
 73-38، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

 

1394-0043© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

72 

  ارتباط معنا و اخالق جامعه هنری در نگارگری مکتب اصفهان

 )با مطالعه موردی بر مرقّعات(

 

 

 افراتختی حبیبی عصومهم 

 

 

 .مدرس دانشگاه )حق التدریس(، پژوهش هنر، فارغ التحصیل دانشکده هنر دانشگاه الزهراء )س(، تهران

 

 

نگارگری مکتب اصفهان به عنوان آخرین مکتب نگارگری اصیل و سنتی ایرانی، پلیی اسیب بیین     چکیده:

کتیب  ین مو تنوع و تجربه اروپایی پسین. به همین دلیل، جامعه هنروران ا تصوفی پیشین –مکاتب عرفانی 

و مادیات برقرار کردند. اما طبع و خصلب ایرانی  از این پدیده، تعادلی بین معنویاتو بالطبع آثارشان، متأثر 

توانسب به یکباره آنها را رها کنید. بنیابراین   های حقیقی صوفیانه خو گرفته بود، نمیکه صدها سال با آموزه

نوظهور غرب، ترکیب و بصورتی نوظهور و بیدیع بکیار   بصورت تلفیقی، محتوا و مفهوم ایرانی را با تکنیکهای 

بسب. معنا و معنویب وجود نگارگران ایرانی همیه دورانهیا بخصیوو دوره صیفوی، مکتیب اصیفهان، در       می

مجموعه مرقعات و آثارشان بصورت تصویری واضح و آشکار ییا نمیاد و نشیانه در قالیب پیامهیای اخ قیی،       

شاه عباس کبیر کیه هنرمنیدان هنیوز پیونید عمییق و       در اوایل حکومب کند، بویژهای بروز پیدا میموعظه

عاطفی خود را با نسلهای گذشته از دسب نداده بودند. نور این پیامهیای معنیایی، اخ قیی سیاطع شیده از      

شید،  ز عالم مثل اف طونی یا هورقلیای ایرانیی اخیذ و گرفتیه میی    نگارگر که با درک و دریافتهای شهودی ا

داد و سپس در اختییار حکمیا، علمیا، رعییب و بیا خره      وهای روحانی و نورانی خود را نشان میبصورت تابل

گرفتند و به نسیهای بعید از خیود    ها درس میگرفب و آنها چون کتابی گرانسنگ از آن نگارهجامعه قرار می

هیای طی ،   ارها مثل ورقیه ترین ابزدادند. این درسهای اخ قی گرانقدر که با بهترین و با ارزشنیز انتقال می

ها که شامل عناصیر و  بندی نگارهشد، گاه بصورت رمز و نماد و نشانه در بستر ترکیبنقره و  جورد اجرا می

و گل و مرغ بود، بیه تصیویر    باجزاء نقاشی مانند رنگ، خط، فیگور انسان و ... یا تکنیکهایی مثل نقش بر آ

شد، بصورتی مسیتقیم و  ها که از ادبیات غنی و پرمغز پارسی مأخوذ میامد یا نهایتاً در محتوای نگارهدر می

 شد.مصداقی خلق می

 معنا،  اخ ق، نگارگری، مکتب اصفهان. واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

بشری از ازل تا ابد به تأثیرات متقابل این دو بیر روی یکیدیگر   رابطه معنا و اخ ق یک رابطه ذاتی و غریزی اسب که هر بنی

اخ قیی هیم نشیان از نامعنیایی     شیود و بیی  نسبی دارد. بدون وجود معنای حقیقی و واقعی، اخ ق واجد وجیود نمیی  وقوف 

 وجودی اسب که از واجب الوجود اجازه وجود یافته اسب.

های فرهنگیی مثیل شیعر،    این ارتباط خود را در اعصار مختلف و در محمل و قالبهای متفاوتی نشان داده اسب؛ گاه در بستر

های هنری مانند خوشنویسی، تذهیب، نگارگری، موسیقی و ... ادبیات، نطق و سخنرانی، پندهای حکمب آموز و گاه در قالب

عصر صفوی در اصفهان و یکی از این محملها، مرقعات پیر   ،اند که یکی از این دورانها که منظور نظر ماسباع ن وجود کرده

ر نگارگری اسب که جامعه هنرمندان و نگارگران این زمیان بیه خیوبی از عهیده ایین      از نقش و خیال مینیاتور یا بعبارتی بهت

 مسئولیب مهم برآمدند.

کند تا روابط بین اخ ق و معنا را بیابد و این را در دوره صفویه، رنسانس تاریخ پر فیراز و نشییب   مقاله مورد نظر کوشش می

 "هیای تمثیلیی   ، فیلسوف و دانشمند فرانسوی، در کتاب مدینیه  (1) 1نوشته هانری کربن به ایران و در شهر موزه اصفهان که

و « شهر زمیردین »ترین ، بلند(2)آمدن به اصفهان یعنی آمدن به مسجد شاه به عنوان مکان برخورد میان عالم مثالی هورقلیا

 "اشیراقی اسیب و ...   ه نیزد فیلسیوفان  ترین اثر معماری عالم محسوس، آمدن به اصفهان همچنین به معنای آمدن بی شگفب

ابتیدا   ،های نگارگری مورد بررسی قرار دهد و برآنسب برای روشین شیدن موضیوع   و بر محمل رقعه(121،و1811)یاوری، 

مطیالبی   ،هانگاره بندی و مضمونمعنا و اخ ق به اختصار آنالیز و سپس در مورد رابطه این دو و نقش آنها در ترکیب معنایِ

در انتها مرقعاتی نشان داده خواهد شد که هنرمندان جامعه آن دوره با توجه به تأثیرگذاری ایین دو  به تفصیل بیان گردد و 

 پرداختند.به انتشار و ترویج خصلتهای پسندیده و الهی در اجتماع می ،های خویشمقوله بر آنان از طریق نگاره

 معنی معنا:

اسب که مهمتیرین آنهیا عبارتنید از  مضیمون، بارییک، نیازک،        نامه دهخدا بیش از سی معنی برای معنا آورده شدهدر لغب

موزون، دلفروز، پیچیده، مفهوم، تازه، پوشیده، مدلول، مقصود، باطنی، معنویب، روحانی، ذاتی، عالم مجردات، عیالم غیبیی و   

   .(167-161، صص1811غیره )دهخدا،

آید که در لغیب نامیه دهخیدا بیه معنیی      عربی اسب بدسب می که لغتی« اَنعَم»اگر واژه معنا را از آخر به اول بخوانیم کلمة 

م )ع اِ( یعنی فراخی، وسعب و آسودگی زندگانی، دسترسی نیکیو آنچیه از روزی و میال و جیز آن      نعمه نِ»باشد و نعمه می

 (.686و ،همان) "نصیب آید

گی و عملکیرد خیویش، معنیا    شود کیه معنیا را در زنید   نعمتهای حقیقی مادی و معنوی حضرت حق شامل حال کسانی می

 اند.کرده

                                                 
1- Henry Corbin.  

