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مكتب شيراز(سده هفتم ه. ق/ 13م)
شيوه نقاشي مكتب شيراز  در ادامه هنر كهن ايرانى و ابداعات جديد آن است. اين مكتب با نوآوريهاي 
خام دستانه و ابتدايي، تداوم دهنده سنت كتاب آرايي و نقاشي سده پنجم و ششم هجرى شد كه در طول دو 

سده بعدى  تكامل يافت و  به خصوصيات ويژه مسلط نقاشي ايراني بدل گرديد.(تصوير 69- 7) 

68-7- نسخه شاهنامه فردوسى ، تبريز ، سده هفتم 67-7- نسخه عربي جامع التواريخ ، رشيد الدين فضل اهللا، حمله ي محمدبن سبكتكين به زرنگ سيستان، تبريز، سال 714 هجرى
هجرى (736-726 هجرى)

69-7- شاهنامه قوام الدين حسن ، بهرام گور در كلبه دهقان ، مكتب شيراز ، 741 هجرى 
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مكتب بغداد- تبريز(جاليري سده هشتم ه. ق/14 م)
در سده هشتم هجري در دوران جاليريان حكومت در دو مركز تبريز و بغداد به كار خود ادامه داد و 
يكي از مهم ترين مكاتب نقاشي پديدار گشت كه به مكتب جاليري شهرت يافته است. اين مكتب متعالي 
مجموعه اي بر گرفته از دستاوردهاي مكتب بغداد، شيراز و تبريز است. اين مكتب با حضور نقاشان برجسته اي 
چون جنيد بغدادي معروف به سلطاني و ديگر هنرمندان شكل گرفت. تصاويري از ديوان خواجوي كرماني 
(مجموعه هماي و همايون)  (تصوير 70-7) كه در موزه بريتانيا نگاهداري مي شود به خط نستعليق مير علي 

تبريزي و از آثار برجسته جنيد نقاش است (تصوير 7-71) . 

71-7- ديوان خواجوى كرمانى ، دادخواهى پيرزن از ملكشاه ، بغداد ، مكتب جاليرى ، سال 70-7- ديوان خواجوى كرمانى ( مجموعه هماى و همايون ) ، دوران جاليرى ، سده هشتم هجرى
799 هجرى 
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ويژگي هاي مهم مكتب جاليري شامل فضاي بيكرانه و  نمايش طبيعت شاعرانه ، تصوير سازي از جهان 
خيالي ، هماهنگي پيكره و منظره سازي ، تركيب بندي دايره وار، تزئينات ماهرانه، تفكيك فضا43 و هندسه 

ترسيمي و پرسپكتيو آكسومتريك44  است.
در اين دوره براي اولين بار مي توان كاربرد تشعير(ديوان سلطان احمد جالير) و رقم و امضا45  مشاهده 

كرد. تمامي اين دستاورد هاي نوين زمينه  را براي ظهور مكتب هرات ، فراهم ساخت (تصوير 7-72).

مكتب شيراز (سده هشتم هجري- قمري/14 م) 
دوران تيموري امكان يكپارچه كردن دستاوردهاي مكاتب گوناگون نقاشي ايراني را بوجود آورد. تيمور 
نخبه ترين هنرمندان و صنعتگران را از شهرهاي گوناگون به سمرقند پايتخت مورد عالقه اش فرا خواند . بعد 
از وي شاهرخ و سپس فرزندان شاهرخ46 در مناطق مختلف شيوه هاي هنري را گسترش دادند47در همين 
زمان، نسخ فراواني در شيراز و ديگر مناطق به تصوير درآمد كه به طريقي پر قدرت، امكانات تصويري مكاتب 
پيشين را بكار برد. از مهم ترين ويژگي هاي اين مكتب توجه به طبيعت (با نگاه واقع گرايانه)، رفتار و كردار 
انسان با حداقل تأثيرپذيري از بيگانگان(به ويژه چين و بيزانس)است . هم چنين توجه به افق رفيع، بكارگيري 
بيش از حد نقوش گياهي ، توجه به مضامين عارفانه و عاشقانه، قرار گرفتن پيكره سواران  بصورت مورب و 

