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  128 ات:صفح تعداد          02/09/1395 دفاع: تاریخ

  :چکیده

ر جایگاه دم از مکاتب هنر نگارگري در ادوار گوناگون تاریخ ایران افتخارات بسیاري خلق نموده است که هر کدا      

د. مکتب رده انکهر کدام از مکاتب را توصیف  ،ید مختلفگران، از زوایاي د خود حائز اهمیت فراوان است. پژوهش

نر و هخود  جالیري از یک طرف میراث دار مکاتب مغولی و پیش از مغولی بوده و از طرف دیگر بنا به اقتضاي

و با  داشته ي طراحی را پدید آورده است که مولفه هاي خاصی، نوع جدیدي از شیوههمچنین اقتضاي زمان خویش

به فنون  رداختنها قابل شناسایی است. شاهکارهاي ادبی، توأم با تصویر سازي و نگارگري و همچنین پاین مولفه 

ي شتهوران گذباعث شده که نسبت به دهاي متنوع و اهمیت دادن به فنون کتاب آرایی  تشعیر و استفاده از رنگ

ع ّثر از نوند که متأجالیر خلق نموده اآل آل اینجو در شیراز، سبک متفاوتی نسبت به  خود نقاط عطفی داشته باشد. 

، مکتب حکومت و طرز تفکر حاکمان این دوره است و نوعی تمایل به عرق ایرانی باعث شده است که در این

ت و ا اهمیب ،ساسانی بارز باشد و افراد و پیکره ها و حتی حیواناتهخامنشی و خصوصیات دوره هاي شاهنشاهی 

کتب مانند م ،هاي گرم و طبیعی استفاده شود. همچنین در این دوره ند و از رنگظرافت بیشتري نشان داده شو

و در  فتهگراوان تجاري سازي کتب رونق فر همچنین، و ادامه داشته فنون کتاب آرایی ،بهتر از آنشاید جالیري و 

وره و هر د ه هايگري نگارپرداختن به نوع تصویر شاهنامه هاي کوچک این دوران این مسئله به اثبات می رسد.

ت به هر نسب یاديزتوان اطالعات با معرفی بیشتر آثار هر دوره می بسیار مهم است و ،ها با یکدیگر آن يمقایسه

ن آطی مصّور خنسخ  هکبهتر بتوانند هنر نگارگري این دوران را هندگان و خوانندگان قرار داد تا سبک در اختیار پژو

  بشناسانند.شناسایی نموده و ارزش معنوي و مادي آن را  ،نددر اقصا نقاط جهان پراکنده ا ها،
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   تشعیر ،مکتب شیراز
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 مقدمه  -1-1

هاي زمـینهبا توجه به تحّوالت این دوران در سرزمین ماست.  مهمترین ادوار تاریخ از یکی دوره اسـتیالي مغوالن

تهاجمات ترکان به ایران از  .عنوان نقطه ي عطفی در تاریخ ایران یاد کرد به آن توان ازمی ،سیاسی، فرهنگی و اقتصادي

اقوام ترك  استقرار به تهاجمات منجر این هیچگاه ، ولیشددر نـاحیه ي شـمال شـرقی ایران آغاز  م میالديسده ي چهار

اسـتقرار بیگانگان در سرزمینهاي  .فرهنگ و تمدن ایرانی را پذیرفتند ،ایـن اقـوام که نشد؛ مگر زمانی در میان ایرانیان

؛ پذیرش آن داده باشند اقوام از صافی فرهنگ ایرانی عبور کرده باشند و تن به ینگشت که اتنها زمـانی مـیسر می ایرانی

انگیز و بـرق آسا و آنچنان هراس چـنان لیکن تـهاجم مـغوالن به ایران از این امر مـستثناء بـود؛ زیـرا یورش مغوالن

 ).38: 1376نی، ( اقبال آشتیا نمود، بالیی آسمانی میویـرانگر بـود که در نظر مردمان

 حمله ي ه..ق یـعنی شروع 616از سال - توان به سه دوره مشخص تقسیم کرد: الفحضور مغوالن در ایران را می

است و باید دوره ي قـتل و غارت و تخریب و  ه..ق که سـال عـزیمت چـنگیز از ایران 619ایران تا سـال  چنگیز به

مغول از مغولستان، یک نفر را مستقیما بـه  هاي مدت خان این ه..ق که در 653 تا 619 از سال- ب .شود ایلغار نامیده

یعنی از  ،ه.ق 736تا  ه..ق 653از سال  - فرستادند. جمی براي اداره ي امور ایران و سرداري قـشون ایران عـنوان حاکم

دوره  .و سعید آخرین ایـلخان مـغولی ایراناب ورود هالکو خان به ایران و تشکیل دولت ایلخانیان تا مرگ سلطان سال

پدید  منجر بهو  باعث شد این سرزمین ه.ق) تحوالتی را در736 تا ه..ق 616ساله ي حکومت مغوالن بر ایران ( 120

 اهل دینی مغوالن منجر بهساز لحاظ فرهنگی، ت تاثیرات ژرفی داشت. الت آینده ي ایرانآمدن وقایعی گردید که در تحوّ 

آن، رشد  دید آمدن نوعی آزادي دینی در ایران شد که به نوبه ي خود این آزادي دینی دستاوردهایی داشت. از نتایج مهمپ

طریقت هاي صوفیه به تشیع است. از دیگر نتایج این دوران، دستاوردهاي  هايآن نـزدیکی دیدگاه دنـبال تصوف و به

 الدین رشید جوینی، خواجه خینی همچون عطاء الملکنویسی و ظـهور مورّ ختاری رشد شاهد است. در این عصر فرهنگی

فضل اهللا همدانی، حمد اهللا مستوفی،...و در زمینه ي ادبیات نویسندگان و عـرفاي بـزرگی چـون موالنا جالل الدین بلخی، 

 ).39: 1376اقبال آشتیانی، (  اي و...هستیمشبستري، اوحدي مراغهشیخ اجل سعدي، شیخ محمود 

؛ مشروعیت دینی نیز بهره گرفته شوداز زمان غازان خان و رسمیت یافتن اسالم در حکومت ایلخانی تالش شد تا از 

اما مشروعّیت چنگیزي همچنان بیشترین اهّمیت را داشت. با بر افتادن حکومت ایلخانی و در نبود فردي برخوردار از 

گان، نیروهاي متعّددي با خاستگاه هاي قدرت متفاوت بر سر کسب قدرت هالکویی مورد توافق هم –مشروعّیت چنگیزي 

در چنین فضایی بود که حکومت هایی همچون سربداران،   و تصاحب قلمرو ایلخانان به رویارویی با یکدیگر پرداختند.

