
 

ه.ق بر جهان اسالم سیطره داشتند. شهر بغداد مرکز  656ه.ق تا    132از  سال    حکومت عباسیان 

در این دوره، به یکی از مشهورترین شهرهای جهان اسالم گردید. یکی از وجوه   در  خالفت عباسیان

با توجه به مجاورت این منطقه با ایران و روابط گستردۀ میان  .  بارز این شهر، معماری متمایز آن بود

دو است. این  تحقیق  و  تأمل  قابل  ایران،  از  این سرزمین  در  موجود  هنرهای  تأثیرپذیری  ، مسئله 

ای انجام شده است. های منابع کتابخانهپژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

کار رفته در سفالگری، بلورسازی، منسوجات،  ههنر خاصّ بیافته های پژوهش حاکی از این است که  

الت موسیقی، فلزکاری، از جمله هنرهای تزئینی در بسیاری از موارد تحت تأثیر و با الهام از هنرهای  آ

در دوره    ان یدر دوره عباس  ی هنر و معمار  یترق  رشد و   لیدل   نیترمهمداشته است.  تزئینی ایرانی قرار  

توسط      غیرهها و  اخک   ،هاخانه  ،مساجد  اغلبطرح    بوده است.  یدر دربار عباس   انیرانیوجود ا  یعباس 

و معماران ایراشد.  کشیده می  انیرانای   طراحان  عناصر معماری  از  دوره  این  و  در  اشکانی  ن عصر 

 شد. ها استفاده می کاری و منارهشیشه  زنی، گنبدسازی،ساسانی چون سنت طاق

 اهداف پژوهش: 

 اسالمی بر آن. –و میزان تأثیر هنر ایرانی  عصر عباسی  در  هنرهای معماری و تزئینی  بررسی  .1

 دوره عباسی.  اسالمی در هنر -های هنر ایرانی .ببررسی مؤلفه2

 سؤاالت پژوهش: 

 اسالمی بر هنر دوره عباسیان نقش داشت؟  -.چه عواملی بر تأثیرگذاری هنر ایرانی1

 دوره عباسیان وجود دارد؟  هنرایرانی در  هایی از هنر.چه مؤلفه2

 

 

 

 1گالره امیری  

 
 yahoo.com3000gelarehamiri@  ،  ایران  اسالمی،کرمانشاه،  آزاد  دانشگاه  کرمانشاه،  واحدگروه معارف،   1
 

 
 

  مقاله پژوهشی

 40شماره  

  17  دوره

 444الی   430صفحه  

 1399/ 13/03تاریخ ارسال مقاله:         

 27/05/1399تاریخ داوری:                

 12/07/1399تاریخ صدور پذیرش:       

 01/12/1400تاریخ انتشار:                

 عصر عباسی، 

 معماری،

 اسالمی،  -هنر ایرانی

 عراق. 

 

  یلیتحل  ی(. نگرش1399, گالره. )یریام

  ی اسالم یعراق از هنرها یریرپذیبر تأث

عباس   ی)موردپژوه  یرانیا (. هنر  یعصر 

 . 444-430(, 40)17, یاسالم

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2022.309057.1753 

 ایرانی -نگرشی تحلیلی بر تأثیرپذیری عراق از هنرهای اسالمی

 )موردپژوهی عصر عباسی( 

 چکیده 

مسجد نمایی از هنر است که نه تنها مذهب و هنر با یکدیگر تالقی پیدا 
مهمترین نماد هنر اسالمی و خصوصیات متمایز آن است. کنند بلکه می

ی مسجدها با هندسه و نقش و نگار کاربردی در آنها، ارتباط پیکره
ترین  انسجام و نماد یگانگی خالق یکتا در بافت فیزیکی آنها یکی از اصلی

عوامل ایجاد هویتی روحانی و فرهنگی مقدس است. ایران و امپراطوری 
های سیاسی و های مذهبی، رقابتصفویه به دلیل تفاوت عثمانی در دوران 

تأثیر اروپا بر هر دو کشور از ارتباطات جدید و اثرات فرهنگی و هنری 
نزدیکی برخوردار بودند. شناخت خصوصیات فرهنگی معماری صفویه و  

احمد )به عنوان اللّه و سلطانی مسجدهای شیخ لطفعثمانیان، مطالعه
نحوه کاربرد مفاهیم و اجزاء معماری به همراه ی پژوهشی( و مطالعه

ی های معماری هر منطقه و موقعیت جغرافیایی، رابطهبررسی شیوه
های ساختمانی مسجد و ها و فضاها با یکدیگر و موقعیت پیکرهپیکره
ی آنها با یکدیگر اهمیت زیادی دارد. هدف این مطالعه شناسایی رابطه

عماری اسالمی است که مبنی بر اصول  حالت هندسی نقش و نگارها در م
هنری و علمی زیادی از دیدگاه رویکرد مربوط به پیکره و آگاهی درست از 

 انجامد.شود که به تطبیق هنری میالگویی حاصل می

ها: حالت هندسی نقش و نگارها، مسجد، معماری صفویه، واژهکلید
 معماری عثمانیان، رویکرد پیکره 
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 مقدمه 

ی اسالمی چون کوفه و بصره و نخستین شهرها  واقع شدهمان آغازین روزهای فتوحات مورد توجه مسلمانان  عراق از   

یکی کوفه )در عصر علی بن ابیطالب)ع(( و دیگری بغداد )در عصر اسالمی،  . وجود دو پایتخت  در آن بنا شده است

از تمام    یامو  یخلفا .  گی این سرزمین را فراهم آوردرونق فرهنزمینۀ  های اسالمی  عباسیان( در این بخش از سرزمین

از دانش آنها بهره    دیشهرها و قصرها و مساجد جد  یدر بنا   و کردند  ی م  ذب را ج  یمفتوحه مصالح و استادان  ات یوال

استاد    کی  است ی شدند و تحت ریمساجد دمشق استخدام م  نات ییتز  یبرا  ی اهیو سور  ی زانسیب  کاران معرق  بردند.می

از مصالح    استفاده   ن یاز مصر و قدس و دمشق آورده شدند و ا  ی در مکه صنعتگران  هیابن  یپرداختند. برای کار مبه  یرانیا

برده    یپ   ی در هنر اسالم ی هنر ساسان  ریبه تأث  ن یمحقق   ی گرچه در گذشته هم بعض  .افتیادامه    ان یو عمله تا عصر عباس

  شیک  بغداد،    یکیدر نزد  سفونی در ت  ریاخ شناسی  های باستانۀ کاوشیدر سا  راًیاخ  شتری مطلب ب  نیا  تیاهم  یبودند، ول

تواند ضمن گشودن مرزهای  مطالعات تاریخی در هر صورت می  آشکار شده است.  رانی و دامغان در ا  ن،یالنهرنیدر ب

است که اقوام مختلف در تماس با یکدیگر بر روند    امری بدیهی  مسئله  این   دانش تاریخ بر نظام معرفتی بشر بیفزاید.

