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  910 در  مرکز مینیاتور طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:

 

 نقاشی هنر-1-1
 

 گیاهان و طبی کتابهای ساختن مصور به محدود مدتها تا ایرانی نقاشی

 بدون شود، می داده نمایش مریض بدن اگر جا این در. بود دارویی

 به حال است موضوع نمایش مسأله و است پرسپکتیو و آناتومی رعایت

 .باشد که صورتی هر
 

 می سبب را عمیقی تأثیرات چین کشور با ارتباط ایلخانیان زمان در

 و سکون علت به چینی نقاشی نهاد، ایران هنر بر چین هنر که شود

 چهره در خطوط از استفاده عدم و ها چهره حالت بدون و تحرکی بی

 شد روزگار آن در ایران نقاشی برای مناسبی زمینه حالت بیان برای

 تکامل جریان مهمترین تاریخی لحاظ از. گشت ایران نقاشی مایه و

 تطبیق و چینی سازی مجلس و آمیزی رنگ و طراحی اقتباس ایران نقاشی
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 این. بود طبیعی اشکال و فضا از ایرانی هنرمندان خاص ادراک با آن

. شد تکمیل دست زبر نقاش دوازده ، ده بدست قرن دو مدت در اقتباس

 پای بید های افسانه که بود موسی احمد نقاشان این ترین قدیمی

 و گلها هنرمند این. است کرده مصور را اسالمبول مرقع در مضبوط

 باغی در را چینی استادان کار جانواران و پرندگان و چمن و درختها

 دو. است«  الدین شمس»  شاگردش او از پس. است کرده نقش ایرانی

 ایرانی هنر خصوصیات)  «شمالی باغ احمد میر»  دیگر بزرگ استاد

 به را مجلس ی زنده تعادل توانست که «بهزاد» و( ساخت گر جلوه را

 [1].کند ترکیب تنوع و سازی شبیه

 

 و وزیر»  مجلس که مصور میر و است «بهزاد معاصران از»  علی قاسم

 تناسب ی نمونه ترین برجسته طهماسب شاه نظامی ی خمسه در او «جغد

 دستی چیره بسیار طراح که محمد سلطان و است ایرانی نقاشی در رنگ

 ابعاد و برجستگی آثارشان در که رضا آقا»  و «محمد شیخ»  و است

 صادقی و شود می داده جلوه ساده خطوط ی بوسیله بار نخستین گانه سه

«  عباسی رضا»  و داد کامل قدرت خطاطی به او طراحی جنبشهای که

 تجدید ساسانی ی دوره خاص صور همان گویی او صورتهای و اشکال در که

 .روند می شمار به برجسته هنرمندان از است شده
 

 که هستند صفویه و تیموری پادشاهان نقاشی، شکوفایی در مهم عامل

 هم گرد را هنرمندان و کرده تأسیس خود زمان در هنری مهم مراکز

 صفویه ی دوره در. بودند هنرمند نیز خود و هنر دوستدار. آوردند

 ایران در اروپا هنر نفوذ اروپاییان با عباس شاه ی مراوده اثر بر

 تک تصویر به پیش از بیش هنرمندان دوره این در و یابد می شیوع

 یا خطاطی و نقاشی های مجموعه در صورتها این و پرداختند صورت

 صفحه متن روی سازی چهره تک به عالقه. شد می ضبط و جمع مرقعات

 کتاب فنی کمال که تیموریان عهد خالف بر دوره این بود روزافزون

 مصور دوران این در. داد رواج را هنر برای هنر به عالقه بود، مطرح

 چه هر و رود می بین از ادبیات با نقاشی ی رابطه و کتاب سازی

. کنیم می مشاهده تر واضح را اروپا هنر تأثیرات آییم می جلوتر

 تابلوهای خرید و ایرانی و خارجی هنرمندان آمد و رفت دوران این در

 شاهان برای خارجی سفرای هدایای یا صفویه پادشاهان طرف از اروپایی

 کم. آورد وجود به ایران نقاشی هنر در را جدیدی گرایشات ، صفویه

 رعایت خارج، به ایرانی نقاشان سفر و اروپایی های نقاشی توسط کم

 و موضوع چه اگر شود می باب ایرانی نقاشی در پرسپکتیو و آناتومی

 خود اوج به اروپایی نقاشی سوی به گرایش ایرانیست، هنوز کار سوژه

 .ندارد آکادمیک اساس و پایه اما است، رسیده
 

 ایران به عینا   را اروپا کالسیک نقاشی که است نقاشی الملک کمال

 در اصولی و آکادمیک طور به را اروپایی نقاشی مکتب و کرد وارد

 کرده حفظ را خود مینیاتورریستی روحیه ولی کند، می پیاده ایران

 شود می پدیدار ایران نقاشی در متفاوتی گرایشهای آن از پس. است

 هویتی بی دوران این و گیرد می قرار اروپا هنری تحوالت تأثیر تحت و



 

 

 سلطه و هجوم مقابل در. است ایرانی نقاشان تکلیفی بی و نقاشی هنر

 که آورند، می رو گذشته سنتهای به هنرمندان از بغضی غربی هنر ی

 اسالمیان حاجی -امامی ی خانواده. ) اند بوده اصفهان در آنها غالب

 دست و غربی هنر تأثیرات با را قدما تکنیک کوشند می ایشان که( 

 که آناتومی و پرسپکتیو مسائل حل به و نمایند تلفیق آن آوردهای

 اساس بر که دیدی.  بپردازند دارد را خود خاص دید ایران نقاشی در

 وجه هیچ به و شده ریزی پی ایرانیان سمبولیک معانی و بینی جهان

 است خو»  بلکه نیست، مسائل این از ایشان آگاهی عدم یا ضعف نشانه

 .است« 
 

 می کار به دینی کتب تزئین برای مسلمان هنرمندان که تالشی از غیر

 و یونانی از هجری اولیه قرون در بسیاری علمی کتابهای بردند،

 و پزشکی علمی منابع کتب، این جمله از و شده ترجمه عربی به التین

 مجدد ترسیم و بود نقاشی دارای آنها اصلی های نسخه که بود دارویی

 آنها شکل ترسیم.  دارویی گیاهان معرفی. بود ناپذیر اجتناب آنها

 دوام ها قرن تا که یافت جدیدی بوم نقاشی لذا و داشت همراه به را

 .گردید ایرانی هنرهای ترین ارزنده از یکی گیری شکل عرصه و آورد

 

