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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺚﺜ بین متﻮنﯽ که ﺒز گﺬشته ﺎﻎ ﺚوﺜ به میﺮﺒﺖ ﺜسیﺪه ﺒست ،کلمه »فﺮ نگ« ﺒز ﺚو حﺮﺧ »فﺮه« به معنﺎﻎ »شکﻮه و عظمت« و
» نگ« ﺒز ﺜیشه ﺒوستﺎیﯽ »سنگ« به معنﯽ »کشیﺪن« و »سنگینﯽ« و وقﺎﺜ بﺮگﺮفته شﺪه ﺒست و ﺚﺜ متﻮن فﺎﺜسﯽ پﻬلﻮﻎ به معنﺎﻎ »ﺚﺒنش و
ﺚﺒنﺎیﯽ« آمﺪه ﺒست.
ﺒمﺎ ﺚﺜ حﻮزه زبﺎن ﺒنگلیسﯽ مفﻬﻮم »فﺮ نگ « تحﻮا ت ﺚیگﺮﻎ به خﻮﺚ مﯽبینﺪ .تﺎیلﻮﺜ »فﺮ نگ ﺺ« ﺜﺒ متﺮﺒﺚﺧ بﺎ »تمﺪنﺻ « بهکﺎﺜ
گﺮفت  .ﺒو معتقﺪ ﺒست فﺮ نگ کلیت ﺚﺜ م تنیﺪه ﺒﻎ ﺒست که ﺒز »ﺚﺒنش ،ﺚین ،نﺮ ،قﺎنﻮن ،ﺒخاقیﺎت ،آﺚﺒب و ﺜسﻮم ،و ﺮگﻮنه تﻮﺒنﺎیﯽ و
عﺎﺚتﯽ که آﺚمﯽ به عنﻮﺒن عضﻮ جﺎمعه بهﺚست مﯽآوﺜﺚ تشکیل مﯽشﻮﺚ«.
ﺒلبته نظﺎم فﺮ نگﯽ یک جﺎمعه ﺜﺒ به عنﻮﺒن مجمﻮعهﺒﻎ ﺒز بﺎوﺜ ﺎ ،آیین ﺎ ،ﺒنﺪیشه ﺎ ،ﺒﺜزﺟ ﺎ و نیﺰ مسﺎیل ،مﻮضﻮعﺎت و مقﻮات
مﺎﺚﻎ که تک تک ﺒفﺮﺒﺚ به عنﻮﺒن ﺒعضﺎﻎ ﺒین گﺮوه یﺎ ﺒجتمﺎﺤ آنﻬﺎ ﺜﺒ فﺮﺒ مﯽگیﺮنﺪ م لحﺎﺣ مﯽ کننﺪﺼ .ﺮ چنﺪ ﺚﺜ ﺒین مﻮﺜﺚ مجمﻮعه
وسیعﯽ ﺒز تعﺎﺜیف مﻮجﻮﺚ ﺒست ،ﺒمﺎ عﺎمتﺮین تعﺮیف ﺒین ﺜویکﺮﺚ ﺒز آن تﺎیلﻮﺜ ﺒست.
ﺚﺜ ﺚیﺪگﺎه علمﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒز جمله عامه جعفﺮﻎ ،ﺮ ﺒمﺮﻎ که ﺚﺜ جﻬت ﺜشﺪ ﺒنسﺎن به سﻮﻎ کمﺎل ﺒثﺮگﺬﺒﺜ بﺎشﺪ جﺰﺌ فﺮ نگ
محسﻮب مﯽ شﻮﺚ و ﺮ چه که ﺒز ﺒین خصﻮصیت بﻬﺮهمنﺪ نبﺎشﺪ ﺚﺜ حﻮزه فﺮ نگ قلمﺪﺒﺚ نمﯽشﻮﺚ.
محمﺪ ﺒسامﯽ نﺪوشن نیﺰ مﻬم تﺮین پﺪیﺪه ﺚﺜ فﺮ نگ ﺜﺒ عنصﺮ کمﺎل و ﺒعتاﺌ قلمﺪﺒﺚ نمﻮﺚه و بﺪون کمﺎل و ﺒعتاﺌ ستﯽ بﺮﺒﻎ
فﺮ نگ قﺎیل نیست .ﺒز ﺒین ﺜوست که ﺚﺜ ﺒﺜتبﺎﺢ بﺎ فﺮ نگ مﯽ نﻮیسﺪ » :ﺮچه میﺰﺒن فﺮ نگ بﺎاتﺮ بﺎشﺪ ،ﺜﺒبطه ﺒنسﺎن بﺎ خﻮﺚ و جﺎمعه و
به طﻮﺜ کلﯽ بﺎ جﻬﺎن گﺮم تﺮ خﻮﺒ ﺪ بﻮﺚ و زنﺪگﯽ ﺒز کیفیت بﺎاتﺮﻎ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ خﻮﺒ ﺪ گشت «.و ﺚﺜ جﺎﻎ ﺚیگﺮ مﯽ نﻮیسﺪ» :فﺮ نگ حﺎصل
و نتیجه کﺮﺚﺒﺜ ﺎﻎ نجیبﺎنه و تعﺎلﯽ بخش ﺒنسﺎن بﻮﺚه و به ﺒو ﺒمکﺎن مﯽ ﺚ ﺪ تﺎ ﺚﺜ عﺎلمﯽ بﺮتﺮ ﺒز عﺎلم غﺮیﺰه زنﺪگﯽ نمﺎیﺪ.
ﺚﺜ نﻬﺎیت مه بﺮ ﺒین بﺎوﺜنﺪ که د  ،ﺮ ،ﺒ ﻮره ،ز ﺎن و ﻠ ﺜﺒ مﻬم تﺮین عنﺎصﺮ فﺮ نگ بﺮمﯽشمﺎﺜنﺪ و ﺒین ﺒمﻮﺜ ﺜﺒ مﻬمتﺮین
عنﺎصﺮ جﻬﺎن ﺒنسﺎنﯽ تلقﯽ مﯽکننﺪ.
ﺒز آنجﺎ که نظﺎم نﺮﻎ و زیبﺎ شنﺎختﯽ ﺜﺒبطه مستقیم بﺮ فﺮ نگ جﺎمعه ﺚﺒﺜﺚ؛ نﺮ ﺚﺒﺜﺒﻎ مصﺎﺚیق متعﺪﺚ و گستﺮﺚه ﺒﻎ مﺎننﺪ شعﺮ،
مﻮسیقﯽ ،نقﺎشﯽ ،معمﺎﺜﻎ ،صنﺎیع ﺚستﯽ و ﺒمﻮﺜﻎ ﺒز ﺒین قبیل مﯽ گﺮﺚﺚ .فﺮ نگ ﺮ جﺎمعه نﺮ آن جﺎمعه ﺜﺒ ﺪﺒیت و ﺜ بﺮﻎ مﯽ نمﺎیﺪ و
فﺮ نگ ﺚﺜ قﺎلب آن تحقق عینﯽ مﯽ یﺎبﺪ.
فﺮ نگ و نﺮ ﺚﺜ سﺮزمین ﺒیﺮﺒن طﯽ ﺰﺒﺜﺒن سﺎل تﺎﺜیخ پﺮفﺮﺒز و نشیب ،مﻮﺒﺜه ﺚﺜ جلﻮه ﺎیﯽ گﻮنﺎگﻮن تجلﯽ یﺎفته ﺒست .فﺮ نگ
و نﺮﻎ به قﺪمت ،ﺚﺜ جلﻮه ﺎیﯽ ﺒز خاقیت و شیﻮه ﺎﻎ زنﺪگﯽ بﺮوز یﺎفته ﺒست .ﺒگﺮ خاقیت و ﺒز آن جمله خاقیت نﺮﻎ ﺜﺒ ،ﺒستعﺪﺒﺚ
تﻮلیﺪ ﺒیﺪه ﺎﻎ فﺮﺒوﺒن و به کﺎﺜ بستن شیﻮه ﺎ و ﺜوﺟ ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن بﺪﺒنیم ،بﯽ تﺮﺚیﺪ یکﯽ ﺒز پﺎیه ﺎﻎ ازم بﺮﺒﻎ آن مین ﺒنﺪوخته ﺎﻎ
تجﺮبه آثﺎﺜ گﺬشتگﺎن ﺒست .ﺚﺜ ﺒین زمینه میﺮﺒﺖ فﺮ نگﯽ و نﺮﻎ ﺒیﺮﺒن منبع ایﺰﺒل آمﻮزﺟ و پﺮوﺜﺟ
فﺮ نگﯽ و نﺮﻎ ،ﺚیﺪن و تﺄمل و
ﻇ
خاقیت نﺮﻎ ﺒست .و ﺜشﺪ و بﺎلنﺪگﯽ ﺒین خاقیت پیﻮسته ﺚﺜ گﺮو شنﺎخت آن میﺮﺒﺖ ﺒست.
پﮋو ش ،حفظ و ﺒحیﺎ و معﺮفﯽ میﺮﺒﺖ فﺮ نگﯽ و نﺮﻎ ﺒیﺮﺒن سبب بﺎلنﺪگﯽ ﺜوﺘ ،ﺒﺜتقﺎﺌ ﺒعتمﺎﺚ به نفس و مﺎیه فخﺮ و مبﺎ ﺎت نﺮ
ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒست و تﻮجه به آن بسیﺎﺜ حﺎئﺰ ﺒ میت ﺒست .گﺬشتگﺎن مﺎ تﺎ پﺎﻎ جﺎن ﺚﺜ حفظ و حﺮﺒست ﺒین یﺎﺚگﺎﺜ ﺎﻎ گﺮﺒن بﻬﺎ تاﺟ کﺮﺚه ﺒنﺪ،
شﺎیسته نیست که نسبت به ﺒ میت ﺒین مقﻮله و ﺒﺜزﺟ ﺎﻎ نﻬفته آن غفلت شﻮﺚ و ﺒکنﻮن وظیفه مﺎ ﺒین ﺒست که مچﻮن پﺪﺜﺒن خﻮﺚ میﺮﺒﺖ
نﺮﻎ جﺎویﺪﺒن کشﻮﺜمﺎن ﺜﺒ نگﻬﺪﺒﺜﻎ کنیم.
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بنﺎبﺮﺒین فﺮ نگ بﺮ ﺒسﺎﺞ ﺒﺜتبﺎﺢ ﺒنسﺎن بﺎ ﺒبعﺎﺚ سه گﺎنه محیط زیست ،جﺎمعه و مﺎوﺜﺒﻎ طبیعت شکل مﯽگیﺮﺚ که ﺚﺜ ﺚو بخش
عمﺪه جسمﺎنﯽ و ﺜفتﺎﺜﻎ قﺎبل طبقهبنﺪﻎ ﺒست و فﺮ نگ مﺎﺚﻎ و معنﻮﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ بﺮ مﯽگیﺮﺚ .فﺮ نگ معنﻮﻎ بخش پﻮیﺎﻎ میﺮﺒﺖ فﺮ نگﯽ
ﺒست .مه بﺎوﺜ ﺎ و ﺒعتقﺎﺚﺒت ،صﻮﺜت ﺎﻎ ﺛ نﯽ فﺮ نگ و مه سنت ﺎ و ﺜفتﺎﺜ ﺎﻎ آیینﯽ ،ﺜفتﺎﺜ ﺎﻎ نﺮﻎ و تفﺮیحﯽ جلﻮه ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن
فﺮ نگ معنﻮﻎ ستنﺪ و خﻮﺚ به ﺚو بخش « آثﺎﺜ فکﺮﻎ و ﺜفتﺎﺜﻎ» و « شخصیت ﺎﻎ بﺮجسته» تقسیم مﯽشﻮﺚ .ﺚﺜ حقیقت فﺮ نگ معنﻮﻎ
بﺪنه ﺒصلﯽ فﺮ نگ ملﯽ ﺒست و ﺜوﺘ کﺎلبﺪ فﺮ نگ مﺎﺚﻎ ﺒست.
فﺮ نگ ﺎ ﺚﺜ جﻮﺒمع متفﺎوت ستنﺪ .ﺮ فﺮ نگ تعﺎﺜیفﯽ ﺒز حقﺎیق مﻮجﻮﺚ که بﺮ پﺎیه آن ،معﺎﺜﺧ مﺮﺚمش ﺜﺒ شکل مﯽ ﺚ ﺪ شﺎمل
ﺒعتقﺎﺚﺒت مﺬ بﯽ ،بﺎوﺜ ﺎﻎ ﺒسﺎسﯽ ،ﺒسﺎطیﺮ و تئﻮﺜﻎ ﺎﻎ علمﯽ و ﺒمثﺎل آن ﺒست .ﺚﺜ فﺮ نگ ﺒسامﯽ ﺒعتقﺎﺚ ﺚﺜ مﻮﺜﺚ خلقت ﺒنسﺎن ،آینﺪه
بشﺮیت و مﺎ یت وجﻮﺚ و ﺜﺒبطه خﺎلق و غیﺮه وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ .به بیﺎن ﺚیگﺮ ﺒفکﺎﺜ ﺮ مﺮﺚمﯽ ﺚﺜ قﺎلب سمبل ﺎﻎ صﻮتﯽ و بعضﯽ ﺒوقﺎت ﺒشﺎﺜﺒت
تصﻮیﺮ ،حﺮکﺎت بﺪنﯽ و ﺒمثﺎل آن خاصه مﯽ شﻮﺚ .که به نﻮعﯽ نمﺎﺚ آن جﺎمعه محسﻮب مﯽشﻮنﺪ .نمﺎﺚ به ﺮنﻮﺤ ﻊست ،شﯽﺌ ،عامت ،و
یﺎ ﺜفتﺎﺜﻎ که تﻮسط ﺒکثﺮیت ﺒعضﺎﻎ یک جﺎمعه ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ و ﺒز بﺎﺜ معنﯽ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ بﺎشﺪ ﺒطاﺨ مﯽ شﻮﺚ .نمﺎﺚ ﺎ کﺎﺜکﺮﺚ بﺮقﺮﺒﺜﻎ
ﺒﺜتبﺎﺢ ﺜﺒ به شکل مختصﺮ و کﻮتﺎه به عﻬﺪه ﺚﺒﺜنﺪ و بیﺎنگﺮ ﺒحسﺎسﺎت ﺒنﺪ که ﺒز آن نتیجه مﯽ شﻮﺚ .نمﺎﺚ ﺎ عاوه بﺮ ﺒینکه ﺒز بعﺪ عینﯽ و بﺮونﯽ
بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜنﺪ ﺚﺒﺜﺒﻎ بعﺪ ﺛ نﯽ مﺎننﺪ صﺪﺒقت و وفﺎﺚﺒﺜﻎ به پﺮچم و آزﺒﺚﻎ نیﺰ مﯽ بﺎشﺪ.
ﺒلبته نبﺎیﺪ فﺮﺒمﻮﺟ کﺮﺚ که نمﺎﺚ ﺎ ﺒختصﺎﺠ به زبﺎن نﺪﺒﺜنﺪ ،بلکه ﺮ پﺪیﺪه که حﺎمل معنﯽ بﺎشﺪ جﺰﺌ نمﺎﺚ محسﻮب مﯽ شﻮﺚ .کﺎﺜبﺮﺚ
ﺚﺜبﺎﺜه چگﻮنگﯽ
نمﺎﺚ ﺎ به کنشگﺮﺒن ﺒجﺎزه مﯽﺚ ﺪ تﺎ ﺒز زمﺎن ،مکﺎن و حتﯽ شخص خﻮﺚشﺎن فﺮﺒ گﺬﺜنﺪ .ﺒنسﺎن ﺎ بﺎ کﺎﺜبﺮﺚ نمﺎﺚ ﺎ ،مﯽتﻮﺒننﺪ
ﻇ
زنﺪگﯽ ﺚﺜ گﺬشته و یﺎ ﺚﺜ آینﺪه ،تفکﺮ کننﺪ .ﺒز ﺒین گﺬشته ،کنشگﺮﺒن ﺒز ﺒین طﺮیق مﯽتﻮﺒننﺪ به گﻮنهﺒﻎ نمﺎﺚین ﺒز شخص خﻮﺚ فﺮﺒگﺬﺜنﺪ و
جﻬﺎن ﺜﺒ ﺒز ﺚیﺪگﺎه ﺒشخﺎﺠ ﺚیگﺮ ﺚﺜ نظﺮ آوﺜنﺪ .ﺒز مه مﻬم تﺮ ﺒینکه ،نمﺎﺚ ﺎ نمﯽگﺬﺒﺜنﺪ ﺒنسﺎن ﺎ ﺒسیﺮ محیطشﺎن شﻮنﺪ .ﺒنسﺎن ﺎ ﺒز ﺒین
طﺮیق مﯽتﻮﺒننﺪ به جﺎﻎ منفعل بﻮﺚن ،فعﺎل گﺮﺚنﺪ یعنﯽ ﺚﺜ ﺒعمﺎلشﺎن متکﯽ به خﻮﺚ بﺎشنﺪ .بﺮﺒﻎ مثﺎل ﺒز نمﺎﺚ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ قبل ﺒز ﺒسام ،گل
نیلﻮفﺮ و بعﺪ ﺒز ﺒسام که ﺒلبته متعلق به جﻬﺎن ﺒسام ﺒست مﯽ تﻮﺒن نمﺎﺚ ﺒسلیمﯽ ﺜﺒ یکﯽ ﺒز آنﻬﺎ نﺎم بﺮﺚ.
تعﺮیفﯽ که ﺚﺜ ﺒین نﻮشتﺎﺜ پس ﺒز عبﻮﺜ ﺒز میﺎن تعﺎﺜیف متعﺪﺚ و متنﻮﺤ فﺮ نگ بﺮﺒﻎ فﺮ نگ ﺒنتخﺎب شﺪه ﺒین ﺒست «فﺮ نگ به نظﺎم
شیﻮه زنﺪگﯽ ﺜﺒ
معﺮفتﯽ مشتﺮﻌ میﺎن ﺒنسﺎن ﺎ ﺒطاﺨ مﯽ شﻮﺚ که ﺚﺜ ﺒمﻮﺜ مﺎﺚﻎ تجلﯽ مﯽ یﺎبﺪ و ﺚﺒئمﺎً ﺒز نسلﯽ به نسل ﺚیگﺮ منتقل گﺮﺚیﺪه و ﻇ
مﻬیﺎ مﯽسﺎزﺚ» فﺮ نگ طبق تعﺮیف ﺒز عنﺎصﺮ و ﺒجﺰﺒﻎ مﺎﺚﻎ/بیﺮونﯽ و معنﺎیﯽ/ﺛ نﯽ تشکیل شﺪه و ﺒز خصﻮصیﺎتﯽ مﺎننﺪ عمﻮمیت ،بﺎلنﺪگﯽ
و ﺒکتسﺎبﯽ بﺮخﻮﺜ ﺚﺒﺜ ﺒست.
نبﺎیﺪ فﺮﺒمﻮﺟ کﺮﺚ که «میﺮﺒﺖ فﺮ نگﯽ نﺮﻎ» تنﻬﺎ حﺎصل کﺎﺜ و وجﻮﺚ «شخصیت ﺎﻎ ﺒنسﺎنﯽ» نﺎمﺪﺒﺜ تﺎﺜیخ نیست بلکه تمﺎمﯽ
مﺮﺚم ،ﺚﺒنشمنﺪﺒن ،نﺮمنﺪﺒن ،صنعتگﺮﺒن و صﺎحبﺎن حﺮفه و پیشه و ...ﺚﺜ آن سﻬمﯽ ﺚﺒﺜنﺪ« .میﺮﺒﺖ فﺮ نگﯽ و نﺮﻎ» ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن ﺒین گﻮنه
تقسیمبنﺪﻎ کﺮﺚ:
ﺺﺦﺦ آثﺎﺜ به جﺎﻎ مﺎنﺪه (مﺎﺚﻎ) شﺎمل آثﺎﺜ منقﻮل (ﺒشیﺎ ،آثﺎﺜ مکتﻮب ،وسﺎیل کﺎﺜ و زنﺪگﯽ و علﻮم و فنﻮن) و آثﺎﺜ غیﺮ منقﻮل (آثﺎﺜ
معمﺎﺜﻎ ،تک بنﺎ ﺎ و مجمﻮعه ﺎﻎ زیستﯽ)
ﺻﺦﺦ آثﺎﺜ به یﺎﺚ مﺎنﺪه (معنﻮﻎ) شﺎمل آثﺎﺜ فکﺮﻎ و ﺜفتﺎﺜﻎ (ﺜفتﺎﺜ و کﺮﺚﺒﺜ ،تعلیم و تﺮبیت ،آﺚﺒب و سنن ،آیین ﺎ و مﺮﺒسم ،سنت ﺎﻎ
نﺮﻎ ،زبﺎن و گﻮیش ،ﺒنﺪیشه و بینش) و شخصیت ﺎﻎ بﺮجسته کتﺎب حﺎضﺮ بﺮ مبنﺎﻎ آنچه ﺒز ﺒین میﺮﺒﺖ گﺮﺒن بﻬﺎ بﺎقﯽ مﺎنﺪه ﺒست ﺒز
قﺪیمﯽ تﺮین ﺒیﺎم تﺎ عصﺮ حﺎضﺮ گﺰیﺪه ﺒﻎ ﺜﺒ طبقه بنﺪﻎ و به ﺒجمﺎل معﺮفﯽ کﺮﺚه ﺒست و به علت گستﺮﺚگﯽ مطلب ضمن معﺮفﯽ آثﺎﺜ مﺎﺚﻎ
ﺒشﺎﺜﺒتﯽ م به آثﺎﺜ معنﻮﻎ شﺪه ﺒست.
فصل ﺎﻎ کتﺎب شﺎمل میﺮﺒﺖ مکتﻮب ،میﺮﺒﺖ معمﺎﺜﻎ ،بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ،مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ ،نمﺎیش ﺎﻎ آیینﯽ و سنتﯽ ،صنﺎیع ﺚستﯽ و
پﻮشﺎﻌ و زیﻮﺜآات مﯽ بﺎشﺪ .ضمیمه میﺮﺒﺖ جﻬﺎنﯽ نیﺰ جﻬت مطﺎلعه آزﺒﺚ ﺒﺜﺒئه مﯽشﻮﺚ.
ﺒین ﺚﺜﺞ به صﻮﺜت مﻮﺒزﻎ بﺎ سیﺮ نﺮ ﺚﺜ تﺎﺜیخ ﺒجﺮﺒ مﯽ شﻮﺚ .به علت ویﮋگﯽ ﺒسﺎسﯽ نﺮ معمﺎﺜﻎ که محل مگﺮﺒیﯽ تمﺎم نﺮ ﺎﻎ
ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒسامﯽ ﺒست شﺎیﺪ بعضﯽ قسمت ﺎﻎ ﺒین فصل بﺎ کتﺎب سیﺮ نﺮ ﺚﺜ تﺎﺜیخ م پﻮشﺎنﯽ ﺚﺒشته بﺎشنﺪ که ﺚﺜ ﺜونﺪ یﺎﺚگیﺮﻎ بلنﺪ مﺪت
تﺄثیﺮ مستقیم ﺚﺒﺜﺚ.

ﺪﺧ ﮐﻠﯽ
آشنﺎیﯽ بﺎ ﺒﺜزﺟ ﺎﻎ فﺮ نگﯽ و نﺮﻎ ﺒیﺮﺒن به منظﻮﺜ
حفظ ﺒصﺎلت و نگﻬﺪﺒﺜﻎ میﺮﺒﺖ فﺮ نگﯽ و نﺮﻎ.

ﻓص ﺒول

میﺮﺒﺖ مک ﻮب

ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻜﺘﻮﺏ
ﺪﺧ ﺎﻎ ﺜﻓ ﺎﺜﻎ :پس ﺒز پﺎیﺎن ﺒین فصل ،ﺒز فﺮﺒگیﺮ ﺒنتظﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ:
پیشینه پیﺪﺒیش خط ﺜﺒ ﺚﺜ قبل ﺒز ﺒسام شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
ﻒﺦﺦ
ﻇ
ﻓﺦﺦ مﺮﺒحل تحﻮل خط پس ﺒز ظﻬﻮﺜ ﺒسام ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
ﻔﺦﺦ سیﺮ تﺎﺜیخﯽ ،ﺒستﺎﺚﺒن معﺮوﺧ و کﺎﺜبﺮﺚ ﺮ یک ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ خﻮشنﻮیسﯽ
نﺎمبﺮﺚه ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
۴ﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ خﻮشنﻮیسﯽ تفننﯽ و خطﻮﺢ ﺒبﺪﺒعﯽ معﺎصﺮ ﺜﺒ نﺎم ببﺮﺚ.
ﻖﺦﺦ سﺮچشمه ﺎﻎ نﺮ کتﺎبت ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
ﻗﺦﺦ آﺚﺒب کتﺎبت ﺚﺜ خﻮشنﻮیسﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
ﺮﮐ ﺎ
کتﺎبآﺜﺒیﯽ
خﻮشنﻮیسﯽ

نگﺎﺜگﺮﻎ

کتﺎبسﺎزﻎ
تﺬ یب

تشعیﺮ
چﺮمﯽ

تجلیﺪ

کﺎغﺬسﺎزﻎ
مقﻮﺒیﯽ

ضﺮبﯽ سﻮخت معﺮﺨ اکﯽ مﺮغش

صحﺎفﯽ
پﺎﺜچهﺒﻎ

تﺮمه

مخمل سﻮزنﺚوزﻎ زﺜﻎ

میﺮﺒﺖ مک ﻮب
بﺎﺜزتﺮین ویﮋگﯽ ﺒنسﺎن ﺚﺜ بﺮتﺮﻎ نسبت به سﺎیﺮ مﻮجﻮﺚﺒت ،زبﺎن و ﺒنﺪیشه و به ﺚنبﺎل آن ﺚستیﺎبﯽ
به خط و کتﺎبت ﺒست .مطﺎلعه »زبﺎن و خط و تﺎﺜیخ تحﻮل آن« ﺒز مﻬم تﺮین مطﺎلعﺎت و کﺎوﺟ ﺎﻎ علمﯽ
ﺒست .شﺎیﺪ به مین ﺚلیل ﺚﺜ قﺮآن کﺮیم خﺪﺒونﺪ نیﺰ به قلم سﻮگنﺪ یﺎﺚ کﺮﺚه ﺒست.
٤

به طﻮﺜ کلﯽ میﺮﺒﺖ مکتﻮب ﺚﺜ فﺮ نگ ﺒیﺮﺒنﯽ شﺎمل تﺎﺜیخ خط قبل ﺒز ﺒسام و بعﺪ ﺒز ﺒسام و
نﺮ کتﺎبت ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒست ،که به آن مﯽ پﺮﺚﺒزیم.
ﺒز ﺒسﻼم
تﺎﺜی خ
ﺚﺜ ﺒسطﻮﺜه ﺎﻎ ﺒیﺮﺒن بﺎستﺎن پیﺪﺒیش خط ﺜﺒ به تﻬمﻮﺜﺖ بﺮﺒﺚﺜ جمشیﺪ و یکﯽ ﺒز پﺎﺚشﺎ ﺎن
پیشﺪﺒﺚﻎ نسبت ﺚﺒﺚه ﺒنﺪ .ﺚﺜ تﺎﺜیخ بلعمﯽ )تﺮجمه ﺒﻎ ﺒز تﺎﺜیخ طبﺮﻎ( نیﺰ به ﺒین مﻮضﻮﺤ ﺒشﺎﺜه شﺪه
ﺒست .ﺚﺜ فﺎﺜسنﺎمه ﺒبن بلخﯽ و مجمل ﺒلتﻮﺒﺜیخ و شﺎ نﺎمه فﺮﺚوسﯽ نیﺰ ﺒین ﺚﺒستﺎن آمﺪه ﺒست.
ﺚﺜ کﺎوﺟ ﺎﻎ بﺎستﺎن شنﺎسﯽ ﺒخیﺮ ﺚﺜ محﻮطه جیﺮفت کﺮمﺎن ﺚﺜ کنﺎﺜ زیگﻮﺜﺒت عظیمﯽ،
کتیبه ﺎﻎ آجﺮﻎ به خط نشﺎنه ﺒﻎ پیش ﺒیامﯽﻒ کشف شﺪه )تصﻮیﺮ ﻒ( و بﺎعث شﺪ تﺎ بﺎستﺎن شنﺎسﺎن
ﺚﺜبﺎﺜه ﺚﺒشته ﺎ و ﺒﺚعﺎﻎ پیشین خﻮﺚ نسبت به کﻬن تﺮین تمﺪن جﻬﺎن )سﻮمﺮ( تجﺪیﺪنظﺮ کننﺪ .وجﻮﺚ
ﺒین کتیبه ﺎ ﺚﺜ کنﺎﺜ آثﺎﺜ عظیم معمﺎﺜﻎ عصﺮ بﺎستﺎن ،نشﺎنﯽ ﺒز یک تمﺪن پیشﺮفته ،حکﻮمت مقتﺪﺜ
و نظﺎم ﺒقتصﺎﺚﻎ قﻮﻎ محسﻮب مﯽشﻮﺚ.ﻓ خط پیش ﺒیامﯽ بﺮ کتیبه ﺎ و ظﺮوﺧ زیﺎﺚﻎ بﺮجﺎﻎ مﺎنﺪه
ﺒست) .تصﻮیﺮ ﻓ( مچنین ﺚﺜ محﻮطه بﺎستﺎنﯽ شﻬﺪﺒﺚ کﺮمﺎن )خبیص( تعﺪﺒﺚ قﺎبل تﻮجﻬﯽ سفﺎلینه قﺮمﺰ
ﺜنگ پیﺪﺒ شﺪه ﺒست .مطﺎلعﺎت ﺒنجﺎم شﺪه بﺮ ﺜوﻎ بیش ﺒز فت صﺪ سفﺎلینه که ﺚﺒﺜﺒﻎ عائم و خطﻮﺢ
نشﺎنه ﺒﻎ ستنﺪ ،نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ که کلمﺎت مشکل ﺜﺒ به وسیله فشﺎﺜ ُمﻬﺮ فلﺰﻎ یﺎ سنگﯽ ﺚﺜ بﺪنه ظﺮﺧ به
وجﻮﺚ آوﺜﺚه ﺒنﺪ و عایم سﺎﺚه خطﯽ ﺜﺒ بﺎ قلم کنﺪه ﺒنﺪ.
ﺚﺜیچه تﺎزه ﺒﻎ ﺚﺜ خطﻮﺢ ﺒبتﺪﺒیﯽ ﺒقﻮﺒم پیش ﺒز تﺎﺜیخ نﻮﺒحﯽ شﺮﺨ
نشﺎنه شﻬﺪﺒﺚ
ﻇ
کشف خط ﻇ
ﺒیﺮﺒن گشﻮﺚﻔ )تصﻮیﺮ ﻔ( مﺰمﺎن بﺎ شﻬﺪﺒﺚ خطﻮﺢ ﺒیامﯽ بﺮ ﺜوﻎ ﺒلﻮﺒﺘ گلﯽ و سنگﯽ معمﻮل شﺪ
)تصﻮیﺮ .(۴
گستﺮﺟ خط به منﺎطق غﺮبﯽ و جنﻮب ﺒیﺮﺒن محﺪوﺚ نشﺪ .کﺎﺜبﺮﺚ خطﻮﺢ نشﺎنه ﺒﻎ تﺎ ﺚوﺜتﺮین
ﺒمﺎکن ﺜوﺒﺗ یﺎفت زیﺮﺒ بین تمﺪن ﺎﻎ بﺰﺜگ ﺒیام ،سﻮمﺮ ،مﻮ نجﻮﺚﺒﺜو و ﺎﺜﺒپﺎ ﺒﺜتبﺎﺢ فﺮ نگﯽ بﺮقﺮﺒﺜ
شﺪه بﻮﺚ.
ﺚﺜ ﺒوﺒسط ﺰﺒﺜه ﺚوم قبل ﺒز میاﺚ آثﺎﺜ شکﻮفﺎیﯽ و تحﻮل بﺰﺜگ خط ﺚﺜ معبﺪ چغﺎزنبیل شﻮﺟ
)بﺰﺜگتﺮین زیگﻮﺜﺒت جﻬﺎن( نمﺎیﺎن شﺪ .آجﺮ نبشته ﺎﻎ خط میخﯽ ﺒیامﯽ بﺮ آن بنﺎﻎ ﺜفیع مشﻬﻮﺚ
ﺒست .آجﺮ ﺎﻎ تﺰئینﯽ بﺎ لعﺎب ﺜنگﺎﺜنگ آبﯽ و سفیﺪ حﺎوﻎ نﺎم سﺎزنﺪه زیگﻮﺜﺒت )ﺒونتﺎﺟ گﺎل پﺎﺚشﺎه
ﺒیامﯽ( به خط میخﯽ ﺒیامﯽ ﺒست و نﺎم خﺪﺒﻎ ﺒینشﻮشینﺎﻌ نیﺰ تکﺮﺒﺜ شﺪه ﺒست.

ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺦﺦ ﮐ ﮥ آ ﺮی ﺒز ﻮ ﮥ ﺎ ﺎن ﺮ )ﮐﺮ ﺎن
ﺒز ﻼد(
ﺒ ﻼ ﯽ ﺰﺒره
ﻧﺸﺎﻧ ﺒی
ﺦ

ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺦﺦ ﮐ ﮥ ﺒ ﻼ ﯽ ﺦ ﻧﺎم٤ﺻ ﺎد ﺎه ﺒز
ﻠﺴﻠ ﺎی ﺸ ﺦ ﻮزه ﻮور ﺮﺒﻧﺴ

ﺗﺼﻮ ﺮﺼﺦﺦ
ﺒز ﻼد

ﻧﺸﺎﻧ ﺒی ﻬﺪﺒد ﮐﺮ ﺎن ﺦ ﺰﺒره ﻮم

 Proto Elamiteﺦﺦﺺ

ﺻﺦﺦ متﺄسفﺎنه حفﺎﺜﺒن و قﺎچﺎقچیﺎن ﺒشیﺎﻎ عتیقه ،بسیﺎﺜﻎ ﺒز میﺮﺒﺖ گﺮﺒنبﻬﺎﻎ تمﺪن جیﺮفت ﺜﺒ به بﻬﺎﻎ ﺒنﺪﻌ ﺒز ﺒیﺮﺒن خﺎﺜﺗ کﺮﺚه و

به مﻮزه ﺚﺒﺜﺒن بﺰﺜگ ﺚنیﺎ فﺮوخته ﺒنﺪ.

لبه یکﯽ ﺒز خمﺮه ﺎ حﺎوﻎ ﺒین مفﻬﻮم ﺒست» :شصت کﺎ آب
کتیبه شش کلمه ﺒﻎ به خط نشﺎنه ﺒﻎ ﺒیامﯽ ) ﺰﺒﺜه سﻮم ﺨ.م( بﺮ ﻇ
ﺼﺦﺦ ﻇ

بﺎﺜﺒن شیﺮین«

٥

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺦﺦ ﺮﺘ ﮔ ﻧ ﺸ ﺦ

ﻧﺸﺎﻧ ﺒی ﺒ ﻼ ﯽ ﺪم

به طﻮﺜ کلﯽ خط و کتﺎبت ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن نتیجه پیشﺮفت و خیﺰﺟ ﺚﺜون محلﯽ ﺒست و تﺄثیﺮ میﺎن ﺜوﺚﺒن
ﺚﺜ آن کمﺮنگ ﺒست .صﺮﺧ نظﺮ ﺒز خط پیش ﺒیامﯽ ﺚﺜ تمﺪن جیﺮفت ،ﺒگﺮ خط میخﯽ ﺚﺜ جنﻮب غﺮبﯽ
ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ فﺮآینﺪ مبﺎﺚات فﺮ نگﯽ ﺦﺦ ﺒقتصﺎﺚﻎ ﺒز سﻮمﺮ تﺄثیﺮ گﺮفته بﺎشﺪ ،ﺒمﺎ ﺜﺒه مستقلﯽ ﺜﺒ
ﺚﺜ پیش گﺮفته و ﺮگﺰ نﻮشتﺎﺜ تصﻮیﺮﻎ سﻮمﺮﻎ ﺚﺜ حﻮزه فﺮ نگ ﺒیامﯽ مقﺪم تقلیﺪ و ﺒقتبﺎﺞ نشﺪه
ﺒست.
ﺚوﺜه ﺒیامﯽ خط میخﯽ ﺜﺒ ﺒز  ۸۰۰عامت به ۰۰ﻔ
مﺮﺚم َﺒنشﺎن )فﺎﺜﺞ ﺒمﺮوزﻎ( ﺚﺜ محﺪوﺚه ﻇ
عامت سﺎﺚه تبﺪیل کﺮﺚنﺪ و بﺮﺒﻎ بعضﯽ ﺒز ﺒصﻮﺒت نیﺰ عائمﯽ وضع کﺮﺚنﺪ.
پس ﺒز وﺜوﺚ آﺜیﺎیﯽ ﺎ ،مﺎﺚ ﺎ آن ﺜﺒ ﺒز صﻮﺜت نمﻮﺚﺒﺜﻎ و آ نگﯽ به شکل ﺒلفبﺎیﯽ ﺚﺜآوﺜﺚنﺪ
و ﺒین مﻬمتﺮین تغییﺮ و پیشﺮفت ﺚﺜ آسﺎن نمﻮﺚن خط به شمﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ .گﺮچه تﺎکنﻮن کتیبه یﺎ سنﺪﻎ
ﺒز مﺎﺚ ﺎ به ﺚست نیﺎمﺪه ﺒست ولﯽ ﺒز بﺮﺜسﯽ کتیبه ﺎﻎ میخﯽ ﺚوﺜﺒن خﺎمنشﯽ ﺚﺜ تخت جمشیﺪ،
بیستﻮن و نقش ﺜستم ،ﺒین مطﺎلب به خﻮبﯽ ﺜوشن مﯽ شﻮﺚ .میخﯽ پﺎﺜسﯽ ﺒز میخﯽ بﺎبلﯽ و ﺒیامﯽ
سﺎﺚه تﺮ ﺒست و تنﻬﺎ ﺚﺜ ﺒستفﺎﺚه ﺒز شکل میخﻒ بﺎ آن ﺚو ﺒشتﺮﺒﻌ ﺚﺒﺜﺚ)تصﻮیﺮ ﻖ( .بنﺎبﺮﺒین خط میخﯽ
پﺎﺜسﯽ آخﺮین ﺚگﺮگﻮنﯽ ﺒین خط و ﺒوﺗ شکﻮفﺎیﯽ آن محسﻮب مﯽ شﻮﺚ .تمﺎمﯽ کتیبه ﺎﻎ پﺎﺜسﯽ بﺎ
ستﺎیش ﺒ ﻮﺜﺒ مﺰﺚﺒ آغﺎز مﯽ شﻮﺚ و بﺎ تﺄکیﺪ بﺮ وحﺪﺒنیت خﺪﺒونﺪ پیﺎمﯽ ﺜﺒ ﺒﺜﺒئه مﯽ ﺚ ﺪ و ﺒین سنت
پیﺎم مکتﻮب خﺎمنشﯽ ﺒست .کتیبه ﺎﻎ بسیﺎﺜ متعﺪﺚﻎ ﺒز پﺎﺜﺞ ﺎ به ﺚست آمﺪه ﺒست که ﺚﺜ ﺒین
کتیبه ﺒستﻮﺒنه ﺒﻎ کﻮﺜوﺟ به عنﻮﺒن نخستین منشﻮﺜ حقﻮﺨ بشﺮ جﻬﺎن ،ﺒز مفﺎخﺮ ﺒیﺮﺒن به شمﺎﺜ
میﺎن ﻇ
مﯽ ﺜوﺚ )تصﻮیﺮ ﻗ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺦﺦ

در ﻧﻮﺤ ﻧﻮ ﺎر

ﯽ

ﺸﻮر ﺒ ﺎره ﺪه ﺒ  ،ﺒ ﺮوزه ﺒﻧﺴﺎن ﺲ ﺒز
ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺦﺦ ﻮ ﯽ ﮐ در ﺒ
٥٠٠ﺻ ﺎل ﻮز در ﺒﻧﺪ ﺸ ﺒ ﺎد و ﺮﺒ ﺎزی آن ﺒ و آرزوی ﮔﺴ ﺮﺟ آن
ﺪﺒ رﺒ در ﺮ ﯽ ﺮورﺒﻧﺪ.
ﺺﺦﺦ ﺒستفﺎﺚه ﺒز قلم نﻮﻌ مثلث ُ)گ ﺶﻮه شکل( به جﺎﻎ قلم نﻮﻌ تیﺰ بﺎعث سﺮعت نگﺎﺜﺟ شﺪ ﺒمﺎ مقطع میخ مﺎننﺪﻎ م به وجﻮﺚ آوﺜﺚ.
ﺿ

کتیبه کﻮﺜوﺟ ﺚﺜ پﺎسﺎﺜگﺎﺚ ،کتیبه ﺎﻎ نقش ﺜستم ،شﻮﺟ ،تخت جمشیﺪ
گنج نﺎمه مﺪﺒن ،ﻇ
و ...ﺒز مﻬم تﺮین آثﺎﺜ بﺎزمﺎنﺪه ﺒز خط و زبﺎن پﺎﺜسﯽ بﺎستﺎن ﺒست.
کتیبه بیستﻮن یکﯽ ﺒز بﺎ ﺒﺜزﺟ تﺮین ﺒسنﺎﺚ تﺎﺜیخﯽ به جﺎ مﺎنﺪه ﺒز ﺚوﺜﺒن بﺎستﺎن ﺚﺜ
مچنین ﻇ
زبﺎنه بیستﻮن
کتیبه سه ﻇ
جﻬﺎن محسﻮب مﯽ شﻮﺚ .تعﺪﺒﺚﻎ ﺒز پﮋو شگﺮﺒن و ﺚﺒنشمنﺪﺒن ﺒﺜوپﺎیﯽ به کمک ﻇ
تﻮﺒنستنﺪ ﺒبتﺪﺒ ﺜمﻮز خط میخﯽ پﺎﺜسﯽ و سپس خطﻮﺢ میخﯽ ﺒیامﯽ ،بﺎبلﯽ و آشﻮﺜﻎ ﺜﺒ کشف کننﺪ
و به ﺒین تﺮتیب به تﺎﺜیخ کﻬن سﺮزمین ﺒیﺮﺒن و میﺎن ﺜوﺚﺒن پﯽ ببﺮنﺪ (تصﻮیﺮ ﻘ) .ﺚﺜ بخشﯽ ﺒز کتیبه
ﺚﺒﺜیﻮﺟ مﯽ گﻮیﺪ ...« :به خﻮﺒست ﺒ ﻮﺜﺒ مﺰﺚﺒ و به فﺮمﺎن من ﺒین کتیبه ﺎ به آﺜیﺎیﯽ (پﺎﺜسﯽ) که پیش
ﺒز ﺒین نبﻮﺚ ،ﺜوﻎ لﻮﺘ و پﺮچم نﻮشته شﺪ و نﺰﺚ من خﻮﺒنﺪه شﺪ .سپس من ﺒین نﻮشته ﺎ ﺜﺒ به میﺎن
کشﻮﺜ ﺎﻎ ﺚیگﺮ فﺮستﺎﺚم و مﺮﺚم پﺬیﺮﺒ شﺪنﺪ». ...
وجﻮﺚ کتیبه ﺎ به زبﺎن ﺎﻎ مختلف بیﺎنگﺮ ﺒحتﺮﺒم ﺚﺒﺜیﻮﺟ به فﺮ نگ و زبﺎن ﺎﻎ ﺚیگﺮ ﺒست( .تصﻮیﺮ
 ۸و .)۹
ﻒ
ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن خﺎمنشﯽ ﺚﺜ کنﺎﺜ خطﻮﺢ میخﯽ خط آﺜﺒمﯽ م ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ.
خﺰﺒنه تخت جمشیﺪ ﺰﺒﺜﺒن لﻮﺘ سفﺎلﯽ کﻮچک ﺒست که به خط میخﯽ
ﺒز مﻬم تﺮین کشفیﺎت
ﻇ
ﺒیامﯽ ﺚستمﺰﺚ کﺎﺜگﺮﺒن بﺮ آن حک شﺪه ﺒست و پﮋو شگﺮﺒن بﺎ تﺮجمه و بﺮﺜسﯽ ﺒین ﺒلﻮﺒﺘ به ﺜﺒز ﺎﻎ
بﺰﺜگﯽ پﯽ بﺮﺚه ﺒنﺪ .ﺒز جمله ﺒینکه یچ کس ﺚﺜ سﺎخت تخت جمشیﺪ به بیگﺎﺜﻎ گﺮفته نمﯽ شﺪ و تمﺎمﯽ
ﺒفﺮﺒﺚ ﺒز ملیت ﺎﻎ مختلف ﺚﺜ آنجﺎ کﺎﺜ مﯽکﺮﺚنﺪ و عاوه بﺮ حقﻮﺨ عﺎﺚانه به نﻮعﯽ بیمه م بﻮﺚنﺪ .زنﺎن
پﺎبه پﺎﻎ مﺮﺚﺒن وظﺎیفﯽ به عﻬﺪه ﺚﺒشتنﺪ و ﺮ زنﯽ که کﻮﺚکﯽ به ﺚنیﺎ مﯽ آوﺜﺚ ،عاوه بﺮ حقﻮﺨ و مﺮخصﯽ،
مبلغﯽ به عنﻮﺒن پﺎﺚﺒﺟ ﺚﺜیﺎفت مﯽ کﺮﺚ( .تصﻮیﺮ ۰ﻒ)

تصویر7ــ بخشی از سنگ نگاره و سبک نبشتۀ
کتیبۀ کوه بیستون

تصویر8ــ لوح سیمین و زرین داریوش ـ کشف شده از
پایه ای کاخ تخت جمشید ـ به سه خط میخی ایامی،
بابلی و پارسی ـ موزه ملی ایران

تصویر9ــ اثر مهر استوانهای داریوش ـ به سه خط
میخی ایامی ،بابلی و پارسی
تصویر10ــ طرح از کارگران و سنگ تراشان تخت جمشید
ﺺﺦﺦ خط آﺜﺒمﯽ حﺪوﺚ قﺮن ﺚ م ﺨ.م ﺒز فینیقﯽ ﺎ ﺒقتبﺎﺞ شﺪ وﺜوﺒﺗ یﺎفت و آن خطﯽ ﺒلفبﺎیﯽ ﺒست که ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺻﺻ حﺮﺧ مﯽبﺎشﺪ.
ﻀ

دوره ﺎ ﺎﻧﯽ ﺦﺦ ﺎ
ﺗﺼﻮ ﺮ١١ﺦﺦ
ﻬﻠﻮی ﺎ ﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮﺻ١ﺦﺦ ﺎم ﻠ زﻧﯽ ﺪه ﺎ
ﻮزه ﺎ ﻊ د ﯽ ﺎ ﺮ ﺒ ﺮﺒن

ﺛﻠ ﺦ

کتیبه مشﻬﻮﺜﻎ که ﺚﺜ ایﺮوبﯽ کﺎنﺎل سﻮئﺰ کشف شﺪه بﺎ خط میخﯽ پﺎﺜسﯽ و یﺮوگلیف
ﺚﺜ ﻇ
مصﺮﻎ به حفﺮ ﺒین کﺎنﺎل تﻮسط ﺚﺒﺜیﻮﺟ و نﺎم ﺚﺜیﺎﻎ پﺎﺜﺞ ﺒشﺎﺜه شﺪه ﺒست.
ﺚﺜ حﺎل حﺎضﺮ ﺒز مجمﻮعه ﺒلﻮﺒﺘ کﻮچک گلﯽ یﺎفت شﺪه و ﺚﺜ تخت جمشیﺪ ﺰﺒﺜﺒن لﻮﺘ
مﻮزه ملﯽ ﺒیﺮﺒن نگﻬﺪﺒﺜﻎ مﯽ شﻮﺚ که نﻮز خﻮﺒنﺪه نشﺪه
مﺮبﻮﺢ به بﺎیگﺎنﯽ ﺚیﻮﺒنﯽ ﺚﺒﺜیﻮﺟ ﺚﺜ
ﻇ
گنجینه ﻇ
ﺒست و ﺚﺜ صﻮﺜت خﻮﺒنﺪه شﺪن ﺒفق ﺎﻎ تﺎزه ﺒﻎ بﺮ نﺮ معمﺎﺜﻎ و تمﺪن خﺎمنشﯽ خﻮﺒ ﺪ گشﻮﺚ.
پس ﺒز حمله ﺒسکنﺪﺜ مقﺪونﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن سلﻮکﯽ )حکﻮمت کﻮتﺎه مﺪت یﻮنﺎنﯽ ﺎ بﺮ ﺒیﺮﺒن( ﺜوﻎ
ﺚوﺜه ﺒشکﺎنﯽ بﺎ ﺒبﺪﺒﺤ خط پﻬلﻮﻎ ﺒشکﺎنﯽ
سکه ﺎ نﻮشته ﺎیﯽ به خط یﻮنﺎنﯽ ضﺮب شﺪه ﺒست .ﺚﺜ ﻇ
تحﻮل نﻮینﯽ ﺚﺜ کتﺎبت پﺪیﺪ آمﺪ که ﺚﺜ کلیه منﺎسبﺎت ﺒز ضﺮب سکه یﺎ پﻮست نﻮشته و ﺚیﻮﺒﺜ نﻮشته به
کﺎﺜ مﯽﺜفت.
ﺚﺜ ﺚوﺜه سﺎسﺎنﯽ خط پﻬلﻮﻎ بﺎ تغییﺮﺒتﯽ ﺜوﺒﺗ یﺎفت .ﻒ ﺒین خط به ﺚلیل ﺜوﺒﺗ ﺚین زﺜﺚشت
و کتﺎب ﺒوستﺎ به نﺎم خط ﺒوستﺎیﯽ)ﺚین ﺚبیﺮه( نﺎمیﺪه شﺪ و سکه ﺎﻎ سﺎسﺎنﯽ بﺎ خط پﻬلﻮﻎ سﺎسﺎنﯽ
ضﺮب شﺪ )تصﻮیﺮ ﻒﻒ( .ﺚﺜ نقش ﺜستم فﺎﺜﺞ و بنﺎﻎ کعبه زﺜﺚشت ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ آن شﺮﺘ شکست
وﺒلﺮین ﺒمپﺮﺒطﻮﺜ ﺜومﯽ ﺚﺜ جنگ بﺎ شﺎپﻮﺜ پﺎﺚشﺎه سﺎسﺎنﯽ حک شﺪه ﺒست .مچنین ﺚﺜ ﺚوﺜﺒﺒﺜوپﻮﺞ
)وﺒقع ﺚﺜ سﻮﺜیه ﺒمﺮوزﻎ( مطﺎلبﯽ به پﺎﺜتﯽ و خط پﻬلﻮﻎ بﺮ ﺜوﻎ سفﺎل و پﻮست و ﺚیﻮﺒﺜ نﻮشته شﺪه
ﺒست.
تﺎﺜی خ و خﻮشنﻮیسﯽ بعﺪ ﺒز ﺒسﻼم
ﺚﺜ سﺎل ﻒﻖﻗ میاﺚﻎ بﺎ سقﻮﺢ سلسله سﺎسﺎنﯽ ،ﺚین مبین ﺒسام وﺒﺜﺚ ﺒیﺮﺒن شﺪ.تﺎ چنﺪ قﺮن
پس ﺒز ظﻬﻮﺜ ﺒسام زبﺎن و خط پﻬلﻮﻎ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن تﺪﺒوم ﺚﺒشت ولﯽ زبﺎن فﺎﺜسﯽ ﺚﺜﻎ گستﺮﺟ یﺎفت و به
ﻓ
شیﻮه ﺒبتﺪﺒیﯽ نﻮشته مﯽ شﺪ .به زوﺚﻎ ﺒیﺮﺒنیﺎن کﻮشیﺪنﺪ که ﺒزﺒین
سبب نیﺎز مﺬ بﯽ خط کﻮفﯽ به مﺎن ﻇ
خط ،خطﯽ زیبﺎ بﺎ قﺎعﺪه و بﺮﺒبﺮ ﺛوﺨ ﺒیﺮﺒن به وجﻮﺚ بیﺎوﺜنﺪ و ﺒین آغﺎز خﻮشنﻮیسﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن بﻮﺚ.
خﻮشنﻮیسﯽ به مﺮوﺜ تﺮقﯽ کﺮﺚ و تﺰئینﺎت آن غنﯽ شﺪ و مقﺎم مﻬمﯽ ﺜﺒ ﺒحﺮﺒز کﺮﺚ و نه تنﻬﺎ ﺚﺜ
کتﺎبت قﺮآن مجیﺪﻔ بلکه ﺚﺜ نقش سفﺎلینه ﺎ ،قلمﺰنﯽ فلﺰﺒت ،کتیبه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ ،سکه ﺎ و ...به کﺎﺜ
بﺮﺚه شﺪ) .تصﺎویﺮ ﻓﻒ ،ﻔﻒ۴ ،ﻒ،ﻖﻒ،ﻗﻒوﻘﻒ(
ﺺﺦﺦ خط ﺎﻎ ﺚوﺜه سﺎسﺎنﯽ :طبق ﺒستﺎنﺪﺒﺜﺚ و نﻮشته ﺎﻎ نﻮیسنﺪگﺎن بﺰﺜگ چﻮن ﺒبن مقفع فت خط )ﺒوستﺎیﯽ )ﺚین ﺚبیﺮه( کشته ﺚبیﺮه،

آمﺚبیﺮه و …( متفﺎوت سﺎسﺎنﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒشت .بﺮﺒﻎ سﺮوﺚه ﺎﻎ ﺚینﯽ )ﺒوستﺎیﺎ ﺚین ﺚبیﺮه( ،ﺒحکﺎم ﺚﺒﺚگستﺮﻎ و حسﺎبﻬﺎﻎ خﺰﺒنه ﺚولتﯽ ،کتیبه و نﺎم
پﺎﺚشﺎ ﺎن بﺮ ﺜوﻎ سکه ﺎ ،ﺚستﻮﺜﺒت پﺰشکﯽ متﻮن فلسفﯽ ،منشﻮﺜ پﺎﺚشﺎ ﺎن و خطﯽ مخصﻮﺠ پﺎﺚشﺎ ﺎن که آمﻮختن آن بﺮﺒﻎ ﺚیگﺮﺒن جﺮم بﺰﺜگﯽ

مه زبﺎن ﺎﻎ آن زمﺎن مﺎننﺪ تﺮکﯽ ،ﺜومﯽ ،یﻮنﺎنﯽ و  ...ﺜﺒ م
محسﻮب مﯽشﺪ و خطﯽ ﺚﺒﺜﺒﻎ ٥ﺿﺼ حﺮﺧ بﻮﺚ )به عنﻮﺒن کﺎملتﺮین خط ﺚنیﺎ که بﺎ آن ﻇ
ﺮشﺮ آب و آوﺒز پﺮنﺪگﺎن و حﺎات چﻬﺮه ﺜﺒ بنﻮیسنﺪ!(.
مﯽنﻮشتنﺪ .و حتﯽ قﺎﺚﺜ بﻮﺚنﺪ صﺪﺒ ﺎیﯽ چﻮن ُش ُ
ﺻﺦﺦ بسیﺎﺜﻎ ﺒز محققﺎن معتقﺪنﺪ که ﺒز خط آﺜﺒمﯽ شش نﻮﺤ خط به وجﻮﺚ آمﺪه ﺒست :ﺺ( نﺪﻎ ﺻ( فﺎﺜسﯽ پﻬلﻮﻎ ﺼ( عبﺮﻎ )یﻬﻮﺚیﺎن(

ﺪمﺮﻎ ﺿ( َن َبطﯽ.
ُ (٤سﺮیﺎنﯽ َ (٥ت ُ
ﺒ ﻠ ﺎﻧﯽ ﺦ ﻧ ﺮه ﺿﺮب
ﺗﺼﻮ ﺮﺼ١ﺦﺦ
ﺪه در ﺰد ﺦ ﻮزه ﻠﯽ ﺒ ﺮﺒن

نبطﯽ مﺎﺚﺜ خط کﻮفﯽ ﺒست .ﺚو شﺎخه مﻬم کﻮفﯽ ،شﺮقﯽ و غﺮبﯽ ﺒست.

ﺼﺦﺦ کتﺎبت ﺚﺜ آغﺎز ﺒسام به کمک ﺜسﻮل ﺒکﺮم )ﺠ( ﺜوﺒﺗ یﺎفت .خﺎلﺪبن ﺒبﯽﺒلﻬیﺎﺗ ﺒولین کسﯽ بﻮﺚ که ﺚﺜ صﺪﺜ ﺒسام ﺒز سﻮﺜه »ﺒلشمس

تﺎ آخﺮ قﺮآن« ﺜﺒ ﺚﺜ کتیبه مسجﺪﺒلنبﯽ بﺎ زﺜ نﻮشت.
٨

ﺗﺼﻮ ﺮ١٤ﺦﺦ ﮐﺎ ﺎ دﺒر ﺎ ﯽ ﺎب دﺒر ﺎ
ﺎ ﯽ ﺦﺦ در ﺒ ﺮﺒﺧ ﮐﺎ ﮐﻠ ﺮﮐ ﺗ ﺮﺒر ﺪه ﺒ

ﮐﻮ ﯽ و ﻧ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٥ﺦﺦ ﺮﺧ ﺴﯽ ﻠ زﻧﯽ ﺪه ﺎ

ﺛﻠ

ﮐﻮ ﯽ
ﺗﺼﻮ ﺮ١٨ﺦﺦ
ﺮی ﺦ ﻮزه رﺿﺎ ﺎ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٦ﺦﺦ ﺴ ﺪ ﺎ ﻊ ﺒرد ﺎن ،ﺒ ﻬﺎن ﺦ ﺗﺼﻮ ﺮ١٧ﺦﺦ ﺴ ﺪ ﻧﺼ ﺮﺒ ﻠ
دوره ﺎی ﻠ ﻮ ﯽ و ﻮ ﺦ ﺒز ﺮﺒﺖ ﻬﺎﻧﯽ ﺎ ﺎر

ﺦ

خط کﻮفﯽ ﺒبتﺪﺒ بﺪون نقطه و حﺮکﺎت زیﺮ و زبﺮ و پیش نﻮشته مﯽ شﺪ،
بعﺪ ﺎ بﺮﺒﻎ جلﻮگیﺮﻎ ﺒز ﺒشتبﺎه به آن نقطه و حﺮکﺎت ﺒضﺎفه شﺪ.ﻒ ﺮچنﺪ به
علت مخﺎلفت مسلمﺎنﺎن ﺚﺜ ﺚست بﺮﺚن به آیﺎت قﺮآن ،نقطه و حﺮکﺎت ﺜﺒ بﺎ
ﺜنگﯽ متفﺎوت ﺒز متن نﻮشتنﺪ )تصﻮیﺮ ۸ﻒ(.
بﺎ ﺒین مه خﻮﺒنﺪن و نﻮشتن خط کﻮفﯽ بﺎ مشکات مﺮﺒه بﻮﺚ ﺒز ﺒین
ﺜو ﺒیﺮﺒنیﺎن بعﺪ ﺎ بﺎ ﺛوﺨ و سلیقه خﻮﺚ نﻮعﯽ کﻮفﯽ سﺎﺚه و ﺜوﺒن ﺒیجﺎﺚ کﺮﺚنﺪ
که آن ﺜﺒ کﻮفﯽ پیﺮآمﻮز یﺎ کﻮفﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ نﺎمیﺪنﺪ )تصﻮیﺮ ۹ﻒ(.

ﺒز ﺮآن ،ﺪه ﻮم و ﭼﻬﺎرم

ﺮﺒز دوره

ﺗﺼﻮ ﺮ١٩ﺦﺦ ﮐﻮ ﯽ ﺎده ﺒ ﺮﺒﻧﯽ ﺦ ﺮآ ﻮز

ﺺﺦﺦ به ﺚستﻮﺜ حضﺮت علﯽ )ﺤ( نخستین کسﯽ که نقطه ﺜﺒ بﺮﺒﻎ خط کﻮفﯽ وضع کﺮﺚ ،شﺎگﺮﺚ آن حضﺮت ،ﺒبﻮﺒاسﻮﺚ ﺚوئلﯽ بﻮﺚ.
٩

ﺒنﻮﺒﺤ خط کﻮفﯽ و کﻮفﯽ تﺰیینﯽ ﺜﺒ ﺒز پنجﺎه نﻮﺤ بیشتﺮ مﯽتﻮﺒن بﺮشمﺮﺚ( .تصﺎویﺮ ۰ﻓ ،ﻒﻓ ،ﻓﻓ،
ﻔﻓ) ﺒمﺎ آنچه بیشتﺮ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن بهکﺎﺜ مﯽﺜفت شﺎمل کﻮفﯽ تحﺮیﺮﻎ ،تﺰیینﯽ ،بنﺎیﯽ و بعﺪ ﺎ کﻮفﯽ پیﺮآمﻮز
بﻮﺚ که ﺜوﺒﺗ یﺎفت .کﻮفﯽ بنﺎیﯽ یﺎ معقلﯽ ﺚﺜ نمﺎﻎ بنﺎ ﺎﻎ مقﺪﺞ و مﺬ بﯽ به کﺎﺜ ﺜفت .ﺚﺜ ﺒین نﻮﺤ
کﻮفﯽ کلمﺎت و جمله ﺎ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز خط مستقیم و نﺪسﯽ به صﻮﺜتﯽ زیبﺎ ،محﺎسبه و طﺮﺒحﯽ شﺪ و
سپس بﺎ آجﺮ لعﺎبﺪﺒﺜ یﺎ کﺎشﯽ یک ﺜنگ ﺜوﻎ بنﺎ به کﺎﺜ ﺜفت (تصﺎویﺮ ۴ﻓ ،ﻖﻓ ،ﻗﻓ و ﻘﻓ).

تصویر20ــ کوفی ُمز َ ر (گل دار) ـ گچ بری مسجد جامع قزوین.

تصویر21ــ کوفی ُمورق (برگ دار) ـ کتیبۀ مسجد حیدریه قزوین

تصویر22ــ کوفی ُمشتابک ( گره دار) ـ کتیبۀ مسجد جامع قزوین

١٠

تصویر23ــ کوفی ُموشح (شکل دار) ـ
به شکل ق ُّبه ـ عبارت واغایب ااال ّلٰه

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺻﺦﺦ ﮐﻮ ﯽ ﺎ ﯽ ﺎده ﺎ آ ﺮ ﺎب دﺒر ﺦ
ﯽ ﺒ ﺪ ﺒرد ﻠﯽ ﺦ دوره ﻮ

ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺻﺦﺦ ﮐﻮ ﯽ ﺎ ﯽ ﻮ

ﺦ ﮐﻠ ﺎت ﺒ ﺷﻠٰ

ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺻﺦﺦ ﮐﻮ ﯽ ﺎ ﯽ ﺎده ﺦ ﮐﺎ ﯽ ﮐﺎری

ﺪ ،ﻠﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺻﺦﺦ ﮐﻮ ﯽ ﺎ ﯽ ﺸ
 ٦ﺎر ﮐﻠ ﮥ ﻠﯽ ﺗ ﺮﺒر ﺪه ﺒ

ﺒ ﻼم س ه
ﺚﺜ ﺒوﺒیل ﺚوﺜه ﺒسامﯽ ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺚگﺮگﻮنﯽ تﺎزه ﺒﻎ ﺚﺜ خط پﺪیﺪ آوﺜﺚنﺪ و بﺎ ظﻬﻮﺜ چﻬﺮه
ﺚﺜخشﺎن »محمﺪبن علﯽ فﺎﺜسﯽ« معﺮوﺧ به ﺒبن مقله شیﺮﺒزﻎ خط وﺒﺜﺚ مﺮحله جﺪیﺪﻎ شﺪ و خطﻮﺢ
محقق و ﺜیحﺎن ،ثلث ،نسخ ،ﺜقﺎﺤ و تﻮقیع مشﻬﻮﺜ به ﺒقام سته پﺪیﺪ آمﺪ .وﻎ خطﻮﺢ نسخ و ﺜقﺎﺤ و
محقق ﺜﺒ به قﺎعﺪه ﺚﺜآوﺜﺚ و ﺒز آن پس بسیﺎﺜﻎ ﺒز قﺮآن ﺎ و کتﺎب ﺎ به نسخ نﻮشته شﺪ .وﻎ ﺚوﺒزﺚه
ﻒ
قﺎعﺪه کلﯽ خط ﺜﺒ نیﺰ وضع کﺮﺚ.
علﯽ بن ال معﺮوﺧ به ﺒبن بﻮﺒب بﺮﺒسﺎﺞ قﻮﺒعﺪ نﺪسﯽ و ﺚوﺒزﺚه قﺎعﺪه ،ﺒقام سته ﺜﺒ زیبﺎتﺮ
و ﺜوﺒن تﺮ جلﻮه ﺚﺒﺚ و خط ﺜیحﺎنﯽ ﺜﺒ کمﺎل بخشیﺪ .به خط ﺒبن مقله و ﺒبن بﻮﺒب خطﻮﺢ »منسﻮب«
ﺺﺦﺦ ضعف و قﻮت ،سطح و ﺚوﺜ ،صعﻮﺚ و نﺰول ،نسبت و تﺮکیب ،کﺮسﯽ و ﺒصﻮل ،صفﺎ و شﺄن.
١١

ﺦ

مﯽ گﻮینﺪ .یﺎقﻮت مستعصمﯽ بﺎ جﺪیت و ﺒبتکﺎﺜ ﺒقام سته ﺜﺒ تﺮویج کﺮﺚ و خط نسخ و ثلث ﺜﺒ به مقﺎمﯽ
وﺒا ﺜسﺎنﺪ .ﺒقام سته یﺎقﻮتﯽ ﺜﺒ خطﻮﺢ »ﺒصﻮل« مﯽگﻮینﺪ.
ﺒز خط نسخ بیشتﺮ ﺚﺜ کتﺎبت قﺮآن مجیﺪ ﺒستفﺎﺚه مﯽ کﺮﺚنﺪ و ﺒز خط ثلث ﺚﺜ سﺮ سﻮﺜه ﺎ،
قطعه نﻮیسﯽ ،کتیبه نﻮیسﯽ ﺚﺜ مسﺎجﺪ و مکﺎن ﺎﻎ زیﺎﺜتﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽ کﺮﺚنﺪ .تﻮقیع و ﺜقﺎﺤ بﺮﺒﻎ
نﺎمه نگﺎﺜﻎ و محقق و ﺜیحﺎن بﺮﺒﻎ نﻮشتن قطعﺎت و کتﺎبت به کﺎﺜ مﯽﺜفت .ﺒمﺮوزه نسخ و ثلث به علت
ﺜوﺒﺗ ﺚﺜ کتﺎبت قﺮآن کﺮیم و بﺮخﯽ کتﺎب ﺎﻎ مﺬ بﯽ مچنﺎن ﺜوﺒﺗ ﺚﺒﺜﺚ )تصﻮیﺮ ۸ﻓ۹ ،ﻓ و ۰ﻔ(.