بر ایران همیشه از تأثیر   ثرات فرهنگی سایر مللأدرخصوص تعامالت و تأثیر و تو فرهنگی یکدیگر تأثیر بگذراند.    هنری

توان گفت که  تر منابع میدقیق  شود اما با مطالعۀ صحبت می  عربی بر فرهنگ و هنر    خصوص هنر آن  به  ایرانیتمدن  

و حتی مذهب    داشته تأثیرات بسیاری بر هنر  ژه در عصر عباسی ها بویعرب  طی روابطی که با  ایران نیز به نوبۀ خود در

 . چین و شرق دور داشته است

ها  های بسیار صورت پذیرفته است که از جمله پژوهشسالمی در کشور عراق کمابیش پژوهشدرباره هنر معماری ا

مساجد   ی بر هنر و معمار یدرآمدای با عنوان »مقاله( در 1392پرمرادیان و کریمی ) توان به موارد ذیل اشاره کرد:می

نقشه و کاربرد هندسه    می سابقه ترس»ای  با عنوان  ( در مقاله1384نیستانی )اند.  به این موضوع پرداخته  «انیعصر امو

به بررسی سیر معماری اسالمی در  « و ق( 9تا اواسط قرن  ی اسالم ن ینخست یها )از سده ی اسالم ی و حساب در معمار

اسالمی بر هنر در عراق اشاره مستقلی    - های باال به تأثیر هنر ایرانیقرون نخستین اسالمی پرداخته است. در پژوهش

بر منابع کتابخانه با تکیه  به روش توصیفی و تحلیلی و  این موضوع  نشده است. لذا در پژوهش حاضر  به بررسی  ای 

 بپردازد.

 رویکرد معماری عراق در عصر عباسی .1

توان  را در این معماری می  ی ایران  هنر  های پنجم و ششم هجری، تأثیرات در توجه به معماری اسالمی عراق در سده

گروه منظر  از  را  معماری  این  تقسیم  هایدید.  متمایز  میجغرافیایی  در  شودبندی  کاربست سنگ  غربی،  در شمال   :

معماری    (.67:  1380قبال،  ا )  شد ر مرکز و جنوب آن آجر از مصالح مهم بناسازی برشمرده میمعماری متداول بود و د

ها،  ندی، گنبدهایی بر روی سکنجتوان فنون گوناگون طاقبهای آن میعباسیان اساساً متکی بر آجر بود و از ویژگی

دار منشاء در معماری شرقی صدر مسیحیت داشت. افزون بر  دار را برشمرد و قوس تیزههای دالبری و قوس تیزهقوس
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های هندسی)هزارباف( بکار رفت)هزار باف از  این در این زمان عناصر معماری در مقاصد کامالً تزئینی و آجرکاری آرایه

های  مایه  کردند. نقشهای تزئینی به فراوانی از چوب و گچ استفاده میشگردهای ماهرانه معماری ایران بود(. در قاب

های بصری مثبت و ها فقط مرکب از جلوههای آنگیاهی و هندسی در جای خود چنان حالت انتزاعی یافت که طرح

از نشانه بود. اصول تزئینی چنان تعمیق یافت که یکی  یافته  به طور محوری سامان  های الینفک هنر  منفی شد که 

)موصل(    معماری شمال عراق .  (114:  1378تینگهاوزن، گرابر،  )ا  اسالمی شد و به توسعه آرایه خاص اسلیمی انجامید

کاری توسعه یافت، ولی از آجر هم استفاده شد. از  به سوریه وابسته و شبیه بود. در اینجا نوعی معماری مبنی بر سنگ

خاکستری    گیری وسیع از مرمردار و گنبدهای مقرنسی اندرونی و بهرههای هرمی تیزههای این معماری با بالویژگی

. (130: 1389)هاتشاین،   ها بودفام بخصوص در منارهی از گل صورتگری و کاشیکاری زرینمتمایل به آبی، تزئین آجر

با جواهر شیشه برای کتیبهخاتمکاری مرمر  با  ای بخصوص  را   ها، منشاء در موصل سده ششم هجری داشت. مرمر 

که  . قبل از آن(70:  1380)اقبال،    ها و روکش دیوارها بکار بردندگاهکاری کردند و در محرابه، درهای اسلیمی کندهطرح

ی عباسی  گرفته شود، تأمل بر یکی از مبانی مهم هنر معماری که در دورهساخت مساجد در تاریخ معماری اسالمی پی

را به وجود  ای در معماری اسالمی  های تزئینی و آرایهشکل گرفت، ضرورت دارد و این مبنای مهم که ساخت سبک 

 .  (114: 1378)اتینگهاوزن، گرابر،  آورد، سبب پیدایش و رشد گسترده عنصر تزئین در معماری اسالمی بود

 تأثیرپذیری از معماری ایرانی .2

های تزئینی معماری عباسی سه سبک دارد: سبک  بریگچ  2و کِرسول   1از دیدگاه کاوشگران و محققانی چون هرتسفلد 

های  ( شکل هم هستند، و گاهی هم در مستطیلTهایی مشخص و بیشتر در نوارهای دراز که در ضمن )چهارچوباول در  

های منقور بدون ابزار کمکی با تنوع مایهها ظاهر شده است. سبک دوم در بردارنده اشکال و نقشساده و یا چند ضلعی

پایان خطوط منحنی  و مرکب از تکرار موزون بی  بندی شدهو چندگونگی زیاد است و سومین سبک دارای طرح قالب

های اضافی، حواشی مرواریدگون و یا عناصر دیگر قابل تشخیص  های مارپیچ و در ضمن شیارها و شکافهمراه با پایانه

ای بر  مقدمهاوج گرفت،    هایی که گفته شد،. آنچه در دوره عباسی با عنوان تزیین، با سبک (237:  1382)هواگ،    است

سازی و بازنمایی موجودات  جا که هنرمندان جهان اسالم شبیه( گردید. از آن3یین اصیل اسالمی)اسلیمی یا آرابسکتز

اهمیت یافتند. شماری از این    شد، موضوعات تزئینی دیگری مانند خطاطی و هندسه و اسلیمیزنده تأیید و تشویق نمی

ی پیش از اسالم از  بودند، در هنرهای تجسمی و بصری دورههای گیاهی  ها که شامل عناصر هندسی و طرحمایهنقش

شود در  این نوع آرایه که در غرب با نام اسلیمی شناخته می  .(.72:  1380)اقبال،    نقش عناصر فرعی برخوردار بودند

به شدت هندسی شده و  کامل  به شکل  پنجم هجری  قرن  که  ی خود ظاهر  اواسط  است  هنگامی  با  و مصادف  شد 

های هندسی که خود نیز به  ی برگی همچون تاك یا طومار برگ کنگر آغاز به درهم آمیختن با قاب بندیمایهنقش

 
1-  Ernst Emil Herzfeld 
2- Cresol 
3-  Arabesque 



 

 
 

 1399  ، اسفند 40 ، شماره 17دوره  433
430  -  444  

می ساقه بدل  گیاهی  طرحهای  ترتیب  این  به  کردند.  بندیشدند،  قاب  در  گیاهی  طوماری  جذب  های  هندسی  های 

برگشدند: ساقهمی و  بندیهای هندسی میها شکلها  قاب  و در  برگای هندسی ساقه هیافتند  و  دوید.  هایی می ها 

