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مقدمه

آشنايي با تمدن هاي باستاني و حوزه هاي فرهنگي كهن شايد از ضروري ترين دانش هاي بشري 

محسوب شود، چرا كه هنر آيينه ي تمام نماي هويت فرهنگي انسان ها در هر جامعه و هر عصر است و انسان 

براي شناخت خود و آگاهي به تحوالتي كه از ابتدايي ترين نوع زيست تاكنون سپري نموده به اين دانش نياز 

دارد. امروزه ما در كشورهاي متعدد و جوامع گوناگون با فرهنگ ها و آداب و رسوم متنوع و گسترده اي روبه رو 

هستيم كه هر يك از آن  فرهنگ ها بر يك يا چند تمدن كهن استوار است. شناخت اين تمدن ها تنها از راه 

مطالعه ی آثار هنري به جاي مانده از آن ها ميسر است.

در اين كتاب به معرفي چند تمدن شاخص و بحث پيرامون آثار هنري و نحوه ي شكل گيري آن ها 

پرداخته شده است. انتظار مي رود كه هنرجويان ، پس از مطالعه ي اين كتاب، با كسب دانش اجمالي نسبت 

به هنرهاي ادوار باستان بتوانند به تجزيه و تحليل آثار و درك ارتباط آن ها با خاستگاهشان دست يابند.

از آنجا كه بودجه بندی زمانی در ترم دوم تدريس و تفهيم كتاب سير هنر در تاريخ 2 را تحت تاثير قرار 

می دارد ، فصل هفتم ، هنر اسالمی به اين كتاب منتقل شده است . هنر جويان هر چند تاريخ هنر ايران 

و جهان را گذرانده يا بصورت پيش نياز داشته اند ، اما بعد از گذراندن واحدهای اصلی و تخصصی با نگاهی 

دوباره و متفاوت به قياس تمدن ها و فرهنگ های گذشته با فرهنگ و تمدن ايرانی اسالمی آگاهی بيش تری 

به هويت خويش پيدا خواهد كرد چرا كه اصل هويت در تفكر هنرمند انكار نا پذير است .

هدف کلي: آشنایي با سیر تحول هنر درتاریخ



پیدایش هنر و تمدن
فصل اول

ح 1000 ق . م 
عصر مفرغ 

نو سنگی اروپا 

ح 2000 ق . م 
عصر مس و سنگ نو 

نو سنگی اروپا 

ح 4000 ق . م 
عصر مس و سنگ قدیم 

ح 6000  ق . م 
دوران نو سنگی 

ح 8000 ق . م 
دوران میان سنگی 

ح 10000 ق . م 
دوران پارینه سنگی 

ح 600 ق . م 
عصر آهن 
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پیدایش هنر و تمدنفصل اول

     1  ـ هنرپيش از تاريخ را توصيف كند.
      2ـ به تصوير روشني از چگونگي شكل گيري آثار هنري در پيش از تاريخ دست يابد و آن را توضيح دهد. 

  3ـ انگيزه و هدف خلق آثار هنري را در ابتدايي ترين ادوار توصيف كند.
  4ـ مفهوم و تعريف تمدن را بيان كند.

  5 ـ منابع ارزشمند ي را براي باستان شناسي توصيف كند.

اهمیت مطالعه در هنر

مطالعــه هنر در دوره هاي پيش از تاريخ و تاريخي ضرورت دارد، چرا كه تعريف هنر همواره مورد بحث 

متفكران بوده و بي شك شناخت هنر به عنوان پديده اي گويا و واسطه انتقال مفاهيم و اطالعات مورد توجه 

است و به چنين مطالعه اي نياز دارد. از سوي ديگر، در معناي تاريخي نيز نظري قطعي وجود ندارد. در فرآيند 

تدوين تاريخ هر قدر به عقب تر باز مي گرديم از حجم منابع مكتوب كاســته مي شــود و سرانجام به ادواري 

مي رسيم كه از آنها هيچگونه اطالعات نوشتاري به دست نيامده است. به راستي تاريخ در كجا و از چه زماني 

آغاز مي شود و تفاوت ميان رخدادهاي پيش يا پس از تاريخ چيست؟

اساساً قبل يا بعد از تاريخ به چه معناست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد بگوئيم كه بشر براي آگاهي از 

اهداف رفتاری :

پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود :
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پیدایش هنر و تمدن

ويژگي هاي هر دوره همواره به نوشــته هاي به جاي مانده از آن عهد رجوع مي كرده و بر اساس آن، تاريخ و 

پيشينه ي خود را مدون كرده است. از همين جاست كه مفهوم تاريخ شكل مي گيرد و  پيش از تاريخ شامل 

دوره ايي مي گردد كه آثار مكتوب از آنها به جاي نمانده است.

با گذشت زمان، دانش بشري نيز گرايش هاي متعدد و متنوعي يافت. يكي از اين گرايش ها "باستان شناسي" 

است كه در كشف آثار به جا مانده از تمدن هاي كهن نقش اساسي دارد. باستان شناسي روزنه اي است كه 

انسان توانست از طريق آن به گذشته خويش بنگرد و بر آن بخش از تاريخ، كه در زير خروارها خاك يا در 

عمق غارهاي تاريك پنهان گشته بود، نظر افكند.

باستان شناسي علمي است كه هدف آن كشف و بررسي آثار مربوط به ادوار پيش از تاريخ و تاريخي 

است. هدف اين اكتشافات و مطالعات ، درك تقدم و تأخر  وقايع و سير تحول فرهنگ ها و تمدن ها در يك 

روند منطقي و صحيح است.

اين علم از يك سو با انسان شناسي و قوم شناسي و از سوي ديگر با علم تاريخ، خط شناسي و فرهنگ هاي 

بومي مرتبط است و لذا گستره ي وسيعي را تحت پوشش قرار مي دهد. علم باستان شناسي بر اشياء و آثار 

به جاي مانده و يافت شده از ادوار كهن اتكا دارد.آثاري از سنگ، استخوان، سفال، بقاياي معابد وآتشگاهها ، 

قبرها و ويرانه هاي برجاي مانده از دهكده ها، شهرها ، كتيبه ها   و..... ابزار ومنابعي هستند كه باستان شناسان 

نظريه هاي خود را بر آنها بنا مي كنند. حتي فسيلها، بقاياي برگ ها و دانه ي گياهان مي توانند باستان شناسان 

را در پي بردن به آثار زيست انسان ها و كشف اشياء و مصنوعات در آن حوالي ياري كنند.

يافته هاي باستان شناسان، به حلقه هاي زنجيري مي ماند كه مي تواند از يك سو، انسان امروزي را با 

گذشته اش مرتبط سازد و از سوي ديگر پرده از وجود ارتباط ميان اقوام مختلف بشري در گذشته هاي دور 

بردارد ، اقوامي كه ممكن است در طول تاريخ چنان از يكديگر جدا شده باشند كه امروز تصور هر نوع قرابت 

و انس ديرينه اي را در ميان خود باور نداشته باشند. اما اين آثار بدون دست يابي به معنا و مفهوم و رمز و 

رازهايشان همچون كتاب هايي خواهند بود كه به زباني بيگانه نگاشته شده باشند. لذا تا انسان با زبان هنر 

هر دوره اي آشنا نشود نمي تواند معاني و ويژگي هايي را كه در البالي خطوط، رنگ ها، شكل ها و .... نهفته 

است در يابد.

پيدايش تخصص هاي مختلف هنري حكايت از نياز انسان به حفظ ميراث فرهنگي دارد. هر چه زمان به 

جلو مي رود،  احساس نياز بشر نسبت به حفظ هويت خود بيشتر مي شود. هر چه بشر در مورد هويت خود 

عميق تر مي انديشد آثار هنري را صادق ترين آئينه ي هويت خود مي يابد. اين آثار هنري هستند كه جوهره ي 
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هويت انسان را در طول دوران  با خود حمل كرده اند. انسان امروز ارزش اين گنجينه را كه با تاريخ تفكر، 

فطرت و هويت او مرتبط است، دريافته و قصد دارد تا با بهره گيري از علوم و فنون متفاوت آن را پاس دارد.

انسان تا مدت ها آثار هنري به جاي مانده از نياكان ماقبل تاريخ را همچون اشكالي بدوي، ناپخته، فاقد بيان 

هنري و حتي بي ارزش و بي معنا مي پنداشت. اما ارتقاي دانش نسبت به اين آثار، يافتن وجوه تشابه ميان 

آنان و سير در ابعاد مختلف زندگي انسان اوليه ، نيازها و باورهاي او رفته رفته پرده از ابهامات برداشت و به 

اين آثار گنگ و مرده، زبان و جان بخشيد.

همانطور كه تمام كودكان، از هر نژاد و مليت و دين به تبع داشتن فطرت پاك مشترك داراي هويتي 

واحد هستند و اين هويت واحد را در تشابه آثار نقاشي كودكان مي توان مشاهده كرد  تصاوير )1- 1 تا 3- 1 (. 

هنر  انسان هاي نخستين در موقعيت هاي جغرافيايي كشف شده و متعلق به اقوام متفاوت داراي تشابهات ساختاري 

و محتوايي مي باشد. در تصاوير ياد شده سه نقاشي ديواري را متعلق به سه زمان و سه موقعيت جغرافيايي 

مشاهده مي كنيد كه هم از لحاظ مضمون و هم به جهت شيوه ي كار تشابهات بسياري دارند. 

پیدایش هنر
با توجه به گسترش حوزه هاي معرفتي و دانش بشري و نظريات متعدد، تعاريف گوناگوني در زمينه هنر وجود 

دارد. امروزه  هنر را معادل علم و معرفت و دانش و فضيلت و كمال، زيبايي شناسي و مهارت هاي خاص و 

بيان احساسات تعريف كرده اند.

1- 1- شكارچيان : نقاشي ديواري متعلق به 5500 ق .م. 
دكن _ هند

3- 1-  شكارچيان : نقاشی ديواری متعلق به هزاره هشتم يا 2- 1- شكارچيان : نقاشي ديواري به قدمت تقريبي 8000 سال ق.م. كاشن- اسپانيا 
هفتم  ق.م ، غار دوشه ، لرستان
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با مطالعات انجام شده مشخص گرديده كه  انسان هاي اوليه با مخاطراتي روبرو بوده اند كه همواره آنها را 

در تشويش و نگراني قرار مي داد. خشم طبيعت جسم و روحشان را مي آزرد، از اين رو  نيازهاي ابتدايي زندگي، 

چون تأمين خوراك وپناهگاه و جدال براي بقاي روزانه ، تمامي زندگي شان را دربر مي گرفت.

زندگي گروهي براي انسان هاي اوليه از مواردي بود كه مي توانست در نيل به آرامش نسبي آنان مؤثر باشد. 

آرامشي كه مي توانست بخشي از نيروهاي او را كه در كشمكش آزار دهنده با طبيعت و بقاي فردي صرف 

مي شد آزاد كند و او را به سوي تفكر و تأمل در خويشتن و پي ريزي زندگي منضبط تر آينده هدايت نمايد.

ابتدايي ترين آثار هنري كه انسان خلق كرده و تاكنون يافت شده، به حدود سي هزار سال قبل باز 

مي گردد و دوره هاي پارينه سنگي، ميان سنگي و نوسنگي تا شروع تمدن هاي باستاني را دربر مي گيرد. اين 

آثار شامل تصاويري از انسان و حيواناتي چون گاو كوهاندار،گاو وحشي،گوزن، اسب و..... و تنديس هاي انساني 

و معماري است)تصوير 4- 1(. 

 معموالً محل نقاشي ها در عمق غارها و دور از نور طبيعي بوده است. از اين رو به نظر مي رسد آثار هنري 

يافت شده جنبه ي تزئيني و نمايشي و مبناي زيبايي شناختي نداشته باشد. تأمل بيشتر در اين موضوع، بر 

اين واقعيت تأكيد مي كند كه اولين نقاشي هاي آفريده شده دست انسان به طريق اسرارآميزي دور از ديد 

عموم كشيده شده است.

حال اگر اين نقاشيها، براي زيباتر كردن محيط، به منظور نمايش و ايجاد لذت بصري خلق نشده اند، 

چرا انسان هاي اوليه با ابزارها و وسايل بسيار ابتدايي و مشكالت عديده ي طبيعي كه همواره زندگي آنها را به 

مخاطره مي افكنده، اين آثار را ترسيم  كرده اند؟

بوده  جانوران  تصوير  غارها  سقف  و  ديوار  هاي  نقاشي  اكثر  موضوع  شد  اشاره  كه  همانطور 

البته  داشته اند.  غذا(  عنوان  اوليه)به  انسان  بقاي  در  مهمي  نقش  جانوران  اين   .)1-5 است)تصوير 

شكار جانوران عظيم الجثه و خطرناكي چون گاو وحشي، گوزن و ... براي بشر نخستين،كاري بس دشوار و 

خطرناك بوده و چه بسا جان خود را در اين شكارهاي متهورانه از دست مي داده است. اين نقاشي ها نه تنها با 

زندگي روزمره ي پيشينيان ما ارتباط موضوعي داشته اند، از جنبه كاربردي نيز حائز اهميت بوده اند.

شايد انسان نخستين با دقت در ترسيم شكل، حركات و رفتار و تناسبات جسمي يك جانور، به شناختي 

جامع از حريف قدرتمند خود دست مي يافته و با آفرينش دوباره ي آن جانور در قالب تصوير بر ديوار و سقف 

غار، گويي بخشي از وجود آن جانور را كه به تسخير در مي آورده، مغلوب خود كرده و سپس با تيراندازي به 

سوي آن  بر مهارت خود مي افزوده است و هنگامي كه به شكار مي رفته با اعتماد به نفس و مهارت بيشتري با 

4- 1-  گاوميش ها – قسمتي از نقاشي سقفي غار آلتاميرا- 
اسپانيا، 11000- 12000  قبل از ميالد
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شكار روبرو مي شده است. شايد هم با ترسيم پيكره جانور، حيوان حذف شده را مجدداً به چرخه طبيعت باز 

مي گردانده است. از اين رو شايد آثار بدست آمده )نقاشيها و پيكره ها( براي او از اهميت اسرارآميزي برخوردار 

بوده و همچون طلسم هاي جادويي عمل مي كرده اند.

با اين حال نياز ذاتي انسان به بهبود و كمال، او را به تغيير ساختار زندگي و تكامل شيوه هاي معيشتي 

رهنمون كرد. رفته رفته از شكار جانوران به نگهداري و پرورش آنان)دامداري( روي آورد و بتدريج راز و رمز 

خاك را كشف كرد و راه و رسم كشاورزي را آموخت.

شيوه ي جديد زيست، انسان را در ايجاد سرپناه هايي دائمي و استقرار در محدوده هاي جغرافيايي مشخص  

نا گزير ساخت و با سپري شدن زمان، مهارت در خانه سازي كه از ملزومات زندگي گروهي بود، پيشرفت كرد و 

براي تهيه ظروف پخت و نگهداري مواد غذايي به سفالگري و ريخته گري دست يافت و با استفاده از رنگ هاي 

طبيعي )معدني، گياهي، جانوري( در تزئين و زيبا سازي محيط زندگي، صنايع دستي، نقاشي ها و پيكره ها كه 

بيانگر توان هنري انسان ها بود به صورت پيشرفته تري دست يافت.

