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 های بصری آثار هنری ماتیس و نقاشی مکتب هراتویژگیتطبیقی  مطالعه ی

 
 
 

  سیده رقیه حسینی اشلقی، یمؤمنهادی 

 

 
    یدانشگاهی فرهنگ هنر و معماری جهاد پژوهشکدهی علمئتیهعضو دکترای پژوهش هنر، 

 پژوهش هنر، دانشگاه آزاد تهران مرکزی کارشناسی ارشد

 

 

 
فرمال و ساختاری بسیاری به هم  یهاشباهتماتیس  هانری آثارنقاشی ایرانی و  چکیده:

محتوایی ناشی  یفاصله، این اندمتفاوتو  دارندفاصلهمحتوایی از هم  ازلحاظدارند، هرچند 

 یدهیزائ، نقاشی ایرانی اندگرفتهشکلاست که این دو جریان در آن  ییهاگفتماناز 

هانری  هاینقاشیادبیات و عرفان ایرانی است ولی  گفتمان ایرانی اسالمی و همبسته با

 جسمانی یهادغدغهفردی و  یهایآزادماتیس نشان از جهان معاصر غرب دارند با تمام 

به  هاشباهتبرهیتکبا  و تطبیقی یلحلیتبا  کوشدیم.نگارنده در این پژوهش یستیالیماترو

این است که  اصلی مقاله سؤال یطورکلبهن بپردازد. این دو جریا یهایکینزد  بازخوانی

 یهیفرضاست؟ و  هایویژگیهانری ماتیس در چه  هاینقاشیو  نقاشی ایرانی یهاشباهت

ماتیس بسیار نزدیک به  هاینقاشیکه جهان بصری  کندیمهم این ایده را دنبال  پژوهش

 یآورجمعبهزاد( است. روش این تحقیق کیفی و  نیالدکمالمکتب هرات/) ینگارگرجهان 

 بوده است. یاکتابخانه صورتبهاطالعات 

 بصری ساختار نقاشی ایرانی، مکتب هرات، هانری ماتیس، تحلیل تطبیقی. واژگان کلیدی:

 

 

 مقدمه

مختلف را به هم نزدیک کنند و در این  یهاجهاناین کمک را به پژوهشگران کند تا بل بتوانند  تواندمیروش تحلیل تطبیقی 

 باهمتصویری را  دوجهانکوشدیمرا روشن کنند که تا قبل از دیدها پنهان بوده است. نگارنده در این پژوهش  یهاتیوضع یکینزد

عناصر بصری و ساختار  توانیم یشناسروشجستجو و با استفاده از  یباکمدهد که در نگاه اول بسیار از هم دور هستند، اما  انطباق

نقاشی  طرفکیشباهت دارند. در  باهماز بسیاری جهات به هم نزدیک هستند و   مشاهده کرد که هاآن یهردوتجسمی را در 

 یپرآوازههانری ماتیس نقاش  هاینقاشیکمالدین بهزاد وجود دارد و در سوی دیگر  یهاینقاشبر مکتب هرات و  دیتأکایرانی با 

متفاوت با  کامالًاست و  گرفتهشکلمعنوی ایرانی اسالمی و در خدمت کتابت و زیر نظر دربار  درزمینهنقاشی ایرانی  بااینکهاروپایی. 
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بسیاری را در هر دو به  یتجسم صوری و بصری، هایویژگیتوانمیاما اندآمدههانری ماتیس در آن به وجود  آثاراست که  یانهیزم

گفت به شکلی  شودمیایجاد کرده است که  خط ،رنگ ،سطح نوعی معنویت را با بازی نور، آثارشنظاره نشست. نگارگری ایرانی در 

 یهادندهچرخو صنعتی شدن، دورانی که  یفنّاوراما ماتیس انسان دوران معاصر است، دوران ؛ مدنظر هانری ماتیس هم بوده است

هنر شرق کوشیده به شکل خاص خودش این  تیس با بازگشت به نقاشی ایرانی وکرده است. ما گانهیازخودبرا  هاانسانفناوری 

بیانی او را  یوهیشظهور عواطف انسانی و حرکت به سمت نوعی معنویت در نقاشی  رونیازارا دوباره زنده کند.  رفتهازدستمعنویت 

را برای  یایمعنوکند و حاالتی  آرامشنقاشی خلق کند که در بینندگانش ایجاد  دیکوشیمبسیار خاص و یکه کرده است. ماتیس 

رجوع کرد که اروپا دو جنگ جهانی را پشت سر  هادهیابیافریند. مهم بودن ماتیس به این دلیل است که او در دورانی به این  هاآن

بشری رنگ را از حاالت  یهایآزادگذاشته بود و به شکلی درد و رنج بسیاری گریبان مردمانش را گرفته بود.ماتیس در جستجوی 

ا هم از ر یرنسانس و توصیفی خارج کرد و مبتنی بر نگارگری ایرانی اصل شباهت سازی را به پرسش کشید و همچنین پرسپکتی

 پرداخت. رفتهازدستبین برد و با نگاهی کودکانی به جستجوی معنویتی 

اما کمتر پژوهشگری توانسته اطالعات  میاخواندهمختلف  یهاکتاببارها در معروف ماتیسرا  یجملهاین "دادشرق ما را نجات "

از هنر شرق را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.  بیستم(نقاش مکتب فوویسم/قرن )ماتیس یریرپذیتأثدقیق و جامع و کاملی از نوع 

تطبیقی  یمطالعهاز روش  یو باالگوبرداربصری تجسمی یهاشباهتنگارنده در این پژوهش دست به کوششی زده تا با جستجوی 

 یرانیایی که در این پژوهش بین نقاشی هاشباهترا جستجو کند. با نگاهی به  "داد شرق ما را نجات "ی جملهبصری  یهاانیبن

 .توان این رد عظیم نقاشی ایرانی را بر هنر اروپایی دنبال کردو آثار ماتیس برجسته شده است می بهزاد( الدینکمالمکتب هرات )

 

 تطبیقی یمطالعه سویبه

و  دارندفاصلهمحتوایی از هم  ازلحاظفرمال و ساختاری بسیاری به هم دارند، هرچند  هایشباهتماتیس  آثارنقاشی ایرانی و 

گفتمان  یزائیده، نقاشی ایرانی اندگرفتهشکلاست که این دو جریان در آن  هاییگفتمانمحتوایی ناشی از  یفاصله، این اندمتفاوت

ز جهان معاصر غرب دارند با تمام هانری ماتیس نشان ا هاینقاشیایرانی اسالمی و همبسته به ادبیات و عرفان ایرانی است ولی 

