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6-3- هنر سومري ، بز نر و درخت (پايه اي براي 
آويختن نذورات) ، اور ،حدود 2600 ق.م  چوب 
وطال والجورد ، بلندي 50cm- موزه ي دانشگاه 

فيالدلفيا 

7-3- لوح صلح (پرچم اور) ،قبرستان سلطنتي اور ، عراق ، لوح صدف كاري شده ي روي چوب   

8-3- ب - جعبه موسيقى با تصوير سازى ، 2600 قبل از 8-3- الف- جعبه ى موسيقي چنگ 
ميالد ، چوب ، طال و صدف موزه دانشگاه فيالدلفيا 
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 اكد( حدود 2180 – 2340 ق.م)
پس از سومري ها ، سلسله اكديان كه از نژاد سامي بودند قدرت را بدست گرفتند. در نظام اجتماعي اكديان 

پادشاه و فرمانروا قدرتي تام و متمركز داشت و بدين لحاظ است كه تمثال شاهان اين دوره بيشتر يافت شده است. 

اكديان را مي توان اولين سلسله منسجم پادشاهي ميان رودان  دانست. دانش هنري سومريان كه در عهد گذشته 

در جهت ساخت تنديس هاي خدايان، الهه ها و جانوران اساطيري به كار مي رفت ، در اكد در خدمت "تجليل مقام 

پادشاه" به كار گرفته شد . اوج توان هنري پيكرتراشان اين عهد را مي توان در تصوير(9-3) مشاهده كرد .

تأكيد بر قدرت پادشاهي را مي توان در نقش برجسته « لوح پيروزي نارام سين » نيز مشاهده كرد( تصوير 3-10) . 

نارام سين از پادشاهان قدرتمند اكدي بود. در اين نقش برجسته، با يورش سپاهيان نارام سين بر دشمن روبرو هستيم، در 

حالي كه خود پادشاه، در اينجا با اندامي درشت تر-كه نماينده ي برتري و دارا بودن قدرت خدايي است- با حالتى 

سترگ و استوار ايستاده است و دشمنان ضعيف و ذليل در پيش پاي او به تضرع درآمده اند. پادشاه تاجي شاخدار 

به سر دارد كه تا پيش از اين در انحصار خدايان بوده است. هيچ موجودي جز دو خورشيد درخشنده و كوهي كه 

عالمت ارتقاي پادشاه به باالترين مراتب نيك بختي است بر فراز سر او وجود ندارد. مي بينيم كه كليه نمادها و 

نقوش در جهت تثبيت و تجليل از مقام شاه بكار رفته اند چيزي كه در هنر اكدي به وضوح ديده مي شود.   

 سومر نوين (اور)
در فاصله ي ميان سقوط « اكديان» و ظهور حكومت « بابل» كه زمانى حدود نيم قرن طول كشيد، سومريان 

شهر « اور» دوباره قدرت يافتند و سعي كردند تا دولت و حكومت را به قدرت خدايي رسانده و معابد را احيا 

نمايند .«گودآ» فرمانرواي خردمند اين نظام، عنوان «پادشاه» را مختص خداي شهر مي دانست.(در نظام حكومتي 

سومريان هر شهر خدايي داشت كه همه امالك شهر متعلق به او بود و فرمانروايان به نيابت از قدرت خداي شهر 

حكومت مي كردند از اين رو، معابد همواره رونقي مادي و معنوي داشتند).

از «گودآ» تصوير(11-3 الف و ب) تنديس هاي زيادي در حالت هاي نشسته و ايستاده در حالي كه دستانش 

را در جلو سينه به هم فشرده است به جاي مانده كه هر يك در حالتي مناسب با شرايط معبد تراشيده شده اند. او 

كالهي بافته شده بر سر دارد كه در قياس با سربند فرمانرواي اكدي (تصاوير 9-3 و 10-3) بسيار ساده است. كًال 

هيبت و تزئينات لباس «گودآ» بسيار ساده تر و متواضعانه تر از فرمانرواي اكدي است.                  

اين سادگي و تواضع با اعتقادات اين فرمانروا در مورد تعلق عنوان پادشاهي به خداوند شهر و قراردادن قدرت 

سياسي به عنوان بخشي از قدرت معنوي معبد هماهنگي كامل دارد. 

9-3- سر حكمران اكدي از نينوا ، عراق ، 
2200-2250  ق . م ، جنس مس ، موزه 

بغداد ، عراق 

شوش   ، سين  نارام  پيروزي  لوح   -3-10
2218-2254 ق .م. سنگ ماسه صورتي  

موزه ي لوور پاريس
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بابل(1760تا 1600 ق. م)
در هزاره دوم ق .م منطقه ميان رودان دچار آشفتگي و آشوب گرديد. در اين دوران در منطقه مركزي ، 
حكومتي به واسطه فرمانروايان محلي در بابل پديد آمد و توانست موقعيتي برجسته همانند دوران فرمانروايان 

اكدي  و اور بدست آورد. درخشان ترين چهره اين روزگار حمورابي بود كه با 
دالوري جنگي و احترام عميقي كه به سنت سومري داشت خود را همچون 
چوپان برگزيده ي خداي خورشيد يا شمش(شاماش) مي دانست، از اين رو 
خود را موظف در ايجاد دادگري بر زمين مي دانست. اثر جاودان به يادگار 
مانده همان مجموعه قوانين وي است كه به عنوان نخستين مجموعه قوانين 
بشري متكي بر عقل و انسانيت تدوين يافته است. به دستور وي مقرر شد 
تا احكام را بر لوحي بلند از سنگ(تصوير12- 3) حك كنند و بر باالي آن 
تصوير خود و خداي خورشيد را مصور سازند. اين دولت و نوع حكومت مبتني 
بر قانون باعث شد تا در دوره فرمانروايي وي و پس از او  بابل مهم ترين مركز 

فرهنگي منطقه  سومر براي مدت هزار سال شود.

شهر  از  نيايش  حال  در  گودآ   – ب   -3-11
الكاش (شهر كنونى تلو ) 2100 قبل از ميالد  

11-3- الف - پيكره نشسته گودآ ، الگاش (تلو كنونى) ، عراق ، 
2100 ق . م ، بلندى 82 سانتى متر

12-3- لوح قانون حمورابى ، شوش ، 1780ق . م ، سنگ بازالت ، بلندى 2 متر 
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آشور
در اواسط هزاره ي دوم پيش از ميالد ، آشوري ها پس از پايان يافتن اقتدار "اكد" و "بابل" به قدرت 
رسيدند. سنت ساخت زيگورات ها و دولتشهرها همچنان ادامه يافت  و آنها نيز همانند سومريان بناهاي خود 
را با آجر مي ساختند . اما از آنجا كه محل استقرار آشوري ها ناحيه ي شمالي ميان رودان بود و در اين ناحيه 
سنگ به وفور يافت مي شد از تخته سنگ هاي وزين و حجيم در قسمت هاي پائيني محوطه هاي مهم داخل بنا 
و دروازه ها استفاده مى كردند (اواسط هزاره اول ق. م. اوج شكوفايي و قدرت امپراطوران آشور به شمار مي رود) 

رواج استفاده از سنگ، زمينه ي مساعدي براي خلق نقش برجسته ها و مجسمه هاي گوناگون بود. 
زيگوارت هاي اين دوره بيشتر به شكل هرم هاي پلكاني نزديك شدند. زيگورات خرساباد كه به دستور 
سارگون دوم ، امپراتور قدرتمند آشوري بنا شده بود ، هفت سطح پلكاني داشته كه امروزه تنها چهار طبقه 
از آن باقي مانده است. ارتفاع هر طبقه 5/5 متر و هر طبقه با رنگ جداگانه اي رنگ آميزي شده بود. مي توان 
تصور كرد كه اين معبد زيباي هفت رنگ نمايي دل انگيز به ارگ سارگون مي بخشيده است. در تصوير( 3-13) 
طرحي از ارگ سارگون دوم را كه با استناد به بقاياي مكشوف تهيه شده، مشاهده مي كنيد. زيگورات هفت 
طبقه در قسمت باالي تصوير ديده مي شود.                                                                         

13-3- طرح بازسازى شده ارگ سارگون دوم ، دورشروكين (خرساباد) ، عراق ، 705-720  ق . م 
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هنرمندان سنگتراش آشوري مهارت و خالقيت خود را بيشتر در آفرينش نقش برجسته ها جهت 
دادند ، زيرا سطوح طوالني و بي انتهاي ديواره هاي كاخ ها چنين زمينه وسيعى را  براي خلق مناظر 
گوناگون فراهم آورده بود . نقوش كاخهاي نيمرود (تصوير 14- 3) و نينوا (تصاوير15-3) چون كتابي 
مصور توصيف جنگها، شكارها و خالصه هر آنچه را كه معرف قدرت، شوكت پادشاه و پادشاهي است 

به استادانه ترين وجه به عهده گرفته اند. 
نوع تركيب بندي عناصر تصويري ، حركت اسب ها و شيوه كمان گيري ارابه ران ها در تصاوير(14- 3) 
و (15- 3) شباهت بسياري با آثار مصري دارد و اين شباهت بيانگر رابطه دو تمدن و تاثير و تاثراتي است 

كه از يكديگر گرفته اند .    
وسيع  دانش   ، دارد  مي  وا  تحسين  به  آشور  هاي  برجسته  نقش  در  را  بيننده  كه  ديگري  چيز 
تصوير (16- 3)  در   . ماهيچه هاست  طبيعي  حركات  القاي  در  هنرمندان  نظر  دقت  و  كالبدشناسي 
ماده  شيري ديده مي شود كه در اثر اصابت پيكان هاي كشنده ، مجروح شده و آخرين لحظات زندگي 

را سپري مي كند. 
جانوران در آثار هنري كشف شده از مناطق مختلف تمدن ميان رودان حضوري جدي و با اهميت 
دارند. اين اهميت معموالً جنبه ي اسطوره اي داشته است. در مواردي چون نقش برجسته هاي تصاوير( 15- 3) 
و( 16- 3) كه قدرت پادشاه در يك صحنه شكار شير به نمايش درآمده ، موضوع بسيار عادي است ولي در 

موارد ديگر حضور جانوران ، خصوصاً بز و عقاب، جنبه اي نمادين و گاه مقدس دارند.   
  در برخي آثار نيز به موجودات اساطيري متشكل از اجزاي انسان و حيوان برمي خوريم (تصوير3-17) 
نوع ايستادن رسمي و با وقار اين موجود حكايت از ويژگي نمادين و آئيني آن دارد كه كامًال با شيوه ى 

ارائه ى  شيرهاي دو تصوير گذشته متفاوت است.   
. نوع  قربانگاه مي برد  در تصوير (18-3) سارگون دوم ، پادشاه آشور را مي بينيم كه بزي را به 
ايستادن پادشاه و حالت موقر و رسمى بز، هر دو با اجراي مناسك مذهبي كه در آن «بز» به پيشگاه 

