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مقدمه

آشنايي با تمدن هاي باستاني و حوزه هاي فرهنگي كهن شايد از ضروري ترين دانش هاي بشري 

محسوب شود، چرا كه هنر آيينه ي تمام نماي هويت فرهنگي انسان ها در هر جامعه و هر عصر است و انسان 

براي شناخت خود و آگاهي به تحوالتي كه از ابتدايي ترين نوع زيست تاكنون سپري نموده به اين دانش نياز 

دارد. امروزه ما در كشورهاي متعدد و جوامع گوناگون با فرهنگ ها و آداب و رسوم متنوع و گسترده اي روبه رو 

هستيم كه هر يك از آن  فرهنگ ها بر يك يا چند تمدن كهن استوار است. شناخت اين تمدن ها تنها از راه 

مطالعه ی آثار هنري به جاي مانده از آن ها ميسر است.

در اين كتاب به معرفي چند تمدن شاخص و بحث پيرامون آثار هنري و نحوه ي شكل گيري آن ها 

پرداخته شده است. انتظار مي رود كه هنرجويان ، پس از مطالعه ي اين كتاب، با كسب دانش اجمالي نسبت 

به هنرهاي ادوار باستان بتوانند به تجزيه و تحليل آثار و درك ارتباط آن ها با خاستگاهشان دست يابند.

از آنجا كه بودجه بندی زمانی در ترم دوم تدريس و تفهيم كتاب سير هنر در تاريخ 2 را تحت تاثير قرار 

می دارد ، فصل هفتم ، هنر اسالمی به اين كتاب منتقل شده است . هنر جويان هر چند تاريخ هنر ايران 

و جهان را گذرانده يا بصورت پيش نياز داشته اند ، اما بعد از گذراندن واحدهای اصلی و تخصصی با نگاهی 

دوباره و متفاوت به قياس تمدن ها و فرهنگ های گذشته با فرهنگ و تمدن ايرانی اسالمی آگاهی بيش تری 

به هويت خويش پيدا خواهد كرد چرا كه اصل هويت در تفكر هنرمند انكار نا پذير است .

هدف کلي: آشنایي با سیر تحول هنر درتاریخ



پیدایش هنر و تمدن
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پیدایش هنر و تمدنفصل اول

     1  ـ هنرپيش از تاريخ را توصيف كند.
      2ـ به تصوير روشني از چگونگي شكل گيري آثار هنري در پيش از تاريخ دست يابد و آن را توضيح دهد. 

  3ـ انگيزه و هدف خلق آثار هنري را در ابتدايي ترين ادوار توصيف كند.
  4ـ مفهوم و تعريف تمدن را بيان كند.

  5 ـ منابع ارزشمند ي را براي باستان شناسي توصيف كند.

اهمیت مطالعه در هنر

مطالعــه هنر در دوره هاي پيش از تاريخ و تاريخي ضرورت دارد، چرا كه تعريف هنر همواره مورد بحث 

متفكران بوده و بي شك شناخت هنر به عنوان پديده اي گويا و واسطه انتقال مفاهيم و اطالعات مورد توجه 

است و به چنين مطالعه اي نياز دارد. از سوي ديگر، در معناي تاريخي نيز نظري قطعي وجود ندارد. در فرآيند 

تدوين تاريخ هر قدر به عقب تر باز مي گرديم از حجم منابع مكتوب كاســته مي شــود و سرانجام به ادواري 

مي رسيم كه از آنها هيچگونه اطالعات نوشتاري به دست نيامده است. به راستي تاريخ در كجا و از چه زماني 

آغاز مي شود و تفاوت ميان رخدادهاي پيش يا پس از تاريخ چيست؟

اساساً قبل يا بعد از تاريخ به چه معناست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بگوئيم كه بشر براي آگاهي از 

اهداف رفتاری :

پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود :
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پیدایش هنر و تمدن

ويژگي هاي هر دوره همواره به نوشــته هاي به جاي مانده از آن عهد رجوع مي كرده و بر اساس آن، تاريخ و 

پيشينه ي خود را مدون كرده است. از همين جاست كه مفهوم تاريخ شكل مي گيرد و  پيش از تاريخ شامل 

دوره ايي مي گردد كه آثار مكتوب از آنها به جاي نمانده است.

با گذشت زمان، دانش بشري نيز گرايش هاي متعدد و متنوعي يافت. يكي از اين گرايش ها "باستان شناسي" 

است كه در كشف آثار به جا مانده از تمدن هاي كهن نقش اساسي دارد. باستان شناسي روزنه اي است كه 

انسان توانست از طريق آن به گذشته خويش بنگرد و بر آن بخش از تاريخ، كه در زير خروارها خاك يا در 

عمق غارهاي تاريك پنهان گشته بود، نظر افكند.

باستان شناسي علمي است كه هدف آن كشف و بررسي آثار مربوط به ادوار پيش از تاريخ و تاريخي 

است. هدف اين اكتشافات و مطالعات ، درك تقدم و تأخر  وقايع و سير تحول فرهنگ ها و تمدن ها در يك 

روند منطقي و صحيح است.

اين علم از يك سو با انسان شناسي و قوم شناسي و از سوي ديگر با علم تاريخ، خط شناسي و فرهنگ هاي 

بومي مرتبط است و لذا گستره ي وسيعي را تحت پوشش قرار مي دهد. علم باستان شناسي بر اشياء و آثار 

به جاي مانده و يافت شده از ادوار كهن اتكا دارد.آثاري از سنگ، استخوان، سفال، بقاياي معابد وآتشگاهها ، 

قبرها و ويرانه هاي برجاي مانده از دهكده ها، شهرها ، كتيبه ها   و..... ابزار ومنابعي هستند كه باستان شناسان 

نظريه هاي خود را بر آنها بنا مي كنند. حتي فسيلها، بقاياي برگ ها و دانه ي گياهان مي توانند باستان شناسان 

را در پي بردن به آثار زيست انسان ها و كشف اشياء و مصنوعات در آن حوالي ياري كنند.

يافته هاي باستان شناسان، به حلقه هاي زنجيري مي ماند كه مي تواند از يك سو، انسان امروزي را با 

گذشته اش مرتبط سازد و از سوي ديگر پرده از وجود ارتباط ميان اقوام مختلف بشري در گذشته هاي دور 

بردارد ، اقوامي كه ممكن است در طول تاريخ چنان از يكديگر جدا شده باشند كه امروز تصور هر نوع قرابت 

و انس ديرينه اي را در ميان خود باور نداشته باشند. اما اين آثار بدون دست يابي به معنا و مفهوم و رمز و 

رازهايشان همچون كتاب هايي خواهند بود كه به زباني بيگانه نگاشته شده باشند. لذا تا انسان با زبان هنر 

هر دوره اي آشنا نشود نمي تواند معاني و ويژگي هايي را كه در البالي خطوط، رنگ ها، شكل ها و .... نهفته 

است در يابد.

پيدايش تخصص هاي مختلف هنري حكايت از نياز انسان به حفظ ميراث فرهنگي دارد. هر چه زمان به 

جلو مي رود،  احساس نياز بشر نسبت به حفظ هويت خود بيشتر مي شود. هر چه بشر در مورد هويت خود 

عميق تر مي انديشد آثار هنري را صادق ترين آئينه ي هويت خود مي يابد. اين آثار هنري هستند كه جوهره ي 
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هويت انسان را در طول دوران  با خود حمل كرده اند. انسان امروز ارزش اين گنجينه را كه با تاريخ تفكر، 

فطرت و هويت او مرتبط است، دريافته و قصد دارد تا با بهره گيري از علوم و فنون متفاوت آن را پاس دارد.

انسان تا مدت ها آثار هنري به جاي مانده از نياكان ماقبل تاريخ را همچون اشكالي بدوي، ناپخته، فاقد بيان 

هنري و حتي بي ارزش و بي معنا مي پنداشت. اما ارتقاي دانش نسبت به اين آثار، يافتن وجوه تشابه ميان 

آنان و سير در ابعاد مختلف زندگي انسان اوليه ، نيازها و باورهاي او رفته رفته پرده از ابهامات برداشت و به 

اين آثار گنگ و مرده، زبان و جان بخشيد.

همانطور كه تمام كودكان، از هر نژاد و مليت و دين به تبع داشتن فطرت پاك مشترك داراي هويتي 

واحد هستند و اين هويت واحد را در تشابه آثار نقاشي كودكان مي توان مشاهده كرد  تصاوير )1- 1 تا 3- 1 (. 

هنر  انسان هاي نخستين در موقعيت هاي جغرافيايي كشف شده و متعلق به اقوام متفاوت داراي تشابهات ساختاري 

و محتوايي مي باشد. در تصاوير ياد شده سه نقاشي ديواري را متعلق به سه زمان و سه موقعيت جغرافيايي 

مشاهده مي كنيد كه هم از لحاظ مضمون و هم به جهت شيوه ي كار تشابهات بسياري دارند. 

پیدایش هنر
با توجه به گسترش حوزه هاي معرفتي و دانش بشري و نظريات متعدد، تعاريف گوناگوني در زمينه هنر وجود 

دارد. امروزه  هنر را معادل علم و معرفت و دانش و فضيلت و كمال، زيبايي شناسي و مهارت هاي خاص و 

بيان احساسات تعريف كرده اند.

1- 1- شكارچيان : نقاشي ديواري متعلق به 5500 ق .م. 
دكن _ هند

3- 1-  شكارچيان : نقاشی ديواری متعلق به هزاره هشتم يا 2- 1- شكارچيان : نقاشي ديواري به قدمت تقريبي 8000 سال ق.م. كاشن- اسپانيا 
هفتم  ق.م ، غار دوشه ، لرستان



11

با مطالعات انجام شده مشخص گرديده كه  انسان هاي اوليه با مخاطراتي روبرو بوده اند كه همواره آنها را 

در تشويش و نگراني قرار مي داد. خشم طبيعت جسم و روحشان را مي آزرد، از اين رو  نيازهاي ابتدايي زندگي، 

چون تأمين خوراك وپناهگاه و جدال براي بقاي روزانه ، تمامي زندگي شان را دربر مي گرفت.

زندگي گروهي براي انسان هاي اوليه از مواردي بود كه مي توانست در نيل به آرامش نسبي آنان مؤثر باشد. 

آرامشي كه مي توانست بخشي از نيروهاي او را كه در كشمكش آزار دهنده با طبيعت و بقاي فردي صرف 

مي شد آزاد كند و او را به سوي تفكر و تأمل در خويشتن و پي ريزي زندگي منضبط تر آينده هدايت نمايد.

ابتدايي ترين آثار هنري كه انسان خلق كرده و تاكنون يافت شده، به حدود سي هزار سال قبل باز 

مي گردد و دوره هاي پارينه سنگي، ميان سنگي و نوسنگي تا شروع تمدن هاي باستاني را دربر مي گيرد. اين 

آثار شامل تصاويري از انسان و حيواناتي چون گاو كوهاندار،گاو وحشي،گوزن، اسب و..... و تنديس هاي انساني 

و معماري است)تصوير 4- 1(. 

 معموالً محل نقاشي ها در عمق غارها و دور از نور طبيعي بوده است. از اين رو به نظر مي رسد آثار هنري 

يافت شده جنبه ي تزئيني و نمايشي و مبناي زيبايي شناختي نداشته باشد. تأمل بيشتر در اين موضوع، بر 

اين واقعيت تأكيد مي كند كه اولين نقاشي هاي آفريده شده دست انسان به طريق اسرارآميزي دور از ديد 

عموم كشيده شده است.

حال اگر اين نقاشيها، براي زيباتر كردن محيط، به منظور نمايش و ايجاد لذت بصري خلق نشده اند، 

چرا انسان هاي اوليه با ابزارها و وسايل بسيار ابتدايي و مشكالت عديده ي طبيعي كه همواره زندگي آنها را به 

مخاطره مي افكنده، اين آثار را ترسيم  كرده اند؟

بوده  جانوران  تصوير  غارها  سقف  و  ديوار  هاي  نقاشي  اكثر  موضوع  شد  اشاره  كه  همانطور 

البته  داشته اند.  غذا(  عنوان  اوليه)به  انسان  بقاي  در  مهمي  نقش  جانوران  اين   .)1-5 است)تصوير 

شكار جانوران عظيم الجثه و خطرناكي چون گاو وحشي، گوزن و ... براي بشر نخستين،كاري بس دشوار و 

خطرناك بوده و چه بسا جان خود را در اين شكارهاي متهورانه از دست مي داده است. اين نقاشي ها نه تنها با 

زندگي روزمره ي پيشينيان ما ارتباط موضوعي داشته اند، از جنبه كاربردي نيز حائز اهميت بوده اند.

شايد انسان نخستين با دقت در ترسيم شكل، حركات و رفتار و تناسبات جسمي يك جانور، به شناختي 

جامع از حريف قدرتمند خود دست مي يافته و با آفرينش دوباره ي آن جانور در قالب تصوير بر ديوار و سقف 

غار، گويي بخشي از وجود آن جانور را كه به تسخير در مي آورده، مغلوب خود كرده و سپس با تيراندازي به 

سوي آن  بر مهارت خود مي افزوده است و هنگامي كه به شكار مي رفته با اعتماد به نفس و مهارت بيشتري با 

4- 1-  گاوميش ها – قسمتي از نقاشي سقفي غار آلتاميرا- 
اسپانيا، 11000- 12000  قبل از ميالد
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شكار روبرو مي شده است. شايد هم با ترسيم پيكره جانور، حيوان حذف شده را مجدداً به چرخه طبيعت باز 

مي گردانده است. از اين رو شايد آثار بدست آمده )نقاشيها و پيكره ها( براي او از اهميت اسرارآميزي برخوردار 

بوده و همچون طلسم هاي جادويي عمل مي كرده اند.

با اين حال نياز ذاتي انسان به بهبود و كمال، او را به تغيير ساختار زندگي و تكامل شيوه هاي معيشتي 

رهنمون كرد. رفته رفته از شكار جانوران به نگهداري و پرورش آنان)دامداري( روي آورد و بتدريج راز و رمز 

خاك را كشف كرد و راه و رسم كشاورزي را آموخت.

شيوه ي جديد زيست، انسان را در ايجاد سرپناه هايي دائمي و استقرار در محدوده هاي جغرافيايي مشخص  

نا گزير ساخت و با سپري شدن زمان، مهارت در خانه سازي كه از ملزومات زندگي گروهي بود، پيشرفت كرد و 

براي تهيه ظروف پخت و نگهداري مواد غذايي به سفالگري و ريخته گري دست يافت و با استفاده از رنگ هاي 

طبيعي )معدني، گياهي، جانوري( در تزئين و زيبا سازي محيط زندگي، صنايع دستي، نقاشي ها و پيكره ها كه 

بيانگر توان هنري انسان ها بود به صورت پيشرفته تري دست يافت.

همين جوامع كوچك ابتدايي نقطه ي شكل گيري تمدن هاي بزرگ در ادوار بعد شد. تمدن هايي كه آثار 

ارزنده ي به جاي مانده از آنها معّرف تأثيري ژرف در سرنوشت بشريت است و ما انسان هاي معاصر، بخش 

اعظمي از هويت كنوني خويش را مديون همين تمدن ها هستيم.

5- 1- داالن گاوها – غار السكو ، فرانسه- )13000 - 15000( قبل از ميالد .) بزرگترين شكل گاو( 
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پیدایش تمدن 

لفظ تمدن1 از ريشه »مدينه« )شهر( اخذ شده است و آنرا »شهر نشيني« و خصلت هاي مربوط به 

زندگي شهري مي دانند. تمدن به مفهوم»نظام اجتماعي بلند مرتبه « با شاخص هايي چون: »هنر«، »علم«، 

»فرهنگ« و »نظام حكومتي پيشرفته« است و در مقياس وسيعتر، به مرحله اي از رشد فكري، علمي، 

ادبي و فرهنگي گفته مي شود كه فرد متمدن را به عنوان انساني فرهيخته از ديگر انسان ها متمايز 

مي سازد.

با توجه به موارد فوق مي توان نتيجه گرفت كه هر اجتماعي انساني را، در قالب شهر يا كشور و حتي 

منطقه، نمي توان تمدن ناميد جز آنكه در زمينه هنر و فرهنگ و دانش و حكومت پيشرفته باشند.

هنگامي كه سخن از تمدن هاي كهن به ميان مي آيد دو منبع ارزشمند و قابل اعتماد وجود دارد:  منابع 

مكتوب و ديگری آثار هنري و معماري است.

1– منابع مكتوب:
شامل كتيبه ها – الواح-  نسخ خطي و .....كه خود به عنوان آثار هنري معرف ذوق و حس زيبايي شناسي 

يك ملت هستند و ديگری كتاب ها كه يافته هاي علمي يك تمدن و ملت را آشكار و اطالعاتي در مورد ابعاد 

مختلف زندگاني در آن  عصر را بيان مي كنند.

