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13-6- منظره ي كوهستاني ، هوا نگ كونگ وانگ ، سلسله ي يو آن ،  طومار افقي ، مركب روي كاغذ 

14-6- قصر امپراتور ،  شهر ممنوعه ،  سلسله هاي مينگ وچينگ ،  سده  17 م ، چين 
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چيني سازي(وسايل زندگي و مبلمان)(تصوير15- 6) و شكل گيري منظره پردازي آبي و سبز(تصوير 6-16) 
و حضور هنرمندان زن در امپراتوري چين است.

در دوره چينگ (سده 17 تا 20 ميالدى) زمينه تجارت و تبادل فرهنگي و صادرات به اروپا با مهم ترين 
دوران تاثير گذاري بر سبك روكوكو مطابقت دارد(تصوير 17- 6). مهم ترين تحول نقاشي در اين دوران، تاكيد 
بر ضربه هاي قلم مو و حذف فضاهاي مه آلود در نقاشي است كه شاهد آثاري با وضوح بيشتر هستيم و در اين 

آثار بيشترين تاكيد بر پيش زمينه و كادر افقي به جاي كادرهاي  عمودي سابق  مي باشد.

ايران و چين 

ايران و چين از ديرباز از طريق جاده ابريشم با يكديگر مرتبط بوده اند و گروه هاي زيادي از ايران بزرگ و 
آسياي ميانه به چين مهاجرت كردند و در آنجا رحل اقامت افكندند . ايالت شين جيانگ (سينك يانگ) 
در شمال غربي چين موطن اين جمعيت مسلمان است. البته مسلمانان ديگري هم از راههاي دريايي 
و مسيرهاي متفاوت به چين وارد شده اند. لذا تأثيرات اسالم را تقريباً در اكثر مناطق چين مي توان 

مشاهده كرد. 

       
       
       
      
       
     

قرمز،   الكل  الك  روكش   با  چوبى  15-6-ميز 
سلسة ي مينگ ،  ،سده  15 م 

16-6-گلدان چينى زير 
لعابى ،سده 18 ميالدى ، 30 
سانتى متر ، سلسله چينگ
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شهرهاي مهم و تاريخي كه كاشغر و ختن در ايالت داراي آثار معماري ارزنده اي است كه با سبك 
معماري و كاشيكاري ايراني و با الفاظ فارسي آراسته شده اند (تصوير18-6). مسلمانان چيني تحت تأثير 
فرهنگ و مذهب ايران تعداد زيادي از واژه هاي فارسي را خصوصاً در مضامين مذهبي بكار مي برند. واژگانى 
چون آبدست (وضو) ، بانگ نماز (اذان) ، نماز بامداد (نماز صبح) ، نماز پيشين (ظهر)، نماز ديگر (عصر)، نماز 

شام (مغرب)، نماز خفتن (عشاء) و ... مى توان اشاره كرد .
ايران نيز از بسياري جهات از هنر چين خصوصاً ساخت و تزئين ظروف چيني و نقاشى دوران مغول تأثير 

پذيرفت. چين هنوز هم پس از گذشت قرون و اعصار به ساخت ظروف چيني ظريف و زيبا شهرت دارد.

پرسش

1- تفكر وهنر غالب چين تحت تأثير چه نظام هاي فكري شكل گرفته است ؟
2- تفكر تائو را توضيح دهيد.

3- كنفوسيوس كه بود؟
4- جاده ي ابريشم چه تأثيري در هنر چين گذاشته است ؟

5- آيين چان چيست ؟ چه تأثيري در هنر چين گذاشته است ؟
6- خوش نويسي در چين با چه تعالمي ارتباط مستقيم دارد؟ توضيح دهيد.

7- برخورد نقاش اصيل چيني با طبيعت چگونه است؟
8- دوران تاريخي چين با كدام سلسه آغاز مي شود؟ قديمي ترين آثار به دست آمده اين دوران چيست ؟

9-چه اتفاقات مهمي د ر اواخر دوران سلسه ”تانگ ” وشروع سلسه "چو" در هنر چين روي داد؟
            10- ديوار چين در كدام سلسه ساخته شد؟ديگر كارهاي مهم اين سلسه را ذكر كنيد.

            11- چگونه ساختن شمايل بودا درچين رواج يافت ؟
            12- هنر سلسه ي ميانه ي چين را به اختصار توضيح دهيد.

            13-  ويژگي هاي مكتب "بن رن" را توضيح دهيد.
            14-  مهم ترين تحوالت نقاشي چيني در دوران چينگ چيست ؟
           15-  اسالم از چه طريق در هنر چين اثر گذاشت ؟ توضيح دهيد؟

شده  نقاشى  سفيد  چيني  بشقاب   -6-17
رولعابي شفاف ،  سلسه ي چينگ ، حدود 1700 

ميالدى ، چين 

غرب    ، تورفان  ي  ناحيه    ، منارامين   -6-18
تركستان چين ،  سده 18م ،  چين 



ژاپن
دوره جديد 

ح9000 ق . م 

ح 200 ق . م
 فرهنگ جومون 

ح300 م 
دوره يايويى 

ح 650 م 
دوره آسوكا 

ح 800 م 
دوره نارا 

ح 1200 م 
دوره هيان 

ح 1400م 
دوره كاماكورا 

ح 1550 م 
دوره موراماچى 

ح 1620 م  
دوره موموياما 

ح 1868 م 
دوره ادو 
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ژاپن

  فرهنگ و تمدن ژاپن حاصل دوره هاي متمايز و مستقل همراه با دوران برخورد و تأثيرپذيري هنري 
و فرهنگي از ديگر مناطق است. فرهنگ و هنر ژاپن 
با سپري كردن دوران طوالني عصر نوسنگي تا سده 
هفتم ميالدي و سپس با تأثيرپذيري از هنر چين و كره 
در حد فاصل سده هفتم تا شانزدهم ميالدي و نفوذ 
اروپا از سده شانزدهم تا سال 1868 (سده نوزدهم) 
خصوصيات ذاتي خود را در سادگي شكل و طرح با 
حفظ و حراست از زيبايي و ظرافت طبيعت بيان كرده 
است. الهام از نگرشها و تفكرات فرهنگ هاي خارجي 
كه  همواره زمينه اي براي پيشرفت بودند ، باعث شد تا 
هنرهاي زيبا با عناصر تزئيني بصورت استادانه پااليش 
گردد. از اين رو در دوره هاي متفاوت نگرش بر طبيعت 

تجديد گشته و تكامل يافته است .
تپه هاي  با  آغازين  دوران  هنري  آثار  نخستين 
تدفيني(كوفان يا كوفون) كه با رديف هاي استوانه اي 
شكل  با  معموالً  كه   (6 گلي(هانيوا)(تصوير19- 
چنين  هم  و  شد  مي  ساخته  خانه  و  جنگجويان 
با  ساختمان هاي چوبي اوليه و شكل گيري مذهب 
ژاپني (مرسوم به آئين شين تو يا طريقت خدايان)آغاز 

شد(تصوير 6-20).

19-6- هانيوا ، پيكره جنگجو ، سفال ، حدود 123 
سانتى متر ، سده 5 و6 ميالدى ، ژاپن 
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دوره ى باستان
در اين دوره ورود آئين بودا و به كارگيري حروف چيني انديشه نگار(ايدئوگرام) همراه است. از مهم ترين 
تاالر  ويژه  به  چوبي  كاخ هاي  ايجاد  و  بودايي(هوريوجي)  زيارتگاه هاي  ساخت  دوران  اين  هنري  ميراث 
زرين(كوندو)(تصوير21- 6)كه با نقاشي هاي ديواري و پيكره هاي مفرغي بودايي تزيين شده اند(تصوير22- 6)  

همچنين به شهرسازي با الگو پايتخت سلسله تانگ و ساخت تنديس هاي بزرگ بودا مي توان اشاره كرد.
    نخستين ميراث هنر محلي ژاپن در دوره هيان با ايجاد مدارس اشرافي، شكل گيري ادبيات ژاپن، 
داستان بلند طوماري ِگنجي همراه با نقاشي هاي تصويري، روايتي، تزييني ژاپني با نوعي يكسان سازي 
زمينه و پس زمينه(تصوير23- 6) و ساخت تاالر ققنوس به دليل شباهت به پرنده بزرگي در حال پرواز پديد 

آمد(تصوير24- 6).

