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مطالعه رابطه نگارگري و خوشنويسي
 از دوره مغول تا صفوي 
علي رضا خواجه احمد عطاري * 
مهدي پوررضائيان ** 

چكيده
به نظر مي رســد خوشنويسي و نگارگري از جمله هنرهايي هستند كه در پويه تاريخ فرآوري 
كتاب توانسته اند همپاي هم رشد نمايند . اين تحقيق در جستجوي آن است كه  تغييرات دو مؤّلفه 
خوشنويســي و نقاشــي در طول دوره مغول تا صفوي در برخي آثار به جاي مانده از كتاب 

نگاري را بررسي كند.
     روش تحقيق در اين مقاله از نوع  توصيفي بوده بدين منظورابتدا تعدادي از آثار مربوط به 
محدوده زماني اين پژوهش انتخاب و با بررسي روابط دروني ساختار خوشنويسي و نگارگري 
(از جمله روابط حروف، تركيب كلمات و نســبت زيبايي شناســانه آن ها با يكديگر و از طرفي 
طراحي، قلمگيري و تركيب بندي عناصر در نگارگري)، نســبت ميان اين دو از نظر  همگامي و 

همسويي  در شكل بصري تجزيه و تحليل شدند.
        اصلــي تريــن نتيجه حاصلــه در تحقيق حاضر عبارت بود ازاين كه همگامي نقاشــي و 
خوشنويســي در اين دوره زماني به گونه اي بوده كه از نظر درك زيبايي شناســانه ،  خطوط 
به ســمت نوعي ظرافت و لطافت كه شــاكله اساسي آن بر پايه منحني است پيش رفته، حركت 
نرم و تندي و كندي خطوط در خوشنويسي و نگارگري به صورتي آهنگين اجرا شده و چشم 
بيننده را با يك لذت بصري مواجه ساخته است. اين رشد به صورت موازي بوده و هر دو هنر 
همپاي هم پيش رفته اند.  خوشنويسي و نگارگري در مكتب اصفهان جدا گشته، هم نقاشان و هم 
خوشنويسان آثار مستقلي را پديد آوردند. با اين وجود آثار به جا مانده از اين دوره نشان از 

همسويي فهم بصري ازآثار دارد .
واژگان كليدي 

زيبايي  درك  همگامي،  صفوي،  دوره  تيموري،  دوره  مغول،  دوره   ، نگارگري  خوشنويسي، 
شناسانه .

 دانشجوي دکتري پژوهش هنر دانشكده هنر دانشگاه شاهد و عضو هيات علمي  دانشگاه  هنر اصفهان       
   استاد يار و عضوهيئت علمي دانشكده هنر شاهد                            
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مقدمه 
تقابل  عرصه  درايران  کتاب  فرآوري  باز  دير  از 
وتعامل هنرهاي مختلف هنري بوده است. بي شک 
شناخت رشته هاي مختلف هنري و پيوند ميان انواع 
درکتاب  نگارگري  و  خوشنويسي  جمله  از  هنرها 
توان  مي  که  آنچه  دارد.  وسيع  پژوهش  به  نياز   ،
تصريح کرد اين است که اين دوشکل آفرينش هنري 
نه تنها از لحاظ بينشي بلکه از لحاظ زيبايي شناسي 

نيز ارتباط تنگاتنگي با يکديگر دارند.
     حتي زماني که در مکتب اصفهان جدايي ميان 
نقاشي شده  اين دو هنر را در قالب تک برگ هاي 
بدون خوشنويسي ويا خوشنويسي شده بدون نقاشي 
شاهد هستيم ، حضور نوعي درک هنري واال در هر 

دو رشته هنري ديده مي شود. 
  رشد چشمگير خوشنويسي و سپس نگارگري 
صفوي  و  تيموري   ، مغولي  مختلف  هاي  دوره  در 
بود  ديواني  امور  و  امر  اين  به  حكام  توجه  بيانگر 
هنرمندان  و  هنري  هاي  كارگاه  كه  زماني  بويژه 
كنار  در  را  هنرها  انواع  كتاب  فرآوري  هدف  با 
آثار  داده،  قرار  آزمايش  معرض  در  خوشنويسي 
نفيسي را ايجاد نمودند. در اين راستا درك مشترك 
خوشنويس و نگارگر از اثر هنري و روابطي كه بر 
خوشنويسي و نگارگري حاكم است نشانگر ارتباط 
نزديك اين دو با يكديگر و با ديگر هنرهاي مرتبط 
جلدسازي ، قطاعي ، قطعه سازي ،  همچون شعر  

تذهيب ، تشعير و ... است . 
شده  انجام  تاكنون  گذشته  از  كه  تحقيقاتي  در 
بيشتر به موضوعات تاريخ نگاري، شناخت ساختار 
 ... و  هنرمند  يك  آثار  و  زندگينامه  آثار،  دروني 
در  رشته اي  بين  روابط  به  توجه  كمتر  و  پرداخته 
كه  هايي  كتاب  از  يكي  داشته اند.  آرايي  كتاب  هنر 
به رابطه ميان شعر و نقاشي پرداخته كتابي است 
تحت عنوان “ همگامي نقاشي با ادبيات در ايران“ كه 
تاريخ نگاري و ويژگي هاي نقاشي ايراني را به نحو 
شعر  دروني  روابط  به  اما  مي كند.  بازگو  مطلوبي 
آن  ارتباط  و  ادبي  آرايه هاي  موجود،  هاي  سبك  و 
با نقاشي چندان نپرداخته، اما ايده همنشيني هنرها 
را به خوبي هم در عنوان كتاب و هم در متن به ما 

مي دهد. 
هنر  فصلنامه  در  هم  مقاله اي  كتاب،  اين  بر  عالوه 
نستعليق  شكسته  خط  “تأثير  عنوان  با   ۶۵ شماره 
آتوسا  خانم  نوشته  اصفهان“  مكتب  هاي  طرح  بر 
به  محقق  توجه  از  نشان  كه  شده  چاپ  رسولي 

تاريخي  روند  به  پرداختن  با  و  تحقيقات  گونه  اين 
شكل گيري خوشنويسي نستعليق و شكسته نستعليق 
و همچنين شكل گيري نگارگري پيوند ميان اين دو 
هنر را نشان داده و در انتها نيز به تحليل تصاوير 

خوشنويسي و نگارگري پرداخته است. 
بررسي اين روند و يافتن رابطه خوشنويسي و 
مكتب  (خاصه  صفوي  تا  مغول  دوره  در  نگارگري 
در  كه  نقاشي  با  موضوع  ارتباط  نظر  از  اصفهان) 
طول تاريخ نگارگري مطرح بوده و همگامي اين دو 
هنر به لحاظ فرم و خطوط به كار گرفته در طراحي 

و خوشنويسي هدف اين تحقيق مي باشد. 

