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دانشجويان محترم دقت فرمايند مطالب اين بخش و ساير مطالبي كه در كالس درس مطرح شده است جزو امتحان 

  .پايان ترم مي باشند

  هنرو تمدن اسالمي

   

در اين بخش قبل از پرداختن به فرهنگ و هنر ايران پس از اسالم مختصري در مورد چگونگي فروافتادن دولت 

  .اهيان اسالم داريمساساني و فتح ايران توسط سپ

بر مبناي تعليات زرتش محرومان جامعه از ارزش قابل توجهي . بود» زرتشتي«مذهب رسمي در عهد ساساني 

اما اين نكته و نكات مشابه آن ناديده گرفته شد و روحانيون زرتشتي با شريك شدن در منافع . برخوردار هستند

  . ددرباره منافع مردم محروم جامعه را ناديده گرفتن

اما قدرت روحانيون زرتشتي . در مقابل ستمي كه بر مردم عادي مي رفت مصلحاني چن مزدك و ماني برخاستند

راشيني بدنبال آن دولت مقتدر ساساني در س. در حدي بود كه اين پيام آوران و پيروانشان را تار و مار كردند

  .انحطاط و سقوط قرار گرفت

و برخاستن صداي ) صلي اهللا عليه و آله(برادري و برابري از جانب رسول اكرم با طلوع دين اسالم و سردادن نداي 

اهللا اكبر و انتشار آن در جهان و حمله اعراب مسلمان به ايران، سلسله ساساني در زمان خالفت عمر در نيمه قرن 

  .هفتم ميالدي برابر با دهه سوم قرن اول هجري قمري منقرض گرديد

صلي اهللا (ه قدرت رسيدن حكام اموي و سپس عباسي، كه برعكس زمان حضرت محمدپس از حمله ي اعراب و ب

حكام اموي و . مذهب شيعه ترويج يافت. و خلفاي راشدين رفتارشان با مردم حاكي از عدالت نبود) عليه و آله

 فراواني گفتند عباسي به دليل آشنا نبودن با فنون كشورداري ، از ايرانيان در دستگاه هاي حكومتي خود بهره هاي

  . و اين امر در ديگر كشورهاي اسالمي نيز تأثير گذاشت. بنابراين فرهنگ و هنر ايران نيز مورد تقليد قرار گرفت
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 بعد، شاهان و حكام متعددي به طور همزمان و يا يكي پس از ديگري قدرت را بدين ترتيب از قرن دوم هجري به

كما اينكه . در ميان آنها كساني هم بودند كه پايتخت هاي خود را به مراكز هنري بدل كردند. به دست گرفتند

  .سبكهايي نيز به نام همين شهرها در هنر ايران بوجود آمد

يكي از اين نمونه ها، . رمندان را به مذهب و تعليمات آن به كرات مي بينيمدر هنر ايران پس از اسالم، عالقه هن

و نيز دانشمندان ايراني نظير ابن سينا، زكرياي رازي، . كاربرد آيات مباركه قرآن مجيد در ابداعات مختلف است 

ظ و نظامي از جمله ابوريحان بيروني و غيره از مشاهير علوم و شاعران معروفي نظير فردوسي، مولوي، سعدي، حاف

بزرگان ادب و معرفت اسالم مي كوشند كه آثار همه ي آنان دستمايه هاي با اهميتي براي ايجاد آثاري در نقاشي ، 

  . سفالگري، كاشيكاري، و فلزكاري در ايران شد

  

  . هنر ايران، در روند رشد خود، در عصر صفويان به اعتالي قابل توجهي رسيد و جهانيان را به خود جلب كرد

  

   هنر سلجوقي-2-2

  :  نقاشي و كتاب آرائي 1-2-2
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. از آغاز اسالم تا عهد سلجوقي، پس ازتسلط كمان امري و عباسي در ايران، نقاشي دچار نوعي تعارض گرديد

مان اموي و عباسي به استناد اينكه تصويرسازي در اسالم حرام است، از رشد نقاشي در ميان مردم جلوگيري حاك

  .دان ممانعتهايي را بوجود آوردندكرده و براي هنرمن

در حقيقت آنها به نوعي، نقاشي را . در حالي كه در كاخهاي خود از نقاشي و حتي تصوير انسان استفاده مي كردند

  . خود گرفتنددر انحصار

 هجري قمري كه در كاخ جوسق الخاقاني از عهد عباسيان بدست آمده، اين نكته كامالً آشكار 3نمونه اي از قرن 

  . است

  

   

  

د راين نقاشي از رنگهايي ساده استفاده شده است و به سبك نقاشي مانويان، در پيرامون طرح اصلي خطوط تيره 

ق د راين .  ه2است ، از قرن قديمي ترين اثري كه در ايران بدست آمده، ديوار انگاره اي . رنگ به كار رفته است

  .نقاشي نيز خصوصيت نقاشيهاي كاخ هاي عباسي ديده مي شود 

عدم رعايت . با مقايسه اين نقاشي و نقاشي مانويان به راحتي مي توانيم اساس هنر نقاشي پس از اسالم را ببينيم

زئيات از جمله خصوصيات نقاشي استفاده از رنگهاي ساده و بدون سايه روشن و دقت د رج) پرسپكتيو( بعد نمايي 

با بدست آمدن برگهايي از آثار مانويان، مي توان حدس قريب به يقين داشت كه مصور سازي كتاب . اين عهد است
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و كتاب آرايي در عصر پيش از اسالم رواج داشته، و به همين دليل مردم عادي نيز احتماالً از نقاشي استفاده مي 

  .كرده اند

نقاشي تا قرن ها در خدمت هنر كتاب آرايي .  ايران پس از اسالم بايد يك نكته را در نظر داشتبراي بررسي نقاشي

  . بود و از حدود قرن دهم هجري به صورت مستقل مطرح مي شود

و .در قرن هاي اوليه هجري كتاب هايي آرايي شامل كتاب هاي مذهبي و به خصوص كالم اهللا مجيد مي شده است

ل بر نقوش هندسي و غيرهندسي بوده كه در سرفصل سوره هاي مباركه قرآن مجيد، البه آرايش كتاب ها مشتم

  .اين گونه آرامش صفحات را تذهيب مي گويند. الي سطرها در حاشيه صفحات ترسيم مي شده است

ي دست در فاصله قرن دوم تا پنجم هجري دانشمندان بزرگي نظير ابن سينا، فارابي، ابوريحان بيروني و زكرياي راز

تأثير اين تحقيقات در فرهنگ و هنر قرنهاي اوليه هجري منجر . به تحقيق و تأليف در زمينه هاي علمي مي زنند

آراستن كتاب نيز در . به انتشار و رونويسي آثار بزرگان در ايران و حتي خارج از مرزهاي جهان اسالم مي گردد

نياز به تشريح تصويري دارند، بدون شك در نسخه هاي همين قرنها باب مي شود و از آنجا كه كتاب هاي علمي 

البته از آن زمان اثري بدست نيامده، ولي نسخه هايي كه متعلق به قرن هفتم . اوليهف تصاويري وجود داشته است

  . اين احتمال را تبديل به يقين مي كند. هجري و بعد از آن است

   

  

   

اما . اولين نمونه هاي بدست آمده از شامل كتاب هاي علمي به خصوص در زمينه پزشكي و زيست شناسي است

به طور كلي و » سمك عيار«نظير . احتماالً كتاب هايي كه نيز در زمينه شعر و ادبيات به تصوير درآمده است

تصاوير ساده، رنگها تخت و قلم گيري در مرز پيكرها . قاشي اين عهد هنوز هم اثر مكتب ماني را مي توانيم ببينيمن

  . به خوبي آشكار است
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ب خانه ها و فرسايش نسخه هاي خطي در قرون متمادي، امروزه سندي تا اوايل قرن متأسفانه از بين رفتن كتا

  .هفتم هجري در دست نيست كه نقاشي ايران را بر مبناي آن تقسيم كنيم

در اينجا اين نكته قابل ذكر است كه در قرن هاي مورد بحث، شهر بغداد مركز توليد نسخه هاي خطي و كتاب 

را مي توان » كليله و دمنه«آن زمان بر جاي مانده است كه از آن ميان نسخه خطي و مصور آرايي بوده، و اثاري از 

  . ذكر كرد

با اينكه هنرمندان ايراني در تهيه اين كتاب مشاركت داشته . آثار اين عهد را تحت عنوان مكتب عباسي مي نامند

  . ولي اين مكتب را نمي توان ايراني به شمار آورد. اند

   

   وشنويسي و تذهيب خ– 2-2-2

  :نمونه هاي اوليه تا عهد سلجوقيان 

اين خواست از يك سو به منظور اشاعه و . در آغاز گسترش اسالم، نيازمبرمي به نوشتن و خوشنويسي وجود داشت

. انتشار كالم اهللا مجيد در ميان مردم و از سوي ديگر براي تبليغات مذهبي سياسي از جانب حكومت اسالمي بود

از اين رو، تا چندي همين خط براي كتابت نيز . خط كوفي بود. در ابتدا قرآن مجيد به آن نوشته مي شدخطي كه 

رونويسي از قرآن مجيد و انتشار آن در ميان مردم، دليل بارزي بر ارزش گذاري دين . مورد استفاده قرار مي گرفت

  .مبين اسالم براي خواندن و نوشتن است

در قرنهاي اوليه هجري كتاب هايي بجز قرآن مجيد . لي كتاب آرايي به شمار مي آيدخوشنويسي يكي از اركان اص

اما رفته رفته، از حدود قرن دوم هجري به بعد، با ترجمه ي آثار . و كتاب هاي مذهبي رونويسي يا نگاشته نمي شد

 و نگارش كتاب هاي مختلف يوناني، سرياني و هنري و نيز با پيدايش آثار دانشمندان و متفكران اسالمي، رونويسي

از اين رو، ارزش كتاب آرايي نيز رو به . و آثار اين متفكرين را از مرزهاي جهان اسالم نيز پا فراتر نهاد. رايج گرديد

  .فزوني گذارد
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از اين رو نه تنها خوشنويسي و مصور سازي ، بلكه تذهيب و . كتاب آرايي نوعي ارزش گذاري بر كتاب بوده است

همه اين هنرها و فنون در ارزش گذاري معنوي كتاب مؤثر بوده اند، و صرفاً كاركرد .  اهميت داشته استتجليد نيز

  . تزئيني نداشته اند

زرنگاري در ايران سابقه .در قرون اوليه هجري پيش از تذهيب رفته رفته به حواشي و ميان سطرها نيز راه مي يابد

