
 نقشه ایران، دوره قاجاریه تا معاصر

دوران جدید

فصل چهارم
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درس سیزدهم

هنر و تمدن ایران در سده دوازدهم 
و سیزدهم هجری

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند:
1ــ وضعیت هنر و تمدن ایران در دورهٔ افشاری را بیان کند.

2ــ تأثیر پذیری هنر دورهٔ زندیه از دوران قبل را شرح دهد.
3ــ ویژگی مکتب زندیه در هنر ایران را توضیح دهد.

4ــ موضوع نقاشی های مکتب زندیه را بیان کند.
5  ــ زمینه های بروز هنر دورٔه قاجار را نام ببرد.

6  ــ تأثیرپذیری هنر ایران از غرب در دورٔه قاجار را بیان کند.

7ــ تحوالت خوشنویسی در دورهٔ زند و قاجار را شرح دهد.

هنر و تمدن ایران در سده دوازدهم و سیزدهم هجری
در سده های دوازدهم و سیزدهم هجری دولت های متفاوتی پس از انقراض صفویان و فروپاشی 
اقتدار مرکزی با خاتمه دادن به هرج و مرج داخلی در ایران شکل می گیرد. در این دوره دولت های 
محلی به مرور به قدرت رسیدند که می توان به دولت افشاریه، زندیه و قاجاریه اشاره کرد. در ابتدای 
این دوره بیشترین تالش برای بازپس گیری سرزمین های اشغالی و کشورگشایی گذشت. اما جریان 
هنری همچنان با تأثیرپذیری از روند فرنگی سازی و حفظ ارزش های سنتی در هنر ایران ادامه داشت.

آثار  از  نمونه هایی  صفویه،  دوران  فرنگی سازی  سنت  تداوم  به  توجه  با  افشاریه  دوره  در 
هنرمندانی که همچنان در این دوره زندگی می کردند مشاهده می شود )شکل 1ــ13 الف و ب(. محل 
حکمرانی نادر، به عنوان نمونٔه مشخص معماری در این دوره نیز با تأثیرپذیری از معماری هندی ساخته 

شد )شکل 2ــ13(. 
در دورهٔ زندیه ابتدا آرامش نسبی برقرار شد و نوعی هنر به عنوان »مکتب زند« یا »مکتب گل« در 
شیراز پدید آمد. زیرا بیشترین توجه به نقاشی های گل و مرغ و نقاشی زیرالکی1 می شد و میراث این هنر 
توسط زندیه به عنوان تحولی که از دوران صفویه آغاز و به هنر قاجاریه انتقال یافت، شناخته می شود. 

1ــ زیرالکی: نوعی نقاشی سنتی ایرانی که پس از اتمام کار، روی اثر با الیه ضخیمی از روغن شفاف پوشیده می شد.
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 شکل 1ــ13ــ الف ــ نادرشاه افشار، اثر 
علی بن عبدالبیگ علی قلی جبه دار

 شکل 1ــ13ــ ب ــ تصویری از کتاب تاریخ جهانگشای نادری 
)جنگ نادر با اشرف افغان(، 1171 هـ

 شکل 2ــ13ــ کالت نادری،دورۀ افشاریه، خراسان
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بنابراین زندیه با حفظ میراث هنری دوره صفویه با وجود اندک زمان 
حضور این سلسله توانست ویژگی های منحصر به فرد و خاصی را در 
هنر پدید آورد که در زمینه نقاشی، معماری و دیگر هنرها، شاخص باشد 

)شکل 3ــ13(.
نقاشی های دورهٔ زندیه که به »مکتب گل« شهرت یافته در بردارنده 
جنبه های مختلف با موضوعات متنوع و همچنین دربردارنده نقاشی های 
رنگ و روغنی با ابعاد بزرگ، نقاشی های الکی و روغنی و گل و مرغ 
می باشد )شکل 4ــ13(. تحول اساسی در این دوره را بیشتر می توان در 
شیوه های جدید هنری به ویژه نقاشی بر اشیاء مختلف از جمله قاب آینه، 

 شکل 3ــ13ــ ارگ کریمخان، شیرازصندوقچه های جواهر و … دید )شکل 5  ــ13(.

 شکل 4ــ13ــ نقاشی رنگ 
و روغن از چهره کریمخان زند

  شکل 5  ــ13ــ قاب آینه، نقاشی الکی روغنی
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در دوره قاجاریه که دوران نسبتاً طوالنی تری را به خود اختصاص داده در ابتدا نوعی گرایش 
سنتی همراه با بزرگ نمایی ارزش های باستانی دیده می شود. هنر این دوره برخوردار از سنت انتقالی 
میراث هنری صفویه از طریق زندیه است. از این رو این هنر را بیشتر به عنوان زند و قاجار می شناسند. 
اما به طور کلی جریان های هنری در دوره قاجاریه با گرایشات متعددی به وجود آمد. آن گرایش هنری 
که به حفظ و نگهداری میراث هنری صفویه و زندیه پرداخته است، به مرور به زوال می گراید. این هنر 
شامل نقاشی های دیواری، تک نسخه ها، نقاشی های الکی روغنی و پشت شیشه و نقش برجسته های 