 آثاراین شباهت ساختاری بین نقاشی ایرانی و  . در ابتدا برای اینکه روشن کنمماتریالیستیجسمانی  هایدغدغهفردی و  هایآزادی

 شرق. هانری ماتیس از هنر  تأثیرپذیریبه  اندازیممینگاهی  گیریدمی سرچشمهماتیس از کجا 

را نقاشی دید فریب  نقاشی آننوع نگاهی به جهان بوده است که در  یسیطرهزیر  هاقرنگفت هنر اروپایی  توانمی طورکلیبه

اصلی هنرمندان توجه هر چه  یدغدغههاقرنو  پرداختهیمنقاش به بازنمایی جهان عینی  سونیارنسانس به  یدوره، از نامندیم

ست بهتر این جهان عینی توانمیبود رو به جهان و هرچقدر نقاش  یاپنجرهنقاشی  بوده است. بوم ییگراتینیعو  تینیع بیشتر به

در نقد این  هاقدمنقاشانی مثل ترنر و مونه اولین  با 91. در قرن گرفتیمرا بازنمایی کند در جایگاه باالتری نسبت به دیگران قرار 

طبیعت باشد و فقط جهان عینی را نمایش دهد، حاال  یبردهنقاش نباید  گفتندیمهاآننوع نگاه به جهان و نقاشی برداشته شد. 

ین عکاسی بهتر از نقاش دورب چراکهثبت جهان واقعی نبود، اشدغدغهکه فقط  شدیمحرف از نقاش فعالی زده  کمکمدیگر داشت 

و عقل و خرد انسان را  دیدیمرا از دید انسان  زیچهمهکه  رنسانسیمحورانسانیهاهیپااز سوی دیگر  ن را به انجام برساند.قادر بود آ

 یادامهدر  رنسانسییگراچراکهانسان، شدیمداشت سست  -پرسپکتیو هم بر اساس همین الگو پدید آمد–دانستیمزیچهمهمحور 
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اشرف مخلوقات  کردیمگمان د بود. انسان دانای کل دکارتی که خود دو جنگ جهانی را به وجود آورده بود و حاال دیگر محل تردی

و این امر  چرخدنمیبود که خورشید دور زمین  شدههاکشفسالرفته بود. در  سؤالزیر  چرخندیمدور او  هاکهکشاناست و تمام 

کوچکی است در دل  یسیارهمین کوپرنیک همگان به این نتیجه رسیده بودند که ز هایاندیشهاز قداست زمین کم کرد، دیگر با 

بعدی کشف ناخودآگاه فروید بود. فروید  ینکتهاز خودش و دور خورشید در گردش است.  ترهایبزرگسیارهصدها سیاره و حتی 

 روانکاو اتریشی بعد از مطالعات بسیار به این نتیجه رسید که در پس خودآگاه ما ناخودآگاهی وجود دارد که خیلی از رفتارهای ما

او اعتقاد داشت عقل انسان معیار و  چراکهنبود  پذیرامکان، تصور این امر حتی برای دکارت شوندمیناآگاهانه توسط آن تقویت 

. انسان تبدیل شد به موجودی فروریخترا شناسایی کند. این تصور دکارتی با کشف فروید  چیزهمهتواندمیاست و  چیزهمهمحور 

و امیال روانی ما هستند که زندگی ما  هاسائقاست.  خبربیهاآنو از  داندنمیخودش را  هایحالتو خیلی رفتارها  یسرچشمهکه 

معتقد بود  چراکهتغییر داد  حقیقت. از سوی دیگر فردریش نیچه فیلسوف آلمانی تصور و ذهنیت ما را نسبت به برندمیرا پیش 

ببریم. نیچه  سؤالمطلق را زیر  یهاقتیحقو به نظر  شدهتیتثببپردازیم. باید چیزهای  هاارزش یگذارارزشباید بار دیگر و از نو به 

پیش چشم انسان گشود. او معتقد بود جهان ما زبان است، ما از کلمات استفاده  یاتازه یچهیدرقیقت به زبان با گره زدن ح

 یراستبهاست و هم عقل، عقل و زبان یکی است، اما  بانزهمما هستند، لوگوس در معنای یونانی  هایاندیشهو کلمات  میکنیم

منطقی  یرابطهبه این نکته رسید که بین کلمات و چیزها هیچ  یشناسزبان. بعدها هااستعارهزبان چیست؟ لشکری از کلمات و 

. نیچه شوندهامیانسانساختار زبان و از طریق آن ایجاد معنا در ذهن  یریگشکلهستند که باعث  قراردادهاوجود ندارد و فقط 

. نیچه با طرح پرسپکتیویسم به این نتیجه رسید که " میسویپرسپکت"، دیآیمهم دارد که بسیار به کار این مقاله  یترمهمبحث 

و نوع رشد و دوران  یاسیس ی اجتماعی،بر اساس موقعیت فرهنگ یهرکس؛ وجهان و اتفاقاتش چیزی نیست جز تفسیرهای ما از آن

. حقیقت ردیگیمرا به پرسش  " قتیحق". پس با این ایده نیچه به شکلی کندیمرا تفسیر  اتفاقاتو کودکی و تجربیاتش چیزها و 

چیزها را برای  -شکل زندگی_بر اساس پرسپکیتیوخود  هاانساناز  هرکداماز حقیقت وجود دارد. ما  ییرهایتفس وجود ندارد،

در تاریخ هنر ردیابی کرد  توانمی، این سه مرحله را اندگذاشتهسه مرحله را پشت سر  هاانساندیگویم. نیچه میکنیمخودمان معنا 

 یدوره. کندمییاد  هاآنیچه از ماتیس رسید. دوران شتر، دوران شیر، دوران کودکی. این آن سه مرحله است که نهایاندیشهتا به 

 دوران پرسش را پیش بکشند و بخواهند تغییری ایجاد کنند. آنکهکشندبیمیرا بر دوش  هاسنتبار  هاانساناست که  ایدورهشتر 

پرسشگری  یدورهشیر  یدورهشیر است،  یدورهاساس بازخوانی کرد.دوره دوم  نیبر همتوانمیپیشا مدرن یعنی قبل از رنسانس را 

سوم یعنی دوران کودکی دوران معاصر است.  یدوره؛ وکردیبنددستهو نپذیرفتن است شاید بشود رنسانس را بر همین اساس 

 یلحظهکودکانه  نگاه دارد. گونه یبازبرایشان جذابیتی خاص و  یزیهر چو  کنندیمنگاه  چیزهمهکودکان انگار برای اولین بار به 

یای کودکانه در هنر دوران مدرن دوباره ساخت و با آن بازی کرد، بازی و اهمیت آن در دن توانمیرا  یزیچهر اول آفرینش است. 

