
 هنر در ایران 

 هنرهای ثروتمندترین از یکی ایران
 رشته های و داراست را جهان تاریخی
 نقاشی، معماری، جمله از بسیاری

 خوشنویسی، سفالگری، بافندگی،
 .می  شود شامل را تراشی سنگ و فلزکاری

 به را فرهنگ ها از بسیاری ایران، فالت
 ویژگی های آنها همه و است دیده خود

 و هنر مختلف سبک های به متمایزی
 گرچه .اند کرده اضافه ایرانی معماری

 اما هستند شده شناخته قدیم تمدن های
 هنری اهمیت که تاریخی آثار اولین
 و سویا از ای العاده فوق سرامیک دارند،

 پیش سال 3500 به که است پرسپولیس
 .می  گردد باز



 هنر در ایران

 ایران چهارم هزاره هنرهای عمده بخش
 قرار النهرین بین تاثیر تحت شدت به

 در که ایالم، سوم هزاره هنر .است داشته
 به همچنین می  شود، یافت سوسا و سیلک

 این و می  کند نگاه النهرین بین سبک های
 در اورارتو و ایالم مشهور هنرهای در روند

 .دارد ادامه نیز دوم هزاره



 دورۀ نخست هنری ایران

 :مسیح از قبل 350- 550 هخامنشی
  هنرها سایر و معماری در ارزشمندی کارهای

 فرمانروایی شد ایجاد هخامنشی دوران در
 اسکندر توسط ایران اشغال از بعد هخامنشیان

 .شد منقرض مقدونی
  از قبل 91- 312) ها پارتیان , سلوکیان

 :(مسیح
  تأسیس را سلوکیان پادشاهی سلجوقه اولین
  دوم فرهاد , سلوکیان شکست از بعد کرده

 را پارتیان امپراطوری (میالد از قبل 129)
  میالدی 224 تا سلسله این و کرد تأسیس

 .داشت وجود
 : میالدی 224 - 642 ساسانیان

  عصر این از گوناگون و ارزشمند آثار بسیاری
 جایگاه ایران هنر تاریخ در که مانده جای به

  ساسانی پادشاه آخرین انقراض .دارد بخصوصی
  این پایان عربها هجوم توسط (سوم یزدگرد)

 .بود ایران برای جدیدی تاریخ آغاز و عصر

 



دورۀ دوم هنری ایران  
     

 :(میالدی 651 -1000) آغازین اسالم
 قابل اسالم عصر های سال در هنر داستان

 های دوره سایر از پس .باشد می توجه
 خود اوج نقطه به اسالمی هنر , تاریخی

 :رسید
 : از عبارتند ها سال این

 میالدی 1000 - 1157 سلجوقیان عصر
 1370 - 1502 ها مغول عصر
 1491- 1772 صفویان عصر

 میالدی 1772 سال از جدید دوره و
 تاکنون

 



 صنایع دستی

 متنوعی دستی صنایع دارای ایران اساسا
 هر مردم اما است، روستا و شهر هر در

 یک ساخت در مهارت یک دارای منطقه
 و بوده دستی صنایع از نوع دو یا

  به مختلف کشورهای از که توریست هایی
 کاالهای مختلف انواع می  آیند، ایران
 که می  کنند پیدا را ایرانی ساز دست

 .است دلپذیر و جالب بسیار برایشان



 موزه هنرهای اسالمی
 باستان موزه شامل که ایران ملی موزه

 باشکوه مجموعه با همراه است، شناسی
 هنر از جذاب ای مجموعه اسالمی، موزه

 سال هزار 7 حدود از پیش که را ایرانی
 جهان مردمان به را اند شده ساخته پیش
 فوق نمایش یک ابگیه موزه .می  دهد ارائه

 یک در سرامیک و شیشه ظریف از العاده
 بیستم قرن اوایل در زیبا ساختمان
 .می  باشد



 پازیریک

  .است بافی قالی هنر خاستگاه ایران کشور
  فرش ترین قدیمی- پازیریک فرش کشف
  شباهت و سیبری های کوه در -شده کشف
  تخت های ستون های نقش به آن های نقش

