
تعینات بدن در خوشنویسی ایرانی
هاي خالقه با خطدر تجربههاي فیگوراتیو و فیگورالبازشناسی ظرفیت

سولماز نراقی



تتحنقش-خطازگوناگونیهايصورتهاسدهطیشد،تزئینینقوشبهآراستهکوفیخطکهبعدبههجريچهارموسومقرناز
هايکه بعضاً از ارزشطغرا، مثنی(متعاکس)، توأمان، مرصع، متداخل و مشبک به تاریخ خوشنویسی افزوده شدندچونعناوینی

نمودهاي مستقیم و غیر مستقیم بدن در خوشنویسی ایرانی اسالمی ست در اینجا،ما اما موضوع سخن . ندفیگوراتیو برخوردار بود
ود نمدر قالب فیگورهاي جانوري و انسانی به ظهور رسیده یا همچون الگویی هندسی در ساختمان حروف به کار رفته است؛ که یا

بررسی خواهیم کرد.» نهانبدن «و نمود دوم را ذیل » عیانبدن «اول را ذیل 
واژهو دتفاوتو بررسیدر نظریه هنري معاصر این اصطالحاز کوتاهیتعریفبحث از خوشنویسی مستلزم در فیگور کاربرد واژه

پیکرهبههمفیگور،فیگوراتیو و فیگورال هر دو صفت هایی هستند که از اسم فیگور ساخته شده اند. . استفیگوراتیو و فیگورال 
یناالتینریشهدربایدرادوممعناياینرد. هنرمنددستبهآنبازنمایییاتصویربههموشودمیاطالقعینیولمسقابل
figure ofدر التین، به معنی مدل دادن، شکل بخشیدن یا قالب ریختن بوده است. در ادبیات، fingereفعل: کردجستجولغت

speech.استهمچون استعاره، تشبیه، کنایه، و مجاز به معناي صنایع بدیعی	نیم، ککه از صفت فیگوراتیو استفاده میهنگامی
هنر . یگورفناظر است بر جنبه ي سمبلیک فیگورال (تمثالی/تمثیلی) اصطالح اما در نظر می گیریمملموسامريمثابهبهرافیگور

ما افیگوراتیو، بر پایه بازنمایی مستقیم اشیا شکل گرفته است به نحوي که تصویر شیء یادآور واقعیت آن در جهان بیرون باشد. 
بر	. بدین ترتیب استمعنی تمثیلی یا رمزي و منظور از آن، بیان چیزها از طریق تمثیلبه فیگورال هم در هنر و هم در ادبیات، 

و بتنی ست، نه لغوي، دقیق و خاص. قصص کتاب مقدس، و اسطوره ها، شمایل هاي هنر مسیحی معامومثالینوعی،داللتی
-علیهمچون تمامی تجربه هاي نقاشانه با خط نگارگري ایرانی با این دید1ستند. همگی فیگورال ههنر قرون وسطی همچنین 

یاحیواناندامبازنمایی، در طبقه بندي میراث تاریخی خوشنویسی ایرانیحاضر، مقاله اماد شد. ناالصول، فیگورال محسوب خواه
می کوشد تا نقاط همپوشاي ساحت فیگوراتیو و فیگورال را در این آثار خوانده و»فیگوراتیو«خوشنویسیراحروفوسیلهبهانسان

نشان دهد. 
لیکنمادین یا سمبحروف به طور کلی در ردیف نشانه هاي ، پیرس از انواع نشانهطبقه بنديدرتوجه به این نکته ضروري ست که 

به که در فارسی(، نشانه هاي آیکونیک همین طبقه بنديدر .قلمداد کردفیگورالتوان آنها را میبا این تعریف و قرار می گیرند
بر اساس شباهت نشانه با موضوع استوارند. همچون تصویري از «چرا که ، مصداق نمودهاي فیگوراتیو اند. )شمایلی ترجمه شده

