
 گرفت؟؟؟ شکل ما چگونه و فرهنگی ادبی هویت

  ٨ قسمت

 جدید شیوه ھای و ھا نوآوری با
 دانشمندان و محقیقن خاطرسھولتبھ  بخش یک در منسجم پژوھش یک

 »یافت خواھد ادامھ معاصر اندیشمندان و بزرگان تا سلسلھ این«

  )صباح( استاد: گردآورنده و محقق
عظمت طلبانھ بھ  تاریخی ما ظالمانھ و یت ادبی، فرھنگی وسال است کھ ھودھھا و صدھا دردمندانھ 

بدانھ تھمچنان مس -رونداست این  کھ ھنوز ھنوز گرفتھ و دستبرد قرار مورد چپاول و یغما برده شده و

سرزمین ادب پرور و غرور آفرین مارا فاقد ھویت فرھنگی و افتخارات تاریخی ساختھ  و ادامھ دارد

 در. ز و بوم را کوردالنھ در دامان بی ھویتی خویش وصلھ ناجور میزنندو ھمھ بود و نبود این مر

نھ تنھا کھ با اندوه و درد،  !بلی. آب تکان نمیخورد تاراج آب از قبال این چپاول و در سرزمین ما

در سطح شوربختانھ کھ  ندارد و جودملی گرایانھ و  پژوھشھای حق خواھانھ و عکس العمل، تحقیق و

پی  تالشھای مذبوھانھ در با آسیاب بیگانھ ریختھ و یا غیرآگاھانھ آب در آگاھانھ و ده یملی نیز ع

  . اند اپوکت ھویت فرھنگی ما در نا اشنا بھ زبان ملی وو ادبیات تسلطی فرھنگ  ترویج و

توانستھ باشم در شناخت ھویت فرھنگی و ادبی ملی  -من ادعا ندارم تا اکنون انچی کھ انجام گرفتھ 

ی بزرگی را انجام داده باشم و اما مصمیم ھستم کھ با ھمھ توان و انرژی این راه را ادامھ مان کار

بدھم و شاید کسانی دیگری نیز دست یاری و ھمیاری داده و درین مسیر گامھای بلندی بردارند تا 

بھ امید ( .حقوق سوختھ دالن کھ مورد تجاوز و چپاول بیشرمانھ و ظالمانھ، قرار گرفتھ اند، باز ستانیم

  ) آنروز

   



  ید جوزجانیابوعب

 
  و شارح  ز گردآورندهینا و نیس  ابن  و مالزمان  شاگردان  نیتر از مشھور  یكی، محمد  عبدالواحد بن

  و آنچھ  ستین  در دست  ینا اطالعیس  ابن  بھ  وستنیاز پ  شید پیابوعب  یاز زندگ. از آثار او است  یبرخ

د یابوعب  قلم  نا بھیس  ابن  حال  شرح  منحصر بھ  غالباً ، میدان  یبعد م  یدر زمانھااو   یتھایفعال  ی درباره

  نوشتھ  بر شفا و دانشنامھ  یو  كھ  یا ز مقدمھیاند و ن كرده  را نقل  آن  بعھیاص  یاب  و ابن  یقفط  كھ  است

  . است

و   فقھ  لیتحص  ابتدا بھ  یو  د كھیآ  یاند برم د دادهیابوعب  بھ  یھقیب  چون  یسندگانینو  كھ» ھیفق«  از عنوان 

  گوش  بھ  سیالرئ  خیش  ی  بود و آوازه  یفلسف  دوستدار علوم  خود چون  ی  گفتھ  و بھ  پرداخت  ینید  علوم

، داشت  سال دو و یس  بھ  كینزد  ھنگام  در آن  نا كھیس  ابن  بھ  و در جرجان  ار گفتید  ترك، دیاو رس

  . او بود  مالزم  ھمچنان  یعمر و  انیو تا پا  وستیپ

پنجاه   سیالرئ خیش  آنكھ  بھ  اما با توجھ، نا بودیس  ابن  در خدمت  سال یسد یابوعب، یھقیب  تیروا  بھ 

او   بھ  در جرجان)  قسھ  و صد چھار( در  یعنی  یو  یسالگ ودو یسد در یو ابوعب  ستیز  سال وھشت

شتر یب  سال ست وپنجیباز ، كرده  د اشارهیاز خود ابوعب  نقل  ز بھین  یطقف  كھ  او چنان  مالزمت،  وستیپ

و تولد   درگذشت  خینا و تاریس  ابن  سن  ی  درباره  بعھیاص  یاب ابن  تیبنا بر روا  كھ  یدر حال. است  نبوده

  . است  را با او بوده  یآخر عمر و  سال ستیبد تنھا حدود یابوعب، او

  ی  رسالھ  سیالرئ  خیز شیو ن  پرداخت  یم  یالمجسط  خواندن  نا بھیس  ابن د ھر روز نزدیابوعب 

  بھ  و سپس  یر  نا بھیس  ابن  كھ  یھنگام. كرد یامال م  یبر و  را در جرجان  در منطق  المختصراالوسط

و   سیتدر  مجال  چندان  استاد كھ  د از وزارتیابوعب، دیرس  ھیبو  آل  وزارت  و در آنجا بھ  رفت  ھمدان

  د تا استاد را بھیكوش  سبب  نیھم  بھ. خورد  تأسف  یكرد و بس  یاظھار دلتنگ، داد یاو نم  بھ  فیتصن

  . وادارد  سیو تدر  فیتصن



ز یاستاد ن  ارانیگر ید و دیابوعب، كرد  عألالدولھ  بھ  وستنیو پ  قصد اصفھان، نا از ھمدانیس  ابن  چون 

  عألالدولھ  فرمان  نا بھیس  ابن  چون  در اصفھان. رفتند  اصفھان  شدند و بھ  اهبا او ھمر  انیصوف یدر ز

و   ابزار و آالت  ی ھید را مأمور تھیابوعب، بپردازد  یدیجد  جیز  میو تنظ  رصد كواكب  بھ  خواست

  . كرد  صنعتگران  استخدام

شفا را آغاز » اتیعیطب«  فید و او تصنبپرداز  فیتصن  بھ  كھ  نا خواستیس  د از ابنیابوعب، در ھمدان 

، آمد  شیپ  وزارت  مجدد او بھ  استاد و نصب  یو اختفا  و عزل  یاسیس  یھاینابسامان  انیم  نیدر ا. كرد

  یو اختفا  و عزل  یاسیس  یھاینابسامان  انیم  نیدر ا. شفا را آغاز كرد» اتیعیطب«از   پس  تا سرانجام

  بخش» اتیالھ«و » اتیعیطب«از   پس  تا سرانجام، آمد  شیپ  وزارت  مجدد او بھ  استاد و نصب

  ارسطو در آغاز كتاب  روش  بھ  منطق  بحث، شفا  بیدر تبو  اگر چھ، شد  فیز تصنیشفا ن» منطق«

  در حق  كھ» امھیا  هللا  ادام«  و از عبارت  بر شفا نوشت  یا خود مقدمھ  ید جوزجانیابوعب. است  آمده

  مقدمھ  و بر آن  كرده یم  نیشفا را تدو  شاگردش  كھ  ھنگام  نا در آنیس  ابن  شود كھ یم  معلوم، گفتھ استاد

شفا و آثار   اتیاضیر  از مبحث  با استفاده، زیاستاد ن  از مرگ  د پسیابوعب. است  بوده  زنده، نوشتھ یم

  . افزود  كتاب  كرد و بدان  ھیھرا ت  النجاة  كتاب  یاضیر  بخش، اتیاضینا در ریس  گر ابنید

آثار   اتیاضیر  بخش  صیو تلخ  ز ترجمھیو ن  سیالرئ خیش  یعالئ  ی دانشنامھ  یاضیو ر  یقیموس  بخش 

  یابوعل  از مرگ  د پسیرا ابوعب  كتاب  نیو ایر  ی دهیعق  بھ. د استیابوعب  ی خامھ  بھ، یگر ابوعلید

  . نھاد  بر آن  دانشنامھ  كرد و نام  نیتدو

  فیرا تصن  و آنچھ  نداشت  آثار خود اھتمام  ینگاھدار  بھ  سیالرئ  خیش.  ید جوزجانیابوعب  ی گفتھ  بھ 

از . داشت ینم  خود نگاه  جھت  یا بودند و نسخھ  آن  فیتصن  طالب  داد كھ یم  یكسان  ھمان  بھ، كرد یم

  ابن  حال  داد و شرح  ار نشانیبس  آثار او اھتمام  یورگردآ  بھ، استاد  از مرگ  پس  د خاصھیرو ابوعب  نیا

  شاگرد و مالزم  نیا  قلم  بھ  ھمھ  مرگ  تا ھنگام، وستیاو پ  د بھیابوعب  كھ  در جرجان  نا از اقامتیس

  شفا فراھم  چون  یا برجستھ  كتب  اوالً ، بود ید نمیاگر ابوعب: گفت  توان یم  جرأت  بھ. وفادار اوست

،  یھقیب  كھ  است  بیعج  ھمھ  نیبا ا. ماند ینم  یبر جا  نا احتماالً یس  از آثار ابن  یاریبس  اً یمد و ثانآ ینم

