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 ترویجي -علمي

 

 چکيده
شناسی و نیز از حیث بینشیی، بیا    صور خیال در شعر و نگارگری ايرانی، از حیث آفرينش هنری و زيبايی

های گوناگون  نگارگری از مضمون پذيریتأثیريکديگر پیوندی تنگاتنگ دارند و اين پیوند وثیق، به سبب 

اسیتیاد  از معیانی   ای از عصیر صییوی    های اين پیووهش، در برهیه   شعر و ادب پارسی است. بنا بر يافته

خوش تغییر  وران و هنرمندان دست ها از زوايايی نامتعارف ترسیم و لحن سخن اگونه، سبب شد نگار معمّ

شود. از آنجا که هر عصر لحن ويوۀ خود را داراست، شاهد پوواک اين لحن در شعر و نگارگری اين عصیر  

های واژگانی بدل شد و تأکید بیر صیناي     ازیاين عهد به ب های ادبی آرايههستیم؛ تا جايی که بسیاری از 

گرفیت. بیر اسیار فرةییّن ايین      پیشی در شعر اهلی شیرازی و شاعران عصر صیوی خیال  لیظی از صور 

توان مصداق تصويری پیدا کرد؛ بر اين مبنا، پرسش اصلی  های واژگانی، می پووهش برای بسیاری از بازی

های اشیعار ايین    داری آرايه نگارگران مکتب اصیهان به آيینه گونه طرح شد  است که آيا  اين پووهش اين

انییده هییدف ايیین پییووهش نیییز يییافتن پاسییخ ايیین پرسییش و اثبییا  فرةیییّه بییه روش    دور  پرداختییه

 ای است. توصییی با استیاد  از مناب   کتابخانه ی تحلیلی
 

 .های ادبی، صور خیال مکتب اصیهان، اهلی شیرازی، آرايه های کليدی: واژه
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 مقدّمه .1

در عصر صیوی نُه شا  بر سرير قدر  نشستند و بیش از دو قرن سلطنت کردنید و در ايین   

  اين سلسله، شییخ  نیای بزرگوجود آورند.  زمان توانستند دولتی بر دو پاين دين و ملیّت به 

اواسی  قیرن دهیم    غرب ايران بود. در  ای از صوفیّان شمال  الدّين اردبیلی، رهبر طريقه صیی

ان از مییذهب تسیینون دور شییدند و مییذهب شیییعه را پذيرفتنیید.   هجییری قمییری، صیییوي 

سیالگی، پیا از پییروزی بیر الونیدمیرزا، واپسیین فرمیانروای         اسیماعی  اوّل در پیانزد    شا 

هجیری در انیدو     930افکنید. وی در   قويونلو، به تبريز وارد شد و سلسلن صیوی را پیی   آق

رجیب   19اسب که فق  يیازد  سیال داشیت، در    شکست چالدران درگذشت و پسرش، تهم

تهماسب حامی هنر و هنرمندان بود؛ امّیا در اواخیر    همان سال وارث تاج و تخت او شد. شا 

ای در پیش گرفت و باعث رنجش خاطر هنرمندان شید. تعصّیبا     عمر، زهدپیشگیِ فزآيند 

کیه محتشیم از    طیوری   های شعری رخ دهد؛ بیه  باعث شد تغییر مهمّی در قالب ومذهبی ا

سیال   54تهماسیب   مدح پادشاهان ايیران بیه میدح پییامبر و ا ّمین اطهیار روی آورد. شیا        

اسیماعی    ق به شا 984از وی نٌه پسر باقی ماند. پا از او، تاج و تخت درو فرمانروايی کرد 

ق  985حیدود  کیرد.   تخلوی  میی  « عیادلی »دوم رسید که ذوق شاعری داشیت و در شیعر   

اش بیه   تیوجّهی  تهماسیب رسیید کیه کیم     خدابند ، فرزند نابینای شیا  حکومت به محمّد 

شیدن هنرمنیدان در دورۀ    موةوعا  فرهنگی و هنری، باعیث رنجیش خیاطر و پراکنید     

محمّید   عبّیار اوّل، فرزنید سیلطان    ق سرير قدر  به شا 994سالن او شد. در  حکومت د 

مله مناف  ملویی قیرار داد.   خدابند  رسید. او هنر را در خدمت اهداف سیاسی خويش، ازج

بر تخیت سیلطنت نشسیت و در    صیی(  )شا میرزا صیوی  اش سام عبّار اوّل، نو  پا از شا 

همچون جیدّش   دومعبّار  سالگی به قدر  رسید. شا  در هشت دومعبّار  ق، شا 1052

مییرزا بیا نیام     رسییدن صییی   مند بود. با به سیلطنت  به هنر و ساختن ابنین عمومی عالقه

ای از   سیرعت وارد دور   ق، سلسلن صیوی و به ديگر سخن، ايران، به1077سلیمان در  شا 

ق فرمیانروايی کیرد. در   1135حسین به قدر  رسید و تا  سلطان شا  1106زوال شد. در 

ای نسیبتا    زمان او سلسلن صیوی ساق  شد. بنا بر آنچیه گیتیه آمید، دورۀ صییوی، دور     

، هنر و ادبیّا  در اواخر اين ه باور بسیاری از پووهشگرانکه ب طوالنی و پُرفرازونشیب بود

تهماسیب   ويو  در عهد شا  در اين دور  مصوّرسازی کتاب، بهدور  رو به انحطاط گذاشت. 

آرايیی   ، از رونق کتابشويم به اواخر اين عهد نزديک میرفته هرچه  يابد؛ امّا رفته رواج می
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تیدري،، گسسیت بیین نگیارگری و      شیود و بیه   باب می )رُقعه(برگ  های تک کاسته و نگار 

 دهد.   ادبیّا  رخ می

اگر میروض ما تأثیر ادبیّا  بر نگارگری باشد، فرةیّن اصلی اين پووهش ارتبیاط بیین   

های اين عهد است؛ به ديگر سخن در ايین دور ، نگیارگری    های ادبی با برخی نگار  آرايه

 الگیو د و در ادبیّیا  و نگیارگری شیاهد تغیییر     شو های ادبی بدل می به زبان بصری آرايه

های بصری  های ادبی و آرايه هستیم. هدف اين نوشتار نیز يافتن تطابق و تناظر بین آرايه

در اين دور  با تکیه بر اشعار اهلی شیرازی است و بر اين پايه، پرسش اصلی اين پووهش 

هیای شیعر عصیر     آرايیه نیز به اين صور  طرح شد  است که چه تنیاظر و تطیابقی بیین    

هیای ايین عهید وجیود دارده ُپرواةی  اسیت کیه پرسشیی چنیین کلویی،            صیوی و نگار 

شد  در شیعر عصیر    تری را در پی دارد؛ از جمله اينکه موةوعا  مطرح های فرعی پرسش

 صیوی ناشی از چه شرايطی است و چه بازتابی در نگارگری اين عهد داشته استه 

ها، ايین نوشیتار در چهیار جُسیتار تنظییم       تن پاسخ پرسشبرای آزمايش فرةیّه و ياف

شد  است: در جُستار نخست، شراي  سیاسی و اجتماعی، وةی  میذهب و ديین، ذوق و    

انديشن جام  عصر صیوی، وةعیّت اقتصادی و هنر و ادب اين دور  بررسی شید  اسیت؛   

بیّیا  و نقواشیی   گیامی اد  ، به صُورخیال در شعر و نقواشی عصر صیوی و همدومدر جُستار 

هیای   در اين دور  توجّه شد  است؛ در جُستار سوم، نگارگری مکتب اصیهان و تأثیر آرايه

هیای   های ادبی مورد مُدّاقه قرار گرفته و در جُستار چهارم، به تطبیق آرايه شعری بر آرايه

کتیب  هیای م  وران اين دور ، خاصّه اهلی شیرازی، با نگار  های واژگانی سخن بدي  و بازی

 اصیهان پرداخته شد  است. 

