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مقدمه
کتاب تاریخ هنر جهان پس از گذشت بیش از بیست سال و گردآوری نظرات هنرآموزان و دانش آموزان رشته های 
هنری در حال حاضر با رویکردی جدید و ساختاری نو بار دیگر تألیف شده است. در کتاب جدید تالش شده است تا 
همٔه هنرها و یا حداقل برجسته ترین هنرها در دوره های مختلف به هنرجویان معرفی شوند تا هنرجویان رشته های مختلف 

هنری ارتباط این درس را با دیگر دروس رشتٔه خود بیشتر درک نمایند. 
در این کتاب از تصاویر فراوان رنگی و با کیفیت برای باال بردن سطح کیفی آموزش بهره گرفته شده است. 
ساختار محتوای کتاب در 15 فصل قرار دارد که هر فصل مربوط به دورٔه تاریخی و مکانی خاصی می باشد. سیر و 
تسلسل تاریخی در همه فصل ها رعایت شده و برای حفظ روند و تداوم رشد هنر در اروپا و … فصل صدر مسیحیت 
پس از فصل هنر اسالمی قرار گرفته است. ویژگی های فرهنگ و تمدن و آثار هنری در هر دوره شرح داده شده است 

تا هنرجویان ارتباط میان آنها را بیشتر و ژرف تر درک کرده و از مطالعٔه آنها لذت ببرند.

سخنی با هنرآموزان
برای  که  آمده است  هنر  تاریخ  و  هنر  با عنوان چیستی  دو مطلب  کتاب  ابتدای محتوای  در  گرامی،  هنرآموز 
آمادگی ذهنی و ورود به بحث تاریخ هنر  نوشته شده است. نمایش تصاویر رنگی آثار بر روی پردٔه سفید هنگام تدریس 
تاریخ هنر درس را برای هنرجویان جذاب تر و یادگیری را پایدارتر می نماید. پرسش ابتدای درس برای درگیر شدن 
ذهن هنرجویان با موضوع بسیار مناسب است همچنین پرسش در پایان درس برای یادآوری آنچه آموخته اند ضروری 
است. این پرسش ها می تواند به عنوان نمرات مستمر هنرجویان باشد. شما می توانید هنرجویان را در گروه هایی چند 
نفره برای مطالعٔه بیشتر در زمینٔه موضوع انتخابی خودشان از تاریخ هنر راهنمایی کنید تا با انجام پژوهش خالصه ای 
از آن را نیز در کالس برای دیگر هم کالسی های خود ارائه کنند. بازدید از موزه ها و بررسی آثار هنری تاریخی برای 
هنرجویان جذابیت بسیاری دارد که همزمان می توانید گزارش بازدیدها را نیز از آنها بخواهید. برخی فصل های این 
کتاب محتوای کمتری دارند و برخی حجم مطالب آنها بیشتر است بنابراین می توانید برخی از آنها را در یک جلسه 
و برخی را در دو جلسه تدریس نمایید. از آنجایی که این درس به صورت مشترک در رشته های مختلف هنری مانند 
نقاشی، صنایع دستی، گرافیک، طراحی و دوخت و … تدریس می شود و زمان آن در هفته 2 ساعت آموزشی بوده و 

اعتبـار بخشی کتـاب تـاریخ هنر جهان در سال هـای 1390 و 1391 به شکل سراسری صورت گـرفت. در ایـن 
اعتباربخشی نتایج به دست آمده از پرسش نامه های هنرآموزان، هنرجویان و حاشیه نویسی کتاب استخراج و جمع بندی شد. 
اصالح و بازنویسی دوبارٔه کتاب توسط محمدرضا ریاضی، زهره نهاردانی، بشرٰی گل بخش، معصومه ساالری، محبوبه 

زرین قلم و عبدالصادق خاک نژاد در بهمن ماه 1391 انجام شد.



نیز گستردگی مباحث فراوان است، امکان دسته بندی محتوا به صورت رشته ای در این کتاب نبود. از طرفی در برخی 
از دوره ها و تمدن ها آثاری از برخی رشته های مذکور موجود نیست )تصاویر متعدد و مناسب( بنابراین پیشنهاد می گردد 
شما هنرآموز گرامی با توجه به رشتٔه هنرجویان مثال ها و توضیحات خود را برروی شواهد مرتبط متمرکز نمایید. برای 
مثال در رشته طراحی و دوخت به نوع پوشش ها و تزئینات روی آنها که در نقش برجسته و مجسمه ها هستند اشاره 
نمایید. هنگام ارزشیابی پایانی تالش نمایید تا سؤال ها براساس اهداف رفتاری ابتدای فصل ها متناسب با طبقٔه آنها 

طراحی شود.

سخنی با هنرجویان
هنرجوی عزیز مطالعٔه تاریخ هنر جهان گذشته از آنکه شما را با انواع دیدگاه ها، فرهنگ ها و مکاتب گوناگون 
بشری و هنری آشنا می کند، تنوع رنگ ها و فرم ها نیز برایتان بسیار لذت بخش خواهد بود. تالش کنید تا در کالس 
فعال بوده و با دیدن هر تصویر و دقت در آن چنانچه در ذهن شما سؤالی نقش می بندد از هنرآموز خود بپرسید. حضور 
با عالقٔه شما در بازدیدهای گروهی و  پژوهشی، اطالعات علمی  ــ هنری شما را افزایش می دهد. سیر تحول هنرها را 
در این کتاب در مناطق مختلف جهان مشاهده خواهید کرد که این امر گویی شما را به سفری مجازی دور دنیا و دیدار 

با فرهنگ های مختلف می برد.

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهادها و   نظرهای خود را در بارۀ    محتواى    این     کتاب به نشانى 
تهران  ـ صنـدوق  پستى  شمارۀ   ٤٨٧٤/١٥ دفتر تألیف کتـاب های درسی

فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.scd.ir پیام نگار)ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 
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هدف کلی

آشنایی با تاریخ هنر جهان از دورهٔ باستان تا قرن معاصر
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1ــ چیستی هنر

 دانش آموزان عزیز، نوشتن درباره هنر کار چندان آسانی نیست. هنگامی که کلمه هنر به میان می آید، بر اثر مشاهدات و آگاهی های 
قبلی مان آثاری چون بنا های تاریخی، مجسمه ها و نقاشی و یا نام هنرمندانی چون داوینچی، کمال الدین بهزاد و... به ذهن می آید. در هر 
اثری ممکن است یک یا چند ویژگی مانند زیبایی،  نوآوری، نظم و دقت وجود داشته باشد. باید توجه داشت سنجش قابل قبولی وجود 
ندارد تا یک دست آفریده اثری هنری محسوب شود. روش مشخصی هم برای جدا کردن هنر از غیر هنر وجود ندارد. اما آنچه که 
باید در مورد هنر آموخت این است که در هنر، ارزش های ثابت و همیشگی وجود دارد و باید دانست که عقاید مردم درباره آثار هنری 
دائم در حال تغییر است. هر سبک یا دورٔه هنری متولد می شود، زندگی می کند و سپس از پویایی باز می ماند و جای خود را به سبک 
و  دوره بعد می دهد. باید همواره به این موضوع توجه داشت که هر اثر هنری حداقل باید بیانگر شکلی از احساس، فکر، نظم و تخیل 
باشد. برای مثال مشاهدٔه سر گاو نر پیکاسو روشن می کند که این اثر فقط دسته و زین یک دوچرخه است1 و نه سر یک گاو. در این 
اثر، نظم، دّقت یا مهارت وجود ندارد و تنها قدرت تخّیل پیکاسو بوده، که از ترکیب زین و دستٔه دوچرخه، یک اثر هنری خلق کرده 
است. هنر شکلی از بیان مشترکات انسان است و هنرمند به تجارب ماّدی و معنوی جامعه خویش  پاسخ می دهد و آن را مستند می کند.
 آنچه امروز هنر نامیده می شود، از دوره های پی درپی تاریخ گذر کرده و در هر دوره ای از تاریخ برای هدف های مختلف به وجود 
آمده است. هرکسی از واژه هنر تعریفی متفاوت دارد و فرض را بر این می گذارد که دیگران نیز منظور او را درک می کنند. حال آنکه 
هرکس با سطح دانش خود این تعریف را درک می کند. به طور مثال یک آموزگار، موّرخ و  شاعر نگاه های متفاوتی به یک اثر هنری 
دارند اما نظرات آنها می تواند مکّمل هم بوده و هرکدام بخشی از واقعیت را بازگو کنند. ذهن انسان از زمان های گذشته تاکنون، در پی 
فهم پدیده های پیرامون خود بوده و خواسته است در حد امکان آن را به زبانی قابل درک تعریف کند. از دیر باز این پرسش ها مطرح بوده 
که زیبایی چیست؟ هنر چیست؟ تمام تالش ها در این جهت بوده تا انسان از پدیده های پیرامون خود درک درستی داشته باشد و بداند 
درباره چه چیزی حرف می زند و مخاطب او کیست. مثالً وقتی درباره یک اثر هنری سخن به میان می آید باید دانست چه ویژگی خاصی 
آن را از یک اثر دیگر متمایز می کند. انسان بنا به نیازهای درونی خود یا جامعه اش، دست به آفرینش های هنری می زند. در هنر، تعریف 
قابل قبول همگانی وجود ندارد و هر تعریفی که از آن ارائه شود خالی از اشکال نیست و هرکدام می توانند در جای خود معتبر باشند. 

یکی از مواردی که تعریف هنر را مشکل می کند، این است که معنایی که امروز از هنر وجود دارد، با معنای گذشته آن تفاوت دارد. 
آثار هنری را باید در بستر تاریخ و با توجه به شرایط اجتماعی زمان آفرینش آنها سنجید و با معیار های مردم زمانشان ارزیابی 
کرد. با گذشت زمان سلیقه ها تغییر می کند و معنای هنر هم دگرگون می شود و تنها چیزی که در طول تاریخ ثابت مانده مفهوم انتزاعی 
هنر است و انتزاع نوعی برداشت ذهنی از واقعیت است. در زمان های گذشته هر دست ساخته ای که در ساخت آن مهارت و دانش 
به کار رفته بود می توانست یک اثر هنری باشد. اما از اواسط سده 18 میالدی برخی پژوهشگران اروپایی بین دست آفریده ها تفاوت 
قایل شدند و موسیقی، نقاشی و پیکرتراشی را هنرهای زیبا  نامیدند و آنها را از دیگر دست ساخته ها مانند سفالگری، بافندگی، فلزکاری 
و… جدا کردند. در قرن 19 میالدی با شکل گیری موزه ها، نمایشگاه ها و مدارس هنری، کم کم موضوع زیبایی شناختی آثار هنری 

1ــ
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مطرح شد. اما با نگاهی به فرهنگ ها و تمدن های گذشته می توان دریافت که معماری، پیکره سازی و نقاشی در تمدن های مصر، ایران، 
میانرودان، هند، چین و ... بر اساس فرمول های زیبایی شناختی که امروز وضع شده است، پدید نیامده اند. باید پذیرفت که این آثار، 
با زندگی مردم زمانه خود پیوند داشته اند. پس  افزون بر ارزش های هنری، دارای کارکردهای اجتماعی، مذهبی و فرهنگی بوده و 

نمی توان  از هنر تعریف واحد و همه پسندی ارایه داد. 
از نظر افالطون هنر نوعی تقلید، از نظر ارسطو یک آفرینش خردمندانه و از نظر تولستوی بیان احساس است. اما از نظر 
اندیشمندان شرقی هنر، ساخت اشیای مفید و زیباست. در گذشته زیبایی با نظم، تقارن، تناسب و هماهنگی پیوند داشت وکسی هنرمند 
شمرده می شد که با پیروی از تکنیک اثری خلق کند، ولی اکنون بیشتر بر ابداع و نوآوری، احساس و الهام تأکید می شود. در بسیاری 
جوامع، هنر با دیگر فعالیت های انسان در آمیخته و هنر همواره ابزار لذت و تفکر است. هنر از زمانی آغاز شد که انسان توانست سنگ 
یا چوبی که مناسب با فعالیت های روزمره او بود انتخاب و با تغییراتی در شکل و اندازه، آن را کارآمدتر کند. از دیر باز تا کنون انسان ها 
در هر جایی از کره زمین با توجه به نعمت های خدا دادی ، مواد الزم را از محیط پیرامون انتخاب و آنها را برای نیاز های مادی و 
معنوی زندگی روزمره خود تغییر شکل داده اند. محیط زیست، شیوه و سطح  زندگی، مذهب، آداب و سنن، ادبیات، افسانه ها در شکل 
و معنای آفرینش های هنری آنها دخالت داشته است. در جهان امروز همه روزه پدیده هنری تازه ای خلق می شود که با هیچ یک از 
تعاریفی که تا کنون از هنر شده مطابق نیست. اما این بدان معنا نیست که هر چیز که با گذشته منطبق نباشد، هنر نیست و معنایی ندارد. 
در هنر مدرن برخی معیار های گذشته، چون زیبایی، تقلید و اصالت، اعتبار گذشته خود را از دست داده اند و در هنر پسا مدرن، مثل 
هنر دیجیتال برای آثار تجسمی جسمیت و شکل فیزیکی قابل لمس و رؤیت، دیگر ضرورت شمرده نمی شود. انقالب و دگرگونی، از 

عواملی است که هنر به آن نیاز دارد. 

2ــ تاریخ هنر

آثار و اشیای هنری دوران باستان یونان و روم باستان مطالعه  بر روی  به نام یوهان وینکلمان که  در سال 1764 یک اروپایی 
می کرد، برای نخستین بار کتابی به نام تاریخ هنر درباره این دوران نوشت. او در این کتاب آثار معماری، تندیس ها و حجاری های 
به جای مانده این دو تمدن را معرفی کرد. وی با طبقه بندی آثار و اشیای باستانی از قدیم به جدید، اصطالح سبک و دوره های هنری را 
به کار برد. وی عقیده داشت که سبک در هر فرهنگی از نسلی به نسل دیگر تغییر و تحول پیدا می کند و سبک یا شیوه در هنر بستگی به 
نوع جهان بینی یک فرد یا یک جامعه دارد. هرگاه تولیدات هنری یک جامعه در دوره ای معین، دارای ویژگی های ظاهری و ساختاری 
مشخص باشد و یا در جزء و کل، یک مجموعٔه هماهنگ را عرضه کند از کلمه سبک درباره آن استفاده می شود مثل سبک کالسیک 
یا رمانسک. وینکلمان درباره هنر یونان و دوره رنسانس می گوید: هنر یونان بیانگر باورهای مذهبی، فرهنگی و فضای زندگی اجتماعی 
مردم آن زمان و هنر دوره رنسانس نیز حاصل باورهای مردم عصر خویش است و تفاوت هنر آنها ناشی از باورهای متفاوت این دو 
جامعه در دو زمان مختلف از تاریخ است. در تاریخ هنر می توان دریافت که انسان برای رسیدن به حقیقت و  آرمان هایش چه مراحلی 
را پیموده است. تاریخ هنر، دست آفریده های انسان را از سپیده دم تاریخ تا زمان حاضر معرفی کرده و به شرح، توصیف و مقایسه آنها 
می پردازد. هنر نتیجه ذوق، حس زیبایی شناسی هنرمندان ، تجربه ها  و آموخته های آنها است. با مشاهده آثار  هنری اقوام و ملل جهان 

بر تجربه انسان افزوده می شود و افق دید او گسترش می یابد.                       
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فصل اول

آغاز هنر

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ  عوامل پیدایش هنر را توضیح دهد.

2ــ خصوصیات نقاشی های دوره پارینه سنگی را شر ح دهد.
3ــ هدف از نقاشی های غار را بیان کند.

4ــ تفاوت نقاشی غار ها و نقاشی روی سفال دورٔه نوسنگی را توضیح دهد.
5  ــ بنای دورٔه نوسنگی اروپا را توضیح دهد.

6 ــ هنر اقوام ابتدایی را شرح دهد.
7ــ ویژگی های هنر اقوام َبدوی آفریقا را بیان کند.

8   ــ خصوصیات هنر َبدویان استرالیا را توضیح دهد.
9ــ ویژگی های هنر سرخپوستان را شرح دهد.
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دورۀ پیش از تاریخ1 و هنر اقوام  یا  با دوره سنگ )پارینه سنگی و نوسنگی(  در این فصل 
َبدوی2 آشنا می شویم. اصطالح دورٔه سنگ به دوره ای اطالق می شود که مهمترین ماده برای ساخت 
ابزار، سنگ است. گنجاندن هنر اقوام َبدوی در این فصل نیز به دلیل شباهت نسبی شیوه زندگی و هنر 

آنها با جوامع دورٔه سنگ است. 

1ــ  هنر در دورۀ پارینه سنگی 

تاریخ هنر با  این سؤال ها شروع می شود، انسان از چه زمانی به آفرینش هنری دست زد؟ چه 
انگیزه ای باعث آن بود؟ نخستین دست ساخته ها چه بودند؟ پاسخ روشن به این سؤال ها آسان نیست و 
هر پاسخی را باید با احتیاط پذیرفت. باستان شناسان بنا به شواهدی حضور انسان بر روی زمین را تا 

چند میلیون سال پیش به عقب می برند )تصویر1(. 
شواهد زمین شناسی نشان می دهد که در اواخر دورٔه پارینه سنگی )حدود 10000 تا    70000 
سال پیش از میالد( آب و هوای  کره زمین دچار تغییر و سردتر شده است، این تغییرات در اروپا شدیدتر 
بود و بر روی نحؤه زندگی انسان و حیوانات اثر گذاشت و باعث شد در بعضی جا ها انسان ها به غار ها 

و پناهگاه ها روی آوردند و سعی کردند، نیازمندی های خود را با  این تغییرات هماهنگ سازند. 
گروه های انسان های غارنشین از طریق شکار و جمع آوری غالت زندگی می کردند، مردها اغلب 
به شکار حیوانات و زن ها هم به جمع آوری دانه ها و ریشه های گیاهان وحشی، مواظبت از کودکان و 
سالخوردگان، نگهداری آتش و پخت وپز می پرداختند. این جوامع برای ادامه زندگی به ابزار کار نیاز 
داشتند که مهمترین ابزار آنها سنگ بود. به همین خاطر این دوره را عصر سنگ نام گذاری کرده اند. 
مهمترین ابزار، سنگ های ُمشته ای3 و نوک تیزی بود که از طریق شکستن سنگ های بزرگ تر به دست 
می آمد. در این دوره انسان با شناخت دقیق تر دنیای پیرامون، ساخت ابزار کارآمدتر را فراگرفت و 
برای تأمین نیاز های مادی تالش بیشتری از خود نشان داد وسعی کرد خواسته ها و نیاز های خود را 
به شکل نقاشی، حکاکی روی سنگ و ساخت پیکره بیان کند و پیش از آنکه به مدد ذوق، هنرمند شود 

بر اثر نیاز، صنعتگر شد )تصویر 2(. 

1ــ مورخان به دوره ای از تاریخ که هنوز انسان به مرحله نگارش نرسیده بود، دوره سنگ یا دوره پیش از تاریخ می گویند.
Premitive ــ2

3ــ نوعی ابزار سنگی مدور یا مخروطی که رأس آن تیز و ُبرنده می شده و در مشت جا می گرفته است. 

حـدود  انسان  پـای  رد  اثـر  1ــ  تصویـر 
سه  و نیم میلیون سال پیش، تانزانیا، آفریقا

تصویر 2ــ مراحل ساخت ابزار های سنگی در دوره پارینه سنگی
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تصویـر 3ــ تصویـر فـرضی از 
زندگی مردم عصر پارینه سنگی

تصویر 4ــ تصویر فرضی شکار ماموت توسط مردم عصر پارینه سنگی

در حدود 35000 سال پیش از میالد نخستین دست ساخته های انسان ظاهر و به تدریج کیفیت 
کیفیت  باالترین  به  میالد  از  پیش  سال   10000 تا   15000 فاصله  در  و  می یابد  بهبود  آنها  ساخت 

می رسند )تصاویر 3 و 4(.  

در دورٔه پارینه سنگی مهمترین وظیفه گروه های انسانی )شکارگر( شناخت خصوصیات حیوانات 
و چگونگی شکار آنها  بود و  بهترین راه بیان نیازها و انتقال فکر، تصویر بود. از این رو نخستین و 
جالب ترین آثار هنری انسان که مورخان هنر، آنها را آغاز هنر اعالم می کنند، تصاویر جانورانی نظیر 
گاو، اسب، گوزن، آهو، ماموت، گراز و غیره است که بر سطح دیوار غارها و پناهگاه های ناحیه آلپ 
با رنگیزه های معدنی مانند ِگل ُاخرا و خاک سرخ یا سیاه )دوده زغال یا سوخته استخوان  در اروپا 
مخلوط با پیه جانوران( نقاشی یا کنده کاری شده اند. مشهورترین  این تصاویر بر دیوار های داخلی و 
سقف غار های آلتامیرا1 و السکو2 در فاصله 15000 تا 10000 سال پیش از میالد کنده، نقاشی و 
یا تراشیده شده اند. بعضی از آنها مثل تصویر گاو وحشی زخم خورده، بسیار زنده و واقع نما است. 
خطوط کناره نما و سایه اندازی ظریف و ماهرانه و استفاده از برجستگی های سنگ ها  سبب نمایش 
حجم و برجستگی های اندام جانور شده و با وجود اینکه تصویر اسب و گاو نیم ُرخ هستند، برای بُعد 
نمایی، دو گوش اسب و دو شاخ گاو نشان داده شده است. امروز عقیده بر این است که این تصاویر 
جنبه تزیینی نداشته و هدف از ایجاد آنها، بخشی از آیین جادو و  باروری بوده، زیرا تعدادی از این 
غار ها مثل السکو و آلتامیرا، برای سکونت مناسب نبوده و از آنها برای انجام مراسم مذهبی استفاده 
می شده است. آنها بر این تصور بودند که با ترسیم شکل جانور روح آن را به تصاحب در می آورند. 
نقاشی هایی که در نقاط پنهان و دور از دسترس درون غار ها انجام شده، از دقت زیادی برخوردارند و 
خصوصیات رفتاری حیوانات اعم از حرکات و حاالت آنها بسیار طبیعت گرایانه نمایش داده شده اند. 
به نظر می رسد  این نقاشی ها مربوط به آیین های باروری )دعا برای زاد و ولد( بوده و حیواناتی که در 

ترسیم کمتر به آنها دقت شده، مربوط به جادوی شکارند3 )تصاویر 5 و 6(. 

Altamira ــ1
Lascaux ــ2

3ــ آنها بر این تصور بودند که با تصویر کردن جانوران بر روح آنها مسلط شده و موفقیت آنها در روز شکار تأمین خواهد شد. 
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در نقاط دیگر جهان آثاری به این قدمت و پیشرفت که از نظر کمیت و کیفیت با آثار اروپایی 
قابل مقایسه باشد به دست نیامده است. در آسیا و  ایران هم نقاشی ها و نقشکند های )حکاکی های روی 
سنگ( پناهگاهی و صخره ای شناسایی شده اند، اما نسبت به نمونه های اروپایی جدیدتر و متعلق به دورٔه 

نوسنگی و بعد از آن هستند. 
هنر  این دوره محدود به نقاشی ها نیست بلکه تعداد قابل توجهی پیکرک1 انسانی و حیوانی از 
جنس استخوان، سنگ و ِگل و حکاکی نقش حیوانات روی عاج، استخوان و ... نیز به دست آمده اند 

که بعضی از آنها واقع گرایانه اند )تصویر7(.

2ــ هنر دورۀ نوسنگی یا روستا نشینی

از حدود  10000 سال پیش از میالد مجددًا  شرایط آب و هوایی در بعضی مناطق جهان تغییر 
کرد و هوا گرمتر شد. به تدریج انسان ها زندگی در غار ها و پناه گاه ها را ترک و زندگی در دشت ها را 

1ــ پیکره کوچک

تصویر 5  ــ دوره پارینه سنگی راست: تاالر گاوها، چپ: نقش اسب، غار السکو، فرانسه، حدود15000 تا 10000 سال 
پیش از میالد

تا  حدود  15000  اسپانیا.  آلتامیرا،  غار  گاو وحشی زخمی،  6  ــ  تصویر 
10000 سال پیش از میالد

لـسـپـوگ،  الـهـه  ــ   7 تـصـویـر 
Lespugue فرانسه، عـاج مـامـوت، 

حـدود 23000 سال پیش از میالد
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آغاز کردند و دورٔه پارینه سنگی به تدریج خاتمه یافت و انسان دورٔه تازه ای از زندگی خود را شروع 
دورٔه  نامیده شد.  دهکده نشینی  یا عهد  نوسنگی  عهد  تازه  دورٔه  نهاد. این  بنا  هنری جدیدی  و شیؤه 
به این علت است که  نامگذاری  نوسنگی دومین دوره از ادوار تاریخ تحول زندگی انسان است. این 
انسان در آغاز  این دوره نه تنها در ساخت ابزارهای سنگی تحولی به وجود آورد و آنها را کارآمدتر 
کرد، بلکه کم کم زندگی مبتنی بر شکار و گردآوری غذا را ترک و زندگی کشاورزی و دامپروری را 

آغاز کرد. 
یافته های باستان شناسی اواسط هزاره چهارم )حدود 3500 پیش از میالد( نشان می دهد 
که اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دهکده های آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا )مصر( 
بسیار بهبود یافته بود. دهکده ها بزرگتر شده و بر جمعیت افزوده شده بود. دست ساخته ها متنوع تر 
شده و کیفیت ساخت اشیاء بهبود یافته و داد و ستد گسترده تر شده و نخستین اشکال نگارش نیز 
ابداع شد. با این رخدادها بعضی از این مناطق در آستانه تمدن شهرنشینی و آغاز حکومت ها قرار 

گرفتند. 

 هنرنوسنگی در آسیا
زاگرس،  دامنه های  در  ساکن  انسانی  گروه های  میالد  از  پیش   6000 تا   10000 فاصله  در 
جنوب آناتولی )ترکیه( و فلسطین )سوریه و اردن( کاشت گندم و جو و پرورش گوسفند را فرا گرفتند 
و نخستین دهکده های عصر نوسنگی در نقاطی از  ایران، عراق، ترکیه و فلسطین شکل گرفتند. در تپه 
سنگ چخماق )نزدیک شاهرود( ، تعدادی ظروف سفالی بزرگ که برای  نگهداری مواد غذایی ساخته 
شده اند، به دست آمده که بعضی از آنها به شکل خانه ساخته شده اند. از روی این ظرف که به شکل 
ماکت )الگو( ساخته شده می توان به شکل خانه ها پی برد )تصویر8(. کاوش های باستان شناسی نشان 
می دهد که روند روستانشینی در اغلب مناطق قاره آسیا و شمال آفریقا )مصر( گسترش یافته است. 
همزمان با شروع روستانشینی، فن خانه سازی، نخ ریسی، بافندگی و سفالگری و … ابداع شد. انسان 
عصر نوسنگی فاقد پیشینٔه هنری نبود بلکه نقاشی،کنده کاری، تندیس سازی، خراطی و فن پرداخت 
سنگ های زینتی را از دورٔه پارینه سنگی می شناخت. در این دوره انسان مانند عصر پارینه سنگی تنها 
به طبیعت وابسته نبود  بلکه بخشی از نیازهای خود را از طریق دامداری و کشاورزی تأمین می کرد و 

فرصت اندیشیدن داشت و از این فرصت برای بهبود وضعیت زندگی خود استفاده کرد.
 در طول دورٔه نوسنگی مردها عالوه بر کار کشاورزی به شکار نیز می پرداختند. زن ها عالوه بر 
نیز اشتغال داشتند و به همین خاطر در نزد خانواده از  به بافندگی، سفالگری و کشاورزی  زاد و ولد 
تندیس های زنانه در محوطه های دورٔه نوسنگی  قابل توجهی  تعداد  بودند. وجود  برخوردار  احترام 
نشان از اهمیت زنان در زندگی روزمره دارد و از این تندیس ها به عنوان الهه مادر تعبیر می شود که نماد 

زاد و ولد و تداوم زندگی هستند )تصویر9(. 
تقارن منظمی  از  ابـداع چـرخ سفالگری، سفال ها  با  از میالد  اوایل هـزاره چهـارم پیش  در 
نقوش  دارای  آغاز  در  برخوردار می شود. سفال ها  اهمیت  از  نقاشی روی سفال  و  برخوردار شده 

تصویـر 9ــ ونـوس تپه سراب، کرمانشـاه، 
حدود 6000 سال پیش از میالد ــ موزه ملی 

ایران

برای  خـانه  سفالی  مـاکت  ــ     8 تصویـر 
نگهداری آذوقه، تپه سنگ چخماق، شاهرود، 

حدود6000  تا  5000  سال پیش از میالد
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هندسی )خطوط موازی، عمودی، زیگزاگ، موجی و شطرنجی و …( بودند و  این نقش ها با رنگ های 
سیاه یا قرمز بر روی آنها رسم می شدند. اندکی بعد تصویر انسان، پرندگان، چهارپایان و ستارگان نیز 
رایج شد )تصاویر10و 11 و 12(. شیوه تصویر نگاری موجودات، ساده، خالصه شده و دو بُعدی 
هستند1 و بدن موجودات به شکل هندسی و در بعضی موارد روی اجزای بدن اغراق می شود )مثل 
هنری  اشیای  و  آثار  هستند.  دور  به  طبیعت گرایی  و  نمایی  واقع  از  تصاویر  خاطر  به همین  شاخ ها(، 
به جا مانده از دورٔه نوسنگی در نقاط مختلف دنیا همزمان نیستند و از نظر نوع با هم متفاوتند. به طور 
افراشت ها  انگلستان سنگ  در  و  یادبودی  فلسطین جمجمه های  در  و  سفال  عراق  و  در ایران  مثال 
)سنگ هایی که به صورت عمودی روی زمین قرار گرفته است( باقی مانده اند )تصویر14(. در اریحا 
)دهکده ای در کشور اردن( پرستش جمجمه مانند برخی جوامع بومی آفریقا رایج بود، در این محل 
تعدادی سردیس آدمی که سیمایی نافذ و پر حالت دارند و به هزاره هفتم و ششم پیش از میالد تعلق 
با گچ رنگی  و  بقیه اسکلت جدا می کردند  از  را  اریحا جمجمه  دارند، کشف شده است. هنرمندان 
دوباره آن را به شکل سر آدم در می آوردند و در باز سازی  سعی می کردند که شبیه چهره صاحب آن 
هستند. بعد  دوره های  در  چهره سازی  هنر  پیشگامان  سردیس ها  سازندگان این   .)13 )تصویر  باشد 

 هنر نوسنگی در اروپا
 دورٔه نوسنگی اروپا، دیرتر از آسیا و در حدود 4000 سال قبل از میالد شروع شد. در اروپا 
دهکده هایی مشابه آسیای جنوب غربی به وجود نیامد، اما از این دوره، ساختمان های سنگ افراشت 
که  مسطح  سنگ های  بزرگ  قطعات  از  که  ساختمان هایی  است.  باقی مانده  حیرت آوری  و  بزرگ 
هیچ مالطی ندارند، درست شده اند. یکی از مشهورترین آنها استون هنج2 در انگلستان است. این 

1ــ هنر این شیوه را سبک هندسی  یا چکیده نگاری می گویند. در چکیده نگاری، تصاویر موجودات به نقش های ساده هندسی تبدیل 
و سپس قرینه سازی و تکرار می شود.