هاي دین، بر قراردادنمانشانه هاي اماکسی یا چیزي (عکس، نقاشی فیگوراتیو و ناتورالیستی، ماکت ساختمان، مدل ها و نقشه ها).
با این همه پیرس نشان داد که در کامل ترین نشانه ).استوارند. همچون نشانه هاي زبانشناسیک(گفتاري و نوشتارينشانه شناسیک

) 46تا 43(احمدي، ص » و نمادین یافتنی است.شمایلی، نمایه ايها همواره آمیزه اي از سه جنبه

اسی این هنر را از منظر نشانه شن2اشیک، که در مقاله اي تحت عنوان شمایل بودگی خوشنویسی اسالمی در ترکیه،ایروین جمیل 
اي ست: در سطح خوشنویسی اسالمی عمیقاً پلی سمیک یا چندنشانه«می گوید به طور کلی ، پیرسی مورد مطالعه قرار داده

ت و نمادین یا سمبلیک اس) م از تحت اللفظی یا استعاري، ضمنی یا مستقیماع(از حیث پیوند با معناي متن نوشتاري مقدماتی،
کونیک، که بازنمود شمایلی یا آیدر سطح باالتر، به مثابه هنر تجسمی، جنبه شمایلی یا آیکونیک پیدا می کند. او می گوید: در حالی

».دشوپیدا کند و در خوشنویسی اسالمی بعضاً چنین میتواند کیفیتی آیکونیک غالبًا با نوشتن در تضاد است، اما نوشتار گاه می
ایل نگاري اسالمی قلمداد در سرتاسر مرزهاي عالم اسالم نوعی شمبه دلیل اهمیت و گستره کارکردهایش برخی آن را که هنري 

1 - https://lucian.uchicago.edu/blogs/mediatheory/keywords/figurativefigural/
2-The iconicity of Islamic calligraphy in Turkey, IRVIN CEMIL SCHICK



اید ویسی قیاس بمی که با خوشندر بررسی تطبیقی هنر مقدس، شمایل هاي مسیحی را نه با نگارگري اسال«و بر آنند که کرده
)   12(نصري، ص». کرد

عیان بدن
که به وضوحآثاري.فیگورالهمداشته اند، فیگوراتیو هم وجه، اسالمی -در تاریخ خوشنویسی ایرانیحروف باهاي خالقه تجربه

،داللت هاي ضمنیاز رهگذر گاهرسند به نظر میفیگوراتیو اگرچه در نگاه نخست را به وسیله خط بازنموده اند اندامیپیکره یا 
د.  نکنهدایت میفیگورالیعنی به قلمرو »ساحت پنهان معنا«به ذهن را 

نیز لفیگورااز جنبه اي سمبلیک یا، رودبه شمار مییکی از رایج ترین نمونه هاي خوشنویسی فیگوراتیو که به طول مثال مرغ 
اي کلیدي در ادبیات ، نگارگري و خوشنویسی ایرانی است که رد آن را باید از فروهر باستانی، تا گل نقشمایه» مرغ«. برخوردار است

معانی رمزي آن در هنرهاي تجسمی و هاي معاصر پی گرفت. میان تعینات مرغ در و نقاشیخطبسم اهللا ها و مرغ صفوي، مرغ 
مرغ منطق الطیر، چه طوطی سیمرغ شاهنامه باشد، چه سیاین مرغ،ادبیات عرفانی و حماسی نسبتی انکارناپذیر برقرار است.چه 

معانی انباشته ازچنان حافظه تاریخی مالیک با جانِ اسیر آدمی دارد. سمبايبهار، رابطهیادهخدا » مرغ سحر«مثنوي باشد چه 
اولین بیانیه رادیکال هنر معاصر براي دهن کجی به  سنتی دانسته یا ندانسته،کهآن استکهن الگوهاي وابسته بهسمبلیک مرغ و 