رود که این نوع نگرش و برخورد با آرایه در بغداد، پایتخت فرهنگی جهان اسالم در قرن پنجم هجری  بیشتر احتمال می 

و نیز در اطراف بغداد نشو و نما یافت، اما به سرعت در سرتاسر مناطق اسالمی به دلیل اعتبار فرهنگی که پایتخت  

ی این  کاری شده در محراب مساجد بغداد نشانههای زیبای کنده بندیبرای مثال، قاب  نتشر کرد، پخش شد.عباسیان م

ای غیر طبیعی از پایه و نوك گونهی مرکزی که خود منقوش است بهاقههای پیچکی یک ساند. آذینتحول ویژه و بدیع

ها بر  کند؛ گویی طرحها را فراهم میها و گلا، برگهاند و ساقه نوعی محور قرینگی درهم پیچیدن پیچک آن روییده

 .(232-234: 1382)هواگ،  آورندحدود قاب بندی که به همین شکل طراحی شده فشار وارد می

در سامرا که هنر اسالمی به بلوغ خود رسید و از این مرکز عمالً در سرتاسر قلمرو اسالمی پراکنده گشت و هنرهای  

ایی  شناسی تازه در آنجا آمده باشد تزئین دیوارهنیز متأثر ساخت. بهترین جایی که این زیبایی  بومی یهودی و مسیحی را

کاری و  بری منقوش چند رنگ به صورت کندهرا، از همه جا متداول تر است: گچهای ساماست که در قصرها و نیز خانه

قالب پنیز  و  تدریجی  انسجام  مؤید  سامرا  قصرهای  تصویرگری  شده.  چرخهگیری  ملوکانه،  یراستگی  لذایذ  تصاویر  ی 

مضامین    کاری،های عمده سومین سبک سامرا، تکرار، پخ رقص و جز آن است. بنابراین ویژگی  مهمانی، شکار، کشتی،

رود، چون این سبک نخستین و از  انتزاعی، پوشش کامل و تقارن است و مفهوم آن فراتر از تزیین معماری عباسی می

ای و عمل زیباشناختی است که با عنوان اسلیمی شهرت  ترین نمونه نشاط در اندیشه آرایهترین و سادهبعضی لحاظ ناب

 (.48: 1389)بلخاری،   یافته است

در تاریخ هنر اسالمی، دوره عباسی بویژه در اواخر قرن چهارم به بعد به لحاظ شکل گیری و تکوین تزیینات وابسته به   

وجوهات زیباشناسانه آن اهمیت بسیار دارد. هنری که در این دوره شکل گرفت، کمتر متأثر از هنر  معماری و توجه به 

ها، اعتقادات کالمی و عرفانی اسالمی بود و بر خالف هنر دوره اموی، که  اقوام و ملل دیگر و بیشتر مبتنی بر اندیشه

وره نوعی استقالل نسبی را سرلوحه کار خود قرار  چندان به تزیین متکی نبود و نیز ماهیتی تقلیدی داشت، هنر این د

ها و  بازاندیشی فکری و سیاسی، نهضت ترجمه و آشنایی با فرهنگ   داده بود. این دوره بنا به تمرکز سیاسی، ثروت زیاد،

گیری یک نظام تقریباً واحد هنری است. مساجد مختلف جهان اسالم با توجه به طرح و  های دیگر، دوره شکلتمدن

عالوه بر این نوعی دیگر از معماری و تزیئنات وابسته    (.237:  1380)گروبه و دیگران،    گردیدیین مساجد عراق بنا میتز

توان مشاهده کرد. ضرورت آیین طهارت مؤمنان و اجرای کامل قوانین  ها در این دوره میبه آن را  در ساخت حمام

ها به دو گونه بودند:  ر نیاز به گرمابه. در دوران عباسیان حمامبهداشت و لزوم تفریحات اجتماعی همه داللت دارند ب

ی انتفاعی اداره  های عمومی که به شیوههای بزرگ شهر برپا بود و گرمابهها یا در درون خانهخصوصی که در کنار کاخ

روزها یا بعضی  های عمومی هم در خدمت مردان و هم در خدمت زنان بودند. گویا در بعضی  شدند. بیشتر گرمابهمی

های رومی  ها اقتباس شده از حمامهای دیگر برای زنان. شکل بیشتر حمامشدند و در زمانها برای مردان قرق میوقت
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ای را به جای  ها کالً غیر اسالمی بود، دریچهبودند که نخستین بار در زمان  قاهر خلیفه انجام گرفته بود. تزئینات حمام

کردند و این رسم شام بود که به دوران اخیر تمدن یونان در شرق  گ تزیئن کنند نقاشی میهای رنگارن که از سنگ آن

؛ منقاری چون کرکس؛ و چهار  کشیدند با صورتی مثل انسانام می ی مسعودی تصاویر عنقا در حمگردد. به گفتهبر می

اندودند، که از منبعی بین بصره و کوفه  ها را به قیر میدار. پشت بام و دیوار حمام بال در هر طرف و دو دست چنگال

 آمد. بدست می

 هنرهای تزئینی .3

 نگارگری .3.1 

ی آنان شکوفایی یافت. هنر نگارگری  با وجود ناتوانی سیاسی و از هم گسیختگی دولت عباسی، هنرها و آداب در دوره 

معرض بحث و جدل بود به عنوان یک هنر  ها در  جایگاهی باالتر و واالتر از گذشته به دست آورد و پس از آنکه مدت

هایی سخن  جا آگاهی داریم و در برخی دیگر از نقاشیها از تصاویری یاد شده که از آن پذیرفته شد. در برخی نوشته

ها و استناد بر گستردگی و رواج این هنر، حتی بیش از آنچه  دانیم. مجموع این نوشتهها نمیی آنرفته که چیزی درباره

ویژه  قرون پنجم و ششم هجری  در تمام دوران حکومت عباسیان به  کند.دهد، داللت میات جدید نشان میاکتشاف 

و تنش فردی  با وجود حکومت  و  قمری  دوره  از آن  مانده  برجا  آثار  بود و کمبود  برخوردار  آرامش  از  اجتماعی  های 

آن کتابپراکندگی  اشارات  و  گونهها  به  ادبی  ناشناختهای  هنری  استهای  علم  فراگیر  حکم  یک  صدور  از  مانع    ه 

(12:1962Brassiy, Military art and Science dictioniries, .)  های دوره متقدّم و میانی هنر عباسی  برخالف نقاشی

های قبل از فروپاشی خالفت و پایتخت  های دیواری جلوه یافته، هنر تصویری دوره پایانی یعنی دههکه بیشتر در نقاشی

بغداد، به صورت نگارگری نسخ خطی، بدست ما رسیده است. مهمترین نسخ خطی این دوره عبارتند از کتاب التریاق  آن  

، کلیله و دمنه و مقامات  (2964کتابخانه ملی، نسخ خطی عرب،)  595م/1199ای به مکان آن، به تاریخهیچ اشارهبی

نحصر به عراق بود، ولی برغم این فضای محدود، دست  در این زمان قدرت خالفت م  (.215:  1380)عکاشه،    حریری بود

 کم دو مرکز و کانون سبک نقاشی یعنی بغداد و موصل قابل تشخیص است.