2– آثار هنري و معماري:
شامل اطالعات دقيق و ظريف دوران خود بوده و نشانگر روح حاكم بر يك ملت هستند. به همين دليل 

است كه امروزه موزه ها نه تنها محل جذب هنرمندان هستند، بلكه آثار هنري از منابع اصلي تحقيقات علمي، 

فرهنگي، تاريخي و ديگر علوم انساني به شمار مي روند.

    پرسش 
 1-  علم باستان شناسي چيست؟ و چه اهدافي دارد؟

 2-  ابتدايي ترين آثار هنري انسان از چه زماني به دست آمده است و چه تصاويري را نشان مي دهد؟

 3-   انگيزه ي انسان غارنشين از آفرينش هنري چه بوده است؟ توضيح دهيد.

           4-    مفهوم تمدن چيست؟ انسان متمدن به چه كسي گفته مي شود؟

            5-    مهمترين منابع قابل اعتماد براي باستان شناسي كدامند؟ توضيح دهيد.

           6-   به نظر شما وظيفه ي يك هنرمند براي ثبت بهتر تاريخ چيست؟ در اين مورد در كالس گفت و گو كنيد.

1.Civilization



فصل دوم

هنر و تمدن ایران باستان 
دوران اسالمی 

ح 4000 ق . م 
دوران مس و سنگ قدیم و استقرار در 

تپه های باستانی 

ح2000 ق . م 
دوره مس و سنگ جدید تمدن ایالم 

دشت لوت مرکز ایران 

ح550 ق .م 
دوره مهاجرت آریایی ها و مادها 

ح330 ق . م 
هخامنشیان 

ح226م
اشکانیان 

ح651 م 
ساسانیان 
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هنر و تمدن ایران باستان

اهداف رفتاري :

1- جايگاه و اهميت تمدن ايران را توضيح دهد.
2- شاخص ترين مناطق باستان شناسي تمدن ايران را نام ببرد.

3- ويژگی باستان شناسی تپه سيلك، مارليك و لرستان را توصيف كند.
4- هنر باستاني ايالم و ماد را شرح دهد.

5- هنر دوره ي هخامنشي را توصيف كند.
6- تفاوتهاي هنر اشكانيان را با هنر هخامنشي توضيح دهد.

7- شباهتها وتفاوتهاي هنر ساسانيان را با هنر هخامنشي و اشكاني شرح دهد.

 

 يكي از تمدن هاي بزرگ دوران باستان تمدن ايران است. اين منطقه باستاني جغرافياي بزرگي با تنوع 

يادگار  به  امروز  به  تا  را  باستان  دوران  هنري  ارزشهاي  مهم ترين  مختلف  قوميت هاي  و  نژادي 

است. گذاشته 

فصل دوم 

هنر و تمدن ایران باستان 

پس از پايان فصل از فراگير انتظار می رود :
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تاريخ فرهنگ و هنر ساكنان فالت ايران به دوران پارينه سنگي باز مي گردد ، اما شاخص ترين آثار به جا 

مانده در فالت ايران اغلب مربوط به دوران نوسنگي مي باشد. سير فرهنگ و تمدن با ساخت سفال در حدود اواخر 

هزاره نهم، اوايل هزاره هشتم قبل از ميالد در مناطق غربي ايران به ويژه كوه هاي زاگرس، لرستان و گنج دره 

هرسين) كرمانشاه( شروع شد.

پس از مدتي سفالينه هاي منقوش به شيوه دست ساز پديد آمد)در 

مناطقي چون تپه گوران، لرستان، علي كش دهلران( . با اختراع چرخ 

و  ق.م  چهارم   هزاره ي  اوايل  و  پنجم  هزاره ي  اواخر  در  سفالگري 

پيشرفت فناوري پخت سفال كه مي توان نمونه هايي از سفالينه هاي 

منقوش با كيفيت مناسب را در كليه ي مناطق فالت ايران تا حدود سه 

هزار سال پيش از ميالد با ويژگي هاي اختصاصي هر منطقه مشاهده 

كرد. شاخص ترين آثار از تپه سيلك در كاشان، تپه حصار دامغان، تل 

باكون فارس، شوش، تپه زاغه ي قزوين، چشمه علي ري به دست آمده 

است. اشكال و تزئينات اين سفالينه ها بيشتر تزئينات هندسي و نقوش 

انساني و جانوري است. نمونه هاي شهري فالت ايران به تاريخي بيش 

از هزاره ي چهارم قبل از ميالد مي رسد. در اين شهرها از لوح هاي گلي 

براي نگارش استفاده مي شد كه عمدتاً به صورت خطي و تصويري در 

ايالم قديم و برخي مناطق از جمله تپه سيلك، شهر سوخته ي ، گودين 

تپه و به طور مشخص در شوش ديده شده است.

در هزاره ي سوم قبل از ميالد تمدني پر رونق در جنوب شرقي 

ايران )كرمان، شهداد، تپه يحيي، و تمدن دشت لوت( پديد آمد كه 

ارتباطش با ميان رودان ) بين النهرين( كمتر و تبادالت فرهنگي و 

هنري اش  با محدوده هاي بلخ جنوبي يا شمال افغانستان و شمال 

شرق فالت ايران بيشتراست. برجسته ترين اثر به دست آمده از اين 

دوران پرچم مسي شهداد)تصوير1- 2(با نقش فردي نشسته بر تخت 

2 -1- درفش مسي شهداد- اولين پرچم شناسايي شده ايراني، اين پرچم تاريخي كه بر روي آن نقش با مناظر پيرامون مي باشد. 
درخواست آب از الهه باران حك شده مربوط به منطقه شهداد كرمان است . هزاره سوم ق.م ، موزه 

ملي ايران 
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بيشترين آثار بدست آمده متعلق به مناطق باستاني تپه سيلك، گوران كرمانشاه، علي كش دهلران، گنج 

دره هرسين )كرمانشاه( است. در اينجا به شاخص ترين آنها كه در جهان شناخته شده اند پرداخته مي شود.

سیلك
تپه ي سيلك)تصوير 2- 2( در شهر كاشان واقع شده است . قدمت آن به هزاره ي ششم ق . م باز 

مي گردد.

در حفاري هاي سيلك شاهد قبرهايي هستيم كه در آنها ظروف، اسلحه و جواهرات مفرغين همراه با 

جنازه ها دفن شده اند. در تپه سيلك كمتر به مصنوعاتي از طال و نقره برمي خوريم. شهرت تپه ي سيلك 

بيشتر به واسطه كوزه ها و ديگر ظروف سفالين رنگين و منقوشي است كه از حفاري هاي بدست آمده 

است)تصوير3- 2(. تزئينات اين ظروف يا هندسي، يا نقش جانوران تلفيقي و يا تلفيقي از هردو است. زيبايي 

شكل و تناسبات رعايت شده در ساخت ظروف واقعا قابل تحسين است. در رنگ آميزي اين ظروف از رنگ هاي 

سفيد، خاكستري، طيف قرمز )از صورتي تا بنفش( استفاده شده است. هنرمندان سفالگر در رنگ آميزي اين 

ظروف گاهي از رنگ طبيعي گل يا سفال، كه طوسي يا شيري يا قرمز بوده، بهره جسته اند. تركيب نقوش 

جانوري و هندسي در اين ظروف بسيار بديع و زيباست.

2 -2  دو خاكريز بزرگ باستاني تپه سيلك كاشان ، حفار گريشمن 
1315- 1312- بين هزاره 6 تا هزاره اول  ق. م 

19 /4 cm  3 -2 پارچ دهانه ناوداني )ظروف منقاری( نقوش هندسي و حيواني قرمز رنگ بر زمينه كرم ،  عصر آهن 2 ) 800- 1000ق . م( – تپه سيلك، بلندي
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سفالگري از جمله هنرهايي است كه با زندگي روزمره مردم سروكار دارد و اساساً هنري مردمي است كه 

ارزش آن را تنها بايد در ذوق و حس زيبايي شناسي مردم يك تمدن جستجو كرد. 

مارلیك)چراغعلي تپه ، اواخر هزاره دوم ق . م- اوایل هزاره اول ق . م ( 
منطقه ي مارليك در دره گوهر رود )در شمال ايران، نزديك سفيد رود( واقع شده است. بيشترآثار مارليك 

از دل قبرها كشف شده اند . ابعاد قبرها متفاوت است و كوچكترينشان 1×2 متر است و وسعت قبرهاي بزرگ 

تا 6×5  متر هم مي رسد. در قبرهاي مارليك)كه عمدتاً آرامگاه سالطين و بزرگان اين منطقه بوده است( 

آثاري از جنس مفرغ، طال ،  نقره  )تصوير 4- 2(، و سفال كشف شده است. عمده ي اين آثار را جام ها، پياله ها و 

تنديس هاي كوچك انساني و جانوران تشكيل مي دهند. زيورآالت كشف شده مارليك شامل مهره هاي طاليي 

و تزئينات چهار حلقه اي مي باشد.

از مقايسه آثار مكشوف از تپه سيلك با مصنوعات ساخته شده از طال و نقره مارليك، مي توان احتمال داد 

كه اهالي مارليك متمول تر و مرفه تر از ساكنين سيلك بوده اند.

4-2 – جام نقره ای با نقش برجسته ، اواخر هزاره دوم ق. م. نمايش اسب ها 
در باالي حلقه وسط و حمله شير بالدار به بز كوهي در پايين حلقه ، مارليك ،  

    14  cm بلندي

5 -2 - ظرف پرداخت شده سفالي خاكستري به شكل گاونر كوهاندار )ورزاو (،  
16  cm .تپه مارليك اواخر هزاره دوم ق. م

الف

ب
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آثار منحصر بفرد و ويژه تپه مارليك گاو كوهاندار)تصوير 5- 2( است كه سر آن به ناودان تبديل شده و محل 

ريزش مايعات است.

لرستان 
لرستان از مناطقي است كه به واسطه كشف آثار مفرغين زيبا و استثنايي شهرت يافته است)صنعت مفرغ 

بين 1500 تا 700 قبل از ميالد در لرستان رواج بسيار داشته است(. بخش هايي از لرستان را دشت هاي 

سبز و وسيع تشكيل مي دهدكه مكان مناسبي براي پرورش اسب بوده و هست. ايالمي ها اسب هاي خود 

را از لرستان تأمين مي كردند. در كنار پرورش اسب، ما شاهد آثار زيبايي هستيم كه به نحوي با اسب هاي 

ورزيده لرستان مربوط مي شوند)تصوير6-2(. انواع دهنه ها، پوزه بندها و ديگر تزئينات و يراق هاي سواركاري 

از اين جمله اند. 

از مقبره هاي مكشوف در لرستان مقدار بسيار زيادي مفرغينه ي زيبا و گرانبها كشف شده است كه 

حيوانات موضوع اصلي آنها هستند كه برخي به صورت موجودات افسانه ايي و گاهي با ويژگي هاي انساني 

بيان شده اند. موضوع تكراري آنها عمدتاً بز و شير است.

به غير از تجهيزات اسب، انگشتر، مهر، خنجر و تبرزين نيز از اين مقابر بدست آمده است. كشف اين آثار 

از درون قبرها نشان مي دهد كه مردم لرستان در هزاره دوم و اول قبل از ميالد همراه اموات خود تجهيزاتي 

    6-2 - دهنه ی اسب ، بزهاي بالدار مفرغی، لرستان ، سده 10تا 7 قبل از ميالد
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را نيز به خاك مي سپردند.كثرت تعداد مفرغينه هاي مربوط به اسب، از جايگاه مهم اين جانور در فرهنگ 

آن مردم حكايت دارد.

در تصوير)7- 2( نمونه ديگري از مفرغينه هاي زيباي لرستان را مشاهده مي كنيد. با دقت در انحناي 

زيباي لبه تبرزين و ظرافتي كه در تزئينات آن بكار رفته است معلوم مي شود اثري چنين هنرمندانه قطعاً 

پشتوانه ي سنتي قوي، غني و طوالني داشته است.  

ایالم
ناحيه اي در بخش جنوب غربي ايران در هزاره سوم قبل از ميالد در سه دوره ايالم آغازين، ميانه و جديد با 

مركزيت شوش شكل گرفت. سير تكاملي فرهنگي، هنري اين تمدن به دليل برخورداري از روش هاي مناسب 

آبياري و كشت و پرورش گياهان، شكوه و عظمت يافت. از ديگر شهرهاي ايالمي مي توان به انشان، هفت تپه 

و چغاميش اشاره كرد. اما شوش به عنوان يكي از مهم ترين مناطق باستاني تا دوره هاي بعدي نيز توانست 

همچنان رونق خود را حفظ كند.      

نمونه هايي از آثار نوشتاري ايالم آغازين حدود سه هزار قبل از ميالد بدست آمده است. از نمونه هاي 

سفالينه هاي ايالم مي توان به سفالينه هاي موسوم به كفتري)كبوتري( نخودي رنگ با تصاوير رديفي پرندگان 

اشاره كرد كه از تپه»هليان« بدست آمده است. مهم ترين آثار فلزي شناخته شده ايالم پيكره مفرغي 

بلندي تا 7 ق. م.  7-2-  سر تبر مفرغي، لرستان ، سده 10 
20/5 cm

8-2-  مجسمه شاهزاده ناپيرآسو        ، ايالم ، 1300-1350ق  .م. مفرغ 
و مس، موزه لور پاريس 
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»ناپيرآشو«)ناپيرآسو()تصوير8- 2( همسر فرمانروا » اونتاش ناپيرشا« است كه متعلق به سده ي سيزده قبل 

از ميالد مي باشد.

شاخص ترين اثر معماري به جا مانده ايالمي معبد چغازنبيل)تصوير9- 2( كه قدمت تقريبي آن به 

1250ق.م )حدود 700 سال قبل از سلطه ي شاهنشاهی هخامنشي( باز مي گردد. اين اثر كه از سوي يونسكو 

بعنوان يكي از مفاخر ميراث فرهنگي جهاني به ثبت رسيده ،گواه استواري بر قدرت و غناي فرهنگ كهن ايران 

است. زيگورات2 زيبا و با عظمت چغازنبيل  بصورت برج پنج طبقه ساخته شده است.

اين بنا در نزديكی  شهر شوش در استان خوزستان كنوني توسط اونتاش ناپيرشا)اونتاش گال( براي 

اينشوشيناك خداي شهر شوش ساخته شده است.بخشي از تزئينات ساختماني اين معبد را آجرهاي 

لعابدار تشكيل مي دهند. از ديگر آثار هنري ايالمي مهرهاي استوانه اي لعابي و شيشه اي است )تصوير 10- 2 

و 11- 2(.

 ماد
 حضور تاريخي مادها به سده نهم پيش از ميالد باز مي گردد. آنها تيره اي از اقوام هندو اروپايي بودند 

كه باعث اتحاد و هماهنگي ايران شدند. در سده هفتم قبل از ميالد گروه هاي گسترده اي از مادها  پيرامون  

همدان كنوني)هگمتانه يا اكباتان( گرد آمدند، و پارسيان در سرزمين باستاني پارس3 مستقر شدند. و اين دو 

قوم )مادي و پارسي( سرزمين گسترده ايران را پديد آوردند.

مادها در سال 612 ق. م به رهبري كياكزار همراه با اتحاد بابلي ها سرزمين آشوريان را در نيمرود  و 

2. زيگورات برج هاي چند طبقه از خشت و آجر بصورت بناهاي عظيم كوه مانند در تمدن ايالم و بين النهرين بوده است.

3. پارسوا و پارسوماش

9-2-  معبد چغازنبيل، حفاري سالهاي 1330-1341

لعابدار،   نوشتاري سفالين ديواري  لوح   -2-10
ناپيرشا،   ، اونتاش  فرمانروا  نام  به  چغاز زنبيل 

37/5 cm سده ي 14  ق.م . حدود

11-2 - آويز از سنگ يماني، آبي كمرنگ با 
4cm .كتيبه ايالمي، سده ي 12  ق.م
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نينوا به تسخير درآوردند و در حدود 590 ق. م مادها بر نواحي شمال عراق كنوني مستقر شدند و توانستند 

تمامي سرزمين امپراتوري آشور را تحت تسلط خود درآورده و كليه مناطق آناتولي تا مركز فالت ايران را 

تحت نظارت خود درآورند . همچنين منطقه بلخ )افغانستان شمالي( تا حدود رودخانه جيحون)آمو دريا( را 

نيز تصرف كردند. از اين رو در نيمه نخست سده ششم پيش از ميالد محدوده قلمرو مادها ناحيه وسيعي 

را در غرب از رودخانه هاليس )قزل ايرماق كنوني( در سرزمين ليديه آسياي صغير )تركيه كنوني( تا شرق 

)جيحون( در برگرفت.

مهم ترين آثار بدست آمده از گنجينه جيحون)تصوير12- 2(  آثار طاليي است. از يافته هاي معماري 

مادها در مناطق همدان، مالير)نوشي جان تپه( وكنگاور)گودين تپه( ديده شده است)تصوير 2-13(.

اولين سفالينه هاي منقوش و رنگين در فالت ايران  نيز از دوران مادها بدست آمده است )تصوير 2-14(. 

