
  

  

  

  

  

  ) دوم قرن دهم هجريةنيم(بررسي و معرفي مكتب نقاشي قزوين 

  

  حسن يوسفي

  كارشناس ارشد نقاشي، مربي، استاد دانشگاه

  

  

اي قرار داد تا در بين ديگر  ، هنر و آفرينش را بهانه بر جهانحاكميت خودبراي انسان در تالش 

 ةيات پريشان بشر اوليه در ديوارثبت لحظات تاريخي و ذهن. موجودات ارج و منزلتي داشته باشد

غارها و مرقعات پوستي و گلي خبر از آفرينندگي انسان و تالش در موجوديت خود و گزارش 

 نگارش و ترسيم طرح و شكل با ساختار رنگ در بازسازي ةديشنا. دهد رخدادها به آيندگان را مي

هنر نقاشي در بين اين موضوع يك متن، بر آن شد تا تصويرسازي و زبان تمثيل و سحرآميز 

هاي خطي اولين منشأ آفرينش، خط نگارش است كه متن ادبي را   نسخهةدر تهي. دوهنرها ممتاز ش

 دهد؛ تصوير در كنار نسخ خطي آفرينش دومي بوده كه تحولي در اين شيوه ايجاد كرده شكل مي

هاي هنر را در نياز به  دهاند، پدي ها برده پيامبران كه خود هنرمنداني بودند و از هنر بهره. است

دانست،  اند مانند حضرت ابراهيم كه پيكرتراشي مي پرستش و ستايش مذهبي آن جستجو كرده

انسان هنرمند نيز صرفنظر از ذوق و شوق . گرفت  كه نجاري را استادانه به كار ميححضرت نو

؛ و در كشف و ستادارد كه در اين مسير در پي آن سرگشته را اي  گاه روان گمشده هنري جلوه

 صفوي تنها ةنقاشي نسخ خطي دور. زند شهود آن دست به هر اقدامي براي ثبت واقعي آن مي
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رو در  شود، بلكه از آن مندان به مينياتور واقع نمي هتوجه عالق هاي چشمگيرش مورد  زيباييدليل به

مثيل و مجاز در  ديني را در زبان ت-هاي روحاني  سير تكامل انديشهتاآفريند  آنان نشاط مي

هنر نقاشي نسخ خطي نظر به برداشت . كشاند بازگويي برخي از رخدادهاي تاريخي به تصوير 

ر در خود ت تاريخ و زندگي زمان خود است و اين تأثير را به مراتب بيشةنيعيني گزارشي از آي

اهي كنجكاوانه با نگ. شناسي از جايگاه خاصي برخوردار شود تواند در دانش مردم نهفته دارد و مي

شود كه چگونه هنرمندان كوشاي جوان، در ابتدا با  اي خطي دوران صفوي آشكار ميه به نسخه

آميزي رنگ زمينه آماده  شدند، يعني صفحات صاف را براي رنگ مسائل جانبي كار آشنا مي

تر و  پرمحتويجديد ، كارهاي شدند و ماهر مي هكه در اين بخش ورزيد كردند؛ و هنگامي مي

  ۱.شود تري به آنان داده مي جالب

بايد دانست كه چرا و چگونه آفريده شده ابتدا براي آشنايي با هرگونه هنر منحصر به فرد   

 اسالمي بوده اما ايرانيان كه خود زبان پارسي ةزبان فارسي در كنار زبان عربي حاكم بر جامع. است

در تحرير . جيد را به نگارش درآوردند ادبي سواي قرآن ميد، منابعنفارسي دري را داشت قديم و

هايي بودند كه الزم   متننشناسي اولي  موضوعات ادبي و علمي قديم و طب و گياه،بعضي متون

هاي مصور از  د كه ديواننمنابع اشاره دار.  روايت تصاوير آن را نيز ببينند،بود عالوه بر نوشتن

 دوم هجري قمري و تحقق ةين فارسي در سدپس از تولد زبان نو. اند زمان ساسانيان وجود داشته

 هجري قمري ۴۰۰ توسط فردوسي شاعر در ، شاهنامه، اوليه و منظوم آنةمشهورترين نمون

 ةنسخ. هاي فارسي فراهم آمده باشد د كه شرايط براي نگارش انبوهي از كتابكرتوان تصور  مي

كه هر چند نام هاي مصوري شد  خطي نگاشته شده در همين دوره موجب پيدايش نسخه

اند تاكنون شناخته نشده اما اين نكته  هاي مصور فارسي نقاشي كرده كه در نخستين كتاب كساني

در بازسازي متن با  ۲.اند ها مصور شده ي از كتابرمحرز است كه از قرن هفتم هجري قمري بسيا

ستفاده از ا» ورقه و گلشاه« مغول در كتاب ةاي خطي پيش از حمله نسخهبراي تصوير نقاشي 

كار گرفتن عنصر  در قرن هشتم هجري نقاشان ايراني در به.  شدانجامتزئينات گياهي و حيواني 

طراحي و .  قرار دادند بررسيدورانسان كنار تزئينات گياهي و اسليمي وقايع روزمره را نيز م
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وارد هاي خطي  سازي مغولي و چيني همراه با تزئينات، در تصاوير و مصورسازي نسخه شخصيت

