
حدفاصل دورة مفرغ و امپراتورى هخامنشى در تاریخ ایران با نام «دورة آهن» شناخته شده است 
که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 

فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 
متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

در گورستان هاى متعدد به دست آمده است.
ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 

مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 
از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 

آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 
مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

بقایاى آثار معمارى نیز به دست آمده است.
به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
گرچه هنوز فلز مفرغ بیشترین استفاده را داشته است.
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دو دورة هخامنشى
(330 - 559 پیش ازمیالد)

امپراتورى پارسى هخامنشى، که در حدود 2500 سال پیش شکل گرفت، در گسترده ترین شکل 
جغرافیایى اش از دریاي اژه و مدیترانه و مصر در غرب تا هند و کوه هاي هندوکش در شرق را 
دربر مى گرفت. اسناد به جاى مانده از دورة هخامنشى نشان  
مى دهدة به کارگیرى خط در دستگاه حکومتى آنان بسیار 
گسترده است. در این اسناد مدارك گستردة حسابدارى و 
مدیریت، حقوق و دستمزد کارگران و سایر جزئیات مدیریتى 

این دوره به چشم مى خورد.
داریوش بزرگ براي نخستین بار در ایران سّکه ضرب 
کرد و فنون گوناگون به ویژه سنگ تراشى و فلزکارى در این 
دوره شکوفا شد. نقش برجستۀ بارعام تخت جمشید، ستون 
تندیس  پشت به هم،  گاو  دو  شکل  به  سرستون  با  سنگی 
سنگى داریوش، که بر پایه اى استوار است و به فرمان وى در 
مصر ساخته شده و پیکرة سنگی پنه لوپه نمونه هاى شاخص 
و  الجورد  از سنگ  استفاده  با  دوره،  این  در  دوره اند.  این 
ترکیبى از خمیر آبى اشیایى مانند پیکرة شیر نشسته، گاو و 

سردیس شاهزادة هخامنشى ساخته شده است.

اشکانیان که سوارکارانى سلحشور و تیراندازانى ماهر از شمال شرق ایران بودند، حکومتى تشکیل 
دادند که به نام بنیان گذار آن، اشک اول، اشکانى نامیده شد. اشکانیان حدود 500 سال بر ایران 
حکومت کردند. کشف آثارى از این دوره در شهرهایى مانند نسا در ترکمنستان، هکاتوم پلیس یا 
شهر صددروازه، دورا اروپوس در ساحل فرات، هاترا، پالمیر (شهرى تجارى در سوریه) و منطقۀ 
الیمایى ها در خوزستان نشان دهندة اهمیت و گستردگى این امپراتورى در دوره هاى مختلف است. 

دورة ساسانى
(651 - 224 میالدى)

ساسانیان که در 224 میالدى قدرت 
را در دست گرفتند، مدعى تداوم دورة 
باشکوه هخامنشى بودند و هنر شاهانۀ 
پارچه هاى  نقوش  لطف  به  ساسانى 
زراندود   سیمین  ظروف  ابریشمى، 
آسیا  سراسر  در  گچبرى هایشان  و 
و  گچبرى ها  یافت.  گسترش  اروپا  و 
بخش  در  بى نظیر  موزاییک کارى هاى 
معمارى  تزیینات  از  موزه  تاریخى 
باشکوه این دوره در تپه حصار دامغان، 
و  حاجى آباد  رى،  در  چال ترخان 
بیشاپور در فارس به دست آمده است. 
سیمین،  ظروف  به ویژه  فلزى،  اشیاء 
و  انسانى  نقوش  با  متنوع،  اشکال  در 
حیوانى گوناگون تزیین شده است. در 
این دوره سکه ها را با نقش پادشاهان 
و  آرایشى  تزیینات  تاج ها،  انواع  با 

کتیبه هاى پهلوى ساسانى، با دقت 
و ظرافت بسیار ضرب کرده اند.
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مجسمۀ مفرغى بزرگ زادة اشکانى، شمى، ایذه، خوزستان، حدود 
50 پیش از میالد تا 50 میالدى، شماره اثر 2401

دورة سلوکى
(146 - 313 پیش ازمیالد)

ایران  پس از حملۀ اسکندر، جانشینان وى در 
پیامدهاى  از  نهادند.  بنیاد  را  سلوکى  حکومت 
تأسیس حکومت سلوکى در 313 پیش ازمیالد 
ساخت  هلنى،  فرهنگ  و  هنر  رواج  ایران  در 
مانند  یونانى  خدایان  مفرغى  پیکرك هاى 
ترکیب  با  سکه هایى  دمتر،  هرمس،  زئوس، 
یونانى  خط  با  همراه  ایزدان  و  اسکندر  چهرة 
نهاوند  در  الئودیسه  معبد  احداث  همچنین  و 
است. سنگ نوشتۀ یادمان این بنا که به دستور 
همچنین  و  شده  نگاشته  سوم  آنتیوخوس 
بخش هایى از پیکرة مفرغى یک سردار سلوکى،  
که از معبد شمى در ایذه (خوزستان) به دست 
ایران  موزة  در  درآمده  به نمایش   آثار  از  آمده، 

باستان است.

بخشى از سر مفرغى یک سردار سلوکى، کل چندار، دره شمى، خوزستان، 
دوره سلوکى، حدود 187 - 223  پیش ازمیالد، شماره اثر 477

سنگ نوشتۀ یونانى معبد الئودیسه، نهاوند، همدان، دورة 
سلوکى، حدود 146 - 313  پیش ازمیالد، شماره اثر 3992

پیکرة مفرغى زئوس
نهاوند، همدان

دوره سلوکى، حدود 
146-313  پیش ازمیالد، 

شماره اثر 444

پیکرة سنگى داریوش، شوش، خوزستان
دورة هخامنشى، 486 - 550  پیش ازمیالد، شماره اثر4112 

پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 
شوش، خوزستان

دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد
شماره اثر 3213

بشقاب سیمین زراندود با نقش شکار شیر
سارى، مازندران

نیمه دوم سده دوم میالدى تا نیه دوم 
سده سوم میالدى

دورة ساسانى
شماره اثر 1275

ــا  ــارس) بن ــتان و ف ــران (خوزس ــرب ای ــوب و جنوب غ ــهرها را در جن ــتین ش ــا نخس عیالمى ه
ــا 2700  ــى آغــاز عیالمــى (حــدود 3300 ت ــه چهــار دورة اصل ــخ تمــدن عیــالم ب ــد. تاری کردن
ــدود  ــه (ح ــالم میان ــالد)، عی ــا 1500 پیش ازمی ــدود2700 ت ــم (ح ــالم قدی ــالد)، عی پیش ازمی
ــیم  ــالد) تقس ــا 539 پیش ازمی ــدود1000 ت ــو (ح ــالم ن ــالد) و عی ــا 1100 پیش ازمی 1500 ت
ــالم  ــا دورة عی ــده، ام ــى برجــاى مان ــار فراوان ــالم آث ــخ عی ــار دوره در تاری ــر چه مى شــود. از ه
ــد. زیگــورات چغازنبیــل و مجموعــه بناهــاى  ــه حســاب مى آی ــه اوج قــدرت ایــن تمــدن ب میان
اطــراف آن از مهم تریــن بقایــاى معمــارى ایــن دوره اســت و آثــار مهمــى چــون پیکــرة ســفالى 
گاو بــا کتیبــه اى بــر پشــت آن، لوله هــاى شیشــه اى،  آجرنوشــته ها،  پالك هــاى تزیینــى دیــوار

و ُگل میخ هاى 
کتیبه دار از این دوره در 
تاالر موزه به نمایش 
درآمــده اســت. بــا آنکــه 
ــگارش  ــیوة ن ــا   ش عیالمى ه
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

یراق آالت  با  اسب  تدفین  از  بسیار  بقایاى  وجود 
مفرغى (گاه در کنار تدفین هاى انسانى و گاه به صورت 
دارد.  دوره  این  در  اسب  زیاد  اهمیت  از  نشان  منفرد) 
شکل  زمانى  بازة  این  در  فراوانى  بومى  حکومت هاى 
گرفت که از برخى از آن ها اطالعاتى محدود در حد نام 
و حدود قلمرو و از برخى دیگر مانند ماناها (در جنوب 
از  لعابدار  آثار شاخصى چون آجرهاى  ارومیه)  دریاچۀ 
دو محوطۀ باستانى َربَط و قالیچى در آذربایجان غربى 
و عاج هاى زیویه در کردستان باقى مانده است. حکومت 
لَکى  ُسرخ ُدِم  و  لُرى  ُسرخ ُدِم  محوطه هاى  با  را  اِلیپى 
لرستان در باستان شناسى ایران مى شناسند که البته همۀ 
این حکومت ها بعدها در درون ماد ادغام شدند و زمینۀ 

تشکیل امپراتورى هخامنشى را فراهم آوردند.

آجر منقوش لعابدار
قالیچى، بوکان، آذربایجان غربى

حدود 700 - 800  پیش ازمیالد (فرهنگ مانا)
پیکرة سنگى سگشماره اثر 13653 

تخت جمشید، فارس 
 550 حدود  هخامنشى،  دورة 

 پیش ازمیالد، شماره اثر 340

دورة اشکانى
(250 پیش ازمیالد تا 224 میالدى)

نقش برجسته هاى سنگى، انواع سفال هاى کتیبه دار 
ظرف،  پیکرك،  اشکانى،  پهلوى  و  آرامى  خط  به 
مجسمه و انواع تکوك (ریتون) هاى سفالین، مفرغى، 
کاربردى،  اندازه هاى  در  زرین  و  شیشه اى، سیمین 
طبیعى و کوچک، از آثار منسوب به اشکانى ها است. 
مجسمۀ بزرگ زادة اشکانى حکایت از دانش اشکانیان 

در فلزکارى به ویژه ریخته گرى پیکره هاى بزرگ دارد.

سکۀ سیمین، شاپور دوم
حاجى آباد، فارس

دورة ساسانى، حدود 379 - 309 میالدى
شماره اثر 243

مومیایى طبیعى موسوم به مرد نمکى شماره 1، شامل سر یک انسان و پاى این 
شخص در چکمۀ چرمى که همراه آن دو چاقوى آهنى، یک شلوارك پشمى، 
یک میلۀ نقره اى، یک قالب سنگ، تکه هایى از طناب چرمى، چاقو تیزکن، گردو، 
تکه هاى سفالین یک آبخورى کوچک و تکه هاى پارچۀ طرح دار یافت شده است.

اثر  ساسانى،  شماره  دورة  اوایل   / اشکانى  دورة  اواخر  زنجان،  چهرآباد،  معدن 
2959 پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 

شوش، خوزستان
دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد

شماره اثر 3213

عیالمى
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 
فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 

متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 
مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 

از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 
آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 

مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
جام زرین

مارلیک، گیالن، دورة آهن II، حدود 850 - 1150 
 پیش ازمیالد

شماره اثر 7698

بخش دوران تاریخى، طبقۀ همکف، موزة ایران باستان

نیم تنۀ گچى یک صاحب منصب
حاجى آباد، فارس

 309  -  379 حدود  ساسانى،  دورة 
میالدى

شماره اثر 4725

موزه ایران باستان
موزه ملى ایران



پراکنش انسان راست قامت از افریقا به آسیا و اروپا
شکار و جمع آورى خوراك

رواج صنعت ساخت ابزارسنگى الدووان و آشولى
استفاده از آتش براى گرمایش و پخت

انسان نئاندرتال و انسان مدرن اولیه
شیوة  و  موسترى  ابزارسازى  صنعت  رواج 

تراش لِوالوا 
گسترش استفاده از غار و پناهگاه صخره اى

 ورود انسان هوشمند جدید به ایران
رواج صنعت ابزارسازى تیغه ـ ریزتیغۀ بَرادوستى

ساخت آویز و تزئینات شخصى، ابزار استخوانى

 ابداع تیر و کمان و ابزارهاى ترکیبى
رواج صنعت ابزارسازى ریزتیغۀ زرزى در زاگرس
و  پرندگان  و  آبزى  گونه هاى  صید  افزایش 

استفاده از غالت خودرو

 آغاز روستانشینى
آغاز سفالگرى

ساخت پیکرك هاى گلى و سنگى
استفاده از مس به روش چکش کارى

رواج حصیربافى

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

رواج نخ ریسى و استفاده از پشم
رواج استفاده از مهرهاى مسطح گلى و سنگى

استفاده از حیوانات در حمل بار و کشاورزى
شکل گیرى شهرهاى اولیه

ابداع خط و نگارش
گسترش شهرنشینى

گسترش مبادالت و تجارت
حکومت عیالم آغازین و عیالم قدیم

آغاز تولید اشیاء مفرغى

استفاده از فلز آهن
عیالم میانه

ساخت معبد چغازنبیل

پیدایش سلسله هاى محلى
تولید و رواج اشیاء آهنى

گسترش استفاده از 
تکوك(ریتون) هاى سفالى

I شکل گیرى عیالم نو

تشکیل حکومت مانا
تشکیل حکومت الیپى

تشکیل حکومت ماد
I I و I پادشاهى عیالم نو

تولید ظروف سفالى لعابدار (با 
استفاده از اکسید فلزات)

تأسیس نخستین امپراتورى
استفاده از فارسى باستان، عیالمى و آرامى در نوشتار

صدور منشور کورش
ایجاد تشکیالت چاپارخانه و پست و جادة شاهى

حفر مجدد کانال سوئز در 516 پ. م
ضرب سکه به فرمان داریوش

مرگ اسکندر در 323 پ .م
تأسیس سلسلۀ سلوکى

رواج هنر هلنى در ایران

آغاز حکومت اشکانیان در 250 پ. م
استفاده از خط و زبان پهلوى اشکانى

سیستم حکومتى ملوك الطوایفى
داخلى  تزئینات  در  گچبرى  از  استفاده 

معمارى

رسمى شدن آیین زرتشتى
(دربند،  ایران  مرزهاى  در  دفاعى  استحکامات  ایجاد 

تمیشه و ...)
طراحى و ساخت سیستم هاى آبرسانى و سدسازى

ایجاد مراکز سکونتى با پالن هاى از پیش تعیین شده
تالش براى گسترش مرزهاى ایران به زمان هخامنشى

....
..
.

...
...

.....

......

.....

.....
.

.....

......

...
....

..

...

ان
ست

ن با
یرا

ه ا
وز

م

گى
سن

نه 
اری

پ

گى
سن

نه 
اری

پ

گى
سن

 نو
رة

دو

گى
سن

 نو
رة

دو

رغ
مف

رة 
دو

دورة ساسانىدورة اشکانىدورة سلوکىدورة هخامنشىدورة آهن IIIدورة آهن IIدورة آهن Iدورة مفرغ / عیالمروستانشینى میانه و جدیدروستانشینى آغازین، قدیم و میانهفراپارینه سنگىپارینه سنگى جدیدپارینه سنگى میانىپارینه سنگى قدیم
651 میالدى224 میالدى250 پیش ازمیالد330 پیش ازمیالد559 پیش ازمیالد850 پیش ازمیالد1,200 پیش ازمیالد1,500 پیش ازمیالد3,300 پیش ازمیالد4,500 پیش ازمیالد9,000 پیش ازمیالد12,000 سال پیش20,000 سال پیش40,000 سال پیش250,000 سال پیشبین 2-1 میلیون سال پیش

بخش پیش ازتاریخ، طبقۀ اول، موزة ایران باستان

دورة نوسنگى و مس سنگى
دورة روستانشینى و شکل گیرى شهرها 

(حدود 10000 تا 5000 سال پیش)

از اواخر دورة فراپارینه سنگى، گروه هاى شکارورز به تدریج 
در اردوگاه هاى فصلى ساکن شدند. این اردوگاه هاى اولیه 
به تدریج در تمام طول سال مسکونى شدندو روستاهایى با 
واحدهاى مسکونى ساخته شده از سنگ و خشت در منطقۀ 
زاگرس شکل گرفتند. گونه هاى خودرو غالتى چون گندم، 
بز و خوك در منطقه  جو و گونه هاى وحشى گوسفند، 
زاگرس یافت مى شدند. ساکنان این روستاهاى اولیه موفق 
به اهلى کردن برخى گونه هاى حیوانات و کاشت غالت و در 
نهایت تولید خوراك شدند. در نتیجه جمعیت افزایش یافت 
و روستاهاى جدید در خارج از این هسته هاى مرکزى، در 
دشت هاى آبرفتى و مناطقى مانند خوزستان، فارس و مرکز 

فالت ایران شکل گرفتند.
هرچند استفاده از ابزار و ظروف سنگى پیش از 
تشکیل شدن روستاها متداول بود، اما یکى از مهم ترین 
ابداعات دورة نوسنگى را مى توان تولید سفال (6800 
- 7000 پیش از میالد) دانست. تا پیش از تولید سفال، 
انسان صرفا با استفاده از مواد اولیۀ طبیعى و با تغییر 
مى کرد.  تولید  را  مختلف  ابزارهاى  آن ها،  دادن  شکل 
با  و  ندارد  وجود  طبیعت  در  که  است  ماده اى  سفال 

ماکت سفالى خانه
تپۀ شرقى سنگ چخماق، شاهرود، سمنان

دوره نوسنگى، حدود 5300 - 6500 پیش ازمیالد
شماره اثر 8

شکل دادن گل و حرارت دادن آن ساخته مى شود. ظروف و اشیاء 
از حدود 9000  که پس  گونه اى  به  پایدار هستند  بسیار  سفالى 
سال از ساخت آن ها، هنوز از بین نرفته است. به نظر مى رسد که 
این فناورى بسیار مهم، براى نخستین بار در غرب و جنوب غرب 
بودند،  خشن  و  ساده  بیشتر  اولیه  سفال هاى  شد.  پدیدار  ایران 
اما با گذشت زمان بر ظرافت آن ها افزوده شد و سفالگران سطح 
گیاهى  و  انسانى  حیوانى،  هندسى،  نقوش  با  را  ساده  سفال هاى 
تزیین کردند. از نمونه سفال هاى این دوره مى توان به سفال هاى 
یافت شده در روستاهاى اولیۀ تپه سنگ چخماق، تپه جرى، تپه 
موشکى، قلعه رستم، تپه چغابنوت، تپه حاجى فیروز و ... اشاره کرد. 

دورة مفرغ (3000 تا 1500 پیش ازمیالد) دوره اى از تاریخ ایران است که 
مهم ترین دست آوردهاى آن استفادة گسترده از آلیاژ مفرغ و همزمان با آن 
برداشتن نخستین گام ها براى تشکیل حکومت است. فناورى دستیابى به 
آلیاژ مفرغ (آمیزه اى از مس  و قلع) به تولید گستردة اشیاى مفرغى مانند 
آثار  و جانورى،  انسانى  پیکره هاى  اسب،  یراق آالت  ظرف، جنگ افزار، 
تزیینى و آیینى مانند سرسنجاق، بازوبند و گردنبند و سرَعلَم ها منجر شد. 
مفرغِى   متعدد  مجموعه هاى  ایالم  و  کرمانشاه  لرستان،  در 
نقوش  بر  آن ها  در  و  است  منحصربه فرد  هنرى  نظر  از  به دست آمده 
جانورى، انسانى، گیاهى، اساطیرى و ترکیبى تأکید بسیار شده است. از 
محوطه هاى مهم این دوره مى توان به گودین، گیان، شوش، شهرسوخته، 

شهداد، یحیى، یانیق و ... اشاره کرد.

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950 

پیش ازمیالد
شماره اثر1459

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 
است.

ابتداى دورة نوسنگى  مى توان گفت توسعه و پیشرفت در 
همزمان با  یکجانشینى این فرصت را به وجود آورد که جوامع اولیۀ 

به  امر منجر  باشند و همین  تولید غذا کنترل داشته  بر  روستایى 
افزایش جمعیت شد. با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش روابط 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  و 
منجر به تشکیل یک طبقه نخبه براى هدایت و رهبرى جامعه و تفکیک 
تغییر  یک  به  منجر  اجتماعى  توسعه  مجموعۀ  پایان  در  و  اقتصادى شد 
اجتماعى بنیادین دیگر شد که از آن با عنوان دوران شهرنشینى و تشکیل 

جوامع حکومتى (دولت- شهرها) یاد مى شود. 
و  افراد  شهرنشینى،  دوران  شروع  از  پیش  که  داشت  نظر  در  باید 
سازمان هاى اجتماعى کنترل اقتصادى را برعهده داشتند. در اواخر دورة 
مسطح  مهرهاى  پیش ازمیالد  سال   5000 حدود  یعنى  روستانشینى 
(استامپى) رواج یافتند. این ابزار ساده و اولیه براى کنترل دادوستد کاالها 
و  اجتماعى  مختلف  الیه هاى  در  گسترده،  مبادالت  شبکۀ  و شکل گیرى 
اقتصادى به کار مى رفت و سرانجام منجر به تأسیس سازمان هاى سیاسى و 
حکومت ها شد. نمونه هایى از این مهرها در مکان هایى مانند باکون، گیان 
و سه گابى یافت شده اند که در موزه قابل مشاهده هستند. عالوه بر ساخت 
مهرها، ساخت و استفاده از دیگر اشیاء گلى مانند اشیاء شمارشى یا ژتون، 

ابزار ریسندگى یا سردوك  و پیکرك  نیز در این دوره رایج شد.

مدل سه بعدى مجموعه موزة ملى ایران

دوران پارینه سنگی
دوران شکار و گردآورى خوراك

(حدود 2 میلیون سال تا حدود 12 هزار سال پیش)
ساتور ـ سنگ مادر
کشف رود، خراسان 
پارینه سنگى قدیم

سنگ مادر لوالوا
هرسین، کرمانشاه
پارینه سنگى میانى

تیزة ارجنه
غار یافته، لرستان 
پارینه سنگى جدید

پیکرك گلى گراز، تپه سراب، کرمانشاه
کاسۀ سفالى مخروطى، تل باکون الف، نزدیک تخت جمشید، دوره نوسنگى، حدود 6100 - 7000 پیش ازمیالد، شماره اثر 4568

فارس، حدود  4050 - 4500 پیش ازمیالد، شماره اثر 16

ظرف سفالى، تپه زاغه، دشت قزوین
دوره انتقالى مس و سنگ، حدود 4800ـ5200 پیش ازمیالد
شماره اثر 8080

ظرف از جنس سنگ صابون
جیرفت، کرمان

دوره مفرغ، حدود 2600-2400پیش ازمیالد 
شماره اثر 10706

درخت،  و  کوهى  بز  نقش  با  پایه دار  سفالى  کاسۀ 
شهرسوخته، سیستان و بلوچستان، دوره مفرغ، حدود  

2400- 2800 پیش ازمیالد، شماره اثر 13261

 آغاز اهلى کردن دام
آغاز کشاورزى

ساخت ظروف سنگى
شیوة  با  ریزتیغه  تولید 

فشارى

....

آغاز نوسنگى

مس و سنگنوسنگى با سفال

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  ظرف سفالى، سیلک، کاشانو 

حدود 3350ـ3750 پیش ازمیالد
شماره اثر 43

روستاهاى اولیه از خانه هاى ساده و ساخته شده از چینه 
و خشت خام و سقف کاه اندود تشکیل شده بودند؛ پس از مدتى 
به خانه هاى چند اتاقى تبدیل شدند که در مواردى با مواد رنگى 
تزیین شده بودند. پیچیدگى روابط اجتماعى و تبلور باورهاى 
ایجاد  همگانى  نیایش  براى  مکان هایى  تا  شد  موجب  مذهبى 
گلى  گوناگون  پیکرك هاى  قابل  توجه  و  بزرگ  شود. مجموعۀ 
به دست آمده از روستاهاى دورة نوسنگى، نشانۀ دیگرى از ظهور 
و بروز چنین عقاید انتزاعى است که نمونه هاى آن از سراب و 
سنگ چخماق در بخش پیش ازتاریخ موزه دیده مى شود. یکى از 
مهم ترین پیکرك هاى گلى انسان از تپه سراب کرمانشاه به دست 
بارورى  الهۀ  به  و  دارد  قدمت  سال  هزار  نه  از  بیش  که  آمده 
سراب مشهور است. در این دوره براى درو غالت از داس هاى 

شکل گیرى حکومت هاى اولیه و جوامع شهرنشین پیش ازتاریخ
(حدود 700  - 3300 پیش ازمیالد)

جام سفالى، شوش، خوزستان
حدود 4000ـ4300 پیش ازمیالد

شماره اثر412
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نقشۀ موقعیت و راه هاى دسترسى به موزة ملى ایران

ساعات و روزهاى 
بازدید: 

همه روزه به استثناى 
برخى از ایام سوگوارى
بهار و تابستان: 19ـ9
پاییز و زمستان: 17ـ9

تهران، خیابان امام خمینى، 
نبش خیابان سى تیر، 
خیابان پروفسور رولن، 

پالك 1

تلفن: 66702061-6
فکس: 66746164

کدپستى: 1136917111

ابزار بزرگ سه وجهى
امر مردگ، دشت 

مهران، ایالم
پارینه سنگى قدیم

نیم تنۀ گلى انسان
شهداد، کرمان

دوره مفرغ، حدود 1800 - 2500 پیش ازمیالد
شماره اثر 1033

متن: فریدون بیگلرى، یوسف حسن زاده، کامیار عبدى، عباس علیزاده، 
جبرئیل نوکنده

عکس: ندا طهرانى، نیما فکورزاده، امیر فرزاد، محبوبه قلیچ  خانى و آرشیو 
موزة ملى ایران

طراحى و اجرا: ام البنین غفورى و یوسف حسن زاده
ناشر: موزة ملى ایران، بهار 1401، چاپ ششم

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950

ازمیالد
1459

سرتبر مفرغى
گورستان زالواب، کرمانشاه

دوره آهن I، حدود 1000 - 1200 پیش ازمیالد
شماره اثر 496

http://irannationalmuseum.ir/fa/

دندان آسیاى کوچک انسان نئاندرتال
غار وزمه، اسالم آباد غرب، کرمانشاه

پارینه سنگى میانى

از  ایران  در  انسان  دست ساخته هاى  کهن ترین 
مکان هاى باستانى کشف رود در خراسان، گاکیه در 
در  تو  شیوه  گیالن،  در  رشى  دربند  غار  کرمانشاه، 
مهاباد، الدیز در سیستان و بلوچستان و چند مکان 
ابزارهاى سنگى دوره  و شامل  آمده  به دست  دیگر 
تا  میلیون   1 از  بیش  که  است  قدیم  پارینه سنگى 
حدود 200 هزار سال قدمت دارد. انسان هاى اولیه 
از  هایدلبرگى)  احتماال  و  قامت  راست  (انسان هاى 
این ابزارها براى شکستن استخوان، بریدن پوست و 
گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهاى دیگر استفاده 
به  مربوط  دوره  این  سنگواره  نمونه هاى  مى کردند. 
غار دربند رشى است که به گونه منقرض شده اى از 
خرس موسوم به خرس غار، دندان گوزن و بزکوهى 

تعلق دارند و در تاالر 1 به نمایش درآمده اند.
 200 از  پیش  میانى  سنگى  پارینه  دوره 
هزار   45-40 حدود  تا  و  شد  آغاز  پیش  سال  هزار 
و  نئاندرتال  انسان  انجامید.  طول  به  پیش  سال 
احتماال انسان مدرن اولیه در همین دوره در ایران 
و  غارها  در  سکونت  آثار  دوره  این  در  مى زیستند. 
پناهگاه هاى صخره اى افزایش مى یابد. آثار این دوره، 
شامل ابزارهاى ساخته شده از سنگ چخماق و بقایاى 
سنگواره جانوران یافت شده در غارها و پناهگاه هایى 
مانند مرتاریک (کرمانشاه)، غارهاى ُکنجى و قمرى 
(لرستان)، قلعه بزى و محوطه هاى نیاسر (اصفهان) 
و میرك (سمنان) در تاالر 1 به نمایش درآمده است. 
ابزار نوك  انواع خراشنده و  این دوره  ابزارهاى مهم 
آماده سازى  شکار،  الشه  قصابى  براى  که  است  تیز 
پوست و کارهایى از این دست استفاده مى شده است. 
نخستین مدرك قطعى از حضور انسان نئاندرتال در 

ایران یک دندان آسیاى کوچک از غاز وزمه (کرمانشاه) مربوط به کودکى حدودا 8 
اثر برش لبه تیز  با  ساله است که در این گالرى دیده مى شود1. یک تکه استخوان 
ابزارسنگى و همچنین استخوان آهو و اسب سانان از دیگر نمونه هاى سنگواره است که 

در غار قلعه بزى اصفهان کشف شده و بیش از 40 هزار سال قدمت دارد.
دوره پارینه سنگى جدید که حدود 40 هزار سال پیش آغاز شد و حدود 20 
به  آنها  امروزین و فرهنگ  انسان هوشمند  با ورود  پایان رسید،  به  هزار سال پیش 
تیغه رواج  تیغه و ریز  از  ابزارهاى سنگى  این دوره ساخت  ایران همزمان است. در 
آویز  مانند  تزیینات شخصى  و  استخوانى  ابزارهاى  از  استفاده  آنها  کنار  در  و  یافت 
صدفى، دندان حیوانات و همچنین گل اخرا به عنوان ماده رنگى نیز متداول شد. از 
سکونت گاه هاى مهم این دوره غار یافته در لرستان، مالورد و مر ِخِرل در کرمانشاه، 
سفیدآب در کاشان است که نمونه هایى از یافته هاى آنها در تاالر 2 به نمایش درآمده 
است. از مشخصه هاى دوره بعد، فراپارینه سنگى، ابداع ابزارهاى ترکیبى، استفاده از 
سنگ ساب و ذخیره سازى مواد خوراکى است. این دوره از حدود 20 هزار سال پیش 
آغاز مى شود و در حدود 12 هزار سال پیش با اتمام عصر یخبندان به پایان مى رسد. 
مازندران،  در  و کمیشان  تپه  غار على  مانند  از مکان هایى  این دوره  آثار  نمونه هاى 
پناهگاه پاسنگر در لرستان و غارهاى هلیالن در تاالر 2 به نمایش گذاشته شده است. 
بقایاى سنگواره کفتار، خرس، گراز، گورخر و  از  این تاالر همچنین مجموعه اى  در 
کرگدن از غار وزمه با قدمت بین 70 تا 10 هزار سال و همچنین بقایاى علفخواران 

از غار مر خرل بیستون به نمایش درآمده است. 