18/8 cm .12-2 - طرح ارابه طاليي با سربازان ماد ، گنجينه جيحون،  سده ي 5 و4 ق.م

13-2- چشم انداز منطقه مادنشين نوشي جان ، شامل چهار 
ساختمان روي صخره 

14-2- كاشي گلي باباجان لرستان شامل 176 عدد 
در كف تاالر  47 × 41/5
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شاخص معماري مـاد در خانه هاي كشف شده در هگمتـانه، وجود كاخي در نـوشي جان تـپه و گـور 

دخمه هاي "دكان داوود"، "داو دختر") ممسني فارس(، شيرين و فرهاد)سراب صحنه در راه همدان به 

كرمانشاه(، سكاوند)هرسين كرمانشاه(، قيزقاپان)سليمانيه عراق( و فخريكا)شمال شرقي مهاباد( و ... است. 

4- صنعت مفرغ در كدام منطقه رواج داشته است؟ آثار به دست آمده ي از اين منطقه دارای چه ويژگيهايي است؟

5- معبد چغازنبيل در كدام منطقه  واقع شده  و مربوط به چه تمدني است؟ خصوصيات آن را بيان كنيد.

هخامنشي
سرآغاز دوران هخامنشي به سال 550 قبل از ميالد و با سرنگوني آخرين پادشاه ماد يعني  »آستياك«4 

شروع گرديد.  كوروش كبير5  پس از به قدرت رسيدن در سالهاي 546- 547 قبل از ميالد سرزمين ليديه 

و سارد را فتح نمود و از اين رو بخش غربي آناتولي را نيز تحت 

تسلط خود قرار داد و در سال 539 ق .م. سرزمين هاي ميان 

رودان)بين النهرين( و بابل را فتح كرد و سپس سوريه و فلسطين 

كمبوجيه  و  شد  اضافه  هخامنشي  پادشاهي  قلمرو  به  ي  امروز

دوم پسر بزرگ كوروش به مصر حمله و آن را نيز تصرف نمود. 

گستره عظيمي از سرزمين هاي مديترانه تا شرق و از درياي سياه 

تا سرزمينهاي باديه نشين و صحراي جنوبي )صحراي عربستان( 

به تصرف كوروش درآمد و امپراتوري بزرگ ايران را پايه گذاري 

كرد. كوروش پايتخت خود را هماهنگ با موقعيت پادشاهي اش در 

پاسارگاد6 بنا نهاد)تصوير 2-15(.

4. »آستياك« )Astyages( آخرين پادشاه ماد، پدر ماندانا ) مادر كوروش(    
5. كوروش پسر كمبوجيه اول

در دست نبودن آثار مربوط به مادها و بقاياي آنها شايد به دليل تسلط يافتن هخامنشيان در دوران بعدي 

باشد كه به لحاظ گستردگي و عظمت آنها را پوشش داده است.

پرسش
   1- قديمي ترين آثار سفالي فالت ايران در چه مناطقي به دست آمده و شامل چه نقوشي است؟

   2- شهرت تپه ي سيلك به واسطه ي چه آثاري است؟ توضيح دهيد.

3-  آثار به دست آمده از مارليك را چه چيزهايي تشكيل مي دهند و چه خصوصياتي دارند؟

تصوير 15-2-كاخ آپاداناي كوروش، پاسارگاد ، سده ي 5 ق.م.

6. پارسه گرد = اردوگاه پارسيان 
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در پاسارگاد ساختمانهايي با قابليت هاي متفاوت وجود دارد، شامل دروازه ورودي، دو كاخ كوچك و برج 

سنگي معروف به»زندان سليمان« و سكوي سنگي بزرگي موسوم به » تل تخت« كه به احتمال كاخي است 

كه هيچگاه ساخته نشد و نقش انسان بالدار)تصوير 16-2( بر روي پايه سنگي با كتيبه هايي به زبان پارسي 

ايالمي و بابلي و بعدها مقبره كوروش به اين مجموعه اضافه گرديد)تصوير 2-17(.

كاخ هاي موجود داراي راهروهاي ستون دار و ايوانهايي در جوانب آن می باشد كه ميان آنها باغ وسيعي 

وجود داشته است. اين باغ به واسطه روشي با مسيرهاي سنگي آبياري مي شده كه اين نوع باغ سازي نمونه 

باغ هاي رسمي ايراني می باشد كه حتي تا دوران اسالمي تداوم داشته است. از ديگر آثار متعلق به اين دوران 

كتيبه ی بيستون است كه شرح حال دوران داريوش را ثبت كرده است)تصوير 2-18(. 

كتيبه هاي ميخي دوران هخامنشي  به سه خط » پارسي باستان«، » بابلي« و» ايالمي« نگاشته 

شده كه شاخص آن را مي توان در»پاسارگاد«، »بيستون« و »گنج نامه « در عباس آباد همدان مشاهده 

16-2-نقش برجسته سنگي انسان بالدار كرد)تصوير 2-19(.
پاسارگاد ، سده 5 ق.م  

17-2- مقبره كوروش ،پاسارگاد، سده 5 ق.م.
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18-2- نقش برجسته بيستون ،فرمان داريوش در سال 519-520 ق . م و صحنه پيروزی بر گئومات ، كوه بيستون نزديك كرمانشاه  ، سده 5 ق.م.

19-2- گنج نامه ، كتيبه های سه زبانه پارسی باستان ، ايالمی و بابلی ، عباس آباد همدان ، سده 5 ق . م 
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داريوش پس از كوروش شاهنشاهی هخامنشي را  با فتح هندوستان از دره سند تا شمال درياي سياه 

گسترش داد .

تجارت دريايي و كشتيراني، ضرب سكه )تصوير 20-2(،كاربرد خط ميخي الفبايي بر روي كتيبه ها  

ساخت كانال سوئز) ايجاد مسير كانالي در مصر بين درياي سرخ و نيل( ، ساخت اولين جاده  شاهي ) بزرگراهي 

از شوش تا سارد( از اقدامات مهم دوران داريوش است)تصوير 2-21(.

20-2- سكه های هخامنشی ، دوران داريوش 
سده 5 ق . م

 21-2- مسير جاده شاهی در قلمرو حكومت هخامنشی  
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در اين دوره هخامنشيان چهار پايتخت داشتند : 

پاسارگاد ، شوش ، بابل و هگمتانه . آثار شاخص اين 

و  جمشيد  تخت  كاخ  و  شوش  آپاداناي  كاخ  دوره 

مجموعه نقش رستم7 است.

به  نسبت  ما  اطالعات  وسيعترين  و  مهمترين 

معماري هخامنشيان از كاخ پارسه يا تخت جمشيد 

)پرسپوليس( به دست آمده است )تصوير 22-2(. اين 

كاخ در سال هاي 520 تا 460 ق.م در زمان زمامداري 

داريوش و خشايارشاه  بنا گرديد . از ويژگي هاي بارز 

معماري تخت جمشيد استفاده از ستون هاي تنومند و 

بلند است. محوطه كاخ مشتمل بر چند تاالر پذيرايي، 

از جمله تاالر آپادانا و تاالر تاجگذاري كه به آن تاالر صد 

ستون هم گفته مي شود. تاالر آپادانا مكاني مربع شكل 

كه جمعاً 72 ستون سنگي با بلندي هر ستون از پايه تا 

سر ستون حدود 21/8 متر است )تصوير23-2 (. پايه 

ی ستون هاي به كار رفته در اين كاخ يا چهار گوش 

است يا مدور)تصوير 24- 2(. كه ستون هاي كنگره 

دار و سر ستوني عظيم آنها را حمل مي كنند   بر فراز 

همه اينها تاج )به شكل دو جانور پشت به پشت( محل اتصال تيركهاي افقي است كه اين تيرهاي چوبي را بر 

فرورفتگي زيـن مانند پشت خود حمـل مي كرده انـد. مشابه همين ستون بندي و معمـاري را می توان در 

كاخ شوش نيز مشاهده كرد)تصوير 2-25(.

كاخ تخت جمشيد بر روي صفه اي مرتفع واقع شده است. تنها راه ورود به تاالرهاي تخت جمشيد ورود از 

جبهه ي غربي صّفه است. در آنجا در دل بدنه هاي مزين به نقش برجسته سربازان، دو رشته پلكان و پاگرد 

روبروي هم قرار دارند. عرض اين پله ها 7 متر و بلندي هر پله كه تعداد آنها در هر طرف به 111 مي رسد، 

تنها 10 سانتي متر مي باشد )تصوير 2-26 (.

22-2-چشم انداز كلي تخت جمشيد، از طرف كوه رحمت در شرق ، سده ي 5 ق .م.

23-2-نماي جانبي تخت جمشيد ، پلكان شرقی 
 ، داريوش  كاخ   ، آپادانا  مالقات رسمی  بارگاه  و 

سده ي 5 ق.م.

24-2- طرح پايه ستون های آپادانا

25-2- سرستون سنگي با نيم تنه دو سر گاو ، حفاري شده در سال  1852، تاالر آپادانا در شوش 

7. در نقش رستم مقابر 4 پادشاه هخامنشی داريوش كبير . خشايار شاه . اردشير اول و داريوش دوم و كعبه زرتشت وجود دارند .
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25-2- سرستون سنگي با نيم تنه دو سر گاو ، حفاري شده در سال  1852، تاالر آپادانا در شوش 

26-2- نقش برجسته تخت جمشيد همراه با نمايش پلكان ورودی جناح جنوبي سمت شرق آپادانا درتخت جمشيد 
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 گفتني است كه معماري هخامنشيان داراي عناصر متعددي است كه از سنت معماري آشوري ، بابلي 

و مصري اخذ گرديده است كه همراه با ويژگي هاي مختص پارسي هنري با شكوه را پديد آورده است. در 

اين دوره خبري از زيگورات ها و معابد نيست بلكه اوج خالقيت را در قالب معماري كاخ ها مي بينيم.

ممكن است اين ترديد ايجاد شود كه اساساً مردم در دوران هخامنشي اعتقادات محكم مذهبي نداشته اند و 

اينكه گرايشات دنيوي موجب گشته كه اثري از معابد و پرستشگاهها 

باقي نماند . در تبيين اين دو موضوع بايد يادآوري كنيم كه مردم 

ايران باستان پارسي مذهب بودند. پارسيان پايبند تعاليم زرتشت 

بوده، اعتقادات ديني شان با اديان بين النهرين )ميان رودان ( تفاوت 

داشت. 

زرتشتيان پهنه ي عالم را صحنه جدال ميان روشنايي)خير( و 

تاريكي)شر( مي دانند و به واسطه پاس داشتن نيكي و خير و نور، 

»آتش« را كه نمادي از اين صفات و مظهر اهورا مزداست نيايش 

مي كرده اند. از آنجا كه آيين نيايش اهورا مزدا در آتشگاه هاي روباز 

صورت مي گرفته، لذا از پارسيان باستان،كمتر معماري ديني به 

جاي مانده است.

مضمون كتيبه هاي تخت جمشيد نيز همگي از حضور روح 

ديني و تكيه بر اهورا مزدا در انجام امور مملكتي حكايت مي كند.

نقش  در  مي توان  را  هخامنشي  حجاري  هنر  مونه  ن رين  بهت

برجسته هاي سنگي تخت جمشيد جستجو كرد. بدنه ديوارها و 

ايوان هاي اين كاخ با نقش برجسته هايي تزئين يافته كه تصاوير 

سپاهيان شاهي و اشراف »پارس« و »ماد« را نشان مي دهد. اين 

همان مسيري است كه ميهمانان خاص خارجي و داخلي از طريق آن بار مي يافتند و هداياي خود را به 

پيشگاه پادشاه تقديم مي كردند. مطالعه ي مجموع اين نقش برجسته ها ما را از كيفيت جشن هاي برگزار 

شده در اين كاخ، كه قطعاً » نوروز« )عيد كهن ايرانيان( مهمترين آنها بوده، آگاه مي سازد)تصوير 2-27(.

هنر حجاري اين دوره آميزه اي است از قدرت، وقار و ظرافت، همراه با تجربيات هنري اعصار قبل كه 

به مرتبه اي از كمال رسيده اند. ظرافت در پرداخت جزئيات در اين آثار  به چشم مي خورد. نشان دادن 

27-2-نقش برجسته كاخ آپادانا 
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چين لباس و افت پارچه نيز از مواردي است كه هنرمندان هخامنشي به آن پرداخته اند. 

در نقش برجسته ي تاج گذاري داريوش)تصوير28-2( نظم و وقار نه تنها در شيوه ي 

نشستن داريوش و ايستادن خشاريار شا  )در پشت او( آشكار است بلكه اين انضباط را 

مي توان در چين و افت لباسها نيز مشاهده كرد كه در عين نظم، نرمي و لطافت خود را 

حتي در ناحيه اي كه دستها و بازوان را پوشش داده اند، حفظ كرده اند.

جانوران در آثار هنري ايران باستان جايگاه ويژه داشته اند. در ميان جانوراني كه 

موضوع آثار هنري هخامنشي قرار گرفته اند »شير«، »بز« و »گاو« از همه مهمترند، 

شيوه نمايش جانوران درتخت جمشيد، در خور تحسين است.

تصوير29-2 منظره اي است از نبرد شير و گاو كه بر ديوار پلكان شرقي آپادانا نقش 

بسته است. طراح اين نقش برجسته در عين آگاهي كامل از كالبد شناسي اين دو جانور، 

با استادي خالقانه اي مبادرت به تفكيك و ساده نمودن اجزاي تصويرپرداخته است . 

از سوي ديگر با افزودن عناصر تزئيني ظريف و پركار )مثل يال شير و موهاي منظم و 

حلقه شده ي دور گردن و زير شكم گاو(، توازني چشم نواز و با شعور پديد آورده است.

28-2- منظره تاجگذاری داريوش بر يكی از دروازه های تخت جمشيد  

29-2- نبرد شير با گاو ، پلكان شرقي كاخ آپادانا ، تخت جمشيد
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خالقيت، هنر و دانش كالبد شناسي، هنرمندان هخامنشي را در پديد آوردن نقوش بديعی از جانوران 

اساطيري ياري نموده است كه نمونه اي از آن را در )تصوير 30-2( مشاهده می كنيم . نقش اين موجودات 

اساطيري را، مي توان برسر ستونها ، نقش برجسته هاي دقيق )تصوير31-2( و همچنين در قالب نگهبانان 

عظيم الجثه دروازه هاي كاخ ) تصويري 32-2( يافت.

هنر حجاري ايراني از مرز ايران نيز فراتر رفت و موجب ظهور آثاري گشت كه امروز هم از شهرت بسيار 

برخوردارند. از آن جمله است ستون معروف سرنات كه در عهد امپراتور آشوكا، در هند بنا گرديد و امروزه 

به عنوان سمبل دولت هند ، نقش آن در همه جاي اين كشور پهناور آذين بخش مدارك رسمي دولتي، 

اسكناسها و سكه هاي رايج هند است. 

بايد اعتراف كنيم كه در بيان قدرت، ظرافت و خالقيت هنري ايرانيان باستان آثار سنگي كه عمدتا به عنوان 

بخشي از معماري محسوب مي شوند، نمي توانند كامال گويا باشند . اين آثار كه تاثيرات فرسايشي باد و باران 

و آفتاب و سرما و گرما را در طي قرون و اعصار بر تن خود تحمل كرده اند ، امروز داراي طراوت و ظرافت 

اوليه خود نيستند. اما خوشبختانه آثار دستي بسياري به دست ما رسيده كه بيانگر اوج دقت ،  ظرافت و 

هنر آن دوران است. از ديگر آثار بدست آمده مي توان به ظروف، اشياي تزئيني و زيورآالت اشاره نمود.

)تصاوير33-2 تا 2-36 ( 

30-2- نبرد با يك جانور اساطيري – 
بخشي از نقش برجسته كاخ داريوش  
 -260cm بلندي   ، جمشيد  تخت 

سنگ آهك

31-2- نقش برجسته، كاخ داريوش، 
32-2- نماي دروازه ورودي كاخ خشايارشا ، تخت جمشيدتخت جمشيد
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34-2- جام نقره اي با روكش طال ، بلندي25cm ، هخامنشي 33-2- دستنبد طال سده ی  5 ق .م. هخامنشي ،  موزه ويكتور يا آلبرت 
موزه ويكتور يا آلبرت 

35-2- كاسه نقره با كتيبه ميخي پارسي باستان ،  اردشير اول )424-465 ق .م.( قطر 
29cm

36-2 - بز بالدار )دسته كوزه ( از جنس مفرغ وطال  
موزه لوور پاريس 
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اشکانیان
بين سالهاي 238 ق . م تا حدود 234 ق. م جريانات خاصي در ايران و آسياي غربي با هجوم قواي نظامي 

يوناني پديد آمد كه دوران ويران گري و تخريب آثار علمي و فرهنگي و نابود شدن آثار و مراكز مهم دوران 

هخامنشيان مي باشد. از اين رو اين مناطق بدست دولت هاي محلي با گرايشات يوناني گري اداره مي شد 

هر چند كه تقسيمات اداري شاهنشاهی هخامنشي و ساتراپ نشين ها8 همچنان حفظ شده بود كه هدف 

آن ايجاد نوعي فرهنگ آميخته و تلفيقي ايراني يوناني با طبقه حاكم ايران بوده است. اين دوره در ايران به 

نام دوره سلوكي شهرت يافته است.

