
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  دانشگاه اصفهان

  ادبيات و علوم انسانيدانشكده 

  تاريخ گروه

  

   کارشناسي ارشد رشته تاريخ گرايش ايران دوره اسالميپايان نامه
  

 )ق.ه ۷۸۰-۹۱۲( مورين هنر در عصر تيهنرمندان ا يفاتور و معريني، منگارگر

  

  :نماراه تاداس

  ر جعفرين ميدکتر حس

  

  :مشاور تاداس

  فريدون الهيارتر دک

  

  :پژوهشگر

  مهد زرين ايل

  

  ۱۳۸۹ر ماه يت

  

 

  



 

  

  

  

  

رتـب بـر نتـايج مطالعـات، ابتکـارات و      کليه حقوق ماد م
ـ  ها نوآور ق  ناشي از تحقيق موضوع اين پايان نامـه متعلّ

  .به دانشگاه اصفهان است

  



 



  :سپاسگزاري
 یدانم از تمام یگردد، بر خود واجب م یترم ماین رساله تقدیم حضور خوانندگان مح یاینک که ویراست نهای

نمـوده انـد، کمـال تشـکر و امتنـان خـود را ابـراز         يمرا در تدوین و نگارش این رساله یار يکه به هر نحو یکسان
 يیـار  یمراحـل زنـدگ   یپایانشان مرا در تمـام  یب يابتدا از پدر عزیزم و خانواده بزرگوارم که با محبت ها. نمایم

هایشان همواره امید به آینده را در من تقویت نمودند، تشـکر   یس زحمت هایشان، و با تشویق و دلگرمنمودند، به پا
  . کنم یم

کـه در طـول    يدکتـر حسـین میـر جعفـر     ياستاد محترم راهنما جناب آقـا ي شائبه  یاز زحمات فراوان و ب
ایشـان از خـاطرم    یا و گشـاده رویـ  هـ  یتشویق، دلگرمـ . گر بنده بود، کمال تشکر را دارم ينگارش این رساله یار

هـایش در تمـام    یبـه جهـت راهنمـائ    يدکتر فریدون الهیـار  ياز استاد محترم مشاور جناب آقا. زدوده نخواهد شد
از . و توفیق روز افزون ایشـان را از خداونـد متعـال خواسـتارم     یمراحل تدوین این پایان نامه سپاسگزارم؛ شادکام

 يکـه زحمـت داور   یاکبر کجباف و استاد داور خارج گروه دکتر اصغر جـوان  یلاستاد داور داخل گروه دکتر ع
جدیت و دقّت . بهبود آن گوشزد کردند، کمال تشکر را دارم يبرا ياین رساله را بر عهده گرفتند و نکات ارزنده ا

 یر دوره کارشناسـ اسـاتید بزرگـوارم د   یاز تمام. نگارنده قابل تحسین بود ياین رساله برا هنظر ایشان در مطالع
 ی، دکتر فتحعلي، دکتر مختاری، دکتر پور آرین، دکتر میقاني، دکتر راز نهان، دکتر پرگاریآقایان دکتر یزدان

اسـاتید محتـرم   ي از کلیـه  . کـنم  یو دیگر اساتید عزیزم تشکر مـ  یو خانم دکتر رضوان يزاده، خانم دکتر اوحد
، دکتـر فیـاض،   ی، دکتـر نـورای  ير دهقان نژاد، دکتـر محمـود آبـاد   گروه تاریخ دانشگاه اصفهان نیز، به ویژه دکت

، کتابخانه گروه تـاریخ و کتابخانـه   ياز مسئولین و کارمندان کتابخانه مرکز. ، نهایت تشکر را دارميدکتر جعفر
ایـن   يهـا  يه همواره قدردان زحمات و بزرگـوار این رساله امیدوار است ک ه ينگارند. ادبیات نیز تشکر می کنم

این عزیزان نبود، بدون شـک تـدوین و نگـارش     يالزم به ذکر است که اگر مساعدت ها و همکاریها. زیزان باشدع
حال آنچه بسامان است و نکو از این عزیزان است و آنچه نابسـامان  . شد یکه هست، میسر نم یاین رساله بدین شکل

