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 یراندر ا سازییکرهبرجسته و پنقش ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 
 ی منزو  نقیعلیدکتر 

 295 -   283خ، برگۀ  1370ساالر سخن خانلری، نشر البرز، تهران،  قافله 

 هنر در ایران    تاریخ

 :ه استسه دوران متفاوت را از سرگذرانید  یران هنر در ا   یختار 

 گانه های سه دوران 

نمودار آن بوده    ی شاهان ساسان  یحماس   ی هاو آلبوم   ی مانو  یمذهب   ی که نقاش  یکهن تا هفتم میالد  ی هاسده   :نخست

 ؛ نمونۀ آن است  ،ل به دور مانده که از دست عرب و مغو ی هایها در کوهستان ها و تندیس است و پیکره 

 ی؛تاز  سلفیان  ی ششش سدۀ حکومت عرب دوران هنرکُ  :دوم

  یکه سه مکتب نقاش   م 13  /  ه 7ها در نیمۀ قرن  دوران رستاخیز پس از سقوط خالفت عرب در بغداد به دست مغول   :سوم

 : پدید آمد

 ؛ه 8 –  7بغداد ـ سلطانیه در قرن  ی:غولکتب م( م1

 ؛ه 9ـ  8هرات در قرن  ی:تیمور مکتب ( 2

 .ه 11 –  10تبریز، اصفهان در قرن  ی:صفو  ( مکتب3

 دوران کهن  نخست

  یسینا نیز نیرو و ابن   ی وران پس از اسالم هم چون فاراب بر تخیل بوده است. اندیشه   یایرانیان دوران باستان مبتن   ی نقاش

تخیل انسان را مانند همۀ موجودات، متافیزیک، دوقلو    ی نیرو  ایرانیان ، چون  دانستندی خیال را پایۀ اتصال بشر به عقل فعال م

و    ی( به دو گونه پیغمبر )یزدانم272  –   216)   یآنان مان   ی مذهب   به ناگزیر فیلسوف  پنداشتند.ی)نیکوسرشت و بدسرشت( م 

 :  شمردی م قلو را نیز دو یروان آدم . ( معتقد بودیاهریمن 
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َطان   ]  به خطا نرود و شیطان را بدان راه نیستگاه    که معصوم است و هیچ  :»دل«  -1 ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 
ْ
ْیِهْم ِمْن ُسل

َ
ُه َعل

َ
)قرآن   َو َما َکاَن ل

 که عشق و محبت کار اوست؛  1(  21:  34مجید، شمارۀ 

برند، نه  به کار    راُکشی  اصطالح نفس   ی در قواعد اخالق ثنو  ،روازاین   یست.هدایت نقابل  و    یاهریمن   ،روان   :»نفس«  -2

  Analogieی  انالُژ   ۀ خود را برپای یمذهبَ  ی عقل یهاایران، استدالل  ی و مانو ی وران زردشت بر این اساس اندیشه   هدایت نفس. 

ما( مو به مو    است که بعد از اسالم )دوران دوم تاریخ هنر ی. این، همان روشنمودندیار مانگیز استوَ خیال   یهاتمثیل و تشبیه

 قرار گرفته است.   یو شیع  یاسماعیل  ی،مسلمان، صوف  ی هاادۀ گنوسیست مورد استف

مانند اخوان الصفا )قرن    یلیتنها در آن است که آثار اسماع  یاسماعیل   یهاکهن و کتاب   یمانو   یهااختالف میان کتاب

زیرا طبق باور    ؛تصویر موجودات زنده نیست ی دارای ( از ترس دولت سلفق481د: ( و ناصرخسرو ) ه 4قرن  )   ی (، سجستانه 4

  ی،کنندۀ نقاشی کردن صورت حیوان به منزلۀ مداخله در کار خداوند است و روز قیامت از نقاش و از نگاهداری سلفیان، نقاش

هنر آفریدۀ  آن  به  که  خواست  و  ی خواهند  بخشد     روان 
ّ

برا اال آتش    ی'  در  کتاب  ندواه خ همیشه  همه،  این  با    ی هاسوخت. 

نشان مچنان که نسخه   طواسین حالجدیگر چون    ی هاسماعلیان و گنوسیست ا   ی، هندس  یهاصورت   ی از نقاش   دهد، ی ها 

اسماعلیان الموت به دژ »ارژنگ« معروف بوده است.    ی هاژد  از   ینیست تا آن جا که برخ   ی زمین، آسمان. جهان باالتر خال

 (. لموتتاریخ قالع انک: ) 

 
1  Z  :  ْن ُهَو    وَ :  21، آیت  34قرآن، سورۀ سبأ، شمارۀ َم َمْن ُیْؤِمُن ِباْلِْخَرِة ِمَمّ

َ
 ِلَنْعل

َّ
َطان  ِإال

ْ
ْیِهْم ِمْن ُسل

َ
ُه َعل

َ
ّ ۗ وَ َما َکاَن ل

 َشْيء    ِمْنَها ِفي َشك 
ّ

ٰی ُکِل
َ
َك َعل َرُبّ

 
 

آنکه )به امتحان(    ی( مگر برایمنداشت   ینرا بر ا  یطاناو شدند. و ش   یروپ  یانداشت )بلکه از حرص دن  یبر مردمان تسلط  یطانکه ش  یدر صورت/    َحِفیظ

 نگهبان و آگاه است. یزتو بر هر چ ی. و خدایمآورد از آن کس که شک دارد معلوم گردان  یمانا یامتآن کس را که به عالم ق



 

 

 

 دوران کهن  نخست ران یهنر در ا خیتار 

 

3 

 ی مانو یخیال نقاشی ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 
کتاب   مانویان، پا   یهادر  مذهب   یتمثیل  ایهاستدالل   یپا   به   خویش  تشبیهات  خیال  ی، و  براآن   ی صورت  نیز  را    یها 

  ی هاشده است و کتاب  ی معرف  ی از نقاش  ی به صورت آلبوم  ی در ادبیات فارس  ی ( مانارتنگ)   ارژنگ .  کردندی م  ی خوانندگان نقاش

 .  1کردند یتصویردار را بدان تشبیه م

از    دهد،ی که با مانویان نشان م  ایبه مسیحیت، با همه دشمنی   یگرم( پس از بازگشت از مانی 430  د:ین ) سنت اگوست 

   . 2کندی یاد م  بوده است، التین در شمال آفریقا پخش    ترجمۀ   ایشان   ی هاو کتاب   ی و نقاش  یسحرانگیز ایشان در موسیق  ی هنرها

 ها استوار است.  آن  ی نیک و بد ارواح و پیکرنگار  یلیزم فلسفآبر زمینۀ تصورات دو ی مانو ی پایۀ نقاش

