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مقدمه
نقاشى اىرانى از زمانى آغاز شد که اقوام آرىاىى از سلسله جبال هند و کش به فالت اىران وارد شدند و در گوشه و کنار اىن 
سرزمىن پهناور پاىه هاى تمدنى درخشان را بنىاد نهادند. تمدنى که در طول چند هزار سال، سهمى عظىم از فرهنگ بشرى را به خود 
اختصاص داده است. اىرانىان در هنر خود بىش تر به عالم خىال نظر داشته و آن را در تمامى ادوار و آثار هنرى چه در سفال هاى 
سىلک و مفرغ هاى لرستان و چه در نقوش نىم برجستٔه هخامنشىان و آثار پرباِر ساسانىان و … دنبال کرده اند. هنرمند اىرانى هىچ گاه 
به تقلىد از ظواهر طبىعت خرسند نبوده و همواره حقىقت هر چىز را مّد نظر داشته است. پرهىز از شىوه هاىى چون ساىه    روشن، 
با  به همىن دلىل است. او در عوض کوشىده است که  نىز  حجم سازى، عمق نماىى، شخصىت پردازى و شگردهاىى از اىن دست 
استفاده از عواملى چون خطوط قلم گىرى به جاى ساىه روشن، رنگ هاى تخت روشن و درخشان، شکل هاى مدّور اىرانى و وفادار 
ماندن به دو بعد زمىنه نقاشى، در ابعاد طول و عرض محصور نماند و الىه هاى دىگرى از وجود و حضور انسان را در جهان کشف 
 و عرضه کند. هنرمند اىرانى کوشىده است تا با توسل به چنىن روش هاىى حقىقت خود و جهان را درىابد و آن را به تصوىر کشد. 

به بىان دىگر وى به ماهّىت و چىستى اشىا نظر داشته و به شکل ظاهر و نموِد آن ها توجه نداشته است.
او از قرن ها پىش مى دانست که تجرّد، ىعنى گذشتن از ظواهر اشىا، راه رسىدن به حقىقت آن هاست. 

به همىن جهت همواره کوشىده است تا پرده از آن حقىقت پنهان بردارد و از ظاهر جهان و آنچه در ظاهر نماىان است گذشته، به 
باطن هستى راه ىابد. با ظهور اسالم، آموزه هاى اىن دىن الهى با زمىنه هاى بىنش هنرى اىرانىان مطابقتى داشت که به سرعت با آن تلفىق 
شد و فرهنگ و هنر اىرانى ــ اسالمى را پدىد آورد. او فهمىد که گرچه هر حقىقتى در صورتى ظاهر مى شود، اما صورت، عىن آن حقىقت 
نىست. ذهن پوىا ذهنى ست که آن حقىقت را درمى ىابد؛ مى پروراند و به صورتى مناسب و ملموس  عرضه مى کند. از اىن رو، نگارگر 
اىرانى با توسل به خط و سطح و رنگ، جهان وىژٔه خوىش را مى آفرىند. فضاىى که پىوند آن با عالم ملکوت بىش از توجه به عالم حواس 
ظاهرى، اهمّىت دارد. مرجع انتخاب رنگ براى نگارگر اىرانى، صورت بىرونى اشىا نىست بلکه حقىقتى ست که رنگ بدان اشاره مى کند. 

براى مثال، رنگ طالىى نشانٔه نور خورشىد است.
در نقاشى اىرانى، اشىاى دور دست به صورتى که دىده مى شود، کوچک و محو به تصوىر درنمى آىد، بلکه سعى بر آن است به 
تناسب با وضوح کامل نقش شود. از اىن روست که نّقاشى اىرانى، قوانىن مناظر و مراىا را نمى پذىرد. در اىن هنر، عمق نماىى جاىى 
ندارد. هنرمند اىرانى مى داند اىن قوانىن ناشى از خواص فىزىکى چشم انسان است و ربطى به واقعّىت اشىا ندارد. نقاشى اىرانى بر 
تخّىل استوار است بنابراىن هنرمند قواعد و اصول خلقت را گرفته و با شناخت بر پردٔه نقاشى مى کشد و اىن معرفت و    خىال، پاىه و 