هماهنگي خط و رنگ و غالب بودن رنگ قرمز از ويژگى هاى ديگر اين مكتب است.              
از آثار معروف اين دوران "گلچين اسكندر سلطان" (تصوير 73-7)، "شاهنامه ابراهيم سلطان"48 
(تصوير 74-7) و "خاوران نامه"49 در شيراز مصور شده اند و به خوبي نشان مي دهند كه دستاوردهاي 
مكتب جاليري چه تأثيرات عميقى در اعتالي نقاشي اين دوران داشته است . اين مجموعه كتاب هاي مصور 
كه به لحاظ سبك و شيوه بي ترديد با نقاشي هاي مكتب هرات اشتراكاتي  مي يابند ، شاهد  گونه اي ارتباط 

و يكپارچگي سبك در دوران تيموري هستند .  

43.  زمين، نماي كف بصورت سنگفرش، ديوار عقب با پنجره، كف ديوار جانبي بصورت مورب، در سفيد نيمه باز، حياط 
مركزي و عناصر اصلي در مركز صحنه، شاهد و اندروني

44.  هندسه ترسيمي دو بعد نمايي با رعايت محور افقي و عمودي و خطوط مورب بدون در نظر گرفتن نقطه گريز
 45 . امضاي جنيد در ديوان خواجوي كرماني مجموعه هماي و همايون

46.  1- الغ بيك در سمرقند 2- بايسنقر ميرزا در هرات 3- اسكندر سلطان و ابراهيم سلطان در شيراز 
47.  اگر چه هيچ نسخه خطي نقاشي شده اي در اين دوره از سمرقند بدست نيامده است.

     48. مشهور به شاهنامه كوچك با 52 تصوير بدون صحنه هاي عاشقانه

49. نوشته ابن حسام مربوط به زندگي حضرت علي (ع) با 115 تصوير و نقاشي فرهاد

 ، تشعير   ، جالير  احمد  سلطان  ديوان   -70-72
بغداد ، حدود 806-803 هجرى



154

مكتب هرات- تيموري(سده ى هشتم هجرى / 14 م)
شاهرخ پسر تيمور، هرات را مركز حكومت خود قرار داد و به اتفاق فرزند خود "بايسنقر ميرزا" كه خود 
يكي از خوشنويسان به نام اين دوران است ، هنرمندان و صنعتگران فراواني را به هرات دعوت كرد . كتابخانه 
بايسنقر ميرزا بزرگترين كارگاه هنري پررونق دوران خود به شمار مي رفت . در اين كتابخانه به دعوت شاهزاده 
بايسنقر ميرزا چهل هنرمند خوشنويس و كتاب آرا زير نظر رييس كتابخانه يعني"جعفر بايسنقري" خطاط  به 
نام عصر تيموري به كار نوشتن نسخه هاي خطي مشغول و نفيس ترين نسخ خطي و برجسته ترين نقاشي ها 

را خلق كردند .
در اين دوران شاهد تداوم سنت هاي هنري دوران جاليري هستيم و از مهم ترين ويژگي هاي نقاشي در 
اين دوران مي توان به تركيب بندي متقاطع و غير متقارن ، واقع گرايي در ترسيم گل و گياه، تنوع رنگ در 
قلم گيري ، غالب بودن رنگ آبي در كل تصوير، مهارت در طراحي اندام ، ريزه كاري در معماري ، تراكم موضوع 

در مركز صحنه و نمايش تداخل چند فضا در تصوير و فضاي آرماني در نقاشي اشاره كرد .
شاهنامه بايسنقري به خط جعفر بايسنقري، يكي از شاهكارهاي اين مكتب بشمار مي رود(تصوير 7-75). 

كتاب هاي ديگر اين دوره "كليله و دمنه بايسنقري"و" كتاب جامع التواريخ" مي باشند (تصوير 7-76) .

73-7-گلچين اسكندر سلطان ، بهرام گور در قصر هفت گنبد ، 
مكتب شيراز ، دوره تيمورى ، سده هشتم هجرى 

74- 7- شاهنامه ي فردوسي، رستم وسهراب ، مكتب شيراز، دوره تيمورى ، 773 هجرى
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در نقاشي هاي مكتب اول هرات كه ويژگي هاي كامال ايراني را بازتاب مي دهند همه چيز در كمال اختصار 
و صراحت ارايه شده است. نام آورترين نقاش ايراني اواخر دوره تيموري يا مكتب هرات 2 و تبريز 2(دوره 
صفوي)كمال الدين بهزاد50 است (تصوير 77-7) . وي در هرات به دنيا آمد و مكتبي نوين در نقاشي 

ايراني پديد آورد كه تأثيري شگرف در دوران خود و پس از خود بر جاي گذاشت. 