مالحظاتي در پيشينه خوشنويسي و نگارگري  
ويژه اي  اهميت  از  اسالمي  هنر  در  خوشنويسي 
برخوردار است وآهنگ رشد آن خيلي سريع پيش 
رفت ، ابتدا با خط كوفي و پس از آن اقالم سّته شامل 
محقق ريحان، ثلث، نسخ، توقيع و رقاع به وجود آمد 

و تا قرن پنجم هر هفت قلم نوشته مي شد. 
كه  ومكاتباتي  ديوانساالري  و  نويسندگي  رشد 
در زمان جنگ صورت مي گرفت و نياز به نوشتن 
در  را  وقايع  ثبت  و  تندنويسي  لزوم  پيام،  سريع 

و  نگارگري  رابطه  مطالعه 
مغول  دوره  از  خوشنويسي 

تا  صفوي
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۱- سطح: كليه حركات راست 
را  مايل)  و  عمودي  (افقي، 
گويند كه داراي دور و چرخش 

نباشد مثل حرف (ب و يا ف)
دور: كليه حركات منحني شكل 
(نون)  حرف  مثل  گويند  را 
 ،۲۵۳۶ فضائلي،  اهللا  (حبيب 

.(۸۰-۸۱
در  سازي  تصوير  منع   -  ۲
كتب قرآني و مساجد به دليل 
در  مسلمانان  توجه  جلب  عدم 
اما  بوده  گذاردن  نماز  هنگام 
و  شعر  كتب  در  تصويرگري 
علوم و ... با هيچ منعي مواجه 
مطالعه  براي  است.  نشده 
اسالمي  هنر  ك.  ر.  بيشتر 
تيتوس  نوشته  بيان  و  روح 

بوركهارت . 

كه  جامعه  نياز  با  همگام  لذا  و  مي داد  نشان  كتب 
به  بخشي  سرعت  و  وسعت  و  خواستارگستردگي 
خوشنويسي بود انواع خطوط پديد آمد و هر چه از 
قرون اوليه اسالمي دور شديم خطوط نرم تر و دور 

در آن ها بيشتر از سطح مورد توجه قرار گرفت.1
وشكسته  نستعليق  تعليق،  خط  سه  ايران  در   
نستعليق ،از خطوط برجسته مهمي است كه جايگاه 
ارزنده اي در ميان ديگر خطوط دارد .خط تعليق در 
اواخر قرن ۸ هـ.ق.  نستعليق در قرن نهم و شكسته 
در قرن ۱۱هجري . پديد آمد در هر سه خط سّياليت، 
انحنا و دور موج مي زند ودر خط تعليق و شكسته 
حتي سطر نيز به طرف باال حركت مي كند(حبيب اله 

فضائلي،۱۳۶۲).
گلستان  درکتاب  قمي  احمدمنشي  مير  قاضي 

هنردربيان خط خوش مي نويسد:
خط که مايقرأست شهرت او     

                      آن اشــارت بود به خط نکو
بهرآنست خط که برخواننـد      

                     نه که درخواندنش فرومانند 
                    (قاضي ميراحمدقمي،۱۳۶۶، ۶۸ )

از طرفي در قرون اوليه اسالمي كشيدن تصوير 
به  نقاشان  اما  بود.2  شده  منع  نوعي  به  جانداران 
خود  راه  نقاشي،  آهنگ  تغيير  با  توانستند  سرعت 

را بيابند در ابتدا با كشيدن تزئيناتي به عنوان نقطه 
پايان هر آيه و عالئمي در پايان هر پنج ياده آيه و 
گاهي نقوشي ملهم ار كلمات قرآن همچون ترنج يا 
شمسه وسپس با كشيدن نقوش انتزاعي گل و بوته و 
اسليمي انجام مي شد  (مارتين لينگز،۱۳۷۷،ص۷۳).

 چند صباحي نمي گذرد كه تصوير جاندارن نيز 
با  هايي  كتاب  براي  ابتدا  در  مي شود  پيدا  كتب  در 
موضوعات دارو و نجوم و ... پس از چندي تزيين 
دواوين و كتب تاريخي و علوم به نگارگران سپرده 
شد. در حقيقت نقش حكام و پادشاهان كه به نوعي 
را  مسلمين  رهبريت  و  خواهي  اسالم  دار  داعيه 
احكام  شدن  نرم  و  اوليه  موضع  تغيير  در  داشتند 
بي  حيات دار  تصاوير  كشيدن  به  نسبت  اسالم 
تاثير نبوده است. بهر حال نقطه تالقي نگارگري و 
اتفاق  علوم  و  تاريخ   ، شعر  كتب  در  خوشنويسي 

مي افتد. 
اشعار  فردوسي،  شاهنامه  به  ايرانيان  عالقه 
نظامي، كليله ودمنه، اشعارجامي، خواجوي كرماني 
ديني،  تمثيلي،  هاي  داستان  به  توجه  همچنين  و 
پندآموز و قهرماني موضوع تصويرگري دركتب را 
تمام  با  نقاشي  كه  اين  از  قبل  گرچه  آورد.  فراهم 
ويژگي هايش در كتاب رايج گردد ، بر روي سفال هاي 
دوره سلجوقي قرون ۵ تا ۷ هـ . ق مشاهده گرديده 

تصوير ۲-شاهنامه كاما، موزه بمبئي، اوايل قرن هفتم هـ .ق



۱-تعدادی کتاب نيز در شيراز 
تهيه شد. در واقع شيراز يكي 
آثار  توليد  عمده  مراكز  از 
بوده  كتاب  جمله  از  هنري 

است .
طي  مغوالن  حكومت   -  ۲
 ۷۳۸) ساله   ۱۲۰ دوره  يك 
و  داشت  ادامه  ق)   . ه    ۶۱۶  -
دو  به  را  دوره  اين  مي توان 
اول  دوره  كرد.  تقسيم  دوره 
شروع  چنگيز  حمله  از  كه 
ادامه  .ق  ه    ۶۹۴ تا  و  مي شود 
و  جنگ  جز  حاصلي  مي يابد 
كشتار  و  كشت  و  خونريزي 
نداشت  ايران  براي  ويراني  و 
ها  ويراني  و  نابسامانيها  و 
زد.  رقم  را  تاريك  عصري 
اما در دوره دوم با روي كار 
آمدن غازان خان ۶۹۴ ه  . ق تا 
پايان ۷۳۸ ه  . ق. سلسله مغول 
در ايران كامًال در تمدن ايراني 
آن  حاصل  و  گرديد  مستهلك 
علم  و  هنر  به  توجه  آباداني، 
خاورشناسان  بود .(جمعي از 
فرانسوي، ۱۳۸۱، ص ۲۰۲-۲۰۶).