نیز با همه تحریم و ممنوعیت    7تا   1م /  13تا  7در دوران دوم تاریخ هنر، دوران حکومت عرب از سدۀ کردن ارواح  نقاشی 

ر در بارۀ عقل و جهل و ارواح نیک و بد  مصوّ  ی هایب اواخر نیز کتا این  ارواح ادامه داشت تا   ی خیال  ی نقاش  زهم با ی، و پیگرد دولت 

 است.  شده ی یان در هند و ایران چاپ مو مالئکه و جنّ 

 نقاشی واقعی 
  یو تفریح   ی حماس  ی، و ترسیم مجالس تاریخ  ی ساختن مناظر واقع  ی برا  ی، ایران باستان غیر از این هنر فانتز   ی نقاش  لیکن

بزرگان و قهرمانان مل تراشیدن آن   ی و شبیه صورت  بر و  و نگارش در کتابسنگ   ی رو  ها  به کار مها  نیز  که سنگ    رفت، ی ها 

آن  دوتراشیدۀ  مغول  و  عرب  دستبرد  از  که  ماندهها  موزه   ر  در  و  شده  آورده  بیرون  خاک  زیر  از  و    موجود جهان    یهااست، 

  و   ها نیز در تخت جمشید، طاق بستان چاپ و پخش شده است، نمونۀ زندۀ آن   ایران باستان   یها ها در تاریخ آن   یهاعکس

 .  هست هاتاریخ اشارت   بها نیز در کت نویس آن به نمونۀ دست  شودی دیده م 3ارگاد بیشاپور سپا

 
 غزنه اشاره شده است. ۀدر خزان ی ارتنگ ماناز  یا( به نسخهق 485 یف:)تأل یاندال  یانبدر کتاب  1
 . 108، 86، 84، 83، 82، 57 برگۀ  ،م1963 یروت،ب ،حلو  یوحنا ۀترجم ،یناگوستاعترافات  2
 متن مقاله: پازارگاد.  3
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 .1نشان داده است  ی ( صورت انوشیروان را به وق218  –  198در زمان مأمون )  ی کاهن مانو ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 

که سرود، گزارش داده است    یاطاق کسرا نقش شده بود در قصیده   ی را که بر دیوارها  ی تصویرهای(  ق284  –   206)   ی حتربُ 

 . 2شودی که در دیوان او دیده م

تصویر از پادشاهان    27مانند آلبوم دیدم که    ی کتاب  ق، 298به سال    :گویدی ( مق346  :بن حسین )د  یعل  مسعودی،

 .  3ودند را در برداشت که دو تن از ایشان زن ب یساسان

 واسطۀ انتقال هنر تصویر از چین به اروپا مانویان
م(، که سپاه ایران تا مصر پیش رفت و قسطنطنیه را محاصره کرد و سپس شکست خورده 628  -   603سال )   ی هادر جنگ 

ب   ینیرو ایران و روم   ه  دو دولت 
ّ
به پشت    هارومی .  بگیرندرا نتوانستند،  هزار عرب  جلو چند  که  حّدی  نابود شده بود، تا    یکل

صغیر و روم انتقال داده شدند در    یبه آسیا  ی بسیار  ی سپاه ایرانیان تا خراسان نابود شد و اسیران ایران  داردانل عقب نشستند و 

 بین این اسیران، مانویان بسیار بودند.  

در میان مسیحیان   ، چین آورده بودند  ی را که از خاور ایران و مرزها  ی سازو پیکره   ی اینان در دوران اسارت خویش هنر نقاش

و گناه تشخیص دادند و به    یپرست )سریانیان( آن را بت   ی مسیحیان شرق  ی ول  آن را پذیرفتند،  یمسیحیان اروپای   پخش کردند، 

 .پدید آمد  ی و باختر یدر میان مسیحیان خاور  ی کم کشاکشها پرداختند و کم شکستن آن 

بیشتر   ی ارضا  ی عرب خود و برا  ی هابه تقلید از عموزاده   یسریانیان مسیح  از تشکیل حکومت خلفا در خاورمیانه،   پس 

م  787پس به سال    ،صغیر پرداختند  یخود در سوریه و آسیا   یکلیساها   یهابشکستن ایقون   ی،حکومت خلیفه از اقلیت مسیح

   ی برا  Nighie  یهنیق  ی مجمع مسکون  ق170  /
ّ

مسیحیان تشکیل گردید. در این مجمع بزرگ یعقوبیان    ی این اختالف داخل  حل

)که دولت   ی موفق نشدند و مسیحیان اروپای یول  ، ها انجام دادندتحریم ایقون  ی بسیار برا  ی( کوشش یشرق  ی )مسیحیان سریان

 
 . 95نک: الفهرس الوصفي، طرازی، برگۀ  . 169و   168 برگۀ، 1چ  یروت،چ ب ،ق(284 –  206)تری بح یواند 1
 همان جا. 2
 .273و  272برگۀ چ قاهره،   ی،حجاز  یصدق نشأت و مصطف ،یرانصفحات عن ا؛ مسعودیمروج الذهب،  3
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ایر  ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش  نیز مسیحیان  و  را در دست داشتند( و ملکیان وابسته به ایشان  و    ینقاش  پیروز شدند و حکم جواز  ی نسطور  انیبیزانس 

 .  1را از مجمع یادشده گرفتند  یسازمجسمه 

 دوم  دوران 

 است.   ی هفتم هجر ی،تا سدۀ سیزدهم میالد ی اول هجر  ی،هنر ما از سدۀ هفتم میالد تاریخ

)ایکونوالسم( پرداختند، و    یشکن که به ایقون   نژاد ی مسیحیان به دو گروه تقسیم شدند، یعقوبیان سام  دربارۀ   که   چنان هم 

و دفاع از ایقون و تشویق و ترویج هنر پرداختند. در میان مسلمانان    ایشان که به مخالفت با    یو نسطوریان ایران  یمسیحیان اروپای 

 نیز این اختالف آشکار شد. 

