
)دوران پیش ازتاریخ و تاریخی(
موزه ایران باستان

موزه ملی ایران



 
مهاجرت انسان راست قامت از افریقا به آسیا و اروپا

شکار و جمع آوری خوراک
رواج صنعت ساخت ابزارسنگی الدووان و آشولی

استفاده از آتش برای گرمایش و پخت

پیدایش انسان نئاندرتال و انسان مدرن اولیه
شیوة  و  موستری   ابزارسازی  صنعت  رواج 

تراش لوالوا 
گسترش استفاده از غار و پناهگاه صخره ای
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به نام خدام
به  ایران،  ملي  موزة  مجموعة 
قدیم ترین  و  مهم ترین  عنوان 
بیشترین  دارای  كشور،  موزة 
حاصل  باستان شناسي  یافته هاي 
دوران  از  علمی  كاوش های  از 
پارینه سنگی تا اسالمي است كه 
شامل دو موزة »ایران باستان« و 
»دوران اسالمي« است. موزة ملی 
ایران در سال 1316 خورشیدی 
كشور  موزه اي  بناي  اولین  در 
آندره  را  بنا  این  یافت.  گشایش 
الهام  با  فرانسوي،  معمار  گدار، 
دو  و  كرد  طراحی  كسرا  طاق  از 
معمار  عباسعلي  ایراني،  معمار 
اجرای  تبریزي  مراد  استاد  و 
»موزة  گرفتند.  عهده  به  را  آن 
بخش  دو  شامل  باستان«  ایران 
آثاری  با  ایران«  »پیش ازتاریخ 
تا  قدیم  پارینه سنگی  دوران  از 
اواخر هزارة چهارم پ م )یعنی از 
كهن ترین دوران تا پیش از ابداع 
با  تاریخی«  »دوران  و  نگارش( 
آثاری از اواخر هزارة چهارم پ م 
نگارش(  به كارگیری  آغاز  )یعنی 

تا پایان دورة ساسانی است.

روستانشینی آغازین
نوسنگی بی سفال

پارینه سنگی میانیپارینه سنگی قدیم
200,000 سال پیشبیش از 1,000,000 سال پیش

پالن موزة پیش ازتاریخ در طبقه اول موزة ایران باستان

روستانشینی قدیم
نوسنگی با سفال
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نمایی كلی از ساختمان 
موزة ایران باستان
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 ورود انسان هوشمند جدید به ایران

رواج صنعت ابزارسازی تیغه ـ ریزتیغة برادوستی
ساخت آویز و تزئینات شخصی، ابزار استخوانی

 ابداع تیر و كمان و ابزارهای تركیبی
رواج صنعت ابزارسازی ریزتیغة زرزی در زاگرس

و  پرندگان  و  آبزی  گونه های  صید  افزایش 
استفاده از غالت خودرو

...
...
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ایران  در  انسان  دست ساخته های  كهن ترین 
خراسان،  در  َكَشف رود  باستاني  مکان هاي  از 
گنج پَر و غار دربَند در گیالن، شیوه تو در مهاباد 
و الدیز در سیستان و بلوچستان به دست آمده 
پارینه سنگي  دورة  سنگی  ابزارهای  شامل  و 
قدیم است كه بیش از یك میلیون تا دویست 
هزار سال قدمت دارد. انسان های اولیه از این 
ابزارها براي شکستن استخوان، بریدن پوست 
و گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهای دیگر 
به   1 تاالر  در  آثار  این  می كردند.  استفاده 

نمایش درآمده است. 
دورة پارینه  سنگي میانی پیش از دویست 
هزار سال قبل آغاز شد و تا حدود چهل هزار 
نئاندرتال  انسان  انجامید.  به طول  سال پیش 
دوره  همین  در  اولیه  مدرن  انسان  احتماالً  و 
شامل  دوره،  این  آثار  می زیستند.  ایران  در 
و  چخماق  سنگ  از  ساخته شده  ابزارهاي 
غارها  در  یافت شده  جانوران  سنگوارة  بقایاي 
و پناهگاه هایی مانند غارهای ُكنجی و َقَمری، 
نیاسر و قلعه بُزی در تاالر 2 به نمایش درآمده 
است. از ابزارهای مهم این دوره انواع خراشنده 
الشة  قصابی  برای  كه  است  نوک تیز  ابزار  و 
این  از  كارهایی  و  پوست  آماده سازی  شکار، 

