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ها را  های منحصربه فرد، آنهای بصری، معنایی و عرفانی خاصی هستند که این ویژگیها دارای ویژگی رنگ

سازی ها در رنگرنگمعانی پنهان و درونی  . ترین ابزارهای خلق آثار هنری قرار داده استی مهمدر زمره

سازی سنتی ایران، عناصر کاربردی، های ساخت رنگ سنتی تاکنون مغلق و سربسته باقی مانده است. در شیوه 

سازی سنتی و اشاره به ارتباط علوم ای دارند. این پژوهش پلی برای شناخت صحیح رنگجایگاه و هویت ویژه

  ای قابل تأمل است.در هنر و ماهیت آن مسئله  در سنت اسالمی دارد. بازشناسی چگونگی کاربست رنگ

سازی برد و احیاء مجدد رنگسازی سنتی ایران اسالمی در جهت ساخت، پیش آشنایی با مبانی کلی رنگ 

است. پیچیده  اهمیت  ایران حائز  هنر سنتی  در  بر    ی  تکیه  با  و  تحلیلی  و  توصیفی  به روش  پژوهش  این 

ی ساخت صحیح   های پژوهش حاکی از این است که شیوه ده است. یافته ای انجام شهای منابع کتابخانهداده

رنگ در هنر سنتی ایران بر اساس دستورات پیشین و ارتباط آن با علوم دیگر بوده است. دستیابی به چگونگی  

های ساخت عناصر چهارگانه، طبایع چهارگانه و کیفیات مزاج هر عنصر در ترکیب با عنصر دیگر، ارتباط شیوه 

ها در رنگ  سازی سنتی ایران اسالمی است. امتزاج و ساخت همۀ مهم حاصل از این پژوهش در رنگ  تیجه ن

شیوه  مبنای  بر  پودرگذشته  فشردنی،  خیساندنی،  )حرارتی،  عناصر  چهارگانه  ساخت  طبایع   های  شدنی(، 

بوده است. کیفیت  سردی، تری، خشکی (    آب، خاک( و مزاج عناصر)گرمی، چهارگانه عناصر )آتش، هوا،

های )نمونه موردی کتابهجری   6تا    4توان در نسخ مصور در قرون  ها و ماهیت آن را میکاربست این رنگ

 مشاهده کرد.  ورقه و گلشاه و کلیله و دمنه(
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 فر، آرزو پوریاییمهناز شایسته

 

 مقدمه 

کارگیرى رنگ و نقش و نگار از مهارت  گردد که ایرانیان در بهسازی سنتی ایران آشکار میرنگ با مرورى در تاریخ  

اند و با  خصوص بعد از اسالم آثار گرانبها و بسیارى از خود برجاى نهادهبه  اند و در دوران قبل واى برخوردار بوده ویژه 

های اخیر  م دیگر را رونق و قوت بخشیدند. در سال سازى سنتی در ارتباط تنگاتنگ با علوکیمیاگری خود صنعت رنگ 

طالعات  ها و مرسد غالب پژوهش های سنتی ایران اسالمی انجام گرفته است، اما به نظر میمطالعات فراوانی در رنگ 

وجه   به  نظر  یافته،  رنگ انجام  موضوع  در   ... غیره  و  توصیفی  ادبی،  فلسفی،  حکمی،  داشته عرفانی،  جای  ها  و  اند 

سازی سنتی های ساخت در رنگ های جدی و نکته سنجانه، در مورد کشف ضمایر فنی و کاربردی و شیوهپژوهش 

ها با اطمینان  های ساخت رنگ سازی سنتی به ویژه شیوه کاری در مورد رنگ استادکاران پیشین، خالی است. این کم

ای برای کشف  ن کمبود اساسی، مطالعه ضروری به نظر رسید جهت رفع ای   ،شود، از این روتوسط نگارنده مطرح می 

ی تجربی،  ی نظری و پیشینه. این پژوهش با معرفی پیشینه سازی سنتی قرون اولیه صورت پذیردهای پنهان رنگ آموزه 

به بررسی و    قرون اولیه سازی سنتی به کار رفته درهای رنگ ها، ضمن اشاره به شیوه روش و چارچوب تحقیق و یافته

سازی سنتی بر اساس مزاج و طبایع چهارگانه که اصول پایه  تجزیه و تحلیل و تعریف جدید و صحیح از رنگ در رنگ 

 پردازد.  ان در قرون اولیه است، میسازی سنتی ایرو اساسی رنگ 

با این حال آثاری  ست.  کنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده اص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تادرخصو

ق( در کتاب خود به نام  ه.1427ن ادریس قضاعی قَلَلوسی« )ب»محمدسازی به رشته تحریر در آمده است.  درباره رنگ

طور مستقیم به  سازی سنتی را نام برده و بهرنگ   های اصلی در الخَواص« به زبان عربی رنگ طُرفُ  الخَواص فی»تُحَفُ 

سازی  ترتیب خاصی را برای ترکیب عناصر مذکور در رنگ  مچنین به شکل غیرمستقیم،ه.  ده استها اشاره کربدل آن 

ها و مزاج  ( در کتابی با نام »مقدمات و مبانی داروسازی سنتی ایران« به رنگ1392پور« )بیان کرده است. »امید صادق

 . مزاج داروها پرداخته است  یین ها در تعو اقسام آن و شناخت درجات آن پرداخته است، وی در فصلی به استدالل رنگ

ای اسثنایی و فاخر در علم مفردات  در فرهنگ دو جلدی »محیط اعظم« گنجینه (  1394»ناظم جهان، محمد اعظم« )

( در کتاب »حس  1380) ها به شش نوع پرداخته است. نادر اردالن و الله بختیاری رنگ  دارویی به تعریف مزاج و تقسیم

و در ارتباط  ها با دیدگاهی مقدس و عرفانی  اری ایرانی، در فصلی به تجزیه و تحلیل رنگ وحدت«، سنت عرفانی در معم 

( در »القانون« 1383الرئیس ابوعلی سینا « )( در »مخزن االدویه« و »شیخ1371 خراسانی« )ِ . »عقیلیاندبا نور پرداخته 

ن مزاج در طب سنتی پرداخته  ها برای تعییتشویش آن ها و  ارتباط آن با رنگ  به تعاریفی مشابه باال در انواع مزاج و

روش ساخت و کاربرد حبر اسود در نسخ خطی با  ای با عنوان » ( در مقاله 1397)   است. آرزو پوریایی و محسن مراثی