يكي از خدايان قرباني مي شده هم سويي و يكنواختي دارد.    
براى آشنايى با يكي از نمونه هاي كامال سه بعدي هنر آشوري مي توان به تصوير (19 - 3 )، كه 

نشان دهنده ى پيكره بزرگ از آشور نصير پال دوم ( از پادشاهان آشوري) است ، اشاره كرد.  
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14-3- تعقيب دشمن توسط كمانداران آشورى ، نقش برجسته كاخ آشور نصيرپال دوم ، نيمرود ، عراق ، 860- 875  ق . م ، بلندى 70 × 25 

15-3- آشور بانيپال در حال شكار شير ،نقش برجسته كاخ آشور بانيپال ، نينوا ، عراق 640- 645  ق . م 
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17-3- موجود اساطيرى بالدار با سر عقاب ( نماد روح 16-3- ماده شير در حال مرگ ، نينوا، حدود 650 ق  . م ، سنگ آهك ، بلندى هيكل شير 36 سانتى متر 
محافظ ) در مقابل درخت مقدس ، سده 9 ق . م ، بلندى 

حدود 100 سانتى متر 

18-3- نقش برجسته سارگون دوم پادشاه آشور در حال حمل بز قربانى ، سده هشتم   ق . م ، بلندى 
263 سانتى متر 

19-3- پيكره آشور نصيرپال دوم ، كالخ ، سده 9  ق . م ، 
بلندى 288 سانتى متر 
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بابل نوين) بين سال هاي 612 تا 539 ق.م(
گستره فرمانروایی آشور در حدود سده  7 قبل از ميالد با هجوم اقوام مختلف  از جمله مادها سقوط كرد 
و در ميان رودان پس از افت و خيزهایي چند ، دوره كوتاهي از شكوفایي و اوج را تحت فرمانروایي 
»بخت النصر« گذراند. این دوره ی كوتاه به عهد حكومت » بابل نوین« مشهور است . در همين عهد 

نوع جدیدي از معماري با آجر لعابدار رواج یافت.
» دروازه ایشتار« ) تصویر 20-3(به دستور بخت النصر در بابل بنا گردید ، نمونه اي عالي از روش نوینی 
است كه بر دیوارهاي رنگين آن )كه به آجرهاي لعابدار آبي و سبز و زرد و سفيد و سياه ... مزین بود( نقش 
برجسته هاي انواع جانوران حقيقي و اسطوره اي، چون شير و گاو و اژدها قرار داشته است. هزاران آجر لعابدار 
دروازه ایشتار كه تا چندي پيش در اثر فروریختن، پراكنده و هریك به كناري افتاده بود، اكنون جمع آوري 

و بازسازي شده است.
از دیگر آثار منسوب به دوران بابل نوین برج معلق بابل10 )تصویر 21- 3( است كه اثري از آن بر جاي 

نمانده است ولی این برج یكي از عجایب هفت گانه قدیم مي باشد.

هيتي ها )حدود 1200 تا 1640 ق. م(
یكي از تمدن هاي حوزه آناتولي)تركيه امروزي( متعلق به اقوام هيتي)حتيان( است كه  به اوج قدرت 
رسيدند . این اقوام كه استخراج آهن به آنها نسبت داده شده است ، توانستند به قدرتي دست یابند و در حدود 

 

20-3- دروازه ایشتار )بازسازی شده( ، آجر لعابدار ، بابل ، 575  ق . م

21-3- طرح نقاشی شده خيالی برج معلق بابل

10.این برج مشهورترین زیگورات یا برج چند طبقه بين النهرین است كه كاماًل ویران شده و به احتمال زیاد این برج توسط بخت النصر )نبوكد نصر( 
براي همسر ایراني خود سميراميس دختركياكزار )فرمانرواي ماد( ساخته شده است.
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سال 1595 پ. م كشور بابل را از چنگ اقوام باستاني آناتوليا درآوردند و پس از شكست اقوام ميتاني( ساكنان 
محدوده سوريه و فلسطين) كه هم پيمانان  مصر  به شمار مي  آمدند ، نيروي خود را متوجه سرزمين مصر 
كردند و موفق شدند  در زمان توت عنخ آمون و پس از او  بخش هاي عمده اي از سرزمين مصر را تسخير 
نمايند . اين قوم به سبب داشتن روحيه ى خشن و جنگاوري ،آثار هنري اندكي از خود بجاي گذاشتند 
كه مهم ترين اثر هنري آنان "دروازه شيران"(تصوير 22- 3) در منطقه  بغاز كوي در تركيه امروزي است و 
به حدود 1400 ق. م مربوط مى شود كه مشابه اين دروازه در طرفين دروازه هاي كاخ آشوريان  و حتي دژ 

ميسني ها در تمدن يونان نيز ديده شده است.

پرسش 
1- نخستين دولت شهر توسط چه قومي در ميان رودان به وجود آمد ؟ديگر كارهاي مهم اين قوم 

را نام ببريد.
2- زيگورات به چگونه بنايي گفته مي شود ؟ويژگي وكاربرد آن چه بود؟

3- چه عواملي باعث شده است كه ميان رودان را يكي از خاستگاه  هاي تمدن بشري بدانند؟
4- ساخت برج و بارو و استحكامات شهر ها در سومر حكايت از چه امري دارد؟

5- ويژگي هاي مهم پيكره هاي سومري را ذكر كنيد؟
6- اولين سلسله ي منسجم پادشاهي بين النهرين مربوط به چه دوره اي است وآثارشان چه 

خصوصياتي دارد؟
7- تنديس "گودآ"مربوط به چه دوره ا ي است و داراى چه خصوصياتى مى باشد؟
8- لوح حمورابي به دستور چه كسي ساخته شد وداراي چه ويژگي هايي است ؟

9- كدام هنر در زمان آشوريان رواج پيدا كرد؟ واين هنر در چه بناهايى به جا مانده است؟
10- تصاويري از نقش برجسته هاي آشوري ومصري جمع آوري كنيد و آن ها را با يكديگر 

مقايسه نماييد.
11- نقش حيوانات را در آثار آشوري بررسي كنيد.

12- در عهد حكومت "بابل نوين "چه تغييري در معماري رخ داد؟ با ذكر يك نمونه توضيح 
دهيد.

13- دروازه ي شيران مربوط به چه تمدني است ؟درمورد آن توضيح دهيد.

22-3- دروازه شيران ، بغازكوى ، تمدن هيتى ها ، 
هزاره دوم ق . م ، تركيه كنونى



فصل چهارم
هنر و تمدن مصر

ح 30 ق . م 
و  متاخر   هاى  سلسله 

سلسله هاى ايرانى 

ح 747 ق . م 
پادشاهى جديد 

ح 1550 ق . م 
پادشاهى ميانه 

ح 2055 ق . م 
پادشاهى كهن 

ح 2686 ق . م
دوره نو سنگى 

ح 3100 ق . م 
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هنر و تمدن مصر فصل چهارم
اهداف رفتاري :

1- خصوصيات هنر مصر را شرح دهد.
2- تأثيرات و ارتباط اعتقادات ديني وآثارهنري را در آثار آن ها شرح دهد.

3- اشتراكات وتفاوت هاي هنر مصر و ميان رودان را شرح دهد.

هنر و تمدن مصر
مصر با تاريخي نسبتاً آرام كه كمتر تحت هجوم قرار گرفته، توانست در زمينه هاي هنري هويتي مستقل 

و باثبات و دست نخورده را براي مدتي بسيار طوالني حفظ نمايد.
  رود نيل در طول تاريخ منشأ آباداني و منبع حيات اين سرزمين و ساكنان آن بوده است. باتوجه به اينكه 
اين رودخانه نوار سبز و حاصلخيزي را در اين پهنه خشك و سوزان بيابان هاي شمال شرقي افريقا  ايجاد نموده، 

مي توان به جرأت آن را شاهرگ حياتي تمدن مصر دانست .                                                          
ساكنين مصر از دو  نژاد مختلف بوده اند. در قسمت شمالي، در دلتاي نيل انسانهايي از نژاد آسيايي 
با صورتهاي گرد و پوستهاي روشن مي زيسته اند و زندگى چوپانى و چادرنشينى در مصر سفلى داشته اند 
(تصوير 1- 4). الهه حامى آنان ماركبرا(بوتو) و نشان سلطنتي آنان زنبور عسل و تاج قرمز رنگ و گياه 

مقدسشان پاپيروس بوده است.

نگهبان   ، البلد  شيخ   -4-1
پادشاه در جهان ديگر، از جنس 
چوب ، سقاره ،2350- 2450 
ق . م، تقريباً 107 سانتى متر  

موزه مصر

پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود  :
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ساكنين قسمت جنوبي (دره ي نيل) مردمي با جمجمه ها و صورتهاي كشيده و پوست هاي قهوه اي از نژاد 
آفريقائيان بوده اند (تصوير 2-4)، كه مورد حمايت الهه ى كركس(نخبيت) و با نشان سلطنتي گياه سعد كوفي 

و تاج دوكي شكل سفيد رنگ و گياه مقدسشان نيلوفر آبي 
يا لوتوس است كه پس از اتحاد هر دو مصر از همه اين 

نمادها در مجسمه ها استفاده مي شد .                
 اين دو نژاد  ابتدا حكومت هاي مجزا داشته اند و در 
نتيجه سرزمين مصر به لحاظ مسير جريان رود نيل از 
جنوب به شمال  به دو قسمت مصر عليا (نژاد افريقايي) 
نارمر11  بود   شده  تقسيم  آسيايي)  سفلي(نژاد  مصر  و 
كه در اين ايام حكمران مصر عليا و فرماندهي مقتدر 
بود توانست حدود  سال 3100 ق . م با تسلط بر مصر 
تاريخ  و  آورد  بوجود  منطقه  دو  ميان  اتحادي   سفلي 
مدون و مستند مصر هم از همين زمان شروع مي شود.

و  سياسي  كشمكشهاي  گاهي  ادوار  اين  ميان  در   
نظامي نيز رخ مي داد ليكن اين تنش ها چنان ناچيزند 
كه ما در هنر مصر در طول قريب به 2000 سال نوعي 
يگانگي در موضوع و بيان مشترك مشاهده مي كنيم. هنر 

مصر را در عهد كهن مي توان اجماالً با صفات « ديني»، « ابديت گرا»، «كاهني» و « ايستا» توصيف كرد.
بايد بدانيم كه قدرت دين در مصر باستان با قدرت پادشاهان يكي بوده، چرا كه پادشاهان مصر خود را 
برخوردار از نيروي الهي مي دانسته اند. به پادشاهان مصر باستان فرعون12 مي گفتند و فراعنه موجوداتي جاوداني 
تلقي مي شدند كه در مقررات جاري در عالم هستي و حيات طبيعي مشاركت داشته اند. به همين دليل است 
كه آثار هنري مصر باستان در بيشتر موارد در نقش برجسته ها و تنديس پادشاهان و ملكه ها(پيكرتراشي)، 
به شكل مقابر پادشاهان(معماري) و تصويرگري مربوط به زندگي ايشان در اين جهان يا جهان پس از مرگ 

(نقاشي) جلوه گر مي شود.

