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-ران  مروری بر  تاری    خ نگارگری ای
اسالیم

یهدکتر حبیب هللا آیت ال•

:



کاری از اقامریک 
نیز نیاتور میاشتباهبهکهایرانینگارگری یانقاش ی

مختلفدوره هایاز آثاری شاملمی شودخوانده
رتصو بهبیشتر کهاستایراناسالمیتاریخ

و تاریخی،فنیو ،علمیادبیکتبمصورسازی 
.می باشدمذهبی،کتببرخیهمچنین،

التینریشهءبامینیاتور واژهءminium/خاک
یانباستاتاریخازتصویری بهقرمز،سربسرخ،
ود؛می شگفتهوسطیقرونآراسته اینویسدست

درابهاکتقدیمینسختزئینبرایکهسادهنمونه ای

.میشدتهیهگرمدانه هایرنگکمکبادورانآن



 فرانسوی کلمة شدة مخفف که "مینیاتور "واژة
وکوچک طبیعت معنی به و"ناتورال موم مینی "

 واخیرقرن اول نیمة درواست ظریف 
 
ازحدودا

 شده ،فارس ی زبان واردقاجاریان دورة 
 
هره باصوال

ته ساخکه شیوه ای هربه )ظریف هنری پدیدة نوع 
می شوداطالق (باشدشده 

ران ایدرمحققان اکثراعتقادبه که نگارگری هنر
ول هامغدورة ازوبرده راه چین به بعد،یافته تولد
 صورتی به 

 
وته برگشایران به کامل ترتقریبا

تکمیل صرفراشائبه ای بی ،تالش ایرانی هنرمندان  
کهاست هنرهایی جمله ،ازکرده اندآن توسعة و

ردراطبیعت تمامی آوردن درتصویربه قابلیت 
داردکوچک قالبی 



: جان کالم 

در این مقاله تالش میشود که با استناد به 

دیدگاههای اندیشمندان مختلف معنای هنر 

اسالمی شود و ویژگیهای نگارگری ایرانی ـ 

اسالمی بر شمرده شود و تاکید می شود که 

چون ایران فرهنگی دینی و اسالمی دارد 

پس هنر اسالمی نیز در ایران متحقق است 

.





: تشریح درس 

نقل قول مهم که باید گوینده هر یک ، خود مطلب ، منبع آن و تفسیرش را به 14

:یاد داشته باشید 



: در کتابی درباره زیبایی شناسی هنر الکساندر ، . 1

. هنر اسالمی ، هنر مسلمان یا هنر مسلمانان یعنی هنر به اسالم گرویدگان 

: تفسیر 

بنابراین هنر اسالمی یعنی . هنر اسالمی یعنی هنر هنرمندانی که در اسالم بودند

.هنری که توانسته است خود را با ویژگی ها و خصوصیات اسالم تطبیق دهد 



: دکترزکی محمدحسن . 2

ایرانیان تنها کسانی هستند که صد هزار سال تمدن دارند گوهر 

خداپرستی در سیرت ایرانی بوده و کتاب زرتشت پیش از تورات 

وقتی تاریخ و تمدن های کهن را برسی می کنیم در می . است 

کوچ نشینان ایرانی . یابیم که ایران از هندو چین هم کهن تر است

در موقع . بودند که ابتدا در خوزستان و بین النهرین اسکان یافتند

. ایرانیان فرهنگ و هنر داشتند

: تفسیر 

ما هنرمند مسلمان زیاد داریم اما هنرمندان ایرانی بودند که انواع هنر 

.ها را به سایر جاهای دنیا برده اند 



: داریوش در کتیبه بیستون . 3

.اهورامزدا این مملکت را از شر دشمن ، دروغ و خشکسالی حفظ کند 

: تفسیر 

. داریوش برای ملت خودش دعا می کند و این نشانه فرهنگ ایرانی بوده است 



بزرگترینبیستون سنگ نبشته
متننخستینجهان،سنگ نبشته  

دودمانآثارازوایرانیشده  شناخته
شهردرواقع(م.پ۵۲۰)هخامنشیان

ردهرسینشهرستانتوابعازبیستون 
هدامنبرکرمانشاهشهرکیلومتری س ی
سنگ نبشته.استبیستون کوه