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 73-38، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

 

1394-0043© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

74 

 (1وَ َالضَّالِّینَ) عَلَیهِِم غَیرِ المَغضوبِ عَلَیهِم اَنعَمتَ( صِراطَ الِّذینَ 6اِهدِنَا الصِِّراطَ المُستَقیم)

قی مانی تا عصر حاضر توانستند با معنویب باطنیشان، از این نعمب حقی نگارگران و هنرمندان ایرانی در همه اعصار از ارژنگ

-های خویش، کم پایه و پرمایه، پییاده نماینید و انگیاره   مند شوند و در نگارهکه همانا معنا دار بودن زندگی و عمر اسب بهره

 های الهی درونی را به نسلهای هم عصر و پس از خود انتقال دهند.

 معنی اخالق:

لق ]خُ ل یا لُ[ به معنای خوی، طبیع، نهیاد،   نامه دهخدا اینطور آمده اسب  اخ ق جمع خلق اسب و خمعنی اخ ق در لغب

 (.691، و هماناج، طبیعب، مشرب و سیرت اسب )مزسرشب، خصلب، 

 رابطه معنا و اخالق:

سرشب و سیرت زیبیا  تواند از انسان بدون حصول معنویب و نازکی طبع و بدون آگاهی نسبی از عوالم غیبی و مجردات نمی

را از گزنید سیقوط در    گیاه و پناهگیاهی کیه او   کو ک عسیرت و سیختی تنهیا تکییه    هجوم  بحبوحهحتی در مند شود. بهره

نماید همان باور قلبی و عمیق به آن نیامریی مرییی اسیب و ایین ایمیان نشیأت گرفتیه از        گرایی محافظب میسیاهچال پوچ

 .گردداعتقادات الهی سرمنشاء اخ ق پسندیده در جامعه می

شوند توانستند این معنا آخرین نقاشان مکتب نگارگری سنتی و اصیل ایرانی قلمداد مینقاشان مکتب اصفهان که به عنوان 

ها و تابلوهای خویش پیاده و اجرا نمایند. اجتماع نگارگران این عصر پیام اخ قی خویش را با توجه بیه روحانییب   را در رقعه

-کردند تا زیباشناسی علوم اخ قیی تحیب  تفهیم می باید به زبان و فهم و ادراک مخاطب روزگار، بصورتی به آنانباطنیشان 

 شناسی نقش و نگار قرار نگیرد.الشعاع زیبا

 

 مکتب اصفهان

م( پا گرفب. شاه عبیاس   1629هی/1181-916مکتب دوم صفوی در اصفهان و در روزگار شاه عباس اول در فاصله سالهای )

 باشد.  ریخ ایران، رمز قدرت و بزرگی و شکوه میسال در ایران حکمفرمایی کرد و نامش در تا 72کبیر بیش از 

 ایرانی –اسالمی  (3)تأثیر نگارگان از عرفان

هیای پیشیین خیود    در اوایل حکومب و سیادت شاه عباس کبیر، هنرمندان و نگارگران پیونید مسیتحکم و عمیقیی بیا دوره    

-های خیویش را میی  ایرانی، نگاره -ان اس میهای آن بودند وبه تأسی از عرفداشتند و تحب سیطره عرفان و تصوف و آموزه

-ش و تلفیق یک واقعیب ویژه و احساس عمیق شخصی، شعر ذاتی و بینش مذهبی، یگانیه و بیی  یزایرانیان در آم"آفریدند، 

-همباز بودند. چون این طراحیها در عین حال که بسیار بی پیرایه و بی تکلف هستند، مفهومی عالی و بلیی  را نماییان میی   

 (. 168و ،1811)پوپ،  "دسازن
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سرچشمه نامتناهی عرفان، بستری شگرف و سرشار از انوار مقدس را در اختیار هنرمندان عارف مسلک همه اعصار قرار داده 

تا از ز ل شراب طهور آن سرمسب و حیران شده و این سرگشتگی، ایشان را به ساحب مقیدس نادییدنی دییدنی رهنمیون     

« هییو»نوس بیکییران نییور سییماوات و ارح و مشییحون از کشییف و شییهودی  عارفانییه، چییون سیییراب از اقیییا« وی»گییردد و 

 سخاوتمندانه در عین ناتوانی از ابراز بیان کامل و جامع، آن را در اختیار جامعه قرار دهد.

دوسیب  ای چون بنیده »ی اعظم ما حضرت محمد )و( از این صفب خبر داد و روایب کرد از ذات باریتعالی که فرمودند  نب"

گیرم، من که خداوندم گوش او باشم تا به من شنود و چشم او باشم تا به من ببیند و زبان او باشم تا به من گوید و دسب او 

 (.86،و1812)نیکلسون، "باشم تا به من گیرد

خیود  چنین فرهنگ اصیل و غنی از معنا و ثنای حق تعالی و سنای معرفب، نگارگران عارف و صوفی مسیلکی را در آغیوش   

ا نماد و نشانه ظهور و بروز ها، به صراحب به و در محمل نگارهپروراند که تراوشات باطنی آنان تبدیل به زبان تصویر گرفتمی

 حال باید این معنا را هم در تکیب بندی نگاره ها و هم در مضمون پیدا نمود. کند.میپیدا 

 هابندی نگارهمعنا و اخالق در ترکیب-الف

 هادر نگاره نقش انسان-1

های پیشین خیود کیرده،   های مکتب اصفهان وجود دارد و آنرا متمایز از دورهاز ویژگیهای بارز تصویری که در بیشتر نقاشی

مندی نگارگران از پیکر انسان اسب. تصویر انسان که اکثراً بصورت تنها یا زوج، بیشیتر فضیای مثبیب تیابلو را بیه خیود       بهره

او در  "هیلخلیفه ال"ید مقام وهای کاخها و بناهاسب و ملور انسان مداری در مرقعات و دیوارنگارهاختصاو داده، تجسم و تب

 در کنار حضرت الوهیب نشیانده اسیب  باشد. منزلتی که او را از حد م یک با تر برده و هستی و کاینات و بین مخلوقات می

 (.1)تصویر

کند کیه حاصیل کشیف و شیهود و ذوق صیوفیانه      های روحانی میجنبهدر نگارگری مکتب اصفهان،  شکل انسان تأکید بر "

-ای که در انسان مداری یا اومانیسم نقاشی غربی وجود دارد، رنگ میی گرایانه  نگارگر بوده و در آن عوارح نفسانی و مادی

آن یافتیه سیر تعظییم و    کند که در برابر قدرتی وا تر کیه هسیتی خیویش را از    بازد و هیبتی متواضعانه و خاشعانه پیدا می

 (.18، و1816)ابراهیمی ناغانی،  "آوردتسلیم فرود می

 هااجتناب از تزئینات اضافه در نگاره-2

( و 171،و1817)گیاردنر،   "کنید ای احساس صمیمیب و خلوت را به ساکنانش القا میمعماری ژاپنی، گونه"طور که همان

جیه بیه دور بیودن از    های مکتب اصفهان با توسازد، غالب نگارهن مهیا میاین خلوتی و سکون زمینه را برای تفکر و مدیتیش

یکسیاعب تفکیر بهتیر از هفتیاد سیال      »تواند بیننیده را بیه تامیل و تفهیم و اندیشییدن وادار کننید.       ر میتهزخارف مادی، ب