Stonehange ــ2

 4000 حدود  خوزستان،  گپ،  تل  سفالی،  کاسه  تصویر10ــ 
پیش از میالد

تصویر 11ــ گلدان سفالی ، مصر، 
4500 پیش از میالد

تصویر 12  ــ کاسه سفالی تل سامرا، عراق، 5500 پیش از میالد

تصویر13  ــ جمجمه گچ اندود، اریحا، اردن، 
حدود 000 ٦ تا ٧000 سال پیش از میالد
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ساختمان، دایره ای وسیع از تخته سنگ هایی است که به فواصل مساوی از یکدیگر به طور عمود بر 
زمین نصب شده و بر روی آنها تخته سنگ های افقی قرار داده شده و  در میان آنها دو دایره کوچک تر 
نقطه ای  با  بزرگ قرار دارد. این مجموعه درست مقابل  ایجاد شده و در مرکز آن یک قطعه سنگ 
از آسمان است که در روز اول انقالب صیفی1 )روز اول تیرماه( خورشید از آن طلوع می کند. این 

مجموعه بیانگر یک رصدخانه در ارتباط با گردش خورشید است )تصویر 14 الف و ب(.

 دورۀ نوسنگی در دیگر قاره ها
تا  بین 1000  قاره( و استرالیا   از شمال این  آفریقا )غیر  آمریکا،  قاره های   دورٔه نوسنگی در 
٤000 سال پیش از میالد شروع شد و تقریباً بدون تغییر باقی ماند. در این مناطق، زندگی کوچ نشینی 
یافته است. بعضی از اقوام مردم آمریکای مرکزی و  به شکل بدوی ادامه  تا قرون جدید  و روستایی 

آمریکای جنوبی از این مرحله گذشته و وارد مرحلٔه شهرنشینی شدند. 

3ــ هنر بَدوی یا ابتدایی

)پولینزی  آرام  اقیانوس  استرالیا، ساکنان جزایر جنوب  بومیان  استوایی،  آفریقای  بومی2  اقوام 
و ایستر( و برخی از جوامع سرخ پوست آمریکای شمالی، مرکزی، جنوبی و اسکیموهای شمال آمریکا، 
حیوانات  شکار  با  نیز  هنوز  قبایل  می شوند. این  شمرده  ابتدایی  یا  بدوی  اقوام  به عنوان  آسیا  و  اروپا 
وگردآوری ریشه ها و دانه ها و میوه های وحشی و اندکی کشاورزی و دامداری و به دور از تمدن شهری 

1ــ برابری طول شب و روز برای آغاز کشاورزی
2ــ مانند اقوام بوشمن و پیگمه

یا پرستشگاه نجومی سنگی،  ــ استون هنج )سنگ افراشت(  الف  تصویر14ــ 
انگلستان، حدود 1800 تا 1400 سال پیش از میالد 

تصویر14ــ ب ــ ماکت بازسازی شده استون هنج از نمای باال
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زندگی می کنند. نظام خویشاوندی، مذهب و پرستش ارواح نیاکان مهمترین عامل وحدت میان آنها است. 
تندیس سازی، ساخت اشیای  بافندگی، سفالگری، ماسک )صورتک( و  آنها  تولیدات هنری 
از  و  هندسی گرا  و  ساده  آنها  هنری  شیوه  است.  بدن  و  اشیاء  روی  نقاشی  و  استخوانی  و  چوبی 
طبیعت گرایی به دور است. جوامع بدوی بر این باورند که می توانند روح  اجداد خود را در ماسک و 
تندیس هایی که می سازند به دام اندازند و از نیروی آنها در جهت بهبود زندگی و دفع شر استفاده کنند. 
آنها اعتقاد دارندکه تمام پدیده های طبیعت دارای روحند و می توان با انجام مراسم نمایشی و بازیگری 
با استفاده از ماسک و لباس های رنگارنگ روح آنها را به کالبد خود دعوت و از خاصیت افسونی آنها 
استفاده کرد. صورتک ها معموالً شکلی وهم انگیز و ترسناک از انسان ها، حیوانات و یا ترکیبی از این 
دو با کارکردهای ویژه دارند. تندیس ها و صورتک ها از چوب، سنگ، فلز، پارچه، پوست یا ترکیبی 

از این مواد و در اندازه های مختلف ساخته می شد )تصویر 15 و 16(.
در ساخت پیکره ها، بیشترین تأکید بر روی نگاه و حالت چهره است که بیانگر معنا و کارکرد 
آن می باشد. سایر اندام های بدن بسیار ساده  و هندسی وار هستند.  بعضی از تندیس ها رنگ آمیزی 
و با نقوش هندسی کنده شده، تزیین می شوند )تصویر 17(. این مردمان با وجود تاریخ طوالنی همانند 
به مراحل تحول نرسیدند و شیؤه زندگی آنها کم و بیش تا زمان  ملت های آسیا، اروپا و شمال آفریقا 
حاضر، ادامه یافته، اما با ورود اروپاییان به سرزمین های آنها، نظام زندگی و شیؤه هنری  این جوامع 

در حال انقراض است.  

دیواری،  ماسک  باال:  16ــ  تصویر 
ماسک  پایین:  چوب.  روی  نقاشی 
با  همراه  نقاشی  با  چوب  مراسمی، 
گینه نو،  گیاهی.  دانه های  و  پوشال 

شمال استرالیا 

تصویر 17ــ ماسک نمایشی، جزیره بالی ــ اندونزی رقص،  ماسک  15ــ  تصویر 
پارچه با تزئینات گیاهی. گینه نو، 

شمال استرالیا
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تصویر19ــ ماسک آیین بلوغ، جنوب غربی کنگو، آفریقا، تصویر18ــ ماسک، چوب، کنگو آفریقا، موزه هنر بدوی نیویورک، سده بیستم
قرن بیستم، بلندی 24 سانتی متر، گالری برکت، کالیفرنیا

 هنر آفریقایی 
معموالً به هنر ساکنان آفریقا غیر از سواحل و مناطق شمالی آن قاره، هنر آفریقایی گفته می شود. 
بومیان آفریقا صاحب هنری منضبط و سنت گرا ، با محتوایی آئینی و زیبایی های صوری و انتزاعی 
خاص هر قوم و قبیله بوده اند. شکل های هنری معتبرترین مالک تعیین هویت هر قبیله به شمار می آید. 
مهمترین قالب هنری آن قاره پیکره سازی و کنده کاری تزئینی بود. پیکره های چوبی همه جا در مراسم 
دینی یا آئین های قبیله ای به کار می رفت. سرپیکره ها غالباً بزرگ و بی تناسب ساخته می شد، زیرا در 
باور هنرمند، سر جایگاه نیروی زندگی و مهمترین بخش بدن بود. تندیسک ها تقریباً همیشه از یک تنه 
درخت و با قرینه سازی دقیق تراشیده می شدند و کشیدگی بدن و کوتاهی دستان شاخه مانندشان به همین 
سبب بود. نقاشی روی پوست بدن و شیاراندازی بر چهره در میان بسیاری قبایل مرسوم بوده است. 
نگاره ها و آرایش های رنگی به کار رفته در روی بدن، غالباً در پیکره سازی نیز اجرا می شده است. 
از  این حرکات  آفریقاست. در جریان  بومیان  بیان هنری  حرکات موزون مهمترین و گویاترین وسیله 
تندیس های گوناگون استفاده می شد. هنرهای آفریقا در زندگی روزانه و مراحل مختلف زندگی تولد، 

بلوغ، ازدواج و مرگ  نقش مهمی دارند )تصاویر 18 و 19(. 

 اقیانوسیه )استرالیا(
هنر مردمان بومی استرالیا حکاکی روی سنگ، چوب و نقاشی روی بدن، موسیقی، رقص و 
آیینی دارد و هدف از  بومیان جنبه  آواز است. استفاده از ماسک در رقص و آوازهای گروهی  این 
انجام آن ارتباط با ارواح نیاکانی و جلب حمایت از آنها است )تصویر20(. موضوع نقاشی های روی 
صخره تصویر انسان و جانور در شکلی هندسی و دو بعدی است. در بعضی از نقاشی ها )تصویر21( 
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گیاهی،  الیاف  آیینی،  ماسک  20ــ  تصویر 
گینه نو،  بیستم،  قرن  اوائل  رنگ،  و  گِل 
سانتی متر،   90 حدود  بلندی  استرالیا،  شمال 

)Papua( مجموعه پاپوا

تصویر 21ــ نقاشی  صخره ای )روح زندگی(

تصویر 23ــ سمت راست، ماسک آیینی، سرخ پوستان  شمال غربی امریکا، چوب و الیاف، 2010 میالدی. بلندی حدود 25 سانتی متر، گالری هنرهای زیبای 
بومی، سیاتل، بلندی حدود 25 سانتی متر. وسط، ماسک به شکل سر پرنده با منقار متحرک، سرخپوستان سواحل غربی امریکا. سمت چپ، رییس یک قبیله

صحنه  چوب،  روی  نقاشی  22ــ  تصویر 
شکار )نقاشی اشعه ایکس(، غرب استرالیا

نه تنها شکل ظاهری بلکه اندام های داخلی مانند ستون فقرات، قلب و... نیز نقاشی می شوند )نقاشی 
اشعه ایکس( )تصویر 22(.

 هنر سرخ پوستان آمریکای شمالی
هنر این جوامع نیز، مشابه هنر جوامع بدوی، افریقا و اقیانوسیه است. تولیدات هنری آنها شامل 
ماسک ها )تصویر23( و تندیس های آیینی، سفال، منسوجات و اشیای خانگی است. در طول یک صد 
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سال اخیر بسیاری از دست ساخته های آنها به موزه های مختلف جهان راه یافته و مورد ستایش قرار 
گرفته اند.

صنعتگران سرخپوست در عرصه تبدیل سنگ به انواع اشیای مفید در زندگی روزمره یا اشیای 
آئینی توانا هستند. رسم دیگر سرخپوستان ساخت محیط های گیرا و تماشایی برای فعالیت های مذهبی 
زنده  بسیار  آنها  از  برخی  که  دارد  رواج  آنها  نزد  در  نیز  صخره ای  کنده کاری های  و  نقاشی  است. 
با  شن«1  روی  آیینی  »نقاشی  آمریکا  غربی  جنوب  سرخ پوستان  نزد  در  هستند.  گرایانه  طبیعت  و 
استفاده از گَرد سنگ ها و  خاکه های رنگی )نظیر خاک ُرس، گچ، زغال و…( بر بستری از ماسه و یا 
خاک مرسوم بوده که انجام آن نیاز به مهارت داشته و نقاش به دستور طبیب ــ جادوگر قبیله به ایجاد  
نقوش رمزی و سنتی با هدف شفا دادن بیماران در مراسمی همراه با دعا و افسون می پرداخته است 
)تصویر24(. سرخپوستان ساکن دشت های بزرگ به دلیل زندگی چادرنشینی  توجهشان بیشتر بر لباس 

و اندام خود و دیگر اشیای منقول مانند چپق، تبرزین و ظروف گوناگون معطوف بود )تصویر25(.  

 اسکیموها  
 اسکیمو ها در نواحی شمال آمریکا، اروپا و آسیا )پیرامون قطب شمال( سکونت دارند و از 
طریق ماهیگیری و شکار حیوانات امرار معاش می کنند. اسکیموها در ساخت پیکره های جانوری ، 
صورتک و لوازم زندگی به ویژه از استخوان، عاج، چوب و شاخ حیوانات توانا هستند. اسکیموها 
در طی سده های متوالی، صدها پیکره کوچک آدمی، جانوری و صورتک های متحرک را با استفاده 
از جنس عاج و استخوان و چوب ساخته و یا تصاویر ریز نقش جانور و انسان را با ظرافت تمام بر 
روی این مواد کنده کاری کرده و از طریق آنها افسانه های قومی خود را حفظ کرده اند )تصویر 26(. 
در بعضی از صورتک های اسکیمو ها اجزا و حالت چهره از واقع گرایی نیرومندی  برخوردار است.

Sandpainting ــ1
Navajo ــ2

تصویر 25ــ  یک دختر سرخ پوست آمریکای تصویر 24ــ  نقاشی روی شن، قبیله ناواجو2، جنوب غربی امریکا، 1907 میالدی، کتابخانه کنگره امریکا
شمالی . اوایل قرن بیستم

اسکیموهای  رقص،  نقاب  تصویر26ــ 
آالسکا، حدود سال 1880 میالدی، چوب، 

موزه مردم شناسی، برلین
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ارزشیابی
1ــ چه عواملی سبب پیدایش هنر شد؟ شرح دهید.

2ــ آثار هنری دورهٔ پارینه سنگی چه ویژگی هایی داشت؟ شرح دهید.
3 ــ  نقاشی در غار ها برای چه هدفی انجام می شد؟ 

4ــ تفاوت نقاشی غارها و نقاشی روی سفال دورٔه نوسنگی را شرح دهید.
5  ــ استون هنج برای چه هدفی و در کجا ساخته شده است؟

6ــ هنر اقوام ابتدایی را توضیح دهید.
7ــ مهمترین قالب  هنری اقوام بدوی آفریقاییان چه بود؟

8   ــ  نقاشی های بدویان استرالیا دارای چه ویژگی خاصی است؟ شرح دهید.
9ــ ویژگی هنر سرخپوستان را شرح دهید.

10ــ هدف از ترسیم نقاشی بر دیوار غارها در دورٔه پارینٔه سنگی چیست؟
الف( تزئین محل سکونت

ب( هدف برای تمرین تیراندازی
ج( بخشی از آیین جادو و باروری

د( برای نمایش و بازیگری
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فصل دوم

هنر میانرودان)بین النهرین(

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ نحؤه شکل گیری حکومت های میانرودان را شرح دهد.

2ــ شکل ساختمانی معابد سومری ها را شرح دهد.
3ــ خصوصیات تندیس های تل اسمر را شرح دهد.

4ــ هنر اکّد را شرح دهد.
5  ــ خصوصیات هنر حجاری آشوری را توصیف کند. 

6   ــ خصوصیات هنر بابلی را توصیف کند.
7ــ تفاوت هنر بابلی  و آشوری را توضیح دهد.
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1ــ تاریخ مردم میانرودان

در حدود هزاره ششم پیش از میالد،  دشت های حاصلخیز جنوب میانرودان )بین دو رودخانه 
دجله و فرات( توسط مردمی کشاورز که از مناطق شرقی )ایران( آمده بودند اشغال شد و روستانشینی 
به دلیل  بهبود  ِاریدو،1  اور2 و...  به سرعت رشد کرد. بعدها برخی از روستا ها مانند  ناحیه  در این 
افزایش جمعیت، وارد عصر شهرنشینی شدند و کم کم  آبیاری، توسعه تجارت و  سیستم کانال های 
دولت شهرهایی3 را تشکیل دادند. در حدود 2900 پیش از میالد، اتحاد نسبی تعدادی از این دولت 
شهرها منجر به شکل گیری حکومت سومری شد، اندکی بعد مردمان دیگری که سامی نژاد بودند  بر 
سومری ها غلبه کردند و حکومت اکّد4 را به وجود آوردند. سپس اقوام دیگری که آنها هم سامی نژاد 

بودند بر میانرودان مسلط شدند و در جنوب کشور بابل و در شمال کشور آشور را تشکیل دادند.
 دولت شهرهای میانرودان در آغاز دارای وحدت نژادی و زبانی نبودند. جنگ های داخلی و 
خارجی و مشکالت طبیعی )سیل ناشی از طغیان رود ها( از همان آغاز بر اندیشه آنها تأثیرگذار بود و 
باعث شد که آنها جهان را ناپایدار و بی ثبات تصور کنند. این تأثیر درمذهب، ادبیات، معماری و هنر 
آنها منعکس است، آنها دریافتند که فقط مذهب می تواند عامل وحدت میان آنها باشد. با وجود این 
مشکالت، آنها مردمی سخت کوش بودند و یکی از تمدن های بزرگ جهان باستان را به وجود آوردند 
ستاره شناسی،  پزشکی،  ریاضی،  اجتماعی،  قوانین  ادبیات،  کتابت،  و  خط  ابداع  مهمی در  سهم  و 

معماری، پیکره سازی، نقاشی و … داشتند.      
 

2ــ هنر میانرودان

 دورۀ پیش از سومر یا پیش از سلسله ها
نخستین بنای کشف شده در میانرودان، معبدی در شهر ِاریدو5 است. این معبد، بر روی یک 
سکوی طبیعی برای خدای حکمت و آب شیرین ساخته شد و  در دوره های بعد الگویی برای ساخت 

معابد بعدی شد. )تصویر 1(
از همان آغاز شکل گیری تمدن میانرودان، تندیس ها، با هدف های آیینی ساخته شدند. تا کنون 
تعداد قابل توجهی تندیس انسانی، جانوری و موجودات خیالی از مواد گوناگون )ِگل، گچ، سنگ، 
فلز و عاج( به دست آمده اند که از نظر ساخت، کیفیت های مختلفی دارند و مظهر زمینی ایزدان و الهه ها 

Eridu ــ1
Urــ2

3ــ ناحیه ای با مرکزیت شهری که دارای استقالل سیاسی و مذهبی است )حاکم و معبد مستقل(.
Akkad ــ4
Eridu ــ5

تصویر 1ــ نقشۀ معبد اریدو، حدود 3500 
قبل از میالد، جنوب عراق
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و حاکمان و نیایشگران در حالت های ایستاده و نشسته ساخته شده اند. نیایشگران معموالً ایستاده و 
دست به سینه مجسم شده اند. در ساخت این تندیس ها کمتر به جزییات توجه شده و بیشتر به باال تنه و 
چشم ها تأکید شده است. یکی از هنرمندانه ترین آنها، سردیس زنانه ای از مرمر سفید است که احتماالً 
به ایزد بانویی تعلق دارد و بسیار خوش ساخت است و به احتمال زیاد حفره چشم ها و ابرو ها  با ماده ای 
رنگین ترصیع  شده بوده اند. لب و چانه با ظرافت حجم پردازی شده و برجستگی نرم گونه ها که با نگاه 

خیره و بزرگ چشم ها همراه شده، حالتی از قدرت و حساسیت را  به وجود آورده است )تصویر2(.

 هنر سومر
است.  باقی مانده  نوشته  ِگل  و  ُمهر  پیکره،  معماری،  آثار  مانند  توجهی  قابل  آثار  سومر  دورهٔ  از 
معروف ترین معابد این دوره معبد خدای آسمان1)تصویر3( در شهر اوروک2 و معبد خدای ماه3 ) تصویر 4( 
در شهر اور است. معبد اوروک بر روی یک سکوی مصنوعی بلند ساخته شده است و به دلیل داشتن 
اندود سفید )گچ(، به معبد سفید نیز شهرت دارد. باستان شناسان در موقع کشف آن را زیگورات4 نامیدند. 
زیگورات به معنی کوه بلند و سرچشمه زندگی بود، به همین خاطر سومری ها معابد خود را به شکل کوه 
می ساختند و بر این تصور بودند که با ساختن زیگورات های بلند ارتباط انسان با خدا آسان می شود. 
زیگورات به بنای بزرگ طبقه طبقه ای گفته می شود که ابعاد هر طبقه آن از طبقه پایین تر کمتر باشد. معبد 
اور برای خدای ماه ساخته شده و سالم ترین و بزرگ ترین زیگورات بجای مانده در میانرودان است. این 
معبد دارای سه طبقه بود که اتاق نیایش بر روی طبقه سوم ساخته شده بود و رسیدن به اتاق معبد از سه 

رشته پله مقدور بود.                                         

Uruk ــAnu    2 ــ1
Zigurat ــ4   )خدای ماه( Sin ــ3

سنگ  از  اوروک  ملکه  سردیس  تصویر2ــ 
مرمر، اوروک، حدود 3300 تا 3000 سال پیش 

از میالد، موزه عراق

تصویر 3ــ معبد خدای آسمان ، شهر اوروک، حدود 3500 ــ3000 سال 
قبل از میالد، جنوب عراق

تصویر4ــ معبد ) زیگورات( اور و ماکت آن، حدود2030 سال پیش از میالد، 
جنوب عراق
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از معبد ابو1 در تَل َاسمر تعدادی تندیس از جنس سنگ مرمر در اندازه های مختلف کشف شد. 
تندیس خود  قالب  در  به عقیده سومریان خدایان  گیاه( است.  )ایزد رویش  ابو  تندیس  آنها  بزرگ ترین 
حضور دارند و نیایشگران نیز می توانستند برای خود جانشینی داشته باشند که به جای آنها نیایش کند. 
صورت و بدن تندیس ها بسیار ساده ساخته شده تا از اهمیت چشم ها به عنوان دریچه روح که در ساخت 
آنها بسیار تأکید شده، کاسته نشود. تندیس سازان سومری آثار خود را به شکل  مخروط و استوانه با 
بازو ها و ساق های استوانه ای می ساختند )تصویر5(. آثار به دست آمده از قبور سالطین اور، ما را با ذوق 
و ظرافت هنر سومری بیشتر آشنا می کند، در این قبور آثار مختلفی به دست آمد که دیدنی ترین آنها چنگ 
منقوش است، بر روی دسته چنگ تصاویر طنز گونه ای از رفتار حیوانات نقش شده است )تصویر6(. 

ُمهر سازان نیز هنرمندان ماهری بودند و انواع نقش ها را بر روی ُمهر ها حکاکی می کردند )تصویر 7(. 

Abu ــ1

و  ابو  مرمر،  سنگ  جنس  از  تندیس  تصویر5  ــ 
همسرش، تل اسمر، حدود2900 تا 2550  پیش از 

میالد، موزه بغداد بلندترین تندیس 75 سانتی متر

تصویر6  ــ الف ــ چنگ اور، مقابرسالطین اور، حدود 2600 پیش از میالد، موزه دانشگاه فیالدلفیا
تصویر 6  ــ ب ــ بخشی از تصویر چنگ اور، سرگاو از کاسه چنگ اور طال و سنگ الجورد با چشمان 

مرصع، بلندی 45 سانتی متر

تصویر7 ــ اثر ُمهر استوانه ای،  پذیرایی از شیر، سومر، حدود 2650ــ2550 پیش از میالد

)ب()الف(
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 هنر اکّد                     
 در حدود2400 قبل از میالد اقوام سامی نژاد شمال میانرودان به جنوب آمدند و به رهبری 
و  می خواندند  پادشاه  را  جانشینانش خود  و  سارگون  کردند.  تأسیس  را  اکّد  سارگون،1    حکومت 
ادعای فرمانروایی بر سراسر میانرودان را داشتند، در زمان اکّدی ها، هنر سومری وظیفه تجلیل از 
پادشاه را  نیز به عهده گرفت ، جالب ترین اثر دورهٔ اکدی یک سردیس مفرغی است که چهره پادشاهی 
نارام سین2  از   تصویر8(.   ( دارد  ابهت  با  و  بخش  اطمینان  نگاهی  که  می کند  را مجسم  قدرتمند 
نوه سارگون نیز یک لوح سنگی باقی مانده که در آن پیروزی نارام سین و سپاهش نقش شده است 

)تصویر 9(. در لوح نارام سین بزرگی اندازه شاه تأکید بر قدرتمندی و پیروزی او دارد.

 هنر دورۀ سومر نو                   
به  و  نام الگاش  به  از دولت شهر های سومری  النهرین یکی  بین  بر  بیگانگان   در زمان تسلط 
رهبری گودآ 3 استقالل خود را حفظ کرد. گودآ حاکمی مردم دوست بود و در زمان او هنر و معماری 
که  است  مانده  باقی  ایستاده  و  نشسته  سنگی  تندیس  تعدادی  گودآ  از  یافت.  حیات  تجدید  سومری 
برخی از آنها با ظرافت تمام ساخته شده و در آنها به کشش های عضالنی بدن توجه شده است. یکی 

Sargonــ1
sin ــ Naramــ2
Gudeaــ3

تصویر    8  ــ سر حاکم اکّدی) احتماالً سارگون(، مفرغ، نینوا، 
حدود 2300 تا 2200 پیش از میالد، موزه عراق

حدود  سنگ،  سین،  نارام  پیروزی  لوح  9ــ  تصویر 
2٣00ــ 2٢00 قبل از میالد، موزه لوور پاریس 
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از زیباترین آنها سردیسی است که هنرمند تالش کرده، حالت روحانی وی را 
نشان دهد )تصویر 10(. تندیس های گودآ، مظهر نیایشگری است که با خلوص 
در مقابل معبود خود قرار گرفته است. تداوم هنر بین النهرین از سردیس ملکه 

اوروک تا سردیس حاکم اکدی و سردیس گودآ ادامه دارد.

 هنر آشوری
هنر آشوری پس از مدت ها اقتباس و تجربه از 
هنر بابلی و اقوام دیگر1  آسیای صغیر )ترکیه امروزی( 
که در نقش برجسته سازی توانا بودند، سبکی را بنیان 
و  گردید2  حجاران  موفقیت های  منشأ  که  گذاشت 
بین  هماهنگی  به  تبدیل  دوم  پال  نصیر  آشور  زمان  در 
زمان  در  آشوری  هنر  شد.  تصویری  هنر  و  معماری 
و  کاخ ها  معماری  در  بانیپال  آشور  و  پال  نصیر  آشور 
نقش برجسته های دیواری تجلی یافت. نقش برجسته ها  
شهرها  محاصره  شکار،  جنگ،  به صحنه های  اغلب 
شاه  و  داشت  اختصاص  مذهبی  مراسم  و  قلعه ها  و 
همچون قهرمان در همه جا حضور داشت. هنرمندان 

آشوری در نمایش حیوانات به خصوص صحنه های شکار بسیار توانا بودند و حالت های گریز و ستیز 
نقش  انسانی در  تندیس های  ولی  )تصویر11(.  و دقیق مجسم می کردند  را طبیعی  و مرگ حیوانات 
برجسته ها و نقاشی های دیواری خشک و رسمی هستند و غالباً سر و پا از دید جانبی و بدن از دید 

1ــ میتانی ها  از اقوام شمال بین النهرین) آسیای صغیر( و در فاصله سال های 1300 تا 1500 قبل از میالد از قدرت برخوردار 
بودند، آنها در معماری و حجاری توانا بودند و با آشوری ها ارتباط داشتند.

2ــ دوره آشوری به سه دوره کهن، میانه و جدید تقسیم می گردد ولی از دوره های کهن و میانه اثری به جای نمانده و آثاری که ذکر 
شده است همگی از دوره جدید است.

تصویر 10ــ سر گودآ، از سنگ دیوریت، از شهر الگاش، حدود 
2150 پیش از میالد، موزه بغداد

تصویر 1١ــ شیر زخمی در صحنه شکار،  حجاری روی سنگ، کاخ آشور بانیپال، نینوا، حدود 
650 پیش از میالد،  موزه بریتانیا
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روبرو نشان داده شده است1 )تصاویر 12 و 13(. در میان مجسمه های آشوری، شیران و گاوان بالدار 
با سر انسان، از همه جالب تر هستند. این تندیس ها اغلب در دو سوی ورودی کاخ ها قرار می گرفتند. 
وظیفه این موجودات حمایت از کاخ های سلطنتی و دفع نیروهای شر بود. حجاران انسان ــ گاو ها را  

با پنج پا بازنمایی کرده اندکه قصدشان القای حرکت از دید جانبی  بوده است )تصویر14(.

 هنر بابلی
 بابلی ها بر جنوب میانرودان مسلط بودند و پایتخت آنها شهر بابل بود. بابلی ها دو بار به اوج 
قدرت رسیدند2. نخستین جلوه  هنر آنها قبل از دوره آشوری به نام دوره بابل قدیم و در زمان حمورابی 
مشهور  بسیار  شده،  نقش  سنگی(  شکل)لوح  مخروطی  سنگی  روی  بر  که  وی  نامه  قانون  که  است 
است )تصویر15 الف و ب(. بر روی این لوح، حمورابی در حال دریافت قوانین از خدای خورشید 
)شمس( است. دومین اوج هنر آنها در دوره بابل جدید و در حدود 600 پیش از میالد است. در این 
دوره معبد ایشتار و دروازه مشهور آن و  برج افسانه ای شهر بابل توسط نَبوه کد نصر3 )بُخت النصر( 
مانند همه ملل قدیم  نیز  بابلی ها  بودند.  بابلی ها وارث هنر و تمدن سومری ها و اکدی ها  ساخته شد. 
میان هنر و صنعت تفاوتی قائل نبودند. اما هنرمندان از احترام زیادی برخوردار بودند و دولت های 

1ــ اصل تقابل
2ــ بابل در دو دوره به حکومت رسید. بابل قدیم قبل از دوره آشوری شکل گرفت. همچنین پس از آشوریان دوباره بابل جدید 

حکومت را به دست گرفت.
Nebuchadnezzar ــ 3

تصویر 1٢ــ یکی از هدیه آورندگان، حجاری روی سنگ 
مرمر، کاخ سارگون دوم، شهر آشور )خورس آباد کنونی( ، 

حدود 720 پیش از میالد، موزه لوور، پاریس

یک   از  بخشی  آشوری،  زاده  بزرگ  دو  1٣ــ  تصویر 
نقاشی دیواری، کاخی در سوریه، حدود 850 تا 800 پیش 

از میالد موزه حلب، سوریه

بالدار( سنگ مرمر،   تصویر 1٤ــ انسان ــ  گاو )گاو مرد 
دروازه کاخ سارگون دوم آشوری در نینوا، 721 ــ  705 

پیش از میالد
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همسایه همواره خواستار حجاران، نجاران، بنایان و آهنگران بابلی 
بودند و از آنها در کارهای ساختمانی استفاده می کردند. برخالف 
آشوریان، هنر بابلی همچون هنر سومری ــ آکدی در خدمت مذهب 
و حکومت بود و هنرمندان به ساخت و تزیین معابد، تجسم خدایان 
در  بابلی ها  می پرداختند.  حکومت  کارگزاران  و  حکام  بازنمایی  و 
برجسته  کار  نمونه  و  بودند  توانا  بسیار  لعاب دار  آجر های  ساخت 
جمله  از  که  است  ایشتار  دروازه  منقوش  لعاب دار  آجر های  آنها 
و  )تصویر 16  باستان محسوب می شود  شاهکار های هنری جهان 

    .)17

ـ قانون نامه حمورابی،  تصویر 15ــ الفـ 
لوح سنگی، ارتفاع 215 سانتی متر، حدود 
2750 پیش از میالد، موزه لوور، پاریس

تصویر 16ــ باز سازی دروازه  ایشتار، بابل، حدود 575 پیش 
از میالد ، موزه دولتی برلین

تصویـر 17 ــ آجر لعـاب دار، کاخ نبـوه کـدنصر، بابل، حـدود 575 پیش از میـالد. مـوزه 
باستان شناسی استانبول

تصویر 15ــ ب ــ بخشی از خط نوشتۀ لوح سنگی حمورابی
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جدول گاهنگاری دوره ها و سلسله های  میانرودان )بین النهرین(
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ارزشیابی

1ــ چه عواملی  باعث شکل گیری شهر ها در میانرودان شد؟
2ــ مردم میانرودان با چه مشکالتی روبرو بودند؟

3ــ چرا مردم میانرودان جهان را بی ثبات تصور می كردند؟
4ــ زیگورات به معنی ………… و سرچشمه زندگی بود.