همين جوامع كوچك ابتدايي نقطه ي شكل گيري تمدن هاي بزرگ در ادوار بعد شد. تمدن هايي كه آثار 

ارزنده ي به جاي مانده از آنها معّرف تأثيري ژرف در سرنوشت بشريت است و ما انسان هاي معاصر، بخش 

اعظمي از هويت كنوني خويش را مديون همين تمدن ها هستيم.

5- 1- داالن گاوها – غار السكو ، فرانسه- )13000 - 15000( قبل از ميالد .) بزرگترين شكل گاو( 
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پیدایش تمدن 

لفظ تمدن1 از ريشه »مدينه« )شهر( اخذ شده است و آنرا »شهر نشيني« و خصلت هاي مربوط به 

زندگي شهري مي دانند. تمدن به مفهوم»نظام اجتماعي بلند مرتبه « با شاخص هايي چون: »هنر«، »علم«، 

»فرهنگ« و »نظام حكومتي پيشرفته« است و در مقياس وسيعتر، به مرحله اي از رشد فكري، علمي، 

ادبي و فرهنگي گفته مي شود كه فرد متمدن را به عنوان انساني فرهيخته از ديگر انسان ها متمايز 

مي سازد.

با توجه به موارد فوق مي توان نتيجه گرفت كه هر اجتماعي انساني را، در قالب شهر يا كشور و حتي 

منطقه، نمي توان تمدن ناميد جز آنكه در زمينه هنر و فرهنگ و دانش و حكومت پيشرفته باشند.

هنگامي كه سخن از تمدن هاي كهن به ميان مي آيد دو منبع ارزشمند و قابل اعتماد وجود دارد:  منابع 

مكتوب و ديگری آثار هنري و معماري است.

1– منابع مكتوب:
شامل كتيبه ها – الواح-  نسخ خطي و .....كه خود به عنوان آثار هنري معرف ذوق و حس زيبايي شناسي 

يك ملت هستند و ديگری كتاب ها كه يافته هاي علمي يك تمدن و ملت را آشكار و اطالعاتي در مورد ابعاد 

مختلف زندگاني در آن  عصر را بيان مي كنند.

2– آثار هنري و معماري:
شامل اطالعات دقيق و ظريف دوران خود بوده و نشانگر روح حاكم بر يك ملت هستند. به همين دليل 

است كه امروزه موزه ها نه تنها محل جذب هنرمندان هستند، بلكه آثار هنري از منابع اصلي تحقيقات علمي، 

فرهنگي، تاريخي و ديگر علوم انساني به شمار مي روند.

    پرسش 
 1-  علم باستان شناسي چيست؟ و چه اهدافي دارد؟

 2-  ابتدايي ترين آثار هنري انسان از چه زماني به دست آمده است و چه تصاويري را نشان مي دهد؟

 3-   انگيزه ي انسان غارنشين از آفرينش هنري چه بوده است؟ توضيح دهيد.

           4-    مفهوم تمدن چيست؟ انسان متمدن به چه كسي گفته مي شود؟

            5-    مهمترين منابع قابل اعتماد براي باستان شناسي كدامند؟ توضيح دهيد.

           6-   به نظر شما وظيفه ي يك هنرمند براي ثبت بهتر تاريخ چيست؟ در اين مورد در كالس گفت و گو كنيد.

1.Civilization



فصل دوم

هنر و تمدن ایران باستان 
دوران اسالمی 

ح 4000 ق . م 
دوران مس و سنگ قدیم و استقرار در 

تپه های باستانی 

ح2000 ق . م 
دوره مس و سنگ جدید تمدن ایالم 

دشت لوت مرکز ایران 

ح550 ق .م 
دوره مهاجرت آریایی ها و مادها 

ح330 ق . م 
هخامنشیان 

ح226م
اشکانیان 

ح651 م 
ساسانیان 
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هنر و تمدن ایران باستان

اهداف رفتاري :

1- جايگاه و اهميت تمدن ايران را توضيح دهد.
2- شاخص ترين مناطق باستان شناسي تمدن ايران را نام ببرد.

3- ويژگی باستان شناسی تپه سيلك، مارليك و لرستان را توصيف كند.
4- هنر باستاني ايالم و ماد را شرح دهد.

5- هنر دوره ي هخامنشي را توصيف كند.
6- تفاوتهاي هنر اشكانيان را با هنر هخامنشي توضيح دهد.

7- شباهتها وتفاوتهاي هنر ساسانيان را با هنر هخامنشي و اشكاني شرح دهد.

 

 يكي از تمدن هاي بزرگ دوران باستان تمدن ايران است. اين منطقه باستاني جغرافياي بزرگي با تنوع 

يادگار  به  امروز  به  تا  را  باستان  دوران  هنري  ارزشهاي  مهم ترين  مختلف  قوميت هاي  و  نژادي 

است. گذاشته 

فصل دوم 

هنر و تمدن ایران باستان 

پس از پايان فصل از فراگير انتظار می رود :
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تاريخ فرهنگ و هنر ساكنان فالت ايران به دوران پارينه سنگي باز مي گردد ، اما شاخص ترين آثار به جا 

مانده در فالت ايران اغلب مربوط به دوران نوسنگي مي باشد. سير فرهنگ و تمدن با ساخت سفال در حدود اواخر 

هزاره نهم، اوايل هزاره هشتم قبل از ميالد در مناطق غربي ايران به ويژه كوه هاي زاگرس، لرستان و گنج دره 

هرسين) كرمانشاه( شروع شد.

پديد  دست ساز  شيوه  به  منقوش  سفالينه هاي  مدتي  از  پس 

با   . دهلران(  علي كش  لرستان،  گوران،  تپه  مناطقي چون  آمد)در 

هزاره ي  اوايل  و  پنجم  هزاره ي  اواخر  در  سفالگري  چرخ  اختراع 

چهارم  ق.م و پيشرفت فناوري پخت سفال كه مي توان نمونه هايي 

از سفالينه هاي منقوش با كيفيت مناسب را در كليه ي مناطق فالت 

ايران تا حدود سه هزار سال پيش از ميالد با ويژگي هاي اختصاصي 

هر منطقه مشاهده كرد. شاخص ترين آثار از تپه سيلك در كاشان، تپه 

حصار دامغان، تل باكون فارس، شوش، تپه زاغه ي قزوين، چشمه 

علي ري به دست آمده است. اشكال و تزئينات اين سفالينه ها بيشتر 

تزئينات هندسي و نقوش انساني و جانوري است. نمونه هاي شهري 

فالت ايران به تاريخي بيش از هزاره ي چهارم قبل از ميالد مي رسد. 

در اين شهرها از لوح هاي گلي براي نگارش استفاده مي شد كه عمدتاً 

به صورت خطي و تصويري در ايالم قديم و برخي مناطق از جمله 

تپه سيلك، شهر سوخته ي ، گودين تپه و به طور مشخص در شوش 

ديده شده است.

در هزاره ي سوم قبل از ميالد تمدني پر رونق در جنوب شرقي 

ايران )كرمان، شهداد، تپه يحيي، و تمدن دشت لوت( پديد آمد كه 

ارتباطش با ميان رودان ) بين النهرين( كمتر و تبادالت فرهنگي و 

هنري اش  با محدوده هاي بلخ جنوبي يا شمال افغانستان و شمال 

شرق فالت ايران بيشتراست. برجسته ترين اثر به دست آمده از اين 

2 -1- درفش مسي شهداد- اولين پرچم شناسايي شده ايراني، اين پرچم تاريخي كه بر روي آن نقش دوران پرچم مسي شهداد)تصوير1- 2(با نقش فردي نشسته بر تخت 
درخواست آب از الهه باران حك شده مربوط به منطقه شهداد كرمان است . هزاره سوم ق.م ، موزه 

ملي ايران 
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با مناظر پيرامون مي باشد. 

بيشترين آثار بدست آمده متعلق به مناطق باستاني تپه سيلك، گوران كرمانشاه، علي كش دهلران، گنج 

دره هرسين )كرمانشاه( است. در اينجا به شاخص ترين آنها كه در جهان شناخته شده اند پرداخته مي شود.

سیلك
تپه ي سيلك)تصوير 2- 2( در شهر كاشان واقع شده است . قدمت آن به هزاره ي ششم ق . م باز 

مي گردد.

در حفاري هاي سيلك شاهد قبرهايي هستيم كه در آنها ظروف، اسلحه و جواهرات مفرغين همراه با 

جنازه ها دفن شده اند. در تپه سيلك كمتر به مصنوعاتي از طال و نقره برمي خوريم. شهرت تپه ي سيلك 

بيشتر به واسطه كوزه ها و ديگر ظروف سفالين رنگين و منقوشي است كه از حفاري هاي بدست آمده 

است)تصوير3- 2(. تزئينات اين ظروف يا هندسي، يا نقش جانوران تلفيقي و يا تلفيقي از هردو است. زيبايي 

شكل و تناسبات رعايت شده در ساخت ظروف واقعا قابل تحسين است. در رنگ آميزي اين ظروف از رنگ هاي 

سفيد، خاكستري، طيف قرمز )از صورتي تا بنفش( استفاده شده است. هنرمندان سفالگر در رنگ آميزي اين 

ظروف گاهي از رنگ طبيعي گل يا سفال، كه طوسي يا شيري يا قرمز بوده، بهره جسته اند. تركيب نقوش 

2 -2  دو خاكريز بزرگ باستاني تپه سيلك كاشان ، حفار گريشمن 
1315- 1312- بين هزاره 6 تا هزاره اول  ق. م 

19 /4 cm  3 -2 پارچ دهانه ناوداني )ظروف منقاری( نقوش هندسي و حيواني قرمز رنگ بر زمينه كرم ،  عصر آهن 2 ) 800- 1000ق . م( – تپه سيلك، بلندي
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جانوري و هندسي در اين ظروف بسيار بديع و زيباست.

سفالگري از جمله هنرهايي است كه با زندگي روزمره مردم سروكار دارد و اساساً هنري مردمي است كه 

ارزش آن را تنها بايد در ذوق و حس زيبايي شناسي مردم يك تمدن جستجو كرد. 

مارلیك)چراغعلي تپه ، اواخر هزاره دوم ق . م- اوایل هزاره اول ق . م ( 
منطقه ي مارليك در دره گوهر رود )در شمال ايران، نزديك سفيد رود( واقع شده است. بيشترآثار مارليك 

از دل قبرها كشف شده اند . ابعاد قبرها متفاوت است و كوچكترينشان 1×2 متر است و وسعت قبرهاي بزرگ 

تا 6×5  متر هم مي رسد. در قبرهاي مارليك)كه عمدتاً آرامگاه سالطين و بزرگان اين منطقه بوده است( 

آثاري از جنس مفرغ، طال ،  نقره  )تصوير 4- 2(، و سفال كشف شده است. عمده ي اين آثار را جام ها، پياله ها و 

تنديس هاي كوچك انساني و جانوران تشكيل مي دهند. زيورآالت كشف شده مارليك شامل مهره هاي طاليي 

و تزئينات چهار حلقه اي مي باشد.

از مقايسه آثار مكشوف از تپه سيلك با مصنوعات ساخته شده از طال و نقره مارليك، مي توان احتمال داد 

4-2 – جام نقره ای با نقش برجسته ، اواخر هزاره دوم ق. م. نمايش اسب ها 
در باالي حلقه وسط و حمله شير بالدار به بز كوهي در پايين حلقه ، مارليك ،  

    14  cm بلندي

5 -2 - ظرف پرداخت شده سفالي خاكستري به شكل گاونر كوهاندار )ورزاو (،  
16  cm .تپه مارليك اواخر هزاره دوم ق. م

الف

ب
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كه اهالي مارليك متمول تر و مرفه تر از ساكنين سيلك بوده اند.

آثار منحصر بفرد و ويژه تپه مارليك گاو كوهاندار)تصوير 5- 2( است كه سر آن به ناودان تبديل شده و محل 

ريزش مايعات است.

لرستان 
لرستان از مناطقي است كه به واسطه كشف آثار مفرغين زيبا و استثنايي شهرت يافته است)صنعت مفرغ 

بين 1500 تا 700 قبل از ميالد در لرستان رواج بسيار داشته است(. بخش هايي از لرستان را دشت هاي 

سبز و وسيع تشكيل مي دهدكه مكان مناسبي براي پرورش اسب بوده و هست. ايالمي ها اسب هاي خود 

را از لرستان تأمين مي كردند. در كنار پرورش اسب، ما شاهد آثار زيبايي هستيم كه به نحوي با اسب هاي 

ورزيده لرستان مربوط مي شوند)تصوير6-2(. انواع دهنه ها، پوزه بندها و ديگر تزئينات و يراق هاي سواركاري 

از اين جمله اند. 

از مقبره هاي مكشوف در لرستان مقدار بسيار زيادي مفرغينه ي زيبا و گرانبها كشف شده است كه 

حيوانات موضوع اصلي آنها هستند كه برخي به صورت موجودات افسانه ايي و گاهي با ويژگي هاي انساني 

بيان شده اند. موضوع تكراري آنها عمدتاً بز و شير است.

به غير از تجهيزات اسب، انگشتر، مهر، خنجر و تبرزين نيز از اين مقابر بدست آمده است. كشف اين آثار 

    6-2 - دهنه ی اسب ، بزهاي بالدار مفرغی، لرستان ، سده 10تا 7 قبل از ميالد
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از درون قبرها نشان مي دهد كه مردم لرستان در هزاره دوم و اول قبل از ميالد همراه اموات خود تجهيزاتي 

را نيز به خاك مي سپردند.كثرت تعداد مفرغينه هاي مربوط به اسب، از جايگاه مهم اين جانور در فرهنگ 

آن مردم حكايت دارد.

در تصوير)7- 2( نمونه ديگري از مفرغينه هاي زيباي لرستان را مشاهده مي كنيد. با دقت در انحناي 

زيباي لبه تبرزين و ظرافتي كه در تزئينات آن بكار رفته است معلوم مي شود اثري چنين هنرمندانه قطعاً 

پشتوانه ي سنتي قوي، غني و طوالني داشته است.  

ایالم
ناحيه اي در بخش جنوب غربي ايران در هزاره سوم قبل از ميالد در سه دوره ايالم آغازين، ميانه و جديد با 

مركزيت شوش شكل گرفت. سير تكاملي فرهنگي، هنري اين تمدن به دليل برخورداري از روش هاي مناسب 

آبياري و كشت و پرورش گياهان، شكوه و عظمت يافت. از ديگر شهرهاي ايالمي مي توان به انشان، هفت تپه 

و چغاميش اشاره كرد. اما شوش به عنوان يكي از مهم ترين مناطق باستاني تا دوره هاي بعدي نيز توانست 

همچنان رونق خود را حفظ كند.      