ﺪ ﺦ ﻧﺴ ر ﺎﻧﯽ ﺦ ﺮ
ﺗﺼﻮ ﺮ٨ﺻﺦﺦ ﺮآن
ﺪﺒب در ز زر
ر ﺎﺤ ﺦ ﻠ
ﻮره
ﺪول ﮐﺸﯽ ﺦ ﻮزه ﻠﯽ ﺒ ﺮﺒن

ﺗﺼﻮ ﺮ٩ﺻﺦﺦ ﺮآن ﺪ ﺦ
ﺮﺒی ﻼ آ ﺎت ﺦ ﻮزه رﺿﺎ ﺎ ﯽ
ﺗﻠ
ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺼﺦﺦ
ﺒ ﺮﺒﺨ ﻬﺮوردی
ﺸﯽ ﻠ ﺎﻧﯽ ﺦﺦ ﺮن  ٩ﺮی

ﺦﺦ

ﺒول
ﺪ ﺪ

شیﻮه خط نسخ تغییﺮﺒتﯽ ﺒیجﺎﺚ کﺮﺚ که به نسخ ﺒیﺮﺒنﯽ
ﺚﺜ ﺒوﺒخﺮ عﻬﺪ صفﻮﻎ ﺒحمﺪ نیﺮیﺰﻎ ﺚﺜ ﻇ
مشﻬﻮﺜ شﺪ.
تعلی

خط تعلیق بﺎ شبﺎ ت ﺎﻎ زیﺎﺚﻎ به خط پﻬلﻮﻎ ﺒوستﺎیﯽ )پیﻮنﺪ خط ﺒیﺮﺒنﯽ و عﺮبﯽ( به وجﻮﺚ آمﺪ
و ﺚﺜ مکﺎتبﺎت ﺒﺚﺒﺜﻎ و ﺚیﻮﺒنﯽ ﺜﺒیج شﺪ .بعﺪ ﺎ ﺒین خط تﻮسط خﻮﺒجه تﺎﺗ ﺒصفﻬﺎنﯽ و خﻮﺒجه ﺒختیﺎﺜ
منشﯽ گنﺎبﺎﺚﻎ به کمﺎل ﺜسیﺪ .ﺒین خط نه تنﻬﺎ بﺎ پیچیﺪگﯽ و ﺒنحنﺎﻎ زیﺎﺚ خﻮﺒنﺪن ﺜﺒ مشکل مﯽ کﺮﺚ،
بلکه بﺪون حﺮکﺎت زیﺮ و زبﺮ و پیش م به کﺎﺜ مﯽ ﺜفت )تصﻮیﺮ ﻒﻔ( .نیﺎز به تنﺪنﻮیسﯽ مﻮجب شﺪ که
ﺚﺜ ﺒین خط پیﻮستگﯽ حﺮوﺧ و کلمﺎت زیﺎﺚ شﻮﺚ و سﺮعت کتﺎبت ﺒفﺰﺒیش یﺎبﺪ و ﺚﺜ نﻮشتن مﺮﺒسات
ﺮسل یﺎ شکسته تعلیق نﺎمیﺪه ﺒنﺪ.
ﺒستفﺎﺚه شﻮﺚ .ﺒین شیﻮه ﺜﺒ ت ُ ُ
نس علی

ﺮ ﺎد
ﻧﺴ ﻠ ﺦ
ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺼﺦﺦ
و ﻮه ﺮ ﻠﯽ ﺮوی
ﺴﯽ

ﺦ دﺒ ﺮه زر

و ر ﺎن ﺦ ﺴ
ﺗﺼﻮ ﺮ٠ﺼﺦﺦ ﺮآن ﺪ
ﻮردی و زر ﺦ ﺮ ﻮره و ﻧﺸﺎن ﺦ ﻮزه رﺿﺎ ﺎ ﯽ

به تﺪﺜیج خطﯽ ﺒز تﺮکیب نسخ و تعلیق ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن به وجﻮﺚ آمﺪ که نستعلیق نﺎم گﺮفت .خطﯽ منظم
و معتﺪل که ﺒز کنﺪﻎ نسخ و نقﺎیص تعلیق به ﺚوﺜ بﻮﺚ؛ ﺚﺒﺜﺒﻎ نظم و ﺒعتﺪﺒل بﺎ ﺚﺒیﺮه ﺎﻎ ظﺮیف و مﻮزون،
و عﺮوﺞ خطﻮﺢ ﺒسامﯽ نﺎمیﺪه شﺪ .خط نستعلیق نﺮﻎ ﺒست نمﺎﺚین که ﺒز نگﺎه عﺎﺜفﺎنه ﺒیﺮﺒنﯽ به عشق
و ستﯽ پﺪیﺪ آمﺪه ﺒست).تصﻮیﺮ ﺻﺼ(
ﺻ١

ﺒصاﺘ و ﺒنضبﺎﺢ ﺒین خط تﻮسط میﺮعلﯽ تبﺮیﺰﻎ ﺒنجﺎم شﺪ و بﺎ ﺒبتکﺎﺜ و خاقیت میﺮعمﺎﺚ
حسنﯽ صیفﯽ قﺰوینﯽ )میﺮعمﺎﺚ بﺰﺜگ( به ﺚﺜجه ممتﺎز ﺜسیﺪ) .تصﻮیﺮ ﺼﺼ(
محمﺪﺜضﺎ کلﻬﺮ بﺮ زیبﺎیﯽ ﺒین خط ﺒفﺰوﺚ و شیﻮه کتﺎبت نستعلیق ﺜﺒ به کمﺎل ﺜسﺎنﺪ و نیﺰ بﺮﺒﻎ
به کﺎﺜگیﺮﻎ ﺚﺜ صنعت چﺎﻈ ﺒنﺪﻌ تغییﺮﺒتﯽ ﺚﺜ آن به وجﻮﺚ آوﺜﺚ .سفﺮنﺎمه نﺎصﺮﺒلﺪین شﺎه به خﺮﺒسﺎن
بﺎ چﺎﻈ سنگﯽ ﺒثﺮ ﺒوست.
میﺮزﺒ غامﺮضﺎ ﺒصفﻬﺎنﯽ بﺎ نگﺎ ﯽ نﺮمنﺪﺒنه به جنبه ﺎﻎ تجسمﯽ و تصﻮیﺮﻎ نستعلیق ،سیﺎه
مشق ﺎﻎ جﺎوﺚﺒنه خﻮﺚ ﺜﺒ آفﺮیﺪ.
شکس ه نس علی

نیﺎز به تنﺪنﻮیسﯽ ﺜفته ﺜفته خط نستعلیق ﺜﺒ پیچیﺪه کﺮﺚ و به ﺚست مﺮتضﯽ قلﯽ خﺎن شﺎملﻮ و
سپس محمﺪ شفیع ﺮوﻎ )شفیعﺎ( تکمیل شﺪ و تﻮسط ﺚﺜویش عبﺪﺒلمجیﺪ طﺎلقﺎنﯽ به ﺚﺜجه کمﺎل ﺜسیﺪ.
سیﺪعلﯽ ﺒکبﺮ گلستﺎنه شیﻮه ﺚﺜویش ﺜﺒ ﺒﺚﺒمه ﺚﺒﺚ ولﯽ نﺎخﻮﺒنﺎ بﻮﺚن ﺒین خط بﺎعث شﺪ تﺎ خﻮشنﻮیسﺎنﯽ
چﻮن قﺎئم مقﺎم فﺮﺒ ﺎنﯽ و ﺒمیﺮنظﺎم گﺮوسﯽ آن ﺜﺒ سﺎﺚه تﺮ کننﺪ )تصﻮیﺮ ۴ﻔ(.
شیﻮه ﺎﻎ کﺎﺜبﺮﺚ خﻮشنﻮیسﯽ
ﺒستﺎﺚﺒن خﻮشنﻮیسﯽ بﺎ ﺒفﺰوﺚن نقشﯽ ﺒنﺪﻌ یﺎ ﺚﺜ م پیچﺎنﺪن حﺮوﺧ و یﺎ تﺮکیب ﺎیﯽ شیﺮین
و ...فﺮم ﺎﻎ جﺪیﺪﻎ ﺜﺒ ﺒبﺪﺒﺤ کﺮﺚنﺪ که به عنﻮﺒن شیﻮه ﺎﻎ کﺎﺜبﺮﺚ خﻮشنﻮیسﯽ مطﺮﺘ مﯽ شﻮنﺪ:
پیشینه طغﺮﻎ به ﺚوﺜه سلجﻮقﯽ مﯽﺜسﺪ ﺒمﺎ قﺪیمﯽ تﺮین نمﻮنه ﺎﻎ آن ﺒز ﺚوﺜﺒن
ﺮﻎ :ﺒگﺮچه
ﻇ
ﺒیلخﺎنﯽ و آل جایﺮ ﺚیﺪه شﺪه ﺒست و به جﺎﻎ مﻬﺮ سلطﺎنﯽ بﺮ سﺮ نﺎمه ﺎ و فﺮمﺎن ﺎﻎ حکﻮمتﯽ نﻮشته
مﯽشﺪ .بعﺪ ﺎ ﺒین خط ﺚﺜ مﻬﺮ ﺎ ،سکه ﺎ و ﺒنگشتﺮ م کﺎﺜبﺮﺚ یﺎفت .طغﺮﻎ ﺜﺒ بﺎ خط ثلث ،ﺜقﺎﺤ یﺎ
ﺚیﻮﺒنﯽ و غیﺮه مﯽ نﻮیسنﺪ )تصﻮیﺮ ﻖﻔ(.
م نﯽ :ﺚﺜ لغت به معنﯽ ﺚوتﺎیﯽ ﺒست و بﺎ خطﻮﺢ کﻮفﯽ ،محقق ،ثلث و غیﺮه مﯽ تﻮﺒن نﻮشت.
بعضﯽ ﺒز آن ﺜﺒ خط مجنﻮنﯽﻒ یﺎ آینهﺒﻎ مﯽنﺎمنﺪ )تصﻮیﺮ ﻗﻔ(.
ﺷ
معمﺎ :ﺚﺜ ﺒین نﻮﺤ خط ،عبﺎﺜت معنﺎﻎ مخفﯽ و پﻮشیﺪه ﺒﻎ ﺚﺒﺜﺚ و خﻮﺒنﺪنش نیﺎز به ﺚقت
بیشتﺮﻎ ﺚﺒﺜﺚ )تصﻮیﺮ ﻘﻔ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺼﺦﺦ

ﺮی ﺦ ﺎ

ﺛﻠ ﺦﺦ

ﺒ ﺷﻠٰ

ﺎﺋﻠﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺼﺦﺦ

ﯽ ﺦ ﺛﻠ

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺼﺦﺦ

ﺗﺼﻮ ﺮﺼﺼﺦﺦ د ﻮﺒن ﺎ ﺦ ﻧﺴ ﻠ ﺦ ﮐ ﺎ
ﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺒ ﻬﺎﻧﯽ آ ﺎر ﺪه ﺦ دﺒرﺒی ﺮ ﻮ
ﺪول ﮐﺸﯽ و ﻬﺮ ﻧﺎ ﺮﺒ ﺪ ﺎه

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺼﺦﺦ د ﻮﺒن ﺎ ﺦ ﺴ ﻧﺴ ﻠ ﺗﻮ
ﻠﯽ ﺪ ﺮﺒزی ﺦ ﮐ ﺎ ﺮ ﮐﺎﻏﺬ زرﺒ ﺸﺎن ﺦ دﺒرﺒی
و ﺎ
ﺮ ﻮ و ﺪول ﮐﺸﯽ ﺦ ﻼﺒﻧﺪﺒزی
ﺮ ﻊ ﺦ ﮐ ﺎ ﺎﻧ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴ ﺎن ﺦ ﺗﻬﺮﺒن
ﺬ

ﺎ ﺦ ﺎرت :ﺒی

ﺺﺦﺦ ﺒبﺪﺒﺤ ﺒین خط ﺜﺒ به مجنﻮن ﺜفیقﯽ ﺮﺒتﯽ نسبت مﯽﺚ نﺪ.
ﺼ١

و

ﺪﺒ ﺦﺦ

ﺒ ﺷﻠٰ

ﺎﺋﻠﯽ

سیﺎه م  :قطعﺎت سیﺎه مشق ﺒز حﺎات شﻮﺜ و شعف ،آزﺒﺚگﯽ و آمﺎﺚگﯽ ﺒسﺎتیﺪ خﻮشنﻮیس
حکﺎیت مﯽ کنﺪ .ﺚﺜ سیﺎه مشق بﺎیﺪ به تﻮﺒزن بین فضﺎ ﺎﻎ پﺮ و خﺎلﯽ تﻮجه شﻮﺚ .تکﺮﺒﺜ منظم یﺎ نﺎمنظم
نشﺎنه تﻮﺒنمنﺪﻎ ﺒستﺎﺚ خﻮشنﻮیس ﺒست )تصﻮیﺮ ۸ﻔ(.
حﺮوﺧ وکلمﺎت ﻇ
لﺰﺒﺜ :ﺚﺜ ﺒین نﻮﺤ خﻮشنﻮیسﯽ ﺚﺒخل حﺮوﺧ و کلمﺎت ﺜﺒ بﺎ نقﻮﺟ ﺒسلیمﯽ و ختﺎیﯽ یﺎ گل و
مﺮغ پﺮ مﯽ کننﺪ)تصﻮیﺮ ۹ﻔ(.

ﺎه ﺸ ﻧﺴ ﻠ
ﺗﺼﻮ ﺮ٨ﺼﺦﺦ
ﺎری ) ﺎ ﺮ( ﺦﺦ ﻠ و ﺮﮐ

ﺦﺦ

ﺪﺒ

ﺗﺼﻮ ﺮ٩ﺼﺦﺦ ﮔﻠﺰﺒر ﺎ

ﺗﺼﻮ ﺮ٤٠ﺦﺦ ﭼﻠ ﺎﻧﻮ ﺴﯽ ﻧﺴ ﻠ ﺦﺦ ﺮ ﺎد ﺴ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٤١ﺦﺦ ﻧ ﻮﻧ ﺒی ﺒز

ﻧﺎ ﯽ

ﺛﻠ

ﺎﺜ :نﻮﺤ ظﺮیف و زیبﺎیﯽ ﺒز خﻮشنﻮیسﯽ ﺒست و بﺎ قلمﯽ ﺜیﺰ ﺮ نﻮﺤ خطﯽ نﻮشته مﯽ شﻮﺚ و مﺎننﺪ
گﺮﺚوغبﺎﺜ به چشم مﯽ خﻮﺜﺚ .و گﺎ ﯽ ﺚﺒخل حﺮوﺧ و کلمﺎت ﺜﺒ بﺎ ﺒین خﻮشنﻮیسﯽ ﺎﻎ ﺜیﺰ پﺮ مﯽ کننﺪ.
ﭼلی ﺎنﻮیسﯽ :چلیپﺎ ﺒز مجمﻮﺤ ﺚو قﺎلب ﺚوسطﺮﻎ به صﻮﺜت مﻮﺜب ﺚﺜ صفحه بهوجﻮﺚ مﯽآیﺪ
و بﻬتﺮین قﺎلب بﺮﺒﻎ نﻮشتن ﺚوبیتﯽ و ﺜبﺎعﯽ بهشمﺎﺜ مﯽﺜوﺚ .ﺚﺜ ﺒطﺮﺒﺧ چلیپﺎ ،فضﺎ ﺎﻎ خﺎلﯽ به نﺎم
لچکﯽ بهوجﻮﺚ مﯽآیﺪ که بهطﻮﺜ معمﻮل بﺎ تﺬ یب یﺎ قلم ﺜیﺰ پﺮمﯽشﻮﺚ .ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ ﺚیگﺮ آن چلیپﺎﻎ مﺮکب
ﺒست که بﺎ قﺎلب ﺎﻎ ﺚیگﺮ تﺮکیب مﯽ شﻮﺚ).تصﻮیﺮ .(۴۰
نﺎخنﯽ :شیﻮهﺒﻎ ﺒز نگﺎﺜﺟ خط که بﺎ فشﺎﺜ نﺎخن بﺮ کﺎغﺬ به صﻮﺜت بﺮجسته ،نقش مﯽبنﺪﺚ.
)تصﻮیﺮ ﻒ.(٤
ﺒمﺮوزه ضمن ﺜوﺒﺗ خطﻮﺢ نستعلیق ،نسخ و تﺎ حﺪﻎ ثلث و شکسته نستعلیق ،خطﻮﺢ جﺪیﺪﻎ
م بهوجﻮﺚ آمﺪه ﺒست حتﯽ خﻮشنﻮیسﺎن نﺮمنﺪ و خاﺨ سعﯽ کﺮﺚهﺒنﺪ ﺒز تﺮکیببنﺪﻎ و آﺜﺒیش حﺮوﺧ
منﺰله عنﺎصﺮ بصﺮﻎ ﺚﺜ آثﺎﺜ نﺮﻎ خﻮﺚ ﺒستفﺎﺚه کننﺪ.
و کلمﺎت به ﻇ
نﺮ ک ﺎبت ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن
یکﯽ ﺒز نﺮ ﺎﻎ تمﺪن ﺚﺜخشﺎن ﺒیﺮﺒنﯽ که جلﻮه ﺎﻎ بسیﺎﺜ ظﺮیف آن ،نشﺎن ﺚ نﺪه ﺜوﺒﺗ علم و
ﺚﺒنش و کمﺎل ﺛوﺨ و قﺮیحه مﺮﺚم ﺒین سﺮزمین ﺒست ،نﺮ کتﺎبت و کتﺎب آﺜﺒیﯽ ﺒست.
ﺒز کتﺎبت قبل ﺒز ﺒسام ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن آثﺎﺜ چنﺪﺒنﯽ بﺎقﯽ نمﺎنﺪه ﺒست .بﺎ تﻮجه به کشفیﺎت بﺎستﺎن شنﺎسﯽ
و ﺒشﺎﺜه ﺚﺜ متﻮن بعﺪ ﺒز ﺒسام ،کتﺎبت ﺒز ﺚوﺜه ﺒشکﺎنﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒشته ﺒست و کتﺎب ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ علﻮم،
١٤

پﺰشکﯽ ،فلسفه و کشﺎوﺜزﻎ به یﻮنﺎنﯽ و قبطﯽ تﺮجمه مﯽ شﺪ.
»ﺒوستﺎ« کتﺎب مقﺪﺞ ﺒیﺮﺒنیﺎن بﺎستﺎن بﺮﺒﻎ قﺮن ﺎ مکتﻮب نبﻮﺚ و سینه به سینه منتقل مﯽشﺪ تﺎ
ﺒینکه ﺚﺜ زمﺎن سﺎسﺎنیﺎن به ﺜشته تحﺮیﺮ ﺚﺜآمﺪ و بﺮ ﺰﺒﺜﺒن پﻮست گﺎو بﺎ خط زﺜ نﻮشته شﺪ .ﺒین کتﺎب
ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺚستﻮﺜﺒلعمل ﺎﻎ ﺒخاقﯽ و ﺚینﯽ ﺒست و ﺒز نظﺮ ﺒﺚبیﺎت کﻬن ﺚﺒﺜﺒﻎ مطﺎلب مﻬمﯽ ﺒز بﺎوﺜ ﺎﻎ
عقیﺪه آنﺎن نسبت به آفﺮینش ،مﺮگ ،ﺜستﺎخیﺰ و  ...ﺒست .مین
کﻬن ﺒیﺮﺒنیﺎن و ﺒسﺎطیﺮ ﺒست و شﺎمل
ﻇ
مطﺎلب سبب پیﺪﺒﺟ ﺒفسﺎنه ﺎ و حمﺎسه ﺎﻎ ملﯽ ﺒیﺮﺒنیﺎن شﺪ که مﻬم تﺮین آنﻬﺎ خﺪﺒﻎ نﺎمه ،بﻬمن نﺎمه و
شﺎ نﺎمه فﺮﺚوسﯽ ﺒست.
ﺚوﺜه سﺎسﺎنﯽ بﺮزویه طبیب کتﺎب »کلیله و ﺚمنه« ﺜﺒ ﺒز نﺪ به ﺒیﺮﺒن آوﺜﺚ و به پﻬلﻮﻎ
ﺦﺦ ﺚﺜ ﻇ
ﻒ
سﺎسﺎنﯽ تﺮجمه کﺮﺚ و حکﺎیت ﺎیﯽ بﺮ آن ﺒفﺰوﺚ.
ﺦﺦ کتﺎب ﺎﻎ بﺎزمﺎنﺪه ﺒز ﺚوﺜﺒن سﺎسﺎنیﺎن شﺎمل مﻮضﻮعﺎت مختلفﯽ ﺒست .فﺮ نگ لغت،
ﺚﺒنش نﺎمه ،متﻮن فلسفﯽ و کامﯽ ،ﺒلﻬﺎم و پیشگﻮیﯽ ،ﺒﺚبیﺎت حمﺎسﯽ و  ...نمﻮنه ﺎیﯽ ﺒز آن ﺒست.
ﺚو کتﺎب »ﺚﺜخت آسﻮﺜیکﻓ« و »یﺎﺚگﺎﺜ زﺜیﺮﺒنﻔ« نیﺰ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که ﺒز آثﺎﺜ ﺒشکﺎنﯽ بﻮﺚه و ﺚﺜ زمﺎن
تعﺰیه
سﺎسﺎنیﺎن بﺎزنﻮیسﯽ شﺪه ﺒست .یﺎﺚگﺎﺜ زﺜیﺮﺒن ﺒز نظﺮ محتﻮﻎ و سبک نگﺎﺜﺟ مﯽ تﻮﺒنﺪ نخستین ﻇ
۴
ﺒیﺮﺒنﯽ به شمﺎﺜ آیﺪ .ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒسامﯽ کتﺎب ﺎ ﺒز زبﺎن پﻬلﻮﻎ به عﺮبﯽ تﺮجمه شﺪ.
ﺚﺜ ﺚوﺜه سﺎسﺎنﯽ مﺎنﯽ تعﺎلیم مﺬ بﯽ ﺜﺒ آغﺎز کﺮﺚ و بﺮﺒﻎ تﺮویج آیین خﻮﺚ کتﺎب ﺎﻎ بسیﺎﺜﻎ
نگﺎشت.ﻖ ﺒز جمله شﺎپﻮﺜگﺎن و ﺒﺜﻊنگ )کتﺎبﯽ بﺎ نقﺎشﯽ ﺎﻎ زیبﺎ بﺮﺒﻎ آمﻮزﺟ مﺬ بﯽ بیسﻮﺒﺚﺒن( ﺒز
ﺶ
خﺪمت
کتﺎب ﺎﻎ ﺒوست .ﺚﺜ مکتب مﺎنﻮﻎ طﺮﺘ و ﺜنگ نقش مﻬمﯽ ﺜﺒ ﺒیفﺎ مﯽ کنﺪ .مﺎنﯽ نقﺎشﯽ ﺜﺒ به
کتﺎب گﺮفت و شﺎیﺪ بﺮﺒﻎ ﺒولین بﺎﺜ ﺚﺜ ﺚنیﺎ تصﻮیﺮگﺮﻎ ﺚﺜ خﺪمت کتﺎبت ﺚﺜ آمﺪه بﺎشﺪ.
ظﻬﻮﺜ ﺚین مبین ﺒسام ،سﺮآغﺎز ﺚوﺜه ﺒﻎ ﺒست که ﺚﺜ طﯽ آن یک مجمﻮعه مگﻮن ﺚﺜ زمینه
کتﺎبت و کتﺎب آﺜﺒیﯽ فﺮﺒ م آمﺪ .شیفتگﯽ مسلمﺎنﺎن نسبت به کتﺎب مقﺪﺞ بﺎعث شﺪ تﺎ ﺮ نﺮﻎ ﺚﺜ
ﺒﺜتبﺎﺢ بﺎ کتﺎبت قﺮآن کﺮیم به حﺪ کمﺎل بﺮسﺪ .کﺎتبﺎن بﺎ ﺒمﺎنتﺚﺒﺜﻎ ﺚﺜ کام وحﯽ ،نﺮ خﻮشنﻮیسﯽ
ﺜﺒ بﺎ نقش مﺰین کﺮﺚنﺪ و ﺚﺜون جلﺪ ﺎﻎ زیبﺎ قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚنﺪ .حیﺮت آوﺜ آنکه ﺚﺜ خال فﺮﺒز و نشیب ﺎﻎ
یک تﺎﺜیخ پﺮآشﻮب ،ﺒﺜﺗ نﻬﺎﺚن به کتﺎب مچنﺎن ﺒﺚﺒمه یﺎفت .کتﺎب مچﻮن زبﺎن و ﺒﺚبیﺎت فﺎﺜسﯽ
ﺚﺜخشش یﺎفت و ﺒز مﺮز ﺎﻎ ﺒیﺮﺒن فﺮﺒتﺮ ﺜفت و سﺮمشق نﺮمنﺪﺒن ﺚﺜ نﺪ ،ﺒمپﺮﺒطﻮﺜﻎ عثمﺎنﯽ و
حتﯽ ﺒیتﺎلیﺎﻎ عصﺮ ﺜنسﺎنس قﺮﺒﺜ گﺮفت.
ﺺﺦﺦ ﺒصل کتﺎب کلیله و ﺚمنه به زبﺎن سﺎنسکﺮیت و به نﺎم »پنجه تنتﺮه« بﻮﺚه و شﺎعﺮ آن بیﺪپﺎﻎ نﺪﻎ ﺒست.

ﺻﺦﺦ ﺚﺜخت آمﻮﺜیک :ﺚﺒستﺎن مبﺎحثه بﺰ )جﺎنﻮﺜ نمﺎﺚ عشﺎیﺮﻎ( بﺎ ﺚﺜخت خﺮمﺎ )ﺒز سﺮزمین آمﻮﺜیﺎن( ﺒست ﺚﺜ ﺒین ﺚﺒستﺎن نﻮیسنﺪه ﺚوست

بﺰ ﺒست و بﺰ ﺚﺜ ﺒین منﺎظﺮه پیﺮوز مﯽشﻮﺚ.

ﺼﺦﺦ یﺎﺚگﺎﺜ زﺜیﺮﺒن :کتﺎب بﺎ مﻮضﻮعﺎت پﻬلﻮﺒنﯽ و ﺚاوﺜﻎ ﺒیﺮﺒنیﺎن و جنگ ﺎﻎ گشتﺎسبوﺒﺜ حبﺎب که ﺚﺜ آن زﺜیﺮ بﺮﺒﺚﺜ گشتﺎسب

ﺒست.
٤ﺦﺦ کتﺎب ﺎیﯽ مﺎننﺪ خﺪﺒﻎنﺎمه ،کلیله و ﺚمنه ،ﺰﺒﺜ ﺒفسﺎنه ) ﺰﺒﺜویک شب ﺒمﺮوزﻎ( ،سنﺪبﺎﺚ نﺎمه ،ویس و ﺜﺒمین و  ...مگﯽ ﺒز آثﺎﺜ

پیش ﺒز ﺒسام ﺒست.

 ٥ﺦﺦ ﺮمﺰ پسﺮ شﺎپﻮﺜ به تحﺮیک مﻮبﺪﺒن زﺜﺚشتﯽ وﻎ ﺜﺒ به قتل ﺜسﺎنﺪ و مﺎنﻮیﺎن به چین پنﺎه بﺮﺚنﺪ و بقﺎیﺎﻎ کتﺎب مﺎنﻮیﺎن ﺒز نﺎحیه تﻮﺜفﺎن

ﺚﺜ غﺮب تﺮکستﺎن چین به ﺚست آمﺪه ﺒست.

١٥

مصﻮﺜ کﺮﺚن و آﺜﺒیش نﺮﻎ قطعﺎت و کتﺎب ﺎﻎ علمﯽ و ﺒﺚبﯽ تﻮسط نﺮمنﺪﺒن نگﺎﺜگﺮ،
خجسته ﺒین نﺮ ﺎ ﺜﺒ نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ.
خﻮشنﻮیس ،تﺬ یب کﺎﺜ و جلﺪسﺎز پیﻮنﺪ
ﻇ
نﺮمنﺪﺒن فنﻮن کتﺎب آﺜﺒیﯽ چﻮن تﺬ یب ،تشعیﺮ ،جﺪول کشﯽ ،خﻮشنﻮیسﯽ ،نگﺎﺜگﺮﻎ و
نﺮمنﺪﺒن فنﻮن کتﺎبسﺎزﻎ چﻮن کﺎغﺬسﺎزﻎ ،صحﺎفﯽ ،وﺜﺒقﯽ و جلﺪسﺎزﻎ آثﺎﺜ منحصﺮبه فﺮﺚﻎ
به تﺎﺜیخ جﻬﺎن ﺒﺜزﺒنﯽ ﺚﺒشته ﺒنﺪ .مچنین بﺎ تﻮجه به ﺒصﺎلت خط و کتﺎبت و آﺚﺒب معنﻮﻎ آن میﺮﺒثﯽ
به یﺎﺚگﺎﺜ مﺎنﺪه که ﺚﺜ تﺪﺒوم شیﻮه ﺎﻎ آمﻮزﺟ بﺎ حفظ ﺒصﻮل و قﻮﺒعﺪ بﺎیستﯽ متﻮجه حفظ و حﺮمت
ﺒﺜزﺟ ﺎﻎ معنﻮﻎ آن بﺎشنﺪ.
ﺚﺜ ﺒینجﺎ ازم ﺒست که به ﺒختصﺎﺜ به آﺚﺒب کتﺎبت ،نگﺎﺜگﺮﻎ ،تﺬ یب و تشعیﺮ ﺚﺜ کتﺎب آﺜﺒیﯽ به
تجلیﺪ و کﺎغﺬسﺎزﻎ ﺚﺜ کتﺎب سﺎزﻎ بپﺮﺚﺒزیم.
آﺚﺒب ک ﺎبت
نﺮمنﺪ نﺮ ﺎﻎ سنتﯽ بﺮﺒسﺎﺞ ﺒعتقﺎﺚ خﻮﺚ ،کﺎﺜ نﺮﻎ ﺜﺒ بﺎ آﺚﺒب خﺎصﯽ ﺒجﺮﺒ مﯽکﺮﺚ .و کﺎﺜ
بﺮپﺎیه ﺒصﻮل ﺒعتقﺎﺚﻎ خﻮﺚ قلم به ﺚست
خﻮﺚ ﺜﺒ کﻮششﯽ بﺮﺒﻎ ﺜسیﺪن به کمﺎل مﯽﺚﺒنست .ﺒین نﺮمنﺪ ﻇ
گﺮفته و یﺎ ﺚست به کﺎﺜ ﺮ نﺮ ﺒصیل ﺚیگﺮﻎ مﯽ شﺪ .ﺒو مﯽﺚﺒنﺪ که نمﯽتﻮﺒنﺪ بﺎ پﺮوﺜﺚگﺎﺜ بﺮﺒبﺮﻎ کنﺪ
ولﯽ مﯽتﻮﺒنﺪ بهسﻮﻎ ﺒو بﺮوﺚ و پﺮتﻮﻎ ﺒز جمﺎل خﺪﺒونﺪﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒثﺮﺟ نشﺎن بﺪ ﺪ و به ﺚﺜجﺎت کمﺎل
بﺮسﺪ.
ﺚﺜ طﻮل تﺎﺜیخ ﺜسﺎله ﺎ و فتﻮتنﺎمه ﺎیﯽ تﻮسط نﺮمنﺪﺒن و بﺰﺜگﺎن نﻮشته شﺪه ﺒست.که ﺚﺜبﺎﺜه
جﻮﺒنمﺮﺚﻎ ،پیشه ﺎ ،نﺮ ﺎ و آﺚﺒب آنﻬﺎست .ﺚﺜ آیین جﻮﺒنمﺮﺚﻎ ،ﺒسﺎتیﺪ نﺮ ﺎﻎ سنتﯽ میشه ﺒصل و
حﺮفه خﻮﺚ ﺜﺒ به ﺒنبیﺎ و ﺒولیﺎ نسبت مﯽﺚ نﺪ و پیﺮو آنﺎننﺪ و خﻮشنﻮیسﺎن مه مﺮیﺪ حضﺮت
ﺜیشه نﺮ و ﻇ
ﻇ
علﯽ )ﺤ( ستنﺪ .نﺎم خﻮﺚ ﺜﺒ معمﻮا ً بﺎ »کتبﺒلقصیﺮ« یﺎ »مشقهﺒلعبﺪ« و … مﺮﺒه مﯽکﺮﺚنﺪ.
ﺜسﺎله ﺚیگﺮ »صﺮﺒﺢﺒلسطﻮﺜ« ﺒثﺮ
ﺜسﺎله »آﺚﺒب مشق« ﺒثﺮ بﺎبﺎ شﺎه ﺒصفﻬﺎنﯽ و
به عنﻮﺒن مثﺎل
ﻇ
ﻇ
ﺚﺜبﺎﺜه آﺚﺒب خﻮشنﻮیسﯽ نﻮشتهﺒنﺪ .ﺒز میﺎن آﺚﺒب خﻮشنﻮیسﯽ سه مﻮﺜﺚ ﺒ میت
سلطﺎن علﯽ مشﻬﺪﻎ
ﻇ
بسیﺎﺜ ﺚﺒﺜﺚ .ﺺ( مشق نظﺮﻎ ﺻ( مشق قلمﯽ ﺼ( مشق خیﺎلﯽ
م نﻈﺮﻎ :نﺮجﻮ بﺎیﺪ ﺒز ﺒستﺎﺚ بﻬﺮه بگیﺮﺚ .ﺚﺜ کﺎﺜ ﺒستﺎﺚ ﺚقت کنﺪ و نمﻮنه ﺎﻎ زیﺎﺚﻎ ﺜﺒ ببینﺪ.
م لمﯽ :نﺮجﻮ بﺎیﺪ ﺒز ﺜوﻎ مشق ﺒستﺎﺚ تمﺮین کنﺪ.
م خیﺎلﯽ :نﺮجﻮ پس ﺒز تمﺮین قلمﯽ به ﺚﺜجﺎت متعﺎلﯽ ﺒز خﻮشنﻮیسﯽ بﺮسﺪ و بهصﻮﺜت
مه قﻮﺒعﺪ خﻮشنﻮیسﯽ ﺜﺒ بهکﺎﺜ ببنﺪﺚ.
ﺛ نﯽ بنﻮیسﺪ و ﺚﺜ آن ﻇ
قﺎعﺪه صفﺎ و شﺄن تﺄکیﺪ زیﺎﺚﻎ شﺪه ﺒست.
ﺚﺜ ﺜسﺎات خﻮشنﻮیسﯽ ﺒز میﺎن ﺚوﺒزﺚه قﺎعﺪه ،به ﺚو
ﻇ
قﺎعﺪه صفﺎ ،نﺮجﻮ بﺎیﺪ حﺮمت ﺒستﺎﺚ نگه ﺚﺒﺜﺚ و ﺒگﺮ پیشﺮفت کﺮﺚ ،متﻮﺒضع و فﺮوتن بﺎشﺪ
ﺚﺜ
ﻇ
و ﺚستﻮﺜﺒت ﺚینﯽ ﺜﺒ ﺜعﺎیت کنﺪ و نگﺎم کﺎﺜ وضﻮ ﺚﺒشته بﺎشﺪ تﺎ بﺎ پﺎکﯽ ظﺎ ﺮ و صفﺎﻎ بﺎطن ﺒثﺮ خﻮﺚ
ﺜﺒ ﺒبﺪﺒﺤ کنﺪ .ﺒینگﻮنه صفﺎﻎ ﺚل نﺮمنﺪ به ﺒثﺮ نﺮﻎﺒﺟ منتقل مﯽشﻮﺚ.
قﺎعﺪه ﺚیگﺮ به نﺎم شﺄن ،حﺎلتﯽ ﺚﺜ خﻮشنﻮیسﯽ ﺒست که کﺎتب مجﺬوب تمﺎشﺎﻎ ﺒثﺮﺟ شﺪه و ﺒز
ﻇ
خﻮﺚ فﺎﺜغ مﯽشﻮﺚ و ﺒز لﺬت ﺎﻎ ﺚنیﻮﻎ بﯽنیﺎز مﯽگﺮﺚﺚ و پﺮتﻮ نﻮﺜ ﺒلﻬﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ کﺎﺜﺟ مﯽبینﺪ.
ﺿ١

ﭘﺮسش

ﺚ یﺪ.

ﻒﺦﺦ خط پیش ﺒیامﯽ ﺜﺒ بﺮ چه آثﺎﺜﻎ مﯽ تﻮﺒن یﺎفتﺋ نﺎم ببﺮیﺪ.
ﻓﺦﺦ خط و کتﺎبت ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن چگﻮنه به وجﻮﺚ آمﺪه ﺒستﺋ
کتیبه بیستﻮن ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﻔﺦﺦ ﺒﺜزﺟ ﻇ
ﺚوﺜه ﺒشکﺎنﯽ چه خطﯽ به وجﻮﺚ آمﺪ و ﺒز چه خطﯽ ﺒخﺬ شﺪﺋ
۴ﺦﺦ ﺚﺜ
ﻇ
ﻖﺦﺦ خط کﻮفﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن چه تحﻮلﯽ ﺜﺒ طﯽ کﺮﺚﺋ
ﻗﺦﺦ ﺒقام سته ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
ﻘﺦﺦ خطﻮﺢ منسﻮب و ﺒصﻮل چیستﺋ
۸ﺦﺦ خط تعلیق ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
۹ﺦﺦ چﺮﺒ نستعلیق ،عﺮوﺞ خطﻮﺢ ﺒسامﯽ نﺎمیﺪه شﺪه ﺒستﺋ
۰ﻒﺦﺦ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ کﺎﺜبﺮﺚ خﻮشنﻮیسﯽ چنﺪ نمﻮنه نﺎم ببﺮیﺪ و یکﯽ ﺜﺒ تﻮضیح
ﺺﺺﺦﺦ ﺒز مﻬمتﺮین آﺚﺒب خﻮشنﻮیسﯽ سه مﻮﺜﺚ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ و تﻮضیح ﺚ یﺪ.

تﺤقی کنیﺪ
ﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه یکﯽ ﺒز مﻮضﻮعﺎت میﺮﺒﺖ مکتﻮب تحقیق کنیﺪ و ﺚﺜ کاﺞ پیﺮﺒمﻮن
آن گفتگﻮ کنیﺪ.
ﺦﺦ ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ نمﻮنه ﺎﻎ سنتﯽ مجمﻮعهﺒﻎ جمعآوﺜﻎ کنیﺪ و ﺚﺜ کاﺞ به نمﺎیش
بگﺬﺒﺜیﺪ.

ﻀ١

ﻓص ﺚوم

میﺮﺒﺖ معمﺎﺜﻎ

ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ
ﺪﺧ ﺎﻎ ﺜﻓ ﺎﺜﻎ :پس ﺒز پﺎیﺎن ﺒین فصل ﺒز فﺮﺒگیﺮ ﺒنتظﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ:
ﺺﺦﺦ جلﻮه ﺎﻎ میﺮﺒﺖ معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺜﺒ بﺪﺒنﺪ.
ﺻﺦﺦ معمﺎﺜﻎ ﺒسامﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ تﻮضیح بﺪ ﺪ.
ﺼﺦﺦ ﺒز پﺪیﺪه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن چنﺪ نکته ﺜﺒ نﺎم ببﺮﺚ.
٤ﺦﺦ بﺎفت شﻬﺮﻎ و ﺜوستﺎیﯽ ﺜﺒ بشنﺎسﺪ.
ﻖﺦﺦ مجمﻮعه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ و تک بنﺎ ﺎ ﺜﺒ بشنﺎسﺪ.
ﻗﺦﺦ چنﺪ نمﻮنه ﺒز تقسیمﺎت بنﺎ ﺎﻎ مﺬ بﯽ و غیﺮمﺬ بﯽ ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
ﻀﺦﺦ عنﺎصﺮ معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺜﺒ تﻮصیف کنﺪ.
میﺮﺒﺖ معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺒیﺮﺒن
ﺒیﺮﺒن مگﺎم بﺎ سه تمﺪن کﻬن میﺎن ﺜوﺚﺒن ،نﺪ و مصﺮ و قﺮﺒﺜ گﺮفتن میﺎن تمﺪن ﺎﻎ بﺰﺜگ شﺮﺨ
و غﺮب ﺒز شﺮﺒیط خﺎصﯽ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ بﻮﺚه و مچنین به علت ﺒیجﺎﺚ گستﺮه ﺎﻎ ﺚﺒنش ،فﺮ نگ آن فﺮﺒتﺮ
ﺒز مﺮز ﺎیش بﻮﺚه ﺒست .مچنین نخستین و یگﺎنه ملت یکتﺎپﺮست جﻬﺎن ﺒیﺮﺒنیﺎن بﻮﺚه و ﺮگﺰ ﺒز خﺪﺒﻎ
خﻮﺚ بت نسﺎختهﺒنﺪ.
ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ نیﺰ ﺒیﺮﺒن مﺮکﺰ حﻮزه فﺮ نگ و تمﺪن و گستﺮﺟ ﺒسام ﺚﺜ سﺮﺒسﺮ جﻬﺎن شﺪه
و بیشتﺮ بﺰﺜگﺎن ،مفسﺮﺒن ،محﺪثﺎن ،ﺚﺒنشمنﺪﺒن و نﻮیسنﺪگﺎن ﺒیﺮﺒنﯽ بﻮﺚنﺪ .ﺒیﺮﺒنیﺎن بﺎ تﻮسعه و گستﺮﺟ
ﺚﺒنش خﻮیش ممﺎلک ﺒسامﯽ ﺜﺒ بﺎ آﺚﺒب مملکتﺚﺒﺜﻎ ،معمﺎﺜﻎ ،صنعت و نﺮ ﺒیﺮﺒنﯽ آشنﺎ سﺎختنﺪ.
معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ نه تنﻬﺎ به منﺰله آثﺎﺜ تﺎﺜیخﯽ بﺎستﺎنﯽ بلکه به آثﺎﺜ فکﺮﻎ که ﺜوﺘ زنﺪه و پﺎیﺪﺒﺜ ﺚﺜ
آنﻬﺎست بﺎیﺪ نگﺎه کﺮﺚ .معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن بخشﯽ ﺒز ﻮیت مﺮﺚم ﺒین سﺮزمین ﺒست .شﺮﺒیط طبیعﯽ و ﺒقلیمﯽ
٠ﺻ

ﺒیﺮﺒن ،آﺚﺒب و ﺜسﻮم مﺬ بﯽ ،ﺜوحیه و ﺒنﺪیشه مﺮﺚم آن ﺜﺒ نه تنﻬﺎ ﺚﺜ بنﺎ ﺎﻎ بﺰﺜگ بلکه ﺚﺜ سﺎختمﺎن ﺎﻎ
کﻮچک م ﺒین ﺒنعکﺎﺞ ﺜﺒ مﯽتﻮﺒن ﺚیﺪ.
مچنین معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن بﺎ شعﺮ و عﺮفﺎن ،نﺪسه و نجﻮم ﺒﺜتبﺎﺢ مستقیم ﺚﺒﺜﺚ و قﺎلب ﺎﻎ
ﺒنتﺰﺒعﯽ آن ﺚﺜ حکمت و نمﺎﺚگﺮﺒیﯽ کیﻬﺎنﯽ و جﻬﺎنبینﯽ معنﻮﻎ ﺒیﺮﺒن کﻬن ﺜیشه ﺚﺒﺜﺚ تﺎ بیننﺪه ﺜﺒ ﺒز
جﻬﺎن مﺎﺚﻎ به تعﺎلﯽ بﺮسﺎنﺪ .معمﺎﺜﺒن ﺒیﺮﺒنﯽ عاقمنﺪ بﻮﺚهﺒنﺪ تﺎ مفﺎ یم معنﻮﻎ ﺜﺒ بهصﻮﺜت ﺜمﺰ و نمﺎﺚ
ﺚﺜ قﺎلب نقش ﺎﻎ مﺎ ﺮﺒنه و زیبﺎ ﺒﺜﺒئه نمﺎینﺪ.
ﺒلبته بﺎیستﯽ یﺎﺚآوﺜ شﺪ که معﺮفﯽ ﺒﺜزﺟ ﺎ و خﻮبﯽ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒن ،بﺎزگشت به گﺬشته نیست ،بلکه
ﺜجﻮﺤ و معﺮفﯽ ﺒﺜزﺟ ﺎ بﺮﺒﻎ بﺮﺚﺒشت آگﺎ ﺎنه و خﺮﺚمنﺪﺒنه ﺒز آنﻬﺎست و مﺪﺜن شﺪن ﺜیشه ﺚﺜ گﺬشته
ﺚﺒﺜﺚ و بﺎیﺪ ﺒﺚﺒمه منطقﯽ ﺒﺜزﺟ ﺎیمﺎن بﺎشﺪ.
میﺮﺒﺖ معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﭘیش تﺎﺜی ﯽ
ﺒگﺮ به گﺬشته ﺚوﺜ سفﺮ کنیم بﺎ زنﺪگﯽ مﺮﺚم غﺎﺜنشین ﺚﺜ فات مﺮکﺰﻎ ﺒیﺮﺒن آشنﺎ مﯽ شﻮیم.
به ﺚلیل آثﺎﺜ و یﺎفته ﺎﻎ فﺮﺒوﺒن سﺮزمین ﺒیﺮﺒن ﺒز کﻬنتﺮین مﺮﺒکﺰ فﺮ نگﯽ جﻬﺎن به شمﺎﺜ مﯽﺜوﺚ .ﺒز
مﻬم تﺮین غﺎﺜ ﺎیﯽ که بﺮﺒﻎ سکﻮنت مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ گﺮفته مﯽ تﻮﺒن به »غﺎﺜ شکﺎﺜچیﺎن« ﺚﺜ کﻮه
متمه« ﺚﺜ آﺛﺜبﺎیجﺎن» ،غﺎﺜ خﻮنیک« ﺚﺜ خﺮﺒسﺎن و »غﺎﺜ کمﺮبنﺪ و ﻮتﻮ« ﺚﺜ
بیستﻮن کﺮمﺎنشﺎه» ،غﺎﺜ ت َ َ
بﻬشﻬﺮ ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ ،که مﺮبﻮﺢ به ﺚوﺜه »پﺎﺜینه سنگﯽ« یﺎ »حجﺮ قﺪیم« ﺒست .ﺚﺜ ﺒین غﺎﺜ ﺎ ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ
سنگﯽ بﺎ تﺮﺒﺟ ﺎﻎ مختصﺮﻎ یﺎفت شﺪه که مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽگﺮفته ﺒست.
حﻮزه کشف ﺜوﺚ خﺮﺒسﺎن و بستﺮ ﺜوﺚخﺎنه اﺚیﺰ ﺚﺜ بلﻮچستﺎن تعﺪﺒﺚ زیﺎﺚﻎ ﺒز ﺒین
مچنین ﺚﺜ
ﻇ
نﻮﺤ ﺒﺚوﺒت کشف شﺪه که عمﺮ آنﻬﺎ به ﺒوﺒیل ﺚوﺜه پیلستﻮسن و ﺒحتمﺎا ً حﺪوﺚ  ۸۰۰/۰۰۰سﺎل پیش
مﯽ ﺜسﺪ)تصﻮیﺮﻒ(.
ﺒطاعﺎت قﺎبل تﻮجﻬﯽ م ﺒز ﺒنسﺎن ﺎﻎ ﺚوﺜه پﺎﺜینه سنگﯽ میﺎنه )ﺒز حﺪوﺚ ۰۰ﻒ تﺎ ﻖﻔ ﺰﺒﺜ سﺎل
پیش( ﺚﺜ منﺎطق غﺮب ﺒیﺮﺒن ،آﺛﺜبﺎیجﺎن ،خﺮﺒسﺎن ،کﺮمﺎن تﺎ فﺎﺜﺞ و شمﺎل خﻮزستﺎن تﺎ کنﻮن کشف شﺪه ﺒست.
ﺒز ﺒینﺜو نخستین جمعیت ﺎﻎ شنﺎخته شﺪه ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن پیش تﺎﺜیخﯽ ﺚﺜ ﺜوستﺎ ﺎﻎ کﻮچکﯽ پﺮﺒکنﺪه
و زنﺪگﯽ مﯽکﺮﺚنﺪ .به ﺒحتمﺎل سﺎخت کلبه ﺎیﯽ بﺎ شﺎخه ﺚﺜخت و خشت ﺚستسﺎز و سپسخشت و
گل چینه ﺒز مﻬمتﺮین مصﺎلح سﺎخت ﺒین خﺎنه ﺎ بﻮﺚه ﺒست.
ﺒز نمﻮنه ﺎﻎ ﺒجتمﺎعﺎت معمﺎﺜﻎ ﺚوﺜﺒن نﻮسنگﯽ م تعﺪﺒﺚﻎ آثﺎﺜ ﺚﺜ غﺮب ﺒیﺮﺒن بﺪست آمﺪه که
نشﺎنگﺮ فﺮ نگ مشخص ﺒین ﺚوﺜه ﺚﺜ کﻮه ﺎﻎ زﺒگﺮﺞ ﺒست که به »فﺮ نگ بﺮﺚوسیﺎن« معﺮوﺧ ﺒست.
آثﺎﺜ بﺪست آمﺪه ﺒز »غﺎﺜ شنیﺪﺒﺜ« ﺚﺜ غﺮب ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه قﺪمتﯽ نﺰﺚیک به ۸ﻔ ﺰﺒﺜ سﺎل ﺜﺒ نشﺎن
مﯽ ﺚ ﺪ که تﺎ ۰ﻓ ﺰﺒﺜ سﺎل پیش ﺒﺚﺒمه ﺚﺒشته ﺒست .ﺒز بﺎستﺎنﯽ تﺮین ﺒمﺎکن مسکﻮنﯽ ﺒیﺮﺒن مﯽ تﻮﺒن به »گنج
سیلک کﺎشﺎن«» ،تپه حصﺎﺜ
ﺚﺜه َﺮسین«» ،تپه سﺮﺒب و ﺚ کﺪه گﻮﺜﺒن«» ،تپه زﺒغه ﺚشت قﺰوین«» ،تپه َ
ﺚﺒمغﺎن«» ،محﻮطه ﺎﻎ بﺎستﺎنﯽ شﻮﺟ« و  ...نﺎم بﺮﺚ که مگﯽ ﺚﺜ مﺪت زمﺎن طﻮانﯽ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ
مﯽ گﺮفته ﺒنﺪ.ویﮋگﯽ منحصﺮ به فﺮﺚ معمﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه بﺎ سﺎخت خﺎنه ﺎیﯽ ﺒز خشت خﺎم ،چینه و آجﺮ
مگﺎم بﺎ شیﻮه زنﺪگﯽ ﺜوستﺎیﯽ و کشﺎوﺜزﻎ و ﺒنﺪوﺚ ﺚیﻮﺒﺜ ﺎ بﺎ ایهﺒﻎ ﺒز کﺎ گلﯽ مﯽبﺎشﺪ.
١ﺻ

ﺗﺼﻮ ﺮ ١ﺦﺦ ﺮﺘ

ﻮﺘ

ﺒ ﺰﺒر ﺎی دوره ﻧﻮ

ﯽ

ﯽو ﺸﯽ

ﺒز نمﻮنه ﺎﻎ شﺎخص سﺎختمﺎن منقﻮﺟ کشف شﺪه ﺚﺜ تپه زﺒغه ﺚشت قﺰوین ﺒست که به حﺪوﺚ
ﺒوﺒخﺮ ﺰﺒﺜه فتم و ﺒوﺒیل ﺰﺒﺜه ششم پیش ﺒز میاﺚ بﺎز مﯽ گﺮﺚﺚ به بﻬتﺮین وجه به ﺒمکﺎنﺎت مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ
آن ﺚوﺜﺒن آﺜﺒسته و تﺰیین شﺪه و بﺮﺒﻎ نﻮعﯽ گﺮﺚ مﺎیﯽ و جلسﺎت ﺒجتمﺎعﯽ ﺒز آن بﻬﺮه مﯽ بﺮﺚه ﺒنﺪ .ﺒین
حﺪﻎ ﺒستثنﺎیﯽ بﺰﺜگ و مجﻬﺰ ﺒست .تعﺪﺒﺚ زیﺎﺚﻎ سکﻮ بﺮﺒﻎ
سﺎختمﺎن ﺚﺜ مقﺎیسه بﺎ نمﻮنه ﺎﻎ قبل تﺎ ﺷ
نشستن ،آتشﺪﺒن ﺎیﯽ بﺮﺒﻎ تﺄمین حﺮﺒﺜت ﺚﺜ فصل سﺮمﺎ ،و ﺒجﺎقﯽ بﺮﺒﻎ پختن یﺎ کبﺎب کﺮﺚن گﻮشت
نیﺰ ﺚﺜ آن وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ .حﺪﺒقل ﺚو محفظه بﺮﺒﻎ جﺎﺚﺒﺚن ﺒﺚوﺒت و ﺒبﺰﺒﺜ سﺎخته شﺪه ﺒست .مچنین ﺒتﺎﺨ
کﻮچکتﺮﻎ بﺮﺒﻎ ﺒشیﺎ یﺎ زنﺪگﯽ ﺚﺜ نظﺮ گﺮفته شﺪه ﺒست .ﺒین سﺎختمﺎن بﺮﺒﻎ مﺪت ﺎ مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ
گﺮفته و تغییﺮﺒت بعﺪﻎ نیﺰ ﺚﺜ آن صﻮﺜت گﺮفته ﺒست .به ﺒحتمﺎل قﻮﻎ ،سﺎختمﺎن منقﻮﺟ زﺒغه به عنﻮﺒن
محل مﺬ بﯽ و مﺮکﺰ ﺒجتمﺎعﯽ بﺮﺒﻎ ﺒقﻮﺒم ﺚوﺜﺒن نﻮسنگﯽ بﻮﺚه ﺒست .وجﻮﺚ تعﺪﺒﺚ زیﺎﺚﻎ مجسمه گلﯽ
کﻮچک زنﺎن بﺎﺜﺚﺒﺜ بﺎ چنﺪ سﺎنتیمتﺮ ﺒﺜتفﺎﺤ و مچنین مجسمه کﻮچک زنﯽ که فﺮزنﺪﺟ ﺜﺒ ﺚﺜ بغل
نگﻬﺪﺒشته ﺒست تﺄییﺪﻎ بﺮ ﺒین مﺪعﺎست .عاوه بﺮ نقﻮﺟ تﺰیینﯽ که بﺮ ﺜوﻎ ﺚیﻮﺒﺜ ﺎ بﺎ گل ﺒخﺮﺒﺌ و ﺜنگ
سیﺎه و سفیﺪ ﺒجﺮﺒ شﺪه ،ﺚیﻮﺒﺜ ﺎﻎ ﺒین تﺎاﺜ نیﺰ بﺎ نصب سﺮ بﺰ ﺎﻎ کﻮ ﯽ تﺰیین شﺪه که ﺒحتمﺎا ً تنﻬﺎ جنبه
تﺰیینﯽ نﺪﺒشته و بﺎ عقﺎیﺪ مﺬ بﯽ و ﺒفکﺎﺜ سنتﯽ تمﺪن زﺒغه ﺚﺜ ﺒﺜتبﺎﺢ بﻮﺚه ﺒست.
بﺎ ﺒفﺰﺒیش ﺒجتمﺎعﺎت ﺚﺜ فن معمﺎﺜﻎ پیشﺮفت ﺎیﯽ حﺎصل شﺪ .نه تنﻬﺎ ﺚﺜ خﺎنه ﺎﻎ مسکﻮنﯽ
ﺒز نظﺮ نقشه و کیفیت بنﺎ بﺮ ﺒسﺎﺞ ﺒحتیﺎﺗ زنﺪگﯽ ﺜوزمﺮه بلکه ﺚﺜ نقشه و طﺮﺘ سﺎختمﺎن ﺎیﯽ عمﻮمﯽ و
بﺰﺜگ تﺮ نیﺰ تغییﺮﺒتﯽ حﺎصل شﺪ و بﺮﺒسﺎﺞ نیﺎز ﺎﻎ ﺒمنیتﯽ ،ﺚفﺎعﯽ ﺒجتمﺎعﯽ و مﺬ بﯽ سﺎختمﺎن ﺎیﯽ
ﺒیجﺎﺚ شﺪ .ﺒین مﺮﺒحل ﺜشﺪ ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن نخستین گﺎم ﺎیﯽ به سﻮﻎ نظﺎم شﻬﺮنشینﯽ ﺚﺒنست.
معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺚﺜ ﺚوﺜه بﺎس ﺎن
نمﻮنه ﺎﻎ شﺎخص ﺚیگﺮﻎ ﺚﺜ منﺎطق ﺒیﺮﺒن وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که سیﺮ تحﻮل معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺜﺒ
ﺚﺜ ﺚوﺜه تﺎﺜیخﯽ و بﺎستﺎنﯽ بیﺎن مﯽ کنﺪ .یکﯽ ﺒز کﻬن تﺮین نمﻮنه ﺎﻎ بنﺎ ﺎﻎ شنﺎخته شﺪه بﺎستﺎنﯽ ﺒیﺮﺒن
ﺜﺒ مﯽتﻮﺒن ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒیامﯽ معﺮفﯽ کﺮﺚ .ﺒین بنﺎ مﺎن معبﺪ یﺎ زیگﻮﺜﺒت چغﺎزنبیل ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ شﻬﺮستﺎن
شﻮﺟ ﺒست .بنﺎﻎ معبﺪ که شبیه به بﺮجﯽ پلکﺎنﯽ ﺒست زیگﻮﺜﺒت نﺎمیﺪه شﺪه ﺒست .سﺎختمﺎن آجﺮﻎ
بنﺎ چﻬﺎﺜگﻮشه ﺚﺜ ﺒصل پنج طبقه بﻮﺚه ﺒمﺎ ﺒکنﻮن فقط سه طبقه ﺒز آن بﺎقﯽ مﺎنﺪه ﺒست .بلنﺪﻎ بنﺎ بین
ﻓﻖ ﺦﺦ ۴۹متﺮ تخمین زﺚه شﺪه ﺒست )تصﻮیﺮ ﻓ(.

ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺦﺦ ﺎز ﺎزی
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ﺎی

ﺎری

ﺪ ﭼ ﺎزﻧ

ﺚﺜ سﺎختمﺎن زیگﻮﺜﺒت ،مجمﻮعه ﺒﻎ ﺒز قﻮﺞ ﺎ ،پله ﺎ ،ﺜﺒ ﺮو ﺎ ،ﺒتﺎﺨ ﺎ و مقبﺮه و آبﺮو ﺎ
ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ .ﺒتﺎﺨ ﺎﻎ بﺪون پله به عنﻮﺒن مقبﺮه و ﺒتﺎﺨ ﺎﻎ پله ﺚﺒﺜ به عنﻮﺒن محل ﺪﺒیﺎ مﻮﺜﺚ
ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽ گﺮفت و ﺒین نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ زیگﻮﺜﺒت مﺎننﺪ ﺒ ﺮﺒم مصﺮ بﺎستﺎن به منﺰله آﺜﺒمگﺎه م
بﻮﺚه ﺒست.
به طﻮﺜ کلﯽ معمﺎﺜﻎ ﺒین بنﺎﻎ عظیم که ﺚﺜ شمﺎﺜ بﺰﺜگتﺮین زیگﻮﺜﺒت ﺎﻎ جﻬﺎن ﺒست ،بﻬتﺮین
نمﻮنه نﺮ معمﺎﺜﻎ بﺮ ﺒسﺎﺞ طﺎﺨ قﻮسﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺚنیﺎﻎ بﺎستﺎن نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ .طﺮز سﺎخت ﺒین معبﺪ بﺎ
ﺚیگﺮ معﺎبﺪ میﺎن ﺜوﺚﺒن (بین ﺒلنﻬﺮین) تفﺎوت کلﯽ ﺚﺒﺜﺚ و آن سﺎخت طبقﺎت ﺒست که ﺮ کﺪﺒم به صﻮﺜت
مستقل ﺒز زمین تﺎ بﺎا سﺎخته شﺪه ﺒست .ﺚﺜ حیﺎﺢ معبﺪ و ﺚﺜ بﺮﺒبﺮ یکﯽ ﺒز وﺜوﺚﻎ ﺎ ،بنﺎﻎ ستﻮن
مﺎننﺪ آجﺮﻎ ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ که ﺒحتمﺎا ً مﺮﺒسم قﺮبﺎنﯽ ﺚﺜ آنجﺎ ﺒنجﺎم شﺪه ﺒست .بﺮ ﺚیﻮﺒﺜه معبﺪ تعﺪﺒﺚ
زیﺎﺚﻎ آجﺮ ﺎﻎ لعﺎبﺪﺒﺜ ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ که بﺮ آنﻬﺎ کتیبه ﺎیﯽ به خط میخﯽ ﺒیامﯽ مﻮجﻮﺚ ﺒست که بیشتﺮین
ﺒطاعﺎت ﺚﺜبﺎﺜه سﺎختمﺎن آن ﺒز مین کتیبه ﺎ بﺪست آمﺪه ﺒست .مﺰمﺎن بﺎ تمﺪن ﺒیام ﺚﺜ شﻮﺟ شﻬﺮ
سﻮخته ﺚﺜ کنﺎﺜ کﻬن تﺮین ﺚلتﺎﻎ ﺜوﺚ یﺮمنﺪ ،ﺚﺜ ﺒستﺎن سیستﺎن و بلﻮچستﺎن وﺒقع شﺪه ﺒست و ﺒز
مﻬم تﺮین مﺮﺒکﺰ ﺚوﺜﺒن مفﺮغ ﺚﺜ شﺮﺨ ﺒیﺮﺒن به شمﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ.ﺚﺜ کﻬن تﺮین ایه ﺎﻎ آن یک گل نبشته
ﺒیامﯽ پیﺪﺒ شﺪه ﺒست .قﺪمت ﺒین گل نبشته به ۰۰ﻓﻔ ﺨ.م مﯽ ﺜسﺪ.
مﻬم تﺮین آثﺎﺜ معمﺎﺜﻎ بﺪست آمﺪه ﺒز شﻬﺮ سﻮخته خﺎنه ﺎﻎ پلکﺎنﯽ و بنﺎﻎ شﻬﺮسﻮخته ﺒست.
خﺎنه ﺎﻎ پلکﺎنﯽ نه تنﻬﺎ ﺒز نظﺮ معمﺎﺜﻎ بلکه ﺒز نظﺮ ﺒشیﺎﻎ بﺪست آمﺪه ﻒ نیﺰ یکﯽ ﺒز ﺚوﺜه ﺎﻎ ﺚﺜخشﺎن
شﻬﺮ سﻮخته به شمﺎﺜ مﯽ ﺜونﺪ و مصﺎلح ﺒصلﯽ بنﺎ ﺎ ﺒز خشت خﺎم ﺒست.
بﺮخﯽ ﺒز بﺎستﺎن شنﺎسﺎن چنﺪ پﺎیه ﺚﺜ «تپه ملیﺎن» ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ فﺎﺜﺞ پیﺪﺒ کﺮﺚه ﺒنﺪ و عقیﺪه ﺚﺒﺜنﺪ
که سﺎبقه کﺎﺜبﺮﺚ ستﻮن ﺒز شش ﺰﺒﺜ سﺎل پیش ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن شنﺎخته شﺪه ﺒست .مﻬم تﺮین بنﺎیﯽ
که تﺎکنﻮن ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن بﺎ تﺎاﺜ ﺎﻎ بﺰﺜگ و ستﻮن ﺚﺒﺜ شنﺎخته شﺪه« ،ﺚﻊ حسنلﻮ» وﺒقع ﺚﺜ جنﻮب ﺚﺜیﺎچه
ﺒﺜومیه ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ شﻬﺮ نقﺪه ﺒست .بﺎ تﻮجه به ﺒ میت بنﺎﻎ معبﺪ ﺒیامﯽ ﺚﺜ ﺰﺒﺜه ﺚوم پیش ﺒز میاﺚ،
ﺚﻊ حسنلﻮ بنﺎیﯽ ﺒستﻮﺒﺜ بﻮﺚه که بﺎ تﺎاﺜ ﺎ ،ﺒتﺎﺨ ﺎ ،ﺚ لیﺰ ﺎ ،حیﺎﺢ ،ستﻮن و جﺮز ﺎ مگﯽ بﺮﺒسﺎﺞ
ﺒصﻮل معمﺎﺜﻎ بﺎ سنگ ،گچ ،آجﺮ و خشت ﺚﺜ سﺪه نﻬم پیش ﺒز میاﺚ بنﺎ شﺪه و ﺚﺜ شمﺎﺜ پیشﺮفته تﺮین
معمﺎﺜﻎ ﺎﻎ آن ﺜوزگﺎﺜ محسﻮب مﯽ گﺮﺚﺚ.
مﺎﺚ ﺎ بﺎ شیﻮه سﺎختمﺎن سﺎزﻎ ﺎﻎ عظیم آشنﺎ بﻮﺚنﺪ و ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜﺒن بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ستﻮن آثﺎﺜﻎ ﺜﺒ
پﺪیﺪ آوﺜﺚنﺪ .ﺒز ﺚیگﺮ نمﻮنه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ ﺚوﺜه مﺎﺚ سﺎخت گﻮﺜ ﺚخمه ﺎست .که به آنﻬﺎ کﻬنﺪﻊ یﺎ ﺚﻊ قﺪیمﯽ
گفته مﯽشﺪ .ﺚخمه ﺎﻎ سنگﯽ ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺒیﻮﺒن طﺎﺨﺚﺒﺜ و ستﻮن ﺎیﯽ ﺒست که ﺚﺜ ﺚ ﺎنه ﺚخمه ﺚیﺪه مﯽشﻮﺚ.
بﺎ آنکه ﺒز معمﺎﺜﻎ چﻮبﯽ آن زمﺎن ﺒثﺮﻎ به جﺎﻎ نمﺎنﺪه ﺒست ،ﺒمﺎ به نظﺮ مﯽﺜسﺪ مه ﺜیﺰه کﺎﺜﻎ ﺎﻎ سﺎختمﺎنﯽ
ﺒز ﺒلﻮﺒﺜ ﺎﻎ چﻮبﯽ تﺮﺒشیﺪه شﺪه به کﺎﺜ ﺜفته و به ﺚقت ﺚﺜ ﺒین ﺚخمه ﺎ ،بﺎ تﺮﺒﺟ سنگ نمﺎیش ﺚﺒﺚه
ﺺﺦﺦ وجﻮﺚ ﺒشیﺎﻎ سفﺎلﯽ و لﻮﺒزم زنﺪگﯽ ﺚﺜ گﻮﺜستﺎن شﻬﺮ سﻮخته بیﺎنگﺮ ﺒعتقﺎﺚ آنﻬﺎ به جﻬﺎن پس ﺒز مﺮگ ﺒست .ﺒنجﺎم کﺎﺜ ﺎﻎ تﻮلیﺪﻎ

صنعتﯽ مﺎننﺪ سنگتﺮﺒشﯽ ،بﺎفنﺪگﯽ ،سفﺎلگﺮﻎ ،حصیﺮبﺎفﯽ و بﺎزﺜگﺎنﯽ ﺚﺜ شﻬﺮ سﻮخته ﺜﺒیج بﻮﺚهﺒست.

ﺚﺜ کﺎوﺟ ﺎﻎ شﻬﺮ سﻮخته یک جمجمه ﺒنسﺎن بهﺚست آمﺪه ﺒست که بنﺎ بﺮ نظﺮ کﺎﺜشنﺎسﺎن ﺚﺜ آن نﻮعﯽ آثﺎﺜ عمل جﺮﺒحﯽ به چشم

مﯽخﻮﺜﺚ و ﺒز نظﺮ مطﺎلعه پیشینه علم پﺰشکﯽ و نحﻮه حضﻮﺜ آن ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن و جﻬﺎن ﺒ میت بسیﺎﺜ ﺚﺒﺜﺚ.

