آشنایی کلی با مبانی رنگسازی در هنرهای سنتی ایران (با تأکید بر نسخههای
قرون 4تا  6هجری)
چکیده
رنگها دارای ویژگی های بصری ،معنایی و عرفانی خاصی هستند که این ویژگیهای منحصربه فرد ،آنها را در
زمرهی مهمترین ابزارهای خلق آثار هنری قرار داده است .معانی پنهان و درونی رنگها در رنگسازی سنتی تاکنون
مغلق و سربسته باقی مانده است .در شیوههای ساخت رنگسازی سنتی ایران ،عناصر کاربردی ،جایگاه و هویت
ویژهای دارند .این پژوهش پلی برای شناخت صحیح رنگسازی سنتی و اشاره به ارتباط علوم در سنت اسالمی دارد.
بازشناسی چگونگی کاربست رنگ در هنر و ماهیت آن مسئلهای قابل تأمل است .آشنایی با مبانی کلی رنگسازی
سنتی ایران اسالمی در جهت ساخت ،پیشبرد و احیاء مجدد رنگسازی پیچیدهی در هنر سنتی ایران حائز اهمیت
است .این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای انجام شده است .یافتههای
پژوهش حاکی از این است که شیوهی ساخت صحیح رنگ در هنر سنتی ایران بر اساس دستورات پیشین و ارتباط
آن با علوم دیگر بوده است .دستیابی به چگونگی ارتباط شیوههای ساخت عناصر چهارگانه ،طبایع چهارگانه و
کیفیات مزاج هر عنصر در ترکیب با عنصر دیگر ،نتیجه مهم حاصل از این پژوهش در رنگسازی سنتی ایران اسالمی
است .امتزاج و ساخت همۀ رنگها در گذشته بر مبنای شیوههای ساخت چهارگانه عناصر (حرارتی ،خیساندنی،
فشردنی ،پودر شدنی) ،طبایع چهارگانه عناصر (آتش ،هوا ،آب ،خاک) و مزاج عناصر(گرمی،سردی ،تری ،خشکی )
بوده است .کیفیت کاربست این رنگها و ماهیت آن را میتوان در نسخ مصور در قرون  4تا  6هجری مشاهده کرد.
اهداف پژوهش:
.1آشنایی با مبانی کلی رنگسازی سنتی ایران.
.2شناخت رنگهای اصلی در چرخۀ رنگسازی در هنر سنتی ایران.
سؤاالت پژوهش:
 .1مبانی کلی رنگسازی سنتی در هنر ایران چیست؟
.2رنگهای اصلی در چرخۀ رنگسازی ایران کدامند و اساس ترکیب این رنگها چگونه است؟
کلیدواژهها :مبانی رنگسازی ،هنرهای سنتی ایران ،طبایع و مزاج ،نسخه های قرون 4تا. 6

مقدمه
با مرورى در تاریخ رنگسازی سنتی ایران آشکار میگردد که ایرانیان در بهکارگیرى رنگ و نقش و نگار از مهارت
ویژهاى برخوردار بوده اند و در دوران قبل و به خصوص بعد از اسالم آثار گرانبها و بسیارى از خود برجاى نهادهاند و با
کیمیاگری خود صنعت رنگسازى سنتی در ارتباط تنگاتنگ با علوم دیگر را رونق و قوت بخشیدند .در سالهای اخیر
مطالعات فراوانی در رنگهای سنتی ایران اسالمی انجام گرفته است ،اما به نظر میرسد غالب پژوهشها و مطالعات
انجام یافته ،نظر به وجه عرفانی ،حکمی ،فلسفی ،ادبی ،توصیفی و غیره  ...در موضوع رنگها داشتهاند و جای
پژوهشهای جدی و نکته سنجانه ،در مورد کشف ضمایر فنی و کاربردی و شیوههای ساخت در رنگسازی سنتی
استادکاران پیشین ،خالی است .این کمکاری در مورد رنگسازی سنتی به ویژه شیوههای ساخت رنگها با اطمینان