آثار محدودي از تأثير هنر يونان در اين زمان در دسترس است كه مي توان به پيكره هركول در بيستون 

)تصوير 37-2( ، معبد خورهه در محالت و پرستشگاه شمي در ايذه خوزستان كه از نمونه هاي بارز 

آن است اشاره كرد.

37-2- هركول خوابيده ، سنگ ، كوه بيستون ، دوره سلوكي ، سده ي سوم ق.م.

8. ايالت نشين قديم ايران
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در حدود سال 238 ق. م طي جدال در سيطره قلمرو ايران ارشك توانست قدرت ساتراپ نشين پارت9 

را در شرق درياي خزر بدست گيرد. ارشك بنيان گذار سلسله پادشاهي اشكانيان يا پارتيان است كه تمامي 

مناطق گستره هاي فرهنگ يوناني گري)سلوكيان( را بدست آورد.

تابوت هاي سفالين)تصوير 38-2(، ايجاد خط و زبان فارسي ميانه )اوستايي و پهلوي(، ضرب سكه 

هاي اشكاني ، آثاري از جنس عاج ، معبد سازي )معبد آناهيتا( 

)از معبد شمي(  بزرگ  پيكره هاي مفرغين   ، )تصوير 2-39( 

)تصوير40-2( ،  شيوه دوخت پوشاك به دو صورت پا جامه و تن 

جامه ، روش شهرسازي دايره اي ، ايجاد طاق و قوس و ساخت 

ايوان در معماري ، استفاده از مالت سنگ، گچ و گچ كاري در 

تزئينات )در قلعه يزد گرد در قصر شيرين( ، اولين نقاشي ديواري 

كوه خواجه در سيستان )تصوير 41-2( و دورا اوروپوس در سوريه، 

شيشه ، جواهر سازي )تصوير 42-2( و . . . همگي از هنرهاي مهم 

دوران اشكانيان به حساب مي آيند.

 

9. پارت نام يكي از اقوام ايراني ساكن شمال شرقي ايران است . نام ايالت پرسوه در كتيبه هاي بيستون و نقش رستم به چشم مي خورد . آنها كه قومي چادر نشين و 
بيابانگرد در زمان هخامنشيان هستند از قدرت و اهميت چنداني برخوردار نبوده اند.

196cm ، 38- 2 - تابوت سفالي لعابدار )اوروك( ، دوره اشكاني ، سده ي اول ودوم ميالدي

تصوير 40-2-پيكره مفرغي ، دوره اشكاني از 39-2- ستونهاي معبد آناهيتا ، اشكانی- ساساني ،  كنگاور ، سده ي اول تا سوم ميالدی 
معبد شمي ، سده دوم ميالدي 
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41-2- نقاشي ديواري ، شاهزادگان ،كوه خواجه ، دوره اشكاني ، سده ي اول ميالدي 

42-2- جواهرات طاليي دوره اشكاني ، كشف 1911-1910، نهاوند ، سده ي اول ودوم ميالدي 
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 ساساني
 در سال 224 ميالدي آخرين پادشاه اشكاني اردوان چهارم مغلوب اردشير ساساني شد. سلسله ساساني 

وارث يكي از سه امپراتوري بزرگ دوره خود بود. 

اين سه امپراتوري عبارت بودند از امپراتوريهاي 

ايران، چين و روم . اين سه قدرت در عين رقابت ، 

با پيوندهاي تجاري استواري به هم مرتبط بودند  

از طريق همين پيوندهاي تجاري پايه ي تبادالت 

هنري  آفرينش هاي  و  ديني  اعتقادات   ، فكري 

نيز بنا  نهاده شد و اين به معني ارتباط وسيع و 

عميق شرق و غرب بود . البته ، اين روابط چندان 

دوستانه هم نبود و گاه به درگيري هايي هم منجر 

مي شد.  منابع تاريخي و آثار هنري به جنگهاي 

ايران و روم در اين عهد اشاره دارند)تصوير 43-

2( . اين درگيريها گرچه به منظور دفع نفوذ و 

تسلط غرب بر ايران بود ، اما در خالل همين نزاع 

ها ما شاهد تأثيرات فرهنگي و هنري دو طرف 

و  قدرت  تصوير)2-44(  در  هستيم.  يكديگر  بر 

سلطه ي شاپور اول، پادشاه ساساني بر روميان 

نشان داده شده است.

ساساني  برجسته هاي  نقش  كه  هنگامي 

مي كنيم  مقايسه  هخامنشي  مشابه  آثار  با  را 

درمي يابيم كه وجه نمادين هنر هخامنشي بيشتر 

تركيب اجزاي بدن ، نوع ايستادن و نشستن آن 

هم به صورت رسمي تر و ايستاتر است . در نقش 

برجسته هاي ساساني نمادگرايي كاهش مي يابد و 

در عوض واقع گرايي بسيار تقويت مي شود، حركات 

43-2- نقش برجسته صخره ايي در بيشاپور ) تنگ چوگان ( 

44-2- پيروزي شاپور اول بر والرين ،  نقش رستم ، سده ي سوم ميالدی
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طبيعي تر مي شوند و موجودات )انسانها و جانوران( ، كه در نقش برجسته هاي هخامنشي حالتي اسطوره اي و 

فوق طبيعي داشتند ، در آثار ساساني زميني تر و ملموس تر مي شوند .

با مشاهده تصاوير )44-2 و 45-2( مي بينيم كه 

اسب ها در عين اينكه قدرت عضالني اغراق آميزي 

مي رسند.  ظر  ن به  طبيعي  و  واقعي  كامالً   ، دارند 

يژگيهاي  و نمايش   )2-46( تصوير  با  درمقايسه 

تناسبات  اينكه  وجود  با  شتر،  و  گاو  جسماني 

نوعي  و  وقار  حالت   ، است  شده  رعايت  طبيعي 

رسمي بودن آييني ديده مي شود . حالتي كه در 

آثار مشابه ساساني بسيار كمرنگ شده و جاي خود 

را به تحركات و نمايش هاي واقع گرايانه داده است. 

توضيح اين كه گرايش به نمايش طبيعي موجودات 

در آثار هنري بخصوص در هنر يونان و پس از آن روم )كه وارث هنر و تمدن يوناني بود( رواج بسيار داشت 

و ما اين تأثيرات را در هنر ساساني تا حدي شاهد هستيم .  همچنين گرايش به واقع نمايي در شيوه ي ارائه 

انسان ها نيز ديده مي شود)تصوير 2-47(. 

در نقش برجسته هاي فراز طاق بستان )تصوير48-2( تصاوير فرشته هاي بالدار دو سوي آن تجانس 

خاصي با آثار مسيحي رومي دارند . از ديگر آثار باقي مانده از دوره ساساني گچ بري مي باشد كه با نقوش 

تزئيني به جاي مانده است )تصوير2-49(.

هنر معماري را در عهد ساساني مي توان در بقاياي كاخ هاي بجا مانده از آن عصر نيز مشاهده كرد . كاخ 

اردشير )فيروزآباد( )تصوير 50-2( كاخ بيشابور) نزديك كازرون ، فارس( ، طاق كسري يا كاخ تيسفون)در 

عراق كنوني( )تصوير 51-2( ، عمارت خسرو واقع در قصر شيرين )تصوير 52-2( نمونه هايي از اين آثار 

هستند . تزئينات داخلي بسياري از كاخ هاي ساساني را لوحه هايي از مالت گچ و موزاييك )تصوير 2-52( 

تشكيل مي دهند . 

ديگر آثار هنري ساساني را ظروف )تصوير 53-2( ، مهرها و سكه هاي بجاي مانده تشكيل مي دهند )تصوير 2-54(.

نقوش روي اين آثار حاوي اطالعاتي در مورد شرايط اجتماعي، نوع پوشش و آداب و رسوم آن عهد است . مثاًل 

تنها تماشاي تصوير )53-2(، بر دانش ما نسبت به نوع تاج ، لباس ، اسلحه )كمان، شمشير، تركش( و تزئينات 

45-2- نقش برجسته صخره ای ساسانی ، بخشی از اثر ، 
بيشاپور )تنگ چوگان(

 ، تخت جمشيد   ، برجسته  نقش   -2-46
دوره هخامنشی ، سده پنجم قبل از ميالد 



39

48-2- طرح نقش برجسته طاق بستان ، دوره ساسانی ، سده ششم  47-2- سرديس ، شاپور دوم ، دوره ساسانی 
ميالدی 

49-2- لوح گچی قالب ريزی شده ، اواخر دوره ساسانی يا اوايل دوره اسالمی ، سده هفتم يا 
هشتم ميالدی ، چال ترخان ، ری

50-2- كاخ اردشير ، فيروز آباد ، سده سوم ميالدی 
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51-2- طاق كسری ، ايوان مداين ، تيسفون ، دوره ساسانی 

52-2- تزئينات موزائيك ، كاخ بيشاپور ، دوره ساسانی 
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53-2- بشقاب های نقره ای بهرام پنجم )شكار شير ( و شاپور دوم )شكار گوزن ( ، دوره ساسانی 

54-2- سكه های نقره ای ساسانی ، اردشير اول ) سده دوم 
ميالدی ( ، بهرام پنجم ) سده پنجم ميالدی ( ، يزد گرد سوم 

) سده هفتم ميالدی (
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اسب در عهد ساسانيان مي افزايد . هنگامي كه اين تصوير را با تصوير) 55-2( مقايسه مي كنيم درمي يابيم كه 

شكار ، خصوصاً شكار گراز، از ورزشها و تفريحات مورد عالقه ي پادشاهان ساساني به شمار مي رفته است.

مهرها و گچبري هاي ساساني آثار ارزنده اي هستند كه شكلهاي انتزاعي و نماديني را در بردارند كه تا 

امروز نيز در هنر معاصرتاثير گذاشته اند )تصوير 56 -2 ( . 

اين شباهتها و تفاوتها براي بيننده ی  هوشيار حكايت از اين واقعيت دارد كه هنر و فرهنگ پديده هاي 

زنده هستند و هويت انسان را تشكيل مي دهد . 

    55-2- طرح صحنه شكارگاه ، نقش برجسته اطراف طاق بستان ، كرمانشاه ، دوره ساسانی 
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پرسش 
  1- مجموعه پاسارگاد شامل چه بنا هايي است ؟توضيح دهيد.

  2- اقدامات مهم دوران داريوش را ذكر كنيد.

  3- مذهب هخامنشيان چه بوده وچرا از آن دوران بناهاي مذهبي به جاي نمانده است ؟

 4- حجاري هاي هخامنشي داراي چه ويژگي هايي است؟

 5 - دوره ي سلوكي چگونه شكل گرفت؟ دو نمونه از آثار اين دوره را نام ببريد.

 6 - مهم ترين هنرهاي دوران اشكاني را نام ببريد.

 7-در چه دوراني تأثيرات فرهنگي وهنري بين امپراتوري ايران ،چين وروم صورت گرفت؟

 8- ابتدا تصاوير نقش برجسته های ساسانی را گرد آوری و سپس در كالس راجع به تفاوت نقش 

آنها بحث كنيد .

 9- با بررسي نقوش ثبت شده در دوران ساساني چه اطالعاتي مي توان بدست آورد؟

56-2- كاشی لعابدار ، تكيه معاون الملك ، كرمانشاه ، اواخر سده سيزدهم هجری 



فصل سوم 
هنر و تمدن میان رودان 

ح 539 ق . م 
بابل نوین 

ح 700 ق . م 
آشور - هیتی ها 

ح 1600 ق . م 
بابل 

ح 1800 ق . م 
سومر جدید 

ح 2200 ق . م 
اکد 

ح 2400 ق . م 
سومریان 

ح 4000 ق . م
دوران نو سنگی 

هخامنشیان
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هنر و تمدن میان رودان )بین النهرین(فصل سوم

اهداف رفتاري :

پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود :

1- جايگاه و اهميت ميان رودان )بين النهرين( را به منزله ي خاستگاه تمدن بشري توضيح دهد.

2- جلوه هاي هنري اين تمدن را اعم از معماري وپيكر تراشي شرح دهد.

3- نقش اعتقادات را درشكل گيري آثار هنري اين تمدن تجزيه وتحليل كند.

4- آثار هنري دولت شهرهاي سومر،اكد،اور،بابل،آشور،بابل نوين و هيتي ها را به اختصار توضيح دهد.

هنر و تمدن میان رودان )بین النهرین (

بين سالهاي 3500 تا 3000ق. م در سرزميني هموار و حاصل خيز در ميان دو رود دجله و فرات تمدني 

پديد آمد كه »ميان رودان« يا »بين النهرين« نام گرفت. اين منطقه از جنوب به شمال – از خليج فارس 

تا كوه هاي ارمنستان و از شرق به غرب – از فالت ايران تا صحراي شام امتداد دارد. نواحي مركزي ميان 

رودان روزگاري به واسطه وجود شبكه بسيار وسيع و غني آبهاي طبيعي بسيار حاصلخيز بوده است ليكن 

پس از سپري شدن هزاران سال و تغييرات جوي و جغرافيايي، اكنون اغلب زمينهاي اين منطقه باير و كم 

آب است.
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نخستين مهاجران و اولين جوامع تشكل يافته با عنوان سومريان شناخته شده اند كه نخستين دولتشهرها 

را پديد آورده اند. ابداع خط ميخي، ايجاد مدارس، حكومت ملي )دموكراسي(، به كارگيري گنبد و قوس همگي 

از اين دوران سرچشمه مي گيرد.

به مدت هزار سال سومريان دولت غالب در منطقه بوده اند، با اين حال دولت هاي بعدي سومرجديد،  بابل، 

آشور و ايران نيز به اين نواحي سلطه يافتند. از اين تمدن تعدادي مقبره، تنديس و آثاري در اور كشف 

شده است.

در »ميان رودان« به دليل نبود سنگ و مصالح ساختماني مناسب ، عموما از خشت وآجر استفاده 

مي شده و به همين جهت در حال حاضر چيز زيادي جز پي ساختمان ها بر جاي نمانده است.

سومريان خدايان متعددي را پرستش مي كردند و هر شهر خداي مستقل خود را داشت و فرمانروايان 

انساني مردم را براي خدمت به اين خدايان رهبري مي كردند. سومريان در اين منطقه كه فاقد بلندي يا 

ارتفاعات بود ، بناهاي كوه مانند ي را با آجر و خشت مي ساختند. همان ساختمانهاي عظيم الجثه و برج مانند 

چند طبقه كه به »زيگورات«مشهور شده اند. اين برج چند طبقه يا معبد ، مركز مهم مذهبي و زندگي شهري 

بود و همه عناصر شهري ديگر در اطراف آن قرار داشت. زيگورات  اور )واركا : الورقا( )تصوير1- 3(يكي از اين 

نمونه ها مي باشد. 

1-3- زيگورات اور، نماي پلكان شمالي ، عراق ،2100 قبل  از ميالد
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در مطالعات تاريخ جهان باستان مكرر به منابعي برمي خوريم كه از ميان رودان به عنوان يكي از خاستگاه هاي 

تمدن بشري ياد كرده اند. اين عقيده مبتني بر قرايني است كه در زير به چند نمونه آن اشاره مي شود .

الف – ابتدايي ترين و بهترين آثار كهن بدست آمده از كشاورزي نظام يافته، كه نشانه ي زندگي گروهي و 

اجتماعي بشري است در اين منطقه يافت شده است.

ب – ابزارسازي و دانش استفاده از فلزات از عواملي است كه بنيان اقتصادي و توان فني جوامع اوليه را نشان 

مي دهد. سومري ها از اولين اقوامي بوده اند كه به فن استفاده از فلزات آگاهي داشتند.  

ج – خط و نوشته را شايد بتوان مهمترين اختراع بشري در طول تاريخ دانست چرا كه نوشته ها مجراي 

انتقال اطالعات و ثبت و ضبط تاريخ هستند. از سوي ديگر ظهور خط در يك جامعه كهن ، نشان از رشد 

فكري و علمي و فرهنگي مردم آن اجتماع است. سومريان با اختراع »خط ميخي« دوره اي را آغاز كردند كه 

به عنوان »آغاز خط نويسي« شهرت دارد)حدود 3000 تا 2500ق.م( . خط ميخي رواج خود را تا هزاره اول 

قبل از ميالد همچنان حفظ كرد) تصوير2- 3(.

