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Abstract 

This article, which is a descriptive and analytical research and its qualitative data has 

been collected through the research method of libraries, has been organized with the 

aim of studying the stylistic developments of Iranian art after the Mongol invasion 

and while trying to review the book “Seven Decorative Principles of Iranian Art” 

written by Yaghoub Azhand and to answer the basic question why in Qazvin school 

of Safavid period, these themes are mentioned as seven principles of Iranian art? It 

seems that the drawing of these motifs to the position of the "Seven Principles" was 

done in line with the policies of Shah Tahmaseb and with the aim of limiting the 

power of the Ghezelbas. The findings show that in order to achieve this goal, first 

the royal workshop and library of Tabriz were dissolved as an influential centers and 

promoters of Ghezelbashi thought, and in the next step, the visual elements of 

Iranian painting were regulated in two main and sub-areas. Placing elements such as 

mobility, coloring, and composition in the field of Iranian painting subdivisions 
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meant reducing the importance of the principles governing the Ghezelbashi method, 

and in contrast emphasizing the arrangement under the heading of the "Seven 

Principles of Iranian Art" while setting the policy. The nascent Qazvin school in a 

different direction from Tabriz II school, gave it special credit.  
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  هنر ايراني؛ نقدي بر كتاب ةگان بندي اصول هفت صورت
  هفت اصل تزئيني هنر ايران

  *عليرضا طاهري
  **يا ظريفيانؤر

  چكيده
تحقيـق   ةشـيو  هاي كيفي آن بـه  است و داده و تحليلي كه پژوهشي توصيفي ،اين نوشتار

 ةبا هدف بررسي تحوالت سبكي هنر ايران پـس از حملـ   ،شده آوري اي جمع خانه كتاب
هفت اصل  ضمن نقد و بررسي كتابد نتالش دارنگارندگان مغول سامان يافته است و 

د كـه چـرا در   نـ به اين پرسش اساسـي پاسـخ ده   ،يعقوب آژند ةنوشت ،تزئيني هنر ايران
ـ  اصول هفت منزلة هنر ايراني به ةگان صفوي از نقوش هفت ةمكتب قزوين دور هنـر   ةگان

اصـول  «بركشـيدن ايـن نقـوش بـه جايگـاه      كـه  رسـد   نظر مـي  است؟ به ايراني ياد شده
هاي شاه تهماسب و با هدف محدودكردن قدرت قزلباشـان   سو با سياست هم» گانه هفت

براي نيل به اين مقصود نخست كارگاه و كه دهد  ها نشان مي صورت پذيرفته باشد. يافته
و در شـد  منحل  ،نفوذ و مروج تفكر قزلباشي كانون ذي مثابة به، سلطنتي تبريز ةخان كتاب

بنـدي شـدند.    اصلي و فرعي قاعده ةگام بعد عناصر بصري نگارگري ايراني در دو حوز
فرعيات نگارگري  ةبندي در حوز و تركيب ،پردازي قراردادن عناصري نظير تحرك، رنگ

كيـد بـر   أمقابل ت قزلباشي بود و در ةحاكم بر شيو معناي كاستن از اهميت اصول ايراني به
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مشـي مكتـب    ضـمن تعيـين خـط    ،»هنر ايراني ةگان اصول هفت«پردازي ذيل عنوان  هيآرا
  بخشيد. اعتباري ويژه به آن مي ،نوپاي قزوين در مسيري متفاوت از مكتب تبريز دوم

  .گانه اصول هفت ، مكتب قزوين،صفوي عصرهنر ايراني، نگارگري،  ها: دواژهيكل
  

 . مقدمه1

مد اين آ خوش تغييراتي اساسي شد و پي مغول واژگان بصري هنر ايران دست ةپس از حمل
هنرهاي تصويري بـود. البتـه تغييـر ايـن      ةدرحوز يتغيير واژگان ايجاد تحول سبكي عظيم

و  هاي جديد بلكه نهادسازي ،عمال قدرت بيگانگان صورت نپذيرفتبا ا فقطواژگان بصري 
هـاي   خانـه  هاي وابسته به كتاب خانه ها و صورت مند درون كارگاه ايجاد نظام آموزشي قاعده

ازجملـه تحـوالتي كـه ذيـل حكومـت      سلطنتي موجبات اين تحول اساسي را فراهم آورد. 
 دسـت  بـه  وقوع پيوست، ابداع اصول نگارگري ايرانـي  هنر ايران به ةايلخانان مغول در حوز

هفت اصل تزئيني هنر ). در كتاب 269: 1372 (هروي احمد موسي در مكتب تبريز اول بود
اسليمي، «كاران يعني  بندي به هفت نقش زينتي تذهيب اين قاعده ،آژند يعقوب نوشتة ،ايراني

  محدود شده است.» و بند رومي ،ختايي، فرنگي، فصالي، ابر، واق
نگاري هنر وجود نداشت و حتي اشـارات   تاريخجاكه در قرون ميانه هيچ شكلي از  ازآن

مطالعـه در ايـن    ،شـمارند  پراكنده به تحوالت هنري در متون غيرمرتبط نيز بسـيار انگشـت  
پذير اسـت.   براساس آثار هنري برجامانده امكان ،تر كمبود اسناد تاريخي بيش علت به ،حوزه

نگـاري   ترين مزيت تاريخ مهمنگاري هنر وجود دارد  هاي متنوعي كه در تاريخ از ميان روش
 ،براسـاس آثـار هنـري    ،گردد كه در اين شـيوه  براساس تحوالت سبكي به اين مسئله بازمي

دادهــاي هنــري دســت يافــت و ايــن تحــوالت را در  تــوان بــه فهــم چگــونگي روي مــي
در اين نوشتار تـالش شـده اسـت     بنابراين،فرهنگي توضيح داد.  ـ  هاي تاريخي ارچوبهچ

ذيـل   شناسي تاريخي سبك ةلف آن، مفهوم تحوالت سبكي و شيوؤتاب و مضمن معرفي ك
شود و در بخش تحليل دروني و جايگاه اثـر   بررسيتحليل بيروني اثر و خاستگاه آن عنوان 

پژوهش موردتدقيق قرار گيرد. در بخـش پايـاني مقالـه نيـز      ةشناسي آژند در شيو نيز روش
از  قرنچرا با گذشت بيش از دو شود كه  ادهد خپاستالش شده است به اين پرسش اساسي 

 ،صـفوي و در مكتـب قـزوين    ةاحمد موسي در دور دست به ،ابداع اصول نگارگري ايراني
اصـول  «بـاره درجايگـاه    يـك  بخشي از عناصر نگارگري ايراني به منزلة به» گانه نقوش هفت«

  .گيرد قرار مي» هنر ايراني ةگان هفت
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 لفؤ. معرفي كلي اثر و م2

قالـب   حجمي است كه در كتاب كم ،يعقوب آژند ةنوشت ،هفت اصل تزئيني هنر ايرانكتاب 
 1500صفحه و قطـع رقعـي بـا شـمارگان      217فصل سامان يافته و در  نُهگفتار و  يك پيش

پشت جلد و در معرفي كتاب  انتشارات پيكره منتشر شده است. در در 1393نسخه در سال 
اي كـه   گانه نخستين پژوهش و مرجعي براي بازكاوي و بازشناسي اصول هفت منزلة به از آن

المللي و  هاي هنر ايران ابعاد بين قاجار به رسانه ةهاي نخستين اسالمي تا اواسط دور از سده
  اسالمي بخشيده ياد شده است. ـ  ايراني هويتي كامالً

نيافته است، مـتن معرفـي   زماني موردبررسي در عنوان كتاب بازتاب  ةجاكه محدود ازآن
قاجار را به ذهـن   ةهاي سوم و چهارم هجري تا اواسط دور زماني سده ةكتاب ناخودآگاه باز

زمـاني   ةگذارد كه بـاز  گفتار كوتاه كتاب بر اين نكته صحه مي پيش ةاما مطالع ،سازد متبادر مي
  ه قرار گرفته است.مبناي مطالع هجري، هشتم تا ابتداي قرن يازدهم قرن از ،بسيار محدودتري

آغاز الگـوي تحـول و تـداومي     ةمغوالن و فروپاشي خالفت عباسي نقط ةحمل ،درواقع
ـ هاست كه چ ايـن فروپاشـي در    أثيراتارچوب اين مطالعه برمبناي آن شكل گرفته است. ت

گسـيختگي نظـام فكـري حـاكم بـر       قالب يك رشته از تحوالت ناشي از اضمحالل و ازهم
شده است كه قلمرو هنرهـا را نيـز   منجر جهان اسالم به پديدارشدن سازوكارهاي جديدي 

هاي جديد و طرح و طرزهاي هنري نويني منتج شده است كه  دينب درنورديده و به سازمان
ي نقـوش  بنـد  اند. در اين كتاب قاعـده  از ثبات و تداوم درازآهنگي نيز برخوردار بوده ازقضا
اي از اين طرح و طرزهاي نوين تلقي شده  يك تحول سبكي عظيم، نمونه منزلة گانه، به هفت

محـور اصـلي    هجـري  گيري و بررسي سير تحول آن تا ابتداي قرن يـازدهم  است كه شكل
  مباحث كتاب قرار گرفته است.