  12.فرعون در لغت به معني اتاق بزرگ است.
Narmer.11

2-4- سرديس ، مصر 1335-1353  ق. م ، چوب ، .طال ، نقره ، الجورد وگچ 
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پادشاهي نخست و كهن
مربوط                         نارمر»   » عهد  به  كه  است  سنگي  لوحي  مصر،  هنر  از  مانده  جاي  به  آثار  قديمي ترين  از   
مى شود(تصاوير3-4 و4-4). اين لوح كوچك در زمان اين پادشاه و آغاز نظام منسجم و متحد مصر اطالعات 

ارزنده اي به ما مي دهد. در تصوير (3-4) نارمر را  با تاج مخصوص مصر عليا (دوكي شكل) مي بينيم.
شخصي كه در جلوي پاي شاه نارمر با خّفت  نشسته و شاه با دست، موي پيشاني او را گرفته معّرف 
قواي مغلوب مصر سفلي است. در قسمت پايين لوح دو تن از دشمنان (قواي مصر سفلي) را در حال فرار 

مي بينيم.
طرح پشت لوح( تصوير 4-4) نمايي است جزيي تر از همان حادثه با گستردگى  بيشتر. در باالي سمت 
چپ لوح « نارمر» را اين بار با تاج مصر سفلي، مي بينيم كه در اينجا به معناي پيروزي بر شمال مصر 
است(ظاهر شدن شاه نارمر در دو سوي يك لوح واحد با دو تاج مختلف از شمال و جنوب مصر خود مفهوم 
وحدت ميان اين دو ناحيه را كه به دست او انجام شده، مي رساند). چندتن در جلوي شاه در حالي كه 

4-4-لوح سنگى شاه نارمر (پشت لوح) 3-4- لوح سنگي (روى لوح ) شاه نارمر ، حدود 3100 ق  .م ، موزه مصر ، قاهره
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مقابل)در سمت  در  و  اند  در حركت  دارند  به دست  نشان هایی  و  پرچم ها 
راست( عده اي از دشمنان را مي بينيم كه سرشان از تن جدا و ميان پاهایشان 
نهاده شده است. در بخش وسطي، دو جانور اسطوره اي گردنهاي بلندشان را 
به نشان اتحاد درهم پيچيده اند و در پایين ترین قسمت هم گاوي اسطوره اي و 
قدرتمند، پادشاه مصر سفلي را لگدكوب مي كند. طرح هاي دو سوي این لوح 
مانند یك سند تاریخي وقایع زمان خود را ثبت كرده است. وجود عنصر نمادین 
و اسطوره اي، مانند سرگاو) در دو سوي باالي لوح( و شاهين به منظور تأكيد بر 

ماوراي طبيعی بودن این پيروزي دنيوي است.
نوع ترسيم و ساخت و ساز بدن در اكثر نقش برجسته ها تابع روش خاصي 
است. مطابق این روش صورت همواره از نيمرخ، باالتنه از روبرو و پایين تنه، از 
نيمرخ نشان داده مي شوند. فاصله پاها و نوع ایستادن به گونه اي است كه وزن 
بدن به طور مساوي بر روي پاها پخش مي شود و در نتيجه تركيب ایستادن بسيار 
استوار و با وقار خواهد بود كه به آن روش قراردادي نمایش تصاویر مي گویند       

) تصویر 4-5(.
نباید تصور كنيم كه این روش ناشي از ناآگاهي هنرمندان مصر باستان از 
قوانين تصویرگري طبيعي است. برعكس آثار گوناگون و زیادي وجود دارد كه 
از دانش و مهارت هنـرمندان آن عهد حكایت مي كند. تصویـر)6-4( نقش 
برجسته اي است مربوط به هزاره ي سوم ق.م كه مجسمه سازان را در حال كار 
نشان مي دهد. در این تصویر مي بينيم كه بدنها به طور طبيعي و منطبق بر نوع 
كاري كه انجام مي دهند تصویر شده اند. این نقش برجسته و آثاري از این قبيل 
از یك سو داللت به تسلط هنرمندان نسبت به كالبد شناسي انسان دارد و از 
سوي دیگر با مطابقت و مقایسه ي آثار مي توان دریافت كه »روش قراردادي 
نمایش تصاویر« در مورد مضامين رسمي ، مذهبي و موضوعات مربوط به شاهان 

رعایت مي شده است.
گفتيم كه هنر مصر كهن از اساس، هنري است دیني و ابدیت گرا، بدین 

5-4- كارمند تشریفاتي دربار شاه زوسر - هزاره سوم ق . م ،  سقاره 

6-4- مجسمه سازان در حال كار نقش برجسته ، سقاره 2170- 2340 ق .  م  
موزه ي مصر ،  قاهره 
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معني كه مهم ترين پديده هاي زندگي انسان ها آن وقايعي بوده كه به نوعي با ماوراي طبيعت ارتباط داشته 
است. در اين ميان «مرگ» به عنوان مرز اتصال و دروازه ورود به جهان ديگر اهميتى استثنايي دارد. به همين 
جهت برجسته ترين آثار معماري به جاي مانده را مقبره ها و معابد تشكيل مي دهند. از بناي منازل مسكوني و 

ساختمانهاي عادي اثري باقي نمانده است چرا كه اين بناها اغلب از تنه درخت و ني ساخته مي شدند .
الزم است بدانيم كه نوع ساخت مقابر و بناهاي ديني، ارتباط مستقيمي با تلقي انسانها از مرگ و جهان 
آخرت دارد. در سنت كهن مصر، اعتقاد بر اين بود كه هر انسان جفتي اسرارآميز به نام «كا» دارد كه نيروي 
حيات اوست.«كا» كه مي توانيم آن را يكي از تجليات «روح»، يا «همزاد» بدانيم، پس از مرگ به حيات خود 
ادامه مي دهد ولي براي بقا، هنوز به جسم مادي احتياج دارد. از اين رو نياز به حفظ و نگهداري كه آن را  
جايگاهي براي «كا»  تلقى مى كردند ،رفته رفته به مطالعاتي علمي در خصوص چگونگي جلوگيري از فاسد 

شدن بدن مرده رهنمون شد كه در نتيجه ى آن « فن موميايي كردن» اختراع گرديد.
چون مصريان بر اين باور بوده اند كه انسان پس از مرگ همچون زندگي دنيايي، به لوازمي نياز دارد، كليه 
لوازم زندگي، زيورآالت، اثاثيه ، پول و جواهرات قيمتي و حتي سگ و گربه هاي موميايي شده همراه متوفي 
در مقبره قرار داده مي شد. تابوتها از جنس چوب بود و سپس روي آنها را رنگ آميزي مي كردند و به نوشته ها 

و تصاوير شخص متوفي مي آراستند.
 ديوار مقابر هم با نقاشي و نقش برجسته هايي از تمثال و وقايع زندگي متوفي تزيين مي شد. ابتدايي ترين 
شكل مقبره ها به صورت سكويي ساده با وجوه جانبي شيبدار بود كه آنها را مصطبه مي ناميدند(تصوير 7 - 4).اين 

7-4- طرحي از مجموعه ي مصطبه ها 
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شكل رفته رفته متحول شد و به صورت هرم پله اي در مقبره شاه زوسر در آمد(تصاوير 8 -4 الف و ب)و همچنين 
هرمهاي پلكاني هم متحول شدند. اوج اين تحول را مي توان در اهرام سه گانه مصر(تصوير 9- 4) كه شهرت 

جهاني دارند و جز عجايب عالم و ميراث بشري ثبت شده اند، مشاهده كرد.

8-4-ب - طرحى از مقبره شاه زوسر ، تركيب 6 مصطبه به صورت هرم پلكاني 8-4- الف- مقبره شاه زوسر ،  سال 2750  ق .م ، ازجنس آهك واقع در سقاره ي مصر 

9-4-اهرام سه گانه ي مصر ،2472- 2490 ق  . م هرم منكورع ، 2494-2520 ق .م هرم خفرع ، 2528-2551 ق  . م هرم خوفو ، مصر ،  گيزه (جيزه ) 
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معماري مصر كه مصالح آن در آغاز  چوب و سپس خشت خام بود، رفته رفته به معماري سنگي تبديل 
شد و از شكل مصطبه هاي كوتاه به اهرام حجيم و بلند تبديل شد.

كنار اهرام، مجسمه عظيم ابوالهول با ارتفاع 20 متر قرار دارد كه در نظر بسياري از اهل فن، جذاب تر و 
با ابهت تر از اهرام است. اين مجسمه شير نشسته كه سر انساني آن بازسازي شده به احتمال چهره «خفرع»، 
يكي از فراعنه قدرتمند مصر است، شايد عظيم ترين اثري است كه براي به نمايش گذاشتن شوكت و قدرت 

يك فرمانروا تا كنون ساخته شده است(تصوير 10- 4).
پيكرتراشي نيز يكي از هنرهايي است كه در اين دوره رواج داشته است و از ابتدايي ترين ايام حكومت 
فراعنه با دقت و اهميت وافر پيگيري مي شد از اين رو در اندك زماني به اوج زيبايي و رشد رسيد. علت نيل 
به چنين اعتاليي را مي بايست باز هم در ارتباط اين آثار با عالم پس از مرگ جستجو كرد. مجسمه ها در 

10-4- ابوالهول (اسفنكس بزرگ)،  بلندي 20متر ، حدود 2530  ق .م ،  مصر ، گيزه (جيزه ) 
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بسياري از موارد بخشي از مقبره به شمار مي رفتند و به عنوان كالبد ثانوي فرد متوفي تلقي مي شدند ، بدين 
معني كه چنانچه در بقاي جسد ( به رغم موميايي كردن و روشهاي ديگر) خللي پيش مي آمد ، تنديس 
متوفي مي توانست چون جسم اصلي، جايگاهي براي اقامت و بقاي «كا» باشد. به همين خاطر دقت بسياري 
در شبيه سازي تنديسها انجام مي شد. مجسمه ها در عين شباهت به متوفي داراي وقار و شوكتي درخور فراعنه 
و حالتي عميق و ايستا شايسته ي عالم خدايان بودند. نوع نشستن يا ايستادن اين تنديسها همواره با متانت و 

قدرت و تعادل توأم است(تصوير 4-11). 
در برخي از اين تنديسها حضور شخصيتها و نمادهاي آسماني همچون الهه هاي نگهبان تأكيدي مضاعف 

بر قدرت خدايي فراعنه است(تصوير 4-12).
در بعضي از تنديسها هنر نقاشي و مجسمه سازي به كمك هم شتافته اند تا اثر نهايي جلوه اي طبيعي تر 
پيدا كند. به عنوان مثال در تنديس شاهزاده رع حوتپ و همسرش نوفرت(تصوير 13- 4) كه از جنس سنگ 
آهك ساخته شده، موها، ابروها و مژه ها و پوست بدن به صورت طبيعي رنگ آميزي شده است. از رنگ لباس، 
نوع تزئينات(گردنبند و نوار پيشاني) ملكه مي توان اطالعات ارزنده اي در مورد نوع آرايش و زيور آالت آن عصر 
بدست آورد. ضمناً با مراجعه به آثار مختلف، از تنديس و نقش برجسته و نقاشي مي توان به طرز خاص لباس 
پوشيدن فراعنه، ريش مصنوعي آئيني، نوع خاص سربند كه آنها را از ديگر افراد متمايز ساخته و همچنين 

حاالت چهره پي برد.

