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درس سيزدهم

هنر و تمدن ايران در سده دوازدهم و سيزدهم هجری

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ وضعيت هنر و تمدن ايران در دورٔه افشاری را بيان کند.

٢ــ تأثير پذيری هنر دورٔه زنديه از دوران قبل را شرح دهد.
٣ــ ويژگی مکتب زنديه در هنر ايران را توضيح دهد.

٤ــ موضوع نقاشی های مکتب زنديه را بيان کند.
٥  ــ زمينه های بروز هنر دورٔه قاجار را نام ببرد.

٦  ــ تأثيرپذيری هنر ايران از غرب در دورٔه قاجار بيان کند.
٧ــ تحوالت خوشنويسی در دورٔه زند و قاجار را شرح دهد.

هنر و تمدن ايران در سده دوازدهم و سيزدهم هجری
در سده های دوازدهم و سيزدهم هجری دولت های متفاوتی پس از انقراض صفويان با خاتمه 
دادن به هرج و مرج داخلی و فروپاشی اقتدار مرکزی در ايران شکل می گيرد. در اين دوره دولت های 
محلی به مرور به قدرت رسيدند که می توان به دولت افشاريه، زنديه و قاجاريه اشاره کرد. در ابتدای اين 
دوره بيشترين تالش برای بازپس گيری سرزمين های اشغالی و کشورگشايی گذشت. اما جريان هنری 

همچنان با تأثيرپذيری از روند فرنگی سازی و حفظ ارزش های سنتی در هنر ايران ادامه داشت.
در دوره افشاريه با توجه به تداوم سنت فرنگی سازی دوران صفويه نمونه هايی از آثار هنرمندانی 
که همچنان در اين دوره زندگی می کردند ادامه يافت (شکل ١ــ١٣ الف و ب). محل حکمرانی، نادر 
شد (شکل  ساخته  هندی  معماری  از  تأثيرپذيری  با  نيز  دوره  اين  در  معماری  مشخص  نمونه  به عنوان 

٢ــ١٣). 
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در دورهٔ زنديه ابتدا آرامش نسبی برقرار شد و نوعی هنر به عنوان «مکتب زند» يا «مکتب گل» در 
شيراز پديد آمد که بيشترين توجه به نقاشی های گل و مرغ و نقاشی زيرالکی می شد و ميراث اين هنر توسط 
زنديه به عنوان تحولی که از دوران صفويه آغاز و به هنر قاجاريه انتقال يافت شناخته می شود. بنابراين 
زنديه با حفظ ميراث هنری دوره صفويه با وجود اندک زمان حضور اين سلسله توانست ويژگی های 

شکل ١ــ١٣ــ الف ــ نادرشاه افشار، اثر علی بن عبدالبيگ علی 
قلی جبه دار

شکل ١ــ١٣ــ ب ــ تصويری از کتاب تاريخ جهانگشای نادری (جنگ نادر با 
اشرف افغان)، ١١٧١ هـ

شکل ٢ــ١٣ــ کالت نادری،دورۀ 
افشاريه، خراسان
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زمينه  در  که  آورد  پديد  هنر  در  را  خاصی  و  فرد  به  منحصر 
نقاشی، معماری و ديگر هنرها شاخص باشد (شکل ٣ــ١٣).

نقاشی های دورٔه زنديه که به «مکتب گل» شهرت يافته 
در بردارنده جنبه های مختلف با موضوعات متنوع و همچنين 
بزرگ،  ابعاد  با  روغنی  و  رنگ  نقاشی های  دربردارنده 
نقاشی های الکی و روغنی و گل و مرغ می باشد (شکل ٤ــ١٣ 
الف وب). تحول اساسی در اين دوره را بيشتر می توان در 
شيوه های جديد هنری به ويژه نقاشی بر اشياِء مختلف از جمله 

قاب آينه، صندوقچه های جواهر و … ديد (شکل ٥  ــ١٣).

در دوره قاجاريه که دوران نسبتاً طوالنی تری در اين دوره را به خود 
اختصاص داده در ابتدا نوعی گرايش سنتی همراه با بزرگ نمايی ارزش های 
باستانی ديده می شود. هنر اين دوره برخوردار از سنت انتقالی ميراث هنری 
صفويه از طريق زنديه است. از اين رو اين هنر را بيشتر به عنوان زند و قاجار 
می شناسند. اما به طور کلی جريان های هنری در دوره قاجاريه با گرايشات 
متعددی به وجود آمد که همان طور که اشاره شد ابتدای آن به عنوان هنر زند 
و قاجار می شناسند. اين گرايش هنری همچنان با حفظ و نگهداری ميراث 
شامل  هنر  اين  می گرايد.  زوال  به  مرور  به  که  است  زنديه  و  صفويه  هنری 
نقاشی های ديواری، تک نسخه ها، نقاشی های الکی روغنی و پشت شيشه و 

نقش برجسته های سنگی و ساخت بناها و کاخ های متعدد است.

