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 کلیات:

 مشـخص فرھنـگ گرآمده کـه نشـان دستبه ایران غرب در آثار تعدادی نوسنگی، دوران معماری ھای اجتماعاتنمونه از -

 غـرب در» غار شنیدار«آمده از  دستبه است. آثار معروف »بردوسیان فرھنگ«به  که است ھای زاگرسکوه در دوره این

  .است داشته ادامه پیش سال ھزار 20 تا دھد کهمی نشان را لسا ھزار 38 به نزدیک قدمتی دوره این در ایران

باشـد كـه بـا سـال قبـل مي 12000و میـرمالس در لرسـتان، مربـوط بـه حـدوداً  ھاي مكشوفه از غارھـاي دوشـهقاشين -

دست آمده از عھد نوسنگي ھاي ديواري بهترين نقاشيي انتزاعي، از قديميھاي شكار حیوانات به شیوهنمايش صحنه

 ايران است. 

 دست آمد. هنوسنگي ب يدر تل باكون فارس آثار نگارگري عھد باستان ايران مربوط به دوره -

ی لرستان و دیگـر منطقه در توانمی را داشته وجود نیز م.پ ی ھشتمھزاره از قبل شاید که گریسفال ھاینمونه اولین -

 رآمدند. د منقوش شکل به زمانی مدت از که پس ھستند سازدست ھمگی ھاسفالینه دید. این ھای زاگرسمناطق کوه

 بـه شـده منقـوش نخـودی، و زرد قرمـز ھای رنگ به سفالگری نوع ترین مشخص ، سنگ و مس عصر به معروف دوره در -

 رسـد مـی نظر به رو این از .شوند می ھستند، دیده ھاشورزنی شیوه به بیشتر که ھندسی ھای طرح با و سیاه رنگ

 ھندسـی و جـانوری نقـوش از اسـتفاده بـا که گردد بازمی م.پ پنجم ھزاره حدود به ایران در منقوش سفالگری پیشینه

 .اند شده نقاشی

 سـیلک، تپـه منـاطق در م.پ چھـارم یھـزاره از حدود متقارن، کامالً  ھایسفالینه و ساخت گریسفال چرخ از استفاده  -

 دارھای پایـهالـهپی و جام گشاد،دھان ظروف کاسه، شامل سفالی اشیاء آغاز شد. این … و شوش تل باکون، حصار، تپه

 و جـانوری ھندسـی، ھـای نقـش و تیـره ای قھـوه یـا سیاه رنگ با که است نخودی زرد یا کرم معموالً  آنھا رنگھستند. 

 اند. شده پردازی نقش تلفیقی،

 و مـواد ی سـاخت،شـیوه دارای اغلـب امـا انـدمتفاوت دیگریـک با ایران فالت مختلف مناطق در ھاسفالینه تزئین و شکل -

  .ھستند مشترکی یصخصا

آمیـز بـه شده، حیواناتی نظیر قوچ، بـز، گـوزن و برخـی پرنـدگان در حالـت سـاده و بعضـاً اغراق ھای یافتبر روی سفالینه -

کند و به عالمت و نشـانه تبـدیل گر به دنبال زبان ھمگانی است. او ھمه چیز را ساده میاند. ھنرمند سفالتصویر درآمده

 سازد.می

ی روشن سفال است و به صورتی تخـت ای و گاه رنگ اخرایی بر روی زمینهھا اغلب تک رنگِ سیاه یا قھوهنقوش سفال  -

 گر نقاش نیست. اگر چه مصـالح،گرایانه مورد توجه سفالحجم، عمق و دیگر عوامل واقع شود. بافت،و دو بعدی اجرا می

ی زنـدگی و اھـداف سـازندگان ھایی را دربارهتواند آگاھییھای باستانی ھر یک مھای سفالرنگ و دیگر ویژگیاندازه، 

 ھاست.ی نقاشی روی آنھای مذکور به واسطهھای ھنری سفالترین ارزشھا در اختیار ما قرار دھد ولی مھمآن

اي هطور معمول بـا رنـگ قھـودست آمده كه بهرنگ از مناطق غربي ايران بهھاي منقوش تكي دوم ق.م سفالینهدر ھزاره -

 گذارد. ي ھندسي را به نمايش ميھاي پیچیدهاي جالب از طرحي زرد نخودي نقاشي شده و مجموعهتیره بر زمینه

دار مربـوط بـه عصـر سـوم آھـن ی نوسنگی و سـاخت آثـار فلـزی و عـاجی نقـشساز مربوط به دورهساخت سفال دست -

 است.