 پیامبر کرم)و(.« عبادتسب
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تاکید بر اجتناب از مظاهر دنیاپرستی و مادیگرایی داشته  ایها، به گونهوران با کم کردن ظواهر دنیوی از نگارهنره همچنین

و سبکبال از قید و بند تزیینات اضافی، سعی در جلب توجه مردم به پیمودن راه کمال و بازگشب به اصیل خودشیان یعنیی    

د بودنید  هاسیب کیه معتقی   این بواسطه فلسفه نگرش موجود در باورهای عرفانی اکثر فرقیه  "انسان حقیقی و کامل داشتند و

 "پیمایید یورآ ت، راه کمال را با اطمینان و سرعب بیشیتری میی  انسان با به سختی انداختن بدن خود و پاک کردن آن از ز

 (2( )تصویر19، و1819)خلج امیرحسینی، 

 ها تعلیق در نگاره -3

یر را مشیاهده کیرد.   تیوان معلیق بیودن تصیاو    در مجموعه آثار هنرمندان مکتب اصفهان بخصوو رضا عباسیی، میی   ببا دق

ها در عین اینکه بر زمین استوارند، در حال حرکب بوده، در فضا معلق و شناورند، گویا آنان در راه رفیتن، پیا را بیر    تکچهره"

ها، حتی اگر تصویر صاحبان قدرت و شیاهزادگان  در این تکچهره پیمایند. ای پرواز عرفانی راه میگونه گذارند و بازمین نمی

-شود و در تصویر زنها، ایستاده یا لهیده، شرم و حیای ویژهمی  وتنی و تواضعی خاو همراه با شکوه و بزرگی دیدهباشد، فر

، 1816)آژنید،   "شده اسبهای زنان ایرانی اسب و کمتر در نقاشیهای دیگر نقاط جهان تصویر ای وجود دارد که از شاخصه

 (. 8(. )تصویر 21و

آسمان، سفلی و علیا، مادیات و معنویات و دنیا و عقبی در رفب و آمد باشیند و تعیادل و تیوازن    آدمیان نیز باید بین زمین و 

مکتیب هنیری اصیفهان هیم بیین      "م در نظر آورید، همانگونیه کیه   ادپس آن را م .میان آنها را به نحو احسنب رعایب کنند

 (.18، و1891)جوانی،  "معنویب و مادیب تعادل برقرار گرده اسب

 ها نگاره رنگ در -4

توان از خصیایص مهیم نگیارگری مکتیب اصیفهان دانسیب. رنیگ از دیربیاز         استفاده از رنگهای زنده و شاد در ترکیبها را می

ها، معماریهیا،  توان در پس زمینهکرده اسب که بازتاب آن را میالهی بسیاری از نقاشیهای ایرانی ایفا می –معناهای عرفانی 

بیدن لطییف، متعلیق بیه     بر پایه مفاهیم اسرار آمیز عارفانه، "های انسانی و ... مشاهده کرد. کرهها، پوشاک پیکوهها و صخره

شود حقیقب وجودی انسانها و اشیاء را ببیند. ایین بیدن لطییف بیه هفیب بخیش       فردی اسب که با نگاهی مینوی موفق می

برآگاهی، رده روح، رده سر و رده مرکیز خیدایی   گردد که شامل  بدن لطیف نوزاد، رده جان حیاتی، رده دل، رده اتقسیم می

رده بدن لطیف نیوزاد )آدم( بیه    -1اند  ادین در نظر گرفتهماسب. این ویژگیها و رنگهای متعلق به آنها را در شکلی سرِّی و ن

 -6رده ابرآگیاهی )موسیی( سیفید     -7رده دل )ابراهیم( سرخ رنگ  -8رده جان حیاتی )نوح( آبی رنگ اسب  -2رنگ سیاه 

)خلیج امیرحسیینی،   "رده سر )عیسی( سیاه روشن یا همان نور سیاه ییا شیب روشین اسیب      -6 رده روح )داوود( زرد رنگ 

هیای اجتمیاع هنرمنیدان و    (. این رنگها با معانی عمیقی که در خیود دارنید، دسیتمایه تابلوهیا و رقعیه     11-16، صص1819

 (. 7نگارگران همه مکاتب بویژه مکتب اصفهان بود )تصویر 
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 نگیارگری اییران از جهیات نیابی و تابنیدگی رنگهیا، عمیً  در دنییا        »دارد  به صراحب تمام اع م میی استوارت کری ولش  "

« نیور »را اولین دختیر  « رنگ»ادین مزدایی، معلب اصلی را باید این دانسب که نگارگران معتقد به بینش ن« رقیب اسب.بی 

 ( 66، و1811)کورکیان و سیکر، "شناختندمی

استعمال فلزاتی چون ط  و نقره که به وفور در نگارگری متداول شد، به منظور انعکاس نور و ایجاد پرتوهایی اسیب کیه   "و 

 (.  72، و1811. )خوش نظر و رجبی، "شوندمی  با روح بیننده وارد تبادل معنوی خاو

  

 ها خطوط ومنحنی در نگاره -5

رکز دیید آدمیی   مدیگر مکتب اصفهان اسب که همراه با گردش دوار خطوط،  استعمال خطوط منحنی و سیال از ویژگیهای

  شود. ای دیگر ختم میی شروع و به نقطهانیز از نقطه

بنا به احساس عرفانی و سیر روحی در ادبیات عرفانی، این حرکب و قوسهای نزولی و صعودی اسب که حرکیب قلیم میوی    "

کنید. چیرا   تغییر می« محتوا»اسب که در هنر نقاشی ایران تابع الزامات « شکل»آید که دهد و به نظر مینقاشی را شکل می

یابید و  رود، پس شکل هر عنصر واقعی، حیاتی غیرواقعی یا فراواقعی میکه محتوا خیالی اسب و از عالم محسوسات فراتر می

سازد از ابیر و  تصویر نمایان می های درهم را در همه سطوحبدنبال جستجوی ذهن، قلم موی نقاش، حرکتهای مواج منحنی

 (6( )تصویر 18-12، صص1819)جعفری، "و چمن و آتش تا حرکتهای انسانی و حیوانیکوه 

گر عالم با  و مجردات و الهامات غیبی نیازل  جامعه نگارگران مکاتب ایرانی بویژه اصفهان، در پرداختن به فرم و محتوا، نظاره

 شده از آن هستند. 

 

 ها ر نگارهگل و مرغ د -6

شد در دوران سلجوقی و قاجار هم مورد اسیتفاده قیرار   این سبک که توسط نقاشان و هنروان مکتب اصفهان بکار گرفته می

های اجرایی متفاوتی بود که آن را از سبک گل و مرغ مکتب اصفهان جدا کرده اسیب. ارتبیاط ایین    گرفب و دارای شیوهمی

ید با مفاهیم بلند عرفانی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا دلیل اسیتفاده نگیارگران از   روش نیز مانند شیوه نقش بر آب، با

 آن روشن و هویدا گردد.  

