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 چکیده 

 مبنای بر که است میرک آقا و محمد سلطان نگارگری آثار در شناسی زیبایی و نقاشی عناصر بررسی پژوهش این انجام از هدف

 بهره اب حاضر تحقیق  هست ها نگاره تحلیل و توصیف شناخت پژوهش این اصلی هدف.  است گرفته شکل شناسی زیبایی

 و زیبایی مبحث بارهدر مختلف مفاهیم بررسی به تا است برآن توصیفی و تحلیلی رویکردی با و ای کتابخانه مطالعات از گیری

 مکتب  نگارگری ثارآ در شناسی زیبایی مطالعات عنوان با پژوهش این. بپردازد تبریز مکتب نگارگری آثار در شناسی زیبایی

 هنر اوج هدشا تبریز  هنری مکتب در که دهد می نشان تحقیق های یافته در .است گرفته شکل کاربردی صورت به تبریز

 ، تیره آبی رنگ به ها صخره که دهد می نشان  مکتب این تصاویر از برخی در.  هستیم گری تصویر و نگارگری و سازی کتاب

 دوره این دری دهد که نتایج پژوهش نشان م .دارد را رنگ نوع بیشترین و  است غیره سفیدو ، سرخ صورتی، ، سبز ، ای فیروزه

 ترسیم در ینیب واقع  و کوچک و گرد صورت با قامت بلند اشخاص ها نگاره مشخصات از دارد خفیفی رنگ ته عموما ها طرح

 نقش مرایا و مناظر لمع نسبی رعایت با ها زمینه پس و است روستایی نواحی و ها آبادی در روزانه زندگی مناظر و اندازها چشم

 .  است شده
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 مقدمه 

که درباره  ستا فلسفه از شاخه یک شناسی زیبایی ،زیبایی در وجود هر انسانی است و برای هر شخصی متفاوت است 

 هکتصویر سازی  .یز است ی زیبایی می پردازد در این پژوهش به بررسی تصویر گری در دوران صفویه با تاکید بر دوره تبر

یر ت اما تصویده اسدارای سابقه طوالنی از گذشته تا به امروز است با سبک های مختلف توسط هنرمندان گوناگون ترسیم گرد

ر دظ زیبایی از لحا خود می رسد و نگاره هایی از خود از آن دوران به جا می گذارد کهگری در دوره صفوی به اوج شکوفایی 

 ی قرار دارند . در این پژوهش به بررسی تصاویر و عناصر زیبایی در آن ها می پردازد . جایگاه باالی

 

 اهداف :

 است کها میرک سلطان محمد و آق نگارگری آثار در شناسی زیباییبررسی عناصر نقاشی و هدف از انجام این پژوهش 

 با رحاض قیقتح صیف و تحلیل نگاره ها هست هدف اصلی این پژوهش شناخت تو بر مبنای زیبایی شناسی شکل گرفته است .

درباره مبحث  لفمخت مفاهیم بررسی به تا است برآن تحلیلی و توصیفی رویکردی با و ای کتابخانه مطالعات از گیری بهره

  .در آثار نگارگری مکتب تبریز بپردازد شناسی زیبایی و زیبایی

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش :

ری نگارگ شاره داشت که در این پژوهش سعی می شود که با بررسی طرح و رنگ دردر مبحث اهمیت موضوع باید ا

خته ناسی پردابه خصوص از لحاظ زیبایی شسلطان محمد و آقا میرک دوره صفوی مخصوصاً نگاره های آثار سبک تبریز در 

ا و رنگ هطرح  ظر و مزایا وشود زیرا که نگارگری که نوعی نقاشی خاص مشرق زمین است، دارای قواعد خاصی در علم، منا

ی مشته دیده که دا های نگاره ها خود دارد که برخی از این نقاشی ها با ریزه کاری های بسیار دقیق و ظرافت بسیار خاصی

 ت . دار اسشود همچنین این پژوهش به علت شناخت زیبایی شناسی و ادراک بصری آثار نگارگری از اهمیت خاصی برخور

 سواالت :

