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 (موسیقی و نگارگری خوشنویسی، بر تأکید با) صفویه عصر هنر نگاریتاریخ هایروایت رب مذهب تأثیر
 

 0الله فوالدیفضل/ 1محمدعلی نعمتی

(101-111) 
 چکیده

-ای که مذهب بهگونههای مختلف فرهنگی و تمدنی تأثیرگذار بوده است، بهمذهب در دورۀ صفویه بر جنبه

این عصر نقش زیادی  نگاریرهای گوناگون در جامعه و ثبت آن در تاریخعنوان عاملی مهم در فراز و فرود هن
نگاری داشته است. در این پژوهش جایگاه مذهب و تأثیر آن بر هنر در پنج دسته از منابع تاریخی شامل: تاریخ

وش ها، مورد بررسی قرار گرفته است. رها و تذکرههای هنری، سفرنامهنگاری هنر، رسالهسیاسی، تاریخ
تحلیلی در پی پاسخ به این سوال  -ای و با رویکردی  توصیفیپژوهش در این مقاله به شیوه تاریخی و کتابخانه

های نگاری این دوره دارد؟ یافتهبر تاریختکیهاصلی است که عقاید مذهبی چه تأثیری بر هنر عصر صفویه با
 به دیدگاه مذهبی حاکم توجهها به مسئلۀ هنر باارینگپژوهش بیانگر آن است که نوع نگاه هرکدام از این تاریخ

نگاری صفویه براساس اهمیت مذهبی ابتدا به بر جامعه متفاوت است. ترتیب اهمیت هنرها در تاریخ
 خوشنویسی و در گام بعدی و با مالحظات خاص به  نگارگری و موسیقی اختصاص دارد. 

 .موسیقی و ه، خوشنویسی، نگارگرینگاری، هنر، مذهب، صفویتاریخ واژهای کلیدی:
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 مقدمه
مانند ادوار پیشین ادامه داشت. تأثیر مفاهیم مشیت الهی در تاریخ بهنگاری در عصر صفوی تحتتاریخ

های های این عصر ثبت اخبار سیاسی و نظامی بود، اما با رشد هنر و حمایتنگاریهرچند غالب تاریخ
بازتاب یافت. منظور از هنر مجموعه آثاری  نگاریاین قشر نیز در تاریخ دربار صفوی از هنرمندان، اخبار

منظور انتقال مفاهیم مختلف و همچنین برای تأثیرگذاری بر احساسات خود خلق ها بهاست که انسان
هنرهایی از جمله: خوشنویسی، نگارگری و موسیقی نیز  .کنند که با زیبایی و خالقیت همراه استمی

کنند. خلق هنرهای گوناگون در هر ها را اقناع میهایی دارند و حس زیبادوستی انسانچنین ویژگی
های گیرد که این امر در فراز و فرود رشتهای تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند مذهب قرار میدوره

هنرهای گوناگون از جمله: خوشنویسی، نگارگری و هم، مختلف هنری تأثیرگذار است. در عصر صفویه 
به شرایط مذهبی، نگاه جامعه و  توجه موسیقی مورد توجه هنرمندان و دربار صفوی قرار گرفت، اما با

طور مساوی های مختلف را بهبه هنرمندان رشته نگاران اخبار مربوطدربار به این امر یکسان نبود و تاریخ
نگاری صفوی وجود داشت، ر تاریخبه اهدافی که در تحریتوجهبا :زیرا ،انددر آثار خود بازتاب نداده

نگاری اند. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوره صفویه، تاریخروایاتی با کیفیت متفاوت گزارش کرده
 تأثیر قرار گرفت. نگاری هنر تحتویژه تاریخبه

و های مختلف نگاران این عصر در بخشمیزان رشد هنرهای مختلف متأثر از دین و مذهب بود که تاریخ
که جایگاه مذهب استاند. هدف این پژوهش آناین ویژگی را بررسی نموده،الی مباحث مختلفدر البه

-گونه از تاریخبر پنجتکیهو تأثیر آن بر هنر عصر صفوی از جمله: خوشنویسی، نگارگری و موسیقی را با

ها و ای هنری، سفرنامههنگاری هنر، رسالهنگاری سیاسی،  تاریخهای این دوره شامل: تاریخنگاری
 .ها را بررسی نمایدتذکره

نگاری هنر صورت نگرفته دهد که پژوهش مستقلی در مورد تأثیر مذهب بر تاریخها نشان میبررسی
اند. محمدباقر آرام در نگاری صفوی پرداختهها به نقش مذهب در کلیات تاریخاست و بیشتر پژوهش

نگاری عصر کلی تأثیر مذهب بر تاریخصورت(، به2317« )نگاری عصر صفویاندیشه تاریخ»کتاب 
نگاری عالم گرایی عصر صفوی بر تاریختأثیر شیعه»به: توانها میصفوی را بررسی نموده است. از مقاله

ظهور طبقه ائمه در ادوار تاریخی و »اکبر کجباف و دیگران، ( از علی2391« )آرای شاه طهماسب
اکبر کجباف، ( از محمدتقی مشکوریان و علی2392« )ری عمومی دوره صفوینگاجایگاه آن در تاریخ

( از بدرالسادات علیزاده مقدم 2392« )های مذهبی در تواریخ عمومی دوره صفویهبازتاب تغییر دیدگاه»
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( از سیدامیر 2391« )هانگاری هنر دوره اسالمی؛ موانع و محدودیتجایگاه حدیث در تاریخ»و 
اند و یا به بخش کلی مطالبی را ارائه دادهصورتبه اغلباران اشاره کرد. آثار ذکر شده ای و همککوشه

صورت جزئی در مورد کتابی خاص و نقش مذهب و ها مانند تاریخ عمومی، یا بهنگاریخاصی از تاریخ
آن  های مذهبی از جمله احادیث، در تحریر این آثار توجه شده است و از اهمیت مذهب و نقشروایت

-از،اندهای هنر غافل بودهنگاریبه هنرهای گوناگون در تاریخدر کمیت و کیفیت ذکر اخبار مربوط

 نماید. انجام پژوهش مستقل در موضوع یاد شده الزم می،رواین
 

 گسترۀ مفهومی و چارچوب نظری پژوهش
فهم جایگاه، کمیت و  نگاری هنر عصر صفوی، درگفتار حاضر با تبیین و ارزیابی نقش مذهب در تاریخ

ای از کیفیت تاریخ هنر خوشنویسی، نگارگری و موسیقی قابل ارائه است. دین و مذهب به مجموعه
به وجود خالقی برای جهان شود که بر ماوراءالطبیعه استوار و قائلآداب و رسوم، باورها و قوانینی گفته می

ترین دین با عنوان کامل( دین اسالم به0: 2392)مرادی و ستایشی،  .و ساحتی روحانی برای انسان است
ترسیم مجموعه قوانین و مقررات اجرایی که خداوند برای هدایت بشر فرستاده است در تمامی شئون 

ترین مقولۀ فرهنگی و معنوی به دین از اهمیت عنوان نزدیکزندگی انسان جریان دارد. در این میان هنر به
 (222-220: 2392لی، )اسماعی .ای برخوردار استویژه

که، انسان را تعالی و تکامل بخشد و او را به کمال و سعادت حقیقی و استهنر مورد قبول اسالم آن
معنوی رهنمون سازد. در اعماق وجود انسان، نور ازلیت و وحدانیت بتاباند و دورنمای ابدیت و عاقبت 

بخش و رشدآفرین باشد و به انسان د تعالیطور صحیح و روشن ترسیم کند. از نظر اسالم، هنر بایرا به
حال هنر از دیدگاه هرکمک کند که از درون زندگی مادی اوج بگیرد و تا معراج انسانیت باال رود. به

های هنری اسالم، باید مایة دینی و معنای حقیقی و اثر سازندگی و اصالحی داشته باشد. تمام فعالیت
های جامعة اسالمی بوده  در راه تکامل و تعالی و سعادت رزشبر اباید حول محور فرهنگی، مبتنی

: 2367)رستگار جویباری،  .مطلوب پیش برود و مظهر نشاط و سازندگی روحی و تعالی اخالقی باشد
شود که تمام باورهای خودمان از اسالم، حکمت و فرهنگ ( بنابراین زمانی هنر اسالمی می30-32

( از ابتدای تاریخ بشر، هنر همواره با تعابیر 32: 2392اللهی، )آیت .یماسالمی را در هنرمان جاری ساز
های دور آنچنان محکم بوده  که تمایز و مفاهیم مذهبی عجین بوده است. ارتباط دین با هنر در گذشته

ر اما با ظهور ادیان توحیدی و طرد ادیان شرک آلود پیوند دین با هن،نمودآنها از یکدیگر بسیار دشوار می
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که ارتباط این دو به موارد متعددی از جمله در تقابل با همدیگر، ایگونهبه ،ای پیچیده تبدیل شدبه مسئله
 .گیرددر اکثر موارد هنر در خدمت دین قرار می ، ولیشودبودن یا اقتدارگرایانه تقسیم میهمسو

 (239-223: 2392)اسماعیلی، 
نگاری ای گوناگون در فهم جایگاه و ثبت این هنرها در تاریخبررسی تأثیر مذهب بر رونق یا تحریم هنره

نگاری در دورۀ صفویه است نگاری هنر در این پژوهش، اشکال گوناگون تاریخثر است. مراد از تاریخؤم
ها نگاری سیاسی، سفرنامهالی مطالب ذکر شده به اخبار هنر نیز اشاراتی داشته )مانند: تاریخکه در البه

اند. نگاری هنر و رساالت هنری( به این امر پرداختهای تخصصی )مانند: تاریخ( و یا به گونههاو تذکره
به توانهای مذهبی )آیات و احادیث( در هرکدام از این آثار میبا بررسی کمیت، کیفیت و بازتاب روایت
گری و موسیقی های مذهبی در ثبت هنرهای خوشنویسی، نگاراطالعات درخوری در زمینۀ تأثیر روایت

نوع نگاه  توانها مینگاری هنر و جایگاه آنها در جامعه پی برد. با بررسی تأثیر مذهب در روایتدر تاریخ
های مذهبی را به دیدگاهتوجهمورخان و جامعۀ عصر صفوی به هنرهای مذکور و چگونگی ثبت آنها با

 دریافت.
عمل مسلمانان گردید و مسلمانان به کامل بودن  با ظهور اسالم کتاب مقدس قرآن مبنای اصلی تفکر و