گذارد و نشانی که بر پیشانی ادبیات پیشرو فارسی حک می» خروس جنگی«انگارد، نام خود را که سخت فرسوده و فرساینده می
نیما مصدق، محمد کتر ، اوایلِ روي کار آمدن د1330ستان در زمو است » بوف کور«جغد بدشگونی موسوم به شود طرح خطیِ می

- زبان با درد مردم می«، و»گوش پنهان جهان دردمند ماست«گوید که از مرغ آمینی سخن میبر قله شعر مدرن فارسی،یوشیج 

. دهدنوید رهایی ب» خلق«به تا»گشاید
دن و در زبان فارسی به معناي ذبح شبیر رمزي اند. بسمل شدن ااین تعي ازبرآیندنیز اند هایی که به شکل مرغ نوشته شدهبسم اهللا

مرغ بسمل، یکی از ترکیبات رایج . هنگام ذبحدربه زبان آوردن عبارت بسم اهللا الرحمن الرحیماشو وجه تسمیه کشته شدن است
مرغ بانمادینبرخورد ضمنی تواند نتیجهنوشتن عبارت بسم اهللا به صورت مرغ، میو پرکاربرد در ادبیات کالسیک فارسی ست. 

. دست یابدبه رستگی و رستگاريتا با کلید بسم اهللا بال می گشاید همچون آن جانِ به تنگ آمده  باشد که
زیر تیغ از مرغ بسمل پرفشانی یادگیر

از سبکروحان نصیحت بی گرانی یادگیر
(صائب) 

رشینمادینهايتمامی داللتو هم کند اشاره می-حیدرکرار، اسداهللا –علی (ع) شیعیاناولامامبه همچنین تصویر شیر، که هم
.  یاد می آوردبه را ایران باستان فرهنگ در 



مرغ بسم اهللا، قرن هفدهم میالدي، متعلق به موزه پرگامون

یرنگاشتتصوازرانوشتارتطورسیراگر. استنبودهتصویرنگاريجزچیزيخوددمسپیدهدرخطبه طور کلی نباید از یاد برد که 
شتارينوهاينظامخواهیم دیدکهکنیمدنبالآوانگارالفبايتاباستان)،مصرهايهیروگلیفوهالوگوگرامها(نگاشتاندیشهها،
کههگونهماناند. اماحرکت کرده»گفتار«آواییعالئمثبتبه»پدیدار«یکازهاییبخشیاتمامبازنماییازخودتکاملیرونددر

نیز رآوانگاالفباياند،بودهبرخوردارآواییهايارزشازبعضاًونبودهتصویرنگاشتصرفامصريهايهیروگلیفوچینیخطوط
ا ب. استدادهادامهخودحیاتبههنريهايتجربهانواعقالبدرخطباتصویرگريونیافتهخالصیسازيمصوربهمیلازهرگز

. دداده اننسبتدینایندرنگاريشمایلممنوعیتبیشتر بهرااسالمی-ایرانیخوشنویسیدرهاي تصویريگرایشاین همه 
و شمایل شکنی iconophobiaهراسی صدور چنین حکمی از یک طرف مستلزم نادیده گرفتن تاریخ طوالنی شمایل

iconoclasm در یهودیت و مسیحیت کاتولیک است و از طرف دیگر، چشم پوشیدن بر بخش اعظم تجربه هاي بازنمایانه و
سالم و بستگی تاریخی آن با اهمیت خط در فرهنگ بصري ایران پیش از ااین همه را اگر عالوه کنیم بهاروتیک هنر اسالمی. 