در تالش براي  هریک از این حکومت هاي محّلی و آل جالیر سر بر آوردند. آل کرت، آل اینجو، آل مظفّر، آل چوپان



 
 

 –اثبات شایستگی حاکمّیت خویش به بهره گیري از منابع مختلف مشروعیّت سیاسی روي آوردند که مشروعّیت چنگیزي 

در این میان، مشروعّیت ایرانی از دیگر مبانی  هالکویی،  مشروعّیت دینی و حّق حاکمیّت موروثی محلی از آن جمله بودند.

این امر از راه هایی چون تأّسی به مفاهیم و  ش، بهره گیري از آن را مّد نظر داشتند.بود که که این حکومت ها، کمابی

 –الگوهاي باستانی ایران، همچون فره ایزدي و همانند سازي با پادشاهان ایرانی و به کارگیري اسطوره هاي حماسی 

  ).84:  1393 ،( عبّاسی و راضیپهلوانی ایرانی در ادبیات سیاسی انجام می شد 

 تعاریف -1-2

 نگارگري  - 1-2-1

این  سقوط ساسانی و ورود عرب به خاك این کشور است. ایران، ي ترین رویـداد در تـاریخ سه هزار سالهمـهم

مذهبی جانشین مذهبی . دیپایان بخش هخامنشی آغاز شده بود،ي  به هزار سال ابر قدرتی ایران که با سلسله ،فروریزي

عالم هستی  ي یک خدایی هستند و اداره ،هر دو که آن براي مشابه، و از جهتی متفاوت است.که از جـهتی مـشابه  گردید

 امّا تغایر .باز تفاوت چندانی با او ندارد گیرد،ابلیس که در مقابل اهریمن قرار می؛ دانندرا به دست پروردگار قادر متعال می

ان که تا آن تاریخ نزدیک به دو هزار سال ماجرا و زیروبم را بدیهی اسـت کـه میان کشوري چون ایر دو فرهنگ است. در

(اسالمی ندوشن،  داردتفاوت نمایانی وجود  نهد،روزگار می ي صحنه به که به تازگی پاي ،با عرب ،بود پشت سرنهاده

1377 :50(. 

در کشور  و آل بویه،هاي مـحّلی چون طاهریان و صفاریان و سامانیان حکومت آمدن عـّباسیان، روي کار پس از

اي اوضاع و احوال بـه گـونه تر نهضت فرهنگی بود کـه نـقش اوّل را بر عهده گرفت.ازآن مهم ولی استقرار یافتند،

 .)51: 1377(اسالمی ندوشن،  گردد چـرخید که نوعی سـیادت فـرهنگی جانشین سیادت سیاسی

تکوین زبان  است. اولی، ترین قرن ایران بعد از اسالمکه مهم ،دادبزرگ روي ي  دو حادثههجري،  قـرن سوم در

 که سـند اصـالت و ضامن است شاهنامه پیدایش ،دیگريکردند؛ وجود پیدا  زاراب مردم ایران، ،آن کمک به فارسی دري که

 دم ایرانبه مرگرمی  و دل تکیه گاه تسّال، طی این هزار سال، . این دو چیز،گرفتحیات ملّت ایران قرار ي  ادامه

 .)51: 1377(اسالمی ندوشن،  اندبخشیده

 ایرانی هـنر کـه آنـجایی از و نگردیده روشن مشخص، طوربه هنوز اسالم، از پس نگارگري هايمایهبن و هاریشه

 است دهنـبو تأثیربی نیز اسالم از پس هاينگاره بر تردیدبی است؛ بوده مختلف و ملل و عام و خاص زد زبان ردورهه در

  .)38: 1387(یگانه و معمارزاده، 

خویش  مخصوص بندي،نمایی و پرسپکتیو، بدون سایه روشن و قالببدون حـجم بدون فضا، ایران، هنر نگارگري

اند کـه دست یازیده الهیذرات نور  )یی(کیمیا میایییبه نـوعی از تـعالی ش ،که واضعان آن ،واقعیت است و گواهی بر این

  .)39: 1387(یگانه و معمارزاده،  شده است مـحبوس تصویري  تـوده در



 
 

. باالست نهد کـه درحقیقت تجلی بهشت برین یا عالمرا پیـش رو مـی اندازيچشم، خود آثار گارگر ایرانی درن

 و ها ضفاصله گرفتن از عر ، طور کـلی نوري از سمت و سویی معین و به منبع و عدم توجه به یک »پرسپکتیو« حذف

ساختار  ، (نگرش از بـاال به پایین) دید کبوتريي  درخشان و برگزیدن زاویه هايرنگ از استفاده پرداختن به جوهر شئ،

و  دیگردیی ایرانی متأثر از مبانی هنر غربنقاش، صفویه به بعد ي هر چند که از دوره؛ نقاشی ایـرانی را پی ریـخته است

 .)66: 1371(مجرد تاکستانی، د شوهر روز بیشترمی این تغابن

  مکتب - 1-2-2

 ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یتحوالت فرهنگ ریاست که تحت تاث يو حرکت هنر انیجر کی ي،هنر مکتب یا جنبش

 نی. اکشاندیاز هنرمندان را به تفکر و عملکرد مشابه م یگروه ی،مدت يو برا ردیگیشکل م گریعوامل د ایو  یاسیس

باشند.  دارینسبتاً پا ایمدت کوتاه توانندمی هاآن ي دهندهوجود آورنده و توسعهبه يهانهیو زم انینها بسته به بجنبش

 ایشوند  جیرا هنري، ي رشته کیخاص و تنها در  ییاجغرافی ي منطقه کیممکن است در  يهنر يهاجنبش نیهمچن

  )1381(سحاب،  دهندخود قرار  ریهنر را تحت تاث يایاز دن یعیبخش وس ،ریصورت فراگبه

 یبا ابتکارات رانی، هنر ابعد از ظهور اسالم ۀیاول و در قرون آغاز شده بعد از اسالم از قرون ،یرانیا ينگارگر مکاتب

 صحفم بیو تذه نیتزئ و به نوشته یرانیمبتکر ا را هنرمندان میکر قرآن يهانسخه نیو بهتر افتهی تداوم یعرب در خطوط

 آنها را به يبند بیترک يهاو گردش ییو ختا یمیاسل يو طرحها قرآن و سرلوحۀ یحواش ي. طالکاراندپرداخته فیشر

 براساس ینقاش وابتکار بود که ابداع نیا ودر ادامۀ کردند ابداع انیرانیا م،ینامیم »زهیلیاست«را  آن امروزهکهیمخصوص وةیش