 نچه نوشته آمد، چارچوب نظری محی  بر اين نوشتار به اين شرح است: بر بنیاد آ

ی نمادهای تصويری هرچند که ساختن اوةاع خاصّ باشند، غالبا  در فرهنگ، هنر و 1

و ها ماهیّت  وترين آن نمادهای بسیاری هستند که مهم. ها ريشه دارند حافظن تاريخی ملوت

فردگرايی در فضای فرهنگی ايران   جمعی دارند، نه فرعی. پا از حملن مغول أمنش

های  ساز انديشه های جمعی که زمینه بیشتر رواج يافت و اين امر موجب شد  ارزش

 شود.   رنگ بزرگ است، کم

نقواشی ايرانی اغلب از ادبیّا  الهام گرفته اسیت؛   (Oleg Grabar)ی به اعتقاد اولک گرابار 2

امّا در واق  روابطی میان اين دو گونن هنری وجود دارد که از سط  رابطن مستقیم مییان  

تر  اين پیوند وثیق )تیموری(برخی از ادوار  . در(73: 1396)گرابار،  رود میمتن و تصوير فراتر 
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  اجتماعی و سیاسی شاهد گسست بین اين خاطر شراي به )اواخر صیوی(شد و در مواردی 

 دو هستیم.

ی عواملی چون ُزهدپیشیگِی فزآينیدۀ برخیی شیاهان، شیراي  نامسیاعد دربیار و گريیز         3

نکیردن دربیار از شیاعران و هنرمنیدان،      هنرمندان و شاعران از بیوتا  سلطنتی، حمايیت 

هیای   در بیین اليیه   نشینی و نیز رشد طبقن تجّار، باعث شد شعر و نقواشیی  خانه رشد قهو 

 میانی مردم نُض، يابد. 

هیای   های ادبی و سیواد بصیری در نگیار     نوشتار حاةر، يافتن تطابق آرايهمطم  نظر 

ادبیّا  و نگارگری بیه روش   یالگوتغییر  ن با اشعار اهلی شیرازی در هنگاممکتب اصیها

ای است. در ايین وجییز  نُیه تصیوير بیرای       بخانه توصییی با استیاد  از مناب  کتا ی تحلیلی

 گرفته است. رسؤاال ، مورد مُداقه قراپاسخ به  اثبا  فرةیّه و 

ويیو  دو کتیاب    رغم تحقیقا  بسیار ارزشمند دربارۀ رابطن ادبیّیا  و نگیارگری، بیه     به

اثیر ولیش    نگیارگری و حامییان صییوی   اثر ی.آ.پولیاکوا و  (1382) ادبیّا  ايرانینقواشی و 

بیا عنیوان    رسالن دکتری اصیغر جیوانی  در که فرهنگستان هنر منتشرکرد  است،  (1385)

، تیألی   تعامی  ادبیّیا  و هنیر در مکتیب اصییهان     ، کتاب (1383) اشی اصیهانمکتب نقو

شناسیی   زيبیايی ، (1383) از سیرور شمیسیا  بدي  نگاهی تاز  به، (1385) ابوالقاسم رادفر
 از سییدمحمّد راسیتگو   آرايیی  هنیر سیخن  ، (1393) ازیالدّين کیزو  از میرجالل ادب پارسی

 گردهمیايی مکتیب اصییهان در ايیران    و   (1390) از محمود فضیلت زبان تصوير، (1398)

انید،   های مکتب اصیهان پرداخته از اين منظر که نويسندگان مقالن حاةر به آرايه .(1387)

 توجّهی نشد  است و اين مقاله در نوع خود کامال  بدي  است.به اين مبحث 


2جُستار نخست 

2-1 شرایط سياسي اجتماعي 

آغاز و پايان دورۀ صیوی متوضاد است؛ آغازش با سامان و ثیرو  همیرا  اسیت و پییروزی     

پرسیتی. از میانین ايین     دستی و اغتشاش و خرافه امامی، و سرانجامش با تهی شیعن دوازد 

عّبیار، بیرای تعیامال  اجتمیاعی و توسیعن روابی  انسیانی         دور ، در زمان حکمرانی شا 

مراسم سوگ و سرودهای مذهبی و ملوی، چوگیان و کُشیتی   تدابیری تمهید شد؛ از جمله 

شدن صنوف و طبقیا  مختلی     ها و جم  خانه ها و شربت خانه يافتن قهو  و معرکه و رونق

های اين عصیر   خانه آمدن شاعران و خُنیاگران و هنرمندان در قهو  در اين اماکن. گرد هم

هیا رواج   هم نبود؛ از جملن ايین آفیت  آفت  ای نو و مورد اقبال را رقم زد که خود بی تجربه
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احتمیال، دمخورشیدن شیاعران و     بیه  .(242: 1385)حسیینی،  مواد افیونی و شرب خمر بود 

 هنرمندان با نااهالن و ... نیز، تحت تأثیر همین فضا و شراي ِ حاکم بود  است.
 

 . ذوق و اندیشۀ جامعۀ ادبي عصر صفوی2-2

آشنايی با افق انديشه و ذوق ادبی هر عصر، شرط اوّل و اساسی در شناخت هنر و ادبیّا  

ای دارد؛ اين لحن، پوواک انديشه و ذوق و نیوع آگیاهی    آن عصر است. هر عصر لحن ويو 

طیور اجمیال    بیه   (.17: 1385و خیاتمی،   25: 1385)فتیوحی،  حاکم بر جامعن آن عصر اسیت  

 توان به اين شرح برشمرد: صر صیوی را میهای جامعن ادبی ع مشخصّه
 

 . گسست از تاریخ و سنّت2-2-1

شیود.   وةوح احسار می در ادبیّا  سبک هندی، گسست از سنوت قديم و شعر فارسی به

جیای   دارد تیا بیه    تأکید بر نوجويی و توجّه به مضامین و معانی بیگانه، شاعر را بر آن می

های  در درون خود بجويد و همین امر، باعث رواج بازیمطالعه در آثار سنوتی، خالقیّت را 

 وران اين عهد شد.   واژگانی در شعر سخن
 

 . معاصرگرایي شدید2-2-2

هنیدی در شیعرگیتن، زمینین     -در محاف  ادبی هند، کشیمکش بیر سیر قومیّیت ايرانیی     

روز ارتبیاط فرهنگیی بیا     سیاخت و روزبیه   گسست از سنوت ادبی پارسی را بیشیتر فیراهم   

 گذشته رو به کاستی گذاشت.
 