 د1.  عالوه بر این دندان، تاکنون دو دندان دیگر مربوط به انسان نئاندرتال در پناهگاه یوان کرمانشاه و
 غار قلعه کرد قزوین یافت شده است. همچنین بخشى از استخوان ساعد یک انسان، احتماال مربوط به

انسان نئاندرتال، در غار بیستون کشف شده است.ئ

به نام خدا
به  ایران،  ملی  موزة  مجموعۀ 
موزة  قدیم ترین  و  مهم ترین  عنوان 
یافته هاي  بیشترین  داراي  کشور، 
کاوش هاي  از  حاصل  باستان شناسی 
علمی از دوران پارینه سنگی تا اسالمی 
«ایران  موزة  دو  شامل  که  است 
و  باستان شناسی  «موزة  و  باستان» 
ایران» است. موزة ملی  هنر اسالمی 
در  در سال 1316 خورشیدي  ایران 
نخستین بناي موزه اي کشور گشایش 
معمار  گدار،  آندره  را  بنا  این  یافت. 
فرانسوي، با الهام از طاق کسرا و کاخ 
دو  و  کرد  طراحی  فارس  فیروزآباد 
معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد 
عهده  به  را  آن  اجراي  تبریزي  مراد 
ایران باستان» شامل  گرفتند. «موزة 
از  با آثاري  دو بخش «پیش ازتاریخ» 
دورة پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزارة 

چهارم پیش ازمیالد (یعنی از کهن ترین دوره تا پیش از ابداع نگارش) و «دوران تاریخی» با آثاري از اواخر 
هزارة چهارم پیش ازمیالد (یعنی آغاز به کارگیري نگارش) تا پایان دورة ساسانی است.

نماى اصلى موزة ایران باستان

آویز ساخته شده از صدف
غار على تپه، مازندران

فراپارینه سنگى صحنه شکار یک گورخر توسط انسان هاى نئاندرتال در نزدیکى رودخانه زاینده رود و غارهاى قلعه بزى، دشت 
مبارکه اصفهان (بین 40 تا 50 هزار سال پیش).



پراکنش انسان راست قامت از افریقا به آسیا و اروپا
شکار و جمع آورى خوراك

رواج صنعت ساخت ابزارسنگى الدووان و آشولى
استفاده از آتش براى گرمایش و پخت

انسان نئاندرتال و انسان مدرن اولیه
شیوة  و  موسترى  ابزارسازى  صنعت  رواج 

تراش لِوالوا 
گسترش استفاده از غار و پناهگاه صخره اى

 ورود انسان هوشمند جدید به ایران
رواج صنعت ابزارسازى تیغه ـ ریزتیغۀ بَرادوستى

ساخت آویز و تزئینات شخصى، ابزار استخوانى

 ابداع تیر و کمان و ابزارهاى ترکیبى
رواج صنعت ابزارسازى ریزتیغۀ زرزى در زاگرس
و  پرندگان  و  آبزى  گونه هاى  صید  افزایش 

استفاده از غالت خودرو

 آغاز روستانشینى
آغاز سفالگرى

ساخت پیکرك هاى گلى و سنگى
استفاده از مس به روش چکش کارى

رواج حصیربافى

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

رواج نخ ریسى و استفاده از پشم
رواج استفاده از مهرهاى مسطح گلى و سنگى

استفاده از حیوانات در حمل بار و کشاورزى
شکل گیرى شهرهاى اولیه

ابداع خط و نگارش
گسترش شهرنشینى

گسترش مبادالت و تجارت
حکومت عیالم آغازین و عیالم قدیم

آغاز تولید اشیاء مفرغى

استفاده از فلز آهن
عیالم میانه

ساخت معبد چغازنبیل

پیدایش سلسله هاى محلى
تولید و رواج اشیاء آهنى

گسترش استفاده از 
تکوك(ریتون) هاى سفالى

I شکل گیرى عیالم نو

تشکیل حکومت مانا
تشکیل حکومت الیپى

تشکیل حکومت ماد
I I و I پادشاهى عیالم نو

تولید ظروف سفالى لعابدار (با 
استفاده از اکسید فلزات)

تأسیس نخستین امپراتورى
استفاده از فارسى باستان، عیالمى و آرامى در نوشتار

صدور منشور کورش
ایجاد تشکیالت چاپارخانه و پست و جادة شاهى

حفر مجدد کانال سوئز در 516 پ. م
ضرب سکه به فرمان داریوش

مرگ اسکندر در 323 پ .م
تأسیس سلسلۀ سلوکى

رواج هنر هلنى در ایران

آغاز حکومت اشکانیان در 250 پ. م
استفاده از خط و زبان پهلوى اشکانى

سیستم حکومتى ملوك الطوایفى
داخلى  تزئینات  در  گچبرى  از  استفاده 

معمارى

رسمى شدن آیین زرتشتى
(دربند،  ایران  مرزهاى  در  دفاعى  استحکامات  ایجاد 

تمیشه و ...)
طراحى و ساخت سیستم هاى آبرسانى و سدسازى

ایجاد مراکز سکونتى با پالن هاى از پیش تعیین شده
تالش براى گسترش مرزهاى ایران به زمان هخامنشى
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دورة ساسانىدورة اشکانىدورة سلوکىدورة هخامنشىدورة آهن IIIدورة آهن IIدورة آهن Iدورة مفرغ / عیالمروستانشینى میانه و جدیدروستانشینى آغازین، قدیم و میانهفراپارینه سنگىپارینه سنگى جدیدپارینه سنگى میانىپارینه سنگى قدیم
651 میالدى224 میالدى250 پیش ازمیالد330 پیش ازمیالد559 پیش ازمیالد850 پیش ازمیالد1,200 پیش ازمیالد1,500 پیش ازمیالد3,300 پیش ازمیالد4,500 پیش ازمیالد9,000 پیش ازمیالد12,000 سال پیش20,000 سال پیش40,000 سال پیش250,000 سال پیشبین 2-1 میلیون سال پیش

بخش پیش ازتاریخ، طبقۀ اول، موزة ایران باستان

دورة نوسنگى و مس سنگى
دورة روستانشینى و شکل گیرى شهرها 

(حدود 10000 تا 5000 سال پیش)

از اواخر دورة فراپارینه سنگى، گروه هاى شکارورز به تدریج 
در اردوگاه هاى فصلى ساکن شدند. این اردوگاه هاى اولیه 
به تدریج در تمام طول سال مسکونى شدندو روستاهایى با 
واحدهاى مسکونى ساخته شده از سنگ و خشت در منطقۀ 
زاگرس شکل گرفتند. گونه هاى خودرو غالتى چون گندم، 
بز و خوك در منطقه  جو و گونه هاى وحشى گوسفند، 
زاگرس یافت مى شدند. ساکنان این روستاهاى اولیه موفق 
به اهلى کردن برخى گونه هاى حیوانات و کاشت غالت و در 
نهایت تولید خوراك شدند. در نتیجه جمعیت افزایش یافت 
و روستاهاى جدید در خارج از این هسته هاى مرکزى، در 
دشت هاى آبرفتى و مناطقى مانند خوزستان، فارس و مرکز 

فالت ایران شکل گرفتند.
هرچند استفاده از ابزار و ظروف سنگى پیش از 
تشکیل شدن روستاها متداول بود، اما یکى از مهم ترین 
ابداعات دورة نوسنگى را مى توان تولید سفال (6800 
- 7000 پیش از میالد) دانست. تا پیش از تولید سفال، 
انسان صرفا با استفاده از مواد اولیۀ طبیعى و با تغییر 
مى کرد.  تولید  را  مختلف  ابزارهاى  آن ها،  دادن  شکل 
با  و  ندارد  وجود  طبیعت  در  که  است  ماده اى  سفال 

ماکت سفالى خانه
تپۀ شرقى سنگ چخماق، شاهرود، سمنان

دوره نوسنگى، حدود 5300 - 6500 پیش ازمیالد
شماره اثر 8

شکل دادن گل و حرارت دادن آن ساخته مى شود. ظروف و اشیاء 
از حدود 9000  که پس  گونه اى  به  پایدار هستند  بسیار  سفالى 
سال از ساخت آن ها، هنوز از بین نرفته است. به نظر مى رسد که 
این فناورى بسیار مهم، براى نخستین بار در غرب و جنوب غرب 
بودند،  خشن  و  ساده  بیشتر  اولیه  سفال هاى  شد.  پدیدار  ایران 
اما با گذشت زمان بر ظرافت آن ها افزوده شد و سفالگران سطح 
گیاهى  و  انسانى  حیوانى،  هندسى،  نقوش  با  را  ساده  سفال هاى 
تزیین کردند. از نمونه سفال هاى این دوره مى توان به سفال هاى 
یافت شده در روستاهاى اولیۀ تپه سنگ چخماق، تپه جرى، تپه 
موشکى، قلعه رستم، تپه چغابنوت، تپه حاجى فیروز و ... اشاره کرد. 

دورة مفرغ (3000 تا 1500 پیش ازمیالد) دوره اى از تاریخ ایران است که 
مهم ترین دست آوردهاى آن استفادة گسترده از آلیاژ مفرغ و همزمان با آن 
برداشتن نخستین گام ها براى تشکیل حکومت است. فناورى دستیابى به 
آلیاژ مفرغ (آمیزه اى از مس  و قلع) به تولید گستردة اشیاى مفرغى مانند 
آثار  و جانورى،  انسانى  پیکره هاى  اسب،  یراق آالت  ظرف، جنگ افزار، 
تزیینى و آیینى مانند سرسنجاق، بازوبند و گردنبند و سرَعلَم ها منجر شد. 
مفرغِى   متعدد  مجموعه هاى  ایالم  و  کرمانشاه  لرستان،  در 
نقوش  بر  آن ها  در  و  است  منحصربه فرد  هنرى  نظر  از  به دست آمده 
جانورى، انسانى، گیاهى، اساطیرى و ترکیبى تأکید بسیار شده است. از 
محوطه هاى مهم این دوره مى توان به گودین، گیان، شوش، شهرسوخته، 

شهداد، یحیى، یانیق و ... اشاره کرد.

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950 

پیش ازمیالد
شماره اثر1459

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 
است.

ابتداى دورة نوسنگى  مى توان گفت توسعه و پیشرفت در 
همزمان با  یکجانشینى این فرصت را به وجود آورد که جوامع اولیۀ 

به  امر منجر  باشند و همین  تولید غذا کنترل داشته  بر  روستایى 
افزایش جمعیت شد. با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش روابط 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  و 
منجر به تشکیل یک طبقه نخبه براى هدایت و رهبرى جامعه و تفکیک 
تغییر  یک  به  منجر  اجتماعى  توسعه  مجموعۀ  پایان  در  و  اقتصادى شد 
اجتماعى بنیادین دیگر شد که از آن با عنوان دوران شهرنشینى و تشکیل 

جوامع حکومتى (دولت- شهرها) یاد مى شود. 
و  افراد  شهرنشینى،  دوران  شروع  از  پیش  که  داشت  نظر  در  باید 
سازمان هاى اجتماعى کنترل اقتصادى را برعهده داشتند. در اواخر دورة 
مسطح  مهرهاى  پیش ازمیالد  سال   5000 حدود  یعنى  روستانشینى 
(استامپى) رواج یافتند. این ابزار ساده و اولیه براى کنترل دادوستد کاالها 
و  اجتماعى  مختلف  الیه هاى  در  گسترده،  مبادالت  شبکۀ  و شکل گیرى 
اقتصادى به کار مى رفت و سرانجام منجر به تأسیس سازمان هاى سیاسى و 
حکومت ها شد. نمونه هایى از این مهرها در مکان هایى مانند باکون، گیان 
و سه گابى یافت شده اند که در موزه قابل مشاهده هستند. عالوه بر ساخت 
مهرها، ساخت و استفاده از دیگر اشیاء گلى مانند اشیاء شمارشى یا ژتون، 

ابزار ریسندگى یا سردوك  و پیکرك  نیز در این دوره رایج شد.

مدل سه بعدى مجموعه موزة ملى ایران

دوران پارینه سنگی
دوران شکار و گردآورى خوراك

(حدود 2 میلیون سال تا حدود 12 هزار سال پیش)
ساتور ـ سنگ مادر
کشف رود، خراسان 
پارینه سنگى قدیم

سنگ مادر لوالوا
هرسین، کرمانشاه
پارینه سنگى میانى

تیزة ارجنه
غار یافته، لرستان 
پارینه سنگى جدید

پیکرك گلى گراز، تپه سراب، کرمانشاه
کاسۀ سفالى مخروطى، تل باکون الف، نزدیک تخت جمشید، دوره نوسنگى، حدود 6100 - 7000 پیش ازمیالد، شماره اثر 4568

فارس، حدود  4050 - 4500 پیش ازمیالد، شماره اثر 16

ظرف سفالى، تپه زاغه، دشت قزوین
دوره انتقالى مس و سنگ، حدود 4800ـ5200 پیش ازمیالد
شماره اثر 8080

ظرف از جنس سنگ صابون
جیرفت، کرمان

دوره مفرغ، حدود 2600-2400پیش ازمیالد 
شماره اثر 10706

درخت،  و  کوهى  بز  نقش  با  پایه دار  سفالى  کاسۀ 
شهرسوخته، سیستان و بلوچستان، دوره مفرغ، حدود  

2400- 2800 پیش ازمیالد، شماره اثر 13261

 آغاز اهلى کردن دام
آغاز کشاورزى

ساخت ظروف سنگى
شیوة  با  ریزتیغه  تولید 

فشارى

....

آغاز نوسنگى

مس و سنگنوسنگى با سفال

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  ظرف سفالى، سیلک، کاشانو 

حدود 3350ـ3750 پیش ازمیالد
شماره اثر 43

روستاهاى اولیه از خانه هاى ساده و ساخته شده از چینه 
و خشت خام و سقف کاه اندود تشکیل شده بودند؛ پس از مدتى 
به خانه هاى چند اتاقى تبدیل شدند که در مواردى با مواد رنگى 
تزیین شده بودند. پیچیدگى روابط اجتماعى و تبلور باورهاى 
ایجاد  همگانى  نیایش  براى  مکان هایى  تا  شد  موجب  مذهبى 
گلى  گوناگون  پیکرك هاى  قابل  توجه  و  بزرگ  شود. مجموعۀ 
به دست آمده از روستاهاى دورة نوسنگى، نشانۀ دیگرى از ظهور 
و بروز چنین عقاید انتزاعى است که نمونه هاى آن از سراب و 
سنگ چخماق در بخش پیش ازتاریخ موزه دیده مى شود. یکى از 
مهم ترین پیکرك هاى گلى انسان از تپه سراب کرمانشاه به دست 
بارورى  الهۀ  به  و  دارد  قدمت  سال  هزار  نه  از  بیش  که  آمده 
سراب مشهور است. در این دوره براى درو غالت از داس هاى 

شکل گیرى حکومت هاى اولیه و جوامع شهرنشین پیش ازتاریخ
(حدود 700  - 3300 پیش ازمیالد)

جام سفالى، شوش، خوزستان
حدود 4000ـ4300 پیش ازمیالد

شماره اثر412
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نقشۀ موقعیت و راه هاى دسترسى به موزة ملى ایران

ساعات و روزهاى 
بازدید: 

همه روزه به استثناى 
برخى از ایام سوگوارى
بهار و تابستان: 19ـ9
پاییز و زمستان: 17ـ9

تهران، خیابان امام خمینى، 
نبش خیابان سى تیر، 
خیابان پروفسور رولن، 

پالك 1

تلفن: 66702061-6
فکس: 66746164

کدپستى: 1136917111

ابزار بزرگ سه وجهى
امر مردگ، دشت 

مهران، ایالم
پارینه سنگى قدیم

نیم تنۀ گلى انسان
شهداد، کرمان

دوره مفرغ، حدود 1800 - 2500 پیش ازمیالد
شماره اثر 1033

متن: فریدون بیگلرى، یوسف حسن زاده، کامیار عبدى، عباس علیزاده، 
جبرئیل نوکنده

عکس: ندا طهرانى، نیما فکورزاده، امیر فرزاد، محبوبه قلیچ  خانى و آرشیو 
موزة ملى ایران

طراحى و اجرا: ام البنین غفورى و یوسف حسن زاده
ناشر: موزة ملى ایران، بهار 1401، چاپ ششم

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950

ازمیالد
1459

سرتبر مفرغى
گورستان زالواب، کرمانشاه

دوره آهن I، حدود 1000 - 1200 پیش ازمیالد
شماره اثر 496

http://irannationalmuseum.ir/fa/

دندان آسیاى کوچک انسان نئاندرتال
غار وزمه، اسالم آباد غرب، کرمانشاه

پارینه سنگى میانى

از  ایران  در  انسان  دست ساخته هاى  کهن ترین 
مکان هاى باستانى کشف رود در خراسان، گاکیه در 
در  تو  شیوه  گیالن،  در  رشى  دربند  غار  کرمانشاه، 
مهاباد، الدیز در سیستان و بلوچستان و چند مکان 
ابزارهاى سنگى دوره  و شامل  آمده  به دست  دیگر 
تا  میلیون   1 از  بیش  که  است  قدیم  پارینه سنگى 
حدود 200 هزار سال قدمت دارد. انسان هاى اولیه 
از  هایدلبرگى)  احتماال  و  قامت  راست  (انسان هاى 
این ابزارها براى شکستن استخوان، بریدن پوست و 
گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهاى دیگر استفاده 
به  مربوط  دوره  این  سنگواره  نمونه هاى  مى کردند. 
غار دربند رشى است که به گونه منقرض شده اى از 
خرس موسوم به خرس غار، دندان گوزن و بزکوهى 

تعلق دارند و در تاالر 1 به نمایش درآمده اند.
 200 از  پیش  میانى  سنگى  پارینه  دوره 
هزار   45-40 حدود  تا  و  شد  آغاز  پیش  سال  هزار 
و  نئاندرتال  انسان  انجامید.  طول  به  پیش  سال 
احتماال انسان مدرن اولیه در همین دوره در ایران 
و  غارها  در  سکونت  آثار  دوره  این  در  مى زیستند. 
پناهگاه هاى صخره اى افزایش مى یابد. آثار این دوره، 
شامل ابزارهاى ساخته شده از سنگ چخماق و بقایاى 
سنگواره جانوران یافت شده در غارها و پناهگاه هایى 
مانند مرتاریک (کرمانشاه)، غارهاى ُکنجى و قمرى 
(لرستان)، قلعه بزى و محوطه هاى نیاسر (اصفهان) 
و میرك (سمنان) در تاالر 1 به نمایش درآمده است. 
ابزار نوك  انواع خراشنده و  این دوره  ابزارهاى مهم 
آماده سازى  شکار،  الشه  قصابى  براى  که  است  تیز 
پوست و کارهایى از این دست استفاده مى شده است. 
نخستین مدرك قطعى از حضور انسان نئاندرتال در 

ایران یک دندان آسیاى کوچک از غاز وزمه (کرمانشاه) مربوط به کودکى حدودا 8 
اثر برش لبه تیز  با  ساله است که در این گالرى دیده مى شود1. یک تکه استخوان 
ابزارسنگى و همچنین استخوان آهو و اسب سانان از دیگر نمونه هاى سنگواره است که 

در غار قلعه بزى اصفهان کشف شده و بیش از 40 هزار سال قدمت دارد.
دوره پارینه سنگى جدید که حدود 40 هزار سال پیش آغاز شد و حدود 20 
به  آنها  امروزین و فرهنگ  انسان هوشمند  با ورود  پایان رسید،  به  هزار سال پیش 
تیغه رواج  تیغه و ریز  از  ابزارهاى سنگى  این دوره ساخت  ایران همزمان است. در 
آویز  مانند  تزیینات شخصى  و  استخوانى  ابزارهاى  از  استفاده  آنها  کنار  در  و  یافت 
صدفى، دندان حیوانات و همچنین گل اخرا به عنوان ماده رنگى نیز متداول شد. از 
سکونت گاه هاى مهم این دوره غار یافته در لرستان، مالورد و مر ِخِرل در کرمانشاه، 
سفیدآب در کاشان است که نمونه هایى از یافته هاى آنها در تاالر 2 به نمایش درآمده 
است. از مشخصه هاى دوره بعد، فراپارینه سنگى، ابداع ابزارهاى ترکیبى، استفاده از 
سنگ ساب و ذخیره سازى مواد خوراکى است. این دوره از حدود 20 هزار سال پیش 
آغاز مى شود و در حدود 12 هزار سال پیش با اتمام عصر یخبندان به پایان مى رسد. 
مازندران،  در  و کمیشان  تپه  غار على  مانند  از مکان هایى  این دوره  آثار  نمونه هاى 
پناهگاه پاسنگر در لرستان و غارهاى هلیالن در تاالر 2 به نمایش گذاشته شده است. 
بقایاى سنگواره کفتار، خرس، گراز، گورخر و  از  این تاالر همچنین مجموعه اى  در 
کرگدن از غار وزمه با قدمت بین 70 تا 10 هزار سال و همچنین بقایاى علفخواران 

از غار مر خرل بیستون به نمایش درآمده است. 

 د1.  عالوه بر این دندان، تاکنون دو دندان دیگر مربوط به انسان نئاندرتال در پناهگاه یوان کرمانشاه و
 غار قلعه کرد قزوین یافت شده است. همچنین بخشى از استخوان ساعد یک انسان، احتماال مربوط به

انسان نئاندرتال، در غار بیستون کشف شده است.ئ

به نام خدا
به  ایران،  ملی  موزة  مجموعۀ 
موزة  قدیم ترین  و  مهم ترین  عنوان 
یافته هاي  بیشترین  داراي  کشور، 
کاوش هاي  از  حاصل  باستان شناسی 
علمی از دوران پارینه سنگی تا اسالمی 
«ایران  موزة  دو  شامل  که  است 
و  باستان شناسی  «موزة  و  باستان» 
ایران» است. موزة ملی  هنر اسالمی 
در  در سال 1316 خورشیدي  ایران 
نخستین بناي موزه اي کشور گشایش 
معمار  گدار،  آندره  را  بنا  این  یافت. 
فرانسوي، با الهام از طاق کسرا و کاخ 
دو  و  کرد  طراحی  فارس  فیروزآباد 
معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد 
عهده  به  را  آن  اجراي  تبریزي  مراد 
ایران باستان» شامل  گرفتند. «موزة 
از  با آثاري  دو بخش «پیش ازتاریخ» 
دورة پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزارة 

چهارم پیش ازمیالد (یعنی از کهن ترین دوره تا پیش از ابداع نگارش) و «دوران تاریخی» با آثاري از اواخر 
هزارة چهارم پیش ازمیالد (یعنی آغاز به کارگیري نگارش) تا پایان دورة ساسانی است.

نماى اصلى موزة ایران باستان

آویز ساخته شده از صدف
غار على تپه، مازندران

فراپارینه سنگى صحنه شکار یک گورخر توسط انسان هاى نئاندرتال در نزدیکى رودخانه زاینده رود و غارهاى قلعه بزى، دشت 
مبارکه اصفهان (بین 40 تا 50 هزار سال پیش).



پراکنش انسان راست قامت از افریقا به آسیا و اروپا
شکار و جمع آورى خوراك

رواج صنعت ساخت ابزارسنگى الدووان و آشولى
استفاده از آتش براى گرمایش و پخت

انسان نئاندرتال و انسان مدرن اولیه
شیوة  و  موسترى  ابزارسازى  صنعت  رواج 

تراش لِوالوا 
گسترش استفاده از غار و پناهگاه صخره اى

 ورود انسان هوشمند جدید به ایران
رواج صنعت ابزارسازى تیغه ـ ریزتیغۀ بَرادوستى

ساخت آویز و تزئینات شخصى، ابزار استخوانى

 ابداع تیر و کمان و ابزارهاى ترکیبى
رواج صنعت ابزارسازى ریزتیغۀ زرزى در زاگرس
و  پرندگان  و  آبزى  گونه هاى  صید  افزایش 

استفاده از غالت خودرو

 آغاز روستانشینى
آغاز سفالگرى

ساخت پیکرك هاى گلى و سنگى
استفاده از مس به روش چکش کارى

رواج حصیربافى

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

رواج نخ ریسى و استفاده از پشم
رواج استفاده از مهرهاى مسطح گلى و سنگى

استفاده از حیوانات در حمل بار و کشاورزى
شکل گیرى شهرهاى اولیه

ابداع خط و نگارش
گسترش شهرنشینى

گسترش مبادالت و تجارت
حکومت عیالم آغازین و عیالم قدیم

آغاز تولید اشیاء مفرغى

استفاده از فلز آهن
عیالم میانه

ساخت معبد چغازنبیل

پیدایش سلسله هاى محلى
تولید و رواج اشیاء آهنى

گسترش استفاده از 
تکوك(ریتون) هاى سفالى

I شکل گیرى عیالم نو

تشکیل حکومت مانا
تشکیل حکومت الیپى

تشکیل حکومت ماد
I I و I پادشاهى عیالم نو

تولید ظروف سفالى لعابدار (با 
استفاده از اکسید فلزات)

تأسیس نخستین امپراتورى
استفاده از فارسى باستان، عیالمى و آرامى در نوشتار

صدور منشور کورش
ایجاد تشکیالت چاپارخانه و پست و جادة شاهى

حفر مجدد کانال سوئز در 516 پ. م
ضرب سکه به فرمان داریوش

مرگ اسکندر در 323 پ .م
تأسیس سلسلۀ سلوکى

رواج هنر هلنى در ایران

آغاز حکومت اشکانیان در 250 پ. م
استفاده از خط و زبان پهلوى اشکانى

سیستم حکومتى ملوك الطوایفى
داخلى  تزئینات  در  گچبرى  از  استفاده 

معمارى

رسمى شدن آیین زرتشتى
(دربند،  ایران  مرزهاى  در  دفاعى  استحکامات  ایجاد 

تمیشه و ...)
طراحى و ساخت سیستم هاى آبرسانى و سدسازى

ایجاد مراکز سکونتى با پالن هاى از پیش تعیین شده
تالش براى گسترش مرزهاى ایران به زمان هخامنشى
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دورة ساسانىدورة اشکانىدورة سلوکىدورة هخامنشىدورة آهن IIIدورة آهن IIدورة آهن Iدورة مفرغ / عیالمروستانشینى میانه و جدیدروستانشینى آغازین، قدیم و میانهفراپارینه سنگىپارینه سنگى جدیدپارینه سنگى میانىپارینه سنگى قدیم
651 میالدى224 میالدى250 پیش ازمیالد330 پیش ازمیالد559 پیش ازمیالد850 پیش ازمیالد1,200 پیش ازمیالد1,500 پیش ازمیالد3,300 پیش ازمیالد4,500 پیش ازمیالد9,000 پیش ازمیالد12,000 سال پیش20,000 سال پیش40,000 سال پیش250,000 سال پیشبین 2-1 میلیون سال پیش

بخش پیش ازتاریخ، طبقۀ اول، موزة ایران باستان

دورة نوسنگى و مس سنگى
دورة روستانشینى و شکل گیرى شهرها 

(حدود 10000 تا 5000 سال پیش)

از اواخر دورة فراپارینه سنگى، گروه هاى شکارورز به تدریج 
در اردوگاه هاى فصلى ساکن شدند. این اردوگاه هاى اولیه 
به تدریج در تمام طول سال مسکونى شدندو روستاهایى با 
واحدهاى مسکونى ساخته شده از سنگ و خشت در منطقۀ 
زاگرس شکل گرفتند. گونه هاى خودرو غالتى چون گندم، 
بز و خوك در منطقه  جو و گونه هاى وحشى گوسفند، 
زاگرس یافت مى شدند. ساکنان این روستاهاى اولیه موفق 
به اهلى کردن برخى گونه هاى حیوانات و کاشت غالت و در 
نهایت تولید خوراك شدند. در نتیجه جمعیت افزایش یافت 
و روستاهاى جدید در خارج از این هسته هاى مرکزى، در 
دشت هاى آبرفتى و مناطقى مانند خوزستان، فارس و مرکز 

فالت ایران شکل گرفتند.
هرچند استفاده از ابزار و ظروف سنگى پیش از 
تشکیل شدن روستاها متداول بود، اما یکى از مهم ترین 
ابداعات دورة نوسنگى را مى توان تولید سفال (6800 
- 7000 پیش از میالد) دانست. تا پیش از تولید سفال، 
انسان صرفا با استفاده از مواد اولیۀ طبیعى و با تغییر 
مى کرد.  تولید  را  مختلف  ابزارهاى  آن ها،  دادن  شکل 
با  و  ندارد  وجود  طبیعت  در  که  است  ماده اى  سفال 

ماکت سفالى خانه
تپۀ شرقى سنگ چخماق، شاهرود، سمنان

دوره نوسنگى، حدود 5300 - 6500 پیش ازمیالد
شماره اثر 8

شکل دادن گل و حرارت دادن آن ساخته مى شود. ظروف و اشیاء 
از حدود 9000  که پس  گونه اى  به  پایدار هستند  بسیار  سفالى 
سال از ساخت آن ها، هنوز از بین نرفته است. به نظر مى رسد که 
این فناورى بسیار مهم، براى نخستین بار در غرب و جنوب غرب 
بودند،  خشن  و  ساده  بیشتر  اولیه  سفال هاى  شد.  پدیدار  ایران 
اما با گذشت زمان بر ظرافت آن ها افزوده شد و سفالگران سطح 
گیاهى  و  انسانى  حیوانى،  هندسى،  نقوش  با  را  ساده  سفال هاى 
تزیین کردند. از نمونه سفال هاى این دوره مى توان به سفال هاى 
یافت شده در روستاهاى اولیۀ تپه سنگ چخماق، تپه جرى، تپه 
موشکى، قلعه رستم، تپه چغابنوت، تپه حاجى فیروز و ... اشاره کرد. 

