


  كتابخانه ديجيتالي هنرهاي اسالمي
  اسالم و اعتالي هنرهاي سنتي ايران

 عليرضا باونديان : نويسنده
 باشگاه انديشه : منبع 

  
  :  چكيده

   
شاهي گذشته، اتصال شاهنشاهي پهلوي به ساساني، از يك سو و شكاف ژرف         در دوران منحوس ستم   

شـد، از سـوي ديگـر،     ه و از غرب گـسيل مـي  ميان فرهنگ ملي و سنتي، با آنچه مدرنيته ناميده شد         
مشكالتي كه به خصوص در عرصه هنر، رهاورد نامباركي         . مشكالت هويتي خاصي را به همراه داشت      

. هـا، هـرج و مـرج و نـوعي وازدگـي بـا خـود آورد                  گسيختگي، فروپاشي حدودها و حـريم       چون لجام 
 آن بودند كه هويـت هنـري جامعـه را           پنداشتند اسالم بر ايران تحميل شد، بر سر         هنرمنداني كه مي  

چـون سِـرجان ملكـم، فريـدون        (اينان به تأسـي از اسـالف خـود          . تنها به مواريث باستاني گره بزنند     
كردند كه تنها از پايگاه موقعيت تقويمي و جايگاه كنوني بايد هنرِ متناسـب بـا                  گمان مي ...) آدميت و 

ها و قراردادهاي گذشته را بـشكند و          ه بايد همه قول   نيازهاي عصر جديد را پديد آورد و هنر اين زمان         
حال آن كه نه تنها اسالم بر ايران تحميل نـشد، بلكـه مـردم ايـران و بخـصوص هنرمنـدان                      . بگسلد

رمق ساساني، كه نوعاً در التـزام و انقيـاد            ايراني، اسالم را به خانه خود فراخواندند و بر پيكره هنر كم           
كوشيد تا به شكوهمندسازي نظام و منش شاهان ساساني مدد رساند             ميساليق و عاليق دربار بود و       

 . و البته گاه نيز به تبيين مباني زرتشتي كمك كند، شوري خاص دميدند
هنرمندان ايراني با پذيرش اسالم و در فروغ تعاليم آن، نه در برابر هنرهاي ديگر بـه يكبـاره منفعـل                     

ن يكسر تاختند و همـه قـوانين و قراردادهـا را شكـستند،     شدند و دل و دين از دست دادند و نه بر آ      
هـايي    بلكه جوهره ابداعي هنرهاي ديگر، مانند ساساني، هندي، بيزانسي و هِلنِي را برگرفتند و بخش              

يافتند برگزيدند و آن را با حقيقتِ         هاي عارفانه خود مؤثر مي      داشت  از آن را كه در حسنِ انتقال درون       
 . زگاركردنددروني و ديني خود سا

متأسفانه در نظام آموزش عالي ما هنوز چنان كه بايد اين حقيقت، تنـوير، تبيـين و نهادينـه نـشده                     
است كه اسالم، به راستي نظام محتوايي و ساختاري هنر ايران را از بن دگرگون كرد و تحـولي ژرف                    

توانيم هنـر ايرانـي را از     نميهاي هنر اين سرزمين پديد آورد؛ تا آنجا كه امروزه          ترين عرصه   در بنياني 
 » .هنرهاي اسالمي ايراني«هنر اسالمي جدا و رها بنگريم و حق آن است كه با افتخار بگوييم 

هاي آن بخش     ها و عظمت    شود تا به قدر بضاعت و به اجمال به بيانِ وااليي              در  اين مقاله كوشش مي     
تري متأثر شـدند، چنـدان        ران به نحو عميق   از هنرهايي پرداخته شود كه با ورود خجسته اسالم به اي          

هنرهايي كـه يقينـاً  اگـر بـا     . هاي ديگر نيز دامن گسترانيدند  هاي مادي و ذهني ملت      كه بر سرزمين  
 . شد پرور  نمي كرد تا به اين حد دل آرا و جان بهارِ فرهنگ اسالمي مالقات نمي
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  علت غايي آثار هنري در ايران ساساني 
 

ران باستان به خصوص در عهد ساساني كامالً طبقاتي بـود و سـه مقـصد عمـده را     محتواي هنر در اي 
 : كرد دنبال مي

كوشـيدند و بـه بيـاني         هنرمندان در اين دوره پيوسته در عظمت بخشيدن به حكومت ساسـاني مـي             
مـشخص اسـت   . سرلوحه خواست هنرمند قرار داشـت » گرايي در اجرا  آرمان«توان گفت كه      ديگر مي 
جا از آن فرديتِ سيال و خالق هنرمند اثر و خبري نيست؛ چه او وظيفه دارد تـا همگـان و                     كه در اين  

يقينـاً در   .  آفريند به حيرت واداشته شوند و به تكريم حكومت بپردازنـد            همگنان در برابر آنچه او مي     
 تـا   شد و هنرمندان به اعتبار اين كه        هنر ساساني عاليق و ساليق طيف محدودي از جامعه لحاظ مي          

هاي متصل به آن سهم داشته باشند در برابر نظر            سازي آمال و اهواء دربار و حلقه        چه حد در برآورده   
 . و تشويق اربابان قدرت بودند

معماري ساساني با گنبدها و ايوانهاي باشكوه و عظيم درصدد نمايش دادن شكوه و عظمت حكومـت          
در عـين   . را از معماري هخامنشي برگرفته بـود      هاي خود     ها و شيوه    اين معماري تاحدودي ريشه   . بود

تـرين    از معـروف  . بـرد   هاي هنري و معماري يونان باستان نيز به نحو مبسوطي بهره مي             حال از شيوه  
) نزديكي بغـداد  (توان به كاخ اردشير در فيروزآباد و قصر پادشاهان ساساني در تيسفون               اين بناها مي  

 . اشاره كرد
 

 : اساني توجيه و تبيين و تفسير اصول اعتقادي زرتشتي بودهدف ديگر هنر در دوره س
 زرتشتي، تنازع و تعرض ايـزدان و اهريمنـان اسـت        –ترين محورهاي نگرشي هنر ايراني        يكي از مهم  

ايرانيان قديم همـواره بـا تـاريكي در         . كه در عقايد اوستايي و اساطيري ايرانيان اهميت بسزايي دارد         
از اين رو جهان جسماني تفكر زرتشتي تَمثـل         . اند  برده  و وفاداري به سر مي    در وفاق   » نور«ستيز و با    

توان گفت كه در اين نظرگاه، عـالم جـسماني            به عبارتي ديگر مي   . است) جهان نوراني (عالَم روحاني   
. و تنزل و تقليل آن به مرتبه پـايين اسـت  ) جهان نوراني(ظهور و جلوه و شبيه و تمثل عالم روحاني      

زدا منبع و مبداء نور و اهريمن از آن حيث كه به جهان جسماني نزديك است مبداء تـاريكي                   اهورا م 
 . باشد مي

اتصال دو عالم جسماني و روحاني به واسطه عالمي برزخي و بينابيني است كـه ايرانيـان باسـتان در                    
نه وجـود   است كه ساحت هنرمندا   ) مثال(اين مرتبه همان عالم خيال      . كوشيدند  تصوير كردن آن مي   

گونه تلقي در هنر ماني كه خـود التقـاط و اختالطـي از هنـر مـسيحي،                    اين.  انسان به آن تعلق دارد    
 . رسد گراي زرتشتي است به اوج مي بودايي و تفكر ثنويت

هنر ماني در نقاشي به كمال رسيد و كتاب مصور وي به نام ارتنگ يا ارژنگ معجزه دين او به شـمار                      
 . چه در عالم زيباست، شايان پرستش است  مانويان هر آنبنا به تلقي. آيد مي

مثالً اوستا، كتاب   : شد  تفسير و تأويل اصول زرتشتي در ادبيات با جديت و اهتمام بيشتري دنبال مي             
 . مقدس زرتشتيان به زبان پهلوي ترجمه شد
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كتـاب مـاجراي    ايـن   . »اَرتاويراك نامـگ  «هاي معروف عهد ساساني، كتابي است به نام           يكي از كتاب  
يكـي ديگـر از    . كنـد   مردي به نام ارتاويراك است كه در عالم خيالي خود به بهشت و دوزخ سفر مـي                

در اين كتاب اندرزهاي ديني و اخالقي تني چند از          . است» پند نامگ «آثار ديني عهد ساساني كتاب      
بـه زبـان    » تدينكـر «و  » بنـدهش «هـاي     دو كتاب ديگر هم به نـام      . بزرگان زرتشتي نقل شده است    

 . پهلوي ساساني بر جاي مانده كه مربوط به احياي تفكر زرتشتي است
 

 . گري مدد فراوان رساند سازي و تجليل زرتشتي افزون بر اين، موسيقي نيز به نهادينه
شد و دسـتورات دينـي را فـضايي سرشـار از نـوعي       انگيزي خوانده مي سرودهاي ديني با نواهاي روح    

همين لـذت سـكرآميز موسـيقي، آميختـه بـا           . كرد  به مردم القاء مي   » در شدگي از خود به    «جذبه و   
 . كاست مضامين ديني بود كه از خستگي كسل كننده تشريفات متعدد ديني مي