 ،؛ نخستگانه به دو گروه از منابع رجوع كرده است آژند براي شناسايي اين اصول هفت
عيني آثاري كه شكل  ،مستقيم به اين اصول اشاره شده است و دومطور  بهها  متوني كه در آن

كـه بـا هـدف احيـا و شناسـايي اصـول        ،اين كتـاب در دارند.  بر و فيزيكي اين اصول را در
پيوسته  فصلِ هشتقالب  ضمن تشريح اين اصول در ،هنر ايراني سامان يافته است ةگان هفت

  .گرفته استهاي مختلف هنر ايراني موردبررسي قرار  ها در رسانه ريك از آنكاربرد ه
كـه   ،فصـل نخسـت   جز به كه دهد بررسي ساختاري فهرست مطالب كتاب نشان مي

سـاني   از الگـوي نسـبتاً يـك    هـا  ر فصلگيدمباني نظري كتاب در نظر گرفته شده است، 
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علت گستردگي مباحث دو فصل دوم و سـوم   كه به ،جز اصل اسليمي كنند. به پيروي مي
بـه مطالعـه و بررسـي يكـي از ايـن اصـول        هـا  ر فصـل گيداست،  بر گرفته دركتاب را 

با الگـويي مشـابه در سـه بخـش      ها هريك از فصلدر گانه اختصاص يافته است.  هفت
 بررسي شده و هنري ،مجزا نخست مستندات مربوط به هر اصل در متون تاريخي، ادبي

و  شـده،  جويي قرار داده كاربرد هريك از اين اصول در هنرهاي ايراني موردپي ،و سپس
هريك از ايـن اصـول ارائـه     ةبندي نهايي دربار اي كوتاه جمع قالب چكيده در ،درنهايت

  ده است.ش
تعلـق دارد كـه معنـاي هـر      اي فكري ةبه نحل هفت اصل تزئيني هنر ايرانلف كتاب ؤم

 دهند. وجـه  اش موردبررسي و تدقيق قرار مي تاريخي ةتحول و آفرينشي را در بافت و زمين
بسـياري از آثـار    ،لـف و متـرجم  ؤم درجايگـاه  ،توجه مطالعات آژنـد  اشتراك فهرست قابل 

 هفـت و در كتاب اشان است.  هنرهاي اسالمي و ايراني در رويكرد تاريخي ةمند حوز ارزش
بندي اين  شناسي تاريخي قاعده ارچوب سبكهده است در چكرتالش  اصل تزئيني هنر ايران

از خالل مغول موردبررسي قرار دهد و  ةپس از حمل يتحول سبكي عظيم مثابة نقوش را به
انـد، مسـير    پرداختـه  ةگان مانده از اين دوران و بررسي متوني كه به اين نقوش هفت آثار باقي

روايتي تاريخي تفسير خويش را از چرايـي   ةراه با ارائ و هم كنداين تحول سبكي را ترسيم 
  اين تحوالت ارائه دهد.

 

  يروني و معرفي اثر و خاستگاه آنتحليل ب. 3
محور اصلي نگارش  منزلة قرن بيستم به ةكه تا نيم ،شناسي تاريخي سبك ةمطالعات در حوز

هـا،   زبـان  خصوص درميان آلمـاني  هب ،شد، از اواخر قرن نوزدهم ته ميتاريخ هنر در نظر گرف
توجهي شكوفا شد. در اين زمان دو رويكرد كلي بر مطالعات اين حوزه حـاكم   قابلشكل  به

رويكــرد  ،روح دوران هگــل و دوم ةرويكــرد ايدئاليســتي برآمــده از نظريــ ،نخســت ؛بــود
صورت آثار هنري متمركز بودنـد. نظـام   شناسي كانت بر  از زيبايي برگرفتهگراياني كه  تجربه

هاي مختلف هنري را ناشـي از ناپايـداري ضـروري هـر      فكري هگلي تغيير سبك در دوره
هـاي مـادي    شكل فرهنگي و وحـدت سـبك را حاصـل تبلـور روح جمعـي در صـورت      

آثـار   ةكافاندقيق و موش ةها را از طريق مطالع كوشيدند سبك گرايان مي تجربه اما ،دانست مي
بلكه در  ،اجتماعي و فرهنگي ةگرايان صفات سبك را نه در زمين هنري شناسايي كنند. تجربه

  ).91: 1393صحراگرد جستند ( صورت آثار هنري مي
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رويكـرد   ،در اواخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم ،اما گروهي ديگر از مورخان هنر
هگـل را   ةها نظري آن ،. درواقعو توسعه دادند بسطها  با تكيه بر مصداقرا ايدئاليستي هگل 
روح دوران و توليـدات هنـري    ةها به وجـود رابطـ   ند. آنكردراه  گرايان هم با روش تجربه

هـاي ايـن    آثار هنري و تعيين صفات و ويژگـي  ةاما كوشيدند از طريق مطالع ،باور داشتند
 ريگل گران الويس و پژوهشآثار به شناخت روح هر دوره نائل شوند. ازجمله اين مورخان 

)Alois Riegl( ولفلــين هــانريش و )Heinrich Wolfflin( تزئينــات و  ةبودنــد كــه در حــوز
  (همان). هاي سبكي آن مطالعاتي جدي انجام دادند ويژگي
در گذر زمـان ناشـي از تمايـل ذاتـي     را مورخ اتريشي، دگرگوني سبك  ،گلير سيآلو

 هـاي تـاريخ تـزئين    مشكالت سـبك: پايـه   ،و در نخستين كتابش دانست انسان به تغيير مي
)Problems of Style: Foundations for a History of Ornament(،  د، كـر منتشـر   1890كه در

تصـويري   ةاش را در عرض را معرفي كرد و توانايي )kunstwollen( »هنرآفريني ةاراد«مفهوم 
. ريگـل  )Brush 1994: 355( آثار منفرد نشان داد ةاساس مطالع بر» تحول تاريخي«نما از  تمام
 ةاراد«هـاي مختلـف    ها و دوره شده در مكان هاي پذيرفته بود كه سبك پي بيان اين مسئله در

هـا بـر    تغيير سبك ةند. ريگل درباركن ميمنعكس  ،طرزي ناآشكار ولو به ،را» معطوف به فرم
آورد كه  ارچوبي را پديد ميهزيباشناسانه در هر دوره چاي  اين باور بود كه گرايش يا انگيزه

  ).33: 1386شود (احمديان  به معياري براي آفرينش آثار هنري تبديل مي

مـداري   شناسي آثار هنري را بر صورت اين رويكرد هانريش ولفلين اصول سبك ةدر ادام
و  ،ها الگوها، شباهت ةاز طريق تطبيق بصري آثار هنري و مقايس كه و معتقد بوداد. كرمتمركز 

 هاي سبكي در هـر دوره يـا منطقـه دسـت يافـت      توان به شناختي كلي از ويژگي تمايزها مي
 ضمن ،منتشر كرد 1899كه در  ،)Classic Art( هنر كالسيكدر كتاب و ا). 206: 1390(ماينر 

ارائه كرد  تحليل سبك و تجزيهسازي رنسانس ايتاليايي، معيارهايي براي  بررسي نقاشي و پيكره
 )Principles of Art History( اصـول تـاريخ هنـر    كتـاب  در 1915 سـال  در و اين معيارها را

بررسي تفاوت هنر رنسانس و هنر باروك  هنر كالسيك موضوع كتابطور كامل بسط داد.  به
كيد داشت كه أ). ولفلين بر اين مسئله ت38: 1390(آدامز  بودبراساس تمهيدات بصري متباين 

سودمند و هنرهاي تزئيني  يابعاد يك فرهنگ ازجمله اشيا ةهاي ادراك بصري در هم حالت
دانسـت و در   ها مي ها و سبك اي از تاريخ دوره مشاهده است. او تاريخ هنر را مجموعه قابل

بـدون نـام هنرمنـدان پـيش كشـيد.       را تاريخ هنر ةمسئل ،اصول تاريخ هنر ،كتاب معروفش
هاي عمومي آثار هنـري و فضـاي    به ويژگي فقطولفلين براي اثر هنري اهميتي قائل نبود و 