سازی و  ی ساخت مرکبشیوه  ی آستان قدس رضوی« به چهارکتابخانه ی »عُمده الکُتاب« مضبوط در تأکید بر رساله 

ه.ق(«،  1367ذَوی األلباب ابن بادیس صنهاجی)الکُتاب وعُده اند. همچنین در »عُمده ی مستقیم کردهی اشارهسازرنگ 

خَصائِص قَطَفُ  فی  عوض  األزهار  بن  احمد  واألحجار  المغربی)بیتا(المَعادن  محمد  حبیش   ،بن  الصَناعات  »بَیانُ 

 هاها بدون اشاره به طبایع و مزاج آن لی ساخت رنگها و عناصر اصشکل کامالً سربسته به رنگ(« به  1336تفلیسی)

)    ها و علم میزان«، سید حسین نصررنگنگاری  واقع( در » 1390)  کربنهانری  پرداخته است. نویسندگانی همچون  
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( در »مرصاد العباد« در کتب خویش مضامین ناب عرفان و  1387الدین رازی« )»نجم«،  ( در »ایران پل فیروزه1356

ای و با هدف خاصی، عنصر  یک از زاویه  هر همچنین مقاالت زیر  اند.کردهسازی را به زیبایی تشریح  رنگ حکمت در  

با تکیه بر دو رنگ سیاه و سفید«، اثر   »کارکرد رنگ درشاهنامۀ فردوسی اند.رنگ را در شعر و نثر فارسی بررسی کرده 

درابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم خسرو و  (. »مقایسۀ کاربرد رنگ  1386»حسنعلی و احمدیان« )

تحلیل کاربرد  »   (. همچنین مقالۀ1399ملکشاه« )  پورشیرین و لیلی و مجنون«، اثر »محمدرضا رضانژاد و احمد غنی

های ه توبیای از اله جایگاه رنگ در قرآن مجید و احادیث«، عنوان مقاله  نامه میرحیدر بر مبنای های معراجرنگ در نگاره 

است که در آن به بررسی نمادها و مفاهیم رنگی به کار رفته در قرآن و چگونگی تأثرات و    ناییآبادی و زهرا فنجف 

ها در سنت اسالمی پردازند. در بسیاری از پژوهش ها می تصمیمات هنرمند از این مفاهیم در ارائه مضامین دینی نگاره 

همچون   سنتی  هنرهای  پژوهشگران  نجمتتوسط  کربن،  هانری  بورکهارت،  و  یتوس  محمد  صدرالدین  رازی،  الدین 

همچنین پژوهشگران معاصر، رنگ تاکنون از دیدگاهی مقدس، عرفانی، حکمی و یا فلسفی و یا در ارتباط با نور مورد  

های سنتی را  رنگ های ساخت  این مطالعه از این جنبه حائز ضرورت و اهمیت است که شیوه.  است  بررسی قرار گرفته

بر خالف پژوهشگران و هنرمندان دیگر با دیدگاهی علمی و کاربردی مطرح کرده و منجر به آشنایی کلی با امر مهم و  

رنگ مبانی  به شیوهسازی سنتی میمحال  تحقیق  انجام  روش  توصیفیشود.  و    -ی  تحقیقات  به  توجه  با  و  تحلیلی 

سازی سازی سنتی صورت گرفته است. رنگ ی ساخت رنگ ی چهار شیوه ه آزمایشات و آزمون و خطاهای پیشین در زمین

اند که در بخش تجزیه و تحلیل  وار و مغلق بیان شده ها و رساالت اصیل به صورت فهرستو عناصر اصلی آن در نسخه 

ورت صاست. مباحث و مبانی زیر همگی به  های اخیر شدهسعی در تجمع این تفرقات بر اساس آزمایشات و پژوهش 

سازی،  ها در سنت و در تمامی علوم از قبیل رنگمستقیم و یا غیر مستقیم به بیان انواع عناصر و رنگ و تعداد رنگ 

کنند  ای که همۀ علوم به زبان خود یک موضوع یکسان را مطرح میپردازد، به گونهمیاروسازی، هنر، عرفان و غیره ...  د

آن در داروسازی برای تعیین    سازی با گرایشی که مشابهمبانی کلی رنگ  اما به صورتی مجزا. در این مبحث به بیان

به کار مید  مزاج پایهارو  از  مبانی رنگرود و یکی  اصلی  بوده است،ساهای  اولیه  در .  شوده میپرداخت  زی در قرون 

 گرفته است. های مصور ورقه و گلشاه و کلیله و دمنه از حیث کاربرد رنگ مورد بررسی قرارپژوهش حاضر نسخه

 .اهمیت رنگ در فرهنگ و هنر اسالمی 1

  بشر   پیشها  از سالبررسی آثار مربوط به فرهنگ و هنر اسالمی حاکی از اهمیت و کاربست رنگ در این آثار  است.  

  نازک   پوششی  صورت  به  مایع  در  معلق  رنگی  مواد   از  … برای حفاظت از سطوح مختلف مانند چوب، فلزات، سنگ و  

ها توسط ر واقع استفاده از رنگ. د ، محیط اطراف خود را نیز زیباتر کندفرسایشروند    برکاهش  عالوه  تا  کرد می   استفاده

ها از خون، زغال چوب، مواد  گردد. مواد اولیه این رنگ سال قبل باز می  انانسان برای کشیدن نقاشی در غارها به هزار 

  استعدادرنگ در دنیای امروز نقش بسیار مهمی در پرورش ذوق و    .بوده است  گیاهان و عناصر رنگیمعدنی، آب توت و  

گانه، ارتباط با هنرهای هفت  ترین حواس پنجگانه و درکند. بینایی از مهمبشر و ارضای نیازهای زیبا شناختی وی ایفا می 

رنگ از نظر فیزیکی،    .است  حس بینایی   درک ترین عنصر  آید و رنگ، مهمحس به شمار می   مدترین کارآ ترین و  مهم

سفید وجود   ها در نورتمام رنگبنابراین  شود.  اجسام و مواد تعریف می   به وسیلۀ نور سفید،    متنوع های  بازتاب طیف 
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سفید   ها در چشم، نورمجموع آن  ند. اثرپیمایها فضای بین سیارات و جو زمین را هماهنگ با یکدیگر می دارند. آن 

  ،نور سفید مخلوطی از انواع مختلف ذرات نور است که هرکدام به رنگ خاصی تعلق دارند. برای مثال  ،این تعبیر  بااست.  