11-4- تنديس شاه زوسر، سال 2750  ق .م ، 
بلندي 138 سانتي متر ،  موزه ي مصر ، قاهره 

12-4- شاه منكورع در ميان دوالهه ي نگهبان، از دره ي منكورع 
واقع در گيزه (جيزه)، 2750 ق . م ، ارتفاع 93 سانتي متر،  موزه 

مصر ، قاهره 

13-4-  شاهزاده رع حوتپ (راحوتپ) و همسرش نوفرت ، 2610 ق . م ، سنگ آهك رنگ آميزى 
شده ، بلندى 118 سانتى متر ، موزه مصر ، قاهره  
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پادشاهي ميانه و جديد 
 فراعنه مصر در اواخر عهد پادشاهي كهن با مشكالت سياسي روبرو شدند. فرمانرويان محلي عليه فراعنه 
طغيان كردند و با كم شدن قدرت فرعونها ساختن مقابر عظيم نيز به ركود و ايستايي رسيد. اين ركود حدود 
700 سال به طول انجاميد. گر چه در اواخر دوره پادشاهي ميانه فراعنه مصر توانستند قدرت از دست رفته را 

تا حدي احيا كنند ، ولي آن شوكت و عظمت مقام فرعوني ديگر باز نگشت.
معماري مذهبي كه در دوراني «مقبره» در آن ركن اساسي و «معبد» جز ثانويه را داشت رفته رفته به 
«معبد محوري» كشيده شد. معماري مذهبي در عهد پادشاهي جديد باز به شيوه و سبكي متفاوت شوكت 
و جالل خود را باز يافت. اين بار هنرمندان معمار با دانش و ذوق از عظمتهاي طبيعي براي شوكت بخشيدن 
به معابد بهره گرفتند. به جاي اينكه كوهي مصنوعي و عظيم(هرم) بسازند كوه هاي با شوكت تر طبيعت را 
محور قرار دادند و معبد را در هماهنگي با آن با درايت و دقت بسيار بنا كردند. بارزترين نمونه اين رشد و اوج 

معبد- مقبره ملكه «حت شپسوت» است كه در دوران پادشاهى جديد  بنا شده است(تصاوير 14 - 4).

14-4- معبد  مقبره ملكه ي حت شپسوت ،  واقع در دير البحري ، سده  15  ق . م 
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در زمينه پيكرتراشي تابوتها نيز گاهي وارد قلمرو تنديسها مي شوند. هنرمندان مصري براي محافظت 
از پيكر بيجان فرعون تابوت هايي به شكل شخص متوفي مي ساختند. اين تابوت ها اغلب از جنس چوب 
ساخته مي شد سپس آنرا رنگ آميزي مي كردند و با زيورآالتي مي آراستند. در بعضي موارد جسم در چند 

تابوت تو در تو نهاده مي شد ( تصوير 15- 4 ).
يكي از زيباترين و استثنايي ترين تابوت ها كه هم از لحاظ هنري ارزشمند است و هم از لحاظ قيمتي 
بودن مواد و مصالح گنجينه اي بي نظير به شمار مي رود ، تابوتي است از طالي ناب مرصع به سنگهاي قيمتي 

و مينا متعلق به فرعوني به نام «توت عنخ آمون» مى باشد (تصوير 16-4) كه در نوجواني جان سپرد. 
تركيب زيباي صورت كه در آن طراوت جواني متوفي منعكس گشته به همراه رنگ چشم گير طال كه با 
تزئيناتي قيمتي به رنگهاي قرمز، الجوردي، فيروزه اي و سبز آراسته شده، تركيبي در نوع خود بي نظير ايجاد 
كرده است. البته واضح است كه مجسمه هاي فراعنه به منظور حفظ وقار و شوكت ايشان و تأكيد به مرتبه 

الهي پادشاهان همواره در آرماني ترين صورت جسماني طرح مي شده اند ( تصوير 16- 4).

15-4- بخش هايى از تابوت توت عنخ آمون، طالي ناب مرّصع 
شده بامينا و سنگ هاي قيمتي ، حدود 1360ق .م. بلندي 

180 سانتي متر 

16-4- تابوت توت عنخ آمون ،  از تبس ،  مصر بلندي حدود 180 سانتي متر، 
موزه ي مصر ، قاهره 

بالف
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همچنين مي توان در آثار ديگري كه تمثالهاي غيرآئيني را با تركيبات جسماني مردم عادي به نمايش 
گذاشته اند ،  به حاالت واقعي و طبيعي افراد پي برد . مجسمه ي ايستاده ي شيخ البلد يا كتخدا (تصوير 1- 4) 

و تنديس نشسته كاتب ( تصوير 17- 4) نمونه ها يي از هنر مجسمه سازي غيرآئيني مصر باستان هستند. 
چيزي كه در كليه تنديسها و سرديسهاي مصر، چه 
آئيني و چه غيرآئيني آشكارا به چشم مي آيد، شناخت 
هنرمندان از كالبدشناسى ، استخوان بندي، كشش عضالت 

و توانايي آنها در نمايش حاالت چهره هاست. 
در نقاشي مصري حجم بسيار زيادي از اطالعات دقيق، 
در آثاري مدبرانه، زيبا و ارزشمند حفظ شده است .  بخش 
عمده دانش ما در خصوص نوع معيشت، شيوه ى لباس 
آئينهاي  و  استفاده  مورد  ظروف  و  آالت  ابزار   ، پوشيدن 
مذهبي مصر كهن را مي توان از آثار نقاشي به جاي مانده 
در بيش از 4000 مقبره دريافت . از اين رو نقاشي نسبت 
به آثار معماري و پيكرتراشي اهميت بيشتري دارد. در اكثر 
نقاشيها روش قراردادي نمايش تصاوير رعايت شده است. 
موضوع نقاشي اين تمدن كهن را مي توان به سه طبقه ي 

كلي اسطوره اي، آئيني و واقعه نگاري تقسيم كرد.
در تصاوير اسطوره اي موضوع اثر، جهان خدايان و وادي پس از 

مرگ است. در اين تصاوير فرد متوفي در ارتباط با خدايان و نيايش آنان ترسيم مي شده است (تصوير18- 4) .
 در نقاشي هاي آئيني، توجه نقاش، عمدتاً به مراسم سوگواري، تشييع جنازه و مراسمي از اين دسته 

معطوف مي شده است(تصوير 19- 4). 
در اين مراسم معموالً خود متوفي نيز با سالمت جسماني كامل در حال بهره مندي از لذت هاى دنيوي ، 
تصوير مي شده (تصوير 20- 4) و واقعه نگاري كه به جلوه هايي از زندگي روزمره و ثبت حوادث رايج اختصاص 
داشته است. موضوعات واقعه نگاري طيف وسيعي از موضوعات ، از كشت و زرع، شخم با گاو، دامداري، قصابي 

و ماهيگيري تا آرايش و تصوير جانوران مختلف و غذاهاي گوناگون را در برمي گيرد (تصوير21- 4).
ميان نقاشيهايي كه با موضوعات مذهبي و آئيني رسم شده اند و نقاشيهاي واقعه نگاري تفاوت واضحي 

17 -4- كاتب  نشسته ،  سنگ آهك 
رنگ شده از سّقاره ،  ارتفاع 53 سانتي 

متر ، موزه ي لوور پاريس 
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18-4- نقاشي ديواري (فرسك) روي گچ نم دار ،  ملكه در 
حال نيايش ،  مقبره ي نفر تاري واقع در دره ي ملكه ها ، 

تبس 

19 -4- مراسم تشييع جنازه  ،  نقاشي ديواري از مقبره ي راموس

 20-4- نقاشي ديواري روي گچ خشك( فرسك)  از مقبره ي نبامون ، 1350-1400 ق . م ، تبس ،  مصر، موزه ي لندن 
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در نوع ارائه ديده مي شود. به نظر مي رسد نقاشان، به هنگام ترسيم آثار عاميانه، چون در قيد و بند موضوع 
خاص، با دستورالعمل مشخصي نبوده اند، خالقيت، نوآوري و آزادي بيشتري در تركيب بندي و ارائه از خود 
نشان داده اند كه اين آثار را  از  لحاظ بصري بسيار جذاب مي نمايد. تصوير(22- 4) نمونه بارزي از نوآوري ، 
طرح آزاد و خالقانه هنرمند است. طرح زيبا، روان و در عين حال طبيعت گراي ماهي ها بر روي زمينه اي از 
خطوط زيگزاگ آزاد و حاشيه هاي زيبا و بي تكلف، نقشي را آفريده كه بسيار مدرن است. مطالعه ي اين گونه 

آثار، چهره ديگري از هنر مصر را كه آزاد و غير آييني است به ما مي نماياند.
آثار نقاشي مصري با گذشت زمان از وادي اسطوره و آئين پا فراتر گذاشت و به موضوعات اين جهاني 
جدي تر پرداخت (تصوير23- 4). ثبت يك واقعه ي تاريخي، يعني نبرد «توت عنخ آمون» يكي از فراعنه جوان 
مصر در هزاره دوم پيش از ميالد با سوري ها است . نوع تركيب بندي، ريتم و ضرب آهنگ قرار گرفتن سم 
دو اسب ارابه و آشفتگي صفوف دشمنان گرايش نقاشي را به شيوه هاي آكادميك و رسمى نشان مي دهد . 
در باالي سرتوت عنخ آمون وجود دو كركس، خطوط هيروگليفي و نمادهاي ديگر، كه همگي بر خالف سپاه 
دشمن با انضباط و متانت تصوير شده اند ، معرف اتصال اين فرعون به عالم خدايان و استعانت او از قواي 

ماوراي طبيعت است (تصوير 23- 4).
در عين حال اگر اين نقاشي را با طرح لوح نارمر 
(تصاوير 3-4 و 4-4) مقايسه كنيم در مي يابيم كه 
روح حاكم بر دو اثر كامالً متفاوت است. موضوع 
هردو جنگ با دشمن است و هر دو حاكم  به 
نيروهاي ماوراء طبيعت و اساطير متكي هستند. 
ليكن نوع ارائه منضبط نقوش ، نظم آييني حاكم 
بر اجساد مردگان و ايستادن با وقار و محكم نارمر ، 
حضور روح آييني و غلبه ي جهان اساطيري را القا 
مي كند . در صورتي كه جنگ «توت عنخ آمون» 
ملموس  آشفتگي  و  آزادي  با  دنيايي  اين  نبرد 

زميني است .
همين تفاوت را مي توان در ميان تنديسهاي 
فراعنه، در ادوار مختلف مشاهده كرد . در تنديس 

21-4- نقاشي ديواري از يك مقبره ي گمنام ، 
كشت و زرع ،  حدود 1500  ق. م

22 -4- نقاشي شكار و ماهيگيري ،  مقبره ي مّنا ،  
1422 -1411 ق . م

23-4- صحنه نبرد توت عنخ آمون با سوري ها ،  نقاشي برروي صندوق ،  1350-1358 ق . م ، موزه قاهره 
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مي شود.