تواند در قرآن بیابد و در ادامه قرآن را آن اعتقاد داشتند و معتقد بودند که انسان تمام نیازهای خود را می
عنوان تنها منبع قابل اعتماد برای هنرمند مسلمان و محور اصلی در بازخوانی هنر اسالمی معرفی به

به هنرهای مختلف و ثبت آنها این اعتقاد سرلوحۀ مسلمان در توجه (22: 2312د، نژا)مهدوی .کنندمی
کریم و متون دیگر مذهبی پیوندی جداناپذیر داشت و قرار گرفت. در این میان خوشنویسی از آغاز با قرآن

 .آن شد پذیری و تنوع این خط، عاملی برای زیبا نگاشتن قرآن و آیات الهیزیبایی الفبای عربی و انعطاف
( لزوم زیباسازی قرآن از یک سو و ممنوعیت استفاده از هنر نقاشی در 73-70: 2312)شاد قزوینی، 

سازی این کتاب آسمانی از سوی دیگر، باعث رشد و ترویج هنر خوشنویسی شد )هاگدرون، نسخه
-می بهترین دستاوردهای هنر اسال ( و همین امر موجب گردید که هنر خوشنویسی از مهم26: 2390

 های مذهبی همراه باشد.شمار آید و نوشتن با خط زیبا با حمایت
که  )ص(نویسان و مفسران از احادیث پیامبربه برداشت محدثان و سیرهتوجهنقاشی در صدر اسالم نیز با

رو بعد از آشنایی همینشده است. ازبر تحریم این هنر پنداشتهدربارۀ نقاشی روایت شده است، حمل
ها، به نقاشی تمایلی نداشتند و هر آنچه مردمان را های گوناگون و صورتگران دیگر ملتبا فرهنگ اعراب

شمردند. این تقید و پایبندی در نگرش به نقاشی و هنرهایی همانند داشت حرام میاز یاد خداوند باز می
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کید بسیار داشت که میان بنده و پرورجا ناشی میهمینآن از دگارش هیچ حایل سرگرم شد، چه اسالم تأ
( هرچند در قرآن کریم ممنوعیتی 0: 2313)عکاشه،  .ها و نگارها وجود نداشته باشدای از نقشکننده

نقل شده این ممنوعیت،  )ص( دربارۀ تصویرگری وجود نداشت، اما براساس حدیثی که از رسول اکرم
شده است. مسلمانان باید خداوند گیر ادیان دیگر پرستی است که دامننوعی پیشگیری از شرک و بت

( بنابراین 72-73: 2312)شادقزوینی،  .غیب را عبادت کرده، از بندگی هر چه غیر اوست بپرهیزند
گرفت. با های مذهبی قرار مینقاشی، آموزش و ثبت اخبار هنرمندان این رشته نیز تحت تأثیر روایت

های لهو و لعب داشت؛ تحریم شد هرچند هایی که در مراسمعلت استفادهظهور اسالم موسیقی به
کلی مخالف موسیقی نبود، اما در آیات متعددی در قرآن کریم استفاده از اسباب غنا و لهو و طوراسالم به

های فقهی نیز در موارد بسیاری این امر را ناپسند شمرده و وعدۀ جهنم لعب تقبیح شده است. در کتاب
( این امر باعث شد که کال موسیقی 222-222: 2317غفور مغربی، )ف .کنندگان داده استبه استفاده

های نگاریهای هنرهای گوناگون، در تاریخبه نقش مذهب در فراز و نشیبتوجهسیری نزولی بیابد. با
نگاری عصر صفوی نیز این امر به کّرات ذکر شده است. این روایات و تأثیر خصوص در تاریخمختلف به

 هنر در متون مختلف و جامعۀ صفوی، از نظر کمیت و کیفیت تأثیرگذار بوده است. آن در ثبت تاریخ 
 

 نگاری در عصر صفویتاریخ
نگاری در ایران جایگاه تاریخ میالدی 2232شمسی/  113با روی کار آمدن حکومت صفویه در سال 

شتۀ تحریر درآمد. صفویان رهای تاریخی بسیاری در این دوره بهای پیدا کرد و از لحاظ تعداد، کتابویژه
کردن مذهب تشیع بنا نهادند. این ایدئولوژی نقش مهمی در به دولتی متمرکز و دینی براساس رسمی

اسماعیل اول، مؤسس حکومت قدرت رسیدن، تأسیس، تثبیت و تداوم حکومت صفوی ایفا کرد. شاه
اسماعیل در این مورد هم رنگ اهصفویه، شیعۀ دوازده امامی را مذهب رسمی کشور اعالم کرد. انگیزۀ ش

گرفت. ایدئولوژی تشیع، در حکم عاملی بینی سیاسی سرچشمه میمذهبی داشت و هم از یک مصلحت
نگاری هم در عصر قدرتمند و مؤثر در سیاست، مسیر تاریخ ایران و تاریخ اسالم را دگرگون کرد. تاریخ

های مذهبی و الگوها و بود از دگرگونی نگاری بازتابیصفوی مسیر جدیدی را پیمود. این تاریخ
 کرد. برنده عمل میمثابة نیرویی قدرتمند و پیشایدئولوژی حاکم که به

دهند نگاری جهت میها به تاریخدهد که چگونه حکومتنگاری عصر صفوی نشان میسرنوشت تاریخ
ویان آثار فراوان آورند. در دورۀ طوالنی مدت صفو آن را در خدمت اهداف و مقاصد خود درمی



ک یههنر عصر صفو نگارییختار هاییتمذهب بر روا یرتأث  (یقیو موس ینگارگر یسی،بر خوشنو ید)با تأ

 
      

        011          
 

نگاری به ابزاری قدرتمند برای مشروعیت بخشی به صفویان نگاری به رشتۀ تحریر درآمد و تاریختاریخ
های ( بازتاب جریان62: 2392)قدیمی قیداری،  .و تبلیغ اندیشة مذهبی و ایدئولوژی حاکم مبدل شد

عصر صفویه به اوج خود رسید  نویسی پیش از صفویه وجود داشت و دراعتقادی و مذهبی در تاریخ
یافت )مشکوریان و نگاری به تاریخ پیامبران و امامان اختصاص میکه معموال فصلی از تاریخایگونهبه

های مذهبی و ثبت های این عصر تجلی گرایشنگاری( و در بسیاری از تاریخ63: 2392جعفری، 
 (23-22: 2316)ثواقب،  .روایات مختلف مذهبی کامال مشهود است

شناسی مورخان دارند، یکی از عوامل اصلی و تأثیرگذار ای که در هستیدلیل کارایی ویژهدین و مذهب به
گیری تواند در جهتشوند. البته سطح درک عمومی از دین در هر دوره میدر تبیین تاریخ محسوب می

یعت، طریقت، فلسفه و سوی خاصی را ایجاد نماید. هرچند تأثیرگذاری عواملی چون شرومورخ سمت
در  ،که طرفداری مورخ از این عواملصورتینگاری ایجاد کند، اما درهایی در تاریختواند تفاوتکالم می

شبیه هم  اغلبها نگاریسطح معرفتی پایینی باشد و خواه اینکه مورخ شیعه باشد یا اهل سنت، تاریخ
بر له یا علیه رخدادهای تاریخی خاص تفاوت  هستند و تنها در انتخاب مواد خام تاریخی و طرفداری

های به شرایط زمانی و مکانی در نوع گزارشتوجهکند. بنابراین گرایشات مذهبی هر مورخ باایجاد می
 (06-01: 2317)آرام، . روایی اثرگذار است

تون ایجاد های پیشین است و تفاوت زیادی از نظر نوع منگاری این عصر نیز به مانند سدهاشکال تاریخ
از: اندعبارت -که رخدادهای بسیاری در آن منعکس شده است-های این عصر نگارینشد. تاریخ

نگاری محلی، تراجم احوال، تاریخ ای یا دودمانی،نگاری سلسلهنگاری عمومی، تاریختاریخ
جود اشکال ها و دیگر موارد. با وهای اداری، سفرنامهنگاری و گزارش سفر، منشآت و نوشتهخاطره

ای به موجودیت خود ادامه داد که ها، در دوطیف تاریخ عمومی و تاریخ سلسلهنگاریگوناگون در تاریخ
نگاری هرچند تاریخ (27-26 :2316)ثواقب،  .ها گونۀ غالب بودندنگاریدر مقایسه با سایر تاریخ

های ادوار نگاریری از تاریخهای بسیاصفوی از لحاظ مذهبی با ادوار پیشین تفاوت داشت، اما ویژگی
ها، به تاریخ سیاسی، نظامی و شرح جنگتوانها میپیشین را نگاه داشته بود. از جملۀ این ویژگی

به دشمنان داخلی و خارجی، درباری بودن مورخان، حمایت مورخان از حاکمان ورزی نسبتخصومت
های نگاری( تاریخ9-22: 2316واقب، )ث د.صفوی و دولت صفوی و استفاده از زبان فارسی اشاره کر

نگاری صفوی شباهت بسیار لحاظ شکل، قالب و محتوا با تاریخکشورهای همسایه صفویان نیز به
نگاری صفوی، محور غالب در ( در واقع با همۀ تنوع و اشکال مختلف تاریخ372: 2317)آرام،  .داشت
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ی، اداری و نظامی آنها، ایدئولوژی حکومت صفویه نگاری این دوره غیر از نیازها و الزامات سیاستاریخ
 دنبال اشاعۀ آن بودند.( که به227و 203: 2311بود )کوئین، 

 
 نگاری های تاریخبر گونهتکیهارزیابی تأثیر مذهب در هنر عصر صفوی با

ذهب نگاری عصر صفوی، توجه زیادی به جایگاه مهای گوناگون مطالعاتی در حوزۀ تاریخاز میان جنبه
-اگرچه غالب محتوای تاریخها صورت نگرفته است. نگاریبر تاریختکیهو نقش آن در هنر این دوره با

های اجتماعی و فرهنگی پرداخته های این عصر بیشتر مطالب سیاسی و نظامی بود و کمتر به جنبهنگاری
هایی شده هنر و هنرمندان نیز اشاره نگاری این دوره بهالی مطالب ارائه شده در آثار تاریخشد، اما در البه

