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 چکیده

فردی از چیزی    ز تجرید حذف شدن خصوصیاتمنظور ا  شود.ر طی آن جزئی به کل تبدیل میتجرید در عرفان اسالمی فرایندی است که د

  این حاصل    ،ایرانی  در نقاشی  به جزئیات ملموس اشیا  عدم پرداختنگاری و یا  رسد چکیده نظر میهاست که قرار است کل شود یا ارتقاء یابد. ب

  توفیق   هم و پس ازبحث انتزاع در هنر غرب از اواخر قرن نوزد  ،لدر مقاب  .تجرید در عرفان اسالمی باشد  ۀهنرمندان و باور به نظری  معنوی  نگاه

در    ؛. انتزاع در لغت به معنای در آوردن جزئی از کل است شودمطرح و پیگیری می   اروپا  در نقاشی  ،از قبیل امپرسیونیست  ،نوگرایی  هایجنبش 

ی در جهان  یقشباهتی به فرم حقده و مایل است فرمی خاص که لزوماً  از دست دا د را به بازنمایی دقیق و مشابه شئحقیقت هنرمند تمایل خو

کرده خلق  ندارد  را  تأک  ملموس  مورد  دهدو  قرار  نقاشیید  در  تجرید  قرن  ایرانی.  طی  استمرار  و  قدمت  به  توجه  چه    هابا  و  تشابهات  چه 

غرب  هاییوت تفا مدرن  هنر  در  انتزاع  میبه  دارد؟  با  کنظر  بودند  اصولی  به  قائل  خود  تصاویر  بازنمایی  در  ایرانی  هنرمندان  در ه  رسد  ریشه 

. هدف  توان با انتزاع در هنر غرب همراه و از یک جنس دانستایرانی را می  اشی در نق   تجرید    .است  ها داشتهآن   باورهای مذهبی و اعتقادی

به    هشاین پژو.  استایرانی و تحلیل تمایل به انتزاع در هنر غرب    نقاشی  در امتداد آن    اسالمی و  پژوهش حاضر بازخوانی بحث تجرید در هنر

تطبیقی مطالعات  ای  ،روش  بسط  و  شرحضمن شرح  و  مقایسه  به  مفهوم  دو  پرداخته  ن  روش  داده   است،  نتایج  به  نگارندگان  نظر  مورد  های 

 است.   ای گردآوری شده کتابخانه 
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 مقدمه 

ایران   دورۀ  ینقاشی  کتب  از  کردن  مصور  بر  تمرکز  با   سلجوقی 

حیات  مختلف در    به  ادامه  خود  از حملۀ  داد.قالبی جدید    پس 

)نوعی سنت کار    یر هنرپروهای  مغوالن به ایران و تشکیل کارگاه 

از گذشته مورد توجه و حمایت قرار  ایران    نقاشی  ،گروهی( پیش 

رسد با توجه به قوانین دین اسالم در نهی خلق  به نظر می     گرفت.

موجوداتِ انسان  «روحذی »  تصاویر  جمله  دستور   ،از    العمل نوعی 

نقّ  نانوشته متمادی  اشیبرای  قرون  طی  که  شد  تعریف  ایرانی 

ی طبق  استمرار  رسید.  پختگی  به  و  موجود  تفاسیر  افت 

و  گرایانه در بازنمایی اشیای واقع نگاری، نپرداختن به الگوهاچکیده 

نگاره  خلق  برای  دوبعدی  فضای  یا  انتخاب  و  آموزش  حاصل  ها 

تی در مورد آن قطعیّ  ،مدارک مستند  علت کمبوداست که به  اد اعتق

ندارد.   جهان وجود  نوع  طی   بینی این  که  شد  آثاری  خلق  باعث 

شباهت  مختلف  کلی ای  هقرون  اصول  و  فضا  مورد  در  بنیادینی 

در خلق    این نوع نگاه .عناصر حاضر در صحنه با هم دارند  بازنمایی

اندیشمندان مختلف  سؤال و تفاسمحل    ،آثار از جانب  یر مختلفی 

این  بوده  اخیر  در سدۀ  اندیشگرا و تاریخیسنت  نظر  ونه به گاست. 

متمادی و در بین تمام  طی قرون  که    این روش بازنمایی  رسدمی

دوره  تفاوتنقاشان  اندک  با  مختلف  داشته،  های  استمرار  هایی 

تجرید به  تمایل  جز  سوژه  خلق  در   حاصل  از  رسیدن    ء یا  به کل 

دیگربه   .است کلیّ  ،عبارتی  مفهوم  شی   هنرمند  به  ء یک  نوان  عرا 

  از سوی دیگر  کند.می  بازآفرینی  گروهی همای از تمام اجزانماینده 

تما و  اصول  انتزاع  کردن  رها  به  اروپایل  در  نقاشی    از   کالسیک 

آغاز    ،نظیر امپرسیونیست  یهایاواخر قرن نوزدهم و پس از جنبش 

 انتزاع در نقاشی غربی قابل تأملای که در مورد مفهوم  نکته    شد.

سالیق  تن  ،است  و  تفکرات  با  مختلف  هنرمندان  آثار  در  آن  وع 

بهره در    گوناگون است. از واقع  ذائقۀ   نوع  مندی  به  انتزاعی    فضای 

  واقعی ای غیر ارتباط داشته و از بازنمایی اشیا به شیوهآفریننده اثر  

شده(  شده  مسخیا   مطلق  )دفُرمه  انتزاع  رنگ(   تا  و  سطح    )تنها 

تطبیقی بر مشخص کردن این    اساس این پژوهشِ  است.  گسترده 

)بین    در نقاشی ایرانی  «تجرید»معنا استوار خواهد شد که مفهوم  

اواخر قرن  در نقاشی غربی )   «انتزاع »و مفهوم  ه.ق(    11تا    5قرون  

شباهت   م  19 بعد( ضمن  عمده تفاوت   ،های ظاهریبه  از    ایهای 

ین با هم دارند که ابعاد مختلف ا  اجرا  ، ساختار و شیوۀنظر نگرش

شباهت   هاتفاوت  بحث    هاو  ادامه  بررسی  تحلیل  مورددر  قرار    و 

به  خواهند شده  مطرح  مطالب  به  توجه  با  میگرفت.    رسد نظر 

انتزاع به معنای مدرن آن و کارکردی  با توجه    –  استفاده از لفظ 

و    ایرانی انتخاب درستی نیست  نقاشیبرای    -که در هنر غرب دارد

های ایرانی از مفهوم و  مفهوم تجرید در نگاره   است فاصلۀشایسته  

 شود.  و تبیین  کاربرد انتزاع در هنر مدرن غرب به درستی مشخص

 پژوهش  پیشینۀ

حاضر پژوهش  عنوان  مورد  در    ،در  تجرید  مفهوم  بررسی  به  که 

این دو   مقایسه  و سرانجام  نقاشی غرب  انتزاع در  و  ایرانی  نقاشی 

می هم  با  پژوهمعنا  مستقلیپردازد،  نشده   ش  انجام  امروز  به    تا 

این  از  بخش  است  این  در  پژوهش مرتبط  رو  صورت  ترین  های 

مقاله این  نگارندگان  نظر  مورد  بحث  با  م  گرفته  سه یرا  به   توان 

که به بحث    شامل مقاالتی است  اول  دستۀ  گروه کلی تقسیم کرد.

پرداخته  اسالمی  هنر  در  آن  کارکرد  یا  و  کل  طور  به  :  اند تجرید 

نگارنده در    ؛(1390تجرید« )علم الهدی،    مقالۀ »مشاییان و نظریۀ

معرفی   به  پژوهش  نظریۀاین  و  تجرید  نظریۀ  تحلیل  در    و  تعالی 

نت و  پرداخته  اسالمی  گرفتهعرفان  تئوری مشای  یجه  یان  است که 

نظریۀ  با  کلیات  ادراک  خصوص  پژوهش    در  دارد،  تفاوت  تجرید 

مقاله  است  بعدی  تجرید«  باای  صنعت  به  دیگر  »نگاهی   عنوان 

از  1388  )دادبه، بازتعریف  نوعی  پی  در  نویسنده  مقاله  این  در   )

معنای تجرید در زبان و ادب فارسی و عربی است که به مدد آن  

  ، عنوان بعدی  تر برای تجرید در نظر گرفت.بتوان معنایی گسترده 

؛ در این نوشتار نویسنده  ( است1392»تجرید یا تعالی؟« )فرهانی، 

سینا  پیش از او از جمله ابن   فۀ دیدگاه مالصدرا و فالس  به مقایسۀ

به کل بر    ء ها در مورد تبدیل شدن جزداخته و اختالف نظر آن پر

و یا تعا نتیجه می  لی را بررسی کرده اثر تجرید  نهایت  گیرد  و در 

تفاوت طیف  دو  این  دیدگاه  باکه  آشکار  آخرین    هایی  دارند.  هم 

اول   از  عنوان »ابن   ،گروه  نام  با  است  فرایند  پژوهشی  در  سینا 

مفهوم تجرید را  نگارنده در این پژوهش    .(1395تجرید« )احسانی،  

چیزی- یا  کسی  از  عقلی  دریافت  فرایند  ابن   از  -در  سینا  منظر 
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آرای  بررسی  ضمن  و  کرده  کم   بررسی  یا  و  تناقضات  و    وی 

 است.   شرح دادههای وی را  های فرضیه کاستی

گروه دوم مقاالتی هستند که به بحث انتزاع، مفهوم و کارکرد آن   

پرداخته  غرب  هنر  انتزاع    مقالۀاند؛  در  تا  انتزاعی  افسون  »از  اول 

)نشانه  بصری  اکسپرسیو  میراث  در  اکسپرسیونیسم  انتزاع  شناسی 

در    . (1381)پرویزی،    است  گذشتگان(« نگارنده  پژوهش  این  در 

اثبات منابع الهامی از هنر گذشته ه شرق و تأثیرات آن  خاصّ  ،پی 

ن باور  او بر ای  آثار هنرمندان اکسپرسیونیسم است.  در هنر مدرن و

است که با مساعد شدن شرایط جامعه و پذیرش از جانب مخاطب  

عنوان دوم  آزادانه به سوی انتزاع پیش رود.    است  هنرمند توانسته

نش خوانشهای  و  بازنمایی  مناقشه  ساخت انه »انتزاع:  گرا«  شناسی 

در این مقاله نویسنده انواع بازنمایی در هنر   ؛ که( 1385  )یوسفیان،

  1شناسی از منظر سوسور نشانه و در ادامه با رویکرد  را تحلیل کرده  

ا تمرکز بر  ب   ،است  آثار انتزاعی را مورد بررسی قرار داده  2و پیرس 

موند و  روتکو  از  اثر  دیگری  دو  پژوهش  »هنر    عنوان  باریان. 