مكتب تبريز 2 (دوران صفويه)
در آغاز حكومت صفويه، تبريز به پايتختي برگزيده شد. در اين دوران مكتب هرات و شيوه بهزاد با جذب 
شاگردان بسياري نگارگري رايج را تغيير داد. حاصل اين تجربه اندوزي هاي تازه، ظهور سبكي نوين به نام 
مكتب صفوي يا تبريز 2 است كه با تلفيق سنت هاي هرات و ميراث شيوه تبريز 1 همراه با نقاشاني برجسته 

چون  سلطان محمد ، آقا ميرك ، مظفر علي و شيخ زاده شكل گرفت (تصوير 7-78 ) .
موضوعات  به  توجه   ، طاليي  رنگ  از  فراوان  استفاده   ، رنگ  تنوع  مكتب  اين  ويژگي هاي  مهم ترين 

50.  تحت تعليم و تربيت استاد ميرك اصفهاني مقدمات هنري را آموخت و همچون بسياري از اساتيد و هنرمندان هرات به تبريز پايتخت 
صفويان رفت(زمان شاه اسماعيل اول) و رياست كتابخانه سلطنتي را بر عهده گرفت و به تربيت شاگردان بسيار پرداخت.

75-7- شاهنامه ي فردوسي، نسخه بايسنقرى ، مكتب هرات ، سده ى 
هشتم هجرى

76-7-كليله و دمنه ، نسخه بايسنقرى ، حمله شير به گاو مكتب هرات ، سده ى 
هشتم هجرى 
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درباري، ، بكارگيري اشيا ء مربوط به زندگي ، شكست كادر51، پوشاك هماهنگ با رسم صفويه با كاله 
قزلباش52(تصوير79-7)، ايجاد صحنه هاي شكار با حالتي پر تحرك ، صحنه هاي داخلي با حالتي خموش و 
متفكرانه و بزم با حالت يكنواخت و پيكره هاي محدود ، بكارگيري نقوش نگارگري در بافت پارچه ، توجه زياد 
به چهره نگاري ، رواج تشعير بدون بكارگيري اسليمي و مهارت در صحنه هاي چوپاني و به ويژه در نقاشي هاي 
بهزاد و شاگردان وي53 تركيب بندي حلزوني يا اسپيرال مي باشد . از آثار معروف اين دوره مي توان به ديوان 
مير عليشير نوايي، مجلس صنعان اثر شيخ زاده (تصوير80-7)، خمسه ي نظامي54 (تصوير81-7)و شاهنامه 

شاه طهماسب55 (تصوير82-7) اشاره كرد. 

51.  تسخير-كه از دوران مكتب شيراز آغاز شده بود.
52.  با عمامه دوازده ترك با ميله قرمز و سياه- به نيت دوازده امام

53. همچون مير سيد علي، مير مصور، دوست مصور و خواجه عبدالصمد
 54. با 14 تصوير، نقاشان: آقاميرك و سلطان محمد - خط شاه محمود نيشابوري

55.  معروف به شاهنامه شاهي يا هوتون با 258 تصوير از  نقاشاني چون سلطان محمد- آقا ميرك- ميرزا علي و...

77-7- خمسه نظامى ، ساختن كاخ خورنق ، كمال الدين بهزاد ، مكتب هرات ، 899 
هجرى 

78-7- خمسه نظامى(طهماسبى) ، معراج حضرت محمد (ص) ، اثر سلطان محمد ، 
مكتب تبريز ، سده دهم هجرى (950-946 هجرى )
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80-7-ديوان مير عليشير نوايى ، شيخ صنعان ، اثر شيخ 79-7- ديوان حافظ ، رؤيت هالل ماه پس از رمضان ، مكتب تبريز ، 936-932 هجرى 
زاده ، مكتب تبريز، سده دهم هجرى 
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81-7- خمسه نظامى ، خسرو شيرين را نظاره مى كند، 
اثر سلطان محمد ، مكتب تبريز ، سده دهم هجرى 