ايـن هـدف را هـم       . هدف ديگر هنر، مفرح كردن و لطافت بخشيدن به زندگاني طبقـات حـاكم بـود               
الً داستان خـسرو و غـالم او، اگرچـه امـروزه بـراي              مث. كردند  ادبيات و هم موسيقي به جد دنبال مي       

تواننـد دربـار ساسـاني را     آيد و از رهگذر خواندن آن مي نويسان يك سند تاريخي به حساب مي      تاريخ
داسـتان گفتگـوي بـز و خرمـا و          . تجربه كنند، ولي در آن دوران داراي بار سرگرم كننده فراواني بود           

كتاب كليلـه   . آيند  هاي سرگرم كننده آن زمان به حساب مي        همچنين كتاب شطرنج، هر دو از كتاب      
هاي معروف اين دوران است كه به وسيله طبيبي درباري به نام برزويه از هنـدي                  و دمنه هم از كتاب    

هاي او بـراي    هاي اين پادشاه و رشادت      كارنامه اردشير بابكان داستان مبارزه    . به فارسي برگردانده شد   
 . ت و تاج استرسيدن به پادشاهي و تخ

هنر ساساني به طور كلي در خدمت دربار بود و هنرمنـدان، خـدمتگزاراني كـه اراده هنـري خـود را                      
. سازي احواالت و ذكر اوصاف فرمانروايـان كـرده بودنـد            مصروف خوشامد و پسند درباريان و برجسته      

 البتـه گـاه مايـه       .درهاي فرهنگ و هنر و رفاه و رونق زندگي به طور كلي بر روي مـردم بـسته بـود                   
شد،   خورد از فرهنگ عامه اخذ مي       هايي كه در ادبيات ساساني به چشم مي         نخستين برخي از داستان   

ولي اين نه به دليل رويكرد مردمي هنر و ادبيات بود؛ چراكه در مجموع آثـار هنـري بـراي التـذاذ و                       
كن بود برخي مواقـع مـردم و   در واقع مم . آمد  انبساط خاطر و مباهات كاذب اميران و اعيان پديد مي         

احوالشان به رشته توصيف كشيده شود و مردم، موضوع اثر هنـري و ادبـي قـرار گيرنـد امـا موضـع                       
 . هنرمند هرگز مردمي نبود

 
  حضور اسالم در تقدير هنر ايران 

 
آرايـي كـرد و موضـعي     صـف ) و نه هر هنر ديگري(اسالم چون به ايران آمد، نه در برابر هنر ساساني        

فبـشر عبـاد الـذين يـستمعون        «مانه به خود گرفت و نه در مقابل آن منفعل شد؛  بلكه حـسب                خص
دست به گزينش گري زد و عناصري را كه برگزيده و نگهداشته بـود بخـوبي   » القول فيتبعون احسنه  

چنان پيچ و تابشان داد كه به راسـتي امـروزه             در خود تحليل برد، مهر و نشان خود را بر آن زد و آن             
 . توان آبشخور نخستين آن را معلوم كرد ه دشواري ميب

 ٣



آفريند چنان خود را بر كرسي بنشاند كه          صد سالي اين هنر را كفايت كرده است تا با آثاري كه مي            «
 » .نتوان آثار وي را به هنرهاي كهني نسبت داد كه از ثمره كار آنها توانگر شده است

آفريني را به التزام و انقيـاد هنـر دربـاري             ور نبود تا شكوه   در اينجا ديگر هنرمند مسلمان ايراني مجب      
آفريني فضايي كرد كه پاره پاكيزه ساحتِ ايمانيِ وجـود او   او با طيب خاطر، مبادرت به شكوه  . درآورد

جايي كـه   . پرداخت  آورد و با خداي يگانه به راز و نياز مي           جايي كه در آن سر به سجده فرود مي        . بود
بـراي   . بخش اسـالم بـود      اعتقادي و عاشقانه وجود او و همه گروندگان به آيين نجات          متعلق به قلمرو    

سازد نظام توحيد     المثل در فضاي مسجدي كه مي       معمار مسلمان همواره اين مساله مطرح بودكه في       
را در بهترين شكل خود در مصالح و مواد نشان بدهد؛ يعني فضاي مـسجد او را بـه وحـدت محـض                       

يكي از  . كند  يان كننده وحدت ذات باشد؛ در عين حالي كه در عالم كثرت زيست مي             نايل سازد كه ب   
اين موارد، مساله تربيع دايره است كه در معماري اسـالمي ايرانـي، جايگـاه ارزشـمندي دارد، يعنـي           

 . رابطه سازي ميان مربع و دايره كه خود نمادي از بيان وحدت در كثرت است
مين محضر خداوند است و مسجد، تمثيلي است از عالم وجـود و خـود        در انديشه هنرمند مسلمان، ز    

؛ فضايي است كه آسـمان و زمـين در          »هر مسجدي، قلب دنياست   «. انسان در چهره آسماني خويش    
اكنون ديگـر  . بندد خورند و نماز هم  به سوي كعبه، كه خانه خداست، صورت مي             آن به هم پيوند مي    

خانه، مدرسه، باغ و بازار . شود ترش و امتداد مسجد محسوب مي    هر فضاي كالبدي، خود به نوعي گس      
بدين . شوند  پذيرند  و در امتداد آن ساخته و اين همه تماماً محضر خدا دانسته مي                همه از مسجد مي   

فـضا، فـرم،    . كنند  گيري مي   شدند و به سوي كعبه جهت       سان طراحي شهرها همه از مسجد متأثر مي       
توانند يك اثـر      شود كه در تركيب با يكديگر مي         تنهايي عنصري تلقي مي    رنگ، نور و ماده هر يك به      

 . معماري را پديد آورند
دار   گذارد و آن را جهـت       هر مكان مقدس بر پيرامون خود اثر مي       . فضا در اين جا كيفيتي قطبي دارد      

يتـي فراتـر    رونـد و هـر صـورتي كيف         ها از دايره مادي و آشناي خود فراتر مي          در اين جا فرم   . كند  مي
گردند، بلكه هر يك      هاي هندسي محسوب نمي     مربع، هشت ضلعي و دايره ديگر فقط صورت       . يابد  مي

 . شوند ها و تمثيل اعتقادات هنرمند مي محمل ارزش
او تا پيش از آن نور را از پنجـره  . اي از نور مواجه شد هنرمند مسلمان ايراني،  با معاني و مفاهيم تازه        

هنر اسالمي  . شده بود » وجود«كرد، اما اكنون نور براي او معادل بصري           ده مي نگرشي زرتشتي مشاه  
ايراني به پشتوانه تمدن اسالمي متكفل نور جمال ازلي حق تعالي بود؛ نوري كه جهان در آن آشـكار                   

 : دهد شود و حسن و جمال او را چون آينه جلوه مي مي
           حسن روي تو به يك جلوه كه در آينه كرد          

 اين همه نقش در آيينه اوهام افتاد 
 

 : سرايد مولوي در دفتر اول مثنوي معنوي اين چنين مي
 ده چراغ ار حاضر آيد در مكان                                     

 هر يكي باشد به صورت غير آن 
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 فرق نتوان كرد نور هر يكي                                           
 چون به نورش روي آري بي شكي 

 گر تو صد سيب و صد آبي بشمري                                
 صد نماند، يك شود چون بفشري 

 در معاني، قسمت و اعداد نيست                                    
 در معاني تجزيه و افراد نيست 

                     اتحاد يار با ياران خوش است                    
 پاي معني گير، صورت سركش است 

 صورت سركش گدازان كن به رنج                                
 تا ببيني زير او  وحدت چو گنج 

 
. يافـت   شد، جايگـاه واالتـري مـي        نور در معماري ايران كه به مرور زمان سرشار از هويت اسالمي مي            

ي و افاضي نيز در تعلق خاطر هنرمندان و معماران ايراني به نـور، داراي               البته آراء و آثار حكيمان انس     
نيـاز از     اي است؛ چه ايشان عقيده داشتند كه در عالم هيچ شيئي در تعريـف بـي                 سهم و نقش ارزنده   

پـس  . زيرا نور عين ظهور است و ظهور نسبت به خفا، مثل وجود نـسبت بـه عـدم اسـت                   . نور نيست 
خداوند، نور است و او را نور انوار، نور محيط، نـور قيـوم،              . همان ظلمت است  وجود؛ همان نور و عدم      

ابن سينا علم حاصل در نفس را نـور، حكمـت خداونـد را زيتـون و                 . نامند  نور مقدس و نور اعظم مي     
 . ناميد عقل فعال را آتش مي

تدال بازگشته است   اش تابانده به اع     گفت كه نفس او، تحت تأثير نوري كه خداوند در سينه            غزالي مي 
گفت كه اين نور گاهگاهي از خزانه بخشش الهـي            او مي . و كشف حقايق بايد از اين نور خواسته شود        

فرمايد كه از جانب خداي شما در ايام          شود و بايد در كمين آن بود؛ چنانكه رسول خدا مي            جاري مي 
 . زندگي وزشهايي رحماني مي وزد، آگاه باشيد و آنرا دريابيد

