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 چکیده:

این پژوهش به معرفی و بررسی موزه هنر اسالمی مالزی پرداخته و آثار آرزشمند موجود از سرزمینهای مختلف 

راکز . هدف از این پژوهش شناساندن و معرفی یکی از ماستاسالمی و به ویژه ایران را مورد بررسی قرار داده 

ارزشمندی  به این سئواالت هستیم که چه آثاردر این راستا در پی پاسخ . اسالمی می باشدنگهداری آثار هنرهای 

؟ با توجه به بررسیهای انجام دنهنر اسالمی مالزی نگهداری می شوو از کدامین سرزمینهای اسالمی در موزه 

می باشد. ایوان ورودی موزه  این موزه  بزرگترین موزه هنرهای اسالمی در جنوب شرق آسیا یافته می توان گفت

اثر  0777که به آیه ای از قرآن کریم مزین است توسط کاشیکاران ایرانی فرش شده است. این موزه بیش از 

درصد آثار 07در خود جای داده است. در این موزه بیش از را باستانی و تاریخی مختلف از کشورهای اسالمی 

گالری، گالری های معماری, قرآن ها و نسخ  21ند. آثار موجود در موجود را آثار تاریخی ایرانی تشکیل می ده

 می باشد.و...  خطی

 

 واژگان کلیدی: مالزی، موزه، هنر اسالمی، ایران، هند، نسخ خطی، سفال و...
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of the Islamic World 
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Abstract: 

The present paper aims to introduce the Islamic Arts Museum of Malaysia. We seek to answer the 

question that what type of artifacts and from which Islamic countries are kept in this museum. Our 

investigations show that the museum is one of the largest ones in southeast Asia on Islamic arts. Iranian 

tile workers have decorated the iwan-style entrance of the museum which is embellished with a verse from 

Quran. The museum hosts more than 0777 artifacts from various Islamic countries which are kept in 12 

galleries. More than 07% of these art works are from Iran.  

Keywords: Malaysia, Museum, Islamic art, Iran, India, Manuscripts, Pottery, …  
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 مقدمه:

نهای مختلف بوده است. هنرمندان مسلمان با یمتمدن بزرگ اسالم در سرز هنر اسالمی زبان گویای فرهنگ و

ی آثار ارزشمندی در زمینه ند حاکم بر دین مبین اسالمیم ارزشممفاهسرزمین خویش و توجه به آداب و رسوم 

 یری بر افکار و موضوعات آثار هنرین مبین اسالم تاثیر چشمگیوردند. آموزه های دهنری به وجود آهای مختلف 

جمله  تاریخی صورت پذیرفته است. موزه ها ازی ادوار از میراث هنر اسالمی در تمامه اند. حفظ و نگهداری تداش

ی از زی یکسالمی مالوزه هنرهای انر اسالمی بوده اند. مهبه ویژه  نرو هو اشاعه فرهنگ مراکز نگهداری 

 ازاین موزه بیش  ردمی باشد.  نهای اسالمییماز سرزثار ارزشمند اسالمی آ نگهداریمراکز ترین و مهمترین بزرگ

گردآوری و.. ینهای مختلف اسالمی چون ایران، هند ماز سرزاسالمی نگهدرای می شود. این آثار هنر آثار  0777

نهای اسالمی یمع هنری رایج در سرزنوااری موجود در این موزه پرداخته و وهش به معرفی آثار هنپژ نای. شده اند

 . بررسی می نمایددر ادوار مختلف را  

و همچنین  ینهای اسالمی بودهمرایج در سرز مختلف هنریو انواع های هنری  زمینهمعرفی هدف از این پژوهش 

 آثار ارزشمند موجود در موزه هنر اسالمی مالزی که موجب شکوه این موزه شده است را معرفی می نماید.

ثار ارزشمندی را در خود مالزی چه آ موزه هنر اسالمیکه باشد اسخ به این سئواالت می در پی پاین پژوهش 

  گیهایچه ویژ ونهایتا این آثارباشند؟  میکدامین کشورها هنری  آثاروزه از ماین  جای داده؟ آثار موجود در

 ری دارند؟نه

 تحلیلی تنظیم و تدوین یافته است. -این پژوهش به شیوه اسنادی و میدانی گردآوری شده و به شیوه توصیفی

 

 تعریف موزه:

( الهه هنر و صنایع Mouse( به معنای محل زندگی موز)Mouseinریشه واژه موزه از لغت یونانی )موزین( ) "

( و در زبان فرانسه Museumدر اساطیر یونان باستان اقتباس شده است و در زبان انگلیسی تلفظ میوزیم)