سیاوش صبا به تحلیل مفهوم هنر    ( نوشتۀ1384انتزاعی« )صبا،  

  پردازد انتزاعی و تاریخ تقریبی تمایل به این شیوه در هنر غرب می 

کاریکاتور   سینما،  موسیقی،  در  را  مفهوم  این  مورد  و  نقاشی  و 

ای است با  آخرین عنوان در این بخش مقاله  دهد.بررسی قرار می

برشکل تأثیرگذار  »عوامل  ناب  عنوان  انتزاعی  هنر  گیری 

)فالح  موندریان«  پیت  پژوهش    .(1399زاده،  نئوپالستیک  این  در 

ثر بر ایجاد هنر  رداختن به عوامل مؤکند ضمن پنگارنده تالش می 

به نقش اساسی موندریان در این سبک هنری اشاره کند    ،انتزاعی

کاستی و  کم  هنرمند و  این  نقش  معرفی  در  تاکنون  که  هایی 

ب در  انتز ه برجسته  مفهوم  را  کارگیری  داشته  وجود  نقاشی  در  اع 

 مرتفع کند. 

به    مقاالت  ترین گروهتواند مرتبطسومین گروه که در حقیقت می  

باشد حاضر  پژوهش  نگارندگان  نظر  مورد  از    ،بحث  دسته  آن 

هوم انتزاع در هنر اسالمی و هنر غرب را مقاالتی هستند که یا مف

فاهیمی نزدیک  یا م  اند،ها پرداخته ه و به مقایسۀ آنیکسان انگاشت

به موضوع مورد نظر این پژوهش را در نقاشی ایرانی و غربی مورد  

 
1 Ferdinand de Saussure (1857 -1913) 
2 Charles Sanders Peirce (1839 -1914) 

داده قرار  استاند؛  تطبیق  پژوهشی  عنوان  »بررسی    اولین  نام  با 

انتزاع در هنر اسالمی و هنر غربی ) بر اساس    تطبیقی مفهوم واژۀ

گرایان( سنت  )روان نظریات  پدرام،  «  مقا1400جو،  این  در  له  ( 

به  را  انتزاع  مفهوم  واژۀنگارندگان  یک  هنر    عنوان  در  مشترک 

اسالمی و هنر غربی در نظر گرفته و ضمن مطرح کردن تعاریفی از  

دینی و عرفان اسالمی و همچنین مصادیق انتزاع در    انتزاع در هنر

گرا مورد بررسی  این دو مقوله را از دید متفکران سنت   ،هنر غرب

مدرن    » هنرهای تجسمی اسالمی و هنرم  عنوان دو  اند.قرار داده 

)م )کاشفی،  یغرب  انتزاعی(«  و هنر  ایرانی    ؛ که (1364نیاتورهای 

و   ایرانی  نقاشی  کلی  سیر  بررسی  ضمن  نویسنده  مقاله  این  در 

کند که در حقیقت سیر  نقاشی غربی در انتها به این نکته اشاره می

این   وارونه  ،دوتحول  پیموده  مسیری  نق  زمانی  ؛را  ایرانی  که  اشی 

چکیده  به  داشتهتمایل  واقع    ،نگاری  بازنمایی  پی  در  غرب  هنر 

های هنر مدرن خود را بنا  گرایانه بوده و زمانی که هنر غرب پایه

ا  ،کردمی تقلید  به  ایرانی  سنتنقاشی  غرب  هنر کالسیک  های  ز 

ای  مطرح شده گزیده   بدیهی است عناوین  .کندگذشته را رها می

عناوینی که    فقط  صورت گرفته و در حقیقت  هایاست از پژوهش 

این  شباهت  در  دارند  حاضر  پژوهش  به  بیشتری  مفهومی  های 

 اند. بخش معرفی شده 

 روش تحقیق 

مقاله مطالعات  پژوهشی  ،این  رویکرد  هدف    با  با  است  تطبیقی 

بازخوانی مفهوم تجرید در نقاشی ایرانی و مفهوم انتزاع در نقاشی  

های این دو مفهوم نسبت  ها و شباهتغرب و روشن کردن تفاوت 

داشته مذکور  هنرهای  در  که  کارکردی  نظر  به  از  مقاله  این  اند. 

  کیفی است. بنیادی است و تجزیه و تحلیل مطالب در آن    ،هدف

 تحلیلی-توصیفی  های آن به روشها و یافتهداده   قایسۀتطبیق و م

  این پژوهش   به سرانجام خواهد رسید. مطالب مورد نظر نگارندگان

از پایان   مستندات،  اعم  روش  نامهمقاالت،  به  کتب  و  تصاویر  ها، 

 است.   ای گردآوری شدهکتابخانه 

 تجرید  نظریۀ در لغت و تجرید

برهنه کردن چیزی را از زوایایی که بر آن باشد،    تجرید به معنای

باز کردن پوست چیزی، برکندن موی از پوست و مفاهیمی از این  
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است. می  دست  تجرید  معنای  در  گزی  نویسد:معین  دن،  تنهایی 

برکشیدن تیغ  و پیراستن،  مادی  قیود  از  بنده  شدن  عاری   ،

ذحجاب  به  توجه  و  اهلل  ماسوی  از  انصراف  و  ظلمانی  ات  های 

  آن را به عملی در ذهن  ،وی در ادامه در توصیف تجرید  .احدیت

کرده   اجزای    استتشبیه  از  جزئی  یا  از صفات چیزی  که صفتی 

اجزای دیگر شود  معنایی را به از صفات  نظر آورده و سبب غفلت 

جز  در صورتی آن  تنهایی    ء که  به  داشته  یا صفات  وجود  نتوانند 

)معین،   اصطالحبه (.  1030،  1375باشند  تجرید  کلی  ی  طور 

ۀ  سی است که توسط مشاییان در فلسفشنامعرفت  فلسفی در حوزۀ

ای چون  )از دید فالسفه   اسالمی مطرح شده؛ طبق تعاریف موجود

هنی است که در طی آن صورت مادی  فرایند ذ  ،تجرید  3سینا( ابن 

جدا  شئ با  از    محسوس  و  شدن  معقول  به صورت  مادی،  لواحق 

هن برای دریافت یک مفهوم از  شود. در حقیقت ذکلی تبدیل می

مفاهیم و صفات کلی را از آن    خاص و برای شناخت اشیا، یک شئ

اشیایس این  تمام  و  کشیده  بیرون  گرف  وژه  گروه  قرار  یک  در  ته 

  کند. فالسفۀ دریافت می  «کل» به صورت یک    و  همسان را همانند

  اند؛ اول مرتبۀ حله را تعریف کرده برای ادراک انسان سه مر اسالمی

آید که از ذهن پدید می  نزد  در ادراک حسی صورتی از شئ  حس

مکان    مادۀ و  زمان  دارای  همچنان  اما  گردیده  تجرید  خارجی 

الهدی،   )علم  است  و    (.128،  1390مشخص  خیال  دوم  مرحلۀ 

  در  .(114،  1392)فراهانی،    است  سوم تعقل یا ادراک عقلی  مرتبۀ

ادراک شئ از  پس  مراحل ذهن  این  آن،    طی  جزئیات  دریافت  و 

افراد زیادی قابل قادر به ساختن یک مفهوم کلی می بر  شود که 

باشد. وجودابن   انطباق  مورد  در  درک    سینا  برای  تجرید  فرایند 

می ملموسا اشاره  مثال  این  به  در  »  کند:ت  انسان  که  این  با  مثالٌ 

و... و شکل  رنگ  و  زمان، مکان  در  فردی  هر  در  و  خاصی    خارج 

ا بماهمراه  انسان  اما  مزبور    مقتضی هیچ  هو  ست،  اغراض  از  یک 

 (. 82،  1386سینا،  )ابن   «نیست

مرحله باالتری    ،پس از دریافت یک کل از جز  ،از نظر این فالسفه

ر این مرحله حتی  د  شود.حاصل می  -است  «خیال»که  -ز تجرید  ا

در نفس  شکل گرفته    ماهیتِ  ملموس و حواس،   با قطع ارتباط شئ
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  پیروان نظریات ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی هستند.

 بعد مرحلۀ(. 116، 1392ماند )فراهانی، خیال باقی می مرتبۀو در 

از جمل ه خیر،  از مراحل تجرید به دریافت مفاهیمی غیر ملموس 

»وهم« نامیده    ها اختصاص دارد که مرتبۀو مواردی نظیر آن  شر

وهم بیشتر از خیال است   سینا میزان تجرید دراز نظر ابن  .ودشمی

مع مادی)زیرا  غیر  وهمی  مرتبۀ  انی  که  نهایی  مرتبۀ  و   هستند( 

اتف  « تعقل» زمانی  میاست  قوّ  افتد کهاق  ادراک    ،هاین  را  صوری 

از  می اگر  باشد، چون  مجرد شده  ماده  از  تمام جهات  از  که  کند 

رین را  جمیع عوارض مادی تجرید نشده باشد قابلیت صدق بر کثی

مغهوم )مثل  داشت  درخت   نخواهد  تمام  برای  درخت  ها(  یک 

در حقیقت مسیر ادراک عقلی )یک سوژه(    (.84،  1386سینا،  ابن )

می  خیال  و  حس  نوع    گذرداز  این  به  شدن  نائل  برای  نفس  و 

ابتدا   باید  حسی»ادراک،  سپس    داشته   «ادراک  و  ادراک  »باشد 

  ش کسب ادراکات مذکور و وصول مرتبۀ را کسب کند و رو  «خیالی

 (.  132،  1390الهدی،  همان مکانیسم تجرید است )علم  ،بعدی

مطرح  مطالب  به  توجه  با  می  پس  این  شده  به  بندی  جمعتوان 

که ت  ،رسید  و  مفهوم  یک  مراحل  ربیدریافت  در  نفس  در  آن  ت 

می  اتفاق  مرحلهمختلفی  هر  در  که  از    ،افتد  بیش  تجرید  میزان 

افزوده  مر کلیت  یابد،  افزایش  تجرید  هرچه  و  است  پیشین  تبه 

مالصدرا   .شودمی ادامه  از  ضم  4در  جزئیاتی  به  گرفتن  خرده  ن 

یاد    تعالی(  )نظریۀ  عنوان چیزی تعالی یافتهاز کل به   ،تجرید  نظریۀ

 شده   ا کاسته عنوان یک مفهوم منفی کم یی که بهکند نه چیزمی

گوید که قادر است مشاهدات  ای سخن می ه . فارابی نیز از قوّباشد

  وی   ؛ندها در خود حفظ کاز محسوسات را حتی پس از غیبت آن

قوّ را  این  )بلخاری می  « خیلهتم»ه  در (.  140،  1392قهی،  نامد 

مطهری اهلل  آیت  بحث  نهایت  این  تکمیل  تأکید    در  نکته  این  به 

ست  ئی« مردد نیست بلکه کلی آن چیزی »کلی« آن »جز  کند:می

جامع همه    ،واحد  گیرد که در آنِکه در ذهن ما حالتی به خود می 

به  با    (.245،  1377)مطهری،    ()شناخت جامع    افراد است توجه 

در قرن چهارم و پنجم هجری مطرح شده و    تجرید  اینکه نظریۀ

قرون   در  فالسفۀ  از  بعدیطبیعتاً  و    طرف  نقد  مورد  مسلمان 

گرفته قرار  مجدد  بهاست  بازخوانی  پس  که  می نظر  ،  چیزی  رسد 
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 به مالصدرا عارف شیعه و بنیان گذار مکتب فلسفی حکمت متعالیه است. 