، به ارجمندترين و واالتـرين جايگـاه        ]1[ماري ايران پس از اسالم، نور، به تأسي از قرآن مجيد            در مع 
در اينجا اين لطيفه باارزش حضرت حقتعالي، هرچند در شكل مادي خود باعـث              . يابد  خود دست مي  

اي  شـود، امـا در وجـوه تمثيلـي و معنـوي كـه بـا هندسـه                روشنايي فضا و ايجاد كـشش در آن مـي         
است به زيبايي هرچه تمـامتر، بـه       » نور متجسد «، كه     »مقرنس«آيد در     گري مي   العاده به جلوه   خارق

 . گردد نشيند و در بعد معنوي آن نمادي از وجود و خرد الهي مي ابراز تمناي جمال مي
هنرمندان بـا پـذيرش اسـالم، ديگـر اجبـاري بـه تبيـين اصـول اعتقـادي زرتـشتي نداشـتند بلكـه               

نظـر همـه      دين پويا و مترقي خود را در زيباترين تدابير بياني ممكن به معرض امعان             كوشيدند تا     مي
گري را به ارمغان آورده بـود و هرگـز            ديني كه براي هنرمندان، آزادي در انتخاب      . اهل جهان بگذارند  

 . در انديشه تحميل اراده خود بر آنان نبود
 كـه علـم و فرهنـگ و هنـر را تنهـا بـراي                ديدند كه خالف آمد حاكمان ساسـاني        آنها به روشني مي   

پسنديدند، اسالم، تـشويق از علـم و حمايـت از عالمـان را بـه صـراحت و                     خواستند و مي    خويش مي 
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دهد و پيامبر بزرگوارش مردم را اين چنين به كـسب دانـش و                استواري سرلوحه اهداف خود قرار مي     
 : خواند كه طلب آگاهي فرا مي

  2» .مند شوند، برتر از هفتاد هزار عابد است انش او بهرهدانشمندي كه مردم از د«ـ 
 : فرمايند مي) ع(وي در حديثي خطاب به حضرت علي 

جويند، تو با عقل و دانش به         اي علي، هر گاه مردمان را ديدي كه با انجام عبادات به خدا تقرب مي              «
  3» .او تقرب جوي تا بر ايشان سبقت بيابي

 
 علي                                      گفت پيغمبر علي را كاي 

 شير حقي، پهلواني، پر دلي 
 ليك بر شيري مكن هم اعتميد                                      

 اندر آ در سايه نخل اميد 
 تو تقرب جو به عقل و سر خويش                              

  4ني چو ايشان بر كمال بر خويش 
 

 همين تأكيد مؤكد اسالم در توجه به علم و حكمت و محترم شمردنِ عالمـان بـه احتـرامِ                    به راستي، 
به عنوان مثـال    . علم، از اسباب عمده آشنايي ايرانيان مسلمانان با علوم يوناني و سرياني و هندي بود              

هـاي    زمينـه ) سوريه، فلسطين، اردن و لبنان كنوني     (ارتباط آنان با فرهنگ يوناني مستقر در شامات         
رقابت هدفمند علمي را در ايشان بيدار كرد؛ چندان كه هنرمنـدان و دانـشوران عزتـي خـاص پيـدا                     

 . كردند و ارجمندي فراوان يافتند
 

  هاي عملكردي هنرهاي اسالمي ايراني  شاخصه
 

حامالن هنر از ثغور و حدود جغرافيايي متفاوت، هر يك با زبان ذوقي و بضاعت بصيرتي خاص خـود                   
سـنگ   هاي گران هاي هنر اسالمي ايراني به مرور زمان افزودند و با انعطاف و عشق از ذهن         ختهبر اندو 

توان گفت هنر اسالمي ايراني در گذر تاريخ همـواره در سـه               مند شدند؛ تا جايي كه مي       ديگر نيز بهره  
 : محور حضور درخشان و گرمتابي داشته است

ي سرزمينها و مللي كه همسو با نگـرش توحيـدي           هوشمندانه آن بخش از عناصر هنر     » دريافت «-1
 خويش بوده است؛ 

 زيباشناسانه و كارآمد آن عناصر » توسعه  «-2
 . ها و عصرهاي ديگر سخاوتمندانه و مؤثر آن به نسل» انتقال« و سرانجام -3
 

رفتـه و در    تر از هر ملتي  ديـن جديـد را پذي            با طلوع اسالم، از آنجا كه مردم ايران با اشتياق فزاينده          
تـر از     هاي ايراني وسيع    مقابل آن سر تعظيم فرود آوردند، لذا ورود مضامين آسماني اسالم را در نگاره             

ايـن هنـر در فـراز و نـشيب تـاريخي خـود تـا كنـون                  . كنيم  هاي جغرافيايي ديگر مشاهده مي      عرصه
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ل پايتخت، نيازهـاي  هاي مختلفي را پشت سر نهاده كه در هر دوره با توجه به نوع حكومت، مح  دوره
ايـن ويژگيهـا را تحـت       . اجتماعي و تأثيرهاي فرهنگي محيط، ويژگيهاي خاصي را كسب كرده است          

 . شناسند مي» هاي هنر نگارگري مكتب«عنوان 
  

  هاي نگارگري مكتب
   

 ) عباسي(مكتب بغداد 
باسـيان و   ها از زبان پهلـوي، سانـسكريت و يونـاني بـه عربـي در دوران حاكميـت ع                    با ترجمه كتاب  

از جملـه   . مندي به زيباسازي و نقـش تـصوير در آنهـا رايـج شـد                ها، عالقه   برداري از اين كتاب     نسخه
كليله «،  »في معرفه الخيال الهندسيه   «هاي    توان به كتاب    هايي كه در اين دوره مصور شدند مي         كتاب

ه شباهت بـسياري بـه      پردازي شده اين دور     هاي نگاره   چهره. اشاره كرد » مقامات حريري «و  » و دمنه 
هاي ضخيم و سنگين به شيوه        هاي مسيحي را با همان چين       ها و لباس    جامه. دارد) عربي(نژاد سامي   

در اين مجالس رنگ زمينه بسيار اجمالي است يا اصالً وجود           . توان بازشناخت   هاي بيزانسي مي    نقاشي
 . رود  ميها از صفحه جدا نيستند و بخشي از متن به شمار اين نگاره. ندارد

خـواص  «يكي از مشهورترين نقاشان مكتب بغداد اسـت كـه مـصورسازي كتـاب               » عبداهللا بن فضل  «
بـه وسـيله    » رسايل اخوان الصفا  «همچنين مصورسازي كتاب    . آورند  را از آثار او به شمار مي      » عقاقير

 . در اين دوره انجام شده است» ابن بختيشوع«
 

 مكتب سلجوقي 
البتـه از ايـن دوره      . دوره به شيوه اي خاص و با خصايص نژادي ادامه يافت          مصورسازي كتاب در اين     

هـاي   هاي موجود مشابهتي كامل بـا سـفالينه      رسد نمونه   هاي اندكي به دست آمده و به نظر مي          كتاب
. بينـيم  ها مـي  ها را با همان دقت و با جزييات بر روي سفالينه لعابدار اين دوران دارد؛ چه همان نقش 

 هجـري   484است كـه تـاريخ آن مربـوط بـه سـال             » اندرز نامه «هاي اين دوره      ترين كتاب   از قديمي 
تـرين مينيـاتور      باشد؛ برخي از محققان عقيده دارند كه تصويرهاي اين كتاب را بايد كهـن               قمري مي 

هاي شاهنامه كه تاكنون شناسايي شده  ترين نسخه   يكي از معروفترين و در عين حال قديمي       . دانست
 . مربوط به همين دوره است» جالينوس«معروف است و نيز كتاب خطي » شاهنامه كاما«و به 

. انـد   آميزي شـده پديـدار شـده        ها و تزيينات بر روي متن رنگ        به طور كلي در مكتب سلجوقي، نقش      
ها با گـل و گيـاه و نقوشـي بـه شـيوه                هاي بادامي شكل و شبيه به نژاد زرد و لباس           ها با چشم    چهره

از . هـاي مكتـب عباسـي خبـري نيـست           ديگر در اين دوران از چين و چروك       . شد  يين مي اسليمي تز 
  . نام برد» فخرالدين حسين بديع نقاش«و » ابوتراب«نگارگران معروف اين دوران بايد از 
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 مكتب مغول 
در آغـاز غـارتگران     . با حمله مغول به ايران موجي از ويراني و تاراج همه هستي مـردم را فـرا گرفـت                  

نهادنـد، جـز خرابـي و كـشتار چيـزي از خـود بـه يادگـار                    صحراگرد به هر كوي و برزني كه پـا مـي          
گران ددمنش را      سلطه  گذاشتند؛ اما از پس گذر ايام، ايرانيان، با درايت و انعطاف بسيار خود، اين               نمي

ه شده بود   با سيماي درخشان فرهنگ ايراني كه اكنون با فرهنگ و تمدن اسالمي قوياً در هم آميخت               
آشنا كردند، چندان كه اميران مغول با پذيرش اسالم بكلي از كيش و مرام اجدادي خود جدا شـدند                   

در ايـن زمـان آثـار هنـري         . و حتي خود به گسترش فرهنگ و هنر اسالمي ايراني اهتمـام ورزيدنـد             
هنرمندان در تبريز و آمدن   » ربع رشيدي «درخشاني پديد آمد كه از آن جمله است احداث مجموعه           