د یمر  بھ، استاد  درس  او در مجلس  كھ  كرده  و اشاره  خوانده  سیالرئ خیشاگرد ش  نیتر فید راضعیابوعب

  . ستین  در دست  ینا اطالعیس  ابن  از مرگ  د پسیابوعب  یاز زندگ. طالب والعلم  تا بھ، تر بود ھیشب

  : نھاستیآثار خود او ا، نا افزودهیس  ابن  یكتابھا  د بھیابوعب  از آنچھ  گذشتھ :دیآثار ابوعب  

  :یخط -   الف

در مشھد موجود   از آن  یا نسخھ  كھ  یمحمد فرغان  احمدبن  فصول  در شرح، االفالك بیترك  خالص -

 است؛  در دست  از آن  ییھا نسخھ  كھ  اوست  االفالك بیترك  ةیفیا كی  االفالك ةیفیك  ا ھمانیو گو  است



  از آن  یا و نسخھ  است  آورده  نا فراھمیس  ابن  یادداشتھای  را بر اساس  آن  كھ  در ھندسھ  یا رسالھ -

 شود؛  یم  ینگھدار  در بنگال

 موجود است؛  نیو برل  خیو مون  نیدر و  ز آنا  ییھا نسخھ  نا كھیس  ابن  ی ھینیع  ی دهیقص  شرح -

 . اند را در آثار خود آورده  آن  بعھیاص  یاب  و ابن  یقفط  نا كھیس  ابن  احوال  شرح -

  : نشده  افتیآثار  -  ب

  قانون؛  كتاب  ر مشكالتیتفس -

  ؛یفارس  بھ  وانیالح  كتاب -  

  . نایس  ابن  قظانی  بن  یح  ی رسالھ  شرح -  

    ید جوزجانیابوعب  یقیموس  

را از   ید جوزجانیابوعب  اطالع  یعالئ  ی دانشنامھ  یقیموس  و بخش  نجات  كتاب  یقیموس  بخش  نگارش

د را یابوعب  ییقایموس  ینگارشھا  با آنكھ. دھد یم  نشان  رانیا  یاسالم  دوران  یقیموس  یعلم  یمبان

  یاند و حت شفا شناختھ  یقیالموس  علم  از جوامع  یا را خالصھ  نجات  یقینا و موسیس ابن  یقیھمانند موس

  یا خالصھ  جھیو در نت  نجات  یقیاز موس  یا ترجمھ، است  یفارس  بھ  را كھ  یعالئ  ی دانشنامھ  یقیموس

  بھ  توجھ  نید در عیابوعب  كھ  افتیدر  توان یگر میكدیآنھا با   ی سھیاز مقا، اند شفا پنداشتھ  یقیاز موس

  عنوان  بھ. است  نبوده  خود غافل  ی قھیو سل  ذوق  از اعمال  ینظر صاحب  لف مانند ھر مؤ، آثار استاد

  یپرداز عبارت  یو تا حد  یفلسف  رنگ  كھ  آن  ی شفا را مانند مقدمھ  یقیموس  یاز قسمتھا  یبعض  مثال

ز ین  یراتییدر آنھا تغ  صیر از تلخیغ، رداز موا  یاریو در بس  كرده  حذف  نجات  یقیدر موس  داشتھ

  فیبا تعر  در رسم  شفا را كھ  یقیموس  اول  ی از مقالھ  اول  آغاز فصل  عبارت  از جملھ. است  داده

  نیب» االزمنة  احوال«و  فیتأل  یعنی، » النغم  احوال«  یانیبن  دو مبحث  بھ  یا و اشاره  بوده  یقیموس

  ان«: است  درآورده  صورت  نیا  بھ  نجات  یقیدر موس، دارد  یشناس وزن  یعنی ،» قاعیا«ا یھا  نغمھ

اتفاقھا و   حال  یر فیو تنظ  النغم  موضوعھ  فیالتأل  یسمیاحدھما : نیجزئ  یعل  شتملی  یقیالموس صناعة

» یعالئ  ی دانشنامھ  یقیموس«در   كھ» النغم  نیب  المتخللة االزمنة  و موضوعھ  قاعیاال  یتنافرھا و الثان

و اندر   ھاست  او نغمھ  و موضوع  است  فیتأل  یكی: دو جزء است  یقیموس  علم  صناعت«: است  نیچن

اندر   كھ  او زمانھاست  و موضوع  است  قاعیا  كنند و دوم  نگاه  شانیا) تنافر(  و نااتفاق  شانیا  اتفاق  حال

  . شفا است  یقیموس  فیتر از تعر رساتر و ساده، تروایش، فیتعر  نیا. »ھا اوفتد نغمھ  انیم

  و اعلم«: شفا  ی دهیچیپ  نسبتاً   عبارت  یجا  بھ  كھ  نجات  یقیدر موس  است  نغمھ  فیگر تعرید  ی نمونھ 

  یقیدر الموس  یفاراب  فیاز تعر  یمند با بھره، »نغمة  یسمیمحسوساً   زماناً   یبقی  ثیح  من  الصوت ان

  ی و واژه»  ...زماناً   و الثقل  الحدة  من  و ثقل  حدة  یعل  البث  صوت  النغمة«: است  راستھیپ  نینر چیالكب



نظر   از دقت، دھد یم  ھا نشان را در نغمھ  یزمان  كشش  كھ) ا درنگی  مكث(  از مصدر لبث» تیوال«

  . كند یم  تید حكایابوعب

شفا   یقیدر موس  كھ) فواصل( ابعاد  بھ  مربوط  ی دهیچیپ  یو تا حد  مبسوط  شرح  در عوض  نیھمچن 

بعد   فیتعر، است  شده یم  محسوب  میقد  ینظر  یقیموس  یانیبن  دارد و از مباحث  اختصاص  بدان  یفصل

بر   آن  تیمز  كھ» و الثقل  بالحدة  نیمختلفت  نینغمت  مجموع«: است  آمده  نید چنیمختصر و مف  یشكل  بھ

  یخوب  بھ، »بُعداً   یسمی  نھما نغمةیاو ب  نیمتالصقت  نینغمت  مجموع  و ان«: شفا آمده  یقیموسدر   آنچھ

  . است  محسوس

در   فرقشان  داند كھ یمتفق و متنافر م: یاصل  ی دو دستھ  شامل  یطور كل  د ابعاد را بھیابوعب  سپس 

  ی دانشنامھ  یقیموس«را در   فیتعر  نیو ھم  آنھاست  یندیو ناخوشا  یندیا خوشای» الذاذ و نفر«

او را متنافر   كھ  نامتفق  یو بھر«، »را  د نفسیآ  خوش  از آن  بود كھ  آن  متفق: مینیب یم  نیچن» یعالئ

 ییقایر موسیو غ ییقایموس  اصوات  صورت  را بھ  فیتعر  نیساختار ھم  نكھیا  توجھ  و جالب» ندیگو

  . دیار ددیپا  توان یصوت م  كیزیدر ف

  بخش  برخالف  چون، دارد  نجات  یقیموس  بھ  یادیز  شباھت  با آنكھ  یعالئ  ی دانشنامھ  یقیموس  بخش 

و   تواند در حد خود ارزنده یم، آثار  گونھ نیكمبود ا  بھ  با توجھ، است  یفارس  بھ  شفا و نجات  یقیموس

  لیو اص  یسنت  یقیموس  نیادیبن  میمفاھ  انیب  یعالئ  ی دانشنامھ  یقیموس  یھایژگیاز و. باشد  توجھ  انیشا

  كمال  ییقایموس  اصطالحات  یفارس  یمعادلھا  انیم  در آن  كھ  است  یفارس  الفاظ  در قالب، رانیا

و   یزیبر ت  ستادهیا  است  یآواز  نغمت«: عبارت  نغمھ  فیدر تعر  مثال  عنوان  بھ. را دارد  تیاھم

و   یعرب  قائم  یجا  بھ» ستادهیا«  صفت، )ھمانجا، دیابوعب( »بود  زمان  كی  یو گران  یزیاز ت، یگران

از   یو بم  یریز  و معادل  میقد  دانان  یقیموس  در اصطالح، و ثقل  برابر حدت» یو گران  یزیت«

  . برخوردار است  یخاص  ییوایو ش  ییبایز

  صدا آورده  یر و بمیز  ا عواملی» و ثقل  حدت  اسباب»  مفھوم  انیدر ب  كھ  است  یعبارات  باتر از آنیز 

ند   آن  آواز ھمھ  یگران  یو سببھا  او را سببھاست  یزیو مر ت  آواز را سببھاست  یمر گران«: است َ بُو

از   سوراخ  آن  یو دور  ینا  سوراخ  یاو و فراخ  یاو و سست  یرود و ستبر  یدرازا: میاد كنی  كھ

  نیدر ع  كھ» او  یاو و درشت  یبر او افتد و متخلخل  زخم  آنچھ  یو سست  یاندر و  دنیدم  گاهیجا

  نیگزیو جا  دهیتاب  ی ا رودهی  زه  یمعن  رود بھ  عبارات  نیدر ا. است  و مانع  جامع  یفیتعر، اختصار