 . جامعۀ تراژیک2-2-3

عصر صیوی را به فردگرايی کشاند؛ گرچیه    های ملوی و گروهی، جامعن ريختن ارزش درهم

ايران سايه افکند  بود، ظهیور دولیت قدرتمنید      با حملن مغول فضای فردگرايانه بر جامعن

های  ساز انديشه تواند زمینه صیوی نیز دگرگونی چندانی در اين فضا ايجاد نکرد. آنچه می

ی جمعیی و انسیانی اسیت کیه در ايین عصیر چنیدان نشیانی از آن         ها بزرگ شود، ارزش

از  آمییزی اسیت کیه    ت تنیاق  شخصیّيابیم. شاعر عصر صیوی، خاصّه سبک هندی،  نمی

بالد و جهان را به  وار به هنر و استعداد و توانايی و ذوق و قريحن خويش می سويی حماسه

ته سیخن از درمانیدگی،   آورد و از ديگر سیو، پیوسی   تیغ سخن تحت سیطرۀ خويش درمی

در ايین دور  از جملیه    . (61-58: 1385)فتیوحی،  دهید   کسی، تنهايی و ... سر می يأر، بی

هیا هسیتند.    خانیه  توان ديد، قهو  روشنی می هايی که تعام  هنر و مردم را در آن به مکان

د ار از قبی  در تیدارک جیا بیرای خیو     ها به قدری زياد بود  که حضوی  خانه اجتماع در قهو 
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اين موةوع شعر و هنر را بیه داخی     (.119ی   116: 1393)نیکوبخت، خدايار و احمدی، اند  بود 

  و رشید شیاعران طیراز    ها کشید و تا حدودی را  را بر ظهور استعدادهای بالقوّ خانه قهو 

که میرزامحمّدخان قزوينی در پاسخ بیه نامین ادوارد بیراون مبنیی بیر       اوّل بست؛ تا جايی

گونیه بیر    داليی  خیود را ايین    (201: 1394)سییوری،  ان بزرگ در عهد صیوی فقدان شاعر

 شمارد: می

عشری که به زعم ايشان مخیال  ادبیّیا ، شیعر، تصیوّف و      ی تروي، مکتب تشیّ  اثنی ال 

 عرفان بود؛

عبّیار اوّل میی     و هیم شیا    تهماسیب  ی عدم حمايت و تشويق شا ، ادعا شد  است که شا  ب

داشتند مداي  که مَمَّر اصلی درآمد شعرای درباری بود، در وص  امامان سرود  شیود و نیه در   

 وص  آنان.

دربیارۀ شیعر عصیر     ، در میان پووهشگران معاصر،های کلوی گونه قضاو  ايناز نظر سیوری 

ادبیّیا  ايین عصیر را مینح       (Jan Rypka) که يان ريپکیا  سبه فراگیر بود؛ تا جايیلنو صیوی با

عرای بهار نیز بر اين نظر بودند؛ تا اينکه احسیان  الشو خان هدايت و ملک قلی کرد و رةا تلقوی می

 ، (1353) ادبیّیا  عصیر صییويّه؛ ترقویی يیا انحطیاط      يارشاطر با انتشار رسالن خیود بیا عنیوان    
گويد شیعری کیه ممکین     های تند اين افراد را تجزيه و تحلی  و نقد کرد. يارشاطر می ديدگا 

غايت مُتکلو  و مصنوع جلو  نمايد، از نظر خوانندۀ ايرانی کیه در   است به نظر خوانندۀ غربی به

فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن عصیر زيسیته، ممکین اسیت چنیین بیه نظیر نرسید         

ای از فرهنیگ   بیان، قبیول ايین اصی  عالمانیه کیه هیر دور       . با اين (203-202: 1394، )سیوری

ها فرهنگ و هنر بیود    توان عصری که وارث قرن جامعه، حال و هوای خاصّ خود را دارد، نمی

ذوق و هنرمنیدان بسییاری در دامین خیود پیرورد  و تنیور شیعر و         و اديبان و شاعران صاحب

 (.17: 1385)خاتمی، ر انحطاط خواند شاعری را گرم نگا  داشته است، عص
 

 .  وضعيّت اقتصادی2-3

افتییادن تییدريجی را  ابريشییم و ديگییری،  يکییی از رويییدادهای اقتصییادی ايیین دور ، از رونییق

دار نییروی   ها و سوم، ةع  ادامیه  ها بر آب نشینان به قوۀ بَحريّه و سلطن آن يافتن مغرب دست

: 1386)حسیینی،   المل  شید  اعتبارشدن ايران در چرخن اقتصاد بین که باعث بی بود نظامی ايران

ها، رشد طبقن تجّار در اين عصر باعث تغیییر نظیام عرةیه و تقاةیا در      رغم اين ةع  به (.242

سو و عدم اقبیال و حمايیت دربیار از هنرمنیدان و      تاريخ نگارگری ايران شد؛ اين مسئله از يک

 های مصوّر در اين عهد رواج يابد. باعث شد رقعهشاعران از سوی ديگر، 
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 . وضع هنر و ادب2-4

تری داشت؛ زيیرا از   های پیشین جغرافیای گسترد  در اين عهد زبان فارسی از برخی دور 

زبیان فعالیّیت    وران فارسیی  هايی از چین سخن غرب در عثمانی و از شرق تا هند و بخش

اشعار فارسی خیود را در عثمیانی تیدوين کیرد و در     سلیمان قانونی ديوان  کردند. شا  می

ر گورکانی، همايون و اکبیر و جهیانگیر و پیامدگانشیان هیم     شرق، فرزندان ظهیرالدّين بابُ

نجیا کیه هنید     ستودند؛ تیا آ  سرودند، هم هنروران و شاعران را می خود به فارسی شعر می

یوی کیه بیه دو بخیش    تیروجگا  و اقامتگا  ذوق و ادب ايران شد. حتویی سیبک شیعر صی    

 (.243)همان:  اصیهانی و هندی قاب  تمییز بود، به اسلوب هندی شهر  يافت
 

 دوم. جُستار 3
 . صور خيال در شعر و نقّاشي عهد صفوی  3-1

تخیّ ، توانايی ذهن آدمی در آفرينش جهانی فراواقعی و تاز  است، و عناصیر خییال در شیعر،    

شود و تازگی هر شعر منوط به آن اسیت؛   شعر محسوب می ماين هر      عام  اصلی بالغت و جان

به ديگر سخن، خیال به عنوان گوهر اصلی شعر، معیارِ ارزش و اعتبار هنیری شیعر را تعییین    

کند، ظرفیّت زبان را نییز بیرای    کند. خیال عالو  بر آنکه زبان شعر را از زبان نثر متمايز می می

میان در شیعر و   های آن دمان و رَ دهد که خیزابه يش میبرانگیختن عاطیه و غَلَیان درونی افزا