 مینیاتور های مکتب-1-2

 

 (عباسی)  بغداد مکتب-1-2-1

 

 کتاب و خطی های نسخه تولید مرکز بغداد شهر هجری اولیه قرون در

 سیاسی نظر از هم خالفتشان شروع ابتدای از عباسی خلفای. بود آرایی

 کتابهای. بودند ایرانیان تأثیر تحت شدت به هنری نظر از هم و

 عجایب الجزری، ، االدویه خواص حریری، مقامات. المفرده االدویه

 همگی و منسوبند دوران این به...  و دمنه و کلیله المخلوقات،

 نکته این. نیست باال چندان کتب این در سازی تصویر سطح. مصورند

 دوران آن در دمنه و وکلیله حریری مقامات که کنیم ذکر باید نیز را

 خواندن سواد که مردمی و کردند می ایفا را حاضر عصر در رمان نقش

 هنر عناصر که مکتب این. کردند می زیادی استقبال ها ان از داشتند

 چند هر خورد، می چشم به آن در بیزانس سبک و النهرین بین و شام

 ایرانی های خصلت از سرشار عمیقا   اما نیست ایرانی تماما   مکتبی

 ایرانی نگارگران کار ادامه برای آغازی نقطه عنوان به آن از و است

 [1].کرد یاد توان می اسالم از بعد ی دوره در

 

 سلجوقی مکتب-1-2-2

 

 ی دوره از پیش تا و رسند می قدرت به هجری 924 سال در سلجوقیان

 به ایران فرهنگی و سیاسی تاریخ در ها نام ترین مهم از یکی مغول

 بغداد در ایرانیان نفوذ از دوره این در چند هر. آیند می شمار



 

 

 خالفت دستگاه از ایران استقالل بر دیگر سوی از اما. شد کاسته

. است فرهنگی عرصه ، استقالل این گاه تجلی ترین مهم. شد افزوده

 می در را اسالمی بالد سراسر دوره، این در ایرانیان فرهنگ و دانش

 می ملل سایر اسالمی فرهنگ مجموعه به ذکری شایان خدمات و نوردد

 عالوه دوران این در. است اندک دوران این خطی کتب از اطالعات. کند

 خواص و جالینوسی طب الخاص، مفید مثل طبیعی و طبی مصور کتب بر

 مثنوی یک که «کلشاه و ورقه»  مثل مصور، داستانی کتب به االشجار،

 می بر( نثر به)  است طوالنی داستانی که عیار سمک و است عشقی

 .خوریم
 

 روی آمده دست به های نقاشی بایدبه آرایی، کتاب کنار در اما   

 زمان های نقاشی بهترین که گفت توان می. کرد اشاره سرامیک ظروف

 این از هایی نمونه. شده نقاشی دوره آن سفالی ظروف روی سلجوقیان

 .کرد مشاهده تهران در آبگینه موزه در توان می را آثار
 

 بوده سفالین ظروف تولید عمده مراکز جمله از کاشان و ری شهرهای

 دارد رواج ساختمان صنعت در امروزه حتی که نیز کاشی لفظ و است

 .است کاشان شهر به منسوب
 

 

 (مغول) تبریز مکتب-1-2-3

 

 از مهمی بخش و کردند حمله ایران به هجری 616 سال در مغوالن

. سوزاندند آتش در یا و کردند ویران را ایران معنوی یادگارهای

 به دست و بخشیدند پایان نیز بغداد در عباسیان حکومت به آنان

 بدین هنرمندان از گروهی. زدند مراغه و تبریز در هایی دولت تأسیس

 که ای مصالحه علت به دیگر گروهی و گردیدند ناحیه آن جذب ، صورت

. شدند جذب شیراز به گرفت صورت ها مغول و شیراز محلی حاکمان بین

 نمود، می کن بنیان سیلی مانند به آغاز در چند هر ها مغول یورش

. گشتند مستحیل مغلوب اقوام مذهب و فرهنگ در سرعت به آنان اما

 درایت با وزرای تشویق و توصیه به و پذیرفتند اسالم مغول ایلخانان

 هللا فضل الدین رشید خواجه و طوسی الدین نصیر خواجه همچون ایرانی،

 .گماشتند همت هنر به بخشیدن رونق و دانش توسعه به ،
 

 گردد می ای شیوه پیدایش موجب دوران این در کتب پی در پی استنساخ

 نکته. است تر قوی سلجوقی دوره های نقاشی از فنی، لحاظ از که

 رنگ با اصلی های نقش که است آن دوران این های نقاشی در مشترک

 ترسیم در مثال عنوان به و اند شده کشیده زمینه از تر تیره هایی

 .است شده استفاده رنگ جای به خط از مشخصا   چهره، حد
 

 تأثیر و چین هنر از بسیار پذیری تأثیر دوران این های نقاشی در

 طبیعت به گرایش نوعی. شود می دیده بیزانس هنر از اندک پذیری



 

 

