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درس چهارم

هنر و تمدن ماد

اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند:
1ــ چگونگی پایه گذاری دولت ماد را توضیح دهد.

2ــ تأثیرات متقابل هنر مادها با  دیگر اقوام ساکن در فالت ایران را توضیح دهد.
3ــ شاخص های فلز کاری ماد را بیان کند.
4ــ سفالگری در عهد ماد را توضیح دهد.

5  ــ عناصر مهم در معماری ماد را توضیح دهد.
6  ــ نوع پوشاک مادها را توضیح دهد.

7ــ شواهد وجود هنر موسیقی در عصر مادها را بیان کند.
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هنر و تمدن ماد
در حدود سال 800 پ.م نیروی تازه ای در فالت ایران و به ویژه در منطقه کوهستانی 
غرب پدید آمد. این دولت جدید با دستیابی به »وحدت ملی« برپایه پیوندهای فرهنگی میان 
اقوام مختلف و مشترکات مناطق تحت حکومت خود، نخستین دولت متحد فالت ایران را 

پایه گذاری کردند که به مادها شهرت دارند.
آنها پس از استقرار در مناطق غربی ایران با تأثیرپذیری از معماری پیشرفته این مناطق 
به ویژه تمدن ایالم و مراکز محلی توانستند تحولی در ساختار معماری منطقه ایجاد نمایند. 
همچنین براساس یافته های تدفینی در منطقه زیویه و با توجه به سفالینه های کشف شده چنین 
به نظر می رسد که تأثیرات متقابلی میان مادها و دیگر اقوام ساکن در فالت ایران و سکاها1 
)جانورسان(2  و موضوعات حیوانی  اشکال  به  تمایل  نوعی  تأثیر  این  است.  داشته  وجود 
در میان هنر اقوام یاد شده است که شکل پیشرفته آن را می توان بعدها در هنر هخامنشی 

مالحظه کرد )شکل 1ــ4(.
یکی از هنرهای برجسته مادها فلزکاری است. از مناطق مهم فلزکاری و هنرهای 
و  ماد  فلزکاری  هنر  آن را سرآغاز  که  زیویه  گنجینه  به  می توان  دوره  این  در  آن  به  وابسته 
و غالف  زره ها، سنجاق ها  گردنبندها،  شامل  گنجینه  این  کرد.  اشاره  می دانند  هخامنشی 
شمشیر همه از جنس طال، گلدان های سیمین و زرین، اثاثیه مزین به عاج های کنده کاری و 

منبت کاری و سالح های زرین، سیمین، آهنی و زنگ های مفرغی می باشد.
کوهی  بزهای  سرشیر،  مثل  جانوری  نقوش  شامل  آثار  این  در  شاخص  نقش های 
لمیده با شاخ های بلند مارپیچ، اسب، گاو نر همراه با تلفیق میراث هنری و نقش پردازی اقوام 

بومی است )شکل 2ــ4(.

1ـ سکاها: )Scyths( اقوامی با نژاد ایرانی، ساکن نواحی شرقی دریای مازندران و ترکستان که بعدها در مناطق سیستان و زاگرس 
اقامت کردند. 

2ـ جانورسان: )Animal Style( شیوه هنری که موضوع اصلی آن نقوش جانوری است. 

 شکل 1ــ4ــ آثار فلزی جانورسان، گنجینه ماد، 
هزاره اول پ.م

 شکل 2ــ4ــ کمربند طالیی، گنجینه زیویه، کردستان، هزاره اول پ.م
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ارتباط فلزکاری مادها با اقوام بومی لرستان را در پیکره های کوچک مفرغی ُبز که از همدان 
به دست آمده است، می توان مالحظه کرد )شکل 3ــ4(. تأثیر فلزکاری ماد تا قفقاز و فریژیه1 )غرب 

ترکیه امروزی( گسترش یافت و شیوه ساخت فلزکاری آنان را تحت تأثیر قرار داد )شکل 4ــ4(.

1ـ فریژیه: مردمی از نژاد هند و اروپایی ساکن آسیای کوچک )غرب آناتولی ـ ترکیه امروزی( با گرایشات فرهنگ یونانی که پایتخت 
آنها شهر گوردیون بود. )سده ٨ و ٧ پ.م(

 شکل 3ــ4ــ پیکره های مفرغی، نقش بز، همدان، هزاره اول پ.م

ـ  8 پ.م  شکل 4ــ4ــ ظرف منقاری، یونان، میراث هنر لرستان، سده 7ـ
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افزون بر گنجینه زیویه1 در کردستان و گنجینه جیحون2 در آسیای میانه3 )شکل 5  ــ4(، آثار 
به دست آمده از منطقه کالردشت )مازندران( را هم به هنر مادها نسبت داده اند. از جمله این آثار جام 

طالی کالردشت است که با نقش های برجسته ای از چند شیر تزیین یافته است )شکل 6  ــ4(.

1ـ گنجینه زیویه: مکان تاریخی واقع در 42 کیلومتری سقز در کردستان که گنجینه طالیی در این منطقه کشف شده است. 
2ـ گنجینه جیحون: )oxus( گنجینه متعلق به هخامنشیان در آمودریا )مرز کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان( است.
3ـ آسیای میانه: کشورهای حوزه شمال شرقی ایران )ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و …( هستند.

 شکل 6  ــ4ــ جام طالیی،کالردشت )مازندران(، هزاره اول پ.م

 شکل 5  ــ4ــ ارابه طالیی، گنجینه جیحون، هنر ماد، هزاره اول پ.م
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 شکل 7ــ4ــ آجر نقاشی شده، منطقه باباجانی، لرستان، هنر ماد، 
هزاره اول پ.م

 شکل 8  ــ4ــ ظرف سفالین، زیویه، کردستان،  هزاره اول پ.م

آگاهی ما از سفال گری مادها چندان زیاد نیست اما ارتباط آن از جهت شیوه ساخت و شکل 
عهد  این  سفالگری  عمده  مراکز  است.  مالحظه  قابل  پ.م  اول  هزاره  سیلک  سفالینه های  با  ظاهر 
نوشی جان تپه در مالیر، باباجانی در لرستان، بیستون در کرمانشاه، زیویه در کردستان و کالردشت در 
مازندران بوده است. سفالگران این مناطق در دوره مادها در توسعه و رواج لعاب برای پوشش ظروف 
سفالین پیشگام بوده اند. هر چند زمینه آن پیش از این در تمدن ایالم وجود داشته است )شکل 7ــ4(.

و شاخه های  نقش چندگاو  با  زیویه  منطقه  از  آمده  به دست  لعاب دار  سفالین  نمونه ظروف  از 
گیاهی، چنین به نظر می رسد که مادها با روش مناسب طراحی و نقاشی بر سطوح مختلف آشنا بوده اند 

و شاید بتوان آن را به عنوان نمونه ای از نقاشی دوران ماد معرفی کرد )شکل 8  ــ4(.

بناهای عمارت نشین صفه ای1 در باالی تپه و گور دخمه های سنگی از مهم ترین آثار معماری 
ماد به  شمار می آید. این بناهای با شکوه با تأثیرپذیری از میراث معماری مناطق تحت حاکمیت مادها 
و وارد کردن عوامل معماری جدید توانست به عنوان معماری شاخص آریایی شناخته شود. وجود 
از آن  قابل توجهی  آثار  ایران گردید. هرچند  ساختمان های مسقف ستون دار اساس معماری سنتی 
دوران در دسترس نیست اما وجود همین آثار اندک بیانگر شکل گیری شیوه های نوینی در معماری 
آن را در  بسیار می دادند که می توان شواهد  اهمیت  به ساخت دژ  مادها  منطقه است )شکل 9ــ4(. 

1ـ ُصّفه: Platform - estrade سکو، تختان بخش سکویی زیر ساختمان را می نامند. 
معماری صفه ای: بناها و عمارت هایی که بر روی سکو، با حالت پلکانی ساخته می شود. 
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اسناد و مدارک آشوری به ویژه تصاویری که در نقش برجسته ها برجای مانده بررسی کرد. این دژها 
شامل حصارهای بلند و متحدالمرکزی بودند که از سنگ و خشت ساخته می شدند )شکل 10ــ4(. از 
نمونه های شاخص این دژها در اکباتان )همدان(، وجود هفت حصار مدور که با رنگ های ــ به ترتیب 

از محیط به مرکز ــ سفید، سیاه، ارغوانی، آبی، نارنجی، نقره ای و طالیی پوشیده شده اند می باشد.

در  داود  دکان  و  فخریکا1  نظیر  صخره ای  آرامگـاه های  به  باید  ماد  معماری  آثـار  دیگر  از 
نقش  نمود  بارزترین  کرد.  اشاره  عراق  در  قیزقاپان  و  فارس  در  دختر  داو  سرپل ذهاب)کرمانشاه(، 

1ـ فخریکا: فخریگا، فقرگا: مکان گور دخمه مادها در جنوب دریاچه ارومیه است.