20-6- عمارت اصلي معبد ايزه (ايسه) ، آيين شين تو ، چوب ، بازسازى سده بيستم ميالدى ، ژاپن 

21-6- عمارت طاليي ، هور يوجي كوندو ، نارا ، 
سده 7 ميالدى ، ژاپن
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22-6- تثليث (سه گانه مقدس) واكاشى ، هوريوجى ، مفرغ ، سده 7 و اوايل 8 ميالدى ، ژاپن

23-6- صحنه اي از فصل كوچك داستان گنجي ، مركب ورنگ روي كاغذ ، دوره هيان 
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       دوران جديد با تاثيرپذيري از فرهنگ چيني(كاماكورا) و ساخت معابد جديد بودايي و شكل گيري 
آئين ذن ژاپني با تاثير از فلسفه "چان"(طريقت چيني) و آداب سامورايي و تنديس هاي چوبي رنگ آميزي 

شده(تصوير25- 6) و مجموعه نقاشي هاي سوزاندن كاخ سانجو (تصوير26- 6)مي باشد.
پس از اين دوران با ورود سالح هاي گرم و شكل گيري قدرت هاي محلي و تاثيرپذيري از ميراث هنري 
سونگ شيوه نقاشي با مركب و باغ هاي نامنظم و مراسم چاي پديد آمد(تصوير27- 6). دوران جديد 
(موماياما) به لحاظ شرايط اجتماعي و درك زيبايي شناسي ژاپني قلعه ها و دژهاي  ژاپني براي تثبيت 
موقعيت حكومتي پديد آمد و همچنين توجه به باغ هاي هلو  و تدوين مراسم چاي، سنت گل آرايي، تزيينات 
هنري، نمايش هاي سنتي كابوكي، چاپ نقش هاي چوبي(باسمه) به صورت تك رنگ و يا چند رنگ(زربفت)

شكل گرفت كه اين چاپ نقشها مهم ترين تاثير را بر هنر سده 19 اروپا گذاشت(تصوير28- 6) . 

24-6- عمارت ققنوس ، اوجي ،  سده  11ميالدى ،  ژاپن  

دوران نوين
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25-6- كاهن ،  چوب نقاشي شده ،  سده 13 ميالدي ،  نارا ،  ژاپن 

26-6- سوراندن كاخ سانجو ،  بخشي از طومارافقي بزرگ (حدود  7متر ) ، مركب روي كاغذ 
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پرسش 

نخستين آثار هنري دوران آغازين ژاپن را ذكر كنيد. 1 -
مهم ترين ميراث هنري دوره ي باستان ژاپن را نام  ببريد. 2 -

نخستين ميراث هنر محلي ژاپن در دوره ي ”هيان ” چگونه پديدآمد؟  3 -
شكل گيري آيين ذن ژاپن تحت تاثير  چه فلسفه اي صورت گرفت ؟ 4 -

5-   در دوران جديد ( مومو يا ما ) ژاپن ، چه هنرهايي شكل گرفت؟

27-6- سن نوريكيو ، اتاق چاى (نماى داخلى) ، معبد ميوكيان ، كيوتو ، دوره موموياما ، 
ژاپن

28-6- غروب ، سوزوكي هارا نوبو ، چاپ چوبى ، سده  18ميالدى



فصل هفتم 
هنر و تمدن ايران اسالمىـ  معمارى 
مساجد كشورهاى اسالمى 

جاليريان
مغول 

سربداران 
چوپانى ها 
مظفريان 
ايلخانيان 

و  تيمورى 
مغول 

خوارزمشاهيان 
سلجوقيان

آل بويه 
غزنويان

 آل زيار 
سامانيان 
صفاريان 
علويان 

سده 1 ه . ق (7 م ) 
صدر اسالم 

سده 2 ه . ق (8 م )
امويان 

سده 7 ه . ق (13 م )
عبا سيان 

سده 9 ه . ق (15 م )

سده 11 ه . ق (17 م )
صفويه 

سده 12 ه . ق (18 م )
افشاريه و زنديه 

سده 13 ه . ق (19 م )
قاجاريه 

سده 14 ه . ق (20 م )
جمهورى اسالمى 

پهلوى 
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هنر وتمدن ايران اسالميـ  معمارى 
مساجد كشورهاى اسالمى

هنر و تمدن  اسالمي

فصل هفتم

اهداف رفتاري:

1- هنرهاي اسالمي را نام ببرد.
2- نمونه هاي شاخص وگوناگون معماري جهان اسالم را شرح دهد.

3- نمونه هاي گوناگون وسبك هاي مختلف معماري اسالمي ايران را شرح دهد.
4- مشابهت ها وتفاوت هاي معماري كشورهاي اسالمي را با ايران توصيف نمايد.

5- انواع سبك هاي نگارگري ايراني را نام ببرد وشرح دهد.
6- شاخص ها ومصاديق به كارگيري هنر ايراني را باهم مقايسه وتفاوت ها وشباهت ها را توصيف نمايد.

اسالم در اوايل سده هفتم ميالدي در حجاز يا عربستان، در جنوب غربي آسيا شكل گرفت. در سال 622 
ميالدي با هجرت حضرت محمد(ص) از مكه به مدينه، تاريخ اسالمي آغاز و هجرت پيامبر اكرم به مبدأ تاريخ 

اسالم بدل شد.
هدف هنر اسالمي بيان وحدت است. هنرمند مسلمان، وحدت را در كمال صورت و شكل هنر ديني 
جستجو مي كند. اشكالي كه بار معنايي رمزپردازانه و نمادين دارند، هنر اسالمي هنري غيرواقع گراست كه 

پساز پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود :
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توجهي به ظاهر عيني طبيعت ندارد و مي كوشد تا از طبيعت گذر كند و جهاني فرا خاكي را، به تصوير 
درآورد(تصوير 1- 7). 

تمدن و فرهنگ اسالم ، در پرتو عوامل مشترك زباني ، ديني ، اعتقادي و فكري ، واجد روحي يگانه 
گشت، آهنگي مستقل يافت و از وراي اين يگانگي ، هنر اسالمي زاده شد.

هنرهاي اسالمي، شاخه هاي هنري گوناگوني را دربرمي گيرد . هنرهاي اوليه اسالمي منحصر به معماري، 
سفالگري(تصوير 2- 7)، پارچه بافي(تصوير 3- 7) و كنده كاري روي چوب و عاج(تصوير 4- 7) بود ، اما به 
زودي هنر كتاب سازي، كتاب آرايي، نگارگري، قالي بافي، فلزكاري و موسيقي نيز در دوره هاي تاريخي اسالمي 

رونق يافت. 
در كشورهاي اسالمي، معماري و ساير هنرها رشد قابل توجه يافت و نوآوري هايي را بوجود آورد. اين 
تحوالت گاه روش و سياق  محلي را پيش گرفت و گاه مشخصا از شيوه ها ي هنر ايراني تاثير پذيرفت كه در 
اينجا به اختصار به معماري اسالمي در ديگر كشورها اشاره و سپس به معماري ايران از صدر اسالم تا دوران 

معاصر، مي پردازيم.

2-7- كوزه زرين فام ، اوايل دوره اسالمى ، بلندى 28/2 سانتى متر1-7- مراسم حج ، مكه مكرمه
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معماري فلسطين و سوريه
در دوران اموي معماري سنگي رواج يافت. در سوريه مركز حكومت امويان، بسياري از عناصر معماري 
رومي و بيزانس كه پيشتر در آن منطقه متداول بود، به معماري مساجد و كاخ ها راه پيدا كرد. بدنه ي اكثر 
مساجد سوريه از سنگ ساخته شده، پوشش سقف ها شيرواني است و قوس هاي نيم گرد و رواق هاي حول 
مساجد يادآور كليساهاي بيزانس است. كاخ هاي اين دوره از نقشه قلعه هاي نظامي الگو گرفته و مملو از 
تزئينات گچ بري، موزاييك كاري و نقاشي ديواري است. از مهمترين بناهاي اين دوره مي توان به "قبه الصخره" 
در بيت المقدس(فلسطين) (تصاوير 5- 7)، "مسجد جامع دمشق" (تصوير 6- 7) و "كاخ عمرا" و "الحير" 

(تصوير 7- 7)اشاره كرد .