5  ــ معابد سومری به چه شکل ساخته شده اند؟
6  ــ تندیس های تل اسمر دارای چه ویژگی هایی است؟

7ــ هنر اکّدی دارای چه ویژگی خاصی است؟
8  ــ صورت گودآ و سارگون دارای چه خصوصیاتی هستند؟

هم  با  تفاوت هایی  آشوری چه  در حجاری های  انسانی  و  نقوش حیوانی  9ــ 
دارند؟ 

10ــ از دوره بابل قدیم چه اثر مشهوری باقی مانده است؟
11ــ جدول زیر را کامل کنید.

نمونه معمارینمونه آثار هنری مهمدوره

………
1ــ ………

2ــ آجر لعاب دار
………

آشوری
ـ  نقش برجسته 1ـ

2ــ ………
کاخ
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فصل سوم

هنر مصر

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

1ــ عوامل زیست محیطی مؤثر بر هنر مصر را نام ببرد.
2ــ خصوصیات هنر مصر را شرح دهد.

3ــ  لوح نارمر را شرح دهد.
4ــ روش ساخت مقبره ها را در دوره سلسله های اولیه شرح دهد.

5  ــ اهرام سه گانه را توضیح دهد. 
6  ــ اصول پیکره سازی مصری را بیان کند.

7ــ هدف از ساخت تندیس برای مردگان را بیان کند. 
8  ــ موضوع کتاب مردگان را بیان کند.

    راهنمای نقشه

مناطق و آثار باستانی مصر
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1ــ طبیعت و تاریخ 

یک مورخ یونانی1 مصر را هدیه ای از رود نیل نامیده، زیرا سرزمین مصر تقریباً بدون باران 
است. سطح آب رود نیل که همچون شریان حیاتی مصر است، در فصول مختلف سال به طور منظم 
باال و پائین می رود و این تغییرات تأثیر زیادی در فرهنگ، مذهب و هنر مصری ها داشته است. یکی 
از دالیل ثبات تمدن و هنر مصر در طی ادوار مختلف همین تغییرات فصلی سطح آب است. تاریخ 
مصر باستان از زمانی آغاز می شود که آنها خط را حدود 3100 پیش از میالد ابداع کردند. مورخان 

تاریخ مصر را به سلسله های اولیه، قدیم، میانه و جدید تقسیم می کنند.

2ــ میراث هنر مصر

 مصریان باستان میراث هنری ارزنده ای از خود به یادگار گذاشتند که با هنرهای دیگر تمدن های 
برای  و  می کردند  منعکس  آثارشان  در  را  زندگی  خوب  جلوه های  همیشه  آنها  دارد،  تفاوت  جهان 
بعدی و توصیفی  آنها دو  برجسته  نقوش  و  نقاشی ها  از رنگ  استفاده می کردند.  پیکره ها  زنده نمایی 
است. طبق سنت آنها، پیکره باید از بهترین زاویه نمایش داده شود. از این رو در نقاشی های افراد 
مهم، سر با نمای نیم رخ، اما چشم ها و شانه ها از روبرو، سینه ها از نیم رخ، کمر و کفل در نمای سه رخ، 
و پـاها از نیم رخ و در حالتی آرام و با وقـار نشان داده شده اند، ولی افراد فرودست پرتحّرک و زنده 
هستند. هنـر مصری هنـر محافظه کار، ایستـا و بـا دوامی است که در طول تـاریخ خود یکسان مانده 
است. هنـر مصری به خاطر استفاده آگاهانه از هندسه در معماری، شیوه تندیس سازی، خوشنویسی 
)خط هیروگلیف، تصویر1(، ساخت تاالر های ستون دار بر تمدن های یونان و روم و دیگر تمدن های 

خاورمیانه تأثیر گذار بوده است. 

1ــ هرودوت

تصویر1ــ خط تصویری هیروگلیف،  مقبره رامسس اول، 1290 پیش از میالد، مصر
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3ــ تاریخ هنرسلسله های مصر

 سلسله های اولیه
در ساخت  و  نقاشی شکوفا شده  و  تندیس سازی  هنر حجاری،  اولیه،  با شروع سلسله های   
مصنوعات هنری، قواعدی پایه گذاری شد، بطور مثال در حجاری و تندیس سازی همیشه پای چپ 
جلوتر است. مهمترین اثر هنری این دوره که برای شناخت خصوصیات هنر مصر مناسب است یک 
لوح سنگی است که به شاه نارمر1   نسبت داده می شود. نقش کنده کاری شده  در دو سوی این لوح 

به یک رویداد سیاسی اشاره دارد و گویای اتحاد مصر علیا و سفلی توسط نارمر است )تصویر2(.
شکل  مستطیل  حفره های  به صورت  را  مقبره ها  یافت.  اهمیت  مقبره  ساخت  دوره  این  در 
می ساختند و متوفی را داخل آن قرار داده و روی آن را با سقف چوبی پوشانده و درون آن هدایا و لوازم 

زندگی برای جهان بعد از مرگ قرار داده و سطوح داخلی آن را با نقاشی و حجاری تزیین می کردند.

 سلسله های قدیم
را  مقبره ها  بزرگ ترین  او  و جانشینان  می شود  آغاز  پادشاهی زوسر  با  قدیم  هنر سلسله های   
ابوالهول3  مشهور  تندیس  )تصویر3(.  ساختند  جیزه  منطقه  در  دارند،  شهرت  گانه2  سه  اهرام  به  که 
)پدرترس( نگهبان هرم ها با سر انسان و بدن شیر، در نزدیکی آن قرار دارد )تصویر4( .بدنه این هرم ها  

با سنگ های صاف ساخته شده و اتاق تدفین در داخل آن  قرار دارد.

Narmer ــ1
2ــ اهرام سه گانه شامل خئوپس )خونو(، ِحِفرن )خفرع( و میکرینوس )منکورع( می باشد.

3ــ ابوالهول موجود ترکیبی به عنوان نگهبان و بزرگ ترین پیکره محسوب می شود.

تصویر2ــ  لوح سنگی) پشت و رو( منسوب به نارمر، حدود 3100 
پیش از میالد، بلندی 62 سانتی متر، موزه مصر، قاهره
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تصویر3ــ اهرام ثالثه، جیزه، بین2570 تا2500 پیش از میالد

هرم  نمای  و  )ابوالهول(  شیر  ــ  انسان   تندیس  تصویر4ــ 
خئوپس در پشت، جیزه، مصر، حدود2530پیش از میالد

شاعرانه  و  حماسی  حالتی  دوره  این  هنر 
دارد و در کلیه زمینه ها به اوج می رسد. آثار هنری 
بر  اساس یک طرح از پیش تعیین شده ساخته شده و 

قواعد هندسی به دقت در آن رعایت می شد.
تندیس های این دوره در نگاه اول خشک و بی روح  جلوه می کنند اما باید توجه داشت که در 
نظر مصریان زیبایی امری باطنی است. آنها برخالف یونانی ها به زیبایی ظاهری توجه نداشتند و هدف 
آنها ایجاد نظم، استقامت و روح ابدی در مواد جامد و بی روح بود. در مصر، هنر تندیس سازی مانند 
دیگر هنرها جنبه مذهبی داشت. مصریان به زندگی ابدی در جهان بعد از مرگ باور داشتند و معتقد 
بودند که روح در موقع مرگ، بدن را ترک و در جهان دیگر مجددًا در جسم متوفی حلول می کند و 

چون جسم انسان فانی است، مصریان برای متوفی پیکره ای بدلی از جسمی سخت 
)معموالً سنگ خارا( می ساختند تا روح که در نزد مصریان »کا« نام داشت در جسم 
بدلی حلول کند و در جهان دیگر به حیات خود ادامه دهد. هنرمندان مصری در 
نام وی  تندیس  برای شناخت صاحب  اما  نمی کردند  تندیس ها شبیه سازی  ساخت 
تندیس های  اکثرًا مکعبی و استوانه ای است.  تندیس ها  را می نوشتند. شکل کلی 
ایستاده در حالت خبردار و پای چپ مردان همیشه در جلو پای راست قرار دارد 
از هم فاصله دارند و معموالً  یا کمی  به هم چسبیده و  پاهای زنان   اما  )تصویر5 ( 

باالتنه دقیق تر ساخته می شد. 
در این زمان، تندیس سازی به اوج خود می رسد. پیکره کاتب نشسته از آثار 
برجسته این زمان است، که سیمایی بسیار زنده و جاندار دارد و آماده شنیدن مطالب 

برای نوشتن است )تصویر 6(. 
رخ  تمام  و  رخ  نیم  ترکیب  به صورت  نقاشی های مصری  و  برجسته ها  نقش 
اجرا می شدند )تصویر 7(. هنرمندان مصری مانند میانرودانی ها در جانورنگاری از 
طبیعت گرایی پیروی می کردند که نمونه برجسته آن غازهای ِمُدم 1  است )تصویر8(.

Meidumــ1

تندیس چوبی، حدود  تصویر 5  ــ 
1950 پیش از میالد، سلسله های 

قدیم

تصویر6   ــ کاتب نشسته، سنگ آهک، بلندی 53 سانتیمتر، 
موزۀ  میالد،  از  پیش   2500 حدود  قدیم،  پادشاهی  دورۀ 

لوور، پاریس
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 سلسله های میانی و جدید
با  اما  نیامدند  به وجود  گذشته  چون  آثاری  میانه  سلسله های  دوره  در 
شروع سلسله های جدید شکوه تازه ای در هنر به وجود می آید و باید این عصر 
را دوره طالیی معبد سازی تلقی کرد یکی از یادمان های برجستٔه این دوره معبد 

»َحت ِشپ سوت«1  در دیرالبحری است ) تصویر 9(.
بسیار   3 آمون  عنخ  توت  2و  اخناتون  دوره،  این  حاکمان  از  تن  دو 
مشهور هستند. اخناتون تالش می کرد از محدودیت های سنتی بکاهد و در 
پی این تالش، هنرمندان نیز از آزادی محدودی برخوردار شدند و آثاری را 
خلق کردند که در آنها واقع گرایی و طبیعت گرایی به چشم می خورد که نمونه 
آن سر اخناتون است )تصویر10(. اما شهرت توت عنخ آمون به دلیل مقبره 
اوست که دست نخورده کشف شد. در ماسک طالیی روی صورت او آزادی 
سلسله های  آثار  دیگر  از   )تصویر11(.  می خورد  به چشم  حالت  و  حرکت 
جدید، نقاشی های دیواری درون مقبره هاست. نقاشی های دیواری، نقوش و 
نوشته های روی کاغذ پاپیروس4و بدنه تابوت، مراحل زندگی بعد از مرگ را 

Hatshepsut ــ1
Akhenaten ــ2
Tutankhamun ــ3

4  ــ پاپیروس) Papyrus ( نوعی گیاه و از انواع گیاه نی به شمار می رود که مصری ها از آن کاغذ می ساختند.

داخل  دیواری  نقاشی   ، میالد.  از  پیش  حدود 2550  چهارم،  ، سلسله  مدم  غازهای  تصویر8  ــ 
مقبره، بلندی تقریبًا 45 سانتی متر، موزه مصر، قاهره

تصویر 9 ــ معبد حت شپ سوت در دیر البحری، حدود 1480 پیش 
از میالد

تصویر٧ــ  بزرگ زاده مصری، حدود 2750 پیش از میالد، نقش 
برجسته روی چوب، بلندی 114 سانتی متر، موزه مصر، قاهره
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نشان می دهند که مجموعٔه آن به نام کتاب مردگان شهرت یافته است )تصویر12(.
آخرین فرمانروایان قدرتمند مصر، رامسس دوم و سوم هستند که بار دیگر مصر را به اوج قدرت 
رساندند. یادگار برجسته معماری عهد آنها کاخ ها و معبد آمون در االقصر  است که دارای سر در، 

تاالرهای ستوندار و حیاط است )تصویر13 و 14(. 

 26 ارتفاع  جدید،  سلسله های  اخناتون،  سر  تصویر10ــ 
سانتی متر، 1340پ.م، برلین

ارتفاع  آمون،  عنخ  توت  تابوت  زرین  ماسک  تصویر11ــ 
54 سانتی متر، 1325پ.م، موزه قاهره، مصر

تصویر12ــ بخشی از کتاب مردگان، نقاشی 
از میالد،  پیش  مقبره، 1390  داخل  دیواری 

سلسله های جدید

تصویر١٤ــ تزئینات معماری، معبد آمون، کارناک، تصویر13ــ ستون های معبد رامسس دوم، حدود 1260پ.م
حدود ١٤٥٠ پیش از میالد
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جدول تاریخ سلسله های مصر

 دوره فترت سوم،
سلسله 21 تا 24

سلسله های جدید، 
سلسله 18 تا 20

دوره فترت دوم، 
سلسله 13 تا 17

سلسله های میانه، 
سلسله 11 تا 12

دوره فترت اول ، 
سلسله 9 تا 10

سلسله های قدیم، 
سلسله 3 تا 8

سلسله های عتیق، 
سلسله 1 و 2

دوره پیش از 
سلسله ها

3100ــ5500 پ.م2707ــ3100 پ. م2170ــ2707 پ.م2020ــ2170 پ.م1793ــ2119 پ. م1550ــ1793 پ.م1069ــ1550 پ.م714ـ1069 پ.م

آنها  تزئینی  آثار  اغلب  موضوع  و  بودند  توانا  هم  تزئینی  هنرهای  و  زیورسازی  در  مصری ها 
برگرفته از گیاهان کنار رود نیل به ویژه نیلوفر و پاپیروس بود )تصویر 15(.

تصویر1٥ــ گوشوارۀ طال و سنگ های 
قیمتی، مقبره توت عنخ آمون

ارزشیابی

1ــ تغییرات فصلی رود نیل چه تأثیری بر هنر مصر داشت؟
2ــ مصری ها در چه مواردی بر تمدن های دیگر  تأثیرگذار بودند؟

3ــ لوح نارمر بیانگر چه موضوعی است؟
4ــ خصوصیات تندیس های مصر چه بود؟ 

5  ــ مصری ها برای چه منظوری برای افراد متوفی تندیس می ساختند؟
6  ــ تندیس کاتب نشسته دارای چه خصوصیاتی است؟

7ــ اخناتون چه تأثیری بر هنر مصر داشت؟
8  ــ موضوع نقاشی های کتاب مردگان چیست؟  

9ــ معبد حت شپ سوت در کدام سلسله ساخته شده است؟
ب( دوره اولیه  الف( پیش از تاریخ  

د( دوره میانی و جدید ج( دوره قدیم   
10ــ یادگار برجسته دوره رامسس دوم و سوم چه بود؟
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فصل چهارم

هنر اژه و یونان

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ نقش هنر اژه ای را در هنر یونان بیان کند.

2ــ  ویژگی های هنر اژه ای را توضیح دهد. 
3ــ علت رشد هنر  یونان را شرح دهد.

مناطق باستانی اژه و یونان

راهنمای نقشه
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دوره  دریایی،  جانور  نقش  با  سفال  تصویر1ــ 
میسنی، حدود 1400 پیش از میالد، موزه پرگامون

4ــ ویژگی شیوه هندسی را شرح دهد.
5  ــ ویژگی های هنر شیوه باستانی را توضیح دهد.

6ــ خصوصیات هنر پیکره سازی کالسیک را شرح دهد.
7ــ ویژگی هنر دوره هلنی را شرح دهد.

1ــ هنر اژه ای

تمدن اژه ای به دست مردمانی به نام مینوسی ها1 و میسنی ها2 شکل گرفت. مردم اژه بعد از گذر 
از دوره نوسنگی، وارد عصر شهرنشینی شدند و به سرعت به مدارج شهرنشینی پیشرفته ای رسیدند. 
دو  این  تجارب  انتقال  و  و مصر، در جذب  میانرودان  با  تجاری  و روابط  نزدیکی  به دلیل  مینوسی ها 
تمدن به سرزمین خود و انتقال آن به یونان نقش مهمی داشتند. در حدود 1400 پیش از میالد زندگی 

شهرنشینی در جزیرٔه ِکِرت به اوج خود رسید. 
اندکی بعد میسنی ها، ساکنان جنوب یونان، ِابتکار عمل را به دست گرفتند و جانشین مینوسی ها 
شدند. این اقوام همزمان با شکل گیری تمدن یونان به خاموشی گراییدند. اژه ای ها در شکل گیری تمدن 
یونان نقش مهمی را ایفا کردند. امروزه بخشی از میراث هنری آنها چون آثار معماری، قبور سنگی، 
انسانی  تندیس های   .)1 )تصویر  آشکار شده اند  منقوش  سفال های  و  دیواری  نقاشی  تندیس سازی، 
ساده و از شکلی هندسی و زاویه دار برخوردارند و نقاشی دیواری آنها نیز تنوعی از شکل های ساده 
هندسی تا طبیعت گرایی را نشان می دهند، در برخی از آثار هنری آنها شادی، شوخ طبعی و حرکات 
موزون دیده می شود  )تصویر2(. هنر اژه ای با وجود تأثیرات شرقی از شخصیتی مستقل و نوظهور 

برخوردار است.

1ــ minoan/minoans. مینوسی ها ساکنان جزیره ِکِرت)Cret( و جزایر سیکالد )Ćyclades( در دریای اژه بودند. این دریا بین 
یونان  و ترکیه )آسیای صغیر( قرار دارد.

2ــ Myceneaean، ساکنان جنوب یونان

نقاشی  مینوسی،  هنر  تصویر2ــ 
دیواری، صحنۀ گاو بازی، حدود 
1500پیش از میالد، ارتفاع 60 
سانتی متر، موزه هراکلیون، کِِرت
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2ــ هنر یونان

 سرزمین و مردم یونان
یونان نام سرزمین و کشوری به شکل شبه جزیره ای نامنظم و با جزایر بزرگ و کوچک  در 
جنوب شرقی اروپا است. نخستین مردم شناخته شده ای که وارد خاک یونان شدند، میسنی ها بودند. 
اندکی بعد مردم  دیگری که به زبان یونانی سخن می گفتند و  از شمال یونان وارد این سرزمین شدند، با 
میسنی ها در آمیختند و کم کم بر جزایر و سواحل دریای اژه و آسیای صغیر مسلط و به تدریج تمدن 
یونان را بنا کردند. در میان اقوام یونانی، دوریسی1 ها و ِایونی2 ها مشهور هستند. دوریسی ها درخاک 
اصلی یونان و ایونی ها در جزایر و سواحل آسیای صغیر ساکن شدند و با تمدن های خاورمیانه ارتباط 

داشتند.
یونان در زمانی کوتاه به یکی از تمدن های بزرگ جهان تبدیل شد. آب و هوای مساعد، فراوانی 
منابع طبیعی، راه های امن دریایی، نزدیکی به تمدن های مصر و میانرودان، روح آزادی خواهی،  نداشتن 
حاکمان مستبد و داشتن روحیه بازرگانی از عوامل مؤثر در رشد سریع تمدن یونان در مقایسه با دیگر 

تمدن های کهن بود.

 شیوه یا دوره های هنر یونان
هنر یونان ازآغاز تا انجام  به چهار شیوه3 یا دوره، هندسی، 
شیوه  در  آن  اوج  و  می شود  تقسیم  هلنی  و  کالسیک  باستانی، 

کالسیک متجلی می شود.
مرحله  آن  به  که  هندسی  شیوه  هندسی:  شیوه  دورۀ   
شکل گیری تمدن یونان نیز می گویند، از 1100 تا 800 سال پیش 
از میالد به طول انجامید. یونانی ها از حدود 800 پیش از میالد با 
سرعتی شگرف در تاریخ ظاهر و  در 776 پیش از میالد، نخستین 
بازی های المپیک4 را برگزار کردند و این زمان، آغاز تاریخ مستند 

یونان است.
هنر این دوره، شامل سفالینه هایی با نقوش هندسی، جانوری 
و انسانی است. تصاویر انسانی و جانوری ساده و به شکل هندسی 

روی سفال ها نقاشی می شد )تصویر3(.

     Doric ــ1
 Ionic ــ2

3  ــ به شیوه هندسی، دوره شکل گیری و به شیوه باستانی، دوره خاور مآبی نیز گفته می شود.
4ــ  المپیک  برگرفته  از نام  دشت المپیا است که یونانی ها در این محل هر چهار سال یک بار جشن و مسابقه برگزار می کردند.

تصویر 3ــ  شیوه هندسی، مراسم سوگواری، نقاشی روی ظرف سفالی، سده هشتم 
پیش از میالد، موزه متروپولیتن
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مهمترین اتفاق در این دوره، نگارش دو حماسه ایلیاد1 و ُادیسه2 توسط هوِمر3 بود که داستان های 
این دو حماسه، موضوع نقاشی های روی سفال ها بود.

 دورۀ باستانی: دومین شیوه هنری یونان، شیوه باستانی4 یا خاورمآبی نام دارد. در آغاز 
این شیوه، یونانی ها از طریق رفت و آمد های تجاری با تمدن و هنر سرزمین های میانرودان و مصر آشنا 
شدند و در فاصله 725 تا 650 پیش از میالد بخش بزرگی از هنرها و افکار تمدن های خاورمیانه را 
جذب و آنها را با شیوه هنری خود هماهنگ و شیوه باستانی را به وجود آوردند. این شیوه یکی از 
مراحل مهم تکامل هنر یونان است. نقاشی ها و تندیس های شیوه باستانی جاندار، باحالت، پر جنبش و 
از تازگی و سر زندگی برخوردارند. در این دوره، سفالینه ها از نظر ساخت ظریف تر شدند و صحنه های 
زیبایی از تاریخ افسانه ای و زندگی روزمره مردم بر روی سفال ها با رنگ سیاه بر روی زمینه سرخ 
)نقاشی سیاه گون( نقاشی می شد. سفالگران این دوره  به اندازه نقاشان به کار خود افتخار می کردند و 
نام خود را روی سفال ها می نوشتند )تصاویر 4 و 5(. در تندیس سازی از سنگ برای آفرینش پایدار 
استفاده شد، یونانی ها در آغاز نه تنها روش کنده کاری روی سنگ را از مصری ها یاد گرفتند بلکه، 
از سنت تندیس سازی آنها یعنی حالت ایستادن با پای چپ به جلو و یک پارچگی و مکعب نمایی قالب 
بدن نیز متأثر شدند، با این تفاوت که تندیس ساز یونانی تالش می کرد تمام جزییات بدن را نشان دهد و از

Iliade ــ1
Odise ــ2
Homer ــ3
ـ  4 Archaic ـ

بر روی سفال، صحنۀ پیشکش قربانی، حدود 550 پیش  نقاشی سیاه گون  تصویر 4  ــ 
از میالد

،کور  کوزه(  سفال)گردن  روی  بر  گون  سیاه  نقاشی  تصویر5  ــ 
کردن پولوفموس، 675 تا 650 پیش از میالد، موزه الئوسیس
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تصویر6 ــ تنـدیس ِهرا، سنگ مرمر، 
ـ 560 پیش از میـالد،  حـدود570 ـ

موزه لوور

سنگ، نقشی جاندار و تأثیرگذار به وجود آورد. تندیس های یونانی هوشیار و هیجان زده و سرشار از 
جنبش و با نگاه مستقیم هستند. یکی از این نمونه ها، تندیس زنانٔه الهه ِهرا1 است که ضمن شباهت به 
تندیس های مصری، دارای شکوه و وقار و روح است و جامه اش، تندیس را جاندارتر و زنده تر کرده 

است )تصویر6(.
در دورٔه باستانی معماری معابد سنگی نیز به سرعت رشد کرد. معابد یونانی اغلب به طرح مربع 
با سقف شیروانی مانند و دورستونی هستند و نمای باالی ورودی ساختمان، شکلی مثلث  مستطیل 
مانند دارند که به آن سنتوری می گویند. یونانی ها از حجاری، نقاشی و تزئینات معماری بنا های مصری 
ایجاد نقوش برجسته  به حجاری و  اقدام  نمای سنتوری ها  تنها در  آنها  اما  بودند.  آگاه  و میانرودانی 

می کردند )تصویر 7(.

 دورۀ کالسیک: سومین شیوه یا دوره هنر یونان، کالسیک2 نام دارد که اوج هنر یونان 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  اروپا  نقاشی  و  تندیس سازی  معماری،  در  آن  تأثیر  به خاطر  و  است 

است. 
اساس هنر یونان در این دوره، نظم، تناسب و هماهنگی در جزء و کل، سادگی و استحکام، 
قرینه سازی ماهرانه، تعادل و توازن، غلبه عقل بدون فنا کردن احساس است. نماها و شکل ستون ها 
عهد  تندیس های  و  اند  توجه  مورد  جهان  معماری  در  هم  امروز  تا  حتی  دوره  این  ستون های  سر  و 

کالسیک، هنوز جزء عالی ترین نمونه های هنر تندیس سازی در جهان هستند. 
هنر عهد یونان زمانی به کمال دست یافت که آزادی آرمانی در جامعه یونانی تحقق یافت و هنرمند 
بزرگترین  آثار خود مجسم سازد. شیوه کالسیک  در  را   و طبیعت  توانست احساس، عقل  یونانی 

ارمغان هنر یونان به هنر غرب است. 

ـ  1   در اساطیر یونان نام الهه ازدواج است Hera ـ
2ــ واژه کالسیک )Classic( برای هنر یونان و روم به معنی کامل است.

تصویر 7  ــ  طرح خطی معبد ِدلفی، شیوه دور یک، 520 سال پیش از میالد

سنتوری

پلکان

ستون
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در طول دوره کالسیک، هنرمعماری، نقش برجسته سازی، تندیس سازی و نقاشی نیز پیشرفت 
زیادی کرد. سمبل معماری کالسیک معبد پارِتنون1 است که به شیوه دوریک2 یا دوریسی ساخته شده 
و تناسب و هماهنگی در جز و کل، ظرافت، دقت و استحکام به زیباترین شکل ممکن در آن جلوه گر 
شده است )تصاویر8 و    9(. شیوه هنری دوریک جدی، سنگین و نیرومند است و شیوه ایونی، نرم و 

دلپذیرتر است.

در این دوره  ساخت تئاتر یا تماشاخانه سر گشاده 
شکل  به  ساختمان  نوع  این  بود.  رایج  شهر ها  اغلب  در 
نیمکت های  از  ردیف هایی  با  تپه ها  شیب  در  ـ  دایره  نیم ـ
سنگی و محل نمایش به شکل دایره یا نیم دایره در مقابل  

نیمکت ها ساخته می شد )تصویر10(. 
ستون ها  تنوع  یونانی  معماری  زیبایی های  دیگر  از 
است. یونانی ها در ساختمان ها از سه نوع سر ستون به نام های 
دوریک )برخاسته در خاک اصلی یونان( و ایونی )برخاسته 
در سواحل اژه و آسیای صغیر( و کرنتی٤ یا قرنتی)ترکیبی از 

این دو نوع( استفاده می کردند )تصویر11(.

.Parthenon ــ1
2ــ دوریک )Doric ( یا دوریسی نام مردم سرزمین مرکزی یونان بود و آثار هنری آنها به این نام خوانده می شود تا از آثار هنری 

یونانی های ساکن سواحل آسیای صغیر و دریای اژه )ِایونی ها( باز شناخته شود.
 Miletos ــ3
 Corinthian ــ٤

ـ  4٣٢ پیش از میالد، آتنتصویر 8  ــ نقاشی، چگونگی ساختن معبد پارتنون تصویر 9ــ معبد پارتنون، نمای غربی، 4٤٨ـ

تصویر 10ــ نمای یک تئاتر، میلِتوس٣، نزدیک ازمیر،ترکیه
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تندیس سازان این دوره با شناخت اندام انسان، با سنگ و فلز به ساخت 
تندیس پرداختند و تا مراحل تکمیل جزییات و حرکات بدن پیش رفتند و به نمای 

روبرو اهمیت دادند.
حالت  که  است  این  مجسمه ساز  هدف  دیسک پران،  مشهور  تندیس  در 
خاصی از آرامش را در بدن انسان نشان دهد و چهره نیز بیان کننده وقار و تفکر 
و خویشتنداری باشد )تصویر12(. از دیگر آثار برجسته، تندیس مفرغی ِزئوس1 
در حال پرتاب نیزه است، در این تندیس، بدن حالتی پهلوانی دارد و حالت پرتاب 
به خوبی نشان داده شده است. تندیس سازان یونانی تالش می کردند که تصویری 
نیز  مزار  سنگ  ساخت  دوره،  این  در  )تصویر13(.  دهند  ارایه  انسان  از  آرمانی 
مورد توجه بود. از نمونه های برجسته سنگ مزار ِهِگُسو2 است، نقش متوفی و 
خدمتکارش بسیار هماهنگ و حالت اندوه در نگاه خدمتکارش به خوبی منعکس 
است )تصویر14(. در نقوش برجسته، ژرف نمایی در تندیس ها و نمایش حالت های 
بدن، مورد توجه قرار گرفت و از پارچه و لباس برای نمایش عمق و پرکردن فضا 
استفاده شد. در این دوره کمابیش نقاشی دیواری نیز مورد توجه بود که از ویژگی 

آنها توجه به عمق نمایی بود.

1  ــ زئوس ) Zeus( ، خدای آسمان
)Hegeso ( 2ــ ِهِگسو

تصویر11ــ ستون های یونانی

تصویر 12ــ دیسک پران، کپی مرمرین رومی از روی 
اصل مفرغی، حدود450 پیش از میالد، موزه روم

تصویر 13ــ )دو تصویر سمت چپ( تندیس مفرغی  زئوس،  حدود 460 پیش از میالد، موزه آتن

دوریک ایونیک  کرنتی  
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به آسیا و تصرف بخش هایی از خاورمیانه، سبب گسترش   دورۀ هلنی1و2: حمله اسکندر 
تمدن و هنر یونان از راه آسیای صغیر )ترکیه( به سوی شرق )سوریه، مصر، ایران تا مرزهای هندوستان( 
شد. در این دوره، هنر یونانی در سرزمین های تصرف شده با هنرهای محلی آمیخت و آثاری متأثر از 
هنر یونانی و سبک های محلی به وجود آمد که به سبک هلنی شهرت یافت. در ساخت کاخ ها، معابد 
و مقابر، از شکوه و جالل معماری شرقی استفاده می شد. در تندیس ها، شبیه سازی  مورد توجه قرار 
را  انسان ها  احساس  و  کرده  توجه  عادی  انسان های  زندگی  واقعیت های  به  سازان  تندیس  گرفت. 
به شکل هیجان، حسرت، نگرانی، رنج، خودخواهی و پیروزی در تندیس ها مجسم می کردند. تندیس و 
آرامگاه  ماوسولوس3 در غرب آسیای صغیر 4 و یک سر مفرغی بیان گر شیوه هلنی است )تصاویر 15 
و 16(. در دوره هلنی، سبک کالسیک در سرزمین اصلی یونان متوقف نشد و ادامه یافت. تندیس 
الهه پیروزی نمونه ای از آثار با ارزش کالسیک در  دوره هلنی است. این تندیس با بال های گشوده

1ــ  واژه هلن یا هلنی) Hellen(  نام دیگر کشور یونان است.
2ــ دوره هلنی از زمان حمله اسکندر به آسیا تا زمان تسلط روم بر یونان گفته می شود.