 شکل خورد می چشم به مکتب این آثار در چین نقاشی از ملهم گرایی

 مغول دوره در ایرانی نقاشی یادآور نیز ابرها و ها کوه ترسیم خاص

 شیوه از مأخوذ چینی نقاشی سبک که گمانند این بر نیز ای عده. است

 به دوباره و داده ادامه چین در خود حیات به که است مانی نقاشی

 .است بازگشته ایران
 

 هیچ با گرایانه مطلق که است آن بهتر تعمقند، خور در نظر دو هر

 نیست شک. نکنیم تأیید یا رد کامال   را یک هیچ و نکنیم برخورد کدام

 در که مانوی های نقاشی با مانندی بی شباهت چینی های نقاشی که

 هم تردیدی اما. دارند اند شده یافته تورفان در هجری دوم قرن

 کار و نمانده هم تغییر بدون چین در مسلما   شیوه این که کرد نباید

. است نبوده مانوی نقاشی سبک از بالفصل تقلید فقط چینی هنرمندان

 آن فرهنگ های ویژگی از. شود ماندگار سرزمینی در ها قرن که هنری

 .پذیرد می تأثیر نیز سرزمین
 

 برد نام توان می دوران این از که ای شده شناخته و معروف آثار

 و خرید را آن اسم این به شخصی که دموت نام به است ای شاهنامه

 دوره این مصور آثار دیگر از. فروخت و کرد برگ برگ را آن سپس

 آثار و( هللا فضل الدین رشید خواجه تألیف) التواریخ جامع از باید

 بعد به دوره این از. برد نام( بیرونی ابوریحان تألیف) الباقیه

 .آیند می شمار به ایرانی نقاشی بوم ترین مهم خطی کتابهای
 

 جالیریان-1-2-4

 

 بین از کلی به مغول ایلخانان قدرت هجری هشتم قرن اواسط حدود در

 دوران در. داشتند ها آن سرنگونی در ای عمده نقش جالیریان و رفت

 خاصی توجه وی شخصی عالقه خاطر به( هجری 818-489) جالیر احمد سلطان

 پایتخت را بغداد آنها اینکه با. شد می نقاشی و خطاطی و کتاب به

 دوام به همچنان تبریز فرهنگی کانون اما. بودند داده قرار خود

 ایرانی ترجمه یک کانون، این آثار جمله از و داد می ادامه خود

 ی کتابخانه برای را آن احمد سلطان که است المخلوقات عجایب از

 نوشته نستعلیق خط به کتاب این که آنجایی از و داد اختصاص خود

 می. بوده استفاده مورد تبریز در فقط خط این زمان آن در و شده

 سلطان دوران از که دیگری اثر. دانست منسوب ناحیه بدان را آن توان

 جنید که است کرمانی خواجوی دیوان. مانده یادگار به جالیر احمد

 ایرانی نقاشی که دانست پلی باید را اثر این. است کرده مصور را آن

 [1].کند می وصل شیراز مکتب به را

 

 شیراز مکتب-1-2-5

 

 برخواردار نسبی امنیت از مغوالن تاز و تاخت دوران در شیراز شهر

 این و آمدند در سازش در از مغوالن با شهر این محلی حکمرانان. بود

 برخوردار بیشتری شکوفایی از شهر این در هنرها که گشت موجب امر



 

 

 این غزلسرای ترین برجسته)  حافظ، نام و ادبیات کنار در. شوند

. یافت خاص رونقی نیز نقاشی ،( فارسی ادبیات تاریخ تمام و دوران

 آن کمتر پذیری تأثیر ، است ذکر قابل دوران این نقاشی از آنچه

 که آنچنان.  داشت رواج تبریز در که است چینی های شیوه به نسبت

. است مقایسه قابل سلجوقی عهد های نقاشی با دوره این های نقاشی

 اما است کمتر تبریز مکتب در انسان اندام و چهره ترسیم در دقت

 نقاش توجه مورد بیشتر ، او زندگی فضای و انسان شیراز مکتب در

 مکتب از دموت ی شاهنامه تصاویر مقایسه در نکته این. شد واقع

 مکتب. شود می آشکار خوبی به شیراز مکتب های شاهنامه با تبریز

 نیز تیموریان دوران در حتی و نیست مغول دوران به منحصر شیراز

 شیوه به گرایش نوعی خود آثار در مکتب این نقاش. یابد می دوام

 پاره یادآور جهت این از آثارشان و دهند می نشان ایرانی کهن های

 صورت به آنها بیشتر در گیری قلم. است ساسانی دوران های ویژگی ای

 است شده پر شاخه با یا درخت با نقاشی ی زمینه و است رنگ پر خطی

 شیوه از یکی. است مانوی های نقاشی با قیاس قابل نظر این از و

 بر هخامنشیان عهد از که تقارن یعنی ایرانی پردازی نقش اصیل های

 این. شود می دیده دوران این آثار در ، بوده گستر سایه ایران هنر

 از. است رؤیت قابل حسام ابن مصور ی نامه خاوران کتاب در مسئله

 که است سلطان اسکندر گلچین مکتب این دیگر ی برجسته آثار جمله

 این تکامل ی دهنده نشان و شده تهیه شاهرخ پسر سلطان اسکندر برای

 نقاشی و کتابت تیموری ی دوره در نامبرده کتاب دو هر. است مکتب

 دادن نشان به نقاشان ی عالقه از حاکی آنها تصاویر و اند شده

 از یکی شیراز مکتب در رنگ. هستند رنگ طریق از کارشان تأثیرات

 در را تری پیشرفته های تکنیک دوران این است نقاشی مهم ارکان

 .اند داده قرار استفاده مورد ها رنگ کاربرد و ساخت
 

 در ایرانی نقاشی گیری اوج برای ای پایه توان می را شیراز مکتب

 .دانست هرات مکتب
 

 هرات مکتب-1-2-6

 

 در تیمور. است خورده پیوند تیموریان دوران با هرات نقاشی مکتب

 و درآورد خود ی سلطه تحت را ایران هجری هشتم قرن ی دهه آخرین

 پایتخت شاهرخ ، او پسر. برگزید پایتخت عنوان به را سمرقند شهر

 چند هر. کوشید پدر های خرابی جبران در و کرد منتقل هرات به را

. گماشتند همت فرهنگ و هنر ترویج به تیموری پادشاهان دیگر و شاهرخ

 حسین سلطان بافرهنگ وزیر مدیون باید را هرات مکتب گیری شکل اما

 ادیب دو هر وزیر، و امیر این. دانست نوایی شیر علی امیر بایقرا،

 را هنرمندان و نویسندگان و شاعران و ادیبان و بودند دانشمند و

 و نهم قرن نامدار شاعر جامی عبدالرحمن. کردند می تربیت و تشویق

 علی امیر خاص توجه مورد هرات مکتب برجسته نقاش بهزاد الدین کمال

 قولی به و شد متولد هجری نهم قرن نیمه در بهزاد. اند بوده شیر

 در بهزاد نام از. فراگرفت هرات در خراسانی میرک نزد را نقاشی ،



 