دوره  اوايل   ، هندسى  طرح  با  پارچه   -7-3
اسالمى 

4-7- ظرف كنده كارى شده از جنس عاج (جعبه آرايش) ، حدود 357 هجرى،  
بلندى 15 سانتى متر
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6-7- مسجد جامع دمشق ، موزاييك كارى ، فضاى داخلى5-7- قبه الصخره (گنبد سنگى) ، بيت المقدس ، 6- 5 هجرى

7-7- قصر الحير ، دروازه شرقى ، اوايل سده دوم هجرى
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معماري عراق
در دوران عباسيان عراق مركز حكومت اسالمي بود. در اين دوره ، بناهاي آجري رواج يافت و پوشش 
گچي براي تزئين  بنا به اشكال گوناگون مورد استفاده قرار گرفت. ساخت پوشش هاي گرد (طاقها و طاق 

نماهاي ضربي) در اين دوران نشاني از  باززايي سنت كهن طاق زني عهد اشكاني و ساساني است.
از آثار برجسته ي اين دوران مي توان از "مسجد بزرگ سامرا" يا "مسجد متوكل"(تصاوير 8- 7)، "مسجد 

ابودولف" و " كاخ جوسق خاقاني"(تصوير 9- 7) نام برد .

8-7- سامرا ، مسجد جامع ، نماى كلى ، 247-233 هجرى ، عراق

9-7- سامرا ، كاخ جوسق الخاقانى ، حدود 222 هجرى
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معماري مصر
در مصر شاهد رواج همان شيوه ي معماري مرسوم در عراق هستيم. مسجد زيباي ابن طولون نوعي 
الگوبرداري از طرح هاي نوين معماري سامراي عراق را نشان مي دهد (تصوير 10- 7). يكي ديگر از بناهاي 
بسيار مهم دوران اسالمي مصر "جامع االزهر"(تصوير 11 - 7) است كه در نتيجه ي تغييرات و افزودن برخي 
الحاقات به صورت دانشگاه بزرگ اسالمي درآمد. اين بنا كه در دوران فاطميان مصر ساخته شد، دانشگاهي 
براي تعليم اصول مذهب شيعه بوده است. جامع االزهر هم اينك نيز پس از گذشت حدود هزار سال محل 

برگزاري برخي دروس نظري اسالمي است.  

10-7- مسجد ابن طولون ، فسطاط ، نماى كلى ، 266 هجرى

11-7- مسجد االزهر ، قاهره ، نماى كلى
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معماري اسپانيا
معماري مساجد اسپانيا در دوران اسالمي شامل حياطي كم عمق ، شبستاني عميق همراه با ستون هاي 
متعدد در جهات گوناگون، سقف هاي شيرواني و رواقي(همچون راهروهاي سقف دار) كه سه سوي حياط را 
دربرگرفته است. از ديگر ويژگي هاي معماري اسالمي اسپانيا، وجود قوس هاي دالبري (شبدري) و استفاده از 
عناصر تزييني گوناگون به ميزان بسيار زياد است. مقرنس هاي آويخته و گچبري هاي پركار در بيشتر بنا هاي 
اين دوران به چشم مي خورد. از بناهاي مهم اسپانياي اسالمي مي توان به "مسجد جامع قرطبه" (كوردوبا)

(تصوير 12- 7) و "كاخ سرخ" (الحمرا) در غرناطه (گرانادا) (تصاوير13- 7) اشاره كرد .

12-7-كوردوبا (قرطبه) ، مسجد جامع  
مقصوره ، شروع ساخت 168 هجرى ، 
پايان الحاقات 377 هجرى
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معماري تركيه
اوج معماري دوران عثماني پس از فتح قسطنطنيه (اسالمبول)، در قرن نهم هجري (15 ميالدى) 
شكل مي گيرد. مساجد اين دوران داراي خصوصيات منحصر به فردي است كه از معماري بيزانس و به ويژه 
كليساي"اياصوفيا" 27 الهام گرفته است(تصوير 14- 7 ). نماي بيروني در مساجد سبك عثماني از ابهتي 
چشمگير برخوردار است. حضور تعداد فراوان گنبدهاي فرعي، نيم گنبدها و قوس ها در نماي خارجي 
ساختمان، نيمرخي موجدار را در مساجد عثماني ايجاد كرد. در رأس بنا، گنبد اصلي در اندازه اي 

بزرگ جاي مي گيرد و همچون نقطه ي اوج مسجد جلوه مي كند. 
از بناهاي معروف مكتب عثماني كه همگي به دست"سنان" معمار برجسته ي اين دوران ساخته 
شده مي توان از"مسجد شهزاده محمد"(تصوير 15- 7)،"مسجد سليمانيه"(تصوير 16- 7) و"مسجد 

سليميه"(تصوير17- 7) نام برد.

27.  اين كليسا با اضافه كردن چهار مناره به مسجد تبديل و در حال حاضر به عنوان موزه مورد استفاده قرار مي گيرد.

13-7-كاخ سرخ (الحمراء) ، گرانادا (غرناطه)
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14-7-مسجد ايا صوفيه ، استانبول ، تبديل به مسجد در سده 9 و 10 هجرى

15-7- مسجد شهزاده ، استانبول ، 955-952 هجرى



123

معماري هند
"سالطين  مي شود.  تقسيم  مغول  سالطين  و  دهلي  سالطين  دوره  دو  به  هند  اسالمي  معماري 
دهلي")سده های 6 تا 10 ه. ق(  مسلماناني بودند كه قريب چهار سده در دهلي حكومت كرده و در 
معماري شيوه اي خاص ايجاد كردند كه به "هندو اسالمي" شهرت دارد. اين شيوه تلفيقي از دستاوردهاي 
ميراث كهن معماري هندو )براي مثال استفاده ي يكپارچه از سنگ در ساخت بنا و تزيينات سنگي( و 
ويژگي هاي معماري اسالمي)براي مثال ويژگي هايي چون قوس هاي جناغي و كتيبه هايي از آيات قرآن 
مجيد( است.  از مهم ترين آثار اين دوران مي توان به مسجد "قطب الدين ايبك")تصوير 18- 7 ( اشاره كرد. 
در دوران سالطين مغول هند آثار برجسته ي هنري در عرصه هاي معماري، نقاشي و كتابت آغاز مي شود. 
در حقيقت معماري مغولي هند، نشاني از جذب عميق دستاوردهاي معماري ايراني است. اين ويژگي ها 
بخصوص در يكي از زيباترين آثار معماري اين دوران يعني "تاج محل")تصوير 19- 7( قابل مشاهده است. 
اين بنا كه در شهر "آگرا" واقع است، مقبره ي"ممتاز محل")ارجمند بانو( همسر محبوب شاه جهان است كه 
بعدها خود نيز در آن مدفون گشت. اين بنا كه به نمادي از عشق شهرت دارد، يكپارچه از سنگ مرمر سفيد 
با تزيينات سنگ هاي قيمتي ساخته شده، از تاثير عميق هنر معماري ايراني بر معماري بومي هند حكايت 

مي كند.