دورة مفرغ (3000 تا 1500 پیش ازمیالد) دوره اى از تاریخ ایران است که 
مهم ترین دست آوردهاى آن استفادة گسترده از آلیاژ مفرغ و همزمان با آن 
برداشتن نخستین گام ها براى تشکیل حکومت است. فناورى دستیابى به 
آلیاژ مفرغ (آمیزه اى از مس  و قلع) به تولید گستردة اشیاى مفرغى مانند 
آثار  و جانورى،  انسانى  پیکره هاى  اسب،  یراق آالت  ظرف، جنگ افزار، 
تزیینى و آیینى مانند سرسنجاق، بازوبند و گردنبند و سرَعلَم ها منجر شد. 
مفرغِى   متعدد  مجموعه هاى  ایالم  و  کرمانشاه  لرستان،  در 
نقوش  بر  آن ها  در  و  است  منحصربه فرد  هنرى  نظر  از  به دست آمده 
جانورى، انسانى، گیاهى، اساطیرى و ترکیبى تأکید بسیار شده است. از 
محوطه هاى مهم این دوره مى توان به گودین، گیان، شوش، شهرسوخته، 

شهداد، یحیى، یانیق و ... اشاره کرد.

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950 

پیش ازمیالد
شماره اثر1459

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 
است.

ابتداى دورة نوسنگى  مى توان گفت توسعه و پیشرفت در 
همزمان با  یکجانشینى این فرصت را به وجود آورد که جوامع اولیۀ 

به  امر منجر  باشند و همین  تولید غذا کنترل داشته  بر  روستایى 
افزایش جمعیت شد. با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش روابط 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  و 
منجر به تشکیل یک طبقه نخبه براى هدایت و رهبرى جامعه و تفکیک 
تغییر  یک  به  منجر  اجتماعى  توسعه  مجموعۀ  پایان  در  و  اقتصادى شد 
اجتماعى بنیادین دیگر شد که از آن با عنوان دوران شهرنشینى و تشکیل 

جوامع حکومتى (دولت- شهرها) یاد مى شود. 
و  افراد  شهرنشینى،  دوران  شروع  از  پیش  که  داشت  نظر  در  باید 
سازمان هاى اجتماعى کنترل اقتصادى را برعهده داشتند. در اواخر دورة 
مسطح  مهرهاى  پیش ازمیالد  سال   5000 حدود  یعنى  روستانشینى 
(استامپى) رواج یافتند. این ابزار ساده و اولیه براى کنترل دادوستد کاالها 
و  اجتماعى  مختلف  الیه هاى  در  گسترده،  مبادالت  شبکۀ  و شکل گیرى 
اقتصادى به کار مى رفت و سرانجام منجر به تأسیس سازمان هاى سیاسى و 
حکومت ها شد. نمونه هایى از این مهرها در مکان هایى مانند باکون، گیان 
و سه گابى یافت شده اند که در موزه قابل مشاهده هستند. عالوه بر ساخت 
مهرها، ساخت و استفاده از دیگر اشیاء گلى مانند اشیاء شمارشى یا ژتون، 

ابزار ریسندگى یا سردوك  و پیکرك  نیز در این دوره رایج شد.

مدل سه بعدى مجموعه موزة ملى ایران

دوران پارینه سنگی
دوران شکار و گردآورى خوراك

(حدود 2 میلیون سال تا حدود 12 هزار سال پیش)
ساتور ـ سنگ مادر
کشف رود، خراسان 
پارینه سنگى قدیم

سنگ مادر لوالوا
هرسین، کرمانشاه
پارینه سنگى میانى

تیزة ارجنه
غار یافته، لرستان 
پارینه سنگى جدید

پیکرك گلى گراز، تپه سراب، کرمانشاه
کاسۀ سفالى مخروطى، تل باکون الف، نزدیک تخت جمشید، دوره نوسنگى، حدود 6100 - 7000 پیش ازمیالد، شماره اثر 4568

فارس، حدود  4050 - 4500 پیش ازمیالد، شماره اثر 16

ظرف سفالى، تپه زاغه، دشت قزوین
دوره انتقالى مس و سنگ، حدود 4800ـ5200 پیش ازمیالد
شماره اثر 8080

ظرف از جنس سنگ صابون
جیرفت، کرمان

دوره مفرغ، حدود 2600-2400پیش ازمیالد 
شماره اثر 10706

درخت،  و  کوهى  بز  نقش  با  پایه دار  سفالى  کاسۀ 
شهرسوخته، سیستان و بلوچستان، دوره مفرغ، حدود  

2400- 2800 پیش ازمیالد، شماره اثر 13261

 آغاز اهلى کردن دام
آغاز کشاورزى

ساخت ظروف سنگى
شیوة  با  ریزتیغه  تولید 

فشارى

....

آغاز نوسنگى

مس و سنگنوسنگى با سفال

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  ظرف سفالى، سیلک، کاشانو 

حدود 3350ـ3750 پیش ازمیالد
شماره اثر 43

روستاهاى اولیه از خانه هاى ساده و ساخته شده از چینه 
و خشت خام و سقف کاه اندود تشکیل شده بودند؛ پس از مدتى 
به خانه هاى چند اتاقى تبدیل شدند که در مواردى با مواد رنگى 
تزیین شده بودند. پیچیدگى روابط اجتماعى و تبلور باورهاى 
ایجاد  همگانى  نیایش  براى  مکان هایى  تا  شد  موجب  مذهبى 
گلى  گوناگون  پیکرك هاى  قابل  توجه  و  بزرگ  شود. مجموعۀ 
به دست آمده از روستاهاى دورة نوسنگى، نشانۀ دیگرى از ظهور 
و بروز چنین عقاید انتزاعى است که نمونه هاى آن از سراب و 
سنگ چخماق در بخش پیش ازتاریخ موزه دیده مى شود. یکى از 
مهم ترین پیکرك هاى گلى انسان از تپه سراب کرمانشاه به دست 
بارورى  الهۀ  به  و  دارد  قدمت  سال  هزار  نه  از  بیش  که  آمده 
سراب مشهور است. در این دوره براى درو غالت از داس هاى 

شکل گیرى حکومت هاى اولیه و جوامع شهرنشین پیش ازتاریخ
(حدود 700  - 3300 پیش ازمیالد)

جام سفالى، شوش، خوزستان
حدود 4000ـ4300 پیش ازمیالد

شماره اثر412
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نقشۀ موقعیت و راه هاى دسترسى به موزة ملى ایران

ساعات و روزهاى 
بازدید: 

همه روزه به استثناى 
برخى از ایام سوگوارى
بهار و تابستان: 19ـ9
پاییز و زمستان: 17ـ9

تهران، خیابان امام خمینى، 
نبش خیابان سى تیر، 
خیابان پروفسور رولن، 

پالك 1

تلفن: 66702061-6
فکس: 66746164

کدپستى: 1136917111

ابزار بزرگ سه وجهى
امر مردگ، دشت 

مهران، ایالم
پارینه سنگى قدیم

نیم تنۀ گلى انسان
شهداد، کرمان

دوره مفرغ، حدود 1800 - 2500 پیش ازمیالد
شماره اثر 1033

متن: فریدون بیگلرى، یوسف حسن زاده، کامیار عبدى، عباس علیزاده، 
جبرئیل نوکنده

عکس: ندا طهرانى، نیما فکورزاده، امیر فرزاد، محبوبه قلیچ  خانى و آرشیو 
موزة ملى ایران

طراحى و اجرا: ام البنین غفورى و یوسف حسن زاده
ناشر: موزة ملى ایران، بهار 1401، چاپ ششم

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950

ازمیالد
1459

سرتبر مفرغى
گورستان زالواب، کرمانشاه

دوره آهن I، حدود 1000 - 1200 پیش ازمیالد
شماره اثر 496

http://irannationalmuseum.ir/fa/

دندان آسیاى کوچک انسان نئاندرتال
غار وزمه، اسالم آباد غرب، کرمانشاه

پارینه سنگى میانى

از  ایران  در  انسان  دست ساخته هاى  کهن ترین 
مکان هاى باستانى کشف رود در خراسان، گاکیه در 
در  تو  شیوه  گیالن،  در  رشى  دربند  غار  کرمانشاه، 
مهاباد، الدیز در سیستان و بلوچستان و چند مکان 
ابزارهاى سنگى دوره  و شامل  آمده  به دست  دیگر 
تا  میلیون   1 از  بیش  که  است  قدیم  پارینه سنگى 
حدود 200 هزار سال قدمت دارد. انسان هاى اولیه 
از  هایدلبرگى)  احتماال  و  قامت  راست  (انسان هاى 
این ابزارها براى شکستن استخوان، بریدن پوست و 
گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهاى دیگر استفاده 
به  مربوط  دوره  این  سنگواره  نمونه هاى  مى کردند. 
غار دربند رشى است که به گونه منقرض شده اى از 
خرس موسوم به خرس غار، دندان گوزن و بزکوهى 

تعلق دارند و در تاالر 1 به نمایش درآمده اند.
 200 از  پیش  میانى  سنگى  پارینه  دوره 
هزار   45-40 حدود  تا  و  شد  آغاز  پیش  سال  هزار 
و  نئاندرتال  انسان  انجامید.  طول  به  پیش  سال 
احتماال انسان مدرن اولیه در همین دوره در ایران 
و  غارها  در  سکونت  آثار  دوره  این  در  مى زیستند. 
پناهگاه هاى صخره اى افزایش مى یابد. آثار این دوره، 
شامل ابزارهاى ساخته شده از سنگ چخماق و بقایاى 
سنگواره جانوران یافت شده در غارها و پناهگاه هایى 
مانند مرتاریک (کرمانشاه)، غارهاى ُکنجى و قمرى 
(لرستان)، قلعه بزى و محوطه هاى نیاسر (اصفهان) 
و میرك (سمنان) در تاالر 1 به نمایش درآمده است. 
ابزار نوك  انواع خراشنده و  این دوره  ابزارهاى مهم 
آماده سازى  شکار،  الشه  قصابى  براى  که  است  تیز 
پوست و کارهایى از این دست استفاده مى شده است. 
نخستین مدرك قطعى از حضور انسان نئاندرتال در 

ایران یک دندان آسیاى کوچک از غاز وزمه (کرمانشاه) مربوط به کودکى حدودا 8 
اثر برش لبه تیز  با  ساله است که در این گالرى دیده مى شود1. یک تکه استخوان 
ابزارسنگى و همچنین استخوان آهو و اسب سانان از دیگر نمونه هاى سنگواره است که 

در غار قلعه بزى اصفهان کشف شده و بیش از 40 هزار سال قدمت دارد.
دوره پارینه سنگى جدید که حدود 40 هزار سال پیش آغاز شد و حدود 20 
به  آنها  امروزین و فرهنگ  انسان هوشمند  با ورود  پایان رسید،  به  هزار سال پیش 
تیغه رواج  تیغه و ریز  از  ابزارهاى سنگى  این دوره ساخت  ایران همزمان است. در 
آویز  مانند  تزیینات شخصى  و  استخوانى  ابزارهاى  از  استفاده  آنها  کنار  در  و  یافت 
صدفى، دندان حیوانات و همچنین گل اخرا به عنوان ماده رنگى نیز متداول شد. از 
سکونت گاه هاى مهم این دوره غار یافته در لرستان، مالورد و مر ِخِرل در کرمانشاه، 
سفیدآب در کاشان است که نمونه هایى از یافته هاى آنها در تاالر 2 به نمایش درآمده 
است. از مشخصه هاى دوره بعد، فراپارینه سنگى، ابداع ابزارهاى ترکیبى، استفاده از 
سنگ ساب و ذخیره سازى مواد خوراکى است. این دوره از حدود 20 هزار سال پیش 
آغاز مى شود و در حدود 12 هزار سال پیش با اتمام عصر یخبندان به پایان مى رسد. 
مازندران،  در  و کمیشان  تپه  غار على  مانند  از مکان هایى  این دوره  آثار  نمونه هاى 
پناهگاه پاسنگر در لرستان و غارهاى هلیالن در تاالر 2 به نمایش گذاشته شده است. 
بقایاى سنگواره کفتار، خرس، گراز، گورخر و  از  این تاالر همچنین مجموعه اى  در 
کرگدن از غار وزمه با قدمت بین 70 تا 10 هزار سال و همچنین بقایاى علفخواران 

از غار مر خرل بیستون به نمایش درآمده است. 

 د1.  عالوه بر این دندان، تاکنون دو دندان دیگر مربوط به انسان نئاندرتال در پناهگاه یوان کرمانشاه و
 غار قلعه کرد قزوین یافت شده است. همچنین بخشى از استخوان ساعد یک انسان، احتماال مربوط به

انسان نئاندرتال، در غار بیستون کشف شده است.ئ

به نام خدا
به  ایران،  ملی  موزة  مجموعۀ 
موزة  قدیم ترین  و  مهم ترین  عنوان 
یافته هاي  بیشترین  داراي  کشور، 
کاوش هاي  از  حاصل  باستان شناسی 
علمی از دوران پارینه سنگی تا اسالمی 
«ایران  موزة  دو  شامل  که  است 
و  باستان شناسی  «موزة  و  باستان» 
ایران» است. موزة ملی  هنر اسالمی 
در  در سال 1316 خورشیدي  ایران 
نخستین بناي موزه اي کشور گشایش 
معمار  گدار،  آندره  را  بنا  این  یافت. 
فرانسوي، با الهام از طاق کسرا و کاخ 
دو  و  کرد  طراحی  فارس  فیروزآباد 
معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد 
عهده  به  را  آن  اجراي  تبریزي  مراد 
ایران باستان» شامل  گرفتند. «موزة 
از  با آثاري  دو بخش «پیش ازتاریخ» 
دورة پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزارة 

چهارم پیش ازمیالد (یعنی از کهن ترین دوره تا پیش از ابداع نگارش) و «دوران تاریخی» با آثاري از اواخر 
هزارة چهارم پیش ازمیالد (یعنی آغاز به کارگیري نگارش) تا پایان دورة ساسانی است.

نماى اصلى موزة ایران باستان

آویز ساخته شده از صدف
غار على تپه، مازندران

فراپارینه سنگى صحنه شکار یک گورخر توسط انسان هاى نئاندرتال در نزدیکى رودخانه زاینده رود و غارهاى قلعه بزى، دشت 
مبارکه اصفهان (بین 40 تا 50 هزار سال پیش).



پراکنش انسان راست قامت از افریقا به آسیا و اروپا
شکار و جمع آورى خوراك

رواج صنعت ساخت ابزارسنگى الدووان و آشولى
استفاده از آتش براى گرمایش و پخت

انسان نئاندرتال و انسان مدرن اولیه
شیوة  و  موسترى  ابزارسازى  صنعت  رواج 

تراش لِوالوا 
گسترش استفاده از غار و پناهگاه صخره اى

 ورود انسان هوشمند جدید به ایران
رواج صنعت ابزارسازى تیغه ـ ریزتیغۀ بَرادوستى

ساخت آویز و تزئینات شخصى، ابزار استخوانى

 ابداع تیر و کمان و ابزارهاى ترکیبى
رواج صنعت ابزارسازى ریزتیغۀ زرزى در زاگرس
و  پرندگان  و  آبزى  گونه هاى  صید  افزایش 

استفاده از غالت خودرو

 آغاز روستانشینى
آغاز سفالگرى

ساخت پیکرك هاى گلى و سنگى
استفاده از مس به روش چکش کارى

رواج حصیربافى

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

رواج نخ ریسى و استفاده از پشم
رواج استفاده از مهرهاى مسطح گلى و سنگى

استفاده از حیوانات در حمل بار و کشاورزى
شکل گیرى شهرهاى اولیه

ابداع خط و نگارش
گسترش شهرنشینى

گسترش مبادالت و تجارت
حکومت عیالم آغازین و عیالم قدیم

آغاز تولید اشیاء مفرغى

استفاده از فلز آهن
عیالم میانه

ساخت معبد چغازنبیل

پیدایش سلسله هاى محلى
تولید و رواج اشیاء آهنى

گسترش استفاده از 
تکوك(ریتون) هاى سفالى

I شکل گیرى عیالم نو

تشکیل حکومت مانا
تشکیل حکومت الیپى

تشکیل حکومت ماد
I I و I پادشاهى عیالم نو

تولید ظروف سفالى لعابدار (با 
استفاده از اکسید فلزات)

تأسیس نخستین امپراتورى
استفاده از فارسى باستان، عیالمى و آرامى در نوشتار

صدور منشور کورش
ایجاد تشکیالت چاپارخانه و پست و جادة شاهى

حفر مجدد کانال سوئز در 516 پ. م
ضرب سکه به فرمان داریوش

مرگ اسکندر در 323 پ .م
تأسیس سلسلۀ سلوکى

رواج هنر هلنى در ایران

آغاز حکومت اشکانیان در 250 پ. م
استفاده از خط و زبان پهلوى اشکانى

سیستم حکومتى ملوك الطوایفى
داخلى  تزئینات  در  گچبرى  از  استفاده 

معمارى

رسمى شدن آیین زرتشتى
(دربند،  ایران  مرزهاى  در  دفاعى  استحکامات  ایجاد 

تمیشه و ...)
طراحى و ساخت سیستم هاى آبرسانى و سدسازى

ایجاد مراکز سکونتى با پالن هاى از پیش تعیین شده
تالش براى گسترش مرزهاى ایران به زمان هخامنشى
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دورة ساسانىدورة اشکانىدورة سلوکىدورة هخامنشىدورة آهن IIIدورة آهن IIدورة آهن Iدورة مفرغ / عیالمروستانشینى میانه و جدیدروستانشینى آغازین، قدیم و میانهفراپارینه سنگىپارینه سنگى جدیدپارینه سنگى میانىپارینه سنگى قدیم
651 میالدى224 میالدى250 پیش ازمیالد330 پیش ازمیالد559 پیش ازمیالد850 پیش ازمیالد1,200 پیش ازمیالد1,500 پیش ازمیالد3,300 پیش ازمیالد4,500 پیش ازمیالد9,000 پیش ازمیالد12,000 سال پیش20,000 سال پیش40,000 سال پیش250,000 سال پیشبین 2-1 میلیون سال پیش

بخش پیش ازتاریخ، طبقۀ اول، موزة ایران باستان

دورة نوسنگى و مس سنگى
دورة روستانشینى و شکل گیرى شهرها 

(حدود 10000 تا 5000 سال پیش)

از اواخر دورة فراپارینه سنگى، گروه هاى شکارورز به تدریج 
در اردوگاه هاى فصلى ساکن شدند. این اردوگاه هاى اولیه 
به تدریج در تمام طول سال مسکونى شدندو روستاهایى با 
واحدهاى مسکونى ساخته شده از سنگ و خشت در منطقۀ 
زاگرس شکل گرفتند. گونه هاى خودرو غالتى چون گندم، 
بز و خوك در منطقه  جو و گونه هاى وحشى گوسفند، 
زاگرس یافت مى شدند. ساکنان این روستاهاى اولیه موفق 
به اهلى کردن برخى گونه هاى حیوانات و کاشت غالت و در 
نهایت تولید خوراك شدند. در نتیجه جمعیت افزایش یافت 
و روستاهاى جدید در خارج از این هسته هاى مرکزى، در 
دشت هاى آبرفتى و مناطقى مانند خوزستان، فارس و مرکز 

فالت ایران شکل گرفتند.
هرچند استفاده از ابزار و ظروف سنگى پیش از 
تشکیل شدن روستاها متداول بود، اما یکى از مهم ترین 
ابداعات دورة نوسنگى را مى توان تولید سفال (6800 
- 7000 پیش از میالد) دانست. تا پیش از تولید سفال، 
انسان صرفا با استفاده از مواد اولیۀ طبیعى و با تغییر 
مى کرد.  تولید  را  مختلف  ابزارهاى  آن ها،  دادن  شکل 
با  و  ندارد  وجود  طبیعت  در  که  است  ماده اى  سفال 

ماکت سفالى خانه
تپۀ شرقى سنگ چخماق، شاهرود، سمنان

دوره نوسنگى، حدود 5300 - 6500 پیش ازمیالد
شماره اثر 8

شکل دادن گل و حرارت دادن آن ساخته مى شود. ظروف و اشیاء 
از حدود 9000  که پس  گونه اى  به  پایدار هستند  بسیار  سفالى 
سال از ساخت آن ها، هنوز از بین نرفته است. به نظر مى رسد که 
این فناورى بسیار مهم، براى نخستین بار در غرب و جنوب غرب 
بودند،  خشن  و  ساده  بیشتر  اولیه  سفال هاى  شد.  پدیدار  ایران 
اما با گذشت زمان بر ظرافت آن ها افزوده شد و سفالگران سطح 
گیاهى  و  انسانى  حیوانى،  هندسى،  نقوش  با  را  ساده  سفال هاى 
تزیین کردند. از نمونه سفال هاى این دوره مى توان به سفال هاى 
یافت شده در روستاهاى اولیۀ تپه سنگ چخماق، تپه جرى، تپه 
موشکى، قلعه رستم، تپه چغابنوت، تپه حاجى فیروز و ... اشاره کرد. 

دورة مفرغ (3000 تا 1500 پیش ازمیالد) دوره اى از تاریخ ایران است که 
مهم ترین دست آوردهاى آن استفادة گسترده از آلیاژ مفرغ و همزمان با آن 
برداشتن نخستین گام ها براى تشکیل حکومت است. فناورى دستیابى به 
آلیاژ مفرغ (آمیزه اى از مس  و قلع) به تولید گستردة اشیاى مفرغى مانند 
آثار  و جانورى،  انسانى  پیکره هاى  اسب،  یراق آالت  ظرف، جنگ افزار، 
تزیینى و آیینى مانند سرسنجاق، بازوبند و گردنبند و سرَعلَم ها منجر شد. 
مفرغِى   متعدد  مجموعه هاى  ایالم  و  کرمانشاه  لرستان،  در 
نقوش  بر  آن ها  در  و  است  منحصربه فرد  هنرى  نظر  از  به دست آمده 
جانورى، انسانى، گیاهى، اساطیرى و ترکیبى تأکید بسیار شده است. از 
محوطه هاى مهم این دوره مى توان به گودین، گیان، شوش، شهرسوخته، 

شهداد، یحیى، یانیق و ... اشاره کرد.

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950 

پیش ازمیالد
شماره اثر1459

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 
است.

ابتداى دورة نوسنگى  مى توان گفت توسعه و پیشرفت در 
همزمان با  یکجانشینى این فرصت را به وجود آورد که جوامع اولیۀ 

به  امر منجر  باشند و همین  تولید غذا کنترل داشته  بر  روستایى 
افزایش جمعیت شد. با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش روابط 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  و 
منجر به تشکیل یک طبقه نخبه براى هدایت و رهبرى جامعه و تفکیک 
تغییر  یک  به  منجر  اجتماعى  توسعه  مجموعۀ  پایان  در  و  اقتصادى شد 
اجتماعى بنیادین دیگر شد که از آن با عنوان دوران شهرنشینى و تشکیل 

جوامع حکومتى (دولت- شهرها) یاد مى شود. 
و  افراد  شهرنشینى،  دوران  شروع  از  پیش  که  داشت  نظر  در  باید 
سازمان هاى اجتماعى کنترل اقتصادى را برعهده داشتند. در اواخر دورة 
مسطح  مهرهاى  پیش ازمیالد  سال   5000 حدود  یعنى  روستانشینى 
(استامپى) رواج یافتند. این ابزار ساده و اولیه براى کنترل دادوستد کاالها 
و  اجتماعى  مختلف  الیه هاى  در  گسترده،  مبادالت  شبکۀ  و شکل گیرى 
اقتصادى به کار مى رفت و سرانجام منجر به تأسیس سازمان هاى سیاسى و 
حکومت ها شد. نمونه هایى از این مهرها در مکان هایى مانند باکون، گیان 
و سه گابى یافت شده اند که در موزه قابل مشاهده هستند. عالوه بر ساخت 
مهرها، ساخت و استفاده از دیگر اشیاء گلى مانند اشیاء شمارشى یا ژتون، 

ابزار ریسندگى یا سردوك  و پیکرك  نیز در این دوره رایج شد.

مدل سه بعدى مجموعه موزة ملى ایران

دوران پارینه سنگی
دوران شکار و گردآورى خوراك

(حدود 2 میلیون سال تا حدود 12 هزار سال پیش)
ساتور ـ سنگ مادر
کشف رود، خراسان 
پارینه سنگى قدیم

سنگ مادر لوالوا
هرسین، کرمانشاه
پارینه سنگى میانى

تیزة ارجنه
غار یافته، لرستان 
پارینه سنگى جدید

پیکرك گلى گراز، تپه سراب، کرمانشاه
کاسۀ سفالى مخروطى، تل باکون الف، نزدیک تخت جمشید، دوره نوسنگى، حدود 6100 - 7000 پیش ازمیالد، شماره اثر 4568

فارس، حدود  4050 - 4500 پیش ازمیالد، شماره اثر 16

ظرف سفالى، تپه زاغه، دشت قزوین
دوره انتقالى مس و سنگ، حدود 4800ـ5200 پیش ازمیالد
شماره اثر 8080

ظرف از جنس سنگ صابون
جیرفت، کرمان

دوره مفرغ، حدود 2600-2400پیش ازمیالد 
شماره اثر 10706

درخت،  و  کوهى  بز  نقش  با  پایه دار  سفالى  کاسۀ 
شهرسوخته، سیستان و بلوچستان، دوره مفرغ، حدود  

2400- 2800 پیش ازمیالد، شماره اثر 13261

 آغاز اهلى کردن دام
آغاز کشاورزى

ساخت ظروف سنگى
شیوة  با  ریزتیغه  تولید 

فشارى

....