 نتیجه این به محققان شد باعث جمشید
 بسیار قدمتی ایران، در هنر این که برسند

 .دارد

 

  شده یافته که ایرانی قالی ٔ  نمونه قدیمی ترین
  که هخامنشی اصیل نقوش با است قالیچه ای

 در سکایی فرمانروایان از یکی ٔ  یخ زده گور در
  مغولستان کیلومتری 80 در پازیریک ٔ  دره

 نامیده پازیریک قالی و شده پیدا بیرونی
 از را قالی این پژوهشگران .می شود

  .می دانند مادها یا و پارت ها دست بافت های
 استفاده مورد و معروف دیرباز از ایرانی قالی
  سیرت کتاب در یونانی تاریخ نگار گزنفون .بوده

  این که برای ایرانیان» :می نویسد کوروش
  خود بستر زیر قالیچه باشد نرم بسترشان

 .می گسترند



 موزه فرش

  سراسر در مشهور نیز فرش موزه های
 و کرده حمایت فارسی بافی قالی از جهان

 در که جدید و زیبا فرش های نمایش با
 و اصفهان تبریز، قم، کرمان، کارگاه های

 ایرانی هنرهای از اند شده بافته کاشان
 مینیاتوری هنر همچنین .می  کنند یاد

 است دیگر هنر دو خوشنویسی و ایرانی
 و برترند مردم ازسایر ایرانیان آنها در که

 عباسی رضا موزه در آنها از نمونه هایی
 انتخاب یک فقط موزه ها .می  شود دیده

 و ای افسانه مجموعه های از کوچک
 در آنها بیشتر که هستند ایران هنری
 .می  گیرند قرار بازدید مورد تهران



 هنر قالی بافی
  .دارد آنها غریزی احساسات و مردم رسوم و آداب و فرهنگ در ریشه ایران در بافی قالی هنر

 باغ های به شبیه فرش هایی و می  کند ترکیب رنگ زیادی تعداد با را زیبا الگوهای بافندگان
 .می  سازند هستند، انگیز حیرت جانوران و گیاهان از پر که ایرانی



 رنگ و طرح فرش 

 فرش ها این در شده استفاده رنگ های
 و گرم رنگ های با گل هایی از معموال
 از غنی و می  شوند ساخته طبیعی

 .هستند زرد و آبی قرمز، مانند رنگ هایی
  مورد پشم های اغلب در موجود پروتئین
 و نرم باعث فرش ها این در استفاده
 فرش بافت رسیدن نظر به لطیف تر
 شده، ساخته فرش نوع به بسته .می  شوند

 .است متفاوت آنها طرح های و الگوها
 گلیم، و گبه مانند ها، فرش از بعضی
 نیز گره ها تعداد و بافت در تغییرات دارای

 .هستند



 نقاشی و مینیاتور

 لرستان استان در مینیاتور و نقاشی هنر
 و حیوانات تصاویر نمایش ایران

 نمایش خوبی به را شکار صحنه های
 فارس استان مانند آنها از بعضی .می  دهد

 .دارند قدمت سال 5000 حداقل سیلک و
 طول در ایران در نقاشی که می  شود تصور

 رسیده خود اوج به بسیاری دوره های
 استادان که است زمانی این و است

 یک بهزاد، الدین کمال مانند برجسته
 ایران هنر دنیای به را نقاشی جدید سبک

 کردند معرفی



 هنر نقاشی در ایران
 بهزاد، الدین کمال مانند برجسته استادان

 هنر دنیای به را نقاشی جدید سبک یک
 دوره نقاشی های .کردند معرفی ایران
 و اروپایی تأثیرات از ترکیبی قاجار

 دوران در نقاشی و مینیاتوری مدارس
 کمال مانند شخصی .که است صفوی
 خود هنر با را ایران در اروپا نفوذ الملک،