 .  حقیر هاز بند
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  چکيده
ـ روند چند هزار سالة هـم آم . خ آغاز شديش از تاريران از روزگار پيا ريتحوالت هنر تصو  ريتصـو  سـنتها  زي

ـ چنـد قـرن ز   ين الگو طيا. افتيتبلور ) م.ق ۳۳۰تا  ۵۵۹( يعصر هخامنش يرانيا تاً در الگوينها يغرب ايآس مـوج   ري
ـ ا يو فرهنگـ  يط اجتمـاع ياز نو رخ نمود و در شـرا ) م ۶۵۲م تا  ۲۲( ان يده ماند؛ اما در زمان ساسانيپوش يمآب يوناني ن ي

 کـرد بـه سـنّت هـا    يبـا رو ) م۲۲۶م تا .ق ۲۵۰(ان يا اشکانيان يان، پارتين ميدر ا. د کسب کرديجد ييها يژگيعصر و
ـ انـه از هـم آم  يم ايگر، آسـ يد از سو. ظاهر ساختند يقيتلف رش را در هنيت خويشخص يو شرق يرانيتر ا کهن  زي
د و بـر  يرسـ  يانه به دورة اسـالم يم ايو آس يراث ساسانيم. ديخاص خود را آفر الگوها ينيو چ ، هنديرانيا سنتها

ـ پا ران نقطه يمغوالن بر ا الياست. ر قاطع گذاشتيان تأثيران تا زمان سلجوقيا ريان هنر تصويجر ـ ان اي ن رونـد و  ي
ـ ريلخانان و جاليا(در طول حکومت مغوالن . ن بودين سرزميا يخ نقاشيدر تار ينقطة عطف نجـو و آل مظفـر،   ي، آل ا)اني

آنان بود که نقّاشان عمدتاً به کار مصور کردن کتـب   يسلطنت در کارگاهها. ک شديبه مراحل تکامل خود نزد نگارگر
ن اوج و يبه باالتر نگارگر موريدر دورة ت. نداشت خود فاصله ا ييبه دوران طالدن يتا رس گماشته شدند و نگارگر

ران ين را که از عصر مغول وارد ايچ ينقاش و سبکها هنر دهاينه تنها تقل مورين هنر در عهد تيا. ديخود رس يترقّ
ـ را نما يقاللخود سـرانجام اسـت   ير تکامليشده بود، مورد جذب و اقتباس قرار داد، بلکه در مس ان سـاخت کـه مـنعکس    ي

ـ ا يهنـر نقاشـ   يـي طال دوره «را  مـور ين سـبب اسـت کـه عصـر ت    يان بود و به هميرانيا روح هنر  کننده » راني
ـ  يتيفياتور قرن نهم به کينيو م يهنر نقاش يعيد توجه داشت که ابعاد تکامل طبيبا. اند دانسته  يمنسجم شد که امروزه م

ـ   مـور يدر عهـد ت . ميريبپـذ » مـور يسبک دورة ت«قلن مستم آن را تحت عنوايتوان  در عرصـه   يهنرمنـدان معروف
قـت  يسخن گفـتن از بهـزاد، در حق  . ن بهزاد استين هنرمندان، کمال الدين اياز نام آور تر يکيظاهر شدند که  نگارگر

ـ  ياست؛ و بد موريدورة ت ينقاش ياصل کره يسخن گفتن از پ  ن نقّـاش دوره  يبزرگتـر  ين سبب است کـه او را حت
اتور صاحب مکتب ينيتا آنجاست که در م موريدورة ت يوه کار بهزاد در نقاشياستقالل ش. کرده اند يران معرفيا ياسالم
ران قبـل  يا کوتاه به نگارگر ين رساله تالش شده است ضمن نگاهيدر ا. شهرت دارد» مکتب بهزاد«شد که به  يخاص

ن ين هنرمندان نگارگر ايرد و مهمتريقرار گ يبه طور مفصّل مورد بحث و بررس موريدر دوره تن هنر يو بعد از اسالم، ا
  . شوند يدوره معرف
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  پيشگفتار
ـ اخ ستم شروع شده و در دهه هـا يب ل سده يران از اوايا در موضوع نگارگر ق و پژوهش جديتحق ر وسـعت  ي