مانند   كھ  ضراب استو م  ا زخمھی  ارز ضربھ  م در سازھا و زخم ھمیا سی، قدما  اصطالح  وتر بھ

  كھ  مرتعش  یتارھا  نیبا قوان  آنكھ  ژهیو  بھ. كند یم  توجھ  جلب  یزمان  ی سكوت با فاصلھ  یجا  بھ  تخلخل

  جرم  دوم  ی شھیر  و عكس  كشش  یروین  دوم  ی شھیر، طول  عكس: عامل سھ  ا بسامدآنھا بھیتواتر 

 ِ   . دارد  انطباق  میس  یخط) یچگال( مخصوص



ادآور ی  شود كھ  شمرده  د مغتنمیبا  جھت  نیاز ا، ا عودیبربط   بھ  ید جوزجانیزودگذر ابوعب  ی اشاره 

  شناختھ  یاسالم  یدر كشورھا  یآرمان  یبعدھا ساز  كھ  رانیا  لیو اص  یباستان  یاز سازھا  است  یساز

عود در   دھد كھ یم  نشان، »اند  ود بربستھر  گونھ چھاربرو «  كھ  نكتھ  نیا  انید با بیابوعب. است  شده

  آلت  گاه  كیخنصر را بر چھار   ی و پرده«: دیگو یم  و سپس  است  ا تار بودهی  رشتھ چھار  یآغاز دارا

و   مثلث] مثل[  خنصر بر نسبت  او با نغمت) باز  دست(  مطلق  بربستند تا نغمت) دستھ  طول چھارده(

كند و  یاد می  از آن دستان  ی واژه  یجا  بار بھ  نید نخستیشا  ید جوزجانیابوعب  كھ  پرده  نیا. »بود  ثلث

 ١+  ١٣  نسبت  بھ  است  كرده یجاد میا  ییصدا، ساز قرار داشتھ  ی دستھ  طول چھاردهر او در یتعب  بھ

  . ودش ید میتول  چپ  دست  پنجم  ا انگشتیخنصر   از گذاشتن  كھ  یا پرده  یصداچھل وسھ  ای

  یالذ، )الشفأ، نایس  ابن، یفاراب(  باالربعة  یالذ: صورت  بھ  از آن  رانیا  و بزرگ  میقد  دانان  یقیموس 

مانند ، است  شده یم) نت(  نغمھ چھار  شامل  اند كھ اد كردهی) ییبنا، یمراغ(  ذواالربع، یارمو(  باالربع

  بھ  د و معروفیجد  یفادر آوانگار -ا دو یدو  -   سل  و معادل  میقد  یابجد  ینگار  نغمھ  در نظام  اح

  اثر و نقش  رانیا  یاسالم  دوران  میقد  یقیدر موس  كھ) یخالق(  با نسبت  درست  ا چھارمیچھارگان 

  نیالد یصف  كھ  چنان، اند بوده  قائل  یمتعدد و گوناگون  انواع  آن  یو برا  است  داشتھ  یار مھمیبس

پنجگان   مختلف  یھا با گونھ  اند كھ چھارگانھا بوده  انواع  نیكند و ھم یذكر م  از آن  نوع ٧، یارمو

فا و  - دو   دوماژور از دو چھارگان  گام  كھ  چنان، اند داده یم  لیرا تشك) گامھا( و ادوار  شده یم  بیترك

  یقیالموس  علم  ھمانند جوامع  كھ» یعالئ  ی دانشنامھ  یقیموس«  یانیپا  در بخش. ابدی یم  لیدو تشك -   سل

  نیمانند ا، میشو یم  مواجھ  یتوجھ  انیشا  یھا با نكتھ، است  افتھی  اختصاص وزنھا و آھنگھ  شفا بھ

نیگو  كھ  چنان«: عبارت َ َن  ند ت َن  ت َن  و پس  فاصلھ  و پس  ت َن  ت َن  ت   ستیدور ن  كھ» خوانند  كالن  نیو ا  ت

د و یایاندر ن  حس  بھ  شانیا  انیم  و فضل«: دیگو یبعد م  یا اندكیبزرگ باشد   ھمان  منظور از كالن

  ادوار بھ  در شرح  یعبدالقادر مراغ  كھ» ندیگو  كردن  را مرغول  نیكند و مر ا  چنان  نغمت  كی  تیحكا

  یقیز در موسین  كنونو ا  است  ذكر كرده  یگوناگون  با انواع  ھمراه  لیتفص  بھ  ا مرغولھیر یتحر  عنوان

  . دارد  بر عھده  ییواال  یھنر  نقش، ریا تحریغلت   با عنوان  رانیا  یآواز

   



  ین عمر جامیبدرالد

  
نسب او بھ . است یقمر یاز شاعران معروف قرن ھفتم ھجر ین بن عمر جامیملک الشعراء بدرالد

در ادب و شعر ابتدا در خراسان  یت ویترب. رسد و تولدش در جاجرم اتفاق افتاد یجاجرم خراسان م

 ینین محمد بن جوین محمد بن شمس الدیصورت گرفتھ و سپس بھ خدمت استاد وقت خود بھاء الد

 یدیگر اساتیشد و از د دین استاد بزرگ مستفید و از کرامات ایبرخوردار گرد یت ویرفت و از حما

ن بن یاز مجدالد یانیرات شایچون تاثباشد و  یم یھرو یکھ از محضر آنھا بھره مند شد مجد و امام

کھ بدر بھ مجد داشت  یرا از شاگردان مجد شمرده اند و بھ علت عالقھ ا یھمگر کسب نموده بود و

  . راد نمودیا یھ ایاو مرث یدر فقدان از دست دادن مجد برا

را  یوان بدر جاجرمید. ز درگذشتیبدر ن، بعد از وفات مجد یاندک یقمر یھجر ۶٨۶در سال 

شود کھ او بھ تصنع در  یاز مجموع اشعار بدر معلوم م، ن زده اندیت تخمیک بھ چھارھزار بینزد

  . آمده است ین فن از سرآمد زمان خود بھ شمار میل بوده و در ایار متمایش بسیسخن خو

  دیدارش از جان خوشتر آید مرا دیدلدارم بر آ یکز کو یکس

  دیھجرم سر آنم در آن ساعت شب یاو بب ید رویوگر خورش

  د یصد بر آید رخسارش بتابد ز ھر جانب چو خور سیاگر خورش

  دیعنبر آ یکند بر زلف او راه از او صد سال بو یوگر باد

  دیلبت جان پرور آ یکز لطافت اگر خواھ یآرام جان یزھ

  دیچاره عاشق کمتر آیدان عشقت چو من بین دانم کھ در میقی

  دین قدر دانم بر آیستت است ز دیمرا از تو بھ جز پرسش طمع ن

  . دیچو بدر از عشق تو از پا در آ یریکش گ یبحق دوست

  



  بسام کورد

  
عقوب ی ستان بود و بھیبسام از خوارج س. است یش شعر بھ زبان پارسیشگامان سرایبسام کورد از پ

ٔ تار. پناه آورده بود یث صفاریل ٔ مؤلف ناشناختھ . است گفتھد کھ شعرھا یآ یم ستان بریخ سیاز نوشتھ

سروده  عقوب با عمار خارجیجنگ  ھٔ یکند کھ بھ مناسبت قض یاد می یتنھا شعر یخود مؤلف از و

  :است شده

 کرد نعم ھر کھ نبود او بھ دل متھم بر اثر دعوت تو

 تا الجرم، خالف آرد یکاو یعمر ز عمار بدان شد بر

 ش گشت بھ عالم تن او در المیجان خو د بال بر تن و برید

 عجم عھد ترا کرد حرم در یرم کرد عرب را خدامکھ ح

  . ن حرمید ایشدند باز فنا شد کھ ند یھر کھ در آمد ھمھ باق

   



 ن ناصریالد جمال -يکافرك غزنو

  
گو و ھتاك بود و در ھجو  او مردى بذلھ. نیمعروف بھ كافرك غزن. شاعر، )پنجم و ششم ق الس( 

ان بھ وجود آوردند و یتى در دربار غزنویو پراھموى جزء شاعرانى بود كھ نھضت تازه . دست داشت

مسعود ، )ق ۵٢۵/ ۵۴۵م ( سنائى: مانند، د و خاص در شعر خود بودندیل بھ روشى جدیك متمایھر 

  . از وى اشعارى بھ جاى مانده است. رهیو غ) ق ۴٩٢م ( ابوالفرج رونى، )ق ۵١۵م ( سعد سلمان

  يبن احمد منوچهر اَبوالنَّجم احمدبن قوص

  
 یارین کھ بھ خدمت منوچھر قابوس زیتا ا، ل گذشتیدر خراسان بھ تحص یمنوچھر یو جوان یکودک

د کھ از یر رسیرفت و بھ خدمت طاھر دب یبھ ر یمنوچھر، پس از مرگ منوچھر قابوس. دیرس

و بھ ، افتھیاز آنجا بھ دربار غزنھ راه  یو. داشت ییجا فرمانروا در آن یطرف سلطان مسعود غزنو

بھ نام  یا دهیقص یت عنصریجلب حما یبرا یمنوچھر. مشغول شد یسلطان مسعود غزنو یشگریاست