در اينجا بود كه مكتب مغول در نقاشي ايراني        . و هنرپروران مختلف از گوشه و كنار كشور به آن ديار          
 . چهره نماياند

 باعث سـرايت برخـي از عوامـل نقاشـي چينـي در              – بويژه چين    –با اقوام خود    » ايلخانيان«ارتباط  
دار داخل هم، پرتحرك شـدن نقـوش          گرهتوان از ابرهاي مواج كن      به عنوان مثال مي   . نقاشي ايران شد  

هـاي   هـا، بـه كـارگيري صـحنه     انساني و جانوري، درشتي و نازكي خطوط، چـين و شـكن در لبـاس          
گرايـي   هاي بيشتر و ايجاد نوعي هماهنگي ميان آنها، رويكرد بـه طبيعـت      پرجمعيت، استفاده از رنگ   
دار بـسيار     ر بيانگري، تنه درختان گره    هاي بيشتر د    بندي نگاره، بروز آزادي     در ترسيم جزييات تركيب   

در اين مجـالس همـه چيـز بـر          . هاي بريده منقطع نام برد      هاي بلند نوك تيز و دشت       پيچيده، صخره 
شـود؛   هاي انساني در سـطوح گونـاگون پديـدار مـي        گيرد، بلكه پيكره    سطح يك پرده افتاده قرار نمي     

 . اي هستند هوهها، بيشتر ارغواني، قرمز، طاليي، سبز، زرد و ق رنگ
هـاي   و نيز كليلـه و دمنـه از جملـه كتـاب        ) دموت(التواريخ، شاهنامه ابوسعيدي      الحيوان، جامع   منافع

بـه تنـي چنـد از نگـارگران ايـن دوره            » گلستان هنر «در كتاب   . آيند  مصور اين دوران به حساب مي     
اميـر  «اگرد او ، و شـ  »اسـتاد احمـد موسـي     «،  »محمود بن محمد توسي كاتـب     «اشاره شده است كه     

 . اند از آن جمله» موالنا ولي اهللا«و ) كه از غالمان سلطان ابوسعيد بود(» دولتيار
 

 مكتب هرات 
كه شهر سمرقند را به پايتختي خود برگزيـده و هنرمنـدان را از نقـاط                » تيمور«دانيم كه پس از       مي

ر داد و بـا فراخوانـدن      مختلف به اين شهر كوچانيده بـود، فرزنـدش شـاهرخ، هـرات را پايتخـت قـرا                 
هنرمندان، آن شهر را به كانون فرهنـگ و هنـر آن روزگـاران بـدل كـرد و بدينـسان مكتـب هـرات            

در اين دوره بود كه هنر نگارگري به عاليترين مراتب و مراحل رشد و شكوفايي خود                . گذاري شد   پايه
 . رسيد و تبديل به هنري اصيل، ملي و موافق طبع و خوي ايراني گشت

 
شود كه در آثار او نشاني اندك از عناصـر            الدين بهزاد از هنرمندان نامدار اين دوره محسوب مي          مالك

ها و ظرافت به كـار گرفتـه شـده در     انگيز رنگ   پرورش شگفت . شود  نقاشي چيني و بيزانسي ديده مي     
 كـه   سـازي   فن چهـره  . ها از خصايص ارجمند هنر اوست       ترسيم درختان، گلها و حاالت مختلف چهره      

هايي كـه     خان و سلطان حسين، نيز چهره       دهند، از فرماندهاني چون شيبك      آن را به بهزاد نسبت مي     
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از زيبـاترين آثـار مـصور       . هاي بزرگ باقي مانده از آثار اين دوره است          هاي خطي و در اندازه      در كتاب 
 و كتـاب كليلـه و   التواريخ اثر حافظ ابرو، ظفرنامه، خمسه نظامي دوره تيموري و مكتب هرات، مجمع   

 . شود دمنه است كه به همراه شاهنامه بايسنقري در كتابخانه كاخ گلستان نگهداري مي
الدين، موالنا علي و امير شاهي        عالوه بر بهزاد بايد به نقاشان توانمند ديگري چون خليل نقاش، غياث           

 . سبزواري اشاره كرد
 

 مكتب تبريز 
، شـاه اسـماعيل، هنرمنـدان را از هـرات بـه             )ي قمـري   هجر 916در سال   (با تأسيس سلسله صفوي     

الدين بهزاد كه در فضاي مكتب هـرات پـرورش            پايتخت خود، تبريز، فراخواند كه در اين ميان كمال        
ترين اينان بود؛ شاه او را بـه رياسـت كتابخانـه سـلطنتي و بـه سرپرسـتي                     يافته بود در زمره محترم    

مكتـب دوم  (مرور ايام شيوه نويني در نقاشي ايران پديد آمد   به  . گروهي از هنرمندان آن دوره گمارد     
در ايـن   . اي بود از سنت گذشته نقاشي تبريز، مكتب هـرات و روش شخـصي بهـزاد                 كه آميزه ) تبريز

 نوعاً درويشان و مدرسـان و عالمـان         – حسب اقتضاي زمان     –هاي اصلي آثار بهزاد را        دوره شخصيت 
سازي روي آورد و شيوه       نگاري و شبيه    رن دهم هجري به كار صورت     بهزاد، در اواخر ق   . داد  تشكيل مي 

 . ريخت كه از پس او به همت رضا عباسي به اوج خود رسيد نويني را در اين زمينه پي
آفريدند كه    هاي چند سطحي مي     بندي  آنكه سطح تخت نقاشي را بكشند، تركيب        نگارگران تبريزي بي  

در كارهاي آنها همه چيـز از       . زد  تر از حد بااليي قاب بيرون مي      شد و بيش    از پايين به باال گسترده مي     
ها، درخشان، پرمايه، پركشش و در عين حـال آكنـده از              رنگ: داد  حركت و جنبش و پويايي خبر مي      

 . هاي ناب بصري بودند آرامش
كـه باعـث سـهولت در       ) بـه خـصوص مكتـب تبريـز       (هـاي دوره صـفوي        هاي نقاشي   از جمله ويژگي  

 . شود، كاله قرمز رنگ قزلباشي است كه بر سر بسياري از كسان است ثار اين دوره ميشناسايي آ
تـرين نگـارگر ايـن دوره رسـيد كـه بـه               پس از بهزاد، رياست كتابخانه به سـلطان محمـد، برجـسته           

 .مصور شد» شاهنامه شاه طهماسبي«سرپرستي او معروفترين شاهنامه اين مكتب يعني 
 

 مكتب اصفهان  
هجري قمري، اصفهان را بـه پـايتختي        1000 صفوي پس از آنكه به قدرت رسيد در سال           شاه عباس 

خود برگزيد؛ او از اين زمان به بعد به برپايي بناهاي شكوهمند و بهسازي روابط ايران بـا كـشورهاي                    
هاي نقاشي غربـي تـأثير بـسيار     ها و پايه در اينجا بود كه نگارگري ايراني از مايه  . ديگر همت گماشت  

 . گرفت
بـه  (كند، مورد توجه قرار گرفتن نقاشي ديـواري           نظر مي   از جمله مواردي كه در مكتب اصفهان جلب       

قاپو، چهل ستون و سردر بازار قيصريه مـشاهده           آثاري كه در عالي   : است) آرايي  مراتب بيشتر از كتاب   
ازي گـسترش  سـ   نگـاري و تـك چهـره        در اين دوره بـالطبع، چهـره      . شود، خود مؤيد اين معناست      مي

از زبـانزدترين   . تري يافت و به مرور زمان گرايش به طبيعت به عرصه نقاشـي ايرانـي وارد شـد                   افزون
 . توان نام برد رضا عباسي و محمد زمان را مي: هنرمندان اين دوره
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 مينياتور؛ پرده گلدار خيال 
هنرمنـد مـسلمان و     ) تـأويلي (در تمدن اسالمي مينياتور بهترين بيانگر فضاي معنوي حكمت قلبـي            

 . يعني ملكوت: جلوه بارز آن ساحتي است كه هنرش به آن تعلق دارد
در حقيقت  : شود  دانيم كه در ديدگاه دكارت، واقعيت به دو قلمرو كامالً جدا از يكديگر تقسيم مي                مي

سي از  به تأ (از نظر غرب فكري     ). فضا(ها با دو جهان مواجه هستند؛ جهان انديشه و جهان بعد              انسان
 . جهان فضا منطبق با جهان ماده است و از آن رها و جدا نيست) دكارت

چه فضاي مستقيم فيزيك نيوتني و چه فـضاي منحنـي           (آيد    امروزه هرگاه سخن از فضا به ميان مي       
متأسفانه اين ذهنيت چنان غالب شده      . شود  در اذهان همان فضاي مادي متصور مي      ) فيزيك نسبيت 

كنند و براي      غير مادي سخن به ميان آيد آن را زاييده توهم بشري معرفي مي             است كه اگر از فضاي    
اين در حالي است كه ما در مينياتور مشخصاً با چنين فضايي روبـرو              . آن حيث وجودي قايل نيستند    

 . هستيم
بنـابراين هـم    . كنـد   معرفي مـي  ) رمز/ نماد(خود را از طريق تمثيل      ) اما واقعي (اين فضاي غير مادي     

