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درس هشتم

هنر و تمدن ايران 
در سده های اول تا سوم هجری

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
مقايسه  آن  از  قبل  با  را  ايرانی  ــ  اسالمی  اول  دوران  معماری  تحوالت  ١ــ 

کند.
٢ــ بناهای جديد دوره اول اسالمی ــ ايرانی را نام ببرد.

٣ــ ويژگی های سفال دوره اول اسالمی ــ ايرانی را بيان کند.
٤ــ وضعيت خوشنويسی در دوره اول اسالمی ــ ايرانی را شرح دهد.

٥  ــ عناصر معماری دوره اول اسالمی ــ ايرانی را نام ببرد.

هنر و تمدن ايران در سده های اول تا سوم هجری
چرا  داشت.  مذهبی  و  اقتصادی  سياسی،  زندگی  در  ژرفی  دگرگونی  اسالم  پيدايش  و  ظهور 
را  شرق  مردم  از  متشکلی  مجموعه  که  بود  اين رو  از  بود.  مبارزه  شعار  و  انديشه  صاحب  اسالم  که 
تمدن های  توانست  که  بود  چنان  اسالم  گسترش  کنند.  فتح  را  جهان  خداوند  نام  تحت  تا  برانگيخت 
شرق را يکپارچه کرده و از آن ها فرهنگی نوبسازد. پس طولی نکشيد که اين نظام مذهبی فرصت های 
مناسب تازه ای را برای ظهور تفکر ايرانی و انديشمندان و همچنين هنر و معماری و تزئينات وابسته به 
آن فراهم آورد و در پايان سده سوم هجری است که به طور کامل می توان شاهد بلند فکری و آثار فاخر 
در تمامی رشته های هنری ايرانی در گستره جهان اسالم بود. استقرار کامل فرهنگ اسالمی در ايران 
دوباره  کهن  هنرهای  است.  چشمگير  بسيار  اقتصادی  سياسی،  اجتماعی،  داليل  به  بنا  دوره  اين  در 
احياء شدند و هنرهای تازه ای ابداع شد و ايران نيز به تدريج زندگی ملی خود را بازيافت و روحيه ای 
مستقل و متکی به خود را به دست آورد به گونه ای که در سده های سوم و چهارم هجری شاهد تولد شعر 

و خوشنويسی و جلوه های بسيار زيبای هنری در ايران می  شويم.
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آنچه به عنوان شکل گيری هنر در اين دوره بيان شده تداوم برخی سنت های هنری پيشين است 
که بنا به نياز باورهای اسالمی با کاربردی جديد مورد توجه و استفاده قرار گرفت. اين هنرها همچنان 
قرار  حمايت  مورد  اسالمی  باور  و  فرهنگ  به شيوه های  مختلف  مناطق  در  مردم  زندگی  راستای  در 
سنت های  پايه  بر  معماری  هجری  سوم  سده  پايان  تا  مسلمانان  فتح  زمان  از  به طوری که  می گرفت. 
برخی  به  نسبت  توصيفی  گزارش های  و  مانده  به جای  آثار  براساس  و  يافت  توسعه  ساسانی  معماری 
اسالم  مقتضيات  و  نيازها  با  ساسانی  ستون دار  و  طاق دار  معماری  بين  هماهنگی  نوعی  اوليه  مساجد 
در  که  جديدی  ساخت  روش های  هجری  دوم  سده  اواخر  در  مشخص  به طور  و  است  داشته  وجود 
ضرورت  آورد.  پديد  اسالمی  معماری  در  را  ويژه ای  آثار  توانست  بود  ساسانی  معماری  سنت  تداوم 
و نياز به معماری با کاربردی جديد توانست آثار منحصر به فردی از جمله مسجد، مدرسه، آرامگاه 
و … را براساس نياز دوران اسالمی به وجود آورد و ديگر هنرها از جمله سفال، نقاشی، فلزکاری و 

خوشنويسی و کتابت مورد توجه قرار گيرد.
نظام معماری اسالمی همان گونه که اشاره شد مستقيماً ريشه در سنت ساسانی داشته و از همان 
آغاز برخی از کاخ ها و آتشکده های ساسانی بدون آن که هيچگونه اصالح و تغييری در آن ها انجام يابد به 
مسجد تبديل شده است. از نمونه های شاخص اين تبديل می توان به ايوان مدائن در تيسفون، آتشکده 
باستانی مسجدسليمان و مسجد سنگی داراب گرد که در اصل آتشکده بوده اشاره کرد. از آن جائی که 
مکان  سياسی،  نهادی  دوران  تمام  در  بلکه  دارد  دينی  مرکزيت  تنها  نه  که  است  ويژه ای  مکان  مسجد 
قضاوت و نهادی آموزشی به حساب می آيد و دارای منزلتی واال بود رفته رفته می بايست تحوالتی در 
ساخت آن پديد آيد. به همين علت ساختار کلی مسجد ابتدا به شيوه ای ستون دار و تشکيل يافته از 
شبستان های ستون دار و دارای حياط ساخته می شد  که جهت آن رو به قبله بود. از کهن ترين مساجد 
شناخته شده در ايران می توان به تاريخانه دامغان، مسجد فهرج يزد، مسجد جامع شوش، مسجد جامع 

ـ  ٨). سيراف (بوشهر) و مسجد جامع اصفهان اشاره کرد (شکل ١ـ

ـ  ٨  ــ مسجد تاريخانه، دامغان، سده اول تا سوم هجری شکل ١ـ
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از ديگر موارد تحول يافته در ساختار معماری اسالمی وجود مدرسه است که با ساخت صحن 
کامالً  الگوهای  از  و  می شود  معرفی  حياط  نمای  چهار  در  ايوان  و  گنبددار  سرسراهای  با  گشاده ای 
ايرانی است که تلفيق آن با مسجد در مسير تحول خود عالی ترين الگوی تلفيق معماری مسجد و مدرسه 

را به بار آورد.
ترجيح  همواره  متفاوت  ترکيب های  ايجاد  و  سادگی  به دليل  آجر  از  استفاده  اسالمی  دوره  در 
سريع تر  ارزان تر بود. عالوه بر آن، کار با آن  باداوم تر و از سنگ  داده می شد چرا که آجر از چوب 
زمينه ساز  که  آورد  پديد  قابليتی  هر  با  را  بنايی  هرگونه  می توانست  و  بوده  سنگ  از  انعطاف پذيرتر  و 

ـ  ٨). فرصت های مناسبی برای تجلی تزئينات در بنا می شدند (شکل ٢ـ
در بسياری از مساجد تا اوايل سده چهارم از ستون های چوبی و يا از چوب برای کالف کشی١ 

و باالبردن خاصيت انعطاف پذيری سازه های آجری استفاده می کردند.

١ــ مهارکردن سراسری يک اثر با مهارهای چوبی يا آهنی به اين منظور که در برابر فشارهای پيرامون مقاوم باشد.

ـ   ٨   ــ طرح آجرکاری، نمای داخلی آرامگاه امير اسماعيل سامانی شکل ٢ـ
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همچنين در سده سوم هجری توجه خاصی به ساخت محراب در مساجد شد و اين عنصر به 
ـ  ٨). عنصر ديگری که از سده  بهترين وجهی در سده های بعد مورد بهره برداری قرار گرفت (شکل ٣ـ
آتشکده های  در  ريشه  که  است  پوش  گنبد  آرامگاه های  ساخت  گرفت  قرار  توجه  مورد  بعد  به  سوم 
الهام بخش  که  ـ  ٨)  ٤ـ (شکل  است  سامانی  اميراسماعيل  آرامگاه  آن ها  قديمی ترين  و  دارد  ساسانی 
ساختار آرامگاه ها در سده های بعدی می شود. همچنين وجود دو عنصر ايوان و گنبد در شکل اصلی 
اتاق  همان  يا  ايوان  می بخشد.  شکوهمندی  و  عظمت  حالت  ايران  مذهبی  بناهای  به  هستندکه  فضا 
سرسرا و رواق شيوه ای در معماری است که با اقليم شرق بسيار مناسب است و گنبد نقطه اوج طراحی 

