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درس چهارم

هنر و تمدن ماد

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ چگونگی پايه گذاری دولت ماد را توضيح دهد.

٢ــ تأثيرات متقابل هنر مادها با  ديگر اقوام ساکن در فالت ايران را توضيح دهد.
٣ــ شاخص های فلز کاری ماد را بيان کند.
٤ــ سفالگری در عهد ماد را توضيح دهد.

٥  ــ عناصر مهم در معماری ماد را توضيح دهد.
٦  ــ نوع پوشاک مادها را توضيح دهد.

٧ــ شواهد وجود هنر موسيقی در عصر مادها را بيان کند.
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هنر و تمدن ماد
غرب  کوهستانی  منطقه  در  به ويژه  و  ايران  فالت  در  تازه ای  نيروی  پ.م   ٨٠٠ سال  حدود  در 
پديد آمد. اين دولت جديد با دستيابی به «وحدت ملی» برپايه مشترکات و پيوندهای فرهنگی ميان اقوام 
مختلف نواحی تحت حکومت خود، نخستين دولت متحد فالت ايران را پايه گذاری کردند که به مادها 

شهرت دارند.
آن ها پس از استقرار در مناطق غربی ايران با تأثيرپذيری از معماری پيشرفته اين مناطق به ويژه 
تمدن ايالم و مراکز محلی توانستند تحولی در ساختار معماری منطقه ايجاد نمايند. همچنين براساس 
تأثيرات  که  می رسد  به نظر  چنين  شده  کشف  سفالينه های  به ويژه  و  زيويه  منطقه  در  تدفينی  يافته های 
تأثير نوعی  متقابلی ميان مادها و ديگر اقوام ساکن در فالت ايران و سکاها وجود داشته است. اين 
تمايل به اشکال و موضوعات حيوانی (جانورسان) در بيان هنر اقوام ياد شده است که شکل متعالی 

آن را می توان بعدها در هنر هخامنشی مالحظه کرد (شکل ١ــ٤).
يکی از هنرهای برجسته مادها فلزکاری است. از مناطق مهم فلزکاری و هنرهای وابسته به آن 
در اين دوره می توان به گنجينه زيويه که آن را سرآغاز هنر فلزکاری ماد و هخامنشی می دانند اشاره 
کرد. اين گنجينه شامل گردنبندها، زره ها، سنجاق ها و غالف شمشير همه از جنس طال، گلدان های 
سيمين و زرين، اثاثيه مزين به عاج های کنده کاری و منبت کاری و سالح های زرين و سيمين و آهنی و 

زنگ های مفرغی می شود.
نقش های شاخص در اين آثار شامل نقوش جانوری مثل سرشير، بزهای کوهی لميده با شاخ های 
بلند مارپيچ، اسب، گاو نر همراه با تلفيق ميراث هنری و نقش پردازی اقوام بومی است (شکل ٢ــ٤).

گنجينه  جانورسان،  فلزی  آثار  ١ــ٤ــ  شکل 
ماد، هزاره اول پ.م

ارتباط فلزکاری مادها با اقوام بومی لرستان را در پيکره های کوچک مفرغی ُبز که از همدان 
ترکيه  (غرب  فريژيه  و  قفقاز  تا  ماد  فلزکاری  تأثير  ٣ــ٤).  (شکل  کرد  مالحظه  می توان  آمده  به دست 

امروزی) گسترش يافت و شيوه ساخت فلزکاری آنان را تحت تأثير قرار داد (شکل ٤ــ٤).

شکل ٢ــ٤ــ کمربند طاليی، گنجينه زيويه، کردستان، هزاره اول پ.م
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آثار  ٥  ــ٤)،  (شکل  ميانه  آسيای  در  جيحون  گنجينه  و  کردستان  در  زيويه  گنجينه  بر  افزون 
به دست آمده از منطقه کالردشت (مازندران) را هم به هنر مادها نسبت داده اند. از جمله اين آثار جام 

طالی کالردشت است که با نقش های برجسته ای از چند شير تزئين يافته است (شکل ٦  ــ٤).

شکل ٣ــ٤ــ پيکره های مفرغی، نقش بز، همدان، هزاره اول پ.م
ـ  ٨ پ.م شکل ٤ــ٤ــ ظرف منقاری، يونان، ميراث هنر لرستان، سده ٧ـ

جيحون،  گنجينه  طاليی،  ارابه  ٥  ــ٤ــ  شکل 
هنر ماد، هزاره اول پ.م

شکل ٦  ــ٤ــ جام طاليی،کالردشت (مازندران)، هزاره اول پ.م
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آگاهی ما از سفال سازی مادها چندان زياد نيست اما ارتباط آن از جهت شيوه ساخت و شکل 
عهد  اين  سفالگری  عمده  مراکز  است.  مالحظه  قابل  پ.م  اول  هزاره  سيلک  سفالينه های  با  ظاهر 
نوشی جان تپه در مالير، باباجانی در لرستان، بيستون در کرمانشاه، زيويه در کردستان و کالردشت در 
مازندران بوده است. سفالگران اين مناطق در دوره مادها در توسعه و رواج لعاب برای پوشش ظروف 
سفالين پيشگام بوده اند. هر چند زمينه آن پيش از اين در تمدن ايالم وجود داشته است (شکل ٧ــ٤).

شاخه های  و  چندگاو  نقش  با  زيويه  منطقه  از  آمده  به دست  لعاب دار  سفالين  ظروف  نمونه  از 
گياهی، چنين به نظر می رسد که مادها با روش مناسب طراحی و نقاشی بر سطوح مختلف آشنا بوده اند 

و شايد بتوان آن را به عنوان نمونه ای از نقاشی دوران ماد معرفی کرد (شکل ٨  ــ٤).
بناهای عمارت نشين صفه ای باالی تپه و گور دخمه های سنگی از مهمترين آثار معماری ماد 
مادها و  حاکميت  تحت  مناطق  معماری  ميراث  از  تأثيرپذيری  با  شکوه  با  بناهای  اين  می آيد.  شمار  به  
وجود  شود.  شناخته  آريايی  شاخص  معماری  به عنوان  توانست  جديد  معماری  عوامل  کردن  وارد 
آن  از  توجهی  قابل  آثار  هرچند  گرديد.  ايران  سنتی  معماری  اساس  ستون دار  مسقف  ساختمان های 
دوران در دسترس نيست اما وجود همين آثار اندک بيانگر شکل گيری شيوه های نوينی در معماری 
منطقه است (شکل ٩ــ٤). مادها به ويژه به ساخت دژ اهميت بسيار می دادند که می توان شواهد آن را 
در اسناد و مدارک آشوری به ويژه تصاويری که در نقش برجسته ها برجای مانده مالحظه کرد. اين دژها 

شکل ٧ــ٤ــ آجر نقاشی شده، منطقه باباجانی، لرستان، هنر ماد، هزاره اول پ.م

شکل ٨  ــ٤ــ ظروف سفالين، زيويه، کردستان،  
هزاره اول پ.م
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شامل حصارهای بلند و متحدالمرکزی بودند که از سنگ و خشت ساخته می شدند (شکل ١٠ــ٤). از 
نمونه های شاخص اين دژها در اکباتان (همدان) هفت حصار مدور داشته که با رنگ های ــ به ترتيب از 

محيط به مرکز ــ سفيد، سياه، ارغوانی، آبی، نارنجی، نقره ای و طاليی پوشيده می شدند.

در  داود  دکان  و  فخريکا  نظير  صخره ای  آرامگـاه های  به  بايد  ماد  معماری  آثـار  ديگر  از 
سرپل ذهاب(کرمانشاه)، داو دختر در فارس و قزقاپان در عراق اشاره کرد که می توان بارزترين نمود 
نقش  اين  ب).  و  الف  ١١ــ٤  (شکل  ديد  دخمه ها  گور  اين  پيشانی  بر  را  مادی  برجسته های  نقش 
برجسته ها بيشتر مفهومی تدفينی داشته اند و معموالً فردی مادی را در حالت نيايش روبروی آتش و يا 

در حالت به دست گرفتن بَرسم (ترکه های نورسيده گياهان مقدس) نشان می دهد (شکل ١٢ــ٤).
در مجموع بايد اظهار داشت گرچه آثار چندان سالم و پابرجايی از معماری ماد به دست نيامده 
ساسانی  عصر  ضربی  طاق های  و  چليپايی  نقشه  با  کاخ ها  و  آتشکده ها  طرح  مقدمٔه  نمونه ها  همين  اما 

هستند که به شاخص های معماری ايران تبديل می شوند. 