د- وجود شهرهاي مستقل كه از آنها با نام دولتشهر ياد مي شود ،  نشاني از قدرت سياسي و مديريت شهري 

بوده است. در اين منطقه انتقال از زندگي و اقتصاد ساده كشاورزي و روستايي به نظام پيچيده زيست و اقتصاد 

متمركز شهري به سرعت انجام شد. از اين رو ميان رودان بستر جوامعي شد كه نام» تمدن«)شهرنشيني( را 

شايسته ی خود ساخت . البته مي توان شكل گيري سريع شهرهاي ميان رودان را، كه اغلب داراي  استحكامات 

و برج و بارو در اطراف شهر بوده، نتيجه ي اوضاع خاص سياسي و تهاجمات مكرر نظامي دانست كه از 

ويژگي هاي اجتماعي تاريخ اين تمدن است .

سومر
دولتشهرهاي سومري ، قدرت خود را از خداي شهر و منتخب او مي دانستند و پادشاهان ، نماينده خدا 

بر روي زمين و پاسداران خزاين او محسوب مي شدند . در اديان سومري نوعي اتصال و هماهنگي ميان دين 

و دنيا- يا به عبارت ديگر اقتصاد و معنويت – وجود داشته است. اين ويژگي با شرايط خاص اجتماعي 

ميان رودان ارتباط داشت. زيرا ميان رودان بر خالف همتاي معاصر خود يعني مصر)كه تاريخي آرام و 

ساكن داشت( همواره در افت و خيزهاي نظامي و سياسي بود. برج و بارو و استحكامات شهرها از همين امر 

حكايت مي كنند.

 كاهنان و خدمه ی معابد ، ضمن اجراي آئين ها و مناسك دين ، مسؤول تنظيم و كتابت مخارج شهر 

2-3- كتيبه ونقش برجسته ي سنگي با 
پيكره هاي شماش )خداي خورشيد( ، بابل 

سده نهم قبل از ميالد 
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و داراييهاي خداوند شهر بوده اند . مكتوبات بدست آمده از اين دست در زمره نخستين نمونه هايي است كه 

»خط« به خدمت حسابرسي و ثبت جزئي ترين پرداخت ها ، دريافت ها و موجودي انبارها درآمده است .قدمت 

زيگورات ها  نيز به حدود  3500  سال قبل از ميالد باز مي گردد .  معبد سفيد واقع در اوروك )تصوير3-3( 

نمونه اي از اين معابد است كه نسبت به اهرام مصر قدمت بيشتري دارد. مصالح بناي زيگورات خشت خام 

بود و به همين دليل در قياس با معابد سنگي و آجري مصر دوام كمتري داشته است. اما صرف نظر از نوع 

مصالح، زيگورات ها از طرح زيبا و مبتني بر دانش وسيع معماري برخوردار بوده اند .

بديهي است تمدن ها، شكل هايي منسجم از جوامع انساني بودند كه توجه انسان را به اهميت خويش معطوف 

داشتند بطوري كه زيبايي و عظمت نيروهاي جاوداني را در اشكال انساني تصوير مي كرده است و به همين 

دليل نيز بيشتر پيكره هاي اوليه را تمثال خدايان و الهه ها تشكيل مي دادند كه در معابد يافت شده اند.                                

)تصوير4- 3( چهره اي است از الهه يا ملكه اوروك كه قدمت آن به حدود 3500 تا 3000 ق.م باز مي گردد. 

حفره چشمان و گودي ابروان اين سرديس از صدف ها و سنگ هاي رنگين پر، و سر آن نيز به كاله گيسي از 

طال مزين بوده است.                                                                                     

درشتي چشم از مواردي است كه در بيشتر چهره هاي به جاي مانده از هنر ميان رودان ديده مي شود. 

چشم كه از نافذترين اعضاي بدن است  همواره به منزله ی دريچه ي روح مورد توجه بوده است . از اين جهت 

است كه حفره هاي چشم در سرديس هاي تمدن هاي مختلف، گاه با سنگ هاي قيمتي پر مي شده است. 

از ديگر ويژگي هاي مهم پيكره هاي سومري يافت شده در معبد ابو واقع در تل اسمر و اوروك و اور مي توان 

به موارد زير اشاره كرد .

معبد  از  شده  بازسازي  طراحي   -3-3
زيگورات سفيد اوروك ، عراق 3200-3000 

قبل از ميالد

4-3- سرديس الهه يا ملكه از اوروك ، حدود 
3000-3500 ق.م ، موزه بغداد ، عراق 
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سادگي ساختار، شكل ظاهري مخروطي يا استوانه اي پيكره ها، حالت وقار رمزگونه ، ايستايي پيكره ها 

و كاربرد آييني آنها)تصوير 5- 3( ، مهارت ساخت پيكره ها با تلفيق مواد و مصالح گوناگون )تصوير6- 3( 

همچنين موجودات تخيلي و اساطيري كه از تركيب اعضاي انسان و حيوان بوجود آمده اند  همگی خصلتي 

داستان سرايانه دارند و همچون كتب تصويري هستند كه با كنار هم قرار دادن چند تصوير يا پيكره حكايتي 

رانقل مي كنند )تصوير 7-3(. گاهي نيز شخصيت هاي اصلي داستان جانوراني هستند كه به كارهاي انساني 

مشغولند . اين تصاوير، نقاشيهاي متحرك و يا داستان هاي مصور )كميك استريپ( را به ياد مي آورد 

) تصوير8- 3الف و ب(.     

5-3- پيكره های ستايش از معبد حسونا )تل اسمر( ، عراق 2700ق .م ، بلندي 75 سانتی متر
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)پايه اي  درخت  و  بز نر   ، سومري  هنر   -3-6
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 موسيقی با تصوير سازی ، 2600 قبل از 8-3- الف- جعبه ی موسيقي چنگ 
ميالد ، چوب ، طال و صدف موزه دانشگاه فيالدلفيا 
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 اکد) 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 حالتی 

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 نوین )اور(
در فاصله ي ميان سقوط » اكديان« و ظهور حكومت » بابل« كه زمانی 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. كاًل 

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  نارام سين  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 كنونی تلو ( 2100 قبل از ميالد  

11-3- الف - پيكره نشسته گودآ ، الگاش )تلو كنونی( ، عراق ، 
2100 ق . م ، بلندی 82 سانتی متر

12-3- لوح قانون حمورابی ، شوش ، 1780ق . م ، سنگ بازالت ، بلندی 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 می 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 بازسازی 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 وسيعی 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 

. در تصوير )16- 3(  ماهيچه هاست  القاي حركات طبيعي  در  نظر هنرمندان  و دقت  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 كاماًل با شيوه ی 

ارائه ی  شيرهاي دو تصوير گذشته متفاوت است.   

. نوع  در تصوير )18-3( سارگون دوم ، پادشاه آشور را مي بينيم كه بزي را به قربانگاه مي برد 

ايستادن پادشاه و حالت موقر و رسمی بز، هر دو با اجراي مناسك مذهبي كه در آن »بز« به پيشگاه 

يكي از خدايان قرباني مي شده هم سويي و يكنواختي دارد.    

برای آشنايی با يكي از نمونه هاي كامال سه بعدي هنر آشوري مي توان به تصوير )19 - 3 (، كه 

نشان دهنده ی پيكره بزرگ از آشور نصير پال دوم ) از پادشاهان آشوري( است ، اشاره كرد.  
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14-3- تعقيب دشمن توسط كمانداران آشوری ، نقش برجسته كاخ آشور نصيرپال دوم ، نيمرود ، عراق ، 860- 875  ق . م ، بلندی 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 اساطيری بالدار با سر عقاب ) نماد روح 16-3- ماده شير در حال مرگ ، نينوا، حدود 650 ق  . م ، سنگ آهك ، بلندی هيكل شير 36 سانتی متر 
محافظ ( در مقابل درخت مقدس ، سده 9 ق . م ، بلندی 

حدود 100 سانتی متر 

18-3- نقش برجسته سارگون دوم پادشاه آشور در حال حمل بز قربانی ، سده هشتم   ق . م ، بلندی 
263 سانتی متر 

19-3- پيكره آشور نصيرپال دوم ، كالخ ، سده 9  ق . م ، 
بلندی 288 سانتی متر 
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بابل نوین) بین سال هاي 612 تا 539 ق.م(
گستره فرمانروايی 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 خيزهايي چند ، دوره كوتاهي از شكوفايي و اوج را تحت فرمانروايي 

»بخت النصر« گذراند. اين دوره ی كوتاه به عهد حكومت » بابل نوين« مشهور است . در همين عهد 

نوع جديدي از معماري با آجر لعابدار رواج يافت.

» دروازه ايشتار« ) تصوير 20-3(به دستور بخت النصر در بابل بنا گرديد ، نمونه اي عالي از روش نوينی 

است كه بر ديوارهاي رنگين آن )كه به آجرهاي لعابدار آبي و سبز و زرد و سفيد و سياه ... مزين بود( نقش 

برجسته هاي انواع جانوران حقيقي و اسطوره اي، چون شير و گاو و اژدها قرار داشته است. هزاران آجر لعابدار 

دروازه ايشتار كه تا چندي پيش در اثر فروريختن، پراكنده و هريك به كناري افتاده بود، اكنون جمع آوري 

و بازسازي شده است.

از ديگر آثار منسوب به دوران بابل نوين برج معلق بابل10 )تصوير 21- 3( است كه اثري از آن بر جاي 

نمانده است ولی اين برج يكي از عجايب هفت گانه قديم مي باشد.

هیتي ها )حدود 1200 تا 1640 ق. م(
يكي از تمدن هاي حوزه آناتولي)تركيه امروزي( متعلق به اقوام هيتي)حتيان( است كه  به اوج قدرت 

رسيدند . اين اقوام كه استخراج آهن به آنها نسبت داده شده است ، توانستند به قدرتي دست يابند و در حدود 

 

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

21-3- طرح نقاشی شده خيالی برج معلق بابل

10.اين برج مشهورترين زيگورات يا برج چند طبقه بين النهرين است كه كاماًل ويران شده و به احتمال زياد اين برج توسط بخت النصر )نبوكد نصر( 
براي همسر ايراني 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 ی 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 می 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 دارای چه خصوصياتی می 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 بناهايی 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 ، بغازكوی ، تمدن هيتی ها ، 
هزاره دوم ق . م ، تركيه كنونی



فصل چهارم
هنر و تمدن مصر

ح 30 ق . م 
و  متاخر   های  سلسله 

سلسله های ایرانی 

ح 747 ق . م 
پادشاهی جدید 

ح 1550 ق . م 
پادشاهی میانه 

ح 2055 ق . م 
پادشاهی کهن 

ح 2686 ق . م
دوره نو سنگی 

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 زندگی چوپانی و چادرنشينی در مصر سفلی داشته اند 

)تصوير 1- 4(. الهه حامی 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 سانتی متر  

موزه مصر

پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می 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 ی 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   و مصر سفلي)نژاد آسيايي( تقسيم شده 

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  ميان دو منطقه  اتحادي   سفلي 

مدون و مستند مصر هم از همين زمان شروع مي شود.

و  ادوار گاهي كشمكشهاي سياسي  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 کهن
مربوط                         نارمر«   « عهد  به  كه  است  لوحي سنگي  مصر،  هنر  از  مانده  به جاي  آثار  قديمي ترين  از   

می 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 گستردگی  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 سنگی شاه نارمر )پشت لوح( 3-4- لوح سنگي )روی لوح ( شاه نارمر ، حدود 3100 ق  .م ، موزه مصر ، قاهره
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اند و در مقابل)در سمت  به دست دارند در حركت  هايی  ها و نشان  پرچم 

راست( عده اي از دشمنان را مي بينيم كه سرشان از تن جدا و ميان پاهايشان 

نهاده شده است. در بخش وسطي، دو جانور اسطوره اي گردنهاي بلندشان را 

به نشان اتحاد درهم پيچيده اند و در پايين ترين قسمت هم گاوي اسطوره اي و 

قدرتمند، پادشاه مصر سفلي را لگدكوب مي كند. طرح هاي دو سوي اين لوح 

مانند يك سند تاريخي وقايع زمان خود را ثبت كرده است. وجود عنصر نمادين 

و اسطوره اي، مانند سرگاو) در دو سوي باالي لوح( و شاهين به منظور تأكيد بر 

ماوراي طبيعی بودن اين پيروزي دنيوي است.

نوع ترسيم و ساخت و ساز بدن در اكثر نقش برجسته ها تابع روش خاصي 

است. مطابق اين روش صورت همواره از نيمرخ، باالتنه از روبرو و پايين تنه، از 

نيمرخ نشان داده مي شوند. فاصله پاها و نوع ايستادن به گونه اي است كه وزن 

بدن به طور مساوي بر روي پاها پخش مي شود و در نتيجه تركيب ايستادن بسيار 

استوار و با وقار خواهد بود كه به آن روش قراردادي نمايش تصاوير مي گويند       

) تصوير 4-5(.

نبايد تصور كنيم كه اين روش ناشي از ناآگاهي هنرمندان مصر باستان از 

قوانين تصويرگري طبيعي است. برعكس آثار گوناگون و زيادي وجود دارد كه 

از دانش و مهارت هنـرمندان آن عهد حكايت مي كند. تصويـر)6-4( نقش 

برجسته اي است مربوط به هزاره ي سوم ق.م كه مجسمه سازان را در حال كار 

نشان مي دهد. در اين تصوير مي بينيم كه بدنها به طور طبيعي و منطبق بر نوع 

كاري كه انجام مي دهند تصوير شده اند. اين نقش برجسته و آثاري از اين قبيل 

از يك سو داللت به تسلط هنرمندان نسبت به كالبد شناسي انسان دارد و از 

سوي ديگر با مطابقت و مقايسه ي آثار مي توان دريافت كه »روش قراردادي 

نمايش تصاوير« در مورد مضامين رسمي ، مذهبي و موضوعات مربوط به شاهان 

رعايت مي شده است.

گفتيم كه هنر مصر كهن از اساس، هنري است ديني و ابديت گرا، بدين 

5-4- كارمند تشريفاتي 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 اهميتی 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«  تلقی می كردند ،رفته رفته به مطالعاتي علمي در خصوص چگونگي جلوگيري از فاسد 

شدن بدن مرده رهنمون شد كه در نتيجه ی 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 - طرحی 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 آميزی 
شده ، بلندی 118 سانتی متر ، موزه مصر ، قاهره  
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پادشاهي میانه و جدید 
 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 پادشاهی 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« می 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 هايی 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 

كشش  بندي،  استخوان   ، كالبدشناسی  از  هنرمندان 

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 ی لباس 

آئينهاي  و  استفاده  ابزار آالت و ظروف مورد   ، 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 های 

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(.

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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ميان نقاشيهايي كه با موضوعات مذهبي و آئيني رسم شده اند و نقاشيهاي واقعه نگاري تفاوت واضحي 

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 رسمی 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 

در  كنيم  مقايسه   )4-4 و   4-3 )تصاوير  نارمر 

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« نبرد اين دنيايي با آزادي 

و آشفتگي ملموس زميني است .

همين تفاوت را مي توان در ميان تنديسهاي 

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.

فراعنه، در ادوار مختلف مشاهده كرد . در تنديس شاه زوسر) تصوير11- 4 ( روح اساطيري و آئيني حاكم 

است و پيكره ي زيبا و مجلل توت عنخ آمون)تصوير 16- 4( در عين اشاره واضح به عالم اساطير، شكوه 

و جالل جهاني آشكاري را دارا 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 جدید 

ح2500 ق . م 

ح 1500 ق . م 
تمدن دره سند 

ح400 ق . م 
ورود آریایی ها 

تمدن رودخانه گنگ 

ح 250 م 
فرمانروایی موریایی و 

فرمانروایی کوشانی 

ح 750 م 
فرمانروایی 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 می 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 پیش از آریائیان

ب: دوره آریائیان                                                      

ج:  دوره اسالمي 

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

الف : دوره پیش از آریائیان
 كهن ترين تمدن مكشوفه شبه قاره هند كه تمدن دره ی  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  يكی   -  5 -1
سعدی ، كتابت، تصوير و تذهيب شده در هند ، 

دوره اسالمی

2- 5 –تاج محل ، نمای جنوبی ، كتيبه خطی

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 خيالی موهنجودارو بر اساس يافته های 
باستان شناسی ، 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 آریائیان 
 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 ی سوم قبل از ميالد تا حدود سده ی پنجم وششم ميالدي 

آثار هنري غالب در شبه قاره ي هند را آثار مجسمه سازي و معماري 

بودايي و هندويي تشكيل مي دهند.

 . بـودند  استوپـاها16 ،  بـودايـی  مـعمـاری  نـمونـه های  اوليـن 

استوپا )تصوير7- 5( از يك پشته نيم كروي محكم و توپر ساخته می 

شد و محل نگهداري اشيا  به يادگار مانده از بودا بوده است. بسياري 
 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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از اين 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 می دهند و عبارتند از :» برهما« 

ايزد خالق، »ويشنو« ايزد محافظ كائنات و» شيوا« ايزد نابودي 

)تصوير10- 5(.