Mausolus ــ3
Halicarnassus ــ4

 150 ارتفاع  ازمیالد،  پیش   410 حدود  ِهِگسو،  قبر  سنگ  14ــ  تصویر 
سانتی متر، موزه آتن



41

تصویر 15ــ پیکره ماوسولوس، سنگ 
مرمر، حدود 351 پیش از میالد، موزه 

بریتانیا

 80 حدود  دلوس،  از  مفرغی،  سردیس  16ــ  تصویر 
پیش از میالد، موزه ملی آتن

تصویر 17ــ الهه پیروزی، سنگ مرمر، حدود 190 پیش از میالد، 
ارتفاع 240 سانتی متر، موزه لوور

بر دماغه کشتی است و حالت فرود بسیار زنده، هیجان انگیز و متعادل است و شکل  در حال فرود 
برخورد نسیم دریا در موقع فرود در چین های لباس نشان داده شده است )تصویر17(.
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جدول گاهنگاری یونان
آثار دوره              زمان )پیش از میالد(     

1100ــ2600  سیکالد   
  

1500ــ2000  مینوسی   
 

1100ــ1600   میسنی   
 
 

700ــ1100  شیوه هندسی   
 

480ــ700  خاور مآبی و شیوه باستانی   

400ــ480  کالسیک   

0ــ400  هلنی   

ای
اژه 

هنر 
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ارزشیابی
1ــ تمدن اژه در چه مناطقی شکل گرفت ؟

2ــ هنر اژه ای دارای چه ویژگی هایی است؟
3ــ چه عواملی در رشد سریع تمدن یونان مؤثر بود؟

4ــ هنر یونان دارای چه شیوه هایی بود؟
5  ــ شیوه هندسی هنر یونان دارای چه خصوصیاتی بود؟

6  ــ چرا به دومین دورٔه هنر یونان خاورمآبی می گویند؟
7ــ شیوه خاورمآبی یا باستانی دارای چه خصوصیاتی است؟

8  ــ ساختمان معابد یونانی دارای چه ساختاری است؟
9ــ تندیس سازی دوره کالسیک دارای چه ویژگی هایی است؟

10ــ شیوه هلنی از آمیزش چه هنرهایی به وجود آمد؟
11ــ درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

الف( هنر کالسیک هم زمان با آغاز تاریخ مستند یونان است.
ب( تماشاخانه های یونان به شکل نیم دایره در شیب تپه ها ساخته می شد.

ج( تندیس الهه پیروزی نمونه ای از آثار با ارزش کالسیک در دوره هلنی است.
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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ نقش تمدن یونان را در شکل گیری تمدن اتروسک بیان کند.

2ــ ویژگی های معماری اتروسک را توصیف کند.
3ــ تندیس های تدفینی اتروسک ها را شرح دهد.

4ــ زمینه های پیدایش هنر روم را شرح دهد.
5  ــ ارتباط هنر روم و یونان را بیان کند.

6  ــ انواع بناهای رومی را نام ببرد.
7ــ ابتکارات رومی ها را در معماری ذکر کند.

8ــ ویژگی اصلی تندیس ها و نقوش برجستٔه رومی را شرح دهد.
9ــ هنر نقاشی و موزائیک سازی رومی را شرح دهد.

فصل پنجم

اتروسک و روم باستان
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1ــ اتروسک

اتروسک ها1 از اقوام ساکن در ناحیه مرکزی ایتالیا )توسکانی امروز( بودند که در اواسط هزاره 
از  آنها  یونانی  به گفته هرودت2 مورخ  بنا  بودند،  داده  را تشکیل  از میالد دولت شهر هایی  پیش  اول 
لیدی واقع در آناتولی به سرزمین ایتالیا مهاجرت کرده بودند. اتروسک ها با شهرک هایی که یونانی ها 
و فینیقی ها3 در سواحل جنوبی ایتالیا برپا کرده بودند، داد و ستد داشتند و با برخورداری از هنر و 
فرهنگ این دو ملت، فرهنگ شکوفایی را در سده های ششم و پنجم پیش از میالد پدید آوردند. در 
پایان سده ششم پیش از میالد مردمان ساکن منطقه ای که شهر روم مرکز آن بود، بر علیه اتروسک ها 
شوریدند و اعالم استقالل کردند و به تدریج بر قلمرو ایشان مسلط شدند و در سده سوم پیش از میالد 
قلمرو اتروسک ها به جزئی از قلمرو کشور نوظهور تبدیل و هنر و فرهنگ اتروسک ها در فرهنگ روم 

ادغام شد.
هنر  بلکه  نکرده،  استفاده  یونانی  سرمشق های  از  فقط  هنر  در  اتروسک ها  اتروسک:  هنر 
خاص خود را نیز خلق کردند. هنر و معماری آنها ساده و روستایی مآب است، اما برخی از آثار آنها 
ایوانی ستون دار و سقفی  با  به شکل مربع ساده ای  آنها  بسیار هنرمندانه ساخته شده اند. نقشه معابد 
بلند ساخته می شد و بر لبه بام تندیس های از جنس ِگل  شیروانی مانند بود که بر روی سکویی نسبتاً 

پُخته قرار می دادند )تصویر1(. 
از دیگر ویژگی معماری آنها استفاده از تاق های گهواره ای در ورودی شهر ها بود که روش 
شد  رومی ها  معماری  برای  الگویی  بعدًا  تاق  نوع  این  بودند.  فراگرفته  یونانی ها  از  را  آن  ساخت 

)تصویر2(. از ابتکارات دیگر آنها، ایجاد خیابان های عمود بر هم بود. 

Etruscanــ1
Herodotusــ2
)لبنان امروزی( Phoenician ــ3
Volterraــ4

تصویر2ــ دروازۀ  شهر ولتررا٤، حدود سده سوم پیش ازمیالدتصویر 1ــ ماکت یک معبد اتروسکی
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به شکل  را  تابوت ها  و  می کردند  استفاده  تندیس سازی  هنر  از  تدفین  در 
و  قرار می دادند  آنها  را روی  متوفی  تندیس  و  پُخته می ساختند  از گل  و  نیمکت 
تندیس دلنشین زن و شوهری  آنها  از  آمیزی می کردند. یکی  آنها را رنگ  سپس 
است که نگاهی شاد، سر زنده و امیدوارانه از زندگی در دنیای پس از مرگ دارند 
)تصویر3(. مقابر آنها به شکل اتاق و دارای تاقچه هایی در پیرامون بود، سطوح بین 
تاقچه ها را با نقاشی هایی بسیار طبیعت گرایانه تزیین و شور و نشاط زندگی روزمره 

را در آنها منعکس می کردند.
تندیس سازی  برجستٔه  آثار  از  آپولون  شده  آمیزی  رنگ  سفالی  تندیس 
اتروسک ها است که شکوه این خدای قهرمان را به خوبی نشان می دهد )تصویر4(.

نمونه  که  بودند  توانا  نیز  مفرغی  اشیای  و  تندیس  ساخت  در  اتروسک ها 
مشهور آن، تندیس مفرغی ماده گرگی است که به عنوان نماد شهر روم شناخته شده 
است  داده  نشان  این گرگ  در چهره  را  و سرکشی  به خوبی خشم  هنرمند  است، 

)تصویر5(.
تا پیش از سده پنجم پیش از میالد، تندیس سازی اتروسک ها نشان دهنده 
را  ویژگی  این  یونان،  کالسیک  دوره  تأثیر  تحت  اما  نبود  واقعی  شخصیت های 

به دست آورد.  

تابوت از گل پخته، تندیس زن  تصویر 3ــ بخشی از یک 
و شوهر متوفی، حدود 520 پیش از میالد، موزه ملی ویالّ 

جولیا، شهر رم

حدود  پخته،  گِل  آپولون،  تندیس  تصویر4ــ 
ویالّ  ملی  ه  موز میالد،  از  پیش  ــ490   515

جولیا، شهر رم

تصویر٥   ــ ماده گرگ، مفرغ، حدود 5٨0 ــ500 پیش از 
میالد، موزه کاپیتالینو، شهر رم
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2ــ روم باستان

 تاریخ و سرزمین روم
رومی ها1 از اقوام التین بودند که در حدود 2000 سال پیش از میالد از اروپای شرقی به بخش 
مرکزی ایتالیا کوچ کرده بودند. آنها در آغاز به صورت دولت شهری تابع اتروسک بودند، اما در حدود 
سده ششم پیش از میالد، ابتدا بر اتروسک ها و سپس بر بخش هایی از اروپا، آسیای صغیر )ترکیه( و 
شمال افریقا مسلط شدند و کم کم تمام این نواحی به نام امپراطوری روم شناخته شد و حکومت آنها تا 

سده پنجم میالدی دوام داشت.
رومـی هـا از اتـروسک ها و یونـانی ها تمـدن شهری را آمـوختنـد و هنـر معمـاری، شهرسازی و 
تندیس سازی و نقاشی این دو قوم نقشی تعیین کننده در شکل گیری هنر آنها داشت. رومی ها هم در سواحل 
ایتالیا شهرک هایی ساخته بودند و از طریق این شهرک ها با فرهنگ و هنر یونان آشنا و به آن ارج نهاده و 

از آن ستایش می کردند.
رومی ها نه تنها هنرمندان و آثار هنری یونان را به کشور خود منتقل می کردند، بلکه از آثار آنها 
با هنر یونانی، اما از آن متمایز  با وجود شباهت ظاهری هنر رومی  کپی های فراوان تولید می کردند. 
است. رومی ها مردمی واقع گرا، خرد پیشه، عمل گرا و آینده نگر بودند و در جذب هنر دیگر ملل نیز 
سوریه  میانرودان،  ایران،  مختلفی چون  ملت های  و  اتروسک  هنر  و  فرهنگ  آنها  نداشتند.  تعصب 
و مصر را نیز جذب کردند که نمونٔه آن پذیرش آئین ایرانی ایزد مهر2 و ساخت معابد مهری در نقاط 

مختلف اروپا بود )تصویر 6(.
بدین ترتیب رومی ها هنر ملل مختلف را به خوبی با هم هماهنگ کرده و هنر خاص خود را پدید 

آوردند. 

1ــ نام روم یا ُرم ) Rom( از شهر رم گرفته شده و بنا به افسانه ای این شهر توسط رُومُولُوس ساخته شده است. رُوُمولُوس و ِرمُوس 
دو برادر بودند که توسط ماده گرگی بزرگ شدند.

2ــ ایزدمهر: ایزد آئین مهر است که در این آئین بر پیمان و درستی رفتار انسان ها تأکید فراوانی دارد.

تصویر6  ــ بازسازی معبد مهری، محراب، سده اول میالدی، ماینز، آلمان
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 هنر روم
و  با شکوه  در شکلی  که  است  معماری  رومیان  هنر  عالی ترین  معماری:   
آنها در ساخت  آنها بود.  براساس راه و رسم زندگی  آنها  عظیم ظاهر شد. معماری 
معابد، بناهای عمومی، حمام های پرتجمل )تصویر7(، استادیوم، میدان، بازار، کاخ، 

طاق نصرت، آمفی تئاتر، خانه های شخصی )ویال(، جاده، پل و آبراه توانا بودند.
قدیمی ترین بنای آنها معبد فورتُونا1 در شهر رم است که ستون های آن یونانی، 
سکوی بلند آن اتروسک و فضای داخلی آن وسیع است )تصویر 8(. فضای داخلی 
این معابد شامل هشتی ورودی، تاالر مرکزی و گنج  خانه است. در این معابد تندیس 

خدایان نگهداری می شد.
کلبه های  از  آن  مدور  طرح  که  است  سیبیل2  معبد  آنها  معابد  از  دیگری  نوع 
ِگرد روستایی روم و پلکان و نمای زیبای آن از معماری یونان الهام گرفته است. این 
بنا کم کم سرمشقی برای ساخت معابد ِگرد شد )تصویر 9(. معبد پانتئون3 )معبد همه 
خدایان( یکی از باشکوه ترین و عظیم ترین بنا هایی است که بنای اصلی آن به صورت 
مدور و گنبد دار ساخته شده و ورودی آن دارای رواقی ستون دار است )تصویر10(.

با آجر، گچ و سنگ های  نماسازی  بتن و  با  رومی ها روش ایجاد دیوار 
نازک را از شرقی ها فرا گرفتند و قادر شدند بنا های عظیم خود را با سرعت و 
ارزانی به انجام برسانند. از دیگر ابتکارهای آنها استفاده از تاق های گهواره ای یا 
قوسی در ورودی ها، پنجره ها و پنجره نما ها و پل ها و آبراه ها بود که آن هم ریشه 

شرقی داشت )تصویر11(.

Sibyle ــFortuna   2 ــ1
nimes ــPantheon.   4 ــ3

تصویر 7ــ بازسازی یک حّمام رومی

تصویر 9ــ معبد سیبیل، تیوولی،سده اول پیش از تصویر    8  ــ معبد فورتونا، سده دوم پیش از میالد، شهر رم. 
میالد، شهر رم

ـ    118 میالدی تصویر 10ــ معبد پانتئون شهر رم، 125ـ

تصویر11ــ آبراه و پل، 16 تا 20 پیش از میالد، شهر نیم4 درجنوب فرانسه
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یا تماشاخانه(  یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری رومی، ساختمان کولوسئوم1 )آمفی تئاتر 
سر گشادٔه شهر روم است )تصویر 12(.از ابتکارات دیگر معماری، ساخت تاالرهای دراز برای افزایش 
گنجایش جمعیت در معابد است. از دیگر مشخصه های معماری رومی ساخت تاق نصرت های یک یا 
سه دهانه بود که معموالً آنها را برای  تجلیل از امپراتوران پیروز در جنگ ها می ساختند )تصویر 13(.

Prima Porta ــColosseum    2 ــ1

تصویر 13ــ تاق نصرت کنستانتین، سده 4 میالدی، شهر رمتصویر12ــ کولوسئوم )استادیوم ــ تماشاخانه(، شهر رم،82 ــ70 پیش از میالد

تنـدیس سازان بیشتر در زمینٔه نقش برجسته و تک چهره فعال بودند و   تندیس سازی: 
آنها  یونانی را کپی می کردند. مهمترین دستاورد  برای ساخت تندیس های تمام قد اغلب مدل های 

تصویر 14ــ امپراتور ُاکتاوین، اهل پریماپورتا2، حدود 20 
موزه  سانتی متر،   200 حدود  بلندی  مرمر،   ، میالد  از  پیش 

واتیکان، رم

سنگ  میالدی،  دوم  سده  جوان،  مرد  تندیس  15ــ  تصویر 
مرمر، موزه کپنهاک
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واقع نمایی در تک چهره ها بود، از این رو آنها کمتر به صورتگری آرمانی یونانی ها توجه نشان می دادند. 
تابع  در تندیس سازی واقع گرایانه رومی، بازنمایی بدن نسبت به چهره، اهمیت کمتری داشت و غالباً 
نمونه های ثابت و یکسان بود. البته این شیوه همواره مطلوب همه دولتمردان نبود، به طور مثال در زمان 
یکی از امپراتورهای روم ُاکتاوین، سبکی ترکیبی شکل گرفت که هدف آن ارائٔه تمثالی خیال انگیز و 
آرمانی از فرد معین بود )تصویر 14(. به عبارتی هر امپراتور سلیقه خود را اعمال می کرد، بعضی طالب 

آرمان گرایی )کالسیک( یونانی و برخی طالب واقع گرایی دقیق بودند)تصویر 15(.
 نقوش برجسته: نقوش برجسته روی سنگ به دو گروه گزارشی )روایتی( و تدفینی تقسیم 
می شوند. یونانی ها در ثبت وقایع از اساطیر سود می بردند، اما رومی ها برخالف یونانی ها عالقٔه زیادی 
نبودند  بی میل  مواقع  بعضی  در  نیز  البته رومی ها  داشتند.  واقعی  رویدادهای  ثبت  و  به مستندسازی 
به:  )ن.ک.  آشوری ها  مانند  رومی ها   .)16 )تصویر  درآمیزند  هم  با  را  واقعی  و  تمثیلی  عناصر  که 
میانرودان(، در نقوش برجستٔه گزارشی یا روایتی، رویداد های مختلف را در صحنه های دنبال هم قرار 
می دادند. آنها بر روی لوحه های سنگی روی قبرها و تابوت های بزرگ سنگی مکعب شکل، اقدام به 
حجاری می کردند. در این حجاری ها، صحنه های زندگی روزمره و اساطیری، نوشته، عالئم، نشانه ها 

و نقوش گیاهی و جانوری نقر می شد.

تصویر16ــ نقش برجسته، گفتگوی امپراتور با افسران رومی، سده اول میالدی، سنگ مرمر، ارتفاع 206 سانتی متر، موزه 
پروفانو١

 نقاشی: رومی ها در نقاشی نیز مانند تندیس سازی به تلفیق آرمان گرایی و واقع گرایی پرداختند. 
آنها حتی گاه مضمون های اساطیری را با برداشتی واقع گرایانه به تصویر می کشیدند. آنان قواعد پرسپکتیو 
علمی را نمی دانستند ولی بدون به کار بردن آن، مسائلی چون کوچک نمایی نقش افراد و اشیاء و َجونمایی 
در فضا را با مهارت کامل حل می کردند. آنها مضامینی چون صحنه های اساطیری )داستانی(، زندگی 
)تصویر  وگیاه  پُرگل  باغ های  معماری،  مناظر  بازی،  )تصویر 17(، صحنه های  بی جان  طبیعت  روزمره، 
18( و صحنه های طنز  و درام را به تصویر می کشیدند. به طور کلی، اگر چه نقاشی رومی در زمره بهترین 

Profano ــ1
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تجلّیات هنری جهان به شمار نمی آید، اما به لحاظ حفظ و تکمیل سنت های باستانی و انتقال آن به دنیای 
مسیحیت از اهمیتی خاص در تاریخ هنر غرب برخوردار است. بیشترین آثار نقاشی آن ها از شهرهای 

پُمپی1 و هرکوالنیوم2 در کاوش های باستان شناسی سده هیجدهم میالدی کشف شده است.
 موزاییک: هنر موزاییک نوعی هنر معّرق با سنگ های الوان کوچک برای تزئین سطوح 
معماری است که ریشه آن به خاورمیانه می رسد. یونانی ها و سپس رومی ها از موزاییک برای زیبا سازی 
با کارکردی نقاشی گونه در دیگر بخش های  انواع مضامین  به تدریج  اما  بناها استفاده می کردند  کف 

ساختمان نیز به کار گرفته شد و اعتباری در حد نقاشی کسب کرد )تصویر 19(.

Pompey ــ1
Herculaneum ــ2

3ــ )feresco( شیوه نقاشی بر روی دیوار گچی یا آهکی نم دار یا خشک است.

تصویر 17ــ طبیعت بی جان، هرکوالنیوم، حدود  سال50 میالدی

تصویر 18ــ منظره باغ، نقاشی دیواری )فرسکو٣( از خانه ای در حومه شهر روم، 590 در 
300 سانتی متر، 20 پیش از میالد، موزه ملی شهر رم

)Piazza( تصویر 19ــ نقاشی موزاییک، حدود 300 میالدی، پیازا
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ارزشیابی

1ــ اتروسک ها تحت تأثیر چه تمدنی بودند؟
2ــ معماری اتروسک دارای چه خصوصیاتی بود؟

3ــ کدام گزینه از ابتکارات اقدام اتروسک در معماری است؟
ب( سقف شیروانی الف( طاق گهواره ای 

د( نقشه دایره ج( سرستون 
4ــ تندیس های اتروسک ها با چه موادی ساخته می شدند و چه خصوصیاتی 

داشتند؟
5  ــ رومی ها با هنر یونان چه برخوردی داشتند؟
6  ــ معماری رومی دارای چه ویژگی هایی بود؟

7ــ نقوش برجسته رومی دارای چه موضوع هایی بودند؟
8  ــ معبد سیبیل دارای چه ساختاری بود؟

9   ــ کدام نوع سازه از ابتکارهای مهم رومی ها در زمینه معماری بود؟
10ــ مهمترین ویژگی تندیس سازی رومی ها چه بود؟

11ــ نقاشی های رومی دارای چه خصوصیاتی بودند؟ 
12ــ هنر موزاییک را شرح دهید.
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فصل ششم

هنر هند

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

1ــ خصوصیات هنر هند را شرح دهد.
2ــ ویژگی های پیکرک های دره سند را توضیح دهد.
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3ــ معماری استوپا را شرح دهد.
4ــ معابد دوره شونگا و آندرا را توضیح دهد.

5    ــ تفاوت تندیس های بودا در دوره کوشان را توضیح دهد.
6  ــ نقاشی های غارهای آجانتا را شرح دهد.

7ــ هنر هند را در دوره های متأخر توضیح دهد.

1ــ سرزمین هند

شبه قاره هند، سرزمینی پهناور و مثلثی شکلی در جنوب قارٔه آسیا است که اقوام و نژاد ها با 
زبان ها و مذاهب مختلفی در آن زندگی می کنند. شمال آن را کوه های پُر برف هیمالیا فراگرفته و جنوب 
دارای  بیستم  قرن  در  تنها  هند  دارد.  مرطوب  و  گرم  آب و  هوایی  است  هند  اقیانوس  مجاور  که  آن 
حکومتی یک پارچه شد و تا پیش از این تاریخ، سلسله های متعددی که گاه همزمان بودند، در مناطق 
شمال و جنوب هند حکومت کردند. در حدود 1500 پیش از میالد مهاجمان هند و اروپایی از سمت 
شمال غرب وارد این سرزمین شدند و بر ساکنان بومی غلبه کردند. دین اسالم با ورود اعراب و مغوالن 
در هند رواج یافت. هند با وجود تنوع قومی، نژادی و مذهبی از تمدنی  یک دست و کهن برخوردار 
است که مشابه آن کمتر وجود دارد. آنچه بیش از همه سبب اتحاد آنها است، اعتقاد به مذهب برهمنی 
)هندو( و حفظ سنن آن است. تمدن هند، تمدنی تأثیر گذار بوده و کشورهای شرق دور: چین، ژاپن، 

کره، اندونزی و… تحت تأثیر آن بوده اند.

2ــ خصوصیات هنر هند

هنر هند، هنری مذهبی و بر اساس نیازها و  دستورالعمل های مذهب بودایی و برهمنی است 
معابد متجلی می کند. هدف هنرمند هندی  نقاشی و ساخت  تندیس،  قالب  نمادهای مذهبی را در  و 
ساخت یک اثر زیبا نیست، بلکه تجسم حقایق مذهبی و معنوی برای مؤمنان است. اغلب تندیس ها، 
شخصیت های مذهبی را در شکلی انسان گونه نشان می دهند، تا برای نیایشگر قابل فهم باشند. حجم 
قابل توجهی از تندیس های بودا درحالت های مختلف ایستاده و نشسته و تندیس های ایزدان مرد و 
زن و رقص های مذهبی، چشمگیرترین جلوهٔ هنر هند است که در طول تاریخ هند، شیؤه بیان هنری 

آنها تقریباً ثابت بوده است. 
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3ــ تمدن دره سند

حدود هزاره سوم پیش از میالد و همزمان با تمدن های میانرودان، ایالم و مصر، جوامع عصر 
نوسنگی دره سند وارد عصر شهرنشینی شدند. محوطه های: موهنجوــ دارو و هاراپا1 در کنار 
رود سند، مراحل شکل گیری تمدن هند را نشان می دهند. کاوش های باستان شناسی نشان داده که 
ساکنان دره سند در زمینه شهرسازی با خیابان های منظم، ساخت حمام های بزرگ، ساخت تندیس های 

سفالی، سنگی و فلزی و ُمهر سازی توانا بوده اند.   
ایزدان انسان  کهن ترین نقش مایه های هنر هندی چون گاو کوهاندار، فیل، تمساح، کرگدن و 

ریخت، بر روی ُمهرهایی از جنس سنگ صابون، دیده می شوند)تصویر1(.
برخی از نقوش این مهرها متأثر از هنر فالت ایران و میانرودان می باشد و نشان دهندهٔ ارتباط 
مردم دره سند با این سرزمین ها است. پیکرک های مکشوفه دره سند دارای شکل های نرم و خمدار و 
اندام ِگرد و برجسته هستند و این شیوه باز نمایی در تندیس سازی های آینده هند استمرار یافت. یکی از 

قابل توجه ترین آنها نیم تنه مردی است که از موهنجودارو کشف شده است )تصویر2(.

1ــ موهنجودارو )Mohenjo - daro( و هاراپا )Harappa( در پاکستان امروزی واقع شده است.

تصویر 1ــ اثر مهر روی گچ با نقش گاو میش، حدود 2350 تا 1500 پیش از میالد، موهنجوــ 
دارو، پاکستان

موهنجودارو،  صابون،  سنگ  روحانی،  مرد  تنه  نیم  تصویر2ــ 
2000 تا1750پیش از میالد، ارتفاع 17/5 سانتی متر، موزه ملی 

پاکستان، کراچی
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4ــ هنر هند در دورۀ بودایی

اقوام آریایی پس از غلبه بر ساکنان دره سند، آنها را به سمت جنوب هند راندند. به تدریج مذهب 
آریایی ها، جایگزین آیین های بومی هند شد و با نام کیش برهمنی، حیات خود را آغاز کرد. مذهب و 
تازه واردان ادغام شد. هسته مرکزی اغلب مذاهب هندی  این  با فرهنگ  نیز  بومیان هندی  فرهنگ 
باالتر،  به مدارج  گذشته خود  اعمال  به  بنا  می توانست  روح  که  بود  حیات  و چرخٔه  تناسخ  به  اعتقاد 
دگرگونی های گسترده ای  میالد،  از  پیش  در سدٔه ششم  بودا  با ظهور  کند.  نزول  پست تر،  یا  صعود 
در مذاهب هند رخ داد. بودا برای رستگاری انسان دستورالعمل هایی صادر و راه رسیدن به آن را 
چشم پوشی از خواسته های نفسانی دانست. آیین بودا به سرعت در سراسر شبه قاره هند گسترش یافت 
و سبب شکل گیری هنر بودایی در قالب پیکره تراشی، نقاشی و معماری معابد شد. هنر هند به تناسب 

سلسله هایی که در این زمان بر هند حکومت کرده اند، به دوره هایی تقسیم بندی می شوند.

 دوره مئوریا1 )185ــ322 پیش از میالد(
در  هند  هنر  دوره  این  در  که  است  هند  تاریخ  دوره های  درخشان ترین  از  یکی  مئوریا  دوره 
زمینه های مختلف شکوفا شد. ابتدا از هنر هخامنشی و سپس به دلیل حضور یونانی ها در افغانستان 

)در جوار هند( از هنر یونانی ها متأثر شد.                    
آثار به جای مانده از این دوره2 نشان می دهد که معماری این زمان به ویژه ساخت تاالرهای 
حکومتی  فرامین  عصر  این  در  آن  بر  افزون  است.  بوده  جمشید  تخت  بناهای  از  متأثر  ستون دار 
و  سر  از  متشکل  این سرستون ها،  از  یکی  می شد.  نوشته  لوح ها  و سنگ  مسی  ستون سنگی،  بر 
سینه چهار شیر غّران است و بر استوانه ای مدّور و گل نیلوفر آبی  وارونه ای ایستاده اند.  ظرافت 
کنده کاری به ویژه تزیینات یال شیر ها و طرح نیلوفر آن گواه ارتباط میان پیکرتراشان هندی و ایرانی 

است )تصویر3(.
آشوکا فرمانروای هنر پرور این دوره دین بودایی را پذیرفت و آن را رواج داد و در زمان او 
هنر بودایی هند شکل گرفت. او در شهرهای مختلف هند پرستش گاه هایی بنا نهاد که الگوی معماری 
هند شد. این پرستش گاه که استوپا3 ) یادگار بودا( نام داشت، شامل یک گنبد توپر بر پایه ای گرد یا 
چهارگوش بود. در این پرستش گاه ها  تصاویر ایزدان مختلف همراه با نقاشی گیاهی و جانوری که بر 

روی سنگ حجاری می شدند قرار داشت.
 

Maurya ــ1
Patna ــ2
Stup ــ3

پاتنا )Patna(، هند،  تصویر 3 ــ سر ستون، 
ماسه سنگ صیقل خورده، حدود 261 تا 232 

پیش از میالد
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 دوره های شونگا1 وآندرا2 )185 پیش از میالد تا 320 میالدی(
سلسلٔه شونگا در شمال مرکزی هند و سلسله آندرا  در مرکز و جنوب هند حکومت می کردند. در 
و  گهواره ای  تاق  دارای  معبدها  غارــ  و 6(. ورودی   5 )تصویر 4،  می شد  معبد ساخته  غارــ  آنها  دورٔه 
پیرامون آن دارای تاقچه های تزیینی، پنجره های نورگیر و تعدادی بالکن است. فضای داخلی این غارــ 
با سقف گهواره ای است و انتهای تاالر که به مهراب )استوپایی  با دو ردیف ستون  معبد ها  تاالر طویلی 
کوچک( ختم می شود به شکل نیم دایره است. استوپای عظیم سانچی یکی از بزرگترین معابد بودایی هند در 
دوره شونگا است و از ماسه سنگ زرین محلی ساخته شده است. این استوپا  نیم گنبدی است که بر روی 
ُصّفه ای مدور بوده و دارای حصار و دروازه است. نمای دروازه ها صحنه هایی از رخداد های زندگی بودا، 

زنان رقصنده، سواران بر روی اسب و فیل و غیره را که بر سنگ نقش شده اند، نشان می دهند. 

ـ  1 Shunga ـ
ـ  2 Andhra ـ

تصویر 4ــ تاالر معبد چایتیا در بَهاجا، سده اول پیش از میالد

تصویر5   ــ پالن معبد چایتیا در کارله، اوایل سده دوم میالدی: 
1ــ استوپا، 2ــ تاالر، 3 ــ راهرو جانبی، 4ــ هشتی

از  پیش  اول  سده  سانچی،  دهکده  بودا،  بزرگ  استوپای  و  دروازه  ــ  تصویر6 
میالد تا سده اول میالدی 
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 دوره کوشان1 )320ــ50 میالدی(
هم زمان با آغاز مسیحیت، اقوام کوشانی در هند قدرت را به دست گرفتند و عصر درخشان دیگری 

در هنر شکل گرفت. در این دوره تندیس های بودا با استفاده از سنت های بومی هند ساخته می شد2.
این تندیس ها دارای شانه های پهن، کمر باریک، چهره لطیف و ردایی نازک بود. )تصویر 7( 
از طرفی با نفوذ هنر یونان، سبک دیگری با تلفیق از سنت های هلنی یونان و هندی به وجود آمد که بر 

ویژگی های عاطفی و طبیعت گرایانه تأکید بیشتری داشت3. )تصویر 8( 

 دوره گوپتا4 )647ــ320 میالدی(
سدٔه  اوایل  از  گوپتا  پادشاهی  با  هنر  در  دیگری  درخشان  عصر  کوشان،  دورهٔ  فروپاشی  با 
چهارم میالدی، شروع می شود که از آن به عنوان دوره کالسیک هنر هند نام برده می شود. در این 
دوره، نقاشی، مجسمه سازی، رقص و موسیقی به اوج کمال رسیدند. مهم ترین نمونه های هنری این 
دوره، دیوارنگاره های غارهای آجانتا5 است )تصویر9(. موضوع این نقاشی ها داستان زندگی بودا 
و صحنه های زندگی روزمره است. در یکی از نقاشی های6 ارزشمند این غار، اعضای صورت بودا 

 Kushan ــ1
2ــ سبک ماتهورا )Mathura( منطقه ای نزدیک دهلی

3ــ سبک گاندهارا )Gandhara( منطقه ای در دره کابل و پیشاور پاکستان )همانند قندهار( است.
ـ  4  Gupta ـ
ـ  5  Ajanta ـ

6  ــ بودیساتوا ،)Bodhisattva( بودای موعود ،وجودی که پس از تولد های  بی شمار به بودا تبدیل خواهد شد ،اما درنگ می کند 
که به دیگران برای رسیدن به رستگاری ،یاری کند.