آثـار متعلّـق بـه     و رده بنـد  گـردآور  ن، غالباً معطوف بهيپژوهشگران نخست تالشها. افته استي قابل توجه ا
را  قـات بعـد  ينان راه مطالعات و تحقيکار سودمند ا. ن دوره بوديهنرمندان ا يق و معرف.ازدهم هيهفتم تا  ها سده

 يبررسـ  ست، نه تنهـا دامنـه   يانشان کم نيان در ميرانيکه شمار ا پژوهشگران و هنرشناسان امروز. هموار ساخت
 يگر تا زمان معاصـر گسـترش مـ   يد و از سو) دوران باستان ( ش از اسالم يک سو تا ادوار پيا از ران ريا نگارگر

. پردازنـد  ين هنر ميا يشناس ييبايو ز يخيل مسائل تاريشتر به تحليب يتازه و تعمق ين با نگرشيدهند، بلکه همچن
است که بـر اثـر    فرانسو ک واژه ياتور ينيم. دآور ياتور را به ذهنها ميني، غالباً هنر ميرانيا بحث درباره نگارگر

در . باشد يم زه نگاريا ري، نقش کوچک يشد و مترادف آن در زبان فارس يران وارد زبان فارسيان با ايتماس خارج
و مرقعـات   يخط توان بر صفحات نسخه ها يران را ميا ريهنر تصو ن نمونه هاين و ارزنده تريواقع، مشهورتر

ـ فعال ينييو تز ريمختلف هنر تصو رباز در عرصه هايان از ديرانيد در نظر داشت که اياما با. مالحظه کرد ـ ي  يت م
ز يـ ن اواخـر ن يران متداول شد و تا همياز دوران کهن در ا يرنگ توأم با گچبر واريد يچنانکه مثالً نقاش. کرده اند

در . کتـاب بـوده اسـت    رگريهن تر از سـنّت تصـو  ار کيبس وارنگاريدهند که سنّت د يشواهد نشان م. معمول بود
مغوالن بر  اليحال آنکه، پس از است. داشت ريان انواع هنر تصويت را در مين اهميشتريب وارنگاريدوران کهن د

 خ با فرهنگ هـا يران در سراسر تاريا نگارگر. افتيار کاهش يکتاب بس رگريسه با تصويت آن در مقايران اهميا
ن، ادوار يبنـابرا . افتـه اسـت  يد دسـت  يـ ج جديبرخورد کرده و غالباً بـه نتـا   يو غرب يناهمگون شرق تهاگانه و سنيب

 يرات خـارج ياما با وجود تـأث . ده و ابداعات تازه دانستيسنج د محصول اقتباسهاين هنر را بايا يو بالندگ ييشکوفا
در . ص داديران تشـخ يا نگارگر يخيالت تاررا در تحو يدرون يوستگيپ يتوان نوع يگوناگون و دگرگون کننده، م

به عنوان . ميخور يآشکار بر م بازمانده از ادوار قبل و بعد از ظهور اسالم به شباهت ها ريتصو سه نمونه هايمقا
ـ رسد که ا يبه نظر م. ز استيشگفت انگ موريو ت ، امويمثال، تشابه مجالس شکار در سه دوره مختلف اشکان ن ي

. دهنـد  يرا نشان م يار متفاوتيبس قه ها و خواستهاين شکل گرفته اند، هر چند سليمع ک الگويطبق  ها برينقاش
  .ران استيدر ا هنر سنتها يآنها به سبب استمرار طوالن در واقع، همانند

ـ د ياشبه چند نقّ ين اسالميآغاز ران در سده هايا هنر نگارگر ينکه اطالعات ما از چگونگيگر ايد نکته   واري
 ين بـاره محـدود مـ   يخان مسلمان در امور يبرخ ز گزارش هايو ن و فلز يظروف سفال ر رويده، تصاويب ديآس

ـ يا يل نقاشـ تحـو  انـه بـرا  يم ايو آسـ  يراث ساسانيت ميتوان به اهم ين مدارک اندک هم مياز هم. شود  –يران
ـ م مؤثّر در بقااز عوامل  يرانيمستقل ا ش حکومت هايدايپ. برد يپ ياسالم ـ ي در عهـد   .ش از اسـالم بـود  يراث پ

