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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ اقوام بومی قاره آمریکا را نام ببرد.

2ــ خصوصیات هنر اقوام بومی آمریکا را شرح دهد.

فصل نهم

هنر قاره آمریکا، از آغاز 
تا سدۀ 16 میالدی

قلمرو تمدن های آمریکای 
مرکزی و جنوبی
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ساکنان بومی قاره آمریکا )آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی( مردمانی سرخ پوست بودند که از 
گذشته های دور از شرق قاره آسیا به این قاره مهاجرت کردند. آنها کم کم در مناطق مختلف آن قاره 
مستقر شدند و فرهنگ و تمدن ویژه ای را در آمریکای مرکزی )مکزیک، جزایر کارائیب، پرو و …( 
به وجود آوردند. اقوام بدوی آمریکا همانند جوامع آسیا مراحل تکامل تمدن را از دوره پارینه سنگی 
تا دوره شهرنشینی سپری کردند. اما در سده پانزدهم میالدی با هجوم سپاهیان اسپانیایی که سالح گرم 
داشتند، جریان طبیعی رشد فرهنگ و تمدن آنها از حرکت بازماند. سپس فرهنگ اروپایی بر بومیان 
تحمیل و سبب نابودی فرهنگ های اقوام بومی قارٔه آمریکا شد. در طول یک صد سال اخیر، به دلیل 
آثار ارزشمندی از سفالگری، تندیس سازی و معماری و دیگر  باستان شناسی  مطالعات و کاوش های 

هنرهای آنها آشکار شد و روز به روز بر اهمیت هنر آنها افزوده می شود. 
اینک به شکل خالصه چند تمدن مهم پیشاکلمبی امریکا که از حدود 1200 پیش از میالد تا 
سدهٔ 16 میالدی در این قاره به شکوفایی رسیده و از آنها بناهای شهری، معابد هرمی شکل، پیکره ها 

و حجاری های وابسته به معابد باقی مانده است، معرفی می شوند:  

1ــ اولمک1                                                                   

در حدود  که  بودند  اقوامی  نخستین  و  می کردند  زندگی  در جنوب شرق مکزیک  اولمک ها 
1200 پیش از میالد وارد تمدن شهری شدند. آنها از پایه گذاران تمدن های آمریکای مرکزی محسوب 
می شوند. اولمک ها در ساخت بناهای مذهبی و پیکره های بزرگ یادمانی به ویژه سردیس ها توانا بودند 
) تصویر١(. از آثار مکشوف چنین استنباط می شود که اولمک ها در دانش نجوم بسیار پیشرفته و 

تقویم های دقیقی داشته اند.   

2ــ مایا2

مایاها در شرق آمریکای مرکزی می زیستند و در حدود 100پیش از میالد وارد مرحله شهرنشینی 
شدند و کم کم به اوج زندگی شهرنشینی خود رسیدند. آنها در ساخت بناهای شگفت انگیز، یادمان های 
برجسته های  نقش  بناها  دیواره  بر  آنان در همه جا  بودند.  توانا  نساجی  و  فلزکاری  سنگی، سفالگری، 
نمادین می ساختند. خصوصیات بارز این نقش برجسته ها انبوهی و فشردگی صورت های شبه انسان و 
حیوان و شکل مکعب گونه آنها است. معموالً پیکره ها با لباس مذهبی یا آئینی در میان عالیم یا حروف 
رمزی نمایش داده می شوند )تصویر2(. در حدود 900 میالدی بسیاری از شهر های مایا متروک شد و 

Olmac ــ١
Maya ــ2

تصویر1ــ چهره انسان، اولمک

شکل  به  سفالی  ظرف  2ــ  تصویر 
ماهی، اولمک، مکزیک
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آنها به همراه قوم تولتک پایتخت خود را به یوکاتان1 )شرق مکزیک(انتقال دادند و در این محل سنت های 
هنری آنها درهم آمیخت و در حدود سده 11 میالدی، معبد بزرگ هرمی شکلی را در چیچن ایتسا برپا 

کردند که امروزه جزء یکی از عجایب هفتگانه جهان است ) تصویر3 و ٤(. 