توانستند یک چنین مکتبی از نقاشی گل و مرغ را بیافرینند که زیبندگی و بایستگی استغراق خویشتن در تنها مردمی می»

ت گییاهی و  باشند. چون این نقاشیها، در عیین حیال کیه همیه خصوصییا     کیفیب ذاتی دنیای آشنای گل و مرغها را داشته 

 (.  6)تصویر (162، و1811)پوپ، « اندنمایند علمی نیستند بلکه احساس شاعرانه گلها را بازتاب دادهحیوانی آنها را باز می

 ها تکنیک نقش بر آب در نگاره -7
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دسب بیرای اولیین بیار در مکتیب     هانی معروف به هنرمند بهزادک اصفالدین میراجرا توسط مو نا ج لاین تکنیک و شیوه 

او وفادارترین شاگرد بهزاد بود که توانسب میراث هنری او را پایه نوآوریهای خویش قیرار بدهید و   »اصفهان بکار گرفته شد. 

گییری و گرفیب و گییر    قلم اند. بداعب او که نوعی تشعیر وبه خاطر همین نوآوریها، قلم او را به عصای کلیم ا... تشبیه کرده

ای از کاربردهای مواد و مصالح را در هنرهای ایین  دهد و آگاهیهای تازهباشد، پایه و اساس هنرهای صناعی را تشکیل میمی

 (.1)تصویر (. 286-287، صص1819کند )آژند، آورد و اصفهان را تبدیل به نصف جهان میدوره از مکتب اصفهان پدید می

-بندی و شیوه استفاده از آن، معنای معنویب و سیر در عالم آفاق و انفیس را القیا میی   ر موجود در ترکیبهمانطوریکه عناص

هیای  کند، تکنیکهای بکارگرفته شده توسط جامعه نگارگران نیز باید با این معانی عجین و سرشته شده باشد؛ چرا که آموزه

شود و آنهیا جیز نشسیتن در پیای درس اندیشیمندان و      یه میین تغذدهنرمند عارف مسلکِ دین مدار از آبشخور معرفب و 

ق( و دیگییر عارفییان 116-919ق(، م صییدرا )1161ق(، میرفندرسییکی )وفییات،  1171چییون میردامییاد )وفییات،  یمتفکرانیی

   دیشند.  ناخداشناس و نیوشیدن و به عمل گرفتن پندها و مواعظ آنان به چیزی دیگر نمی

 ها ارهمعنا و اخالق در محتوای نگ - ب

بیات آموزنده وغنی پارسی اسب که شامل اشعار و ادبیات حماسی، عارفانه، دمضمونها در نگارگری ایران برگرفته از اشعار و ا

سمبل و نشانه و نماد خود را در ترکییب بنیدیها    و شوند و بصورت تصویرعاشقانه، پندآموز و اخ قی، تاریخی و داستانی می

هیا را کیام ً   اشتی بین ک م و تصویر به سبب این بود که نگرنده این نگیاره گرابطه ادبی و شمایل نپیوند و "دهند. مینشان 

شیعر  »( و 211، و1811ای، بی ن)ک "در نظیر بگییرد  ارتباط با متن به گونه یک واحید منفیرد    در درک و فهم کند و آنها را

، 1869)پیوپ،  « باشید جهب خلق و ارایه آثیارش میی   ترین وسیله و عامل محرِّک برای نقاش ایرانیشورانگیزترین و طبیعی

 (.  1)تصویر  (66و

جامعه هنروران نگارگرِ مکتب اصفهان نیز چون نگارگران مکاتب پیش و پس از خود از این قایده مستثنی نیستند. همیانطور  

تری در آثاری که مستقیماً ایین  توان به نظاره نشسب، بهتر و با وضوح بیشمییک از عناصر اثر که معنا و اخ قیات را در هر 

 شود.  کنند، دیده میمضامین را بیان می

مکتب اصفهان که نقطه ارتباطی بسیار تعیین کننده و ظریف مییان فضیای مثیالی مکاتیب     "فی الواقع موضوع مینیاتورهای 

(، مرتباً ما بین فضای 216، و1816)آژند،  "های افشار و زند و قاجار اسبوتی دورهسشیراز، هرات و تبریز و جهان صرفاً نا

 دهد.  مثالی و ناسوتی درآمد و شد هستند که در اکثر موارد، غالب فضای محتوایی تابلو را عالم ملکوت تشکیل می

 ها و بررسی آنان از نظر معنایی و اخ قی پرداخته خواهد شد   برای روشن شدن مطلب، به ذکر نمونهحال 
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 ها پیکره درویش در نگاره -1

های مکتب اصفهان بخصوو آثار رضا عباسی و شاگردان وفادار و ممتازش ماننید  ویر  درویش از موضوعات رایج در نگارهتص

ها را به شیوه خطی بر زمینه سفید یا رنگی و توام با های زندگی روزمره، درویشان و تکچهرهآنان صحنه»معین مصور اسب. 

  .(9)تصویر  (88-82، صص 1816پاکباز، »)کردند چند گیاه و چند ابر پیچان تصویر می

هایش تعداد زیادی از نگارهدهد که او خود مردی آزاده و درویش مسلک بوده اسب. های رضا نشان میالبته تعمق در نگاره"

 "جمعییب خیود نشیان داده اسیب    پر های کتب و آثار با تک صورت درویشان و مردان علم بوده یا آنها را به نحوی در نگاره

 (.  16)همان، و

در هنر ایرانی نشان از صفب کمال خداوند باری "شد، تصویر درویش که غالباً بصورت شیخ و پیرمرد متفکر تصویرسازی می

  (. 111، و1819)خلج امیرحسینی،  "گیردتعالی دارد. کمالی که به شکلی مطلق از اوصاف ذات ایزدی نشأت می

 ها موضوع عشق در نگاره -2

کنید و در  یمی  ی اسب که در همه جوامع بشری، همه فرهنگها، همه آثار هنری و غیرهنری بروز و ظهور پییدا عوعشق، موض

نصییب  های مکتب اصفهان نییز از ایین مقولیه بیی    دهد. بالطبع، نگارهبسترهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی خود را نشان می

شد. مینیاتورهایی با این محتوا با توجه به ال عشقبازی، ارایه میالب دو انسان که عاشق و معشوقند و در حقنماند و غالباً در 

نگارگری ایرانیی از تمتیع   "که در صفحات پیشین داده شد بر مبنای عشق ناسوتی و زمینی استوار نیسب. چون توضیحاتی 

ه عشق بیه معشیوق   ها نماد و نشان( و م عبه66، و1811)کورکیان ویسکر،  "وده به پلیدی و بوالهوسی بری اسببخشی آل

 (. 11باشد )تصویر حقیقی و ازلی یعنی همان حُسن الهی می

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد                 در ازل پرتو حسنب زتجلی دَم زد 

 عین آتش شد از این غَیرت و برآدم زد             مَلَک عشق نداشب  دای کرد رُخَب، دیجلوه

 حافظ 

 ایی، اخالقی بررسی چند نگاره معن -ج

 « پیرمرد و جوان»نگاره  -1

هفب « سبحه ا برار»هجری قمری تصویر شده که سومین داستان از مثنوی  1161این نگاره توسط معین مصور در تاریخ "

باشد. داستان به این روال اسب که پیرمردی خمیده پشب به جوان خوش سیمایی در حالیکه هر دو بر بیام  اورنگ جامی می