ﺼﺻ

تصویر3ــ آرامگاه دخمه ای دکان داود ــ سر پل ذ اب
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تصویر٤ــ قلعه نوشی جان ــ مایر ــ استان مدان
ــ دوره ماد

تصویر٥ــ سرستون سنگی عقاب دار از تخت جمشید

ــ سنگ آ ک ــ دوره خامنشی

شﺪه ﺒست .ﺚﺜ بیشتﺮ ﺒین ﺚخمه ﺎ عاوه بﺮ حجﺎﺜﻎ آنﻬﺎ ﺚﺜ کﻮه نقش بﺮجسته ﺎیﯽ م ﺒز صحنه ﺎﻎ
نیﺎیش ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ .مﻬم تﺮین ﺒین آثﺎﺜ عبﺎﺜتنﺪ ﺒز :ﺚخمه «ﺚآو ﺚختﺮ» ﺚﺜ ممسنﯽ فﺎﺜﺞ  ،ﺚخمه
«فقﺮگﺎه یﺎ فخﺮیگﺎه» نﺰﺚیک مﻬﺎبﺎﺚ ،ﺚخمه «فﺮ ﺎﺚ و شیﺮین» ﺚﺜ صحنه کﺮمﺎنشﺎه ،ﺚخمه «ﺒسحﺎﺨ ونﺪ» و
«سکﺎونﺪ» ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ ﺮسین کﺮمﺎنشﺎه ،ﺚخمه «قیﺰ قﺎپﺎن» ﺚﺜ کﺮﺚستﺎن عﺮﺒﺨ و مچنین ﺚخمه «ﺚکﺎن
ﺚﺒووﺚ» ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ سﺮ پل ﺛ ﺎب ﺒستﺎن کﺮمﺎنشﺎه (تصﻮیﺮﻔ).
ﺚﺜ ﺒستﺎن مﺪﺒن و ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ شﻬﺮستﺎن مایﺮ بﺎ حفﺎﺜﻎ ﺎﻎ ﺒنجﺎم شﺪه ﺚﺜ تپه «نﻮشﯽ جﺎن»
نمﻮنه ﺒﻎ ﺒز معمﺎﺜﻎ جﺎلب ﺚوﺜﺒن مﺎﺚ که به کﻬنﺪﻊ شﻬﺮت ﺚﺒﺜنﺪ کشف شﺪ که آثﺎﺜ سﺎختمﺎنﯽ ﺒین
تپه شﺎمل آتشگﺎه ،تﺎاﺜ ستﻮنﺚﺒﺜ ،معبﺪ مﺮکﺰﻎ ،ﺒتﺎﺨ ﺎ و ﺒنبﺎﺜ ﺎ ،تﻮنل و حصﺎﺜ ﺚﻊ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ
(تصﻮیﺮ.)٤
مﻬم تﺮین شﺎخص شﻬﺮسﺎزﻎ ﺚوﺜﺒن مﺎﺚ شﻬﺮ گمتﺎنه ﺚﺜ ﺚﺒمنه کﻮه ﺒلﻮنﺪ (و ﺚﺜ ﺚﺒخل شﻬﺮ
مﺪﺒن) ﺒست که تﺎ زمﺎن ﺒشکﺎنیﺎن م به عنﻮﺒن پﺎیتخت تﺎبستﺎنﯽ به کﺎﺜ مﯽ ﺜفته ﺒست.
آثﺎﺜ معمﺎﺜﻎ مکشﻮفه ﺚﺜ کﺎوﺟ ﺎﻎ بﺎستﺎن شنﺎسﯽ ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ محﻮطه گمتﺎنه شﺎمل بﺮﺗ
و حصﺎﺜ و بنﺎ ﺎﻎ عظیم خشتﯽ مﯽ شﻮﺚ و خبﺮ ﺒز یک شﻬﺮ یﺎ ﺚﻊ بﺎستﺎنﯽ مﯽﺚ ﺪ .شﻬﺮ ﺚﺒﺜﺒﻎ
حصﺎﺜ خشتﯽ ﺒست که بﺦﺪنه خﺎﺜجﯽ آن بﺎ گچ ﺒنﺦﺪوﺚ شﺪه ﺒست .شﻬﺮ بﺎستﺎنﯽ مکشﻮفه ﺒز لﺦحﺎﺣ
معمﺎﺜﻎ و نیﺰ ﺒز لحﺎﺣ تﺄسیسﺎت ﺚفﺎعﯽ و حفﺎظتﯽ ،ﺚﺒﺜﺒﻎ ویﮋگﯽ ﺎیﯽ ﺒست که ﺚﺜ نﻮﺤ خﻮﺚ
کم نظیﺮ ﺒست.
نﻮز بﺮﺒﻎ ﺒین معمﺎﺜﻎ مکشﻮفه تﺎﺜیخ قطعﯽ مشخص نشﺪه ﺒست ،ﺒمﺎ ﺒشیﺎﻎ بﺪست آمﺪه
گﻮیﺎﻎ ﺒین ﺒست که ﺒین شﻬﺮ بﺎستﺎنﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ و قﺮون بعﺪ ﺒز ﺒسام م مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه بﻮﺚه
ﺒست .ﺒز ﺚیگﺮ آثﺎﺜ مﯽ تﻮﺒن بغستﺎنه یﺎ بیستﻮن ،کنگﺎوﺜ،ﺒسپﺪﺒنه یﺎ ﺒصفﻬﺎن ﺜﺒ نﺎم بﺮﺚ.
کﺎﺜ ﺒصلﯽ مﺎﺚ ﺎ کشﺎوﺜزﻎ و گله ﺚﺒﺜﻎ بﻮﺚه و گﺮو ﯽ نیﺰ ﺚﺜ فلﺰکﺎﺜﻎ و زﺜگﺮﻎ مﻬﺎﺜت ﺚﺒشتنﺪ.
ﺒز بقﺎیﺎﻎ آثﺎﺜ معمﺎﺜﻎ مﺎﺚ ﺎ ﺚو نقطه ﺚﺜ غﺮب ﺒیﺮﺒن مشخص گﺮﺚیﺪه ﺒست .یکﯽ بﺮ ﺜوﻎ تپه بﺰﺜگﯽ
به نﺎم «گﻮﺚین» نﺰﺚیک کنگﺎوﺜ ﺚﺜ کﺮمﺎنشﺎه و ﺚیگﺮﻎ ﺚﺜ تپه «نﻮشﯽ جﺎن» ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ مﺪﺒن ﺒست.
آثﺎﺜ جﺎلب ﺚیگﺮﻎ ﺒز ﺒین ﺚوﺜه ﺚﺜ تپه «گیﺎن نﻬﺎونﺪ» و بخشﯽ ﺒز گﻮﺜستﺎن تپه سیلکﻒ کﺎشﺎن و گنجینه
زیﻮیه مﻮجﻮﺚ ﺒست.
عﺎلﯽ تﺮین نمﻮنه ﺚﺜ تﺎﺜیخ نﺮ ﺒین سﺮزمین ،ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن بﺎستﺎنﯽ که به عنﻮﺒن معمﺎﺜﻎ شگفتآوﺜ
خﻮﺒنﺪه مﯽشﻮﺚ تﻮسط نﺮمنﺪﺒن ﺚوﺜﺒن خﺎمنشﯽ ﺒیجﺎﺚ شﺪ که ﺚﺜ مﺮﺒکﺰ حکﻮمت و پﺎیتخت ﺎ مﺎننﺪ
پﺎسﺎﺜگﺎﺚ ،شﻮﺟ ،مﺪﺒن ،و تخت جمشیﺪ کﺎخ ﺎﻎ بﺰﺜگ و زیبﺎیﯽ بنﺎ کﺮﺚه ﺒنﺪ .ﺒین آثﺎﺜ مچنﺎن پس
ﺒز گﺬشت ﻖﻓ قﺮن نﻮز بقﺎیﺎﻎ آنﻬﺎ محکم و ﺒستﻮﺒﺜ بﺮ جﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒست .ستﻮن ﺎ و سﺮ ستﻮن ﺎﻎ
بﺎقﯽ مﺎنﺪه نمﻮنه آشکﺎﺜﻎ ﺒز نﺮ معمﺎﺜﻎ و حجﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه بﻮﺚه ﺒست .سﺮ ستﻮن ﺎ غﺎلبﺎً به
شکل مجسمه شیﺮ ،ﺒسب ،گﺎو ،عقﺎب و جﺎنﻮﺜﺒن تﺮکیبﯽﻓ ﺒست( .تصﻮیﺮ  )٥شیﺎﺜ ﺎﻎ ستﻮن ﺎ،
بلنﺪﻎ و زیبﺎیﯽ چشمگیﺮﻎ به آنﻬﺎ مﯽ بخشنﺪ .مﻬمتﺮین آثﺎﺜ ﺒین ﺚوﺜﺒن شﺎمل :کﺎخ ﺎ ،آﺜﺒمگﺎه ﺎ و
ﺻﺦﺦ جﺎنﻮﺜﺒن تﺮکیبﯽ ﺜﺒ گﺮیفین مﯽ نﺎمنﺪ و تﺮکیب ﺒنسﺎن بﺎ حیﻮﺒنﺎت ﺜﺒ ﺒسفنکس مﯽگﻮینﺪ.
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آتشکﺪه ﺎست (تصﻮیﺮ ﺿ).
مجمﻮعه کﺎخ ﺎﻎ پﺎسﺎﺜگﺎﺚ به سﺎل ۰ﻖﻖ پیش ﺒز میاﺚ به ﺚستﻮﺜ کﻮﺜوﺟ کبیﺮ ﺒحﺪﺒﺖ شﺪ
و ﺮ یک بﺎ ﺒبعﺎﺚﻎ وسیع ،بﺮ سکﻮیﯽ سنگﯽ بنﺎ شﺪه ﺒنﺪ .کﺎخ شﺮقﯽ که به نﺎم «ﺚﺜوﺒزه پﺎسﺎﺜگﺎﺚ» نیﺰ
نﺎمیﺪه مﯽ شﻮﺚ ،ﺚﺒﺜﺒﻎ تﺎاﺜ مﺮکﺰﻎ و شت ستﻮن مﺮتفع ﺚﺜ ﺚو ﺜﺚیف مﯽ بﺎشﺪ که سقف چﻮبﯽ آن ﺜﺒ
مجمﻮعه
نگﺎه ﺚﺒشته ﺒست .ﺒز ﺒین کﺎخ ،تنﻬﺎ یک جﺮز یﺎ پﺎیه سنگﯽ بﺎقﯽ مﺎنﺪه ﺒست .نمﻮنه شﺎخص
ﻇ
پﺎسﺎﺜگﺎﺚ آﺜﺒمگﺎه کﻮﺜوﺟ ﺒست (تصﻮیﺮ ﻀ).
ﺚﺜ زمﺎنﯽ که پﺎسﺎﺜگﺎﺚ نخستین پﺎیتخت خﺎمنشیﺎن مچنﺎن آبﺎﺚ بﻮﺚ ،ﺚﺒﺜیﻮﺟ خﺎمنشﯽ
تصمیم گﺮفت شﻮﺟ ﺜﺒ پﺎیتخت خﻮﺚ قﺮﺒﺜ ﺚ ﺪ و ﺚﺜ آنجﺎ ﺚست به کﺎﺜ سﺎخت کﺎخ شﺎ ﯽ شﺪ .بﺎ
تﻮجه به ﺒقلیم ﺒین منطقه ،بیشتﺮ مصﺎلح سﺎختمﺎنﯽ آن ﺒز خشت و آجﺮ تﻬیه شﺪه ﺒست .بنﺎبﺮ لﻮحه ﺒﻎ
ﺒز گفته ﺎﻎ خﻮﺚ ﺚﺒﺜیﻮﺟ که ﺚﺜ شﻮﺟ کشف شﺪه ،ﺚﺜ بنﺎﻎ کﺎخ ﺒو نﺮمنﺪﺒن بﺎبلﯽ ،مﺎﺚﻎ ،لیﺪﻎ ،و
مصﺮﻎ خﺪمت مﯽکﺮﺚه ﺒنﺪ و مصﺎلح سﺎختمﺎن ﺒز فﻮﺒصل ﺚوﺜﺚست به شﻮﺟ آوﺜﺚه شﺪه ﺒست.
مجمﻮعه کﺎخ ﺎﻎ ُص ﺷفه تخت جمشیﺪ ﺚﺜ زمﺎن ﺚﺒﺜیﻮﺟ خﺎمنشﯽ ﺚﺜ مجﺎوﺜ و ﺚﺒمنه کﻮه
ﺜحمت ﺚﺜ منطقه فﺎﺜﺞ بنﺎ نﻬﺎﺚه شﺪ .ﺚﺜ تکمیل ﺒین بنﺎﻎ عظیم بیشتﺮ شﺎ ﺎن خﺎمنشﯽ پس ﺒز
ﺚﺒﺜیﻮﺟ به گﻮنه ﺒﻎ ﺚخﺎلت ﺚﺒشته ﺒنﺪ .ﺚﺜ کﺎوﺟ ﺎ و خﺎﻌ بﺮﺚﺒﺜﻎ تخت جمشیﺪ بقﺎیﺎﻎ چنﺪین کﺎخ
ﺚﺜ ﺒین صفه عظیم به ﺚست آمﺪ« :کﺎخ آپﺎﺚﺒنﺎ» یﺎ کﺎخ بﺎﺜ عﺎم که مخصﻮﺠ پﺬیﺮﺒیﯽ مﻬمﺎنﺎن بﻮﺚه
ﺒست .لﻮﺘ ﺎﻎ طا و نقﺮه (تصﻮیﺮ شمﺎﺜه  ۸ﺚﺜ فصل میﺮﺒﺖ مکتﻮب) مکشﻮﺧ ﺚﺜ گﻮشه ﺎﻎ تﺎاﺜ
ﺒین کﺎخ ،نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ که سﺎزنﺪه آن ﺚﺒﺜیﻮﺟ ﺒول ﺒست« .کﺎخ صﺪ ستﻮن» که به شکل مﺮبع و ﺚﺒﺜﺒﻎ
صﺪ ستﻮن بﻮﺚه ﺒست« .کﺎخ سه ﺚﺜوﺒزه» یﺎ ﺒتﺎﺨ شﻮﺜﺒ که سه ﺚﺜگﺎه بﺰﺜگ ﺚﺒشت و ﺒکنﻮن ﺚﺜ وسط
صفه تخت جمشیﺪ جﺎﻎ ﺚﺒﺜﺚ« .کﺎخ تچﺮ» یﺎ کﺎخ زمستﺎنﯽ ﺚﺒﺜیﻮﺟ ،ﺒز زیبﺎتﺮین و محکم تﺮین کﺎخ ﺎﻎ
تخت جمشیﺪ ﺒست که بﺮ خاﺧ ﺚیگﺮ سﺎختمﺎن ﺎﻎ تخت جمشیﺪ ﺜو به جنﻮب ﺒست (تصﻮیﺮ .)٨
«کﺎخ ﺪیش» یﺎ کﺎخ خشﺎیﺎﺜشﺎه ،ﺚﺒﺜﺒﻎ یک تﺎاﺜ مﺮکﺰﻎ مﺮبع بﺎ ﻗﻔ ستﻮن و یک ﺒیﻮﺒن
ستﻮن ﺚﺒﺜ بﺎ ﺚو ﺜﺚیف شش ستﻮنﯽ ﺚﺜ مقﺎبل آن قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺜﺚ .ﺒز آنجﺎ که سﺎقه ستﻮن ﺎ ﺒز چﻮب بﻮﺚه ،ﺒز
میﺎن ﺜفته و فقط ته ستﻮن ﺎ بﺎقﯽ مﺎنﺪه ﺒست.
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ﺗﺼﻮ ﺮ٩ﺦﺦ ورودی ﮐﺎخ دﺒر ﻮﺟ ﺦﺦ ﺗ

دوره

ﺎ ﺸﯽ

ﺸ ﺪ ﺦﺦ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٠ﺦﺦ ورودی دروﺒزه ﺸﺎ ﺎر ﺎه )دروﺒزه
ﻠ ( ﺦﺦ ﺗ

ﺸ ﺪ ﺦﺦ دوره

عاوه بﺮ آن ﺚﺜ ُص ﺷفه تخت جمشیﺪ کﺎخ خﺰﺒنه و مجمﻮعه سﺎختمﺎن ﺎﻎ ﺚیگﺮﻎ بﺎ نﺎم ﺎﻎ
سﺮبﺎزخﺎنه ،سﺎخلﻮ )پﺎﺚگﺎن( و تعﺪﺒﺚ بسیﺎﺜﻎ ﺒتﺎﺨ ﺚﺜ کنﺎﺜ م قﺮﺒﺜ گﺮفته که ﺒحتمﺎا ً بﺮﺒﻎ محﺎفظﺎن و
نگﻬﺪﺒﺜﻎ ﺒشیﺎﺌ بﻮﺚه ﺒست .بﺮﺒﻎ ﺜفتن بﺮ ﺜوﻎ تختگﺎه یﺎ صفه تخت جمشیﺪ بﺎیﺪ ﺒز پله ﺎﻎ بسیﺎﺜﻎ
بﺎا ﺜفت که بﺎ تﻮجه به پﻬنﺎﻎ عﺮی آن ﺜفت و آمﺪ بسیﺎﺜ آسﺎن صﻮﺜت مﯽ گیﺮﺚ )تصﻮیﺮ ﻂ و ٠ﺺ(.
یکﯽ ﺒز زیبﺎئﯽ ﺎﻎ تخت جمشیﺪ ،نقش بﺮجسته ﺎﻎ آن ﺒست .ﺒین پﺎیتخت تشﺮیفﺎتﯽ جﺎیگﺎه
ﺚیﺪﺒﺜ ﺎﻎ ﺜسمﯽ و محل بﺮگﺰﺒﺜﻎ جشن نﻮﺜوزگﺎن بﻮﺚه ﺒست.
ﺒشکﺎنیﺎن ﺒوﺒیل ﺒز شیﻮه ﺎﻎ نﺮ یﻮنﺎنﯽ پیﺮوﻎ کﺮﺚنﺪ ،ﺒمﺎ پس ﺒز مﺪتﯽ به نﺮ و معمﺎﺜﻎ ،به ویﮋه
به معمﺎﺜﻎ سنتﯽ و ملﯽ ﺒیﺮﺒن تمﺎیل نشﺎن ﺚﺒﺚنﺪ .ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه ،معمﺎﺜﻎ بنﺎﻎ ﺒصلﯽ خﻮﺚ ﺜﺒ ،ﺒز آﺚﺒب
و ﺒصﻮل ﺚوﺜه چﺎﺚﺜنشینﯽ پﺎﺜتﯽ ﺚﺜ بﺮپﺎیﯽ ﺒﺜﺚوگﺎه ﺎ گﺮفت .حیﺎﺢ ﺎﻎ چﻬﺎﺜگﻮﺟ مﺮکﺰﻎ بﺎ ﺒیﻮﺒن
ﺎﻎ چﻬﺎﺜ سﻮﻎ آن ،به عنﻮﺒن مظﻬﺮﻎ ﺒز معمﺎﺜﻎ پﺎﺜتیﺎن به بین ﺒلنﻬﺮین بﺮﺚه شﺪ که نﻮﺤ ﺚگﺮگﻮن شﺪه
آن ﺜﺒ ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ﺒسامﯽ به ویﮋه ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن سلجﻮقیﺎن به خﻮبﯽ مﯽ تﻮﺒن ﺚیﺪ.
پس ﺒز شکﻮفﺎیﯽ ﺚولت ﺒشکﺎنﯽ ،به نمﺎﻎ سﺎختمﺎن تﻮجه بیشتﺮﻎ شﺪ و سعﯽ مﯽ شﺪ تﺎ آثﺎﺜ نﺮﻎ
ﺜﺒ بﺮ ﺚیﻮﺒﺜ ﺎ ،ﺚﺜ معﺮض ﺚیﺪ متمﺮکﺰ کننﺪ .نقﺎشﯽ ﺚیﻮﺒﺜﻎ تﻮسعه یﺎفت و تﺰئینﺎت ﺚیﻮﺒﺜ ﺎ آمیخته ﺒﻎ
شﺪ ﺒز نقﺎشﯽ و گچبﺮﻎ ،که نمﻮنه بسیﺎﺜ زیبﺎﻎ آن ﺚﺜ معبﺪ »کﻮه خﻮﺒجه« ﺚﺜ وسط ﺚﺜیﺎچه ﺎمﻮن ﺚﺜ
سیستﺎن بﺪست آمﺪه ﺒست )تصﻮیﺮ ﺺﻒ(» .کﻮه خﻮﺒجه« نگﺎم بﺎا آمﺪن آب ﺚﺜیﺎچه ﺎمﻮن به صﻮﺜت
یک جﺰیﺮه خﻮﺚنمﺎیﯽ مﯽ کنﺪ .مﻮقعیت منﺎسب کﻮه مﻮجب شﺪ که ﺚﺜ گﺬشته ﺚوﺜ ﺒز آن به عنﻮﺒن مﺄمن
و محل ﺒستقﺮﺒﺜ ﺒستفﺎﺚه کننﺪ و آثﺎﺜ معمﺎﺜﻎ خشتﯽ ﺚﺜ آن شکل گیﺮﺚ )تصﻮیﺮ ﺻﻒ( .یﺎﺚمﺎن خشتﯽ و
محﻮطه کﻮه خﻮﺒجه زﺒبل ﺒز مﻬم تﺮین آثﺎﺜ نﺮﻎ و معمﺎﺜﻎ پﺎﺜتﯽ ﺒست که نقطه ﺒتصﺎل شﻬﺮنشینﯽ و
ﺒستقﺮﺒﺜ فﺮ نگﯽ بین فات ﺒیﺮﺒن و شﺮﺨ و جنﻮب شﺮقﯽ ﺚﺜ آن ﺚوﺜﺒن به شمﺎﺜ مﯽ آیﺪ و به شکل ﺚﺒیﺮه
سﺎخته شﺪه ﺒست که ﺒلگﻮﻎ شﻬﺮسﺎزﻎ پﺎﺜتﯽ بهشمﺎﺜ مﯽﺜوﺚ.
»محﻮطه تﺎﺜیخﯽ نسﺎ«که ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ عشق آبﺎﺚ پﺎیتخت جمﻬﻮﺜﻎ تﺮکمنستﺎن وﺒقع شﺪه ﺒست
یکﯽ ﺚیگﺮ ﺒز محﻮطه ﺎﻎ نﺮ و تمﺪن پﺎﺜتیﺎن ﺒست.

ﺎ ﺸﯽ
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ﺒز ویﮋگﯽ ﺎﻎ نﺮ و و معمﺎﺜﻎ ﺒین ﺚوﺜه ﺒنتقﺎل بﺮخﯽ ﺒز عنﺎصﺮ آن به ﺚوﺜه بیﺰﺒنس و سﺎسﺎنﯽ
مﯽبﺎشﺪ .شﺎیﺪ تﺎﺜیخ معمﺎﺜﻎ »طﺎﺨ ﺚﺒﺜ« که ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن بسیﺎﺜ معﺮوﺧ ﺒست ،ﺒز ﺚوﺜه ﺒشکﺎنیﺎن آغﺎز شﺪه
و ﺚﺜ ﺚوﺜه سﺎسﺎنیﺎن تکﺎمل یﺎفته ﺒست.
بنﺎﻎ طﺎﺨ گﺮﺒ ﻒوﺒقع ﺚﺜ ﺚﺒمنﮥ کﻮه پﺎطﺎﺨ ﺚﺜ کنﺎﺜ ﺜﺒه کﺮمﺎنشﺎه به سﺮپل ﺛ ﺎب تﺮکیب طﺎﺨ
گﻬﻮﺒﺜه ﺒﻎ و پیشﺮفت فنﻮن سﺎختمﺎنﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ.
معبﺪ آنﺎ یتﺎ )ﺒلﻬه آب ﺎ( ﺚﺜ کنگﺎوﺜ که بﺮ سﺮ جﺎﺚه مﺪﺒن و کﺮمﺎنشﺎه وﺒقع شﺪه ،ﺚﺜ زمﺎن
خﺎمنشﯽ ،بﺮﺒﻎ ﺒنجﺎم مﺮﺒسم نیﺎیش بنیﺎﺚ نﻬﺎﺚ شﺪه بﻮﺚ که ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒشکﺎنیﺎن بﺮ پﯽ و شﺎلﻮﺚه ﺎﻎ
صفه و بﺎ به کﺎﺜگیﺮﻎ سنگ و حجﺎﺜﻎ ﺎﻎ پﺎﻌ تﺮﺒﺟ و ﺒحیﺎﻎ سنت ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ و حجﺎﺜﻎ ﺚوﺜه
خﺎمنشﯽ ،پﺮستشگﺎه بﺮ آن ﺒستقﺮﺒﺜ یﺎفت ،که ﺒز جمله شﺎ کﺎﺜ ﺎﻎ نﺮ معمﺎﺜﻎ پﺎﺜتیﺎن به شمﺎﺜ
مﯽ ﺜوﺚ )تصﻮیﺮ ﺼﻒ( .میﺎن شیﻮه معمﺎﺜﻎ پﺎﺜتﯽ و سﺎسﺎنﯽ ﺚﺜ بنیﺎﺚ سﺎختمﺎن ﺎ چنﺎن مبستگﯽ و
نﺰﺚیکﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که ﺒنتسﺎب پﺎﺜه ﺒﻎ ﺒز آثﺎﺜ به ﺒین ﺚو ﺚوﺜه ﺜﺒ ،ﺚچﺎﺜ تﺮﺚیﺪ مﯽ کنﺪ .بﺮﺒﻎ نمﻮنه ،ﺚﺜ
ﺒنتسﺎب کﺎخ مﺪﺒئن ﺚﺜ تیسفﻮن به یکﯽ ﺒز ﺒین ﺚو ﺚوﺜه ،نﻮز ﺒظﻬﺎﺜنظﺮ قطعﯽ نشﺪه ﺒست .صﺮﺧ نظﺮ ﺒز
جﻬﺎت تﺎﺜیخﯽ ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ سﺎسﺎنﯽ ،چنﺎن عﻮﺒمل معمﺎﺜﻎ ﺒشکﺎنﯽ بﯽ کم و کﺎست پیمﻮﺚه شﺪه که گﻮیﯽ
بﺎ تغییﺮ شﺎ ﺎن یچ ﺚگﺮگﻮنﯽ ﺚﺜ طﺮیقه سﺎختن بنﺎ ﺎ پیش نیﺎمﺪه ﺒست.

ﺗﺼﻮ ﺮﺼ١ﺦﺦ
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ﺎﻧﯽ

بﺎ ﺒین حﺎل نﺮ سﺎسﺎنﯽ بﺎ جﻬﺎن بینﯽ مﺬ بﯽ مﺮﺒه ﺒست  .آنﻬﺎ مﺬ ب زﺜﺚشت ﺜﺒ ﺜسمیت
بخشیﺪنﺪ و ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن حکﻮمتشﺎن بنﺎ ﺎﻎ بسیﺎﺜﻎ پﺪیﺪ آوﺜﺚنﺪ که ﺒز حیث عظمت بﺎ نﺮ ﺜوم و بیﺰﺒنس
بﺮﺒبﺮﻎ کﺮﺚ و گﺎه بﺮ آن بﺮتﺮﻎ ﺚﺒشت.
بﻬتﺮین شیﻮه طﺎﺨ زﺚن بﺮ بنﺎ ﺎﻎ مﺮبع شکل ،ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ و حتﯽ معمﺎﺜﻎ غﺮبﯽ ،متعلق
 Garraﺦﺦ ﺺ

ﻀﺻ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٤ﺦﺦ ﻏﺎر ﺰرگ ﺎﺨ ﺴ ﺎن

به سﺎسﺎنیﺎن ﺒست .معمﺎﺜﺒن آن ﺚوﺜه ﺚﺜ پﻮشﺎنﺪن فﻮﺒصل وسیع بﺎ مﻮﺒﺚ سخت تﻮفیق یﺎفته بﻮﺚنﺪ.
بعضﯽ ﺒز ﺒصﻮل معمﺎﺜﻎ سﺎسﺎنﯽ ،ﺜﺒه ﺜﺒ بﺮﺒﻎ تﺮقﯽ معمﺎﺜﻎ گﻮتیگ ﺚﺜ ﺒﺜوپﺎ بﺎز کﺮﺚ .ﺚﺜ مجمﻮعه
نﺮ معمﺎﺜﻎ ﺒین ﺚوﺜه ،یگﺎنگﯽ و پیﻮنﺪ خﺎصﯽ ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ .ﺒسﺎﺞ معمﺎﺜﻎ گنبﺪ ﺒست و ﺒیﻮﺒن ،طﺎﺨ
نمﺎ ﺎ ،ﺒتﺎﺨ ﺎ و طﺎﺨ ﺎﻎ گﻬﻮﺒﺜه ﺒﻎ ﺒغلب ﺚﺜ ﺒطﺮﺒﺧ یک یﺎ چنﺪ حیﺎﺢ قﺮﺒﺜ گﺮفته ﺒنﺪ.
تﺰیینﺎت بنﺎ ﺎﻎ سﺎسﺎنﯽ شﺎمل نﺮ ﺎﻎ گچبﺮﻎ ،مﻮزﺒئیک کﺎﺜﻎ و نقﺎشﯽ ﺚیﻮﺒﺜﻎ و حجﺎﺜﻎ
)تصﻮیﺮ ٤ﺺ و ٥ﺺ( مﯽ شﻮنﺪ.
بهطﻮﺜ کلﯽ ،معمﺎﺜﻎ عﻬﺪ سﺎسﺎنﯽ بﺮﺒسﺎﺞ معمﺎﺜﻎ سنتﯽ و بﺮﺒﻎ نﻮﺒحﯽ خشک مﺮکﺰﻎ و
شﺮقﯽ ﺒیﺮﺒن پﺪیﺪ آمﺪه بﻮﺚ .بﺪین معنﯽ که ﺚﺜ ﺒبنیه سﺎسﺎنﯽ ﺒعم ﺒز کﺎخ ﺎ و آتشکﺪه ﺎ ،پﻮشش ﺎﻎ
گنبﺪﻎ و سﺎختن ﺒیﻮﺒن ﺎﻎ ﺚﺒﺜﺒﻎ طﺎﺨ ضﺮبﯽ و چﻬﺎﺜطﺎﺨ ﺎﻎ مخصﻮﺠ آتشکﺪه متﺪﺒول و ﺒسﺎﺞ
معمﺎﺜﻎ ﺒین زمﺎن بﻮﺚه ﺒست .تعﺪﺒﺚﻎ ﺒز بنﺎ ﺎ که بقﺎیﺎﻎ آنﻬﺎ بﺮ جﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒست ،مﺎننﺪ کﺎخ فیﺮوزآبﺎﺚ،
کﺎخ سﺮوستﺎن ﺚﺜ فﺎﺜﺞ و ﺒیﻮﺒن مﺪﺒئن ﺚﺜ تیسفﻮن ،ﺒیﻮﺒن کﺮخه ﺚﺜ خﻮزستﺎن ،مچنین آتشکﺪه ﺎیﯽ
بﺎ نﺎم ﺎﻎ تپه میل بین تﻬﺮﺒن ﺦ وﺜﺒمین ،آتشکﺪه نیﺎسﺮ ﺚﺜ کﺎشﺎن ،آتشکﺪه آﺛﺜ گشنسب ﺚﺜ تخت سلیمﺎن
و چﻬﺎﺜ قﺎپﯽ ﺚﺜ قصﺮ شیﺮین و  ...تﺎ حﺪ بسیﺎﺜﻎ وضع معمﺎﺜﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺚوﺜه سﺎسﺎنیﺎن آشکﺎﺜ مﯽ کننﺪ
) تصﺎویﺮ ﺿﺺ و ﻀﺺ و ٨ﺺ(.
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ﻠ ﺎن ﺦﺦ آﺛر ﺎ ﺎن ﻏﺮ ﯽ

آتشکﺪه ﺎ بﺎ مفﻬﻮم مﺬ بﯽ بنﺎ یک پﺮستشگﺎه ﺒیﺮﺒنﯽ ستنﺪ و مﯽ تﻮﺒننﺪ به شکل ﺎﻎ کﺎما ً
متفﺎوت ﺒز چﻬﺎﺜ طﺎﺨ ﺎﻎ سﺎﺚه تﺎ آتشگﺎه ﺎیﯽ بﺎ فضﺎﻎ زیﺎﺚ ،بنﺎ شﺪه بﺎشنﺪ.
ﺒیﻮﺒن ﺜفیع سﺎسﺎنﯽ معﺮوﺧ به «ﺒیﻮﺒن خسﺮو» که ﺒز آجﺮ قﺮمﺰ و مات سﺎﺜوﺗ سﺎخته شﺪه بﻮﺚ،
نیﺰ به لحﺎﺣ تﺎﺜیخ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن حﺎئﺰ ﺒ میت ﺒست.
شﻬﺮ فیﺮوزآبﺎﺚ فﺎﺜﺞ مﺎننﺪ شﻬﺮ ﺎﻎ پﺎﺜتﯽ ﺚﺒیﺮهوﺒﺜ بﻮﺚ ﺒمﺎ شﺎپﻮﺜ ﺒول شﻬﺮ تﺎﺜیخﯽ بیشﺎپﻮﺜ یﺎ
«بهشﺎپﻮﺜ» (شﻬﺮ زیبﺎﻎ شﺎپﻮﺜ) ﺜﺒ بﺮ خاﺧ آن به شکل یک چﻬﺎﺜ ضلعﯽ سﺎخت که ﺒز یک جﻬت
محﺪوﺚ ﺒست به ﺚیﻮﺒﺜ محﻮطه و خنﺪﺨ ﺎ وﺒز طﺮﺧ ﺚیگﺮ به کﻮ ﯽ تکیه کﺮﺚه ﺒست .یک قلعه مستحکم
نظﺎمﯽ بﺎ شبکه ﺒﻎ کﺎمل ﺒز ﺚیﻮﺒﺜ ﺎ و ﺚﻊ ﺎﻎ کﻮچک ،آن ﺜﺒ حفﺎظت مﯽ کنﺪ و سﻮﻎ ﺚیگﺮ آن ﺜﺒ ﺜوﺚخﺎنه
فﺮﺒ گﺮفته ﺒست .یک محله ﻇ شﻬﺮ ،مخصﻮﺠ سﺎختمﺎن ﺎﻎ شﺎ ﯽ ﺒست .تﺎاﺜ بﺰﺜگ کﺎخ ،بﺎ قلﻮه
سنگ و سﺎﺜوﺗ سﺎخته شﺪه و بﺎ به کﺎﺜگیﺮﻎ بﻬتﺮین شیﻮه معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ بﺮ پﺎ شﺪه ﺒست .یک محیط
مﺮبع شکل مﺮکﺰﻎ پﺎیه گنبﺪ ﺒست و چﻬﺎﺜ ﺒیﻮﺒن سه ﺒتﺎقﯽ ﺒطﺮﺒﺧ آن ﺜﺒ فﺮﺒ گﺮفته ﺒست .یک تﺎاﺜ سه
ﺒیﻮﺒنﯽ که ﺚﺜ شﺮﺨ تﺎاﺜ بﺰﺜگ به حیﺎﺢ مشﺮﺧ ﺒست ،ﺒز قطعﺎت سنگ مفﺮوﺟ شﺪه و حﺎشیه ﺒﻎ ﺒز
قطعﺎت مﻮزﺒئیک ﺚﺒشته که شﺎیﺪ تقلیﺪﻎ ﺒز نقش یک قﺎلﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ متعلق به مﺎن ﺚوﺜﺒن بﺎشﺪ.
ﺚﺜ محﻮطه بیشﺎپﻮﺜ پﺮستشگﺎ ﯽ سنگﯽ ﺒست که ﺒحتمﺎا ً به «آنﺎ یتﺎ» ﺒیﺰﺚ آب و بﺎﺜوﺜﻎ که
ستﺎیش آن بﺎ ستﺎیش آتش مﺮﺒه بﻮﺚه ﺒست ،ﺒ ﺪﺒ گﺮﺚیﺪه که ﺒز جﺬﺒبیت خﺎصﯽ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ ﺒست.
سﺎختن و پﻮشﺎنیﺪن سقف تﺎاﺜ بﺰﺜگ «کﺎخ بیشﺎپﻮﺜ» ،کﺎﺜﻎ بسیﺎﺜ مشکل بﻮﺚ و ﺒز نظﺮ فنﯽ و
ﺒجﺮﺒیﯽ و تﺎﺜیخ معمﺎﺜﻎ بسیﺎﺜ مﻬم مﯽ بﺎشﺪ که چگﻮنه چنین سقفﯽ بﺎ مصﺎلح سنگ و سﺎﺜوﺗ سﺎخته
شﺪه ﺒست که ﺒمﺮوزه م کﺎﺜ مشکل و بﺰﺜگﯽ ﺒست .ﺒصﻮا ً معمﺎﺜﺒن سﺎسﺎنﯽ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز تجﺎﺜب و
معمﺎﺜﻎ پیشینیﺎن ﺚﺜ کﺎﺜ طﺎﺨ زنﯽ و گﻮشه سﺎزﻎ و فیلپﻮﺟ سﺎزﻎﻒ بﺮﺒﻎ پﻮشش گنبﺪﻎ ،نمﻮنه
ﺒﺜزنﺪه ﺒﻎ ﺜﺒ تجﺮبه کﺮﺚه و به یﺎﺚگﺎﺜ گﺬﺒشته ﺒنﺪ که به معمﺎﻎ ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ ﺒیﺮﺒن منتقل شﺪه و آنﻬﺎ ﺒین
شیﻮه ﺜﺒ به ﺒوﺗ شکﻮه و زیبﺎیﯽ نﺮﻎ و فنﯽ ﺜسﺎنیﺪه ﺒنﺪ.
نﺮ و معمﺎﺜﻎ سﺎسﺎنﯽ به سﺮزمین ﺎﻎ ﺚیگﺮ گستﺮﺟ ﺚﺒشته بهطﻮﺜﻎ که ﺒز طﺎﺨ گﻬﻮﺒﺜ ﺎﻎ پیﻮسته
سﺎسﺎنﯽ ﺚﺜ سﺪه ۰ﻒ میاﺚﻎ بﺮﺒﻎ سﺎختمﺎن «کلیسﺎﻎ سنت مﺎﺜﻎ ﺚﺒمﺮ» ﺒلﻬﺎم گﺮفته شﺪه ﺒست.
معمﺎﺜﻎ ﺚوﺜﺒن ﺒسﻼمﯽ
ﺒسام ﺚﺜ قﺮن فتم میاﺚﻎ ،پﺎیه گﺬﺒﺜ فﺮ نگ نﻮینﯽ شﺪ که بخش ﺎﻎ عمﺪه ﺒﻎ ﺒز جﻬﺎن متمﺪن
ﺜﺒ فﺮﺒ گﺮفت و چﻬﺮه بسیﺎﺜﻎ ﺒز کشﻮﺜ ﺎ ﺜﺒ ﺚگﺮگﻮن نمﻮﺚ .بﺎ وﺜوﺚ تﺪﺜیجﯽ ﺒسام به ﺒین کشﻮﺜ ﺎ،
نﮋﺒﺚ ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن ،ﺒز ﺒسپﺎنیﺎ تﺎ نﺪ ﺚﺜ سﺎختن تمﺪن تﺎزه که «تمﺪن ﺒسامﯽ» نﺎم ﺚﺒﺜﺚ ،شﺮیک شﺪنﺪ،
ﺮ چنﺪ که ﺚﺜ ﺒین میﺎن سﻬم مه ملت ﺎ یکسﺎن نیست و آنﻬﺎیﯽ که بﺎ میﺮﺒﺖ ﺎﻎ غنﯽ پیش مﯽ آمﺪنﺪ،
ﺚﺜ سﺎختن بنﺎﻎ فﺮ نگﯽ تﺎزه ﺒثﺮ بخش تﺮ بﻮﺚنﺪ.
ﺒز جمله کشﻮﺜ ﺎیﯽ که ﺚﺜ ﺒین تمﺪن سﻬم عمﺪه ﺒﻎ ﺚﺒﺜﺚ ،ﺒیﺮﺒن ﺒست .پس ﺒز ﺒینکه ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺚین
ﺒسام ﺜﺒ پﺬیﺮفتنﺪ ،یچ مﺎنعﯽ نمﯽ ﺚیﺪنﺪ ﺚﺜ مﺎن جﺎیﯽ که پﺪﺜﺒنشﺎن به عبﺎﺚت مﯽپﺮﺚﺒختنﺪ خﻮﺚ نیﺰ بﺎ
ﺺﺦﺦ سه کنج
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ﺚین جﺪیﺪ به پﺮستش بپﺮﺚﺒزنﺪ شﺎیﺪ ﺚﺜ نتیجه مین طﺮز فکﺮ بﻮﺚ که ﺚﺜ مﺎن ﺒوﺒیل ،آتشکﺪه ﺎﻎ ﺚوﺜه
سﺎسﺎنﯽ ﺜﺒ تبﺪیل به مسجﺪ کﺮﺚنﺪ« .مسجﺪ یﺰﺚ خﻮﺒست» (بین ﺒصفﻬﺎن و شیﺮﺒز) یکﯽ ﺒز ﺒین مسﺎجﺪ
ﺒست و پس ﺒز گستﺮﺟ بیشتﺮ ﺒسام ﺚﺜ ﺒین سﺮزمین ،سﺎخت مسﺎجﺪ ﺚﺜ ﺮ گﻮشه ﺒﻎ آغﺎز شﺪ.
سیﺮ تﺤﻮل معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺚوﺜﺒن ﺒسﻼمﯽ
مﻬمتﺮین بنﺎﻎ ﺒسامﯽ ﺜﺒ مسﺎجﺪ تشکیل مﯽﺚﺒﺚنﺪ ﺒز ﺒینﺜو مسﺎجﺪ ﺒولیه طﺮﺘ و نقشه بسیﺎﺜ
سﺎﺚه ﺒﻎ ﺚﺒشتنﺪ .گﻮ ﺒینکه ﺒز معمﺎﺜﻎ ﺒولیه ﺒین ﺚوﺜه ،نشﺎنه ﺎﻎ ﺒنﺪکﯽ بﺪست آمﺪه ،ﺒمﺎ بﺎ تﻮجه به
مین نمﻮنه ﺎ مﯽ تﻮﺒن گفت که طﺮﺘ و نقشه ﺒین مسﺎجﺪ شﺎمل یک صحن یﺎ حیﺎﺢ مستطیل ﺚﺜ وسط،
سلسله ﺒطﺎﺨ ﺎیﯽ ﺚﺜ ﺒطﺮﺒﺧ و ﺚﺜ سمت جنﻮب ،یعنﯽ قبله ،شبستﺎنﯽ ﺒست که به کمک ستﻮن ﺎیﯽ،
سقف بﺮ آن سﺎیه گستﺮﺚه ﺒست .ﺚﺜ قﺮون ﺒولیه ،معمﺎﺜﺒن ﺒیﺮﺒنﯽ چنﺪﺒن به ﺚنبﺎل ﺒبﺪﺒﺤ نبﻮﺚنﺪ ،بلکه
مﯽ کﻮشیﺪنﺪ آنچه ﺜﺒ مﻮجﻮﺚ بﻮﺚ ،کﺎمل تﺮ کننﺪ .گنبﺪ ﺎﻎ سنگین سﺎسﺎنﯽ ﺚﺜ ﺒین زمﺎن بﺮ فﺮﺒز پﺎیه
شت ضلعﯽ منظمﯽ قﺮﺒﺜ گﺮفت و مسﺎجﺪ به تقلیﺪ طﺮﺘ ﺎﻎ محلﯽ ،به صﻮﺜت بنﺎ ﺎﻎ شبیه به چﻬﺎﺜ
طﺎقﯽ سﺎسﺎنﯽ ﺦ ﺒلبته به صﻮﺜت کﺎمل تﺮ بنﺎ شﺪ.
کیفیت بنﺎﻎ پﺎیه ﺎ ،ستﻮن ﺎ و ﺒحﺪﺒﺖ ﺒیﻮﺒن بلنﺪ و طﻮیل و به کﺎﺜ بﺮﺚن مصﺎلح سﺎختمﺎنﯽ و
تﺰیینﺎت آجﺮﻎ و گچبﺮﻎ ﺚﺜ مسﺎجﺪ ﺒین ﺚوﺜه ،عنﺎصﺮ سﺎختمﺎنﯽ سﺎسﺎنیﺎن ﺜﺒ ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ مسجﺪ نشﺎن
مﯽ ﺚ ﺪ و نفﻮﺛ معمﺎﺜﻎ سﺎسﺎنﯽ ﺚﺜ بنﺎ ﺎﻎ مﺬ بﯽ به ﺚﺜجه ﺒﻎ مﯽ ﺜسﺪ که به تﺪﺜیج ﺒصﻮل معمﺎﺜﻎ
ﺒسامﯽ بﺮ شﺎلﻮﺚه معمﺎﺜﻎ سﺎسﺎنیﺎن پﺎیه گﺬﺒﺜﻎ مﯽ شﻮﺚ.
ﺒز معمﺎﺜﻎ ﺒولیه ﺚوﺜه ﺒسامﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ،نمﻮنه ﺎﻎ ﺒنﺪکﯽ بجﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒست .بنﺎ ﺎیﯽ مﺎننﺪ
مسجﺪ جﺎمع فﻬﺮﺗ ﺚﺜ یﺰﺚ ،تﺎﺜیخﺎنه ﺚﺒمغﺎن ،مسجﺪ جﺎمع نﺎئین ،مسجﺪ جﺎمع شﻮشتﺮ نمﻮنه ﺎیﯽ ﺒز آن
زمﺎن ﺒست که بعضﯽ ﺒز آنﻬﺎ ﺒز میﺎن ﺜفته یﺎ تغییﺮ شکل یﺎفته ﺒنﺪ (تصﻮیﺮ ﻂﺺ).
«مسجﺪ جﺎمع فﻬﺮﺗ» تﻮسط معمﺎﺜﺒن
ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ قﺮون ﺒولیه ﺒسام بﺮپﺎ شﺪ .ویﮋگﯽ ﺎﻎ
ﺒین مسجﺪ ﺚﺜ شکل طﺎﺨ ﺎ ،قﻮﺞ ﺎ و جﺰئیﺎت
تﺰیینﯽ آن ﺒست و ﺒز نظﺮ وضعیت سﺎختمﺎنﯽ
ثﺎبت مﯽ کنﺪ که بﺎ پیﺮوﻎ ﺒز معمﺎﺜﻎ سﺎسﺎنﯽ
سﺎخته شﺪه ﺒست .عنﺎصﺮ ﺒصلﯽ بنﺎ شبستﺎن،
ﺜﺒ ﺮو و منﺎﺜه ﺒست و شکل عمﻮمﯽ بنﺎ سﺎﺚه و
تنﻬﺎ نقﻮﺟ سﺎﺚه و زیبﺎیﯽ ﺒز گچبﺮﻎ زینت بخش
ﺚیﻮﺒﺜ آن ﺒست.
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»معمﺎﺜﻎ ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ ﺒیﺮﺒن« عمﻮمﺎً ﺚﺜ سه گﺮوه ﺒصلﯽ مﻮﺜﺚ مطﺎلعه و بﺮﺜسﯽ قﺮﺒﺜ
مﯽگیﺮنﺪ:
ﻒﺦ بﺎفت شﻬﺮﻎ و ﺜوستﺎیﯽ
ﻓﺦ مجمﻮعه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ
ﻔﺦ تک بنﺎ ﺎ
بﺎﻓت شﻬﺮﻎ و ﺜوس ﺎیﯽ
ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒمﺮوز ،ﺜوستﺎ ﺎ و شﻬﺮ ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ بسیﺎﺜﻎ بﺎ آثﺎﺜ و سﺎختﺎﺜ ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ وجﻮﺚ
ﺚﺒﺜﺚ .به بیﺎن ﺚیگﺮ ،تمﺎمﯽ شﻬﺮ ﺎ و ﺜوستﺎ ﺎیﯽ که ﺒمﺮوزه ﺚﺜ آنﻬﺎ زنﺪگﯽ مﯽ کنیم ،ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ
شکل گﺮفته ﺒنﺪ .ﺮ چنﺪ بنیﺎن ﺒولیه تعﺪﺒﺚﻎ ﺒز آنﻬﺎ به ﺚوﺜﺒن قبل ﺒز ﺒسام مﯽ ﺜسﺪ.
ﺒز بین تمﺎمﯽ شﻬﺮ ﺎ و ﺜوستﺎ ﺎﻎ ﺚوﺜﺒن
ﺒسامﯽ ﺒیﺮﺒن ،تعﺪﺒﺚﻎ ﺒز آنﻬﺎ بﺎ تﻮجه به بﺎفت
و سﺎختﺎﺜ ویﮋه و آثﺎﺜ و بنﺎ ﺎﻎ فﺮﺒوﺒن بسیﺎﺜ
ﺒﺜزشمنﺪ و صﺎحب نﺎم و آوﺒزه ﺒنﺪ و گﺮو ﯽ ﺒز
آنﻬﺎ ﺚﺜ فﻬﺮست آثﺎﺜ ملﯽ ﺒیﺮﺒن به ثبت ﺜسیﺪه ﺒنﺪ.
ﺜوستﺎ ﺎﻎ مﺎسﻮله ،ﺒبیﺎنه ،میمنﺪ ویﺎ بﺎزﺒﺜ ﺎ و
بﺎفت ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ شﻬﺮ ﺎﻎ ﺒصفﻬﺎن ،تبﺮیﺰ،
شیﺮﺒز ،مشﻬﺪ ،کﺮمﺎن ،یﺰﺚ ،تﻬﺮﺒن ،کﺎشﺎن ،زوﺒﺜه
و  ...ﺒز ﺒین قبیل ﺒنﺪ که بسیﺎﺜﻎ ﺒز آنﻬﺎ بﺎ سﺎبقه
تﺎﺜیخﯽ و ویﮋگﯽ ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ خﻮﺚ
ﺒﺜزﺟ جﻬﺎنﯽ ﺚﺒﺜنﺪ )تصﺎویﺮ ۰ﻓ و ﻒﻓ و ﻓﻓ(.
ﺗﺼﻮ ﺮ٠ﺻﺦﺦ دورﻧ ﺎی رو ﺎی ﺎ ﻮ ﺦﺦ ﮔ ﻼن

ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺻﺦﺦ رو ﺎی ﮐ ﺪوﺒن ﺦﺦآﺛر ﺎ ﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺻﺦﺦ دورﻧ ﺎی رو ﺎی

ﺪ ﺦﺦ ﮐﺮ ﺎن
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ﺒز ﺒین میﺎن مﯽ تﻮﺒن به ﺚو مﻮﺜﺚ ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ:
ﺒلف( میﺪﺒن نقش جﻬﺎن ﺒصفﻬﺎن و بﺎزﺒﺜ ﺎ و بنﺎ ﺎﻎ پیﺮﺒمﻮن آن و  ...که یکﯽ ﺒز قﺪیمﯽ تﺮین و
وسیع تﺮین نمﻮنه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺚﺜ ﺚنیﺎست.
ب( سﺎختﺎﺜ شﻬﺮﻎ و بنﺎ ﺎﻎ ﺚو شﻬﺮ کﺎشﺎن و یﺰﺚ که ﺚﺜ نﻮﺤ خﻮﺚ ﺒز عﺎلﯽ تﺮین نمﻮنه ﺎﻎ نﺮﻎ
و معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن و جﻬﺎن ﺒست که بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒﺜزﺒن تﺮین و ﺚﺜ ﺚستﺮﺞ تﺮین مصﺎلح و مﻮﺒﺚ بﻮمﯽ و بﺎ
ﺜعﺎیت آﺚﺒب و سنن زنﺪگﯽ و مﺎ نگ بﺎ طبیعت و محیط کﻮیﺮﻎ بنﺎ گﺮﺚیﺪه و شﺎ کﺎﺜﻎ بﺪیع ﺒز نﺮ
و معمﺎﺜﻎ مﯽ بﺎشﺪ.
مﻬمتﺮین بخش ﺒجتمﺎعﯽ و کﺎلبﺪﻎ شکلﺚ نﺪه به بﺎفت ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ» ،بﺎزﺒﺜ« ﺒست که بﺎ ﺚﺒشتن
ﺒصلﯽ تﺮین بنﺎ ﺎﻎ شﻬﺮ ،عمﺪه تﺮین فعﺎلیت ﺎﻎ ﺒجتمﺎعﯽ ﺚﺜ آن ﺒتفﺎﺨ مﯽ ﺒفتﺪ .بﺎ تﻮجه به نقش ﺒصلﯽ
بﺎزﺒﺜ ﺚﺜ بﺎفت ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ و شکل گیﺮﻎ و زنﺪگﯽ شﻬﺮ ﺎﻎ ﺒسامﯽ ،بسیﺎﺜﻎ ﺒز بﺎزﺒﺜ ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ
ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ فﻬﺮست آثﺎﺜ ملﯽ ﺒیﺮﺒن به ثبت ﺜسیﺪه ﺒست)تصﻮیﺮ ﻔﻓ(.

ﺗﺼﻮ ﺮﺼﺻﺦﺦ ﺎزﺒر ﮐﺮ ﺎﻧﺸﺎه

مﺠمﻮعه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ
یک »مجمﻮعه معمﺎﺜﻎ« ﺒز تعﺪﺒﺚﻎ بنﺎ ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن بﺎ عملکﺮﺚ ﺎﻎ منﺎسب و مکمل یکﺪیگﺮ
تشکیل مﯽ شﻮﺚ که ﺚﺜ کنﺎﺜ م و ﺚﺜ قﺎلب یک سﺎختﺎﺜ بﺰﺜگ سﺎخته شﺪه ﺒنﺪ» .مجمﻮعه ﺎ« به ﺚایل
مﺬ بﯽ ،فﺮ نگﯽ ،ﺒقتصﺎﺚﻎ ،نظﺎمﯽ ،سیﺎسﯽ و  ...شکل مﯽ گیﺮﺚ که پیﺪﺒیش آنﻬﺎ بﺎ ﺒیجﺎﺚ یک بنﺎﻎ
ﺒولیه مثل یک آﺜﺒمگﺎه سﺎﺚه یﺎ یک مکﺎن مﺬ بﯽ و یﺎ  ...شﺮوﺤ مﯽ شﻮﺚ و ﺚﺜ طﻮل زمﺎن بﺎ ﺒضﺎفه
شﺪن بنﺎ ﺎﻎ ﺚیگﺮ مﺎننﺪ مسجﺪ ،مﺪﺜسه ،کتﺎبخﺎنه ،آب ﺒنبﺎﺜ ،خﺎنقﺎه ،زﺒئﺮ سﺮﺒ ،کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ و ...به یک
مجمﻮعه گستﺮﺚه و بﺎ شکﻮه تبﺪیل مﯽ شﻮﺚ.
مجمﻮعه تﺎﺜیخﯽ »سنگ بست« ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ شﻬﺮ مقﺪﺞ مشﻬﺪ )سﺪه سﻮم و چﻬﺎﺜم ﺦ.ﺨ( ﺒز
ﺻﺼ

نخستین نمﻮنه ﺎﻎ ﺒین گﻮنه مجمﻮعه ﺎست.
مجمﻮعه حﺮم مطﻬﺮ حضﺮت ﺜضﺎ )ﺤ( ﺚﺜ مشﻬﺪ )تصﻮیﺮ۴ﻓ( ،مجمﻮعه گنجعلﯽ خﺎن
کﺮمﺎن)تصﻮیﺮ ﻖﻓ(

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺻﺦﺦ

ﻮ

ﺮم ﺒ ﺎم رﺿﺎ )ﺤ( ﺸﻬﺪ ﺪس

ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺻﺦﺦ ﻧ ﺎی دﺒ ﻠﯽ ﺴ ﺪ ﮔ

بقعه شﺎه نعمت ﺒلله ولﯽ ﺚﺜ کﺮمﺎن ،مجمﻮعه شیخ ﺒحمﺪ جﺎم ﺚﺜ تﺮبت جﺎم خﺮﺒسﺎن و مجمﻮعه
شیخ صفﯽ ﺒلﺪین ﺒﺜﺚبیلﯽ ﺚﺜ ﺒﺜﺚبیل ،مﺮقﺪ مطﻬﺮ حضﺮت معصﻮمه )ﺞ( ﺚﺜ قم ﺒز ﺒین مجمﻮعه ﺎ
مﯽ بﺎشﺪ )تصﻮیﺮﻗﻓ(.
بنﺎ ﺎﻎ ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ ﺚﺜ ﺚو گﺮوه تقسیم بنﺪﻎ مﯽ شﻮنﺪ:
ﻒﺦﺦ بنﺎ ﺎﻎ مﺬ بﯽ مﺎننﺪ :مسﺎجﺪ ،مﺪﺒﺜﺞ ،بقعه متبﺮکه ،آﺜﺒمگﺎه ،قﺪمگﺎه ،حسینیه ﺎ ،تکﺎیﺎ،
مصلﯽ ﺎ و کلیسﺎ ﺎ.
ﻓﺦﺦ بنﺎ ﺎﻎ غیﺮمﺬ بﯽ مﺎننﺪ :پل ﺎ ،آب ﺒنبﺎﺜ ﺎ ،قنﺎت ﺎ ،خﺎنه ﺎ ،کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎ ،کﺎخ ﺎ ،بﺎغ ﺎ،
حمﺎم ﺎ ،قلعه ﺎ ،کبﻮتﺮخﺎنه ﺎ و...
ﺚﺜ قﺮون ﻖ و ﻗ جﺮﻎ ﺚﺜ نﺮ ﺒیﺮﺒن گﺎمﯽ بﺰﺜگ بﺮﺚﺒشته شﺪ و تﺎﺜیخ نﺮ ﺒیﺮﺒن ،یکﯽ ﺒز
ﺚﺜخشﺎن تﺮین ﺚوﺜه ﺎﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒین ﺜوزگﺎﺜ سپﺮﻎ کﺮﺚ.
نﺮ معمﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه ﺚﺜخشﺎن و شکﻮفﺎ به ﺚﺜجه کمﺎل ﺜسیﺪ .نﺮمنﺪﺒن ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه ﺚﺜ
معمﺎﺜﻎ به عﻮﺒمل و عنﺎصﺮﻎ ﺚست یﺎفت که بﺎ آنﻬﺎ بتﻮﺒن ،بنﺎ ﺎﻎ بﺰﺜگ بﻮجﻮﺚ آوﺜﺚ .ﺒین شیﻮه
سﺎختمﺎن ،ﺒسﺎﺞ معمﺎﺜﻎ مﺬ بﯽ و کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ و مﺪﺜسه سﺎزﻎ ﺒیﺮﺒن ﺒست.
مسجﺪ جﺎمع ﺒصفﻬﺎن ﺚﺜ حقیقت مجمﻮعه ﺒﻎ ﺒست ﺒز تحﻮات معمﺎﺜﻎ ﺒین ﺚوﺜﺒن که
تﺎ ﺰﺒﺜ سﺎل مچنﺎن سیﺮ تحﻮل معمﺎﺜﻎ ﺜﺒ نشﺎن مﯽﺚ ﺪ .ﺚو گنبﺪ خﻮﺒجه نظﺎم ﺒلملک و گنبﺪ
تﺎﺗ ﺒلملک ﺚﺜ مسجﺪ ،ﺒز نظﺮ تکنیک و زیبﺎیﯽ ،ﺒثﺮ بسیﺎﺜ چشمگیﺮﻎ ﺒست .ﺒیﻮﺒن ﺎﻎ چﻬﺎﺜگﺎنه
مسجﺪ ﺮ کﺪﺒم شﺎ کﺎﺜﻎ ﺒز نﺮ ﺎست .شبستﺎن ﺎﻎ مسجﺪ و مچنین محﺮﺒب زیبﺎﻎ ﺒولجﺎیتﻮ
محمﺪ ﺒز جمله زیبﺎتﺮین آثﺎﺜ نﺮﻎ ﺒیﺮﺒن به شمﺎﺜ مﯽﺜونﺪ .ﺚﺜ ﺒین مسجﺪ زیبﺎ و کﺎمل به جﺰ
ﺼﺼ

ﻠﯽ ﺎن ﺦﺦ ﮐﺮ ﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺻﺦﺦ ﺮم

ﺮت ﺼﻮ )س(

سبک ﺎﻎ مختلف معمﺎﺜﻎ ،ﺒنﻮﺒﺤ خطﻮﺢ کﻮفﯽ ،ثلث و نستعلیق به کﺎﺜ ﺜفته ﺒست) تصﻮیﺮﻘﻓ(.
عاوه بﺮ مسجﺪ بﺎیﺪ ﺒز مﺪﺜسه و کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎ و مقبﺮه ﺎﻎ ﺒین ﺚوﺜه م نﺎم بﺮﺚ .ﺒگﺮچه شبکه ﺜﺒه و
جﺎﺚه ﺎﻎ شﻮسه ،شﺎ ﺮگ حیﺎتﯽ تجﺎﺜت یک کشﻮﺜ محسﻮب مﯽ شﻮﺚ ،ﺒمﺎ ﺚﺜ گﺬشته ﺎﻎ ﺚوﺜ،
بﺪون وجﻮﺚ کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎ و مسﺎفﺮخﺎنه ﺎ و ﺒیستگﺎه ﺎﻎ میﺎن ﺜﺒه ،ﺒستفﺎﺚه مطلﻮب ﺒز جﺎﺚه ﺒمکﺎن
نﺪﺒشت.
یکﯽ ﺒز کﺎمل تﺮین کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎﻎ ﺒین ﺚوﺜه »ﺜبﺎﺢ شﺮﺧ« ﺚﺜ جنﻮب سﺮخس ﺚﺜ ﺜﺒه قﺪیمﯽ
نیشﺎبﻮﺜ ﺦﺦ مﺮو ﺒست .بﺎ وجﻮﺚ خﺮﺒبﯽ ﺎﻎ نﺎشﯽ ﺒز مﺮوﺜ زمﺎن ،نﻮز بسیﺎﺜ زیبﺎ و کﺎمل ﺒست
)تصﻮیﺮ۸ﻓ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺻ ﺦﺦ

ﺮﺒب ﺒ ﺎ ﻮ ﺦﺦ ﺴ ﺪ ﺎ ﻊ ﺒ ﻬﺎن ﺦﺦ دوره ﺒ ﻠ ﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٨ﺻﺦﺦ ﮐﺎروﺒﻧﺴﺮﺒی ر ﺎط ﺮﺧ ﺮ ﮐ ﺎره رﺒه ﺒ ﺮ ﺸ ﺦﺦ ﺮﺒ ﺎن رﺿﻮی ﺦﺦ دوره ﻠ ﻮ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٩ﺻ ﺦﺦ ﺮﺗ ﮔ ﺪ ﺎ ﻮس ﺦﺦ دﺒرﺒی  ١٠ﺗﺮﻌ و ﮐ

ﺎی ﮐﻮ ﯽ

ﺒز نمﻮنه آﺜﺒمگﺎه ﺎﻎ ﺒین ﺚوﺜه بﺮﺗ مﺪوﺜ مﺮﺒغه بﺎ طﺮﺘ ﺚﺒیﺮه وﺒﺜ و بﺮﺗ
مﻬمﺎنﺪوست ﺚﺒمغﺎن و بﺮﺗ گنبﺪ کﺎووﺞ ﺚﺜ گلستﺎن و بﺮﺗ طغﺮل ﺚﺜ شﻬﺮ ﺜﻎ بﺎ طﺮﺘ
تﺮکﺪﺒﺜ ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن نﺎم بﺮﺚ )تصﻮیﺮ۹ﺻ( .ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ﺒین ﺚوﺜه بﺮﺗ ﺎﻎ خﺮقﺎن ﺚﺜ قﺰوین
و گنبﺪ کبﻮﺚ ﺚﺜ مﺮﺒغه بهصﻮﺜت شت و ﺚه ضلعﯽ ستنﺪ )تصﻮیﺮ۰ﻔ(.
سطﻮﺘ خﺎﺜجﯽ ﺚیﻮﺒﺜ بنﺎ ﺎ بﺎ آجﺮ نمﺎسﺎزﻎ مﯽ شﺪه ﺒنﺪ و کﺎﺜبﺮﺚ آجﺮ بسیﺎﺜ
ﺜوﺒﺗ پیﺪﺒ کﺮﺚ و ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ طﺮﺘ ﺎﻎ نﺪسﯽ ﺚﺜ آجﺮ ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﺪ .نﺮ آجﺮ تﺮﺒشﯽ و
تﺰیین بنﺎ بﺎ آجﺮ ﺎﻎ تﺮﺒشیﺪه ،ﺒز قﺮن پنجم ﺦ.ﺨ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن معمﻮل بﻮﺚه ﺒست .ﺚﺜ کنﺎﺜ
ﺒین تﺰیینﺎت بسیﺎﺜ زیبﺎﻎ آجﺮﻎ ،کتیبه ﺎ و خطﻮﺢ تﺰیینﯽ ،بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز آجﺮ تﺮﺒشیﺪه،
یکﯽ ﺒز ویﮋگﯽ ﺎﻎ ﺒین ﺚوﺜه بهشمﺎﺜ مﯽﺜوﺚ.
ﺗﺼﻮ ﺮ٠ﺼ ﺦﺦ ﺮﺗ ﺮ ﺎن ﺦﺦ ﻧ ﺎی آ ﺮﮐﺎری ﺦﺦ ﺰو ﺦﺦ دوره ﻠ ﻮ ﯽ
٤ﺼ

ﺮه ﺎ و آﺜﺒ ﺎه ﺎی
ﺒ ﺚوﺜه ﺎ ﺎ ،و ﮋه ﺎ
و
ﺚﺜ ﺮون
ﻬﺎﺜ
ﺮی ﺒﺚﺒ ﺎ .
ﺮﺗ ﺎ ﺪ ﺎن ﻮه ﺪه ﺎی ﭘ و
ﺮی ﺰ ﺮﺒی ﺎ ﺎی ﺬ ﯽ ﺎ ﺪ
ﺪﺒول ﻮﺚ ،ﺚﺜ ﺮون و
ﺒ ﻮﺒ ﯽ ﮐ ﺒز ﭘ
ﺪ و ﺎ ﺎی ﻏ ﺮ ﺬ ﯽ ﺎ ﺪ ﮐﺎﺜوﺒ ﺮﺒ ﺎ ﮐﺎﺜ ﯽ ﺜ .
ﯽ و ﺎن ﻃﻮﺜ ﮐ
ﻮ ﯽ ﺚﺒ و
ﺎﺜی ﺚﺜ ﺒ ﺚوﺜه
ﻮﺚ ،ﺎﺜﺒن ﺒ ﺚوﺜه
ﺎی ﺪ ﺎ ﺒ ﻬﺎن ﺮﺒی ﺎﺜﺒن ﺚ ﺮ ﺎ ﺪ ﺮ
ﺎی
ﺎ ﺜﺒ ﺒ ﺎﺞ ﯽﮐﺮﺚ ﺪ و ﺚﺜ ﮐ ﺎﺜ
ﺮﺒﮐﺰ ﺰﺜگ
ﺜوﺟ ﺎی ﺎ
ﯽ ﮐﺎﺜ ﯽ ﺮﺚ ﺪ .ﺚﺜ ﺒ ﺚوﺜه ﺰ ﺎت ﺎ ﺎ ﺎﺜ ﻮ ﯽ ﺪ.
ﮐﺎ ﯽ ﺎ و آ ﺮ ﺎی ﻬﻮه ﺒی ﺜ ﺰ ﺎ ﺒ .
ﺪ وﺜﺒ
ﺮ ﺚﺜ
ﺎﻃﺮ
ﺚﺒﺜﺚ،
و ﺪ آ ﺮی آن ﺒ
ﺪ ﻬﺎ ﺒز ﺎﺣ ﺎ ﺎن
ﺒ
ﺰ ﺎت ﮐﺎ ﯽﮐﺎﺜی ﺮﺨ و ﺮی و ﮐ ﺎی ﺎﺜ ﯽ آن ﺰﺌ آ ﺎﺜ ﻬ ﺮی ﺒ ﺮﺒن
ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺼﺦﺦ ﺴ ﺪ ﮔﻮ ﺮ ﺎد ﺦﺦ ﺸﻬﺪ ﺦﺦ دوره ﺗ ﻮری
ﺎﺜ ﯽ ﺜوﺚ.
ﯽ ﺪﺒﺜﺚ و ﯽ ﺒز ﻮ ﺎ ﺎی
ﺪ ﻮ ﺮ ﺎﺚ ﺒ ﺮ ﺮﺚﺜ و ﺪ
وﺜوﺚی آن ﻮ ﺒز ﮐﺎ ﯽ ﮐﺎﺜی و ﮐ ﺎی
آ ﺎ ﺒ ﺎم ﺜﺿﺎ )ﺤ( ﺒ  ،ﺒ ﺎ ﻃﺎﺨ
ﺪ ﺒز ﺮ ﻬ ز ﺎ و ﮐﺎ و ﯽ ﺒز ﺎ ﺎﺜ ﺎی ﺎﺜی
ﺼ ﯽ ﺒ  .ﺎی
ﺚ ﺎ ) ﺼﻮ ﺮ ۱ﻔ و ﻓﻔ(.
ﺪ ﮐ ﻮﺚ ﺮ ﺰ ﺒز ﻬ ﺮ ﺎ ﺎی ﺮن ﻬ ﺦ.ﺨ ﺒ ﮐ ﺚﺜ ز ﺎن ﻬﺎ ﺎه
ﺎ ﺪ ﺎﯽ
ﺮی
ﺪ ﺎ
ﺒ
ﺮﺒ ﻮ ﻮ ﻮ ﺎ ﺪه ﺒ .
ﺮﮐﺰی ﮐ ﺎ
و ﺣ ﺎﺢ ﺮﮐﺰی ﺒ  ،ﺒ ﺎ
ﺪﺒ ﺮ ﺎﺪ
ﺚﺒﺜﺚ .ﺒ
ﺪه ﺒ  .وﺜوﺚی ﺪ ﺎ ﺰ ﺎت
ﺪ ﭘﻮ ﺪه ﺪه ،ﻮﺜت ﻬﺎﺜ ﺒ ﻮﺒ ﯽ ﺎ
ﺪه ﺒ  .ﺚﺜ ﺒ ﮐﺎ ﯽ ﺎ ﺜ ﺎی آ ﯽ
ﮐﺎ ﺎﺜی ﺚﺜ ﮐ ﺎل ز ﺎ ﯽ و ﻇﺮﺒ ز
ﮐﺎﺜ ﺜ و ﺚﺜ ﺮ ﯽ ﻮﺒﺜﺚ،
ﺜو  ،آ ﯽ ﭘﺮﺜ  ،ﺎﮐ ﺮی و ﺰ ﯽ و ﭘﺮﺜ
ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺼ ﺦﺦ ﺮﻧﺲ ﺦﺦ ﺴ ﺪ ﮔﻮ ﺮ ﺎد ﺦﺦ ﺸﻬﺪ ﺦﺦ دوره ﺗ
و ﻮ و ﺎ ﺎ ﯽ ﺎ ﻃﻼﮐﺎﺜی ﺚﺜ آن ﺚ ﺪه ﯽ ﻮﺚ .ﮐﺎ ﯽ ﮐﺎﺜی و
ﺪ ﺎن ﻮ ﺒ ﮐ ﺮ ﺪﺒن ﺚﺜ ﺰ
ﺜ آ ﺰی ﺎ ﺚﺜ ﺒ
ﺎت ﮐ ﺎب ﺎ ﮐﺎﺜ ﯽ ﺮﺚ ﺪ ) ﺼﻮ ﺮ ﻔﻔ(.
وﺬ
ﺮه ﺎ ﺎ
ﻼوه ﺮ ﺎﺜی ﺎ ﺪ ﺒ ﺚوﺜﺒن ،ﺎ ﺪ
آﺜﺒ ﺎه ﺎی ﺒ ز ﺎن ﺒ ﺎﺜه ﮐﺮﺚ .ﺪ ﺎ ﺎ ﺮه ﺎن
ﺪ ﺒو ﺎ ﻮ ) ﺪﺒ ﺪه( ﯽ ﺒز ز ﺎ ﺮ ﺎ ﺎی ﺒ ﻼ ﯽ و
ﺦ.ﺨ
ﺎ ﺎﺜی ﺒز ﺎﺜی ﺒ ﺚوﺜه ﺒ ﮐ ﺚﺜ ﺒوﺒ ﺮن
ﺿ ﯽ
ﺪه ﺒ  .ﺪی ﺒ ﺎی
ﺚﺜ ﺰﺚ ﯽ ز ﺎن ﺎ
ﺪ ﺜﺒ ﻃﻮﺜی ﺎ ﺒ ﺪ ﮐ
ﺒز ۰ﻖ ﺮ ﺒ  .ﺒ
ﺎ ﺎی ﺼ و ﺎوﺜ آن ﺎ ﺒ ﺎﺜﺒت ﻮ ﺪﺒ
ﺪون ﺎ
ﺗﺼﻮ ﺮﺼﺼ ﺦﺦ ﺴ ﺪ ﮐ ﻮد ﺗ ﺮ ﺰ ﺦﺦ دوره ﺮﺒ ﻮ ﻮﻧﻠﻮ
ﺮﺧ ﮐﺮﺚه ﺒ ﺪ .ﺚﺜ
ﺎﺜ ﺎی ﯽ ﺪ ﺜﺒ ﺎ ز
٥ﺼ

ﻮری

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺼ ﺦﺦ ﮔ ﺪ ﻠ ﺎﻧ ﺦﺦ زﻧ ﺎن ﺦﺦ دوره ﺒ ﻠ ﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺼ ﺦﺦ ﺪر

ﺒز

ﺎی ﺎر ﯽ

ﻏ ﺎﺛ

ﺮﮔﺮد ﻮﺒﺧ در ﺮﺒ ﺎن ﺦﺦ ﻧ ﺎ ﯽ

گﻮشه سﺎختمﺎن منﺎﺜه ﺎ فشﺎﺜ وﺒﺜﺚه گنبﺪ ﺜﺒ عمﻮﺚ ًﺒ خنثﯽ نمﺎیﺪ).تصﻮیﺮ ۴ﻔ(
ﺚﺜ ﺚیگﺮ بنﺎ ﺎﻎ ﺒین ﺚوﺜه مثل کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎ و مﺪﺜسه ﺎ جلﻮه ﺎﻎ زیبﺎیﯽ ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن
ﺚیﺪ .ﺒیلخﺎنیﺎن بﺮﺒﻎ تﻮسعه و پیشﺮفت ﺒقتصﺎﺚ ﺚﺜ نقﺎﺢ کشﻮﺜ بﻮیﮋه ﺚﺜ نﺎحیه شمﺎلﯽ و
آﺛﺜبﺎیجﺎن تعﺪﺒﺚ بسیﺎﺜﻎ ﺜﺒه ﺎﻎ ﺒﺜتبﺎطﯽ سﺎختنﺪ و بﺮﺒﻎ آﺜﺒیش کﺎﺜوﺒنیﺎن ﺚﺜ مسیﺮ
ﺒین ﺜﺒه ﺎ و جﺎﺚه ﺎ کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎﻎ بﺰﺜگ و زیبﺎیﯽ بﺎ تﻮجه به ﺒقلیم ﺒحﺪﺒﺖ کﺮﺚنﺪ .مﺎننﺪ
کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎﻎ سﺮچم ﺚﺜ بین ﺜﺒه زنجﺎن و میﺎنه ،یﺎ ﺜبﺎﺢ سپنج ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ شﺎ ﺮوﺚ.
ﺚﺜ نﺰﺚیکﯽ مﺮز ﺒفغﺎنستﺎن و خﺮﺒسﺎن ﺚﺜ شﻬﺮ خﻮﺒﺧ و کنﺎﺜ ﺚ کﺪه خﺮگﺮﺚ ،مﺪﺜسه
غیﺎثیه ﺜﺒ ﺚو معمﺎﺜ ﺒیﺮﺒنﯽ ،ﺒستﺎﺚ قﻮﺒم ﺒلﺪین شیﺮﺒزﻎ و غیﺎﺖ ﺒلﺪین شیﺮﺒزﻎ بنﺎ کﺮﺚنﺪ .که
یکﯽ ﺒز مﺪﺒﺜﺞ کﺎمل چﻬﺎﺜ ﺒیﻮﺒنﯽ نیﺰ ست .کﺎشﯽ ﺎﻎ معﺮﺨ و آجﺮ ﺎﻎ تﺰیین شﺪه مﺪﺜسه
شﻬﺮتﯽ خﺎﺠ ﺚﺒﺜنﺪ) .تصﻮیﺮ ﻖﻔ(.
یکﯽ ﺒز ﺚﺜخشﺎن تﺮین ﺚوﺜه ﺎﻎ نﺮﻎ ﺒیﺮﺒن پس ﺒز ﺒسام ﺚوﺜه صفﻮیه ﺒست.
ﺚﺜ ﺒوﺒخﺮ قﺮن ﺚ م ﺦ.ﺨ ﺚﺜ زمﺎن شﺎه عبﺎﺞ بﺎ ﺒنتخﺎب ﺒصفﻬﺎن به پﺎیتختﯽ ،ﺒین شﻬﺮ
به عنﻮﺒن یکﯽ ﺒز ﺚﺜخشﺎن تﺮین شﻬﺮ ﺎﻎ شﺮﺨ گستﺮﺟ پیﺪﺒ کﺮﺚ.
بﺎ تﻮجه به ﺒمنیت ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه بنﺎ ﺎیﯽ بﺰﺜگ و عﺎلﯽ مﺎننﺪ کﺎخ ﺎﻎ عﺎلﯽ قﺎپﻮ،
چﻬل ستﻮن ،شت بﻬشت و تﺎاﺜ ﺒشﺮﺧ ﺚﺜ ﺒصفﻬﺎن و بقعه شﺎ ﺰﺒﺚه حسین و سﺮﺚﺜ
عﺎلﯽ قﺎپﻮ ﺚﺜ قﺰوین سﺎخته شﺪنﺪ .ﺚیﻮﺒﺜ ﺒین کﺎخ ﺎ ﺒز کﺎشﯽ ﺎﻎ خﻮﺟ آب و ﺜنگ
پﻮشیﺪه شﺪه ﺚﺜ میﺎن مجمﻮﺤ آنﻬﺎ بﺎ نقﻮﺟ نقﺎشﺎن معﺮوﺧ آن ﺚوﺜه پیﻮنﺪ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ.
سقف ﺎ و ﺚیﻮﺒﺜ ﺎ نیﺰ غﺎلبﺎً بﺎ منبت کﺎﺜﻎ تﺰیین مﯽ شﺪنﺪ) .تصﻮیﺮﻗﻔ( .تﺰیینﺎت چﻮبﯽ
ﺚﺜ بنﺎ ﺎﻎ غیﺮمﺬ بﯽ ﺚﺒﺜﺒﻎ نقش ﺒصلﯽ بﻮﺚ و ﺚﺜ آنﻬﺎ میﺰﺒن بیشتﺮﻎ ﺒز تﺬ یب کﺎﺜﻎ و
نقﺎشﯽ ﺎﻎ اکﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﺪ .طﺮﺘ ﺎﻎ آنﻬﺎ بﺎ نﺮ نگﺎﺜگﺮﻎ ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺜﺒبطه نﺰﺚیکﯽ بﻮﺚ.

کنﺪه کﺎﺜﻎ و خﺮﺒطﯽ به ویﮋه ﺚﺜ ﺚﺜ ﺎ و سقف ﺎ ،نﺮ خﺎصﯽ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه محسﻮب مﯽ شﺪه ﺒست.
نقﺎشﯽ ﺎﻎ ﺚیﻮﺒﺜﻎ )فﺮسکﻒ( ﺚﺜ کﺎخ ﺎﻎ عﺎلﯽ قﺎپﻮ ،قصﺮ ﺒشﺮﺧ و چﻬل ستﻮن و مچنین آئینه کﺎﺜﻎ

ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺼ ﺦﺦ
ﺿﺼ

ﺎ ﺰﺒده ﺴ ﺦﺦ ﺰو ﺦﺦ دوره

ﻮی

ﺺﺦﺦ فﺮسک شیﻮهﺒﻎ ﺚﺜ نقﺎشﯽ ﺚیﻮﺒﺜﻎ ﺒست که قبل ﺒز خشک شﺪن مات گچ یﺎ آ ک ﺒنجﺎم مﯽشﻮﺚ.