  ).93: 1393صحراگرد (كه اين آثار در آن توليد شده بودند  داد اهميت مياي  پايه
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ـ  شهـاي  فعاليـت  ةاعتقاد ولفلين به وجه علمي تاريخ هنر موجب شد او دامنـ  ر از را فرات
طـرز بيـنش و الگوهـاي     أجوي او براي يافتن منشو توصيفات بصري گسترش دهد. جست

گيـري الگوهـاي بصـري ناشـي از      بندي رساند كـه شـكل   نهايت او را به اين جمع سبك در
هـاي   هـا و نسـل   است. ولفلين معتقد بود درك بصري ميـان ملـت  » شناسي بينش ملي روان«

اي بـود كـه در    شـده  ثابت ةهاي ملي براي ولفلين مسئل مختلف متفاوت است. وجود تفاوت
بنـدي از سـنخ    هاي مقولـه  نظام. )Levy 2012: 54- 56( شد با خاك و نژاد تعريف مي مقايسه

كننـد.   نظام ولفلين با وجود استثناهاي ناگزير فراوان، پابرجايي شـكلي سـبك را تأييـد مـي    
هـا   سبك و جادادن آن ةهاي گسترد قولهولفلين با بناكردن اين نظام نشان داد كه تشخيص م

هـاي   پافشاري بر كيفيت با وجودپذير است. او  فرهنگي امكان ـ  هاي تاريخي ارچوبهدر چ
رف دور شد و سبك ص ر بيننده، از رويكردهاي فرماليستيِدها  ثير زيباشناختي آنأسبك و ت

  ).38: 1390(آدامز را به تاريخ و فرهنگ پيوند داد 
اش را درباب هنر  تزئيني ةاين رويكرد و در ابتداي قرن بيستم آرتور پوپ نظري ةدر ادام

گفت و معتقد بود در سراسر  از تداومي حقيقي در هنر ايراني سخن ميايراني ارائه داد. پوپ 
ماهيت و  ةاز مفروضات دربار اي ها و مجموعه از ارزش اي سلسله و معين ياين هنر ديدگاه

اين  ةكمابيش در هم ،يابند شوند يا نوسان مي كه اگرچه دگرگون مي غرض هنر در كار است
و  ،وضوح آن را از هنر چيني، يوناني، مصري ماند كه به مراحل نوعي فرديت در آن باقي مي

بـا گذشـته    مقايسـه حال هويت فرهنگي خـاص خـود را در    و درعينكند  ميهندي متمايز 
تـرين   خـاص ايرانيـان كامـل    ةنبوغ و روحي ،). ازنظر پوپ13 :1387(پوپ  كند تعريف مي

تزئينـي را   ةتسلط جنبو ادست آورده است.  اصطالح تزئيني به تجسم خود را در هنرهاي به
مشتركي كه  ةشالود ؛كرد خصلت برجسته و كمابيش هميشگي هنر ايراني معرفي مي منزلة به

عصر حاضر ثابت مانـده  هاي راه و رسم از دوران پيش از تاريخ گرفته تا  دگرگوني ةدر هم
  ).13(همان:  است

گـردد   اهميت خاص هنر ايراني در نظر پوپ بيش از هر چيز ديگر به اين مسئله بـازمي 
اين نظر است كه غرض نخسـتين هنـر بازنمـايي     ةو معتبرترين نماينداكه هنر ايراني از نظر 

ـ  ،همه بخشي است. بااين بلكه تزئين و زينت ،نيست ان غربـي هـيچ   پوپ معتقد است در زب
 نـد. كلمـاتي ماننـد زينتـي    كخوبي توصيف  كه كيفيت هنر ايراني را بهوجود ندارد اي  كلمه

)ornamental( ينيئيا تز )decorative(   گـويي  اسـت  دال بر نوعي اشتقاق و اهميـت ثـانوي .
جا امري عارضي  موضوع اصلي آن چيزي است كه بايد تزئين يا آرايش شود و تزئين در اين
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دانـد و   ها مربـوط مـي   در زبان غربي به انديشه و عمل غربيرا است. پوپ فقدان اين واژه 
ميان هنرهاي غربي  هاست. او در معتقد است اين نارسايي در كلمات ناشي از تفاوت ديدگاه

دانست و معتقـد بـود    قياس با هنرهاي ايراني مي قابل و موسيقي را هنر صوري محض فقط
). پوپ 29 (همان: ترين شكل متجلي شده است ار ايراني به باشكوهاين صورت محض در آث

پـردازي پرمايـه،    آرايـه  ةلفـ ؤدر هنـر ايرانـي براسـاس سـه م     را كيفيت زيباشـناختي تـزئين  
  هاي هماهنگ و بديع تشريح كرده است. بندي و تركيب ،دهي باشكوه رنگ سازمان

» ايرانيـان  ةاي زيباشناسـان ه حساسيت«و » كيفيات روحي«موضوع  بررسيبر  پوپ عالوه
تداوم و پايداري «تداوم اين ويژگي را ذيل موضوع  ةدر ايجاد ويژگي تزئيني هنر ايراني مسئل

با جغرافيا توضيح داده اسـت. پـوپ جهـان    مقايسه ايران مطرح ساخته و آن را در » فرهنگي
و معتقد اسـت   داند ميها و رفتارها در ايران  مادي فالت ايران را عامل اصلي پايداري انديشه

و پايدار را  ،دست، خودبسنده يك يخصلت مشخص و ثابت محيط مادي فالت ايران فرهنگ
هنـري شـده    هـاي  ر سنتگيدگيري فرديت هنر ايراني در مقابل  ده كه موجب شكلكرخلق 
  ).25 (همان: است
لفلـين و  هـاي و  بر ديـدگاه  پوپ در اين اعالم نظر تا حد زيادي منطبق كه رسد نظر مي به
ولفلـين   ،تـر گفتـه شـد    طوركـه پـيش   شناسي تاريخي او عمل كرده است. همان سبك ةشيو
دانست. يعقوب آژند نيـز   شناسي بينش ملي مي گيري الگوهاي بصري را ناشي از روان شكل

در هنرهـاي   را تالش دارد تحوالت سبكي ايجادشده هفت اصل تزئيني هنر ايراندر كتاب 
با بينش ملي ايرانيـان موردبررسـي    مقايسهل در بستري تاريخي و در مغو ةايران پس از دور

دانـد كـه در    ورد ايرانيـاني مـي  اگيري هفت اصل تزئيني هنر ايران را دست شكلو اقرار دهد. 
به صحنه بكشـانند و   ،ازجمله هنر ،هاي مختلف تالش بودند استقالل عمل خود را در زمينه

  ).21: 1393(آژند  ندكنشكوه و عظمت تاريخي خود را آشكار 
  

  . تحليل دروني و جايگاه اثر4
نظـر   گيرد. بـه  شناسي او در تحقيق موردبررسي قرار مي هاي آژند و روش در اين بخش يافته

رسد كه آژند روند تحوالت را با تمركز بر دو موضوع نهادسازي در سـاختار قـدرت و    مي
گيري و  ده و در گام بعد شكلكربندي  ارچوبههاي هنري مختلف چ يافتن شيوه مشروعيت

  دهد. جويي قرار مي گانه را در متون و آثار هنري موردپي بندي اصول هفت قاعده
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  هاي هنري مختلف يافتن شيوه نهادسازي در ساختار قدرت و مشروعيت 1.4
پارچگي  كه سقوط خالفت عباسي يك كند را بررسي مي گفتار كتاب اين مسئله آژند در پيش

لحاظ مذهبي و فكري از هم گسيخت و پيوندها و سـازوكارهاي   جهان اسالم را بهحاكم بر 
هنرها موجب شد هنـر ايرانـي در موضـع پيشـرفت و      ةد كه در حوزكرجديدي را پديدار 

معنـوي خالفـت    ةسـيطر  كه با وجـود  دهد قدرت قرار گيرد. البته شواهد تاريخي نشان مي
مغـول بـا    ةهـا پـيش از حملـ    ي و مذهبي سالپارچگي فكر عباسي بر جهان اسالم اين يك

 شـده  خوش تغييراتي اساسي بويه در ايران دست گيري خالفت فاطميان در مصر و آل شكل
گريبـان بـود.    بـه  بود و حتي حكومت تركان متعصب نيز با چالش جدي اسـماعيليه دسـت  

 و سـاختارهاي صـلب و سـخت    كـرد تساهل مذهبي مغوالن قاعده را ديگرگونـه   ،درواقع
كـه پـيش از ايـن     اي هاي فكري مذهبي را درهم شكست و در اين ميان راهي گشود تا مايه

  د و بياني مشروع يابند.ونيافتند شكوفا ش فرصت بروز نمي
مقابل اربابـان   (مصوران) در مو صاحبان قلم ةساختن دوگان در فصل نخست كتاب مطرح