 ؟ چیستسلطان محمد و آقا میرک در آثار   شناسی یباییز عناصر 
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 است؟ کرده پیدا نمود میرک آقا و محمد سلطان در آثار نگار گری عناصر زیبایی شناسی چگونه 

 پیشینه ی پژوهش : 

نتشار ادر محل   اسالمی شناسی زیبایی و هنر فلسفه اصول و مبادیرحیمی در پژوهش خود تحت عنوان  فاطمه

نر ایران زمین با نگاهی به تاریخ فرهنگ وهبه نتایجی دست یافت که  فرهنگ و فقه حقوق، ملی كنفرانس خستیننمقاله  

ر عین دشویم که  اجه میدر دوره اسالمی، همواره با انبوهی از آثار هنری اعم از معماری، نگاره ها، کتیبه ها، شعر و... مو

م ن پرسش مهری، اینی پوشیده و عمیقی می باشند. با بررسی این آثار هنظرافت و زیبایی، به نظر می رسد دربردارنده معا

یگاه اینکه جا وی شود پیش می آید که مبانی فلسفی هنر و اصول زیباشناسی در این آثار کدام است چه تعریفی از هنر ارائه م

ناسی شهستی  ویک جهان بینی  هنرمند در خلق اثر هنری چیست با مداقه در این آثار به نظر می رسد که آنها بر اساس

اید ت یافت، برستی دسدرو برای اینکه بتوان در خوانش اینگونه آثار، به درک، فهم و تفسیر  وحدانی شکل گرفته اند. از این

مداقه و  ین موردفلسفی هنر و زیباشناسی را در فرهنگ و جهانشناسی توحیدی مردمان این سرزم مفاهیم بنیادین در تاریخ

 ار داد.بررسی قر

 شناسیزیبایی ذهنی و عینی ابعاد بازشناختو ابراهیم مرادی در پژوهش خود تحت عنوان  کریمی صادق محمد

به    37 :شماره ،16: دوره اسالمی، هنر مطالعات فصلنامهدر محل انتشار مقاله  معاصر دوران در اسالمی معماری

و بررسی  ف مورد بحثهای مختلای ازلی مطرح بوده و در رشتهجاذبهعنوان در طول تاریخ، زیبایی بهنتایجی دست یافتند که 

 ی بهران اسالمهای دوقرار گرفته است. زیبایی تنها امری ذهنی نیست بلکه باید آن را به عنوان حقیقتی عینی درک کرد. بنا

های گذشته پژوهشگران ههرو، در د اینای دارند. از های زیباشناسانه اهمیت ویژههای مهم شهری، از نظر ویژگیعنوان پدیده

د شناسی محیط و کالبهای گوناگون آن پرداختند. این تحقیق به صورت خاص، بر بُعد زیباییخارجی و داخلی به بررسی جنبه

 معماری تاکید دارد.

 و شناسیزیباییدر پژوهش خود تحت عنوان  زاده شریف محمدرضاو  امرئی مختاباد مصطفی سید  عشقی، سوده

 مطالعات فصلنامه در محل انتشار ایران معاصر هنر در مونتاژ الگوی بر تأكید با «مدرنیسم پست» مکتب در خالقیت

 شناسیجامعه و هنر میان روشنی مرز مدرنپست معمارینتایجی دست یافتند که به  38: شماره ،16: دوره اسالمی، هنر
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 سنت و تجدد میان یفاصله است، همراه تکنولوژی و دانش روزافزون ولیدت با که «جهانی فرهنگ» یاندیشه بر بنا. شناسدنمی

 اجتماع قطعیت،عدم و تکثرگرایی پارادایم از گیریبهره و نیست خالقیت راه سر بر چالشی دیگر هنری آفرینش هایگفتمان در

 رابطه و هنری مونتاژهای الگوی رکد به دارد سعی پژوهش این. سازدمی ممکن مونتاژگونه فرهنگی در را غیرهمسان واژگان

 و ملی دیرپای هایگفتمان به نوجویانه، هایاندیشه رغمعلی الگوها، این. بپردازد ایرانی جامعه در سنت و هویت با آن انکارناپذیر

 رهن در ملی هویت و غرب هایرهیافت حفظ با را مدرن پست هنری خالقیت جایگاه یمسئله و هستند وابسته نیز مذهبی

 .اندکرده طرح ایران معاصر

 

 زیبایی شناسی : 

ایی اط با زیبر ارتبدتشخیص زیبایی و رفتن به دنبال زیبایی ریشه در روح ما دارد، و در حقیقت انسان نیاز دارد که 

 زیبایی به محدود اتمطالع بیشتر که شد مدعی توان می معاصر، شناسی زیبایی زمینه در شده انجام مطالعات بررسی باباشد . 