سنگی، ساخت بناها و کاخ های متعدد است.
شیوه نگارگری و نقاشی در این دوره با فضای معماری و گرایش به جالل و شکوه ظاهری 
تنها در  می توان  را  این دوره  نقاشی  در  فرنگی سازی  و  هنر غربی  به  گرایش  بسیار هماهنگ است. 
ـ 13(. تلفیق نقاشی و معماری به ویژه  منظره هایی دید که زمینه نقاشی ها را در برگرفته است )شکل 6 ـ

در کاشی کاری بناها به خوبی قابل مشاهده است )شکل 7ــ13(.
پس از تأسیس مدرسه دارالفنون و دارالصنایع به عنوان اولین مرکز دولتی آموزش هنر نوعی 
گرایش کامل به هنر اروپایی به وجود می آید و تمایل به هنر اشرافی و درباری به اینگونه آثار روزبه روز 
بیشتر می شود. تمایالت هنر اروپایی بیشتر در منظره سازی و صورت سازی و دور شدن از نگارگری 
تلفیق عناصر  با  نقاشی  نیز مانند  ایران دیده می شود )شکل 8  ــ13(. تحوالت معماری در این دوره 

سنتی و شکل ظاهری معماری اروپایی می باشد )شکل 9ــ13(.

 شکل 6  ــ13ــ شمایل نگاری )پیکرنگاری( 
فتحعلی شاه

 شکل 8   ــ13ــ چهره ناصرالدین شاه شکل 7ــ13ــ کاشی کاری قاجاری
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 شکل 10ــ13ــ سیاه مشق به خط نستعلیق

 شکل 9ــ13ــ شمس العماره، عمارت قاجاری، تهران

دلیل  به  می باشد  نستعلیق  شیوه  به  بیشتر  که  دوره  این  خوشنویسی 
نوعی  یا  و  10ــ13(  )شکل  مشق  سیاه  شکل  به  هنری  جدید  کاربردهای 

نگارش مناسب برای چاپ سنگی1 است )شکل 11ــ13(.
به دلیل توجه مردم به آثار هنری نوعی گرایش مردمی نیز در هنر این 
دوره به چشم می خورد که می توان در آثار چاپ سنگی، کتاب آرایی، پرده های 
قلمکار، نقوش کاشی کاری و نقاشی دیواری در مکان های عمومی و مذهبی 

دید )شکل 12ــ13(.
ارتباط روزافزون با غرب و حضور اندیشمندان ایرانی در این دوره که 
با فرهنگ اروپایی آشنا شده بودند باعث شد که زمینه مناسبی برای شکل گیری 
و کاربرد رسانه های جدیدی از جمله ایجاد روزنامه و مطبوعات، عکاسی و 
حتی سینما را به وجود آورد. هر چند تمایل به استفاده از عکاسی که بسیار 
سریع گسترش یافت، خود باعث ایجاد رکودی در نقاشی شد. این روند سریع 
سبب شد تا بسیاری از زمینه های فرهنگی و اجتماعی تحول بیشتری به سمت 

تجدد و نوگرایی بیابد )شکل 13ــ13 الف و ب(.

1ــ چاپ سنگی: یکی از شیوه های چاپ روزنامه و کتاب است.
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 شکل 12ــ13ــ الف ــ برگی از کتاب هزار و یک شب، 

صنیع الملک، دورۀ قاجاریه

شکل 11ــ13ــ چاپ سنگی، کتاب 
عجایب المخلوقات   

 شکل 12ــ13ــ ب ــ کاشی کاری هفت رنگ، دورۀ قاجاریه
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با  به سمت هنرهایی  نوعی گرایش  انقالب مشروطه  با شکل گیری  همزمان 
)نقاشی  شیشه1  پشت  نقاشی  به عنوان  عامیانه  حتی  و  مذهبی  و  سنتی  زمینه های 
پشت بدل( برای شمایل سازی و مصورسازی قصه های مذهبی به وجود آمد )شکل 

14ــ13(.
رویکرد دیگر در این زمینه شکل گیری نقاشی قهوه خانه ای )خیالی سازی( 
پرده ای،  به مضامین مذهبی و حماسی در شکل های مختلف  با گرایش  است که 
نقاشی و نقاشی دیواری در مکان های عمومی شکل گرفته است. این نوع نقاشی 
به روش رنگ و روغن و با بیان چند واقعه در کنار یکدیگر در مفهومی داستان گونه 

ارائه می شد )شکل 15ــ13(.
آخرین گرایش هنری دوره قاجاریه شکل گیری هنر آکادمی و رسمی است 

1ــ نقاشی پشت شیشه: نوعی نقاشی رنگ و روغن سنتی با مراحل معکوس در پشت شیشه به گونه ای 
که از روبه رو عادی دیده می شود.

 شکل 14ــ13ــ نقاشی پشت شیشه، دوره قاجاریه

 شکل 13ــ13ــ عکاسی دوره قاجاریه
ب الف
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که با تأسیس مدرسه صنایع مستظرفه به همت کمال الملک شکل گرفت. این هنر، نوعی نقاشی ایرانی 
با گرایشات هنر غربی و شاعرانه همراه با چشم اندازهایی از مکان هایی واقعی است که بیان کننده هنر 

رسمی است )شکل 16ــ13(. 