 درواقع. کنمیمرا تمام  امیقبل بحث به جهان بپردازم؛ آنیکودکانه. قبل از اینکه به ماتیس و نوع نگاه شودمیرگذاریتأثبسیار 

، درک انسان از چیزها و خودش تغییر کرد. البته جنگ را شاید بیشترین کیکوپرن ،چهین ، فروید،یهاشهیاندگفت با  توانمی

اولین  هاسمیونیامپرسقرن نوزدهمی باعث ایجاد تحوالت عظیمی در دنیای هنر شد،  هایاندیشهدر این میانه دانست. این  رگذاریتأث

سیم. ها( و در ادامه کوبیسم و فووامپرسیونیسم)پست  گوگن ،ونگوگ سزان، هاآندر این میان بودند و بعد از  هایانقالب

درک سنتی از حقیقت که مبتنی بر تقلید از طبیعت و  هاآناز جهان و چیزها را پیش بکشند،  یاتازهدرک  خواستندیمهاستیکوب



 15-28، ص 1931 ردادخ،  1، جلد 24علوم انسانی ، شماره 

 
ISSN: 1394-0036  
http://www.johs.jseas.ir 

 

51 

 

د در مقابل که دیگر هنرمن بازنمایی چیزها و مبتنی بر مشابهت بود را زیرسوال بردندو سعی کردند جهانی یکه پیش بکشند. جهانی

خود هنرمند است و حتی بسیار اوقات مشابه  یساختهن منفعل نیست و فقط به بازنمای صرف آن نپرداخته است، بل جهانی که آ

، اینکه چطور هاستنقاشیاین پژوهش است ساختار بصری و تجسمی این نوع از مدنظراما آنچه  بیندراینای در جهان واقعی ندارد. 

که در  گونههمان. شودمیو پرسپکتیو رنسانسی کنار گذاشته  شوندمیو فرم و فضا یکی  کندمیبودن نقاشی اهمیت پیدا تخت 

جهان دیگری را مطرح کند برای همین  کردیمدقت بازنمایی سعی  همهآنسطرهای قبل بدان اشاره شد هنرمند اروپایی خسته از 

و  ونگوگ را به فضای آکادمیک نقاشی کشاندند، شدهگذاشتهو کنار  یاهیحاشهنرهای  گرایشی به وجود آمد که در آن هنرمندان

رو به سمت شرق و نقاشی ایرانی  و ماتیس کاربردآفریقایی را در کارهایش به  یهاماسکاز هنر ژاپنی بودند، پیکاسو متأثرن گوگ

رسیده  یبستبنیعنی ماتیس اعتقاد دارد که نقاشی غربی به ؛ "داد شرق ما را نجات "است ر معروف یاماتیس بس یجملهد، این روآ

 آثاربود که فقط گرایش به هنر ایرانی و هنر شرقی باعث شد دوباره جان بگیرد و اهمیت پیدا کند. این گرایش به نقاشی ایرانی در 

که  گونههمانست. صوری ا ایهشباهتاین تحقیق هم جستجو و تطبیق همین  یدهیایریگشکلماتیس بسیار مشهود است و دلیل 

 ازلحاظاین دو جریان هستند  آثاریسرچشمهدیسکور( های مختلفی که گفتمان )در ابتدای این بحث بدان اشاره شد، به دلیل 

 میرسیمهاینقاشو ساختاری  یبصر اما وقتی به تحلیل صوری،؛ دیآیچشممکه به  هاستافتراقمحتوا و قصه تا حدودی زیادی

جدول  یارائهبا  تیدرنهاتا  شودمیکردن عناصر به این اشتراکات پرداخته  جزجز بهدر ادامه با .ندیآیماشتراکات بسیاری به چشم 

 مدون شود. هاافتراقاین اشتراکات و 

رنگ ناب، همچون معادلی برای نور،  کاربست :افتیدستنسل پیشین به چنین نتایجی  نوآورانماتیس با بررسی نقادانه میراث 

تصویر به مدد نیروهای ذاتی  یدهسازمانشکل ساز،  یهاخط، وضوح و سادگی هارنگهای مختلف گیری از جلوهتجسم فضا با بهره

 با ترکیب سهیمقاقابلنوع هماهنگی  نیو اابدییمخطو رنگ. موضوع از طریق این هماهنگی صوری در پردهنقاشی، بیان هنری 

، خود را وقف اشیهنرشناسی ماتیس ساخته شدند. او در سراسر زندگی های زیبایی، پایهساننیبداصوات در موسیقی است. 

های هندسی در کارش های ماتیس تا حدی خاموش شدند و نیز شکلرنگ و 919۱شناسی کرد. در دهه تکمیل اصول این زیبایی

، در نیخاورزمهای تصویری و تزیینی هنر کوبیسم قرار نگرفت در عوض او با کشف ارزش تأثیراو چندان تحت  حالنیباا، نمودندرخ

را  شناسرنگ، مرحله کمال او در مقام یک استاد سراحرمهای زنان سلسله پرده (911۱،11)رید،رفت. شیپبهجهت هدف خود 

توان دید. در می یروشنبهرقص  یهاوارنگارهیددر  مثالًشد. این تغییر را  ترمهمعنصر خط در کارش  911۱دهد. در دهه نشان می

در گزینش رنگ به نهایت  ییجوصرفهها و سازی شکلهای کاغذ رنگی ساخت، سادههایی که با بریدهها و در طرحاین نقاشی

که باید حفظ شودکه  رادارندزیبایی خاص خود  هارنگ. هاستارتباطدیآیحسابمبهماتیس آنچه بیش از همه در رنگ  ازنظر.رسید

و ساختاری است که به حساسیت، زیبایی و تازگی  یدهسازمانصداهای ناب را حفظ کنیم. این مسئله  میکنیمدر موسیقی سعی 

 (983:9181رنگ حساس است.)فالم،

گر و هدفمند اعتقاد . او به هنری بیانختیآمهای عقالنی و عاطفی را در هنر خود به هم دود هنرمندانی بود که جنبهحماتیس از م

 آثارحال و هوا و اسلوب کار او با  اگرچههای المانی مقایسه کرد )توان با اکسپرسیونیستداشت. از این لحاظ، او را می

 یریکارگبهنمایند. نحوه ها یکسره متفاوت است(. در هنر ماتیس، صور بدوی بدون خشونت تشویش انگیز رخ میاکسپرسیونیست

