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مقدمه

تا  آورد  پديد  را  چشم اندازی  ايران،  هنر  زيبائی های  و  انديشه ها  جلوه ها،  نمايش  با  همگام  دارد  تالش  ايران  هنر  تاريخ  کتاب 
ارزش های معنوی و مادی اين سرزمين کهنسال و بالنده را بيشتر و عميق تر بشناسيد. برای به دست آوردن اين شناخت کتاب در چهار 
فصل با نام های دورٔه پيش تاريخی، دورٔه تاريخی (باستان)، دورٔه اسالمی و دورٔه معاصر و در چهارده درس همراه با نقشه ها و تصاوير 

مختلف، تنظيم شده است. اين کتاب دو واحد نظری است و دو ساعت در هفته زمان تدريس آن در يک سال تحصيلی است.
فصل اول کتاب دارای سه درس است که نخست به سپيده دم هنر و تمدن فالت ايران می پردازد و در درس دوم هنر و تمدن ايالم 
شرح داده می شود. درس سوم اين فصل دورٔه کوچ نام دارد که به شرح فرهنگ و تمدن اقوامی که بر مناطق مختلف ايران کوچ کردند 

می پردازد.
فصل دوم که دورٔه تاريخی نام دارد، چهار درس است که در آن ها به ترتيب هنر و تمدن ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی بررسی 

می شود.
دورٔه اسالمی يعنی فصل سوم کتاب دارای شش درس است که به ترتيب هنر و تمدن ايران 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 يازدهم و سده های دوازدهم و سيزدهم هجری مطالعه و 

بررسی می شود.
فصل آخر کتاب به هنر در دورٔه معاصر در يک درس و به شکلی خالصه پرداخته شده است. خواندن اين کتاب و ديدن تصاوير 
آثار زيبای هنری گوناگون در دوره های مختلف ايران، خيال شما را با اقوام دوره های مختلف همسفر می سازد. همچنين مشاهدٔه رشد 

انواع هنرها و نقاط اوج آن ها خالقيت شما را باالتر می برد.



سخنی با هنرآموزان

بيشتر از روش پرسش و پاسخ  تاريخ  هنر درسی نظری است بهتر است برای ايجاد تنوع  هنرآموز گرامی از آن جائی که کتاب 
و بحث و گفتگو استفاده نمائيد. اين روش گذشته از آن که هنرجويان را فعال تر می سازد برای ارزشيابی مستمر نيز مفيد است. چنانچه 
ابتدای درس با نمايش  تصويری از آن دوره بر روی پردٔه سفيد، تدريس را آغاز کنيد، کنجکاوی هنرجويان را بيشتر و جذابيت موضوع 
درس را برای آن ها دو چندان نموده ايد. حجم محتوای هر درس به گونه ای است که شما می توانيد آن را  در دو جلسه آموزش دهيد. 
در پايان هر جلسه برای استحکام يادگيری می توانيد خالصٔه آنچه را که درس داده ايد از هنرجويان بخواهيد تا به زبان خود بيان کنند. 
همچنين موضوع های مختلفی را در رابطه با يکی از مناطق باستانی يا تاريخی در کالس ارائه نموده و از هنرجويان بخواهيد که آزادانه 
در مورد يکی از آن ها به تحقيق بپردازند و نتايج تحقيق خود را در سر کالس برای ديگر هنرجويان بازگو کنند. بازديد از آثار باستانی و 
مناطق تاريخی به همراه ارائه گزارش از آن ها نيز برای هنرجويان تجربٔه به يادماندنی خواهد بود که شما می توانيد برای هر يک از اينگونه 
فعاليت ها امتيازی را اختصاص دهيد. ايجاد نگرش عميق هويتی هنگام آموزش تاريخ هنر ايران تنها با هنر و توان آموزشی شما، هنرآموز 

گرامی امکان پذير است.

سخنی با هنرجويان

هنرجوی عزيز، آمادٔه سفری شگفت، مرموز و جالب از ميان سده ها و در انديشه های خالقانٔه هنری شويد. چرا که تاريخ هنر بر 
مبنای انديشه هايی است که از برخورد و تأثيرات فرهنگی پديد می آيد. و روشن کنندٔه معرفت، علم، تاريخ و عادات اجتماعی در زمان و 

مکانی خاص است همچنين تاريخ هنر کشف کنندٔه پيام هايی است که در آثار هنری دوره های مختلف نهفته است. 
هنرجوی گرامی مطالعٔه دقيق تاريخ هنر ايران شما را با تمدن های گذشته و سير و تحول آثار هنری آن ها آشنا می کند. چنانچه در 
کالس درس با دقت به تصاوير نمايش داده شده توجه کنيد سؤال های گوناگونی در ذهن شما پديد خواهد آمد که با بيان کردن آن ها گذشته 
از فعال تر شدن در کالس، يادگيری شما را نيز عميق تر می کند. هنگام بازديد از مناطق مختلف، عکاسی و گزارش نويسی کاری خاطره انگيز 
خواهد بود که در ارزشيابی شما نيز تأثير خوبی دارد. شما می توانيد با راهنمايی هنرآموز خود يک گروه مطالعاتی تشکيل داده و يک 
موضوع از تاريخ هنر را انتخاب کرده و در مورد آن پژوهش انجام دهيد. نمايش دادن حاصل کار پژوهش گروهی لذت فراوانی را به همراه 

دارد زيرا شما به راحتی به سؤال های ديگر هنرجويان در رابطه با موضوع پژوهش پاسخ خواهيد داد.



هدف کلی

آشنايی با تاريخ هنر ايران از دوران باستان تا قرن معاصر



آغاز سخن
شايد بتوان گفت ايران يا سرزمين پارس تنها سرزمين متنوع و فوق العاده ای از نظر جغرافيايی، سياسی، قوميت ها و نژادشناسی 
در سطح جهان باشد. اين سرزمين را بخش های متفاوتی ازجمله ناحيه مرکزی فالت دربرگرفته که در ميان دريای خزر در شمال و 
خليج فارس و دريای آزاد در جنوب است. همچنين بخش های مرکزی و شرقی فالت را نمک زار بزرگی فرا گرفته که شامل دشت 
لوت و دشت کوير می شود. اين ناحيه در گذشته درياچٔه بزرگی بوده که امروزه خشک شده است. ناحيه غربی فالت ايران را مناطق 
کوهستانی،دشت های جلگه ای و رودخانه ای تشکيل می دهد که از رشته کوه زاگرس سرچشمه گرفته است و در شمال، سلسله جبال 
البرز با قله رفيع دماوند از ديگر بخش ها جداشده است. در شمال شرقی رشته کوه های خراسان در امتداد سلسله جبال البرز وجود 

دارد و مانعی طبيعی را ميان فالت ايران و آسيای مرکزی ايجاد کرده است.
در فالت ايران گونه های طبيعی بسياری با تغييرات آب و هوايی و اقليمی وجود دارد. وجود مناطق جلگه ای، مناطق جنگلی 
پراکنده و متراکم، مناطق کويری و بيابانی و مراکز نيمه خشک و … شرايط آب و هوايی چهار فصل را شاخص کرده است. همچنين 
وجود انواع قوم ها و نژادهای پراکنده باعث ايجاد زمينه های فرهنگی و هنری و گونه های زبانی و لهجه ای را سبب شده است. اين 
تنوع جغرافيايی، قومی، فرهنگی و … عامل اصلی گوناگونی و پديد آمدن مراکز متفاوت در جغرافيای فالت ايران است که هر منطقه 

براساس نوع زندگی و شرايط محيطی آثاری پديد آورده است.
اين آثار شکوهمند و فاخر در طی روزگاران متفاوت به همت هنرمندانی گمنام پديد آمده است. هر چند که بسياری از اين آثار 
به ويژه ميراث دوران تاريخی به مرور به فراموشی سپرده شدند و به شکل داستان هايی، بعدها در ساختار روايتی و ادبی به جای ماندند 
که شاخص آن را می توان در اثر بزرگ حماسی ايران، شاهنامه فردوسی ديد. اين داستان ها به روشنی داللت بر حقايق تاريخی دارند 
هرچند به گونه خيال پردازانه ای ارائه شده اند. با اين حال پس از گذشت ساليان متمادی سرانجام در سده سيزدهم هجری (١٩ميالدی) 
با شکل گيری علم باستان شناسی توجه خاصی و تحوالتی در زمينه شناخت هنر ايران در ادوار مختلف پديد آمد و از اين زمان به بعد 
ميل و عالقه بسياری از حاکمان و واليان مناطق مختلف را به آثار تاريخی چه به دليل قدرت يا منفعت طلبی و يا با اهداف هنرشناسانه 
به اين جريان جلب کرد و حتی آن ها را بر آن داشت تا به ايجاد نقش برجسته هايی به سبک وسياق آثار تاريخی و باستانی در کنار آثار 
شناخته شده بپردازند (شکل ١). حتی اين گرايش به درون خانه ها، کاخ ها و ديگر بناها به صورت نقش برجسته و کاشی لعاب دار کشيده 

شد (شکل ٢).

شکل ١ــ نقش برجسته محمد علی ميرزا دولتشاه والی کرمانشاه، طاق بستان، کرمانشاه،١٢٠١ شمسی



به دليل اين توجه، عالقه به حفاری در مناطق باستانی 
روز به روز بيشتر می شد. آنچه از فعاليت های باستانشناسی در 
ايران به جای مانده می توان به اولين زمينه فعاليت های رسمی 
سال های  بين  در  که  کرد  اشاره  شوش  باستانی  منطقه  در  آن 

٣١ــ١٢٢٩ شمسی انجام پذيرفته است.
ايران  در  باستانشناسی  گروه های  فعاليت  از  پس 
رسيد  تحقق  به  آنچه  داخلی  و  خارجی  باستانشناسان  توسط 
است  ايران  ملی  و  تاريخی  فرهنگ  شناخت  و  آشکارسازی 
که همچنان ادامه دارد. از مهم ترين يافته های جديد به همت 
ناشناخته  باستانشناسی  منطقه  کشف  ايرانی  باستانشناسان 
 ٥٠٠٠ سرزمين َاَرَت در جيرفت با قدمتی  دشت لوت به ويژه 
دريافت که  آمده می توان  آثار به دست  براساس  ساله است که 
اين منطقه تاريخی دارای رشد فرهنگی و بالنده ای بوده که در 
اواخر هزاره چهارم پيش از ميالد شکل گرفته و چنين به نظر 
می رسد که بايستی ديد تازه ای نسبت به شکل گيری مناطق و 

تمدن های همجوار داشت (شکل ٣).

شکل ٣ــ ظرف سنگی، تمدن جيرفت، هزاره سوم پ.م

شکل ٢ــ کاشيکاری، تکيه معاون الملک، کرمانشاه، سده سيزدهم هجری





دوره پيش تاريخی

فصل اول
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ جلوه های هنری ايران را در دورٔه نوسنگی بيان کند.
٢ــ ويژگی آثار سفالی عصر مس و سنگ را شرح دهد.

٣ــ مراکز مهم تمدن هزارٔه چهارم پيش از ميالد را نام ببرد.
٤ــ ويژگی آثار شهر سوخته را توضيح دهد.

٥  ــ حدود قلمرو زمانی تمدن دورٔه آغازين ايران را بيان کند.
٦  ــ آثار دورٔه آغازين هنر ايران را دسته بندی کند.

دوران آغازين
جلوه های هنری در ايران به دورٔه نوسنگی در حدود هزاره هشتم پيش از ميالد باز می گردد. 
در           به ويژه  لرستان  منطقه  در  می توان  را  دوران  اين  از  مانده  به جای  آثار  قديمی ترين  از  نمونه هايی 
دوشه، هوميان و کوهدشت مالحظه کرد (شکل ١ــ١). ادامه اين تحول فرهنگی و هنری را می توان 

شکل ١ــ١ــ ديوارنگاری غار دوشه، خرم آباد، لرستان، حدود هزاره هشتم پ.م

درس اول

سپيده دم هنر و تمدن فالت ايران
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که  سفالگری  نمونه های  اولين  کرد.  مالحظه  نيز  زاگرس  کوه های  مناطق  ديگر  در 
شايد پيش از هزاره هشتم پ.م نيز وجود داشته را می توان در اين مناطق ديد. اين 
سفالينه ها همگی دست ساز هستند که پس از مدت زمانی به شکل منقوش درآمدند 

(شکل ٢ــ١).
شکل و تزئين سفالينه ها در مناطق مختلف فالت ايران با يکديگر متفاوتند اما 

اغلب دارای ويژگی شيوه ساخت، مواد و خصايص مشترکی هستند.
به  سفالگری  نوع  مشخص ترين  سنگ١،  و  مس  عصر  به  معروف  دوره  در 
هندسی  طرح های  با  و  سياه  رنگ  به  شده  منقوش  نخودی  زرد  و  قرمز  رنگ های 

در  منقوش  سفالگری  پيشينه  می رسد  نظر  به  اين رو  از  می شوند.  ديده  هاشورزنی  شيوه   به  اغلب  و 
ايران به حدود هزاره پنجم پ.م بازگردد که با استفاده از نقوش جانوری و هندسی ساخته شده اند. 
استفاده از چرخ سفالگری و ساخت سفالينه های کامالً متقارن به حدود هزاره چهارم پ.م در مناطق 
جام و  گشاد،  دهان  ظروف  کاسه،  شامل  شوش و … می باشد که  باکون،  تل  حصار،  تپه  سيلک،  تپه 
پياله های پايه داری هستند که معموالً به رنگ کرم يا زرد نخودی است که با رنگ سياه يا قهوه ای تيره 

و نقش های هندسی و جانوری و تلفيقی نقش پردازی شده اند (شکل ٣ــ١).