آغاز نوسنگى

مس و سنگنوسنگى با سفال

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  ظرف سفالى، سیلک، کاشانو 

حدود 3350ـ3750 پیش ازمیالد
شماره اثر 43

روستاهاى اولیه از خانه هاى ساده و ساخته شده از چینه 
و خشت خام و سقف کاه اندود تشکیل شده بودند؛ پس از مدتى 
به خانه هاى چند اتاقى تبدیل شدند که در مواردى با مواد رنگى 
تزیین شده بودند. پیچیدگى روابط اجتماعى و تبلور باورهاى 
ایجاد  همگانى  نیایش  براى  مکان هایى  تا  شد  موجب  مذهبى 
گلى  گوناگون  پیکرك هاى  قابل  توجه  و  بزرگ  شود. مجموعۀ 
به دست آمده از روستاهاى دورة نوسنگى، نشانۀ دیگرى از ظهور 
و بروز چنین عقاید انتزاعى است که نمونه هاى آن از سراب و 
سنگ چخماق در بخش پیش ازتاریخ موزه دیده مى شود. یکى از 
مهم ترین پیکرك هاى گلى انسان از تپه سراب کرمانشاه به دست 
بارورى  الهۀ  به  و  دارد  قدمت  سال  هزار  نه  از  بیش  که  آمده 
سراب مشهور است. در این دوره براى درو غالت از داس هاى 

شکل گیرى حکومت هاى اولیه و جوامع شهرنشین پیش ازتاریخ
(حدود 700  - 3300 پیش ازمیالد)

جام سفالى، شوش، خوزستان
حدود 4000ـ4300 پیش ازمیالد

شماره اثر412
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نقشۀ موقعیت و راه هاى دسترسى به موزة ملى ایران

ساعات و روزهاى 
بازدید: 

همه روزه به استثناى 
برخى از ایام سوگوارى
بهار و تابستان: 19ـ9
پاییز و زمستان: 17ـ9

تهران، خیابان امام خمینى، 
نبش خیابان سى تیر، 
خیابان پروفسور رولن، 

پالك 1

تلفن: 66702061-6
فکس: 66746164

کدپستى: 1136917111

ابزار بزرگ سه وجهى
امر مردگ، دشت 

مهران، ایالم
پارینه سنگى قدیم

نیم تنۀ گلى انسان
شهداد، کرمان

دوره مفرغ، حدود 1800 - 2500 پیش ازمیالد
شماره اثر 1033

متن: فریدون بیگلرى، یوسف حسن زاده، کامیار عبدى، عباس علیزاده، 
جبرئیل نوکنده

عکس: ندا طهرانى، نیما فکورزاده، امیر فرزاد، محبوبه قلیچ  خانى و آرشیو 
موزة ملى ایران

طراحى و اجرا: ام البنین غفورى و یوسف حسن زاده
ناشر: موزة ملى ایران، بهار 1401، چاپ ششم

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950

ازمیالد
1459

سرتبر مفرغى
گورستان زالواب، کرمانشاه

دوره آهن I، حدود 1000 - 1200 پیش ازمیالد
شماره اثر 496

http://irannationalmuseum.ir/fa/

دندان آسیاى کوچک انسان نئاندرتال
غار وزمه، اسالم آباد غرب، کرمانشاه

پارینه سنگى میانى

از  ایران  در  انسان  دست ساخته هاى  کهن ترین 
مکان هاى باستانى کشف رود در خراسان، گاکیه در 
در  تو  شیوه  گیالن،  در  رشى  دربند  غار  کرمانشاه، 
مهاباد، الدیز در سیستان و بلوچستان و چند مکان 
ابزارهاى سنگى دوره  و شامل  آمده  به دست  دیگر 
تا  میلیون   1 از  بیش  که  است  قدیم  پارینه سنگى 
حدود 200 هزار سال قدمت دارد. انسان هاى اولیه 
از  هایدلبرگى)  احتماال  و  قامت  راست  (انسان هاى 
این ابزارها براى شکستن استخوان، بریدن پوست و 
گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهاى دیگر استفاده 
به  مربوط  دوره  این  سنگواره  نمونه هاى  مى کردند. 
غار دربند رشى است که به گونه منقرض شده اى از 
خرس موسوم به خرس غار، دندان گوزن و بزکوهى 

تعلق دارند و در تاالر 1 به نمایش درآمده اند.
 200 از  پیش  میانى  سنگى  پارینه  دوره 
هزار   45-40 حدود  تا  و  شد  آغاز  پیش  سال  هزار 
و  نئاندرتال  انسان  انجامید.  طول  به  پیش  سال 
احتماال انسان مدرن اولیه در همین دوره در ایران 
و  غارها  در  سکونت  آثار  دوره  این  در  مى زیستند. 
پناهگاه هاى صخره اى افزایش مى یابد. آثار این دوره، 
شامل ابزارهاى ساخته شده از سنگ چخماق و بقایاى 
سنگواره جانوران یافت شده در غارها و پناهگاه هایى 
مانند مرتاریک (کرمانشاه)، غارهاى ُکنجى و قمرى 
(لرستان)، قلعه بزى و محوطه هاى نیاسر (اصفهان) 
و میرك (سمنان) در تاالر 1 به نمایش درآمده است. 
ابزار نوك  انواع خراشنده و  این دوره  ابزارهاى مهم 
آماده سازى  شکار،  الشه  قصابى  براى  که  است  تیز 
پوست و کارهایى از این دست استفاده مى شده است. 
نخستین مدرك قطعى از حضور انسان نئاندرتال در 

ایران یک دندان آسیاى کوچک از غاز وزمه (کرمانشاه) مربوط به کودکى حدودا 8 
اثر برش لبه تیز  با  ساله است که در این گالرى دیده مى شود1. یک تکه استخوان 
ابزارسنگى و همچنین استخوان آهو و اسب سانان از دیگر نمونه هاى سنگواره است که 

در غار قلعه بزى اصفهان کشف شده و بیش از 40 هزار سال قدمت دارد.
دوره پارینه سنگى جدید که حدود 40 هزار سال پیش آغاز شد و حدود 20 
به  آنها  امروزین و فرهنگ  انسان هوشمند  با ورود  پایان رسید،  به  هزار سال پیش 
تیغه رواج  تیغه و ریز  از  ابزارهاى سنگى  این دوره ساخت  ایران همزمان است. در 
آویز  مانند  تزیینات شخصى  و  استخوانى  ابزارهاى  از  استفاده  آنها  کنار  در  و  یافت 
صدفى، دندان حیوانات و همچنین گل اخرا به عنوان ماده رنگى نیز متداول شد. از 
سکونت گاه هاى مهم این دوره غار یافته در لرستان، مالورد و مر ِخِرل در کرمانشاه، 
سفیدآب در کاشان است که نمونه هایى از یافته هاى آنها در تاالر 2 به نمایش درآمده 
است. از مشخصه هاى دوره بعد، فراپارینه سنگى، ابداع ابزارهاى ترکیبى، استفاده از 
سنگ ساب و ذخیره سازى مواد خوراکى است. این دوره از حدود 20 هزار سال پیش 
آغاز مى شود و در حدود 12 هزار سال پیش با اتمام عصر یخبندان به پایان مى رسد. 
مازندران،  در  و کمیشان  تپه  غار على  مانند  از مکان هایى  این دوره  آثار  نمونه هاى 
پناهگاه پاسنگر در لرستان و غارهاى هلیالن در تاالر 2 به نمایش گذاشته شده است. 
بقایاى سنگواره کفتار، خرس، گراز، گورخر و  از  این تاالر همچنین مجموعه اى  در 
کرگدن از غار وزمه با قدمت بین 70 تا 10 هزار سال و همچنین بقایاى علفخواران 

از غار مر خرل بیستون به نمایش درآمده است. 

 د1.  عالوه بر این دندان، تاکنون دو دندان دیگر مربوط به انسان نئاندرتال در پناهگاه یوان کرمانشاه و
 غار قلعه کرد قزوین یافت شده است. همچنین بخشى از استخوان ساعد یک انسان، احتماال مربوط به

انسان نئاندرتال، در غار بیستون کشف شده است.ئ

به نام خدا
به  ایران،  ملی  موزة  مجموعۀ 
موزة  قدیم ترین  و  مهم ترین  عنوان 
یافته هاي  بیشترین  داراي  کشور، 
کاوش هاي  از  حاصل  باستان شناسی 
علمی از دوران پارینه سنگی تا اسالمی 
«ایران  موزة  دو  شامل  که  است 
و  باستان شناسی  «موزة  و  باستان» 
ایران» است. موزة ملی  هنر اسالمی 
در  در سال 1316 خورشیدي  ایران 
نخستین بناي موزه اي کشور گشایش 
معمار  گدار،  آندره  را  بنا  این  یافت. 
فرانسوي، با الهام از طاق کسرا و کاخ 
دو  و  کرد  طراحی  فارس  فیروزآباد 
معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد 
عهده  به  را  آن  اجراي  تبریزي  مراد 
ایران باستان» شامل  گرفتند. «موزة 
از  با آثاري  دو بخش «پیش ازتاریخ» 
دورة پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزارة 

چهارم پیش ازمیالد (یعنی از کهن ترین دوره تا پیش از ابداع نگارش) و «دوران تاریخی» با آثاري از اواخر 
هزارة چهارم پیش ازمیالد (یعنی آغاز به کارگیري نگارش) تا پایان دورة ساسانی است.

نماى اصلى موزة ایران باستان

آویز ساخته شده از صدف
غار على تپه، مازندران

فراپارینه سنگى صحنه شکار یک گورخر توسط انسان هاى نئاندرتال در نزدیکى رودخانه زاینده رود و غارهاى قلعه بزى، دشت 
مبارکه اصفهان (بین 40 تا 50 هزار سال پیش).



پراکنش انسان راست قامت از افریقا به آسیا و اروپا
شکار و جمع آورى خوراك

رواج صنعت ساخت ابزارسنگى الدووان و آشولى
استفاده از آتش براى گرمایش و پخت

انسان نئاندرتال و انسان مدرن اولیه
شیوة  و  موسترى  ابزارسازى  صنعت  رواج 

تراش لِوالوا 
گسترش استفاده از غار و پناهگاه صخره اى

 ورود انسان هوشمند جدید به ایران
رواج صنعت ابزارسازى تیغه ـ ریزتیغۀ بَرادوستى

ساخت آویز و تزئینات شخصى، ابزار استخوانى

 ابداع تیر و کمان و ابزارهاى ترکیبى
رواج صنعت ابزارسازى ریزتیغۀ زرزى در زاگرس
و  پرندگان  و  آبزى  گونه هاى  صید  افزایش 

استفاده از غالت خودرو

 آغاز روستانشینى
آغاز سفالگرى

ساخت پیکرك هاى گلى و سنگى
استفاده از مس به روش چکش کارى

رواج حصیربافى

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

رواج نخ ریسى و استفاده از پشم
رواج استفاده از مهرهاى مسطح گلى و سنگى

استفاده از حیوانات در حمل بار و کشاورزى
شکل گیرى شهرهاى اولیه

ابداع خط و نگارش
گسترش شهرنشینى

گسترش مبادالت و تجارت
حکومت عیالم آغازین و عیالم قدیم

آغاز تولید اشیاء مفرغى

استفاده از فلز آهن
عیالم میانه

ساخت معبد چغازنبیل

پیدایش سلسله هاى محلى
تولید و رواج اشیاء آهنى

گسترش استفاده از 
تکوك(ریتون) هاى سفالى

I شکل گیرى عیالم نو

تشکیل حکومت مانا
تشکیل حکومت الیپى

تشکیل حکومت ماد
I I و I پادشاهى عیالم نو

تولید ظروف سفالى لعابدار (با 
استفاده از اکسید فلزات)

تأسیس نخستین امپراتورى
استفاده از فارسى باستان، عیالمى و آرامى در نوشتار

صدور منشور کورش
ایجاد تشکیالت چاپارخانه و پست و جادة شاهى

حفر مجدد کانال سوئز در 516 پ. م
ضرب سکه به فرمان داریوش

مرگ اسکندر در 323 پ .م
تأسیس سلسلۀ سلوکى

رواج هنر هلنى در ایران

آغاز حکومت اشکانیان در 250 پ. م
استفاده از خط و زبان پهلوى اشکانى

سیستم حکومتى ملوك الطوایفى
داخلى  تزئینات  در  گچبرى  از  استفاده 

معمارى

رسمى شدن آیین زرتشتى
(دربند،  ایران  مرزهاى  در  دفاعى  استحکامات  ایجاد 

تمیشه و ...)
طراحى و ساخت سیستم هاى آبرسانى و سدسازى

ایجاد مراکز سکونتى با پالن هاى از پیش تعیین شده
تالش براى گسترش مرزهاى ایران به زمان هخامنشى
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دورة ساسانىدورة اشکانىدورة سلوکىدورة هخامنشىدورة آهن IIIدورة آهن IIدورة آهن Iدورة مفرغ / عیالمروستانشینى میانه و جدیدروستانشینى آغازین، قدیم و میانهفراپارینه سنگىپارینه سنگى جدیدپارینه سنگى میانىپارینه سنگى قدیم
651 میالدى224 میالدى250 پیش ازمیالد330 پیش ازمیالد559 پیش ازمیالد850 پیش ازمیالد1,200 پیش ازمیالد1,500 پیش ازمیالد3,300 پیش ازمیالد4,500 پیش ازمیالد9,000 پیش ازمیالد12,000 سال پیش20,000 سال پیش40,000 سال پیش250,000 سال پیشبین 2-1 میلیون سال پیش

بخش پیش ازتاریخ، طبقۀ اول، موزة ایران باستان

دورة نوسنگى و مس سنگى
دورة روستانشینى و شکل گیرى شهرها 

(حدود 10000 تا 5000 سال پیش)

از اواخر دورة فراپارینه سنگى، گروه هاى شکارورز به تدریج 
در اردوگاه هاى فصلى ساکن شدند. این اردوگاه هاى اولیه 
به تدریج در تمام طول سال مسکونى شدندو روستاهایى با 
واحدهاى مسکونى ساخته شده از سنگ و خشت در منطقۀ 
زاگرس شکل گرفتند. گونه هاى خودرو غالتى چون گندم، 
بز و خوك در منطقه  جو و گونه هاى وحشى گوسفند، 
زاگرس یافت مى شدند. ساکنان این روستاهاى اولیه موفق 
به اهلى کردن برخى گونه هاى حیوانات و کاشت غالت و در 
نهایت تولید خوراك شدند. در نتیجه جمعیت افزایش یافت 
و روستاهاى جدید در خارج از این هسته هاى مرکزى، در 
دشت هاى آبرفتى و مناطقى مانند خوزستان، فارس و مرکز 

فالت ایران شکل گرفتند.
هرچند استفاده از ابزار و ظروف سنگى پیش از 
تشکیل شدن روستاها متداول بود، اما یکى از مهم ترین 
ابداعات دورة نوسنگى را مى توان تولید سفال (6800 
- 7000 پیش از میالد) دانست. تا پیش از تولید سفال، 
انسان صرفا با استفاده از مواد اولیۀ طبیعى و با تغییر 
مى کرد.  تولید  را  مختلف  ابزارهاى  آن ها،  دادن  شکل 
با  و  ندارد  وجود  طبیعت  در  که  است  ماده اى  سفال 

ماکت سفالى خانه
تپۀ شرقى سنگ چخماق، شاهرود، سمنان

دوره نوسنگى، حدود 5300 - 6500 پیش ازمیالد
شماره اثر 8

شکل دادن گل و حرارت دادن آن ساخته مى شود. ظروف و اشیاء 
از حدود 9000  که پس  گونه اى  به  پایدار هستند  بسیار  سفالى 
سال از ساخت آن ها، هنوز از بین نرفته است. به نظر مى رسد که 
این فناورى بسیار مهم، براى نخستین بار در غرب و جنوب غرب 
بودند،  خشن  و  ساده  بیشتر  اولیه  سفال هاى  شد.  پدیدار  ایران 
اما با گذشت زمان بر ظرافت آن ها افزوده شد و سفالگران سطح 
گیاهى  و  انسانى  حیوانى،  هندسى،  نقوش  با  را  ساده  سفال هاى 
تزیین کردند. از نمونه سفال هاى این دوره مى توان به سفال هاى 
یافت شده در روستاهاى اولیۀ تپه سنگ چخماق، تپه جرى، تپه 
موشکى، قلعه رستم، تپه چغابنوت، تپه حاجى فیروز و ... اشاره کرد. 

دورة مفرغ (3000 تا 1500 پیش ازمیالد) دوره اى از تاریخ ایران است که 
مهم ترین دست آوردهاى آن استفادة گسترده از آلیاژ مفرغ و همزمان با آن 
برداشتن نخستین گام ها براى تشکیل حکومت است. فناورى دستیابى به 
آلیاژ مفرغ (آمیزه اى از مس  و قلع) به تولید گستردة اشیاى مفرغى مانند 
آثار  و جانورى،  انسانى  پیکره هاى  اسب،  یراق آالت  ظرف، جنگ افزار، 
تزیینى و آیینى مانند سرسنجاق، بازوبند و گردنبند و سرَعلَم ها منجر شد. 
مفرغِى   متعدد  مجموعه هاى  ایالم  و  کرمانشاه  لرستان،  در 
نقوش  بر  آن ها  در  و  است  منحصربه فرد  هنرى  نظر  از  به دست آمده 
جانورى، انسانى، گیاهى، اساطیرى و ترکیبى تأکید بسیار شده است. از 
محوطه هاى مهم این دوره مى توان به گودین، گیان، شوش، شهرسوخته، 

شهداد، یحیى، یانیق و ... اشاره کرد.

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950 

پیش ازمیالد
شماره اثر1459

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 
است.

ابتداى دورة نوسنگى  مى توان گفت توسعه و پیشرفت در 
همزمان با  یکجانشینى این فرصت را به وجود آورد که جوامع اولیۀ 

به  امر منجر  باشند و همین  تولید غذا کنترل داشته  بر  روستایى 
افزایش جمعیت شد. با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش روابط 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  و 
منجر به تشکیل یک طبقه نخبه براى هدایت و رهبرى جامعه و تفکیک 
تغییر  یک  به  منجر  اجتماعى  توسعه  مجموعۀ  پایان  در  و  اقتصادى شد 
اجتماعى بنیادین دیگر شد که از آن با عنوان دوران شهرنشینى و تشکیل 

جوامع حکومتى (دولت- شهرها) یاد مى شود. 
و  افراد  شهرنشینى،  دوران  شروع  از  پیش  که  داشت  نظر  در  باید 
سازمان هاى اجتماعى کنترل اقتصادى را برعهده داشتند. در اواخر دورة 
مسطح  مهرهاى  پیش ازمیالد  سال   5000 حدود  یعنى  روستانشینى 
(استامپى) رواج یافتند. این ابزار ساده و اولیه براى کنترل دادوستد کاالها 
و  اجتماعى  مختلف  الیه هاى  در  گسترده،  مبادالت  شبکۀ  و شکل گیرى 
اقتصادى به کار مى رفت و سرانجام منجر به تأسیس سازمان هاى سیاسى و 
حکومت ها شد. نمونه هایى از این مهرها در مکان هایى مانند باکون، گیان 
و سه گابى یافت شده اند که در موزه قابل مشاهده هستند. عالوه بر ساخت 
مهرها، ساخت و استفاده از دیگر اشیاء گلى مانند اشیاء شمارشى یا ژتون، 

ابزار ریسندگى یا سردوك  و پیکرك  نیز در این دوره رایج شد.

مدل سه بعدى مجموعه موزة ملى ایران

دوران پارینه سنگی
دوران شکار و گردآورى خوراك

(حدود 2 میلیون سال تا حدود 12 هزار سال پیش)
ساتور ـ سنگ مادر
کشف رود، خراسان 
پارینه سنگى قدیم

سنگ مادر لوالوا
هرسین، کرمانشاه
پارینه سنگى میانى

تیزة ارجنه
غار یافته، لرستان 
پارینه سنگى جدید

پیکرك گلى گراز، تپه سراب، کرمانشاه
کاسۀ سفالى مخروطى، تل باکون الف، نزدیک تخت جمشید، دوره نوسنگى، حدود 6100 - 7000 پیش ازمیالد، شماره اثر 4568

فارس، حدود  4050 - 4500 پیش ازمیالد، شماره اثر 16

ظرف سفالى، تپه زاغه، دشت قزوین
دوره انتقالى مس و سنگ، حدود 4800ـ5200 پیش ازمیالد
شماره اثر 8080

ظرف از جنس سنگ صابون
جیرفت، کرمان

دوره مفرغ، حدود 2600-2400پیش ازمیالد 
شماره اثر 10706

درخت،  و  کوهى  بز  نقش  با  پایه دار  سفالى  کاسۀ 
شهرسوخته، سیستان و بلوچستان، دوره مفرغ، حدود  

2400- 2800 پیش ازمیالد، شماره اثر 13261

 آغاز اهلى کردن دام
آغاز کشاورزى

ساخت ظروف سنگى
شیوة  با  ریزتیغه  تولید 

فشارى

....

آغاز نوسنگى

مس و سنگنوسنگى با سفال

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  ظرف سفالى، سیلک، کاشانو 

حدود 3350ـ3750 پیش ازمیالد
شماره اثر 43

روستاهاى اولیه از خانه هاى ساده و ساخته شده از چینه 
و خشت خام و سقف کاه اندود تشکیل شده بودند؛ پس از مدتى 
به خانه هاى چند اتاقى تبدیل شدند که در مواردى با مواد رنگى 
تزیین شده بودند. پیچیدگى روابط اجتماعى و تبلور باورهاى 
ایجاد  همگانى  نیایش  براى  مکان هایى  تا  شد  موجب  مذهبى 
گلى  گوناگون  پیکرك هاى  قابل  توجه  و  بزرگ  شود. مجموعۀ 
به دست آمده از روستاهاى دورة نوسنگى، نشانۀ دیگرى از ظهور 
و بروز چنین عقاید انتزاعى است که نمونه هاى آن از سراب و 
سنگ چخماق در بخش پیش ازتاریخ موزه دیده مى شود. یکى از 
مهم ترین پیکرك هاى گلى انسان از تپه سراب کرمانشاه به دست 
بارورى  الهۀ  به  و  دارد  قدمت  سال  هزار  نه  از  بیش  که  آمده 
سراب مشهور است. در این دوره براى درو غالت از داس هاى 

شکل گیرى حکومت هاى اولیه و جوامع شهرنشین پیش ازتاریخ
(حدود 700  - 3300 پیش ازمیالد)

جام سفالى، شوش، خوزستان
حدود 4000ـ4300 پیش ازمیالد

شماره اثر412
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نقشۀ موقعیت و راه هاى دسترسى به موزة ملى ایران

ساعات و روزهاى 
بازدید: 

همه روزه به استثناى 
برخى از ایام سوگوارى
بهار و تابستان: 19ـ9
پاییز و زمستان: 17ـ9

تهران، خیابان امام خمینى، 
نبش خیابان سى تیر، 
خیابان پروفسور رولن، 

پالك 1

تلفن: 66702061-6
فکس: 66746164

کدپستى: 1136917111

ابزار بزرگ سه وجهى
امر مردگ، دشت 

مهران، ایالم
پارینه سنگى قدیم

نیم تنۀ گلى انسان
شهداد، کرمان

دوره مفرغ، حدود 1800 - 2500 پیش ازمیالد
شماره اثر 1033

متن: فریدون بیگلرى، یوسف حسن زاده، کامیار عبدى، عباس علیزاده، 
جبرئیل نوکنده

عکس: ندا طهرانى، نیما فکورزاده، امیر فرزاد، محبوبه قلیچ  خانى و آرشیو 
موزة ملى ایران

طراحى و اجرا: ام البنین غفورى و یوسف حسن زاده
ناشر: موزة ملى ایران، بهار 1401، چاپ ششم

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950

ازمیالد
1459

سرتبر مفرغى
گورستان زالواب، کرمانشاه

دوره آهن I، حدود 1000 - 1200 پیش ازمیالد
شماره اثر 496

http://irannationalmuseum.ir/fa/

دندان آسیاى کوچک انسان نئاندرتال
غار وزمه، اسالم آباد غرب، کرمانشاه

پارینه سنگى میانى

از  ایران  در  انسان  دست ساخته هاى  کهن ترین 
مکان هاى باستانى کشف رود در خراسان، گاکیه در 
در  تو  شیوه  گیالن،  در  رشى  دربند  غار  کرمانشاه، 
مهاباد، الدیز در سیستان و بلوچستان و چند مکان 
ابزارهاى سنگى دوره  و شامل  آمده  به دست  دیگر 
تا  میلیون   1 از  بیش  که  است  قدیم  پارینه سنگى 
حدود 200 هزار سال قدمت دارد. انسان هاى اولیه 
از  هایدلبرگى)  احتماال  و  قامت  راست  (انسان هاى 
این ابزارها براى شکستن استخوان، بریدن پوست و 
گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهاى دیگر استفاده 
به  مربوط  دوره  این  سنگواره  نمونه هاى  مى کردند. 
غار دربند رشى است که به گونه منقرض شده اى از 
خرس موسوم به خرس غار، دندان گوزن و بزکوهى 

تعلق دارند و در تاالر 1 به نمایش درآمده اند.
 200 از  پیش  میانى  سنگى  پارینه  دوره 
هزار   45-40 حدود  تا  و  شد  آغاز  پیش  سال  هزار 
و  نئاندرتال  انسان  انجامید.  طول  به  پیش  سال 
احتماال انسان مدرن اولیه در همین دوره در ایران 
و  غارها  در  سکونت  آثار  دوره  این  در  مى زیستند. 
پناهگاه هاى صخره اى افزایش مى یابد. آثار این دوره، 
شامل ابزارهاى ساخته شده از سنگ چخماق و بقایاى 
سنگواره جانوران یافت شده در غارها و پناهگاه هایى 
مانند مرتاریک (کرمانشاه)، غارهاى ُکنجى و قمرى 
(لرستان)، قلعه بزى و محوطه هاى نیاسر (اصفهان) 
و میرك (سمنان) در تاالر 1 به نمایش درآمده است. 
ابزار نوك  انواع خراشنده و  این دوره  ابزارهاى مهم 
آماده سازى  شکار،  الشه  قصابى  براى  که  است  تیز 
پوست و کارهایى از این دست استفاده مى شده است. 
نخستین مدرك قطعى از حضور انسان نئاندرتال در 

ایران یک دندان آسیاى کوچک از غاز وزمه (کرمانشاه) مربوط به کودکى حدودا 8 
اثر برش لبه تیز  با  ساله است که در این گالرى دیده مى شود1. یک تکه استخوان 
ابزارسنگى و همچنین استخوان آهو و اسب سانان از دیگر نمونه هاى سنگواره است که 

در غار قلعه بزى اصفهان کشف شده و بیش از 40 هزار سال قدمت دارد.
دوره پارینه سنگى جدید که حدود 40 هزار سال پیش آغاز شد و حدود 20 
به  آنها  امروزین و فرهنگ  انسان هوشمند  با ورود  پایان رسید،  به  هزار سال پیش 
تیغه رواج  تیغه و ریز  از  ابزارهاى سنگى  این دوره ساخت  ایران همزمان است. در 
آویز  مانند  تزیینات شخصى  و  استخوانى  ابزارهاى  از  استفاده  آنها  کنار  در  و  یافت 
صدفى، دندان حیوانات و همچنین گل اخرا به عنوان ماده رنگى نیز متداول شد. از 
سکونت گاه هاى مهم این دوره غار یافته در لرستان، مالورد و مر ِخِرل در کرمانشاه، 
سفیدآب در کاشان است که نمونه هایى از یافته هاى آنها در تاالر 2 به نمایش درآمده 
است. از مشخصه هاى دوره بعد، فراپارینه سنگى، ابداع ابزارهاى ترکیبى، استفاده از 
سنگ ساب و ذخیره سازى مواد خوراکى است. این دوره از حدود 20 هزار سال پیش 
آغاز مى شود و در حدود 12 هزار سال پیش با اتمام عصر یخبندان به پایان مى رسد. 
مازندران،  در  و کمیشان  تپه  غار على  مانند  از مکان هایى  این دوره  آثار  نمونه هاى 
پناهگاه پاسنگر در لرستان و غارهاى هلیالن در تاالر 2 به نمایش گذاشته شده است. 
بقایاى سنگواره کفتار، خرس، گراز، گورخر و  از  این تاالر همچنین مجموعه اى  در 
کرگدن از غار وزمه با قدمت بین 70 تا 10 هزار سال و همچنین بقایاى علفخواران 

از غار مر خرل بیستون به نمایش درآمده است. 

