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 مقدمه

تا  آورد  پدید  را  چشم اندازی  ایران،  هنر  زیبایی های  و  اندیشه ها  جلوه ها،  نمایش  با  همگام  دارد  تالش  ایران  هنر  تاریخ  کتاب 
ارزش های معنوی و مادی این سرزمین کهنسال و بالنده را بیشتر و عمیق تر بشناسید. برای به دست آوردن این شناخت کتاب در چهار 
فصل با نام های دورٔه پیش تاریخی، دورٔه تاریخی )باستان(، دورٔه اسالمی و دورٔه معاصر و در چهارده درس همراه با نقشه ها و تصاویر 

مختلف، تنظیم شده است. این کتاب دو واحد نظری است و دو ساعت در هفته زمان تدریس آن در یک سال تحصیلی است.
فصل اول کتاب دارای سه درس است که نخست به سپیده دم هنر و تمدن فالت ایران می پردازد و در درس دوم هنر و تمدن ایالم 
شرح داده می شود. درس سوم این فصل دورهٔ کوچ نام دارد که به شرح فرهنگ و تمدن اقوامی که بر مناطق مختلف ایران کوچ کردند 

می پردازد.
فصل دوم که دورٔه تاریخی نام دارد، چهار درس است که در آنها به ترتیب هنر و تمدن ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی بررسی 

می شود.
دورٔه اسالمی یعنی فصل سوم کتاب دارای شش درس است که به ترتیب هنر و تمدن ایران از آغاز تا سدٔه سوم هجری، از سدٔه 
چهارم تا ششم، سده های هفتم و هشتم، سده های هشتم و نهم، سده های دهم و یازدهم و سده های دوازدهم و سیزدهم هجری مطالعه و 

بررسی می شود.
فصل آخر کتاب به هنر در دورٔه معاصر در یک درس و به شکلی خالصه پرداخته شده است. خواندن این کتاب و دیدن تصاویر 
آثار زیبای هنری گوناگون در دوره های مختلف ایران، خیال شما را با اقوام دوره های مختلف همسفر می سازد. همچنین مشاهدٔه رشد 

انواع هنرها و نقاط اوج آنها خالقیت شما را باالتر می برد.



سخنی با هنرآموزان

هنرآموز گرامی از آنجایی که کتاب تاریخ  هنر ایران، درسی نظری است بهتر است برای ایجاد تنوع بیشتر از روش پرسش و پاسخ 
و بحث و گفتگو استفاده نمایید. این روش گذشته از آن که هنرجویان را فعال تر می سازد برای ارزشیابی مستمر نیز مفید است. چنانچه 
ابتدای درس با نمایش  تصویری از آن دوره بر روی پردهٔ سفید، تدریس را آغاز کنید، کنجکاوی هنرجویان را بیشتر و جذابیت موضوع 
درس را برای آنها دو چندان نموده اید. این کتاب برای رشته های مختلف هنری استفاده می شود. با توجه به رشتٔه هنرجویان شما می توانید 
هنگام آموزش هر درس تأکید بیشتری بر نمونه های مرتبط با رشتٔه آنان نمایید و یا تصاویر بیشتری در آن زمینه نمایش دهید.  حجم محتوای 
هر درس به گونه ای است که شما می توانید آن را  در دو جلسه آموزش دهید. در پایان هر جلسه برای استحکام یادگیری می توانید خالصٔه 
آنچه را که درس داده اید از هنرجویان بخواهید تا به زبان خود بیان کنند. همچنین موضوع های مختلفی را در رابطه با یکی از مناطق 
باستانی یا تاریخی در کالس ارائه نموده و از هنرجویان بخواهید که آزادانه در مورد یکی از آنها به تحقیق بپردازند و نتایج تحقیق خود را 
در سر کالس برای دیگر هنرجویان بازگو کنند. بازدید از آثار باستانی و مناطق تاریخی به همراه ارائه گزارش از آنها نیز برای هنرجویان 
تجربٔه به یادماندنی خواهد بود که شما می توانید برای هر یک از این گونه فعالیت ها امتیازی را اختصاص دهید. در پایان هر درس چند 
پرسش ارائه شده است که ممکن است همٔه محتوای درس را پوشش ندهد و تنها به عنوان نمونه است که شما می توانید پرسش های دیگری 
طراحی کنید. ایجاد نگرش عمیق هویتی هنگام آموزش تاریخ هنر ایران تنها با هنر و توان آموزشی شما، هنرآموز گرامی امکان پذیر است.