 تاثیرپذیری این .داد قرار تأثیر تحت
 و یافت ادامه نیز قاجار دوران در اروپاییان

  ظاهر "ها خانه قهوه نقاشی" زمان آن در
 مذهبی لحاظ به غالبا سبک این آثار .شد

 مانند ای شیعه حماسه های از صحنه هایی
 .می  دهند نشان را سرامیک و گلدان



 نگارگری
 در می توان را ایران تصویری هنر نمونه های ترین ارزنده و مشهورترین
 می نگارگری  تصویرها از گروه این به که کرد مشاهده خطی نسخه های

 نزدیک، ها منظره .ندارند واقعی عالم با شباهتی ها، نقش نگارگری، در .گویند
 و شودمی کشیده آن باالی قسمت در دور مناظر و نقاشی پایین قسمت در

 نیستند رخ تمام هاچهره از یکهیچ



 موسیقی ایرانی

 از پیش سال هزاران از ایرانی موسیقی
 سینه به سینه امروز به تا مسیح میالد

 آن و داشته جریان ایران مردم میان در
 ترقابل فهم و ساده تر دل نشین تر، چه

 بخش .است دسترس در امروز بوده است
 افغانستان، میانه، آسیای از بزرگی

 ارمنستان، آذربایجان، جمهوری پاکستان،
 تأثیر موسیقی این از یونان و ترکیه

 و باربد .استگذاشته تأثیر آن بر گرفته،
 ایران در موسیقی نوازندگان ازز نکیسا

 .هستند باستان



 موسیقی ایرانی

 ایران، شده ثبت بسیار دوره های طی در
  با همراه فرد، به منحصر و متمایز موسیقی
  آنها از نمونه چند که موسیقی، متعدد ابزارهای

 یا و ایران در موسیقی آالت نمونه های اولین
 .شد ایجاد بودند، جهان از بخش هایی در حتی
 و سوزا در ایران در نوازندگان به ارجاعات اولین
  .می  شود یافت میالد از قبل سوم هزاره در ایالم

  در که موزاییک ها و مجسمه ها سازی، برجسته
 قرار ساخت مورد دور بسیار زمان های
  و جنب پر موسیقی فرهنگ یک اند، می  گرفته

 .می  دهند نشان را جوش
 در خود معاصر شکل به ایرانی سنتی موسیقی

 زمان آن در که است، شده آغاز ناصری دوره
 باز را "دستی صنایع خانه" تا دادند دستور
 برای معروف هنرمندان تمام آنجا در و کرده

 .بیایند هم گرد خود هنر تمرین و ابزار طراحی

 



 معماری

 هزاره حدود به ایران معماری سابقه 
 تا هنر، این .می رسد میالد از قبل هفتم
 ویژه به گوناگون، های دلیل به کنون
 تکامل و توسعه مذهبی، های دلیل

 دارای ایران معماری .یافته است
 با مقایسه در که است هاییویژگی

 ارزشی از جهان دیگر کشورهای معماری
 مانند هاییویژگی است؛ برخوردار ویژه

 ریاضی، دقیق محاسبات مناسب، طراحی
 ساختمان، در علمی و فنی مسایل رعایت
 و بلند هایستون رفیع، هایایوان

  در هریک که گوناگون های تزیین باالخره
  ایران معماری شکوه معرف سادگی عین
 .است



 هنر معماری

 در که است ویژگی هایی دارای ایران معماری
  از جهان دیگر کشورهای معماری با مقایسه
  ویژگی هایی .است برخوردار ویژه هایی ارزش
  انواع دقیق، محاسبات مناسب، طراحی چون
 و فنی مسائل رعایت پوشش، درست فرم سازه،
  ستونهای رفیع، ایوانهای ساختمان، در علمی
  در هریک که گوناگون تزئینات باالخره و بلند
 .است ایران معماری شکوه معرف سادگی عین

  قبل هفتم هزاره حدود به ایران معماری سابقه
 همچنین ایرانی معماری .می رسد میالد از

  ها زمینه بعضی در فرد به منحصر هایی ویژگی
  به جدید هایی دستاورد معرفی باعث که دارد

 :جمله از.شد معماری دنیای
  گنبدخانه، ایوان، مانند خاص های سازی فضا

 ..و ایرانی حیاط
  و دو های قوس انواع مانند پیشرفته های سازه
 ... و سازی گوشه انواع گنبد، انواع مرکزی، سه