به عنﻮﺒن نﻮعﯽ تﺰیین جﺪیﺪ ﺚﺜ بنﺎ ﺎ ،مﺎننﺪ آینه خﺎنه ،مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ گﺮفته ﺒست.
ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه نقشه جﺪیﺪﻎ بﺮﺒﻎ شﻬﺮ ﺒصفﻬﺎن ﺒﺜﺒئه شﺪ و ﺚﺜ آن خیﺎبﺎن بﺰﺜگ و
معﺮوﺧ چﻬﺎﺜ بﺎغ سﺎخته و طﺮفین خیﺎبﺎن ﺜﺒ ﺚﺜخت کﺎشتنﺪ .ﺒین خیﺎبﺎن به پل بﺰﺜگﯽ که ﺜوﻎ
زﺒینﺪه ﺜوﺚ ﺒست ،مﯽ ﺜسﺪ .مﺮکﺰ شﻬﺮ ﺜﺒ میﺪﺒن نقش جﻬﺎن بﺎ بنﺎ ﺎﻎ بﺎشکﻮه ﺚﺜبﺮگﺮفته ﺒست.
نمﻮنه شﺎخص کﺎخسﺎزﻎ مستقل ﺒز میﺪﺒن نقش جﻬﺎن نیﺰ پﺪیﺪ آمﺪه ﺒست .کﺎخ چﻬل ستﻮن
بﺎ ۰ﻓ ستﻮن چﻮبﯽ بلنﺪ ﺚﺜ ﺒیﻮﺒن ،تﺎاﺜ آئینه بﺎ سقف منقﻮﺟ و زﺜ ﺒنﺪوﺚ و منبت کﺎﺜﻎ و گچبﺮﻎ و
نقﺎشﯽ ﺎﻎ عﺎلﯽ ،یکﯽ ﺒز مشﻬﻮﺜتﺮین کﺎخ ﺎﻎ ﺒین ﺚوﺜه ﺒست )تصﻮیﺮ ﻘﺼ(.
معمﺎﺜﻎ قصﺮ شت بﻬشت نیﺰ ﺒز نظﺮ منظﺮه بﺎغ ﺒ میت ﺚﺒﺜﺚ .ﺒین قصﺮ ﺜﺒ بﺮﺒﻎ جشن ﺎﻎ
مجلل ﺚﺜ نظﺮ گﺮفته بﻮﺚنﺪ .شﻬﺮت ﺒین کﺎخ گﺬشته ﺒز جنبه معمﺎﺜﻎ و زیبﺎیﯽ ،به سبب ﺒستفﺎﺚه ﺒز
سنگ ﺎﻎ مﺮمﺮ و طﺎﺨ مقﺮنس کﺎﺜﻎ و نقﺎشﯽ منﺎظﺮ کﺎشﯽکﺎﺜﻎ خﺎﺠ آن ﺒست .آیینهکﺎﺜﻎ ﺒین کﺎخ
عﺎمل ﺚیگﺮﻎ ﺚﺜ زیبﺎیﯽ بنﺎ بﻮﺚه ﺒست.
مﺪﺜسه چﻬﺎﺜبﺎغ بﺎ سﺮ ﺚﺜ وﺜوﺚﻎ و گنبﺪ و ﺚو منﺎﺜه ﺜفیع ﺒز نظﺮ شیﻮه کﺎشﯽکﺎﺜﻎ و ﺜنگآمیﺰﻎ
جلب نظﺮ مﯽکنﺪ .بنﺎﻎ زیبﺎﻎ ﺒین مﺪﺜسه و کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ و بﺎزﺒﺜ ﺚﺜ خیﺎبﺎن چﻬﺎﺜ بﺎغ ﺒحﺪﺒﺖ شﺪه ﺒست.
ﺒز ﺒین زمﺎن به بعﺪ ﺚﺜ سﺮﺒسﺮ ﺒیﺮﺒن ،کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎﻎ بﺰﺜگﯽ ﺒز آجﺮ و گﺎ ﯽ ﺒز سنگ سﺎخته شﺪه
ﺒست .ﺒز کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ ﺎﻎ ﺒین ﺚوﺜه مﻬیﺎﺜ ﺚﺜ ﺒصفﻬﺎن ،بیستﻮن ﺚﺜ کﺮمﺎنشﺎه ،مﺎﺚﺜ شﺎه و شیخ علیخﺎن
ﺚﺜ ﺒصفﻬﺎن ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن نﺎم بﺮﺚ.
ﺚﺜ ﺚوﺜه صفﻮیه تعﺪﺒﺚ زیﺎﺚﻎ پل سﺎخته شﺪه که ﺒز نظﺮ زیبﺎیﯽ و شیﻮه پل سﺎزﻎ بسیﺎﺜ چشمگیﺮنﺪ.
پل ﺒللٰه وﺜﺚﻎ خﺎن یﺎ سﯽ وسه پل ﺚﺜ ﺒنتﻬﺎﻎ خیﺎبﺎن چﻬﺎﺜبﺎغ ﺚﺜ ﺒصفﻬﺎن ﺚﺜ ﺚو طبقه بﺮ ﺜوﻎ ﺜوﺚخﺎنه
زﺒینﺪه ﺜوﺚ وﺒقع شﺪه ﺒست .ﺚﺜ ﺚو سﻮﻎ جﺎﺚه ﺒصلﯽ ،ﺜﺒ ﺮوﻎ سﺮپﻮشیﺪه ﺒﻎ بﺮﺒﻎ پیﺎﺚه ﺜوﺒن سﺎخته
شﺪه ﺒست ) تصﻮیﺮ۸ﺼ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺼ ﺦﺦ ﺎرت ﭼﻬ

ﻮن ﺦﺦ ﺒ ﻬﺎن

) ﺒ ﺷﻠ وردی ﺎن( ﺦﺦ ﺒ ﻬﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮ٨ﺼ ﺦﺦ ﯽ و
ﻀﺼ

پل خﻮﺒجﻮ که بﺮ ﺜوﻎ زﺒینﺪه ﺜوﺚ سﺎخته شﺪه ،ﺒز نظﺮ معمﺎﺜﻎ و کﺎشﯽکﺎﺜﻎ مشﻬﻮﺜ ﺒست و
ﺒز لحﺎﺣ تنﺎسب و جلﻮه ،زیبﺎیﯽ چشمگیﺮﻎ ﺚﺒﺜﺚ .ﺒین پل ﺎ نه تنﻬﺎ بﺮﺒﻎ عبﻮﺜ بلکه بﺮﺒﻎ تﻮقف نیﺰ
طﺮﺒحﯽ شﺪه ﺒست و ﺚﺜ آنﻬﺎ جﺎ ﺎیﯽ بﺮﺒﻎ تفﺮیح و ﺚﺜنگ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ .ﺚﺜ سﺮﺒسﺮ طﻮل پل ،غﺮفه ﺎﻎ
کﻮچک زیبﺎیﯽ تعبیه شﺪه که بﺎ کﺎشﯽ و نقش ﺎﻎ ﺚیﻮﺒﺜﻎ زیبﺎیﯽ آﺜﺒسته ﺒست (تصﻮیﺮ۹ﺼ).
ﺒز زمﺎن صفﻮیه بنﺎ ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ بسیﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ ،چﻮن مجمﻮعه بقعه شیخ صفﯽ ﺒلﺪین
ﺒﺜﺚبیلﯽ ﺚﺜ ﺒﺜﺚبیل( ،تصﻮیﺮ  ،)۴۰که شﺎمل مجمﻮعه ﺒﻎ ﺒز گﻮﺜ ﺎﻎ شﺎ ﺎن ،شﺎ ﺰﺒﺚگﺎن ﺚوﺜه صفﻮﻎ و
چنﺪ سﺎختمﺎن ﺚیگﺮ به نﺎم چینﯽ خﺎنه ،مسجﺪ و متعلقﺎت ﺚیگﺮ ﺒست.

تصویر 39ــ پل خواجو بر رودخانه زاینده رود ــ اصفهان

تصویر ٤0ــ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

مقبﺮه ﺒستﻮﺒنه ﺒﻎ شکل بﺎ گنبﺪﻎ کﻮتﺎه پﻮشﺎنیﺪه شﺪه ﺒست و ﺚوﺜ بﺮﺗ ﺒز خﺎﺜﺗ ﺚﺒﺜﺒﻎ
کتیبه بﺰﺜگ آجﺮﻎ ﺒست و نﺎم «ﺒللٰه» بﺎ کﺎشﯽ ﺜوﻎ آن تکﺮﺒﺜ شﺪه ﺒست.
آستﺎن پﺮشکﻮه قﺪﺞ ﺜضﻮﻎ (ﺤ) شﺎمل مجمﻮعه بنﺎ ﺎﻎ متعﺪﺚﻎ ﺒست .گنبﺪ زﺜین
بنﺎ ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺚو پﻮشش ﺒست که پﻮشش خﺎﺜجﯽ آن طاکﺎﺜﻎ ﺒست .ﺒین گنبﺪ کتیبه ﺒﻎ به خط
علیﺮضﺎ عبﺎسﯽ خﻮشنﻮیس ﺚوﺜه شﺎه عبﺎﺞ ﺚﺒﺜﺚ .ﺚو منﺎﺜه طا بﺮ ﺜوﻎ ﺒیﻮﺒن عبﺎسﯽ و ﺒیﻮﺒن
جنﻮبﯽ قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺜنﺪ .طاکﺎﺜﻎ ﺒیﻮﺒن صحن کﻬنه (عتیق) به فﺮمﺎن نﺎﺚﺜشﺎه ﺒفشﺎﺜ ﺒنجﺎم شﺪه و
ﺒز ﺒین ﺜوست که به «ﺒیﻮﺒن نﺎﺚﺜﻎ» معﺮوﺧ ﺒست.
به طﻮﺜ کلﯽ بﺮخﯽ ﺒز بﻬتﺮین تﺰیینﺎت و آیینه کﺎﺜﻎ و نمﻮنه کﺎشﯽکﺎﺜﻎ سه ﺚوﺜه تﺎﺜیخﯽ
متﻮﺒلﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ آن مکﺎن مقﺪﺞ مﯽ تﻮﺒن ﺚیﺪ ،زیﺮﺒ مسجﺪ گﻮ ﺮشﺎﺚ ﺚﺜ زمﺎن تیمﻮﺜیﺎن ،صحن
کﻬنه ﺚﺜ زمﺎن صفﻮیه و صحن نﻮ ﺚﺜ ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜیه سﺎخته شﺪه ﺒست.
ﺒز نمﻮنﺦه ﺎﻎ ﺚوﺜه ﺒفشﺎﺜیه کﺦﺎخ خﺦﻮﺜشیﺪ و بﺦﺮﺗ ﺎﻎ ﺚیﺪه بﺦﺎنﯽ شﻬﺮ کﺦات ﺒست
(تصﻮیﺮ ﻒ.)۴

تصویر ٤1ــ کاخ خورشید (کات نادری) ــ خراسان

٨ﺼ

ﺚﺜ ﺚوﺜه زنﺪیه ﺚﺜ شﻬﺮ شیﺮﺒز عمﺎﺜﺒت و بنﺎ ﺎﻎ بﺰﺜگﯽ سﺎخته شﺪ .ﺒز جمله آنﻬﺎ ،ﺒﺜگ
کﺮیم خﺎن ،مسجﺪ و حمﺎم و یک بﺎزﺒﺜ ﺒست .ﺒز ویﮋگﯽ ﺎﻎ کﺎشﯽکﺎﺜﻎ ﺒین ﺚوﺜه ،ﺒستفﺎﺚه ﺒز نﻮعﯽ
ﺜنگ گل سﺮخ ﺒست که ﺚﺜ زمﺎن قبل ﺚیﺪه نمﯽ شﻮﺚ .تﺰیینﺎت کﺎشﯽ کﺎﺜﻎ ﺚﺜ بﺪنه بنﺎ ﺎ ﺒز آجﺮ ﺎﻎ
کﺎشﯽ و زمینه سفیﺪ بﻮﺚ .صﻮﺜت شخصیت ﺎﻎ ﺜسمﯽ ،صحنه ﺎﻎ نﺮنمﺎیﯽ ﺜستم پﻬلﻮﺒن ملﯽ،
شکﺎﺜ و ﺚوﺜنمﺎ ﺎ ﺚﺜ کﺎشﯽکﺎﺜﻎ ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ) .تصﻮیﺮ ﻓ(٤
ﺚﺜ ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜیه شیﻮه جﺪیﺪﻎ ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ﺒیجﺎﺚ شﺪ و معمﺎﺜﺒن ﺒین زمﺎن نیﺰ ﺚنبﺎله ﺜو شیﻮه
صفﻮیه بﻮﺚنﺪ .ﺮچنﺪ نﺮ معمﺎﺜﻎ ﺒین زمﺎن ﺚﺜ مقﺎیسه بﺎ ﺚوﺜه صفﻮیه بسیﺎﺜ ضعیف شمﺮﺚه مﯽ شﻮﺚ.
ﺒمﺎ به مﺮوﺜ به ﺚلیل ﺒﺜتبﺎﺢ زیﺎﺚ بﺎ غﺮب معمﺎﺜﻎ تلفیقﯽ نیﺰ پﺪیﺪ آمﺪ.
معمﺎﺜﻎ غیﺮﺒیﺮﺒنﯽ بﺎ طﺮﺘ ﺎﻎ تﺰیینﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒز قبیل کﺎشیکﺎﺜﻎ ،آیینه کﺎﺜﻎ ،گچبﺮﻎ و
ﺒزﺒﺜه بنﺪﻎ ﺒز کﺎشﯽ ،تﻮأم شﺪ .بﺎ ﺒینحﺎل عنﺎصﺮ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ به حیﺎت خﻮﺚ ﺒﺚﺒمه ﺚﺒﺚ بهطﻮﺜﻎ
که ﺒیجﺎﺚ زیﺮزمین ﺎ بﺎ طﺮﺘ ﺎﻎ زیبﺎ و پﻮشش ﺎﻎ ضﺮبﯽ آجﺮﻎ ،تعبیه حﻮضخﺎنه ﺎ ،ﺜوﺒﺗ بﺎﺚگیﺮ
بﺮﺒﻎ خنک کﺮﺚن فضﺎ ﺎ و ﺒحﺪﺒﺖ تﺎاﺜ ﺎﻎ بﺰﺜگ بﺎ شﺎهنشین ﺎ و غﺮفه و گﻮشﻮﺒﺜه ﺎ مه و مه به
صﻮﺜت ﺚلپسنﺪتﺮﻎ ﺚﺜآمﺪ .سﺎختن بﺎﺚگیﺮ ﺎ ﺚﺜ ﺒبتﺪﺒ سﺎﺚه و فقط شﺎمل یک ﺚ ﺎنه ﻮﺒکش مﺰین به
کﺎشﯽکﺎﺜﻎ ﺎﻎ زیبﺎ بﻮﺚ .سپس به تﺪﺜیج مﺮﺒحل کمﺎل ﺜﺒ پیمﻮﺚ ،چنﺎنکه صﻮﺜت تکﺎمل یﺎفته آنﻬﺎ،
ﺚو طبقه و ﺒز چﻬﺎﺜ جﻬت ﺚﺒﺜﺒﻎ شت ﺚ ﺎنه ﻮﺒکش ﺒست و جﺮیﺎن بﺎﺚ و ﻮﺒ ﺜﺒ ﺒز ﺒین ﺚ ﺎنه ﺎ به
ﺚﺒخل سﺎختمﺎن ﺪﺒیت مﯽ کنﺪ.
ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ،سﺎختن بﺎﺚگیﺮ ﺎﻎ مﺰین به کﺎشﯽکﺎﺜﻎ و قبه طا ﺚﺜ عمﺎﺜت ،ﺜکنﯽ ﺒز معمﺎﺜﻎ
ﺒصیل ﺒیﺮﺒنﯽ بﻮﺚه ﺒست .بنﺎ ﺎﻎ مسکﻮنﯽ ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜ )بهجﺰ کﺎخ ﺎﻎ سلطنتﯽ( مه به شیﻮه معمﺎﺜﻎ
ﺒصیل ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ ﺒﺚوﺒﺜ قﺪیم بﻮﺚه که ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه بﺎ ﺒبتکﺎﺜﺒت جﺪیﺪتﺮ به صﻮﺜتﯽ ﺚلچسب و نیکﻮ تکمیل
شﺪهﺒنﺪ.
ﺚﺜ تﻬﺮﺒن و ﺒطﺮﺒﺧ آن ،چنﺪ نمﻮنه مﻬم ﺒز معمﺎﺜﻎ قﺎجﺎﺜیه ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ .یکﯽ مقبﺮه حضﺮت
عبﺪﺒلعظیم ﺚﺜ شﻬﺮ ﺜﻎ ﺒست که بنﺎﻎ مقبﺮه و گنبﺪ طاﻎ آن قﺎبل تﻮجه ﺒست .بنﺎ ﺎﻎ ﺚیگﺮ قﺎبل تﻮجه
»عصﺮ قﺎجﺎﺜیه« ،مسجﺪ ﺒمﺎم )شﺎه یﺎ سلطﺎنﯽ( و مسجﺪ سپﻬسﺎاﺜ )مطﻬﺮﻎ( تﻬﺮﺒن ﺒست.
عاوه بﺮ معمﺎﺜﻎ مﺬ بﯽ که ﺒز صفﻮیه پیﺮوﻎ شﺪه ﺒست ،معمﺎﺜﻎ کﺎخ و سﺎختمﺎن ﺎﻎ
مسکﻮنﯽ که آمیﺰﺟ عﻮﺒمل معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ و ﺒﺜوپﺎیﯽ ﺜﺒ به حﺎلتﯽ بسیﺎﺜ ﺚلنشین نشﺎن مﯽﺚ ﺪ؛ مﺎننﺪ
عمﺎﺜت کاه فﺮنگﯽ ،کﺎخ سﺮخه حصﺎﺜ ،کﺎخ شمس ﺒلعمﺎﺜه ،کﺎخ گلستﺎن ،تیمچه ﺎﻎ وسیع و زیبﺎﻎ
ﺒین ﺚوﺜه خﻮﺚ نشﺎن ﺚ نﺪه شﺎ کﺎﺜ ﺎﻎ مﺎ ﺮﺒنه ﺒﻎ ﺒز ﺒستﺎﺚﺒن نﺮ معمﺎﺜﻎ قﺮن سیﺰﺚ م ﺦ.ﺨ ﺒست.
)تصﻮیﺮ ﻔ(٤
ﺒز ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜ تیمچه و بﺎزﺒﺜ ﺎﻎ وسیع بﺎ پﻮشش ﺎﻎ خﻮبﯽ ﺚﺜ تﻬﺮﺒن و شﻬﺮستﺎن ﺎﻎ بﺰﺜگ
مﻮجﻮﺚ ﺒست که ﺒز نظﺮ نﺮ آجﺮکﺎﺜﻎ و کﺎشﯽکﺎﺜﻎ و چه ﺒز نظﺮ وسعت ﺚ ﺎنه طﺎﺨ ﺎ قﺎبل تحسین و
ستﺎیش ﺒنﺪ .معمﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺚوﺜه پﻬلﻮﻎ تنﻮﺤ چشمگیﺮ نﺪﺒشته ﺒست .بﺎ وﺜوﺚ مصﺎلح جﺪیﺪ سﺎختمﺎنﯽ
مﺎننﺪ آ ن ،بتﻮن و غیﺮه و نیﺰ آمﺪن مﻬنﺪسﺎن خﺎﺜجﯽ به ﺒیﺮﺒن ،مﻬنﺪسﺎنﯽ که به پیشینه پﺮﺒفتخﺎﺜ
معمﺎﺜﻎ کشﻮﺜ مﺎ آشنﺎیﯽ نﺪﺒشتنﺪ و بﺎزگشت ﺒیﺮﺒنیﺎنﯽ که ﺚﺜ خﺎﺜﺗ ﺒز وطن تحصیل نﺮ معمﺎﺜﻎ کﺮﺚه
٩ﺼ
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و یﺎ تحت تﺄثیﺮ معمﺎﺜﻎ غﺮب بﻮﺚنﺪ ،ﺚگﺮگﻮنﯽ شگﺮفﯽ ﺚﺜ نﺮ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن پﺪیﺪ آوﺜﺚ .بﺎ مه زیبﺎیﯽ
که ﺒین نﻮﺤ معمﺎﺜﻎ ﺎ به قیﺎفه شﻬﺮ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒن بخشیﺪ ،متﺄسفﺎنه غﺎلبﺎً جنبه تقلیﺪ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ
غﺮب بﺮ تبعیت ﺒز نﺮ ﺒصیل ﺒیﺮﺒنﯽ یﺎ ﺒبﺪﺒﺤ شیﻮه جﺪیﺪﻎ ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن ،تﺮجیح ﺚﺒﺚه شﺪ.
بﺎ ﺒین وجﻮﺚ ،ﺚﺜ بعضﯽ ﺒز مﻮﺒﺜﺚ ،نﺎچﺎﺜ ﺒز تمﺎیل به تﺰیینﺎت به سبک ﺒیﺮﺒنﯽ شﺪه ﺒنﺪ .بنﺎ ﺎیﯽ
چﻮن کﺎخ ﺎﻎ سعﺪ آبﺎﺚ ،کﺎخ مﺮمﺮ ﺚﺜ تﻬﺮﺒن و سﺎختمﺎن مجلل بﺎشگﺎه ﺒفسﺮﺒن ﺚبیﺮستﺎن ﺒلبﺮز ،سﺮﺚﺜ
بﺎغ ملﯽ ،عمﺎﺜت پست ،گﻮﺒه ﺒین مﺪعﺎست .ﺒین طﺮیق معمﺎﺜﻎ بﺪون تﻮجه به عﻮﺒمل ﺒقلیمﯽ و پیشینه
معمﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن نﻮز ﺒﺚﺒمه ﺚﺒﺜﺚ (تصﻮیﺮ .)٤٤
نکﺎتﯽ ﺚﺜ ﭘﺪیﺪه ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن
به جﺮئت مﯽ تﻮﺒن گفت که بخش عمﺪه ﺒﻎ ﺒز پﺪیﺪه ﺎﻎ مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ عﺎلم معمﺎﺜﻎ بﺎ تﻮجه به
مﺪﺒﺜﻌ و ﺒسنﺎﺚ مﻮجﻮﺚ ،ﺚﺜ فات ﺒیﺮﺒن خلق شﺪه ﺒنﺪ .مﯽ ﺚﺒنیم که مغﺮب زمین مﻮﺒﺜه به معمﺎﺜﻎ
گﻮتیک فخﺮ کﺮﺚه ﺒست و به ﺒعتبﺎﺜﻎ مﻬم تﺮین شﺎ کﺎﺜ ﺎﻎ نﺮﻎ معمﺎﺜﻎ مغﺮب زمین به ﺒین سبک
تعلق ﺚﺒﺜﺚ .جﺎلب ﺒست که معمﺎﺜﻎ گﻮتیک ﺜﺒ ملﻬم ﺒز معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن مﯽ ﺚﺒننﺪ .ﺚﺜبﺎﺜه پﺪیﺪه ﺎﻎ
معمﺎﺜﻎ که ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن پیش ﺒز ﺒسام آفﺮیﺪه شﺪه و طﯽ قﺮن ﺎ تحﻮل و تکﺎمل یﺎفته و به ﺚیگﺮ سﺮزمین ﺎ
ﺒنتقﺎل یﺎفته ،مﯽ تﻮﺒن نمﻮنه ﺎیﯽ یﺎﺚ کﺮﺚ؛ مﺎننﺪ کﺎﺜبﺮﺚ ﺒنﻮﺒﺤ قﻮﺞ ﺎ و ﺒز آن جمله طﺎﺨ ضﺮبﯽ ﺒز ﺰﺒﺜه
ﺚوم ﺨ.م ﺚﺜ ﺒمﺮ پﻮشش فضﺎ ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ پﺪیﺪه ﺒﺜزنﺪه ﺒﻎ ﺒست که ﺚﺜ ﺒین سﺮزمین پﺎگﺮفته ﺒست.
خلق گنبﺪ بﺮ ﺜوﻎ پﺎیه چﻬﺎﺜگﻮﺟ ﺒز ﺒبتکﺎﺜ ﺎﻎ ﺒستثنﺎیﯽ ﺒست که ﺚﺜ ﺒین سﺮزمین به وجﻮﺚ آمﺪه و
منشﺄ ﺚگﺮگﻮنﯽ ﺒسﺎسﯽ ﺚﺜ کﺎﺜ معمﺎﺜﻎ جﻬﺎن شﺪه ﺒست .ﺒیﻮﺒن نیﺰ که یکﯽ ﺒز پﺪیﺪه ﺎﻎ شگﺮﺧ ﺚوﺜه
ﺒشکﺎنﯽ ﺒست ،که ﺚﺜ پﯽ کﺎﺜبﺮﺚ وسیع و مﻮفق آن ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ سﺎسﺎنﯽ ،ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒسامﯽ مچنﺎن مﻮﺜﺚ
تﻮجه قﺮﺒﺜ گﺮفت و بعﺪ ﺎ بﺮﺒﻎ ﺮچه بیشتﺮ شکﻮ منﺪﻎ شبستﺎن گنبﺪﺚﺒﺜ به آن ﺒفﺰوﺚه شﺪ.
عنﺎصﺮ معمﺎﺜﻎ شﻬﺮسﺎزﻎ
مﺤله  :بﺎ حﺬﺧ نظﺎم طبقﺎتﯽ مفﻬﻮمﯽ بﺮﺒسﺎﺞ مشﻬﺮﻎ بﻮﺚن یﺎ بﺮﺒسﺎﺞ فعﺎلیت ﺎﻎ مشتﺮﻌ
به شکل کﻮﻎ ،محله یﺎ شﻬﺮ کﻮچکﯽ ﺚﺜ بﺎفت شﻬﺮﻎ پﺪیﺪ آمﺪ.
خیﺎبﺎن ــ کﻮﭼه  :ﺒیجﺎﺚ خیﺎبﺎن و کﻮچه به عنﻮﺒن شیﻮه ﺒﺜتبﺎطﯽ میﺎن منﺎطق ﺚﺜون شﻬﺮﻎ و
بﺮونشﻬﺮﻎ ﺒز ﺚیﺮبﺎز ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ ﺒیﺮﺒن وجﻮﺚ ﺚﺒشته ﺒست .بﺎ ﺒینحﺎل به ﺚلیل ﺒ میت
به گیﺎه و زیبﺎ جلﻮه ﺚﺒﺚن ﺒین عنصﺮ شﻬﺮﻎ خیﺎبﺎن ﺎﻎ چﻬﺎﺜبﺎغ پﺪیﺪ آمﺪنﺪ .کﻮچه ﺎ نیﺰ به عنﻮﺒن
مسیﺮ ﺎﻎ فﺮعﯽ بﺎ ﺒیجﺎﺚ تقﺎطع یعنﯽ گﺬﺜ ﺒز ﺮ محله ﺒیجﺎﺚ شﺪ .ﺒین کﻮچه ﺎ بﺮﺒسﺎﺞ منﺎطق مختلف به
صﻮﺜت سﺮپﻮشیﺪه یﺎ بﺎز سﺎخته مﯽشﺪنﺪ .ﺮ محله ممکن بﻮﺚ چنﺪ گﺬﺜ ﺚﺒشته بﺎشﺪ.
بﺎزﺒﺜ  :محل مﻮﺜﺚ نیﺎز تجﺎﺜت و مﺎیحتﺎﺗ مﺮﺚم ﺜﺒ بﺎزﺒﺜ مﯽنﺎمنﺪ که ﺚﺜ ﺒبتﺪﺒ ﺚﺜ کنﺎﺜ ﺚﺜوﺒزه ﺎﻎ
ﺒصلﯽ شﻬﺮ و سپس ﺚﺜ بﺎفت مﺮکﺰﻎ شﻬﺮﻎ ﺒیجﺎﺚ شﺪ .بﺎزﺒﺜ ﺎ به شکل سﺮپﻮشیﺪه یﺎ بﺎز سﺎخته و
مجمﻮعه آنﻬﺎ ﺜﺒ ﺒﺜسن مﯽنﺎمنﺪ .عنﺎصﺮ مختلف بﺎزﺒﺜ شﺎمل ﺜﺒسته ،ﺜسته ،سﺮﺒ ،تیمچه ،حجﺮه مﯽ بﺎشﺪ،
مسیﺮ ﺒصلﯽ بﺎزﺒﺜ ﺜﺒسته نﺎمیﺪه مﯽ شﻮﺚ و ﺒز تقﺎطع ﺚو ﺜﺒسته ،چﻬﺎﺜسﻮﺨ پﺪیﺪ مﯽآیﺪ .بخش ﺎیﯽ ﺒز
٤٠

ﺜﺒسته که صنف مشﺎغل یکسﺎن ﺚﺜ آن قﺮﺒﺜ مﯽگیﺮﺚ ،ﺜسته نﺎمیﺪه مﯽشﻮﺚ.
فضﺎﻎ حیﺎﺢ میﺎنﯽ که ﺚوﺜتﺎ ﺚوﺜ آن حجﺮه ﺎ قﺮﺒﺜ گﺮفته ﺒست.
مﺮکﺰ چنﺪ تجﺎﺜتخﺎنه ﺒز یک صنف ﺚﺜ یک فضﺎﻎ سﺮپﻮشیﺪه ،تیمچه نﺎم
مجمﻮعه تیمچه ﺎ ﺚﺜ وسط یک فضﺎﻎ آزﺒﺚ مسقف ﺚﺒﺜنﺪ )تصﻮیﺮ (٤٥
ﺚﺒﺜﺚ و
ﻇ
میﺪﺒن  :میﺪﺒن مﺎن عنصﺮ ﺚﺜونﯽ شﻬﺮ ﺒست که فضﺎیﯽ بﺎز بﺮﺒﻎ
حضﻮﺜ مﺮﺚم یﺎ ﺒﺜتبﺎﺢ ﺒصلﯽ بﺎ ﺚیگﺮ عنﺎصﺮ شﻬﺮﻎ ﺒست .میﺪﺒن معمﻮا ً
به شکل میﺪﺒن ﺎﻎ بﺰﺜگ و کﻮچک سﺎخته مﯽ شﻮنﺪ .عملکﺮﺚ میﺪﺒن بیشتﺮ
به عنﻮﺒن جﺎیگﺎه مشخص ،بﺮخﯽ ﺒﺜتبﺎطﺎت و مشﺎغل و نیﺎز ﺎﻎ شﻬﺮﻎ ﺜﺒ
ﺚﺜبﺮمﯽ گیﺮﺚ) .تصﻮیﺮ ﺿ(٤
خﺎنه  :ﺚﺜ ﺒکثﺮ منﺎطق ﺒیﺮﺒن خﺎنه ﺎﻎ سنتﯽ ﺚو قسمت ﺒنﺪﺜونﯽ و بیﺮونﯽ
ﺚﺒﺜنﺪ .قسمت ﺒنﺪﺜونﯽ خصﻮصﯽ و بﺮﺒﻎ زنﺪگﯽ خﺎنﻮﺒﺚگﯽ ﺚﺜنظﺮ گﺮفته شﺪه
ﺒست .و قسمت بیﺮونﯽ بﺮﺒﻎ ﺜفت و آمﺪ و پﺬیﺮﺒیﯽ ﺒز ﺒفﺮﺒﺚ ﺚیگﺮ ﺒستفﺎﺚه
مﯽ شﻮﺚ .و حﺮیم زنﺪگﯽ خصﻮصﯽ ﺒز ﺚیﺪ مﻬمﺎنﺎن بهطﺮز زیبﺎیﯽ ﺒز م جﺪﺒ شﺪه
ﺒست) .تصﻮیﺮ ﻀ (٤خﺎنه ﺎﻎ سنتﯽ ﺒغلب ﺚﺜ چﻬﺎﺜ طﺮﺧ یک حیﺎﺢ مﺮکﺰﻎ
قﺮﺒﺜ گﺮفته ﺒست.
مسﺠﺪ و ﺒنﻮﺒﺤ آن  :مسﺎجﺪ مﻬمتﺮین عنﻮﺒن و عنصﺮ بنﺎ ﺎﻎ ﺚینﯽ ﺒست
که ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎﻎ متفﺎوت بﺮﺒﻎ بﺮگﺰﺒﺜﻎ مﺮﺒسم ﺚینﯽ و فعﺎلیت ﺎﻎ ﺒجتمﺎعﯽ
مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ گﺮفته ﺒست.
ﺚﺜ ﺮ ﺚوﺜه نقشه سﺎختمﺎنﯽ مسﺎجﺪ تفﺎوت ﺚﺒﺜﺚ که ﺒبتﺪﺒ به شکل
شیﻮه چﻬﺎﺜطﺎقﯽ
شبستﺎنﯽ یﺎ ستﻮنﺚﺒﺜ )چﻬل ستﻮنﯽ( سﺎخته مﯽشﺪ .پس ﺒز آن ﻇ
شیﻮه ﺒیﻮﺒنﺚﺒﺜ و گنبﺪﻎ ﺜونق یﺎفت.
به شبستﺎن ﺒضﺎفه شﺪ .ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎﻎ بعﺪ به ﻇ
)تصﻮیﺮ .(٤٨

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤٧ﺦﺦ ﺎت ﺎﻧﮥ ﺎه و ﻼ ﯽ ﺦﺦ ﮐﺎ ﺎن

٤٥ﺦﺦ ﺎزﺒر ﺴ ﺮی

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤٦ﺦﺦ دورﻧ ﺎی ﺪﺒن ﻧ

٤٨ﺦﺦ ﺴ ﺪ ﺒ ﺎم ﺦﺦ ﺒ ﻬﺎن ﺦﺦ دوره
٤١

ﻬﺎن ﺦﺦ ﺒ ﻬﺎن ﺦﺦ دوره

ﻮی

ﻮی

می منﺎﺜه :ﺒین عنصﺮ معمﺎﺜﻎ ﺚﺜ وﺒقع بﺮﺗ ﺎﻎ ﺜﺒ نمﺎست که ﺚﺜ کنﺎﺜه ﺜﺒه ﺎ و ﺚﺜ مسیﺮ کﻮیﺮ
یﺎ منﺎطق کﻮ ستﺎنﯽ و جنگلﯽ سﺎخته مﯽشﻮنﺪ .شب ﺎ بﺮﺒﻎ ﺜﺒ نمﺎیﯽ مسﺎفﺮﺒن بﺮ بﺎاﻎ آن آتش ﺜوشن
مﯽ کﺮﺚنﺪ و به ﺒین لحﺎﺣ منﺎﺜه مﺪﺜسه ﺒین بنﺎ عنصﺮ ﺒصلﯽ تﺄثیﺮگﺬﺒﺜ ﺚﺜ شکلگیﺮﻎ منﺎﺜه ﺚﺜ مسﺎجﺪ
ﺒسامﯽ ﺒست .بﺎ ﺒین حﺎل ﺒلگﻮﻎ ﺒصلﯽ بسیﺎﺜﻎ ﺒز بﺮﺗ مقبﺮه ﺎ نیﺰ مﯽبﺎشﺪ )تصﻮیﺮ ﻂ.(٤
کﺎﺜوﺒنسﺮﺒ :بخشﯽ ﺒز معمﺎﺜﻎ مﻬمﯽ که بﺮﺒﻎ ﺒقﺎمت مﻮقت مسﺎفﺮﺒنﯽ که بهصﻮﺜت گﺮو ﯽ
معﺮفﯽ کﺮﺚنﺪ سﺎخته شﺪه ﺒست .ﺒین بنﺎ به ﺚلیل گستﺮﺚگﯽ تبﺎﺚات ﺒقتصﺎﺚﻎ و تجﺎﺜﻎ و یﺎ زیﺎﺜت ﺜونق
بسیﺎﺜ ﺚﺒشته ﺒست .ﺚﺒﺜﺒﻎ حیﺎﺢ وسیع و ﺜوبﺎز و ﺚوﺜتﺎﺚوﺜ آن تعﺪﺒﺚ زیﺎﺚﻎ حجﺮه بﺮﺒﻎ ﺒستﺮﺒحت
مسﺎفﺮﺒن بﻮﺚه ﺒست) .تصﻮیﺮ (٥٠

٤٩ﺦﺦ ﺮﺗ

ﺮل ﺦﺦ ﻬﺮری ﺦﺦ دوره ﻠ ﻮ ﯽ

٥١ﺦﺦ ﮔﺮم ﺎﻧﮥ ﮔﺮ ﺎ ﮥ ﮔ

ﻠﯽ ﺎن ﺦﺦ ﮐﺮ ﺎن
ﺗﺼﻮ ﺮ ٥٠ﺦﺦ ﮐﺎروﺒﻧﺴﺮﺒی

ﺻ٥ﺦﺦ ﺴ ﺪ ﺪر ﮥ آ ﺎ ﺰرگ ﺦﺦ ﮐﺎ ﺎن

ﺪ ﺦﺦ ﺰد

ﺮمﺎبه  :به ﺚلیل ﺒ میت به پﺎکیﺰگﯽ و نظﺎفت ،گﺮمﺎبه عنصﺮ بسیﺎﺜ مﻬم شﻬﺮﻎ ﺒست که ﺚﺜ
ﺒیﺮﺒن ﺒز ﺚیﺮبﺎز تﺎکنﻮن حضﻮﺜ ﺒصلﯽ ﺚﺒشته ﺒست .بنﺎبﺮﺒین ﺒین مکﺎن پس ﺒز مسجﺪ ،مﺪﺜسه و بﺎزﺒﺜ ﺒز
عنﺎصﺮ مﻬم شﻬﺮ بهحسﺎب مﯽآمﺪ .ﺒز عﻮﺒمل مﻬم ﺚﺜ گﺮمﺎبه تنظیم ﺚمﺎ و گﺮمﺎیش ﺒست .مسیﺮ ﺚستﺮسﯽ
به بخش ﺒصلﯽ بنﺎ ﺒز وﺜوﺚ نﺎگﻬﺎنﯽ ﻮﺒﻎ سﺮﺚ؛ م ﺒز بیﺮون به ﺚﺜون و م ﺚﺜ بین فضﺎ ﺎﻎ ﺚﺜونﯽ
جلﻮگیﺮﻎ مﯽکنﺪ .ﺒز عنﺎصﺮ مﻬم گﺮمﺎبه فضﺎﻎ بینه )ﺜختکن( و گﺮمخﺎنه )محل شست و شﻮ( ﺒست.
)تصﻮیﺮ ﺺ(٥
مﺪﺜسه  :به ﺚلیل ﺒﺜزﺟ آن به تعلیم و تﺮبیت و یﺎﺚگیﺮﻎ ﺚﺒنش مکﺎنﯽ خﺎﺠ به عنﻮﺒن مﺪﺜسه
حﺎئﺰ ﺒ میت ﺒست .ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺒز ﺚوﺜﺒن پیش ﺒز ﺒسام و ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ بﺎ جﺪیت به سﺎخت ﺒین مکﺎن
شیﻮه معمﺎﺜﻎ مﺪﺒﺜﺞ بﺎ تحﻮل معمﺎﺜﻎ مسﺎجﺪ به شکل ﺒیﻮﺒنﯽ ﺚﺜآمﺪ و ﺒز عنﺎصﺮ مﻬم آن
پﺮﺚﺒختنﺪ .ﻇ
َم ﺸﺪ َﺜﺞ )محل تﺪﺜیس ﺒستﺎﺚﺒن( و حجﺮه )ﺒتﺎﺨ ﺎﻎ محل ﺒقﺎمت طلبه ﺎ( مﯽبﺎشنﺪ) .تصﻮیﺮ ﺻ(٥
آﺜﺒم ﺎه  :سﺎخت مقبﺮه ﺒز ﺚوﺜﺒن بﺎستﺎن نمﺎﺚﻎ ﺒز ﺒعتقﺎﺚ به ﺚنیﺎﻎ پس ﺒز مﺮگ ﺒست .ﺒز ﺒینﺜو
سیﺮ تحﻮل آﺜﺒمگﺎهسﺎزﻎ ﺒز ﺚﺜون خﺎنه ﺎ یﺎ مقﺎبﺮ مستقل یﺎ گﻮﺜﺚخمه ﺎ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز عنﺎصﺮ معمﺎﺜﻎ
ﺻ٤

ﺚﺜ بﺎشکﻮه جلﻮه ﺚﺒﺚن آن قﺎبل بﺮﺜسﯽ ﺒست .آﺜﺒمگﺎه ﺎﻎ بﺰﺜگﺎن ﺚینﯽ و عﺮفﺎنﯽ و … بهصﻮﺜت
زیﺎﺜت گﺎه مﻮﺜﺚ ﺒحتﺮﺒم وﺒقع شﺪه ﺒست) .تصﻮیﺮ ﺼ(٥

ﺼ٥ﺦﺦ

ﺮه ﺒ ﺮ ﺗ ﻮر ﺎ ﺎﻧﯽ ﺦﺦ ﺎرﺒ

کﺎخ  :حضﻮﺜ حکﻮمت ﺎﻎ متمﺮکﺰ ضﺮوﺜت سﺎخت بنﺎ ﺎﻎ بﺎشکﻮه و
ﺒشﺮﺒفﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ ﺒیﺮﺒن بﺎعث شﺪ .سﺎختن کﺎخ و عمﺎﺜت ﺎﻎ
مسﺎبقه طﻮانﯽ ﺚﺜ فﺮ نگ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن
مجلل بﺮﺒﻎ حکمﺮﺒنﺎن و پﺎﺚشﺎ ﺎن
ﻇ
ﺚﺒﺜﺚ .به ﺚلیل ﺒنتخﺎب شﻬﺮ ﺎیﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜه صفﻮیه به عنﻮﺒن پﺎیتخت ،سﺎختن کﺎخ
ﺚﺜ عﺮصه معمﺎﺜﻎ ﺒسامﯽ مطﺮﺘ شﺪ .تﺰیینﺎت ﺒین بنﺎ ﺎ به نحﻮﻎ قﺎبل تحسین
ﺒنجﺎم شﺪه ﺒست) .تصﻮیﺮ (٥٤
لعه  :به ﺚلیل ضﺮوﺜت ﺚفﺎﺤ و کﺎﺜبﺮﺚ نظﺎمﯽ یﺎ حفﺎظت ﺒز کﺎخ و قلمﺮو
شﺎ ﯽ ﺚﺜ کﻮ ستﺎن و ﺚشت قلعه ﺎیﯽ مﯽسﺎختنﺪ .ﺚﺜ سﺎخت آن ﺒز مصﺎلح
مستحکم مثل سنگ و سﺎﺜوﺗ و آ ک بﻬﺮه مﯽگﺮفتنﺪ و حتﯽ ﺒز مﻮقعیت طبیعﯽ
پﺮتگﺎه ﺒﺜتفﺎعﺎت شیبﺚﺒﺜ و صخﺮه ﺎﻎ ﺚوﺜ ﺒز ﺚستﺮسﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽکﺮﺚنﺪ .گﺎه
ﺚﺜ ﺚشت ﺎ بﺎ کنﺪن خنﺪﺨ قلعه ﺜﺒ ﺒز ﺚستﺮﺞ ﺚوﺜ نگه مﯽﺚﺒشتنﺪ) .تصﻮیﺮ (٥٥

٥٥ﺦﺦ ﻠ ﺒی ﺮ ﺮﺒز ﮐﻮه ﺎ ﺒرگ ﺦﺦ ﮐﺮ ﺎن

٥٤ﺦﺦ ﮐﺎخ ﺸ

ﻬﺸ ﺦﺦ ﺒ ﻬﺎن

ﺼ٤

٥٦ﺦﺦ

ﭘ و آببنﺪ :سﺎخت پل ﺎ و آببنﺪ ﺎ ﺚﺜ مسیﺮ جﺎﺚه ﺎﻎ کﺎﺜوﺒنﯽ یﺎ
ﺜوﺚخﺎنه ﺎﻎ پﺮ آب بﺮﺒﻎ جلﻮگیﺮﻎ ﺒز طغیﺎن یﺎ مسیﺮ آب جﻬت کشﺎوﺜزﻎ و ﺚیگﺮ
فعﺎلیت ﺎﻎ مﺮتبط میﺮﺒﺖ شکﻮ منﺪ ﺚیگﺮﻎ ﺒز تﺎﺜیخ ﺒیﺮﺒن بﺎستﺎن بهشمﺎﺜ مﯽﺜوﺚ.
ﺛخیﺮه آب به ﺒنتقﺎل آب بﺮﺒﻎ به گﺮﺚﺟ ﺚﺜآوﺜﺚن سنگ ﺎﻎ
نگﺎم سﺎخت آببنﺪ ضمن
ﻇ
آسیﺎب م تﻮجه شﺪه ﺒست) .تصﻮیﺮ ﺿ(٥
آبﺒن ﺎﺜ :آبﺒنبﺎﺜ مخﺰن آب زیﺮزمینﯽ ﺒست که بﺮﺒﻎ ﺛخیﺮهسﺎزﻎ آب ﺚﺜ منﺎطق
خشک و کمآب مﯽتﻮﺒنﺪ بﻬتﺮین ﺜوﺟ نگﻬﺪﺒﺜﻎ آب بﺎشﺪ .بسیﺎﺜﻎ ﺒز آبﺒنبﺎﺜ ﺎ ﺚﺜ
مسیﺮ قنﺎت سﺎخته شﺪه ﺒست تﺎ آب سﺎلم ﺜﺒ به آبﺒنبﺎﺜ ﺪﺒیت کننﺪ) .تصﻮیﺮ ﻀ(٥
ی ﺎل :ضﺮوﺜت بهکﺎﺜگیﺮﻎ آب گﻮﺒﺜﺒ و ﺒستفﺎﺚه بﻬینه ﺒز نﺰوات آسمﺎنﯽ
عنصﺮ ﺚیگﺮﻎ به عنﻮﺒن یخچﺎل ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بﺎعث شﺪ .ﺒین مکﺎن حتﯽ ﺚﺜ
ﺜوز ﺎﻎ گﺮم نیﺰ مﯽ تﻮﺒنست یخ مﻮﺜﺚ نیﺎز مﺮﺚم ﺜﺒ که ﺒز نﺰوات آسمﺎنﯽ )بﺮﺧ( بهشمﺎﺜ
مﯽﺜفت ﺜﺒ فﺮﺒ م کنﺪ) .تصﻮیﺮ (٥٨
ک ﻮتﺮخﺎنه ﺎ :ﺒز ﺚیگﺮ ﺒبﺪﺒعﺎت معمﺎﺜﺒن ﺒیﺮﺒنﯽ سﺎخت کبﻮتﺮخﺎنه ﺒست
که ﺪﺧ آن مکﺎنﯽ بﺮﺒﻎ نگﻬﺪﺒﺜﻎ کبﻮتﺮ ﺎ و جمعآوﺜﻎ فضﻮات آنﻬﺎ ﺚﺜ مصﺮﺧ
کشﺎوﺜزﻎ به عنﻮﺒن کﻮﺚ بﻮﺚه که بﺮﺒﻎ ﺒحیﺎﻎ کشﺎوﺜزﻎ و غنﯽ کﺮﺚن خﺎﻌ ﺒستفﺎﺚه
مﯽکﺮﺚنﺪ .ﺚﺜ شبکه ﺎﻎ آجﺮﻎ بیشتﺮین تعﺪﺒﺚ انه ﺜﺒ بﺎ کمتﺮین مصﺎلح سﺎختمﺎنﯽ
فﺮﺒ م مﯽکﺮﺚنﺪ) .تصﻮیﺮ ﻂ(٥

ز ﺎن ﺎن ﺦﺦ ﻬﺮﮐﺮد ﺎ آب ﺪ ﻮ ﺮ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٥٧ﺦﺦ آبﺒﻧ ﺎر

٥٨ﺦﺦ

ﺎل ﺆ ﺪی ﺦﺦ ﮐﺮ ﺎن

٥٩ﺦﺦ ﮐ ﻮﺗﺮ ﺎﻧ ﺦﺦ ﺒ ﻬﺎن
٤٤

ﭘﺮسش
ﺺﺦﺦ ﺚو نمﻮنه ﺒز غﺎﺜ ﺎیﯽ ﺜﺒ که مﻮﺜﺚ سکﻮنت قﺮﺒﺜ گﺮفته ﺒنﺪ ،نﺎم ببﺮیﺪ.
ﺻﺦﺦ فﺮ نگ بﺮﺚوسیﺎن متعلق به کﺪﺒم ﺚوﺜه ﺒستﺋ
ﺼﺦﺦ ﺒز قﺪیمﯽ تﺮین ﺒمﺎکن مسکﻮنﯽ ﺒیﺮﺒن یکﯽ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
٤ﺦﺦ فضﺎ ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ زﺒغه بﺎ تﻮجه به معیشت و ﺜفتﺎﺜ ﺒجتمﺎعﯽ چگﻮنه
ﺒستﺋ
٥ﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه سﺎختمﺎن منقﻮﺟ تپه زﺒغه و کﺎﺜبﺮﺚ آن تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﺿﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه ویﮋگﯽ ﺎﻎ معبﺪ چغﺎزنبیل بنﻮیسیﺪ.
ﻀﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه ویﮋگﯽ ﺎﻎ ﺚخمه ﺎﻎ سنگﯽ مﺎﺚ ﺎ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٨ﺦﺦ مﻬمتﺮین آثﺎﺜ خﺎمنشﯽ شﺎمل چه نﻮﺤ معمﺎﺜﻎ ﺎیﯽ ﺒستﺋ
ﻂﺦﺦ ﺒشکﺎنیﺎن معمﺎﺜﻎ بنﺎﻎ ﺒصلﯽ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺒز چه سنتﯽ ﺒیﺪه گﺮفتهﺒنﺪﺋ
٠ﺺﺦﺦ مﻬمتﺮین آثﺎﺜ نﺮﻎ و معمﺎﺜﻎ پﺎﺜتﯽ ﺜﺒ که نقطه ﺒتصﺎل شﻬﺮنشینﯽ و
ﺒستقﺮﺒﺜ فﺮ نگﯽ بین فات ﺒیﺮﺒن و شﺮﺨ و جنﻮب شﺮﺨ بﻮﺚ نﺎم بﺮﺚه و ﺚﺜبﺎﺜه آن تﻮضیح
ﺚ یﺪ.
ﺺﺺﺦﺦ شﻬﺮ تﺎﺜیخﯽ بیشﺎپﻮﺜ چه نقشهﺒﻎ ﺚﺒﺜﺚﺋ
ﺻﺺﺦﺦ سقف تﺎاﺜ بﺰﺜگ کﺎخ بیشﺎپﻮﺜ چگﻮنه سﺎخته شﺪه ﺒستﺋ
ﺼﺺﺦﺦ تحﻮات معمﺎﺜﻎ ﺒز قﺮون  ٥و ﺿ ﺚﺜ کﺪﺒم بنﺎ بیشتﺮ مشﻬﻮﺚ ﺒستﺋ
گﻮشه آن ،ﺒز فشﺎﺜ ﺎﻎ جﺎنبﯽ بنﺎ مﯽکﺎ ﺪﺋ
٤ﺺﺦﺦ ﺚﺜ کﺪﺒم بنﺎ منﺎﺜ ﺎ ﺚﺜ شت
ﻇ
ﺚوﺜه صفﻮیه ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
٥ﺺﺦﺦ پل ﺎﻎ ﻇ
ﺿﺺﺦﺦ معمﺎﺜﻎ قﺎجﺎﺜیه ﺚﺜ مقﺎیسه بﺎ معمﺎﺜﻎ صفﻮیه چگﻮنه ﺒستﺋ
ﺚوﺜه ﺒسامﯽ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
ﻀﺺﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ بنﺎ ﺎﻎ ﻇ
٨ﺺﺦﺦ ﺒز عنﺎصﺮ معمﺎﺜﻎ و شﻬﺮسﺎزﻎ چﻬﺎﺜ نمﻮنه ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ و یکﯽ ﺜﺒ تﻮضیح
ﺚ یﺪ.
بﺤ کنیﺪ
ﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه علل ﺒفﻮل معمﺎﺜﻎ سنتﯽ گفتگﻮ کنیﺪ.
ﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه معمﺎﺜﻎ معﺎصﺮ گفتگﻮ کنیﺪ و آن ﺜﺒ بﺎ میﺮﺒﺖ معمﺎﺜﻎ سنتﯽ مقﺎیسه
کنیﺪ.
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ﻓص سﻮم

بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ

ﺑﺎﻍ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺪﺧ ﺎﻎ ﺜﻓ ﺎﺜﻎ :پس ﺒز پﺎیﺎن ﺒین فصل ﺒز فﺮﺒگیﺮ ﺒنتظﺎﺜ مﯽﺜوﺚ:
ﺺﺦﺦ مفﺎ یم عﺎﺜفﺎنه بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ ﺛکﺮکنﺪ.
ﺻﺦﺦ مفﻬﻮم ﺚﺜخت مقﺪﺞ ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
ﺼﺦﺦ ﺒلگﻮﻎ بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
٤ﺦﺦ ﺜﺒبطه شعﺮ فﺎﺜسﯽ و بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ بﺪﺒنﺪ.
٥ﺦﺦ چنﺪ نمﻮنه ﺒز بﺎغ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ نﺎم ببﺮﺚ.
ﺿﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ بﺎغ ﺜﺒ ﺒز نظﺮ عملکﺮﺚ ﺛکﺮ کنﺪ.
فﺮ نگ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ طﻮل تﺎﺜیخ بهصﻮﺜت ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن تجلﯽ یﺎفته ﺒست .ﺚﺜیﺎﻎ بﯽپﺎیﺎن زبﺎن
و ﺒﺚبیﺎت فﺎﺜسﯽ و گستﺮه پﺮمعنﺎﻎ نﺮ و معمﺎﺜﻎ ،مﻮﺒﺜه به بﻬتﺮین و شکﻮ منﺪتﺮین شکل فﺮ نگ
پﺎﺜسیﺎن ﺜﺒ به ظﻬﻮﺜ ﺜسﺎنﺪه ﺒست .فﺮ نگﯽ به قﺪمت ﺰﺒﺜه ﺎ ،ﺚﺜ جلﻮه ﺎیﯽ بﯽشمﺎﺜ ﺒز خاقیت و
شیﻮه زنﺪگﯽ بﺮوز یﺎفته ﺒست .به ﺜﺒستﯽ فﺮ نگ ﺒیﺮﺒنﯽ بﺎ مه پیچیﺪگﯽ ﺎﻎ پنﻬﺎن و آشکﺎﺜ ﺚﺜ کجﺎ
حقیقﯽتﺮین ظﻬﻮﺜ خﻮیش ﺜﺒ تجﺮبه کﺮﺚه ﺒستﺋ
شﺎیﺪ بتﻮﺒن گفت ،بﻬتﺮین تجلﯽ ﺛوﺨ و تفکﺮ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒیجﺎﺚ بﺎغ و پﺮﺚیس )فﺮﺚوﺞ ،بﻬشت(
بﺎشﺪ که ﺚﺜ تمﺎمﯽ جلﻮه ﺎﻎ نﺮﻎ نمﻮﺚ آشکﺎﺜﻎ ﺚﺒﺜﺚ .بﺎ ﺒینحﺎل بﺮخﯽ ﺒز مﻮﺜخﺎن به ﺒین نتیجه
ﺜسیﺪهﺒنﺪ که ﺚﺜ زمﺎن ﺎﻎ بسیﺎﺜ ﺚوﺜ ﺒحتمﺎا ً زنﺎن ﺒولین بﺎغ ﺎ ﺜﺒ پﺪیﺪ آوﺜﺚه ﺒنﺪ چﺮﺒ که ﺚﺜ آن
ﺜوزگﺎﺜ ،مﺮﺚﺒن گﺮﺒیش به کﻮچ ﺚﺒشتنﺪ و ﺚﺜ جستجﻮﻎ شکﺎﺜگﺎه ﺎﻎ بکﺮ بﻮﺚنﺪ .زنﺎن ،مﺮﺚﺒن ﺜﺒ
تشﻮیق مﯽکﺮﺚنﺪ تﺎ شکﺎﺜ ﺜﺒ کنﺎﺜ گﺬﺒشته و به کشﺎوﺜزﻎ و ﺚﺒمﺪﺒﺜﻎ بپﺮﺚﺒزنﺪ و ﺒز ﺒینﺜو بتﻮﺒننﺪ
مﻮﺒﺚغﺬﺒیﯽ خﻮﺚ ﺜﺒ بهﺚست آوﺜﺚه و جﺎیگﺎ ﯽ آﺜﺒمشبخش و مفﺮﺘ بیﺎبنﺪ .ﺒز ﺒینﺜو بﺎغ ﺎ نمﺎیشﯽ
ﺒز بﻬشت ﺚﺜ ﺒین جﻬﺎن ﺒست که ﺚﺜختﺎن میشه سبﺰ و بلنﺪقﺎمتﯽ چﻮن سﺮو ﺚﺜ آن کﺎشته مﯽشﺪ.
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پس مﻮﺒﺜه کشت گل و گیﺎه خیﺎلﺒنگیﺰ ﺒست .زنﺎن بهخصﻮﺠ ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن بﺎﺜﺚﺒﺜﻎ عمیقﺎً نیﺎز به
مستقﺮ شﺪن و سکنﯽ گﺮفتن ﺚﺜ مکﺎنﯽ ثﺎبت ﺜﺒ حس مﯽکﺮﺚنﺪ .شﺎیﺪ ﺒولین بﺎﺜ پس ﺒز ﺒنتخﺎب مکﺎنﯽ
منﺎسب ،شﺮوﺤ به کشت کﺮﺚنﺪ و گیﺎ ﺎن و گل ﺎﻎ وحشﯽ ﺜﺒ پﺮوﺜﺟ ﺚﺒﺚنﺪ تﺎ بﺎاخﺮه تﻮﺒنستنﺪ آنﻬﺎ
ﺜﺒ تکثیﺮ کننﺪ .ﺒحتمﺎا ً ﺒنجﺎم ﺒین فﺮﺒینﺪ ﺚﺜ آغﺎز تﺄمین مﻮﺒﺚ غﺬﺒیﯽ و ﺚﺒﺜویﯽ بﻮﺚه ولﯽ بعﺪ ﺎ گﺮﺒیش
به زیبﺎیﯽ یﺎ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ شﺪن ﺒز عطﺮ گیﺎ ﺎن یﺎ تﻮجه به گیﺎ ﺎنﯽ خﺎﺠ ﺚﺜ بﺎوﺜ و زنﺪگﯽ ،آنﻬﺎ ﺜﺒ به
کشت گیﺎ ﺎن وﺒ ﺚﺒشته بﺎشﺪ .پس ﺒین لحظه که نمﯽ ﺚﺒنیم ﺚﺜ چه زمﺎنﯽ ﺜخ ﺚﺒﺚه ،مﺎن لحظه تجﺮبه
لحظه مشﺎﺜکت آفﺮینش تجلﯽ زیبﺎیﯽ و طبیعت ﺒست .ﺮچنﺪ
زیبﺎشنﺎختﯽ بﺎغ ﺒست که ﺚﺜ ضمن
ﻇ
بﺎغ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ شﻬﺮت جﻬﺎنﯽ ﺚﺒﺜنﺪ .بﺮﺒسﺎﺞ منﺎبع مکتﻮب منﻮچﻬﺮ پﺎﺚشﺎه پیشﺪﺒﺚﻎ ﺒولین کسﯽ
بﻮﺚ که تخم گل ﺎ و میﻮه ﺎ ﺜﺒ ﺒز کﻮ ستﺎن آوﺜﺚ و ﺚﺜ بﺎغ ﺎ به کشت آنﻬﺎ ﺒقﺪﺒم کﺮﺚ .بﺎ ﺒینحﺎل
بﺮﺒسﺎﺞ شﻮﺒ ﺪ بﺎستﺎن شنﺎسﯽ نخستین ﺒلگﻮﻎ چﻬﺎﺜ بﺎغ ﺚﺜ پﺎسﺎﺜگﺎﺚ یﺎفت شﺪه که ﺒز ﺒبﺪﺒعﺎت
ﺚوﺜه کﻮﺜوﺟ بهشمﺎﺜ مﯽﺜوﺚ.
م ﻬﻮم عﺎﺜﻓﺎنه بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ
بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ ﯽ ﺒست به ﺚﺜونﯽ تﺮین ایه ﺎﻎ ﺒنﺪیشه و خیﺎل ،تعبیﺮﻎ ﺒز معنﺎﻎ زنﺪگﯽ ،غﺎیت
ﺒنسﺎن ،ﺒزلیت و ﺒبﺪیت ،بﻬشت و زنﺪگﯽ و جلﻮه ﺎﻎ زمینﯽ ﺒز عﺎلم ملکﻮت به ﺜوﺒیت ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺒست.
بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ تﺪﺒوم عشقﯽ آکنﺪه ﺒز شﻮﺜ و ﺒمیﺪ ﺜﺒ به نمﺎیش مﯽ گﺬﺒﺜﺚ .بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ که میﺮﺒﺖ ﺒﺜزشمنﺪ
فﺮ نگ پﺎﺜسیﺎن ﺒست به نظﺎم شکلﯽ و نﺪسﯽ و حکمت متعﺎلﯽ ﺚﺜ طﺮﺘ آن و ﺚﺜﻌ عمیق بﺎغ ﺜﺒ
فﺮآینﺪﻎ ﺒز فﻬم ﺒست که »ﺜیشه« ﺚﺜ فﺮ نگ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒسامﯽ مﯽﺚﺒننﺪ .مه مفﺎ یم بنیﺎﺚﻎ ﺚﺜ تﺮکیب
ﺚیﺪﺒﺜﻎ و سﺎختﺎﺜ فضﺎیﯽ ،حﺮکت ،ضﺮب آ نگ و ﺜیتم ،تقﺎﺜن ،پﻮیﺎیﯽ ،عطف و تعﺎﺚل به زیبﺎتﺮین
شکل خﻮﺚ ﺚﺜ نظﺎم فضﺎیﯽ بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ تجلﯽ یﺎفته ﺒنﺪ و ﺚﺜیچه ﺒﻎ به سﻮﻎ تجسم ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒز بﻬشت مﻮعﻮﺚ
و عﺎلم مﺎوﺜﺒ و گﻮﺒه نﺮوﺜزﻎ ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺒست که ﺚﺜ آن آمیختگﯽ نﺮ و خاقیت و بﺎ حکمت و معﺮفت
به نحﻮﻎ آشکﺎﺜ تحقق یﺎفته ﺒست.
ﺚﺜخت مقﺪس
بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ بﺎ سکﻮت طبیعت ،مﻮسیقﯽ سبﺰ ﺚﺜختﺎن و م آوﺒیﯽ مه کﺎئنﺎت ﺚﺜ ﺚﺜﻌ حقیقت
ستﯽ شکل گﺮفته ﺒست .ﺚﺜ مه ﺒﺚیﺎن به ﺚﺜخت ﺎﻎ مقﺪﺞ ﺒشﺎﺜه شﺪه ﺒست مچﻮن ﺚﺜخت طﻮبﯽ
ﺚﺜ قﺮآن مجیﺪ ،ﺚﺜخت جﺎوﺚﺒنگﯽ ﺚﺜ ﺒوستﺎ و ﺚﺜخت کیﻬﺎنﯽ که زمین و آسمﺎن ﺜﺒ به م مﯽﺚوزنﺪ .ﺚﺜ
آثﺎﺜ تﺎﺜیخﯽ به ویﮋه مﻬﺮ ﺎﻎ یﺎفت شﺪه ﺚﺜ شﻮﺟ ،نقﻮﺟ ﺚﺜخت ﺜﺒ پﺎﻎ تپه ﺒﻎ نشﺎن مﯽﺚ ﺪ .ﺚﺜخت
آنچنﺎن مقﺪﺞ ﺒست که ﺚﺜ بﺎوﺜ ﺎﻎ کﻬن ﺒیﺮﺒن و میﺎن ﺜوﺚﺒن مجﺎزﺒت بﺮیﺪن آن ﺜﺒ مﺮگ مﯽ ﺚﺒنستنﺪ
)تصﻮیﺮ ﻒ(.
ﺚﺜ ﺒسﺎطیﺮ ﺒیﺮﺒن پیش ﺒز ﺒسام نیﺰ سﺮو مقﺪﺞ تﺮین ﺚﺜخت ﺒست .نقل کﺮﺚه ﺒنﺪ که زﺜﺚشت بﺎ
ﺚستﺎن خﻮﺚ ﺚو سﺮو سه ﺰﺒﺜ سﺎله مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ کﺎشمﺮ ﺜﺒ کﺎشته ﺒست .مچنین پﺎﺚشﺎ ﺎن خﺎمنشﯽ
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به کﺦﺎشتن سﺮو بﺎ ﺚستﺎن خﻮﺚ مﯽ بﺦﺎلیﺪنﺦﺪ .نﺰﺚ عﺮفﺦﺎن ﺒسامﯽ نیﺰ ﺚﺜخت چنﺎﺜ بسیﺎﺜ مﺦقﺪﺞ ﺒست
و بﺮگ آن ﺜﺒ بﺎ ﺚست ﺒنسﺎن و پنﺦج تن مقﺦﺎیسه مﯽ کننﺪ و ﺒسﺎسﺎً ﺜنگ سبﺰ ،ﺜنگ ﺜویش گیﺦﺎ ﺎن
و بﺎز زﺒیش طبیعت نﺰﺚ مسلمﺎنﺎن و به ویﮋه پیﺎمبﺮ گﺮﺒمﯽ ﺒسام حضﺮت محمﺪ )ﺠ( ﺜنگﯽ مقﺪﺞ
ﺒست.
بنﺎبﺮﺒین بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ،بﺎزتﺎب و یﺎ فﺮﺒفکنﯽ صﻮﺜت بﻬشتﯽ بﺎغﯽ ﺒست که ﺚﺜ نﺎخﻮﺚآگﺎه قﻮمﯽ و
خﺎطﺮه ﺎﻎ ﺒزلﯽ ﺒو میشه وجﻮﺚ ﺚﺒشته ﺒست و به نظﺮ آﺜتﻮﺜ پﻮﻈ نﺮشنﺎﺞ ﺒیﺮﺒنﯽ »ﺚﺜ گﻮشه ﺛ ن ﺮ
ﺒیﺮﺒنﯽ ،بﺎغﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ) «.تصﻮیﺮ ﻓ و ﻔ(.
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ﺒل ﻮﻎ بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ
ﺜﺒبطه عﺎﺜفﺎنه ﺒیﺮﺒنیﺎن بﺎ آب ،ﺚﺜخت و گل به آسﺎنﯽ نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ که بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ محیطﯽ مقﺪﺞ
ﺒست چﺮﺒ که مﺮﺒوﺚه و ﺜﺒبطه ﺒﻎ بین بﺎغ مثﺎلﯽ و بﺎغ زمینﯽ ﺒست .ﺒز ﺒین ﺜو کﻬن ﺒلگﻮﻎ بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ
سﺮچشمه مه نﺮ ﺎﻎ گﺬشته ﺒیﺮﺒن بﻮﺚه ﺒست .پس سﺆﺒل ﺒینجﺎست که آیﺎ ﺒین ﺒلگﻮ ﺚﺜ زمﺎن
مﻮﺒﺜه
ﻇ
معﺎصﺮ مﯽ تﻮﺒنﺪ سﺎیﺮ نﺮ ﺎ ﺜﺒ نیﺰ بﺎﺜوﺜ سﺎزﺚﺋ
شکل بنیﺎﺚین معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ مﻮﺒﺜه تقسیم فضﺎ به چﻬﺎﺜﻒ قسمت ﺒست که مﺎن ﺒلگﻮﻎ ﺒزلﯽ
جﻬﺎن چﻬﺎﺜگﻮشه ﺒست که مه جنبه ﺎﻎ نﺮ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ خﻮﺚ جﺎﻎ ﺚﺒﺚه ﺒست و ﺒین سﺎختﺎﺜ ﺜﺒ
مﯽ تﻮﺒن ﺜکن ﺒسﺎسﯽ مه بﺎغ ﺎﻎ مشﻬﻮﺜ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺒنست.
شﺎخص ﺎﻎ معمﺎﺜﻎ و بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ،چﻬﺎﺜ طﺎﺨ ،چﻬﺎﺜ بﺎغ ،ﺚو جلﻮه ﺒز یک ﺒلگﻮﻎ مشخص
ستنﺪ که نقش بسیﺎﺜ مﻬمﯽ نیﺰ ﺒین ویﮋگﯽ ﺎﻎ تقسیم بنﺪﻎ معمﺎﺜﻎ و بﺎغ ﺚﺜ شکل گیﺮﻎ شﻬﺮ و
شﻬﺮسﺎزﻎ ﺚﺒﺜنﺪ .ﺚﺜ فﺮ نگ بﺎستﺎن ﺒیﺮﺒن بﺎغ ﺎﻎ بﺎشکﻮ ﯽ سﺎخته مﯽ شﺪ و ﺒین ﺜونﺪ تﺎ ﺚوﺜﺒن
صفﻮیه نیﺰ به ﺒنجﺎم مﯽ ﺜسﺪ و چنﺪین ﺒلگﻮﻎ بﺎغ ﺦﺦ شﻬﺮ پﺪیﺪ آمﺪ که ﺒبتﺪﺒ بﺎغ ﺎ و سپس عمﺎﺜت ﺎ و
سﺎختمﺎن ﺎیﯽ ﺚﺜ آن سﺎخته مﯽ شﺪنﺪ .بﺎغ ﺎ مﻮجﻮﺚﺒت زنﺪه ﺒﻎ ستنﺪ که به مﺎ ﺒﺜﺖ ﺜسیﺪه ﺒنﺪ و ﺮچنﺪ
که جﺎﻎ تﺄسف ﺚﺒﺜﺚ که به ﺒین میﺮﺒﺖ گﺮﺒنبﻬﺎ گﺎ ﯽ تﻮجه نﺪﺒﺜیم .بﺎغ مﻬم تﺮین تﻮلیﺪ ﺛ ن ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒست
و جﻬﺎن شمﻮل بﻮﺚن آن حﺪﺒقل قﺪمتﯽ حﺪوﺚ ﻖﻓ قﺮن ﺚﺒﺜﺚ.
ﺒغلب بﺎغ ﺚﺜ ﺒقلیم گﺮمسیﺮﻎ و کﻮیﺮﻎ معنﺎﺚﺒﺜ مﯽشﻮﺚ .به ﺒین جﻬت ﺒیﺮﺒنیﺎن مﻮﺒﺜه بﺎغ ﺎ
ﺚﺒمنه تپه یﺎ ﺚﺜ ﺒطﺮﺒﺧ آبگیﺮ مﯽ سﺎختنﺪ ﺒین بﺎغ ﺎ بﺎ حصﺎﺜ ﺚیﻮﺒﺜﻎ پیﺮﺒمﻮن آن به
ﺜﺒ ﺚﺜ ﺚشت یﺎ ﻇ
چﻬﺎﺜ بخش تقسیم مﯽ شﺪنﺪ که به وسیله جﻮﻎ آب و آب ﺜو ﺎﻎ مﺰین به آبشﺮه ﺎ و تاقﯽ بﺎ عمﺎﺜت ﺎ
شکل مﯽ گﺮفتنﺪ.ﺒز ﺒینﺜو ﺚﺜختﺎن ،گیﺎ ﺎن و گل ﺎیﯽ که کﺎشته مﯽشﺪ نسبت به ﺮ ﺒقلیم متفﺎوت
بﻮﺚ .ﺚﺜ بﺎغ بﺮﺒﻎ ﺚستﺮسﯽ به فضﺎﻎ مﻮﺜﺚنظﺮ بﺎیﺪ ﺒز فضﺎ ﺎﻎ ﺚیگﺮ عبﻮﺜ کنیم که ﺒز ﺒین ﺒلگﻮ به
مفﻬﻮم تﺪﺒوم و سلسله مﺮﺒتب ﺚستﺮسﯽ یﺎﺚ مﯽکننﺪ .ﺚﺜ طﺮﺒحﯽ بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ سﺮ ﺚﺜ وﺜوﺚﻎ و آبنمﺎیﯽ
ﺚﺜ بیﺮون بﺎغ به عنﻮﺒن جلﻮخﺎن وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ و بﺎ گﺬﺜ ﺒز شتﯽ و محﻮﺜ ﺒصلﯽ )مسیﺮ چﻬﺎﺜبﺎغ( به
بنﺎﻎ بﺎغ مﯽ ﺜسنﺪ )تصﻮیﺮ .(٤
ﺺﺦﺦ عﺪﺚ چﻬﺎﺜ مقﺪﺞ ﺒست و به چﻬﺎﺜ عنصﺮ ،چﻬﺎﺜ فصل ،چﻬﺎﺜ ﺚوﺜه عمﺮ آﺚمﯽ و  ...بﺮمﯽگﺮﺚﺚ.
٥٠
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ﺜﺒبﻄه نﺮ و بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ
بﯽ گمﺎن نیکﻮتﺮین جلﻮه ﺎﻎ صﻮﺜت و معنﺎ بﺮآمﺪه ﺒز بﺎوﺜ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنیﺎن ،بﺎغ
ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒست .فﺮﺒزﻎ ﺒز تﺎﺜیخ آفﺮینش پﺎﺜسﯽ که لطیف تﺮین شعﺮ طبیعت و عشق به
زنﺪگﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ پﺮتﻮ ﺒستعﺎﺜه ﺎﻎ عﺮفﺎنﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ و ﺒسامﯽ به بﺎﺜزتﺮین شکل پﺪیﺪﺒﺜ سﺎخته
ﺒست .ﺚﺜ بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ،شﻮﺜ و لطﺎفت شعﺮ فﺎﺜسﯽ که جلﻮه ﺒﻎ ﺒز شکﻮه معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن
ﺒست ،مﻮﺒﺜه بﺎ تبسمﯽ ﺒمیﺪبخش به طبیعت و زنﺪگﯽ و ﺚلبستگﯽ ﺒنﺪیشمنﺪﺒنه به عﺎلم
معنﺎ به م آوﺒیﯽ مﯽ ﺜسنﺪ .بﺪون شک شعﺮ فﺎﺜسﯽ و بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ نیﺰ بﺎ م ﺒنس و ﺒلفتﯽ
ﺚیﺮینه ﺚﺒﺜنﺪ .مه شﺎعﺮﺒن بﺰﺜگ پﺎﺜسﯽ ﺒز فﺮﺚوسﯽ تﺎ سعﺪﻎ ،حﺎفظ و مﻮلﻮﻎ مه
و مه ﺚﺜ وصف بﺎغ و گل و گیﺎه شعﺮ سﺮوﺚه ﺒنﺪ و مﻮضﻮﺤ بﺎغ ﺚﺜ آثﺎﺜ آنﺎن گﺎ ﯽ
تﻮصیفﯽ زمینﯽ و گﺎه جلﻮه ﺒﻎ ﺒز بﺎغ ملکﻮت و بﻬشت ﺒست که جلﻮه ﺎﻎ تمثیلﯽ
بسیﺎﺜﻎ ﺚﺒﺜنﺪ و حتﯽ بﺮخﯽ مﺮﺒتب سیﺮ و سلﻮﻌ عﺮفﺎنﯽ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ تجلﯽ بﺎغ جستجﻮ
کﺮﺚه و بﺪﺒن تشبیه کﺮﺚه ﺒنﺪ .ﺒز ﺒین ﺜو مﺎن تصﻮیﺮ بﻬشت که ﺚﺜ بﺎغ شکل گﺮفته ﺚﺜ
شعﺮ پﺎﺜسﯽ نیﺰ سﺮوﺚه شﺪه ﺒست.
ﺚﺜ آثﺎﺜ نﺮﻎ ﺚیگﺮﻎ مﺎننﺪ نگﺎﺜگﺮﻎ جلﻮه ﺎیﯽ ﺒز بﺎغ ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ .نگﺎﺜگﺮﻎ
ﺒیﺮﺒن نقشﯽ ﺒز جﻬﺎن غیﺮمﺎﺚﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ بﺎغﯽ پﺮ ﺒز گل به نمﺎیش مﯽگﺬﺒﺜﺚ )تصﻮیﺮ
نگﺎﺜگﺮﻎ( .جلﻮه ﺒﻎ ﺚیگﺮ ﺒز بﺎغ نیﺰ ﺚﺜ فﺮﺟ ﺒیﺮﺒنﯽ متجلﯽ شﺪه ﺒست .یکﯽ ﺒز نخستین
بﺎغ فﺮﺟ ﺎ به ﺚستﻮﺜ خسﺮو پﺮویﺰ ﺒز ﺒبﺮیشم ،طا و نقﺮه بﺎفته شﺪه و بﺎ سنگ ﺎﻎ
قیمتﯽ تﺰیین یﺎفته ﺒست که ﺚﺜ تﺎاﺜ بﺰﺜگ طﺎﺨ کسﺮﻎ پﻬن کﺮﺚه بﻮﺚنﺪ تﺎ ﺚﺜ طﻮل
زمستﺎن وﻎ ﺜﺒ ﺒز ﺚلتنگﯽ بﺎغ خﻮﺚ که بﺪﺒن عاقه بسیﺎﺜ ﺚﺒشته به ﺚﺜ آوﺜﺚ .ﺒین فﺮﺟ
مﺎن فﺮﺟ بﻬﺎﺜستﺎن ﺒست که آوﺒزه بسیﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺒﺚب پﺎﺜسﯽ نیﺰ ﺚﺒﺜﺚ .مه فﺮﺟ ﺎیﯽ
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ﺮن