دست استفاده می شده است. 
فراپارینه سنگیپارینه سنگی جدید

18,000 سال پیش40,000 سال پیش

دوران شکار و جمع آوری خوراک )پارینه سنگي 
ـ فراپارینه سنگی( 

ساتور ـ سنگ مادر، كشف رود خراسان، پارینه سنگی قدیم

سنگ مادر لوالوا، هرسین كرمانشاه، پارینه سنگی میانی

پیشازتاریخ



 
 آغاز روستانشینی

آغاز سفالگری
ساخت پیکرک های گلی و سنگی

استفاده از مس به روش چکش كاری
رواج حصیربافی

استفاده از فلز مس و استخراج نقره و طال
ابداع چرخ سفال گری

رواج نخ ریسی و استفاده از پشم
رواج استفاده از مهرهای مسطح گلی و سنگی

استفاده از حیوانات در حمل بار و كشاورزی
شکل گیری شهرهای اولیه

.....

......

روستانشینی میانه و جدیدروستانشینی آغازین، قدیم و میانه
4,500 پیش ازمیالد9,000 پیش ازمیالد12,000 سال پیش

و  آغاز شد  پارینه سنگي جدید كه حدود 40 هزار سال پیش  دورة 
حدود 20 هزار سال پیش به پایان رسید، با ورود انسان هوشمند امروزین 
و فرهنگ وی به ایران همزمان است. در این دوره ساخت ابزارهای سنگی 
از تیغه و ریزتیغه رواج یافت و در كنار آن ها استفاده از ابزارهاي استخواني 
و تزئینات شخصي مانند آویز صدفي، دندان حیوانات و همچنین ِگل اُخرا 
به عنوان مادة رنگی نیز متداول شد. از سکونت گاه های مهم این دوره غار 
یافته در لرستان و غارهای مالورد و خر در كرمانشاه است كه نمونه هایي 

از اشیاء آن در تاالر 3 به نمایش درآمده است.
تركیبي،  ابزارهاي  ابداع  فراپارینه سنگي،  یا  بعد  دورة  مشخصه هاي 
از  دوره  این  است.  خوراكي  مواد  ذخیره سازي  و  ساب  سنِگ  از  استفاده 
حدود 20 هزار سال پیش آغاز می شود و در حدود 12 هزار سال پیش با 
اتمام عصر یخبندان به پایان می رسد. نمونه هاي آثار این دوره از مکان هایی 
مانند غار علي تَپه در مازندران و پناهگاه پاسنگر در لرستان در تاالر 3 به 

نمایش گذاشته شده است.
از دیگر آثار دوران پارینه سنگی بقایای سنگوارة حیوانات گوناگون، از 

مکان های باستانی واقع در زاگرس و البرز است. كهن ترین مجموعة 
از خرس  از سنگوارة گونة منقرض شده ای  آن ها شامل بخش هایی 
از غار  به دست آمده  به خرس غار و همچنین دندان گوزن  موسوم 
دربند در گیالن، با بیش از 200 هزار سال قدمت، و مجموعه ای از 
بقایای سنگوارة كفتار، خرس و گور از غار وزمه با قدمت بین 70 
تا 10 هزار سال است. یك تکه استخوان با اثر بُرش به جای مانده از 
نمونه های جالب  از دیگر  و اسب سانان  آهو  استخوان  و  ابزارسنگی 
توجه است كه در غار قلعه بزی اصفهان كشف شده و بیش از 40 

هزار سال قدمت دارد.