طاق به شمار می آيد که در معماری اسالمی بسيار پيشرفت کرد.
متعدد  سبک های  و  فنون  تکميل  حال  در  سفالينه های  انبوه  شاهد  بعد  به  هجری  دوم  سده  از 
هستيم که می توان در آن ها چشم انداز هنر ايرانی را به خوبی ديد که بيانگر کهن ترين و فراگيرترين هنر 
ايرانی در همه اعصار بوده و شايد بهترين سند و مدرک زندگی هنری ايران دوران اسالمی باشد. اين 
آثار پيوند بسيار نزديکی با زندگی مردم داشته و در تمام زمينه های مختلف زندگی کاربرد و زيبايی دارد. 
سفالگری  بيشتر از فن  اسالمی  دوره اوليه  سفالگری  پيشرفت  برمی آيد که  چنين  مقايسه  در  همچنين 
دوره ساسانی است. در اين سير تحول لعاب های سبز و قهوه ای دوره ساسانی تداوم می يابد اما به دليل 
اهميت به سفالگری و جايگزينی، نسبت به فن فلزکاری شيوه ای تزئين يافته تر و ظريف تر پديد می آيد. 
اين توجه و اهميت به سفالگری در دوره اسالمی توانست سفالينه هايی با کيفيت مرغوب ايجاد کند به 
حدی که در سده سوم هجری نقاشی زرين فام برروی سفال به عنوان جانشينی ابتکاری برای ظروف 
و  ظرف  خارجی  شکل  تناسب  در  را  عالی  شيوه  سفالگری  تحول  رو  اين  آيد.از  پديد  زرين (طاليی) 

ـ  ٨). هماهنگی با کاربرد آن پديد آورد (شکل ٥  ـ
رايج ترين سفالينه ها در اين دوره با رنگ های الجوردی تيره روی پوشش سفيدرنگ و همچنين 
رنگ آبی و سبز زمردی ارائه می شد اما تزئين زرين فام تحولی زيبايی شناسانه در نگرش ايرانی است 

که کامالً تازه و نو به شمار می آمد.
(شکل  است  خراسان  در  خوشنويسی  هنر  با  سفالگری  تزئين  دوره  اين  در  تحوالت  ديگر  از 
ـ  ٨). اين تحول ريشه در شکل گيری هنر خوشنويسی و جايگاه آن در فن کتابت و نگارش قرآن مجيد  ٦  ـ

مسجد  محراب،  ـ   ٨  ــ  ٣ـ شکل 
جامع نايين، سده سوم و چهارم هجری

ـ  ٨   ــ آرامگاه امير اسماعيل  شکل ٤ـ
سامانی، بخارا

ـ   ٨   ــ ظرف زرين فام،  شکل ٥  ـ
با طرح اسب بالدار

ـ   ٨   ــ ظرف سفالی، نيشابور، سده سوم و چهارم هجری شکل ٦  ـ
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در سده سوم هجری دارد. هنر خوشنويسی تأثيری عميق و تعيين کننده بر طراحان اين دوره داشت و 
توانست جلوه گر همه هنرهای زمان خود شود و از بناها گرفته تا اشياِء کاربردی را دربرگيرد.

خط کوفی به دست توانای هنرمند ايرانی به صورت خطی زيبا، با ارزش تزئينی بسيار 
درآمد، هرچند خواندن آن با اشکاالتی روبه رو بود که باز هم توسط هنرمندان ايرانی اصالح 
شد و خطوط ديگر به واسطه محمدبن علی فارسی معروف به ابن مقله پديد آمد. اما همچنان 
خط کوفی به عنوان خطی تزئينی به مدت ٥ سده در نواحی مختلف به شيوه های گوناگون به کار 
می رفت و به صورت رايج ترين نقش تزئينی روی ظروف فلزی و سفالی، پارچه و يا کتيبه ها 
مورد استفاده قرارگرفت. سير تحول خط از خط کوفی «اقالم سته» پديد آمد که به خطوط 

ـ  ٨). شش گانه، محقق، ريحان، ثلث، نسخ، رقاع و توقيع، شهرت يافته اند (شکل ٧ـ
و  بزرگ  ظروف  و  ماند  باقی  ساسانی  دوران  از  بازمانده  فلزکاری  هنر  دوره  اين  در  همچنين 
ـ   ٨) اما به داليل متعدد هيچ نمونه ای از مصورسازی کتاب ديده نشده  باشکوهی توليد می شد (شکل ٨   ـ
تورفان در سده دوم و سوم  ارژنگ مانی يافته شده در منطقه  شايد همان نسخه  تنها نمونه موجود  و 
هجری باشد که آن هم در گستره قلمرويی خارج از تصرفات مسلمانان پديد آمده است. با اين وجود 
آثار پراکنده و به ويژه ديوارنگاری های دوران حکومت های اسالمی( اموی و عباسی) و يا نگاره های 
سفالينه ها بيانگر تداوم سنت نقاشی از دوره ساسانی به دوره آغازين اسالمی است. با اين حال منابع 
مشخصی برای تعيين ماهيت نقاشی اين دوران نيست و بيشترين اعتبار نقاشی را بايستی در سده های 

ـ   ٨).  بعد شاهد باشيم (شکل ٩ـ

ديواری،  نقاشی  ـ   ٨   ــ  ٩ـ شکل 
نيشابور، سده سوم و چهارم هجری

ـ   ٨   ــ ظرف فلزی، نقره طال اندود،  شکل ٨  ـ
سده سوم هجری

ـ   ٨   ــ برگی از قرآن مجيد، سده سوم هجری شکل ٧ـ
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١ــ ظهور اسالم چه تأثيری در فرهنگ و تمدن سده های اول تا سوم گذاشت؟
٢ــ وضعيت معماری در قرون اوليه اسالم با قبل از آن را مقايسه کنيد.

٣ــ انواع آثار جديد معماری ايران در دورٔه اسالمی را نام ببريد.
٤ــ کهن ترين مساجد دورٔه اسالمی را ذکر کنيد.

٥  ــ مواد و مصالح مورد استفاده در معماری دورٔه اسالمی چه بودند؟
٦  ــ عناصر (اجزاء) جديد معماری دورٔه اسالمی را بيان کنيد.
٧ــ چرا در دورٔه اسالمی سفال مورد توجه فراوان قرار گرفت؟

٨   ــ سفالينه های دورٔه اول اسالمی را به لحاظ رنگ توصيف کنيد.
٩ــ وضعيت خط و خوشنويسی در دورٔه اول اسالمی را شرح دهيد.

١٠ــ فلزکاری سده های اول تا سوم اسالمی چگونه بود؟

پرسش
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 نقشه سده چهارم تا ششم هجری
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هنر و تمدن ايران در سده های چهارم تا ششم هجری
زيار،  آل  آل بويه،  جمله  از  متفاوتی  حکومت های  هجری  ششم  تا  چهارم  سده های  طی  در 
مختلف  مناطق  در  متفرقه  حکومت های  اين  کردند و  حکومت  خوارزمشاهيان  اتابکان و  سلجوقيان، 
ايران باعث شد تا آثار قابل توجهی نيز به يادگار بماند. آثاری که شايد به سبب رقابت با حکومت مرکزی 
جهان اسالم همزمان در دوران خالفت عباسی وجود داشت. با اين حال اين دوره تاريخی مهمترين 
دوران همزمانی ادبيات فارسی و هنر اسالمی است که آثار بسيار بديع زبان و ادب پارسی همراه با آثار 
بی شماری پديد آمد. از جمله اتفاقات ديگر توسعه ساخت و ساز مسجد بود که در شيوه های ساختمانی 
سفالگری،  فلزکاری،  با  همگام  و  می شود  باعث  را  معماری  اوج  همزمان  و  می شود  ظاهر  جديدی 

کتيبه نگاری، کاشی، ايجاد نقاشی، کتاب آرايی و بافت است.
آنچه امروزه در کليت تحوالت معماری ناميده شده همان شيوه و سبک رازی در معماری و 
بازمانده  کهن  سنت های  ميراث دار  اصل  در  هنری   چنين  است.  فارسی  ادبيات  در  خراسانی  سبک 

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ تحوالت معماری در سده های چهارم تا ششم هجری را بيان کند.
٢ــ انواع بناهای معماری سده های چهارم تا ششم هجری را نام ببرد.

٣ــ وضعيت کتاب آرايی و هنرهای مرتبط با آن را در سده های چهارم تا ششم 
شرح دهد.

٤ــ ويژگی های نگارگری اين دوره را بيان کند.
٥  ــ کتاب های تصويرسازی شده اين دوره را نام ببرد.
٦  ــ پارچه بافی و نقوش آن را در اين دوره شرح دهد.

٧ــ وضع فلزکاری سده های چهارم تا ششم را بيان کند.
٨  ــ موضوع تزئينات و نقاشی های سده های چهارم تا ششم را شناسايی کند.

درس نهم

هنر و تمدن ايران 
در سده های چهارم تا ششم هجری
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پوشش  در  و  نمايد  ايجاد  خود  عصر  و  گذشته  بين  پيوندی  توانست  که  است  فارس  و  خراسان  در 
موقعيت های جديد بازيافت فرهنگی به غنا و ارزش جاودان رسيده و در کنار آن ظهور دانشمندان و 

نخبگان ايرانی است که مايه افتخار همه دوران شده است.
مهمترين تحول معماری در اين دوره را می توان در تلفيق کامل ايوان و گنبد و تبديل مساجد 
شبستانی به ايوانی، ساخت بناهای چهار ايوانی، ايوان های پهن و کوتاه، قوس های جناقی يا تيزه دار، 
توجه زياد به آجرکاری، ساخت مناره و برج های آرامگاهی، کاربرد کاشی تک لعاب، گچ بری و نوعی 
گنبدسازی مخروطی معروف به «ُرک» است. شيوه ساخت بناها به حدی مستحکم و بادوام بود که قادر 

به تحمل گچ بری های انبوه و فراوان بدون از دست دادن توان اوليه خود می باشد.
ساخت مساجد در اين دوره با تحولی خاص از ساختار بناهای تک يا دو ايوانه از جمله مسجد 

جامع اصفهان به چهار ايوانه تبديل شد (شکل ١ــ٩ الف و ب).