 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

  ، اند پرداختهعنوان تجرید در هنر اسالمی به آن  مفسران امروزی به  

گذشته سطور  در  که  مفاهیمی  از  باشد  با   ترکیبی  شده    مطرح 

تصویریسنت  اقوام    ایران  های  در  آن  تأثیر  که  اسالم  از  پیش 

 . است  نیز دیده شده  -از جمله هنر اسالمی-مختلف  

 هنر اسالمی  تجرید در کارکرد 

  بسیاری از مفسران روح تجریدی حاکم در هنر اسالمی را حاصل 

زنده    احکام موجودات  بدن  به  دقیق  پرداخت  و  تصویرگری    منع 

، نتایج مغایر  گسترده  یهابررسی  گیریشکل   ولی با  ؛پنداشتندمی

  ، عبدالعنیف بهنیسی  است.  آمده   دسته ح شده نیز بمطر  با فرضیۀ

قدیمی الگوی  یک  حاصل  را  اسالمی  هنر  در  اصیل   تجرید  و 

می  .داندمی ادامه  در  که  وی  است  موروثی  امری  الگو  این  افزاید؛ 

هنر در    دنبال کنندۀقبل از تولد پیامبر نیز وجود داشته و این روح  

آمده به    دستهبعضی از آثار ب  است؛  خالل عصرهای متمادی بوده

گردد. او  النهرین باز می اعراب ماقبل اسالم و حتی تمدن بین  دورۀ

قص دیوار  به  ادامه  نگهدر  برلین  در  که  می ری  آثار    و  شودداری 

دارد، وجود  آن  در  تجریدی  می ا  نقاشی  )بهنیسی، شاره  کند. 

نظریه   (.78،  1378 بجای  نصر  و  دارد  مورد  این  در  متفاوت  ای 

  مشایی قرون وسطی، اعم از   بحث اعتقاد به فلسفۀ   ،میراث هنری

  طونی ارسطو و شارحان نئوافال   اسالمی، یهودی، مسیحی و نظریات

می  مطرح  اشیارا  متفکران  این  نظر  از  و    کند.  صورت  از  مرکب 

مسئلهده ما این  به  نصر  حقیقت  در  هنرمند  اند.  که  دارد    ، تأکید 

سر را  طبیعت  میجان  قرار  را  مشق  آن  ظاهری  صورت  نه  دهد 

فرد هنرمندان  منحصر به   بلخاری نیز به شیوۀ  (.511،  1381)نصر،  

پرداختهمسلم می   ان  و  از  نویسد:  است  مسلمان  هنرمندان  تقلید 

آن  دارد؛  ارسطو  و  افالطون  رای  با  آشکار  تفاوتی  از طبیعت  نه  ها 

کنند ( تبعیت مینوعی همان کلصورت، بلکه سیرت طبیعت )به  

   (.44،  1392قهی،  )بلخاری 

رفان و حکمت اسالمی را  نوع بازنمایی در ع  ،بلخاری در جایی دیگر

اب  «عالم مثال»وامدار   معرفی    «حضرت خیال»  عربینیا به تعبیر 

کربن   .کندمی قول  از  ادامه  در  میان  5او  را  خیال  عالم    عالم 

انتقالی است    داند که تسمۀ می  مانند راهیمحسوس و معقول و به

 
5 . Henry Corbin (1903-1978) 

یا ملک را با ملکوت ممکن    و  که ارتباط عالم حس را با عالم عقل

خیال همان    در حقیقت عالم  (.69،  1392قهی،  سازد )بلخاری می

  ، از این رو ثبت شده  رت یک کلبه صو  ست که تصویر اشیاعالمی 

اسالمی عرفان  و  هنر  در  خیال  عالم  زبان    نقش  علت  )به 

انکار    اش(تجریدی  استنقشی  با    .نشدنی  اسالمی  حکمای  تمام 

ثابته  6، عالم مثال اسامی مختلفی چون نورانی،  7اعیان  ، عالم صور 

هشتم   8آباد کجا نا اقلیم  یا  برده   9و  نام  آن  اندیشمندان    اند.از  این 

معتقدند   و  دانسته  روحانی  شرایط  واجد  را  هنرمند  هنرمند 

مثال  عالم  به  عالم حس  از  خود  سیر صعودی  در  صور    ،مسلمان 

می کشف  را  موجودات  باطن  و  عالم نورانی  به  بازگشت  در  کنند 

 . کشدهای خود را به تصویر میافتمحسوس دری

و   11، تیتوس بورکهارت 10محققانی چون رنه گنون، فریتیوف شوان   

رافرم   شأنم  ،نصر اسالمی  هنر  در  تجریدی  این   های  تأثیرپذیری 

قرون گذشته   نیز در  هاپیش از آن  دانند،عالم مثال می  ها درفرم 

عربی و غزالی  ، فارابی، موالنا، ابن 12ی چون کندی فیلسوفان مسلمان

در م مورد    نیز  اسالمی  هنر  در  آن  بازنمایی  و  مثال    کتوبات عالم 

ببسیار خود  از  گذاشتهه  ی  مقاله   اند.جای  در  هنر  شوان  ای 

خطبیعت به  راه  را  میگرایانه  معرفی  رفته  میطا  و    نویسد: کند 

»برصورت   او که  زیرا  است،  انسان طبیعی  برای  از طبیعت  تقلید 

است. ولی تقلید خدا آفریده شده«، دارای قابلیت و حق خالقیت  

ای تمام و کمال برای او طبیعی نیست؛ چون او  از طبیعت به شیوه 

وی درجایی دیگر تلویحاً    (.19،  1394انسان است نه خدا )شوان،  

هن در  تجریدی  روش  می به  اشاره  اسالمی  میر  و  هنر    گوید:کند 

ه چگونه باید به بهترین  دهد کالمی به صورتی شفاف نشان می اس 

نتایجش  بدون آنکه به لحاظ  -هایی خالقانه  حالت ممکن به روش 

 
ی است که برای اولین بار توسط شیخ اشراق به فلسفه  عالم مثال عالم  6

 ای است بین عالم ماده و عالم مجرد. اسالمی راه یافت. این عالم واسطه
عربی واضع آن است به معنای  . اعیان ثابته اصطالحی است که ابن 7

 معلومات ازلی خداوند. 
خارج از  . نخستین بار سهروردی برای توصیف عالم مثال که جهانی  8

 ادراک عام آدمی است از کلمه ناکجاآباد بهره برد.
گانه معروف قدما به اقلیم  . سهروردی از عالم مثال در برابر اقالیم هفت 9

 کند. هشتم تعبیر می
10 Frithjof Schuon (1907 -1998) 
11 Titus Burckhardt (1908- 1984) 

 می است. ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی، اولین فیلسوف اسال  12



 

103 
 

،  1394)شوان،    تکرار طبیعت باشد  -برداری کنداز طبیعت نسخه

86 .) 