 (کالکو به معنی مس و ليتو به معنی سنگ) Chalcolithic ــ١

شکل ٢ــ١ــ ظرف سفالين، تل باکون 
(نزديک تخت جمشيد) حدود ٤٥٠٠ پ.م

شکل ٣ــ١ــ جام سفالين، شوش، خوزستان، حدود ٤٠٠٠ پ.م
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پرده  کرمان  نزديکی  در  شهداد  و  جيرفت  يحيی،  تپه  جمله  از  لوت  دشت  در  مناطقی  کشف  با 
از اسرار تمدن ديگری در حدود هزاره چهارم پيش از ميالد برداشته شد. آثار مهم ساخته شده در 
اين مناطق را بيشتر نمونه های سنگی دربرگرفته، که به مناطق ديگر باستانی صادر می شده است. اين 
مسير صادراتی بيشتر از طريق شوش به بين النهرين (ميان  رودان) بوده است (شکل ٤ــ١). بر اساس 
که  می رسد  به نظر  چنين  پ.م،  سوم  هزاره  حدود  در  تاريخی  و  سيستان)  (در  سوخته  شهر  يافته های 
مهمترين مرکز صنعت مفرغ سازی در شرق ايران بوده است. در اين منطقه خانه هايی به صورت پلکانی 
ساخته شده که سطح ديوار آن ها با اندودی از گل و مواد آهکی پوشيده می شده و حتی لوله های بزرگ 
سفالينی در اين خانه ها برای آبرسانی ساخته شده است (شکل ٥  ــ١) و ظاهرًا با کشف جمجمه ای در 
اين منطقه داللتی بر عمل جراحی نيز وجود دارد و همچنين همزمان در اين منطقه هزاران قطعه سنگ 

شکل ٤ــ١ــ آثار سنگی، جيرفت، هزاره سوم پ.م
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الجورد، فيروزه و مهره های تزئينی آماده کار يافت شده که بيانگر ميزان توليد اين اشياء 
در منطقه است.

به عنوان  پ.م  سوم  هزاره  انتهای  در  سوخته  شهر  و  لوت  دشت  رو  اين  از 
پررونق ترين تمدن های جنوب شرقی ايران شناخته شده اند که با سرزمين های ايالم و ميان 
رودان (بين النهرين) ارتباط داشته اند. موقعيت مناسب ديگر اين مناطق در حوزه جنوب 
شرقی و مناطق دشت لوت را منطقه شهداد (در کرمان) به خود گرفته است. اين منطقه 
با وجود سفالينه های قرمز رنگ و خطوط تصويری و نشانه ای و کاربرد سنگ صابون و 
غنی ترين تنوع فوق العاده و غيرمنتظره مقبره هايی در کنار يکديگر معرفی شده اند. از جمله 

يافته های با ارزش در اين مکان «پرچم شهداد» است (شکل ٦  ــ١).

در  سفالين  لوله های  با  آبياری  روش  ٥  ــ١ــ  شکل 
شهرهای دوره های باستان ايران(منطقه چغاميش)

شکل ٦  ــ١ــ پرچم مفرغی، شهداد، کرمان، هزاره سوم پ.م
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با  همزمان  ايران  در  فلزکاری  صنعت  که  می دهد  نشان  فلزی  شکوه  با  آثار  اين 
گسترش فرهنگی و هنری در هزاره چهارم پيش از ميالد آغاز شده است و توانست جای 
و  قيمتی  سنگ های  ترکيب  از  آالتی  زيور  همزمان  و  بگيرد  را  پيشين  سنگی  ابزارهای 
فلزات ساخته شود. اما رسماً در هزاره سوم پ.م صنعت مفرغ سازی با تحوالت اساسی 

در مناطق مختلف فالت ايران پی گرفته شده است.
در هزاره دوم پ.م سفالينه های منقوش تک رنگ در مناطق غربی ايران ديده شده 
نقاشی  نخودی  زرد  زمينه  بر  تيره  قهوه ای  رنگ  با  معمول  به طور  سفالينه ها  اين  است. 
شده اند و شامل مجموعه ای جالب از طرح های هندسی پيچيده است که خود حاصل سير 

تکامل سنت سفالگری در مناطق غربی ايران است (شکل ٧ــ١).

١ــ آثار دوره نوسنگی در چه مناطقی از ايران يافته شده اند؟
٢ــ سفال های عصر مس و سنگ مربوط به کدام هزاره بوده، ويژگی ظاهری 

آن ها چگونه است؟
را  پ.م  چهارم  هزارٔه  در  حصار  تپه  و  سيلک  سفالی  آثار  شکل  و  رنگ  ٣ــ 

بيان کنيد.
٤ــ شهر سوخته کجای ايران بوده، چه آثاری از تمدن آن شهر به جای مانده 

است؟
٥  ــ مراکز مهم تمدن در دشت لوت هزارٔه چهارم پ.م را نام ببريد.

سفالين،  کوزه  ٧ــ١ــ  شکل 
تپه گيان، نهاوند، هزاره دوم پ.م

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ حدود زمانی و مکانی هنر تمدن ايالم را بيان کند.

٢ــ رابطه دولت ايالم با تمدن دشت لوت را شرح دهد.
٣ــ آثار تمدن ايالم را نام ببرد.

٤ــ آثار سفالی تمدن ايالم را با قبل از آن مقايسه کند.
٥  ــ شکل، نقش و رنگ آثار سفالی شوش را شرح دهد.

٦  ــ آثار معماری تمدن ايالم را نام ببرد.

هنر و تمدن ايالم

درس دوم
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هنر و تمدن ايالم
پيوندهای  پديدآمدن  و  شهری  جوامع  رشد  تجارت،  رونق  با  همگام  پ.م  سوم  هزاره  آغاز  با 
می گيرد.  شکل  ايران  فالت  در  حکومتی  اداری  سازمان های  نخستين  سياسی،  و  مذهبی  فرهنگی، 
غربی  مناطق  و  فارس  از  بخش هايی  و  خوزستان  نواحی  در  که  ايران  فالت  اوليه  ساکنان  از  گروهی 
استقرار داشتند با تسلط بر اقوام ساکن در اين منطقه و اتحاد سرزمين ها به چنين هدفی دست يافتند. 
اين دولت تازه تأسيس شهر شوش١ که از حدود ٣٥٠٠ پ.م وارد مرحله شهرنشينی شده بود را مرکز 
بنيان  معتبرترين تمدن های فالت ايران را  دستاوردهای غنی آن يکی از  برپايه  دولت خود قرار داد و 

گذاشت (شکل ١ــ٢).

١ــ شهر شوش از قديمی ترين شهرهاست که به مادر شهرهای جهان شهرت يافته است. 

شکل ١ــ٢ــ چشم اندازی از شهر شوش، هزاره چهارم پ.م (طرح بازسازی شده از کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)



999

ميان  و  فالت  مرکز  لوت،  دشت  تمدن های  با  نزديک  روابط  و  هم جواری  علت  به  ايالم  دولت 
توانست  اين حال  با  می شد.  محسوب  تمدن ها  اين  ميان  ارتباطی  حلقٔه  به عنوان  (بين النهرين)  رودان 
جنبه های فرهنگی و هنری مستقلی از خود نشان دهد. ايالميان به موازات پيدايش نخستين خطوط 
تصويری جهان در تمدن های دشت لوت و سومر، خطی تصويری موسوم به «ايالمی مقدم» يا «ايالمی 
آغازين» به وجود آوردند که به مرور به خطی ساده تر با حدود ٣٠٠ عالمت به عنوان خط ميخی ايالمی 

تغيير کرده است (شکل ٢ــ٢).

ساکنان هزاره چهارم پ.م در شوش از فن سفالگری و نقاشی روی سفال بسيار پيشرفته ای 
برخوردار بودند که با ابداع مفرغ به  تدريج از اهميت آن کاسته شد و به تدريج ظروف مفرغی، نقره ای و 
طاليی جايگزين سفالينه های خوش ساخت قبلی شد. به همين دليل سفالينه های دوره ايالمی گرچه از 
ساخت خوبی برخوردارند اما از نظر شکل و نقش، خصوصيات و کيفيات سفالينه های پيشين شوش 
را ندارند. سفالينه های اين دوره که ساخت آن ها حدود ٧٠٠ سال تداوم داشته دارای نقوش چند رنگ 
(قرمز، بنفش، نارنجی وسياه) و يا تک رنگ هستند. اغلب ظروف به شکل کوزه های ته پهن با شکم های 
دايره ای شکل، گردن کوتاه و دهان گشادند. نقش ها اغلب روی شانه ظروف و در بعضی موارد تمام 
سطح ظرف را در برمی گيرند. نقش ها شامل خطوط شکسته، مثلث، لوزی و چهارخانه هستند که با 
تقسيم بندی های طولی و عرضی از هم جدا شده اند. افزون بر نقش هندسی، در تعدادی از ظروف نقش 
طبيعی،  گاو،مناظر  عقاب،  افسانه ای،  و  شاخ دار  حيوانات  ماهی،  عقرب،  مار،  چون  موجودات  انواع 

انسان، سازه های معماری، پرندگان در حال پرواز و … ديده می شود (شکل ٣ــ٢).
در کنار اين ظروف، تنديس های کوچک سفالی و مهر های ساده و استوانه ای زيادی ساخته 
شده است اما شاخص ترين تنديس ها و پيکره سازی های ايالمی با مفرغ ساخته شده اند. تنديس فلزی 
پيشرفت و  پيکره هاست که به لحاظ  فرمانروای شهر شوش از اين گونه  پيکره ملکه «ناپيراسو» همسر 

تکامل فن ريخته گری و نحوه پوشاک ايالمی دارای اهميت است (شکل ٤ــ٢).

شکل ٢ــ٢ــ خط ايالمی

سفالين،  جام  ٣ــ٢ــ  شکل 
شوش، حدود ٤٠٠٠ پ.م

شکل ٤ــ٢ــ پيکره مفرغی ملکه ناپيراسو، 
از  شده  بازسازی  (طرح  پ.م  دوم  هزاره  شوش، 

کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)
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از ديگر هنرهای ايالمی لوحه سنگی نقش برجسته کاری کشف شده در شوش است 
که با نگاهی واقع گرايانه ارائه دهنده ويژگی های مهم ديگر هنر ايالمی است (شکل ٥  ــ٢).

است  خاورميانه  تمدن های  در  معماری  فن  تکامل  نمايانگر  نيز  ايالمی  معماری  آثار 
تمدن  اين  معماری  اثر  بزرگ ترين  می  دهند.  تشکيل  آجر  و  خشت  را  آن  مهم  مصالح  که 
«زيگورات چغازنبيل» است. اين بنا بزرگترين بنای خشتی جهان و کهن ترين بنای ايرانی 
محسوب می شود. دراين معبد همچنين برای اولين بار در معماری ايران با تکيه بر فنون 
پيشرفته لعاب از کاشی برای تزئين استفاده شده است. عالوه بر آن در قسمت در ورودی 
کاربرد  اولين  را  آن  بتوان  شايد  که  به کاررفته  مات  شيشه ای  باريک  ميله های  رديف  معبد 
شيشه در تاريخ معماری جهان به حساب آورد. درهای چوبی اين بنا عالوه بر معرق شيشه با 

نقوش زرين و سيمين به روش خاتم کاری عاج به کار رفته است (شکل ٦  ــ٢).

در  که  چرا  برد  پی  دوران  آن  موسيقی  موضوع  به  می توان  ايالمی  برجسته های  نقش  براساس 
برخی از آن ها مراسم يا حضور نوازندگان و سرايندگان نشان داده شده است (شکل ٧ــ٢).

طرح  با  برجسته  نقش  ٥  ــ٢ــ  شکل 
نخ ريسی و بافندگی، شوش، هزاره دوم پ.م

شکل ٦  ــ٢ــ معبد چغازنبيل، شوش، هزاره دوم پ.م (طرح بازسازی شده از کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)
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خالصه  نقوش  و  پرکار  تصاوير  و  استوانه ای  شکل  با  هم  ايالمی  مهرهای 
شده عموماً خطی از ديگر دستاوردهای هنری اين تمدن است (شکل ٨  ــ٢).

اين تمدن با گستره بيش از دو هزار سال در سه دوره فرمانروايی ايالم کهن، 
هنر  بازتاب  اما  يافت.  پايان  آشوريان  توسط  فروپاشی  از  پس  سرانجام  نو  و  ميانه 

آن را می توان در دولت های آريايی به ويژه دوره هخامنشی به خوبی مشاهده کرد.

١ــ گسترٔه زمانی تمدن ايالم را ذکر کرده و مکان های مهم آن را نام ببريد.
٢ــ چه ارتباطی ميان دولت ايالم و تمدن دشت لوت قابل ذکر است؟

٣ــ آثار تمدن ايالم را چگونه دسته بندی می کنيد؟
٤ــ وضعيت خط در تمدن ايالم را شرح دهيد.

٥  ــ شکل، نقش و رنگ آثار سفالی شوش را شرح دهيد.
٦  ــ مهمترين آثار معماری تمدن ايالم چه نام دارد؟ ويژگی آن را بيان کنيد.
٧ــ پيکره سازی و نقش برجسته سازی ايالمی چه ويژگی هايی داشته است؟

شکل ٧ــ٢ــ نقش برجسته سنگی، کول فره، خوزستان، هزاره دوم و اوايل هزاره اول پ.م

سنگی،  مهر  ٨  ــ٢ــ  شکل 
شوش، هزاره دوم پ.م پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ مناطق حضور اقوام در نيمه دوم هزاره دوم پ.م در ايران را نام ببرد.

٢ــ آثار به جای مانده حدود ١٤٠٠ پ.م را دسته بندی کند.
٣ــ ويژگی سفالينه های حسنلو، سيلک و مارليک را بيان کند.

٤ــ آثار مربوط به زيويه را شرح دهد.
٥  ــ ويژگی آثار تمدن لرستان را بشناسد.

٦  ــ شکل ظاهری ظروف سفالين تپه سيلک را شناسايی کند.