آویز ساخته شده از صدف،
غار علی تپه مازندران، فراپارینه سنگی

تیزة ارجنه، غار یافته 
لرستان، پارینه سنگی 

جدید

 آغاز اهلی كردن دام
آغاز كشاورزی

ساخت ظروف سنگی
شیوة  با  ریزتیغه  تولید 

فشاری

آغاز نوسنگی

مس و سنگنوسنگی با سفال



 
ابداع خط و نگارش

گسترش شهرنشینی
گسترش مبادالت و تجارت

حکومت عیالم آغازین و عیالم قدیم
آغاز تولید اشیاء مفرغی

استفاده از فلز آهن
عیالم میانه

ساخت معبد چغازنبیل

پیدایش سلسله های محلی
تولید و رواج اشیاء آهنی

گسترش استفاده از 
تکوک)ریتون( های سفالی

I شکل گیری عیالم نو
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عصر آهن IIعصر آهن Iعصر مفرغ / عیالم
1,200 پیش ازمیالد1,500 پیش ازمیالد3,300 پیش ازمیالد

دوران روستانشینی  
به تدریج  انسانی  در دورة نوسنگی جوامع 
یکجانشین شده و نخستین روستاها را بنا 
معماری  آثار  دوره  این  ابتدای  از  نهادند. 
بقایای  فقط  و  نیامده  به دست  مشهودی 
كه  پیدا شده  و حفره های كوچکی  اجاق 
كار  به  آذوقه  ذخیره سازی  برای  احتماالً 
نوآوری  سه  زمان  گذشت  با  اما  می رفته؛ 
در جوامع نوسنگی به وقوع پیوسته است:

استقرار دائم و شکل گیری روستاهای اولیه، تحول در 
شیوة معیشت )اهلی كردن بز و گوسفند و پرورش

غالت( و تولید ظروف سنگی و سفالی.
باستان شناسان بر این باورند كه نخستین نمونة

سفال در غرب و جنوب غرب ایران تولید شده است.
سفال های اولیه بیشتر ساده و زمخت بودند، اما با گذشت

زمان بر ظرافت آن ها افزوده شد و سفالگران سطح آن ها را با
نقوش هندسی، گیاهی، جانوری و انسانی تزئین كردند. از

نمونه سفال های این دوره، كه در تاالر 4 به نمایش درآمده،
قطعات خشت، سفال و اشیاء گلی به دست آمده از تپة گنج دره، عبدالحسین،

جری، موشکی و قلعه رستم است. در این دوره برای درو كردن غالت از داس های استخوانی با 
تیغه های سنگی استفاده می كردند.

ماكت سفالی خانه،
تپة سنگ چخماق سمنان، 
5600/5700 پیش ازمیالد

پیکرک های  ساخت  زمان  این  در  دیگر  نوآوری 
است.  از سنگ  مواردی  در  و  گل  از  جانوری  و  انسانی 
از تپه سراب  انسانی گلی  از مهم ترین پیکرک های  یکی 
كرمانشاه به دست آمده كه بیش از نه هزار سال قدمت 
دارد و به الهة باروری مشهور است. پیکرک های انسانی 
تپة گنج دره، سنگ چخماق و تپة توله ای نیز در تاالر 4 
به نمایش درآمده است. پیکرک های جانوری این دوره 
یا گوسفند، سگ سانان و گراز  بز  غالباً شامل گونه های 

است.

پیکرک گلی گراز، تپه سراب كرمانشاه، 
هزارة هفتم پیش ازمیالد

ظرف سفالی، تپه 
زاغه، دشت قزوین، 
روستانشینی میانه 
)4800ـ5200 
پیش ازمیالد(



 
تشکیل حکومت مانا

تشکیل حکومت الیپی
تشکیل حکومت ماد

I I و I پادشاهی عیالم نو
تولید ظروف سفالی لعابدار )با 

استفاده از اكسید فلزات(

تأسیس نخستین امپراتوری
استفاده از فارسی باستان، عیالمی و آرامی در 

نوشتار
فتح بابل، صدور منشور كورش

ایجاد تشکیالت چاپارخانه و پست و جادة شاهی
حفر مجدد كانال سوئز در 516 پ م

ضرب سکه به فرمان داریوش

مرگ اسکندر در 323 پ م
تأسیس سلسلة سلوكی 312 پ م

رواج هنر هلنی در ایران
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II عصر آهنIII دورة سلوكیدورة هخامنشیعصر آهن
331 پیش ازمیالد559 پیش ازمیالد850 پیش ازمیالد