اي آفرينش تمثيل و هم براي ادراك آن، ابتدا ذهن بايد انفصالي در فضاي مادي متداول با فـضاي                   بر
توانيم فضاي معنـوي      مادام كه ما با فضاي دوم مأنوس و محشور باشيم هرگز نمي           . معنوي پديد آورد  

ـ         ) دوم( ست را درك يا فهم كنيم؛ مادام كه سر وكار ما يكسر بـا مفـاهيم حـسي اسـت نخـواهيم توان
 . مفاهيم استعاليي را دريابيم

اسالم از آنجا كه توجه هنرمند مسلمان را معطوف به عالم برينِ  پايداري كه در پـسِ عـالم متـداولِ                      
سازد، سـهم وافـري در نگـرش اسـتعاليي و از آنجـا هنـري دارد و چـون مجموعـه                        ناپايدار است مي  

هـاي وحيـاني و محتـواي دعـوت رسـول             يشهكرانه توحيد و اند     هاي متعالي را روانه ميدان بي       نگرش
 . هايي در آفرينش هنر اسالمي دارد سازد، به يقين سهم گرانب مي) ص(برترين حق، حضرت محمد 

اين دو فضاي معنوي و مادي در مينياتور با هم          ) حسب ذات دين  (نكته در خور تأمل اين جاست كه        
اطـب را در هـم ريزنـد، در كنـار يكـديگر             آنكه مراتب آرامـش مخ      تزاحم و جدالي ندارند و اضداد بي      

همان طور كه در مهمترين جلوه هنر اسالمي، يعني معماري مساجد، فضاي داخلـي كـه                . اند  نشسته
 . هاي ناب فطري است، با فضاي بيرون در ستيز نيست سر شار از آرامش

بنـدي   سيمتقـ : بنـدي فـضايي اسـت    شود، در واقع نـوع خاصـي از تقـسيم    در مينياتور آنچه ديده مي  
اش كـامالًَ از    فضاي مينياتور با آن خصلت دوبعدي     . بعدي اطراف هنرمند    منفصل از واقعيت فضاي سه    

در ندادن به هندسـه و قـانون          گيرد، اما اين دور شدن به معناي تن         بعدي اطراف فاصله مي     فضاي سه 
 . گريزي نيست

دانـان نامـدار      يدس و بعد از او، رياضـي      قوانين علم مناظر و مرايا، همان قوانين و قواعدي است كه اقل           
مينياتور ايراني پيوسـته    . الدين فارسي، آن را تدوين كردند       هيثم و پس از وي كمال       جهان اسالم، ابن  
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تابع اين قوانين باقي ماند و از آن روي بر نتافت و نكوشيد تا بر ماهيت دوبعدي سطح كاغذ تجـاوز و                      
 . گر سازد بعدي جلوه  شكل سهتعدي كند و آن را با ترفندهاي بصري به

. هنرمند هم به تأسي از انديشه اسالمي براي هر چيزي مراتبي قايل است و بالتبع بـراي وجـود نيـز                    
) از واقعيـت مـادي متعـارف      (بيان مراتب وجود در هنر اسالمي با پيروي از مفهـوم فـضاي منفـصل                

بيننده را از افق حيات عـادي بـه افـق       بينيم سطح دوبعدي مينياتور،       گرفته شد؛ تا به آنجا كه مي        پي
 : كند كه وراي جهان جسم است دهد و او را متوجه عالمي مي حيات عالي و ماوراي ماده سوق مي

 ها در عين جان                                 ها و سبزه باغ
 بر برون عكسش چو در آب روان 

      آن خيال آب باشد اندر آب                          
 كه كند از لطف آب، آن اضطراب 

 
اين جهان فوق جسماني از آنجا كه واقعي است، پس داراي زمـان و مكـان و رنـگ و فـرم و حادثـه                         

ذكـر  » عـالم خـواب   «تـوانيم     نمونه و مستوره اين جهان غير ماديِ واقعي را مـي          . است؛ اما غير مادي   
ير مادي آن به قدري  واقعي هستند كه در انسان ايجاد انفعـاالت نفـساني                عالمي كه تصاوير غ   . كنيم

 . كنند مي) از قبيل خنده و گريه و خشم و ترس(مختلف 
منـشأ بنيـادين تـصاوير را از آنجـا دريافـت      » نيروي تخيل«اي به نام     اين جهان كه هنرمند با وسيله     

صور معلقه، عالم مثال، عـالم ملكـوت، عـالم          عالم خيال، عالم    : كند، اسامي مختلفي دارد از جمله       مي
فضا در مينياتور ايراني نمودار همين فـضاي        . مينياتور مستقيماً با همين جهان مرتبط است      ... برزخ و 

. هـاي همـين عـالم مثـالي اسـت           هـا و رنـگ      اي از شـكل     هاي آن، جلوه    ها و رنگ    مثالي است و شكل   
اي و همچنـان      عمدتاً طاليي، آبي كبود و فيروزه     هايي    رنگ: هايي كه حاصل شهود هنرمند است       رنگ

هـاي متعـدد    اي از موهبـت  دانيم، رنگ، مهمترين و پرمحتواترين بعد هنرهاي اسالمي و نشانه     كه مي 
  5. هاي خداوندند حضرت حقتعالي است براي همه كساني كه اهل تدبر در آيات و نعمت

 نگرنده از افقي به افق ديگر حركت كند، امـا           فضا در مينياتور ايراني چنان ترسيم شده است تا چشم         
شـد ايـن هنـر از عـالم      شود، كه اگر چنين مي بعدي محض منجر نمي اين حركت هرگز به فضاي سه   

بنـابراين بـر اثـر عـدم توقـف در فـضاي             . شد  كرد و مبدل به تصوير عالم ملك مي         ملكوت سقوط مي  
بـه  . آورد  پديـد مـي   ) ابتهاج/ بهجت( نام سرور    بعدي، نوعي شادماني برتراويده از آرامش باطني به         سه

بياني ديگر،  هنرمند مسلمان، زيبايي را چنان رقم مي زند كه از اين رهگذر عالوه بر خود، مخاطبان                   
ممكن است در جريان اين سرور، لذتي هم حاصـل آيـد، امـا              . نيز به آرامشي معنوي دست مي يابند      

. انگيزي نيـست     عام و به طريق اولي هنر اسالمي، لذت        بايد دانست كه هدف اصلي هنر ديني به طور        
 . زيرا در لذت، برخالف سرور، محدوديت زماني وجود دارد و اثرش بر وسعت روح انسان پايدار نيست

هاي هنري متداول در ايران، نور خود را از حقيقت اسـالم گرفتندكـه ايـن مهـم را بيـشتر در              صورت
نگارگري، موسيقي و صنايع مستظرفه كه با سـير و سـلوك            هنرهايي همچون معماري، خوشنويسي،     

 . توان ديد تر مي اند بهتر و شفاف عارفانه  هنرمندِ عصرِ درخشانِ احيايِ معنويت تأليف يافته
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  اسالم و تعالي شأنِ معماري 

  
هـاي مختلفـي      معماري ايراني نيز در دامان فرهنگ اسالم به رويش و پويشي بي نظير درآمد و شيوه               

 : ي پس از ديگري پديد آمديك
 

 شيوه خراساني 
گرچه اين شيوه به ظاهر در قرن اول هجري قمري پديدار گشت و تا قرن چهارم ادامه يافت، اما بايد             
به خاطر داشت كه اين شيوه ريشه در معماري پيش از خود داشت و بر معمـاري پـس از خـود نيـز                        

ز و نشيب در تاريخ كشورمان به مركزيت خراسان بالنده          اي بسيار پرفرا    اين شيوه در دوره   .  تأثير نهاد 
زيـستي    بناهـاي سـاده ايـن دوره يـادآور سـاده          . بود و به مرور زمان به شهرهاي ديگر نيز نفوذ كـرد           

توانيم بگيريم؛ همچنـين      سراغي نمي ] انبوه  [در آنها از تزيينات     . مسلمانان راستين صدر اسالم است    
در نحـوه   . اي داشـت    زهاي اساسي مـردم در ايـن شـيوه جايگـاه ويـژه            واري به عنوان تأمين نيا      مردم

بكارگيري مصالح نيز سعي بر آن بود تا از مصالح بوم آورد، مصالحي كـه در نزديكـي محـل سـاخت                      
 . شود استفاده شود يافت مي

اين مسجد تلفيقي اسـت زيبـا     . شود  مسجد آدينه فهرج؛ اولين مسجد ايراني؛ در اين دوره ساخته مي          
 نخـستين مـسجد     –دانسته با آنچـه از معمـاري مـسجد قبـا               آنچه معمار آن از معماري پارتي مي       از

ها همچنان سادگي و صفاي خود را در عـين             شنيده بوده است؛ بنايي كه از پس گذر سده         –اسالمي  
 . شكوه فناناپذيرش حفظ كرده است

د تاريخانه دامغان، بنـاي نخـستين       توان به مسج    از بناهاي ديگري كه در اين شيوه آفريده شدند، مي         
مسجد آدينه اصفهان، مسجد آدينه ساوه، مسجد آدينه نايين و بناي نخستين مسجد آدينه اردستان               