  .ويان آشكار استاين نكته از برگهاي كتاب مان. ي كهن دارد

خط عربي به طور عمده به . خطي كه در قرن هاي اوليه هجري در ايران به آن مي نوشتند، خط عربي بوده است

  . يكي خطي كه حروفش زاويه دارند: دو شيوه رايج بوده است 

   

  

اما كم كم . و ديگري خطي كه حروفش قوسي دارند از خط كوفي عربي، در اوايل براي كتابت استفاده مي كردند

خط نسخ عمدتاً براي كتابت بكار گرفته . اين خط در كتيبه ها، سردر مسجدها و بر روي گنبدها بكار گرفته شد

  . را به اين خط مي نگارندچنانچه حتي امروزه نيز اكثر قرآن مجيد . شد
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نسبت به ) الف(در اين خط ، كشيدگي مدها . ق نوعي خط كوفي ايراني موسوم است. در حدود قرن چهارم ه

  . حروف ديگر بيشتر است

  

آرايش حروف خط كوفي ايراني . در همين سالها تذهيب نيز رايج شد كه بيشتر در آرايش حروف بكار مي رفت

ست تا به خوشنويسي و در بسياري موارد رشد بي نظيري كرد، چنانچه گاه بيشتر به نقاشي و حتي يك رمز شبيه ا

  . خواندن آن كار دشواري بود 

  

در . درشد خوشنويسي خط كوفي ايراني به شدتي پيش مي رود كه در عهد سلجوقي به شيوه اي خاص مي رس

  . همين عصر هم شاهد تذهيب در البه الي حروف خطوط و سطرها نيز هستيم

  . اشكهايي كه در تذهيب استفاده مي شود، بيشتر شامل نقشهايي گياهي و به خصوص نقش معروف اسليمي است
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    تجليد– 3-2-2

  

  :نمونه هاي اوليه تا عهد سلجوقي 

في و جلد كردن همانطور كه گفتيم ارزش گذاري معنوي بر يك كتاب پس از خطاطي و تذهيب و نقاشي، با صحا

جلد كتاب در عين اين كه حافظ اوران كتاب بود، با منقوش ساختن آن ارزش گذاري بر . آن كامل مي شده است

براي جلد كتاب بيشتر از چرم استفاده مي شد، زيرا چرم هم خاصيت شكل . كتاب بيشتر جلوه مي كرده است

يعني پوشش بيروني جلد . جلد كتاب كار مي كرده اندغالباً روي قسمتهاي مختلف . پذيري داود و هم بادوام است

  و عطف جلو و گاهي نيز روي زبانه جلد كه روي جلد تامي شده است ) آستر(، پوشش داخلي جلد ) پشت جلد( 

   

  

اندازي بر جلد كتاب ها به شكل هاي گوناگون انجام مي شده، ولي در همه شيوه ها بايد كه چرم پشت جلد نقش 

  .تا شكل مورد نظر را بدست مي آوردند. را تحت فشار قرار مي دادند
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در قسمت داخلي يا آستر جلد براي . شيارهاي خالي را با طال كاري پر مي كرده اند. وقتي چرم شكل مي گرفت

روي عطف كتاب هم به .  اندازي از طرحهايي كه بر روي كاغذ يا چرم بريده شده بود، استفاده مي كردندنقش

يكي شيوه . به طور عمده ما با دو نوع جلو سازي چرمي روبرو هستيم. همان شيوه پشت جلد كار مي كرده اند

 فشار ضربات وا مي داشته اند در شيوه ي ضربي، جلد چرمي خام را تحت» جلد ضربي« و ديگري » جلد سوخته«

و در شيوه جلد سوخته جلو چرمي خام را با داغ كردن نقش دلخواه كه بر روي . تا نقشهايي بر جسته بدست آيد

نقشهايي كه از پشت . فلزي كنده شده بود، با استفاده از فشار آن بر جلو، به نقش برجسته دست مي يافتند

است و همين شيوه تا ) مورعليا(ده، بيشتر تحت تأثير جلوسازي قبطي جلدهاي قرنهاي اوليه هجري به دست آم

  . نقوشي كه در جلدها بكار رفته است، نقشهايي هندسي هستند. عهد سلجوقي نيز ادامه مي يابد

   

   : سفالگري – 4-2-2

ن مبين اسالم، اما پس از ورود دي. مي دانيم كه سفالگري در ايران پيشينه اي باستاني دارد: نمونه هاي اوليه 

در عهد ساساني ظروف فلزي زرين و سيمين، هنر سفالگري را تحت الشعاع قرار . سفالگري حيات تازه اي مي يابد

پس سفالگران كوشيدند تا با بوجود . اما با آمدن اسالم استفاده از ظروف سيمين و زرين منسوخ گرديد. مي داد

از اين رو دست به ابتكارهاي . وف زرين و سيمين ناجبران كنندآوردن آثار سفالي ، كمبود زيبايي و گيرايي ظر

  .ي لعابي مينايي و ظروف زرين فامپرارزشي مي زدند، نظير سفالها

 هجري در اين كوزه از فن لعاب دادن استفاده 2اولين نمونه اي كه به دست آمده كوزه ي ، سفالين است از قرن 

  ند نشده است و نقشهاي روي آن سادگي خاصي دار
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لعاب دادن سفالينه ها به طور كلي به دو شيوه (اما از اين زمان به بعد لعاب سفالينه ها جايي براي خود مي گشايد 

در روي بدنه سفال حك مي كردند و سپس لعاب مي دادند و يا پس صورت مي گرفته است، يا نقوش مورد نياز را 

به اين شكل كه . مينا كاري هم نوعي لعاب دادن بوده است. از لعاب دادن ، سطح سفال را نقاشي مي كردند

  .مي پوشاندند) نوعي لعاب كه رنگ را خوب به خود جذب مي كند(سفالينها را با ورقه اي نازك از مينا 

سفال با لعاب هاي ديگري كه اكسيدهاي مختلف فلزي را همراه داشته ، روي مينا را نقاشي مي پس از پختن 

بر اثر فعل و انفعاالت شيميايي، لعاب هاي اكسيدي با لعاب اول . كرده اند و سپس سفال را در آتش مي گذاشتند

شتر از اكسيدهاي فلزاتي اين لعاب ها بي. و در ضمن سنگ هاي فلزات جلوه گر مي شده است. مخلوط مي شده

تزئين ظروف سالي قرنهاي اوليه هجري، اكثراً با استفاده از خوشنويسي . مثل نقره، طال و مس درست شده است

  . همين نوع آرايش سفال تا عهد سلجوقي ادامه مي يابد. انجام پذيرفته است كه در نوع خود كم نظير است

   

   :سفالگري عهد سلجوقي 

بيات از قرن دوم هجري به بعد، نقش هاي داستاني گذشته بر سفالهاي عهد سلجوقي نقش مي با رشد علوم و اد

از سوي ديگر، در اين عهد سفالگري حرفه اي خاص به حساب مي آيد و سفالگري مي تواند نام خود و تاريخ . بندد

اشاني نام برد كه آثار پرارزشي از ميان سفالگران اين عهد بايد از ابوالقاسم ك. خلق اثرش را بر سفال خود بنگارد

  . دارد
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سفالهاي اين عهد از ظرافت و مهارت بيشتري نسبت به گذشته برخوردارند و تنوع رنگ نقشها به مراتب بيشتر 

مثل بهرام، آزاده، بيژن ، منيژه و . است و موضوع نقاشي روي سفالها بيشتر مهم از داستانهاي كهن ايراني است

  . موضوعها در نقش سفالها شباهت فراواني به آثار عهد ساساني را به وجود مي آورداستفاده از اين . غيره

گذشته در در ضمن استفاده از لعاب مينا و سفالهاي زرين فام مورد توجه هنرمندان قرار مي گيرد كه نسبت به 

  .حد عاليتري قرار دارند

براي اولين با تأثير هنر چيني را در هنر . ددر عهد سلجوقي رابطه ي بازرگاني بين ايران و چين بوجود مي آي

  . ايراني، پيش از حمله مغولها مي توانيم مالحظه مي كنيم

رواج مي گيرد كه » بدل چيني«اين تأثير در شيوه سفالگري هم مي تواند مؤثر مي افتد و نوعي سفال به نام 

جوقي از سفالهاي بدست آمده آشكار اما تأثير تصويري هنر چيني در عهد سل. شكوفايي آن در عهد صفوي است

  .است

  . عناصر تصويري چيني در سفالهاي سلجوقي بيشتر به صورت نقش گلها است

  

نكته قابل ذكر آن . ير نقاشي مانويان را مي توان تشخيص دادبه عالوه در پيكرها و چهره ها نيز تا حد زيادي تأث

است كه نقوش و تصاوير ظروف سفالين سلجوقي به خوبي كمبود آثار نقاشي بر جاي مانده از اين عهد را جبران 

  . مي كنند و شناسايي ما را نسبت به اين هنر افزون مي سازند
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    كاشيكاري– 5-2-2

  :نمونه هاي اوليه تا عهد سلجوقي 

در معماري اسالمي ابتدا از آجر كاري و گچبري براي نوشتن كتيبه هاي مساجد و مقادير و منازل استفاده مي 

كاشيكاري در عهد سلجوقي . ردرها، محراب ها و گنبدها رايج گرديدشده، اما رفته رفته استفاده از كاشيكاري در س

براي . معروف است» به خشت كاشي«نوع كاشي مورد استفاده در عهد سلجوقي، . مورد توجه هنرمندان قرار گرفت

  . ز روش قالب زدن استفاده مي شدهساختن اين نوع كاشي ا

هم چيدن آنها، در مجموع طرح هندسي بدست آمده، اكثر اين قالب ها به شكل هندسي هستند كه با كنار 

و پس از پختن سفال كاشي روي آن را با لعاب نقاشي . هستند) هشت پر(شكلهاي متداول تر اكثراً صليب و ستاره 

از اين نوع سفال . و با لعابي يكدست بر روي سفال پخته مي ريختند و روي آن را نقاشي مي كردند. مي كردند

و اكثراً با خط نسخ و يا تعليق بر روي آنها عباراتي نوشته اند و نيز نقوشي .  ها استفاده شده استبيشتر در كتيبه

  . متأثر از تذهيب دادند
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در كاشان كه از مراكز مهم سفالگري بود، كاشيهاي زيبا و معروفي ساخته مي شد، معروف ترين اين كاشيها در 