اند، نگاری عصر صفوی بازتاب یافتههای مختلف تاریخاست. هنر و هنرمندان دورۀ صفوی در جلوه
به این مهم و کثرت توجههای هنر شد. بانگاریبه وجود آمدن تاریخکه رشد این اخبار منجرایگونهبه

سیاسی،  نگاریبعی که تحقیق بر اساس آن شکل گرفته ، تاریخها در این پژوهش، منانگاریانواع تاریخ
ای یکنواخت تأثیر گونهها است. البته این آثار بهها و تذکرههای هنری، سفرنامههنری، رساله نگاریتاریخ

به هدف و توجهاند )جدول شماره یک( بلکه باهای مذهبی بر ثبت هنرهای مختلف را ذکر نکردهروایت
به هنر خوشنویسی، نگارگری و موسیقی در این آثار متفاوت دینی و مذهبی، ذکر اخبار مربوط الزامات

 شود. طور جداگانه بررسی میاست. بنابراین هرکدام از این آثار به
   نگاری سیاسیبر تاریختکیه. ارزیابی تأثیر مذهب در هنر عصر صفوی با2

و آرامش ایجاد شده توسط آنان با تشویق مورخان به سلطنت طوالنی مدت صفویان بر سرزمین ایران 
رو در این عصر تألیفات بسیاری در مورد ایننوشتن تاریخ و عملکرد پادشاهان صفوی همراه بود. از

-شود. بانگاری سیاسی یاد میتاریخ این دوره برجای مانده است که در این پژوهش از آنها به نام تاریخ

ها را به خود نگاریای از حجم تاریخیاسی شمار نسبتًا قابل مالحظهنگاری ساینکه تاریخوجود
های درباری و سنتی جای ها، بیشتر در رده تاریخرغم در دسترس بودن اکثر آناختصاص داده و علی

اند و کمتر به موضوعاتی نظیر مسایل فرهنگی و گیرند و غالبًا مسایل سیاسی و نظامی را پوشش دادهمی
ها اندک است، اما محقق تمدن و فرهنگ اند. هرچند حجم اینگونه مطالب در این کتابختههنری پردا

به استفاده از این منابع است. نگاری هنر ناگزیربرای درک حیات هنری این عصر و تأثیر مذهب بر تاریخ
شوند. قسیم مینگاری تای و دیگر انواع تاریخهایی چون: تواریخ عمومی، سلسلهگونهاین منابع خود به
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های مختلف هنری هایی کوتاه و مختصر، به بررسی تأثیر مذهب بر شاخهبرخی از این آثار در بخش
 اند. پرداخته

گری هنر در طول اند. به موازات جلوهخط و خوشنویسی یکی از هنرهایی بود که این منابع به آن پرداخته
ای از الیی برخوردار است. خط همواره جلوهتاریخ، خط و کتابت نیز از ارزش و اهمیت بسیار وا

های ها و کتیبههای ذهنی بشر بوده که به مرور زمان گسترش یافته و بر سطح انواع لوحها و قابلیتتوانایی
پردازی کتب ها پدید آمد. با گذشت زمان و حضور ادیان الهی و نسخهگلی و سنگی، فلز و پوست نوشته

کید بیشتری شد. با بررسی پیشینۀ تقدس در خوشنویسی دینی، بر امر تقدس در نگار ش متون مذهبی تأ
های قبل از یابیم که تقدس خط، منحصر به دین اسالم نبوده و در تمدنهای قدیم اسالمی درمیتمدن

های مقدس در اسالم نیز این هنر، وسیله ارتباطی خدایان و بشر تلقی شده و ظهور ادیان و کتاب
: 2397)احسنت و گودرزی سروش،  .ثر بوده استؤت آن و حفظ آثار بسیار مسرنوشت خط، تحوال

مندی شاهان، شاهزادگان و اشراف ( الزامات مذهبی و تقدس خط در کنار مواردی چون عالقه222-220
نگاران به خوشنویسی و مهارت آنها در این فن، و به خوشنویسی و خوشنویسان، عالقۀ تاریخ

نگاری هنر در عصر صفویه شد. به ثبت تاریخرشد خوشنویسی و توجههای اداری باعث ضرورت
آید و در تاریخ های سیاسی عصر صفوی هم به چشم مینگاریبازتاب تأثیر مذهب، در امر تاریخ

آدم  فردنویسد: اول مفیدی اختراع خط را به ادریس پیامبر نسبت داده است و در مورد کیفیت کار وی می
کرد و با آتش آن غاز کرده، ولی از کاغذ و قلم استفاده نکرده است، وی بر ِگل کتابت میبود که نوشتن را آ

 (390 :2303 ،)مستوفی بافقی .کندپخت و همچنین از خط خوش داود نبی نیز داستانی نقل میرا می
ت اهمیت مذهبی از جمله مواردی بود که باعث رشد هنر خوشنویسی و نوشتن قرآن با خطوط زیبا و ثب

کردن نسخ دینی و دادن و پیشکششد. هدیهنگاری سیاسی این عصر میبه آن در تاریخاخبار مربوط
ای به سلطان طهماسب در نامهمذهبی در عصر صفوی برای دیگر سالطین مرسوم بود. برای نمونه، شاه

سن تحف و اح»شده که سلیمان عثمانی به تهنیت اتمام مسجد جامع استانبول، سه جلد قرآن صحافی
: 2260)فریدون بیگ،  .اهدا و ارسال کرد« .بنا از تحف دیگر انسب و اوالستهدایا و نسبت بدان عالی

بانو مشهور به سلطانم، در ( همچنین خواهر شاه طهماسب، مهین332-337: 2371؛ نوائی، 21-20
ب اشاره کرده ای به همسر سلطان، به ارسال چند جلد قرآن صحافی شده از طرف شاه طهماسنامه

دادن این گمان هدیه( بی302-307: 2371؛ نوائی، 302-307: 2260)فریدون بیگ،  .است
 های صحافی شده، برای نشان دادن احساسات مذهبی پادشاه صفوی بوده است. قرآن
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طهماسب، بسیاری از هنرمندان از دربار اخراج و یا دست از کار کشیدند و به پس از توبه معروف شاه
( اما این رفتار، 293: 2312؛ ترکمان، 012-013: 2362طق دیگر کوچ کردند )واله اصفهانی، منا

به سفارشات مذهبی جنبه مقدسی پیدا کرده توجهخوشنویسی با :زیرا ،گیر خوشنویسان شدکمتر دامن
این امر  بود و هنرمندان این رشته به لحاظ مذهبی و اداری مورد توجه بودند و حتی شاهزادگان صفوی به

مستعدان روزگار...خط نستعلیق را بسیار خوب »میرزا از که سلطان ابراهیمایگونهاشتغال داشتند، به
نویسد که میرزا می( منشی ترکمان در مورد هنرپروری سلطان ابراهیم239: 2312)ترکمان، « .نوشتمی

پروری پیراسته بود خط نستعلیق را مستعدان روزگار به انواع فضل و کمال آراسته و به فنون هنر»وی از 
خصوص نوشتن قرآن به گمان الزامات مذهبی به( بی239: 2312)ترکمان، « .نوشتبسیار خوب می

ثر بوده ؤخط زیبا از جمله مواردی بوده است که در اهمیت کتابت و خوشنویسی در بین حکام صفوی م
 ثبت قرار گرفته است.های سیاسی این فن در اولویت اول نگاریاست و در تاریخ

دالیل مذهبی معمواًل به های هنری مورد توجه در عصر صفوی، موسیقی بود. هرچند بهیکی از رشته
های سیاسی به آن نگاریکه درخور است تاریخشد و آنچنانموسیقی روی خوشی نشان داده نمی

شده است و تأثیر مذهب بر این هنر ها اخباری نقل نگاریحال در برخی از این تاریخاینپردازد،  بانمی
. در منابع تاریخی و مکتوب این عصر، اخباری پراکنده اندها را گزارش کردهنگاریو جایگاه آن  در تاریخ

-خصوص در تاریخشود که برای بازنمایی تأثیر مذهب بر موقعیت این هنر، بهدربارة موسیقی یافت می

توان با استفاده از این متون تا حدودی به نقش مذهب بر حال مییناها در آن دوره کافی نیست؛ بانگاری
  های این عصر پی برد. نگاریموسیقی و جایگاه این هنر در جامعه و تاریخ

 طهماسب صفویمذهب و تصمیم شاهان صفوی در موسیقی عصر صفویه تأثیرگذار بود. شاه
مانند سایر پادشاهان اهل به شمسی 922( تا سال یالدیم2267 -2220مسی/ش922-933ک:)ح
( 227: 2363؛ خواندمیر، 2271: 2، ج 2310)روملو،  .گساری و مجالس جشن و خوشگذرانی بودباده

وی در مشهد در حرم رضوی اظهار پشیمانی و توبه کرد و از همة کارهای خالف شرع دست کشید و 
هنر  (29-32: 2373؛ صفوی، 2233: 3، ج 2310)روملو،  .داری و پارسایی در پیش گرفتروش دین

موسیقی از این تصمیم شاه، صدمات بسیاری دید و از نظر شرعی این رشتة هنری از اعتبار افتاد؛ زیرا 
طهماسب برای ترویج و رونق مذهب و احکام دینی و مذهبی، طی حکمی، شراب و بوزه و بنگ و شاه

دستور داد که از آن پس در کشور کسی آالت موسیقی و هر نوع کار خالف شرع را حرام اعالم کرد و 
( 2223-2220: 3، ج 2310؛ روملو، 62: 2379)شیرازی نویدی،  .مرتکب این امور غیرشرعی نشود
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گیران و اصحاب طرب از خوانان و معرکهقصه»گیری وی در اجرای حکم صادره آنچنان بود که سخت
 (232: 2، ج 2366؛ منشی، 392: 2362)واله اصفهانی، « .اموری که در او شایبه لهو و لعب باشد

 . روملو در این ارتباط می نویسید:قدغن شدند
گوی را، اگر معنیفرمان همایون شرف نفاذ یافت که محتسبان... مغنی بی

قانون شرع آواز کند، چون مغنی به زخم گوشمال فریاد از نهاد او بی
ِبُبرند؛ نی اگر  ننگ را در کنار هرکس ببینند موی گیسویبرآرند و چنگ بی

مغز آهنگ شرع راه برگیرد، نگذارند که نفس از او برآید؛ طنبور بیبی
مزاج را در هر گو را چنان زنند که چون عود سوزد و رباب خوشنامعتدل