  .گيرد همين زمان موضوع كار نقاش ايراني قرار مي شد؛ عنصر انسان و توجه به او در

 عرفان اسالمي و جاودانگي ة روحية مضامين مختلف دربرگيرنداهاي خطي ب نقاشي نسخه  

شايد در .  ادبيات همراه با تصوير به اجرا درآمدنمادينبه تصاوير اساطيري و توجه به ساختارهاي 

كار رفته است ما را   بهآن زيادي كه براي خلق زمان دليل نخست نقاشي ايراني بهبرخورد 

ذوق و . آييم  هنرمند به هيجان ميدليل خلق اثر توسط ولي ما بيشتر به. تأثير خود قرار دهد تحت

بنابر آنچه گفته شد، روند  ۳.ترين پاداش بوده است  فطري هنري براي يك نقاش، بزرگةقريح

ان از طريق بازسازي سكنات و نسچنين بود؛ نخست سعي بر آن است كه پيكر اتحول نقاشي 

. جهان پيرامون است» دنكرزنده «گام بعدي در جهت . يابد» زنده«اي  اش جلوه يحركات طبيع

 يشمار هاي بي كوشند اشخاص را به محيط پيوند دهند و تمامي تنوع دنيايي كه آدم نقاشان مي

شود و كانون  كنند، بنمايانند و سرانجام آدم عادي ظاهر مي مطرح ميجزئيات زندگي روزمره را 

 از يك زنجيرند، و روند متشابهي نيز در ادبيات فارسي يهاي  اينها حلقهةهم. يردگ توجه قرار مي

 اهميتي كه بايد براي ةبا هم ۴.مشهود است كه علت آن تأثير ايدئولوژيكي زندگي شهري است

هاي قوم و  ل بود، تمايالت و توانمنديئخ و تحوالت حاصل از آن قانفوذ هنري در مسير تاري

 مينياتور ةتر آنچه بر صفح شت، به بيان روشنانگاوان در اين فراگرد ناديده ت اي را نيز نمي قبيله

،  نبوده فراگرفتنييا آرزو يا خواهشي فطري بوده و آموختني ةده ثمره و زادشايراني پديدار 

هايي كه در جذابيت بياني  بندي توأم با واقعيت ه رعايت ضوابط تركيباعتنايي ب همچون بي

ان و شهاي همساز يا متناقض هاي وجدانگيز در طيف صادقانه متجلي شده، اشتهايي مولع به رنگ

هاي   طراحي كه در سرمستي پرشور خود، مشتاق محوشدن در نگارهةكمال رسيد ظرافت به حد

بدين ترتيب از آن پس شاهد همزيستي دو جريان نگارگري : ندهاي گردان هست متوازن و اسليمي

يم، خواه در مكتب تبريز و قزوين باشد يا زماني بعد در مكتب اصفهان پايتخت قرار گيرد، و هست

ريان ج: اما دو جريان عمده كه تمامي تصويرگري بعدي ايران را دربرخواهد گرفت عبارتند از

 و بيش از هر چيز دربند تعادل هندسي و هماهنگي  اذهان درونگراةنخست كه دربرگيرند

هاي برونگرا  برعكس با ذهنكه گيرد؛ و جريان ديگر  ميسرچشمه هنرمندانه است، و از آثار بهزاد 



 

  

1001   ) دوم قرن دهم هجريةنيم(بررسي و معرفي مكتب نقاشي قزوين 

 وفور رنگ و تأللو سازگار ةتاب در دستيابي به سرمستي هنرمندانه و وجد حاصل از نظار و بي

  ۵.است

پذيرفت، از استاد به   مستقيم صورت ميروشاث به واقعيت جز اين نيست كه انتقال مير  

آنچه . گرفته است  نيز راه ميانبر يا منحرف افتاده را در پيش ميي همين انتقال ميراث گاه،شاگرد

دست   قبل از او به تماشاي جهانيان گذارده بود بهاحتماالً و - با وجود بهزاد،مكتب هرات

 و هر ،ن را در شيراز و تبريز شكوفا كردند رسيده است تركماني پيشيةنگارگراني كه آن زمان شيو

اگر اكثريت اين نگارگران تا پايان . ندكرد سعي بليغ ،گروه به روال خود در الهام از آن منبع فيض

 نفوذ ةپردازي يا تفنن هنري خود مهار كشيده در محدود آن سده به اندك ميزاني در خيال

 عطش آزاد ،برخي نيز بودند كه از همان ابتداي انتقالهاي تيموري باقي ماندند، ليكن  سرمشق

 كافي است به يكي از ۶. نوپردازي عرضه داشتندةانگيز خود را در عرص سري و تفرس ستايش

نگاهي بيندازيم تا از رنگ ) قزوين(هاي زيباي ايراني در مكتب هرات يا مكتب صفوي  نقاشي

اي از  اي رنگارنگي كه مجموعهه يي و جامههاي خاكستري و آسمان طال هاي سفيد و بيابان گل