دوره  ایستاده،  بودای  تندیس  تصویر7ــ 
ماسه  سنگ  میـالدی،  پنجم  سده  کـوشان، 
قـرمـز، ارتفـاع 221 سانـتی متـر، سبـک 

ماتهورا، موزه هند، کلکته

تصویر8   ــ بودای نشسته گاندهارا، سده سوم میالدی، بودای روزه گیر، سبک گاندهارا، پاکستان
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دوره های  تندیس های  جسمانی  برجستگی  و  حرکات  نرمی  و  شده  نقاشی  ظریف  بسیار 
گذشته را در خود دارد.  

5  ــ هنر هند در دوره های متأخر )دورۀ هندو(

از  قلمروی  به  تنها  نه  هند  میالدی، سرزمین  هفتم  در سده  گوپتا  با سقوط سلسلٔه 
بلکه مذهب هندو که ریشه کهنسالی داشت رونق و رواج   تبدیل شد  حکومت های محلی 
تازه ای گرفت و دین بودا را در خود مستهلک و جایگزین آن شد. اساس مذهب هندو بر 
پایه  ستایش از خدایان سه گانه، برهما )خدای خالق و آفرینندٔه جهان(، ویشنو)نگهدارندٔه 
جهان( و شیوا )نابود کننده و بازسازی کنندٔه جهان( و شماری از خدایان دیگر است. در 
فاصله سدٔه هفتم تا سیزدهم میالدی هنر هند در خدمت مذهب هندو بود و در طی این دوره، 
معابد باشکوهی همراه با تمثال هایی از مظاهر این خدایان به ویژه شیوا ساخته شدند. معابد 
تزیینات  دارای  آنها  نمای  و  هستند  هرمی شکل  و  عظیم  گنبدی  دارای  اغلب  هندو  آیین 

فراوانی است )تصویر10(. 
مهمترین دستاورد هنر هندو در این دوره در قالب تندیس های فلزی شیوا و قدیسان مربوط به 
او نمایان شد. تندیس شیوا در مقام رقصندٔه کیهانی به گونه ای تجسم یافت که نابود کردن و بازسازی 
عالم را همزمان القا کند. شیوا بیشتر به حال رقص در میان حلقه آتش مجسم می شد و از شور و پویایی 

بسیار برخوردار بود )تصویر11(. 

یک  شماره  غار  بودیساتوا،  دیوارنگاره  تصویر9ــ 
آجانتا، حدود 600 تا 642 میالدی

تصویر10ــ معبد بریهاِدس وارا در تانجور جنوب هند، 
حدود 1000 میالدی

تصویر11ــ تندیس شیوا، مفرغی، سده 11 و 12 میالدی، 
ارتفاع 82 سانتی متر، موزۀ زوریخ
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جدول دوره های هنر هند

دوره بعد از 
گوپتا ــ هنر 

هندو
دوره کوشاندوره گوپتا

دوره های شونگا 
)73ـ185( وآندرا 

)320 م ـ32 پ(
دوره منوریا

دوره ودایی ــ 
ورود آریایی ها 

به هند

دوره سند، 
و  موهنجودار 

هاراپا

تاریخ  از  پیش 
دوره نوسنگی

3 320 م 185 پ.م320ــ50 م647ــ320 م1526 ــ 647 م 2 2 1ــ 8 5
پ.م

 1 5 0 0 9ــ 0 0
پ.م

 2500 1900ــ
پ.م

 5000 2500ــ
پ.م

و  مجسمه سازی  گرفت.  قرار  تازه ای  مسیر  در  سرزمین  این  هنر  میالدی،  پانزدهم  سده  در 
معماری شمال هند از تحول باز ماند و در عوض، هنر نقاشی جانی تازه گرفت.

ارزشیابی

 1ــ تندیس های تمدن دره سند دارای چه خصوصیاتی است؟
2ــ تمدن هند در کدام محوطه های دره سند شکل گرفته است؟

3ــ کهن ترین نقش مایه های دره سند را نام ببرید ؟
4ــ هنر هند دارای چه خصوصیاتی است؟

5  ــ هنر بودایی هند در چه دوره ای شکل گرفت؟
6ــ استوپا چه گونه ساختمانی است؟

7 ــ چه هنری سبب تندیس سازی برای بودا شد؟
8  ــ در دوره کوشان هند، هنر یونان چه تأثیری بر تندیس های بودا گذاشت؟ 

9ــ اساس هنر هندو بر چه پایه ای استوار است؟
10ــ موضوع نقاشی های غار آجانتا چیست؟

11ــ دیوارنگاره های غار آجانتا مربوط به کدام دوره است؟
ب( دوره کوشان الف( دوره مئوریا 

د( دوره های متأخر ج( دوره گوپتا  
12ــ مهمترین دست آورد هنر هند در دوره های متأخر چه بود؟
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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ دوره های مهم هنر چین را توضیح دهد.

2ــ رابطه خوشنویسی و نقاشی را در هنر چین بیان کند.

فصل هفتم

هنر چین
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3ــ اصول نقاشی را در دوره شش پادشاهی توضیح دهد.
4ــ خصوصیات معماری چین را توضیح دهد.

5  ــ خصوصیات تندیس های مقبره امپراتور چین را توضیح دهد.
6  ــ تأثیر هنر بودایی را در پیکره سازی چین شرح دهد.

7ــ هنرسفالگری و فلزکاری چین را شرح دهد.

1ــ تاریخ و سیر هنر چین
 

چین در میان کشورهای شرق آسیا به دلیل قدمت تمدن، وسعت، تعداد جمعیت و تأثیر تمدنی بر 
کشورهای پیرامون خود )کره، ژاپن و …(، دارای اهمیت است. نخستین دهکده های عصر نوسنگی 
در حدود هزاره هفتم پیش از میالد در کنار رود زرد به وجود آمدند. چینی ها در حدود 1700 سال 
پیش از میالد وارد مرحله شهرنشینی شدند و نخستین سلسله خود را به نام شانگ1 تأسیس کردند. در 
میان سلسله های متعدد چین، سلسله های شانگ، چو2، چین3، هان4، سلسلٔه موسوم به شش پادشاهی، 
تانگ5، سونگ6، یوآن7 )سلسله مغولی چین(، مینگ8  و چینگ9 در تعالی هنرهای چین سهم مهمتری 

دارند. 
در دوره های شانگ و چو ساخت اشیای مفرغی شکوفا شد. در دورٔه سلسله 
چین، که نام خود را به این سرزمین داده است، وحدت سیاسی و فرهنگی پدید آمد. 
در دورهٔ  هان، ارتباط چین با جهان غرب )ایران و روم(، گسترش یافت و جاده ابریشم 

گشوده شد )تصویر1(.
اوج  به  چینی  ظروف  و ساخت  ابریشمی  پارچه های  بافت  تانگ،  دوره  در 
خود رسید و ارتباط مسلمانان با چین شروع و ظروف چینی وارد بازارهای اسالمی 
شدند. در دوره سونگ نقاشی به اوج خود رسید. در قرن هشتم هجری ایرانی ها 
با شیوه نقاشی چینی آشنا شدند و نکاتی را آموختند. در دورٔه  به واسطه مغول ها، 
مینگ معماری چوبی10، به وجود آمد. خوشنویسی و نقاشی همواره هنر درجه اول 
مردم چین بود، اما چینی ها در معماری، ساخت ظروف چینی و مفرغی، پارچه های 
ابریشمی، ساخت اشیایی از سنگ یشم و آثار الکی هم بسیار توانا بودند. تاریخ، 
فرهنگ و هنر چین همواره از تداوم برخوردار بوده و حتی در زمان تسلط اقوام 

بیگانه  نیز دچار گسست نشده است. 

   Zhou ــShang      2 ــ1
HanــQin )China(   4 ــ3
ـ  5 Sung ــTang    6ـ
ـ Yuan    8 ــ7 Ming ـ
)Peking )Beijing ــQing    10 ــ9

تصویر 1ــ نقاشی خیالی، از مراسم معرفی در کاخ  امپراتور 
در دوره هان، سده 17 میالدی
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2ــ هنرهای چین

 خوشنویسی و نقاشی
مردم چین دارای شیوه نوشتار اندیشه نگار1 هستند که در طول تاریخ ثابت مانده 
با وجود گویش های مختلف قابل فهم بوده است.  برای همه مردم چین و  و از این رو 
خط چینی به جای الفبا، دارای هزاران شکل مستقل است و هر شکل، نقش یک واژه 
را ایفا می کند. این شیؤه نوشتار، نقش مهمی در تداوم سنت های فرهنگی و هنری چین 
داشته است. چینی ها نقاشی و خوشنویسی را هنری فقط در خور توجه بزرگان و دیگر 
مصنوعات را نوعی صنعت گری می دانستند. این دو هنر از بسیاری جنبه ها با یکدیگر 
نیاز  زیادی  دستی  به چیره  کاغذ(  یا  ابریشم  مو،  )قلم  خوشنویسی  ابزار  داشتند.  پیوند 
داشت. خوشنویسی اندیشه نگار چینی، ازکیفیت تصویری برخوردار و بیان اندیشه و 

احساس را ممکن می سازد و با نقاشی پیوند دارد )تصویر2(.
نقاشی سنتی چین، به لحاظ سرزندگی و ریتم خط و ضرباهنگ قلم مو، تأثیر زیادی 
از خوشنویسی گرفته و در اغلب نقاشی های چینی از خط نوشته به شکل امضاء، شعر یا 
اظهار نظر هنرمند استفاده شده است. چینی ها عقیده داشتند که تمامی رنگ ها در مرکّب، 
وجود دارد. نّقاش چینی با مهارت بسیار، تنوعی از رنگ سایه ها2 را در ذهن خود به دست 
می آورد و پیش از نقاشی کردن، ساعت ها به تفکر می نشست و تصویر مورد نظر را در ذهن 
خویش کامل می کرد و  در مرحله اجرا آن را بسیار سریع  به انجام می رساند. پس از آن، 
هیچ گونه تصحیح یا تغییری در تصویر ممکن نبود. نقاش باید دستی خطا ناپذیر و تسلطی 
بی چون و چرا بر قلم موی خود می داشت. منظره نگاری همواره در نقاشی چینی اهمیت 
داشته است. منظره طبیعی از زمان های کهن مورد توجه بوده است. نقاشان چین عالقه ای 
به قواعد پرسپکتیو نداشتند. منظره سازی های توماری، از ابتکارات چینی ها است. عالقه 
را  منظره سازی  هنر  پیدایش  برای  الزم  شرایط  طبیعت،  به  چین  آیین های  برخی  پیروان 
فراهم نمود. در دوره  هان، کاغذ و ابریشم زمینٔه مناسبی را برای رشد نقاشی فراهم کرد و 
تصویر کوه و آب به عنوان عناصر اصلی در منظره سازی مورد تأکید قرار گرفت. در دوره 
»شش پادشاهی« اصولی برای نقاشی وضع شد که در آن سرزندگی، یک دستی قلم مو، 
وضوح اشیاء و مناسبت رنگ با نقش مورد تأکید قرار می گرفت. در دوره تانگ و تحت 
تأثیر نقاشی های بودائیان هند، نقاشی دیواری به ویژه در غار های بودایی شمال غربی چین 

شکوفا و حاالت و زندگی بودا بر بدنه غارها نقاشی شد )تصویر3(.
سونگ، به اوج خود رسید و هنرمندان سونگ فضای  منظره سازی در دوره 

1ــ اندیشه نگار: نوعی خط نوشته است که در آن اشکال تصویری طبیعی به اشکال قراردادی تبدیل شده است.
2ــ )tonalite( درجات تیرگی و روشنی رنگ را رنگ سایه یا ُتن می نامند.

  Don Huang ــBodisatva    4 ــ3

تصویر2ــ نمونه ای از خوشنویسی دورۀ تانگ

ـ  بودیساتوا3، نقاشی داخل غار های دون هوانگ4  تصویر3ـ 
در شمال غربی چین،  دوره تانگ
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نقاشان مکتب  یافت.  ادامه  بیستم  تا سده  به عنوان سر مشقی  آوردند که  به وجود  تصویری خاصی 
سونگ از تمام امکانات قلم و مرکب بهره می گرفتند و با حداقل وسایل، جوهرٔه طبیعت را در آثار 
خود منعکس می کردند. آنها طبیعت را چون جهانی بی انتها، پرشکوه تصویر نموده و برای فضاهای 
دینی و  انواع مضمون های  نّقاشی چینی  6(. در  تا  )تصاویر4  بودند  قائل  برابر  ارزشی  پُر و خالی 
دنیوی مورد توجه بود. آیین بودایی نیز موضوع های جدیدی را در اختیار هنرمندان قرار داد  و 
سبب رواج نقاشی دیواری گردید. در سال1260 میالدی، سلسله سونگ توسط مغوالن فرو پاشید 
و مغول ها سلسله یوان را تأسیس کردند. در این دوره نیز نقاشی دارای اهمیت ویژه بود و نقاشان 

آثار ارزشمندی خلق کردند. 

تصویر4ــ منظره در مهتاب اثر مایوآن1، 
میالدی،   1200 حدود  دورۀسونگ، 
روی  رنگ  و  جوهر  آویختنی،  طومار 
متر،  سانتی   2/78 در   7/149 ابریشم، 

موزه کاخ ملی، تایوان

و  کوه  میان  در  مسافران  تصویر  5  ــ 
ــ   990 حدود  کوان2،  فان  اثر  آبراه ها، 
ابریشم،  روی  بر  مرکب  میالدی   1030

دوره سونگ، کاخ ــ موزه ملی تای بی

ماه،  غرقه  دانشور  تصویر6  ــ  
آویختنی،  طومار  مایوآن،  اثر 
ابریشم،  روی  رنگ  و  مرکب 
موآ،  هنر  موزه  سونگ،  دوره 

آتامی3

ـ  1  Kuan ــfanــ Yuan    2 ــ Maـ
Moa, Atami ــ3

در دوره مینگ، گرایشی به رنگ آمیزی متنوع به ویژه رنگ های سبز و آبی در منظره نگاری ها، 
ظرافت کاری و تزیین و کپی برداری از سبک های گذشته رخ نمود )تصویر7(. در دوره چینگ سبک 

دوره مینگ رو به شکوفایی نهاد و تا سده نوزدهم از نوآوری باز نماند. 
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 معماری 
بناها  ساخت  مرطوب،  آب و هوایی  شرایط  به دلیل  چین  در 
و چوب  نبود  توجه  مورد  آجر  و  و مصالحی چون سنگ  مواد  با 
مهمترین مصالح معماری به شمار می آمد. اما این بدان معنا نیست 
که چینی ها در ساخت بناهای یادمانی ناتوان بودند، چنانچه دیوار 
توانایی  از  نمونه ای  است،  هفتگانه  عجایب  جزء  اکنون  که  چین 

چینی ها در خلق آثار معماری است )تصویر8(.
چینی ها معابد بودایی، کاخ ها و خانه ها را به صورت یک تا 
تقریباً  آنها  کلی  شکل  که  می ساختند  چوب  با  اغلب  و  طبقه  چند 
مانند  شیروانی  سقف  معماری  این  در  )تصویر9(.  هستند  مشابه 
به شکل  آن  پیرامون  بام1  رْخ  و  می شد  پوشیده  سفال  با  ساختمان، 

کنترل  آن  و عملکرد  باال است، ساخته می شد  به سمت  لبه خمیده  دارای  که  ایوانی 
ستون های  روی  بر  طبقات  طبقه،  چند  ساختمان های  در  بود.  سایه  ایجاد  و  باران 
چوبی قرار می گرفت و نمای بنا شکل چترهای مطبق به خود می گرفت. غیر از معابد 
یاد شده، چینی ها بناهای رفیعی به نام پاگودا )بنای یادبود بودا( دارند که گاه ارتفاع 

آنها به 13 طبقه هم می رسند.
در معماری کاخ و خانه های اعیانی، باغ سازی، ایجاد آبراهه و ساخت پل های 
زیبا مورد توجه بود و  نمونٔه برجستٔه معماری چوبی چین، مجموعه کاخ های شهر 

پکن )شهرممنوعه( است که در دورٔه مینگ ساخته شده اند )تصویر10(.

1ــ رْخ بام به معنی لبٔه بام یا آبچکان می باشد.

 ،)Qin Ying( تصویر 7ــ بخشی از یک منظره به سبک آبی و سبز، اثر چین ینگ
دوره مینگ، گالری هنر فریر در واشنگتن آمریکا

تهاجم  از  جلوگیری  برای  چین  شمالی  کوههای  برروی  چین،  دیوار  8  ــ  تصویر 
بیگانگان ، تاریخ ساخت از حدود 250 پیش از میالد تا سده 15 میالدی 

تصویر9ــ پا گودای، کای فنگ، 1049 میالدی، چین



66

 تندیس سازی
ساخت تندیس های جانوری و انسانی از جنس ِگل پخته، چوب، سنگ و فلز همواره مورد 
توجه هنرمندان بود. اغلب این تندیس ها بیان گر شغل آنها در خانه فرد متوفی بود که به همراه او در 

درون قبور قرار داده می شدند )تصویر11(.
تندیس های سفالی کشف شده از مقبره امپراتور چین، توانایی چینی ها را در ساخت تندیس های 
بزرگ سفالی نشان می دهد. در این مقبره تندیس سربازان و اسب هایشان که نمایندٔه سپاهیان امپراتور 

بودند،کشف شد )تصویر12(. 

تصویر 10ــ نمایی از بناهای شهر ممنوعه در پکن، دوره مینگ

بازنمایی جزئیات و تجهیزات سربازان  بسیار واقع گرا ساخته شده اند و در  تندیس ها  این 
بسیار دقت شده است. ورود آیین بودا به چین، تندیس سازی را تحت تأثیر قرار داد. در دورٔه 
تانگ موج تازه ای از هنر هندی )عصر گوپتای هند( به چین رسید و سبب نوعی شکل سازی کامل 
و پراحساس در تندیس ها شد. در دوره سونگ ساخت تندیس های سفالی و چوبی خدایان بودایی 

از  خدمتکار  زن  تندیس  تصویر11ــ 
گِل پخته ، دوره هان، موزۀ  هانیان گلینگ 

 )Hanyan Gling(

تصویر12ــ  بخشی از سربازان محافظ مقبره امپراتور چین شی هوانگدی )Qin Shi Huangdi( و تندیس سرباز 
و اسب، سال210 پیش از میالد، مکشوف در خیان یان، ازجنس گِل پخته، اندازه طبیعی
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مورد توجه قرار گرفت. فضای متفّکرانٔه عصر سونگ بر روی تندیس سازی مؤثّر 
بود و سبب شد پیکره ها ظریف تر، متفکرتر و آرام تر ساخته می شوند )تصویر13(.

 سفال گری 
چینی ها در ساخت سفال به ویژه سفال های لعابدار بسیار توانا بودند. نخستین 
از  پیش  پنجم  هزاره  در  هستند  هندسی  نقش های  دارای  که  منقوش  سفالی  ظروف 
میالد )دوره نوسنگی( ظاهر می شوند. عالی ترین ظروف سفالی چین ظروف موسوم به 
چینی هستند. ساخت آنها از ابتکارات سفال گران چین است که در عصر سلسله های 
آبی  به  آنها چینی های موسوم  میان  به اوج خود رسید. در  تانگ، سونگ و مینگ 
به  به این سو  تانگ  و سفید )تصویر14( مشهور هستند. این گونه ظروف، از دورٔه 
بسیاری از نقاط جهان از جمله به ایران صادر می شد و سبب تحّرک سفال گری دوره 

اسالمی ایران شد.

 فلزکاری
بسیار  چین  در  مفرغی  اشیای  به خصوص  فلزی  اشیای  ساخت 
پر  رونق بود. هنرمندان بر روی ظروف منظره، نوشته، اژدها، انواع جانوران 
آنها در مراسم  عروسی و عزا  و موجودات خیالی را نقش می کردند و از 

استفاده می کردند )تصاویر15 و 16(.

تصویر13ــ بودای نشسته، سفال لعاب دار، دوره سونگ، 
موزه بریتانیا

تصویر14ــ چینی های چند رنگ با نقوش گیاهی، سده 15 و 16 میالدی، 
موزۀ بیجینگ،  چین

شکل  به  پوشی  در  با  سوز،  بخور  15ــ  تصویر 
کوه، دوره هان، حدود 113 پیش از میالد، موزه 

)Habi( ایالتی ِهبی

چو،  دوره  میالد،  از  پیش   1000 حدود  مراسمی  ظروف  تصویر16ــ 
موزه های چین
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جدول سلسله های مهم چین

1912ــ 
1644م

1644 ــ 
1368 م

1368 ــ 
1279  م

1279 ــ 
ـ  618  م907  م ـ  220  م907ـ 220  م ــ 618 ـ

206  پ.م
206 ــ  
221  پ.م

256 ــ 
1045 پ.م

1045 ــ 
1766  پ.م

شانگچوچین هانشش پادشاهیتانگسونگیوان )مغول(مینگچینگ

ارزشیابی

1ـ چه عاملی سبب وحدت و تداوم هنر چین است؟

2ــ چه سلسله هایی در هنر چین دارای اهمیت هستند؟
3ــ چه ارتباطی بین خوشنویسی و نقاشی چینی وجود دارد؟ 

4 ــ در منظره نگاری چین چه عناصری اهمیت دارند؟ 
5  ــ چگونه نقاش چینی در هنر خود از ذهن و تفکر بهره می گیرد؟

6  ــ در دوره شش پادشاهی چه اصولی در نقاشی در نظر گرفته شد؟
7ــ هنر بودایی چه تأثیری در تندیس سازی  و نقاشی چین داشت؟

8   ــ توضیحات زیر هر کدام مربوط به کدام مکتب هنری چین است؟
الف( اوج منظره سازی، جهان بی انتها و فضاهای پر و خالی

ب( گرایش به رنگ آمیزی متنوع در منظره سازی
9ــ معماری چین دارای چه خصوصیاتی است؟

ـ تندیس  سربازان سفالی مقبره امپراتور سلسله چین دارای چه ویژگی هایی است؟ 10ـ
11ــ هنر سفال گری و فلز کاری چین دارای چه خصوصیاتی است؟ 
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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

1ــ ویژگی های هنر ژاپن را بیان کند.
2ــ خصوصیات تندیس های ژاپنی را توضیح دهد.

فصل هشتم

هنر ژاپن
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3ــ   ساختار معابد ژاپنی را شرح دهد.
4ــ ویژگی های نقاشی ژاپنی را توضیح دهد.

5  ــ خصوصیات نقاشی ژاپنی را در سده های 15 و 16 میالدی شرح دهد.
6ــ هنر باسمه سازی ژاپن را شرح دهد.

1 ــ تاریخ و ویژگی هنر های ژاپن  

ژاپن کشوری کوچک، مرکب از چهار جزیره بزرگ و تعدادی جزیره کوچک است که در 
شرق چین و کره قرار دارد. ساکنان ژاپن از حدود هزاره هفتم پیش از میالد، وارد دورٔه نوسنگی)عهد 
کشاورزی( شدند. از این دوره ظروف سفالی و زیورهایی از سنگ بلور به دست آمده است. ژاپنی ها 
در حدود 400 سال پیش از میالد  وارد دوره شهرنشینی شدند. با وجود آن که ژاپن در مقابل ورود 
بیگانه به کشور سخت گیر بود، اما تمّدن های چین، کره و دین بودا در شکل گیری و تکامل فرهنگ و 
هنر ژاپن نقش اساسی داشتند. مواد و شیوه های مورد استفاده هنرمندان، حتی مضمون ها نیز ریشه 
چینی داشتند. ژاپنی ها در سده های 5 تا 7 میالدی از طریق جاده ابریشم با مصنوعات هنری آسیای 
غربی )آسیای مرکزی، شمال هندوستان و ایران( نیز آشنا شدند. برای مثال از نقوش دوره ساسانی در 
پارچه های ژاپنی نیز تقلید می شد. هنوز هم در یکی از خزانه های سلطنتی تعداد قابل توجهی از اشیای 
دوره ساسانی نگهداری می شود. هنرمندان ژاپنی در کنار باور های مذهب باستانی خویش، شینتو1 ، 
از آیین بودا و تائو چینی نیز بهره می گرفتند. خصوصیات هنر ژاپن نشان می دهد که اغلب این تقلید ها 
و  کرده  سازگار  سنت های خود  با  به خوبی  را  بیگانه  آورد های  دست  ژاپن  ندان  هنرم و  بوده  آگاهانه 

عناصری را به آن افزوده اند. 
آمیخته  احساساتی گری  با  طبیعت  به  آنها  نگاه  ولی  طبیعت اند،  شیفته  چینی ها  مانند  ژاپنی ها 
است. به طور کلی، در هنر ژاپنی حساسیت به بافت، تأکید بر نکات فنی، عالقه به رنگ های درخشان، 

ترکیب بندی گیرا و کوشش برای جلوهٔ تزئینی، بیشتر دیده می شود. 
هنر اصلی ژاپنی ها نیز مانند چینی ها، نقاشی و خوشنویسی است، اما آنها در ساخت سفالینه های 
لعاب دار، اشیای چوبی، باسمه کاری، بافندگی و ساخت اشیاء و تندیس های فلزی و چوبی و تزئینات 

درون و بیرون بنا ها نیز توانا هستند.

1ــ Shinto  آیین باستانی پرستش خورشید در ژاپن که بعد ها با مذهب بودایی  و ِذن آمیخته شد.
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2ــ تندیس سازی
                          

جزایر ژاپن به دلیل آتشفشانی بودن آنها، سنگ مناسب برای حجاری و کنده کاری ندارند، لذا 
برای تندیس سازی، از ِگل ُرس و چوب و فلز استفاده می کردند. نخستین تندیس های سفالی مربوط 
به هزارٔه چهارم پیش از میالد، مربوط به دوران نوسنگی، غالباً طرحی حصیرگونه و درهم بافته دارند. 
فن مفرغ کاری در سده اول میالدی از چین به ژاپن رسید. بر روی زنگوله های مفرغین مربوط به این 
دوره خطوط و تصاویر ساده حک شده و یا نقوش کم برجسته دیده می شود. سپس در سده های4 تا 7 
میالدی، پیرامون مقبره ها استوانه های گلینی بود که در باالی آنها تندیس های هانیوا1 به شکل انسان، 

جانور و یا پرنده قرار می گرفت )تصویر1(.
تا پیش از ورود آئین بودایی از طریق کره در سال 552 میالدی، تندیس سازی در ژاپن به طور 
جدی مطرح نبود. صنعتگران کره ای همراه با راهبان بودایی به ژاپن رفتند و طرز ساختن تندیس های 
بودایی را به ژاپنی ها یاد دادند. اولین تندیس های بودا که در سده های6 و 7 میالدی ساخته شدند، 
برگرفته از هنر یونانی ــ بودایی سده های 1 تا 3 میالدی گندهارا )قندهار( هستند و سبُکی واقع گرایانه 
دارند. برخی از آثار این دوره، در زمره نفیس ترین و اثرگذارترین تندیس های مذهبی جهان به شمار 

می آیند )تصاویر2 و 3(.

Haniva ــ1
jiـTodai ــ2

جنگاور  شکل  به  هانیوا  1ــ  تصویر 
جوشن پوش، گِل مجـسمه سازی، سـده 3 

تا 6 میـالدی، مجموعه نِگیشی، سایناما

تصویر2ــ  تندیس بودا، معبد تودای ــ جی2 در نارا، 
چوب، ارتفاع 98/7 سانتی متر، سدۀ 8 میالدی

تودای  ــ  معبـد  نشسته،  بـودای  بـزرگ  تنـدیس  تصویـر3ــ 
جی در نارا، مفرغ، ارتفاع حدود 15 متر، 752 میالدی
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3ــ معماری

با توجه به منشأ آتشفشانی جزایر ژاپن و عدم وجود سنگ های مناسب، مردم این سرزمین، 
بناهای خود را از چوب های مناسب و مقاوم در برابر زلزله می ساختند. ژاپنی ها در معماری هم از 
بناهای آنها از یک تا چند طبقه متغیر و اغلب دارای شکل های  الگو های چینی پیروی می کردند، 
مربع مستطیل با سقف های شیب دار سفالی هستند و رخ 
بام ها  بر ستون های چوبی تکیه دارند و شکل ایوان را در 
نمای ساختمان به خود می گیرند و لبه آنها نیز مانند بنا های 
چینی به سمت باال خمیده هستند. یکی از معابد مهم ژاپن 
در شهر اوجی دارای تاالر مشهوری به نام ققنوس است 

)تصاویر 4 و 5(. 
معابد چند طبقٔه آنها نیز به تقلید معابد چینی ساخته 

شده اند )تصویر6(.

تصویر 4ــ معبد بیودو دارای تاالر هو ــ ئو ــ دو )ققنوس( ــ این ، سده 11 میالدی در شهر 
اوجی، کیوتو1

تصویر 6  ــ معبد هوریوجی2، سدۀ 8 میالدی، ناراتصویر 5  ــ ققنوس مفرغی، سدۀ11 میالدی، نماد  معبد بیودوــ این

Kyoto ــ1
Horyu.ji ــ2
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4 ــ نقاشی

نقاشی در ژاپن از زمانی متداول شد که راهبان بودایی و صنعتگران  هنر 
کره ای و چینی در آنجا اقامت کردند. نقاشی دیواری و طوماری با مضمون های 

بودایی که ریشه در هنر هند داشت، رواج یافت.
قطع رابطه ژاپن با چین در اواخر سده نهم میالدی، زمینه ای برای رشد 
نقاشی بومی فراهم ساخت. در سدٔه 12 میالدی، نوعی نقاشی طوماری با سبک 
با  موضوع  و  شیوه  لحاظ  به  که  گرفت  ئه1 شکل  یاماتوــ  نام  به  ژاپنی  خالص 
نقاشی های مشابه چینی تفاوت دارد. اگر چینی ها نقاشی طوماری را عمدتاً برای 
منظره نگاری به کار می بردند، ژاپنی ها آن را به خدمت رویدادهای زندگی گرفتند. 
قلم گیری های سریع و نازک، رنگ های تخت و غالباً درخشان و تجّسم فضا از 

زاویٔه دید باال از ویژگی های این سبک است )تصویر7(.
چهاردهم  قرن  در  بودایی  و  شینتو  آیین های  بر  ِذن2   آئین  یافتن  برتری   
آب  نگاری  منظره  نمونه های  ِذن  راهبان  و  بود  گذار  اثر  ژاپنی  نقاشی  بر  میالدی 
مرکّبی دوره سونگ را از چین به ژاپن آوردند و منظره نگاری چینی مورد توجه 

قرار گرفت )تصویر8(.
 

e ــ Yamatoــ1
2ــ آیین ذن، التقاتی از آیین بودا و آیین تائو است که از اصول آن هماهنگی با طبیعت همراه با تفکر است.