مبادالت  و  مالکیت خصوصی  پیدایش  نشان دهندة  كه 
گل  از  اولیه  ُمهرهای  است.  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
قیر طبیعی ساخته می شد  و  پخته، سنگ های رسوبی 

و اغلب نقوش سادة هندسی داشت.
و  گیان، حصار  باكون،  محوطه های  از  ُمهرها  این 
سه گابی به دست آمده، اما به تدریج ُمهرهایی با نقوش 
گیاهی، جانوری و انسانی نیز ساخته شد. نقوش را به 
شیوة كنده كاری بر روی مهرها حکاكی می كردند و پس 
از فشردن مهر بر گل، به صورت برجسته بر سطح آن 

ظرف سفالی، اسماعیل آباد البرز، روستانشینی 
میانه )هزارة پنجم پیش ازمیالد(

ظرف سفالی، 
ایغربالغ البرز، 
روستانشینی 
میانه و جدید 
)3350ـ3750 
پیش ازمیالد(

مهرسنگي دگمه ای، 
شوش خوزستان، هزارة 
پنجم پیش ازمیالد

ظرف سفالی، 
سیلك كاشان، 
3350ـ3750 
پیش ازمیالد

با پایان مرحلة نخست زندگی روستانشینی )دورة 
نوسنگی(، مرحلة دوم موسوم به دورة مس وسنگ آغاز 
گستردة  تحوالت  دوره  این  ویژگی های  از  می شود. 
تخصصی  تولید  مانند  فناورانه  و  اجتماعی  اقتصادی، 
پیشرفتة  كوره های  و  سفالگری  چرخ  ساخت  سفال، 
ظهور  ابزار،  ساخت  در  مس  از  استفاده  سفال،  پخت 
تثبیت  و  شکل گیری  اجتماعی،  نابرابری های  بروز  و 
طبقات اجتماعی، تولید كاالهای تجملی و شکل گیری 
شبکة مبادالت نسبتاً گستردة كاالهاست. از اواخر این 
شد  آغاز  مسطح  ُمهرهای  از  استفاده  و  ساخت  دوره 

ظرف سفالی، شوش خوزستان، 
4000ـ4300 پیش ازمیالد

بر  عالوه  می شد.  آشکار 
و  ساخت  ُمهرها،  ساخت 
استفاده از دیگر اشیاء گلی 
یا  شمارشی  اشیاء  مانند 
ریسندگی  اشیاء  ژتون ها، 
پیکرک ها  و  سردوک ها  یا 
متداول  دوره  این  در  نیز 

بوده است.



 
آغاز حکومت اشکانیان در 250 پ م

استفاده از خط و زبان پهلوی اشکانی
سیستم حکومتی ملوک الطوایفی

استفاده از هنر گچبری در تزئینات داخلی 
معماری

رسمی شدن آیین زرتشتی
)دربند،  ایران  مرزهای  در  دفاعی  استحکامات  ایجاد 

تمیشه و ...(
طراحی و ساخت سیستم های آبرسانی و سدسازی

ایجاد مراكز سکونتی با پالن های از پیش تعیین شده
تالش برای گسترش مرزهای ایران به زمان هخامنشی

....
..
...
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دورة ساسانیدورة اشکانیدورة سلوكی
651 میالدی224 میالدی250 پیش ازمیالد

عصر مفرغ )3000 تا 1500 پیش ازمیالد( دوره ای از تاریخ ایران 
است كه مهم ترین دستآوردهای آن استفادة گسترده از آلیاژ 
تشکیل  برای  گام ها   اولین  برداشتن  آن  با  همزمان  و  مفرغ 

حکومت است.
فناوری دستیابی به آلیاژ مفرغ )آمیزه ای از مس وقلع(
ظرف، مانند  مفرغی  دست آفریده های  گستردة  تولید  به 
جنگ افزار، زین و یراق اسب، پیکره های انسانی و جانوری،
آثار تزئینی و آئینی مانند سرسنجاق، بازوبند و گردنبند و