 شکل 16ــ13ــ حوض خانۀ )کاخ گلستان(، کمال الملک )محمد غفاری(، 
رنگ و روغن روی بوم 

 شکل 15ــ13ــ نقاشی قهوه خانه ای، 
استاد محمد فراهانی



121

1ــ وضعیت هنر و تمدن در دورهٔ افشاری را بیان کنید.
2ــ هنر دورهٔ زندیه چه تأثیری از دوران قبل گرفت؟

3ــ مکتب گل زندیه را معرفی کرده و بستر بروز آن را بیان کنید.
4ــ رویکرد تازه خوشنویسی در دورٔه قاجار را بیان کنید.

5  ــ هنر دورٔه قاجار در چه بسترهایی بروز پیدا کرد؟
6  ــ تأثیرات هنر غرب بر هنر ایران در دورٔه قاجار را شرح دهید.

7ــ خیالی سازی در چه دوره ای در ایران رواج یافت و چه مضامینی را شامل 
می شد؟

8   ــ کمال الملک که بود و چه تأثیری در هنر دورٔه قاجار گذاشت؟
9ــ جای خالی در جملٔه زیر را با کلمات مناسب پرکنید: 

اولیـن مـراکـز آمـوزشی هنـری ایـران در سده 12ــ13 ……………… و 
…………… می باشند. 

10ــ مدرسٔه صنایع مستظرفه به همت چه کسی پایه گذاری شد؟
ب( تیمور  الف( سلطان محمد   

ج( کمال الملک   د( قوام الدین شیرازی
11ــ خوشنویسی به شکل سیاه مشق در کدام دوره به وجود آمد؟

ب( سده 11ــ12هجری الف( سده 10ــ11 هجری  
د( سده 13ــ 14 هجری  ج( سده 12ــ13 هجری   

دوره جدید )نوگرایی(

سده دوازدهم و سیزدهم هجری                     سده هجدهم و نوزدهم میالدی 

)1300ــ 1200( )1200ــ1100(

هنرها: معماری، کاشی کاری )هفت رنگ(، فلزکاری، خوشنویسی و کتابت، نگارگری و نقاشی )رنگ و روغن، 
الکی، پشت شیشه( بافندگی )پارچه و فرش(، چاپ سنگی، عکاسی، سینما 

 مناطق: مشهد، شیراز، تهران

سلسله ها: افشاریه، زندیه، قاجاریه 

پرسش

گاه نگار درس سیزدهم
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند:
1ــ گرایش های عمده هنری دورٔه معاصر را نام ببرد.

2ــ تأثیر فعالیت های باستان شناسی بر هنر دوران معاصر را بیان کند.
3ــ تأثیر تمایل به باستان گرایی بر هنر دورٔه معاصر را شرح دهد.

شرح  معاصر  دورٔه  هنر  بر  را  دانشگاهی  هنری  فعالیت های  تأسیس  تأثیر  4ــ 
دهد.

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

7ــ مضامین هنر دورٔه انقالب اسالمی را بیان کند.

درس چهاردهم

هنر دوره معاصر ایران

هنر دوره معاصر ایران
پس از دولت قاجاریه شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران همزمان با تأثیرپذیری از هنر غرب و 
گرایشات ایرانی همچنان به حیات خود ادامه می دهد. این  دوره که می توان آن را دوره معاصر نامید 
حدود یک سده را به خود اختصاص می دهد که در آن شاهد تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

هستیم.
در این  دوره تمایالت و گرایشات متفاوتی به طور همزمان با گرایش هنر رسمی و مردمی که در 
نهایت به سمت مذهب گرایی و وحدت کامل تبدیل می شود پدید می آید. عمده این گرایشات را می توان 
با یک تقسیم بندی کلی در مسیر گرایشات باستان گرایی، ملی گرایی، سنت گرایی و مذهب گرایی تقسیم 

کرد.
دوره اول بین سال های 1320ــ1300شمسی همگام با  دوره اوج فعالیت های باستان شناسی 
ایران شکل می گیرد که در آن گروه های مختلف اقدام به فعالیت های حفاری در مناطق باستانی ایران 
می کنند. این تمایل به باستان شناسی که از اواخر دوره قاجاریه شروع شده بود باعث شد تا متخصصان 
اروپایی همگام با رویکرد حکومت های وقت وارد ایران شوند و با وجود این که عمده آنان معمار هم 



123

بودند اما به لحاظ رویکرد باستان شناسی سعی داشتند تا طرح های معماری خود را به شیوه باستانی 
بسازند )شکل 1ــ14(.