پدران  ی توحید اشراق و یمردم ساکن خاور دجله تا سند که اسالم را بر زمینۀ اندیشۀ گنوسیست  ی:: مسلمانان خاور الف

و از ُطرق    ی و سماع را جزو عبادات اسالم  یرا محبوب شمرده موسیق  ی سازو پیکره   ی و نقاش  یخود پذیرفته بودند هنر موسیق

 . پرداختندیم  ی هوش ی هاها و ورزش و دیگر تمرین  بازیشطرنج ها به شمرده در خانقاه ی الله وصول ال

سامیان پذیرفته بودند، با هر گونه هنر   تی تورا یکه اسالم را بر زمینۀ توحید عدد  مدیترانه : مسلمانان باختر فرات تا  ب

  «ساعده ی . چون پیامبر )ص( برخالف نظر او، در مجلس »سقیفۀ بن نامیدندی و آن را لهو ولعب م  نگریستندی به نظر بدبینانه م

افتاد، ایشان خود را اهل سنت و جماعت خوانده، مسلمانان    ی و به دست مسلمانان باختر  د حکومت از خاندان پیامبر سلب ش

  و خصومت با هر   یدشمن   یقلمداد کردند و بنا  یخارج از اسالم سنت   ،گنوسیست را بیشتر از مردم خاور دجله تا سند بودند

 . یدندگونه هنر آنان را آغاز

 مسلمان گنوسیست  ی هااز گروه برخی 
 بودند، مُ پذیرفته  (  ی)اشراق  یکه اسالم را بر زمینۀ توحید تنزیه  ی هایگنوسیست   ترینمعروف

َ
همیان، ریان، َج َد رجیان، ق

و سپس به نام دیگر   شدندی بودند که همه در دو قرن آغازین پدید آمدند و تحت پیگرد دولت نابود م  یمعتزلیان، راوندیان شیع

مقدار  پذیرفتن  با  عرب  یو  تسنن  خشونت  اندیشه   مقداری  ترک   یاز  م  یبه صورت  یگنوسیست   یهااز  ظاهر  مثاًل    ،شدندی نو 

 
 .87یلی، برگۀ خل ترجمۀ محمدعلی ،یرانا یعصنا یختارنک:  یزبه بعد و ن 311 برگۀ ،م1961  یس،چ پار ،یسااسناد کل ۀمجموع 1
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   یبا دولت امو  ق128  –  118  یها»ُمرجیان« پس از آن که در سال  ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 
َ
و پس از    «یر َد جنگیدند و شکست خوردند، به صورت »ق

( همه  ی)هندوایران   یخاور  یاسالم گنوسیست   یهااندیشه   یآشکار شدند. همراه با محکوم شدن معتزل  یایشان به صورت معتزل

یاد شده در باال به دون آن که در قرآن کریم از آن منع شده باشد از طرف خلیفگان و حاکمان ایشان که بر سلفیان   یگونه هنرها

 ید.  بودند، تحریم گرد یخشن مذهب غرب فرات تا مدیترانه ُمتک

   نا آش  ی و روم  یبا تمدن ایران   ی که خلفا تا حد  امیهیاز اواسط حکومت بن 
ّ

 یآن و حت   ی ت روحاشدند استفاده از هنر لذ

تودۀ مردم، تحریم اولیه را که    ی لیکن برا  ؛دربار خلیفه مجاز شمردند  یهاخود در کاخ   ی و نامشروع آن را برا  یجسم یهالذت 

 محروم کرده بودند، ادامه دادند.  یاز آن نعمت الهسلف برقرار کرده و مردم را    یخلفا

مقاومت    ی، هنر و مبارزه با زیبای  یم از ایشان در باال یاد شده در برابر، این تحر   ی مسلمان گنوسیست که نام برخ  ی هافرقه

چنین استفاده از تصویر در  ها، و هم شطرنج در خانقاه  ی و استفاده از موزیک در عبادت و سماع و تمرین و ورزش عقل  کردند یم

عقیدت  اختالفات  مثل  را،  خویش  امامان  و  مقدسان  ُس   یتشبیه  با  که  پنهان  دیگر  عرب  حکام  ترس  از  داشتند،  حاکم  نیان 

چون متوکل   ی موجب غضب خلیفگان  شدیر امام حسین )ع( آویخته مبا این همه تصویر مقدس ایشان مانند قب   کردند، یم

در کتاب    ق( 328  :دی ) اثیر در آن سال( کشو ابن   ی منجر شد )طبر  ق 236گردید که به تخریب آن مزار مقدس به سال    یعباس

لف کتاب نوادر  ؤ( و مشمار است در بارۀ محمد بن بشیر از یاران امام رضا )عه  شیعه ب  ی از پنج اصل رجال  ی خود، که یک  رجال 

 :  گویدی ( چنین م338: 24)ذریعه 

به شکل    کردیر مپُ   امام ساخت که چون آن را از باد   ی برا  ی امجسمه  داشت ی که هوا را در خود نگاه م  ی ابا پارچۀ داروزده   او

 .1الرشید( او را به همین دلیل با انواع شکنجه بکشت  امام )ع( بود و خلیفه )گویا هارون 

 
 . 167 - 166 برگۀ، 5ج ،ییقهپارجال  در ضمن کتاب  یکشرجال  1
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َزف ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 
َ

 ی گبر یهاخ
نخستین اسالم که   ی هاکار سده   ی یا پرنده( و مجلس سماع رقص عرفان  ؛ تصویر حیوان )چرنده  ی دارا  ی هاو سفال   خزف 

که به    یتنها کسان   کنندی زیرا تصور م  ؛اندنامیده   «ی »خزف گبر  یدر آن به کار رفته است، بازرگانان آثار باستان   یروش ساسان

 : لیکن با توجه به این که ؛1به این هنر حرام دست یازند  توانستندی م ،مانده بودند یباق  ها( )میتراییست  یبرگمذهب 

-  :
ً
  یپیش از چهارم که هنوز اسالم در شکل امروزین تثبیت نشده بود، حکام عرب و محتسبان محل  یهادر سده   اوال

 قاطعیت یافت، نداشتند و زیاد پاپیچ مردم نبودند    یدرست از تابوهای  ی ایشان آگاه
ً
پیاده    ی ارا تا اندازه   ی هنر ساسان  کهکه بعدا

 ؛کند

-  :
ً
  شد، ی با زور تحمیل م  ین حکام ُس   ی شم نیز تحریم هنر را که از سوپنجم و ش   یهامسلمان تا سده   ی هاگنوسیست   ثانیا

  ی خط کوف  داشتن با در بر   ها ی از این نقاش  ی های . کشف نمونهدادندی فتوا م  ، جایزبودنش  بر   بباید نپذیرفته بودند و چنان که  

است،    ی ها کار سدۀ سوم در راز این خزف  ی برخ  ؛اندبلکه گنوسیست مسلمان بوده   ؛ برگکه سازندگانش نه    2دهدی نشان م

 . 3بود ئی راذاحمد حسن ما یها به رهبر گنوسیست 

 
م؛ برگردان به پارسی: تاریخ نقاشی در ایران، ابوالقاسم سحاب، انتشارات 1936قاهره،  محمد حسن،    یزک،  الفرس  االسالم عند  ي ف  یرالتصو   1