مرکـز   –ال در ماوراءالنهر بدل شـدند و در برابـر بغـداد    فع يفرهنگ بخارا و سمرقند به کانونها شهرها، انيسامان
ـ بر ا ترکان غزنو دوران حکومت. ار کسب کردنديت بسياهم –ان يخالفت عباس ـ باعـث قطـع جر   ران خـاور ي ان ي

 دورة. اشـي دنيـو عالقـه نشـان دادنـد     ان بـه نقّ يز چـون سـامان  يب نان متعصّيان نشد و غزنويامانزمان س يفرهنگ
 ينظام در اين دوره، خمسة. يات فارسي بودو ادب يهنر اسالم يخين ادوار تارياز مهم تر يکيان، يسلجوق ييفرمانروا
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ـ مغوالن بـر ا  الياست. دنديرس ييبه اوج شکوفا و سفالگر و فلزکار سروده شد و معمار ـ  ي در  يران نقطـة عطف
به  ان، نگارگريان و مظفرينجوي، ا)ان يريلخانان و جاليا( در طول حکومت مغوالن  .ن بودين سرزميا يخ نقاشيتار

ر کردن کتب گماشـته  ياشان عمدتاً به کار تصوآنان بود که نقّ يسلطنت در کارگاهها. ک شديمراحل تکامل خود نزد
ران به ياتور اينيو م ان نگارگريموريدر دوران ت. نداشت خود فاصله ا ييدن به دوران طاليرس تا شدند؛ و نگارگر

موجود  عمده آثار نقاشي و مينياتور. دد آميران پديا يدر هنر نقاش ييخود پا نهاد و دوره طال ييايو پو ييدوران شکوفا
د اعتراف کرد که يبا. ه شده استين عصر تهيندان ااست که با نبوغ سرشار هنرم مصور در کتابها مورياز دوره ت

 ب هنرمندان بر رويبا و تذهيخط ز ييباتر است، چنان که گويتر و ز يدنيار دين آثار در متن کتابها، بسيا ييباياوج ز
ـ در . ها را چند برابر کرده اسـت ين نقاشيا اعال، جلوه ها کاغذها ـ يک توصـ ي ت عـام  يراجـع بـه خصوصـ    يف کل

اس کوچـک اسـت و در سـاختن آنهـا دقـت      ي، در مقموريتوان گفت که آثار نقاشان دوره ت ين دوره ميا هاينقاش
ـ يياست که بتوانند تغ ها به گونه اينقاش. ف و خوش منظر استيرنگها، متناسب و لط. صرف شده است اريبس  يرات

ـ ات مورد عالقه نقاشان اموضوع. ان سازندينما يرها را به خوبيتصو يکيو نزد در سطوح، از نظر دور ن دوره غالبـاً  ي
  . بوده است يشاهنامه، بوستان، گلستان و آثار نظام دن داستانهاير کشيبه تصو

راز يمنسـوب بـه شـ    گريمنسوب به هرات و د يکيوجود داشت که  نقاشي و مهم يدو مکتب اصل موريدر دوره ت
 ياز طرحها را م ان پاره اين ميگردد و در ا يدشوار م يکم ن دو مکتب از اواسط قرن نهم به بعديز ايالبته تما. است
 يمحسوب م ين مراکز نقاشيد مهمتريترد يراز بياگر چه هرات و ش. ات هر دو مکتب را دارنديافت که خصوصيتوان 

ـ ز و سمرقند از جمله ايتبر. گر به کار خود اشتغال داشتنديد ييهم بودند که در مکانها ينقاشان يشدند، ول مکانهـا  ن ي
  . ت خود را همچنان حفظ کرديمور مرکزيبود که مدتها پس از مرگ ت يسمرقند جزء مناطق. بودند

از  ين اسـالم يآغـاز  ش از اسالم و سده هايژه در دوران پيران بويا و دست اول درباره نگارگر يکمبود منابع اصل
 يقاتيشتر از منابع تحقين نگارنده مجبور بود بيبنابرا .ن رساله همواره با آن روبرو بوديا بود که نگارندة يجمله مشکالت