بود و عامه امرا  این مکتب هنری و بیشتر دستاوردهای آن حاصل تشویق خلفا و ترغیب  ی مردم  بغداد مرکز اصلی 

ته بود و  وره نقاشی را به عنوان یک عنصر تأثیرگذار دینی نشناختوجهی به آن نداشتند. به عالوه اسالم نیز در آن د

اند  ای نداشتند. برخی کوشیدهگونه تشویقی که نگارگران کلیسای مسیحی برخوردار بودند، بهرهنگارگران مسلمان، از آن 

ی  ا تقسیم کنند و انگیزهای از کشورها و شهرهی پارههای ویژههای متعدد و شیوهتا دستاوردهای مکتب بغداد را به گونه

ها  اند که هنرمندان آن دورههاست. اینان از این نکته غفلت ورزیدههای موطن آنها هم انتساب نگارگران به سرزمینآن

 .( ,125:1962Brassiy, Military art and Science dictioniries)   میان گوشه و کنار امپراتوری پهناور اسالمی، درخشیدند

هایی بود که  ها و زن بارگیبند و باریها و بینقش کردن مناظر پر شکوه و جالل دربار، تصویری واقعی از خوشگذرانی

گذشت و اگر برخی از این فرمانروایان به مسائل علمی توجهی داشتند هدف واقعی آنان دستاوردهای  در کاخ خلفا می 
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-شناسی را تنها برای منافع شخصی خود می اروسازی و ستارهکی و دهای پزشفرهنگی و آکادمی نبود بلکه تخصص

 .(217: 1380)عکاشه،  خواستند

»برامکه«    ا یبه نام »آل برمک«    یرانیا  یهاخانواده  نیاز قدرتمندتر  یک ی   تیکه خود با حما  ان،ی کار آمدن عباس  یبا رو

  یهاتختیپا  نیتراز بزرگ  ی ک یکه در قبل از اسالم    یی مکان داد. جا  ر ییبه بغداد تغ  تختیبودند، پا  ده یبه تاج و تخت رس

  یوارید  ی ها  ی رخنه کرد و نقاش  یعباس   یشناس ییبایز  یدگاها یدر د  یرانیاهنر    ل یدل  نی ( و به هم سفونی بود )ت  یساسان

بغداد    تیکه به مرکز  یمکتب هنر  به  بود.  یبر هنر اسالم  یساسان  رانیا  راتیاز جمله تاث  یکاخها و هنر کتابت کتب خط

نقاط بالد اسالم    ی مکتب در اقص  ن یآنکه هنرمندان ا  لی به دل   ی شود ولیدوره شکل گرفت مکتب بغداد گفته م   ن یدر ا

 برند.یکار مهدوره ب نیا یرا برا  ی عباس  یالملل نیلفظ مکتب ب ی پرداختند گاهی آثار م دیبه تول

 خوشنویسی .3.2

به مقدار قابل توجهی باقی مانده، خوشنویسی است. کاربرد آن بیش از هر جا در قرآن هاست؛  شکل هنری دیگری که  

ی بادلیان در اکسفورد ،  ی علم نجوم الصوفی)کتابخانهای از رسالهی غیر دینی و مصور این دوره نسخهی عمدهنسخه

ای به هم آمیخته از  ور فلکی را به شیوهه و احتماالً انجام شده در بغداد( است که تصاویری از ص  400م/1009مورخ  

بوده و  سبک آسیای مرکزی و سامرا شامل می با حمایت عباسیان نظمی موقرانه که مناسب مکتوبات مقدس  شود. 

های اولیه حجاز گردید که مشتمل بود بر  ی نگارش اتفاقی قرآنبرتابنده خوشنویسی روی کاغذ باشد جایگزین شیوه

های افقی از  قیدی کلی به تأثیرات بصری. ورقهای ناموزون متن، تذهیب نامرتب و بیف، خط قاعده حروهای بی شکل

شد و  آوری گران تمام میطور حیرتها بهداد و بدین لحاظ قرآننمی  پوست بز غالباً بیش از چهار خط را در خود جای 

دادند  پردازی شده طوری ترتیب میکامالً نقششد. فضاسازی خط را با حروفی  در سی یا حتّی شصت جلد نوشته می

ی نرم ی درون متن هماهنگ بود. شیوهساخت، که این امر با معماهای فوق العادهکه شناسایی خود مطلب را کند می

داد تا توازن لغات روی کاغذ را با حداکثر ظرافت ادا نماید  پذیر کشیدن با ادغام حروف به خوشنویس اجازه میو انعطاف

خیره  و بصری  تقارنکنندهتوازن  بیافریند.  تقارن ای  عدم  و  پژواكها  بیها،  ظاهراً  تنوع  و  تکرارها  نقشها،  و  پایان  ها 

ی کافی در آزمودن برخوردار بود و  کند. بنابراین خوشنویس به وضوح از اجازهها به فراوانی در چشم جلوه مینواخت

 Brassiy, Military)  ه مشخص به فضایی با قاعده و مساوی باشد، نبودملزم به محدود ساختن خود به چارچوب متن ک

art and Science dictioniries,1962:128 .) 

آن، در  ی رقمزنی احتماالً قابل اعتماد  های تازه، قرآنی نوشته شده بر کاغذ است که بنابر صفحهمالك اصلی پیشرفت

برداری گویند اختراع اوست، نسخهعصر، و به خط نسخ، که می  البواب، شهیرترین استادهجری، به دست ابن 391سال 

پایان تزئین برگ  ی بسیار کوچک آن به شکوه و جالل متنوع و تقریباً بی دوبلین(. اندازه  1، )کتابخانه چستربیتی  گردید 

رد موضوعی از  های در هستند و با آهنگی سنگین و مرموز گی پایان که چونان لنگهی سرلوح و صفحهها، صفحهنخلی

 
1-  Chester Beatty Library 
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رساند.  السحر را داشته باشد، خللی نمیاند تا قدرت باطلخواستهبسا می  های درهم پیچیده شکل گرفته و چهدایرهنیم

شد،  ها می)برگرفته از نام شهر کوفه در عراق( منحصر به قرآن  ها انواع خط کوفیبرداریباید توجه داشت که در نسخه

رسد این  جستند. به نظر میها نیز بهره میها و جزء آن در دیگر نسخهها، سرلوحهگذاریها برای عنوانهر چند از آن

سبک در سرتاسر قلمرو عباسیان تنها با تغییرات بومی اندکی گسترش یافت. بدین لحاظ این موضوع اعتبار وثوقی را  

 .(234: 1368)شیمل،  دهد که هنر بغداد از آن منتفع بود، نشان می

ق(   132 یکاتب )کشته د یاز آنان عبدالحم یک یباز شده بود.  ان یبه دربار امو یرانیکاتبان ا ی پا  هیام یبن دورۀدر اواخر 

(. 79  :1380 ،یهرو لیشد )ما  ،یامو یفرمانروا نیمروان، آخر یداراالنشا سییکه به زبان و ادب عرب تسلط داشت، ر

  ی  هیدر سا  یار یبس   سانینوباال گرفت و خوش  ی کار خطاط  یدوم هجر  ۀدوم سد  ۀمیدر ن   انیکار آمدن عباس  یبا رو