  . ق كار گذاشته شده است. در قرن هفتم ه) عليه السالم(محراب حرم امام رضا 

نقوش كاشيهاي اماكن . يها اثر خانواده اي هنرمند از كاشان به نام خاندان محمدبن ابن طاهر استاين كاش

در بعضي از اين كاشيها از رنگهاي زرين استفاده شده كه به نام . متبركه، بيشتر از گياهان و گاه حيوانات است

  .  و سبزيكاري برده اندكاشي زرين فام معروفند كه رنگ زرين را بيشتر بر زمينه هاي فيروزه اي
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   : قاليبافي -6-2-2

قديمي ترين قالي اي » پازيريك«قاليبافي از كهن ترين هنرهاي ايران است كه گذشته از نمونه  :نمونه هاي اوليه 

است كه از زيبايي اين » زمستان«و يا » بهار خسرو«يا » فرش بهارستان«ه از آن در منابع تاريخي نام برده شده ك

  . ه شكل اغراق آميز ياد كرده اندفرش ب

از اين رو . اما متأسفانه به علت فرسايش تدريخي مواد، قرن دهم هجري نمونه اي از قاليهاي ايراني در دست نداريم

  . نقاشيها به بررسي تصويري آن اكتفا كنيمبايد از روي 

  

    نساجي– 7-2-2

ه براي نساجي يا پارچه بافي از هنرهايي است كه در هر كشوري مورد استفاد: نمونه هاي اوليه تا عهد سلجوقي 

از ايران باستان نيز نمونه هاي انگشت شماري از نساجي عهد ساساني بدست آمده . تهيه پوشاك قرار مي گيرد

  . اين پارچه ها از نقوشي مشابه نقشهاي ظروف ساساني برخوردار بوده و بافتي بسيار ظريف دارند. است

و شباهت بسياري به آثار عهد . ف برخوردارنداز حدود قرن چهارم هجري پارچه هايي بدست آمده كه از بافتي ظري

اما تفاوت عمده در اين پارچه ها و پارچه هاي ساساني در بكار گرفتن خط در حواشي پارچه هاي . ساساني دارند

اگر در نقاشي هاي عهد سلجوقي كمي دقت . جنس اين پارچه ها از ابريشم و يا پشم است. عصر اسالمي است

اما سندي كه دال . را مي توانيم بيابيم اكثر اين نقشها ملهم از نقوش طبيعي و گياهي استنقشهايي از پارچه .كنيم

  . بر استفاده از نقش انسان تا عهد سلجوقي باشد در دست نيست
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    فلز كاري– 8-2-2

  : نمونه هاي اوليه تا عهد سلجوقي 

در دين اسالم ، محدوديتهايي براي استفاده از طال در ساخت ظروف مطرح شده، پس طبيعي بود كه پس از اسالم 

يوه ي ساساني فلزكاري ظروف سيمين و زرين ديگر منسوخ گردد و به جاي آن آلياژهاي مختلف مس، روي و ش

 هجري شباهت بسياري به آثار ساساني 4و3ولي طرحهاي ظروف فلز باقيمانده تا قرنهاي . قلع و غيره رايج شود

اما با دقت در آثار عصر . باه مي كنداين شباهت به حدي است كه گاه بيننده را در اولين نظر، دچار اشت. دارد

رعايت زيبايي و ظرافت در . اسالمي مي بينيم كه استفاده از خط در فلزكاري اين شبهه را برطرف مي كند

آثاري ديده مي شود كه اهميت بيشتري در «بلكه . فلزكاري قرنهاي اوليه هجري در مورد تمام آثار ديده نمي شود

  ل سيني و آبخوري و غيره زندگي روزمره داشته اند، مث
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اما ازاين عهد به بعد آثار فلزي با . شيوه هاي ساده فلزكاري در قرنهاي اوليه هجري تا عهد سلجوقي ادامه مي يابد

اين آثار به مراتب ظريفتر و زيباترند، مشبك كاري روي فلز در اين عهد مورد توجه . استارزشي بدست آمده 

  . هنرمندان فلز كار قرار مي گيرد كه بيش از آن رايج بوده است

  

از آن جمله كار گذاشتن فلزهايي مثل مس و نقره در . هد شيوه هايي جديد در فلزكاري بوجود مي آيددر اين ع

اين شيوه از فلزكاري به اين ترتيب انجام مي شده كه خط هاي حواشي . زمينه آلياژ هاي فلزهاي ديگر است

اي خالي را با چكش كاري پر طرحهاي مورد نظر را خالي مي گذاشتند و سپس با مفتولي از مس يا نقره اين فض

  . معروف است» نقره كوب«و » مس كوب«اين شيوه در فلزكاري به . مي كردند
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 مشهورترين آثار بدست آمده از اين نوع، بشقابي .استفاده از خوشنويسي نيز در فلزكاري اين عهد ديده مي شود

اين اثر به همت هنرمندي فلزكار به نام حسن . معروف است» بشقاب آلب ارسالن«است به خط كوفي كه به 

نكته قابل توجه در فلز كاري اين عهد پيوند بسيار نزديك نقشهاي سفالينه ها و آثار . كاشاني بوجود آمده است

  . فلزي است 

  

  

  : هنر مغول -2-2

  :  نقاشي و كتاب آرايي – 1-3-2
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  : عهد مغول 

ثار منجر به از بين رفتن بسياري از آ. يورش ويرانگر مغول ها به ايران در اوايل قرن هفتم هجري صورت گرفت

مغولها با تسلط كاملي كه بر ايران و بين النهرين يافتند، به حكومت عباسيان در بغداد نيز پايان . فرهنگي ما شد

وارثان چنگيز خان مغول . بنابراين هنرمندان را كه جذب دربار عباسيان شده بودند، به خدمت خود گرفتند. دادند

يران زدند و هنرمندان را به پايتخت هاي خود در تبريز و با قبول دين اسالم دست به تأسيس دولت هايي در ا

مراغه كشاندند، از طرفي هم به علت مصالحه اي كه بين حاكمان محلي شيراز صورت گرفت، شيراز از گزند و 

  .و بر اين منوال گروهي از هنرمندان نيز جذب شيراز شدند. يورش مغولها در امان ماند

در تبريز » ربيع رشيدي«د الدين فضل اهللا ، مركزي علمي و هنري به نام در همين زمان به همت خواجه رشي

خواجه رشيد الدين مردي فاضل بود و از . ايجاد گرديد و باعث تشويق و ترغيب هنرمندان و دانشمندان شد

حفظ يعني به عبارتي دست به . مهمترين فعاليت هايي كه صورت داد، دوباره نويسي و گردآوري آثار گذشتگان بود

و اشاعه فرهنگ دانشمندان و هنرمندان زد و همين نكته موجب ايجاد آثار بي شماري در عهد مغول و پس از آن 

  .گرديد

اين عناصر در نقاشيهاي عهد . نكته مهم در اين عهد، وارد شدن عناصر تصويري چيني در آثار هنري ايران بود

كه منسوب به خواجه رشيد الدين » تاريخ رشيدي«نام و ربيع رشيدي كتابي به . ايلخاني به خوبي آشكار است

اين كتاب . فضل اهللا است ، تهيه شد كه نسخه هايي از آن با نسخه هايي از آن با نقاشيهاي بسياري آرامش يافت

  . از اين رو نقاشيهاي آن نيز تنوع داشت. شامل موضوعات تاريخي ، مذهبي و ادبي و غيره بود

  

در اين عهد به علت ارزشي كه براي حفظ و احياء آثار علمي و ادبي گذشته قائل مي شوند، كتاب هايي ادبي مثل 

باعث ايجاد نقاشيهايي مي شود كه همين آثار . كليله و دمنه شاهنامه فردوسي و غيره را بارها رونويسي مي كنند

شيوه اي كه در اين نقاشيهاي مطرح است، از نظر فني به مراتب قويتر از . روشنگر شيوه ي نقاشي اين عهد است
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رنگها تنوع بيشتري دارند، طرحها از دقت بيشتري برخوردارند و دقت در جزئيات . نقاشيهاي عهد سلجوقي است

به راحتي قابل تشخيص است در اكثر اين نقاشي ها شكلهايي كه منشأ چيني كه حاصل تأثير نقاشي چيني است 

مثل كوهها، ابرها و پرندگاني كه با دقت طراحي شده اند و گلها و درختاني كه از پيچ و تاب . دارند، ديده مي شود

  هستند 

  

. معروف است» شاهنامه دموت«نمونه ديگري كه از عهد در دست داريم ، نقاشيهايي از شاهنامه است كه به نام 

در اين نقاشيها نه تنها هنرچيني ، بلكه تأثير هنر . نقاشيهاي اين كتاب تا اندازه اي متفاوت از ساير آثار است

  . ديده مي شودنيز ) روم شرقي(بيزانتين 

خصوصيت اين مكتب بيش . مجموع آثار اين عهد را از آنجا كه در تبريز پديد آمدند، به نام مكتب تبريز مي خوانند

اما تنوع رنگي و دقت در طرحها با رعايت جزئيات نيز خصيصه ديگر . از هر چيز در تأثير پذيري از هنر چين است

 مكتب نيز شاهد يك نكته مشترك هستيم، نقشهاي اصلي با رنگ در اكثر نقاشيهاي اين. اين مكتب مي باشد

  .هايي تيره تر از زمينه كشيده شده اند

از آنجا كه در شيراز امنيتي نسبي بوجود آمد، هنرمنداني نيز جذب شيراز گرديدند و دست به ايجاد آثاري زدند 

رپذيري كمتر نقاشان از شيوه هاي چيني كه متفاوت از مكتب تبريز بود تفاوت عمده ميان اين نقاشيها در تأثي

ساده گرايي در اين نقاشيها، بيشتر از نقاشيهاي . به نوعي كه با نقاشيهاي عهد سلجوقي قابل مقايسه اند. است

اين آثار . ضمناً توجه به نقاشي از انسان و فضاي زندگي او به مراتب بيشتر است. مكتب تبريز به چشم مي خورد

  . معروفند» يرازمكتب ش«نيز به نام 
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پس از چندي بين شيراز و تبريز تبادالت فرهنگي و هنري برقرار شده و حاصل آن ، تأثيرات متقابل، اعتالي 

ديوان خواجوي كرماني كه توسط . و يژگيهاي هنر ايراني استبيشتر كتاب آرايي و نقاشي، و شكل گيري 

  . مصور شده، نمونه مشخص و ممتازي را از اين مرحله از تحول نقاشي ايران پيش روي ما قرار مي دهد» جنبيد«

   