 (8، ص2837)نفیسی،  "( را به خود گرفته است.Museeموزه)

ه.ش  2127ود سال در کتاب آشنایی با موزه های ایران عالوه بر تعریف فوق از موزه ها اشاره دارد که موزه در حد

 "و  "تماشاگه "وارد زبان فارسی شده و در فرهنگ لغات فارسی امروزه عالوه بر لغت موزه  از لغاتی چون 

( در واقع موزه مکانی می باشد که حفاظت کننده 21، ص2832نیز استفاده می کنند .)یاوری، رجبی،  "گنجینه

در تعریف موزه آمده  2ای آنان است.در اساسنامه ایکوم فرهنگ، هنر و هویت مردمان ملتهای مختلف در سرزمینه

                                                           
1

 (8، ص1831سازمان فرهنگی،رعلمی و تربیتی سازمان ملل متحد یونسکو . )نفیسی، ایکوم= سازمان بین المللی موزه وابسته به  -
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موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که در های آن به روی همگان گشوده است  و در  "است: 

خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند. هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد برجای مانده انسان و محیط 

فظ و بهره وری معنوی و ایجاد ارتباط بین این آثار، به ویژه به نمایش گذاردن آنها به زیست او، گردآوری، ح

 (8، ص2837)نقیسی،  "منظور بررسی و بهره وری معنوی است.

جای مخصوص عتیقه جات، گنجینه و مصحف، مکانی که  "در لغت نامه دهخدا تعریفی از موزه ارائه شده است :

ی و سنتی و چیزهای گرانبها را در آن به معرض نمایش می گذارند و هنرمندان از مجموعه بزرگی از آثار باستان

(ریشه واژه موزه از آرزوها و آالم انسانها و مردمان اولیه برای 12031، 2800)دهخدا،  "آن استفاده می کنند .....

به وجود آمده است.)  حفاظت و نگهداری از فرهنگ، هویت و بهره برداری اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و علمی

 (20، ص2830زاهدی، 

 

 موزه ها:

موزهها و جایگاه نگهداری آثار را می توان به شکلهای گوناگون طبقه بندی کرد.موزه باستان شناسی، موزه مردم 

 شناسی، تاریخ طبیعی،پارک موزه ها، موزه هنری و....

 موزه های هنری و کاخ موزه ها:

ها بعد هنری و تاریخی آنها می باشد که با توجه به آثار موجود در آنها به این از جمله مهمتربن تقسیم بندی موز

بنا یا اثر تاریخی هستندکه از گذشتگان به ما رسیده و بیانگر وضعیت و نحوه "نام معروف هستند.کاخ موزه ها 

ی دیواری، گچکاری زندگی صاحبان آن است. ممکن است در این بنا اشیاء تاریخی و نیز آثار هنری از جمله نقاش

( در موزه های هنری نیز انواع هنرهای تزئینی و تجسمی و به 22،ص2822)هتل چی، "و ... وجود داشته باشد.

 ویژه آثار هنری گذشتگان که از بعد زیبایی شناسانه و هنری به نمایش در آمده اند.

( و Museumانگلیسی تلفظ میوزیم) ( الهه هنر و صنایع در اساطیر یونان باستان اقتباس شده است و در زبان

 (8، ص2837)نفیسی،  "( را به خود گرفته است.Museeدر زبان فرانسه موزه)

ه.ش  2127در کتاب آشنایی با موزه های ایران عالوه بر تعریف فوق از موزه ها اشاره دارد که موزه در حدود سال 

 "و  "تماشاگه "بر لغت موزه  از لغاتی چون وارد زبان فارسی شده و در فرهنگ لغات فارسی امروزه عالوه 

( در واقع موزه مکانی می باشد که حفاظت کننده 21، ص2832نیز استفاده می کنند .)یاوری، رجبی،  "گنجینه

 فرهنگ، هنر و هویت مردمان ملتهای مختلف در سرزمینهای آنان است.
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 تاریخچه موزه در جهان:

کتابخانه ها و موسسات تحقیقاتی امروزی داشته اند . دریونان باستان در معابد اولین نمونه موزه ها شباهت به 

ق.م  1موقوفات، هدایا، نقاشی ها و مجسمه ها را در معرض تماشای عموم قرار می دادند.  به نحوی که  در قرن 

ع وصومعه ها تاالر پروفیال در اکروپولیس نمایشگاه نقاشی عمومی بوده است. در قرون وسطی کلیساهای جام

 (21-21،ص2830هدی،نری و پارچه هاو... بوده اند.)زامکانی برای نگهداری فلزهای گرانبها، آثار ه