درس سوم

دوره کوچ
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شکل ١ــ٣ــ ظرف سفالين ناودانی خاکستری 
صيقل يافته با سه پايه، حدود ١٠٠٠ تا ٨٠٠ پ.م

سفالين،  کوهاندار  گاو  ٢ــ٣ــ  شکل 
تپه مارليک، گيالن، هزاره اول پ.م

شکل ٣ــ٣ــ جام طاليی، مارليک، هزاره 
اول پ.م

دوره کوچ
البرز  کوه  جنوبی  دامنه های  و  غربی  بخش های  به ويژه  ايران  فالت  پ.م  دوم  هزاره  دوم  نيمه 
پذيرای اقوام کوچنده بوده است. براساس يافته ها و مدارک باستان شناسی به نظر می رسد که اين اقوام 
باشند.  کرده  حرکت  ايران  مختلف  بخش های  به  خزر  دريای  شرق  سمت  از  و  شرقی  شمال  ناحيه  از 
چنين برمی آيد که اين مردمان به زبان های هند و اروپايی تکلم می کردند و توانسته اند گستره عظيمی را 
از کوه های آسيای ميانه تا اروپا درنوردند و اين مناطق را بر حسب نياز خود برای سکونت برگزينند. 
مهم ترين مناطق سکونت در فالت مرکزی ايران، حسنلو در جنوب درياچه اروميه، خوروين (دشت 
قزوين)، سيلک کاشان، تپه گيان نهاوند، تمدن املش و تپه مارليک گيالن و منطقه لرستان بوده است.

اين اقوام دارای سنت جديدی در دفن مردگان بوده اند برخالف ساکنين قبلی که در کف اتاق محل 
سکونت دفن می کردند، برای اولين بار شاهد دفن مردگان خارج از محل سکونت خود می باشند.

از حدود ١٤٠٠ پ.م سفالينه های جديدی توسط برخی اقوام نامبرده ساخته شده است. اغلب 
کمرنگ نيز  خاکستری است، هرچند نمونه هايی از رنگ های قرمز و نخودی  سفالينه ها به رنگ  اين 
يافت شده است. سفالينه های خاکستری يا سياه ساخته شده اغلب در نواحی نزديک به مناطق غربی و 

متعلق به عصر آهن اول١ است.
بهترين نمونه های يافت شده از اين ظروف به شکل ناودانی بلند (شبيه به منقار پرنده)، سه پايه ها، 
جام های پايه دار بزرگ با دسته و بدون دسته و برخی به صورت کاسه های ساده و گاهی پايه دار و در 

ابعاد مختلف هستند (شکل ١ــ٣).
از  تجسمی  يافته اند،  تزيين  بلند  لوله های  و  دسته  با  پيچيده ای  روش  به  گاه  که  سفالينه ها  اين 

پرندگان يا حيوانات خاصی بوده و دارای سبک و شيوه مشخص منقاردار هستند.
خاکستری رنگ ساخته شده در اين دوره به طور معمول برای مراسم تدفين و بدور از  اشياء 
نيازهای روزمره تهيه می شوند. مراسم تدفين در اين دوره با ساخت مقابر ساده  ای بوده که اجساد در 
کوچک  اتصاالت  تزئينی،  مهرهای  جواهرات،  و  سالح  متوفی،  ثروت  خاص،  ظروف  همراه  به  آن ها 

فلزی پوشاک دفن می شدند.
نمونه مشخص سفالگری اين دوره نوعی تلفيق سفالگری و پيکرسازی در تپه مارليک است 
با  مفرغی  و  نقره ای  طاليی،  ظروف  از  باشکوهی  آثار  مجموعه  باستانی  منطقه  اين  در  ٢ــ٣).  (شکل 
تزئينات هندسی و جانوران افسانه ای مانند گاوهای بالدار يافت شده که خود داللت بر غنای فرهنگی 

و ميراث هنری اين منطقه است (شکل ٣ــ٣).
در دوره عصر دوم٢ آهن در منطقه تپه سيلک کاشان نمونه های منحصر به فردی از ظروف 
و  جانوری  شکل  با  همراه  منقاری  ظروف  اين  است.  شده  توليد  بلند  پايه  و  گشاد  دهان  منقاردار، 

طرح هايی هندسی به رنگ قرمز در زمينه کرم تزئين می شدند (شکل ٤ــ٣).

١ــ عصر اول آهن از ١٤٠٠ تا ١٢٠٠ ق.م است.
٢ــ عصر دوم آهن به حدود ١٢٠٠ تا ١٠٠٠ پ.م باز می گردد.
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از ديگر مناطق دارای سفال خاکستری می توان به تپه حسنلو در جنوب غربی درياچه اروميه 
اشاره کرد که به عنوان نمونه شاخص فرهنگ شمال غربی ايران معرفی شده است. در بخش جنوب 
گرديده که ورودی  ساختمان اصلی با حياط محصور شده مشخص  مجموعه ای از چهار  غربی تپه، 
تاالرهای  و  راهروها  پيشگامان  از  ستون دار  ساختمان های  اين  می رسد  نظر  به  است.  ستون دار  آن 

ستون دار دوران بعد از خود از جمله معماری هخامنشيان باشند (شکل ٥  ــ٣).

شکل ٤ــ٣ــ ظرف سفالی منقاری، تپه سيلک، کاشان، هزاره اول پ.م

شکل ٥  ــ٣ــ بقايای دژ حسنلو، جنوب درياچه اروميه، هزاره دوم پ.م
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از ميان آثار سفالی، عاجی، سنگی و فلزی حسنلو که دليل غنای هنری و فرهنگی منطقه است، 
جام معروف حسنلو از نمونه های برجسته آن می باشد (شکل ٦  ــ٣).

و  سبک  دارای  منطقه  اين  در  شده  کشف  اشياء  همه 
تمدن های  از  تأثيرپذيری  هيچگونه  بدون  و  مستقل  هنری  شيوه 
را   ١ آهن  سوم  دوره  هنری  آثار  تجلی  مهمترين  است.  همجوار 
شهر  نزديکی  در  ايران  غربی  ناحيه  در  زيويه  تمدن  در  می توان 
سقز در کردستان جستجوکرد. موقعيت اين منطقه را وجود بنايی 
مشخص  بلند  و  مستحکم  ديوارهای  با  تپه ای  فراز  بر  حکومتی 
می کند که دژی با پلکان سنگی بوده است. از آثار بارز اين منطقه 
آثار عاجی حکاکی شده، سپر طاليی با تزئين حيوانات افسانه ای، 

پيکره بالدار انسانی و ديگر اشياء طاليی است (شکل ٧ــ٣).

١ــ دوره سوم آهن بين سال های ٨٠٠ ــ ١٠٠٠ پ.م است.

شکل ٦  ــ٣ــ جام طاليی، حسنلو، جنوب درياچه اروميه، هزاره دوم پ.م

شکل ٧ــ٣ــ قطعه ای طاليی، زيويه، کردستان، هزاره اول پ.م
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آثار کشف شده در اين منطقه احتمال ارتباط ميان دو منطقه حسنلو و زيويه را قوت می بخشد 
که بيانگر جايگاه فرمانروايان بومی زاگرس و يا حکومت اقوام جنوب شرقی درياچه اروميه است.

منطقه لرستان، اين دوره با ساخت محصوالت فاخر صنايع دستی، همراه با مهارت و استادی 
کاملی در زمينه مفرغ سازی ديده می شود. اين آثار به ميزان زيادی توليد می شوند که امروزه در بسياری 
از موزه ها و مجموعه های خصوصی وجود دارند. موضوع اصلی اين آثار جانوران هستند که برخی 
نقوش  آثار  اين  تکراری  موضوعات  شده اند.  بيان  انسانی  ويژگی های  با  گاهی  و  افسانه ای  حالتی  با 
با  طبيعت گرايانه  ترکيبات  به صورت  جانوران  ــ٣).   ٨ (شکل  می باشند  شير  و  بز  عموماً  و  جانوری 
چشم های برجسته کروی، گوش های برجسته و اندام های کشيده ساخته شده اند و معموالً به حلقه ای 

منتهی می شوند (شکل ٩ــ٣). 

شکل ٨  ــ٣ــ تبرمفرغی، لرستان، هزاره اول پ.م

شکل ٩ــ٣ــ حلقه جانوری، لرستان، هزاره اول پ.م
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در برخی از آن ها، پيکره های انسانی با بينی های نوک تيز، چشم و گوش های برآمده و صورتی 
ساده تجسم يافته اند (شکل ١٠ــ٣). همه اين ويژگی ها بيانگر سبک و شيوه خاص اشياء مفرغی لرستان 
است. البته بايد يادآور شد که مهمترين اشياء کشف شده در اين منطقه نوعی اشياء کاربردی و تزئينی 

برای اسب است (شکل ١١ــ٣).
 با اين حال اين دوره کوچ و مهاجرت دارای ويژگی های منحصر به فرد و تأثيراتی است که توانسته 

زمينه را برای شکل گيری تمدن ها و مناطق مهم تاريخی و باستانی بعد از خود فراهم سازد.

حضور  مهم  مناطق  است؟  چندم  هزارٔه  به  مربوط  (کوچ)  مهاجرت  دورٔه  ١ــ 
اقوام در اين دوره را نام ببريد.

ويژگی هايی  چه  پ.م  دوم  هزارٔه  مارليک  و  سيلک  حسنلو،  سفالی  آثار  ٢ــ 
داشته اند؟

٣ــ آثار به جای مانده حدود ١٤٠٠ پ.م را با توجه به مکان آن ها دسته بندی 
کنيد.

٤ــ جنس، شکل و نقش آثار تمدن لرستان را بيان کنيد.
٥  ــ آثار به جای مانده از زيويه در هزارٔه دوم پ.م را ذکر کرده، نوع و جنس و 

نقش آن ها را شرح دهيد.
٦  ــ شکل ويژٔه ظروف تپه سيلک و کاربرد آن ها را شرح دهيد.

مفرغی،  تنديس  ١٠ــ٣ــ  شکل 
لرستان، هزاره اول پ.م

شکل ١١ــ٣ــ لگام و دهنه اسب، لرستان، هزاره اول پ.م

پرسش



دوره تاريخی

فصل دوم
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درس چهارم

هنر و تمدن ماد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هستند که به شاخص های معماری ايران تبديل می شوند. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١٠ــ مهمترين عملکرد هنر مادها چه بود؟

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

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

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

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

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

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

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

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

١٣ــ نمايش در عصر هخامنشی را توضيح دهد.

درس پنجم

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

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

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

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

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

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

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

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

ـ  ٥). (شکل٥ـ

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

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

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

ـ  ٥  ــ طرح سرستون های دوره هخامنشی  شکل ٦  ـ



303030

ـ  ٥  ــ نمای درونی کاخ  شکل ٧ـ
هخامنشيان(طرح بازسازی شده از کتاب 

هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)

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

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

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

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

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

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

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

ـ  ٥). (شکل ١٤ـ

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

ـ  ٥  ــ پيکره شيرسنگی، دوره هخامنشی شکل ١٣ـ

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

ـ  ٥). می شدند (شکل ١٥ـ

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

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

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

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

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

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

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

رنگارنگ مزين می شده است. 

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

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

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

اين فرمانروايی گسترده ميراث فرهنگی و هنری آنان پايدار ماند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

درس ششم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

می رفت (شکل ٩ــ٦ الف و ب).

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

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

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

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

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

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

ـ  ٦  ــ تابوت سفالين، دوره اشکانی شکل ١٠ـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٨  ــ مهمترين دستاوردهای هنری عصر اشکانی را بيان کنيد.

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

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

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

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

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

١٦ــ اهميت اثر خدای نامه را بيان کنيد.

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

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

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

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

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

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

درس هفتم

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

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

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

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

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

تاريخی می باشد (شکل ١ــ٧).

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

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

اسالمی می شود (شکل ٣ــ٧ الف و ب).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شکل ١٢ــ٧ــ سفال ساسانی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عصر را نام ببريد.



دوره ميانه

فصل سوم

نقشه دوره طاهريان تا آل بويه
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درس هشتم

هنر و تمدن ايران 
در سده های اول تا سوم هجری

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
مقايسه  آن  از  قبل  با  را  ايرانی  ــ  اسالمی  اول  دوران  معماری  تحوالت  ١ــ 

کند.
٢ــ بناهای جديد دوره اول اسالمی ــ ايرانی را نام ببرد.

٣ــ ويژگی های سفال دوره اول اسالمی ــ ايرانی را بيان کند.
٤ــ وضعيت خوشنويسی در دوره اول اسالمی ــ ايرانی را شرح دهد.

٥  ــ عناصر معماری دوره اول اسالمی ــ ايرانی را نام ببرد.