-دارد که جوان زیباتری نیز در کنارش اسب. پیرمرد بیه طیرف دیگیر رو میی    کند. جوان اظهار میاند، ابراز ع قه میایستاده

 (. 11افکند )تصویر با ی بام به پایین می ای ازضربهگرداند و جوان او را با 

ق فقیط  لی منظور جامی از بیان این داستان این نکته اسب که ممکن اسب زیبایی از پس زیبایی دیگر برسد ولیی زیبیای مط  

  یکی اسب. 
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 ( 191، و1816ژند، آ)

 «گذشتن سیاوش از آتش»نگاره  -2

اژ تی یآرمموزه قمری محفوظ در  188ترین دوران، یعنی شاهنامة مربوط به سال از کهن« گذشتن سیاوش از آتش»داستان 

ی اصفهان، این نگاره توسط معین مصور به سیال  ربه دسب نگارگران به تصویر درآمده اسب. در مکتب هن خیر،اهای از دوره

هجری قمری خلق شد. سودابه همسر کاووس شاه و نامادری سیاوش بود که دل در گروه عشق سییاوش )سییاووش    1166

تافیب. سیودابه بیرای انتقیام از     خیانب به پدر و نامادری اش را برنمیی سیاوش  به معنی دارنده اسب سیاه اسب( داشب. ولی

دارد که سیاوش دلباخته اوسب و قصد او را کرده اسب. کاووس شاه که بیر سیر دو راهیی    سیاوش، به کاووس شاه اظهار می

در پاکان درنگیرد؛ بنیابراین پیس    پیران انجمن اظهار داشتند که آتشغریبی قرار گرفته بود، موضوع را با موبدان طرح کرد. 

از فراهم آوردن آتش، مقرر شد تا سیاوش از آن عبور کند تا چنانچه گناهکار باشد در آتش بسوزد و در صیورتی کیه راسیب    

سییاه، آمیاده گیذر از آتیش شید.       ببراسی پیمان باشد سالم از آتش برون آید. سیاوش که به پاکی خود ایمان داشب. سیوار  

 (. 12)تصویر ( 218-211همان، صص »)رسد ات میاش به اثبگناهیآید و بیزمون سربلند بیرون میسیاوش از این آ

هیای شییطانی   تواند همچون سدی انسان را در برابر وسوسیه های هنری مینگارگری و تصویرسازی به عنوان یکی از شاخه»

انتهاسب، وا یی بخشد و ییاری  ی اتحاد با طبیعب بیپ راش برای واقعیتی که دحفظ نماید و او را در معنویب جوشان درونی

 (. 17، و1816)ابراهیمی ناغانی، « رساند

 

 « مجادله طبیبان»نگاره  -3

الدین میرک اصفهانی، هنرمند بهزاد دسیب اسیب کیه از رواییات کتیاب مخیزن       این اثر یکی از مشهورترین آثار مو نا ج ل

پردازد. این حکایب از رقابتهای شیغلی و حیرو و طمیع تیا حقیقیب      می ق اجتماعیا سرار جامی برگرفته و به مسایل دقی

و درایب آنانی که مسئولیب معالجه نارساییهای تن را بعهده دارند، حرف به میان آورده اسب. این مجادله و منازعه دو طلبی 

اهر فرزانیه پیس از بحثهیا و جیدلها بیا      به ظپزشک حاکی از بیگانگی آنان با مسئولیتهای واقعی شغلی اسب و این دو حکیم 

خصیم  یکدیگر به این نتیجه رسیدند که هر کدام با ساخب دارویی سمی، قدرت و توان علمی برتر خود را به ثبوت برسانند. 

کیرد و بیه میرد    فنی )پوسیده، خرد شده و هر چیز پوسیده از آب و بدبو را گویند( ساخب که سنگ سییاه را داغ میی  عاول، 

د تا بخورد و آن مرد قویدل، شربب مسموم او را به یاد میِ جان پرور شیکرین بنوشیید و قیوت قلیب و اعتمیاد بیه       قویدل دا

شد و او را از مرگ رهانید. بعد از خوردن آن و بازگشب، گل سرخی از باغ بچیید   (7نفسش همچون نوشدارو، تبدیل به تریاق

ا بخورد. دشمن بعد از خوردن گل سرخ، تیرس بیر او چییره شید و از     و وردی خواند و بر آن دمید. پس به خصم داد تا آن ر

 (. 18( )تصویر 221-226)همان، صص « ترس جان به جان آفرین تسلیم کرد

ترس، برادر مرگ اسب  و مانع رشد و ترقی انسان در کیوره راه زنیدگی     قی نظامی و میرک به آحاد جامعهینسب پیام اخ ا

 شود.  می

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 73-38، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

 

1394-0043© 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
 

81 

 «وحوش بیابانی ون ونمج»نگاره  -4

اسب که این حکاییب هیم از    وش بیابانیحترین آثار آقا میرک اصفهانی، مجلس سازی نگاره در مجنون و ویکی دیگر از مهم

 (.  17دهد )تصویر خمسه نظامی اقتباس شده اسب و مجنون را در بیابان در میان حیوانات وحشی نشان می

ترسیم کند که نمایش دهنده قدرت تخیل حکمی و تجسم واژگانی باشد  هنرمند در آفرینش مجلس سازی، توانسته فضایی

 که شاعر توصیف آن را در بیب زیر آورده اسب  

 ن ییراچه سفالییان سیریح   کان دشب بساز کوه بالین             

چیاپ  »در  باید دانسب مراد شاعر از این بیب همان تعبیری اسب که مرحیوم اسیتاد وحیید دسیتگردی در لیلیی و مجنیون      

که بیان دیگیری از کهنیه ربیاط دنیاسیب و     « اند.و کوه را به سراچه سفالین تشبیه فرموده»اند  نی آن نوشتهعدر م« ارمغان

 انیید کییه نییوعی وابسییتگی محکییم بییا دنیییا دارد و بییه آسییانی     آن سییراچه خوانییده« ریحییان منقییوش»مجنییون را هییم 

یان حال مجنون دل رمییده او را بیه رابعیه )از زنیان عیارف قیرن دوم هجیری        شاعر در بآن دور شود. در ادامه،  ازتواند نمی

هیای عشیق عرفیانی اسیب کیه      اند و این از معجیزه تشبیه کرده که مانند او آهوان و هژبران، انس و الفتی با او داشته (قمری

اند تا آدمی بیه  مجنون دوختهکوهها، دیده بر اندام نحیف خم دلپذیر  از خوی ددی خویش بریده و در پیچ وان دوحوش و د

-221)همان، صیص   ...!«ر هر دو جهان دشمن باشد ایار شو،  وگ به دوسب»آسمانی را زمزمه کند که زبان دل، این نجوای 

228). 

 «حال تماشای مورچه تیمور در»نگاره  -5

تیمور در نخستین نبیردش  »که  این اثر توسط رضا عباسی، هنرمند مکتب اصفهان آفریده شد و داستانش از این قرار اسب 

شکسب خورد؛ به سبب جراحاتی که به او وارد شده بود، کنار دیواری نشسب؛ در ایین هنگیام مورچیه علیلیی را کیه سیعی       

 داشب از دیوار با  برود، دید. مورچه پس از چندین مرتبه سقوط، سرانجام از آن دیوار با  رفب.  