شکل ٩ــ٤ــ منطقه نوشی جان تپه، مالير، هزاره اول پ.م

ـ  ٨٧٥ پ.م شکل ١٠ــ٤ــ نقش برجسته آشوری، کاخ آشور نصيرپال دوم، نيمرود، عراق، حدود ٨٦٠  ـ
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نقش های باقی مانده از آثار مختلف اين دوره نشان می دهد که مادها لباسی شامل نيم تنه، پيراهن 
آستين کوتاه تا زانو داشتند و پوست حيوانی مانند گوسفند و يا ُبز بر شانه چپ خود می آويختند. آن ها 
موهای خود را با نواری سرخ می بستند و کاله نمدی بلندی به نام تيار بر سر می گذاشتند. پاپوش هايی 

نرم با نوک برگشته داشتند و خنجر يا شمشيری کوتاه به کمر می بستند (شکل ١٢ــ٤).
وجود نقش برجسته چنگ نوازان در کوه های مال مير بختياری متعلق به اواخر سده هشتم پ.م 

يکی از معدود آثاری است که رواج موسيقی در دوران آريايی ها را نشان می دهد.
با آنچه ذکر شد می توان چنين نتيجه گرفت که مهمترين عملکرد مادها، جذب هنرهای منطقه و 

تلفيق آن با ميراث فرهنگی خود و تنظيم و انتقال آن به هنر هخامنشی بوده است.

١ــ نخستين دولت فالت ايران چه نام داشت و چگونه حکومت خود را بنيان 
گذاشت؟

٢ــ نمونه هايی از تأثيرات متقابل هنر مادها با ديگر اقوام ساکن در فالت ايران 
را ذکر کنيد.

٣ــ ويژگی های آثار گنجينه زيويه را شرح دهيد.
٤ــ مراکز عمده سفالگری عهد ماد کدامند؟ ويژگی آثار اين مراکز چيست؟

٥  ــ آيا نمونه ای دال بر نقاشی عصر ماد در دست داريم؟ توضيح دهيد.
٦  ــ بناهای شاخص در معماری مادی کدامند؟ مثال بزنيد.
٧ــ تأثير معماری مادها بر دوران پس از خود را بيان کنيد.

٨   ــ مادها از چه نوع پوششی به عنوان لباس استفاده می کردند؟
٩ــ از هنر موسيقی عصر ماد چه شواهدی در دست داريم؟

١٠ــ مهمترين عملکرد هنر مادها چه بود؟

شکل ١١ــ٤ــ ب ــ گوردخمه دکان داود، سرپل ذهاب، سده ٧ و ٦ پ.م شکل ١١ــ٤ــ الف ــ گوردخمه سکاوند، بيستون، کرمانشاه، دوره ماد

گنجينه  ماد،  دوره  طاليی،  لوح  ١٢ــ٤ــ  شکل 
جيحون، هزاره اول پ.م

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ گستره قلمرو دولت هخامنشی را بيان کند.

٢ــ ويژگی های شاخص هنر هخامنشی را بيان کند.
٣ــ تأثيرات متقابل هخامنشيان و سرزمين های تحت تسلط آنان را توضيح دهد.

٤ــ اهميت معماری در طول تاريخ هنر ايران را بيان کند.
٥  ــ مصاديق مهم معماری هخامنشی را بيان کند.

٦  ــ هنر حجاری عصر هخامنشی را توضيح دهد.
٧ــ خط و کتيبه نگاری درعصر هخامنشی را توضيح دهد.
٨  ــ جايگاه پيکرسازی در عصر هخامنشی را تشريح کند.

٩ــ فلزکاری در عصر هخامنشی را توضيح دهد.
١٠ــ سفالگری در عصر هخامنشی را توضيح دهد.

١١ــ بافندگی و نساجی در عصر هخامنشی را توضيح دهد.
١٢ــ موسيقی در عصر هخامنشی را توضيح دهد.

١٣ــ نمايش در عصر هخامنشی را توضيح دهد.

درس پنجم

هنر و تمدن هخامنشی
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هنر و تمدن هخامنشی
پس از دولت ماد، پارس ها به قدرت رسيدند. اين قوم همزمان با مادها در سده هشتم پ.م در 
مناطق جنوب و جنوب غربی درياچه اروميه حضور داشتند. اما در حدود ٧٠٠ پ.م در مناطق جنوبی 
دره های زاگرس سکونت گزيدند و توانستند توسط هخامنش، نخستين حکومت محلی خود را بنا نهند 
و گستره قلمرو خود را تا مناطق باستانی خوزستان و فارس گسترش دهند. پارس ها بعد از آن بر مادها 
غلبه يافتند و با گسترش دوباره دولت خود، توسط کوروش يکی از بزرگترين قلمروهای فرمانروايی 

دنيای باستان را تحت نام هخامنشيان پايه گذاری کردند.
اين  پرچم  زير  سرزمين های  جمشيد،  تخت  و  رستم  نقش  بيستون،  نبشته های  سنگ  براساس 
دولت شامل: ماد، ايالم، پارت، بابل، آشور، ليديه (آسيای کوچک)، فنيقيه (سوريه و لبنان کنونی)، 
مصر، حبشه، ليبی، ارمنستان، جزاير يونانی نشين کرانه های دريای سياه و مديترانه و اژه،بلخ، کابل، 

هند، سکائيه و خوارزم و عربستان می شد.
آنچه ويژگی کلی هنر هخامنشی را در بر می گيرد، توجه به معماری و عظمت گرايی در آن،گرايش 
به نقش و نگاره های جانوری و توجه و احترام به شخصيت واالی انسانی است. آن ها بدين واسطه 
توانستند با تلفيق عناصر بومی و عناصر ملل تابعه و با تکيه بر مصالح مناسب و اندازه ها، نگرشی آرمانی، 
همزمان شيوه های  هخامنشی با به کارگيری  رسانند. هنر  عاری از خشونت را به تحقق  عظمت گرا و 
طبيعت گرايی (در ترسيم گل و گياه و جانور) و تجريدگرايی (پرندگان خيالی و مظاهر مقدس) به نوعی 
صراحت، سادگی، ظرافت، دقت و تعادل در بيان هنری خود دست يافت که منطق بر آن حکمفرما بود. 
گستره وسيع قلمرو هخامنشی زمينه تأثير و تعامل هنری ميان ايران و سرزمين های تابعه را پديد می آورد 
اما هنرمندان هخامنشی ضمن تأکيد بر دستاوردهای بومی با ايجاد وحدت و هماهنگی ميان همٔه اين 

هنرها نوعی هنر فاخر، متناسب با ذوق ايرانی را پديد آورند که از هويتی ملی برخوردار بود.
سهم ايرانی در شکل گيری هنر هخامنشی را بايستی در ترکيب کردن، ظرافت بخشيدن، تناسب 