شناسان و اهل هنر آن را اساس به  « که خط یاسی »ر  خطِ  .افتندی پرورش    شانیرانیا  رانیو وز  یعباس   یخلفا  تیحما

رِقاع دانسته  یهاوجود آمدن قلم مُحََقق و  به کلمه »ذوالرثُلث و  بن سهل  « که لقب فضل  نیاستیاند، منسوب است 

  له یسخط به و  ن یبود. ا  یعباس  فه یدربار مأمون، خل یخراسان  ر یم(، وز  818هـ.ق./  202م ـ    771هـ.ق./    154)  ی سرخْس

  ی ها به صورت کل، سعساختن خط  یو هنر  بینمود. همچنان در زمان او در تهذ  دایاو اختراع و در همان دوره رواج پ

 . (90-88: 1997صایغ،ابن؛ 13و  12: 1366ندیم، )ابن به عمل آمد 

آورده    نیکاربرد داشتند، چن  یسیتر در مصحف نوشیرا که ب  انیو امو  نیراشد  یخلفا  ۀدر دور   جیاز خطوط را  ینام برخ

  ،یسجل   ، یراصف، اصفهان  ل، یمصنوع، ما  ، یسلواط  د، یمشق، تجاو  ، یبصر  ، یر، مثلث، کوف مدوّ  م، ی الت  ، یمدن  ، یاست: مک 

  ی هاوهیاز ش  ی توان ردّیخطوط م   ن یاز ا  ینام برخ  از   و مدور بود.  ی رو بر دو نوع ناص  ان یرانیکه خط مخصوص ا  رآموزیو ف

پ  یمحل ا  یرا  از  در عراق، و    یو کوف   یعربستان، خطوط بصر  ۀریدر شبه جز  ی و مدن  یخطوط مک   ان،ی م  نیگرفت. 

  (109تا: )عفیفی، بی شده است هم به شهر اصفهان منسوب یدر شام کاربرد داشتند. خط اصفهان لیخطوط مشق و ما

بوده که از    انیرانیا  ۀژیخط و   میندابن  حیهم ضبط شده است، به تصر  رآموزیو ق   رآموزیصورت پ به  که   رآوزیاما خط ف 

: 1350)فضایلی،    اندو مدور را از آن استخراج کرده  یو دو قلم ناصر  نوشتیها را بدان ممشتق شده و مصحف  یکوف 

ها دست کم تا  که استفاده از آن  ریکاربرد و تنوع اشکال اقالم مستد  یگستردگ   یبار  .(591:  1372؛ مایل هروی،  128

با توجه به انبوه اقالم    یدشوار   ن یمحققان دشوار کرده است. ا  یها را براآن  یگذارششم رواج داشت، نام  ۀ سد  ان یپا

  ،یشرق  یشده است که کوف  شنهادی پ  اقالم   نیا  یبرا  یمختلف   یها. عنواندی نمایم   یهیبد  انی عباس  ۀدر دور  جی را  ریمستد

از آن    ی منحن  یو شکسته    ،ینسخ   یمدور، کوف  یشکسته، کوف  یمتأخر، کوف  یکوف   ،یشرق  یرانیا  یکوف  ، یرانیا  یکوف 

  (.144و  143: 1380)بلر،   جمله است

 

 منسوجات .3.3
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هایی با تزئین نام به خط زیبای کوفی به  یکی از امتیازات خلفای عباسی منسوجات طراز بود که امتیاز داشتن جامه

نوشتند، بلکه اطالعات اضافی نظیر تاریخ و  رفت که نه فقط نام مأمور و القابش را با اصول و قواعد خاص میشمار می

ها در تعدادی  های درازی از این پارچهآمد. رشتهال )اغلب ایران، مصر، عراق( و ناظر کارگاه و غیره در روی آن میجای کا 

مجموعه آناز  اکثر  متن  است.  محفوظ  »ها  کتاب  در  شماره  سر  نظم  با   Repertoire Chronologiqueها 

Depigraphie Arabe  »    ی منسوجات آنچه  . از میان همه(219:  1380)عکاشه،    میالدی( آمده است1931)قاهره

ها  های گوناگون است. با نگرشی بر منسوجات باقیمانده، قدیمیترین آنهایی با طرحاز دیدگاه هنری اهمیت دارد، پارچه

باشند  ی میهایی از بز کوهها دارای طرح ای است که بعضی ازآنهای پشمی و پنبهکند پردهکه با دوره عباسی ارتباط می 

و مواد و مصالح    ها بنا به دالیلی از قبیل، ویژگی رود که اینسازد. گمان میی ساسانی را عیان میکه تأثیر شدید دوره

ها، در عراق قرن دوم هجری تولید شده باشند و نوع متعارفی از منسوجات در بغداد در قرون چهارم،  به کار رفته در آن

کاری است.  های زیبا و ابریشم دوزی و گلدوزی، گروهی از منسوجات ابریشمی با قالبپنجم و ششم هجری تولید شده

ای از واحدهای  های هشت گوش است که در زمینههای ریز در چهارچوبها، خروسترین نقوش آنترین و برجستهمهم

 (.124: 1389)هاتشاین،  دیگر هندسی قرار گرفته است 

نها و پردهقالبدوزی قرن پنجم هجری  مونههای مختلف  نیمه اول  قرن چهارم و  اواخر  از هنر نساجی عراق در  هایی 

-ها قالبدوزیترین آنهای ابریشمی نشانگر نقوش انتزاعی با کاربست مقدار زیادی طال است. شاید با شکوهباشد. پردهمی

ها  ای خشن(. این پارچهودهای پنبهای با تارهای زیبای ابریشمی و پهای ابریشمی طالیی بر زمینه ملهم باشد )پارچه

هایی بر زمینه غیر تزئینی نشان  های تزئینی و یا در ردیفبندی)شیر، طاووس، شیردال( را در قاب  نقش زیبای حیوانات 

اند  ی آن به توافق نرسیدههای بافندگی عراق که پژوهشگران درباره وجود کارگاه  ها شواهدی را دربارهدهد. این نمونهمی

ها در  ی ششم با تصاویر ابوالهولی پنجم و یا اوایل سدهترین پارچه ابریشمی اواخر سده کند. یکی از باشکوهضه میعر

دارد که این پارچه در مدینه السالم و بغداد تولید  ها اظهار میی اصل آنهای غنی جذاب که کتیبه دوایر بزرگ و طرح

از سویی دیگر، منسوجات نقش مهمی در معماری داشتند زیرا    .(143:  1391)بیکر،    شده، همچنان حفظ شده است 

دادند، بلکه  کردند و فضا را تغییر شکل می شد و مرتباً  آنها را عوض می که نه تنها برای تزئین دیوارها از آنها استفاده می

ها را آراسته  مهم مانند ورودیهای  ها را از هم جدا کنند. فضاهای خصوصی را بپوشانند و محوطهتوانستند اتاقبا آنها می

ها و مراسم عمومی بود. مهمتر از همه آن که به لحاظ قابل حمل بودن و  سازند. منسوجات عامل اساسی در گردهمایی

 (.125: 1289)هاتشاین،  نوعی پول بود ، کردآوری پیدا میاینکه گاهی اوقات ارزش مادی حیرت