   خوشنويسي و تذهيب – 2-3-2

  عهد مغول 
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) ايلخانيان(با حمله مغولها وقفه اي در رشد خوشنويسي و تذهيب ايجاد مي شود، اما پس از اينكه حكام مغول 

در اين عهد نوعي خط در ايران رايج مي شود كه به . خوشنويسي و تذهيب از نو جان مي گيرد. اسالم مي آورند

خصوصيت اين خط در اين است كه حروفش از سمت راست به چپ، و از پائين به باال . ستخط تعليق معروف ا

  . تمايل دارند

تذهيب نيز چون گذشته شامل آرايش ميان سطرها مي شود، و در نسخه هايي نيز طال اندازي بر زمينه كاغذ ديده 

با حركت خط بوده، حاشيه بندي طال اندازي يعني دور كلمات و يا جمالت را با خطوطي كه مناسب . شده است

اين شيوه به خصوص در عهد ايلخانيان . سپس فاصله ي ميان سطرها را با رنگ طاليي پر مي كردند. مي كردند

  . مورد توجه قرار گرفته است

  

از خطاطان مشهور اين عهد بايد از عبداهللا محمد همداني و عبدالصيرفي نام برد كه خوشنويسي يكي از نسخه 

  . منسوب به اوست) مقامات حريري(هاي 

  

   هنر دوره تيموري– 4-2

  :  نقاشي و كتاب آرايي 1-4-2

 عهد در تبريز و شيراز ديگر نقاط هرات پايتخت تيموريان بوده است و هنرمنداني كه تا بيش از اين: عهد تيموري

نكته قال توجه . پايه گذاري كردند» مكتب هرات«كار مي كردند، جذب هرات شده و مكتبي را در نقاشي به نام 

تصاويري كه از شاهنامه بايسنقري در دست است، اين . در نقاشي اين عهد رهايي نقاشان از تأثير هنر چيني است

همين طور تركيب بندي . ميزي به مراتب غني تر از مكتب هاي پيشين استرنگ آ. نكته را ثابت مي كند

  .در اين نقاشيها به حد قابل توجهي كاملترشده است) كمپوزيسيون(
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به عبارتي ، تأثير مكتب شيراز در اين نقاشيها ديده مي شود، يعني در عين سادگي، توجه به پيكر انساني، فضاي 

  .  استزندگي او و طبيعت، كامالً آشكار

  

و اين دليلي است بر رشد حرفه اي هنر زيرا . از اين عهد به بعد نام نقاشان را در كنار آثارشان مي توانيم ببينيم

و در كنار خوشنويس و تذهيب كار و .  يا نام كتاب هاي معروف رها سازدنقاش توانسته اند نفوذ نام نويسنده و

از نقاشان معتبر و معروف مكتب هرات بايد از كمال الدين . جلدساز، اعتبار و ارزش كار هنري خويش را بقبوالند

ا به نقاشي با رشدي كه نقاشي در اين عهد مي كند طبيعي است كه نقاش، ديگر چون گذشته خود ر. بهزاد نام برد

و از مرزهاي موضوعات سنتي پا فراتر گذارد و زندگي مردم عادي را . تصاوير دلخواه ميان درباره محدود نكند

در آثار وي از حد شخصيت هاي افسانه ) انسان. (آثار كمال الدين بهزاد حاكي از چنين گرايشي است. نقاشي كند

  . طور واقعي مطرح مي گرددبه « محيط زندگي«اي آثار ادبي خارج مي شود و در 
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از همين روست كه بهزاد مي تواند مكتب هرات را به اوجي برساند كه نه فقط نقاشي عهد صفوي را پي ريزي كند، 

بهزاد تا اوايل عهد صفوي زنده بود و شاگردان او .  نيز بر نقاشي هند و تركيه بگذاردبلكه تأثيرات غيرمستقيمي

  . مكتب جديدي را در تبريز بوجود آوردند

   

   : خوشنويسي و تذهيب – 2-4-2

  

مهمترين پديده اي كه در خطاطي بروز . رشد خوشنويسي و تذهيب در اين عهد قابل توجه است: عهد تيموري 

  .مي كند، تركيب دو خط نسخ و تعليق است كه به نام خط نستعليق خوانده مي شود

 و هماي«اين امربه همت خوشنويسي مشهور به نام مير علي تبريزي صورت مي گيرد و شاهكار وي خوشنويسي 

اما تذهيب در اين عهد، از هنر چيني . خواجوي كرماني است كه جنيد هم نقاشي هاي آنرا كشيده است» همايون

از دما و پرندگان و غيره و درقت در جزئيات » ابرچيني«تأثير فراوان مي پذيرد و استفاده از عناصر تصويري مثل 

از . ع رنگي در تذهيب اين عهد از گذشته استتنو. طبيعت مورد استفاده هنرمندان اين عهد قرار مي گيرد

كه ديوان ميرعليشير نوايي » سلطان علي مشهدي«، » جعفر بايسنقري تبريزي«خطاطان معروف اين عهد بايد از 

  . به خط اوست، نام برد

   

   

    تجليد– 3-4-2
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. با ورود فرهنگ و هنر چيني، به وسيله مغولها، پشت جلدهاي عهد تيموري نيز تغيير مي يابد: عهد تيموري 

شيوه كار همان شيوه قديمي بوده . جلدهاي بدست آمده از اين عهد از دقت و ظرافت قابل توجهي برخوردارند

در آستر جلد هم از همان شيوه چرمهاي بريده بر . صويري هنر چيني استاما نقشها تحت تأثير عناصر ت. است

تفاوت اين پشت جلد با آثار پيشين در استفاده از نقشهاي طبيعي و . زمينه هايي روشن استفاده مي شده است

  گياهان است 

   

  

   

   : كاشيكاري – 4-4-2
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پس از حمله مغولها و ويراني حاصل از آن طبيعي بود كه مرمت و نوسازي ويرانه ها از سرگرفته : عهد تيموري 

در . كاشيكاري هم كه از انواع مكمل معماري است، همپاي بازسازي ويرانيها در عهد تيموري رشد مي كند. شود

شيوه . نام دارد» كاشي موزاييك«و يا » معرق كاري«اين عهد شيوه ي جديدي مورد استفاده قرار مي گيرد كه 

مبناي طرح اصلي، به قطعات كوچكي مي هاي كار به اين ترتيب بوده است كه سفالهاي لعاب داده شده را بر 

از آثار مشهور عهد تيموري بايد از . سپس با كنار هم گذاشتن آنها، به شكل هندسي دست مي يافتند. تراشيدند

  . نام برد» مسجد كبود تبريز، سلطانيه و محراب معروف مدرسه امامي در اصفهان«

  

   

   : قاليبافي – 5-4-2

  



 26

در قاليهاي اين عصر بيشتر . ن جستدر بررسي نقاشيهاي عهد تيموري، تصاويري از قالي را مي توا: عهد تيموري 

. اما استفاده از نقشهاي هندسي و طبيعي نيز در مواردي ديده شده است. از نقش ترنج و كچك استفاده شده است

عبارت از » قاليهاي ترنج و لچك«. ولي وجه مشترك اكثر اين نمونه ها در استفاده از خط در حاشيه ي قاليهاست

هستند، نقوش هندسي قاليهاي اين عهد بيشتر ) لچك( گوشه قالي 4نيمدايره در و چهار ) ترنج(نقشي مركزي 

در بعضي موارد هم تأثير نقاشي بر قالي . عبارت از نقشهاي شطرنجي و يا تلفيقي از اشكال منظم هندسي است

اما . استمعروف ) محرابي(به نام نقش سجاده اي . نوع ديگري از نقش قالي كه رايج بوده است. ديده شده است

  ترنج و لچك، سجاده اي ، هندسي . بيشتر قاليها با سه نوع طراحي در اين عهد ديده مي شود

  

براي ما روشن نيست و فقط مي توانيم تصوير آنها را متأسفانه خود قاليها در دست نيست، و از اين رو كيفيت آنها 

  در نقاشيها ببينيم 

   

   : فلزكاري – 6-4-2

فلزكاري در آثار عهد تيموري تنها به اين دليل ارزش دارد كه طالكاري و مرصع كاري بارديگر در آثار فلزي ديده 

خصوصيت نقشهاي اين عهد در .  استتشابه تصويري آثار سفالين و فلزي نيز در اين عهد بسيار زياد. مي شود

جايي است كه براي جلوه بيشتر روي فلز بكار گرفته مي شود يعني زمينه يا نقش روي زمينه را صيقل مي دادند 

  تا نقشها جلوه اي بيشتر داشته باشند 
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    هنر دوره صفويه-5-2

   : نقاشي و كتاب آرائي – 1-5-2 

  

يكي از پر . ي دهددر دهه هاي نخت حكومت صفويان ، نقاشي همان راه مكتب هرات را ادامه م: عهد صفوي 

ارزش ترين آثار اين دوره، نسخه هاي مصوري از خمسه نظامي است كه تقريباً همه نقاشان معروف زمان، تصويري 

  . در آن كشيده اند
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. چون آقا ميرك و ميرسيدعلي از شاگردان بهزاد بودند و برخي چون سلطان محمد از او تأثير گرفته بودندبرخي 

  .در اين تصاوير، رنگ ها غني تر، تركيب بنديها متراكم و پيكرها پرتحرك تر از تصاوير كتابهاي پيشين هستند

ان و گسترش صنايع دستي به خصوص با در سالهاي بعد به علت رشد شهرنشيني و حمايت از اصناف و پيشه دور

در مواردي، جزئي . ساختن كاخهاي جديد در پايتخت جديد اصفهان ضرورتاً نقاشي شكل ديگري به خود مي گيرد

از معماري مي گردد و بر ديوارها به منظور تزئين بكار گرفته مي شود و در مواردي به صورت نقاشي ديواري و 

از مشهورترين بناهاي اين .  تا اندازه ي زيادي از حد كتاب آرايي پا فراتر مي نهدبه هر حال. غيره مطرح مي گردد

  . عهد كه نقاشي در آرايش داخلي آنها استفاده شده است، ساختمان عالي قاپو، و چهلستون در اصفهان هستند

 دولت صفوي بخشي از تحول در نقاشي عهد صفوي، به خاطر آشنايي با فرهنگ غربي است، چنانچه فرهنگ غرب

را شديداً مجذوب خود مي سازد و براي اولين بار عده اي از نقاشان اروپايي به ايران مي آيند و متقابالً جواناني به 

به اين جهت در اواسط عهد صفوي ما شاهد دو شيوه در . ايتاليا فرستاده مي شوند تا نقاشي غربي را بياموزند

