
 المدرسة المغولية الهندية

 (م1857- 1526) 

 -:مقدمة تاريخية  –أوال 

 ( . 1530- 1526)  بابر -1 

 ( .م 1556- 1530) همايون  -2

 ( .م  1605 – 1556) أكبر  -3

 ( .م  1627 – 1605)  جهانجير -4

 ( .م  1658- 1628)  جهانشاه  -5

 ( .م  1707- 1658)  أورنجزيب -6

 .مجموعة أباطرة ضعفاء  -7



 مقومات التصوير الهندي

  -:التأثيرات اإليرانية  -1•

 

 -:التأثيرات األوربية  -2

 

 -:الموروثات الهندية القديمة  -3



 الخصائص الفنية للمدرسة

 .المالبس هندية  -1•

 .جانبية  الوضعة -2•

 .نوعان من الهاالت ، مع تعدد أغطية الرؤوس  -3•

 .تشربها التام بالتأثيرات األوربية  -4•

 .الزائد بالصور الشخصية  اإلهتمام -5•

 .المنمنمات وخاصة علي المجوهرات  -6•

تنوع الموضوعات التصويرية دينية ودنيوية وأسطورية ،  -7•
 .أرستقراطية وشعبية 

 



 أشهر مخطوطاتها وألبوماتها

 .صورة  169-ملحمة المهابهاراته ( كتاب الحروب )  نامةرزم  -1•

 (.ألف بيت شعر في سبعة مجلدات48)  الرامايانةملحمة  -2•

مجلد         12 –مائة مصور منهم ثالثين هنود )  نامةملحمة حمزة  -3•

 ( .بكل واحد منها حوالي مائة صورة 

  –عصر أكبر  –تاريخ ألفي  -4•

 .صورة  117 – نامةأكبر  -5•

  – نامة شاهجهان – نامة بابر -6•

 .مجموعة مرقعات  -7•



 أعالم المصورين

 ( .مير سيد علي وعبد الصمدالشيرازي ( .) نادر العصر ) منصور -1•

 .مسكين  -2•

 . باسوان -3•

 .بك  فروخ -4•

 . منوهر -5•

 . داسونت -6•

 .أبو الحسن  -7•

 ( .الل ) لعل  -8•

 . بيتيشستر -9•

 ( .وشاهيفة بانو  –رقية بانو ) المصورتان  -10•



 المدارس المحلية 

  –جامو  –راجبوت  –جانبور  –باتنا  –أجرا  –حيدر أباد  •

 . -كنجرا  –لكنو  –الدكن  –دلهي    

 

 .بعض مصوريها وانتاجها  –فترتها الزمنية  –مميزاتها الفنية 



 1760أمير وأميرة بشرفة تطل علي نهر،كيشانجار



 م1600 -مرسم ببالط أحد أباطرة مغول الهند



عمرو ينتحل شخصية الجراح أمام قلعة السحرة 

-1562- ماهيشتصوير  -نامةحمزة – بأنطاليا

 (م1577



 .  بنيودلهي  –مخطوط بابر نامة  –معسكر 



  1618(جهانجيرأحد حاشية ) خان يحتضر عنايات



 م17/ هـ 11بداية -تصوير هونار –معركة اإلبل 



 (نادر العصر) منصور  -علي الدود يتغذيطاووس 



 1621-عصر جهانجير –منصور  –حمار وحشي 



 منصور - البازطائر 



 عصر جهانجير –محارب مغولي 



 . شاهجهانعصر  – بنارسفتاة هندية بريشة 