 

 فلزکاری. 3.4
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های فلزی،  های پی از تازش تازیان به صورت نقوش بر جای مانده بر ظرفن سدهایران را در نخستیادامه هنر نگارگری  

ویژه در خراسان از جمله در پنج کنت و افراسیاب  های به دست آمده، بهدیوارنگاره  نقش پارچه و از همه مهمتر به صورت

های عصر  ولید اول و کاخاموی چون قصر عمره ساخته    هایکاخهای ن را در دیوار نگارهتوان دید و تأثیر آ و نیشابور می

 خوبی مشاهده کرد.عباسی به

های دوره عباسیان  هایی برای زیبایی وسایل و ظروفشان با رنگ و طرح ابداع کردند. غالب فلزکاریفلزکاران نیز سفره

کار استفاده از فلزات گرانبها را برای  مسلمانان محافظه شد.  نج ساخته میدر قرون پنجم و ششم هجری، از مفرغ و بر

بریق است و عمدتاً  کوزه و ا  پسندیدند. ظروف باقی مانده از این دوره که غالباً بشقاب،آرایش شخصی یا لوازم سفره نمی

پایه و    ایآلیاژ  نقره  هم  گاهی  و  مفرغ  یا  برنج  قبیل  اندازهاز  تا  دارد  ندرت حتی طال  اابه  یافتهی صورت  ی  نحطاط 

دهد. اما در  ی سلطنتی و شاهزادگان شکارچی را نشان میهای دیوانخانهصحنه ایی،تصویرگری ساسانی جانوران افسانه

کنند. در  می   ی روزمره داشت، تشریح ای که در زندگی خلیفه و افراد ثروتمند استفادهمتون اغلب ظروف طال و نقره

های طال و نقره با تزئین مصوری  ر که در وصف باده و شراب سروده شده، توصیف ظرفالشعرای دربااشعار ابونواس، ملک 

و آنهایی  شدند  های شکار و رقصندگان آمده است. اغلب این اشیاء از فلزات گرانبها به هنگام نیاز ذوب میاز جمله صحنه

  .(126)همان: که باقی مانده دفن شدند  

 سفالگری.3.5

میان   در  نخستین  سفالگری  که  مخصوصاً  برخوردار شد،  پیشرفت چشمگیری  از  عباسیان  زمان  در  تزئینی  هنرهای 

ها در قرون سوم و چهارم هجری بود که در این دوران ظهور اسالم را به دنبال داشت و سپس در قرون  شکوفایی پیشه

ره عباسی تقلیدی بود از  های دوپنجم و ششم هجری شاهد شکوفایی  چشمگیرتری در این زمینه هستیم. سفالینه

ارزانسفالینه بود که  این خاطر  به  این تقلید شاید  از رایجهای چینی.  بوده است.  این ظروف، سفالینهتر هم  ی  ترین 

آورد. با این  های لیائو را فرایاد میهای چینی خاص دوره تانگ و نیز سفالینهی سفالینهدار است که تزئین لکه لکه لکه

رفته  ی تانگ برای مراسم خاکسپاری به کار می دار دوره رسد ظروف لکهمحل تأمل است چه، به نظر می  حال این ارتباط

اند هر چند تشابهات آن با ظروف  ی مستقلی را اختراع نمودهاست. بنابراین باید احتمال داد که سفالگران مسلمان شیوه

نزدیک می آنقدر  انگاشتتوان آن را تصادف نماید که نمیسرزمین چین  این ظروف لعاب      (.254:  1392)کریمی،    ی 

نامند؛ گاهی اوقات ظروف مذکور  ها ظروف »تخم مرغ و اسفناج« هم میکار رفته در آنهای غالب به رنگ سربی را بنا به  

پنداشتند اگر غذای مسموم در آن ریخته  های لعاب زیتونی سرزمین چین بدان لحاظ که می کردند. چینیرا حکاکی می

کردند. اما سفالگران مسلمان برای رقابت با چینی  طور گسترده از آن تقلید میشکند بسیار ارزشمند بود و بهمی  ود،ش

می تالش  همه  از  بیش  اصل  بهکردسفید  محل  در  مناسب  خام  مواد  فقدان  عباسی  ند.  سفالگران  که  بود  آن  معنای 

لعاب سفید مات بر سفال معمولی از این ظروف تک رنگ بسیار  ی سخت را بسازند اما با به کار بدن  توانستند بدنهنمی

کردند. عموماً آنان به این مقدار بسنده نکردند بلکه دست به کار تزئین ظروف لعابی  برداری مید پسند و عالقه گرتهمور
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رنگ جذب    ،در این شیوه  .(120:  1383)ویلسن،    شدآمیزی و لعاب کاری آن در یک پخت انجام میقلعی شدند که رنگ 

شود. روان شدن لعاب قاعدتاً باید موجب آشکار شدن نقص  لعاب شده و مثل مرکب روی کاغذ خشک کن، پخش می

هایی  شود. اما چندی نگذشت که سفالگران توانستند لعابفنی اثر شود، اما این نقص در اینجا تبدیل به حسن کار می

های  ای را فراهم آورد. بدین لحاظ اجرای نقشنگردد و هنگام به کارگیری رنگ امکان دقت تنظیم شده  بسازند که روان

حتی صدایی که از ضربه زدن به ظرف    -های چین بر شکل، بدنه، نازکی تر امکان پذیر شد. تأکید سفالینهبسیار پیچیده

دیده نشده بود، جایگزین گردید. این موضوع عمیقاً    دست کم تا حدی با تزئینی که در نمونه متقدم  -رسید به گوش می 

ی به  ی این عصر گسترش شیوهسازد. پیشرفت فنی عمدههای متفاوت موجود در ذائقه مسلمین را هویدا میاولویت

ای در سفالگری و بلورسازی است: لعاب زرین فام. در این نوع سفالگری، گوگرد و اکسیدهای فلزی را با گل  کلی تازه

کشند. سپس ظرف را در کوره اندکی حرارت  تر لعاب کاری شده، میری و رکه مخلوط کرده، آنها را بر ظرفی که پیشاُخ

ی رنگین کمان مانند بر سطح کار تقلیل یابد، و شکوه فلزهای گران بهاء را به  د تا اکسیدهای فلزی آن به تأللوئدهنمی

هنر اسالمی    تر جزء خصلتمیانه کردن اشکال و مواد هنری گرانخاطر متبادر سازد. این قبیل همگانی ساختن یا عا

نیم پز شدن یا ترك خوردن قرار    فام دشوار بود: ظروف در جریان پخت دوم در معرض سوختن،شد. تولید لعاب زرین 

شده است؛  ونس و اسپانیا پیدا  ی عباسی در نقاط دوردستی چون سمرقند، سند، مصر، تفام دوره گرفت. سفالینه زرین می

را صادر میعلی سفالینه  معموالً  رایجالظاهر  را.  تا صنعتگر  رنگ کردند  قهوهترین  تزئین  ها  ابتدا  در  و  است  زرد  و  ای 

های حیوان  یافت. اما در قرون بعد شکلهای تیره تشکیل میها و خطها و چهارگوشنهایت ساده بود و عمدتاً از نقطهبی

تناسب و تقریباً  ای بیها غالباً به گونهکه طرح اصلی را در برگرفته محبوبیت یافت. این شکلدار  ی خالو انسان با زمینه

به موضوعات شاهانه یا افسانهترسناك از شکل طبیعی خارج شده است؛ در آن )هیلن براند،    پرداختندای میها غالباً 

1386 :31-34 .) 