دادن آن در  معنی و هیم در گسیترش   کتمان يابد. تصويرهای شاعرانه هم در ی مینقواشی تجلو

يیابی بیه زيبیايی درون شیعر و درک      ذهن هزارتوی هنرمندِ اين عهد نقش اساسی دارنید. را  

پذيرد؛ زيیرا   های بیانی آن صور  می شیو لذو  آن، از رهگذر شناخت تصاوير و عناصر شعر و 

 گويد: زبان شعر، زبان تصوير است و شاعر به زبان تصوير با مخاطبانش سخن می
ها برای پیکرتراش؛ يا به آواهیا   ماند برای نگارگر؛ يا به سنگ ها می ور به رنگ زبان برای سخن

 .(17: 1374ساز )کزوازی،  برای آهنگ

شعر فارسی با نگارگری ايرانی پیوندی تنگاتنگ دارد و بیدين  بر اين اسار، صور خیال در 

الوجیود   تنید  و واجب ترتیب، خیال و خالقیّت را پیوندی ناگسستنی است؛ هر دو در هم ريشه

تیوان گییت عهید     يابید. میی   نشیند و کمال میی  اند. هنر با اين دو بال در بلندای جمال می هم

خیال در آن بر مدار کمال است و تأثیرش افزون بیر   کمانِ هايی است که رنگین صیوی از دور 

 هنر، در زندگی جاری است.  
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 . اهلي شيرازی3-2

اهلی در عمر طوالنی خود شاهد حکومت سالطین بسییار بیود  اسیت؛ ازجملیه چنید تین از       

قويونلو و قراقويونلو را درک کیرد ، تمیام دورۀ سیلطنت     سالطین تیموری و تمام سالطین آق

نییز در قیید حییا  بیود  اسیت. در       تهماسب اسماعی  را ديد  و دوازد  سال سلطنت شا  شا 

، در میدح او خامیه نیرسیود     تهماسب اعتنايی شا  دلی  بی اسماعی  شعر گیته؛ امّا به مدح شا 

بنا بر سابقن شاهان گذشته و هیم بیرای تیروي، و اسیتحکام      ،اسماعی  از ابتدای کار است. شا 

گونیه   داد؛ امّا پا از استحکام کار و به مرور زمان، طبعیا  بیدين   صلن شاعران را میکار خويش 

 ای رابطیه  ادب و فرهنیگ  با اسار از کهنیز  تهماسب . پسرش شا کرد میامور توجّه چندانی ن

بینییم   ، شاعرپروری و هنرگستری در قامور او را  نداشته اسیت؛ ايین اسیت کیه میی     نداشت

ب زد  و در مدح او شعری نگیته اسیت. ايین رفتیار بیه سیاير شیاهان       اهلی مُهر خاموشی بر ل

همه شیاعران   را در پی داشت و آن  درباری صیوی سرايت کرد و همین امر، کسادی بازار شعر

زيسیتند. از حُسین قضیا پادشیاهان      ذوق ايرانی در زوايای خمول و خبايای مسکنت می خوش

سیويی    ن گسیتردند و شیاعران ايرانیی رو بیه    گورکانی هند چتر حمايت خود را بر سر شیاعرا 

 .  (45-44: 1369، اهلی شیرازی ←)کردند که متاعشان خريدار داشت 
 

 . سبک هندی3-3

انه اسیت و  عراق مملو از مضمون و افکیار صیوفی  شیوۀ شاعران  هرچند سخن اهلی شیرازی به 

رسیم   شیاعران را بیه   زعیم نگارنیدگان، برخیی     ، به(65)همان: سبک هندی را در آن را  نیست 

تیوان ايشیان را در    ديگیر سیخن، نمیی    شیمار آورد؛ بیه     مکتب بیه  توان بی می ،منتقدان غربی

بندی خاصّی گُنجاند. بر بنیاد آنچه نوشته آمید، شیايد بتیوان اهلیی شییرازی را شیاعر        تقسیم

تیاريخ  اهلل صیا در کتیاب   در شعر فارسی برشمرد. به اعتقاد ذبی  الگوسرآغاز تغییر مکتب يا  بی
هندی مبتنی بود  است بر بیان افکار دقییق و ايیراد مضیامین    ، سبک تحوّل نظم و نثر پارسی

بدي ، باريک و دور از ذهن به زبان ساد  و عمیومی کیه مقیدّما  پییدايش آن از فَتیرَ  بیین       

، آغاز شید و در عصیر تیمیوری، خاصّیه در حیوزۀ ادبیی       تدري ايلخانان مغول و ظهور تیمور به

هِرا ، مراح  ترقوی را پیمود و در عصر صیوی به اوج کمال رسید. صیا شأن نزول اين سیبک  

بهار نییز در جلید سیوم     ایعرالشو   ملک(. 72: 1389) داند بار آن دور  می را برآمد  از شراي  رقوت

ن و بافتن مضیمون  دارد که عالقن شاعر به يافت ةمن ذکر احوال جامی بیان می شناسی، سبک

ه و توجّه به صنعت و هنرنمايی، موجب پیدايش سبک پیچیدۀ هنیدی شید و   نو و تدارک قافی

 .(66: 1369) اين شیو  را جامی و بابافغانی از هرا  به دهلی و دِکن و اصیهان سرايت دادند
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عر فارسیی در مسییر   طیور کیه شی    توان گیت همیان  گیری سبک هندی، می در سیر شک 

آمییز خیود در    تحوّل خويش از زبانِ با داللت محدود و محتیوای زمینیی و درنهايیت حکمیت    

سبک خراسانی به زبانِ با داللت نامحیدود و محتیوای عارفانیه و آسیمانی شیعر عراقیی کیو         

کند، به همین شک  و به مرور زمان، از آسمان شعر عارفانن عراقی که در جامی به انتهیای   می

آيد و بیه سیرانديبِ شیعر سیبک هنیدی       رسد، از نردبان شعرِ وقوع پايین می معنوی خود می

 شود.   داخ  می
استخراج مضمون از چیزهای دم دست، ريزبینی نمکیین و بیاالخ  سودجسیتن از اةیالع     

های بیارز   فهم، بازی با کلما ، از ويوگی تر و همه معنوی يک واژ  يا اصطالح، و به تعبیر ساد 

   .(47-16: 1387هندی است )حسینی، سبک 

وجیوی مضیامین ناگیتیه و ناشیناخته بیر هیم سیبقت         وران اين سیبک در جسیت   سخن

کشید و   ورزند که کار به ابتذال می حدّی افراط می جويند و بعضی از آنان در اين مسابقه به می

 (.8 7: 1372پیور،   )آريین تیوان يافیت    ديگر هیچ فکرِ بکر و انديشن بیديعی در اشیعار آنیان نمیی    

حیدّی اسیت کیه صیا ب      پردازی در ايین دور  بیه   گويی و خیال معمّاسازی و معمّاسرايی، تاز 

   (.243: 1386حسینی، به نق  از )« طالب حُسن غريبُ و معنی بیگانه باش»گويد:  می

ويو  غیزل متعلویق بیه ايین سیبک، زبیانِ حیال طبقیا           شعر معروف به سبک هندی، به