              

       

17-7-مسجد سليميه ، ادرنه ، 983- 976 هجری نمای كلی 16-7- مسجد سليمانيه ، استانبول ، 9-957 هجری ، نمای كلی
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معماري اسالمى ايران
سده هاى اول تا سوم هجري

 پس از ساسانيان با شروع دوران اسالمي، ساخت مساجد در ايران آغاز شد. در سه سده  نخستين 
حكومت اسالمي در ايران، مساجد به شيوه اي بسيار ساده و به پيروي از معماري ساساني ساخته مي شد. 
اولين نمونه هاي معماري اسالمي ايران به صورت شبستاني يا چهل ستوني و گنبد خانه ايي ساخته شده اند. در 
مساجد شبستاني اين تعداد ستون(چهل ستون) تنها به معناي كاربرد ستون هاي متعددي است كه گرداگرد 

حياط مركزي قرار مي گيرند كه شبستان ها و يا رواق ها را مي سازند.
در روش گنبدخانه اي قوس هاي بكار رفته به صورت بيضي و تخم مرغي است كه كاخ هاي ساساني ”فيروزآباد“ 

و ”طاق كسري“ از نمونه هاي پيشين آن مي باشد (تصاوير 20- 7 و 21- 7). 
 بطور كلي اين بناها، با طرح اوليه مساجد صدر اسالم و تركيب با عناصر معماري ايراني ساخته مي شده  

كه به شيوه ى خراساني نيز شهرت يافته اند.
 قديمي ترين بناي به جاي مانده از صدر اسالم در ايران ،« مسجد جامع فهرج» (تصوير 22- 7) است. اين 
مسجد كه احتماالً در نيمه نخست سده اول هجري ساخته شده ، داراي طرحي بسيار ساده و بي پيرايه است.  

18-7- مسجد قطب الدين ايبك ، دهلى ، سده ششم هجرى ، سنگ سرخ 
و مرمر

19-7- تاج محل آگرا ، 1057-1041 هجرى ، هند
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حياط كوچك مسجد از جنوب به سه دهانه شبستان با قوس هاي بيضي شكل ختم مي شود .  طاق هاي اين 
مسجد به پيروي از بناهاي ساساني به صورت نيم استوانه اي ساخته شده است. 28 مصالح به كار رفته در اين 

بنا خشت خام است، قوس ها گچي و ديوارها با گل پوشيده شده است.
از ديگر بناهاي معروف "مسجد تاريخانه 29 دامغان"(تصوير23- 7) است كه در اواسط سده دوم هجري 
ساخته و در دوره هاي بعد تكميل و در نقشه اوليه آن تغييراتي صورت گرفت. اين بنا  كه بزرگتر از مسجد 
جامع فهرج ساخته شده، ساده و با شكوه است و تمامي ويژگي هاي مساجد خراساني نيز در آن مشهود است. 

 28. كه در اصطالح معمارى به «طاق آهنگ»مشهور است.
29.  تاري در لفظ تركي به معناي خدا است و تاريخانه به معناي خداي خانه يا خانه ي خدا به كار رفته است.

21-7- طاق كسرى ، نزديك بغداد ، دوره ساسانى ، سده پنجم ميالدى20-7- كاخ اردشير اول ، فيروز آباد ، دوره ساسانى ، سده سوم ميالدى 

23-7- مسجد تارى خانه ، دامغان ، سده دوم يا سوم هجرى 22-7- مسجد جامع فهرج ، يزد ، سده اول يا دوم هجرى 
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اواخر سده سوم تا هفتم هجري
در اين شيوه نفوذ معماري كهن اشكاني و ساساني در ساخت مساجد فزوني يافت. از اين پس، 
ايوان و گنبد كه ساخت آن از دوران اشكاني آغاز شده و در دوران ساساني رواج يافته بود، به صورت 
اجزاي اصلي  بدنه ى مساجد درآمد. بنابراين با برداشتن رديف هايي از ستون شبستان ها ، ايوان و گنبد 
ساخته مي شود و مساجد شبستاني به « ايواني» 
تبديل مى شود و سرانجام در اواخرسده ى پنجم 
ايواني»  «چهار  مساجد  ششم  سده ى  اوايل  و 
شبستان هايي  با  مركزي  حياط  يك  شامل 
گرداگرد آن پديد مي آيد. در ميان هر شبستان 
در چهار طرف مسجد، چهار ايوان قرار دارد كه 
در آنها  تزئينات گچ بري، آجركاري و استفاده 
از قوس جناغي به چشم مي خورد . اين دوران 
كـه به شيوه رازي نيـز شهرت يافتـه، ساخت  
« برج مقبره ها» و « ميل منارها» رواج  بيشتري 

يافت.
از نخستين نمونه هاي بارز اين دوران آرامگاه 
امير اسماعيل ساماني(تصوير 24- 7) است كه با 
بكارگيري درخشان آجر به عنوان عنصر اصلي، 
امكان نقش اندازي هاي سطوح تزئيني را فراهم 

آورده است. 
همچنين از نمونه الحاقات و تزئينات معماري اين دوره مي توان به مسجد جامع نايين اشاره كرد كه 

مجموعه اي از گچ بري هاي پركار و ظريف روي ستون ها و محراب آن ديده مي شود(تصاوير 25- 7). 
 از بلندترين آرامگاه هاي برج دار ايران مقبره قابوس بن وشمگير(گنبد كاووس)كه ارتفاع آن به 51 متر 
مي رسد. ده تَرك سه گوش در گرداگرد بدنه به چشم مي خورد و دو كتيبه به خط كوفي در قسمت پايين و باالي بنا 

تاريخ ساخت بنا و نام سفارش دهنده را معلوم  مي سازد(تصوير 26- 7).

24-7- مقبره امير اسماعيل سامانى ، بخارا ، نماى خارجى ، سده پنجم هجرى 
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از ديگر بناهاي اين دوران مي توان به گنبد كبود مراغه(تصوير27- 7)اشاره كرد، بنايي مكعب شكل شبيه 
مقبره امير اسماعيل ساماني كه دو طاق نما در هر ضلع دارد. در اين بنا دو بازوي قوس، رو به باال هدايت شده 

و تيزه اي را در نوك قوس تشكيل داده كه همان قوس تيزه دار يا جناغي است. 
مسجد جامع اصفهان(تصوير28- 7 الف و ب ) از كامل ترين نمونه هاي مساجد چهار ايواني در ايران است. 
اين مسجد داراي بيست ساختمان كامالً متمايز است كه در دوره هاي مختلف تاريخي ساخته شده و بيش 
از سيزده سده معماري ايران را نشان مي دهد. در هر يك از  دوره هاي تاريخي پس از اسالم بخشي از اين 
مسجد ساخته يا تعمير شده است، از همين رو مسجد جامع اصفهان را موزه معماري ايران بشمار مي آورند. از 
مهم ترين بناهاي شيوه رازي در مسجد جامع اصفهان مي توان از « گنبد نظام الملك»  و « گنبد تاج الملك»يا 

« گنبد خاگي»  30 (تصوير 29- 7) نام برد.
در طول تاريخ و در دوران مغول، ايلخاني، تيموري و صفويه آثاري در اين مجموعه بزرگ معماري پديد 
آمده است. يكي از زيباترين واحدهاي اين مسجد محراب گچبري بسيار نفيسي است كه در زمان الجايتو 

ايلخان مغول ساخته شد و از شاهكارهاي هنر گچبري ايران محسوب مي شود (تصوير  30- 7 ). 

30.خاگي به معناي تخم مرغ مي باشد.