شکل ٣ــ١٣ــ ارگ کريمخان

شکل ٤ــ١٣ــ نقاشی رنگ و روغن از چهره کريمخان زند

شکل ٥  ــ١٣ــ قاب آينه، نقاشی الکی روغنی

بالف
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شکوه  و  جالل  به  گرايش  و  معماری  فضای  با  دوره  اين  در  نقاشی  و  نگارگری  شيوه 
را  دوره  اين  نقاشی  در  فرنگی سازی  و  غربی  هنر  به  گرايش  است.  هماهنگ  بسيار  ظاهری 
ـ ١٣). تلفيق  می توان تنها در منظره هايی ديد که زمينه نقاشی ها را در برگرفته است (شکل ٦ ـ

نقاشی و معماری به ويژه در کاشی کاری بناها به خوبی قابل مشاهده است (شکل ٧ــ١٣).
پس از تأسيس مدرسه دارالفنون و دارالصنايع به عنوان اولين مرکز دولتی آموزشی هنری 
نوعی گرايش کامل به هنر اروپايی به وجود می آيد و تمايل به هنر اشرافی و درباری به اينگونه 
آثار روزبه روز بيشتر می شود و تمايالت هنر اروپايی بيشتر در منظره سازی و صورت سازی و 
دور شدن از نگارگری ايران ديده می شود (شکل ٨  ــ١٣). تحوالت معماری در اين دوره نيز 

مانند نقاشی با تلفيق عناصر سنتی و شکل ظاهری معماری اروپايی می باشد (شکل ٩ــ١٣).

خوشنويسی اين دوره که بيشتر به شيوه نستعليق می باشد به دليل کاربردهای جديد هنری 
به شکل سياه مشق (شکل ١٠ــ١٣) و يا نوعی نگارش مناسب برای چاپ سنگی است (شکل 

١١ــ١٣).

(پيکرنگاری)  نگاری  شمايل  ٦  ــ١٣ــ  شکل 
فتحعلی شاه

شکل ٧ــ١٣ــ کاشيکاری قاجاری

شکل ٩ــ١٣ــ عمارت قاجاریشکل ٨   ــ١٣ــ چهره ناصرالدين شاه

شکل ١٠ــ١٣ــ سياه مشق
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به دليل توجه مردم به آثار هنری نوعی گرايش مردمی نيز در 
سنگی،  چاپ  آثار  در  می توان  که  می خورد  چشم  به  دوره  اين  هنر 
کتاب آرايی، پرده های قلمکار، نقوش کاشيکاری و نقاشی ديواری 

در مکان های عمومی و مذهبی ديد (شکل ١٢ــ١٣).

شکل ١٢ــ١٣ــ الف ــ برگی از کتاب هزار و يک شب، 
صنيع الملک، دورۀ قاجاريه

شکل ١١ــ١٣ــ چاپ سنگی، کتاب عجايب المخلوقات

شکل ١٢ــ١٣ــ ب ــ کاشيکاری دورۀ قاجاری
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ارتباط روزافزون با غرب و حضور انديشمندان ايرانی در اين دوره که با فرهنگ اروپايی 
آشنا شده بودند باعث شد که زمينه مناسبی برای شکل گيری و کاربرد رسانه های جديدی از جمله 
ايجاد روزنامه و مطبوعات، عکاسی و حتی سينما را به وجود آورد. هر چند تمايل به استفاده از 
عکاسی که بسيار سريع گسترش يافت خود باعث ايجاد رکودی در فرايند نقاشی شد. اين روند 
و  تجدد  سمت  به  بيشتری  تحول  اجتماعی  و  فرهنگی  زمينه های  از  بسياری  که  شد  باعث  سريع 

نوگرايی بيابد (شکل ١٣ــ١٣ الف و ب).

همزمان با شکل گيری انقالب مشروطه نوعی گرايش به سمت هنرهايی با زمينه های سنتی 
و  شمايل سازی  برای  بدل)  پشت  (نقاشی  شيشه  پشت  نقاشی  به عنوان  عاميانه  حتی  و  مذهبی  و 

مصورسازی قصه های مذهبی به وجود آمد (شکل ١٤ــ١٣).
با  که  است  (خيالی سازی)  قهوه خانه ای  نقاشی  شکل گيری  زمينه  اين  در  ديگر  رويکرد 
گرايش به مضامين مذهبی و حماسی در شکل های مختلف پرده ای، نقاشی و نقاشی ديواری در 
مکان های عمومی شکل گرفته است. اين نوع نقاشی به روش رنگ و روغن و با بيان چند واقعه 