 . اشاره داشت
 

 شيوه رازي 
گرچـه ايـن    . توان از قرن چهارم تا قرن هشتم هجري قمـري دانـست             زمان بالندگي اين شيوه را مي     

 از شمال ايران آغاز شد، اما در ري به شكوفايي           -شيوه پيشين بود   كه ادامه منطقي و تكامل       –شيوه  
 . برد در اين دوره ري در آبادترين و باشكوهترين عصر تاريخي خود به سر مي. و كمال خود رسيد

در طراحـي   . شـد   در شيوه رازي، مصالح از همان ابتدا از بهترين و مرغوبترين نـوع خودانتخـاب مـي                
رگوني از نوع شبستاني به نوع چهار ايواني بود كه بازشـناخت معمـاري              توان شاهد دگ    مسجد هم مي  

هـاي    گيـري از نقـش      بهـره .  ايراني اسالمي از معماري كشورهاي ديگر اسالمي حـايز اهميـت اسـت            
بر، اغراق در ارتفاع بناها و  سازي درهم، استفاده از آجر پيش سازي با آجر و كاشي يا گره    شكسته، گره 

 . هاي اين شيوه است  و گنبدهاي زيبا از ويژگيسودبردن از طاقها
 . شود مسجد آدينه زواره، نخستين مسجدي است كه در طرح ازشبستاني به چهار ايواني گردانده مي
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توان به برج گنبد قابوس، گنبدهاي خواجه نظام الملك و تـاج الملـك در                 از يادگارهاي اين شيوه مي    
هـاي خرقـان و سـاختمان حـرم حـضرت             ه قزوين، بـرج   مسجد آدينه اصفهان، بخشي از مسجد آدين      

 . عبدالعظيم اشاره كرد
 

 شيوه آذري 
هايي كه به دست مغول افروخته شد، اين شيوه بپاخاسـت و تـا پـيش از بـه                     پس از فرونشستن آتش   

 . حكومت رسيدن صفويان همچنان باليد
 . وم در سمرقنددوره اول در مراغه و دوره د: رسد اين شيوه در دو دوره به تكامل مي

توان به ساخت بناها با خشت خام و پخته، جانشين شدن سـفال منقـوش                 از ويژگيهاي اين شيوه مي    
هاي آجري، كاشي و توأمان، سود بردن از كاشي معرق و هفـت               سازي  گيري از گره    به جاي آجر، بهره   

 . هاي طاقي و گنبدي اشاره كرد كارگيري انواع پوشش رنگ و به
اي از     كـه مجموعـه    -ربـع رشـيدي     : شـود   رح بناها از تنوع چشمگيري برخوردار مـي       در اين شيوه ط   

بـه فرمـان خواجـه رشـيدالدين        ( در اين دوره     -ها بود   ها، انبارها و آسياب     حمام  سراها، دكانها،     كاروان
) الجـايتو (الجايتو در اين دوره به فرمان سلطان محمد خدابنـده             نيز مقبره . شود  ساخته مي ) فظل اهللا 

مسجد آدينه يزد نيز از بناهاي قابل توجه در اين خصوص است كـه           .. شود  در سلطانيه پي افكنده مي    
از . شـود   باشد ؛ سردري كه از حيث تناسب بزرگترين سردر شمرده مي            شاخص آن سردر بلند آن مي     

 . توان به رصدخانه مراغه اشاره كرد  بناهاي ديگر مي
به عنوان يكي از عناصر اصلي ساخت شهر و مهمترين بنـاي            مسجد در شهرهاي ايران پس از اسالم          

كـرد؛    رفت و در تفكرات مربوط به شهرسازي اسالمي نقشي  زير بنايي را ايفا مي                عمومي به شمار مي   
 . اند كرده هاي ديگر را مشروط به موقعيت خود مي تا آنجا كه گاه مساجد در شهرها، طراحي

 : توان به دو رده بزرگ تقسيم كرد ني آنها در بافت شهري ميمساجد ايران را از نظر شيوه جايگزي
گيري آنها در بستر كالبدي شهرها بتدريج و در طي زمـان صـورت پذيرفتـه                  اول؛ مساجدي كه شكل   

 . است و با عوامل مذهبي، اجتماعي، اقتصادي و شهرسازي تغيير شكل يافته است
بدي مجاور، يـك بـار و بـراي هميـشه شـكل             دوم؛ مساجدي كه با طرح قبلي و گسسته از بافت كال          

 .. فضايي آنها تعيين و تثبيت شده است 
اي  معتقدند بناهـاي مـذهبي عربـي           ايرانيان در عرصه معماري اسالمي چندان پيش تاختند كه عده         

ها از مختـصات      هاي قرينه، تزيينات و كاشيكاري      مانند گلدسته . متأثر از بناهاي مذهبي ايرانيان است     
 .. باشد اي ايران ميه مناره
ها ابتدا به صورت ساده و منفرد براي گفتن اذان و آگاه كردن مسلمانان از وقـت نمـاز بـه كـار                         مناره
رفت، اما پس از قرن پنجم و ششم هجري قمري ضمن پذيرش كـاربردي فنـي در جنـب سـردر                       مي

ري نمايـشي و    هاي اصلي مساجد و ساير بناهـاي مـذهبي، بـه صـورت عنـص                ها و جنب ايوان     ورودي
 .. تزييني نيز در آمد و جنبه نمادين به خود گرفت
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ها در مسير گـذرهاي       واقع شدن مساجد به عنوان عنصري اصلي از مجموعه مركز شهر يا مركز محله             
 . اصلي، بروشني در ساختار شهرهاي ايران نمايان است

 
  سرنوشت خط درايران ؛ از انجماد پهلوي تا روان نستعليق 

 
هنرهايي كه در اين عرصه بـا طلـوع اسـالم در ايـران، مقـام و منزلتـي بـس شـريف يافـت                         از ديگر   

 . شود باشد و كتابت قرآن، هنر مقدس علي االطالق محسوب مي مي» خوشنويسي«
اند كه لغـت نقاشـي تـازي نيـز از همـين               نگارش يا نگاشتن به معني نقش كردن است و حتي گفته          

ن واژه پيداست كه مردمان براي نمودن افكار و رسانيدن مقاصـد  از اي. نگاشتن پارسي اخذ شده است    
به معنـاي  » انگاشتن«اند؛ چه اينكه واژه  پرداخته باشد مي كه همان نگارش مي» نقش خيال «خود به   

بـه معنـي رسـم چيـزي در كـانون           » انگاشتن«زيرا  . رسد  هم از ماده نگاشتن به نظر مي      » پنداشتن«
 : به گفته حافظ. است» خيال«

 هر دم از روي تو نقشي زندم راه خيال                          
 بينم  ها مي با كه گويم كه در اين پرده چه

 
در اساطير و متـون باسـتاني ايـران آمـده اسـت كـه ايرانيـان باسـتان، خـط و شـيوه نگـارش آن را               

نـسبت داده شـده     » تهمـورث زيناونـد   «شناسي ايران باستان، اختراع خط به         در اسطوره . دانستند  مي
 : است به اين ترتيب كه

چون تهمورث پيشدادي در جنگ بر اهريمن پيروز شد و ديوان مغلـوب پادشـاه ايـران شـدند از او                     «
اگر ما را از بنـد رهـايي بخـشي در عـوض بـه تـو             : نظر كند و گفتند     خواستند كه از كشتنشان صرف    

 » ...هنري خواهيم آموخت كه تا اين زمان نشناخته باشي
 : آمده است كه گفت» عبداهللا بن عباس«به نقل از » دانشوران ناصري«در كتاب 

معني آيه  اوثاره من علم  چيست؟ فرمود خط است كه علم به وسـيله       : پرسيدم) ص(از رسول خدا    «
 » .ماند آن در روزگار باقي مي

د، بطوري كه در    در آموختن خط و كتابت به مسلمانان عالقه فراوان داشتن         ) ص(حضرت رسول اكرم    
اي از قريش به اسارت مسلمانان در آمدند، پيامبر بزرگـوار اسـالم آزاد سـاختن را                   جنگ بدر كه عده   

: آيـد   اين معنا از تأويل حديث نبـوي بـر مـي          . مشروط به تعليم خط و كتابت به مسلمانان قرار دادند         
كسيكه بـسم   : يعني(» بمن كتب بسم اهللا الرحمن الرحيم بحسن الخط فقد دخل الجنه بغير حسا            «

و از قول حـضرت     ). شود  حساب داخل بهشت مي     اهللا الرحمن الرحيم را به زيبايي بنويسد به يقين بي         
خـط  : يعني(» الخط الحسن للفقير مال و للغني جمال و لالكابر كمال    «: شود كه   مستفاد مي ) ع(علي  

 ). خوب براي فقير مال است و براي غني جمال و براي بزرگان كمال
 : ترديد كالم الهي بايد به بهترين صورت ممكن نوشته شود؛ براي اينكه بي
 . از حرمت آن صيانت و پاسداري شود. 1
 . تر و زيباتر در افق باور مسلمانان بنشيند هاي متعالي و برانگيزاننده ديني هرچه قدرتمندانه پيام. 2
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ت تزييني بسياري شـد و انـواع آن         خوشنويسي، در ميان هنرهاي تجسمي مختلف در بردارنده امكانا        
مبين اين است كه هر دو جنبه عمـودي و افقـي ايـن خـط                ) از كوفي استوار تا نسخ روان و مارپيچ       (