نمونه هايي از آثار نوشتاري ايالم آغازين حدود سه هزار قبل از ميالد بدست آمده است. از نمونه هاي 

سفالينه هاي ايالم مي توان به سفالينه هاي موسوم به كفتري)كبوتري( نخودي رنگ با تصاوير رديفي پرندگان 

بلندي تا 7 ق. م.  7-2-  سر تبر مفرغي، لرستان ، سده 10 
20/5 cm

8-2-  مجسمه شاهزاده ناپيرآسو        ، ايالم ، 1300-1350ق  .م. مفرغ 
و مس، موزه لور پاريس 
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اشاره كرد كه از تپه»هليان« بدست آمده است. مهم ترين آثار فلزي شناخته شده ايالم پيكره مفرغي 

»ناپيرآشو«)ناپيرآسو()تصوير8- 2( همسر فرمانروا » اونتاش ناپيرشا« است كه متعلق به سده ي سيزده قبل 

از ميالد مي باشد.

شاخص ترين اثر معماري به جا مانده ايالمي معبد چغازنبيل)تصوير9- 2( كه قدمت تقريبي آن به 

1250ق.م )حدود 700 سال قبل از سلطه ي شاهنشاهی هخامنشي( باز مي گردد. اين اثر كه از سوي يونسكو 

بعنوان يكي از مفاخر ميراث فرهنگي جهاني به ثبت رسيده ،گواه استواري بر قدرت و غناي فرهنگ كهن ايران 

است. زيگورات2 زيبا و با عظمت چغازنبيل  بصورت برج پنج طبقه ساخته شده است.

اين بنا در نزديكی  شهر شوش در استان خوزستان كنوني توسط اونتاش ناپيرشا)اونتاش گال( براي 

اينشوشيناك خداي شهر شوش ساخته شده است.بخشي از تزئينات ساختماني اين معبد را آجرهاي 

لعابدار تشكيل مي دهند. از ديگر آثار هنري ايالمي مهرهاي استوانه اي لعابي و شيشه اي است )تصوير 10- 2 

و 11- 2(.

 ماد
 حضور تاريخي مادها به سده نهم پيش از ميالد باز مي گردد. آنها تيره اي از اقوام هندو اروپايي بودند 

كه باعث اتحاد و هماهنگي ايران شدند. در سده هفتم قبل از ميالد گروه هاي گسترده اي از مادها  پيرامون  

همدان كنوني)هگمتانه يا اكباتان( گرد آمدند، و پارسيان در سرزمين باستاني پارس3 مستقر شدند. و اين دو 

قوم )مادي و پارسي( سرزمين گسترده ايران را پديد آوردند.

2. زيگورات برج هاي چند طبقه از خشت و آجر بصورت بناهاي عظيم كوه مانند در تمدن ايالم و بين النهرين بوده است.

3. پارسوا و پارسوماش

9-2-  معبد چغازنبيل، حفاري سالهاي 1330-1341

لعابدار،   نوشتاري سفالين ديواري  لوح   -2-10
ناپيرشا،   ، اونتاش  فرمانروا  نام  به  چغاز زنبيل 

37/5 cm سده ي 14  ق.م . حدود

11-2 - آويز از سنگ يماني، آبي كمرنگ با 
4cm .كتيبه ايالمي، سده ي 12  ق.م
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مادها در سال 612 ق. م به رهبري كياكزار همراه با اتحاد بابلي ها سرزمين آشوريان را در نيمرود  و 

نينوا به تسخير درآوردند و در حدود 590 ق. م مادها بر نواحي شمال عراق كنوني مستقر شدند و توانستند 

تمامي سرزمين امپراتوري آشور را تحت تسلط خود درآورده و كليه مناطق آناتولي تا مركز فالت ايران را 

تحت نظارت خود درآورند . همچنين منطقه بلخ )افغانستان شمالي( تا حدود رودخانه جيحون)آمو دريا( را 

نيز تصرف كردند. از اين رو در نيمه نخست سده ششم پيش از ميالد محدوده قلمرو مادها ناحيه وسيعي 

را در غرب از رودخانه هاليس )قزل ايرماق كنوني( در سرزمين ليديه آسياي صغير )تركيه كنوني( تا شرق 

)جيحون( در برگرفت.

مهم ترين آثار بدست آمده از گنجينه جيحون)تصوير12- 2(  آثار طاليي است. از يافته هاي معماري 

مادها در مناطق همدان، مالير)نوشي جان تپه( وكنگاور)گودين تپه( ديده شده است)تصوير 2-13(.

18/8 cm .12-2 - طرح ارابه طاليي با سربازان ماد ، گنجينه جيحون،  سده ي 5 و4 ق.م

13-2- چشم انداز منطقه مادنشين نوشي جان ، شامل چهار 
ساختمان روي صخره 

14-2- كاشي گلي باباجان لرستان شامل 176 عدد 
در كف تاالر  47 × 41/5
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اولين سفالينه هاي منقوش و رنگين در فالت ايران  نيز از دوران مادها بدست آمده است )تصوير 2-14(. 

شاخص معماري مـاد در خانه هاي كشف شده در هگمتـانه، وجود كاخي در نـوشي جان تـپه و گـور 

دخمه هاي "دكان داوود"، "داو دختر") ممسني فارس(، شيرين و فرهاد)سراب صحنه در راه همدان به 

3-  آثار به دست آمده از مارليك را چه چيزهايي تشكيل مي دهند و چه خصوصياتي دارند؟

4- صنعت مفرغ در كدام منطقه رواج داشته است؟ آثار به دست آمده ي از اين منطقه دارای چه ويژگيهايي است؟

5- معبد چغازنبيل در كدام منطقه  واقع شده  و مربوط به چه تمدني است؟ خصوصيات آن را بيان كنيد.

هخامنشي
سرآغاز دوران هخامنشي به سال 550 قبل از ميالد و با سرنگوني آخرين پادشاه ماد يعني  »آستياك«4 

شروع گرديد.  كوروش كبير5  پس از به قدرت رسيدن در سالهاي 

546- 547 قبل از ميالد سرزمين ليديه و سارد را فتح نمود و از 

اين رو بخش غربي آناتولي را نيز تحت تسلط خود قرار داد و در 

سال 539 ق .م. سرزمين هاي ميان رودان)بين النهرين( و بابل را 

فتح كرد و سپس سوريه و فلسطين امروزي به قلمرو پادشاهي 

هخامنشي اضافه شد و كمبوجيه دوم پسر بزرگ كوروش به مصر 

حمله و آن را نيز تصرف نمود. گستره عظيمي از سرزمين هاي 

مديترانه تا شرق و از درياي سياه تا سرزمينهاي باديه نشين و 

صحراي جنوبي )صحراي عربستان( به تصرف كوروش درآمد و 

امپراتوري بزرگ ايران را پايه گذاري كرد. كوروش پايتخت خود را 

4. »آستياك« )Astyages( آخرين پادشاه ماد، پدر ماندانا ) مادر كوروش(    
5. كوروش پسر كمبوجيه اول

كرمانشاه(، سكاوند)هرسين كرمانشاه(، قيزقاپان)سليمانيه عراق( و فخريكا)شمال شرقي مهاباد( و ... است. 

در دست نبودن آثار مربوط به مادها و بقاياي آنها شايد به دليل تسلط يافتن هخامنشيان در دوران بعدي 

باشد كه به لحاظ گستردگي و عظمت آنها را پوشش داده است.

پرسش
   1- قديمي ترين آثار سفالي فالت ايران در چه مناطقي به دست آمده و شامل چه نقوشي است؟

   2- شهرت تپه ي سيلك به واسطه ي چه آثاري است؟ توضيح دهيد.

تصوير 15-2-كاخ آپاداناي كوروش، پاسارگاد ، سده ي 5 ق.م.

6. پارسه گرد = اردوگاه پارسيان 
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هماهنگ با موقعيت پادشاهي اش در پاسارگاد6 بنا نهاد)تصوير 2-15(.

در پاسارگاد ساختمانهايي با قابليت هاي متفاوت وجود دارد، شامل دروازه ورودي، دو كاخ كوچك و برج 

سنگي معروف به»زندان سليمان« و سكوي سنگي بزرگي موسوم به » تل تخت« كه به احتمال كاخي است 

كه هيچگاه ساخته نشد و نقش انسان بالدار)تصوير 16-2( بر روي پايه سنگي با كتيبه هايي به زبان پارسي 

ايالمي و بابلي و بعدها مقبره كوروش به اين مجموعه اضافه گرديد)تصوير 2-17(.

كاخ هاي موجود داراي راهروهاي ستون دار و ايوانهايي در جوانب آن می باشد كه ميان آنها باغ وسيعي 

وجود داشته است. اين باغ به واسطه روشي با مسيرهاي سنگي آبياري مي شده كه اين نوع باغ سازي نمونه 

باغ هاي رسمي ايراني می باشد كه حتي تا دوران اسالمي تداوم داشته است. از ديگر آثار متعلق به اين دوران 

كتيبه ی بيستون است كه شرح حال دوران داريوش را ثبت كرده است)تصوير 2-18(. 

كتيبه هاي ميخي دوران هخامنشي  به سه خط » پارسي باستان«، » بابلي« و» ايالمي« نگاشته 

16-2-نقش برجسته سنگي انسان بالدار شده كه شاخص آن را مي توان در»پاسارگاد«، »بيستون« و »گنج نامه « در عباس آباد همدان مشاهده 
پاسارگاد ، سده 5 ق.م  

17-2- مقبره كوروش ،پاسارگاد، سده 5 ق.م.
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18-2- نقش برجسته بيستون ،فرمان داريوش در سال 519-520 ق . م و صحنه پيروزی بر گئومات ، كوه بيستون نزديك كرمانشاه  ، سده 5 ق.م.

19-2- گنج نامه ، كتيبه های سه زبانه پارسی باستان ، ايالمی و بابلی ، عباس آباد همدان ، سده 5 ق . م 
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كرد)تصوير 2-19(.

داريوش پس از كوروش شاهنشاهی هخامنشي را  با فتح هندوستان از دره سند تا شمال درياي سياه 

گسترش داد .

تجارت دريايي و كشتيراني، ضرب سكه )تصوير 20-2(،كاربرد خط ميخي الفبايي بر روي كتيبه ها  

ساخت كانال سوئز) ايجاد مسير كانالي در مصر بين درياي سرخ و نيل( ، ساخت اولين جاده  شاهي ) بزرگراهي 

20-2- سكه های هخامنشی ، دوران داريوش 
سده 5 ق . م

 21-2- مسير جاده شاهی در قلمرو حكومت هخامنشی  
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داريوش  دوران  مهم  اقدامات  از  سارد(  تا  شوش  از 

است)تصوير 2-21(.

در اين دوره هخامنشيان چهار پايتخت داشتند : 

پاسارگاد ، شوش ، بابل و هگمتانه . آثار شاخص اين 

و  جمشيد  تخت  كاخ  و  شوش  آپاداناي  كاخ  دوره 

مجموعه نقش رستم7 است.

به  نسبت  ما  اطالعات  وسيعترين  و  مهمترين 

معماري هخامنشيان از كاخ پارسه يا تخت جمشيد 

)پرسپوليس( به دست آمده است )تصوير 22-2(. اين 

كاخ در سال هاي 520 تا 460 ق.م در زمان زمامداري 

داريوش و خشايارشاه  بنا گرديد . از ويژگي هاي بارز 

معماري تخت جمشيد استفاده از ستون هاي تنومند و 

بلند است. محوطه كاخ مشتمل بر چند تاالر پذيرايي، 

از جمله تاالر آپادانا و تاالر تاجگذاري كه به آن تاالر صد 

ستون هم گفته مي شود. تاالر آپادانا مكاني مربع شكل 

كه جمعاً 72 ستون سنگي با بلندي هر ستون از پايه 

تا سر ستون حدود 21/8 متر است )تصوير2-23 (. 

پايه ی ستون هاي به كار رفته در اين كاخ يا چهار 

گوش است يا مدور)تصوير 24- 2(. كه ستون هاي كنگره دار و سر ستوني عظيم آنها را حمل مي كنند   بر 

فراز همه اينها تاج )به شكل دو جانور پشت به پشت( محل اتصال تيركهاي افقي است كه اين تيرهاي چوبي 

را بر فرورفتگي زيـن مانند پشت خود حمـل مي كرده انـد. مشابه همين ستون بندي و معمـاري را می توان 

در كاخ شوش نيز مشاهده كرد)تصوير 2-25(.

كاخ تخت جمشيد بر روي صفه اي مرتفع واقع شده است. تنها راه ورود به تاالرهاي تخت جمشيد ورود از 

جبهه ي غربي صّفه است. در آنجا در دل بدنه هاي مزين به نقش برجسته سربازان، دو رشته پلكان و پاگرد 

روبروي هم قرار دارند. عرض اين پله ها 7 متر و بلندي هر پله كه تعداد آنها در هر طرف به 111 مي رسد، 

22-2-چشم انداز كلي تخت جمشيد، از طرف كوه رحمت در شرق ، سده ي 5 ق .م.

23-2-نماي جانبي تخت جمشيد ، پلكان شرقی 
 ، داريوش  كاخ   ، آپادانا  مالقات رسمی  بارگاه  و 

سده ي 5 ق.م.

24-2- طرح پايه ستون های آپادانا

25-2- سرستون سنگي با نيم تنه دو سر گاو ، حفاري شده در سال  1852، تاالر آپادانا در شوش 

7. در نقش رستم مقابر 4 پادشاه هخامنشی داريوش كبير . خشايار شاه . اردشير اول و داريوش دوم و كعبه زرتشت وجود دارند .
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25-2- سرستون سنگي با نيم تنه دو سر گاو ، حفاري شده در سال  1852، تاالر آپادانا در شوش 

26-2- نقش برجسته تخت جمشيد همراه با نمايش پلكان ورودی جناح جنوبي سمت شرق آپادانا درتخت جمشيد 
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تنها 10 سانتي متر مي باشد )تصوير 2-26 (.

 گفتني است كه معماري هخامنشيان داراي عناصر متعددي است كه از سنت معماري آشوري ، بابلي 

و مصري اخذ گرديده است كه همراه با ويژگي هاي مختص پارسي هنري با شكوه را پديد آورده است. در 

اين دوره خبري از زيگورات ها و معابد نيست بلكه اوج خالقيت را در قالب معماري كاخ ها مي بينيم.

ممكن است اين ترديد ايجاد شود كه اساساً مردم در دوران هخامنشي 

اعتقادات محكم مذهبي نداشته اند و اينكه گرايشات دنيوي موجب 

گشته كه اثري از معابد و پرستشگاهها باقي نماند . در تبيين اين 

دو موضوع بايد يادآوري كنيم كه مردم ايران باستان پارسي مذهب 

بودند. پارسيان پايبند تعاليم زرتشت بوده، اعتقادات ديني شان با 

اديان بين النهرين )ميان رودان ( تفاوت داشت. 