دادن و عظمت بخشيدن به مجموعه اين هنرها دانست.
با نگاهی به تاريخ هنر ايران شايد بتوان گفت عالی ترين تجلی هنری به معنی حقيقی در معماری 
بيان شده است. مهمترين بناهای  اين دوره را کاخ های عظيم و با شکوه تشکيل داده است و از معابد در 
آن اثری نيست. زيرا هخامنشيان در مکان های بلند و زير سقف آسمان به عبادت می پرداختند و ساخت 
معابد با باور آن ها هماهنگ نبوده است. از اولين آثار معماری اين عهد می توان به مجموعه پاسارگاد 
(شکل  کرد  اشاره  هخامنشی)  پايتخت  (دومين  شوش  در  آپادانا  کاخ  و  هخامنشی)  پايتخت  (اولين 
ـ  ٥). مجموعه پاسارگاد شامل دژ دفاعی، باغی بزرگ، کاخ کوروش، کاخ مسکونی و دروازه ايی  ١ـ
ـ  ٥). مقبره  که به احتمال دو گاو بالدار آن رامحافظت می کرده و نيز مقبره کوروش بوده است (شکل ٢ـ
کوروش که از نمونه های پابرجای اين مجموعه است؛ ساختمانی چند پله شبيه معبد چغازنبيل است 
ـ  ٥). اما بايد اشاره کرد که مهمترين معماری عصر هخامنشی، بنای  که سقفی شيب دار دارد (شکل ٣ـ
تخت جمشيد يا پارسه است. اين بنا در دامنه کوه رحمت و مشرف بر جلگه وسيع مرودشت در فارس 
بوده  عهد  اين  جشن های  و  آئينی  مراسم  اجرای  برای  تشريفاتی  کاخی  می رسد  نظر  به  و  شده  ساخته 
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ـ  ٥  ــ کاخ آپادانا، شوش، دوره هخامنشی (طرح بازسازی شده از کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان) شکل ١ـ

ـ  ٥  ــ محوطه تاريخی پاسارگاد، دوره هخامنشی (طرح بازسازی شده از کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)  شکل ٢ـ

ـ  ٥  ــ مقبره کوروش، پاسارگاد، دوره هخامنشی، سده ٥ پ.م شکل ٣ـ
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است. بنای تخت جمشيد شامل کاخ ها و تاالرهای ستون دار و بناهای متعدد بر صفه ای بلند است 
اين  می رسد.  عدد   ١١٠ به  طرف  هر  در  آن ها  شمار  که  می سازد  وسيعی  پلکان های  آن را  ورودی  که 
پلکان ها، تزئيناتی شامل سه رديف سربازان پارسی و مادی، سربازان جاويدان و نمايندگان ٢٨ ملل تابعه 

در حال ارائه هدايا را نشان می دهند.
داريوش  کاخ  خشايارشا،  تاالر  و  دروازه  آپادانا،  کاخ  شامل  مجموعه  اين  در  موجود  بناهای 
است  هديش  تاالر  و  شورا  تاالر  دروازه،  دو  تاالر  ورودی،  تاالر  اردشير،  کاخ  آئينه،  تاالر  يا  (تچر) 
ـ  ٥). افزون بر اين ها يکی از نمونه های معماری اين عهد يعنی آرامگاه صخره ای نقش رستم  (شکل ٤ـ
در نزديکی اين مجموعه قرار دارد که آرامگاه های داريوش اول، خشايارشا و اردشير در آن قرار دارد 

ـ  ٥). (شکل٥ـ

ويژگی شاخص معماری هخامنشی در مقايسه با ديگر تمدن ها و سرزمين های همجوار، کاربرد 
دارای  بود  رفته  به کار  نيز  پارسه  کاخ های  در  زياد  تعداد  و  ارتفاع  با  که  ستون ها  اين  است.  ستون 
سرستون هايی به شکل نيم تنه های متقارن با پاهای جمع شده از حيوانات پشت کرده است که می توان 
تخت  در  سرستون  نمونه های  مجموع  کرد.  مشاهده  نيز  زيويه  جام های  نقوش  در  آن را  مشابه  نمونه 
جمشيد را می توان به چهار نوع ١ــ گاو، ٢ــ شير، ٣ــ حيوانات تلفيقی و ٤ــ الماسو (گاو بالدار با 

ـ  ٥). سر انسان) تقسيم کرد (شکل ٦  ـ
در تزئينات اين کاخ ها عنصر رنگ نقش مهمی داشته به گونه ای که ستون ها، سقف ها و نقوش 
برجسته بر روی ديوارها رنگ می شدند و حتی در برخی جاها به عنوان تزئين از روکش هايی از جنس 
ـ  ٥). اهميتی که هخامنشيان برای تزئينات قائل بودند  مفرغ، طال و الجورد استفاده می کردند (شکل ٧ـ
پلکان  ديوار  حجاری  آن  برجسته  نمونه  که  شد  برجسته  نقش  و  حجاری  هنر  شکوفايی  و  رشد  باعث 
منتهی به کاخ آپادانا به طول ٩٣ متر است. اين اثر صحنه حمله شير به گاو را نشان می دهد که آن را 
ـ  ٥). جلوه ديگر  نمادی از اعتدال شب و روز يا گردش فصول و يا نماد پيروزی ياد کرده اند (شکل ٨  ـ

ـ  ٥  ــ محوطه تاريخی تخت جمشيد شکل ٤ـ
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ـ  ٥  ــ نقش رستم، فارس، دوره هخامنشی شکل ٥  ـ

ـ  ٥  ــ طرح سرستون های دوره هخامنشی  شکل ٦  ـ
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ـ  ٥  ــ نمای درونی کاخ  شکل ٧ـ
هخامنشيان(طرح بازسازی شده از کتاب 

هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)

ـ  ٥  ــ نقش برجسته، تخت جمشيد،  شکل ٨  ـ
سده ٥ پ.م
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منظوم  عباراتی  همچون  که  انسان هاست  گرفتن  قرار  شيوه  و  حرکات  نمايش  در  هخامنشی  حجاری 
و موزون جلوه می کنند. نظمی تکرار شده در پيکره ها که نسبت به نقش حيوانات از تحرک کمتری 

ـ  ٥). برخوردارند و به شيوه معمول آن دوره به حالت نيمرخ حجاری شده اند (شکل ٩ـ

از ديگر نمونه های شاخص حجاری در اين عصر که شايد اولين نمونه حجاری اين عهد نيز 
باشد، پايه ستون سنگی باقی مانده در مجموعه پاسارگاد است که برروی آن نقش برجسته ای به شکل 
انسان بالدار (چهار بال) در لباسی ايالمی و با تاجی شاخ مانند (دو شاخ) حجاری گرديده است و کتيبه 

ـ  ٥). باالی آن هويت آن را کوروش هخامنشی معرفی می کند (شکل ١٠ـ
وجود کتيبه های ميخی به سه زبان پارسی باستان، ايالمی و بابلی در گنج نامه عباس آباد همدان 
ـ  ٥)از جلوه های توجه به خط و نوشتار  ـ  ٥) و نقش برجسته بيستون در کرمانشاه (شکل ١٢ـ (شکل ١١ـ

در فرهنگ هخامنشی است.خط ميخی پارسی خطی زيبا، ساده و شيوا و شامل ٤٢ حرف می باشد.

ـ  ٥  ــ نقش برجسته، تخت جمشيد، سده ٥ پ.م شکل ٩ـ
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شکل ١٠  ــ٥  ــ نقش برجسته، فرشته بالدار، پاسارگاد، دوره هخامنشی

ـ  ٥  ــ کتيبه خطی، گنج نامه، عباس آباد همدان، دوره هخامنشی شکل ١١ـ
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کمتر  پيکرسازی  به  که  شد  موجب  عصر  اين  در  بناها  خارجی  بخش های  تزئين  به  زياد  توجه 
توجه شود اما با اين وجود تعداد معدودی پيکره به دست آمده که از اين ميان می توان به پيکره سگ يا 
ـ  ٥) و سرديس هايی از يکی از بزرگان هخامنشی اشاره کرد  شير ساخته شده از مرمر سياه (شکل ١٣ـ

ـ  ٥). (شکل ١٤ـ

ـ  ٥  ــ نقش برجسته سنگی، بيستون، کرمانشاه، دوره هخامنشی شکل ١٢ـ

ـ  ٥  ــ پيکره شيرسنگی، دوره هخامنشی شکل ١٣ـ

ـ  ٥  ــ سرديس شاهزاده هخامنشی، تخت جمشيد، دوره هخامنشی شکل ١٤ـ
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روی  بر  بيشتر  که  است  حکاکی  و  مهر  ساخت  هخامنشی  عصر  هنرهای  و  صنايع  ديگر  از 
سنگ های قيمتی اجرا شده اند و از نظر هنری دارای ويژگی های منحصر به فرد ترکيب بندی، ظرافت 
و مفهوم گرايی است. مهرهای اين عهد به سه گونه استوانه ای، مسطح و حلقه ای (انگشتری) ساخته 

