
دوره پيش تاريخی

فصل اول
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ جلوه های هنری ايران را در دورٔه نوسنگی بيان کند.
٢ــ ويژگی آثار سفالی عصر مس و سنگ را شرح دهد.

٣ــ مراکز مهم تمدن هزارٔه چهارم پيش از ميالد را نام ببرد.
٤ــ ويژگی آثار شهر سوخته را توضيح دهد.

٥  ــ حدود قلمرو زمانی تمدن دورٔه آغازين ايران را بيان کند.
٦  ــ آثار دورٔه آغازين هنر ايران را دسته بندی کند.

دوران آغازين
جلوه های هنری در ايران به دورٔه نوسنگی در حدود هزاره هشتم پيش از ميالد باز می گردد. 
در           به ويژه  لرستان  منطقه  در  می توان  را  دوران  اين  از  مانده  به جای  آثار  قديمی ترين  از  نمونه هايی 
دوشه، هوميان و کوهدشت مالحظه کرد (شکل ١ــ١). ادامه اين تحول فرهنگی و هنری را می توان 

شکل ١ــ١ــ ديوارنگاری غار دوشه، خرم آباد، لرستان، حدود هزاره هشتم پ.م

درس اول

سپيده دم هنر و تمدن فالت ايران
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که  سفالگری  نمونه های  اولين  کرد.  مالحظه  نيز  زاگرس  کوه های  مناطق  ديگر  در 
شايد پيش از هزاره هشتم پ.م نيز وجود داشته را می توان در اين مناطق ديد. اين 
سفالينه ها همگی دست ساز هستند که پس از مدت زمانی به شکل منقوش درآمدند 

(شکل ٢ــ١).
شکل و تزئين سفالينه ها در مناطق مختلف فالت ايران با يکديگر متفاوتند اما 

اغلب دارای ويژگی شيوه ساخت، مواد و خصايص مشترکی هستند.
به  سفالگری  نوع  مشخص ترين  سنگ١،  و  مس  عصر  به  معروف  دوره  در 
هندسی  طرح های  با  و  سياه  رنگ  به  شده  منقوش  نخودی  زرد  و  قرمز  رنگ های 

در  منقوش  سفالگری  پيشينه  می رسد  نظر  به  اين رو  از  می شوند.  ديده  هاشورزنی  شيوه   به  اغلب  و 
ايران به حدود هزاره پنجم پ.م بازگردد که با استفاده از نقوش جانوری و هندسی ساخته شده اند. 
استفاده از چرخ سفالگری و ساخت سفالينه های کامالً متقارن به حدود هزاره چهارم پ.م در مناطق 
جام و  گشاد،  دهان  ظروف  کاسه،  شامل  شوش و … می باشد که  باکون،  تل  حصار،  تپه  سيلک،  تپه 
پياله های پايه داری هستند که معموالً به رنگ کرم يا زرد نخودی است که با رنگ سياه يا قهوه ای تيره 

و نقش های هندسی و جانوری و تلفيقی نقش پردازی شده اند (شکل ٣ــ١).