ﺪ
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در

ﺴﯽ

که بﺎ مﻮضﻮﺤ بﺎغ کﺎﺜ شﺪه ﺒنﺪ ﺚﺜ وﺒقع نگﺎ ﯽ ﺒز آسمﺎن به بﺎغ ستنﺪ )تصﻮیﺮ  ٥و ﺿ و ﻀ(.که بﺎ
مجمﻮعه گل و گیﺎ ﺎن طبیعﯽ و نقشپﺮﺚﺒزﻎ شﺪه ﺒﻎ شکل گﺮفته ﺒنﺪ تﺎ جﺎیﯽ که گﺎ ﯽ به صﻮﺜت ﺒشکﺎل
ﺒنتﺰﺒعﯽ ﺚﺜآمﺪه ﺒنﺪ و ﺚﺜ آن تمﺎمﯽ عنﺎصﺮ طبیعت بﺎ نقﻮﺟ نﺪسﯽ طﺮﺒحﯽ شﺪه ﺒنﺪ .شﺎیﺪ بتﻮﺒن گفت که
وﺒﻊه فﺮﺟ ﺒستعﺎﺜهﺒﻎ ﺒز عﺮﺟ بﺎشﺪ و ﺒﺜتبﺎﺢ آنﻬﺎ ﺜﺒ بﺎ یکﺪیگﺮ بیﺎن مﯽکنﺪ.
مچنین ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن نیﺰ مﻮﺒﺜه فضﺎ ﺎﻎ خﺎلﯽ ،منظم و ﺚقیق تﺮ ﺒز فضﺎﻎ پﺮ ﺒست.
گنبﺪ ﺎیﯽ که ﺒز ﺚﺒخل بﺎ طﺮﺘ ﺎﻎ کﺎﺜبنﺪﻎ شﺪه بسیﺎﺜ زیبﺎیﯽ آﺜﺒسته شﺪه ﺒنﺪ و حفﺮهﺒﻎ ﺚﺜ مﺮکﺰ که نﻮﺜ
ﺚﺒخلﯽ ﺜﺒ تﺄمین مﯽ کنﺪ بﺎ نﻬﺎیت ظﺮﺒفت و ﺚقت به جﺰئیﺎت پﺮﺚﺒخته شﺪه و ﺒز بیﺮون بﺎ سطح کﺎ گلﯽ گﺎه
به شکلﯽ نﺎمنظم پﻮشﺎنﺪه شﺪه ﺒست .
ﺒین ﺒختاﺧ بیﺮون ﺒز ﺚﺜون به بینش فﺮ نگﯽ ﺚوگﺎنه ﺒنگﺎﺜﻎ میﺎن ظﺎ ﺮ و بﺎطن ،جﻬﺎن ﺚنیﻮﻎ
و ﺒخﺮوﻎ بﺎز مﯽ گﺮﺚﺚ که ﺜیشه کﻬن ﺚﺜ بﺎوﺜ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺒﺜﺚ .ﺚﺜ تفکﺮ و بینش ﺒسامﯽ نیﺰ منظﺮه ﺚﺜونﯽ
ﺒ میت خﺎصﯽ ﺚﺒﺜﺚ و تجلﯽ بسیﺎﺜ زیبﺎﻎ ﺜﺒبطه بﺎغ و معمﺎﺜﻎ بﺎ نقش آیینه و ﺒنعکﺎﺞ جﻬﺎن پیﺮﺒمﻮن
زمینه سﺎخت آبنمﺎ و فﻮﺒﺜه میشه جﻬﺎنگﺮﺚﺒن
مﻮﺒﺜه مﻮﺜﺚ تﻮجه بﻮﺚه ﺒست .پیشﺮفت ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺚﺜ ﻇ
ﺻ٥

ﺜﺒ به شگفتﯽ وﺒﺚﺒشته ﺒست .ﺚﺜ بﺎغ ،آب نمﺎیﯽ عظیم یﺎ حﻮضﯽ تﻮﺒنسته عﺎلم مثﺎلﯽ
و جﻬﺎن مﺎﺚﻎ ﺜﺒ به م متصل کنﺪ )تصﻮیﺮﻂ و  .(۸ﺚﺜ فضﺎﻎ ﺚﺒخلﯽ معمﺎﺜﻎ نیﺰ
آیینه کﺎﺜﻎ ﺎﻎ ظﺮیف و تکه تکه ،بﺎزتﺎب نگﺮﺟ ﺎﻎ تکﻮین جﻬﺎن ستﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒست
و بﺮﺚﺒشتﯽ ﺰﺒﺜ تکه و مبﻬم ﺒز عﺎلم مثﺎل ﺒست.
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ﻮی

نمﻮنه ﺎیﯽ ﺒز بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ
نمﻮنه ﺒعا و آﺜمﺎن ﺛوقﯽ سنت ﺎﻎ شگﺮﺧ نﺮ بﺎغ سﺎزﻎ سﺮزمین ﺎﻎ ﺒسامﯽ مﻮﺒﺜه بﺎغ ﺎﻎ
فﺎخﺮ و شﺎ ﺎنه ﺒیﺮﺒن بﺎستﺎن ﺚﺒنسته ﺒنﺪ .بﺎغ ﺚﺜ مقﺎم بﺮخﻮﺜﺚ میﺎن ﺒنسﺎن و ﺒنﺪیشه ﺎ و به عنﻮﺒن میعﺎﺚگﺎه
زمین و آسمﺎن و نقطه تاقﯽ عملکﺮﺚ و تفکﺮ و بﻬتﺮین مکﺎن تجﺮبه شﺎعﺮﺒنه و عﺎشقﺎنه و مچنین
تجﺮبه عﺮفﺎنﯽ ﺒست.
عﺎلﯽ تﺮین جلﻮه گﺎه ﺜسم و آیین جﺎمعه و حتﯽ بﻬتﺮین جﺎﻎ
ﻇ
ﺚﺜ فﺮ نگ و تﺎﺜیخ ﺒسامﯽ ﺒلگﻮ ﺎﻎ بسیﺎﺜﻎ ﺒز بﺎغ سﺎزﻎ ﺚﺜ مه سﺮزمین ﺎﻎ ﺒسامﯽ پﺪیﺪ
آمﺪ که مگﯽ آنﻬﺎ بﺎ سﺎختﺎﺜﻎ چﻬﺎﺜبﺎغﯽ سﺎخته شﺪه ﺒنﺪ که یﺎﺚآوﺜ پیشینه بسیﺎﺜ غنﯽ و کﻬن ﺒیﺮﺒنﯽ
ﺒست .ﺮچنﺪ که ﺒین بﺎغ ﺎ به فﺮﺒخﻮﺜ شﺮﺒیط آب و ﻮﺒیﯽ و ﺒمکﺎنﺎت مبﺪل به سبک ﺎ و شیﻮه ﺎﻎ
گﻮنﺎگﻮن بﺎغ سﺎزﻎ شﺪه ﺒست .بﺎغ ﺎ عملکﺮﺚ ﺎﻎ مختلفﯽ ﺚﺒﺜنﺪ که ﺚﺜ ﺒین ﺚستهبنﺪﻎ ﺒﺜﺒئه مﯽشﻮﺚ:
ﺎغ

ﺎغ ﻮه

ﺎغ ﺗ ﺮ ﺎ ﯽ

ﺎﻧ ﺎغ )

ﻮﻧ ﺎ ﯽ(

ﺎغ

ﻮﻧ ﺎ ﯽ ﺦﺦ

ﻮ ﯽ

ﺎغ

ﻮ ﯽ ﺎغ ﺰﺒر

ﺚﺜ ﺒینجﺎ بﺮﺒﻎ بﻬتﺮ شنﺎختن ﺒین میﺮﺒﺖ کﻬن که بﺎ ﺜوﺘ و فﺮ نگ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒبطه ﺒﻎ تنگﺎتنگ
ﺚﺒﺜﺚ ،ازم ﺒست که نمﻮنه ﺎﻎ عینﯽ آن آوﺜﺚه شﻮﺚ و بﺎغ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ به ﺒجمﺎل بشنﺎسیم.
بﺎغ ﺒﺜم یکﯽ ﺒز زیبﺎتﺮین ،مشﻬﻮﺜتﺮین و بﺎ سﺎبقه تﺮین بﺎغ ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ شیﺮﺒز ﺒست که
وصف آن ﺚﺜ ﺒشعﺎﺜ حﺎفظ و سعﺪﻎ نیﺰ آمﺪه ﺒست .بﺎغ ﺒﺜم ،بﺎغ جﻬﺎن نمﺎ ،بﺎغ ﺚلگشﺎ ،و بﺎغ تخت ﺒز
بﺎغ ﺎﻎ چﻬﺎﺜگﺎنه شیﺮﺒز ﺒست .بﻮﻎ عطﺮ نﺎﺜنج بﺎغ ﺚل گشﺎ مشﻬﻮﺜ ﺒست.بﺎغ نﺎﺜنجستﺎن قﻮﺒم و بﺎغ
ﺼ٥
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ﻮی

وﺒسطه بﺎغ ﺒﺜم و ﺚیگﺮ بﺎغ ﺎﻎ
نظﺮ ) نﻮعﯽ بﺎغ حکﻮمتﯽ( ﺒز ﺚیگﺮ بﺎغ ﺎﻎ شیﺮﺒز ﺒست .شﻬﺮ شیﺮﺒز به
ﻇ
آن صﺎحب شﻬﺮت و مقﺎمﯽ خﺎﺠ ﺚﺜ بﺎغ سﺎزﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒست.چﻬﺎﺜ بﺎغ ،بﺎغ چﻬل ستﻮن و بﺎغ شت
بﻬشت )معﺮوﺧ به بلبل( ﺒز بﺎغ ﺎﻎ ﺚوﺜﺒن صفﻮﻎ ﺚﺜ ﺒصفﻬﺎن به شمﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ .بﺎغ ﺒیلگلﯽ ﺚﺜ تبﺮیﺰ ﺒز
نمﻮنه ﺎﻎ زیبﺎیﯽ ﺒست .بنﺎﻎ آن ﺚﺜ میﺎن آبگیﺮﻎ بﺰﺜگ قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺜﺚ که به کمک پل قﺎبل ﺚستﺮسﯽ ﺒست.
بﺎغ ﺎﻎ ﺚیگﺮﻎ چﻮن بﺎغ فین کﺎشﺎن ،بﺎغ شﺎ ﺰﺒﺚه )شﺎزﺚه( ﺚﺜ مﺎ ﺎن کﺮمﺎن ،بﺎغ ﺚولت آبﺎﺚ یﺰﺚ ،بﺎغ
گلشن طبس و  ...ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن نﺎم بﺮﺚ )تصﻮیﺮ۰ ،۹ﻒ وﺺﺺ(.
ﺒمﺮوزه ،به فﺮﺒخﻮﺜ ﺚﺜﻌ و بینش ﺎﻎ جﺪیﺪ شﺎ ﺪ ظﻬﻮﺜ بﺮﺚﺒشتﯽ ﺚیگﺮ ﺒز بﺎغ به عنﻮﺒن ﺒثﺮﻎ
مستقل ستیم که ﺚﺜ شکل ﺚﺒﺚن به محیط طبیعﯽ ،سﻬمﯽ تعیین کننﺪه ﺚﺒﺜﺚ .ﺒز ﺒین ﺜو به بﺎغ ﺎ ﺚیگﺮ به
عنﻮﺒن ﺒﺚﺒمه یﺎ زیﺮ مجمﻮعه معمﺎﺜﻎ نمﯽ نگﺮنﺪ بلکه آن ﺜﺒ ﺒثﺮﻎ مستقل ﺚﺒنسته و بﺮﺜسﯽ مﯽ کننﺪ و بﺎغ
ﺜﺒ نه بﺮ حسب شکل ظﺎ ﺮﻎ و سﺎزگﺎﺜشﺎن بﺎ تصﻮیﺮ ﺎﻎ نمﺎﺚین بلکه ﺒز آنجﺎ که پﺎسخگﻮﻎ نیﺎز ﺎﻎ
عمﻮمﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎﻎ معینﯽ بﻮﺚه ﺒنﺪ تفسیﺮ مﯽ کننﺪ .به عبﺎﺜتﯽ بﺎغ ﺜﺒ سﺎختﺎﺜﻎ مشخص مﯽ ﺚﺒننﺪ که
نحﻮه تقسیم زمین و آب ،مﺮزبنﺪﻎ ﺎﻎ ﺚقیق مکﺎن ﺎﻎ تجمع و ﺜﺒبطه ﺒﻎ عمیق بین سﺎختﺎﺜ و عﻮﺒمل
طبیعﯽ بﺎ ﺚﺜ نظﺮ گﺮفتن شیﻮه آبﺮسﺎنﯽ ،لطﺎفت و تعﺎﺚل میﺎن آب و ﻮﺒ و ﺚیگﺮ مﻮﺒﺜﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺜﺒبطه بﺎ بﺎغ
مﻮﺜﺚ تﻮجه قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ.
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ﺮﺒز

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺼ١ﺦﺦ ﺎغ ﺒ ﮔﻠﯽ ﺗ ﺮ ﺰ

ﭘﺮسش
ﻒﺦﺦ مفﻬﻮم عﺎﺜفﺎنه بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ به طﻮﺜ خاصه بنﻮیسیﺪ.
ﻓﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه ﺚﺜخت مقﺪﺞ ﺒیﺮﺒنیﺎن تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﻔﺦﺦ ﺜﺒبطه شعﺮ فﺎﺜسﯽ و بﺎغ ﺒیﺮﺒنﯽ چیستﺋ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
۴ﺦﺦ چﻬﺎﺜ طﺎﺨ و چﻬﺎﺜ بﺎغ چه معنﺎیﯽ ﺚﺒﺜﺚﺋ
ﻖﺦﺦ سه نمﻮنه ﺒز بﺎغ ﺎﻎ شیﺮﺒز ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.

کنیﺪ.

ﻮ کنیﺪ
ﺚﺜبﺎﺜه آن گفتگﻮ
تصﻮیﺮﻎ ﺒز نگﺎﺜگﺮﻎ تﻬیه کنیﺪ که ﺚﺜ آن بﺎغ ﺒ میت ﺚﺒشته بﺎشﺪ،
ﻇ

٥٥

ﻓص ﭼﻬﺎﺜم

مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺪﺧ ﺎﻎ ﺜﻓ ﺎﺜﻎ :پس ﺒز پﺎیﺎن ﺒین فصل ﺒز فﺮﺒگیﺮ ﺒنتظﺎﺜ مﯽﺜوﺚ:
ﺺﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺜﺒ تعﺮیف کنﺪ.
ﺻﺦﺦ مﺎ یت مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
ﺼﺦﺦ تقسیمبنﺪﻎ تﺎﺜیخ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ ﺛکﺮ کنﺪ.
٤ﺦﺦ مﻮسیقﯽ پیش ﺒز ﺒسام ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
٥ﺦﺦ تغییﺮﺒت مﻮسیقﯽ پس ﺒز ﺒسام ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
ﺿﺦﺦ چگﻮنگﯽ و علت تبﺪیل مﻮسیقﯽ مقﺎمﯽ به نظﺎم ﺚستگﺎ ﯽ ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
ﻀﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺚستگﺎ ﯽ و قطعﺎت آن ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
٨ﺦﺦ فت ﺚستگﺎه و پنج آوﺒز مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ نﺎم ببﺮﺚ.
ﻂﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ مﻮسیقﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒمﺮوز ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
٠ﺺﺦﺦ تقسیمبنﺪﻎ کلﯽ سﺎز ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ ﺛکﺮ کنﺪ.
ﺺﺺﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ سﺎز ﺎﻎ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بشنﺎسﺪ.
بﺮگﺰیﺪه ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بشنﺎسﺪ.
ﺻﺺﺦﺦ مﻮسیقﯽﺚﺒنﺎن
ﻇ
مﻮسیقﯽ ﭼیست؟
مﻮسیقﯽ نﺮﻎ ﺒست که بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز گﺰینش ﺒصﻮﺒت ویﮋه و تﺮکیب کﺮﺚن آنﻬﺎ بﺎ یکﺪیگﺮ بﺎ
ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒصﻮل و قﻮﺒنین خﻮﺚ ،بیﺎن مقصﻮﺚ مﯽ کنﺪ .به مﺎن صﻮﺜت که ﺚﺜ شعﺮ و ﺒﺚبیﺎت ،وﺒﻊه ﺎ
٥٨

نقش ﺒصلﯽ ﺜﺒ ﺚﺒﺜنﺪ و ﺚﺜ نقﺎشﯽ ،خطﻮﺢ و ﺜنگ و ﺚﺜ معمﺎﺜﻎ حجم ،ﺚﺜ مﻮسیقﯽ نیﺰ ﺒصﻮﺒت ستنﺪ
که نقش بیﺎن کننﺪه ﺜﺒ عﻬﺪه ﺚﺒﺜ ستنﺪ .ﺒبﻮنصﺮ فﺎﺜﺒبﯽ ﺚﺜ ﺒحصﺎﺌﺒلعلﻮم مﯽ نﻮیسﺪ» :مﻮسیقﯽ علم
شنﺎسﺎیﯽ ﺒلحﺎن ﺒست ،و شﺎمل ﺚو علم ﺒست :علم مﻮسیقﯽ عملﯽ و علم مﻮسیقﯽ نظﺮﻎ«.
ﺒمﺮوز نیﺰ مﻮسیقﯽ ﺚو شﺎخه ﺚﺒﺜﺚ ،مﻮسیقﯽ نظﺮﻎ که ﺒصﻮل علمﯽ و ﺜیﺎضﯽ مﻮسیقﯽ ﺜﺒ شﺎمل
مﯽشﻮﺚ و ﺚﺜ حقیقت ﺒز شﺎخه ﺎﻎ فیﺰیک صﻮت محسﻮب مﯽ شﻮﺚ .ﺚیگﺮ مﻮسیقﯽ عملﯽ که فنﯽ یﺎ
نﺮﻎ به حسﺎب مﯽ آیﺪ.
منﺎبع تﻮلیﺪ ﺒصﻮﺒت مﻮسیقﯽ ،سﺎز ﺎﻎ مﻮسیقﯽ و نیﺰ حنجﺮه ﺒنسﺎنﯽ ﺒست .ﺚﺜ حنجﺮه ﺒنسﺎن
صﺪﺒﻎ مﻮسیقﺎیﯽ بﺎ کام نیﺰ تﻮأم مﯽ شﻮﺚ.
نﺮ مﻮسیقﯽ بﺮحسب شﺮﺒیط فﺮ نگﯽ زﺒﺚگﺎه خﻮﺚ ،ﺒنﻮﺒﺤ و ﺒقسﺎم بسیﺎﺜ ﺚﺒﺜﺚ و ﺮ قﻮم و ملتﯽ،
ویﮋه خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺒﺜﺒست .مﻮسیقﯽ ﺚﺜ حقیقت بیﺎن ﺒنﺪیشه ﺚﺜ قﺎلب ﺒصﻮﺒت ﺒست.
مﻮسیقﯽ ﻇ
مﺎ یت مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ
نﺮ مﻮسیقﯽ ﺚﺜ مشﺮﺨ زمین بیشتﺮ مﺎ یتﯽ آیینﯽ ﺚﺒشته و بﺮﺒﻎ ﺚعﺎ و نیﺎیش و نﺰﺚیک شﺪن به
خﺪﺒونﺪ به کﺎﺜ مﯽ ﺜفته ﺒست .ﺒز ﺒینﺜو نه به معنﺎﻎ ت ﺷفنن و تفﺮیح که ﺜﺒه تﺄمل بﻮﺚه و ست و ﺒین به جﺰ
ﺒز ﺜﺒه تﺰکیه نمﯽ تﻮﺒنست به ﺚست آیﺪ.
مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺒز ﺚیﺮ بﺎز گﻮنه ﺒﻎ تﺄمل ،ﺒنﺪیشه و عشق بﻮﺚ .و کسﯽ که بﻮیﯽ ﺒز ﺒمﻮﺜ معنﻮﻎ
نبﺮﺚه و ﺜمﺰ و ﺜﺒز ﺎﻎ پنﻬﺎن ﺚﺜ ﻊﺜفﺎﻎ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ نفﻬمیﺪه بﺎشﺪ نمﯽتﻮﺒنﺪ ﺒز سطﻮﺘ ظﺎ ﺮﻎ
مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن عبﻮﺜ کﺮﺚه و به بﺎطن آن بﺮسﺪ و ﺚﺜ عﺎلم مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن »نﺎمحﺮم« محسﻮب مﯽ شﻮﺚ.
سینه »نﺎمحﺮم« زﺚ
»مﺪعﯽ« خﻮﺒست که آیﺪ به تمﺎشﺎگه ﺜﺒز
ﺚست غیب آمﺪ و بﺮ ﻇ
ﺺ
مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ نﻬﺎیت کمﺎل خﻮﺚ به وجﻬﯽ ﺒز عﺮفﺎن مﯽ ﺜسﺪ .ﺚﺜ مﻮسیقﯽ مﺮﺒسم »گﺎتﺎخﻮﺒنﯽ«
زﺜﺚشتیﺎن و مﻮسیقﯽ مﺮﺒسم خﺎنقﺎه و سمﺎﺤ ﺚﺜویشﺎن تﺎ مﻮسیقﯽ تعﺰیه و لحن ﺎﻎ متنﻮعﯽ که ﺚﺜ ﺒﺛﺒن
و منﺎجﺎت ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ مﺎننﺪ ﺒﺛﺒن مﺮحﻮم »مﺆﺛن زﺒﺚه ﺒﺜﺚبیلﯽ« که بﺎ لحن و آ نگﯽ خﺎﺠ ﺚﺜ گﻮشه
ﺜوﺘ ﺒاﺜوﺒﺘ آوﺒز بیﺎت تﺮﻌ ﺒثﺮﻎ جﺎوﺚﺒنه به جﺎﻎ گﺬﺒشت و نیﺰ ﺚعﺎ و منﺎجﺎت »محمﺪﺜضﺎ شجﺮیﺎن«
ﺚﺜ مثنﻮﻎ ﺒفشﺎﺜ و بخش عظیمﯽ ﺒز مﻮسیقﯽ ﺎﻎ نﻮﺒحﯽ ﺒیﺮﺒن مه مثﺎل ﺎیﯽ بﺮﺒﻎ ﺒﺜتبﺎﺢ مستقیم ﺜوﺘ
ﺚینﯽ ﺚﺜ مﻮسیقﯽ ﺎﻎ ﺒصیل ﺒقﻮﺒم مختلف ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒست.
ﺜونﺪ تﺎﺜی ﯽ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ
ﺚوﺜه قبل و بعﺪ ﺒز ﺒسام تقسیم کﺮﺚ.
تﺎﺜیخ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ به طﻮﺜ کلﯽ مﯽتﻮﺒن به ﺚو ﻇ
ﺒلف( مﻮسیقﯽ پیش ﺒز ﺒسام :ﺒین ﺚوﺜه خﻮﺚ به چنﺪ ﺚوﺜه تﺎﺜیخﯽ ﺒز قبیل ﺒیامﯽ ﺎ ،مﺎﺚ ﺎ،
پﺎﺜﺞ ﺎ ،پﺎﺜت ﺎ )ﺒشکﺎنیﺎن( و سﺎسﺎنیﺎن قﺎبل تقسیم ﺒست.
سﺪه شتم قبل ﺒز میاﺚ ﺜﺒ شﺎمل مﯽ شﻮﺚ ،وجﻮﺚ آثﺎﺜ
١ــ ﺚوﺜۀ ﺒیﻼمیﺎن :ﺒین ﺚوﺜه که تﺎ حﺪوﺚ ﻇ
جمله ﺒین ﺒسنﺎﺚ
بسیﺎﺜ مچﻮن حجﺎﺜﻎ ﺎ و مجسمه ﺎ ،ﺚالت بﺮ ﺜوﺒﺗ مﻮسیقﯽ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه ﺚﺒﺜﺚ .ﺒز ﻇ
ﺺﺦﺦ گﺎتﺎ ﺒز سﺮوﺚه ﺎﻎ زﺜﺚشت و بخش ﺒصلﯽ کتﺎب ﺒوستﺎست
٥٩

نﻮﺒزنﺪه طبل ،یک
مﯽتﻮﺒن ﺒز مﻬﺮ چغﺎمیش متعلق به ٥٠٠ﺼ ﺨ.م نﺎم بﺮﺚ که تصﻮیﺮ یک چنگ نﻮﺒز،
ﻇ
نﻮﺒزنﺪه بﻮﺨ یﺎ سﺎزﻎ بﺎﺚﻎ و نیﺰ یک خﻮﺒننﺪه ﺚﺜ آن ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ )تصﻮیﺮ ﺺ( .بﺪیﻬﯽ ﺒست که وجﻮﺚ
ﻇ
ﺒین سﺎز ﺎ ﺚالت بﺮ شنﺎخت ﺒین سﺎز ﺎ ﺚﺒﺜﺚ و مچنین نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ که نغمه و وزن وجﻮﺚ ﺚﺒشته ﺒست
و ﺒگﺮ بپﺬیﺮیم که چنین شنﺎختﯽ ،آسﺎن به ﺚست نیﺎمﺪه ﺒست ،بﺎیﺪ ﺒین مطلب ﺜﺒ نیﺰ بپﺬیﺮیم که پیشینه ﺎﻎ
کﻬن تﺮ ﺒز ٥٠٠ﺼ ﺨ.م ﺚﺜ پس ﺒین آثﺎﺜ و ﺒین ﺚوﺜه نﻬفته ﺒست.
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ﺦﺦ ٥٠٠ﺼ ﺨ.م

ﺻــ ﺚوۀ مﺎﺚ ﺎ  :مﺎﺚ ﺎ مﺮﺚﺒنﯽ آﺜیﺎیﯽ نﮋﺒﺚ بﻮﺚنﺪ که ﺚﺜ ﺒوﺒخﺮ سﺪه شتم یﺎ ﺒوﺒیل سﺪه فتم
ﺨ.م ﺚولت خﻮﺚ ﺜﺒ تﺄسیس کﺮﺚنﺪ .آنچه ﺒز ﺒین ﺚوﺜه ﺚﺜ ﺚست ﺒست ،به ﺒنﺪﺒزه ﺒﻎ نیست که بتﻮﺒن
تﺎﺜیخ مﻮسیقﯽ ﺒین ﺜوزگﺎﺜ ﺜﺒ به خﻮبﯽ نشﺎن ﺚﺒﺚ .ﺒمﺎ ﺒز شﻮﺒ ﺪ ﺚیگﺮ تﺎ حﺪﻎ مﯽتﻮﺒن به آنچه ﺚﺜ ﺒین
ﺚوﺜه ﺜوﺒﺗ ﺚﺒشته ﺒست ،پﯽ بﺮﺚ .یکﯽ ﺒز مﻬم تﺮین وقﺎیعﯽ که تﺎﺜیخ نگﺎﺜﺒن ،بﺎ ﺒحتمﺎل بسیﺎﺜ به ﺒین
ﺚوﺜه مﺮبﻮﺢ مﯽ ﺚﺒننﺪ ،ظﻬﻮﺜ زﺜﺚشت پیﺎمبﺮ ﺒست .و ﺒز آنجﺎیﯽ که مﻬم تﺮین ﺚستﻮﺜ ﺎﻎ ﺚینﯽ زﺜﺚشت
»گﺎت ﺎ« ﺒست و تنﻬﺎ بخشﯽ ﺒز ﺒوستﺎست که بﺎیﺪ به آوﺒز خﻮﺒنﺪ .ﺒز ﺒینﺜو بیﺎنگﺮ آن ﺒست که مﻮسیقﯽ
تﺮجمه پﻬلﻮﻎ ﺒوستﺎ ﺜﺒ نیﺰ بﺎ آ نگ
ﺒز جﺎیگﺎ ﯽ ویﮋه بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ بﻮﺚه ﺒست .مچنین بعﺪ ﺎ تفسیﺮ و
ﻇ
و آوﺒز خﻮﺟ مﯽ خﻮﺒنﺪه ﺒنﺪ .ﺚﺜ ﺜوزگﺎﺜ مﺎ نیﺰ ،مچنﺎن ﺒوستﺎ ﺜﺒ به گﻮنه ﺒﻎ آ نگین و نیﺎیش وﺒﺜ
مﯽ خﻮﺒننﺪ و ﺒین سنت نﺰﺚ مﻬﺎجﺮﺒن ﺒیﺮﺒنﯽ مقیم نﺪ و نیﺰ زﺜﺚشتیﺎن مقیم ﺒیﺮﺒن مچنﺎن پﺎبﺮجﺎست.
بﺪین سﺎن مﯽتﻮﺒن ﺚﺜیﺎفت که مﻮسیقﯽ مبتنﯽ بﺮ گﺎت ﺎﻎ زﺜﺚشت ،یﺎ به تعبیﺮ ﺚیگﺮ ،مﻮسیقﯽ »گﺎ ﺎنﯽ«،
سﺮچشمه
ﺚوﺜه مﺎﺚ ﺎ ﺜوﺒﺗ ﺚﺒشته و تﺎ به ﺒمﺮوز به حیﺎت خﻮﺚ ﺒﺚﺒمه ﺚﺒﺚه ﺒست ،و مﯽ تﻮﺒن گفت که
ﻇ
ﺚﺜ ﻇ
ﺒصلﯽ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ،مﻮسیقﯽ مﺬ بﯽ و نیﺎیشﯽ بﻮﺚه ﺒست.
ﺼــ ﺚوﺜۀ ﺎمن یﺎن  :ﺒین ﺚوﺜه ﺒز  ٥٥٠تﺎ ٠ﺻﺼ ﺨ.م ﺜﺒ شﺎمل مﯽ شﻮﺚ .ﺚﺜ ﺚوﺜه خﺎمنشیﺎن
نیﺰ مﻮسیقﯽ مﺬ بﯽ مﺮﺚم تﺪﺒوم یﺎفت .ﺒز سﻮیﯽ ﺚیگﺮ ،مﻮسیقﯽ ﺜزم و مﻮسیقﯽ بﺰم مچنﺎن ﺜوﺒﺗ ﺚﺒشته
ﺒست .ﺒز آثﺎﺜ ﺒین ﺚوﺜه ،مﯽ تﻮﺒن به کُﺮنﺎﻎ فلﺰﻎ و طﻮیل ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ که ﺒکنﻮن ﺚﺜ مﻮزه تخت جمشیﺪ
فﺎﺜﺞ نگﻬﺪﺒﺜﻎ مﯽ شﻮﺚ.
٤ــ ﺚوﺜۀ ﭘﺎﺜتیﺎن یﺎ ﺒشکﺎنیﺎن  :ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه مﻮسیقﯽ و شعﺮ به م نﺰﺚیک شﺪه چنﺎن که کسﯽ
نمﯽتﻮﺒنست بﺪون ﺒینکه بﺎ مﻮسیقﯽ آشنﺎ بﺎشﺪ و یﺎ ﺚﺜ نﻮﺒختن یکﯽ ﺒز سﺎز ﺎ مﻬﺎﺜت ﺚﺒشته بﺎشﺪ شﺎعﺮ
٠ﺿ

بﺎشﺪ .مچنین ﺒسنﺎﺚ و آثﺎﺜ مﻮجﻮﺚ ،ﺜوﺒﺗ مﻮسیقﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒشکﺎنیﺎن تﺄییﺪ مﯽ کنﺪ ،یکﯽ ﺒز آثﺎﺜ به
سﺪه
آمﺪه ﺒین ﺚوﺜه ﺚﺜ حفﺎﺜﻎ ﺎﻎ بﺎستﺎن شنﺎسﯽ ،سﺎتگین یﺎ جﺎم فلﺰﻎ ﺒست ،ﺒین ﺒثﺮ ظﺎ ﺮ ًﺒ به ﻇ
ﺚست ﻇ
ﺚوم میاﺚﻎ تعلق ﺚﺒﺜﺚ و ﺚﺜ آن ﺚو سﺎز »ﺚونﺎﻎ« و »چنگ« ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ.
٥ــ ﺚوﺜۀ سﺎسﺎنیﺎن  :مﻮسیقﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜه سﺎسﺎنیﺎن به حﺪ کمﺎل و ﺜشﺪ خﻮﺚ ﺜسیﺪ .بیشتﺮ
ﺚﺜبﺎﺜه مﻮسیقﯽ ﺒین ﺚوﺜه ،تنﻬﺎ به ﺛکﺮ مﻮسیقﯽ ﺚﺜبﺎﺜ سﺎسﺎنﯽ و ﺒز
پﮋو شگﺮﺒن تﺎﺜیخ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن
ﻇ
آن میﺎن م تنﻬﺎ به ﺛکﺮ بﺎﺜبﺪ و نکیسﺎ بسنﺪه کﺮﺚه ﺒنﺪ .ﺒلبته ﺒین مﻮضﻮﺤ خﻮﺚ ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺒ میت ﺒست،
ﺒمﺎ بﺎیﺪ ﺚﺒنست که مﻮسیقﯽ پﺎیتخت سﺎسﺎنﯽ ،تنﻬﺎ مﻮسیقﯽ ﺜﺒیج ﺒین عﻬﺪ نبﻮﺚه و نمﯽ تﻮﺒنسته بﺎشﺪ.
زیﺮﺒ وسعت و گستﺮﺚگﯽ سﺮزمین ﺒیﺮﺒن ،خﻮﺚ مﻮجب آن بﻮﺚه ﺒست که مﺮﺚم ﺚیگﺮ منﺎطق ،ﺒز مﻮسیقﯽ
ﺚیگﺮﻎ بﻬﺮه منﺪ بﻮﺚه بﺎشنﺪ .بﺎ ﺒین حﺎل ﺚﺜ زمﺎن خسﺮوپﺮویﺰ ﺮیک ﺒز نﺮمنﺪﺒن مﻮسیقﯽ ﺚﺜ سﺎختن
آ نگ و پیشﺮفت مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن زمین نقش مﻬمﯽ ﺜﺒ ﺒنجﺎم ﺚﺒﺚنﺪ .ﺒز جمله آنﺎن بﺎﺜبﺪ ﺒست که ﺒختﺮﺒﺤ
ﺚستگﺎه ﺎﻎ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ به وﻎ نسبت ﺚﺒﺚهﺒنﺪ) .تصﻮیﺮ ﺻ ،ﺼ.(٤ ،
ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺦﺦ زﻧﺎن ﭼ

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺼﺦﺦ زﻧﺎن در ﺎل ﻧﻮﺒ

ﺎز ﺦﺦ ﻧ

ﺮ ﺴ دوره ﺎ ﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤ﺦﺦ زﻧﺎن رﺒ ﺸ ﺮ ﺦﺦ ﻧ

مﻮسیقﯽ ﭘ ﺒز ﺒسﻼم
پس ﺒز ظﻬﻮﺜ ﺒسام بﺮﺒسﺎﺞ ﺒنﺪیشه و تفکﺮ نﻮ تمﺎم پﺪیﺪه ﺎﻎ فﺮ نگﯽ و ﺒجتمﺎعﯽ ﺚستخﻮﺟ
تغییﺮ و تحﻮل گﺮﺚیﺪ .ﺒز ﺒینﺜو مﻮسیقﯽ م که ﺚﺜ ﺒشکﺎل متفﺎوتﯽ وجﻮﺚ ﺚﺒشت ﺚچﺎﺜ تغییﺮ شﺪ .آوﺒز ﺎﻎ
ملﯽ ،ﺜجﺰخﻮﺒنﯽ و … مﻮﺜﺚ تﺄییﺪ قﺮﺒﺜ گﺮفت ﺚﺜ صﻮﺜتﯽ که مﻮسیقﯽ بﺰمﯽ ،ﺒشﺮﺒفﯽ مﺮﺚوﺚ شنﺎخته
ﺒنﺪیشه ﺚینﯽ نﻮین ،نﺮ مﻮسیقﯽ ﺚﺜ بخش علم ﺜیﺎضﯽ مﻮﺜﺚ بﺮﺜسﯽ و تحقیق قﺮﺒﺜ
شﺪ .سپس پیﺎمﺪ ﺒین
ﻇ
گﺮفت و بخش نظﺮﻎ و عملﯽ آن گستﺮﺟ یﺎفت و سﺎز ﺎ نیﺰ تکﺎمل یﺎفتنﺪ.تﺄلیف کتﺎب ﺚﺜبﺎﺜه مﻮسیقﯽ و
ضبط قﻮﺒعﺪ علمﯽ آن و جمعآوﺜﻎ آوﺒز ﺎ و طبقهبنﺪﻎ نغمه ﺎ و شﺮﺘ ﺒحﻮﺒل نﻮﺒزنﺪگﺎن و مﻮسیقﯽ ﺚﺒنﺎن
ﺒز ﺒوﺒسط قﺮن ﺚوم جﺮﻎ آغﺎز شﺪ .ﺒینگﻮنه کتﺎب ﺎ ﺜﺒ »ﺒاغﺎنﯽ« یعنﯽ نغمه ﺎ مﯽخﻮﺒنﺪنﺪ .ظﺎ ﺮ ًﺒ
نخستین کتﺎب بﺎ ﺒین عنﻮﺒن به وسیله ﺒستﺎﺚﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ به نﺎم یﻮنسبن کﺮﺚبن شﻬﺮیﺎﺜ )متﻮفﯽ به سﺎل ٥ﺼﺺ ﺦ(
١ﺿ

ﺮ ﺴ دوره ﺎ ﺎﻧﯽ

ﻧﻮﺒز ﺦﺦ ﻧ

ﺮ ﺴ دوره ﺎ ﺎﻧﯽ

به ﺜشته تحﺮیﺮ ﺚﺜآمﺪ .ﺚﺜ ﺒوﺒسط قﺮن چﻬﺎﺜم جﺮﻎ علﻮم ،آﺚﺒب ،تمﺪن و فﺮ نگ ﺒسامﯽ به ﺒوﺗ کمﺎل
ﺜسیﺪه بﻮﺚ .و شعﺮ و مﻮسیقﯽ و سﺎیﺮ نﺮ ﺎﻎ ﺚیگﺮ مگﺎم بﺎ شﻮکت و شکﻮه ﺒسامﯽ ﺚﺜ پﺮتﻮ مشﺎﺜکت و
معمﺎﺜﻎ مه مسلمﺎنﺎن ﺚﺜ بیشتﺮ منﺎطق آسیﺎ ،آفﺮیقﺎ و ﺒنﺪلس )ﺒسپﺎنیﺎ( ﺜوﺒﺗ یﺎفت .ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه بﺎ تﺄسیس
مﺮﺒکﺰ علمﯽ و آمﻮزﺟ پﺎیه و ﺒسﺎﺞ مﻮسیقﯽ علمﯽ نیﺰ گﺬﺒشته شﺪ.
ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜﺒن مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن به ﺒطﺮﺒﺧ ﺚنیﺎﻎ ﺒسام ،سﺮزمین ﺎﻎ عﺮبﯽ و بین ﺒلنﻬﺮین
)میﺎن ﺜوﺚﺒن( پﺮﺒکنﺪه شﺪ و ﺒسﺎﺞ بیشتﺮ مﻮسیقﯽ ﺎﻎ مشﺮﺨ زمین به غیﺮ ﺒز نﺪوستﺎن شﺪ .فﻮﺒصل و
گﺎم ﺎﻎ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ تمﺎم مﻮسیقﯽ ﺎﻎ مشﺮﺨ زمین شنیﺪه مﯽ شﺪ.
مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ قﺮن ﺎﻎ چﻬﺎﺜم تﺎ شتم جﺮﻎ به ﺒوﺗ کمﺎل علمﯽ و عملﯽ ﺜسیﺪ و تﺄثیﺮ ﺒین
پیشﺮفت ﺚﺜ آثﺎﺜ نگﺎﺜگﺮﻎ نیﺰ قﺎبل مشﺎ ﺪه ﺒست )تصﻮیﺮ  ٥وﺿ(.
زمینه مﻮسیقﯽ نﻮشته ﺒنﺪ که ﺒکنﻮن پﺎیه علم نظﺮﻎ
ﺚﺒنشمنﺪﺒنﯽ بسیﺎﺜ کتﺎب ﺎﻎ بﺎ ﺒﺜزﺟ ﺚﺜ
ﻇ
مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن محسﻮب مﯽ شﻮﺚ.ﺒبن سینﺎ و فﺎﺜﺒبﯽ ﺒز نخستین ﺚﺒنشمنﺪﺒنﯽ بﻮﺚنﺪ که ﺚﺜ زمﺎنﯽ نﺰﺚیک به
ﺰﺒﺜ سﺎل قبل بﺮﺒﻎ مﻮسیقﯽ ،ﺜسﺎله ﺒﻎ علمﯽ نﻮشتنﺪ .ﺒز کتﺎب ﺎﻎ بﺎﺒﺜزﺟ مﯽتﻮﺒن به »مﻮسیقﯽ کبیﺮ«
فﺎﺜﺒبﯽ و کتﺎب »قﺎبﻮﺞنﺎمه« ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ که عنصﺮﺒلمعﺎلﯽ کیکﺎوﺞبن وشمگیﺮبن زیﺎﺚ نﻮشته و ﺚﺜ آن
بیشتﺮ به مسﺎئل ﺒخاقﯽ نﻮﺒزنﺪگﯽ و مﻮسیقﯽ پﺮﺚﺒخته ﺒست .شﺎخه علمﯽ و نظﺮﻎ مﻮسیقﯽ ﺒز ﺒوﺒیل
شﺎخه ﺒجﺮﺒیﯽ آن حفظ گﺮﺚیﺪ.
ﺚوﺜه صفﻮیه ،ضعیف و کم کﺎﺜ شﺪ و تﺎ مین سﺎل ﺎ ﺒﺚﺒمه ﺚﺒشت .ولﯽ
ﻇ
به خصﻮﺠ ﺒینکه ﺚﺜ بنﺎ ﺎیﯽ مﺎننﺪ عﺎلﯽ قﺎپﻮ بﺮﺒﻎ ﺒﺜﺒئه مﻮسیقﯽ به نحﻮﻎ خﺎﺠ تُنگ بﺮﻎ ﺎیﯽ زیبﺎ
صﻮﺜت گﺮفت .ﺚﺜ ﺚوﺜه صفﻮیه تﺎ قﺎجﺎﺜیه نﻮﺒزنﺪگﺎن بﺰﺜگﯽ ظﻬﻮﺜ کﺮﺚنﺪ که مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ زنﺪه
نگه ﺚﺒشتنﺪ )تصﻮیﺮ ﻀ(.
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ﻮی

مﻮسیقﯽ مقﺎمﯽ)مﺤلﯽ( و مﻮسیقﯽ ﺚس ﺎ ﯽ )ﺜﺚی ﯽ(
ﺚﺜطﯽ قﺮن ﺎﻎ مختلف مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺚچﺎﺜ تغییﺮﺒت زیﺎﺚﻎ شﺪه ،ﺒمﺎ چﻬﺎﺜچﻮب ﺒصلﯽ
خﻮﺚ ﺜﺒ حفظ کﺮﺚه ﺒست و تنﻬﺎ تغییﺮ عمﺪه ﺒﻎ که ﺚﺜ مﻮسیقﯽ به وجﻮﺚ آمﺪ تغییﺮ نظﺎم ﺚسته بنﺪﻎ
آن ﺒز مقﺎمﯽ به ﺚستگﺎ ﯽ بﻮﺚ .تﺎﺜیخ ﺚقیق ﺒین ﺜویﺪﺒﺚ مﻬم به ﺚﺜستﯽ ﺜوشن نیست.ﺺ ﺒمﺎ آنچه که
ﺚﺜ آن نمﯽ تﻮﺒن تﺮﺚیﺪ کﺮﺚ ،ﺒﺜتبﺎﺢ عمیق مﻮسیقﯽ ﺚستگﺎ ﯽ بﺎ مﻮسیقﯽ مقﺎمﯽ ﺒست و بﺮﺒین ﺒسﺎﺞ،
شﺎیﺪ بتﻮﺒن گفت که مﻮسیقﯽ ﺚستگﺎ ﯽ تﺪوین جﺪیﺪﻎ ﺒز مﻮسیقﯽ مقﺎمﯽ ﺒست و ﺚﺜ ﺒین تﺪوین،
مه محﻮﺜ ﺎﻎ فﺮ نگﯽ ﺒز قبیل صﻮت ،فﻮﺒصل ،وزن ،گﺮﺚﺟ نغمﺎت و تﺰیین به خﻮبﯽ محفﻮﺣ
ﻇ
مﺎنﺪه ﺒنﺪ.
مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺒز تعﺪﺒﺚ بسیﺎﺜﻎ مقﺎم کﻮچک و بﺰﺜگ تشکیل شﺪه ﺒست .حفظ و آمﻮزﺟ ﺒین
مقﺎم ﺎ میشه سینه به سینه و شفﺎ ﯽ ﺒز طﺮیق تعلیم حضﻮﺜﻎ ﺒستﺎﺚ به شﺎگﺮﺚ بﻮﺚ و ﺒین به ﺚلیل وجﻮﺚ
ظﺮﺒفت ﺎﻎ مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ آن ﺒست که تنﻬﺎ ﺒز ﺒین طﺮیق حفظ مﯽ شﺪ .ﺚﺜ ﺒوﺒخﺮ ﺚوﺜه زنﺪیه و ﺒوﺒیل ﺚوﺜه
قﺎجﺎﺜ ﺚﺒنشمنﺪﺒن مﻮسیقﯽ شنﺎﺞ که نﺎمشﺎن پﻮشیﺪه مﺎنﺪه تصمیم گﺮفتنﺪ که ﺒین مقﺎم ﺎ ﺜﺒ ﺚﺜ نظﺎم
زنجیﺮه ﺎﻎ منطقﯽ و منظﺷمﯽ قﺮﺒﺜ ﺚ نﺪ تﺎ حفظ و ﺒنتقﺎل آنﻬﺎ بﺮﺒﻎ نسل ﺎﻎ بعﺪ ﺒمکﺎن ﺚﺒشته بﺎشﺪ.
ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜﺒن مﻮسیقﯽ بنﺎ به پﺮﺚه ﺎﻎ سﺎزنﺪهﺒﺟ به تعﺪﺒﺚﻎ ﺚستگﺎه و آوﺒز تقسیم شﺪ که ﺮ ﺚستگﺎه و
ﺚﺜبﺮﺚﺒﺜنﺪه تعﺪﺒﺚﻎ گﻮشه ﺒست .گﻮشه ﺎ جﺎیگﺰین مقﺎم ﺎﻎ قبلﯽ ستنﺪ .مﻮسیقﯽ
آوﺒز مﺮبﻮﺢ به آن
ﻇ
ﺚستگﺎ ﯽ به عنﻮﺒن مﻮسیقﯽ ﺜسمﯽ مﺮﺚم ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ مﺮﺒکﺰ شﻬﺮﻎ ﺒصفﻬﺎن ،ﺒﺜﺒﻌ ،شیﺮﺒز ،تﻬﺮﺒن و تبﺮیﺰ
پﺬیﺮفته شﺪ و مﻮسیقﯽ بﻮمﯽ منﺎطق مختلف ﺒیﺮﺒن بﺎ مﺎن سیستم مقﺎمﯽ حفظ شﺪنﺪ .و مین ﺒمﺮ بﺎعث
به وجﻮﺚ آمﺪن مﺪﺒﺜﺞ مختلف مﻮسیقﯽ شﺪ.
نخستین مﺪﺒﺜﺞ مﻮسیقﯽ به سبک ﺒﺜوپﺎیﯽ ﺚﺜ زمﺎن نﺎصﺮﺒلﺪین شﺎه تﻮسط مسیﻮلﻮمﺮفﺮﺒنسﻮﻎ
بنیﺎنگﺬﺒﺜﻎ شﺪ و حﺪوﺚ پنجﺎه سﺎل پس ﺒز ﺒو کلنل علینقﯽ وزیﺮﻎ ﺒولین مﺪﺜسه مﻮسیقﯽ سبک ﺒیﺮﺒنﯽ
ﺜﺒ تﺄسیس کﺮﺚ .ﺒین نﺮستﺎن تﺎ ﺚوﺜه پﻬلﻮﻎ به سبک ﺒﺜوپﺎیﯽ فعﺎلیت ﺚﺒشت پس ﺒز آن به کﻮشش کلنل
وزیﺮﻎ ﺚوبﺎﺜه تﺪﺜیس مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ به شیﻮه ﺚستگﺎ ﯽ ﺚﺜ ﺒین نﺮستﺎن معمﻮل شﺪ و ﺒﺚﺒمه یﺎفت تﺎ
ﺒینکه ﺚﺜ سﺎل ٨ﺻﺼﺺ ﺜوﺘ ﺒلله خﺎلقﯽ نﺮستﺎن مﻮسیقﯽ ملﯽ ﺜﺒ بﺮﺒﻎ ﺒحیﺎﻎ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن پﺎیه گﺬﺒﺜﻎ
کﺮﺚ.
مﻮسیقﯽ ﺜﺚیف ﺚس ﺎ ﯽ
مﻮسیقﯽ ﺜﺚیف ﺚﺒﺜﺒﻎ قطعﺎت متعﺪﺚﻎ ﺒست که تﺮتیب و ﺜونﺪ آنﻬﺎ ﺚﺜ یک ﺚستگﺎه یﺎ آوﺒز
نقش ویﮋهﺒﻎ ﺒیفﺎ مﯽکنﺪ .ﺒین قطعﺎت ﺒنﻮﺒﺤ متعﺪﺚﻎ ﺜﺒ شﺎمل ستنﺪ و به نﺎم ﺎﻎ پیش ﺚﺜآمﺪ،
ﺚﺜآمﺪ ،چﻬﺎﺜ مضﺮﺒب ،گﺦﻮشه ،ضﺮبﯽ ،تصنیف و ﺶﺜنگ خﻮﺒنﺪه مﯽ شﻮنﺪ .ﺚﺜ وﺒقﺦع ﺚﺜ یک ﺚستگﺎه
یﺎ آوﺒز تﺦعﺪﺒﺚﻎ گﻮشه بﺎ حﺎلت ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن بﺎ تﺮتیب و ﺜبﺦطﯽ منطقﯽ به ﺚنبﺎل یکﺪیﺦگﺮ وﺒقع
ﺺﺦﺦ بﺮﺒسﺎﺞ پﺎﺜهﺒﻎ پﮋو ش ﺎ مﯽتﻮﺒن ﺒین ﺒتفﺎﺨ ﺜﺒ ﺚﺜ فﺎصله قﺮن ﺚوﺒزﺚ م تﺎ چﻬﺎﺜﺚ م ﺦ ﺨ ﺚﺒنست .یعنﯽ تﺎﺜیخ تﺄلیف بحﻮﺜﺒالحﺎن

ﺒثﺮ فﺮصت شیﺮﺒزﻎ ،نخستین کتﺎبﯽ که ﺒز مﻮسیقﯽ ﺚستگﺎ ﯽ سخن به میﺎن آوﺜﺚ.

ﺼﺿ

مﯽ شﻮنﺪ و مین تﺮتیب و تسلسل گﻮشه ﺎست که مفﻬﻮم «ﺜﺚیف» ﺜﺒ ﺚﺜ مﻮسیقﯽ سنتﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜوشن
مﯽ کنﺪ.
ﺒز سﻮیﯽ ،مﻮسیقﯽ ﺜﺚیف ﺚستگﺎ ﯽ ،مجمﻮعه ﺒﻎ ﺒز آ نگ ﺎ و نقشمﺎیه ﺎﻎ ﺒصیل مﻮسیقﯽ
ﺒیﺮﺒنﯽ ،ﺒز ﺚوﺜﺒن کﻬن تﺎ ﺒمﺮوز ﺒست و آنچه ﺚﺜ ﺒین ﺜﺒه ﺛوﺨ و ﺒبتکﺎﺜ ﺜﺒ ﺚﺜ آن نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ ،ﺒعجﺎز و
ﺒختصﺎﺜ ﺚﺜ آوﺜﺚن مین آ نگ ﺎست که به عنﻮﺒن «گﻮشه» ﺒز آن نﺎم بﺮﺚه مﯽ شﻮﺚ .ﺒلبته گﺎ ﯽ بﺮخﯽ ﺒز
گنجینه عظیم مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ ستنﺪ .فت ﺚستگﺎه
مجمﻮعه کﻮچکﯽ ﺒز ﺒین
گﻮشه ﺎ نیﺰ خﻮﺚ به تنﻬﺎیﯽ
ﻇ
ﻇ
مشﻬﻮﺜ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ عبﺎﺜت ﺒنﺪ ﺒز :ﺚستگﺎه شﻮﺜ ،سه گﺎه ،چﻬﺎﺜگﺎه ،مﺎ ﻮﺜ ،مﺎیﻮن ،ﺜﺒست پنجگﺎه
و نﻮﺒ .پنج آوﺒز مشتق شﺪه ﺒز ﺚستگﺎه ﺎﻎ فﻮﺨ شﺎمل :آوﺒز ﺒبﻮعطﺎ ،ﺚشتﯽ ،ﺒفشﺎﺜﻎ ،بیﺎت زنﺪ (تﺮﻌ)
و بیﺎت ﺒصفﻬﺎن ﺒست.
موسیقی دستگا ی (ردیفی)
موسیقی سازی
زی

بادی

موسیقی آوازی
ضربی (کوبهای)

ردیفخوانی

ضربیخوانی تصنیفخوانی

ز ی زخمهای ز ی کمانی ز ی مضرابی

مﻮسیقﯽ آوﺒزﻎ
مﻮسیقﯽ آوﺒزﻎ به سه گﺮوه تقسیم مﯽشﻮنﺪ:
١ــ ﺜﺚیف خﻮﺒنﯽ  :ﺜﺚیف ﺎﻎ آوﺒزﻎ ﺜﺚیف ﺎیﯽ ستنﺪ که ﺚﺜ آنﻬﺎ جمله بنﺪﻎ ﺎﻎ شعﺮﻎ،
حﺎکم ﺒست .مقصﻮﺚ ﺒز آوﺒز ﺒین ﺒست که ﺒشعﺎﺜ بﺎ صﻮت ﺒنسﺎن خﻮﺒنﺪه شﻮﺚ یﺎ جمات آن به تنﻬﺎیﯽ
ﺜوﻎ سﺎزﻎ نﻮﺒخته گﺮﺚﺚ.
ﺻــ ضﺮبﯽ خﻮﺒنﯽ  :ﺒجﺮﺒﻎ قطعﺎت مﻮزون بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز ﺒشعﺎﺜ شﺎعﺮﺒن ﺚﺜ وزن ﺎﻎ مختلف ﺜﺒ
ضﺮبﯽ نﻮﺒزﻎ و ضﺮبﯽ خﻮﺒنﯽ مﯽ گﻮینﺪ .ﺒجﺮﺒﻎ ﺚﺜست ضﺮبﯽ ﺎ به ﺚﺜﻌ وزن ،شنﺎخت شعﺮ ،مﻬﺎﺜت
ﺚﺜ ﺒجﺮﺒ و ﺒستعﺪﺒﺚ خاﺨ ﺚﺜ بﺪﺒ ه سﺮﺒیﯽ بستگﯽ ﺚﺒﺜﺚ.
ﺼــ تصنیف خﻮﺒنﯽ  :قطعه ﺎﻎ مﻮزون و آ نگین ﺒست که مﺮﺒه ﺒشعﺎﺜ منﺎسب و بﺎ صﺪﺒﻎ
خﻮﺒننﺪگﺎن ﺒجﺮﺒ مﯽشﻮﺚ .تصنیف ﺚﺜ تﺎﺜیخ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺚﺒﺜﺒﻎ سﺎبقه ﺒﻎ بسیﺎﺜ قﺪیمﯽ ﺒست و شکل
معﺎصﺮ آن ﺒز ﺒوﺒخﺮ ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜ به وجﻮﺚ آمﺪ و تﺎ سﯽ سﺎل قبل تکﺎمل یﺎفته ﺒست .ﺚﺜ تصنیف ﺒز ﺒشعﺎﺜ
منﺎسبﯽ ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ که ﺒز حیث ضﺮب و وزن یکسﺎن و ﺒشعﺎﺜ آن ﺒز حیث محتﻮﺒ بﺎ حﺎلت نغمه ﺎ
مﺎ نگ بﺎشﺪ.

٤ﺿ

ﺒنﻮﺒﺤ مﻮسیقﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒمﺮوز
ﺚﺜ ﺚوﺜه معﺎصﺮ مﻮسیقﯽ نیﺰ مﺎننﺪ سﺎیﺮ شﺎخه ﺎﻎ نﺮ ،تحت تﺄثیﺮ نیﺎز ﺎﻎ جﺪیﺪ ﺚچﺎﺜ تغییﺮ و
تحﻮاتﯽ شﺪ .ﺒنﻮﺒﺤ مﻮسیقﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒمﺮوز بﺪین تﺮتیب ﺒست:
ﺺﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺜﺚیف ﺚستگﺎ ﯽ:
ﺒلف( بﺎ شیﻮه ﺒجﺮﺒﻎ قﺪمﺎ )تکنﻮﺒزﻎ یﺎ تکخﻮﺒنﯽ بﺮ پﺎیه بﺪیﻬه سﺮﺒیﯽ(
ب( بﺎ شیﻮه ﺎﻎ جﺪیﺪ ﺒجﺮﺒ )ﺚﺜ چﻬﺎﺜچﻮب ﺜﺚیف یﺎ خﺎﺜﺗ ﺒز ﺜﺚیف(
ﺻﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺎﻎ محلﺷﯽ و نﻮﺒحﯽ )مقﺎمﯽ(
ﺒلف( بﺎ حفظ سﺎز ﺎ و شیﻮه ﺒجﺮﺒﻎ ﺒصلﯽ
ب( بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز سﺎز ﺎﻎ ﺚیگﺮ و تﺮکیب بﺎ شیﻮه ﺒجﺮﺒﻎ مﻮسیقﯽ شﻬﺮﻎ
ﺗ( مﻮسیقﯽ و ﺜقص ﺎﻎ محلﺷﯽ آیینﯽ
ﺼﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺎﻎ بﺮنﺎمه ﺒﻎ
ﺒلف( مﻮسیقﯽ خﺎنقﺎه )ﺚﺜﺒویش(
ب( مﻮسیقﯽ زوﺜخﺎنه
ﺗ( مﻮسیقﯽ مﺬ بﯽ و ﺛکﺮ :ﺜوضه ،نﻮحه ،تعﺰیه ،مﻮلﻮﺚﻎ و چﺎووشﯽ خﻮﺒنﯽ.
ﺚ( مﻮسیقﯽ حمﺎسﯽ
ﺦ( مﻮسیقﯽ نمﺎیش و فیلم
و( سﺮوﺚ
ز( مﻮسیقﯽ جشن و مجﺎلس
ﺺ
٤ﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺜوز )پﺎﻈ(
ﺒلف( بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز نغمه ﺎﻎ ﺜﺚیف و نغمﺎت مﻮسیقﯽ قﺪیمﯽ و مقﺎمﯽ
ب( بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز نغمه ﺎﻎ ﺜﺚیف و مقﺎمﯽ و مﻮسیقﯽ ﺎﻎ ﺒﺜوپﺎیﯽ ،تﺮکﯽ ،عﺮبﯽ و  ...مﺮﺒه بﺎ
سﺎز ﺎﻎ ﺜﺚیفﯽ ،مقﺎمﯽ ،ﺒﺜوپﺎیﯽ و ...
ﺻ
٥ﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺎﻎ گﺮو ﯽ )ﺒﺜکستﺮﺒل(
ﺒلف( ﺒجﺮﺒ بﺎ گﺮوه سﺎز ﺎﻎ ﺜﺚیفﯽ )سنتﯽ( و ملﺷﯽ
ب( ﺒجﺮﺒ بﺎ گﺮوه سﺎز ﺎﻎ مقﺎمﯽ )محلﯽ(
ﺗ( ﺒجﺮﺒ بﺎ گﺮوه سﺎز ﺎﻎ مختلط
ﺦ( ﺒﺜکستﺮ جﺎز یﺎ پﺎﻈ
شﺮﺘ خصﻮصیﺎت ﺮ یک ﺒز مﻮسیقﯽ ﺎﻎ یﺎﺚ شﺪه و ﺒختاﺧ آنﻬﺎ بﺎ یکﺪیگﺮ مﻮضﻮﺤ ﺒصلﯽ
مﻮسیقﯽشنﺎسﯽ ﺒست .شنﺎخت خصﻮصیﺎت جﺎمعه شنﺎسﯽ و تحﻮات تﺎﺜیخ و ﺚﺜﻌ ﺮ کﺪﺒم ﺒز ﺒین
ﺒنﻮﺒﺤ ،نقش مﺆثﺮﻎ ﺚﺒﺜﺚ.
ﺺﺦﺦ لفظ  POPﺚﺜ ﺒصل ﺒز لغت  Popularبه معنﺎﻎ مﺮﺚمﯽ و گﺎه مﺮﺚمپسنﺪ مﯽآیﺪ.