  .يميآورند، به شگفت آ وجود مي هاي موسيقي شيوا را به نغمه

با ساختارشكني بهزاد در همان دوران كار كه متهورانه به قيود و مقررات فضابندي معمولي   

خيل خود هاي ت زند، و به بيان ديگر ساماندهي فضايي صحنه را به آزادسري در نقاشي پشت پا مي

كند كه اختالف درجات نزديك  اي از رنگ را نيز كشف مي وري تازه دهد؛ و روال بهره جالل مي

انگيز اجرا   رنگ، كه گاه با اندك تلون ناآشكار و گاه با تضادي صادقانه بهجتةبه هم در هر پرد

  .سازد ند، ما را از ساختار نوظهور تصويري آشنا ميا شده

 اوج شروع تحوالت ةشي مكتب هرات و شكل ساختارشكني آن، نقطبا توجه به ساختار نقا  

ها در توجه به طراحي تك  بنيادين در هنر نقاشي ايراني در مكاتب بعدي نمايان گرديد و آزادسري

 بجا و مفيد از درجات خاكستري رنگ و پرداختن به ةپيكره و انتخاب فضاي باز و استفاد

 تر هنرمنداني همچون بهزاد در مكتب هرات به آن پرداختهاي كه تا آن زمان كم موضوعات روزمره

توجه هنرمندان قزوين به تحول . بودند، در مكتب نقاشي قزوين از اهميت باالتري برخوردار شد

شد؛  اي نكردن هنر نقاشي در چارچوب و كادربندي كه در مكتب تبريز مشاهده مي و كليشه
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ستري، ساختارشكني در كادربندي و ارتباط فضاي داشتن فضاي باز و فراغ خاطر، دورنمايي خاك

 كار ةباشد را شيو ي آزاد و با جسارت از مكتب هرات ميتبيرون به فضاي درون اثر را كه برداش

 ساخت و ةگرفت و اين شاه بود كه هزين  حمايت شاه انجام ميبا نسخ خطي ةتهي. خود قرار دادند

  .پرداخت پرداخت آن را به مدت طوالني مي

در . م به بعد ديگر به تشويق نقاشي نپرداخت۱۵۴۰ /  ق۹۴۷ ةز اواخر دهاه طهماسب شا  

انتقال پايتخت .  پايتخت از تبريز به قزوين انتقال يافتم۱۵۵۴/  ق۹۶۲ يا م۱۵۴۸ / ق۹۵۵سال 

 ةنقاشي نسخ. رو شد ه، اما در حوزة نقاشي نسخ خطي با ركود كيفي و كمي روبداشتهايي  مزيت

سوي   قزوين مصور نشد و كانون رواج نقاشي بهة در حمايت شاه در دارالسلطنخطي مستقيماً

 / ق۹۶۲ شاه طهماسب در سال ةميرزا برادرزاد شرق حركت كرده و به شهر مشهد كه ابراهيم

ابراهيم ميرزا در آن هنگام شانزده ساله .  به حكومت آن منصوب شده بود، منتقل گرديدم۱۵۷۶

رسيد  نظر مي طور به اين. رادر تني و مهربان شاه، كارشناس آثار نقاشي بودبود، پدرش بهرام ميرزا ب

 شاه اسماعيل و هنرپروري عمويش را در خود ،كه ابراهيم ميرزا توانمندي و جذابيت پدربزرگش

گرداني كه از نقاشي داشت  طهماسب گويا با وجود تعصب مذهبي، و روي  جمع كرده بود، شاه

 هنرمندان در دربار در اختيار او قرار باقيبه زني به او داد و حتي اجازه داد يكي از دختران خود را 

 هجري در آن ۹۷۲عنوان حاكم مشهد با اختياراتي كه به او داده شد تا سال  ابراهيم ميرزا به. گيرند

اكنون در (كار گرفت،   خطي هفت اورنگ جامي بهة نسخةديار هنرمندان بسياري را براي تهي

كه برخي از هنرمندان مطرح و خوشنويسان دربار در آن مشاركت ) فريرواشنگتن است ةنگارخان

علي كه   خطي هفت اورنگ را شيخ محمد و مظفرعلي و ميرزاةهاي نسخ بعضي از نگاره. كردند

تب قزوين هستند مصور كردند و با تأثيرات طراحي تك پيكره و طرح كاز نقاشان مطرح تبريز و م

ها   قزوين را در اجراي اين نسخهة خطي، اين هنرمندان شيوةقاشي نسخمركبي در پرداخت ن

تر گرديده،  شود، خطوط پيراموني و انحناها نمايان ها الغرتر مي پيكرهدر اين شيوه . وجود آوردند هب

اند  هشدهاي آنها درازتر شده و افراد مسن اغلب طوري ترسيم   و گردنرهاي جوان گردت صورت

 خطي بيش از پيش نسبت به مكتب تبريز ة نقاشي نسخةصفح. چيزي كم ندارندكه از كاريكاتور 

 نگارگران دربار ابراهيم ة شيو۷.از ميان رفته استنيز كه در يك مورد  از جدول بيرون زده به نحوي
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درست است كه  ۸. متظاهرانه بود و هنرمندان دست دومي در تنظيم آن فعاليت داشتندميرزا نسبتاً