بخشد و جنبه افقي باعث استمرار و         جنبه عمودي به حروف وقار و حشمت مي       . كامالً گسترش يافت  
هـاي  »تـار «دي هماننـد    همچون رموز بافندگي كـه خطـوط عمـو        . گردد  كشش و تسلسل حروف مي    

بيـانگر مـاده    » پـودر «منسوج با ذات باقي موجودات مطابقت دارد؛ در حالي كه خطوط افقي، ماننـد               
 . پيوند دهنده اشياء به يكدگرند

در ابتداي ظهور  اسالم زبان و خط ايراني پهلوي بود و آن را فارسي ميانه مي ناميدند و كتب علمـي                    
در اين ميان تنها كتابهاي ديني بود كه به خط اوستايي نوشته  . شتندو سياسي و ادبي را با آن مي نو        

 . مي شد
ها و نقايص و مشكالتي كه در خط پهلوي بود و هم به دليل عالقه      پس از اسالم هم به دليل دشواري      
بخش اسالم، شهرهاي ايران يكي پس از ديگـري بـه خـط عربـي                 وافر مردم به آيين آسماني و نجات      

خـط پهلـوي بـه مـرور زمـان          . نوشـتند   از اين پس ايرانيان با دو خط كوفي و نسخ مي          .  روي آوردند 
همچنان كه زبان فارسي پيشين نيز با برخي از واژگان عربي خويشاوند شد و بر دامنـه                 (منسوخ شد   

و جـز معـدودي از مؤبـدان        ) تأثيرگذاري و غنايش افزوده گشت و در لفظ دري از دلش بيـرون آمـد              
 . كردند  نوشتن از آن استفاده نميكسان ديگري در

هـاي سرشـار    شود خط كوفي است كه به لحاظ داشـتن قابليـت     خطوطي كه بيشتر بر ابنيه ديده مي      
خط كوفي و نسخ تا اواخر قرن پنجم در ايران تنها در تحريـر قـرآن بـه                  . باشد  تزييني قابل توجه مي   

ر نوشـتن كـالم خداونـدي اسـتفاده         شد، اما از آخر قـرن شـشم بيـشتر از خـط نـسخ د                 كار برده مي  
 . ها كاربرد داشت گرديد و در اين زمان خط كوفي منحصراً در تحرير سر سوره مي

در طـي ايـن     . خط كوفي يگانه خط مشترك و معمول زبان تازي و پارسي قريب مدت پنج قرن بـود                
اعـتال و اقتـدار   مدت اين خط به تدريج رو به كمال رفت تا آنكه در اوايل قرن پنجم هجـري بـه اوج       

رسد كه به كارگيري خط كوفي در كتابت از قـرن سيـصد هجـري بـه                   چنين به نظر مي   . خود رسيد 
مرور ايام و از سر تفنن صورت گرفت؛ در واقع خط معمول زمان نوع خاصي از خط كـوفي تحريـري                     

حال خـط    اما در هر   …هايي شد و به خط كوفي ايراني شهرت پيدا كرد             بود كه در آن جرح و تعديل      
 . ها همان خط نسخ بود؛ كه صد البته با نسخ جديد متفاوت بود ايرانيان براي ساير نيازمندي

از آنجا كه نسخ آبـشخور و منبـع جوشـش انـواع خطـوط بـوده آن را مـادر خطـوط مـشرق زمـين                           
 . اند دانسته

حمدبن علـي   ابوعلي م «مورخان و محققان عقيده دارند كه خط نسخ از خط كوفي پديد آمد و آن را                 
از خط كوفي بيرون آورد و آن زماني        » قدوه الكتاب «ملقب به   » بن حسين بن مقله بيضاوي شيرازي     

 . برد و درصدد تسهيل تحرير آن شد بود كه به دشواري خط كوفي پي
ها وضوح و روانـي   شد، نسبت به ديگر قلم     دار نوشته مي    از آنجا كه خط نسخ با حروف منحني و قوس         

هـاي    ود كه با اقبال عموم مواجه شد؛ از سوي ديگر چون قرآن و احاديث و ديگر كتاب                داشت و اين ب   
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نوشتند بزودي جانشين خـط كـوفي شـد، امـا همچنـان عنـاوين                 ديني، اخالقي و علمي را با آن مي       
 . تر به چشم بيايد نوشتند؛ شايد از اين روي كه مشخص ها را با خط كوفي مي سوره

ان ايرانيان رونق و رواج بيشتري يافت و هنرمندان بسياري هر يك به قدر  خط نسخ روز به روز در مي      
در قرن سوم هجـري بـا       . بضاعت علمي و ذوق پرورده و پالوده خود در تكميل و توسعه آن كوشيدند             

با ابداع برخي حروف نوآمد، خوشنويسي وارد حيطـه و حـال            » ابن مقله «ظهور هنرمند توانايي چون     
ميل و ترويج خطوط موجود بسيار كوشيد و به بعضي سر و صورتي داد و براي                او در تك  . جديدي شد 

توان گفـت     توان به حتم اظهارنظر كرد، اما مي        هرچند كه در مورد آثار او نمي      . بعضي قواعدي نگاشت  
در » بايسنغر ميرزا «: كاخ خط بر چهار پايه استوار است      ...كه او در اعتالي خوشنويسي به جد كوشيد       

درويـش عبدالمجيـد    «در نـسخ و     » ميـرزا احمـد نيريـزي     «در نـستعليق،    » رعماد قزويني مي«ثلث،    
 . در شكسته» طالقاني

مقله نرسيدند؛ تا     مقله خطاطان ديگري ظهور كردند، ولي هيچكدام به شهرت و عظمت ابن             بعد از ابن  
ـ   «معروف به   » ابوالحسن عالء الدين علي بن هالل     «آنكه قرن سوم و چهارم هجري        را بـه   » وابابـن ب

هـا    آثار او كه بسيار مورد توجه واقع گشت به عكس ابن مقله در اكثر كتابخانه              . عالم هنر معرفي كرد   
كـه از خوشنويـسان معاصـر سـلطان         » سـلطانعلي مـشهدي   «. شود  هاي معروف دنيا يافت مي      و موزه 

لـه قـرار داده و      را در رديف نـام ابـن مق       » ابن بواب «ابوسعيد گوركاني و سلطان حسين ميرزاست نام        
 : گونه سروده است اين

 آن كه واضع به وضع اين باب است                 
 ابن مقله است و ابن بواب است 

 
ابن بواب در خط نسخ اصالحاتي پديد آورد و قواعدي براي آن وضع كرد؛ او خط را به ميـزان نقطـه                      

وان او در غنـاي هرچـه بيـشتر دامنـه        پس از ابن بواب شاگردان و پير      . تر كرد   سنجيد و آن را تكميل    
 : رسيد» ياقوت مستعصمي«خوشنويسي كوشيدند تا آنكه نوبت به 

ياقوت از نامداران هنر خوشنويسي بود كه در روزگـار او شـيوه خطـوط متنـوع هنـر اسـالمي ثبـات              
 : گفتند او نيز در زيبايي خط چنان سرآمد دوران شد كه در وصفش مي. قدرتمندي پيدا كرد

شـيخ احمـد سـهروردي معـروف بـه          : عاليم  ياقوت شش استاد برجسته برخاستند كه عبارتند از         از ت 
قلم، سيد حيـدر و ميـر         مشهدي، مباركشاه زرين    زاده سهروردي، ارغون كابلي، موالنا يوسف شاه        شيخ
 . يحيي

 به طور كلي در دوره سلجوقيان هنر خوشنويسي پيشرفت شايان توجهي كرد و خطاطان قدر ديدنـد                
از . اشـاره كـرد   » ابوالحـسن راونـدي   «توان به     از خوشنويسان نامدار اين دوره مي     . و بر صدر نشستند   

ترين درجات خود رسيد و دانش و نگـرش واالي   اواخر قرن هفتم اقالم ششگانه معروف ايران به عالي        
 . دايراني مسلمان در هنر سبب آن شد تا استادان مبرزي يكي پس از ديگري مجال طلوع يابن

آيد و ايـن      ترين ادوار پيشرفت هنر خوشنويسي به حساب مي         زدني  قرن هشتم تا دهم هجري از مثال      
 . هنر در تمام مجامع و محاظر بزرگان مظفري، تيموري و صفوي ارج و منزلتي بسزا داشت
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ه با آنك . يكي از استادان طراز اول خوشنويسي نسخ در قرن هشتم به يقين موالنا احمد نيريزي است               
رسـد كـه خـط ميرزااحمـد          هاي فراواني كرد، اما چنين به نظر مـي          ياقوت در اكمال خط نسخ تالش     

گاه تعليم مشق خط بـه   نيريزي از حيث قدرت و زيبايي بر ديگران مزيت داشته است؛ تا جايي كه به         
 : گفتند نوآمدگان مي

ط قرن هشتم تحوالت شـگرف      تا قرن هشتم خطوط متداول در ايران همان اقالم سته بود اما از اواس             
و » نـستعليق «،  »تعليـق «و پايايي در اين ميدان پديد آمـد و سـه قلـم از خطـوط اسـالمي بـه نـام                       