در  یمنوچھر، یقمر یھجر ۴٣٢در سال . ش کردیرا ستا یسرود و در آن عنصر» لغز شمع«

 . و چھار سال داشت درگذشت یکھ س یحال



ٔ طب یھا شتر شعریب  ییھا از دانش، یبان عرببھ ز ییعالوه بر آشنا یمنوچھر. عت استیاو درباره

ن یخاص ا یھا و در شعر خود از واژه، داشت یآگاھ یقیو موس، یشناس ستاره، طب، چون نحو

، مسمط، دهیقص، است کھ در قالب غزل  یمشتمل بر اشعار یوان منوچھرید. برد یھا بھره م دانش

. ردیگ یبر م ھ را دریو خمر، وصف، شیچون ستا یبند سروده شده و موضوعات بیو ترک، قطعھ

  . د آورده استیپد ین بار در شعر پارسینخست یقالب مسمط را برا یمنوچھر

نده در ینگویل است چھ ایر و بدینظ یب یبجھات یگر اشعار منوچھریبزرگ د یان آثار شعرایدر م

كھ یبكار برده بطور یادیو مھارت ز یاستاد یعین حال طبیع و در عیف و بدیھات لطیبكار بردن تشب

ات یمضمون اب. او تصور كرد یبرا یلیتوان عدینم ین ھنر نمائیدر ا یو رودك یفردوسجز 

بوده كھ اغلب  ین بواسطة تسلط شاعر بر زبان تازیات عرب است و ایماخوذ از ادب یگاھ یمنوچھر

اشعارش را از  یات عربید تصور كرد كھ وفور لغات و اصالحات و كناینموده؛ اما نبایبدان تفاخر م

رمانوس یدور از ذھن و غ یھمان كلمات عرب یمنوچھر، و عذوبت دور ساختھ بلكھ بر خالف یروان

جاد وجد و یوستھ است كھ خواندن آن خواه نخواه در انسان ایو مھارت بھم بستھ و پ یرا با چنان استاد

  . كندینشاط م

   یدرمدح سلطان مسعود غزنو

  اد شھ عادل مختاریاال کھ خورم 

  ادل مسعودسلطان معظم ملک ع

  کمتر ادبش حلم و فروتر ھنرش جود

  از گوھر محمود و بھ از گوھر محمود

ٔ عودیچونانکھ بھ از عود بود نا   ره

  ست بدو ملک جھان خالق معبود داده

  را نبود کار یبا خالق معبود کس

  ست کھ ز مادر ملک و مھتر زاده یشاھ

  ست ست و بداده ست و بخورده بگرفتھ یتیگ

  ست نھاده یو روملک ھمھ آفاق بد

  ست نگشاد او بگشاده یھرچ آن پدرش م

  ست ھرگز بھ تن خود بھ غلط در نفتاده

  ست بھ گفتار و بھ کردار مغرور نگشتھ

  ر نباشدیچ ملک چیکھ بر او ھ یشاھ

  ر نباشدیکھ شکارش بجز از ش یشاھ



ٔ گیک نی   ر نباشدیستد و س یتیمھ

ٔ دیتا ن   ر نباشدیگر بگرد دیمھ

  ر نباشدیھ شمشافتن ملک بین یا

  ارید کھ خداوند جھاندار بود یبا

  ن خسرو چاالکیامسال کھ جنبش کند ا

  ان پاکیکند از خارج یتیھمھ گ یرو

  بھ جنبش ننھد ابر شغبناک یتا رو

  ل ز خاشاکینشود رھگذر س یصاف

  چون باد بجنبد نبود خود ز پشھ باک

  نکند خار یزیت، زدیچون آتش برخ

  ردیبگر یست بدانگاه کھ شمشیریش

  ردیر بگیدست خود او شیکھ تھ ین ین

  ردیر بگیاصحاب گنھ را بھ گنھ د

  ردیر بگیزبر و ز، ردیآنگھ کھ بگ

  ردیر بگیک استیگر خاک بدان دست 

  و کھسار یھمھ واد، گوگرد کند سرخ

  آن روز کھ او جوشن خر پشتھ بپوشد

  رون جوشدیتنش ب یاز جوشن او مو

  زه بخروشدیزه کھ نیچندان بزند ن

  بندش بھ ھم اندرشود از بسکھ بکوشد

  ر بنوشدیدشمن ز دو پستان اجل ش

  کاریبگذارد حنجر بھ دم خنجر پ

  شاه جھان گذران را ییتو! شاه یا

  ن را و زمان رایست زم زد بھ تو دادهیا

  صر و خان راین قیزم یبردار تو از رو

  ھ جھان راین مایک شاه بسنده بود ای

  ن رابا ملک چکارست فالن را و فال

  خرس از در گلشن نھ و خوک از درگلزار

  بنشست یھر کو بجز از تو بھ جھاندار



  خرد و مستیملک و ب یدادگرست ایب

  دادار جھان ملک وقف تو کردست

  را نبود دست یچکسیبر وقف خدا ھ

  د بسزا بستیاز وقف کسان دست ببا

  »النار وال العار«ست  گفتھ یکو مثلین

  زادندجدان تو از مادر از بھر تو 

  ن ملک ز بھر تو فتادندیاز دھر بد

  تو گشادند یر براین ملک بھ شمشیا

  خاصھ ز بھر تو نھادند یخود ملک و شھ

  راث تو دادندیبھ م، ن دست بدان دستیز

  ارین ملکت بسیا، ن شھ رایاز دھر بد ا

  یچو اساس یت بنشستیتا تو بھ وال

  ین باب سپاسیکس را نبود با تو در

  ین حق بشناسیو ز یباش یدادگر، نیز

  یپاک حواس، یپاک تن، یدل زهیپاک

  یاسیکز خلق بھ خلقت نتوان کرد ق

  زاریعت نتوان کردن بیو طب یوز خو

  انیو ملک بار خدا یبار خدا یا

  انیزه ربایبھ سر ن یزه رباین یا

  انیبھ سر راھنما یراھنما یا

  انیدر ھربستھ گشا یبستھ گشا یا

ٔ ھر ملکیملک زدا یا   نایزدا نده

ٔ ب یا   مفرغ زوار یچاره و ایچاره

  ھمھ احرار زمانھ یبار خدا یا

  د لطفت بار زمانھیکز دل بزدا

  کردار تو ضد ھمھ کردار زمانھ

  بار زمانھ یت تو کنیدر پشت عدو

  خار زمانھ یافاضل تو کن یاز پا

  داریما را ب یز بستر غفلت تو کن



  یبھتر بود یتو زانچھ بگفتند بس

  یت بفزودبرجان و روان پدران

  یرحمت بنمود یچندانکھ توانست

  یملکت بزدود یچندانکھ توانست

  یحسنات و ثمراتش بدرود یکشت

  دشوار تو آسان شد و آسان تو دشوار

  یبستھ مشواد آنچھ بھ نصرت بگشاد

  یبادا ھرچ آن تو نھاد ینده ھمیپا

  یادیدون بھ سالمت بزیھمواره ھم

  یبا دولت و با نعمت و با حشمت و شاد

  یراد ملک ھر چھ بدادیتو بپذوز 

  د جھان حافظ تو باد جھانداریوز ک

نام نبرده و باندازة او ، باریچشمھ و جو، باغ و راغ، از گل و سبزه یك از شعرا بقدر منوچھریچیھ

ن است و عالوه بر آنكھ روح از یجاندار و دلنش یبتمام معن یاشعار منوچھر. عت نكرده اندیوصف طب

ً فرھنگ صحیبرد تقریده میمطالعھ آن لذت و فا از لغات  یاریاست كھ بس یاز زبان فارس یح كوچكیبا

گرچھ اول بدربار  یمنوچھر. در آن ذكر شده است یو علم یخیم و اطالعات تاریقد یو نام نواھا

 یان ویدر مدح سلطان مسعود و پسران و دربار ید ویكن اغلب قصایافتھ لیسلطان محمود بار 

ن سروده كھ در زمان شاعر حاكم دامغان یار الدیده در مدح ابو حرب بختید قصباشد؛ از جملھ چنیم

ندة چھرة بالغت و سرو بوستان یآرا یمنوچھر«صاحب لباب االلباب  یبقول عوف. مولد او بوده است

دست داخشتھ  یھھ گوئیدر بد» ب روزگاریام و عجایاز نوارد ا، ار فضلیبس، اندك عمر، براعت بود

ن و یھمھ استادانھ و مت یاشعار منوچھر. و طب و حكمت آشنا بوده است یو ستاره شناسو بعلوم نحو 