هنر و تمدن ايران در سده های اول تا سوم هجری
چرا  داشت.  مذهبی  و  اقتصادی  سياسی،  زندگی  در  ژرفی  دگرگونی  اسالم  پيدايش  و  ظهور 
را  شرق  مردم  از  متشکلی  مجموعه  که  بود  اين رو  از  بود.  مبارزه  شعار  و  انديشه  صاحب  اسالم  که 
تمدن های  توانست  که  بود  چنان  اسالم  گسترش  کنند.  فتح  را  جهان  خداوند  نام  تحت  تا  برانگيخت 
شرق را يکپارچه کرده و از آن ها فرهنگی نوبسازد. پس طولی نکشيد که اين نظام مذهبی فرصت های 
مناسب تازه ای را برای ظهور تفکر ايرانی و انديشمندان و همچنين هنر و معماری و تزئينات وابسته به 
آن فراهم آورد و در پايان سده سوم هجری است که به طور کامل می توان شاهد بلند فکری و آثار فاخر 
در تمامی رشته های هنری ايرانی در گستره جهان اسالم بود. استقرار کامل فرهنگ اسالمی در ايران 
دوباره  کهن  هنرهای  است.  چشمگير  بسيار  اقتصادی  سياسی،  اجتماعی،  داليل  به  بنا  دوره  اين  در 
احياء شدند و هنرهای تازه ای ابداع شد و ايران نيز به تدريج زندگی ملی خود را بازيافت و روحيه ای 
مستقل و متکی به خود را به دست آورد به گونه ای که در سده های سوم و چهارم هجری شاهد تولد شعر 

و خوشنويسی و جلوه های بسيار زيبای هنری در ايران می  شويم.
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آنچه به عنوان شکل گيری هنر در اين دوره بيان شده تداوم برخی سنت های هنری پيشين است 
که بنا به نياز باورهای اسالمی با کاربردی جديد مورد توجه و استفاده قرار گرفت. اين هنرها همچنان 
قرار  حمايت  مورد  اسالمی  باور  و  فرهنگ  به شيوه های  مختلف  مناطق  در  مردم  زندگی  راستای  در 
سنت های  پايه  بر  معماری  هجری  سوم  سده  پايان  تا  مسلمانان  فتح  زمان  از  به طوری که  می گرفت. 
برخی  به  نسبت  توصيفی  گزارش های  و  مانده  به جای  آثار  براساس  و  يافت  توسعه  ساسانی  معماری 
اسالم  مقتضيات  و  نيازها  با  ساسانی  ستون دار  و  طاق دار  معماری  بين  هماهنگی  نوعی  اوليه  مساجد 
در  که  جديدی  ساخت  روش های  هجری  دوم  سده  اواخر  در  مشخص  به طور  و  است  داشته  وجود 
ضرورت  آورد.  پديد  اسالمی  معماری  در  را  ويژه ای  آثار  توانست  بود  ساسانی  معماری  سنت  تداوم 
و نياز به معماری با کاربردی جديد توانست آثار منحصر به فردی از جمله مسجد، مدرسه، آرامگاه 
و … را براساس نياز دوران اسالمی به وجود آورد و ديگر هنرها از جمله سفال، نقاشی، فلزکاری و 

خوشنويسی و کتابت مورد توجه قرار گيرد.
نظام معماری اسالمی همان گونه که اشاره شد مستقيماً ريشه در سنت ساسانی داشته و از همان 
آغاز برخی از کاخ ها و آتشکده های ساسانی بدون آن که هيچگونه اصالح و تغييری در آن ها انجام يابد به 
مسجد تبديل شده است. از نمونه های شاخص اين تبديل می توان به ايوان مدائن در تيسفون، آتشکده 
باستانی مسجدسليمان و مسجد سنگی داراب گرد که در اصل آتشکده بوده اشاره کرد. از آن جائی که 
مکان  سياسی،  نهادی  دوران  تمام  در  بلکه  دارد  دينی  مرکزيت  تنها  نه  که  است  ويژه ای  مکان  مسجد 
قضاوت و نهادی آموزشی به حساب می آيد و دارای منزلتی واال بود رفته رفته می بايست تحوالتی در 
ساخت آن پديد آيد. به همين علت ساختار کلی مسجد ابتدا به شيوه ای ستون دار و تشکيل يافته از 
شبستان های ستون دار و دارای حياط ساخته می شد  که جهت آن رو به قبله بود. از کهن ترين مساجد 
شناخته شده در ايران می توان به تاريخانه دامغان، مسجد فهرج يزد، مسجد جامع شوش، مسجد جامع 

ـ  ٨). سيراف (بوشهر) و مسجد جامع اصفهان اشاره کرد (شکل ١ـ

ـ  ٨  ــ مسجد تاريخانه، دامغان، سده اول تا سوم هجری شکل ١ـ
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از ديگر موارد تحول يافته در ساختار معماری اسالمی وجود مدرسه است که با ساخت صحن 
کامالً  الگوهای  از  و  می شود  معرفی  حياط  نمای  چهار  در  ايوان  و  گنبددار  سرسراهای  با  گشاده ای 
ايرانی است که تلفيق آن با مسجد در مسير تحول خود عالی ترين الگوی تلفيق معماری مسجد و مدرسه 

را به بار آورد.
ترجيح  همواره  متفاوت  ترکيب های  ايجاد  و  سادگی  به دليل  آجر  از  استفاده  اسالمی  دوره  در 
سريع تر  ارزان تر بود. عالوه بر آن، کار با آن  باداوم تر و از سنگ  داده می شد چرا که آجر از چوب 
زمينه ساز  که  آورد  پديد  قابليتی  هر  با  را  بنايی  هرگونه  می توانست  و  بوده  سنگ  از  انعطاف پذيرتر  و 

ـ  ٨). فرصت های مناسبی برای تجلی تزئينات در بنا می شدند (شکل ٢ـ
در بسياری از مساجد تا اوايل سده چهارم از ستون های چوبی و يا از چوب برای کالف کشی١ 

و باالبردن خاصيت انعطاف پذيری سازه های آجری استفاده می کردند.

١ــ مهارکردن سراسری يک اثر با مهارهای چوبی يا آهنی به اين منظور که در برابر فشارهای پيرامون مقاوم باشد.

ـ   ٨   ــ طرح آجرکاری، نمای داخلی آرامگاه امير اسماعيل سامانی شکل ٢ـ
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همچنين در سده سوم هجری توجه خاصی به ساخت محراب در مساجد شد و اين عنصر به 
ـ  ٨). عنصر ديگری که از سده  بهترين وجهی در سده های بعد مورد بهره برداری قرار گرفت (شکل ٣ـ
آتشکده های  در  ريشه  که  است  پوش  گنبد  آرامگاه های  ساخت  گرفت  قرار  توجه  مورد  بعد  به  سوم 
الهام بخش  که  ـ  ٨)  ٤ـ (شکل  است  سامانی  اميراسماعيل  آرامگاه  آن ها  قديمی ترين  و  دارد  ساسانی 
ساختار آرامگاه ها در سده های بعدی می شود. همچنين وجود دو عنصر ايوان و گنبد در شکل اصلی 
اتاق  همان  يا  ايوان  می بخشد.  شکوهمندی  و  عظمت  حالت  ايران  مذهبی  بناهای  به  هستندکه  فضا 
سرسرا و رواق شيوه ای در معماری است که با اقليم شرق بسيار مناسب است و گنبد نقطه اوج طراحی 

طاق به شمار می آيد که در معماری اسالمی بسيار پيشرفت کرد.
متعدد  سبک های  و  فنون  تکميل  حال  در  سفالينه های  انبوه  شاهد  بعد  به  هجری  دوم  سده  از 
هستيم که می توان در آن ها چشم انداز هنر ايرانی را به خوبی ديد که بيانگر کهن ترين و فراگيرترين هنر 
ايرانی در همه اعصار بوده و شايد بهترين سند و مدرک زندگی هنری ايران دوران اسالمی باشد. اين 
آثار پيوند بسيار نزديکی با زندگی مردم داشته و در تمام زمينه های مختلف زندگی کاربرد و زيبايی دارد. 
سفالگری  بيشتر از فن  اسالمی  دوره اوليه  سفالگری  پيشرفت  برمی آيد که  چنين  مقايسه  در  همچنين 
دوره ساسانی است. در اين سير تحول لعاب های سبز و قهوه ای دوره ساسانی تداوم می يابد اما به دليل 
اهميت به سفالگری و جايگزينی، نسبت به فن فلزکاری شيوه ای تزئين يافته تر و ظريف تر پديد می آيد. 
اين توجه و اهميت به سفالگری در دوره اسالمی توانست سفالينه هايی با کيفيت مرغوب ايجاد کند به 
حدی که در سده سوم هجری نقاشی زرين فام برروی سفال به عنوان جانشينی ابتکاری برای ظروف 
و  ظرف  خارجی  شکل  تناسب  در  را  عالی  شيوه  سفالگری  تحول  رو  اين  آيد.از  پديد  زرين (طاليی) 

ـ  ٨). هماهنگی با کاربرد آن پديد آورد (شکل ٥  ـ
رايج ترين سفالينه ها در اين دوره با رنگ های الجوردی تيره روی پوشش سفيدرنگ و همچنين 
رنگ آبی و سبز زمردی ارائه می شد اما تزئين زرين فام تحولی زيبايی شناسانه در نگرش ايرانی است 

که کامالً تازه و نو به شمار می آمد.
(شکل  است  خراسان  در  خوشنويسی  هنر  با  سفالگری  تزئين  دوره  اين  در  تحوالت  ديگر  از 
ـ  ٨). اين تحول ريشه در شکل گيری هنر خوشنويسی و جايگاه آن در فن کتابت و نگارش قرآن مجيد  ٦  ـ

مسجد  محراب،  ـ   ٨  ــ  ٣ـ شکل 
جامع نايين، سده سوم و چهارم هجری

ـ  ٨   ــ آرامگاه امير اسماعيل  شکل ٤ـ
سامانی، بخارا

ـ   ٨   ــ ظرف زرين فام،  شکل ٥  ـ
با طرح اسب بالدار

ـ   ٨   ــ ظرف سفالی، نيشابور، سده سوم و چهارم هجری شکل ٦  ـ
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در سده سوم هجری دارد. هنر خوشنويسی تأثيری عميق و تعيين کننده بر طراحان اين دوره داشت و 
توانست جلوه گر همه هنرهای زمان خود شود و از بناها گرفته تا اشياِء کاربردی را دربرگيرد.

خط کوفی به دست توانای هنرمند ايرانی به صورت خطی زيبا، با ارزش تزئينی بسيار 
درآمد، هرچند خواندن آن با اشکاالتی روبه رو بود که باز هم توسط هنرمندان ايرانی اصالح 
شد و خطوط ديگر به واسطه محمدبن علی فارسی معروف به ابن مقله پديد آمد. اما همچنان 
خط کوفی به عنوان خطی تزئينی به مدت ٥ سده در نواحی مختلف به شيوه های گوناگون به کار 
می رفت و به صورت رايج ترين نقش تزئينی روی ظروف فلزی و سفالی، پارچه و يا کتيبه ها 
مورد استفاده قرارگرفت. سير تحول خط از خط کوفی «اقالم سته» پديد آمد که به خطوط 

ـ  ٨). شش گانه، محقق، ريحان، ثلث، نسخ، رقاع و توقيع، شهرت يافته اند (شکل ٧ـ
و  بزرگ  ظروف  و  ماند  باقی  ساسانی  دوران  از  بازمانده  فلزکاری  هنر  دوره  اين  در  همچنين 
ـ   ٨) اما به داليل متعدد هيچ نمونه ای از مصورسازی کتاب ديده نشده  باشکوهی توليد می شد (شکل ٨   ـ
تورفان در سده دوم و سوم  ارژنگ مانی يافته شده در منطقه  شايد همان نسخه  تنها نمونه موجود  و 
هجری باشد که آن هم در گستره قلمرويی خارج از تصرفات مسلمانان پديد آمده است. با اين وجود 
آثار پراکنده و به ويژه ديوارنگاری های دوران حکومت های اسالمی( اموی و عباسی) و يا نگاره های 
سفالينه ها بيانگر تداوم سنت نقاشی از دوره ساسانی به دوره آغازين اسالمی است. با اين حال منابع 
مشخصی برای تعيين ماهيت نقاشی اين دوران نيست و بيشترين اعتبار نقاشی را بايستی در سده های 

ـ   ٨).  بعد شاهد باشيم (شکل ٩ـ

ديواری،  نقاشی  ـ   ٨   ــ  ٩ـ شکل 
نيشابور، سده سوم و چهارم هجری

ـ   ٨   ــ ظرف فلزی، نقره طال اندود،  شکل ٨  ـ
سده سوم هجری

ـ   ٨   ــ برگی از قرآن مجيد، سده سوم هجری شکل ٧ـ
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١ــ ظهور اسالم چه تأثيری در فرهنگ و تمدن سده های اول تا سوم گذاشت؟
٢ــ وضعيت معماری در قرون اوليه اسالم با قبل از آن را مقايسه کنيد.

٣ــ انواع آثار جديد معماری ايران در دورٔه اسالمی را نام ببريد.
٤ــ کهن ترين مساجد دورٔه اسالمی را ذکر کنيد.

٥  ــ مواد و مصالح مورد استفاده در معماری دورٔه اسالمی چه بودند؟
٦  ــ عناصر (اجزاء) جديد معماری دورٔه اسالمی را بيان کنيد.
٧ــ چرا در دورٔه اسالمی سفال مورد توجه فراوان قرار گرفت؟

٨   ــ سفالينه های دورٔه اول اسالمی را به لحاظ رنگ توصيف کنيد.
٩ــ وضعيت خط و خوشنويسی در دورٔه اول اسالمی را شرح دهيد.

١٠ــ فلزکاری سده های اول تا سوم اسالمی چگونه بود؟

پرسش
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 نقشه سده چهارم تا ششم هجری
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هنر و تمدن ايران در سده های چهارم تا ششم هجری
زيار،  آل  آل بويه،  جمله  از  متفاوتی  حکومت های  هجری  ششم  تا  چهارم  سده های  طی  در 
مختلف  مناطق  در  متفرقه  حکومت های  اين  کردند و  حکومت  خوارزمشاهيان  اتابکان و  سلجوقيان، 
ايران باعث شد تا آثار قابل توجهی نيز به يادگار بماند. آثاری که شايد به سبب رقابت با حکومت مرکزی 
جهان اسالم همزمان در دوران خالفت عباسی وجود داشت. با اين حال اين دوره تاريخی مهمترين 
دوران همزمانی ادبيات فارسی و هنر اسالمی است که آثار بسيار بديع زبان و ادب پارسی همراه با آثار 
بی شماری پديد آمد. از جمله اتفاقات ديگر توسعه ساخت و ساز مسجد بود که در شيوه های ساختمانی 
سفالگری،  فلزکاری،  با  همگام  و  می شود  باعث  را  معماری  اوج  همزمان  و  می شود  ظاهر  جديدی 

کتيبه نگاری، کاشی، ايجاد نقاشی، کتاب آرايی و بافت است.
آنچه امروزه در کليت تحوالت معماری ناميده شده همان شيوه و سبک رازی در معماری و 
بازمانده  کهن  سنت های  ميراث دار  اصل  در  هنری   چنين  است.  فارسی  ادبيات  در  خراسانی  سبک 

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ تحوالت معماری در سده های چهارم تا ششم هجری را بيان کند.
٢ــ انواع بناهای معماری سده های چهارم تا ششم هجری را نام ببرد.

٣ــ وضعيت کتاب آرايی و هنرهای مرتبط با آن را در سده های چهارم تا ششم 
شرح دهد.