 ة هفت اورنگ تقليدي از مكتب نقاشي تبريز بوده اما آثار روحي و شيوة نسخساختار نقاشي

 به مدت م۱۵۶۵ /ق ۹۷۲ تا م۱۵۵۶ /ق ۹۶۳ از تاريخ ، اين نسخهةتهي. قزوين در آن مشهود است

  .ده سال به طول انجاميد

عنوان  هاي به تكوين اين مكتب ب گيري اين مكتب ابتدا اشاره در توضيح چگونگي شكل  

نقاشي ايراني  سازي و تعريف فضا در اي جديد و ابداعي در طراحي تك پيكره و شخصيت شيوه

 تبريز  و هرات،شيرازمانند همچون شهرهاي باستاني ديگر نيز در اين دوره قزوين . نيمك مي

 فرهنگ و آداب و ة شهري كه از گذران گذشته خاطر.شود  شاه انتخاب ميةعنوان دارالسلطن به

اي خوش آب و  دن اوليه را در خود داشته، و از لحاظ اقليم جغرافيايي، منطقهرسوم خاص و تم

با اين توضيحات . الجيشي از جنگ و ستيز دور بوده است خيز بوده و از نظر سوق هوا و حاصل

البته الزم به ذكر است كه در مسير . عنوان پايتخت آغاز شد گيري قزوين به روند تحول و شكل

هاي  هاي هنري و تمايالت و توانمندي غرافيايي عوامل فرهنگي و زمينهتحوالت تاريخي و ج

عنوان عاملي در انتخاب اين   اين نيز بهزيراتوان ناديده گرفت  اي اين منطقه را نيز نمي قومي و قبيله

گيري  اي براي شروع و شكل ها مقدمه عنوان پايتخت دخيل بوده است و همچنين اين زمينه شهر به

  .ناميم شده است كه ما امروز آن را مكتب قزوين ميمكتب خاصي 

عنوان پايتخت پذيراي شاه و گروه كثيري از همراهان و مالزمان او شده كه  اكنون قزوين به  

 از جمله نقاشي ديواري نيز شكل ،دن هنرمندان آثار هنريمبا آ. هنرمندان نيز جزو اين گروه بودند

ستون   كه كاخ چهل، شاه عمارت سلطنتي خود را،ي قزوين پايتختةگرفت كه در همان سالهاي اولي

هايي بر   ساخت و به منظور آرايش و زيبايي اين بنا از هنرمندان خواست تا نقاشي،ناميده شد

ها و تزئينات ديواري در توضيح مكتب   اين نقاشيةهاي كاخ رسم كنند كه بررسي شيو ديواره

ها در واقع همان  ديوارهاز ي كه اين تصاوير ا گونه  به،نقاشي قزوين جايگاه خاصي دارد

هاي خطي بوده كه بر ديوارها نقش  ها و نسخه آرايي ها و تصاوير كوچك كتاب نمايي نقش بزرگ

 جديد از نقاشي اي عنوان شيوه بسته و در اين بين مراحل تدوين و تكامل خود را سپري كرده و به

 جديد، پرداخت، ةدر اين شيو. استيعني نقاشي تصاوير كوچك در مقياس بزرگ بوده 
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ها و تناسبات درست  هاي ناب و يكدست و طراحي شخصيت كارگيري رنگ هها و ب گيري قلم

ها اجرا شده است كه  تصاوير همراه با موضوعات حماسي و رزمي و بزمي همانند تصاوير كتاب

هايي   اما در بررسي.رود شمار مي زي براي سير تكاملي مكتب قزوين بهادر واقع اين حركت، آغ

 در اين دوره و مقارن با اين اقدامات هنر ،ايم پردازي و تصويرسازي كتاب داشته كه در باب نسخه

كه هنرمندان اين  پردازي از حمايت كمتري برخوردار بوده تا جائي تصويرسازي كتاب و نسخه

در اين بين . نددليل عدم حمايت شاه به شهرها و حتي كشورهاي همسايه مهاجرت كرد خطه به

هاي اجرايي مكتب هرات و خود بهزاد بوده شاهد آثاري هستيم  توجه به تك پيكره كه از نمونه

صورت خاص به آن توجه شده است در قزوين نيز  نگاري كه به كه ساختار پرداختن به پيكره

 هاي جداگانه در معرفي شخصيت صورت تك پيكره اين مرقعات و تصاوير به. يابد رواج مي

اين فن كه تاكنون خاص دربار شاه و در . گرفت  انجام ميبضاعت شاهان و درباريان و افراد كم

كه علت آن دلزدگي (دليل حمايت نشدن اين هنر توسط شاه و درباريان  خدمت درباريان بود به

د و هاي نقاشي در سطح شهر داير گردي در بين مردم رونق پيدا كرد و اولين كارگاه) شاه از هنر بود

 همچنين عاملي براي شيوع هنر و حمايت آن ،رابت و نزديكي هنرمندان و مردمق براي يهاي زمين

  . قرار گرفتبضاعت  مردم و افراد كمةاز طرف عام

هاي متنوع و رقابت در بين هنرمندان آغاز شد كه  رو هنر بسط يافت و پردازش شيوه از اين  