در این دوره تحوالت علمی نیز با رویکرد جدید و تأسیس دانشگاه در ایران صورت می پذیرد 
)شکل 2ــ14( و سعی می شود تا جلوه هایی تازه در معرفی بزرگان ادب فارسی پدید آید و آرامگاه های 
باشکوهی از فردوسی، سعدی و حافظ ساخته شود )شکل 3ــ14 الف و ب و ج(. در زمینه نقاشی و 
نگارگری نیز تحول بنیادینی شکل می گیرد و مدرسه صنایع مستظرفه به دو بخش هنرستان کمال الملک 

 شکل 1ــ14ــ سر در موزه ملی ایران، تهران، آندره گدار

 شکل 2ــ14ــ سردر دانشگاه تهران



124

 شکل 3ــ14

ج ــ حافظیه، شیراز،آندره گدارب ــ سعدیه، شیراز، آندره گدار

هنرستان  قالب  در  دیگری  و  )شکل 4ــ14(  و رسمی  و کالسیک  طبیعت گرایی  نقاشی  به  گرایش  با 
هنرهای سنتی یا صنایع قدیمه است که حاصل آن شکل گیری نگارگری معاصر است )شکل 5  ــ14(.
شده  احیاء  هنر  نوعی  ایرانی  کهن  میراث های  معرفی  با  تا  شد  باعث  باستان گرایی  به  تمایل 
گذشتگان پدید آید. اما به دلیل تمایل روزافزون به غرب گرایی، این نوع گرایشها به مراکز خصوصی 
و یا با حمایت دولتی برای کاربردهای خاص )و یا حتی انزواطلبانه ای( تبدیل شد. در پایان این دوره 

 شکل 4ــ14ــ منظره، علی محمد حیدریان، رنگ روغن روی بوم

الف ــ آرامگاه فردوسی،توس، مشهد، لرزاده
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 شکل 5  ــ14ــ گنبد ارغوانی، محمدهادی تجویدی، نگارگری

هنر اروپایی و شیوه های نوین آموزش هنر غلبه کرده و حاصل آن به وجود آمدن هنرکده 
هنرهای زیبا شد1.

همزمان  می باشد  شمسی   1320 1340ــ  سال های  فاصل  حد  که  دوم  دوره 
با فعالیت هنرکده هنرهای زیبا و آموزش های نوین در سه رشته نقاشی، پیکرتراشی و 
معماری است. در این زمان با بازگشت تحصیل کردگان هنر ایرانی در خارج از کشور 
موج جدیدی از نوگرایی )مدرنیسم( و تجددگرایی همراه با پذیرش نوعی رویکرد ملی در 
برخی موارد به وجود می آید. در این دوره تالش می شود تا عمده فعالیت های هنری و 

معماری در کشور به دست هنرمندان ایرانی سپرده شود.
معماران ایرانی در این زمان با بهره گیری از دانش روز و تحوالت مدرنیسم در 
تا نوعی  غرب سعی در ایرانی کردن آثار معماری خود می کنند و حتی تالش می کنند 

سبک معماری نوین ایرانی را به وجود آورند )شکل 6  ــ14(.

1ــ در تاریخ 1319 ــ 1318 تأسیس شد.
 شکل 6  ــ14ــ آرامگاه باباطاهر، همدان، محسن فروغی
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با توجه به عملکرد و نیاز مراکز آموزش رسمی در کشور هنرکده  هنرهای زیبا به دانشگاه 
این  با  می دهد. همزمان  ادامه  کار خود  به  زیبا  هنرهای  دانشکده  نام  با  و  می یابد  انتقال  تهران 
انتقال، موج جدیدی از جنبش نوگرایی و مدرنیسم با عنوان »خروس جنگی1« به وجود می آید 
)شکل 7ــ14(. این موج جدید تالش می کند تا با روحیه ای تندرو به مقابله با باستان گرایی در 
هنر بپردازد و خود را سردمدار تحولی برای گرایشات مکتب های غربی در ایران می بیند. با این 

وجود همچنان تمایالت موضوعی و ایرانی بودن در کارها وجود دارد )شکل 8   ــ14(.
جمله  از  دیگری  هنری  مراکز  دارد  ایران  در  جدید  هنر  که  گرایشی  و  اهمیت  به دلیل 
تاالرهای نمایش آثار ایجاد می شود و زمینه را برای شکل گیری موزه های هنری و نمایشگاه های 

دوساالنه و جشنواره ها، فراهم می سازد.
دوره سوم که حدفاصل سال های 60ــ1340 شمسی را در بر می گیرد نوعی بازگشت 
به گرایشات سنتی است. از این رو با شکل گیری دیگر مراکز آموزشی از جمله دانشکده  هنرهای 
ایران و تشکیل انجمن های فرهنگی در میان کشورهای  به میراث سنتی هنر  تزیینی و تمایل 
مختلف، گرایش به سنت گرایی به معنای ارائه هویت فرهنگی بیش از پیش خودنمایی می کند. 
در این دوره نسل دوم معماران ایرانی که به نسل طالیی شهرت یافته اند پا به عرصه فعالیت های 
هنری می گذارند. این هنرمندان با توجه به ارزش های هنری کشف   شده هنر ایرانی و اعتباریابی 
بین المللی، شیوه نوینی را در معماری به وجود می آورند. در این شیوه ضمن حفظ ارزش های 
را  تحوالت  این  می شوند.  باعث  را  تحوالتی  آن ها،  از  آگاهانه  استفاده  و  سنتی  و  فرهنگی 
موزه  آزادی،  برج  بوعلی   سینا،  و  خیام  آرامگاه های  جمله  از  مشهوری  بناهای  در  می توان 