ـ  ٥). می شدند (شکل ١٥ـ

در فلزکاری های اين عهد بايد به نمونه های شاخصی به نام جام های شاخی (تکوک) اشاره کرد 
ـ  ٥). که از جنس طال و ترکيبی از نقوش جانوری ساخته می شدند (شکل ١٦ـ

ـ  ٥  ــ مهر استوانه ای و طرح آن، دوره هخامنشی شکل ١٥ـ

ـ  ٥  ــ جام جانوری (تکوک) طاليی، دوره هخامنشی شکل ١٦ـ
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نمونه های ديگر شامل سکه هايی از جنس طال با نام های «دريک» و «سيکل» يا 
ـ  ٥) و همچنين اشيائی از جنس مفرغ و نقره بود که با شيوه و تزئيناتی  «ِشِکل» (شکل ١٧ـ
دوران  اين  ويژه  نمونه های  از  طالئی  تزئينات  با  نقره ای  بالدار  بز  می شد.  ساخته  خاص 

ـ  ٥). است (شکل ١٨ـ
در اين دوره عالوه بر تداوم سنت های سفالگری، ساخت ظروف ساده با تزئينات 
(تکوک)  فلزی  ظروف  همانند  جانورسان  ساغرهای  شکل  به  ظروفی  کنده کاری،  خطی 
همدان  و  خوزستان  فارس،  مناطق  از  عهد  اين  سفالينه های  معتبرترين  شد.  متداول 

به دست آمده است. 
استفاده از لعاب برای پوشش و تزئين ظروف سفالی و آجرها در اين دوره متداول 
بوده است. از اين ميان آجرهای لعابدار کاخ ها شامل نقوش انسانی و حيوانی می شد که 

ـ  ٥). به جزئياتی چون جنس و نقش لباس ها در آن توجه شده است (شکل ١٩ـ
ـ  ٥  ــ سکه، دوره هخامنشی شکل ١٧ـ

ـ  ٥ ــ ظرف فلزی با دسته، دوره هخامنشی، سده ٥ و ٦ پ.م ـ  ٥  ــ آجر لعابدار، کاخ شکل ١٨ـ شکل ١٩ـ
آپادانا، شوش، دوره هخامنشی
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هنر و صنعت بافندگی در عصر هخامنشی توسعه و رونق بسياری داشته و منسوجات اين دوره 
سرمايه تجارتی ارزشمندی در تبادالت اقتصادی هخامنشيان با همسايگان بوده است. دليل اين ادعا 
قالی  قديمی ترين  آثار  اين  جمله  از  است.  مختلف  نواحی  در  عصر  اين  هنری  اشياء  و  بافته ها  وجود 
ـ  ٥) که نمود هنر هخامنشی  جهان موسوم به قالی پازيريک در سرزمين آلتايی سيبری است (شکل ٢٠ـ
و  زيبا  پرده های  با  هخامنشی  کاخ های  که  آمده  چنين  تاريخی  منابع  در  همچنين  است.  آشکار  آن  در 

رنگارنگ مزين می شده است. 

گستره فرهنگ هخامنشی به دليل وجود نگرش های آئينی و مذهبی توانست زمينه های پيدايش 
و تکامل نمايش را ايجاد کند. در اين نمايش ها، رنگ کردن بدن، استفاده از صورتک ها و پوشيدن 
لباس های مبدل معمول بوده و از اسناد تاريخی چنين برمی آيد که در همدان و کرمان تماشاخانه هايی در 
اين دوره وجود داشته است. همچنين در ميان سپاهيان به هنگام جشن ها و حمله های نظامی سرودهای 
خاصی خوانده می شد و نوعی موسيقی ويژه جنگی رايج بود که با بوق، شيپور و طبل نواخته می شد و 
با سرودهايی همراه بود. افزون براين نوعی موسيقی مذهبی در هنگام عبادت در سرودها و مناجات نيز 

در اين دوره اجرا می شده است.
در انتها بايد اشاره کرد که گسترٔه فرهنگی هخامنشی در طول دوران شکل گيری، اوج و افول 

ـ  ٥  ــ قالی، پازيريک، جنوب سيبری، دوره هخامنشی شکل ٢٠ـ
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و  بوده  ايرانی  فرهنگ  اوج گيری  و  افتخار  مايه  که  است  شکوهمندی  ميراث  تجلی گاه  امروز  به  تا  آن 
هست و همواره الگويی بود که در دوره های بعد از هخامنشی از آن تبعيت گرديده و با وجود سقوط 

اين فرمانروايی گسترده ميراث فرهنگی و هنری آنان پايدار ماند.

١ــ گستره قلمرو دولت هخامنشی را بيان کنيد.
٢ــ ويژگی های شاخص هنر هخامنشی را بيان کنيد.
٣ــ سهم ايرانی در شکل گيری هنر هخامنشی چه بود؟

٤ــ عالی ترين تجلی هنر در گستره وسيع تاريخ هنر ايران در چه قالبی ظهور 
يافته است؟

٥  ــ ويژگی  شاخص معماری هخامنشی چيست؟ انواع آن را معرفی کنيد.
توضيح  ديد؟  می توان  معابد  ساخت  از  آثاری  هخامنشی  دوران  از  آيا  ٦  ــ 

دهيد.
٧ــ مهمترين بناهای معماری عصر هخامنشی کدام اند؟ مثال بزنيد.

٨  ــ ويژگی های بنای پارسه را توضيح دهيد.
٩ــ رشد حجاری و نقش برجسته در عصر هخامنشی به چه دليل بود؟

١٠ــ ويژگی های نقش برجسته پلکان شرقی کاخ آپادانا را توضيح دهيد.
هخامنشی را با ذکر مثال  نوشتار در فرهنگ  ١١ــ جلوه های توجه به خط و 

بيان کنيد.
١٢ــ نمونه های شاخص در فلزکاری عصر هخامنشی کدامند؟

١٣ــ سفالگری عصر هخامنشی را توضيح دهيد.
١٤ــ مصاديق بارز هنر نساجی و بافندگی عصر هخامنشی را ذکر کنيد.

١٥ــ هنر نمايش در عصر هخامنشی در چه وضعيتی قرار داشت؟
١٦ــ مصاديق وجود موسيقی در عصر هخامنشی را بيان کنيد.

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ ظهور دولت اشکانی را توضيح دهد.

٢ــ مشخصات خط و زبان در عصر اشکانی را بيان کند.
٣ــ دوره های هنری در عصر اشکانی را توضيح دهد.

٤ــ ميراث هنری عصر اشکانی را توضيح  دهد.
٥  ــ بنيادهای شرقی هنر عصر اشکانی را بيان کند.

٦  ــ مهمترين دستاوردهای هنری دوره اشکانی را بيان کند.
٧ــ معماری در عصر اشکانی را توضيح دهد.

٨  ــ هنر حجاری و نقش برجسته در عصر اشکانی را توضيح دهد.
٩ــ آثار مهم فلزکاری در عصر اشکانی را شرح دهد.

١٠ــ نمودهای سفالگری در عصر اشکانی را توضيح دهد.
١١ــ نقاشی ديواری در عهد اشکانی را توضيح دهد.

١٢ــ شواهد وجود نمايش در عهد اشکانی را توضيح  دهد.
١٣ــ شواهد وجود موسيقی در عصر اشکانی را بيان کند.
١٤ــ جايگاه ادبيات حماسی در عصر اشکانی را بيان کند.