توسط نگارنده مطرح میشود ،از این رو ،ضروری به نظر رسید جهت رفع این کمبود اساسی ،مطالعهای برای کشف
آموزههای پنهان رنگسازی سنتی قرون اولیه صورت پذیرد .این پژوهش با معرفی پیشینهی نظری و پیشینهی
تجربی ،روش و چارچوب تحقیق و یافتهها ،ضمن اشاره به شیوههای رنگسازی سنتی به کار رفته درقرون اولیه ،به
بررسی و تجزیه و تحلیل و تعریف جدید و صحیح از رنگ در رنگسازی سنتی بر اساس مزاج و طبایع چهارگانه که
اصول پایه و اساسی رنگسازی سنتی ایران در قرون اولیه است ،میپردازد.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تا کنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است .با این حال آثاری
درباره رنگ سازی به رشته تحریر در آمده است« .محمدبن ادریس قضاعی قَلَلوسی» (1427ه .ق) در کتاب خود به
نام «تُحَفُالخَواص فیطُرفُ الخَواص» به زبان عربی رنگهای اصلی در رنگسازی سنتی را نام برده و به طور مستقیم
به بدل آنها اشاره کرده است همچنین به شکل غیرمستقیم ،ترتیب خاصی را برای ترکیب عناصر مذکور در
رنگسازی بیان کرده است« .امید صادق پور» ( )1392در کتابی با نام «مقدمات و مبانی داروسازی سنتی ایران» به
رنگ ها و مزاج و اقسام آن و شناخت درجات آن پرداخته است ،وی در فصلی به استدالل رنگها در تعیین مزاج
داروها پرداخته است« .ناظم جهان ،محمد اعظم» ( )1394در فرهنگ دو جلدی «محیط اعظم» گنجینهای اسثنایی
و فاخر در علم مفردات دارویی به تعریف مزاج و تقسیم رنگها به شش نوع پرداخته است« .نادر اردالن و الله
بختیاری» ( )1380در کتاب «حس وحدت»  ،سنت عرفانی در معماری ایرانی ،در فصلی به تجزیه و تحلیل رنگها با
عقیلی خراسانی» ( )1371در «مخزن االدویه» و
ِ
دیدگاهی مقدس و عرفانی و در ارتباط با نور پرداختهاند« .
«شیخالرئیس ابوعلی سینا » ( )1383در «القانون» به تعاریفی مشابه باال در انواع مزاج وارتباط آن با رنگها و
تشویش آنها برای تعیین مزاج در طب سنتی پرداخته است« .آرزو پوریایی و محسن مراثی» ( )1397در مقالهای با
عنوان« روش ساخت و کاربرد حبر اسود در نسخ خطی با تأکید بر رسالهی «عُمده الکُتاب» مضبوط درکتابخانهی
آستان قدس رضوی» به چهار شیوهی ساخت مرکبسازی و رنگسازی اشارهی مستقیم کردهاند .همچنین در
«عُمدهالکُتاب وعُدهذَوی األلباب ابن بادیس صنهاجی(1367ه.ق)»َ « ،قطَفُاألزهار فی خَصائِصالمَعادن واألحجار احمد

ن الصَناعات حبیش تفلیسی( »)1336به شکل کامالً سربسته به رنگها و
بن عوض بن محمد المغربی(بیتا) » «،بَیا ُ
عناصر اصلی ساخت رنگها بدون اشاره به طبایع و مزاج آنها پرداخته است .نویسندگانی همچون «هانری کربن»
( )1390در « واقعنگاری رنگها و علم میزان»« ،سید حسین نصر» (  )1356در «ایران پل فیروزه»« ،نجم الدین
رازی» ( )1387در «مرصاد العباد» در کتب خویش مضامین ناب عرفان و حکمت در رنگسازی را به زیبایی تشریح
کردهاند .همچنین مقاالت زیرهریک از زاویه ای و با هدف خاصی ،عنصر رنگ را در شعر و نثر فارسی بررسی کردهاند.