3ــ تئوتیوآکان2

همزمان با تمدن مایا، در شمال شهر مکزیکو، تمدن دیگری به نام تئوتیوآکان شکل گرفت. هنر 
این قوم بیشتر جنبٔه مذهبی داشت. سازندگان معابد مردمی کشاورز بودند که سبک هنری مشخصی در 
نخستین سده های عصر مسیحیت آفریدند. اینان خدایانی که مظاهر طبیعت ماه و خورشید و … بودند، 

را می پرستیدند و پیکره های زیادی با چهره انسانی می ساختند )تصویر5 و ٦(.

Yucatan ــ١
Teotihvacan ــ2

تصویر3ــ سرخدای مرگ، بخشی از سنگ محراب، کوپان، هندوراس، حدود سال های 500 تا 600 میالدی، 37 در 104 
سانتی متر، موزه مردم شناسی، لندن

تصویر4ــ معبد چیچن ایتسا )Chichen-Itza(، یوکاتان، سده 11 میالدی

تک  مرد  شکل  به  سفالی  ظرف  ــ  تصویر5 
چشم، ِپرو، حدود سال های 250 تا550 میالدی، 

ارتفاع 29 سانتی متر، موزه هنر شیکاگو
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4ــ تولتک1

در پایان سده هشتم میالدی تمدن تئوتیو آکان نابود شد و جای خود را در دره مکزیک به  قوم 
مهاجم قبایل تولتک داد. هنر تولتک هندسی و خشک است ) تصویر7(.

5  ــ آزتک2 

آزتک ها، آخرین قومی بودند که پیش از تسلط یافتن اسپانیا، مکزیک را مقّر فرمانروایی خویش 
قرار دادند. طبیعت سخت )طوفان ها و زلزله ها( آزتک ها را به قومی سرسخت و جنگجو تبدیل کرده 
بود. این سرسختی طبیعت در سیمای خدایان آنها که طالب قربانی های خونین بودند انعکاس یافت. 
آنها در  آزتک است. روحیه خشن  از ویژگی های قوم  قربانی در مکان های مذهبی،  انجام  این رو  از 

تندیس های عظیم و رعب آور انعکاس یافته است )تصویر 8(.

6  ــ اینکا3

اینکاها از اقوام آمریکای جنوبی بودند که در سده های 15 و 16 میالدی حکومت قدرتمندی 
در ِپرو و اکواُدر به وجود آوردند که توسط اسپانیایی ها به نابودی کشیده شد.آنها به لحاظ مهارت در 

Toltec ــ١
Aztec ــ2
Inca ــ3

تصویر 7ــ تندیس ایستاده، تولتک، 
مکزیکوسیتی

تصویر6 ــ بخشی از شهر بزرگ تئوتیوآکان
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اینکا  شکوهمند  معماری  دارند.  شهرت  مالت(  )بدون  خشک  معماری  شیوه  و  ساختمان  مهندسی 
در مراکز عمده ای چون کوزکو1 و ماچوپیچکو2 مشهور است. معابد هرمی شکل و مرتفع آنها از 
پاره ای جهات به اهرام مصر و زیگورات های بین النهرین شباهت دارند. در سده های 19و20 میالدی، 
آشنایی هنرمندان معاصر با هنر و تمدن گذشته اینکاها سبب گردید که هنر این قوم مورد توجه قرار گیرد 

)تصویر  9(.       

 

اولمکمایاتئوتیو آکاناینکا

١200ــ٤00 پیش از میالد١00 پ.م تا 900 م750 ــ50 میالدی١٤00 تا ١٦00 میالدی

                    
ارزشیابی 

1ــ خصوصیات هنر قوم مایا چیست؟
2ــ ویژگی های هنر قوم تولتک را بیان کنید.

3 ــ تندیس سازی قوم آزتک دارای چه خصوصیاتی است؟
٤ــ معماری اینکاها به چه دلیل شهرت دارد؟ توضیح دهید.

Cuzco ــ١
Machu picchu ــ2

سنگی  تندیس  آزتک،  هنر  تصویر8  ــ 
سده های  آزتک،  باران  خدای  تاللوک، 
سانتی متر،   40 ارتفاع  میالدی،  ـ 1٥  1٤ـ

موزه مردم شناسی، برلین.

تصویر 9ــ شهر ماچوپیچکو، تمدن اینکارو، حدود 1500 میالدی
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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

1ــ ویژگی های هنر اسالمی را شر ح دهد.
2ــ الگوی اولیه معماری اسالمی را شرح دهد.