هنرهای معاصر و تئاتر شهر به خوبی مشاهده کرد )شکل 9ــ14(.
نقاشی3  به خط  تمایل جدید  هنری2  رویکرد سنت گرایی  با  تجسمی  گرایشات  زمینه  در 
»مکتب  عنوان  به  آن را  که  می رسد  ظهور  به  هنری  مکتبی  و  می آید  پدید  هنری  انواع  دیگر  و 
سقاخانه ای4« نامیده اند. این گرایش هنری ضمن آشنایی با ارزش های بصری هنری جهانی و 
به کارگیری مواد و مصالح بومی و موضوعات  ایرانی توانست تأثیرات مهمی را در گرایشات 
هنری ایران به وجود آورد و آن را به عنوان هنری جهانی به ثبت رساند )شکل 10ــ14 الف و 

ب(.
تا  باعث شد  ایرانی  ارزش های سنتی  به  توجه  نوعی  و  این دوره  در  تحول سنت گرایی 
زمینه های فعالیت بیشتری در عرصه های هنری ایجاد شود. این تمایل باعث ایجاد نوعی فعالیت 

1ــ خروس جنگی: انجمنی از هنرمندان ایرانی فارغ التحصیل از کشورهای خارجی که هدف آنها گسترش هنر مدرن در 
کشور بود. 

)نقاشی،  مختلف  هنرهای  در  آن  کاربرد  و  سنتی  گرایشات  ایران،  هنر  در  جدید  رویکرد  نوعی  هنری:  سنت گرایی  2ــ 
خوشنویسی، پیکره سازی و …( است.

3ــ خط نقاشی: نوعی تلفیق خط و نقاشی که خوشنویسی در آن غالب است. 
4ــ مکتب سقاخانه ای: مکتب هنری با رویکرد سنت گرایی که از تلفیق عناصر بومی، سنتی، دانش هنرهای تجسمی غربی 

و مواد و مصالح بومی شکل گرفت.

 شکل 7ــ14ــ نشانه انجمن خروس جنگی

 شکل 8  ــ14ــ زن قوچانی، جلیل ضیاءپور، 
رنگ و روغن روی بوم
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 شکل 9ــ14ــ ب ــ آرامگاه بوعلی سینا، همدان، هوشنگ سیحون شکل 9ــ14ــ الف ــ آرامگاه خیام، نیشابور، هوشنگ سیحون

 شکل 9ــ14ــ ج ــ برج آزادی، تهران، حسین امانت

 شکل 9ــ14ــ هـ ــ تئاتر شهر، تهران، علی سردار افخمی شکل 9ــ14ــ د ــ موزه هنرهای معاصر، تهران،کامران دیبا
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نقاشی های عامیانه1، قهوه خانه ای  از جمله  برای دیگر هنرهای تجسمی  همگام 
)خیالی سازی( و نگارگری که ماهیتی سنتی داشتند گردید. هرچند پذیرش این 
گرایشات عامیانه ــ سنتی با گرایشات رسمی ــ سنتی یکسان به نظر نمی رسیدند 
اما همچنان توانستند برای نخستین بار در مراکز رسمی و تاالرهای هنری همگام 

با گرایشات غرب گرایی خودنمایی کنند )شکل 11ــ14(.
دوره چهارم نوعی رویکرد هنری از سال  1360 به بعد است. تداوم هنر 
سنت گرایی دوره سوم است که با تحوالتی در جریان شکل گیری انقالب اسالمی 
شکلی  به   تحول  این  حاصل  می یابد.  ادامه  مذهبی  گرایشات  با  مقدس  دفاع  و 
اخیر  تحوالت  در جریان  هنری  ابزار  با  به گونه ای  انقالبی  ارزش های  که  است 
در عرصه های  فرهنگی  انقالب  نوعی  تبدیل می شود.  مشخص  کامالً  هویتی  به 
متفاوت ایجاد می شود که نتیجه آن را به عنوان هنر انقالبی، هنر جنگ، هنر دفاع 

مقدس و … می دانیم )شکل 12ــ14(.

1ــ نقاشی عامیانه: نوعی نقاشی بدون درنظر گرفتن قواعد رسمی با موضوعات عادی و مردمی است.

 شکل 10ــ14ــ ب ــ نقاشی، فرامرز پیل آرام، مواد ترکیبی شکل 10ــ14ــ الف ــ نقاشی، حسین زنده رودی، مواد ترکیبی

 شکل 11ــ14ــ نقاشی عامیانه
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مراکز هنری در سطوح مختلف همچنان زمینه  بازگشایی مجدد  و  انقالب فرهنگی  در جریان 
برای گرایشات آزاد فراهم شد. با گذشت زمان در برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها تحوالتی خاص 

در عرصه هنر پدید آمد.