 سخنی با هنرجویان

هنرجوی عزیز، آمادٔه سفری شگفت، مرموز و جالب از میان سده ها و در اندیشه های خالقانٔه هنری شوید. چرا که تاریخ هنر بر 
مبنای اندیشه هایی است که از برخورد و تأثیرات فرهنگی پدید می آید. و روشن کنندٔه معرفت، علم، تاریخ و عادات اجتماعی در زمان و 

مکانی خاص است همچنین تاریخ هنر کشف کنندٔه پیام هایی است که در آثار هنری دوره های مختلف نهفته است. 
هنرجوی گرامی مطالعٔه دقیق تاریخ هنر ایران شما را با تمدن های گذشته و سیر و تحول آثار هنری آنها آشنا می کند. چنانچه در 
کالس درس با دقت به تصاویر نمایش داده شده توجه کنید سؤال های گوناگونی در ذهن شما پدید خواهد آمد که با بیان کردن آنها گذشته از 
فعال تر شدن در کالس، یادگیری شما را نیز عمیق تر می کند. هنگام بازدید از مناطق مختلف، عکاسی و گزارش نویسی کاری خاطره انگیز 
خواهد بود که در ارزشیابی شما نیز تأثیر خوبی دارد. شما می توانید با راهنمایی هنرآموز خود یک گروه مطالعاتی تشکیل داده و یک 
موضوع از تاریخ هنر را انتخاب کرده و در مورد آن پژوهش انجام دهید. نمایش دادن حاصل کار پژوهش گروهی لذت فراوانی را به همراه 

دارد زیرا شما به راحتی به سؤال های دیگر هنرجویان در رابطه با موضوع پژوهش پاسخ خواهید داد.



هدف کلی

آشنایی با تاریخ هنر ایران از دوران باستان تا قرن معاصر



آغاز سخن

شاید بتوان گفت ایران یا سرزمین پارس، تنها سرزمین متنوع و فوق العاده ای از نظر جغرافیایی، سیاسی، قومیت ها و نژادشناسی 
در سطح جهان باشد. این سرزمین را بخش های متفاوتی ازجمله ناحیه مرکزی فالت دربرگرفته که در میان دریای خزر در شمال و 
خلیج فارس و دریای آزاد در جنوب است. همچنین بخش های مرکزی و شرقی فالت را نمک زار بزرگی فرا گرفته است که شامل 
دشت لوت و دشت کویر می شود. این ناحیه در گذشته دریاچٔه بزرگی بوده که امروزه خشک شده است. ناحیه غربی فالت ایران را 
مناطق کوهستانی،دشت های جلگه ای و رودخانه ای تشکیل می دهد که از رشته کوه زاگرس سرچشمه گرفته است. در شمال، سلسله 
جبال البرز با قله رفیع دماوند از دیگر بخش ها جداشده است. در شمال شرقی رشته کوه های خراسان در امتداد سلسله جبال البرز 