هیا،   هیا، طغییان   دّ ممکن شعری مردمی اسیت کیه الهامیا ، عصییان    شهرنشین است و در ح

  در آن منعکا شد  است. تحیواّل   ها، تأثورا ، تصوّرا  و زير و زبرهای زندگی روزمرو انديشه

ای اسیت   های فکیری  سبک هندی متناسب و مرتب  با شراي  اجتماعی و سیاسی و دگرگونی

شکنی يا بیه   سبک هندی اهمّیّت داشت، سنوت داد  است. آنچه در که در همان دوران رخ می

کیرد، شیاعر و    بود. اگر اوةاع اجتماعی و مواهب شخصیی کمیک میی    الگوتعبیر ديگر، تغییر 

هنرمند موفق بود و هرگا  زمینه مساعد نبود، هنرمند در تار و پود سنوت گرفتیار و گیا  خییه    

 (.6-4: 1372قراگزلو،  )ذکاوتیشد  می
 

 ت و نقّاشي. همگامي ادبيّا3-4

انید؛ زيیرا هنیرور و     خیوانیِ ذاتیی داشیته    ادبیّا  فارسی و هنر ايرانی پیوند درونیی و هیم  

، هر دو، بر اسیار بینشیی يگانیه و ذهنیّتیی مشیابه دسیت بیه آفیرينش         ايرانیور  سخن

در بین هنرها نقواشیی ايرانیی اغلیب از ادبیّیا  الهیام گرفتیه        .(41: 1385)رادفر، اند  زد  می

است؛ امّا در واق  روابطی بین اين دو گونن هنری وجود دارد که از رابطن مسیتقیم مییان   

وران  بنابراين، تداوم نگرش اديبیان و سیخن   (؛32: 1383)گرابار، رود  متن و تصوير فراتر می
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گییری   توان بازجُست. در ابتیدای شیک    شدۀ آنان می بازآفرينی را در نگا  نقواشان و جهانِ

سیاختن تصیاوير میادّی، کمتیرين      مشعر فارسی در قالب سبک خراسانی، رودکی با مجسّ

کردن نگرش خود به زيبارويیان و توصیی  عشیق آسیمانی مبیذول       تالش را برای آرمانی

محبوب از مرتبن  دارد. در اين دور  با تالش شاعر برای نزديکی به واقعیّت، شخصیّت نمی

شیايد بیه همیین     (.15-14: 1381، ی.آ.پولیاکووا و ز.ای. رحیمووا)آيد  نايافتنی به زير می دست

های پزشکی،  مانند رساله) دينی سازی متون غیر دلی  در آغاز، نقواشی ايرانی صرفا  برای مصوّر

کیار    بیه  (منثور ادبیی و هنیری  های تاريخی و آثار منظوم و  شناسی، اخترشناسی، رياةیّا ، کتاب گیا 

های آن در اين مقیال نیسیت،    رفت؛ امّا با گسترش تصوّف که جای پرداختن به ريشه می

کشید. در   ديد بازنمايانن شاعر از دنیای متعیّن و ناسوتی به سُرادق اطالق و الهو  پر می

یعیت عبیور   وران، از ظیاهر طب  پیای سیخن    کار ايرانی نییز پیا بیه    اين هنگام نقواشان نادر 

زنند تا به کُنه آن دست يابند. همان تشبیها  و استعاراتی  تری می کنند و نَقب عمیق می

توان  دهند، در کار نقواشان هم می وران از عناصر طبیعت، اشیاء و انسان ارا ه می که سخن

تدري، فهرستی از تصويرهای قراردادی بیر پايین مضیامین     بازيافت. بدين منوال نقواشان به

آوردند. نقواشان حتوی در تبیین اصیول فنویی کارشیان تحیت تیأثیر       اسی و غنايی گرد حم

هیا را همچیون عاشیق و معشیوق در کنیار هیم        سايه ها و رنگ ها رنگ ادبیّا  هستند. آن

نکیه وزن و   تیر آ  هیا. مهیم   گويند و نظیر اين خن مینشانند، از مالحت و نازکی طرح س می

طور کلوی قواعیدی کیه در    های داستان و به  و حرکت آدم ن شعر فارسی، تقارن گیتارقافی

دهید؛   بنیدی نقواشیی نشیان میی     هايی را در ترکیب انشای ادبی ملحوظ بود  است، معادل

)اشیرفی،  توان از يک تشابه ساختاری بین شعر و نقواشی سخن گییت   شکّ می که بی چنان

1367 :11-12.)  
 

 سوم. جُستار 4

 . نگارگری مکتب اصفهان4-1

عبّیار اوّل برخیی از نخبگیان بیا      آيد، در عصر حکومت شا  می که از شواهد و قراين بر چنان

گردانی ايشان از دربیار   اند و اين امر باعث گريز و روی شا  و درباريان اختالف نظر پیدا کرد 

 .(123: 1385جیونی،   )جیوانی  انید  جملیه  عماد، رةا عبّاسیی و مالصیدرا از آن   شد  است که میر
ق در پی اين اختالف نظرهیا و  1021باش نستعلیق عصر صیوی، در  عماد، يکوه سرانجام میر

کیه    و رةا عبّاسیی  («نگارگری ايرانی»: 1385)پاکباز، گرايش به صوفیّه جان بر ک  دست نهاد 

دسیتی و   توانست کالنتر بیوتا  باشد، د  سال از دربار دور ماند تا اينکیه احتمیاال ، تنیگ    می
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هین نیز از شهر اصیهان بیه  و وساطت ديگران ايشان را به دربار بازگرداند. صدرالمتألو غم نان

خیان بیه اصییهان     وردی رود و پا از گذشت يک دهه، با وساطت اهلل های کَهَک قم می کو 

رود. پرواةی  اسیت کیه در چنیین فضیايی کیه آکنید  از         گردد و سپا به شیراز می بازمی

و صاحبان ذوق و انديشیه از محافی    )نقواشان( شاعران و مُزَوِّقان ناامنی شغلی و ذهنی است، 

آورند که برآينید آن در اشیعار    های پیچیدۀ ذهن روی می شوند و به اليه درباری گريزان می

عبّاسیی و شیاگرد خیوش     رةیا  1،لیی ق گونین شیا    آرايیه هیای   شیی مُغلق سبک هندی و نقوا

از جملیه اسیلوب    ،های شیعری  ديگر سخن، آرايهيابد؛ به  بازتاب می 2مصوّر اش، معین قريحه

، چنبرينه و چارسويه که در اشعار اين دور  از بسامد فراوانیی برخیوردار   نما تناق ممعادله، 

 .شوند می  ع  همالنو گیرند و طابق است، در تناظر و تطابقی تصويری قرار می
 

 . رضا عبّاسي4-2

بر   کند. بنا عبّار اوّل را ترک می ، کارگا  سلطنتی شا «عبّاسی»مدتی پا از دريافت لقب  او

را بايد فق   اين امربیک منشی، علوت  احمد منشی و شاگردش، اسکندر های قاةی میر نوشته

گیران، اختالط با امردان و همچنین پريشانی اخالقی او  در عالقن او در محشورشدن با کشتی