سرَعلَم ها منجر شد. در لرستان مجموعه های متعدد مفرغی
به دست آمده، كه از نظر هنری منحصربه فرد است و در آن ها

بر نقوش جانوری، انسانی، گیاهی، اساطیری و تركیبی تأكید بسیار
شده است. از محوطه های مهم این دوره می توان به گودین، گیان،

شوش، شهرسوخته، شهداد، یحیی، یانیق و ... اشاره كرد.
ظرف سنگی، جیرفت 
كرمان، هزارة سوم 
پیش ازمیالد

نمایش پویانمایی بر ظرف 
سفالی، شهر سوخته سیستان 

و بلوچستان، هزارة سوم 
پیش ازمیالد

سرتبر مفرغی، سقز 
كردستان، هزارة دوم 

پیش ازمیالد
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هخامنشی

ساسانی اشکانی

آغاز نگارش/ آغاز عیالمیعصر آهن مفرغ / عیالم

سلوكی

الم
عی

رة 
دو

و  نخستین  عیالم  تمدن 
تمدن  شناخته شده ترین 
عیالمی ها  است.  ایران  در 
را  شهرها  نخستین 
ایران  غرب  جنوب  در 

تا   3300 )حدود  عیالمی  آغاز  دورة  چهار  به  عیالم  تمدن  تاریخ  كردند.  بنا  فارس(  و  )خوزستان 
تا 1100  میانه )1500  تا 1500 پیش ازمیالد(، عیالم  2700 پیش ازمیالد(، عیالم قدیم )2700 
دوره در  چهار  هر  از  می شود.  تقسیم  پیش ازمیالد(   539 تا   1000( نو  عیالم  و  پیش ازمیالد( 
تاریخ عیالم آثار فراوانی برجای مانده، اما دورة عیالم میانه اوج شکوه این تمدن به حساب می آید. 
زیگورات چغازنبیل و مجموعه بناهای اطراف آن از مهم ترین بقایای معماری این دوره است و آثار مهمی 
چون پیکرة سفالی گاو با كتیبه ای بر پشت آن، لوله های شیشه ای، آجرنبشته ها و گل میخ های كتیبه داراز این 

دوره در تاالر موزه به نمایش درآمده است.

نکه آ با 
عیالمی ها  
نگارش شیوة 
داشتند، خاص 
در حدود 2200
پیش ازمیالد خط میخی
را، كه به دلیل نگاره های
میخ مانند آن به این نام
خوانده می شود، از همسایگان
غربی خود در بین النهرین
خود زبان  با  برگرفتند،   
انطباق دادند و به كار بستند.
 از آن پس در عیالم، دو
كدی ا و  عیالمی  خط 
به سومری(  گاهی   )و 
گوناگون منظورهای   
به كار رفته است.
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پالن موزة دوران تاریخی 
در طبقة همکف موزة 

ایران باستان

كتابخانه

تاالر سخنرانی



حدفاصل دورة مفرغ و امپراتوری هخامنشی در تاریخ ایران با نام »عصر آهن« شناخته شده 
است كه ویژگی فنی آن آشنایی با چگونگی ذوب فلز آهن است. نکتة دیگری در مورد این 
كه  است  جانوری  و  متنوع  فرم های  ساخت  در  سفالگران  توانمندی  گسترش  زمانی،  دورة 
نمونه های آن از كرانه های دریای مازندران تا گیالن و تالش در گورستان های متعدد به دست

آمده است. 
مشهود  ویژگی های 
الگوهای  آهن  عصر 
تکرارشونده در آئین تدفین 
است كه به نظر می رسد 
به  اعتقاد  از  متأثر 

بوده،  مرگ  از  پس  زندگی 
فراوان  اشیاء  قرارگیری  به  كه 

هن
ر آ

عص

II ظرف سفالی، سیلك كاشان، عصر آهن

درون گورها می انجامد.
از جمله آثار مهم به دست آمده از این گروه آثار عمارلو، كلورز، مارلیك و املش )گیالن(، سیلك 
)كاشان(، قیطریه )تهران(، خوروین و ... است. از برخی محوطه های عصر آهن همچون حسنلو )آذربایجان 