شود، تابیده شود، آن های رنگی است، به جسمی که به رنگ قرمز دیده میوقتی نور سفید، که دارای تمامی طیف

های نور را بازتاب دهد،  طیف  ۀهم  یتابد. اگر جسممی  را باز  های رنگی را جذب و فقط طیف قرمزتمامی طیف جسم،  

هم  اگر  و  سفید  رنگ  هیچطیف  ۀبه  و  کند  جذب  را  می ها  دیده  سیاه  رنگ  به  ندهد،  بازتاب  را  ،  رضانژاد)شودکدام 

ای منظور نظر است. مگر ایران که چون مجموعه   رنگی خاص مورد توجه و   سرزمینیدر هر  (.  3:  1399،  پورملکشاهغنی 

 . جا مورد توجه واقع شده، حتی برای هریک نامی استاست از تمام مراتب حسن و جمال، لذا هر رنگی در آن 

مربوط    اتی. آدیمانمیهاى مختلف را ذکر  رنگ   ک،یبه تفک  ایخود با عنوان کلى رنگ، و    اتیاز آ  ارى یدر بس  میقرآن کر

سوره    22  ه یآ  در  سوره بقره138و    69  ی ها هیباشند: آمی  نیچن  میهاى مبارکه قرآن کرلون« و »صبغه« در سوره »   به

  د یاز شش رنگ سف  میقرآن کر  در.  سوره زمر  21 هیآ،  سوره فاطر  28و    27  ی هاه یآ  ،سوره نحل  69و    13  ی هاهآی ،روم

س آل187بقره/)  اهیو  زمر/58نحل/ ؛  106عمران/  ؛  زخرف/60؛  زمر/51/ روم  ؛69بقره/)زرد  .  (  17؛  حد21؛  ؛  20/دی؛ 

کهف/80/سی؛  46و43/وسفی؛  99انعام/)سبز  .  (33لت/ المرس حج/31؛  الرحمن/63؛  ، (یآب)کبود  .  (21/انسان  ؛76؛ 

بهاست    دهیگرد  ادی  (  27فاطر/)و قرمز  ،  (  69انعام/) تأث  میمستقریغ  ای  میطور مستقو  بعضاً   یشناخت روان   راتیبه  و 

هنرها بر توجه و  محور همه    شکبی(.  101:  1396، فنایی،  آبادی های نجف توبی)"ها اشاره شده استآن  یکیولوژیزیف

)شایسته  رسندعهد ساسانی، سـلجوقی و تیموری به کمال مطلوب میهنر  تأثیرپذیری از قرآن بوده است که بعدها در

 (.  100:  1388فر، 

که هر کدام به یک    هستند  رنگ ، شامل هفت  « مرصاد العباددر کتابش به نام »   الدین رازی های بصری شده نجم رنگ 

  ۀ نمایندکه  نورهای سفید، زرد، بنفش، سبز، آبی و سرخ    . شش مرتبه اول عبارتند ازانسان ارتباط دارندحالت روحی  

  است. این نور  جالل آن است، مربوط به صفت    هفتم که نور سیاه مظهر ۀ  ن که مرتبآال  ، حهستند  انوار صفت جمال

احدیت استکه  شود  خوانده می   نیز شب روشن   بصر  و  ذات  بودن  نامتمایز  و  به دلیل  تعینی  تشبیه    ،عدم  با شب 

ی همرتبه ذات هم که مرتبچه باشد، تشخیص داد، در این    توان چیزی را، هرطور که در شب نمیپذیراست، زیرا همان

مل است. او معتقد  أرنگ و نور قابل ت  ی ه سخن مولوی نیز دربار.  آگاهی وجود نداردو  دریافت    ،هاست، درکفنای پدیده 

کند  آن را نخواهیم دید، آن چه بیش از رنگ به دیدن کمک می  تراست اگر و فقط رنگ را دلیل دیدن بدانیم علت اصلی

. با آمدن کنددریافت می نور    خود را ازهستی با نور تحقق یافته است. رنگ نیز تمام هستی  ساساً  ا  وجود نور است.

به این ترتیب با نگاه به آثار به وجود آمده در  .  همه چیز به نور وابسته است  دیدن  رسد.  تاریکی، مرگ رنگ از راه می 

 اسالمی نظری یعنی بینش عرفانی حکمای    برد که این مفاهیم  توان به این نکته پینگارگری و معماری میی  حوزه 

 (.95:  1387رازی، ) داشته استثیر شگفتی بر هنر  أرنگ چه ت  نور و ۀ  دربار 
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« عنصر  12سازی سنتی » الخواص فی طُرف الخَواص« آمده است که عناصر اصلی در تئوری رنگ  ی »تُحَفُ در ترجمه 

  – الفحم    – العکار    –الزنجار  –اللک    –الالزورد    –النیل    –الوجه    –بیاض    –مغره    –زرقون    –زنجفور  "خالص است:  

شود. اصول تجمع و تفرق این دوازده  « رنگ حاصل می24« عنصر در مجموع » 12که از تجمع و تفرق این »   "طرنشول

ها نیز تا  چون گاهی مزاج عناصر بر اساس رنگ ظاهری آن  « رنگ به ترتیب زیر است24آوردن » عنصر و به دست  

از ترکیب زرقون با سفیدی و مغره با سفیدی حدودی قابل تشخیص است، از ترکیب زنجفور با سفیدی وردی همچنین  

(. در  63:  1427شود و از ترکیب و سحق دادن بیاض با نیل رنگ غمامی و از ترکیب .... )قَللوسی،  نیز وردی حاصل می

ها سفید و سیاه، قرمز و زرد و سبز و همچنین رنگ آسمانی هستند.  ی این قسمت آمده است که بدانید، رنگترجمه 

باروق، و عنصر سیاهی مداد است. رنگ آسمان از عنصر الجوردی و ترکیب نیل و زنجار است. رنگ قرمز    عنصر سفیدی 

(. عناصر فرعی در  63:  1367شود )ابن بادیس،  با عناصر زنجفور و اسرنج و رنگ زرد با عنصر زرنیخ زرد حاصل می

  –الجورد  -مداد–ی االَلباب« آمده است: باروقوی »عُمده الکُتاب و عُده ذها در رساله های ساخت رنگدستورات شیوه 

 (.69-64:  1367نشادر)ابن بادیس،    –زعفران  – بقم  –مغره  –اللک  – بیاض  – اسفیداج  –زنجار   – نیل  –زرنیخ   – زنجفور

شدند)پوریایی،  ها در گذشته به چهار شیوۀ ساخت )حرارتی، خیساندنی، فشردنی، پودر شدنی( تهیه میها و رنگ مرکب 

طور کلی و در نگاه اول تفکیک  ایران با توجه به این پژوهش، به  سازی سنتیاهمیت رنگ در رنگ    .(16:1397مراثی،

برای درک بهتر تحلیل مطالب و شناخت عناصر  هنر شرق از غرب و در نگاه دوم در پیوند تمامی علوم خالصه کرد.  