 (کالکو به معنی مس و ليتو به معنی سنگ) Chalcolithic ــ١

شکل ٢ــ١ــ ظرف سفالين، تل باکون 
(نزديک تخت جمشيد) حدود ٤٥٠٠ پ.م

شکل ٣ــ١ــ جام سفالين، شوش، خوزستان، حدود ٤٠٠٠ پ.م
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پرده  کرمان  نزديکی  در  شهداد  و  جيرفت  يحيی،  تپه  جمله  از  لوت  دشت  در  مناطقی  کشف  با 
از اسرار تمدن ديگری در حدود هزاره چهارم پيش از ميالد برداشته شد. آثار مهم ساخته شده در 
اين مناطق را بيشتر نمونه های سنگی دربرگرفته، که به مناطق ديگر باستانی صادر می شده است. اين 
مسير صادراتی بيشتر از طريق شوش به بين النهرين (ميان  رودان) بوده است (شکل ٤ــ١). بر اساس 
که  می رسد  به نظر  چنين  پ.م،  سوم  هزاره  حدود  در  تاريخی  و  سيستان)  (در  سوخته  شهر  يافته های 
مهمترين مرکز صنعت مفرغ سازی در شرق ايران بوده است. در اين منطقه خانه هايی به صورت پلکانی 
ساخته شده که سطح ديوار آن ها با اندودی از گل و مواد آهکی پوشيده می شده و حتی لوله های بزرگ 
سفالينی در اين خانه ها برای آبرسانی ساخته شده است (شکل ٥  ــ١) و ظاهرًا با کشف جمجمه ای در 
اين منطقه داللتی بر عمل جراحی نيز وجود دارد و همچنين همزمان در اين منطقه هزاران قطعه سنگ 

شکل ٤ــ١ــ آثار سنگی، جيرفت، هزاره سوم پ.م



555

الجورد، فيروزه و مهره های تزئينی آماده کار يافت شده که بيانگر ميزان توليد اين اشياء 
در منطقه است.

به عنوان  پ.م  سوم  هزاره  انتهای  در  سوخته  شهر  و  لوت  دشت  رو  اين  از 
پررونق ترين تمدن های جنوب شرقی ايران شناخته شده اند که با سرزمين های ايالم و ميان 
رودان (بين النهرين) ارتباط داشته اند. موقعيت مناسب ديگر اين مناطق در حوزه جنوب 
شرقی و مناطق دشت لوت را منطقه شهداد (در کرمان) به خود گرفته است. اين منطقه 
با وجود سفالينه های قرمز رنگ و خطوط تصويری و نشانه ای و کاربرد سنگ صابون و 
غنی ترين تنوع فوق العاده و غيرمنتظره مقبره هايی در کنار يکديگر معرفی شده اند. از جمله 

يافته های با ارزش در اين مکان «پرچم شهداد» است (شکل ٦  ــ١).

در  سفالين  لوله های  با  آبياری  روش  ٥  ــ١ــ  شکل 
شهرهای دوره های باستان ايران(منطقه چغاميش)

شکل ٦  ــ١ــ پرچم مفرغی، شهداد، کرمان، هزاره سوم پ.م
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با  همزمان  ايران  در  فلزکاری  صنعت  که  می دهد  نشان  فلزی  شکوه  با  آثار  اين 
گسترش فرهنگی و هنری در هزاره چهارم پيش از ميالد آغاز شده است و توانست جای 
و  قيمتی  سنگ های  ترکيب  از  آالتی  زيور  همزمان  و  بگيرد  را  پيشين  سنگی  ابزارهای 
فلزات ساخته شود. اما رسماً در هزاره سوم پ.م صنعت مفرغ سازی با تحوالت اساسی 

در مناطق مختلف فالت ايران پی گرفته شده است.
در هزاره دوم پ.م سفالينه های منقوش تک رنگ در مناطق غربی ايران ديده شده 
نقاشی  نخودی  زرد  زمينه  بر  تيره  قهوه ای  رنگ  با  معمول  به طور  سفالينه ها  اين  است. 
شده اند و شامل مجموعه ای جالب از طرح های هندسی پيچيده است که خود حاصل سير 

تکامل سنت سفالگری در مناطق غربی ايران است (شکل ٧ــ١).

١ــ آثار دوره نوسنگی در چه مناطقی از ايران يافته شده اند؟
٢ــ سفال های عصر مس و سنگ مربوط به کدام هزاره بوده، ويژگی ظاهری 

آن ها چگونه است؟
را  پ.م  چهارم  هزارٔه  در  حصار  تپه  و  سيلک  سفالی  آثار  شکل  و  رنگ  ٣ــ 

بيان کنيد.
٤ــ شهر سوخته کجای ايران بوده، چه آثاری از تمدن آن شهر به جای مانده 

است؟
٥  ــ مراکز مهم تمدن در دشت لوت هزارٔه چهارم پ.م را نام ببريد.