: 3، ج 2310)روملو،  .مجلس که بینند بر خرش نشانده اخراجش نمایند
2220-2223) 

دانان از دربار اخراج  و یا از حرفۀ خود دست کشیدند سیقیبا صدور حکم شاه طهماسب، بسیاری از مو
ها مهاجرت کردند. تنها برخی از هنرمندان معروف این رشته مانند استاد حسین و به سایر سرزمین

همتا بودند، منزوی خانه شاهی حضور داشت و استاد اسد که در این فن بیشوشتری سرنائی که در نقاره
اه بودند. دیگر بزرگان اهل موسیقی در این عصر نظیر: حافظ احمد قزوینی و نگشتند و از همراهان ش

 -نظیر بودندکه در خوانندگی و گویندگی و آواز بی-حافظ بینه )یاَلله( تبریزی برادر موالنا جعفر غسال 
ون از زنان مانند استاد حسین سرنائی را برای اینکه بیراز اردوی شاهی اخراج شدند. حتی برخی از نقاره

خانة شاهی به امور نوازندگی پرداخته بود، زندانی و پس از آن مجبور کردند که از رفتن به مجلس نقاره
طهماسب که شاهزمانیخانة شاهی در جای دیگر نوازندگی نکند. تاامرا و اشراف توبه کند و غیر از نقاره

فل ظاهر شوند. با درگذشت شاه توانستند در مجالس و محاکدام از این گروه نمیزنده بود، هیچ
( میالدی 2261-2267/مسیش927 -922ک:طهماسب و روی کار آمدن شاه اسماعیل دوم )ح

آب رفتة »های اطراف پراکنده بودند، دوباره در دربار گرد هم آمدند و هنرمندان این رشته که در سرزمین
، 2366؛ منشی، 012-013: 2362)واله اصفهانی، « .عیش و نشاط ایشان به جوی ساز و آواز بازآمد

 (293: 2ج 
( نیز در آغاز سلطنت، طی یالدیم2622-2790/مسیش2232 -2363حک:شاه سلطان حسین )

مسکرات و خبثات و فواحش و مغنیات و سایر اسباب زشت نشاط و طرب و بازی نرد و شطرنج »فرمانی 
را ممنوع  (230، 37-36: 2311 )موسوی فندرسکی،« و گنجفه و دیگر ادوات قمار و آالت لهو و لعب

با حضور تعدادی از علمای دین  و به امر شاه سلطان حسین صفوی حکم تحریم شراب و سایر  .کرد
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 .فسوق و مناهی تنظیم شد. این حکم توسط محمدرضابیک خوشنویس به خط رقاع نگاشته شد
ای برای اجرای امور عنوان وسیلهاجرای این دستور موجب شد که موسیقی به (00: 2363)نصیری، 

به مناهی تلقی شود و این هنر مورد تحریم و محدودیت قرار گرفت. موسیقی در این عصر به مربوط
در جامعه قرار گرفت،  مهری اقشار مختلفبه سایر هنرها بیشتر مورد بیدالیل محدودیت مذهبی نسبت

دانان شود و تنها به تعدادی از موسیقید میهایی در این عصر از آن یانگاریکه در اندک تاریخایگونهبه
 شود.درباری اشاره می

 نگاری هنربر تاریختکیهارزیابی تأثیر مذهب در هنر عصر صفوی  با. 2
هایی ژرف در حیات سیاسی و مذهبی ایران به وجود که دگرگونیحالعینفرمانروایی دیرپای صفویان در

-رسد در زمینۀ تاریخنظر مینگاری گردید. بههایی از تاریخهآورد، باعث رونق و حتی شکوفایی جنب

( از جمله 67: 2311گل، )صفت .به ادوار پیشین تحولی صورت گرفته استنگاری در این دوره نسبت
خصوص از قرن هفتم و نگاری هنر ایران بههای تخصصی هنر بود. تاریخنگاریاین تحوالت خلق تاریخ
گوناگون در ایران رشد کرد، توانست اطالعات تاریخی و هنری را از این جریان درست از زمانی که هنر 

نگاری عصر صفوی بگشاید که به فرهنگی و تمدنی به باروری بکشاند و روش جدیدی در تاریخ
( توجه 27: 2366)آژند،  .گیردجایگاهی درخور دست پیدا کند و مورد توجه بسیاری از افراد قرار 

آمدن این نوع از ه هنر و رواج آن و نیز استمرار حکومت صفوی نیز در پدیدپادشاهان صفوی ب
شود، مؤثر بود. هر چند تعداد این آثار اندک است نگاری هنر یاد میعنوان تاریخنگاری که از آن بهتاریخ

برای  گونه آثارسزایی برخوردار است، زیرا اینولی این نوع از متون تاریخی در این عصر از اهمیت به
-ای خاص و جدی به هنر و هنرمندان و تأثیر مذهب بر رشد هنر و ثبت آن در تاریخگونهبار بهاولین

گونه آثار به رشته تحریر در ها بعد اینپردازد که از قضا بعد از سقوط صفویه و تا مدتها مینگاری
  .نیامدند

رد که همزمان در اروپا، جورجو در ایران صفوی از این جهت اهمیت دا نگاریاین نوع  تاریخ
( هنرمند ایتالیایی کتابی با عنوان زندگی هنرمندان یالدیم2260-2222/مسیش 923-193)1وازاری

تألیف نمود که اولین متن مکتوب در مورد هنرهای بصری بود. این کتاب آنقدر منسجم و جامع بود که 
( جورجو وازاری در همان 77: 2313)فرنی،  .برد نگاری هنر نامبتوان از آن به عنوان واقعی کلمه، تاریخ

کتاب گلستان هنر را به رشته تحریر درآورد  شمسی( 972مرگ: زیست که قاضی احمدقمی )ای میدوره
                                                                 

1 .vazari giurgiu 
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هایی که ارتباطی تنگاتنگ و نگاریشود. در میان تاریخنگاری هنر یاد میعنوان تاریخکه از آن به
به مناقب هنروران تألیف توانپژوهش دارد، غیر از گلستان هنر میتر با موضوع مورد بحث این مستقیم

مصطفی عالی افندی اشاره کرد. هرچند مناقب هنروران در سرزمین عثمانی به رشته تحریر درآمد، اما 
تری به گونه آثار به شکل مفصلبسیاری از مطالب آن برای مطالعه عصر صفوی حائز اهمیت است. این

 پردازند. ها مینگاریهنرها و ثبت آن در تاریخنقش مذهب در رشد 
شود. خط، تر مینگاری سیاسی پررنگتأثیر مذهب بر هنرخوشنویسی در این آثار در مقایسه با تاریخ

-اما منابع تاریخ ،دانددرستی تاریخ دقیق اختراع خط را نمیتاریخی به درازای زندگی بشر دارد. کسی به

اند. قاضی احمد، گلستان اند، روایاتی را نقل کردهمذهبی به این امر نگریستهنگاری هنر که با دیدگاهی 
)منشی قمی،  .کندهنر را با حمد و سپاس خداوند و درود فرستادن بر رسول اکرم و فرزندانش آغاز می

ترتیب به حضرت آدم، شیث و ( در مورد آغاز خط عربی، گلستان هنر سرآغاز این امر را به0: 2322
کند و روایتی از افالطون در مورد خط آورده رساند و ابداع کننده خط را طهمورث ذکر میس میادری

 ( 22-22: 2322)منشی قمی،  .است
-پردازد سپس باعالی افندی نیز در مقدمه اثرش تحت عنوان صدرالکتاب به حمد و سپاس خداوند می

-22: 2379افندی، )عالی .پرداخته استبه آیات متعددی از قرآن کریم به اهمیت و تقدس خط اشاره
نویسد که خط از ادریس پیامبر است. وی اولین در زمینۀ  ضرورت و اهمیت خط می ،( افندی نیز27

داند. آیات متعددی از قرآن و احادیثی از حضرت علی و نویسان را ادریس پیامبر و دانیال نبی میخط
 (22-22: 2379افندی، )عالی .کندشتن خط نقل میدر اهمیت و ضرورت یادگیری و نو )ع(امام صادق

از آیات و احادیث نبوی اخباری را استفادهوجودآمدن خوشنویسی باگلستان هنر در مورد چگونگی به
( همچنین با نقل حدیثی از پیامبر در مورد خط زیبا و در ابیاتی 1: 2322)منشی قمی،  .کندگزارش می

: 2322)منشی قمی،  .کنداولین خوشنویس در جهان اسالم معرفی می عنوانرا به)ع(  زیبا حضرت علی
کند که برخی از این خطوط درآن عصر موجود بوده و ( سپس به خوشنویسی امامان معصوم اشاره می23

( با شرح تسلط امامان 20-22: 2322)منشی قمی،  .گرفتندتوسط شاهان صفوی مورد زیارت قرار می
نوعی نقش ج آن، قاضی احمد ارادت خود را به آنها نشان داده است و بهشیعی بر خوشنویسی و روا

دهنده دهد که نشانامامان معصوم را در رشد و ترقی خوشنویسی در ایران و جهان اسالم بازتاب می
 انعکاس ایدئولوژی صفویان در این اثر است.
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ی سیاسی عصر صفوی غالب گردید، نگارداشتن این ویژگی مهم که بیان عقاید شیعی در تاریخنظربا در
به همراهی و اشتراک معنوی مورخان و خوشنویسان در این دوره پی برد؛ زیرا در هنر خوشنویسی توانمی

و ائمه اطهار: در زیبا نوشتن خط، بسیار تأکید شده  )ع(های شیعی از جمله مقام حضرت علیبه آموزه
 (7: 2322)منشی قمی،  .است

 ل سند علم خط بحسن عم
 

 علی ز اول   بس بود مرتضی 
  

شان را های هنر در متن اصلی و در هنگام ذکر خوشنویسان و احواالت آنها، تعلقات مذهبینگاریتاریخ
اشاره  )ع( محمود نیشابوری به امام هشتمدادند و برای نمونه قاضی احمد به ارادت شاهنیز بازتاب می

( از دیگر تأثیرات 11: 2322)منشی قمی،  .ایشان سروده است کند که با زبان شعر ابیاتی در مدحمی
به ذکر کاتبان وحی از طرف عالی افندی اشاره کرد که از توانمذهبی براین آثار و ذکر خوشنویسان می