نمشهورتریومهمترینازیکیبیستون 
متنمهم ترینوجهانتاریخسندهای

کهاستهخامنشیانزماندرتاریخی
هگوماتبررابزرگداریوشپیروزی شرح
نشانرایاغیانکشیدنبندبهومغ

.می دهد





نی مسجد جامع زواره به عنوان اولنی مسجد چهار ایوا
ایران مربوط به دوره سلجوقیان است 





مساجد چهار طاقی             
ه چهار این مساجد شامل چهار ستون در چهار گوشه مربع شکل می باشد که به وسیل

قوس در چهار جهت اصلی نمایان شده است و چون از چهار طرف باز بوده به چهار 
مینه ای این طرح ساده دارای چهار گوشواره، به منظور ایجاد ز . طاقی شهرت یافته است

م و بدون این فضا که بر روی آن گنبد مدّوری با خیز ک. دایره ای شکل برای گنبد است
چهار طاقی بناهای. ساقه قرار دارد، به وسیله چهار درگاه به فضای خارج ارتباط مییابد

 به عنوان آتشکده و آتشگاه مورد استفاده قرار میگرفتهاند 
 
عمدتا



چهارطاقی نیاسر                 



مسجد جامع اردستان         چهار طاقی تیموری             



: در مقدمه کتاب زیبایی شناسی هنر مسلمان پاپادوپلو ، .4

انقالبی که در تمام . اوج هنر مسلمانان یا هنر اسالمی در نگارگری ایران است 

شئون هنرهای تجسمی در قرن بیستم میالدی در فرانسه و اروپا اتفاق افتاد در 

.قرن شانزدهم در ایران اتفاق افتاد 





: سعدی . 5

اگر آدمی به چشم است ودهان و گوش و بینی 

چه فرق میان نقش دیوارو نقش آدمیت ؟ 

این همه نقش عجب بر در دیوار وجود 

. هر که فکرت نکند نقش بودبر دیوار

: تفسیر 

از موقعی که هنر ایرانی در دوران اسالمی اوج می گیرد یعنی تقریبا قرن پنجم ، خانه های ایرانی 

.وجود داشته است « نقش بر دیوار »مصور و مزین بودند و 















: یحیی ذکاء . 6

« خنیا ». هستند « صدا » در فرانسه به معنای « سن » در فارسی و « خن »

.« موسیقی دان »یعنی«خنیاگر »و « موسیقی»یعنی 



هنرمند فرانسوی سبک کوبیسم و براک ، . 7

: همتای پیکاسو ، در مورد هنر ایران 

نگارگری ایرانی ترکیبی از شکل ها و رنگها در 

. نظمی خوشایند است 

: تفسیر 

خوشایند بودن ، همان کمال وکار خوب در حد 

.کمال است 





: در تعریف زیبا فرنگی ها ، . 8

.هر چیزی که به چشم و در دید خوشایند باشد ، زیبا است 

: تفسیر 

زیب و زیبا از مصدر . می گویند « زیبا »این تعریف همان است که در فارسی 

ممکن است چیزی به چشم من زیبا بیاید و به چشم . زیبیدن در فارسی است

. شما نازیبا یا کمتر زیبا 



:قرآن . 9

هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و 

.(مبین وان کانوا من قبل لفی ضالل ) یعلمهم الکتاب و الحکمه 

: تفسیر 

.سنت و فرهنگ ایرانی از آغاز تا کنون با حکمت و کتاب همراه بوده و همیشه حکمت و کتاب خدا با هم بوده اند 



:داریوش . 10

من داریوش ، که اهورامزدا این سرزمین هارا به من داده و مرا محافظ و نگهبان 

از اهورامزدا می خواهمکه اینمملکت را درهنگام بال و آفت .... آن کرده است 

.حفظ کند 

: تفسیر 

. این فرهنگ ، ذاتی دینی دارد 





: شیخ شهاب الدین سهروردی . 11

عالم مالئکه کروبی و ارواح )زرد رنگ جبروت الهی . الجورد و زرد ممکمل هم هستند 

عالم مثال یا عالم واسطه عالمارواح و عالم ماده )و الجورد رنگ ملکوت الهی( قدسی 

. است ( و اجسام 

: تفسیر 

به همین خاطر سلطان محمد در معراجنامه اش ترکیبات زرد را روی یک الجورد گسترده 

می گذارد و حتی به رنگ سفید کمی الجورد می زند که سفید خالص به کار نبرده باشد 

.و چشم شما یک رنگ آبی بصری هم درسفید حس کند 



برگی از حافظ به قلم سلطان حممد 





معراج حضرت رسول             



( ع)حضرت علی . 12

. در خطبه ای درباره لباس نور پیامبر صحبت کرده اند و به دو رنگ سرخابی و سبز اشاره کرده اند 