٤ــ ويژگی های نگارگری اين دوره را بيان کند.
٥  ــ کتاب های تصويرسازی شده اين دوره را نام ببرد.
٦  ــ پارچه بافی و نقوش آن را در اين دوره شرح دهد.

٧ــ وضع فلزکاری سده های چهارم تا ششم را بيان کند.
٨  ــ موضوع تزئينات و نقاشی های سده های چهارم تا ششم را شناسايی کند.

درس نهم

هنر و تمدن ايران 
در سده های چهارم تا ششم هجری
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پوشش  در  و  نمايد  ايجاد  خود  عصر  و  گذشته  بين  پيوندی  توانست  که  است  فارس  و  خراسان  در 
موقعيت های جديد بازيافت فرهنگی به غنا و ارزش جاودان رسيده و در کنار آن ظهور دانشمندان و 

نخبگان ايرانی است که مايه افتخار همه دوران شده است.
مهمترين تحول معماری در اين دوره را می توان در تلفيق کامل ايوان و گنبد و تبديل مساجد 
شبستانی به ايوانی، ساخت بناهای چهار ايوانی، ايوان های پهن و کوتاه، قوس های جناقی يا تيزه دار، 
توجه زياد به آجرکاری، ساخت مناره و برج های آرامگاهی، کاربرد کاشی تک لعاب، گچ بری و نوعی 
گنبدسازی مخروطی معروف به «ُرک» است. شيوه ساخت بناها به حدی مستحکم و بادوام بود که قادر 

به تحمل گچ بری های انبوه و فراوان بدون از دست دادن توان اوليه خود می باشد.
ساخت مساجد در اين دوره با تحولی خاص از ساختار بناهای تک يا دو ايوانه از جمله مسجد 

جامع اصفهان به چهار ايوانه تبديل شد (شکل ١ــ٩ الف و ب).

شکل ١ــ٩ــ الف ــ مسجد جامع، 
چهارم  سده های  تکميلی  طرح  اصفهان، 

تا ششم هجری

مسجد  کلی  نمای  ــ  ب  ١ــ٩ــ  شکل 
کتاب  از  شده  بازسازی  (طرح  اصفهان  جامع 

هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)

پس از ساخت اين بنا الگويی در مسجدسازی پديد می آيد که مورد الهام ديگر بناها می شود. 
نخستين نمونه کامل تاريخ دار بعد از مسجد جامع اصفهان به شيوه چهار ايوانی را بايستی مسجد جامع 

زواره (شروع ساخت ٥١٥ هـ) دانست (شکل ٢ــ٩).
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است  هجری  پنجم  چهارم و  سده  در  ايران  آرامگاه های  نخستين  همچنين 
به صورت  آرامگاه ها  اين  می گردند.  هنری  و  تاريخی  اهميت  و  ارزش  دارای  که 
نقشه  با  آرامگاهی  برج  به صورت  می توان  آن را  انواع  که  می شد  ساخته  مانند  برج 
گرد از جمله گنبدکاووس (شکل٣ــ٩) و يا آرامگاه های قبه ای شکل با نقشه چند 
ضلعی از جمله برج های خرقان (شکل ٤ــ٩) و سلطان سنجر و همچنين برج های 
چند ضلعی و ترکيبی از جمله گنبد سرخ و کبود مراغه (شکل های ٥   ــ٩و ٦   ــ٩) 
مشاهده کرد. از ديگر نوآوری های اين دوره ساخت ميل و مناره است که قدمتی 
اژدها  ميل  در  می توان  را  تاريخ دار  ميل  نخستين  و  دارد  ايران  معماری  در  کهن 
ممسنی متعلق به دوره اشکانی دانست (شکل ٧   ــ٩) ولی در اين دوره به شيوه های 

مختلف ستاره شکل يا استوانه ای ساخته شد (شکل ٨   ــ٩).

شکل ٢ــ٩ــ مسجد جامع  زواره، اصفهان، سده چهارم و پنجم هجری

قابوس  آرامگاه  ٣ــ٩ــ  شکل 
وشمگير، گنبد کاووس، سده چهارم 

و پنجم هجری

شکل ٥  ــ٩ــ گنبد کبود، مراغه، آذربايجان شرقیشکل ٤ــ٩ــ برج خرقان

شکل ٧ــ٩ــ ميل اژدها، نورآباد ممسنی، فارس، دوره اشکانیشکل ٦  ــ٩ــ گنبد سرخ، مراغه، آذربايجان شرقی
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کاخ ها  شکل  در  دوره  اين  فرمانروايان  نياز  و  به ضرورت  بنا  غيرمذهبی  معماری های  به  توجه 
(شکل ٩ــ٩) و ديگر بناهای مرتبط با تجارت، بازرگانی و سفر از جمله رباط ها و کاروانسراها (شکل 
١٠ــ٩) به ظهور رسيده است. در تمامی بناهای اين دوره از مصالح و فنون ساخت  عالی، طاقسازی 
تمامی  در  کتيبه نگاری  همچنين  است.  شده  بهره برداری  به خوبی  معماری  مختلف  عناصر  و  گنبد  و 

بخش های بنا به کار رفته و توانسته ضمن نقش تزئينی و جنبه های کاربردی آن نيز مورد توجه باشد.
شکوفايی عظيم هنرها در اين دوره در هنر کتاب آرايی نيز تجلی يافته است. تذهيب و خوشنويسی 
در تزئين کتابت قرآن مجيد و همچنين کاربرد هنر کتاب آرايی در آثار ادبی قابل توجه است و همه کتاب ها 
دارای جلدهای چرمی نفيس شدند. خوشنويسی هم با ظهور ابن بواب که توانست خوشنويسی و اقالم 

سته را به ميزان نقطه درآورد به غنای خوشنويسی کمک شايانی کرد (شکل ١١ــ٩).
شاخص ترين هنر کتاب آرايی همان نقاشی و مصورسازی بود که نه تنها در نسخه های خطی بلکه 
به صورتی فراگير در کليه هنرها از جمله ديوارنگاری، کنده کاری سنگ ها، فلزکاری و … به کار رفت.
از اين رو وحدت شيوه و ادراک به کار رفته در نگارگری اين دوره قابل تعمق و توجه است و توانست به 
شيوه ای بازنمايی کاملی از وحدت را نشان دهد که به فراسوی مرزهای ايران نيز گسترش يابد. سطوح 

گسترده ديوارها، ظروف سفالين و نسخ خطی با سهولتی يکسان با شيوه نگارگری آراسته می شد.

مهمترين ويژگی هنر نگارگری اين دوران را می توان در استفاده رنگ سرخ زمينه، پرکردن زمينه 
با نقش اسليمی، پوشش لباس های بدون چين و چروک، شيوه انتزاع گرايی برای ترسيم نقوش گياهی، 
سنت های  از  بازمانده  مورب  چشمان  و  تنگ  دهان  با  رخ  تمام  صورت های  قامت،  کوتاه  پيکره های 
سفالينه ها  و  فلزی  ظروف  پارچه،  نقش های  براساس  همچنين  دانست.  قلمگيری  همچنين  و  مانوی 
می توان وجود هنر نگارگری بسيار ظريفی را بازشناخت که بنا به اسناد تاريخی نخستين نمونه نقاشی 
کتاب در اين دوره اندرزنامه (قابوس نامه) است.اما شاخص ترين اثر که به عنوان نخستين کتاب فارسی 
و  شعر  پيوند  کامل  اثر  و  التقاطی  به شيوه  که  است  گلشاه»  و  «ورقه  کتاب  می شود  ياد  آن  از  مصور 
نقاشی  است (شکل ١٢ــ٩). آنچه به نظر می رسد نوعی نگرش نقاشانه و تبديل اشکال طبيعی به صور 

شکل ٨  ــ٩ــ منار جام

شکل ١١ــ٩ــ برگی از خطوط مختلفشکل ١٠ــ٩ــ رباط شرف، خراسانشکل ٩ــ٩ــ کاخ لشکری بازار، غزنه، افغانستان
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قراردادی است که ريشه در نگرش تصويرسازی کهن ايرانی دارد و با وجود تأثيرپذيری ميراث 
ايرانی بدل سازد و  شرقی در ايران، هنرمند ايرانی در اين دوره توانسته آن را به شيوه ای کامالً 
با تلفيق ميراث تصويری دوره باستان در ايران و توجه به مضامين بزم و رزم حاالت ويژه هنر 
کتاب  به  می توان  دوره  اين  شده  شناخته  آثار  ديگر  از  نمايد.  احياء  را  ساسانی  دوره  تصويری 

االغانی، سمک عيار و … اشاره کرد (شکل ١٣ــ٩).
و  رسيد  کمال  به  نيز  منقوش  پارچه  بافندگی  مهارت  هجری  ششم  تا  چهارم  سده های  بين  در 
پديد  را  نفيسی  آثار  تا  شده  باعث  بی نظير  وحدتی  با  بافت  و  نقش  و  طرح  پارچه ها  اين  در  به گونه ای 
آورد. در اين پارچه ها هنرمند با آوردن درخت مقدس زندگی، تاک های پيچاپيچ، نخل، خوشنويسی و 
هيکل های نرم و لطيف جانوران و صورت های متين نوعی وحدت موضوعی با قابليت بافت پديد آورده 
است (شکل ١٤ــ٩) جنس اغلب اين پارچه ها، ابريشمی و ميراث دار هنر و سنت ساسانی است. از 
جمله نقش های منحصر به فرد نقش شير و طاووس در دو طرف درخت زندگی است که در دايره ای 
محاط شده که در  آن ها طاووس نشانه آسمان پرستاره و قاب لوزی معموالً کنايه قديمی تصوير ماه است 
و همچنين وجود برگ پهن که در آن نقطه های درشتی آورده شده از سبک سفال های مينايی اقتباس 
شده است. وجود حشرات (پروانه) در اين نوع نقش و بافت پارچه نوعی بدعت و ابتکار در نقوش 
است و يا وجود دو طاووس با طرح نخلی با ساقه نازک که شاخ و برگش مانند چهره انسانی است در 
آثار پيش از اسالم معمول نبوده است (شکل ١٥ــ٩). اين پارچه ها معموالً در کاربردهای مختلف و با 

رنگ های متنوع که داللت بر فن رنگرزی الياف دارد توليد می شده است.

شکل ١٢ــ٩ــ برگی از کتاب ورقه و گلشاه

شکل ١٥ــ٩ــ بخشی از پارچه با طرح پرنده

با  بويه  آل  پارچه  نمونه  ١٤ــ٩ــ  شکل 
طرح ساسانی، ابريشم

شکل ١٣ــ٩ــ برگی از کتاب االغانی
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مانده  به جا  نقش های  عمده ترين  و  می ساختند  زيبا  اشياء  گونه  همه  دوره  اين  در  نيز  فلزکاران 
کاربردهای  در  ظروف  شکل  اصلی  شاخص  است.  تلفيقی  موجودات  يا  و  پرندگان  جانوری،  نقوش 
مختلف و حضور پرنده و شاخه با تزئينات شبدری و ترنجی بسيار معمول بوده است (شکل ١٦ــ٩). 
همچنين عموميت اين نقوش بر روی گچ بری ها و سفالگری نيز ديده می شود. هنر سفالگری در اين 
دوره نيز به تدريج از لحاظ کميت و کيفيت پيشرفت کرد و به موازات هنر فلزکاری مفرغی به عالی ترين 
درجه خود نائل گرديد و همان طرح های ظريف شاخ و برگ گياهی با نوعی کيفيت ظريف پخت سفال 
(شکل  می گرفت  پوشش  قليايی  شفاف  لعاب  با  نقوش  اجرای  از  پس  تخم مرغی»  «پوست  به  موسوم 
١٧ــ٩). وجود ظروف با تزئين مينايی که از نظر ظرافت و تنوع نقوش با نسخه های خطی اين دوره 
قابل مقايسه است و اين عامل داللت بر همکاری نگارگران و سفالگران است و عمده موضوعات اين 
نقاشی های روی ظروف، مجالس بزم و رزم و گاه موضوعات داستانی برگرفته از ادبيات فارسی است 

(شکل ١٨ــ٩).

شکل ١٨ــ٩ــ ظرف مينايی، دوره خوارزمشاهی

شکل ١٧ــ ٩ــ ظرف سفيد،طرح چينی

شکل ١٦ــ٩ــ ظرف فلزی
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١ــ تحوالت معماری سده های چهارم تا ششم هجری را بيان کنيد.
شدند؟ دو نمونه را  مساجد چهار ايوانی از چه دوره ای در ايران ساخته  ٢ــ 

نام ببريد.
٣ــ عناصر (اجزاء) جديد معماری در سده های چهارم تا ششم هجری نسبت 

به گذشته را نام ببريد.
٤ــ معماری غيرمذهبی در چه نوع بناهايی تجلی يافت؟

٥  ــ مهمترين تزئينات معماری سده های چهارم تا ششم هجری را بيان کنيد.
٦  ــ کتاب آرايی سده های چهارم تا ششم هجری چگونه بود و از چه هنرهايی 

بهره می گرفت؟
٧ــ ويژگی های مهم نگارگری سده های چهارم تا ششم را ذکر کنيد.

٨  ــ وضعيت پارچه بافی سده های چهارم و ششم را شرح داده و نقوش آن ها را 
با دوران قبل مقايسه کنيد.

٩ــ نقوش آثار فلزی سده های چهارم تا ششم راتوصيف کنيد.
چه  دارای  هجری  ششم  تا  چهارم  سده های  نقاشی های  و  تزئينات  ١٠ــ 

موضوعاتی بوده اند؟

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ تحوالت عناصر معماری سده هفتم و هشتم هجری را بيان کند.

٢ــ آثار شاخص معماری سده هفتم و هشتم را نام ببرد.
٣ــ تزئينات معماری سدٔه هفتم و هشتم را بشناسد.

٤ــ وضعيت نگارگری سدٔه هفتم و هشتم را شرح دهد.
٥  ــ ويژگی نگارگری های سدٔه هفتم و هشتم را بيان کند.

