
ھـ.ش ) 969تا  954مکتب نگارگری قزوین (   

 می شامل را ، عباس شاه توسط اصفھان بھ پایتخت انتقال دوره تا تھماسب شاه توسط ، قزوین بھ پایتخت انتقال زمان از قزوین مکتب
 ایران بھ غرب شمال ناحیھ از مکرر بطور ازبکان و عثمانیھا ،) طھماسب شاه( او از پس و اسماعیل شاه حکومت زمان در،  شود
 دو از ناشی اجتماعی تنشھای وجود ھمراه بھ درگیریھا این. میرسید ھم تبریز شھرِ  بھ گاھی ایشان غارت و قتل و میکردند حملھ

 جایی در بایست می جدید پایتخت. کند اقدام پایتخت انتقال برای طھماسب شاه کھ شد موجب ، تبریز در) نعمتیھا و حیدریھا( دستگی
 و نگیرد قرار تھدید مورد تبریز چون گاهھیچ ، ازبکان و عثمانی نیروھای سوی از ایغافلگیرانھ حملھ ھرگونھ صورت در کھ باشد
 استراتژیک موقعیت بھ توجھ با قزوین انتخاب بنابراین. باشد نداشتھ زیادی فاصلھ غرب و شرق در نبرد میدانھای از نیز حال عین در
. است رفتھمی شمار بھ منطقی انتخابی ، آن  

 شمال کوھستانی منطقھ برابر در مھم پایگاھھای از یکی عنوان بھ ساسانیان دوران از جغرافیایی ویژه موقعیت بھ توجھ با قزوین
 بیش و شد آغاز. ق. ھـ 951 ھـ.ش. برابر با 923 سال از پایتخت بھ آن تبدیل برای قزوین شھر سازی آماده،  آمد می شمار بھ ایران

 در حکومت کھ گرفت صورت.) ق. ھـ 962ھـ.ش. برابر با  934(  زمانی در پایتخت انتقال کار و انجامید طول بھ سال یازده از
 بھ عباس شاه توسط پایتخت انتقال دوره تا تھماسب شاه توسط قزوین، بھ پایتخت انتقال زمان از قزوین مکتب(  . بود قدرت موضع

) . شود می شامل ،را اصفھان  

اخالق و آداب خوش شاه تھماسب در اندک مّدت رو بھ کجی و خشونت گذارد . بھ تایید منابع نھ تنھا گشاھده رویی و ھنرمند پروری 
خویش را از دست داد ، بل بھ سوی خّست و حسادت و حّتی شقاوت گرایید . در وقایع نامۀ درباری مضبوط است کھ بھ بھانھ ای 

درگاه و استاد پیشیِن خود چنان خشم گرفت کھ از روی کینھ توزی با دست خود بینی و دو گوش وی را ناچیز بر عبدالعزیز ، نقاِش 
تا بیست ساِل بعد کھ عمرش بھ پایان رسید ، در اقامتگاه خود ( قزوین پایتخت ) عزلت گزید و نگارگران مانوس   946برید. از سال 

 بھ ای عده و نوۀ شاه تھماسب جایگاھی برای خود جستندا در امارت ابراھیم میرزا را از کنار خود بھ دور راند ، کھ اکثر آنھا متدرج
 عثمانی پادشاھان دربار بھ نیز ای عده و شد متاثر ایشان از بسیار ھندی ھنر و رفتند گورگانی شاه ھمایون نزد بھ ھندوستان دربار

.کردند ھاجرتم  
آنا نرا بھ تدوین نسخھ ای از شاھنامھ مامور کرد .  973تا  964فاصلۀ سالھای در ابراھیم میرزا کھ ھنر پروری ، تجّمل دوست بود 

نسخۀ ھفت اورنگ جامی ( نگارخانۀ فری یر ، واشینگتن ) ، اثری کھ با نفاسِت بی ھمتای خود باید تا حدی ندای بلند آن دوره شمرده 
روی مساعد بھ نگارگان نمود ، لیکن چنانچھ در تاریخ در سایۀ مرحمت ابراھیم میرزا سالھای آخری سلطنت شاه تھماسب ،  شود.