فضاي هنري ايران، پيش و پس از اتكايي را براي توصيف و تشريح  ة(خطاطان) نقط قلم ني
هنـري را در   ةآورد. آژنـد مشـروعيت و رسـميت ايـن دو شـيو      فـراهم مـي   ،مغـول  ةحمل
كند كه  اساسي اشاره مي ةدهد و به اين نكت ارچوب معرفت اسالمي موردبررسي قرار ميهچ
يابنـد و در سـاحت دنيـوي ايـن وحـدت را       مو و قلم ني در ساحت الهي وحدت مـي  قلم«
 ةجـدال دربـار   ةدر بررسي شواهد تاريخي مسـئل  آژند اما ،)14(همان:  »گذارند نمايش مي به

اسالمي  ةعباسي در جامع ةاموي و اوايل دور ةكه از اواخر دور ،حليت يا حرمت تصوير را
شود. آژند معتقد  برد مباحثش بر آن متمركز مي منظور پيش و به كند ميمطرح  ،باال گرفته بود
در رسائل فقها و متكلمان  ،خصوص از قرن سوم هجري به ،ها دها و تشكيكاست اين تردي

ارج و قربـي   ،و درمقابـل  كنـد  مـي مو تنـگ   گيرند و درنهايت عرصه را بر اهل قلم قوت مي
  (همان). شود فراوان براي اهل قلم ني قائل مي

رخـدادها و  » مـو  سـير تكـويني قلـم   «و » سـير تكـويني قلـم نـي    «آژند ذيـل دو عنـوان   
مغوالن  ةكه روند تحوالت اين دو حوزه را قبل و بعد از حمل كند را بررسي مي دادهايي روي

نويسي و  خوش ةبستر تلفيق دو حوز درجايگاه ،ي رايآرا و مبحث كتابااند.  به ايران رقم زده
گزينـد و در ورود بـه مباحـث تـاريخي از سـاختار ديـواني خالفـت         برمي ،نگارگري ايراني

نقشي كه در گسترش كتابت و استفاده از انواع خطوط عربي ايفا كرده است سخن عباسيان و 
  داند. گير مي گويد و نقش ايرانيان را در اين تحول بسيار برجسته و چشم مي
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گسترش كتابت در قرن سوم و چهارم هجري آژنـد را بـه    ةمسئل ةشواهد تاريخي دربار
مـو و قلـم نـي     متفاوت براي اهل قلم ةجرساند كه گسترش كتابت دو نتي بندي مي اين جمع

هـاي   كاغـذ در سـرزمين   ةهـا و كـاربرد گسـترد    الحكمه ايجاد بيتاگرچه بار آورده است.  به
در همين زمان تنظـيم و   ،شد هجرياسالمي موجب گسترش كتابت در قرن سوم و چهارم 

زمان ارباب د. در اين كرمو تنگ  تدوين كتب كالمي و فقهي تاحدودي عرصه را بر اهل قلم
مو از نظر ايماني و شرعي و از حيث عرفـي و اجتمـاعي اصـول سـنت تصـويرگري و       قلم

سازي انسـاني و حيـواني دوري    نقاشي را تحت ضابطه درآوردند و تا حد امكان از صورت
 نـد كردو خطـي متمركـز    ،هندسـي  ،و تمامي تـالش خـود را در تزئينـات گيـاهي     ندگزيد

و  كـرد هـاي خـط كـوفي را آشـكار      گسترش كتابت محدوديت ،ديگر ازسوي ).27  (همان:
اصـول خطـاطي را    ،تحول خط در اذهان برخي از كاتبان شكل گرفت و درنهايـت  ةانديش

و  كنـد  را مطرح مـي مباحث ساختار آموزشي خطاطان و كاتبان  ة. آژند در ادامكرددگرگون 
بندي زيباشناختي اقالم  تسازي و صور اين آموزش گسترده را در دو مبحث مرقع هاي ه ثمر

  كند. ياقوت مستعصمي دنبال مي دست بهسته 
هاي مذهبي در ساختاري منسجم بـه   نويسي تحت حمايت انديشه در سالياني كه خوش

گيـري   نقاشـي و تصـويرگري نيـز شـكل     ةتوجهي نائل شده بود، در زمين وردهاي قابلادست
تـوجهي را بـه ارمغـان آورد و     هاي مستقل در شرق قلمرو اسالمي تحوالت قابـل  حكومت

). 28(همان:  ي در پوشش تصويرگري قرار گرفتيآرا خصوص در شرق ايران سنت كتاب هب
خـوش تغييراتـي اساسـي     هاي تصويري بار ديگر دست با ورود تركان به جهان ايراني سنت

هندسـي  هاي انساني و حيواني گرفته تا نقوش گياهي و  بار عناصر طبيعي از پيكره شد و اين
چنـدان دور   موجود در طبيعت به هنرهاي ايراني راه گشودند و زمينه را براي تحـوالت نـه  

  ).29 (همان: مغول فراهم آوردند ةدور
مغـوالن و سـقوط دسـتگاه خالفـت عباسـي و       ةكند كه حمل كيد ميأآژند بر اين نكته ت

تمايل داشتند استقالل عمل باستان زمينه را براي ايرانياني كه  توجه ايلخانان به فرهنگ ايران
نمـايش   از علم و انديشه گرفته تا مذهب و سياست و هنر به ،هاي مختلف خود را در حوزه

كـه از فرهنـگ و    ،رند، فراهم آورد. نگارگري و تصويرسازي براي مغـوالن و ايرانيـان  ابگذ
م مطرح چون زباني مشترك و ابزاري براي درك و تفاه هم ،ديگر اطالعي نداشتند تاريخ يك

هاي سـلطنتي دربارهـا شـكل     خانه ايلخاني به بعد در كتاب ةخانه از دور شد و نهاد صورت
ضوابط و قواعدي حـاكم   ،ها خانه چون كتاب هم ،ها نيز خانه ). در صورت31(همان:  گرفت
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شـد و در قالـب يـك نظـام آموزشـي       قانون قطعي كتابت و تصوير تلقي مي ةمثاب بود كه به
اين نهادسازي  هاي ه ثمر(همان). از  يافت به نسل جديد هنرمندان انتقال مي شاگردي ـ  استاد

نحـوي مكمـل    بـود كـه بـه    جـري در قرن هشـتم ه  توجه قابلگيري دو جريان  جديد شكل
 دسـت  بهابداع اصول و قواعد نگارگري و تصويرسازي  ،نخست :آمدند شمار مي هديگر ب يك

نويسي  خوش ةگيري هفتمين اصل عمد ابداع خط نستعليق و شكل ،احمد موسي بود و دوم
  ).21(همان:  ميرعلي تبريزي دست به

هـا   ها و ناپختگي آژند، احمد موسي اصول و قواعد نگارگري ايران را از نقصان ةعقيد به
ـ  اصول هفـت «كه امروزه با عنوان  ،پيراست و اين اصول را » هنرهـاي تجسـمي ايـران    ةگان

حضور هريك از ايـن   ةد. آژند پيشينكرسنجيده و دقيق تعريف و تدوين طور  هبشناسيم،  مي
از معمـاري و فلزكـاري گرفتـه تـا      ،هاي مختلف هنـر ايرانـي   گانه را در رسانه اصول هفت

 ــ   اين سير تكويني بـر سـاختار آموزشـي اسـتاد     ةو در مطالع كند ميجويي  پي ،ييآرا كتاب
هاي هنري از يك كانون هنري به كانوني  شاگردي و نقش آن در حفظ و نقل و انتقال سنت

تـرين منبـع الهـام و     تيموري را مهـم  ةجامانده از دور و مرقعات بهاديگر متمركز شده است. 
دانـد بـر فراگيـري     آثار اين مرقعات را گواهي مـي  ةآموزش هنرمندان در نظر گرفته و نمون

بافي و فلزكـاري   هاي هنري از پارچه ر رسانهگيدنر ايراني و نفوذشان در ه ةگان اصول هفت
  و نقش قالي. قرآنگرفته تا تذهيب 

هـاي جديـد شـد.     نويسي نيز ابداع خط نستعليق سرآغازي بر دگرگوني خوش ةدر حوز
د و اقـالم سـته را در   كـر ر خطوط اسالمي تنگ گيدزودي عرصه را بر  اين هفتمين اصل به

 ةهـا پيراسـته شـد و دور    هـا و نـاپختگي   داد. خط نستعليق به مرور زمان از خامي سايه قرار
سـازي را در مكتـب هـرات رقـم زد و صدرنشـين هنرهـا در كارگـاه و         درخشاني از مرقع