دار و  هایی با حاشیه دندانههای بزرگ و بشقابادویه و بطریهای  ای، بشقابهای تک دستههای کوچک، جامدر سینی

های تزئینی روی ظروف آهنی تقلید شده بود برای تولیدات گِلی چندان مناسب  هم تزئینات برجسته ظریف که از ویژگی

ون شهر سامرا  های بدست آمده در پیرامکردند. سفالینهها فکر می نبود؛ و حال آنکه سفالگران به کیفیت باالتر از آن

ها دیگر فقط نقوش گیاهی کالسیک متإخر  تزئین آن(. 255: 1392)کریمی، کیانی،  نشانگر یک چنین پیشرفتی است

ها نیز وارد آن گردید؛ در این زمان لعاب نیز لعاب صدفی طالیی  ای از اسلیمیهای هندسی با آمیزهبلکه پیچیدگی  نبود،

ها تقلیدی از ظروف فلزی و چند نقطه سبز که احتماالً  تفاقی بوده است. همه اینبود با چند نقطه سبز که احتماالً ا

جا  تر از قطعات طالیی اصلی بود، ولی در اینها تقلیدی از ظروف فلزی و بسیار سطح پاییناتفاقی بوده است. همه این

  های چشمگیری برخوردار شدرفتاز پیشهای بعد،  هایی مورد آزمایش قرار گرفت که در سدهبرای نخستین بار ایده

 .(34: 1386)هیلن براند، 
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هایی در درون  های آنها هر یک از خروساند و طرحهای غیر متعارف آنهایی هستند که در سامرا پیدا شدهاز سفال

ن  اند. سفالگراهای تزئینی برجسته احاطه شدههای پنج گوش و یا برگی کاشیباشند که به وسیلههای گل میحلقه

مایه را محدود  صدفی کردند و این مسأله رشته رنگ مایه لعاب ا خود را محدود به کاربست یک رنگ در اواخر دوره سامر

های حیوانی و انسانی و رواج کامل  ساخت و این تکنیک از فنون رایج قرن چهارم هجری گردید. در این زمان طرح

ترین خطوط مرزی روی  و با سادهنما  ها در یک تصویر سایهپیکره  نید و های قبل را به ثبوت رساها، بریدن از دورهآن

 (.124: 1383)ویلسن،   از خطوط خیزران و دوایر منقوط ارائه شد زمینه ساده و یا پوشیدهپس

های کوچک با کاربرد روزانه، دارای تزئین حیوانی، اشکال گیاهی و یا خط کوفی است که با قالب گیری در  سفالینه 

های منقور  ها غیر لعابی دارای طرحهای دیگری از کوزهها حک شده است. گروهها و یا در پایین کاسهقسمت باالیی کوزه

تعدادی از این    (.125)همان:    ی پنجم تا هفتم هجری در عراق و ایران تعلق دارد ها به سدهو یا چسبان هستند. آن

سبز هستند؛    -الم قابی دیگری نیز وجود دارند که دارای لعاب فیروزهها شناخته شده است. ظروف منقور و یا سنمونه

ها  باشند. کوزهها میها و کاشیها و میزهای کوچک اتاقها و بخوردانها، مجموعهها مرکب از چراغاین گروه از سفالینه

ر لعاب سبز و یا مالیم،  خطوط خیزابی و یا خطوط نسخی مشکی زی  هایی با تزئین زیرلعابی با نقوش گیاهی،و کاسه

ای زیر  های مشکی، آبی و قرمز قهوههای حیوانی وانسانی در رنگ ها نیز باید از پیکرهاند؛ از زیباترین طرح مزین شده

ای تند بر روی نوعی  هایی نیز وجود دارند که با لعاب صدفی قهوهها و کاشیها، کاسهرنگ نام برد. بالخره کوزهلعاب بی

)کریمی، کیانی،    ها اغلب با خطوطی از آبی و سبز آمیخته است سبز منقوش هستند و لعاب صدفی آنلعاب مالیم  

با طرحهای سفالینه. طرح(257:  1392 لعابوارهها پیوسته  و  زیر خاك آسیب دیده،  آن  ها حاصل شده است  در  ها 

طرحطوریبه اعظم  بخش  آنکه  ظروفهای  نوع  بهترین  است.  شده  پریده  رنگ  آنها  بهترین  ،  از  که  هستند  هایی 

اند  های موجود و معاصر ایران اقتباس شدهها اغلب از طرحهای آنکه طرحاند و یا اینهای اسالمی شناخته شدهسفالینه

 (.31-34: 1386)هیلن براند،  ولی به طور کلی در نوع خود دارای سبک ویژه و چشمگیری هستند 

 گری و بلورسازیشیشه. 3.6

های سامرا را با چاپ خاصی منتشر  یافته  1بری بود. سی. جی. الم گری اشکال مختلف شیشهترین تکنیک شیشهمهم 

رساند ظروف  ای در دست است که میساخته است. از محقق و پژوهشگر قرن پنجم ایران یعنی ابوریحان بیرونی قطعه

جدا کردن قطعات بلور عراقی از  با این حال،    ه است.  بلوری در عراق سفلی در قرون چهارم و پنجم هجری تولید شد

 (. 34)همان:  بلورهای باقیمانده تاریخ میانه، غیر ممکن است 

 

 
1-  c.J.lamm 
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 آالت موسیقی  .3.7

شناخت. هنگامی که اعراب مسلمان  عرب جاهلی از موسیقی و آواز فقط حداء و ترنّم و از آالت موسیقی دف و نی را می 

ساز و سرنا را از آنان گرفتند و    های صدر اسالم و عصر اموی با ایرانیان و رومیان برخورد کردند، عود ،طنبور،در دوره

. از (123:  1389)هاتشیان،    های ایرانی خواندنداشعار عربی را بر پایه آهنگ   آواز خوانان که اکثرشان از موالی بودند،

دانیم که اسالم موسیقی و آوازخوانی را از جمله اصناف لهو دانسته و در ردیف مکروهات قرار داده است.  سوی دیگر می 

  اندها گفتهها سخنی حرمت آنارهاز این رو بسیاری از مسلمانان از این هنر روی گرداندند و فقها و عالمان دینی درب

های بعد از قرن چهارم هجری  در ابتدای خالفت عباسیان لهو و غنا را ممنوع کردند اما در دوره  .(94:  1389)بلخاری،  

که کندی فیلسوف چند کتاب در این باره نوشت، از  رار گرفت، چنانبه بعد موسیقی مورد توجه پژوهشگران و فالسفه ق 

النغم، و المدخل الی صناعۀ الموسیقی. احمد بن طیب شاگرد کندی هم موسیقی کبیر و موسیقی صغیر  جمله: ترتیب 

کنند. کتاب االغانی ابوالفرج اصفهانی  را نوشت. فارابی هم به موسیقی پرداخت و چندین کتاب در این زمینه از او نقل می 