ھـا، ی آنسـت آمـده کـه قرمـز رنـگ بـوده و مشخصـه، تعـدادی سـفال بـه د»سـنگ چخمـاق«ی ھـای منطقـهدر حفاری -

تـوان بـه دو اثـر بسـیار ھای ایـن تپـه، مـیاز زیباترین سفال .ھای گود استھای ساده و ھندسی قرمز، روی کاسهنقش

ای شکل با نقوش ابتدایی طرح سبدی بـه رنـگ ارزنده اشاره کرد که شامل ماکت سفالی یک خانه و یک عدد ظرف کوزه

 .ی قرمز استمینهسیاه روی ز
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 شھر سوخته:

 مھمتـرین ایـن شـھر کـه رسد می نظر به چنین م،.پ سوم ھزاره حدود در تاریخی با سوخته شھر ھای یافته اساس بر -

 .است رفته می شمار به ایران شرق در سازی مفرغ صنعت مرکز

 می پوشیده آھکی مواد و گل از یاندود با آنھا دیوار سطح که شده ساخته پلکانی صورت ھایی به خانه منطقه این در  -

    .است شده

 است.  داشته وجود آبرسانی برای ھا این خانه در سفالینی بزرگ ھای لوله -

 .است زمان این در جراحی عمل داللتی بر منطقه، این در ای جمجمه کشف -

 جیرفت و شھداد:

یالمـي مقـدم كشـف عاي نشـانه ھاي آجـري بـه خـطي جیرفت كرمـان، كتیبـهشناسي در محوطهھاي باستاندر كاوش -

 ي پنجم قبل از میالد است. نشانه متعلق به ھزارهشده است. اين خط

شـھداد، تپـه یحیـی و تمـدن دشـت لـوت)  ی سوم قبل از میالد، تمدنی پر رونق در جنوب شرقی ایران (کرمـان،در ھزاره -

ھای بلخ جنوبی یا شمال افغانسـتان و اش با محدودهتر و تبادالت فرھنگی و ھنریرودان کمپدید آمد که ارتباطش با میان

 تر است. شمال شرق فالت ایران، بیش

ھـای ای، کـاربرد متنـوع سـنگ صـابون و مقبـرهخطـوط تصـویری و نشـانهھـای قرمـز رنـگ، این منطقه، با وجـود سـفالینه -

 انگیز در کنار ھم شناخته شده است. شگفت

با نقـش فـردی نشسـته بـر تخـت بـا منـاظر پیرامـون » پرچم مسی شھداد«دوران ترین اثر به دست آمده از این برجسته -

 باشد. می

حک شده کـه » ی باراندرخواست آب از الھه«ی ایرانی است و بر روی آن نقش این درفش، اولین پرچم شناسایی شده -

 ی شھداد کرمان است.مربوط به منطقه

 عیالم:

ي باسـتاني آيـد از تپـهي خط میخـي بـه حسـاب ميام يا عالئمي بود و پايهالواح خط عیالمي مقدم كه به صورت ايدئوگر -

 ي باستاني ايران است.گر ارتباط فرھنگي ھنري اين دو ناحیهدست آمد كه نشانسیلك كاشان و شوش خوزستان به

 «بـه  مموسـو  تصـویری سـومر، خطـی و لوت دشت ھای تمدن تصویری در خطوط نخستین پیدایش موازات به ایالمیان  -

 آوردند. وجود به ،» مقدم عیالمی «یا » آغازین عیالمی

 است. » ناپیرآسو«ی مفرغین یالم، پیکرهعی ترین آثار فلزی شناخته شدهمھم -

اسـت کـه بخشـی از تزئینـات آن را آجرھـای » چغازنبیل«المی معبد یا زیگورات عیی ترین اثر معماری به جا ماندهشاخص -

ق.م است و اين بنا در نزديكـي شـھر شـوش در اسـتان خوزسـتان  1250قدمت تقريبي این بنا  دھند.لعابدار تشکیل می

شـوش از  گال) براي اينشوشیناك خداي شھر شوش سـاخته شـده اسـت. شـھرشكنوني توسط اونتاش ناپیرشا (اونتا