زرتشتيان پهنه ي عالم را صحنه جدال ميان روشنايي)خير( و 

تاريكي)شر( مي دانند و به واسطه پاس داشتن نيكي و خير و نور، 

»آتش« را كه نمادي از اين صفات و مظهر اهورا مزداست نيايش 

مي كرده اند. از آنجا كه آيين نيايش اهورا مزدا در آتشگاه هاي روباز 

صورت مي گرفته، لذا از پارسيان باستان،كمتر معماري ديني به 

جاي مانده است.

مضمون كتيبه هاي تخت جمشيد نيز همگي از حضور روح 

ديني و تكيه بر اهورا مزدا در انجام امور مملكتي حكايت مي كند.

نقش  در  مي توان  را  هخامنشي  حجاري  هنر  مونه  ن رين  بهت

برجسته هاي سنگي تخت جمشيد جستجو كرد. بدنه ديوارها و 

ايوان هاي اين كاخ با نقش برجسته هايي تزئين يافته كه تصاوير 

سپاهيان شاهي و اشراف »پارس« و »ماد« را نشان مي دهد. اين همان مسيري است كه ميهمانان خاص 

خارجي و داخلي از طريق آن بار مي يافتند و هداياي خود را به پيشگاه پادشاه تقديم مي كردند. مطالعه 

ي مجموع اين نقش برجسته ها ما را از كيفيت جشن هاي برگزار شده در اين كاخ، كه قطعاً » نوروز« )عيد 

كهن ايرانيان( مهمترين آنها بوده، آگاه مي سازد)تصوير 2-27(.

اعصار  تجربيات هنري  با  و ظرافت، همراه  وقار  قدرت،  از  است  آميزه اي  دوره  اين  ري  هنر حجا

27-2-نقش برجسته كاخ آپادانا 
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قبل كه به مرتبه اي از كمال رسيده اند. ظرافت در پرداخت جزئيات در اين آثار  به 

چشم مي خورد. نشان دادن چين لباس و افت پارچه نيز از مواردي است كه هنرمندان 

هخامنشي به آن پرداخته اند. در نقش برجسته ي تاج گذاري داريوش)تصوير2-28( 

نظم و وقار نه تنها در شيوه ي نشستن داريوش و ايستادن خشاريار شا  )در پشت او( 

آشكار است بلكه اين انضباط را مي توان در چين و افت لباسها نيز مشاهده كرد كه در 

عين نظم، نرمي و لطافت خود را حتي در ناحيه اي كه دستها و بازوان را پوشش داده 

اند، حفظ كرده اند.

جانوران در آثار هنري ايران باستان جايگاه ويژه داشته اند. در ميان جانوراني كه 

موضوع آثار هنري هخامنشي قرار گرفته اند »شير«، »بز« و »گاو« از همه مهمترند، 

شيوه نمايش جانوران درتخت جمشيد، در خور تحسين است.

تصوير29-2 منظره اي است از نبرد شير و گاو كه بر ديوار پلكان شرقي آپادانا نقش 

بسته است. طراح اين نقش برجسته در عين آگاهي كامل از كالبد شناسي اين دو جانور، 

با استادي خالقانه اي مبادرت به تفكيك و ساده نمودن اجزاي تصويرپرداخته است . 

28-2- منظره تاجگذاری داريوش بر يكی از دروازه های تخت جمشيد  

29-2- نبرد شير با گاو ، پلكان شرقي كاخ آپادانا ، تخت جمشيد
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از سوي ديگر با افزودن عناصر تزئيني ظريف و پركار )مثل يال شير و موهاي منظم و حلقه شده ي دور 

گردن و زير شكم گاو(، توازني چشم نواز و با شعور پديد آورده است.

خالقيت، هنر و دانش كالبد شناسي، هنرمندان هخامنشي را در پديد آوردن نقوش بديعی از جانوران 

اساطيري ياري نموده است كه نمونه اي از آن را در )تصوير 30-2( مشاهده می كنيم . نقش اين موجودات 

اساطيري را، مي توان برسر ستونها ، نقش برجسته هاي دقيق )تصوير31-2( و همچنين در قالب نگهبانان 

عظيم الجثه دروازه هاي كاخ ) تصويري 32-2( يافت.

هنر حجاري ايراني از مرز ايران نيز فراتر رفت و موجب ظهور آثاري گشت كه امروز هم از شهرت بسيار 

برخوردارند. از آن جمله است ستون معروف سرنات كه در عهد امپراتور آشوكا، در هند بنا گرديد و امروزه 

به عنوان سمبل دولت هند ، نقش آن در همه جاي اين كشور پهناور آذين بخش مدارك رسمي دولتي، 

اسكناسها و سكه هاي رايج هند است. 

بايد اعتراف كنيم كه در بيان قدرت، ظرافت و خالقيت هنري ايرانيان باستان آثار سنگي كه عمدتا به عنوان 

بخشي از معماري محسوب مي شوند، نمي توانند كامال گويا باشند . اين آثار كه تاثيرات فرسايشي باد و باران 

و آفتاب و سرما و گرما را در طي قرون و اعصار بر تن خود تحمل كرده اند ، امروز داراي طراوت و ظرافت 

اوليه خود نيستند. اما خوشبختانه آثار دستي بسياري به دست ما رسيده كه بيانگر اوج دقت ،  ظرافت و 

30-2- نبرد با يك جانور اساطيري – 
بخشي از نقش برجسته كاخ داريوش  
 -260cm بلندي   ، جمشيد  تخت 

سنگ آهك

31-2- نقش برجسته، كاخ داريوش، 
32-2- نماي دروازه ورودي كاخ خشايارشا ، تخت جمشيدتخت جمشيد
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34-2- جام نقره اي با روكش طال ، بلندي25cm ، هخامنشي 33-2- دستنبد طال سده ی  5 ق .م. هخامنشي ،  موزه ويكتور يا آلبرت 
موزه ويكتور يا آلبرت 

35-2- كاسه نقره با كتيبه ميخي پارسي باستان ،  اردشير اول )424-465 ق .م.( قطر 
29cm

36-2 - بز بالدار )دسته كوزه ( از جنس مفرغ وطال  
موزه لوور پاريس 
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هنر آن دوران است. از ديگر آثار بدست آمده مي توان به ظروف، اشياي تزئيني و زيورآالت اشاره نمود.

)تصاوير33-2 تا 2-36 ( 

اشکانیان
بين سالهاي 238 ق . م تا حدود 234 ق. م جريانات خاصي در ايران و آسياي غربي با هجوم قواي نظامي 

يوناني پديد آمد كه دوران ويران گري و تخريب آثار علمي و فرهنگي و نابود شدن آثار و مراكز مهم دوران 

هخامنشيان مي باشد. از اين رو اين مناطق بدست دولت هاي محلي با گرايشات يوناني گري اداره مي شد 

هر چند كه تقسيمات اداري شاهنشاهی هخامنشي و ساتراپ نشين ها8 همچنان حفظ شده بود كه هدف 

آن ايجاد نوعي فرهنگ آميخته و تلفيقي ايراني يوناني با طبقه حاكم ايران بوده است. اين دوره در ايران به 

نام دوره سلوكي شهرت يافته است.

آثار محدودي از تأثير هنر يونان در اين زمان در دسترس است كه مي توان به پيكره هركول در بيستون 

37-2- هركول خوابيده ، سنگ ، كوه بيستون ، دوره سلوكي ، سده ي سوم ق.م.

8. ايالت نشين قديم ايران
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)تصوير 37-2( ، معبد خورهه در محالت و پرستشگاه شمي در ايذه خوزستان كه از نمونه هاي بارز 

آن است اشاره كرد.
در حدود سال 238 ق. م طي جدال در سيطره قلمرو ايران ارشك توانست قدرت ساتراپ نشين پارت9 

را در شرق درياي خزر بدست گيرد. ارشك بنيان گذار سلسله پادشاهي اشكانيان يا پارتيان است كه تمامي 

مناطق گستره هاي فرهنگ يوناني گري)سلوكيان( را بدست آورد.

تابوت هاي سفالين)تصوير 38-2(، ايجاد خط و زبان فارسي 

ميانه )اوستايي و پهلوي(، ضرب سكه هاي اشكاني ، آثاري از جنس 

عاج ، معبد سازي )معبد آناهيتا( )تصوير 39-2( ، پيكره هاي 

مفرغين بزرگ )از معبد شمي( )تصوير40-2( ،  شيوه دوخت 

پوشاك به دو صورت پا جامه و تن جامه ، روش شهرسازي دايره 

اي ، ايجاد طاق و قوس و ساخت ايوان در معماري ، استفاده از 

مالت سنگ، گچ و گچ كاري در تزئينات )در قلعه يزد گرد در قصر 

شيرين( ، اولين نقاشي ديواري كوه خواجه در سيستان )تصوير 

41-2( و دورا اوروپوس در سوريه، شيشه ، جواهر سازي )تصوير 42-2( و . . . همگي از هنرهاي مهم دوران 

9. پارت نام يكي از اقوام ايراني ساكن شمال شرقي ايران است . نام ايالت پرسوه در كتيبه هاي بيستون و نقش رستم به چشم مي خورد . آنها كه قومي چادر نشين و 
بيابانگرد در زمان هخامنشيان هستند از قدرت و اهميت چنداني برخوردار نبوده اند.

196cm ، 38- 2 - تابوت سفالي لعابدار )اوروك( ، دوره اشكاني ، سده ي اول ودوم ميالدي

تصوير 40-2-پيكره مفرغي ، دوره اشكاني از 39-2- ستونهاي معبد آناهيتا ، اشكانی- ساساني ،  كنگاور ، سده ي اول تا سوم ميالدی 
معبد شمي ، سده دوم ميالدي 
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41-2- نقاشي ديواري ، شاهزادگان ،كوه خواجه ، دوره اشكاني ، سده ي اول ميالدي 

42-2- جواهرات طاليي دوره اشكاني ، كشف 1911-1910، نهاوند ، سده ي اول ودوم ميالدي 
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اشكانيان به حساب مي آيند.

 

 ساساني
 در سال 224 ميالدي آخرين پادشاه اشكاني 

اردوان چهارم مغلوب اردشير ساساني شد. سلسله 

ساساني وارث يكي از سه امپراتوري بزرگ دوره 

از  بودند  عبارت  امپراتوري  سه  اين  بود.  خود 

امپراتوريهاي ايران، چين و روم . اين سه قدرت 

استواري  تجاري  پيوندهاي  با   ، در عين رقابت 

به هم مرتبط بودند  از طريق همين پيوندهاي 

تجاري پايه ي تبادالت فكري ، اعتقادات ديني و 

آفرينش هاي هنري نيز بنا  نهاده شد و اين به 

معني ارتباط وسيع و عميق شرق و غرب بود . 

البته ، اين روابط چندان دوستانه هم نبود و گاه 

به درگيري هايي هم منجر مي شد.  منابع تاريخي 

و آثار هنري به جنگهاي ايران و روم در اين عهد 

اشاره دارند)تصوير 43-2( . اين درگيريها گرچه 

به منظور دفع نفوذ و تسلط غرب بر ايران بود 

نزاع ها ما شاهد تأثيرات  اما در خالل همين   ،

يكديگر هستيم.  بر  فرهنگي و هنري دو طرف 

اول،  در تصوير)44-2( قدرت و سلطه ي شاپور 

شده  داده  نشان  روميان  بر  ساساني  پادشاه 

است.

هنگامي كه نقش برجسته هاي ساساني را با 

آثار مشابه هخامنشي مقايسه مي كنيم درمي يابيم 

بيشتر تركيب  نمادين هنر هخامنشي  كه وجه 

43-2- نقش برجسته صخره ايي در بيشاپور ) تنگ چوگان ( 

44-2- پيروزي شاپور اول بر والرين ،  نقش رستم ، سده ي سوم ميالدی
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اجزاي بدن ، نوع ايستادن و نشستن آن هم به صورت رسمي تر و ايستاتر است . در نقش برجسته هاي ساساني 

نمادگرايي كاهش مي يابد و در عوض واقع گرايي بسيار تقويت مي شود، حركات طبيعي تر مي شوند و موجودات 

برجسته هاي  نقش  در  كه   ، جانوران(  و  )انسانها 

هخامنشي حالتي اسطوره اي و فوق طبيعي داشتند 

، در آثار ساساني زميني تر و ملموس تر مي شوند .

با مشاهده تصاوير )44-2 و 45-2( مي بينيم كه 

اسب ها در عين اينكه قدرت عضالني اغراق آميزي 

مي رسند.  ظر  ن به  طبيعي  و  واقعي  كامالً   ، دارند 

يژگيهاي  و نمايش   )2-46( تصوير  با  درمقايسه 

جسماني گاو و شتر، با وجود اينكه تناسبات طبيعي 

رعايت شده است ، حالت وقار و نوعي رسمي بودن 

مشابه  آثار  در  كه  حالتي   . مي شود  ديده  آييني 

ساساني بسيار كمرنگ شده و جاي خود را به تحركات و نمايش هاي واقع گرايانه داده است. توضيح اين كه 

گرايش به نمايش طبيعي موجودات در آثار هنري بخصوص در هنر يونان و پس از آن روم )كه وارث هنر و 

تمدن يوناني بود( رواج بسيار داشت و ما اين تأثيرات را در هنر ساساني تا حدي شاهد هستيم .  همچنين 

گرايش به واقع نمايي در شيوه ي ارائه انسان ها نيز ديده مي شود)تصوير 2-47(. 

در نقش برجسته هاي فراز طاق بستان )تصوير48-2( تصاوير فرشته هاي بالدار دو سوي آن تجانس 

خاصي با آثار مسيحي رومي دارند . از ديگر آثار باقي مانده از دوره ساساني گچ بري مي باشد كه با نقوش 

تزئيني به جاي مانده است )تصوير2-49(.

هنر معماري را در عهد ساساني مي توان در بقاياي كاخ هاي بجا مانده از آن عصر نيز مشاهده كرد . كاخ 

اردشير )فيروزآباد( )تصوير 50-2( كاخ بيشابور) نزديك كازرون ، فارس( ، طاق كسري يا كاخ تيسفون)در 

عراق كنوني( )تصوير 51-2( ، عمارت خسرو واقع در قصر شيرين )تصوير 52-2( نمونه هايي از اين آثار 

هستند . تزئينات داخلي بسياري از كاخ هاي ساساني را لوحه هايي از مالت گچ و موزاييك )تصوير 2-52( 

تشكيل مي دهند . 

ديگر آثار هنري ساساني را ظروف )تصوير 53-2( ، مهرها و سكه هاي بجاي مانده تشكيل مي دهند )تصوير 2-54(.