غربی(، زیویه )كردستان(، باباجان 
)لرستان( و نوشیجان )همدان( 
بقایای آثار معماری نیز به دست 
آمده است. همچنان كه اشاره شد 
اشیاء  ساخت  فن  به  دستیابی 
تولید  زمینة  در  به ویژه  آهنی 
ادوات  و  زیورآالت  جنگ افزار، 
كشاورزی، دلیل اصلی نام گذاری 
هنوز  گرچه  است،  دوره  این 
را  استفاده  بیشترین  مفرغ  فلز 
داشته است. وجود بقایای بسیار 
یراق  و  زین  با  اسب  تدفین  از 
مفرغی )گاه در كنار تدفین های 
انسانی و گاه به صورت منفرد( 

نشان از همراهی تأثیرگذار اسب و انسان در این دوره دارد. حکومت های بومی فراوانی در این بازة زمانی 
شکل گرفت كه از برخی از آن ها اطالعاتی محدود در حد نام و حدود قلمرو و از برخی دیگر مانند ماناها 
)در جنوب دریاچة ارومیه( آثار شاخصی چون آجرهای لعابدار دو محوطة باستانی َربَط و قالیچی در 
آذربایجان غربی و عاج های زیویه در كردستان باقی مانده است. حکومت اِلیپی را با محوطه های ُسرخ ُدِم 
لُری و ُسرخ ُدِم لَکی لرستان در باستان شناسی ایران می شناسند كه البته همة این حکومت ها بعدها در 

درون پادشاهی ماد ادغام شدند و زمینة تشکیل امپراتوری هخامنشی را فراهم آوردند.
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امپراتوری پارسی هخامنشی، كه در حدود 2500 سال پیش شکل گرفت، در گسترده ترین دو
شکل جغرافیایی اش از دریاي اژه و مدیترانه و مصر در غرب تا هند و كوه هاي هندوكش را 
در شرق دربر می گرفت. اسناد به جای مانده از دورة هخامنشی نشان دهندة به كارگیری خط در 
دستگاه حکومتی آنان در سطح وسیعی است. در این اسناد مدارک گستردة حسابداری و مدیریت، 
حقوق و دستمزد كارگران و سایر جزئیات مدیریتی این 

دوره به چشم می خورد.
ایران سّکه  در  نخستین بار  براي  بزرگ  داریوش 
سنگ تراشی  به ویژه  گوناگون  هنرهای  و  كرد  ضرب 
نقش برجستة  شد.  شکوفا  دوره  این  در  فلزكاری  و 
به  سرستون  با  سنگي  ستون  تخت جمشید،  بارعام 
سر  بدون  سنگی  تندیس  پشت به هم،   گاو  دو  شکل 
وی  فرمان  به  و  است  استوار  پایه ای  بر  كه  داریوش، 
در مصر ساخته شده و پیکرة سنگي بدون سر پنه لوپه 
نمونه های شاخص این دوره اند. در این دوره، با استفاده 
از سنگ الجورد و نوعی خمیر معروف به آبی مصری 
و  نشسته  شیر  پیکرة  مانند  شد،  ساخته  اشیایی  نیز 
گاو از سنگ الجورد و سردیس شاهزادة هخامنشی و 

ظروفی از خمیر آبی مصری.
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مجسمة سنگی، تخت 
جمشید فارس، هخامنشی
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در  وی  جانشینان  اسکندر،  حملة  از  پس 
از  نهادند.  بنیاد  را  سلوكی  حکومت  ایران 
پیامدهای تأسیس حکومت سلوكی در 312 
هلنی،  فرهنگ  و  هنر  رواج  ایران  در  پ م 
یونانی  خدایان  مفرغی  پیکرک های  ساخت 
با  سکه هایی  دمتر،  هرمس،  زئوس،  مانند 
تركیب چهرة اسکندر و خدایان همراه با خط 
الئودیسه  معبد  احداث  همچنین  و  یونانی 
بنا  این  یادمان  سنگ نبشتة  است.  درنهاوند 
كه به دستور آنتیوخوس سوم نگاشته شده و 
همچنین بخش هایی از پیکرة مفرغی سرداری 
از  كه  چهارم،  آنتیوخوس  احتماالً  سلوكی، 
دست  به  )خوزستان(  ایذه  در  شمی  معبد 
ایران  موزة  در  به نمایش درآمده  آثار  از  آمده، 