شکل ١ــ٩ــ الف ــ مسجد جامع، 
چهارم  سده های  تکميلی  طرح  اصفهان، 

تا ششم هجری

مسجد  کلی  نمای  ــ  ب  ١ــ٩ــ  شکل 
کتاب  از  شده  بازسازی  (طرح  اصفهان  جامع 

هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)

پس از ساخت اين بنا الگويی در مسجدسازی پديد می آيد که مورد الهام ديگر بناها می شود. 
نخستين نمونه کامل تاريخ دار بعد از مسجد جامع اصفهان به شيوه چهار ايوانی را بايستی مسجد جامع 

زواره (شروع ساخت ٥١٥ هـ) دانست (شکل ٢ــ٩).
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است  هجری  پنجم  چهارم و  سده  در  ايران  آرامگاه های  نخستين  همچنين 
به صورت  آرامگاه ها  اين  می گردند.  هنری  و  تاريخی  اهميت  و  ارزش  دارای  که 
نقشه  با  آرامگاهی  برج  به صورت  می توان  آن را  انواع  که  می شد  ساخته  مانند  برج 
گرد از جمله گنبدکاووس (شکل٣ــ٩) و يا آرامگاه های قبه ای شکل با نقشه چند 
ضلعی از جمله برج های خرقان (شکل ٤ــ٩) و سلطان سنجر و همچنين برج های 
چند ضلعی و ترکيبی از جمله گنبد سرخ و کبود مراغه (شکل های ٥   ــ٩و ٦   ــ٩) 
مشاهده کرد. از ديگر نوآوری های اين دوره ساخت ميل و مناره است که قدمتی 
اژدها  ميل  در  می توان  را  تاريخ دار  ميل  نخستين  و  دارد  ايران  معماری  در  کهن 
ممسنی متعلق به دوره اشکانی دانست (شکل ٧   ــ٩) ولی در اين دوره به شيوه های 

مختلف ستاره شکل يا استوانه ای ساخته شد (شکل ٨   ــ٩).

شکل ٢ــ٩ــ مسجد جامع  زواره، اصفهان، سده چهارم و پنجم هجری

قابوس  آرامگاه  ٣ــ٩ــ  شکل 
وشمگير، گنبد کاووس، سده چهارم 

و پنجم هجری

شکل ٥  ــ٩ــ گنبد کبود، مراغه، آذربايجان شرقیشکل ٤ــ٩ــ برج خرقان

شکل ٧ــ٩ــ ميل اژدها، نورآباد ممسنی، فارس، دوره اشکانیشکل ٦  ــ٩ــ گنبد سرخ، مراغه، آذربايجان شرقی
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کاخ ها  شکل  در  دوره  اين  فرمانروايان  نياز  و  به ضرورت  بنا  غيرمذهبی  معماری های  به  توجه 
(شکل ٩ــ٩) و ديگر بناهای مرتبط با تجارت، بازرگانی و سفر از جمله رباط ها و کاروانسراها (شکل 
١٠ــ٩) به ظهور رسيده است. در تمامی بناهای اين دوره از مصالح و فنون ساخت  عالی، طاقسازی 
تمامی  در  کتيبه نگاری  همچنين  است.  شده  بهره برداری  به خوبی  معماری  مختلف  عناصر  و  گنبد  و 

بخش های بنا به کار رفته و توانسته ضمن نقش تزئينی و جنبه های کاربردی آن نيز مورد توجه باشد.
شکوفايی عظيم هنرها در اين دوره در هنر کتاب آرايی نيز تجلی يافته است. تذهيب و خوشنويسی 
در تزئين کتابت قرآن مجيد و همچنين کاربرد هنر کتاب آرايی در آثار ادبی قابل توجه است و همه کتاب ها 
دارای جلدهای چرمی نفيس شدند. خوشنويسی هم با ظهور ابن بواب که توانست خوشنويسی و اقالم 

سته را به ميزان نقطه درآورد به غنای خوشنويسی کمک شايانی کرد (شکل ١١ــ٩).
شاخص ترين هنر کتاب آرايی همان نقاشی و مصورسازی بود که نه تنها در نسخه های خطی بلکه 
به صورتی فراگير در کليه هنرها از جمله ديوارنگاری، کنده کاری سنگ ها، فلزکاری و … به کار رفت.
از اين رو وحدت شيوه و ادراک به کار رفته در نگارگری اين دوره قابل تعمق و توجه است و توانست به 
شيوه ای بازنمايی کاملی از وحدت را نشان دهد که به فراسوی مرزهای ايران نيز گسترش يابد. سطوح 

گسترده ديوارها، ظروف سفالين و نسخ خطی با سهولتی يکسان با شيوه نگارگری آراسته می شد.

مهمترين ويژگی هنر نگارگری اين دوران را می توان در استفاده رنگ سرخ زمينه، پرکردن زمينه 
با نقش اسليمی، پوشش لباس های بدون چين و چروک، شيوه انتزاع گرايی برای ترسيم نقوش گياهی، 
سنت های  از  بازمانده  مورب  چشمان  و  تنگ  دهان  با  رخ  تمام  صورت های  قامت،  کوتاه  پيکره های 
سفالينه ها  و  فلزی  ظروف  پارچه،  نقش های  براساس  همچنين  دانست.  قلمگيری  همچنين  و  مانوی 
می توان وجود هنر نگارگری بسيار ظريفی را بازشناخت که بنا به اسناد تاريخی نخستين نمونه نقاشی 
کتاب در اين دوره اندرزنامه (قابوس نامه) است.اما شاخص ترين اثر که به عنوان نخستين کتاب فارسی 
و  شعر  پيوند  کامل  اثر  و  التقاطی  به شيوه  که  است  گلشاه»  و  «ورقه  کتاب  می شود  ياد  آن  از  مصور 
نقاشی  است (شکل ١٢ــ٩). آنچه به نظر می رسد نوعی نگرش نقاشانه و تبديل اشکال طبيعی به صور 

شکل ٨  ــ٩ــ منار جام

شکل ١١ــ٩ــ برگی از خطوط مختلفشکل ١٠ــ٩ــ رباط شرف، خراسانشکل ٩ــ٩ــ کاخ لشکری بازار، غزنه، افغانستان
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قراردادی است که ريشه در نگرش تصويرسازی کهن ايرانی دارد و با وجود تأثيرپذيری ميراث 
ايرانی بدل سازد و  شرقی در ايران، هنرمند ايرانی در اين دوره توانسته آن را به شيوه ای کامالً 
با تلفيق ميراث تصويری دوره باستان در ايران و توجه به مضامين بزم و رزم حاالت ويژه هنر 
کتاب  به  می توان  دوره  اين  شده  شناخته  آثار  ديگر  از  نمايد.  احياء  را  ساسانی  دوره  تصويری 

االغانی، سمک عيار و … اشاره کرد (شکل ١٣ــ٩).
و  رسيد  کمال  به  نيز  منقوش  پارچه  بافندگی  مهارت  هجری  ششم  تا  چهارم  سده های  بين  در 
پديد  را  نفيسی  آثار  تا  شده  باعث  بی نظير  وحدتی  با  بافت  و  نقش  و  طرح  پارچه ها  اين  در  به گونه ای 
آورد. در اين پارچه ها هنرمند با آوردن درخت مقدس زندگی، تاک های پيچاپيچ، نخل، خوشنويسی و 
هيکل های نرم و لطيف جانوران و صورت های متين نوعی وحدت موضوعی با قابليت بافت پديد آورده 
است (شکل ١٤ــ٩) جنس اغلب اين پارچه ها، ابريشمی و ميراث دار هنر و سنت ساسانی است. از 
جمله نقش های منحصر به فرد نقش شير و طاووس در دو طرف درخت زندگی است که در دايره ای 
محاط شده که در  آن ها طاووس نشانه آسمان پرستاره و قاب لوزی معموالً کنايه قديمی تصوير ماه است 
و همچنين وجود برگ پهن که در آن نقطه های درشتی آورده شده از سبک سفال های مينايی اقتباس 
شده است. وجود حشرات (پروانه) در اين نوع نقش و بافت پارچه نوعی بدعت و ابتکار در نقوش 
است و يا وجود دو طاووس با طرح نخلی با ساقه نازک که شاخ و برگش مانند چهره انسانی است در 
آثار پيش از اسالم معمول نبوده است (شکل ١٥ــ٩). اين پارچه ها معموالً در کاربردهای مختلف و با 

رنگ های متنوع که داللت بر فن رنگرزی الياف دارد توليد می شده است.