تهران،   کتاب،  اسالم   ایران  صنایع  تاریخخ؛  1328سحاب  از  زک  ،بعد  ترجمیدکتر  کتاب،  همان  تهران، خلمحمدعلی    ۀ.  اقبال،  انتشارات  یلی، 

 . 199  - 192 برگۀ خ،1363
 . 201  - 193یلی، برگۀ خل  ۀ. همان کتاب، ترجمیدکتر زک 2
 .  ی: رۀ، واژدانلالب معجم یاقوت 3

، 9سال چهارم، شمارۀ  مجلۀ چیستا،    خ(،1389  –  1302علی کوشا )دکتر علینقی منزوی  احمد بن حسن مادرانی،  چنین نک: الف(  هم

 . 684 - 682، برگۀ 39، شمارۀ ردیف 1366اردیبهشت 

احمد حنبل، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپخانۀ بانک   –زیر نظر احسان یارشاطر، جلد نهم، حرف الف: ابوُهَریره  دانشنامۀ ایران و اسالم،    ب(

 علینقی منزوی.احمد بن حسن بن حسن مادرانی، ، 1233  -1232خ، برگۀ 1357ملی ایران، تهران، 
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 کلیله و دمنهحیوانات زنده در  نقاشی ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 
 کلیله و دمنه که درپیشگفتار    بینیم ی ( را مق143  :مقفع )کحکومت، باز ابن  یهایگیرنیان و سخت همه مخالفت ُس   با

 دارد. یگفتگو م  ، که در آن کتاب بوده است یبرگردانید، از تصویر حیوانات  ی به عرب  یکه از پهلو

برا   دهد ی دستور م  ق301در سال    یبن احمد ساسان   نصر  فارس   یکه  مناسب نقش    یتصویرهای کلیله و دمنه    یترجمۀ 

 .1کنند

  ی در دوران دوم در آن تأثیر   یمسلمان قرار دارد که تحریم هنر نقاش  یایران در رأس همۀ کشورها  :یبه گفتۀ دکتر زک  آری

 . 2چندان نداشته است 

را از پدران خود به ارث برده بودند و برخالف واقع آن را به نام مقدس اسالم بسته، برسر    یهنر  حاکم، خشونت ضّد   ُسنیان 

سوزی ایشان در سدۀ نخست بسنده نشد،  و کتاب  ی ش. هنرکُ کوبیدند ی م ی ایران و هنر دوست  یمردم مسلمان گنوسیست ایران 

 ایشان سیاه است.  ی های سوزو کتاب   ی شکه صفحات تاریخ از هنرکُ 

 هایاز هنر سوز  ای نمونه 
از جمله  ییاقوت حمو  یدبامعجم ال  ی و چند جا ق448و  398و  311در حوادث سال  یجوز از ابن  توان ی نمونه م  برای

  ،5ج  ،لسان المیزانو    یو قفط  28  یاز بغداد   و االعتبار  ةاالفادو    404-  403برگۀ    ، مجمل التواریخو    259  ،6ج   ؛315  ،2ج

 یاد کرد.    کشف الظنونو مقدمۀ  455 برگۀ  ،روزبهان  شرح شطحیاتو  356 -   354

زرین را در جامع بغداد به    ی هایچهار عدد کتاب با تصویر و نقاش   گوید:   ق 311سال    ی رویدادها  منتظم در    یجوزابن 

 ها بر زمین نشسته بود.  طال به زیر خاکستر کتاب یطال به کار رفته بود که مقدار ها یآتش کشیدند. آن قدر در نقاش

اطاق خود را به    ی شنید که پسرش مسعود دیوارها  ق 421  یمتوف  یچون سلطان محمود غزنو   گوید:  یبیهق  ضلابوالف

ها  عّمۀ مسعود او را آگاه کرد تا پیش از رسیدن مأمور همۀ نقاش یول  ،تجسس بفرستاد ی را برا ینقش و نگار آراسته است، کس 

 
 .84 یلی، برگۀترجمه خل ی محمد حسن،، زکبعد از اسالم ایران صنایع تاریخکتاب،  1

 . 81 برگۀ جا،همان  2
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 یفه خل  ی قبر امام حسین )ع( و نابودکردن راض  یکردن آثار هنرمتوکل در ویران   ار. این رفتار محمود دنبالۀ رفت 1را نابود کردند  ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 

دنبالۀ آن تا سدۀ پنجم هم چنان    و بود   ق 322عون به سال  ی ابپس از کشتن او و شاگرد منجم و دانشمندش ابن   ی ان آثار شلمغ

   ادامه داشت. 

 ُسنی هنر   تحریم
ُم ِرْجس    :قرآن آیت  ی در همۀ تفسیرها  ین ران ُس علما و مفّس   همه

َ
ْزال

َ ْ
ْنَصاُب َو ال

َ ْ
َمْیِسُر َو ال

ْ
َخْمُر َو ال

ْ
َما ال ... قرآن کریم مائده    ِإَنّ

بودن مجسمه   932:  5 به معن   دانستند؛ی م  یسازرا دلیل حرام  انصاب جمع نصب  ایشان    ،3مجسمه است   یزیرا که  سپس 

زیرا خدا در   کرد؛ی را نیز تحریم م یسطح دو بعد   حیوان جاندار برکردن هر  نقش   یکه حت  آوردندی در تفسیر آن م ی هایحدیث 

  یلیکن مفسران شیع  ؛یا تا ابد در جهنم بسوزد  ؛خود جان بدهد  ی کننده خواهد خواست که این آفریدۀ هنرقیامت از نقش 

  ب« را ویژۀ مجسمۀ چ نجف و همۀ مفسران شیعۀ دیگر »نص   18  ،4ج  ،تبیانهـ( در تفسیر بزرگ  460  -   385)   ی مانند شیخ طوس

 . یمجسمۀ هنر ی پرستش ساخته باشند نه برا ی که برا دانندی م بت 

 بویهآل دوران
و میدان هنر تنگ و    شدیمغز مردم ایران تحمیل م  به کمک زور حکومت بر  یبا گذشت زمان، عقاید خشک سلف  گرچه

بویه در  بودلف شاعر صاحب بن عباد وزیر آل  ی در سدۀ چهارم هجر ی چنان که در ر  ، یک باره هنر نمرد ی ول  گردید، ی تر متنگ

 
 . 121برگۀ  یهقی،ابوالفضل ب، یهقیب یختار 1
َخْمُر وَ :  90، آیت  5، سورۀ مائده، شمارۀ  قرآن  2