از پیوند خط و نقش در این حوزه يدرك عمیق تربه 3بر شکل گیري و تکامل خط عربیرا ایرانیان تاثیر وریم به یاد آتصویر، و نیز 
یدند. نام. ایرانیان در مقطعی از تاریخ طوالنی کتابت خود، هفت گونه خط داشته اند که آنها را دبیره میخواهیم یافتدست تمدنی 

این مقفع گوید: ایرانیان را هفت گونه خط است که «خطوط متفاوت استفاده می کردند. این ي گوناگون از براي منظورها«آنان 
می گویند و سیصد و شصت و پنج حرف » ویش دبیره«...خط دیگري نیز دارند که به آن 4یکی از آنها به نوشتن دین اختصاص دارد

دارد و با آن (فراست) آثار قیافه و زجر (تفأل و مانند آن) و شرشر آب و طنین گوش و اشارات چشم و چشمک زدن و ایماء و اشاره 
ز جمله فرهنگ هایی هستند که از دیرباز شکل را در بیان ) به عبارت دیگر، ایرانیان ا22و امثال آن را می نویسند(ابن ندیم، ص

) 266(هاشمی نژاد، ص » محتوا دخیل می دانسته اند. 

بدن نهان
ه همین کاز یاد نبریمگویند میرعلی تبریزي نستعلیق را با الهام از پرواز پرندگانی ابداع کرد که یک شب در خواب دیده بود. می

همزمان، به هنرمند براي مشروعیت بخشی به آفرینش بشري ست از طریق انتساب آن به غیب کهايارجاع به رویا، خود شیوه
ل تبدیاي از انسان است)(که خود استعارهدهد. سپس فیگور پرنده دو عالم الهوت و ناسوت صورتی پیامبرگونه میهمچون واسطه

ههاي بنیادین خطی چون نستعلیق بر پایتوان گفت فرمتر میدر یک نگاه جامع. شودبه مرجع تصویري مشروعی براي نستعلیق می
و به هیچ رو دور از ذهن نیست اگر میان آن نگرش اندام موجود زنده و در رأس آن انسان، شکل گرفته اند فهمی درونی از 

رسد با ذوق ود میهاي فضل اهللا استرآبادي ملقب به حروفی به اوج خي هشتم هجري از خالل اندیشهتأویلگرانه که سده
شود پیوندي درونی برقرار باشد. که نرم نرم به شکوفایی نستعلیق در سده هشتم و نهم هجري منجر میايزیباشناسانه

ایرانی،یونانی،بابلی،چونکهنیهايفرهنگازبه جا ماندهاستمیراثیحروف،اسرارآمیزکیفیتوشناسانههستیاصالتبهباور
حتاوبکتاشیهحروفیه،اسماعیلیه،چونفِرَقیویژهبهشیعیان،کهفیثاغورسوهرمسچونحکیمانیو) قباالییویژهبه(یهودي

.نده اافزودآنبهچیزيوبردهبهرهآنازمعتزلهوفیلسوفان
-فرمول،نبودهحروفباتصویرگريدرگیرمستقیماًکهآنجاحتاخودهنريدر روند توسعه خوشنویسی ایرانی رسد که به نظر می

است. کردهبدلحروفطراحیدرالگوییآن را بهاخذ و دیگر ن جانداراو انسانزیبایی بصري را از اندام هاي

عربستانيخطهدراسالمآغازدرکوفییاومکییاومدنیهاينامبهکهخطی. استمبهموپیچیدهبسیارایراندرهجرياولقرندرخطتغییروتحولتاریخ-٣
باشدهاماورانکهعمانوانبارشهرازکهاستحفیريیامسندخطازاشپایهواساسوریشهـدهندمیگزارشاسالمیاولصدرمورخانکهجاآنتاـیافترواجومعمول

دستبهمسندخطازکهآثاري. اندبودهگرفتهایرانیانازراخطآنیمنمردموبودهیمنمردمبهمنسوبمسندخطکهنویسدمیالسامیهلغات.استیافتهراهعربستانبه
آغازدرکوفیخطنامبهکهخطیچنین،هم. استمعقلیخطهماناینوشدهنقرهجري44سالبهکهیزیدبنثابتگورسنگجمله،ازاستنبشتهسنگچنداست،آمده
وشدهنقرهجرتازپیش271سالبهکهتنوخملکيکتیبهبهمعروفالجبالامهايکتیبهکهاستحصیريیامسندخطهمانبوده،معمولعربستاندرهجرياولقرن