در کنار يکديگر در مفهومی داستان گونه ارائه می شد (شکل ١٥ــ١٣).
آخرين گرايش هنری دوره قاجاريه شکل گيری هنر آکادمی و رسمی است که با تأسيس 
با  ايرانی  نقاشی  نوعی  هنر  نوع  اين  گرفت.  شکل  کمال الملک  همت  به  مستظرفه  صنايع  مدرسه 
مکان هايی  از  چشم اندازهايی  با  همراه  شاعرانه  و  رمانتيک  شبه  غرب،  کالسيک  هنر  گرايشات 

واقعی است که بيان کننده هنر رسمی است (شکل ١٦ــ١٣). 

شکل ١٤ــ١٣ــ نقاشی پشت شيشه، دوره قاجاريه

شکل ١٣ــ١٣ــ عکاسی دوره قاجاريه

بالف
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١ــ وضعيت هنر و تمدن در دورٔه افشاری را بيان کنيد.
٢ــ هنر دورٔه زنديه چه تأثيری از دوران قبل گرفت؟

٣ــ مکتب گل زنديه را معرفی کرده و بستر بروز آن را بيان کنيد.
٤ــ رويکرد تازه خوشنويسی در دورٔه قاجار را بيان کنيد.

٥  ــ هنر دورٔه قاجار در چه بسترهايی بروز پيدا کرد؟
٦  ــ تأثيرات هنر غرب بر هنر ايران در دورٔه قاجار را شرح دهيد.

٧ــ خيالی سازی در چه دوره ای در ايران رواج يافت و چه مضامينی را شامل 
می شد؟

٨   ــ کمال الملک که بود و چه تأثيری در هنر دورٔه قاجار گذاشت؟

شکل ١٦ــ١٣ــ حوض خانه، کمال الملک، رنگ و روغن روی بوم شکل ١٥ــ١٣ــ نقاشی قهوه خانه ای

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ گرايش های عمده هنری دورٔه معاصر را نام ببرد.

٢ــ تأثير فعاليت های باستان شناسی بر هنر دوران معاصر را بيان کند.
٣ــ تأثير تمايل به باستان گرايی بر هنر دورٔه معاصر را شرح دهد.

شرح  معاصر  دورٔه  هنر  بر  را  دانشگاهی  هنری  فعاليت های  تأسيس  تأثير  ٤ــ 
دهد.

٥  ــ عوامل بازگشت به هنر سنتی در دورٔه معاصر را معرفی کند.
٦  ــ مکتب سقاخانه ای را در هنر دورٔه معاصر معرفی کند.

٧ــ مضامين هنر دورٔه انقالب اسالمی را بيان کند.

درس چهاردهم

هنر دوره معاصر ايران

هنر دوره معاصر ايران
و  غرب  هنر  از  تأثيرپذيری  با  همزمان  ايران  اجتماعی  و  فرهنگی  شرايط  قاجاريه  دولت  از  پس 
گرايشات ايرانی همچنان به حيات خود ادامه می دهد. اين  دوره که می توان آن را دوره معاصر ناميد حدود 

يک سده را به خود اختصاص می دهد که در آن شاهد تحوالت سياسی، اجتماعی و فرهنگی هستيم.
در اين  دوره تمايالت و گرايشات متفاوتی به طور همزمان با گرايش هنر رسمی و مردمی که در نهايت 
به سمت مذهب گرايی و وحدت کامل تبديل می شود پديد می آيد. عمده اين گرايشات را می توان با يک 

تقسيم بندی کلی در مسير گرايشات باستان گرايی، ملی گرايی، سنت گرايی و مذهب گرايی تقسيم کرد.
دوره اول بين سال های ١٣٢٠ــ١٣٠٠شمسی همگام با  دوره اوج فعاليت های باستان شناسی 
ايران شکل می گيرد که در آن گروه های مختلف اقدام به فعاليت های حفاری در مناطق باستانی ايران 
می کنند. اين تمايل به باستان شناسی که از اواخر دوره قاجاريه شروع شده بود باعث شد تا متخصصان 
اروپايی همگام با رويکرد حکومت های وقت وارد ايران شوند و با وجود اين که عمده آنان معمار هم 
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بودند اما به لحاظ رويکرد باستان شناسی سعی داشتند تا طرح های معماری خود را به شيوه باستانی 
بسازند (شکل ١ــ١٤).