26-7- مقبره ى قابوس بن وشمگير ، گنبد كاووس ، سده پنجم هجرى 25-7- مسجد جامع نايين ، سده پنجم هجرى ، نماى داخلى
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28-7- الف – مسجد جامع اصفهان ، نماى كلى ، سده 5 و6 هجرى به بعد 27-7- گنبد كبود ، مراغه ، 593 هجرى 

28-7- ب - مسجد جامع اصفهان ، نماى حياط ، سده 5 و 6 هجرى
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29-7- مسجد جامع اصفهان ، گنبد خاگى

30-7-محراب الجايتو ، مسجد جامع اصفهان ، سال 710 هجرى 



130

سده هفتم و هشتم هجرى
آثار فرهنگي و هنري ايران در دوران مغول به تدبير و همت دانشمندان، هنرمندان و معماران ايراني بار 
ديگر شكوفا شد و به شكوه و عظمتي واال دست يافت. در اين دوران در ادامه سبك موفق رازي سبكي نوين 
در معماري معروف به شيوه" آذري" پديد آمد ، كه از دوران مغول آغاز و 
در دوره تيموري به اوج خود رسيد. در اين شيوه، معماري به نمايش هر 
چه رفيع تر بنا توجه شده است. از اين رو روش هايي در ساخت بنا به كار 

برده مي شود تا احساس ارتفاع را هر چه بيشتر القا كند.
مسجد جامع يزد (تصوير31- 7  )     يكي از نمونه هاي بارز شيوه ى آذري 
است. در سردر ايوان ورودي مسجد كه يكي از بلندترين ايوان هاي ساخته 
شده در ايران است ، روش هايي در ساخت به كار رفته تا  ارتفاع آن را 
در چشم بيننده هرچه بيشتر جلوه دهد . برخالف ايوان هاي پهن دوره 
سلجوقي، اين ايوان بسيار باريك ساخته شده است و ارتفاع دهانه قوسي 
شكل،كه ورودي بنا در قسمت پايين آن ديده مي شود، تقريبا سه برابر 
عرض آن است. وجود طاق نماهاي متعدد و كم عرض در دو سوي طاق 
يا دهانه قوسي شكل مياني ، احساس كشيدگي را تشديد مي كنند و دو 
مناره كه بر باالي ايوان نصب شده، ارتفاعي غير متعارف را بوجود آورده 

است.
از ديگر آثار بجاي  مانده در زمان سلطان محمد خدابنده (الجايتو) 
شهر"سلطانيه" در حوالي زنجان امروزي است. "گنبد سلطانيه" يا مقبره 
الجايتو(تصوير32- 7 الف و ب) از مهمترين بناهاي اين مجموعه و يكي از 

با شكوه ترين بناهاي سبك آذري است كه همچنان باقي مانده است .
در دوران دوم معروف به شيوه تيموري ويژگي هاي متداول معماري، 
ساخت گنبد بر ساقه اي كشيده بصورت گلوگاه يا ساقه بلند براي نمايش 
هر چه بيشتر ارتفاع بنا پديد آمد كه مي توان به عنوان نمونه از مقبره امير 

تيمور در سمرقند(تصوير33- 7 ) ياد كرد.

31-7- مسجد جامع يزد ، ايوان ورودى ، 726 هجرى 
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32-7-ب-مقبره الجايتو ، سلطانيه ، تزيينات داخلى32-7-الف- مقبره الجايتو ، سلطانيه ، 713-707 هجرى ، زنجان

33-7- مقبره امير تيمور ، سمرقند ، حدود 807-803 هجرى 
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از ديگر آثار گرانبهاي تاريخي كه در اين دوران بر جاي مانده مسجد گوهر شاد(تصوير34- 7) است كه 
در كنار مرقد امام رضا(ع)در مشهد و به همت همسر هنرپرور شاهرخ تيموري به شيوه چهار ايواني ساخته 
شد. بخش هاي مختلف بنا از ايوان ، گنبد و مناره از آجر لعابدار و كاشي هاي معرق نفيسي پوشيده شده است 
كه در رنگ بندي و تركيب هاي متوازن و مناسبي از آبي فيروزه اي، آبي الجوردي، زرد و زعفراني ارائه شده اند. 
در گرداگرد ايوان جنوبي كتيبه اي به خط بايسنقر ميرزا فرزند هنرمند شاهرخ به چشم مي خورد، معمار اين 

بناي پر آوازه مانند بسياري ديگر از بناهاي عهد شاهرخ استاد "قوام الدين شيرازي" است. 
مدرسه غياثيه، در قريه "خرگرد" در سه كيلومتري"خواف"(تصوير35- 7) از نمونه هاي كم نظير معماري 
مدارس در دوران تيموري است . مدرسه اي چهار ايواني كه بلنداي هر چهار ايوان آن به يك اندازه است و 
كاشيكاري معرق آن در رنگ آميزي و نقش از كامل ترين و متناسب ترين نوع كاشيكاري است. اين بنا توسط 
دو معمار مشهور سده ى نهم  هجري ، يعني استاد "قوام الدين" و استاد "غياث الدين شيرازي" ساخته شد . 

در اين دوره ، ساخت بناهاي مذهبي همچون مسجد، مدرسه و آرامگاه، بيش از بناهاي غير مذهبي 
مورد توجه قرار گرفت . از ديگر بناهاي باقي مانده از شيوه ى آذري در اين دوران مي توان به "ارگ 
 ، مشهد  (تصوير37- 7)در  رضا(ع)"  امام  "حرم  بناهاي  مجموعه  تبريز،  در   (  7  -36 عليشاه"(تصوير 
مقبره"سلطان بخت آغا" دراصفهان و مزار"شيخ جام" (تصوير 38- 7 ) در تربت جام و مسجد جامع ورامين 

(تصوير 39-7) اشاره كرد.

35-7- مدرسه غياثيه ، خردگرد ، تزيينات داخلى 34-7- مسجد گوهرشاد ، مشهد ، 821 هجرى 
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36-7- مسجد عليشاه يا ارگ عليشاه ، تبريز ، حدود 715 هجرى 

37-7-حرم مطهر امام رضا (ع) ، مشهد ، 821- 819 هجرى 
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  پرسش
قديمي ترين مسجد به جاي مانده از صدر اسالم در ايران را نام ببريد و در مورد آن توضيح دهيد. 1 -

چگونگي تبديل مساجد شبستاني به مساجد ايراني را بيان كنيد. 2 -
در چه دوراني ساخت « ميل مناره ها » و « برج مقبره ها» رواج يافت؟ 3 -
بلند ترين آرامگاه برج دار ايران را نام ببريد و ويژگي هاي آن را بنويسيد. 4 -

شاهكار هنر گچ بري ايران متعلق به كدام بناست و در چه دوره اي ساخته شده است؟ 5 -
ويژگي بناها در دوره ي تيموري چيست؟  6 -

گنبد سلطانيه متعلق به چه دوراني است و به چه شيوه  اي ساخته شده است؟ 7 -
مدرسه  ي « غياثيه » مربوط به چه دوره اي است؟  8 -

39-7- مسجد جامع ورامين ، حدود 726-722 هجرى  38-7- مزار شيخ جام ، تربت جام ، سده 8 و 9 هجرى 
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سده ى نهم هجرى تا عصر حاضر
دوره صفويه

 آغاز حقيقي معماري صفويه را بايد از دوران پايتختي اصفهان و حكومت شاه عباس اول دانست. 
آباداني، نه تنها در اصفهان كه در ديگر  از اين پس ساخت ابنيه زيبا و تكامل يافته و تالش براي 
شهرها و نقاط ايران در دستور كار قرار گرفت . كاخ ها ، مساجد ، ميادين، خيابان ها ، پل ها ، بازارها ، 
گردشگاه ها و .... يكي پس از ديگري ساخته شد و بويژه چهره شهر اصفهان دگرگون گشت . از اين رو 

اين شيوه ى معماري به شيوه ى اصفهان شهرت يافته است .
از نخستين نمونه  هاي دوره صفويه شاهكارهاي معماري و هنرهاي تزييني پاي مي گيرد و كيفيت 
اصيل، شفاف و غني رنگ هاي درخشان در كاشيكاري ها بسيار دلپذير مي شود. كيفيت مصالح به كار 
رفته بويژه در معماري پايتخت،  هنوز مرغوب و مقاوم است. از شاخص ترين آثار به يادگار مانده از 

دوره صفويه ميدان نقش جهان است.
ميدان امام: ميدان نقش جهان اصفهان يكي از بزرگ ترين ميدان هاى جهان است كه به فرمان 
شاه عباس و در ابعادي حدود 500 در 160 متر ساخته شد(تصوير40- 7 الف و ب). درچهار سوي اين 
ميدان چهار بناي معروف و با شكوه قد علم كرده است. در محور شمالي جنوبي ميدان، سردر قيصريه 
و مسجد امام قرار دارد و در محور شرقي غربي، مسجد شيخ لطف اهللا و كاخ عالي قاپو واقع است. در 

ميانه ميدان در روزگار صفويه مسابقات چوگان و تيراندازي انجام مي گرفت . 