چهرة مفرغی یك سردار سلوكی، احتماالً آنتیوخوس، شمی خوزستان

سنگ نوشتة یونانی معبد الئودیسه، 
نهاوند همدان، سلوكی

پیکرة مفرغی زئوس، 
نهاوند همدان، سلوكی



پارتیان كه سواركارانی سلحشور و تیراندازانی ماهر از 
شمال شرق ایران بودند، حکومتی تشکیل دادند كه به نام 
بنیان گذار آن، اشك اول، اشکانی نامیده شد. اشکانیان 
حدود 500 سال بر ایران حکومت كردند. كشف آثاری 
تركمنستان،  در  نسا  مانند  شهرهایی  در  دوره  این  از 
هکاتوم پلیس یا شهر صددروازه، دورااروپوس در ساحل 
و  سوریه(  در  تجاری  )شهری  پالمیر   هاترا،  فرات، 
الیمایی در ساحل خلیج فارس نشان دهندة اهمیت و 
گستردگی این امپراتوری در دوره های گوناگون است. 
نقش برجسته های سنگی، انواع سفال های كتیبه دار به 
خط آرامی و پهلوی اشکانی، پیکرک، ظرف، مجسمه 
و انواع تکوک )ریتون( های سفالین، مفرغی، شیشه ای، 
و  طبیعی  كاربردی،  اندازه های  در  زرین  و  سیمین 
مجسمة  اشکانی هاست.  به  منسوب  آثار  از  كوچك، 
بزرگ زادة اشکانی حکایت از دانش اشکانیان در فلزكاری 

به ویژه ریخته گری پیکره های بزرگ دارد.
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مجسمة بزرگزادة الیمایی، شمی خوزستان

تکوک )ریتون( 
سفالی، دماوند 
تهران، اشکانی

سکة نقره ای فرهاد پنجم اشکانی



ساسانیان كه در 224 میالدی قدرت را در دست گرفتند مدعی تداوم دورة باشکوه هخامنشیان 
زراندود   ابریشمی، ظروف سیمین  پارچه های  نقوش  لطف  به  هنر شاهانة ساسانی  و  بودند 
موزائیك كاری های  و  گچبری ها  یافت.  گسترش  اروپا  و  آسیا  سراسر  در  گچبری هایشان  و 
بی نظیر زینت بخش موزة دوران تاریخی از تزئینات معماری باشکوه این دوره در تپه حصار 
دامغان، چال ترخان در ری، حاجی آباد و بیشاپور در فارس است. اشیاء فلزی، به ویژه ظروف 
سیمین، در اشکال متنوع، با نقوش انسانی و حیوانی گوناگون تزئین شده و سکه های ساسانی 
را، با نقش پادشاهان با انواع تاج ها و تزئینات آرایشی و كتیبه هایی به خط پهلوی ساسانی، 

با دقت و ظرافت بسیار ضرب كرده اند.
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نیم تنة گچی یك صاحب منصب، حاجی آباد فارس، ساسانی

موزائیك، بیشاپور فارس، ساسانی

ظرف نقره ای زراندود ساسانی



نقشة موقعیت و راه های دسترسی به موزة ملی ایران

ساعات و روزهای كار: 
همه روزه به استثنای 
برخی از ایام سوگواری
بهار و تابستان: 19ـ9
پاییز و زمستان: 18ـ9

تهران، خیابان امام خمینی، 
نبش خیابان سی تیر، 
خیابان پروفسور رولن، 

پالک 1

تلفن: 66702061-6
فکس: 66702648
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www.nmi.ichto.ir
ravabet.nmi@gmail.com

متن: كارشناسان موزة ملی ایران
عکس: ندا حسین تهرانی، امیر فرزاد، نیما فکورزاده، محبوبه 

قلیچ خانی و آرشیو موزة ملی ایران
ناشر: موزة ملی ایران، نوروز 1396، چاپ سوم