( 29: 2379برد )عالی افندی، خطاب، زبیر بن عوام و تعدادی دیگر نام میافرادی چون: ابوبکر، عمربن
نوع از تفاوت در ذکر کاتبان به اختالف مذهبی دو  این ر به آنها اشاره نشده است.که در گلستان هن

کرد گردد که افندی اهل سنت و منشی قمی اهل تشیع بود و در جامعه صفوی زندگی مینویسنده برمی
لی و دادند. افندی هرچند نام این افراد را آورده، اما از حضرت عگونه اخبار حساسیت نشان می که به این

اند نام خصوص خط کوفی( تبحر داشتهعنوان کسانی که در نوشتن خط )به:نیز به )ع(امام حسن و حسین
 (29: 2379)افندی،  .استبرده

هایی بر از دیگر کارهای مذهبی که خوشنویسان انجام داده و در این آثار بازتاب یافته است نوشتن کتابه
حمد رومی )وی صوفی مذهب بود(، عبدالله صیرفی، های مختلف از جمله مساجد بود. اعمارت

الدین بایسنقری، بایسنقربن شاهرخ عبدالله طباخ، موالنا سیاوش، موالنا پیرمحمد ثانی، موالنا شمس
تیموری، حافظ قنبر، موالنا سید ولی، موالنا علی بیک تبریزی، موالنا مقصود، موالنا علیرضا تبریزی و 

های مذهبی را در شهرهایی چون نجف، تبریز، های مساجد و مکانکتابهموالنا ابراهیم بسیاری از 
( هنرمندان دیگری چون موالنا شیخ 23-06: 2322)منشی قمی،  .اندمشهد، شیراز، قم و قزوین نوشته

)منشی قمی،  .کمال سبزواری غیر از نوشتن کتابه معموال به کتابت قرآن و دعاهای امام مشغول بودند
)منشی قمی،  .عنوان هنرمند خوشنویس متولی مشهد مقدس گردیدجه عتیق منشی به( خوا31: 2322
آرای عباسی مدتی در دفتر شرعیات ( اسکندر بیک منشی نویسنده معروف کتاب تاریخ عالم07: 2322

( حکیم رکنا نیز از خوشنویسانی بود که برای زیارت 20: 2322)منشی قمی،  .به نویسندگی مشغول بود
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( در 223: 2322)منشی قمی،  .د شده بود که قاضی احمد این امر را بازتاب داده استراهی مشه
به خوشنویسان کامال مشخص است و به الزامات مذهبی در اخبار مربوطهای هنر توجهنگاریتاریخ

های مختلف های عمارتای که در کتابت قرآن و کتابهحضور هنرمندان در امور مذهبی و نقش ویژه
-ها دارد. این نوع از تاریخنگاریهای هنر در تاریخدهنده تأثیر مذهب بر ثبت روایتاند، نشانداشته

 است. اند و سایر هنرها را بررسی نکردهبه خوشنویسی پرداختهها در اهمیت مذهبی هنرها تنهانگاری
 های هنری بر رسالهتکیه. ارزیابی جایگاه مذهب در هنر عصر صفوی  با3

های اجرا یا آموزش هنرهایی چون خوشنویسی و نقاشی بر تعلیم هنر و شیوه اغلبای هنری هرساله
آورد، زیرا در ابتدا به شمارنگاری این عصر بهتوان آنها را نیز در شمار منابع تاریخاند. اما میپرداخته

وشنویسان بسیاری نام کنند و از ختاریخ ابداع خط و خوشنویسی و تأثیر مذهب بر آن روایاتی را نقل می
های هنری گاه  موارد تاریخی ازجمله آیات و روایاتی که باعث توجه مسلمانان به برند. در رسالهمی

تواند مفید آید که در تحقیقات تاریخی میها است، به چشم مینگاریخوشنویسی در جامعه و تاریخ
د که شاهان و شاهزادگان صفوی خوشنویسی به علت تقدس و کاربردی که داشت موجب ش واقع شود.

خوشنویس بوده اند، در موارد بسیاری از این هنر و هنرمندان این رشته حمایت کنند.  ،خود نیز گاهکه 
-همینکند و بهاین نوع از آثار معموال تاریخ خط را از حضرت آدم تا پیامبر اسالم و امامان بررسی می

 شود.دینی دیده می دلیل در نوشتن این آثار نوعی جنبۀ معنوی و
به خوشنویس آمده است که اول در مورد چگونگی پیدایش خط و سیر رشد خط در رساالت مربوط

بود. چون معلم ایشان  )ع(دانست و شروع به نوشتن کرد، حضرت آدم کسی که اسامی خط و حروف می
 »خداوند بوده است چنانچه در کالم مجید خود فرموده که 

َ
َم آَدَم اأْل َهاَوَعَلّ ( و به این 32)بقره:  «ْسَماَء ُکَلّ

داند. در ادامه در مورد اولین کسی که خط را زیبا نوشت ترتیب خداوند را معلم و آموزش دهنده خط می
 گوید: و یا خوشنویسی را شروع کرد، می

اند که اول کسی که خط نوشت و حروف به یکدیگر بعضی چنین گفته
و او از بیست و هشت منزل قمر  بود )ع(ترتیب کرد حضرت ادریس 

در هر  استخراج کرد به طریق پیوستن خطوط موهومه از کواکب، که
؛ عقیلی رستمداری، 373 :2362)بخاری،  منزل واقع است به یکدیگر.

2362 :323) 
 سپس به سیر رشد و ترقی خط پرداخته که چگونه خط کوفی پدید آمده است. 
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رف کردندی و تغییری بدان راه بعد از آن در هر روزگاری در آن تص
دادندی تا خطی مغلق بیرون آوردند و مدتی مدید بر آن گذشت تا زمان 

، بعد از آن خط کوفی استخراج کردند و )ص(حضرت رسالت پناهی 
مستخرج آن جماعتی از دانایان کوفه بودند. چون بر آن خط اکابر و 

تحسین وجودت  شد خالیق دراشراف را رغبت تمام و اقبال مشاهده می
نمودند تا نوبت به حضرت امیرالمومنین علی )ع( آن خط سعی تمام می

رسید. حضرت امیر به مرحله کمال رسانیدند و هیچ آفریده مثل ایشان 
 :2362)بخاری، « نتوانست نوشت چه در زمانشان و چه بعد از ایشان

 (323: 2362؛ عقیلی رستمداری، 373
)ع( مقله در خواب اجازه دخل و تصرف  در خطوط را از حضرت علیبندهد که ابخاری نیز گزارش می
نویسد که در اخبار آمده است که اگر کسی نوشتن وی همچنین می .(373: 2362گرفته است )بخاری، 

-372: 2362بخاری، «)لمالِع  صُف النِ  ُط الَخ »داند را با قواعد بداند چنان است که نیمی از علوم را می
روایتی از « بسم الله الرحمن الرحیم»ر اثرش از فواید معنوی نوشتن آیات قرآنی و (  همچنین د373

شود را نیکو نوشت، وارد بهشت می« بسم الله الرحمن الرحیم»کند: هرکه نقل می)ص( حضرت محمد 
خط اند که هرکسی خط را با قواعد و زیبایی نوشتاری آن یاد بگیرد و بتواند با آن و برخی بر این عقیده

)افرد بسیار دانا( عاّلم  یا جایگاه مرتبه ۀنیم وی به مانند ۀمرتبدهد زینت  آن را قرآن و حدیث را بنویسد و
: 2362بخاری، «).حسب صورت درجات به عاّلمة عامل برابر استاست در علوم ظاهر. لیکن به

اند، بخاری حتی مرده( در برخی از منابع تاریخی حتی کاربردهایی را برای انواع خطوط برش372-373
داند. خط تعلیق را برای انشا و ترسل، نستعلیق را برای نوشتن شعر هر نوع خطی را مخصوص کاری می

-اینشمارد. بهداند و نسخ را مهمتر میو خطوط نسخ، ثلث، محقق و ریحان را برای ثبت کالم الهی می

نویسند؛ زیرا که این خط مخصوص و می اندکه علم فقه و تفسیر و حدیث را به خط نسخ نوشتهترتیب
توان نوشت، زیرا این خط ناسخ کالم حق تعالی است و این علوم مذکور و همه چیز را به این خط می

 (372: 2362)بخاری،  .های دیگر استخط
در دیباچه خویش آغازگر خط را آدم ابوالبشر دانسته که قلم را ساخته است  و بر  ،گواشانی هروی نیز

داند که قلم نویسی انداخته بود. بعد از او ادریس پیامبر را اولین کسانی میدباغی شده طرح خط پوست
اند. وی یعرب بن قحطان را واضع خط سایر پیامبران در این کار تالش کرده ،به کار برد و بعد از او نیز
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)گواشانی هروی،  .این خط را تکمیل نمود )ع(نویسد که حضرت علیداند و در ادامه میکوفی می
را در خواب دید که خطوط ثلث، ی )ع( مقله حضرت علکند که ابن( در ادامه بیان می272: 2362

مقله در فوایدالخطوط ( در مورد خواب ابن73: 2362)گواشانی هروی،  .محقق و نسخ را به او آموخت
مقله نام شخصی ابن عباسو در زمان خلفای بنی )ع( ها بعد از حضرت علینیز آمده است که مدت

یابد که در خط کوفی دخل و تصرف نماید و پس بیند و از ایشان اجازه میحضرت امیر را در خواب می
از اندک مدتی توانست تغییراتی را در آن خط پدید آورد و مدت مدیدی از عمر خود را در تکمیل آن 

 (372: 2362، )بخاری .تر نمودتر و روشنگذرانید و اینچنین وضع خط را آسان
ای را تهیه نمود. وی پس از حمد خوان از جمله کسانی بود که در عصر صفوی دیباچهالدین قصهقطب

گوید اولین چیزی که خدا خلق کرد قلم بود چنانچه قرآن کریم در مورد آن صریح صحبت خدا می
در ادامه نیز احادیثی را  (269: 2362خوان، )قصه .کندکند و حدیثی را از پیامبر در این مورد نقل میمی

-شود )قصهکند از جمله اینکه هرکس نام خدا را به زیبایی بنویسد وارد بهشت میدر حرمت قلم نقل می

( 212: 2362خوان، )قصه .نوشتخط کوفی را به زیبایی می )ع( ( و حضرت علی213: 2362خوان،
به تقدس « ن َواْلَقَلِم َوَما َیْسُطُروَن »وشتن آیۀ الخطوط بعد از حمد خدا و نمحمود بن محمد نیز در قوانین