( 216، و 1811)سودآور، « جنگ پردازدصمم شد به رغم شکسب، بار دیگر به تیمور از شجاعب آن مورچه پند گرفب و م

 (. 16)تصویر 

 نگاره حکایت یعقوب:  -6

ای از جانیب  زن ا سرار نظامی اسب که توسط رضا عباسی اجرا شیده اسیب. روزی فرشیته   خاین تصویر برگرفته از کتاب م»

ند که به رغیم از دسیب دادن یوسیف، گرییه و زاری نکنید و بیر او       کآورد و او را نصیحب میخداوند برای یعقوب پیامی می

 (.  16(. )تصویر 216کند که نباید از درگاه خدای مهربان ناامید باشد  )همان، ویادآوری می

 «  درس اخالق عارف»نگاره  -7
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توان اشاره مستقیم او را این تابلو هم از مجموعه آثاری اسب که توسط رضا عباسی به تصویر کشیده شده اسب و طبیعتاً می

 به اخ قیات و معنویب به نظاره نشسب. 

-، پارچه پیرزن را بیزای از پیرزنی اسب. بزاگذشب، پارچه فروشی را دید که در حال خریدن پارچهروزی عارفی از بازار می

ز رفیتن پییرزن، مشیتری    پیرزن را به قیمب انیدکی خریید. پیس ا   شمرد که قیمب چندانی ندارد و با خره پارچة ارزش می

دیگری برای پارچه پیدا شد. بزاز پارچه را با ارزش و گران قیمب توصیف کرد و به قیمب گزافیی فروخیب. میرد عیارف کیه      

-توانسب در یک لحظه پارچه بی ارزش و کهنیه ای را دیدم که میمشغول دیدن این صحنه بود، با کنایه گفب  گویی فرشته

 (. 11)تصویر  (211کند. )همان، و ش و گرانبهاء ای را با ارز

و کم گذاشتن از مالی  یبرد کم فروشکند و اعمال نیک و حسنات را از بین مییکی از راههایی که شیطان در دل رسوخ می

 شود خیر و برکب از اموال و زندگی گرفته شود.  ن قصد فروش آن را دارد و باعث میاسب که انسا

 «  سلطان محمود غزنوی»نگاره  -8

یکی از مجموعه داستانهای مخزن ا سرار نظامی اسب و بوضیوح   کهباشد این نگاره از آثار اخ قی، اجتماعی رضا عباسی می

ای اش به مخروبیه در روزی زمستانی سلطان محمود که به شکار قوش رفته بود، چشم»توان معنا را در آن مشاهده کرد. می

پیرمرد به سلطان اعتنایی  .ای رنگ پریده را دیدا موی پریشان و آشفته و چهرهشد پیرمردی بافتاد. همچنان که نزدیک می

ی پیرمیرد  لی سلطان از او سوا تی پرسید. پس از گفتگوهایی سلطان محمیود او را بیه شیهر دعیوت کیرد و      هنکرد، با این هم

عنایب شاه ثروتمند قرار گیرد. او از  نپذیرفب و پاسخ داد که بهتر اسب همچنان مرد فقیری بماند تا این که بخواهد در سایه

شود؟ محمیود  محمود پرسید  وقتی مرگ به سراغ تو آمد چه خواهی کرد و از چیزهایی که بدان ع قه داری چگونه جدا می

ن آخیرین  از پیرمرد پرسید  تو چگونه خواهی مرد؟ پیرمرد خندید و گفب  این گونه و بر زمیین دراز کشیید و جیان بیه جیا     

 (. 11)تصویر  (211)همان، و« تسلیم کرد

، یگی دز تواند از این جهان رفب بربندد. دنیاهای آن نبسته اسب براحتی و آسودگی میکسی که دل در گرو دنیا و وابستگی

 سپارد. کند و به سختی و مشقب تن به ملک الموت میثروت اندوزی و رفاه کاذب بشر، روح او را در بند می

  «حضرت سلیمان»نگاره  -9

روزی سیلیمان در حیالی   »رضا عباسی این نگاره را با ظرافب و دقب خاصی از مخزن ا سرار جامی اخذ و ترمیم کرده اسب. 

کرد. وزیر گفب که بر روی زمین حتی مشیتی خیاک کیه در آن ترکییب      یکه بر تخب نشسته بود، از آصف، وزیرش، پرسش

صف را رد کند، مقداری گل از ته دریا آورد و از آن جامی ساخب ولیی  شود. سلیمان برای آنکه نظر آآدمی نباشد، یافب نمی

هیای  درون جام، روشنی خاصی یافب. سلیمان شگفب زده جام را رها کرد. تکیه خواسب از آن جام بنوشد، آن هنگام که می

زنیدگی مین بیه پاییان      من نیز مانند شما انسانی بودم؛ فرمانروایی در میان انسیانها. وقتیی  »جام شکسته به سخن درآمدند  

ل کوچکی از خیاک بیدل شیده    تگذشب سالها، از جسم من که به رسید برای سالیان درازی روی زمین، خاک بودم. پس از 
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بود دیواری ساختند که بر اثر طغیان آب شکسته شد و پس از تبدیل و تبدی تی گلی شدم و در اعماق درییا جیای گیرفتم.    

 (.  19)تصویر  (211)همان، و« یدی، نشانة آن تغییر و تبدی ت اسبای سلیمان درخشندگی آبی را که د

کنید. غنیی و   روزی، جان همه را خواهد گرفب و ما را راهی دییار بیاقی میی    ،گران خواهیم شد. مرگعاقبب خاک گِل کوزه 

 کند.  فقیر، حاکم و رعیب، بزرگ و کوچک، تفاوتی نمی

رد که انسان، برای رسیدن به کمال باید از کوره راههای صعب العبیور امتحانیات   نکته بعدی این نگاره به این مطلب اشاره دا

ایزدی و محنب و رنج دنیوی و اخروی عبور کند تا به شفافیب و ز لی روح و دل دسب یابد و فاصله و حجاب میان آدمی و 

 مقام ربانی از بین رود.  