ز يـ ن مشکل در دوران پـس از اسـالم ن  يا. ران ترجمه شده بودنديخ هنر اياستفاده کند که با نام تار ييد و کتابهايجد
ست که بـر  دوار اينگارنده ام. دا شديپ نکه از دوران مغول به بعد منابع بهتر و دست اول تريهمچنان ادامه داشت تا ا

ـ يخ تحلينه فراهم شده است، تارين زميسالها در ا يکه ط اساس مدارک و منابع ارزنده ا ـ ا يو جـامع نقاشـ   يل ران ي
ـ  ريم به مـدد اطالعـات موجـود تصـو    يکوش يم. ن جهت استيکوچک در ا يرساله حاضر گام. ن شوديتدو و  يکل

 الت مختلف، مکتبهـا که سرچشمه ها، تحو ريتصو. مينارائه ک موريان دوره تيران تا پايا يخ نقاشيفشرده از تار
ن رسـاله را بـه هفـت فصـل     ين منظور ما ايبد. ن هنر را نشان دهديشاخص ا ندگان برجسته و نمونه هايمهم، نما

 است درباره نگـارگر  فصل دوم مختصر. ميات رساله پرداخته ايدر فصل اول طبق معمول به کل. ميم کرده ايتقس
ـ گ يران از دوران کهن تا ظهور اسالم را در بر ميا خ نگارگرياز اسالم که در آن تارش يران پيا رد و شـامل دوران  ي
ان و ظهـور  يران را از سقوط ساسـان يا فصل سوم نگارگر. باشد يان ميخ، مادها، پارسها، پارتها و ساسانيش از تاريپ

کـار آمـدن    کوتـاه دربـاره رو   يفصل چهارم نگاه. دده يقرار م يلخانان مورد بحث و بررسيان دوره اياسالم تا پا
ران در يا يو فرهنگ ، اقتصادياز اوضاع اجتماع ريفصل پنجم تصو. است نان او در سده نهم هجريمور و جانشيت

 لخانان و آغاز دوران فترت، برايران بعد از دوره ايا فصل ششم را با ادامه نگارگر. رديگ يرا در بر م موريدوره ت



  

ي  

 م و نمونـه هـا  يـ ن دوره مورد بحث قـرار داده ا يران را در ايا م و نگارگريآغاز کرده ا موريارد شدن در دوره تو
ـ  مـور ين هنرمنـدان نگـارگر دوره ت  يباالخره در فصل هفـتم مهمتـر  . ميکرده ا ين دوران را معرفيشاخص ا ي معرف

 .   اند شده
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  فصل اول

  اتيکل
  

  
  
  ت آنيو اهم ين مسأله پژوهشييتب - ۱- ۱

ــيا هنــر نگــارگر  ســابقه ــر مــ) يدوران ساســان( هنــر مــانو ژهيش از اســالم و بــويبــه دوران پــ يران  يب
ـ . گـردد  ـ . ن هنـر بعـد از نفـوذ اسـالم بــوده اسـت     يـ ا اعـتال  اوج و يول ن هنــر يـ ، اامغـول هـ   اليبـا اسـت   عدر واق

ـ يد ار هنـر شـرق دور قرارگرفـت و هنرمنـدان نگـارگر متعهـ      يثتحت تـأ  را  افتـه تـر  ي لتوانسـتند هنـر تکامـ    يران
ــه جهان ــب ــدي ــه کنن ــارگر. ان عرض ــا نگ ــوريت عهــددر  راني ــه  م ــمراحــل پواوج و  دورانب ــ يياي ــود رس . ديخ

ــا ــر در دوره ي ــه تنهــا تقل مــوريت ن هن ــن ن را کــه از عصــر مغــول وارد يچــ ينقاشــ و ســبکها هنــر دهاي
ان يــرا نما يخــود ســرانجام اســتقالل ير تکــامليه در مســمــورد جــذب و اقتبــاس قــرار داد، بلکــ ،ران شــده بــوديــا

 دورة«را  مــورين سـبب اســت کــه عصــر ت يان بــود و بــه همــيــرانيا روح هنـر  سـاخت کــه مــنعکس کننــده  
ـ با .دانسـته انـد   »رانيـ ا يهنر نقاشـ  ييطال اتور قـرن  يـ نيو م يهنـر نقاشـ   يعـ يداشـت کـه ابعـاد تکامـل طب     هد توجـ ي