َم »سپس با نوشتن آیاتی چون  (292: 2362)محمود بن محمد،  .خط اشاره دارد َم ِباْلَقَلِم، َعلَّ ِذی َعلَّ الَّ
نَساَن َما َلْم َیْعَلْم  )محمود بن محمد،  .کندو ذکر احادیثی از پیامبر، در آموختن خط تأکید می« اإْلِ

دنبال ها بیشتر جنبه دینی دارد و بهها، روایتنگاریبه مطالب این نوع از تاریختوجه( با290: 2362
های هایی بین رسالهتقدس بخشیدن به فراگیری خط و زیبا نوشتن آن است و همین امر موجب تفاوت

سیاسی و هنر به های نگارینگارها شده است؛ برای مثال نگاه مورخان تاریخخوشنویسی و سایر تاریخ
مواردی چون احواالت خوشنویسان، خطوط اسالمی و خطوط دیگر ملل تر است و بهتاریخ خط وسیع
 .اندهای خوشنویسی وجوه معنوی خط را بیشتر لحاظ کردهکه در رساله اند، درحالیدیگر اشاره کرده

و تعداد اندکی از آنها به  موضوع اصلی رساالت این عصر اکثرا به خوشنویسی و تعلیم آن ارتباط دارد
اند که به نقاشی و جنبۀ مذهبی و خوان از  معدود افرادی بودهنگارگری پرداخته است. گواشانی و قصه

دهد که اولین کسی که از نقاشی برای تذهیب کتاب قرآن اند. وی گزارش میروایی آن اشاره داشته
داند. در مورد ی را از اختراعات آن حضرت میبود و چند نوع برگۀ نقاش )ع( استفاده کرد، حضرت علی

و اگرچه تصویر را به ظاهر شرع سر خجالت در پیش »نویسد: محدودیت شرعی نقاشی در گزارشی می
)گواشانی « د.شوگردد مال این کار منتهی به حضرت پیغمبر میاست اما آنچه از کتب اکابر مستفاد می
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کند که برخی از مسلمانان بعد از پیامبر برای ترویج قل می( گواشانی در داستانی ن276: 2362هروی، 
را به  )ص( روند که در آنجا او تصویری از حضرت آدم و  پیامبراسالم به دربار هرقل امپراطوری روم می

برد که از خزائن ( هرقل نیز از دانیال پیامبر نام می276: 2362)گواشانی هروی،  .دهدآنان نشان می
خوان نیز در دیباچه خود الدین قصه( قطب271: 2362کرده است )گواشانی هروی،  نقاشی نگهداری

( با بررسی رساالت هنری این 212: 2362خوان، )قصه .داندرا از جمله مذهبان اولیه قرآن می )ع( علی
و  به سایر هنرها و رویکرد معنوی این منابع به خطبودن مباحث خوشنویسی نسبتدوره خواننده به غالب

 برد. خوشنویسی پی می
اند. هرچند قرآن حکمی کرده که پیشتر گفته شد این متون نیز به تحریم هنر نگارگری اشارهطورهمان

بر تحریم نقاشی موجودات زنده اما برخی از اهل حدیث، احادیثی مبنی ،بودن نقاشی ندارددربارة حرام
کنند، اما بعضی دانشمندان دوران جدید عقیده دارند منسوب میر )ص( یا ساختن از روی آنها را به پیامب

حال، حقیقت امر هرچه باشد، هرباره صحیح نیست. بهاینبه ایشان درهای منسوبکه حدیث
به پیامبر در تحریم نقاشی خواه صحیح باشد یا ناصحیح نقش انکارناپذیری داشته های منسوبحدیث

پرستی د این ممنوعیت، نوعی پیشگیری از شرک و بترسنظر می( به73: 2311)محمدحسن،  .است
شود رو در مساجد و اماکنی که به عبادت خدا پرداخته میاینگیر ادیان دیگر شده است. ازاست که دامن

شک ( که بی72-73: 2312)شاد قزوینی،  .به کشیدن نقش هر موجود و شی مشخصی منع شده است
 های این دوره تأثیرگذار بوده است.نگاریگری در رساالت و تاریخاین تحریم در بازتاب اخبار هنر نگار

وجود در عصر اینموسیقی نیز از لحاظ تحریم دینی در مقایسه با نگارگری وضعیت بدتری داشت، اما با
دلیل اهمیت هنر موسیقی، رساالت متعددی در حالل و حرام بودن موسیقی به زبان عربی و صفویان به

موجود در کتاب « رساله در علم موسیقی»به توانتحریر درآمد. از جمله این رساالت میفارسی به رشته 
( نیز در شمسی 902)مرگ:( ابن حجر هیثمی099-237: 2379نام، اشاره نمود )بی« الحکممجمع»

ویژه به نهی از نواختن بر آالت موسیقی، به« ماعهو والَس اللَ  حرماُت ن مُ عاع َع الُر ُف کَ »نام کتابی به
ای پرداخته است که در آن زمان رواج داشته و در واقع نظر وی ردی بر سماع صوفیان بوده سازهای کوبه

سورۀ  33سورۀ فرقان،  62های به برخی آیات )آیهتوجه( با3-226ق: 2337)ابن هجر هیثمی،  .است
گرایش انسان به  سورۀ لقمان ( و روایات، چون تأثیر سوء موسیقی موجب 7سورۀ مؤمنون و  3حج، 

شد، موجب گردید که حرمت موسیقی از بین برود و این امر در فساد، فحشا و غفلت از یاد خدا می
 نگاری دخیل بوده است.تحریم موسیقی در جامعه و منابع تاریخ
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 هابر سفرنامهتکیهارزیابی تأثیر مذهب در هنر عصر صفوی  با.0
صورت یک قدرت سیاسی و شدن آنها بهصفویان و مطرح با ایجاد وحدت سیاسی و ثبات نسبی توسط

ها، اروپاییان به دالیل سیاسی، تجاری و مذهبی، خود را ناگزیر دیدند که با رقیبی قوی برای عثمانی
رو سیاحان مختلفی با نیات و عالیق گوناگون به ایران سفر کردند و اینصفویان ارتباط برقرار کنند. از

جای گذاشتند که دربارۀ اوضاع ایران عصر صفوی در شمار هایی از خود بهفرنامهها و سهرکدام گزارش
ها به فارسی ترجمه ( برخی از این سفرنامه233: 2316)ثواقب،  .روندمیشمارمتون تاریخی مهم به
های اروپایی از منابع ارزشمند های سیاحان، بازرگانان و سفرای سیاسی دولتشده است. سفرنامه

ها اطالعات مفیدی از بحث و تفحص و تحقیق در مسائل گوناگون است. این سفرنامه درخصوص
ها و موارد دیگر وضعیت تجاری، سیاسی، جغرافیا، آداب و رسوم، علوم طبیعی، تاریخ هنر و آثار و ابنیه

رای اند که بها در مورد تاریخ هنر، مشاهدات جالبی از خود برجای گذاشتهدهند. سفرنامهارائه می
اند، اما در نگاری هنر این عصر مطالب بسیار مفیدی را مطرح کردهشناخت هنر و تأثیر مذهب بر تاریخ

 اند. های موجود مطالب کمتری را نقل کردهنگاریبه دیگر تاریخمورد ذکر روایات دینی و مذهبی نسبت
و جایگاه معنوی هنر نامه خود در مورد تقدس ( در سیاحتمیالدی2623 ژانویه   2مرگ:) 1شاردن

رود و آنها میشمارویژه مکتوبات چیز مقدسی بهخوشنویسی آورده است که در میان مسلمانان کاغذ و به
مدعی هستند که سوزاندن، پاره کردن و یا دور انداختن یک نوشته مکروه یعنی خالف شرافت )شریعت( 

ی آن بدتر خواهد بود، زیرا ممکن است نام رود، زشتکارو کاری ناپسند است و اگر در موارد کثیفی به
( شاردن در 66-61: 2، ج 2331)شاردن،  .گانه بر روی آن نوشته شده باشدخداوند یا امامان دوازده

کند و در مورد خط ایرانی معتقد است که اصالت الهی ندارد و جای دیگر حرف خود را نقض می
ندارند. وی علت این امر را تغییرات فراوان در شکل  گوید مسلمانان به اصالت الهی کتابت اعتقادیمی

نویسد خط اولیه اعراب از خط داند که به مرور زمان در آن رخ داده است. سپس میو ترتیب حروف می
توسط  )ص( و حروف کنونی سیصد سال بعد از پیامبر تکوفی گرفته شده و بدشکل و فاقد زیبایی اس

به خط کوفی بسیار زیباتر شده بویه تذهیب و آرایش یافته و نسبتابنمطاع اختراع شده و سپس توسط ابن
برخالف نویسندگان ایرانی که آیات و احادیث فراوانی را در  (72-72: 2، ج 2331)شاردن،  .است

های جامعۀ ایرانی تحقیقاتی را به فرهنگ و دیگر جنبهاند، شاردن فرانسوی که راجعتقدس خط ذکر کرده
اش آورده است، از انجام داده و تنها حاصل مشاهدات و تحقیقات خود را در سفرنامهدر عصر صفوی 
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آیات و احادیثی که در حمایت خط و نوشتن وجود داشته است اطالعی ندارد، زیرا تحول در نگارش 
خط در جامعۀ اسالمی لزوما ارتباطی به تقدس یا اصاللت الهی ندارد، بلکه ابداع خطوط مختلف برای 

ت در نوشتن و خواندن بوده است و گاهی نیز برای زیبا نوشتن این ابداعات صورت گرفته است و سهول
منظور از تقدس خط ثبت آیات و احادیث و تأثیر نوشتن بر تعالی انسان است. بنابراین هدف سیاحان 

ود را ثبت های خها و دیدهبررسی علمی هنر و یا تأثیر مذهب بر هنر نبوده است بلکه برخی از شنیده
 اند. کرده

اش از خط و خوشنویسی در ایران غافل نبوده و مطالبی را ( نیز در سفرنامه2627 نوامبر 2 مرگ:) 1کمپفر
های اسالمی، کند. وی پس از توضیح در مورد خط و نقش اسالم در ترویج آن در سرزمیننقل می