40-7- ب- ميدان نقش جهان ، اصفهان ، نماى كلى40-7- الف – ميدان نقش جهان ، اصفهان ،دور نماى هوايى ، سده نهم هجرى
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مسجد امام : يكي از زيباترين و برجسته ترين آثار شيوه ى اصفهاني در معماري مسجد امام اصفهان 
(تصوير 41-7)است . ساخت اين بنا كه در ضلع جنوبي ميدان نقش جهان واقع است در عصر شاه عباس 
اول آغاز و اتمام بخش هاي داخلي مسجد تا دوران شاه 
عباس دوم به طول انجاميد. نام يكي از برجسته ترين 
معماران ايراني يعني استاد علي اكبر اصفهاني  به عنوان 
معمار مسجد در بخش ورودي در سر در باشكوهي كه 
با كاشيكاري معرق نفيسي آذين شده  و در كتيبه اي 
كه به خط ثلث بر زمينه اي الجوردي نگاشته شده، به 

چشم مي خورد. 
جهت اصلي مسجد رو به سوي قبله و در جنوب 
غربي است ليكن سر در اصلي بنا كه مشرف بر ميدان 
نقش جهان است در جهت جنوب واقع است. اين تغيير 
جهت و انحراف به گونه اي ماهرانه توسط ورودي بنا 
اصالح شده است بي آنكه بازديدكنندگان متوجه اين 
تغيير جهت از سر در ورودي به صحن يا حياط اصلي 

مسجد باشند(تصوير42- 7 ). 
ساخت مسجد به شيوه ى چهار ايواني است. در 
دو سوي شبستان اصلي در جنوب مسجد ، دو مدرسه 
قرار دارد. گنبد زيباي آن 54 متر ارتفاع دارد، كه داراي 
گلوگاهي كشيده بوده و از دو اليه، يا دو پوسته مجزا 

تشكيل شده است(تصوير 43- 7) 
عهد  نام  خوشنويسان به  از  متعددي  كتيبه هاي 
صفويه چون: "عليرضا عباسي"، "محمد رضا امامي"، 
اصفهاني"در  صالح  "محمد  و  تبريزي"  الباقي  "عبد 
مسجد امام اصفهان به چشم مي خورد(تصوير 44- 7).

41-7- مسجد امام ، اصفهان ، 1048-1020 هجرى

42-7-مسجد امام ، مجموعه ميدان نقش جهان ، اصفهان
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مسجد شيخ لطف اهللا: بنايي با اندازه اي كوچك ، بسيار ظريف و بدون حياط مركزي است. گنبد زيباي 
اين مسجد به شيوه ى  ساساني بر روي يك اتاق چهار گوش استوار شده است. اين بنا براي شيخ لطف اهللا 
عالم ديني بنام عهد صفويه ساخته  شده است. در اين مسجد، بار ديگر به دليل موقعيت قرار گرفتن سر در 
ورودي در ضلع شرقي ميدان، تغيير جهتي به سوي جنوب انجام گرفته تا گنبد خانه، رو به سوي قبله داشته 
باشد.كاشي كاري هاي  درون مسجد شيخ لطف اهللا كه رنگ آبي الجوردي در آن بيشتر به چشم مي خورد، به 
دو شيوه ى معرق و خشتي هفت رنگ است. دريچه هاي مشبكي كه به صورت بسيار ماهرانه در زير ساق يا 
گلوگاه گنبد تعبيه شده، نور وارده به گنبدخانه را تنظيم و تلطيف مي كند . سطوح داخلي گنبد، داراي نقوش 
كم نظير ترنجي است و سطح بيروني گنبد پوشيده از اسليمي هاي آبي و سفيدي است كه بر زمينه اي نخودي 

رنگ، جلوه اي خارق العاده يافته است(تصاوير 45- 7 و 46 - 7).
در اين بنا بيشتر كتيبه هاي به كار رفته در سطوح داخلي و خارجي به خط خوشنويس نامي عهد صفويه 

يعني عليرضا عباسي است.

44-7- مسجد امام ، كاشيكارى و كتيبه خطى 43-7-مسجد امام ،طرح برش گنبد دو پوسته
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عالي قاپو: يكي از شاهكارهاي معماري غير مذهبي در شيوه ى  اصفهاني كاخ رفيع عالي قاپوست كه در 
غرب ميدان واقع شده است(تصوير 47-7). اين عمارت در شش طبقه با ارتفاعي در حدود 48 متر ساخته 

شده است كه  هر طبقه آن با تزيينات  خاصي پوشيده شده است(تصوير 48- 7).
طبقه ششم ويژه پذيرايي هاي رسمي و نغمه سرايي نوازندگان و خوانندگان بوده است. بر ديوار تاالر مياني و 
اتاقهاي اطراف، گچبري هاي تو خالي به شكل ظروف(تنگ بري) 31  (تصوير49- 7) گوناگون و انواع صراحي هاي 
كوچك و بزرگ به چشم مي خورد. اين شيوه تزييني كم نظير نه تنها به لحاظ بصري بسيار تاثير گذار است، 

بلكه در كاهش انعكاس صوت و انتقال طبيعي نواي موسيقي نقشي به سزا داشته است. 
بخشي از نقاشي هاي كاخ عالي قاپو، به قلم نقاش معروف عهد صفويه ، رضا عباسي و شاگردان او ست. 
متاسفانه بسياري از اين آثار بي همانند در اثر بي توجهي بازديد كنندگان و گذر ايام از ميان رفته و يا شديدا 

آسيب ديده است(تصوير 7-50).
سر در قيصريه و بازار بزرگ: اين بازار در عصر صفويه محل ارائه كاالهاي بازرگانان خارجي و فروش 
پارچه هاي نفيس و گران قيمت بوده است. بر سردر بازار مزبور صحنه هايي از جنگ شاه عباس و ازبكان 

46-7-مسجد شيخ لطف اهللا ، اصفهان ، نماى داخلى ، كاشيكارى زير گنبد45-7-مسجد شيخ لطف اهللا ، ميدان نقش جهان ، اصفهان ، 1029-1012 هجرى

31. نوعى تزيينات گچ برى به شكل ظروف است .
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مانده  برجاي  آن  از  بخشي  تنها  امروزه  كه  بود  بسته  نقش  عباسي  رضا  قلم  به  شاهي  شكارگاه  و نيز 
است(تصوير 51- 7).

از ديگر آثار معروف اين دوره در اصفهان مي توان از "كاخ چهلستون"، "كاخ هشت بهشت"( تصوير 7-52)، 
"مدرسه چهارباغ"، "سي و سه پل" يا " اهللا وردي خان" و "پل خواجو" نام برد( تصوير53 – 7 )  كه هر يك  

بي ترديد از شاهكارهاي بي همتاي هنر معماري ايران محسوب مي شوند .
از ديگر بناهاي به ياد ماندني شيوه اصفهاني مي توان به "مجموعه گنجعلي خان" در كرمان اشاره كرد كه 
در دوران شاه عباس ساخته شده و شامل ميدان، مسجد، مدرسه، كاروانسرا، حمام، آب انبار و ضرابخانه است. 

اين شيوه معماري در دوره هاي بعد هم مورد استفاده قرار مي گيرد.

47-7- عمارت عالى قاپو ، ميدان نقش جهان ، اصفهان ، 1071-1006 هجرى 

48-7- عمارت عالى قاپو ،  برش نماى جانبى 
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49-7- اتاق موسيقى ، عمارت عالى قاپو

50-7- ديوار نگاره ، اثر رضا عباسى ، عمارت عالى قاپو

51-7- بازار قيصريه ، ميدان نقش جهان ، اصفهان ، 1030-1029 هجرى 
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دوره افشاريه و زنديه
از نمونه هاي شاخص و بياد ماندني دوره افشاريه مي توان به "كالت نادري" در خراسان و "عمارت 

خورشيد" در درون كالت نادري اشاره كرد(تصوير 54 - 7 ).
در دوره زنديه ، شيراز به پايتختي برگزيده شد و در اين دوره ابنيه گوناگون مانند"باغ نظر" ، "عمارت كاله 
فرنگي" و "مجموعه وكيل" شامل: مسجد، بازار، حمام در شيراز و "ايوان تخت مرمر" و "خلوت كريم خاني" در 

تهران در زمان كريمخان زند ساخته شد . معماري اين دوره ادامه شيوه اصفهاني است .