و تمامي ويژگيهاي نقاشي ايراني را بر روي سفالها 
ابراز  از  پس  و  مغوالن  زمان  از  اما  ديد.  توان  مي 
عالقه آنان به توليد آثار خوشنويسي خاصه قرآن و 
سپس کتب ديگر و همچنين عالقه آنان به تاريخ خود 
و اجدادشان به تأسي از كارگاه هاي هنري چين در 
تأسيس گرديد  كتابخانه حكومتي كارگاه هايي  كنار 
پرداخت  كتاب  فرآوري  و  هنري  آثار  توليد  به  كه 
دمنه،  و  كليه  چون  كتبي  تهيه  به  منجر  مسئله  اين 
اين   . شد   ... و  التواريخ  جامع  فردوسي،  شاهنامه 
روند در دوره تيموري نيز ادامه يافت و هنرمندان 
پرداختند.  نفيس  هاي  كتاب  توليد  به  تمام  جديت  با 
توليد آثار نفيس و زيبا تا دوره صفوي- در زمان 
شاهكارهايي  رسيد.  خود  اوج  به  طهماسب-  شاه 
چون شاهنامه بايسنغري، ظفرنامه تيموري ، خمسه 
از  بسياري  و  دهلوي  خسرو  امير  ديوان   ، نظامي 
كتب نفيس ديگردر دوره تيموري و در دوره صفوي 
نيز شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي در تبريز و 
نسخه جامي در خراسان وبسياري نسخ ديگر تهيه 

تصوير ۳- پدر مجنون، به مالقات پسرش آمده است .خمسه 
نظامي، شيراز، اواخر قرن هشتم هجري

گرديد.1
به  توجه  دليل  به  اصفهان  مكتب  در  روند  اين 
نقاشي ديواري و مرقعاتي كه به صورت آلبوم كار 
شده و همچنين تاثيرات هنر غرب بر نقاشي ايران 
(كه به تك پيكره اهميت مي داد و انسانگرايي را پس 
بود  شده  باعث  مي كرد)  ترويج  رنسانس  دوره  از 
تا هنر كتاب سازي وتوليد كتاب رو به افول رود و 

كمرنگ گردد(بينيون و ديگران،۱۳۶۷، ۳۱) .
با اين وجود هنر خوشنويسي و نگارگري ايران 
روابط  به  بخشي  تحكيم  روند  يكديگر  موازات  به 
از  و  گذاشته  سر  پشت  را  حروف  و  طرح  عناصر 
حالت خشكي خطوط به سوي نوعي نرمي و لطافت 
و پيچيدگي پيش رفته اند. و علي رغم گسست اين 
دو هنردر مكتب اصفهان نحوه خطوط در نقاشي و 
خوشنويسي به شكلي است كه ارتباط اين دو هنر 

را به هم نشان مي دهد. 

  خوشنويسي و نگارگري در دوره مغول
که  دهشتباري  آثار  رغم  علي  مغول2  دوره   
برداشت: در  مهم  نتيجه  دو  هنر  زمينه  در   ، داشت 

منبع  که  ايران  به  هنرچيني  هاي  سنت  انتقال  يکي 
الهام تازه براي نگارگران شد، وديگري برپايي سنت 
سلطنتي  هاي  کتابخانه  در  هنرمندان  کارگروهي 

(روئين پاکباز،۱۳۷۹، ۶۰) .
و  نقاش  جستجوگري  عصر  که  دوره  دراين   
آيد  مي  وجود  به  جديدي  فضاي  است  خوشنويس 
از  طرح  و  فرم  مثابه  به  درنقاشي  خط  آن  در  که 
درنقاشي  گردد.خط  برخوردارمي  زيادي  اهميت 
ابتدا جستجوگر، جسور و بي پيرايه است و صرفا 
اما  مي شود  استفاده  عناصر  دورگيري  عنوان  به 
بعدها هر يك از عناصر بنا به اقتضاي دروني خود 

قلمگيري مي شوند. 
خوشنويسي نيز زيباتر مي گردد. خط نسخ خط 
نوشتن  براي  تالش  و  گردد  مي  خوشنويسان  اول 
بيشتر  هرچه  هماهنگي  براي  كرسي،  خط  روي 

افزايش مي يابد . 
در  نقاشي  و  خوشنويسي  وفاق  ميان  اين  در 
فرآوري كتاب اين دو هنر را به هم نزديك كرده به 
لحاظ هنري از هماهنگي و درك مشترك برخوردار 
مي سازد كادرها در ابتدا افقي و سپس مربع و در 
امكان  و  فراخ  فضاها  است  گشته  عمودي  نهايت 
فراهم  نقاشي  صحنه  در  عناصر  گردش  و  حركت 
آمده به دنبال آن خط و خوش نويسي منظم تر و 

و  نگارگري  رابطه  مطالعه 
مغول  دوره  از  خوشنويسي 

تا  صفوي



شــماره۶  بهار  ۸۷
۸۷

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

مقاله  غروي  اسدي  آقاي   - ۱
«قديم ترين  عنوان  تحت  اي 
در  جهان»  مصور  شاهنامه 
شماره  مردم  و  هنر  مجله 
۱۳۵ نوشته و به توصيف اين 

شاهنامه پرداخته است.
آن  بر  رسم  گذشته  در   -  ۲
شده  نوشته  كتاب  كه  بوده 
داده  اجازه  نقاش  به  سپس  و 
مي شد تا قسمت هاي خالي را 

نقاشي كند .

تصوير ۴- شاكياموني (بودا) و شيطان، جامع التواريخ، خواجه رشيد الدين، تبريز، ۷۱۳ هـ.ق.

اصول  اساس  بر  و  قبل  از  تر  هماهنگ  آن  عناصر 
خوشنويسي پيش رفت. 

تصويريك ، نمونه اي از نقاشي براي شاهنامه 
كتاب  ترين  مهم  شاهنامه  شايد  است.  فردوسي 
تصويرگري  سفارش  بيشترين  و  بوده  ايرانيان 
رادر قرون مختلف داشته است . اين شاهنامه كه به 
شاهنامه كاما معروف است جزو اولين كتاب هايي 
است كه به تصوير كشيده شده و مربوط به اوايل 

قرن هفتم هـ . ق . است.1
همان گونه كه در اين تصوير مشاهده مي شود 
خوشنويسي درصفحات بر نقاشي فائق آمده است 2 كه 
نسبت  خوشنويسي  اهميت  دهنده  نشان  مسئله  اين 
به نگارگري دارد. لذا اكثر كادرهايي كه در كتا ب ها 
افقي  صورت  به  يافت  مي  اختصاص  نگارگري  به 
است و فضاي نقاشي ، يك فضاي بسته بود و گاهي 
اندازه انسان ها به اندازه تمام كادر بوده است. در 
اين جا خط نوشته شده نسخ است و از اقالمي است 
كه ايجاد آن را به ابن مقله نسبت مي دهند و از قرون 

۴ و ۵ هـ . ق استفاده شده است . 
روشن  منظم،  معتدل  كامل،  است  خطي   ، نسخ 
و واضح ، نيمي از آن سطح و نيمي دور و نسبت 
بسياري  و  است  متعادل  آن  در  دواير  و  سطوح 