 یکسفقط آن"شود. به اعتقاد او کاسته نمی شانیریتصوگاه عمق معنای هنری و های او چنان است که هیچشیرنگ و خط در نقا
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و عاری از بخشآرامش، نیآهنگ. ماتیس به هنری متعادل، ناب، "است که بتواند عواطف خود را به طرزی اصولی نظم دهد، هنرمند 

 (9131:31پاکباز،).اندیشیدهای گزنده و دلگیر میموضوع

 هانری ماتیس یهاینقاشتطبیقی نگارگری ایرانی با  یمطالعه

 آن هایویژگیایرانی و  ینگارگر الف:

دست نگارگران ایرانی  ( بهیالدیم 91و -91ی()هجر 9۱و -1) یهاسدهدر  خصوصبهفرهنگ اسالمی  یحوزهتصاویری که در 

دیگر کامالً  یهافرهنگتصویری مربوط به  آثاراز سایر  شانییمعنافنی و  هایویژگیبه دلیل خصوصیات و  اندشده دهیآفر

 متمایزند.

اروپایی داشت و همچنین در اصول فلسفی و معیارها و قواعد  یانهیگراعتیطبنگارگری ایرانی تفاوتی اساسی و ذاتی با نقاشی 

 تصویری هند و خاور دور متفاوت بود. باهنر یشناختییبایز

 چنین خالصه کرد: توانمینگارگری ایرانی را  هایویژگی نیترعمده

 (ویژگی بینشی:9

از طریق الفت با شعر و ادب فارسی به حکمت کهن ایرانی و عرفان  اشیفکر ینهیزمنگارگری ایرانی یا خود صوفی و عارف بود یا 

 اسالمی پیوسته بود.

، محسوس و مثالی معتقد بودند. آنان عالم معقول را جایگاه روح، عالم معقول یگانهسهوجود به عالم  مراتبسلسلهعرفا در تبیین 

است و واقعیت مادی ندارد و صور برزخی  قرارگرفتهمعقول و محسوس  دوعالم. عالم مثال میان دانستندیممحسوس را جایگاه ماده 

. بر این اساس معرفت نگارگری ایرانی هرگز در پی دندینامیم"معلقه ". این صور را شوندمی)بازتابی از بهشت و دوزخ( در آن ظاهر 

 اصل و جوهر صور طبیعی را به تصویر درآورد. دیکوشیمبازنمایی طبیعت نبود بلکه 

. کوه و درخت و آدم کندمیفیزیکی بروز  یهاتیکمنه نمودی از  شودمیاو نه زمان و مکان معینی مجسم  ینگارهدر  بیترتنیابه

بهزاد،  نیالدکمالچون  یانیگراواقعحتی "از طبیعت.  دشدهیتقل یهاشکلهستند تا  " ی تاپآرک"صور نوعی و پرنده او بیشتر 

 ".کنندیمبیان  هانشانهواقعیت را از طریق 

 (ویژگی مضمونی:9

ذهن نقاش با ذهن شاعر یگانه بود، بلکه نگارگر موضوع خود را  فقطنهنگارگری ایرانی با ادبیات فارسی پیوندی تنگاتنگ داشت. 

ریشه در اساطیر و تاریخ کهن داشتند و رویدادها در  شدهانتخاب یهاداستان. گرفتیبرم یو غنائحماسی  یهامنظومهاز  عمدتاً

ردوسی، نظامی و سعدی و حافظ و جامی که شعر ف یازندهآرمان فرهنگی و معنوی  گریدعبارتبه؛ دادیمدنیای خیال و افسانه رخ 

 .شدیمو در تصویر نگارگر ایرانی به زبان خط و رنگ بیان  ساختیمرا غنی 

مضمونی  یعصارهو فقط به جوهر و  کردیمزیرا تصویرگرا از شرح وقایع خودداری ؛ نیستند " ییروانقاشی "،هاینقاش گونهنیااما 

شاعر شب را به الجورد، خورشید را به  مثالً؛ فارسی و نقاشی ایرانی بر هم منطبق بودند. صور خیال در شعر پرداختیمداستان 

معادل  کوشیدمیو نقاش  کردمیتشبیه  ...گل و یغنچهسپر زرین، روز را با یاقوت زرد، رخ را به ماه، قد را به سرو، لب را به 

 تصویری این زبان استعاری را بیابد و به کار ببرد.
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و حماسی جمع کردند و آن را با مختصر  غنائیادبیات  هایمضمون یپایهبر  هایقراردادیمایهنقشفهرستی از  تدریجبهنگارگران 

 به کار گرفتند. هاسالتغییراتی طی 

 (ویژگی ساختاری:1

اصل در این نظام، اصل  ترینمهممغایر با ناتورالیسم بود و اصول و قواعد خاص خود را داشت.  اساساًروش هنر نگارگری ایرانی، 

نامید زیرا هر بخش آن حاوی رویدادی  " یساحتفضای چند " توانمیمعنوی برای تجسم عالم مجازی است: که آن را  فضاسازی

 مستقل است. غالباًخاص و 

از  زمانهمکه  . بلکه نموداری است از مجموعه نماهاییکندمییعنی از قواعد پرسپکتیو پیروی ن؛ نیست بعدیسهاین فضا، فضایی 

 .آیدمیبه نظر  بعدیسهساده نیست و گاه تا حدی عمیق و  دوبعدیفضای  حالبااین. اندشدهدیدهو از باال  روروبه

نگارگری ایرانی اصل ارتباط درونی تصویر و متن است و خط عامل اساسی این پیوند به  شناختیزیباییاصل مهم دیگر در نظام 

 .اندشدهمحاسبهدقیق  طوربهمتن  یجداشدهو سطرهای  هاستونقرارگیری  و محلاندازه، تعداد  هانگاره . در بهترینآیدمیشمار 

. او از سطوح رنگی تخت استفاده گیردمیرنگ به بهترین نحو بهره  وبیانیتوانا بوده و از امکانات تزئینی  شناسیرنگنگارگر ایرانی: 

 .بردینمرنگ دیگر را از بین  یجلوهیت و کیفیتش کماو هیچ رنگی به دلیل  بندیرنگ. در کندمی

 (ویژگی کارکردی:3

و هنر او نیز از دسترس همگان به دور بود. او در  کردمیتحت حمایت شاهان و امیران امکان فعالیت پیدا  عمدتاًنگارگر ایرانی 

او خود را موظف به حفظ  ؛ وپرداختیمییآراکتابگری و درباری در کنار دیگر هنرمندان به کار تصویر یهاکارگاه