 جديد ةاين شكل و شيو. رود شمار مي  قزوين بهگيري مكتب اين خود عامل مهم ديگري در شكل

عنوان اولين هنر ابداعي  گيري مكتب اصفهان به تا آن حد قوي و پرجايگاه بود كه بر روند شكل

اما با بررسي . اند كه هنرمندان آن را خاص مكتب اصفهان دانسته تأثير زيادي گذاشت تا جائي

اي خاص  صورت تخصصي و حرفه ها به ك پيكرههاي محققان غربي و ايراني پرداختن به ت گفته

همچنين . دهد وجود مكتب مستقل قزوين را نويد ميه  قزوين است و به عينةطراحان تك پيكر

وجود  بههاي خطي كه در اوايل اين دوره شكل گرفت، آثاري   نسخهةها در تهي عالوه بر تك پيكره

د؛ بلكه در تصويرسازي اين رك پيروي نمياز مكتب هرات تيموري و مكتب تبريز ديگر كه آمد 

رو مكتب   ناگفته نماند كه آن شيوه نيز خود دنباله؛ مشهد پيروي كردهةهاي خطي از شيو نسخه

اما آنچه در اين شيوه مهم بوده اين است كه عناصر تصاويري و پرداخت رنگ، . تبريز بوده است



 

  

1005   ) دوم قرن دهم هجريةنيم(بررسي و معرفي مكتب نقاشي قزوين 

هنرمندان در تكميل و معرفي .  تبريزتر است تا به سازي و فضا به مكتب قزوين نزديك شخصيت

زنند و در عناصر و تناسب  هاي خطي مي مكتب خاص نقاشي قزوين دست به تصوير نسخه

هنرمندان . رسند سازي آن به ابداعات جديدي مي آميزي و شخصيت ها و رنگ بندي پيكره تركيب

  آثار افتد به خلق اق مياسماعيل دوم اتف  در تالش براي ثبت و معرفي اين مكتب كه در زمان شاه

هاي خطي  تري را در تصويرسازي نسخه  مستقلة كه در نوع خود شيوزنند دست ميجديدي 

گيري مكتب اصفهان   اين طرز پردازش تصويرگري مكتب قزوين در شكلوگذارند  جاي مي به

  .تأثير شگرفي داشته است

ها كشيده شده و از حالت  رههاي اين دوره سرها به نسبت اندام كوچك شده و چه در نگاره  

حيدري و دستارهاي بلند صفوي جاي خود را به   تاج ق۹۶۷تا اواخر سال . اند بيضي بيرون آمده

كردند و در  تري استفاده مي جوانان از دستارهاي كوچك. انواع ديگري از دستارها داده است

ها نيز از حالت   صخره.پيچيدند هاي كوچكي مي لااي پوست خزشان را فقط با شه مواردي كاله

 آخر، شاه طهماسب موضع ضد ةدر ده. دار بيرون آمده و پيچ و تاب كمتري به خود گرفتند بافت

ها بود كه ابراهيم ميرزا را از مشهد به قزوين فرا  اش را اندكي تغيير داد و در همين سال هنري

بي بود از شيوة نگارگران ار شد كه اين مكتب تركيدخواند و با آمدن او مكتبي از نگارگري پدي

و برداشتي از مكتب ) ق ۹۸۰متعلق به ( اسدي، ةقزوين و برداشتي از مكتب تبريز؛ كه گرشاسبنام

هاي  هاي جوانان آن دوره با چانه ويژه حالت چهره هاي افراد به تبريز كه متأثر از حالت چهره

ها  ها ساده و طراحي صخره گارهبندي ن در اين مكتب تركيب. دار بودند، به تصوير كشيده شد چاله

رتأللو پها همچنان تابان و  تر به چارچوب تصوير و رنگ تر و چسبيده ها بزرگ  اندامةتر، انداز ساده

  ۹.اند نقاشي شده

ندتر از آن ياين ناخوشا.  از حاكميت مشهد بركنار شدم۱۵۶۹/  ق۹۷۶ابراهيم ميرزا در سال   

  ق۹۸۳در سال  ۱۰.خوشنويسان درباري از او گرفته شودبود كه امكانات استفاده از نقاشان و 

اسماعيل دوم به لحاظ .  تخت سلطنت نشسترجاي پدرش شاه طهماسب ب اسماعيل دوم به

تنها پس از فوت و سرپيچي از دستورات پدرش مدت بيست سال را در زندان سپري كرده بود 

 اسماعيل ميرزا را براي ةمدت طوالني بازداشت روحي. وي بود كه از زندان رهايي يافت
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هاي بسيار نسبت به   كوتاه سلطنت وي همراه با خشونتةفرمانروايي آماده نساخته بود، و دور

 بر تخت نشست برخي از ق ۹۸۴كه اسماعيل دوم در سال   هنگامي۱۱.اش بود افراد خانواده

او تدوين .  احيا كردنگارگران تبريز و مشهد و شيراز را به قزوين فراخواند و كارگاه سلطنتي را