سفالين،  کوزه  ٧ــ١ــ  شکل 
تپه گيان، نهاوند، هزاره دوم پ.م

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ حدود زمانی و مکانی هنر تمدن ايالم را بيان کند.

٢ــ رابطه دولت ايالم با تمدن دشت لوت را شرح دهد.
٣ــ آثار تمدن ايالم را نام ببرد.

٤ــ آثار سفالی تمدن ايالم را با قبل از آن مقايسه کند.
٥  ــ شکل، نقش و رنگ آثار سفالی شوش را شرح دهد.

٦  ــ آثار معماری تمدن ايالم را نام ببرد.

هنر و تمدن ايالم

درس دوم
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هنر و تمدن ايالم
پيوندهای  پديدآمدن  و  شهری  جوامع  رشد  تجارت،  رونق  با  همگام  پ.م  سوم  هزاره  آغاز  با 
می گيرد.  شکل  ايران  فالت  در  حکومتی  اداری  سازمان های  نخستين  سياسی،  و  مذهبی  فرهنگی، 
غربی  مناطق  و  فارس  از  بخش هايی  و  خوزستان  نواحی  در  که  ايران  فالت  اوليه  ساکنان  از  گروهی 
استقرار داشتند با تسلط بر اقوام ساکن در اين منطقه و اتحاد سرزمين ها به چنين هدفی دست يافتند. 
اين دولت تازه تأسيس شهر شوش١ که از حدود ٣٥٠٠ پ.م وارد مرحله شهرنشينی شده بود را مرکز 
بنيان  معتبرترين تمدن های فالت ايران را  دستاوردهای غنی آن يکی از  برپايه  دولت خود قرار داد و 

گذاشت (شکل ١ــ٢).

١ــ شهر شوش از قديمی ترين شهرهاست که به مادر شهرهای جهان شهرت يافته است. 

شکل ١ــ٢ــ چشم اندازی از شهر شوش، هزاره چهارم پ.م (طرح بازسازی شده از کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)
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ميان  و  فالت  مرکز  لوت،  دشت  تمدن های  با  نزديک  روابط  و  هم جواری  علت  به  ايالم  دولت 
توانست  اين حال  با  می شد.  محسوب  تمدن ها  اين  ميان  ارتباطی  حلقٔه  به عنوان  (بين النهرين)  رودان 
جنبه های فرهنگی و هنری مستقلی از خود نشان دهد. ايالميان به موازات پيدايش نخستين خطوط 
تصويری جهان در تمدن های دشت لوت و سومر، خطی تصويری موسوم به «ايالمی مقدم» يا «ايالمی 
آغازين» به وجود آوردند که به مرور به خطی ساده تر با حدود ٣٠٠ عالمت به عنوان خط ميخی ايالمی 

تغيير کرده است (شکل ٢ــ٢).

ساکنان هزاره چهارم پ.م در شوش از فن سفالگری و نقاشی روی سفال بسيار پيشرفته ای 
برخوردار بودند که با ابداع مفرغ به  تدريج از اهميت آن کاسته شد و به تدريج ظروف مفرغی، نقره ای و 
طاليی جايگزين سفالينه های خوش ساخت قبلی شد. به همين دليل سفالينه های دوره ايالمی گرچه از 
ساخت خوبی برخوردارند اما از نظر شکل و نقش، خصوصيات و کيفيات سفالينه های پيشين شوش 
را ندارند. سفالينه های اين دوره که ساخت آن ها حدود ٧٠٠ سال تداوم داشته دارای نقوش چند رنگ 
(قرمز، بنفش، نارنجی وسياه) و يا تک رنگ هستند. اغلب ظروف به شکل کوزه های ته پهن با شکم های 
دايره ای شکل، گردن کوتاه و دهان گشادند. نقش ها اغلب روی شانه ظروف و در بعضی موارد تمام 
سطح ظرف را در برمی گيرند. نقش ها شامل خطوط شکسته، مثلث، لوزی و چهارخانه هستند که با 
تقسيم بندی های طولی و عرضی از هم جدا شده اند. افزون بر نقش هندسی، در تعدادی از ظروف نقش 
طبيعی،  گاو،مناظر  عقاب،  افسانه ای،  و  شاخ دار  حيوانات  ماهی،  عقرب،  مار،  چون  موجودات  انواع 