جـا بـود كـه     نويسـان تـا آن   تيموريان شد. اعتالي خطاطي و قدر و اعتبار خوش ةخان كتاب
). صدرنشيني 23(همان:  شد سلطنتي تيموريان از ميان خطاطان برگزيده مي ةخان رئيس كتاب

درخشش نقاشان در كانون هنري هرات تا  نويسي هرگز مانع پيشرفت نقاشان نشد و خوش
جا پيش رفت كه در دوران سـلطان حسـين بـايقرا بـا حضـور نقاشـاني چـون بهـزاد و          آن

ديگر قـرار   تراز با يك نويسان هم وشنويساني چون سلطان علي مشهدي نقاشان و خ خوش
امـا درنهايـت    ،كارآمدن صفويان حفظ شـد  گرفتند. اين تعادل و توازن تا مدتي پس از روي

  بار بر خطاطان پيشي گرفتند.  مو براي نخستين اهل قلم
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 ةهنرهـاي دور  ةضـروري در سلسـل   ةحلقـ  منزلـة  هنر ايران بـه  ةگان آژند از اصول هفت
ويـژه   و به ،صفوي ةدر دور هگان كند كه اصول هفت كيد ميأاين نكته تصفوي ياد كرده و بر 

در مكتب تبريز و قزوين، بياني منظم و مدون يافت و با قواعد و قوانين منسـجم و محكـم   
دي و در نـ ب هـا و رسـائل صـورت    گيري شد. اين بيان منظم و مدون در برخـي ديباچـه   پي

 ينيآهاي  . مثنويدشگير ظاهر  بسته و چشم مرقعات و قطعات خطاطي و نقاشي با وجوه هم
 ة، ديباچـ اسـت نويدي شيرازي  ةكه همگي سرود، االزهارةدوح و ،الصفاتةروض، اسكندري

 هنـر  گلسـتان كه در ابتداي مرقع شاه تهماسب آمـده اسـت،    ،خوان الدين محمد قصه قطب
 ةكه در دور ستاافشار ازجمله متوني  گ بيصادقي  الصور قانونو  ،قميمنشي قاضي احمد 

از ايـن متـون،    كـدام هـر   بررسـي . آژند ضمن اند را بيان كرده گانه صفوي اين اصول هفت
 يديگر نيز تشريح كرده است. توجه به اين نكته ضروري است كه تمـام  با يكرا ارتباطشان 

لحاظ زماني ارتباطي با مكتب تبريز ندارنـد و بـه مكتـب قـزوين و      آژند به ةمتون مورداشار
  .شوند مرتبط مي اصفهان

هنر ايراني با انتقال پايتخت به اصفهان  ةگان كند كه اصول هفت آژند به اين نكته اشاره مي
هـايي بـا    هاي سلطنتي بـه كارگـاه   خانه شوند. در اين دوره نقاش دچار تغيير و دگرگوني مي

ـ  و در كوران مبادالت تجاري ايران و غرب، تحت دهند مياهداف تجاري تغيير ماهيت  ثير أت
هـا و اصـول نگـارگري ايرانـي دور      حاكم بر بازار، از آرمـان  ةهاي اروپايي و سليق مايه نقش
سازي، ايـن اصـول    فرنگي ةافول نگارگري ايراني و طليع ةآهسته در آستان شوند و آهسته مي

  شوند. يا به فراموشي سپرده مي دهند ميگانه يا تغيير ماهيت  هفت
  
  نه در متون و آثار هنريگا بندي اصول هفت صورت 2.4

با ساختاري نسبتاً مشابه هريك از اصول  هفت اصل تزئيني هنر ايرانفصل دوم تا نهم كتاب 
. در قسمت نخسـت  كند توصيف و بررسي مي در متون و آثار هنريرا هنر ايران  ةگان هفت

و معاني هر اصـل موردبررسـي    ،ها هاي پيشين خاستگاه، ريشه هر فصل و برمبناي پژوهش
در مطالعـات   ،مبنـا   اين شود تعريف دقيقي از هريك ارائه شود. بر گيرد و تالش مي قرار مي

تري از انواع گوناگوني كه از هـر اصـل مشـتق     هاي دقيق بندي شده و دسته  پيشين بازنگري
 رود مـي مي فراتر اسال ـ  هنر ايراني ةاز حوز هعمدطور  بهد. اين بخش شو شده است ارائه مي

  گيرد. مي بر تري را در وسيع ةلحاظ زماني و مكاني گستر و به
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گانـه   ها به ايـن اصـول هفـت    در قسمت دوم هر فصل منابع مكتوب و متوني كه در آن
هاي پژوهش  ترين قسمت كه يكي از درخشان ،. اين بخشدشو بررسي مياشاره شده است، 

 بر ها را در نامه ها و فرهنگ سه دسته متون تاريخي، ادبي و هنري، تذكره ،آيد شمار مي آژند به
به اشرافي كه نويسنده بر اين متون دارد اطالعات منسـجم و دقيقـي را در    گيرد و باتوجه مي

  دهد. اختيار خواننده قرار مي
هاي مختلف هنري اختصاص  قسمت سوم هر فصل به كاربرد هريك از اصول در رسانه

گيرد. در  گانه موردتدقيق قرار مي شمارانه سير تحول اصول هفت د و با يك بررسي گاهياب مي
شـود. البتـه ايـن     اي از مطالب هر فصـل ارائـه مـي    پايان هر فصل نيز با نگاهي كلي چكيده

قاعـده تغييـر    »فرنگي«و  »فصالي«در دو فصل  دنبال نشده و مثالً ها فصل يساختار در تمام
نخست » هاي فرنگي مايه نقش«و » ايران و فرنگ«فرنگي ذيل دو عنوان كرده است. در فصل 

هايي كه در ايران  مايه شده و سپس انواع نقش بررسيارتباطات تاريخي ايران و فرنگ  ةسابق
مانده  هاي باقي شود موردبررسي قرار گرفته و به برخي از نمونه شناخته مي »فرنگي«با عنوان 

اين اصـل را از  » نيلوفر«نيز به همين ترتيب ذيل عنوان  »اليفص«اشاره شده است. در فصل 
اي اشـاره   مايه كه در صحافي و مقواسازي كاربرد دارد، متمايز و به نقش ،معناي فني فصالي

  .ده استهاي مختلف هنر ايراني پديدار ش در رسانه جريكند كه از قرن نهم ه مي
هريك از اصول  ةرا شكل داده، اطالعاتي كه دربار ها اين فصل ةفارغ از ساختاري كه بدن

اند.  توجه موردبررسي بسيار قابل لحاظ تاريخي و گستردگي آثارِ گانه ارائه شده است به هفت
ست كه هنرمنـدان ايرانـي   ا» هايي زينتي مايه نقش«هنر ايراني  ةگان از منظر آژند، اصول هفت

و چين گرفته تا سـواحل دريـاي مديترانـه و     از ختا و ختن ،هاي مختلف ها را از فرهنگ آن
انـد. البتـه آژنـد     المللي به هنر ايراني وام گرفتـه  اي بين با هدف بخشيدن وجهه ،شمال آفريقا

هاي آن  تري با ساختار كتاب و داده سويي بيش نظر هم دهد كه به تفسير دومي را نيز ارائه مي
گانـه و خـط    و ابـداع اصـول هفـت   او متعـارض اسـت.   انوعي با تفسير نخست  اما به ،دارد

بودنـد اسـتقالل عمـل     داند كه در تـالش  ورد ايرانياني مياايلخاني دست ةدر دوررا نستعليق 
به صحنه بكشانند و شكوه و عظمـت تـاريخي    ،هاي مختلف، ازجمله هنر خود را در زمينه
ـ  و اصـول هفـت   و خط نسـتعليق ا ،). درواقع21: 1393(آژند  ندكنخود را آشكار  هنـر   ةگان

  داند. مي» ايرانيت« ةايراني را مفسر انديش
از وجهـي   ،دهد كه آژند از دو منظـر متفـاوت نخسـت    اين دو تفسير متفاوت نشان مي

 توجه كردههنر ايراني  ةگان گيري اصول هفت گرا به شكل از وجهي اصالت ،المللي و دوم بين
 كه است. در كتاب به اين مسئله اشاره شده است
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بـافي و   ي تا قالييآرا اين هفت اصل بر روي تمامي آثار هنري ايران از معماري و كتاب
هاي مختلف از ختا  ها را با فرهنگ نمود و انسان بافي و صنايع مستظرفه چهره مي پارچه

خوانـد و   و ختن و چين گرفته تا سواحل درياي مديترانه و شمال آفريقا به خود فرامي
 .)9: همان( افتاد ثر ميؤها م آن ةدر ذوق و سليق