  . نقاشي هستيم

  تكامل شيوه ي سنتي . 1

   غربيشيوه ي نقاشي . 2

اروپايي مĤب تأثير نقاشي غربي و بر نقاشي ايران، تنها در حد شكل تصاوير و رعايت بعد نمايي و سايه پردازي و 

استفاده از رنگ و روغن ، بوم نقاشي و رنگ هاي . غيره نيست، بلكه در وسايل نقاشي نيز تغييراتي پديدار مي شود

از نقاشاني كه به شيوه هاي سنتي نقاشي را ادامه مي دهند، .  تغييرات استخاص نقاشيهاي غربي از جمله اين

  .نام برد) كه احتماالً همان آقا رضا است( بايد از محمدي، آقا رضا، رضا عباسي 

آنها در نهايت . از خصوصيت آثار پردازش آنها تكامل نگرش كمال الدين بهزاد به حاالت طبيعي انساني بوده است

تي قوي و قلمي پر مهارت، آثاري از خود به جا گذاشته اند كه تا بيش از آن در نقاشي ايران سابقه سادگي با دس

اين نكته حتي در تأكيد پرداخت اودر شكل . توجه رضا عباسي به خود انسان بيشتر از فضاي اطراف اوست. نداشت

  . شن استانسان نسبت به زمينه هاي ساده اي كه در آثارش استفاده كرد، كامالً رو
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اين نكته در . در خدمت كتاب آرايي نيست و شكلي مستقل به خود مي گيرداز اين زمان به بعد، نقاشي ديگر 

نقاشي هاي او . از معروفترين اين هنرمندان محمد زمان نام دارد. آثاري كه از هنرمندان به اروپا رفته آشكارتر است

  . كامالً بر اساس نقاشي غربي است

  .  ايراني ندارد–نگ اسالمي موضوع نقاشيهاي محمد زمان در مواردي ، رابطه اي با فره
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اما در مواردي هم جنبه هاي فرهنگي زمان خود نظر داشته است، كه از جمله آنها تصاويري است كه بر مبناي 

صري كه در نقاشي ايران طي قرون متمادي رعايت شده است، يعني استفاده از عن. ادبيات فارسي كشيده است

جنبه هاي تزئيني در نقاشيها، مثل دقت در جزئيات ، ريزه كاريها و پرداختهاي ظريف ، در آثار محمد زمان هم 

  . ديده مي شود

در حاشيه ي ) موتيف(يه حتي شكل درخت ها و گلهايي كه در زمينه نقاشيهاي اوست، اكثراً به عنوان نقش ما

اما يك تفاوت بين آثار محمدزمان و . كتاب ها، و يا در خود نقاشيهاي گذشته و حتي همزمان او ديده مي شود

يعني بعد نمايي، سايه پردازي و غيره، از اين رو، در  ديگران وجود دارد، و آن گرايش به اصول طبيعت پردازي است،

هاي شفاف و تخت بهزاد را مي توان ديد، و نه ظرافت و سرزندگي خط هاي رضا آثار محمد زمان ديگر نه غناي رنگ

  . عباسي را 

    خوشنويسي و تذهيب– 2-5-2

  

  : عهد صفوي 
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مثل گذشته در متن مطرح نمي شود، بلكه در حاشيه ي . يدي مي شوددر عهد صفوي تذهيب وارد عصر جد

در اين زمان استقاللي نسبي در . از طرفي هم تأثير نقاشي بر خطاطي بسيار زياد است . نوشته ها مطرح است

بوجود مي آيد كه از معروفترين تذهيب كاران اين عهد » تذهيب كار«حرفه اي نيز به نام . تذهيب بوجود مي آيد

  . موالنا حسن بغدادي است

گاهي طرحي ساده و كمرنگ و گاه با رنگهايي متنوع در حاشيه مي . تنوع تذهيب اين عصر بيش از گذشته است

اين شيوه عبارت . معروف است» تذهيب معرق«شيوه جديدي نيز در اين عهد ابداع مي شود كه به نام . آيند

  .  آن را بر حاشيه و يا در ميان سطرها مي چسباندندازبريدن يك طرح بر روي كاغذي جداگانه بوده كه

از . زياد ديده مي شود) يك قطعه خط(» رقعه«و شكل . خط و خوشنويسي هم ارزشي مستقل از كتابت مي يابد

خط نستعليق كه مورد توجه بسيار . خطاطان اين عصر بايد از مير علي هراتي و ميرعماد و عليرضا عباسي نام برد

اين عهد به همت خطاطي معروف به نام درويش عبدالمجيد طالقاني شيوه ي جديدي از خط . قرار مي گيرد

  . نستعليق رواج مي گيرد كه به نام شكسته نستعليق معروف است

  

   

   : تجليد-2-5

از . تهيه جلد كتاب در عهد صفوي به دنبال رشد صنايع و فنون، شكل صنعتي تر به خود مي گيرد: عهد صفوي 

. اين شكل از جلد سازي به نام جلد الكي معروف است. اين رو سرعت بيشتري در تهيه جلد كتاب بوجود مي آيد

ز فشار دست بر جرم، از قالبهاي بزرگ فوالدي اما تهيه جلدهاي چرمي نيز ادامه مي يابد، ولي به جاي استفاده ا

آستر كتاب را هم اكثراً طالكاري مي كرده اند، در رنگهاي زمينه آستر كتاب نيز تنوع بيشتري . استفاده مي شود
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. چنانچه استفاده از رنگهايي مثل قرمز ، سياهف بنفش ، سبز در آستر جلد كتاب تازگي دارد. بوجود مي آيد

ابتدا . ولي بد نيست كه شيوه كار جلد الكي را توضيح دهيم. ي را در عهد قاجاريه خواهيم ديدشكوفايي جلد الك

بر چوب نازك ورقه اي ظريف از گچ كشيدند، و سپس سطح گچي را با اليه اي از الك مي پوشاندند و بعد نقش 

اليه اي شفاف مثل روغن جلد مي و روي آن را با . مورد نظر را اكثراً با رنگ و روغن بر الك نقاشي مي كرده اند

  .سيار كم آن را بر سطح كچي بكشنداين الك ها از موم بوده اند و با ذوب آن مي توانستند با قطري ب. پوشاندند

اما اين نقشها . پيوند ميان نقاشي و نيز نقشهاي تذهيب و نقوش روي جلد كتاب در عهد صفوي بسيار زياد است

را با خود دارند، از طالكاري نيز در پشت جلد و گاه در آستر جلد بيشتر از گذشته هنوز مايه هايي از هنر چيني 

ترنج نقشي مركزي است كه . گاه نيز نقوش اسليمي با شكل ترنج در پشت جلد بكار رفته است. استفاده مي شد

رح آن را با گلها و اسليمي عبارت از نقشي حلزوني دار است كه خط اصلي ط. بيشتر در قاليبافي استفاده مي شود

هنر جلدسازي در اين عهد مثل ديگر هنرها استقاللي نسبي مي آيد و يا در مواردي نام . و گياهان تزئين مي كنند

  .ب و يا صفحات آخر كتاب آمده استطراح و جلدساز در جلد كتا

ن عهد بايد از استاد از جلدسازان مشهور اي. از اين رو مي بينيم كه جلدسازي نيز حرفه اي هنري محسوب مي شود

در عهد صفوي هر چند جلد الكي رايج مي شود، ولي ارزنده ترين جلدها همان جلدهاي چرمي . محمد نام برد

  . هستند

  

   

    سفالگري– 4-5

بيش ازآنكه سفالگري رشد كند، كاشيكاري رشد مي . با حمله مغولها، سفالگري دچار ركود مي شود: عهد صفوي 

از اين رو مقدار كمي از آثار سفالين اين عهد را در دست داريم و مراكز سفالگري پررونق عهد سلجوقي از . كند

.  سفالگري ايران بسيار زياد استولي آنچه مسلم است در عهد تيموري تأثير سفالگري چيني بروز. رونق مي افتد

در عهد تيموري ك از گل چيني درست مي شده ، هنر سفالگري را تحت الشعاع قرار داده و به احتمال زياد 
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به همين دليل هم در سفالگري عهد صفوي تحوالتي قابل توجه صورت . ظروف چيني از چين وارد مي شده است

  . افتد تا در نقش سفالهامي گيرد كه بيشتر در فن سفالگري مؤثر مي

. اما عناصر تصويري چيني در نقش سفالها ديده مي شود. نقش سفالها در عهد صفوي بيشتر متأثر از نقاشي است

در اين عهد رايج مي شود كه قبالً هم در عهد سلجوقي » بدل چيني«. ابر چيني و دقت در جزئيات طبيعي: مثل

  . ه حد اعالي رواج خود مي رسداما در اين دوره ب. استفاده مي شده است

  

منطقه اي در نواحي (» سفال كوباچه«نقش ديگري نيز در سفالگري عهد صفوي ابداع مي شود كه به نام 

  .  اين سفالها طرحي تيره رنگ بر زمينه هاي روشني مثل آبي يا سبز هستندنقش. معروف است) آذربايجان شمالي

زيرا ظرافت ساخت آنها و زيبايي نقش آنها با سفالها و حتي . سفالهاي عهد صفوي در جهان شهرت خاصي دارند

  . مجسمه هاي هم عصر خود در جهان برابري مي كنند

    كاشيكاري5-5-2
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  :عهد صفوي 

در اين دوره جائي مهم دارد، از آنجا كه تهيه كاشي معرق مشكل بود ، كاشي هفت رنگ » كاشي هفت رنگ«

ت رنگ به اين ترتيب بوده شيوه ي كار كاشي هف. اما از كاشي معرق هم استفاده مي شده است. متداول مي شود

مي بريدند و سپس روي آن را نقاشي مي كردند و مي ) معموالً مربع(است كه سفالها را به قطعات يك شكل 

و بيشتر به اين جهت به كاشي هفت رنگ معروف . اين قطعه هاي يك اندازه در كل مكمل يكديگر بودند. پختند

و همچون نقاشيهاي . ع اين كاشي متأثر از نقاشي بوده استموضو. هستند كه تنوع رنگي در آنها بسيار است

  . صفوي تنوع طرح و رنگ و پرداخت در آنها بسيار قابل توجه است

در ) شاه سابق(درآثار بسيار معروف عهد صفوي بايد از كاشيكاريهاي مسجد شيخ لطف اهللا و مسجد امام خميني 

اريهاي دروني و بيروني آن نيز دو نوع خود از پرارزش ترين گنبد مسجد شيخ لطف اهللا و كاشيك. اصفهان نام برد