 د1.  عالوه بر این دندان، تاکنون دو دندان دیگر مربوط به انسان نئاندرتال در پناهگاه یوان کرمانشاه و
 غار قلعه کرد قزوین یافت شده است. همچنین بخشى از استخوان ساعد یک انسان، احتماال مربوط به

انسان نئاندرتال، در غار بیستون کشف شده است.ئ

به نام خدا
به  ایران،  ملی  موزة  مجموعۀ 
موزة  قدیم ترین  و  مهم ترین  عنوان 
یافته هاي  بیشترین  داراي  کشور، 
کاوش هاي  از  حاصل  باستان شناسی 
علمی از دوران پارینه سنگی تا اسالمی 
«ایران  موزة  دو  شامل  که  است 
و  باستان شناسی  «موزة  و  باستان» 
ایران» است. موزة ملی  هنر اسالمی 
در  در سال 1316 خورشیدي  ایران 
نخستین بناي موزه اي کشور گشایش 
معمار  گدار،  آندره  را  بنا  این  یافت. 
فرانسوي، با الهام از طاق کسرا و کاخ 
دو  و  کرد  طراحی  فارس  فیروزآباد 
معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد 
عهده  به  را  آن  اجراي  تبریزي  مراد 
ایران باستان» شامل  گرفتند. «موزة 
از  با آثاري  دو بخش «پیش ازتاریخ» 
دورة پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزارة 

چهارم پیش ازمیالد (یعنی از کهن ترین دوره تا پیش از ابداع نگارش) و «دوران تاریخی» با آثاري از اواخر 
هزارة چهارم پیش ازمیالد (یعنی آغاز به کارگیري نگارش) تا پایان دورة ساسانی است.

نماى اصلى موزة ایران باستان

آویز ساخته شده از صدف
غار على تپه، مازندران

فراپارینه سنگى صحنه شکار یک گورخر توسط انسان هاى نئاندرتال در نزدیکى رودخانه زاینده رود و غارهاى قلعه بزى، دشت 
مبارکه اصفهان (بین 40 تا 50 هزار سال پیش).



پراکنش انسان راست قامت از افریقا به آسیا و اروپا
شکار و جمع آورى خوراك

رواج صنعت ساخت ابزارسنگى الدووان و آشولى
استفاده از آتش براى گرمایش و پخت

انسان نئاندرتال و انسان مدرن اولیه
شیوة  و  موسترى  ابزارسازى  صنعت  رواج 

تراش لِوالوا 
گسترش استفاده از غار و پناهگاه صخره اى

 ورود انسان هوشمند جدید به ایران
رواج صنعت ابزارسازى تیغه ـ ریزتیغۀ بَرادوستى

ساخت آویز و تزئینات شخصى، ابزار استخوانى

 ابداع تیر و کمان و ابزارهاى ترکیبى
رواج صنعت ابزارسازى ریزتیغۀ زرزى در زاگرس
و  پرندگان  و  آبزى  گونه هاى  صید  افزایش 

استفاده از غالت خودرو

 آغاز روستانشینى
آغاز سفالگرى

ساخت پیکرك هاى گلى و سنگى
استفاده از مس به روش چکش کارى

رواج حصیربافى

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

رواج نخ ریسى و استفاده از پشم
رواج استفاده از مهرهاى مسطح گلى و سنگى

استفاده از حیوانات در حمل بار و کشاورزى
شکل گیرى شهرهاى اولیه

ابداع خط و نگارش
گسترش شهرنشینى

گسترش مبادالت و تجارت
حکومت عیالم آغازین و عیالم قدیم

آغاز تولید اشیاء مفرغى

استفاده از فلز آهن
عیالم میانه

ساخت معبد چغازنبیل

پیدایش سلسله هاى محلى
تولید و رواج اشیاء آهنى

گسترش استفاده از 
تکوك(ریتون) هاى سفالى

I شکل گیرى عیالم نو

تشکیل حکومت مانا
تشکیل حکومت الیپى

تشکیل حکومت ماد
I I و I پادشاهى عیالم نو

تولید ظروف سفالى لعابدار (با 
استفاده از اکسید فلزات)

تأسیس نخستین امپراتورى
استفاده از فارسى باستان، عیالمى و آرامى در نوشتار

صدور منشور کورش
ایجاد تشکیالت چاپارخانه و پست و جادة شاهى

حفر مجدد کانال سوئز در 516 پ. م
ضرب سکه به فرمان داریوش

مرگ اسکندر در 323 پ .م
تأسیس سلسلۀ سلوکى

رواج هنر هلنى در ایران

آغاز حکومت اشکانیان در 250 پ. م
استفاده از خط و زبان پهلوى اشکانى

سیستم حکومتى ملوك الطوایفى
داخلى  تزئینات  در  گچبرى  از  استفاده 

معمارى

رسمى شدن آیین زرتشتى
(دربند،  ایران  مرزهاى  در  دفاعى  استحکامات  ایجاد 

تمیشه و ...)
طراحى و ساخت سیستم هاى آبرسانى و سدسازى

ایجاد مراکز سکونتى با پالن هاى از پیش تعیین شده
تالش براى گسترش مرزهاى ایران به زمان هخامنشى
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دورة ساسانىدورة اشکانىدورة سلوکىدورة هخامنشىدورة آهن IIIدورة آهن IIدورة آهن Iدورة مفرغ / عیالمروستانشینى میانه و جدیدروستانشینى آغازین، قدیم و میانهفراپارینه سنگىپارینه سنگى جدیدپارینه سنگى میانىپارینه سنگى قدیم
651 میالدى224 میالدى250 پیش ازمیالد330 پیش ازمیالد559 پیش ازمیالد850 پیش ازمیالد1,200 پیش ازمیالد1,500 پیش ازمیالد3,300 پیش ازمیالد4,500 پیش ازمیالد9,000 پیش ازمیالد12,000 سال پیش20,000 سال پیش40,000 سال پیش250,000 سال پیشبین 2-1 میلیون سال پیش

بخش پیش ازتاریخ، طبقۀ اول، موزة ایران باستان

دورة نوسنگى و مس سنگى
دورة روستانشینى و شکل گیرى شهرها 

(حدود 10000 تا 5000 سال پیش)

از اواخر دورة فراپارینه سنگى، گروه هاى شکارورز به تدریج 
در اردوگاه هاى فصلى ساکن شدند. این اردوگاه هاى اولیه 
به تدریج در تمام طول سال مسکونى شدندو روستاهایى با 
واحدهاى مسکونى ساخته شده از سنگ و خشت در منطقۀ 
زاگرس شکل گرفتند. گونه هاى خودرو غالتى چون گندم، 
بز و خوك در منطقه  جو و گونه هاى وحشى گوسفند، 
زاگرس یافت مى شدند. ساکنان این روستاهاى اولیه موفق 
به اهلى کردن برخى گونه هاى حیوانات و کاشت غالت و در 
نهایت تولید خوراك شدند. در نتیجه جمعیت افزایش یافت 
و روستاهاى جدید در خارج از این هسته هاى مرکزى، در 
دشت هاى آبرفتى و مناطقى مانند خوزستان، فارس و مرکز 

فالت ایران شکل گرفتند.
هرچند استفاده از ابزار و ظروف سنگى پیش از 
تشکیل شدن روستاها متداول بود، اما یکى از مهم ترین 
ابداعات دورة نوسنگى را مى توان تولید سفال (6800 
- 7000 پیش از میالد) دانست. تا پیش از تولید سفال، 
انسان صرفا با استفاده از مواد اولیۀ طبیعى و با تغییر 
مى کرد.  تولید  را  مختلف  ابزارهاى  آن ها،  دادن  شکل 
با  و  ندارد  وجود  طبیعت  در  که  است  ماده اى  سفال 

ماکت سفالى خانه
تپۀ شرقى سنگ چخماق، شاهرود، سمنان

دوره نوسنگى، حدود 5300 - 6500 پیش ازمیالد
شماره اثر 8

شکل دادن گل و حرارت دادن آن ساخته مى شود. ظروف و اشیاء 
از حدود 9000  که پس  گونه اى  به  پایدار هستند  بسیار  سفالى 
سال از ساخت آن ها، هنوز از بین نرفته است. به نظر مى رسد که 
این فناورى بسیار مهم، براى نخستین بار در غرب و جنوب غرب 
بودند،  خشن  و  ساده  بیشتر  اولیه  سفال هاى  شد.  پدیدار  ایران 
اما با گذشت زمان بر ظرافت آن ها افزوده شد و سفالگران سطح 
گیاهى  و  انسانى  حیوانى،  هندسى،  نقوش  با  را  ساده  سفال هاى 
تزیین کردند. از نمونه سفال هاى این دوره مى توان به سفال هاى 
یافت شده در روستاهاى اولیۀ تپه سنگ چخماق، تپه جرى، تپه 
موشکى، قلعه رستم، تپه چغابنوت، تپه حاجى فیروز و ... اشاره کرد. 

دورة مفرغ (3000 تا 1500 پیش ازمیالد) دوره اى از تاریخ ایران است که 
مهم ترین دست آوردهاى آن استفادة گسترده از آلیاژ مفرغ و همزمان با آن 
برداشتن نخستین گام ها براى تشکیل حکومت است. فناورى دستیابى به 
آلیاژ مفرغ (آمیزه اى از مس  و قلع) به تولید گستردة اشیاى مفرغى مانند 
آثار  و جانورى،  انسانى  پیکره هاى  اسب،  یراق آالت  ظرف، جنگ افزار، 
تزیینى و آیینى مانند سرسنجاق، بازوبند و گردنبند و سرَعلَم ها منجر شد. 
مفرغِى   متعدد  مجموعه هاى  ایالم  و  کرمانشاه  لرستان،  در 
نقوش  بر  آن ها  در  و  است  منحصربه فرد  هنرى  نظر  از  به دست آمده 
جانورى، انسانى، گیاهى، اساطیرى و ترکیبى تأکید بسیار شده است. از 
محوطه هاى مهم این دوره مى توان به گودین، گیان، شوش، شهرسوخته، 

شهداد، یحیى، یانیق و ... اشاره کرد.

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950 

پیش ازمیالد
شماره اثر1459

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 
است.

ابتداى دورة نوسنگى  مى توان گفت توسعه و پیشرفت در 
همزمان با  یکجانشینى این فرصت را به وجود آورد که جوامع اولیۀ 

به  امر منجر  باشند و همین  تولید غذا کنترل داشته  بر  روستایى 
افزایش جمعیت شد. با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش روابط 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  و 
منجر به تشکیل یک طبقه نخبه براى هدایت و رهبرى جامعه و تفکیک 
تغییر  یک  به  منجر  اجتماعى  توسعه  مجموعۀ  پایان  در  و  اقتصادى شد 
اجتماعى بنیادین دیگر شد که از آن با عنوان دوران شهرنشینى و تشکیل 

جوامع حکومتى (دولت- شهرها) یاد مى شود. 
و  افراد  شهرنشینى،  دوران  شروع  از  پیش  که  داشت  نظر  در  باید 
سازمان هاى اجتماعى کنترل اقتصادى را برعهده داشتند. در اواخر دورة 
مسطح  مهرهاى  پیش ازمیالد  سال   5000 حدود  یعنى  روستانشینى 
(استامپى) رواج یافتند. این ابزار ساده و اولیه براى کنترل دادوستد کاالها 
و  اجتماعى  مختلف  الیه هاى  در  گسترده،  مبادالت  شبکۀ  و شکل گیرى 
اقتصادى به کار مى رفت و سرانجام منجر به تأسیس سازمان هاى سیاسى و 
حکومت ها شد. نمونه هایى از این مهرها در مکان هایى مانند باکون، گیان 
و سه گابى یافت شده اند که در موزه قابل مشاهده هستند. عالوه بر ساخت 
مهرها، ساخت و استفاده از دیگر اشیاء گلى مانند اشیاء شمارشى یا ژتون، 

ابزار ریسندگى یا سردوك  و پیکرك  نیز در این دوره رایج شد.

مدل سه بعدى مجموعه موزة ملى ایران

دوران پارینه سنگی
دوران شکار و گردآورى خوراك

(حدود 2 میلیون سال تا حدود 12 هزار سال پیش)
ساتور ـ سنگ مادر
کشف رود، خراسان 
پارینه سنگى قدیم

سنگ مادر لوالوا
هرسین، کرمانشاه
پارینه سنگى میانى

تیزة ارجنه
غار یافته، لرستان 
پارینه سنگى جدید

پیکرك گلى گراز، تپه سراب، کرمانشاه
کاسۀ سفالى مخروطى، تل باکون الف، نزدیک تخت جمشید، دوره نوسنگى، حدود 6100 - 7000 پیش ازمیالد، شماره اثر 4568

فارس، حدود  4050 - 4500 پیش ازمیالد، شماره اثر 16

ظرف سفالى، تپه زاغه، دشت قزوین
دوره انتقالى مس و سنگ، حدود 4800ـ5200 پیش ازمیالد
شماره اثر 8080

ظرف از جنس سنگ صابون
جیرفت، کرمان

دوره مفرغ، حدود 2600-2400پیش ازمیالد 
شماره اثر 10706

درخت،  و  کوهى  بز  نقش  با  پایه دار  سفالى  کاسۀ 
شهرسوخته، سیستان و بلوچستان، دوره مفرغ، حدود  

2400- 2800 پیش ازمیالد، شماره اثر 13261

 آغاز اهلى کردن دام
آغاز کشاورزى

ساخت ظروف سنگى
شیوة  با  ریزتیغه  تولید 

فشارى

....

آغاز نوسنگى

مس و سنگنوسنگى با سفال

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  ظرف سفالى، سیلک، کاشانو 

حدود 3350ـ3750 پیش ازمیالد
شماره اثر 43

روستاهاى اولیه از خانه هاى ساده و ساخته شده از چینه 
و خشت خام و سقف کاه اندود تشکیل شده بودند؛ پس از مدتى 
به خانه هاى چند اتاقى تبدیل شدند که در مواردى با مواد رنگى 
تزیین شده بودند. پیچیدگى روابط اجتماعى و تبلور باورهاى 
ایجاد  همگانى  نیایش  براى  مکان هایى  تا  شد  موجب  مذهبى 
گلى  گوناگون  پیکرك هاى  قابل  توجه  و  بزرگ  شود. مجموعۀ 
به دست آمده از روستاهاى دورة نوسنگى، نشانۀ دیگرى از ظهور 
و بروز چنین عقاید انتزاعى است که نمونه هاى آن از سراب و 
سنگ چخماق در بخش پیش ازتاریخ موزه دیده مى شود. یکى از 
مهم ترین پیکرك هاى گلى انسان از تپه سراب کرمانشاه به دست 
بارورى  الهۀ  به  و  دارد  قدمت  سال  هزار  نه  از  بیش  که  آمده 
سراب مشهور است. در این دوره براى درو غالت از داس هاى 

شکل گیرى حکومت هاى اولیه و جوامع شهرنشین پیش ازتاریخ
(حدود 700  - 3300 پیش ازمیالد)

جام سفالى، شوش، خوزستان
حدود 4000ـ4300 پیش ازمیالد

شماره اثر412
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نقشۀ موقعیت و راه هاى دسترسى به موزة ملى ایران

ساعات و روزهاى 
بازدید: 

همه روزه به استثناى 
برخى از ایام سوگوارى
بهار و تابستان: 19ـ9
پاییز و زمستان: 17ـ9

تهران، خیابان امام خمینى، 
نبش خیابان سى تیر، 
خیابان پروفسور رولن، 

پالك 1

تلفن: 66702061-6
فکس: 66746164

کدپستى: 1136917111

ابزار بزرگ سه وجهى
امر مردگ، دشت 

مهران، ایالم
پارینه سنگى قدیم

نیم تنۀ گلى انسان
شهداد، کرمان

دوره مفرغ، حدود 1800 - 2500 پیش ازمیالد
شماره اثر 1033

متن: فریدون بیگلرى، یوسف حسن زاده، کامیار عبدى، عباس علیزاده، 
جبرئیل نوکنده

عکس: ندا طهرانى، نیما فکورزاده، امیر فرزاد، محبوبه قلیچ  خانى و آرشیو 
موزة ملى ایران

طراحى و اجرا: ام البنین غفورى و یوسف حسن زاده
ناشر: موزة ملى ایران، بهار 1401، چاپ ششم

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950

ازمیالد
1459

سرتبر مفرغى
گورستان زالواب، کرمانشاه

دوره آهن I، حدود 1000 - 1200 پیش ازمیالد
شماره اثر 496

http://irannationalmuseum.ir/fa/

دندان آسیاى کوچک انسان نئاندرتال
غار وزمه، اسالم آباد غرب، کرمانشاه

پارینه سنگى میانى

از  ایران  در  انسان  دست ساخته هاى  کهن ترین 
مکان هاى باستانى کشف رود در خراسان، گاکیه در 
در  تو  شیوه  گیالن،  در  رشى  دربند  غار  کرمانشاه، 
مهاباد، الدیز در سیستان و بلوچستان و چند مکان 
ابزارهاى سنگى دوره  و شامل  آمده  به دست  دیگر 
تا  میلیون   1 از  بیش  که  است  قدیم  پارینه سنگى 
حدود 200 هزار سال قدمت دارد. انسان هاى اولیه 
از  هایدلبرگى)  احتماال  و  قامت  راست  (انسان هاى 
این ابزارها براى شکستن استخوان، بریدن پوست و 
گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهاى دیگر استفاده 
به  مربوط  دوره  این  سنگواره  نمونه هاى  مى کردند. 
غار دربند رشى است که به گونه منقرض شده اى از 
خرس موسوم به خرس غار، دندان گوزن و بزکوهى 

تعلق دارند و در تاالر 1 به نمایش درآمده اند.
 200 از  پیش  میانى  سنگى  پارینه  دوره 
هزار   45-40 حدود  تا  و  شد  آغاز  پیش  سال  هزار 
و  نئاندرتال  انسان  انجامید.  طول  به  پیش  سال 
احتماال انسان مدرن اولیه در همین دوره در ایران 
و  غارها  در  سکونت  آثار  دوره  این  در  مى زیستند. 
پناهگاه هاى صخره اى افزایش مى یابد. آثار این دوره، 
شامل ابزارهاى ساخته شده از سنگ چخماق و بقایاى 
سنگواره جانوران یافت شده در غارها و پناهگاه هایى 
مانند مرتاریک (کرمانشاه)، غارهاى ُکنجى و قمرى 
(لرستان)، قلعه بزى و محوطه هاى نیاسر (اصفهان) 
و میرك (سمنان) در تاالر 1 به نمایش درآمده است. 
ابزار نوك  انواع خراشنده و  این دوره  ابزارهاى مهم 
آماده سازى  شکار،  الشه  قصابى  براى  که  است  تیز 
پوست و کارهایى از این دست استفاده مى شده است. 
نخستین مدرك قطعى از حضور انسان نئاندرتال در 

ایران یک دندان آسیاى کوچک از غاز وزمه (کرمانشاه) مربوط به کودکى حدودا 8 
اثر برش لبه تیز  با  ساله است که در این گالرى دیده مى شود1. یک تکه استخوان 
ابزارسنگى و همچنین استخوان آهو و اسب سانان از دیگر نمونه هاى سنگواره است که 

در غار قلعه بزى اصفهان کشف شده و بیش از 40 هزار سال قدمت دارد.
دوره پارینه سنگى جدید که حدود 40 هزار سال پیش آغاز شد و حدود 20 
به  آنها  امروزین و فرهنگ  انسان هوشمند  با ورود  پایان رسید،  به  هزار سال پیش 
تیغه رواج  تیغه و ریز  از  ابزارهاى سنگى  این دوره ساخت  ایران همزمان است. در 
آویز  مانند  تزیینات شخصى  و  استخوانى  ابزارهاى  از  استفاده  آنها  کنار  در  و  یافت 
صدفى، دندان حیوانات و همچنین گل اخرا به عنوان ماده رنگى نیز متداول شد. از 
سکونت گاه هاى مهم این دوره غار یافته در لرستان، مالورد و مر ِخِرل در کرمانشاه، 
سفیدآب در کاشان است که نمونه هایى از یافته هاى آنها در تاالر 2 به نمایش درآمده 
است. از مشخصه هاى دوره بعد، فراپارینه سنگى، ابداع ابزارهاى ترکیبى، استفاده از 
سنگ ساب و ذخیره سازى مواد خوراکى است. این دوره از حدود 20 هزار سال پیش 
آغاز مى شود و در حدود 12 هزار سال پیش با اتمام عصر یخبندان به پایان مى رسد. 
مازندران،  در  و کمیشان  تپه  غار على  مانند  از مکان هایى  این دوره  آثار  نمونه هاى 
پناهگاه پاسنگر در لرستان و غارهاى هلیالن در تاالر 2 به نمایش گذاشته شده است. 
بقایاى سنگواره کفتار، خرس، گراز، گورخر و  از  این تاالر همچنین مجموعه اى  در 
کرگدن از غار وزمه با قدمت بین 70 تا 10 هزار سال و همچنین بقایاى علفخواران 

از غار مر خرل بیستون به نمایش درآمده است. 

 د1.  عالوه بر این دندان، تاکنون دو دندان دیگر مربوط به انسان نئاندرتال در پناهگاه یوان کرمانشاه و
 غار قلعه کرد قزوین یافت شده است. همچنین بخشى از استخوان ساعد یک انسان، احتماال مربوط به

انسان نئاندرتال، در غار بیستون کشف شده است.ئ

به نام خدا
به  ایران،  ملی  موزة  مجموعۀ 
موزة  قدیم ترین  و  مهم ترین  عنوان 
یافته هاي  بیشترین  داراي  کشور، 
کاوش هاي  از  حاصل  باستان شناسی 
علمی از دوران پارینه سنگی تا اسالمی 
«ایران  موزة  دو  شامل  که  است 
و  باستان شناسی  «موزة  و  باستان» 
ایران» است. موزة ملی  هنر اسالمی 
در  در سال 1316 خورشیدي  ایران 
نخستین بناي موزه اي کشور گشایش 
معمار  گدار،  آندره  را  بنا  این  یافت. 
فرانسوي، با الهام از طاق کسرا و کاخ 
دو  و  کرد  طراحی  فارس  فیروزآباد 
معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد 
عهده  به  را  آن  اجراي  تبریزي  مراد 
ایران باستان» شامل  گرفتند. «موزة 
از  با آثاري  دو بخش «پیش ازتاریخ» 
دورة پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزارة 

چهارم پیش ازمیالد (یعنی از کهن ترین دوره تا پیش از ابداع نگارش) و «دوران تاریخی» با آثاري از اواخر 
هزارة چهارم پیش ازمیالد (یعنی آغاز به کارگیري نگارش) تا پایان دورة ساسانی است.

نماى اصلى موزة ایران باستان

آویز ساخته شده از صدف
غار على تپه، مازندران

فراپارینه سنگى صحنه شکار یک گورخر توسط انسان هاى نئاندرتال در نزدیکى رودخانه زاینده رود و غارهاى قلعه بزى، دشت 
مبارکه اصفهان (بین 40 تا 50 هزار سال پیش).



حدفاصل دورة مفرغ و امپراتورى هخامنشى در تاریخ ایران با نام «دورة آهن» شناخته شده است 
که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 

فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 
متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

در گورستان هاى متعدد به دست آمده است.
ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 

مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 
از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 

آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 
مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

بقایاى آثار معمارى نیز به دست آمده است.
به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
گرچه هنوز فلز مفرغ بیشترین استفاده را داشته است.
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دو دورة هخامنشى
(330 - 559 پیش ازمیالد)

امپراتورى پارسى هخامنشى، که در حدود 2500 سال پیش شکل گرفت، در گسترده ترین شکل 
جغرافیایى اش از دریاي اژه و مدیترانه و مصر در غرب تا هند و کوه هاي هندوکش در شرق را 
دربر مى گرفت. اسناد به جاى مانده از دورة هخامنشى نشان  
مى دهدة به کارگیرى خط در دستگاه حکومتى آنان بسیار 
گسترده است. در این اسناد مدارك گستردة حسابدارى و 
مدیریت، حقوق و دستمزد کارگران و سایر جزئیات مدیریتى 

این دوره به چشم مى خورد.
داریوش بزرگ براي نخستین بار در ایران سّکه ضرب 
کرد و فنون گوناگون به ویژه سنگ تراشى و فلزکارى در این 
دوره شکوفا شد. نقش برجستۀ بارعام تخت جمشید، ستون 
تندیس  پشت به هم،  گاو  دو  شکل  به  سرستون  با  سنگی 
سنگى داریوش، که بر پایه اى استوار است و به فرمان وى در 
مصر ساخته شده و پیکرة سنگی پنه لوپه نمونه هاى شاخص 
و  الجورد  از سنگ  استفاده  با  دوره،  این  در  دوره اند.  این 
ترکیبى از خمیر آبى اشیایى مانند پیکرة شیر نشسته، گاو و 

سردیس شاهزادة هخامنشى ساخته شده است.

اشکانیان که سوارکارانى سلحشور و تیراندازانى ماهر از شمال شرق ایران بودند، حکومتى تشکیل 
دادند که به نام بنیان گذار آن، اشک اول، اشکانى نامیده شد. اشکانیان حدود 500 سال بر ایران 
حکومت کردند. کشف آثارى از این دوره در شهرهایى مانند نسا در ترکمنستان، هکاتوم پلیس یا 
شهر صددروازه، دورا اروپوس در ساحل فرات، هاترا، پالمیر (شهرى تجارى در سوریه) و منطقۀ 
الیمایى ها در خوزستان نشان دهندة اهمیت و گستردگى این امپراتورى در دوره هاى مختلف است. 

دورة ساسانى
(651 - 224 میالدى)

ساسانیان که در 224 میالدى قدرت 
را در دست گرفتند، مدعى تداوم دورة 
باشکوه هخامنشى بودند و هنر شاهانۀ 
پارچه هاى  نقوش  لطف  به  ساسانى 
زراندود   سیمین  ظروف  ابریشمى، 
آسیا  سراسر  در  گچبرى هایشان  و 
و  گچبرى ها  یافت.  گسترش  اروپا  و 
بخش  در  بى نظیر  موزاییک کارى هاى 
معمارى  تزیینات  از  موزه  تاریخى 
باشکوه این دوره در تپه حصار دامغان، 
و  حاجى آباد  رى،  در  چال ترخان 
بیشاپور در فارس به دست آمده است. 
سیمین،  ظروف  به ویژه  فلزى،  اشیاء 
و  انسانى  نقوش  با  متنوع،  اشکال  در 
حیوانى گوناگون تزیین شده است. در 
این دوره سکه ها را با نقش پادشاهان 
و  آرایشى  تزیینات  تاج ها،  انواع  با 

کتیبه هاى پهلوى ساسانى، با دقت 
و ظرافت بسیار ضرب کرده اند.
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مجسمۀ مفرغى بزرگ زادة اشکانى، شمى، ایذه، خوزستان، حدود 
50 پیش از میالد تا 50 میالدى، شماره اثر 2401

دورة سلوکى
(146 - 313 پیش ازمیالد)

ایران  پس از حملۀ اسکندر، جانشینان وى در 
پیامدهاى  از  نهادند.  بنیاد  را  سلوکى  حکومت 
تأسیس حکومت سلوکى در 313 پیش ازمیالد 
ساخت  هلنى،  فرهنگ  و  هنر  رواج  ایران  در 
مانند  یونانى  خدایان  مفرغى  پیکرك هاى 
ترکیب  با  سکه هایى  دمتر،  هرمس،  زئوس، 
یونانى  خط  با  همراه  ایزدان  و  اسکندر  چهرة 
نهاوند  در  الئودیسه  معبد  احداث  همچنین  و 
است. سنگ نوشتۀ یادمان این بنا که به دستور 
همچنین  و  شده  نگاشته  سوم  آنتیوخوس 
بخش هایى از پیکرة مفرغى یک سردار سلوکى،  
که از معبد شمى در ایذه (خوزستان) به دست 
ایران  موزة  در  درآمده  به نمایش   آثار  از  آمده، 

باستان است.