  )/http://seeiran.ir(  افتی رواج زیها نو نوشته تبک متن

  بیان مسأله -1-3

آل جالیر با اینکه در زمانه اي وارد صحنه سیاسی شدند که شوریدگی و پاشیدگی  سیاسی بر ایران حکم فرما بود ، 

هم و غم خود را مصروف ولی توانستند در این عرصه لجام گسیخته، دربار ادب گستر و هنر پروري پدید آورند و تمامی 

پیشرفت هنر و ادب کنند و این البته در سایه الهام پذیري از سنت سابقه این هنر ها بود که قلم و شمشیر با هم اختی در 

شیخ حسن بزرگ موسس این سلسله اساس دولت بالنسبه معتبري را ریخت و فرزندان او . خور تحسین یافته بود

و هنر پروري شهره شدند و در زمان آنها بود که مکتب نگار گري تبریز رونقی بخصوص در شعر دوستی و هنرمندي 

  ).84: 1382( آژند، یعقوب،  بایسته یافت

به گفته معین الدین نطنزي: در زمان حکومت سلطان اویس، آذربایجان رشک بهشت بود و سپس از مصوران و   

(نطنزي، م را نام می برد که در زمان او به هنرمندي شهره بودند حاجی بند گیر و عبدالرحی ،عبدالحی و از کاتبان ،اشاننقّ

166:1345.(  

ه.ق تبریز را گشود و در ربع رشیدي استقرار یافت و از این زمان به بعد تبریز همواره  759شیخ اویس در سال  

  ). 359:1336؛ حافظ ابرو،  480/  3:1353( خواند میر، مقر و تختگاه او بود 



 
 

یت و ه حماو به تصویر گري و خطاطی راه باز سازي کتابخانه سلطنتی را گشوده و در پی آن بعشق و عالقه ا

  ).85: 1382( آژند، یعقوب،  پشتیبانی از نقاشی و نقاشان و خطاطی و خطاطان پرداخته است

ا یلخانان روره انظام پیشین د ،از آثار بر جاي مانده از مکتب آل جالیر پیداست که نگار گري این دوره بتدریج

خته  رها سارا کامالً ه قبلیهاي تقریباً خام و ناپخته دور ترکیب بنديیعنی  ؛وانهاده و به نظمی یک دست روي نهاده است

 نگاره ها ن امضاءآاوضاع کتاب آرایی به سبک جدید با انجام دادن تشعیر در این دوره متحول می شود که متعاقب است. 

  ). 88: 1382( آژند، یعقوب،  می شود ست که به این دوره نسبت داده

ود. او بتکر بمقلمرو هنري بغداد و تبریز در طول دوره حکومت سلطان احمد جالیر فوق العاده خالق، نوآور و  

عبدالحی  قاشی ومیراث دار گروهی از هنرمندان خالق از جمله استاد شمس الدّین،  شاگرد احمد موسی استاد مسلّم ن

امل کمهارت  احمد خود مراتب علمی شعر و موسیقی را پشت سر گذاشته و در زبان عربی و فارسینقّاش بود. سلطان 

زیر نظر  اشی راداشت. گفته می شود در کنده کاري و حکاکی روي مهرها و نقاشی کردن مهارت کامل داشته و اصول نقّ

ز وان یکی ابه عن احمد، به دستور او که استاد عبدالحیّ فرا گرفته بود. علی رغم تشّنجات سیاسی دوره حکومت سلطان

 وان خودش،مله دیبزرگترین حامیان هنرمندان در طول تاریخ هنري ایران، تعداد قابل مالحظه اي از کتب ادبی و از ج

   .)20: 1379(خزائی،  تصویر گري و کتابت شد

نقّاشی پی برد. این نسخه خطی با دیدن دیوان اشعار فارسی سلطان احمد، می توان به عالقه شدید او به شعر و 

شگفت آور تنها دیوانی است که در بر گیرنده ي یکی از قدیمی ترین طراحی هاي حاشیه کتاب بوده که داراي تصاویر 

بسیار زیبایی از طبیعت، اشکال انسانی و حیوانی است. در آخرین صفحه این دیوان به تاریخ کتابت و کاتب آن، میر علی 

مارتین  - آر - توسط اف ،م1912این دیوان در سال ه.ق کتابت شده است، اشاره دارد.  805ن تبریزي که در رمضا

،  2سالتر- و اچ 1اخیرًا دبورا کلیمبرگ.  نگتون سپرده شدیواش به گالري هنري فریر ،م1932سال  دراستانبول خریداري و در

شق عطار از منطق الطّیر اختصاص دارد. هاي این دیوان به تجسم صحنه هایی از هفت وادي ع معتقد هستند که طرح

هنرمند (عبدالحی) هر کدام از طراحی ها را به تصویر یکی از هفت وادي عشق (طلب، عشق، معرفت، استغناء، توحید، 

  ).21: 1379(خزایی، حیرت، فقر و فنا ) مصوّر کرده است 

 مین اتابکد (ششر نیامد. ابوبکر بن سعسرزمین فارس به هنگام یورش مغوالن، مانند دیگر بالد ایران به تصرف د

انروایان اب فرم) با هالکو خان سازش کرد و بدین ترتیب سرزمین فارس را مصون نگه داشت. اینجویان که از اعق1فارس

نسبی  ز ثباتزیر دست ایلخانان بودند پس از اتابکان در فارس به حکومت رسیدند. تا زمان حمله تیمور، شیراز ا

اي هبا سنت  شیراز محل تجمع هنرمندانی شد کهبراي رشد و اشاعه فرهنگ پدید آمد.  بستر مناسبیبرخوردار شد و 

صور سازي ا در مرهنري پیشامغولی آشنایی کافی داشتند. کارگاه هاي شیراز تحت حمایت امیران اینجو، فعالیت وسیعی 

  .)38 :1388(رمضان ماهی و بلخاري، متون ادبی و به خصوص شاهنامه آغاز کرد 

                                                           
1. Deboora klimberg 
2. H-salter 



 
 

در این میان چند کارگاه کتاب نگاري غیر درباري نیز در شیراز فعالیت میکردند. شماري از نسخه هاي مصور 

کوچک اندازه اي که از این کارگاه ها بیرون می آمدند به هند، ترکیه و برخی نواحی ایران صادر می شدند. بدین طریق 

(  تأثیر آن را در نگارگري درباري هند باختري می توان تشخیص داد سبک نگارگري شیراز به نقاط دیگر راه یافت و مثالً

  ). 69: 1379پاکباز، رویین، 

محققان براي توضیح این مکتب هنري که در عهد حکمرانی خاندان اینجو در شیراز به وجود آمد، غالباً از عناوینی 

مناسب تر و دقیق  ،کنند و همانا نام  سبک اینجواستفاده می  »مکتب شیراز در عهد سالطین اینجو«یا  »سبک اینجو«چون 