3ــ بناهای دوران اسالمی را نام ببرد. 
4ــ اهمیت و کاربرد خوشنویسی در دورٔه اسالمی را بیان کند.

5  ــ علل مصورسازی کتب را بیان کند.
6ــ ویژگی های نگارگری ایرانی در دورهٔ اسالمی را شرح دهد.

فصل دهم

هنر اسالمی
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7ــ علل شکوفایی سفالگری دوره اسالمی را توضیح دهد.
8  ــ تزیینات فلزکاری را شرح دهد. 

9ــ شیشه گری دوره اسالمی را بیان کند.
10ــ پارچه بافی دوره اسالمی را توضیح دهد.

11ــ مراکز هنر قالی بافی جهان اسالم را نام ببرد.

شکل گیری هنر اسالمی

با  برابر  هجری  اول  سال  در  )ص(  اکرم  رسول  هجرت  با 
سال622 میالدی به شهر مدینه و تأسیس حکومت اسالمی در آن 
شهر، اساس هنر و تمدن اسالمی شکل گرفت. آنچه بیش از همه در 
شکل گیری هنر اسالمی نقش داشت، قرآن بود. انتشار قرآن به زبان 
عربی و رواج آن در تمام سرزمین هایی که دیانت اسالم را پذیرفتند، 
سبب پیوند و اتحاد بین ملل مختلف ساکن در این سرزمین ها شد و 

قرآن عامل خلق آثار هنری گردید )تصویر1(.
دیانت اسالم در مقایسه با سایر ادیان جهان )مانند مسیحیت 
و بودایی( تأثیری بسیار قاطع بر کلیه فعالیت های ملت هایی که اسالم 
را پذیرفته بودند، داشت. اسالم از میان اعرابی بدوی برخاسته بود 
که شیؤه زندگی ساده ای داشتند و هنرهای بصری آنها در مقایسه 
با دیگر ملل هم عصر آنها ابتدایی بود. اعراب پس از پذیرش اسالم با سرعت غیرقابل باوری بر تمامی 
خاورمیانه1 و شمال آفریقا و بخشی از اسپانیا حاکم شدند. در آناتولی با مقاومت امپراتوری بیزانس 
)روم شرقی( روبرو شدند، اما سرانجام ترکان عثمانی با فتح قسطنطنیه به حکومت بیزانس نیز خاتمه 

دادند.
مسلمانان در اندک زمانی پس از گذشت یک قرن هنر و تمدنی را سبب شدند که جهان هرگز 
مشابه آن را به خود ندیده بود. ملت های تازه مسلمان در تجارب هنری، خود را با اهداف جامعه جدید 
با زبان  تمامی زمینه ها  تلفیق  شیوه های هنری و هنر اسالمی در  و  آمیختگی  هماهنگ کردند. دورهٔ 

واحدی درخشش خود را آغاز کرد.
در میان سرزمین های اسالمی، برخی ملت ها به دلیل داشتن سنت های هنری کهن، سهم بیشتری 
در تعالی و شکوه هنر اسالمی به عهده داشتند. ایرانی ها نقش اول را در شکوفایی هنر اسالمی به عهده 
گرفتند و انواع هنرهای ایرانی در مصر، ترکیه و خاورمیانه، هند و آسیای مرکزی مورد اقتباس قرار 

گرفت. هنر شمال افریقا )مراکش( و مصر نیز بر هنر اسالمی تأثیر چشمگیری داشت.

١ــ ایران، عراق، سوریه، آسیای مرکزی

تصویر 1ــ یک صفحه قرآن به خط کوفی تحریری، ایران، سده سوم هجری )9 
میالدی(، موزه ملی ایران
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 ویژگی های هنر اسالمی

با  تنها   و  شده  متولد  اسالم  بطن  از  که  است  پدیده ای  اسالمی  هنر  
درک دیانت اسالم قابل شناخت است. هنر اسالمی هنری مذهبی و در خدمت 
در  آن  سازنده  اجزای  هماهنگی  آن  جلوه  گیرترین  چشم  و  جامعه  نیاز های 
جزء و کل است. هنر اسالمی با تمام قلمرو وسیع خود پیوسته با روح اسالم 
سازگاری داشته و بیش از همه در معماری مکان های مقدس جلوه گر شده است 

)تصاویر3ــ2(.
از  شکلی  مشاغل،  و  ساخته ها  دست  همه  مسلمانان،  فکری  نظام  در 
به کار مشخصی هنر گفته نمی شود. در  یا  هنر هستند و به ساخته ای خاص و 
ساخته ای  دست  هر  و  است  جهانی  و  کلّی  حقیقت  تجلی  زیبایی  اسالم  نگاه 
به میزانی که صفتی از صفات الهی را آشکار سازد، از کمال و زیبایی برخوردار 
می شود. از دیگر ویژگی های هنر اسالمی توجه به نیازهای انسان و بهره گیری 
از نقوش هندسی و  تقارن، همچنین استفاده گسترده  از مصالح بومی است. 