نوشته  خط  اين  با  بعد  به   ۵ قرون  قرآني  كتب  از 
شده است(فضائلي،۱۳۶۲، ۳۶۱-۳۶۰). اما اين خط 
پيش  در  زيادي  راه  فوق  تعاريف  آمدن  حاصل  تا 
داشت و به دست خوشنويساني چون ابن بّواب و 
ياقوت مستعصمي و احمد نيريزي (در ايران) تكامل 
كلمات  گرفتن  قرار  هم  كنار  تصوير،  اين  در  يافت. 
براي نظام سطربندي كامل نشده  و گاهي نيزكلمات 
درون يكديگر و بدون رعايت فاصله ها شكل گرفته ، 
شايد هنوز خطاط اندازه قلم خود را با اندازه سطور 
نازكي  و  وكلفتي  است  نكرده  هماهنگ  كتاب  درون 

حروف نسبتا يكنواخت اجرا شده است. 
تصاوير  از  ديگر  يکي  از  بخشي  تصويردو   
شاهنامه فوق است. در اين جا نيز کلمات و حروف  
به نظم دروني نرسيده ارتباط سطور با خط کرسي 
که  عناصر  نظم  نيز  نقاشي  در   . است  برقرارنشده 
منجر به هويدايي و پايداري شکل ها مي گردد. ديده 
نمي شود. خطوط کناره نما در پيکره ها وجود ندارد 
و بيننده از طريق تشابه سازي با اشياء و انسان ها 
به تصوير سازي مي پردازد. به قرينه خوشنويسي 
نسبت  عناصر،  و  کادر  ميان  نسبت  نيز  نقاشي  در 
اجزاء مختلف پيکره با هم و عناصر با يکديگر چندان 

رشد نيافته است.  



تصوير ۵- اسكندر به مالقات حكيمي مي رود، دوره تيموري، 
شيراز ، ۸۱۱ هـ.ق.

تصوير سه نمونه اي از نگارگري كتاب خمسه 
در  مظفريان  دوره  در  شيراز  در  كه  است  نظامي 
اواخر قرن هشتم هـ.ق، است با عنوان «پدر مجنون 
اين  در  شده.  است»كار  آمده  پسرش  مالقات  به 
درخت  ها،  پيكره  كه  مي گردد  مشاهده  تصوير 
طرح  و  شده  اجرا  انگارانه  ساده  ديگر  عناصر  و 
پيكره ها نيز چندان از طراحي قوي برخوردار نيست 

و آناتومي رعايت نشده است. 
تركيب بندي كل تصوير و پالن بندي نيز ساده 
اين  با  برد  مي  بسر  خود  اوليه  مراحل  در  هنوز  و 
وجود در مقايسه با تصوير ۱ عناصر هر يک نظام 
است  يافته  تمايز  يکديگر  از  اشکال  يافته،  را  خود 
کادر  ميان  نسبت  از  نقاش  بهتر  درک  از  نشان  و 
و عناصر دروني نقاشي دارد. خوشنويسي نيز هر 
چند زمخت و نامنظم و حروف، كلمات و سطور از 
حروف  مدها،  بعضًا  و  نيست  برخوردار  استواري 
صعودي و نزولي و دوايري چون نون ، ي ، يي و 
نوعي  اينحال  با  است،  نشده  نوشته  قوي  چندان   ...
درک جديد از نسبت ميان کادر و اجزاء کلمات ديده 

مي شود. 
جامع  كتاب  تصاوير  از  اي  نمونه   ۴ تصوير 
التواريخ دوره مغول است اين كتاب كه درنوع خود 
بي نظير است، به دستور خواجه رشيد الدين فضل ا... 

وزير غازان خان مكتوب و سپس نقاشي شد. 
موضوعات اين كتاب درباره تاريخ مغول وانبيا 
دارد  برتري  نقاشي  بر  خط  نيز  جا  اين  در   . است 

ونقاشي ها  هنوز به صورت افقي است. 
خوشنويسي دراين جا تغيير يافته و نظم بهتري 
فاصله  بندي،  سطر   ، شده  نوشته  زيباتر  و  يافته 
حروف  يكديگر،  به  حروف  وصل  نقاط  خطوط، 
و  جا  به  كلمات  در  دواير  و  نزولي  و  صعودي 
اولين  شده  سعي  جا  اين  در  رفته  كار  به  متناسب 
ونوشتن  كلمات  وضوح  يعني  خوشنويسي  اصل 
منظم و تناسب در كلمات رعايت گردد. بااين وجود 
هنوز تا نوشتن خطي كه ظرافت هاي ميان كلمات و 
نرمي حروف و انحناها را رعايت كند فاصله هست .

و  قوي  خطوط  نيز  كتاب  اين  طراحي هاي  در   
يافتن  جستجوي  در  هنرمند  و  شده  اجرا  جسور 

تصوير ۶-  پاسخ اسفند يار رستم  را ، شاهنامه بايسنغري ، 
هرات ،۸۳۳ هـ.ق

و  نگارگري  رابطه  مطالعه 
مغول  دوره  از  خوشنويسي 

تا  صفوي



شــماره۶   بهار  ۸۷
۸۹

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

ه .ق   ۷۸۲ سال  در  تيمور   -۱
با تكيه بر نبوغ سياسي موفق 
را  خود  رقباي  تمام  گرديد 
صاحب  و  بردارد  ميان  از 
و  النهر  ماوراء  مطلق  اختيار 
تيمور  خاندان  گردد.  ايران 
آباد  در  سعي  او  از  پس  و 
بوجود  خرابي هاي  كردن 
و  كردند  وي  حمالت  از  آمده 
در پايتخت هاي خود - هرات، 
منشاء   - شيراز  و  سمرقند 
ادبي  درخشان  حركت هاي 
كه  نحوي  به  شدند  علمي  و 
دوره  را  دوره  اين  مي توان 
رنسانس هنري ايران و عصر 
ناميد  تيموريان  دوره  طاليي 
   ،۱۳۷۲ تجويدي،  اكبر  (ر.ك. 