عالوه بر این، وجود این مکتب  .تر است، زیرا شیراز بعد ها به دفعات به مرکز مکتب خاصی در نقاشی ایران مبدل گشت

نقاشی ایرانی در  هاي به دوران حکومت سالطین اینجو محدود می گردد، زیرا پس از سرنگونی خاندان اینجو، ویژگی

از شدیدًا تغییر یافت و تأثیر سبک اینجو تنها در بعضی مناطق، در نگاره هاي نیمه دوم قرن هشتم ه.ق مشاهده می شیر

 . ) 56:  1382( آدامووا،ا.ت شود 

در حالی که در مکتب جالیري به ریزه کاري ها و نمایش طبیعت و منظره اهمیت بیشتري داده می شود و درختان، 

بخش بزرگی از تصویر را اشغال می کنند، در مقابل، در سبک ایجو به تصویر انسان و حیوانات کوه ها، آسمان و غیره 

 1375(تجویدي،اهمیت بیشتري داده می شود و این عناصر مهم ترین بخش فضاي نقاشی را در سبک اخیر پر می کنند 

:85.(  

 در که خط، یک روي نه قراردارند، هم روي رب گوناگون سـطوح در مـنظره متن در اشیاء و افراد ،ي اینجو شیوه در

 بیشتري توجه با شیراز در ولی رفتمی کار بـه تـبریز در قـبالً فضاسازي از شیوه این. بودیم آن شاهد پیشین، هاي سبک

 .)117: 1382 فر، شایسته(  یافت رواج هماهنگ صورتی به دوبعدي فضاي با تناسب ایجاد با و

 هنر سّنت  مستقیم يدنباله شود،مـی مشاهده وفور به ایـرانی مـینیاتور در کـه نقره و طـال چون اتیفـلز کاربردن به

 ).165- 180: 1389 وان، ماه و یاحقی( رود، که در آثار سبک اینجو مشهود استمی شمار به مانوي

  سوال هاي تحقیق -1-4

  ورت بوده است ؟سیر تحوّل مکاتب نگارگري آل جالیر و آل اینجو به چه ص

  هر کدام از این مکاتب داراي چه شاخصه ها و خصوصیّات منحصر به فرد است ؟

 چیست؟دالیل وجود افتراق این دو مکتب تفاوت ها و تشابهات این دو مکتب و 

 فرضیه هاي تحقیق -1-5

ت به مکتب شیراز برخی وجوه افتراق در این دو مکتب دیده می شود، از جمله اینکه مناظر در مکتب تبریز نسب

بیشتر است. ترکیب رنگ ها، سبک طراحی، حرکت قلم براي ترسیم نقوش در هر کدام از این دو مکتب داراي کیفیّتی 

  متفاوت است. 



 
 

بازگشت به سبک هاي ایران باستان و استفاده از دیوارنگاره هاي پیش از اسالم، همچنین تلفیق تصویر و نوشته و 

 ی در سبک نگارگري اینجو مشهود است.استفاده از قاب هاي پلکان

اعتبار بخشی به شغل نگارگري و ثبت امضاء نگارگر در پائین تصاویر، براي اولین بار، از دوره جالیري دیده می 

  شود.

با وجود اینکه این دو مکتب ریشه در فرهنگ و هنر غنی ایران دارند، اّما تأثیرات هنر ایران باستان را بر مکتب شیراز 

  .می توان مشاهده کرد بیشتر

اوضاع سوق الجیشی و جغرافیایی هر کدام از مکاتب تبریز و شیراز بر نوع تکنیک و شیوه ي طراحی طراحان و 

  اساتید تأثیر گذار بوده است.

  اهداف مشّخص تحقیق -1-6

ه ایلخانی و با اشاره به یک سري خصوصیّات مکاتب تبریز و شیراز و ذکر اوضاع سیاسی،  فرهنگی واجتماعی دور

ملوك الطوایفی و همچنین پراکندگی کتب نفیس از این دو مکتب در اقصا نقاط جهان،  الزم است نسبت به شناخت و 

مقایسه این دو سبک از زوایاي مختلف مانند  مذهبی،  شیوه هاي کاربرد انواع رنگ ها،  استفاده از مواد اولیه نقاشی،  

اقدام گردد؛ و  موجود نسخه هاي خطی و مصوّر مچنین شناسایی و معرفینوع قاب بندي ها و ه ،نگارششیوه ي 

 روي دانش پژوهان گذاشته شود. موضوعات بدیع و نو،  از این مکاتب، فرا

  کاربردهاي تحقیق -1-7

گرچه در وادي بیکران نگارگري به صورت کلی و جزئی و تشریح شاهنامه ها و نگاره هاي کتاب ها، بسیار قلم 

و موضوعی  کامل ه و از زوایاي مختلفی به آن پرداخته شده است، اما آنچه بتواند این دو مکتب را به صورتفرسایی شد

در کنار یکدیگر بسنجد، نیامده است. اینطور می توان گفت که اتابکان شمال غرب و جنوب ایران که هر دو از بازماندگان 

وده اند که این میتواند دالیلی را در پی داشته باشد و کشف و ثبت ایلخانان بوده اند در عرضه هنر دو راه متفاوت را پیم

هنري این مرز و بوم را  –باستان شناسی خاص خود را خواهد داشت و اندوخته هاي فرهنگی  –این دالیل اهمیت هنري 

نسخه هایی از  کهدر موزه هاي ایران و جهان مختلف  آثارخصوص در این راستا گریز به ه ب هرچه غنی تر خواهد نمود.

  نگارگري هاي این سرزمین را در دل خود جاي داده اند اهمیت موضوع را هر چه بیشتر جلوه گر می کند . 