 شکل 9ــ4ــ منطقه نوشی جان تپه، مالیر، هزاره اول پ.م

 شکل 10ــ4ــ بنای بازسازی شدۀ کاخ ماد
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این نقش  این گور دخمه ها می توان دید )شکل 11ــ4 الف و ب(.  پیشانی  بر  برجسته های مادی را 
برجسته ها بیشتر مفهومی تدفینی داشته اند و معموالً فردی مادی را در حالت نیایش روبروی آتش و 

یا در حالت به دست گرفتن بَرسم1 )ترکه های نورسیده گیاهان مقدس( نشان می دهد )شکل 12ــ4(.
در مجموع باید اظهار داشت گرچه آثار چندان سالم و پابرجایی از معماری ماد به دست نیامده 
است. اما همین نمونه ها مقدمٔه طرح آتشکده ها و کاخ ها، با نقشه چلیپایی2 و طاق های ضربی3 عصر 

ساسانی هستند که به شاخص های معماری ایران تبدیل می شوند. 

نقش های باقی مانده از آثار مختلف این دوره نشان می دهد که پوشاک مادها لباسی شامل 
نیم تنه، پیراهن کوتاه تا زانو با آستین داشتند و پوست حیوانی مانند گوسفند و یا ُبز بر شانه چپ 
خود می آویختند. آنها موهای خود را با نواری سرخ می بستند و کاله نمدی بلندی به نام تیار بر سر 
می گذاشتند. پاپوش هایی نرم با نوک برگشته داشتند و خنجر یا شمشیری کوتاه به کمر می بستند 

)شکل 12ــ4(.
وجود نقش برجسته چنگ نوازان در کوه های مال میر بختیاری متعلق به اواخر سده هشتم 

پ.م یکی از معدود آثاری است که رواج موسیقی در دوران آریایی ها را نشان می دهد.
با آنچه ذکر شد می توان چنین نتیجه گرفت که مهم ترین عملکرد مادها، جذب هنرهای منطقه 

و تلفیق آن با میراث فرهنگی خود و تنظیم و انتقال آن به هنر هخامنشی بوده است.

1ـ برسم: )Barsam( دسته ترکه های چوبی که هنگام انجام مراسم آیینی به کار می رفت.
2ـ نقشه چلیپایی: )Cruciform( طرح یا نقشه صلیب مانند )حالت + بعالوه( را نقشه چلیپایی می نامند.

3ـ طاق ضربی: اجرا و ساخت طاق بندی با آجر و مالت به شکل دو قوس که در یک نقطه تالقی می کنند.

 شکل 11ــ4ــ الف ــ گوردخمه فخریگاها، هوسین، کرمانشاه، دوره ماد شکل 11ــ4ــ ب ــ گوردخمه دکان داود، سرپل ذهاب، سده 7 و 6 پ.م

 شکل 12ــ4ــ لوح طالیی، دوره 
ماد، گنجینه جیحون، هزاره اول پ.م 
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دوره تاریخی )باستان(: ماد

سده هشتم تا ششم پ.م

550 ــ 800 پ.م

آرامگاه  )دژ،  شهرسازی  و  معماری   ، لعاب سازی  و  سفالگری   ، مفرغی(  نقره ای،  )طالیی،  فلزکاری  هنرها: 
صخره ای( ، پوشاک ، موسیقی ، خط 

 ، مالیر  تپه  نوشی جان   ، لرستان  باباجانی   ، کالردشت   ، جیحون  هگمتانه(  )اکباتان،  همدان   ، زیویه  مناطق: 
سرپل ذهاب ، بیستون 

1ــ نخستین دولت فالت ایران چه نام داشت و چگونه حکومت خود را بنیان 
گذاشت؟

2ــ نمونه هایی از تأثیرات متقابل هنر مادها با دیگر اقوام ساکن در فالت ایران 
را ذکر کنید.

3ــ ویژگی های آثار گنجینه زیویه را شرح دهید.
4ــ مراکز عمده سفالگری عهد ماد کدامند؟ ویژگی آثار این مراکز چیست؟

5  ــ آیا نمونه ای دال بر نقاشی عصر ماد در دست داریم؟ توضیح دهید.
6  ــ بناهای شاخص در معماری مادی کدامند؟ ویژگی های آنها را بیان کنید.

7ــ تأثیر معماری مادها بر دوران پس از خود را بیان کنید.
8   ــ مادها از چه نوع پوششی به عنوان لباس استفاده می کردند؟

9ــ از هنر موسیقی عصر ماد چه شواهدی در دست داریم؟
10ــ مهم ترین عملکرد هنر مادها چه بود؟

11ــ عبارت مناسب و کامل کنندٔه جمله زیر را در جای خالی بنویسید. 
رواج موسیقی در هنر آریایی را می توان در منطقه ……………… مشاهده 

کرد.

پرسش

گاه نگار درس چهارم
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند:
1ــ گستره قلمرو دولت هخامنشی را بیان کند.

2ــ ویژگی های شاخص هنر هخامنشی را بیان کند.
3ــ تأثیرات متقابل هخامنشیان و سرزمین های تحت تسلط آنان را توضیح دهد.

4ــ بناهای مهم معماری هخامنشی را بیان کند.
5ــ هنر حجاری عصر هخامنشی را توضیح دهد.

6ــ خط و کتیبه نگاری درعصر هخامنشی را توضیح دهد.
7 ــ جایگاه پیکرسازی در عصر هخامنشی را تشریح کند.

8 ــ فلزکاری در عصر هخامنشی را توضیح دهد.

9ــ سفالگری در عصر هخامنشی را توضیح دهد.
10ــ بافندگی و نساجی در عصر هخامنشی را توضیح دهد.

11ــ نمایش در عصر هخامنشی را توضیح دهد.
12ــ موسیقی در عصر هخامنشی را توضیح دهد.

درس پنجم

هنر و تمدن هخامنشی
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هنر و تمدن هخامنشی
با مادها در سده هشتم پ.م  این قوم همزمان  به قدرت رسیدند.  پارس ها  از دولت ماد،  پس 
در مناطق جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه حضور داشتند. اما در حدود 700 پ.م در مناطق 
جنوبی دره های زاگرس سکونت گزیدند و توانستند توسط هخامنش، نخستین حکومت محلی خود را 
بنا نهند. آنها گستره قلمرو خود را تا مناطق باستانی خوزستان و فارس گسترش دادند. پارس ها بعد از 
آن بر مادها غلبه یافتند و با گسترش دوباره دولت خود، توسط کوروش یکی از بزرگ ترین قلمروهای 

فرمانروایی دنیای باستان را تحت نام هخامنشیان پایه گذاری کردند.
براساس سنگ نبشته های بیستون )کرمانشاه(، نقش رستم )فارس( و تخت جمشید )فارس(، 
ترکیه  و  )ارمنستان  لیدیه  آشور،  بابل،  پارت،  ایالم،  ماد،  شامل:  دولت  این  پرچم  زیر  سرزمین های 
کنونی(، فنیقیه )سوریه و لبنان کنونی(، مصر، حبشه، لیبی، ارمنستان، جزایر یونانی نشین کرانه های 

دریای سیاه ، مدیترانه و اژه، بلخ، کابل، هند، سکائیه و خوارزم و عربستان می شد.
متقارن و عظمت گرایی  معماری  به  توجه  بر می گیرد،  در  را  هنر هخامنشی  کلی  ویژگی  آنچه 
در آن،گرایش به نقش و نگاره های جانوری ، توجه و احترام به شخصیت واالی انسانی است. آنها 
اندازه های مناسب،  به کارگیری مصالح و  با  تلفیق عناصر بومی و عناصر ملل وابسته و  با  توانستند 
نگرشی آرمانی، عظمت گرا و بدون خشونت را به تحقق رسانند. هنر هخامنشی با به کارگیری همزمان 
مظاهر  و  خیالی  )پرندگان  تجریدگرایی1  و  جانور(  و  گیاه  و  گل  ترسیم  )در  طبیعت گرایی  شیوه های 
مقدس2( به نوعی صراحت، سادگی، ظرافت، دقت و تعادل در بیان هنری خود دست یافته که منطق بر 
آن حکمفرما بود. گستره وسیع قلمرو هخامنشی زمینه تأثیر و تعامل هنری میان ایران و سرزمین های 
تابعه را پدید  آورد. هنرمندان هخامنشی با تأکید بر دستاوردهای بومی، ایجاد وحدت و هماهنگی میان 
همٔه این هنرها، نوعی هنر فاخر، متناسب با ذوق ایرانی را پدید آوردند که از هویتی ملی برخوردار بود.
سهم ایرانی در شکل گیری هنر هخامنشی را بایستی در ترکیب کردن، ظرافت بخشیدن، تناسب 

دادن و عظمت بخشیدن به مجموعه این هنرها دانست.
با نگاهی به تاریخ هنر ایران شاید بتوان گفت عالی ترین تجلی هنری به معنی حقیقی در معماری 
بیان شده است. مهم ترین بناهای  این دوره را کاخ های عظیم و با شکوه تشکیل داده است و از معابد 
در آن اثری نیست. زیرا هخامنشیان در مکان های بلند و زیر سقف آسمان به عبادت می پرداختند و 
ساخت معابد با باور آنها هماهنگ نبوده است. از اولین آثار معماری این عهد می توان به مجموعه 
پاسارگاد )اولین پایتخت هخامنشی( و کاخ آپادانا در شوش )دومین پایتخت هخامنشی( اشاره کرد 
مسکونی،  کاخ  کوروش،  کاخ  بزرگ،  باغی  دفاعی،  دژ  شامل  پاسارگاد  مجموعه  ـ  5(.  1ـ )شکل 
دروازه ایی که گمان می رود دو گاو بالدار آن رامحافظت می کرده و مقبره کوروش، بوده است )شکل 
ـ  5(. مقبره کوروش که از نمونه های پابرجای این مجموعه است؛ ساختمانی چند پله شبیه معبد  2ـ