سازی سنتی ایران از نگاه علمی  های اخیر در رنگ پژوهش ای از رنگ، بر اساس  ابتدا الزم است به تعریف و مفهوم تازه 

 و ساختاری اشاره شود.

توان گفت که رنگ ترکیبی )ظاهری و باطنی( با ترتیبی خاص از مجموعه  سازی سنتی میدر رنگ   در تعریف رنگ 

تند و بر اساس  همراه با چهار طبع و چهار مزاج هس   ی ساخت،فیاتِ متفاوت و چهار شیوه عناصری است که دارای کی

شود با یکدیگر ادغام شده و با رعایت این اصول  ی ساخت میتشابه مزاج و ارتباط با طبایع که منجر به شناخت شیوه 

جنس و بافتی،    تواند دارای هرشود، بدون شک میشود. رنگی که با این شیوه حاصل میهای متفاوت حاصل میرنگ 

های سنتی، جاندارانی  توان گفت عناصر موجود در ساخت رنگ یفی زیباتر می با نهایت خلوص و درخشندگی باشد. در تعر

ها با یکدیگر بدون شناخت کیفیات مزاج  هوشمند و دارای طبع و مزاج همچون من و شما هستند که ترکیب کردن آن

ها  و ادغام آنسازی سنتی مفهوم رنگ  شود. در رنگها می)گرمی، سردی، تری و خشکی(، منجر به بیماری و فساد آن 

های سنتی باید مزاج  یک مفهوم مادی و ظاهری نیست. برای شناخت، درک و ساخت محصول به دست آمده از رنگ 

ها را با یکدیگر ممزوج کرد.  روند را بررسی نموده تا بتوان آنتک عناصری که در ساخت رنگ مورد نظر به کار می تک 

ها نیز به موضوع مهم ترکیب عناصر بر اساس  در دستورات ساخت نسخه ی عربی »امتزاج« و یا »ممزوج«  ی کلمهریشه 

های  ها با یکدیگر است که محصول حاصله با رنگ گردد. بنا بر همین موضوِع »مزاج« در امتزاج رنگ مزاج منتهی می

سبز  امروزی متفاوت است. بر این اساس ممکن است از ترکیب دو عنصری که دارای رنگ زرد و آبی هستند، رنگ  

های ساخت چهارگانه،  های امروزه حاصل نشود. »امتزاج« دو رنگ زرد و قرمز بر اساس عواملی چون، شیوهمشابه رنگ 
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های چهارگانه، اندازها، نظم و ترتیبِ ترکیب عناصر و غیره ... ممکن است منجر به تولید رنگ  طبایع چهارگانه، مزاج

فتی شود. بنابراین از »ترکیب« دو رنگ قرمز و زرد، رنگ نارنجی حاصل  آبی، بنفش، زرد و یا حتی الوان با هر نوع با

 شود و از »امتزاج« رنگ قرمز و زرد، ممکن است هر رنگی  و به هر شکل و بافتی حاصل شود.می

های ساختِ شیوه

 چهارگانه 

 مزاج کیفیات  عناصرِ چهارگانه 

 گرم و خشک  حرارت  آتش  حرارتی 

 گرم و تر  برودت)سردی(  باد فشردنی 

 سرد و تر  رطوبت آب  خیساندنی 

 سرد و خشک  یبوست)خشکی( خاک  پودرشدنی 
 سازی سنتی ایران )منبع: نگارنده(.های ساخت، طبایع و مزاج عناصراصلی در رنگبستگی شیوه. هم1جدول 

سازی سنتی ایران نقش داشتند. شش رنگ معدنی: زنجفور، زرقون، مغره، بیاض، الزورد،  شش نوع رنگ اصلی در رنگ 

سازی در »تُحَفُ الخَواص«  « عنصر اصلی رنگ12لعکار،  الفحم، اللک، طرنشول. » ازنجار. شش رنگ گیاهی: الوجه، نیل،  

شوند یعنی در ظاهر باید الجورد و طرنشول هر  قَللوسی پس از تجزیه و تحلیل به شش رنگ ظاهراً مشابه تقسیم می 

و دارای رنگ زرد و.... این دو دارای رنگِ آبی الجوردی، اللک و زنجفور هر دو دارای رنگِ سرخ، العکار و مغره هر د

اند. در واقع شش  ی »عُمدَه الکُتاب« نیز ذکر شده عناصر به صورت پراکنده و یا حتی بدل با شش عنصر دیگر در رساله 

ها  رسد این عناصر نیز بسته به نوع مزاج و کیفیات آنسازی سنتی ایران وجود دارد که به نظر میرنگ اصلی در رنگ

هایی هستند.  بدل سازی سنتی ایران دارای  غییر هستند. برخی عناصر اصلی مورد نظر در رنگ در ساخت رنگ قابل ت

که   « عنصر12سازی سنتی وجود دارد از این » « عنصر اصلی در رنگ 12الخواص« آمده است که » ی »تحفدر ترجمه 

این عناصر شش رنگ مشابه  های  ها اشاره شد. شش عنصر معدنی و شش عنصر گیاهی هستند. رنگ در باال نیز به آن

شود. این شش رنگ همان شش رنگ وصف شده  « عنصر اصلی شش رنگ اصلی حاصل می12هستند. یعنی از این » 

ها با طبایع چهارگانه )آتش، باد، آب و خاک( است  های ساخت و ارتباط آن در مبانی داروسازی سنتی با توجه به شیوه 

« عنصر با توجه با 12انجامد. همچنین »قللوسی« آورده است که از این » می   هاها بر اساس مزاج آنکه به تولید رنگ