٦  ــ کتاب های تصويرسازی شده سده هفتم و هشتم را نام ببرد.
٧ــ ويژگی های نگارگری مکتب شيراز را بيان کند.

٨  ــ ويژگی های مکتب نگارگری جاليری را ذکر کند.
٩ــ وضعيت خوشنويسی سدٔه هفتم و هشتم را بيان کند.

١٠ــ مراکز سفالگری سدٔه هفتم و هشتم را نام ببرد.
١١ــ تحوالت پارچه بافی در سدٔه هفتم و هشتم را بيان کند.

درس دهم

هنر و تمدن ايران در سده هفتم و هشتم هجری
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هنر و تمدن ايران در سده هفتم و هشتم هجری
در سده های هفتم و هشتم هجری با حمالت فراگير مغول به مرز و بوم ايران برای مدتی اوضاع 
نابسامانی شکل گرفت اما با درايت انديشمندان و سياستمداران ايرانی و نفوذ آنان به دستگاه حکومت 
اين اقوام وحشی شرايط به گونه ديگری رقم خورد و همين مردمانی که با نگرشی وحشيانه و خونخوار 
تربيت يافته بودند به فرمانروايان هنر دوست تبديل شدند که از جمله اقدامات مهم فرهنگی در اين دوره 
ربع رشيدی است.در اين دوره شاهد برپايی برخی از عظيم ترين و پيچيده ترين بناها و همچنين هنرهای 
متفاوت هستيم. اين دوران زمينه ساز حکومت های متفاوت مغلولی از جمله دوره استيالی ايلخانان، 

جاليريان، آل مظفر و … می باشد.
در معماری اين دوره نيز ساختن آرامگاه های بلند برج مانند همچون دو سده قبل رواج بسياری 
يافت با اين تفاوت که با کاشی لعاب دار تزئين می شد و بر فراز آن ها پوشش گنبدی يا هرمی هشت گوش 

وجود داشت که نمونه ديگر آن را می توان در گنبد سلطانيه ديد (شکل ١ــ١٠ الف وب ).

شکل ١ــ١٠ــ الف ــ گنبد سلطانيه، 
آرامگاه اولجايتو، زنجان

ـ طرح بازسازی شده گنبد سلطانيه  شکل ١ــ١٠ــ بـ 
(از کتاب هفت رخ فرخ تأليف فرزين رضائيان)
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مهمترين تحول معماری در اين دوره که در برخی منابع آن را به شيوه آذری 
و  پوسته  دو  گنبد  و  ضلعی  هشت  نقشه  بلند،  ساق  گنبدهای  بنا،  بلندی  خوانده اند 
ايوان های باريک و بلند است. همچنين ساخت بناهای منفرد برای ايجاد آرامگاه های 
مشايخ و بزرگان، بلندتر شدن سقف اتاق ها و مناره ها و تزئينات بنا با پوشش کاشی، 
معماری  اثر  شاخص ترين  ٢ــ١٠).  (شکل  است  مقرنس کاری  و  رنگی  کاری  گچ 
اين دوره را می توان مسجد جامع ورامين (شکل ٣ــ١٠)، مسجد جامع يزد (شکل 
٤ــ١٠)، مسجد جامع کرمان (شکل ٥  ــ١٠) و مقبره بايزيد بسطامی (شکل ٦  ــ١٠)، 

شکل ٢ــ١٠ــ نمای داخلی گنبد سلطانيه

شکل ٣ــ١٠ــ مسجد جامع ورامين

شکل ٦  ــ١٠ــ آرامگاه بايزيد بسطامیشکل ٥  ــ١٠ــ مسجد جامع کرمانشکل ٤ــ١٠ــ مسجد جامع يزد
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مقبره شيخ عبدالصمد (شکل ٧ــ١٠) و ابنيه های غيرمذهبی از جمله رصدخانه مراغه و قصر 
ايلخانی در تخت سليمان (شکل ٨  ــ١٠) نام برد. همچنين شاخص ترين تزئينات معماری را 
اما  ٩ــ١٠).  (شکل  ديد  اصفهان  جامع  مسجد  محراب  جمله  از  محراب سازی  در  می توان 
بنايی  کاشی  با  آن  تلفيق  و  آجرکاری ها  جايگزين  که  است  معرق  زمينه کاشی  در  ديگر  تحول 

شده است. 
ميراث هنری ديگری که در اين دوره به حد شکوفايی خود نائل می گردد سنت نگارگری 
است که در اين دوره تحريم نگارگری تا اندازه ای شکسته شد و جنبه همگانی تری يافت و 
پس از گذر از تأثيرات هنری دوره های آغازين اين زمان که برخوردار از ميراث هنر چينی و 

بيزانسی بود نگارگری ناب ايرانی پديد آمد.

هنرمند ايرانی ضمن آگاهی و ادراک مناسب تصويرگری توانست تأثيرات خاور دور از جمله 
دقت در جزئيات، ترسيم کوه به شيوه اليه اليه، ابرهای پيچان، هاشورزنی و ترسيم آب به صورت پولک 
با  را  اشخاص  چهره  حاالت  و  نقره ای  رنگ  از  استفاده  جمله  از  بيزانسی  هنر  تأثيرات  با  را  پولک 
هوشمندی مناسب در هنر خود آورده و به آن ها رنگ و بويی ايرانی ببخشد. تمامی اين ويژگی ها برای 
کتاب هايی که بيانگر روح ايرانی هستند بسيار مناسب به نظر می رسيد. شاخص ترين اين آثار شاهنامه 
فردوسی و کتب تاريخی است که همت وااليی برای مصورسازی آن به انجام رسيده است (شکل های 
١٠ــ١٠ و ١١ــ١٠ الف و ب). در نيمه دوم سده هفتم هجری مرحله انتقالی سنت نگارگری با حضور 
ديگر  سرزمين های  هنری  توانمندی های  از  آگاهی  با  و  هستند  ايرانی  سنت  به  وفادار  که  هنرمندانی 
شکل گرفت (شکل ١٢ــ١٠ الف و ب). آنها توانستند با غنی بخشيدن به فنون هنری، توانمندی هايی 
در منظره سازی، صحنه پردازی و جزئيات گوناگون پيدا کنند و با بهره گيری از ترکيب بندی عمودی 

شکل ٧ــ١٠ــ آرامگاه شيخ عبدالصمد، نطنز

شکل ٩ــ١٠ــ محراب مسجد جامع اصفهانشکل ٨   ــ١٠ــ طرح کلی قصرايلخانی، تخت سليمان، آذربايجان غربی
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شکل ١٠ــ١٠ــ برگی از کتاب شاهنامه بزرگ مغول، مکتب تبريز ١

شکل ١١ــ١٠ــ الف ــ برگی از کتاب جوامع التواريخ، رشيدالدين فضل الله

شکل ١١ــ١٠ــ ب ــ برگی از کتاب جوامع التواريخ، رشيد الدين فضل الله

شکل ١٢ــ١٠ــ برگ هايی از کتاب منافع الحيوان
ب الف
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و کاربرد همزمان رنگ های جسمی و روحی، جدول کشی و نمايش همزمان داخل و خارج بنا تنوع 
سده های  تصويری  سنت های  تلفيق  با  نيز  آثاری  همچنان  اما  ١٣ــ١٠).  (شکل  آورند  پديد  بيشتری 

چهارم تا ششم هجری و عناصر آسيای ميانه نيز قابل رؤيت است.
همزمان با دوران تسلط ايلخانان مغول نگارگران شيراز توانستند ميراث دار سنت های پيشين هنری 
ايران در نگارگری باشند. آن ها همت بسياری در توليد آثار مکتوب و سنت کتابت داشتند و ابداعاتی را 
در زمينه نقاشی و نگارگری ايجاد کردند. در اين مکتب با تأکيد بر انسان که پيکره ها به طور غير طبيعی بلند 
قامت و بدون نسبت به منظره و معماری کشيده می شد و پيرامون وی را نقوش گياهی بسياری پر می کرد در 

زمينه افق رفيع به کار می رفت و نوعی هماهنگی خط و رنگ رعايت می شد (شکل ١٤ــ١٠).
سنت ديگر نقاشی اين دوره تاريخی را می توان در مکتب جاليری ديد که در آن نوعی تحول پديد 
آمد و توانست شيوه و الگوی مناسبی را در سنت نگارگری ايجاد کند و تداوم آن را در دوره تيموری 
می توان جستجو کرد. اين مکتب ميراث دار سنت مکتب ايلخانی در تبريز، مکتب شيراز و بغداد بود 
که همراه با سير تحول ادبيات فارسی و ظهور سبک عراقی و ادبيات تغزلی نوعی فضای شاعرانه و 
تصويرسازی خيالی را با هماهنگی پيکره و فضای تصوير، تنوع رنگ، ترکيب بندی دايره وار، تزئينات 
پديد آورد. شاخص آثار اين دوره را می توان در ديوان خواجوی  تفکيک فضا (همزايی)  ماهرانه و 
کرمانی و مجموعه همای و همايون و ديوان سلطان احمد جالير ديد که برای اولين بار هنر تشعير نيز به 

عنوان شيوه ای در تزئين ديوان اشعار به کار رفته است (شکل های ١٥ــ١٠ و ١٦ــ١٠).

شکل ١٦ــ١٠ــ برگی از کتاب ديوان سلطان احمد جاليرشکل ١٥ــ١٠ــ برگی از کتاب ديوان خواجوی کرمانی

شکل ١٣ــ١٠ــ برگی از کتاب کليله و دمنه

شاهنامه،  کتاب  از  برگی  ١٤ــ١٠ــ  شکل 
مکتب شيراز
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همچنين هنر کتاب آرايی و خوشنويسی در طيف گسترده ای رواج يافت 
و کتابت را به هنری فاخر مبدل ساخت. اين تحول با حضور استادان شش گانه 
خوشنويسی؛ احمد سهروردی، يوسف مشهدی، سيد حيدر، نصرالله طبيب، 
ارغون کابلی و مبارکشاه تبريزی از شاگردان ياقوت مستعصمی در سه منطقه 
مهم فارس، خراسان و آذربايجان شکل می گيرد. اين خوشنويسان هنر خويش 
را در کاربردهای مختلف تزئين بناها و کتابت نسخه های خطی گسترش دادند 
به  نيز  تبريزی  ميرعلی  توسط  نستعليق  خط  ابداع  همچنين  ١٧ــ١٠).  (شکل 

دوره جاليريان بازمی گردد.
سفالگری در اين دوره نيز مورد توجه بوده است و از مهمترين مراکز 
توليد سفال کاشان، ری و سلطانيه است. سفالگران کاشانی به دليل دارا بودن 
امکانات منطقه ای رشد قابل مالحظه ای در سفالگری داشتند و توانستند در 
مشبک سازی  فن  و  بيافزايند  نقاشی  به  را  برجسته ای  نوشته های  دوره  اين 
خطاطی  و  طراحی  از  تزئين  در  رساندند.همچنين  کمال  به  را  سفالين  ظروف 
و شيوه نگارگری بهره بردند (شکل ١٨ــ١٠). از مناطق رقيب کاشان بايستی 
مجالس  جمله  از  موضوعاتی  سفالينه ها  روی  بر  غالباً  که  کرد  اشاره  ری  به 
شکار يا چوگان را بر زمينه سفيد يا الجوردی به همراه نقش ترنج های زيبا و 
پرکار استفاده می کردند (شکل ١٩ــ١٠). همچنين شيوه سلطانيه با نوعی ترنج 
چهارپر که درون آن را با تصاوير بسيار زنده از جمله گوزن و آهو پر می کردند 
که به شيوه ای خاص و بديع مبدل شد و در آن طرح شکوفه هايی روی زمينه های 

تاريک و خط های باريک آبی اجرا می شد (شکل ٢٠ــ١٠ الف و ب).

شکل ١٧ــ١٠ــ برگی از قرآن مجيد

شکل ١٨ــ١٠ــ ظرف سفالين، کاشان

شکل ٢٠ــ١٠ــ ظرف سفالين، سلطان آبادشکل ١٩ــ١٠ــ ظرف سفالين، ری

ب الف 
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فلزی(شکل  شمعدان های  جمله  از  دوره  اين  در  فلزی  آثار  اندک  نمونه های  وجود  با 
٢١ــ١٠) باز هم نمی توان روش توليد اين هنر در سده های هفتم و هشتم هجری را روشن نمود اما 

با اين وجود در برخی نسخه های مصور ابزارهای فلزی گوناگونی ديده می شود.
هنر چوب نيز در اين دوره براساس آثار باقيمانده دارای اهميت بوده است که از نمونه های 
شاخص آن می توان به منبر مسجد جامع نائين (شکل ٢٢ــ١٠)، منبر مسجد جامع اصفهان و رحل 

چوبی اشاره کرد.

و  پارچه  نمونه های  ٢٣ــ١٠ــ  شکل 
لباس مغولی (برگرفته از آثار نگارگری) 

طراحی پارچه در اين دوره به کلی تغيير می کند. به طوری که نقش های پيش از اسالم از رواج 
افتاد و به جای آن رنگ های تند و تيره در زمينه پارچه معمول شد و تنها وسيله ايجاد برجستگی 
و  شاخ  و  گرديد  معمول  راه  راه  به صورت  مهم  پارچه هايی  بود.  فلزی  الياف  بردن  به کار  تضاد  و 
برگ هايی از گل نيلوفر رايج شد و تزئينات پرندگان خيالی و جانوران به کار می رفت و نوعی طرح 

تکراری صورت می گرفت که بيننده احساس حرکت مورب می کرد (شکل ٢٣ــ١٠ الف و ب). 
اين سبک به طور کلی در اين دو سده به شکل طرح های آزاد و گردان، عناصری چون گل 
نيلوفر آبی، اژدها، سيمرغ، ابرهای پيچان و پرندگان در حال پرواز و حيوانات در حال جست و 

خيز را در برمی گرفت. 

شکل ٢١ــ١٠ــ پايه شمعدان فلزی، شيراز

شکل ٢٢ــ١٠ــ منبر چوبی مسجد جامع نايين

بالف
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به  نسبت  را  هجری  هشتم  و  هفتم  سده های  معماری  تازه  (اجزاء)  عناصر  ١ــ 
دورٔه قبل بيان کنيد.