بسیاری از موزه های بزرگ امروزی اروپا در واقع استمرار موزه های غنی ای هستند که در دوران رونسانس بنا "

و کار و تجارت منجر به ایجاد طبقه ای از تجار  میالدی در ایتالیا رونق کسب 20نهاده شده اند. در طول قرن 

گردید که به نگهداری از مجموعه های از مجسمه،  نقاشی وعتیقه روی آورده بودند.... تا پایان قرن شانزدهم 

وجودگالری بخش ثابتی از منازل و کاخ های شاهزادگان ایتالیایی بود.... دولت فرانسه در زمان حکومت فرانسیس 

 (23و  20،ص2830هدی،)زا "مجموعه داری عالقمند گردید.به  21اول در قرن 

در دوران رنسانس  و سپس انقالب صنعتی انگلیس  و اروپای غربی مجموعه های خصوصی بر روی مردم گشوده 

م( و در این ایام بود که مجموعه های خصوصی با عنوان موزه ایجاد شدند و موزه آشمولین در  23و20شدند)

م در شهر پاریس بخشی از  20تین موزه ملی بر اساس یک موزه خصوصی می باشد. در سده انگلستان نخس

مجموعه سلطنتی مورد بازدید قرار گرفت و در نخستین سال انقالب کبیر فرانسه موزه لوور افتتاح شد. در نهایت 

÷ 2موزه ها صورت در سده های نوزده و بیست میالدی تحوالت اساسی موزه ها ایجاد شد و استقبال شدید از

 (0-1،ص2837گرفت.)نفیسی،

 

 انواع موزه ها:

امروزه موزه ها را به دلیل تنوع آثار آنها می توان از منظرهای گوناگون تقسیم بندی کرد. از جمله انواع طبقه 

چنانکه مرسوم است موزه ها را به طور معمول در  "بندی موزه ها طبقه بندی موضوعی می باشد. بر این اساس 

وه کلی : هنری، تاریخی، تاریخ طبیعی، علم و فناوری، باغهای وحش و موزه های جانور شناسی ، موزه های گر

(از جمله مهمترین و معروفترین 10، ص2830)زاهدی و دیگران،"فضای باز  و نظایر آن دسته بندی می کنند.

 نوع موزه ها، موزه های هنری می باشد.
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 موزه های هنری:

موزه های هنری، موزه هایی هستند  "ی هنری در کتاب موزه داری خانم نفیسی آمده است:در تعریف موزه ها

)نفیسی، "که مجموعه آنها صرفا به دلیل ارزش زیبایی شان جمع آوری شده و در معرض نمایش قرارگرفته است. 

د بازدید قرار می (در این موزه ها آثار هنری ارزنده جوامع گوناگون در ادوار مختلف تاریخی مور83، ص2837

گیرد. بنابراین موزه ها باعث افزایش ارتقای سطح شناخت و ادراک بازدیدکنندگان، سبب لذت ، احساس غرور 

گ(آثار موجود درآنها شامل آثار 10، ص2830نسبت به آنچه مشاهده می کنند می باشد. )زاهدی و دیگران، 

و آثار سفالی و فلزی و شیشه ای و... می باشد. به  نقاشی، مجسمه سازی، آثار نسخه های خطی و دستنوشته ها

عبارتی موزه های هنری سنتهای اقوام مختلف و آثار هنری و فرهنگی آنها را در معرض دید  همگان  قرار داده و 

 نگهداری می کنند. 

 

 دسترسی به منابع موزه ایی :

از موزه ها می باشد، انجام پژوهش و  یکی از روشهای دسترسی و  انجام پژوهش درموزه ها استفاده تحقیقاتی

فعالیتهای علمی در خصوص آثار موجود در موزها از جمله مهمترین وظایف پژوهشگران و مهمتر از همه در موزه 

در واقع بخش قابل توجهی از آنچه در مجموعه های موزه ای جای گرفته، خود حاصل فعالیتهای  "ها می باشد .