بخشى از سر مفرغى یک سردار سلوکى، کل چندار، دره شمى، خوزستان، 
دوره سلوکى، حدود 187 - 223  پیش ازمیالد، شماره اثر 477

سنگ نوشتۀ یونانى معبد الئودیسه، نهاوند، همدان، دورة 
سلوکى، حدود 146 - 313  پیش ازمیالد، شماره اثر 3992

پیکرة مفرغى زئوس
نهاوند، همدان

دوره سلوکى، حدود 
146-313  پیش ازمیالد، 

شماره اثر 444

پیکرة سنگى داریوش، شوش، خوزستان
دورة هخامنشى، 486 - 550  پیش ازمیالد، شماره اثر4112 

پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 
شوش، خوزستان

دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد
شماره اثر 3213

بشقاب سیمین زراندود با نقش شکار شیر
سارى، مازندران

نیمه دوم سده دوم میالدى تا نیه دوم 
سده سوم میالدى

دورة ساسانى
شماره اثر 1275

ــا  ــارس) بن ــتان و ف ــران (خوزس ــرب ای ــوب و جنوب غ ــهرها را در جن ــتین ش ــا نخس عیالمى ه
ــا 2700  ــى آغــاز عیالمــى (حــدود 3300 ت ــه چهــار دورة اصل ــخ تمــدن عیــالم ب ــد. تاری کردن
ــدود  ــه (ح ــالم میان ــالد)، عی ــا 1500 پیش ازمی ــدود2700 ت ــم (ح ــالم قدی ــالد)، عی پیش ازمی
ــیم  ــالد) تقس ــا 539 پیش ازمی ــدود1000 ت ــو (ح ــالم ن ــالد) و عی ــا 1100 پیش ازمی 1500 ت
ــالم  ــا دورة عی ــده، ام ــى برجــاى مان ــار فراوان ــالم آث ــخ عی ــار دوره در تاری ــر چه مى شــود. از ه
ــد. زیگــورات چغازنبیــل و مجموعــه بناهــاى  ــه حســاب مى آی ــه اوج قــدرت ایــن تمــدن ب میان
اطــراف آن از مهم تریــن بقایــاى معمــارى ایــن دوره اســت و آثــار مهمــى چــون پیکــرة ســفالى 
گاو بــا کتیبــه اى بــر پشــت آن، لوله هــاى شیشــه اى،  آجرنوشــته ها،  پالك هــاى تزیینــى دیــوار

و ُگل میخ هاى 
کتیبه دار از این دوره در 
تاالر موزه به نمایش 
درآمــده اســت. بــا آنکــه 
ــگارش  ــیوة ن ــا   ش عیالمى ه
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

یراق آالت  با  اسب  تدفین  از  بسیار  بقایاى  وجود 
مفرغى (گاه در کنار تدفین هاى انسانى و گاه به صورت 
دارد.  دوره  این  در  اسب  زیاد  اهمیت  از  نشان  منفرد) 
شکل  زمانى  بازة  این  در  فراوانى  بومى  حکومت هاى 
گرفت که از برخى از آن ها اطالعاتى محدود در حد نام 
و حدود قلمرو و از برخى دیگر مانند ماناها (در جنوب 
از  لعابدار  آثار شاخصى چون آجرهاى  ارومیه)  دریاچۀ 
دو محوطۀ باستانى َربَط و قالیچى در آذربایجان غربى 
و عاج هاى زیویه در کردستان باقى مانده است. حکومت 
لَکى  ُسرخ ُدِم  و  لُرى  ُسرخ ُدِم  محوطه هاى  با  را  اِلیپى 
لرستان در باستان شناسى ایران مى شناسند که البته همۀ 
این حکومت ها بعدها در درون ماد ادغام شدند و زمینۀ 

تشکیل امپراتورى هخامنشى را فراهم آوردند.

آجر منقوش لعابدار
قالیچى، بوکان، آذربایجان غربى

حدود 700 - 800  پیش ازمیالد (فرهنگ مانا)
پیکرة سنگى سگشماره اثر 13653 

تخت جمشید، فارس 
 550 حدود  هخامنشى،  دورة 

 پیش ازمیالد، شماره اثر 340

دورة اشکانى
(250 پیش ازمیالد تا 224 میالدى)

نقش برجسته هاى سنگى، انواع سفال هاى کتیبه دار 
ظرف،  پیکرك،  اشکانى،  پهلوى  و  آرامى  خط  به 
مجسمه و انواع تکوك (ریتون) هاى سفالین، مفرغى، 
کاربردى،  اندازه هاى  در  زرین  و  شیشه اى، سیمین 
طبیعى و کوچک، از آثار منسوب به اشکانى ها است. 
مجسمۀ بزرگ زادة اشکانى حکایت از دانش اشکانیان 

در فلزکارى به ویژه ریخته گرى پیکره هاى بزرگ دارد.

سکۀ سیمین، شاپور دوم
حاجى آباد، فارس

دورة ساسانى، حدود 379 - 309 میالدى
شماره اثر 243

مومیایى طبیعى موسوم به مرد نمکى شماره 1، شامل سر یک انسان و پاى این 
شخص در چکمۀ چرمى که همراه آن دو چاقوى آهنى، یک شلوارك پشمى، 
یک میلۀ نقره اى، یک قالب سنگ، تکه هایى از طناب چرمى، چاقو تیزکن، گردو، 
تکه هاى سفالین یک آبخورى کوچک و تکه هاى پارچۀ طرح دار یافت شده است.

اثر  ساسانى،  شماره  دورة  اوایل   / اشکانى  دورة  اواخر  زنجان،  چهرآباد،  معدن 
2959 پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 

شوش، خوزستان
دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد

شماره اثر 3213

عیالمى
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 
فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 

متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 
مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 

از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 
آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 

مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
جام زرین

مارلیک، گیالن، دورة آهن II، حدود 850 - 1150 
 پیش ازمیالد

شماره اثر 7698

بخش دوران تاریخى، طبقۀ همکف، موزة ایران باستان

نیم تنۀ گچى یک صاحب منصب
حاجى آباد، فارس

 309  -  379 حدود  ساسانى،  دورة 
میالدى

شماره اثر 4725

موزه ایران باستان
موزه ملى ایران



حدفاصل دورة مفرغ و امپراتورى هخامنشى در تاریخ ایران با نام «دورة آهن» شناخته شده است 
که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 

فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 
متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

در گورستان هاى متعدد به دست آمده است.
ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 

مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 
از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 

آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 
مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

بقایاى آثار معمارى نیز به دست آمده است.
به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
گرچه هنوز فلز مفرغ بیشترین استفاده را داشته است.
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دو دورة هخامنشى
(330 - 559 پیش ازمیالد)

امپراتورى پارسى هخامنشى، که در حدود 2500 سال پیش شکل گرفت، در گسترده ترین شکل 
جغرافیایى اش از دریاي اژه و مدیترانه و مصر در غرب تا هند و کوه هاي هندوکش در شرق را 
دربر مى گرفت. اسناد به جاى مانده از دورة هخامنشى نشان  
مى دهدة به کارگیرى خط در دستگاه حکومتى آنان بسیار 
گسترده است. در این اسناد مدارك گستردة حسابدارى و 
مدیریت، حقوق و دستمزد کارگران و سایر جزئیات مدیریتى 

این دوره به چشم مى خورد.
داریوش بزرگ براي نخستین بار در ایران سّکه ضرب 
کرد و فنون گوناگون به ویژه سنگ تراشى و فلزکارى در این 
دوره شکوفا شد. نقش برجستۀ بارعام تخت جمشید، ستون 
تندیس  پشت به هم،  گاو  دو  شکل  به  سرستون  با  سنگی 
سنگى داریوش، که بر پایه اى استوار است و به فرمان وى در 
مصر ساخته شده و پیکرة سنگی پنه لوپه نمونه هاى شاخص 
و  الجورد  از سنگ  استفاده  با  دوره،  این  در  دوره اند.  این 
ترکیبى از خمیر آبى اشیایى مانند پیکرة شیر نشسته، گاو و 

سردیس شاهزادة هخامنشى ساخته شده است.

اشکانیان که سوارکارانى سلحشور و تیراندازانى ماهر از شمال شرق ایران بودند، حکومتى تشکیل 
دادند که به نام بنیان گذار آن، اشک اول، اشکانى نامیده شد. اشکانیان حدود 500 سال بر ایران 
حکومت کردند. کشف آثارى از این دوره در شهرهایى مانند نسا در ترکمنستان، هکاتوم پلیس یا 
شهر صددروازه، دورا اروپوس در ساحل فرات، هاترا، پالمیر (شهرى تجارى در سوریه) و منطقۀ 
الیمایى ها در خوزستان نشان دهندة اهمیت و گستردگى این امپراتورى در دوره هاى مختلف است. 

دورة ساسانى
(651 - 224 میالدى)

ساسانیان که در 224 میالدى قدرت 
را در دست گرفتند، مدعى تداوم دورة 
باشکوه هخامنشى بودند و هنر شاهانۀ 
پارچه هاى  نقوش  لطف  به  ساسانى 
زراندود   سیمین  ظروف  ابریشمى، 
آسیا  سراسر  در  گچبرى هایشان  و 
و  گچبرى ها  یافت.  گسترش  اروپا  و 
بخش  در  بى نظیر  موزاییک کارى هاى 
معمارى  تزیینات  از  موزه  تاریخى 
باشکوه این دوره در تپه حصار دامغان، 
و  حاجى آباد  رى،  در  چال ترخان 
بیشاپور در فارس به دست آمده است. 
سیمین،  ظروف  به ویژه  فلزى،  اشیاء 
و  انسانى  نقوش  با  متنوع،  اشکال  در 
حیوانى گوناگون تزیین شده است. در 
این دوره سکه ها را با نقش پادشاهان 
و  آرایشى  تزیینات  تاج ها،  انواع  با 

کتیبه هاى پهلوى ساسانى، با دقت 
و ظرافت بسیار ضرب کرده اند.
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مجسمۀ مفرغى بزرگ زادة اشکانى، شمى، ایذه، خوزستان، حدود 
50 پیش از میالد تا 50 میالدى، شماره اثر 2401

دورة سلوکى
(146 - 313 پیش ازمیالد)

ایران  پس از حملۀ اسکندر، جانشینان وى در 
پیامدهاى  از  نهادند.  بنیاد  را  سلوکى  حکومت 
تأسیس حکومت سلوکى در 313 پیش ازمیالد 
ساخت  هلنى،  فرهنگ  و  هنر  رواج  ایران  در 
مانند  یونانى  خدایان  مفرغى  پیکرك هاى 
ترکیب  با  سکه هایى  دمتر،  هرمس،  زئوس، 
یونانى  خط  با  همراه  ایزدان  و  اسکندر  چهرة 
نهاوند  در  الئودیسه  معبد  احداث  همچنین  و 
است. سنگ نوشتۀ یادمان این بنا که به دستور 
همچنین  و  شده  نگاشته  سوم  آنتیوخوس 
بخش هایى از پیکرة مفرغى یک سردار سلوکى،  
که از معبد شمى در ایذه (خوزستان) به دست 
ایران  موزة  در  درآمده  به نمایش   آثار  از  آمده، 

باستان است.

بخشى از سر مفرغى یک سردار سلوکى، کل چندار، دره شمى، خوزستان، 
دوره سلوکى، حدود 187 - 223  پیش ازمیالد، شماره اثر 477

سنگ نوشتۀ یونانى معبد الئودیسه، نهاوند، همدان، دورة 
سلوکى، حدود 146 - 313  پیش ازمیالد، شماره اثر 3992

پیکرة مفرغى زئوس
نهاوند، همدان

دوره سلوکى، حدود 
146-313  پیش ازمیالد، 

شماره اثر 444

پیکرة سنگى داریوش، شوش، خوزستان
دورة هخامنشى، 486 - 550  پیش ازمیالد، شماره اثر4112 

پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 
شوش، خوزستان

دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد
شماره اثر 3213

بشقاب سیمین زراندود با نقش شکار شیر
سارى، مازندران

نیمه دوم سده دوم میالدى تا نیه دوم 
سده سوم میالدى

دورة ساسانى
شماره اثر 1275

ــا  ــارس) بن ــتان و ف ــران (خوزس ــرب ای ــوب و جنوب غ ــهرها را در جن ــتین ش ــا نخس عیالمى ه
ــا 2700  ــى آغــاز عیالمــى (حــدود 3300 ت ــه چهــار دورة اصل ــخ تمــدن عیــالم ب ــد. تاری کردن
ــدود  ــه (ح ــالم میان ــالد)، عی ــا 1500 پیش ازمی ــدود2700 ت ــم (ح ــالم قدی ــالد)، عی پیش ازمی
ــیم  ــالد) تقس ــا 539 پیش ازمی ــدود1000 ت ــو (ح ــالم ن ــالد) و عی ــا 1100 پیش ازمی 1500 ت
ــالم  ــا دورة عی ــده، ام ــى برجــاى مان ــار فراوان ــالم آث ــخ عی ــار دوره در تاری ــر چه مى شــود. از ه
ــد. زیگــورات چغازنبیــل و مجموعــه بناهــاى  ــه حســاب مى آی ــه اوج قــدرت ایــن تمــدن ب میان
اطــراف آن از مهم تریــن بقایــاى معمــارى ایــن دوره اســت و آثــار مهمــى چــون پیکــرة ســفالى 
گاو بــا کتیبــه اى بــر پشــت آن، لوله هــاى شیشــه اى،  آجرنوشــته ها،  پالك هــاى تزیینــى دیــوار

و ُگل میخ هاى 
کتیبه دار از این دوره در 
تاالر موزه به نمایش 
درآمــده اســت. بــا آنکــه 
ــگارش  ــیوة ن ــا   ش عیالمى ه
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

یراق آالت  با  اسب  تدفین  از  بسیار  بقایاى  وجود 
مفرغى (گاه در کنار تدفین هاى انسانى و گاه به صورت 
دارد.  دوره  این  در  اسب  زیاد  اهمیت  از  نشان  منفرد) 
شکل  زمانى  بازة  این  در  فراوانى  بومى  حکومت هاى 
گرفت که از برخى از آن ها اطالعاتى محدود در حد نام 
و حدود قلمرو و از برخى دیگر مانند ماناها (در جنوب 
از  لعابدار  آثار شاخصى چون آجرهاى  ارومیه)  دریاچۀ 
دو محوطۀ باستانى َربَط و قالیچى در آذربایجان غربى 
و عاج هاى زیویه در کردستان باقى مانده است. حکومت 
لَکى  ُسرخ ُدِم  و  لُرى  ُسرخ ُدِم  محوطه هاى  با  را  اِلیپى 
لرستان در باستان شناسى ایران مى شناسند که البته همۀ 
این حکومت ها بعدها در درون ماد ادغام شدند و زمینۀ 

تشکیل امپراتورى هخامنشى را فراهم آوردند.

آجر منقوش لعابدار
قالیچى، بوکان، آذربایجان غربى

حدود 700 - 800  پیش ازمیالد (فرهنگ مانا)
پیکرة سنگى سگشماره اثر 13653 

تخت جمشید، فارس 
 550 حدود  هخامنشى،  دورة 

 پیش ازمیالد، شماره اثر 340

دورة اشکانى
(250 پیش ازمیالد تا 224 میالدى)

نقش برجسته هاى سنگى، انواع سفال هاى کتیبه دار 
ظرف،  پیکرك،  اشکانى،  پهلوى  و  آرامى  خط  به 
مجسمه و انواع تکوك (ریتون) هاى سفالین، مفرغى، 
کاربردى،  اندازه هاى  در  زرین  و  شیشه اى، سیمین 
طبیعى و کوچک، از آثار منسوب به اشکانى ها است. 
مجسمۀ بزرگ زادة اشکانى حکایت از دانش اشکانیان 

در فلزکارى به ویژه ریخته گرى پیکره هاى بزرگ دارد.

سکۀ سیمین، شاپور دوم
حاجى آباد، فارس

دورة ساسانى، حدود 379 - 309 میالدى
شماره اثر 243

مومیایى طبیعى موسوم به مرد نمکى شماره 1، شامل سر یک انسان و پاى این 
شخص در چکمۀ چرمى که همراه آن دو چاقوى آهنى، یک شلوارك پشمى، 
یک میلۀ نقره اى، یک قالب سنگ، تکه هایى از طناب چرمى، چاقو تیزکن، گردو، 
تکه هاى سفالین یک آبخورى کوچک و تکه هاى پارچۀ طرح دار یافت شده است.

اثر  ساسانى،  شماره  دورة  اوایل   / اشکانى  دورة  اواخر  زنجان،  چهرآباد،  معدن 
2959 پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 

شوش، خوزستان
دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد

شماره اثر 3213

عیالمى
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 
فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 

متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 
مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 

از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 
آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 

مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
جام زرین

مارلیک، گیالن، دورة آهن II، حدود 850 - 1150 
 پیش ازمیالد

شماره اثر 7698

بخش دوران تاریخى، طبقۀ همکف، موزة ایران باستان

نیم تنۀ گچى یک صاحب منصب
حاجى آباد، فارس

 309  -  379 حدود  ساسانى،  دورة 
میالدى

شماره اثر 4725

موزه ایران باستان
موزه ملى ایران



حدفاصل دورة مفرغ و امپراتورى هخامنشى در تاریخ ایران با نام «دورة آهن» شناخته شده است 
که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 

فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 
متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

در گورستان هاى متعدد به دست آمده است.
ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 

مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 
از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 

آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 
مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

بقایاى آثار معمارى نیز به دست آمده است.
به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
گرچه هنوز فلز مفرغ بیشترین استفاده را داشته است.
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دو دورة هخامنشى
(330 - 559 پیش ازمیالد)

امپراتورى پارسى هخامنشى، که در حدود 2500 سال پیش شکل گرفت، در گسترده ترین شکل 
جغرافیایى اش از دریاي اژه و مدیترانه و مصر در غرب تا هند و کوه هاي هندوکش در شرق را 
دربر مى گرفت. اسناد به جاى مانده از دورة هخامنشى نشان  
مى دهدة به کارگیرى خط در دستگاه حکومتى آنان بسیار 
گسترده است. در این اسناد مدارك گستردة حسابدارى و 
مدیریت، حقوق و دستمزد کارگران و سایر جزئیات مدیریتى 

این دوره به چشم مى خورد.
داریوش بزرگ براي نخستین بار در ایران سّکه ضرب 
کرد و فنون گوناگون به ویژه سنگ تراشى و فلزکارى در این 
دوره شکوفا شد. نقش برجستۀ بارعام تخت جمشید، ستون 
تندیس  پشت به هم،  گاو  دو  شکل  به  سرستون  با  سنگی 
سنگى داریوش، که بر پایه اى استوار است و به فرمان وى در 
مصر ساخته شده و پیکرة سنگی پنه لوپه نمونه هاى شاخص 
و  الجورد  از سنگ  استفاده  با  دوره،  این  در  دوره اند.  این 
ترکیبى از خمیر آبى اشیایى مانند پیکرة شیر نشسته، گاو و 

سردیس شاهزادة هخامنشى ساخته شده است.

اشکانیان که سوارکارانى سلحشور و تیراندازانى ماهر از شمال شرق ایران بودند، حکومتى تشکیل 
دادند که به نام بنیان گذار آن، اشک اول، اشکانى نامیده شد. اشکانیان حدود 500 سال بر ایران 
حکومت کردند. کشف آثارى از این دوره در شهرهایى مانند نسا در ترکمنستان، هکاتوم پلیس یا 
شهر صددروازه، دورا اروپوس در ساحل فرات، هاترا، پالمیر (شهرى تجارى در سوریه) و منطقۀ 
الیمایى ها در خوزستان نشان دهندة اهمیت و گستردگى این امپراتورى در دوره هاى مختلف است. 

دورة ساسانى
(651 - 224 میالدى)

ساسانیان که در 224 میالدى قدرت 
را در دست گرفتند، مدعى تداوم دورة 
باشکوه هخامنشى بودند و هنر شاهانۀ 
پارچه هاى  نقوش  لطف  به  ساسانى 
زراندود   سیمین  ظروف  ابریشمى، 
آسیا  سراسر  در  گچبرى هایشان  و 
و  گچبرى ها  یافت.  گسترش  اروپا  و 
بخش  در  بى نظیر  موزاییک کارى هاى 
معمارى  تزیینات  از  موزه  تاریخى 
باشکوه این دوره در تپه حصار دامغان، 
و  حاجى آباد  رى،  در  چال ترخان 
بیشاپور در فارس به دست آمده است. 
سیمین،  ظروف  به ویژه  فلزى،  اشیاء 
و  انسانى  نقوش  با  متنوع،  اشکال  در 
حیوانى گوناگون تزیین شده است. در 
این دوره سکه ها را با نقش پادشاهان 
و  آرایشى  تزیینات  تاج ها،  انواع  با 

کتیبه هاى پهلوى ساسانى، با دقت 
و ظرافت بسیار ضرب کرده اند.
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مجسمۀ مفرغى بزرگ زادة اشکانى، شمى، ایذه، خوزستان، حدود 
50 پیش از میالد تا 50 میالدى، شماره اثر 2401

دورة سلوکى
(146 - 313 پیش ازمیالد)

ایران  پس از حملۀ اسکندر، جانشینان وى در 
پیامدهاى  از  نهادند.  بنیاد  را  سلوکى  حکومت 
تأسیس حکومت سلوکى در 313 پیش ازمیالد 
ساخت  هلنى،  فرهنگ  و  هنر  رواج  ایران  در 
مانند  یونانى  خدایان  مفرغى  پیکرك هاى 
ترکیب  با  سکه هایى  دمتر،  هرمس،  زئوس، 
یونانى  خط  با  همراه  ایزدان  و  اسکندر  چهرة 
نهاوند  در  الئودیسه  معبد  احداث  همچنین  و 
است. سنگ نوشتۀ یادمان این بنا که به دستور 
همچنین  و  شده  نگاشته  سوم  آنتیوخوس 
بخش هایى از پیکرة مفرغى یک سردار سلوکى،  
که از معبد شمى در ایذه (خوزستان) به دست 
ایران  موزة  در  درآمده  به نمایش   آثار  از  آمده، 

باستان است.

بخشى از سر مفرغى یک سردار سلوکى، کل چندار، دره شمى، خوزستان، 
دوره سلوکى، حدود 187 - 223  پیش ازمیالد، شماره اثر 477

سنگ نوشتۀ یونانى معبد الئودیسه، نهاوند، همدان، دورة 
سلوکى، حدود 146 - 313  پیش ازمیالد، شماره اثر 3992

پیکرة مفرغى زئوس
نهاوند، همدان

دوره سلوکى، حدود 
146-313  پیش ازمیالد، 

شماره اثر 444

پیکرة سنگى داریوش، شوش، خوزستان
دورة هخامنشى، 486 - 550  پیش ازمیالد، شماره اثر4112 

پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 
شوش، خوزستان

دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد
شماره اثر 3213

بشقاب سیمین زراندود با نقش شکار شیر
سارى، مازندران

نیمه دوم سده دوم میالدى تا نیه دوم 
سده سوم میالدى

دورة ساسانى
شماره اثر 1275

ــا  ــارس) بن ــتان و ف ــران (خوزس ــرب ای ــوب و جنوب غ ــهرها را در جن ــتین ش ــا نخس عیالمى ه
ــا 2700  ــى آغــاز عیالمــى (حــدود 3300 ت ــه چهــار دورة اصل ــخ تمــدن عیــالم ب ــد. تاری کردن
ــدود  ــه (ح ــالم میان ــالد)، عی ــا 1500 پیش ازمی ــدود2700 ت ــم (ح ــالم قدی ــالد)، عی پیش ازمی
ــیم  ــالد) تقس ــا 539 پیش ازمی ــدود1000 ت ــو (ح ــالم ن ــالد) و عی ــا 1100 پیش ازمی 1500 ت
ــالم  ــا دورة عی ــده، ام ــى برجــاى مان ــار فراوان ــالم آث ــخ عی ــار دوره در تاری ــر چه مى شــود. از ه
ــد. زیگــورات چغازنبیــل و مجموعــه بناهــاى  ــه حســاب مى آی ــه اوج قــدرت ایــن تمــدن ب میان
اطــراف آن از مهم تریــن بقایــاى معمــارى ایــن دوره اســت و آثــار مهمــى چــون پیکــرة ســفالى 
گاو بــا کتیبــه اى بــر پشــت آن، لوله هــاى شیشــه اى،  آجرنوشــته ها،  پالك هــاى تزیینــى دیــوار

و ُگل میخ هاى 
کتیبه دار از این دوره در 
تاالر موزه به نمایش 
درآمــده اســت. بــا آنکــه 
ــگارش  ــیوة ن ــا   ش عیالمى ه
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

یراق آالت  با  اسب  تدفین  از  بسیار  بقایاى  وجود 
مفرغى (گاه در کنار تدفین هاى انسانى و گاه به صورت 
دارد.  دوره  این  در  اسب  زیاد  اهمیت  از  نشان  منفرد) 
شکل  زمانى  بازة  این  در  فراوانى  بومى  حکومت هاى 
گرفت که از برخى از آن ها اطالعاتى محدود در حد نام 
و حدود قلمرو و از برخى دیگر مانند ماناها (در جنوب 
از  لعابدار  آثار شاخصى چون آجرهاى  ارومیه)  دریاچۀ 
دو محوطۀ باستانى َربَط و قالیچى در آذربایجان غربى 
و عاج هاى زیویه در کردستان باقى مانده است. حکومت 
لَکى  ُسرخ ُدِم  و  لُرى  ُسرخ ُدِم  محوطه هاى  با  را  اِلیپى 
لرستان در باستان شناسى ایران مى شناسند که البته همۀ 
این حکومت ها بعدها در درون ماد ادغام شدند و زمینۀ 

تشکیل امپراتورى هخامنشى را فراهم آوردند.

آجر منقوش لعابدار
قالیچى، بوکان، آذربایجان غربى

حدود 700 - 800  پیش ازمیالد (فرهنگ مانا)
پیکرة سنگى سگشماره اثر 13653 

تخت جمشید، فارس 
 550 حدود  هخامنشى،  دورة 

 پیش ازمیالد، شماره اثر 340

دورة اشکانى
(250 پیش ازمیالد تا 224 میالدى)

نقش برجسته هاى سنگى، انواع سفال هاى کتیبه دار 
ظرف،  پیکرك،  اشکانى،  پهلوى  و  آرامى  خط  به 
مجسمه و انواع تکوك (ریتون) هاى سفالین، مفرغى، 
کاربردى،  اندازه هاى  در  زرین  و  شیشه اى، سیمین 
طبیعى و کوچک، از آثار منسوب به اشکانى ها است. 
مجسمۀ بزرگ زادة اشکانى حکایت از دانش اشکانیان 

در فلزکارى به ویژه ریخته گرى پیکره هاى بزرگ دارد.

سکۀ سیمین، شاپور دوم
حاجى آباد، فارس

دورة ساسانى، حدود 379 - 309 میالدى
شماره اثر 243

مومیایى طبیعى موسوم به مرد نمکى شماره 1، شامل سر یک انسان و پاى این 
شخص در چکمۀ چرمى که همراه آن دو چاقوى آهنى، یک شلوارك پشمى، 
یک میلۀ نقره اى، یک قالب سنگ، تکه هایى از طناب چرمى، چاقو تیزکن، گردو، 
تکه هاى سفالین یک آبخورى کوچک و تکه هاى پارچۀ طرح دار یافت شده است.