  روش انجام تحقیق -1-8

 ،در این پروژه، کالً روش کتابخانه اي و اینترنتی و مراجعه به مقاالت استاندارد و موزه ها مد نظر است. در این راستا

 ها، از منابع اینترنتی معتبر جهت دانلود و استفاده از آنها بهره گیري خواهد شد. ودن اصل کتابدر صورت موجود نب

   بیشتر مد نظر است. ،استفاده از تصاویر موجود در کتب و یا موزه ها در تشریح و بیان حاالت و اسلوب کاري



 
 

  پیشینه تحقیق -1-9

ست که گران و اساتید مختلف صورت گرفته ا ژوهشپژوهش در باب هنر نگارگري از زوایاي مختلف و توسط پ

 به هدف باشد. نیلمی تواند راهی جهت ، پایان نامه ي توّسط نگارندههم گرایی آنها 

 تب بود کهر این مکداشاره میشود:  »)مکتب نگارگري بغداد ( آل جالیر « در مقاله اي از دکتر یعقوب آژند باعنوان

 لی تبریزيمیر ع وسیلهه چه زیباتر از خوشنویسی براي کتب ادبی غنایی یا تغزلی بخط نستعلیق از براي بهره گیري هر

نجوي را ظامی گو نیز صحنه هاي عاشقانه و غنایی از مثنوي هاي تغزلی همچون خمسه خواجوي کرمانی و ن ؛اختراع شد

  ). 83: 1382( آژند،  که مربوط به این مکتب است، تشریح می کند

، تشریح شاهنامه شاه طهماسب، به نگاره هایی از مکتب 1از استوارت کري ولچ  of kingsKings bookدر کتاب 

تبریز مانند نگاره بهرام گور در ایوان طالیی و نگاره سلطان یعقوب بیگ و مالزمان ( موزه توپ قاپو استانبول ) و نگاره 

 کلیولند ) اشاره میشود که در نوع خود بی نظیرند بهرام گور در حال مبارزه با اژدها مربوط به شاهنامه دموت ( موزه هنري

(cary welch, stuart, 1976: pp36-38).  

 وبمنس، نگاره اي به نام کشاکش در جنگل  Persian drawings in the metropolitan museumدر کتاب 

   (Swietochowski, Lukens &Babaie, 1989: p12) به دوره آل جالیر دیده میشود که از نظر نوع طراحی کم نظیر است

گارگري در نن تبیین بررسی چگونگی ترکیب نوشته و تصویر و خاستگاه آ«ی در مقاله اي به نام دکتر محسن مراث

 پردازد و ینجو میابه نوع نظام ترکیب بندي و قاب تصویر پلکانی در نگاره هاي مکتب آل  »جومکتب شیراز دوره آل این

شان ه  خاطر نن مقالاین دوره و مقایسه آن با شاهنامه دموت اشاره میکند، ایشان در ای همچنین به نوع شاهنامه نویسی

ی ره ایلخانا که دورهایی چون جامع التواریخ خواجه رشید الدین همدانی این واقیعیت  میکنند که: مالحظه تصاویر کتاب

  ).47:  1391(مرآثی، از سلجوقی فاصله گرفته است، به ثبوت میرساند 

مطرح  يگر لیتوسط بـاز 1961در سـال  يمـرکز يایآس يهانگاره واریبا د نجویا یارتباط نقاش هینظر ،بارنینخست

: 1386اري، (زنهشد قیتصد زینی چفسکیلوکنز سوئ يو ماری روانیش انیکیمل ن،سیا لیچون ام ینیو توسط محقق شد

131(.   

یان از این م انی در مکتب تبریز و شیراز موجود است کهپژوهشی زیادي در زمینه هنر نگارگري ایر پیشینه هاي

ه کتب با مراجعه برد که کتاب موزه هاي مختلف اروپا و امریکا که در بردارنده نسخ اصلی هستند، غنی تر بوده اما نیاز دا

به  د و صرفاًیررت گتاریخی معتبر، در مورد اساتید نگارگري، تاریخ وقوع  و تفسیر صحنه ها کار بیشتر و دقیق تري صو

  نوشته ها و تفاسیر یک نویسنده یا موزه دار اروپایی یا آمریکایی بسنده نشود .

    

                                                           
1-stuart cary welch 



 
 

  

 

 

 

 

  

  فصل دوم

  نگارگري و مکاتب آن

  ( مبانی نظري پژوهش)
  

 

  



 
 

  دمهقم -2-1

یعنی  ودن،دهد که تجرید و انتزاع در معناي مجرد بهاي قـبل از اسالم نشان میبررسی و تحقیق در نـقاشی        

 نمادپردازي،و  نگاري (استیلیزاسیون)چکیده توان گفت:طوري که میبه ناب و خالص باشد، که از زواید تهی باشد،چیزي

نگار طبیعت، از اسالم یا نقاش دوران باستان قبل نقاش ترین روزگار در هنر تصویري این سـرزمین مـعمول بود.از کهن

بـه نمایش چند  ،او براي رسانیدن مفهومی خاص ؛نداشت موجودات و تقلید از ظواهرچیزهاگـرایشی به  نـبود و اسـاساً

  ).88: 1388(ساداتی،  کردمی بسنده ویژگی و بازشناختی از چیزها

 در وسیع تمدّنی با بزرگ امپراطوري دو پیچید، عـربستان جـزیره شبه در اسالم پیامبر تـوسط توحید پیام هنگامی که

 سال در عراق شد؛ فتح سوریّه هجري 14 سال در. رم امپراطوري و ساسانی امپراطوري :داشتند فّعال حضور آن گیهمسای

می  پیدا ادامه غرب و شرق در اسالمی فتوحات دامنه ي و هجري 20 سال در ایران و سال همان در هجري، مصر 15

: 1363(حاج سید جوادي،  درآمد توحید پرچم زیر بـه آن روز سرزمین هاي از نیمی قرن، نیم از کمتر در بطوري که کرد؛

240.(  

 خالیق تحمیق جهت قدرت مندان، دست در ابزاري به مثابه ي عرب جاهلّیت زمان در که هم پیکرتراشی و نقّاشی

 به کار مردم شرك با ارتباط در ايگونهبه که اثري هر و بود شده تحریم شدیداً  داشت، رواج »بت«به عنوان  و رفته به کار

 شبه از که مسلمانان و اصحاب براي بود الگوئی پیامبر (ص) ساده ي زیست .گشتمی نابود و تـخریب شدمی گـرفته

ایـن  بـود، تا انسان سازي هنر که بودند پرداخته اصـیلی هـنر بـه روزگار آن در مردم .بودند نگذاشته بیرون پاي جزیره،

 در مؤمنان امیر و مـسلمانان خـلیفه ي بعنوان معاویه و می گیرند اختیار در امویان را خالفت ،پیامبر (ص) مرگ از بـعد که

    ).240: 1363 جوادي، سید حاج( کندمی شروع را شاهانه زندگی و سازدمی کاخ دمشق

 دربـارهاي درباري با رقابت هاي براي شودمی مرکزي است، خالفت مرکز و پایتخت که دمشق زمان، آن در

 وادي در امویان دوران باقیمانده ي قصرهاي در آن را آثار که مصر، قبطیان و رم امپراطوران و ایران پادشـاهان گـذشته ي

 جوادي، سید حاج(  »الطّوبه« کاخ و »المفجر خربۀ«، کاخ »المّشتی«کاخ  ،»عمرا«کاخ  جمله دید؛ از توانمـی بخوبی شـام