تصویر 2ــ خانه خدا )کعبه(، قبله گاه مسلمین جهان، مکه معظمهگیاهی در  تزیینات، پرهیز از طبیعت پردازی و واقع گرایی دیده می شود )تصویر 4(. 

میالدی(   17( هجری،   11 سدۀ  تزیینات  هجری،   71 سال  الصخره،  قبة  3ــ  تصویر 
فلسطین

تصویر 4ــ مسجد امام، دوره صفوی، اصفهان

مانند خوشنویسی،  بلکه هنرهای دیگر  نمی شود  نقاشی محدود  و  به معماری  تنها  هنر اسالمی 
کتاب آرایی،  نگارگری، سفالگری، فلز کاری، پارچه بافی، شیشه گری، قالی بافی، درودگری )نجاری( 

و … را نیز در بر می گیرد.
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1ــ معماری اسالمی

بناهای اسالمی در سرزمین های مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی ــ گرمسیر 
یا سردسیرــ دارای تفاوت های ساختاری و ظاهری هستند اما از نظر کارکرد، مشابه اند. 
معماری مساجد در شهرهای اسالمی نقش اول را دارند و نماد این شهرها تلقی می شوند. 
اکرم  النبی در شهر مدینه است که توسط رسول  اولیه مساجد اسالمی، مسجد  الگوی 
)ص( بنا شد. این مسجد دارای طرحی مستطیل شکل شامل حیاط بزرگ و یک سقف 
طرح  این  بود.  حیاط  پیرامون  در  اتاق  تعدادی  و  قبله  جهت  در  )شبستان(  سرپوشیده 
سرزمین های  تمام  در  دارد،  شهرت  اسالمی(  اولیه  مساجد  )یا  شبستانی  مساجد  به  که 
اسالمی مورد اقتباس قرار گرفت )تصویر5(. در سده های اول تا چهارم هجری در اغلب 
شهرهای جهان اسالم مساجد اغلب به طرح شبستانی ساخته می شدند ولی از سده پنجم 
اسالمی ساخته  در سرزمین های  مساجد  از  تری  تنوع  م اشکال  به تدریج  بعد  به  هجری 
شدند که ساختار آنها بیشتر تابع شرایط اقلیمی و سنت های محلی بودند )تصاویر 6 و7 

و 8 و 9 و10(.

 8 اسپانیا،سده  گرانادا،  الحـمرا،  کاخ  6 ــ  تصویر 
هجری )14 میالدی(

تصویر 7ــ  تاج محل، آرامگاه ممتاز محل همسر شاه جهان، َاگرا، هند، اواسط سده 11 هجری )سده 
18 میالدی(

تصویر5ــ نقشۀ مسجد حضرت رسول در مدینه، اول 
هجری

1ـ ورودی ها، ٢ـ اتاق های بخش مسکونی، ٣ـ فضای 
سرپوشیده رو به قبله، ٤ـ حیاط یا میانسر، ٥ـ صفه 

جهت اقامت یاران و مستمندان

1

1

1

٢

٣

٤

٥
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و  اسالم  از  پیش  معماری  سنت های  به دلیل  ایران  در 
شرایط اقلیمی، شبستان ها گنبددار شدند و  چهار ایوان بزرگ 
نیز در چهار سمت حیاط ایجاد شد. اینگونه مساجد به مساجد 
تزیینات  در  اغلب  مساجد  زیبایی  دارند.  شهرت  ایوانی  چهار 
آن جلوه گر شده است. خوشنویسی، کاشیکاری، آجرکاری و 
گچبری با نقش مایه های گیاهی و هندسی از مهمترین آرایه های 
مساجد هستند. دومین گروه از بناهای اسالمی مقابر هستندکه 
اغلب  که  شده اند  ساخته  سیاست  و  علم  دین،  بزرگان  برای 
مدارس  طرح  هستند.  غنی  بسیار  تزیینات  نظر  از  و  گنبد دار 
شبستان  و  گنبد  فاقد  آنها  اغلب  اما  هستند،  مساجد  همانند 
هستند. سایر بنا ها تابع شرایط اقلیمی، سنت های قومی و محلی 

هستند )تصویر 11(.