مقاله    در  تجبهنیسی  فرایند  مورد  در  اسالمی  ای  هنر  در  رید 

گفتمی و  ونویسد؛  علمی  امور  اصالح  یا  واقع  امور  مورد  در  گوی 

آنتعد تجرید  ،یل  و  است  هنرمند  طبق مشیت  امور    ،بر  و  شکل 

  (.80،  1378  )بهنیسی،  است  و دوری جستن از تشبیه اشیا  واقع

ولی  ر بازنمایی فرم و محتوا دارای اصنیز هنر اسالمی را د  13میکون 

ادامه می تدریج به تکامل رسیده،  داند که بهمی اثر  وی در  افزاید؛ 

باشد که به مدد آن یادآور وحدت الهی    هنری باید قدرتی داشته

گونه به  نباید  و  بیباشد  و حواس  توجه  باشد که  اسیر  ای  را  ننده 

امور    ظواهر موهوم گرداند؛ تا  باید روح را یاری دهد  ذاتی را  هنر 

،  1394ناپایدار میل نکند )میکون،    نون توجه قرار دهد و به امورکا

ر اسالمی را برآوردن  ی در هنمیکون دلیل نفی بیان تصویر  (.201

می  دغدغۀ بور   داند.مذکور  نظر  بهاز  هم  باورهای  کهارت  علت 

  لید از وجود واقعیمینیاتورهای ایرانی نیز دعوی تق  ،مذکور  مذهبی

ژرفانما در آن و  نبود سایه  و  است  نداشتند  به همین علت  نیز  ها 

شده   (.210،  1394)بورکهارت،   مطرح  مطالب  هنرمند    ،طبق 

نمی آفرینندگی  مقام  در  را  خود  و  اسالمی  اهمیت  بیند  جای  به 

قابل درک   عالم محسوسات  آنچه در  به  به شباهت ظاهری  دادن 

و جوهر واقعی اشیا   های خود معناکند در بازنماییمیتالش است، 

رسد بر اساس این نوع تفکر است که  نظر می ه ب آورد.را به تصویر در 

نگ اسال اساس  عناصر تجریدیارگری  بر    و خلق فضایی خاص   می 

 است.   استوار شده

 مصادیق تجرید در نقاشی ایرانی 

دورۀ از  ایرانی  کتاب  نقاشی  خدمت  در   ،تازهقالبی  در    تسلجوقی 

صفویه در یک نظام مشخص    را آغاز کرده و تا اواخر دورۀ   حیاتی نو

پیموده را  رشد  به  رو  فض  مسیری  نگاره است.  بر  حاکم  ها  ای 

اتفاق    ترکیبی خاص است که متفکران شرق و غرب در مورد آن 

دارند امانظر  دیدگاه نکته   ؛  تفاوت  است  توجه  جالب  که  در ای  ها 

هنرمند مسلمان   ،موجودار است. طبق آث  یابی این فضای ویژهریشه

نگاره  در  العمل ایرانی  دستور  از  خود  که  های  کرده  پیروی  هایی 

 
13 Jean Louis Michon 

ت آن  خیال حاصل  غیرواقعی صویری  و  از    است.انگیز  بسیاری 

سنت همچنین  و  مسلمان  به متفکران  تمایل  عدم  گرایان 

تجریدواقع های  بازنمایی  به  تمایل  و  اسالمی    گرایانه  عرفان  به  را 

در    دانند.آگاه می بر عمل خویش  رمند را  و هن  پندارندمیمرتبط  

الزام اندیشۀ  هستند محققانی  ،مقابل های  دینی در تمام نگاره   که 

نمی  را  را  موجود  دیگری  متعدد  دالیل  و  تجریدی  پذیرند  نگاه  با 

می مرتبط  نقاش  ایرانی  قاًاتفا  14بورکهات   .دانندهنرمند  را    نقاشی 

تفسیر این تعبیر خود داند ولی بر اساس سنت، وی در  گرا میواقع 

نظر طبیعی و واقعی از ک وجه  نمودار ی  نقاشی ایرانی»  نویسد:می

به این معنی که   ؛گرا است به معنای سنتی کلمه واقعاست و    اشیا

اشیاء   حقیقی  ذات  بازتاب  شدت  به  آنان،  برای  حسی  ظواهر 

است  (. 167،  1379)بورکهارت،    هستند« معتقد  نقاشی   وی  در 

بلکه این اسب    .نیست  ،واقع اسب یکی از افراد نوع خودایرانی در  

مثالنمونه  عالم  از  است  مثالی    .ای  حقیقت  مطرح  در  وی  که 

ثل و  د عالم مُکرات افالطون است در مورتف  کند به نوعی دنبالۀمی

هر شئ اینکه  به  بی   باور  نمونۀ  مثل  یک  عالم  در  آرمانی  و  نقص 

 (.  44،  1365رکهارت،  )بو  دارد

؛  داندمرتبط می  «نمایی  »دو بعدنصر تجرید در نقاشی ایرانی را به  

به    نقاشی را  نقاشی  توانسته سطح  روش  این  از  استفاده  با  ایرانی 

از   وجوتصویری  بر    .سازد  تبدیلد  مراتب  که  وی  است  باور  این 

به    هنرمند مادی  بدن  عادی  حیات  افق  از  را  بیننده  توانسته 

تر از آگاهی رهنمون شود و او را با جهانی آشنا کند  ای عالیمرتبه

اشکال خاص خود استکه دارای زمان، مکان، رنگ  )تصویر    ها و 

می  او  .(1 نتیجه  نهایت  )دنی  گیرددر  تجریدیهمین  جهانی  ای   )

است که حکمای مسلمان آن را عالم خیال، مثال و یا عالم صور  

خوانده  اندیشمنداندر    (. 82،  1373)نصر،    اندمعلقه  چون    یواقع 

هستند که  در هنر اسالمی  (  به فضای فکری )ماورایی   نصر معتقد

خار  وجود  غرب  هنر  جهان  چنین  در  در  دقیقاٌ  و  ندارد  جی 

  اشی نق  ور کلی و علی الخصوصطبه  15هنر قدسی که  ست  فضایی

 
14 Titus Burckhardt(1908- 1984) 

طور  هنر قدسی صرفاً بیانگر آن گروه از تجلیات سنتی است که به 15

واسطه با مبانی روحانی بازگشت دارند، از این رو هنر قدسی دارای  بی

پیوند نزدیک با اعمال مذهبی و آداب رازآشنایی است که از مضمون و  

 نمادپردازی روحانی برخورداراست. 
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ایگان  ش  داریوش  (.172،  1375)نصر،    ایرانی با آن در ارتباط است 

ای  نوع تصویر کردن خاص و تجرید در نقاشی ایرانی را از زاویهاما  

مال  نقاشی ایرانی، در ک  ت نگریسته و معتقد است با مطالعۀمتفاو

می مالحظه  بُحیرت  بازنمایی  برای  تالشی  که  سوم شود    عد 

واقع  ب}بازنمایی  و  ه  گرایانه{  سایه  بدون  فضای  این  و  نرفته  کار 

)تصویر    16درخشان از جالی سیمابی، شاید حاکی از نفوذ مانویت 

  ی نیز پدید آوردن چنین فضای  (. وی71،  1397)شایگان،    باشد(  2

ایرا نقاشی  می  را  نیدر  آگاهانه  »داندکامالً  واقع ؛  نه    گراییغیاب 

هنرمند مهارت  عدم  نه  و  است  می   تصادفی  نشان  بلکه دهد()را   ،  

بیش از هر چیز    خواهدعنصر اساسی یک فضای کیفی است که می

آن    غیرواقعی در  که  فضایی  شبیه باشد،  ذهن  به  متبادر  اشکال 

معل فاقصور  به آن }شیء ق،  و خصوصیات مربوط  مادی{    د ماده 

 (. 72،  1397هستند« )شایگان،  

شده   ،واقعدر   مطرح  مطالب  هنر   طبق  برای  ابزاری  مند  تجرید 

نصر   .آن جهانی غیر مادی را تصویر کند ۀمسلمان است تا به وسیل

داند و  می   ایرانی را غیر مادی  نقاشی  17در تأیید این مطلب فضای 

توان انسان  معتقد است با همین آب و رنگ و شکل و صورت نمی

ر،  )نص   عالی و فضای ملکوتی ارشاد کردبه بعد    ،را از فضای عادی

خاص  18گامبریج  (.80،  1373 فضای  وجود  تصدیق  در  در    نیز 

  انگیز، و نقوش پرمایۀ های دل قاشیاین ننویسد: »نقاشی ایرانی می 

وجود  هب  را  که فضایی رنگین را در نهایت باید مدیون اسالم باشیم  

هنرم آن  در  دنیویآورد که  مسائل  از  در   ندان  و  برگردانند  روی 

)گامبریج،   کند«  سیر  ناب  رنگ  و  خط  تخیلی  و  رویایی  سپهر 

نقاشی    (.131،  1378 در  اسالمی  عرفان  و  دین  تأثیر  مورد  در 

با توجه به یکپارچگی و    است. های بسیاری گفته شدهایرانی سخن 

ان به  توهای متمادی میبازنمایی تجریدی در دوره   نوع  تداوم این

از دستورات مشخص  ،زشآمو  مدلی  با  و  همراه  در    عرفانی  دینی 

   .های هنرپروری باور داشت کارگاه 

 
مانویت توسط مانی پیامبر ایران باستان به مردم معرفی شد؛ این   16

مذهب ترکیبی بود از ادیان مسیحیت، یهودیت، بودایی و هندو که  

 پیروان قابل توجهی را به خود جلب کرد.
ها  حکمای مسلمان به اصالت عوامل کیفی در فضا معتقد بودند، آن 17

 کردند. اژۀ فضا از واژۀ مکان استفاده میجای وبه
18 Ernst Gambrich  (1909- 2001) 

نقاشی ایرانی    ،گرامطرح شده از جانب متفکران سنت برخالف آرای  

میت  اهغربی ناشناخته و کم سال گذشته برای جامعۀ تا حدود صد

تمایل عدم  این  علت  و  تج  بوده  پرداخت  نوع  ها  نگاره   ریدیبه 

کشف    علت  ،19گری .  (3)تصویر    گرددبازمی  در  تأخیر 

ایرانی را تعصب معمول غربی علیهِزیبایی نبود    شناسی در نقاشی 

)گری ،    دانددر هنر ایران می   کتیو و دیگر اصول رایج نقاشیپرسپ 

بی   (.11،  1367 شیوه  عالقگیِحاصل  به  در  اولیه  بازنمایی  های 

تولید فرضیاتی است که به دلیل عدم وجود مدارک    ،نقاشی ایرانی

 ، قطعیتیآثارگیری  غرب( در مورد مراحل شکل   )برخالفمکتوب  

واقعیتِ  از  دوری  به  میل  راستا  همین  در  پاکباز  ندارد.    وجود 

و روش متفاوت  محسوس  از ویژگی   ترسیمی  ایررا  از  های هنر  ان 

» نقاش بیشتر تمایل داشت که دنیای    نویسد:داند و میدیرباز می 

و اگر هم به جهان پیرامونش  آمال و تصورات خویش را تصویر کند  

می  سه توجه  فضای  از  تقلید  صرافت  به  چندان  و  کرد  نور  بعدی، 

نبود )پاکباز،  سایه و شکل و رنگ اشیاء  این  ب  (. وی8،  1390«  ه 

تحت تأثیر هنر    که  ایکند که نقاشی ایران جز دوره نکته اشاره می 

گرایی ندارد؛ در عوض  طبیعتگاه نشانی از هیچ  ،گیردقرار می   غرب

آذین چکیده  و  نمادپردازی  کهن نگاری،  از  در  نگری  روزگار  ترین 

مبانی   آن{  پی  }در  و  بوده  معمول  سرزمین  این  نقاشی 

ایرازیبایی نقاشی  ازشناسی  تجریدی  ادراک  اساس  بر  جهان    نی 

 (.  9،  1390)پاکباز،    شکل گرفت و تکامل پیدا کرد

به یک نظام جامع و هماهنگ  ها  هم در توصیف این نقاشی  20کنبی 

نمایی ندارد و برای جلب توجه  کند که تمایلی به برجسته می  اشاره

و خلق تصاویر ابداع کردهترفند   ،بیننده  را    است   های خاص خود 

دیگر(.  14،  1391)کنبی،   قولی  نقل  وجود    21راکسبرگ   ،در  بر 

ویژه آثار صحّ  نگاهی  این  می در  پذیرفت کهه  باید  نقاشی    گذارد؛ 

  سازد و نگرش را اعیان می  ایرانی، دریافتی عقالنی از ساختار اشیا

خیال  ذاتاً  اایرانی،  و  است  رویایی  و  خارق انگیز  آنچه  و  ز  العاده 

البته    (.68،  1388)راکسبرگ،    بردناپذیر باشد لذت مییکسره باور

ایرانی سازمان فضاسازی    د که در نقاشیکناشاره می   وی در ادامه

ا  وجود دارد که مستلزم شناختی درونی است که تنها ب  ایپیچیده 

 
19 Basel Gray 
20 Sheila Ken Bye 
21 David J. Roxburgh 
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انی را با اصول بازنمایی در نقاشی ایر  شود ونگریستن حاصل نمی