  . ار مشكل و دشوار استیاز آن بس یدن برخیت فصاحت و استحكام برگزیاز غا

  در وصف خزان 

  د کھ ھنگام خزانستید و خز آریزیخ

  باد خنک از جانب خوارزم وزانست

  ن کھ بر آن شاخ رزانستیآن برگ رزان ب

  رزانست رھن رنگیبھ مثل پ ییگو

  دھقان بھ تعجب سر انگشت گزانست

  نھ گل ماند و نھ گلنار، کاندر چمن و باغ



  دنبال بکندند، را یطاووس بھار

  بفکندند یدند و بھ کنجیپرش ببر

  ش پسندندیان باغ بھ زاریخستھ بھ م

  ند و نخندندینند و نگویبا او ننش

  نش بر او باز نبندندین پر نگاریو

  آذار) سپس( دیبگذرد آذر مھ و آ تا

  کھ خجستھ بھ چھ دردست ینیر نبیشبگ

  ن کردستیکرده دو رخان زرد و برو پرچ

  ھ فامست و رخش چون گل زردستیدل غال

  ھ خوردستیو غال یکھ شب دوش مییگو

  سمن و مشک ببردست یش ھمھ بویبو

  ماریرنگش ھمھ رنگ دو رخ عاشق ب

  ستدار کھ چون یعجب یبنگر بھ ترنج ا

  سختست و درازست و نگونست یپستان

  ش فزونستیدیدست و سپیزردست و سپ

  ش درونستیدیش برونست و سپیزرد

  نار برونستیم درونست و چو دیچون س

  م درون لؤلؤ شھواریآکنده بدان س

ٔ س   ن ترازویمینارنج چو دو کفھ

  کرده برونسو یھردو ز زر سرخ طل

  آکنده بھ کافور و گالب خوش و لؤلؤ

  دل جادو رکیزرگر ز یکی وانگاه

  با راز بھ ھم باز نھاده لب ھر دو

  ش بھ سر سوزن بر آژده ھمواریرو

  ھ بجستھیجوژک از خا یکیچو  یآب

  برستھ یچون جوژگکان از تن او مو

  مادرش بجستھ سرش از تن بگسستھ

  کو و باندام جراحتش ببستھین

  ک او را ز بن اندر بشکستھیک پای



  نگونسار یختھ او را بھ دگر پایوآو

ٔ ساده یکیوان نار بکردار    حقھ

  جاده ھمھ رنگ بدان حقھ بدادهیب

  گھر سرخ در آن حقھ نھاده یلخت

  فتاده یتوتو سلب زرد بر آن رو

  بگشاده یدان ھیغال یکیبر سرش 

  ناریھ دان سونش دیواکنده در آن غال

  تبرزد یگو یکیب چو مخروط یوان س

  صدیس یآب زده بار یدر معصفر

  چند ز بسد ینقط، خش بربر گرد ر

  ز زمرد یلیوندر دم او سبز جل

  واندر شکمش خردک خردک دو سھ گنبد

  چون قار، ک دریخفتھ بھ ھر  یا بچھ یزنگ

  دیایدھقان بھ سحرگاھان کز خانھ ب

  دیچ بپایارامد و نھ ھیچ بینھ ھ

  دیدر رز را بگشا، دیک رز آینزد

  دیتا دختر رز را چھ بھ کارست و چھ با

  دیزه بدو رخ ننمایدوشک دختر ی

  ماریاال ھمھ آبستن و اال ھمھ ب

  ست؟ دهید کھ شما دخترکان را چھ رسیگو

  ست؟ دهیان را بدیرخسار شما پردگ

  ست؟ دهیان را کھ کشیوز خانھ شما پردگ

ٔ ایو   ست؟ دهیزد بھ شما بر کھ درین پرده

  ست؟ دهینجا کھ رسیدر ا، تا من بشدم خانھ

  ھ گفتارد بید بھ کردار و بکوشیگرد

  تا مادرتان گفت کھ من بچھ بزادم

  از بھر شما من بھ نگھداشت فتادم

  بھ در باغ شما بر بنھادم یقفل

  شما ھفتھ بھ ھفتھ نگشادم یدرھا



  شما بار ندادم یکس را بھ مثل سو

  د نکونام و نکوکارییگفتم کھ برآ

  »بارگرفتھ«نمتان یب یامروز ھم

  وز بار گران جرم تن آزار گرفتھ

ٔ درخسارک   نار گرفتھیتان گونھ

ٔ بس   ار گرفتھیزھدانکتان بچھ

  ر بھ خروار گرفتھیپستانکتان ش

  ش و ز گونھ شده رخساریآورده شکم پ

  میز مکافات شما باز نمایمن ن

  میک از ھم بگشایک بھ یاندام شما 

  میایر بیاز باغ بھ زندان برم و د

  میر نپاینزد شما د یچون آمدم

  میر لگد خرد بسایاندام شما ز

  ست سزاوارین نیرا کھ شما را بجز ایز

  د و فراوان نگردشانیدھقان بھ درآ

  ز و گلوباز بردشانیبکشد ت یغیت

  کش اندر سپردشانیوانگھ بھ تبنگو

  ور زانکھ نگنجند بدو در فشردشان

  خانھ بردشان یبر پشت نھدشان و سو

  رد و بر ھم نھد انباریوز پشت فرو گ

  انچرخشت اندر فکندش یکیآنگھ بھ 

  ست ھزاران بزندشانیبرپشت لگد ب

  ستخوانھا بکندشان، رگھا ببردشان

  پشت و سر و پھلو بھ ھم اندر شکندشان

  رون نھلدشانیب یاز بند شبانروز

  کباریب، تا خون برود از تنشان پاک

  ارد رگشان و ستخوانشانیآنگاه ب

  فکند دور و نگردد بھ کرانشان ییجا

  انشانخونشان ھمھ بردارد و جانشان و رو



  وندر فکند باز بھ زندان گرانشان

  سھ ماه شمرده نبرد نام و نشانشان

  داند کھ بدان خون نبود مرد گرفتار

  شاد و خوش و خندان، زدیک روز سبک خی

  د و بردارد مھر از در و بندانیش آیپ

  و زندان یچون در نگرد باز بھ زندان

  صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان

  ند چندانیسمن ب ند چندان ویگل ب

  زار ست و سمن دهیچندانکھ بھ گلزار ند

  د کھ شما را بھ چسان حال بکشتمیگو

  اندر خمتان کردم و آنجا بنگشتم

  گل بسرشتم یکیاز آب خوش و خاک 

  من گشتمیکردم سر خمتان بھ گل و ا

  گرد گل اندر بنبشتم یبانگشت خط

  ن پس بازاریگفتم کھ شما را نبود ز

  دیکوتر از آنین امروز بھ خم اندر

  دیآھوتر از آن ید و بیکوتر از آنین

  دیروتر از آنید و بنیتر از آن زنده

  دید و نکو خوتر از آنیواالتر از آن

  دیتر و نوتر از آن تازه یحقا کھ بس

  متان آزارین پس ننمایز از ایمن ن

  رون نگذارمیاز مجلستان ھرگز ب

  تر دارمیده گرامیوز جان و دل ود

  بارم یب گل سوربر فرق شما آ

  بھ ھم اندر بگسارم یبا جام چو آب

  من خوب مکافات شما باز گزارم

   من حق شما باز گزارم بھ بتاوار

  باده بر آرد یساتگن یکیآنگاه 

   بھ کف دست بدارد یدھقان و زمان



   بنگارد یبر دو رخ او رنگش ماھ

   ش در مغز بکاردیعود و بلسان بو

  . ردن نگوایمشک ین مید کھ مرا ایگو

  

  یات پارسیادب در يا تورینیم هنر

  

مشتق شده  ومین ن مىیكلمھ از واژه الت. ھنر نقاشى بھ قطع كوچك است، بھ معنى عام یناتوریھنرم

  . ھاى مذھب بكار رفتھ است در قرون وسطى در نسخھ سرخزى یآم و آن كلمھ براى رنگ، است

  : اتور را ممكن است نام بردینیسھ نوع عمده از م

  ، ھاى داستانھا است كارى نسخھ بیرھا و تذھیو ھندى كھ شامل تصو یاتورھاى خراسانینیم

نى در یدادھاى دیھاى مذھبى و رو تیكھ در آنھا شخص، ى قرون وسطىیھاى اروپا ھاى نسخھ بیتذھ

ك خط اصلى قرار گرفتھ یو حتى گاه در چھارچوب ، ر شدهیطال و نقره تصو، ھاى درخشان رنگ

  ، است

ھاى آبى بر روى  ا با رنگیى كھ با روغن نقاشى و یكایى و آمریرھاى كوچك اروپایجام تصوو سران 

ا حك یر یناكارى بر روى آھن تصویا میعاج ، آھن، پوست مرغ، پوست گوسالھ، مقواى نازك، كاغذ

، الردیكوالس ھین، جان اسمارت، در آلمان نیھنس ھولب، اتورینین استادان میتر از مھم. شده است

وژان ، نیجى آوگوست. بى. جى، ژان و فرانسواكلوئھ، در انگلستان چارد كاسوىیو ر، وئل كوپریمسا

  . االت متحدهیدر ا، لدیو رابرت ف، ن مالبنیادوارد گر، لیلسن پیشارل و، آنوره فراگونار در فرانسھ

   



  مشهد هرات و، بلخ در اتورىینیم

  
ن یھم. اس كوچك ساختھ باشندیا شكلى كھ در مقیر یعبارت از ھر تصو» اتورینیم«، اد شدیچنانكھ 

كارى  زهیر كوچكى است كھ در پرداختن آن ریعبارت از تصو) در نقاشى( اتورینیم: اند كھ طور گفتھ