جونی،  )جوانیا گرايش او به صوفیّه مربوط بود  باشد ب دباي دانست. حضور نقواش در زورخانه می

های اين دو  بای نیز به استناد نوشته . شیال کن(123: 1381و پاکباز،  142: 1385؛ گری، 120: 1385

عبّار به اصیهان و نقواشی  کند که پا از انتقال پايتخت شا  نويا، ذکر می تاريخ

گیران  زندگی درباری را وانهاد و محشور کشتی اب رةا از جوانان اصیهانی،های جذو چهر  تک

نگاری جوانان و  ق، چهر 1019-1011های  ها شد. رةا بین سال و واق  در تعلیما  آن

هايی از فضاهای نامتعارف و غريب و  ثروتمندان را وانهاد و در عوض به تهیّه و تدارک طرح

آنچه  (.215: 1377بای،  )کنپرداخت  ای از مناظر دلگیرکنند  و تیر  زمینه خوردگان، در پا سال

مسلوم است، اين است که نگرش و مشرب تصوّف رةا عبّاسی بی ارتباط با وانهادگی دربار از 

 سوی او نیست. 

هیای   هنرمند مکتب اصیهان است کیه در عیین حیین سینوت     نوآورترينرةا عبّاسی 

زدنیی خیود    الشکنی گستاخ و نیرومند اسیت. او بیا جسیار  مثی     تصويری گذشته، سنوت

نهید. وی   گرايی را در نگارگری پی میی  شکند و نوعی شیو  های پیشین را در هم می قالب

هیا را ثبیت    کوشیید حرکیا  و سیکنا  آدم    به بازنمايی جهان واقعی گرايش داشت و می

گا  به شگردهای  داد؛ با اين حال، هیچ سازی جانوران دقوت زياد نشان می کند. او در شبیه

تیوان   شد. در واق  رةا عبّاسی را میی  و غیر  متوسّ  نمی نمايی ژرفی، چون گراي طبیعت



   های رضا عبّاسي در شعر و نقّاشي عصر صفوی با تکيه بر اشعار اهلي شيرازی و نگارهالگو تغيير / 242

کیه اهلیی شییرازی در شیعر      در نقواشی سینوتی ايیران قیرار داد؛ چنیان     الگودر مرز تغییر 

توان روند تاريخی نقواشیی ايرانیی را بیه     گونه بود؛ بدين معنی که اگر ممکن باشد، می اين

در زمیان  »تقسیم کرد؛ بیه ديگیر سیخن،     )بازنمیايی( نما  واق  پردازانه و دو دورۀ عمدۀ نماد

رةا عبّاسی  .(21: 1387، اردالن بنی)« را گرفت  )ختای(، رُم ايتالیا جای چین دومعبّار  شا 

در اين مرحلن گذار نقشی پررنگ داشته است. پرواة  است کیه ايین انتقیال را نقواشیان     

آغاز کرد  و رةیا عبّاسیی آن را بیه ثمیر      یوی()تبريز صگام و خلواق مکتب تبريز دوم  پیش

شیايد اگیر    .(39-38: 1385و احمیديان:   255: 1381و پاکباز، 15: 1385اللوهی،  )آيتنشاند  است 

میراحمد   عصر خود، از جمله قاةی مهری نويسندگان و منتقدان هم رةا عبّاسی مورد بی

 ها بود  است.  و نوآوریها  شکنی منشی قمی قرار گرفته است، به دلی  همین سنوت
 

 . جُستار چهارم5

 های ادبي . آرایه5-1

تیرين فین يیا     ، بیدي ، برونیی  )معانی، بیان و بدي ( شناسی سخن در میان سه دانش يا فنو زيبايی

بخشیند؛   های بدي  در سنجش يا ترفندهای شاعرانه، پیکر سخن را زيور میی  دانش است. آرايه

ای کاربردهای ويیو  در بیدي  اسیت کیه      نامیم، پار  می« واژگانبازی با »نچه  به ديگر سخن، آ

های درونی، پندارخیزند و نیه سیاختار معنیايی     چون آرايه ارزش هنری چندانی ندارند؛ زيرا نه 

هیای برونیی، پیکیر  و سیاختار      چیون آرايیه   بخشند؛ نه  پرورند و نغزی و ژرفا می سرود  را می

گردانند. ايین کاربردهیا    سامان و دلنواز می را آهنگین و به  آن آيند و کار می آوايی سرود  را به 

شناختی برخیوردار   اند که اگر چندان از ارزش زيبايی هايی دشوار و پیچید  با واژگان تنها بازی

 وران مییدند: آزمايی دو گرو  از سخن نیستند، برای طب 

هیا   اند و بیه يیاری ايین بیازی     اند که تاز  پا به عرصن شاعری نهاد  ها کسانی آغازيان: اين -ال 

وری ورزيد  کنند و بر شگردها و ترفنیدهای سیخن چییر      توانند طب  خويش را در سخن می

 آيند. در بهها پیروز  شوند؛ تا بتوانند در شاعری از تنگناها و دشواری

های واژگانی، چیرگی و توانايی شیگرف   آورند که گا  با بازی دان زبانها استا فرجامیان: اين -ب

هیای   کیاری  ها و شیرين دارند؛ و با تردستی چند و چون خود را بر سخن پارسی آشکار می و بی

دوسیتان را بیه    آوری يیارای آن نیسیت، سیخن    سیرانجامی را در زبیان   خويش که هر خام بیی 

. بسیاری از شاعران عصر صیوی، خاصّه سبک هنیدی  (168: 1374)کزوازی،  اندازند شگیتی درمی

های واژگانی را بیه نمیايش    گنجند، کارستانی از بازی که در هردو گرو  آغازين و فرجامین می
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انید   ها سود جُسته های هنری خويش و آفرينش زيبايی از آن بردن به آرمان گذاشته و برای را 

 رسیم.         ها را برمی که در پی، برخی از آن
 

 ها ها با نگاره های ادبي و تطابق آن . آرایه5-2

هايی هنیری   های بدي  در سنجش يا ترفندهای شاعرانه در بیان يا شگردها و شیو  آرايه 

انید. در ادب پارسیی    رود، کمتر نهادين، درونی و سرشتین ها سخن می در معانی از آنکه 

آرايند، و بیه نغیزی و    نهان و نهاد اندرونن سرود  را به ياری شگردها و ترفندهای بیان می

هیای بیدي     گردانند؛ امّیا بیرون و پیکیر سیخن را بیا آرايیه       نازکی و پندارخیزی، دالرا می

خاطر شرايطی کیه شیرح آن رفیت، گیرايش بیه        در عصر صیوی به (.26)همان: آرايند  می

هیای بیدي  شید و     تینون، تیاخر و مبالغه و حتوی نمايش اقتدار، باعث توجّه بیشتر به آرايه

و بیدين گونیه شیاعر بیا      در نتیجه، پیکرۀ سخن با ترفندهای بدي  بیشتر آراسیته گشیت   

 دادن دارد و قیدر  خیود را بیر انجیام     ی وا میی ها خوانند  را به شگیت استیاد  از اين آرايه