 

 شده یاد نقاش ترین مهم عنوان به ایرانی نقاشی تاریخ مأخذ تمام

 مینیاتور ، اروپاییان بعدها که)  را ایرانی نقاشی او. است

 اوج در که او کارهای در. ساخت مبدل جهانی هنری به( نامیدندش

 علم قواعد رعایت گذشتگان آثار همانند دارد، قرار ایرانی نقاشی

 ی مقایسه جهت از. خورد نمی چشم به( پرسپکتیو)  مرایا و مناظر

 ایران در تیموری ی دوره انجام و آغاز که بدانیم است جالب تاریخی

 پرسپکتیو قواعد و بوده همزمان اروپا در رنسانس اوج و شروع با ،

 .[1]گردد می تدوین اروپا در دوران درهمین علمی

 

 می رواج ایرانی های نقاشی در امضاء وجود که است دوره همین از

 محل در دوران این در امضاء که کنیم ذکر باید البته. یابد

 بهزاد آثار در ویژه به امر این و شد می گذاشته نقاشی در ناپیدایی

 امضاء با های نقاشی تعداد که گذاشت گفته نا نباید. است مشهود

 را اصلی آثار شناسایی کار موضوع این و است زیاد بسیار بهزاد

 .کند می دشوار
 

 درختان مرجانی، های کوه وجود مکتب این آثار های ویژگی دیگر از

 و بنفش و آبی جمله از زیبا و شفاف های رنگ کاربرد و پرشکوفه

 بنامیم باید ایران نقاشی به بهزاد ارمغان آنچه اما. اشت نارنجی

 اساطیری حالت از انسان آوردن در و انسان طبیعی حاالت به او نگرش

 مصداق حمام در مأمون معروف نقاشی در ، جمله از موضوع این. است

 خراسانی میرک از توان می هرات مکتب نام به نقاشان از. یابد می

 .برد نام سبزواری شاهی امیر و الدین غیاث و
 

 بخارا مکتب-1-2-7

 

 اسماعیل شاه توسط آنها شکست سپس و ها ازبک توسط هرات فتح با

 گروهی و ها ازبک پایتخت بخارا به گروهی شهر این نقاشان ، صفوی

 به بهزاد سبک رو دنباله که بخارا مکتب.  کردند کوچ تبریز به

 بسیار آن هنرمندان آثار تعداد و بود دوام کم مکتبی آید می شمار

 مذهب محمود از توان می مکتب  این نام به هنرمندان از. است کم

 سبک از تبعیت به آثاری سپس و بود کار تذهیب ابتدا در که کرد یاد

 نام( نقاش عبدهللا)  خراسانی عبدهللا از توان می همچنین. آفرید بهزاد

 .است شده شناخته( نقاش)  مصور هم و مذهب عنوان به هم که برد

 

 (صفویه)  تبریز مکتب-1-2-8

 

 اختصاص خود به را هجری 1198 تا 404 از تاریخی ی دوره یک صفویان

 کمال هجری، 416 در صفوی اسماعیل شاه توسط هرات فتح با. دهند می

 صرفا   نباید را تبریز به او انتقال. رفت تبریز به بهزاد الدین

 شاگردانی پرورش و سفر این با او. نگریست عادی مسافرت یک مثابه به

 زمان در ها بعد که اصفهان مکتب به را قدیم خراسان مکتب نامور،



 

 

 منزلتی تبریز در بهزاد. زند می پیوند آید می پدید اول عباس شاه

 .شود می منصوب سلطنتی ی کتابخانه ریاست به و یابد می توجه شایان
 

 آقا علی، قاسم از توان می تبریز در بهزاد شاگردان ترین معروف از

 نقاشان از دیگر یکی. برد نام علی سید میر و علی میرزا ، میرک

( ص) محمد حضرت معراج نقاشی که است محمد سلطان مکتب این معروف

 که است نظامی ی خمسه تصاویر از یکی نقاشی این. است کشیده را

 .است کرده مصور را آن محمد سلطان
 

 احتماال   که است بک محمد یا محمدی استاد تبریز مکتب پایان ی نقطه

 سالگی 00 سن در خود از ای پرتره نقاش این. بود محمد سلطان پسر

 .است موجود بوستون زیبای هنرهای ی موزه در اکنون که کند می رسم
 

 و قواعد از را ایرانی نقاشی بهزاد از پیروی به مکتب این نقاشان

 و سازند می دور تیموری ی دوره در خطوط ترسیم خشک و سخت قوانین

 کوشد می بهزاد ، بخشند می حرکت برای بیشتری آزادی ها انسان به

 را خود خاص و ویژه شخصیت شناسی، روان لحاظ از ها چهره به که

 .یابد می ادامه نیز شاگردانش درکارهای خصوصیت این و ببخشد
 

 چشم او که هنگامی. درگذشت تبریز در قمری هجری 492 سال در بهزاد

 لئوناردو مرگ از سال 16 و بود ساله 60 آنژ میکل فروبست جهان از

 [3].گذشت می داوینچی

 

 اصفهان مکتب-1-2-9

 

 یافت انتقال اصفهان به سپس و قزوین به تبریز از صفویان پایتخت

 اول عباس شاه پادشاهی ی دوره آغاز با مصادف اخیر، انتقال این و

 در نقاشی. شدند اصفهان راهی عباس شاه با همراه هنرمندان. بود

 فراتر پیشین هنرمندان کارهای قدیمی چوب چهار از صفویان ی دوره

 صفحه روی نقاشی کنار در برگ تک صورت به نقاشی آن بر عالوه. رفت

 .یافت رواج هنری جدید ی شاخه یک عنوان به خطی، کتب های
 

 هم به که خوریم می بر نام دو به مکتب این مشهور نقاشان میان در

 و «رضا آقا. » کننند می تردید دچار را محققان غالب و اند شبیه

 یک به متعلق امضاء دو این که شود می گفته سویی از «عباسی رضا»