در مسجد امام خميني نيز هماهنگي رنگ ها و طرحهاي كاشيها به ظرافت و زيبايي . آثار جهان به شمار مي رود

  . در جهان معروف است

  

   

  :  عهد صفوي 2-5-6قاليباقي 
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از اين قالي به وسيله غياث الدين جامي بافته شده و . قديمي ترين قالي كه بدست آمده از قرن دوم هجري است

. قاليهاي متعددي از عهد صفوي برجاي مانده است كه تنوع نقش آنها بسيار زياد است. نوع قاليهاي ترنجي است

. 3قاليهاي نقش گل و نقوش طبيعي . 2قاليهاي سجاده اي . 1. اما به طور عمده با چهار نقش خاص روبرو هستيم

  قاليهاي حيواني . 4قالبهاي نقش ترنج و لچك 
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از . از معروفترين قاليهاي صادراتي قاليهايي است كه به لهستان صادر مي شود و به قاليهاي لهستاني معروف است

د طرف ديگر همانگونه كه برخي از نقاشان و خوشنويسان عهد صفوي به تركيه عثماني و هندوستان برده مي شون

 ايران عهد صفوي را اشاعه دهند، طراحان قالي و قاليبافان نيز به اين كشورها عزيمت –تا هنر پيشرفته اسالمي 

  . اما اين هنرمندان تحت تأثير هنر قاليبافي در سرزمين هاي مزبور قرار مي گيرند. مي كنند

ذ هنرهاي ديگر است، در اين عهد نقشهاي نكته قابل توجه در هنر قاليبافي اين عهد، استقالل هنر قاليبافي از نفو

اين نقشها بيشتر شامل . تازه اي به وسيله هنرمندان ابداع مي گردد كه تا پيش از آن در قاليبافي ديده نشده است

  . معروف است» گل شاه عباسي«گلهايي است كه به 

ظرافت و زيبايي اين نوع قاليها . ستتحول ديگري كه در اين عهد اتفاق مي افتد، استفاده از ابريشم در قاليبافي ا

به دنبال سفارشهاي روز افزون به هنرمندان قاليباف، مراكزي براي . مشهورند» قالي پرده نما«به حدي است كه به 

قاليبافي بوجود مي آيد كه تا امروز نيز قاليبافي در آنها ادامه دارد كه جوشقان، كاشان و تبريز از عمده ترين اين 

 هر يك از اين مناطق قاليهايي بوجود مي آيد كه نقش و رنگ آميزي آنها به نام همان منطقه معروف در. مراكزند

  . معروفترين اين نقشهاف نقش قاليهاي جوشقاني است. است

   

    نساجي7-5-2
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در . در عهد صفوي هنر نساجي به گذشته خود باز مي گردد و نقش پارچه ها از نفوذ هنر چيني رهايي مي يابد

در كنار بافتن پارچه هاي پشمي ، ابريشمي و حرير، ابداع . شيوه ي بافتن پارچه نيز ابداعاتي صورت مي گيرد

. در پارچه ها مورد توجه هنرمندان قرار مي گيرداز طرفي استفاده از نقش انسان . مخمل بافي صورت مي گيرد

از اين رو مي بينيم كه نقاشي در . نقش انسان در پارچه هاي عهد صفوي گاه نيز بر مبناي داستانهاي قديمي است

  . طراحي پارچه هاي اين عهد مؤثر بوده است

يافتن اين پارچه ها عبارت از ادغام . از ابداعات ديگر نساجي در عهد صفوي بايد از پارچه هاي چند تايي نام برد

يعني چند پارچه با جنسهاي مختلف را در يك پارچه مي بافته . چند نوع بافت با چند جنس مختلف بوده است

از استادهاي معروف . چنانچه نقش بر روي پارچه برجسته به نظر مي آمده و شباهت به گلدوري داشته است. اند

موضوع طرحهاي پارچه هاي چند تايي اكثراً . دين هراتي نقش بندي نام برداين هنر بايد از خواجه غياث ال

داستاني هستند و احتماالً عملكرد اين نوع از پارچه براي پوشاك نبوده ، بلكه به گمان قوي كاركردي نظير ديوار 

ون قالي اما نساجي عهد صفوي همچ. پارچه هاي عهد صفوي از شهرتي جهانگير برخوردارند. كوب داشته است

از اين رو مراكزي براي توليد بيشتر پارچه در يزد، كاشان و اصفهان بوجود مي آيد . مورد هجوم تجار قرار مي گيرد

  . كه تا اين روزگار هم هنوز به عنوان مركز نساجي كمابيش سنتي اندك رونقي دارند

   

   : فلزكاري – 8-5-2
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در اين عهد استفاده از . اهميت آثار فلزي عهد صفوي در ظرافت فوق العاده و نيز نقشهاي جالب اين عهد است

  .ي فلز نيز اهميت بيشتري مي يابدفوالد بيشتر مورد توجه هنرمندان قرار مي گيرد و طالكاري رو

هاي فلزي اين عهد بيشتر از خوشنويسي متأثر است و مشبك كاري روي فلز هم در كنار آرايش ظرف 

  . خوشنويسي و طالكاري جلوه بيشتري به آثار اين عهد مي بخشد

  

   

اين نكته حتي شامل وسايل رزمي . عهد صفوي زيبايي و ظرافت بسيار مورد توجه هنرمندان است در آثار فلزي 

  هم مي شود 
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مگر تعدادي نقاشي كه بر مبناي . و موضوع نقاشيها هم اكثراً شامل تصاويري از شاه، رجال و درباريان است

اگر در نقاشيهاي اين . نيز كم كم رشد مي كند» نقاشي از طبيعت«در اين عهد . داستانهاي مذهبي و ادبي شده اند

  را مي توانيم ببينيم ) خون(دوره خوب دقت كنيم، توجه به منظره ساز در پس زمينه 



 40

  

 خواند كه آقا صادقف محمد »مكتب زند و قاجار«عهد زنديه و دهه هاي نخست قاجاريه را مي توان تحت عنوان 

شيوه ي ديگري از نقاشي كه از اواخر عهد صفوي آغاز مي . علي و محمد حسن از جلمه نقاشان مشهور آن هستند

اما اگر در نقاشيهاي مكتب . اين نقاشيها به نوعي از هنر تزئيني غرب متأثرند. شود، به نام گل و مرغ مشهور است

ولي . گوشه هايي از نقشهاي طبيعت ، مشابه اين نقشها را مي توانيم بيابيمدر . هاي شيراز و هرات دقت كنيم

در نقش هاي گل . تفاوت عمده ي اين نقشها و نقوش مكتب هاي شيراز و هرات در شيوه ي پرداخت آنها است

، جعبه كه منشأ غربي دارد از اين نقاشيها بيشتر براي تزئين قلمدان. مرغ بيشتر از رنگهايي استفاده شده است

  . آئينه و در مواردي هم براي پشت جلد كتاب ها استفاده مي شده است
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ظاهر شد ) ابوالحسن غفاري(در حالي كه مكتب زند و قاجار رو به افول بود، نقاش برجسته اي به نام صنيع الملك 

او كه طي چند سال اقامت در ايتاليا به آموختن نقاشي و فن چاپ . و نقاشي عهد قاجار را در مسير تازه اي انداخت

نقش او بخصوص در پايه گذاري هنر گرافيك نوين ايران حائز . منشأ تأثيرات جديدي در ايران گرديد. پرداخته بود

  . ير چاپي در روزنامه هاي آن زمان توسط وي و شاگردانش تهيه شدزيرا اولين تصاو. اهميت است

عالقيه . جذب دربار ناصرالدين شاه مي شود) محمد غفاري (در اواخر عهد قاجار نقاشي معروف به نام كمال الملك 

 غربي عالقه او به نقاشي باعث مي شود تا براي آموختن شيوه هاي. و استعداد قابل توجهي از خود نشان مي دهد

و بيش از همه شيفته آثار . كمال الملك نقاشي كالسيك غربي را به خوبي آموخت. رايج آن زمانف راهي اروپا شود

پديد آمده بود، به طبيعت ) صنيع الملك(كمال الملك در موج جديدي كه توسط عمويش . گرديد» رامبراند«

ا هرگز از ياد نبرد و هرچه در آثار وي بيشتر اما روحيه و فضاي محيط خود ر. پردازي روي آورد و آن غرق شد

  . ارزش كار و توجه وي به زندگي مردم و فرهنگ ايران را بهتر درك مي كنيم. دقت كنيم

  

  . حوزه هنري در ايران بوداو از بانيان مدرسه هنري و 

نفوذ روز افزون فرهنگ غربي در نيم قرن اخير، باعث . نقاشي ايران پس از قاجاريان دچار دگرگوني فراواني شد

از طرفي عده اي از هنرمندان همان شيوه هاي . گرايش هنرمندان بسياري از مكتبهاي هنري جديد غربي گرديد

 ديگر از هنرمندان با استفاده از فرهنگ اصيل گذشته و تلفيق آن با مكتب سنتي نقاشي را دنبال كردند، و عده اي

  .هاي هنر غربي، دست به آفرينش آثار قابل توجهي زدند

   

    خوشنويسي در تذهيب– 2-6-2
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و اين شايد به علت . ارزش كتاب آرايي در اين ادوار كم كم از بين مي رود: عهد زنديه و قاجار و پس از آن 

اما خطاطان كما . آراستن كتاب از خصوصيات صنعتي برخوردار مي گردد. انه در ايران بوده استتأسيس چاپخ

امروزه برخي از خوشنويسان . بيش به خوشنويسي ادامه مي دهند و خوشنويسان قصدي چون كلهر پيدا مي شوند

ست به ابداع جنبه جديدي در حقيقت د. معاصر با تلفيق نقاشي و خوشنويسي آثار در خور توجهي پديد آورده اند

  . از خطاطي زده اند كه در عين خوشنويسي از نقاشي نيز مايه هايي را دارد

   

   :تجليد  : 3-6-2

  

، اعتبار و ارزش گذشته ي جلدسازي تحت الشعاع رشد  ج چاپ ماشينيبا روا: عهد زنديه و قاجاريه و پس از آن 

نقشهايي كه .  و در عهد زنديه و قاجاريه جلدهاي الكي مورد توجه هنرمندان است صنعتي كتاب قرار مي گيرد

  . است» گل و مرغ«براين جلدها نقاشي مي شود اكثراً همان نقاشيهاي 

. جلدهاي چرمي اين ادوار ارزش چنداني ندارد. چرم است و يا از مخمل انواع پشت جلدهاي ديگر اين عصر يا از 