٢ــ تزئينات معماری سدٔه هفتم و هشتم هجری چه بود؟
٣ــ شاخص ترين آثار معماری سدٔه هفتم و هشتم هجری را نام ببريد.

٤ــ آثار غيرمذهبی معماری سدٔه هفتم و هشتم چه بناهايی را شامل می شد؟
٥  ــ وضعيت نگارگری سده های هفتم و هشتم را بيان کنيد.

٦  ــ مکتب نگارگری شيراز چه ويژگی هايی داشت؟
٧ــ وضعيت کتاب آرايی سده های هفتم و هشتم را شرح دهيد.

٨   ــ مراکز مهم سفالگری ايران در سده های هفتم و هشتم را نام ببريد.
٩ــ آثار سفالی سده های هفتم و هشتم چه تزئيناتی داشته اند؟ شرح دهيد.

کرد؟  پيدا  تغييراتی  چه  هشتم  و  هفتم  سدٔه  در  آن  بافت  و  پارچه  طراحی  ١٠ــ 
شرح دهيد.

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ تحوالت معماری دورٔه تيموری را بيان کند.

٢ــ آثار معماری شاخص دورٔه تيموری را نام ببرد.
٣ــ تحوالت نگارگری دورٔه تيموری را بيان کند.

٤ــ آثار شاخص نگارگری دورٔه تيموری را نام ببرد.
٥  ــ ويژگی های نگارگری دورٔه تيموری (مکتب هرات) را بيان کند.
٦  ــ وضعيت سفالگری و تزئينات آن را در دورٔه تيموری شرح دهد.

٧ــ وضعيت پارچه بافی در دورٔه تيموری را بيان کند.

درس يازدهم

هنر و تمدن ايران 
در اواخر سده هشتم و نهم هجری

هنر و تمدن ايران در اواخر سده هشتم و نهم هجری
با به قدرت رسيدن تيمور و جانشينانش تالشی فراگير انجام گرفت تا منابع هنری قلمروی آنان 
به صورت فرهنگ شاهانه ای همچون تجلی هنر پيشينيان و همسايگان قلمرو خود به وجود آورد. از 
اين رو با ساخت بناهای باشکوه و عظيم و هزينه های باال توانست آثار پديد آمده را همچون پوشش های 
و  يافت  گسترش  جانشينانش  و  تيمور  سيطره  تحت  قلمرو  تمامی  در  ويژگی  اين  بيارايد.  جواهرنشان 
بناهای باشکوه با نمای کاشيکاری های رنگارنگ آراسته شد و در ديگر سو هنر کتاب آرايی و نگارگری 
بودن  ايرانی  به دليل  را  ايرانی  نگارگری  مکتب  کامل ترين  تعبيری  به  و  شد  وارد  خود  طاليی  عصر  به 

سبک و گسترش و تعالی هنرهای وابسته از جمله خوشنويسی و جلدسازی پديد آورد.
در دوره تيموری شهر سمرقند به عنوان شهر سبز ناميده و مرکزيت اوليه حکومت تيموريان شد 
و پس از آن مراکز عمده حکومت تيموريان با آثار فاخر هنری را می توان به عنوان دو مکتب اصلی در 

شيراز و هرات ديد.
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مهمترين اقدام تيمور پس از استقرار حکومت ساخت مسجد جامع شهر سمرقند به ياد همسر 
خود بی بی خاتون است (شکل ١ــ١١) که براساس مساجد چهار ايوانی ساخته شده است. در دوران 
شاهرخ به دليل گستردگی شيعه، در بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) نوسازی گسترده ای يافت و در کنار 
آن مسجد جامع بزرگ گوهرشاد و ٢ تاالر اجتماع يعنی دارالسيادت (جايگاه سيدان) و دارالحفاظ 
(حافظان قرآن مجيد) افزوده شد (شکل ٢ــ١١). همچنين الگوی مدرسه سازی توسط معمار بزرگ 

اين دوران يعنی قوام الدين شيرازی به اوج می رسد (شکل ٣ــ١١ الف و ب).
همانگونه که اشاره شد هنر کتابت و نگارگری در اين دوره به اوج و شکوفايی می رسد و باعث 
ادامه  در  عرصه نگارگری  تحول  مهمترين  می شود.  هرات  و  شيراز  يافته   کمال  مکتب های  آمدن  پديد 

شکل ١ــ١١ــ مسجد بی بی خاتون، سمرقند

شکل ٢ــ١١ــ بارگاه امام رضا (ع)، مشهد

شکل ٣ــ١١ــ الف ــ نمای داخلی مدرسه غياثيه

شکل ٣ــ١١ــ ب ــ مدرسه غياثيه، خرگرد، خراسان
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تسلط  با  که  است  جاليری  دوران  هنری  سنت  تداوم  و  قرمز  رنگ  تسلط  با  شيراز  مکتب 
رنگ آبی در هرات به کار می رود. آثار مهم توليد شده مکتب هرات در سه دوره شاهرخ، 
بايسنقر ميرزا و بهزاد شامل معراج نامه (شکل ٤ــ١١) شاهنامه بايسنقری (شکل ٥  ــ١١) 
تحوالت  مهم ترين  از  همچنين  می شود.  ٦  ــ١١)  (شکل  بهزاد  نقاشی  با  سعدی  بوستان  و 
نقاشی بعد از سده نهم هجری رواج روزافزون تک چهره پردازی می باشد (شکل ٧ــ١١) که 
زمينه ساز نوعی نقاشی به صورت مجموعه های نقاشی و خطاطی موسوم به مرقعات است. 
هنر کتاب آرايی با به کارگيری جلدهای سوخت و زرکوب مراحل تکامل خود را می پيمايد 
و در مجموع اثری فاخر ايجاد می کند که مايه افتخار و مباهات است. ويژگی بارز نقاشی 
و نگارگری در اين دوره عرضه کننده کمال تعادل در مقياس و ترکيب بندی و رنگ آميزی 
فاخری است که پيکره انسان را در عرصه معماری با منظره طبيعی به درستی جای داده و به 
آن وحدت بخشيده است. در اين جا نگارگر از توان خود برای تجسم جهانی تازه بهره برده 

که اوج آن را در شاهنامه بايسنقری می توان ديد.
تداوم نگرش هنری مکتب هرات را به گونه ای ديگر در مکتب ترکمانان، مکتب تبريز 
در دوره صفوی به لحاظ حضور بهزاد و همچنين مکتب بخارا به دليل حضور شاگردان 

بهزاد به خوبی می توان ديد.
ابداع  يعنی  خود  اوج  به  هجری  هشتم  سده  دوم  نيمه  در  که  نيز  خوشنويسی  هنر 

نستعليق رسيده بود در اين دوره نيز با قابليت های چشمگيری تداوم می يابد.
شکل ٤ــ١١ــ برگی از کتاب معراج نامه

شکل ٧ــ١١ــ تک چهره نگاری، بهزادشکل ٦  ــ١١ــ برگی از کتاب بوستان سعدی، اثر بهزادشکل ٥  ــ١١ــ برگی از شاهنامه بايسنقری
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هنر چوب و فلز با دقت عمل و قابليت های بسيار ظريف هنرمندانه در اين دوره پديد می آيد که 
از شاخص های هنر چوبی می توان به درهای بقعه احمد يسوی (شکل ٨  ــ١١) اشاره کرد اما فلزکاری 
همراه با فن طالکوبی و نقره کوبی روی مفرغ به کمال خود می رسند. وجود طرح های بسيار ظريف و 
زيبا که در اختيار هنرمندان در تمامی گروه های هنری است توانست تا در هنر فلزکاری با بهره گيری از 
اين طرح و نقش ها و تکامل شيوه ساخت، آثار با ارزشی را به جای ظروف زرين و سيمين که اشکال 

شرعی داشتند بگيرد (شکل ٩ــ١١).
با گسترش روابط ميان ايران و چين و نياز روزافزون به آثار سفالين، ساخت محصوالتی از 
قبيل چينی های آبی و سفيد و تک رنگ در برخی از کارگاه های سفالگری ايران آغاز می شود. آثار 
مورد توجه در اين دوره معموالً شامل نمونه هايی از قلم گيری تيره در زير لعاب شفاف فيروزه ای و سبز 
يا به صورت نقاشی با رنگ های مختلف در زير لعاب شفاف بی رنگ يا به صورت نقاشی زرين فام است 

که به صورت اشياء تزئينی و کاربردی، ظروف سنگی و کاشی به کار می رود (شکل ١٠ــ١١).
در اين دوره استفاده از کاشی معرق برای تزيين بنا بسيار رواج داشته که نمونه شاخص آن را 

می توان در کاشيکاری مسجد گوهرشاد و مسجد کبود ديد (شکل ١١ــ١١).
شکل ٨  ــ١١ــ در چوبی، بقعه احمد يسوی

شکل ٩ــ١١ــ ظرف فلزی

شکل ١١ــ١١ــ کاشيکاری، مسجد کبود، تبريزشکل ١٠ــ١١ــ ظرف سنگی
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ساخت ظروف معروف به «آبی و سفيد» در مناطق گرگان (جرجان قديم) و کرمان رواج داشته 
است (شکل ١٢ــ١١).

جمله  از  هنری  آثار  ديگر  در  می توان  تنها  را  باال  بسيار  کيفيت  با  و  ظريف  پارچه های  وجود 
وجود  بر  داللت  پارچه بافی  فن  از  مستقيم  غير  نمونه های  اين  براساس  اينحال  با  اما  يافت  نگارگری 
يا  خود  سليقه  براساس  نگارگر  و  نقاش  است  ممکن  که  چند  هر  است  دوره  اين  در  پارچه  کيفيت 

هماهنگی در تصوير در رنگ آميزی آن ها دخل و تصرف انجام داده باشد (شکل ١٣ــ١١).

١ــ معماری دورٔه تيموری را با قبل از آن مقايسه کنيد.
٢ــ مهمترين آثار معماری دورٔه تيموری کدامند؟

٣ــ نگارگری در دورٔه تيموری چه تحولی پيدا کرد؟ توضيح دهيد.
٤ــ آثار شاخص کتاب آرايی و نگارگری دورٔه تيموری را ذکر کنيد.

٥  ــ مکتب نگارگری هرات (تيموری) را چه کسانی رونق می بخشيدند؟
٦  ــ ويژگی های نگارگری دورٔه تيموری (مکتب هرات) را بيان کنيد.

برخوردار  تزئيناتی  تيموری چه وضعيتی داشت و از چه  سفالگری دورٔه  ٧ــ 
بود؟

٨  ــ پارچه بافی در دورٔه تيموری را با قبل از آن مقايسه کنيد.
٩ــ تزئينات معماری دورٔه تيموری چه بود؟

شکل ١٣ــ١١ــ طرح پارچه و لباس دوره تيموری (برگرفته از نگارگری)شکل ١٢ــ١١ــ ظرف آبی و سفيد

پرسش
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پايان اين درس بتواند:
١ــ وضعيت معماری دورٔه صفوی را شرح دهد.
٢ــ تنوع آثار معماری دورٔه صفوی را بيان کند.

٣ــ ويژگی های نگارگری مکتب تبريز صفوی را ذکر کند.
٤ــ آثار شاخص نگارگری دورٔه صفوی را نام ببرد.

٥  ــ نگارگری شاخص دورٔه صفوی را نام ببرد.

٦  ــ ويژگی های مکتب هنری قزوين را ذکر کند.
٧ــ تحوالت نگارگری دورٔه صفوی در مکتب اصفهان را بيان کند.

٨   ــ تأثير نگارگری بر ساير هنرها را ذکر کند.
٩ــ وضعيت قالی بافی دورٔه صفوی را شرح دهد.

١٠ــ وضعيت پارچه بافی دورٔه صفوی را شرح دهد.
١١ــ وضعيت سفالگری دورٔه صفوی را شرح دهد.
١٢ــ وضعيت فلزکاری دورٔه صفوی را شرح دهد. 

درس دوازدهم

هنر و تمدن ايران در سده دهم و يازدهم هجری

 نقشه سده دهم تا دوازدهم هجری
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هنر و تمدن ايران در سده دهم و يازدهم هجری
در دوران صفوی مراکز هنری ايران به سمت ناحيه غربی و مرکزی ايران کشيده شد و توانست 
با حفظ سنت های کهن هنر ايرانی جايگاه مهم و خاصی را در تمدن ايرانی رقم زند. همچون ديگر 
سلسله های حکومتی در اين دوره نيز تالش بر آن بود که آثار مهمی در راستای اهداف اسالمی برداشته 
شود لذا با شکوه ترين مساجد را به لحاظ طول، بزرگی و زيبايی با تزئينات و کتيبه های خوشنويسی شده 
ساخته شد (شکل ١ــ١٢ الف و ب). همچنين به دليل اهميت به امر تعليم و تربيت در فرهنگ اسالمی 
در ساخت مدرسه هايی با ايوان های عظيم دو طبقه و حجره هايی با گنبد بزرگ در ايوان قبله پديد آمد 
(شکل ٢ــ١٢). در اين زمان به پاس بزرگداشت مذهب شيعه و بزرگان دين تالش بسياری برای ساخت 
اين  در  و  گرفت  صورت  اشرف  نجف  و  سامرا  کربال،  در  به ويژه  ائمه  و  بزرگان  شأن  در  آرامگاه هايی 

مکان ها گنبدهايی پيازی شکل همراه با گلدسته هايی استوانه ای بلند ساخته شد (شکل ٣ــ١٢).