 عباسی رضا بر مقدم را رضا آقا نیز ای عده دیگر سوی از و است نفر

 و رضا آقا که است معتقد قاطع ظن به «کونل ارنست. »اند دانسته

 ، عباسی رضا سبک های ویژگی از. هستند تن یک دو هر عباسی رضا

 های نقاشی های رنگ. است منحنی خطوط از وی ی استادانه ی استفاده

 استادی مکمل، های رنگ از استفاده با گاه او و هستند افزا شادی وی

 نشان خود از رنگ، با خویش آثار بندی ترکیب تکمیل در مانندی بی

 تفکیک قابل دخترها از پسرها ی چهره عباسی، رضا آثار در. دهد می



 

 

 موضوع که داد تشخیص توان می آنان پوشاک روی از فقط گاه و نیست

 دارای و بزرگ  مردان، عمامه او آثار در. زن یا است مرد نقاشی

 دیده اصفهان مکتب های نقاشی بیشتر در ویژگی این. است گل یا پر

 می شمار به تبریز مکتب به نسبت مکتب این ی ممیزه وجه و شود می

 است برآمدگی یک دارای قزلباش کاله و دستار تبریز، مکتب در. آید

 این وجود. یابد می امتداد دستار از باالتر متر سانتی چندین تا که

 مکتب ی ممیزه وجوه از یکی( است چوبی تکه به شبیه که)  برآمدگی

 .است تبریز
 

 و محسن محمد طاهر، محمد از توان می اصفهان مکتب دیگر نقاشان از

 .برد نام اصفهانی حسن ملک
 

 معین محمد عباسی، رضا از بعد هنرمندان ترین معروف از یکی اما

 گوشه مصور معین آثار از ای پاره در. بوده وی شاگرد که است مصور

 این نقاشان از دیگر یکی. است شده تصویر روزمره زندگی از هایی

 هم و مصور معین هم. است عباسی رضا پسر عباسی، شفیع محمد دوره

 .اند کرده ترسیم را(پدر و)استاد ی چهره شفیع محمد
 

 مرغ و گل صورت به نقوشی بعد به تبریز مکتب از صفویه ی دوره در

 و یابد می خاص مرتبتی آرائی کتاب در که آید می پدید نقاشی، در

 در زند و افشار دوران در ویژه به و صفویه دوره از بعد نقوش این

 دوره پایان در ایرانی نقاشی. یابند می تداوم آرائی کتاب و تذهیب

 .شود می نزدیک افول روزهای به و کند می سپری را خود اوج صفویه ی
 

 و دوام که.  است طبیعی رنگهای از نقاشان استفاده مورد رنگهای

 مختلف رنگهای ی تهیه برای. است خوب بسیار آنها شفافیت و ثبات

 می بکار شهر یک در که رنگهایی و شود می استفاده محلی گیاهان از

 وجه و نقاشی مشخصات از یکی و بوده شهر همان نقاشان خاص رفته

 .است بوده دیگر آثار از کار تمایز و تشخیص
 

 بسیار رنگی شفافیت و تنوع لحاظ از که شیراز مکتب های نقاشی مانند

 است متدول عموما   که نقاشی های رنگ تهیه روش.  است بوده غنی

 رنگین  های برگ بعضی از استفاده و انار و گردو پوست جوشاندن

 تهیه برای فلزات اکسید از استفاده با است زعفران و روناس مانند

 رنگ زرد، رنگ برای ریون ی عصاره آبی، رنگ برای نیل سبز، رنگ

 قرمز» نام به ای حشره از ایرانی مینیاتورهای درخشان و شفاف قرمز

 .شود می وارد هندوستان از که شود می تهیه «دانه
 

 حاصل پودر که گردد می خشک و شده پخته خاصی ی شیوه به حشره این

 هم کاج درخت پوست ی رویه از. است قرمز رنگ بهترین عمل این از

 تیره ای قهوه رنگ به که فوفل چوب از همچنین و.  شود می تهیه رنگ

 و درآورده پودر صورت به کرده خرد را چوب که ترتیب این به. است



 

 

 سفیدی پودر و گیرد می را پودر رنگ الکل.  ریزند می الکل درون

 .آید می بدست
 

 هم نارنج از. آید می بدست رنگی ای قهوه پودر هم الکل تبخیر از

 بعضی. است شده می استفاده ایران از مناطقی در رنگ، تهیه برای

 دارند را ها رنگ از انواعی آوردن بوجود استعداد موارد این از

 بوجود نارنجی تا نخودی رنگ از است قادر که زعفران گل مانند

 .بیاورد
 

 