نقوش روي اين آثار حاوي اطالعاتي در مورد شرايط اجتماعي، نوع پوشش و آداب و رسوم آن عهد است . مثاًل 

45-2- نقش برجسته صخره ای ساسانی ، بخشی از اثر ، 
بيشاپور )تنگ چوگان(

 ، تخت جمشيد   ، برجسته  نقش   -2-46
دوره هخامنشی ، سده پنجم قبل از ميالد 
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48-2- طرح نقش برجسته طاق بستان ، دوره ساسانی ، سده ششم  47-2- سرديس ، شاپور دوم ، دوره ساسانی 
ميالدی 

49-2- لوح گچی قالب ريزی شده ، اواخر دوره ساسانی يا اوايل دوره اسالمی ، سده هفتم يا 
هشتم ميالدی ، چال ترخان ، ری

50-2- كاخ اردشير ، فيروز آباد ، سده سوم ميالدی 
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51-2- طاق كسری ، ايوان مداين ، تيسفون ، دوره ساسانی 

52-2- تزئينات موزائيك ، كاخ بيشاپور ، دوره ساسانی 
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53-2- بشقاب های نقره ای بهرام پنجم )شكار شير ( و شاپور دوم )شكار گوزن ( ، دوره ساسانی 

54-2- سكه های نقره ای ساسانی ، اردشير اول ) سده دوم 
ميالدی ( ، بهرام پنجم ) سده پنجم ميالدی ( ، يزد گرد سوم 

) سده هفتم ميالدی (
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تنها تماشاي تصوير )53-2(، بر دانش ما نسبت به نوع تاج ، لباس ، اسلحه )كمان، شمشير، تركش( و تزئينات 

اسب در عهد ساسانيان مي افزايد . هنگامي كه اين تصوير را با تصوير) 55-2( مقايسه مي كنيم درمي يابيم كه 

شكار ، خصوصاً شكار گراز، از ورزشها و تفريحات مورد عالقه ي پادشاهان ساساني به شمار مي رفته است.

مهرها و گچبري هاي ساساني آثار ارزنده اي هستند كه شكلهاي انتزاعي و نماديني را در بردارند كه تا 

امروز نيز در هنر معاصرتاثير گذاشته اند )تصوير 56 -2 ( . 

اين شباهتها و تفاوتها براي بيننده ی  هوشيار حكايت از اين واقعيت دارد كه هنر و فرهنگ پديده هاي 

زنده هستند و هويت انسان را تشكيل مي دهد . 

    55-2- طرح صحنه شكارگاه ، نقش برجسته اطراف طاق بستان ، كرمانشاه ، دوره ساسانی 
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پرسش 
  1- مجموعه پاسارگاد شامل چه بنا هايي است ؟توضيح دهيد.

  2- اقدامات مهم دوران داريوش را ذكر كنيد.

  3- مذهب هخامنشيان چه بوده وچرا از آن دوران بناهاي مذهبي به جاي نمانده است ؟

 4- حجاري هاي هخامنشي داراي چه ويژگي هايي است؟

 5 - دوره ي سلوكي چگونه شكل گرفت؟ دو نمونه از آثار اين دوره را نام ببريد.

 6 - مهم ترين هنرهاي دوران اشكاني را نام ببريد.

 7-در چه دوراني تأثيرات فرهنگي وهنري بين امپراتوري ايران ،چين وروم صورت گرفت؟

 8- ابتدا تصاوير نقش برجسته های ساسانی را گرد آوری و سپس در كالس راجع به تفاوت نقش 

آنها بحث كنيد .

 9- با بررسي نقوش ثبت شده در دوران ساساني چه اطالعاتي مي توان بدست آورد؟

56-2- كاشی لعابدار ، تكيه معاون الملك ، كرمانشاه ، اواخر سده سيزدهم هجری 



فصل سوم 
هنر و تمدن میان رودان 

ح 539 ق . م 
بابل نوین 

ح 700 ق . م 
آشور - هیتی ها 

ح 1600 ق . م 
بابل 

ح 1800 ق . م 
سومر جدید 

ح 2200 ق . م 
اکد 

ح 2400 ق . م 
سومریان 

ح 4000 ق . م
دوران نو سنگی 

هخامنشیان
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فصل سوم
هنر و تمدن میان رودان )بین النهرین(

اهداف رفتاري :

پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود :

1- جايگاه و اهميت ميان رودان )بين النهرين( را به منزله ي خاستگاه تمدن بشري توضيح دهد.

2- جلوه هاي هنري اين تمدن را اعم از معماري وپيكر تراشي شرح دهد.

3- نقش اعتقادات را درشكل گيري آثار هنري اين تمدن تجزيه وتحليل كند.

4- آثار هنري دولت شهرهاي سومر،اكد،اور،بابل،آشور،بابل نوين و هيتي ها را به اختصار توضيح دهد.

هنر و تمدن میان رودان )بین النهرین (

بين سالهاي 3500 تا 3000ق. م در سرزميني هموار و حاصل خيز در ميان دو رود دجله و فرات تمدني 

پديد آمد كه »ميان رودان« يا »بين النهرين« نام گرفت. اين منطقه از جنوب به شمال – از خليج فارس 

تا كوه هاي ارمنستان و از شرق به غرب – از فالت ايران تا صحراي شام امتداد دارد. نواحي مركزي ميان 

رودان روزگاري به واسطه وجود شبكه بسيار وسيع و غني آبهاي طبيعي بسيار حاصلخيز بوده است ليكن 

پس از سپري شدن هزاران سال و تغييرات جوي و جغرافيايي، اكنون اغلب زمينهاي اين منطقه باير و كم 

آب است.
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نخستين مهاجران و اولين جوامع تشكل يافته با عنوان سومريان شناخته شده اند كه نخستين دولتشهرها 

را پديد آورده اند. ابداع خط ميخي، ايجاد مدارس، حكومت ملي )دموكراسي(، به كارگيري گنبد و قوس همگي 

از اين دوران سرچشمه مي گيرد.

به مدت هزار سال سومريان دولت غالب در منطقه بوده اند، با اين حال دولت هاي بعدي سومرجديد،  بابل، 

آشور و ايران نيز به اين نواحي سلطه يافتند. از اين تمدن تعدادي مقبره، تنديس و آثاري در اور كشف 

شده است.

در »ميان رودان« به دليل نبود سنگ و مصالح ساختماني مناسب ، عموما از خشت وآجر استفاده 

مي شده و به همين جهت در حال حاضر چيز زيادي جز پي ساختمان ها بر جاي نمانده است.

سومريان خدايان متعددي را پرستش مي كردند و هر شهر خداي مستقل خود را داشت و فرمانروايان 

انساني مردم را براي خدمت به اين خدايان رهبري مي كردند. سومريان در اين منطقه كه فاقد بلندي يا 

ارتفاعات بود ، بناهاي كوه مانند ي را با آجر و خشت مي ساختند. همان ساختمانهاي عظيم الجثه و برج مانند 

چند طبقه كه به »زيگورات«مشهور شده اند. اين برج چند طبقه يا معبد ، مركز مهم مذهبي و زندگي شهري 

بود و همه عناصر شهري ديگر در اطراف آن قرار داشت. زيگورات  اور )واركا : الورقا( )تصوير1- 3(يكي از اين 

نمونه ها مي باشد. 

1-3- زيگورات اور، نماي پلكان شمالي ، عراق ،2100 قبل  از ميالد
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در مطالعات تاريخ جهان باستان مكرر به منابعي برمي خوريم كه از ميان رودان به عنوان يكي از خاستگاه هاي 

تمدن بشري ياد كرده اند. اين عقيده مبتني بر قرايني است كه در زير به چند نمونه آن اشاره مي شود .

الف – ابتدايي ترين و بهترين آثار كهن بدست آمده از كشاورزي نظام يافته، كه نشانه ي زندگي گروهي و 

اجتماعي بشري است در اين منطقه يافت شده است.

ب – ابزارسازي و دانش استفاده از فلزات از عواملي است كه بنيان اقتصادي و توان فني جوامع اوليه را نشان 

مي دهد. سومري ها از اولين اقوامي بوده اند كه به فن استفاده از فلزات آگاهي داشتند.  

ج – خط و نوشته را شايد بتوان مهمترين اختراع بشري در طول تاريخ دانست چرا كه نوشته ها مجراي 

انتقال اطالعات و ثبت و ضبط تاريخ هستند. از سوي ديگر ظهور خط در يك جامعه كهن ، نشان از رشد 

فكري و علمي و فرهنگي مردم آن اجتماع است. سومريان با اختراع »خط ميخي« دوره اي را آغاز كردند كه 

به عنوان »آغاز خط نويسي« شهرت دارد)حدود 3000 تا 2500ق.م( . خط ميخي رواج خود را تا هزاره اول 

قبل از ميالد همچنان حفظ كرد) تصوير2- 3(.

د- وجود شهرهاي مستقل كه از آنها با نام دولتشهر ياد مي شود ،  نشاني از قدرت سياسي و مديريت شهري 

بوده است. در اين منطقه انتقال از زندگي و اقتصاد ساده كشاورزي و روستايي به نظام پيچيده زيست و اقتصاد 

متمركز شهري به سرعت انجام شد. از اين رو ميان رودان بستر جوامعي شد كه نام» تمدن«)شهرنشيني( را 

شايسته ی خود ساخت . البته مي توان شكل گيري سريع شهرهاي ميان رودان را، كه اغلب داراي  استحكامات 

و برج و بارو در اطراف شهر بوده، نتيجه ي اوضاع خاص سياسي و تهاجمات مكرر نظامي دانست كه از 

ويژگي هاي اجتماعي تاريخ اين تمدن است .

سومر
دولتشهرهاي سومري ، قدرت خود را از خداي شهر و منتخب او مي دانستند و پادشاهان ، نماينده خدا 

بر روي زمين و پاسداران خزاين او محسوب مي شدند . در اديان سومري نوعي اتصال و هماهنگي ميان دين 

و دنيا- يا به عبارت ديگر اقتصاد و معنويت – وجود داشته است. اين ويژگي با شرايط خاص اجتماعي 

ميان رودان ارتباط داشت. زيرا ميان رودان بر خالف همتاي معاصر خود يعني مصر)كه تاريخي آرام و 

ساكن داشت( همواره در افت و خيزهاي نظامي و سياسي بود. برج و بارو و استحكامات شهرها از همين امر 

حكايت مي كنند.

 كاهنان و خدمه ی معابد ، ضمن اجراي آئين ها و مناسك دين ، مسؤول تنظيم و كتابت مخارج شهر 

2-3- كتيبه ونقش برجسته ي سنگي با 
پيكره هاي شماش )خداي خورشيد( ، بابل 

سده نهم قبل از ميالد 
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و داراييهاي خداوند شهر بوده اند . مكتوبات بدست آمده از اين دست در زمره نخستين نمونه هايي است كه 

»خط« به خدمت حسابرسي و ثبت جزئي ترين پرداخت ها ، دريافت ها و موجودي انبارها درآمده است .قدمت 

زيگورات ها  نيز به حدود  3500  سال قبل از ميالد باز مي گردد .  معبد سفيد واقع در اوروك )تصوير3-3( 

نمونه اي از اين معابد است كه نسبت به اهرام مصر قدمت بيشتري دارد. مصالح بناي زيگورات خشت خام 

بود و به همين دليل در قياس با معابد سنگي و آجري مصر دوام كمتري داشته است. اما صرف نظر از نوع 

مصالح، زيگورات ها از طرح زيبا و مبتني بر دانش وسيع معماري برخوردار بوده اند .

بديهي است تمدن ها، شكل هايي منسجم از جوامع انساني بودند كه توجه انسان را به اهميت خويش معطوف 

داشتند بطوري كه زيبايي و عظمت نيروهاي جاوداني را در اشكال انساني تصوير مي كرده است و به همين 

دليل نيز بيشتر پيكره هاي اوليه را تمثال خدايان و الهه ها تشكيل مي دادند كه در معابد يافت شده اند.                                

)تصوير4- 3( چهره اي است از الهه يا ملكه اوروك كه قدمت آن به حدود 3500 تا 3000 ق.م باز مي گردد. 

حفره چشمان و گودي ابروان اين سرديس از صدف ها و سنگ هاي رنگين پر، و سر آن نيز به كاله گيسي از 

طال مزين بوده است.                                                                                     

درشتي چشم از مواردي است كه در بيشتر چهره هاي به جاي مانده از هنر ميان رودان ديده مي شود. 

چشم كه از نافذترين اعضاي بدن است  همواره به منزله ی دريچه ي روح مورد توجه بوده است . از اين جهت 

است كه حفره هاي چشم در سرديس هاي تمدن هاي مختلف، گاه با سنگ هاي قيمتي پر مي شده است. 

از ديگر ويژگي هاي مهم پيكره هاي سومري يافت شده در معبد ابو واقع در تل اسمر و اوروك و اور مي توان 

به موارد زير اشاره كرد .

معبد  از  شده  بازسازي  طراحي   -3-3
-3000 عراق   ، اوروك  سفيد  زيگورات 

3200 قبل از ميالد

4-3- سرديس الهه يا ملكه از اوروك ، حدود 
3000-3500 ق.م ، موزه بغداد ، عراق 
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سادگي ساختار، شكل ظاهري مخروطي يا استوانه اي پيكره ها، حالت وقار رمزگونه ، ايستايي پيكره ها 

و كاربرد آييني آنها)تصوير 5- 3( ، مهارت ساخت پيكره ها با تلفيق مواد و مصالح گوناگون )تصوير6- 3( 

همچنين موجودات تخيلي و اساطيري كه از تركيب اعضاي انسان و حيوان بوجود آمده اند  همگی خصلتي 

داستان سرايانه دارند و همچون كتب تصويري هستند كه با كنار هم قرار دادن چند تصوير يا پيكره حكايتي 

رانقل مي كنند )تصوير 7-3(. گاهي نيز شخصيت هاي اصلي داستان جانوراني هستند كه به كارهاي انساني 

مشغولند . اين تصاوير، نقاشيهاي متحرك و يا داستان هاي مصور )كميك استريپ( را به ياد مي آورد 

) تصوير8- 3الف و ب(.     

5-3- پيكره های ستايش از معبد حسونا )تل اسمر( ، عراق 2700ق .م ، بلندي 75 سانتی متر
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)پايه اي  درخت  و  بز نر   ، سومري  هنر   -3-6
براي آويختن نذورات( ، اور ،حدود 2600 ق.م  
چوب وطال والجورد ، بلندي 50cm- موزه ي 

دانشگاه فيالدلفيا 

7-3- لوح صلح )پرچم اور( ،قبرستان سلطنتي اور ، عراق ، لوح صدف كاري شده ي روي چوب   

8-3- ب - جعبه موسيقی با تصوير سازی ، 2600 قبل از 8-3- الف- جعبه ی موسيقي چنگ 
ميالد ، چوب ، طال و صدف موزه دانشگاه فيالدلفيا 
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 اکد) حدود 2180 – 2340 ق.م(
پس از سومري ها ، سلسله اكديان كه از نژاد سامي بودند قدرت را بدست گرفتند. در نظام اجتماعي اكديان 

پادشاه و فرمانروا قدرتي تام و متمركز داشت و بدين لحاظ است كه تمثال شاهان اين دوره بيشتر يافت شده است. 