82-7- شاهنامه فردوسى (طهماسبى) ، دربار كيومرث ، اثر سلطان محمد ، مكتب تبريز ، حدود 942-932 هجرى 
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پرسش
1-  مكتب بغداد(عباسي) تحت تأثير چه هنرهايي شكل گرفت و داراي چه ويژگي هايي است؟

2-  كتاب هاي مصور مكتب بغداد به چند گروه تقسيم مي شوند؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.
3-  همگامي هنر اسالمي و ادبيات فارسي در چه دوره اي بيش تر مشاهده مي شود؟ با ذكر مثال ويژگي هاي 

اين مكتب را بيان كنيد.
4-  مهم ترين ويژگي هاي مكتب تبريز 1 ( ايلخان مغول) را با ذكرنمونه  توضيح دهيد.

5-  خواجه رشيدالدين فضل اهللا كه بود و چه كارهايي براي فرهنگ و هنر ايران انجام داد؟
6-  مكتب شيراز تداوم دهنده ي نقاشي كدام دوره بود؟

7-  مكتب جاليري مجموعه اي از دستاوردهاي كدام مكاتب است؟ و زمينه ي ظهور كدام مكتب را فراهم آورد؟
8-  ويژگي هاي مهم مكتب جاليري را با ذكر نام چندتن از هنرمندان اين مكتب بيان كنيد.

9-  چه مواردي در نگارگري براي اولين بار در دوره ي جاليري به كار برده  شد؟
10- ويژگي هاي مكتب شيراز و هرات دوران تيموري را بيان كنيد.

11- شاهنامه ي بايسنقري از شاهكارهاي كدام مكتب است؟ ويژگي مهم اين مكتب را بيان كنيد.
12- نام آورترين نقاش مكتب هرات 2 را نام ببريد و كارهاي مهم او را توضيح دهيد.
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مكتب مشهد  و قزوين  دوره ي صفوي(سده 10 ه. ق/ 16 م)  
مكتب مشهد با تلفيق مكتب تبريز و  عناصر محلي شكل گرفت. مهمترين ويژگي اين مكتب حضور 
انسان و اشياء بدون ارتباط با موضوع داستاني، توجه به موضوعات روزمره و عادي، پيكره هاي بلند قامت 
با گردن بلند و صورت گرد، صخره نگاري هاي قطعه قطعه، درختان كهنسال با تنه و شاخه ي گره دار و 

استفاده از رنگ سفيد است. شاخص ترين اثر اين دوره هفت اورنگ جامي 56  مي باشد (تصوير 7-83) .

56. با 28 تصوير و خوشنويسي رستم علي و محب علي و نقاشي ميرزا علي،  مظفرعلي، شيخ محمد و آقاميرك مي باشد.

83-7- نسخه ي خطي هفت اورنگ جامي( ابراهيم ميرزا) ، مكتب  مشهد ،  بين سالهاي 975-964 هجرى 
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مكتب قزوين به دليل انتقال پايتخت از تبريز به قزوين شكل گرفت. از ويژگي هاي آن تغيير و تحول 
در مكتب مشهد، كاهش تنوع رنگ و تعداد پيكره ها، رواج طراحي و نقاشي مستقل از كتاب (مرقعات)، 

تصوير زوج هاي جوان با تذهيب و خوشنويسي، گسترش تك پيكره نگاري و ديوار نگاري كاخ ها57 است. از 
آثار معروف ميتوان به شاهنامه ي قوام ابن محمد شيرازي58  اشاره كرد.

مكتب اصفهان
پس از انتخاب اصفهان به پايتختي در دوران شاه عباس اول، مكتبي تازه در نقاشي پديدار شد كه مكتب 
اصفهان نام گرفت. اين شيوه كه توسط نقاش نام آور عهد صفوي، رضا عباسي ابداع شد، نمايشي از دوري هر 

چه بيشتر از مصور سازي كتاب هاي ادبي و كسب استقالل صفحه نقاشي است (تصوير 7-84). 
در مكتب اصفهان ، شيوه كهن نقاشي ايراني در زمينه فضا سازي و نحوه تركيب بندي پيكره هاي انبوه 