 (12،ص2830)زاهدی و دیگران، "و موضوعات خاص متنوع است. تحقیقاتی درباره ملل، جوامع

روشهایی که به پژوهشگران در موزه ها کمک شایانی می کنند از جمله مراجعه به این موزه ها و استفاده از 

نمایش آثار در آنها می باشد و از دیگر روشهای پژوهشی که استفاده از منابع موجود در موزه ها را راحت کرده 

 ده مجازی از منابع موجود در آنها می باشد.استفا

پیشرفت در فناوری اطالعات و گرایش به استفاده از امکانات حاصل از فناوری ارتباطات از یک سو و دگرگونی "

اجتماعی ما  -در روابط اجتماعی و عالئق مردمان از دیگر سو سبب شده است که در بسیاری فعالیتهای اقتصادی

.(یکی از منابع مهم در جهت به نمایش 13،ص2830)زاهدی ودیگران،"ی مجازی مواجه شویمبا مفاهیم فعالیتها

گذاشتن آثار موزه ها و از همه مهمتر شناخت و بررسی آثار موجود در آنها در دنیای کنونی استفاده اینترنتی از 

می توان شامل تمامی موزه موزه ها می باشد که به عنوان ) موزه های مجازی( شناخته شده اند. این نوع موزها 

 .های جهان باشد

موزه هانیز از جمله مراکزی هستندکه از مدتها قبل با شکل گیری سایتهای اینترنتی به معرفی آثار خود پرداخته 

به فعالیتهای خود می  (Online exhibitions )اند و در قالب موزههای مجازی یا نمایشگاههای آنالین  

نالین در موزه ها، در واقع موزه هایی هستند ورای دنیای فیزیکی آنها که بازدید کنندگان پردازند. نمایشگاههای آ
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مجازی با تجربه مجازی به بازدید و شناخت آثار موجود در آنها می پردازند. در ابتدای ایجاد این نمایشگاههای 

سترش فناوری ارتباطات و مجازی چیزی جز تصاویر مختلف از بخشهای گوناگون نبودند ولی به مرور زمان وگ

هدی و به صورت سه بعدی پرداخته اند.)زااطالعات به ارتقاء سطح کیفیت پرداخته و به صورت تورهای مجازی 

 (12، ص2830دیگران،

 

 هنر اسالمی:

هنر اسالمی، تعبیری زیبا از هستی، زندگی و انسان و تصور اسالم نسبت به این موارد است. هنری است که "

کامل زیبایی و حق را فراهم می آورد. زیبایی خود حقیقتی است در این هستی  و حق خود نهایت و اوج پیوند 

 "زیبایی است، و از اینجاست که این دو در قله ای که محل تالقی حقایق هستی است، به هم می پیوندند

 (22، ص2827، الرفاعی)

اکرم )ص(  و گسترش آن در سرزمینهای اسالمی  با آمدن دین مبین اسالم و تبلیغ آن از سوی حضرت پیامبر

هنر اسالمی نیز در شاخه های مختلفی بروز و نمود داشته است. در واقع هنر اسالمی با آغاز دعوت اسالم به 

م به  0ق/ 2وجود آمد و قران کریم نیز مردم را به سوی زیبایی و زینت دعوت می نماید. هنر اسالمی در قرن 

م به پیری  23ق/ 21م به دوران رورنق خود رسید و سپس از قرن 20و28ق/  3و  0رنوجود آمد و در دو ق

( آثار اسالمی شامل محدوده بزرگی از سرزمین های اسالمی بوده که شامل چین و 21،ص2827،الرفاعیگرایید.)

 اسپانیا و محدوده اقیانوس اطلس و... بوده است. 
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به وجود آورد که در ان انسان بتواند وزن وقار فطری اولیه خود هنر اسالمی به طور کلی می کوشد تا محیطی  "

را بازیابد...نظامی را جایگزین 

آن می سازد که مبین تعادل 

و آرامش و صلح است و از 

این امر می توان به اهمیت 

اساسی و مرکزی مفاهیم و 

مضامین و  پیام ها در هنر 

اسالمی پی برد... بنابرین 

هنرمند هنر اسالمی می 

کوشد تا فضایی به وجود آورد 

تا کلیه صفات و کیفیات مقامات معنوی را متجلی سازد و از آن طریق انسان را به مشاهده و شهود سوق 

این هنر در رشته های مختلفی چون معماری، سفال سازی، شیشه سازی ، فلزکاری و... ( 1،ص2838)برند،"دهد.

است بر پایه  و المی که از غنی ترین مجموعه های هنری جهان رشد و  بالندگی داشته است. به عبارتی هنر اس

( 17،ص2833ادامه هنر کشورهایی می باشد که قرون متمادی دارای هنر و تمدن کهنسالی بوده اند، )حاتم،

چون سرزمین ایران و عراق و سوریه و این هنر در هر سرزمینی که وارد شده ویژگیهای بومی آن منطقه را با 

می آمیخته و آثار بزرگی را به وجود آورده است. از جمله مهمترین ویژگی هنر اسالمی وحدت و عناصر اسال

یکپارچگی در آثار اسالمی در هر سرزمینی که به وجود آمده اند می باشد که علت آنرا باید در روح حاکم بر هنر 

 اسالمی دانست و آن همان روح اسالم و تعالیم اسالمی دانست.