.(۸۳-۸۴
بر  نيز  نقاشي  زمينه  در   -۲
نقاشان  مغول  دوره  خالف 
فضاي  از  برگيري  ضمن 
نقاشي چيني و عناصرمهم از 
آن توانستند اين عناصر را به 
در  ايراني  هويت  و  نظام  يك 
نقاشي تبديل كنند. تأثيرپذيري 
از روح عرفاني حاكم بر جامعه 
نوعي  كه  حكومتي  دستگاه  و 
تعادل و آرامش را در فضاي 
و  مي كرد  ايفا  زمان  آن  هنري 
به  در  اتفاق  و  انطباق  قدرت 
هاي  ويژگي  رساندن  ظهور 
هنري اي كه مهم از ويژگي هاي 
نقاشي قبل و دوره مغول بود 

در نقاشي هويدا گرديد.
۳- اين نكات از آن جهت حائز 
اهميت اند كه نشان دهنده نوعي 
تغيير در نگرش ساخت كتب و 
كتاب آرايي است. تا آن زمان 
فراهم  خدمت  در  عوامل  تمام 
شاهنامه  از  نسخه  يك  سازي 
و خمسه نظامي و ... بود و به 
پيوسته  هم  به  كل  يك  معني 
دست  در  دست  چيز  همه  كه 
فراهم  كتاب  يك  تا  داده اند  هم 
آيد. ولي زماني كه گلچين تهيه 
تكه هاي  يا  و  قطعه ها  مي شود 
جدا شده از يك پيكره منسجم 
موقعيتي  در  اكنون  كه  است، 
ديگر جمع آوري شده و نوعي 
سليقه جديد در گرد هم آوري 
نشان  را  شاعران  اشعار 
مي دهد. همچنين است نوشتن 

هويت فرم و امكاناتي است كه شكل به او مي دهد 
كوه،  يا  و  درخت  يا  باشد  انسان  شكل  اين  خواه 
طراحي  است  شده  دورگيري  ذغال  با  فرم ها  گويي 
ها يادآور طومارهاي چيني است كه بخشي از آن 
اين  در  است  شده  گذاشته  نمايش  به  و  شده  جدا 
تصاوير فضاسازي و دورنما متاثر از نقاشي چين  

است (جي،آبويل،۱۳۷۶، ۶۱۷-۶۱۸).
خوشنويسي و نگارگري در دوره تيموري 

بلوغ  يك  به  تيموري  دوره  در  كتاب  فرآوري 
در  اندركار  دست  عوامل  تمامي  رسيد1  هنري 
آوردن  وجود  به  در  را  خود  تالش  هنري  كارهاي 
كتاب به عمل آوردند تا محصولي از هر جهت زيبا 
و تمام و كمال ارائه نمايند به موازات شكل گيري 
ربع  از  نيز  خوشنويسي  آرايي،  كتاب  و  نگارگري 
از  يكي  به  نستعليق  خط  ظهور  با  هشتم  قرن  آخر 
خطوط زيباي ايراني كه به آن عروس خطوط  مي گويند 
مزين گرديد و ديگر خطوط نيز به همين شكل رو به 
تكامل رفت2 هنرمنداني چون مير خليل ،غياث الدين، 
قاسم  بهزاد،  الدين  كمال  مظفر،  شاه  احمد،  پيرسيد 
چون  كساني  خوشنويسي  در  و  نقاشي  در  علي 
عبداهللا   ، تبريزي)  جعفر  (ميرزا  بايسنغري  جعفر 
طباخ هروي، عبداهللا كاتب هروي و .... ظهور يافتند.

دو  نكته در هنر كتاب آرايي دوره تيموري حائز 
اهميت است3. اول اين كه در فرآوري كتاب عالوه 

تصوير ۷-  تك  چهره  شايبك خان،  كمال الدين بهزاد، هرات 
حدود ۹۱۴ هـ.ق

بر پرداختن به ديوان ها و مجموعه اشعار شاعران 
گرانمايه، به منتخب و گلچين اشعار و همچنين مرقع 

سازي نيز توجه شد. 
دوم اينكه آثار با مضامين روزمره و تك پيكره 
هايي كه صرفا معرفي يك شخصيت بود تاثير قابل 
مالحظه اي را در روند دگرگوني مالحظات همگامي 

نقاشي با ادبيات و خوشنويسي داشت. 
تصويرپنج با عنوان «اسكندر به مالقات حكيمي 
مي رود» در شيراز نقاشي شده است اين تصوير 
است  تصاويري  از  دارد  را  ق.   . هـ   ۸۱۱ تاريخ  كه 
كه با پالن بندي صحنه از پائين تا باال تغييري در 
صفحه بندي و قرار دادن افق ايجاد نموده و گرچه 
موضوع اصلي در جايي است كه مالقات اسكندر با 
حكيم روي مي دهد اما حضور انساني با اسب از 
پشت كوه چشم را به طرف باال مي كشاند. آسمان 
مزين  را  آن  پرشكوه  درختي  كه  شب  در  پرستاره 

كرده  از ويژگي هاي مكتب شيراز است.
به  و  است  رفته  گوشه اي  به  خط  جا  اين  در 
در  كند  مطرح  را  خود  كه  مي دهد  اجازه  تصوير 
مشاهده  را  نستعليق  خط  از  اي  نمونه  تصوير  اين 
نظر  به  نداردو  مطلوبي  كيفيت  چندان  كه  كنيم  مي 
شيراز  در  را  خود  تكامل  اوليه  مراحل  رسد  مي 

تصوير ۸- آوردن مجنون به خيمه ليلي، مير سيد علي ،خمسه 
نظامي ميانه سده دهم هـ.ق 

بقيه در صفحه بعد..



و  است  نستعليق  و  نسخ  ميان  كلمات  گذارند  مي 
ارتباط كلمات و حركات چندان قوي نيست. همچنين 
رعايت  درست  آنها  فواصل  و  كلمات  اوليه  ارتباط 

نشده است. 
نگارگري  در  خوشنويسي  پيشرفت  موازات  به 
نيز اين پيشرفت را مشاهده مي كنيم. در تصوير۶ 
از كتاب شاهنامه بايسنغري با عنوان «پاسخ دادن 
اسفنديار رستم را» انتخاب شده و در هرات به سال 
۸۳۳ هـ . ق. تهيه شده است اين شاهنامه كه اكنون 
در موزه كاخ گلستان نگهداري مي شود و نقطه اوج 
وحدت در كار كليه هنرمنداني است كه در امر تهيه 

اين نسخه از شاهنامه فعاليت داشتند. 
مذكور  كتاب  هاي  نقاشي  در  نگارگر  واقع  در 
نهايت سنجيدگي را در گروه بندي پيكره  ها، تنظيم 
سطوح رنگي و ريزه كاري هاي معماري و منظره 
طبيعي به كار برد. در اين نقاشي ها روح حاكم بر 
زمانه متاثر از خيال عرفاني است وحاكي از نوعي 
آرامش و سكون حكيمانه است اين جا گويي انسان ها 

تصوير ۹- منظره اي روستايي ، محمدي ،نيمه دوم سده دهم 
هـ.ق، تبريز يا قزوين

وظايف از پيش تعيين شده اي دارند كه هر يك نقش 
خود را در نقاشي ها ايفا مي كنند. در اين شاهنامه 
و فور رنگ و نقش در قالب موضوعات به نمايش 
و  نقاش  شاعر،  ميان  وفاق  بندي  تركيب  و  درآمده 