درس ششم

هنر و تمدن اشکانی
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هنر و تمدن اشکانی
با  محلی  دولت های  تشکيل  و  افول  دوران  از  گذر  از  پس  سرزمين  اين  تاريخ  از  دوره ای  در 
گرايشات يونانی يعنی در حدود سده سوم پ.م، پارت ها که از اقوام آريايی ساکن در شمال شرقی ايران 
بودند با تکيه بر روحيه جنگجويی و شجاع خود و نيز مهارتشان در سوارکاری و تيراندازی به تدريج 
قلمروهای  بزرگترين  از  يکی  و  کردند  تثبيت  را  خود  حکومت  و  شدند  حاکم  خود  هم جوار  مناطق  بر 
فرمانروايی جهان را به مدت ٥٠٠ سال تحت نام اولين حاکم اشکانی اداره کردند. آنان به جهت متصرفات 
گسترده شان سه پايتخت داشتند که به ترتيب شامل نيسا (در عشق آباد ترکمنستان)، صد دروازه (قومس) 
در جنوب دامغان و تيسفون در عراق می شد. زبان رايج آنان پهلوی اشکانی بود اما برای تجارت و 
حکومت  تثبيت  موجب  سو  يک  از  خود  امر  اين  که  می کردند  استفاده  يونانی  زبان  از  سياسی  روابط 

اشکانيان می شد و از جهت ديگر باعث نفوذ آئين مهرپرستی در تمدن يونان و روم گرديد.
اشکانيان به توسعه راه های قلمرو خود و امنيت و تجارت در اين مناطق همت گماشتند و پس 
از اقتدار کامل در حدود سيصد سال در حفظ سنت های ايران تالش کردند و از حدود نيم سده اول 
ميالدی رسم الخط ايرانی زبان پهلوی را جايگزين حروف يونانی کردند. اين امر موجب شد تا از اين 
زمان نفوذ گرايشات يونانی که اشکانيان به جهت مالحظات سياسی با آن تعارضی نداشتند، به تدريج در 
منطقه روبه  زوال رود. در نيمه دوم سده دوم ميالدی تجارت جاده ابريشم در قلمرو وسيع اشکانی رونق 

يافت که اين امر موجب تقويت تبادالت هنری و تعامل هنر به ويژه در مسير جاده ابريشم گرديد.
از مهمترين شهرهای اشکانی می توان به شيز (تخت سليمان)، دارابگرد، فيروزآباد، هاترا درميان 

رودان شمالی و نسا اشاره کرد.
اشکانيان به دليل برخورداری از روحيه ای نظامی، تأکيد زيادی بر هنر نداشتند اما با کاوش های 
به عمل آمده از نيسا و دورا اروپوس ( سوريه در کنار رود فرات) آثار مهمی از اشکانيان به دست آمده 

که پژوهشگران آن ها را به سه گروه مشخص تقسيم می کنند:
ابتدا آثار اقتباس شده و تقليدی از آثار پيشين شرقی، ايرانی و يونانی 

ـ هنر اشکانی که اوج هنر تلفيقی عناصر پيشين با ويژگی فرهنگی و هنری در سده اول پ.م  دومـ 
و بعد از آن به شمار می رود.

سوم ــ هنر دوره انحطاط که شامل آثار سده دوم ميالدی تا پايان عهد اشکانی هستند.
هرچند که اين حکومت طوالنی ترين دوران حکومتی ايران را تشکيل می دهد اما آثار پراکنده 
از  اما  باشيم.  نداشته  دوره  اين  هنر  از  درستی  تصوير  تا  شده  موجب  عصر  اين  نشده  کشف  شايد  و 
همين آثار اندک می توان ميراث هنری اشکانيان شامل گردش نرم و آزاد خطوط و نقش های تخيلی 
را مشاهده کرد. ويژگی هايی که پايه های هنر عالی دوره ساسانی را بنا نهادند و همچنان در هنر ايران 

جاری هستند.
برخالف آنچه که برخی هنر اشکانی را ملهم از هنر يونانی می دانند؛ هنر اشکانی ريشه در هنر 
مشرق زمين دارد. چرا که طرح ها و مايه های آئينی و روحانی، عالقه به ظرافت و ريزه کاری و پرداختن 
شرقی   منبع  است،  اشکانی  هنر  ويژگی های  از  که  نگاری  روبه رو  نمايش  شيوه  و  تزئين  و  جزئيات  به 
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از  دوره  اين  هنری  آثار  در  رايج  موضوعات  اين،  بر  افزون  دارد. 
جمله پيکره های انسانی، تقديم نذورات، مراسم جشن، شکار،قربانی 

ـ  ٦). و سوارکاری دليل ديگری بر اين مدعاست (شکل ١ـ
و  معماری  می توان  را  اشکانی  هنر  دستاورد  مهمترين 
شهرسازی به ويژه شهرسازی دايره ای و ابداع ايوان، گنبد، قوس و 
طاق گهواره ای به شمار آورد. در اين دوره تاالرهای ستون دار عصر 
به  دستيابی  به منظور  و  می دهند  دست  از  را  خود  اهميت  هخامنشی 
فضاهايی بزرگ، در ايوان ها ستون ها به صورت تزئينی (شبه ستون) به کار می روند و کاربرد اصلی خود 
را از دست می دهند.  حياط های باز مرکزی و ايوان های کم عرض از ويژگی  بناهای اين دوره است که 
بعدها الگوی ساخت بناهای چهار ايوانه عصر اسالمی قرار می  گيرند. بناهای دوره اشکانی عمدتاً در 
نمای بيرونی با اسلوب يونانی آراسته می شد اما در بخش داخلی شيوه ای شرقی و ايرانی داشت و اين 

نکته  ماهيتی تلفيقی به معماری اين آثار می داد (شکل ٢ــ٦).
عالوه بر کاخ هايی مانند کاخ نسا، کاخ سلوکيه، کاخ کنگاور، کاخ نيپور و کاخ و عمارت کوه 
و  سليمان  تخت  در  آذرگشنسب  آتشکده  مانند  آتشکده ها  به  بايد  عصر  اين  بناهای  ديگر  از  خواجه، 

معابدی چون معبد خورشيد در هاترا اشاره کرد (شکل ٣ــ٦).
تزئينات بناهای اشکانی شامل نقش برجسته و حجاری، گچ بری و نقاشی بوده که از اين ميان 
می توان به نقوش برجسته تنگ سروک (شکل ٤ــ٦)، گچ بری ها و نقاشی های کوه خواجه (شکل ٥  ــ٦) 

و حجاری و مجسمه سازی پالمير (شکل ٦  ــ٦)، اشاره کرد.

ـ  ٦  ــ نقش برجسته فلزی، طرح اسب سوار، دوره اشکانی شکل ١ـ

نسا، عشق  کاخ  نمای  طرح  ـ  ٦  ــ  ٢ـ شکل 
آباد، سده ٢ــ٣ پ.م

الحضر،  اشکانی،  کاخ  ـ  ٦  ــ  ٣ـ شکل 
عراق، سده دوم ميالدی

ـ  ٦  ــ نقش برجسته، تنگ سروک، نزديک بهبهان، حدود سال ٢٠٠ ميالدی شکل ٤ـ
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و  جام ها  شکل  که  به گونه ای  شده  ساخته  تلفيقی  شيوه ای  با  نيز  اشکانی  عصر  فلزی  ظروف 
ساغرها از تکوک های هخامنشی تقليد شده اما تزئينات آن ها به شيوه يونانی انجام شده و با عناصر هنر 
اشکانی کامل شده است (شکل ٧ــ٦). همچنين فنون فلزکاری عصر اشکانی در ابعادی گسترده تر را 
می توان در ساخت پيکره های مفرغی که همزمان با پيکره های سنگی رواج داشته مالحظه کرد (شکل 

٨   ــ٦). 
اين پيکره ها نشان از توانايی فن ريخته گری و مهارت هنرمندان مفرغ کار اشکانی دارد و دقت 
باالی آن ها در واقع نمايی در چهره و پوشاک را نشان می دهد. يکی از عوامل رشد فلزکاری در اين 
به کار  آن ها  ساخت  در  خاصی  مهارت  که  بود  لباس  تزئينات  و  جواهرات  به  نياز  و  سکه  ضرب  عصر 

می رفت (شکل ٩ــ٦ الف و ب).