انسان، سازه های معماری، پرندگان در حال پرواز و … ديده می شود (شکل ٣ــ٢).
در کنار اين ظروف، تنديس های کوچک سفالی و مهر های ساده و استوانه ای زيادی ساخته 
شده است اما شاخص ترين تنديس ها و پيکره سازی های ايالمی با مفرغ ساخته شده اند. تنديس فلزی 
پيشرفت و  پيکره هاست که به لحاظ  فرمانروای شهر شوش از اين گونه  پيکره ملکه «ناپيراسو» همسر 

تکامل فن ريخته گری و نحوه پوشاک ايالمی دارای اهميت است (شکل ٤ــ٢).

شکل ٢ــ٢ــ خط ايالمی

سفالين،  جام  ٣ــ٢ــ  شکل 
شوش، حدود ٤٠٠٠ پ.م

شکل ٤ــ٢ــ پيکره مفرغی ملکه ناپيراسو، 
از  شده  بازسازی  (طرح  پ.م  دوم  هزاره  شوش، 

کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)
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از ديگر هنرهای ايالمی لوحه سنگی نقش برجسته کاری کشف شده در شوش است 
که با نگاهی واقع گرايانه ارائه دهنده ويژگی های مهم ديگر هنر ايالمی است (شکل ٥  ــ٢).

است  خاورميانه  تمدن های  در  معماری  فن  تکامل  نمايانگر  نيز  ايالمی  معماری  آثار 
تمدن  اين  معماری  اثر  بزرگ ترين  می  دهند.  تشکيل  آجر  و  خشت  را  آن  مهم  مصالح  که 
«زيگورات چغازنبيل» است. اين بنا بزرگترين بنای خشتی جهان و کهن ترين بنای ايرانی 
محسوب می شود. دراين معبد همچنين برای اولين بار در معماری ايران با تکيه بر فنون 
پيشرفته لعاب از کاشی برای تزئين استفاده شده است. عالوه بر آن در قسمت در ورودی 
کاربرد  اولين  را  آن  بتوان  شايد  که  به کاررفته  مات  شيشه ای  باريک  ميله های  رديف  معبد 
شيشه در تاريخ معماری جهان به حساب آورد. درهای چوبی اين بنا عالوه بر معرق شيشه با 

نقوش زرين و سيمين به روش خاتم کاری عاج به کار رفته است (شکل ٦  ــ٢).

در  که  چرا  برد  پی  دوران  آن  موسيقی  موضوع  به  می توان  ايالمی  برجسته های  نقش  براساس 
برخی از آن ها مراسم يا حضور نوازندگان و سرايندگان نشان داده شده است (شکل ٧ــ٢).

طرح  با  برجسته  نقش  ٥  ــ٢ــ  شکل 
نخ ريسی و بافندگی، شوش، هزاره دوم پ.م

شکل ٦  ــ٢ــ معبد چغازنبيل، شوش، هزاره دوم پ.م (طرح بازسازی شده از کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)
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خالصه  نقوش  و  پرکار  تصاوير  و  استوانه ای  شکل  با  هم  ايالمی  مهرهای 
شده عموماً خطی از ديگر دستاوردهای هنری اين تمدن است (شکل ٨  ــ٢).

اين تمدن با گستره بيش از دو هزار سال در سه دوره فرمانروايی ايالم کهن، 
هنر  بازتاب  اما  يافت.  پايان  آشوريان  توسط  فروپاشی  از  پس  سرانجام  نو  و  ميانه 

آن را می توان در دولت های آريايی به ويژه دوره هخامنشی به خوبی مشاهده کرد.