خوشنويس را نشان مي دهد. 
استفاده از بته هاي ريز در تمام صفحه، حركت 
حلقه  رستم  و  اسفنديار  دور  كه  افراد  وار  دايره 
زده اند و حالت قرينه در درختان شكوفه و درخت 
تنومندي كه پشت سر اسفنديار و رستم نقش بسته 
همگي نوعي سكون همراه با روح تزئين گري كه به 
نوعي رضامندي منجر مي گردد را در بيننده القا مي 
كند  گويي همه چيز در فضايي رويايي رخ مي دهد 
حتي رنگ ها نيز در كنار هم تعادلي را برقرار نموده 
است اين تعادل كه نشان دهنده روح حاكم بر زمانه 
است در خوشنويسي اين تصوير نيز ديده مي شود 
مجموعا شش ستون خط در باالي تصوير نوشته 
شده كه دو به دو با هم قرينه هستند و اندازه كلمات 
متناسب  نوشتن  براي  شده  تعيين  فضاي  با  كامال 
است و هيچ كلمه اي باالجبار بر روي كلمه اي ديگر 
براي  نستعليق  خط  كه  گفت  بايد  البته  نگرفت.  قرار 
رسيدن به اوج خود راه طوالني اي را در پيش دارد 
زمخت  و  سنگين  كلمات  برخي  اتصال  نقطه  هنوز 

است. 
عطفي  نقطه  بهزاد  كمال الدين  تيموري  دوره  در 
نقاشي  آيد  مي  حساب  به  ايران  نقاشي  تاريخ  در 
مايه  ايران  هنر  سنتي  و  تاريخي  متن  از  وي  هاي 
كند  مي  برجسته  را  بهزاد  كه  چه  آن  اما  مي گيرد 
از  قبل  هاي  نقاشي  از  وي  بينانه  تيز  برداشت هاي 
خود است مضامين نو و تركيب بندي هاي جديدي 
كه در نقاشي هاي وي وجود دارد حكايت از درايت 
روزمره  واقعيات  به  مضامين  اين  است.  نقاش 
نزديكتر است وافعال انساني را رقم مي زند (بينيون 

و ديگران،۱۳۶۷، ۷۸).
تصوير هفت ،نمونه اي از تصاوير تك چهره در 
خان»  شايبك  «صورت  عنوان  با  است  بهزار  آثار 
اين  در  است.  شده  كار  ق   . هـ   ۹۱۴ حدود  در  كه 
تصوير استفاده از سطوح رنگي و تضادهاي رنگي 
از  هنرمند  درك  از  نشان  مكمل،  و  گرم  و  سرد 
روابط رنگ ها است.  در اين جا حضور انسان در 
جامعه  بر  حاكم  فضاي  اما  گرديده  نمايان  تصوير 
در  را  حركتي  چنين  اين  درك  آمادگي  هنوز  هنري 
نقاشي نداشت استفاده از سطوح رنگي در برخي از 
آثار بهزاد و سعي در هماهنگ كردن اين سطوح با 

و  نگارگري  رابطه  مطالعه 
مغول  دوره  از  خوشنويسي 

تا  صفوي

تك  كشيدن  تصوير  به  و 
آلبوم  صورت  به  كه  برگهايي 
تصاوير  مي شد.  جمع آوري 
تك پيكره اي كه كل صفحه را 
و  مي داد  اختصاص  خود  به 
در اواخر دوره تيموري - در 

آثار بهزاد - نمايان شد.

بقيه از صفحه قبل



شــماره۶   بهار  ۸۷
۹۱

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

  ۱- عصر صفوي با حكومت 
شاه اسماعيل در ۹۱۰ ه .ق در 
فراز  طي  و  گرديد  آغاز  تبريز 
و نشيبي تا ۱۱۴۳ ه .ق . ادامه 
مهمترين  ميان  اين  در  يافت 
زمان  حكومت  اين  دوره ها 
عباس  شاه  و  طهماسب  شاه 
صفوي  حكومت  كه  است 
خاصه  مي برد  بسر  اوج  در 
سياست  كه  عباس  شاه  زمان 
از  را  كشور  فرد  مدبرانه  هاي 
و  شمالي  دشمنان  مخمصه 
اين  از  داد.  خالصي  جنوبي 
طاليي  عصر  عنوان  به  عصر 
ايران در عرصه هنر و آباداني 
 ،۱۳۵۴ (صديق،  مي شود  ياد 

.(۲۵۱ -۲۳۷

تصوير۱۰- رام كننده شير، صادق بيك، مكتب قزوين يا اصفهان

كه  تبريز  مكتب  و  نيافت  ادامه  بعد  دردوره  يكديگر 
نگاه  اين  از  بود  هرات  و  تركمانان  مكتب  از  تلفيقي 
پشتيباني نكرد تنها پس از چند دهه اين برخورد در 

قزوين و سپس در اصفهان به بار نشست. 

  خوشنويسي و نگارگري در دوره صفوي
هنر صفوي 1 را مي توان به دو دوره مهم تقسيم كرد. 
دوره اول در زمان شاه اسماعيل و شاه طهماسب 
در تبريز و خراسان و قزوين شكل گرفت و دوره 
سپس  و  قزوين  در  و  عباس  شاه  زمان  در  دوم 
اصفهان به وجود آمد. در اين دوره ها هنر نقاشي به 
نحوي پيش رفت كه موجوديت خود را بيشتر نمايان 
به  نقاشي  اصفهان  مكتب  در  كه  جايي  تا  ساخت 
سمت نوعي از استقالل و جدا شدن از خوشنويسي 
استقالل  اصفهان  مكتب  در  حقيقت  در  رفت.  پيش 
هر يك از هنرهاي خوشنويسي و نگارگري بوجود 
آمد. در اين دوره كم كم خوشنويسي به گوشه هاي 
صفحه  منتقل مي شود و نقاش آن بخشي از پيام 
را كه خود در خيال به تصوير كشيده بر روي كاغذ 
را  خود  جاي  كامال  اكنون  نستعليق  خط  آورد.  مي 
و  است  نموده  تثبيت  و  باز  ونقاشي  شعر  كتب  در 
هنرمنداني چون محمد مومن كرماني، نصير منشي، 

مير عبدالقادر حسيني شيرازي ، عبدالباقر تبريزي و 
... در امر خوشنويسي كتب شركت جستند، از طرفي 
براي  طهماسب  شاه  زمان  در  نيز  صفوي  دربار 
فرآوري كتاب اهميت خاصي قائل بود و كتبي چون 
شاهنامه شاه طهماسب و خمسه نظامي را سفارش 
داد و نقاشاني چون سلطان محمد، آقا ميرك، مظفر 
علي، عبدالصمد شيرازي و ... در امر نگارگري كتب 

فعاليت نمودند.
 در دوره اول صفوي رابطه ميان خوشنويسي 
ونگارگري به نفع نگارگري پيش رفت و خوشنويسي 
به صورت چند بيت به باالوپايين کادرانتقال يافت و 
بيشترين فضاي تصوير به نقاشي اختصاص يافت. 
نقاشي ها اکثرًا درفضاي طبيعت شکل مي گيرد . در 
واقع نقاش از تمام امکانات بصري چون بافت، رنگ 
استفاده  نقاشي  بخشي به  منظورصورت  و فرم به 
مي نمايد. با اين حال نقاشي ازموضوع شعروکتاب 
صورت  صفوي  دوم  دوره  در  اتفاق  اين  نشد،  جدا 