Motonobu ــ Kano ــ3
ـ  4 an ــTokai ـ

تصویر7ــ بخشی از پرده نگاره شش لته، سدۀ 18 میالدی

مجموعه  میالدی،  شانزدهم  سده  نوبو3در  موتو  ــ  کانو  اثر  منظره  8  ــ   تصویر 
توکای ــ ان٤، کیوتو
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در سده های 15 و 16 میالدی نقاشان ژاپن  به پیروی از نقاشان چینی بر خط های شکل ساز 
تأکید می کردند، ولی از مضمون ها و نقش های بومی سرزمین خود نیز بهره می گرفتند و منظره ها، گل ها 

و پرندگان سرزمین خود را نقاشی می کردند )تصاویر9 و 10(.

ژاپن  در  باسمه سازی1  هنر  میالدی،  هفدهم  اواخر سده  از 
رونق گرفت این هنر معّرف زنده ترین هنر بومی و مردمی است، زیرا 
مردم  روزمره  زندگی  موضوعات  براساس  اشرافی،  هنر  برخالف 
شکل گرفت.  باسمه های رنگی تأثیری عمیق بر هنر اروپایی اواخر 
و  باسمه ها  با  اوتامارو3  و  هکوسای2  گذاشتند.  میالدی   19 سده 
طراحی هایشان از چشم اندازهای ژاپنی، به عنوان استادان بزرگ 
این سده  در  ژاپن  و 12(.  )تصاویر11  هنر شناخته شده اند  تاریخ 
پذیرش  آماده  و  کرد  باز  بر روی جهان غرب  را  دروازه های خود 
فرهنگ غرب شد و به تدریج از شیوه های سنتی دور شد و مکاتب 

1ــ  باسمه نوعی چاپ دستی ساده است که ابتدا تصویر روی  چوب و یا ماده دیگری کنده می شود، سپس مانند مهر به جوهر آغشته 
شده و به روی سطح دیگری منتقل می شود. 

ـ  2 Hokusi ـ
Utamaro ــ3

در  داودی  گل  9ــ  تصویر 
کوهستان، اثر نوگوچی یوکویو، 

1886 میالدی

سدۀ  کاغذ،  روی  آبرنگ  نقاشی  پرنده،  و  گل  ــ    10 تصویر 
19 میالدی

تصویر11ــ هنر باسمه، کوه فوجی یاما، اثر هکوسای
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از  بهره گیری  با  نقاشان  از  برخی  دوم،  جهانی  جنگ  از  بعد  گرفت.  قرار  توجه  مورد  غرب  نقاشی 
سنت های گذشته و تلفیق آن با شیوه های هنر غرب به نتایج تازه دست یافتند. از نیمه دوم سده بیستم 
نقاشان و تصویرگران ژاپنی با نوآوری های فنی و سادگی صوری و ظرافت بیان و حفظ هویت فرهنگی، 

جایگاه مهمی را در هنر های بصری جهان به دست آورده اند )تصویر 13(.

باسمه  اوتامارو،  اثر  زیبا،  بانوی  تنه  نیم  12ــ  تصویر 
رنگی، سده نوزدهم، موزه هنر کلیولند

تصویر 13ــ پوستر برای مدرسه هنر های نمایشی آسیایی، 
سال 1981
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ارزشیابی

1ــ ژاپنی ها چگونه به طبیعت نگاه می کردند؟
2ــ پیرامون مقبره ها، استوانه های گلینی بود که در باالی آنها تندیس های ………  

به شکل انسان، جانور و یا پرنده قرار می گرفت.
3ــ اولین تندیس های بودا دارای چه خصوصیاتی بود؟

4ــ معابد ژاپنی دارای چگونه ساختاری بود؟
5  ــ سبک یاماتو ــ ئه دارای چه ویژگی هایی است ؟

6  ــ هنر باسمه سازی معرف چه ویژگی هایی است؟
7ــ دو هنرمند معروف از هنر باسمه سازی را نام ببرید.

8   ــ عبارت های مرتبط را با یک خط به یکدیگر متصل کنید:

ققنوس هانیوا 

هنر چاپ پارچه باسمه سازی 

تندیس بر پایٔه استوانه ای ِگلی هنرمند باسمه ساز 

هکوسای تاالر معبد 
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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. دورٔه 

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(. 



95

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:
پیشرفته ترین هنر 
مسلمانان و مورد 

تقلید اروپا

رنگ ها:طرح و نقش:مناطق مهم:
متنوع و درخشان

اثر شاخص:
مخمل، زربفت و 

قلمکار

در ایران:ویژگی:هنر معماری
چهار ایوانی

الگوی اولیه:ویژگی مقابر:تزئینات:
مسجدالنبی

هنر 
سفالگری

شهـرهـای بی رقیب:انواع:کشورها:علت تحرک:ویژگی:

هنر 
خوشنویسی

کاربرد:جایگاه:
هـمـٔه 

دسـت ساخته ها

بیشترین سهم: انواع:
ایرانیان

اثر شاخص:
قرآن کریم

هنر 
نگارگری

آغاز:
مصورسازی 

کتاب های علمی

گسترش:کاربرد:
عثمانی و 
مغولی هند

رضا عباسی:مضامین:

١2ــ چه عواملی در زیبایی هنر قالی بافی نقش دارند؟
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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ سنت های هنری شکل دهندٔه هنر مسیحی را نام ببرد.

2ــ هنر صدر مسیحیت را شرح دهد.
3ــ مقبره های صدر مسیحیت را شرح دهد.

4ــ شکل نخستین ساختمان کلیسا ) بازیلیکا( را شرح دهد.
5 ــ ویژگی هنر بیزانس را شرح دهد. 

6  ــ دوره های مختلف هنر بیزانس را نام ببرد.
7ــ خصوصیات کلیساهای نخستین عصر طالیی را توضیح دهد.

8   ــ ویژگی شمایل نگاری عصر دوم طالیی هنر بیزانس را با ذکر مثال شرح دهد.
9ــ ویژگی نقاشی عصر سوم طالیی را توضیح دهد.

فصل یازدهم

صدر مسیحیت و بیزانس
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هنر مسیحی

اروپا سبب شکل گیری  و  از خاورمیانه  آن در بخش هایی  تدریجی  دیانت مسیح  و رواج  ظهور 
سبک های هنری مختلفی شد. هنر مسیحی، هنری مذهبی و مرکز ثقل آن کلیسا است و نمود این هنر بیش 
از هر چیز در کلیسا ها به ویژه در اروپا تجلی یافته است. با رواج این آیین در سرزمین های یونانی و رومی، 
به تدریج یونانی ها و رومی ها نقش رهبری دیانت مسیح را به عهده گرفتند و هنری را پایه گذاری کردند که 
در آن سنت های هنری یونانی، رومی و عناصری از میراث های شرقی )ایران، سوریه، آناتولی و میانرودان( 

با هم ادغام شد و در شکل معماری کلیساها و هنر های وابسته آن به ویژه  شمایل نگاری1 تجلی یافت.
  

1ــ هنر صدر مسیحیت
 هنر صدر مسیحیت به دورٔه شکل گیری هنر مسیحی در فاصله سده های سوم تا ششم میالدی 
در مناطقی که جز قلمرو امپراتوری روم بودند، گفته می شود. بعد از گذشت دویست سال از تاریخ 
ظهور دیانت مسیح، پیروان آن در روم  و سرزمین های تابع آن )فلسطین، سوریه، آناتولی، مصر، یونان 
و…( پرشمار شده بودند. رومی ها از همان آغاز با این دین تازه مخالف بودند و مخالفت آنها تا زمان 

امپراتوری کنستانتین2 که دیانت مسیح را پذیرفت، ادامه داشت.
از سدٔه سوم میالدی به بعد مقبره هایی به شکل اتاق هایی که توسط مسیحیان در داخل زمین 
کنده شده، به دست آمده است. در داخل اتاق ها، تاقچه هایی برای قرار دادن تابوت های سنگی ایجاد 
دخمه ای   مقابر  به  مقبره ها  این  می دادند.  اختصاص  نمازخانه  به  نیز  را  دیگری  فضای   و  می کردند 
آنها بود، در همین  بیانگر اعتقادات  آثار تصویری مسیحی که  یا کاتا کومب3 شهرت دارند. نخستین 
به نقاشی های رومی  نسبت  اجرا  و  لحاظ طرح  از  نقاشی ها  این  یافت شده اند.  نمازخانه ها  و  مقبره ها 
همچون  )ع(  مسیح  حضرت  زندگی  از  صحنه هایی  نقاشی ها  این  در   .)١ )تصویر  هستند  ضعیف تر 
مادرش حضرت مریم، مسیح کودک و… و نقش های نمادین )مسیحی( چون چوپان نیکوکار، طاوس 

)نشانه جاودانگی(، کبوتر )نماد روح( و لنگر )نشانه امید(، نشان داده می شد. 
در سال 323 میالدی کنستانتین )قسطنطین( امپراتور روم که مسیحی شده بود، پایتخت خود 
را از شهر روم به شهر یونانی بیزانس )شهر استانبول کنونی( انتقال داد. از این تاریخ به بعد این شهر 
به نام کنستانتینوپل4 )قسطنطنیه( معروف شد و باعث اعتبار ایاالت شرقی گردید و شهر بیزانس به عنوان 
مرکز و مظهر ایمان کشور روم  به ایفای نقش پرداخت. کنستانتین همه منابع خود را در جهت رونق 
دیانت مسیح به کار گرفت و در مدت کوتاهی تعداد قابل توجهی کلیسا را در شهرهای مختلف بر پا کرد. 
او نوعی ساختمان که در معماری رومی باسیلیکا )به معنی تاالر دراز( نام داشت را برای کلیسا مناسب 

١ــ شمایل نگاری نوعی نقاشی از شخصیت های مذهبی است.
Constantine ــ2
ـ  3 Catacomb ـ
Constantinople ــ4
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یافت. وی با اندک تغییری در نقشٔه آن نخستین نمونه کلیسا را به نام سان پی یترو1 در شهر روم بنا کرد. 
به این ترتیب معماری کلیسا شکل گرفت و این ساختمان به عنوان الگوی کلیساهای بعدی در اروپای 

غربی پذیرفته شد )تصویر2(.

2ــ هنر بیزانس)هنر مسیحی روم شرقی(
بیزانس هنری مذهبی، رمزگرا و رسمی است، که ریشه در شرق دارد. شکل گیری هنر  هنر 
زمان  از  آن  مقدمات  اگرچه  است.  همراه  میالدی  ششم  سده  در  نین2  ژوستی  اقدامات   با  بیزانس 
مسیحیت،  جهان  رهبری  سر  بر  اختالف  به دلیل  او  مرگ  از  پس  اما  بود،  شده  شروع  کنستانتین 
امپراتوری روم به دو شاخه روم شرقی )بیزانس( و روم غربی تقسیم شد. در سده ششم میالدی روم 
غربی در اثر هجوم اقوام اروپای شمالی از هم پاشید، اما بیزانس از این حمالت در امان ماند و در 
زمان ژوستی نین به اوج قدرت رسید.  وی نه تنها در روم شرقی قدرت خود را استحکام بخشید، بلکه 
بر بخش هایی از ایتالیا نیز مسلط شد و شهر راونا3 را به عنوان مرکز قدرت خود در روم غربی انتخاب 
کرد. هنر بیزانس تنها محدود به روم شرقی نبود بلکه همواره دستاورد های آن در اروپای غربی نیز 

مورد تقلید قرار می گرفت. مورخان هنر بیزانس را به سه دوره تقسیم می کنند.
 نخستین عصر طالیی: نخستین عصر طالیی هنر بیزانس در زمان ژوستی نین شکل گرفت. 
ـ رومی با عناصر میراث های شرقی )ایران وسوریه( به خوبی تلفیق شد که حاصل  در این دوره هنر یونانیـ 
آن دو کلیسای عظیم  ایاصوفیه4 در کنستانتینوپل و کلیسای سن ویتاله5 در شهر راونا در ایتالیا است. 

Saint Pietro ــ١
Justinian ــ2
 Ravenna ــ3

4ــ ایاصوفیه ابتدا به نام سانتاصوفیا به معنی خرد مقدس بوده است.
ـ  5 Saint Vitale ـ

تصویر 2 ــ نقشه کلیسای سان پی یترو در شهر رومتصویر1ــ نقاشی دیواری دو روحانی، مقبرۀ دخمه ای، سدۀ 5 میالدی، ناپل، ایتالیا
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این کلیسا ها دارای نقشه متمرکز، گنبددار و دارای ظاهری ساده و 
درونی پر تجمل هستند. کلیسای ایاصوفیه1 دارای صحن مستطیل 
شکل است و گنبد عظیمی دارد. این بنا به دلیل ابعاد بزرگ آن یکی 
)تصویر 3 و 4(. کلیسای  آن دوره است  از شاهکار های معماری 
سن ویتاله نیز دارای نقشه ای هشت ضلعی متراکم و گنبددار است 
)تصویر 5 و 6(. کلیسا های گنبد دار به عنوان الگو در قلمرو بیزانس 

)یونان و اروپای شرقی و غربی( رواج یافت. 

١ــ این بنا در دوره عثمانی ها به مسجد تبدیل و چهار مناره به آن افزوده شد و اکنون به عنوان موزه مورد استفاده است.

تصویر 3ــ کلیسای ایاصوفیه، سده ششم میالدی، استانبول

تصویر4ــ طرح خطی نما و نقشه کلیسای ایاصوفیه

تصویر 6  ــ طرح خطی نقشه و نمای کلیسای سن ویتالهتصویر 5     ــ کلیسای سن ویتاله،  سده ششم میالدی، راونا، ایتالیا
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هر دو کلیسا دارای تزیینات غنی به ویژه نقاشی موزاییک هستند ) تصویر 7(. نقاشی های موزاییکی این 
کلیسا خانواده ژوستی نین و همراهانش را نشان می دهد. در این نقاشی شخصیت ها دارای قد بلند،  

ظریف و الغر، با وقار و باچشمانی درشت هستند)تصاویر7 و 8(.

تصویر 7ــ بخشی از صحن کلیسای سن ویتاله راونا، 
سده ششم میالدی

تصویر 8  ــ ژوستی نین و مالزمان، نقاشی موزاییک، سده ششم میالدی، کلیسای سن ویتاله، راونا

 دومین عصر طالیی: در سده های هشتم و نهم میالدی گروهی از مسیحیان با شمایل نگاری 
به مخالفت برخاستند و تمثال ها را یادآور بت پرستی شمرده و باعث رکود و توقف هنر شمایل نگاری 
شدند. این توقف، زمینه را برای گسترش تزیینات هندسی و گیاهی آماده کرد. اما از اواسط سدٔه 
نهم میالدی به بعد، مجددًا شمایل نگاری در بیزانس و اروپای غربی شکوفا گردید و دومین عصر 
طالیی هنر بیزانس شکل گرفت. در این دوره طبیعت گرایی و اسطوره گرایی هنر باستانی یونان )دورٔه 
کالسیک( همراه با جنبه های نمایشی، عاطفی و ایجاد حس رنج و همدردی در تماشاگر در نقاشی های 
موزاییک و نقاشی های دیواری مورد توجه قرار گرفت )تصویر 9(. ساخت کلیساهای چلیپایی یونانی 

)طول و عرض برابر( و استفاده از نقش مایه های اسالمی نیز در این زمان رواج یافت. 
بیزانس ) سده 14ــ12میالدی(،  پایانی امپراتوری   سومین عصر طالیی: در دو قرن 
نقاشی روی  و  نقاشی دیواری  این دوره،  بیزانس شکل گرفت. در  »سومین عصر طالیی« هنر 
چوب جایگزین نقاشی موزاییک شد. بیان عاطفی، تحرک و پویایی، نمایش چهره و حجم پردازی با 
مهارت استادانه در نقاشی ها از ویژگی های این دوره به شمار می رود )تصاویر10 و 11(. هنر بیزانس 
تنها محدود به معماری و نقاشی کلیسایی نبود، بلکه در مصورسازی کتاب مقدس )تصویر12( و 
سایر مصنوعات نیز آثار با ارزشی خلق شدند. با تصرف شهر کنستانتینوپل در سال 1453 میالدی 
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تداوم  اروپا  تا مدتی در  آن  اما سنت های هنری  به سرآمد،  بیزانس  توسط عثمانی ها عمر حکومت 
داشت.

تصویر 12ــ تصویر سازی کتاب مقدس، یوسف و برادرانش در مقابل 
یعقوب، سده ششم میالدی

تصـویر9ــ نقـاشی موزاییک، بخشی از نقـاشی، 
کلیسای دیر دافنی١، سده 11 میالدی، یونان

Daphni ــ١

تصویر10ــ  نقاشی موزاییک، بخشی از نقاشی، حضرت  عیسی ) ع(، سده 
13 میالدی، کلیسای ایاصوفیه، استانبول

کلیسای  محراب  میالدی،   1315 ــ   1321 رستاخیز،  دیواری،  نقاشی  تصویر11ــ 
چورا، استانبول
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جدول دوره های هنر صدر مسیحیت و بیزانس

هنر بیزانس
صدر مسیحیت

نخستین عصر طالییدومین عصر طالییسومین عصر طالیی

500  ــ200 میالدی565  ــ١200527ــ١400850ــ١200

ارزشیابی

1ــ چه سنت هایی در شکل گیری هنر مسیحی دخالت داشتند؟
2ــ مهمترین مکان هنر مسیحی چه نام داشت؟

3ــ مقبره های صدر مسیحیت چگونه ساخته می شدند؟
4ــ نقاشی های صدر مسیحیت دارای چه خصوصیاتی بودند؟

5  ــ نقش های نمادین چه نوع نقش هایی بودند؟
6ــ کنستانتین چگونه ساختمانی را برای کلیسا انتخاب کرد؟

7 ــ هنر بیزانس دارای چه خصوصیاتی بود؟
8   ــ دوره های مختلف هنر بیزانس را نام ببرید. 

9ــ کلیسا های نخستین عصر طالیی دارای چه ساختاری بودند؟
10ــ جاهای خالی جدول زیر را متناسب با عنوان مربوطه پر کنید.

آثار برجسته ویژگی معماریهنر بیزانس
معماری

تزیینات 
تأثیرپذیریویژگی نقاشیمعماری

عصر اول 
طالیی

نقشه متمرکز گنبددار 
صحن مستطیل 

شکل

هنر یونانی، رومی نقاشی و موزائیک
با عناصر میراث 

شرقی

عصر دوم 
طالیی

طبیعت گرایی، 
اسطوره گرایی 

جنبه های نمایش 
عاطفی، حس رنج 

و همدردی

11ــ ویژگی هنر سومین عصر طالیی را شرح دهید.
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فصل دوازدهم

هنر اروپای غربی قرون وسطا

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

1ــ ویژگی های هنر قرون وسطای پیشین را توضیح دهد. 
2ــ وجه تمایز هنر ُرمانسک را با دوره های گذشته شرح دهد.

3 ــ ویژگی های معماری و نقاشی ُرمانسک را شرح دهد.
4ــ ویژگی های معماری گوتیک را شرح دهد.

5  ــ نور و شیشه را در معماری گوتیک توضیح دهد.
6ــ تندیس سازی و حجاری دوره گوتیک را شرح دهد.

7ــ ویژگی های نقاشی دوره گوتیک را توضیح دهد.
   

قرون وسطا )سده های میانه( اصطالحی است که در گذشته برای یک دوره از تاریخ اروپای 
غربی از سده پنجم تا میانٔه سده پانزدهم میالدی یعنی تا آغاز دورٔه رنسانس1 به کار برده می شد و به عصر 
تاریک یا جهل و بی خبری نیز معروف بود. اما اکنون عصر تاریک تنها به سده های 7 و 8 میالدی 
محدود می شود. امروزه قرون وسطا به عصر ایمان شهرت یافته است. هنر قرون وسطا  یا عصر ایمان 

به قرون وسطای پیشین، رومانسک2 و گوتیک3 تقسیم می شود.

1ــ  هنر قرون وسطای پیشین

بعد از مرگ ژوستی نین، بیزانس سلطه نسبی خود را بر اروپای غربی یا روم غربی از دست داد. 
این سرزمین بر اثر مهاجرت اقوام مختلف اروپایی4 فرو پاشید و تکه تکه شد و مهاجرین بر اروپای غربی 

 Renaissance ــ١
Romanesque ــ2
Gothic ــ3

 )Celtic- German( 4ــ سلتی ــ ژرمنی
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مسلط شدند و هنری را با خود آوردند که می توان آن را شیوه جانورنگاری نامید. این هنر از بسیاری 
جهات با هنر اشیای مفرغی لرستان و طالکاری سکاها1 )اقوام ایرانی ساکن جنوب سیبری( مشابه است 
نداشتند  به طبیعت گرایی توجه  و  تزیینی نشان می دادند  و  به شکل نقش های هندسی  که موجودات را 
)تصویر1(. این اقوام مهاجر پس از استقرار، سلسله های مختلفی را در اروپای غربی2 تأسیس کردند. 
شاهان این سلسله ها با بهره گیری از معماری بیزانس و عناِصری از معماری اسالمی3 اقدام به ساخت 
کلیسا های متعددی در نقاط مختلف اروپا به ویژه آلمان کردند. اغلب این کلیسا ها در دوره رومانسک 
بازسازی شدند و جای خود را به کلیسا های جدید دادند. ایشان همچنین در مصور سازی کتاب های 

مذهبی کوشا بودند )تصویر 2(. 

2ــ رومانسک )هنر رومی وار(

رومانسک یا هنر رومی وار شیوه ای در معماری  کلیسایی با مرکزیت ایتالیا در اروپای غربی در 
قرون وسطا در سده های 11 و 12 میالدی است که به دلیل شباهت بعضی از عناصر آن با معماری روم 

باستان به آن رومی وار می گویند )تصویر3(. 
آنچه معماری رومی وار را از سده های پیشین متمایز می کند، افزایش تعداد کلیساها در نقاط 
مختلف اروپای غربی است. این معماری کلیسایی با تاق رومی4، استخوان بندی سنگین )دیوارهای 
کلیسا مشخص  بلند  برج های  ساخت  و  چلیپایی  نقشه  با  آجر  و  مصالح سنگ  از  استفاده  و  قطور( 

Scythians  ــ١
2ــ اروپای غربی: آلمان، فرانسه و ایتالیا

3ــ مسلمانان در سده های 9 ــ ١١ میالدی بر جنوب ایتالیا و اسپانیا مسلط بودند  و اروپایی ها در این مناطق با معماری اسالمی 
آشنا شدند.

4  ــ تاق هاللی یا گهواره ای و نیم دایره ای را رومی می نامند.

تصویر 2ــ انجیل، اتوی سوم بر تخت، سال 1001 ــ 998 میالدی

تصویر1ــ هنر اقوام مهاجر، سر جانور، کنده کاری 
روی چوب، نروژ ، ارتفاع 51 سانتی متر، حدود  

سال820 میالدی،  موزه دانشگاه اسلو
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اتین  نمای غربی کلیسای  سن  تصویر 4ــ 
میالدی،   ١068 سال   ،)Saint-Etienne(

فرانسه.) برج ها بعدًا اضافه شده است(.

کلیسای  برج  پیزا،  شده  کج  برج  5  ــ  تصویر 
میالدی،  ــ 1053   1273 ،)Pisa( پیزا جامع 

ایتالیا  

می باشد  پیزا1  برج کج شدٔه  برج های مشهور،  از  یکی  )تصویر4(.  می شود 
)تصویر 5(.

نه تنها از الگوهای معماری روم باستان  هنرمندان عهد رومانسک 
سود می بردند بلکه از سنت های معماری صدر مسیحیت، بیزانس و سنت های 
اسالمی نیز  سود می بردند. رواج سفر های زیارتی، رشد شهرنشینی و بهبود 
اوضاع اقتصادی سبب ساخت کلیساهای بزرگ در نقاط مختلف اروپا2 
کردن  برپا  در  پیشه وران  و  هنرمندان  بازرگانان،  اشراف،  روحانیان،  شد. 
کلیسا و نمازخانه با هم به رقابت برخاستند و این عوامل سبب افزایش تعداد 
و  معماران  دوره  این  در  اروپا شد.  مختلف  نقاط  در  کلیسا ها  توجه  قابل 
حس  ایجاد  برای  و  داشتند  کلیسا ها  ساخت  در  مهمی  نقش  حجاران 
امنیت و روحانیت از روش های یکسان استفاده می کردند. نمای ورودی 
اغلب کلیساها دارای حجاری هایی به شکل نقش برجسته با موضوع هایی 
عبرت آموز از کتاب مقدس بود تا  نمازگزار با مشاهده آنها بدون تزکیه وارد 

کلیسا نشود )تصویر6(.
دیگر ویژگی های شیوه رومانسک احیای پیکر تراشی با انعکاسی 

١ــ در اثر نشست زمین برج پیزا کج شده است.
2ــ ایتالیا، آلمان، فرانسه، انگلستان و اسپانیا

تصویر 6  ــ طرح ورودی کلیساهای رومانسک

 ،)Saint-Gilles( تصویر 3 ــ طاق های رومی وار، نمای غربی کلیسای سن ژیل
اواسط سده 12 میالدی فرانسه
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از هنر روم باستان و ساخت پیکره های تمام قد همراه با ذکر نام هنرمند است )تصویر7(. 
برخالف معماری و پیکر تراشی، نقاشی و مصورسازی و تذهیب کتب خطی، کمتر دچار تحول شد 
و از پیوستگی و تداوم بیشتری برخوردار شد.  تولید کتب خطی توسط راهبان انجام می شد. نقاشی های 
این کتاب ها نوعی مینیاتور هستند و تصاویر دارای جنبه های نمایشی، رمزی و تزیینی با موضوعات مذهبی 

است. از نوآوری های اواخر این دوره، القای شکل های سه بعدی در نقاشی ها است )تصویر8(. 

تصویر 7ــ مسیح بر تخت، حجاری روی سنگ، 
ِسرنین،  سن  کلیسای  میالدی،  سال1096  حدود 

فرانسه

تصویر 8   ــ کاتب انجیل نویس ، نقاشی روی پوست، 
سال 1147 میالدی، فرانسه

تصویر 9ــ طرح کلی یک کلیسای گوتیک

3ــ گوتیک
 

میالدی(  )سده های 14ــ12  قرون وسطا  اواخر  هنر  توصیف  برای  واژه ای  گوتیک 
است. این واژه برگرفته از قوم گوت ها1 است که در فرانسه ساکن بودند و سبک معماری 
بود  آنها  معماری  بودن  منظور غیر کالسیک  که  نامیده شد  آنها در دورٔه رنسانس، گوتیک 

)تصویر9(.

 معماری گوتیک
و  یافت  اروپا گسترش  در سراسر  به تدریج  و  فرانسه شروع شد  از  معماری گوتیک 
در کشورهای مختلف با سنت های بومی آنها در آمیخت. عالی ترین تجلی معماری گوتیک 

Goths ــ١
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برج های  بلند،  ارتفاع  گوتیک  معماری  مشخصه  کرد.  بروز  پُرتجمل  و  بزرگ  کلیساهای  شکل  در 
بلند و متنوع  تاق های جناغی، اسکلت سبک، استفاده گسترده از پنجره های  مخروطی، استفاده از 
و نصب شیشه های منقوش در پنجره ها و نورگیر ها بود. البته معماری گوتیک یک ابداع تازه نبود 
بلکه  نمی شد  محدود  به کلیساها  تنها  گوتیک  معماری  بود.  رومانسک  معماری  تحول  حاصل  بلکه 
شامل انواع دیگری از ساختمان ها مانند دژ ها، کاخ ها، ساختمان های شهری و بیمارستان ها نیز می شد 

)تصاویر 10 تا 12(.  

 ،)Saint Dennis( دنی  سن  کلیسای  غربی  نمای  10ــ  تصویر 
حدود سال 1140 ــ پاریس1137

 ،)Notre Dane( نوتردام  کلیسای  غربی  نمای  تصویر11ــ  
1194 میالدی، پاریس

تصویر 12ــ کلیسای جامع فلورانس، حدود 1296، ایتالیا )ساخت گنبد در دوره رنسانس(
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تصویر 13ــ پنجره های شیشه ای منقوش، کلیسای شارتر1، فرانسه

Naumburg ــSharteres     2 ــ١

 نور و شیشه 
با  بزرگ  پنجره های  ایجاد  گوتیگ  معماری  نوآوری های  از  یکی   
شیشه های رنگی در دیوارهای جانبی کلیسا ها بود که جای نقاشی های دیواری 
را گرفت. روی این شیشه ها تصاویر و اشکال مختلف با رنگ های شفاف و 
و  می بخشید  داخلی روشنایی  به فضای  نور  و عبور  نقاشی می شد  درخشان 

فضایی معنوی و روحانی را سبب می شد )تصویر13(.

 تندیس سازی و حجاری
تندیس سازی و حجاری در آغاز دوره گوتیک وابسته به معماری بود 
و اغلب زینت بخش دوسوی ورودی ها بود، اما کم کم ساخت تندیس هایی که 
به بنا وابسته نبودند نیز رایج شد. بهترین نمونه تندیس سازی های گوتیک در 
جانب ورودی های کلیسای شارتر بازنمایی شده اند و نخستین اقدام در احیای 

تندیس سازی با عظمت پس از دوره یونان و روم باستان بود )تصویر14(. 
از ویژگی های تندیس سازی گوتیک طبیعت گرایی، چهره های آرام بخش، 
به خصوصیات فردی  توجه  لباس( و  )نمایش چین و شکن های  جامه پردازی 

است )تصاویر 14 و 15(. 

درگاه  سوی  یک  برجسته  کامالً  تندیس های  تصویر14ــ 
ورودی کلیسای شارتر

طبیعی  اندازه  سنگ،  زوج،  یک  تندیس های  15ــ  تصویر 
حدود  ناومبورگ2،  جامع  کلیسای  فردی(،  شخصیت  )بیان گر 

1255 ــ 1249 میالدی، آلمان
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 نقاشی
در طول دورٔه گوتیک، نقاشی به صورت مصّورسازی کتاب و نقاشی روی چوب و قاب های 
تزیینی و نقاشی موزائیک و نقاشی روی شیشه رواج داشت که از ویژگی آنها توجه به فردگرایی، مناظر 
طبیعی، خط های پیچان، رنگ های درخشان و عالقه به تزیین بود. اما در ایتالیا بیشتر نقاشی دیواری 
و نقاشی شمایلی تابلویی رایج بود و نقاشان از سر مشق های بیزانسی و سنت های رومی سود می بردند. 
یکی از نقاشان برجسته ایتالیا ُجّتو1 است که در آثارش طبیعت گرایی و نوآوری در نور و ایجاد فضای 

سه بعدی دیده می شود، وی به عنوان آغازگر ُرِنسانس نیز شناخته می شود )تصویر 16(.