١ــ گسترٔه زمانی تمدن ايالم را ذکر کرده و مکان های مهم آن را نام ببريد.
٢ــ چه ارتباطی ميان دولت ايالم و تمدن دشت لوت قابل ذکر است؟

٣ــ آثار تمدن ايالم را چگونه دسته بندی می کنيد؟
٤ــ وضعيت خط در تمدن ايالم را شرح دهيد.

٥  ــ شکل، نقش و رنگ آثار سفالی شوش را شرح دهيد.
٦  ــ مهمترين آثار معماری تمدن ايالم چه نام دارد؟ ويژگی آن را بيان کنيد.
٧ــ پيکره سازی و نقش برجسته سازی ايالمی چه ويژگی هايی داشته است؟

شکل ٧ــ٢ــ نقش برجسته سنگی، کول فره، خوزستان، هزاره دوم و اوايل هزاره اول پ.م

سنگی،  مهر  ٨  ــ٢ــ  شکل 
شوش، هزاره دوم پ.م پرسش



121212

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ مناطق حضور اقوام در نيمه دوم هزاره دوم پ.م در ايران را نام ببرد.

٢ــ آثار به جای مانده حدود ١٤٠٠ پ.م را دسته بندی کند.
٣ــ ويژگی سفالينه های حسنلو، سيلک و مارليک را بيان کند.

٤ــ آثار مربوط به زيويه را شرح دهد.
٥  ــ ويژگی آثار تمدن لرستان را بشناسد.

٦  ــ شکل ظاهری ظروف سفالين تپه سيلک را شناسايی کند.

درس سوم

دوره کوچ
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شکل ١ــ٣ــ ظرف سفالين ناودانی خاکستری 
صيقل يافته با سه پايه، حدود ١٠٠٠ تا ٨٠٠ پ.م

سفالين،  کوهاندار  گاو  ٢ــ٣ــ  شکل 
تپه مارليک، گيالن، هزاره اول پ.م

شکل ٣ــ٣ــ جام طاليی، مارليک، هزاره 
اول پ.م

دوره کوچ
البرز  کوه  جنوبی  دامنه های  و  غربی  بخش های  به ويژه  ايران  فالت  پ.م  دوم  هزاره  دوم  نيمه 
پذيرای اقوام کوچنده بوده است. براساس يافته ها و مدارک باستان شناسی به نظر می رسد که اين اقوام 
باشند.  کرده  حرکت  ايران  مختلف  بخش های  به  خزر  دريای  شرق  سمت  از  و  شرقی  شمال  ناحيه  از 
چنين برمی آيد که اين مردمان به زبان های هند و اروپايی تکلم می کردند و توانسته اند گستره عظيمی را 
از کوه های آسيای ميانه تا اروپا درنوردند و اين مناطق را بر حسب نياز خود برای سکونت برگزينند. 
مهم ترين مناطق سکونت در فالت مرکزی ايران، حسنلو در جنوب درياچه اروميه، خوروين (دشت 
قزوين)، سيلک کاشان، تپه گيان نهاوند، تمدن املش و تپه مارليک گيالن و منطقه لرستان بوده است.

اين اقوام دارای سنت جديدی در دفن مردگان بوده اند برخالف ساکنين قبلی که در کف اتاق محل 
سکونت دفن می کردند، برای اولين بار شاهد دفن مردگان خارج از محل سکونت خود می باشند.

از حدود ١٤٠٠ پ.م سفالينه های جديدی توسط برخی اقوام نامبرده ساخته شده است. اغلب 
کمرنگ نيز  خاکستری است، هرچند نمونه هايی از رنگ های قرمز و نخودی  سفالينه ها به رنگ  اين 
يافت شده است. سفالينه های خاکستری يا سياه ساخته شده اغلب در نواحی نزديک به مناطق غربی و 

متعلق به عصر آهن اول١ است.
بهترين نمونه های يافت شده از اين ظروف به شکل ناودانی بلند (شبيه به منقار پرنده)، سه پايه ها، 
جام های پايه دار بزرگ با دسته و بدون دسته و برخی به صورت کاسه های ساده و گاهی پايه دار و در 