شکل ١٢ــ٩ــ برگی از کتاب ورقه و گلشاه

شکل ١٥ــ٩ــ بخشی از پارچه با طرح پرنده

با  بويه  آل  پارچه  نمونه  ١٤ــ٩ــ  شکل 
طرح ساسانی، ابريشم

شکل ١٣ــ٩ــ برگی از کتاب االغانی
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مانده  به جا  نقش های  عمده ترين  و  می ساختند  زيبا  اشياء  گونه  همه  دوره  اين  در  نيز  فلزکاران 
کاربردهای  در  ظروف  شکل  اصلی  شاخص  است.  تلفيقی  موجودات  يا  و  پرندگان  جانوری،  نقوش 
مختلف و حضور پرنده و شاخه با تزئينات شبدری و ترنجی بسيار معمول بوده است (شکل ١٦ــ٩). 
همچنين عموميت اين نقوش بر روی گچ بری ها و سفالگری نيز ديده می شود. هنر سفالگری در اين 
دوره نيز به تدريج از لحاظ کميت و کيفيت پيشرفت کرد و به موازات هنر فلزکاری مفرغی به عالی ترين 
درجه خود نائل گرديد و همان طرح های ظريف شاخ و برگ گياهی با نوعی کيفيت ظريف پخت سفال 
(شکل  می گرفت  پوشش  قليايی  شفاف  لعاب  با  نقوش  اجرای  از  پس  تخم مرغی»  «پوست  به  موسوم 
١٧ــ٩). وجود ظروف با تزئين مينايی که از نظر ظرافت و تنوع نقوش با نسخه های خطی اين دوره 
قابل مقايسه است و اين عامل داللت بر همکاری نگارگران و سفالگران است و عمده موضوعات اين 
نقاشی های روی ظروف، مجالس بزم و رزم و گاه موضوعات داستانی برگرفته از ادبيات فارسی است 

(شکل ١٨ــ٩).

شکل ١٨ــ٩ــ ظرف مينايی، دوره خوارزمشاهی

شکل ١٧ــ ٩ــ ظرف سفيد،طرح چينی

شکل ١٦ــ٩ــ ظرف فلزی
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١ــ تحوالت معماری سده های چهارم تا ششم هجری را بيان کنيد.
شدند؟ دو نمونه را  مساجد چهار ايوانی از چه دوره ای در ايران ساخته  ٢ــ 

نام ببريد.
٣ــ عناصر (اجزاء) جديد معماری در سده های چهارم تا ششم هجری نسبت 

به گذشته را نام ببريد.
٤ــ معماری غيرمذهبی در چه نوع بناهايی تجلی يافت؟

٥  ــ مهمترين تزئينات معماری سده های چهارم تا ششم هجری را بيان کنيد.
٦  ــ کتاب آرايی سده های چهارم تا ششم هجری چگونه بود و از چه هنرهايی 

بهره می گرفت؟
٧ــ ويژگی های مهم نگارگری سده های چهارم تا ششم را ذکر کنيد.

٨  ــ وضعيت پارچه بافی سده های چهارم و ششم را شرح داده و نقوش آن ها را 
با دوران قبل مقايسه کنيد.

٩ــ نقوش آثار فلزی سده های چهارم تا ششم راتوصيف کنيد.
چه  دارای  هجری  ششم  تا  چهارم  سده های  نقاشی های  و  تزئينات  ١٠ــ 

موضوعاتی بوده اند؟

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ تحوالت عناصر معماری سده هفتم و هشتم هجری را بيان کند.

٢ــ آثار شاخص معماری سده هفتم و هشتم را نام ببرد.
٣ــ تزئينات معماری سدٔه هفتم و هشتم را بشناسد.

٤ــ وضعيت نگارگری سدٔه هفتم و هشتم را شرح دهد.
٥  ــ ويژگی نگارگری های سدٔه هفتم و هشتم را بيان کند.

٦  ــ کتاب های تصويرسازی شده سده هفتم و هشتم را نام ببرد.
٧ــ ويژگی های نگارگری مکتب شيراز را بيان کند.

٨  ــ ويژگی های مکتب نگارگری جاليری را ذکر کند.
٩ــ وضعيت خوشنويسی سدٔه هفتم و هشتم را بيان کند.

١٠ــ مراکز سفالگری سدٔه هفتم و هشتم را نام ببرد.
١١ــ تحوالت پارچه بافی در سدٔه هفتم و هشتم را بيان کند.

درس دهم

هنر و تمدن ايران در سده هفتم و هشتم هجری
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هنر و تمدن ايران در سده هفتم و هشتم هجری
در سده های هفتم و هشتم هجری با حمالت فراگير مغول به مرز و بوم ايران برای مدتی اوضاع 
نابسامانی شکل گرفت اما با درايت انديشمندان و سياستمداران ايرانی و نفوذ آنان به دستگاه حکومت 
اين اقوام وحشی شرايط به گونه ديگری رقم خورد و همين مردمانی که با نگرشی وحشيانه و خونخوار 
تربيت يافته بودند به فرمانروايان هنر دوست تبديل شدند که از جمله اقدامات مهم فرهنگی در اين دوره 
ربع رشيدی است.در اين دوره شاهد برپايی برخی از عظيم ترين و پيچيده ترين بناها و همچنين هنرهای 
متفاوت هستيم. اين دوران زمينه ساز حکومت های متفاوت مغلولی از جمله دوره استيالی ايلخانان، 

جاليريان، آل مظفر و … می باشد.
در معماری اين دوره نيز ساختن آرامگاه های بلند برج مانند همچون دو سده قبل رواج بسياری 
يافت با اين تفاوت که با کاشی لعاب دار تزئين می شد و بر فراز آن ها پوشش گنبدی يا هرمی هشت گوش 

وجود داشت که نمونه ديگر آن را می توان در گنبد سلطانيه ديد (شکل ١ــ١٠ الف وب ).

شکل ١ــ١٠ــ الف ــ گنبد سلطانيه، 
آرامگاه اولجايتو، زنجان

ـ طرح بازسازی شده گنبد سلطانيه  شکل ١ــ١٠ــ بـ 
(از کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)
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مهمترين تحول معماری در اين دوره که در برخی منابع آن را به شيوه آذری 
و  پوسته  دو  گنبد  و  ضلعی  هشت  نقشه  بلند،  ساق  گنبدهای  بنا،  بلندی  خوانده اند 
ايوان های باريک و بلند است. همچنين ساخت بناهای منفرد برای ايجاد آرامگاه های 
مشايخ و بزرگان، بلندتر شدن سقف اتاق ها و مناره ها و تزئينات بنا با پوشش کاشی، 
معماری  اثر  شاخص ترين  ٢ــ١٠).  (شکل  است  مقرنس کاری  و  رنگی  کاری  گچ 
اين دوره را می توان مسجد جامع ورامين (شکل ٣ــ١٠)، مسجد جامع يزد (شکل 
٤ــ١٠)، مسجد جامع کرمان (شکل ٥  ــ١٠) و مقبره بايزيد بسطامی (شکل ٦  ــ١٠)، 

شکل ٢ــ١٠ــ نمای داخلی گنبد سلطانيه

شکل ٣ــ١٠ــ مسجد جامع ورامين

شکل ٦  ــ١٠ــ آرامگاه بايزيد بسطامیشکل ٥  ــ١٠ــ مسجد جامع کرمانشکل ٤ــ١٠ــ مسجد جامع يزد
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مقبره شيخ عبدالصمد (شکل ٧ــ١٠) و ابنيه های غيرمذهبی از جمله رصدخانه مراغه و قصر 
ايلخانی در تخت سليمان (شکل ٨  ــ١٠) نام برد. همچنين شاخص ترين تزئينات معماری را 
اما  ٩ــ١٠).  (شکل  ديد  اصفهان  جامع  مسجد  محراب  جمله  از  محراب سازی  در  می توان 
بنايی  کاشی  با  آن  تلفيق  و  آجرکاری ها  جايگزين  که  است  معرق  زمينه کاشی  در  ديگر  تحول 

شده است. 
ميراث هنری ديگری که در اين دوره به حد شکوفايی خود نائل می گردد سنت نگارگری 
است که در اين دوره تحريم نگارگری تا اندازه ای شکسته شد و جنبه همگانی تری يافت و 
پس از گذر از تأثيرات هنری دوره های آغازين اين زمان که برخوردار از ميراث هنر چينی و 

بيزانسی بود نگارگری ناب ايرانی پديد آمد.