گـاه   هنر ايرانـي بپـذيريم، آن   ةگان المللي اصول هفت بين ةوجه ةدربار را اگر تفسير آژند
صـفوي بسـيار    ةها در اوج مراودات تجـاري و تبـادالت هنـري در دور    مايه افول اين نقش

غيرايرانـي   أمنشـ  جاكه اسناد و شواهد تاريخي خاستگاه و كند. ازآن برانگيز جلوه مي پرسش
شـود   ند، تفسير دوم نيز با اين پرسش مواجه مـي ك يد ميأيگانه را ت برخي از اين اصول هفت

  .ايرانيت دانسته است ةگانه را مفسر انديش كه آژند بر چه مبنايي اين اصول هفت
بودن به نقشي فرعي بـراي بخشـي از قواعـد     قائل«توجه به اين نكته ضروري است كه 

پـردازي   پردازي و يا اصول طراحي در مقابل نقـش اصـلي آرايـه    ان نظير رنگنگارگري اير
 »صـفوي و مكتـب قـزوين يافـت     ةشكل مـنظم و مـدون خـود را در منـابع مكتـوب دور     

 .)33  (همان:

ـ  كم چهار متن هنري در دست است كه از اصول هفت صفوي دست ةاز دور هنـر   ةگان
ـ آهـاي   مثنـوي اند.  صحبت كرده ،ويژه نقاشي به ،ايراني ، الصـفات ةروض، اسـكندري  يني
الـدين محمـد    قطـب  ةنويدي شيرازي هسـتند، ديباچـ   ةكه همگي سرود ،االزهارةدوح
صادقي  الصور قانونو  ،قاضي احمد قمي هنر گلستانخوان بر مرقع شاه تهماسب،  قصه
 ).39: همان( اند افشار از آن جمله بيك

كـه در خـط    چنـان  هم«نويسد:  هفت اصل هنر ايراني مي ةدربار قميمنشي  قاضي احمد
شش قلم اصل است در اين فن نيز هفت اصل معتبر است: اسالمي، ختايي، فرنگي، فصالي، 

هفت  الصور قانون ةافشار در منظوم گبيصادقي  .)132: 1366 قميمنشي ( »و گره ،ابر، واق
  دهد: اي منظوم گزارش مي گونه اصل را به

 چه گـويم زان كـه دارد فـرع بسـيار       نبـود اصـل ايـن كـار    ولي جز هفت 
ــتادم ره  ــرد اوسـ ــين كـ ــايي چنـ  كه هسـت اسـالمي و ديگـر ختـايي       نمـ

ــي   ــاه باشـ ــر آگـ ــر و واق اگـ ــي     ز ابـ ــوفر فرنگ ــو نيل ــي  چ ــواه باش  خ
ــد رومــي هــم فرامــوش   كند چون اسم هريك جاي در گوش   مكــن از بن

  )348: 1372افشار  گبي(صادقي 
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مكتب قزوين قواعد نگارگري ايراني در  ةصفوي و در طليع اندر دور كه رسد مي نظر به
پـردازي را   اند. اين دوقطبـي آرايـه   قالب يك دوقطبي به دو بخش فرعي/ اصلي تقسيم شده

در جايگاه اصلي قرار داده و ضوابط و اصول ديگر » هنر ايراني ةگان اصول هفت«ذيل عنوان 
چرايـي ايـن    بررسـي حي را در جايگاه فرعي نشانده اسـت.  شناسي و اصول طرا نظير رنگ
ارائه  ئيني هنر ايرانزهفت اصل تچه آژند در كتاب  تواند به تفسيري متفاوت از آن مسئله مي

  كرده است، منتج شود.
  
  مبناي نظري مكتب قزوين منزلة هنر ايراني به ةگان بندي اصول هفت صورت 3.4

هاي سلطنتي دربارها ضوابط و قواعدي تدوين  خانه كتابخانه در  گيري نهاد صورت با شكل
 ــ   شد و در قالب يـك نظـام آموزشـي اسـتاد     شد كه قانون قطعي كتابت و تصوير تلقي مي
احمد موسي اصول و قواعد  ،آژند ةعقيد يافت. به شاگردي به نسل جديد هنرمندان انتقال مي

سـنجيده و دقيـق تعريـف و    طـور   بهو ها پيراست  ها و ناپختگي نگارگري ايران را از نقصان
دهـد و   صرف تقليل مي پردازيِ د. آژند اصول و قواعد نگارگري ايراني را به آرايهكرتدوين 

حال در پاسخ  درعين ،ندك معرفي مي» هنرهاي تجسمي ايران ةگان اصول هفت«ها را همان  آن
اند بر ايـن نكتـه    كردهبه اين پرسش كه چرا احمد موسي را مخترع نگارگري ايراني قلمداد 

كه دستاورد ارجمند احمد موسي  ،بزرگ ايلخاني ةنام هاي شاه نگاره ةند كه مقايسك كيد ميأت
 كه سازد رشيدي آشكار مي التواريخ جامع هايبا تصوير ،آيد حساب مي و شاگردانش به

بنـدي و   بنـدي تـا جـدول    تر مصاديق آن از تركيـب  تصويرگري احمد موسي در بيش
ازجمله تصـاوير   ،سر با تصويرگري پيش از او پردازي و طراحي يك و خط فضاسازي

ــامع ــواريخ ج ــم  الت ــاوت اســت و مه ــد موســي در   رشــيدي متف ــراث احم ــرين مي ت
نسـخه و يـا حتـي مسـتقل از مـتن       درون ةسازي عناصر يادشده در يك نگار هماهنگ

  ).32: 1393(آژند  است

هاي مختلف هنـري از تبريـز و شـيراز     اصول و قواعد نگارگري احمد موسي در كانون
گرفته تا هرات و بخارا تغييراتي را از سر گذراند. تفاوت مكاتب مختلف نگارگري ايراني به 

شود. گاه حتـي در يـك كـانون     تفاوت اصول و قواعد حاكم در هر كانون هنري مربوط مي
در مكتـب   ،د. مـثالً ش ها قواعد و اصول متفاوتي حاكم مي هنري با گذر زمان و تغيير ديدگاه

هرات آثار توليدشده در كارگاه بايسنغرميرزا در زمـان سـلطنت شـاهرخ تيمـوري بـا آثـار       
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نـد و  ا كلي متفـاوت  توليدشده در پايان حكومت تيموريان در كارگاه سلطان حسين بايقرا به
  ها حاكم بوده است. اين تفاوت ناشي از اصول و قواعدي است كه در هريك از اين كارگاه

ثير جايگاه أت گمان تحت نجيدگي و عقالنيت حاكم بر توليدات كارگاه بايسنغرميرزا بيس
در تشـكيالت   ،يعنـي رياضـيات و هندسـه    ،واال و پراهميت معماري و دانش مرتبط بـا آن 

 ،نويسي ازجمله خوش ،تيموريان بود. اين سنجيدگي و عقالنيت بر تمامي هنرهاي اين دوره
نويسي در كارگاه سـلطنتي هـرات بـه اوج كمـال و      رقي نستعليقش ةسايه افكنده بود. شاخ

كلمـات و   ةتعـادل در انـداز   ةواسط نويسي است كه به پختگي رسيد. همين شيوه از نستعليق
گونه بيان كرد كه در هرات  توان اين حروف به عروس خطوط اسالمي تشبيه شده است. مي

مند براسـاس تنظـيم    تيموري و به سعي و كوشش بايسنغرميرزا سبكي رسمي و قانون ةدور
 ةدر پايـان دور  .دشگذاري  هاي عقالني و اجراي بسيار ظريف پايه عوامل هندسي و تركيب

هاي مكتـب   اش عبور از مرز سنت گرايانه تيموري ظهور بهزاد و بصيرت عميق و حس واقع
منـد بـود.    هخـوبي بهـر   ميراث گذشتگان و معاصرانش بـه هرات را ممكن ساخت. بهزاد از 

زنـي   و قلـم  ،قيم و اسـتاد خـود   ،اهللا ميرك طور مستقيم از روح كاري و تذهيب را به ظرافت
). در ايـن  149: 1382راد  (حسـيني  اهللا آموخته بود گري عميق را از موالنا ولي ظريف و بيان

هاي كارگاه بايسنغرميرزا جـاي   روح پيكره مندي مقتدرانه و انضباط خشك و بي قانون ،دوره
  ).82: 1385(پاكباز  تيموري داد ةهاي اواخر دور گري و حركت در نگاره خود را به بيان

گرايي در اصـول و قواعـد نگـارگري ايرانـي جايگـاه       گري و واقع گام با تقويت بيان هم
كه  اي گونه به ،ارتقا يافتهاي سلطنتي  خانه ها و كتاب مصوران نيز در ساختار حاكم بر كارگاه