تصویر 10ــ ماکت، سبک معماری مساجد عثمانیتصویر 9ــ مسجد ابن طولون در قاهره ساخته شده در 259 هجریتصویر8   ــ منار مسجد ساِمرا، سده سوم هجری، عراق

تصویر 11ــ نمایش سه بعدی مسجد چهار ایوانی )مسجد امام اصفهان(
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2ــ خوشنویسی

خوشنویسی ممتازترین و شریف ترین هنر اسالمی است. قرآن کریم نقش اول را در تعالی این 
هنر به عهده داشت، زیرا قرآن باید با خطی نوشته می شد که شایسته آن باشد، کاتبان وحی با سعی و 

تالش خوشنویسی را به هنر درجه اول تبدیل کردند )تصویر 12(.
یکی از ویژگی هنر های اسالمی استفاده از خط در همه دست ساخته ها است. هنرمندان عبارات 
جذابیت های  از  یکی  می نوشتند.  مختلف  آثار  روی  تمامتر  هرچه  زیبایی  با  را  مذهبی  غیر  و  مذهبی 
خوشنویسی مسلمانان تنوع خطوط آنها است. خط های کوفی، نسخ، ثُلث و نستعلیق بیشترین رواج 
را داشت و خوشنویسان ایرانی در طراحی و تنوع خطوط سهم بیشتری داشتند )تصاویر13 تا 14(.

کوفی  خط  به  قرآن  صفحه  یک  12ــ  تصویر 
مغربی)مراکشی(، روی پوست، سوره بقره، آیه74،  خط 

علی بن وّراق  سده پنجم هجری، موزه قیروان، تونس

بن  احمد  خط  ثلث،  خط  به  قرآن  صفحه  یک  تصویر13ــ 
موزه  ایلخانی(،  )دوره  هجری  هشتم  سده  اوایل  سهروردی، 

ملی ایران

مالک  خط  نستعلیق،  خط  قطعه  یک  14ــ  تصویر 
دیلمی، دوره صفوی

3ــ کتاب آرایی 

تأکید قرآن بر خواندن و نوشتن سبب توجه مردم به کتاب و کتاب آرایی شد. در نزد مسلمانان، 
کتاب تنها وسیله انتقال اندیشه نبود، بلکه نشر کتاب سبب شکل گیری هنر جلد سازی، کاغذسازی، 
دارای  کتاب ها  از  بسیاری  )تصویر15(.  شد  صفحات  آرایش  و  نگارگری  خوشنویسی،  تذهیب، 
کتاب ها  برای  نیز  بودند. جلدسازان  گوناگون  تزیینات  و  زّرین،  و  رنگین  نقش های  سرلوح، جدول، 
جلد های نفیسی چون ضربی)تصویر16(، سوخت و روغنی)الکی( می ساختند. در سده نهم هجری 
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)پانزدهم میالدی( جلد های ایرانی به اروپا رسید و جلد سازی اروپا را تحت تأثیر قرار داد و جلدهایی 
با نقش های ایرانی ساخته شد.

نهم  سده  یزد،  کتاب،  آرایی  صفحه  تصویر15ــ 
هجری

تصویر 16ــ جلد ضربی. ایران، جلد کتاب مهر و مشتری، سده نهم هجری. موزه 
توپ کاپی، استانبول

4ــ نگارگری )نقاشی( 

بغداد شکل گرفت  با مرکزیت  ترجمه  اواخر سدٔه دوم هجری نهضت  در 
به عربی ترجمه  یونانی، مصری و هندی  از پهلوی ساسانی،  و کتاب های زیادی 
جانورشناسی،  گیاه شناسی،  چون  علمی  مصور  کتاب های  آنها  میان  در  شد. 
ستاره شناسی که مصّور بودند نیز وجود داشت. این کتاب های مصّور عامل توجٔه 
قرآن  از  غیر  هجری  تا سده ششم  متأسفانه  شد  کتاب  تصویرسازی  به  مسلمانان 
به ندرت کتابی باقی مانده است. اما کتاب های باقی مانده از اوایل سدٔه هفتم هجری 
به بعد نشانگر توجه به مصّورسازی کتاب های علمی در پایتخت های جهان اسالم 