شکل ١ــ١٢ــ مسجد امام، ميدان نقش جهان، اصفهان

شکل ٣ــ١٢ــ بارگاه ملکوتی امام علی(ع) در نجف اشرفشکل ٢ــ١٢ــ مدرسه چهار باغ، اصفهان

بالف
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بناهای دينی در اين دوران با کاشی های زيبا و نقش گل و بوته چشم نواز تزئين می شد 
که داللت بر خوش ذوقی و عشق به هنر است. سبک معماری اين دوره که بيشتر در اصفهان 
راهسازی،  کاخ سازی،  جمله  از  هنری  تجربيات  متفاوت  شيوه های  به  می کرد  خودنمايی 
شهرسازی و مکان های عمومی توجه داشت و آثار منحصر به فردی از بناهای غيردينی نظير 
کاخ چهل ستون، هشت بهشت (شکل ٤ــ١٢)، بازارها و کاروانسراها در شهرهای بزرگ و 

راه های اصلی بازرگانی و تجارت ايجاد شد.
به  که  هرات  مکتب  برجسته  استادان  از  بهزاد  کمال الدين  حضور  با  ابتدا  صفويه  دوره 
تثبيت  موقعيت هنری خود را  توانست  منسوب شده بود  تبريز  سلطنتی در  کتابخانه  سرپرستی 
کند و پس از بهزاد شاگردان وی اين مسئله مهم را پی گرفتند. اين دوره هنری از هنر صفويان 
گرفت  انجام  محمد  سلطان  توسط  که  بود  تبريز  محلی  ويژگی  و  هرات  مکتب  سنت های  تلفيق 
موضوعات  را  نقاشی  موضوعات  عمده  و  می شد  استفاده  طاليی  رنگ  حد  از  بيش  آن  در  و 

درباری و گاهی توجه به موضوعات عادی دربر می گرفت و نگارگری از نوعی ترکيب بندی حلزونی 
پيروی می کرد که شاخص آن را می توان در نسخه شاهنامه نفيس اين دوران ديد (شکل ٥  ــ١٢). پس 
از تبريز برای مدت زمان کوتاهی مکتبی هنری در مشهد در نيمه دوم سده دهم هجری بوجود آمد که در 
آن ويژگی های مکتب تبريز با عناصر محلی در هم ادغام و روش جديدی پديد آمد که بيشترين توجه به 
موضوعات عادی و ترسيم درخت کهنسال با تنه و شاخه گره دار و استفاده از رنگ سفيد خودنمايی 

می کند و حاصل اين تجربه هنری را می توان در کتاب هفت اورنگ جامی ديد (شکل ٦  ــ١٢).

شکل ٤ــ١٢ــ کاخ هشت بهشت، اصفهان

شکل ٦  ــ١٢ــ برگی از کتاب هفت اورنگ جامیشکل ٥  ــ١٢ــ برگی از شاهنامه شاه طهماسبی
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به  بيشتر  درباری  هنرمندان  قزوين  هنری  مکتب  حضور  با   ( هـ   ٩٤٧) دهم  سده  اواخر  در 
ديوارنگاری گماشته شدند از اين رو برخی از هنرمندان به دليل رويکرد تجاری و سفارش دهندگان 
معمولی رو به سمت توليد و اجرای مرقعات گذاشتند از اين رو سنت کتاب آرايی به ميزان اندکی رو به 
ضعف گذاشت. در مکتب قزوين با تغيير و تحول سبک مشهد روبه رو هستيم و در اين دوره هنری 
کاهش تنوع رنگ و پيکره ها در نگارگری پديد می آيد با اين وجود همچنان سنت شاهنامه نگاری 
(شکل ٧ــ١٢) وجود دارد و ديوارنگاری در ديگر اماکن نيز تحولی در دوره های بعد پديد می آورد 
(شکل ٨   ــ١٢). تا اين دوره معموالً خوشنويسان آثار خود را رقم می زدند اما به دليل ارزش يافتن 
مقام نقاش تحولی در ايجاد مساوات بين صاحبان قلم و قلم مو ايجاد شده و نگارگران آثار خود را 

رقم می زدند هر چند که اين سنت از دوران جنيد در دوره جاليری به بعد به مرور انجام گرفت.
در ميانه سده دوازدهم هجری با انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت صفوی تحولی نيز در 
عرصه نگارگری ايجاد شد و شيوه مستقل رضاعباسی با گرايش واقعه نگاری و تأکيد بر قلم گيری 
انجام گرفت ولی به دليل رويکرد تجارت جهانی حضور هنرمندان هلندی و اروپايی، تأثير به سزايی 
سهم  توانست  صفويه  دوره  در  ايرانی  هنر  که  هرچند  هستيم.  شاهد  دوره  اين  بصری  هنرهای  بر 
بسزايی را در هنر گورکانی، کشمير و عثمانی بگذارد و خود نيز تحت تأثير هنر اروپايی قرار گرفت 

و نوعی هنر به عنوان فرنگی سازی در ايران رايج شد (شکل ٩ــ١٢).
شکل ٧ــ١٢ــ برگی از شاهنامه قوام

شکل ٩ــ١٢ــ نقاشی اثر محمدزمانشکل ٨  ــ١٢ــ عمارت چهلستون، قزوين
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بر  مبتنی  موضوعات  و  پيشين  تزئينی  سبک  هنرمندان  تا  شد  باعث  جديد  رويکرد  اين 
طبيعی  منظرهای  و  چهره پردازی  به  روز  سليقه  براساس  و  گذاشته  کنار  را  غنی فارسی  ادبيات 
ايجاد  اروپايی  تأثيرات  با  هنری  سنت های  از  نيز  تلفيقی  روشی  و  کنند  توجه  دورنماسازی  و 
مرقعات،  قلم،  سياه  رواج  متعدد  گرايشات  زمينه ساز  تحول  اين  پيامد  ١٠ــ١٢).  (شکل  نمايند 

ديوارنگاری، نقاشی گل و مرغ و شيوه های مردم نگاری شد (شکل ١١ــ١٢).
هنری  تجربيات  از  برخوردار  غيرمستقيم  و  مستقيم  به صورت  هنرها  همه  دوره  اين  در 
هنرها  ديگر  بر  آنان  رنگ آميزی  و  نقش  ايجاد  و  طراحی  شيوه  که  به طوری  بودند  نگارگران 
قالی  و  بافندگی،پارچه بافی  فن  تأثيرگرفته  هنرهای  جمله  از  است.  داشته  انکاری  غيرقابل  تأثير 
است. تحول بافت و منسوجات با وجود پيشينه بسيار غنی در اين دوره به نيمه اول سده دهم 
هجری باز می گردد که زمينه ساز توليد فرش هايی بايد دانست که شاخص آن فرش های اردبيل 
(شکل١٢ــ١٢) و فرش های اصفهان (شکل ١٣ــ١٢) است. غنای فرش های توليد شده به دليل 
کاربرد طرح های اسليمی، ختايی، شمسه ها و … با الياف ابريشم است. همچنين وجود ابريشم 
مورد  بود (بسيار  زربفت  جمله  از  نفيس  پارچه های  توليد  زمينه ساز  دوره  اين  در  دسترس  قابل 
توجه دربار بوده) که با زمينه رنگی و از تار و پود طال بافته می شد و نقش گل ها از ابريشم براق 
١٤ــ١٢).  نگارگری نيز بهره می بردند (شکل  نزديک به متن بود و در آن از طرح های  با رنگی 
از نظر فن بافت نيز تحول اساسی با بافت پارچه های مخمل همراه با طرح گل و بوته برجسته و 
تافتٔه براق با نخ های چند تابی (چند نخ تابيده در هم) صورت پذيرفت. ايجاد طرح های نگارگری 
در بافت پارچه ،کاری بسيار دشوار بود ولی هنرمندان يزدی و کاشانی در اين رابطه ابداعات و 

نوآوری هايی پديد آوردند (شکل ١٥ــ١٢). 

شکل ١٠ــ١٢

شکل ١١ــ١٢ــ گل و مرغ
شکل ١٢ــ١٢ــ فرش اردبيل

شکل ١٣ــ١٢ــ فرش شکارگاهی، اصفهان
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در اوايل سده دهم همچنين با حفظ سنت های پيشين در عرصه سفالگری تحوالت چشمگيری 
پديد آمد و علت اساسی آن تالش برای رقابت در بازارهای جهانی آن عصر بود که ايران در اين زمينه 
توانست با بهره گيری از فن آوری ظروف چينی در اصفهان آثار بسيار نفيس و ارزشمندی را توليد 
کرده و صادر نمايد و به دليل نزديک تر بودن به بازار اروپا نسبت به چين دوره مينگ اين آثار به خوبی 
١٦ــ١٢).             (شکل  می کرد  برابری  کامالً  هم  کيفيت  نظر  از  و  داشت  حضور  جهانی  بازار  عرصه  در 

شکل ١٦ــ١٢ــ ظرف کوباچه ای (بدل چينی)

شکل ١٧ــ١٢ــ نقش کاشی هفت 
رنگ،دورۀ صفويه

شکل ١٥ــ١٢ــ پارچه بانقش نگارگری، دورۀ صفويهشکل ١٤ــ١٢ــ نقش پارچه، دورۀ صفويه

چرا که ظروف چينی  توليد شده در ايران دارای جداره ای نازک، ظريف و نيمه شفاف بود که تا پايان 
سده سيزدهم هجری نيز رواج داشت. در اين دوره تمامی روش های شکل دهی و تزئين مانند روش های 

زيررنگی، رورنگی (ظروف مينايی)، زرين فام و روش تزئين هفت رنگ رايج بود (شکل ١٧ــ١٢).

در  بخشيدن  سرعت  برای  رنگ  هفت  کاشی  نوعی  از  معرق  کاشی  بر  عالوه  صفوی  دوره  در 
تکميل ديوارنگارهای بناها به کار می رفت (شکل ١٨ــ١٢ الف و ب). نقوش به کار رفته در اين کاشی ها 
نقوش اسليمی و ختايی با رنگ های متنوع الجوردی، آبی، سفيد، زرد ُاکر، سياه، قهوه ای و  غالباً 
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شکل ١٩ــ١٢ــ ظرف فلزی

١ــ معماری در دورٔه صفوی چه وضعيتی پيدا کرد؟
٢ــ بناهای شاخص معماری دورٔه صفوی را نام ببريد.

٣ــ آثار معماری دورٔه صفوی را از نظر نوع بنا دسته بندی کنيد.
٤ــ گسترٔه تاريخی و مکانی هنر و تمدن سده های دهم و يازدهم را بيان کنيد.

٥  ــ نگارگری مکتب صفوی تبريز چه ويژگی هايی داشته است؟
٦  ــ آثار شاخص و نگارگران معروف دورٔه صفوی را نام ببريد.

٧ــ مکتب هنری قزوين چه ويژگی های داشت؟
٨  ــ تحوالت نگارگری مکتب اصفهان را شرح دهيد.

٩ــ نگارگری دورٔه صفوی بر ساير هنرها چه تأثيری داشت، نمونه هايی را ذکر 
کنيد.

١٠ــ قالی بافی در دورٔه صفوی چه وضعيتی داشت؟
١١ــ وضعيت فلزکاری دورٔه صفوی را توضيح دهيد.
١٢ــ تزئين ظروف سفالی در دورٔه صفوی چگونه بود؟

سبز هستند.
هنر فلزکاری نيز دوران تحول و احيای خود را گذراند به طوری که در اواخر سده دهم نوعی 
فلزکاری ترصيع کاری با فلزات گرانبها و کتيبه های خط نستعليق نوعی زيبايی چشمگير را در اين 
هنر پديد آورد و مجددًا هنر فلزکاری احياء شد و تزئينات گل و گياهی و اسليمی و ختايی اهميت 

ويژه ای در اين هنر يافت (شکل ١٩ــ١٢).

شکل ١٨ــ١٢ــ الف ــ کاشی کاری 
هفت رنگ مسجد امام ، اصفهان

کاشی کاری  ــ  ب  ١٨ــ١٢ــ  شکل 
هفت رنگ، مسجد شيخ لطف الله، اصفهان

پرسش



نقشه ايران، دوره قاجاريه تا معاصر

دوران جديد

فصل چهارم
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درس سيزدهم

هنر و تمدن ايران در سده دوازدهم و سيزدهم هجری

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شکل ٣ــ١٣ــ ارگ کريمخان

شکل ٤ــ١٣ــ نقاشی رنگ و روغن از چهره کريمخان زند

شکل ٥  ــ١٣ــ قاب آينه، نقاشی الکی روغنی

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

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

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

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

١١ــ١٣).

(پيکرنگاری)  نگاری  شمايل  ٦  ــ١٣ــ  شکل 
فتحعلی شاه

شکل ٧ــ١٣ــ کاشيکاری قاجاری

شکل ٩ــ١٣ــ عمارت قاجاریشکل ٨   ــ١٣ــ چهره ناصرالدين شاه

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

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

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

شکل ١١ــ١٣ــ چاپ سنگی، کتاب عجايب المخلوقات

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

نوگرايی بيابد (شکل ١٣ــ١٣ الف و ب).

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

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

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

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

شکل ١٤ــ١٣ــ نقاشی پشت شيشه، دوره قاجاريه

شکل ١٣ــ١٣ــ عکاسی دوره قاجاريه

بالف



979797

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٧ــ مضامين هنر دورٔه انقالب اسالمی را بيان کند.

درس چهاردهم

هنر دوره معاصر ايران

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

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

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

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

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

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

شکل ٣ــ١٤

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

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

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

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

شکل ٥  ــ١٤ــ گنبد ارغوانی، محمدهادی تجويدی، نگارگری

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

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

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

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

کرد (شکل ٩ــ١٤).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در عرصه هنر پديد آمد.

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

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

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

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

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

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

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

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

خود، خانواده، سرزمين و جهانيان گرديد.
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 مطالعه آزاد

دوره ها و سلسله ها
دوران پيش تاريخی

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

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

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

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

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

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

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

ـ   ٥٦٨ ـ خوارزمشاهيان  

110111100110110111101111011110011001100
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٧٤٠ــ ٥٤٣ هـ   فارس  
٧٤٠ــ٥٤٣ هـ لرستان   اتابکان 
٦٢٢   ــ٥٣١ هـ آذربايجان    

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

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

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

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

٧٩ــ١٧٥٠ / ١١٩٣ــ١١٦٣ زنديه  
١٩٣٥ــ١٧٩٦ /      ــ١٢١٠ قاجاريه  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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