 .آیدمیبه شمار  یمصورساز یاگونه. نگارگری ایرانی دانستیهامسنت

 (ویژگی فنی:1

و اصول و  پرداختیماز سنین کودکی و نوجوانی زیر نظر استاد به کارآموزی  غالباًنگارگری ایرانی هنری بسیار ظریف است. نگارگر 

، مهره کاری، هارنگباریک، ساییدن  یموقلم.آموختن طرز ساختن پرداختیمپیاپی  یهانیتمرو با  مرحلهبهمرحلهقواعد کار را 

 را از مقدمات ورود به این کار بود. یزیآمرنگو  یریگقلم

 روشنهیسا یریگ کار به یجابه یریگقلماستفاده از خطوط  -

 خاص یهیزاواستفاده از فضای نورانی بدون  -9

 درخشان و تخت یهارنگ یریکارگبه -1

 سطح و پرهیز از پرسپکتیو و نمایش عمق یریکارگبه -3

 دید یهیزاونمایش اشیاء از بهترین  -1

 

 

 آن هایویژگیهانری ماتیسو  هاینقاشیب: 
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با سبک کوبیم پیکاسو هم داشت و به شکلی شاید  ییهایکینزدیسم را به راه انداخت، این سبک وماتیس در قرن نوزدهم سبک فو

کوبیسم و در هم  خشونت. البته ساختیمبتوانآن را از مشتقات کوبیسم هم نامید. رنگ ویژگی اصلی و تفاوت بین این دو جریان را 

از هنر شرق نگاهی شاعرانه به جهان داشت و  متأثرتیس ، ماآیدمیماتیس به چشم  سمیفووبا فضا کمتر در  هافرمشکستن 

 روی آورد. آزادانهو توصیفی را کنار گذاشت و به رنگ گذاری حسی و  گرایانهواقعکارش هم این بود که رنگ گذاری  ترینبزرگ

 چنین خالصه کرد: توانمیماتیس را  هاینقاشی هایویژگی ترینعمده

 (ویژگی بینشی:9

از طبیعت فراتر  برداریکپیماتیس بازتابی بودند از نوع نگاه هنرمند به زندگی. ماتیس تالش کرد نقاشی را از تقلید و  هاینقاشی

در  اشنقاشی خواستمیتحوالتی را در جهان نقاشی ایجاد کند. او  اینوآورانهبده و با رویکرد و نگرش به جهان کودکان به شکل 

جهانی را در این نگرش نادیده  جنگدو  تأثیراتبه معصومیت نگاه کودکانه بازگردد. نباید  وشیدکمیکند و  آرامشمخاطب ایجاد 

و برای نو شدن  دانستهامیقارهبه شکلی سبک ماتیس اعتراضی بود به فرهنگ حاکم اروپایی که خود را برتر از دیگر  چراکهگرفت. 

که از  تأثیراتیاو با  فروریختچراکهماتیس  آثارین اروپا باوری به شکلی در ند. اکردمیو تقلید  گرفتندمیباید همه مسیر آن را پی 

 را در نقاشی ایجاد کند. ایتازهوضعیت  توانست گرفتمیهنر شرق و نقاشی ایرانی 

 (ویژگی مضمونی:9

گرفته تا فیگورهای شرقی. از سوی دیگر گاهی ترکیب  جانبیتصاویری بودند از زندگی روزمره، از طبیعت  غالباًماتیس  هاینقاشی

 هاوقت. بسیاری آیدمیماتیس بسیار به چشم  آثار، زندگی شهری قرن نوزدهمی هم در بینیممی آثارشرا هم در  انسانطبیعت و 

و  ساختاربل فرم،  ارآثهایمضموننه  کردمیماتیس را متفاوت  هاینقاشی. آنچه پرداختمیهم به نقاشی نزدیکانش مثل همسرش 

 بیان او بود که باعث شده بود از ماتیس هنرمندی ماندگار بسازد. یشیوه

 (ویژگی ساختاری:1

 ترینمهممغایر با ناتورالیسم بود و اصول و قواعد خاص خود را داشت.  اساساًهنر نگارگری ایرانی،  ماتیس هم مثل هاینقاشی روش

و ما بیشتر  شودمیدر این فضا گاهی مرز بین اشیا و فضا برداشته تجسم عالم مجازی است:  برای فضاسازیاصل در این نظام، اصل 

ماتیس اهمیتی  هاینقاشینه موضوع. فضا در  شودمیآن جلب  یریگشکلتوجه مان به ساختار نقاشیو چگونگی  هر چیزیاز 

. بلکه کندمییعنی از قواعد پرسپکتیو پیروی ن؛ نیست بعدیسه، فضایی مثل نقاشی ایرانی آثاردر بسیار از  این فضابسیار دارد. 

ساده نیست و گاه تا حدی  دوبعدیفضای  حالبااین. اندشدهدیدهو از باال  روروبهاز  زمانهمکه  یینماهانموداری است از مجموعه 

 .آیدمیبه نظر  بعدیسهعمیق و 

. او از سطوح رنگی تخت استفاده گیردمیرنگ به بهترین نحو بهره  وبیانیتوانا بوده و از امکانات تزئینی  شناسیرنگ ماتیس 

مشترک  هایویژگیهانیا.بردینمرنگ دیگر را از بین  یجلوهو کیفیتش  است یکماو هیچ رنگی به دلیل  بندیرنگ. در کندمی

پیشین  یهایتئورگفت ماتیس  توانمیاما در مورد نوع نگاه ماتیس به رنگ ؛ ماتیس و نگارگری ایرانی است هاینقاشیرنگ در 

ماتیس بر اساس قواعد از پیش  آثارگفت رنگ در  توانمیرنگ را تکرار نکرد و سعی کرد نوع بیان خاص خود را ایجاد کند. پس 

به  توانمیهانیایهمهامابا ؛ کشیدن اثر استو بیشتر مبتنی بر احساسات هنرمند و وضعیت او در هنگام  رندیگینمتعین شده شکل 

ایرانی یکی هستند، یعنی ما در بسیاری اثر منبع نور مشخص  هاینقاشیماتیس و  آثاراشاره کرد که رنگ و نور در  نیچننیانکاتی 
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آن اشاره کرد نوع  به توانمینداریم و نقاش بازی نور و رنگ را در سطح و ساختار کل کار مستتر کرده است. ویژگی آخری که 

و این عمل باعث ایجاد نوعی تداخل  شودمیمکتب هرات دیده  هاینقاشیماتیس و هم  آثارکاهش غلظت رنگی است که هم در 