ـ  ٦  ــ نقاشی ديواری، کوه خواجه،  شکل ٥  ـ
سيستان، دوره اشکانی

ـ  ٦  ــ نقش برجسته، پالمير، سوريه، مقبره   شکل ٦  ـ
زيرزمينی، ٢٢٠ ميالدی

مفرغی،  پيکره  ـ  ٦  ــ  ٨  ـ شکل 
منطقه شمی، خوزستان، سده ٢ ميالدی

نسای  عاجی،  جام  ـ  ٦  ــ  ٧ـ شکل 
باستانی (عشق آباد)، سده ٢ پ.م

ـ  ٦  ــ الف ــ سکه اشکانی ـ  ٦  ــ ب ــ جواهرات، هنر اشکانیشکل ٩ـ شکل ٩ـ
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داشت.  هنری  جنبه  کمتر  عادی  مردم  استفاده  و  روزمره  کاربرد  به دليل  اشکانی  سفالينه های 
خطی  مختلف  نقوش  و  تصاوير  با  که  است  سفالينی  تابوت های  عهد  اين  سفالگری  آثار  مهمترين 

کنده کاری، تزئين شده و سپس با لعاب پوشش يافته است (شکل ١٠ــ٦).

ـ  ٦  ــ تابوت سفالين، دوره اشکانی شکل ١٠ـ

ـ  ٦  ــ پيکره سنگی، الحضر (هاترا)،  شکل ١١ـ
عراق، سده ٢ ميالدی

دوره اشکانی تجلی نقاشی ديواری است که توانست نقش مهمی در تزئينات معماری اين عهد ايفا 
کند. مهمترين مراکز اين هنر کوه خواجه در سيستان و منطقه دورااروپوس در سوريه کنونی بوده اند. 
اين نقاشی ها دارای طرح هايی ساده و تزئينی، نقش گياهان، جانوران و انسان همراه با حرکت های آزاد 
را دربر می گيرد که با استفاده از رنگ های تخت و خطوط کناره  نمای سياه (قلمگيری) و نقوش خاص 

ايرانی چون گل نيلوفر، برگ کنگر، نقش نخلچه و … اجرا شده اند.
اشکانيان عالقه خاصی به نمايش و موسيقی از خود نشان می دادند به گونه ای که حتی تراژدی های 
اوريپيد نمايشنامه نويس يونانی در تيسفون اجرا می شده است. در کاخ  هاترا نقاب های نمايشی همراه 
با نقوش تزئينی به دست آمده که هر يک از آن ها نمايشگر شخصيت های نمايشی آن روزگار بوده اند 
(شکل ١١ــ٦). در اين عصر همچنين ادبيات حماسی و پهلوانی رشد کرد که معروفترين اثر به يادگار 

مانده از آن کتاب «خدای نامه» است که بعدها مايه اصلی شاهنامه فردوسی گرديد.
عالقه به نظامی گری يکی از داليل عالقه اشکانيان به موسيقی بود. آنان برای برانگيختن سربازان 
در ميادين جنگ از سازهايی شبيه شيپور، کرنا، سنج های برنجی و دهل های چرمی که گرداگرد آن را 
زنگوله هايی آويخته بودند استفاده می کردند. آن ها به غير از مراسم جنگ در جشن ها و مجالس سازهای 

بادی به همراه نی و سنتور می نواختند و نوازندگان و خوانندگان آن ها به «گوسان» معروف بوده اند.
هنر اشکانی ميراثی است که همراه با ديگر جنبه های فرهنگی اين عصر به دوره های بعد به ويژه 
ساسانيان انتقال يافت و توانست با شکوه و عظمت هنر ساسانی فراگيرتر شود. الزم به ذکر است هنر 

اشکانی عالوه بر عصر ساسانی بر هنر هند و بيزانس نيز تأثير مستقيم داشته و توسط آن ها ادامه يافت.
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١ــ بعد از دوران افول چگونه حکومت ايران به دست اقوام آريايی افتاد؟
٢ــ پايتخت های اشکانيان را نام ببريد.

٣ــ خط و زبان های رايج در عصر اشکانی را نام برده و بازتاب آن برجامعه آن 
عصر را توضيح دهيد.

٤ــ تأثير جاده ابريشم بر هنر اشکانی را توضيح دهيد.
٥  ــ هنر دوره اشکانی را به چند گروه می توان تقسيم کرد؟ توضيح دهيد.

٦  ــ ويژگی های کلی ميراث هنری اشکانيان را بيان کنيد.
٧ــ ريشه های هنر اشکانی را در کجا بايد جستجو کرد؟ توضيح دهيد.

٨  ــ مهمترين دستاوردهای هنری عصر اشکانی را بيان کنيد.

٩ــ شاخص های معماری در عصر اشکانی را توضيح دهيد.
معرفی  را  اشکانی  عصر  پيکرتراشی  و  برجسته کاری  نقش  از  نمونه ای  ١٠ــ 

کنيد.
١١ــ آثار بجا مانده از فلزکاری عصر اشکانی را بيان کنيد.

١٢ــ انواع سفالينه های رايج در عصر اشکانی را توضيح دهيد.
١٣ــ جايگاه نقاشی ديواری در عصر اشکانی را بيان کرده و نمونه هايی از آن 

ذکر کنيد.
١٤ــ وضعيت نمايش در عهد اشکانی را شرح دهيد.

١٥ــ موسيقی در عهد اشکانی چه کاربردهايی داشت و سازهای رايج در آن 
چه بودند؟

١٦ــ اهميت اثر خدای نامه را بيان کنيد.

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ چگونگی ظهور و سقوط دولت ساسانی را بيان کند.

٢ــ ويژگی و ماهيت هنر ساسانی را تشريح کند.
٣ــ معماری در عصر ساسانی را توضيح دهد.

٤ــ حجاری و پيکرتراشی در عصر ساسانی را توضيح دهد.
٥  ــ بارزترين نمودهای نقاشی در عصر ساسانی را توضيح دهد.

٦  ــ ويژگی پارچه های عصر ساسانی را شرح دهد.
٧ــ معروفترين قالی ايرانی در عصر ساسانی را نام ببرد.

٨   ــ وضعيت سفالگری در عصر ساسانی را توضيح دهد.
٩ــ نمونه های مهم فلزکاری در عصر ساسانی را شرح دهد.

١٠ــ شاخص های موسيقی در عهد ساسانی را توضيح دهد.
١١ــ ويژگی های هنر نمايش در عصر ساسانی را بيان کند.
١٢ــ شاخص های ادبيات  در عصر ساسانی را بيان کند.

درس هفتم

هنر و تمدن ساسانی
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هنر و تمدن ساسانی
در سده سوم ميالدی گروهی از طوايف ايرانی که در منطقه فارس می زيستند، توانستند قدرت 
سياسی و مذهبی ايران را به دست آورده و دولت مستقلی بنا نهند. اساس تفکر آنان بر بنياد اصالت 
فرهنگی و هنری گذشته استوار بود که افزون بر حفظ آن تأکيد بر احيای مجدد آن داشتند. آنان به 
مختلف  اقوام  متشکل  و  معنوی  نيروی  به عنوان  ــ  هخامنشی  دوران  فرهنگ  و  زرتشت  آئين  مدد 
ـ توانستند سازمان دهی سياسی، لشکری و مذهبی جديدی را پديد آورند که بيش از چهارصد  ايرانی ـ

سال (٦٥١  ــ٢٢٦ م.) دوام يافت. 
در انتهای اين عصر، عواملی نظير تسلط موبدان بر تمامی امور زندگی مردم و نارضايتی آنان از 
اين امر، شورش های داخلی و کشتار مانويان و مزدکيان، اختالفات درباری و خاندان سلطنتی، وجود 
شعارهای رهايی بخش، برابری و عدالت و همچنين تضعيف قدرت نظامی به دليل مقاومت های طوالنی 

در برابر دشمنان خارجی موجب سقوط ساسانيان شد.
ساسانيان در عصر خود هنری درباری را پديد آوردند که نگرشی مذهبی بر آن حاکم بود. آنان 
از يک سو دنباله رو سنت های کهن هنری ايران، هخامنشيان و پارتيان بودند و از ديگر سو در مسير 
جريان های هنری شرق و غرب قرار داشتند اما از اين ميان به هويت و سبک ويژه خود دست يافتند و به 

جريانی تأثيرگذار و الهام بخش در عصر خود تبديل شدند که حتی بعدها مورد تقليد قرار می گرفت.
ساسانيان سبک معماری اشکانی را دنبال کردند و ضمن ايجاد تحول در اين شيوه، به ويژه در 
نشان  قبل  دوره های  به  نسبت  را  خود  برتری  ستون  بدون  وسيع  تاالرهای  و  گنبد دار  بناهای  ساختن 
دادند. آنان از نقشه های مستطيل شکل استفاده کردند و مصالح اصلی آن ها سنگ، قلوه سنگ، گل 

و خشت بود.
از مهمترين بناهايی که از عصر ساسانيان به جای مانده می توان به طاق کسری (ايوان مدائن)، 
کاخ کيش و کاخ تيسفون با گچبری های زيبا و کف موزائيک کاری شده اشاره کرد که دارای اهميت 

تاريخی می باشد (شکل ١ــ٧).