ْ
َما ال ِذیَن آَمُنوا ِإَنّ

َّ
َها ال ُیّ

َ
َمْیِسُر وَ   َیا أ

ْ
ْنَصاُب وَ   ال

َ ْ
ُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل    ال

َ
ْزال

َ ْ
ْم  ال

ُ
ک

َّ
َعل

َ
اْجَتِنُبوُه ل

َ
ْیَطاِن ف

َّ
الش

تا رستگار   یدکن  ی است، از آن البته دور  یطانو از عمل ش   یدپل  ینها همه ا  یگروبند  یرهای و ت  یپرستشراب و قمار و بت   یمان،اهل ا  یا /    ُتْفِلُحوَن 

 . یدشو 
 . 78 یلی، برگۀخل ۀترجم ی،دکتر زک ،بعد از اسالم ایران صنایع تاریخ  3
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  ی مسلمان ایران  یهاالت و صوفیان و دیگر گنوسیست نام »طرس« که ُغ   به   1گوید ی سخن م  ینچوبقصیدۀ ساسانیه از یک قالب  ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 

البته سرایندۀ این قصیده    ند؛ فروخت یو م   نمودند ی اوراق و پارچه »باسمه« م  ی ها و تصویر و دعاها کنده، بر روآن نقش   ی بر رو

   کند.ی نکوهش م شد، ترین نمونۀ چاپ در ایران پس از اسالم بانیان این هنر را شاید کهن به تقلید ُس 

بودلف در سفرنامۀ چین که بخش  آن مینورسک  یهایهمین  بولخاکف در مسکو    یاز  و  لندن  از    1960در  چاپ کردند. 

 . کندیمانویان نیز یاد م ی ایران  یهنرها

 ی ساز جواز مجسمه  ی،شیع  فتوای
 .  شمردندیرا مجاز م  ی سازو مجسمه  یالت( پیکرتراش از گذشتگان )ُغ  ی تا سدۀ پنجم و ششم به پیرو شیعیان 

او در مشهد    ق460  –   385)   یشیخ طوس را مباح    یسازخ برگزار شد، مجسمه 1348محمد بن حسن که جشن هزارۀ 

  یکسان  یران به معن نیست و حدیث لعن برمصوّ   م حرا   ی ساز: مجسمه 2گوید ی م  51: 2. او در تفسیر آیت مبارک بقره  شمردیم

 .  شمرندی است که خدا را به مردم همانند م

کم در زیر فشار قشریان وابسته به دربار خالفت  لیکن کم  ؛نیز همین فتوا را دارد البیانمجمع  در  ( 548 )د:  یشیخ طبرس

با کثریت اسالم   یهمگام  ی بودند و برا یمتک  رانه فرات تا مدیت   یاقوام خشن مذهب ساکن منطقۀ باختر عرب در بغداد، که بر

که  لب  ی؛تحریم کردند، نه تنها مجسمۀ سه بعد   ی از دیگر  پس   ی اسالمیزم« هنرها را یکدر باغ سبز »پان   ی و به امید دورنما  ین ُس 

ناگزیر بود تا    زد،بسا  یمجسمۀ زمین   خواست ی که م  ینیز، حرام شناخته شد. تا آن جا که هنرمند ایران  یآدم  یتصویر دو بعد

آن بتواند    یشکل طبیعدیگر بسازد تا با دورشدن از    ی هایآن را به شکل حیوان   ی یا بال و پا  ؛ دست  ی، تنۀ آن را به شکل حیوان 

 
)ارض موعود   یمنخود را به    یشترجلب شرافت ب  یبرا  یاست ول  یچهارم هجر  ۀمسلمان در سد  یستگنوس یمهن   یرانی( اق 390  د:لف )بود   1

  ۀ و ترجم  ینورسکیدر بردارد به کوشش م  یز شاخدار ن  یهادورغ   ی،بودلف که با همه سودمند  ۀ. سفرنام داردی( منسوب میرانیا  هاییستگنوس 

  د: )  یاحنف عکبر  ی«یهبه »ساسان  یزآممسخره  ی بودلف پاسخ  ی«یه( چاپ شده است. »ساسانبرگه  192،  1354در )تهران،    ییابوالفضل طباطبا

 .کردیدفاع م  یان( از ساسان385  - 326عباد )( است که برخالف ابنق 385
2  Z:ْر   وَ   : 51  ، آیت2  ، شمارۀبقره، سورۀ  قرآن

َ
 َواَعْدَنا ُموَسٰی أ

ْ
 ِمْن َبْعِدِه وَ ِإذ

َ
ِعْجل

ْ
ُتُم ال

ْ
َخذ َمّ اَتّ

ُ
ًة ث

َ
ْیل

َ
ْنُتْم َظاِلُموَن   َبِعیَن ل

َ
که با    ی ( موقعیدآور  یادو )/    أ

 .یدشد  یدادگرکرده ستمکار و ب یاراخت یاو( گوساله پرست یبتپس شما )در غ یم،چهل شب وعده نهاد یموس 
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زندگ  ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش  پاسخگو  ی پاسخگو  ی، در  مردن  از  پس  و  خلیفه  مُ ن  ی محتسب  و   کیر 
 
ترکیب نک گونه  این  نمونۀ  ما  باشد.  یک  ر  در  را  ها 

 .بینیم ی ها مها مانند آن و ده  2ق 562رخ ؤم یو یک ابریق کاشان  15ـ 1ق 560مورخ   سانی»ُکندرسوز« خرا 

  ینگارش عبدالجلیل راز   نقضکتاب    توان ی مردم ایران جهت تحریم هنر م  بر  یاز فشار حکام سلف  یاگوشه  ی بررس  برای

اجتناب    ی که شما شیعیان از شعر و نقاش  کندی اعتراض م  یبه شیع  یسن   یکه در یک مناظرۀ مذهب   3کرد  یرا بررس  یقزوین 

 !کنیدمی ن

 شرعی شیعه برشمرده است. نقاشی را جزو صفات ذمیمه و غیر یتیمة الدهر ثعالبی نیز در 

 متقابل  واکنش 
هنر و محکومان گنوسیست در مدت شش قرن و نیم حکومت خلیفگان بغداد، تأثیر    نیان حاکم ضّد کشاکش میان ُس   در

م برقرار  ایران  بود،ی متقابل،  محکومان  از  را  گنوسیسم  اندیشۀ  عرب  قشرگرای  آموختندی م  ی حاکمان  به  محکومان  خو    یو 

 .  گرفتندیم

اول اسالم، فرش ُس   :گویدی ( مق505  –   450)  یچنان که غزال را، حت نیان در سدۀ  به دلیل   ی کردن مسجد  بوریا  به 

  ی که حجاج یوسف وال  ی و هنگام  شمردند ی بودن و خواندن قرآن را به آواز خوش به دلیل هنربودن، لهو و لعب و حرام مزینت 