  (. 69،  1388)راکسبرگ،    توان سنجیداروپا نمی   در  هنرشیوه های  

می   22گرابار  شده  مطرح  مفاهیم  تأیید  در  نقاشی  نوینیز   « سد؛ 

هنری بوده  ایرانی  ب  }تجریدی{  احتماالً  که  هیچاست  گونه دون 

اص   دستنامه اعالم  نزد  یا  ثابت،  قواعدی  حال  عین  در  ولی  ول، 

عالقه همچنین  حامیان  و  پذیرفته  هنرمندان  هنر،  این  به  مندان 

)گرابار،    شده م   (.184،  1396بود«  طبیعتاً مطالب  شده  طرح 

بی گزیده  نظریات  از  درای  وجود  شمار  اثبات    ی نگاه  راستای 

طبق مطالب مطرح شده این نکته    .تجریدی در نقاشی ایرانی است

همه    ،اوت فکری متف  هنر با گرایشات  ن شد که محققان عرصۀروش

های ایرانی طی قرون متمادی  در نگاره   در مورد وجود فضایی ویژه

آن  عقیدههم سرهستند.  بر  واقع  در  ریشه  ها  و  های  جزئیات 

و نوع پرداخت در نقاشی ایرانی اختالف نظر    این تفکر  گیریشکل 

مستندات تاریخی مرتبط  تواند به کمبود اسناد و  می   این  د کهندار

 . باشد

 غرب  نر در ه و مفهوم انتزاع در لغت 

دقیق  از  یکی  بهانتزاع  که  است  کلماتی  معادل  ترین  عنوان 

Abstract23  اری از  در کنار کلماتی چون مطلق، مجرد، صریح، ع

واقعیکیفیت استفاده می  های  در فرهنگ    24انتزاع شود.  و خشک 

،  1375)معین،    است  و جداکردن معنا شده   معین؛ کندن، گرفتن

صفت یا خاصیت مشترک    کردنِ  (. انتزاع در معنای عام، جدا363

چند   آن میان  مشترک  وجه  بر  تأکید  و  در  چیز  گامبریج  هاست. 

گفته شده  اغلب    نویسد:می  در هنر نقاشی  انتزاع  نتخاب واژۀمورد ا

»غیر عینی« و   آلی نبوده و اصطالحاتانتخاب ایده  انتزاعی که واژۀ

های تاریخ ولی بیشتر برچسب   است؛  »غیر شکلی« پیشنهاد شده   یا

هنر تصادفی است و آنچه اهمیت دارد آثار هنری است نه برچسب  

نوعی  558،  1387)گامبریج،    آن به  میل  واقع  در  انتزاع   .)

نور،زبده  به رنگ و  و توجه  ایجاد فرم   گزینی  بدون  یا  هایی خاص 

م روایت  بازنمایی صحنهنقل  یا  تاریخیشخص  اساطیری  ای    و   یا 

متفاوت نگاهی  اواخر    در  آغاز  در  که  است  اروپا  در  قرن  نقاشی 

 
22 Oleg Grabar 

 آبستره به معنای گنگ، مبهم و نارسا است.  23
24 Abstract  

پرداختن به این زبان جدید برای بازنمایی  است.    نوزدهم آغاز شده

از    ،تصاویر هدف اصلی    گسستگی از طبیعت آغاز شد.در حقیقت 

هنریهنرمندان   مقوله   خالقیت  به  پرداختن  جدیدو  نه    ،بود  ای 

صحنه خلق  و  طراحی  در  واقع هامهارت  توجه    گرایانه.ی  )باید 

م  داشت( قرون  طی  در  و  زمان  این  به  پدیدۀ تا  همواره    تمادی 

ابراهیم ب،  )  است  ی و آشکار آفرینش هنری بودهاصل زمینۀ بیرونی

1370  ،64.)      

نیوئل  25پوک  مور  26و  فراینددر  مقام  در  انتزاع  د:  ننویسمی  د 

و   ترکیبی  امکانات  از  است  ممکن  که  »هنرمند  گیرد  بهره  فرمی 

دهد« اش را در اختیار وی قرار می سوژه و یا مضمون مورد عالقه 

نیوئل  )پوک آثار    انتزاعی تعریفی است  هنر(.  74،  1395،  و  برای 

هیچ به  که  بیستم،  قرن  جها  تجسمی  بازنمایی  واقعی  وجه  ن 

آن  در  و  اغراق  هانیستند  نوعی  به  یا  نادیده در    اشیا  و  گرفتن 

خطوطهافرم شکستن   رنگ  ،  یا  شده و  آغشته  این    شروع  اند.ها 

امپرسیونیست   ، حرکت که  تحولی  چارچوب    27هااز  در 

سمبولیست   28ناتورالیستی رمانتیسم   29ها و  از  ترکیبی  و    30در 

آثا  31یسمایدئال آن در  از  پس  و  کردند  ایجاد  ها  رشان 

قدم موثری    ،های اصلیمندی از رنگبا بهره   32هانئوامپرسیونیست 

جاد شد  های واقعی برداشتند، ایدر جهت جدا شدن از شکل و فرم 

آغازگر جنبش این  (.  131،  1367،  الف  )ابراهیم حقیقت  در    ها 

موجی بودند که در نهایت منجر به خلق تصاویری شد که در ذهن 

برای انتقال مفهومی   وی فردی و تمایالت نبوغ اساس هنرمند و بر

و  شکل می  مشخص ازای گرفت  نداشت  مابه    . (5)تصویر    خارجی 

جالب توجهی که به شرح آن خواهیم پرداخت توجه به این    نکتۀ

گیری تفکر  حاصل شکل  که-های مدرن مسئله است که در جنبش 

از بازنمایی   -انتزاعی است های  تنها وجه تشابه هنرمندان اجتناب 

ذهنی هر هنرمند با دیگری کامالً   هایت خروجیِواقعی است و در ن

آبستره یا هنر   ،مطالب مطرح شده  در واقع براساسمتفاوت است.  
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رسمی  هنر  کالبد  از  یکباره  رهایی  قاعده   انتزاعی؛  و  )هنر  مند( 

  مردن کالبد اشکالی است که تمام سطح بوم را در اختیار داشتند 

با آزادی    توانستهنرمند می این پس  از    (.64،  1370)ابراهیم ب،  

خود عینی  و  ذهنی  جهان  بازتعریف  به  نو  نگاهی  با  و  و    بیشتر 

سیاسی  همچنین اتفاقات  به  مدرن،   واکنش  جهان  صنعتی    و 

 . (6)تصویر    بپردازد

 صادیق انتزاع و تفکر انتزاعی در نقاشی غرب 

شروع امپرسیونیست  در  توفیق  از  پس  چون    ها،و  هنرمندانی 

آزمو  34و سورا   33سزان  به دن شیوهبا  اینکه  از  بیش  متفاوت،  های 

ز نظر فرم  ا  سازماندهی تصویربه    ،ی توجه کنندرئبازنمایی جهان م 

رنگ   بازنمایی  وو  برای  مستند  قوانین  نوعی  سوژه    علمی  ابداع 

نو   پرداختند. این  راستای  ونآوری در  گوگن   35گوگ ها  بر    36و  نیز 

-494،  1397)ر.ج جنسن،   های خط و رنگ تأکید کردند قابلیت

سال  (.  496 فوویسم    37مانیفست  1905در  ،  38مکتب 

از    (1907)  40در کنار آن کوبیسم  و  39هااکسپرسیونیست  که پس 

را  شیوه ها  امپرسیونیست  اطراف  محیط  به  نگرش  برای  جدید  ای 

الت مذکور در  در واقع تحوّ  .ای جدید بود ، پدیده ندکردمعرفی می

کرد  به هنرمند اهدا می   غرب نوعی آزادی بدون قید و شرطهنر  

. گوگن در  کردحمایت می   ،که او را در شکستن تمام قوانین کهن

ز نقاشی کن؛  بینی پس قرماگر دریا را قرمز می  گوید:این باره می

بینی ولی در دورن تو آتشی بر افروخته  حتی اگر آن را قرمز نمی

باز دریا را قرمز نقاشی کن و اهمیتی ندارد که چشمان تو    ،است 

(. این جمالت زمانی  131، 1367، الف )ابراهیم بینددریا را آبی می 

بدانای میویژه اهمیت   ما  آن،  یابد که  از  پیش  تنها چند سال  یم 

عمومی و قوانین حاکم بر خلق تصاویر چنان اهمیت داشت    ذائقۀ

تخطّ اجازه  هنرمندی  هیچ  آنکه  از  نمیها  ی  خود  به  در   .دادرا 

جالب قر  ،تعریفی  در  انسانانتزاع  تفکر  به  را  بیستم  نسبت    ن 

 
33 Paul Cezanne 
34 Georges Seurat 
35 Vincent Van Gogh 
36 Paul Gauguin 
37 Manifest 
38 Fauvism 
39 Experssionism 
40 Cubism 

اثر هنری  می نه  ان  او؛دهند  واقع  واسطۀ سانِدر  به  انتزاعی شده     

می انتزاعی  را  جهان  مدرن،  جوامع  نمود    بیند.رشد    بارز اولین 

می   41آبستره  را  نقاشی  کاندینسکی در  از  اثری  به  با    42توان 

داد  43عنوان»کمپوزیسیون« ،  1380)گودرزی،    (7)تصویر    نسبت 

32.) 

هنرمندان بر آن شدند تا دنیا را از   ،میالدی  1910از حدود سال  

هنرمندان در هر جنبش  ؛ تقریباً از این تاریخای جدید بنگرند زاویه 

و   های گذشتهو گروهی که بودند تجربیات خود را در شکستن فرم 

در تأیید لزوم    .انددهثبت کر  یافتن راهی جدید برای خلق تصاویر 

کلیت سنت رنسانس  از»  کند:بیان می  44براک   ،تغییر وضع موجود

م، قواعد سفت و سخت پرسپکتیو که موفق شد خود  هست  منزجر

نفرت خطایی  کند،  تحمیل  هنر  بر  قرون  را  طی  که  بود  انگیز 

)موژینسکا،   دارد«  قرار  بیننده  پیش روی    (. 244،  1381متمادی 

این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که انتزاعی که کاندینسکی و یا  

و یا   46انتزاعی پیکاسو   کردند کامالً با تجربۀتجربه می  45موندریان 

سوژۀ به  صراحتاً  براک  و  پیکاسو  بود؛  متفاوت  وفادار    براک  خود 

آن  واقع  در  سوژه بودند  از  حقیقیها  غیرواقعی فرم   ای    هایی 

شکل نیز    47ها سورئالیست   ختند.سا می  )انتزاعی( بر  اینکه  های  با 

نفی کرده و به   طور بنیادی واقعیت را ه رار داشتند اما بطبیعی اص

بودند برده  پناه  ب،    رویا  دیگر     (.65،  1370)ابراهیم  از 

میلجنبش  که  رشد  به  هایی  آن  در  بود   انتزاع  هنرمندان    ،کرده 

ا سبک  بودند. آلمانی  تأمل این    کسپرسیونیسم  از  بازتابی  جنبش 

از درخشان ترین    ذهنی دربارۀ واقعیت عینی و دنیای تخیالت بود.