 شکل 12ــ14ــ ب ــ نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر شکل 12ــ14ــ الف ــ نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر

 شکل 12ــ14ــ ج ــ نقاشی رنگ و روغن، دوره معاصر

 شکل 12ــ14ــ د ــ رنگ اکرلیک روی بوم، دوره معاصر 
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دوره جدید )نوگرایی(

سده بیستم میالدی سده چهاردهم هجری   

)1400ــ 1300( 

هنرها: معماری، نقاشی، نگارگری جدید، عکاسی، سینما

 مناطق: بیشتر شهرهای بزرگ ایران

سلسله ها: پهلوی، جمهوری اسالمی

 

1ــ گرایش های عمدٔه هنری دورٔه معاصر را ذکر کنید.
2ــ فعالیت باستان شناسی در معماری دورٔه معاصر چه تأثیری گذاشت؟

3ــ گسترهٔ زمانی گرایش به هنر دوران باستان در دورٔه معاصر را ذکر کرده و 
زمینه های بروز آن را معرفی کنید.

4ــ تأسیس دانشکده و آموزشکده های هنری بر هنر دورٔه معاصر را شرح دهید.
5  ــ بازگشت به هنر سنتی در معماری دورٔه معاصر در چه آثاری متجلی گشت؟

6  ــ عوامل شکل گیری مکتب سقاخانه ای و ویژگی های آن را بیان کنید.
7ــ خیالی سازی چیست و چه مضامینی را شامل می شود؟

8   ــ انقالب اسالمی در هنر دورٔه معاصر چه تأثیری گذاشت؟
9ــ کدام یک از مکاتب زیر در دورٔه معاصر به وجود آمده است؟ 

ب( مکتب گل  الف( مکتب سقاخانه ای   
د( مکتب اصفهان ج( مکتب هرات   

10ــ با توجه به تصویر گزینٔه مناسب را برای تکمیل جای خالی در جملٔه زیر 
انتخاب کنید.  

این بنا تصویر .................. می باشد.
الف( آرامگاه کورش   
ب( آرامگاه بایزید بسطامی 
ج( آرامگاه بوعلی سینا   

د( آرامگاه خیام

پرسش

گاه نگار درس چهاردهم
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 پایتخت های ایران 

در طول تاریخ               
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کالم آخر: هنر ایران با گذر از دوره های متفاوت و به وجود آمدن سطح آگاهی 
می رود تا به هویتی مستقل و حفظ ارزش های خود نقش مؤثری در جهان ایفا نماید و 
با آگاهی،  تا  بود. پس ضرورت دارد  این تحول خواهید  شما هنرجویان عزیز پرچمدار 
شناخت و توانایی خود به حفظ ارزش ها و میراث کهن ایرانی بکوشید و با درنظر گرفتن 
ارزش های دینی و اعتقاد به آن در مسیر هنری الهی ــ انسانی گام برداشته و مایه افتخار 

خود، خانواده، سرزمین و جهانیان گردید.

جدول تاریخ تطبیقی

هزاره هشتم پ.م7000ــ8000 پ.م
هزاره هفتم پ.م 6000ــ7000 پ.م
هزاره ششم پ.م 5000ــ6000 پ.م

 هزاره پنجم پ.م 4000 ــ5000 پ.م

هزاره چهارم پ.م 3000 ــ4000 پ.م
هزاره سوم پ.م 2000ــ3000 پ.م
هزاره دوم پ.م 1000ــ2000 پ.م

سده دهم پ.م 900ــ1000 پ.م هزاره اول پ.م 0ــ1000 پ.م
سده نهم پ.م 800 ــ900 پ.م

سده هشتم پ.م 700ــ800 پ.م
سده هفتم پ.م 600ــ700 پ.م
سده ششم پ.م 500ــ600 پ.م
سده پنجم پ.م 400ــ500 پ.م

سده چهارم پ.م 300ــ400 پ.م
سده سوم پ.م 200ــ300 پ.م
سده دوم پ.م 100ــ200 پ.م

سده اول پ.م 0ــ100 پ.م
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سده اول میالدی 100ــ0 م
سده دوم میالدی 200ــ100 م

سده سوم میالدی 300ــ200 م
سده چهارم میالدی 400ــ300 م

سده پنجم میالدی 500ــ400 م
سده ششم میالدی 600ــ500 م

سده اول هجری 100ــ0 )621م( سده هفتم میالدی 700ــ600 م
سده دوم هجری 200 ــ100 سده هشتم میالدی 800ــ700 م
سده سوم هجری 300ــ200 سده نهم میالدی 900ــ800 م

سده چهارم هجری 400 ــ300 سده دهم میالدی 1000ــ900م
سده پنجم هجری 500ــ400 سده یازدهم میالدی 1100ــ1000م

سده ششم هجری 600 ــ500 سده دوازدهم میالدی 1200ــ1100م
سده هفتم هجری 700ــ600 سده سیزدهم میالدی 1300ــ1200م

سده هشتم هجری 800 ــ700 سده چهاردهم میالدی 1400ــ1300م
سده نهم هجری 900ــ800 سده پانزدهم میالدی 1500ــ1400م