معابد هند عموماً به پرستش دو ايزد )ويشنو و شيوا( و تجليات 

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 ی 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 خطی 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 

اکبر کبیر لقب گرفته(، جهانگير شاه و شاه جهان به ترتيب بركميت و كيفيت اين هنر افزودند. 

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 هجری 
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الدين  قطب  منار   -5-13
ايبك ، دهلي ،  سده ششم 
هجری ، سنگ ماسه  سرخ 

ومرمر صاف  

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

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

16-5-شاه جهان در حال نگهداری 
يك جواهر ، مرقع شاه جهان



88

17-5- نمای كلی 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 چین و ژاپن  چین معاصر 

ح 2000 ق . م 
دوران نو سنگی 

ح 1000 ق . م 
سلسله شانگ 

ح 400 ق . م 
سلسله زو )چو ( 

ح 220م 
ی  ها سلسله 

چین و هان 

ح 550 م 
سلسله های ششگانه 

ح950 م 
تانگ  سلسله 

و 5 سلسله 

ح 1300 م 
سلسله سونگ 

ح 1400 م 
سلسله یوآن 

ح1650 م 
سلسله مینگ 

ح 1911 م
سلسله چینگ 
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هنر و تمدن چین 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 چین 

شرق دورمتشكل از كشورهايی است چون چين،كره و ژاپن كه كمابيش دارای فرهنگ و هنری 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 می 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 –  کنفوسیوس 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 ی 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 می 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 نقاشی را به نمايش مي گذارد. )تصوير 1-6  الف و ب (

1-6ـ  بـ  نقاشی و خوش نويسی ، هسووی ، 1593-1521 ، چين 1-6ـ  الفـ  ادوات نقاشی و خوش نويسی 
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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 چوبی نقاشی شده ، سده 12 و 13 ميالدی ، چين2-6- نقاشی 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(. 

هنرچین باستان)از هزاره دوم قبل از میالد تا سده ی ششم میالدي(
 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 بيشتری 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 جانوری ، سلسله شانگ ، 
سده 12 يا 11 ق . م ، مفرغ

5-6- حلقه بی ، سنگ يشم ، شی 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 ی 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 

نقاشی    ، جنازه  تشييع  7-6-پرچم 
روی ابريشم ، آرامگاه سلسله ي هان ، 

168 ق . م. 
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شناخت كالبدشناسی ، 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 میانه)کالسیك(
  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 های بسيار ديگری 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 
تانگ ،  680-670 م بلندي 

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 ميالدی  ، چين 

10-6- اسب سفالين لعاب دار، سده 9 و 8 ميالدی، بلندي50 سانتي متر 9-6- ب - پالن و برش عرضی پاگودا
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چین 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 ميالدی ، چين 
سلسله ي سونگ ،  سده 11ميالدی ،طومار عمودي 

مركب  و رنگ روي ابريشم 
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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 ميالدی( 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.

ایران و چین 

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  چوبی  15-6-ميز 
سلسة ي مينگ ،  ،سده  15 م 

16-6-گلدان چينی زير 
لعابی ،سده 18 ميالدی ، 30 
سانتی 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. واژگانی 

چون آبدست )وضو( ، بانگ نماز )اذان( ، نماز بامداد )نماز صبح( ، نماز پيشين )ظهر(، نماز ديگر )عصر(، نماز 

شام )مغرب(، نماز خفتن )عشاء( و ... می توان اشاره كرد .
ايران نيز از بسياري جهات از هنر چين خصوصاً ساخت و تزئين ظروف چيني و نقاشی 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  نقاشی  سفيد  چيني  بشقاب   -6-17
رولعابي شفاف ،  سلسه ي چينگ ، حدود 1700 

ميالدی ، چين 

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



ژاپن
دوره جدید 

ح9000 ق . م 

ح 200 ق . م
 فرهنگ جومون 

ح300 م 
دوره یایویی 

ح 650 م 
دوره آسوکا 

ح 800 م 
دوره نارا 

ح 1200 م 
دوره هیان 

ح 1400م 
دوره کاماکورا 

ح 1550 م 
دوره موراماچی 

ح 1620 م  
دوره مومویاما 

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 
سانتی متر ، سده 5 و6 ميالدی ، ژاپن 
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دوره ی 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 ، بازسازی سده بيستم ميالدی ، ژاپن 

21-6- عمارت طاليي ، هور يوجي كوندو ، نارا ، 
سده 7 ميالدی ، ژاپن
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22-6- تثليث )سه گانه مقدس( واكاشی ، هوريوجی ، مفرغ ، سده 7 و اوايل 8 ميالدی ، 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  11ميالدی ،  ژاپن  

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

26-6- سوزاندن 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 چای )نمای داخلی( ، معبد ميوكيان ، كيوتو ، دوره موموياما ، 
ژاپن

28-6- غروب ، سوزوكي هارا نوبو ، چاپ چوبی ، سده  18ميالدی



فصل هفتم 
هنر و تمدن ایران اسالمیـ  معماری 
مساجد کشورهای اسالمی 

جاليريان
مغول 

سربداران 
چوپانی ها 
مظفريان 
ايلخانيان 

و  تیموری 
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 (
امویان 

سده 7 ه . ق )13 م (
عبا سیان 

سده 9 ه . ق )15 م (

سده 11 ه . ق )17 م (
صفویه 

سده 12 ه . ق )18 م (
افشاریه و زندیه 

سده 13 ه . ق )19 م (
قاجاریه 

سده 14 ه . ق )20 م (
جمهوری اسالمی 

پهلوی 
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هنر وتمدن ایران اسالميـ  معماری 
مساجد کشورهای اسالمی

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 می 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 اسالمی ، بلندی 28/2 سانتی متر1-7- مراسم حج ، مكه مكرمه
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معماري فلسطین و سوریه
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   ، هندسی  با طرح  پارچه   -7-3
اسالمی 

4-7- ظرف كنده كاری شده از جنس عاج )جعبه آرايش( ، حدود 357 هجری،  
بلندی 15 سانتی متر
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6-7- مسجد جامع دمشق ، موزاييك كاری ، فضای داخلی5-7- قبه الصخره )گنبد سنگی( ، بيت المقدس ، 6- 5 هجری

7-7- قصر الحير ، دروازه شرقی ، اوايل سده دوم هجری
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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 ، نمای كلی ، 247-233 هجری ، عراق

9-7- سامرا ، كاخ جوسق الخاقانی ، حدود 222 هجری
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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 ، نمای كلی ، 266 هجری

11-7- مسجد االزهر ، قاهره ، نمای كلی
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معماري اسپانیا
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 هجری ، 
پايان الحاقات 377 هجری
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معماري ترکیه
اوج معماري دوران عثماني پس از فتح قسطنطنيه )اسالمبول(، در قرن نهم هجري )15 ميالدی( 

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 

اندازه اي  ساختمان، نيمرخي موجدار را در مساجد عثماني ايجاد كرد. در رأس بنا، گنبد اصلي در 

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 هجری

15-7- مسجد شهزاده ، استانبول ، 955-952 هجری
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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 اسالمی ایران
سده های 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 ی 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 ، دهلی ، سده ششم هجری ، سنگ سرخ 
و مرمر

19-7- تاج محل آگرا ، 1057-1041 هجری ، 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 معماری 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 كسری ، نزديك بغداد ، دوره ساسانی ، سده پنجم ميالدی20-7- كاخ اردشير اول ، فيروز آباد ، دوره ساسانی ، سده سوم ميالدی 

23-7- مسجد تاری خانه ، دامغان ، سده دوم يا سوم هجری 22-7- مسجد جامع فهرج ، يزد ، سده اول يا دوم هجری 
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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 ی مساجد درآمد. بنابراين با برداشتن رديف هايي از ستون شبستان ها ، ايوان و گنبد 

ساخته مي شود و مساجد شبستاني به » ايواني« 

تبديل می شود و سرانجام در اواخرسده ی پنجم 

ي«  ايوان »چهار  مساجد  اوايل سده ی ششم  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 سامانی ، بخارا ، نمای خارجی ، سده پنجم هجری 
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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 ی قابوس بن وشمگير ، گنبد كاووس ، سده پنجم هجری 25-7- مسجد جامع نايين ، سده پنجم هجری ، نمای داخلی
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27-7- گنبد كبود ، مراغه ، 593 هجری 
28-7- الف – مسجد جامع اصفهان ، نمای كلی ، سده 5 و6 هجری به بعد 

28-7- ب - مسجد جامع اصفهان ، نمای حياط ، سده 5 و 6 هجری
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29-7- مسجد جامع اصفهان ، گنبد خاگی

30-7-محراب الجايتو ، مسجد جامع اصفهان ، سال 710 هجری 
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سده هفتم و هشتم هجری
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 ی 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 ورودی ، 726 هجری 
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32-7-ب-مقبره الجايتو ، سلطانيه ، تزيينات داخلی32-7-الف- مقبره الجايتو ، سلطانيه ، 713-707 هجری ، زنجان

33-7- مقبره امير تيمور ، سمرقند ، حدود 807-803 هجری 
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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 ی 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 ی 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 داخلی 34-7- مسجد گوهرشاد ، مشهد ، 821 هجری 



133

36-7- مسجد عليشاه يا ارگ عليشاه ، تبريز ، حدود 715 هجری 

37-7-حرم مطهر امام رضا )ع( ، مشهد ، 821- 819 هجری 
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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 هجری  38-7- مزار شيخ جام ، تربت جام ، سده 8 و 9 هجری 
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سده ی نهم هجری تا عصر حاضر

دوره صفویه
 آغاز حقيقي معماري صفويه را بايد از دوران پايتختي اصفهان و حكومت شاه عباس اول دانست. 

ابنيه زيبا و تكامل يافته و تالش براي آباداني، نه تنها در اصفهان كه در ديگر  از اين پس ساخت 

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 ی معماري به شيوه ی 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.

میدان امام: ميدان نقش جهان اصفهان يكي از بزرگ ترين ميدان های 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 اهلل 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 ، نمای كلی40-7- الف – ميدان نقش جهان ، اصفهان ،دور نمای هوايی ، سده نهم هجری
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مسجد امام : يكي از زيباترين و برجسته ترين آثار شيوه ی 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 ی 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( 

نام عهد  كتيبه هاي متعددي از خوشنويسان به 

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 هجری

42-7-مسجد امام ، مجموعه ميدان نقش جهان ، اصفهان
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مسجد شیخ لطف اهلل: بنايي با اندازه اي كوچك ، بسيار ظريف و بدون حياط مركزي است. گنبد زيباي 

اين مسجد به شيوه ی  ساساني بر روي يك اتاق چهار گوش استوار شده است. اين بنا براي شيخ لطف اهلل 

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 اهلل كه رنگ آبي الجوردي در آن بيشتر به چشم مي خورد، به 

دو شيوه ی 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 ، كاشيكاری و كتيبه خطی 43-7-مسجد امام ،طرح برش گنبد دو پوسته
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عالي قاپو: يكي از شاهكارهاي معماري غير مذهبي در شيوه ی  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 قیصریه 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 اهلل ، اصفهان ، نمای داخلی ، كاشيكاری زير گنبد45-7-مسجد شيخ لطف اهلل ، ميدان نقش جهان ، اصفهان ، 1029-1012 هجری

31. نوعی تزيينات گچ بری به شكل ظروف است .
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از آن برجاي مانده  امروزه تنها بخشي  و نيز شكارگاه شاهي به قلم رضا عباسي نقش بسته بود كه 

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 " اهلل 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 عالی قاپو ، ميدان نقش جهان ، اصفهان ، 1071-1006 هجری 

48-7- عمارت عالی قاپو ،  برش نمای جانبی 
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49-7- اتاق موسيقی ، عمارت عالی قاپو

50-7- ديوار نگاره ، اثر رضا عباسی ، عمارت عالی قاپو

51-7- بازار قيصريه ، ميدان نقش جهان ، اصفهان ، 1030-1029 هجری 
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دوره افشاریه و زندیه
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- نمای داخلی كاخ هشت بهشت ، اصفهان ، 1080 هجری

53-7- پل خواجو ، اصفهان ، سده 11 هجری 
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مسجد وکیل: 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 قاجاریه
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 ی 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 شهید 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 هجری 54-7-  كالت نادری ، خراسان ، سده دوازدهم هجری 



143

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 های معاصر و به واسطه عالقه وافر به شيوه زندگي غربی، 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 می توان به ميدان آزادي، ساختمان ميراث فرهنگي،  گردشگری و صنايع  

دستی ، 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 هجری56-7 الف – تاالر آيينه ، كاخ گلستان ، تهران ، سده سيزدهم هجری 
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58-7- بنای تکیه دولت ، تهران دوره قاجاریه ، سده سیزدهم 57-7- مسجد ومدرسه سپهساالر )دانشگاه شهید مطهری( ، تهران ، سده سیزدهم هجری 

59-7- موزه هنرهای معاصر ، تهران ، دوره معاصر 
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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 اهلل 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

 چند بناي دوره ي معاصر را كه توسط معماران ايراني و با توجه به ميراث گذشتگان ساخته شده است - 10

نام ببريد.

 در مورد آثار تاريخي استان محل زندگي خود تحقيق كنيد و در مورد آن در كالس گفت و گو  نمائيد.- 11
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نگارگری 
جمهوری اسالمی 

مكتب اصفهان 
مكتب قزوين 
مكتب مشهد 
مكتب بخارا 

مكتب تبريز 2 

مكتب تبريز متقدم 
مكتب هرات 

مكتب سمرقند - هرات 
مكتب شيراز تيموری 

مكتب جاليری 
مكتب شيراز 

مكتب تبريز 1 

مكتب بغداد 
مكتب سلجوقی 

سنت شرقی 
سنت غربی 

ح سده چهاردهم ه . ق )1979 م (
پهلوی     نقاشی نوین 

ح سده سیزدهم ه . ق )1925 م (
قاجاریه     مکتب تهران 

ح سده دوازدهم ه . ق )1794 م (
زندیه      مکتب شیراز )گل (

ح اوایل سده دوازدهم ه . ق )1750 م (
افشاریه
صفویه 

ح سده نهم ه . ق )1508 م ( 
تیموری و 

مغول 

ح سده هفتم ه . ق )1258 م ( 
عباسیان 

ح سده دوم ه . ق )750 م (
امویان 

ح سده اول ه . ق )661 م (
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نگارگري

هنر نقاشي و نگارگری در جهان اسالم به دوران گذشته  سنت ايراني در ديوارنگاره هاي، صخره 

باز  ارتنگ(32  يا  مانوي)ارژنگ  هنر  به ويژه   ، دوران ساساني  كتاب آرايي  و  تزئينات سفالينه  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

مکتب بغداد یا بین المللي عباسي ) سده سوم تا ششم هجری(
سنت نقاشي در دوران عباسی  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 

ارژنگ،تورفان ،سده ی دوم و سوم  از  برگی  الف-   -7-60
هجری  

60-7- ب - برگه هايی 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 طوركلی 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 عبداهلل بن مقفع آن را به عربي و نصراهلل منشي در سده ي چهارم )دوره ي ساماني ( به فارسي ترجمه كردند و سرانجام رودكي 

آن را به نظم در آورد.

مکتب فارس و خراسان –  سلجوقي سده ي پنجم و ششم هجري قمري )11و 12 میالدي ( 

در مناطق مركزی و شرقی ايران عناصر كهن نقاشي مانوي و ميراث هنر ايرانی 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 يونانی ، سال 
627 هجری ، مكتب بغداد

62-7- نسخه مقامات حريری ، اثر محمود بن يحيی بن واسطی ، سال 334 هجری ، 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 عيوقی ، سده هفتم ، مكتب سلجوقی 

 ، موصل   ، سلجوقی  مكتب   ، نشسته  حاكم   ، االغانی  64-7-كتاب 
سالهای 616-612 هجری

65-7- كتاب الترياق ، زكريای رازی ، مكتب سلجوقی ، سده ی 
ششم يا هفتم هجری 
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مکتب تبریز 1- ایلخانان مغول) سده هفتم و هشتم هجری(
در سده هفتم هجري دوران حكومت ايلخانان مغول در ايران ،سنت های هنری و فرهنگی  با حمايت 

خواجه  همچون  ايراني  فرهيختگان  و  دانشمندان 

بوجود  يافت. با  دوباره  حياتي  اهلل  فضل  رشيدالدين 

چيني35،  هنر  نقاشي، چون  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 پردازی38، 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 ی آنها در ربع رشيدی42 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 پردازی 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.دارای 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 اهلل، 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
كوهی ، اثر ابن بختيشوع ، مراغه ، سده 

هفتم هجری 
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مکتب شیراز)سده هفتم ه. ق/ 13م(
شيوه نقاشي مكتب شيراز  در ادامه هنر كهن ايرانی و ابداعات جديد آن است. اين مكتب با نوآوريهاي 

خام دستانه و ابتدايي، تداوم دهنده سنت كتاب آرايي و نقاشي سده پنجم و ششم هجری شد كه در طول دو 

سده بعدی  تكامل يافت و  به خصوصيات ويژه مسلط نقاشي ايراني بدل گرديد.)تصوير 69- 7( 

68-7- نسخه شاهنامه فردوسی ، تبريز ، سده هفتم 67-7- نسخه عربي جامع التواريخ ، رشيد الدين فضل اهلل، حمله ي محمدبن سبكتكين به زرنگ سيستان، تبريز، سال 714 هجری
هجری )736-726 هجری(

69-7- شاهنامه قوام الدين حسن ، بهرام گور در كلبه دهقان ، مكتب شيراز ، 741 هجری 
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مکتب بغداد- تبریز)جالیري سده هشتم ه. ق/14 م(
در سده هشتم هجري در دوران جاليريان حكومت در دو مركز تبريز و بغداد به كار خود ادامه داد و 

يكي از مهم ترين مكاتب نقاشي پديدار گشت كه به مكتب جاليري شهرت يافته است. اين مكتب متعالي 

مجموعه اي بر گرفته از دستاوردهاي مكتب بغداد، شيراز و تبريز است. اين مكتب با حضور نقاشان برجسته اي 

چون جنيد بغدادي معروف به سلطاني و ديگر هنرمندان شكل گرفت. تصاويري از ديوان خواجوي كرماني 

)مجموعه هماي و همايون(  )تصوير 70-7( كه در موزه بريتانيا نگاهداري مي شود به خط نستعليق مير علي 

تبريزي و از آثار برجسته جنيد نقاش است )تصوير 7-71( . 