کسری)،  (طاق  مدائن  ايوان  ١ــ٧ــ  شکل 
از  شده  بازسازی  (طرح  ساسانی  دوره  بغداد،  نزديک 

کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)
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و  کاروانسرا  پل،  ايجاد  معماری،  و  شهرسازی  اصول  جديد  ابتکارات  محققين  از  بسياری 
گوش  چهار  در  گوشواره  از  استفاده  همچنين  ٢ــ٧).  داده اند (شکل  نسبت  ساسانيان  به  را  آتشکده 
بنا به منظور ايجاد گنبد بود که برای اولين بار در معماری ساسانی کاخ تيسفون ظاهر شد که بعدها در 
دوره اسالمی مورد توجه قرار گرفت. نقشه و طرح کاخ بيشاپور به شکل چليپايی (صليبی شکل) نيز از 
ابداعات معماری اين دوره است که بنيان اصلی نقشه آتشکده ها و زمينه ساز سبک چهار ايوانی دوره 

اسالمی می شود (شکل ٣ــ٧ الف و ب).

شکل ٢ــ٧ــ الگوی شهرسازی، فيروزآباد، دوره اشکانی ــ ساسانی، (طرح بازسازی شده)، نيمه نخستين سده سوم ميالدی

شکل ٣ــ٧ــ ب ــ بيشاپور، منظره هوايی شهر (نيمه دوم سده سوم ميالدی)شکل ٣ــ٧ــ الف ــ بيشاپور نزديک کازرون(فارس) نمونه تاالر بزرگ کاخ
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آتشگاه و آتشکده، مکان تشريفات مذهبی و نيايشی زردشتيان است که در دوره هخامنشی به 
چهار  ورودی و  چهار  با  ساختمانی  به صورت  ساسانی  دوره  در  سرگشاده (آتشگاه) و  آزاد و  فضای 
در  آذرفرنبع  آتشکده  مکان ها،  اين  مهمترين  از  ٤ــ٧).  می شد (شکل  ساخته  گنبد (آتشکده)  و  طاقی 

فارس، آتشکده آذرگشنسب در آذربايجان و آتشکده آذربرزين مهر در خراسان است.

جمله  از  موضوعاتی  با  که  است  ساسانی  دوره  معماری  مهم  تزئينات  از  موزائيک  و  گچبری 
طرح های گياهی، پرندگان، جانوران و صحنه های انسانی اجرا می شده است. اين شيوه تزئينات پوشش 

مناسبی برای معماری خشن آجری يا قلوه سنگی بوده است (شکل ٥  ــ٧).
ساسانی           هنرمندان  و  آمد  پديد  حجاری  از  جديدی  سبک  و  شيوه  همچنين  ساسانی  دوره  در 
نقش  برجسته های باشکوه و عظيمی بر روی صخره ها بوجود آوردند. بخش عمده اين آثار در فارس يعنی 
مرکز اصلی ساسانی بوجود آمد و طرح آن ها شامل صحنه های تشريفاتی، اعطای منصب، فتح و غلبه بر 
دشمن، شکار و … بود (شکل ٦  ــ٧). همه اين نقش برجسته ها دارای ترکيب بندی کامالً حساب شده در 

چهار چوب مشخص و متقارن هستند که با نوعی گرايش به واقع گرايی، دارای ارزش تاريخی اند.

شکل ٤ــ٧ــ بيشاپورنزديک کازرون(فارس)، آتشکده، نيمه دوم سده سوم ميالدی

شکل ٥  ــ٧ــ بيشاپور، موزائيک کاری 
کف ايوان، نيمه دوم سده سوم ميالدی

شکل ٦  ــ٧ــ نقش برجسته پيروزی شاپور بر 
والرين (امپراتور روم)، نقش رستم، دوره ساسانی
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از نمونه های خاص پيکرسازی ساسانی می توان به مجسمه شاپور اول با ابعادی سه برابر قامت 
انسان اشاره کرد که بر ستون سنگی طبيعی در ورودی غاری تراشيده شده است (شکل ٧ــ٧).

بارزترين نمودهای نقاشی دوره ساسانی را می توان در سنت تصويرسازی مانوی، ديوارنگاری ها 
و روايت های نقل شده از آن دوره جستجو کرد. سنن تصويرسازی مانويان در کتاب دينی آن ها به نام 
طرح های  و  بوته ای  و  گل  حاشيه های  شامل  آن  تذهيب کاری های  که  يافته  ظهور  ارژنگ  يا  ارتنگ 
هندسی و انتزاعی همراه با نقاشی های پيکره های انسانی و پرندگان است که زمينه ساز سنت کتاب آرايی 

در دوره های بعد به ويژه دوران اسالمی می باشد (شکل ٨   ــ٧).

شاخص مهم ديگر نقاشی ساسانی را می توان در ديوارنگاری های باقيمانده از اين عصر مانند 
کاخ تيسفون، پنج کنت سمرقند (شکل ٩ــ٧) و صحنه شکارگاهی شوش مشاهده کرد (شکل ١٠ــ٧). 
در  نقاشی  از  فردی  به  منحصر  نمونه های  عهد  اين  در  که  است  آن  از  حاکی  روايات  اين ها  بر  افزون 

سالنامه ها وجود داشته که چهره فرمانروايان ساسانی را در آن به تصوير می کشيدند.

چوگان،  تنگ  شاپور،  پيکره  ٧ــ٧ــ  شکل 
بيشاپور، سده سوم ميالدی

شکل ٨  ــ٧ــ برگی از ارژنگ،تورفان(جنوب مغولستان)، هنر مانوی، سده سوم هجری

شکل ٩ــ٧ــ پنج کنت، آسيای ميانه(تاجيکستان)، ضيافت، سده ٨  ــ٧ ميالدی، به تأثير از هنر ساسانی
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سنت نقاشی ساسانی همچنان پايدار ماند و الهام بخش هنرمندان دوران بعد از خود قرار گرفت که 
از اين ميان تأثير بارز آن را می توان در ديوارنگاری های کاخ صفوی مشاهده کرد.

نقاط  در  نساجی  کارگاه های  و  داشت  توجهی  قابل  پيشرفت  ساسانيان  زمان  در  پارچه  توليد 
مختلفی چون بيشاپور، شوشتر و جندی شاپور داير بود. جنس، طرح و رنگ در بافته های ساسانی 
شهرتی جهانی داشت و ظرافت و طرح های متنوع پارچه های زربفت به حدی بود که مورد تقليد ديگر 
ملل قرار می گرفت. امروزه بسياری از اين منسوجات به صورت پراکنده در موزه ها وجود دارد. اين 
پارچه ها بيشتر به صورت دو رنگ يا پنج رنگ بافته می شد و با تصاوير حيوانات و پرندگان خيالی و 
واقعی همراه با اشکال دايره و بيضی و به شکل مرواريدی تزئين می شد (شکل ١١ــ٧). جنس آن ها از 
پشم، ابريشم، پنبه و کتان بوده و با عرض زياد بافته می شدند. از ديگر بافته های اين عهد می توان به قالی 

شکل ١١ــ٧ــ پارچه با نقش سيمرغ، 
سده ٧ ميالدی، دوره ساسانی

شوش،  شکارگاهی،  صحنه  ١٠ــ٧ــ  شکل 
نقاشی ديواری، سده ٤ ميالدی، دوره ساسانی
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معروف به «بهارستان» يا «چهارفصل» در کاخ تيسفون اشاره کرد که بنا به روايات تاريخی از ابريشم، 
گالبتون و تارهای زرين و سيمين به همراه جواهرات رنگارنگ بافته و تزئين شده بود.