سده دهم هجری 1000 ــ900 سده شانزدهم میالدی 1600ــ1500م
سده یازدهم هجری 1100ــ1000 سده هفدهم میالدی 1700ــ1600م

سده دوازدهم هجری 1200 ــ1100 سده هجدهم میالدی 1800ــ1700م
سده سیزدهم هجری 1300ــ1200 سده نوزدهم میالدی 1900ــ1800م

سده چهاردهم هجری 1400 ــ1300 سده بیستم میالدی 2000ــ1900م
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 مطالعه آزاد
دوره ها و سلسله ها

دوران پیش تاریخی

حدود1/000/000 تا 800/000 سال )در ناحیه کشف رود(سکونت در فالت ایران

حدود10/000 ــ 50/000 پ.مدوره پارینه سنگی

حدود8000   ــ10/000 پ.ممیان سنگی

حدود6000   ــ 8000 پ.منوسنگی

حدود4000ــ6000 پ.مدوره سفال تپه های باستانی قدیم

حدود3900ــ4200 پ.مکالکولتیک قدیم )دوره شهرنشینی(

حدود  2900ــ3400 پ.مکالکولتیک جدید )گسترش کشاورزی( ایالم قدیم

حدود   اواخر هزاره سوم و هزاره دوم پ.معصر مفرغ ایالم میانه و نو 

حدود  600  ــ 1200 پ.معصر آهن ــ دوره مهاجرت

دوران تاریخی

ـ   728 پ.ممادها حدود  550  ـ

331 ــ550 پ.مهخامنشیان

175ــ331 پ.مسلوکی

ـ   238 پ.ماشکانیان 224م ـ

651   ــ224 مساسانیان

651  ــ621 م ظهور اسالم وتاریخ هجرت)فتح ایران(

820 م )205 هـ( ــ 651 )30 هجری(دوره صدر اسالم در ایران

872   ــ820 م/ 259ــ205 هـطاهریان

903ــ872 م/ 291ــ259 هـصفاریان

ـ   288 هـسامانیان 999ــ900م/ 389ـ

/434ــ316 هـآل زیار
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/447ــ330 هـآل بویه یا دیلمیان

/ 382ــ351 هـغزنویان

/590  ــ429 هـسلجوقیان

ـ   568 هـخوارزمشاهیان ـ

                  فارس
اتابکان        لرستان

                  آذربایجان

740ــ543 هـ

740ــ543 هـ

622ــ531 هـ

1335ــ1256 م/ 736ــ654 هـایلخانان مغول

93ــ1314 م/795ــ713 هـمظفریان

1411ــ1336 م/814  ــ736 هـجالیریان

1506ــ1370 م/ 912ــ772 هـتیموریان

ـ   1378   م/ 874   ــ780 هـقراقویونلو )گوسفندان سیاه( 1469ـ

ـ   1378 م/ 908ــ780 هـآق قویونلو )گوسفندان سفید( 1502ـ

1510ــ1507 م/ 916ــ913 هـسلسله شیبانی )ازبک(

1722ــ1501 م/ 1135ــ907 هـصفویه

ـ  1135 هـاشرف افغان 1730ــ1722 م/ 1142ـ

ـ  1148 هـافشاریه 1748ــ1736 م / 1160ـ

79ــ1750 م / 1193ــ1163زندیه

1935ــ1796 م/ 1302 ــ1210قاجاریه

ـ  1925 م/ 1357ــ1304 شپهلوی 1978ـ

1978 م/     ــ1357 شجمهوری اسالمی
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فهرست منابع و مآخذ

ـ انتشارات علمی و فرهنگی  ــ  ـ ص 30 و 26ـ  ـ تهرانـ  ـ پرویز مرزبانـ  1ــ خالصه تاریخ هنرـ 
.1373

2ــ تاریخ هنر ایران و جهان ــ فرهاد گشایش، بهرام نفری ــ تهران ــ انتشارات عفاف  ــ 
ـ   1378. ص 201 و 203 ـ

3ــ هنر ایران باستان ــ ادیت پرادا ــ ترجمه یوسف مجیدزاده ــ تهران ــ انتشارات دانشگاه 
تهران ــ 1376.

شماره  فرهنگی،  میراث  نشریه  ــ  عبدی  کامیار  ــ  شوش  حفاری  سال  وسی  صد  4ــ 
12ــ1373.

5  ــ معماری ایران ــ آرتور اپهام پوپ ــ ترجمه غالمحسین صدری افشار ــ ارومیه ــ ص 
18ــ16ــ انتشارات انزلی ــ 1366.

6  ــ دائرة المعارف هنر ــ روئین پاکبازــ ص 762 ــ تهران ــ فرهنگ معاصر ــ 1379.
7ــ اطلس تاریخ ایران ــ جمعی از مؤلفان ــ سازمان نقشه برداری کشور ــ ص 23ــ16ــ 

.1378
8   ــ سی و دو هزار سال تاریخ هنر ــ فردریک هارت ــ نشر پیکان ــ 1382.