 «  جدال سعدی با مدعی»نگاره  -11

باشید کیه بیه    امضای رضا عباسی در پای مرقع قرار دارد و ماخذ تصویر از کتاب گلستان سعدی میی  هایی اسب کهاز نگاره»

ای از نصایح و پندها درباره مسایل دنیایی و ترکیبیی از اصیول   رغم خصوصیات معنوی و روحانی سعدی، گلستان او مجموعه

اسب، سعدی در قالب مردی ثروتمند با دروییش   عملی و عینی ضوابط اخ قی اسب. در حکایتی که این نقاشی بدان مربوط

گییرد و  پردازد. گفتگویی داغ میان آندو درمیی ای به ثروت و مال ندارد، به بحث و مجادله میکند ع قهریاکار که تظاهر می

)همیان،  « کنید نید را پیاره میی   سرانجام هر دو به شدت خشمگین شده تا جایی که درویش با چوبدسیتی، ردای میرد ثروتم  

 (.  21)تصویر  (212و

گردد و مانند آتشی اسب که وقتی در خرمن اعمال نییک  تظاهر و ریا از گناهانی اسب که باعث تباهی و خسران حسنات می

   .بردسوزاند و از بین مینفوذ کند تمام آنها را به یکباره می

 گیری  نتیجه

باشید. بیا   بدیل و نیو میی  های پیشین، حضوری بیدورهحضور معنا و اخ ق در نگارگری عهد صفویه )مکتب اصفهان( مانند 

حصل شد که در جامعیه هنیری هنرمنیدان بیویژه نگیارگران      ماهای انجام شده در منابع مختلف، این نتیجه توجه به بررسی

ترین متعالی توان رابطه برقرار کرد. معنایی که برگرفته ازمکتب اصفهان، بین معنویب آنان و ارایه آثار اخ قی و پندآموز می

باشد و ریشه در مکتب روشنی بخش ضرت حق میحگرایشات انسان سازی اسب که همان عرفان حقیقی و معرفب راستین 

ها از جام معشیوق نوشییده، مسیب و خمیار از لیب      ناب و خالص دارد. هنرمند صوفی مسلک عارف که در خلوت، بادهاس م 

کرده، غمزه و ناز جانان را بخرند و نقیش محبیتش   وری را دریافب خماین ملذِّت  گران اسب تادیلعلش، خواهان سرمستی و 

داد، الهامات غیبی اثر را به بهترین شیوه را بر صفحه دل حک کنند. نگارگر تا آنجا که در توانش بود و زمان به او فرصب می

و گاهی اوقات نییز محتیوای نظیم و نثیر      دادو تکنیک و ترکیب بندی و با گرانمایه ترین ابزار بر لوح سفید کاغذ انعکاس می

ها را با قلم موی روان و شتافتند و به تنهایی یا دسب در دسب شهود و اشراق، رقعهادبی، اخ قی غنی پارسی به یاری او می

ام، شد تیا آرام آر ساختند و این منقوش کردن نقش با آرامش و طمأنینه انجام مینرم هنرمند، رنگین و پر از نقش خیال می

  باران توفیقات الهی بر روح و جانش باریدن گیرد و زمین و ضمیر تشنه او را سیراب کند. 
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 .به پایان آمد این دفتر، حکایب همچنان باقیسب

 

 

 پی نوشتها:

فیلسوف، اس م شناس، شرق شناس، شیعه شناس و ایران شناس فرانسوی و استاد دانشگاه سوربن پاریس بود. او  -1

ر خود را در ایران و در خاورمیانه سپری کرد و با اندیشمندانی چون ع مه طباطبایی و داریوش شایگان بخشی از عم

 کرد.میو برخاسب ب سنش

قلیا همان شهر عقیق یرانی اسب. در حکمب سهروردی، هورقلیا در نزد سهروردی همان مدینه فاضله اعالم مثالی هور -2

های آن در متون گوناگون شود و ویژگیخوانده می« ژکنگ د»هلوی، آن شهر بنام سیاوش، شاهزاده کیانی اسب؛ در متون پ

پهلوی ، مانند دینکرد، بندهشن، روایب پهلوی، یادگار جاماسپی وزندبهمن یسن به کوتاهی ذکر شده اسب. کنگ دژ، که 

ایرانی خواند، شهری اسب « ضلهفا»یونانی )مذکور در آثار اف طون( مدینه « فاضله»توان آن را در قیاس با مدینه می

ی اسب سبز و خرم با کاخها و گنبدهای استوار که بویژه محل استقرار خسرو، پیرمغان و سیدمحفوظ در دیوارهای توبرتو؛ پر

شود. درباره واژه هورقلیا تا کنون چند نظریه مطرح شده اسب  برخی دانشمندان هورقلیا را اقلیم میرمغان، دانسته می

-دژ به میان آمد، میاند، اما بر اساس آنچه درباره کنگتری معنی کردهخاند و برخی دیگر آن را با کالبد استهخورشید دان

 دژ سیاوش و کیخسرو اسب.انگاشب که همان کنگ« قلعه خورشید»توان هورقلیا را 

ترجمه شده « فیو مخی مرموز، پنهان»گرفته شده و به معنی « گنوسیسم»یا « میستیسیزم»یا « میستیک»از کلمه  -8

شود، نامیده می« حال»و « شهود»اسب و امکان ارتباط مستقیم و شخصی و وصل آدمی را با خداوند که به اصط ح 

 سازد. الحصول میممکن

 هر دارویی که مضرات زهر را دفع کند.-6

 

 فهرست منابع متن:

ها، نشریه ی مکتب اصفهان با تأکید بر تک نگارهدوکس شکل انسان در نگارگرا(، پار1816ابراهیمی ناغانی، حسین) -1

 .11، و81هنرهای زیبا، شماره 

 کتب اصفهان، تهران، فرهنگستان هنرم(، نگارگری 1816آژند، یعقوب )-2

 المعارف هنر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اس می. (، دایره1816پاکباز، رویین ) -8

 یاتورهای ایرانی، ترجمه حسین نیّر، تهران، بهار.(، آشنایی با مین1869پوپ، آرتوراپهام )-7

 (، سیر و صور نقاشی ایرانی، ترجمه  یعقوب آژند، تهران، مولی.1811پوپ، آرتور اپهام )-6

نگارگری ایرانی در دوره اس می،  تهران، نشریه ماهنامه حافظ، ر ( تاویل در محتوا و شکل آثا1819جعفری، حمیده ) -6

 .11، و11شماره 
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 (،بنیانهای مکتب نقاشی اصفهان، تهران، فرهنگستان1891وانی. اصغر )ج-1

 (، رموز نهفته درهنر نگارگری، تهران، آبان.1819خلج امیر حسینی. مرتضی )-1

(، حکمب نوری سهروردی و تأثیر آن بر نگارگری ایرانی، تهران، کتاب ماه 1811) رجبی. خوش نظر. رحیم و محمدعلی -9

 86هنر، و

 ، تهران، دانشگاه تهران.26و  27و  12نامه )زیر نظر دکتر سید جعفر شهیدی(، جلد(، لغب1881ا علی اکبر)دهخد -11

 بارهای ایران، ترجمه  ناهید محمد شمیرانی، تهران، کارنگ.(، هنر در1811ودآور. ابوالع ء )س -11

 ، مؤسسه مطالعات هنر اس می.، تهرانرف(، نگارگری ایرانی، ترجمه  مهناز شایسته1811کنبای. شی ) -12

 (، دوازده رخ، ترجمه  یعقوب آژند، تهران، مولی.1811کنبای . شی  ) -18

 تهران. ،(، نقاشی ایرانی، ترجمه  مهدی حسینی، تهران، دانشگاه هنر1819کنبای، شی  ) -17

 ان روز.(، باغهای خیال، ترجمه  پرویز مرزبان، تهران، فرز1811پ ).ر.سیکرکورکیان.ا.م -16

 (، هنر در گذر زمان، ترجمه  محمدتقی فرامرزی، تهران، آگاه.1817گاردنر. هلن)-16

 (، تصوف اس می و رابطه انسان و خدا، ترجمه  محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن.1812ا ) نیکلسون. رینولد-11