شدن متأخران  رنگ ، شاید در اثر همین هم 4ب که عمرش را در عراق در میان ایرانیان گذرانید این بدعت را پذیرفت خلیفۀ عر

با ُس  اختالف قدیم این دو فرقه را در هنر نیز منکر شده    یمحمد حسن مصر   ی، نیان و قبول تحریم باشد که دکتر زکشیعه 

 
 . 205 برگۀ خ،1359 – 1358چ تهران خ(، 1392 –  1296)مرزبان   یزپرو ۀترجمیو، نوشته اچ. دبل ،هنر یختار 1
  ، بعد از اسالم ایران صنایع تاریخم؛ برگردان به پارسی: 1940خ /  1319، قاهره، محمد حسن یدکتر زک، الفنون االیرانیة في العصر االسالمي 2

 . 213 برگۀ خ، 1363یلی، انتشارات اقبال، تهران، خل یمحمدعل ۀترجم ی محمد حسن،دکتر زک
 . 580 – 576 ،تهران ی،انجمن آثار مل ،چ محدث  ینی،قزو  یراز یلعبدالجل ،نقض 3
 . 234  ،1ج  ی،خوارزم ۀترجم ؛61،  1هـ ج 1289چ بوالق  ،ق(505  – 450) ی ابوالمحامد محمد فرزند محمدغزال، امام ینالد معلو  یاءاح 4
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ما دیدیم که نظریۀ تحریم هنر را شیعیان   ی ول  ،1صحت ندارد   ، نیست  یبودن هنر نقاشل به حرام ئ: این ادعا که تشیع قا گوید یم ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 

 ایشان نبوده است.   یاند و نظر اصلنیان واگرفتهاندک از ُس برخالف نظر اسالف خود اندک  رمتأخ

 سوم  دوران 

 ی ایران یدوران بازگشت هنر به صحنۀ زندگ 
از مردم    ینگارش قاسم پسر عل  ی مقامات حریراز    ینویس تصویردار اسالمترین نسخۀ دست آن جا که اطالع داریم کهن   تا

 ( در کتابخانۀ    ق654رخ  ؤدیگر م  ۀپاریس و نسخ  یاز آن در کتابخانۀ مل  ق616رخ  ؤ( است. که نسخۀ مق516  –  446بصره 

 . شودی م ری داتصویر نگاه  81بریتیش میوزیم با  

  ی نوشته شد و پس از آن که این دستگاه با راهنمای   ی پیشۀ خالفت جور عباسدو نسخه در روزگار تزلزل دستگاه ستم   این 

رو به    یایران هنر گرفته شد، هنر    و ضّد   ی( برافتاد و شالق از دست محتسبان قشر ق672  –  597)   یخواجه نصیرالدین طوس

 .  شودی بغداد و تبریز شناخته م ی امروز به نام مکتب مغول  هپدید آمد ک ی معروف هنر یهاگسترش نهاد و مکتب 

نوشته شده    ق726و    716و    714و    707در نیویورک وجود دارد. که در    یجامع التواریخ رشید هم اکنون یک نسخه از  

سده بعد از آن مکتب    کیورک تقسیم شده است و ی وادنبرک و لندن و نی   یهاه مینیاتور آن در میان موز   یلوحۀ نقاش  80است و  

ق شاه عباس 1002قیام سال  لیکن متأسفانه    ؛تبریز و قزوین و سپس اصفهان رشد کرد  یهرات و سپس مکتب صفو یتیمور

که مکاتب فلسفی قزوین را پراکنده کرد و پایتخت را از قزوین به اصفهان آورد، دولت ایران را در مسابقۀ قشرگرایی و ریا و سالوس  

ر بر پشت ببست. از این به بعد  
ُّ

نر و ادب  هبا ُسنیان عثمانی قرار داد، چنان در این مسابقه تند رفت که دست حنبلیان را در َتَقش

 ایران ادامه داشت.   تماس با غرب و رنسانس  ۀنهاد و این وضع تا دور  تنّزل در ایران رو به  

خان نقاش در تهران، خاندان    یچون حسن افشار )الل( و لطفعل دانیهنرمن   ینوزدهم میالد  ی / سیزدهم هجر  ۀدر سد

  
ً
(  م1967/    خ 1347الملک و حسین بهزاد )درگذشت  کمال   به دست وصال در شیراز و نجف و اصفهان پدید آوردند تا آن که اخیرا

  ایران به مرحله نوین خود گام نهاد.   یهنر نقاش

 
 . 79 ، برگۀخ1363چ   یلی،ترجمه خل. یدکتر زک، بعد از اسالم ایران صنایع تاریخ  1
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 نامهتاب ک ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 

 نمایۀ کتاب و مقاله 
،  9  ۀسال چهارم، شمار   ،یستاچ  ۀمجلخ(،  1389  –  1302  یمنزو  نقیعلی کوشا )دکتر    یعل   ،یاحمد بن حسن مادران

 . 684  -682  ۀ، برگ39 یفرد ۀ، شمار 1366 یبهشت ارد

، امام  إحیاء العلوم الدین ق؛  1289ق(، چ بوالق  505  –   450ابوالمحامد محمد فرزند محمد )   ی امام غزال  ، ینعلوم الد  یاء اح

ق، تصحیح حسین خدیوجم، انتشارات علمی و  620به سال    ق(، برگردان مؤیدالدین محمد خوارزمی505محمد غزالی )د:  

 خ. 1351فرهنگی، 

الّرجال   یار  إخت  ة 
َ
ّش   ، َمعرف

َ
ک الّناقل  یا  ؛یِرجال  کش  فرزندمحمد    ، ینمعرفة   تحقیق حسن    ،ق( 3۴۰  د:)   یعمر  و  تصحیح 

مقدمه واعظ مصطفوی،  محمد  دنگاری  خراسانی  الهزاده  دانشکده  مشهد،  اسالم  یات انشگاه  معارف  تحق   ی،و  و    یقاتمرکز 

سازمان چاپ و انتشارات   یان، و ابوالفضل موسو  یبدیفاضل م یمحمدتق یح و تصح یق تحقخ؛ دیگر: 1348، مشهد، مطالعات

 خ. 1382ی، تهران،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 

 . م1963 یروت،حلو، ب  یوحنا  ۀترجم ، یناعترافات اگوست 

زند  الدین عبداللطیف فرزند یوسف فر لباد، موفق ابن االفادة و االعتبار في االمور المشاهدة و الحوادث المعاینة بارض مصر،  

المورد،  ،  الله؛ پژوهش علی محسن عیسی مال 1964، لندن،  م( 1231  –   1162ق /  629  –   557محمد فرزند علی بغدادی ) 

1984 . 