1ـ تجریدگرایی: )انتزاع گرایی( Abstractionism نوعی اجرای هنری بدون تقلید از طبیعت و دنیای واقعی را گویند.
2ـ مظاهر مقدس: به مجموعه ای از عالئم و آثاری گفته می شود که جنبه مقدس دارد. 
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ـ  5  ــ ب ــ کاخ آپادانا، شوش،   شکل 1ـ
دوره هخامنشی )طرح بازسازی شده(

ـ  5  ــ الف ــ کاخ آپادانای )کنونی(  شکل 1ـ

ـ  5  ــ الف ــ محوطه تاریخی پاسارگاد  شکل 2ـ
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باید  اما  ـ  5(.  چغازنبیل است که سقفی شیب دار دارد )شکل 3ـ
تخت  بنای  هخامنشی،  عصر  معماری  مهم ترین  که  کرد  اشاره 
مشرف  و  رحمت  کوه  دامنه  در  بنا  این  است.  پارسه  یا  جمشید 
بر جلگه وسیع مرودشت در فارس ساخته شده و به نظر می رسد 
کاخی تشریفاتی برای اجرای مراسم آئینی و جشن های این عهد 
بوده است. بنای تخت جمشید شامل کاخ ها و تاالرهای ستون دار 
پلکان های  آن را  ورودی  است.  بلند  صفه ای  بر  متعدد  بناهای  و 
وسیعی می سازد که شمار آنها در هر طرف به 110 عدد می رسد. 
و مادی،  پارسی  تزئیناتی شامل سه ردیف سربازان  پلکان ها،  این 
هدایا  ارائه  در حال  تابعه  ملل  نمایندگان 28  و  سربازان جاویدان 

می باشد.

ـ  5  ــ مقبره کوروش، پاسارگاد، دوره هخامنشی، سده 5 پ.م  شکل 3ـ

ـ  5  ــ ب ــ محوطه تاریخی پاسارگاد، دوره هخامنشی )طرح بازسازی شده(   شکل 2ـ



39

بناهای موجود در این مجموعه شامل کاخ آپادانا، دروازه و 
تاالر خشایارشا، کاخ داریوش )تچر1( یا تاالر آئینه، کاخ اردشیر، 
تاالر ورودی، تاالر دو دروازه، تاالر شورا و تاالر هدیش2 است 
ـ  5(. افزون بر این ها یکی از نمونه های معماری این عهد  )شکل 4ـ
یعنی آرامگاه صخره ای نقش رستم در نزدیکی این مجموعه است 
که آرامگاه های داریوش اول، خشایارشا و اردشیر در آن قرار دارد 

ـ  5(. )شکل5ـ

1ـ تچر: به معنای کاخ زمستانی، نام کاخ داریوش در مجموعه پارسه )تخت جمشید( است.
2ـ هدیش )َهَدش(: نام کاخ کوچک خشایارشاه در مجموعه پارسه )تخت جمشید( می باشد.

ـ  5  ــ محوطه تاریخی تخت جمشید      شکل 4ـ

رستم،  نقش  ـ  5  ــ  5  ـ شکل 
)از  هخامنشی  دوره  فارس، 
داریوش  مقبره  چپ  به  راست 

اول، خشایارشا و اردشیر( 
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ـ  5  ــ طرح سرستون های دوره هخامنشی   شکل 6  ـ

ویژگی شاخص معماری هخامنشی در مقایسه با دیگر تمدن ها و سرزمین های همجوار، کاربرد 
دارای  بود  رفته  به کار  نیز  پارسه  کاخ های  در  زیاد  تعداد  و  ارتفاع  با  که  ستون ها  این  است.  ستون 
سرستون هایی به شکل نیم تنه های متقارن با پاهای جمع شده از حیوانات پشت کرده به یکدیگر است. 
نمونه های سرستون در  همٔه  می توان مشاهده کرد.  نیز  زیویه  نقوش جام های  در  آن را  نمونه مشابه 
تخت جمشید را می توان به چهار نوع 1ــ گاو، 2ــ شیر، 3ــ حیوانات تلفیقی و 4ــ الماسو1 )گاو 

ـ  5(. بالدار با سر انسان( تقسیم کرد )شکل 6  ـ

و  سقف ها  ستون ها،  که  به گونه ای  داشته  مهمی  نقش  رنگ  عنصر  کاخ ها  این  تزیینات  در 
نقوش برجسته بر روی دیوارها رنگ می شدند و حتی در برخی جاها به عنوان تزئین از روکش هایی 
ـ  5(. اهمیتی که هخامنشیان برای تزئینات  از جنس مفرغ، طال و الجورد استفاده می کردند )شکل 7ـ
آن، حجاری  برجسته  نمونه  برجسته شد.  نقش  و  هنر حجاری  و شکوفایی  باعث رشد  بودند  قائل 
دیوار پلکان منتهی به کاخ آپادانا )پلکان شرقی( به طول 93 متر است. این اثر صحنه حمله شیر به 
گاو را نشان می دهد که آن را نمادی از اعتدال شب و روز یا گردش فصول و یا پیروزی دانسته اند 
ـ  5(. جلوه دیگر حجاری هخامنشی در نمایش حرکات و شیوه قرار گرفتن انسان هاست  )شکل 8  ـ
که همچون عباراتی منظوم و موزون جلوه می کنند. نظمی تکرار شده در پیکره ها که نسبت به نقش 
1ـ الماسو: )Lamasu( پیکره های غول آسای سنگی بر دروازه ورودی )کاخ خشایارشا( با سر انسان، بدن گاو و دارای بال را گویند.
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کاخ  درونی  نمای  ـ  5  ــ  7ـ شکل   
آپادانای هخامنشیان)طرح بازسازی شده(

ـ  5  ــ نقش برجسته، تخت جمشید،   شکل 8  ـ
سده 5 پ.م

حیوانات از تحرک کمتری برخوردارند و به شیوه معمول آن دوره به حالت نیمرخ حجاری شده اند 
ـ  5(. )شکل 9ـ
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از دیگر نمونه های شاخص حجاری در این عصر که شاید 
در  باقی مانده  سنگی  ستون  پایه  باشد،  نیز  عهد  این  نمونٔه  اولین 
مجموعه پاسارگاد است. برروی این پایه ستون نقش برجسته ای به 
شکل انسان بالدار )چهار بال( در لباسی ایالمی و با تاجی شاخ مانند 
)دو شاخ( حجاری شده است.کتیبٔه باالی آن هویت این شخصیت 

ـ  5(. را کوروش هخامنشی معرفی می کند )شکل 10ـ
وجود کتیبه های میخی به سه زبان پارسی باستان، ایالمی و 
ـ  5( و نقش برجسته  بابلی در گنج نامه عباس آباد همدان )شکل 11ـ
ـ  5(از جلـوه هـای توجه به خط و  بیستـون در کـرمانشاه )شکل 12ـ
نوشتار در فرهنگ هخامنشی است.خط میخی پارسی خطی زیبا، 

ساده و شیوا و شامل 42 حرف می باشد.

ـ  5  ــ نقش برجسته سربازها، تخت جمشید، سده 5 پ.م  شکل 9ـ

 شکل 10  ــ 5  ــ نقش برجسته، فرشته بالدار، پاسارگاد، دوره هخامنشی
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ـ  5  ــ کتیبه خطی، گنج نامه، عباس آباد همدان، دوره هخامنشی  شکل 11ـ

ـ  5  ــ نقش برجسته سنگی، بیستون، کرمانشاه، دوره هخامنشی  شکل 12ـ

توجه زیاد به تزیین بخش های خارجی بناها در این عصر موجب شد که به پیکره سازی کمتر 
توجه شود. اما با این وجود تعداد معدودی پیکره به دست آمده که از این میان می توان به پیکره سگ 
ـ  5( و سردیس هایی از یکی از بزرگان هخامنشی اشاره کرد  یا شیر ساخته شده از مرمر سیاه )شکل 13ـ

ـ  5(. )شکل 14ـ
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ـ  5  ــ پیکره شیرسنگی، دوره هخامنشی ـ  5  ــ سردیس شاهزاده هخامنشی، تخت جمشید، دوره هخامنشی شکل 13ـ  شکل 14ـ

روی  بر  بیشتر  که  است  حکاکی  و  مهر  ساخت  هخامنشی  عصر  هنرهای  و  صنایع  دیگر  از 
در  فرد  به  منحصر  ویژگی های  دارای  هنری  نظر  از  مهرها  این  شده اند.  اجرا  قیمتی  سنگ های 
ترکیب بندی، ظرافت و مفهوم گرایی است. مهرهای این عهد به سه گونه استوانه ای، مسطح و حلقه ای 

ـ  5(. )انگشتری( ساخته می شدند )شکل 15ـ

در فلزکاری های این عهد باید به نمونه های شاخصی به نام جام های شاخی )تکوک1( اشاره 
ـ  5(. کرد که از جنس طال و ترکیبی از نقوش جانوری ساخته می شدند )شکل 16ـ

1ـ تکوک )جام شاخی(: )Rhyton( ظروف و جامی به شکل شاخ و یا سرو شاخ جانوران را تکوک می نامند.