 (.983)همان:شودمیو روحی شدن رنگ  و رنگنور 

 (ویژگی کارکردی:3

و هنر او نیز از  کردمیتحت حمایت شاهان و امیران امکان فعالیت پیدا  عمدتاًنگارگر ایرانی که در بخش قبل گفتیم گونههمان

او خود را  ؛ وپرداختییمیآراکتابدرباری در کنار دیگر هنرمندان به کار تصویرگری و  یهاکارگاهدسترس همگان به دور بود. او در 

فارغ از شاهان و  آثار)مکانی که هاسالنبرای  فردیت خودش بود و خدمتاما ماتیس بیشتر در ؛ دانستمیهاسنتموظف به حفظ 

بودند باعث شد بود که هنر از بند حاکمان و  جادشدهیا 98قرن که از  هاسالن. این شدندیمحاکمان( در آنجا نمایش داده 

که گفتمان حاکم  کنمیمدیتأک. در ادامه باز بر این نکته دیایدرباو  یهاییگراتجربهپادشاهان بگریزد و در خدمت فردیت هنرمند و 

نی کرد. به همین دلیل نگارنده ی این دو را در یک زمینه بازخواراحتبهشودمیبر غرب متفاوت با گفتمان ایران اسالمی بوده است و ن

 این دو جریان داشته است نه محتوا و امثالهم. هاینقاشیدر این تحقیق بیشتر نگاهی ساختاری و صوری به 

 (ویژگی فنی:1

اما این  اندبرخاستهمتفاوتی  یهانهیزماز  اگرچهایرانی دارد  ینگارگرفنی بسیاری به  هایشباهتماتیس  هاینقاشیکلی رطوبه

 ردیابی کرد. یراحتبهتوانمیرا  هاشباهت

 روشنهیسایریکارگبهیجابهیریگقلماستفاده از خطوط  -

 خاص یهیزاواستفاده از فضای نورانی بدون  -9

 درخشان و تخت یهارنگیریکارگبه -1

 سطح و پرهیز از پرسپکتیو و نمایش عمق یریکارگبه -3

 دید یهیزاونمایش اشیاء از بهترین  -1

 خط:ج: 

 است، برخوردار کمتری محدودیت از طراحی به نسبت فضای رنگی با نقاشی یک زیرا باشد، مهمی عنصر تواندیم نقاشی در خط

 .باشند یکدیگر مکمل توانندیمخط  و رنگ

 از خط ،ردیگیم در نظر نقاشی در محیطی خطوط عنوان به را خط عمدا هم نگارگر ایرانی هم هانری ماتیس غربی(-هنرمند وقتی

ماتیس سیال و  آثارخط در  .گرددیم مشخص نظر مورد تصویر آن شدن میو ضخ تیره لهیوسبه زیرا شودمی برخوردار زیادی ارزش

جسام نقشی بیانی و اخط عالوه بردورگیری فیگورها و  آثارشو در بسیار از  شودمی کاربردهبهاز نگارگری ایرانی(  متأثرشاعرانه )

بر بیننده  بخشآرامشروانی و  قاًیعمتأثیرو  دهدیمرا نمایش  اشیروحعواطف  نیترکوچکحسی هم دارد. خط در دست ماتیس 

 دارد.

به کار برد  آثارشی که نگارگران مکتب هرات بخصوص کمالدین بهزاد درهایویژگیدر نقاشی ایرانی هم خط ارزش بسیاری دارد. 

خطوط بود. در مکتب هرات خط از  یهایروشناستفاده سیال از تیرگی  اشیژگیوترینمهممنجر به ایجاد سبک اصفهان شد که 
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 هاینقاشیاز سوی دیگر نقش بیانی و ارمش بخش داشت. مبنا و بنیان خط در هر دو) شدیکاربردهمبهبرای دورگیری  سوکی

ایرانی اسالمی بود)دایره و  یهادهیااین حالت دورانی هم همخوان با  ؛ وماتیس و نگارگری ایرانی( مبتنی بر شکل دایره بود

، چه در سازدیمزن و قافیه و ردیف این دایره را نقش بسیاری در هنرهای ایرانی اسالمی دارد، چه در ادبیات که و هایمنحن

ماتیس هم  آثاردر  هایمنحنموسیقی سنتی و چه در معماری و خوشنویسی( و به شکلی ریشه در عرفان ایرانی اسالمی داشت. این 

 داشت. ریگچشمحضوری 

 هانری ماتیس یهانقاشو  نقش خط در نقاشی ایرانی

 .سازدیمو فضاهای مختلف را از یکدیگر جدا  هاشکل -9

 .شودمیو حجم  روشنهیساجایگزین  -9

را  دارهیسا. بدین گونه که خطوط اصلی و سازدیمرا از یکدیگر جدا  فضاهاو  هاشکلبا استفاده از کندی و تندی خط، ایرانی  نگارگر

 تررنگکمو  ترنازکهستند با خطوط فرعی و یا  یترکمرا که دارای نقش  ییهاشکلکرده و  یریگپررنگقلمضخیم و 

نقش بیانی حسی  ؛ واز نقاشی ایرانی است ترآزادانهماتیس بسیار  آثاردر  یریگقلمالزم به ذکر است که  البته .شودمییریگقلم

بدان اشاره کرد جنبه نمادینی است که برخی اوقات نقاشی ایرانی به  توانمیدیگری که  ینکته. کشدیمبیشتری را هم بر دوش 

مثال نوع استفاده از خط در شکید دو درخت یکی درختی جوان و دیگری درخت پیر. استفاده از  طوربهکندمین حرکت سمت آ

 بردیماستفاده  آثارشبرخی از  در هاخطبا دیگری متفاوت است. ماتیس هم از این ویژگی  هادرختاز این  هرکدامدنیدرکشخطوط 

این نوع استفاده از خط را  توانمیخط معروف است یا حتی  یگرانیبکلی خط برایش یا نقشی حسی عاطفی دارد که به طوربهاما 

 .دهدیمنامید. نوع دوم استفاده از خط ساختمان گرا بودن خط هست که ساختار اصلی تابلو را شکل  ویاکسپرس

 این زیربنای و است برخوردار خاصی اهمیت از اجرا یهاوهیش و ابزار رنگ، طرح، عناصری چون خط، یریکارگبهدر نگارگری ایرانی 

 .گیردمی شکل خط یهاتیقابل زا استفاده با هنر

از خطوط موازی و  دینمایمنگارگر ایرانی برای نمایش فضا در اثر خود، بجای استفاده از خطوط همگرا که در اثرش ایجاد عمق 

 گیردمیگری قرار یاز سطوح مختلف بخصوص جلو به عقب و پله مانند که یکی پشت سر د یریگبهرهوبا  کندمیمنحنی استفاده 