مي پذيردکه شرح آن جداگانه خوا هدآمد.
تصوير هشتم  نمونه اي از آثار مكتب تبريز، اثر 
عنوان «آوردن  با  صفوي  دوره  هنرمند  علي  مظفر 
در  باشد.  ليلي»مي  خيمه  در  به  درزنجير  مجنون 
اين نقاشي بسياري از عوامل بصري براي نمايش 



كه  آن  ضمن  است.  شده  گرفته  كار  به  بهتر  هرچه 
و  اي  زاويه  چند  ديد  يعني  ايران  نگارگري  ويژگي 
مختلف  هاي  پالن  در  چندكانوني  بندي  تركيب 
افراد  تجمع  صورت  به  ها  کانون  مي شود.اين  ديده 
درفضاهاي مختلف به صورت دايره ديده مي شود. 
در پايين مجنون رنجير به گردن توسط پيرزني كه 
وي را براي به نمايش گذاشتن به اين طرف و آن 
طرف مي برده، ديده مي شود سگي در پائين به او 
پارس مي كند و در سمت چپ پايين، زني كه آب از 

چشمه بر مي گيرد به او مي نگرد. 
شاخه هاي درخت صنوبر به سمت مجنون خم 
شده است و سه كودك باال تربه وي سنگ پرتاب 
اين  به  ها  خيمه  پشت  و  جلو  در  زناني  و  كنند  مي 
ماجرا مي نگرند به نظر مي رسد اين ماجرا كانون 
ديد وموضوع اصلي را تشكيل مي دهد اما آن باالتر 
زناني در حال پخت نان و آش در زير و بيرون چادر 
ديده مي شوند و در پالن بعدي پشت كوه چوپانان 
در حال ني زدن و زني در حال دوشيدن گوسفند 
است اين همه فارغ از موضوع تصوير ودر فضايي 
ديگر اتفاق مي افتد گويي نقش خيال، فضا رادر هم 
مي شكند و مكان را در مي نوردد به لحاظ بصري 
سفيد  و  سياه  چادرهاي  متضاد  هاي  رنگ  وجود 
ها  رنگ  و  نقوش  متناوب  حركت  از  حاصل  ريتم 
در چادر و لباس چوبان به تصوير نوعي جنبش و 
پويايي را القا نموده است. زندگي در آن به معناي 

واقعي موج مي زند. 
طرف  دو  در  شعر  بيت  چهار  تصوير  اين  در 
نقاشي و دو مصرع در وسط چسبيده به كادر باال 
نوشته شده است حركت دواير نون و كشيدگي ها 
و همچنين قسمت وصل حروف به يكديگر آشكارا 

رشد خوشنويسي را در نستعليق نشان مي دهد.
ها  کشيده  در  موجود  ريتم  از  حاصل  زيبايي 
در  يکديگر  با  کلمات  بودن  اندازه  هم  و  دواير  و 
نقاشي نيز به نحوي در حرکت ريتميک رنگ سياه 
و سفيد لباس چوپان و بچه وتزئين رنگي لبه چادر 
و همچنين تقابل چادرهاي سياه و سفيد و عناصر 
ريزنگاري که در تزئين لباس وچادروبته هاي زمين 

وجود دارد،ديده مي شود. 
قزوين،  مکتب  نقاش  محمدي،   ، نهم  تصوير  در 
چند  كه  كشيده  تصوير  به  را   روستايي  منظره اي 
كه  اين  اول  دارد.  بر  در  ايران  درنقاشي  را  نكته 
نقاشي، تصويري از دربار نيست بكله روستاست، 
و  ساده  مردمي  فعاليت  و  كوهستاني  منظره  يك 

تصوير ۱۱- خوشنويس عماد الحسني،۱۰۰۷ هـ . ق

سفارش  اجتماعي  پايگاه  در  تغيير  دهنده  نشان 
دهنده است. دوم عدم به كارگيري رنگ در نقاشي 
درتصويرگري  اي-  قهوه   – رنگ  تك  از  استفاه  و 
و سوم استفاده از خط تنها براي نوشتن نام خود 
كه نوشته شده «قلم فقيرالداعي محمدي مصور» و 
تاريخ نقاشي كه ۹۸۹ هـ . ق رقم خورده است ، در 
خبري  درنقاشي  خوشنويسي  و   شعر  از  جا  اين 
اكنون موضوع خود را از شعر  نيست و نقاش كه 
دريچه  واز  آورده  روي  طبيعت  به  نگرفته  الهام 

چشمان خود به جهان مي نگرد. 
رام  نام  با  بيك  صادق  از  اثري   ، دهم  تصوير 
نقاشي  از  شعر  افتادگي  جدا  گوياي  شير  كننده 
آينده،  در  كه  را  جرياني  و  است  قزوين  درمکتب 
نقاشي ايران را رقم مي زند نشان مي دهد در اين 
جا گويي هنرمند بخشي از يك موضوع راكادر كرده 
شده  تر  قوي  خطوط  مي نگرد  آن  به  ذره بين  با  و 
نيرومند  كه  انسان  و  حيوان  بدن  از  هايي  بخش  و 
در  است.  گرفته  انجام  قوي تري  قلمگيري  است،  تر 
حقيقت وقتي كه رنگ درنقاشي به كار نمي رود فرم 

و  نگارگري  رابطه  مطالعه 
مغول  دوره  از  خوشنويسي 

تا  صفوي



شــماره۶   بهار  ۸۷
۹۳

فصلنامه تحليلی- پژوهشی

تصوير۱۲-خوشنويسي، درويش عبدالمجيد، قرن ۱۱

قوي  با  ها  فرم  جا  اين  ودر  يابد  مي  خودرا  اهميت 
نموده  وحجم  عمق  ايجاد  خطوط  شدن  ضعيف  و 

است. 
اين روند يعني حضور انسان در تصوير و جدا 
شدن شعر از نقاشي در مكتب اصفهان به اوج خود 
مي رسد و گرچه در مكتب اصفهان خط و نقاشي 
در كنا رهم ديده مي شود ولي ارتباط خط با نقاشي 
تبعيت  خط  موضوع  از  نقاشي  و  نيست  برقرار 
زيبا  نقش  و  بصري  ارزش  تنها  خط  كند  نمي 
با  كه  اصفهان  مكتب  دارد.  نقاشي  در  شناسانه 
حضور هنرمنداني چون رضا عباسي، معين مصور، 
محمد قاسم، محمديوسف و افضل الحسيني و ديگر 
ادامه  در  نوعي  به  ميگردد  مطرح  نقاش  هنرمندان 
آثار محمدي و صادقي بيك وشيخ زاده و به نحوي 