اثر  ساسانى،  شماره  دورة  اوایل   / اشکانى  دورة  اواخر  زنجان،  چهرآباد،  معدن 
2959 پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 

شوش، خوزستان
دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد

شماره اثر 3213

عیالمى
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 
فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 

متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 
مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 

از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 
آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 

مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
جام زرین

مارلیک، گیالن، دورة آهن II، حدود 850 - 1150 
 پیش ازمیالد

شماره اثر 7698

بخش دوران تاریخى، طبقۀ همکف، موزة ایران باستان

نیم تنۀ گچى یک صاحب منصب
حاجى آباد، فارس

 309  -  379 حدود  ساسانى،  دورة 
میالدى

شماره اثر 4725

موزه ایران باستان
موزه ملى ایران



حدفاصل دورة مفرغ و امپراتورى هخامنشى در تاریخ ایران با نام «دورة آهن» شناخته شده است 
که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 

فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 
متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

در گورستان هاى متعدد به دست آمده است.
ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 

مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 
از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 

آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 
مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

بقایاى آثار معمارى نیز به دست آمده است.
به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
گرچه هنوز فلز مفرغ بیشترین استفاده را داشته است.
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دو دورة هخامنشى
(330 - 559 پیش ازمیالد)

امپراتورى پارسى هخامنشى، که در حدود 2500 سال پیش شکل گرفت، در گسترده ترین شکل 
جغرافیایى اش از دریاي اژه و مدیترانه و مصر در غرب تا هند و کوه هاي هندوکش در شرق را 
دربر مى گرفت. اسناد به جاى مانده از دورة هخامنشى نشان  
مى دهدة به کارگیرى خط در دستگاه حکومتى آنان بسیار 
گسترده است. در این اسناد مدارك گستردة حسابدارى و 
مدیریت، حقوق و دستمزد کارگران و سایر جزئیات مدیریتى 

این دوره به چشم مى خورد.
داریوش بزرگ براي نخستین بار در ایران سّکه ضرب 
کرد و فنون گوناگون به ویژه سنگ تراشى و فلزکارى در این 
دوره شکوفا شد. نقش برجستۀ بارعام تخت جمشید، ستون 
تندیس  پشت به هم،  گاو  دو  شکل  به  سرستون  با  سنگی 
سنگى داریوش، که بر پایه اى استوار است و به فرمان وى در 
مصر ساخته شده و پیکرة سنگی پنه لوپه نمونه هاى شاخص 
و  الجورد  از سنگ  استفاده  با  دوره،  این  در  دوره اند.  این 
ترکیبى از خمیر آبى اشیایى مانند پیکرة شیر نشسته، گاو و 

سردیس شاهزادة هخامنشى ساخته شده است.

اشکانیان که سوارکارانى سلحشور و تیراندازانى ماهر از شمال شرق ایران بودند، حکومتى تشکیل 
دادند که به نام بنیان گذار آن، اشک اول، اشکانى نامیده شد. اشکانیان حدود 500 سال بر ایران 
حکومت کردند. کشف آثارى از این دوره در شهرهایى مانند نسا در ترکمنستان، هکاتوم پلیس یا 
شهر صددروازه، دورا اروپوس در ساحل فرات، هاترا، پالمیر (شهرى تجارى در سوریه) و منطقۀ 
الیمایى ها در خوزستان نشان دهندة اهمیت و گستردگى این امپراتورى در دوره هاى مختلف است. 

دورة ساسانى
(651 - 224 میالدى)

ساسانیان که در 224 میالدى قدرت 
را در دست گرفتند، مدعى تداوم دورة 
باشکوه هخامنشى بودند و هنر شاهانۀ 
پارچه هاى  نقوش  لطف  به  ساسانى 
زراندود   سیمین  ظروف  ابریشمى، 
آسیا  سراسر  در  گچبرى هایشان  و 
و  گچبرى ها  یافت.  گسترش  اروپا  و 
بخش  در  بى نظیر  موزاییک کارى هاى 
معمارى  تزیینات  از  موزه  تاریخى 
باشکوه این دوره در تپه حصار دامغان، 
و  حاجى آباد  رى،  در  چال ترخان 
بیشاپور در فارس به دست آمده است. 
سیمین،  ظروف  به ویژه  فلزى،  اشیاء 
و  انسانى  نقوش  با  متنوع،  اشکال  در 
حیوانى گوناگون تزیین شده است. در 
این دوره سکه ها را با نقش پادشاهان 
و  آرایشى  تزیینات  تاج ها،  انواع  با 

کتیبه هاى پهلوى ساسانى، با دقت 
و ظرافت بسیار ضرب کرده اند.
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مجسمۀ مفرغى بزرگ زادة اشکانى، شمى، ایذه، خوزستان، حدود 
50 پیش از میالد تا 50 میالدى، شماره اثر 2401

دورة سلوکى
(146 - 313 پیش ازمیالد)

ایران  پس از حملۀ اسکندر، جانشینان وى در 
پیامدهاى  از  نهادند.  بنیاد  را  سلوکى  حکومت 
تأسیس حکومت سلوکى در 313 پیش ازمیالد 
ساخت  هلنى،  فرهنگ  و  هنر  رواج  ایران  در 
مانند  یونانى  خدایان  مفرغى  پیکرك هاى 
ترکیب  با  سکه هایى  دمتر،  هرمس،  زئوس، 
یونانى  خط  با  همراه  ایزدان  و  اسکندر  چهرة 
نهاوند  در  الئودیسه  معبد  احداث  همچنین  و 
است. سنگ نوشتۀ یادمان این بنا که به دستور 
همچنین  و  شده  نگاشته  سوم  آنتیوخوس 
بخش هایى از پیکرة مفرغى یک سردار سلوکى،  
که از معبد شمى در ایذه (خوزستان) به دست 
ایران  موزة  در  درآمده  به نمایش   آثار  از  آمده، 

باستان است.

بخشى از سر مفرغى یک سردار سلوکى، کل چندار، دره شمى، خوزستان، 
دوره سلوکى، حدود 187 - 223  پیش ازمیالد، شماره اثر 477

سنگ نوشتۀ یونانى معبد الئودیسه، نهاوند، همدان، دورة 
سلوکى، حدود 146 - 313  پیش ازمیالد، شماره اثر 3992

پیکرة مفرغى زئوس
نهاوند، همدان

دوره سلوکى، حدود 
146-313  پیش ازمیالد، 

شماره اثر 444

پیکرة سنگى داریوش، شوش، خوزستان
دورة هخامنشى، 486 - 550  پیش ازمیالد، شماره اثر4112 

پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 
شوش، خوزستان

دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد
شماره اثر 3213

بشقاب سیمین زراندود با نقش شکار شیر
سارى، مازندران

نیمه دوم سده دوم میالدى تا نیه دوم 
سده سوم میالدى

دورة ساسانى
شماره اثر 1275

ــا  ــارس) بن ــتان و ف ــران (خوزس ــرب ای ــوب و جنوب غ ــهرها را در جن ــتین ش ــا نخس عیالمى ه
ــا 2700  ــى آغــاز عیالمــى (حــدود 3300 ت ــه چهــار دورة اصل ــخ تمــدن عیــالم ب ــد. تاری کردن
ــدود  ــه (ح ــالم میان ــالد)، عی ــا 1500 پیش ازمی ــدود2700 ت ــم (ح ــالم قدی ــالد)، عی پیش ازمی
ــیم  ــالد) تقس ــا 539 پیش ازمی ــدود1000 ت ــو (ح ــالم ن ــالد) و عی ــا 1100 پیش ازمی 1500 ت
ــالم  ــا دورة عی ــده، ام ــى برجــاى مان ــار فراوان ــالم آث ــخ عی ــار دوره در تاری ــر چه مى شــود. از ه
ــد. زیگــورات چغازنبیــل و مجموعــه بناهــاى  ــه حســاب مى آی ــه اوج قــدرت ایــن تمــدن ب میان
اطــراف آن از مهم تریــن بقایــاى معمــارى ایــن دوره اســت و آثــار مهمــى چــون پیکــرة ســفالى 
گاو بــا کتیبــه اى بــر پشــت آن، لوله هــاى شیشــه اى،  آجرنوشــته ها،  پالك هــاى تزیینــى دیــوار

و ُگل میخ هاى 
کتیبه دار از این دوره در 
تاالر موزه به نمایش 
درآمــده اســت. بــا آنکــه 
ــگارش  ــیوة ن ــا   ش عیالمى ه
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

یراق آالت  با  اسب  تدفین  از  بسیار  بقایاى  وجود 
مفرغى (گاه در کنار تدفین هاى انسانى و گاه به صورت 
دارد.  دوره  این  در  اسب  زیاد  اهمیت  از  نشان  منفرد) 
شکل  زمانى  بازة  این  در  فراوانى  بومى  حکومت هاى 
گرفت که از برخى از آن ها اطالعاتى محدود در حد نام 
و حدود قلمرو و از برخى دیگر مانند ماناها (در جنوب 
از  لعابدار  آثار شاخصى چون آجرهاى  ارومیه)  دریاچۀ 
دو محوطۀ باستانى َربَط و قالیچى در آذربایجان غربى 
و عاج هاى زیویه در کردستان باقى مانده است. حکومت 
لَکى  ُسرخ ُدِم  و  لُرى  ُسرخ ُدِم  محوطه هاى  با  را  اِلیپى 
لرستان در باستان شناسى ایران مى شناسند که البته همۀ 
این حکومت ها بعدها در درون ماد ادغام شدند و زمینۀ 

تشکیل امپراتورى هخامنشى را فراهم آوردند.

آجر منقوش لعابدار
قالیچى، بوکان، آذربایجان غربى

حدود 700 - 800  پیش ازمیالد (فرهنگ مانا)
پیکرة سنگى سگشماره اثر 13653 

تخت جمشید، فارس 
 550 حدود  هخامنشى،  دورة 

 پیش ازمیالد، شماره اثر 340

دورة اشکانى
(250 پیش ازمیالد تا 224 میالدى)

نقش برجسته هاى سنگى، انواع سفال هاى کتیبه دار 
ظرف،  پیکرك،  اشکانى،  پهلوى  و  آرامى  خط  به 
مجسمه و انواع تکوك (ریتون) هاى سفالین، مفرغى، 
کاربردى،  اندازه هاى  در  زرین  و  شیشه اى، سیمین 
طبیعى و کوچک، از آثار منسوب به اشکانى ها است. 
مجسمۀ بزرگ زادة اشکانى حکایت از دانش اشکانیان 

در فلزکارى به ویژه ریخته گرى پیکره هاى بزرگ دارد.

سکۀ سیمین، شاپور دوم
حاجى آباد، فارس

دورة ساسانى، حدود 379 - 309 میالدى
شماره اثر 243

مومیایى طبیعى موسوم به مرد نمکى شماره 1، شامل سر یک انسان و پاى این 
شخص در چکمۀ چرمى که همراه آن دو چاقوى آهنى، یک شلوارك پشمى، 
یک میلۀ نقره اى، یک قالب سنگ، تکه هایى از طناب چرمى، چاقو تیزکن، گردو، 
تکه هاى سفالین یک آبخورى کوچک و تکه هاى پارچۀ طرح دار یافت شده است.

اثر  ساسانى،  شماره  دورة  اوایل   / اشکانى  دورة  اواخر  زنجان،  چهرآباد،  معدن 
2959 پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 

شوش، خوزستان
دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد

شماره اثر 3213

عیالمى
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 
فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 

متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 
مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 

از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 
آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 

مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
جام زرین

مارلیک، گیالن، دورة آهن II، حدود 850 - 1150 
 پیش ازمیالد

شماره اثر 7698

بخش دوران تاریخى، طبقۀ همکف، موزة ایران باستان

نیم تنۀ گچى یک صاحب منصب
حاجى آباد، فارس

 309  -  379 حدود  ساسانى،  دورة 
میالدى

شماره اثر 4725

موزه ایران باستان
موزه ملى ایران



حدفاصل دورة مفرغ و امپراتورى هخامنشى در تاریخ ایران با نام «دورة آهن» شناخته شده است 
که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 

فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 
متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

در گورستان هاى متعدد به دست آمده است.
ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 

مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 
از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 

آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 
مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

بقایاى آثار معمارى نیز به دست آمده است.
به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
گرچه هنوز فلز مفرغ بیشترین استفاده را داشته است.
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دو دورة هخامنشى
(330 - 559 پیش ازمیالد)

امپراتورى پارسى هخامنشى، که در حدود 2500 سال پیش شکل گرفت، در گسترده ترین شکل 
جغرافیایى اش از دریاي اژه و مدیترانه و مصر در غرب تا هند و کوه هاي هندوکش در شرق را 
دربر مى گرفت. اسناد به جاى مانده از دورة هخامنشى نشان  
مى دهدة به کارگیرى خط در دستگاه حکومتى آنان بسیار 
گسترده است. در این اسناد مدارك گستردة حسابدارى و 
مدیریت، حقوق و دستمزد کارگران و سایر جزئیات مدیریتى 

این دوره به چشم مى خورد.
داریوش بزرگ براي نخستین بار در ایران سّکه ضرب 
کرد و فنون گوناگون به ویژه سنگ تراشى و فلزکارى در این 
دوره شکوفا شد. نقش برجستۀ بارعام تخت جمشید، ستون 
تندیس  پشت به هم،  گاو  دو  شکل  به  سرستون  با  سنگی 
سنگى داریوش، که بر پایه اى استوار است و به فرمان وى در 
مصر ساخته شده و پیکرة سنگی پنه لوپه نمونه هاى شاخص 
و  الجورد  از سنگ  استفاده  با  دوره،  این  در  دوره اند.  این 
ترکیبى از خمیر آبى اشیایى مانند پیکرة شیر نشسته، گاو و 

سردیس شاهزادة هخامنشى ساخته شده است.

اشکانیان که سوارکارانى سلحشور و تیراندازانى ماهر از شمال شرق ایران بودند، حکومتى تشکیل 
دادند که به نام بنیان گذار آن، اشک اول، اشکانى نامیده شد. اشکانیان حدود 500 سال بر ایران 
حکومت کردند. کشف آثارى از این دوره در شهرهایى مانند نسا در ترکمنستان، هکاتوم پلیس یا 
شهر صددروازه، دورا اروپوس در ساحل فرات، هاترا، پالمیر (شهرى تجارى در سوریه) و منطقۀ 
الیمایى ها در خوزستان نشان دهندة اهمیت و گستردگى این امپراتورى در دوره هاى مختلف است. 

دورة ساسانى
(651 - 224 میالدى)

ساسانیان که در 224 میالدى قدرت 
را در دست گرفتند، مدعى تداوم دورة 
باشکوه هخامنشى بودند و هنر شاهانۀ 
پارچه هاى  نقوش  لطف  به  ساسانى 
زراندود   سیمین  ظروف  ابریشمى، 
آسیا  سراسر  در  گچبرى هایشان  و 
و  گچبرى ها  یافت.  گسترش  اروپا  و 
بخش  در  بى نظیر  موزاییک کارى هاى 
معمارى  تزیینات  از  موزه  تاریخى 
باشکوه این دوره در تپه حصار دامغان، 
و  حاجى آباد  رى،  در  چال ترخان 
بیشاپور در فارس به دست آمده است. 
سیمین،  ظروف  به ویژه  فلزى،  اشیاء 
و  انسانى  نقوش  با  متنوع،  اشکال  در 
حیوانى گوناگون تزیین شده است. در 
این دوره سکه ها را با نقش پادشاهان 
و  آرایشى  تزیینات  تاج ها،  انواع  با 

کتیبه هاى پهلوى ساسانى، با دقت 
و ظرافت بسیار ضرب کرده اند.
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مجسمۀ مفرغى بزرگ زادة اشکانى، شمى، ایذه، خوزستان، حدود 
50 پیش از میالد تا 50 میالدى، شماره اثر 2401

دورة سلوکى
(146 - 313 پیش ازمیالد)

ایران  پس از حملۀ اسکندر، جانشینان وى در 
پیامدهاى  از  نهادند.  بنیاد  را  سلوکى  حکومت 
تأسیس حکومت سلوکى در 313 پیش ازمیالد 
ساخت  هلنى،  فرهنگ  و  هنر  رواج  ایران  در 
مانند  یونانى  خدایان  مفرغى  پیکرك هاى 
ترکیب  با  سکه هایى  دمتر،  هرمس،  زئوس، 
یونانى  خط  با  همراه  ایزدان  و  اسکندر  چهرة 
نهاوند  در  الئودیسه  معبد  احداث  همچنین  و 
است. سنگ نوشتۀ یادمان این بنا که به دستور 
همچنین  و  شده  نگاشته  سوم  آنتیوخوس 
بخش هایى از پیکرة مفرغى یک سردار سلوکى،  
که از معبد شمى در ایذه (خوزستان) به دست 
ایران  موزة  در  درآمده  به نمایش   آثار  از  آمده، 

باستان است.

بخشى از سر مفرغى یک سردار سلوکى، کل چندار، دره شمى، خوزستان، 
دوره سلوکى، حدود 187 - 223  پیش ازمیالد، شماره اثر 477

سنگ نوشتۀ یونانى معبد الئودیسه، نهاوند، همدان، دورة 
سلوکى، حدود 146 - 313  پیش ازمیالد، شماره اثر 3992

پیکرة مفرغى زئوس
نهاوند، همدان

دوره سلوکى، حدود 
146-313  پیش ازمیالد، 

شماره اثر 444

پیکرة سنگى داریوش، شوش، خوزستان
دورة هخامنشى، 486 - 550  پیش ازمیالد، شماره اثر4112 

پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 
شوش، خوزستان

دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد
شماره اثر 3213

بشقاب سیمین زراندود با نقش شکار شیر
سارى، مازندران

نیمه دوم سده دوم میالدى تا نیه دوم 
سده سوم میالدى

دورة ساسانى
شماره اثر 1275

ــا  ــارس) بن ــتان و ف ــران (خوزس ــرب ای ــوب و جنوب غ ــهرها را در جن ــتین ش ــا نخس عیالمى ه
ــا 2700  ــى آغــاز عیالمــى (حــدود 3300 ت ــه چهــار دورة اصل ــخ تمــدن عیــالم ب ــد. تاری کردن
ــدود  ــه (ح ــالم میان ــالد)، عی ــا 1500 پیش ازمی ــدود2700 ت ــم (ح ــالم قدی ــالد)، عی پیش ازمی
ــیم  ــالد) تقس ــا 539 پیش ازمی ــدود1000 ت ــو (ح ــالم ن ــالد) و عی ــا 1100 پیش ازمی 1500 ت
ــالم  ــا دورة عی ــده، ام ــى برجــاى مان ــار فراوان ــالم آث ــخ عی ــار دوره در تاری ــر چه مى شــود. از ه
ــد. زیگــورات چغازنبیــل و مجموعــه بناهــاى  ــه حســاب مى آی ــه اوج قــدرت ایــن تمــدن ب میان
اطــراف آن از مهم تریــن بقایــاى معمــارى ایــن دوره اســت و آثــار مهمــى چــون پیکــرة ســفالى 
گاو بــا کتیبــه اى بــر پشــت آن، لوله هــاى شیشــه اى،  آجرنوشــته ها،  پالك هــاى تزیینــى دیــوار

و ُگل میخ هاى 
کتیبه دار از این دوره در 
تاالر موزه به نمایش 
درآمــده اســت. بــا آنکــه 
ــگارش  ــیوة ن ــا   ش عیالمى ه
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

یراق آالت  با  اسب  تدفین  از  بسیار  بقایاى  وجود 
مفرغى (گاه در کنار تدفین هاى انسانى و گاه به صورت 
دارد.  دوره  این  در  اسب  زیاد  اهمیت  از  نشان  منفرد) 
شکل  زمانى  بازة  این  در  فراوانى  بومى  حکومت هاى 
گرفت که از برخى از آن ها اطالعاتى محدود در حد نام 
و حدود قلمرو و از برخى دیگر مانند ماناها (در جنوب 
از  لعابدار  آثار شاخصى چون آجرهاى  ارومیه)  دریاچۀ 
دو محوطۀ باستانى َربَط و قالیچى در آذربایجان غربى 
و عاج هاى زیویه در کردستان باقى مانده است. حکومت 
لَکى  ُسرخ ُدِم  و  لُرى  ُسرخ ُدِم  محوطه هاى  با  را  اِلیپى 
لرستان در باستان شناسى ایران مى شناسند که البته همۀ 
این حکومت ها بعدها در درون ماد ادغام شدند و زمینۀ 

تشکیل امپراتورى هخامنشى را فراهم آوردند.

آجر منقوش لعابدار
قالیچى، بوکان، آذربایجان غربى

حدود 700 - 800  پیش ازمیالد (فرهنگ مانا)
پیکرة سنگى سگشماره اثر 13653 

تخت جمشید، فارس 
 550 حدود  هخامنشى،  دورة 

 پیش ازمیالد، شماره اثر 340

دورة اشکانى
(250 پیش ازمیالد تا 224 میالدى)

نقش برجسته هاى سنگى، انواع سفال هاى کتیبه دار 
ظرف،  پیکرك،  اشکانى،  پهلوى  و  آرامى  خط  به 
مجسمه و انواع تکوك (ریتون) هاى سفالین، مفرغى، 
کاربردى،  اندازه هاى  در  زرین  و  شیشه اى، سیمین 
طبیعى و کوچک، از آثار منسوب به اشکانى ها است. 
مجسمۀ بزرگ زادة اشکانى حکایت از دانش اشکانیان 

در فلزکارى به ویژه ریخته گرى پیکره هاى بزرگ دارد.

سکۀ سیمین، شاپور دوم
حاجى آباد، فارس

دورة ساسانى، حدود 379 - 309 میالدى
شماره اثر 243

مومیایى طبیعى موسوم به مرد نمکى شماره 1، شامل سر یک انسان و پاى این 
شخص در چکمۀ چرمى که همراه آن دو چاقوى آهنى، یک شلوارك پشمى، 
یک میلۀ نقره اى، یک قالب سنگ، تکه هایى از طناب چرمى، چاقو تیزکن، گردو، 
تکه هاى سفالین یک آبخورى کوچک و تکه هاى پارچۀ طرح دار یافت شده است.

اثر  ساسانى،  شماره  دورة  اوایل   / اشکانى  دورة  اواخر  زنجان،  چهرآباد،  معدن 
2959 پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 

شوش، خوزستان
دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد

شماره اثر 3213

عیالمى
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 
فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 

متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 
مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 

از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 
آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 

مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
جام زرین

مارلیک، گیالن، دورة آهن II، حدود 850 - 1150 
 پیش ازمیالد

شماره اثر 7698

بخش دوران تاریخى، طبقۀ همکف، موزة ایران باستان

نیم تنۀ گچى یک صاحب منصب
حاجى آباد، فارس

 309  -  379 حدود  ساسانى،  دورة 
میالدى

شماره اثر 4725

موزه ایران باستان
موزه ملى ایران



حدفاصل دورة مفرغ و امپراتورى هخامنشى در تاریخ ایران با نام «دورة آهن» شناخته شده است 
که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 

فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 
متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

در گورستان هاى متعدد به دست آمده است.
ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 

مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 
از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 

آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 
مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

بقایاى آثار معمارى نیز به دست آمده است.
به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
گرچه هنوز فلز مفرغ بیشترین استفاده را داشته است.
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دو دورة هخامنشى
(330 - 559 پیش ازمیالد)

امپراتورى پارسى هخامنشى، که در حدود 2500 سال پیش شکل گرفت، در گسترده ترین شکل 
جغرافیایى اش از دریاي اژه و مدیترانه و مصر در غرب تا هند و کوه هاي هندوکش در شرق را 
دربر مى گرفت. اسناد به جاى مانده از دورة هخامنشى نشان  
مى دهدة به کارگیرى خط در دستگاه حکومتى آنان بسیار 
گسترده است. در این اسناد مدارك گستردة حسابدارى و 
مدیریت، حقوق و دستمزد کارگران و سایر جزئیات مدیریتى 

این دوره به چشم مى خورد.
داریوش بزرگ براي نخستین بار در ایران سّکه ضرب 
کرد و فنون گوناگون به ویژه سنگ تراشى و فلزکارى در این 
دوره شکوفا شد. نقش برجستۀ بارعام تخت جمشید، ستون 
تندیس  پشت به هم،  گاو  دو  شکل  به  سرستون  با  سنگی 
سنگى داریوش، که بر پایه اى استوار است و به فرمان وى در 
مصر ساخته شده و پیکرة سنگی پنه لوپه نمونه هاى شاخص 
و  الجورد  از سنگ  استفاده  با  دوره،  این  در  دوره اند.  این 
ترکیبى از خمیر آبى اشیایى مانند پیکرة شیر نشسته، گاو و 

سردیس شاهزادة هخامنشى ساخته شده است.

اشکانیان که سوارکارانى سلحشور و تیراندازانى ماهر از شمال شرق ایران بودند، حکومتى تشکیل 
دادند که به نام بنیان گذار آن، اشک اول، اشکانى نامیده شد. اشکانیان حدود 500 سال بر ایران 
حکومت کردند. کشف آثارى از این دوره در شهرهایى مانند نسا در ترکمنستان، هکاتوم پلیس یا 
شهر صددروازه، دورا اروپوس در ساحل فرات، هاترا، پالمیر (شهرى تجارى در سوریه) و منطقۀ 
الیمایى ها در خوزستان نشان دهندة اهمیت و گستردگى این امپراتورى در دوره هاى مختلف است. 

دورة ساسانى
(651 - 224 میالدى)

ساسانیان که در 224 میالدى قدرت 
را در دست گرفتند، مدعى تداوم دورة 
باشکوه هخامنشى بودند و هنر شاهانۀ 
پارچه هاى  نقوش  لطف  به  ساسانى 
زراندود   سیمین  ظروف  ابریشمى، 
آسیا  سراسر  در  گچبرى هایشان  و 
و  گچبرى ها  یافت.  گسترش  اروپا  و 
بخش  در  بى نظیر  موزاییک کارى هاى 
معمارى  تزیینات  از  موزه  تاریخى 
باشکوه این دوره در تپه حصار دامغان، 
و  حاجى آباد  رى،  در  چال ترخان 
بیشاپور در فارس به دست آمده است. 
سیمین،  ظروف  به ویژه  فلزى،  اشیاء 
و  انسانى  نقوش  با  متنوع،  اشکال  در 
حیوانى گوناگون تزیین شده است. در 
این دوره سکه ها را با نقش پادشاهان 
و  آرایشى  تزیینات  تاج ها،  انواع  با 

کتیبه هاى پهلوى ساسانى، با دقت 
و ظرافت بسیار ضرب کرده اند.
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مجسمۀ مفرغى بزرگ زادة اشکانى، شمى، ایذه، خوزستان، حدود 
50 پیش از میالد تا 50 میالدى، شماره اثر 2401

دورة سلوکى
(146 - 313 پیش ازمیالد)

ایران  پس از حملۀ اسکندر، جانشینان وى در 
پیامدهاى  از  نهادند.  بنیاد  را  سلوکى  حکومت 
تأسیس حکومت سلوکى در 313 پیش ازمیالد 
ساخت  هلنى،  فرهنگ  و  هنر  رواج  ایران  در 
مانند  یونانى  خدایان  مفرغى  پیکرك هاى 
ترکیب  با  سکه هایى  دمتر،  هرمس،  زئوس، 
یونانى  خط  با  همراه  ایزدان  و  اسکندر  چهرة 
نهاوند  در  الئودیسه  معبد  احداث  همچنین  و 
است. سنگ نوشتۀ یادمان این بنا که به دستور 
همچنین  و  شده  نگاشته  سوم  آنتیوخوس 
بخش هایى از پیکرة مفرغى یک سردار سلوکى،  
که از معبد شمى در ایذه (خوزستان) به دست 
ایران  موزة  در  درآمده  به نمایش   آثار  از  آمده، 

باستان است.