هنرمند ايرانی ضمن آگاهی و ادراک مناسب تصويرگری توانست تأثيرات خاور دور از جمله 
دقت در جزئيات، ترسيم کوه به شيوه اليه اليه، ابرهای پيچان، هاشورزنی و ترسيم آب به صورت پولک 
با  را  اشخاص  چهره  حاالت  و  نقره ای  رنگ  از  استفاده  جمله  از  بيزانسی  هنر  تأثيرات  با  را  پولک 
هوشمندی مناسب در هنر خود آورده و به آن ها رنگ و بويی ايرانی ببخشد. تمامی اين ويژگی ها برای 
کتاب هايی که بيانگر روح ايرانی هستند بسيار مناسب به نظر می رسيد. شاخص ترين اين آثار شاهنامه 
فردوسی و کتب تاريخی است که همت وااليی برای مصورسازی آن به انجام رسيده است (شکل های 
١٠ــ١٠ و ١١ــ١٠ الف و ب). در نيمه دوم سده هفتم هجری مرحله انتقالی سنت نگارگری با حضور 
ديگر  سرزمين های  هنری  توانمندی های  از  آگاهی  با  و  هستند  ايرانی  سنت  به  وفادار  که  هنرمندانی 
شکل گرفت (شکل ١٢ــ١٠ الف و ب). آنها توانستند با غنی بخشيدن به فنون هنری، توانمندی هايی 
در منظره سازی، صحنه پردازی و جزئيات گوناگون پيدا کنند و با بهره گيری از ترکيب بندی عمودی 

شکل ٧ــ١٠ــ آرامگاه شيخ عبدالصمد، نطنز

شکل ٩ــ١٠ــ محراب مسجد جامع اصفهانشکل ٨   ــ١٠ــ طرح کلی قصرايلخانی، تخت سليمان، آذربايجان غربی
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شکل ١٠ــ١٠ــ برگی از کتاب شاهنامه بزرگ مغول، مکتب تبريز ١

شکل ١١ــ١٠ــ الف ــ برگی از کتاب جوامع التواريخ، رشيدالدين فضل الله

شکل ١١ــ١٠ــ ب ــ برگی از کتاب جوامع التواريخ، رشيد الدين فضل الله

شکل ١٢ــ١٠ــ برگ هايی از کتاب منافع الحيوان
ب الف
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و کاربرد همزمان رنگ های جسمی و روحی، جدول کشی و نمايش همزمان داخل و خارج بنا تنوع 
سده های  تصويری  سنت های  تلفيق  با  نيز  آثاری  همچنان  اما  ١٣ــ١٠).  (شکل  آورند  پديد  بيشتری 

چهارم تا ششم هجری و عناصر آسيای ميانه نيز قابل رؤيت است.
همزمان با دوران تسلط ايلخانان مغول نگارگران شيراز توانستند ميراث دار سنت های پيشين هنری 
ايران در نگارگری باشند. آن ها همت بسياری در توليد آثار مکتوب و سنت کتابت داشتند و ابداعاتی را 
در زمينه نقاشی و نگارگری ايجاد کردند. در اين مکتب با تأکيد بر انسان که پيکره ها به طور غير طبيعی بلند 
قامت و بدون نسبت به منظره و معماری کشيده می شد و پيرامون وی را نقوش گياهی بسياری پر می کرد در 

زمينه افق رفيع به کار می رفت و نوعی هماهنگی خط و رنگ رعايت می شد (شکل ١٤ــ١٠).
سنت ديگر نقاشی اين دوره تاريخی را می توان در مکتب جاليری ديد که در آن نوعی تحول پديد 
آمد و توانست شيوه و الگوی مناسبی را در سنت نگارگری ايجاد کند و تداوم آن را در دوره تيموری 
می توان جستجو کرد. اين مکتب ميراث دار سنت مکتب ايلخانی در تبريز، مکتب شيراز و بغداد بود 
که همراه با سير تحول ادبيات فارسی و ظهور سبک عراقی و ادبيات تغزلی نوعی فضای شاعرانه و 
تصويرسازی خيالی را با هماهنگی پيکره و فضای تصوير، تنوع رنگ، ترکيب بندی دايره وار، تزئينات 
پديد آورد. شاخص آثار اين دوره را می توان در ديوان خواجوی  تفکيک فضا (همزايی)  ماهرانه و 
کرمانی و مجموعه همای و همايون و ديوان سلطان احمد جالير ديد که برای اولين بار هنر تشعير نيز به 

عنوان شيوه ای در تزئين ديوان اشعار به کار رفته است (شکل های ١٥ــ١٠ و ١٦ــ١٠).

شکل ١٦ــ١٠ــ برگی از کتاب ديوان سلطان احمد جاليرشکل ١٥ــ١٠ــ برگی از کتاب ديوان خواجوی کرمانی

شکل ١٣ــ١٠ــ برگی از کتاب کليله و دمنه

شاهنامه،  کتاب  از  برگی  ١٤ــ١٠ــ  شکل 
مکتب شيراز
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همچنين هنر کتاب آرايی و خوشنويسی در طيف گسترده ای رواج يافت 
و کتابت را به هنری فاخر مبدل ساخت. اين تحول با حضور استادان شش گانه 
خوشنويسی؛ احمد سهروردی، يوسف مشهدی، سيد حيدر، نصرالله طبيب، 
ارغون کابلی و مبارکشاه تبريزی از شاگردان ياقوت مستعصمی در سه منطقه 
مهم فارس، خراسان و آذربايجان شکل می گيرد. اين خوشنويسان هنر خويش 
را در کاربردهای مختلف تزئين بناها و کتابت نسخه های خطی گسترش دادند 
به  نيز  تبريزی  ميرعلی  توسط  نستعليق  خط  ابداع  همچنين  ١٧ــ١٠).  (شکل 

دوره جاليريان بازمی گردد.
سفالگری در اين دوره نيز مورد توجه بوده است و از مهمترين مراکز 
توليد سفال کاشان، ری و سلطانيه است. سفالگران کاشانی به دليل دارا بودن 
امکانات منطقه ای رشد قابل مالحظه ای در سفالگری داشتند و توانستند در 
مشبک سازی  فن  و  بيافزايند  نقاشی  به  را  برجسته ای  نوشته های  دوره  اين 
خطاطی  و  طراحی  از  تزئين  در  رساندند.همچنين  کمال  به  را  سفالين  ظروف 
و شيوه نگارگری بهره بردند (شکل ١٨ــ١٠). از مناطق رقيب کاشان بايستی 
مجالس  جمله  از  موضوعاتی  سفالينه ها  روی  بر  غالباً  که  کرد  اشاره  ری  به 
شکار يا چوگان را بر زمينه سفيد يا الجوردی به همراه نقش ترنج های زيبا و 
پرکار استفاده می کردند (شکل ١٩ــ١٠). همچنين شيوه سلطانيه با نوعی ترنج 
چهارپر که درون آن را با تصاوير بسيار زنده از جمله گوزن و آهو پر می کردند 
که به شيوه ای خاص و بديع مبدل شد و در آن طرح شکوفه هايی روی زمينه های 

تاريک و خط های باريک آبی اجرا می شد (شکل ٢٠ــ١٠ الف و ب).

شکل ١٧ــ١٠ــ برگی از قرآن مجيد

شکل ١٨ــ١٠ــ ظرف سفالين، کاشان

شکل ٢٠ــ١٠ــ ظرف سفالين، سلطان آبادشکل ١٩ــ١٠ــ ظرف سفالين، ری

ب الف 
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فلزی(شکل  شمعدان های  جمله  از  دوره  اين  در  فلزی  آثار  اندک  نمونه های  وجود  با 
٢١ــ١٠) باز هم نمی توان روش توليد اين هنر در سده های هفتم و هشتم هجری را روشن نمود اما 

با اين وجود در برخی نسخه های مصور ابزارهای فلزی گوناگونی ديده می شود.
هنر چوب نيز در اين دوره براساس آثار باقيمانده دارای اهميت بوده است که از نمونه های 
شاخص آن می توان به منبر مسجد جامع نائين (شکل ٢٢ــ١٠)، منبر مسجد جامع اصفهان و رحل 

چوبی اشاره کرد.

و  پارچه  نمونه های  ٢٣ــ١٠ــ  شکل 
لباس مغولی (برگرفته از آثار نگارگری) 

طراحی پارچه در اين دوره به کلی تغيير می کند. به طوری که نقش های پيش از اسالم از رواج 
افتاد و به جای آن رنگ های تند و تيره در زمينه پارچه معمول شد و تنها وسيله ايجاد برجستگی 
و  شاخ  و  گرديد  معمول  راه  راه  به صورت  مهم  پارچه هايی  بود.  فلزی  الياف  بردن  به کار  تضاد  و 
برگ هايی از گل نيلوفر رايج شد و تزئينات پرندگان خيالی و جانوران به کار می رفت و نوعی طرح 

تکراری صورت می گرفت که بيننده احساس حرکت مورب می کرد (شکل ٢٣ــ١٠ الف و ب). 
اين سبک به طور کلی در اين دو سده به شکل طرح های آزاد و گردان، عناصری چون گل 
نيلوفر آبی، اژدها، سيمرغ، ابرهای پيچان و پرندگان در حال پرواز و حيوانات در حال جست و 

خيز را در برمی گرفت. 