ھـاي مختلـف مـورد توجـه ھاي مختلف به عنوان پايتخت و مركز قدرت دولتترين شھرھاي جھان است كه در دورهقديمي

 .است یافته شھرت جھان شھرھای مادر قرار داشته است و به

  ای است.ای لعابی و شیشهالمی مھرھای استوانهعیاز دیگر آثار ھنری  -

با رنگ نخودي و تصـاوير رديفـي پرنـدگان » كفتري«ھاي موسوم به توان به سفالینهم ميھاي عیالھاي سفالینهاز نمونه -

 دست آمده است.ھاي ھلیان بهاشاره كرد كه از تپه

ھای بندیتقسـیم بـا کـه ھسـتند چھارخانـه و لـوزی مثلـث، شکسـته، خطـوط شـامل ی سفالینه ھای عیالمیھانقش -

 عقرب، مار، موجودات چون انواع نقش ظروف، از تعدادی در ھندسی، نقش رب افزون اند.شده جدا ھم از عرضی و طولی
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 … و پـرواز حـال در پرندگان ھای معماری،سازه انسان، طبیعی، گاو، مناظر عقاب، ای،افسانه و دارشاخ حیوانات ماھی،

 شوند. می دیده

 تمـدن ایـن ھنـری دسـتاوردھای دیگر از شده خطی خالصه نقوش و پرکار تصاویر ای، استوانه شکل با ُمھرھای عیالمی -

 است.

 مارلیک:

 مارلیک است.  سازی در تپهگری و پیکرهگری عصر اول آھن، نوعی تلفیق سفالی مشخص سفالنمونه -

 اند. ی مارلیک مصنوعات ساخته شده از طال و نقره به دست آمدهاز منطقه -

رھای مارلیک (کـه عمـدتاً آرامگـاه سـالطین و بزرگـان ایـن منطقـه اند. در قباز دل قبرھا کشف شده» مارلیک«تر آثار بیش -

 بوده است) آثاری از جنس مفرغ، طال، نقره و سفال کشف شده است. 

 دھند. ھای کوچک انسانی و جانوری تشکیل میھا و تندیسھا، پیالهی این آثار را جامعمده -

 . استای ات چھارحلقهھایی طالیی و تزئینی مارلیک شامل مھرهزیورآالت کشف شده -

 از آثار منحصر به فرد این تپه است.» دارگاو کوھان« -

 سیلک:

گشـاد ھای منحصر به فردی از تکامل ظروف منقاردار، دھانی تپه سیلک کاشان نمونهی عصر دوم آھن در منطقهدر دوره -

ھـایی ھندسـی بـه رنـگ قرمـز در طرحجـانوری و  بلند تولید شده است. این ظروف سفالین منقاری ھمراه با شکلو پایه

  شوند.ی کرم تزئین میزمینه

ھـا و ھـا، كوزهي ريتونتـر بـه واسـطهي ششم قبل از مـیالد، بیشي باستاني سیلك كاشان، مربوط به ھزارهشھرت تپه -

 دست آمده است. ظروف سفالین رنگین و منقوشي است كه از اين ناحیه به

ھـا دفـن ھا ظروف، اسلحه و جواھرات مفرغین ھمراه با جنازهایی ھستیم که در آنشاھد قبرھ» سیلک«ھای در حفاری -

 اند. شده

رنگـین و منقـوش اسـت. تزئینـات ایـن ظـروف یـا » سفالین«ھا و دیگر ظروف ی کوزهتر به واسطهسیلک بیش شھرت تپه -

ھندسی در این ظروف بسـیار بـدیع  ھندسی، یا نقش جانوران تلفیقی یا تلفیقی از ھر دو است. ترکیب نقوش جانوری و

 و زیباست.