 Orchestralﺦﺦ ﺻ
٥ﺿ

سﺎز ﺎﻎ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن
سﺎز ﺎ میﺮﺒﺖ ﺚیگﺮﻎ ﺒز تﻮﺒنمنﺪﻎ ﺒستﺎﺚﺒن چیﺮهﺚستﯽ ستنﺪ که بﺎ تاﺟ خﻮﺚ ﺚﺜ شکلگیﺮﻎ
و تکﺎمل ﺒنﻮﺒﺤ صﺪﺒ ﺎ ،نغمه ﺎ و … مت گمﺎشتهﺒنﺪ و ﺒمﺮوزه به عنﻮﺒن نﺮﻎ مﺎنﺪگﺎﺜ بﺮجﺎﻎ مﺎنﺪه
ﺒست.
سﺎز ﺎ یﺎ آات مﻮسیقﯽ به طﻮﺜ کلﯽ به سه طبقه تقسیم مﯽشﻮﺚ:
ﺺﺦﺦ سﺎز ﺎﻎ ز ﯽ
ﺻﺦﺦ سﺎز ﺎﻎ بﺎﺚﻎ
ﺼﺦﺦ سﺎز ﺎﻎ ضﺮبﯽ
سﺎز ﺎﻎ ز ﯽ :ﺒین سﺎز ﺎ به سه نﻮﺤ تقسیم مﯽ شﻮنﺪ:
ﺚسته
ﺒلف) سﺎز ﺎﻎ ز ﯽ ـ زخمه ﺒﻎ  :ﺚﺜ ﺒین نﻮﺤ ﺒز سﺎز یک یﺎ ﺚو کﺎسه تشﺪیﺪ صﻮت به ﻇ
بلنﺪﻎ وصل شﺪه و سیم ﺎ ﺒز ﺒبتﺪﺒ تﺎ ﺒنتﻬﺎﻎ سﺎز کشیﺪه شﺪه ،تﻮلیﺪ ﺒنﻮﺒﺤ صﺪﺒ ﺎ بﺎ تغییﺮ جﺎﻎ ﺒنگشتﺎن
ﺚسته سﺎز و بﺎ نﻮﺒختن مضﺮﺒب یﺎ نﺎخن ﺜوﻎ سیم ﺎﻎ کشیﺪه شﺪه بﺮ کﺎسه ﺒنجﺎم مﯽ گیﺮﺚ.
نﻮﺒزنﺪه ﺜوﻎ ﻇ
مﺎننﺪ :تﺎﺜ ،سه تﺎﺜ ،ﺚوتﺎﺜ ،تنبﻮﺜ...،
ب) سﺎز ﺎﻎ ز ﯽ ـ کمﺎنﯽ  :ﺚﺜ ﺒین سﺎز ﺎ ﺒستخﺮﺒﺗ صﺪﺒ ﺒز طﺮیق چﻮب بﺎﺜیک و بلنﺪﻎ
که مﻮ ﺎیﯽ بﺮ آن بسته و کشیﺪه شﺪه بﺎشﺪ بﺎ نﺎم کمﺎن یﺎ آﺜشه تﻮلیﺪ مﯽ شﻮﺚ .مﺎننﺪ :کمﺎنچه و قیچک.
ج) سﺎز ﺎﻎ ز ﯽ ـ مضﺮﺒبﯽ  :سﺎز ﺎیﯽ ستنﺪ که ﺚﺜ آنﻬﺎ تﻮلیﺪ نت ﺎ بﺎ کم و زیﺎﺚ کﺮﺚن طﻮل
سیم ﺎ به کمک ﺒنگشتﺎن ﺒنجﺎم نمﯽ گیﺮﺚ .بلکه بﺮﺒﻎ ﺮ نت سیم مخصﻮصﯽ ﺚﺜ نظﺮ گﺮفته و طبق مﺎن
صﺪﺒ کﻮﻌ مﯽ شﻮﺚ .مﺎننﺪ :سنتﻮﺜ ،چنگ و قﺎنﻮن.
سﺎز ﺎﻎ بﺎﺚﻎ  :سﺎز ﺎیﯽ ستنﺪ که ﺚﺜ آنﻬﺎ تﻮلیﺪ صﺪﺒ ﺒز طﺮیق ﻮﺒﻎ جﺎﺜﻎ ﺚﺜ لﻮله ﺎﻎ
ﺚوزله ،نﯽ َﺒنبﺎن ،بﺎابﺎن ،ﺚونیه.
صﻮتﯽ ﺒنجﺎم مﯽ پﺬیﺮﺚ .مﺎننﺪ :ﺒنﻮﺒﺤ نﯽُ ،سﺮنﺎ ،کُﺮنﺎ ،نَفیﺮ ،شیپﻮﺜَ ،
سﺎز ﺎﻎ کﻮبه ﺒﻎ یﺎ ضﺮبﯽ  :ﺚﺜ ﺒین سﺎز ﺎ نت تﻮلیﺪ نمﯽ شﻮﺚ ،بلکه ﺒین سﺎز ﺎ وظیفه حفظ
وزن قطعﺎت مﻮسیقﯽ ﺜﺒ به عﻬﺪه ﺚﺒﺜنﺪ .مﺎننﺪ :ﺒنﻮﺒﺤ ﺚ ل ،طبل ،تنبک ،ﺚﺒیﺮه ،ﺚﺧ ،سنج ،نقﺎﺜه
(تصﻮیﺮ  ٨و ﻂ)

ﺿﺿ

ﺗﺼﻮ ﺮ  ٨ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺎز ﺎی

ﯽ ﺒ ﺮﺒﻧﯽ

ﻀﺿ

٨ﺿ

ﺗﺼﻮ ﺮ  ٩ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺎز ﺎی

ﯽ ﺒ ﺮﺒﻧﯽ

ب
ﺮﺒﻎ مﻄﺎلعه

مﻮسیقﯽ ﺚﺒنﺎن بﺮ ﺰیﺪه ﺒیﺮﺒن
ﺚﺜ ﺒین قسمت به معﺮفﯽ چنﺪ تن ﺒز نﺎمﺪﺒﺜتﺮین مﻮسیقﯽ ﺚﺒنﺎن ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ
مکتب ﺎﻎ مختلف و ﺚﺜ حﺪ آشنﺎیﯽ به عنﻮﺒن میﺮﺒﺖ فﺮ نگﯽ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن پﺮﺚﺒخته
مﯽ شﻮﺚ.
آ ﺎ علﯽ ﺒک ﺮ ﻓﺮﺒ ﺎنﯽ  :آقﺎ علﯽ ﺒکبﺮخﺎن فﺮﺒ ﺎنﯽ)تصﻮیﺮ ٠ﺺ( ،بﺰﺜگ تﺮین و
معﺮوﺧ تﺮین نﻮﺒزنﺪه تﺎﺜ و سه تﺎﺜ ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜیه و ﺒستﺎﺚ تﺎﺜ بﻮﺚ .ﺒو بﺎ خﺎنﻮﺒﺚه ﺒﺟ ﺚﺜ
زمﺎن میﺮزﺒتقﯽ خﺎن ﺒمیﺮکبیﺮ ﺒز فﺮﺒ ﺎن ﺒﺜﺒﻌ به تﻬﺮﺒن آمﺪ .ﺜﺚیف مﻮسیقﯽ ﺒمﺮوز
ﺒیﺮﺒن ﺜوﺒیت ﺒین ﺒستﺎﺚ بﺰﺜگ ﺒست.
نﺎیﺐ ﺒسﺪﺒﷲ ﺒص ﻬﺎنﯽ  :نﺎیب ﺒسﺪﺒلله )تصﻮیﺮ ﺺﺺ( ،ﺒستﺎﺚ مسلم نﯽ نﻮﺒزﻎ و
پﺎیه گﺬﺒﺜ مکتب ﺜﺚیف نﯽ نﻮﺒزﻎ ﺒصفﻬﺎن ﺚﺜ نﻮﺒختن ﺒین سﺎز بﻮﺚه ﺒست .ﺒو به مﻬﺎﺜت
بسیﺎﺜ ﺚﺜ نﻮﺒختن و ﺒخاﺨ نیکﻮﻎ ﺒنسﺎنﯽ معﺮوﺧ بﻮﺚ.
نﻮﺒزنﺪه بلنﺪ مﺮتبه تﺎﺜ و سه تﺎﺜ و
ﺚﺜویش خﺎن  :ﺚﺜویش خﺎن )تصﻮیﺮ ﺻﺺ(،
ﻇ
بنیﺎن گﺬﺒﺜ جﺮیﺎن آ نگ سﺎزﻎ ﺚﺜ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺒست .ﺒبتکﺎﺜ فﺮم پیش ﺚﺜآمﺪ ،تلخیص
ﺜﺚیف قﺪمﺎ ،ﺒیجﺎﺚ شیﻮه ﺒﻎ لطیف ﺚﺜ تﺎﺜنﻮﺒزﻎ و سه تﺎﺜنﻮﺒزﻎ ،سﺎختن آ نگ ﺎیﯽ
ﺚﺜ فﺮم ﺎﻎ مختلف مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ ،تﺄسیس کاﺞ تعلیم مﻮسیقﯽ )و جﺪﺒگﺎنه بﺮﺒﻎ
خﺎنم ﺎ( و ﺒضﺎفه کﺮﺚن سیم ششم ﺜﺒ به تﺎﺜ ،ﺒز ﺚﺜویش خﺎن مﯽ ﺚﺒننﺪ.
ﺒبﻮﺒلﺤس ص ﺎ  :ﺒبﻮﺒلحسن صبﺎ )تصﻮیﺮ ﺼﺺ( ،بﺮجسته تﺮین چﻬﺮه مﻮسیقﯽ
ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ فتﺎﺚ سﺎل گﺬشته و یکﯽ ﺒز ستﻮن ﺎﻎ ثﺎبت و ﺒستﻮﺒﺜ بنﺎﻎ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن
شنﺎخته مﯽ شﻮﺚ .وﻎ ﺚﺜ تمﺎم ﺜشته ﺎﻎ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ و حتﯽ سﺎیﺮ نﺮ ﺎ م چﻮن
سﺎختن سﺎز ،نقﺎشﯽ ،ﺒﺚبیﺎت و… مﻬﺎﺜت ﺚﺒشت و ﺚﺒیﺮة ﺒلمعﺎﺜفﯽ جﺎمع ﺒز علم و عمل
مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ بﻮﺚ.

ﺗﺼﻮ ﺮ١٠ﺦﺦ آ ﺎ ﻠﯽ ﺒﮐ ﺮ ﺎن ﺮﺒ ﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ١١ﺦﺦ ﻧﺎ

ﺗﺼﻮ ﺮﺻ١ﺦﺦ درو
ﺗﺼﻮ ﺮ ﺼ١ﺦﺦ ﺒ ﻮﺒ ﺴ

ﺎ
٩ﺿ

ﺒ ﺪﺒﻠ

ﺎن

یﺐ ُسمﺎعﯽ  :حبیب ُسمﺎعﯽ )تصﻮیﺮ ٤ﺺ( ،ﺒستﺎﺚ و تکنﻮﺒز سنتﻮﺜ ﺚﺜ
ﺚﺒﺜنﺪه حیﺎت سنتﻮﺜ ﺚﺜ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ بﻮﺚ .ﺒز زنﺪگﺎنﯽ
ﺒوﺒیل قﺮن حﺎضﺮ و نگه
ﻇ
سمﺎﺤ حضﻮﺜ ﺜوﺒیﺎت مشﻬﻮﺜﻎ مبتنﯽ بﺮ خلﻮﺠ ﺒیمﺎن و ﺚﺒئم ﺒلﻮضﻮ بﻮﺚن ﺒو ﺦ ﺒز
خصﻮصیﺎت نﻮﺒزنﺪگﯽ ﺒو مﻬﺎﺜت و خاقیت فﺮﺒوﺒن ﺚﺜ بﺪﺒ ه نﻮﺒزﻎ ﺜﺒ ﺛکﺮ مﯽ کننﺪ.
و ﺒو ﺜﺒ بﺰﺜگ تﺮین سنتﻮﺜنﻮﺒز معﺎصﺮ مﯽ شنﺎسنﺪ.
علﯽ ﺒک ﺮ شیﺪﺒ  :میﺮزﺒ علﯽ ﺒکبﺮ شیﺪﺒ )تصﻮیﺮ ٥ﺺ( ،ﺜﺒ بﺎیﺪ پﺎیه گﺬﺒﺜ ﺒصلﯽ
حلقه ﺚﺜویشﺎن
تصنیف و تﺮﺒنه به معنﯽ و مفﻬﻮم ﺒمﺮوزﻎ بﺪﺒنیم .به علت پیﻮستگﯽ بﺎ ﻇ
لقب »مسﺮوﺜعلﯽ« ﺜﺒ بﺮﺒﻎ خﻮﺚ ﺒنتخﺎب کﺮﺚ .وﻎ ﺚﺜ تﺮﺒنه ﺎیش بسیﺎﺜ به زبﺎن
مﺮﺚمﯽ نﺰﺚیک مﯽ شﺪ و مﻮسیقﯽ ﺜﺒ بیشتﺮ ﺒز ﺮ کس ﺚیگﺮ ﺚﺜ ﺚستﺮﺞ مﺮﺚم قﺮﺒﺜ
ﺚﺒﺚ.
عﺎﺜﺧ ﺰوینﯽ  :عﺎﺜﺧ قﺰوینﯽ متﻮلﺪ قﺰوین بﻮﺚ و ﺚﺜ سن شﺎنﺰﺚه سﺎلگﯽ به
تﻬﺮﺒن آمﺪ .ﺒو ﺒز شﺎگﺮﺚﺒن شیﺪﺒ بﻮﺚ و ﺚﺜ زمﺎن مشﺮوطیت بﺎ غﺰل ﺎﻎ خﻮﺚ به مﻮفقیت
مشﺮوطه کمک کﺮﺚ .تصنیف ﺎﻎ عﺎﺜﺧ به ﺚلیل سﺎﺚگﯽ و نﺪﺒشتن ﺒوﺗ به ﺜﺒحتﯽ بﺮﺒﻎ
مﺮﺚم قﺎبل ﺒجﺮﺒ بﻮﺚ.

ﺗﺼﻮ ﺮ١٤ﺦﺦ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٥ﺦﺦ ﻠﯽ ﺒﮐ ﺮ ﺪﺒ

ُ ﺎﯽ

٠ﻀ

ﭘﺮسش
ﺺﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺜﺒ تعﺮیف کنیﺪ.
ﺻﺦﺦ مﺎ یت مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﺼﺦﺦ مﻮسیقﯽ پیش ﺒز ﺒسام ﺚﺜ چه ﺚوﺜه ﺒﻎ قﺎبل بﺮﺜسﯽ ﺒستﺋ
٤ﺦﺦ ﺚﺜ ﺚوﺜه مﺎﺚ ﺎ چه نﻮﺤ مﻮسیقﯽ ﺜوﺒﺗ ﺚﺒشته ﺒستﺋ چﺮﺒﺋ
ﺚوﺜه سﺎسﺎنﯽ ﺜﺒ نﺎم بﺮﺚه و تﺄثیﺮشﺎن ﺜﺒ ﺚﺜ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ
٥ﺦﺦ مﻮسیقﯽ ﺚﺒنﺎن معﺮوﺧ ﻇ
بیﺎن کنیﺪ.
ﺿﺦﺦ ظﻬﻮﺜ ﺒسام چه تﺄثیﺮﻎ ﺚﺜ علم مﻮسیقﯽ گﺬﺒشتﺋ
ﻀﺦﺦ چنﺪ ﺚﺒنشمنﺪ ﺒیﺮﺒنﯽ که ﺚﺜ مﻮﺜﺚ مﻮسیقﯽ ﺜسﺎاتﯽ نﻮشته ﺒنﺪ ،ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
٨ﺦﺦ نظﺎم مﻮسیقﯽ ﺚستگﺎ ﯽ ﺚﺜ چه ﺚوﺜه ﺒﻎ پﺎیه گﺬﺒﺜﻎ شﺪ ،ﺚﺜ مﻮﺜﺚ آن تﻮضیح
ﺚ یﺪ.
ﻂﺦﺦ قطعﺎت مﻮسیقﯽ ﺜﺚیف ﺚستگﺎ ﯽ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
٠ﺺﺦﺦ مفﻬﻮم ﺜﺚیف ﺚﺜ مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﺺﺺﺦﺦ فت ﺚستگﺎه و پنج آوﺒز مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
ﺻﺺﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ مﻮسیقﯽ آوﺒزﻎ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﺼﺺﺦﺦ چنﺪ تن ﺒز مﻮسیقﯽ ﺚﺒنﺎن بﺮگﺰیﺪه ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
٤ﺺﺦﺦ تقسیم بنﺪﻎ ﺒنﻮﺒﺤ سﺎز ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ بﺎ ﺛکﺮ مثﺎل تﻮضیح ﺚ یﺪ.
تو ﻮ کنیﺪ
ﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه مﻮسیقﯽ محلﯽ شﻬﺮ خﻮﺚتﺎن جستجﻮ کنیﺪ و ﺚﺜ مﻮﺜﺚ آن ﺚﺜ کاﺞ
گفتگﻮ کنیﺪ.
ﺦﺦ ﺚﺜبﺎﺜه مﺎ یت مﻮسیقﯽ ﺒیﺮﺒن ﺒمﺮوز ﺚﺜ کاﺞ گفتگﻮ کنیﺪ.

١ﻀ

ﻓص ﭘنﺠ

نمﺎیش ﺎﻎ آیینﯽ و سن ﯽ

ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺁﻳﻴﻨﻰ ﻭ ﺳﻨﺘﻰ
ﺪﺧ ﺎﻎ ﺜﻓ ﺎﺜﻎ  :پس ﺒز پﺎیﺎن ﺒین فصل ﺒز فﺮﺒگیﺮ ﺒنتظﺎﺜ مﯽﺜوﺚ:
ﺺﺦﺦ نمﺎیش ﺜﺒ تعﺮیف کنﺪ.
ﺻﺦﺦ آغﺎز نمﺎیش ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
ﺼﺦﺦ نحﻮه پیﺪﺒیش نمﺎیش ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
٤ﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ نمﺎیش ﺎﻎ قبل ﺒز ﺒسام ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
٥ﺦﺦ نمﺎیش ﺎﻎ پس ﺒز ﺒسام ﺜﺒ نﺎم ببﺮﺚ.
ﺿﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ نقﺎلﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
ﻀﺦﺦ تعﺰیه و قﺮﺒﺜﺚﺒﺚ ﺎﻎ آن ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
 ٨ﺦﺦ علت تﻮجه ﺒیﺮﺒنیﺎن به تعﺰیه ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
ﻂﺦﺦ ﺚوﺜه ﺒوﺗ و ﺜوﺒﺗ تعﺰیه ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
٠ﺺﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ تعﺰیهنﺎمه ﺎ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
ﺺﺺﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ نمﺎیش ﺎﻎ شﺎﺚﻎآوﺜ ﺜﺒ بیﺎن کنﺪ.
ﺻﺺﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ نمﺎیش عﺮوسکﯽ ﺜﺒ شﺮﺘ ﺚ ﺪ.
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٤ﻀ

ﻧﺎ

ﺎی
ﺮو

ﯽوآ ﯽ

نمﺎیش ﭼیست؟
نمﺎیش به معنﯽ ﺒعم ﺒنجﺎم عملﯽ ﺒز پیش معلﻮم شﺪه ،بﺮﺒﻎ بیﺎن مفﻬﻮم ،بﺪون وﺒسطه بﺮﺒﻎ
مخﺎطب ﺒست .بهوجﻮﺚ آوﺜنﺪگﺎن نمﺎیش ﺚﺜ حقیقت تاﺟ کﺮﺚهﺒنﺪ که بگﻮینﺪ تئﺎتﺮ آینه زنﺪگﯽ ﺒست و
مﯽ خﻮﺒ نﺪ بﺎ به نمﺎیش گﺬﺒشتن بﺪﻎ ﺎ و خﻮبﯽ ﺎ ﺚﺜ تﻬﺬیب ﺒخاﺨ جﺎمعه نقش ﺚﺒشته بﺎشنﺪ و جﺎمعه
ﺜﺒ به سﻮﻎ خیﺮ و صاﺘ ﺜ نمﻮن سﺎزنﺪ .بﺎ به نمﺎیش گﺬﺒشتن ﺒبعﺎﺚ شخصیت و ﺜوﺒبط ﺚﺜست و غلط،
ﺒنسﺎن ﺎ ﺜﺒ متﻮجه ﺒعمﺎل و ﺜفتﺎﺜ خﻮﺚ سﺎزنﺪ ،ﺒز ﺒین ﺜو بﺮﺒﻎ ﺜسیﺪن به ﺒین ﺒ ﺪﺒﺧ ﺒز ﺒمکﺎنﺎت وسیعﯽ
که ﺚﺜ ﺒختیﺎﺜ ﺚﺒﺜنﺪ ﺒز قبیل :ﺒﺚبیﺎت ،مﻮسیقﯽ ،نﺮ ﺎﻎ تجسمﯽ و  ...بﻬﺮه مﯽ گیﺮنﺪ.
ﭘیﺪﺒیش نمﺎیش
سﺮچشمه پیﺪﺒیش نمﺎیش نظﺮیه ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮنﯽ ﺒﺜﺒئه شﺪه که مﻬم تﺮین آن ،منشﺄ
ﺚﺜ مﻮﺜﺚ
ﻇ
آیینﯽ ﺒست .ﺚﺜ آغﺎز ﺒنسﺎن ﺎﻎ ﺒولیه ﺚﺜیﺎفت صحیحﯽ ﺒز عﻮﺒمل طبیعﯽ نﺪﺒشتنﺪ ،بلکه آنﻬﺎ ﺜﺒ بﺎ
نیﺮو ﺎﻎ فﻮﺨ طبیعﯽ و جﺎﺚویﯽ مﺮتبط مﯽ ﺚﺒنستنﺪ و جﻬت جلب حمﺎیت آن نیﺮو ﺎ به جستجﻮﻎ
ﺜﺒه حلﯽ پﺮﺚﺒختنﺪ و شیﻮه ﺎیﯽ ﺚﺜ ﺒین زمینه ﺒبﺪﺒﺤ کﺮﺚنﺪ .بیشتﺮ ﺒین شیﻮه ﺎ حﺮکﺎت و ﺜفتﺎﺜ
نمﺎیشﯽ بﻮﺚ که کم کم به آیین و مﺮﺒسم آیینﯽ تبﺪیل شﺪ .مﺮﺒسم نمﺎیش آیینﯽ بﺮزیگﺮﻎ (کشﺎوﺜزﻎ)
به نگﺎم مﺮﺒحل مختلف کشت و بﺮز مﺮﺒه بﺎ مﻮسیقﯽ (نﻮﺒختن سﺎز و خﻮﺒنﺪن آوﺒز) ﺚﺜ زمین ﺎﻎ
کشﺎوﺜزﻎ ﺒجﺮﺒ مﯽشﺪ تﺎ آﺜزو ﺎ و نیﺎز ﺎﻎ آنﺎن ﺜﺒ ﺜوﺒیت کنﺪ .ﺒین مﺮﺒسم ﺒمﺮوزه نیﺰ ﺚﺜ بﺮخﯽ
منﺎطق ﺒیﺮﺒن ﺒز جمله شمﺎل ﺒیﺮﺒن ،خﺮﺒسﺎن و سیستﺎن و بلﻮچستﺎن به ﺚلیل کﺎﺜبﺮﺚﻎ بﻮﺚن آن
مچنﺎن ﺜوﺒﺗ ﺚﺒﺜﺚ.
نظﺮیه
بﺎ آنکه منشﺄ آیینﯽ ،ﺒمﺮوزه پﺬیﺮفته تﺮین نظﺮیه ﺚﺜبﺎﺜه خﺎستگﺎه نمﺎیش ﺒست ،ﺒمﺎ ﺮگﺰ تنﻬﺎ ﻇ
سﺮچشمه نمﺎیش ﺒمﺮوزﻎ ﺚﺒستﺎن سﺮﺒیﯽ
مﻮﺜﺚ قبﻮل محسﻮب نمﯽ شﻮﺚ .ستنﺪ محققﺎنﯽ که معتقﺪنﺪ
ﻇ
ﺒست ،آنﻬﺎ ﺒظﻬﺎﺜ مﯽﺚﺒﺜنﺪ که گﻮﺟ کﺮﺚن و ﺜﺒبطه بﺮقﺮﺒﺜ کﺮﺚن بﺎ قصه ﺎ عمﺪه تﺮین خصیصه ﺒنسﺎن
ﺒست .نظﺮیه ﺚیگﺮ ﺒین ﺒست که ﺒنسﺎن نمﺎیش ﺜﺒ بﺎ تقلیﺪ حﺮکﺎت و صﺪﺒﻎ حیﻮﺒنﺎت آغﺎز کﺮﺚه و به
تﺪﺜیج گستﺮﺟ یﺎفته ﺒست .ﺚﺜ سﺪه بیستم عﺪه ﺒﻎ ﺒز ﺜوﺒنشنﺎسﺎن ﺒظﻬﺎﺜ کﺮﺚنﺪ ﺒنسﺎن ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺒستعﺪﺒﺚ
خیﺎلپﺮﺚﺒزﻎ ﺒست و ﺒز ﺒین طﺮیق مﯽ کﻮشﺪ وﺒقعیت بیﺮونﯽ ﺜﺒ منﺎسب حﺎل خﻮﺚ و نه چنﺎن که ﺚﺜ زنﺪگﯽ
ﺜوزمﺮه بﺎ آن بﺮخﻮﺜﺚ مﯽ کنﺪ بﺎزسﺎزﻎ کنﺪ .ﺒز ﺒینﺜو قصه به ﺒنسﺎن ﺒمکﺎن مﯽ ﺚ ﺪ تﺎ ﺒضطﺮﺒب ﺎ و
تﺮﺞ ﺎﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ عینیت بخشﺪ تﺎ بتﻮﺒنﺪ بﺎ آنﻬﺎ بﺮخﻮﺜﺚ کنﺪ ،یﺎ ﺒمیﺪ ﺎ و ﺜویﺎ ﺎیش تحقق یﺎبنﺪ .ﺚﺜ ﺒین
صﻮﺜت نمﺎیش وسیله ﺒﻎ مﯽ شﻮﺚ که ﺒنسﺎن تﻮسط آن جﻬﺎن خﻮﺚ ﺜﺒ تعﺮیف مﯽ کنﺪ ،یﺎ ﺒز طﺮیق آن ﺒز
وﺒقعیت ﺎﻎ تلخ مﯽ گﺮیﺰﺚ.
نمﺎیش ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن
تﺎﺜیخ نمﺎیش ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن مﺎننﺪ ﺚیگﺮ نﺮ ﺎ به ﺰﺒﺜﺒن سﺎل پیش مﯽ ﺜسﺪ .ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن نیﺰ ﺜیشه نمﺎیش
ﺜﺒ بﺎیﺪ میﺎن جشن ﺎ ،آیین ﺎ ،ﺒسﺎطیﺮ و ﺒشعﺎﺜ بﺮﺜسﯽ کﺮﺚ.
٥ﻀ

شﺎیﺪ بتﻮﺒن گفت نمﺎیش ،شکل تکﺎمل یﺎفته آیین و ﺚﺒستﺎنسﺮﺒیﯽ ﺒست که ﺒز قﺎلب منﺎسک
بﺪوﻎ و ﺜوﺒیت ﺎﻎ سﺎﺚه ﺚﺜآمﺪه و صﻮﺜت جﺪﻎ تﺮ و نﺮﻎ تﺮﻎ یﺎفته ﺒست.
نمﺎیش ﺚﺜ طﻮل ﺚوﺜﺒن مختلف و مﺎ نگ بﺎ آن تغییﺮ و تحﻮات زیﺎﺚﻎ پیﺪﺒ کﺮﺚ و ﺒین تغییﺮﺒت
بیشتﺮ مﺮبﻮﺢ به طﺮز تفکﺮ و نگﺮﺟ حﺎکم بﺮ ﺮ ﺚوﺜه بﻮﺚه ﺒست ،به مین ﺚلیل به طﻮﺜ کلﯽ نمﺎیش ﺚﺜ
ﺒیﺮﺒن ﺜﺒ مﯽ تﻮﺒن ﺚﺜ ﺚو ﺚوﺜه قبل و بعﺪ ﺒز ﺒسام مﻮﺜﺚ بﺮﺜسﯽ قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚ.
ﺒز ﺒسﻼم
نمﺎیش
بﺎ حضﻮﺜ ﺒقﻮﺒم بﻮمﯽ فات ﺒیﺮﺒن و وﺜوﺚ ﺒقﻮﺒم مﻬﺎجﺮ نﺪ و ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ حﺪوﺚ ﺰﺒﺜه ﺚوم )ﺨ.م(
پﺎیه نمﺎیش
و ﺚﺜ نتیجه ﺒﺚغﺎم ﺒین فﺮ نگ ﺎ بﺎ یکﺪیگﺮ ،آیین ﺎیﯽ به وجﻮﺚ آمﺪ که ﺒین آیین ﺎ و مﺮﺒسم ﻇ
ﺒیﺮﺒن شﺪ ،که ﺚﺜ ﺒینجﺎ به تعﺪﺒﺚﻎ ﺒز آنﻬﺎ ﺒشﺎﺜه مﯽ شﻮﺚ.
١ــ آیی ﺎﻎ س ﺎیش  :خﻮﺒنﺪن سﺮوﺚ ﺎﻎ مﺬ بﯽ ،سﺮوﺚ ﺎﻎ ﺒوستﺎ و حﺮکﺎت مﻮزون ﺒز
جمله آیین ﺎیﯽ بﻮﺚ که ﺚﺜ جشن ﺎیﯽ مﺎننﺪ مﻬﺮگﺎن ،سﺪه ،نﻮﺜوز و ...وجﻮﺚ ﺚﺒشت .و ﺚﺜ آن ستﺎیش
خﺪﺒونﺪ و شخصیت ﺎﻎ ﺒسطﻮﺜه ﺒﻎ به مﺮﺒه حﺮکﺎت مﻮزون ﺒنجﺎم مﯽ شﺪ.
ﺻــ ﺷﻮﺒلﯽ  :ﺚﺜ کنﺎﺜ حﺮکﺎت مﻮزون و سﺮوﺚ ﺎ ،نقل ﺚﺒستﺎنﻬﺎ ﺜوﺒﺗ ﺚﺒشت .ﺚﺜ ﺒجتمﺎﺤ ﺎ،
ﺒ ﺎلﯽ مﯽ نشستنﺪ و به آنچه پﻬلﻮﺒنﯽ ﺚﺜ شﺮﺘ جنگ ﺎ مﯽ گفت گﻮﺟ مﯽ کﺮﺚنﺪ .ﺮ چنﺪ قﻮﺒلﯽ ﺚﺜ وﺒقع
نقل ﺚﺒستﺎن ،به آوﺒز و یﺎ مﺮﺒه مﻮسیقﯽ بﻮﺚ ،ﺒمﺎ مین قﻮﺒلﯽ منجﺮ به قصه سﺮﺒیﯽ و بیﺎن نمﺎیشﯽ یک
ﺚﺒستﺎن شﺪ.
ﺼــ سﻮگ سیﺎوﺟ)سیﺎوشﺎن(  :سیﺎوﺟ پسﺮ کیکﺎوﺞ پﺎﺚشﺎه ﺒیﺮﺒن نمﺎﺚﻎ ﺒز پﺎکﯽ و
تﻮطئه »گﺮسیﻮز« و به ﺚست »گﺮوﻎ زﺜه« کشته شﺪ .بﺎ کشته شﺪن ﺒو ﺮ
معصﻮمیت ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒست که بﺎ
ﻇ
سﺎله مﺮﺒسمﯽ که نﻮعﯽ عﺰﺒﺚﺒﺜﻎ بﻮﺚ بﺮگﺰﺒﺜ مﯽ شﺪ ،که به عنﻮﺒن مﻮیه بﺮ مﺮگ سیﺎوﺟ و یﺎ »سﻮوشﻮن«
مشﻬﻮﺜ ﺒست .مﺮﺚم منﺎطق مختلف ﺒیﺮﺒن ﺒین آیین ﺜﺒ بﺮگﺰﺒﺜ مﯽ کﺮﺚنﺪ .نﻮز م ﺚﺜ جنﻮب ﺒیﺮﺒن ﺒین
آیین بﺮپﺎ مﯽ شﻮﺚ .ﺒین آیین پس ﺒز ﺒسام به شکل تعﺰیه ﺚنبﺎل شﺪ.
٤ــ م ک ﯽ  :ﺒین مﺮﺒسم که ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن خﺎمنشﯽ پﺎگﺮفته ﺒست ،بﺎ یﺎﺚ قتل گئﻮمﺎت م ﺺ غﺎصب
که به جﺎﻎ بﺮﺚیﺎﺻ بﺮ تخت نشست بﺮگﺰﺒﺜ مﯽ شﺪ .م کشﯽ نمﺎیشﯽ سیﺎسﯽ و تبلیغﺎتﯽ بﻮﺚ و ﺜویﺪﺒﺚ
تﺎﺜیخﯽ ویﮋه ﺒﻎ ﺜﺒ مﯽ نمﺎیﺎنﺪه ﺒست .ﺚﺜ طﯽ ﺒین مﺮﺒسم به صﻮﺜت نمﺎیشﯽ ﺒو ﺜﺒ به قتل مﯽ ﺜسﺎنﺪنﺪ.
ﺚﺜ ﺒین ﺜوز بﺎ وجﻮﺚ ﺒحتﺮﺒمﯽ که بﺮﺒﻎ م ﺎ قﺎیل بﻮﺚنﺪ ،آنﻬﺎ ﺜﺒ به شﺪت مﻮﺜﺚ تﻮ ین و تمسخﺮ قﺮﺒﺜ
مﯽ ﺚﺒﺚنﺪ و به مین منظﻮﺜ یچ مغﯽ ﺒز خﺎنه بیﺮون نمﯽ آمﺪ.
٥ــ نمﺎیش میﺮنﻮﺜوزﻎ  :ﺒین نمﺎیش نمﺎیﺎنگﺮ ستﺎیش و سپﺎﺞ ﺒز بﻬﺎﺜ بﻮﺚ که به مﺮوﺜ تبﺪیل
به نمﺎیش»نﻮﺜوزﻎ خﻮﺒنﯽ«ﺼ شﺪ .نﻮﺜوزﻎ خﻮﺒن ﺎ گﺮوه کﻮچکﯽ بﺎزیگﺮ طنﺰ )شﺎﺚﻎ آوﺜ( بﻮﺚنﺪ که
ﺺﺦﺦ پیشﻮﺒﻎ ﺚین زﺜتشت

ﺻﺦﺦ بﺮﺚیﺎ فﺮزنﺪ کﻮﺜوﺟ و بﺮﺒﺚﺜ کمبﻮجیه.

ﺼﺦﺦ نﻮﺜوزﻎخﻮﺒنﯽ تﺎ چنﺪ ﺚ ﻇه پیش ،آیینﯽ متﺪﺒول بﻮﺚه ﺒست ،که ﺒز معﺪوﺚ آیین ﺎﻎ مﻮسیقﺎیﯽ کﻬن ﺒیﺮﺒنﯽ بهشمﺎﺜ مﯽﺜوﺚ و ﺒز نظﺮ فﺮم و

سﺎختﺎﺜ مبتنﯽ بﺮ بﺪﺒ هخﻮﺒنﯽ و بﺪﺒ هسﺮﺒیﯽ ﺒست .بﺎ آمﺪن ﺒسام بﺎ ﺒعتقﺎﺚﺒت و بﺎوﺜ ﺎﻎ مﺬ بﯽ آمیخته شﺪ و به ﺒین لحﺎﺣ بقﺎ و تﺪﺒوم یﺎفت.
ﺿﻀ

بﺎ لبﺎﺞ ﺜنگین و آﺜﺒیش عجیب ﺒز ﺒوﺒخﺮ زمستﺎن ﺚوﺜه مﯽ ﺒفتﺎﺚنﺪ و به خﻮﺒنﺪن و حﺮکﺎت مﻮزون
به پیشﻮﺒز بﻬﺎﺜ مﯽ ﺜفتنﺪ .ﺚﺜ زمﺎن مﺎ مﺮﺚﻎ که چﻬﺮه خﻮﺚ ﺜﺒ به ﺜنگ سیﺎه ﺚﺜمﯽ آوﺜﺚ و لبﺎﺞ قﺮمﺰ
ﺒحتمﺎا ﺒز گﺮوه نﻮﺜوزﻎ خﻮﺒن ﺎ به یﺎﺚگﺎﺜ مﺎنﺪه ﺒست.
مﯽ پﻮشﺪ و »حﺎجﯽ فیﺮوز« خﻮﺒنﺪه مﯽ شﻮﺚ،
ً
ﺿــ آتش ﺒﻓﺮوزﻎ  :ﺒز جمله ﺜسم ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنیﺎن ،ﺒفﺮوختن آتش و پﺎیکﻮبﯽ ﺚﺜ ﺒطﺮﺒﺧ حلقه ﺎﻎ
آتش بﻮﺚ .آنچه ﺒز ﺒین ﺜسم مﺎنﺪه تنﻬﺎ ﺒفﺮوختن بﻮته ﺎست و ﺚیگﺮ بﺎزﻎ ﺎیﯽ که ﺚﺜ شب چﻬﺎﺜشنبه
آخﺮ سﺎل بﺮگﺰﺒﺜ مﯽ شﻮﺚ.
نمﺎیش ﭘ ﺒز ﺒسﻼم
پس ﺒز پیﺪﺒیش و گستﺮﺟ ﺒسام بعضﯽ ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ نمﺎیش ﺚچﺎﺜ تغییﺮ و تحﻮل شﺪنﺪ .بﺎ تﻮجه به
آنچه گفته شﺪ پیش ﺒز ﺒسام نﻮعﯽ قصه سﺮﺒیﯽ مﺮﺒه بﺎ نﻮﺒختن یک سﺎز وجﻮﺚ ﺚﺒشت که به آن »قﻮﺒلﯽ«
مﯽ گفتنﺪ .ﺒمﺎ به ﺚلیل محﺪوﺚ شﺪن مﻮسیقﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒسام ﺒین نمﺎیش مﺮﺒ ﯽ سﺎز ﺜﺒ ﺒز ﺚست ﺚﺒﺚ و
ﺒز آن فقط نقل وﺒقعه بﺎقﯽ مﺎنﺪ .به مین ﺚلیل وﺒقعه خﻮﺒنﺎن بﺮﺒﻎ جبﺮﺒن ﺒین کمبﻮﺚ بﺎ تکیه بﺮ بﺎزیگﺮﻎ،
شﺮﺘ و بیﺎن خﻮﺚ ﺜﺒ تقﻮیت کﺮﺚنﺪ.
پس ﺒز ﺒسام به ﺒنﻮﺒﺤ بﺎزیگﺮﻎ تﻮجه خﺎصﯽ شﺪه ﺒست که به شﺮﺘ زیﺮ مﯽآیﺪ:
١ــ نقﺎلﯽ  :ﺒز جمله نمﺎیش ﺎﻎ مستقلﯽ که پس ﺒز ﺒسام شکل گستﺮﺚه و نمﺎیشﯽ پیﺪﺒ کﺮﺚ
وسیله ﺒﺜتبﺎﺢ جمعﯽ سنتﯽ مﯽ ﺚﺒننﺪ .مﻮضﻮﺤ ﺚﺒستﺎن ﺚﺜ نقﺎلﯽ قﻬﺮمﺎنﺎن ﺒسطﻮﺜه ﺒﻎ
»نقﺎلﯽ« بﻮﺚ .نقﺎلﯽ ﺜﺒ
ﻇ
ستنﺪ به مین ﺚلیل قصﺪ وﺒقع بینﯽ صﺮﺧ وجﻮﺚ نﺪﺒﺜﺚ و بیشتﺮ تکیه بﺮ ﺒحسﺎسﺎت تمﺎشﺎگﺮ ﺚﺒﺜﺚ.
نقﺎلﯽ ﺒز نظﺮ مضمﻮن به ﺚو گﺮوه مﺬ بﯽ و غیﺮمﺬ بﯽ قﺎبل تقسیم ﺒست .مضمﻮن نقﺎلﯽ ﺎﻎ
غیﺮمﺬ بﯽ منبع ﺎ و مﺮجع ﺎیﯽ چﻮن شﺎ نﺎمه ،ﺒسکنﺪﺜنﺎمه ،ﺰﺒﺜ و یکشب و سمک عیﺎﺜ بﻮﺚه ﺒست.
نقﺎلﯽ ﺎﻎ مﺬ بﯽ شﺎمل منﺎقب خﻮﺒنﯽ ،فضﺎئل خﻮﺒنﯽﺺ ،حمله خﻮﺒنﯽ ،پﺮﺚه خﻮﺒنﯽ و ﺜوضه خﻮﺒنﯽ
بﻮﺚنﺪ که ﺪﺧ آنﻬﺎ شنﺎسﺎنﺪن شخصیت ﺎﻎ مﺬ بﯽ و نقل ﺚﺒستﺎن ﺎیﯽ ﺒز زنﺪگﯽ آنﺎن ،بﺮ شمﺮﺚن
فضﺎئل و تﺄکیﺪ بﺮ حقﺎنیت ﺒیشﺎن بﻮﺚ )تصﻮیﺮ ﺺ ،ﺻ و ﺼ(.
ﺒز منﺎقب خﻮﺒنﯽ و فضﺎئل خﻮﺒنﯽ چنﺪﺒن چیﺰﻎ به جﺎﻎ نمﺎنﺪه ﺒست .منﺎقب خﻮﺒنﯽ ﺚﺜ
پﺪیﺪ آمﺪن سﺎیﺮ گﻮنه ﺎﻎ نقﺎلﯽ مﺆثﺮ بﻮﺚه ﺒست .حمله خﻮﺒنﯽ بﺮﺒسﺎﺞ وقﺎیع جنگ ﺎﻎ حضﺮت
محمﺪ)ﺠ( و حضﺮت علﯽ )ﺤ( ﺒز کتﺎب »حمله حیﺪﺜﻎ« بﻮﺚ .پﺮﺚه خﻮﺒنﯽ یﺎ شمﺎیل خﻮﺒنﯽ نیﺰ
گﻮنه ﺒﻎ ﺒز نقﺎلﯽ مﺬ بﯽ ﺒست که ﺚﺜ پیﺪﺒیش شبیه خﻮﺒنﯽ یﺎ نمﺎیش تعﺰیه سﻬم بسﺰﺒیﯽ ﺚﺒشته ﺒست.
ﺜوضه خﻮﺒنﯽ که به خﻮﺒنﺪن ﺒشعﺎﺜ »ﺜوضه ﺒلشﻬﺪﺒ« ﺒثﺮ »ماحسین وﺒعظ کﺎشفﯽ« گفته مﯽ شﻮﺚ نیﺰ
نﻮعﯽ نقﺎلﯽ مﯽ بﺎشﺪ.
نقﺎل یکﯽ ﺒز چﻬﺮه ﺎﻎ مﻬم و ﺒصیل بﺎزیگﺮﻎ ﺚﺜ نمﺎیش ﺒیﺮﺒن ﺒست .بﺮخﯽ وﺒقعه خﻮﺒنﺎن
ﺒز چیﺮه ﺚست تﺮین بﺎزیگﺮﺒن ستنﺪ و ﺒز نﻮعﯽ ﺜوﺒن شنﺎسﯽ مﺮﺚم آگﺎ نﺪ و تسلط زیﺎﺚﻎ بﺮ جمع
ﺚﺒﺜنﺪ .آنﻬﺎ مﯽ ﺚﺒننﺪ چگﻮنه بﺎ تغییﺮ ﺚﺜ آ نگ کام و ﺒیجﺎﺚ وقفه یجﺎن بیشتﺮﻎ بﺮﺒﻎ تمﺎشﺎگﺮ ﺒیجﺎﺚ
ﺺﺦﺦ متعلق به ﺒ ل تسنن
ﻀﻀ

ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺦﺦ ﺗ ﺎﺠ ﮔﺮ

ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺦﺦ ر

ﮐ ﺎوس ﺒز ﺎوﺟ ﺦﺦ رﻧ

و ﻬﺮﺒب ﺦﺦ رﻧ

روﻏ روی ﻮم ﺦﺦ ﻮ ﻠﺮ آﻏﺎ ﯽ ﺦﺦ ١١ﺼ١

روﻏ روی ﻮم ﺦﺦ ﻮ ﻠﺮ آﻏﺎ ﯽ ﺦﺦ ١ﺻﺼ١

ﺴﯽ ﺦﺦ ﺒ ﺎد  ١٧٧در  ١١٠ﺎﻧ ﯽ ﺮ

ﺴﯽ ﺦﺦ ﺒ ﺎد  ١١٦در  ١٨٥ﺎﻧ ﯽ ﺮ

کننﺪ .پیش ﺒز شﺮوﺤ نقل شﺎگﺮﺚ نقﺎل که آن ﺜﺒ »بچه مﺮشﺪ« مﯽ نﺎمنﺪ ،قطعهﺒﻎ مﯽخﻮﺒنﺪ که به آن
پیش خﻮﺒنﯽ مﯽ گﻮینﺪ .و ﺒز ﺒین طﺮیق تمﺎشﺎگﺮﺒن آمﺎﺚه شنیﺪن نقل مﯽ شﻮنﺪ .نقﺎلﯽ شﺎمل قسمت ﺎیﯽ
چﻮن وﺒقعه خﻮﺒنﯽ ،منﺎجﺎت ،خطبه خﻮﺒنﯽ ،حﺪیث خﻮﺒنﯽ ،گﺮیﺰ زﺚن ،و … ﺒست.
معمﻮا نقﺎلﯽ ﺚﺜ قﻬﻮه خﺎنه ﺎ و میﺎﺚین ﺜوستﺎ ﺎ ﺒنجﺎم مﯽ شﺪ )تصﻮیﺮ .(٤
ً
٨ﻀ

ﺗﺼﻮ ﺮﺼﺦﺦ ﺼ

ﮐﺮ ﻼﺦﺦ رﻧ

روﻏ روی ﻮم ﺦﺦ

ﺪ ﺪ ﺮ ﺦﺦ ﺒ ﺎد ٥١ﺻ در  ١٩٨ﺎﻧ ﯽ ﺮ

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺦﺦ ﻧ ﺎل در ﺎل ﺮده ﻮﺒﻧﯽ

ﺻــ خﺮﺚه نمﺎیش ﺎ  :وجﻮﺚ بﺮخﯽ وﺒﻊه ﺎﻎ نمﺎیشﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن نشﺎن ﺚ نﺪه حضﻮﺜ بﺮخﯽ
نمﺎیش ﺎست .ﺒز جمله »تمﺎشﺎ« که به مجمﻮعه نمﺎیش ﺎیﯽ ﺒطاﺨ مﯽ شﺪ که ﺚﺜ تجمع عصﺮﺒنه مﺮﺚم بﺎزﻎ
مﯽ شﺪ .ﺒین نمﺎیش ﺎ عبﺎﺜت بﻮﺚ ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ »معﺮکه« بنﺪبﺎزﻎ ،چشم بنﺪﻎ ،به ﺜقص و تقلیﺪ ﺚﺜ آوﺜﺚن
جﺎنﻮﺜﺒن) ،تصﻮیﺮ  (٥و مﺮﺒسمﯽ ﺒز قبیل »مﺮﺒسم شستشﻮ و تﺪفین مقﺪسین« ،مﺮﺒسم »قﺎلﯽ شﻮیﺎن«
)تصﻮیﺮ ﺿ( که نﻮز م ﺚﺜ نیمه مﻬﺮمﺎه ﺚﺜ مشﻬﺪ ﺒﺜﺚ ﺎل کﺎشﺎن بﺮپﺎ مﯽ شﻮﺚ .ﺒز طﺮفﯽ بﺮخﯽ ﺒز
٩ﻀ

نمﺎیش ﺎﻎ قبل ﺒز ﺒسام ﺦﺦ مﺎننﺪ مﺮﺒسم »میﺮنﻮﺜوزﻎ« ﺦﺦ نیﺰ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه به شکل عمﻮنﻮﺜوز یﺎ حﺎجﯽ
فیﺮوز ﺒﺚﺒمه یﺎفت.
ﺼــ ﺚس ه ﺎﻎ عﺰﺒﺚﺒﺜﻎ  :ﺜسم ﺚیگﺮﻎ نیﺰ بﺎعث ﺒیجﺎﺚ نمﺎیش شﺪ و آن م به ﺜﺒه ﺒنﺪﺒختن
»ﺚسته ﺎﻎ عﺰﺒﺚﺒﺜﻎ« بﻮﺚ .بﺮپﺎیﯽ ﺒین ﺚسته ﺎﻎ سﻮگﻮﺒﺜﻎ ﺒز زمﺎن »سﻮگ سیﺎوﺟ«ﺺ و قبل ﺒز ﺒسام
آغﺎز شﺪه بﻮﺚ.
تعﺰیه

ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺦﺦ ﺮﮐ ﮔ ﺮ در ﺎ ﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺦﺦ ﺎ ﯽ ﻮ ﯽ در ﺸﻬﺪ ﺒرد ﺎل ﮐﺎ ﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺦﺦ ﺗ

دو

ﺦﺦ ﺒﺛﺮ ﮐ ﺎل ﺒ ﻠ

تعﺰیه یﺎ شبیه خﻮﺒنﯽ ،مﻬم تﺮین نمﺎیش پس ﺒز ﺒسام ﺒست که ﺜیشه ﺚﺜآیین سﻮگ سیﺎوﺟ ﺚﺒﺜﺚ
و ﺚﺜ آن جنبه ﺎﻎ ﺒسطﻮﺜه ﺒﻎ نیﺰ به جنبه ﺎﻎ تﺎﺜیخﯽ ﺒضﺎفه گﺮﺚیﺪه ﺒست.
پﺎیه ﺎﻎ نمﺎیش »شبیه خﻮﺒنﯽ« ﺚﺜ قﺮن چﻬﺎﺜم و ﺚﺜ زمﺎن خﺎنﺪﺒن آلبﻮیه گﺬﺒشته شﺪ و ﺚﺜ ﺚوﺜه
صفﻮیه به شکﻮفﺎیﯽ ﺜسیﺪ ،مچنین مﺮﺒسم ﺜوضه خﻮﺒنﯽ و حمله خﻮﺒنﯽ نیﺰ صﻮﺜت مﯽ گﺮفت .ﺚﺜ
ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜیه و ﺚﺜ زمﺎن نﺎصﺮﺒلﺪین شﺎه قﺎجﺎﺜ ،تعﺰیه به ﺒوﺗ تکﺎمل خﻮﺚ ﺜسیﺪ و سﺎختن تکیه نیﺰ ﺜونق
خﺎصﯽ پیﺪﺒ کﺮﺚ که مﻬم تﺮین آن »تکیه ﺚولت« ﺚﺜ تﻬﺮﺒن بﻮﺚ )تصﻮیﺮ ﻀ(.
شﺎیﺪ بتﻮﺒن گفت یکﯽ ﺒز ﺚایل قﺪﺜت یﺎفتن تعﺰیه ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه سﺎخت تکیه ﺎ و تمﺎشﺎخﺎنه ﺎﻎ
مﺬ بﯽ بﻮﺚ .نﺎصﺮﺒلﺪین شﺎه پس ﺒز بﺎزگشت ﺒز سفﺮ ﺒﺜوپﺎ سعﯽ ﺚﺒشت تﺎ یک سﺎلن تئﺎتﺮ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒیجﺎﺚ
کنﺪ .سﺮﺒنجﺎم به ﺚستﻮﺜ ﺒو سﺎختمﺎن »تکیه ﺚولت« ﺚﺜ سﺎل ٠ﻂﺻﺺ جﺮﻎ شمسﯽ جنب کﺎخ گلستﺎن
ﺚﺜ تﻬﺮﺒن سﺎخته شﺪ .ﺒین مکﺎن یک محﻮطه وسیع و سﺎختمﺎنﯽ عظیم چﻬﺎﺜ طبقه بﻮﺚ ،که سﺮﺒنجﺎم به
ﺚلیل مخﺎلفت ﺎیﯽ تبﺪیل به تکیه و تمﺎشﺎخﺎنه مﺬ بﯽ شﺪ.
ﺒﺚبیﺎت تعﺰیه
ﺒشعﺎﺜ تعﺰیه عمﻮمﺎً به صﻮﺜت »مثنﻮﻎ« نﻮشته مﯽ شﺪ و گﺎه ﺚﺒﺜﺒﻎ وزن نبﻮﺚ بیشتﺮ عبﺎﺜﺒت
محﺎوﺜه ﺒﻎ بﻮﺚ و مﺮثیه سﺮﺒیﯽ پﺎیه ﺒﻎ بﺮﺒﻎ ﺒﺚبیﺎت تعﺰیه بﻮﺚ که مﯽ تﻮﺒن به شعﺮ ﺎﻎ شﺎعﺮﺒنﯽ مﺎننﺪ:
محتشم کﺎشﺎنﯽ و وصﺎل شیﺮﺒزﻎ ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ.
ﺒﺚبیﺎت تعﺰیه ﺒز لحﺎﺣ مﻮضﻮعﯽ به چﻬﺎﺜ ﺚسته تقسیم مﯽ شﻮﺚ :پیش وﺒقعه ،وﺒقعه ،گﻮشه،
تعﺰیه زنﺎنه.
ﭘیش وﺒ عه :تعﺰیه نﺎمه ﺎیﯽ که ﺒز نظﺮ ﺚﺒستﺎنﯽ مستقل نیست و بﺎیﺪ بﺎ نمﺎیش وﺒقعه مﺮﺒه شﻮﺚ.
وﺒ عه :تعﺰیه نﺎمه ﺎیﯽ که مصﺎئب و شﻬﺎﺚت ﺒفﺮﺒﺚ مﺬ بﯽ ،خصﻮصﺎً مﺎجﺮﺒﻎ کﺮبا و ﺒمﺎم
حسین)ﺤ( ﺜﺒ نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ.
ﻮشه :تعﺰیه نﺎمه ﺎﻎ فکﺎ ﯽ و تفننﯽ که به عنﻮﺒن مﻮضﻮﺤ فﺮعﯽ مطﺮﺘ مﯽ شﻮﺚ و ﺚﺜ آن لعن و
نفﺮین و تمسخﺮ مخﺎلفﺎن ﺒسام وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ .ﺒین نﻮﺤ تعﺰیه معمﻮا ً ﺚﺜ جمعه ﺎ و عیﺪ ﺎﻎ مﺬ بﯽ بﺮﺒﻎ
شﺎﺚ کﺮﺚن مﺮﺚم ﺒجﺮﺒ مﯽ شﺪ.
ﺺﺦﺦ سیﺎوﺟ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن بﺎستﺎن یک شخصیت مﺬ بﯽ و بﯽگنﺎه به شمﺎﺜ مﯽﺜفته و جنبه ﺜوحﺎنﯽ و معنﻮﻎ ﺚﺒشته ﺒست .بﺎ مﺮگ سیﺎوﺟ

ﺒسطﻮﺜه شﻬﺎﺚت ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن شکل مﯽگیﺮﺚ.
٨٠

وسیله زنﺎن بﺮﺒﻎ تمﺎشﺎگﺮﺒن زن معمﻮا ً ﺚﺜ ﺚنبﺎله مجﺎلس
تعﺰیه زنﺎنه  :ﺒین نمﺎیش ﺜوزگﺎﺜﻎ به
ﻇ
ﺜوضه خﻮﺒنﯽ ﺒجﺮﺒ مﯽ شﺪ .ﺒین تعﺰیه ﺎ ﺚﺜ فضﺎﻎ بﺎز حیﺎﺢ ﺎ و یﺎ تﺎاﺜ ﺎﻎ بﺰﺜگ خﺎنه ﺒجﺮﺒ مﯽ شﺪ.
تعﺰیه زنﺎنه عمﻮمیت و تﻮسعه ﺒﻎ نیﺎفت و ﺜفته ﺜفته تﺎ ﺒوﺒخﺮ ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜ ﺒز میﺎن ﺜفت.
ﺮﺒﺜﺚﺒﺚ ﺎﻎ تعﺰیه
صحنه آن خاصه و نمﺎﺚین ﺒست و شﺎمل :علم،
تعﺰیه نمﺎیشﯽ سمبلیک یﺎ نمﺎﺚگﺮﺒ و طﺮﺒحﯽ
ﻇ
کتل ،پﺮچم ،شﺎخه ﺒﻎ نخل و تشت آب مﯽ بﺎشﺪ .ﺒین نمﺎﺚگﺮﺒیﯽ ﺚﺜ ﺜنگ لبﺎﺞ شخصیت ﺎﻎ تعﺰیه که
ﺚو ﺚسته :شخصیت ﺎﻎ نیک )مظلﻮمﺎن( و شخصیت ﺎﻎ بﺪ )ﺒشقیﺎ( ستنﺪ نیﺰ ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ .ﺜنگ
لبﺎﺞ مظلﻮمﺎن ،سبﺰ ،سفیﺪ و یﺎ مشکﯽ )بﺮﺒﻎ زنﺎن( و ﺜنگ لبﺎﺞ ﺒشقیﺎ سﺮخ ﺒست )تصﻮیﺮ  ٨و ﻂ(.
ﺚﺜ تعﺰیه محﺪوﺚیتﯽ ﺒز جﻬت زمﺎن و مکﺎن وجﻮﺚ نﺪﺒﺜﺚ .بﺎزیگﺮ بﺎ چﺮخیﺪن به ﺚوﺜ صحنه
یﺎ میﺪﺒنﯽ ،نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ که زمﺎن و مکﺎن عﻮض شﺪه ﺒست .تعﺰیه مﻮسیقﯽ خﺎﺠ خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺒﺜﺚ و بﺎ
سینه خﻮﺚ مﯽ کﻮفتنﺪ و
نﻮﺒختن شیپﻮﺜ ،طبل ،قﺮهنﯽ ،سنج ،ﺚ ل و حتﯽ بﺎ صﺪﺒﻎ سﻮگﻮﺒﺜﺒنﯽ که بﺮ ﻇ
شیﻮن تمﺎشﺎگﺮﺒن پﺪیﺪ مﯽ آمﺪ .مﻮﺒفق خﻮﺒن ﺎ )ﺒولیﺎ( معمﻮا ً به زبﺎن شعﺮﻎ مﯽ خﻮﺒننﺪ که به آن تحﺮیﺮ
ُشتلم خﻮﺒنﯽ
کﺮﺚن مﯽ گﻮینﺪ .مخﺎلف خﻮﺒن ﺎ )ﺒشقیﺎ( به زبﺎن نثﺮ و بﺎ صﺪﺒﻎ بلنﺪ مﯽ خﻮﺒننﺪ که به آن ﺒ ُ
مﯽ گﻮینﺪ .ﺒز ﺒین طﺮیق تمﺎشﺎگﺮ بیشتﺮ تحت تﺄثیﺮ ﺒولیﺎ قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ .ممکن ﺒست قبل ﺒز شﺮوﺤ تعﺰیه
نﻮحه ﺎ و ﺜوضه ﺎیﯽ بﺎ مﻮضﻮﺤ کﺮبا ﺒجﺮﺒ شﻮﺚ که به آن چﺎووشﯽ مﯽ گﻮینﺪ.
نمﺎیش ﺎﻎ شﺎﺚﻎ آوﺜ )تقلیﺪ(
نمﺎیش ﺎﻎ شﺎﺚﻎ آوﺜ ﺒصطاحﯽ کلﯽ ﺒست که به گﻮنه ﺎیﯽ ﺒز نمﺎیش ﺎﻎ پﺮجنب وجﻮﺟ،
مﺮﺚم پسنﺪ و یجﺎن ﺒنگیﺰ گفته مﯽ شﻮﺚ .نمﺎیش ﺎﻎ شﺎﺚﻎ آوﺜ ﺒز معﺮکه ﺎ و کﺎﺜ ﺎﻎ بﺎزیگﺮﺒن منفﺮﺚ
مﻮسﻮم به ﺚلقک ،نﻮﺜوزﻎ خﻮﺒن ﺎ )مثل حﺎجﯽ فیﺮوز و آتش ﺒفﺮوز( ،ﺚسته ﺎﻎ تمسخﺮ میﺮنﻮﺜوزﻎ و
بﺎزیگﺮﺒن ﺚوﺜه گﺮﺚ شکل گﺮفت .ﺚﺜ ﺒوﺒخﺮ ﺚوﺜه صفﻮیه و بعﺪ ﺎ ﺚﺜ ﺚوﺜه زنﺪیه ﺒین ﺚسته ﺎ ﺚﺜ بعضﯽ
قﻬﻮه خﺎنه ﺎ پﺎتﻮقﯽ ﺚﺒشتنﺪ و بﺮﺒﻎ گﺮم کﺮﺚن مجﺎلس شﺎﺚﻎ ،به خﺎنه ﺎﻎ مﺮﺚم ﺚعﻮت مﯽ شﺪنﺪ .ﺚﺜ ﺒین
قصه جﻮﺒنﯽ فقیﺮ ﺒست که مﺮتبﺎً به خﻮﺒستگﺎﺜﻎ
مجﺎلس تقلیﺪﻎ به نﺎم »حسن کچل« وجﻮﺚ ﺚﺒشت که ﻇ
ﺚختﺮ یک حﺎجﯽ بﺎزﺒﺜﻎ مﯽ ﺜوﺚ.
نﻮﺤ ﺚیگﺮﻎ ﺒز نمﺎیش ﺎﻎ شﺎﺚﻎ آوﺜ »بقﺎل بﺎزﻎ« بﻮﺚ که ﺚﺜ آن وضع و حﺎل بقﺎلﯽ ثﺮوتمنﺪ ولﯽ
خسیس و نﻮکﺮ گیج و حﻮﺒﺞ پﺮت ﺒو به ﺒسم نﻮﺜوز به نمﺎیش ﺚﺜمﯽ آمﺪ.
بیشتﺮ نمﺎیش ﺎﻎ شﺎﺚﻎ آوﺜ ،نمﺎیش ﺎﻎ فﯽ ﺒلبﺪﺒ ه یعنﯽ بﺮ پﺎیه بیﺎن و آفﺮینش ﺚﺜ مﺎن لحظه و
حضﻮﺜﻎ مﯽبﺎشنﺪ .یعنﯽ معمﻮا ً ﺒین نمﺎیش ﺎ متن نﻮشته شﺪه ﺒز قبل نﺪﺒﺜنﺪ.
یکﯽ ﺒز شخصیت ﺎﻎ مﻬم و مﻮﺜﺚ بحث ﺚﺜ نمﺎیش ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ،شخصیت »سیﺎه« ﺒست که
طبقه ﺒو خیﺎنت
صﻮﺜت خﻮﺚ ﺜﺒ به کمک ﺚوﺚه سیﺎه مﯽ کﺮﺚ .به ﺒین ﺚلیل که بﺎ فﺮیب ،ﺚﺜ ﺒجتمﺎﺤ ،به ﻇ
شﺪه بﻮﺚ )تصﻮیﺮ ٠ﺺ(.
٨١

ﺗﺼﻮ ﺮ٨ﺦﺦ ﺎس ﺗ ﺰ

ﺗﺼﻮ ﺮ٩ﺦﺦ ﺗ ﺰ ﺦﺦ ﺒ

ﺎده ﺒز ﻧ ﺎد در ﻧ ﺎ

ﺗﺰ

ﺒز نمﺎیش ﺎﻎ مﻬم شﺎﺚﻎ آوﺜ ،نمﺎیش ﺎﻎ »تخت حﻮضﯽ« یﺎ »ﺜوحﻮضﯽ« ﺒست .ﺒین نمﺎیش ﺎ
ﺜﺒ به ﺒین جﻬت تخت حﻮضﯽ مﯽ نﺎمنﺪ که ،تخت ﺎﻎ چﻮبﯽ ﺜوﻎ حﻮض ﺎﻎ بﺰﺜگ وسط حیﺎﺢ
مﯽ گﺬﺒشتنﺪ و آن ﺜﺒ مفﺮوﺟ کﺮﺚه و ﺜوﻎ آن بﺎزﻎ مﯽ کﺮﺚنﺪ .ﺚﺜ ﺒین نمﺎیش ﺎ جﻮ و ﺜیشخنﺪ به
آﺚﺒب و ظﺎ ﺮسﺎزﻎ ﺎﻎ ﺒفﺮﺒﺚ طمﺎﺤ وجﻮﺚ ﺚﺒشت )تصﻮیﺮ ﺺﺺ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ١٠ﺦﺦ ﻧ ﺎ

نمﺎیش عﺮوسکﯽ
نمﺎیش عﺮوسکﯽ نه فقط ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن بلکه ﺚﺜ بسیﺎﺜﻎ ﺒز حﻮزه ﺎﻎ جغﺮﺒفیﺎیﯽ ﺦﺦ فﺮ نگﯽ جﻬﺎن
پیشینه کﻬن مﯽ بﺎشﺪ .ﺜوﺒﺗ نمﺎیش ﺎﻎ عﺮوسکﯽ شﺎیﺪ ﺒز ﺒین جﻬت ﺒست که
پﺪیﺪ آمﺪه و ﺚﺒﺜﺒﻎ
ﻇ
ﺒین بﺎزﻎ ﺎ ﺚﺒﺜﺒﻎ وسﺎیل و ﺒبﺰﺒﺜ سبک و قﺎبل حمل مﯽبﺎشﺪ و نمﺎیش ﺚ نﺪه مﯽ تﻮﺒنﺪ م پﺎﻎ ﺒیل یﺎ
ﺜوستﺎئیﺎن تغییﺮ مکﺎن ﺚ ﺪ .به مین ﺚلیل بﺮ وسعت قصه ﺎﻎ عﺮوسکﯽ و قﻬﺮمﺎنﺎن عﺎمیﺎنه ﺒﺟ ﺒفﺰوﺚه
منطقه آﺛﺜبﺎیجﺎن نﺎم بﺮﺚ .تکم بﺰﻎ چﻮبﯽ و متحﺮﻌ
شﺪ .ﺒز نمﻮنه ﺎﻎ ﺒین نمﺎیش ﺜﺒ مﯽتﻮﺒن نمﺎیش تکم
ﻇ
ﺒست که بﺎ پﺎﺜچه ﺜوﻎ آن ﺜﺒ مﯽپﻮشﺎننﺪ و بﺎ سکه یﺎ زنگﻮله آن ﺜﺒ تﺰیین مﯽکننﺪ و مظﻬﺮ فﺮﺒﺜسیﺪن سﺎل
نﻮ ،شﺎﺚﻎ و خﻮشﯽ ﺒست .تکمچﯽ ،عﺮوسکگﺮﺚﺒن ﺒست و ﺒشعﺎﺜ نﻮیﺪبخش بﻬﺎﺜ ﺜﺒ مﯽخﻮﺒنﺪ.

ﺎه ﺎزی

نمﺎیش عﺮوسکﯽ سﺎیه

ﺗﺼﻮ ﺮ١١ﺦﺦ ﻧ ﺎ

سﺎیه آن
ﺚﺜ ﺒین نمﺎیش عﺮوسک ﺎ ﺜﺒ ﺒز تکهﺒﻎ چﺮم مﯽبﺮیﺪنﺪ و ﺚﺜ مقﺎبل منبع نﻮﺜ قﺮﺒﺜ مﯽﺚﺒﺚنﺪ ،که ﻇ
بﺮ ﺚیﻮﺒﺜ نقش مﯽبست .ﺒین نمﺎیش که چﺎﺚﺜ خیﺎل نﺎم گﺮفت ،ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن چنﺪﺒن مﻮﺜﺚ تﻮجه قﺮﺒﺜ نگﺮفت.