ابعاد مختلف هستند (شکل ١ــ٣).
از  تجسمی  يافته اند،  تزيين  بلند  لوله های  و  دسته  با  پيچيده ای  روش  به  گاه  که  سفالينه ها  اين 

پرندگان يا حيوانات خاصی بوده و دارای سبک و شيوه مشخص منقاردار هستند.
خاکستری رنگ ساخته شده در اين دوره به طور معمول برای مراسم تدفين و بدور از  اشياء 
نيازهای روزمره تهيه می شوند. مراسم تدفين در اين دوره با ساخت مقابر ساده  ای بوده که اجساد در 
کوچک  اتصاالت  تزئينی،  مهرهای  جواهرات،  و  سالح  متوفی،  ثروت  خاص،  ظروف  همراه  به  آن ها 

فلزی پوشاک دفن می شدند.
نمونه مشخص سفالگری اين دوره نوعی تلفيق سفالگری و پيکرسازی در تپه مارليک است 
با  مفرغی  و  نقره ای  طاليی،  ظروف  از  باشکوهی  آثار  مجموعه  باستانی  منطقه  اين  در  ٢ــ٣).  (شکل 
تزئينات هندسی و جانوران افسانه ای مانند گاوهای بالدار يافت شده که خود داللت بر غنای فرهنگی 

و ميراث هنری اين منطقه است (شکل ٣ــ٣).
در دوره عصر دوم٢ آهن در منطقه تپه سيلک کاشان نمونه های منحصر به فردی از ظروف 
و  جانوری  شکل  با  همراه  منقاری  ظروف  اين  است.  شده  توليد  بلند  پايه  و  گشاد  دهان  منقاردار، 

طرح هايی هندسی به رنگ قرمز در زمينه کرم تزئين می شدند (شکل ٤ــ٣).

١ــ عصر اول آهن از ١٤٠٠ تا ١٢٠٠ ق.م است.
٢ــ عصر دوم آهن به حدود ١٢٠٠ تا ١٠٠٠ پ.م باز می گردد.
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از ديگر مناطق دارای سفال خاکستری می توان به تپه حسنلو در جنوب غربی درياچه اروميه 
اشاره کرد که به عنوان نمونه شاخص فرهنگ شمال غربی ايران معرفی شده است. در بخش جنوب 
گرديده که ورودی  ساختمان اصلی با حياط محصور شده مشخص  مجموعه ای از چهار  غربی تپه، 
تاالرهای  و  راهروها  پيشگامان  از  ستون دار  ساختمان های  اين  می رسد  نظر  به  است.  ستون دار  آن 

ستون دار دوران بعد از خود از جمله معماری هخامنشيان باشند (شکل ٥  ــ٣).

شکل ٤ــ٣ــ ظرف سفالی منقاری، تپه سيلک، کاشان، هزاره اول پ.م

شکل ٥  ــ٣ــ بقايای دژ حسنلو، جنوب درياچه اروميه، هزاره دوم پ.م
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از ميان آثار سفالی، عاجی، سنگی و فلزی حسنلو که دليل غنای هنری و فرهنگی منطقه است، 
جام معروف حسنلو از نمونه های برجسته آن می باشد (شکل ٦  ــ٣).

و  سبک  دارای  منطقه  اين  در  شده  کشف  اشياء  همه 
تمدن های  از  تأثيرپذيری  هيچگونه  بدون  و  مستقل  هنری  شيوه 
را   ١ آهن  سوم  دوره  هنری  آثار  تجلی  مهمترين  است.  همجوار 
شهر  نزديکی  در  ايران  غربی  ناحيه  در  زيويه  تمدن  در  می توان 
سقز در کردستان جستجوکرد. موقعيت اين منطقه را وجود بنايی 
مشخص  بلند  و  مستحکم  ديوارهای  با  تپه ای  فراز  بر  حکومتی 
می کند که دژی با پلکان سنگی بوده است. از آثار بارز اين منطقه 
آثار عاجی حکاکی شده، سپر طاليی با تزئين حيوانات افسانه ای، 

پيکره بالدار انسانی و ديگر اشياء طاليی است (شکل ٧ــ٣).