وجود دارد و مانعی طبیعی را میان فالت ایران و آسیای مرکزی ایجاد کرده است.
در فالت ایران گونه های طبیعی بسیاری با تغییرات آب و هوایی و اقلیمی وجود دارد. وجود مناطق جلگه ای، مناطق جنگلی 
پراکنده و متراکم، مناطق کویری و بیابانی و مراکز نیمه خشک و … شرایط آب و هوایی چهار فصل را شاخص کرده است. همچنین 
وجود انواع قوم ها و نژادهای پراکنده باعث ایجاد زمینه های فرهنگی و هنری و گونه های زبانی و لهجه ای را سبب شده است. این 
تنوع جغرافیایی، قومی، فرهنگی و … عامل اصلی گوناگونی و پدید آمدن مراکز متفاوت در جغرافیای فالت ایران است که هر منطقه 

براساس نوع زندگی و شرایط محیطی، آثاری پدید آورده است.
این آثار شکوهمند و فاخر در طی روزگاران متفاوت به همت هنرمندانی گمنام پدید آمده است. هر چند که بسیاری از این آثار 
به ویژه میراث دوران تاریخی به مرور به فراموشی سپرده شده اند.بعدها، به شکل داستان هایی، در ساختار روایتی و ادبی به جای مانده اند 

بزرگ حماسی  اثر  در  می توان  آن را  که شاخص 
به  داستان ها  این  دید.  فردوسی  شاهنامه  ایران، 
روشنی داللت بر حقایق تاریخی دارند هرچند به 
این حال  با  شده اند.  ارائه  خیال پردازانه ای  گونه 
از گذشت سالیان متمادی سرانجام در سده  پس 
علم  شکل گیری  با  )19میالدی(  هجری  سیزدهم 
باستان شناسی توجه خاصی و تحوالتی در زمینه 
شناخت هنر ایران در ادوار مختلف پدید آمد. از 
این زمان به بعد میل و عالقه بسیاری از حاکمان 
و والیان مناطق مختلف را به آثار تاریخی به دلیل 
با اهداف هنرشناسانه  یا  یا منفعت طلبی و  قدرت 
بر  را  آنها  که  جایی  تا  کرد.  جلب  جریان  این  به 
آن داشت تا به ایجاد نقش برجسته هایی به سبک 
وسیاق آثار تاریخی و باستانی در کنار آثار شناخته 
درون  به  گرایش  این   .)1 )شکل  بپردازند  شده، 
نقش  به صورت  نیز  بناها  دیگر  و  کاخ ها  خانه ها، 

 شکل ١ــ نقشه فالت ایران



برجسته و کاشی لعاب دار، کشیده شد )شکل 2(.
به دلیل این توجه، عالقه به حفاری در مناطق باستانی  
رسمی  فعالیت های  زمینه  اولین  می شد.  بیشتر  روز  به  روز 
باستان شناسی در ایران کاوش در منطقه باستانی شوش بوده 

که در بین سال های 31ــ1229 شمسی انجام پذیرفته است.
ایران  در  باستان شناسی  گروه های  فعالیت  از  پس 
توسط باستان شناسان خارجی و داخلی آنچه به تحقق رسید 
است  ایران  ملی  و  تاریخی  فرهنگ  شناخت  و  آشکارسازی 
که همچنان ادامه دارد. از مهم ترین یافته های جدید به همت 
ناشناخته  باستان شناسی  منطقه  کشف  ایرانی  باستان شناسان 
َاَرَت در جیرفت با قدمتی 5٠٠٠  دشت لوت به ویژه سرزمین 
که  دریافت  می توان  آمده  به دست  آثار  براساس  است.  ساله 
این منطقه تاریخی دارای رشد فرهنگی و بالنده ای بوده و در 
اواخر هزاره چهارم پیش از میالد شکل گرفته است. با این 
به  نسبت  تازه ای  دید  بایستی  که  می رسد  به نظر  چنین  کشف 

شکل گیری مناطق و تمدن های همجوار داشت )شکل 3(.
 شکل 3ــ ظرف سنگی، تمدن جیرفت، هزاره سوم پ.م

 شکل 2ــ نقشه مناطق برجسته باستانی در ایران
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