و اخوان الصفا یک رساله در موضوع موسیقی نوشتند.  رود  شمار میهای عرب بهها و آهنگ ر باب نغمهیک منبع مهم د

کردند. زنان  دربار خلفا و امرا شاهد مجالس لهو و خوشگذرانی بود؛ مطربان و آوازخوانان در این مجالس شرکت می 

آنان را ثبت کرده است. بدعه   تاریخ وفات  آوازخوان در جامعه عباسی شهرت داشتند. چنانکه کتب تراجم اسامی و 

های مشهور بود که در سن نود و دوسالگی مرد. سریره  هجری( معروف به بدعه حمدونی یکی از آوازخوان342ان )آوازخو

فراوانی    348واثقی) اموال  و  را تشویق  آوازخوان  زنان  و  از خلفا مردان  برخی  بود.  آوازه  به خوشگذرانی،  نیز  هجری( 

موسیقی التین نظریات عربی منتشره در اندلس را اخذ    کردند. موسیقی عرب به عالم غرب هم منتقل شد.نثارشان می

کرد. زریاب، آوازخوان اندلس یکی از منابع مهم موسیقی عرب بود. جهان غرب آالت موسیقی از جمله: رباب، نای، بوق،  

صر  طبل و سنج را از عرب گرفت. با این حال باید دانست که موسیقی عرب ابزار خوشی و لهو و لعب بود. تحول تمدن ع

 .(94-96)همان:  عباسی نتوانست موسیقی را به یک ابزار بیان تغییر دهد 

 هنرهای دیگر .3.8

ای  در قرون پنجم و ششم هجری در حکومت عباسیان، هنرهای دیگری هم رواج داشت، از جمله موسیقی پشت پرده

پرده را بر عهده داشت. این نوع موسیقی و غنا  دار مسئولیت این  بردند؛ یک نفر به نام پردهکه خلفا و امرا از آن لذت می

وعی تئاتر و نمایش در دربار فرمانروایان    (.35:  1386)هیلن براند،    های امرا، امپراتوران و پادشاهان رواج داشتدر کاخ

توان این نمایش را هسته اولیه سینماهای  شد. میو مجالس عیش و نوش آنان رواج داشت که سایه خیال نامیده می

ی آن را بر روی یک  شد که فردی به نام مخایل با انجام حرکاتی، سایهحاضر دانست. سایه خیال به این صورت اجرا می

مصر و اندلس رایج بود. خلفای فاطمی و امرای ایوبی    ای از پارچه سفیدی می انداخت. این هنر در عراق،قطعه یا پرده
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به این ترتیب، علوم، ادبیات، هنر با انواع    (.127:  1389)هاتشاین:    شیدند آن را با استقبال پذیرفتند و در گسترش آن کو

ی عباسی به این معارف و گویای توان این جامعه در  مختلف و سطوح گوناگون تولیدات خود، شمایی از نیازهای جامعه

اسی در تعیین انواع ابداعات  ی اجتماعی و مادی تمدن عصر عبارائه چنین تولیداتی بود. چنان که به نوعی به تأثیر بنیه

 (.390: 1383)مکی،   و نقش آن در بنیه معنوی و انسانی این تمدن اشاره داشت

 گیرینتیجه

عراق سرزمینی کهن است که در همان آغازین روزهای فتوحات مورد توجه مسلمانان بوده و نخستین شهرهای اسالمی  

چهارم تا ششم هجری مصادف با حکومت عباسیان، عراق به    های جا بنا شده است. در قرنچون کوفه و بصره در آن

ر اوج ماند و چراغ  ویژه بغداد، به عنوان پایتخت خالفت، از رونق بسزایی برخوردار گردید و تا چندین قرن همچنان د 

یات  ح  در زمینۀ   پهناوری از جهان گشت و به دلیل توجهات حکام، تحوالت فرهنگی و اجتماعی گوناگونی  راهنمای پارۀ 

ها و باورها، سبک زندگی اجتماعی، زبان، مذهب و آداب و سنن صورت پذیرفت. به  اجتماعی مسلمانان اعم از نگرش

ترین دستاوردهای علمی و تمدنی را تقدیم بشریت کرده است. هنر  عبارتی حکومت عباسیان در این دوره، درخشان

توان گفت هنر ایران  نر اسالمی بر جای نهاد و حتّی میهای هشاخهای بر  هایرانی در عصر عباسی تأثیرات قابل مالحظ

طور کامل وارد هنر خالفت عباسی شد و از همین  های کهن مشرق زمین بود بهد باستان که خود وارث ملل و تمدنعه

اثر    نیهمترو م  ن یاول  عنوان سر منشأ خلق آثار مهمی در کشورهای اسالمی شد.این هنر ایرانی در قرون بعدی به  رو

است    ده ی رس  ان ی بپا  یهجر  141شروع به ساخت شده و در سال  133شهر بغداد است که در سال    ان یدوره عباس   یهنر

هنرهای معماری و تزئینی   بوده است.  انیرانیکارگران ساده آن از ا  حتیبه اتفاق سازندگان    بیغر.  )حدود هشت سال(

به مرکز    یک یبه علت نزد  ی خالفت عباسکه  جائی  ،ا به جهانیان شناساندعباسیان با الهام از معماری اصیل ایرانی خود ر

هنرهای تزئینی مانند:    رد یگی قرار م  ی رانیا  یمعمار  ریثأ( بوده است تحت تسفونی)شهر تانی حکومت ساسان  تخت یپا

دیگرها در هنر عراق  کاری، بلورسازی، بافندگی پوشاك از جنس حریر و پشم و نمد، خوشنویسی، سفالگری، و  شیشه

  ی ژگیو  ن یترمهم  .نفوذ یافت و باعث توسعه و رشد آن شد که در بیشتر آثار برجای مانده از آن دوره نمایان شده است

از:  عباسی   ی معمار دق   ، مناسب  یطراح   عبارتند  پوشش،  قی تناسبات  درست  علم   ت یرعا،  فرم  فن   یمسائل  در    یو 

ب  زیو پره  یسادگ   نی گوناگون در ع   نات یتزئ،  بلند  ی هاوانیها و استون،  ساختمان خالفت    یریبا شکل گ ی.  هودگ یاز 

دوران خود    نیتریقو  یاسالم   یبود هنر و معمار  ک ینزد اری بس  انیرانیا  یهنر  های بغداد که به سنت  تیبا مرکز  یعباس 

هنر در پهنه    نیترشاخص  توانیرا م   ی س یخوشنوطور مثال  به  .بود و بخارا  روان یهنر در عراق ق   نیا  مرکز   .کندیم   ی را ط

  یس یکرد. هنر خوشنو  ی مسلمانان تلق  ی تمام  یمشترك برا  هنری  زبان مثابه  را بهدانست، و آن  ی اسالم  یهانسرزمی

  یهانی. در سرزم انددانستهیم   یوح   مرا هنر تجسم کالدر اصل، آن  رایاست، زخاص داشته  ی تی مسلمانان اهم  یهمواره برا

 . بردندیکار مرا نه فقط در نگارش قرآن، بلکه در اغلب هنرها به  بایخط ز یاسالم
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