ا می آثار  دوره  عروسین  تابلوی  به  اثر    (8)تصویر  باد  توان 

   (.618،  1398)گاردنر،    اشاره کرد  48کوکوشکا 

 
قرن بیستم  عنوان اولین هنرمند آبستره تنها به کاندینسکی نه.  41

شود؛  ریسین این هنر نیز شناخته میعنوان تئوشود بلکه بهشناخته می

 های ذهنی هنر منتشر کرد.متنی در مورد جنبه 1913وی در سال 
42 Wassily Kandinsky 
43 Composition  
44 Georges Braque 
45 Piet Mondrian 
46 Pablo Picasso 
47 Surrealism 
48 Oskar Kokoschka 



 

107 
 

این   آلمان  در  واقع  دگرگونیِدر  به  ریشهدعوت  بارها    شنیده  ای 

را    49نام پل گروهی به  ،گروهی از نقاشان آلمانی  1906شد؛ در  می

ارد و  گذ  تأسیس کردند که قصد داشت گذشته را به کل پشت سر

کن مبارزه  نو  بامدادی  نظر  به(.  554،  1387)گامبریج،    دبرای 

دورۀ  می این  در  سرت  تاریخیرسد  در    ، غرب  اسر جهانهنرمندان 

های متفاوت  د و روش زاعی یافتنهای بسیاری را برای بیان انتسرنخ 

  50هاتوریست فُ  دیگر   نمونۀ  .آزمودندمی بیانی نو  برای    و متنوعی را

ثابتها  آن  .هستند ظاهر  رنسانس   اشیاء   ، ساختمان  دوران  از  که 

)گاردنر،    ها تجزیه کردندپایان شکل بود را به دنیای بی  بجا مانده

با وجود ا626،  1398 از ساخت ین تالش (.  برای رهایی  ساز و  وها 

واقع بازنمایی  آزادی   ،نهگرایاهای  که  هنرمندانی  بودند  هنوز    انگار 

از جمله    ؛کردندبیشتری را برای رسیدن به انتزاع محض طلب می

مالویچ  کازیمیر  چون  کسانی  و  و    52( )سوپرماتیس  51موندریان 

روتکو  آثارشان  ،53مارک  خلق  در  صرف   که  را  خود  تمرکز    تمام 

نوع بیان    .(9)تصویر    بودند  اشکال هندسی و رنگ کرده  )چیدمان(

بود  انتزاعی  کارهایشان و درصد بهره بردن    سبک؛  این هنرمندان 

مفهومیآن از  بودبه   ها  متفاوت  با هم  انتزاع  تفاوت  نام  این  در    و 

اجرا و  جنبش   ایده  داردتا  ادامه  نیز  امروز  مثال، به   ؛های    عنوان 

فوویسم مکتب  بر  بی  (10)تصویر    اساس  مبتنی  روحی  حاالت  ان 

ای  یا کوبیسم در بیان انتزاعی خود به دنبال خلق گونه  رنگ بود؛

اما    ؛ها( بود )واقعیت عینی و جامع شکل   جدید از فضای تصویری

 . است  ه عینی بودمبدع هنری کامالٌ غیر  54کاندینسکی   شخصی مثل

ش  55گرینبرگ اینگونه  را  انتزاع  به  تمایل  مدرن  هنر  شرح  رح  در 

طرح می و  ساده  عناصر  مانه  گونۀدهد:  فولی  نقاشی  در    -)باری 

اعتبار  به  56پرژر(  آوانگاردی است که سرانجام    یک  دارای کیفیات 

 
49 Die Brucke 
50 Futurisme 
51 Kazimir Malevich 
52 Suprematism 
53 Mark Rothko 

گذاری کرد، از  وی در مونیخ گروه هنری سوارکارآبی را بنیان  54

توان از یاولنسکی، کوبین، فرانتزمارک، پل کله و آلبرت  همراهان او می

 ماکه نام برد. 
55 Clement Greenberg 
56 A Bar at the Folies- Bergere 

انتزاعیِ تماماً  آثار  پوالک  در  رسید  57جکسون  کمال  و  )  به  پوک 

گرینبرگ،   از  نقل  به  در    کلی  طورهب  (.94،  1395نیوئل  و 

در    1910هنر انتزاعی که در سال    بندی مطالب مطرح شده،جمع 

اصلی تقسیم شده:    شاخۀ  در مراحل بعدی به دو  ،اروپا متولد شد

های هنری  کارگیری اشکال ساده مبتنی بر فرم ه شامل ب  شاخۀ اول

آمیزه  با  و گروهاست که  از منطق و خرد همراه است  با    ای  دوم، 

  -که مبین حال و ذهنیات هنرمند است-بیان رنگ    فرم واتکا بر  

می  )شکل  الف،  گیرد  توصیف  گا  (.131،  1367ابراهیم  در  مبریج 

بست  هنر به نوعی بن  نویسد:مییستم  قرن ب  هنر غرب در آستانۀ

ایده  با  مواجهه  در  هنرمندان  و  مللرسیده  دیگر  جمله    ،های  از 

قایی و آمریکایی جنوبی  افری های ژاپنی، هنر قبایل بدوینقش چاپ 

ابراز وجود بودند که و نظایر آن، در پی یافتن روش های نو برای 

جهانی   اول  از جنگ  پیش  دگرگونی  و  تغییر  به  میل  اوج  این  به 

 (. 550،  1387)گامبریج،    خود رسید

جنبش    نهایت  متعددیدر  رویکرد   های  متفاوتبا  از    های  پس 

هنر در اروپا خسته و سرخورده    ؛دگیرجهانی دوم شکل می جنگ 

چشم  هبود امید  به  بسیاری  هنرمندان  فضایی  و  و  بهتر  اندازی 

آفرینش  تربالنده  و  کار  شدند   برای  آمریکا  نوعی    58راهی  به  و 

می  انتقال  نیویورک  به  پاریس  از  نقاشی  هنر    یابد مرکزیت 

از  18،  1399آذر،  )سمیع  حرکت   جملۀ(.  اکسپرسیونیسم  ها؛  این 

های متفاوتی را از قبیل نقاشان میدان رنگ  که شاخه   بود  انتزاعی

ن عمل و  داده  59قاشی  جای  خود  در  شیوه   است.  را  این  ها  در 

های ذهنی  که ایده  شوندهای رنگ دارای معنا و بیانی تازه میلکه 

و    60ی چون ابتیکال آرت یهاشاخه  گذارند،را به نمایش می   هنرمند

آرت  میل    61ویژوآل  همان  نگاه از  هنر  یبه  در  کنار    ،انتزاعی  در 

دیگرده گرایش  می   ،ها  گفتمان  د.نآیپدید  حقیقت  غدر  الب  های 

های  اروپا در سال   ، تحت تأثیر فضای روشنفکرانۀهنر پس از جنگ

این جنبش ماهیت  و  بود  جهانی  دو جنگ  به بین  میل  ها ضمن 

 
57 Jackson Pollock 

ورکی، روبرتو  هنرمندانی چون خوان میرو، سالوادور دالی، آرشیل گ   58

 ماتا، مارسل دوشان، پیت موندریان، جوزف آلبرز، ماکس بکمان 
59 Action Painting 
60 Optical art 
61 Visual art 



 

فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی  

1401 بهار، 3، شمارهدومدوره   

نو و آزمایش شیوه     به عوامل مختلف   ،های جدید در نقاشیبیانی 

 ند.  بود  شده سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز آغشته  

در   انتزاع  مفهوم  و  ایرانی  نقاشی  در  تجرید  مفهوم  تطبیق 

 نقاشی غرب 

رایج  ر می نظبه اشتباه  از کلمۀ  رسد که یک  استفاده  انتزاع و    در 

شناسیم و آنچه  عنوان نقاشی ایرانی می در تعریف آنچه به-تجرید  

شکل   غرب  مدرن  هنر  گرفته  -گرفتهدر  دو    است؛  صورت  این 

طور  )به  مفهوم معادل هم و در مورد اصول بازنمایی در هر دو هنر

است.    گرفتهبه اشتباه، مورد استفاده قرار    و یکسان(  وزن، هم مشابه

نکات پیش و  به مطالب مطرح شده  با توجه  را    ،رو  لذا  نکته  این 

نقا در  که  فرایندی  که  کرد  خواهیم  ایراروشن  قرون شی  طی  نی 

دورۀ از  بازنمایی    متمادی  برای  صفویه  دوره  اواخر  تا  سلجوقی 

ایرانیتفکر   حاصل  به نوعی  است  تصاویر شکل گرفته   اسالمی   ،ی 

مفهوم انتزاع در هنر غرب  اساساً تجرید در نقاشی ایرانی و  و    است

در  62مفهومی  این تفاوت ،. شایسته است از این پسانداز هم بیگانه 

ایرانی  که  هاییپژوهش  نقاشی  مورد  می   در  و  صورت  پذیرد 

در نظر    شود،هایی که از متون غربی به فارسی برگردانده میترجمه 

در مواجهه با نقاشی ایرانی دو    ،طبق موارد مطرح شده شود. گرفته

تفاوت و  اشتراکات  که  دارد  وجود  این دیدگاه  تشریح  در  هایی 

دارندنگاره  هم  با  سنت گ  :ها  اول  دوم  روه  گروه  و  گرایان 

نگاره تاریخی در  جهان  بازنمایی  مورد  در  هستند.  های  اندیشان 

ب  ،ایرانی که  هستند  معترف  خاص«  »جهانی  وجود  به  طور ههمه 

سال واحد  » مستمر« طی  کرده و  پیدا  تکامل  و  یافته  استمرار    ها 

نشده  است استفاده  انتزاع  کلمه  از  آن  مورد  در  البته    است؛  و 

عدۀه در  کمی  ستند  ناتوان  را  ایرانی  هنرمند  بازنمایی    که 

کرده واقع  ارزیابی  غربی  گرایانه  انتزاعی  نقاشی  در  طبق  -اند.  که 

ن قرن  اواخر  از  شده  مطرح  گرفتموارد  شکل  تدریج  به   -وزدهم 

  ؛ ها وجود نداردعنوان وحدت سبک و شباهت در بازنمایی چیزی به

دبه و  پوالک  مثال  مطرح    63کونینگ عنوان  نقاشان  از  هردو 

 
به این معنا که برای توصیف فضای خاص نقاشی ایرانی دیگر از کلمۀ    62

 انتزاع استفاده نشود.
63 Willem De Kooning 

نگرش   نوع  و  آثار  در  تفاوت  ولی  هستند  انتزاعی  اکسپرسیونیسم 

 .(12و    11ویر  ا)تص  ها کامالً مشهود استآن

هنرکارگاه پیداست    که اینگونه و    قواعد  ،پروری های  مشخص 

ب برای  اشیا  مدونی  و  از طبیعت  مختلف طراحی  ازنمایی تجریدی 

تر و تکمیل  کرده بودند که به مرور زمان و در مکاتب مختلف پخته

حتی در یک   ،های هنر غرباند. ناگفته پیداست که در جنبش شده 

هم آثار هنرمندان بر اساس اصول یکسانی تصویر    مشخص  جنبش 

هم گروه  یک  هنرمندان  حتی  و  ایده  نشده  در  اصلی تنها    های 

ولی اثر شخصی خود را    اندنظر بودهبا هم یک  )مانیفست جنبش(

اساساً    اندخلق کرده  آزادی هنرمند  خاطربه و  های  جنبش   ،همین 

ورد دیگر اعتقاد به عالم مثال و میل به  . ماست متعدد شکل گرفته

است   ایرانی  نقاشی  آرمانی در  بازنمایی  نگاهی نوعی  به  منجر  که 

شده  پورتر به   است؛  تجریدی  »وظیفۀ64قول  ب  ؛  ایرانی  طور  هنقاش 

نیستکل گرته از طبیعت  به بلکه    ؛برداری  تا  از آن درگذرد  باید 

شود که چرا وی تناسبات  برسد و از اینجا مشخص می  جهان مثال

،  1388است« )پورتر،    کردهرا در چهره و پیکره انسان مراعات نمی

طبیعت  (.  120 جزئیات  به  واقع  نپرداختن  در  ایرانی  نقاشی  در 

الب آن هنرمند بیننده   مذهبی بوده که در قراهی برای نوعی بیانِ

آشن  مثالی  جهانی  با  می را  که  ا  حماسی، کند  مفاهیم  آن    در 

آمدهاسطوره  در  تصویر  به  عرفانی  و  مقابل  .است  ای  به    ،در  میل 

بیان انتزاعی در هنر غرب از زمانی آغاز شد که هنرمندان تصمیم  

اسطوره  مفاهیم  مذهبی  گرفتند  و  حماسی  گوشه ای،  به  ای  را 

  های روزمره و دریافت زندگی    لحظات در گذرِ  افکنده و به مطالعۀ

آگاهانه روشی    ،یرانی هنرمنددر نقاشی ارمند بپردازند.  شخصی هن

های بنیادی  همواره شباهت   برای بازنمایی را برگزیده ولی  متفاوت

سوژۀ شده  با  حفظ  نظر  است(است    مورد  اسب  همواره  و    )اسب 

مشاهدۀ با  می   بیننده  تصویر  از  گوشه  را  هر  عناصر  تمام  تواند 

کند جنبش  ؛شناسایی  غرب  ولی  در  انتزاعی  به  بهای  سرعت  ه 

سوژۀ کامل  کردن  رها  و    بحث  سلیقه  طبق  بازنمایی  و  ملموس 

هتی به  اثر خلق شده شبا  بسیاری،روش هنرمند رسیده و در موارد  

 . است  و به انتزاع مطلق رسیده  داردنملموس در جهان عینی    سوژۀ

 
64 Yves Porter 
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هنرمند تفکر  هنر  ایرانی  نوع  از  که  میراثی  و  باستان      مسلمان 

در نقاشی است که با    ، باعث نوع بیان رازگونۀ اوهمراه خود دارد

این نوع بیان   .شودمی  اری به نام تجرید به بیننده القااستفاده از ابز

است مشترک  زبانی  هنرمندان  تمام  لیمن   .بین  نظر  ،  65از 

انقاشی  وجهیهای  دارند،  یرانی  معماگونه   مبهم  در    و  اندتصاویر 

عملس خیال  از  باالتر  های  عاقبت   توانمی  کنند؛می  طحی 

برای صحنۀ را  متصور شد  گوناگونی  ،  1395)لیمن،    نقاشی شده 

جنبش(.  260 گرفتهای  در  شکل  بیستم  قرن  در  که  ، متعددی 

ا بیان  از  متفاوتی  دارددرصدهای  وجود  یکسانی    نتزاعی  خط  که 

در بعضی از آثار، مقصود هنرمند سرراست و مشخص    .پیمایندنمی

به   نیاز  نیز  مواردی  در  و  میاست  احساس  تحلیل  و  شود.  تفسیر 

با    نکتۀ ایرانی  اثر در نقاشی  بنیادی فرایند تولید  دیگر که تفاوت 

می مشخص  را  غرب  هنر  در  انتزاعی  هنرمند    ،کندنگاه  فردیت 

ت  .است نگاه  ایرانیدر  نقاشی  در  صور  ،جریدی  به  ت  هنرمندان 

نگاره  روی  جمعی  می دسته  کار  تاها  و  متمادی  ده س   کردند  های 

امضای به   اندنداشته   یآثار  واقع  در  هنرمند  کردن  و  مطرح  دنبال 

  هنرمند   ون بیان اهمیت داشته و نام و ایدۀاست، چ  خویش نبوده

نبوده  مهم  تنهایی  آن  .(13)تصویر    است  به  خالف  هنرمند    ،بر 

السیک اروپا را در هم  قوانین ک  بیشترِ  ،غربی در پی آزادی فردی

و خویش می  شکسته  مهم  تا حدی  پی را  در  تنهایی  به  که  داند 

راه  یافتن  و  شیوۀ  های  آزمودن  به  انتزاعی  بیان  برای  جدیدی 

 فرد خویش است.   منحصر به

باتف ایرانی  نقاشی  در  تجرید  دیگر  غربی  اوت  نقاشی  در    ، انتزاع 

تفسیر( )یک  است.  هنر  دو  در  موجود  نگاه    تفاسیر  مورد  در 

ایرانی   نقاشی  در  شاخه -تجریدی  واقع  در  از  که  اسالمی  ای  هنر 

کمبود    علتشده است که به متصور    متعددی  عرفانی  معانی  -است

تاریخی مکتوب  آننمی  ،منابع  قطعیت  با  یا توان  و  کرد  رد  را  ها 

می به   .پذیرفت نصر  مثال  توانست عنوان  ایرانی  »نقاشی    نویسد: 

از افق مادی به مرتبه ارتقا تر از وجود و  ی عالی ابیننده را    آگاهی 

،  1375.« )نصر، .دهد و او را متوجه جهانی سازد مافوق این جهان.

اصول اسالم    است که وظیفۀ هنرمند، ترجمۀمیکون معتقد    (.82

شناسی   زیبایی  زبان  مقابل  (.194،  1394)میکون،    استبه    ، در 
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وجود   و  بیستم  قرن  در  غربی  نقاشی  تحلیل  در  غربی  مفسران 

آثار این  در  ادعاهایی  ،انتزاع  نمی  چنین  مطرح  ها  آن  .کنندرا 

صنع پیشرفت  چون  شرق،  عواملی  هنر  با  هنرمندان  آشنایی  ت، 

و. جنگ  ..آفریقا  عکاسی،  دوربین  وجود  اعتقادات  ،  جهانی،  های 

دست   این  از  مسائلی  و  فقر  این  ایدئولوژیک،  پیدایش  در  را 

انتزاع  ها  جنبش  به  میل  نقاشی  دانند.  ثر می مؤو  بر  قوانین حاکم 

در    تجریدیِ تنها  و  بوده  ثابت  متمادی  قرون  طی  در  غالباً  ایران 

ست و دقیقاٌ از زمانی  ا  مکاتب مختلف به تکامل و پختگی رسیده

. به  است  انحطاط را پیموده  راهِ  ،ر غرب افکندهنگاهی به هنکه نیم

نصر، سه  تعبیر  نقاشبازنمایی  شده  باعث  عالم  بعدی  از  ایرانی  ی 

کند سقوط  شود  ملکوت  ملک  عالم  تصویر  به  تبدیل  )نصر،    و 

آور  و الزام  کلی نر انتزاعی غربی قانونیدر ه ،در مقابل (.85، 1373

هنرمن و  ندارد  و وجود  آزمون  به  دست  آزادانه  اخیر  قرن  در    دان 

زده پی  ؛اندخطا  مواردی  در  و  شکست  مواردی  در  های  روزی که 

 است.   گیری حاصل شدهچشم 

رنگ انعکاس   از  استفاده  و  درخشاننور  گاهی    های  و  خاص 

نگاره  در  ایرانینامتعارف  نوعیهای  نگاهی   ،  در  تمثیلی  بیان 

. در این  تجریدی است که معانی مذهبی و باستانی به دنبال دارد

برای رنگ  ردهایها کارکنگاره  نحوه گزینش آن متعدد  و  ها در  ها 

ایرانی مثل خوابی    نویسد:می  بورکهارت  نظر گرفته شده؛ »نقاشی 

یافته اشراق  درون  نور  از  گویی  که  است  شفاف  و  است«   روشن 

نوع و  ار،  گراب طبق نظر محققانی چون  (.  164،  1379)بورکهارت،  

مض طیف اساس  بر  ایرانی  نقاشی  در  رنگی  متفاوت  های  امینشان 

گیری نگاه  با شکل   در هنر مدرن غرب،(.  159،  1396)گرابار،    است

رنگ  نوع  مورد  در  گذشته  استانداردهای  اثرانتزاعی  در    ، گذاری 

انعکاس نور بر سوژه کامالً بر    ر خود را از دست داد و رنگ واعتبا

دد  مجمبنای لحظه و تأثیرات آنی بر بینایی هنرمند مورد بررسی  

به رنگ  رفته  رفته  و  گرفت  احساسات  قرار  بیان  ابراز  یک  عنوان 

اساساً گرفت.  قرار  استفاده  مورد  معانی    هنرمند  غرب  هنر  در 

حض برای  رنگی  پنهانی  رنگ،  ور  و  ندارد  وجود  نقاشی  در  خاص 

روشن و  سایه  و  نور  و  رنگ  واکنش  و  برای  ،کنش  بیان    روشی 

نظر  ین نکته واجب به ا ذکردر نهایت  نه چیزی بیشتر.هنری است، 

کهمی ای  رسد  هنرینقاشی  بر  رانی  که  سنت   است  های  اساس 

هنر مانوی و نقاشی    ایران باستان،آن با تأثیرات    اسالمی و ترکیب
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پس الجرم تجرید و   .است به پیشرفت و بالندگی رسیده ..و. چینی 