كم شده و نمايش تك چهره ها و تك پيكره ها با پوشاك فاخر، قوت گرفت.
 فضا سازيهاي ساده ، خطوط منحني دلپذير، استفاده از حداقل رنگ و گاه ساخت و ساز ماهرانه خز لباسها 
و ظرافت در طراحي موي سر و ريش مردان ، شيوه خاص رضا عباسي است كه هنرمندان بسياري را تحت 
تاثير قرار داد و در سه نقاشي نسبتا يكسان ديده مي شود . تصوير(84-7) اثر رضا عباسي است كه درويشي را 
با چوب دستي نشان مي دهد و دو تصوير(85-7) و (86-7) دو نمونه از كار نقاشاني است كه كار رضا عباسي 

را با تغييراتي جزئي نسخه پردازى كرده اند .
 از ديگر نقاشان مكتب اصفهان مي توان به "معين مصور"، "محمد يوسف" و "محمد قاسم" اشاره كرد. 

57. مانند چهل ستون قزوين
 58 . (به خط خود وى با 37 تصوير در زمان شاه اسماعيل دوم)

84-7- درويش جوان با چوبدستى 
، اثر رضا عباسى ، مكتب اصفهان ، 

1040 هجرى 

با  جوان  درويش   -7-85
چوبدستى ، اثر افضل اصفهانى ، 

مكتب اصفهان  ،1050 هجرى 

با  جوان  درويش   -7-86
چوبدستى ، اثر محمد يوسف ، 
مكتب اصفهان ، 1050 هجرى 
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در اين مكتب شاهد گرايش هايي با تحوالتي گوناگون در زمينه هاي  نقاشي هستيم كه مي توان به  
رواج سنت ديوار نگاري در كاخ ها و بناهاي خصوصي و عمومي59  اشاره كرد (تصوير87-7) . هم چنين 
زمينه ي تداوم هنر گوركاني هند به واسطه ي مهاجرت هنرمندان ايراني كه پيشتر در دوران مكتب 

تبريز 2 آغاز شده بود بوجود آمد.

59. كاخ نائين ، چهلستون ، عالي قاپو ، هشت بهشت ، حمام نائين

87-7- ديوارنگارى كاخ چهل ستون ، بزم شاه عباس اول در باغ ، اصفهان ، حدود 1057 هجرى
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حضور هنرمندان اروپايي و نقاشان ارمني در اصفهان(ميناس ارمني نقاش ديوار نگاره هاي كليساي وانك) 
و همچنين ورود گراوورهاي اروپايي و شكل گيري سبك تلفيقي هنر ايران و اروپا به صورت نقاشي رنگ روغن 
و رعايت اندازه ي طبيعي انسان در آثار(مثل نقاشي كاخ ها) به صورت دو بعدي و سه بعد نمايي و فرنگي سازي 

(مكتب ايتاليا و اصفهان) تاثير مهمي در نقاشي اين دوره دارد (تصوير7-88) .
از ديگر شيوه هاي رايج دوران آخر صفويه شيوه ي گل و مرغ با اسلوب نقطه پرداز و نقاشي زير الكي است . 
مهم ترين ويژگي هاي مكتب اصفهان تاثير پذيري از نقاشي هلند، برتري طرح بر رنگ، كاهش مصور سازي 
كتاب، رواج سياه قلم، رواج ديوار نگاره، گسست  پيوند نقاشي و ادبيات، كاهش تعداد پيكره ها، از بين رفتن 
فنون و اسلوب هاي فضا سازي60 ، به وجود آمدن دستارهاي(عمامه)بسيار بزرگ ، انواع كاله61 و مهم ترين 
ويژگي آثار رضا عباسي استفاده زياد از قلم مو براي پردازش، بازنمايي طبيعت، تك چهره سازي، محدود 
كردن رنگ و تزيينات، غلبه ي قلم گيري بر رنگ، تمايل به ثبت واقعيات، تمايل به بكار گيري  رنگ هاي 

تركيبي مي باشد .
از شاهكار هاي مكتب اصفهان مي توان به قصص االنبيا و شاهنامه ي شاه عباسي اثر رضا عباسي نام برد 

(تصوير7-89) . 