قرنازکههاییقرآنخطبهکوفیخطاطالقکهیابیممیدرخطوطاینبهتوجهبا. اندشدهنوشتهآنبادارد،تاریخهجرتازپیشسال350حدوددرکهالنمارهيکتیبه
زابرگرفتهودارددیگرينامخطاینگفتخواهیمکهچنان. نداردیکدیگربهنزدیکیوشباهتگونههیچخطدواینواستاشتباهکامالًآمده،دستبههجريسومودوم

يتعبیربهیاومسندخط. استپهلويخطازبرگرفتهکوفییامسندخطکهدهدمینشانوداردسانیهمپهلويخطباخطاینحروفازتعداديزیرااست،ایرانیخطوط
آغازدرجهتوسببهمینازوبودمیدشواربسیارآنفراگرفتنونوشتناست،فرارسطوحبرونقطهوصوتیعالیمبدونآننوشتنوابتداییخطوطازچونکوفی،دیگر،
ردفاتمکاتباتهجري،هفتادحدودتارهگذرهمینازو. کردندنمیتجاوزدستانگشتانتعدادازـعربمورخانينوشتهبهـعربستانسرزمیندرخطبهآشنایاناسالم،
هترینبواندنوشتهمیکوفییامسندخطبارامجیدقرآنتنها. اندبودهایرانیدبیرانهمآننویسندگانوبودهساسانیيدورهمختلفخطوطباهمهاسالمیخالفتدیوانی
ط ، خالدّین همایون فرخدکتر رکن.نیستدستدرکوفییامسندخطبهایرانیينامهوفرمانهیچهجري،اولقرننخستينیمهازکهاستآنمدعااینصحتبردلیل،

1383زمین)، شماره هفتم، پاییز شناسی برگرفته از مجله افراز (نامه درونی انجمن فرهنگی ایرانچهل گفتار از چهل استاد در ایران«به نقل از کتاب و خوشنویسی، 

ربیره، شهر ره رازدبیدبیره، شاهدبیره، ونیشندبیره، فروردهدبیره، آهامگشتهدبیره، نیمدبیره، گشتهدین دبیره، واسف«خطوط را بیش از این هم ذکر کرده اند. البته تعداد این -٤
.پارسیدبیره یا سریانی، خط مانی و خطدبیره، هوریانیدبیره، هوزوارشنهمارهدبیره، گنجهمارهدبیره، روانکانهماره



حرفدرو«: استآوردهونمودهمِثلانسانقامتباراالفنسبتخوشنویسی،قواعدازبحثدرالسرورآیهوالصدورراحهرساله
	میخودپايپشتدرمایهاندكوبایستدراستکهبایدمرديچونآنقداند¬گفتهبزرگانواستبسیارسخنالف،
	)120(بلخاري، ص »....نگرد

حوزهردها،سدهطیخوشنویسی موثر بوده و و فیگورال ظرفیت هاي فیگوراتیو بر گسترشحروفازباطنیهايبرداشتبی شک 
دراندامفرمباحروفهندسهپیوند. شکل داده استهاي هنري ارزشمندي به آفرینشصغیرآسیايتاایرانازوسیعیتمدنیِ

انسانیعنیآن،زمینیتجسدوالهیجمالدرکهاستکمالمرتبهترینعالیاحرازبهمیلازبرخاستهاسالمی،خوشنویسی
شیبی، ال». (ت رحمن آفریدصوربهیاخودصورتبهراانسانخدا،کهشدمینقلحدیثایندومقرنشیعهمیان«.استمندرج

ز ادر این باوررسد که به نظر میو تاکید ورزیدندبر این عقیده که آدم وجه اهللا است نیز حروفیه ش پیروان جنببعدها ) 27ص 
تصویر الهی کامل، صورت انسانی مسیح است و کلمه خداوند در جسم «در مسیحیت شرقی 5.باشندتاثیر پذیرفته مسیحیت 