 ، تهران، سوره مهر.(، جستجوی معنا )مجموعه مقا تی پیرامون هنرهای سنتی(1819یاوری.حسین )-11

 

 فهرست منابع تصویر

 ( نگارگری مکتب اصفهان، تهران، فرهنگستان هنر.1816آژند. یعقوب )-1

 (، رموز نهفته در هنر نگارگری، تهران، آبان.1819خلج امیرحسین. مرتضی)-2

   ناهید محمدشمیرانی، تهران، کارنگ.ایران، ترجمه(، هنر دربارهای 1811سودآور. ابوالع ء)-8
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 قمری، موزة بریتانیا، لندن. 1121برداری از کار محمدی توسط رضا عباسی، حدود نگی در دسب، نسخهجوان فاخر با جُ . 1

 (96و  ،1816آژند، مأخذ   )

 

ی سودآور، ، مجموعه1116، رقم مشقه آقا رضا، حدود جوان با عمامه قرمز، نشسته با بطری و جام شراب در دسب. 2

 .تگزاس، آمریکا

 (91، و همان، مأخذ   )
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 ی سودآور.قمری، مجموعه 1111جوان نشسته، رقم مشقه کمترین رضا، حدود . 8

 (111، و  همانمأخذ   )

 

کشته شدن سلطان بایرک به دسب شاه اسماعیل، منسوب به معین مصور، برگی از کتاب عالم آرای شاه اسماعیل، . 7

 قمری. 1116

 (11، و 1819، خلج امیرحسینیمأخذ   )
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 قمری. 11ی صورت جوان، محمد قاسم، سده . 6

 (66، و همانمأخذ   )

 

توان آن را از حدود سده یازدهم رقم این دستنویس مخدوش اسب ولی می ،خاقانیتحفةالعراقین  جلد دستنویسی از. 6

 www.mirasmaktoob.ir نمایاند.به شیوه زیر کی را می "گل و مرغ"ای از نقاشی هجری دانسب. این جلد نمونه
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 سازی مجنون و وحوش بیابانی، مو نا آقامیرک اصفهانی.. مجلس1

 (286، و 1816مأخذ   )آژند، 

 

 . مرد ساقی با لباسی از پرندگان، رضا عباسی، مرقع گلشن.1
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 (66، و 1819مأخذ   )خلج امیرحسینی، 

 

 ری.قم 1187الدین سمنانی، رضا عباسی، .  صورت درویش غیاث9

 (188، و 1816مأخذ   )آژند، 
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 قمری. 1122عاشق و معشوق، رضا عباسی، . 11

 (66و همان، مأخذ   )

 

 قمری، محفوظ در موزة بریتانیا. 1161از مثنوی هفب اورنگ جامی، « پیرمرد و جوان». معین مصور، 11

 (211و  همان، مأخذ   )
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 ، مجموعة صدرالدین آقاخان، ژنو.قمری 1166، «گذشتن سیاوش از آتش». معین مصور، 12

 (212و همان، مأخذ   )
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 ،  کتابخانه و موزة بریتانیا، لندن.«مجلس سازی مجادلة طبیبان».  مو نا میرک اصفهانی، 18

 (289و همان، مأخذ   )

 

 ونخوار.انگیز هژبر خهای هراسهای سرمسب فارغ از نعره، غزال«مجموعه دل افگار». مو نا میرک اصفهانی، 17

 (281، و همان، مأخذ   )
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 قمری. 1122، «تیمور در حال تماشای مورچه» . رضا عباسی، 16

 (216، و 1811مأخذ   )سودآور، 
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 ا سرار.، مخزن«حکایب یعقوب».  رضا عباسی، 16

 (.216و همان، مأخذ   )
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 ، مخزن ا سرار.«سلیمان نبی». رضاعباسی، 19

 (.212مأخذ   )همان، و 

 

 
 

 ، گلستان سعدی.«جدال سعدی با مدعی». .رضاعباسی، 21

 

 (.219مأخذ   )همان، و 

 

 

 فهرست منابع متن:

ها، نشریه (، پارادوکس شکل انسان در نگارگری مکتب اصفهان با تأکید بر تک نگاره1816سین)ابراهیمی ناغانی، ح-1

 .11، و81هنرهای زیبا، شماره 

 (، نگارگری مکتب اصفهان، تهران، فرهنگستان هنر1816آژند، یعقوب )-2

 المعارف هنر، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اس می. (، دایره1816پاکباز، رویین ) -8
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 (، آشنایی با مینیاتورهای ایرانی، ترجمه حسین نیّر، تهران، بهار.1869پوپ، آرتوراپهام )-7

 (، سیر و صور نقاشی ایرانی، ترجمه  یعقوب آژند، تهران، مولی.1811پوپ، آرتور اپهام )-6

نشریه ماهنامه حافظ،  ( تاویل در محتوا و شکل آثار نگارگری ایرانی در دوره اس می،  تهران،1819جعفری، حمیده ) -6

 .11، و11شماره 

 (،بنیانهای مکتب نقاشی اصفهان، تهران، فرهنگستان1891جوانی. اصغر )-1

 (، رموز نهفته درهنر نگارگری، تهران، آبان.1819خلج امیر حسینی. مرتضی )-1

رانی، تهران، کتاب ماه (، حکمب نوری سهروردی و تأثیر آن بر نگارگری ای1811خوش نظر. رحیم و محمدعلی رجبی. ) -9

 86هنر، و

 ، تهران، دانشگاه تهران.26و  27و  12نامه )زیر نظر دکتر سید جعفر شهیدی(، جلد(، لغب1881دهخدا علی اکبر) -11

 (، هنر دربارهای ایران، ترجمه  ناهید محمد شمیرانی، تهران، کارنگ.1811سودآور. ابوالع ء ) -11

 فر، تهران، مؤسسه مطالعات هنر اس می.ی ایرانی، ترجمه  مهناز شایسته(، نگارگر1811کنبای. شی ) -12

 (، دوازده رخ، ترجمه  یعقوب آژند، تهران، مولی.1811کنبای . شی  ) -18

 (، نقاشی ایرانی، ترجمه  مهدی حسینی، تهران، دانشگاه هنر، تهران.1819کنبای، شی  ) -17

 ی خیال، ترجمه  پرویز مرزبان، تهران، فرزان روز.(، باغها1811کورکیان.ا.م/سیکر.ر.پ )-16

 (، هنر در گذر زمان، ترجمه  محمدتقی فرامرزی، تهران، آگاه.1817گاردنر. هلن)-16

 (، تصوف اس می و رابطه انسان و خدا، ترجمه  محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن.1812نیکلسون. رینولد ا )-11

 نا )مجموعه مقا تی پیرامون هنرهای سنتی(، تهران، سوره مهر.(، جستجوی مع1819یاوری.حسین )-11

 فهرست منابع تصویر

 ( نگارگری مکتب اصفهان، تهران، فرهنگستان هنر.1816آژند. یعقوب )-1

 (، رموز نهفته در هنر نگارگری، تهران، آبان.1819خلج امیرحسین. مرتضی)-2

 ترجمه   ناهید محمدشمیرانی، تهران، کارنگ.(، هنر دربارهای ایران، 1811سودآور. ابوالع ء)-8
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