در اين دوره تحوالت علمی نيز با رويکرد جديد و تأسيس دانشگاه در ايران صورت می پذيرد 
(شکل ٢ــ١٤) و سعی می شود تا جلوه هايی تازه در معرفی بزرگان ادب فارسی پديد آيد و آرامگاه های 
باشکوهی از فردوسی، سعدی و حافظ ساخته شود (شکل ٣ــ١٤ الف و ب و ج). در زمينه نقاشی و 
نگارگری نيز تحول بنيادينی شکل می گيرد و مدرسه صنايع مستظرفه به دو بخش هنرستان کمال الملک 

شکل ١ــ١٤ــ سر در موزه ملی ايران، تهران، آندره گدار

شکل ٢ــ١٤ــ سردر دانشگاه تهران
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هنرستان  قالب  در  ديگری  و  ٤ــ١٤)  (شکل  رسمی  و  کالسيک  و  طبيعت گرايی  نقاشی  به  گرايش  با 
هنرهای سنتی يا صنايع قديمه است که حاصل آن شکل گيری نگارگری معاصر است (شکل ٥  ــ١٤).

شکل ٣ــ١٤

ج ــ حافظيه، شيراز،آندره گدارب ــ سعديه، شيراز، آندره گدارالف ــ مقبره فردوسی،توس، مشهد، آندره گدار

شده  احياء  هنر  نوعی  ايرانی  کهن  ميراث های  معرفی  ضمن  تا  شد  باعث  باستان گرايی  به  تمايل 
گذشتگان پديد آيد اما به لحاظ گرايش روزافزون به غرب گرايی اين نوع تمايالت به مراکز خصوصی و يا 
تحت حمايت دولتی برای کاربردهای خاص و يا حتی انزواطلبانه ای تبديل شود. در پايان اين دوره هنر 
اروپايی و شيوه های نوين آموزش هنر غلبه کرده و حاصل آن به وجود آمدن هنرکده هنرهای زيبا شد.

شکل ٤ــ١٤ــ منظره، علی محمد حيدريان، رنگ روغن روی بوم
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هنرکده  فعاليت  با  همزمان  می باشد  شمسی   ١٣٢٠ ١٣٤٠ــ  سال های  فاصل  حد  که  دوم  دوره 
زمان  اين  در  است.  معماری  و  پيکرتراشی  نقاشی،  رشته  سه  در  نوين  آموزش های  و  زيبا  هنرهای 
و  (مدرنيسم)  نوگرايی  از  جديدی  موج  کشور  از  خارج  در  ايرانی  هنر  کردگان  تحصيل  بازگشت  با 
تالش  دوره  اين  در  می آيد.  به وجود  موارد  برخی  در  ملی  رويکرد  نوعی  پذيرش  با  همراه  تجددگرايی 

می شود تا عمده فعاليت های هنری و معماری در کشور به دست هنرمندان ايرانی سپرده شود.

شکل ٥  ــ١٤ــ گنبد ارغوانی، محمدهادی تجويدی، نگارگری

معماران ايرانی در اين زمان با بهره گيری از دانش روز و تحوالت مدرنيسم در غرب سعی در 
ايرانی کردن آثار معماری خود می کنند و حتی تالش می کنند تا نوعی سبک معماری نوين ايرانی را 

به وجود آورند (شکل ٦  ــ١٤).
با توجه به عملکرد و نياز مراکز آموزش رسمی در کشور هنرکده  هنرهای زيبا به دانشگاه تهران 
انتقال می يابد و به عنوان دانشکده هنرهای زيبا به کار خود ادامه می دهد. همزمان با اين انتقال موج 
جديدی از جنبش نوگرايی و مدرنيسم تحت عنوان «خروس جنگی» به وجود می آيد (شکل ٧ــ١٤). 
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و  بپردازد  هنر  در  باستان گرايی  با  مقابله  به  تندروانه  روحيه ای  با  تا  می کند  تالش  جديد  موج  اين 
خود را سردمدار تحولی برای گرايشات مکتب های غربی در ايران می بيند. با اين وجود همچنان 

تمايالت موضوعی و ايرانی بودن در کارها وجود دارد (شکل ٨   ــ١٤).
هنری  مراکز  ايجاد  باعث  خود  دارد  ايران  در  جديد  هنر  که  گرايشی  و  اهميت  به واسطه 
ديگری از جمله ايجاد تاالرهای نمايش آثار می شود و زمينه را برای شکل گيری موزه های هنری 