شکل ٢١ــ١٠ــ پايه شمعدان فلزی، شيراز

شکل ٢٢ــ١٠ــ منبر چوبی مسجد جامع نايين

بالف
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به  نسبت  را  هجری  هشتم  و  هفتم  سده های  معماری  تازه  (اجزاء)  عناصر  ١ــ 
دورٔه قبل بيان کنيد.

٢ــ تزئينات معماری سدٔه هفتم و هشتم هجری چه بود؟
٣ــ شاخص ترين آثار معماری سدٔه هفتم و هشتم هجری را نام ببريد.

٤ــ آثار غيرمذهبی معماری سدٔه هفتم و هشتم چه بناهايی را شامل می شد؟
٥  ــ وضعيت نگارگری سده های هفتم و هشتم را بيان کنيد.

٦  ــ مکتب نگارگری شيراز چه ويژگی هايی داشت؟
٧ــ وضعيت کتاب آرايی سده های هفتم و هشتم را شرح دهيد.

٨   ــ مراکز مهم سفالگری ايران در سده های هفتم و هشتم را نام ببريد.
٩ــ آثار سفالی سده های هفتم و هشتم چه تزئيناتی داشته اند؟ شرح دهيد.

کرد؟  پيدا  تغييراتی  چه  هشتم  و  هفتم  سدٔه  در  آن  بافت  و  پارچه  طراحی  ١٠ــ 
شرح دهيد.

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ تحوالت معماری دورٔه تيموری را بيان کند.

٢ــ آثار معماری شاخص دورٔه تيموری را نام ببرد.
٣ــ تحوالت نگارگری دورٔه تيموری را بيان کند.

٤ــ آثار شاخص نگارگری دورٔه تيموری را نام ببرد.
٥  ــ ويژگی های نگارگری دورٔه تيموری (مکتب هرات) را بيان کند.
٦  ــ وضعيت سفالگری و تزئينات آن را در دورٔه تيموری شرح دهد.

٧ــ وضعيت پارچه بافی در دورٔه تيموری را بيان کند.

درس يازدهم

هنر و تمدن ايران 
در اواخر سده هشتم و نهم هجری

هنر و تمدن ايران در اواخر سده هشتم و نهم هجری
با به قدرت رسيدن تيمور و جانشينانش تالشی فراگير انجام گرفت تا منابع هنری قلمروی آنان 
به صورت فرهنگ شاهانه ای همچون تجلی هنر پيشينيان و همسايگان قلمرو خود به وجود آورد. از 
اين رو با ساخت بناهای باشکوه و عظيم و هزينه های باال توانست آثار پديد آمده را همچون پوشش های 
و  يافت  گسترش  جانشينانش  و  تيمور  سيطره  تحت  قلمرو  تمامی  در  ويژگی  اين  بيارايد.  جواهرنشان 
بناهای باشکوه با نمای کاشيکاری های رنگارنگ آراسته شد و در ديگر سو هنر کتاب آرايی و نگارگری 
بودن  ايرانی  به دليل  را  ايرانی  نگارگری  مکتب  کامل ترين  تعبيری  به  و  شد  وارد  خود  طاليی  عصر  به 

سبک و گسترش و تعالی هنرهای وابسته از جمله خوشنويسی و جلدسازی پديد آورد.
در دوره تيموری شهر سمرقند به عنوان شهر سبز ناميده و مرکزيت اوليه حکومت تيموريان شد 
و پس از آن مراکز عمده حکومت تيموريان با آثار فاخر هنری را می توان به عنوان دو مکتب اصلی در 

شيراز و هرات ديد.
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مهمترين اقدام تيمور پس از استقرار حکومت ساخت مسجد جامع شهر سمرقند به ياد همسر 
خود بی بی خاتون است (شکل ١ــ١١) که براساس مساجد چهار ايوانی ساخته شده است. در دوران 
شاهرخ به دليل گستردگی شيعه، در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) نوسازی گسترده ای يافت و در کنار 
آن مسجد جامع بزرگ گوهرشاد و ٢ تاالر اجتماع يعنی دارالسيادت (جايگاه سيدان) و دارالحفاظ 
(حافظان قرآن مجيد) افزوده شد (شکل ٢ــ١١). همچنين الگوی مدرسه سازی توسط معمار بزرگ 

اين دوران يعنی قوام الدين شيرازی به اوج می رسد (شکل ٣ــ١١ الف و ب).
همانگونه که اشاره شد هنر کتابت و نگارگری در اين دوره به اوج و شکوفايی می رسد و باعث 
ادامه  در  عرصه نگارگری  تحول  مهمترين  می شود.  هرات  و  شيراز  يافته   کمال  مکتب های  آمدن  پديد 

شکل ١ــ١١ــ مسجد بی بی خاتون، سمرقند

شکل ٢ــ١١ــ بارگاه امام رضا (ع)، مشهد

شکل ٣ــ١١ــ الف ــ نمای داخلی مدرسه غياثيه

شکل ٣ــ١١ــ ب ــ مدرسه غياثيه، خرگرد، خراسان
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تسلط  با  که  است  جاليری  دوران  هنری  سنت  تداوم  و  قرمز  رنگ  تسلط  با  شيراز  مکتب 
رنگ آبی در هرات به کار می رود. آثار مهم توليد شده مکتب هرات در سه دوره شاهرخ، 
بايسنقر ميرزا و بهزاد شامل معراج نامه (شکل ٤ــ١١) شاهنامه بايسنقری (شکل ٥  ــ١١) 
تحوالت  مهم ترين  از  همچنين  می شود.  ٦  ــ١١)  (شکل  بهزاد  نقاشی  با  سعدی  بوستان  و 
نقاشی بعد از سده نهم هجری رواج روزافزون تک چهره پردازی می باشد (شکل ٧ــ١١) که 
زمينه ساز نوعی نقاشی به صورت مجموعه های نقاشی و خطاطی موسوم به مرقعات است. 
هنر کتاب آرايی با به کارگيری جلدهای سوخت و زرکوب مراحل تکامل خود را می پيمايد 
و در مجموع اثری فاخر ايجاد می کند که مايه افتخار و مباهات است. ويژگی بارز نقاشی 
و نگارگری در اين دوره عرضه کننده کمال تعادل در مقياس و ترکيب بندی و رنگ آميزی 
فاخری است که پيکره انسان را در عرصه معماری با منظره طبيعی به درستی جای داده و به 
آن وحدت بخشيده است. در اين جا نگارگر از توان خود برای تجسم جهانی تازه بهره برده 

که اوج آن را در شاهنامه بايسنقری می توان ديد.
تداوم نگرش هنری مکتب هرات را به گونه ای ديگر در مکتب ترکمانان، مکتب تبريز 
در دوره صفوی به لحاظ حضور بهزاد و همچنين مکتب بخارا به دليل حضور شاگردان 

بهزاد به خوبی می توان ديد.
ابداع  يعنی  خود  اوج  به  هجری  هشتم  سده  دوم  نيمه  در  که  نيز  خوشنويسی  هنر 

نستعليق رسيده بود در اين دوره نيز با قابليت های چشمگيری تداوم می يابد.
شکل ٤ــ١١ــ برگی از کتاب معراج نامه

شکل ٧ــ١١ــ تک چهره نگاری، بهزادشکل ٦  ــ١١ــ برگی از کتاب بوستان سعدی، اثر بهزادشکل ٥  ــ١١ــ برگی از شاهنامه بايسنقری
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هنر چوب و فلز با دقت عمل و قابليت های بسيار ظريف هنرمندانه در اين دوره پديد می آيد که 
از شاخص های هنر چوبی می توان به درهای بقعه احمد يسوی (شکل ٨  ــ١١) اشاره کرد اما فلزکاری 
همراه با فن طالکوبی و نقره کوبی روی مفرغ به کمال خود می رسند. وجود طرح های بسيار ظريف و 
زيبا که در اختيار هنرمندان در تمامی گروه های هنری است توانست تا در هنر فلزکاری با بهره گيری از 
اين طرح و نقش ها و تکامل شيوه ساخت، آثار با ارزشی را به جای ظروف زرين و سيمين که اشکال 

شرعی داشتند بگيرد (شکل ٩ــ١١).
با گسترش روابط ميان ايران و چين و نياز روزافزون به آثار سفالين، ساخت محصوالتی از 
قبيل چينی های آبی و سفيد و تک رنگ در برخی از کارگاه های سفالگری ايران آغاز می شود. آثار 
مورد توجه در اين دوره معموالً شامل نمونه هايی از قلم گيری تيره در زير لعاب شفاف فيروزه ای و سبز 
يا به صورت نقاشی با رنگ های مختلف در زير لعاب شفاف بی رنگ يا به صورت نقاشی زرين فام است 

که به صورت اشياء تزئينی و کاربردی، ظروف سنگی و کاشی به کار می رود (شکل ١٠ــ١١).
در اين دوره استفاده از کاشی معرق برای تزيين بنا بسيار رواج داشته که نمونه شاخص آن را 

می توان در کاشيکاری مسجد گوهرشاد و مسجد کبود ديد (شکل ١١ــ١١).
شکل ٨  ــ١١ــ در چوبی، بقعه احمد يسوی

شکل ٩ــ١١ــ ظرف فلزی

شکل ١١ــ١١ــ کاشيکاری، مسجد کبود، تبريزشکل ١٠ــ١١ــ ظرف سنگی
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ساخت ظروف معروف به «آبی و سفيد» در مناطق گرگان (جرجان قديم) و کرمان رواج داشته 
است (شکل ١٢ــ١١).