60 .  توجه به موضوعات روز مره، زوج هاي عاشق و سفيران خارجي
61 . پوستي،  نوك تيز ،تاج پردار

88-7- خمسه نظامى ، ديدار مجنون ، 
اثر محمد زمان ، اصفهان ، سال 1086 

هجرى 

89-7- قصص االنبياء ، صحنه ذبح حضرت اسماعيل (ع) 
عباسى  ،  اصفهان  ،  رضا  اثر   ، (ع)  ابراهيم  حضرت  توسط 

اوايل سده يازدهم هجرى 



164

دوره ي افشار و زند 
مكتب اصفهان دردوره هاي بعد بويژه دوره افشاريه ادامه يافت و  با به قدرت رسيدن زنديه و انتخاب 
شيراز به عنوان پايتخت تحوالت هنر در اين دوران پديد آمد كه به مكتب شيراز يا مكتب گل معروف است. 
مهمترين تحول  نقاشي در اين زمان رواج نقاشي زير الكي، نقاشي پشت شيشه و گل ومرغ مي باشد 

(تصوير7-90) .
از هنرمندان مي توان به محمد صادق، برجسته ترين نقاشان اين دوره علي اشرف كه در تصوير گل مهارت 

زيادي داشته اشاره كرد. مهمترين كتاب اين دوره تاريخ جهان گشاي نادري62 است .

62 .  با 14 تصوير به خط ميرزا محمد مهدي استر آبادي و  نقاشاني چون رضا عباسي و محمد قاسم تبريزي مي باشند.

90-7- جلد آينه الكى روغنى ، تدريس رساله در شب ، اواخر سده دوازدهم و اوايل سيزدهم هجرى 
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 دوره ي قاجار
با به قدرت رسيدن قاجاريه و انتخاب تهران به عنوان پايتخت، ميراث هنري شيراز و اصفهان و تجربيات 
فرنگي سازي به تهران منتقل گرديد. در اين مكتب توجه و عالقه به طبيعت نگاري، نمايش سايه روشن به 
ويژه سايه پردازي مختصر در چهره و لباس، تلفيق نقش مايه هاي تزئيني و تصويري، تركيب بندي هاي متقارن 
و ايستا، رنگ گزيني محدود با تسلط رنگ گرم(به ويژه قرمز)، عمق نمايي و تقليد جهان مادي ،گل و مرغ با 

پس زمينه سازي  به شيوه ي اروپايي و پيكر نگاري درباري پديد مي آيد. 
مكتب قاجار را مي توان به سه دوره ي كلي تقسيم كرد. 

دوره اول ، از آغاز تا مدرسه دارالفنون و دارالصنايع:
اين دوره تداوم سنت هاي مكتب شيراز و 
اصفهان است كه با تاكيد بر نقاشي زير الكي، 
نقاشي پشت شيشه اي، پيكرنگاري درباري و 
ديوارنگاري شكل مي گيرد. همچنين در اين 
نقاشان  و  يافت  رواج  بوم  روي  نقاشي  دوره 
پرداختند  روغن  رنگ  با  نقاشي  كشيدن  به 
(تصوير91-7 ) . اگرچه تصويرگري كتاب بار 
ديگر در دوران قاجار آغاز مي شود، اما هرگز 
به توانايي هاي پيشين دست نمي يابد. شيوه ي 
نقاشي رايج اين دوران كه براي تزئين قلمدان، 
قاب آينه، جعبه آرايش و ديگر اشياي تزئيني 
به كار مي رفت، نقاشي زيرالكي است. در اين 
كمان63  روغن  از  قشري  با  را  نقاشي  شيوه، 
شدگي  پاك  و  آسيب  از  تا  مي پوشاندند 
محفوظ مانده تا جلوه اي شفاف و براق به خود 

بگيرد(تصوير7-92 ) .

63 . روغن كمان تركيبي از روغن جال، بزرك و روغن سندروس است و  معادل ورني محسوب مي شود.