رو ﻮﺿﯽ در ﺎط ﺎﻧ

نمﺎیش عﺮوسکﯽ ن ﯽ

ﺚﺜ ﺒین شیﻮه عﺮوسک ﺎیﯽ که نﻬﺎیتﺎً ٠ﺼ سﺎنتﯽ متﺮ ﺒﺜتفﺎﺤ ﺚﺒﺜنﺪ و مفصل ﺎﻎ حﺮکتﯽ آنﻬﺎ به نخ
وصل ﺒست ،تﻮسط یک عﺮوسک گﺮﺚﺒن ﺒز بﺎا به حﺮکت ﺚﺜ مﯽ آینﺪ.
مﻬم تﺮین نمﺎیش عﺮوسکﯽ نخﯽ ﺒیﺮﺒن »خیمه شب بﺎزﻎ« ﺒست .خیمه شب بﺎزﻎ یﺎ شب بﺎزﻎ
نمﺎیشﯽ ﺒست که شب ﺎ و ﺚﺜ خیمه ﺒﻎ که ﺚﺜ ﺚو طﺮفش ﺚو چﺮﺒغ ﺜوشن بﻮﺚ ،نمﺎیش ﺚﺒﺚه مﯽ شﺪ.
صحنه صنﺪوقﯽ بﻮﺚ که یک طﺮفش ﺜو به تمﺎشﺎگﺮﺒن بﺎز ﺒست و عﺮوسک گﺮﺚﺒن پشت صنﺪوﺨ مخفﯽ
شﺪه و عﺮوسک ﺜﺒ بﺎ نخ تکﺎن مﯽ ﺚ ﺪ .عﺮوسک گﺮﺚﺒن »ﺒستﺎﺚ« نﺎمیﺪه مﯽ شﻮﺚ و ﺒز سﻮتﯽ به نﺎم صفیﺮ
ﺒستفﺎﺚه مﯽ کﺮﺚ تﺎ صﺪﺒ ﺎ زیﺮ و نﺎزﻌ شﻮﺚ .شخصیت ﺒصلﯽ و معﺮوﺧ ﺒین نمﺎیش »مبﺎﺜﻌ« )تصﻮیﺮ ﺻﺺ(
ﺒست که مﺎن خصﻮصیﺎت و بﺬله گﻮیﯽ سیﺎه ﺜﺒ ﺚﺒﺜﺚ .مﻮسیقﯽ ﺎﻎ ﺒصلﯽ ﺒین نمﺎیش کمﺎنچه و ضﺮب
ﺒست .عﺮوسک گﺮﺚﺒن به مﺮﺒه مﺮشﺪ گفتگﻮ مﯽ کﺮﺚ و ﺚﺒستﺎن ﺜﺒ پیش مﯽ بﺮﺚ.
نمﺎیش عﺮوسکﯽ ﺚس ک ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮﺻ١ﺦﺦ ﺮو

ﺎرﻌ ﺒز ﻧ ﺎ

ﺎزی

ﺚﺜ ﺒین نمﺎیش سﺮ عﺮوسک سﺎخته مﯽ شﻮﺚ و ﺚﺜ لیفه ﺒﻎ قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ .ﺚست عﺮوسک گﺮﺚﺒن
ﺚﺜ لیفه یﺎ ﺚستکش قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ و عﺮوسک ﺜﺒ حﺮکت مﯽ ﺚ ﺪ .ویﮋگﯽ ﺒین نﻮﺤ عﺮوسک ﺚﺜ سﺮیع و
فﺮز بﻮﺚن و ﺒمکﺎنﺎت سﺎﺚه حﺮکتﯽ آن ﺒست .ﺒز نمﻮنه ﺎﻎ ﺒین نﻮﺤ نمﺎیش عﺮوسکﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن نمﺎیش
عﺮوسکﯽ »پﻬلﻮﺒن کچل« متعلق به ﺒستﺎن فﺎﺜﺞ ﺒست.
ﺻ٨

نمﺎیش نﻮی
نمﺎیش به شیﻮه ﺒمﺮوزﻎ ﺒز زمﺎنﯽ آغﺎز شﺪ که ﺒولین بنﺎﻎ تئﺎتﺮﻎ به مت مﺰین ﺒلﺪوله نقﺎﺟ بﺎشﯽ
بﺮﺒﻎ سﯽ صﺪ تن تمﺎشﺎگﺮ ﺚﺒﺜﺒلفنﻮن بنﺎ نﻬﺎﺚه شﺪ و نخستین نمﺎیش ﺎیﯽ که به تقلیﺪ آثﺎﺜ ﺒﺜوپﺎییﺎن
نﻮشته شﺪ ،آثﺎﺜ آخﻮنﺪزﺒﺚه و ملکم خﺎن نﺎظم ﺒلﺪوله بﻮﺚ .نمﺎیش به صﻮﺜت ﺒمﺮوزﻎ ،ﺒولین بﺎﺜ ﺒز طﺮیق
تﺮجمه و مخصﻮصﺎً ﺒجﺮﺒﻎ آثﺎﺜ »مﻮلیﺮ« ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن مطﺮﺘ شﺪ و نﻮیسنﺪگﺎن ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ ﺒین زمینه آثﺎﺜﻎ به
وجﻮﺚ آوﺜﺚنﺪ مﺎننﺪ میﺮزﺒ آقﺎ تبﺮیﺰﻎ که نمﺎیش نﺎمه »طﺮیقه حکﻮمت زمﺎن خﺎن« ﺜﺒ نﻮشت .ﺚﺜ ﺒوﺒخﺮ
وسیله
ﺚوﺜﺒن قﺎجﺎﺜ گﺮو ﯽ ﺒز جﻮﺒنﺎن ،ﺒولین شﺮکت نمﺎیشﯽ به نﺎم »فﺮ نگ« ﺜﺒ تﺄسیس کﺮﺚنﺪ که به
ﻇ
آن نمﺎیش ﺎﻎ سیﺎسﯽ و ﺒقتصﺎﺚﻎ ﺜﺒ به معﺮض نمﺎیش گﺬﺒشتنﺪ .بعﺪ ﺒز آن شﺮکتﯽ به نﺎم »تئﺎتﺮ ملﯽ« و
سپس »شﺮکت کمﺪﻎ ﺒیﺮﺒن« ﺒیجﺎﺚ شﺪ .ﺒین سیﺮ تحﻮل تﺎ به ﺒمﺮوز م چنﺎن ﺒﺚﺒمه ﺚﺒشته ﺒست .ﺒمﺮوزه
شیﻮه ﺎﻎ تلفیقﯽ و نﻮآوﺜﺒنه ﺒﻎ ﺚﺜ ﺜﺒبطه بﺎ حفظ ﺒﺜزﺟ ﺎﻎ فﺮ نگﯽ و نﺮﻎ به ظﻬﻮﺜ ﺜسیﺪه ﺒست.
شیﻮه نگﺮشﯽ
بﺎ ﺒین مختصﺮ ﺚﺜ مﻮﺜﺚ نمﺎیش ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن مﯽ تﻮﺒن ﺚﺜیﺎفت که ﺮ نمﺎیش بﺎزتﺎب
ﻇ
خﺎﺠ به زنﺪگﯽ ﺒست و ﺮ نﺮمنﺪﻎ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز تجﺮبه و زنﺪگﯽ آﺚمﯽ به نﺮ خﻮﺚ شکل مﯽ بخشﺪ و
ﺚﺜ ﺒین مسیﺮ بﺮﺒسﺎﺞ نﻮﺤ مخﺎطب و شﺮﺒیط مﻮجﻮﺚ ﺚﺜ زمﺎن ﺒز شیﻮه ﺎﻎ مختلف کمک مﯽ گیﺮﺚ ،تﺎ
بتﻮﺒنﺪ بﻬتﺮین بیﺎن نﺮﻎ ﺜﺒ ﺚﺒشته بﺎشﺪ.
ﭘﺮسش
ﺺﺦﺦ مفﻬﻮم نمﺎیش ﺜﺒ بیﺎن کنیﺪ.
ﺻﺦﺦ نظﺮیه ﺎﻎ مختلف ﺚﺜ مﻮﺜﺚ سﺮچشمه پیﺪﺒیش نمﺎیش ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﺼﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ نمﺎیش ﺎﻎ قبل ﺒز ﺒسام ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ و به ﺒختصﺎﺜ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٤ﺦﺦ نقﺎلﯽ ﺒز نظﺮ مﻮضﻮعﯽ چنﺪ نﻮﺤ ﺒستﺋ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٥ﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ خﺮﺚه نمﺎیش ﺎ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
تﺎﺜیخچه پیﺪﺒیش تعﺰیه ﺜﺒ به ﺒختصﺎﺜ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﺿﺦﺦ
ﻇ
ﻀﺦﺦ ویﮋگﯽ ﺒﺚبیﺎت تعﺰیه ﺜﺒ بیﺎن کنیﺪ.
٨ﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ تعﺰیه ﺒز نظﺮ مﻮضﻮعﯽ ﺜﺒ ﺛکﺮ کنیﺪ.
ﻂﺦﺦ نمﺎﺚگﺮﺒیﯽ ﺚﺜ تعﺰیه ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٠ﺺﺦﺦ به چه نمﺎیش ﺎیﯽ »نمﺎیش ﺎﻎ شﺎﺚﻎ آوﺜ« گفته مﯽ شﻮﺚﺋ
ﺺﺺﺦﺦ خیمه شب بﺎزﻎ مﺮبﻮﺢ به کﺪﺒم نﻮﺤ ﺒز نمﺎیش ﺎﻎ ﺒیﺮﺒن ﺒستﺋ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
شیﻮه ﺒمﺮوزﻎ ﺒز چه زمﺎنﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن آغﺎز شﺪﺋ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﺻﺺﺦﺦ نمﺎیش به ﻇ
س ﺠﻮ کنیﺪ
قطعه کﻮتﺎ ﯽ ﺒز آن ﺜﺒ ﺒجﺮﺒ نمﺎییﺪ.
ﺦﺦ
ﺚﺜبﺎﺜه نقﺎلﯽ مطﺎلعه کنیﺪ و ﺚﺜ کاﺞ ﻇ
ﻇ
ﺚﺜبﺎﺜه یکﯽ ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ نمﺎیش ﺎ ﺚﺜ کاﺞ گفتگﻮ کنیﺪ.
ﺦﺦ
ﻇ
ﺼ٨

ﻓص ش

صنﺎی ﺚس ﯽ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ
ﺪﺧ ﺎﻎ ﺜﻓ ﺎﺜﻎ :پس ﺒز پﺎیﺎن ﺒین فصل ﺒز فﺮﺒگیﺮ ﺒنتظﺎﺜ مﯽﺜوﺚ:
ﺺﺦﺦ طبقهبنﺪﻎ صنﺎیع ﺚستﯽ ﺜﺒ نﺎم ببﺮﺚ.
ﺻﺦﺦ چگﻮنگﯽ پیﺪﺒیش ﺮیک ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ صنﺎیع ﺚستﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ ﺪ.
ﺼﺦﺦ ویﮋگﯽ ﺎﻎ ﺒنﻮﺒﺤ صنﺎیع ﺚستﯽ ﺜﺒ بﺪﺒنﺪ.
٤ﺦﺦ نمﻮنه ﺎیﯽ ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ صنﺎیع ﺚستﯽ ﺜﺒ ﺛکﺮ کنﺪ.
»صنﺎیع ﺚستﯽ« جﺎیگﺎه ویﮋهﺒﻎ ﺚﺜ میﺮﺒﺖ فﺮ نگﯽ ﺮ ملتﯽ ﺚﺒﺜﺚ .تنﻮﺤ آثﺎﺜ صنﺎیع ﺚستﯽ ،گﺬشته
ﺒز آنکه ﺛوﺨ ،تفکﺮ و خاقیت یک ملت ﺜﺒ نشﺎن مﯽﺚ ﺪ ،نسبت به مﻮقعیت جغﺮﺒفیﺎیﯽ ﺮ منطقه نیﺰ
متفﺎوت ﺒست .ﺚﺜ کشﻮﺜ پﻬنﺎوﺜ ﺒیﺮﺒن به ﺚلیل تنﻮﺤ آب و ﻮﺒیﯽ و ویﮋگﯽ ﺎﻎ جغﺮﺒفیﺎیﯽ گﻮنﺎگﻮن
صنﺎیع ﺚستﯽ ﺚﺜ شکل ﺎ و ﺜنگ ﺎﻎ زیبﺎ و چشمنﻮﺒز بﺎ کﺎﺜبﺮﺚ ﺎﻎ متفﺎوت بهوجﻮﺚ آمﺪه ﺒست .گﺮچه
ﺚﺜ ﺒبتﺪﺒ صنﺎیع ﺚستﯽ بﺮﺒﻎ بﺮطﺮﺧ کﺮﺚن نیﺎز ﺎﻎ ﺒولیه ﺒنسﺎن پﺪیﺪ آمﺪ ﺒمﺎ به مﺮوﺜ ﺛ ن خاﺨ مﺮﺚمﺎن،
بﺎوﺜ ﺎ ،ﺒعتقﺎﺚﺒت و آﺚﺒب و ﺜسﻮم خﻮﺚ ﺚستمﺎیهﺒﻎ بﺮﺒﻎ بﺎا بﺮﺚن کیفیت و ﺪﺧ آنﻬﺎ شﺪ .مین بﺎعث
شﺪ که آمﻮزه ﺎﻎ گﻮ ﺮبﺎﺜﻎ ﺒز ﺒین نﺮ تﺮﺒوﺟ کنﺪ .نﺮمنﺪ نﺮ ﺎﻎ سنتﯽ ﺒز ﺒبتﺪﺒ به کمک ﺒﺚب و
ﺒخاﺨ جﻮﺒنمﺮﺚﻎ و پﺎﻌ شﺪن ﺒز ﺮگﻮنه نﺎپﺎکﯽ ،خﻮﺚسﺎزﻎ مﯽکﺮﺚ .ﺪﺧ ﺒز نﺮ ﺜﺒ نﺰﺚیک شﺪن به
خﺪﺒ )قﺮب ﺒلﯽﺒلله( مﯽﺚﺒنست .ﺒو نﺮ ﺜﺒ ﺒمﺎنتﯽ ﺒلﻬﯽ مﯽﺚﺒنﺪ و خﻮﺚ ﺜﺒ نه به عنﻮﺒن خﺎلق ﺒثﺮ بلکه به
عنﻮﺒن وﺒسطهﺒﻎ که بتﻮﺒنﺪ زیبﺎیﯽ ﺎﻎ ﺒلﻬﯽ ﺜﺒ ﺒنتقﺎل ﺚ ﺪ،ﺺ مﯽشنﺎسﺪ .به مین ﺚلیل ﺚﺜ طﻮل تﺎﺜیخ
نﺮمنﺪﺒن نﺮ ﺎﻎ سنتﯽ کمتﺮ نﺎم خﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ زیﺮ آثﺎﺜشﺎن نﻮشتهﺒنﺪ .ﺒگﺮ ﺜقمﯽﺻ ﺒز ﺒیشﺎن ﺚیﺪه مﯽشﻮﺚ
ﺺﺦﺦ آی ﻇه ﻀﺺ سﻮﺜه ﺒنفﺎل

ﺻﺦﺦ ﺜقم :ﺒمضﺎﻎ کسﯽ ﺚﺜ پﺎﻎ ﺒثﺮ ﺒوست.
ﺿ٨

ﺒئمه ﺒطﻬﺎﺜ )ﺤ( ،ﺚﺒﺜﺚ .بﺮﺒﻎ
بنﺪه کمتﺮین بﺎﺜگﺎه ﺒلﻬﯽ و یﺎ تﻮسل جستن به ﻇ
بهگﻮنهﺒﻎ ﺒشﺎﺜه به جﺎیگﺎه ﻇ
ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜ که »یﺎ شﺎه نجف« ﺜقم کﺮﺚه ﺒست و یﺎ »محمﺪزمﺎن«ﺺ که
مثﺎل »آقﺎ نجفﺒصفﻬﺎنﯽ« نﺮمنﺪ ﻇ
ﺚﺜ زیﺮ آثﺎﺜﺟ »یﺎ صﺎحبﺒلﺰمﺎن« مﯽنﻮشته ﺒست .مچنین سﺎخت ﺒنﻮﺒﺤ آب خﻮﺜﻎ ﺎﻎ سفﺎلین،
سنگﯽ و فلﺰﻎ ﺚﺜ مسﺎجﺪ و یﺎ سقﺎخﺎنه ﺎ که عاوه بﺮ نیت خﺎلص نﺮمنﺪ ،نﻮﺤ ﺪﺧ و کﺎﺜبﺮﺚ آن نیﺰ
آمیخته بﺎ آمﻮزه ﺎﻎ ﺚینﯽ ﺒست تﺎ ﺮ ﺜ گﺬﺜ تشنه عاوه بﺮ سیﺮﺒب شﺪن نﺎمﯽ ﺒز ﺒمﺎم و سﺮوﺜ شﻬیﺪﺒن
ﺒمﺎم حسین )ﺤ( نیﺰ بﺮ لب ببﺮﺚ .بنﺎبﺮﺒین صنﺎیع ﺚستﯽ ﺒز سه ﺜویکﺮﺚ شکل ظﺎ ﺮﻎ ،ﺪﺧ و کﺎﺜبﺮﺚ و
ﺜوﺟ تﻮلیﺪ ،مﻮﺒﺚ ﺒولیه و ﺒبﺰﺒﺜ تشکیل شﺪه ﺒست به ﺚلیل تنﻮﺤ فﺮﺒوﺒن ﺒین نﺮ ،طبقهبنﺪﻎ ﺎﻎ مختلفﯽ
ﺒولیه آنﻬﺎ ﺒین ﺚستهبنﺪﻎ ﺒﺜﺒئه
بﺮﺒﻎ آن بهوجﻮﺚ آمﺪه ﺒست که ﺚﺜ ﺒینجﺎ بهطﻮﺜ کلﯽ بﺎ تﻮجه به نﻮﺤ مﻮﺒﺚ ﻇ
مﯽ شﻮﺚ )تصﻮیﺮ ﺺ(.
آﺛﺎر

ﺎ ﻊد ﯽ

آﺛﺎر رودوزی ﺎی

آﺛﺎر ﭼﺎﻈ و رﻧ ﺮزی

آﺛﺎر ﭼﻮ ﯽ

و ﻧﺴﺎ ﯽ

آﺛﺎر ﺸ ﺒی

آﺛﺎر ﻠﺰی

آﺛﺎر ﺎ

آﺛﺎر ﺎ ﯽ

آﺛﺎر
ﯽ

آﺛﺎر ﺮﺒ ﯽ و ﻧ ﺎ ﯽ

آﺛﺎر ﺗﻠ ﯽ

ﯽ
ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ١ﺦﺦ ﺒﻧﻮﺒﺤ آﺛﺎر

ﺎ ﻊد ﯽ

آ ﺎﺜ ﺮﺒ ﯽ و نقﺎشﯽ سن ﯽ
آثﺎﺜ بهﺚست آمﺪه ﺒز طﺮﺘ ﺎ و نقش ﺎﻎ خیﺎلﯽ و طبیعﯽ زمینه سﺎز طﺮﺒحﯽ سنتﯽ ،نگﺎﺜگﺮﻎ،
تﺬ یب ،تشعیﺮ ،گل و مﺮغ و خیﺎلﯽ سﺎزﻎ )نقﺎشﯽ قﻬﻮه خﺎنه ﺒﻎ( مﯽ بﺎشﺪ.
ﺒین آثﺎﺜ بﺎ سﺎبقه طﻮانﯽ ﺚﺜ تﺎﺜیخ و تمﺪن ﺒیﺮﺒن به حﺪوﺚ ﺚه ﺰﺒﺜ سﺎل پیش ﺚﺜ غﺎﺜ ﺎ و
صخﺮهنگﺎﺜﻎ ﺎﻎ لﺮستﺎن ،ﺚیﻮﺒﺜنگﺎﺜﻎ ﺎ و نقشپﺮﺚﺒزﻎ بﺮ سفﺎلینه ﺎ و آثﺎﺜ مختلف تﺎ به ﺒمﺮوز بﺎز مﯽگﺮﺚﺚ
که خﻮﺚ ﺚﺒﺜﺒﻎ طﺮﺘ ،ﺜنگ و نقش خﺎﺠ خﻮﺚ ستنﺪ و به ﺜوﺟ ﺎﻎ متفﺎوت ﺒجﺮﺒ شﺪهﺒنﺪ .آنچه ﺒمﺮوزه
شکل کلﯽ و نﻬﺎیﯽ خﻮﺚ ﺜﺒ بهﺚست آوﺜﺚه ،مﯽتﻮﺒن به گﻮنه ﺎﻎ متفﺎوت مشﺎ ﺪه کﺮﺚ )تصﻮیﺮ ﺻ(.
ﺮﺒ ﯽ و ﻧ ﺎ ﯽ
ﺮﺒ ﯽ

ﯽ

ﯽ

ﻧﺎ ﯽ
ﻧ ﺎرﮔﺮی ﺗﺬ

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺻﺦﺦ ﺮ ﺎی ز ﺮ

ﻮ

ﺮﺒ ﯽ و ﻧ ﺎ ﯽ

ﯽ

ﺗﺸ ﺮ ﮔ و ﺮغ

ﺎ ﯽ ﺎزی

ﯽ

ﺺﺦﺦ محمﺪ زمﺎن ﺚوم ،نقﺎﺟ آثﺎﺜ اکﯽ و پﺎیه مﺎشه بﻮﺚه ﺒست.
ﻀ٨

ﺮﺒ ﯽ سن ﯽ  :طﺮﺒحﯽ ﺒنﻮﺒﺤ نقش و نگﺎﺜ ﺎﻎ خیﺎلﯽ به صﻮﺜت خطﯽ بﺮﺒﻎ بهکﺎﺜگیﺮﻎ ﺚﺜ
ﺒنﻮﺒﺤ صنﺎیع ﺚستﯽ که ﺒز تنﻮﺤ بسیﺎﺜ بﺎایﯽ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ ﺒست ﺜﺒ طﺮﺒحﯽ سنتﯽ مﯽگﻮینﺪ .ﺒستﺎﺚﺒن و
نﺮمنﺪﺒن زبﺮﺚست سنتﯽ بﺮﺒﻎ نقشﺒنﺪﺒزﻎ بﺮ ﺜوﻎ ﺚستسﺎخته ﺎﻎ خﻮﺚ ﺒبتﺪﺒ طﺮﺘ ﺎﻎ زیبﺎیﯽ به
تنﺎسب مﻮضﻮﺤ و نﻮﺤ کﺎﺜ ،طﺮﺒحﯽ مﯽکﺮﺚنﺪ .سپس آنﻬﺎ ﺜﺒ بﺮﺜوﻎ کﺎﺜ خﻮیش منتقل کﺮﺚه و ﺚﺜ نﻬﺎیت
ﺜنگآمیﺰﻎ مﯽکﺮﺚنﺪ )تصﻮیﺮ ﺼ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺼﺦﺦ ﻧ ﻮﻧ ﺎ ﯽ ﺒز ﺮﺒ ﯽ ﺮ ﺪﺒن

ﯽ ﺪ ﯽ

تﺬ یﺐ  :تﺬ یب به معنﯽ زﺜﺒنﺪوﺚ کﺮﺚن و طاکﺎﺜﻎ ﺒست که بﺎ نقﻮﺟ منظم نﺪسﯽ و گﺮﺚﺒن
مﺮﺒه بﺎ خطﻮﺢ نﺎزﻌ مشکﯽ و آب طا تﺰیین شﺪه و ﺜنگﻬﺎﻎ متنﻮﺤ ﺚیگﺮ نیﺰ ﺚﺜ آن به کﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ .ﺒین
معمﻮا ﺒز شنگﺮﺧ ،اجﻮﺜﺚ ،سفیﺪ آب ،زنگﺎﺜ ،زعفﺮﺒن و  ...مﯽ بﺎشﺪ )تصﻮیﺮ .(٤کﺎﺜبﺮﺚ نﺮ
ﺜنگ ﺎ
ً
تﺬ یب به ﺚوﺜﺒن قبل ﺒز ﺒسام بﺮمﯽگﺮﺚﺚ و »زﺜنگﺎﺜﻎ« ﺚﺜ کتﺎب ﺎﻎ مﺎنﻮیﺎن ﺒنجﺎم مﯽشﺪه ﺒست.

٨٨

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤ﺦﺦ ﺗﺬ

 ،ﺮ ﻮﺘ ،ﺎ ﺮ

پس ﺒز ظﻬﻮﺜ ﺒسام ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺚﺜ تﺰیین و آﺜﺒستن کتﺎب ﺎﻎ قﺮآن کﻮشیﺪنﺪ .ﺚﺜ قﺮون ﺒولیه
ﺒسامﯽ سنت مﺎنﻮیﺎن ﺜﺒ ﺒﺚﺒمه ﺚﺒﺚنﺪ ولﯽ به تﺪﺜیج آن ﺜﺒ به مﺮﺒحل کمﺎل ﺜسﺎنﺪنﺪ.
ﺚﺜ ﺒبتﺪﺒ تﺬ یب به منظﻮﺜ تعیین سﺮ سﻮﺜه ﺎ و تفکیک آیﺎت و جﺰﺌ ﺎ بهکﺎﺜ گﺮفته شﺪ و غﺎلبﺎً ﺚﺜ
صفحﺎت آغﺎزین و پﺎیﺎنﯽ کتﺎب مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽگﺮفت .سپس ﺚﺜ ﺚوﺜه سلجﻮقﯽ سﺮلﻮﺘ ،سﺮسﻮﺜه ﺎ
و حﺎشیه ﺎ م تﺬ یب شﺪ .پس ﺒز ﺒسام آوﺜﺚن حکﺎم مغﻮل ،خﻮشنﻮیسﯽ و تﺬ یب ﺚوبﺎﺜه جﺎن گﺮفت و
شﺎمل آﺜﺒیش میﺎن سطﺮ ﺎ و طاﺒنﺪﺒزﻎ شﺪ .ﺚﺜ عصﺮ تیمﻮﺜﻎ ﺜشﺪ قﺎبل تﻮجﻬﯽ کﺮﺚ )تصﻮیﺮ .(٥

ﺗﺼﻮ ﺮ ٥ﺦﺦ د ﻮﺒن ﺎ
ﺗﺰ ﯽ ﺒ ﺮﺒن

ﺦﺦ

ﻧﺴ ﻠ

ﺎ ﻼﺒﻧﺪﺒزی ﺎن

ﺮ ﺎ ﺦﺦ ﺎ

ُﺬ ﺴ

ﺮ ﻊ در دو

ﺮ ﺦﺦ ﻮزه ﺮ ﺎی

ت عیﺮ  :ﺚﺜ ﺒین نﺮ نقﻮﺟ گیﺎ ﯽ و تصﺎویﺮﻎ ﺒز جﺎنﻮﺜﺒن و نقش ﺎﻎ ﺒنسﺎنﯽ ﺚﺜ حﺎشیه نسخ
زمینه نخﻮﺚﻎ و یﺎ
خطﯽ یﺎ مﺮقعﺎت بﺎ تکﺜنگ قلمگیﺮﻎ مﯽشﻮﺚ که بیشتﺮ بﺎ طا یﺎ ﺜنگ سفیﺪ بﺮﺜوﻎ ﻇ
تیﺮه مﺎننﺪ مشکﯽ و اجﻮﺜﺚﻎ مشﺎ ﺪه مﯽشﻮﺚ)تصﻮیﺮ ﺿ( .ﺜنگ ﺎﻎ محﺪوﺚ به وسیله حﺮکﺎت قلممﻮ
ﺒز خصﻮصیﺎت بﺎﺜز تشعیﺮ و تفﺎوت آن بﺎ تﺬ یب ﺒست.
تشعیﺮ ﺚﺜ عصﺮ تیمﻮﺜﻎ و صفﻮﻎ به ﺒوﺗ خﻮﺚ ﺜسیﺪ .بسیﺎﺜﻎ ﺒز نسخه ﺎﻎ خطﯽ ﺚوﺜه صفﻮیه
ﺚﺒﺜﺒﻎ حﺎشیه بﺰﺜگﯽ ﺒست که منﺎظﺮ طبیعﯽ و ﺒشکﺎل ﺒنسﺎنﯽ و حیﻮﺒنﯽ بﺮ آن نقش شﺪه ﺒست ،ﺜنگ
طایﯽ و ﺚﺜ بعضﯽ مﻮﺒﺜﺚ ﺜنگ نقﺮهﺒﻎ بﺮ آن حﺎکم ﺒست )تصﻮیﺮ .(٥

ﺗﺼﻮ ﺮ ٦ﺦﺦ ﺗﺸ ﺮ ﺎ آب ﻼ ﺮ ز

ﻮردی ﺮﺘ

ﮔ  ،ﺮﻧﺪه ،ﭼﻬﺮه ﺎی ﻮﺒﻧﺎت و ﻮ ﻮدﺒت ﺎ ﯽ

٨٩

ن ﺎﺜ ﺮﻎ  :ﺒین نﺮ شﺎمل طﺮﺒحﯽ ،ﺜنگ آمیﺰﻎ ،پﺮﺚﺒز و قلم گیﺮﻎ ﺒنﻮﺒﺤ طﺮﺘ ﺎ و نقﻮﺟ سنتﯽ
بﺎ مﻮضﻮعﺎت مختلف ﺒست که بﺮﺒﻎ ﺒیجﺎﺚ نگﺎﺜه ﺎﻎ مستقل و یﺎ کﺎﺜبﺮﺚ ﺚﺜ کتﺎب آﺜﺒیﯽ و ﺚیﻮﺒﺜنگﺎﺜﻎ
ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ )تصﻮیﺮ ﻀ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺦﺦ ﻧ ﺎرﮔﺮی ،ﺸﯽ ﺒز د ﻮﺒرﻧ ﺎرﮔﺮی ﭼﻬﻠﺴ ﻮن ﺦﺦ ﺒ ﻬﺎن ،دورۀ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٨ﺦﺦ ﻧ ﺎرﮔﺮی

ﺗﺬ

ﺮﮔ ﺒز د ﻮﺒن ﺎ

ﺦﺦ ﻮزه رﺿﺎ ﺎ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٩ﺦﺦ ﮔ و ﺮغ ﻧ ﺎره ﺴ

 ،ﺎ ﺮ

 ،ﺮﺒه ﺎ

ﻮی

نﺮ نگﺎﺜگﺮﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ،جﻬﺎن ﺒسﺮﺒﺜآمیﺰﻎ ﺚﺒﺜﺚ که بﺎ نقﺎشﯽ ﺎﻎ وﺒقعگﺮﺒﻎ غﺮبﯽ بسیﺎﺜ متفﺎوت
ﺒست .یچ گﺎه نﺮمنﺪ به تقلیﺪ ﺒز طبیعت نپﺮﺚﺒخته و حقیقت ﺜﺒ بﺪون سﺎیه ﺜوشن ،حجمپﺮﺚﺒزﻎ،
عمق نمﺎیﯽ و شخصیتپﺮﺚﺒزﻎ کشف کﺮﺚه و ﺒﺜﺒئه نمﻮﺚه ﺒست.
ﺒین نگﺎﺜه ﺎ و نقﺎشﯽ ﺎ جﺰئیﺎت خﺎﺜﺨﺒلعﺎﺚهﺒﻎ ﺜﺒ به نمﺎیش مﯽگﺬﺒﺜﺚ که آﺚمﯽ ﺜﺒ به تحسین
وﺒمﯽﺚﺒﺜﺚ .بﺎ قلمگیﺮﻎ و ﺜنگ ﺎﻎ تخت و ﺚﺜخشﺎن ،وفﺎﺚﺒﺜﻎ به ﺚو بعﺪ ،پﺮﺚه ﺒز حقیقت پنﻬﺎن
بﺮمﯽ ﺚﺒﺜﺚ و ﺚﺜ پس ظﺎ ﺮ تﺎبنﺎﻌ خﻮﺚ ،جﺎوﺚﺒنه بﻮﺚن ﺜﺒ خلق مﯽکنﺪ؛ زیﺮﺒ نﻮﺜ ﺜﺒ مطلق مﯽبینﺪ.
ﺚﺜ ﺒین جﻬﺎن ﺜمﺰآلﻮﺚ ،آسمﺎن طایﯽ ،گل و شکﻮفه ،ﺚﺜختﺎن پﺮ ﺒز پﺮنﺪگﺎن ،بنﺎ ﺎﻎ ﺜنگﺎﺜنگ،
ﺒشیﺎﻎ مجلل ،چشمﺒنﺪﺒز ﺎﻎ خیﺎلﺒنگیﺰ ،تخته سنگ ﺎﻎ مﺮجﺎنﯽ ،آﺚم ﺎﻎ کﻮچک بﺎ لبﺎﺞ ﺎﻎ
پﺮنقش و نگﺎﺜ بﺎ ﺚقتﯽ خﺎﺜﺨﺒلعﺎﺚه بﺮ سطحﯽ کﻮچک ظﺎ ﺮ مﯽشﻮنﺪ .نگﺎﺜگﺮ جﻬﺎن عﺎﺜفﺎنه خﻮﺚ ﺜﺒ
مﯽآفﺮینﺪ .فضﺎیﯽ که پیﻮنﺪ آن بﺎ عﺎلم ملکﻮت بیش ﺒز تﻮجه به حﻮﺒﺞ ظﺎ ﺮﻎ ﺒ میت ﺚﺒﺜﺚ .نگﺎﺜگﺮﻎ
ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ نقش تصﻮیﺮسﺎزﻎ و ﺒعتبﺎﺜبخشﯽ به متن ﺒز ﺒوﺒیل کتﺎبت بﺎ آن مﺮﺒه بﻮﺚه ﺒست و ﺚﺜ نخستین
نگﺎه مﯽتﻮﺒن بﺎزتﺎب ﺒﺚبیﺎت فﺎﺜسﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ آن مشﺎ ﺪه کﺮﺚ .ﺒلبته متﻮن علمﯽ و تﺎﺜیخﯽ بسیﺎﺜﻎ نیﺰ نگﺎﺜگﺮﻎ
شﺪهﺒنﺪ ،ولﯽ آنچه بیشتﺮ قﺎبل تﻮجه نگﺎﺜگﺮﺒن بﻮﺚه ،متﻮن شعﺮﻎ ﺒست و ﺒز میﺎن آنﻬﺎ شﺎ نﺎمه فﺮﺚوسﯽ
بیشتﺮ ﺒز مه مﻮﺜﺚ تﻮجه و نﺮنمﺎیﯽ نﺮمنﺪﺒن نگﺎﺜگﺮ و صفحهآﺜﺒ بﻮﺚه ﺒست )تصﻮیﺮ .(٨
و مﺮغ :آنچه به عنﻮﺒن گل و مﺮغ شﻬﺮت یﺎفته طﺮﺒحﯽ ،ﺜنگ آمیﺰﻎ ،سﺎخت و سﺎز ﺒنﻮﺒﺤ
طﺮﺘ ﺎ ،نقﻮﺟ گیﺎ ﯽ و پﺮنﺪگﺎن ﺚﺜ حﺎلت ﺎﻎ مختلف ﺒست که بﺮﺒﻎ ﺒیجﺎﺚ نگﺎﺜه ﺎﻎ مستقل یﺎ کﺎﺜبﺮﺚ
ﺚﺜ جلﺪ ﺎ و قلمﺪﺒن ﺎ به کﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ )تصﻮیﺮ ﻂ(.
٩٠

خیﺎلﯽ سﺎزﻎ )نقﺎشﯽ ﻬﻮهخﺎنهﺒﻎ(  :ﺒین نﺮ به صﻮﺜت نقﺎشﯽ ﺎﻎ ﺜوﻎ پﺮﺚه ﺎﻎ بﺰﺜگ یﺎ
ﺚیﻮﺒﺜنگﺎﺜﻎ بﺎ مضﺎمین مﺬ بﯽ یﺎ حمﺎسﯽ ﺒنجﺎم مﯽپﺬیﺮﺚ که بﺎ بﻬﺮهگیﺮﻎ ﺒز ﺚﺒستﺎن ﺎﻎ عﺎمه پسنﺪ و قﻮمﯽ
ﺒز جمله حمﺎسه ﺎ ،ﺒفسﺎنه ﺎ ،وقﺎیع و ﺜوﺒیت ﺎﻎ مﺬ بﯽ سﺎخته و پﺮﺚﺒخته شﺪه ﺒست .ﺚﺜ ﺒین نﺮ گﺎ ﯽ
وقﺎیع مختلف ﺚﺜ زمﺎن ﺎﻎ متفﺎوت ﺚﺜ کنﺎﺜ یکﺪیگﺮ تصﻮیﺮ مﯽشﻮنﺪ که ﺒز آن جمله مﯽتﻮﺒن به وﺒقعه کﺮبا،
فت خﻮﺒن ﺜستم و  ...ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ و گﺎ ﯽ یک ﺚﺒستﺎن حمﺎسﯽ یﺎ ﺒفسﺎنهﺒﻎ ،خیﺎلﯽ سﺎزﻎ مﯽشﻮﺚ که
بیشتﺮ ﺚﺜ مکﺎن ﺎﻎ عمﻮمﯽ ﺒز جمله تکﺎیﺎ ،قﻬﻮهخﺎنه ﺎ و غیﺮه به کﺎﺜ بﺮﺚه مﯽشﻮﺚ )تصﻮیﺮ ٠ﺺ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ١٠ﺦﺦ ﮐﺸ

ﺪن د ﻮ

ﺪ د

ر

ﺦﺦ ﻮ ﻠﺮ آﻏﺎ ﯽ ﺦﺦ ٤ﺻﺼ١

ﺚﺜ کنﺎﺜ ﺒین نﺮ ،شغل پﺮﺚهخﻮﺒنﯽ ﺜوﺒﺗ یﺎفت که ﺚﺜ آن پﺮﺚهخﻮﺒن وقﺎیع نقﺎشﯽ شﺪه ﺜﺒ به زبﺎن
شعﺮ و لحنﯽ زیبﺎ و جﺬﺒب بﺮﺒﻎ کسﺎنﯽ که ﺚﺜ آن مکﺎن )تکیه ،قﻬﻮهخﺎنه ،ﺜوستﺎ و …( گﺮﺚ م آمﺪه
بﻮﺚنﺪ ،بﺎزگﻮ مﯽکﺮﺚ .آیین جﻮﺒنمﺮﺚﻎ ﺜشﺎﺚت ﺎ و ﺒز خﻮﺚگﺬشتگﯽ بﺮﺒﻎ ﺚین و ﺚیگﺮ ویﮋگﯽ ﺎﻎ
وسیله آنﻬﺎ بین مﺮﺚم ﺜوﺒﺗ مﯽیﺎفت و سینه به سینه نقل مﯽشﺪ .مﺒکنﻮن نیﺰ ﺚﺜ بﺮخﯽ ﺒز
پسنﺪیﺪه به
ﻇ
قﻬﻮه خﺎنه ﺎ و تکﺎیﺎﻎ شﻬﺮ ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن ﺒین کﺎﺜ ﺒﺚﺒمه ﺚﺒﺜﺚ .مچنین ﺚﺜ ﺜوستﺎ ﺎ پﺮﺚهخﻮﺒنﺎن سیﺎﺜ بﺎ
شﺪه متحﺮﻌ به منﺎسبت ﺎﻎ مختلف ﺚﺜ حﺎل حکﺎیت و نقﺎلﯽ ستنﺪ.
پﺮﺚه ﺎﻎ نقﺎشﯽ ﻇ
آ ﺎﺜ سن ﯽ
پیشینه آثﺎﺜ سنگﯽ به ظﻬﻮﺜ سکﻮنتگﺎه ﺎ و مﺮﺒکﺰ ﺒجتمﺎعﯽ ﺒولیه ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن عصﺮ سنگ بﺎز
مﯽ گﺮﺚﺚ و شﺎمل شکل ﺚﺒﺚن و نقش پﺮﺚﺒزﻎ سنگ به ﺜوﺟ ﺎﻎ بﺮﺟ ،تﺮﺒﺟ ،خﺮﺒﺟ و شیﻮه ﺎﻎ
تلفیقﯽ به منظﻮﺜ سﺎخت و تﺰیین ﺒشیﺎﺌ بﺎ ﺒبﺰﺒﺜ ﺎﻎ مختلف مﯽ شﻮﺚ .ﺒین نﺮ ﺚﺜ طﻮل ﺚوﺜﺒن تکﺎملﯽ خﻮﺚ
٩١

ﺚﺜ ﺒﺚوﺒﺜ تﺎﺜیخﯽ بﺎ ﺒنﻮﺒﺤ ﺜوﺟ ﺎﻎ ﺜﺒیج شکل گﺮفته که ﺒمﺮوزه نیﺰ کﺎﺜبﺮﺚ ﺚﺒﺜنﺪ .جﻮﺒ ﺮتﺮﺒشﯽ،
خﺮﺒطﯽ ،نقش بﺦﺮجسته به ﺜوﺟ تﺦﺮﺒﺟ سنگ ،مﺦعﺮﺨ و مشبک به ﺜوﺟ بﺦﺮﺟ ،حکﺦﺎکﯽ ﺜوﻎ
سنگ به ﺜوﺟ خﺮﺒﺟ و ﺚیگﺮ آثﺎﺜ مﺎننﺪ مجسمه ﺎﻎ سنگﯽ به ﺜوﺟ ﺎﻎ تلفیقﯽ سﺎخته مﯽشﻮنﺪ
)تصﻮیﺮ ﺺﺺ و ﺻﺺ(.
آﺛﺎر
ﻮﺒ ﺮﺗﺮﺒ ﯽ
ﺗﺼﻮ ﺮ ١١ﺦﺦ رﺒ ﺗﺮ

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺻ١ﺦﺦ ﻧ

ﺮ ﺴ ،ﺗ

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺼ١ﺦﺦ ﺸ

ﺮ ﺴ

ﺮﺨ

ﺸ

ﺗﻠ ﯽ

ﯽ

آثﺎﺜ نﺮﻎ سنگﯽ کﺎﺜبﺮﺚ ﺎﻎ فﺮﺒوﺒنﯽ ﺚﺒﺜﺚ .بﺮخﯽ ﺒز ﺒین آثﺎﺜ ﺚﺜ زیﻮﺜآات ،بﺮخﯽ ﺚﺜ تﺰیین
بنﺎ ﺎﻎ مﺬ بﯽ ،تﺎﺜیخﯽ و مﻬم ،تعﺪﺒﺚﻎ ﺚﺜ سﺎخت ظﺮوﺧ سنگﯽ و … بهکﺎﺜ مﯽﺜونﺪ )تصﻮیﺮ ﺼﺺ و
٤ﺺ و ٥ﺺ(.

ﺸﺪ

 ،ﻧﺮده

ﺮ ﺎی

ﺮﺒ ﯽ

ﻧ

ﯽ

ﯽ ﺒز ﺲ ﺮ ﺮ

ﺻ٩

ﺗﺼﻮ ﺮ ١٤ﺦﺦ

ﺗﺼﻮ ﺮ ١٥ﺦﺦ ﺮوﺧ

ﯽ ،ﺎ

روﺟ ﺮﺒ ﯽ و ﺗﺰ

ﺴ

ﯽ) ﺮ

روﺟ

ﯽ( ﺎ

ﺎﮐﯽ روی

 ،روﺟ ﺗﻠ ﯽ

آ ﺎﺜ س ﺎلﯽ
سفﺎلگﺮﻎ ﺜﺒ شﺎیﺪ بتﻮﺒن یکﯽ ﺒز قﺪیمﯽ تﺮین ﺜوﺟ ﺎیﯽ ﺚﺒنست که بشﺮ تﻮﺒنسته به کمک آن
نیﺎز ﺎﻎ خﻮﺚ ﺜﺒ تﺄمین سﺎزﺚ .بﺮﺒسﺎﺞ یﺎفته ﺎﻎ بﺎستﺎن شنﺎسﺎن به نظﺮ مﯽ ﺜسﺪ زﺒﺚگﺎه ﺒین نﺮ سﺮزمین
ﺒیﺮﺒن ﺒست و نمﻮنه ﺎﻎ ﺒولیه بﺪست آمﺪه متعلق به حﺪوﺚ ﺚه ﺰﺒﺜ سﺎل قبل ﺒست )تصﻮیﺮ ﺿﺺ( .به ﺚنبﺎل
سﺎخت و تکمیل چﺮخ ﺎﻎ سفﺎلگﺮﻎ ﺒز حﺪوﺚ ﺰﺒﺜه چﻬﺎﺜم ﺨ.م شﺎ ﺪ تحﻮل ﺚیگﺮﻎ ﺚﺜ ﺒین حﺮفه و فن
ستیم که ﺚﺜ جﻬت تﻬیه لعﺎب و ﺒنﻮﺒﺤ تﺰیین ظﺮوﺧ نیﺰ ﺒقﺪﺒمﺎت جﺪﻎ تﺮﻎ ﺒنجﺎم پﺬیﺮفت )تصﻮیﺮ ﻀﺺ(.
آﺛﺎر ﺎ ﯽ
ﺮﺧ
ﺪون ﺎب

ﺗﺼﻮ ﺮ ١٦ﺦﺦ ﺮﺧ ﺎ ﯽ ﺪون ﺎب،

ﺮﻧﺪه

ﮐﺎ ﯽ
ﺎبدﺒر

ﺗ رﻧ

ﺮﺨ زر

رﻧ

ﺎم

ﺗﺼﻮ ﺮ ١٧ﺦﺦ ﮔﻮﻧ ﺒی ﺒز ﺗ ﺴ ﺎت ﮐﻠﯽ آﺛﺎر ﺎ ﯽ

به طﻮﺜ کلﯽ ﺚﺜ سفﺎل ﺒز خﺎﻌ ﺜﺞ بﺎ تﺮکیب ﺎﻎ مختلف ﺒستفﺎﺚه مﯽ شﻮﺚ .لعﺎب نیﺰ که عﺎمل
ﺒصلﯽ بﺎا بﺮﺚن مقﺎومت ظﺮوﺧ سفﺎلین و زیبﺎتﺮ شﺪن آن ﺒست ﺚﺜ ﺒنﻮﺒﺤ گﻮنﺎگﻮن شفﺎﺧ ،کﺪﺜ و مﺎت
مﻮﺜﺚ ﺒستفﺎﺚه قﺮﺒﺜ مﯽ گیﺮﺚ .سفﺎل ﺚﺜ ﺚوﺜه پیش ﺒز ﺒسام مچنﺎن ﺜونﺪ تکﺎملﯽ خﻮﺚ ﺜﺒ به آ ستگﯽ
طﯽ کﺮﺚ و ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ مﻮﺜﺚ تﻮجه بیشتﺮﻎ )نسبت به فن فلﺰکﺎﺜﻎ( قﺮﺒﺜ گﺮفت و ﺚﺜ مﺮﺒکﺰﻎ ﺒز
جمله ﺜﻎ و نیشﺎبﻮﺜ به تحﻮاتﯽ شگﺮﺧ ﺚست یﺎفت .ﺚﺜ سﺪه ﺎﻎ پنجم و ششم جﺮﻎ ظﺮوﺧ لعﺎبﯽ
سفیﺪ ﺜنگ ،لعﺎبﺪﺒﺜ تک ﺜنگ ،ظﺮوﺧ بﺎ نقش قﺎلبﯽ ،ظﺮوﺧ طایﯽ یﺎ زﺜین فﺎم و ظﺮوﺧ مینﺎیﯽ سﺎخته
شﺪ .ﺚﺜ سﺪه ﺎﻎ فتم و شتم جﺮﻎ سﺎخت نﻮعﯽ کﺎشﯽ به نﺎم کﺎشﯽ معﺮﺨ آغﺎز و زینت بخش ﺒمﺎکن
متبﺮکه شﺪ )تصﻮیﺮ ٨ﺺ و ﻂﺺ و ٠ﺻ و ﺺﺻ(.
ﺗﺼﻮ ﺮ١٨ﺦﺦ ر ﻮن ) ﺗ ﻮﻌ(
ﺮﻏﺎ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٩ﺦﺦ ﺎل ﺸ

ﺎب دﺒر

ﺗﺼﻮ ﺮ٠ﺻﺦﺦ ﮐﺎ ﯽ ﺎ ﯽ ﺸ ﮔﻮﺟ زر

ﺎم

ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺻﺦﺦ ﮐﺎ

و  ٧ﺦ .ﺨ ﺦﺦ ری
ﺼ٩

ﺎﯽ

ﺎل ﺎبدﺒر

ﺎ ﯽ و زرﺒﻧﺪود ﺎ ﯽ ﺦﺦ ﺮن ٦

ﺚوﺜه ﺒسامﯽ بهطﻮﺜ کلﯽ عاوه بﺮ سﺎخت ﺒنﻮﺒﺤ ظﺮوﺧ بﺎ لعﺎب ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن ،کﺎشﯽ ﺎﻎ
ﺚﺜ ﻇ
مختلفﯽ بﺎ نقﻮﺟ مختلف ﺒز جمله ﺚﺜخت ،گل ،گیﺎه و جﺎنﻮﺜﺒن و ﺒنﻮﺒﺤ خط کﻮفﯽ ﺜوﺒﺗ یﺎفت.
مچنین سﺎخت و ﺒستفﺎﺚه ﺒز کﺎشﯽ ﺎﻎ فت ﺜنگ ،معﺮﺨ و بنﺎیﯽ نیﺰ گستﺮﺟ یﺎفت که ﺚﺜ
تﺰیین بنﺎ ﺎﻎ مﺬ بﯽ و تﺎﺜیخﯽ به کﺎﺜ گﺮفته شﺪ .ﺒز حﺪوﺚ سﺪه ﺻﺺ ﺦ .به تﺪﺜیج ﺒز ﺜونق سفﺎلگﺮﻎ
کﺎسته شﺪ ﺒمﺎ ﺒمﺮوزه بﺎ ﺜوﺟ ﺎﻎ نﻮین شﺎ ﺪ ﺜوﺒﺗ و ﺜونق سفﺎلگﺮﻎ ﺚﺜ بسیﺎﺜﻎ ﺒز منﺎطق ﺒیﺮﺒن ستیم
)تصﻮیﺮ ﺻﺻ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺻﺻﺦﺦ ﮐﺎ ﯽ

رﻧ  ،ﺴ ﺪ ﺎ ﻊ ﺒ ﻬﺎن

آ ﺎﺜ بﺎﻓت و نسﺎ ﯽ
سﺎبقه ﺚست بﺎفﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن به ﺰﺒﺜه ﺎﻎ قبل ﺒز میاﺚ بﺎز مﯽ گﺮﺚﺚ .نخستین نشﺎنهﺒﻎ که ﺒز وجﻮﺚ
منسﻮجﺎت ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن مﻮجﻮﺚ ﺒست ﺚﺜ شﻮﺟ به ﺚست آمﺪه ﺒست.
آثﺎﺜ بﺎفنﺪگﯽ به صﻮﺜت ﺒنﻮﺒﺤ پﺎﺜچه )مخمل ﺚوزﻎ ،تﺮمه ،کﺮبﺎﺞ ،جﺎجیم و  ،(...ﺒنﻮﺒﺤ فﺮﺟ
)قﺎلﯽ ،گبه ،گلیم ،زیلﻮ و نمﺪ( و ﺒنﻮﺒﺤ حصیﺮ بﺎفته مﯽ شﻮﺚ .ﺒجﺰﺒﻎ ﺒصلﯽ ﺚﺜ بﺎفت شﺎمل تﺎﺜ و پﻮﺚ،
گﺮه یﺎ پﺮز مﯽبﺎشﺪ که به کمک ﺒبﺰﺒﺜ و ﺒمکﺎنﺎت ﺚیگﺮ بﺎ یکﺪیگﺮ ﺚﺜگیﺮ شﺪه و ﺚﺜ م بﺎفته مﯽ شﻮﺚ و تنﻬﺎ
نمﺪ ﺒست که ﺒز م تنیﺪن ﺒلیﺎﺧ پشم به وجﻮﺚ مﯽ آیﺪ )تصﻮیﺮ ﺼﺻ(.
آﺛﺎر ﺎ
د ﯽ

دﺒری
ﺎﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺼﺻﺦﺦ ﺗ ﺴ ﺎت ﮐﻠﯽ آﺛﺎر ﺎ

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺻﺦﺦ ﮔﻠ

و ﻧﺴﺎ ﯽ
د

ﮔﻠ

ز ﻠﻮ

ﺎ

ﺎﯽ

ﮐﺮ ﺎس زری

ﺗﺮ

و ﻧﺴﺎ ﯽ و ﺸﻬﻮرﺗﺮ آﺛﺎر آﻧﻬﺎ

بﺮخﯽ ﺒز ﺚستبﺎفت ﺎ به صﻮﺜت ﺚﺒﺜﻎ و بﺮخﯽ ﺚیگﺮ به صﻮﺜت ﺚستﯽ بﺎفته مﯽ شﻮنﺪ .ﺜوﺟ
ﺚستﯽ مﺎننﺪ ﺒنﻮﺒﺤ پﻮشﺎﻌ ،کاه ،بﺎاپﻮﺟ و پﺎﻎ پﻮﺟ و  ...ﺒست و ﺜوﺟ ﺚﺒﺜﻎ مﺎننﺪ ﺒنﻮﺒﺤ قﺎلﯽ و
گلیم ﺒست.
مچنین گلیم ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺒنﻮﺒعﯽ ﺒست که بسته به نﻮﺤ پﻮﺚگﺬﺒﺜﻎ آن گﺎ ﯽ بهصﻮﺜت یک ﺜو و گﺎه
بهصﻮﺜت ﺚوﺜو مشﺎ ﺪه مﯽشﻮﺚ )تصﻮیﺮ ٤ﺻ(.
قﺪیمﯽ تﺮین قﺎلﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ شنﺎخته شﺪه به حﺪوﺚ ٥٠٠ﺻ سﺎل پیش بﺮمﯽ گﺮﺚﺚ که به قﺎلﯽ پﺎزیﺮیک
شﻬﺮت ﺚﺒﺜﺚ .ﺒین قﺎلﯽ ﺒز نﻮﺒحﯽ جنﻮبﯽ سیبﺮﻎ به ﺚست آمﺪه ﺒست .بنﺎ به نظﺮ نﺮشنﺎسﺎن و نﻮﺤ
طﺮﺘ ﺎ و نقش ﺎﻎ بهکﺎﺜﺜفته ﺚﺜ ﺒین قﺎلﯽ ،ﺒین بﺎفته متعلق به ﺚوﺜه خﺎمنشﯽ ﺒست و تﻮسط شﺎ ﺰﺒﺚگﺎن
»سکﺎیﯽ« به فﺮمﺎنﺮوﺒﻎ پﺎزیﺮیک ﺪیه شﺪه ﺒست .قﺎلﯽ پﺎزیﺮیک تﺎ به ﺒمﺮوز قﺪیمﯽ تﺮین قﺎلﯽ شنﺎخته
شﺪه ﺚﺜ جﻬﺎن ﺒست )تصﻮیﺮ ٥ﺻ(.
٩٤

ﺚوﺜه پس ﺒز خﺎمنشیﺎن نیﺰ م چنﺎن ﺒز ﺒﺜزﺟ و ﺒعتبﺎﺜ خﺎصﯽ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ بﻮﺚه
قﺎلﯽ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺚﺜ ﻇ
ﺒست .ﺒز جمله فﺮﺟ معﺮوﺧ به بﻬﺎﺜستﺎن که ﺚﺒﺜﺒﻎ پﻮﺚ ﺒبﺮیشمین بﻮﺚه و به زﺜ و سیم و ﺒنﻮﺒﺤ گﻮ ﺮ ﺎ
نیﺰ آﺜﺒسته بﻮﺚه و مﺮبﻮﺢ به ﺚوﺜﺒن خسﺮو پﺮویﺰ ﺚﺜ ﺚوﺜه سﺎسﺎنیﺎن مﯽ بﺎشﺪ .پس ﺒز ظﻬﻮﺜ ﺚین مبین
ﺒسام ،ﺚﺜکتﺎب ﺎ و سفﺮنﺎمه ﺎ ﺒشﺎﺜه ﺎﻎ بسیﺎﺜﻎ به قﺎلﯽ ﺎﻎ گستﺮﺚه ﺚﺜ خﺎنه ﺎ شﺪه ﺒست و ﺚﺜ متﻮن
تﺎﺜیخﯽ ﺒز جمله تﺎﺜیخ بیﻬقﯽ مﺮبﻮﺢ به سﺪه پنجم جﺮﻎ نیﺰ به صﺮﺒحت ﺒز قﺎلﯽ نﺎم بﺮﺚه شﺪه ﺒست.
ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن صفﻮیه طﯽ سﺪه ﺎﻎ ﺚ م و یﺎزﺚ م جﺮﻎ ﺜونق و شکﻮفﺎیﯽ قﺎلﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ به ﺒوﺗ خﻮﺚ
ﺜسیﺪ و شﺎ کﺎﺜ ﺎﻎ بسیﺎﺜﻎ ﺒز ﺒین ﺚوﺜﺒن ﺒز جمله قﺎلﯽ معﺮوﺧ به »ﺒﺜﺚبیلﯽ« و »قﺎلﯽ شکﺎﺜگﺎه« بﺮ
جﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒست.
معمﻮا ﺒز ﺜوﻎ نقشه بﺎفته مﯽ شﻮﺚ .بﺎ بﺮﺜسﯽ آثﺎﺜ نگﺎﺜگﺮﻎ سﺪه ﺎﻎ فتم و شتم
قﺎلﯽ
ً
تصﺎویﺮﻎ ﺒز قﺎلﯽ ﺚیﺪه مﯽ شﻮﺚ که ﺚﺒﺜﺒﻎ نقش و ﺜنگ بسیﺎﺜ فﺎخﺮﻎ ستنﺪ.
طﺮﺘ ﺎﻎ قﺎلﯽ ﺒیﺮﺒن به ﺚلیل تنﻮﺤ بسیﺎﺜ بﺎایﯽ که ﺚﺒﺜنﺪ تقسیمبنﺪﻎ ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮنﯽ نیﺰ بﺮﺒﻎ آنﻬﺎ
ﺒﺜﺒئه شﺪه ﺒست.
گﺎ ﯽ طﺮﺘ ﺎﻎ قﺎلب ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ بﺮﺒسﺎﺞ سﺎختﺎﺜ کلﯽ ،گﺎ ﯽ بﺮﺒسﺎﺞ ویﮋگﯽ ﺎﻎ طﺮﺘ یﺎ
نقش )شکسته و گﺮﺚﺒن( و گﺎ ﯽ نیﺰ بﺮﺒسﺎﺞ مﻮضﻮﺤ نقش یﺎ طﺮﺘ تقسیمبنﺪﻎ مﯽکننﺪ .طﺮﺘ لچک و
تﺮنج ،ﺒفشﺎن ،شکﺎﺜگﺎه ،محﺮمﺎت ،قﺎبﯽ ،مﺎ ﯽ )مﺎ ﯽ ﺚﺜ م( ،محﺮﺒبﯽ ،نﺪسﯽ ،تﺎبلﻮیﯽ )طﺮﺘ بنﺎ ﺎﻎ
مﺬ بﯽ و تﺎﺜیخﯽ ،شخصیت ﺎ و …( ،تلفیقﯽ و … ﺒز مشﻬﻮﺜتﺮین آنﻬﺎ ستنﺪ )تصﻮیﺮ ﺿﺻ و ﻀﺻ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ ٦ﺻﺦﺦ ﺎ ﯽ ﺎ ﺮﺘ

و ﺗﺮﻧ و ﻧ

ﺎی ﺪ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺻﺦﺦ ﺸﯽ ﺒز ﺎ ﯽ ﺎز ﺮ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٧ﺻﺦﺦ ﺎ ﯽ ﺎ ﺮﺘ در ﯽ ،ﻮﺒﻧﺎت و ﭼﻬﺮۀ ﺒ ﻮﺒم
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ﻠ

ﺒین تنﻮﺤ بﺎعث شﺪه که ﺒمﺮوزه بﺮخﯽ ﺒز کشﻮﺜ ﺎیﯽ که به تﻮلیﺪ فﺮﺟ ﺚستبﺎﺧ مشغﻮلنﺪ مﻮﺒﺜه
ﺒز طﺮﺘ قﺎلﯽ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺒقتبﺎﺞ مﯽ کننﺪ.
بﺎفنﺪگﯽ ﺚستگﺎ ﯽ مﻮﺒﺜه بﺎ عبﻮﺜ ﺚﺒﺚن ﺜشته ﺎﻎ پﻮﺚ ﺒز ابه اﻎ تﺎﺜ به ﺜوﺟ ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن
مﺮﺒه ﺒست .ﺒین بﺎفنﺪگﯽ به سه شیﻮه سﺎﺚه ،پیچیﺪه و تلفیقﯽ ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ .ﺒز نمﻮنه ﺜوﺟ ﺎﻎ سﺎﺚه
بﺎفنﺪگﯽ ﺚستگﺎ ﯽ مﯽ تﻮﺒن به زیلﻮ ،جﺎجیم ،کﺮبﺎﺞ ،متقﺎل و غیﺮه ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ و ﺒز شیﻮه ﺎﻎ پیچیﺪه آن
مﯽ تﻮﺒن به پﺎﺜچه ﺎﻎ زﺜﻎ ،تﺮمه و مخمل ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ )تصﻮیﺮ ٨ﺻ و ﻂﺻ و ٠ﺼ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ ٨ﺻﺦﺦ ﺎ

)ﺎ ﮥد

ﺗﺼﻮ ﺮ ٩ﺻﺦﺦ ﺸﯽ ﺒز ﺎرﭼﮥ

ﺎ ﯽ(

) ﺪ ﯽ( ﺎ ﺮﺘ ﻮﺒرﮐﺎر ﺗﺼﻮ ﺮ ٠ﺼﺦﺦ ﺎرﭼﮥ ﺗﺮ ﮥ ﺰد

آ ﺎﺜ ﻓلﺰﻎ
فلﺰکﺎﺜﻎ و نﺮ ﺎﻎ مﺮتبط بﺎ آن ،ﺒز کﻬن تﺮین ﺜوزگﺎﺜﺒن تﺎ ﺚوﺜﺒن معﺎصﺮ ،آثﺎﺜ ﺒﺜزشمنﺪﻎ
ﺜﺒ مچﻮن مفﺮغینه ﺎﻎ لﺮستﺎن ،زیﻮﺜآات و جﺎم ﺎﻎ خﺎمنشﯽ ،بشقﺎب ﺎﻎ نفیس زﺜین و سیمین
سﺎمﺎنﯽ ،آثﺎﺜ بﯽ نظیﺮ ﺚوﺜﺒن ﺒسامﯽ ،مفﺮغ ﺎ و مشبک کﺎﺜﻎ ﺎﻎ بﯽ مﺎننﺪ و ضﺮیح ﺎﻎ پﺮ جلﻮه و بﺎ
ﺒبﻬت ﺒمﺎکن متبﺮکه ﺜﺒ ﺒﺜﺒئه کﺮﺚه ﺒست.
آثﺎﺜ فلﺰﻎ بﺮﺒسﺎﺞ نﻮﺤ سﺎخت آن ﺎ به کﻮفتگﺮﻎ ،وﺜقهﺒﻎ ،خمکﺎﺜﻎ و … تقسیمبنﺪﻎ مﯽ شﻮﺚ.
مچنین تﺰیینﺎت گﻮنﺎگﻮنﯽ بﺮ ﺮیک ﺒز آنﻬﺎ ﺒنجﺎم مﯽشﻮﺚ که ﺜوﺟ ﺎﻎ مختلفﯽ ﺚﺒﺜنﺪ .قلم زنﯽ،
طاکﻮبﯽ ،ملیلهکﺎﺜﻎ ،فیﺮوزه کﻮبﯽ ،حکﺎکﯽ ،قفل و یﺮﺒﺨسﺎزﻎ ،زیﻮﺜآاتسﺎزﻎ ،چﺎقﻮسﺎزﻎ،
مینﺎکﺎﺜﻎ و سﺎخت ضﺮیح و ﺚﺜ ﺎﻎ ﺒمﺎکن متبﺮکه ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ نﺮ ﺎﻎ فلﺰﻎ ستنﺪ که بﺮخﯽ ﺒز آنﻬﺎ ﺜوﺟ
سﺎخت و تﺰیین تلفیقﯽ ﺚﺒﺜنﺪ مﺎننﺪ زیﻮﺜآاتسﺎزﻎ ضﺮیح و ﺚﺜب ﺎﻎ ﺒمﺎکن متبﺮکه )تصﻮیﺮ ﺺﺼ(.
آﺛﺎر ﻠﺰی
ﻠ ﺰﻧﯽ

ﻠ ﻠ ﮐﺎری

ﺗﺼﻮ ﺮ ١ﺼﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺒز روﺟ ﺎی ﺗﺰ

ﺿ٩

ﻼﮐﻮ ﯽ
آﺛﺎر ﻠﺰی

ﺮوزهﮐﻮ ﯽ

ﺎﮐﯽ

ﺎﮐﺎری

ﺸ

ﮐﺎری

ﺗﻠ ﯽ

نخستین ﺒشیﺎﺌ فلﺰﻎ سﺎخته شﺪه شﺎمل ﺒشیﺎﺌ کﻮچک مسﯽ چکش کﺎﺜﻎ شﺪه ﺒﻎ ﺒست که به
ﺰﺒﺜه چﻬﺎﺜم ﺨ.م تعلق ﺚﺒﺜﺚ .شﻮﺟ یکﯽ ﺒز سﺮزمین ﺎﻎ بﺎستﺎنﯽ ﺒست که ﺒز آن آثﺎﺜ فلﺰﻎ
نیمه ﺒول
ﻇ
بسیﺎﺜﻎ چﻮن ﺒﺚوﺒت و ساﺘ ﺎﻎ مسﯽ بهﺚست آمﺪه ﺒست.
ﺚﺜ حﺪوﺚ ٥٠٠ﺻ تﺎ ٥٠٠ﺺ ﺨ.م عصﺮ مفﺮغ آغﺎز مﯽ شﻮﺚ .ﺒز آثﺎﺜ ﺒین ﺚوﺜه ﺚﺜ نﺎحیه حسنلﻮ
وﺒقع ﺚﺜ شمﺎل غﺮب ﺒیﺮﺒن نمﻮنه ﺎﻎ فﺮﺒوﺒنﯽ به ﺚست آمﺪه ﺒست .مچنین آثﺎﺜ و ﺒشیﺎﺌ مفﺮغﯽ بسیﺎﺜﻎ
ﺒز جمله لگﺎم ﺒسب ،تبﺮ ،سﺮنیﺰه ،ﺜوکش تیﺮﺚﺒن ،بخﻮﺜﺚﺒن و ...ﺒز لﺮستﺎن بهﺚست آمﺪه که متعلق
به ﺰﺒﺜه ﺒول پیش ﺒز میاﺚ ﺒست .ﺒین ﺒشیﺎ ﺚﺒﺜﺒﻎ تﺰیینﺎتﯽ بﺎ نقش حیﻮﺒنﺎت ﺒفسﺎنهﺒﻎ ،نقش تلفیقﯽ
ﺒنسﺎن و حیﻮﺒن ستنﺪ که مﺒکنﻮن زینت بخش مﻮزه ﺎﻎ ﺚﺒخلﯽ و خﺎﺜجﯽ ﺒست .ﺚﺜ ﺰﺒﺜه ﺒول ﺨ.م
آثﺎﺜ فلﺰﻎ ﺚﺒﺜﺒﻎ ﺒعتبﺎﺜ خﺎصﯽ بﻮﺚه که مﯽتﻮﺒن به آثﺎﺜ ﺒﺜزشمنﺪ مﺎﺜلیک ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ )تصﻮیﺮ ﺻﺼ(.
یکﯽ ﺒز مﻬم تﺮین نمﻮنه ﺎﻎ فلﺰکﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن خﺎمنشﯽ ظﺮفﯽ زﺜین بﺎ یک جفت ﺚسته به
شکل بﺰ کﻮ ﯽ بﺎل ﺚﺒﺜ ﺒست که ﺒز آثﺎﺜ بﺮجسته و بﺎ ﺒﺜزﺟ فلﺰﻎ ﺚوﺜﺒن خﺎمنشﯽ بهشمﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ
)تصﻮیﺮ ﺼﺼ( .مچنین جﺎم ﺎﻎ زیبﺎﻎ مﻮسﻮم به تکﻮﻌ )ﺜیتﻮنﺺ( ﺒست )تصﻮیﺮ ٤ﺼ( .ﺒز ﺚیگﺮ
کﺎﺜبﺮﺚ ﺎﻎ فلﺰ ضﺮب سکه ﺒست که ﺒز ﺚوﺜﺒن خﺎمنشﯽ ﺜوﺒﺗ ﺚﺒشته و ﺚﺜ ﺜونﺪ تﺎﺜیخﯽ ﺚچﺎﺜ
تحﻮات بسیﺎﺜﻎ شﺪه ﺒست .مچنین سﺎخت زیﻮﺜآات مﻮﺒﺜه ﺒز ﺒ میت خﺎصﯽ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ ﺒست
که حﺪﺒقل ﺒز ﺰﺒﺜه ﺚوم پیش ﺒز میاﺚ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن مﺮسﻮم بﻮﺚه که به صﻮﺜت ﺒستفﺎﺚه ﺒز فلﺰﺒت گﺮﺒنبﻬﺎ و
سنگ ﺎﻎ قیمتﯽ به کﺎﺜ بﺮﺚه مﯽ شﺪ .ﺚﺜ تکﺎمل ﺒین نﺮ به نﺮ ملیله کﺎﺜﻎ نیﺰ بﺎیستﯽ ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ که
قﺪمت آن م به ﺒحتمﺎل به ﺚوﺜه مﺎﺚ و خﺎمنشﯽ بﺮمﯽ گﺮﺚﺚ که ﺒز مفتﻮل ﺎﻎ طایﯽ و نقﺮه ﺒیﯽ ﺒستفﺎﺚه
مﯽ کﺮﺚنﺪ )تصﻮیﺮ ٥ﺼ و ﺿﺼ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺻﺼﺦﺦ ﺎم ﺮﻏﯽ ﺮ ﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺼﺼﺦﺦ ﺮﺧ ﺎ د

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤ﺼﺦﺦ ﺗ ﻮﻌ ،ﻧ ﺮهﺒی ﻼﮐﻮب،

ﺎ ﺸﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٥ﺼﺦﺦ

ﺎی ﻠﺰی،

ﺎ ﺸﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٦ﺼﺦﺦ ﮔﺮدﻧ ﺪ ﺎ

ﺺﺦﺦ  Rythonﺜیتﻮن یﺎ تکﻮﻌ به آن ﺚسته جﺎم ﺎیﯽ گفته مﯽشﻮﺚ که شکل حیﻮﺒنﯽ یﺎ ﺒنسﺎنﯽ یﺎ شﺎخﯽ ﺚﺒﺜنﺪ.
ﻀ٩

ﺪه ﺒز

ﺎل دﺒر

ﺎ ﺸﯽ

ﻮل ﺎی زر

ﺗﺼﻮ ﺮ ٧ﺼﺦﺦ ﮐﻮ
ﺴ ﺪ ﭼﻮ ﯽ و

ﺗﺼﻮ ﺮ ٨ﺼﺦﺦ

ﺸ

و ﻼﮐﻮب ،درب

ﮐﺎری ﺪه

ﯽ ﻠ زﻧﯽ ﺪه ﺎ ﺮﺘ ﺎ ﯽ

ُ ﺮو ) ﺮ ﺮس ،ﺎل ﺮﻧﺪه،

ﺮ و دم ﺎووس(

مﺎنگﻮنه که ﺒشﺎﺜه شﺪ سﺎخت ظﺮوﺧ ﺒز فلﺰﺒت قیمتﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜه خﺎمنشیﺎن و سﺎسﺎنیﺎن پیشﺮفت
زیﺎﺚﻎ ﺚﺒشته ﺒست .ﺒز معﺮوﺧ تﺮین ظﺮوﺧ فلﺰﻎ ﺚوﺜه سﺎسﺎنﯽ مﯽ تﻮﺒن به »جﺎم خسﺮو« ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ.
بﺎ ظﻬﻮﺜ ﺒسام تﺎ مﺪت ﺎ مفﺮغ )بﺮنﺰ( جﺎنشین طا و نقﺮه شﺪ و فلﺰکﺎﺜﺒن بﺎ بﻬﺮه گیﺮﻎ ﺒز ﺒین
آلیﺎﻊ به سﺎخت ظﺮوفﯽ ﺒز قبیل سینﯽ ،ﺒبﺮیق و آبخﻮﺜﻎ به ﺒشکﺎل جﺎنﻮﺜﻎ و پﺮنﺪگﺎن ﺒﺚﺒمه ﺚﺒﺚنﺪ .بﺎ
به قﺪﺜت ﺜسیﺪن سلجﻮقیﺎن ﺚﺜ شﺮﺨ ﺒیﺮﺒن ﺚوﺜﺒن ﺚﺜخشﺎن فلﺰکﺎﺜﻎ ﺒسامﯽ آغﺎز مﯽ شﻮﺚ .ﺚﺜ ﺒین
ﺚوﺜه ﺒکثﺮ ظﺮوﺧ نقﺮه ﺒﻎ )به ویﮋه سﺎخته شﺪه ﺚﺜ سﺪه ﺎﻎ پنجم و ششم جﺮﻎ( ﺒز ﺒﺜزﺟ ﺎﻎ خﺎصﯽ
بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ ﺒست .مچنین مینﺎکﺎﺜﻎ نیﺰ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه مﺮسﻮم مﯽ شﻮﺚ .مﺮﺒه بﺎ آثﺎﺜ مفﺮغﯽ آثﺎﺜ نفیسﯽ
پﺪیﺪ مﯽآیﺪ .فلﺰکﺎﺜﺒن ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ سﺎخت مشبک کﺎﺜﻎ و ظﺮوﺧ مشبک نیﺰ به مﺮﺒتب بﺎایﯽ ﺚست یﺎفتنﺪ
و بﺎ مﻬﺎﺜت ظﺮوفﯽ نظیﺮ شمعﺪﺒن و عﻮﺚسﻮز سﺎختنﺪ که به شکل حیﻮﺒنﺎت و پﺮنﺪگﺎن سﺎخته شﺪه
ﺒست .مفﺮغ کﺎﺜﻎ بﺎ تﺮصیع نقﺮه و مس نیﺰ ﺚﺜ قﺮن ﺎﻎ پنجم و ششم جﺮﻎ ﺒز ﺒ میت و ﺒعتبﺎﺜ خﺎصﯽ
بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ شﺪ و فلﺰکﺎﺜﺒن تﺮصیع ﺒشیﺎﺌ مفﺮغﯽ ﺜﺒ بﺎ سﺎیﺮ فلﺰﺒت تکمیل کﺮﺚنﺪ )تصﻮیﺮ ﻀﺼ و ٨ﺼ(.
مﺮصع کﺎﺜﻎ ﺒشیﺎﺌ بﺮنجﯽ و مفﺮغﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜه صفﻮیه ﺜونق مجﺪﺚ مﯽ گیﺮﺚ و ظﺮوﺧ مسﯽ ﺒغلب
سفیﺪگﺮﻎ مﯽ شﻮﺚ تﺎ به شکل نقﺮه جلﻮه کنﺪ ،ضمن آنکه آ ن و فﻮاﺚ نیﺰ ﺚﺜ سﺎخت ﺒشیﺎﺌ فلﺰﻎ و
تﺰیین آنﻬﺎ نیﺰ به کﺎﺜ مﯽ ﺜفت .فلﺰکﺎﺜﺒن ﺚوﺜه صفﻮیه ﺚﺜ ﺒستفﺎﺚه و کﺎﺜبﺮﺚ آ ن و فﻮاﺚ مﻬﺎﺜت بسیﺎﺜ
پیﺪﺒ کﺮﺚنﺪ و آثﺎﺜ بسیﺎﺜ عﺎلﯽ ﺒز جمله کمﺮبنﺪ ،لﻮحه و نشﺎن سﺎختنﺪ.
ﺚﺜ پﺎیﺎن ﺚوﺜه صفﻮیه به بعﺪ به تﺪﺜیج شﺎ ﺪ ﺒز ﺜونق ﺒفتﺎﺚن فلﺰکﺎﺜﻎ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ستیم ،به گﻮنه ﺒﻎ
که آثﺎﺜ فلﺰﻎ ﺚوﺜه ﺎﻎ ﺒفشﺎﺜیه ،زنﺪیه و قﺎجﺎﺜ به یچ وجه قﺎبل مقﺎیسه بﺎ آثﺎﺜ ﺒﺜزشمنﺪ آثﺎﺜ فلﺰﻎ
ﺒز سﺪه پنجم تﺎ یﺎزﺚ م میاﺚﻎ نیست .ﺒز نمﻮنه ﺎﻎ جﺎلب و قﺎبل ﺛکﺮ ﺚوﺜه قﺎجﺎﺜیه آثﺎﺜ قلمﺰنﯽ شﺪه
متعﺪﺚﻎ ﺒست که بﺮ ﺚﺜ ﺎﻎ ﺒمﺎمﺰﺒﺚه ﺎ و ﺚیگﺮ ﺒمﺎکن مقﺪﺞ سﺎخته و پﺮﺚﺒخته شﺪه ﺒست .مﻬم تﺮین
جلﻮه ﺒشیﺎﺌ قلم زنﯽ شﺪه ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜﺒن ﺚﺜ نقش ﺎﻎ غیﺮﺒسلیمﯽ مﺎننﺪ گل ﺎﻎ ﺚﺜ م پیچیﺪه بﺎ تصﺎویﺮ
پﺮنﺪگﺎن و حیﻮﺒنﺎت ،نقش گل ﺎ و تﺎﻌ ﺎﻎ ﺚﺜ م پیچیﺪه و مشبک کﺎﺜﻎ شﺪه ﺒست )تصﻮیﺮ ﻀﺼ(.
مچنین ﺒز سﺪه ﺚوﺒزﺚ م به بعﺪ آثﺎﺜ مینﺎکﺎﺜﻎ شﺪه و ملیله وجﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ که نمﻮنه ﺎﻎ منﺎسب و جﺎلب
تﻮجﻬﯽ ستنﺪ )تصﻮیﺮ ﻂﺼ(.
ﺒمﺮوزه بﺎ ﺒحیﺎﻎ ﺜوﺟ و ﺒسلﻮب ﺎﻎ فلﺰکﺎﺜﻎ گﺎم نﻮینﯽ
ﺚﺜ ﺒحیﺎﺌ و حفظ شیﻮه ﺎﻎ کﻬن بﺮﺚﺒشته شﺪه که آن م به مت
ﺒستﺎﺚﺒن بﺰﺜگ ﺒین عﺮصه ﺚﺜ ﺜوزگﺎﺜ مﺎست )تصﻮیﺮ .(٤٠

ﺗﺼﻮ ﺮ ٩ﺼﺦﺦ
٩٨

ﺎﮐﺎری ،ﮐﺎ

و ﺸ ﺎب ﺮﻧ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤٠ﺦﺦ ﺗ

ﻠ ﻠ ﮐﺎری ،ﻧ ﺮهﺒی ،ﺎ ﺮ

آ ﺎﺜ شی ه ﺮﻎ
کشف ظﺮﺧ شیشه ﺒﻎ به ﺜنگ زﺜﺚ صﺪفﯽ بﺎ تﺰیینﯽ شبیه به خطﻮﺢ شکسته مﻮﺗ ﺚﺒﺜ ﺚﺜ یکﯽ ﺒز
گﻮﺜستﺎن ﺎﻎ منطقه تﺎﺜیخﯽ لﺮستﺎن و گﺮﺚنبنﺪﻎ شیشه ﺒﻎ بﺎ ﺚﺒنه ﺎﻎ آبﯽ ﺜنگ متعلق به ﺰﺒﺜه سﻮم ﺚﺜ
منﺎطق بﺎستﺎنﯽ شمﺎل غﺮبﯽ ﺒیﺮﺒن و ﺚیگﺮ قطعﺎت شیشهﺒﻎ مﺎیل به سبﺰ ﺚﺜ کﺎوﺟ ﺎﻎ بﺎستﺎنﯽ لﺮستﺎن،
شﻮﺟ ،حسنلﻮ ،شﻬﺮ سﻮخته و آثﺎﺜ متعلق به ﺰﺒﺜه ﺎﻎ سﻮم و ﺚوم پیش ﺒز میاﺚ نشﺎنگﺮ قﺪﺜت ﺒین صنعت
ﺒﺜزنﺪه و نﺮ ﺒصیل ﺚﺜ کشﻮﺜ مﺎست .مچنین وجﻮﺚ جﺎم ﺎﻎ بلﻮﺜین و ﺚکمه ﺎﻎ ظﺮیف شیشهﺒﻎ ﺚوﺜه
خﺎمنشﯽ که بﺎ ﺜوﺟ ﺎﻎ ﺚمیﺪنﯽ و قﺎلبﯽ ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜﺒن سﺎخته و به گﻮنهﺒﻎ نﺮمنﺪﺒنه تﺮﺒﺟ ﺚﺒﺚه شﺪهﺒنﺪ،
مگﯽ حﺎکﯽ ﺒز ﺒعتبﺎﺜ و ﺜونق شیشهگﺮﻎ قبل ﺒز ظﻬﻮﺜ ﺒسام ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒست )تصﻮیﺮ ﺺ.(٤
آﺛﺎر ﺸ ﮔﺮی
ﭼﺪ ﻮ