 

 اسالمی مالزیموزه هنرهای 

متر مربع تاسیس گردیده  87777در شهر کواالالمپور در فضایی بالغ بر  2223موزه هنر اسالمی مالزی در سال 

است. این موزه که بزرگترین موزه هنرهای اسالمی در جنوب شرق آسیامی باشد در مرکز شهر کواالالمپور و در 

وزه که با معماری مدرن ساخته شده است که حس منطقه توریستی این شهر قرار گرفته است. ساختمان م

اسالمی با جزئیات زیبای معماری اسالمی القا می شود. ایوان ورودی موزه که به آیه ای از قرآن کریم مزین است 

توسط کاشیکاران ایرانی فرش شده است. این هنرمندان همچنین سقف موزه را به صورت گنبدی فیروزه ای رنگ 

 راز آسمان کواالالمپور قابل مشاهده است.ساخته اند که از ف
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این موزه دارای دوگالری برای نمایشگاه های موقت آثار اسالمی، یک کتابخانه منحصربه فرد از کتابهای اسالمی، 

کتابخانه مخصوص کودکان، یک مرکز مرمت و تحقیق، یک رستوران به سبک عربی اسالمی، و دو طبقه برای 

باستانی و تاریخی مختلف از کشورهای اثر  0777نمایش دائمی آثار می باشد. طبقات سه و چهار موزه بیش از 

درصد آثار 07اسالمی سراسر جهان در خود جای داده است. بنا به اظهارات مدیر موزه در حال حاضر بیش از 

 )برگرفته از سایت ایرنا(موجود را آثار تاریخی ایرانی تشکیل می دهند. 

 
گالری طبقه  21ینک ساخت در مجموع در آثار موجود در مجموعه های دائمی بر اساس تاریخ، منطقه یا تکن

بندی شده اند. طبقه سه شامل گالری های معماری, گالری قرآن ها و نسخ خطی، و یک نمونه اتاق بازسازی 

شده دوره عثمانی سوریه ای می باشد. عالوه بر آن به علت وجود سه ملیت هندی، چینی و ماالیی در ترکیب 

هنرهای  هند، چین و ماالیی اختصاص یافته اند که نمایشگر تنوع مردم جمعیتی مالزی، سه گالری مستقل به 

مسلمان و همچنین میراث چند فرهنگی مالزی می باشند. طبقه چهار موزه دارای هفت گالری می باشد که 

 شامل گالری های جواهرات، منسوجات، اسلحه و زره، سکه، اشیاء فلزی، سفال و سرامیک، و چوب می باشد.

 مطالعات انجام یافته آثار به نمایش درآمده در دوازده گالری ذکر شده به شرح زیر می باشند. بر اساس 

 

 گالری اول: معماری

معماری یکی از اولیه ترین جلوه های هنر اسالمی می باشد که از آن زمان برتری خود را حفظ کرده است. در 

این میان مساجد عالی ترین تجلی این هنر می باشند. گالری 

معماری موزه شامل ماکت های ظریفی از بناهای دوره اسالمی 

ن چون تاج محل، مقبره تیمور، مساجد معروف سراسر جهان چو

مسجدالحرام، بیت المقدس و مسجد امام اصفهان می باشد. 

پخش تالوت قران در این مجموعه جو معنوی مضاعفی به این 
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 گالری داده است. 

 گالری دوم: نسخ خطی و قران

نوشتار در اسالم از جایگاه ویژه ای برخوردار  

است. در این میان خوشنویسی یکی از عناصر 

اصلی و مهم در بسیاری از آثار هنر اسالمی به 

هنر خطاطی به مجموع پدیده شمار می رود. 

های جهان اسالم تعلق دارد. از آن رو که این 

هنر کالم وحی را در برابر دیدگان نمودار می 

توان گفت که هیچ هنری در پرورش سازد. می 

  (10،ص2821ذوق هنری مسلمانان به اندازه خطاطی موثر نبوده است. )بورکهارت، 

گالری دوم موزه شامل نسخ خطی و قرآنی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه می باشد. نمونه های اولیه مزین به 

اری کامال بر نوشتار چیره شده اند. آثار دیگری خط زیبای کوفی می باشند و در نمونه های جدیدتر رنگ و طالک

همچون احادیث، ادعیه، قباله ازدواج، جلد کتاب و متون فلسفی و علمی به چشم می خورند. در این میان آثار 

نگارگری فراوانی در ترکیب با تذهیب و خط به ویژه از ایران باالخص شاهنامه فردوسی جلوه ویژه ای به این 

 .مجموعه داده اند

 گالری سوم: آثار دوره اسالمی هند

هندی ها یکی از سه ملیت عمده تشکیل دهنده 

جامعه مالزی می باشند و گالری سوم اختصاص به 

هنر اسالمی هند دارد. تاریخ هند اسالمی به سه 

قرن قبل از دوره مغول باز میگردد. تنوع سلسله 

های مسلمان که بر این کشور حکومت کرده اند 

رات فراوانی از کشور ایران بر این شبه موجب تاثی

بیشتر آثار موجود در این گالری  جزیره شده است.