از اين پس كتاب و كتاب آرايي . ولي در جلدهاي مخملي طالكوبي شده ، تا حدي جنبه هاي هنري ديده مي شود

  . به شيوه گذشته رو به افول مي گذارد و ارزش كتاب در روند ماشيني و انتشار وسيع آن مطرح مي گردد

   

   : سفالگري – 2- 6 -4

سفالگري پس از عهد صفوي رو به زوال رفت و كاشيكاري بيشتر مورد توجه قرار :  عهد زنديه و قاجاريه پس از آن

تنها در بيست سال اخير . در كارخانه هاي توليد كننده ظروف، هنر سفالگري را كم كم از يادها مي برد. گرفت 
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اي احياء اين هنر كه در زندگي روزمره جاري بارزي دارد، صورت گرفته فعاليتهايي توسط سازمان صنايع دستي بر

اما متأسفانه اين حركت موفق نبوده است و مي . در اللجين همدان سفالگران را مورد رعايت قرارداده اند. است

 توان گفت امروزه از سفالگري بيشتر براي جلب سياهان خارجي استفاده مي شود چنانچه امروزه جاي ظروف

  . سفالين در خانه هاي ما آشكار است

   

   : كاشيكاري – 5-6-2

  

ت ، هنر غرب در كاشيكاري عهد زنديه و قاجاريه سخت مؤثر افتاده اس: عهد زنديه و قاجاريه و پس از آن 

نقاشيهاي تازه به نام گل لندني در اين ادواردر كاشيهاي نقش بسته و رنگهاي جديدي نيز بكار گرفته مي شود كه 

و كاشي كاريهاي مسجد وكيل در شيراز از اين نكته را ) موزه پاريس(عمارت كاله فرنگي . تا بيش از آن رايج نبود 

در مجموع كل ساختمان از نوع هماهنگي . يعت استنقوش اين كاشيها بيشتر متأثر از طب. روشن مي كند

اين نكته در كاشيكاريهاي مسجد وكيل شيراز بخوبي . برخوردار است كه متأثر از همان شيوه ي صفوي است

  . هر چند كاشيكاري عهد زنديه متأثر از كاشيكاري عهد صفوي است ، اما هنر و زيبايي آنرا ندارد. آشكار است

يعني اكثراً در كاشيكاريهاي اين .  نسبي از لحاظ رنگاميزي موضوع در كاشيكاري پديد آمددر عهد قاجاريه تحول

از جمله ابداعات جديد اين عهد به كارگرفتن . عهد شاهد موضوعات تاريخي و يا زندگي روزمره درباريان هستيم

  . رنگ قرمز است كه تا بيش از اين در كاشيكاري رايج نبوده است
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يعني اكثراً در كاشيكاريهاي اين . در عهد قاجاريه تحول نسبي از لحاظ رنگاميزي و موضوع در كاشيكاري پديد آمد

له ابداعات جديد اين عهد به كارگرفتن از جم. عهد شاهد موضوعات تاريخي و يا زندگي روزمره درباريان هستيم

  . رنگ قرمز است كه تا بيش از اين در كاشي كاريهاي رايج نبوده است

از اين ادوار به بعد، كاشيكاري نيز رو به زوال مي رود، با ورود مواد صنعتي جديد براي پوشش ساختمان ها نظير 

هه هاي اخير پوشش قسمتي از ساختمانها را با كاشي يا در د. سيمان و غيره، بازار هنر كاشيكاري از رونق مي افتد

موجي از تأثير هنر غربي در . اما كيفيت اينها قابل قياس با هنر كاشيكاري گذشته نيست. سفال تزئين كرده اند

  . آنها كامالً آشكار است

   

   

   قاليبافي– 6-6-2

  :عهد زنديه و قاجاريه و پس از آن 

از اين رو اهميت زيبايي قالي تحت تأثير جنبه هاي صادراتي . ي افزون تر مي گرددپس از صفويان رواج تجارت قال

قاليهايي كه از اين ادوار به جا مانده، هر چند همچنان زيبا هستند، اما كيفيت تصويري و بافت . آن قرار مي گيرد

وجود دارد كه غالباً » يراندر موزه فرش ا«چند نمونه از اين قاليها . آنها به پاي قاليهاي عهد صفوي نمي رسد

مگر در مواردي كه از طرحهايي خاص، مثل نقش انسان و نقش هاي طبيعي همراه با . داراي نقوش تكراري هستند

  . ابداعاتي استفاده شده است

  : هد زنديه و قاجاريه و پس از آنع
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ي تحت تأثير جنبه هاي صادراتي از اين رو اهميت زيبايي قال. پس از صفويان رواج تجارت قالي افزون تر مي گردد

قاليهايي كه از اين ادوار به جا مانده، هر چند همچنان زيبا هستند، اما كيفيت تصويري و بافت . آن قرار مي گيرد

وجود دارد كه غالباً » در موزه فرش ايران«چند نمونه از اين قاليها . آنها به پاي قاليهاي عهد صفوي نمي رسد

ه با مگر در مواردي كه از طرحهايي خاص، مثل نقش انسان و نقش هاي طبيعي همرا. تندداراي نقوش تكراري هس

  . ابداعاتي استفاده شده است

به جاي آنكه اين صنعت . پيش مي رود» صنعت قاليبافي «در رژيم گذشته، به همين منوال هنر قاليبافي به سوي 

لطمه اي كه به قاليبافي در . ني و خارجي در مي آيد در خدمت مردم اين ديار درآيد، به خدمت تاجران بزرگ ايرا

  . ايران زده شد، از حد نقش و رنگ فراتر رفت و استثمار كودكان و زنان هنرمند قاليباف ما را نيز باعث شد

   

  : عهد زنديه و قاجاريه و پس از آن :  نساجي – 7-6-2

.  حوادث تاريخي و سياسي آسيب فراواني ديده استاز آنجا كه هنر نساجي در زندگي كاربرد زيادي دارد، از گزند

د رعهد زنديه و به خصوص قاجاريه به علت گسترش روابط تجاري با غرب، ورود پارچه هاي كارخانه اي، زندگي 

و تنها در يزد و كاشان . مراكز نساجي كم كم از رونق مي افتد. هنر نساجي را به مرگ تدريجي آن تبديل مي كند

است كه » بته جقه«از نقوش معروف اين ادوار، نقش . تن پارچه هاي زري و مخملي ادامه مي دهندكماكان به باف

  . هنوز در پارچه هاي چاپ دستي ديده مي شود

  

و به جاي كارگاههاي . ي هنر زري بافي و بافتن پارچه هاي اصيل ايراني را از ياد بردورود كارخانه هاي بافندگ

اما حتي طرح و نقشها اين پارچه . سابق، در مازندران و كاشان مراكز صنعتي بزرگي براي توليد پارچه بوجود آمد

  . ها اكثراً ملهم از غرب است
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   : فلزكاري – 8-6-2

 رفته رفته رو به زوال مي رود و به جاي ظروف زيباي دست ساز، ظرفهاي سبك و فلز كاري: پس از عهد صفويه 

هر چند آثاري فلزي از عهد قاجاريه بدست آمده كه نشانگر . ماشيني ، هنر فلزكاري را محكوم به زوال مي كند

ن نمونه قسمتهايي از يكي از اي. اما نقش اكثر آنها تقليد از شيوه هاي غربي است. زيبايي هنر فلزكاري ايراني است

و نيز سه در موزه ، آبگينه در )  توپخانه سابق–نزديك ميدان امام خميني (درهاي مشبك فلزي نقاره خانه تهران 

  . تهران است

   

   

   نكات مهم فصل دوم

تأثير فرهنگ و .  حكام اموي و عباسي از فرهنگ ايران باستان استفاده ي فراواني در كشور داري مي كردند– 1

نر ايران بر آثار عهد اموي و عباسي به حدي بود كه نه تنها خود آنها، بلكه جهان اسالم را تحت الشعاع قرار داد و ه

  .سالمي در جهان به حساب مي آورندخود امويان و عباسيان از عوامل اشاعه هنر ايران ا

عني اكثر هنرهاي ديگر را تحت ي. را دارند» هنر ماد« در هنرهاي ايران اسالمي، نقاشي و خوشنويسي نقش – 2

از طرفي هم . از اين رو، نوعي رابطه ي تصويري ميان هنرهاي مختلف هر عهد بوجود مي آيد. تأثير قرار مي دهند

  .يداً تحت تأثير ادبيات بوده استنقاشي تا قرنها شد

نر نساجي را اما ه.  با حمله مغول به ايران، فرهنگ و هنر چيني در نقاشي و سفالگري تأثيري نسبي كرد– 3

  .كامالً دگرگون ساخت

 د رعهد صفوي هنرهاي ايراني با وجود حمايت از هنرمندان و رشد قابل توجه هنر، هنرهاي دستي دچار – 4

  . ين نكته بقاي آنها را مختل كردهم. هجوم تجار قرار گرفت

هستيم كه همين نكته باعث افول  در عهد قاجاريه شاهد رشد روابط استعماري در وجوه اقتصادي و فرهنگي – 5

سپس با ورود صنايع ماشيني، هنرهايي نظير نساجي، سفالگري ، كاشيكاري و . هنرهاي اصيل ايراني مي گردد

  . فلزكاري و غيره رو به زوال مي روند

    :هاي نمونهپرسش 

قه ي هنرمندان را به مذهب و  از نمونه هايي را كه در آثار به جاي مانده از ايران بعد از اسالم عالمورد يك – 1

   .تعليمات آن به كرات نشان مي دهد، توضيح دهيد
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نيز دانشمندان ايراني نظير ابن سينا، زكرياي رازي، . كاربرد آيات مباركه قرآن مجيد در ابداعات مختلف است

مي از جمله بزرگان ابوريحان بيروني از مشاهير علوم و شاعران معروفي نظير فردوسي، مولوي ، سعدي، حافظ و نظا

ادب و معرفت اسالم مي باشند كه آثار همه آنان دستمايه هاي با اهميتي براي ايجاد آثاري در نقاشي، سفالگري، 

  . كاشيكاري و فلزكاري در ايران شد

   

    ويژگيهاي هنر نقاشي پس از اسالم چيست؟– 2

در . هجري به صورت مستقل مطرح مي شودنقاش تا قرنها در خدمت هنر كتاب آرايي بود و از حدود قرن دهم 

. قرنهاي اوليه هجري كتاب آرايي بيشتر شامل كتاب هاي مذهبي و به خصوص كالم اهللا مجيد مي شده است