جمله  از  هنری  آثار  ديگر  در  می توان  تنها  را  باال  بسيار  کيفيت  با  و  ظريف  پارچه های  وجود 
وجود  بر  داللت  پارچه بافی  فن  از  مستقيم  غير  نمونه های  اين  براساس  اينحال  با  اما  يافت  نگارگری 
يا  خود  سليقه  براساس  نگارگر  و  نقاش  است  ممکن  که  چند  هر  است  دوره  اين  در  پارچه  کيفيت 

هماهنگی در تصوير در رنگ آميزی آن ها دخل و تصرف انجام داده باشد (شکل ١٣ــ١١).

١ــ معماری دورٔه تيموری را با قبل از آن مقايسه کنيد.
٢ــ مهمترين آثار معماری دورٔه تيموری کدامند؟

٣ــ نگارگری در دورٔه تيموری چه تحولی پيدا کرد؟ توضيح دهيد.
٤ــ آثار شاخص کتاب آرايی و نگارگری دورٔه تيموری را ذکر کنيد.

٥  ــ مکتب نگارگری هرات (تيموری) را چه کسانی رونق می بخشيدند؟
٦  ــ ويژگی های نگارگری دورٔه تيموری (مکتب هرات) را بيان کنيد.

برخوردار  تزئيناتی  تيموری چه وضعيتی داشت و از چه  سفالگری دورٔه  ٧ــ 
بود؟

٨  ــ پارچه بافی در دورٔه تيموری را با قبل از آن مقايسه کنيد.
٩ــ تزئينات معماری دورٔه تيموری چه بود؟

شکل ١٣ــ١١ــ طرح پارچه و لباس دوره تيموری (برگرفته از نگارگری)شکل ١٢ــ١١ــ ظرف آبی و سفيد

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ وضعيت معماری دورٔه صفوی را شرح دهد.
٢ــ تنوع آثار معماری دورٔه صفوی را بيان کند.

٣ــ ويژگی های نگارگری مکتب تبريز صفوی را ذکر کند.
٤ــ آثار شاخص نگارگری دورٔه صفوی را نام ببرد.

٥  ــ نگارگری شاخص دورٔه صفوی را نام ببرد.

٦  ــ ويژگی های مکتب هنری قزوين را ذکر کند.
٧ــ تحوالت نگارگری دورٔه صفوی در مکتب اصفهان را بيان کند.

٨   ــ تأثير نگارگری بر ساير هنرها را ذکر کند.
٩ــ وضعيت قالی بافی دورٔه صفوی را شرح دهد.

١٠ــ وضعيت پارچه بافی دورٔه صفوی را شرح دهد.
١١ــ وضعيت سفالگری دورٔه صفوی را شرح دهد.
١٢ــ وضعيت فلزکاری دورٔه صفوی را شرح دهد. 

درس دوازدهم

هنر و تمدن ايران در سده دهم و يازدهم هجری

 نقشه سده دهم تا دوازدهم هجری
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هنر و تمدن ايران در سده دهم و يازدهم هجری
در دوران صفوی مراکز هنری ايران به سمت ناحيه غربی و مرکزی ايران کشيده شد و توانست 
با حفظ سنت های کهن هنر ايرانی جايگاه مهم و خاصی را در تمدن ايرانی رقم زند. همچون ديگر 
سلسله های حکومتی در اين دوره نيز تالش بر آن بود که آثار مهمی در راستای اهداف اسالمی برداشته 
شود لذا با شکوه ترين مساجد را به لحاظ طول، بزرگی و زيبايی با تزئينات و کتيبه های خوشنويسی شده 
ساخته شد (شکل ١ــ١٢ الف و ب). همچنين به دليل اهميت به امر تعليم و تربيت در فرهنگ اسالمی 
در ساخت مدرسه هايی با ايوان های عظيم دو طبقه و حجره هايی با گنبد بزرگ در ايوان قبله پديد آمد 
(شکل ٢ــ١٢). در اين زمان به پاس بزرگداشت مذهب شيعه و بزرگان دين تالش بسياری برای ساخت 
اين  در  و  گرفت  صورت  اشرف  نجف  و  سامرا  کربال،  در  به ويژه  ائمه  و  بزرگان  شأن  در  آرامگاه هايی 

مکان ها گنبدهايی پيازی شکل همراه با گلدسته هايی استوانه ای بلند ساخته شد (شکل ٣ــ١٢).

شکل ١ــ١٢ــ مسجد امام، ميدان نقش جهان، اصفهان

شکل ٣ــ١٢ــ بارگاه ملکوتی امام علی(ع) در نجف اشرفشکل ٢ــ١٢ــ مدرسه چهار باغ، اصفهان

بالف
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بناهای دينی در اين دوران با کاشی های زيبا و نقش گل و بوته چشم نواز تزئين می شد 
که داللت بر خوش ذوقی و عشق به هنر است. سبک معماری اين دوره که بيشتر در اصفهان 
راهسازی،  کاخ سازی،  جمله  از  هنری  تجربيات  متفاوت  شيوه های  به  می کرد  خودنمايی 
شهرسازی و مکان های عمومی توجه داشت و آثار منحصر به فردی از بناهای غيردينی نظير 
کاخ چهل ستون، هشت بهشت (شکل ٤ــ١٢)، بازارها و کاروانسراها در شهرهای بزرگ و 

راه های اصلی بازرگانی و تجارت ايجاد شد.
به  که  هرات  مکتب  برجسته  استادان  از  بهزاد  کمال الدين  حضور  با  ابتدا  صفويه  دوره 
تثبيت  موقعيت هنری خود را  توانست  منسوب شده بود  تبريز  سلطنتی در  کتابخانه  سرپرستی 
کند و پس از بهزاد شاگردان وی اين مسئله مهم را پی گرفتند. اين دوره هنری از هنر صفويان 
گرفت  انجام  محمد  سلطان  توسط  که  بود  تبريز  محلی  ويژگی  و  هرات  مکتب  سنت های  تلفيق 
موضوعات  را  نقاشی  موضوعات  عمده  و  می شد  استفاده  طاليی  رنگ  حد  از  بيش  آن  در  و 

درباری و گاهی توجه به موضوعات عادی دربر می گرفت و نگارگری از نوعی ترکيب بندی حلزونی 
پيروی می کرد که شاخص آن را می توان در نسخه شاهنامه نفيس اين دوران ديد (شکل ٥  ــ١٢). پس 
از تبريز برای مدت زمان کوتاهی مکتبی هنری در مشهد در نيمه دوم سده دهم هجری بوجود آمد که در 
آن ويژگی های مکتب تبريز با عناصر محلی در هم ادغام و روش جديدی پديد آمد که بيشترين توجه به 
موضوعات عادی و ترسيم درخت کهنسال با تنه و شاخه گره دار و استفاده از رنگ سفيد خودنمايی 

می کند و حاصل اين تجربه هنری را می توان در کتاب هفت اورنگ جامی ديد (شکل ٦  ــ١٢).