جدول دوره های هنر اروپایی غربی در قرون وسطا

قرون وسطای پیشینرومانسکگوتیگ

١050ــ600 میالدی١200ــ١050 میالدی١400ــ١200 میالدی

Giotto ــ١

حدود  دیواری،  نقاشی  ُجّتو،  اثر  اورشلیم،  به  ورود  حال  در  مسیح  حضرت  16ــ  تصویر 
1306 ــ 1305 میالدی
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ارزشیابی

1ــ هنر دوره قرون وسطای پیشین دارای چه خصوصیاتی بود؟ شرح دهید.
2ــ معماری ُرمانسک دارای چه خصوصیاتی بود؟

3ــ به چه علتی کلیساهای بزرگ ساخته شدند؟
4ــ موضوع حجاری های نمای ورودی کلیساها در دورٔه رمانسک چه بود؟

5  ــ تندیس های دوره ُرمانسک دارای چه ویژگی هایی بود؟
6ــ نقاشی های کتاب های دوره ُرمانسک  دارای چه ویژگی هایی بود؟

7ــ معماری گوتیک دارای چه خصوصیاتی بود؟
8   ــ در معماری گوتیک از نور و شیشه چگونه  بهره می بردند؟

9ــ حجاری دوره گوتیک دارای چه ویژگی  بود؟
10ــ ویژگی های نقاشی دوره گوتیک را شرح دهید.



١١2

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

1ــ جنبش رنسانس را توضیح دهد.
2ــ ویژگی های هنر دوره رنسانس را بیان کند.

3ــ علل شکل گیری رنسانس را شرح دهد.
4ــ دیدگاهای برونلسکی و آلبرتی را توضیح دهد.

5 ــ آثار معماری رنسانس را نام ببرد.
6 ــ نقاشان و تندیس سازان رنسانس را نام ببرد.

7ــ ویژگی های آثار سه نقاش دوره رنسانس را توضیح دهد.
8  ــ منریسم را شرح دهد.

1ــ تعریف رنسانس 

 رنسانس به معنی تجدید حیات، یا نوزایی است. اما عموماً رنسانس به جنبشی فکری و عقالنی 
گفته می شود که در سدٔه چهاردهم میالدی در ایتالیا شروع شد و در سدٔه شانزدهم میالدی به اوج خود 
رسید. ایتالیا آغازگر رنسانس بود زیرا به توانایی انسان اهمیت می دادند یعنی به تدریج دنیای فکری 
انسان ها از ارزش ها و اندیشه های مذهبی جدا و به اندیشه ها و ارزش های زندگی بشری و فردگرایی 

تغییر یافت.  
اگر چه ایتالیا خاستگاه رنسانس بود، اما دیگر کشور های اروپایی نیز در توسعه دستاوردهای 
آن نقش داشتند. متفکران رنسانس بر اهمیت تک تک انسان ها، مخصوصاً انسان های شایسته، تأکید 
می کردند. و دستاورد های هنری، علمی و ادبی قرون وسطا را بی ارزش می دانستند و براین باور بودند 
که با احیای فرهنگ و هنر یونان و روم، می توانند فرهنگ و هنر خود را ترقی دهند. بر طبق اندیشٔه 
انسان های  در وجود  توانایی  این  و  است  برخوردار  توانایی خدادادی  و  قدرت  از  انسان  رنسانس، 

بزرگ به صورت موهبت الهی، »نبوغ«، متجلی می شود.

فصل سیزدهم

هنر ُرِنسانس)تجدید حیات یا نوزایی(
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داوینچی5،  بـرونلسکی4،  آلبـرتی3،  دونـاتلو2،  مازاتچـو1،  هنـرمندانی چون جتـو،  تالش های 
میکل آنژ6، رافائل7، دورر8 و … نقش مهمی در پیشرفت هنرها و علوم گوناگون داشتند.

2ــ ویژگی های هنر دورۀ رنسانس

احیای روح هنر دوره کالسیک یونان و روم، طبیعت گرایی، فردگرایی، کالبدشناسی انسان، 
تکمیل قواعد پرسپکتیو، توجه به موضوع های دنیوی، رواج نقاشی رنگ و روغن برای تجسم گرمی و 

طراوت پوست از ویژگی های هنر دورٔه رنسانس است. 

3ــ علل شکل گیری دورۀ رنسانس
 

توسعه تجارت بین المللی، گسترش جامعه شهرنشین، شکل گیری طبقه متوسط، اختراع چاپ 
و رواج کتاب های چاپی، کشف سرزمین های جدید، افزایش موقعیت اجتماعی هنرمندان، هنر دوستی 
اشراف جامعه و حمایت از هنرمندان، خود باوری و اعتقاد به توانایی و شایستگی انسان از علل 

شکل گیری جنبش رنسانس است.

4ــ معماری دورۀ رنسانس
 

برونلسکی،  مانند  آنها  از  برخی  و  بودند   پژوهشگر  و  متفکر  اغلب  رنسانس   دورهٔ  معماران 
داوینچی، رافائل و … در چند رشته از جمله معماری، نقاشی و تندیس سازی تخصص داشتند. آنها نیز 
میراث هنری عهد کالسیک یونان و روم را متعالی می دانستند. پیشگام معماری دورٔه رنسانس، فیلیپو 
برونلسکی اهل فلورانس بود. وی کار خود را با تندیس سازی در فلورانس آغاز کرد. چون مایل نبود 
به طور سطحی، معماری باستانی را احیا کند، برای مشاهده نزدیک آنها به شهر روم رفت و برای نخستین 
بار اندازه های دقیق بنا های رومی را به دست آورد و متوجه شد این بنا ها در جزء و کل  باهم هماهنگ 
و متناسب هستند و سر انجام براساس مطالعات خود، در نظریه ای اعالم کرد »همان تناسبات ریاضی 
که در موسیقی، هماهنگی به وجود می آورد، باید در معماری نیز حکمفرما شود«. وی معتقد شد که راز 

Donatelo ــMasaccio    2 ــ١
BrunelleschiــAlberti    4 ــ3
ـ  5 ـ  Leonardo DA Vinci    6 ـ Michelangelo ـ
ـ   Raphaello    8 ــ7 Durerـ
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معماری در تنظیم تناسبات درست، یعنی تناسباتی ساده و مبتنی بر 
با شناخت معماری باستان، عناصری از  اعداد صحیح است. وی 
این معماری را در کار های خود به کار گرفت. وی معماری باشکوه 
یونان و روم را ساده و قابل فهم و با نیاز های مردم زمانه اش سازگار 
و  بود(  نشده  کامل  زمان  آن  تا  )که  فلورانس  کلیسای  گنبد  کرد. 
بیمارستان معصومان )تصویر1( از جمله کار های اوست. آلبرتی نیز 
از نظریه پردازان معماری و تندیس سازی رنسانس بود، وی اعتقاد 
داشت که زیبایی یک بنا از هماهنگی و یگانگی تمام اجزایش حاصل 
به عنوان  این دو هنرمند  دیدگاه های  بعد  اندکی  )تصویر2(.  می شود 

سرمشق در اختیار معماران اروپا قرار گرفت )تصاویر 3 و 4(.

تصویر 1ــ بیمارستان معصومان اثر برونلسکی، حدود 1421 میالدی، فلورانس

باتیستا  لئون  اثر  آندرئا،  سن  کلیسای  2ــ  تصویر 
آلبرتی، حدود 1470 میالدی، ایتالیا

تصویر 3ــ سرسرای ورودی کتابخانه لورانتیون فلورانس اثر 
میکل آنژ، حدود 1559ــ 1558 میالدی

روتاندا  ویالی  4ــ  تصویر 
اثر پاالدیو )نمونه ای از احیای 
سبک کالسیک باستان(، حدود 
1570ــ1567 میالدی، ایتالیا
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5ــ نقاشی و تندیس سازی دورۀ رنسانس

نقاشی و تندیس سازی، عالی ترین جلوه هنر دوره ُرِنسانس است. مهارت هنرمندان در احیای 
روح هنر عهد کالسیک باستان، همراه با نوآوری ها و روحیه انسان گرایانه آنها در آثارشان به آسانی قابل 
تشخیص است. در میان هنرمندان دوره رنسانس، هنرمندانی که اینک آثارشان معرفی می شود، در 

شکل گیری و تکامل  هنر نقاشی و تندیس سازی نقشی اساسی داشتند.
  

 ُجّتو )1337ــ1266( 
ُجّتو نقاش و معمار ایتالیایی و از هنرمندان اواخر دوره گوتیک و آغاز رنسانس بود. او پیرو 
سنت تندیس سازی و نقاشی رومی و آغازگر سبک طبیعت گرایی در ایتالیا  و در نمایش عواطف انسانی 

به شکل ساده، توانا بود.)به تصویر8، نقاشی دوره گوتیک مراجعه شود(
 

 مازاتچو )1428ــ1401( 
مازاتچو نقاش ایتالیایی و اهل فلورانس که در برجسته نمایی نقش پیکره ها، به کارگیری نور در 
بازنمایی فضا و تنظیم ترکیب بندی مبتکر بود و  مانند ُجّتو در جستجوی بیان عواطف انسانی و تالش 

برای واقع گرایی در آثارش بود )تصویر 5(.
 

 ُدناتِّلو )1466ــ1386(
ُدناِتلّو از تندیس سازان برجسته ایتالیا بودکه اصول کالسیک باستان را با فرهنگ مسیحی عصر 
خود وفق داد. وی از پیشگامان احیای روح تندیس سازی کالسیک به شمار می آید. تندیس مرقس مقدس 
به ساختار تندیس انسان،  بیانگر صالبت، وفاداری  آثار او  نخستین گام در جهت نمایش حرکت است. 
را  انسان  باوری  خود  نهایت  در  و  است  ایتالیایی  رنسانس  جنبه های  همٔه  برگیرندٔه  در  و  عاطفی  کشش 

منعکس می کند )تصویر6(.

 رافائل )1520ــ 1483( 
رافائل نشان دهنده اوج هنر رنسانس است. او به بهترین روش برای بیان هنر کالسیک باستان 
دست یافت و تحت تأثیر داوینچی و میراث هنری روم باستان، آثار با ارزشی در زمینه نقاشی و معماری 
خلق کرد. در آثار وی، لطافت رنگ آمیزی، ترکیب بندی عالی و کیفیت های عاطفی چهره  موج می زند 

)تصاویر 7  و 8(.
تصویر 6  ــ مرقس مقدس اثر ُدناتِّلو، 
مرمر، حدود 1413ــ1411 میالدی، 

فلورانس

کودک،  و  عذرا  مریم  5  ــ  تصویر 
نقاشی  یک  از  بخشی  مازاتچو،  اثر 

دیواری
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تصویر 7ــ پرترۀ پاپ لئوی دهم ، اثر رافائل، حدود سال  
1517 میالدی، فلورانس

و  رنگ  رافائل،  اثر  گراندوک،  مریم  تصویر8   ــ 
کاخ  میالدی،   1505 سال  حدود  چوب،  روی  روغن 

پیتی، فلورانس

 لِئوناردو داوینچی)1519ــ 1452( 
نمونٔه  داوینچی یکی از مهمترین شخصیت های دورٔه رنسانس است. وی 
انسانی واال بود که در زمینه معماری، نقاشی و تندیس سازی توانا بود. او نوآور 
و متحول کننده پایه های سنت طبیعت گرایی اروپایی و آثارش لبریز از ترکیب بندی 
پر معنا و سنجیده و تجسم روحیات درونی انسان ها بود. وی در آثارش با استفاده 
است  داده  به موضوع  رمزآلود  و  لطیف حالتی عاطفی  و  نرم  از سایه روشن های 

)تصویر 9(.
    

 آلبرشت دوِرر )1528ــ 1471( 
)آلمان( رواج داد و در زمینه چاپ  اروپا  دورر هنر رنسانس را در شمال 
)باسمه کاری روی چوب( و نقاشی مهارت داشت. وی برای فهم قوانین کالسیک 
به ایتالیا رفت. آثار سرشار از تخیل وی از جمله باسمه کاری های روی چوب، در 

سراسر اروپا مورد توجه قرار گرفت و گسترش یافت )تصاویر10 و11(.

 میکل آنژ )1564 ــ 1475( 
میکل آنژ یکی از برجسته ترین هنرمندان رنسانس است که در زمینٔه نقاشی، 
معماری، تندیس سازی و نیز کالبد شناسی انسان، بی نظیر بود. تندیس های داوود 

روغن،  و  رنگ  داوینچی،  لئوناردو  اثر  مونالیزا،  9ــ  تصویر 
حدود سال 1505 ــ 1503 میالدی، موزه لوور، فرانسه
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)تصاویر12  هستند  او  آثار  برجسته ترین  جزو  رم،  شهر  در  موسی  حضرت  و  فلورانس(  شهر  )نماد 
زیبایی  به کمک  زندگی  نمایش روح  نقاشی، قدرت طراحی،  در  نمایش عمق تصویر  و 13(. وی در 
جسمانی در شکل و حرکت بدن و نمایش حالت روحی چهره، دارای سبک ویژه خود بود. همچنین 

او یکی از پیشگامان مکتب منریسم بود.

تصویر 10ــ تصویر چهره نقاش، اثر آلبرت دوِرر، رنگ 
و روغن روی چوب ، حدود سال 1500 میالدی، مونیخ، 

آلمان

آنژ،  میکل  اثر  موسی،  حضرت  تندیس  12ــ  تصویر 
سنگ مرمر، حدود سال 1515ــ1513میالدی، رم

سال  حدود  آنژ،  میکل  اثر  )سردیس(،  داود  تندیس  13ــ  تصویر 
1504ــ1501 میالدی، فلورانس

چاپ  دوِرر،  آلبرشت  اثر  سوار،  چهار  تصویر11ــ 
باسمه ای، 8 ــ 1497 میالدی، آلمان
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6  ــ َمنریسم )شیوه گری(

استادان  آثار  از  تقلید  و  رکود  با  هنری  آثار  تولید  رنسانس  دوره  اواخر  در 
بزرگ انجامید. هنرمندان نسل بعد به جای پژوهش در طبیعت، آثار متأخر میکل آنژ 
َمنریسم  جنبش  آغاز  و  رنسانس  گرایی  کالسیک  پایان  که  دادند  قرار  سرمشق  را 
رنسانس  سنت های عصر  از  هنرمندان  است.  شانزدهم  سده  اواخر  در  )شیوه گری( 
دور شدند و به اغراق در بروز عواطف، افزایش حرکت، کشیدگی غیرعادی اندام و 
تضاد رنگ ها پرداختند. از مهم ترین هنرمندان این سبک می توان به ال گرکو1 اشاره 

کرد. )تصویر14(. 
آثار وی اغلب موضوعی افسانه ای و پر از پیکره است و نمایشی از عالم زمینی 

و آسمانی در آثارش به چشم می خورد.                                                              

ارزشیابی  

1ــ رنسانس  چگونه جنبشی بود؟
2ــ خاستگاه رنسانس کجا بود وچه تقسیماتی داشت؟

3ــ چه هنرمندانی در جنبش رنسانس نقش داشتند؟
4ــ هنر رنسانس دارای چه خصوصیاتی بود؟

5   ــ به چه علت هایی جنبش رنسانس شکل گرفت؟
6ــ برونلسکی چه اعتقادی داشت؟

7ــ آلبرتی دارای چه باوری بود؟
8  ــ نقاشان و تندیس سازان  رنسانس چه نام داشتند؟

9ــ ویژگی آثار رافائل و میکل آنژ چه بود؟
10ــ مازاتچو چه تغییراتی در نقاشی به وجود آورد؟

11ــ تندیس حضرت موسی دارای چه خصوصیاتی بود؟
12 ــ آثار داوینچی دارای چه خصوصیاتی بود؟ 

El Gereco ــ١

تصویر 14ــ خاک سپاری کنت اورگاز، اثر ال گرکو، رنگ و 
روغن روی بوم، سال 1586 میالدی، اسپانیا
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13 ــ منریسم دارای چه خصوصیاتی بود؟
14ــ عبارات مرتبط به هم را به یکدیگر متصل کنید.

نقاش برجسته نما خاستگاه رنسانس 

شیوه گرایی مازاتچو 

آلبرشت دورر نمایش حرکت در تندیس سازی 

دناتلّو باسمه کاری 

ایتالیا منریسم 
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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که بتواند:
1ــ هنر باروک را شرح دهد.

2ــ معماری و نقاشی باروک را بیان کند.
3ــ هنر روکوکو را شرح دهد.

4ــ هنر نئوکالسی سیسم را توضیح دهد.
5  ــ مکتب رمانتی سیسم را شرح دهد.

فصل چهاردهم

هنر اروپای بعد از رنسانس تا قرن بیستم

نقشه اروپای غربی در 
سده هفدهم میالدی

غال
پرت
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6  ــ عوامل ایجاد کننده رئالیسم را شرح دهد.
7ــ خصوصیات امپرسیونیسم را شرح دهد.

8  ــ هدف هنر سمبولیسم را توضیح دهد.

1ــ باروک1

اوایل  و  و موسیقی سده هفدهم  ادبی  و  آثار هنری  برای  هنر  واژه ای است که مورخان  باروک 
سده هجدهم اروپای غربی به کار می برند. این کلمه به معنی مروارید نامنتظم است که تا سده نوزدهم به معنی 
از  معماری  در  به ویژه  هنری  آثار  که سازندگان  بود  این  نام گذاری  این  بود.علت  ناهماهنگ  و  بی تناسب 
شیوه های مختلف هنری )کالسیک، گوتیک، رنسانس و  …( متأثر بودند. هنر باروک در مقایسه با دورٔه 
با شکوه، نمایشی، زیاده روی در تجمل، احساسی و تالش برای وحدت بین معماری،  رنسانس، هنری 
تندیس سازی و نقاشی است. تمایل  بیشتر به مذهب، توسعه علوم و رقابت دارندگان ثروت و قدرت درتولید 
آثار هنری در نقاط مختلف اروپا از عوامل شکل گیری شیوه باروک بود. شیوه باروک از شهر ُرم شروع شد 
و اندکی بعد در سراسر ایتالیا رواج یافت و سپس در فرانسه، اسپانیا، انگلستان، هلند و آلمان گسترش یافت.                          
باروک تفاوت های بنیادین با سبک های رنسانس دارد. باروک هنری پویا و احساسی بوده و 
برعکس اصول کالسیک که بیشتر عقالنی است. از ویژگی های بارز هنر باروک ایجاد هماهنگی در 
میان عناصر گوناگون است، در حالی که کمال مطلوب اوج هنر رنسانس برقراری تعادل میان اجزایی 

است که هر کدام به تنهایی از تمامیت و کمال برخوردارند.
 

 معماری
معماری باروک با ساخت کلیساهای بزرگ از شهر ُرم شروع شد. 
معماران این عصر نیز مانند دوره رنسانس هم پژوهشگر و هم در چند رشته 
تخصص داشتند، معماری باروک بنا به سلیقه معمار یا سفارش دهنده از 
سنت های مختلفی چون کالسیک باستان، گوتیک و رنسانس در یک بنا 
سود می برد و تالش می کرد بین عناصر مختلف هماهنگی ایجاد کند. در 
معماری باروک استفاده از شکل بیضی به جای دایره در گنبدها، پنجره ها 
و سقف رایج شد. سطوح محدب و مقعر، تأکید بر مرکز ساختمان، ارتباط 
معماری با فضای پیرامون،  تأکید تزیینات داخلی و تالش برای هماهنگی 
برنینی3   و  مادرنو2  کارلو  بود.  تندیس سازی  و  نقاشی  معماری،  میان 
از بنیان گذاران معماری باروک  در شهر ُرم بودند. نما و صحن بیرونی 

تصویر 1 ــ کلیسای سن پیر روم، نما اثر کارلو مادرنو، ستون کاری اثر برنینی، 
حدود 1612ــ1607 میالدی

Carlo Maderno ــBaroque    2 ــ1
    Bernini ــ3
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ستون کاری  و  مادرنو  کار  ُرم  در  پیر1  سن  کلیسای 
معماران  از  ِبرنینی   .)1 )تصویر  است  برنینی  کار  آن 
سنت  پیرو  وی  بود،  ُرم  شهر  بزرگ  تندیس سازان  و 
میکل آنژ  جانشین  را  خود  و  بود  باستان  کالسیک 
می دانست، تزیینات پُر تجمل صحن داخلی کلیسا  از 
نمونـه کارهـای او است. کـاخ لوور2 از آثـار باشکوه 
معماری باروک است. این بنا متأثر از سنت کالسیک 
باستانی است اما ستون های دو   تایی آن ابتکار جدیدی 

بود که در معماری فرانسه رواج یافت )تصویر 2(.

 نقاشی
نقاشان باروک در نمایش  طبیعت به واقعیت وفادار بودند و در آثارشان به رنگ، بافت، محاسبه 
روشنایی و تاریکی، استفاده از نور برای جلب توجه، حالت نمایشی، فضای پر و خالی و جلوه های غیر 
مترقبه اهمیت می دادند. از ویژگی های نقاشی باروک رواج نقاشی های علمی، تجسم فرهنگ و ادبیات 
عامه و آدم های معمولی، طبیعت بیجان، نقاشی منظره، نقاشی سقفی )تصاویر 3 و 4(، از هنرمندان برجسته 

این دوره می توان به کاراوادجو3، دیه گو والسکوئز٤ و رامبراند٥ اشاره کرد.

 Karavaggio ــPalace of Louvre                                   3 ــSaint Peter   2 ــ1
ـ ٥   Velazquezــ٤ Rembrandt ـ

تصویر 2ــ  نمای شرقی کاخ لوور، سال 1670 ــ 1667 میالدی، پاریس )در حال حاضر موزه لوور(

و روغن، سال 1656  اثر والسکوئز، رنگ  ندیمه ها  4  ــ تصویر  تصویر 
میالدی، مادرید

تصویر 3  ــ مارکزا، اثر روبنس، رنگ و روغن، سال 
1606 میالدی، گالری هنر واشنگتن
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 تندیس سازی
و  پرشور و چشمگیر است   ، زنده  بسیار  نقاشی  همانند  نیز  باروک  تندیس سازی 
بیان گر تالش هنرمند در ارائه احساسات عمیق انسان است و تالش دارد واکنش تماشاگر 
را برانگیزد ) تصویر5(. تندیس داوود در حال پرتاب سنگ به جالوت اثر برنینی سرشار 

از بیان احساس، تحرک و پویایی است )تصویر 6(.

تصویر 5  ــ تندیس بدن روحانی متوفی )طبیعت گرایی ُپر احساس(، اثر استفانو مادرنو، مرمر، حدود 
1600 میالدی، روم

به سمت  سنگ  پرتاب  حال  در  داوود  6   ــ   تصویر 
جالوت، اثر برنینی، سنگ مرمر، سال 1623 میالدی، 

روم )مقایسه کنید با داوود میکل آنژ(

تصویر 7ــ بخشی از تابلو به نام تاب، اثر فراگونار

2ــ روکوکو1

چون  مختلف،  زمینه های  در  تزئینی  هنر  توصیف  برای  هنر  تاریخ  در  اصطالحی 
تزیینات معماری، نقاشی، تندیس سازی، طراحی اثاثیه، اشیای زینتی و غیره پدید آمد. واژه 
روکوکو از واژه فرانسوی روکای به معنی »سنگریزه« گرفته شده است و به سنگریزه ها و 
صدف هایی اطالق می شود که برای تزیین فضای داخل غارها و سرداب های مصنوعی به 
کار برده می شوند. واتو2 از برجسته ترین هنرمندان سده هجدهم میالدی سبک خاصی را 
آفرید که پس از او به روکوکو انجامید. نقاشی این دوره، سرشار از جلوه های پراحساس 
و خطوط  لطیف  رنگ های  و سبکسرانه،  دنیوی   با موضوع های  فریبنده  و  شاد  و حتی 
منحنی و منطبق با سلیقه اشرافیت است. فراگونار3، که نقاشی های او تزیینی با رنگ های 

چشم نواز است از نمایندگان این سبک به شمار می رود )تصویر 7(. 

Watteau ــRococo    2 ــ1
Fragonar ــ3



124

٣ــ هنر در سده های ١٨ و ١٩ میالدی )نئوکالسی سیسم، رمانتی سیسم، رئالیسم و ...(

اروپا و کشور نوظهور امریکا از اواسط سده های هجده و نوزده شاهد تحوالت سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی مهمی بود. انقالب صنعتی در اروپا، انقالب فرانسه بر علیه نظام استبدادی حاکم و انقالب 
مردم امریکا بر علیه استعمار انگلیس از عوامل بسیار مهم در تغییر نگرش مردم نسبت به هنر بوده اند.در 
طول این دو سده به تدریج سلطٔه کلیسا و حکومت های استبدادی بر مردم از بین رفت و فرهنگ اروپای 
غربی و امریکا، به تدریج دنیوی شد. شکل گیری موزه ها و گالری های هنری، رواج خرید و فروش آثار 
هنری و نشر کتب و نشریات هنری باعث گسترش هنر در جامعه شد. رشد جامعٔه شهری و طبقٔه متوسط 
جامعه، سبب شکل گیری جنبش ها و شیوه های مختلف هنری شد.این جنبش ها بیشتر در نقاشی تجلی 
یافته است. ظهور مصالح ساختمانی جدید اشکال جدیدی را در معماری پدید آورد. اینک به اجمال 

مهمترین سبک های هنری این دو سده معرفی می شود. 

 نئوکالسی سیسم1 
هجدهم  سده  دوم  نیمه  در  که  است  هنری  سبکی  نئوکالسی سیسم 
واکنشی علیه باروک و روکوکو به شمار می رود. از سوی دیگر گرایش به هنر 
آرمانی یونان و روم به عنوان تقلید از طبیعت در این مکتب شکل گرفت.                               
است.  ـ  1748 م  (  )1825ـ داویـد٢  سبـک  ایـن  معروف  هنرمند 
به  برابر سبک روکوکو طغیان کرد و سنت های کالسیک را از نو  او در 
سبک فردی خود احیا نمود )تصویر 8(. تصویر ٩ نمونه ای از معماری 
نئوکالسیک می باشد که از ستون ها و نمای معماری کالسیک یونان تأثیر 

گرفته است.    

David ــNeo - Classicism   2 ــ1

تصویر 9ــ خانه توماس جفرسن رئیس جمهور امریکا، سدۀ 18 میالدی، ِویرجینیا، امریکا

تصویر8  ــ سوگند هوراتیوس ها، اثر ژاک لویی داوید، 1784م، 
رنگ روغن روی بوم،420×330 سانتی متر، موزه لوور، پاریس
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 رمانتی سیسم١ 
تا   1790 از  یعنی  هجدهم  قرن  اواخر  از  تجسمی،  هنرهای  در  رمانتیک  مکتب 
1840 هم زمان با احیای مکتب نئوکالسیک تجلی یافت و در میانه قرن نوزدهم جانشین 
نئوکالسیک شد. زادگاه این سبک انگلستان بود و مکتب منظره نگاری انگلیسی تأثیر بسیار 

گسترده ای بر جنبش رمانتیک داشت.            
جنبش های اجتماعی این عصر سبب دگرگونی در ذهن انسان اروپایی شد. در این 
مکتب نقاشان کارگاه نقاشی را رها کردند. آنها به طبیعت عشق می ورزیدند و براساس عاطفه 
و ذهـن هنـرمنـد رنگ ها را تـابناک و سرزنـده به تصویر می کشیدند. موضوعـات معمولی و 
چهره های عادی را انتخاب و جایگزین تناسبات رسمی و قراردادی کردند. الزم به ذکر است 
که اینها همه در عصر »انقالب صنعتی« یعنی گریز از ماشین و پناه بردن به دامان طبیعت بود.                                                                                     
را  هنر  این  بیانی  امکانات  دامنه  که  است  دالکروا٢  رمانتیک  هنرمند  ین  شاخص تر
گسترش فراوان داد. او شیوه رنگ پردازی و قلم زنی خود را به نقاشان بعدی مخصوصًا به 
امپرسیونیست ها انتقال داد. هنر نقاشی در عصر رمانتی سیسم، بیشتر موضوعات را از ادبیات 
الهام می گرفت. دالکروا نیز داستان های تابلوهایش را عمومًا از ادبیات و رخدادهای روزگار 

خود بر می گزید )تصویر10(.  
                                                                                                      

 رئالیسم٣ 
رئالیسم در میانه سدٔه نوزدهم به وجود آمد که واکنشی در برابر خصلت آرمانی کالسی سیسم و 
خصلت عاطفی و ذهنی رمانتی سیسم بود. انسان دوستی و عالقه به اصالحات اجتماعی موضوعی بود 
که به تمام زوایای زندگی و هنر سدهٔ نوزدهم راه پیدا کرد. آنچه به نظر هنرمند جالب می آمد، اکنون در 
ـ بود. نقاشی رئالیستی  ـ همان گونه که هستندـ  محیط خود او وجود داشت و این موضوع جالب، مردمـ 

بازنمایی بدون آرمانگری در مفهوم صحنه با 
تمام خصوصیات پسندیده و ناپسندیده بود. 
این نهضت با کوربه٤ آغاز می شود. تابلوی 
»سنگ شکنان« او نخستین نمونه تمام عیار 
به این شیوه است. او معتقد بود که  نقاشی 
ملموس  و  مرئی  چیزهای  فقط  باید  هنرمند 
را بازنمایی کند. او موضوعاتی چون زندگی 
راه  و  انتخاب می کـرد  را  تهیـدستان  کار  و 
را بـرای نقاشان دیگر حتی بـا دیـدگاه هـای 
متفاوت گشود )تصویر11( .                                                                                                 

تصویر10ــ پاگانینی، اثــر اوژن دالکـروا، حـدود 
1832، رنگ روغن روی مقوا، 42×28 سانتی متر، 

مجموعه فیلیپس، واشنگتن

تصویر11ــ سنگ شکنان، اثر گوستاو کوربه، نگارخانه دولتی، درسدن )این تابلو در جنگ دوم جهانی ناپدید شد(

   Delacoix ــRomanticism    2 ــ1
Courbet ــ٤     Realism ــ3
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4ــ دیگر نقاشان )بدون مکتب( 

گروهی  یا  فردی  مسیرهای  آزادانه  جوان  هنرمندان  از  تعدادی  نوزدهم  قرن  در 
تازه ای در پیش گرفته و از حدود هر مکتب و شیوه بیرون قرار گرفتند. نخستین آنها گویا1 
نقاش اسپانیایی بود. او هیچ مکتبی نداشت و در نقاشی های خود با بدبینی شدید و هجوی 
کابوس مانند، ستمگری زورمندان را به باد انتقاد می گرفت و از ستمدیدگان حمایت می کرد 

)تصویر12(.
دومیه٢ نیز با تکنیک چاپ سنگی مقدار زیادی کاریکاتورهای اجتماعی و سیاسی 

برای چاپ در مجالت و روزنامه ها ساخت )تصویر13(.
در  را  رمانتیک  و  واقع گرایی  مکتب  دو  هر  تمایالت  که  است  نقاشی  میله٣)میه( 

آثارش می توان دید )تصویر 14(.

 5  ــ امپرسیونیسم4 و جریان های تأثیرگذار اواخر قرن 19

شمار  به  مدرن  نقاشی  جنبش  نخستین  و  اروپا   19 قرن  هنری  پدیده  مهمترین  امپرسیونیسم 
می رود. آنها و تعدادی از پیروانشان احساس کردند که فقط بینندٔه صرف طبیعت نیستند و هنرمند باید 

در خلق اثر هنری دخالت کند.