)  139(امیرنصري، ص.» عیساي ناصري به تجسد در می آید
در و-یعنی قرآن-خداوند در کالم خویش«قائل بودند. به باور آنان ی اسم شأنی همسنگ و برابر با مسمبرايهم حروفیان ایرانی 

) 15(جاللی پندري، ص» حروف.-اصوات، و ثانیاً-اسماء موجودات پدیدار گشته است. این ظهور دوم عبارت است از : اوالً
صورتوحروفشکلمیانتبع،بهالهی،جمالاعالييجلوهانسانوباشندالهیذاتازرازآلوديتجسماعدادوحروفاگر

کند، آدمی نیز با دم اگر خداوند هستی را با دم خود خلق می«از طرفید. ه اي زیباشناختی برقرار خواهد شابطرنیزانسانظاهري
مراتب اصلی یا وجوه کلی ابن عربی معتقد است گوید. به بیان دیگر، زبان تقلیدي از عمل الهی آفرینش است.خود سخن می

عملکههنگامی) 18(بورکهارت، ص ». یابدي انسان کامل خاتمه میشود و با مرتبهآغاز می» قلم«ي هستی از عقل اول یا دهسازن
طبیعیوبدیهیانسان،یعنیآنهااحسنوالهیصنعازهاییاستعارهبهحروفوشودمیبدلخلقتازاياستعارهبهنوشتن
.شونددهیسازمانیامهندسیاندام،نوعیِنمونهازملهمنیزحروفاگربودخواهد

من مظهر نطق و نطق حق، ذات من است/ در هر دو جهان صداي اصوات من است
از صبح ازل هر آنچه تا شام ابد/ آید به وجود و هست ذرات من است

*
آیینه جم عبارت از روي من است/ واللیل اذا کتابت از موي من است

(عمادالدین نسیمی) قوسین شده/ میدان که دو حرف نون ابروي من استگر عارف سر قاب 

،کنندمیدشوارتررامتنخواندنراکهفرمیپیچیدگیهايانضمامبهاست،شدهمنظوراعدادوحروفبرايکهرمزيمعانیجمله
.افزایندمیخطقداستوحرمتشکوه،برخود

اسم اعظم، با این همه اسرار آفرینش در اسم اعظم خداوند نهفته است و هر که بدان دست یابد رموز آفرینش را فهم کرده است. 
مظهر غیاب بزرگ است. نام خداوند همچون خود او نه برکسی رو نمایانده و نه بر زبانی جاري شده است. نام اعظم، نامی است که از 

هایی از آن روبرو شد. چهرة حقیقت، به توان با عالئم و نشانهگنجد و از این رو تنها میهستی نمیفرط عظمت در ساحت مادي 
تاباند. در سایه همین اي از خود را به جویندگانش میماند و فقط گه گاه لمحهسیاقِ همین مستوري است که پیوسته در نقاب می

یرانی مدام در حال تحویل نقش خود به یکدیگرند. پیچیدگی ست که وجه فیگوراتیو و فیگورال خوشنویسی ا

موثرداشتکهدعوتیبراياهللافضلدرمسیحشخصومسیحیت. اندداشتهبسزاتاثیريتردیدبیاهللافضلسیدافکاردرمسیحیتویهوديدیندو-٥
.بودخداکلمهوبودخدانزدکلمهوبودکلمهابتدادر؛خوانیممیچنیناینکنیمرجوعیوحناانجیلاولجملهبهاگرحتا. استبوده
)22(عطا ابراهیم راد، بکتاشیه، ص.کردتفسیرعقایدشوفلسفهعنوانبارابطهدراهللافضلبرايکاملیوحیتوانمیراجملهاین



از خاللهمرا تعینات بدن در نستعلیق. استدادهرخ»نستعلیق«دراندام،ازالگوبرداريترینموفقاسالمی،خطوطمیاندر
پارادایم فضا در نستعلیق . جستجو کردمی توان اثرکلیفضايدراجزابنديِصورتهايشیوههموحروف،هندسیساختار

ز نقطه نستعلیق، شکلی ست مرکب ا». تعادل«الگویی بسیار متعادل و متکامل است. نستعلیق تالشی است در جهت تحقق آرمان 
توان رد تمامی حروف را در درون نقطه پیدا کرد. در لیق، میعنقطه نستبراي6يبا ترسیم شبکه یا گریدنیم دایره و نیم چارگوش. 