اكديان را مي توان اولين سلسله منسجم پادشاهي ميان رودان  دانست. دانش هنري سومريان كه در عهد گذشته 

در جهت ساخت تنديس هاي خدايان، الهه ها و جانوران اساطيري به كار مي رفت ، در اكد در خدمت "تجليل مقام 

پادشاه" به كار گرفته شد . اوج توان هنري پيكرتراشان اين عهد را مي توان در تصوير)9-3( مشاهده كرد .

تأكيد بر قدرت پادشاهي را مي توان در نقش برجسته » لوح پيروزي نارام سين « نيز مشاهده كرد) تصوير 3-10( . 

نارام سين از پادشاهان قدرتمند اكدي بود. در اين نقش برجسته، با يورش سپاهيان نارام سين بر دشمن روبرو هستيم، در 

حالي كه خود پادشاه، در اينجا با اندامي درشت تر-كه نماينده ي برتري و دارا بودن قدرت خدايي است- با حالتی 

سترگ و استوار ايستاده است و دشمنان ضعيف و ذليل در پيش پاي او به تضرع درآمده اند. پادشاه تاجي شاخدار 

به سر دارد كه تا پيش از اين در انحصار خدايان بوده است. هيچ موجودي جز دو خورشيد درخشنده و كوهي كه 

عالمت ارتقاي پادشاه به باالترين مراتب نيك بختي است بر فراز سر او وجود ندارد. مي بينيم كه كليه نمادها و 

نقوش در جهت تثبيت و تجليل از مقام شاه بكار رفته اند چيزي كه در هنر اكدي به وضوح ديده مي شود.   

 سومر نوین )اور(
در فاصله ي ميان سقوط » اكديان« و ظهور حكومت » بابل« كه زمانی حدود نيم قرن طول كشيد، سومريان 

شهر » اور« دوباره قدرت يافتند و سعي كردند تا دولت و حكومت را به قدرت خدايي رسانده و معابد را احيا 

نمايند .»گودآ« فرمانرواي خردمند اين نظام، عنوان »پادشاه« را مختص خداي شهر مي دانست.)در نظام حكومتي 

سومريان هر شهر خدايي داشت كه همه امالك شهر متعلق به او بود و فرمانروايان به نيابت از قدرت خداي شهر 

حكومت مي كردند از اين رو، معابد همواره رونقي مادي و معنوي داشتند(.

از »گودآ« تصوير)11-3 الف و ب( تنديس هاي زيادي در حالت هاي نشسته و ايستاده در حالي كه دستانش 

را در جلو سينه به هم فشرده است به جاي مانده كه هر يك در حالتي مناسب با شرايط معبد تراشيده شده اند. او 

كالهي بافته شده بر سر دارد كه در قياس با سربند فرمانرواي اكدي )تصاوير 9-3 و 10-3( بسيار ساده است. كاًل 

هيبت و تزئينات لباس »گودآ« بسيار ساده تر و متواضعانه تر از فرمانرواي اكدي است.                  

اين سادگي و تواضع با اعتقادات اين فرمانروا در مورد تعلق عنوان پادشاهي به خداوند شهر و قراردادن قدرت 

سياسي به عنوان بخشي از قدرت معنوي معبد هماهنگي كامل دارد. 

9-3- سر حكمران اكدي از نينوا ، عراق ، 
2200-2250  ق . م ، جنس مس ، موزه 

بغداد ، عراق 

، شوش  نارام سين  پيروزي  لوح   -3-10
2218-2254 ق .م. سنگ ماسه صورتي  

موزه ي لوور پاريس
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بابل)1760تا 1600 ق. م(
در هزاره دوم ق .م منطقه ميان رودان دچار آشفتگي و آشوب گرديد. در اين دوران در منطقه مركزي ، 

حكومتي به واسطه فرمانروايان محلي در بابل پديد آمد و توانست موقعيتي برجسته همانند دوران فرمانروايان 

اكدي  و اور بدست آورد. درخشان ترين چهره اين روزگار حمورابي بود كه با 

دالوري جنگي و احترام عميقي كه به سنت سومري داشت خود را همچون 

چوپان برگزيده ي خداي خورشيد يا شمش)شاماش( مي دانست، از اين رو 

خود را موظف در ايجاد دادگري بر زمين مي دانست. اثر جاودان به يادگار 

مانده همان مجموعه قوانين وي است كه به عنوان نخستين مجموعه قوانين 

بشري متكي بر عقل و انسانيت تدوين يافته است. به دستور وي مقرر شد 

تا احكام را بر لوحي بلند از سنگ)تصوير12- 3( حك كنند و بر باالي آن 

تصوير خود و خداي خورشيد را مصور سازند. اين دولت و نوع حكومت مبتني 

بر قانون باعث شد تا در دوره فرمانروايي وي و پس از او  بابل مهم ترين مركز 

فرهنگي منطقه  سومر براي مدت هزار سال شود.

شهر  از  نيايش  حال  در  گودآ   – ب   -3-11
الكاش )شهر كنونی تلو ( 2100 قبل از ميالد  

11-3- الف - پيكره نشسته گودآ ، الگاش )تلو كنونی( ، عراق ، 
2100 ق . م ، بلندی 82 سانتی متر

12-3- لوح قانون حمورابی ، شوش ، 1780ق . م ، سنگ بازالت ، بلندی 2 متر 
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آشور
در اواسط هزاره ي دوم پيش از ميالد ، آشوري ها پس از پايان يافتن اقتدار "اكد" و "بابل" به قدرت 

رسيدند. سنت ساخت زيگورات ها و دولتشهرها همچنان ادامه يافت  و آنها نيز همانند سومريان بناهاي خود 

را با آجر مي ساختند . اما از آنجا كه محل استقرار آشوري ها ناحيه ي شمالي ميان رودان بود و در اين ناحيه 

سنگ به وفور يافت مي شد از تخته سنگ هاي وزين و حجيم در قسمت هاي پائيني محوطه هاي مهم داخل 

بنا و دروازه ها استفاده می كردند )اواسط هزاره اول ق. م. اوج شكوفايي و قدرت امپراطوران آشور به شمار 

مي رود( رواج استفاده از سنگ، زمينه ي مساعدي براي خلق نقش برجسته ها و مجسمه هاي گوناگون بود. 

زيگوارت هاي اين دوره بيشتر به شكل هرم هاي پلكاني نزديك شدند. زيگورات خرساباد كه به دستور 

سارگون دوم ، امپراتور قدرتمند آشوري بنا شده بود ، هفت سطح پلكاني داشته كه امروزه تنها چهار طبقه 

از آن باقي مانده است. ارتفاع هر طبقه 5/5 متر و هر طبقه با رنگ جداگانه اي رنگ آميزي شده بود. مي توان 

تصور كرد كه اين معبد زيباي هفت رنگ نمايي دل انگيز به ارگ سارگون مي بخشيده است. در تصوير) 3-13( 

طرحي از ارگ سارگون دوم را كه با استناد به بقاياي مكشوف تهيه شده، مشاهده مي كنيد. زيگورات هفت 

طبقه در قسمت باالي تصوير ديده مي شود.                                                                         

13-3- طرح بازسازی شده ارگ سارگون دوم ، دورشروكين )خرساباد( ، عراق ، 705-720  ق . م 
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هنرمندان سنگتراش آشوري مهارت و خالقيت خود را بيشتر در آفرينش نقش برجسته ها جهت 

دادند ، زيرا سطوح طوالني و بي انتهاي ديواره هاي كاخ ها چنين زمينه وسيعی را  براي خلق مناظر 

گوناگون فراهم آورده بود . نقوش كاخهاي نيمرود )تصوير 14- 3( و نينوا )تصاوير15-3( چون كتابي 

مصور توصيف جنگها، شكارها و خالصه هر آنچه را كه معرف قدرت، شوكت پادشاه و پادشاهي است 

به استادانه ترين وجه به عهده گرفته اند. 

نوع تركيب بندي عناصر تصويري ، حركت اسب ها و شيوه كمان گيري ارابه ران ها در تصاوير)14- 3( 

و )15- 3( شباهت بسياري با آثار مصري دارد و اين شباهت بيانگر رابطه دو تمدن و تاثير و تاثراتي است 

كه از يكديگر گرفته اند .    

وسيع  دانش   ، دارد  مي  وا  تحسين  به  آشور  هاي  برجسته  نقش  در  را  بيننده  كه  ديگري  چيز 

. در تصوير )16- 3(  ماهيچه هاست  القاي حركات طبيعي  در  نظر هنرمندان  و دقت  كالبدشناسي 

ماده  شيري ديده مي شود كه در اثر اصابت پيكان هاي كشنده ، مجروح شده و آخرين لحظات زندگي 

را سپري مي كند. 

جانوران در آثار هنري كشف شده از مناطق مختلف تمدن ميان رودان حضوري جدي و با اهميت 

دارند. اين اهميت معموالً جنبه ي اسطوره اي داشته است. در مواردي چون نقش برجسته هاي تصاوير) 15- 3( 

و) 16- 3( كه قدرت پادشاه در يك صحنه شكار شير به نمايش درآمده ، موضوع بسيار عادي است ولي در 

موارد ديگر حضور جانوران ، خصوصاً بز و عقاب، جنبه اي نمادين و گاه مقدس دارند.   

  در برخي آثار نيز به موجودات اساطيري متشكل از اجزاي انسان و حيوان برمي خوريم )تصوير3-17( 

نوع ايستادن رسمي و با وقار اين موجود حكايت از ويژگي نمادين و آئيني آن دارد كه كاماًل با شيوه ی 

ارائه ی  شيرهاي دو تصوير گذشته متفاوت است.   

. نوع  در تصوير )18-3( سارگون دوم ، پادشاه آشور را مي بينيم كه بزي را به قربانگاه مي برد 

ايستادن پادشاه و حالت موقر و رسمی بز، هر دو با اجراي مناسك مذهبي كه در آن »بز« به پيشگاه 

يكي از خدايان قرباني مي شده هم سويي و يكنواختي دارد.    

برای آشنايی با يكي از نمونه هاي كامال سه بعدي هنر آشوري مي توان به تصوير )19 - 3 (، كه 

نشان دهنده ی پيكره بزرگ از آشور نصير پال دوم ) از پادشاهان آشوري( است ، اشاره كرد.  
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14-3- تعقيب دشمن توسط كمانداران آشوری ، نقش برجسته كاخ آشور نصيرپال دوم ، نيمرود ، عراق ، 860- 875  ق . م ، بلندی 70 × 25 

15-3- آشور بانيپال در حال شكار شير ،نقش برجسته كاخ آشور بانيپال ، نينوا ، عراق 640- 645  ق . م 
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17-3- موجود اساطيری بالدار با سر عقاب ) نماد روح 16-3- ماده شير در حال مرگ ، نينوا، حدود 650 ق  . م ، سنگ آهك ، بلندی هيكل شير 36 سانتی متر 
محافظ ( در مقابل درخت مقدس ، سده 9 ق . م ، بلندی 

حدود 100 سانتی متر 

18-3- نقش برجسته سارگون دوم پادشاه آشور در حال حمل بز قربانی ، سده هشتم   ق . م ، بلندی 
263 سانتی متر 

19-3- پيكره آشور نصيرپال دوم ، كالخ ، سده 9  ق . م ، 
بلندی 288 سانتی متر 



58

بابل نوین) بین سال هاي 612 تا 539 ق.م(
گستره فرمانروايی آشور در حدود سده  7 قبل از ميالد با هجوم اقوام مختلف  از جمله مادها سقوط كرد 

و در ميان رودان پس از افت و خيزهايي چند ، دوره كوتاهي از شكوفايي و اوج را تحت فرمانروايي 

»بخت النصر« گذراند. اين دوره ی كوتاه به عهد حكومت » بابل نوين« مشهور است . در همين عهد 

نوع جديدي از معماري با آجر لعابدار رواج يافت.

» دروازه ايشتار« ) تصوير 20-3(به دستور بخت النصر در بابل بنا گرديد ، نمونه اي عالي از روش نوينی 

است كه بر ديوارهاي رنگين آن )كه به آجرهاي لعابدار آبي و سبز و زرد و سفيد و سياه ... مزين بود( نقش 

برجسته هاي انواع جانوران حقيقي و اسطوره اي، چون شير و گاو و اژدها قرار داشته است. هزاران آجر لعابدار 

دروازه ايشتار كه تا چندي پيش در اثر فروريختن، پراكنده و هريك به كناري افتاده بود، اكنون جمع آوري 

و بازسازي شده است.

از ديگر آثار منسوب به دوران بابل نوين برج معلق بابل10 )تصوير 21- 3( است كه اثري از آن بر جاي 

نمانده است ولی اين برج يكي از عجايب هفت گانه قديم مي باشد.

هیتي ها )حدود 1200 تا 1640 ق. م(
يكي از تمدن هاي حوزه آناتولي)تركيه امروزي( متعلق به اقوام هيتي)حتيان( است كه  به اوج قدرت 

رسيدند . اين اقوام كه استخراج آهن به آنها نسبت داده شده است ، توانستند به قدرتي دست يابند و در حدود 

 

20-3- دروازه ايشتار )بازسازی شده( ، آجر لعابدار ، بابل ، 575  ق . م

21-3- طرح نقاشی شده خيالی برج معلق بابل

10.اين برج مشهورترين زيگورات يا برج چند طبقه بين النهرين است كه كاماًل ويران شده و به احتمال زياد اين برج توسط بخت النصر )نبوكد نصر( 
براي همسر ايراني خود سميراميس دختركياكزار )فرمانرواي ماد( ساخته شده است.
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سال 1595 پ. م كشور بابل را از چنگ اقوام باستاني آناتوليا درآوردند و پس از شكست اقوام ميتاني) ساكنان 

محدوده سوريه و فلسطين( كه هم پيمانان  مصر  به شمار مي  آمدند ، نيروي خود را متوجه سرزمين مصر 

كردند و موفق شدند  در زمان توت عنخ آمون و پس از او  بخش هاي عمده اي از سرزمين مصر را تسخير 

نمايند . اين قوم به سبب داشتن روحيه ی خشن و جنگاوري ،آثار هنري اندكي از خود بجاي گذاشتند 

كه مهم ترين اثر هنري آنان "دروازه شيران")تصوير 22- 3( در منطقه  بغاز كوي در تركيه امروزي است و 

به حدود 1400 ق. م مربوط می شود كه مشابه اين دروازه در طرفين دروازه هاي كاخ آشوريان  و حتي دژ 

ميسني ها در تمدن يونان نيز ديده شده است.

پرسش 
1- نخستين دولت شهر توسط چه قومي در ميان رودان به وجود آمد ؟ديگر كارهاي مهم اين قوم 

را نام ببريد.

2- زيگورات به چگونه بنايي گفته مي شود ؟ويژگي وكاربرد آن چه بود؟

3- چه عواملي باعث شده است كه ميان رودان را يكي از خاستگاه  هاي تمدن بشري بدانند؟

4- ساخت برج و بارو و استحكامات شهر ها در سومر حكايت از چه امري دارد؟

5- ويژگي هاي مهم پيكره هاي سومري را ذكر كنيد؟

6- اولين سلسله ي منسجم پادشاهي بين النهرين مربوط به چه دوره اي است وآثارشان چه 

خصوصياتي دارد؟

7- تنديس "گودآ"مربوط به چه دوره ا ي است و دارای چه خصوصياتی می باشد؟

8- لوح حمورابي به دستور چه كسي ساخته شد وداراي چه ويژگي هايي است ؟
9- كدام هنر در زمان آشوريان رواج پيدا كرد؟ واين هنر در چه بناهايی به جا مانده است؟

10- تصاويري از نقش برجسته هاي آشوري ومصري جمع آوري كنيد و آن ها را با يكديگر 
مقايسه نماييد.