 هرگز به پايان شاهنامه را به هنرمندان كارگاهش سفارش داد كه ظاهراًاز يك نسخه مصور 

هاي شاهي را به آن زمره از نگارگران و  شاه اسماعيل دوم در حدي اندك حمايت ۱۲.نرسيد

  . عثماني مهاجرت نكرده بودند، بازگرداندةخوشنويسان ايراني كه به هند و تركي

مانده از   باقية نگار۵۳ايد بتوان محدوديت ميزان هنرپروري شاه اسماعيل دوم را از روي ش  

  درباري و مقرراتي نقاشي اي كامالً  برآورد كرد كه همه به شيوه،نام او يافته به  بزرگ تدوينةشاهنام

جام داد، اما هاي زيادي ان اشاره به اينكه شاه اسماعيل دوم براي رسيدن به حكومت قتل ۱۳.اند شده

خود  شاه خود شخصي هنردوست بوده و هنرپروري پدرش و جدش شاه اسماعيل اول را نيز در

فردي در ه  خود دست به آفرينش منحصر بة ماه۱۸داشته است، كه در مدت كوتاه حكومت 

رت اي از قد نمونههم اي ناتمام ماند و اوراق شده باقي است كه  تاريخ نقاشي ايراني زد كه به گفته

وفاداري نقاشان به شاه اسماعيل دوم را هم كند و  توانمندي حمايت شاه از هنرمندان را اثبات مي

عنوان اثري ماندگار در مكتب نقاشي قزوين  رساند كه نسبت به فرمان او در تدوين شاهنامه به مي

 استادان العابدين، بيك و ميرزين نقاشاني مثل مظفرعلي، صادقي. فرسايي آن زدند دست به قلم

)  بريتانياةنگهداري در كتابخان( اسدي را ة خطي گرشاسبنامة شاه طهماسب بودند كه نسخةكتابخان

از ديگر . بودند دربار ة شاه اسماعيل دوم نيز نقاشان خاصةاينان در دور ۱۴.به تصوير درآوردند

 سلطنتي ةخانبيك افشار است كه نخستين همكاري وي با كتاب  صادقي،نقاشان بنام دربار شاهي

پس از مرگ شاه طهماسب در قزوين ماند و وي . هايي براي گرشاسبنامه بود همزمان با خلق نگاره

از ديگر نقاشان مطرح كه در  ۱۵. شاه اسماعيل دوم مشاركت داشتةهاي شاهنام در ساختن نگاره

ك، بي گرجستاني، محراب، نقدي  بيگ توان به سياوش تكميل شاهنامه مشاركت داشتند مي

با كشته شدن شاه اسماعيل دوم توسط مخالفانش و با . ديلمي اشاره كرد  مراد واصغر كاشي علي

با برتخت نشستن وي آن . همكاري سران قزلباش، برادرش محمد خدابنده بر تخت نشست

  . ي هم از هر نوع فعاليت هنري هنرمندان مضايقه گرديدئپشتيباني جز
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هاي بسياري بوده با خشم  وم كه همراه با خشونت كوتاه سلطنت شاه اسماعيل دةدور  

هاي پياپي و كوركردن  خونخواهي فرونشست و قتله خانواده و سران قزلباش وفادار به پدرش و ب

خروش شد و حاميان قزلباش با شاه اسماعيل دوم به  اش باعث اين خشم و اعضاي خانواده

مرگ شاه اسماعيل دوم در سال . اختندمخالفت پرداختند و موجبات قتلش را با ترياك فراهم س

زيرا نابينايي سلطان محمد خدابنده كه .  سلطنتي بودة مهلكي بر پيكر نگارخانة ضربق ۹۸۵

درنتيجه . آمد شمار مي اي بر درك آثار تصويري و نيز نگارگران به جانشين وي شده بود مانع عمده

به دست  خود براي دومين بار نگارگران سلطنتي در قزوين مجبور شدند براي تأمين معاش

 شيخ ،اهللا محمدي اي به عثماني و هندوستان و تعدادي ديگر نظير حبيب ند و عدهبزن مهاجرت

  ۱۶.بيك به هرات و مشهد مهاجرت نمودند  صادقيمحمد و احتماالً

هاي   حتي نسخه، خطي مصور نشدة سلطان محمد خدابنده هيچ نسخةسال در حكومت ده  

طور ضعف روحي و جسماني وي  م؛ و اين ضعف بيماري چشم سلطان و همينپراكنده و ناتما

در . شد و تمايل به رهبري ايران نداشت بود كه باعث سپري شدن وقت ايشان در حرمسرا مي

نگاري توسط هنرمندان  بر تك پيكرهاً  سلطان محمد وضعيت نقاشي ايراني در قزوين صرفةدور

گيري  روند شكل. يافتند ي حمايت از كارهاي بزرگ نميشد زيرا حامي معتبري برا خالصه مي

 و هنرمندان واقع شد دوم قرن دهم دوباره مورد خلل و سردرگمي ةمكتب نقاشي قزوين در نيم