شکل ٤ــ١٢ــ کاخ هشت بهشت، اصفهان

شکل ٦  ــ١٢ــ برگی از کتاب هفت اورنگ جامیشکل ٥  ــ١٢ــ برگی از شاهنامه شاه طهماسبی
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به  بيشتر  درباری  هنرمندان  قزوين  هنری  مکتب  حضور  با   ( هـ   ٩٤٧) دهم  سده  اواخر  در 
ديوارنگاری گماشته شدند از اين رو برخی از هنرمندان به دليل رويکرد تجاری و سفارش دهندگان 
معمولی رو به سمت توليد و اجرای مرقعات گذاشتند از اين رو سنت کتاب آرايی به ميزان اندکی رو به 
ضعف گذاشت. در مکتب قزوين با تغيير و تحول سبک مشهد روبه رو هستيم و در اين دوره هنری 
کاهش تنوع رنگ و پيکره ها در نگارگری پديد می آيد با اين وجود همچنان سنت شاهنامه نگاری 
(شکل ٧ــ١٢) وجود دارد و ديوارنگاری در ديگر اماکن نيز تحولی در دوره های بعد پديد می آورد 
(شکل ٨   ــ١٢). تا اين دوره معموالً خوشنويسان آثار خود را رقم می زدند اما به دليل ارزش يافتن 
مقام نقاش تحولی در ايجاد مساوات بين صاحبان قلم و قلم مو ايجاد شده و نگارگران آثار خود را 

رقم می زدند هر چند که اين سنت از دوران جنيد در دوره جاليری به بعد به مرور انجام گرفت.
در ميانه سده دوازدهم هجری با انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت صفوی تحولی نيز در 
عرصه نگارگری ايجاد شد و شيوه مستقل رضاعباسی با گرايش واقعه نگاری و تأکيد بر قلم گيری 
انجام گرفت ولی به دليل رويکرد تجارت جهانی حضور هنرمندان هلندی و اروپايی، تأثير به سزايی 
سهم  توانست  صفويه  دوره  در  ايرانی  هنر  که  هرچند  هستيم.  شاهد  دوره  اين  بصری  هنرهای  بر 
بسزايی را در هنر گورکانی، کشمير و عثمانی بگذارد و خود نيز تحت تأثير هنر اروپايی قرار گرفت 

و نوعی هنر به عنوان فرنگی سازی در ايران رايج شد (شکل ٩ــ١٢).
شکل ٧ــ١٢ــ برگی از شاهنامه قوام

شکل ٩ــ١٢ــ نقاشی اثر محمدزمانشکل ٨  ــ١٢ــ عمارت چهلستون، قزوين
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بر  مبتنی  موضوعات  و  پيشين  تزئينی  سبک  هنرمندان  تا  شد  باعث  جديد  رويکرد  اين 
طبيعی  منظرهای  و  چهره پردازی  به  روز  سليقه  براساس  و  گذاشته  کنار  را  غنی فارسی  ادبيات 
ايجاد  اروپايی  تأثيرات  با  هنری  سنت های  از  نيز  تلفيقی  روشی  و  کنند  توجه  دورنماسازی  و 
مرقعات،  قلم،  سياه  رواج  متعدد  گرايشات  زمينه ساز  تحول  اين  پيامد  ١٠ــ١٢).  (شکل  نمايند 

ديوارنگاری، نقاشی گل و مرغ و شيوه های مردم نگاری شد (شکل ١١ــ١٢).
هنری  تجربيات  از  برخوردار  غيرمستقيم  و  مستقيم  به صورت  هنرها  همه  دوره  اين  در 
هنرها  ديگر  بر  آنان  رنگ آميزی  و  نقش  ايجاد  و  طراحی  شيوه  که  به طوری  بودند  نگارگران 
قالی  و  بافندگی،پارچه بافی  فن  تأثيرگرفته  هنرهای  جمله  از  است.  داشته  انکاری  غيرقابل  تأثير 
است. تحول بافت و منسوجات با وجود پيشينه بسيار غنی در اين دوره به نيمه اول سده دهم 
هجری باز می گردد که زمينه ساز توليد فرش هايی بايد دانست که شاخص آن فرش های اردبيل 
(شکل١٢ــ١٢) و فرش های اصفهان (شکل ١٣ــ١٢) است. غنای فرش های توليد شده به دليل 
کاربرد طرح های اسليمی، ختايی، شمسه ها و … با الياف ابريشم است. همچنين وجود ابريشم 
مورد  بود (بسيار  زربفت  جمله  از  نفيس  پارچه های  توليد  زمينه ساز  دوره  اين  در  دسترس  قابل 
توجه دربار بوده) که با زمينه رنگی و از تار و پود طال بافته می شد و نقش گل ها از ابريشم براق 
١٤ــ١٢).  نگارگری نيز بهره می بردند (شکل  نزديک به متن بود و در آن از طرح های  با رنگی 
از نظر فن بافت نيز تحول اساسی با بافت پارچه های مخمل همراه با طرح گل و بوته برجسته و 
تافتٔه براق با نخ های چند تابی (چند نخ تابيده در هم) صورت پذيرفت. ايجاد طرح های نگارگری 
در بافت پارچه ،کاری بسيار دشوار بود ولی هنرمندان يزدی و کاشانی در اين رابطه ابداعات و 

نوآوری هايی پديد آوردند (شکل ١٥ــ١٢). 

شکل ١٠ــ١٢

شکل ١١ــ١٢ــ گل و مرغ
شکل ١٢ــ١٢ــ فرش اردبيل

شکل ١٣ــ١٢ــ فرش شکارگاهی، اصفهان
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در اوايل سده دهم همچنين با حفظ سنت های پيشين در عرصه سفالگری تحوالت چشمگيری 
پديد آمد و علت اساسی آن تالش برای رقابت در بازارهای جهانی آن عصر بود که ايران در اين زمينه 
توانست با بهره گيری از فن آوری ظروف چينی در اصفهان آثار بسيار نفيس و ارزشمندی را توليد 
کرده و صادر نمايد و به دليل نزديک تر بودن به بازار اروپا نسبت به چين دوره مينگ اين آثار به خوبی 
١٦ــ١٢).             (شکل  می کرد  برابری  کامالً  هم  کيفيت  نظر  از  و  داشت  حضور  جهانی  بازار  عرصه  در 

شکل ١٦ــ١٢ــ ظرف کوباچه ای (بدل چينی)

شکل ١٧ــ١٢ــ نقش کاشی هفت 
رنگ،دورۀ صفويه

شکل ١٥ــ١٢ــ پارچه بانقش نگارگری، دورۀ صفويهشکل ١٤ــ١٢ــ نقش پارچه، دورۀ صفويه

چرا که ظروف چينی  توليد شده در ايران دارای جداره ای نازک، ظريف و نيمه شفاف بود که تا پايان 
سده سيزدهم هجری نيز رواج داشت. در اين دوره تمامی روش های شکل دهی و تزئين مانند روش های 

زيررنگی، رورنگی (ظروف مينايی)، زرين فام و روش تزئين هفت رنگ رايج بود (شکل ١٧ــ١٢).

در  بخشيدن  سرعت  برای  رنگ  هفت  کاشی  نوعی  از  معرق  کاشی  بر  عالوه  صفوی  دوره  در 
تکميل ديوارنگارهای بناها به کار می رفت (شکل ١٨ــ١٢ الف و ب). نقوش به کار رفته در اين کاشی ها 
نقوش اسليمی و ختايی با رنگ های متنوع الجوردی، آبی، سفيد، زرد ُاکر، سياه، قهوه ای و  غالباً 
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شکل ١٩ــ١٢ــ ظرف فلزی

١ــ معماری در دورٔه صفوی چه وضعيتی پيدا کرد؟
٢ــ بناهای شاخص معماری دورٔه صفوی را نام ببريد.

٣ــ آثار معماری دورٔه صفوی را از نظر نوع بنا دسته بندی کنيد.
٤ــ گسترٔه تاريخی و مکانی هنر و تمدن سده های دهم و يازدهم را بيان کنيد.

٥  ــ نگارگری مکتب صفوی تبريز چه ويژگی هايی داشته است؟
٦  ــ آثار شاخص و نگارگران معروف دورٔه صفوی را نام ببريد.

٧ــ مکتب هنری قزوين چه ويژگی های داشت؟
٨  ــ تحوالت نگارگری مکتب اصفهان را شرح دهيد.

٩ــ نگارگری دورٔه صفوی بر ساير هنرها چه تأثيری داشت، نمونه هايی را ذکر 
کنيد.

١٠ــ قالی بافی در دورٔه صفوی چه وضعيتی داشت؟
١١ــ وضعيت فلزکاری دورٔه صفوی را توضيح دهيد.
١٢ــ تزئين ظروف سفالی در دورٔه صفوی چگونه بود؟

سبز هستند.
هنر فلزکاری نيز دوران تحول و احيای خود را گذراند به طوری که در اواخر سده دهم نوعی 
فلزکاری ترصيع کاری با فلزات گرانبها و کتيبه های خط نستعليق نوعی زيبايی چشمگير را در اين 
هنر پديد آورد و مجددًا هنر فلزکاری احياء شد و تزئينات گل و گياهی و اسليمی و ختايی اهميت 

ويژه ای در اين هنر يافت (شکل ١٩ــ١٢).

شکل ١٨ــ١٢ــ الف ــ کاشی کاری 
هفت رنگ مسجد امام ، اصفهان

کاشی کاری  ــ  ب  ١٨ــ١٢ــ  شکل 
هفت رنگ، مسجد شيخ لطف الله، اصفهان

پرسش