عمق تصویر  کهیدرحالهکدهدیمشینماشوند روی سطوح تصویر  ترکوچکاشیا،  کهآنباال، بدون  طرفبه نییاز پاحرکت در فضا را 

 .همچنان محسوس است

ترسیم کند  ترکوچک یاندازهبهندیبیمرا در مقابل طبیعت قرار داده، هر چه را که  یانهییآکه تنها  کندمیایرانی تالش ن نگارگر

 .گذارد یجابهاز ذهن خالق خود بر آن  یریتأثظاهر و باطن طبیعت را در قالب شکل، رنگ و فضا بازگو نماید و  خواهدیمبلکه او 

. نقاشی دیگر تقلیدی از طبیعت نیست بلکه ساختن جهانی گیردمیماتیس هم از آن ریشه  آثاراست که  اینقطههمان  دقیقاًاین 

 با )کمالدین بهزاد( هرات هانری ماتیس ومکتب هاینقاشی تطبیقی یمطالعهمبتنی بر است  شدهتنظیمدر پایان جدولی تازه است.

 .هاآن صوری خصوصیاتبر  تأکید

در باب نقاط افتراق  طورکلیبه، گرفتهاومانیسمشکلهنر هانری ماتیس از بستر اجتماعی فرهنگی برخاسته که مبتنی بر فردیت و 

متفاوت با گفتمانی که مکتب هرات و  کامالًبه این نکته شاره کرد که  گفتمان فرهنگی که آثار ماتیس از آن برخاسته  شودمی
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 هایزمینهنگاه نگارنده در این تحقیق بیشتر مبتنی بر فرم و بیان صوری تصویر بوده  ازآنجاکهاما ؛ بهزاد را ساخته است کمالدین

 است. شدهدادهفرهنگی تاریخی اجتماعی تا اطالع ثانویه داخل پرانتز قرار 

  

 

  

 ردهایبرخوویژگی تصویریغریزه و دانش شخصی رو به سمت نوآوری  کشف و شهود  و ذوق صوفیانه نگارگر

 هنرمند با اثر 

 

 عناصر  از متشکل بندیترکیب شالوده گاه

 است ومورب افقی

 عقالیی  و صرفاًمنطقی

 استادانه  هایبندیترکیب

 احساس تعادل و معماری به بندیترکیب نزدیکی

 تصویر و متن بین

 قطری بخشوحدت خطوط رفتن کار به

 ساختار آرمانی

عناصر  یهمهوحدت تصویری)ارتباط کامل میان 

 کمپوزسیون(

و ساده کردن خط و رنگ تا حد  هاکاریریزهحذف 

 عناصر اصلی اشیاء

 نمایی از بین بردن ژرف

بندیترکیب   

 غیر توصیفی آمیزیرنگ

 قرمز هایرنگ کاربرد کاهش

 علمی صورتبه مکمل هایرنگ کاربرد

 ارغوانی، آبی؛ به متمایل خاکستری هایرنگ ارائه

 رنگ از استفاده مؤثر با لطیف صورتی و سبز

 خالص  سفید و سیاه

 کل مجموعه بر آبی هایرنگ غلبه

 روحی هایرنگاستفاده از 

 

 توصیفی وغیرحسی  آمیزیرنگ

 استفاده از سطوح رنگی تخت

 رنگ در خدمت بیان

 ارتباط ساختاری رنگ

 بین آن هایخاکستریاصلی و  هایرنگاستفاده از 

 در جستجوی روشنایی  هارنگاستفاده از تضاد 

 غیرغلیظروحی  روشن و  هایرنگاستفاده از 

هارنگکاربرد    
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 بودن  محور انسان

 فاقد فردیت هاپیکره

 اهمیت انسان در وجوه معنوی و محتوایی

 پیکرهای عدم رعایت تناسب طبیعی اندام انسان

 هایچهره با موقر و قامت بلند

 دارریش

 و حالت ،هاپیکره طراحی در تنوع

 هاحرکت

 پرحرکت هایآدم تنوع

 بودن( محور انسان) انسان فیگوراهمیت 

 بر جزئیات صورت تأکیدعدم 

 غیر آناتومیک بودن فیگورها

 معنایی فیگورها یجوهرهرسیدن به 

 و حالت ،هاپیکره طراحی در تنوع

 هاحرکت

 

 

هاپیکره   

 درختان حیوانات، طراحی در گراییواقع

 جدا تزیین هدف از که حدی تا هاگل گاه و

 نگردد

 سرسبز درختانتکو درشت هایبوتهگل

 

 جدید با اشیا و طبیعت ایرابطهایجاد 

 رسیدن به شکلی ناب از طبیعت بر اساس تخیل

 تصویری هایزیرساختتوجه به 

 

 

  هایویژگی

رایانهعینیت   

 

 بر اساس دایره بندیترکیبساختمان کلی 

 ریتم پویا

 اندازهبیاز شلوغی  پرهیز

 و قطری بخشوحدتبه کار رفتن خطوط 

 هارنگتعدد در 

 

 آرایش خط و رنگ همواره خاص و شخصی است

 در جستجوی صداقت هاایدهساده کردن فرم و 

 عدم توجه به جزئیات

 کمال سادگی

 حساست شاعرانه از طریق فرم و رنگ

 هارنگتعدد در 

 

ر استفاده از عناص

بصری و 

هاکیفیت  

 

 مثالیخلق دنیای 

 کوشش در ایجاد تعادل در فضای کلی اثر

 حرکت به سمت شاعرانگی تصویر

 ارزش و اعتبار یکسان عناصر تصویری

 نوازچشمهماهنگی و هارمونی 

 یوسیلهبهو یکی کردن فرم و فضا باهم ترکیب 

 بازی رنگ

 خلق فضایی شخصی

 کوشش در ایجاد تعادل در فضای کلی اثر

 حرکت به سمت شاعرانگی تصویر

 ارزش و اعتبار یکسان عناصر تصویری

 نوازچشمهماهنگی و هارمونی 

بازی  یوسیلهبهترکیب  و یکی کردن فرم و فضا باهم 

 رنگ

  فضاسازی
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  کلی اثرتزئین و ریزه پردازی در فضای 

 

 

 :یریگجهینت

اما ؛ اندبر خواستههانری ماتیس نقاش مدرنیسم اروپایی و نگارگری ایرانی )مکتب هرات( از دو زمینه فرهنگی مختلف  هاینقاشی