71-7- ديوان خواجوی كرمانی ، دادخواهی پيرزن از ملكشاه ، بغداد ، مكتب جاليری ، سال 70-7- ديوان خواجوی كرمانی ) مجموعه همای و همايون ( ، دوران جاليری ، سده هشتم هجری
799 هجری 
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ويژگي هاي مهم مكتب جاليري شامل فضاي بيكرانه و  نمايش طبيعت شاعرانه ، تصوير سازي از جهان 

خيالي ، هماهنگي پيكره و منظره سازي ، تركيب بندي دايره وار، تزئينات ماهرانه، تفكيك فضا43 و هندسه 

ترسيمي و پرسپكتيو آكسومتريك44  است.

در اين دوره براي اولين بار مي توان كاربرد تشعير)ديوان سلطان احمد جالير( و رقم و امضا45  مشاهده 

كرد. تمامي اين دستاورد هاي نوين زمينه  را براي ظهور مكتب هرات ، فراهم ساخت )تصوير 7-72(.

مکتب شیراز )سده هشتم هجري- قمري/14 م( 
دوران تيموري امكان يكپارچه كردن دستاوردهاي مكاتب گوناگون نقاشي ايراني را بوجود آورد. تيمور 

نخبه ترين هنرمندان و صنعتگران را از شهرهاي گوناگون به سمرقند پايتخت مورد عالقه اش فرا خواند . بعد 

از وي شاهرخ و سپس فرزندان شاهرخ46 در مناطق مختلف شيوه هاي هنري را گسترش دادند47در همين 

زمان، نسخ فراواني در شيراز و ديگر مناطق به تصوير درآمد كه به طريقي پر قدرت، امكانات تصويري مكاتب 

پيشين را بكار برد. از مهم ترين ويژگي هاي اين مكتب توجه به طبيعت )با نگاه واقع گرايانه(، رفتار و كردار 

انسان با حداقل تأثيرپذيري از بيگانگان)به ويژه چين و بيزانس(است . هم چنين توجه به افق رفيع، بكارگيري 

بيش از حد نقوش گياهي ، توجه به مضامين عارفانه و عاشقانه، قرار گرفتن پيكره سواران  بصورت مورب و 

هماهنگي خط و رنگ و غالب بودن رنگ قرمز از ويژگی های ديگر اين مكتب است.              

از آثار معروف اين دوران "گلچين اسكندر سلطان" )تصوير 73-7(، "شاهنامه ابراهيم سلطان"48 

)تصوير 74-7( و "خاوران نامه"49 در شيراز مصور شده اند و به خوبي نشان مي دهند كه دستاوردهاي 

مكتب جاليري چه تأثيرات عميقی در اعتالي نقاشي اين دوران داشته است . اين مجموعه كتاب هاي مصور 

كه به لحاظ سبك و شيوه بي ترديد با نقاشي هاي مكتب هرات اشتراكاتي  مي يابند ، شاهد  گونه اي ارتباط 

و يكپارچگي سبك در دوران تيموري هستند .  

43.  زمين، نماي كف بصورت سنگفرش، ديوار عقب با پنجره، كف ديوار جانبي بصورت مورب، در سفيد نيمه باز، حياط 
مركزي و عناصر اصلي در مركز صحنه، شاهد و اندروني

44.  هندسه ترسيمي دو بعد نمايي با رعايت محور افقي و عمودي و خطوط مورب بدون در نظر گرفتن نقطه گريز

 45 . امضاي جنيد در ديوان خواجوي كرماني مجموعه هماي و همايون

46.  1- الغ بيك در سمرقند 2- بايسنقر ميرزا در هرات 3- اسكندر سلطان و ابراهيم سلطان در شيراز 

47.  اگر چه هيچ نسخه خطي نقاشي شده اي در اين دوره از سمرقند بدست نيامده است.

     48. مشهور به شاهنامه كوچك با 52 تصوير بدون صحنه هاي عاشقانه

49. نوشته ابن حسام مربوط به زندگي حضرت علي )ع( با 115 تصوير و نقاشي فرهاد

72-70- ديوان سلطان احمد جالير ، تشعير ، 
بغداد ، حدود 806-803 هجری
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مکتب هرات- تیموري)سده ی هشتم هجری / 14 م(
شاهرخ پسر تيمور، هرات را مركز حكومت خود قرار داد و به اتفاق فرزند خود "بايسنقر ميرزا" كه خود 

يكي از خوشنويسان به نام اين دوران است ، هنرمندان و صنعتگران فراواني را به هرات دعوت كرد . كتابخانه 

بايسنقر ميرزا بزرگترين كارگاه هنري پررونق دوران خود به شمار مي رفت . در اين كتابخانه به دعوت شاهزاده 

بايسنقر ميرزا چهل هنرمند خوشنويس و كتاب آرا زير نظر رييس كتابخانه يعني"جعفر بايسنقري" خطاط  به 

نام عصر تيموري به كار نوشتن نسخه هاي خطي مشغول و نفيس ترين نسخ خطي و برجسته ترين نقاشي ها 

را خلق كردند .

در اين دوران شاهد تداوم سنت هاي هنري دوران جاليري هستيم و از مهم ترين ويژگي هاي نقاشي در 

اين دوران مي توان به تركيب بندي متقاطع و غير متقارن ، واقع گرايي در ترسيم گل و گياه، تنوع رنگ در 

قلم گيري ، غالب بودن رنگ آبي در كل تصوير، مهارت در طراحي اندام ، ريزه كاري در معماري ، تراكم موضوع 

در مركز صحنه و نمايش تداخل چند فضا در تصوير و فضاي آرماني در نقاشي اشاره كرد .

شاهنامه بايسنقري به خط جعفر بايسنقري، يكي از شاهكارهاي اين مكتب بشمار مي رود)تصوير 7-75(. 

كتاب هاي ديگر اين دوره "كليله و دمنه بايسنقري"و" كتاب جامع التواريخ" مي باشند )تصوير 7-76( .

73-7-گلچين اسكندر سلطان ، بهرام گور در قصر هفت گنبد ، 
مكتب شيراز ، دوره تيموری ، سده هشتم هجری 

74- 7- شاهنامه ي فردوسي، رستم وسهراب ، مكتب شيراز، دوره تيموری ، 773 هجری
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در نقاشي هاي مكتب اول هرات كه ويژگي هاي كامال ايراني را بازتاب مي دهند همه چيز در كمال اختصار 

و صراحت ارايه شده است. نام آورترين نقاش ايراني اواخر دوره تيموري يا مكتب هرات 2 و تبريز 2)دوره 

صفوي(كمال الدين بهزاد50 است )تصوير 77-7( . وي در هرات به دنيا آمد و مكتبي نوين در نقاشي 

ايراني پديد آورد كه تأثيري شگرف در دوران خود و پس از خود بر جاي گذاشت. 

مکتب تبریز 2 )دوران صفویه(
در آغاز حكومت صفويه، تبريز به پايتختي برگزيده شد. در اين دوران مكتب هرات و شيوه بهزاد با جذب 

شاگردان بسياري نگارگري رايج را تغيير داد. حاصل اين تجربه اندوزي هاي تازه، ظهور سبكي نوين به نام 

مكتب صفوي يا تبريز 2 است كه با تلفيق سنت هاي هرات و ميراث شيوه تبريز 1 همراه با نقاشاني برجسته 

چون  سلطان محمد ، آقا ميرك ، مظفر علي و شيخ زاده شكل گرفت )تصوير 7-78 ( .

موضوعات  ، توجه به  از رنگ طاليي  ، استفاده فراوان  اين مكتب تنوع رنگ  مهم ترين ويژگي هاي 

50.  تحت تعليم و تربيت استاد ميرك اصفهاني مقدمات هنري را آموخت و همچون بسياري از اساتيد و هنرمندان هرات به تبريز پايتخت 
صفويان رفت)زمان شاه اسماعيل اول( و رياست كتابخانه سلطنتي را بر عهده گرفت و به تربيت شاگردان بسيار پرداخت.

75-7- شاهنامه ي فردوسي، نسخه بايسنقری ، مكتب هرات ، سده ی 
هشتم هجری

76-7-كليله و دمنه ، نسخه بايسنقری ، حمله شير به گاو مكتب هرات ، سده ی 
هشتم هجری 
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درباري، ، بكارگيري اشياء مربوط به زندگي ، شكست كادر51، پوشاك هماهنگ با رسم صفويه با كاله 

قزلباش52)تصوير79-7(، ايجاد صحنه هاي شكار با حالتي پر تحرك ، صحنه هاي داخلي با حالتي خموش و 

متفكرانه و بزم با حالت يكنواخت و پيكره هاي محدود ، بكارگيري نقوش نگارگري در بافت پارچه ، توجه زياد 

به چهره نگاري ، رواج تشعير بدون بكارگيري اسليمي و مهارت در صحنه هاي چوپاني و به ويژه در نقاشي هاي 

بهزاد و شاگردان وي53 تركيب بندي حلزوني يا اسپيرال مي باشد . از آثار معروف اين دوره مي توان به ديوان 

مير عليشير نوايي، مجلس صنعان اثر شيخ زاده )تصوير80-7(، خمسه ي نظامي54 )تصوير81-7(و شاهنامه 

شاه طهماسب55 )تصوير82-7( اشاره كرد. 

51.  تسخير-كه از دوران مكتب شيراز آغاز شده بود.
52.  با عمامه دوازده ترك با ميله قرمز و سياه- به نيت دوازده امام

53. همچون مير سيد علي، مير مصور، دوست مصور و خواجه عبدالصمد
 54. با 14 تصوير، نقاشان: آقاميرك و سلطان محمد - خط شاه محمود نيشابوري

55.  معروف به شاهنامه شاهي يا هوتون با 258 تصوير از  نقاشاني چون سلطان محمد- آقا ميرك- ميرزا علي و...

77-7- خمسه نظامی ، ساختن كاخ خورنق ، كمال الدين بهزاد ، مكتب هرات ، 899 
هجری 

78-7- خمسه نظامی)طهماسبی( ، معراج حضرت محمد )ص( ، اثر سلطان محمد ، 
مكتب تبريز ، سده دهم هجری )950-946 هجری (
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80-7-ديوان مير عليشير نوايی ، شيخ صنعان ، اثر شيخ 79-7- ديوان حافظ ، رؤيت هالل ماه پس از رمضان ، مكتب تبريز ، 936-932 هجری 
زاده ، مكتب تبريز، سده دهم هجری 
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81-7- خمسه نظامی ، خسرو شيرين را نظاره می كند، 
اثر سلطان محمد ، مكتب تبريز ، سده دهم هجری 

82-7- شاهنامه فردوسی )طهماسبی( ، دربار كيومرث ، اثر سلطان محمد ، مكتب تبريز ، حدود 942-932 هجری 
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پرسش

1-  مكتب بغداد)عباسي( تحت تأثير چه هنرهايي شكل گرفت و داراي چه ويژگي هايي است؟

2-  كتاب هاي مصور مكتب بغداد به چند گروه تقسيم مي شوند؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

3-  همگامي هنر اسالمي و ادبيات فارسي در چه دوره اي بيش تر مشاهده مي شود؟ با ذكر مثال ويژگي هاي 

اين مكتب را بيان كنيد.

4-  مهم ترين ويژگي هاي مكتب تبريز 1 ) ايلخان مغول( را با ذكرنمونه  توضيح دهيد.

5-  خواجه رشيدالدين فضل اهلل كه بود و چه كارهايي براي فرهنگ و هنر ايران انجام داد؟

6-  مكتب شيراز تداوم دهنده ي نقاشي كدام دوره بود؟

7-  مكتب جاليري مجموعه اي از دستاوردهاي كدام مكاتب است؟ و زمينه ي ظهور كدام مكتب را فراهم آورد؟

8-  ويژگي هاي مهم مكتب جاليري را با ذكر نام چندتن از هنرمندان اين مكتب بيان كنيد.

9-  چه مواردي در نگارگري براي اولين بار در دوره ي جاليري به كار برده  شد؟

10- ويژگي هاي مكتب شيراز و هرات دوران تيموري را بيان كنيد.

11- شاهنامه ي بايسنقري از شاهكارهاي كدام مكتب است؟ ويژگي مهم اين مكتب را بيان كنيد.

12- نام آورترين نقاش مكتب هرات 2 را نام ببريد و كارهاي مهم او را توضيح دهيد.
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مکتب مشهد  و قزوین  دوره ي صفوي)سده 10 ه. ق/ 16 م(  
مكتب مشهد با تلفيق مكتب تبريز و  عناصر محلي شكل گرفت. مهمترين ويژگي اين مكتب حضور 

انسان و اشياء بدون ارتباط با موضوع داستاني، توجه به موضوعات روزمره و عادي، پيكره هاي بلند قامت 

با گردن بلند و صورت گرد، صخره نگاري هاي قطعه قطعه، درختان كهنسال با تنه و شاخه ي گره دار و 

استفاده از رنگ سفيد است. شاخص ترين اثر اين دوره هفت اورنگ جامي 56  مي باشد )تصوير 7-83( .

56. با 28 تصوير و خوشنويسي رستم علي و محب علي و نقاشي ميرزا علي،  مظفرعلي، شيخ محمد و آقاميرك مي باشد.

83-7- نسخه ي خطي هفت اورنگ جامي) ابراهيم ميرزا( ، مكتب  مشهد ،  بين سالهاي 975-964 هجری 



161

مكتب قزوين به دليل انتقال پايتخت از تبريز به قزوين شكل گرفت. از ويژگي هاي آن تغيير و تحول 

در مكتب مشهد، كاهش تنوع رنگ و تعداد پيكره ها، رواج طراحي و نقاشي مستقل از كتاب )مرقعات(، 

تصوير زوج هاي جوان با تذهيب و خوشنويسي، گسترش تك پيكره نگاري و ديوار نگاري كاخ ها57 است. از 

آثار معروف ميتوان به شاهنامه ي قوام ابن محمد شيرازي58  اشاره كرد.

مکتب اصفهان
پس از انتخاب اصفهان به پايتختي در دوران شاه عباس اول، مكتبي تازه در نقاشي پديدار شد كه مكتب 

اصفهان نام گرفت. اين شيوه كه توسط نقاش نام آور عهد صفوي، رضا عباسي ابداع شد، نمايشي از دوري هر 

چه بيشتر از مصور سازي كتاب هاي ادبي و كسب استقالل صفحه نقاشي است )تصوير 7-84(. 

در مكتب اصفهان ، شيوه كهن نقاشي ايراني در زمينه فضا سازي و نحوه تركيب بندي پيكره هاي انبوه 

كم شده و نمايش تك چهره ها و تك پيكره ها با پوشاك فاخر، قوت گرفت.

 فضا سازيهاي ساده ، خطوط منحني دلپذير، استفاده از حداقل رنگ و گاه ساخت و ساز ماهرانه خز لباسها 

و ظرافت در طراحي موي سر و ريش مردان ، شيوه خاص رضا عباسي است كه هنرمندان بسياري را تحت 

تاثير قرار داد و در سه نقاشي نسبتا يكسان ديده مي شود . تصوير)84-7( اثر رضا عباسي است كه درويشي را 

با چوب دستي نشان مي دهد و دو تصوير)85-7( و )86-7( دو نمونه از كار نقاشاني است كه كار رضا عباسي 

را با تغييراتي جزئي نسخه پردازی كرده اند .

 از ديگر نقاشان مكتب اصفهان مي توان به "معين مصور"، "محمد يوسف" و "محمد قاسم" اشاره كرد. 