ـ  5  ــ مهر استوانه ای و طرح آن، دوره هخامنشی  شکل 15ـ

بالف
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ـ  5  ــ جام جانوری )تکوک( طالیی، دوره هخامنشی  شکل 16ـ

نمونه های دیگر شامل سکه هایی از جنس طال با نام های »دریک1« و »ِسیِکل« 
ـ  5( و همچنین اشیایی از جنس مفرغ و نقره بود که با شیوه و  یا »ِشِکل« )شکل 17ـ
تزئیناتی خاص ساخته می شد. بز بالدار نقره ای با تزئینات طالیی از نمونه های ویژه این 

ـ  5(. دوران است )شکل 18ـ
با  ساده  ظروف  ساخت  سفالگری،  سنت های  تداوم  بر  عالوه  دوره  این  در 
تزئینات خطی کنده کاری، ظروفی به شکل ساغرهای جانورسان همانند ظروف فلزی 
)تکوک( متداول شد. معتبرترین سفالینه های این عهد از مناطق فارس، خوزستان و 

همدان به دست آمده است. 

1ـ دریک )سیکل، ِشِکل(: واحد پول )سکه های طالیی( در دورٔه هخامنشی است.

ـ  5  ــ سکه، دوره هخامنشی ـ  5 ــ ظرف فلزی با دسته، دوره هخامنشی، سده 5 و 6 پ.م شکل 17ـ  شکل 18ـ
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استفاده از لعاب برای پوشش و تزئین ظروف سفالی و آجرها در این دوره متداول بوده است. 
از این میان آجرهای لعابدار کاخ ها شامل نقوش انسانی و حیوانی می شد که به جزئیاتی چون جنس 

ـ  5(. و نقش لباس ها در آن توجه شده است )شکل 19ـ
هنر و صنعت بافندگی در عصر هخامنشی توسعه و رونق بسیاری داشته و منسوجات این دوره 
سرمایه تجارتی ارزشمندی در تبادالت اقتصادی هخامنشیان با همسایگان بوده است. دلیل این ادعا 
آثار قدیمی ترین قالی  بافته ها و اشیاء هنری این عصر در نواحی مختلف است. از جمله این  وجود 
ـ  5( که نمود هنر هخامنشی  جهان موسوم به قالی پازیریک در سرزمین آلتایی سیبری است )شکل 20ـ
در آن آشکار است. همچنین در منابع تاریخی آمده که کاخ های هخامنشی با پرده های زیبا و رنگارنگ 

مزین می شده است. 

ـ  5  ــ آجر لعابدار، کاخ آپادانا،   شکل 19ـ
شوش، دوره هخامنشی

ـ  5  ــ قالی، پازیریک، جنوب سیبری، دوره هخامنشی  شکل 20ـ
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گستره فرهنگ هخامنشی به دلیل وجود نگرش های آیینی و مذهبی توانست زمینه های پیدایش 
و تکامل نمایش را ایجاد کند. در این نمایش ها، رنگ کردن بدن، استفاده از صورتک ها و پوشیدن 
برمی آید که در همدان و کرمان تماشاخانه هایی  تاریخی چنین  از اسناد  بود.  لباس های مبدل معمول 
نظامی  حمله های  و  جشن ها  هنگام  به  سپاهیان  میان  در  همچنین  است.  داشته  وجود  دوره  این  در 
سرودهای خاصی خوانده می شد و نوعی موسیقی ویژه جنگ رایج بود. این موسیقی با بوق، شیپور 
و طبل نواخته می شد و با سرودهایی همراه بود. افزون براین نوعی موسیقی مذهبی در هنگام عبادت در 

سرودها و مناجات نیز در این دوره اجرا می شده است.
در انتها باید اشاره کرد که گسترٔه فرهنگی هخامنشی در طول دوران شکل گیری، اوج و افول 
آن تا به امروز، تجلی گاه میراث شکوهمندی است که مایه افتخار و اوج گیری فرهنگ ایرانی بوده و 
هست. هنر این دوره همواره الگویی بود که در دوره های بعد از هخامنشی از آن تبعیت گردیده و با 

وجود سقوط این فرمانروایی گسترده میراث فرهنگی و هنری آنان پایدار ماند.

دوره تاریخی )باستان(: هخامنشی

سده ششم تا چهارم پ.م

331ــ550 پ.م

هنرها: معماری )کاخ سازی و آرامگاه سازی( ، حجاری )ستون سازی، نقش برجسته، کتیبه نگاری و پیکره سازی(، 
مهرسازی ، فلزکاری، ضرب سکه، آجر لعاب دار، بافندگی، موسیقی

مناطق: بیستون ، نقش رستم ، تخت جمشید )پارسه(، پاسارگاد ، شوش ، همدان و …

1ــ گستره قلمرو دولت هخامنشی را بیان کنید.
2ــ ویژگی های شاخص هنر هخامنشی را بیان کنید.

3ــ سهم ایرانی در شکل گیری هنر هخامنشی چه بود؟
4ــ عالی ترین تجلی هنر در گستره وسیع تاریخ هنر ایران در چه قالبی ظهور 

یافته است؟
5  ــ آیا از دوران هخامنشی آثاری از ساخت معابد می توان دید؟ توضیح دهید.

6ــ مهم ترین بناهای معماری عصر هخامنشی کدام اند؟ مثال بزنید.
7ــ ویژگی  شاخص معماری هخامنشی چیست؟ انواع آن را معرفی کنید.

پرسش

گاه نگار درس پنجم
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8  ــ ویژگی های بنای پارسه را توضیح دهید.
9ــ رشد حجاری و نقش برجسته در عصر هخامنشی به چه دلیل بود؟

10ــ ویژگی های نقش برجسته پلکان شرقی کاخ آپادانا را توضیح دهید.
11ــ جلوه های توجه به خط و نوشتار در فرهنگ هخامنشی را با ذکر مثال 

بیان کنید.
12ــ نمونه های شاخص در فلزکاری عصر هخامنشی کدامند؟

13ــ سفالگری عصر هخامنشی را توضیح دهید.
14ــ مصادیق بارز هنر نساجی و بافندگی عصر هخامنشی را ذکر کنید.

15ــ هنر نمایش در عصر هخامنشی در چه وضعیتی قرار داشت؟
16ــ مصادیق وجود موسیقی در عصر هخامنشی را بیان کنید.

انتخاب  را  در جمله  برای جای خالی  مناسب  گزینٔه  تصویر  به  توجه  با  17ــ 
کنید. 

جام شاخی )تکوک( مربوط به دورٔه ……………… می باشد. 
الف( هخامنشی  

ب( اشکانی  
ج( ساسانی  

د( ماد

18ــ مهرهای رایج در دوره هخامنشی به چه اشکالی رایج بوده است؟ 
ب( مسطح الف( حلقه ای   

د( هرسه مورد ج( استوانه ای           
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند:
1ــ ظهور دولت اشکانی را توضیح دهد.

2ــ مشخصات خط و زبان در عصر اشکانی را بیان کند.
3ــ دوره های هنری در عصر اشکانی را توضیح دهد.

4 ــ بنیادهای شرقی هنر عصر اشکانی را بیان کند.
5ــ میراث هنری و مهم ترین دستاوردهای هنری دوره اشکانی را بیان کند.

6ــ معماری در عصر اشکانی را توضیح دهد.
7ــ آثار مهم فلزکاری در عصر اشکانی را شرح دهد.

8ــ نمودهای سفالگری در عصر اشکانی را توضیح دهد.
9ــ نقاشی دیواری در عهد اشکانی را توضیح دهد.

10ــ شواهد وجود نمایش در عهد اشکانی را توضیح  دهد.
11ــ شواهد وجود موسیقی در عصر اشکانی را بیان کند.

