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 آثار ایران باستان:

عیالمی است. قدمت این -:یکی از اشیای باستانی است که متعلق به دوران نیا ای گاو نشستهتندیس نقره

باشد. سال پیش از میالد است. سر و دستان موجود، گاو است و تن آن انسان می ۰۰۲۲تا  ۰۰۲۲تندیس 

متر ارتفاع دارد. سانتی ۰۱٫۰است. این تندیس ای گاو نشسته در جنوب غرب ایران کشف شدهتندیس نقره

باشد و به شکلی راه راه آن را پله می-ای لباس مخصوصی را بر تن کرده که دارای الگوی پلهمه نقرهمجس

 ای است.است. گاو در حال گرفتن یک جام با دهانه لولهمزین کرده

 

  ۰آثار ایران باستان عکس شماره -موزه متروپلیتن

ها سابقاً به ظرفی با عمق ست. این دستهاز اشیای کشف شده در تپه حسنلو ا گون دیگ:های پرندهدسته

ای با گردن بلند و همچنین دم و بال کم و چکش کاری شده پرچ شده بودند. نقش این اشیاء پرنده

کنند. چشم های پرنده به شکل یک مستطیل، بر روی سر آنها نقش دستگیره را بازی میاست. بالکشیده

 اند.ری شدهها در دوایر متحدالمرکز سیاه قلم کاپرنده
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( است که ۰از آثار باستانی متعلق به سده نهم پیش از میالد )عصر آهن  ای با سه پایه:دیگچه دهان لوله

دار در است. این ظرف پایهدر گورستان حسنلو واقع در تپه حسنلو نزدیکی شهر نقده )سولدوز( کشف شده

متر است و در موزه متروپولیتن نیویورک سانتی ۰۰٫۷است. ارتفاع این ظرف یک گور کشف شده دورن

 شود. جنس این سبو سفال خاکستری رنگ است.نگهداری می
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ن به پایان دوره ساسانیان خوری برنزی و از آثار تاریخی است که قدمت آیک تنگ آب ای :گربهتُنگ دسته

گردد. طرح روی این ظرف از نوع نقوش گیاهی و آغاز حکومت خلفای راشدین )سده هفتم میالدی( باز می

انتزاعی است. دسته تنگ، یک گربه وحشی است که دستانش بر روی لبه تنگ و پاهایش بر روی بدنه تنگ 

ن وجود دارد. فلز مس در هنرنمایی روی ظرف نقش قرار دارد. بر روی بدنه ظرف و پایه آن طرح برگ گیاها

ای دارد. طرح و سبک کار، تاثیر هنر ساسانی و اشکانی را بر هنر اسالمی در ادوار آغازین اسالم در عمده

 کند.ایران ثابت می
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اوایل سده ششم بعد از میالد(است  -)اواخر سده پنجم  از آثار باستانی دوران ساسانیان بشقاب شکار قوچ :

ای شکارگاه، با جیوه، نقره و طال تذهیب شود. بشقاب نقرهکه در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می

متر دارد. در سانتی ۰۰٫۰و قطر  4٫۱است. این بشقاب ارتفاع کاری تزئین شدهکاری شده و با روش سیاه قلم

ناپذیری انی در حال شکار قوچ است. طرح بشقاب برای درباریان نشانه دالوری و شکستتصویر شاه ساس

است. است. این قبیل آثار برای هدیه دادن به پادشاهان کشورهای همسایه کاربرد داشتهشاهان ساسانی بوده

سر او با  ای در اطرافپادشاه در بشقاب تاج و سربند و همچنین گوی با پشتیبان مخصوص دارد که هاله

 رود پادشاه در طرح بشقاب، پیروز یا قباد یکم باشد.است. گمان میمهره یا منجوق تزئین شده
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از آثار باستانی دوره هخامنشی است. این تکوک دارای یک ظرف مخروطی شکل و یک   تکوک شیر غران: 

شیدن است. ظروف مجرادار شاخی شکل با سر جانداران، پیشینه تاریخی و شیر است که در حال نعره ک

های دوره سابقه طوالنی در شرق نزدیک، یونان و ایتالیا دارد. این تکوک همانند تعداد دیگری از تکوک

هخامنشی، دارای ویژگی قائم بودن زاویه محور حیوان با ظرف است. در این تکوک قطعات با لحیم کاری به 

اند و این عمل از دید بیننده پنهان است، این مهارت، شیوه بسیار عالی و فنی هنرمندان صل شدههم و

کند. شیر غران یکی از نمادهای هنرورزی در تزئینات آثار به جا مانده از دوره هخامنشی را بازگو می

 هخامنشیان است.
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از اشیای کشف شده دروان اشکانیان است و قدمت آن به سده اول پیش از میالد تا   عقاب و صید: سگک

میالدی این قطعه که جزئی از یک گنجینه  ۰۰۰۰-۰۰۰۲های گردد. در سالسده دوم پیش از میالد بر می

 بود، توسط ارنست هرزفولد در اتاقی در یک معبد، واقع در نزدیکی نهاوند کشف شد.
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