 تالش خود، اریخیت میراث به مهری بی بر افزون جانبه، همه تجدد بهانه به بشر که عصرکنونی در ویژه به است؛ ظاهری های

 معرفت نظر از نهات نه معاصر، شناسی زیبایی. کند مادی و دنیوی دیگری، عرصه هر همانند هم را شناسی زیبایی و هنر کرده

 بین از و مشکالت بروز له،فاص این پیامد و گرفته زاویه بود، رایج دین و سنّت در آنچه با هم لعهمطا روش لحاظ به بلکه شناسی،

 ای توانندرابطه می یتهو و شناسانه زیبایی های ویژگی .است امروزی ایرانی بناهایمعماری از بسیاری در زیبایی و هویت رفتن

 ارزش اگر. است هجامع اجتماعی و فرهنگی های دگرگونی سوی و متس نشانگر شناسی، زیبایی. باشند داشته متقابل و دوسویه

ر و همکاران ، ) اخوان اعطا.کند می حرکت بحران سوی به جامعه ابعاد همه کم کم شود بحران دچار شناسانه زیبایی های

1399)  

ی شواهد غیرمتقنی است فیلسوفان و هنرمندان، از دو منظر به زیبایی شناسی توجه می کنند. برای فیلسوفان آثار هنر

که می تواند به لحاظ روانی و برای روشن شدن بحث نظریه های فلسفی را پشتیبانی کند. در حالی که نمونه های هنر برای 

هنرمند، الگویی است که با شناخت آنها می تواند پیشاپیش از نتیجه تولید اثر هنری خود با خبر شوند. این مشکل اگر چه 

ایران حال خاص خود را دارد. فیلسوفان ایرانی، گوهر زیبایی شناسی را به خانه خود برده و ناتوان از تأمین  جهانی است اما در
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 ) منصوری نیازهای هنرمندان همچنان مانع اصلی در الهام گیری روشمند هنرمندان از تجربه زیبا آفرینی تمدن بشریتند. 

،1396) 

 اجتماعی نبه هایجکه فرم از مهم ترین آن می باشد. همچنین زیبایی در زیبایی از مولفه های زیادی برخوردار است 

ایی شناسی العات زیبکه اط روانی تأثیر به سزایی بر دریافت های بشر میگذارد. در نتیجه زمانی یک اثر برای ما زیبا خواهد بود

ر در حرفه ی یک اث وفاوت یک اثر مبتدی اش ،زیاد باشد. زیبایی در اثر هنری بعنوان بن مایه اساسی لحاظ گردیده است و ت

 (1399) جعفری ،  نسبت و مرتبه آن از نظر زیبایی شناسی است

 برای است ابلیتیق شناسی زیبایی دیگر عبارت به و زیبایی باب در است ای نظریه کلمه وسیع معنای به شناسی زیبایی

و دبایی را می توان به تعریف های زیاست زیبایی مورد در یرشپذ قابل و علمی بحث هرگونه شناسی زیبایی. ادراکات بهترِ درکِ

ربی انی یا تجهی آرمدسته تقسیم نمود: دسته ای در تعریف زیبایی به شعری زیبا و یا جمالتی دل انگیز و خیال آفرین و گا

 اکتفا کرده اند. اما دسته دوم بر مبنای فلسفه ای خاص به تعریفی منطقی از زیبایی پرداخته اند.