 



 سفال گری
 سفال شده ساخته ظرف این به و است گل با ظرف ساختن گری سُفال 

 امروزه .است رس خاک گری، سفال صنعت در خاک مرغوب ترین .می گویند
 رضای شه یزد، میبد همدان، اللجین گناباد، در جمله از ایران نقاط اکثر در

 و مازندران جویبار بلوچستان، و سیستان کلپورگان آذربایجان، زنوز اصفهان،
 می شود تهیه سفالی هایظرف گیالن سیاهکل



 خوشنویسی

 تمام در تقریبی طور به نویسی خوش
 مشرق در اما می خورد چشم به فرهنگ ها

 و اسالمی سرزمین های در به ویژه و زمین
 دیداری هنرهای صدر در ایران
 آن از بیش و اسالمی نویسی خوش .است

 است تعادلی ایرانی نویسی خوش
 عنصرهای و اجزا تمامی میان حیرت انگیز

 .آن  دهنده تشکیل
 از بودن مصرف مورد و مفید میان تعادل

 یابندگی شکل تغییر و پویایی و سو یک
 و قالب میان تعادل دیگر؛ سوی از آن

 تمام مالیمت و آراستگی با که محتوا
 معانی برای را مناسب شکل می تواند
 آورد فراهم مختلف

 



 خاتم کاری

 چند از است ترکیبی خاتم
 تعداد با منظم ضلعی های

 با که متفاوت های ضلع
  گوناگون اولیه مواد از استفاده

 تشکیل مختلف رنگ های در
 هفت، شش، پنج، .می شود

 .است ضلعی ده یا و هشت
 استخوان، انواع چوب، انواع

 از صدف نیز و فلزها از بعضی
 هنر اصلی اولیه مواد
  خاستگاه .هستند کاریخاتم
 درستی به کاریخاتم هنر

 درباره چه آن و نیست معلوم
 افسانه با شودمی گفته آن

 .است همراه



 میناکاری

 سال هزار پنج حدود میناکاری هنر سابقه
 مس روی بر بیشتر هنر این امروزه .است
 و طال روی بر می توان ولی می شود انجام
 میناهای .آورد عمل به را آن نیز نقره

 میناهای از ترباکیفیت بسیار طالیی
  مینا شکل گیری .هستند اینقره و مسی

 چند و فلزها اکسیدهای ترکیب حاصل
 رنگ ها و است باال حرارت در نمک گونه

  وجود به دما اساس بر و زمان طول در
 شهر میناکاری، تولید کانون .می آیند
 .است شیراز و اصفهان



 معرّق کاری

 و رنگی هایچوب تلفیق و دوربُری از که است هایینقش ایجاد هنر
 رنگ یا چوب زمینه روی صدف و فلز خاتم، فیبر، مثل دیگر مصالح

 کاشی معرق به بسیاری شباهت چوب معرق .شودمی ایجاد استرپلی
 .است معرق هنر شکوفایی اوج دوران صفویان حکومت هایسال .دارد



 هنر سینما

 زمان در فیلم برداری دوربین نخستین
 فیلم نخستین .آمد ایران به مظفرالدین شاه

  سال در که بود لر دختر فیلم فارسی، صدادار
 سپنتا عبدالحسین توسط خورشیدی 1317
 دستگاه نخستین ورود .شد ساخته

  هجری 1279 سال در ایران به سینماتوگراف
  آغازی سر شاه مظفرالدین توسط خورشیدی

  چند هر می آید، حساب به ایران سینمای برای
  سال تا عمومی سینمای سالن اولین ساخت
  فیلم هیچ 1308 سال تا .نیفتاد اتفاق 1291
  تأسیس سینماهای اندک و نشد ساخته ایرانی
 مواردی در که غربی فیلم های نمایش به شده

  .می پرداختند داشتند فارسی زیرنویس
  آبی» نام به ایران سینمایی بلند فیلم نخستین

  اوانس توسط 1308 سال در «رابی و
  معتضدی بابا خان فیلمبرداری با اوگانیانس،

 .شد ساخته