و نمايشگاه های دوساالنه و جشنواره ها فراهم می سازد.
دوره سوم که حدفاصل سال های ٦٠ــ١٣٤٠ شمسی را در بر می گيرد نوعی بازگشت به 
هنرهای  دانشکده   جمله  از  آموزشی  مراکز  ديگر  شکل گيری  با  اين رو  از  است.  سنتی  گرايشات 
تزئينی و تمايل به ميراث سنتی هنر ايران و تشکيل انجمن های فرهنگی در ميان کشورهای مختلف 
نوعی تمايل به سنت گرايی به معنای ارائه هويت فرهنگی بيش از پيش خودنمايی می کند. در اين 
هنری  فعاليت های  عرصه  به  پا  يافته اند  شهرت  طاليی  نسل  به  که  ايرانی  معماران  دوم  نسل  دوره 
می گذارند. اين هنرمندان با توجه به ارزش های هنری کشف شده هنر ايرانی و اعتبار يابی بين المللی 
آن باعث ايجاد شيوه نوينی در معماری می شوند که در آن ضمن حفظ ارزش های فرهنگی و سنتی 
جمله  از  مشهوری  بناهای  در  می توان  که  می شوند  باعث  را  تحوالتی  آن ها  از  آگاهانه  استفاده  و 
آرامگاه های خيام و بوعلی سينا، برج آزادی، موزه هنرهای معاصر و تئاتر شهر به خوبی مشاهده 

کرد (شکل ٩ــ١٤).

شکل ٧ــ١٤ــ نشانه انجمن خروس جنگی شکل ٦  ــ١٤ــ آرامگاه باباطاهر، همدان، محسن فروغی

شکل ٨  ــ١٤ــ زن قوچانی، جليل ضياءپور، رنگ و 
روغن روی بوم
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شکل ٩ــ١٤ــ ب ــ آرامگاه بوعلی سينا، همدان، هوشنگ سيحونشکل ٩ــ١٤ــ الف ــ آرامگاه خيام، نيشابور، هوشنگ سيحون

شکل ٩ــ١٤ــ ج ــ برج آزادی، تهران، حسين امانت

شکل ٩ــ١٤ــ هـ ــ تئاتر شهر، تهران، علی سردار افخمیشکل ٩ــ١٤ــ د ــ موزه هنرهای معاصر، تهران،کامران ديبا
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در زمينه گرايشات تجسمی با رويکرد سنت گرايی هنری تمايل جديد به خط نقاشی و ديگر انواع 
هنری پديد می آيد و مکتبی هنری به ظهور می رسد که آن را به عنوان «مکتب سقاخانه ای» ناميده اند. 
اين گرايش هنری ضمن آشنايی با ارزش های بصری هنری جهانی و بکارگيری مواد و مصالح بومی و 
موضوعات  ايرانی توانست تأثيرات مهمی را در گرايشات هنری ايران به وجود آورد و آن را به عنوان 

هنری جهانی به ثبت رساند (شکل ١٠ــ١٤ الف و ب).

تا  شد  باعث  ايرانی  سنتی  ارزش های  به  توجه  نوعی  و  دوره  اين  در  سنت گرايی  تحول 
زمينه های فعاليت بيشتری در عرصه های هنری ايجاد شود. اين تمايل باعث ايجاد نوعی فعاليت 
و  (خيالی سازی)  قهوه خانه ای  عاميانه،  نقاشی های  جمله  از  تجسمی  هنرهای  ديگر  برای  همگام 
ـ سنتی با گرايشات  نگارگری که ماهيتی سنتی داشتند گرديد. هرچند پذيرش اين گرايشات عاميانهـ 
رسمی ــ سنتی يکسان به نظر نمی رسيدند اما همچنان توانستند برای نخستين بار در مراکز رسمی 
(شکل  بيابند  عرضه  و  ظهور  برای  مجالی  غرب گرايی  گرايشات  با  همگام  هنری  تاالرهای  و 

١١ــ١٤).
دوره چهارم نوعی رويکرد هنری از سال  ١٣٦٠ به بعد است که نوعی تداوم هنر سنت گرايی 
دوره سوم است که با تحوالتی در جريان شکل گيری انقالب و دفاع مقدس با گرايشات مذهبی 
ادامه می يابد. حاصل اين تحول به گونه ای است که ارزش های انقالبی به گونه ای با ابزار هنری 
در  فرهنگی  انقالب  نوعی  و  می شود  تبديل  مشخص  کامالً  هويتی  به  اخير  تحوالت  جريان  در 
عرصه های متفاوت ايجاد می شود که نتيجه آن به عنوان هنر انقالبی، هنر جنگ، هنر دفاع مقدس 

شکل ١٠ــ١٤ــ الف ــ نقاشی، حسين زنده رودی، مواد ترکيبی

شکل ١٠ــ١٤ــ ب ــ نقاشی، فرامرز پيل آرام، مواد ترکيبی

شکل ١١ــ١٤ــ نقاشی عاميانه، نقاشی قهوه خانه
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و … می يابيم (شکل ١٢ــ١٤).
زمينه  همچنان  مختلف  سطوح  در  هنری  مراکز  مجدد  بازگشايی  و  فرهنگی  انقالب  جريان  در 
برای گرايشات آزاد فراهم شد و به مرور زمان در برگزاری نمايشگاهی و جشنواره ها تحوالتی خاص 

در عرصه هنر پديد آمد.