52-7- نماى داخلى كاخ هشت بهشت ، اصفهان ، 1080 هجرى

53-7- پل خواجو ، اصفهان ، سده 11 هجرى 
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مسجد وكيل: يكي از مهم ترين و زيباترين آثار به جاي مانده از دوران زنديه است. سردر ورودي 
مسجد در قسمت شمالي قراردارد و در مقابل آن در جنوب مسجد، شبستاني وسيع(50 در 100 متر) ساخته 
شده است كه 48 ستون سنگي يكپارچه ابهتي چشمگير بدان بخشيده است. سراسر نماي مسجد، دو ايوان 
بزرگ شمالي و جنوبي و سردر ورودي داراي كاشيكاري هاي نفيس و رنگهاي فريبنده و چشم نواز 

است(تصوير 55- 7).

دوره قاجاريه
در دوره قاجاريه با تاثيرپذيري از هنر غرب عصر انحطاط هنر و فرهنگ ايران شكل گرفت. هر چند آثار 
درخشاني از اين دوره بجاي مانده است كه مي توان به مسجد آقا بزرگ و مجموعه ى كاخ گلستان شامل تاالر 
آيينه (تصوير56-7 الف)، تاالر عاج، سفره خانه و تاالر برليان اشاره كرد. از بخش هاي كاخ گلستان تاالر موزه 
است كه به تقليد از موزه هاي بزرگ اروپا ساخته شد. بدين ترتيب، نخستين موزه دولتي ايران شكل گرفت. از 
ديگر بناهاي موجود در اين كاخ مي توان به شمس العماره در ضلع شرقي و كاخ ابيض در ضلع جنوب غربي 

باغ اشاره كرد(تصوير56- 7ب).
مسجد و مدرسه سپهساالر(دانشگاه شهيد مطهري): اين بنا به همت ميرزا حسين خان سپهساالر 
جنب كاخ سپهساالر ساخته شد. اين مسجد كه در زمان خود بزرگ ترين مسجد تهران قلمداد مي شد، بنايي 
چهارايواني، با ايوان هايي رفيع و گنبدي زيبا در جبهه جنوب غربي است. بر روي مناره هاي چندگانه مسجد، 
سطوح كاشي هايي با نقش هاي هندسي، در كنار كاشي هايي قرار دارند كه اغلب تصاويري از مناظر گوناگون 
را تا قسمت فوقاني گلدسته ها پوشانيده اند. نقوش كاشي هاي اين بنا بسيار متنوع و چشم نواز است و شامل 

55-7- مسجد وكيل ، شيراز ، دوره زنديه ، اواخر سده دوازدهم هجرى 54-7-  كالت نادرى ، خراسان ، سده دوازدهم هجرى 
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نقوش هندسي، گلداني، اسليمي، گل و بته، شاخ و برگ و نقوش طبيعت گرايانه و مناظر و مرايا به شيوه 
نقاشي غربي مي باشد(تصوير57 -7). 

صحن وسيع مدرسه با چهار باغچه و حوض بزرگ، در ميانه ساختماني دو طبقه قرار دارد كه با كاشي هاي 
معرق و حجاري هاي سنگي مزين شده است. حجره ها، مناره ها، كتابخانه، مكتب خانه،آب انبار و ديگر قسمت ها 

اين مجموعه را در زمره يكي از بزرگ ترين و زيباترين بناهاي عهد قاجار در تهران قرار داده است. 
از ديگر بناهاي مهم اين دوره در تهران مي توان به"قصر قاجار"، "قصر فيروزه" ، "نگارستان"، "مسجد سلطاني"،" مدرسه 

دارالفنون"،" قصر دوشان تپه"،"بازار بزرگ" و"تكيه دولت" اشاره كرد (تصوير 7-58) .
در دوره هاى معاصر و به واسطه عالقه وافر به شيوه زندگي غربى، الگوبرداري هاي عميق تري از شيوه 
شهرسازي و معماري غرب آغاز شد و بويژه تهران چهره اروپايي به خود گرفت. از اين پس با ورود مهندسين 
اروپايي، بناهاي مدرن رشد يافت و بيمارستان ها، بانك ها، وزارتخانه ها، مراكز و سازمانهاي دولتي و سرانجام 

خانه هاي مسكوني به شكل و روش معماري غربي ساخته شد.
اما در اين ميان مي توان از بناها و آثار شاخصي  نام برد كه توسط معماران ايراني و با توجه به ميراث 
گذشتگان پديد آمده اند . از جمله مى توان به ميدان آزادي، ساختمان ميراث فرهنگي،  گردشگرى و صنايع  

دستى ، موزه هنرهاي معاصر، ساختمان تئاتر شهر و موزه فرش و........ اشاره كرد (تصوير 7-59).

56-7- ب- كاخ ابيض ، مجموعه كاخ گلستان ، تهران ، سده سيزدهم هجرى56-7 الف – تاالر آيينه ، كاخ گلستان ، تهران ، سده سيزدهم هجرى 
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58-7- بناى تكيه دولت ، تهران دوره قاجاريه ، سده سيزدهم 57-7- مسجد ومدرسه سپهساالر (دانشگاه شهيد مطهرى) ، تهران ، سده سيزدهم هجرى 

59-7- موزه هنرهاى معاصر ، تهران ، دوره معاصر 



145

پرسش 
معماري صفويه از چه دوراني آغاز شد؟ در اين دوران چه تغييراتي در معماري صورت گرفت ؟ 1 -

مسجد امام اصفهان به چه شيوه اي ساخته شده است ؟ توضيح دهيد. 2 -
خصوصيات اصلي مسجد شيخ لطف اهللا را توضيح دهيد. 3 -

يك خوش نويس و يك نقاش نامي عهد صفويه را كه هنرشان در بناهاي اين دوران ديده مي شود  4 -
نام ببريد.

يكي از بناهاي غير مذهبي معروف دوره ي  زنديه را نام ببريد و توضيح دهيد. 5 -
يكي ازبناهاي مذهبي معروف دوره ي زنديه را نام ببريد و توضيح دهيد . 6 -

نخستين موزه ي دولتي ايران در چه بنايي واقع شده است و در چه دوران شكل گرفت ؟ 7 -
نقوش كاشي هاي مسجد سپهساالر را چه چيزهايي تشكيل مي دهد؟ 8 -

مهم ترين بناهاي عصر قاجار را نام ببريد. 9 -
- 10 چند بناي دوره ي معاصر را كه توسط معماران ايراني و با توجه به ميراث گذشتگان ساخته شده است 

نام ببريد.
- 11 در مورد آثار تاريخي استان محل زندگي خود تحقيق كنيد و در مورد آن در كالس گفت و گو  نمائيد.
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نگارگرى 
جمهورى اسالمى 

مكتب اصفهان 
مكتب قزوين 
مكتب مشهد 
مكتب بخارا 

مكتب تبريز 2 

مكتب تبريز متقدم 
مكتب هرات 

مكتب سمرقند - هرات 
مكتب شيراز تيمورى 

مكتب جاليرى 
مكتب شيراز 

مكتب تبريز 1 

مكتب بغداد 
مكتب سلجوقى 

سنت شرقى 
سنت غربى 

ح سده چهاردهم ه . ق (1979 م )
پهلوى     نقاشى نوين 

ح سده سيزدهم ه . ق (1925 م )
قاجاريه     مكتب تهران 

ح سده دوازدهم ه . ق (1794 م )
زنديه      مكتب شيراز (گل )

ح اوايل سده دوازدهم ه . ق (1750 م )
افشاريه
صفويه 

ح سده نهم ه . ق (1508 م ) 
تيمورى و 

مغول 

ح سده هفتم ه . ق (1258 م ) 
عباسيان 

ح سده دوم ه . ق (750 م )
امويان 

ح سده اول ه . ق (661 م )
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نگارگري

هنر نقاشي و نگارگرى در جهان اسالم به دوران گذشته  سنت ايراني در ديوارنگاره هاي، صخره 
باز  ارتنگ)32  يا  مانوي(ارژنگ  هنر  به ويژه   ، ساساني  دوران  كتاب آرايي  و  سفالينه  تزئينات  نگاري ها، 

مي گردد (تصوير60 -7الف و ب).
اولين آثار باقيمانده در صدر اسالم  را مي توان در فارس، خراسان ، بر ديوار كاخ هاي امويان در سوريه، 
كاخ هاي عباسيان در عراق و  كتاب هاي مصور مشاهده كرد. اين آثار به لحاظ رعايت ويژگي هاي منسجم 

زمينه ساز شكل گيري مكاتب نقاشي و نگارگري شدند كه به اختصار به آنها مي پردازيم.