 ،كـاران و مصـوران   از تـذهيب  اعم ،نويسان و نگارگران سلطان حسين بايقرا خوش ةدر دور
صفوي و مكتب دوم  ةبار در دور  اين روند و براي نخستين ةسان يافتند و در ادام شأني يك

  نويسان پيشي گرفتند. تبريز نگارگران از خوش
 ،كارگاه سلطنتي بـه نقـاش محبـوب شـاه اسـماعيل      ةادارمسئوليت  در مكتب دوم تبريز

گلستان منشي قمي در سپرده شد.  ،معروف به سلطان محمد تبريزيسلطان محمد  الدين نظام
 ةطنلاستاد سـلطان محمـد از دارالسـ   « :گونه معرفي كرده است را اين سلطان محمد نقاش هنر

د، استاد سلطان محمد روش قزلبـاش را  تبريز است. وقتي كه استاد بهزاد از هرات به تبريز آم
 جـواهر االخبـار  نيز در  . بوداغ قزويني)137: 1366قمي  منشي( »بهتر از ديگران شناخته بود

و  ،هـا  هنگام طراحي لبـاس، زره اسـب   قزلباش به ةسلطان محمد در بيان شيوكه  نوشته است
قزلبـاش   ةاز شيو و منشي قمي منظور بوداغ قزويني ،طور حتم به بر بهزاد سبق داشت.اسلحه 
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 ، درجايگـاه قزلباشـي  ةاي است كه انديشـ  ثير ويژهأت بلكه ،نيستدستار قزلباشي كاله و  فقط
  ).91 :1384  سيوري(ر آفرينش آثار هنري داشته است ديك مجموعه آرمان و اعتقاد، 

حيدري يا  تاجبا  ،حتي پيامبر و ائمه ،ابتدايي مكتب دوم تبريز مردان ةهاي دور در نگاره
بازنمـايي   ،)30: 1350منشـي   تركمـان ( ان تشـيع اسـت  ييكه نشان فدا ،همان كاله قزلباشي

بخش اهداف  ترين سمبل طريقت صفوي و تجلي مهمچراكه تاج و كاله قزلباشي  ،شدند مي
قزلباشان در ة انداز قدرت و نفوذ بي اين مسئله ناشي از ).198: 1395 (بنكدار سياسي آن بود

هـا بـا هـدف نمـايش و تبليـغ       ايـن نگـاره   گـويي  اول بـود.  شاه اسماعيل لطنتس دستگاه
ابتداي مكتب دوم تبريـز و  در آثاري كه در  .شدند ان تهيه ميقزلباش اتو تفكر ها باورداشت

 دارِ زنده و جـان  پرتحرك و حالت بنديِ تركيب ،ستا پديد آمدهدر زمان شاه اسماعيل اول 
تركمني استمرار يافـت و حتـي فزونـي گرفـت تـا بتوانـد        هاي هاي موجود در نقاشي رنگ
يعنـي طريقـت    ،شاه اسماعيل اول ةمذهبي حاكم بر دور ـ  اعتقادات و روح سياسي ةشايست

  ).79: 1382باي  (كن باشد ،قزلباشي ةصفوي و انديش
حكومـت در   ةادار ،ق  930رسيدن شـاه تهماسـب در    سلطنت با مرگ شاه اسماعيل و به

ـ  دست قزلباشان قرار گرفت و شاه جوان اكثر اوقـات خـويش را در كارگـاه و كتـاب      ةخان
كـه از دوسـالگي حـاكم هـرات بـود و در فضـاي        ،گذراند. براي شاه تهماسب سلطنتي مي

نمـود.   فكري هرات تربيت يافته بـود، فضـاي نگـارگري تركمانـان غيرمتعـارف مـي       روشن
ب دوم تبريز از تلفيـق اصـول و قواعـد نگـارگري تركمنـي و      مكت ق  936تا سال  ،درنهايت

 ،هـاي درخشـان   فضايي تلفيقـي از رنـگ   ؛نگارگري هرات به شكل نهايي خود دست يافت
خوبي در  نگارگري هرات كه به ةو پرتحرك نگارگري تركمانان و ساختار بسيار سنجيد ،شاد

  .)81(همان:  بازتاب يافته است يشاه تهماسب ةنام شاههاي  نگاره
كـردن محـيط زنـدگي و     تصوير  به وافري ةعالق ،از سنت بهزاد پيروي نگارگران تبريز، به

هاي كوچك  كوشيدند بازنمودي كامل از دنياي پيرامون را در نگاره امور روزمره داشتند و مي
و جزئيـات منظـره پـر     ،سراسر صفحه را با پيكرهـا، تزئينـات معمـاري    ،رو بگنجانند؛ ازاين

تـر   ها ساختار فضاي تصـوير پيچيـده   علت كثرت روابط و تعدد وقايع در نگاره كردند. به يم
اما ايـن   ،دادي خاص و غالباً مستقل درحال وقوع بود شد. فضايي كه در هر بخش آن روي

 چيز را در آنِ امور و وقايع مختلف پيوستگي زماني و مكاني نداشتند. گويي ناظري آگاه همه
ها  بندي و استفاده از الگوي اسپيرالي در تركيب گونه فضاسازي چندساحتي اينبيند.  واحد مي

  .)93: 1385(پاكباز  كرد جنبش دروني تصوير را حتي بيش از پيش تقويت مي
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اين مسئله نقاشان  و دست از حمايت نقاشان كشيدناگاه شاه تهماسب  به ق  947از اواخر 
كه در كودكي و تحت نيابت سـه  هماسب ت .دادكارگاه سلطنتي را در موقعيت دشواري قرار 
نيرويي نيستند كـه   انتدريج دريافت كه قزلباش به ،تن از سران قزلباش به سلطنت رسيده بود

منظـور تحكـيم و    و هم بنابه مالحظـات كلـي بـه   اها تكيه كند.  جانبه به آن طور يك هبتواند ب
اعتمـاد قزلباشـان رو    غيرقابل تثبيت سلطنت صفوي و هم براي ايجاد قدرتي دربرابر قدرت

تهماسـب  شاه سياست مذهبي  ةمشخص  وجه ،درواقعسوي فقيهان و عالمان شيعي آورد.  به
كه از دو سوي  ،فشار نظامي بر . شاه تهماسب عالوهسمت فقيهان بود بهچرخش از صوفيان 

دچار شد و ناگزير نيز مذهبي در درون و بيرون  ةبه محاصر ،بودرو  هشرق و غرب با آن روب
  ).109: 1389 (آقاجري خود را با شريعت موافق نشان دهد نظربود كه از هر 
برادر شاه تهماسب، موردتوجه  ،قزلباشان، سام ميرزا در مقابلِشاه تهماسب  ةبا تغيير روي

جاي تهماسـب بـر تخـت     قزلباشان قرار گرفت و بسياري از ايشان تمايل داشتند تا او را به
ـ  تـرين نقاشـان كارگـاه و كتـاب     مهـم  از كه بنشانند. حتي سلطان محمد با اينپادشاهي   ةخان

توجهي را با شور و شوقي ويژه بـراي سـام ميـرزا     سلطنتي شاه تهماسب بود آثار بسيار قابل
مستي الهـوتي  «و » جشن عيد« ةتوان به نگار ها مي آن ترينِ تصوير درآورد كه ازجمله مهم به

ها نوعي تقابل بـا رواج روزافـزون زهـد و پارسـايي در      . در اين نگارهاشاره كرد» و ناسوتي
جشن عيـد حتـي لقـب     ةنگار در ) و72: 1384(آژند  خورد چشم مي دربار شاه تهماسب به

 كه متعلق به شاه تهماسـب اسـت، دركنـار نـام سـام ميـرزا آورده شـده اسـت         ،»ابوالمظفر«
  ).126  (همان:

غالبي وجود دارد كه توبه از مناهي را  تهماسب از هنر نظرِگرداني شاه  داليل روي ةدربار
تـوان   هماسب را ميتشاه  هايعمال و رفتارابسياري از داند.  گرداني مي دليل اصلي اين روي

هـاي   مشـي  خـط  يكوشـيد تـا تمـام    مـي و ا. دانسـت هايي از تعصبات خشك مذهبي  نمونه
نـد.  ك، سـازگار  رده بودنـد كـ كـه فقهـا مشـخص     اي اش را بـا مـوازين مـذهبي    كشورداري

 هويداسـت ش هـاي  هماسـب در زدودن منـاهي و منكـرات مـذهبي از خـالل نوشـته      ت  غلو
 ربـاز يد از رانيا ينقاشاكباز در كتاب غالب، روئين پنظر  اين برخالف .)93: 1384  (سيوري