ادامه نگاه بهزاد در دوره تيموري است. 
اما اين بار هم فضاي دربار آماده پذيرفتن اين 
و  غرب  نقاشي  هنر  تاثيرات  هم  و  بود  هنري  شكل 
دوره  ابتداي  از  كه  شاعران  و  شعر  افتادگي  جدا 
در  رسيد.  خود  اوج  به  بود  شده  شروع  صفوي 

حقيقت دراين دوره خوشنويسي نيز هويت مستقل 
خود را يافت و عالوه بر نقش آن در كتيبه نگاري 
به  بيشتر  توجه  دليل  به  اماكن-  و  مساجد  هاي 
را  مستقل  نقشي  نيز  هنرها  ديگر  در  ابينه سازي- 
داراست. خوشنويسان مشهوري چون عماد الكتاب، 
علي رضا عباسي ،محمد صالح اصفهاني، محمدرضا 
امامي اصفهاني و ... دراين دوره فعاليت داشته اند و 

آثار ارزشمندي را بوجود آوردند. 
در اين دوره خط شكسته نستعليق نيز به وجود 
.در  است  منحني  و  دوار  غايت  به  خطي  كه  آمد 
حقيقت هم خط نستعليق و هم شكسته به اوج حس 

تغزلي و عاشقانه خود نزديك مي شوند. 
در تصوير يازدهم ،كه اثر هنرمند مشهور عماد 
الحسني است خط نستعليق به نهايت درجه زيبايي 
تذهيب  كه  تصوير  اين  در  رسد  مي  خود  لطافت  و 
و به كارگيري گل هاي رنگارنگ در حاشيه و متن، 
مطرح  تابلو  يك  عنوان  به  و  بخشيده  زينت  را  خط 
مي گردد، خوشنويس نيز مانند نقاش سعي مي كند تا 
خوشنويسي را به عنوان يك اثر مطرح كند لذا سعي 
در هرچه بهترنوشتن در تركيب بندي و جاي گيري 

در صفحه نموده است. 
از  يك  هر  حركت   ، چليپاست  خط  تركيب  نوع 
كلمات و حروف با قدرت تمام، كه نشان از تمرين 
دواير  به  است.  شده  نوشته  است،  هنرمند  وتجربه 
مختلف همچون ي، نون و الم وقاف توجه كنيدكه 
چگونه به يك اندازه نوشته شده و كشيده ها با تدبير 
در فواصل معين قرار گرفته است. وصل حروف به 
يكديگر با ظرافت و كلفتي ونازكي خطوط در انتهاي 
دواير با لطافت و ظرافت و قدرت اجرا  شده است . 
اين نوع انحناها و لطفي كه در حركت دواير وجود 
دارد در قلمگيري خطوط بدن در نگارگري نيز اتفاق 
مي افتد و به نحوي هر يك از هنرهاي خوشنويسي 
خود  اوج  به  منحني  خط  كارگيري  به  در  ونقاشي 

مي رسد.
تصوير دوازدهم، اثري از درويش عبدالمجيد از 
خوشنويسان قرن ۱۱هـ .ق در خط شكسته نستعليق 
است ظرافت، تندي وكندي حروف، رقص قلمي كه 
نگارگري  درحروف و كلمات ديده مي شود يادآور 

اين دوره است. 
نيز  برخي  و  كلفت  كلمات  حروف  برخي  در 
نازك و ظريف اجرا شده ضمن آن كه قدرت دست 
مشاهده  كلمات  و  حروف  تك  تك  در  خوشنويس 
مي شود. طبع آزمايي خوشنويس  در تركيب كلمات 



نوعي حركت رو به باال را در يك سوم آخر سطور 
شكسته  خط  نوع  با  مسئله  اين  كه  نموده  ايجاد 

هماهنگ شده است .
 ، خوشنويسي  هنر  وفاق  ،اوج  تصويرسيزدهم 
نقاشي و تذهيب را در به كارگيري ظرافت و زيبايي 
نشان مي دهد. رنگ الجورد وطال در سراسر تصوير 
گسترده شده است ،حتي خوشنويسي در باال و پائين 
با طال وبه صورت چليپا نوشته شده است . تركيب 
چليپا در خوشنويسي ودر فرم لچكي تذهيب خط و 
حتي دو طرف نقاشي در تقابل با فرم هاي عمودي 
و افقي حاكم بر كل تصوير ضمن تعادل بخشي به 
آن باعث تحرك در كل تصوير شده است . درنقاشي 
نيز  نحوه نشستن پيكره بر صخره به نحوي چليپا 

گونه است ضمن آنكه از ايستايي برخوردار است. 
دو رنگ قرمز و سبز در تضاد با يكديگر در مركز 
مي  جلب  پيكره  وبه  خود  به  كامال  را  چشم  نقاشي 
كند ظرافتي كه در قلمگيري و صورت سازي وجود 
دارد گردن بلند، صورت گرد ، دماغ كشيده و لبان 
غنچه اي و طره مويي كه از بناگوش برروي گونه 
ريخته وشاخه گلي که از بين پيراهن پيكره بيرون 
نقاشي  اين  دركنار  است.  لطيف  و  ظريف  همه  زده 
خط در اطراف، باال و پايين نوشته شده و هر يك از 
خطوط خوشنويسي با همان نازكي و ظرافت كه در 
قلمگيري نقاشي مشاهده مي شود در خط نيز ديده 
و  ظرافت  اين  نيز  تذهيب  در  كه  همانگونه  مي شود 

لطافت را مي توان مشاهده كرد .

تصوير ۱۳- مرد جوان اثر آقا رضا و خوشنويسي اثر علي ، مكتب اصفهان

و  نگارگري  رابطه  مطالعه 
مغول  دوره  از  خوشنويسي 

تا  صفوي



شــماره۶   بهار  ۸۷
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فصلنامه تحليلی- پژوهشی

نتيجه  
نگارگري وخوشنويسي در ايران در طول تاريخ خود از وابستگي به كتاب  رها ودر دوره 
شاه عباس هر يك  هويت مستقل خود را دارا شد به نحوي كه هنرمند براي نشان دادن اثر 
خود و بروز شخصيت هنري فعاليت نموده است. نقاشي در عين حركتي استقالل طلبانه 
رجعتي به خوشنويسي دارد، اما اين بار نه در خدمت كتاب و موضوع بلكه با پيش كشيدن 
ارزش هاي بصري خود در كنار ارزش هاي خوشنويسي كه آن هم در اين دوره مراحل 
رشد و تكامل  و ويژگي هاي بصري خودرا پيش برد مطرح شد كه تعدادي نيز در فرايند 
هنري باعث رشد يكديگر شدند.اين مهم در ديگر هنرهاي صناعي از جمله قالي بافي،  پارچه، 
سفال و سراميك و هنر معماري و .. نيز نمود يافت و نشان از رشد و تعالي هنر در اين 

دوره بوده است .
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