آمده است ، ابراھیم میرزا از طالعی شایستۀ سخاوت و معرفِت فطری اش برخوردار نگردید. شاه اسماعیل دوم کھ پس از وفات شاه 
انی کرد تا در خاموشی و بھ تخت نشست ، بر استعداد و لیاقت عمو زادۀ خود حسد برد و بھ کینھ توزی او را زند 984تھماسب در 

 اسماعیلِ  شاه پسرش رسیدن سلطنت بھ سپس و قدرت بر تھماسب شاه بودن باقی دوران تمام در قزوین مکتب فراموشی جان سپارد.
 برای را زمینھ کھ پذیرفت صورت نگارگری ھنر در تحوالتی ، ھنرمندان از دولتی حمایت قطع با ترتیب ھر بھ،  آورد دوام دوم

. کرد فراھم اصفھان مکتب ظھور  

 خصوصّیات :

 متمایز دیگر ھای سبک از را آن کھ است ھایی ویژگی دارای مکاتب دیگر و تبریز ، ھرات مکتب از جدا قزوین نگارگری مکتب
بھ دلیل عدم حمایت ھای درباری و نیاز بھ ھزینھ ھای معاش ، موجب گردید تا ھنرمندان در جھت ِ سرعت ِخلق اثر بکوشند  .کند می

، این امر قوت یافت . در نگاره ھای بھ جای مانده  نگاره در خطی عناصر و طراحیتالش بیشتر در  و رنگ بھ توجھ کاھش، کھ با 
ھنرمند بھ زندگی ِ روزمره و پیرامونی میباشیم تا نگاره ھایی با موضوعی خاص برای کتب از مکتب قزوین شاھد توجھ بیشتِر 

 می توجھ جالب ھمھ از بیش آنچھ درختان و گلھا ، پرندگان ، حیوانات تصویر بر عالوه نگارگران برای ، مکتب این دردرباری. 
 ھای چھره و شده تصویر رخ سھ ای گونھ بھ غالباً  ، آنان تابلوھای در کھ است کشاورزان و درویشان ، جوانان ظریف اندام ، کرد
 میان از ھابیشتر سوژه.  است نشده تصویر نیز سر پشت از انسانی ھیچ و شود نمی دیده قزوین سبک نقاشان کار در ابداً  رخ تمام

.ندارد ھا نگاره در تفاوتی چندان مردان و زنان جامھ و شود نمی دیده ھا نگارگری در فاخر ھای لباس و شده برگزیده عادی افراد  

:    کتب  

 شاه ناتمام شاھنامھ ، نامھ معراج. نیامد بوجود شاخصی آثار دوران این درو سنت گارگاھی ،  ھنرِی درباری حامی نبود دلیل بھ
 کتب اھمیت شدن کمرنگ با. شد تصویر مکتب این در کھ است کتابی چند جملھ از شیرازی محمد ابن قوام شاھنامھ و دوم اسماعیل
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 مکتب وردآ ره این و گشت مساعد مرقعات رواج و  اصفھان مکتب ظھور برای زمینھ ، قزوین مکتب در کارگاھی سنت و خطی
. بود قزوین  

 ھنرمندان :

 میرمصور، موالنا ، دیلمی مراد ، کاشانی اضغر علی افشار، بیگ صادق ، قزوینی محمد استاد قزوین مکتب معروف نگارگران از
.برد نام توان می را ھمایون ضیع بھ ملقب طالقانی رضا و نقاش عبدالحمید ، نقاش کاوس ، محمد شیخ موالنا  

شیخ محمد : موالنا شیخ محمد فرزند شیخ کمال بود. پدرش از خوشنویسان معروف در خط ثلث از شیراز بود . شیخ محمد ھمراه 
بھ  یتختیکی از شاھزادگان صفوی ، کار میکردند. بعد از فوت شاه تھماسب و انتقال پا پدرش در سبزوار در دربار ابراھیم میرزا

قزوین و کشتھ شدن ابراھیم میرزا ، شیخ محمد راھی شھر قزوین شد و در دربار شاه اسماعیل دوم و سپس در دربار شاه عباس بھ 
، طراحیھای این استاد زیبایی شگفت انگیزی را داراست کار مشغول شد. شیخ محمد از شیوه ھای چینی در کارھایش پیروی میکرد 