فلزی  ظروف  به  توجه اصلی  چرا که  نداشت  چشمگيری  پيشرفت  ساسانی  عهد  در  سفالگری 
مورد  روزمره  احتياجات  رفع  به منظور  که  می شد  ظروفی  به  محدود  سفالگری  و  بود  سيمين  و  زرين 
استفاده طبقه عوام بوده است. از آثار به دست آمده چنين برمی آيد که سفالگری اين عهد ادامه دهنده 
سنت سفالگری در عهد اشکانی است. تزئينات اين سفالينه ها متأثر از آثار فلزی و به شکل کنده کاری 
و قالب زنی نقش های گياهی، هندسی و گاه نوشتاری (به خط پهلوی) بوده که همگی به رنگ های آبی 

و سبز فيروزه ای لعاب کاری می شدند (شکل ١٢ــ٧).
مهمترين مراکز اين سفال های مکشوفه بيشاپور، کنگاور، سيراف، تورنگ تپه، تخت سليمان، 
بسياری  رونق  ساسانی  عهد  در  شيشه سازی  سفال گری،  برخالف  است.  بوده  گرگان  دشت  و  کرمان 
از  استفاده  در  به ويژه  آنان  بودند.  برخوردار  توجهی  قابل  مهارت  از  ساسانی  شيشه سازان  و  داشت 

تزئينات و تراش شيشه با چرخ شيشه بری استاد بوده اند (شکل ١٣ــ٧).
ساخت ظروف زرين و سيمين در دوره ساسانی از اهميت ويژه ای برخوردار بوده و پيشرفت 
زيادی در آن صورت گرفته است. اين ظروف از جنبه شکل و شيوه و نقش قابل بررسی است. شيوه 
اجرايی اين آثار شامل چکش کاری، ريخته گری، طالکوب و آستردادن ظروف نقره باورق طاليی است 
(شکل ١٤ــ٧ الف و ب). از ديگر آثار مهم فلزی در اين عهد، سکه ها هستند که با مهارت فنی و هنری 
ارزش  سکه  ضرب  افزايش  ضرورت  و  تجارت  و  بازرگانی  توسعه  به دليل  اما  می شدند.  توليد  بااليی 
هنری آن ها کاسته شد. بر روی اين سکه ها در يک رو نقش هايی از پادشاهان ساسانی و در روی ديگر 

شکل ١٢ــ٧ــ سفال ساسانی

شکل ١٣ــ٧ــ جام خسرو (تاس سليمان)، سده 
٦ ميالدی، دوره ساسانی

شکل ١٤ــ٧ــ ب ــ تنگ فلزی، سده ٧ــ٦ ميالدی، دوره ساسانیشکل ١٤ــ٧ــ الف ــ ظرف فلزی، سده ٧ــ٦ ميالدی دوره ساسانی
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تصويری از بناهای مقدس همراه با عبارتی به خط پهلوی ضرب می شد. ظرافت، دقت و برجستگی 
جزئيات در اين آثار به حدی است که باستان شناسان آن را يکی از معتبرترين اسناد شناخت هنر ساسانی 

می دانند (شکل ١٥ــ٧).
آنچه امروزه به عنوان موسيقی ملی ايران شناخته می شود ريشه در هنر دوره ساسانی دارد. در 
اين دوره به ويژه در عهد خسروپرويز موسيقی دانان بزرگی چون سرکش، باربد، نکيسا، بامشاد، رامتين، 
دستگاه های  اختراع  انتساب  به دليل  نکيسا  و  باربد  بين  اين  از  که  داشتند  حضور  ارچنگی  و  آزاد 
نوای  هفت  قالب  در  را  ايرانی  موسيقی  آنان  برخوردارند.  بيشتری  شهرت  از  آنان  به  ايرانی  موسيقی 
خسروانی، سی لحن و ٣٦٠ دستان يا آهنگ که براساس ايام هفته، ماه و روزهای سال تنظيم شده بود؛ 

ترتيب دادند.
سازهای شناخته شده دوره ساسانی شامل عود، بربط، چنگ، غيژک، رباب، نامی، شيپور و 
سينه  به  سينه  الگوهای  شکل  به  توانست  ايرانی  موسيقی  سنت  است.  بوده  ضربی  کوچک  ساز  چند 
نام  به  اوستا  از  بخشی  قديم،  روزگاران  از  بازمانده  سروده  قديمی ترين  شود.  منتقل  بعد  دوره های  به 

«گات ها» است که از نظر شعری و موسيقايی از اهميت ويژه ای برخوردار است. 
نمايش نيز ريشه در آئين ها، جشن ها، اساطير و گونه های ادبی دارد. به همين علت وجود مراسم 
سرودهای  اجرای  با  همراه  که  دارد  متفاوتی  نمايش های  وجود  بر  داللت  ساسانی  دوره  در  تشريفاتی 
مذهبی و در جشن ها اجرا می شده است. آثار بسياری از اين دوره در قالب نمايش های سنتی تا عصر 
حاضر برجای مانده است که از اين ميان می توان به آئين های ستايش، قوالی، سوگ سياوش، آتش 

افروزی و خرده نمايش ها اشاره کرد.
همچنين ادبيات ساسانی در کنار آثار دينی و مذهبی رشد کرد. بسياری از ساختارهای ادبی 
نمونه های  مانده است. از  يادگار  همچنان به  دوران  آسيب های  اجتماعی و  وجود اوضاع  با  ساسانی 
شاخص اين عهد می توان به اوستا، دينکرت، بندهشن، ارداف ويرانامک، ماتيکان هزاردستان و يادگار 

زريران اشاره کرد که همگی گويای افکار فلسفی و دينی و شيوه نگرش در اين عهدند.

١ــ اساس فکری حکومت ساسانی بر چه چيز استوار بود و ظهور آن چگونه 
ميسر شد؟

٢ــ داليل سقوط دولت ساسانی را بيان کنيد.
٣ــ ويژگی های کلی و ماهيت هنر ساسانی را بيان کنيد.

٤ــ ويژگی آثار معماری در عصر ساسانی چه بود و در اين حوزه به چه ابداعاتی 
نائل آمدند؟

شکل ١٥ــ٧ــ سکه نقره ای، دوره يزدگرد، 
سده هفتم ميالدی

پرسش
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٥  ــ ساخت آتشکده ها در عصر ساسانی چه تفاوتی با دوران قبلی داشت؟
٦  ــ مهمترين تزئينات معماری در عصر ساسانی کدامند؟

٧ــ ويژگی حجاری های عصر ساسانی را بيان کنيد.
٨  ــ نمونه خاص پيکر تراشی در عصر ساسانی کدام است؟

٩ــ بارزترين نمودهای نقاشی عصر ساسانی کدامند و چه تأثيری بر دوران بعد 
از خود گذاشتند؟

١٠ــ مراکز عمده توليد پارچه در عصر ساسانی در کدام مناطق بوده است؟
١١ــ ويژگی پارچه های عصر ساسانی را بيان کنيد.

١٢ــ سفالگری در عصر ساسانی از چه موقعيتی برخوردار بود؟ چرا؟
١٣ــ ويژگی سفالينه های ساسانی را توضيح دهيد.

١٤ــ تزئينات آثار شيشه ای (آبگينه) در عصر ساسانی چگونه بود؟
١٥ــ شکل و نقش در ظروف زرين و سيمين عصر ساسانی را توضيح دهيد.

١٦ــ علت اهميت سکه های عصر ساسانی را بيان کنيد.
شهرت  علت  و  بودند  کسانی  چه  ساسانی  عصر  موسيقيدانان  معروفترين  ١٧ــ 

آن ها در چيست؟
توضيح  را  ساسانی  عصر  در  ايرانی  موسيقی  قالب های  شکل گيری  ١٨ــ 

دهيد. 
چه  به  و  بوده  برخوردار  جايگاهی  چه  از  ساسانی  عصر  در  نمايش  ١٩ــ 

شکل هايی اجرا می شده است؟
٢٠ــ عامل رشد ادبيات در عصر ساسانی چه بود؟ نمودهای شاخص ادبی اين 

عصر را نام ببريد.