)قاهره، بغداد، دمشق، تبریز، شیراز، هرات و …( است )تصویر ١7(. 
از اواخر دوره سلجوقی به بعد، تصویر سازی کتاب )نگارگری( در ایران 
مورد اقبال بیشتری قرار گرفت. ادبیات ایران به دلیل جذابیت های داستانی،  نقش 
مورد  ادبی  کتاب های  سازی  مصّور  کم کم  و  داشت  نگارگری  رواج   در  مهمی 
توجه قرار گرفت. کتاب های شاهنامه فردوسی، پنج گنج نظامی، بوستان و گلستان 
زمینٔه  به  مذهبی  و  علمی  تاریخی،  کتاب های  از  بعضی  و  دمنه  و  کلیله  سعدی، 

تصویر17ــ صورت فلکی قنطورس، کتاب عجایب المخلوقات 
قزوینی، مکتب بغداد، سده هشتم هجری
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تبدیل شد و در پی این عالقمندی مکاتب نگارگری سلجوقی،  هنرنمایی نگارگران 
ایلخانی )مکتب اول تبریز و شیراز(، تیموری )هرات، شیراز(، صفوی )مکتب دوم 
سلجوقی  عهد  نگاره های  آمد.  به وجود  قاجار  و  زند  و  اصفهان(  قزوین،  تبریز، 

کوچک اندازه و تزیینی بودند و در وسط صفحه ها نقش می شدند )تصویر18(.
در دوره های پس از سلجوقی کم کم در نگارگری ایرانی مضامین اجتماعی 
و زندگی روزمره مردم وارد شد. نمایش جزئیات، تقارن عناصر، هماهنگی خط و 
نقاشی و استفادٔه علمی از رنگ مانند به کارگیری رنگ آبی برای آسمان، قرمز  و 
نارنجی برای زمینه رواج یافت. همچنین تنوع در طراحی پیکرها به طبیعت گرایی 
در طراحی حیوانات، درختان، گل و بوته ها اوج گرفت. در دورٔه صفوی نیز شاهد 
رواج تک چهره سازی توسط هنرمندانی همچون رضا عباسی هستیم )تصویر 19 

تا 21(.

سده  اوایل  سلجوقی،  مکتب  گلشاه،  و  ورقه  منظومه  18ــ  تصویر 
هفتم هجری، موزه توپ کاپی، استانبول

مکتب  زلیخا،  نزد  از  یوسف  فرار  19ــ  تصویر 
هرات، بوستان سعدی، اثر بهزاد، سدۀ 9 هجری

چوگان،  و  گوی  کتاب  تبریز،  مکتب  چوگان،  و  گوی  بازی  20ــ  تصویر 
منسوب به مظفر علی، اوایل سده دهم هجری

یک   ، ان اصفه مکتب  ـ  21ـ تصویر 
قطعه نقاشی، جوان نشسته، اثر آقا رضا
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برخی از هنرمندان دوره صفوی در دربار عثمانی )ترکیه( و مغولی هند حضور یافتند. در این 
زمان مصور سازی کتاب به تقلید از کتاب های مصور ایرانی مورد توجه قرار گرفت و آثار با ارزشی در 
زمینه های مختلف مصور شد. هنرمندان ایرانی در شکل گیری مکتب نگارگری عثمانی و مغولی هند، 

نقش  مهمی داشتند )تصاویر 22 و 23(.

یک  از  گل،  شاخه  با  دختری  هند،  مغولی  مکتب  22ــ  تصویر 
یازدهم، مجموعه  اندازه 14/4 در 9/7 سانتی متر، سده  مرقع، 

خلیلی، لندن

تصویر 23ــ مکتب عثمانی ،اثر محمد امیر شاه، کالس 
درس در مدرسه غضنفر آقا در استانبول ، سده یازدهم 