درس ششم

هنر و تمدن اشکانی
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هنر و تمدن اشکانی
تشکیل  و  افول  دوران  پ.م،  سوم  سده  حدود  در  یعنی  سرزمین  این  تاریخ  از  دوره ای  در 
شرقی  شمال  در  ساکن  آریایی  اقوام  از  که  پارت ها  شد.  سپری  یونانی  گرایشات  با  محلی  دولت های 
ایران بودند با تکیه بر روحیه جنگجویی و شجاعت خود و نیز مهارتشان در سوارکاری و تیراندازی 
به تدریج بر مناطق هم جوار خود حاکم شدند. آنها حکومت خود را تثبیت کردند و یکی از بزرگ ترین 
قلمروهای فرمانروایی جهان را به مدت 500 سال تحت نام اولین حاکم اشکانی اداره کردند. آنان به 
دلیل متصرفات گسترده شان سه پایتخت داشتند که به ترتیب شامل نیسا1 )در عشق آباد ترکمنستان(، صد 
دروازه یا )ُقوِمس2( )در جنوب دامغان( و تیسفون )در عراق( می شد. زبان رایج آنان پهلوی اشکانی 
بود اما برای تجارت و روابط سیاسی از زبان یونانی استفاده می کردند. این امر خود از یک سو موجب 
تثبیت حکومت اشکانیان می شد و از جهت دیگر باعث نفوذ آیین مهرپرستی در تمدن یونان و روم گردید.
اشکانیان به توسعه راه های قلمرو خود و امنیت و تجارت در این مناطق همت گماشتند. پس 
از اقتدار کامل در حدود سیصد سال در حفظ سنت های ایران تالش کردند. از حدود نیم سده اول 
میالدی، در رسم الخط ایرانی، زبان پهلوی را جایگزین حروف یونانی کردند. این زمان نفوذ گرایشات 
با آن تعارضی نداشتند، به تدریج در منطقه روبه  زوال  یونانی که اشکانیان به دلیل مالحظات سیاسی 
رفت. در نیمه دوم سده دوم میالدی تجارت جاده ابریشم در قلمرو وسیع اشکانی رونق یافت که این 

امر موجب تقویت تبادالت هنری و تعامل هنر به ویژه در مسیر جاده ابریشم گردید.
هاترا3  فیروزآباد،  داراب گرد،  )تخت سلیمان(،  به شیز  می توان  اشکانی  مهم ترین شهرهای  از 

درمیان رودان شمالی و نیسا اشاره کرد.
اشکانیان به دلیل برخورداری از روحیه ای نظامی، تأکید زیادی بر هنر نداشتند. اما با کاوش های 
به عمل آمده از نیسا و دورا اروپوس4 )سوریه در کنار رود فرات( آثار مهمی از اشکانیان به دست آمده 

که پژوهشگران آنها را به سه گروه مشخص تقسیم می کنند:
اول آنهایی که از آثار پیشین شرقی، ایرانی و یونانی اقتباس و تقلید شده اند.

ـ هنر اشکانی که اوج هنر تلفیقی عناصر پیشین با ویژگی 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 میالدی تا پایان عهد اشکانی هستند.
هرچند که این حکومت طوالنی ترین دوران حکومتی ایران را تشکیل می دهد اما آثار پراکنده 
و شاید کشف نشدهٔ این عصر موجب شده تا تصویر درستی از هنر این دوره نداشته باشیم. از همین 
را  تخیلی  نقش های  و  آزاد خطوط  و  نرم  گردش  اشکانیان شامل  هنری  میراث  می توان  اندک  آثار 

1ـ نیسا: )Nisa( نخستین پایتخت اشکانی )نزدیک عشق آباد کنونی در ترکمنستان( است.
2ـ قوس )کومس(: )صددروازه( ناحیه مرکزی باستانی در استان سمنان را گویند.

3ـ هاترا: )Hatra( )الحضر( شهری در بخش شمالی میان رودان )بین النهرین( می باشد.
4ـ دورااروپوس: )Dura - Europos( شهری در سوریه نزدیک فرات که در سال 280 پ.م بنا شد و در سده اول میالدی به 

تصرف اشکانیان درآمد. 
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ـ  6  ــ طرح نمای کاخ نیسا، عشق آباد، سده 2ــ3 پ.م ـ  6  ــ کاخ اشکانی، هاترا )الحضر(، عراق، سده دوم میالدی شکل 2ـ  شکل 3ـ

ایران  بنا نهادند و همچنان در هنر  پایه های هنر عالی دوره ساسانی را  مشاهده کرد. ویژگی هایی که 
جاری هستند.

برخالف آنچه که برخی هنر اشکانی را الهام گرفته از هنر یونانی می دانند؛ هنر اشکانی ریشه 
در هنر مشرق زمین دارد. چرا که طرح ها و مایه های آئینی و روحانی، عالقه به ظرافت و ریزه کاری 
و پرداختن به جزئیات و تزئین و شیوه نمایش روبه رو نگاری که از ویژگی های هنر اشکانی است، 
پیکره های  جمله  از  دوره  این  هنری  آثار  در  رایج  موضوعات  این،  بر  افزون  دارد.  شرقی   منبع 
مدعاست  این  بر  دیگری  دلیل  و سوارکاری  مراسم جشن، شکار،قربانی  نذورات،  تقدیم  انسانی، 

ـ  6(. )شکل 1ـ
به ویژه شهرسازی دایره ای  معماری و شهرسازی  مهم ترین دستاورد هنر اشکانی را می توان 
و ابداع ایوان، گنبد، قوس و طاق گهواره ای به شمار آورد. در این دوره تاالرهای ستون دار عصر 
هخامنشی اهمیت خود را از دست می دهند و به منظور دستیابی به فضاهایی بزرگ، در ایوان ها ستون ها 
به صورت تزئینی )شبه ستون( به کار می روند و کاربرد اصلی خود را از دست می دهند.  حیاط های باز 
مرکزی و ایوان های کم عرض از ویژگی  بناهای این دوره است که بعدها الگوی ساخت بناهای چهار 
ایوانی عصر اسالمی قرار می  گیرند. بناهای دوره اشکانی بیشتر در نمای بیرونی با روش یونانی آراسته 
می شد اما در بخش داخلی شیوه ای شرقی و ایرانی داشت و این نکته  ماهیتی تلفیقی به معماری این 

آثار می داد )شکل 2ــ6(.
این عصر  بناهای  دیگر  از  کوه خواجه،  و عمارت  کاخ  و  نیسا،  کاخ  مانند  کاخ هایی  بر  عالوه 

می توان به معبد خورشید در هاترا اشاره کرد )شکل 3ــ6(.

ـ  6  ــ نقش برجسته فلزی، طرح   شکل 1ـ
اسب سوار، دوره اشکانی
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تزئینات بناهای اشکانی شامل نقش برجسته و حجاری، گچ بری و نقاشی بوده که از این میان 
می توان به نقوش برجسته تنگ َسْرَوک )شکل 4ــ6(، گچ بری ها و نقاشی های کوه خواجه )شکل 5  ــ6( 

و حجاری و مجسمه سازی پالمیر )شکل 6  ــ6(، اشاره کرد.

ـ  6  ــ نقاشی دیواری، کوه خواجه، سیستان، دوره اشکانی ـ  6  ــ نقش برجسته، پالمیر، سوریه،  شکل 5  ـ  شکل 6  ـ
مقبره  زیرزمینی، 220 میالدی

ـ  6  ــ نقش برجسته، تنگ سروک، نزدیک بهبهان، حدود سال 200 میالدی  شکل 4ـ

و  جام ها  شکل  که  به گونه ای  شده  ساخته  تلفیقی  شیوه ای  با  نیز  اشکانی  عصر  فلزی  ظروف 
ساغرها از تکوک های هخامنشی تقلید شده اما تزئینات آنها به شیوه یونانی بوده و با عناصر هنر اشکانی 
کامل شده است )شکل 7ــ6(. همچنین فنون فلزکاری عصر اشکانی در ابعادی گسترده تر را می توان 
در ساخت پیکره های مفرغی که همزمان با پیکره های سنگی رواج داشته مالحظه کرد )شکل 8   ــ6(. 
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ـ  6  ــ الف ــ سکه اشکانی ـ  6  ــ ب ــ جواهرات، هنر اشکانی شکل 9ـ  شکل 9ـ

ـ  6  ــ پیکره مفرغی، منطقه   شکل 8  ـ
َشمی، خوزستان، سده 2 میالدی

ـ  6  ــ جام عاجی، نسای باستانی )عشق آباد(،   شکل 7ـ
سده 2 پ.م

این پیکره ها نشان از توانایی فن ریخته گری و مهارت هنرمندان مفرغ کار اشکانی دارد و دقت 
باالی آنها در واقع نمایی در چهره و پوشاک را نشان می دهد. یکی از عوامل رشد فلزکاری در این 
به کار  آنها  بود که مهارت خاصی در ساخت  لباس  تزئینات  به جواهرات و  نیاز  سکه و  عصر ضرب 

می رفت )شکل 9ــ6 الف و ب(.

داشت.  هنری  کمتر جنبه  عادی  مردم  استفاده  و  روزمره  کاربرد  به دلیل  اشکانی  سفالینه های 
خطی  مختلف  نقوش  و  تصاویر  با  که  است  سفالینی  تابوت های  عهد  این  سفالگری  آثار  مهم ترین 
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کنده کاری، تزیین و سپس با لعاب پوشش یافته است )شکل 10ــ6(.

ـ  6  ــ پیکره سنگی،   شکل 11ـ
الحضر )هاترا(، عراق، سده 2 

میالدی

ـ  6  ــ تابوت سفالین، دوره اشکانی  شکل 10ـ

این  معماری  تزئینات  در  مهمی  نقش  توانست  که  است  دیواری  نقاشی  تجلی  اشکانی  دوره 
سوریه  در  دورااروپوس  منطقه  و  سیستان  در  خواجه  کوه  هنر  این  مراکز  مهم ترین  کند.  ایفا  عهد 
کنونی بوده اند. این نقاشی ها دارای طرح هایی ساده و تزئینی، نقش گیاهان، جانوران و انسان همراه 
با حرکت های آزاد را دربر می گیرد. این طرح ها  با استفاده از رنگ های تخت و خطوط کناره  نمای 
سیاه )قلم گیری( و نقوش خاص ایرانی چون گل نیلوفر، برگ کنگر، نقش نخلچه و … اجرا شده اند.