«کارکرد رنگ درشاهنامۀ فردوسی با تکیه بر دو رنگ سیاه و سفید» ،اثر «حسنعلی و احمدیان» (« .)1386مقایسۀ
کاربرد رنگ درابیات و عناصر بصری نگارگری د ر دو اثر منظوم خسرو و شیرین و لیلی و مجنون» ،اثر «محمدرضا
رضانژاد و احمد غنیپور ملکشاه» ( .)1399همچنین مقالۀ «تحلیل کاربرد رنگ در نگارههای معراجنامه میرحیدر بر
مبنای جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث» ،عنوان مقالهای از الهه توبیهای نجفآبادی و زهرا فنایی است که در
آن به بررسی نمادها و مفاهیم رنگی به کار رفته در قرآن و چگونگی تأثرات و تصمیمات هنرمند از این مفاهیم در
ارائه مضامین دینی نگارهها میپردازند .در بسیاری از پژوهشها در سنت اسالمی توسط پژوهشگران هنرهای سنتی
همچون تیتوس بورکهارت ،هانری کربن ،نجم الدین رازی ،صدرالدین محمد و همچنین پژوهشگران معاصر ،رنگ
تاکنون از دیدگاهی مقدس ،عرفانی ،حکمی و یا فلسفی و یا در ارتباط با نور مورد بررسی قرار گرفته است .این
مطالعه از این جنبه حائز ضرورت و اهمیت است که شیوههای ساخت رنگهای سنتی را بر خالف پژوهشگران و
هنرمندان دیگر با دیدگاهی علمی و کاربردی مطرح کرده و منجر به آشنایی کلی با امر مهم و محال مبانی
رنگسازی سنتی میشود.
روش انجام تحقیق به شیوهی توصیفی -تحلیل ی و با توجه به تحقیقات و آزمایشات و آزمون و خطاهای پیشین در
زمینهی چهار شیوهی ساخت رنگسازی سنتی صورت گرفته است .رنگسازی و عناصر اصلی آن در نسخهها و
رساالت اصیل به صورت فهرستوار و مغلق بیان شده اند که در بخش تجزیه و تحلیل سعی در تجمع این تفرقات بر
اساس آزمایشات و پژوهش های اخیر شده است .مباحث و مبانی زیر همگی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به
بیان انواع عناصر و رنگ و تعداد رنگها در سنت و در تمامی علوم از قبیل رنگسازی ،داروسازی ،هنر ،عرفان و غیره
 ...میپردازد ،به گونهای که همۀ علوم به زبان خود یک موضوع یکسان را مطرح میکنند اما به صورتی مجزا .در این
مبحث به بیان مبانی کلی رنگسازی با گرایشی که مشابه آن در داروسازی برای تعیین مزاج دارو به کار میرود و
یکی از پایههای اصلی مبانی رنگسازی در قرون اولیه بوده است ،پرداخته میشود.
نتیجهگیری
بررسی مبانی رنگسازی سنتی ایران نشان میدهد که منشأ رنگهای اولیه در هنر ایران شش رنگ «سیاه»،
«سفید»  ،قرمز ،زرد ،سبز ،ازرق است .در برخی عناصر موجود در طبیعت رنگدانههایی وجود دارد که امروزه و در
عصر معاصر با دید فیزیکی و به صورت ظاهری رنگدانهها را با یکدیگر ادغام کرده و رنگهایی ساخته میشود که

هیچ شباهتی با رنگ های حقیقی موجود در هنرهای سنتی ندارند .اصول و مبانی رنگسازی سنتی ایران ادغام اصول
فیزیکی و شیمیایی و یا به عبارتی ادغام اصول باطنی و ظاهری است .در اصول حقیقی رنگسازی ،ذات حقیقی
عناصر در حالت شیمیایی و در اصول مجازی رنگ سازی ظاهر فیزیکی عناصر موجود در طبیعت و ترکیب آنها به
ساخت رنگ منجر میشود .دلیل این که دو رنگ اصلی «سیاه» و «سفید» را پایه ساخت تمامی رنگها در
رنگسازی سنتی میدانند فعل و انفعاالت ایجاد شده بر اثر سردی و گرمی آنها بر اساس مزاج عناصر است .زیرا پایه
و اساس تمامی فعل و انفعاالت و تاثیر و تاثرات شیمیایی(باطنی) «شیوههای ساخت چهارگانه»« ،طبایع چهارگانه» و
«کیفیات مزاج عناصر» است .این موضوع قانونی ثایت در خلق تمامی مخلوقات بر روی زمین است .تولیدات سنتی
در گذشته از قبیل داروسازی و رنگسازی و غیره ...ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشتهاند .در اصول شیمیایی (باطنی)،
کیفیات عناصر در «امتزاج» با یکدیگر و ایجاد انقالب و تأثیر و تأثرات و فعل و انفعاالت امری اساسی و بدیهی است.
ال
بنابراین به دست آوردن رنگ هایی مشابه با جنس و رنگ اشیاء موجود در طبیعت به صورت حقیقی امری کام ً
عادی و طبیعی به نظر میرسد زیرا منشاء ساخت آنها مشابه همان منشاء ساخت اولیه عناصر موجود در طبیعت
توسط خالق باری تعالی است.
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