عنخ  توت  مجلل  و  زيبا  پيكره ي  و  است  حاكم  آئيني  و  اساطيري  روح   (  4 تصوير11-  زوسر(  شاه 
دارا  را  آشكاري  جهاني  جالل  و  شكوه  اساطير،  عالم  به  واضح  اشاره  عين  در   (4 آمون(تصوير 16- 

است.
موضوعاتي كه در اين فصل به آنها پرداخته شد، همگي حاكي از يك هويت قوي حاكم بر هنر و تمدن 
مصر باستان است. هويتي كه در هر حال به آئينهاي ديني و شخصيت پادشاه يا فرعون به عنوان نماينده خدا 
بر روي زمين وابسته است. همين مبنا و محور مستحكم ، از هنر اين دوره پديده اي استوار ،  قابل تميز و 
قدرتمند ساخت كه طي هزاران سال به رغم تحوالت پديد آمده در آنها  به راحتي از هنرهاي ديگر بازشناخته 

پرسش 
1- مشخصات دونژاد اصلي ساكنين مصر باستان را ذكر كنيد.

2- تاريخ مّدون ومستند مصر از چه زماني آغاز شد؟توضيح دهيد.
3- هنر عهد كهن مصر را باچه صفاتي توصيف مي كنند؟

4- لوح نارمر چه چيزي را به تصوير كشيده واز چه نظر ارزنده است ؟
5- روش قراردادي نمايش تصاوير درهنر مصر باستان را توضيح دهيد؟

6- چه تفكري باعث شد كه مصريان فن موميايي را اختراع كنند؟توضيح دهيد.
7- سير تحول ساختار مقابر درمصر باستان را به اختصار شرح دهيد.

8- باذكر يك مثال ، درمورد نحوه ي شكل گيري معبد ومقبره ها در مصر باستان توضيح دهيد.
9- دو نمونه از هنر مجسمه سازي غير آييني مصر باستان ذكر كنيد.

10-  درمورد ارزش آثار نقاشي مصر باستان وتنوع موضوعات آن توضيح دهيد.
11-  در مورد تفاوت هاي اثر تاريخي "نبرد توت عنخ آمون "و لوح" لوح نارمر"در كالس گفت گو گنيد.



فصل پنجم 
هنر شبه قاره هند 

دوره جديد 

ح2500 ق . م 

ح 1500 ق . م 
تمدن دره سند 

ح400 ق . م 
ورود آريايى ها 

تمدن رودخانه گنگ 

ح 250 م 
فرمانروايى موريايى و 

فرمانروايى كوشانى 

ح 750 م 
فرمانروايى گوپتا و 

سلسله پاالوا 

ح 1200 م 
سلسله چوال 

ح 1857 م 
دوره مغول 
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هنر و تمدن  شبه قاره ي هند 

  1- عوامل وعناصر شكل گيري هنر شبه قاره هند را توضيح دهد.
  2-  سه دوره ي هنر وتمدن شبه قاره ي هند را نام ببرد.

   3-  نمودارها وآثار هنري را در دوره پيش از آريائيان شرح دهد.
4-  ويژگي هاي هنر اسالمي هند را شرح دهد.

هنر و تمدن شبه قاره هند 

سرزمين هند يكي از مناطق مهم تاريخ تمدن بشري است كه روزگاري عرصه ي ظهور چند تمدن عظيم 
و دين بنام جهان بوده است. از اين سرزمين در بسياري از موارد با نام « شبه قاره» ياد مي كنند كه اين خود 

از عظمت اين سرزمين پهناور حكايت دارد.
هنگامي كه در وادي هنر و تمدن از هند نام برده مي شود ناحيه اي وسيع را در برمي گيرد . كه شامل 

كشورهاي كنوني هندوستان، پاكستان، نپال، بوتان، بنگالدش، سريالنكا و بخشي از افغانستان است.
اين سرزمين كه به حق سرزمين عجايب نام گرفته، تاريخي پرنشيب و فراز دارد، اقوام مختلف از نژادهاي 

فصل پنجم
اهداف رفتاري :

پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود :
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گوناگون، با اعتقادات و آيينهاي ديني متفاوت در طول تاريخ به اين سرزمين كوچ كرده يا بر آن هجوم برده اند. 
اما در نهايت همگي پس از دوره هايي از تنش، به نوعي همزيستي آرام و مسالمت آميز و درك چند جانبه 
رسيده اند. برخي از هند شناسان خصلت همزيستي مسالمت آميز و تقريب بين اديان را از ويژگيهاي بارز و 
ممتاز خاك سرزمين هند مي دانند. سير تاريخ اديان و مذاهب در هند، اين سرزمين را از بسياري از تمدنهاي 

ديگر ممتاز مي سازد13. 
هند و ايران از هزاران سال پيش تاكنون وجوه مشتركي داشته اند. تشابهات  بسيار ميان «اوستا»(كتابهاي 
ديني كهن ايرانيان) و « وداها»(كتاب مقدس هندوان) به وجود اصل و منشأ مشترك گواهي مي دهد. تشابه 
بسياري از نام شخصيتهاي موجود در اين كتابها و هويت ايشان از مواردي است كه به هم اصل بودن ايرانيان و 
هنديان گواهي مي دهد. اين ارتباط به حدي نزديك بوده كه قريب به هشتصدسال از تاريخ هند، زبان فارسي، 
زبان علم و ادب به شمار مي رفته و قريب به چهار صد سال زبان رسمي هند بوده است. بسياري از آثار هنري 
و ميراث فرهنگي هند را نسخه هاي خطي(تصوير1- 5) ديوان هاي شعراي بزرگي چون حافظ و سعدي و 

فردوسي تشكيل مي دهد.
بناهاي تاريخي معروف اسالمي چون «تاج محل» (تصوير 2- 5)توسط مهندسان ايراني طراحي شده و 

با خط زيباي خوشنويساني ايراني آراسته است.             
هنر و تمدن سرزمين هند را به طور اجمال مي توان به سه دوره تقسيم كرد.

الف: دوره پيش از آريائيان
ب: دوره آريائيان                                                      

ج:  دوره اسالمي 
هر سه دوره ي فوق از اعصار درخشان تاريخ شبه قاره هند به شمار مي روند .

الف : دوره پيش از آريائيان
 كهن ترين تمدن مكشوفه شبه قاره هند كه تمدن دره ى  سند است ، قدمت 4500 ساله دارد . از اين جهت 
يكي از قديمي ترين تمدنهاي جهان به شمار مي رود. اين دوره از تمدن هند كه از حدود سال 2500 تا 1500 
پيش از ميالد در اوج شكوفايي بوده از اكتشافات سده  بيستم است. تا قبل از اين اكتشافات باستان شناسي 
كه به كشف دو شهر مهم هاراپا14و موهنجودارو15 انجاميد(تصوير3-5 ) ، محققان از وجود تمدني كهن تر از 

بوستان  مصور  نسخه  صفحات  از  يكى   -  5 -1
سعدى ، كتابت، تصوير و تذهيب شده در هند ، 

دوره اسالمى

2- 5 –تاج محل ، نماى جنوبى ، كتيبه خطى

13. نگرش ديني بر سر تا سر تاريخ تحول هنر هند سايه افكنده است و لذا براي درك هنر شبه قاره نيل به دانش اجمالي 
در خصوص اديان اين منطقه ضروري است.

Harappa .14
Mohenjodaro .15
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تمدن آريايي در منطقه بي اطالع بودند.
 پس از انجام حفاريها و كشف شهر مهم «موهنجودارو» در 1921 ميالدي پرده از وجود تمدني بسيار 
پيشرفته برداشته شد. از ويژگيهاي مهم اين شهرها، وجود نقشه شهرسازي پيشرفته، سيستم فاضالب 
شهري، خانه ها ي دو  تا  سه  طبقه با حياط مركزي، خيابان ها و كوچه هاي منظم وعمود بر هم، انبار 
غله براي توزيع ارزاق، يك استخر وسيع، بناهاي ساخته شده از آجرهاي كوره پز شده 
و باالخره حصار اطراف شهر به بلندي 13 متر را مي توان نام برد ،كه به نظر مي رسد 

شبيه به شهر سوخته در سيستان و بلوچستان مي باشد.
 ظروف سفالي، تنديسهاي سنگي و مسي (تصوير 4- 5) و باالخره مهرهاي كوچكي 
از جنس استاتيت يا سنگ صابون (تصوير 5- 5) از آثار مهمي هستند كه از حفاريهاي 
تمدن دره سند بدست آمده است . بر روي اين مهرها كه اغلب سفيد رنگ هستند، 
نقوش جانوراني چون فيل، گاو كوهاندار، كرگدن، ببر و ... با مهارت ، استادي و آگاهي 

كامل از كالبد شناسي نقش گرديده اند.                  
مطالعه ي نقوش اين جانوران از يك سو ، تبحر هنرمندان 4000 سال پيش را به 
نمايش مي گذارد و از سوي ديگر اشاره اي به وجود انواع جانوران نقش شده در محيط 
زيست انسان هاي آن دوران دارد. همين سندهاي ساكت ولي گويا نشان مي دهد كه 
روزگاري ، در منطقه اي كه اكنون بيابان هاي خشك و شن هاي روان آنرا پوشانده، 

ناحيه ي حاصلخيزي بوده و در آن گياهان و جانوران بيشماري وجود داشته اند.       