 (. 64 :1427شود)قللوسی، « رنگ حاصل می24ها » امتزاج آن

« عنصر معدنی  6« عنصر گیاهی و » 6« عنصر » 12« عنصر است. از این » 12سازی سنتی ایران » عناصر اولیه در رنگ 

سازی سنتی  ها در رنگ سازی سنتی ایران وجود دارد. رنگ« رنگ اولیه در رنگ 6های مشابه هستند. بنابراین » با رنگ 

دارند. دو رنگ  با هر عنصر دارای رنگِ دیگر را    گانه متغییر بوده و قابلیت جایگزینیایران ثابت هستند اما عناصر دوازده 

سازی ها در رنگ اخت تمامی رنگ ی سسیاه و سفید که دارای دو مزاج اصلی سرد و گرم هستند، منشاء ذاتی و اولیه

ها در گذشته بر اساس مزاج )گرمی، سردی( بوده است.  سنتی ایران هستند. و منظور از سردی و گرمی عناصر و رنگ 

  ها در عالم نورانی است، بلکه در تمامی عوالم علمی، مادی، معنوی، عرفانی،این دو رنگ نه تنها منشاء شناخت رنگ 
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« رنگ سیاه، سفید، قرمز، زرد، سبز و ازرق وجود دارد.  6سازی سنتی ایران » در رنگ ت هستند.  فلسفی و غیره ...  ثاب

 دارای رنگ بر اساس ارتباط مزاج با عنصر مقابل در امتزاج رنگ، استخراج شوند.  عنصر   ها ممکن است از هراین رنگ 

« رنگ ثانویه حاصل 24با یکدیگر »   های اولیه در حالت فیزیکی)ظاهری(سازی سنتی ایران از ترکیب رنگ در رنگ 

های ساخت و کیفیات مزاج عناصر است و در همین مرحله  اساس این ترکیب با ترتیبی خاص و بر اساس شیوه   .شودمی

ها ی فیزیکی)ظاهری( با یکدیگر ادغام شده و از اتحاد آن های اولیه ی شیمیایی)باطنی( با رنگهای اولیه است که رنگ 

ها نام و شخصیتی ثابت و غیر قابل تغییر دارند، زیرا در  رسد که این رنگ شود. به نظر میحاصل میهای ثانویه  رنگ 

« رنگ ثانویه در هنرهای سنتی ایران به شرح زیر است:  قرمز:  24شود. اسامی » ها استفاده میداروسازی نیز از آن 

اقتم.   )قانی(،  یا  خالص  گلی)وردی(،  سفیدی(،  به  نزدیک  قرمز  ترنجی)اترجی(،  اصهب)  )تبنی(،  کاهی  زرد: 

ای )کراثی(، زنگاری.  ای )فستقی(، آسمان گونی، نیلی )نیلجی(، ترهاشقری،نارنجی، آتشی )ناری(، زعفرانی. سبز: پسته

ی سیاه، سودای محض. سفید: سفید مایل  ی سیاه، سبز شدهسیاه : زعفرانی سیاه، قرمز اقتم شده ی سیاه، سفید شده

آبی  به زردی، سفید  ادغام رنگ 85-81:  1392)صادقپور،  "مایل به سبزی )رصاصی(، سفید شیری، سفید  از  های  (. 

شود که پیچیدگی این ترکیبات بر اساس چهار  « رنگ ترکیبی حاصل می9« رنگ ثالثیه یا » 9ثانویه با یکدیگر نیز » 

 سازی سنتی ایران به این ازی و رنگ های ثالثیه در داروسی ساخت و مزاج عناصر بیشتر خواهد شد. اسامی رنگ شیوه

است:   لعل "شرح  زیتونی، سرخ  رنگ   ارغوانی،  کبِ گونف  با  ود  گندمی  بدون   بادنجانی، جصی)گچی(،  گندمی  اشراق، 

   (.87- 86: 1392)صادقپور، "اشراق)کمودت(، ازرق

های امروزه  قرون اولیه نسبت به رنگ های  گویند، در رنگ رنگ یا فام( می ها که امروزه به آن )ته کیفیت رنگین رنگ 

های رنگ معاصر تعداد بسیار زیادی رنگ  شود. در چرخهرسد و بر اساس کیفیات عناصر سنجیده میمتفاوت به نظر می

های قرون اولیه هر رنگی نام، فام، و ها دارای نام مشخص است. در اکثر رنگوجود دارد که تنها تعداد محدودی از آن

رسد که کیفیات مزاج متفاوت عناصر است که موجب  نه و مخصوص به خود دارد. بنابراین به نظر میشخصیتی جداگا

شود. برای مثال: رنگ مرمرین، رنگ مطوس، رنگ اسمر، ها می ایجاد ته رنگ، تنوع ظاهری، بافتی و تزئینی در رنگ 

رنگ دارای شخصیتی کامالً واضح و آشنا در  رنگ ابلق، رنگ ابرش، رنگ هیوالیی، رنگ مشمشیه، رنگ باز و غیره .... .  

ها های سنتی ایران وجود ندارد و میزان درخشندگی در این رنگ متفاوت روشنی در رنگ   درجات  طبیعت اطراف ماست.

با توجه به اساس شیوه باید یک دارای یک میزان است زیرا چنان که در باال ذکر شد  های ساخت و کیفیات مزاج 

سازی سنتی ایران نیز داری یک درجه  شود. شدت یا خلوص هر رنگ در رنگ ر هر رنگ حاصل  ی درخشندگی ددرجه 

تواند با هیچ رنگ دیگری مخلوط شود، زیرا  یک آبی خالص نمی   ،ترین شکل ممکن است. به عنوان مثالو در خالص 

چ آبی دیگری مشابه آن دیده  دهد. به طوری که هیای را نمیها چنین اجازه کیفیات مزاج عناصر و ترتیبِ ترکیب آن 

 شود. سازی سنتی ایران محسوب میها در رنگی اشباع از خواص اصلی رنگ ی خلوص رنگی یا درجه شود. درجه نمی
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ی ادغام فیزیکی  شوند. پدیده های رنگی در ظاهر با یکدیگر ادغام می در ترکیب فیزیکی )ظاهری(، عناصرِ دارای پیگمنت 

سازی سازی و هنر معاصر شاهد آن هستیم. ادغام فیزیکی )ظاهری( در رنگ امروزه نیز در رنگ ای است که  عناصر پدیده 