ايین صیناي  بیرای نمیودن اقتیدار در      »دهید؛ بیه ديگیر سیخن      کارهای مُتعِب نشان می

وران  در چنین فضايی کیه سیخن   .(69: 1371)شمیسا،  «وری است و جنبن تینون دارد سخن

عامّین میردم   وری خیود را در مییان    يابند و قدر  سخن گويی و تینون گرايش می به مُغلَق

های بیدي ، در ايین نوشیتار بیه منظیور جلیوگیری از        نظر به کثر  آرايه .کشند رُخ می    به

يا به بیان بهتر، بازی واژگانی در اشعار شاعران عصر صیوی  ،پن، آراين بدي اِطنابِ مُمِ ، 

 واکاوی شد  است.های مکتب اصیهان  ها با نگار  و انطباق آن
 

 نویس( پي . پيوسته )موصّل/5-2-1

گیرد؛ در ايین بیازی،    قرار می )مُقطوی ( ای با واژگان است که در برابر گسسته  ای برونه بازی

و »هیم پیوسیت    سَرِ  بیه  توان حروف را در نگارش يک چنان است که می ساخت سخن آن

ای از ايین    . نمونیه (326: 1382)راسیتگو،  « ناک نوشت ای يگانه امّا بدنما و خند  چونان واژ 

 کنیم: زی را در اين بیت از اهلی شیرازی با صنعت موصول منشاری منقوط نظار  میبا
 

 نشیینی  پیشش بنشیین بیه شیب   
  

 بینیی  بیشیش ببین بیه پییش   

                   (1369 :828           ) 

 سان پیوسته نوشت: توان، بدين اين دوپار  را می
 بیشیشببینبپیشبینی  پیششبنشینبشبنشینی

ذکیر کیرد     الحیدايق  حقیايق نويا را از  پیای  ، نمونهآرايی هنر سخنراستگو نیز در کتاب 

 بیه قلیم  در قالیب تصیوير    )پیوسیته(   بازی واژگانی موصّی  2و  1. در تصاوير (326: 1382)است 



   های رضا عبّاسي در شعر و نقّاشي عصر صفوی با تکيه بر اشعار اهلي شيرازی و نگارهالگو تغيير / 244

 هنرمندان مکتب اصیهان بازسازی شد  است.    

 

 

 

 

 . مُعمّا )معميّات(5-2-2

چنیان   ای از معمّاهیا آن  تر از آن. پار  ای است از گونن چیستان؛ امّا دشوارتر و ديرياب آرايه

بايید   هیا را گشیود؛ بلکیه میی     تیوان راز آن  انديشی نمی است که تنها با تیزهوشی و باريک

ها به کار گرفت. جدايی ديگیر در میانین چیسیتان و     هايی ويو  را در گشودن راز آن روش

شیود؛   های چیزی پوشید  باز نمیود  میی   اند که در چیستان ويوگی آن دانسته معمّا را در

: 1373)کیزوازی،  امّا در معمّا پاين کار بیشتر بر بازی با حروف و واژگیان نهیاد  شید  اسیت     

هیای رايی، ادبیی درآمید  بیود.       اين آرايه در عصر صیوی به صور  يکیی از شیک    (.164

 عبّار صیوی گیته است:  شا 
ای بیه گمیان    ماند که سرپوش برداشته باشد و گرسنه به لنگری چینی ختايی میمعمّا 

 (.45: 1385اينکه طعام است، سرپوش بردارد و پر از کا  به نظر آيد )فتوحی، 

بیند، نه در بیان معنويّت و  شعر فارسی در اين عصر جوهرۀ خود را در هنرنمايی می

نقواشی اواخر  انحطاط بر مبنی (Anthony Welch) ولش نتونیآ گیتن حقیقت. وجوی جست

ای  عهد صیوی در مورد شعر نیز صادق است. در شعر نیز آرزوی شاعران، جُستن خوانند 

 آمد  است: چنین نصرآبادی تذکرۀ در ببرد. لذو  معانی ظراي ِ و دقايق کش  از که است
اشعار مصنوع  و لُغُزیّا  بود ، در معمّا و یثا اهلی شیرازی جام  کماال  و مجموعن حملو

  .(511: 1317اصیهانی،  نصرآبادیمَثَ  بود  است ) مُوَشَّ  بی

 رسیم: ا  را برمیای از مُعمّی بیت از اهلی، نمونه در اين
 

 

 سر صل  است و صیا بر سیر هم بر ل ماد  را همه دم ل برسر جنگ است بتان گرچه د

                                   (1369 :52) 
 

بهیا   ،و صیا که بر سیر هیم در بیا آيید    صل  به اعتبار قلب باء مراد است و سر  ما از دل

اصییهانی،   نصیرآبادی صیادين میراد اسیت )   ذو چه از سر صل  و صیا هیا و   ؛خواهد بود

1317 :512 .) 

اش، قلی نقو قرقاول )طراحی چند نمودی(، شا : 2تصویر 
 بريتانیا، لندن ۀهجری، موز 10 ۀتبريز يا قزوين، اواخر سد

 

های مکتب اصیهان که در آن از  از نگار  ای : نمونه1تصویر
  نگارگر ناشنار .ديد غیرمعمول استیاد  شد  است نزاوي
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ا اسیت، بیه   مصوّر، اين دقايق را که قاب  انطباق با آرايین معمّی   معین 4و  3در تصاوير 

 بدل ساخته است.ای بصری معمّ

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 . چارسویه5-2-3

: 1382)راسیتگو،  گوينید   نوعی بازی واژگانیِ زيرمجموعن موشو  است که بدان مربّ  نیز می

است که شعری را در چهار پار  يا دو بیت چنیان سیرود  باشیند کیه      . چارسويه آن (329

خوانید. در اينجیا    )عمیودی( و هیم سیتونی    )افقیی( ها را به يکسان بتوان هیم سیتانی    پار 

 جويیم: در شعر اهلی شیرازی باز می ای از چارسويه را نمونه
 

 مشکن! گ  را افروخته از چهرۀ

 به چمن ديگر رخ مرو تو افروخته

 ای مه من! خج  مکن ديگر گ  را

 قدر سمن ای مه من! به چمن مشکن

انید. ايین    های افقی و عمودی توجه کنید اشعار تکرار شید   در اين ابیا  اگر به ستون

تیوان در   سويه و از ايین گونیه نییز میی     سويه و هشت سويه، هیت سويه، شش بازی را پن،

از آثیار رةیا    6و 5به تصیاوير   حال اگر (.806 :1369 ،اهلی شیرازی ←)کار گرفت  سخن به 

بینید که وی همین بیازی واژگیانی را در قالیب تصیوير بازسیازی       میه کنید، عبّاسی توجّ

 کرد  است.