 و و چھره ھا از مالحت خاصی برخوردار ھستند . این احتمال ھست کھ شیخ محمد از اساتید آقا رضا بوده است.
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موالنا اصغر کاشی : موالنا اصغر ، پدر نقاش معروف در دربار شاه عباس صفوی ، رضا عباسی است. او ابتدا جزو نقاشان دربار 
 در کتابخانھ آنجا مشغول بھ کار شد.سلطان ابراھیم میرزا در سبزوار بود و با روی کار آمدن شاه اسماعیل دوم بھ قزوین آمد و 

ن صفویھ بود کھ در زمان شاه تھماسب در شھر سبزوار حکمرانی میکرد. وی خود ھنرمندی چیره دست و ابراھیم میرزا از شاھزادگا
در خاتم کاری استادی تمام بود و از حامیان ھنر در زمان خود بھ شمار می رفت ، وی در زمان شاه اسماعیل دوم بھ دستور وی بھ 

 قتل رسید.

ربیت شدۀ پدر بود . در ابتدا در دربار شاه تھماسب در تبریز کار میکرد . سپس در محمدی مصور : محمدی فرزنِد سلطان محمد و ت
قزوین و اصفھان بھ کار ھنری مشغول شد. محمدی در بھ تصویر کشیدن مناظر روستایی و کشاورزی بر پدر خود پیشی گرفت و 

ع خاص خود ، تنوع بسیاری را داراست. اگرچھ او نبوغ زیادی از خود نشان داد . آثار بر جای مانده از این استاد بھ دلیل موضو
اولین نقاش نیست کھ از موضوعات حماسی نقاشی ایرانی فاصلھ گرفت ولی در شیوه و وموضوعات عامیانھ و مردمی تاثیر مستقیِم 

ناد امضا و تاریخ ، کامال مشھود است. آثاری کھ از این استاد بھ استوی بر نقاشاِن اوایل عصر شاه عباس ، مخصوصا رضا عباسی 
ھـ.ش. می باشد. 978تا  953رقم خورده است مربوط بھ سالھای   

ھـ.ش. ) : میرمصور از شاگردان بھزاد بود. ابتدا در تبریز و سپس در قزوین مشغول بھ کاِر نگارگری بوده  948میر مصور ( 
ام رسانیده است. از مشخصات طراحیھای این ھنرمند است . از آثار این ھنرمند چند نقاشی است کھ در شاھنامۀ شاه تھماسب بھ انج

 استفاده از خطوط روان است.

محمدحسین طوطی : استاد حسین طوطی از اھالی قزوین و از شاگردان سلطان محمد و آقا میرک بوده است . وی ریاست نقاشان 
ھـ.ش. در تبریز وفات یافت. 1005استاد حسن طوطی بھ سال دربار را در زمان شاه اسماعیل دوم صفوی عھده دار بود.   

ھـ.ش. ) : این ھنرمند در دوران شاه تھماسب اول بھ عنوان نقاش وارد دربار شد و زیر نظر میر صنیع  953صادق بیک افشار ( 
 خوشنویس و استاد نقاشی موالنا ظفرعلی بھ آموزش پرداخت. او عالوه بر اینکھ نقاش چیره دستی بود ، از زمرۀ نویسندگان و

شاعران ھم محسوب می شده است. صادق بیک در زمان شاه عباس بھ عنوان رئیس کتابخانۀ سلطنتی منصوب شد. ولی بعد از مدتی 
بھ دلیل سختگیری و درگیری با اطرافیان از مقام خود معزول گشت و ریاست بھ خوشنویس معروف علیرضا عباسی ئاگذار شد. 

ھ بھ صورت تک برگی بھ انجام رسانیده ، کتابی با نام انوار سھیلی بھ تالیف رسانده کھ در صادق بیک افشار عالوه بر آثار بسیاری ک
کتاب دیگر در  9ترسیم کرده است. و ھمچنین رسالۀ ارزشمندی دربارۀ تئوری نقاشی تالیف کرد و حدود  نگاره 107آن حدود 

رضا عباسی می باشد .  موضوعات مختلف از خود بر جای گذاشت. صادق بیک معصر با ھنرمند جوان  
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