 واژه شناسی:-1-3
 

« ناتورال موم میني»  فرانسوي كلمة شدة مخفف كه« مینیاتور» واژة

اخیر و  قرن اول و در نیمة است و ظریف كوچك طبیعت معني و به

 هر نوع به، اصوال  شده فارسي وارد زبان قاجاریان حدودا  از دورة

شود مي باشد( اطالق شده ساخته كه ايهر شیوه )به ظریف هنري پدیدة

 و قدمتي سابقه داراي كه نقاشي نوعي شناسایي ، برايو در ایران

 . رودكار مي به است بسیار طوالني

 
، بعد  تولد یافته در ایران اعتقاد اكثر محققان به هنر كه این

 تر بهتقریبا  كامل صورتي ها بهمغول و از دورة برده راه چین به

 تكمیل را صرف ايشائبه بي ،تالش و هنرمنداِن ایراني برگشته ایران

تصویر  به قابلیت كه است هنرهایي اند ،از جملهكرده آن و توسعة

 اما نباید چنین دارد ؛ كوچك را در قالبي طبیعت تمامي در آوردن

، است بسیار كوچك تصاویر در مینیاتور سازي مقیاس چون كه پنداشت

تابلوها  نوع در این توانرا مي از طبیعت كوچكي تنها بخش بنابراین

ناچار  ،وي است ، طبیعتمینیاتوریست بخش الهام تصویر نمود و یا چون

؛  نیست كند ؛ هرگز چنین ا ترسیمر از طبیعت مناظري باشد فقطمي

 صفت آن و تفهیم بیشتر زیبایي هر چه در ایجاد و القاي كوشش بلكه

 ایران نگارگري را از سایر انواع مینیاتور سازي كه است ايویژه

اندیشد را خود مي چهآن كه است ، هنرمنديكند و مینیاتوریستجدا مي

بخشد و مي ، تجسماست آن دیدن مند بهعالقه بیننده پندارد كه،یا مي

 [2] .نیست نقاشي بر فضاي حاكم و قوانین مقررات تابع وجه هیچ به

  
و در  آغاز شده بعد از اسالم ، از قرونایراني مینیاتورهاي مكاتب

 خطوطدر  با ابتكاراتي ، هنر ایرانبعد از ظهور اسالم اولیة قرون

مبتكر  را هنرمندان كریم قرآن هاينسخه و بهترین یافته تداوم عربي

 اند. طالكاريپرداخته شریف مصحف و تذهیب تزئین و به نوشته ایراني

 تركیب هايو گردش و ختایي اسلیمي و طرحهاي قرآن و سرلوحة حواشي

 نامیممي« استیلیزه»را  آن وزهامر كه مخصوصي شیوة آنها را به بندي

 و ابتكار بود كه ابداع این كردند و در ادامة ابداع ،ایرانیان

 مینیاتورهاي كه یافت ها نیز رواجو نوشته كتب متن براساس نقاشي



 

 

  .است بغداد ، سرآغاز آن مكتب
 نشان حدودي ،تا است بدوي نقاشي نوعي كه جهت بغداد، از آن مكتب

 دارد و بیشتر در بردارندة سازندگانش هنري و قدرت مهارت از فقدان

 بغداد ،اكثرا  ایراني مكتب . هنرمنداناست مذهبي ها و روایاتقصه

 خطي ،كتب قبایلِ عرب و دستور رؤساي سفارش اند و معموال  نیز بهبوده

دورو  اكثر نقاط كار آنها به وشكردند و رمي خود تزئین را با ذوق

 ایران نقاشي كه سلجوقیان بود و تا دوران یافته راه ایران نزدیك

  .یافت كرد، ادامه ترّقِي محسوسي
 بغداد ،نخستین افتادن و از رونق ایران چنگیز به با حملة

مستقر  هو در تبریز و مراغ ایران غربي در شمال مغول فرمانروایان

 گرد آمدند و به منطقه نیز در آن هنرمندان نا خواه شدند و خواه

 در این آزمایي ذوق ، جذبهنر چیني به مغوالن و تمایل عالقه دلیل

 . شدند زمینه

 
 به مغوالن ها، با هجومچیني شیوة به نقاشي كه نباید گذشت نا گفته

چنگیز با  از تهاجم سالها قبل ایران شينقا نیامد، بلكه ایران

 و اعتبار داشت شهرت در سراسر خاورمیانه هنر چین هايو روش اسلوب

 .و احتمال است شده اشاره مطلب این نیز به فردوسي و در شاهنامة

باشند.  بوده در ایران شیوه این ،مروج سلجوقي تركان رود كهمي

 خود تلفیق هنري را با دید خاص چیني نقاشي شیوة نیانایرا منتهي

 ، نشاناست در دست از آن هایينمونه امروزه كه هایيكردند و كاشي

و  و شیوه سبك ، همانایران به مغول از حملة سالها پیش دهد كهمي

 استفاده،مورد  نقاشِي كتب صورت بعدها به كه و طراحي آمیزي رنگ

 هاي،كتابخانه حوادث و اگر دست است شده اعمال ، در ایرانقرار گرفت

 نسخي توانستیممي راحتي بود ،امروز به نكرده را معدوم ایران بزرگ

 مینیاتورهاي ویژگي و همان بوده از مغول پیش دوران به متعلق را كه

، است را داشته دیگِر بعد از مغول و مكاتب یا مراغه هرات مكتب

  .ببینیم
 عام قتل واسطة به ، هنر نقاشيایران به مغوالن حمله در ابتداي

، بعد از گذشتِ چند سال داد ؛ ولي خود را از دست ،رونق هنرمندان

منظور  این ساختن عملي هنر افتادند و براي فكر ترویج به مغول سران

آوردند و كوشیدند  ایران به مغولستان را از راه چیني نقاش اي،عده

 ، اگرچهایراني سازند و هنرمندان رایج را در ایران چیني تا نقاشي

،هرگز  چیني نقاشان قرار گرفتند، اما بر خالف مسأله تأثیر این تحت

مجرد  ايگونه هو ب و عواطف از احساسات نهایتي عنوان را به طبیعت

 و تفكراتي انسان قرار نداند و بیشتر به ،مورد توجه و انتراعي

كمتر مینیاتور  كه است جهت همین پرداختند و به انساني در حاالت

  .یافت توانمي انساني و هیأت را بدوِن صورت ایراني
خود را با  ، هرگز پیوندهايایراني دیگر مینیاتور سازان از سوي

ها، اساطیر، و افسانه نبریده تفكر بومي هايو شیوه شعر، فرهنگ

آشكار  نمودي ، هموارهایراني زندگي هايو شیوه ، سننملي قهرمانان

 به ملي و اعتقادات زندگي به وابستگي و این داشته در آثار آنان

پیوندها  ، علیرغمایرانيمینیاتور  به كه است نیرومند و قوي حدي



 

 

 هايشیوه )از جمله آسیایي با سایر مكاتب فراوانش مشترك و نقاط

از  تمایزش دهد و باعثمي خاصي ( وجهةو ژاپني ،چیني هندي نقاشي

 شودمي ها و ممالكهنر سایر ملت

 .  
 قدري بهو  داشت ادامه و تیموریان ایلخانیان تا دوران وضعیت این

« بایسنغرمیرزا» نام به تیموري از شاهزادگان یكي بود كه مورد توجه

 عهده به را در شهر هرات امور هنري هنرمند بود، سرپرستي خطاطي كه

  . گرفت
 است بود و معروف شده هنرمندان مركز تجمع ،شهر هرات زمان در آن

و  هنرجویان تعلیم استاد به ، شصتينقاش آموزشكدة در یك فقط كه

 مكتب استادكاران داشتند. معروفترین اشتغال محوله سفارشات انجام

 نام به مصور و معروفي كتاب كه است« بهزاد الدین كمال» هرات

 حالت را از لحاظ آثار وي توانمي جرأت دارد و به تیموري ظفرنامة

 ، سرآمد تماموقایع دادن و نمایش موضوع ، انتخابقلم ها، حركتچهره

 است شده ساخته یا بعد از او در ایران قبل كه دانست مینیاتورهایي
. 