 ق. 1۴۰۴ یروت،ب  ینی،قزو زکریا ، آثار البالد

،  1883ق(، به کوشش شارل شفر،  ۴۸5، ابوالمعالی محمد فرزند نعمت فرزند عبیدالله بلخی )د: پس از  دیانبیان ال 

 خ. 1312س عباس اقبال، تهران،  سپ 
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الحکماء  ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش  الحکماء ،  تاریخ  به أخبار  العلماء  ) قفطی، جمال   إخبار  ابراهیم شیبانی  فرزند  یوسف  فرزند    –   568الدین علی 

ق( به دستور شاه سلیمان صفوی،  1099م(، برگردان محمد فرزند علی فرزند محمد خطیبی روزنی ) 1248  –  1172ق /  646

 . خ 1347به کوشش بهین دارایی، تهران، 

لوك، تاریخ اال َمِم و الم   ِل و اال َمِم و الم  س  ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب    ، لوك، تاریخ الطبریتاریخ  الر 

م(، برگردان ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران،  ۹23-۸3۹ق /  31۰  -   22۴طبری آملی مازندرانی، جریر طبری ) 

جلد، انتشارات    1۶اپ سوم،  خ؛ چ1353جلد،    1۶خ؛ چاپ دیگر: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ،  1352جلد    15

 خ. 13۶5تا  13۶2اساطیر، تهران، 

اکبر  م(، تصحیح علی1077  –  995ق /  470  –  385، ابوالفضل محمد فرزند حسین بیهقی ) تاریخ مسعودی ،  تاریخ ِبیَهقی

 خ. 1375فیاض، مقدمه محمدجعفر یاحقی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم 

ق(، تصحیح و  760ق( + اولیاءالله آملی )تألیف 613ار، بهاءالدین محمد فرزند حسن )تألیف اسفندی ، ابن تاریخ طبرستان

 . خ 1320خ دو جلد، تهران، 1334 -   1275)  نگاری عباس اقبال مقدمه

 قالع الموت  تاریخ

 . 205  ۀخ، برگ1359  – 1358خ(، چ تهران 1392  –  1296مرزبان )  یزپرو  ۀ ترجم  یو،، نوشته اچ. دبلهنر  یختار

 . خ1363انتشارات اقبال، تهران،   یلی،خل  یمحمدعل  ۀ، ترجمی محمد حسن، زکبعد از اسالم ایران  صنایع تاریخ 

  یرازی ش  آقا ی م(، به کوشش عل1068  -  995ق /  460  -  385محمد فرزند حسن )   ی طوس  یخ، شالقرآن  یر في تفس  یانالتب 

  ی آقابزرگ تهران   ۀمقدم  یر، قص  یبو احمد حب   یاحمد شوق   یح ق؛ تصح1365  ی، چاپ سنگ  ی، اصفهان  زادهیو عبدالرسول روغن 

 ق. 1409قم،   ی،التراث العرب   یاء خ(، داراح1348 –  1255) 

والقاسم اب   یران، در ا  ی نقاش  یخ : تاریم؛ برگردان به پارس1936محمد حسن، قاهره،    ی ، زکفي االسالم عند الفرس  یر التصو

 . خ 1328سحاب، انتشارات سحاب کتاب، تهران،  

تاریخ    یویورک،ن  کتابخانۀ  نسخۀ خطی،  ق(، 718  –  645الله همدانی ) خواجه رشیدالدین فضل   یدی،رش  یخ جامع التوار

 یویورک. ادنبرک و لندن و ن ی هاموزه  یان آن در م  ینیاتورم ینقاش ۀ لوح 80، ق 726و   716و  714و  707 رونویسی 
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ق(، تصحیح بهمن کریمی، انتشارات اقبال، 718  –  645الله همدانی ) ، خواجه رشیدالدین فضل یدیرش  یخ جامع التوار ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 

 خ. 1373خ؛ چاپ دیگر: انتشارات البرز،  1338تهران،  

احمد حنبل، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،    –  یرهجلد نهم، حرف الف: ابوُهَر   یارشاطر،نظر احسان    یر، ز و اسالم  یرانا   ۀدانشنام

 .یمنزو نقیعلی  ، یاحمد بن حسن بن حسن مادران ، 1233 - 1232  ۀخ، برگ1357تهران،  یران، ا  یبانک مل ۀ چاپخان

ه( چاپ مصر، ْیدفرزند ُعبَ   یدابوعباده ول ی، ُبْحُتر  ،ی بحتر  یواند
ّ
 . یروتق(، چ ب284 –  206)  یبحتر  یوان د؛ م1911)الل

منزوی، چاپخانه    نقیعلی نیه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    – ، الجزء الرابع و العشرون، نائیه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1978ق / 1398خ / 1356اسالمیه، تهران، 

 خ. 1364شر اسماعیلیان، قم ا ق(، ن1011الله قهپایی )ز: ، عنایت مجمع الرجال ؛ رجال قهپایی

 . 167 -  166  ۀ، برگ5ج یی، در ضمن کتاب رجال قهپا  ی رجال کش

ق(، تحقیق و تعلیق والدمیر مینورسکی، لندن و بولخاکف در مسکو،  341مسعر فرزند مهلهل خزرجی )ز:    سفرنامۀ ابودلف

 خ. 1354؛ برگردان ابوالفضل طباطبایی، انتشارات زورا، تهران، 1960

بلخاکف لندن و    اپ در ینورسکی و چم  یروالدم  یق و تعل  یقق(، تحق341)ز:    یمسعر فرزند مهلهل خزرج   ابودلف  ۀسفرنام

 .برگه  192، خ1354انتشارات زورا، تهران،   یی، ؛ برگردان ابوالفضل طباطبا1960مسکو، در 

  22  ۀ، برگ1370بهمن و اسفند    ،مهریران ا  ۀ مجل  ی،منزو  نقیعلی دکتر    ، یراندر ا  سازی یکرهپ  ی هنر نقاش  یخ در تار   یریس

– 26 . 