1363 :241.(  

کرد.  مشاهده بخوبی توانمی را قبطی و بیزانس، هلنیستی ساسانی، دربارهاي هنر از تلفیقی و التقاط ،آثار این در 

 رسوم نیز و باشد الملک عبد بن ولید شاید که اموي يخـلیفه از تـصاویري از اسـت عبارت که »عمرا«قصر  نقاشی هاي

 نباتی، نقش و برگ و گل تزئینات بر عالوه »المشّتی«قصر دیوارهاي پوشـش و گـنبدها زیـر در انسانی تصاویر و فلکی

 هنر در اسالم، به ویژه از پیـش ایـران تجّسمی هنر در که است اساطیري موجودات و حیوانات تصاویر از هائیبرجسته

 ).241: 1363 جوادي، سید حاج( خوردمی به چشم هخامنشیان

 بوده مسیحیان کلیساي قبالً  که است دمشق اموي مسجد ناهاي تحول یافته بعداز گرایش مردم به اسالم،از بارزترین ب

 و تغییرات هجري 96 و 88 سالهاي بین الملک عبد بن ولید زمـان است و در شده مسجد به تبدیل امویان توسط که



 
 

 ترکیب از مسجد این تزئینات .است شده بازسازي و تمـرّم مـذکور مـسجد و پذیرفته در آن صورت اساسی تعمیرات

 رسـوم اشکال، این بیشتر .است آورده به وجود را اشکالی مختلف، رنگ هاي با که است ايگونه موزائیک کوچک قطعات

 تـأسیس از بلق دوران به مربوط شاید که می شود دیده نیز انسان از تصاویري است؛ امّا معماري و طـبیعی مـناظر و

 جوادي، سید حاج( باشدمی آنان اسالمی بینش و تفکر طرز نشانگر مسجد این به اموي دربار تّوجه .است بوده مـسجد

1363 :244.( 

 آنـان بـه اعتقادي بینش در اسـالم، کـه هنرمندانی تجّسمی، یقیناً، بودند نگارگري هنر این گونهگـسترش کنار در

 مفروشات زنـدگی، ضـروریات و وسائل و یا محیط زیـباسازي و تزئین جهت اینان دنبال حرام باشند. که می دادن اجـازه

 حرمت عدم .آوردند روي نباتی یا و هندسی تزئینی خطوط و عناصر داشـت، به تزئین بـه احتیاج که آنچه و منسوجات و

 .آورنـد بـه وجود جـدید روش و اسلوب تا کنند کوشش ی کرد کهم تـشویق را آنـان این کار، کراهت عدم حداقّل یا و

 کمکم و شد متوّلد تجّسمی هنر از حالل فـرزندي هنرمندان، ایـن مداومت و پشتکار با سـال، چـندین ّطی که بود این

  ).245: 1363 جوادي، سید حاج(گردید  پدیـدار بـشري هنري آثار ترینعظیم از یکی بعنوان تا کرد رشد

 و مـنحنی و مستقیم خـطوط ،هـندسی شکل هاي اقسام و انواع و یا ها، گیاهان درختان، گل برگ از استفاده

 »آرابسک«اصطالحا  آنرا که شد هنري پیدایش باعث شده، خالصه و تجریدي یـا و جمعی، و مجّزا بصورت آنـها تـرکیب

شده خـالصه نوع در یا و هندسی محاسبات و تقسیمات در کـه واندخ اسلیمی طرح هاي آن را بتوان شاید که خوانندمی

 با را خود هنري بیان است توانسته قرن چـند طـول در که وجود دارد خاّصی فـلسفه ي آن، طـبیعی یـا و گـیاهی ي

الگري، فلزکاري، بافی، سفقالی معماري، منسوجات، در یافته، مجال که هرجا در و نماید ارائه بیشتر هرچه قدرت

  ).245: 1363 جوادي، سید حاج( می کند خودنمائی...و

  بویه (مکتب عّباسی) آل يدوره در بغداد مکتب -2-2

 از یکی بغداد بودند، شهر برخوردار ایرانی مـسلمانان حـمایت از که عباسی خلفاي رسیدن قدرت به از پس

 از را آن دوام توانمی و است شده خوانده عباسی یا بغداد مکتب که مکتب این در .گردید نگارگري هايپایگاه نخستین

 از .آمـد وجود به ادبی و علمی، فنی هايکتاب تصویرگري هاينمونه دانست، اولین قمري هجري 656 تا 331

 از یا رنگ، بدون یا ،هانقاشی يزمینه کهاین است  باشد،می بویه آل هنرمندان يکه شیوه، دوره این نقاشی خـصوصیات

 هايسنت و بیزانسی نقاشی تأثیر و اندك ها،کتاب این هاينقاشی در رنگی يمحدوده. است برده بهره کمی بسیار رنگ

  ).73: 1387(ملکی، شود می دیده خوبی به آثـار ایـن در سـاسانی هنر

کتبى ایرانى نامید چراکه از یک سو زیر تأثیر هنر توان منمى ،دیگر مکاتب نگارگرى برخالف را مکتب عباسی        

با  .اندگفته المللى نیزروى این مکتب را مکتب بینازاین است. هنر ایرانى(ساسانى) استیالى در دیگربیزانس و ازسـویى

و با  شد مطرح عنوان اولین مـرکز مـصورسازى کتب در دنیاى اسالمبغداد به ق)،- ه 331-656( روى کار آمـدن عباسیان



 
 

(برکت رضایی و خزائی،  را پى گرفت خود کار و کمتر جنبه ادبى داشتند ،مصورسازى کتبى که بیشتر جنبه علمى و فنى

1391 :70(.      

ها چین و شکن جامه در خصوصبه ،توجهى از پرداخت قابل ،البسه ساده و زیباست. ،هاى این مکتبنگاره 

وام گرفته شده از  ،حیوانات هاى بازنمایىگون و شیوههاى فرشتهبال چنین استفاده از نقوش انارى،بـرخوردار است و هم

از خصوصیات دیگر این  .خوردطبیعت به چشم مى نشانه به شاخه و برگى ،هاهنر ساسانى است و در بیشینه این نگاره

یى گو؛ اندآمیزى شدهطور اجمالى رنگا بدون رنگ رها شده یا بهکه ی کرد هاى سـاده اشارهزمینهتوان به پسها مىنگاره

(برکت  اندبه کار رفته ينوازچشم ها در نگاره اصلى اندك هستند ولى با هماهنگىرنگ .هستند فضا رها در هانگاره که

      .)70: 1391رضایی و خزائی، 

 با را فلکی صـور آن، هاينـسخه يهـمه که است دست در قطع طور به کتاب یک کم دست دوره، همین از

 ايرساله حقیقت در کتاب این .است گرفته مایه حیوانات جهان از یـا اسـاطیر از اغلب و دهدمی نشان ذهنی تصاویر