9ــ تاریخ ماد ــ ا.م. دیاکونوف ــ ترجمه کریم کشاورز ــ1340.
10ــ تاریخ ایالم ــ پیرآمیه ــ ترجمه شیرین بیانی ــ انتشارات دانشگاه تهران ــ 1349.

11ــ دنیای گمشده ایالم ــ والتر هنیتس ــ ترجمه ف.فیروزنیا ــ انتشارات علمی فرهنگی.
علمی  انتشارات  ــ  انوشه  ترجمه حسن  ــ  کامرون  ــ جرج  تاریخ  دم  در سپیده  ایران  12ــ 

فرهنگی ــ 1365.
13ــ ایران از آغاز تا اسالم ــ رمان گیرشمن ــ ترجمه محمد معین ــ انتشارات بنگاه ترجمه 

و نشر کتاب ــ 1349.
14ــ ایران پیش از تاریخ ــ رمان گیرشمن ــ ترجمه دکتر محمد معین ــ دانشگاه آزاد ایران.
15ــ هنر ایران ــ آندره گدار ــ ترجمه بهروز حبیبی ــ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ــ 

.1377
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16ــ فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران ــ نصرالله مشکاتی ــ وزارت فرهنگ و 
هنر ــ 1349.

17ــ پارسه و تخت جمشید ــ علی سامی ــ اداره کل فرهنگ و هنر فارس ــ 1348.
18ــ هنر ایران در گذشته و آینده ــ پروفسور پوپ ــ ترجمه و تنظیم عیسی صدیق ــ مدرسه 

عالی خدمات جهانگردی و اطالعات ــ 1355.
ــ  هیرمند  ــ  تهران  ــ  رجب نیا  مسعود  ترجمه  ــ  کالج  مالکوم  ــ  )پارتیان(  اشکانیان  19ــ 

.1383
20ــ هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران ــ محمد تقی احسانی ــ شرکت انتشارات علمی 

و فرهنگی ــ 1368.
ـ  ـ نشر موسیـ  ـ تهرانـ  ـ ترجمه یعقوب آژندـ  ـ رومان گیرشمنـ  21ــ فرهنگ های هنری ایرانـ 

چ اول ــ 1376.
ایران در کشورهای  ایران )نفوذ علمی و عملی موسیقی  22ــ مداومت در اصول موسیقی 

دیگر( ــ مهدی فروغ ــ انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر ــ 1354.
23ــ صنایع دستی کهن ایران ــ هانس ای.وولف ــ ترجمه سیروس ابراهیم زاده ــ تهران ــ 

.1372
24ــ طرح ها و نقوش لباس ها و بافت های ساسانی ــ محمدرضا ریاضی ــ تهران ــ انتشارات 

گنجینه هنر ــ 1382.
25ــ هنر ایران ــ ماد و هخامنشی ــ رومان گیرشمن ــ ترجمه عیسی بهنام ــ انتشارات علمی 

و فرهنگی ــ 1371.
26ــ هنر ایران ــ پارت و ساسانی ــ رومان گیرشمن ــ ترجمه بهرام فره وشی ــ انتشارات 

علمی و فرهنگی ــ 1371.
27ــ سیری در هنر ایران ــ آرتوراپهام پوپ ــ گروه مترجمان ــ انتشارات علمی و فرهنگی ــ 

.1387
28ــ افشار مهاجر ــ کامران ــ هنرمند ایرانی و مدرنیسم ــ دانشگاه هنر ــ 1384.

اکبر  علی  ساسانی(  اشکانی،  هخامنشی،  )ماد،  تاریخی  دوران  هنر  و  باستان شناسی  29ــ 
سرفراز، بهمن فیروزمندی ــ تهران ــ مارلیک ــ چاپ چهارم ــ 1388.

30ــ آریـائیان، مـردم کاشی، امرد، پارس و دیگر ایـرانیـان ــ جهانشاه درخشانی  ــ تهران 
ـ 1382. ـ چ اولـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات بنیاد فرهنگ کاشانـ 

31ــ سفال ایرانی ــ محمد یوسف کیانی ــ تهران ــ انتشارات مخصوص نخست وزیری ــ 
تهران ــ 1357.

ـ اداره کل نگارش  ـ اکبر تجویدیـ  32ــ نقاشی ایرانی از کهن ترین روزگار تا دوران صفویانـ 
وزارت فرهنگ و هنر ــ 1352.
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ـ فرهنگسرای  ـ تهرانـ  ـ هربرت رید و دیگرانـ  ـ آرنولد هاوزرـ  33ــ خاستگاه اجتماعی هنرهاـ 
نیاوران ــ 1357.

34ــ ماد و هخامنشی ــ شاپور شهبازی ــ تهران، دانشگاه آزاد ایران.
35ــ نقاشی در قهوه خانه ــ گردآورنده: حسین میر مصطفی ــ چاپ سیمای کوثر ــ تهران ــ 

.1387
36ــ هفت رخ فرخ ــ فرزین رضاییان ــ شرکت طلوع ابتکارات تصویری.

ـ  37  ,Curtis, John, 2000, Ancient Persia, British Museum,Press Amirsadeghi ـ
Hossein,... 2009, different Sames, Trans Globe.