شود که با در نظر گرفتن  های معاصر میهایی مشابه با رنگتواند وجود داشته باشد اما منجر به ساخت رنگ سنتی می

در ترکیب شیمیایی )باطنی(،   خواهد بود.  ی رنگ معاصر باز هم  متفاوتبا چرخه های سنتی  وت عناصر اولیه در رنگ تفا

های  قرمز، زرد، سبز و ازرق( رنگ اه« و »سفید« با چهار رنگ دیگر )های اولیه یعنی دو رنگ »سیاز »امتزاج« رنگ

ها است که ی سیاه و سفید با مزاج دیگر رنگ های اولیه شوند. به عبارتی گرمی و سردِی مزاجِ رنگ ثانویه حاصل می

ها بر اساس کیفیات  تِ رنگ ی شیمیایی )باطنی( ساخشود. پدیدههای ثانویه و ثالثیه )ترکیبی( میخت رنگ منجر به سا

ی شیمیایی  گیرد. در واقع در پدیده ها با یکدیگر صورت میسردی، گرمی، خشکی و تری( عناصر و ادغام آن مزاج )

دانند زیرا این دو رنگ منشاء سردی و گرمی عناصر  های اولیه را دو رنگ سیاه و سفید می)باطنی( است که منشاء رنگ 

سازی ز سردی و گرمیِ رنگِ سیاه و سفید در شیمی رنگ بر اساس کیفیات مزاج و ایجاد درجات رنگی متنوع هستند. برو 

های تولید رنگ مورد نظر قابل درک و ملموس خواهد بود و این موضوع تنها مختص به  سنتی ایران، با توجه به شیوه 

 کند. ها با یکدیگر اشاره می فضای عرفانی و معنوی رنگ در هنرهای سنتی ایران نیست بلکه به پیوند آن

 ی آرایسنتی ایرانی با تکیه بر کتاب.هنرهای 3

گردد  ی به مجموعه هنرهای اطالق میآرایهنر کتاب   ی است.ایران، بدون تردید هنر کتاب آرای  یکی از هنرهای سنتی در

ها و مختصاتی بوده  مقطع زمانی این هنر دارای ویژگی  رود. در هرکه در ساخت، تزیین و تهیه نسخ خطی به کار می

های خطی به زبان فارسی در ایران زمین، ایرانیان با خلق آثار هنری در تمدن اسالمی نقش  پدید آمدن نسخه با  است.

آفرین شدند. در قرون اولیه اسالمی، استنساخ زیبای قرآن و تزیین ان نیز از مفاخر ایرانیان تازه مسلمان شده بود و در  

های محدود شروع شدن کردند. این آرایه در ابتدای امر با رنگ و نگار مطلق)تذهیب( را ابداع    همین راستا شیوه نقش

ی هم دارای  آرایها، کتاب گها و رن افزوده شد. با توجه به تنوع طرح  وعی به آننق، به بعد عناصر رنگی مت6و از قرن  

ب به شکوه و تذهی 8تری دنبال گردید. در قرنهای منسجم و متنوع با رنگ 7و  6ها و مکاتب خاص شد. در قرن دوره 

هجوی قمری  13تا    11ت بیشتر شد و در قرن  اف ی پرکار و همراه با ظرآرای، کتاب10و    9های  قرنرونق رسید. در  

به   به دلیل ورود صنعت چاپ  13یمه دوم قرند مکاتب به اوج شکوفایی رسید و در نآرایی از جهت ظرافت و تعدکتاب

 .(23: 1389ایران رو به افول نهاده است)عظیمی، 

دیگر از هنرها مورد توجه    ودی و ممنوعیت اسالم در مورد برخیی اسالمی، به علت محدآرایطور کلی هنر کتاببه

از اشکال هنری   به معنای زر گرفتن و    ،یآرایدر کتاب هنرمندان بود. یکی  از واژه ذهب  هنر تذهیب است. تذهیب 

کاران برای زیباسازی  های بدیع و زیبا است که نقاشان و تذهیبای از نقشی است. به عبارتی تذهیب به مجموعهطالکار

نگاری مصور  میالدی شروع به استفاده از کتاب  اند. مانی و پیروانش در نیمه قرن سومها و قطعات به کار بردهکتاب

رسد پس از سقوط مانویان بسیاری از  اسالمی تأثیرگذار بود. به نظر میآرایی در دوره  هنر کتاب  کردند. این روش بر
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این    (.11:  1399اند)لطیفی،ی اسالمی تأثیرگذار بودهآرایدربار مسلمانان استخدام شده و بر کتاب در  ها  هنرمندان آن 

 مسلمانان اقتباس شده است.آرایی در میان ایرانیان است که بعدها توسط ب مسئله حاکی از پیشینه طوالنی هنر کتا

. نخستین جلدهایی که توسط ی، صحافی و جلدسازی نیز مورد توجه قرار گرفتآراییشرفت هنر کتاببا پدوره مغول  در  

های شد بسیار ساده و به دور از هر گونه آرایش بود. این جلدها ساده و حتی محدود به رنگصحافان و وراقان ساخته می

  رد و سیاه بودند اما از عصر مغول کمک کم نقوش ساده روی جلدها به کار برده شده که واقعاًای، زطبیعی چون قهوه

تدریج این نقوش  انداختند. به  قوش ساده و ابتدایی میباید آن را یک نوع نقاری دانست که در روی چرم با قلم فوالدی ن

کردند  لد را با رنگ سفید و سیاه مشخص میگاهی قسمت فرو رفته روی ج  تر و اشکال هندسی جای آن را گرفت.دقیق

دادند و برای کردند. در عصر مغول نقوش را با آب طال جلوه میو یا روی جلد را با نقوش ساده و سیاه و سفید مزین می

کردند و این روش در  هایی بر روی طال یا بدون طال ایجاد میدادند و طرحتزییین بیشتر، چرم را تحت فشار قرار می

آرایی در ایران یک سیر تکوینی توان گفت هنر کتاب(. با این تفاسیر می33:  1376دوره تیموریان تکوین یافت)کیانفر،  

های محدود آغاز شده و در ادوار به  های ساده و رنگرا از نظر ساختار و تزیینات پشت سرگذاشته است. ابتدا با طرح

 سیر تکوینی خود را پشت سرگذاشته است. 