را خلق  غیرزمینیجهانی معنوی و  کوشدمیایرانی  نگارگربااینکهصوری و ساختار نقاشانه باهم دارند.  ازلحاظبسیاری  هایشباهت

متفاوت با جهان مادی اروپایی است اما ساختار نقاشی این دو جریان در نوع استفاده از بسیاری از عناصر تجسمی  آشکاراکند و این 

( 91قرن پکتیو رنسانسی ). اینکه چطور پرسکنندیمهم استفاده  یمثابهبهبه هم نزدیک هستند. اینکه چطور هر دور از رنگ و نور 

نگارنده در این پژوهش نیست. نوع استفاده  موردنظرکه خیلی  زنندیمختلف به این عمل دست . البته با دو نگرش مزنندیمرا کنار 

به هم دارند؛ هرچند در نگارگری ایرانی سکوت  هایشباهتاز خط در هر دو بسیار به هم نزدیک است. در استفاده از سطوح هم

 آثارماتیس این ویژگی وجود ندارد بلکه در برخی از  آثاریهمهو تخت بودن و آرمش غالب است اما در  سازدیمساختار تابلو را 

، به همین دلیل تقریباً کندیمتغییر  یکلبهایرانی مفهوم نور  «نگارگری»در .آیدمیماتیس مثل اتاق قرمز این ویژگی به چشم 

خود آن  «مشکوة االنوار»در کتاب  «غزالی ابو حامد»هنرمندان این سبک یا سرزمین وجود ندارد.  آثاردر  یاهیساگفت  توانیم

، مقابل ظلمت محض هستی، نور است.زیرا هر چه ذاتاً ظاهر نشود دهدیمشرح  یخوببهجنبه معنوی را که در نگارگری حضور دارد 

 هرگز نتواند برای غیر خود نیز ظهور کند هستی حقیقی همان خدای تعالی است همانا انسان که نور حقیقی هم اوست و نورهای

 رودینمماتیس هم نور بسیار نزدیک به نگارگری ایرانی است اما گمان  آثاردر  .هستی و کل، نور اوست همهدیگر عاریتی است و 

 متأثره گرفت که ماتیس بسیار دکه با این تحلیل عرفانی اسالمی بشود به جستجوی معانی آن پرداخت. البته این نکته را نباید نادی

از نگارگری ایرانی بازتولید کند. شاید این نگاه معنوی را بشود در هر  تأثیربه  در کارشمعنویتی را  کوشیدمیاز نقاشی ایرانی بود و 

 از دو مسیر متفاوت. هرچند دو سرچشمه استفاده از نور دانست.

نمودن فضای طبیعی را نام برد.  دوبعدیو دور شدن از تقلید محض از طبیعت و  ییگراذهنتوانیماز دیگر خصوصیات هنر ایرانی  

هر افقی از فضای  توانیمتصویر است. زیرا فقط با این نحو  دوبعدیمنفصل فضای  یبندمیتقسمبتنی بر  «نگارگری ایرانی»

ی که فضا هاینگارهدانست و حتی در آن  از عقل و آگاهی یامرتبهاز وجود و نیز دیگر  یامرتبهرا مظهر  «نگارگری»دوبعدی

اطرافش متمایز شده است و  یبعدسهخود از فضای طبیعی  دوبعدییکنواخت و منفصل است نمای فضای نگارگری کامالً با خصلت 

از مفهوم عالمی دیگر است که ارتباط با نوعی آگاهی غیرازآگاهی عادی بشری دارد. با پیروی کامل  ینمودار فضابنابراین فضا خود 

نگارگری را مبدل به تصوری از مراتب وجود سازد و موفق شد  دوبعدیتوانست سطح  «نگارگر ایرانی»منفصل و گسسته از فضا 

از وجود و آگاهی ارتقاء دهد و او را متوجه جهانی  تریعالیامرتبهبیننده را از افق حیات مادی و وجود مادی و وجدان روزانه خود به 

مسائل مادی در آن مطرح نیست و نیز از  وجهچیهبهکه  باشندیمجهان جسمانی. لیکن فضا دارای زمان و مکان  سازد مافوق این

بسیار  ییگراذهنماتیس هم این  هاینقاشی. در برخوردار باشد دهندیمو اشکال خاص خودو جهانی که در آن حوادث رخ  هارنگ

تا ذهنیت خود را در  کوشدمیو  پردازدینماست. ماتیس هم مثل نگارگر ایرانی به تقلید و گپی برداری از طبیعت  تیبااهممهم و 
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سنت  یشدهنییتعاز رنگ و به هم زدن قواعد از پیش  آزادانهجهان کودکی دارد. استفاده  یسورو بهاثر بازتاب دهد. ذهنیتی که 

 .آیدمیماتیس بسیار به چشم  آثارنقاشی در 

بر ،سیاسی، اجتماعی فرهنگیمتفاوت تاریخیاین دو جریان در دو زمینه  نکهیباابه این نکته اشاره کرد که  توانمیدر تحلیل نهایی 

 تأثیرآشکارادنبال کرد. البته را در دیگری  هرکدامتا بتوانیم ردی از  دهدیمتطبیقی به ما این امکان را  یمطالعهاما  اندخواسته

معنویتی که هر دو به شکلی در نقاشی در جستجو و خواستار  یول .شودمیماتیس  آثاریریگشکلنگارگری ایرانی است که باعث 

بوده است. نقاشی ایرانی  شانمسئلهدوران به شکلی آن  یهمهیهاناانسو همه مکانی است که  یزمانهمهبازتاب آن هستند امری 

و ایجاد فضایی معنوی  یآزاددر خدمت حاکمان و کتابت بوده است اما در همان قالب هم نقاش به جستجوی  هاقرنبااینکه

چه چیزی این دو  یراستبهاما ؛ ابدییمماتیس در یک فرهنگ دیگر به شکل دیگری بازتاب  آثارکه بعدها در  یآزادپرداخته است. 

هر دو جریان پرداختیم و به  مورداستفاده. ما در این پژوهش به جستجوی عناصر مشترک کندمینزدیک  قدرنیاجزیان را به هم 

که چه  ماندیمباقی  سؤال، ولی همچنان این میاساختهجدول نکات اشتراک و افتراق آن را برجسته  یارائهبا  دمننظامشکلی 

 یالگوهاکهنها، " ی تایپآرک"فارغ از شرقی و غربی  هاانسان. آیا در درون ما شودمیصوری  هایشباهتچیزی باعث ایجاد این 

را دریابیم که در درونمان  یایمعنوکه جهان  بردیممدام ما را به سمتی  مان فارغ از شرقی یا غربی بودن مشترکی وجود دارد که

 هستی دارد.
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