11- نقش حيوانات را در آثار آشوري بررسي كنيد.
12- در عهد حكومت "بابل نوين "چه تغييري در معماري رخ داد؟ با ذكر يك نمونه توضيح 

دهيد.
13- دروازه ي شيران مربوط به چه تمدني است ؟درمورد آن توضيح دهيد.

22-3- دروازه شيران ، بغازكوی ، تمدن هيتی ها ، 
هزاره دوم ق . م ، تركيه كنونی



فصل چهارم
هنر و تمدن مصر

ح 30 ق . م 
و  متاخر   های  سلسله 

سلسله های ایرانی 

ح 747 ق . م 
پادشاهی جدید 

ح 1550 ق . م 
پادشاهی میانه 

ح 2055 ق . م 
پادشاهی کهن 

ح 2686 ق . م
دوره نو سنگی 

ح 3100 ق . م 
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هنر و تمدن مصر فصل چهارم

اهداف رفتاري :

1- خصوصيات هنر مصر را شرح دهد.
2- تأثيرات و ارتباط اعتقادات ديني وآثارهنري را در آثار آن ها شرح دهد.

3- اشتراكات وتفاوت هاي هنر مصر و ميان رودان را شرح دهد.

هنر و تمدن مصر

مصر با تاريخي نسبتاً آرام كه كمتر تحت هجوم قرار گرفته، توانست در زمينه هاي هنري هويتي مستقل 

و باثبات و دست نخورده را براي مدتي بسيار طوالني حفظ نمايد.

  رود نيل در طول تاريخ منشأ آباداني و منبع حيات اين سرزمين و ساكنان آن بوده است. باتوجه به اينكه 

اين رودخانه نوار سبز و حاصلخيزي را در اين پهنه خشك و سوزان بيابان هاي شمال شرقي افريقا  ايجاد نموده، 

مي توان به جرأت آن را شاهرگ حياتي تمدن مصر دانست .                                                          

ساكنين مصر از دو  نژاد مختلف بوده اند. در قسمت شمالي، در دلتاي نيل انسانهايي از نژاد آسيايي 

با صورتهاي گرد و پوستهاي روشن مي زيسته اند و زندگی چوپانی و چادرنشينی در مصر سفلی داشته اند 

)تصوير 1- 4(. الهه حامی آنان ماركبرا)بوتو( و نشان سلطنتي آنان زنبور عسل و تاج قرمز رنگ و گياه 

مقدسشان پاپيروس بوده است.

نگهبان   ، البلد  شيخ   -4-1
پادشاه در جهان ديگر، از جنس 
چوب ، سقاره ،2350- 2450 
ق . م، تقريباً 107 سانتی متر  

موزه مصر

پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود  :
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ساكنين قسمت جنوبي )دره ي نيل( مردمي با جمجمه ها و صورتهاي كشيده و پوست هاي قهوه اي از نژاد 

آفريقائيان بوده اند )تصوير 2-4(، كه مورد حمايت الهه ی كركس)نخبيت( و با نشان سلطنتي گياه سعد كوفي 

و تاج دوكي شكل سفيد رنگ و گياه مقدسشان نيلوفر آبي 

يا لوتوس است كه پس از اتحاد هر دو مصر از همه اين 

نمادها در مجسمه ها استفاده مي شد .                

 اين دو نژاد  ابتدا حكومت هاي مجزا داشته اند و در 

نتيجه سرزمين مصر به لحاظ مسير جريان رود نيل از 

جنوب به شمال  به دو قسمت مصر عليا )نژاد افريقايي( 
نارمر11  بود   و مصر سفلي)نژاد آسيايي( تقسيم شده 

كه در اين ايام حكمران مصر عليا و فرماندهي مقتدر 

بود توانست حدود  سال 3100 ق . م با تسلط بر مصر 

تاريخ  و  آورد  بوجود  ميان دو منطقه  اتحادي   سفلي 

مدون و مستند مصر هم از همين زمان شروع مي شود.

و  ادوار گاهي كشمكشهاي سياسي  اين  ميان   در 

نظامي نيز رخ مي داد ليكن اين تنش ها چنان ناچيزند 

كه ما در هنر مصر در طول قريب به 2000 سال نوعي 

يگانگي در موضوع و بيان مشترك مشاهده مي كنيم. هنر 

مصر را در عهد كهن مي توان اجماالً با صفات » ديني«، » ابديت گرا«، »كاهني« و » ايستا« توصيف كرد.

بايد بدانيم كه قدرت دين در مصر باستان با قدرت پادشاهان يكي بوده، چرا كه پادشاهان مصر خود را 

برخوردار از نيروي الهي مي دانسته اند. به پادشاهان مصر باستان فرعون12 مي گفتند و فراعنه موجوداتي جاوداني 

تلقي مي شدند كه در مقررات جاري در عالم هستي و حيات طبيعي مشاركت داشته اند. به همين دليل است 

كه آثار هنري مصر باستان در بيشتر موارد در نقش برجسته ها و تنديس پادشاهان و ملكه ها)پيكرتراشي(، 

به شكل مقابر پادشاهان)معماري( و تصويرگري مربوط به زندگي ايشان در اين جهان يا جهان پس از مرگ 

)نقاشي( جلوه گر مي شود.

  12.فرعون در لغت به معني اتاق بزرگ است.
Narmer.11

2-4- سرديس ، مصر 1335-1353  ق. م ، چوب ، .طال ، نقره ، الجورد وگچ 
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پادشاهي نخست و کهن
مربوط                         نارمر«   « عهد  به  كه  است  لوحي سنگي  مصر،  هنر  از  مانده  به جاي  آثار  قديمي ترين  از   

می شود)تصاوير3-4 و4-4(. اين لوح كوچك در زمان اين پادشاه و آغاز نظام منسجم و متحد مصر اطالعات 

ارزنده اي به ما مي دهد. در تصوير )3-4( نارمر را  با تاج مخصوص مصر عليا )دوكي شكل( مي بينيم.

شخصي كه در جلوي پاي شاه نارمر با خّفت  نشسته و شاه با دست، موي پيشاني او را گرفته معّرف 

قواي مغلوب مصر سفلي است. در قسمت پايين لوح دو تن از دشمنان )قواي مصر سفلي( را در حال فرار 

مي بينيم.

طرح پشت لوح) تصوير 4-4( نمايي است جزيي تر از همان حادثه با گستردگی  بيشتر. در باالي سمت 

چپ لوح » نارمر« را اين بار با تاج مصر سفلي، مي بينيم كه در اينجا به معناي پيروزي بر شمال مصر 

است)ظاهر شدن شاه نارمر در دو سوي يك لوح واحد با دو تاج مختلف از شمال و جنوب مصر خود مفهوم 

وحدت ميان اين دو ناحيه را كه به دست او انجام شده، مي رساند(. چندتن در جلوي شاه در حالي كه 

4-4-لوح سنگی شاه نارمر )پشت لوح( 3-4- لوح سنگي )روی لوح ( شاه نارمر ، حدود 3100 ق  .م ، موزه مصر ، قاهره
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اند و در مقابل)در سمت  به دست دارند در حركت  هايی  ها و نشان  پرچم 

راست( عده اي از دشمنان را مي بينيم كه سرشان از تن جدا و ميان پاهايشان 

نهاده شده است. در بخش وسطي، دو جانور اسطوره اي گردنهاي بلندشان را 

به نشان اتحاد درهم پيچيده اند و در پايين ترين قسمت هم گاوي اسطوره اي و 

قدرتمند، پادشاه مصر سفلي را لگدكوب مي كند. طرح هاي دو سوي اين لوح 

مانند يك سند تاريخي وقايع زمان خود را ثبت كرده است. وجود عنصر نمادين 

و اسطوره اي، مانند سرگاو) در دو سوي باالي لوح( و شاهين به منظور تأكيد بر 

ماوراي طبيعی بودن اين پيروزي دنيوي است.

نوع ترسيم و ساخت و ساز بدن در اكثر نقش برجسته ها تابع روش خاصي 

است. مطابق اين روش صورت همواره از نيمرخ، باالتنه از روبرو و پايين تنه، از 

نيمرخ نشان داده مي شوند. فاصله پاها و نوع ايستادن به گونه اي است كه وزن 

بدن به طور مساوي بر روي پاها پخش مي شود و در نتيجه تركيب ايستادن بسيار 

استوار و با وقار خواهد بود كه به آن روش قراردادي نمايش تصاوير مي گويند       

) تصوير 4-5(.

نبايد تصور كنيم كه اين روش ناشي از ناآگاهي هنرمندان مصر باستان از 

قوانين تصويرگري طبيعي است. برعكس آثار گوناگون و زيادي وجود دارد كه 

از دانش و مهارت هنـرمندان آن عهد حكايت مي كند. تصويـر)6-4( نقش 

برجسته اي است مربوط به هزاره ي سوم ق.م كه مجسمه سازان را در حال كار 

نشان مي دهد. در اين تصوير مي بينيم كه بدنها به طور طبيعي و منطبق بر نوع 

كاري كه انجام مي دهند تصوير شده اند. اين نقش برجسته و آثاري از اين قبيل 

از يك سو داللت به تسلط هنرمندان نسبت به كالبد شناسي انسان دارد و از 

سوي ديگر با مطابقت و مقايسه ي آثار مي توان دريافت كه »روش قراردادي 

نمايش تصاوير« در مورد مضامين رسمي ، مذهبي و موضوعات مربوط به شاهان 

رعايت مي شده است.

گفتيم كه هنر مصر كهن از اساس، هنري است ديني و ابديت گرا، بدين 

5-4- كارمند تشريفاتي دربار شاه زوسر - هزاره سوم ق . م ،  سقاره 

6-4- مجسمه سازان در حال كار نقش برجسته ، سقاره 2170- 2340 ق .  
م  موزه ي مصر ،  قاهره 
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معني كه مهم ترين پديده هاي زندگي انسان ها آن وقايعي بوده كه به نوعي با ماوراي طبيعت ارتباط داشته 

است. در اين ميان »مرگ« به عنوان مرز اتصال و دروازه ورود به جهان ديگر اهميتی استثنايي دارد. به همين 

جهت برجسته ترين آثار معماري به جاي مانده را مقبره ها و معابد تشكيل مي دهند. از بناي منازل مسكوني 

و ساختمانهاي عادي اثري باقي نمانده است چرا كه اين بناها اغلب از تنه درخت و ني ساخته مي شدند .

الزم است بدانيم كه نوع ساخت مقابر و بناهاي ديني، ارتباط مستقيمي با تلقي انسانها از مرگ و جهان 

آخرت دارد. در سنت كهن مصر، اعتقاد بر اين بود كه هر انسان جفتي اسرارآميز به نام »كا« دارد كه نيروي 

حيات اوست.»كا« كه مي توانيم آن را يكي از تجليات »روح«، يا »همزاد« بدانيم، پس از مرگ به حيات خود 

ادامه مي دهد ولي براي بقا، هنوز به جسم مادي احتياج دارد. از اين رو نياز به حفظ و نگهداري كه آن را  

جايگاهي براي »كا«  تلقی می كردند ،رفته رفته به مطالعاتي علمي در خصوص چگونگي جلوگيري از فاسد 

شدن بدن مرده رهنمون شد كه در نتيجه ی آن » فن موميايي كردن« اختراع گرديد.

چون مصريان بر اين باور بوده اند كه انسان پس از مرگ همچون زندگي دنيايي، به لوازمي نياز دارد، كليه 

لوازم زندگي، زيورآالت، اثاثيه ، پول و جواهرات قيمتي و حتي سگ و گربه هاي موميايي شده همراه متوفي 

در مقبره قرار داده مي شد. تابوتها از جنس چوب بود و سپس روي آنها را رنگ آميزي مي كردند و به نوشته ها 

و تصاوير شخص متوفي مي آراستند.

 ديوار مقابر هم با نقاشي و نقش برجسته هايي از تمثال و وقايع زندگي متوفي تزيين مي شد. ابتدايي ترين 

شكل مقبره ها به صورت سكويي ساده با وجوه جانبي شيبدار بود كه آنها را مصطبه مي ناميدند)تصوير 7 - 4(.اين 

7-4- طرحي از مجموعه ي مصطبه ها 
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شكل رفته رفته متحول شد و به صورت هرم پله اي در مقبره شاه زوسر در آمد)تصاوير 8 -4 الف و ب(و همچنين 

هرمهاي پلكاني هم متحول شدند. اوج اين تحول را مي توان در اهرام سه گانه مصر)تصوير 9- 4( كه شهرت 

جهاني دارند و جز عجايب عالم و ميراث بشري ثبت شده اند، مشاهده كرد.

8-4-ب - طرحی از مقبره شاه زوسر ، تركيب 6 مصطبه به صورت هرم پلكاني 8-4- الف- مقبره شاه زوسر ،  سال 2750  ق .م ، ازجنس آهك واقع در سقاره ي مصر 

9-4-اهرام سه گانه ي مصر ،2472- 2490 ق  . م هرم منكورع ، 2494-2520 ق .م هرم خفرع ، 2528-2551 ق  . م هرم خوفو ، مصر ،  گيزه )جيزه ( 
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معماري مصر كه مصالح آن در آغاز  چوب و سپس خشت خام بود، رفته رفته به معماري سنگي تبديل 

شد و از شكل مصطبه هاي كوتاه به اهرام حجيم و بلند تبديل شد.

كنار اهرام، مجسمه عظيم ابوالهول با ارتفاع 20 متر قرار دارد كه در نظر بسياري از اهل فن، جذاب تر و 

با ابهت تر از اهرام است. اين مجسمه شير نشسته كه سر انساني آن بازسازي شده به احتمال چهره »خفرع«، 

يكي از فراعنه قدرتمند مصر است، شايد عظيم ترين اثري است كه براي به نمايش گذاشتن شوكت و قدرت 

يك فرمانروا تا كنون ساخته شده است)تصوير 10- 4(.