ت اس کرده تألیف بویهی الدوله بـویه، عضد آل امـیر خـواست در به رازي صوفی الرحمن عبد که است ثوابت به راجع

  ).73: 1387(ملکی، 

 روي از توانمی اما .است نمانده باقی چیزي نـیز سامانی هاينگاره و هانقاشی ایران، از سرزمین در آن سوتر،      

 نـسخه هاينقاشی روي از یا مرکزي آسیاي در هجري سوم سده يشده کشف قطعات در که مانوي هاينقاشی

 هـنر از مـعتدلی حضور آثار، این رسید که نتیجه این است، به شده تکمیل )گرگان(آباد  استر در که »نـامه اندرز«خـطی

 نامه و تصاویر اندز از بعضی بین که این توجه قابل ينکته .سازدمی روشن ساسانی سنت از پذیري تأثیر با را ایالتی

(ملکی،  شودمی دیده سبک در چشمگیري ابور، شباهتنیش چهارم سده هايسفالینه انواع روي بـر مـنقوش هايپیـکره

1387 :73.(  

، »دمنه و کلیله«تا  کرد دعوت سامانی دربار به را هاآن دوم احـمد بـن نـصر که چین نقاشان آثار از است که گفتنی     

  ).73: 1387(ملکی،  است نمانده باقی ادبی، چیزي منابع در سازند، جز مصور را رودکی ي سروده

                                                          

  )   106: 1384برگی از مقامات حریري (تالبوت رایس،  -1-2شکل           



 
 

 
 

  میالدي1237، بغداد مکتب ،نگاره دو دینار از کتاب مقامات حریري -2- 2شکل

https://fa.wikipedia.org  
   

  
  

  التریاق، صحنه اي از زندگی درباري، اوایل سده هفتم، به احتمال موصل، کتابخانه ملی وین -3- 2شکل 

http://www.sid.ir  



 
 

  سلجوقی مکتب -2-3

دوباره تصویرسازى کتاب ارژنگ مانى رونق  ،در این دوره .است نگارگرى اولین مکتب ایرانى در زمینه ،این سبک

ولى تأثیراتى که از  ،چون مکتب عباسى حفظ شدههـم ،هاى سـادهبندىاین مکتب ترکیبدر ي،ردیدا از منظر یابد.مى

وجه عمده تمایز آن با مکتب  ،شده بر این مکتب حاکم (چین) هاى شرق دورو سلیقه (پیش از اسالم) ساسانى عهد نقاشى

 استفاده شده ،زمینه که بـه دلیل جـدا کردن پیکره از پس دارد اى دور سر وجودهاله ،هابسیارى از پیکره در .است عباسى

  ).70: 1391برکت رضایی و خزائی، ( خوردچشم مى به بازوبندى هـستند و بـر بازوها عموماً بـدن تر ازسرها بزرگاست؛ 

آداب و از مشخصه هاي اساسی ترکان سلجوقی در تحول و توسعه هنر ایران، توسعه و گسترش زبان فارسی و 

سنت هاي ایرانی بود. به دلیل حمایت هاي گسترده ي سالطین سلجوقی، سبک و روش خاصی در هنر و صنایع آن زمان 

ایجاد شد. هنرمندان در گستره ي وسیعی از هنرها، شامل کتاب آرایی، سفالگري، فلزکاري، نساجی، معماري و غیره با 

  ).89: 1391(موسوي لر و نمازعلیزاده، د ویژگی هاي منطقه اي آثار ماندگاري را خلق کردن

ي مستقل به جاي اجرا در کاغذ یا بر پرده، نشان از رونق روي سفال به منظور ایجاد یک صحنهرواج نگارگري بر 

موتیف اثر خود را  - تصویر گري در این دوره است. نگارگر سلجوقی، در پاره اي از موارد ناچار شده است برخی از نگاره

سه متناسب سازد؛ ولی هرگز اصالت نقاشی خود را در این رهگذر، فداي این گونه مالحظات نکرده است. با حجم کا

درك تحوالت نگارگري مکتب سلجوقی، به دلیل معدود نسخ خطی بر جاي مانده از این دوره، با دشواري بسیار همراه 

 هش در نقوش دیگر آثار را می طلبدقی، پژواست؛ لذا شناخت جلوه هاي هنري و زیبایی شناسی نگاره هاي مکتب سلجو

  ).89: 1391(موسوي لر و نمازعلیزاده، 

  ویژگی هاي نسخ خطی سلجوقی - 2-3-1

گرفت، نقش ها و تزئینات بر روي متن رنگ آمیزي شده پدیدار شده اند؛ ي کتاب انجام مینقاشی بر روي صفحه

اد بدون رنگ شاندند، در صورتی که تصاویر موجود در مکتب بغداین رنگ معموالً سرخ بوده است و زمینه را با آن می پو

شده اند؛ وجود هاله بر گرداگرد شخصیت ها نه به معناي تقدّس، بلکه براي جداسازي پیکره از آمیزي زمینه، نقش می

از هنر حجاري و دهد؛ ترکیب بندي هاي منسجم، به تبعیت  تأثیرات هنر مانوي را نشان میزمینه به کار می رفته و کامالً

نقش برجسته هاي ساسانی صورت گرفته است؛ تصاویر، رنگ هاي ابداعی و درخشان و دورگیري خطی دارند؛ چین و 

نقوشی به سبک اسلیمی تزیین چروك لباس ها به شیوه مسیحی و مکتب عباسی کمتر شده و لباس ها را با گل و گیاه و 

(موسوي لر و  ماه، با چشمان بادامی و لبانی غنچه مصور شده اندکردند؛ چهره ها، طبق الگویی خاص، همچون می

  ).90: 1391نمازعلیزاده، 

 ي ورقهنسخه است، سلجوقی عهد به مـتعلق یـقین به که فارسی مصور کتاب تنها ق)،.ه 590 تا 429( این دوره از

 سـر، بازوبند گـرد يماهرو، هاله يچهره چون عناصري .است ازعّیوقی عاشقانه يمنظومه گلشاه می باشد، که یک و

  ). 92: 1391(موسوي لر و نمازعلیزاده، شوند این کتاب دیده میدر تصاویر  ترکی برگ و زریـن، ساز



 
 

 زمینه و سرخ بود اغلب رنگ، این .کشیدندمی شده آمیزي رنگ متن روي را تزیینات و هاسلجوقی، نقش درمکتب

(ملکی، شد می تزیین هااسلیمی نظیر گیاهی هاينقش مایه با نیز نـقاشی هايشـخصیت و افراد باسل. پوشاندندمی آن با را

1387 :73.(  

جود داشته است؛ ولی نقش ها کامالً با وره عباسی و هم در دوره سلجوقی وباید متذکر شد که تزیین لباس، هم در د

(موسوي لر و  ها کم می شود ولی از بین نمی رودزئین لباس هم متمایز و متفاوت بوده است. پس از مکتب سلجوقی، ت

  )92: 1391نمازعلیزاده، 

 مکتب سلجوقی منسوب به کتب - 2-3-2

ه.ق)، در رابطه با تهیه گیاهان دارویی، 577م/1199طب جالینوس یا التریاق (کتابخانه دولتی وین، مصور به سال 

 ).92- 93: 1391(موسوي لر و نمازعلیزاده،  ل و تصاویر گیاهان استنگاره، جدو 12داراي  معجون، تعویذ و افسون است.