3-5 –طرح خيالى موهنجودارو بر اساس يافته هاى 
باستان شناسى ، موزه موهنجودارو

4-5- پيكره ي كاهن شاه ، تمدن دره ي سند موهنجو دارو ، 1700- 2500 ق . م  
سنگ صابون (استاتيت) ، موزه ي ملي پاكستان 

5-5- مهرهاي موهنجودارو،  سنگ صابون ،1700- 2500 ق . م ، پاكستان 
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ب  : دوره آريائيان 
 سلطه ي آريائيان در مناطق شمالي شبه قاره را حدود 1500 ق. م 
تخمين زده  اند. شكل گيري تمدن آريايي مدتي طوالني (حدود هزار 
سال) از 1500 ق . م تا زمان ظهور بودا (566 تا 486 ق.م) به طول 
انجاميد و از اين جهت است كه آثار هنري برجسته اي مربوط به اين ايام 
بدست نيامده است. گر چه منابع مكتوب از وجود هنرهايي چون نقاشي 
ديواري، تزئينات چوبي و آثاري از عاج، نقره، طال و سنگ هاي قيمتي 

خبر مي دهند ليكن نمونه هايي از اين آثار يافت نشده است.
  نخستين آثار ارزنده بدست آمده از دوره حكومت آريائيان(فرمانروايي 
موريايي) را ستونها و سرستونهاي عهد حكومت امپراتور آشوكا(حكومت 
232- 273 ق. م) تشكيل مي دهند. امپراتور آشوكا تحت تأثير تعاليم 
بودا، اين ستونها را درمكانهاي مهمي كه به زندگي بودا مربوط مي شود 
برافراشت. اين ستونهاي سنگي كه تا 10 متر ارتفاع و گاهي تا 50 تن 
وزن داشته اند و به روشي استادانه تراش و صيقل خورده اند. تكنيك 
ساخت اين آثار با روش حجاريهاي هخامنشي و آثار تخت جمشيد 
نزديكي بسياري دارد و مطالعه تاريخ روابط ملل و تحقيقات هنري نشان 
داده است كه اين سر ستونهاي زيبا و معروفترين آنها كه سرستون 
سرنات(تصوير6- 5) نام دارد يا به دست حجاران و معماران هخامنشي و 

يا زير نظر مستقيم آنها، توسط هنرمندان بومي ، ساخته شده اند.
از سده ى سوم قبل از ميالد تا حدود سده ى پنجم وششم ميالدي 
آثار هنري غالب در شبه قاره ي هند را آثار مجسمه سازي و معماري 

بودايي و هندويي تشكيل مي دهند.
اوليـن نـمونـه هاى مـعمـارى بـودايـى استوپـاها16 ، بـودند . استوپا 
(تصوير7- 5) از يك پشته نيم كروي محكم و توپر ساخته مى شد و 
محل نگهداري اشيا  به يادگار مانده از بودا بوده است. بسياري از اين 

 6-5- سر ستون آشوكا (چهار شير وچرخ ) ،  سنگ ماسه ، سده سوم ق . م ، سرنات ، موزه ي 
باستان شناسي ، هند

stupa.16
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بناهاي يادبود در دوره حكومت آشوكا ساخته شده اند و طي مرور زمان در ابعاد بزرگتر بنا شده و به عنوان 
سبك معماري خاص بودايي مورد توجه قرار گرفته اند.

     در زمينه هنرهاي تجسمي، نقاشي هاي ديواري، نقش برجسته هاي سنگي و باالخره تنديس هاي بودا 
(تصوير8- 5) عمده ي آثار هنري بودايي را تشكيل مي دهد.

     آئين هندويي نيز از آئين هاي كهن شبه قاره هند است كه جزء اديان آريايي به شمار مي رود. اين 
آئين به عنوان دين غالب سرزمين هند هنوز رواج دارد و اغلب آثار 
هنري شبه قاره نيز به نوعي با همين دين مرتبط است . بناي معابد،  
تنديس هاي سنگي، فلزي و چوبي، نقش برجسته هاي مربوط به 
خدايان متعدد و نقاشي روي ديوار غارها و معابد آثاري هستند كه 

به وفور در نقاط مختلف هند ديده مي شوند(تصوير9- 5) .
      در آئين هندويي سه ايزد چرخش نظام هستي را به عهده 
دارند كه خدايان اصلي را تشكيل مى دهند و عبارتند از :« برهما» 
ايزد خالق، «ويشنو» ايزد محافظ كائنات و« شيوا» ايزد نابودي 

(تصوير10- 5).
به پرستش دو ايزد (ويشنو و شيوا) و تجليات  معابد هند عموماً 
آنها اختصاص دارند. نماي خارجي اين معابد چنان مملو از تنديس 
خدايان، تصاويري (به صورت نقش برجسته، پيكرتراشي و نقاشي)، 
شرح حال زندگي خدايان و جانوران اساطيري است كه اين معابد 
را به تنديسهاي عظيم و پيچيده اي تبديل كرده اند . به بيان ديگر 
اين معابد تلفيقي از پيكرتراشي و معماري مي باشد(تصاوير11- 5 ) 
معموالً فضاي داخلي آن اندك است و بيشترين تاكيد بر جزئيات 

خارجي است.

7-5- استوپاي بزرگ سانچي ،  سده اول قبل از 
ميالد تا سده بعد از ميالد ، هند

8-5-بوداي نشسته ، سنگ ماسه ،  سده 
پنجم ميالدي ،  سرنات ، موزه ي باستان 

شناسي ،  هند 
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9-5- بخشي از يك نقش برجسته ي سنگي با 
صحنه هايي از زندگي بودا ،  سده دوم ميالدي  

گالري فري ير- واشنگتن 

10-5- شيوا در مقام نتاراجا (رقص كيهاني ) ، سده 10ميالدي ، 
مفرغ 

11-5- معبد خاجو راهو ،  هند ،  حدود سده 10ميالدي 
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دوره ى اسالمي
تا سده هفتم هجري قمري/ سيزدهم ميالدي، آثار قابل مالحظه اي از نفوذ و اختالط فرهنگي ميان 
مسلمين و هنديان به دست نيامده است. از اين تاريخ، با مهاجرت ايرانيان به هند زمينه ايجاد يك فرهنگ 
عظيم فراهم مي شود. انتقال اسالم به هند نيز اساساً توسط ايرانيان صورت گرفت و همراه اين انتقال فرهنگي 
زبان فارسي نيز رواج يافت. فنون كتاب آرايي اسالمي نيز رشد كرد و به اوج خود رسيد به طوري كه برخي از 
زيباترين نسخه هاي خطى نفيس فارسي در شبه قاره هند تدوين گرديده و  تعداد نسخه هاي خطي فارسي 

هند بيش از تعداد نسخه هاي تدوين شده در ايران است.

تأثير فرهنگ ايران بر سرزمين هند در زمينه نقاشي، نگارگري، هنرهاي دستي، فرش و معماري نيز 
بوضوح ديده مي شود. اوج تجلي هنر اسالمي  را كه هنر «هندو- ايراني» نيز ناميده مي شود، مي توان در 

دوران حكومت مغوالن تيموري(1526 تا 1857 ميالدي) مشاهده كرد.

هند به واسطه وجود سالطين و درگيري هاي محلي آنان از نظر سياسي كشوري ناآرام و بي تعادل 
بود اما پس از استقرار مغوالن هند(تيموريان) نظام و قوام فرهنگي خاص يافت. الزم به ذكر است كه لفظ 
«مغول» براي ما ايرانيان، توحش، بي فرهنگي و بربريت را تداعي مي كند در صورتيكه اين لفظ در شبه قاره 
هند همواره با احترام ياد مي شود. مغول هاي هند، بر خالف مغوالني كه به ايران تاختند، پس از گذشت 

حدود دويست سال انسانهايي فرهنگ دوست و هنرپرور گشتند.

 استقرار و قوام اوليه عهد مغول كه توسط بابر، بنيانگذار اين سلسله تا حدي بدست آمده بود در عهد 
حكومت فرزندش همايون شاه،56- 1530 ميالدي تنزل كرد. ولي همين ضعف نظام سياسي سبب رشد 
فرهنگي و هنري گشت  زيرا همايون شاه از وحشت شورشيان به دربار شاه طهماسب صفوي در ايران پناه 
آورد . شاه طهماسب از او به نيكي پذيرايي كرد و براي بازپس گرفتن قدرت از دست رفته از او حمايت كرد.

در زمان اقامت در دربار ايران ، همايون شاه بسيار تحت تأثير هنر ، ادب و فرهنگ صفويه در ايران قرار گرفته 
بود و هنگاميكه با كمك شاه ايران توانست قدرت از دست رفته را بازيابد زمينه مهاجرت هنرمندان ايراني را 

فراهم كرد. از پيشگامان اين مهاجرت بايد از «دوست مصور»، «ميرسيدعلي» و «عبدالصمد» نام  برد.

اين هنرمندان براي پرورش هنرجويان و خلق آثار هنري، به ايجاد كارگاه هاي هنري در دربار همايون 
شاه پرداختند و بدين ترتيب فصلي نوين در فرهنگ و هنر هند آغاز گرديد. قدر نهادن به هنر و هنرمندان در 
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دربار مغوالن هند به حدي بود كه بسياري از هنرمندان و شعراي ايراني به دربار پادشاهان مغول هند جذب 
شدند و منشا خدمات و آثار ارزنده ي فرهنگي و هنري گشتند. موج گرايش به هنر و فرهنگ ايران روز به 
روز گسترده تر مي شد و آثار هنري ارزنده اي خلق مي گشت.پادشاهان  بعدي مغول، چون اكبرشاه(كه 
افزودند.  كيفيت اين هنر  بركميت و  ترتيب  جهانگير شاه و شاه جهان به  گرفته)،  اكبر كبير لقب 
آثار كم نظيري در زمينه هاي نسخ مصور خطي،كتاب هايي چون همايون نامه، اكبرنامه، توزك جهانگيري 
و پادشاهنامه شاه جهان و آثار چوبي، فلزي، سنگي و معماري از اين دوران به جاي مانده است كه در رديف 
برجسته ترين آثار هنري جهان قرار دارند (تصاوير12- 5 تا 16- 5). نسخ خطي دوره ي اسالمي هند اغلب به 
زبان فارسي و خط نستعليق نوشته شده اند. زبان فارسي در حكم زبان ديني مسلمانان هند است همانطوركه 
زبان عربي و خطوط  نسخ و ثلث براي ما ايرانيان فرهنگ اسالم را تداعي مي كند، زبان و خط فارسي نستعليق 
نيز نزد مسلمانان شبه قاره هند نه تنها به لحاظ فرهنگي و ادبي ارزشمند است بلكه از جايگاه خاص ديني 
نيز برخوردار است. پادشاهان مغول كتابخانه هاي عظيمي تأسيس كردند، به اهل قلم سفارش كتاب مي دادند 
و سپس خوشنويسان و تذهيب كاران و نگارگران به تصوير و تزئين اين كتاب ها مي پرداختند. خلق اين آثار 
از يك سو به ترويج خط و زبان فارسي انجاميد و از سوي ديگر زمينه را براي خلق آثار بديع هنري در قالب 
خط، تذهيب و نقاشي فراهم نمود. دوران هنر اسالمي شبه قاره هند در عهد شاه جهان به كمال خود رسيد. 
بناي زيباي تاج محل(تصوير17- 5) مربوط به همين عهد است. اين بنا كه در شهر آگرا واقع است، مقبره 
ممتاز محل همسر محبوب شاه جهان است كه بعدها خود نيز در آن مدفون گشت. اين بنا كه به نمادي از 
عشق شهرت دارد و يكپارچه از سنگ مرمر سفيد ساخته شده، از تاثير عميق هنر معماري ايراني بر معماري 