هجری

5  ــ سفالگری 

گرفت.  رونق  دار  لعاب  سفالینه های  ساخت  ویژه  به  سفالگری،  هنر  اسالمی،  دوره  شروع  با 
از  استفاده  تحریم  تبدیل شدند.  سفالی  تولید ظروف  به مراکز  ایران  و  عراق  شهرهای مصر، سوریه، 
ظروف طال و نقره و ورود ظروف چینی ساخت کشور چین به سرزمین های اسالمی نیز سبب تحّرک 
این هنر شد. سفال سازان برای بهبود کار خویش بسیار تالش کردند و ظروفی را با لعاب ها و نقش های 
بس زیبا خلق کنند که تا امروز همتا ندارد. سفالینه های لعابی، مینایی و زرین فام شهر های نیشابور، 

کاشان، ری و … بی رقیب بود )تصاویر24 تا 26(.
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تصویر 25 ــ بشقاب سفالی، خط نوشته کوفی ایران،  
نیشابور، سده 3 یا 4 هجری

تصویر 26ــ بشقاب سده دهم هجری، آزنیک، ترکیه

تصویر 28ــ قلمدان برنجی، ساخت موصل، سده هفتم هجری. موزه ارمیتاژ   تصویر 27ــ  بخور سوز مفرغی، ایران. سده پنجم هجری، موزه ارمیتاژ

سده  مصر،  یا  سوریه  پرنده،  نقش  با  بشقاب  24ــ   تصویر 
هفتم هجری، موزه ارمیتاژ

6ــ فلز کاری

فلزی  آفریده های  دست  داشت.  رواج  اسالم  جهان  شهرهای  اغلب  در  فلزی  اشیای  تولید 
توجه  برخوردار هستند. هنرمندان مسلمان  از شهرت زیادی  ترکیه  و  ایران، مصر، سوریه  شهرهای 
خاصی به تنوع شکل و تزیین اشیاء داشتند. در میان اشیای فلزی، ساخت ظروف و لوازم خانگی از 
جایگاه ویژه ای برخوردار بودند. به دلیل تحریم استفاده از طال و نقره، آثار فلزی اغلب با مفرغ، برنج 
و مس ساخته می شدند. زیبایی اشیای فلزی تنها در تنوع شکل آنها نیست 
بلکه تزیینات آنها چشمگیر است. فلزکاران انواع نقش های هندسی، گیاهی، 
برج های دوازده گانه، صحنه های رزم، بزم و شکار را به روش قلمزنی ایجاد 
می کردند. عالوه بر این گاهی با نوشته، سیاه قلمکاری، میناکاری، ترصیع و 

زراندود زیبایی آنها را صد چندان می کردند )تصاویر27 و 28(.
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7ــ شیشه گری

شیشه گری نیز از فنون و هنرهای دورٔه اسالمی است که به ویژه در دورٔه سلجوقی با الگوبرداری 
مدیترانٔه شرقی  و مراکز شیشه گری در سوریه و سایر کشورهای حوزٔه  از شیشه گری دورٔه ساسانی 
شکوفا بوده است. ظروف شیشه ای در اشکال و با تزیینات گوناگون و رنگ های متنوع ساخته می شد 
شهرها  برخی  و  ایران  در  هرمزگان  استان  در  سیراف  بندر  و  ری  نیشابور،  گرگان،  مراکزی چون  و 
درکشورهای میانرودان )عراق امروزی(، سوریه و مصر از مراکز مهم و عمدٔه شیشه گری کشورهای 

اسالمی بودند )تصاویر29 و 30(. 

 6 سده  نیشابور،  ایران،  شیشه ای،  تنگ  29ــ  تصویر 
هجری

تصویر 30ــ قندیل ) چراغ سقفی( ، سده 8 هجری ، دوره 
مملوک، موزه هنر متروپولیتن نیویورک

8  ــ پارچه بافی 

پارچه بافی پیشرفته ترین هنر و صنعت مسلمانان بود. زیبایی پارچه های مسلمانان در رنگ های 
متنوع، درخشان و نقش های دلنشین آنها بود. طرح ها و نقوش پارچه های اسالمی همواره مورد تقلید 
اروپای قرون وسطی بود. پارچه ها با انواع نقش مایه های هندسی، گیاهی، جانوری و حتی صحنه های 
مرکزی  آسیای  ایران،  مصر،  در  شهرهایی  می شدند.  آراسته  نوشته  خط  و  ادبی  کتاب های  مجالس 
)تصویر31( و ترکیه سرآمد این فن بودند. پارچه های زربفت، مخمل و قلمکارهای عهد صفوی در 