اساس نقاشى اىرانى را تشکىل مى دهد.
هنرمند اىرانى به جاى اىن که درجاىى بنشىند و از آن نقطه به طبىعت نگاه کند و آن را به تصوىر بکشد، همراه تخّىل خود به پرواز 
درمى آىد و هر قسمت از تابلو را از مناسب ترىن دىدگاه تصوىر مى کند. به همىن دلىل، آزادى نگارگر اىرانى بىش تر است و گاهى از 
بىرون ىک فضا و گاهى از درون، آن را تصوىر مى کند. قسمتى را از نزدىک، بخشى را از رو به رو و قسمتى دىگر را از کنار ىا از 
باال و ىا از پاىىن نماىش مى دهد. گاه به آسمان پر مى کشد؛ گاه بر قلٔه کوهى مى نشىند؛ زمانى کنار بوته اى، درختى، چشمٔه آبى آرام 
مى گىرد و در همان حال چشم انداز افق را نىز تصوىر مى کند. چنىن است که نوعى حرکت در نقاشى اىرانى احساس مى شود و اشىا 
در بهترىن شکل ها و درخشان ترىن رنگ ها دىده مى شود. با اىن همه، هر جامعه اى به شىؤه خاصى از اندىشه مجهز است و در هر 
زمان به گونه اى زندگى مى کند. بنابراىن هنرمند معاصر باىد به سّنت ها و شىوه هاى گذشته همچون مصالح ساختمانى نگـاه کند و طرحى 
نو دراندازد وگرنه تقلىد از گذشتگان ىا توسل جستن به شىوه هاى بىگانه با فرهنگ خودى موجب نابودى نقاشى اىرانى خواهد شد.

در اىن کتاب مختصر، با پرداختن به تارىخ و مکاتب نقاشى اىرانى کوشىده اىم رىشه هاى استوار اىن هنر شرىف را بىابىم. 



ابتدا تارىخ نقاشى اىرانى و روند آن را در مکاتب به اجمال بررسى مى کنىم و آن را تا مرتبه اى که جاى خود را به نقاشى طبىعت گراىى 
غربى سپرد پى مى گىرىم. در فصل دوم به اصول طّراحى و انواع نگارگرى از سنگ، بوته، کوه، درخت، پرندگان، حىوانات و انسان 
پرداخته اىم. در اىن فصل، با آثار برخى از هنرمندان در اىن زمىنه آشنا خواهىم شد. در فصل سوم با روش ساخت انواع بوم و 
وساىل نگارگرى اىرانى آشنا مى شوىم و در فصل چهارم روش هاى مختلف رنگ آمىزى نگارگرى و ساخت و ساز و جزئىات دىگر 

را تجربه خواهىم کرد.
در حىن کار فرصتى ىافتىم تا آموخته هاى خود را با مشورت استادان حرفه اى و تجربه هاى اىشان درآمىزىم و گامى، هرچند 
کوچک و ناکافى در راهى که شاىد از اىن پس رهروانى دىگر آن را به منزل مقصود برسانند، بردارىم. در اىن راه دشوار، بدون 
همدلى و ىارى دوستان و هنرمندان عزىز، کوشش ما به جاىى نمى رسىد از اىن رو، الزم مى دانم سپاس خود را به پىشگاه ىکاىک 
آنان تقدىم دارم. به  و ىژه به ساحِت استادان هنرمندم آقاى مصرى پور، مرحوم ىسائى شاه جانىان، مجىد مهرگان، على مطىع، جواد 
رستم شىرازى، اردشىر مجرد تاکستانى و … و تمام عزىزانى که محبت خود را از بنده درىغ نداشتند و نام بردن از همه اىن عزىزان 

مقدور نىست. با اىن همه، امىدوارم که سپاس صمىمانه و خالصانٔه مرا بپذىرند.
در پاىان گفتنى است با همٔه کوششى که انجام داده اىم کتاب حاضر با شکل مطلوب آن فاصلٔه بسىار دارد. به همىن جهت از 
استادان و صاحب نظران درخواست مى کنىم کمبودها را نادىده نگىرند و از آن چشم پوشى نکنند. بلکه با ىادآورى آن و راهنماىى هاى 

ارزشمند خود، ما را رهىن مّنت خوىش سازند.
مؤلف 
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