تراز بـا آثـار    در پديدآوردن اثري هم را شاه تهماسب شكستاز ناشي سرخوردگي  امروز تا
هاي كلـي   كند. اگر سياست گرداني معرفي مي دليل اصلي اين روي دربار درخشان هنرمندانِ

موردتوجـه قـرار    )109: 1389 (آقـاجري  شاه تهماسب را در محدودكردن قدرت قزلباشان
ـ  كارگاه و كتاب ،اند و منشي قمي اشاره كرده بوداغ قزوينيكه  گونه دهيم و آن سـلطنتي   ةخان
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ي در قزلباشـ  ةنفوذ و كانون تبليغ و ترويج شـيو  ذي يمحمد را نهادتحت سرپرستي سلطان 
كشـاندن كارگـاه و    تعطيلـي  گردانـي و بـه   راه نخواهـد بـود اگـر روي    گاه بـي  آن نظر آوريم،

 محـدودكردن قـدرت و   منظـور  بـه كـردن هنرمنـدان را    سلطنتي تبريز و مرخص ةخان كتاب
هـاي مكتـب قـروين ديگـر اثـري از       در نگـاره كه  م. چنانينكتعبير  قزلباشان دنران حاشيه به

ازجمله دستار  ،هاي ظاهري قزلباشان هاي مكتب دوم تبريز و ويژگي ساختار پرتحرك نگاره
  خورد. چشم نمي به ،قزلباشي
هماسب صفوي تبه سفارش شاه كه  ،نظامي اثر خمسهدر  »محمدمعراج حضرت « ةنگار
 آخـرين كـار   ظـاهراً  ت،نويسي شده اسـ  نقاشي و خوش ق  947تا  942هاي  سال ةدر فاصل

توجه در اين نگاره پوشاندن و محـوكردن   قابل ة. نكتشود هنري سلطان محمد محسوب مي
هاي نوري است كه در اطـراف ايشـان كشـيده شـده      نوك قرمز كاله قزلباشي پيامبر با شعله

ي هميشـه  برا زده و غمگين از شاه تهماسب است. سلطان محمد پس از اتمام اين نگاره دل
  .)93: 1385(پاكباز  گذاشتمو را بر زمين  قلم

، هجـري قرن دهـم   چهل ةسلطنتي در اواخر ده ةخان زمان با تعطيلي كارگاه و كتاب هم
درجايگـاه  قزوين مركز استراتژيك و درنهايت كه هاي نظامي با عثماني موجب شد  درگيري

كارگـاه جديـد    ،ق  953در سـال   ،پايتخت ايران برگزيده شود. با انتقال پايتخت بـه قـزوين  
 ،گـذاري شـد و اصـول و قواعـدي تنظـيم گرديـد كـه        سلطنتي نيز با رويكردي جديد پايه

روشـني در متـون ايـن دوره ازجملـه مثنـوي       بـه  ،تـر بـه آن اشـاره شـد     طوركه پيش همان
هاي شاه تهماسب در قـزوين و نقـوش و    كه در وصف كاخ ،نويدي شيرازي الصفاتةروض

  بازتاب يافته است: ،سروده شدهتزئينات آن 
 چو سپهري است در او هفـت اصـل   هم   نقش به هفت اصل در او فصل و وصل
ــالميان  ــالمي و اســـ ــق اســـ  كـــرده خطاهـــاي فرنگـــي عيـــان      رونـــ

  )50: 1974 شيرازي (نويدي

براي شاه تهماسب مرقعي فراهم كرد و  ق  969خوان نيز در سال  الدين محمد قصه قطب
  ).285: 1372خوان  (قصه كه بر آن نوشت از هفت اصل نقاشي ياد كرداي  در ديباچه

ـ  پردازي و نقوش هفت در مكتب قزوين مبحث آرايه ،به اين ترتيب ، گـران  تـذهيب  ةگان
صد سال از جايگاهي ويژه برخوردار شـد و   طي يك ،هنر ايراني ةگان اصول هفت درجايگاه

به آن اشاره كرده است فن نقاشي به هفـت   الصور قانونافشار در  گبيكه صادقي  گونه همان
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). عناصـري نظيـر   348: 1372افشـار   گبيـ (صادقي  اصل و فروعات فراوان آن تقسيم شد
شـمار   كه اركان نقاشي تركمني و قزلباشـي بـه   ،و حالت ،پردازي، حركت بندي، رنگ تركيب

فروعات هنر ايراني در نظر گرفته شـدند. بـه    منزلة اصلي/ فرعي به ةآمدند، در اين دوگان مي
لحاظ  هنر ايران در اين دوره توانست به ةگان كيد بر اصول هفتأبندي و ت صورت ،اين ترتيب

  ند.كنظري فصل تمايز آشكاري را ميان مكتب دوم تبريز و مكتب نوپاي قزوين ترسيم 
  

  گيري نتيجه .5
 ـ  گيري اصول هفت كردي تاريخي شكلبا روي هفت اصل تزئيني هنر ايرانكتاب مؤلف  ةگان

اول و آثـار هنـري متعـدد     در منـابع دسـت   يتـوجه  تحول سبكي قابل منزلة هنر ايراني را به
ده است. آژند ضـمن  كرموردبررسي و واكاوي قرار داده و آن را از دو منظر متفاوت تفسير 

هـا را در قالـب    بندي آن دهها، قاع مايه و خاستگاه غيرايراني برخي از اين نقش أكيد بر منشأت
ايلخاني تفسير  ةالمللي به هنر ايراني در دور اي بين وجهه بخشيدنِ گانه با هدف اصول هفت

ورد اگيري هفت اصـل تزئينـي هنـر ايـران را دسـت      شكل كند و در فرازي ديگر از كتاب مي
مختلـف، ازجملـه   هـاي   داند كه در تالش بودند استقالل عمل خود را در زمينه ايرانياني مي

  .ندكنبه صحنه بكشانند و شكوه و عظمت تاريخي خود را آشكار  ،هنر
را بـه احمـد موسـي    » هنـر ايرانـي   ةگان اصول هفت«بندي  آژند در تالش است تا قاعده

ترين اثر احمد موسي و  درخشان مثابة به ،يلخانيبزرگ ا ةنام شاهكه در  حال آن ؛ندكمنسوب 
و كاربرد رنگ در آثار  ،بندي پردازي، تركيب عده درآمده نسبت آرايهچه به قا و، آناشاگردان 

بـودن بـه جايگـاهي اصـلي يـا فرعـي بـراي هريـك از ايـن عناصـر.            نه قائل ،هنري است
نخست  ةسد ايلخاني و تيموري و حتي نيم ةيك از متون متعلق به دور در هيچ ،ديگر ازطرف

هاي تزئيني هنر ايراني بـا   مايه هرگز از نقشگيري مكتب قزوين  صفوي تا قبل از شكل ةدور
نقـوش  «بركشـيدن   كـه  رسـد  نظر مي ياد نشده است. به» هنر ايراني ةگان اصول هفت«عنوان 
گيـري مكتـب    زمـان بـا شـكل    هم» گانه اصول هفت«در جايگاه  ها آن و قراردادن» گانه هفت

  دهد. هاي نظري هنر خبر مي اساسي در بنيان يقزوين از تحول
زمـان بـا سـركوب قزلباشـان و      سلطنتي تبريز هـم  ةخان كشاندن كارگاه و كتاب تعطيلي به
و  ،تـرين تحـوالت فرهنگـي، سياسـي     يافتن فقها در دستگاه حكومت ازجملـه مهـم   قدرت

هاي شاه تهماسب  سياست ،رسد نظر مي به عقيدتي تا پيش از انتقال پايتخت به قزوين است.
كـانون   كـه  ،سلطنتي تبريـز  ةخان تعطيلي كارگاه و كتاب در محدودكردن قدرت قزلباشان به
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اي جديـد را مطـرح    نظريه ةشد. اين مسئله ضرورت ارائ منجر ،بود فكري و تبليغاتي ايشان
كـه  رسـد   نظـر مـي   قزلباشي را رقم زد. بـه  ةكه برمبناي آن بتوان گسستي جدي از شيو كرد

 ةبندي عناصر نگارگري ايران به دو حوز و تقسيم» هنر ايراني ةگان اصول هفت«بندي  صورت
ند و با قراردادن عناصري نظير تحرك، كاصلي و فرعي توانست اين گسست جدي را ايجاد 

 ةفرعيات هنر نگارگري از اهميت اصول شيو ةبندي در حوز و تركيب ،پردازي، طراحي رنگ
در مسـيري  مشي مكتـب نوپـاي قـزوين را     خط ،نظري بكاهد و درمقابل ةقزلباشي در حوز
  ند.كاستوار » هنر ايراني ةگان اصول هفت«متفاوت برمبناي 
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