: الحزین ، در نظریه رنگش در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم 

.( به سبز آبی مدتی فیروزه ای می گفتند . ) نور خورشید از سه رنگ سرخ ، سبز و آبی است 

: تفسیر 

سلطان محمد در معراجنامه اش در کنار رنگ سبز ، رنگ سرخابی را به کار می برد برای اینکه محور تقارن دارد 

بنابراین یا از نظر شکل در آنها تغییر می دهد یا . و نمی خواهد در طرفین محور تقارن عناصر عین هم بگذارد 

. ولی این دو رنگ همان رنگهایی است که حضرت علی  والحزین به آنها اشاره کرده اند . از نظر رنگ 



انه خود براق در سنت اسالمی، انم مرکبی آمسانی است که حممد در سفر شب
ن پیمودمعراج، مسری بنی مسجداحلرام در مکه ات مسجداالقصی را بوسیله آ





: کوتوریه . 13

.جنبه های فنی معماری بر جنبه های هنری اش مسلط است 

: تفسیر 

در اروپا معماری جز هنر محسوب نمی شد ، کوتوریه اولین کسی بود 19تا قرن 

که از آن به عنوان هنر نام برد ، هر چند او نیز جنبه های فنی معماری را 

. برتر از جنبه های هنری آن می دانست 



:ویترویوس . 14

: میالدی 3جلد کتاب در مورد معماری و اصول معماری در قرن 4

اینها را نوشتم برای اینکه وقتی در دنیا حرفه ای به نام معماری به وجود آید و 

.در همه جا از این اصول استفاده کنند 



گارگری اتثری دیدگاه رنگ جنم الدین کربا بر ن
الّدیننجمویژهبهایرانیعرفایآراءازهراتمکتبنگارگری درهارنگنظری مبانی

.گیردمیسرچشمهکبری 

نگارگراننگاهربرنگینانوارورنگونور بهکبری الّدیننجمویژهبهایرانیعرفاینگاه
هارنگیعرفانمعانیبههراتمکتبنگارگرانآنچنانکهبودتأثیرگذارهراتمکتب
.گذاشتندایشنمبهآثارشاندرویژهشفافّیتباوآگاهانهراآنهاوکردهبیشتری توجه

تأمالتورنگازهنرمندبنیادینشناختبههانظّریهاینتمامیکهآنجاازنهایتدر
یرانی،انگارگری دررنگحضور کهشداثباتگردد،میبازآندربارهعرفانیوحکمی

استداشتهایرانی–اسالمیعرفاندرهارنگنظری مبانیباسوهمحضوری



شیخ نجم الدین کبری از  مراتب هفت گانه
وجود یاد میکند که در قران مجید از هفت 

عارف در سیر خود .آسمان سخن رفته است
دی برای رسیدن به مقام انسان کامل دوایر وجو 

ر را به مثابه ی سپهرهای هفت گانه پشت س
باق می هر سپهری با رویت رنگی ویژه انط.میگذارد

.یابد

 تا نهایتا به آسمان هفتم که باالترین
آسمانهاست و به رنگ سبز زمردین است می

.رسد



نانینظریه رنگ عالء الدواله مس
 رنگ خاک« آدم وجود تو» خاکستری

 رنگ توفان دریایی« نوح وجود» آبی رنگ

 رنگ سرخ اتش و « ابراهیم وجود تو» سرخ رنگ
گلستان

 ید بیضا« موس ی وجود تو» سفید رنگ

 ت نشانه ضعف نفس و قو « داود وجود تو» زرد رنگ
قلب

 ی و ضد تاریک« عیس ی وجود تو» اسود یا نور سیاه
اهریمنی

 ن رسید« رنگ محمد وجود تو»سبز درخشان یا زمرد
به حکمت محمدی و مقام انسان کامل



:شدهنر در دوره رنسانس به دوگونه تقسیم می
1.هنرهای آزاد

2 .هنرهای زیبا

 نقاش ی

 مجسمه سازی

طراحی

حکاکی