كارگيري فنون  هدوش بدون حامي راهي ديگر مناطق شدند و اسلوب تصويرسازي و به خانه ب

 از عناصر تصويري در مصور كردن سبمنا ةها و استفاد گيري از پيكره آميزي و قلم رنگ

اما هنرمندان وفادار . ري پيدا كردياي در هرات و بخارا رشد چشمگ اي خطي و تك پيكرهه نسخه

 قزوين و دربار شاه طهماسب و شاه اسماعيل دوم به تصوير كردن مرقعات و ةبه ميراث گذشت

  .سازي روي آوردند پيكره تك

با اين شروع  ۱۷. هنر عقيم ماندة عرصق ۹۹۵در سال عباس اول  رو تا جلوس شاه از اين  

 و صنعتكار به رشماري نقاش و خوشنويس، معما  از نو رونق يافتند، تعداد بييهنرهاي ايران

هاي تازه را  ارزشمند گذشته و اجراي سفارش خدمت شاه جديد درآمدند و كار مرمت آثار

  ۱۸.برعهده گرفتند
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 شاهي به ة آسودگي خاطر در كنار شاه جوان و در كتابخاندر اين بين هنرمندان با آسايش و  

حمايت شاه باعث شد هنرمندان مهاجرت كرده به دربار . اي خطي پرداختنده تصويرسازي نسخه

 شاهي را ةرياست كتابخانبود كه  »بيك افشار  يصادق«فراخوانده شوند و ارشد اين هنرمندان 

 ةان و طراحان ديگر به مصور كردن تصاوير شاهنامبرعهده گرفت و در كنار او هنرمندان، نقاش

اي گرفت و تا سال  عباس پرداختند و آثار تصويري هنرمندان مكتب نقاشي قزوين جان تازه شاه

 ما شاهد آثاري از اين دست با عناصر تصويري خاص از اين مكتب نقاشي هستيم كه در ق۱۰۰۶

  .اند تغييرات كمي به اجرا درآمدهتغيير پايتخت از قزوين به اصفهان همان عناصر با 

 شاه ة مكتب قزوين بايد از شاهنامة خطي نقاشي شدةدر بين معرفي آثار ارزشمند نسخ  

از قلم متمايز دو استاد نقاشي )  چستربيتيةنگهداري در كتابخان) (ق۱۰۰۶ -۹۹۶(عباس نام برد كه 

 در كارگاه شاه عباس با  وبودند) رضا عباسي(و ديگري جوان ) بيك صادقي(كه يكي سالخورده 

گرايي بهزاد وفادار  يكديگر رقابت داشتند به تصوير كشيده شده، هر دو نگارگر به نسبت به واقع

سهيلي   انورةاز آثار ديگر اين دوره با سبك و سياق مكتب نقاشي قزوين بايد از نسخ. بودند

هاي درباري  محدوديتبيك در ترسيم اين نسخه فارغ از   صادقي۱۹.نام برد)  هجري۱۰۰۲(

 مكتب ةهاي خطي شيو در بررسي نسخه. ش را تجربه كندا عالقه نگاري مورد توانست پيكره

نقاشان گمنام .  داردينقاشي قزوين كتب معرفي شده نشان از توانمندي آثار تصويري نقاشان قزوين

با اين همراه ها   نام ايران در اين شيوه بعدها به دنيا معرفي شد و تا اين زمان اينيتاريخ نقاش

  .هاي خطي كمتر شناخته شده بودند نسخه

 دوم دهم قمري كه با تحوالت سياسي و ةگيري مكتب نقاشي قزوين در نيم در بحث شكل  

همراه بود اقتصادي و همچنين تعصبات مذهبي گريبانگير هنرمندان در فراز و نشيب تحوالت 

 نگارگري و ةدي در كنار مكاتب ثبت شد منحصر به فرةگيريم كه شيو اينچنين نتيجه مي

هاي خطي و  تصويرگري از نسخه ساختار. جاي گذاشته شد هاي خطي به تصويرسازي نسخه

رود كه  شمار مي هاي مهم اين مكتب به نگاري از ويژگي  نقاشي ديواري و همچنين تك پيكرهةشيو

تأثيرات . ادوين نسبت د به قزق ۱۰۰۶ تا ق ۹۵۵هاي  توان آثار نقاشان را در حدود سال مي

 كمي و كيفي گرفته شده در مكتب نقاشي قزوين همانند ديگر مكاتب نقاشي ايران ةزيباشناسان
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عنوان يك   همراه است كه اين تأثيرات در ساختار نقاشي ايران بههايي شباهت بوده اما با تفاوتها و 

كه از طرف بهزاد راهنمائي د بوعنصر منحصر به فرد، و تابع مقررات اشاره شده در مكتب هرات 

 جايگاه نوشتن ، نقاشي، رسم جدولةشد و تمام تصويرگران تابع آن بودند، و آن تنظيم صفح مي

بندي بوده است كه در اين قاعده مكتب نقاشي قزوين  متن و حاشيه و توجه به ساختار تركيب

صويرسازي پرداخته است و آن هاي ارائه شده به ت  اما با جسارت با قالب،تأثير قابل توجهي گرفته

هاي   بجا از رنگةبعدي استفاد مورد. باشد عنصر انسان در صفحه مي توجه وافر به اهميت فضا و