كھ ، است) نااپجن و یچ( نیقت نوعى نقاشى است كھ خاص مشرق زمیو آن در حق. بكار رفتھ باشد

زى در آن یآم و رنگ، شود ت نمىیو كالبدشناسى رعا )نورشناسى( ایدر آن قواعد علم مناظر و مرا

  . شود ھاى خاص نشان داده مى كارى زهیات آن با ریو جزئ، نى داردییجنبھ تز

بھزاد نقاش ، ر كردیھرات را تسخ. م ١۵١٠/. ه ـ ق ٩١۶ل در سال یوقتى كھ شاه اسماع. خیتار

  . بار خود برددران را بھگر از نقاشیى دی ل بھزاد و عدهیشاه اسماع. دربار ھرات بود

داشت كھ او را بھ نصف مملكت خود معاوضھ  اند كھ شاه مذكور آنقدر بھزاد را گرامى مى گفتھ

بھ كار خود ادامھ داد و . )م ١۵٢٢/. ق. ه ٩٢٨سال ( رىین نقاش مشھور تا زمان پیا. كرد نمى

بود ـ  سى و صحافىیخوشنو، عنى نقاشىیقت فرھنگستان ھنر ـ یاست كتابخانھ سلطنتى را كھ در حقیر

  . گرفت ه زبعدیف رانیمزارشریناتوریمو. بعھده داشت

سالگى ھفتاد ند بھزاد در سن یگو با و جالب توجھ كھ منظره جنگ شتران كھ مىیارى زیاتورى بسینیم

ولى بعضى از آنان در ، ادى از صنعتگران بھ دربار صفوى منتقل شدندیاگرچھ عده ز. دهیآنرا كش

اتورھاى عالى ھرات پس از رفتن ینیارى از میبس. دند و سبك مخصوص خود را ادامھ دادندھرات مان

ار یت بسیمورى است اھمیص سبك تیكارى كھ از خصا زهین صنعتگران بھ ریبھزاد ساختھ شده ا

ھاى ھرات ینات معمارى نقاشیلباس و تزئ، كف اطاق، نیاء مانند قالیات اشین توجھ بھ جزئیا. دادند مى

كند كھ بھزاد تنھا نقاشى بزرگ ھرات  دھد و ثابت مى قرار مى ایدن اتورھاىینین میان بزرگتریدر مرا 

ده یافتھ بھ عقیدى كھ در زمان سلطنت شاه طھماسب توسعھ یسبك جد. ز داشتھ استیى نینبود و رقبا

  . ات بودید حیق ل پادشاھى او بھزاد دریدر اوا. دیاتورسازى را بھ منتھى درجھ ترقى رسانینیارى میبس



كى از شاگردان وى كھ سلطان محمد نام ی. ك سلطان بودیرك از شاگردان بھزاد و از دوستان نزدیآقام 

سلطان محمد بھ شاه . دیى از نقاشان معروف گردی شواى عدهید و پیداشت بھ مقام نقاش باشى دربار رس

نسخھ شاھنامھ براى شاه ك یسھ سال بعد از جلوس بھ تخت سلطنت . داد جوان درس نقاشى مى

س یدر پار لدین كتاب در تصرف بارون ادوارد روتشیا. ر داشتیتصو ٢۵۶د كھ یھ گردیطھماسب تھ

زى یآم رنگ، ث تنوعین استاد از حیكارھاى ا. و نقاشى آن بھ سلطان محمد نسبت داده شده است. است

ھاى زمان صفوى روى یقاشن. كارى مشھور است زهیز از نظر توجھ مخصوص بھ ریب و نیترك، نقشھ

ن در بعضى از یبا وجود ا. باشد تر مى مورى درشتیز عصر تیار ریھم رفتھ از كارھاى بس

. انده شدهیاتورھاى صفوى بقدرى دقت در نمودن لباس بعمل آمده كھ حتى نقشھ پارچھ بخوبى نماینیم

رون یز وسط عمامھ بده شده بھ طورى كھ نوك كاله ایچین شاھان صفوى دور كالھى پیعمامھ نخست

  . آمد  مى

ولى ، رنگ بود سرخشھ یل ھمینوك آن در اوا. ن قسم كاله و عمامھ مخصوص خاندان صفوى بودیا

  . دهیده شده و بسر گذاردن آنھا متداول گردیاتورھا دینیز در میگر نیبعد رنگھاى د

ن یاز معروفتر كىی. ن كردییتوان اغلب از شكل عمامھ و لباس تع اتور را مىینیك میخ یتار

ن یر ایتصاو. استیتانیھاى نقاشى نسخھ مصور خمسھ نظامى است كھ اكنون در موزه بر مجموعھ

ھ یتھ، ست سالگى بودیوقتى كھ در حدود ب. لھ نقاشان مشھور دربار براى شاه طھماسبیكتاب بوس

موالنا ، رزاعلىیم، محمد سلطان، ركیآقام. شود ده مىیاتورھاى آن دینیر میل زینام اشخاص ذ. دهیگرد

ك جلد كتاب ین ین نقاشان عصر خود بودند و در این اشخاص مشھورتریا. دعلىیرسیمظفرعلى و م

لھ الرنس یچھارده تابلو نقاشى اصلى آن كتاب بوس. آورى شده شاھكارھاى ھر پنج تن ھنرمند جمع

 ٣٩۶، ھا نیا عالوه بر. افتھ استیچاپ رنگى شده و انتشار ) Lawrenceـ  Binyon( ون ـینیب

وانات و گل یباشد كھ نقش آن اشكال ح ار اعلى از طال مىین شده بسییھ تزین كتاب داراى حاشیورق ا

  . ره استیو غ

عى و زندگى یوى در تجسم مناظر زندگانى طب، بلند دارد یعلى مقامى جا، ان گروه استادان فنىیدر م

ن نموده و ییبا تزیچادر را بھ طرزى ز، دهیھ بھ اصل كشیوانات را شبیح. دى مھارت داشتھیدھقانى 

ون پادشاه ھند یھما. گر مشھود استیق دیاى دقیقى در اشكال گل و پرنده و اشیھنرمندى صنعتگر حق

او چند سال در . ى مجلل كردیرایخت و شاه از او پذیپس از شكست خوردن بھ دربار شاه طھماسب گر

د على را كھ در یرسیم، گشت بھ محل حكمرانى خوددربار شاه طھماسب اقامت نمود و بھ ھنگام باز

ون بھ ھند ین دو ھنرمند كھ در خدمت ھمایا. ز عبدالصمد را با خود بردیز با او آشنا شده بود و نیتبر

  . مؤسس سبك مخصوص ھنر مغول در شمال ھندوستان شدند، رفتند



جاد یر ھندوستان ایتصاوب عناصر نقاشى و مناظر و ید از تركیسبك جد، ھاى آنان لھ نقاشىیبوس

مانند شاھنامھ ، م استیھاى ادبى قد ر زمان شاه طھماسب معموال مناظرى از شاھكارىیتصاو. دیگرد

عالوه بر مصور ساختن . خاى جامىیوسف و زلیحافظ و ، اشعار سعدى، خمسھ نظامى، فردوسى

اندام است  ر جوانان خوشیونھا تصیارى از ایبس. شد ده مىیز كشیھاى جداگانھ ن ر و نقاشىیتصاو، كتب

از كارھاى . ر خود شاه طھماسب باشدیبا در بردارند و بعضى از آنھا ممكن است تصویى زی كھ جامھ

ھا  ھین حاشیدر ا. ھ صفحات كتب بودین حاشییتز، دین زمان بھ درجھ عالى رسیگرى كھ در اید

و معموال جداگانھ ساختھ و  ده شدهینھ رنگى كشیوانات بھ رنگ طال و نقره در زمیگل و ح، درخت

در اواخر سلطنت شاه طھماسب نقاشى بنام . دیگرد ھاى كتاب متصل مى شد و بعدا بھ صفحھ ھ مىیتھ

ى كھ یھا عالوه بر نقاشى. ند كھ او پسر و شاگرد سلطان محمد بودیگو مى. افتیاستاد محمدى شھرت 

بھ سبب ظرافتى ، گریاز سوى د. ستبا در نقاشى رنگى بوجود آورده اید و زیسبكى جد، دهیوى كش

در زمان شاه طھماسب سبك مھمى . شھرت دارد، رسازى انسان و جانوران بكار بردهیكھ وى در تصو

  . دیجاد شد و بھ درجھ عالى رسینقاشى در بخارا ا

. زاده و محمود مذھب مشھور ھستند خیش، ن شھر مشغول بودندیاز ھنرمندان مشھورى كھ در ا

اتورھاى بخارا بھ سبك كارھاى استاد بزرگ خود ساختھ ینیزاده شاگرد بھزاد بود و م خیند شیگو مى

معروف ، ارى مشھود استیاست و آن براى رنگھاى روشن مخصوصا رنگ قرمز روشن كھ در بس

شود وصفى مخصوص دارند و دور كاله  ده مىیھاى بخارا د ى كھ در نقاشىیھا عمامھ. باشد مى

» ریكب«شاه عباس معروف بھ . رون استیاند كھ نوك آن از وسط عمامھ ب هده شدیچیمخروطى شكلى پ