57. مانند چهل ستون قزوين
 58 . )به خط خود وی با 37 تصوير در زمان شاه اسماعيل دوم(

84-7- درويش جوان با چوبدستی 
، اثر رضا عباسی ، مكتب اصفهان ، 

1040 هجری 

با  جوان  درويش   -7-85
چوبدستی ، اثر افضل اصفهانی ، 

مكتب اصفهان  ،1050 هجری 

با  جوان  درويش   -7-86
چوبدستی ، اثر محمد يوسف ، 
مكتب اصفهان ، 1050 هجری 
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در اين مكتب شاهد گرايش هايي با تحوالتي گوناگون در زمينه هاي  نقاشي هستيم كه مي توان به  

رواج سنت ديوار نگاري در كاخ ها و بناهاي خصوصي و عمومي59  اشاره كرد )تصوير87-7( . هم چنين 

زمينه ي تداوم هنر گوركاني هند به واسطه ي مهاجرت هنرمندان ايراني كه پيشتر در دوران مكتب 

تبريز 2 آغاز شده بود بوجود آمد.

59. كاخ نائين ، چهلستون ، عالي قاپو ، هشت بهشت ، حمام نائين

87-7- ديوارنگاری كاخ چهل ستون ، بزم شاه عباس اول در باغ ، اصفهان ، حدود 1057 هجری
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حضور هنرمندان اروپايي و نقاشان ارمني در اصفهان)ميناس ارمني نقاش ديوار نگاره هاي كليساي وانك( 

و همچنين ورود گراوورهاي اروپايي و شكل گيري سبك تلفيقي هنر ايران و اروپا به صورت نقاشي رنگ روغن 

و رعايت اندازه ي طبيعي انسان در آثار)مثل نقاشي كاخ ها( به صورت دو بعدي و سه بعد نمايي و فرنگي سازي 

)مكتب ايتاليا و اصفهان( تاثير مهمي در نقاشي اين دوره دارد )تصوير7-88( .

از ديگر شيوه هاي رايج دوران آخر صفويه شيوه ي گل و مرغ با اسلوب نقطه پرداز و نقاشي زير الكي است . 

مهم ترين ويژگي هاي مكتب اصفهان تاثير پذيري از نقاشي هلند، برتري طرح بر رنگ، كاهش مصور سازي 

كتاب، رواج سياه قلم، رواج ديوار نگاره، گسست  پيوند نقاشي و ادبيات، كاهش تعداد پيكره ها، از بين رفتن 

فنون و اسلوب هاي فضا سازي60 ، به وجود آمدن دستارهاي)عمامه(بسيار بزرگ ، انواع كاله61 و مهم ترين 

ويژگي آثار رضا عباسي استفاده زياد از قلم مو براي پردازش، بازنمايي طبيعت، تك چهره سازي، محدود 

كردن رنگ و تزيينات، غلبه ي قلم گيري بر رنگ، تمايل به ثبت واقعيات، تمايل به بكار گيري  رنگ هاي 

تركيبي مي باشد .

از شاهكار هاي مكتب اصفهان مي توان به قصص االنبيا و شاهنامه ي شاه عباسي اثر رضا عباسي نام برد 

)تصوير7-89( . 

60 .  توجه به موضوعات روز مره، زوج هاي عاشق و سفيران خارجي
61 . پوستي،  نوك تيز ،تاج پردار

88-7- خمسه نظامی ، ديدار مجنون ، 
اثر محمد زمان ، اصفهان ، سال 1086 

هجری 

89-7- قصص االنبياء ، صحنه ذبح حضرت اسماعيل )ع( 
عباسی  ،  اصفهان  ،  رضا  اثر   ، )ع(  ابراهيم  توسط حضرت 

اوايل سده يازدهم هجری 
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دوره ي افشار و زند 
مكتب اصفهان دردوره هاي بعد بويژه دوره افشاريه ادامه يافت و  با به قدرت رسيدن زنديه و انتخاب 

شيراز به عنوان پايتخت تحوالت هنر در اين دوران پديد آمد كه به مكتب شيراز يا مكتب گل معروف است. 

مهمترين تحول  نقاشي در اين زمان رواج نقاشي زير الكي، نقاشي پشت شيشه و گل ومرغ مي باشد 

)تصوير7-90( .

از هنرمندان مي توان به محمد صادق، برجسته ترين نقاشان اين دوره علي اشرف كه در تصوير گل مهارت 

زيادي داشته اشاره كرد. مهمترين كتاب اين دوره تاريخ جهان گشاي نادري62 است .

62 .  با 14 تصوير به خط ميرزا محمد مهدي استر آبادي و  نقاشاني چون رضا عباسي و محمد قاسم تبريزي مي باشند.

90-7- جلد آينه الكی روغنی ، تدريس رساله در شب ، اواخر سده دوازدهم و اوايل سيزدهم هجری 
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 دوره ي قاجار
با به قدرت رسيدن قاجاريه و انتخاب تهران به عنوان پايتخت، ميراث هنري شيراز و اصفهان و تجربيات 

فرنگي سازي به تهران منتقل گرديد. در اين مكتب توجه و عالقه به طبيعت نگاري، نمايش سايه روشن به 

ويژه سايه پردازي مختصر در چهره و لباس، تلفيق نقش مايه هاي تزئيني و تصويري، تركيب بندي هاي متقارن 

و ايستا، رنگ گزيني محدود با تسلط رنگ گرم)به ويژه قرمز(، عمق نمايي و تقليد جهان مادي ،گل و مرغ با 

پس زمينه سازي  به شيوه ي اروپايي و پيكر نگاري درباري پديد مي آيد. 

مكتب قاجار را مي توان به سه دوره ي كلي تقسيم كرد. 

دوره اول ، از آغاز تا مدرسه دارالفنون و دارالصنایع:

اين دوره تداوم سنت هاي مكتب شيراز و 

اصفهان است كه با تاكيد بر نقاشي زير الكي، 

نقاشي پشت شيشه اي، پيكرنگاري درباري و 

ديوارنگاري شكل مي گيرد. همچنين در اين 

نقاشان  و  يافت  رواج  بوم  روي  نقاشي  دوره 

پرداختند  روغن  رنگ  با  نقاشي  كشيدن  به 

)تصوير91-7 ( . اگرچه تصويرگري كتاب بار 

ديگر در دوران قاجار آغاز مي شود، اما هرگز 

به توانايي هاي پيشين دست نمي يابد. شيوه ي 

نقاشي رايج اين دوران كه براي تزئين قلمدان، 

قاب آينه، جعبه آرايش و ديگر اشياي تزئيني 

به كار مي رفت، نقاشي زيرالكي است. در اين 
كمان63  روغن  از  قشري  با  را  نقاشي  شيوه، 

شدگي  پاك  و  آسيب  از  تا  مي پوشاندند 

محفوظ مانده تا جلوه اي شفاف و براق به خود 

بگيرد)تصوير7-92 ( .

63 . روغن كمان تركيبي از روغن جال، بزرك و روغن سندروس است و  معادل ورني محسوب مي شود.

91-7- پيكره نگاری ، فتح علی شاه ، رنگ روغن روی بوم ، اثر ميرزا بابا ، 
تهران ، 1214-1213 هجری 
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دوره دوم ، از مدرسه ي دارالصنایع صنیع الملك تا مدرسه ي صنایع مستظرفه کمال الملك:

در اين دوره با ورود دوربين عكاسي به 

ايران آثار نقاشي ايراني هم تحت تاثير قرار 

گرفت)تصوير93-7(. اين پيروي كامل از 

عكس در بسياري از موارد راه را بر خالقيت 

از منشا عالم خيال بست. از اين رو گرايش 

شيوه اروپايي و رنگ و  روغن كاري شدت 

مي يابد.

 هم چنين در اين دوران صنيع الملك 

شيوه ي  اروپا  در  تحصيل  و  سفر  با 

هنر  تمايالت  با  همراه  اروپايي  نقاشي 

هنر  ث  ا مير  ، يي( ا گر طبيعت  يي) ليا يتا ا

كالسيك و شبه رمانتيك مورد توجه قرار 

مي گيرد . در اين دوران همچنين با گسترش 

چاپ سنگي ، نقاشي در مصور سازي كتاب 

و مطبوعات رونق گرفت . يكي از آثار پديد 

آمده به وسيله ي صنيع الملك مصور سازي 

مجموعه ي هزار و يك شب64)تصوير94-7( است .

64 . )ترجمه ي محمد حسين تهراني( شامل 1132 تصوير

92-7- قلمدان ، صحنه نبرد ، الكی روغنی ، تهران ، 1267-1266 هجری 

93-7- عكس و نقاشی ، ناصر الدين شاه ، تهران ، 
1272 هجری 

94-7- نسخه هزار و يك شب ، اثر صنيع الملك ،  تهران ، سده سيزدهم 
هجری 
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دوره سوم ، از مدرسه صنایع مستظرفه تا دوران نوگرایي: 

محمد غفاري يا كمال الملك در خانواده اي هنرمند به دنيا65 آمد. وي در دارالفنون زير نظر مزين الدوله 

به تعليم نقاشي پرداخت. در جواني به دربار ناصرالدين شاه راه يافت و لقب نقاشباشي گرفت و سپس به 

كمال الملك ملقب شد. او در طي سفر اروپا با مكاتب نقاشي اروپايي آشنا شد و اين آشنايي تاثيري عميق بر 

نقاشي هاي او نهاد. از آثار معروف او مي توان به تابلو هاي تاالرآينه، فالگير بغدادي، غروب شميران، تكيه دولت 

و جن گير اشاره كرد )تصوير7-95 (. 

از ديگر هنرمندان اين دوره محمود خان ملك الشعرا است كه شيوه ی پرداز را با رنگ روغن و كالژ 

تصويري66 اجرا نمود. ادامه ي مكتب كمال الملك توسط شاگردان وي از جمله اسماعيل آشتياني )كه پس از 

وي به رياست مدرسه ي صنايع مستظرفه رسيد( شكل گرفت )تصوير7-96(. 

65 .  عموي او ابوالحسن غفاري)صنيع الملك(از نقاشان به نام دوران قاجاربود.

66 .  از نظر زماني قبل از اروپاييان و قبل از امپرسيونيست هاو كوبيسم شيوه پرداز )نقطه پردازي(در پرده استنساخ و پرده كالژ تمبر 
به كار برده است.

95-7- تاالر آينه ، اثر كمال الملك ، رنگ و روغن ، تهران ، سده سيزدهم هجری 
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دوره ي معاصر از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي

همزمان با دوره مشروطه مكتب قهوه خانه اي شكل مي گيرد كه با تاثير پذيري از مكتب قزوين و موضوعات 

مذهبي و حماسي در مكان هاي عمومي67 با شيوه ي رنگ و روغن روي بوم، پرده و ديوار مورد استفاده قرار 

مي گيرد و بعدها روي كاشي هم انجام مي شود. اين مكتب به واسطه حسين قوللر آقاسي )تصوير97-7( و 

محمد مدبر آغاز شد و بعدها توسط شاگردانشان ادامه پيدا كرد.

نگارگري معاصر ایران 

در سال 1304 شمسي با تفكيك مدرسه ي صنايع مستظرفه به رياست حسين طاهرزاده  بهزاد از 

شاگردان كمال الملك و هادي تجويدي )تصوير98-7( اولين معلم نگارگري جديد و عيسي بهادري )تصوير 7-99(

موسس هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان شكل گرفت.

نقاشان نوگرا

با تاسيس دانشگاه هاي هنري در كشور از جمله دانشكده هنرهاي زيبا68 ، دانشكده هنرهاي تزئيني 69و 

تاسيس انجمن خروس جنگي70در سال 1328 ، نگارخانه ی آپادانا 71و برگزاري نخستين بينال تهران در سال 

1337 موج هنرمندان نوگرا شكل مي گيرد.

67 . عموما قهوه خانه ها، امام زاده ها و تكايا
68.  هنركده ي هنرهاي زيبا 1318و1319 كه در سال 1328 هنركده به دانشكده هنرهاي زيبا تغيير نام مي يابد. 

69.  در سال 1339 توسط هوشنگ كاظمي اولين گرافيست و پايه گذار رشته گرافيك تاسيس شد.

97-7- نقاشی خيالی سازی )قهوه خانه ای( ، نبرد رستم و خاقان چين ، اثر حسين 96-7- طبيعت بی جان ، اثر اسماعيل آشتيانی ، رنگ و روغن ، سده سيزدهم هجری 
قوللر آقاسی ، رنگ و روغن ، سده سيزدهم و چهاردهم هجری 

70. توسط جليل ضياءپور
71.توسط جوادی پور 
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مکتب سقاخانه اي
همزمان با جريان نقاشي خط همراه با نقش مايه هاي سنتي و مذهبي ، مواد و مصالح بومي     و 

مكتب  سال 1343 شمسي  در  رسمي  به طور  و  حدود 1341 شمسي  معاصر  هنر  زبان  با  آشنايي 

سقاخانه در ايران شكل مي گيرد و در چهارمين بينال72 سال 1343 به رسميت شناخته مي شود. از 

هنرمندان اين مكتب حسين زنده رودي، پيل آرام، رضا مافي )تصوير100-7( ، ناصر اويسي  ، منصور 

قندريز، و جعفر روحبخش را مي توان نام برد.

 گرایش های آزاد 
 ، از هنر خاور دور توسط سهراب سپهری )تصوير 7-101(  تاثير پذيري   با   هم چنين گرايشاتي 

با  انقالب اسالمي هنر  از  آزاد شكل مي گيرد و پس  به عنوان گرايشات  ايراني  پاپ  و  هنر مفهومي 

گرايش های انقالبي ، اسالمي و آزاد ادامه پيدا مي كند.

 72. دو ساالنه 

98-7-فردوسی در دربار سلطان محمود ، اثر هادی تجويدی ،تهران ، 
1304 شمسی 

99-7- طرح و بافت فرش ، اثر عيسی بهادری ، اصفهان ، سده چهاردهم هجری 
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100-7- اثر رضا مافی 

101-7- اثر سهراب سپهری 
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1- مكتب تبريز2 در كدام حكومت شكل گرفت ؟ ويژگي مهم آن را توضيح دهيد.

2-  با ذكر مثال، ويژگي مكتب مشهد و قزوين را بنويسيد.

3-  مكتب قزوين دوره ي صفوي چه تغيير وتحولي در نگار گري به وجود آورد ؟ توضيح دهيد.

4- مكتب اصفهان توسط چه كسي ابداع شد؟ و چه تغييراتي در هنر نگار گري به وجود آورد؟

5- شيوه ي خاص رضا عباسي داراي چه ويژگي هايی است ؟

6- در مكتب اصفهان شاهد چه تغييرات كاربردي در زمينه نقاشي هستيم ؟

7- دو شيوه ي رايج نگارگري دوران آخر صفويه را نام ببريد .

8- مهم ترين تحول نقاشي در دوران آخر صفويه را نام ببريد.

9- ويژگي آثار نگارگري دوره هاي جديد رابيان كنيد . 

 10- مكتب قاجاريه به چند دوره قابل تقسيم است ؟ توضيح دهيد .

 11-گسترش چاپ سنگي چه تأثيري در نگارگري دوران قاجاريه گذاشت ؟با ذكر مثال توضيح دهيد.

 12- همزمان با دوره ي مشروطيت چه مكتب نگارگري شكل گرفت؟ توضيح دهيد.

 13-  مكتب سقاخانه اي را با ذكر نام چند هنرمند اين مكتب توضيح دهيد.

پرسش 
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- گاردنر، هلن – هنر در گذر زمان ، مترجم محمد تقي فرامرزي ، انتشارات آگاه ،1387  
- اتينگهاوزن ، ريچارد – هنر و معماري اسالمي جلد 1و2-  مترجم دكتر يعقوب آژند- 

انتشارات سمت 1378
- ه.و. جنسن – تاريخ هنر – انتشارات علمي و فرهنگي – مترجم پرويز مرزبان -1388

- تريگير ، مري - هنر چين – مترجم فرزانه طاهري – فرهنگستان هنر -1384

-  استنلي بيكر، جوان- هنر ژاپن – مترجم نسترن پاشايي – فرهنگستان هنر 1384

- گريشمن ، رومن – هنر ايران – مترجم يعقوب آژند- انتشارات مولي 1382

- پوپ، آرتور- سيري در هنر ايران – گروه مترجمان سيروس پرهام – انتشارات علمي و فرهنگي– 
1388

- كوماروسوامي، آناند ا كنيتش – هنر هند – مترجم دكتر امير حسين ذكر گو- انتشارات فرهنگسراي 
هنر – 1877

- Dialogues In Art History, From Mesopotamian To Modern, 2009 

National Gallery 

-  Poke, Grant ,Art History ,2007, Mcgraw-Hill 

-  Harris, Jonathan ,Art History ,2006,Routledge

-  Gardner, Itelen ,Art Through The Ages, 2001, Havcourt Collrge

-  Kuhrt, Amelie, The Persian Empire, 2007, Routledge

-  Gutis, John, Nush-I Janiii, 1984,British Institute
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-  Canby, Sheila ,The Golden Age Of Persian Art ,2000, Abrams
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