جهان همتا ندارند )تصویر 32(.
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صفوی، تصویر 31ــ پارچه، ابریشم ــ کتان، آسیای مرکزی )ازبکستان(، سده 19 هجری دوره   ،11 سده  زربفت،  و  مخمل  پارچه  32ــ  تصویر 
موزه توپ کاپی

تصویر 33ــ ترنج قالی اردبیل،  بافنده: مقصود کاشانی

9ــ قالی بافی

ایران،  مانند  اسالمی  سرزمین های  از  برخی  در 
ارجی  پر  هنر  قالی بافی  ترکیه  و  ترکمنستان  افغانستان، 
محسوب می شود. اما قالی های ایرانی از جایگاه ویژه ای در 
در  اسالمی  دوره  قالی های  زیبایی  است.  برخوردار  جهان 
نقش های متنوع و رنگ های زیبا و موزون آنها است. بعضی 
جهان  هنری  شاهکارهای  جزء  صفوی  عهد  قالی های  از 
محسوب می شوند. یکی از معروف ترین آنها قالی اردبیل کار 

مقصود کاشانی از سده دهم هجری است )تصویر33(. 
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مطالعه آزاد

                                                            جدول سلسله های دوره اسالمی ایران

زند و قاجار
حکام بنی امیه و سامانیآل بویهآل زیارسلجوقیایلخانیتیموریصفویافشار

بنی عباس در ایران

١3٤5ــ
١2١0

١209ــ
١١٤8  

١١35ــ
90٦

903ــ
77١

73٦ــ
٦5٤

590ــ
٤29

٤٦2ــ
3١5

٤٤0ــ
320

389ــ
2٦١

2٦١ــ٤0 
هجری قمری

                                                              جدول سلسله های اسالمی مصر

دوره 
جمهوری

سلسله محمد 
خلفای ایوبیمملوکعثمانیعلی پاشا

حکام بنی امیه و ابن طولونفاطمی
بنی عباس

20١3ــ١953 
میالدی

١372ــ١2١2 
هجری 

)١953ــ 
١798 میالدی(

١2١2ــ922 
هجری قمری

922ــ٦٤8 
هجری 
قمری

٦٤8ــ5٦٤ 
هجری 
قمری

5٦7ــ297 
هجری 
قمری

25٤ــ٤0 هجری 292ــ25٤
قمری

                                                جدول سلسله های اسالمی اندلس )اسپانیا(

بنی نصر یا بنی 
امویان اندلسملوک الطوایفمرابطونموحدوناحمر

ـ  ٦35 هجری  898   ـ
قمری

٦٤٦ــ5٤١ هجری 
قمری

52٤  ــ٤79 هجری 
قمری

٤97ــ٤22 هجری 
قمری

ـ   ١38 هجری  ٤22ـ
قمری

جدول سلسله های مهم حاکم بر آسیای صغیر )ترکیه(

سالجقه رمعثمانیجمهوری 

20١3ــ١923 
میالدی

١3٤2ــ700 هجری 
قمری

700ــ٤70 هجری 
قمری
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ارزشیابی

1ــ عامل پیوند دهنده جهان اسالم چه بود؟
2ــ هنر اسالمی دارای چه ویژگی هایی است؟

3ــ مسجد النبی دارای چه ساختاری بود؟
نام  بناهایی مورد توجه مسلمانان بود؟ چند نمونه مشهور را  4ــ  ساخت چه 

ببرید.
5  ــ اهمیت خوشنویسی در دوره اسالمی چه بود و چه کاربردی داشت؟

٦ ــ چه عاملی سبب مصورسازی کتاب شد؟
چه  بعدی  دوره های  در  و  بود  چگونه  اسالمی  دورهٔ  در  نگارگری  آغاز  7ــ 

ویژگی هایی پیدا کرد؟
8 ــ  چه عاملی باعث تحرک سفال گری شد؟

9ــ اشیای فلزی دوره اسالمی دارای چه تزییناتی بودند؟ و بیشتر جنس فلزات 
آنها چه بود؟

١0ــ چه شهر هایی مراکز عمده تولید اشیای شیشه ای در دوره اسالمی بودند؟
١١ــ جاهای خالی در جدول زیر را متناسب با عنوان آن پر کنید.

هنر 
پارچه بافی

ویژگی:
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١2ــ چه عواملی در زیبایی هنر قالی بافی نقش دارند؟