بومي هند حكايت مي كند. 
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12-5- جهانگير شاه وشيخ صوفي ،نقاشي مغولي ، آبرنگ جسمي روي كاغذ ، هند ، سده يازدهم هجرى 
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الدين  قطب  منار   -5-13
ايبك ، دهلي ،  سده ششم 
هجرى ، سنگ ماسه  سرخ 

ومرمر صاف  

14-5- برگي از اكبر نامه ،  
عهد مغول ،  سده دهم هجرى 
،  هند

15-5-دو صفحه روبرو از قرآن دست نوشته ، 
الهور، سده دهم هجرى ، كتابخانه ى بريتانيا 

16-5-شاه جهان در حال نگهدارى 
يك جواهر ، مرقع شاه جهان
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17-5- نماى كلى تاج محل ، آگرا، هند
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پرسش 
1-   چه مواردي را مي توان به عنوان نشان دهنده ارتباط نزديك ايران وهند ذكر كرد؟با ذكر مثال توضيح 

دهيد.
   2- تمدن هند را به چند دوره تقسيم مي كنند؟ نام ببريد.

   3- شهرهاي مهم ”هاراپا“ و“موهنجودارو“ مربوط به چه دوره اي هستند و چه ويژگي هاي دارند؟
  4- نخستين آثار ارزنده ي به دست آمده از دوره ي حكومت آريائيان درهند چيست ؟ توضيح دهيد.

  5- اولين نمونه هاي معماري بودايي چه نام دارند وكاربردشان چه بوده است ؟
  6- معابد هند داراي چه خصوصياتي هستند؟

  7- انتقال اسالم به هند از چه طريق صورت گرفت ؟توضيح دهيد.
  8- اوج تجلي هنر اسالمي هند مربوط به چه دوراني است ؟چرا؟

  9- سه تن از هنرمندان ايراني پيش گام مهاجرت به هند را نام ببريد.
10-  چند نمونه از آثاربر جستهُ نسخ خطي مصور كارشده در زمان پادشاهان مغول را نام ببريد.

  11- دوران هنر اسالمي هند درعهد كدام پادشاه به كمال خود رسيد؟ يكي از مهم ترين آثار اين دوره را 
ذكر كنيد.



فصل ششم 
هنر و تمدن چين و ژاپن  چين معاصر 

ح 2000 ق . م 
دوران نو سنگى 

ح 1000 ق . م 
سلسله شانگ 

ح 400 ق . م 
سلسله زو (چو ) 

ح 220م 
ى  ها سلسله 

چين و هان 

ح 550 م 
سلسله هاى ششگانه 

ح950 م 
تانگ  سلسله 

و 5 سلسله 

ح 1300 م 
سلسله سونگ 

ح 1400 م 
سلسله يوآن 

ح1650 م 
سلسله مينگ 

ح 1911 م
سلسله چينگ 
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هنر و تمدن چين و ژاپن فصل ششم

اهداف رفتاري:

 1-  تفكر و هنر غالب در نظام فكري مؤثر در هنر چين را شرح دهد.
         2-  عوامل وعناصر تشكيل دهنده ي هنر كهن  شرق دور را شرح دهد.

         3-  هنر سلسه ي ميانه وچين متأخر را شرح دهد.
         4-  ارتباط هنر چين را با ديگر هنر ها (ايران ) به اجمال توضيح دهد.

         5-  هنر وتمدن ژاپن را به اختصار شرح دهد.

هنر و تمدن چين 

شرق دورمتشكل از كشورهايى است چون چين،كره و ژاپن كه كمابيش داراى فرهنگ و هنرى نزديك 
به هم هستند. دوران تاريخي فرهنگ و تمدن چين به حدود هزاره دوم قبل از ميالد مي رسد و با سلسله 
شانگ قطعي و مستند مي شود. اكتشافات باستان شناسي به وجود تمدن و حكومت منسجمي در دشتهاي 
اطراف رودخانه زرد يا هوانگ هو(جوانگ جو) در شمال و شمال شرقي چين گواهي داده است. هنر چين از 
جمله هنرهاي شاخص جهان است كه از دير باز هويت خاص چيني خود را حفظ نموده است. چين به خاطر 

پس  از پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود :
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اختراعات ارزنده اي چون تهيه ابريشم از پيله ي كرم ابريشم، ساخت ظروف چيني بسيار مرغوب، كاغذ و نيز 
صنعت چاپ شهرت بسيار دارد.       

تفكر و هنر غالب چين در طول تاريخ تحت تأثير سه نظام فكري و اعتقادي يعني تعاليم « الئوتسه17»، 
«كنفوسيوس18» و « بودا 19» شكل گرفته است.

1– قدمت تعاليم تائو به 604 قبل از ميالد و به دوران سلسله «چو» باز مي گردد. بنيانگذار اين تفكر 
شخصي به نام الئوتسه بوده كه جز يك كتاب كوچك تحت عنوان « راه و قدرت هاي آن»(دائو دجينگ) از 

وي چيزي به جاي نمانده است. تعاليم عرفاني الئوتسه مربوط به يگانگي با نيروي اليزال جهان است. 
2 –  كنفوسيوس در سال 551 قبل از ميالد در دوران سلسله چو ديده به جهان گشود. تعاليم او ضمن 
تأكيد بر جنبه هاي اخالقي متوجه ايجاد تحوالتي در جهت بهبود ساختار اجتماعي و نظام حكومتي بود. 

كنفوسيوس را بيشتر مي توان يك مصلح فيلسوف دانست.
3 - «بودا» شاهزاده اي هندي بود كه درسده ى ششم قبل از ميالد در هند متولد شد، در همان سرزمين 
به ترويج تعاليمش پرداخت و همانجا نيز جان سپرد. تعاليم بودا كه بر مبناي تعاليم زيستي و صلح انديشي 
استوار بود، در فاصله چند سده در ميان اقوام ، ملل و فرهنگ هاي مجاور مقبوليت وسيع يافت. جاده ابريشم 
در انتقال اين آيين و هنرهاي ناشي شده آن نقش مهم و حساس ايفا كرد . از طريق همين شبكه راه بود كه 
فرهنگهاي گوناگون شرقي و غربي با يكديگر آميخته و انعكاس آن را مي توان به بهترين نحو در آثار هنري 

دوره بودايي كه از سده اول ميالدي به بعد وسعت و شوكت يافت ، مشاهده كرد.
مهم ترين هنر چيني خوشنويسي و نقاشي است. با شكل گيري سلسله هاي پنج گانه و سلسله سونگ 
مهم ترين دوران عصر طاليي فرهنگ، شعر و هنر چيني با به وجود آمدن طريقت چيني موسوم به «چان» 
همراه با تأسيس هنركده نقاشي، تحول شگرفي در نقاشي منظره سازي به ويژه طومارهاي آويختني يا 
كادرهاي عمودي پديد آمد. همچنين در اين دوران پيكره هاي چوبي با شكوه و غيررسمي با توجه به 
ظرافت هاي اجرايي ساخته شد. آئين "چان" تلفيقي از تعاليم زيستي بودا و افكار الئوتسه يا به عبارتي تلفيقي 
از تعاليم تائوئيزم و بودايي است كه توجه خاصي به طبيعت دارد و زمينه ساز مهم ترين تجربيات هنري نقاشي 

در زمينه منظره سازي است. اين آيين امروزه بيشتر با واژه ژاپني آن يعني "ذن" بكار گرفته مي شود.

Lao-TZE017
CONFUSIOUS018

BUDDHA019
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 ”خوش نويسي“ در سنت هنري چين واالترين جايگاه را دارد، از اين رو آموزش خط به عنوان يك پديده 
تربيتي بنيادين از دوره كودكي آغاز مي گردد .يك فرد چيني اهل فرهنگ مي بايست همواره توان خويش را 
در خوش نويسي حفظ مى كرد تا بتواند آن را به اثبات برساند . اهميت خوش نويسي به حدي بوده كه حتي 
محققان و اهل علم براي احراز يك مقام رسمي دولتي مي بايست امتحان خوش نويسي را با موفقيت پشت 

سر مي گذاشتند و در غير اين صورت به مسند مورد درخواست گمارده نمي شدند. 
   ابزار خوش نويسي چيني عبارت از قلم مو، كاغذ، مركب و سنگ مركب بودند و اين هنر از كهن ترين 
هنرهاي چين است. اين هنر با تعاليم الئوتسه، ارتباط مستقيم دارد. بر اساس اين تعاليم ، حركت قلم 
مي بايست داراي تمام نيروهاي حيات بخش جهان و كيهان شامل نيروهاي نهان در كوهها، رودخانه ها و 
صخره ها، درختان ، حشرات و ديگر جانداران باشد. هنرمند مي بايست با تمرين بسيار بتواند با جزئي ترين 
حركات، فشار ،  نرمي و كشش قلم مو قادر به القاي نيروهاي مذكور باشد. او در طي اين رياضت طوالني نه 
تنها به شناخت قواي طبيعت دست مي يابد بلكه به شناخت حقيقت خويش نيز نائل ميگردد. او به هنگام 

خلق يك اثر خوش نويسي و نقاشى را به نمايش مي گذارد. (تصوير 1-6  الف و ب )

1-6ـ  بـ  نقاشى و خوش نويسى ، هسووى ، 1593-1521 ، چين 1-6ـ  الفـ  ادوات نقاشى و خوش نويسى 
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 آثار خوش نويسي در سراسر چين به عنوان يك سنت فرهنگي ملي به صورت خطوط تزئيني بر سر در 
و ديوار معابد، غارها، سينه ي كوه ها و عنصري از عناصر نقاشي ديده مي شود و رواج كامل دارد . ”نقاشي“ در 
چين نزديكي بسياري با خوشنويسي دارد. ابزار هر دو يكي است و زمينه كار نيز كاغذ يا ابريشم است. طبيعت 
از موضوعاتي است كه بسياري از نقاشان را تحت تأثير خود قرار داده، نقاش اصيل چيني هيچگاه به تقليد از 
طبيعت نمي پردازد چرا كه مقصود او چيزي وراي ظاهر طبيعت است. او به يگانگي با روح و جوهر طبيعت 
مي انديشد و مي كوشد تا با ايجاد فضاهايي به كمك حركت مواج قلم مو و با حداقل پرداختن به جزئيات، 