مربوط به دوره مغول می باشد که به عنوان دوره 

شکوفایی هنر هند به شمار می آید. آثار ارزشمند 
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هرات، سالح و و گوناگونی از جمله ظروف شیشه ای و فلزی مجلل و میناکاری شده،آثار سرامیکی، نگارگری، جوا

 زره می باشد. 

 

 گالری چهارم: هنر اسالمی چین

بیشترین آثار به نمایش گذاشته شده در این مجموعه مربوط به 

( می باشد که اوج تاثیراسالم در 28-21سلسله مینگ ) قرون 

چین بود. اغلب آثار مربوط به کارهای خوشنویسی از جمله قرآن و 

طومارها می باشند. از دیگر کارها ظروف میناکاری  با کتیبه های 

همچنین در کارهای فلزی خونویسی می باشند. خوشنویسی 

برنزی نیز دیده می شود. از دیگر کارهای موجود در این مجموعه 

می توان به عود سوز ها، قلمدان ها و گالب پاشهای چینی اشاره 

 کرد. 

 

 جهان ماالییگالری پنجم: 

است که برای اشاره اصطالحی  "جهان ماالیی"آثار موجود در این گالری مربوط به هنر جهان ماالیی می باشند. 

به قسمت اعظمی از جنوب شرق آسیا از ویتنام و کامبوج تا جنوب تایلند، مالزی، اندونزی، برونئی و جنوب 

از آثار مورد توجه در این (.  13، ص1721) محد شوهامی و عثمان چوآ عبداله،  فیلیپین استفاده می شود.

استفاده قرار  ، میوه هاو ابرها که به شکل انتزاعی موردمنسوجات با موتیف های طبیعی مانند گیاهان ،مجموعه

گرفته اند می باشند. 

از دیگر آثار موجود 

منسوجات با نخ 

هایی از طال و 

همچنین از جنس 

ابریشم رنگ آمیزی 

شده می باشند. 

همچنین کارهای 
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نگره ای می باشند( و چوبی کنده کاری شده، فلزکاری و کریس ها )خنجرهای مردم ماالیی که دارای لبه های ک

 چندین قرآن به چشم می خورند.

 

  گالری ششم: گالری جواهرات

توجه و عالقه به استفاده از جواهرات از 

زمان های اولیه در بین انسان ها فرغ از 

قوم و ملیتشان وجود داشته است که این 

امر در بین مسلمانان نیز صدق میکند 

 ( 281، ص2822)یاوری، سالور، 

گالری ششم موزه که به جواهرات دوران 

اسالمی اختصاص دارد بیشتر بر روی 

به ویژه آسیای مرکزی  "قومی"جواهرات 

تمرکز دارد)سایت موزه هنر های اسالمی 

مالزی(. در این میان جواهراتی از ترکمنستان که اکثرا از جنس نقره می باشند و با سنگهایی از عقیق، عقیق 

ز تزئین شده اند و جواهرات بسیار ظریفی از ازبکستان که مزین به مرجان، فیروزه و قرمز و شیشه های قرم

مروارید می باشند از جمله تاج های عروس و آثار ارزشمندی از هند با استفاده از سنگهای قیمتی همچون 

 الماس، زمرد و یاقوت به چشم می خورند. 

 

 گالری هفتم: گالری منسوجات

ودن ذاتی آن و استفاده مکرر از آن، به دلیل آسیب پذیر ب

به علت با ارزش بودن، نمونه های اولیه به جا مانده معموال 

 به صورت تکه بر جا مانده اند.

آثار موجود در گالری منسوجات موزه به دوران بعدتر از 

نمونه های اولیه باز می گردد، که به صورت لباس ها، 

منسوجات موجود فرشینه ها و پارچه های کامل می باشند. 