بخشى از سر مفرغى یک سردار سلوکى، کل چندار، دره شمى، خوزستان، 
دوره سلوکى، حدود 187 - 223  پیش ازمیالد، شماره اثر 477

سنگ نوشتۀ یونانى معبد الئودیسه، نهاوند، همدان، دورة 
سلوکى، حدود 146 - 313  پیش ازمیالد، شماره اثر 3992

پیکرة مفرغى زئوس
نهاوند، همدان

دوره سلوکى، حدود 
146-313  پیش ازمیالد، 

شماره اثر 444

پیکرة سنگى داریوش، شوش، خوزستان
دورة هخامنشى، 486 - 550  پیش ازمیالد، شماره اثر4112 

پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 
شوش، خوزستان

دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد
شماره اثر 3213

بشقاب سیمین زراندود با نقش شکار شیر
سارى، مازندران

نیمه دوم سده دوم میالدى تا نیه دوم 
سده سوم میالدى

دورة ساسانى
شماره اثر 1275

ــا  ــارس) بن ــتان و ف ــران (خوزس ــرب ای ــوب و جنوب غ ــهرها را در جن ــتین ش ــا نخس عیالمى ه
ــا 2700  ــى آغــاز عیالمــى (حــدود 3300 ت ــه چهــار دورة اصل ــخ تمــدن عیــالم ب ــد. تاری کردن
ــدود  ــه (ح ــالم میان ــالد)، عی ــا 1500 پیش ازمی ــدود2700 ت ــم (ح ــالم قدی ــالد)، عی پیش ازمی
ــیم  ــالد) تقس ــا 539 پیش ازمی ــدود1000 ت ــو (ح ــالم ن ــالد) و عی ــا 1100 پیش ازمی 1500 ت
ــالم  ــا دورة عی ــده، ام ــى برجــاى مان ــار فراوان ــالم آث ــخ عی ــار دوره در تاری ــر چه مى شــود. از ه
ــد. زیگــورات چغازنبیــل و مجموعــه بناهــاى  ــه حســاب مى آی ــه اوج قــدرت ایــن تمــدن ب میان
اطــراف آن از مهم تریــن بقایــاى معمــارى ایــن دوره اســت و آثــار مهمــى چــون پیکــرة ســفالى 
گاو بــا کتیبــه اى بــر پشــت آن، لوله هــاى شیشــه اى،  آجرنوشــته ها،  پالك هــاى تزیینــى دیــوار

و ُگل میخ هاى 
کتیبه دار از این دوره در 
تاالر موزه به نمایش 
درآمــده اســت. بــا آنکــه 
ــگارش  ــیوة ن ــا   ش عیالمى ه
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

یراق آالت  با  اسب  تدفین  از  بسیار  بقایاى  وجود 
مفرغى (گاه در کنار تدفین هاى انسانى و گاه به صورت 
دارد.  دوره  این  در  اسب  زیاد  اهمیت  از  نشان  منفرد) 
شکل  زمانى  بازة  این  در  فراوانى  بومى  حکومت هاى 
گرفت که از برخى از آن ها اطالعاتى محدود در حد نام 
و حدود قلمرو و از برخى دیگر مانند ماناها (در جنوب 
از  لعابدار  آثار شاخصى چون آجرهاى  ارومیه)  دریاچۀ 
دو محوطۀ باستانى َربَط و قالیچى در آذربایجان غربى 
و عاج هاى زیویه در کردستان باقى مانده است. حکومت 
لَکى  ُسرخ ُدِم  و  لُرى  ُسرخ ُدِم  محوطه هاى  با  را  اِلیپى 
لرستان در باستان شناسى ایران مى شناسند که البته همۀ 
این حکومت ها بعدها در درون ماد ادغام شدند و زمینۀ 

تشکیل امپراتورى هخامنشى را فراهم آوردند.

آجر منقوش لعابدار
قالیچى، بوکان، آذربایجان غربى

حدود 700 - 800  پیش ازمیالد (فرهنگ مانا)
پیکرة سنگى سگشماره اثر 13653 

تخت جمشید، فارس 
 550 حدود  هخامنشى،  دورة 

 پیش ازمیالد، شماره اثر 340

دورة اشکانى
(250 پیش ازمیالد تا 224 میالدى)

نقش برجسته هاى سنگى، انواع سفال هاى کتیبه دار 
ظرف،  پیکرك،  اشکانى،  پهلوى  و  آرامى  خط  به 
مجسمه و انواع تکوك (ریتون) هاى سفالین، مفرغى، 
کاربردى،  اندازه هاى  در  زرین  و  شیشه اى، سیمین 
طبیعى و کوچک، از آثار منسوب به اشکانى ها است. 
مجسمۀ بزرگ زادة اشکانى حکایت از دانش اشکانیان 

در فلزکارى به ویژه ریخته گرى پیکره هاى بزرگ دارد.

سکۀ سیمین، شاپور دوم
حاجى آباد، فارس

دورة ساسانى، حدود 379 - 309 میالدى
شماره اثر 243

مومیایى طبیعى موسوم به مرد نمکى شماره 1، شامل سر یک انسان و پاى این 
شخص در چکمۀ چرمى که همراه آن دو چاقوى آهنى، یک شلوارك پشمى، 
یک میلۀ نقره اى، یک قالب سنگ، تکه هایى از طناب چرمى، چاقو تیزکن، گردو، 
تکه هاى سفالین یک آبخورى کوچک و تکه هاى پارچۀ طرح دار یافت شده است.

اثر  ساسانى،  شماره  دورة  اوایل   / اشکانى  دورة  اواخر  زنجان،  چهرآباد،  معدن 
2959 پیکرة سفالى گاونر با نبشته عیالمى چغازنبیل، 

شوش، خوزستان
دوره عیالمى میانه، حدود 1250 پیش ازمیالد

شماره اثر 3213

عیالمى
ــدود  ــتند، در ح ــاص داش خ
2200 پیش ازمیــالد خــط میخــى 
نگاره هــاى  دلیــل  بــه  کــه  را، 
نــام  ایــن  بــه  آن  میخ ماننــد 
ــایگان  ــود، از همس ــده مى ش خوان
بین النهریــن   در  خــود  غربــى 
برگرفتنــد، بــا زبــان خــود انطبــاق 
دادنــد و بــه کار بســتند. از آن 
پــس در عیــالم، دو خــط عیالمــى 
ــه  ــى ســومرى) ب ــدى (و گاه و اک
کار  بــه  گوناگــون  منظورهــاى 

ــت. ــه اس رفت

که ویژگى فنى آن آشنایى با چگونگى ذوب فلز آهن است. نکتۀ دیگرى در مورد این دورة زمانى، 
فرم هاى  ساخت  در  سفالگران  توانمندى  گسترش 

متنوع خصوصاً فرم هاى جانورى است که نمونه هاى 
آن از کرانه هاى دریاى مازندران تا گیالن و تالش 

ویژگى هاى مشهود دورة آهن الگوهاى نسبتا 
مشابه در آیین تدفین است که به نظر مى رسد متأثر 

از اعتقاد به زندگى پس از مرگ بوده، که به قرارگیرى 
آثار  از جمله  مى انجامد.  گورها  درون  در  فراوان  اشیاء 

مهم به دست آمده از این گروه یافته هاى عمارلو، کلورز، 
قیطریه  (کاشان)،  سیلک  (گیالن)،  املش  و  مارلیک 
(تهران)، خوروین (البرز) و ... است. از برخى محوطه هاى 
زیویه  غربى)،  (آذربایجان  حسنلو  همچون  آهن  دورة 
(همدان)  نوشیجان  و  (لرستان)  باباجان  (کردستان)، 

به فن ساخت  همچنان که اشاره شد دستیابى 
اشیاء آهنى به ویژه در زمینۀ تولید جنگ افزار، زیورآالت 

و ادوات کشاورزى، دلیل اصلى نام گذارى این دوره است، 
جام زرین

مارلیک، گیالن، دورة آهن II، حدود 850 - 1150 
 پیش ازمیالد

شماره اثر 7698

بخش دوران تاریخى، طبقۀ همکف، موزة ایران باستان

نیم تنۀ گچى یک صاحب منصب
حاجى آباد، فارس

 309  -  379 حدود  ساسانى،  دورة 
میالدى

شماره اثر 4725

موزه ایران باستان
موزه ملى ایران



پراکنش انسان راست قامت از افریقا به آسیا و اروپا
شکار و جمع آورى خوراك

رواج صنعت ساخت ابزارسنگى الدووان و آشولى
استفاده از آتش براى گرمایش و پخت

انسان نئاندرتال و انسان مدرن اولیه
شیوة  و  موسترى  ابزارسازى  صنعت  رواج 

تراش لِوالوا 
گسترش استفاده از غار و پناهگاه صخره اى

 ورود انسان هوشمند جدید به ایران
رواج صنعت ابزارسازى تیغه ـ ریزتیغۀ بَرادوستى

ساخت آویز و تزئینات شخصى، ابزار استخوانى

 ابداع تیر و کمان و ابزارهاى ترکیبى
رواج صنعت ابزارسازى ریزتیغۀ زرزى در زاگرس
و  پرندگان  و  آبزى  گونه هاى  صید  افزایش 

استفاده از غالت خودرو

 آغاز روستانشینى
آغاز سفالگرى

ساخت پیکرك هاى گلى و سنگى
استفاده از مس به روش چکش کارى

رواج حصیربافى

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

رواج نخ ریسى و استفاده از پشم
رواج استفاده از مهرهاى مسطح گلى و سنگى

استفاده از حیوانات در حمل بار و کشاورزى
شکل گیرى شهرهاى اولیه

ابداع خط و نگارش
گسترش شهرنشینى

گسترش مبادالت و تجارت
حکومت عیالم آغازین و عیالم قدیم

آغاز تولید اشیاء مفرغى

استفاده از فلز آهن
عیالم میانه

ساخت معبد چغازنبیل

پیدایش سلسله هاى محلى
تولید و رواج اشیاء آهنى

گسترش استفاده از 
تکوك(ریتون) هاى سفالى

I شکل گیرى عیالم نو

تشکیل حکومت مانا
تشکیل حکومت الیپى

تشکیل حکومت ماد
I I و I پادشاهى عیالم نو

تولید ظروف سفالى لعابدار (با 
استفاده از اکسید فلزات)

تأسیس نخستین امپراتورى
استفاده از فارسى باستان، عیالمى و آرامى در نوشتار

صدور منشور کورش
ایجاد تشکیالت چاپارخانه و پست و جادة شاهى

حفر مجدد کانال سوئز در 516 پ. م
ضرب سکه به فرمان داریوش

مرگ اسکندر در 323 پ .م
تأسیس سلسلۀ سلوکى

رواج هنر هلنى در ایران

آغاز حکومت اشکانیان در 250 پ. م
استفاده از خط و زبان پهلوى اشکانى

سیستم حکومتى ملوك الطوایفى
داخلى  تزئینات  در  گچبرى  از  استفاده 

معمارى

رسمى شدن آیین زرتشتى
(دربند،  ایران  مرزهاى  در  دفاعى  استحکامات  ایجاد 

تمیشه و ...)
طراحى و ساخت سیستم هاى آبرسانى و سدسازى

ایجاد مراکز سکونتى با پالن هاى از پیش تعیین شده
تالش براى گسترش مرزهاى ایران به زمان هخامنشى
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دورة ساسانىدورة اشکانىدورة سلوکىدورة هخامنشىدورة آهن IIIدورة آهن IIدورة آهن Iدورة مفرغ / عیالمروستانشینى میانه و جدیدروستانشینى آغازین، قدیم و میانهفراپارینه سنگىپارینه سنگى جدیدپارینه سنگى میانىپارینه سنگى قدیم
651 میالدى224 میالدى250 پیش ازمیالد330 پیش ازمیالد559 پیش ازمیالد850 پیش ازمیالد1,200 پیش ازمیالد1,500 پیش ازمیالد3,300 پیش ازمیالد4,500 پیش ازمیالد9,000 پیش ازمیالد12,000 سال پیش20,000 سال پیش40,000 سال پیش250,000 سال پیشبین 2-1 میلیون سال پیش

بخش پیش ازتاریخ، طبقۀ اول، موزة ایران باستان

دورة نوسنگى و مس سنگى
دورة روستانشینى و شکل گیرى شهرها 

(حدود 10000 تا 5000 سال پیش)

از اواخر دورة فراپارینه سنگى، گروه هاى شکارورز به تدریج 
در اردوگاه هاى فصلى ساکن شدند. این اردوگاه هاى اولیه 
به تدریج در تمام طول سال مسکونى شدندو روستاهایى با 
واحدهاى مسکونى ساخته شده از سنگ و خشت در منطقۀ 
زاگرس شکل گرفتند. گونه هاى خودرو غالتى چون گندم، 
بز و خوك در منطقه  جو و گونه هاى وحشى گوسفند، 
زاگرس یافت مى شدند. ساکنان این روستاهاى اولیه موفق 
به اهلى کردن برخى گونه هاى حیوانات و کاشت غالت و در 
نهایت تولید خوراك شدند. در نتیجه جمعیت افزایش یافت 
و روستاهاى جدید در خارج از این هسته هاى مرکزى، در 
دشت هاى آبرفتى و مناطقى مانند خوزستان، فارس و مرکز 

فالت ایران شکل گرفتند.
هرچند استفاده از ابزار و ظروف سنگى پیش از 
تشکیل شدن روستاها متداول بود، اما یکى از مهم ترین 
ابداعات دورة نوسنگى را مى توان تولید سفال (6800 
- 7000 پیش از میالد) دانست. تا پیش از تولید سفال، 
انسان صرفا با استفاده از مواد اولیۀ طبیعى و با تغییر 
مى کرد.  تولید  را  مختلف  ابزارهاى  آن ها،  دادن  شکل 
با  و  ندارد  وجود  طبیعت  در  که  است  ماده اى  سفال 

ماکت سفالى خانه
تپۀ شرقى سنگ چخماق، شاهرود، سمنان

دوره نوسنگى، حدود 5300 - 6500 پیش ازمیالد
شماره اثر 8

شکل دادن گل و حرارت دادن آن ساخته مى شود. ظروف و اشیاء 
از حدود 9000  که پس  گونه اى  به  پایدار هستند  بسیار  سفالى 
سال از ساخت آن ها، هنوز از بین نرفته است. به نظر مى رسد که 
این فناورى بسیار مهم، براى نخستین بار در غرب و جنوب غرب 
بودند،  خشن  و  ساده  بیشتر  اولیه  سفال هاى  شد.  پدیدار  ایران 
اما با گذشت زمان بر ظرافت آن ها افزوده شد و سفالگران سطح 
گیاهى  و  انسانى  حیوانى،  هندسى،  نقوش  با  را  ساده  سفال هاى 
تزیین کردند. از نمونه سفال هاى این دوره مى توان به سفال هاى 
یافت شده در روستاهاى اولیۀ تپه سنگ چخماق، تپه جرى، تپه 
موشکى، قلعه رستم، تپه چغابنوت، تپه حاجى فیروز و ... اشاره کرد. 

دورة مفرغ (3000 تا 1500 پیش ازمیالد) دوره اى از تاریخ ایران است که 
مهم ترین دست آوردهاى آن استفادة گسترده از آلیاژ مفرغ و همزمان با آن 
برداشتن نخستین گام ها براى تشکیل حکومت است. فناورى دستیابى به 
آلیاژ مفرغ (آمیزه اى از مس  و قلع) به تولید گستردة اشیاى مفرغى مانند 
آثار  و جانورى،  انسانى  پیکره هاى  اسب،  یراق آالت  ظرف، جنگ افزار، 
تزیینى و آیینى مانند سرسنجاق، بازوبند و گردنبند و سرَعلَم ها منجر شد. 
مفرغِى   متعدد  مجموعه هاى  ایالم  و  کرمانشاه  لرستان،  در 
نقوش  بر  آن ها  در  و  است  منحصربه فرد  هنرى  نظر  از  به دست آمده 
جانورى، انسانى، گیاهى، اساطیرى و ترکیبى تأکید بسیار شده است. از 
محوطه هاى مهم این دوره مى توان به گودین، گیان، شوش، شهرسوخته، 

شهداد، یحیى، یانیق و ... اشاره کرد.

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950 

پیش ازمیالد
شماره اثر1459

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 
است.

ابتداى دورة نوسنگى  مى توان گفت توسعه و پیشرفت در 
همزمان با  یکجانشینى این فرصت را به وجود آورد که جوامع اولیۀ 

به  امر منجر  باشند و همین  تولید غذا کنترل داشته  بر  روستایى 
افزایش جمعیت شد. با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش روابط 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  و 
منجر به تشکیل یک طبقه نخبه براى هدایت و رهبرى جامعه و تفکیک 
تغییر  یک  به  منجر  اجتماعى  توسعه  مجموعۀ  پایان  در  و  اقتصادى شد 
اجتماعى بنیادین دیگر شد که از آن با عنوان دوران شهرنشینى و تشکیل 

جوامع حکومتى (دولت- شهرها) یاد مى شود. 
و  افراد  شهرنشینى،  دوران  شروع  از  پیش  که  داشت  نظر  در  باید 
سازمان هاى اجتماعى کنترل اقتصادى را برعهده داشتند. در اواخر دورة 
مسطح  مهرهاى  پیش ازمیالد  سال   5000 حدود  یعنى  روستانشینى 
(استامپى) رواج یافتند. این ابزار ساده و اولیه براى کنترل دادوستد کاالها 
و  اجتماعى  مختلف  الیه هاى  در  گسترده،  مبادالت  شبکۀ  و شکل گیرى 
اقتصادى به کار مى رفت و سرانجام منجر به تأسیس سازمان هاى سیاسى و 
حکومت ها شد. نمونه هایى از این مهرها در مکان هایى مانند باکون، گیان 
و سه گابى یافت شده اند که در موزه قابل مشاهده هستند. عالوه بر ساخت 
مهرها، ساخت و استفاده از دیگر اشیاء گلى مانند اشیاء شمارشى یا ژتون، 

ابزار ریسندگى یا سردوك  و پیکرك  نیز در این دوره رایج شد.

مدل سه بعدى مجموعه موزة ملى ایران

دوران پارینه سنگی
دوران شکار و گردآورى خوراك

(حدود 2 میلیون سال تا حدود 12 هزار سال پیش)
ساتور ـ سنگ مادر
کشف رود، خراسان 
پارینه سنگى قدیم

سنگ مادر لوالوا
هرسین، کرمانشاه
پارینه سنگى میانى

تیزة ارجنه
غار یافته، لرستان 
پارینه سنگى جدید

پیکرك گلى گراز، تپه سراب، کرمانشاه
کاسۀ سفالى مخروطى، تل باکون الف، نزدیک تخت جمشید، دوره نوسنگى، حدود 6100 - 7000 پیش ازمیالد، شماره اثر 4568

فارس، حدود  4050 - 4500 پیش ازمیالد، شماره اثر 16

ظرف سفالى، تپه زاغه، دشت قزوین
دوره انتقالى مس و سنگ، حدود 4800ـ5200 پیش ازمیالد
شماره اثر 8080

ظرف از جنس سنگ صابون
جیرفت، کرمان

دوره مفرغ، حدود 2600-2400پیش ازمیالد 
شماره اثر 10706

درخت،  و  کوهى  بز  نقش  با  پایه دار  سفالى  کاسۀ 
شهرسوخته، سیستان و بلوچستان، دوره مفرغ، حدود  

2400- 2800 پیش ازمیالد، شماره اثر 13261

 آغاز اهلى کردن دام
آغاز کشاورزى

ساخت ظروف سنگى
شیوة  با  ریزتیغه  تولید 

فشارى

....

آغاز نوسنگى

مس و سنگنوسنگى با سفال

ترکیبى با دسته هاى چوبى یا استخوانى و تیغۀ سنگ چخماق استفاده شده 

افزایش نیز  اجتماعى  تضادهاى  و  افراد، کشمکش ها  میان  اجتماعى 
یافت و هنجارها و قوانین اجتماعى جدیدى براى برطرف کردن مشکالت 
اجتناب ناپذیرى  به طور  روند  این  آمد.  پدید  اجتماعى  کشمکش هاى  ظرف سفالى، سیلک، کاشانو 

حدود 3350ـ3750 پیش ازمیالد
شماره اثر 43

روستاهاى اولیه از خانه هاى ساده و ساخته شده از چینه 
و خشت خام و سقف کاه اندود تشکیل شده بودند؛ پس از مدتى 
به خانه هاى چند اتاقى تبدیل شدند که در مواردى با مواد رنگى 
تزیین شده بودند. پیچیدگى روابط اجتماعى و تبلور باورهاى 
ایجاد  همگانى  نیایش  براى  مکان هایى  تا  شد  موجب  مذهبى 
گلى  گوناگون  پیکرك هاى  قابل  توجه  و  بزرگ  شود. مجموعۀ 
به دست آمده از روستاهاى دورة نوسنگى، نشانۀ دیگرى از ظهور 
و بروز چنین عقاید انتزاعى است که نمونه هاى آن از سراب و 
سنگ چخماق در بخش پیش ازتاریخ موزه دیده مى شود. یکى از 
مهم ترین پیکرك هاى گلى انسان از تپه سراب کرمانشاه به دست 
بارورى  الهۀ  به  و  دارد  قدمت  سال  هزار  نه  از  بیش  که  آمده 
سراب مشهور است. در این دوره براى درو غالت از داس هاى 

شکل گیرى حکومت هاى اولیه و جوامع شهرنشین پیش ازتاریخ
(حدود 700  - 3300 پیش ازمیالد)

جام سفالى، شوش، خوزستان
حدود 4000ـ4300 پیش ازمیالد

شماره اثر412
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نقشۀ موقعیت و راه هاى دسترسى به موزة ملى ایران

ساعات و روزهاى 
بازدید: 

همه روزه به استثناى 
برخى از ایام سوگوارى
بهار و تابستان: 19ـ9
پاییز و زمستان: 17ـ9

تهران، خیابان امام خمینى، 
نبش خیابان سى تیر، 
خیابان پروفسور رولن، 

پالك 1

تلفن: 66702061-6
فکس: 66746164

کدپستى: 1136917111

ابزار بزرگ سه وجهى
امر مردگ، دشت 

مهران، ایالم
پارینه سنگى قدیم

نیم تنۀ گلى انسان
شهداد، کرمان

دوره مفرغ، حدود 1800 - 2500 پیش ازمیالد
شماره اثر 1033

متن: فریدون بیگلرى، یوسف حسن زاده، کامیار عبدى، عباس علیزاده، 
جبرئیل نوکنده

عکس: ندا طهرانى، نیما فکورزاده، امیر فرزاد، محبوبه قلیچ  خانى و آرشیو 
موزة ملى ایران

طراحى و اجرا: ام البنین غفورى و یوسف حسن زاده
ناشر: موزة ملى ایران، بهار 1401، چاپ ششم

سنجاق سر مفرغى، لرستان
دوره آهن II، حدود 650 - 950

ازمیالد
1459

سرتبر مفرغى
گورستان زالواب، کرمانشاه

دوره آهن I، حدود 1000 - 1200 پیش ازمیالد
شماره اثر 496

http://irannationalmuseum.ir/fa/

دندان آسیاى کوچک انسان نئاندرتال
غار وزمه، اسالم آباد غرب، کرمانشاه

پارینه سنگى میانى

از  ایران  در  انسان  دست ساخته هاى  کهن ترین 
مکان هاى باستانى کشف رود در خراسان، گاکیه در 
در  تو  شیوه  گیالن،  در  رشى  دربند  غار  کرمانشاه، 
مهاباد، الدیز در سیستان و بلوچستان و چند مکان 
ابزارهاى سنگى دوره  و شامل  آمده  به دست  دیگر 
تا  میلیون   1 از  بیش  که  است  قدیم  پارینه سنگى 
حدود 200 هزار سال قدمت دارد. انسان هاى اولیه 
از  هایدلبرگى)  احتماال  و  قامت  راست  (انسان هاى 
این ابزارها براى شکستن استخوان، بریدن پوست و 
گوشت، تراش چوب و ساخت ابزارهاى دیگر استفاده 
به  مربوط  دوره  این  سنگواره  نمونه هاى  مى کردند. 
غار دربند رشى است که به گونه منقرض شده اى از 
خرس موسوم به خرس غار، دندان گوزن و بزکوهى 

تعلق دارند و در تاالر 1 به نمایش درآمده اند.
 200 از  پیش  میانى  سنگى  پارینه  دوره 
هزار   45-40 حدود  تا  و  شد  آغاز  پیش  سال  هزار 
و  نئاندرتال  انسان  انجامید.  طول  به  پیش  سال 
احتماال انسان مدرن اولیه در همین دوره در ایران 
و  غارها  در  سکونت  آثار  دوره  این  در  مى زیستند. 
پناهگاه هاى صخره اى افزایش مى یابد. آثار این دوره، 
شامل ابزارهاى ساخته شده از سنگ چخماق و بقایاى 
سنگواره جانوران یافت شده در غارها و پناهگاه هایى 
مانند مرتاریک (کرمانشاه)، غارهاى ُکنجى و قمرى 
(لرستان)، قلعه بزى و محوطه هاى نیاسر (اصفهان) 
و میرك (سمنان) در تاالر 1 به نمایش درآمده است. 
ابزار نوك  انواع خراشنده و  این دوره  ابزارهاى مهم 
آماده سازى  شکار،  الشه  قصابى  براى  که  است  تیز 
پوست و کارهایى از این دست استفاده مى شده است. 
نخستین مدرك قطعى از حضور انسان نئاندرتال در 

ایران یک دندان آسیاى کوچک از غاز وزمه (کرمانشاه) مربوط به کودکى حدودا 8 
اثر برش لبه تیز  با  ساله است که در این گالرى دیده مى شود1. یک تکه استخوان 
ابزارسنگى و همچنین استخوان آهو و اسب سانان از دیگر نمونه هاى سنگواره است که 

در غار قلعه بزى اصفهان کشف شده و بیش از 40 هزار سال قدمت دارد.
دوره پارینه سنگى جدید که حدود 40 هزار سال پیش آغاز شد و حدود 20 
به  آنها  امروزین و فرهنگ  انسان هوشمند  با ورود  پایان رسید،  به  هزار سال پیش 
تیغه رواج  تیغه و ریز  از  ابزارهاى سنگى  این دوره ساخت  ایران همزمان است. در 
آویز  مانند  تزیینات شخصى  و  استخوانى  ابزارهاى  از  استفاده  آنها  کنار  در  و  یافت 
صدفى، دندان حیوانات و همچنین گل اخرا به عنوان ماده رنگى نیز متداول شد. از 
سکونت گاه هاى مهم این دوره غار یافته در لرستان، مالورد و مر ِخِرل در کرمانشاه، 
سفیدآب در کاشان است که نمونه هایى از یافته هاى آنها در تاالر 2 به نمایش درآمده 
است. از مشخصه هاى دوره بعد، فراپارینه سنگى، ابداع ابزارهاى ترکیبى، استفاده از 
سنگ ساب و ذخیره سازى مواد خوراکى است. این دوره از حدود 20 هزار سال پیش 
آغاز مى شود و در حدود 12 هزار سال پیش با اتمام عصر یخبندان به پایان مى رسد. 
مازندران،  در  و کمیشان  تپه  غار على  مانند  از مکان هایى  این دوره  آثار  نمونه هاى 
پناهگاه پاسنگر در لرستان و غارهاى هلیالن در تاالر 2 به نمایش گذاشته شده است. 
بقایاى سنگواره کفتار، خرس، گراز، گورخر و  از  این تاالر همچنین مجموعه اى  در 
کرگدن از غار وزمه با قدمت بین 70 تا 10 هزار سال و همچنین بقایاى علفخواران 

از غار مر خرل بیستون به نمایش درآمده است. 

 د1.  عالوه بر این دندان، تاکنون دو دندان دیگر مربوط به انسان نئاندرتال در پناهگاه یوان کرمانشاه و
 غار قلعه کرد قزوین یافت شده است. همچنین بخشى از استخوان ساعد یک انسان، احتماال مربوط به

انسان نئاندرتال، در غار بیستون کشف شده است.ئ

به نام خدا
به  ایران،  ملی  موزة  مجموعۀ 
موزة  قدیم ترین  و  مهم ترین  عنوان 
یافته هاي  بیشترین  داراي  کشور، 
کاوش هاي  از  حاصل  باستان شناسی 
علمی از دوران پارینه سنگی تا اسالمی 
«ایران  موزة  دو  شامل  که  است 
و  باستان شناسی  «موزة  و  باستان» 
ایران» است. موزة ملی  هنر اسالمی 
در  در سال 1316 خورشیدي  ایران 
نخستین بناي موزه اي کشور گشایش 
معمار  گدار،  آندره  را  بنا  این  یافت. 
فرانسوي، با الهام از طاق کسرا و کاخ 
دو  و  کرد  طراحی  فارس  فیروزآباد 
معمار ایرانی، عباسعلی معمار و استاد 
عهده  به  را  آن  اجراي  تبریزي  مراد 
ایران باستان» شامل  گرفتند. «موزة 
از  با آثاري  دو بخش «پیش ازتاریخ» 
دورة پارینه سنگی قدیم تا اواخر هزارة 

چهارم پیش ازمیالد (یعنی از کهن ترین دوره تا پیش از ابداع نگارش) و «دوران تاریخی» با آثاري از اواخر 
هزارة چهارم پیش ازمیالد (یعنی آغاز به کارگیري نگارش) تا پایان دورة ساسانی است.

نماى اصلى موزة ایران باستان

آویز ساخته شده از صدف
غار على تپه، مازندران

فراپارینه سنگى صحنه شکار یک گورخر توسط انسان هاى نئاندرتال در نزدیکى رودخانه زاینده رود و غارهاى قلعه بزى، دشت 
مبارکه اصفهان (بین 40 تا 50 هزار سال پیش).