 لذا ضعف، و قوت و اشکال ادوار، تاریخ، دارای است امری خود معنویش حقیقت آن با هنر که آنجا از نماند، ناگفته

 نیازمند اطالقی و اظلح چنین گرچه دارد، را هنر دوم مفهوم تحمل و تاب هم مدرن و کالسیک هنر ایرانی، هنر: چون تعبیراتی

 .است عنویم امر آن بودن پویا به توجه و نظر امعان

 هنری امر نهمچنی باشد، موصوف زیبایی به اینکه مگر دانست هنری را چیزی شود نمی هم عمیق و فنی دید یک در

 کنیم آغشته هنر تعبیر به را طبیعت های زیبایی بخواهیم اگر حتی دانیم، می و مصنوع و هنرمند به مربوط ناخودآگاه را

 صور بر که است مادی غیر تابشی زیبایی گوئی.  نماییم ملحوظ تعالی حق به تنسب را آنها مصنوعیت خود ذهن در ناچاریم

 از یکی و ردندا ای ذره ساختمان زیبایی. دارد بخشی زندگی و هیجان و شور مرموزی نور چون و شده افکن تو پر خاکی

 شک با یانگیز شکل یتخاص به توان می از که زیبایی دیگر کننده خیره صفت. دهد می تشکیل را هستی کیفی قشرهای

 نو ای جلوه و خرام و ازن با روزن و دریچه هر از و گیرد می بخود شکل هزار هزاران زیبا معشوق که است این کرد، تعبیر پذیری

 یک مختلف وهوج سه هر حقیقت و خیر زیبا،. نهد می دیگر دامی دیگر نامی با زن بر و کوچه هر در و کند می دلربائی

 (1348 ند،فوالدو) .گوهرند
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 شکل گیری مکتب تبریز : 

مندان و آشنایی هنر هـ. از یک سو و ارتباط با جاده ابریشم از سوی دیگر وارد ورود616یورش ایلخانان مغول در سال 

ه گذاری شد. هـ. پای736ایرانی با هنرهای تزئینی و تصویری چینی شد. سلسله ایلخانی توسط هالکوخان مغول به سال 

آورده بود، ادامه  سال دوام 500گونی سلسله عباسی، که چیزی قریب به ایلخانان توانستند فتحیات خود را تا بغداد و سرن

  . در شهر تبریز در دوره ایلخانان مغول مکتب هنری پدید آمد که به مکتب تبریز اول مشهور است .دهند

 :در دوران حکومت ایشان دو اتفاق مهم در هنر نگارگری رخ داد

مچنان هات البسه تزیین ی ایرانی که بعدها همچنان در شکل ابر و کوه و یااول ، آغاز ورود عناصر چینی به حوزه نگارگر

 .باقی ماند. دقت در جزئیات رهاورد این انتقال است

ز اداد ولی  جام میدوم ایجاد سنت کارگاهی، تا پیش از این یک نگارگر کل نقاشی های یک نسخه را در تمام مراحل ان

 .تخصصی درآمدند و هر یک بخشی از کار را برعهده گرفتنداین دوران به بعد، هنرمندان به صورت 

طاط، خقاش و بوجود آمدن ربع رشیدی، کتابخانه مراغه و... به نوان محلی برای دورهم جمع شدن هنرمندان از ن

 (1381 ری،گ ازیلب) جلدساز و... رهاورد این سنت تازه است. سنتی که تا روی کار آمدن مکتب اصفهان همچنان پابرجا ماند

 بررسی نگاره های سلطان محمد و آقا میرک :

ن گران ایران نگارسلطان محمد پس از بهزاد مدتی ریاست کتابخانه سلطنتی را به عهده داشت. وی که یکی از بزرگتری

هزاد بود. بو آوازه  وذ نامبه شمار می رود، نگاره های متعدد و زیبایی ساخته است که کمتر به آنها توجه شد که شاید به سبب نف

د می دانند اگرد بهزایاری شاما آثار او در اوج قدرت و اقتدار با محتوایی به مراتب برتر از دیگران نقش گردیده است. وی را بس

ت، شان از دقی که ندر حالی که سلطان محمد نگارگری است که به حق می باید بیشتر از اینها به او و آثارش پرداخت, آثار