آرايش كتاب ها مشتمل و نقوش هندسي و غيرهندسي بوده كه در سرفصل سوره هاي مباركه قران مجيد، البه 

  . اين گونه آرايش صفحات را تذهيب مي نامند. شده استالي سطرها و در حاشيه صفحات ترسيم مي 

   

   . خطي كه در ابتدا قرآن مجيد را با آن مي نوشتند نام ببريد– 3

  خط كوفي 

   

   . خطي را كه در قرن هاي اوليه هجري با آن مي نوشتند نام ببريد و شيوه هاي رايج آنرا توضيح دهيد– 4

  : خط عربي ، به دو شيوه رايج بوده 

  . ي خطي كه حروفش زاويه دارند و ديگري خطي كه حروفش قوس دارنديك

   

   .در قرنهاي اوليه هجري چند نوع بوده است ؟ توضيح دهيد) تجليد(  جلدسازي – 5

دو نوع جلد سازي چرمي وجود داشته ، يكي شيوه ي جلد سوخته و ديگري جلد ضربي، در شيوه ضربي جلد 

و در شيوه ي جلد سوخته جلد .  داشته اند تا نقشهايي برجسته بدست آيدچرمي خام را تحت فشار ضربا والي

چرمي خام را با داغ كردن نقش دلخواه بر روي فلزي كنده شده بود و با استفاده از فشار آن بر جلد، به نقشي 

  . برجسته دست مي يافتند

   

   . يكي از سفالگران عهد سلجوقي را نام ببريد– 6

  ابوالقاسم كاشاني 
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    كاشيكاري دوران سلجوقي از چه خصوصياتي برخوردار است؟– 7

براي ساختن اين نوع كاشي، از روش قالب . نوع كاشي مورد استفاده در اين عهد به دو خشت كاشي معروف است 

 اكثر اين قالب ها به شكل هندسي هستند كه با كنار هم چيدن آنها در مجموع طرح –زدن استفاده مي شده 

پس از ريختن سفال . هستند) هشت پر(ت مي آمده، شكل هاي متداول تر اكثراً صليب و ستاره هندسي بدس

كاشي روي آن را با لعاب نقاشي مي كردند و يا لعابي يكدست بر روي سفال پخته مي ريختيد سپس با كاغذ 

  . از اين نوع سفال بيشتر در كتيبه ها استفاده شده است. نقاشي مي كردند

   

   .ترين قالي اي كه از آن در منابع تاريخي نام برده شده كدام است؟ آنرا توصيف كنيد قديمي – 8

است كه از زيبايي اين فرش به شكلي اغراق » يا زمستان«و » بهار خسرو«يا » فرش بهارستان«قديمي ترين قالي 

  . آميز ياد كرده اند

   

   پارچه هاي عهد ساساني دارند؟ پارچه هاي به جا ماده عصر اسالمي چه تفاوت عمده اي با – 9

  . در به كار گرفتن خط و حواشي پارچه هاي عصر اسالمي است

   

    شيوه مسك كوب نقره كوب در فلزكاري چگونه است؟– 10

اين شيوه به اين صورت اجرا مي شده كه خط هاي حواشي طرحهاي مورد نظر را خالي مي گذاشتند و سپس با 

و » مس كوب«اين شيوه در فلزكاري به . ي خالي را با چكش كاري پر مي كردندمفتولي از مس يا نقره اين فضا

  . معروف است »نقره كوب«

   

   . نكته مهم در نقاشي و كتاب آرايي در عهد مغول چه بود؟ توضيح دهيد– 11

  . وارد شدن عناصر تصويري چيني در آثار هنري ايران بود

   

   . مكتب تبريز را توضيح دهيد– 12

نقاشيهاي اين كتاب تا اندازه اي متفاوت از . يي كه در شاهنامه است به نام شاهنامه دموت معروف استنقاشيها

نيز ديده مي شود، ) روم شرقي(در اين نقاشيها نه تنها تأثير هنر چيني، بلكه تأثير هنر بيزانتين . ساير آثار است

  . د، به نام مكتب تبريز مي نامندمده انمجموع اين آثار در عهد مغول را از آنجا كه در تبريز بوجود آ
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اما تنوع زندگي و دقت در طرحها با . خصوصيت اين مكتب بيش از هر چيز در تأثير پذيري از هنر چين است

در اكثر نقاشيهاي اين مكتب نيز شاهد يك نكته مشترك . رعايت جزئيات نيز خصيصه ديگر اين مكتب مي باشد

  . ي تيره تر از زمينه كشيده شده اندنقشهاي اصلي با رنگ هاي. هستيم

   

   . مكتب شيراز را توضيح دهيد– 13

از آنجا كه در شيراز امنيتي نسبي بوجود آمد، هنرمنداني جذب شيراز گرديدند و دست به ايجاد آثاري زدند كه 

.  هاي چيني استتفاوت عمده ميان اين نقاشيها در تأثيرپذيري كمتر نقاشان از شيوه. متفاوت از مكتب تبريز بود

ضمناً توجه به نقاشي از انسان و . ساده گرايي در اين نقاشيها بيشتر از نقاشيهاي مكتب تبريز به چشم مي خورد

  . معروف است» مكتب شيراز«فضاي زندگي او به مراتب بيشتر است اين آثار نيز به نام 

   

   . مكتب هرات را توضيح دهيد– 14

ت و هنرمنداني كه تا پيش از اين عهد در تبريز و شيراز و ديگر نقاط كار مي هرات پايتخت تيموريان بوده اس

نكته قابل توجه در نقاشي . پايه گذاري كردند» مكتب هرات«كردند، جذب هرات شده و مكتبي را در نقاشي به نام 

  .اين عهد، رهايي از تأثير نقاشان چيني است

رنگ آميزي به مراتب غني تر از . اين نكته را ثابت مي كند. تصاويري كه از شاهنامه ي بايسنقري در دست است

به عبارتي تا . در اين نقاشيها كاملتر شده است) كمپوزيسيون(مكتب هاي پيشين است، همين طور تركيب بندي 

تأثير مكتب شيراز در اين نقاشيها ديده مي شود، يعني در عين سادگي، توجه به پيكر انساني، فضاي زندگي او 

  .ت كامالً آشكار استطبيع

  

  . آثار مشهود كاشيكاري عهد تيموري را نام ببريد– 15

  مسجد كبود تبريز، سلطانيه و محراب معروف مدرسه امامي در اصفهان

  

 ويژه گي آثار پر ارزش نقاشيهاي به جاي مانده از محمدي، محمدرضا عباسي و آقا رضا كه احتماالً همان – 16

  رضا عباسي است در چيست؟

آنها در نهايت . ز خصوصيت آثار پر ارزش آنها ، تكامل نگرش كمال الدين بهزاد به حاالت طبيعي انسان بوده استا

سادگي با دستي قوي وقلمي پرمهارت آثاري از خود به جا گذاشتند كمتر تا پيش از آن در نقاشي ايران سابقه 
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اين نكته حتي در تأكيد پرداخت او در . وستتوجه رضا عباسي به خود انسان بيشتر از فضاي اطراف ا. نداشت

  .شكل انسان نسبت به زمينه هاي ساده اي كه در آثارش استفاده كرد، كامالً روشن است

  

  متعلق به كدام دوره است، آنرا توصيف كنيد؟» سفال كوباچه «- 17

ي در نواحي آذربايجان نقش ديگري نيز در سفالگري عهد صفوي ابداع مي شود كه بنام در سفال كوباچه منطقه ا

  .نقش اين سفالها طرحي تيره رنگ بر زمينه هاي روشني مثل آبي يا سبز هستند. شمالي، معروف است

  

   نكات قابل توجه در قاليبافي عهد صفوي كدامند، توضيح دهيد؟– 18

ت كه به گل شاه اين نقشهاي تازه و ابداعي شامل گلهايي اس. استقالل هنر قاليبافي از نفوذ هنرهاي ديگر است

تحول ديگر استفاده از ابريشم در . تنوع نقش و رنگ در قاليبافي در اين عهد بسيار زياد است. عباسي معروف است

  .قاليبافي است

  

  : شيوه نقاشي گل و مرغ در كدام دوره متدوال شد؟ اجماالً توضيح دهيد– 19

اما اگر در نقاشيهاي مكتب هاي شيراز و . ب متأثرنداواخر دوره ي صفوي اين نقاشي ها به نوعي از هنر تزئيني غر

ولي تفاوت عمده اين . در گوشه هايي از نقش هاي طبيعت مشابه اين نقشها را مي توانيم بيابيم. هرات دقت كنيم

در نقاشي گل و مرغ بيشتر از رنگ هايي . نقشها و نقوش مكتب هاي شيراز و هرات در شيوه ي پرداخت آنهاست

از اين نقاشيها بيشتر براي تزئيين ، قلمدان ، جعبه آئينه و در مواردي هم .  است كه منشأ غربي دارداستفاده شده

  .براي پشت جلد كتاب ها، استفاده مي شده است

  

  چه كسي بود؟ متعلق به كدام دوره بود و باعث چه تحولي شد؟) ابوالحسن غفاري( صنيع الملك – 20

نقاشي عهد قاجار .  به افول بود نقاش برجسته اي به نام صنيع الملك ظاهر شددر حالي كه مكتب زنده و قاجار رو

منشأ . او كه طي چند سال اقامت در ايتاليا به آموختن نقاشي و فن پرداخته بود. را به مسير تازه اي انداخت

زيرا . ت استنقش او بخصوص در پايه گذاري هنر گرافيك نوين ايران حائز اهمي. تأثيرات جديدي در ايران شد

  .اولين تصاوير چاپي در روزنامه هاي آن زمان توسط وي و شاگردانش تهيه شد

  

   كمال الملك كه بود؟ متعلق به كدام دوره بود و ويژگي آثار چه بود ؟- 21



 51

وي . جذب دربار ناصرالدين شاه مي شود) محمد غفاري(د راواخر عهد قاجار نقاشي معروف به نام كمال الملك 

عالقه او به نقاشي باعث مي شود تا براي آموختن شيوه هاي . استعداد قابل توجهي از خود نشان مي دهدعالقه و 

و بيش از همه . كمال الملك نقاشي كالسيك غربي را به خوبي آموخت. غربي رايج آن زمان، راهي اروپا شود

پديده آمده بود، به ) الملك صنيع (كمال الملك در موج جديدي كه عمويش . گرديد» رامبراند«شيفته آثار 

  . اما روحيه و فضاي محيط خود را هرگز از ياد نبرد. طبيعت پردازي روي آورد و در آن غرق شد

 