 حسنلو:

 عنـوان بـه کـه کـرد ارومیه اشـاره دریاچه غربی جنوب در حسنلو تپه به توان می خاکستری سفال دارای مناطق دیگر از -

 .است شده معرفی ایران غربی شمال فرھنگ شاخص نمونه

 ورودی آن کـه گردیـده مشـخص شـده محصـور اطحیـ با اصلی ساختمان چھار از ای مجموعه تپه، جنوب غربی بخش در -

 .است دار ستون

 معمـاری جملـه از خـود از بعـد دوران دار تاالرھـای سـتون و راھروھـا پیشـگامان از دار سـتون ھـای سـاختمان ایـن  -

 ھستند. ھخامنشیان

 از یریگونـه تأثیرپـذھیچ بـدون و مسـتقل ھنـری یشـیوه و سـبک دارای ی حسنلومنطقه در شده کشف اشیاء یھمه -

  .است ھمجوار ھایتمدن

 زیویه:

ي زيويـه در سـقز توان در آثار طاليي بر جاي مانده از ناحیـهق.م را مي 1000تا  800ي سوم آھن يعني ترين آثار دورهمھم -

 كردستان مشاھده نمود. 
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بـا  دژی کـه کنـد مـی مشـخص بلنـد و مستحکم دیوارھای با ای تپه فراز بر حکومتی بنایی وجود را منطقه زیویه موقعیت -

 است بوده سنگی پلکان

 دیگـر و انسـانی بالـدار پیکـره ای، افسـانه تـزیین حیوانـات با طالیی سپر شده، حکاکی عاجی منطقه آثار این بارز آثار از -

 است.  طالیی اشیاء

 لرستان:

ــار نقاشــي درون غارھــا (ديوارنگارهقــديمي - ھومیــان، میــرمالس و ي لرســتان در غارھــاي دوشــه، ھــا)، از منطقــهترين آث

 دست آمده است. كوھدشت مربوط به ده ھزار سال قبل به

ي زنـدگي اكثـراً شـامل وسـايل روزمـره» لرسـتان«ھا ھستند. آثار مفرغي ترين آثار كشف شده در لرستان مفرغینهمھم -

ردي و تزئینـي ترين اشـیاء كشـف شـده نـوعي اشـیاء كـاربمھم ي اسب، ظروف، آالت جنگي و غیره.ھستند، مثل دھنه

 براي اسب است. 

ھای مکشـوف در لرسـتان مقـدار اند. از مقبرهمرتبط» ھااسب«به نحوی با » لرستان«ی اکثر آثار به دست آمده از منطقه -

ھاسـت کـه برخـی بـه صـورت بھا کشـف شـده اسـت کـه حیوانـات موضـوع اصـلی آنی زیبا و گرانبسیار زیادی مفرغینه

 اند.ھای انسانی تصویر شدهبا ویژگی ای و گاھیموجودات افسانه

 

 سواالت کنکور:
ھای معمـاری عصـر خـویش ی باسـتانی، شـکل ظـروف نگھـداری مـواد غـذایی، یـادآور سـازهدر کدام منطقه) 94خارج از کشور 

 شود؟محسوب می
 ) تپه قبرستان قزوین2  ی سیستان) شھر سوخته1
 ی خوزستانتپه) ھفت4  ) سنگ چخماق شاھرود3

 گردد؟ي جیرفت به كدام عصر باز ميقدمت آثار پیشاتاريخي به جاي مانده از منطقه) 93اسری سر
 ) مس و سنگ قديم2  ) مس و سنگ جديد1
 ) شھرنشیني جديد و معماري خشتي4 ھاي باستاني) روستانشیني و تپه3

 آيند؟شمار مي ي ھنر كدام تپه باستاني به، شاخصه»كبوتري«ھاي موسوم به سفالینه )92سراسری 
 ) ملیان4 ) ھلیان3 ) خوروين2 ) گیان1

 ي باستاني كشف شده است؟الواح عیالمي در كدام منطقه )90سراسری 
 ) زيويه4 ي گیان) تپه3 ) شھر سوخته2 ي سیلك) تپه1

 شف شده است؟ي نوسنگي در ايران در كدام غارھا كھاي ديواري متعلق به دورهاولین نقاشي )89سراسری 
 ) میرمالس4 ) كمربند3 ) ھوتو2 ) تمتمه1

 ھاي بدست آمده، نشانگر نوعي رابطه میان سیلك و شوش است؟كدام نمونه )81سراسری 
 ) نقوش برجسته4 ) مھرھا3 ) ظروف سفالي2 ھا) تنديس1

ي نوسـنگي كـه در حـوالي شـیراز پیـدا شـده اسـت، مربـوط بـه كـدام ھاي نگـارگري ايـران در دورهنخستین طرح )81سراسری 
 منطقه مي باشد؟

 ) تپه حصار4 ) تورنگ تپه3 باكون) تل2 یانگ) تپه 1
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