شکل ١٢ــ١٤ــ الف ــ نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر

شکل ١٢ــ١٤ــ ب ــ نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر

شکل ١٢ــ١٤ــ د ــ رنگ اکرليک روی بوم، دوره معاصرشکل ١٢ــ١٤ــ ج ــ نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر
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١ــ گرايش های عمدٔه هنری دورٔه معاصر را ذکر کنيد.
٢ــ فعاليت باستان شناسی در معماری دورٔه معاصر چه تأثيری گذاشت؟

٣ــ گسترٔه زمانی گرايش به هنر دوران باستان در دورٔه معاصر را ذکر کرده و 
زمينه های بروز آن را معرفی کنيد.

شرح  را  معاصر  دورٔه  هنر  بر  هنری  آموزشکده های  و  دانشکده  تأسيس  ٤ــ 
دهيد.

متجلی  آثاری  چه  در  معاصر  دورٔه  معماری  در  سنتی  هنر  به  بازگشت  ٥  ــ 
گشت؟

٦  ــ عوامل شکل گيری مکتب سقاخانه ای و ويژگی های آن را بيان کنيد.
٧ــ خيالی سازی چيست و چه مضامينی را شامل می شود؟
٨   ــ انقالب اسالمی در هنر دورٔه معاصر چه تأثيری گذاشت؟

پرسش
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كالم آخر: هنر ايران با گذر از دوره های متفاوت و به وجود آمدن سطح آگاهی 
می رود تا به هويتی مستقل و حفظ ارزش های خود نقش مؤثری در جهان ايفا نمايد و 
آگاهی،  با  تا  دارد  ضرورت  پس  بود.  خواهيد  تحول  اين  پرچمدار  عزيز  هنرجويان  شما 
شناخت و توانايی خود به حفظ ارزش ها و ميراث کهن ايرانی بکوشيد و با درنظر گرفتن 
ارزش های دينی و اعتقاد به آن در مسير هنری الهی ــ انسانی گام برداشته و مايه افتخار 

خود، خانواده، سرزمين و جهانيان گرديد.
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 مطالعه آزاد

دوره ها و سلسله ها
دوران پيش تاريخی

حدود    ١/٠٠٠/٠٠٠ تا ٨٠٠/٠٠٠ سال (در ناحيه کشف رود) سکونت در فالت ايران 
حدود  ١٠/٠٠٠ ــ ٥٠/٠٠٠ پ.م دوره پارينه سنگی 

حدود  ٨٠٠٠   ــ١٠/٠٠٠ پ.م ميان سنگی 
حدود  ٦٠٠٠   ــ ٨٠٠٠ پ.م نوسنگی 
٤٠٠٠ــ٦٠٠٠ پ.م حدود   دوره سفال تپه های باستانی قديم 
حدود  ٣٩٠٠ــ٤٢٠٠ پ.م کالکولتيک قديم (دوره شهرنشينی) 
حدود  ٢٩٠٠ــ٣٤٠٠ پ.م کالکولتيک جديد (گسترش کشاورزی) ايالم قديم 

حدود   اواخر هزاره سوم و هزاره دوم پ.م عصر مفرغ ايالم ميانه و نو  
حدود  ٦٠٠  ــ ١٢٠٠ پ.م عصر آهن ــ دوره مهاجرت 
ـ   ٧٢٨ پ.م حدود  ٥٥٠  ـ مادها 
٣٣١ ــ٥٥٠ پ.م هخامنشيان  
١٧٥ــ٣٣١ پ.م سلوکی  

ـ   ٢٣٨ پ.م ٢٢٤م ـ اشکانيان  
٦٥١   ــ٢٢٤ م ساسانيان  

٦٥١  ــ٦٢١ م ظهور اسالم وتاريخ هجرت (فتح ايران)  
٨٢٠ م (٢٠٥ هـ) ــ ٦٥١ (٣٠ هجری) دوره صدر اسالم در ايران  

٨٧٢   ــ٨٢٠ م/ ٢٥٩ــ٢٠٥ هـ طاهريان  
٩٠٣ــ٨٧٢ م/ ٢٩١ــ٢٥٩ هـ صفاريان  
ـ   ٢٨٨ هـ ٩٩٩ــ٩٠٠م/ ٣٨٩ـ سامانيان  

/٤٣٤ــ٣١٦ هـ آل زياد  
/٤٤٧ــ٣٣٠ هـ آل بويه يا ديلميان  
/ ٣٨٢ــ٣٥١ هـ غزنويان  
/٥٩٠  ــ٤٢٩ هـ سلجوقيان  