ــم ــه ک نه ــيفيب ــه   يت ــد ک ــجم ش ــ منس ــروزه م ــوان يام ــ يت ــوان مس ــت عن ــبک دوره «تقلم آن را تح ــوريتس » م
ــنيو م يعمــده آثــار نقاشــ .ميريبپــذ ــا نبــوغ  مصّــور در کتابهــا مــوريت اتور موجــود از دوره ي اســت کــه ب

 در عرصـــه  يان نگـــارگران شاخصـــيـــموريدر عهـــد ت .ه شـــده اســـتيـــن عصـــر تهيـــسرشـــار هنرمنـــدان ا
سـخن گفـتن    .ن بهـزاد اسـت  يکمـال الـد   ،ن هنرمنـدان يـ ن اياز نـام آور تـر   يکـ يدا شدند کـه  يران پيا نگارگر

ــتن از پ ياز بهــزاد، در حق ــت ســخن گف ــل کــره يق ــ ياص ــت؛ مــوريت دوره  ينقاش ــد اس ــبب اســت يو ب ن س



  

 

٢

 

ــ  ــه او را حت ــر يک ــيبزرگت ــالم اش دوره ن نقّ ــا ياس ــران معري ــد  يف ــرده ان ــ  .ک ــتقالل ش ــزاد در  ياس ــار به وه ک
ــوريت دوره  ينقاشــ ــت کــه در م  م ــا آنجاس ــنيت ــ ي ــب خاص ــه  ياتور صــاحب مکت ــد کــه ب ــزاد« ش ــب به  »مکت

  .شهرت دارد
ــد دوران ت اريکــه بســ يياز آنجــا ــموريمعتقدن ــيان جــز وي ــ يران ــرا گــريحاصــل د يو خراب ــا ب ران ي
و  يين دوره بـه شـکوفا  يـ در ا ق بـرآن اسـت تـا نشـان دهـد کـه چگونـه هنـر نگـارگر         يـ ن تحقيدر بر نداشت، ا

  .بودن هنر يامور از يهنرمند و هنردوست ت نانيت جانشيت آن حماد که علّيخود رس ييدوران طال

 اهداف - ۲- ۱

  .انيموريت ت هنر در دوره يوضع يبررس -
  .موريت در دوره  رانيا ت نگارگريوضع يبررس -
  .موريت دوره  بهزاد در هنر نگارگر نيگاه کمال الدين جاييتب -
 .موريتعهد هنرمندان نگارگر  يمعرف -

 قيات تحقيسؤال ها و فرض - ۳- ۱

  داشته است؟ يگاهيچه جا موريت هنر در دوره    -
  چگونه بوده است؟ موريت در دوره  ت هنر نگارگريوضع  -
-  داشته است؟ يچه نقش موريت دوره  بهزاد در نگارگر نيکمال الد  
 بودند؟ يچه کسان موريت ن هنرمندان نگارگر دوره يمهم تر  -

  .داشت اريبس ييرونق و شکوفا موريت هنر در دوره    -
  .افتي رينائل گشت و رونق چشمگ بلند به مرتبه  موريت در دوره  نگارگر   -
ــهورتر    - ــزاد مش ــيبه ــنياش من نقّ ــاتور اي ــران، پاي ــذار ي ــيه گ ــا  يک ــبک ه ــارگر از س ــا نگ ران در ي

  .بود موريت دوره 
-   دا شدنديپ موريت در دوره  گرير معروف دن بهزاد، هنرمندان نگارگيعالوه بر کمال الد.  