ديریانشانهاولینعنوانبهنقطهخوداماحروف بوده است. متر و معیار اندازه گیريمنابع آموزشی خوشنویسی از دیرباز، نقطه 
فرمتاثیرتحتفضاکلیپارادایمواقعدر. دهدجايخوددرونراحروفتمامیاستقادریزهدانهمچونماندمیجابهقلمازکه

تجزیه و تحلیل نقطه نستعلیق و نوع دیالوگی که میان مربع و دایره در آن برقرار است و نسبت آن . شودمینهادهبناکهاستنقطه
ما است. ااز بحث حاضر الگوي مرد ویتروین موضوع مقاله اي مبسوط و مستقل هایش با ها و تفاوتشباهتبا فیگور انسان، خاصه 

رسد.  کافی به نظر میدر این مقاله محض اشارهنمودارهاي زیر 

6 -grid



خطینادرمندرجروحدوازیکیکدامهرنقطهمنحنیودارزاویهنیمه. انددانستهتعلیقونسخلغتدوازترکیبیرانستعلیق
یق، نستعلرسد کهچنین به نظر می.  اندگرفتهخودبهنهاییشکلنیمهدوهرفرمانتحتهمزمانحروف،. میکنندنمایندگیرا

: نسخ، روح آپولونی نستعلیق و تعلیق، روح دیونیزوسی آن است. در حقیقت استحاصل جمع دو الوهیت آپولون و دیونیزوس
بخشد.مینستعلیق با ترکیب سنجش پذیري و نظم آپولون، و هرج و مرج و شوریدگی دیونیزوس، آرمان تعادل را تحقق

جالب است که دوران اوج نستعلیق همزمان است با نیمه نخست سده نهم یعنی ظهور مکتب هرات تحت حمایت دربار تیموري به 
خصوص در دوران وزارت امیرعلیشیر نوایی. از نتایج درخشان این دوران ظهور نقاش بزرگی به نام کمال الدین بهزاد است. در 

)51(اشرفی ،ص» شود.یابد و طراحی از صحت بیشتر برخوردار میچیره دستی در پیکرنمایی ارتقاء می«هاي مکتب هرات، نقاشی
دهند. اند، بر شباهت فیگورهاي انسانی با حروف گواهی میها کتابت شدهاشعاري که به خط نستعلیق در حاشیه این نگاره

آرایش صفحه خود، برداشتی از هندسه مثالی گیتی ست و کاتب شود، مییدهزیباشناختی خط ذیل آن فهماصولدر پارادایمی که 
بهاسالمی-ایرانیخوشنویسی.به مثابه عالِم این فن شریف، سوژه شناساي عالم است که در مرکز این قلمرو کرانمند واقع شده

بدن «هم در این آمیختگیبازتاب. داردوجوديآمیزشیقدرت،وشکوهجالل،باکهمتکی ستجمالازايگرایانهناببرداشت
بررسی تحوالت خط بر این قرار، هاي فیگوراتیوش .و ارزش» بدن نهان«شود و هم در هاي سمبلیکش آشکار میو داللت» عیان

به ارایرانی		تمدنهايماللتوتضییعاتسرگذشت		آن،زیرینهايالیهدربدنياستحالهتاریخو		نستعلیق،ویژه		فارسی، به
کشد. میتصویربهآن،درخشاندستاوردهاي	موازات
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