ـ   ٥٦٨ ـ خوارزمشاهيان  
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٧٤٠ــ ٥٤٣ هـ   فارس  
٧٤٠ــ٥٤٣ هـ لرستان   اتابکان 
٦٢٢   ــ٥٣١ هـ آذربايجان    

١٣٣٥ــ١٢٥٦ م/ ٧٣٦ــ٦٥٤ هـ ايلخانان مغول  
٩٣ــ٧٩٥/١٣١٤ــ٧١٣ هـ مظفريان  

١٤١١ــ٨١٤/١٣٣٦  ــ٧٣٦ هـ جاليريان  
١٥٠٦ــ١٣٧٠ / ٩١٢ــ٧٧٢ هـ تيموريان  
ـ   ١٣٧٨   / ٨٧٤   ــ٧٨٠ هـ ١٤٦٩ـ قراقويونلو (گوسفندان سياه)  

ـ   ١٣٧٨ / ٩٠٨ــ٧٨٠ ١٥٠٢ـ آق قويونلو (گوسفندان سفيد)  
١٥١٠ــ١٥٠٧ / ٩١٦ــ٩١٣ سلسله شيبانی (ازبک)  
١٧٢٢ــ١٥٠١ / ١١٣٥ــ٩٠٧ صفويه  

ـ  ١١٣٥ ١٧٣٠ــ١٧٢٢ / ١١٤٢ـ اشراف افغان  
ـ  ١١٤٨ ١٧٤٨ــ١٧٣٦ / ١١٦٠ـ افشاريه  

٧٩ــ١٧٥٠ / ١١٩٣ــ١١٦٣ زنديه  
١٩٣٥ــ١٧٩٦ /      ــ١٢١٠ قاجاريه  

ـ  ١٩٢٥ / ١٣٥٧ــ١٣٠٤ ش ١٩٧٨ـ پهلوی  
١٩٧٨ /     ــ١٣٥٧ جمهوری اسالمی  
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فهرست منابع و مآخذ

١ــ خالصه تاريخ هنر ــ پرويز مرزبان ــ تهران ــ انتشارات علمی و فرهنگی ــ 
١٣٧٣ــ ص ٣٠ و ٢٦.

ـ انتشارات  ـ تهرانـ  ـ فرهاد گشايش، بهرام نفریـ  ٢ــ تاريخ هنر ايران و جهانـ 
ـ  ١٣٧٨ ــ ص ٢٠١ و ٢٠٣. عفاف ـ

ــ  تهران  ــ  مجيدزاده  يوسف  ترجمه  ــ  پرادا  اديت  ــ  باستان  ايران  هنر  ٣ــ 
انتشارات دانشگاه تهران ــ ١٣٧٦.

فرهنگی،  ميراث  نشريه  عبدی ــ  کاميار  شوش ــ  حفاری  سال  ٤ــ صد وسی 
شماره ١٢ــ١٣٧٣.

غالمحسين صدری افشار ــ  معماری ايران ــ آتور اپهام پوپ ــ ترجمه  ٥  ــ 
اروميه ــ انتشارات انزلی ــ ١٣٦٦ــ ص ١٨ــ١٦.

٦  ــ دائرة المعارف هنر ــ روئين پاکباز ــ تهران ــ فرهنگ معاصر ــ ١٣٧٩ــ 
ص ٧٦٢.

ــ  کشور  نقشه برداری  سازمان  ــ  مؤلفان  از  جمعی  ــ  ايران  تاريخ  اطلس  ٧ــ 
١٣٧٨ــ ص ٢٣ــ١٦.

٨   ــ سی و دو هزار سال تاريخ هنر ــ فردريک هارت ــ نشر پيکان ــ ١٣٨٢.
٩ــ تاريخ ماد ــ ا.م. دياکونوف ــ ترجمه کريم کشاورز ــ١٣٤٠.

دانشگاه           انتشارات  ــ  بيانی  شيرين  ترجمه  ــ  پيرآميه  ــ  ايالم  تاريخ  ١٠ــ 
تهران ــ ١٣٤٩.

انتشارات  ــ  ف.فيروزنيا  ترجمه  ــ  هنيتس  والتر  ــ  ايالم  گمشده  دنيای  ١١ــ 
علمی فرهنگی.
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ــ  انوشه  حسن  ترجمه  ــ  کامرون  جرج  ــ  تاريخ  دم  سپيده  در  ايران  ١٢ــ 
انتشارات علمی فرهنگی ــ ١٣٦٥.

١٣ــ ايران از آغاز تا اسالم ــ رمان گيرشمن ــ ترجمه محمد معين ــ انتشارات 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ــ ١٣٤٩.