حتی  که  به گونه ای  می دادند  نشان  خود  از  موسیقی  و  نمایش  به  خاصی  عالقه  اشکانیان 
تراژدی1 های اوریپید2 )نمایشنامه نویس یونانی( در تیسفون اجرا می شده است. در کاخ  هاترا نقاب های 
نمایشی همراه با نقوش تزئینی به دست آمده که هر یک از آنها نمایشگر شخصیت های نمایشی آن روزگار 
بوده اند )شکل 11ــ6(. در این عصر همچنین ادبیات حماسی و پهلوانی رشد کرد که معروف ترین اثر 

به یادگار مانده از آن کتاب »خدای نامه« است که بعدها مایه اصلی شاهنامه فردوسی گردید.
برانگیختن  برای  آنان  بود.  موسیقی  به  اشکانیان  عالقه  دالیل  از  یکی  نظامی گری  به  عالقه 
که  چرمی  دهل های  و  برنجی  سنج های  کرنا،  شیپور،  شبیه  سازهایی  از  جنگ  میادین  در  سربازان 
گرداگرد آن را زنگوله هایی آویخته بودند استفاده می کردند. آنها به غیر از مراسم جنگ در جشن ها 
و مجالس سازهای بادی به همراه نی و سنتور می نواختند و نوازندگان و خوانندگان آنها به »گوسان3« 

معروف بوده اند.
هنر اشکانی میراثی است که همراه با دیگر جنبه های فرهنگی این عصر به دوره های بعد به ویژه 
ساسانیان انتقال یافت و توانست با شکوه و عظمت هنر ساسانی فراگیرتر شود. الزم به ذکر است هنر 

اشکانی عالوه بر عصر ساسانی بر هنر هند و بیزانس نیز تأثیر مستقیم داشته و توسط آنها ادامه یافت.

1ـ تراژدی : )Tragedy( نوعی نمایش و گونه ادبی به شکل غم نامه که بار عاطفی فراوان دارد.
2ـ اوریپید: )Oripid( نام نمایشنامه نویس یونانی در دوره کالسیک است.

3ـ گوسان: Gwsan( kusan( واژه ای اشکانی ـ سامانی به معنای موسیقی دان یا خنیاگر است.
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دوره تاریخی )باستان(: اشکانی

سده سوم پ.م تا سده سوم میالدی

224م ـ 238 پ.م

فلزکاری،  پیکره سازی،  نقاشی(  تزیینات معماری )حجاری، گچ بری،  هنرها: معماری و شهرسازی، گنبدسازی، 
ضرب سکه، جواهرسازی، ظروف عاجی، سفالگری، تابوت سازی، پوشاک، نمایش، موسیقی، ادبیات حماسی، 

خط پهلوی

مناطق: شیز )تخت سلیمان(، دارابگرد، فیروزآباد، هاترا )الحضر( نیسا، کوه خواجه )سیستان(، شمی، تنگ سروک، 
پالمیر 

1ــ بعد از دوران افول چگونه حکومت ایران به دست اقوام آریایی افتاد؟
2ــ پایتخت های اشکانیان را نام ببرید.

3ــ خط و زبان های رایج در عصر اشکانی را نام برده و بازتاب آن برجامعه آن 
عصر را توضیح دهید.

4ــ تأثیر جاده ابریشم بر هنر اشکانی را توضیح دهید.
5  ــ هنر دوره اشکانی را به چند گروه می توان تقسیم کرد؟ توضیح دهید.

6  ــ ویژگی های کلی میراث هنری اشکانیان را بیان کنید.
7ــ ریشه های هنر اشکانی را در کجا باید جستجو کرد؟ توضیح دهید.

8  ــ مهم ترین دستاوردهای هنری عصر اشکانی را بیان کنید.

9ــ شاخص های معماری در عصر اشکانی را توضیح دهید.
10ــ آثار به جا مانده از فلزکاری عصر اشکانی را بیان کنید.

11ــ انواع سفالینه های رایج در عصر اشکانی را توضیح دهید.
12ــ جایگاه نقاشی دیواری در عصر اشکانی را بیان کرده و نمونه هایی از آن 

ذکر کنید.
13ــ وضعیت نمایش در عهد اشکانی را شرح دهید.

14ــ موسیقی در عهد اشکانی چه کاربردهایی داشت و سازهای رایج در آن 
چه بودند؟

پرسش

گاه نگار درس ششم
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15ــ این کتاب بعدها مایٔه اصلی شاهنامه قرار گرفت. 
ب( خدای نامه   الف( بوستان سعدی    

ج( ورقه و گلشاه      د( هیچ کدام 
16ــ عبارات و کلمات مرتبط با یکدیگر را با خطی به یکدیگر وصل کنید: 

تنگ سروک  برجسته کاری     

مجسمه پالمیر رشد ادبیات حماسی و پهلوانی   

گوسان  پیکرتراشی     

خدای نامه  نوازندگان و خوانندگان    
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اهداف رفتاری: از هنرجو انتظار می رود پس از پایان این درس بتواند:
1ــ چگونگی ظهور و سقوط دولت ساسانی را بیان کند.

2ــ ویژگی و ماهیت هنر ساسانی را تشریح کند.
3ــ معماری در عصر ساسانی را توضیح دهد.

4ــ حجاری و پیکرتراشی در عصر ساسانی را توضیح دهد.
5  ــ بارزترین نمودهای نقاشی در عصر ساسانی را توضیح دهد.

6  ــ ویژگی پارچه های عصر ساسانی را شرح دهد.
7ــ معروف ترین قالی ایرانی در عصر ساسانی را نام ببرد.
8   ــ وضعیت سفالگری در عصر ساسانی را توضیح دهد.

9ــ نمونه های مهم فلزکاری در عصر ساسانی را شرح دهد.
10ــ شاخص های موسیقی در عهد ساسانی را توضیح دهد.

11ــ ویژگی های هنر نمایش در عصر ساسانی را بیان کند.
12ــ شاخص های ادبیات  در عصر ساسانی را بیان کند.

درس هفتم

هنر و تمدن ساسانی
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هنر و تمدن ساسانی
در سده سوم میالدی گروهی از طوایف ایرانی که در منطقه فارس می زیستند، توانستند قدرت 
سیاسی و مذهبی ایران را به دست آورده و دولت مستقلی بنا نهند. اساس تفکر آنان بر اصالت فرهنگی 
و هنری گذشته استوار بود و تأکید بر احیای مجدد آن داشتند. آنان به مدد آئین زرتشت و فرهنگ 
ـ توانستند سازمان دهی  دوران هخامنشی ــ به عنوان نیروی معنوی و گردآورنده اقوام مختلف ایرانی ـ
سیاسی، لشکری و مذهبی جدیدی را پدید آورند که بیش از چهارصد سال )651  ــ226 م.( دوام 

یافت. 
ساسانیان در عصر خود هنری درباری را پدید آوردند که نگرشی مذهبی بر آن حاکم بود. 
آنان از یک سو دنباله رو سنت های کهن هنری ایران، هخامنشیان و پارتیان1  بودند و از دیگر سو 
در مسیر جریان های هنری شرق و غرب قرار داشتند. آنها از این میان به هویت و سبک ویژه خود 
دست یافتند و به جریانی تأثیرگذار و الهام بخش در عصر خود تبدیل شدند که حتی بعدها مورد 

تقلید قرار گرفت.
ساسانیان سبک معماری اشکانی را دنبال کردند و ضمن ایجاد تحول در این شیوه، به ویژه در 
به دوره های قبل نشان  بناهای گنبد دار و تاالرهای وسیع بدون ستون برتری خود را نسبت  ساختن 
آنها  اصلی  مصالح  و  کردند  استفاده  ساختمان سازی  برای  مستطیل شکل  نقشه های  از  آنان  دادند. 

سنگ، قلوه سنگ، ِگل و خشت بود.
از مهم ترین بناهایی که از عصر ساسانیان به جای مانده می توان به طاق کسری )ایوان مدائن(، 
کاخ کیش2  و کاخ تیسفون3  با گچبری های زیبا و کف موزائیک کاری شده اشاره کرد که دارای اهمیت 

تاریخی می باشد )شکل 1ــ7(.

1ـ پارتیان: )Parthians( قوم پارت بنیانگذاران سلسله اشکانی که ابتدا ساکن نواحی شمال شرقی ایران )حوزه خراسان، جلگه 
گرگان تا هرات( بودند.

2ـ کاخ کیش: کاخ ساسانی واقع در جزیره کیش است.
3ـ کاخ تیسفون: )ایوان مدائن، طاق کسری( واقع در شهر تیسفون نزدیک بغداد که توسط اشکانیان بنا نهاده شد، پایتخت اشکانی 

و ساسانی بوده است.