باشد، كه فضاي حاكم و  هاي معقول اشخاص و پرهيز از ذهنيت درونگرا مي خاكستري و نسبت

ون از فضاي معماري  بيشتر در فضاي آرام طبيعت و گستردگي دشت و كوه در بير،موضوعيت اثر

 كه ،هاي حاكم در مكتب هرات بوده اين نوع تأثير نيز از ويژگي. باشد حاكم در چارچوب خود مي

هاي درخشاني كه هنگام سير تدريجي  هاي فصل بهار و پس رنگ ها و جلوه ها و باغ  گلةمنظر

ي طبيعي با نقاشي از رنگي به رنگ ديگر از شدت آنها كاسته نشده است و همچنين دورنماها

دست هنرمند قوت  بهاما قدرت تمام و كمال . هاي نقاشي شده به شكل اسفنج است ها و تپه كوه

 او تحول پيدا كرده و تأثير شگرفي در آفرينش و انتقال ميراث از مكتب ةگرفته و نگاه متحوران

  .شود كه به امتيازات آن اشاره شد هرات در قزوين متجلي مي

اي كشور نظر شاه نبود؛ و   قزوين با هنرمندان شهرهاي حاشيهةالسلطنارتباط تنگاتنگ دار  

هاي موجود شاه در هر  وقت از هنرمندان كم نشد و طبق بررسي ناگفته نماند كه حمايت شاه هيچ

آورد و  كرد و هنرمندان خاص را گردهم مي اي تأسيس مي شد مكتبخانه منطقه كه دارالسلطنه مي

پس . نگاشتند ميآنها را كشيدند و يا   وقايع را به تصوير مي،داختندپر به تصويرسازي ميآنها 

توان  در اين زمان نيز مي نبوده بلكه ي شاه طهماسب نيز از اين قاعده مستثنةقزوين پايتخت دور

جز مكتب شاهي در قزوين  هايي به از آن پس نقاشخانه. توجه داشته استبه هنرمندان   شاهگفت

هاي شهرهاي مجاور شيراز و   توجهي به اجرا درآمد كه در بين شيوهتأسيس شد و آثار قابل

كه مكتب اصفهان از مكتب قزوين  تأثيرگذار شد تا جايي) قرن دهم هجري(مشهد، بخار و هرات 

  .سرچشمه گرفت

  :دكرتوان به موارد مهم اين دوره تأكيد  در يك بازبيني كلي به مطالب اشاره شده مي  
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ماندگاري در تاريخ نقاشي   تركمان پديد آمد و آثار وز تركيب هرات مكتب قزوين اةشيو -۱

   ؛ايراني بجا گذاشت

  ؛گرايي و فضاسازي لحاظ شده در مكتب هرات تكامل يافت در اين شيوه، طبيعت -۲

  ؛نگاري منحصر به فرد بوده است  تك پيكره،در پرداختن به طراحي -۳

دن كادر تصوير و ارتباط فضاي درون با بيرون هاي متفاوت، شكسته ش بندي تركيب در مورد -۴

  ؛ صورت گرفتيصحنه تحول چشمگير

 زندگي و طراحي حاالت افراد با تأثير از مكتب هرات اما با تفاوت ةهاي روزمر صحنه -۵

  ؛ به اجرا درآمديچشمگير

 تصويرگري و ة خطي در عرصةنقاشي ديواري در تحولي بنيادين كه به جبران كمبود نسخ -۶

  ؛ مكتب اصفهان شدةارنگاري شكل گرفته بود خميرمايديو

نگاري در قزوين به اجتماع مردم   تك پيكرهبا كم شدن شاه طهماسب، نقاشي و خصوصاً -۷

  ؛هاي خصوصي نقاشي در قزوين داير شد كشيده شد و اولين كارگاه

ي  مكتب هرات بود به شكلةشناسي مكتب قزوين كه صورت متحول شد ساختار زيبايي -۸

شناسي كه متفاوت از ديگر  مستقل در ميان ديگر مكاتب خودنمايي كرد و اين عناصر زيبايي

  . مكتب اصفهان قرار گرفتةماي اي جديد بود دست گونه مكاتب و به
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  ؛محمد تصوير معراج سلطان -۱

  ؛ شاه طهماسب ميرزاعليةتصويري از شاهنام -۲

  ؛رعليطهماسب مظف  شاهةتصويري از شاهنام -۳

   ؛ميرزا علي، قزوين) شازده با قوش(نگارة  -۴

  ؛چوگان بازي، مظفرعلي قزوين -۵

  ؛جوان نشسته در حال خواندن، شيخ محمد، قزوين -۶

  ؛اساليدهايي از اوراق تك برگي ميرزا علي، مظفرعلي -۷

  ؛)العابدين ميرزين( اسدي ةگرشاسبنام -۸

  ؛اوراق تك برگي علي اصغر كاشي -۹

بيك،  مراد، محراب، نقدي بيك، بيك، سياوش اه اسماعيل دوم، صادقي شةنسخ -۱۰

  ؛اصغر كاشي العابدين، علي ميرزين
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  .بيك  انوار سهيلي، صادقيةخسن -۱۲
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