باره خواص گیاهان و دفع بیماري  ، درکریاي رازيزمحمد بن تألیف ن قدس رضوي)، (کتابخانه آستا مفید الخاص

   ).92- 93: 1391(موسوي لر و نمازعلیزاده،  ه.ق انجام شده است 600ارش نقاشی در سال ها، نگ

(موسوي لر  اره خواص گیاهان، در بکریاي رازيزمحمد بن (کتابخانه آستان قدس رضوي)، تألیف  خواص االشجار

  ).92- 93: 1391و نمازعلیزاده، 

اندرز نامه (موزه توپ قاپی سراي استانبول)، قدیمی ترین کتاب مصور سلجوقی، کریستین برایس، آن را کهن ترین 

زعلیزاده، (موسوي لر و نما ه.ق در گرگان تألیف و مصور سازي شده است 483تا  475مینیانور می داند. در فاصله سالهاي 

1391 :93-92.( 

، تألیف صدقه بن ابی القاسم، گردآوري فرامرز بن خداداد بن عبداهللا الکاتب سمک عیّار ( کتاب خانه بودلیان)

ه.ق، نقاشی هاي آن از عالی ترین نمونه هاي دوره ي سلجوقی است. در یکی از صحنه هاي کتاب  585االرجانی در سال 

 دن شمس به فرشتگان است، از هر جهت نمایش هنر ایرانی در آن عصر آشکار استسمک عیار که صحنه گوش فرا دا

  ).92- 93: 1391(موسوي لر و نمازعلیزاده، 

. نگاره ي کوچک افقی است 71(موزه توپ قاپو سراي استانبول)، منظومه اي عاشقانه از عیّوقی با ورقه و گلشاه 

ف مینایی از جهت شیوه چهره نگاري، نقش پردازي و ترکیب بندي، میان نگاره هاي نسخه ورقه و گلشاه و تصاویر ظرو

قرابتی آشکار به چشم می خورد. پیکره ها و گیاهان با خطوط شکل ساز، در مقیاس غیر طبیعی ترسیم شده اند، پس زمینه 

گري و الگوهاي ذهنی به رنگ قرمز، سبز یا آبی، غالبًا با نقش مایه هاي گیاهی و پرندگان آرایش یافته است. سنت تصویر 

، نوحه کردن  )5-2 مانوي یافت می شود. شکل (نقاشی ورقه و گلشاه در قراردادهاي ساسانی و آسیاي میانه، خصوصاً

گلشاه و گرفتار شدن ورقه به دست عدنان است که در سمت راست، گلشاه با لباس مبدل به یک مرد، چهره ي خود را به 

قدیمی ترین اثر کاملی است که  نبال آزادي دلداده خویش است. نسخه ي ورقه و گلشاه،آدم ربا آشکار می سازد؛ او به د

 ).92- 93: 1391(موسوي لر و نمازعلیزاده،  پیوند شعر و نقاشی را باز شناخت توان در آن ریشه هايمی



 
 

  

  ) است. 209تا، ص آکسفورد، بی، مجموعه اوزلی کتابخانه بودلیان 309هاي دست نویس سمک عیار (نسخه یکی از نگاره -4- 2شکل

http://www.mirasmaktoob.ir

 

   سراي توپقاپی یموزه یمکتب سلجوقی، کتابخانهنگارگري محمد بن عبدالمومن خویی، ورقه و گلشاه،  -5- 2شکل

http://www.mirasmaktoob.ir  

  



 
 

  
  سراي  توپقاپی یموزه یانهمکتب سلجوقی، کتابخمحمد بن عبدالمومن خویی،  نگارگريورقه و گلشاه،  -6- 2شکل

http://www.mirasmaktoob.ir  

  
   سراي توپقاپی یموزه یمکتب سلجوقی، کتابخانهمحمد بن عبدالمومن خویی،  نگارگريورقه و گلشاه،  -7- 2شکل

http://www.mirasmaktoob.ir  

 



 
 

2-4Family name: Rais Giglou                                                   Name: Ardalan 

Title of Thesis : Review and compare schools of painting Jalayer and Injuids 

Supervisor: Habib Shahbazi Shiran (Ph.D)         

Advisors: Alireza Hoseini Sadr (Ph.D) & Behzad Mohebbi 

Graduate Degree M.A.  

Major:  Archeology                                        Specialty: Archeology 

University: Mohaghegh Ardabili                    Faculty: Literature and Humanities  

Graduation date: 22/Nov/2016                       Number of pages: 128 

 

Abstract: 

 

  Painting in different periods of Iranian history has created many honors each of the 

schools in their place is important. The researchers, from different angles, each of the 

schools have described Can be identified.  

School Jalāyer the one hand heritage schools, Mongolian and pre-Mongol and on the 

other hand, according to the nature of art itself as well as the requirements of his time, a 

new kind of style design has created a specific components and these components can be 

identified. 

 Literary masterpieces, accompanied by illustration and painting, as well as 

addressing Annotation techniques and the use of colors and the importance of book layout 

techniques has led to a bygone era has its turning points.  

Injuids in Shiraz, a different style than Jalayer people were affected by the type of 

government and the mindset of the rulers of this period and a tendency to sweat Iran 

would be in this school, the characteristics of the Achaemenid Empire and the Sassanid 

obvious, and people and body and even animals, the importance and delicacy appear more 

natural and warm colors used. Also during this period, such as the school Jalāyer and 

perhaps better yet, book layout techniques as well as the continued commercialization of 

books on Shahnameh small boomed and this time it proved to be. 

 Focusing on illustration painting each period and compare them with each other, it is 

important to introduce the most of each course can be a lot of information about each 

style available to scholars and readers to better painting of this period that they illustrated 

manuscripts, scattered around the world, and the spiritual and material identification 

identify it. 

 

  

Keywords: School Jalāyer - School Injuids - School Shiraz - Shahnameh - Book 
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