 قينه تحقيشيپ - ۴- ۱

ــژوهش      ــه اســت، بلکــه در پ ــون صــورت نگرفت ــا کن ــق مســتقلي ت ــژوهش، تحقي ــن پ ــاب موضــوع اي درب
در  يبـ يحب يبـه عنـوان مثـال عبـدالح    . هـا مختلـف بـه صـورت پراکنـده بـه ايـن موضـوع پرداختـه شـده اسـت           

ن يي، تـز يـي و کتـاب آرا  يسـ يبـه سـوابق کتـاب نو    طـور اختصـار   عـات آن بـه  ان و متفريـ موريکتاب هنـر عهـد ت  
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ــد، يب و نقاشــيو تــذه ــه اســت و ب ن يکمــال ال ــب هــرات پرداخت ــبهــزاد و مکت ــي  يان داشــته کــه دوره حکمران
ــر نقيــموريت ــز و مصّــور ياشــان، عهــد پــرورش هن در  .اســت مــام شــقوق کتــاب ســازب و تين و تــذهييو ت

بــه  مــوريت از هنرمنــدان نگــارگر دوره  ي، برخــيقمــ ياحمــد منشــر يــم يف قاضــيکتــاب گلســتان هنــر تــأل
 .ان شـده اسـت  يـ ب ران مطالـب مختصـر  يـ در ا يش نقاشـ يدايـ پ شـده انـد؛ و دربـاره سـابقة     يمعرفـ  طور اختصـار 

ــد يــخ ايمختلــف تــار در دوره هــا ران راجــع بــه هنــر نگــارگريــا نســن در کتــاب هنــر نگــارگريراب ران مانن
گــر سلســله هــا صــحبت کــرده و راجــع بــه پادشـــاهان        يان و ديــ موريآل مظفــر، ت نجــو،  ير، آل ايــ آل جال

ــدان نقــاش آن دوره مطــالب مــوريهنردوســت ت ــب يو هنرمن ــعجا در کتابهــا. ان داشــته اســتي ب المقــدور و ي
ـ ن زديـ  ين علـ يف ابـن عربشـاه و شـرف الـد    يظفرنامه تـأل  ه بـه توجـ  مختصـر   يلـ يز در چنـد صـفحه بـه طـور خ    ي

شــتر يگونــاگون بــه ســمرقند صــحبت شــده و ب و فرســتادن  هنرمنــدان از جاهــا واريــد ينقاشــمــور بــه ير تيــام
بـدين رو ايـن پـژوهش بـر آن اسـت تـا بـه  بررسـي دقيـق و          . ن دوران پرداختـه شـده اسـت   يـ ا ياسيخ سيبه تار

  .ان بپردازديموريران و بخصوص دوران تيخ ايمستقل پيرامون اين موضوع مهم در تار

 مراحل آن ق ويروش تحق   - ۵- ۱

  .باشد يم و براساس منابع کتابخانه ا يليتحل ،يفيق به روش توصين تحقيا

 منابع يمعرف   - ۶- ۱

اگر چه . است خنگاريو تار يسيع نويشرفت فن وقايان، پيموريدوره ت يمهم فرهنگ ها يژگياز و يکي
برخوردار است، چرا که  ترلخانان، از ارزش کميعهد ا يسيخ نويسه با تاريان در مقايموريعهد ت يسيخ نويتار

ت يبه عظمت و اهم شرفت نکرد و آثاريپ يسيخ نويلخانان فن تاريران مانند دوران ايخ ايدر تار چ دوره ايه
ن سلسله، يحکمرانان ا ه و عالقمندز به خاطر توجين موريت امد، اما در دورةيخانان بوجود نليروزگار ا کتابها
ار يخ و شناخت احوال پادشاهان، رغبت بسيمور خود به تاريت .افتندي ريد چشمگخ و نجوم رشيمانند تار يعلوم

و از  پرداخت يرت پادشاهان و اخبار گذشتگان ميامبران و سيپ يخ و قصه زندگيدن تاريداشت و در سفر به شن
خن نادرست باز را از آن س د، ويد يم ياو تکرار شده بود، هر گاه از خواننده لغزش بس خواندن داستانها برا

نان يمور و چه در دوره جانشيت  خ چه در دورهينه تارين در زميبنابرا).  ۲۹۶- ۲۹۷: ۱۳۷۳ابن عربشاه، ( داشت  يم
ن يکه در ا يخيتوار. شوند يم ميتقس متعدد ادگار مانده است که به شاخه هايبه  ديخ مهم و مفياو توار

باشند که در  يم يي، سفرنامه و تذکره هاي، محل، سلسله ايعموم خيده، شامل تواريرساله از آنها استفاده گرد
  .نگارش درآمده اند  ن دوره به رشتهيا