 
 سابقة علت ، بههرات در مكتب آثار مینیاتور ایران رفته هم روي

 هنرمندان يبغداد برا بعد از مكتب كه توجهي قابل عمل ممتد و آزادي

و  هنر نقاشي آثار دوره نمود كه پیشرفت حدي وجود آمد، به به

 تكمیل شرایط با همان هرات ، بعد از دورةایران مینیاتور سازي

 عنوان تبریز به شد و بعد از آنكه منتقل عصر صفویان خود ،به یافتة

و  آنجا دعوت زاد بهبه الدین گردید، استاد كمال انتخاب پایتخت

 با استادكاران شد و همراه سلطنتي كتابخانة ریاست دار سمت عهده

 ايو عده پاكوب محمد، حسین ، سلطاننظیر، آقا میرك دوره این بزرگ

 . بخشد و تكامل هنر را تعالي دیگر كوشید تا این

 

  صفویه دوره نقاشي و مكتب سبك-1-4

 
در  توانمي كلي بنديتقسیم را در یك صفویه دوره نقاشي مكتبو  سبك

  :قرار داد مورد بررسي كامال  جدا از هم دو بخش

 
 همان شد به منتقل قزوین به پایتخت تا وقتي تبریز ،كه ـ مكتب اول

 ه،هم دوره این . مینیاتورهايداشت ،تداوم گذشت ذكر آن كه ايشیوه

 ،دنبالة و رنگ و طرح قلم و حركت كاري ظرافت و از لحاظ نوع در یك

 . دارد تفاوت با آن مختصري و فقط است هرات مكتب

 
 گرفت شكل اصفهان به پایتخت بعد از انتقال ،كه اصفهان ـ مكتب دوم

 شمگیر شد كهكامال  چ هایيكار، دچار دگرگوني و شیوة سبك آن و طي

 ستون چهل ، كاخمساجد اصفهان تزئیني ،نقوش آن بارز و مشخص نمونة

 . قاپو، است عالي و عمارت



 

 

  
 عباس شاه در زمان كه است ، رضا عباسيدوره این نقاش معروفترین

  .زیستمي در اصفهان صفوي دوم
 از آثار هنري هایينمونه نكای بود.)هم خود نقاش نیز چون عباس شاه

هنر  گسترش به خاصي (، توجهموجود است گلستاِن تهران او در موزة

آورد مي عمل به از هنرمندان كه تشویقي دلیل و به داشت نقاشي

 و سرعت ، مهارت،قدرت توسعه او از جهت در دورة ،مینیاتور سازي

 توانستند در حدي كرد و هنرمندان ايعادهال فوق ،ترقي كار نقاشان

بگیرند  فاصله با هنر چیني ،تبریز و قزوین هرات هايتر از مكتبوسیع

 صفحة را از روي بیشتر، نقاشي عمل و سرعت نقوش كردن و با ساده

 . درآورند دیواري صورتي كاغذ به

 
 و انواع و ختایي اسلیمي ايهو گردش تزئیني ،نقوش دوره در آثار این

 قبال  از چند نوع كه آن و اشكال شده ها بسیار متنوعها و گلبرگساقه

 اسلیمي نوع از پنجاه بیش كرد، بهریز تجاوز نمي و اسلیمي و برگ گل

  .است گردیده بالغ ابتكاري و گل

 
 ایران نقاشي در سبك و بعد از آن صفویه از اواخر دورة كه موضوعي

 اروپایي نقاشي از روش البته كه است روشن كرد، نفوذ سایه خودنمایي

 وجود آمدن به و باعث یافته ادامه زندیه و در دورة شده اقتباس

  . است شیراز شده سبك
 لها و گشاخه نقوش استثناي ،به زندیه دورة آثار هنري و شیوة سبك

 و سایه سازي صورت دارد، در قسمت دوره آن به اختصاص كه و برگ

دیگر  هايبا شیوه چنداني تصاویر و مناظر ،تفاوت ها و طراحيروشن

در  هایي،نقاشي صفویه از اواخر دورة ندارد. البته در ایران رایج

دار، در  روشن سایه طریقة به نقاشي دهد شیوةمي نشان كه است دست

 [1]. است كرده خودنمایي به ،شروع دوره اواخر این

 

  قاجار نقاشي مكتب-1-5
 

،تا  یافته و رواج رونق شاه فتحعلي از زمان قاجار ،كه نقاشي مكتب

 طور مساوي و به پرسپكتیو است شیراز و داراي متأّثر از سبك حدودي

، و در اواخر دوره است گرفته مایه و اروپایي ایراني هاياز نقاشي

 . است زیاد شده ایران در نقاشي اروپایي نفوذ سبك تدریج به

  
 زمان همین به صبا نیز مربوط الشعراي ملك آثار معروِف محمود خان

 . است هنر اروپا را در نظر داشته استاد ،پیشرفت و این است

 
سفر  ایتالیا و فرانسه به مطالعه جهت كه نیز هنگامي الملك كمال

 نقاشي سبك پذیراي خواستیا نمي توانستنمي اینكه دلیل بود، به كرده

 عصر رنسانس از آثار استادكاران برداري كپیه باشد ،به امپرسیونیسم

 صنایع مدرسة أسیسو ت ایران به در بازگشت جهت همین و به پرداخت



 

 

 تعلیم ،به قاجاریه حكومت سالهاي ( در آخرینالملك )كمال مستظرفه

 ،بعد از گذشت ترتیب این و به پرداخت عصر رنسانس نقاشي هايشیوه

آزاد  هنرمندان رفت از بین عصر قاجاریه نقاشان هاي، شیوهچند سال

اروپا  شده چاپ هاياز باسمه تفاده، گراورو اسبرداري كپیه به

 مذهبي هايو شمایل فردوسي از شاهنامة آثاري پرداختند و با تهیة

 .دادند كار خود ادامه به

  
،پیدا  كامال  جدا از هم دو شكل ایران ، نقاشيقاجاریه بعد از سقوط

 خود پرداختند كار هنري ادامة به مستقل در دو دسته كرد و هنرمندان
: 