 تفکری ورای دیگران داشته است.  ظرافت، قدرت قلم و

 قاضی احمد در گلستان هنر درباره سلطان محمد چنین می نویسد:
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محمد  ود. سلطانستاد باستاد سلطان محمد از دارالسلطنه تبریز است و در وقتی که استاد بهزاد از هرات به عراق آمد ا

و  ان درگذشترو جه و پس از مرگ استاد بهزاد، از این استاد شاه تهماسب است و پیوسته با استاد بهزاد و میرک انیس بود

 (1381،قبرش در باغ شیخ کمال پهلوی قبر بهزاد است و مردم امروز آن را باغ کمالین می گویند. )شریف زاده 

 به مکتب این در تهیاف پیشرفت چنان فنی مهارت و ذوق با نگارگرانی و هنرمندان داشتن با دوران این در تبریز مکتب

 که نهند، بنا رهاکشو آن در تبریز مکتب نگارگری پایه بر را مکاتبی و بروند هند و عثمانی ترکیه همچون دیگری شورهایک

موضوعات  ی، توجه بهمهم ترین ویژگی های این مکتب تنوع رنگ، استفاده ی فراوان از رنگ طالی. است ایرانی نگارگری ادامه

حنه های یجاد صی، شکست کادر پوشاک هماهنگ با رسم صفویه با کاله قزلباش، ادرباری، بکارگیری اشیاء مربوط به زندگ

د، به ی محدوشکار با حالتی پرتحرک، صحنه های داخلی با حالتی خموش و متفکرانه و بزم با حالت یکنواخت پیکره ها

هارت در ممی و ارگیری اسلیکارگیری نقوش نگارگری در بافت پارچه، توجه زیادی به چهره نگارگری، رواج تشعیر بدون بک

 (1381معصومی،)اشد. صحنه های چوپانی و به ویژه به نقاشی های بهزاد و شاگردان وی، ترکیب بدنی حلزونی یا اسپیرال می ب

 غایت به ایه رنگ وفور آرایش، سرورانگیز شوکت آن در که نظامی سازد؛ می را خود ویژه زیبانمای نظام تبریز نقاشی

 می شمار به ریزتب مکتب ویژه به صفویه، دوره های نقاشی مشخصه که چیزهایی جمله از. دارد عمومیت ابشورن و درخشنده،

 (1381، زاده شریف. )است اشخاص سر پوشش و لباس داد، تشخیص را ها نگاره این توان می سادگی به و آید

 

 :هاویژگی

های بریده و ابرهای های تیز و دشتدرختان و صخره دارسیم تنه پیچیده و گرهها، نحوه نمایش طبیعت مثالً ترچهره

ها به جای ها، دقت در رسم گیاهان و اعضای بدن حیوانات، و تحرک و جنبش بیشتر در نمایش صحنهمواج، مراعات نسبت

 .شوندآرامش و سکون موجود در نقاشی سنّتی ایرانی در این مکتب دیده می

عماری مکاری، و اعتبار بخشیدن به هنر ایرانی مانند نقوش هندسی کاشیاز سوی دیگر، استفاده از نقوش تزیینی 

 .ترین جانمایه کار و بازنمایی روح ملی، تقلید صرف از هنر چینی را نفی می کندایرانی به عنوان اصلی
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ا بوامل را بخشید، این عای نو و تحرکی بیشتر میهنرمندان ایرانی در عین پذیرش عناصر تازه که به آثار آنان جلوه

د. در تی تمیز داتوان این عناصر تازه را در میان تاروپود هنر سنّشیوه سنتی نگارگری ایرانی چنان آمیختند که به سختی می

یرانی وارد ای به تداوم هنر نگارگری اای کامالً ایرانی انجام پذیرفت؛ به طوری که لطمهواقع، آمیختن این عناصر جدید به شیوه

 .نکرد

 
 های اثر جشن عید فطر : ویژگی

 

 
 محمد اثر متعلق به سلطان -1

 

 

 ها، زره ها، لباس ترسیم قزلباشان، ی مهارت داشتن در پرداختن به شیوه -2

 