 هجری  6تا   4قرن  های مصور نسخه.4

گیرد از ادوار درخشان هنر تذهیب و  قرن چهارم تا ششم هجری که حد فاصل حکومت غزنویان تا مغول را در بر می

آرایی است. هنرمندان و نقاشیان ایران در این دوره تحت حاکمیت خاندان سلجوقی موجب خلق آثار متعددی نسخه

مصور این دوره شامل کتب مذهبی و غیر مذهبی بود. هنر مصورسازی این دوره نمودی وسیع در این دوره شدند. نسخ  

های فارسی صحبت کرد. در  توان با قطعیت از ابداع قرآندر نقوش و آثار کتب مذهبی داشته است. در این دوره می

ن به کتاب االغانی اشاره کرد.  توارمذهبی انجام شد. از این آثار میکنار مصورسازی کتب مذهبی، مصورسازی کتب غی

این کتاب در زمینه موسیقی و شامل گلچینی از اشعار عربی و تألیف ابوالفرج اصفهانی است. این اثر در بیست جلد 

بندی  ها مزین به حاشیهشش جلد از این کتاب  شود.انه کپنهاک، قاهره و استانبول نگهداری میامروزه در کتابخ  تألیف و

 (. 31: 1385ا تصاویر مختلف مصورسازی شده است)گری،ههستند و در آن

دیگر اثر مهم مصورسازی در این دوره کتاب ورقه و گلشاه است. این کتاب یک منظومه عاشقانه  سروده عیوقی شاعر 

:  1385باشند)پاکباز،  عصر سلجوقی است. به روایت ورقه و گلشاه از فرزندان دو تن از ساالران قبیله بنی شیبان می

های قرمز، آبی و سبز  رنگ آمیزی و به وسیله گل و پرندگان و انواع (. تعداد زیادی نگاره در این کتاب به رنگ1002

پیچک آرایش شده و تصاویر آن در عین زیبایی بدون سایه روشن و وفادار به دو بعدی بودن کاغذ است. نقاش آن  

صورت کوچک و افقی ها به. در تصاویر این کتاب نگاره(64و    65:  1375عبدالمالک ابن محمد الخوئی است)تجویدی،  

 (. 56: 1385شود)پاکباز،  هستند و در حال حاضر در موزه توپقاپی استانبول نگهداری می
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شود. کتاب شاهنامه کاما است. این اثر به عنون قدیمی ترین نسخه شاهنامه شناخته می  از دیگر نسخ مصور این دوره

صفحه مصور است. محل نگهداری آن در موزه کاما در شهر بمبئی هندوستان است کتاب مصور    45این کتاب دارای  

هجری قمری است این اثر درباره خواص گیاهان است و   595دیگر این دوره کتاب التریاق است که متعلق به سال  

شود. اثر مصور  اری میتوسط محمد زکریای رازی نوشته شده است. این اثر در حال حاضر در موزه آستان قدس نگهد

هجری قمری نوشته شده است.   585االرجانی در سال    بدیگر این دوره کتاب سمک عیار است که توسط عبداهلل الکات 

 شود.این اثر در حال حاضر در موزه بادلین که مربوط به دانشگاه آکسفورد است نگهداری می

تصاویر  شود. این کتاب حاوی  ایاصوفیا نگهداری می  بخانهاست که در کتا  نسخه مصور دیگر این دوره کتاب صورالکوکب

  اند. این کتاب به وسیله پسر مؤلف حسین بن عبدالرحمان و احتماالً و صور فلکی است که به طرز زیبایی ترسیم شده

:  1386اند)خزائی،  ور فلکی است که با مهارت خلق شدهص  48برداری شده است. این کتاب دارای  در شهر شیراز نسخه

 (. با این تفاسیر می توان قرن چهارم تا ششم هجری یکی از ادوار درخشان مصورسازی کتب دانست. 75

 هجری  6تا   4قرن مصور های نسخه رنگ در فهومی  متحلیل بصری و   .5

ها از عناصر اساسی رنگقرن چهارم تا ششم هجری مقارن با یکی از ادوار درخشان هنر ایرانی در عهد سلجوقی است. 

نگارگری    های مورد استفاده دررنگ دهد که  ها در نگارگری ایرانی نشان میو محوری در نگارگری هستند. بررسی رنگ 

بلکه   ،توهم و تخیل نگارگر نیست  ای ساخته و پرداختهالجوردی، و فیروزه ای،  های طالیی، نقره ایرانی، به خصوص رنگ 

بنابر نظر حاصل   او و دیدن عالم مثالی است، همان عالمی که  حکمای اسالمی همچون   بازشدن حقیقی چشم دل 

ت  ظلم بدن به روح، و ،به جهان باطن، همچون نسبت پوسته به هسته بهشت است. نسبت جهان ظاهر همان مالصدرا 

ها و آشنا شدن با عالم  رنگۀ  به وسیل  کندتالش می هنرمند    است و  ایرانی رنگ همان نور  نگارگرانبیان    در  است.  به نور

ها به  نگارگری ایرانی همه اشیاء وزن، حجم، و جسمیت خود را از دست داده و رنگ   به عالم ملکوت متصل شود. در  نور

های طبیعی در نگارگری قرن چهارم و اوایل قرن پنجم  ادگی کاربست رنگ، س1و  2در تصویر شماره  .  شوندنور بدل می

 گردد.هجری قمری مشاهده می
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: ورداع ورقه و گلشاه. از نسخه مصور ورقه و گلشاه)اواخر قرن چهارم(.کتابخانه توپقاپی سرای استانبول. )منبع: شعبانی  1تصویر

 (. 86: 1393و محمودی، 

شود که حاکی از  های اصلی مشاهده میهای طبیعی زرد، قرمز، بنفش و ترکیبی از رنگرنگ در نگاره فوق، کاربرد  

های این دوره  ویژگی دیگر رنگ در نگاره  های قرون نخستین هجری است. های نسخه های اصلی در نگارهکاربست رنگ

اره باال از یک سو به شکل حاله  کاربرد طبیعی است. رنگ زرد از یک سو نماد نور و روشنایی و الوهیت است که در نگ

رسد بیش از آنکه نماد یک شخصیت  نور در اطراف سر افراد موجود در نگاره قابل مشاهده است. این حاله به نظر می

قدسی باشد نماد زنده بودن و حیات این افراد است. از سوی دیگر رنگ زرد به صورت گسترده برای اشاره به زمین  

ترین رنگ به خاک است. کاربرد رنگ قرمز و بنفش بیشتر برای وسایل و  ه است که نزدیکمورد استفاده قرار گرفت