 . نمايي كردند چهره» شكسته نستعليق«
و » توقيـع «نوشـتند، از پيونـد دو خـط           خط تعليق كه اكثر كتابها را در قرن هفتم به آن شـيوه مـي              

شد، اما به مـرور زمـان بـه خـط       براي نوشتن نامه به كار برده مي   اين خط ابتدا  . شكل گرفت » رقاع«
شكسته گراييد و زيبايي خاصي پيدا كرد؛ شايد هم علت شكـسته شـدن تعليـق و اتـصال بعـضي از                      

سرعت در نگارش به موازات حفظ موازين زيباشناسـانه         : حروف آن نتيجه همزمان دو نياز بوده است       
مان در ميان نويسندگان و منشيان زمان، دامن گستراني كرد و رواج از آنجا كه تعليق به مرور ز     . خط

خط ترسل از آن روي كه كلماتش به هم پيوسته بود و تغيير             . معروف شد » ترسل«پيدا كرد به خط     
سـرانجام در ايـن خـط تـصرفاتي         . نمود به خط تعليق و ترسل معروف شد         و تبديل در آن دشوار مي     

 . شهره شد» ديواني«د و به خط لحاظ شد و به هيأت خاصي درآم
بـه صـد    » نستعليق«يعني  » عروس خلوص خطوط  «بعد از تعليق اكنون زمان آن فرارسيده است كه          

 : گري گذارد كرشمه، قدم به ميدان جلوه
» تعليـق «و » نـسخ «وضع اين خط را كه از آميـزه       . نستعليق از ابداعات خاص هنرمندان ايراني است      

انـد و نيـز       منـسوب كـرده   » ميـر علـي تبريـزي     «به خواجه   ) تيمور گوركاني در زمان امير    (پديد آمد   
 . آن را كامل كرد» خواجه مير عبداهللا«گويند كه فرزندش  مي

خوشنويسي به اعم از نسخ و نستعليق و شكسته در عصر صـفويه رواج جـدي پيـدا كـرد و از جملـه          
معنـاي اخـص نـستعليق بـيش از         آمد، امـا بـه        هنرهاي پسنديده و ارجمند آن دوران به حساب مي        

هاي ديگر با پذيرش مواجه شد تا جايي كه به جد مي توان گفت كه از اين تاريخ به بعد بيش از                        خط
البتـه ناگفتـه پيداسـت كـه نـستعليق هـم بـسته بـه                . سه چهارم كتابت ايرانيان منحصر به آن شـد        

دور نماند و روز به روز متحول شـد         ها از تصرفات ابداعي هنرمندان به         اقتضائات و شرايط ذوقي زمانه    
از جمله استاداني كه پايـه ايـن خـط را بـه جايگـاه رفيعـي         . و در روش تحريرش تصرفاتي پديد آمد      

قيمتي از خـود بـه    ياد كرد كه آثار بسيار ذي     » )بايسنغري(ميرزا جعفر تبريزي    «رساندند مي توان از     
نوازترين تـصوير و تـذهيب        ه عاليترين و چشم   يادگار گذاشت از جمله شاهنامه بايسنغري؛ اثري كه ب        

 . آراسته شده است
آورتـرين    از نام » ميرعلي هروي «و  » سلطانعلي مشهدي «و سپس   » اظهر تبريزي «بعد از او شاگردش     

ميرعلي هـروي، شـاگردان بـسياري تربيـت         . هستند» مير عماد سيفي قزويني   «خوشنويسان قبل از    
» خواجـه اسـحاق شـهابي     «و  » مالك ديلمي «،  »حمد شهابي م«،  »احمد مشهدي «توان به     كردكه مي 
. دوران هنرنمايي مير عماد فرا رسيد     » باباشاه اصفهاني «و  » شاه محمود نيشابوري  «بعد از   . اشاره كرد 
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هاي بسياري برد و در تطبيق كلمات واحد و هماهنگي            او  با وضع قواعد در تكميل و توسعه خط رنج          
رج داد و در ده سال پايـان عمـرش شـيوه منحـصر بـه فـردي را                   حروف، مساعي و ذوق وافري به خ      

اين استاد فرزانه در لطافت قلم و قـدرت         . برگزيد كه پس از وي تمام خوشنويسان به آن اقتدا كردند          
نوشته است؛ تا بـدانجا كـه         العاده عالي و با قاعده و زيبا مي         كتابت، خط را از خفي تا چهار دانگ فوق        

اي اين گونه زبان       كه از خوشنويسان و شاعران معاصر او بوده است در رباعي           »مير عبدالغني تفرشي  «
 : گشايد به ستايش وي مي

 تا كلك تو در نوشتن اعجاز نماست                
 بر معني اگر ناز كند لفظ رواست 

 هر دايره تو را فلك حلقه بگوش                        
 تو را، مدت ايام بهاست » مد«هر 

  
از آنجا كه خط شكسته تعليق      . در اواسط قرن يازدهم هجري، خط شكسته پا به دايره وجود گذاشت           

نمود از قلم نستعليق      رفت، در نوشتن و خواندن دشوار مي        ها به كار مي     ها و فرمان    كه در نوشتن رقعه   
به صورت اين خط همان نستعليق است كه بر اثر تند نويسي   . شد  به جاي شكسته تعليق استفاده مي     

  . شكسته بيرون آمد و به شكسته نستعليق موسوم شد و رفته رفته رو به جانب كمال گذارد
هاي برجسته خوشنويسي نستعليق ايران، قـرن سـيزدهم اسـت؛ در ايـن دوره اسـتادان                   يكي از دوره  

 » زبردستي به منصه ظهور رسيدند مانند
زيـن  «، »وصـال شـيرازي   «،  »اكبر تفرشـي    عليميزا  «،  »ميرزا اسداهللا شيرازي  «،  »ميرزا عباس نوري  «

ميـرزا  «،  »ابوالفضل سـاوجي  «،  »حاج ميرزا فضل اهللا   «،  »كاتب السلطان تهراني  «،  »العابدين السلطاني 
، »ميـرزا محمدرضـا كلهـر   «، »ميـزا غالمرضـا اصـفهاني    «،  »)حجـاب (فتحعلي شيرازي عمده الكتاب     

محمـدبن  «،  »سين كاتـب الـسلطان شـيرازي      ميرزا محمـد حـ    «،  »)ميرزاعمو(ميرزا ابراهيم تهراني    «
 . »ميرزا محمد كاظم«، »)ملك الخطاطين(شريف قزويني 

يكي از مفاخر ارزشمند هنر خوشنويسي ايران و در عـين حـال بزرگتـرين خوشـنويس دوره قاجـار                    
او شيوه جديدي را در نستعليق به كاربست كـه بـي هـيچ              . »ميرزا محمدرضا كلهر  «كسي نيست جز    

د گفت كه وي بعد از ميرعماد، مبدع بخشي از قواعد و آداب خط و خوشنويسي گرديـد؛                  ترديدي باي 
توان گفت روش نستعليق كنوني تا حد زيادي مولود قريحه و قدرت ابتكـار و نـوآوري                   چندان كه مي  

 . اوست
 

  نتيجه 
 

بارت اسـت از    طلوع اسالم در ايران، باعث شد تا هنر به باالترين مراتب معنوي خود نايل آيد و آن ع                 
رود و روح انـسان بـه وادي        از آينه جان مي   » غرض«هاي    اهللا و قربي كه در پرتوش لكه        مرتبه فناء في  
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مقـيم كـوي تـو      :  گـردد   شود و در آن مقام سبز مقـيم مـي           وارد و واصل مي   ) عشق و محبت  (واليت  
 تشويش صبح و شام ندارد 

 كه در بهشت نه سالي معين است و نه ماهي 
 

اي كـه انـسان سـير از          انساني اسـت؛ همـان نقطـه      » اكمل كماالت « عني، هنر و هنرمندي     به اين م  
 : كند مي» حق«رو به » خلق«

 چون غرض آمد هنر پوشيده شد                   
 صد غبار از سوي دل برديده شد 

 بي غرض نبود به گردش در جهان                  
 غير جسم و غير جان عاشقان 

 ب و زنان همچون ملك                رستم از آ
 بي غرض گردم بر اين دو چون فلك 

 
بـه كـار   ) و نـه مقـصد سـفر   (ورود اسالم به ايران باعث شد تا هنرمندان، هنر را به عنوان مركب سفر       

هاي گونـاگون آن در ايـران بـروز و ظهـور همـين                ببندند و قطعاً يكي از داليل بالندگي هنر و شاخه         
آثار هنري هرگز با هدف صرفأ كوشش ذوقي و         . ر سرزمين نيات هنرمندان ايراني بود     حقيقت تناور د  

آمدند كه به كار زنـدگي بياينـد، امـا            شدند؛ هرچند كه با اين نيت پديد مي         زيباشناختي آفريده نمي  
آينـه  «در  » ماننـد محبـوب     جمـال بـي   «علت غايي پديدار شدن آنها اين بوده است كه تجلي دهنده            

باشند، نه اشيايي كه حد وجودي آنها تنها اين باشد كه صـرفأ اثـر هنـري هـستند و                    » نيخيال انسا 
 . ديگر هيچ
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