دین اسالم است    زائیدۀ تجمیع این باورها با رهبرینگاه تجریدی  

رسیدن به   ناپذیر است. از طرفی،انکارثیر ادبیات نیز در آن  تأکه  

به تدریج و از اواخر قرن نوزدهم    ،نوعی نگاه انتزاعی در هنر غرب

در   ، رفتهفتههنر کالسیک اروپا آغاز شد و ر  ها سیطرۀپس از سال 

های  ها جنبش و آثار صدها هنرمند به روش در ده اشکال مختلف  

 . است   مورد بررسی قرار گرفته  یو با تنوع قابل توجه  متفاوت

 بندی جمع

نظرمقاله  از  که  در    ای  تجرید  مفهوم  بازخوانی  هدف  با  گذشت 

لغت    این دو  وم انتزاع در نقاشی غربی و مقایسۀنقاشی ایرانی و مفه 

است. طبق مطالب    تحریر در آمده  های مذکور، به رشتۀ در جایگاه 

د که تمام  این نکته مشخص ش  ،ی ایرانیمطرح شده در مورد نقاش

به وجود فضای   ،هنر از هر گروه و دستهمتفکران و محققان عرصۀ 

خاص در نقاشی ایرانی اذعان دارند. بر اساس اطالعات موجود در  

مشخص شد که این فضای خاص حاصل نوعی نگاه    ،این پژوهش

و در   گرددکه در درجه اول به باورهای اسالمی بازمی   ؛عرفانی است

ایرا میراث  حاصل  بعدی  مانویان  درجات  تصویرگری  و  باستان  ن 

های  این اعتقاد به نوعی فضای دوبعدی و پرهیز از بازنمایی  است؛

امان هنر  های مذکور در د تکامل اندیشه  حاصلِ  ،گرایانه کامالً واقع 

شود. در  عنوان نوعی نگاه تجریدی یاد میاسالمی است که از آن به

-گرایانه های کامالً واقع ها بازنماییدر هنر اروپا پس از سال  ،مقابل

سرانجام   -از رنسانس به بعد که هنرمندان اروپا به آن مفتخر بودند

اعی،  های صنعتی و وقایع اجتمدر اواخر قرن نوزدهم و با پیشرفت 

از قوانین سخهنرمندان غربی میل به تغییر و تخطّ   گیرانۀ ت ی 

طلبانه  های جدایی اس کردند و این زمزمه حاکم را در خود احس 

ب امپرسیونیسم  جنبش  یافت.  هدر  تبلور  ملموس  و  واضح  طور 

توجهی رو به تغییر و نقاشی غرب در قرن بیستم با سرعت قابل 

شود.  چیزی که مطلقاً در نقاشی ایرانی دیده نمی  دگرگونی بود؛

انتزاع نوعی آزادی عمل برای هنرمند غرب   ؛ ی بوددر واقع میل به 

می  امکان  او  به  شیوه که  کند  داد  آزمایش  را  نو  و  جدید  های 

ایرانی روشی ثابت و مشخص  حالی در نگاه تجریدی در نقاشی  که 

و  بوده  ثابت  که  داده  قرار  هنرمند  اختیار  در  تصاویر  خلق  برای 

 .  حاصل مشق کردن از روی دست هنرمندان پیشین است

که در بسیاری  -کلمۀ انتزاع    توانمی چگونه    ،یر مطرح شده با تفاس

عنوان معادل آبستره  های متون غربی بهاز مقاالت، کتب و ترجمه 

بازنمایی  برای توصیف نوع  را    –در زبان فارسی پذیرفته شده است 

واقع هنرمند ایرانی بطور آگاهانه و  در  در نقاشی ایرانی به کار برد؟

ن متمادی پایبند های تصویری خود طی قروتاز روی عمد به سنّ

دو استادکار کامالً به هم شباهت از آثار  نقاشی  تابلوی  است و اگر  

شود.  ، بلکه حسن کار محسوب می تنها عیب نیستداشته باشد نه 

شکل  حالی در زمانی  انتزاعی  بازنمایی  به  میل  غرب  هنر  در  که 

از  گرفت که هنرمندان حتی شباهت در   ناظر و قوانین م  استفاده 

موجود    ها معتقد بودند با توجه به شرایطآن  تافتند.مرایا را برنمی

گذشته کارایی خود را از   .. دیگر زبانِاقتصادی، فرهنگی، صنعتی و.

قابلیت ذهنی هنرمند    است و باید با توجه به نیاز روز و دست داده

  های متعددی از آرای رو مثال  پیش  را آزمود. در مقالۀ های نوروش 

غربی و شرقی در باب نقاشی ایرانی و آنچه طی    ن متفاوتامتفکر 

بر آن گذشته و دستاورد نقاشی غربی در قرن بیستم که سال  ها 

شود، نقل شد؛  های متفاوت می « ایسم»های متعدد و  شامل جنبش 

خوانندگان  تا   برای  را  انتزاع  و  تجرید  مفهوم  دو  بین  تفاوت  این 

 صالح کند. روشن سازد و این اشتباه مصطلح را ا 

 یر تصاو
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دوین و ترجمۀ انشاءاهلل رحمتی،  هنر و معنویت )مجموعه مقاالتی در زمینه حکمت هنر(، ت   ،«حقوق و تکالیف هنر»(،  1394شوان، فریتیوف، )  -

 فرهنگستان هنر.  چاپ دوم، تهران:

هنر(، تدوین و ترجمه انشاء   )مجموعه مقاالتی در زمینه حکمت  «زیبایی و رمز پردازی در طبیعت، هنر و معنویت»(،  1394شوان، فریتیوف، )  -

 .فرهنگستان هنر  وم، تهران:، چاپ داهلل رحمتی

 .243تا  232، صفحات از  63هنر، شماره  ، فصلنامۀ«هنر انتزاعی»(،  1384صبا، سیاوش، )  -

تا    127، صفحات از  1390، پائیز  40دینی، دانشگاه شیراز، پیاپی    ، فصلنامۀ اندیشۀ«تجرید  مشاییان و نظریۀ»(،  1390علم الهدی، سید علی، )  -

140. 

 . 122تا    113، صفحات از  1392مهر    ،190، نشریه معرفت، سال بیست و دوم،شماره«کلی؛ تجرید یا تعالی؟»(،  1392فراهانی، مجتبی، )  -

نعوامل تأثیرگذار بر شکل»(،  1399زاده، علی، )فالح  - ناب  انتزاعی  جدید،    ، نشریۀ رهپویه هنر، دورۀ«ئوپالستیک پیت موندریانگیری هنر 

 .  69تا    57، بهار، صفحات از  6شماره  

،  10، فصلنامه هنر، شماره  «هنرهای تجسمی اسالمی و هنر مدرن غرب مینیاتورهای ایرانی و هنر انتزاعی»(،  1364کاشفی، جالل الدین، )  -

 .63تا    22صفحات از  

 انتشارات دانشگاه هنر.  تهران:مهدی حسینی،    ترجمۀقاشی ایرانی،  (، ن1391بای، شیال، )کن  -

 . انتشارات نگاه،  چاپ بیست و ششم، تهران:(، هنر در گذر زمان، ترجمه محمدتقی فرامرزی،  1398گاردنر، هلن، )  -
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 نشر نی.  تهران:(، تاریخ هنر، ترجمه علی رامین،  1387گامبریج، ارنست، )  -

 نشر دنیای نو.   تهران:ی ایرانی، ترجمه عربعلی شروه،  (، نقاش1367گری، بازل، )  -

، هنر و معنویت)مجموعه مقاالت در مورد حکمت هنر(، تدوین و ترجمه انشاء  «از وحی قرآنی تا هنر اسالمی»(،  1394لوئیس میکون، ژان، )  -

 فرهنگستان هنر.  چاپ دوم، تهران:  اهلل رحمتی،

 نشر ماهی.   تهران:محمد رضا ابوالقاسمی،    ترجمۀ(، درآمدی بر زیبایی شناسی اسالمی،  1395لیمن، الیور، )  -

  صدرا.   چاپ سوم، تهران:(، مجموعه آثار، جلد نهم،  1377مطهری، مرتضی، )  -

 . امیر کبیر  (، فرهنگ فارسی، چاپ دهم، تهران:1375عین، محمد، )م  -

 .258تا    243، از  7فرهاد گشایش، نشریه زیبا شناخت، شماره    ن هنر انتزاعی، ترجمۀ(، تکوی1381)موژینسکا، آنا،    -

 . انتشارات سوره  معنویت اسالمی، ترجمۀ رحیم قاسمیان، تهران:(، هنر و  1375نصر، سید حسین، )  -

 . سهروردیدفتر پژوهش و نشر    (، معرفت و معنویت، ترجمۀ انشاءاهلل رحمتی، چاپ دوم، تهران:1381)    -

 . 26هنر، شماره    هوم فضا در مینیاتور ایرانی«، فصلنامۀعالم خیال و مف»(،  1373)  -

 فرهنگستان هنر.   تهران:، مترجم احمد رضا تقاء،  «های عهد صفوینقاشی ایرانی نسخه نگاره »(،  1384ولش، استوارت کری، )  -

 .18خیال، شماره    ، نشریۀ«گراشناسی ساخت ای نشانه انتزاع: مناقشه بازنمایی و خوانشه»(،  1385یوسفیان، شهروز، )  -
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A Comparative Study of the concept of “Tajrid” in Iranian painting and the 

concept of abstraction in European and American painting 

 

Abstract 

Tajrid  in  Islamic mysticism is a process during which a part becomes a whole. Tajrid means the removal 

of individual characteristics from what is to be transformed into a whole or upgraded. It seems that 

abstract writing, or the unwillingness to pay real details in objects and realistic representation in Iranian 

painting is the result of the mystical and religious view of artists and the belief in the theory of Tajrid in 

Islamic mysticism. In contrast, first in European painting and then in America, the discussion of 

abstraction in the late nineteenth century and after the success of movements such as the Impressionists 

and Post- Impressionists in painting is discussed and followed. Abstraction literally means to dismember 

and separate a part of whole. In this kind of attitude, the artist loses his desire to accurately and 

objectively represent reality. They want to create and emphasize a particular form that does not 

necessarily resemble the real form in the real world based on their tastes and mindsets. The kind of 

abstract view of Iranian painting has continued in specific direction for many years. What are the 

similarities and differences between Tajrid in Iranian painting in terms of antiquity and continuity for 

many centuries and abstraction in European and American painting? It seems that according to the 

available documents, Iranian artists in their artistic representations have adhered to principles that are 

rooted in their religious beliefs, and this  process of producing works with similarities, major differences 

and fundamental differences with the discussion of abstraction in European and American art, has it. The 

purpose of this article is to re-read the concept of Tajrid in Islamic art and along with Iranian painting and 

to analyze the concept of abstraction in Western art. In the present study, by comparative studies, while 

describing and analyzing these two concepts, the results have been compared and classified, and the data 

desired by the authors have been collected by the library method . 

Keywords: Tajrid, Abstraction, Islamic art, modern Art, Iranian painting, Twentieth Century Art 

Movements 

   