ام نھاى زمان او  خیدر تار. كرد ز نقاشى مىیو خود ن، ن صنعت بودیان و مشوقان این حامیاز بزرگتر

ھنر . ستندیارى از آنان مشھور نیولى بس، سان ذكر شدهینو ادى از نقاشان و خوشیعده ز

ن موقع رو بھ یدر ا، ده بودیان شاه طھماسب بھ منتھى درجھ ترقى خود رساتورسازى كھ در زمینیم

  . انحطاط رفت

از كتبى كھ در . كردند ھنرمندان عصر شاه عباسى وقت خود را بھ نسخھ برداشتن از كتب صرف مى

ر اشخاص و یتصو. شده شاھنامھ فردوسى است ن مىییاتور تزینین عھد مكرر مصور و با میا

ز ین دوره نیر ھنر اروپا در ایتأث. دین زمان مرسوم گردیزندگانى روزانھ و معمولى ا ى ازیھا نقاشى

ر یعى و تصویمناظر طب، نیاتورھاى نخستینینى مییسعى شده كھ بھ جاى سبك تز. گردد مشھود مى

ھاى  ى از رنگی نكھ نوع تازهین زمان ـ با ایزى ایآم روى ھم رفتھ رنگ. ده شودیاشخاص و دورنما كش

. كند ر مىییوضع لباس در زمان شاه عباس تغ. ستیخ و بنفش بكار برده شده ـ بھ خوبى دوره قبل نسر

دھد كھ روى سر  ده شده آنان را معموال با شالى نشان مىین عصر كشیرى كھ از بانوان ایتصاو

، رسد ن مىیمى بلند است كھ تا روى زیقبا، شود ده مىیاتورھا دینیى كھ ھمواره در میھا جامھ. اند دهیكش



بعضى ، بستند د و روى آن كمربند مىیرس نى كھ تا باالى زانو مىیولى در زمان شاه عباس كمرچ

اتورھا ینین زمان در بعضى میلباس مردم معمولى و بازارى ا. اتورھا جاى قبا را گرفتھینیاوقات در م

  . شود ده مىید

، ز بودیاتورساز نینیاگر چھ او م. ستن دوره مشھورتر از ھمھ رضاى عباسى ایان صنعتگران ایاز م

شت و دست او در ان فن وى سبكى مخصوص دیدر ا. شتر بھ جھت نقاشى رنگى معروف استیولى ب

سر و  گر توأم شده و مخصوصا موىین خطوط با خطوط دیا. ار قوى استیم خطوط منحنى بسیترس

ش و جوانان را نشان یدرور یده اغلب تصاویى كھ كشیھا موضوع. ش داده شده استیش خوب نمایر

وه او نقاشى یارى از صنعتگران بھ شید و بسیگران واقع گردید دیسبك او بعد از وى مورد تقل. دھد مى

ستھ یز ع عباسى پسر اوست كھ در زمان شاه عباس دوم مىیروان معروف وى شفیكى از پی. كردند مى

  . قاشى روى بھ انحطاط نھاده استام انحطاط شروع شده و صنعت نین اید دانست كھ در ایبا. است

  نین النحریترکان سلجوقى در خراسان و ب

  
توانستند ، ر بودندین كھ چنگاورانى دالور و سوار كارانى خستگى ناپذیتركان سلجوقى گذشتھ از ا

رد و ین بگیرنگیر را زیاى صغین و آسین النھریتا ب فغانستاناد افكنند كھ از ایرومند بنیحكومتى ن

بان دانشمندان و شاعران و یپادشاھان سلجوقى پشت. ش برقرار كندیرا در مرزھاى قلمرو خوت یامن

ش از آنكھ یاصفھان سالھا پ. تخت ساختندیاصفھان را پا، انیسلجوق. ا نگاران بودندیمورخان و جغراف

گى كھ دان بزریكاخ سلجوقى و م. ند كانون بازرگانى و صنعت و ھنر بوده استیایان بھ آنجا بیسلجوق

، دان بودهیز مشرف بھ میاما مسجد جمعھ سلجوقى كھ آن ن، د شدهیسالھاست كھ ناپد، در برابر آن بوده

  . گریاى شد براى ساختمان مسجدھاى د ھینقشھ آن پا. دار استیھنوز پا



ى كھ یبایھاى شگفت و ز ان وجود داشتھ اما كاشىید بھ روزگار سلجوقیھاى مسجد شا وانیاط و ایح

بھ دست ھنرمندان ، بھشت كرده، اط را از رنگھاى خوش رشكین حیده و ایو طاقھا را پوشان وارھاید

ارى از ھنرمندان و یھاى بس ن مسجد بھ دست نسلیا. درقرنھاى بعدى ساختھ شده است یخراسان

م و از ید بھ سوى قبلھ برویدن كار دوران سلجوقى بایبراى د. ر شده استیمعماران دگرگون و تعم

ار بزرگى است از آجر یبرفراز گنبد بس. میم و بھ شبستان پشت آن گام نھیاط بگذریجنوبى حوان یا

  . رومند استین گنبد ساده و استوار و نیا. اى ل بھ قھوهیخاكسترى ما

ن گنبد بھ یا. ن را ھم نمودار ساختھ استییش و تزیشتن آراین گنبد چنان است كھ در خویخود بناى ا

بان نظام الملك كھ یكى از رقی) ه ۴٨١( در سال. نظام الملك ساختھ شده است بھ فرمان) ق ۴٧٣( سال

ر گنبدھاى یدر اتاق جنوبى و شمالى ز. گنبدى فروتر ساخت، ن تاج الملك باشدیممكن است جمال الد

در . شود ده نمىیزى سلجوقى در آنھا دیشاھكار معمارى ھستند ولى ھنر رنگام، مذكور در باال

اھان در بھار یابان است و گلھا و گیشتر آن بیرا كھ بیز. ات استیى از ضرورزیخراسان رنگام

  . ماند ن تشنھ بر جاى مىیدن فصل گرما تنھا زمیدورانى كوتاه دارند و با فرا رس

عت را بكنند و در ھر یھاى طبیرنگیتوانند جبران ب ن كاخھا و محرابھاى مساجد مىیوارھاى رنگیپس د

استاد بودند و در قرن ششم  یکار یدر كاش یكاشى سازان خراسان. باشندادگارى از بھار یفصلى 

ھاى برجستھ و  ب با رنگیھا بھ شكل ستاره و صلین كاشیا. ساختند ھاى شگفتى مى كاشى، ھجرى

مى و یوه اسلیھا با گل و بتھ بھ ش كاشى. دندیبخش اى خاص مى جلوه، ر بودند كھ بھ شكلھایچشمگ

ان و جانوران و یرھاى آدمیى كھ بر آوردن تصویھا در كاخ. شد رداختھ مىپ، میعبارتى از قرآن كر

ن یھاى سفال ظرف. مینیب ھاى ستاره شكل مى رھا را در كاشىین تصویا، درختان در آنھا مجاز بود

ا در آنھا نقشھا و فنون گوناگونى بھ كار یشد  ھاى آن دوران ساختھ مى ى كاشىیبایز بھ زیان نیسلجوق

  . شد ھاى آن دوران ساختھ مىیى كاشیبایز بھ زیان نین سلجوقیفھاى سفالظر. رفت مى

از فرمان ، ر در قرن پنجم ھجرىیاى صغیتركان آس. شد نھا با ھفت رنگ آراستھ مىیبعضى از سفال

شان ین ھمھ معمارى و ھنر ایبا ا، افتھ بودندیچى كرده و استقالل یان عراق و خراسان سر پیسلجوق

ان كسانى كھ بھ یآمدند و در م ر مىیاى صغیبھ آس یھنرمندان خراسان. ھ خراسان بودھمچنان وابستھ ب

، ن خدمت كنندیآوردند تا بھ سلطان عالء الد رو مى) قباد سلجوقىین كیتخت سلطان عالء الدیپا( ھیقون

وه یھاى لعابى بھ شیھاى كاش ارى از پارچھیبس. اند ز بودهیره دست نید گروھى از كاشى سازان چیشا

ھاى  كاشى. دا شده استیھ پیاچھ قونین در كرانھ دریھاى كاخ سلطان عالء الد رانھیدر و یخراسان

دنى آنچنانكھ ین جانوران دیا چھار زانو نشستھ و ھمچنی، ان بر پشت اسبیر آدمیستاره شكل با تصو

ھاى ستاره یشان كایاه را در میھاى آبى پر رنگ و سیكاش. ان است آراستھ شده استیخاص ھنر سلجوق

. ار گران بودیبس، عیدن سطح وسیار شكننده و براى پوشانیھاى لعابى بس كاشى. گذاشتند شكل مى



شان یا، ندیارایھاى درخشان ب ھ آوردند تا آنجا را با رنگیھنگامى كھ كاشى سازان را براى مسجد قون

ز لعاب یھاى ر تكھ، ى بكشندھا را بر كاش بجاى آنكھ نقش. ك كارى كردندیبا قطعات كوچك لعابى موزائ

چون نقش . كردند زى مىیھ نقشى كھ داشتند پى ریگوناگون در كنار ھم و بر پا خورده را بھ رنگھاى

ھاى كوچك لعابى را  تكھ. دادند وند مىیھا را بھ ھم پ ختند و تكھیر ساروج بھ پشت آنھا مى، شد كامل مى