 آثار سلطان محمد دارای ویژگی های کارهای کمال الدین بهزاد است  -3

 

 ترکمنی تغزلی ی شیوه با هرات هندسی اسلوب موفق تلفیق -4

 

 فامدار های رنگ به نزدیک کنتراست با شاد، هایی گرن و برده بهره رنگی تنوع -5

 

 در تصویر  تزیین تمامی قسمت ها به جز آسمان است که ایجاد بافت کرده است  -6

 

 تحرک به چشم می آید  پر سطح -7

 

 آسمان در تصویر دیده می شود  رنگ مکمل آبی به  و نارنجی لباس پادشاه با رنگ -8
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  1تصویر شماره 

 جشن عید فطر 
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  2تصویر شماره 

 دو شاهزاده صفوی 
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 : دو شاهزاده صفوی ویژگی های اثر

 
 ( نقاش میرک)مصور میرک به متعلق اثر -1

 

  است کرده می ایجاد را خود هنری آثار گوناگونی های شیوه به  میرک آقا -2

 

 است پرداخته پیکره دو نقاشی به یعنی شاهزاده دو  به فقط اثر این در -3

 

  اوست کارهای و شاه ی درباره و روزانه موضوعات آن به شده پرداخته موضوعات  -4

 

 آید می چشم به پخته و گرم های رنگ از استفاده اثر این در  -5
 

 روش تحقیق :

دی شکل گرفته است. کاربرمکتب تبریز به صورت   نگارگری آثار در شناسی زیبایی مطالعاتاین پژوهش با عنوان             

ز نوع ت کیفی و اکاربردیست  و به جهت ماهی،اهداف آن، از انواع تحقیقاتی   براساستحقیقی در این پژوهش انتخاب روش 

 نگارگری ارآث در شناسی زیبایی وموجود در تصویر   بصریعناصر  بررسی هدف این پژوهش باتحلیلی می باشد. ،توصیفی

 با و ای تابخانهک مطالعات از گیری بهره با حاضر تحقیقن همچنی گرفته شکل شناسی زیبایی مبنای بر که استمکتب تبریز 

 نگارگری آثار رد شناسی زیبایی و زیبایی مبحث درباره مختلف مفاهیم بررسی به تا است برآن توصیفی و تحلیلی رویکردی

 ،ت مجال ،ه ای کتابخانر ای و از طریق فیش برداری مطالب از میان منابع معتب کتابخانهمطالعه به صورت  .بپردازد تبریز مکتب

میرک از  ه آثار آقاسلطان محمد و یک نموننمونه از آثار یک جامعه آماری این پژوهش  سمینارها انجام شده است. ،مقاالت 

یفی به ا روش کباست که با روش انتخابی از میان تمام آثارش مورد بررسی واقع گردیده همچنین این پژوهش مکتب تبریز 

 ده ها پرداخته است . تجزیه و تحلیل دا

 یافته های تحقیق : 
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 گری تصویر و ینگارگر و سازی کتاب هنر اوج شاهدتبریز   هنری مکتب دردر یافته های تحقیق نشان می دهد که         

 ،سرخ  ،صورتی ،سبز  ،فیروزه ای  ،صخره ها به رنگ آبی تیره نشان می دهد که  مکتب  برخی از تصاویر این در . هستیم

 و یبند ترکیب ی،عال و زیبا های رنگ در نگاره های خود از  سلطان محمدفیدو غیره است  و بیشترین نوع رنگ را دارد. س

 همراه به سال هارچ مدت در نیز را نظامی خمسهی بود که نگارگراستفاده کرده است  او تنها  نظیر بی شکوه و ظرافت و دقت

 ی در دوره ایرانی راننگارگ و هنرمندان آثار ترین برجسته از ا میرک و سلطان محمدآق  های نگاره .کرد تهیه بهزاد شاگردان

به  و  ده می شوددی در رنگ آمیزی نگاره های مکتب هرات که در نگاره های مشاهده می شود و  سبکی. همچنین  است  تبریز

 اده کردند.از آن استفمدرن اروپا ( ) نقاشن مدرن  اروپایی و  که قرن ها بعد نقاشانبود  ، روشی است  کار رفته