پيكرتراشي نيز يكي از هنرهايي است كه در اين دوره رواج داشته است و از ابتدايي ترين ايام حكومت 

فراعنه با دقت و اهميت وافر پيگيري مي شد از اين رو در اندك زماني به اوج زيبايي و رشد رسيد. علت نيل 

به چنين اعتاليي را مي بايست باز هم در ارتباط اين آثار با عالم پس از مرگ جستجو كرد. مجسمه ها در 

10-4- ابوالهول )اسفنكس بزرگ(،  بلندي 20متر ، حدود 2530  ق .م ،  مصر ، گيزه )جيزه ( 
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بسياري از موارد بخشي از مقبره به شمار مي رفتند و به عنوان كالبد ثانوي فرد متوفي تلقي مي شدند ، بدين 

معني كه چنانچه در بقاي جسد ) به رغم موميايي كردن و روشهاي ديگر( خللي پيش مي آمد ، تنديس 

متوفي مي توانست چون جسم اصلي، جايگاهي براي اقامت و بقاي »كا« باشد. به همين خاطر دقت بسياري 

در شبيه سازي تنديسها انجام مي شد. مجسمه ها در عين شباهت به متوفي داراي وقار و شوكتي درخور فراعنه 

و حالتي عميق و ايستا شايسته ي عالم خدايان بودند. نوع نشستن يا ايستادن اين تنديسها همواره با متانت و 

قدرت و تعادل توأم است)تصوير 4-11(. 

در برخي از اين تنديسها حضور شخصيتها و نمادهاي آسماني همچون الهه هاي نگهبان تأكيدي مضاعف 

بر قدرت خدايي فراعنه است)تصوير 4-12(.

در بعضي از تنديسها هنر نقاشي و مجسمه سازي به كمك هم شتافته اند تا اثر نهايي جلوه اي طبيعي تر 

پيدا كند. به عنوان مثال در تنديس شاهزاده رع حوتپ و همسرش نوفرت)تصوير 13- 4( كه از جنس سنگ 

آهك ساخته شده، موها، ابروها و مژه ها و پوست بدن به صورت طبيعي رنگ آميزي شده است. از رنگ لباس، 

نوع تزئينات)گردنبند و نوار پيشاني( ملكه مي توان اطالعات ارزنده اي در مورد نوع آرايش و زيور آالت آن عصر 

بدست آورد. ضمناً با مراجعه به آثار مختلف، از تنديس و نقش برجسته و نقاشي مي توان به طرز خاص لباس 

پوشيدن فراعنه، ريش مصنوعي آئيني، نوع خاص سربند كه آنها را از ديگر افراد متمايز ساخته و همچنين 

حاالت چهره پي برد.

11-4- تنديس شاه زوسر، سال 2750  ق .م ، 
بلندي 138 سانتي متر ،  موزه ي مصر ، قاهره 

12-4- شاه منكورع در ميان دوالهه ي نگهبان، از دره ي منكورع 
واقع در گيزه )جيزه(، 2750 ق . م ، ارتفاع 93 سانتي متر،  موزه 

مصر ، قاهره 

13-4-  شاهزاده رع حوتپ )راحوتپ( و همسرش نوفرت ، 2610 ق . م ، سنگ آهك رنگ آميزی 
شده ، بلندی 118 سانتی متر ، موزه مصر ، قاهره  
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پادشاهي میانه و جدید 
 فراعنه مصر در اواخر عهد پادشاهي كهن با مشكالت سياسي روبرو شدند. فرمانرويان محلي عليه فراعنه 

طغيان كردند و با كم شدن قدرت فرعونها ساختن مقابر عظيم نيز به ركود و ايستايي رسيد. اين ركود حدود 

700 سال به طول انجاميد. گر چه در اواخر دوره پادشاهي ميانه فراعنه مصر توانستند قدرت از دست رفته را 

تا حدي احيا كنند ، ولي آن شوكت و عظمت مقام فرعوني ديگر باز نگشت.

معماري مذهبي كه در دوراني »مقبره« در آن ركن اساسي و »معبد« جز ثانويه را داشت رفته رفته به 

»معبد محوري« كشيده شد. معماري مذهبي در عهد پادشاهي جديد باز به شيوه و سبكي متفاوت شوكت 

و جالل خود را باز يافت. اين بار هنرمندان معمار با دانش و ذوق از عظمتهاي طبيعي براي شوكت بخشيدن 

به معابد بهره گرفتند. به جاي اينكه كوهي مصنوعي و عظيم)هرم( بسازند كوه هاي با شوكت تر طبيعت را 

محور قرار دادند و معبد را در هماهنگي با آن با درايت و دقت بسيار بنا كردند. بارزترين نمونه اين رشد و اوج 

معبد- مقبره ملكه »حت شپسوت« است كه در دوران پادشاهی جديد  بنا شده است)تصاوير 14 - 4(.

14-4- معبد  مقبره ملكه ي حت شپسوت ،  واقع در دير البحري ، سده  15  ق . م 
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در زمينه پيكرتراشي تابوتها نيز گاهي وارد قلمرو تنديسها مي شوند. هنرمندان مصري براي محافظت 

از پيكر بيجان فرعون تابوت هايي به شكل شخص متوفي مي ساختند. اين تابوت ها اغلب از جنس چوب 

ساخته مي شد سپس آنرا رنگ آميزي مي كردند و با زيورآالتي مي آراستند. در بعضي موارد جسم در چند 

تابوت تو در تو نهاده مي شد ) تصوير 15- 4 (.

يكي از زيباترين و استثنايي ترين تابوت ها كه هم از لحاظ هنري ارزشمند است و هم از لحاظ قيمتي 

بودن مواد و مصالح گنجينه اي بي نظير به شمار مي رود ، تابوتي است از طالي ناب مرصع به سنگهاي قيمتي 

و مينا متعلق به فرعوني به نام »توت عنخ آمون« می باشد )تصوير 16-4( كه در نوجواني جان سپرد. 

تركيب زيباي صورت كه در آن طراوت جواني متوفي منعكس گشته به همراه رنگ چشم گير طال كه با 

تزئيناتي قيمتي به رنگهاي قرمز، الجوردي، فيروزه اي و سبز آراسته شده، تركيبي در نوع خود بي نظير ايجاد 

كرده است. البته واضح است كه مجسمه هاي فراعنه به منظور حفظ وقار و شوكت ايشان و تأكيد به مرتبه 

الهي پادشاهان همواره در آرماني ترين صورت جسماني طرح مي شده اند ) تصوير 16- 4(.

15-4- بخش هايی از تابوت توت عنخ آمون، طالي ناب مرّصع 
شده بامينا و سنگ هاي قيمتي ، حدود 1360ق .م. بلندي 

180 سانتي متر 

16-4- تابوت توت عنخ آمون ،  از تبس ،  مصر بلندي حدود 180 سانتي متر، 
موزه ي مصر ، قاهره 

بالف
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همچنين مي توان در آثار ديگري كه تمثالهاي غيرآئيني را با تركيبات جسماني مردم عادي به نمايش 

گذاشته اند ،  به حاالت واقعي و طبيعي افراد پي برد . مجسمه ي ايستاده ي شيخ البلد يا كتخدا )تصوير 1- 4( 

و تنديس نشسته كاتب ) تصوير 17- 4( نمونه ها يي از هنر مجسمه سازي غيرآئيني مصر باستان هستند. 

چيزي كه در كليه تنديسها و سرديسهاي مصر، چه 

آئيني و چه غيرآئيني آشكارا به چشم مي آيد، شناخت 

كشش  بندي،  استخوان   ، كالبدشناسی  از  هنرمندان 

عضالت و توانايي آنها در نمايش حاالت چهره هاست. 

در نقاشي مصري حجم بسيار زيادي از اطالعات دقيق، 

در آثاري مدبرانه، زيبا و ارزشمند حفظ شده است .  بخش 

عمده دانش ما در خصوص نوع معيشت، شيوه ی لباس 

آئينهاي  و  استفاده  ابزار آالت و ظروف مورد   ، پوشيدن 

مذهبي مصر كهن را مي توان از آثار نقاشي به جاي مانده 

در بيش از 4000 مقبره دريافت . از اين رو نقاشي نسبت 

به آثار معماري و پيكرتراشي اهميت بيشتري دارد. در اكثر 

نقاشيها روش قراردادي نمايش تصاوير رعايت شده است. 

موضوع نقاشي اين تمدن كهن را مي توان به سه طبقه ي 

كلي اسطوره اي، آئيني و واقعه نگاري تقسيم كرد.

در تصاوير اسطوره اي موضوع اثر، جهان خدايان و وادي پس از 

مرگ است. در اين تصاوير فرد متوفي در ارتباط با خدايان و نيايش آنان ترسيم مي شده است )تصوير18- 4( .

 در نقاشي هاي آئيني، توجه نقاش، عمدتاً به مراسم سوگواري، تشييع جنازه و مراسمي از اين دسته 

معطوف مي شده است)تصوير 19- 4(. 

در اين مراسم معموالً خود متوفي نيز با سالمت جسماني كامل در حال بهره مندي از لذت های 

دنيوي ، تصوير مي شده )تصوير 20- 4( و واقعه نگاري كه به جلوه هايي از زندگي روزمره و ثبت حوادث 

رايج اختصاص داشته است. موضوعات واقعه نگاري طيف وسيعي از موضوعات ، از كشت و زرع، شخم با 

گاو، دامداري، قصابي و ماهيگيري تا آرايش و تصوير جانوران مختلف و غذاهاي گوناگون را در برمي گيرد 

)تصوير21- 4(.

17 -4- كاتب  نشسته ،  سنگ آهك 
رنگ شده از سّقاره ،  ارتفاع 53 سانتي 

متر ، موزه ي لوور پاريس 
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18-4- نقاشي ديواري )فرسك( روي گچ نم دار ،  ملكه در 
حال نيايش ،  مقبره ي نفر تاري واقع در دره ي ملكه ها ، 

تبس 

19 -4- مراسم تشييع جنازه  ،  نقاشي ديواري از مقبره ي راموس

 20-4- نقاشي ديواري روي گچ خشك) فرسك(  از مقبره ي نبامون ، 1350-1400 ق . م ، تبس ،  مصر، موزه ي لندن 
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ميان نقاشيهايي كه با موضوعات مذهبي و آئيني رسم شده اند و نقاشيهاي واقعه نگاري تفاوت واضحي 

در نوع ارائه ديده مي شود. به نظر مي رسد نقاشان، به هنگام ترسيم آثار عاميانه، چون در قيد و بند موضوع 

خاص، با دستورالعمل مشخصي نبوده اند، خالقيت، نوآوري و آزادي بيشتري در تركيب بندي و ارائه از خود 

نشان داده اند كه اين آثار را  از  لحاظ بصري بسيار جذاب مي نمايد. تصوير)22- 4( نمونه بارزي از نوآوري ، 

طرح آزاد و خالقانه هنرمند است. طرح زيبا، روان و در عين حال طبيعت گراي ماهي ها بر روي زمينه اي از 

خطوط زيگزاگ آزاد و حاشيه هاي زيبا و بي تكلف، نقشي را آفريده كه بسيار مدرن است. مطالعه ي اين گونه 

آثار، چهره ديگري از هنر مصر را كه آزاد و غير آييني است به ما مي نماياند.

آثار نقاشي مصري با گذشت زمان از وادي اسطوره و آئين پا فراتر گذاشت و به موضوعات اين جهاني 

جدي تر پرداخت )تصوير23- 4(. ثبت يك واقعه ي تاريخي، يعني نبرد »توت عنخ آمون« يكي از فراعنه جوان 

مصر در هزاره دوم پيش از ميالد با سوري ها است . نوع تركيب بندي، ريتم و ضرب آهنگ قرار گرفتن سم 

دو اسب ارابه و آشفتگي صفوف دشمنان گرايش نقاشي را به شيوه هاي آكادميك و رسمی نشان مي دهد . 

در باالي سرتوت عنخ آمون وجود دو كركس، خطوط هيروگليفي و نمادهاي ديگر، كه همگي بر خالف سپاه 

دشمن با انضباط و متانت تصوير شده اند ، معرف اتصال اين فرعون به عالم خدايان و استعانت او از قواي 

ماوراي طبيعت است )تصوير 23- 4(.

در عين حال اگر اين نقاشي را با طرح لوح 

در  كنيم  مقايسه   )4-4 و   4-3 )تصاوير  نارمر 

مي يابيم كه روح حاكم بر دو اثر كامالً متفاوت 

است. موضوع هردو جنگ با دشمن است و هر 

دو حاكم  به نيروهاي ماوراء طبيعت و اساطير 

متكي هستند. ليكن نوع ارائه منضبط نقوش ، 

نظم آييني حاكم بر اجساد مردگان و ايستادن 

با وقار و محكم نارمر ، حضور روح آييني و غلبه 

ي جهان اساطيري را القا مي كند . در صورتي كه 

جنگ »توت عنخ آمون« نبرد اين دنيايي با آزادي 

و آشفتگي ملموس زميني است .

همين تفاوت را مي توان در ميان تنديسهاي 

21-4- نقاشي ديواري از يك مقبره ي گمنام ، 
كشت و زرع ،  حدود 1500  ق. م

22 -4- نقاشي شكار و ماهيگيري ،  مقبره ي مّنا ،  
1422 -1411 ق . م

23-4- صحنه نبرد توت عنخ آمون با سوري ها ،  نقاشي برروي صندوق ،  1350-1358 ق . م ، موزه قاهره 
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مي شود.

فراعنه، در ادوار مختلف مشاهده كرد . در تنديس شاه زوسر) تصوير11- 4 ( روح اساطيري و آئيني حاكم 

است و پيكره ي زيبا و مجلل توت عنخ آمون)تصوير 16- 4( در عين اشاره واضح به عالم اساطير، شكوه 

و جالل جهاني آشكاري را دارا است.

موضوعاتي كه در اين فصل به آنها پرداخته شد، همگي حاكي از يك هويت قوي حاكم بر هنر و تمدن 

مصر باستان است. هويتي كه در هر حال به آئينهاي ديني و شخصيت پادشاه يا فرعون به عنوان نماينده خدا 

بر روي زمين وابسته است. همين مبنا و محور مستحكم ، از هنر اين دوره پديده اي استوار ،  قابل تميز و 

قدرتمند ساخت كه طي هزاران سال به رغم تحوالت پديد آمده در آنها  به راحتي از هنرهاي ديگر بازشناخته 

پرسش 
1- مشخصات دونژاد اصلي ساكنين مصر باستان را ذكر كنيد.

2- تاريخ مّدون ومستند مصر از چه زماني آغاز شد؟توضيح دهيد.

3- هنر عهد كهن مصر را باچه صفاتي توصيف مي كنند؟

4- لوح نارمر چه چيزي را به تصوير كشيده واز چه نظر ارزنده است ؟

5- روش قراردادي نمايش تصاوير درهنر مصر باستان را توضيح دهيد؟

6- چه تفكري باعث شد كه مصريان فن موميايي را اختراع كنند؟توضيح دهيد.

7- سير تحول ساختار مقابر درمصر باستان را به اختصار شرح دهيد.

8- باذكر يك مثال ، درمورد نحوه ي شكل گيري معبد ومقبره ها در مصر باستان توضيح دهيد.

9- دو نمونه از هنر مجسمه سازي غير آييني مصر باستان ذكر كنيد.

10-  درمورد ارزش آثار نقاشي مصر باستان وتنوع موضوعات آن توضيح دهيد.

11-  در مورد تفاوت هاي اثر تاريخي "نبرد توت عنخ آمون "و لوح" لوح نارمر"در كالس گفت گو گنيد.