ــ  معين  محمد  دکتر  ترجمه  ــ  گيرشمن  رمان  ــ  تاريخ  از  پيش  ايران  ١٤ــ 
دانشگاه آزاد ايران.

ـ انتشارات دانشگاه شهيد  ـ ترجمه بهروز حبيبیـ  ـ آندره گدارـ  ١٥ــ هنر ايرانـ 
بهشتی ــ ١٣٧٧.

ــ  مشکاتی  نصرالله  ــ  ايران  باستانی  اماکن  و  تاريخی  بناهای  فهرست  ١٦ــ 
وزارت فرهنگ و هنر ــ ١٣٤٩.

١٧ــ پارسه و تخت جمشيد ــ علی سامی ــ اداره کل فرهنگ و هنر فارس ــ 
.١٣٤٨

عيسی  تنظيم  و  ترجمه  ــ  پوپ  پروفسور  ــ  آينده  و  گذشته  در  ايران  هنر  ١٨ــ 
صديق ــ مدرسه عالی خدمات جهانگردی و اطالعات ــ ١٣٥٥.

١٩ــ اشکانيان (پارتيان) ــ مالکوم کالج ــ ترجمه مسعود رجب نيا ــ تهران ــ 
هيرمند ــ ١٣٨٣.

٢٠ــ هفت هزار سال هنر فلزکاری در ايران ــ محمد تقی احسانی ــ شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی ــ ١٣٦٨.

ـ تهران  ـ ترجمه يعقوب آژندـ  ـ رومان گيرشمنـ  ٢١ــ فرهنگ های هنری ايرانـ 
ــ نشر موسی ــ چ اول ــ ١٣٧٦.

٢٢ــ مداومت در اصول موسيقی ايران (نفوذ علمی و عملی موسيقی ايران در 
کشورهای ديگر) ــ مهدی فروغ ــ انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ــ 

.١٣٥٤
ـ ترجمه سيروس ابراهيم زاده  ـ هانس ای.وولفـ  ٢٣ــ صنايع دستی کهن ايرانـ 

ــ تهران ــ ١٣٧٢.
ــ  رياضی  محمدرضا  ــ  ساسانی  بافت های  و  لباس ها  نقوش  و  طرح ها  ٢٤ــ 

تهران ــ انتشارات گنجينه هنر ــ ١٣٨٢.
٢٥ــ هنر ايران ــ ماد و هخامنشی ــ رومان گيرشمن ــ ترجمه عيسی بهنام ــ 

انتشارات علمی و فرهنگی ــ ١٣٧١.
٢٦ــ هنر ايران ــ پارت و ساسانی ــ رومان گيرشمن ــ ترجمه بهرام فره وشی ــ 

انتشارات علمی و فرهنگی ــ ١٣٧١.
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انتشارات  ــ  مترجمان  گروه  ــ  پوپ  آرتوراپهام  ــ  ايران  هنر  در  سيری  ٢٧ــ 
علمی و فرهنگی ــ ١٣٨٠.

٢٨ــ افشار مهاجر ــ کامران ــ ١٣٨٤ــ هنرمند ايرانی و مدرنيسم ــ دانشگاه 
هنر.

٢٩ــ باستان شناسی و هنر دوران تاريخی (ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی) علی 
ـ ١٣٨٨. ـ چاپ چهارمـ  ـ مارليکـ  ـ تهرانـ  اکبر سرفراز، بهمن فيروزمندیـ 

جهانشاه  ــ  ايـرانيـان  ديگر  و  پارس  امرد،  کاشی،  مـردم  آريـائيان،  ٣٠ــ 
درخشانی  ــ تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات بنياد 

فرهنگ کاشان ــ چ اول ــ ١٣٨٢.
مخصوص  انتشارات  ــ  تهران  ــ  کيانی  يوسف  محمد  ــ  ايرانی  سفال  ٣١ــ 

نخست وزيری ــ تهران ــ ١٣٥٧.
٣٢ــ نقاشی ايرانی از کهن ترين روزگار تا دوران صفويان ــ اکبر تجويدی ــ 

اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ــ ١٣٥٢.
ــ  ديگران  و  ريد  هربرت  ــ  هاوزر  آرنولد  ــ  هنرها  اجتماعی  خاستگاه  ٣٣ــ 

تهران ــ فرهنگسرای نياوران ــ ١٣٥٧.
٣٤ــ ماد و هخامنشی ــ شاپور شهبازی ــ تهران، دانشگاه آزاد ايران.
ـ  ٣٥  Curtis, John, 2000, Ancient Persia, British Museum,Press ـ

Amirsadeghi, Hossein,... 2009, different Sames, Trans Globe.