ق(، 606  –  522، زوبهان بقلی فرزند ابونصر ) آمده شیخ شطاح روزبهان فساییشرح احوال و آثار و مجموعۀ اشعار به دست  

 خ. 1363غالمعلی آریا، انتشارات روزبهان، تهران، 

 خ. 1344ق(، تصحیح هانری کوربن، تهران، 606 –  522، شیخ شطاح روزبهان بقلی فرزند ابونصر ) شرح شطحیات 

 چ قاهره.   ی،حجاز   یصدق نشأت و مصطف ، یرانصفحات عن ا 

، حسین  و اشعار(   یعرفان   یاتقرآن، کتاب کلمات، تجر  یرتفس  یت،کتاب روا  ین، مجموعه آثار حالج )طواس،  حالج  ین طواس

 خ. 1386خ؛ دیگر: انتشارات شفیعی، تهران، 1379فرزند منصور حالج، یادآوران، تران، 
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 . خ13۴۸تهران،  ی،ابدره  یدون برنارد، ترجمه فر  یس لو  ،یلیهاسماع یانفدائ ران یدر ا  ی سازکره ی سته و پبرج نقش 

 . م 1940خ / 1319محمد حسن، قاهره،   ی ، زکفي العصر االسالمي یرانیةاال  الفنون
  80برگه،  190م در  1968، نصرالله طرازی، چ. دارالکتب قاهره  الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسیة المزینة بالصور بدار المکتب المصریة

 لوحه.

 م(.2002  – 1922فرزند محمدخان طرازی ). نصرالله مبشر الفهرس الوصفي للمخطوطات الفارسیة المزینة
 قرآن

 ق( 385)د:  یاحنف عکبر  ،یهساسانقصیدۀ  

 ، ُبحتری قصیدۀ ساسانیه

 . صبح ید نشر نو  ، بارتول  یمیر والد ،و زمانه حسن صباح ی قلعه الموت زندگ

دار  ،  صادردار یروت،  بسیزده جلد،  (،  ق۶3۰  -  555)   یرأثالکرم ابن و اب  فرزند  یأبوالحسن عل  ینعزالد   ،یخالتار   ي الکامل ف

 . م 1۹۶5 / ق 13۸5  یروت،ب

به  النقضکتاب   معروف  الروافض،  فضائح  بعض  نقض  فی  النواصب  مثالب  فرزند  بعض  ابوالحسین  فرزند  عبدالجلیل   ،

ۀ  الدین حسینی محدث ارموی، تهران، چاپخاننگاری سید جالل ق(، تصحیح، تعلیق، مقدمه560الفضل قزوینی رازی )ز:  ابو 

 خ. 1358خ؛ چاپ دیگر، تصحیح محدث ارموی، انجمن آثار ملی ایران،  1331ق /  1371سپهر، 

الفنون و  الکتب  اسامی  عن  الظنون  ) الکشف  چلبی  کاتب  عبدالله  فرزند  مصطفی  خلیفه  حاجی  ق(، 1067  –  1017، 

 ق. 1360م / 1941الدین یالتقا و معلم رفعت بیلگه کلیسی، استانبول، ترکیه، پژوهش محمد شرف 

ع ) ِاْبِن یه، شهید  روزبه پور دادو ،مقفعابومحمد عبدالله ابن  ،کلیله و دمنه  .ید گردان یبه عرب ی ( از پهلوق1۴2  – 1۰۴ُمَقَفّ

المیزان فرزند حجر عسقالنی )د:  لسان  ابوالفضل احمد فرزند علی فرزند محمد فرزند احمد  ق(، تصحیح دائرة  852، 

 م. 1971ق /1390دیگر: مؤسسۀ اعلمی، بیروت، چاپ دوم،   ق؛ چاپ1331المعارف النظامیة، هند،  

  نقی علی دکتر    ،یراندر ا  سازییکرهپ  یهنر نقاش   یخدر تار   یریس،  26  –  22  ۀ، برگ1370بهمن و اسفند    ،مهریران ا  مجلۀ

 ی.منزو
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رآن ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش  ق(، تصحیح ابوالحسن  5۴۸  -   ۴۶۸، امین االسالم فضل فرزند حسن فرزند فضل َطبِرسی ) مجمع  البیان في تفسیر الق 

 خ. 1350ق؛ ترجمۀ فارسی، انتشارات فراهانی، تهران، 1379خ؛ بیروت، داراحیاء التراث،  1338شعرانی، تهران،  

؛ دیگر: با ویراستاری  ش131۸محمدتقی بهار، تهران،    ق(، تصحیح520نویسنده ناشناس )ز:  ،  مجمل التواریخ و القصص

 خ. 1383ب،  اصغر عبدالهی، تهران، دنیای کتا علی

 . م1961 یس،چ پار ، یسااسناد کل ۀمجموع

م(، تحقیق شار پال. چاپ پاریس، افست  957ق /  346حسین مسعودی )د:  فرزند   علیمروج الذهب و معادن الجوهر،  

 م. 1966تهران؛ چاپ داراالندلس للطباعة و النشر، بیروت، چاپ دهم 

م؛  1909م؛ قاهره  1907قوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  ، یاإرشاد الریب إلی معرفة الدیب؛ یا  معجم الدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  إرشاد الریب إلی معرفة الدیب؛ یا  معجم الدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

البلدان ) معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،   ) ( الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  - 1873الدین 

منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی    نقیعلیم، برگردان به پارسی دکتر  1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول  

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383تا پایان حرف "ز" در سال 

 یس. پار   یمل ۀکتابخان، ق 616رخ  ؤ م ۀنسخ ،ق( 516  – 446از مردم بصره )  یعل  فرزندقاسم   یری،مقامات حر

  81با    یوزیم م  یتیشبر   ۀ کتابخان  ،ق654مؤرخ    ۀق(، نسخ516  –  446از مردم بصره )   یعل  فرزندقاسم    ،یری مقامات حر 

 . شودی م یدارنگاه  یر تصو 

ق(، تصحیح و پژوهش نعیم 597  -  510جوزی، عبدالرحمان فرزند علی ) ، ابوالفرج ابن الملوك  المنتظم في تاریخ المم و 

 م.1992ق /  1412لبنان، زرزور، دارالکتب العلمیة، بیروت، 
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الفضل  ، عبدالجلیل فرزند ابوالحسین فرزند ابو بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض ، معروف به  النقض ران یدر ا  ی سازکره ی برجسته و پنقش 

)ز:   رازی  تعلیق، مقدمه 560قزوینی  تهران، چاپخانۀ سپهر،  نگاری سید جالل ق(، تصحیح،  ارموی،  الدین حسینی محدث 

 خ.1358ح محدث ارموی، انجمن آثار ملی ایران، خ؛ چاپ دیگر، تصحی 1331ق /  1371

 . 1791، شمارۀ 338 ، 24ج  یعه، ذر . نک: امام رضا )ع(  یاران از  یر بش  فرزندمحمد  ، نوادر 

نیشابوری  عبدالملک  ابومنصور    ، الدهر  یتیمة اسماعیل  فرزند  /  429  -  350)   ی ثعالب فرزند محمد   ، م( 1038  –   961ق 

 . م1۹3۴ /  ق1352قاهره، تصحیح محمد اسماعیل صاوی، 
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