 خورد.معماری به چشم می

های بصری معتقد است. که شامل هفت مرتبه هستند که هر کدام به یک حالت روحی  الدین رازی درباره رنگ نجم

ها حاصل صفت  بنفش، سبز و آبی و سرخ. این رنگ مرتبط هستند. شش مرتبه اول عبارتند از نورهای سفید، زرد و  

 ( 13:   1394این در حالیست که مرتبه هفتم نور سیاهی است. نور سیاه مظهر جالل است)صادقی اسکندری،  اند.جمال

 

استانبول.  داع ورقه و گلشاه زیر درخت سرو. از نسخه مصور ورقه و گلشاه)اواخر قرن چهارم(.کتابخانه توپقاپی سرای : و2تصویر

 (. 86: 1393)منبع: شعبانی و محمودی، 

گردد. نگارگر کوشیده تا با استفاده از این رنگها  در نگاره باال نیز وجود شش رنگ اول که نماد جمال است مشاهده می

 زیبایی و شور عشق را در نگاره وداع مرقه و گلشاه به تصویر بکشد.
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پس زده   باز  بینیم ذرات نورهایی که ما در طبیعت می شد. رنگنور محسوب میاز نظر نگارگران نماد  زرد  رنگ    در واقع

  ادغام های مختلف  های ملکولهستند با فوتون  فضا منتشر  ها درهای اجسام است و چون این فوتونشده توسط ملکول

رنگ  و  ایجاد میشده  در چشم  را  متنوعی  رنگ  ،کنندهای  در طبیعت  ما  دلیل  همین  خالص  به  نمیهای  بینیم.  را 

آن   به  و  ندانسته  رنگ  را  رنگ  نوع  این  بی  نگارگران  یا  رنگ«  رنگ می»نی  نیست  یا  همان    گفتندرنگ  را  رنگ  و 

ها بر  رگران رنگ اصلی و فرعی وجود نداشت و رنگ انگ  از نظر  دانستند که خداوند به موجودات عطا کرده است.می

ها در  و تمامی رنگ  بردندمی  گرفتند به کار همان خلوصی که از طبیعت می ها را با  رنگ  ها . آنیکدیگر برتری نداشتند

 (. 75-74: 1388نظر، رجبی، )خوش به رنگ روشن هستند های ایرانی نگاره 

در قرن پنجم و ششم هجری نیز که مقارن با دوره حکومت خوارمشاهیان است نیز که و بیش آثاری از نگارگری در  

که مربوط به نسخه کلیله و دمنه در اواخر قرن ششم هجری است نیز    4و    3در تصویر شماره    نسخ خطی موجود است.

 ها را مشاهده کرد.های طبیعی و اصلی در این نگاره توان از کاربست رنگبا یکی واکاوی کلی می

 

 (. 99:  1389ه.ق.، کتابخانه ملی پاریس)آژند،616تا 596.شیر و دمنه،3تصویر
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 (. 99:  1389ه.ق.، کتابخانه ملی پاریس)آژند،616تا 596دمنه، کلیله و دمنه بیدپای،  . شیر و4تصویر

ترین نکات موجود از رنظر  ای و قرمز از برجستهی سبز، قهوههاربرد رنگ زرد در زمینه و رنگبنابراین باید گفت کا

ها در این مقطه زمانیست.  رهآمیزی یکی از مختصات نگاگرایی در رنگ طبیعت  شانسی در این نسخ خطی است.رنگ

 اند.ها ترسیم شدهکه غالباً افراد، حیوانات و فضاها غالباً به رنگ طبیعی آنطوری به

 

 

 

 گیری نتیجه

های اولیه در هنر ایران شش رنگ »سیاه«،  »سفید«،  دهد که منشأ رنگسازی سنتی ایران نشان می بررسی مبانی رنگ

در عصر معاصر با  هایی وجود دارد که امروزه و  دانه قرمز، زرد، سبز، ازرق است. در برخی عناصر موجود در طبیعت رنگ 

شود که هیچ شباهتی با  هایی ساخته میکدیگر ادغام کرده و رنگ ها را با یدانهصورت ظاهری رنگ دید فیزیکی و به

سازی سنتی ایران ادغام اصول فیزیکی و شیمیایی  های حقیقی موجود در هنرهای سنتی ندارند. اصول و مبانی رنگ رنگ 

یمیایی  سازی، ذات حقیقی عناصر در حالت شو یا به عبارتی ادغام اصول باطنی و ظاهری است. در اصول حقیقی رنگ 

شود. ها به ساخت رنگ منجر میسازی ظاهر فیزیکی عناصر موجود در طبیعت و ترکیب آن و در اصول مجازی رنگ 

پایه ساخت تمامی رنگ  را  این که دو رنگ اصلی »سیاه« و »سفید«  دانند فعل و  سازی سنتی میها در رنگ دلیل 

فعل و انفعاالت و    اج عناصر است. زیرا پایه و اساس تمامیها بر اساس مزانفعاالت ایجاد شده بر اثر سردی و گرمی آن

های ساخت چهارگانه«، »طبایع چهارگانه« و »کیفیات مزاج عناصر« است. این  ثرات شیمیایی)باطنی( »شیوهتأثیر و تأ

قبیل   از  تولیدات سنتی در گذشته  زمین است.  بر روی  تمامی مخلوقات  ثایت در خلق  قانونی  و  موضوع  داروسازی 
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ج« با اند. در اصول شیمیایی )باطنی(، کیفیات عناصر در »امتزاسازی و غیره... ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته رنگ 

هایی ثرات و فعل و انفعاالت امری اساسی و بدیهی است. بنابراین به دست آوردن رنگ یکدیگر و ایجاد انقالب و تأثیر و تأ

رسد زیرا منشاء  صورت حقیقی امری کامالً عادی و طبیعی به نظر می وجود در طبیعت بهس و رنگ اشیاء ممشابه با جن 

با توجه به بررسی  ها مشابه همان منشاء ساخت اولیه عناصر موجود در طبیعت توسط خالق باری تعالی است.  ساخت آن 

ها از حیث رنگ و طرح ساده  ، نگاره های نسخه مصور ورقه و گلشاه و کلیله و دمنه باید گفت در این مقطع تاریخینگاره 

 های در این دوره است.های محدود و طبیعی از مختصات رنگ نگاره اند. کاربرد رنگبوده
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