 )ع( خط کوفی را از مخترعات حضرت علی کند. وی به اشتباهتعدادی از خطوط و کاربرد آنها را نقل می
شمارند. سپس ترین خط دورة اسالم میکند که ایرانیان عصر صفوی آن را قدیمیداند. وی اشاره میمی
ام و علت این است که از های این خط را دیدهها و مقابر قدیمی نمونهمن فقط بر باالی برج»گوید: می

-وی  علت اصلی متروک (279: 2373)کمپفر،  .«ک شده استها پیش استعمال آن به کلی مترومدت

کند. گذاری( است را ذکر نمیشدن خط کوفی که دشواری آن در نوشتن و خواندن )به علت عدم اعراب
های او تکیه دارد و او هم به مانند شاردن تحقیقات به مشاهدات و شنیدهزیرا اطالعات کمپفر بیشتر

 نگاری هنر انجام نداده است. مذهب در هنر و تاریخجامعی در مورد نقش و تأثیر 
گوید: خصوص خطوطی که کاربرد مذهبی دارد میشاردن فرانسوی در مورد انواع خط و کارکرد آنها به

در میان ایرانیان و اعراب هفت قسم خط وجود دارد، از جمله: نسخ، نستعلیق، دیوانی، قرمطی، ثلث، 
اثرش نیز خطوط ایرانی و کارکرد آنها را هشت قسم دانسته و در  جایی دیگر ازدر .میر و یاقوتی

از: نسخ که اندبرد عبارتداند. این هشت نوع خطی که نام میخوشنویسی ایرانیان را برتر از اعراب می
های عربی است، تعلیق مخصوص زبان فارسی و مورد استفاده مخصوص نوشتن قرآن و تمام نوشته

ها، شکسته مخصوص نگارش دفاتر ثبت و حقوقات  خصوص استنساخ کتابهمگان است، نستعلیق م
دولتی است، خط سیاه مخصوص مراسالت و مکاتبات بوده و ثلث خطیست ریز و ظریف، کبار 

های وزیران و تمام الخط بزرگیست و مخصوص فرامین پادشاهان و دیگر اسناد سلطنتی و نامهرسم
شود. هشتمین خط، خط کوفی است که خط مسلمانان نگاشته میهایی است که با عالمات ایشان نوشته

                                                                 
.1 Campfer 
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: 2، ج 2331)شاردن،  .ها متداول استنگاریاولیه و کتابت قرآن بوده است و امروزه بیشتر در کتیبه
12-02) 

که بعد از ایگونهنگارگری اسالمی در میان متون این عصر از ارزش و جایگاه واالیی برخوردار است، به
گیرد. این اهمیت از آنجا بیشتر نمایان و درخور یسی، از لحاظ اهمیت در مرتبه دوم قرار میفن خوشنو

گری و تحریم تصاویر در ایران اسالمی دوران صفوی نیز  ارزش است که هنوز تا حدودی بحث صورت
 های فقهی و مذهبی بر جایگاه عمومی هنرمندان نقاش موثر بود. در طولمطرح بوده است. محدودیت

گرایانه در هنر گیری هنر اسالمی، محدودیت تصویرگری تأثیر عمیقی بر تصویرگرایی واقعتاریخ شکل
باره همواره محل مناقشه و گاه تردید ایناسالمی داشته است. گرچه اصالت روایات یا تفاسیر قرآنی در

را حال اگر آناین ( با21-21: 2311؛ طباطبایی، 73، 60-62: 2311)محمدحسن،  .جدی بوده است
تری قرار در مقایسه با سایر هنرها از جمله معماری و موسیقی بسنجیم، نگارگری در جایگاه بس مهم

که روحانیون و اشخاص مذهبی از شنیدن ایگونهدارد. زیرا شدت تحریم موسیقی بیشتر بوده است به
دورۀ صفویه این  ( در220: 2، ج 2331)شاردن،  .کردندصدای آالت موسیقی نیز دوری می

رو تحریم نگارگری و تصاویر اینهای دینی و مذهبی بیشتر در جامعۀ غیر دربار رایج بود و ازمحدویت
کند که خود شاهد این جریان در دوره صفوی رواج داشته است. شاردن گزارشی در این مورد نقل می

 نویسد:اش مییرزا رضی در سفرنامهنام مبوده است. وی در سرکشی به منزل یکی از بزرگان این عصر به
ها است. خانه کوچک و پاکیزه سراسر آراسته به نقش و نگار و کتیبه

کند وجود بعضی از تاالرهای دارای ای که نظرها را به خود جلب مینکته
های منقش و مصوری است، که فقط یک چشم در تصاویر آنها کاشی

ها بدون توان در این مکانشود و علت این کار آن است که بمشاهده می
دغدغة خاطر نماز خوانده شود. علت این امر به ممنوعیت تصویرگری در 

که جاییشمارند، تاگردد، زیرا مسلمانان تصاویر را مکروه میاسالم برمی
بعضی از آنها مدعی هستند که اقامت در منازل مصور و منقش معصیت 

ها و اذکاری که در عبادات، ادعیه اعتقاد دارند، که آید و همگیمیشماربه
وجه مقبول درگاه هیچفایده است و بهشود، بیاینگونه منازل انجام می

کنند، که بیم گیرد. مسلمانان در این مورد استدالل میخداوند قرار نمی
آن است که به هنگام ادای ادعیه و عبادات یک نوع تصور جسمانی 

پدید آید. برای رفع این محظور همیشه های مزبور در اندیشة انسان نقاشی
گزینند، اگر در آنجا جا و هنگامی که در یک محل سکونت میو در همه
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هایی ببینند، به سرعت چشم چپ آنها را با نوک چاقو تصاویر و تمثال
تر به کنند. میرزا رضی، که خوب متوجه این مسئله بود، پیشخراب می

تصاویر فقط یک چشم را ترسیم  نگارگر دستور داده است که در تمام
کنند. علمای دینی مدعی هستند که با انجام این کار سکونت در منازل 

ها بدین طریق ناقص، آید، زیرا نگارهحساب نمیمصور و منقش گناه به
)شاردن، د.دهنشوند و هیچ چیز را نمایش نمیناهنجار و بدترکیب می

 (63-62: 6، ج 2302
لی نقاشی به دالیل مذهبی در میان تودۀ مردم اهمیتی نداشت و اگر حمایت رسمی بنابراین در یک نگاه ک

و اداری صفویان و اشراف و شاهزادگان از آنها نبود، نگارگری چندان اعتباری نداشت. هنر نقاشی با 
واسطۀ کاربردهای خاص خود، برای ترسیم پیروزی و شکوه سلطنت، هایی بهوجود چنین محدودیت

 های شاهنامه و مجالس بزمی و امثالهم در دربار جدی گرفته شد. ادبی و اسطوره نقاشی آثار
های عصر صفوی بازتاب نگاریهای اروپائیان در مقایسه با سایر تاریخموسیقی عصر صفوی در سفرنامه

( هرچند موسیقی در عصر صفویه شدیدًا تحت 2033نعمتی، شهیدانی و ثواقب،  ) .بیشتری داشته است
-های جهانگردان اروپایی های شاهان صفوی قرار داشت اما در سفرنامهر باورهای مذهب و تصمیمتأثی

دلیل متأثرنبودن از به -شدنددالیل مختلف سیاسی و نظامی، تجاری و مذهبی عازم ایران میکه به
ده مندی به مسائل فرهنگی، مشاهدات ارزشمندی در هنر موسیقی ثبت شمذهب رسمی کشور و عالقه

رغم اطالعات تاریخی نسبتًا زیادی که دربارۀ موسیقی ایران عصر صفوی ارائه ها بهاست. سفرنامه
خصوص نقش و اند، اما این تنها بازتاب مشاهدات سیاحان است و تحقیق جامعی از موسیقی بهداده

 ها گزارش نشده است. نگاریتأثیر مذهب بر موسیقی در این نوع از تاریخ
الی اخباری چون کارکرد موسیقی در عصر صفوی و معرفی سازها و کیفیت آنها، پایی در البهسیاحان ارو

های این عصر نکاتی نگاریگاه از تأثیر منفی مذهب بر رشد موسیقی در طبقات مختلف جامعه و تاریخ
 نگاری هنر موثر است،کنند که در بررسی نقش مذهب بر جایگاه هنر موسیقی و تاریخرا نقل می

ترین عامل تأثیرگذار بر جایگاه اجتماعی موسیقی و ثبت آن در این عصر، مذهب بود؛  که مهمایگونهبه
دهد که وضعیت اجتماعی موسیقی در مشرق زمین همانند خود هنر عنوان مثال شاردن گزارش میبه

آید، زیرا حساب میموسیقی است؛ یعنی نواختن و آموختن موسیقی خالف ادب، و حتی کاری بدتر به
علت مخالفت مذهب استفاده از آن حرام است. درنتیجه این امر، روحانیون و اشخاص مذهبی حتی به

علت رو، شاردن اعتقاد دارد که بهکردند. ازایناز شنیدن صدای ابزارهای موسیقی نیز اجتناب می
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)شاردن،  .استفتی نکردهنیافته و پیشرهای مذهبی فن موسیقی در ایران، همانند اروپا رشد محدودیت
های های آالت موسیقی ایرانی همانند سازهای اروپایی زهی نبود؛ بلکه از رشته( تار220: 2، ج 2331

-علت مذهبی و بهکردند، زیرا در آن زمان بههای برنجی استفاده میشده و یا مفتولابریشم خام تابیده

جان نجس و از نظر دینی گناه است اجزای حیوانات بی زدن بهکاربردن و دستعقیده سازندگان ایرانی، به
 کردند. بردن آنها امتناع میکاردلیل از بههمین( و به222: 2، ج 2331)شاردن، 

براساس گزارش شاردن، در ایران کسانی که در ساخت و نواختن ابزارهای موسیقی بودند از لحاظ 
جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نبودند؛ فقط گروهی  بوده و از دست و بد لباساجتماعی   افرادی تهی

: 2، ج 2331کردند از جایگاه شایان توجهی برخوردار بودند، )شاردن، که در دربار شاهان خدمت می
بردن شکوه دربار خود با همسایگانشان و همچنین در مجالس بزمی و رزمی ( زیرا شاهان برای  باال222

-اینو این افراد در مقایسه با سایرین از موقعیت بهتری برخوردار بودند. باکردند از موسیقی استفاده می