91-7- پيكره نگارى ، فتح على شاه ، رنگ روغن روى بوم ، اثر ميرزا بابا ، 
تهران ، 1214-1213 هجرى 
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دوره دوم ، از مدرسه ي دارالصنايع صنيع الملك تا مدرسه ي صنايع مستظرفه كمال الملك:
در اين دوره با ورود دوربين عكاسي به 
ايران آثار نقاشي ايراني هم تحت تاثير قرار 
گرفت(تصوير93-7). اين پيروي كامل از 

عكس در بسياري از موارد راه را بر خالقيت 
از منشا عالم خيال بست. از اين رو گرايش 
شيوه اروپايي و رنگ و  روغن كاري شدت 

مي يابد.
 هم چنين در اين دوران صنيع الملك 
شيوه ي  اروپا  در  تحصيل  و  سفر  با 
هنر  تمايالت  با  همراه  اروپايي  نقاشي 
ايتاليايي(طبيعت گرايي)، ميراث هنر كالسيك 
و شبه رمانتيك مورد توجه قرار مي گيرد . 
چاپ  گسترش  با  همچنين  دوران  اين  در 
و  كتاب  سازي  مصور  در  نقاشي   ، سنگي 
آثار پديد  از  يكي   . گرفت  رونق  مطبوعات 
آمده به وسيله ي صنيع الملك مصور سازي 

مجموعه ي هزار و يك شب64(تصوير94-7) است .

64 . (ترجمه ي محمد حسين تهراني) شامل 1132 تصوير

92-7- قلمدان ، صحنه نبرد ، الكى روغنى ، تهران ، 1267-1266 هجرى 

93-7- عكس و نقاشى ، ناصر الدين شاه ، تهران ، 
1272 هجرى 

94-7- نسخه هزار و يك شب ، اثر صنيع الملك ،  تهران ، سده سيزدهم 
هجرى 
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دوره سوم ، از مدرسه صنايع مستظرفه تا دوران نوگرايي: 
محمد غفاري يا كمال الملك در خانواده اي هنرمند به دنيا65 آمد. وي در دارالفنون زير نظر مزين الدوله 
به تعليم نقاشي پرداخت. در جواني به دربار ناصرالدين شاه راه يافت و لقب نقاشباشي گرفت و سپس به 
كمال الملك ملقب شد. او در طي سفر اروپا با مكاتب نقاشي اروپايي آشنا شد و اين آشنايي تاثيري عميق بر 
نقاشي هاي او نهاد. از آثار معروف او مي توان به تابلو هاي تاالرآينه، فالگير بغدادي، غروب شميران، تكيه دولت 

و جن گير اشاره كرد (تصوير7-95 ). 
از ديگر هنرمندان اين دوره محمود خان ملك الشعرا است كه شيوه ى پرداز را با رنگ روغن و كالژ 
تصويري66 اجرا نمود. ادامه ي مكتب كمال الملك توسط شاگردان وي از جمله اسماعيل آشتياني (كه پس از 

وي به رياست مدرسه ي صنايع مستظرفه رسيد) شكل گرفت (تصوير7-96). 

65 .  عموي او ابوالحسن غفاري(صنيع الملك)از نقاشان به نام دوران قاجاربود.
66 .  از نظر زماني قبل از اروپاييان و قبل از امپرسيونيست هاو كوبيسم شيوه پرداز (نقطه پردازي)در پرده استنساخ و پرده كالژ تمبر 

به كار برده است.

95-7- تاالر آينه ، اثر كمال الملك ، رنگ و روغن ، تهران ، سده سيزدهم هجرى 
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دوره ي معاصر از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي
همزمان با دوره مشروطه مكتب قهوه خانه اي شكل مي گيرد كه با تاثير پذيري از مكتب قزوين و موضوعات 
مذهبي و حماسي در مكان هاي عمومي67 با شيوه ي رنگ و روغن روي بوم، پرده و ديوار مورد استفاده قرار 
مي گيرد و بعدها روي كاشي هم انجام مي شود. اين مكتب به واسطه حسين قوللر آقاسي (تصوير97-7) و 

محمد مدبر آغاز شد و بعدها توسط شاگردانشان ادامه پيدا كرد.

نگارگري معاصر ايران 
در سال 1304 شمسي با تفكيك مدرسه ي صنايع مستظرفه به رياست حسين طاهرزاده  بهزاد از 
شاگردان كمال الملك و هادي تجويدي (تصوير98-7) اولين معلم نگارگري جديد و عيسي بهادري (تصوير 7-99)

موسس هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان شكل گرفت.