از جنس پنبه، کتان و ابریشم می باشند. بیشتر آثار مربوط 
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به دوره مغول ها بوده که این صنعت در دوره آنها رشد قابل توجهی داشت. منسوجات ابریشمی و پنبه ای که با 

رنگهای ثابت رنگ شده اند در این مجموعه به چشم می خورد. همچنین نمونه هایی از لباس های محلی 

مسلمانان از کشورهای مختلف و شال های کشمیر، پارچه هایی با طرح گیاهی، بافته های مخملی گلدوزی شده 

نیز در این مجموعه قابل مشاهده است. منسوجات ایرانی با طرح بته جقه و منسوجات مربوط به دوره صفویه در 

 این میان خودنمایی می کنند. 

 

 گالری هشتم: اسلحه و زره

این گالری هشتم موزه شامل سالح های گرم و سرد از جمله شمشیر، خنجر، چماق و نیزه به چشم می خورند. 

از جنس فوالد آبدیده می باشند و با سنگهای قیمتی مرصع شده اند. تعدادی از این آثار با خوشنویسی  آثار اغلب

اروت می باشند. زره ها و سپرها از دیگر آثار مزین شده اند. از دیگر آثار موجود انواع سالح های گرم و ظروف ب

 موجود در این گالری می باشند. 

 گالری نهم: سکه

سکه ها در جهان اسالم اغلب 

دارای نوشته هایی مذهبی به 

صورت خوشنویسی و نام فرمانروا 

که به علت  (می باشند )ایوانز

منع اسالم در استفاده از تصاویر 

 گالری نهم. فاقدعکس می باشند

موزه اختصاص به انواع سکه از 

سرزمین ها و دوره های مختلف 

اسالمی از جمله اموی و عثمانی 

با جنس طال، نقره و مس می 

باشد. عالوه بر آن، این مجموعه دارای 

مهرهای از جنس سنگهای قیمتی همچون 

یشم و عقیق و همچنین فلزی می باشد. 

مهرها که هم کاربرد شخصی و هم رسمی 
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 لی منقوش به کتیبه های مذهبی می باشند که به طور برعکس روی مهرها نقش شده اند. داشتند اغ

 

 گالری دهم: اشیاء فلزی

استفاده از فلز و آلیاژهای مختلف آن در دوران اسالمی برای ساخت ظروف و ادوات جنگی مورد استفاده قرار می 

 دیگر کشورهای اسالمی را در خود جای داده است.گرفت. گالری دهم موزه اشیاء فلزی از مصر، هند، ایران و 

آثار موجود شامل سینی ها و دیگ های برنجی و برنزی در 

سایزهای متفاوت و بدون استفاده از تکنیک های تزئینی تا 

کاسه ها، کوزه ها، گلدان ها، شمعدان ها، چراغ های روغنی 

و مشربه هایی که با استفاده از تکنیک های مختلف تزئینی 

منجمله قلمزنی، سیاه کاری و مرصع با ظرافت و زیبایی 

آراسته شده اند می باشد. در این میان آثار فلزی مربوط به 

ایران که اغلب مربوط به دوران صفوی و قاجار می باشند 

ن، جلوه خاصی به این بخش از موزه داده اند. از جمله این آثار می توان به چراغ پایه بلندی از قرن هفتم خراسا

 سماوری متعلق به دوره قاجار و شمعدانهای متعلق به قرون هشت و نه اشاره کرد. 

 

 گالری یازدهم: سفال و سرامیک

ن اولیه اسالم، سفالگری ادامه سنت سفالگری ساسانی بوده که بر روی ودر قر

سادگی و کاربردی بودن تاکید داشته است. در قرن سوم این صنعت دچار تحول 

( آثار 20، ص 2803لعاب دهی و نقوش پیشرفت کرد. )توحیدی، شد و از نظر 

موجود در گالری سفال موزه شامل ظروف سفالی و کاشی هایی از ایزنیک عثمانی، 

ترکیه و ایران می باشد. اکثر آثار نفیس مجموعه مربوط به سفالهای ایرانی می 

شان، کاسه های باشند. انواع کاشی های مربوط به دوره قاجار، ظروف زرین فام کا

لعابی و لعاب فیروزه ای در ا نقاشی زیرخوشنویسی شده نیشابور و انواع ظروف ب

 این مجموعه خودنمایی می کنند. 
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 گالری دوازدهم: چوب دوره های اسالمی

بعد از ظهور اسالم، استفاده از ". استفاده از چوب در زندگی بشر به علت وفور آن به زمانهای اولیه بر میگردد

( و هنرمندان با استفاده از 21، ص 2828)یاوری،  "مختلف از جمله معماری ادامه یافت چوب در زمینه های

 تکنیک های مختلف از جمله کنده کاری، منبت کاری و مشبک کاری آثار ارزشمندی از خود بر جای گذاشتند. 