  Daumier ــGoya    2 ــ1
 Ampersionism ــ٤    Miller ــ3

تصویر 13ــ خیابان ترانسنونن، اثر اونوره دومیه، 1834، گراوور، 45 ×30 سانتی متر، 
موزه هنری فیالدلفیا

تصویر 12ــ زنان در بالکن، اثر فرانسیسکو گویا، 
ـ   1810 میالدی، رنگ و روغن روی بوم،  1815ـ

موزه هنر متروپولیتن، نیویورک

تصویر 14ــ خوشه چینان، اثر ژان فرانسوا میله، 1857 میالدی، رنگ و 
روغن روی بوم، موزه اورسه، پاریس
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اصطالح امپرسیونیسم را در سال 1874م، روزنامه نگاری به ریشخند در 
مورد یکی از منظره های کلود مونه1 )امپرسیون: طلوع آفتاب( به کاربرد. مونه 
را  روئن2  کلیسای  از  منظره  و شش  بیست  او  است.  جنبش  این  واقعی  نماینده 
نقاشی کرد )تصویر15(. در هر تابلو، کلیسا از یک نقطه دید ثابت ولی در ساعات 
متفاوتی از روز و در شرایط اقلیمی و جوی متفاوتی نقاشی شده است. پیسارو٣ 
و رنوار٤ از شاخص ترین امپرسیونیست ها هستند. عامل پیونددهنده این نقاشان 
»حساسیت به رنگ« و »جلوه های ناپایدار نور و حرکت« است. نور نقش اصلی را 
در نقاشی امپرسیونیستی ایفا می کند و وظیفه هنرمند ثبت دقیق و فوری ارتعاشات 
زودگذر نور است. امپرسیونیست ها بیشتر در فضای باز نقاشی می کردند.           

در اینجا الزم است اشاره ای به رودن٥ برجسته ترین پیکره ساز فرانسوی 
نمایش حرکت و  به  نقاشی،  امپرسیونیست ها در  نقش  او همانند  این دوره بشود. 
حالت سرزندگی در تندیس هایش پرداخت. هنر میکل آنژ نقش قطعی درشکل گیری 
سبک او داشت. رودن تندیس های ناتمام رها شده و پیوسته به تخته سنگ میکل 
آنژ را می ستود و بهترین تندیس های مرمرین و مفرغی اش را نیمه تمام رها می کرد 

)تصویر16(.
یافتن  صدد  در  علمی  روش  با  مکتب،  این  نقاشان  دیگر  از  »سزان٦« 
قواعد جدیدی برای نظم دادن به تجربه و ادراک رنگ بود )تصویر17(. از نظر 

سزان »نقاش باید طبیعت را به شکل استوانه، کره و مخروط نشان دهد«.

 Pissarro ــRuan   3 ــMonet   2 ــ1
 Cezanne ــRodin   6 ــRenoir   5 ــ4

تصویر15ــ منظره کلیسای روئن در غروب آفتاب، اثر کلود مونه، 
رنگ و روغن روی بوم، موزه هنرهای زیبای بوستون

 

مفرغ،  رودن،  آگوست  اثر  متفکر،  16ــ  تصویر 
1887ــ 1879

تصویر 17ــ نقش اشیا، اثر پل سزان، حدود سال های ١٨٨٢ ــ١٨٧٩ میالدی، رنگ روغن 
روی بوم، ٤٦* ٥٥ سانتی متر، کلکسیون خصوصی
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هنرمندان  نگاه  بر  درآمدی  پیش  سزان  زیبایی شناسانه  برداشت 
جنبش کوبیسم شد، تا جایی که او را پدر هنر مدرن می نامند. بر خالف 
بیان عواطف خویش استفاده  برای  از رنگ  وی، »ونسان ون گوگ1« 
کرد )تصویر18(.                                                                                                                

در آثـار هنـری تولوز ــ لوترک2 زنـدگی معاصر بـا کاریکاتوری 
بسیار  او  کار  بر  ژاپنی  گراورهای  می شود.  بیان  زننده  و  دلتنگ کننده 
تأثیرگذار بودند. او با ساده کردن پیکره ها و چهره ها دخل و تصرفاتی در 
آنها به وجود آورد که زمینه ای برای اکسپرسیونیسم شد و نوآوری هایی 

انقالبی در هنر پوستر به وجودآورد )تصویر19(.
تصویر18ــ اتاق نقاش در آرل، اثر ونسان ون گوگ،  سال1889 میالدی، رنگ 

روغن روی بوم، موزه اورسی، پاریس

ـ پوستر، اثر هانری دو تولوز ــ لوترک، 1892 تصویر19ـ

Lautrec ــVangogh    2 ــ1

6  ــ سمبولیسم )نمادگرایی(

در دو دهه آخر قرن 19 جریان های تازه ای در هنر اروپا شکل می گیرد. جنبش سمبولیسم 
از جمله این جریان ها بود. سمبولیست ها تقلید از طبیعت را خوار شمردند و آن را تبدیل به سمبل 
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یا نمادی از تجربه درونی آن واقعیت کردند. تفسیرهای آزادانه هنرمند از طبیعت 
جای شکل های قطعی جهان مرئی را گرفت و کم کم اسلوب کار هنرمند شخصی تر 
شد. هنرمند با رد شکل های قراردادی، از سلطه مفاهیم و معانی قراردادی نیز 
بیرون می آید. وظیفه هنرمند جستجوی سرچشمه های پنهان و مرموز آدمی است. 
آنها به دنبال کشف و شهود بودند. سمبولیست ها در بیانیه ای اعالم کردند  »ما به 
استقالل هنر باور داریم، هنر برای ما وسیله نیست بلکه هدف است. هر هنرمندی 
»هنر  شعار  نیست…«.   هنرمند  ما  نظر  در  گیرد،  نظر  در  زیبایی  جز  چیزی  که 
برای هنر« شیوه زندگی آنها بود. کلیمت1 از نقاشان جنبش سمبولیست می باشد 

)تصویر 20(.         
      

ارزشیابی

 1ــ هنر باروک دارای چه ویژگی هایی است؟
2ــ معماران باروک چه نام داشتند؟ و ویژگی  معماری آنها چه بود؟

3ــ نقاشی های عهد باروک دارای چه ویژگی هایی است؟
4ــ ویژگی های تندیس های عهد باروک را شرح دهید.

5  ــ ویژگی خاص هنر روکوکو را توضیح دهید.
6ــ شیؤه نقاشی نئوکالسی سیسم دارای چه خصوصیاتی است؟

7ــ مکتب رمانتی سیسم دارای چه ویژگی هایی است؟
8  ــ چه عواملی سبب ایجاد و ظهور رئالیسم شد؟

9ــ منظور از نقاشان بدون مکتب چیست؟
10ــ جنبش امپرسیونیسم دارای چه نوآوری هایی در عرصٔه نقاشی بود؟

11ــ ویژگی های سمبولیسم را شرح دهید.
12ــ جاهای خالی را در جداول زیر با عبارات صحیح و مناسب پر کنید.

مکتب: …………………………….....………………مکتب: رئالیسم

جلوه های نقاشان: ……………………نقاش: …………………… و  رنگ  به  حساسیت 
ناپایدار نور و حرکت

کاریکاتورهای اثر: سنگ شکنان سنگی،  چاپ  آثار: 
اجتماعی و سیاسی

پیکرتراشان:
……………………………

 Klimt ــ1

تصویر 20ــ بخشی از اثر درخت زندگی، سمبولیسم، اثر کلمیت
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هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از دانش آموز انتظار می رود که 
بتواند:

1ــ شکل گیری هنر قرن بیستم را شرح دهد.
2ــ معماری قرن بیستم را توضیح دهد.

3ــ جنبش فوویسم و اکسپرسیونیسم را شرح دهد.
4ــ هنر کوبیسم و فوتوریسم را توضیح دهد.
5  ــ هنر دادائیسم و سورئالیسم را شرح دهد.

6  ــ هنر آبستره را شرح دهد.
7ــ هنر نئورئالیسم را توضیح دهد.

8  ــ گرایشات هنری پس از جنگ جهانی دوم را شرح دهد.
9ــ گرایش پست مدرنیسم و شکل های جدید هنری آن را توضیح دهد.

جهان هنر در سده بیستم با خالقیت و نوآوری همراه شد. توسعه علم و تکنولوژی در غرب، 
انواع  و  گذاشت  تأثیر  نیز  هنر  بر  تغییرات  این  داد.  تغییر  را  دنیا  اجتماعی  و  فرهنگی  زندگی  چهرٔه 
جنبش ها و شیوه های بیان هنری در زمینه های مختلف شکل گرفت. جنگ جهانی اول و دوم و نتایج 

آن نیز سبب شد تا مرکز هنری دنیا از اروپا به آمریکا منتقل شود. 
بیماری های  نابودی محیط زیست،  مانند  بیستم مشکالت جدیدی  تکنولوژی در سده  و  علم 

جدید، تبعیض نژادی و … در برداشت و سبب مخالفت برخی از هنرمندان شد.
اندیشه این هنرمندان سبب شکل گیری جهان بعد از مدرنیسم گردید. از ویژگی های این اندیشه، 
تنوع و شکل گیری مراکز جدید هنری، استفاده از ابزار و روش های نو برای بیان هنر، استفاده از مواد 
و مصالح جدید به جای بوم و رنگ است. همچنین گرایش هنرمندان به مسایل اجتماعی روز، تکامل 

تکنولوژی و بسط رسانه های جدید همچون عکاسی و اینترنت را دربر دارد.

فصل پانزدهم

هنر قرن بیستم
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1ــ معماری قرن بیستم

معماری مدرن ابتدا از اروپا شروع شد و سپس در آمریکا رونق گرفت. معماری مدرن دو 
باید تابع عملکرد آن باشد  بنا  معماری ماشین وار که معتقد بود شکل   مسیر را ادامه داد، یکی 
و دیگری معماری شخصی که بیانگر، جذاب، متمایل به جلوه های تزیینی و استفاده از عناصر 
معماری گذشته بود. بتون مسلح، آهن و شیشه نقش مهمی در اشکال معماری قرن بیستم داشت. 
معماری ماشین وار مدرن اغلب با ساختمان های مکعب گونه و آسمان خراش ها در مراکز شهری 

مشخص می شود )تصویر 1 و 2(.

2ــ جنبش های هنری قرن بیستم

 فوویسم1 و اکسپرسیونیسم٢ 
نخستین نشانه های یک نهضت جدید، در سال 1905 در نمایشگاهی به پیشگامی »هانری 
ماتیس«٣ ظهور کرد. آشنایی هنرمندان با فرهنگ غیر اروپایی راه های تازه ای را برای انتقال عواطف 
پیش پای آنها گذاشت. نقاشی های آنها از نظر طرح ساده و از لحاظ رنگ درخشان بود. در این 
نمایشگاه منتقدی آنها را »فووها« )حیوان وحشی( نامید. آنها با در کنار هم قراردادن رنگ های 
متضاد قدرت و شدت تازه ای به رنگ بخشیدند. نمایش کنش عاطفی هنرمند به موضوع کارش با 

استفاده از شدیدترین رنگ و قوی ترین خط، از هر شبیه سازی مهمتر بود )تصویر 3(. 

   Expressionism ــFauvism    2 ــ1
 Matisse ــ3

ـ  میز غذاخوری، اثر هانری ماتیس،  1908 میالدی، موزه هرمیتاژ،سن پترزبورگ تصویر3ـ

سیگرم،  ساختمان  مدرن  معماری  ـ   تصویر1ـ
نیویورک، سال 1958ــ1954

ـ  معماری مدرن، ساختمان موزه سالمون،  تصویر2ـ
نیویورک، سال 1959ــ1956
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فووها در جسورانه ترین آثارشان به هماهنگی طرح و شاعرانگی 
و چشم نوازی رنگ پایبند بودند ولی اکسپرسیونیست ها هرگونه قیدی 
راکنار گذاشتند. آنان با نمایش حاالت تند عاطفی، شکل های کژنما، 
انزجار و نفرت خود را علیه حکومت ها، مقررات غیر انسانی کار و … 

نشان دادند.                              
را  اکسپرسیونیستی  آثار  ماندگارترین  ویتْس2و…  کُل  ُنلده1، 
آفریدند. آنها در وحشتناک ترین لحظات سده بیستم یعنی زمان استبداد 
فساد  و  کشتارها  مستقیم  شاهد  و   می زیستند  اروپایی  تمدن  بر  نازی 
آلمان در سال های پس از جنگ بودند )تصویر4(.                             

       
 کوبیسم3 و فوتوریسم4 

کوبیسم)مکعب گرایی(، انقالبی ترین و نافذترین جنبش هنری قرن بیستم به شمار 
می آید. جنبش کوبیسم توسط پیکاسو5 و براک6 پایه ریزی شد. عمدتاً طبیعت بیجان 
مهمترین  به تصویر می کشیدند.  را  اشیا  تنها شکل هندسی  و  بود  آنها  نقاشی  موضوع 
دستاورد زیبایی شناختی کوبیست ها نمایش واقعیت چند وجهی یک شی از زوایای دید 

متعدد به طور همزمان بود )تصویر5(. 
شهر  در  که  بود  تندیس سازی  و  نقاشی  در  جنبشی  )آینده نگری(  فوتوریسم 

میالن شکل گرفت.
فوتوریست ها بیشترین استقبال را از جنبش کوبیسم کردند.آنها تالش کردند 
نوین،  دنیای  به ستایش  فوتوریست ها  کنند.  ارائه  را  کوبیسم  از  پویاتری  صورت 
ماشین،سرعت و خشونت پرداختند. آنها می خواستند هنر را به زندگی نزدیک کنند و 
حرکت را جوهر زندگی امروزی می دانستند. تأکید آنها بر نور و حرکت بود. دوران 
از  بوتچونی7  گذاشت.  به زوال  رو  جهانی  جنگ  پایان  در  جنبش  این  شکوفایی 
بزرگان این جنبش است که تالش دارد حرکت و انرژی را در آثارش جلوه گر سازد 

)تصویر6(.  

Kollwitz ــNolde    2 ــ1
Futurism ــ٤    Cubism ــ3
Braque ــPicasso    6 ــ ٥
Boccioni ــ7

تصویر4ــ نیاز، اثر کَته کُل ویتْس، اکسپرسیونیسم سال های 1901ــ1893میالدی، 
چاپ سنگی

ترکیبی،  کوبیسم  براک،  ژرژ  اثر  ها،  پرتغالی  ــ  تصویر5 
رنگ و روغن، ١٩١١ میالدی
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 دادائیسم1 وسورئالیسم2
برخی  نظم، واکنش  آثار هنری سرشار از وضوح و  آفرینش  به موازات تالش هنرمندان در 
اعتراض آمیز  این هنرمندان در حرکتی  آفریدند.  ویرانگر  به اوضاع زمانه، هنری  از هنرمندان  دیگر 
به همه نهادها و ارزش های زمانه آثاری غیر هنری آفریدند.آنها خود هنر را نیز به ریشخند گرفتند. 
دادا به معنی اسب چوبی بچه هاست که بر حسب تصادف از یک واژه نامه انتخاب شده و نشان دهنده 
تهی شدن فرهنگ اروپا از معنای واقعی است. کار دادائیست ها بیشتر ویرانگری بود تا سازندگی. 
این جنبش زود از حرکت ایستاد، اما برخی از ابتکارات فنی مثل فتومونتاژ و تأکید بر عنصر تصادف 
در جریان آفرینش اثر هنری را به هنر مدرن عرضه کرد. دوشان3 از طریق پیوند زدن اشیا )دوچرخه 
و صندلی( آثاری خلق می کرد و به آنها نام الحاق حاضر و آماده می داد. وی با ارائه چنین آثاری به 
ما می گوید هنر می تواند از تصورات متعارف زیبایی، دوری  کند )تصویر 7(.                                               

به جنبش  دوشان،  مثل  دادائیست ها  اغلب  و  آمد  بیرون  دادائیسم  درون  از  سورئالیسم 
تجربه  سورئالیسم  داشتند.  را  معقول  غیر  و  معقول  امور  تلفیق  قصد  آنها  پیوستند.  سورئالیسم 
شاعرانه ای در یکی کردن انسان با جهان درونی اش است. اوج این جنبش دهه  1930 و مهمترین و 
نیرومندترین جنبش هنری سال های بین دو جنگ جهانی بود. دالی4 از هنرمندان مشهور این مکتب 
بود. بالفاصله پس از شروع جنگ جهانی دوم بسیاری از این هنرمندان به ایاالت متحده )نیویورک( 
کوچ کردند و به طور جدی منشأ حرکت و تحول در میان هنرمندان آمریکایی گردیدند )تصویر 8(.                                                                                                                

Surrealism ــDadaism    2 ــ 1
Dalli ــ٤    Duchamp ــ3

تصویر 6 ــ صور یگانه از استمرار در فضا، اثر امبرتو بوتچونی، ١٩١٣ م

پایه  تصویر 7   ــ دوچرخه فلزی سوارشده روی 
چوبی رنگ آمیزی شده، اثر مارسل دوشان، هنر 

دادائیسم 1913م، موزه هنر مدرن، نیویورک
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 آبستره1 )هنر انتزاعی(
البته  می دانند.  )انتزاعی(  آبستره  هنر  جریان  پیدایش  سال های  را  1911ــ1910  سال های 
سرچشمه های این جریان هنری به سال های پیش تر بر می گردد. هدف اصلی انتزاعگران، نفی هر نوع 
بازنمایی طبیعت و ایجاد تجربه ای بصری یا تجسم مفهومی کلی و یا ذهنی بود.                                                                                                
این شیوه می دانند. وی  انتزاعی و فیلسوف و نظریه پرداز  نقاشی  کاندینسکی٢ را مبتکر  معموالً 
مانند نقاشان قدیم روسی با جهان نگری عارفانه خویش هیچ گاه هنر را تقلیدی از جهان مادی نمی دانست.   
در ابتدا شروع و حرکت در این مسیر به شجاعت و تخیل فوق العاده ای نیاز داشت. اما امروزه هنر 

انتزاعی بخشی از زندگی ما شده است )تصویر 9(.                  

Kandinesky ــAbstract Art   2 ــ1

تصویر8   ــ غربال آرزوی نفسانی، اثر سالوادوردالی، 1929، رنگ و روغن روی بوم

تصویر 9ــ هنر انتزاعی، منحنی مسلط، اثر کاندینسکی
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روش دیگری که کاندینسکی به کار برد، نقاشی بدون هیچ تفکر از پیش تعیین شده بود. شیوه او 
در بهره برداری از احساسات نیمه آگاهانه، باعث جستجوی سورئالیست ها در ضمیر ناخودآگاه شد.    
شکلی  به  جدید،  علوم  آورد.یافته های  به میان  سخن  نیز  نوین  علوم  تأثیر  از  باید  اینجا  در 
هنر  توجه  فروید،  پیدایش روانکاوی  با  افزود.  مرئی  واقعیت  اعتبار  بر شک در مورد  اجتناب ناپذیر 
به جهان درونی انسان ها افزایش یافت برخی از آثار کله1 و وازارلی2 بیانگر این جریان هنری است 

)تصاویر 10 و 11(. 

تصویر11ــ هنر انتزاعی، خطای دید، اثر ویکتور وازارلیتصویر10ــ اطراف ماهی، اثر ُپل کله، هنر انتزاعی، رنگ و روغن روی بوم، 1926 میالدی

تصویر12ــ تک چهره خود هنرمند )باسمه(، اثر ماکس 
بکمان، نئورئالیسم دهه 1920

Vasarely ــKlee    2 ــ1
 Beckman ــ3

 نئورئالیسم )واقعگرایی نو(
اوج  به  سیاسی  و  اجتماعی  آشفتگی  جهانی،  اول  جنگ  از  پس  درآلمان 
اجتماعی  بینوایی  و  اخالقی  تباهی  بر  تیزبینی  با  می کند  نسل جنگ سعی  می رسد. 
بیان  گزنده  و  تند  واقعگرایی  نوعی  با  می تواند  فقط  بینشی  چنین  بگذارد.  انگشت 
می شود.  بدل  تبلیغ  و  نقد  برای  و وسیله ای  دفاع  و  به سالح حمله  هنر  پس  شود. 
انتزاع  برابر  در  منفی  واکنشی  به عنوان  واقع نمایی  مختلف  ترتیب شکل های  این  به 
شکل می گیرد. »بکمان«3 مفهومی نوین از واقعگرایی را مطرح کرد. او سبک های 
مختلفی را در زندگی تجربه نمود. برای بکمان هیچ چیز مهمتر از بازنمایی و محتوا 
نبود. پرده های او در نقطه مقابل هنر تزئینی یا »نقاشی برای نقاشی« قرار دارند. در 
آثار او انسان، موقعیت او و حاالت ذهنی اش با واقعیت تمام  در برابر تماشاگر ظاهر 

شده اند )تصویر12(.   
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 اکسپرسیونیسم انتزاعی1 )هیجان نمایی انتزاعی(
نوعی نقاشی عاری از تصویر و فاقد شکل های بنیادی )مانند 
اشکال هندسی( و روشی خود انگیخته و پویا و قلمزنی آزاد به شمار 
نقاشی های  است.  شیوه  این  بیان گر  پوالک2  نقاشی های  می رود. 
او بازتابی از شرایط کلی زندگی بی قرار انسان غربی پس از تجربه 
هنرمندان  همه  و  او  نظر  از   .)13 )تصویر  است  جهانی  دو جنگ 
اکسپرسیونیست انتزاعگرا، اثر هنری نتیجه عمل مهارنشده هنرمند 
انتزاعی  اکسپرسیونیسم  نمی کند.  بیان  را  مضمونی  هیچ  و  است 
نخستین جنبش هنری مهم در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و 

اصیل ترین و متمایزترین دستاورد تاریخ هنر آمریکا دانسته شده است.   

 هنر پاپ3 )هنر همگانی یا هنر مصرف گرایی(
این جنبش در دهٔه 1٩60 در شهر نیویورک شکل یافت و نامش را از فرهنگ مردم گرفت. 
عالیق هنرمندان پاپ به فرهنگ جمعی، آنان را بیشتر به خلق تابلوهای پر  زرق و برق با مفاهیم سیاسی، 
علمی،  شبه  داستان های  تبلیغاتی،  آگهی های  و  فیلم ها  ساخت.  رهنمون  اخالقی  حتی  و  اجتماعی 
موسیقی پاپ، حروف و عالئم متداول، اشیای روزمره و کاالهای مصرفی، ابزار و موضوع این هنر 

جدید شدند. لیختن اشتاین4 از هنرمندان این شیوه است.

 هنر مینیمال5 و هنر مفهومی6 
از سال های 1960به بعد در آمریکا جنبش پاپ جای خود را به دو جریان مینیمالیسم و هنر 
مفهومی داد.اساس هنر مینیمال، خالصه گرایی در فرم و تأکید بر محتوا در نقاشی و تندیس سازی 
است و پیش از آنکه به احساسات شخصی و بیان آنها عالقمند باشد، سعی دارد از قوانین فیزیک، 
ریاضی، طراحی صنعتی، استعاره و نشانه در خلق آثار استفاده کند )تصویر 14(.  هنر مفهومی از 
اواخر دهه 60، پس از مینیمال آرت پدید آمد و سرآغاز پست مدرنیسم بود. این جریان هنری در 
ارتباط با آثار سه بعدی آغاز شد و هدف آن توضیح مجدد مسایلی چون فضا، فرم، مقیاس و محدوده 
بود. در هنر مفهومی، مفهوم یا ایدٔه اثر بر زیبایی شناسی و مواد به کار رفته در آن اولویت دارد. به 
عقیدهٔ هنرمندان این جریان هنری، اثر هنری، یک شیء فیزیکی نیست، بلکه دارای مفهوم و ایده 
است و حتی از عکس، نقشه، نمودار، نوار صوتی، ویدئو و غیره به عنوان رسانه نیز استفاده می شود. 
نمونه مشخص هنر مفهومی یک صندلی و سه صندلی اثر کازوت است. این اثر شامل یک صندلی 
واقعی، تعریف صندلی و عکس آن صندلی بر دیوار است، که هر کدام می توانند بیانگر مفهوم صندلی 

Pollock ــAbstract Expressionism  2 ــ1
Lichtenstein ــ٤    Pop Art ــ3
Conceptual ــMinimal    6 ــ٥

و  رنگ  پوالک،1950میالدی،   جکسون  اثر  انتزاعی،  اکسپرسیونیسم  تصویر13ــ 
روغن و رنگ لعابی روی بوم بدون آستر، موزه هنر مدرن، نیویورک

تصویر14ــ بدون عنوان، اثر دانالد 
مینیمال  فلز،   ،1965  ،)Judd( جاد 
گالری لئوکاستلی، نیویورک، آمریکا
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نزد مخاطب باشند و یا نباشند )تصویر 15(.

 پست ُمدرنیسم1 )بعد از مدرنیسم(
 1960 دهه  ادبی  منتقدان  توسط  ابتدا  مدرنیسم،  پست 
ابداع شد و کم کم منتقدان هنری نیز از آن استفاده کردند. در آغاز 
از  بعد  ولی  بود،  انتزاعی  هنر  برابر  در  واکنشی  مدرنیسم،  پست 
مدتی این اصطالح برای انواع تولیدات هنری نیز به کار گرفته شد. 
این شیوه در برگیرنده رسانه های متنوعی مانند تصاویر تلویزیونی 

الکتریکی  تابلوهای  دیجیتالی،  تصاویر  عکاسی،  سینمایی،  و 
)بیل بورد(، ویدئو، فیلم و رایانه است. فضای رایانه ای تولید 

آثار هنری را بدون مواد و مصالح ممکن کرده است. هنرمندان 
تولیدات  شیوه ها،  و  انواع سبک ها  با  سراسر جهان  از  زیادی 
توسعه  می کنند.  عرضه  جهان  هنری  مراکز  در  را  خود  هنری 
حیرت آور  ارتباطات جمعی چون تلفن های همراه، اینترنت و … 
تمام مردم جهان را به هم پیوند داده است و تولیدات هنری شکلی 

جهانی یافته است.
روش های  و  مواد  مدرن،  پست  دورٔه  هنرمندان  اغلب 
ناهماهنگ را در آثارشان به کار می برند. معمار، نقاش و پیکره ساز 
از  همین رو  از  دارد،  کار  و  سر  نشانه ها  با  بیشتر  مدرن  پست 
نمادها، اساطیر، سبک ها و شیوه های هنری دوره های گذشته و 
نیز بهره می گیرد. ساختمان سونی نمونه  حتی از عالئم روزمره 
معماری پست مدرن است که از یک کمد قدیمی الهام گرفته شده 
است )تصویر 16(.                                                                                        

شکل های  جدید هنر: از سوی دیگر  محیط2، چیدمان3 
سه  این  در  مستتر  هنری  جاذبه های  تمام  و  نمایشی4  اجرای  و 
عنصر توجه هنرمندان را به خود جلب کرد. امروزه فعالیت های 
نمایش گونه و ژست های اجتماعی، رخداد هنری تلقی می شوند.                                               
هنر جدید در اشکال هنرچیدمان، هنر ویدئو، هنر عکس 

و هنر محیطی ظاهر شده است )تصویر 17(.

Enviroment ArtــPost Modernism  2 ــ1
Performance Art ــ٤  Installation Art ــ3

تصویر 15ــ هنر مفهومی، یک و سه صندلی اثر جوزف کازوت، 1965

تصویر 16ــ معماری ُپست مدرن، ساختمان سونی، اثر فیلیپ جانسون 1983، نیویورک 
)یادآور کُمد قدیمی(



138

نام جوم پایک1 هنرمندی است که با چیدمان وسایل بصری، حجم های جالبی را ایجاد می کند 
و با نگاه طنز یا انتقادی خود، تسلط وسایل ارتباط جمعی را بر زندگی انسان نشان می دهد )تصویر 18(. 
در هنر معاصر، عکاسی جایگاه ویژه ای یافته است و هم ارزش با سایر رشته های هنری قرار 
گرفته است. به کمک امکانات کامپیوتری بین هنر عکاسی و دیگر شکل ها حد و مرزی وجود ندارد. 
دو رسانٔه ویدئو و عکاسی به دلیل جذابیت مردمی و جنبٔه سرگرمی و سهولت نقل و انتقال آن مورد 
استقبال هنر جدید قرار گرفته است. یکی از هنرمندان پُست مدرن در عکاسی، دوکادنه2 است که 
عکس های رادیولوژی را با توجه به ویژگی های شخصی افراد رنگ می زند و ترکیبی از عکاسی و 

نقاشی به وجود آورده است. )تصویر 19(.
ارزش های کالسیک  و  به موضوعات  بازگشت  نوعی  هنری،  این شکل های جدید  مقابل  در 
به وجود آمده است که به جای پافشاری بر ژولیدگی زندگی شهری معاصر، تالش دارند ارزش های 
با  را  ایتالیایی  نوجوان  دو  )تصویر 20(  اثر خود  در  برتوچی  دهند.  ارائه  آثارشان  در  را  کالسیک 

پس زمینٔه نقشٔه ایتالیا نشان می دهد تا بازگشتی به سنت های کالسیک روم باستان باشد.

Nam Jume Paik ــ1
De cadenet ــ2

تصویر19ــ پرتره جمجمه، اثر الکساندردوکادنه،  
هنر  آلومینیوم،  روی  سیباکروم  چاپ   ،1999

عکس، 250× 148

اثر تصویر17ــ هنر چیدمان، اثر دیوید ماچ، الستیک های فرسوده، نمایش در گالری هاروارد لندن، تخریب پس از نمایش سوارکار،  مدرن،  ُپست  هنر  18ــ  تصویر 
فرانکفورت.  ارتباطات  موزه  پایک،  جوم  نام 
را  دیجیتال  و  رایانه ای  وسایل  هنرمند  )شاید 

دون کیشوتی در عصر حاضر معرفی می کند.(
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ارزشیابی

1ــ شکل گیری هنر قرن بیستم را شرح دهید.
2ــ معماری قرن بیستم چه ویژگی هایی داشت؟ نام ببرید. 

3ــ فووها چه تأثیری بر نگرش مردم به نقاشی داشتند؟
4ــ شاخص ترین هنرمندان اکسپرسیونیست را نام ببرید.

5  ــ کاندینسکی چه تأثیراتی بر هنر مدرن گذاشت؟
6ــ جنبش دادا چه تأثیری بر هنر مدرن گذاشت؟

7ــ هدف سورئالیسم چه بود؟
8   ــ عوامل به وجود آورنده هنر مدرن را شرح دهید.

9 ــ تعریف هنر از نظر هنرمندان اکسپرسیونیست انتزاعی چه بود؟
10ــ جاهای خالی را در جدول زیر با عبارات صحیح و مناسب پر کنید.

………………………………………………اکسپرسیونیسمنام مکتب

جوزف کازوت………………………………………………نام هنرمند

و حرکت و انرژی………………ویژگی اثر معقول  امور  تلفیق 
………………نامعقول

11ــ جریان  هنر پاپ، هنر مفهومی و مینیمال آرت را شرح دهید.
12ــ ویژگی های هنر پست مدرن را شرح دهید. 

به سنت های کالسیک، 2000،رنگ  بازگشت  برتوچی،  اثر کارلو  نقاشی،  تصویر20ــ ریشه 
روغن روی بوم، 80×120، گالری پولیتیکو، رم
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