نقاشان نوگرا
با تاسيس دانشگاه هاي هنري در كشور از جمله دانشكده هنرهاي زيبا68 ، دانشكده هنرهاي تزئيني 69و 
تاسيس انجمن خروس جنگي70در سال 1328 ، نگارخانه ى آپادانا 71و برگزاري نخستين بينال تهران در سال 

1337 موج هنرمندان نوگرا شكل مي گيرد.

67 . عموما قهوه خانه ها، امام زاده ها و تكايا
68.  هنركده ي هنرهاي زيبا 1318و1319 كه در سال 1328 هنركده به دانشكده هنرهاي زيبا تغيير نام مي يابد. 

69.  در سال 1339 توسط هوشنگ كاظمي اولين گرافيست و پايه گذار رشته گرافيك تاسيس شد.

97-7- نقاشى خيالى سازى (قهوه خانه اى) ، نبرد رستم و خاقان چين ، اثر حسين 96-7- طبيعت بى جان ، اثر اسماعيل آشتيانى ، رنگ و روغن ، سده سيزدهم هجرى 
قوللر آقاسى ، رنگ و روغن ، سده سيزدهم و چهاردهم هجرى 

70. توسط جليل ضياءپور
71.توسط جوادى پور 
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مكتب سقاخانه اي
همزمان با جريان نقاشي خط همراه با نقش مايه هاي سنتي و مذهبي ، مواد و مصالح بومي     و 
مكتب  شمسي   1343 سال  در  رسمي  به طور  و  شمسي   1341 حدود  معاصر  هنر  زبان  با  آشنايي 
سقاخانه در ايران شكل مي گيرد و در چهارمين بينال72 سال 1343 به رسميت شناخته مي شود. از 
هنرمندان اين مكتب حسين زنده رودي، پيل آرام، رضا مافي (تصوير100-7) ، ناصر اويسي  ، منصور 

قندريز، و جعفر روحبخش را مي توان نام برد.

 گرايش هاى آزاد 
 ، (تصوير 7-101)  سپهرى  سهراب  توسط  دور  خاور  هنر  از  پذيري   تاثير  با  گرايشاتي  چنين  هم   
با  هنر  اسالمي  انقالب  از  پس  و  مي گيرد  شكل  آزاد  گرايشات  عنوان  به  ايراني  پاپ  و  مفهومي  هنر 

گرايش هاى انقالبي ، اسالمي و آزاد ادامه پيدا مي كند.

 72. دو ساالنه 

98-7-فردوسى در دربار سلطان محمود ، اثر هادى تجويدى ،تهران ، 
1304 شمسى 

99-7- طرح و بافت فرش ، اثر عيسى بهادرى ، اصفهان ، سده چهاردهم هجرى 
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100-7- اثر رضا مافى 

101-7- اثر سهراب سپهرى 
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1- مكتب تبريز2 در كدام حكومت شكل گرفت ؟ ويژگي مهم آن را توضيح دهيد.
2-  با ذكر مثال، ويژگي مكتب مشهد و قزوين را بنويسيد.

3-  مكتب قزوين دوره ي صفوي چه تغيير وتحولي در نگار گري به وجود آورد ؟ توضيح دهيد.
4- مكتب اصفهان توسط چه كسي ابداع شد؟ و چه تغييراتي در هنر نگار گري به وجود آورد؟

5- شيوه ي خاص رضا عباسي داراي چه ويژگي هايى است ؟
6- در مكتب اصفهان شاهد چه تغييرات كاربردي در زمينه نقاشي هستيم ؟

7- دو شيوه ي رايج نگارگري دوران آخر صفويه را نام ببريد .
8- مهم ترين تحول نقاشي در دوران آخر صفويه را نام ببريد.

9- ويژگي آثار نگارگري دوره هاي جديد رابيان كنيد . 
 10- مكتب قاجاريه به چند دوره قابل تقسيم است ؟ توضيح دهيد .

 11-گسترش چاپ سنگي چه تأثيري در نگارگري دوران قاجاريه گذاشت ؟با ذكر مثال توضيح دهيد.
 12- همزمان با دوره ي مشروطيت چه مكتب نگارگري شكل گرفت؟ توضيح دهيد.

 13-  مكتب سقاخانه اي را با ذكر نام چند هنرمند اين مكتب توضيح دهيد.

پرسش 
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