ایران، ترکیه عثمانی و هند قابل  در گالری دوازدهم موزه آثار چوبی دوره اسالمی از مناطق مختلف از جمله

مشاهده هستند.کارهای کنده کاری شده و آثار مرصع شده با عاج و صدف به چشم می خورند. در این میان، 

همانند دیگر گالری ها، آثاری از ایران جلوه ویژه ای به این بخش داده اند. آثاری از دوره صفویه و قاجاریه در این 

 .  اشندقابل مشاهده می بمجموعه 

 

 نتیجه گیری:

هنر اسالمی هنر نابی بوده که ریشه در اعتقادات و آموزه های هنرمندان مسلمان در سرزمینهای اسالمی داشته 

است. از جمله علل معروفیت و ماندگاری هنر اسالمی ذات و معنای نهفته در آنها می باشد چرا که این هنر درون 

مایه خویش را از احکام و نیات دین مبین اسالم برگرفته و با ذهن خالق و نیرومند هنرمندان مسلمان در آمیخته 

داختن به پر در سرتاسر جهان اسالم در شاخه ها و قالبهای مختلفی نمود و بروز داشته است.هنر اسالمی است. 

رشد جهت مختلف همواره کمک شایانی در واع هنری در ادوار انتاریخچه 

مطالعه .و  سرزمینهای اسالمی خواهد نمود.هنری  بالندگی زمینه هایو 

نگهداری و حفاظت از این آثار کمک بسیاری در مراکز  پژوهش در باب

جهت شناساندن ای اثار به همگان خواهد نمود. یکی از مراکز مهم 

 نگهدرای آنها، موزه ها می باشند. موزهها در تمامی سرزینها وبه ویزه

حیطه هنری  و هنر اسالمی محل امنی جهت شناساندن فرهنگها و  و 

افکار مردمان آن سرزمین می باشد. در این پژوهش به معرفی موزه 

هنرهای اسالمی مالزیپرداخته شده و آثار موجود در اینم مکان که متعلق 

هبا دو.در اسالمی  و سریمنهای مختلف اسالمی می اشند مورد بررسی قرا 

 ه ان. با توجه به بررسیهای اجام یافته نتایج یر حاصل شده است:ا گرفت

در  2223موزه هنر اسالمی مالزی بزرگترین موزه هنرهای اسالمی در جنوب شرق آسیا بوده که در سال  -

متر مربع تاسیس گردیده است. معماری مدرن ساختمان  87777شهر کواالالمپور در فضایی بالغ بر 
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معماری اسالمی تلفیق یافته؛ به نحوی که ایوان ورودی موزه توسط کاشیکاران  موزه با جزئیات زیبای

 ایرانی به آیه ای از قرآن کریم مزین شده است.

دوگالری برای نمایشگاه های موقت آثار اسالمی، یک کتابخانه این موزه شامل:  دراماکن موجود  -

ک مرکز مرمت و تحقیق، یک رستوران منحصربه فرد از کتابهای اسالمی، کتابخانه مخصوص کودکان، ی

به سبک عربی اسالمی، و دو طبقه برای نمایش دائمی آثار می باشد. طبقات سه و چهار موزه بیش از 

 اثر باستانی و تاریخی مختلف از کشورهای اسالمی سراسر جهان در خود جای داده است. 0777

بنا به اظهارات مدیر  اسالمی می باشند،در بین آثار هنری موجود در موزه که از سرزمینهای مختلف  -

 درصد آثار موجود را آثار تاریخی ایرانی تشکیل می دهند.07موزه در حال حاضر بیش از 

گالری  21آثار موجود در مجموعه های دائمی بر اساس تاریخ، منطقه یا تکنینک ساخت در مجموع در  -

لری قرآن ها و نسخ خطی، و یک نمونه طبقه بندی شده اند. طبقه سه شامل گالری های معماری, گا

اتاق بازسازی شده دوره عثمانی سوریه ای می باشد. عالوه بر آن به علت وجود سه ملیت هندی، چینی 

و ماالیی در ترکیب جمعیتی مالزی، سه گالری مستقل به هنرهای  هند، چین و ماالیی اختصاص یافته 

راث چند فرهنگی مالزی می باشند. طبقه چهار موزه اند که نمایشگر تنوع مردم مسلمان و همچنین می

دارای هفت گالری می باشد که شامل گالری های جواهرات، منسوجات، اسلحه و زره، سکه، اشیاء فلزی، 

 سفال و سرامیک، و چوب می باشد.
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