 شکل 1ــ7ــ الف ــ ایوان مدائن )طاق کسری(، نزدیک بغداد، دوره ساسانی
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 شکل 1ــ7ــ ب ــ تصویر بازسازی شده ایوان مدائن

ابتکارات  محققین  از  بسیاری 
معماری،  و  شهرسازی  اصول  جدید 
را  آتشکده  و  کاروانسرا  پل،  ایجاد 
)شکل  داده اند  نسبت  ساسانیان  به 
2ــ7(. همچنین استفاده از گوشواره1  
ایجاد  منظور  به  بنا  گوش  چهار  در 
گنبد بود که برای اولین بار در معماری 
شد  ظاهر  تیسفون  کاخ  یعنی  ساسانی 
که بعدها در دوره اسالمی مورد توجه 
قرار گرفت. نقشه و طرح کاخ بیشاپور 
نیز  شکل(  )صلیبی  چلیپایی  شکل  به 
است  دوره  این  معماری  ابداعات  از 
و  آتشکده ها  نقشه  اصلی  بنیان  که 
ایوانی2  دوره  زمینه ساز سبک چهار 
و  الف  3ــ7  )شکل  می شود  اسالمی 

ب(.

1ـ گوشواره یا سه ُکنج: )squinich( اصطالحی معماری است و به نوعی طاق سه کنجی گفته می شود که برای قرار گرفتن گنبد بر 
روی آن در بنا به کار گرفته می شود.

2ـ چهارایوانی: نوعی نقشه ساختمانی با چهار ایوان در طرفین حیاط مرکزی را چهار ایوانی می نامند.

 شکل 2ــ7ــ الگوی شهرسازی، فیروزآباد، دوره اشکانی ــ ساسانی، )طرح بازسازی شده(، 
نیمه نخستین سده سوم میالدی
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نیایشی  و  مذهبی  تشریفات  مکان  آتشکده،  و  آتشگاه 
زردشتیان است که در دوره هخامنشی به شکل فضای آزاد و 
سرگشاده )آتشگاه( بود. در دوره ساسانی به صورت ساختمانی 
شد  ساخته  )آتشکده(  گنبد  و  طاقی  چهار  و  ورودی  چهار  با 
)شکل 4ــ7(. از مهم ترین این مکان ها، آتشکده آَذرفَرنۡبَع1  در 
فارس، آتشکده آذرگشنسب2  در آذربایجان و آتشکده آذربَرزین 

مهر3  در خراسان است.

به ذکر است  آتشکده ای ویژه موبدان در فارس )الزم  آذرفرنبع:  آتشکده  1ـ 
تقسیم  بزرگان  و  جنگاوران  موبدان،  اجتماعی  طبقه  سه  به  مردم  ساسانی  دوره  در  که 

می شدند(.
2ـ آتشکده آذرگشنسب: آتشکده ای ویژه جنگاوران بود.

3ـ آتشکده آذربرزین مهر: آتشکده ای ویژه برزگران و کشاورزان بود.  شکل 4ــ7ــ آتشکده چهارطاقی، فراشبند )فارس( دوره ساسانی

 شکل 3ــ7ــ الف ــ پالن کاخ بیشاپور نزدیک 
کازرون)فارس( 

 شکل 3ــ7ــ ب ــ بیشاپور، منظره هوایی شهر )نیمه دوم سده سوم میالدی(
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گچبری و موزائیک از تزیینات مهم معماری دوره ساسانی است که با موضوعاتی از جمله 
تزیینات،  شیوه  این  است.  می شده  اجرا  انسانی  صحنه های  و  جانوران  پرندگان،  گیاهی،  طرح های 

پوشش مناسبی برای معماری خشن آجری یا قلوه سنگی بوده است )شکل 5  ــ7(.
هنرمندان ساسانی           و  آمد  پدید  از حجاری  و سبک جدیدی  دوره ساسانی همچنین شیوه  در 
نقش  برجسته های باشکوه و عظیمی بر روی صخره ها بوجود آوردند. بخش عمده این آثار در فارس 
یعنی مرکز اصلی ساسانی بوجود آمد و طرح آنها شامل صحنه های تشریفاتی، اعطای پُست )منصب(، 
پیروزی و غلبه بر دشمن، شکار و … بود )شکل 6  ــ7(. همه این نقش برجسته ها دارای ترکیب بندی 
کامالً حساب شده در چهار چوب مشخص و متقارن هستند که با نوعی گرایش به واقع گرایی، دارای 

ارزش تاریخی اند.
 شکل 5  ــ7ــ موزائیک کاری کف 

ایوان، بیشاپور، نیمه دوم سده سوم میالدی

 شکل 6  ــ7ــ نقش برجسته پیروزی شاپور بر والرین )امپراتور روم(، نقش رستم، دوره ساسانی

از نمونه های خاص پیکرتراشی ساسانی می توان به مجسمه شاپور اول با ابعادی سه برابر قامت 
انسان اشاره کرد که بر ستون سنگی طبیعی در ورودی غاری تراشیده شده است )شکل 7ــ7(.

مانوی،  تصویرسازی  سنت  در  می توان  را  ساسانی  دوره  نقاشی  نمودهای  بارزترین 
دیوارنگاری ها و روایت های نقل شده از آن دوره جستجو کرد. هنر تصویرسازی مانویان در کتاب 
دینی آنها به نام ارتنگ یا ارژنگ ظهور یافته است. تذهیب کاری های این کتاب شامل حاشیه های گل 
و بوته ای، طرح های هندسی و انتزاعی همراه با نقاشی هایی از پیکره های انسانی و پرندگان است که 

زمینه ساز سنت کتاب آرایی در دوره های بعد به ویژه دوران اسالمی می باشد )شکل 8   ــ7(.
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 شکل 8  ــ7ــ برگی از ارژنگ،تورفان)جنوب مغولستان(، هنر مانوی، سده سوم هجری

عصر  این  از  باقیمانده  دیوارنگاری های  در  می توان  را  ساسانی  نقاشی  دیگر  مهم  شاخص 
مانند کاخ تیسفون، پنج ِکنت1  سمرقند )شکل 9ــ7( و صحنه شکارگاهی شوش مشاهده کرد )شکل 
10ــ7(. افزون بر این ها روایات حاکی از آن است که در این عهد نمونه های منحصر به فردی از نقاشی 

در سالنامه ها وجود داشته که چهره فرمانروایان ساسانی را در آن به تصویر می کشیدند.

1ـ پنج ِکنت: )Pendjikent( مکان تاریخی اقوام ُسغدی در نزدیکی سمرقند )تاجیکستان( است.

 شکل 7ــ7ــ پیکره شاپور، تنگ چوگان، بیشاپور، سده سوم میالدی
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 شکل 9ــ7ــ پنج ِکنت، آسیای میانه)تاجیکستان(، ضیافت، سده 8  ــ7 میالدی، به تأثیر از هنر ساسانی

 شکل 10ــ7ــ صحنه شکارگاهی، شوش، نقاشی دیواری، سده 4 میالدی، دوره ساسانی

سنت نقاشی ساسانی همچنان پایدار ماند و الهام بخش هنرمندان دوران بعد از خود قرار گرفت که 
از این میان تأثیر بارز آن را می توان در دیوارنگاری های کاخ صفوی مشاهده کرد.

نقاط  در  نساجی  کارگاه های  و  توجهی داشت  قابل  پیشرفت  پارچه در زمان ساسانیان  تولید 
مختلفی چون بیشاپور، شوشتر و جندی شاپور1  دایر شد. 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 تقلید دیگر 

1ـ ُجندی شاپور: مهم ترین مرکز علمی )دانشگاهـ  کتابخانهـ  مرکز درمانی و …( دوره ساسانی در خوزستان )30 کیلومتری شرق شوش(
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ملل قرار می گرفت. امروزه بسیاری از این منسوجات به صورت پراکنده در موزه ها وجود دارد. این 
با تصاویر حیوانات، پرندگان خیالی و  بافته می شد و  یا پنج رنگ  پارچه ها بیشتر به صورت دو رنگ 
واقعی همراه با اشکال دایره و بیضی به شکل مرواریدی تزیین می شد )شکل 11ــ7(. جنس آنها از 
پشم، ابریشم، پنبه و کتان بوده و با عرض زیاد بافته می شدند. از دیگر بافته های این عهد می توان به قالی 

معروف به »بهارستان« یا »چهارفصل« در 
روایات  به  بنا  کرد.  اشاره  تیسفون  کاخ 
گالبتون،  ابریشم،  از  قالی  این  تاریخی 
تارهای زرین و سیمین به همراه جواهرات 

رنگارنگ بافته و تزیین شده بود.

 شکل 11ــ7ــ ب ــ پارچه سده 8 میالدی، حوزه ایران شرقی،  شکل 11ــ7ــ الف ــ پارچه با نقش خروس، سده 7ـ6 میالدی، دوره ساسانی
دوره ساسانی

سفـالگری در عهـد ساسانی پیشرفت چشمگیری نـداشت چـرا که توجه اصلی به 
ظروف فلزی زرین و سیمین بود. این هنر محدود به ساخت ظروفی می شد که برای رفع نیاز 
عهد  این  سفالگری  که  برمی آید  چنین  آمده  به دست  آثار  از  بود.  عادی  مردم  روزمرٔه 
ادامه دهنده سنت سفالگری در عهد اشکانی است. تزیینات این سفالینه ها متأثر از آثار فلزی 
و به شکل کنده کاری و قالب زنی با نقش های گیاهی، هندسی و گاه نوشتاری )به خط پهلوی( 
بوده اند. این ظروف به رنگ های آبی و سبز فیروزه ای لعاب کاری می شدند )شکل 12ــ7(.