١ــ دوره سوم آهن بين سال های ٨٠٠ ــ ١٠٠٠ پ.م است.

شکل ٦  ــ٣ــ جام طاليی، حسنلو، جنوب درياچه اروميه، هزاره دوم پ.م

شکل ٧ــ٣ــ قطعه ای طاليی، زيويه، کردستان، هزاره اول پ.م
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آثار کشف شده در اين منطقه احتمال ارتباط ميان دو منطقه حسنلو و زيويه را قوت می بخشد 
که بيانگر جايگاه فرمانروايان بومی زاگرس و يا حکومت اقوام جنوب شرقی درياچه اروميه است.

منطقه لرستان، اين دوره با ساخت محصوالت فاخر صنايع دستی، همراه با مهارت و استادی 
کاملی در زمينه مفرغ سازی ديده می شود. اين آثار به ميزان زيادی توليد می شوند که امروزه در بسياری 
از موزه ها و مجموعه های خصوصی وجود دارند. موضوع اصلی اين آثار جانوران هستند که برخی 
نقوش  آثار  اين  تکراری  موضوعات  شده اند.  بيان  انسانی  ويژگی های  با  گاهی  و  افسانه ای  حالتی  با 
با  طبيعت گرايانه  ترکيبات  به صورت  جانوران  ــ٣).   ٨ (شکل  می باشند  شير  و  بز  عموماً  و  جانوری 
چشم های برجسته کروی، گوش های برجسته و اندام های کشيده ساخته شده اند و معموالً به حلقه ای 

منتهی می شوند (شکل ٩ــ٣). 

شکل ٨  ــ٣ــ تبرمفرغی، لرستان، هزاره اول پ.م

شکل ٩ــ٣ــ حلقه جانوری، لرستان، هزاره اول پ.م
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در برخی از آن ها، پيکره های انسانی با بينی های نوک تيز، چشم و گوش های برآمده و صورتی 
ساده تجسم يافته اند (شکل ١٠ــ٣). همه اين ويژگی ها بيانگر سبک و شيوه خاص اشياء مفرغی لرستان 
است. البته بايد يادآور شد که مهمترين اشياء کشف شده در اين منطقه نوعی اشياء کاربردی و تزئينی 

برای اسب است (شکل ١١ــ٣).
 با اين حال اين دوره کوچ و مهاجرت دارای ويژگی های منحصر به فرد و تأثيراتی است که توانسته 

زمينه را برای شکل گيری تمدن ها و مناطق مهم تاريخی و باستانی بعد از خود فراهم سازد.

حضور  مهم  مناطق  است؟  چندم  هزارٔه  به  مربوط  (کوچ)  مهاجرت  دورٔه  ١ــ 
اقوام در اين دوره را نام ببريد.

ويژگی هايی  چه  پ.م  دوم  هزارٔه  مارليک  و  سيلک  حسنلو،  سفالی  آثار  ٢ــ 
داشته اند؟

٣ــ آثار به جای مانده حدود ١٤٠٠ پ.م را با توجه به مکان آن ها دسته بندی 
کنيد.

٤ــ جنس، شکل و نقش آثار تمدن لرستان را بيان کنيد.
٥  ــ آثار به جای مانده از زيويه در هزارٔه دوم پ.م را ذکر کرده، نوع و جنس و 

نقش آن ها را شرح دهيد.
٦  ــ شکل ويژٔه ظروف تپه سيلک و کاربرد آن ها را شرح دهيد.

مفرغی،  تنديس  ١٠ــ٣ــ  شکل 
لرستان، هزاره اول پ.م

شکل ١١ــ٣ــ لگام و دهنه اسب، لرستان، هزاره اول پ.م

پرسش