صنعتگران . ب محراب بھ كار بردیراز و نشھاى پر ف ھاى منحنى و حتى مقرنس توان بر سطح مى

ھا بھ كار  اى و آبى و ارغوانى را براى ساختن طرح گل و بتھ و ستاره روزهیھاى فیشتر كاشیب

وارھاى مسجدھا و حتى یدن دین براى پوشانیوه با نرمى و انحناھاى رنگین شیھم، بعدھا. آوردند مى

ھا  ن نكتھیاز ھنر چ، اتورینیمانند نقاشان م یراسانسفالگران خ. ھا بھ كار بستھ شد گنبدھا و مناره

آنگاه دست بھ . كردند وه سلجوقى كار مىیدر آغاز حكومت مغوالن سفالگران بھ ھمان ش. گرفتند

  . كند نى را آشكار مىیھاى آزاد و پر انحنا زدند كھ نفوذ ھنر چ دن طرحیكش

ز از ھمان یسفالگر ن. مینیب مى، اند دهیكشلوفر آبى كھ یھاى ن ھاى مالزمان و گل ى با نقشیھا سفال

اه و یبھره گرفتھ و س، اند و بغدادى بھ كار برده یقى كھ ھنرمند نقاش خراسانیھاى كم رنگ و رق رنگ

دنى یبا و دیبس ز، واریش دیھا براى آرا اى و ارغوانى و آبى كم رنگ در كاشى روزهیخاكسترى و ف

ھا با كاشى لعابدار  ارى از محرابیبس. شد ز ساختھ مىیبرجستھ ن، ھا ھاى كاشى است و گاھى نقش

ھاى ھندسى  ھاى گل و شكل شد و بر آنھا طرح ك كارى مىیموزائ، ز لعابىیھاى ر ا با كاشىیدرخشان 

ھاى خود را با  ن ساختمانیمغوالن ھمچن. گشت ھاى عربى آراستھ مى وه آرابسك و عبارتیبھ ش

ار یشان محراب بسیكى از شاھكارھاى ای. كردند ن مىییتز با و جالبیھاى ز ھا و گچ برى حجارى

د یلخان مغول پدیتو ایى است كھ گچ كارى شده و در مسجد جمعھ اصفھان بھ فرمان اولجایبایز

ار بزرگ و گنبد دار كھ درون آن را با یھ ساختمانى است بسیتو در سلطانیآرامگاه اولجا. اند آورده

  .اند ه و با گچ كارى آراستھك كارى كردیموزائ، ھاى كوچكیكاش

  

   



  موریخراسان و دودمان ت

  
اما ، د شدهیمور و دربار او سالھاست كھ ناپدیھاى گرانبھاى ت ھا و جامھ ھا و فرشھا و فلز كارى پرنده

نانش یمور و جانشیت. ى كھ سمرقند را بدانھا آراستھ بوده ھنوز بر پاستیبعضى از ساختمانھا

گاه بھ خاك یى بھ گورستان شاه زنده كھ گنبدھاى فراوان دارد و جایبایساختمانھاى پر شكوه و ز

گنبدھاى . اى است سركوب شھر ن گورستان بر تپھیا. اند افزوده، سپردن بزرگان و خاندان شاھى است

د از پلكان سنگى تپھ یبا، ن ساختمانھایھاى اییبایدن زیاما براى د، بلند آن سر بر آسمان افراشتھ است

   .میباال رو

ز بھ یھاى لعابى رینجا از كاشیدر ا. مینیب ھا را مى ھاى آرامگاهییبایشكوه و ز، بھ ھنگام باال رفتن

وه یچ بھ شیچ در پیھاى گل و بتھ پ ھاى ھندسى و نقش ك با شكلیموزائ، د و زردیاه و سفیھاى س رنگ

ھاى آبى و  و در آن رنگ اند ر دروازه مدخل آن را با كاشى مقرنس كارى كردهیز. اند آرابسك بر آورده

اه یان آنھا نقش گل و بتھ بھ رنگ سیھاى آبى و در م وارھا را با كاشىید. اند د بھ كار بردهیسف

ساختمانى است ھشت گوش كھ بر ، ن گورستان استیرون ایمور كھ در بیاما آرامگاه ت. اند دهیپوشان

د یافزا و پرشكوه و بر بزرگى آن مى ن بنا ساده استیخطھاى ا. فراز آن گنبدى است بلند و آبى رنگ

  . ھاى ھندسى است كھ با كاشى لعابى نمودار شده است ش آن ساده و تنھا نقشیو آرا

ز لعابى رنگى در قرن نھم ھجرى در مشھد و مزاروھرات بھ یھاى ر ك سازى با كاشىیھنر موزائ

، اتورینیست از دلبستگى بھ مھا كھ نمودارى ا ن كاشىیھاى بزرگى با ا ساختمان. دیاوج ترقى خود رس

ى و ظرافت آنھا در یبایى كھ زیھا ھا را با نقش وارھا و منارهید كارانیكاش. ده و آراستھ شده استیپوش

  . آراستند  ھاى گل و بتھ مى ھا و طرح بھیبا كت، شود دار مىیز پدیھاى رنگى ن عكس

  

   



  استانبول و ترکان عثمانى

  
. ن فرمانرواى سراسر جھان اسالم شدیرومندترین، مان قانونىیلسلطان س، در اواسط قرن دھم ھجرى

آوردند ولى ھر كس  جھانگردان از مشرق و مغرب بھ آنجا رو مى. ن امپراتورى استانبول بودیقبلگاه ا

از ھمھ ، كران امپراتورىیمان با ثروت بیسلطان سل. شد ھاى آن مىییبایفتھ زیش، دید كھ استانبول را مى

سنان پاشا مردى ، شى گرفت و معمار اویبا و بزرگ پین در ساختن بناھاى زیشیران پیسلطانان و وز

ن و بلند ین مسجد در سومیجاى ا. زى كردیھ را پى ریمانیمسجد سل، سنان بھ فرمان سلطان. نابغھ بود

  . ن تپھ شھر بودیتر

ردتر شد بھ وى خسنان دست بھ كار ساختن مسجد، دیان رسین شاھكار بھ پایھجرى كھ ا ٩۶٨در سال 

ش آمدگى است كھ پنج گنبد بر روى آن یدر جلو شبستان پ. ر اعظم سلطانینام رستم پاشا داماد وز

ھاى لعابى درخشان آراستھ شده  ش شده با كاشىیھاى آرا وار آن با سطحھا و فرورفتگىیاند و د ساختھ

ش آن است نھ در یدر آران ساختمان یھنر ا. ش گشتھیھا آرا ن كاشىیز با ھمیدرون مسجد ن. است

ن یا. ده شده استینى گنبد بر روى آنھاست با كاشى پوشیرھاى سقف كھ سنگیوارھا و تید. معمارى

د ین سفیاى و آبى پر رنگ و نارنجى بر زم روزهیھاى ف با بھ رنگیھاى ز ھا مانند باغى پر از گل كاشى

چھار گوش را چنان در كنار ھم  ھاى كاشى، رامون بر آمدگى مسجدیلى پیھاى مستط در سطح. است

ھاى اللھ و  ان گلیرھاى كاملى از آلوى پر گل در میخواند و تصو آنھا با ھم مى یاند كھ نقش جاى داده

  . ك نوع اللھ رسم شده استیاند كھ در مسجد رستم پاشا چھل و  گفتھ. دھد اس بھ دست مىیخك و یم

ده یشرفت رسیشد بھ منتھاى پ ن مسجد ساختھ مىیھنر سفالگران و كاشى سازان ترك بھ ھنگامى كھ ا

ھاى  ز بھ كنارى نھاده شده بود و اكنون كاشىیك با كاشى ریى و موزائیوه كھن رنگ طالیش. بود

ھاى  در كارگاه. زدند كردند و لعابى پر جال بھ آن مى نقاشى مى، چھار گوش را با رنگھاى روشن

، كیزنیھاى ساخت ا كاشى. اشى سازى رواج داردھم سفالگرى و ھم ك، ك استانبولینزد، كیزنیا

  . داد ش مىیان را آرایھاى بزرگان ترك و كاخ سلطان خانھ



ده است تماشا یى را كھ از كف تا سقف از كاشى پر نقش پوشیتوان اتاقھا امروز در سراى سلطان مى

سبک ھرات  از شتریھ بیترک یھنر یکارھا. دگاه مردم پنھان بودیھا از د  ن كاشىین قرن ایچند. كرد

  . بھره گرفتھ است

. استفاده صورت گرفتھ است یدر یات پارسیادب در ن ھنریاز شتریب خراسان و در ینقاش ھنر آغاز با

  . ده استید گردیمستف ن ھنریاز یادب و یحماس یارزش با یکتابھا گرانبھا ساختھ شده و یاثرھا

  

  
  :ماخذ منابع و

  . محقق یمقالھ ھا و یف شخصیآرش، حوزه، باشگاه، مجلھ ھنر، یاتورینیم ھنر در گاه بھزادیجا، یاتورینیم شنھ ھنریپ

  

  

  

  ٢٠١٠مارچ  ٢٩دوشنبھ، 
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