 

 بحت و نتیجه گیری : 

این مشخص  . در مکتب تبریز جهت شیوه ی هرات به خوبی در آن مشخص است نتایج پژوهش نشان می دهد که             

در  ست . اده اده شبه خوبی نشان ددر نسخه ای امیر علی شیرنوایی که توسط بهزاد و شاگردانش انجام گرفته شده بودن را 

ر داقع بینی ک و  واین دوره طرح ها عموما ته رنگ خفیفی دارد از مشخصات نگاره ها اشخاص بلند قامت با صورت گرد و کوچ

ر و علم مناظ ت نسبیترسیم چشم اندازها و مناظر زندگی روزانه در آبادی ها و نواحی روستایی است و پس زمینه ها با رعای

 گارهن در این مکتب ضا عباسی از جمله هنرمندانی است که در این دوره نقش به سزایی داشته است .ر.  مرایا نقش شده است 

رنگ  ر بودندو همانقدرت قلم و تفکری ورای خاصی بر خوردا ،ظرافت  ،دقت  ،ترکیب بندی   ،ها از  رنگ های زیبا و عالی 

 و شاه و وزانهر موضوعاتمی دهد که هر دو هنرمند به  در مبحث بررسی دو اثر نشان های مکتب هرات استفاده شده است .

 دیده می شود .   پخته و گرم های رنگپرداخته اند  و همچنین  استفاده از  او کارهای

 منابع : 
ا تاكید ببررسی نقش زیبایی شناسی حکمت متعالیه در معماری مساجد مکتب اصفهان ( 1399) هرمز ،سمیه عباس ،اخوان عطار

 زیست محیط و معماری،عمران شهرسازی، ملی کنفرانس ،نهمین (ازی )در قالب طراحی مسجدبر رمز پرد

 

 در تعالیهم حکمت شناسی زیبایی نقش بررسی( 1399) ،بنیامین   ،  آالشتی صالحی ، ،محمدرضامنصوری  عباس،  عطار، اخوان

 سبز مطالعات در نوین ،دستاوردهای مسجد طراحی قالب در پردازی رمز بر تاكید با اصفهان مکتب مساجد معماری

 ها چالش و محاسبات،کاربردها
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 ،اسالمی هنر مطالعات مؤسسه انتشارات ، نقاشی ایرانی ، شروه علی عرب ترجمه(1381) ، گری ،  بازیل
 

 

 و اریعم،م عمران زیست، محیط کنفرانس دومین  ، معماری زبان از هنری شناسی زیبایی بر خوانشی (1399) بهرام  جعفری،

 شهرسازی

 

 

 .وهنری فرهنگ وزارت انتشارات ،ایران نقاشی هنر به نگاهی( 1352، )اکبر   ، تجویدی

 

 زیست، یطمح کنفرانس ،دومینمعاصر معماری در شناسی زیبایی مفهوم بازتاب(  1399مارال )  اکبری، علی شاهمرادی

 شهرسازی و ،معماری عمران

 

  هنری حوزه انتشارات ، ایران در نگارگری ریختا(1375) سیدعبدالمجید، ، زاده شریف

 

 ،انتشارات زریاب تهران  ترجمه فؤاد روحانی،  هنر و زیبایی شناسی، ( 1357)شو نهاور، آرتور،

 

 انسانی علوم و هتوسع مدیریت، در بنیادین تحقیقات المللی بین ،کنفرانس   فلسفه زیبایی شناسی(   1399) ، غالمرضا ،طوسیان 

 

 دهخدا انتشارات تهران، ،شناسی زیبا درس نخستین( 1348)  مهدی، محمد د،فوالدون

 

 فرهنگ و فقه حقوق، ملی کنفرانس نخستین  ، مبادی و اصول فلسفه هنر و زیبایی شناسی اسالمی (1399) فاطمه  ،رحیمی 

 

  معلو و مدیریت های پژوهش ملی همایش هشتمین ،داستان  در «شناسی زیبایی» بررسی( 1399) فاطمه  غفوری،
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