تپه،  تورنگ  بیشاپور، کنگاور، سیراف،  این سفال های کشف شده،  مهم ترین مراکز 
تخت سلیمان، کرمان و دشت گرگان بوده است. برخالف سفال گری، شیشه سازی در عهد 
برخوردار  توجهی  قابل  مهارت  از  ساسانی  شیشه سازان  و  داشت  بسیاری  رونق  ساسانی 
بوده اند  استاد  با چرخ شیشه بری  تراش شیشه  و  تزئینات  از  استفاده  در  به ویژه  آنان  بودند. 

)شکل 13ــ7(.
 شکل 12ــ7ــ سفال ساسانی
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شکل 11ــ7ــ 
7ـ6  سده  خروس،  نقش  با  پارچه  الف( 

میالدی ـ دوره ساسانی
ایران  حوزه  میالدی،  سده  پارچه  ب( 

شرقی، دوره ساسانی

 شکل 14ــ7ــ ب ــ تنگ فلزی، سده 7ــ6 میالدی، دوره ساسانی شکل 14ــ7ــ الف ــ ظرف فلزی، سده 7ــ6 میالدی دوره ساسانی

 شکل 13ــ7ــ کاسه شیشه ای تراش خورده دورۀ ساسانی

فلزکاری دوره ساسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده  ساخت ظروف زرین و سیمین در 
بررسی  قابل  نظر شکل، شیوه و نقش  از  این ظروف  پیشرفت زیادی در آن صورت گرفته است.  و 
است. شیوه اجرایی این آثار شامل چکش کاری1 ، ریخته گری2 ، طالکوب3  و آستردادن ظروف نقره با 
ورق طالیی است )شکل 14ــ7 الف و ب(. از دیگر آثار مهم فلزی در این عهد، سکه ها هستند که با 

1ـ چکش کاری: روش شکل دادن ظروف با ضربه زدن به وسیلٔه چکش بر ورقه های فلزی را چکش کاری می نامند.

2ـ ریخته گری: روش ساخت ظروف با استفاده از ذوب کردن فلزات و ریختن آن در قالب را ریخته گری می گویند.
3ـ طالکوب: کوبیدن ورق یا مفتول طال و نقره بر روی بدنه های فلزی از جنس دیگر را طالکوب می گویند. 
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مهارت فنی و هنری باالیی تولید می شدند. بر یک روی این سکه ها نقش هایی از پادشاهان ساسانی و بر 
روی دیگر، تصویری از بناهای مقدس همراه با عبارتی به خط پهلوی ضرب می شد. ظرافت، دقت و 
برجستگی جزئیات در این آثار به حدی است که باستان شناسان آن را یکی از معتبرترین اسناد شناخت 

هنر ساسانی می دانند )شکل 15ــ7(.
آنچه امروزه به عنوان موسیقی ملی ایران شناخته می شود ریشه در هنر دوره ساسانی دارد. 
باربُد و  به ویژه در عهد خسروپرویز موسیقی دانان بزرگی حضور داشتند که از این بین  در این دوره 
نَـکیسا به دلیل انتساب اختراع دستگاه های موسیقی ایرانی به آنان، از شهرت بیشتری برخوردارند. 
آنان موسیقی ایرانی را در قالب هفت نوای خسروانی1 ، سی لحن2  و 360 دستان3  یا آهنگ که براساس 

ایام هفته، ماه و روزهای سال تنظیم شده بود؛ ترتیب دادند.
سازهای شناخته شده دوره ساسانی شامل ُعود، ُرباب، َچنگ، سازهای زهی دیگر و چند ساز 
کوچک ضربی بوده است. سنت موسیقی ایرانی توانست به شکل سینه به سینه به دوره های بعد منتقل 
شود. قدیمی ترین سروده بازمانده از روزگاران قدیم، بخشی از َاِوستا4  به نام »گات ها«5  است که از نظر 

شعری و موسیقایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
نمایش نیز ریشه در آیین ها، جشن ها، اساطیر و گونه های ادبی دارد. مراسم تشریفاتی در دوره 
ساسانی داللت بر وجود نمایش های متفاوتی دارد که همراه با اجرای سرودهای مذهبی، در جشن ها 
اجرا می شده است. آثار بسیاری از این دوره در قالب نمایش های سنتی تا عصر حاضر برجای مانده 
ُخرده  و  آتش افروزی  سیاوش،  سوگ  َقّوالی6 ،  ستایش،  آیین های  به  می توان  میان  این  از  که  است 

نمایش ها اشاره کرد.
همچنین ادبیات ساسانی در کنار آثار دینی و مذهبی رشد کرد. بسیاری از ساختارهای ادبی 
ساسانی با وجود اوضاع اجتماعی و آسیب های دوران همچنان به یادگار مانده است. از نمونه های 
شاخص این عهد می توان به اوستا و یادگار زریران اشاره کرد که گویای افکار فلسفی، دینی و شیوه 

نگرش مردمان در این عهدند.
در انتهای این عصر، عواملی نظیر تسلط موبدان بر تمامی امور زندگی مردم و نارضایتی آنان 
از این امر، شورش های داخلی و کشتار مانویان و مزدکیان روبه گسترش یافت. اختالفات درباری و 
خاندان سلطنتی، وجود شعارهای رهایی بخش، برابری و عدالت بین مردم و همچنین تضعیف قدرت 

نظامی به دلیل مقاومت های طوالنی در برابر دشمنان خارجی موجب سقوط ساسانیان شد.

2،1، 3ـ از نواهای موسیقی ایرانی هستند.
4ـ اوستا: کتاب مقدس زرتشتیان است. 

5ـ گات ها: سرودهای مذهبی موجود در کتاب اوستا هستند.
6ـ قّوالی: آوازها و سرودهایی که در ستودن بزرگان و پیشوایان می خوانند. 

 شکل 15ــ7ــ سکه طالیی، دوره 
ساسانی، سده هفتم میالدی
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سده سوم میالدی تا هفتم میالدی 
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موزاییک کاری(  نقاشی،  گچ بری،  )حجاری،  معماری  تزیینات  گنبدسازی،  شهرسازی،  و  معماری  هنرها: 
پیکره سازی، نقاشی و کتاب آرایی، فلزکاری، ضرب سکه، جواهرسازی، سفالگری، شیشه گری، پوشاک، نساجی 

و بافندگی

مناطق: فیروزآباد، بیشاپور، تیسفون، کیش، جندی شاپور، شوشتر 

1ــ اساس فکری حکومت ساسانی بر چه چیز استوار بود و ظهور آن چگونه 
میسر شد؟

2ــ ویژگی های کلی و ماهیت هنر ساسانی را بیان کنید.
3ــ ویژگی آثار معماری در عصر ساسانی چه بود و در این حوزه به چه ابداعاتی 

نائل آمدند؟
4ــ ویژگی حجاری های عصر ساسانی را بیان کنید.

5ــ بارزترین نمودهای نقاشی عصر ساسانی کدامند و چه تأثیری بر دوران بعد 
از خود گذاشتند؟

6ــ ویژگی پارچه های عصر ساسانی را بیان کنید.
7ــ سفالگری در عصر ساسانی از چه موقعیتی برخوردار بود؟ چرا؟

8 ــ علت اهمیت سکه های عصر ساسانی را بیان کنید.
9ــ معروف ترین موسیقیدانان عصر ساسانی چه کسانی بودند و علت شهرت 

آنها در چیست؟
10ــ شکل گیری قالب های موسیقی ایرانی در عصر ساسانی را توضیح دهید. 
چه  به  و  بوده  برخوردار  جایگاهی  چه  از  ساسانی  عصر  در  نمایش  11ــ 

شکل هایی اجرا می شده است؟
12ــ عامل رشد ادبیات در عصر ساسانی چه بود؟ نمودهای شاخص ادبی این 

عصر را نام ببرید.

پرسش

گاه نگار درس هفتم
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13ــ هریک از عبارات زیر را به گزینٔه مربوط به خود وصل کنید.

سفالگری ساختمانی با چهار ورودی و چهار طاقی و گنبد  

شاپور اول  منقوش به خط پهلوی و دارای لعاب به رنگ های  
آبی و سبز فیروزه ای است. 

آتشکده  گچ بری و موزاییک کاری  

ظروف زرین و سیمین  نمونٔه خاص پیکرتراشی ساسانی  

تزیینات معماری ساسانی ایـن آثـار بـه صورت چکش کـاری و طالکـوب  
ساخته می شده اند.                                                                                    

14ــ فرش معروف در دورهٔ ساسانی …………… نام داشت. 
الف( بهارستان         ب( چهارفصل  

د( مورد الف و ب  ج( لچک ترنج    
1٥ــ دالیل سقوط دولت ساسانی را بیان کنید.