تخيل خود را از طبيعت تصوير نمايد.
 وقتي به يك نقاشي منظره ي چيني نگاه مي كنيم عظمت طبيعت را بدون نياز به مشاهده جزئيات حس 
مي كنيم. كوهها، رودها ، درختان و ... همه با آن نيروي ذاتي خود در تصوير حضور دارند. انسان ها اغلب چون 
ذرات ناچيزي در گوشه و كنار ديده مي شوند. اين نوع تصويرگري با تعاليم الئوتسه كه انسان را در قياس با 

عناصر طبيعت عنصري كوچك و حقير مي داند، هم سويي و همنوايي كامل دارد.(تصوير2- 6) 

3-6-بوديساتوا ، پيكره چوبى نقاشى شده ، سده 12 و 13 ميالدى ، چين2-6- نقاشى منظره ، چين
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حجم زيادي از هنر ديني چين را آثار بودايي تشكيل مي دهد. معبد - غارها، نقاشيهاي روي ديوار و طاق 
پرستشگاه ، تنديسها و شمايلهاي چوبي، گلي و سنگي بي شمار با مضامين بودايي در جاي جاي اين كشور 

وسيع پراكنده است(تصوير3- 6). 

هنرچين باستان(از هزاره دوم قبل از ميالد تا سده ى ششم ميالدي)
 پس از گذراندن عصر نوسنگي ، دوران تاريخي چين از سلسله شانگ شروع و تا پايان دوران شش پادشاهي 
را در بر مي گيرد . بر اساس يافته هاي باستان شناسي قديمي ترين تنديسهاي بدست آمده ، مجسمه هاي 
كوچكي از جنس سفال بسيار مرغوب(نزديك به چيني) و يا پيكره هاي كوچكي از جنس سنگ يشم سبز 
يا مرمر سفيد است . بسياري از اين تنديسها در مقبره ي پادشاهان سلسله شانگ يافت شده كه از آيين به 
خاك سپارِي لوازم و اشياء مختلف ، همراه با مردگان در آن عصر حكايت مي كند . همچنين پيكره ها و ظروف 

مفرغيني كه از نمونه ي بارز آن مي توان به گوانگ20 اشاره كرد نيز وجود دارد(تصوير4- 6). 
در اواخر دوران سلسله شانگ و شروع سلسله «چو» آثار مفرغي با ايجاد برخي تغييرات در شكل آن ها ساخته 
شد و سنگ يشم ارزش بيشترى يافت  و در آن ها توجه خاصي به گرايشات آييني(الئوتسه و كنفوسيوس)پديدار 
شد(تصوير5- 6). در دوران سلسله «چين»21 بنياد رسمي و نظام حكومتي منسجمي برقرار و همچنين خط و 
سكه يكسان و شبكه اي از راه ها احداث و براي استحكام بخشيدن قلمرو حكومتي ديوار عظيم چين ساخته 

شد(حدود سده دوم ق. م).
 از آثار منحصر به فرد سلسله چين ارتش سفالين در ابعاد طبيعي است(تصوير6- 6). با روي كار آمدن 
سلسله « هان» با برقراري مجدد نظام حكومتي و آيين كنفوسيوس شهرهايي با ساختار چهار جهت اصلي و 
ايجاد كاخ هايي با شكوه با ديوار نگاره هاي مجلل پديد آمد و بر اساس آثار باستان شناسي بدست آمده از مقابر 
بزرگ پادشاهي يا خاندان سلطنتي، مانند پارچه هاي ابريشمي نفيس(تصوير7- 6)، بخورسوزهاي مفرغي با 
تزئينات مرصع و با اختراع كاغذ(حدود 105 ق. م) اولين بازتاب عناصر هنر متعالي منظره پردازي چيني(كوه 

و آب) گسترش يافت.
     شكل گيري دوران شش پادشاهي در سده سوم ميالدي با نفوذ تعاليم بودا، اصول شش گانه22 نقاشي 

4-6-گوآنگ با شكل جانورى ، سلسله شانگ ، 
سده 12 يا 11 ق . م ، مفرغ

5-6- حلقه بى ، سنگ يشم ، شى مقدس مردگان ، 
سده چهارم و سوم ق . م

 guang .20 ظروف مفرغين با درپوش بزرگ، به هيبت جانوري، داراي تزئينات چهار گوش
21. نام كشور چين نيز از همين سلسله بر گرفته شده است.

22. 1- يگانگي با روح و جوهر طبيعت  2- روش هاي بكار گيري قلم مو  3- وفاداري به شكل ظاهري اشياء
4- هماهنگي و همساني كاربرد رنگها  5- طرح ريزي صحيح در بكارگيري عناصر  6- انتقال تجربه گذشتگان 
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چيني تدوين و نوعي روش اجراي نقاشي با مركب بر كاغذ گسترش يافت. از ديگر آثار بدست آمده مي توان 
به طومارهاي ابريشمي يا كاغذي كه براي نگارش با نقاشي استفاده مي شد اشاره كرد.                  

الزم به ذكر است كه هنر بودايي در سده هاي نخستين خود عاري از هرگونه شمايلي است. در اين دوره 
هيچ مجسمه اي از بودا بدست نيامده و همواره به صورت نمادها و نشانه هاي خاص از او ياد شده است.              
با گسترش آيين بودايي و همزمان با اوج گيري داد و ستد ملل و اقوام از طريق جاده ي ابريشم سنن ديني 
هم از يكديگر تأثير پذيرفتند. هنرمندان با آثار هنري اقوام ديگر آشنا شدند و از يكديگر بهره گرفتند و روش ها 
آموختند. رفته رفته تصوير كردن "بودا" و ساختن شمايل هاي او رواج يافت. از حدود سده ى اول ميالدي 
ساخت شمايلهاي "بودا" اشاعه يافت و با گسترش جغرافيايي آيين بودايي نه تنها بر تعداد تنديس هاي بودا 

افزوده شده بلكه ابعاد مجسمه ها نيز رشد كرده است.

6-6- سپاه سفالين رنگ شده شي هوانگ دي ، دفن شده در گودال ،  سلسله ي چين -210 ق . م ، بلندي پيكره ها حدود 177سانتي متر 

نقاشى    ، جنازه  تشييع  7-6-پرچم 
روى ابريشم ، آرامگاه سلسله ي هان ، 

168 ق . م. 
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شناخت كالبدشناسى ، شكل ، رنگ ، بافت و غيره در هنر چين در سطح عالي بود به طوري كه تجربيات 
ديگر فرهنگ هاي مرتبط را دربرمي گرفت (تصوير 3 – 6). تنديسي از هنر مجسمه سازي و نقاشي كه حاصل 

بيش از هزار سال تجربه هنري است.

هنر سلسله هاي ميانه(كالسيك)
  اين دوره شامل سلسله هاي تانگ ، سلسله هاي پنج گانه و خاندان سونگ مي باشد. با گستره جغرافيايي 
چين در زمان سلسله تانگ اديان مختلفي چون بودايي ، مسيحي ، زرتشتي و اسالمي پديدار شدند. از آثار 
برجسته اين دوران مي توان به بوداهاي عظيم الجثه بي شمار در غارهاي هزار بوداي نواحي مختلف چين اشاره 

كرد (تصوير 6-8 ).                   
 در اين دوره نمونه هاى بسيار ديگرى به دست آمده است .  از جمله :آثار نوشتاري، طومارهاي امپراتوري، 
معابد باشكوه چوبي همراه با نقاشي و ديوارنگاري ، پيكره هاي مفرغي، بناهاي آجري هفت طبقه موسوم به 
پاگودا 23(تصوير9- 6 الف و ب) ، پيكره هاي غاري بزرگ و پيكره هاي صخره اي ، تنديس هاي گلي رنگ 
شده به ويژه اسب24  (تصوير10- 6) ،تصاوير بودا در بهشت(تصوير11- 6) و منظره هاي تك رنگ بر ابريشم 

(تصوير12- 6).

8-6- بوداهاي عظيم الجثه ، 
غارهاي هزار بودا ،  سلسله ي 
بلندي  م   670-680  ، تانگ 

15 متر ،  چين 

pagoda  .23
24. اسب در فرهنگ چين همان ارزش گاو در فرهنگ خاورميانه را دارد.
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9-6- الف –پاگودا ،  ينيگ شيان ،  1056 ميالدى  ، چين 

10-6- اسب سفالين لعاب دار، سده 9 و 8 ميالدى، بلندي50 سانتي متر 9-6- ب - پالن و برش عرضى پاگودا
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چين متاخر
        دوره چين جديد شامل سلسله هاي يوآن، مينگ، چينگ و دوره معاصر(جمهوري چين) مي شود. اين 
دوره تاريخي با تسلط مغولها بر چين از سده سيزدهم و چهاردهم ميالدي آغاز شد و حاكمان جديد تالش 
كردند فرهنگ غني چين را جذب كنند . از مهم ترين تحوالت هنري اين دوران مي توان به شكل گيري مكتب 

بن رن با حضور شخصيت هاي علمي، ادبي، فرهنگي كه به نقاشي مي پرداختند اشاره كرد.
عمده نقاشي هاي اين مكتب كه بر كاغذ ترسيم مي شد شامل كوه هاي رفيع، آبشار، جنگل ها، رودخانه ها، 
كاج هاي گره دار، تك چهره ها، اسب ، پرنده، گل و .... بود . ولي غالب ترين موضوع نقاشي به «خيزران» 25توجه 

دارد( تصوير13- 6).
دوران مينگ شامل سده هاي چهاردهم تا هفدهم، دوران شكل گيري پايتخت رسمي چين در شهر پكن و 
ساخت شهر ممنوعه(بي جينگ) 26  (تصوير 14- 6)است.  دوران بازآفريني هنرهاي پيشين، تمايل به تزئينات، 

25. خيزران در فرهنگ چين معادل اصيل زاده در نظر گرفته مي شود كه در مقابل سختي ها خم مي شود اما هرگز نمي  شكند.
26. بي جينگ:  محل اقامت امپراتور

12-6- مسافران در ميان كوه ها ورودها ، فان كو آن، 11-6- بهشت آميتابها ، نقاشي ديواري غار تون هوانگ ،  سلسله ي تانگ ، سده  9 ميالدى ، چين 
سلسله ي سونگ ،  سده 11ميالدى ،طومار عمودي 

مركب  و رنگ روي ابريشم 