 
، وزیري بودند. نظیر: حسنعلي الملك كمال شاگردان اول گروه

 به همگي و... كه شیخ ، حسنحیدریان ،محمد علي صدیقي ابوالحسن

را  دوم كردند و دستةكار مي از طبیعت خوِد استاد و اقتباس شیوة

، تجویدي ، هاديامامي، آقا باشي نقاش نظیر محمد ابراهیم افرادي

،میرزا  تذهیب ،محمد علي مصور الملكي بهزاد، حاج ، حسیندرودي علي

از  با استفاده دادند كهمي ، محمد مدبر و... تشكیلاحمد نقاش

 یا آبرنگ روغن از رنگ استفاده وسیلة و به مختلف هايتكنیك

 كردند و موضوعاتمي قاشين بزرگ ریز یا تابلوهاي ،مینیاتورهاي

 دادمي تشكیل ملي و موضوعات را نیز ،بیشتر مسایل آنان تابلوهاي

.[1] 

 
 ، هنرستانسابق مستظرفة صنایع بر مدرسة ها، عالوهسال در همین

 تهران به قدیمي از هنرمندان ايشد و عده نیز تأسیس ملي هنرهاي

 در سال كردند .تا اینكه را تأسیس دیمهق صنایع آمدند و موسسة

 كار اشتغال به مختلف زیر نظر ادارات كه هنري مؤسسات كلیة ش 1884

 كل ادارة ترتیب این شدند و به متشكل واحدي داشتند در سازمان

 فرهنگ وزارت صورت بعد به شد و چند سال كشور تأسیس زیباي هنرهاي

  .مدو هنر درآ
 ، محمود فرشچیان كریمي نظیر علي حاضر ، افرادي استادان از میان

 ، عبد یوسفي هللا ، نصرت زاویه ،محمد علي مطیع ، علي ، محمد تجویدي

 قدیمه صنایع مدرسة دیدگان اكثرا  نیز جز و آموزش و... كه باقري هللا

 درودي یا علي ، احمد امامييتجوید ، هاديالملك هستند و نزد كمال

هنر  این و نگهداشت حفظ در جهت صمیمانه اند، هنوز تالشيدیده آموزش

در حد  اند كهكرده تربیت متعددي شاگردان دارند و هر یك ارزنده

  .هستند ایران مینیاتور سازي و اال براي حیثیتي خود در حكم

 
 تپد و هنرمندانمي در اصفهان ایران مینیاتورسازي نبض اینك هم

 هايبا ارزش خود را در رابطه و كارآیي ، مهارترشته این برجستة

 و صریح روشن نمادهایي به بخشیدن تجسم ،صرف اسالمي از انقالب منبعث

 این يانسان و ادبیات سالم هاي، سنتمردم ،زندگي ، انقالباز اسالم

 رنگي و تنوع نقش ، گوناگونيطرح ،وسعت كنند و ظرافتمي مرز و بوم

 شود كهمي خورد ،بیشتر از آنجا ناشيمي چشم به آنان در كارهاي كه



 

 

 هنر ارزشمندشان در فكر اعتالي خود ،پیوسته سهم به هر كدامشان

 . هستند

  
 مفاهیم در انتقال طراح قلم قدرتو  است مینیاتور ،طراحي زیربناي

 آن هاياثر و ارزش در بافت مؤثري تواند نقشكاغذ مي بر روي ذهني

 . باشد داشته

 
مدد  و به از واقعیات گرفتن ، با بهرهمینیاتور ایران هايطرح

 این و غناي یافته ، گسترشتكامل در جهت ، پیوستههنرمندان اندیشة

 در زمینة هنرمندان جستجو و تالش ر بیشتر از هر چیز ،حاصلهن

  . تر استتازه فضاي به دستیابي
مینیاتور  نوع این . ویژگيمینیاتور است از انواع ،یكي قلم سیاه

 دارند، سادگي بیشتري تنوع ها كهنگاره با دیگر انواع ،در مقایسه

 در مینیاتور سفید قلم خصوصیت و این تكمتر اس از رنگ و استفاده

  . خوردمي چشم نیز به
 موسوم رنگي قلم سیاه به كه ساده از مینیاتورهاي دیگري در گونة

  .شودمي آراسته متنوع هايبا رنگ از طرح هایي، قسمتاست

 
 مینیاتور با آن هايكاري و نازك ظریف معموال  نقوش كه روحي هايرنگ

هنرمند  و انساني رقیق احساسات شود، بازگوكنندةمي و پرداخته ساخته

 و بیان دروني حاالت به بخشیدن تجسم بیشتر براي و از آن بوده

 .شودمي رد ،استفادهدا انسان سرشت در پاكي ریشه كه هایياحساس

 
قرار  مینیاتور مورد استفاده در ساخت كه هایيدیگر از رنگ گونة

 بیشتري و ثبات از غلظت كه رنگ نوع . ایناست جسمي هايگیرد ،رنگمي

 شود و بازگو كنندةمي پركار مصرف تابلوهاي ساخت براي برخوردار است

و  لطیف در تضاد با احساسات كه است االتيو ح از خصوصیات دسته آن

 .باشدمي انساني

  
و  شاخه هايطرح همراه به گوناگون و حیوانات پرندگان تمثیلي نقوش

 از مینیاتور را تشكیل مهمي ، بخشو ختایي اسلیمي و خطوط و برگ گل

ها نگاره كنارة و دارد و معموال  اطراف تشعیر نام تذهیب دهد كهمي

  . شودمي تزئین با آن
اثر  یك در ساخت نهایي ،مراحل موارد تشعیر و تذهیب در بسیاري

 پایان نیز به نگاره آنها، كار تهیة هستند و با انجام مینیاتوري

 . رسدمي

  
 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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