32. قديمي ترين نمونه هاي يافت شده در  تورفان چين حدود سده ي سوم هجري قمري/ نهم ميالدي

مكتب بغداد يا بين المللي عباسي ( سده سوم تا ششم هجرى)
سنت نقاشي در دوران عباسى  بر پايه ي هنر ساساني و هنر بيزانس(روم شرقي) شكل گرفته است كه 
در دو شيوه ي ديوارنگاري و كتاب آرايي به نام مكتب بغداد شهرت مي يابد. اين نقاشي ها بسيار ساده و زيبا 
با تعداد محدود پيكـره ي انساني، درخت و شاخه اي به نشانه ي طبيـعت بر زمينه ي كاغذ يـا پوست(بدون 
رنگ آميزي زمينه) و بدون تفكيك نقاشي از متن نوشتاري و تأثيرات مستقيم هنر مانوي به صورت هاله هاي 

سوم  و  دوم  ،سده ى  ارژنگ،تورفان  از  برگى  الف-   -7-60
هجرى  

60-7- ب - برگه هايى از كتاب مصور ارژنگ ،  ناحيه ي تورفان در غرب تركستان چين ، سده دوم و سوم هجري
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دوره ي سر، گياهان ساده شده ، لباس هاي منقوش ، رنگ تخت و خطوط مرزي و تأثيرات بيزانسي با سايه 
روشن در چهره ها انجام مي شد . 

كتاب هاي مصور مكتب بغداد را به طوركلى مي توان به دو گروه تقسيم بندي كرد: 1- كتاب هاي 
علمي(پزشكي، نجوم و فيزيك) مانند كتاب خواص االدويه(تصوير 61-7)، فيزيك الجزري، في معرفْهً الخيال 

الهندسه 2- كتاب هاي ادبي(شعر و حكايت) مانند « مقامات حريري»(تصوير 62-7) و «كليله و دمنه»33.

33. نام اصلي كتاب پنج تنتره كه در دوره ي ساساني برزويه ي طبيب آن را از سانسكريت به پهلوي ترجمه  و در سده ي دوم هجري 
قمري عبداهللا بن مقفع آن را به عربي و نصراهللا منشي در سده ي چهارم (دوره ي ساماني ) به فارسي ترجمه كردند و سرانجام رودكي 

آن را به نظم در آورد.

مكتب فارس و خراسان –  سلجوقي سده ي پنجم و ششم هجري قمري (11و 12 ميالدي ) 
در مناطق مركزى و شرقى ايران عناصر كهن نقاشي مانوي و ميراث هنر ايرانى بار ديگر در نگاره هاي 
ظروف سفالين و نقاشي  كتاب هاي خطي ظاهر شد و آثاري پرارزش برجاي گذاشت. اين دوران مهم ترين 

دوره ي همگامي هنر اسالمي و ادبيات فارسي است ( سروده شدن خمسه ي نظامي).
نقاشي هاي اين مكتب بر روي زمينه ي سرخ رنگ همراه با نقوش روي زمينه براي اولين بار در دوران 
اسالمي(به صورت پيچك هاي ريز) و نيز پيكره هاي كوتاه قامت با موضوع هاي بزم و رزم و پوشش لباس هايي 

61-7- نسخه خواص االدويه ، نسخه ترجمه يونانى ، سال 
627 هجرى ، مكتب بغداد

62-7- نسخه مقامات حريرى ، اثر محمود بن يحيى بن واسطى ، سال 334 هجرى ، بصره
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بدون چين و چروك همراه با تزئينات اسليمي است. از مهم ترين آثار اين دوران مي توان به اولين كتاب مصور 
به زبان فارسي يعني ورقه و گلشاه (تصوير 63-7) و نيز به كتاب االغاني(تصوير 64-7) ، سمك عيار، كتاب 
الترياق(زكرياي رازي)(تصوير 65-7) ، شاهنامه ي كاما34 ، اندرزنامه ، صورالكواكب ، مفيد الخاص ، خواص 

االشجار و طب جالينوس اشاره كرد.

34. قديمي ترين شاهنامه ي مصور با 45 تصوير حدود سده ي ششم و اوايل سده ي هفتم

63-7- ورقه و گلشاه ، اثر عيوقى ، سده هفتم ، مكتب سلجوقى 

 ، موصل   ، سلجوقى  مكتب   ، نشسته  حاكم   ، االغانى  64-7-كتاب 
65-7- كتاب الترياق ، زكرياى رازى ، مكتب سلجوقى ، سده ى سالهاى 616-612 هجرى

ششم يا هفتم هجرى 
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مكتب تبريز 1- ايلخانان مغول( سده هفتم و هشتم هجرى)
در سده هفتم هجري دوران حكومت ايلخانان مغول در ايران ،سنت هاى هنرى و فرهنگى  با حمايت 
خواجه  همچون  ايراني  فرهيختگان  و  دانشمندان 
بوجود  يافت. با  دوباره  حياتي  اهللا  فضل  رشيدالدين 
چيني35،  هنر  چون  نقاشي،  مختلف  شيوه هاي  آمدن 
هنر بيزانسي36، هنر مغولي37، هنر بغدادي و بودايي، با 

شيوه هاي مرسوم در هنر ايران شكل گرفت.
در  بدعت  مكتب  اين  هاي  ويژگي  مهم ترين  از 
شدن  متداول  كتيبه وار،  و  عمودي  تركيب بندي هاي 
كادر و جدول كشي، نمايش همزمان خارج و داخل بنا، 
منظره پردازى38، تنوع رنگي، اختصاص يافتن يك صفحه 
مستقل كتاب به تصوير، استفاده از رنگ هاي روحي و 

جسمي 39مي باشد.
است.  مراغه  و  تبريز  مكتب،  اين  ظهور  محل 
كتابهاي مصور شده در اين مكتب عبارتند از: منافع 
الحيوان(تصوير 66-7)، جامع التواريخ رشيدي40(تصوير 
67-7) ، و شاهنامه فردوسي41(تصوير 68-7) است كه 
بخش عمده ى آنها در ربع رشيدى42 كار شده است.  

35.  دقت در جزييات، كوه به شكل اليه اليه، ابر پيچان، هاشور زني يا پرداز، آب بصورت پولك پولك
36.  استفاده از رنگ نقره اي و عمق نمايي

 37. پوشاك سر و انواع كاله خود، لباس، زره و جنگ افزار و بيرق ها و اسب هاي مغولي
38. منظره پردازى در اين مكتب به احمد موسي نسبت داده شده است. 

 39. رنگ هاي تند با اليه هاي ضخيم(جسمي)، رنگ هاي ماليم  با اليه هاي نازك(روحي)
 40.داراى 120 تصوير كه بيشترين تأثير از چين و بيزانس دارد.

41. داراي 55 يا 58 تصوير كه متأثر از عناصر چيني و بيزانسي مي باشد.
42. اين مركز فرهنگي هنري به همت و سرمايه شخصي خواجه رشيد الدين فضل اهللا، مورخ و نويسنده كتاب چهار جلدي جامع التواريخ و 

وزير فرهيخته غازان خان و الجايتو در تبريز ساخته شد. ( ربع : محله، سرا، خانه، مجموعه آبادي ، خاندان و ايل)

قوچ  نبرد   ، الحيوان  منافع   -7-66
كوهى ، اثر ابن بختيشوع ، مراغه ، سده 

هفتم هجرى 