 اسی،عبّ رةا  مرقو اسب، از نمودی چند احیطرو: 5تصویر

 اصیهان،

 واشنگتن فريیر، هنر گالری هجری، 11 ۀسد

 

 اصیهان، ر،مصوّ معین شیر، از نمودی چند احیطرو: 3تصویر

 هجری 11 ۀسد

 

 رةا ۀشیو اسب، از نمودی چند احیطرو: 6تصویر

 اسی،عبّ

 هنرهای زيبای بوستون ۀموز هجری، 11 ۀسد اصیهان،

 

 ر،مصوّ معین شیر، از نمودی چند احیطرو :4تصویر

 هجری 11 سد  اصیهان،

 

 شیر، از نمودی چند طراحی: 3تصویر

 هجری 11 ۀسد اصیهان، مصور، معین

 

 شیر، از نمودی چند طراحی :4تصویر

 هجری 11 سد  اصیهان، مصور، معین
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 مدوّر .5-2-4

ای است کیه    گونن چنبرينه؛ چنبرينه سرود ای است از  اند، و بازی بديعیانش مدوّر نامید 

: 1369)واعن کاشیی،  را بیاغازند، سخن درست و راست و روا باشد  از هرجای بر خواندنِ آن

اگیر بیه   رسییم:   آمد  در پیی برمیی   االفکار بداي هايی از چنبرينگی  را که در  . نمونه(155

دل بصری آراين چنبرينیه را مشیاهد    توجّه کنید، معاال (  8)و ظرف فلزی ال (  7)نقوش سکوه 

 کنید. می
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 . وارونگي )قلب(5-2-5

شود و در آن دو يا چند واژ  پیش و پَا ظیاهر   نیز گیته می« عکا» ،بدي  نبه اين آراي

 بینیم: بیت از بیدل دهلوی میاين شوند. نمونن اين آرايه را در  می
 

 بیگانیییه وةیییعیم يیییا آشییینايیم

 

 اوسییت او نیسییت مییايیم مییا نیسییتیم 

 (        75: 1374)کزوازی،                              

  کوفی عصر صیوی با نقش خرگوش و خ و ن: سکوالف -7تصویر 

 

 اصفهان، مصور، معين اثر شير، از نمودی چند : طراحي3تصویر 
 قمری هجری 11 سده

 

 ن عصر صیویسکوانطباق آراين چنبرينه و نقوش : ب -7 تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

: طراحي چند نمودی از شير، اثر معين مصور، اصفهان، 4تصویر 
 هجری قمری 11سده 

 

 : نقوش ظرف فلزی عصر صیویالف -8تصویر 

 

 

انطباق آراين چنبرينه و نقوش ظرف فلزی عصر : ب -8 تصویر
 صیوی
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هیا را در بیتیی وارونیه بخیوانیم،      ای نیک، هنرورزانه از وارونگی است که اگر واژ  گونه

مانید.   ای بیا واژگیان، بیه قلیب مُسیتَوی میی       آيد؛ اين بازی برونیه  دست می بیتی ديگر به 

را وارونیه   بینیم که اگر آن  را در اين بیت از اهلی شیرازی میای نغز از اين وارونگی  نمونه

 دست خواهد آمد:  ای ديگر به بخوانیم، بیتی ديگر با وزن و قافیه

 
 

 

 کند: میکه وارونن آن چنین جلو  
 
 

 

 

 

بیک گورکانی است، بازسیازی ايین بیازی واژگیانی را      که احتماال  اثر فرخ 9تصوير در 

  . توانیم در قالب تصوير ببینیم می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نتيجه6
خیوانی   ويو  نگارگری، همیشه دارای پیونید درونیی و هیم    ادبیّا  فارسی و هنر ايرانی، به

اند؛ زيرا هنرمند و شاعر، هردو، بر اسار بینش يگانه و ذهنیّت مشابه دست به  ذاتی بود 

صیوی به دالي  مختل ، شاهد گسست بیین ادبیّیا     اند. در عصر آفرينش آثار هنری زد 

آرايیی   بینیم که نگارگری مانند گذشته، صرفا  در خیدمت کتیاب   و نگارگری هستیم و می

نیست. آنچه در هنر اين عصر قاب  تعمّق است، وجیو  اشیتراک و تعامی  و تطیابق بیین      

ايین عصیر اسیت.    هیای   های ادبیّا  دورۀ صیوی با سواد بصیری نگیار    ها و آرايه مضمون

 های اين نوشتار به اجمال به اين شرح است: يافته

های میانی جامعه معلیول عیدم حمايیت دربیار، گريیز       ی رواج شعر و نقواشی در میان اليه

بار حاکم بر دربار و رشید طبقین متوسّی  اسیت. ايین       شاعران و هنرمندان از شراي  رقوت

 میکن زر  منشیین ز پیا بنمیا عَلَیم    

 

 بشکن عَدُو بستان جهان بگشا قَیدَم  

 (843)ديوان اشعار:                           

 قَدَم بگشا جهان بسیتان عیدو بشیکن   
 

 

 عَلَم بنمیا ز پیا منشیین زر  میکین     
 

: کیمیییاگران، احتمییاال  عمیی   9تصییوير 

ۀ اواس  سید بیک، گورکانیان هنده،  خفرو

 هجری، موز  متروپلیتن نیويورک 11
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و نگیارگری شید و مصوّرسیازی     دهنیدگان در شیعر   موةوع باعث تغیییر ذا قین سییارش   

 داد. صور ( )يکوههای مصوّر  های خطوی، جای خود را به رقعه  نسخه

هیای بیزرگ اسیت و رشید تییاخر و       ساز انديشه های جمعی که زمینه ارزش فروکاستنی 

نمايش اقتدار در بین شاعران و هنرمندان، باعث استیاد  از معانی غريیب و معمّاگونیه در   

ها از زوايیايی نامتعیارف شید  اسیت. بییان       شعر اين دور ، و در نتیجه سبب ترسیم نگار 

های اين دور ،  ن اين عهد، بازتاب زيادی در نگار ورا واژگان در اشعار سخن نمای تناق م

 از آن بی سابقه بود. شويو  در آثار رةا عبّاسی و شاگردانش داشت که تا پی به

های بدي  که زيورهای برونی و پیکرينن شعر هستند، رشد يافت؛ به ديگیر سیخن،    ی آرايه

هیا   ترفندها و هنرورزی در شعر و نقواشی اين عصر شاهد نوعی بازی با کلما  و تصاوير و

 با ظاهر کلما  و تصاوير هستیم.                                                                                                

نشینی، گرايش بیه   خانه مختل  جامعه، رشد روزافزونِ قهو  قشرهایی رواج شعر در میان 

یش از انداز  و اقتدارگرايی های ناشی از آن، هنرمندان را به تینون ب مکیّیا  و بلندپروازی

انید، در   در شعر و هنر کشاند و شاعر با استعمال صناي  بدي ، که صناي  لیظیی و برونیی  

دادن کارهیای دشیوار،    داشت و قدر  خود را بر انجیام  حقیقت خوانند  را به اعجاب وامی

 کشید. ولی خالی از سود و فايد  به رُخ می
 

 نوشت پي
  ق( به دربار عثمانی رفت.920) چالدران شکستاز نقواشان عصر صیوی بود که پا از  قلی شا   .1

، درگذشیتن  قمیری قیرن دوازدهیم   مصوّر، معروف به آقا معین و معینا، از مشهورترين نگیارگران   معین  .2

 ق.1043
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