تری قرار داشتند. در مقایسه با سایر هنرها و اصناف در جایگاه پایین ،وجود، اهل موسیقی در دربار نیز
دهد که در مجلس شاهی هرکدام از بزرگان در گزارش می (میالدی2622مرگ: ) 1جملی کارری

( 236: 2313کارری، ) .گرفتند، نوازندگان در قسمت پایین مجلس جای داشتندار میجایگاهی قر
حدود   میالدی(2790-2777/شمسی  2363-2307 :ـسلیمان )حکنویسد در دورۀ شاهکمپفر می
ای که برای قواالن چی، شیپورزن و نوازندگان آالت دیگر وجود داشتند که حقوقشان از بودجهچهل نقاره
: 2373)کمپفر،  .شدشد. لفظ قوال به مردم بدکارۀ بدنام نیز اطالق میبود پرداخت می فته شدهدرنظر گر

صنفان خود در جامعۀ صفوی به هماینکه اهل موسیقی در دربار نسبتدهد با( این گزارش نشان می222
را گرفته و این قشر را های مذهبی نیز در دربار گریبان آنها از جایگاه خوبی برخودار بودند، اما محدودیت

به سایر نگارانه نسبتعنوان نوعی از متون تاریخها بهبا افراد بدکاره در یک ردیف قرار داده است. سفرنامه
اند. این امر به گرایش ها اخبار بیشتری از موسیقی و هنرمندان این رشته را گزارش کردهنگاریتاریخ

های مذهبی در مورد به اینکه مسلمان نبودند به محدودیتوجهتمذهبی سیاحان مرتبط است، زیرا آنها با
های مذهبی را در به موسیقی از جمله محدودیتکردند و بسیاری از اخبار مربوطموسیقی توجهی نمی
نگاری هنر و جهت این آثار برای بررسی تأثیر مذهب بر تاریخهمیندادند و بهآثار خود بازتاب می

 .موسیقی ارزشمند هستند
 ها  بر تذکرهتکیه. ارزیابی تأثیر مذهب در هنر عصر صفوی  با2

                                                                 

1 .Gemelli Careri 
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ها که های زیادی از مشاهیر و شاعران این عصر به رشتۀ تحریر درآمد. تذکرهتذکره هم،در عصر صفویه 
اند، در بررسی مباحث به شرح احوال شاعران، دانشمندان یا عارفان و مشایخ صوفیه نوشته شده اغلب

های که در رشتهکسانی نیز کاربرد دارد، زیرا در خالل معرفی و شرح حال افراد، گاه نامتاریخ هنر 
کردند. اما در مورد روایات مذهبی، تعداد بسیار اند را هم ذکر میمختلف هنری صاحب مهارت بوده

های از فعالیت تنها به ذکر نام و برخی بیشتراند و محدوی به تأثیر این روایات  بر تاریخ هنر اشاره کرده
الخواص از هایی مهم این عصر مانند: تذکره مجمعاند. برخی تذکرهسیاسی و اجتماعی آنان بسنده کرده

-العاشقین و تحفه سامی به نقش مذهب در تاریخبیگ افشار، تذکره نصرآبادی، تذکره عرفاتصادقی

ثبت تاریخ هنر نبوده است، بلکه  ای ندارند، زیرا هدف اصلی آنهانگاری هنر یا هنرهای مختلف اشاره
 اند. اند را ذکر کردهشاعرانی که در هنر مهارت داشته

به اواخر دورۀ صفویه مطالب الخطاطین از محمد صالح اصفهانی مربوطها تنها تذکرهدر میان تذکره
چگونگی  در ذکر هم،نگاری دارد. این اثراندکی از تأثیر مذهب و روایات مذهبی بر رشد هنر و تاریخ

ابداع خط و متقدمین اطالعاتش را از گلستان هنر گرفته است. وی طهمورث دیوبند را مخترع خط 
داند. را واضع خط کوفی می )ع( کند و سپس علیداند. همچنین احادیثی را در تقدس خط بیان میمی
خط محقق و  مقله را در عصر عباسیان واضع خط ثلث و نسخ معرفی، و علی بن بواب را واضعابن

 -2312کند. )اصفهانی، داند و واضعان خط توقیع، رقاع و تعلیق را نامعلوم معرفی میریحان می
ها اطالعات بسیار کمتری را از نقش و نگاریبه سایر تاریخها نسبت( از نظر مقایسه، تذکره26: 2310

ی موضوع مورد پژوهش این مقاله دهند و فقیرترین نوع آن برانگاری هنر ارائه میتأثیر مذهب بر تاریخ
 است. 

 ها به نقش مذهب در هنر عصر صفوینگاری: اشاره تاریخ2جدول شماره 
نگاری تاریخ 

 سیاسی
نگاری یختار

 هنر
های رساله

 هنری
 هاتذکره هاسفرنامه

 دارد دارد دارد دارد دارد خوشنویسی
 _ دارد دارد _ _ نگارگری
 _ دارد دارد _ دارد موسیقی

 
 گیرینتیجه
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شدن مذهب مانند ادوار پیشین تحت تأثیر مفاهیم مذهبی بود. با رسمینگاری دورۀ صفویه بهتاریخ
جمله مباحث به تاریخ هنر ازتشیع، این علم در خدمت ایدئولوژی صفویان قرار گرفت. اخبار مربوط

های دربار، از به حمایتتوجهنگاری این عصر بود. هنرمندان در این عصر بابازتاب یافته در تاریخ
به توجههای این عصر بازتاب یافته است. بانویسیطبقات مورد توجه بودند که احواالت آنها در تاریخ

های این عصر نگاریبه هنرمندان در اشکال گوناگون تاریخنویسی، اخبار مربوطتأثیر مذهب بر تاریخ
نگاری و هنرهای مختلف و جایگاه آنها در جامعه و خبازتاب یافته است. کیفیت تأثیر مذهب بر تاری

صورتی مختصر های سیاسی بهنگاریهای هنر متفاوت است. برای مثال: برخی از تاریخنگاریتاریخ
اند. در این میان خوشنویسی به هنرمندان، به تأثیر مذهب در هنرها پرداختهالی مطالب مربوطدر البه

داده از اهمیت بیشتری در این آثار برخوردار است. در مورد موسیقی نیز علت تقدسی که دین به آن به
علت تحریمی که براساس آیات قرآن و روایات برآن اعمال شده بود به اخباری چون طرد هنرمندان به

این رشته در دربار برخی از پادشاهان اشاره شده است. در مورد نگارگری جز احواالت نگارگران 
 اند.نکردهمطلبی را ارائه 

ها و نگاه مورخان در ثبت اخبار هنر متفاوت نگاریتأثیر مذهب بر هنرهای گوناگون با توجه به تاریخ
است. ثبت اخبار مربوط به هنرمندان در منابع تاریخی با توجه به هدف و رویکرد مورخان متفاوت 

وشنویسی، نگارگری و است و همین امر موجب  شده است که این آثار به طور یکسان به هنرهای خ
های گلستان هنر و مناقب خصوص در مقدمه کتابهای هنر بهنگاریدر تاریخموسیقی نپردازند. 

هنروران به تقدس خط و خوشنویسی از نظر پیامبران و امامان و ضرورت خط خوش در نوشتن متون 
اند و منظر مذهبی غافل بودهبه نگارگری از ها اشاره شده است و از پرداختنهای عمارتمذهبی و کتابه

دلیل اهمیت مذهبی خوشنویسی تقریبًا سه چهارم از این آثار به خوشنویسی اختصاص داده شده به
نگاری هنر، در درجه به دیگر آثار تاریختری نسبتهای هنری نیز در رویکرد معنویاست. رساله

امان پرداخته است و سپس به نخست به خوشنویسی و اهمیت آن در نزد خداوند، پیامبران و ام
عنوان اولین ُمذِهب در جهان اسالم را به )ع(نگارگری و اهمیت آن در تذهیب قرآن اشاره کرده و علی 

 معرفی نموده است هرچند به محدودیت شرعی این نوع از هنر نیز اشاره شده است. 
-دلیل متأثرها به. سفرنامههای مذهبی این فن پرداخته شده استدر رساالت موسیقی نیز به محدودیت

نگاری هنر هستند. این منابع نیز در نبودن از مذهب رسمی کشور از دیگر منابع با اهمیت تاریخ
های به اهل هنر در مواردی مختصر تقدس کتابت در نزد ایرانیان و محدودیتالی اخبار مربوطالبه
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عنوان ها نیز بهاند. تذکرهگزارش کرده شرعی در نگارگری و موسیقی و نتایج این امر در اجتماع را
اند. کمیت و ترین نوع منابع در مورد این پژوهش تنها به تقدس مذهبی خوشنویسی اشاره کردهضعیف

نگاری متفاوت است. کیفیت هنرهای خوشنویسی، نگارگری و موسیقی در اشکال مختلف تاریخ
نگاری های مذهبی در تاریخبیشترین حمایتعنوان هنری که پشتوانۀ مذهبی داشته از خوشنویسی به

ها وجود دارد، تنها نگاریرغم اخبار متعددی که در تاریخهنر برخوردار بوده است. نگارگری نیز علی
به حساسیت توجهها به تأثیر مذهبی بر این هنر اشاره شده است، اما باهای هنری و سفرنامهدر رساله

ها های هنری و سفرنامههای سیاسی، رسالهنگاریود، در تاریخشرعی و محدودیتی که بر موسیقی ب
خالصه کالم اینکه در عصر صفویه با رشد  های بیشتری از محدودیت این هنر ارائه شده است.گزارش

نگاری و با توجه به رویکرد مورخان در آثار خویش اخبار مربوط به انواع هنر متفاوت بود. این تاریخ
توانست مفاهیم مذهبی را انتقال دهد با حمایت اقشار ای بود که هر هنری که بیشتر میگونهها بهتفاوت

شد. خوشنویسی با توجه به نقشی که در ثبت قرآن و احادیث داشت همواره مختلف مواجه می
محبوبیت  خاصی در نزد هنرمندان، دربار و مردم داشت و در مقایسه یا سایر هنرها بیشترین روایات از 

ها به ثبت رسیده است. اما هنرهایی چون نگارگری و موسیقی با نگاریرشته هنری در تاریخاین 
حساسیت های مذهبی مواجه بود و همین امر فراز و فرودهایی برای این هنرها به وجود آورد و در ثبت 

 اخبار این هنرها در کتب تاریخی نیز تأثیر بسزائی داشت.
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