ﮐﺮدن

ﺸﮥ رﻧ ﺎرﻧ

آ ﺰﮐﺮدن

ﻧ ﺎ ﯽ روی ﺸ

ﺎت ﺎزی ﺗﺮﺒﺟ

ﺗﻠ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤١ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺒز رﺒ ﺗﺮ ﺗﺰ ﺎت در ﺸ ﮔﺮی

ﺮچنﺪ که ﺒز شیشه گﺮﻎ ﺚوﺜه ﺒسامﯽ ﺒطاﺤ چنﺪﺒنﯽ وجﻮﺚ نﺪﺒﺜﺚ ﺒمﺎ آثﺎﺜ پﺮﺒکنﺪه ﺒﻎ که
ﺒز منﺎطق شﻮﺟ ،ﺜﻎ ،سﺎوه و نیشﺎبﻮﺜ به ﺚست آمﺪه نشﺎن مﯽ ﺚ ﺪ که ﺚﺜ ﺒین ﺚوﺜه ظﺮوﺧ گﻮنﺎگﻮن
شیشه ﺒﻎ مﺎننﺪ بطﺮﻎ ،عطﺮﺚﺒن ،قﻮﺜﻎ ،گلﺪﺒن و فنجﺎن سﺎخته شﺪه ﺒست )تصﻮیﺮ ﺻ.(٤
سﺪه ﺎﻎ پنجم و ششم جﺮﻎ ﺒوﺗ صنعت شیشه گﺮﻎ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒسامﯽ ﺒیﺮﺒن ﺒست و نﺮمنﺪﺒن
تﻮﺒنستنﺪ بﺎ مﺪﺚگیﺮﻎ ﺒز شیﻮه ﺎﻎ جﺪیﺪ و بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز طﺮﺘ ﺎ و قﺎلب ﺎﻎ گﻮنﺎگﻮن ﺒبﺪﺒعﺎتﯽ ﺚﺜ ظﺮوﺧ
نقش بﺮجسته پﺪیﺪ آوﺜنﺪ و به کمک ﺜوﺟ ﺎﻎ تﺰیینﯽ حک و تﺮﺒﺟ به غنﺎﻎ کﺎﺜ خﻮﺚ بپﺮﺚﺒزنﺪ .ﺒز مین
زمﺎن به بعﺪ شیﻮه نقﺎشﯽ ﺜوﻎ شیشه نیﺰ بﺎ ﺜنگ ﺎﻎ متنﻮﺤ بﺎ طﺮﺘ ﺎﻎ گل ﺎﻎ تﺰیینﯽ ،ﺒشکﺎل جﺎنﻮﺜﻎ
و بهکﺎﺜگیﺮﻎ ﺒشعﺎﺜ و آیﺎت قﺮآنﯽ عﺎمل مکمل ﺚﺜ فﺮﺒینﺪ تﻮلیﺪ متنﻮﺤ آثﺎﺜ شیشه گﺮﻎ ﺒیﺮﺒنﯽ شﺪ.
ﺚﺜ ﺚوﺜه صفﻮیه نیﺰ ظﺮوﺧ مختلف شیشه ﺒﻎ ﺚﺜ منﺎطق مختلف ﺒیﺮﺒن ﺒز جمله شیﺮﺒز ،گﺮگﺎن و
ﺒصفﻬﺎن و ﺚیگﺮ منﺎطق تﻮلیﺪ و ﺒز ﺒﺜزﺟ خﺎصﯽ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ شﺪنﺪ .ﺚﺜ حﺎل حﺎضﺮ نیﺰ شیشه ﺚست سﺎز
ﺒیﺮﺒن نیﺰ ﺚﺜ زمﺮه یکﯽ ﺒز ﺒقام صﺎﺚﺜﺒتﯽ صنﺎیع ﺚستﯽ ﺒست که بﺎ ﺚیگﺮ کشﻮﺜ ﺎ قﺎبل ﺜقﺎبت ﺒست.
معمﻮاً مﻮﺒﺚ ﺒصلﯽ شیشه گﺮﻎ سنگ سیلیس ،سنگ آ ک و ﺚیگﺮ مﻮﺒﺚ ﺒفﺰوﺚنﯽ و کﺎنﯽ ﺎﻎ
فلﺰﻎ ﺒست که بﺎعث تﻮلیﺪ ﺒنﻮﺒﺤ شیشه بﺎ ﺜنگ ﺎﻎ متفﺎوت مﯽ شﻮﺚ )تصﻮیﺮ ﺼ ٤و .(٤٤

ﺗﺼﻮ ﺮﺼ٤ﺦﺦ ﻮﺒن ﺴﺗ ﺴﺮﻌ دﺒر ﺦﺦ ﻮﺒن دو رﻧ
ﺎ ﺗﺰ ﺎت ﺮ ﺴ و ﻮﺒن دورﻧ

ﺎ ﺗﺰ ﺎت ﺮ ﺴ ﺦﺦ ﻮﺒن ﺎت

ﺎ ﺗﺰ ﺎت ﺮ ﺴ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤٤ﺦﺦ ﺎرچ و ﻮﺒن ،ﺗﻠ

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺻ٤ﺦﺦ ﺎم ﺸ ﺒی دو ﻮ

ﺸ و ﻠﺰ
٩٩

 ،ﺗﺮﺒﺟ دﺒده ﺪه

آ ﺎﺜ ﭼﻮبﯽ
آثﺎﺜ چﻮبﯽ ﺚﺜ نﺮ ﺒیﺮﺒن ﺒز ﺒ میت خﺎصﯽ بﺮخﻮﺜﺚﺒﺜ ﺒست ﺒمﺎ به ﺚلیل آسیب پﺬیﺮﻎ چﻮب،
نمﻮنه ﺎﻎ ﺒنﺪکﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن تﺎﺜیخﯽ به جﺎﻎ مﺎنﺪه ﺒست .ﺒین نﺮ به لحﺎﺣ ﺒ میت و زیبﺎیﯽ خﺎﺠ خﻮﺚ به
ﺜوﺟ ﺎﻎ مختلفﯽ ﺒمﺮوزه به کﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ که مﯽ تﻮﺒن به خﺮﺒطﯽ ،منبت کﺎﺜﻎ ،مشبک کﺎﺜﻎ ،گﺮه چینﯽ،
معﺮﺨ کﺎﺜﻎ ،نﺎزﻌ کﺎﺜﻎ ،خﺎتم کﺎﺜﻎ و ﺒحجﺎم چﻮبﯽ و غیﺮه ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ )تصﻮیﺮ .(٤٥
آﺛﺎر ﭼﻮ ﯽ
ﺮﺨ
ﺗﺼﻮ ﺮ ٤٦ﺦﺦ ﺸﯽ ﺒز

ﺗﺎ ﻠﻮی

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤٧ﺦﺦ ﮔﺮه ﭼ ﯽ ﺗﻮ ﺮ ،ﺸﯽ ﺒز

ﺗﺼﻮ ﺮ٤٨ﺦﺦ ﺮﺨ ﮐﺎری

ﺸ

ﮔﺮه ﭼ ﯽ

ﺮﺒ ﯽ

ﻧﺎزﻌﮐﺎری

ﺎﺗ ﮐﺎری ﺗﻠ ﯽ )ﺒ ﺎم ﭼﻮ ﯽ(

ﺗﺼﻮ ﺮ ٤٥ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺒز رﺒ ﺗﺮ ﺒﻧﻮﺒﺤ آﺛﺎر ﺮی ﭼﻮ ﯽ

درب ﭼﻮ ﯽ

ﺒز مﻬم تﺮین ﺜوﺟ ﺎﻎ نﺮ چﻮب ﺜوﺟ منبت کﺎﺜﻎ ﺒست که ﺚﺜ آن گﺎ ﯽ تنﻬﺎ خطﻮﺢ طﺮحﻬﺎ و
نقﻮﺟ و گﺎ ﯽ زمینه ﺜﺒ بﺎ ﺒبﺰﺒﺜﻎ خﺎﺠ ُ)مغﺎﺜ( مﯽ تﺮﺒشنﺪ و به شکل نیم بﺮجسته ،بﺮجسته و تمﺎم
بﺮجسته سﺎخته و پﺮﺚﺒخته مﯽ شﻮﺚ.
بﺮﺒسﺎﺞ منﺎبع مﻮجﻮﺚ منبتکﺎﺜﻎ ،قﺪمتﯽ بیش ﺒز ٥٠٠ﺺ سﺎل ﺚﺒﺜﺚ و قﺪیمﯽ تﺮین ﺒثﺮ مﻮجﻮﺚ
به نیمه ﺒول سﺪه سﻮم جﺮﻎ قمﺮﻎ بﺎز مﯽ گﺮﺚﺚ که شﺎمل لنگه ﺚﺜﻎ چﻮبﯽ متعلق به مسجﺪ جﺎمع عتیق
شیﺮﺒز ﺒست که ﺚﺒﺜﺒﻎ زیﺮسﺎزﻎ ﺒز چﻮب سپیﺪﺒﺜ ﺒست و ﺜوﻎ آن بﺎ تﺮکه ﺎیﯽ ﺒز چﻮب گﺮﺚو و نقﻮﺟ
پنج ضلعﯽ بسیﺎﺜ زیبﺎیﯽ زینت شﺪه ﺒست .نمﻮنه ﺚیگﺮ سﺮ ﺚﺜ منبت کﺎﺜﻎ شﺪه متعلق به سﺪه چﻬﺎﺜم
ﺒست که بﺎ ظﺮﺒفت کﺎمل ،خطﻮﺢ کﻮفﯽ بﺎ عمق سه سﺎنتیمتﺮ کنﺪه کﺎﺜﻎ شﺪه ﺒست .ﺒین نﺮ ﺚﺜ ﺚوﺜه
صفﻮیه ﺚﺜ سﺪه یﺎزﺚ م به ﺒوﺗ و شکﻮفﺎیﯽ مﯽ ﺜسﺪ و ﺚﺜ ﺚﺜ ﺎﻎ مسﺎجﺪ متعﺪﺚﻎ به کﺎﺜ مﯽ ﺜوﺚ .ﺚﺜ حﺎل
حﺎضﺮ م ﺒین نﺮ ﺚﺜ بسیﺎﺜﻎ ﺒز شﻬﺮ ﺎﻎ ﺒیﺮﺒن به کﺎﺜ مﯽﺜوﺚ و آثﺎﺜ ﺒﺜزشمنﺪﻎ ﺜﺒ مشﺎ ﺪه مﯽ کنیم
)تصﻮیﺮ ﻀ ٤و ﺿ.(٤
ﺒز ﺚیگﺮ ﺜوﺟ ﺎﻎ نﺮ چﻮب گﺮه چینﯽ ﺒست که بﺎ بﺮﺟ ز ﻮﺒﺜ ﺎ و قطعﺎت مختلف چﻮبﯽ و
ﺚﺜگیﺮ کﺮﺚن آنﻬﺎ مطﺎبق طﺮﺘ ﺎﻎ سنتﯽ و نﺪسﯽ ،نقﻮﺟ یکپﺎﺜچه مشبکﯽ پﺪیﺪ مﯽ آیﺪ .گﺮه چینﯽ
بﺮﺒسﺎﺞ نﻮﺤ طﺮﺘ و ﺒجﺮﺒ به ﺒنﻮﺒﺤ گﻮنﺎگﻮن تﻮخﺎلﯽ ،مشبک و تﻮپﺮ تقسیم مﯽ شﻮﺚ )تصﻮیﺮ ﻀ.(٤
شیﻮه ﺚیگﺮ نﺮ چﻮب ،معﺮﺨ کﺎﺜﻎ ﺒست که بﺎ بﺮیﺪن و کنﺎﺜ م چسبﺎنﺪن قطعﺎت چﻮب و ﺚیگﺮ مﻮﺒﺚ
)فلﺰ و صﺪﺧ( بﺮﺒﻎ ﺒیجﺎﺚ پﻮشش تﺰیینﯽ بﺮﺒسﺎﺞ طﺮﺘ ﺎ و نقﻮﺟ متنﻮﺤ ﺒیجﺎﺚ مﯽشﻮﺚ )تصﻮیﺮ .(٤٨
نﺮ خﺎتم کﺎﺜﻎ نیﺰ بﺎ آﺜﺒستن سطح
ﺒشیﺎﺌ چﻮبﯽ به صﻮﺜتﯽ شبیه به مﻮزﺒئیک
بﺎ مثلث ﺎﻎ کﻮچک سه پﻬلﻮ ،یﺎ ﺚو پﻬلﻮ
بﺎ چﻮب ،ﺒستخﻮﺒن یﺎ فلﺰ سﺎخته مﯽ شﻮﺚ.
قﺪیمﯽ تﺮین نمﻮنه خﺎتم سﺎزﻎ بهﺚست آمﺪه
متعلق به ﺚوﺜه صفﻮیه ﺒست )تصﻮیﺮ ﻂ.(٤
ﺗﺼﻮ ﺮ ٤٩ﺦﺦ ﺰ ﺎﺗ ﮐﺎری ﺪه ،ﺎ ﺮ

آ ﺎﺜ ﭼﺎپ و ﺜن ﺮزﻎ سن ﯽ
به نظﺮ مﯽ ﺜسﺪ ﺜوﺟ ﺎﻎ ﺜنگﺮزﻎ سنتﯽ بﺎ ﺒستفﺎﺚه ﺒز مﻮﺒﺚ ﺜنگ زﺒﻎ طبیعﯽ م زمﺎن بﺎ
شکل گیﺮﻎ فن نسﺎجﯽ و بﺎفت ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن سﺎبقه تﺎﺜیخﯽ ﺚﺒﺜﺚ ﺚﺜ ﺜنگﺮزﻎ سنتﯽ گﺎ ﯽ ﺒلیﺎﺧ تﺎبیﺪه نشﺪه،
گﺎه نخ ﺎﻎ تﺎبیﺪه شﺪه پنبهﺒﻎ ،پشمﯽ و ﺒبﺮیشمﯽ ﺜﺒ ﺜنگآمیﺰﻎ مﯽکننﺪ و گﺎ ﯽ پﺎﺜچه ﺎﻎ بﺎفته شﺪه
ﺜنگﺮزﻎ مﯽ شﻮنﺪ .ﺒز نخ ﺎﻎ ﺜنگ آمیﺰﻎ شﺪه بﺮﺒﻎ بﺎفت ﺒنﻮﺒﺤ قﺎلﯽ ،گلیم و پﺎﺜچه ﺎﻎ سنتﯽ ﺒستفﺎﺚه
مﯽ کننﺪ و ﺒز پﺎﺜچه ﺎﻎ ﺜنگ شﺪه نیﺰ بﺮﺒﻎ چﺎﻈ سنتﯽ و یﺎ ﺚوخت ﺒنﻮﺒﺤ پﻮشﺎﻌ بﻬﺮه مﯽ گیﺮنﺪ
)تصﻮیﺮ ٥٠وﺺ .(٥ﺜوﺟ ﺎﻎ چﺎﻈ نیﺰ ﺚﺜ صنعت نسﺎجﯽ ﺚﺜ ﺒﺚوﺒﺜ تﺎﺜیخﯽ پیشینه کﻬن ﺚﺒﺜنﺪ .ﺒمﺎ
آنچه ﺒمﺮوزه به یﺎﺚگﺎﺜ مﺎنﺪه ﺜوشﯽ ﺒست که ﺮ نقشﯽ به وسیله قﺎلب ،قلم مﻮ ،مﻮم و ﺜنگ ﺎﻎ مختلف
ﺜوﻎ ﺒنﻮﺒﺤ پﺎﺜچه قﺎبل ﺒنتقﺎل ﺒست .ﺚﺜ چﺎﻈ سنتﯽ که به ﺚو ﺜوﺟ مستقیم و غیﺮمستقیم ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ
مﯽ تﻮﺒن مقﺪﺒﺜ زیﺎﺚﻎ ﺒز پﺎﺜچه ﺜﺒ ﺚﺜ مﺪت کﻮتﺎ ﯽ نقش ﺒنﺪﺒزﻎ و ﺜنگ گﺬﺒﺜﻎ کﺮﺚ .ﺚﺜ چﺎﻈ مستقیم
نقﻮﺟ به وسیله قﺎلب یﺎ شﺎبلﻮن و ﺜنگ ﺎ به شکل مستقیم ﺜوﻎ پﺎﺜچه منتقل مﯽ شﻮﺚ )مﺎننﺪ پﺎﺜچه
قلمکﺎﺜ( و چﺎﻈ غیﺮمستقیم نقش ﺒنﺪﺒزﻎ ﺚﺜ ﺚو مﺮحله ﺒنجﺎم مﯽ شﻮﺚ که به ﺚو شیﻮه چﺎﻈ بﺮﺚﺒشت و
مقﺎوم )بﺎتیک( ﺜﺒیج ﺒست.
ﭼﺎﻈ و رﻧ ﺮزی

ﯽ

رﻧ ﺮزی
ﺒ ﺎﺧ
ﺗﺼﻮ ﺮ٥٠ﺦﺦ ز ﺮ

ﻧ ﺎ

ﻮ ﭼﺎﻈ رﻧ ﺮزی

ﭼﺎﻈ
ﺎرﭼ ﺎ

ﺴ

ﻏﺮﺴ

ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٥١ﺦﺦ ﻧ ﺎی ﺸ ﯽ رﻧ ﺮزی ﺪه

چﺎﻈ قلمکﺎﺜ نﻮعﯽ چﺎﻈ و ﺜنگ گﺬﺒﺜﻎ مستقیم ﺒست که طﺮﺘ و
نقش بﺎ قﺎلب چﻮبﯽ آغشته به ﺜنگ ﺜوﻎ پﺎﺜچه ﺎﻎ کتﺎنﯽ و پنبه ﺒﻎ مﺮغﻮب،
ﺒبﺮیشمﯽ یﺎ کﺮبﺎﺞ منتقل مﯽشﻮﺚ و چﺎﻈ کاقه ﺒﻎ یﺎ بﺎتیک نﻮعﯽ چﺎﻈ
مقﺎوم ﺚﺜ کشﻮﺜ ﺎﻎ جنﻮب شﺮﺨ آسیﺎست که ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن م متﺪﺒول شﺪه ﺒست
) تصﻮیﺮﺻ ،٥ﺼ.(٥٤ ،٥

ﺗﺼﻮ ﺮﺻ٥ﺦﺦ ﭼﺎﻈ ﺎﺗ

)ﮐﻼ ﺒی(

ﺗﺼﻮ ﺮﺼ٥ﺦﺦ ﭼﺎﻈ ﻠ ﺎر ﺮ ﺎرﭼ

ﺒی

ﺗﺼﻮ ﺮ ٥٤ﺦﺦ ﻧ ﻮﻧ ﺒی ﺒز ﺎ

ﺎل

ﭼﻮ ﯽ ﺮﺒی ﭼﺎﻈ ﻠ ﺎر

آ ﺎﺜ ﺜوﺚوزﻎ سن ﯽ
ﺒین مجمﻮعه نﺮ شﺎمل ﺒنﻮﺒﺤ ﺜوﺚوزﻎ ﺎیﯽ مثل سﻮزن ﺚوزﻎ بلﻮچ ،پته ﺚوزﻎ ،گابتﻮن ﺚوزﻎ،
پﻮلک ﺚوزﻎ ،و  ...ﺒست .که مجمﻮعه گستﺮﺚه ﺒﻎ ﺒز آنﻬﺎ ﺜﺒ ﺚﺜ منﺎطق مختلف ﺒیﺮﺒن به خﻮﺚ
ﺒختصﺎﺠ ﺚﺒﺚه و ﺒز تنﻮﺤ چشمگیﺮﻎ نیﺰ بﺮخﻮﺜ ﺚﺒﺜنﺪ )تصﻮیﺮ  ٥٥و ﺿ .(٥ﺚﺜ بﺮخﯽ ﺒز ﺜوﺚوزﻎ ﺎ بﺎ
نخ ﺎﻎ ﺜنگﺎﺜنگ ﺒبﺮیشمﯽ ،پنبهﺒﻎ و یﺎ پشمﯽ بﺎ ﺚوخت ﺎﻎ مختلف ،نقش ﺎﻎ زیبﺎیﯽ ﺜﺒ بﺮ پﺎﺜچه ﺎ
به وجﻮﺚ مﯽآوﺜنﺪ .نقش ﺎ و طﺮﺘ ﺎ ﺚﺜ بﺮخﯽ ﺚیگﺮ ﺒز ﺜوﺚوزﻎ ﺎﻎ سنتﯽ بﺎ آﺜﺒیه ﺎیﯽ مﺎننﺪ پﻮلک،

ﺗﺼﻮ ﺮ٥٥ﺦﺦ

دوزی ﺦﺦ رودوزی

ﺗﺼﻮ ﺮ٥٦ﺦﺦ

ﯽ ﮐﺮ ﺎن
ﺻ١٠

دوزی و ﭼﺸ دوزی ﺦﺦ رودوزی

ﯽ

ﺚکمه ،منجﻮﺨ ،آینه ،سکه و … ﺚوخته مﯽشﻮنﺪ )تصﻮیﺮ ﻀ.(٥
صنﺎیع ﺚستﯽ ﺒیﺮﺒن ﺚﺒﺜﺒﻎ تنﻮﺤ بسیﺎﺜﻎ ﺒست که ﺒنﻮﺒﺤ مختلف آنﻬﺎ ﺜﺒ ﺚﺜ تﻮلیﺪﺒت شﻬﺮﻎ،
ﺜوستﺎیﯽ ،عشﺎیﺮﻎ و سنتﯽ مﯽ بینیم که ﺮ کﺪﺒم به فﺮﺒخﻮﺜ نﻮﺤ کﺎﺜبﺮﺚ و نیﺎز منطقه خﺎﺠ حﺎلتﯽ بﻮمﯽ
نیﺰ به خﻮﺚ گﺮفته ﺒست .بﺮخﯽ ﺒز آنﻬﺎ نیﺰ ﺚﺜ زیﺮ مجمﻮعه طبقه بنﺪﻎ ﺎﻎ ﺛکﺮ شﺪه به عنﻮﺒن تلفیقﯽ
قﺮﺒﺜ ﺚﺒﺜنﺪ که شﺎمل صحﺎفﯽ و جلﺪسﺎزﻎ ،کﺎغﺬسﺎزﻎ ،سﺎزسﺎزﻎ ،مینﺎکﺎﺜﻎ ،قلمﺪﺒن سﺎزﻎ و غیﺮه
نیﺰ مﯽ شﻮﺚ.
ﺚﺜ ﺒﺚﺒمه به ﺚو ﺚسته ﺒز آثﺎﺜ ﺒﺜزشمنﺪ صنﺎیع ﺚستﯽ که ﺚﺜ مﻮﺒﺚ ﺒولیه و ﺜوﺟ سﺎخت تلفیقﯽ
ستنﺪ ﺒشﺎﺜه مﯽشﻮﺚ.
لﺪسﺎزﻎ
ﺒﺜزﺟ کﺎﺜ خطﺎﺢ و تﺬ یب کﺎﺜ ﺚﺜ کتﺎبت بﺎ عمل صحﺎفﯽ و جلﺪسﺎزﻎ تکمیل مﯽشﻮﺚ .ﺒبﺪﺒﺤ
لبه بﺮگﺮﺚﺒن )زبﺎنه( پشت جلﺪ جﻬت حفﺎظت کتﺎب ﺒز گﺮﺚ و خﺎﻌ یکﯽ ﺒز بﺰﺜگتﺮین خﺪمﺎت صحﺎفﺎن
مسلمﺎن ﺒست .ﺚﺜ جلﺪسﺎزﻎ ﺒسامﯽ تﺰیین منحصﺮ به جلﺪ خﺎﺜجﯽ کتﺎب نیست بلکه آستﺮ )بخش
ﺚﺒخلﯽ جلﺪ( نیﺰ ﺒغلب تﺰیین و نقﺎشﯽ مﯽشﻮﺚ.
ﺒنﻮﺒﺤ جلﺪ ﺜﺒ ﺒغلب ﺒز چﺮم مﯽسﺎختنﺪ .ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ چﺮم ﺎﻎ بهکﺎﺜ ﺜفته ﺚﺜ نﺮ تجلیﺪ مﯽتﻮﺒن به تیمﺎﺗ
)چﺮم بﺰ( ،میشن )چﺮم گﻮسفنﺪﻎ( ،شبﺮو )چﺮم گﻮسﺎله( و سﺎغﺮﻎﺺ )چﺮم گﺮﺚه کﺮه ﺒاغ( ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ.
ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ جلﺪ ﺎﻎ چﺮمﯽ ،جلﺪ ﺎﻎ »سﻮخت« و »ضﺮبﯽ« کﺎﺜبﺮﺚ بیشتﺮﻎ ﺚﺒشتهﺒنﺪ .ﺚﺜ ﺮ ﺚو
نﻮﺤ جلﺪ ،چﺮم ﺜﺒ میﺎن ﺚو قﺎلب فلﺰﻎ منقﻮﺟ تحت فشﺎﺜ قﺮﺒﺜ مﯽﺚ نﺪ )ولﯽ ﺚﺜ نﻮﺤ سﻮخت قﺎلب ﺎ
حﺮﺒﺜت ﺚیﺪه و ﺚﺒغ شﺪهﺒنﺪ( ،سپس نقش ﺜﺒ بﺎ طاکﺎﺜﻎ مﯽپﻮشﺎننﺪ .گﺎه نقﻮﺟ کﻮچک ﺜﺒ ﺒز چﺮم ﺎﻎ
ﺜنگﺎﺜنگ بﺮیﺪه و ﺜوﻎ متنﯽ ﺚیگﺮ قﺮﺒﺜ مﯽﺚ نﺪ و )ﺒغلب نقش لچک تﺮنج ﺚﺒﺜﺚ( ﺒین شیﻮه »معﺮﺨ چﺮم«
نﺎمیﺪه مﯽ شﻮﺚ» .جلﺪ ﺎﻎ ﺜوغنﯽ« )اکﯽ( متفﺎوت ﺒست .ﺚﺜ ﺒین شیﻮه پس ﺒز نقﺎشﯽ ﺜنگ ﺜوغن
ﺜوﻎ مقﻮﺒ ،آن ﺜﺒ بﺎ ﺜوغن کمﺎن )نﻮعﯽ وﺜنﯽ( مﯽپﻮشﺎننﺪ )تصﻮیﺮ  ٥٨و ﻂ ٥و ٠ﺿ و ﺺﺿ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ ٥٨ﺦﺦ ﻠﺪ ﺮﺨ ﻮ

ﺦﺦ روی ﻠﺪ ﺸ

ﻠﺪ و ز ﺎﻧ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٥٧ﺦﺦ آرﺒ دوزی ﺎ دﮐ و ﺮ ﻬﺮه

آ ﯽرﻧ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٥٩ﺦﺦ ﻠﺪ ﮐﯽ و روﻏ ﯽ ﺎ ﺮﺘ ﮔ و ﺮغ

ﺺﺦﺦ جلﺪ سﺎغﺮﻎ معمﻮ ًا بﺮﺒﻎ کتﺎب ﺎﻎ ﺚینﯽ ﺒستفﺎﺚه نمﯽشﻮﺚ .کﺎﺜبﺮﺚ ﺒین جلﺪ بیشتﺮ بﺮﺒﻎ ﺚیﻮﺒن ﺒشعﺎﺜ و کتﺎب ﺎﻎ متفﺮقه ﺒست.
ﺼ١٠

ﺗﺼﻮ ﺮ ٦٠ﺦﺦ ﺎ

ﯽ ﻠﺪ ﺎی ﺿﺮ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ ٦١ﺦﺦ د ﻮﺒن ﺎ

ﺦﺦ ﮐ ﺎ

ﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺎﻧ ﺎ ﺦﺦ ﺎ

آ ﺎر ﻬﺮه ﺦﺦ دﺒرﺒی ﺸﺎﻧﯽ ﺬ
ﮔﻠﺴ ﺎن ﺦﺦ ﺗﻬﺮﺒن

کﺎ ﺬسﺎزﻎ
پیش ﺒز ﺒبﺪﺒﺤ کﺎغﺬ معمﻮا ً ﺒز پﺎپیﺮوﺞ مصﺮﻎ و پﻮست ﺚبﺎغﯽ شﺪه بﺮﺒﻎ نگﺎﺜﺟ ﺒسنﺎﺚ و تﺪوین
کتﺎب ﺎ ﺒستفﺎﺚه مﯽشﺪ .عﺪهﺒﻎ ﺒز محققین وﺒﻊه کﺎغﺬ ﺜﺒ بﺮگﺮفته ﺒز وﺒﻊه سﺎنسکﺮیت»کﺎﺛﻎ« ،ﺚﺒنستهﺒنﺪ.
ﺜتبه ﺚﺜبﺎﺜ ﺒمپﺮﺒطﻮﺜﻎ چین تکمیل یﺎ ﺒبﺪﺒﺤ شﺪ.
ﺚﺜ سﺎل ٠٥ﺺ قبل ﺒز میاﺚ ،کﺎغﺬ تﻮسط یک مقﺎم عﺎلﯽ ﻇ
مﻮﺒﺚ ﺒولیه آن ﺒز ﺒلیﺎﺧ ﺚﺜخت تﻮت ،جﻮﺒنه خیﺰﺜﺒن ،ﺜشته ﺎﻎ پﺎﺜچه ﺒبﺮیشم یﺎ پنبه و کتﺎب بﻮﺚ.
ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن ﺒز ﺚوﺜه سﺎسﺎنﯽ کﺎغﺬ وﺒﺜﺚﺒتﯽ چین ﺚﺜ ﺚﺜبﺎﺜ ﺒستفﺎﺚه مﯽشﺪ ولﯽ بعﺪ ﺒز ﺒسام ﺚﺜ ﺒوﺒیل
قﺮن ﺚوم جﺮﻎ فن کﺎغﺬسﺎزﻎ ﺚﺜ نﺎحیه خﺮﺒسﺎن وﺒﺜﺚ جﻬﺎن ﺒسام مﯽشﻮﺚ و بﺎ مﻬﺎﺜت نﺮمنﺪﺒن و
صنعتگﺮﺒن ﺒیﺮﺒنﯽ ﺚﺜ تمﺎمﯽ گستﺮه جﻬﺎن ﺒسام تﻮسعه یﺎفت .نخستین کﺎﺜخﺎنه ﺎﻎ کﺎغﺬسﺎزﻎ ﺚنیﺎﻎ
ﺒسام ﺚﺜ سمﺮقنﺪ ،خﺮﺒسﺎن و سپس بغﺪﺒﺚ آغﺎز به کﺎﺜ کﺮﺚ و تﺎ قﺮن چﻬﺎﺜم جﺮﻎ ﺚﺜ تمﺎم شﻬﺮ ﺎﻎ
معتبﺮ ﺒیﺮﺒن و حﺪوﺚ قﺮن پنجم جﺮﻎ ﺚﺜ ﺒسپﺎنیﺎ کﺎغﺬ تﻮلیﺪ شﺪ .ولﯽ خﺮﺒسﺎن و سمﺮقنﺪ مچنﺎن
به عنﻮﺒن مﻬمتﺮین مﺮکﺰ تﻮلیﺪ کﺎغﺬ ﺒعتبﺎﺜ خﻮﺚ ﺜﺒ حفظ کﺮﺚنﺪ .ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺚﺜ کﺎغﺬسﺎزﻎ خاقیت ﺎﻎ
بسیﺎﺜﻎ ﺚﺒشتنﺪ بهطﻮﺜﻎ که ﺒز چﺎﻎ ،پﻮست پیﺎز ،جﻮ ﺮ گﺮﺚو ،زعفﺮﺒن و … بﺮﺒﻎ ﺜنگآمیﺰﻎ کﺎغﺬ
ﺒستفﺎﺚه مﯽکﺮﺚنﺪ .کﺎغﺬ ﺒبﺮﻎ م گﻮنهﺒﻎ ﺒز کﺎغﺬ نﺮﻎ و ﺒز ﺒبﺪﺒعﺎت ﺒیﺮﺒنیﺎن بﻮﺚ که بیشتﺮ بﺮﺒﻎ آستﺮ
جلﺪ کتﺎب یﺎ قطعﺎت خﻮشنﻮیسﯽ ﺒز آن ﺒستفﺎﺚه مﯽکﺮﺚنﺪ .گﺎ ﯽ بﺮﺒﻎ سﻬﻮلت کتﺎبت و ﺜوﺒنﯽ قلم کﺎغﺬ
ﺜﺒ آ ﺎﺜﺺ و مﻬﺮهﺻ مﯽ زﺚنﺪ )تصﻮیﺮ ﺺﺿ(.
ﺒز کﺎغﺬ ﺎﻎ مشﻬﻮﺜ مﯽتﻮﺒن به کﺎغﺬ خﺮﺒسﺎنﯽ ،سمﺮقنﺪﻎ ،ﺒصفﻬﺎنﯽ و ﺒبﺮیشمﯽ ﺒشﺎﺜه کﺮﺚ
)تصﻮیﺮ ﺻﺿ(.

ﺴ ﻧﺴ ﻠ

ﮐﺎﻏﺬ ﺒ ﻬﺎﻧﯽ

ﺦﺦ ﮐ ﺎ ﺎﻧ ﮐﺎخ
ﺗﺼﻮ ﺮ ﺻ٦ﺦﺦ

ﻧﺴ ﻠ  ،ﮐ ﺎ

ﺪﻧﺎ

ﺎ ﺗﺬ

و

ﺮ ﮐﺎﻏﺬ آ ﺎر ﻬﺮه ﺪه

ﺺﺦﺦ آ ﺎﺜ ﺚﺜ ﺒنﻮﺒﺤ سﺮﺚ و گﺮم ﺒستفﺎﺚه مﯽشﺪ .آ ﺎﺜ گﺮم مﺎننﺪ لعﺎب نشﺎسته ،سﺮیش و کتیﺮﺒ و … آ ﺎﺜ سﺮﺚ مﺎننﺪ شیﺮه ﺒنگﻮﺜ ،ﺒسپﺮزه،

لعﺎب گل ختمﯽ و …

ﺻﺦﺦ مﻬﺮهکشﯽ :کﺎغﺬ ﺜﺒ بﺎ سنگ صیقلﯽ یﺎ بلﻮﺜﻎ مﻬﺮه مﯽزﺚنﺪ تﺎ پﺮز ﺎﻎ کﺎغﺬ کﺎم ًا یک ﺚست و صیقلﯽ شﻮﺚ.
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ﭘﺮسش
ﺺﺦﺦ صنﺎیع ﺚستﯽ ﺒز نظﺮ مﻮﺒﺚ ﺒولیه طبقه بنﺪﻎ ﺒستﺋ
ﺻﺦﺦ ﺒنﻮﺒﺤ آثﺎﺜ طﺮﺒحﯽ و نقﺎشﯽ سنتﯽ ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
ﺼﺦﺦ ﺚﺜ چه کتﺎب ﺎیﯽ بیشتﺮ به نگﺎﺜگﺮﻎ پﺮﺚﺒخته شﺪه ﺒستﺋ
٤ﺦﺦ تﺬ یب ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٥ﺦﺦ تفﺎوت تﺬ یب و تشعیﺮ ﺚﺜ چیستﺋ
ﺿﺦﺦ خیﺎلﯽ سﺎزﻎ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
ﻀﺦﺦ چگﻮنگﯽ پیﺪﺒیش سفﺎلگﺮﻎ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒیﺮﺒن تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٨ﺦﺦ قﺪیمﯽ تﺮین قﺎلﯽ ﺒیﺮﺒنﯽ ﺜﺒ معﺮفﯽ کنیﺪ و شﺮﺘ ﺚ یﺪ.
ﻂﺦﺦ ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ طﺮﺘ ﺎﻎ قﺎلﯽ چنﺪ نمﻮنه ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ.
٠ﺺﺦﺦ ظﻬﻮﺜ ﺒسام چه تﺄثیﺮﻎ بﺮ فلﺰکﺎﺜﻎ ﺒیﺮﺒن گﺬﺒشتﺋ
ﺺﺺﺦﺦ تﺎﺜیخچه پیﺪﺒیش شیشه ﺜﺒ بنﻮیسیﺪ.
ﺻﺺﺦﺦ ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ آثﺎﺜ چﻮبﯽ چنﺪ نمﻮنه نﺎم ببﺮیﺪ.
ﺼﺺﺦﺦ ﺚو ﺜوﺟ چﺎﻈ ﺚستﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٤ﺺﺦﺦ ﺒز ﺒنﻮﺒﺤ جلﺪ ﺎ چنﺪ نمﻮنه ﺜﺒ نﺎم ببﺮیﺪ و یکﯽ ﺜﺒ تﻮضیح ﺚ یﺪ.
٥ﺺﺦﺦ ﺒز خاقیت ﺎﻎ ﺒیﺮﺒنیﺎن ﺚﺜ حﺮفه کﺎغﺬسﺎزﻎ یک نمﻮنه ﺜﺒ بنﻮیسیﺪ.
ست و ﻮ کنیﺪ
ﺦﺦ صنﺎیع ﺚستﯽ شﻬﺮ یﺎ ﺒستﺎن خﻮﺚتﺎن ﺜﺒ شنﺎسﺎیﯽ کنیﺪ .نمﻮنه یﺎ تصﺎویﺮ آن
ﺚﺜبﺎﺜه آن مختصﺮﻎ
ﺜﺒ جست و جﻮ کنیﺪ و آنﻬﺎ ﺜﺒ ﺚﺜ کاﺞ به نمﺎیش گﺬﺒشته و
ﻇ
تﻮضیح ﺚ ﺪ.
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ﭘﻮ ﺎک و ز ﻮرآ ت

ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﺯﻳﻮﺭﺁﻻﺕ
ﺪﺧ ﺎی ر ﺎری :ﭘ ﺒز ﭘﺎ ﺎن ﺒ ﺼ ﺒز ﺮﺒ ﺮ ﺒ ﺎﺜ ﯽﺜوﺚ:
ﺮی ﭘﻮ ﺎﻌ ﺜﺒ ﺪﺒ ﺪ.
ﺺﺦﺦ ﻮﺒ ﺆ ﺮ ﺚﺜ
ﺻﺦﺦ ﭘ ﻇ ﭘﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒ ﺮﺒن ﺎن ﮐ ﺪ.
ﺼﺦﺦ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮﺒن ﺎ ﺎن ﺜﺒ ﺚﺜ ﻃﻮل ﺎﺜ ﻮﺿ ﺚ ﺪ.
ﺚوﺜه ﺒ ﻼ ﯽ ﺮﺘ ﺚ ﺪ.
٤ﺦﺦ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ ﻇ
٥ﺦﺦ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﻮﺒم ﺒ ﺮوزی ﺮﺚم ﺒ ﺮﺒن ﺜﺒ ﺎن ﮐ ﺪ.
ﺿﺦﺦ ز ﻮﺜآ ت ﺮﺚم ﺒ ﺮﺒن ﺜﺒ ﺚﺜ ﻃﻮل ﺎﺜ و ﺚﺜ ﺒ ﻮﺒم ﺒ ﺮوزی ﺛﮐﺮ ﮐ ﺪ.
ﻀﺦﺦ ﺄ ﺮﺒت ﺮ ﯽ ﺚﺜ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺜﺒ ﺪﺒ ﺪ.
ﭘﻮ ﺎک و ز ﻮرآ ت
ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒز ﺎز ﺎی ﺒو و ﺒ ﺎ ﯽ ﺮ ﻮب ﯽ ﻮﺚ و ﯽ ﺒز ﺎﺜز ﺮ ﻮ ﺎی ﺮ
ﻮﺚ آ ﺎ ﺎ ﺎ ﺿ ﺮﺜ ﯽ
ﺚ ﺒ ﮐ ﺎ ﺪ ﺎ ﺬ ﻇ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺮز
ﺚﺜ ﺎ ﺒ .
و ز ﺎ ﯽ ﺎ ﯽ ،ﺒ ﺎﺚﺒت و ﻃ ﺎت ﺒ ﺎ ﯽ و ﺒ ﺎ ﭘ ﺎن ﻮﺚ
ﺮ ﻮل ﺮ ﯽ ﺎ
آ ﺎ ﻮ .
ﺎﺜ ﺪ ﺒز:
ﻮﺒ ﺆ ﺮ ﺮ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺚﺜ ﻮﺒ
ﯽ و آب و ﻮﺒ
ﺮﺒ ﺎ ﯽ،
ﺺﺦﺦ ﺮﺒ
ﺻﺦﺦ ﻮه ز ﺪ ﯽ و ﻮﺤ ﺒ ﺎن و ﺒوﺿﺎﺤ ﺚﺒ ﯽ ﺒ ﺎﺤ
ﺼﺦﺦ ﺒ ﺎﺚﺒت ﺬ ﯽ ،آﺚﺒب و ﺜ ﻮم ﺒ ﺎ ﯽ
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آن
ﺎی ﺚ ﺮ

٤ﺦﺦ ﺎم ﻃ ﺎ ﯽ ﺣﺎﮐ ﺮ ﺎ  ،ﺎﻏ و وﻇﺎ وﺒ
ﺎ ﺮز
٥ﺦﺦ ﺜوﺒ ﺮ ﯽ ،ﺒ ﺼﺎﺚی و ﺎ ﯽ ﺎ
ﺿﺦﺦ ﺮﺒ ﺒ ﺼﺎﺚی و ﭘ ﺮ ﺎی ﻮ ﻮﻊی
ﺚﺒ و ﺚﺜ ﺮﺤ ﺪﺞ ﺒ ﻼم ﺰ ﺮ آن ﺄﮐ ﺪ ﺎﺜ
ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺒز ﺚوﺜﺒن ﺎ ﺎن ﺒ
ﺪه ﺒ  .ﭘﻮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺒز ﺒ ﺪﺒی ﺎﺜ ﺎ ﺎ ﯽ ﺎﮐ ﻮن ﺚ ﻮﺟ ﻮ ت ﺪی ﺪه و ﻬﻮم آن
ﺒز ﺮﺜ ﯽ ﭘﻮ ﺎﻌ ﭘﺎﺜ ﺎ ﯽ
ﺪه ﺒ  .زم ﺒ
ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺣ
ﺒز ز ﺎن ﺎ ﺎن ﺚﺜ ﺮ
ﺮﺚﺒز  .ز ﺮﺒ ﻼ ﺚﺜ ﭘﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺮ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺰ ﺆ ﺮ ﺒ .
ﭘﺎرﭼ ﺎ ﯽ
ﺒز ﻼﺚ ﺚﺜ ﻼت ﺒ ﺮﺒن ﺪﺒﺚی ﺚوﻌ
ﺪه ﯽ و ﯽ ﺒز ﺰﺒﺜه
ﺚﺜ ﺒ ﺰﺒﺜ ﺎ ﺎ ﻇ
ﭘﺎﺜ ﺎ ﺚﺜ ﻮﺟ و ﺪ ﺎ ﺚﺜ ﻬﺮ
ﺎ ﯽ ﺒز
ﮐ
ﺜ ﯽ ﺚ ﺪه ﯽ ﻮﺚ و
ﻮ  ،ﺎﺜ  ،ﺣ ﻮ و  ...ﺎ ﺮ ﺒ ﺒ ﮐ ﻼت ﺒ ﺮﺒن ﯽ زوﺚ ﺮ ﺒز ﺎﺢ ﺚ ﺮ ﺚ ﺎ
ﺎ ﯽ ﭘﺮﺚﺒ ﺒ .
ﮐﺎ ﺎن و ﻇﺮوﺧ ﯽ ﻮ ﯽ ﺒز
ﺎ ﻮی ﺒ ﻮﺒ ﯽ ﺒز
ﺎ ﺎ ﺒ ﺎﯽ ﺎ ﺪﺚ
) ﺼﻮ ﺮ ﺺ ( .ﺚﺜ ﺿ ﻮﺟ
ﺮ و ﺎم زﺜ ﺣ ﻮ ﺎ ﺪ ﺚﺒ ﺎی ﯽ ﭘﺎﺜ ﺒی
زن ﺒ ﺮﺒ ﯽ ) ﺼﻮ ﺮ ﺻ( ،ﺜ ﺪ ﯽ و ﺎ ﺪ ﯽ ﺚﺜ ﻼت
ﺮ
ﺜوی ﻬﺮ ﺎی ﻮﺟ و
ﺒ ﺮﺒن ﺜﺒ ﺎن ﯽ ﺚ ﺪ .ﺚﺜ ﻃﻮل ﮐﺎوﺟ ﺎی ﺎ ﺎن ﺎ ﯽ ﺚﺜ ﻬﺮ ﻮ  ،ﻮزن ﺰ ﺚ آ ﺪه
ﺒ .
ﮐ ﺎت ﺎ ﺎن ﺎ ﯽ ﺒز ﻮﺛ ﭘﺎﺜ ﺎی ﺎ ﺒ ﺮﺒن ﺚﺜ ﻮ ﺎن ﺎ ﺎن ،ﺜوم ﻏﺮ ﯽ و ﺎ ﺎی
ﺎ ﭘﺎﺜ ﺒز ﺒ ﺮﺒن آﻏﺎز ﺪه و ﺚﺜ
ﺒ ﺎﺚی ﯽ ﻮﺒن
ﺮ
ﺮ ﯽ ﺣ ﺎ ﯽ ﮐ ﺪ .ﺎ
ﻃﻮل ﺎﺜ ﺎ ﺚوﺜه ﻮی ﺒز ﻬ ﺮ ﺮآوﺜﺚه ﺎی ﺎﺚﺜﺒ ﯽ ﺒ ﺮﺒن ﻮﺚه ﺒ  .ﺒ ﻮﺒﺤ ﭘﺎﺜ ﺎی
ﺮﻏﻮ و ﻇﺮﺒ
ﺎﯽ ﺒ ﮐ
ﺚوﺜه ﺎﺚ ﺎ ﺚﺒﺜﺒی
ﮐ ﺎن ،ﭘ و ﺒ ﺮ ﺎ ﯽ ﺎ ﺪه ﺒز ﻇ
زﺚن ﺮ ﭘﺎﺜ و ﺪوزی ﺰ ﺮ ﻮم ﻮﺚ.
ﺚﺜ ﮐ ﻮﺜ ﺎی ﺚ ﺮ ﺮ ﺪﺒﺜﺒن ﺎﺜی ﺚﺒ ﺒ .
ﺪه و ﺮ آ ﺮ ﺎی ﺎب ﺚﺒﺜ
ﺮ ﺎزﺒن ﺎو ﺪﺒن
ﺚﺒﺜ ﭘﺎﺜﺞ ﺎ ﮐ ﺮ
ﭘﺎﺜ ﺎی ﺜ ﺎﺜ
ﺎ ﺪه ﺒ ) ﺼﻮ ﺮ ﺼ( ،ﻮ ﺚ ﺮی ﺒز ﻼ ﺒ ﺮﺒ ﺎن ﺒ  .ﺚﺜ ﻮﺟ
ﮐﺎخ آﭘﺎﺚﺒ ﺎی ﻮﺟ ﺎ
ﺎ ﻮت ﯽ ﺒ ﺪﺜ )ﮐ ﺚﺜ ﻮزه ﺒ ﺎ ﻮل ﻬﺪﺒﺜی ﯽ ﻮﺚ( ﺒ ﺮﺒ ﺎن ﻮﺒﺜ ﺎ ﯽ ﺎ ﭘﺎﺜ ﺎی
ﺎ ﻬ ﯽ ﺪ ،ﻮز ﺚﺜ
ز ﺎ ﭘﻮ ﺪه ﺒ ﺪ ﮐ ﻃﺮﺘ ﺚﺒﺜ ﺪ .ﺮ ﯽ ﭘﺎﺜ ﺎی ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﮐ و ﮋه ﺒ
ﺎی ﮐ ﺎ ﺎی ﺒﺜوﭘﺎ ﻬﺪﺒﺜی ﯽ ﻮﺚ.
ﺎن
آﻏﺎز ﺪ ﺒ ﺎ ﭘﺎﺜ ﺎی ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎ ﺎ ﯽ
ﺎ آ ﺎ ﺒ ﺮ ﺒز
ﺮغ و ﺎ ﺮ ﺮﺒز ﺪوﺚ
ﺎﺚﺜ ﯽ ﮐﺮﺚ ﺪ.
و ﻇﺮﺒ ﯽ ﺜ ﺪه ﻮﺚ ﮐ ﺣ ﯽ
ﮐ
ﺚﺒ ﺮه ﺚﺜ ﺚوﺜه ﭘﺎﺜ ﯽ و
ﺪه ﺚﺜ ﺚوﺒ ﺮ ﺚوﺜ ﺮوﺒﺜ ﺪ ﺜ ﺚﺜ ﺒ ﺎﺚﺒت ﺬ ﯽ ﺎ ﺎ ﺎن ﺚﺒﺜﺚ.
ﺎ ﺎ ﯽ ﺚﺒﺜﺒی ﺜ ﺰ و ﺮو ﺪی ﻮﺚه ﺒ  .ﺮﻏﻮ ﺎ ﺎی ﺒ ﺮ ﯽ ،زﺜ  ،ﮐ ﺎ ﯽ ،ﭘ ﯽ،

ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺦﺦ ﺮوﺧ

ﺦ ﺰﺒره

ﯽ ﺮ

ﺗﺎ ﻮم ﺨ.م

ﮐﺮ ﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺻﺦﺦ زن ﺒ ﺮﺒ ﯽ در ﺎل ر ﺴ ﺪﮔﯽ ﺦﺦ ﻧ
ﺮ ﺴ ﺦﺦ ﻮﺟ

ﺗﺼﻮ ﺮﺼﺦﺦ آ ﺮ ﺎی رﻧ ﯽ ﺎب دﺒر ﺎ ﻧ
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ﺮ ﺴ ﮐ ﺎن دﺒرﺒن

ﺎه ﺎو ﺪﺒن ﺦ ﮐﺸ ﺒز آ ﺎدﺒﻧﺎی ﻮﺟ ﺦ ﻮزه ﺮ

آ ﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺦﺦ ﺎرﭼ زر ﺎ
ﺮوﺒر ﺪی

ﺎ ﺎﻧﯽ ﺦ ﻧ

در ﺎن دﺒ ﺮه ﺎی دور

ﺒ ) ﺼﻮ ﺮ .(٤
ﭘ ﺒی ﺎ ﺮ ﻮ ﺎﺠ ﭘﺎﺚ ﺎ ﺎن ﺒ
و ﺎ و ﺣ ﯽ ﻃﺮﺘ ،ﺎ ﭘﺎﺜ ﺎی
ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎی ﺪ ﺒز ﺒ ﻼم ،ﺒ ﺪﺒ ﭘﺎﺜ ﺎ ﺚﺜ ﻮﺤ
ﺚﺜ ﺣﺎ ﭘﺎﺜ ﺒ ﺎﺚه ﮐﺮﺚه ﺒ ﺪ ) ﺼﻮ ﺮ.(٥
ﻮ
ﺎ ﺎ ﯽ ﺒ  ،ﺎ ﺒ ﺎوت ﮐ ﺎ ﯽ ﺒز
ﺎن ﻬﻮﺜ ﻮﺚ .ﺣ ﺮﮐﺎن
ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎی ﺒو ﺒ ﻼ ﯽ ﭘﺎﺜ ﺎی زﺜ ﺎ و ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒن
ﺎی
ﺎ ﺮﺒت ز ﺎﺚی ﮐﺮﺚ.
ﺎ ﯽ ﺄ ﺮ ﺮﺒوﺒن ﺚﺒ و
ﻮ ﯽ ﺒ ﺮﺒن ﺚﺜ
ﺒﻊﺚ ﺎ و ﺣ ﻮﺒ ﺎت ﺒ ﺎ ﺒی و ﺒ ﺮ ﺎی ﯽ وﺒﺜﺚ ﺮ ﭘﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺒ ﺮﺒن ﺪ.
ﭘﺎﺜ ﺎ ﯽ
ﺎی ﯽ ﺜ ﺎ ﺪ و ﺒ ﺪﺒ ﺎ ﯽ ﺚﺜ
ﺚﺜ ﺚوﺜه ﻮ ﭘﺎﺜ ﺎ ﯽ ﺒز ﻮﺛ
ﺪ ﯽﺺ و
و ﻮﺚ آ ﺪ .ﭘﺎﺜ
ﺒ ﺎ ﯽ و ﺚﺒ ﺎ ﯽ ﺒز ﻮ ﺎی آن ﺒ  .ﻮ ﺎ ﯽ ﺒز
ﺻﺎ
ﭘﺎﺜ ﺎی زﺜ ﺎ  ،ﺒ ﺮ ،
 ،ﺮ ﺼ و ﺚ ﺎ و ...ﮐ ﻮﺜ ﺎی ﺚ ﺮ ﺎﺚﺜ ﯽ ﺪ.
ﺎﺜی ﺎ ﻏﺮب ﺮ ﺎ ﯽ ﺒز ﺜو ﺒ ﺎﺚ و ﺒ ﺮوزه
ﺮﺟ ﺜوﺒ
ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﭘ ﺒز آن
ﻮه ﯽ و ﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ .ﺒز ﺒ ﺜو ﺪم ﺣ ﺎ ﺒز
ﻬﺎ ﺚﺜ ﺰﺚ و ﮐﺎ ﺎن ﺎﺜ ﺒ ﺪﮐﯽ ﭘﺎﺜ ﺎ ﯽ
ﺎ ﯽ ﯽ ،ﺒ ﺮ ﺜﺒ ﺮﺒ ﻮ ﯽ ﯽ ﮐ ﺎ ﺪ ) ﺼﻮ ﺮ ﺿ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺦﺦ ﺰد ﺦﺦ ﻮﺟ ﺴ

ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺦﺦ ﻧ ﻮﻧ ﺒی ﺒز ﺎرﭼ دورﺒن ﺎ ﺎﻧﯽ

ﺒ ﺎس

ﭘﻮ ﺎک در ﺎر دوره ﺎی ﺎ ﺎن
ﺪن
ﻮﺜ ﭘﻮ
ﺒ ﺮ ﺪﺧ ﺒز ﭘﻮ ﺪن ﺎﺞ ﺮﺒی ﻮ ﺮی ﺒز ﺮ ﺎ ،ﺎ آ ﺎب ﺎ
ﭘﺎﺜ و ﺰ آن ﺮﺧ ﭘ ﺎ ﯽ ﺒز ﺎوﺜ ﺎ ،آﺚﺒب و
ﺎ ،ﺒ ﺎب ﺜ و
ﺒ ﺒ ﺎ ﺚﺜ ﺮ ﯽ ﺮ
و ﺎ ﺎه ﻮ ﯽ آ ﻬﺎ .
ﺮی ﭘﻮ ﺎﻌ و ز ﻮﺜآ ت و آﺜﺒ آ ﻬﺎ ﺚﺜ
ﺪﺒ وﺒ ﯽ ﺎی ﻮ ﯽ و ﺎوﺜ ﺎ ﺚﺜ
ﺎم ﺚوﺜه ﺎی ﺎﺜ ﯽ و ﺚﺜ ﺎن ﺒ ﻮﺒم ﻮ ﺎ ﻮن ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﻮ ﯽ ﺎ ﻬ ﺪن ﺒ  .ﺮﺒت آن ﺜو ﺪ
ﺺﺦﺦ ﺒﺚﻏﺎم ﺪ ﻮﺤ ﺎ

ﺎ ﺪ

ﺻﺦﺦ ﺚﺒﺜﺒی ﺎﺜ و ﭘﻮﺚ و ﭘﺮز

ﺼﺦﺦ ﺎ ﮐﺮﻌ ﺰ ﺎ ﭘ
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ﺎی

ﺎ ﺪ ﺣﺮ ﺮ و
وﺣ ﯽﺒﺮ

ﺎ

ﯽ ﻮﺚ و

ﺪه آن
ﻇ

ﺒ

.

ﺪﺜ ﯽ ﺚﺒﺜ ﺪ و ﺒ ﻮب ﮐ ﯽ آن ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎ ﻮﺣ ﺎ ﺪه و ﻮ ﯽ ﺎ ﯽ ﻮﺚ .ﺎ ﻮ
ﺎﺜ ﯽ ﯽ ﭘﺮﺚﺒز .
ﺒ ﺎت ﺮﺜ ﯽ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺮﺚﺒن و ز ﺎن و ز ﻮﺜآ ت ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎی
ﻮ ﺎﻌ ﺮدﺒن
ﺮ ﻮﺟ
ﺗﺎﺗ ﮐﻼه

ﺎ

د ﺎر

ﺗ ﻮﺟ
ﺮ ﺪ ﮐﻼه ﻮد

ﺎ

ﺎی ﻮﺟ

ﻠﻮﺒر ردﺒ)ﮐ (

زره

ﮔ ﻮه ﮐﻮ

ﭼﺎروﺨ

ﺎﻏﺮی

ﻮ ﺎﻌ زﻧﺎن
ﺮ ﻮﺟ
ﺎ

ﭼﺎدر و ﻧ ﭼﺎدر رو ﺪه

ﺗ ﻮﺟ
ﺮ ﺪ رو ﺮی ﭼﺎر ﺪ ﮐﻼه

ﺎ دﺒ

ﺎی ﻮﺟ ) ﺎﻧ ﺪ ﺮدﺒن(
ﻠﻮﺒر

ﻠ

ﭘﻮ ﺎک ﺒ ﺮﺒن ﺎ ﺎن
ﭘﻮ ﺎﻌ ،ﺒ ﺎﺚ آ ﺎﺜ و ﻮﺒ ﺪ ﺎ ﯽ ﺎ ﺪه ﺒز ﺚوﺜه ﺎی ﺎ ﺎن ﯽ ﻮﺒ ﺪ ﻮﺜﺚ ﺎ ﺮﺒﺜ ﺮﺚ.
ﺒ ﻮﺒ ﺪ ﻮ ً ﭘﻮ ﺎﻌ ﺚﺜ ﺎﺜی و ﺎ ﯽ ﺪوﺚ ﯽ ﻮﺚ و ﺒز ﻃ ﺎت ﺮﺚ ﯽ آ ﺎﺜ ﮐ ﺮی ﺎی
ﺎ ﺪه ﺒ .
ز ﯽ ﺪهﺒی ﺒز ﺚوﺜه ﺒ ﻼ ﯽ ،ﺒی ﺜﺒ ﺎ ﭘ ﺮﺒ
ﺒز ﺎن آ ﺎﺜ ﺚوﺜه ﺎی ﺎ ﺎن ،ﺎم
و ﺮ ﺪی ﺜوی ﻮ ﺎ ﺎن ﯽﺚ ﺪ .ﭘ ﺮﺒ ﺮ ﺜوی و ﺎ ﺎ ﺮﺒ ﺎ ﯽ ﺰ ﺪه
ﺪ ﺎآ
ﺒ ) ﺼﻮ ﺮ ﻀ(.
ز ﺪ ﯽ ﺚﺜ ﺎﻃ ﮐﻮ ﺎ ﯽ ﭘﻮ ﺪن ﭘﻮ ﺎﻌ ﺎ ﺎ ﺮﺒ ﺎی
ﺒ ﻮﺒم ﺎﺚ
و
ﺎ ﻮﺚ .ﺮﺚﺒن ﺎی ﮐﻮ ﺎه ﻮ ﺎ آ
ﺜوی ﯽآوﺜ ﺪ ﮐ ﺮﺒی ﻮﺒﺜﮐﺎﺜی
و ﺜﮐﺎبﺚﺒﺜ ﺎ ﺰ ﺎت ﻼبﺚوزی ﭘﺎ ﯽﮐﺮﺚ ﺪ .ﮐ ﺮ ﺪ ﺮ ﯽ ﺮ ﮐ ﺮ
ﺎﺚه ﯽﭘﻮ ﺪ ﺪ و ﻮﺒﺜ
ﯽ ﺪ و ﮐﻼه ﺮﺚ ﺪی ﺎم » ﺎﺜ« ﺮ ﺮ ﯽ ﺬﺒ ﺪ ،ﮐ ﺎ ﺒ ﺮوز ﺰ ﺚﺜ ﺎن ﺮ ﯽ ﺒ ﻮﺒم ﺒ ﺎﺚه
ﺎی ﺎﺨ
ﺒی ﺜﺒ ﺎ ﺪ ﻮﺜﺒب ﭘﺎی ﯽﮐ ﺪ ﺪ و ﺚﺜ ز ﺎن
ﺮﯽ
ﯽ ﻮﺚ .ﮐ
ﺪی ﭘﺎ ﯽﮐﺮﺚ ﺪ ) .ﺼﺎو ﺮ  ٨و ﻂ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ ٨ﺦﺦ ﭼ

ﺎدی ﺦﺦ ﺎی ﻮﺟ دورﺒن ﺎد

ﺗﺼﻮ ﺮ٩ﺦﺦ ﮔ ﻮه ﺦﺦ ﺎی ﻮﺟ ﺸﺎ ﺮی

١١١

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺦﺦ ﺎم

دوره ﺒ ﻼ ﯽ ﮐﻬ

ﻠ زﻧﯽ ﺦ ﺶﺒﻧﺸﺎن ﺎرس ﺦ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٠ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺒز ﻮ ﺎﻌ ﺎ

ﺼ

ﺗﺼﻮ ﺮ١١ﺦﺦ ﺮﺒ ﯽ ﻮ ﺎﻌ زن
ﺮﺒ ﺎس ﺎ

ﮐ ﺮﺒ ﺎس ﺎ

ﺎ ﺸﯽ ﺗﺼﻮ ﺮﺻ١ﺦﺦ ﺗ ﺪ ﺲ

ﺎی ﺎ ﺎن ﺎ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٥ﺦﺦ آﻧﺎ ﺎ ﺸﯽ ﺒز

ﺎ

ﭘﻮ ﺎﻌ ﺎﺚ ﺎ و ﭘﺎﺜﺞ ﺎ ،ﺚﺜ ﺎﺜی ﺒز ﻮﺒﺜﺚ ﺎن ﺒ  .ﺒ ﺎ ﺮ ﯽ ﺒز ﺎﺣ ﺼ ﺎن ﭘ ﺮﺒ
ﺎز ﺎﺜی ﺚﺒ و
ﺪ و ﺎﺚ ﺜ ﺎﺜ ﺎ ﻮﺒﺜی ﺚﺜ ز ﺮ آنﺺ ﯽﭘﻮ ﺪ ﺪ ﮐ ﺎ آب و ﻮﺒی
ﭘ ﺮﺒ ز ﺎن ﭘﺎﺜﺞ ﺪ و آ ﺚﺒﺜ ﻮﺚ .ز ﺎن ﺎﺚﺜی ﺰ ﺮﺜوی ﺮﺚﺒ ﺪ ) ﺼﺎو ﺮ ٠ﺺ و ﺺﺺ(.
ﺎﺚ ﺎ ﻮﺚه و ﺚﺜ وﺒ ﭘ ﻇ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮوزی ﺒ  .آ ﻬﺎ ﺚﺜ
ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﻮﺒم ﭘﺎﺜ ﯽ ﺎ ﺣﺪی
ﺮﺒی ﺎ ﺒز ﭘﺎ ﺎ ،ﺚو ﺎﺨ ﺪ ﺎﺚ ﺮ ﯽ ﺎم »ﺜﺒ ﻮﺟ« ﺜوی ﻮﺒﺜ
ﺣ ﻮﺒﺜﮐﺎﺜی ﺎ
ﯽﭘﻮ ﺪ ﺪ ﮐ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎی ﺚ ﺮ ﺎ ﺪه ﯽ ﻮﺚ .ﭘﻮ ﺎﻌ ز ﺎن ﭘﺎﺜ ﯽ ﺎ ﭘ ﺮﺒ ﯽ ﺪ و آ
ﺚﺒﺜ و ﺎﺚﺜی ﺮﺒه ﺎ ﻮﺚ ﮐ ﺚﺜ ﺪ ﺎی ﯽ آن ﺚوﺜﺒن ﻮ ﯽ ﺚ ﺪه ﯽ ﻮﺚ ) .ﺼﺎو ﺮ
ﺸﯽ ﺻﺺ و ﺼﺺ(.

ﺼ

ﺎ

ﻧ ﺎره ﺎی ﺴ ﻮن

ﺎ رﻧ آ ﺰی ﺪه ﺒ

ﺎرﺗﯽ ﺒز

ﯽ ﺒز ﺎ
ﺲ

ﺼ

ﺎرﺗﯽ وﺗ ﺪ ﺲ ﺮﻏﯽ ﺗﺼﻮ ﺮﺼ١ﺦﺦ ﺗ ﺪ ﺲ

ﺒز ﺎ ﺮ ﺒ ﯽ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺎ ﺎ ﺎن ﺎ ﯽ ﮐﻮ ﺎه
و ﻮﺒﺜی ﭘﺮ ﺒ  .ﻮﺒﺜ و ﺎﺨﭘ آ ﻬﺎ ﺚﺜ
ﺮه ﯽ ﻮﺜﺚ .ﺮﺒی ﺰ ﭘﻮ ﺎﻌ ،آن ﺜﺒ ﻼبﺚوزی
ﯽﮐﺮﺚ ﺪ .ﭘﺎیﭘﻮﺟ ﺒ ﺚوﺜﺒن ﺪﺒوم ﺚوﺜﺒن ﺎﺚ ﺒ .
ﺪ
ﭘﻮ ﺎﻌ ز ﺎن ،ﭘ ﺮﺒ ﯽ ﺎﺚ و ﺪ ﺚﺜﺒﭘ ﺻ ﺎ آ
ﺜ وﺣﯽ
ﺎی ﻃﺎﺨ ﺎن و
ﺮ
ﻮﺚ
ﺎی ﺎﭘﻮﺜ ﺒز ز ﺎ ﺮ ﭘﻮ ﺎﻌ آ ﻬﺎ ،ﺣ ﺎ
ﻮزﺒ
ﺮ ﺒز ﻬ ﺮ
ﯽﮐ ﺪ .ﺎﺚﺜی ﮐﻮ ﺎه ﻮﺒن ﭘﻮ
ﻮﺜت ﺎی
ﺎ ﺮ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺎ ﻮﺒن ﻮﺚه ﺒ ﮐ
ﻮ ﺎ ﻮن ﺒ ﺎﺚه ﯽﮐﺮﺚ ﺪ ) ﺼﺎو ﺮ ٤ﺺ و ٥ﺺ(.

.
ﺻ١١

ﺺﺦﺦ ﺒ ﺮﺒ ﺎن ﺒو

ﺮﺚ ﺎ ﯽ ﻮﺚ ﺪ ﮐ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٤ﺦﺦ
ﺸﺎ ﻮر

ﯽ ﻠ

ﺴ

ﻮﺒﺜ ﯽﭘﻮ ﺪ ﺪ .وﺒﻊه  Pajamaﺒز وﺒﻊه ﺎﺜ ﯽ ﭘﺎ ﺎ

ﺒ

ﺎﻧﯽ ﺦﺦ ﮐﺎخ ﺮﺒ ﺦﺦ ﺮﺒﺨ

ﺰرگ ﺎ ﻮر ﺒول ﺦﺦ ورودی ﻏﺎر
ز ﺎن ﺒ

ﯽ وﺒﺜﺚ ﺪه ﺒ

 derapehﺦﺦﺻ

.

ﭘﻮ ﺎک ﺟ ﯽ )زره(
ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒ ﺎ ﯽ و ﺎ ﺎ ﯽ ﺮﺚﺒن ﯽ ﻮﺚ و ﺒ ﺎن ﺜﺒ زﺜه ﭘﻮﺟ ﯽ ﮐﺮﺚ ﺪ .ﻮﺒﺜ زﺜه ﭘﻮﺟ
ﻃﺎﺨ ﺎن ﮐﺮ ﺎ ﺎه ،ﺒ ﺮوزه ﺎ ﺜﺒ ﺎﺚ ﻮﺒ ﺎی ﺒﺜوﭘﺎ ﯽ ﯽ ﺒ ﺪﺒزﺚ ﺚﺜ ﺣﺎ ﯽ
ﺮ
ﺎ ﺎ ﯽ ﺚﺜ
ﮐ زﺜه ﭘﻮ ﺎن ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺮ آ ﻬﺎ ﺮﺒﺜ ﺮ ﺒ .
ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎی ﺪ ﺒز ﺒ ﻼم ﺮﺚﺒن ﯽ ﺒز زﺜه ﺒ ﺎﺚه ﯽ ﮐﺮﺚ ﺪ ) ﺼﻮ ﺮ ﺿﺺ وﻀﺺ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ١٦ﺦﺦ ﺮﺘ ﻧ ﺰه دﺒر و ﮐ ﺎن دﺒر ﺒ

ﺎﻧﯽ ﺦ ﺮﮔﺮ

ﺒز ﺒ ﺎد ﺗﺎر ﯽ و ﻧ

ﺮ ﺴ

ﺎ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٧ﺦﺦ ﺮﺘ ﻧ ﺰه دﺒر و ﮐ ﺎن دﺒر ﺎ ﺎﻧﯽ ﺦ ﺮﮔﺮ

ﺗﺎر ﯽ و ﻧ

ﭘﻮ ﺎک دورۀ ﺒ ﯽ ﺎ ﻌﺎ ﺮ
ﭘ ﺒز ﺒ ﻼم
ﺒ ﺎﺚ ﻮ ﺎ ﻮن ﺮ ﯽ و ﺒ ﺎ ﯽ ﺎ ﻇ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺎ ﺮز
ﺮ ﮐﻬ
ﺒ  .ز ﺮﺒ ﻮ ت ﺎﺚی ﺎﺜه ﻮﺜت ﯽﭘﺬ ﺮﺚ .ﺒ ﺎ
ﺚوﺜه ﺒ ﻼ ﯽ ﻏ ﺮ
ﻇ
ﺎن ﺜوﺒﺗ
ﺎ ﺪه ﺒ  .ﭘﻮ ﺎﻌ ﻮ ﯽ ﭘ ﺒز ﺒ ﻼﺢ ﺎ آ ﺒ ﻼ ﯽ،
ﺎ ﺎوﺜ ﺎی ﺪ ﺪ ﺎ
ﺚﺒ ﺒ ﺎ ﭘﻮ ﺪن ﺎﺞ ﺣﺮ ﺮ و ﺒ ﺮ و ﮐﺎﺜ ﺮﺚن ز ﻮﺜآ ت ﺮﺒی ﺮﺚﺒن ﺮ ﺪ .ﺚﺜﺒ ﺚوﺜﺒن
ﺎﺚ ﺚﺒ ﺒ و ﺣ ﯽ ﺚوﺜه ﺎﺜ ﯽ ﺎ ﯽ ﺜﺒ ﺎن ﺚﺒﺚه ﺒ .
ﺜ ﭘﻮ ﺎﻌ
ﺚوﺜه ﺒ ﻼ ﯽ ،ﭘﻮ ﺎﻌ ﺎ ﺎی ﺪ و ﺎ ﯽ ﺮ ﮐ ﺮ ،ﻮﺒﺜ و ﺎﺨﭘ ﺮ ﺜوی آن ﻮﺚ.
ﺚﺜ ﻇ
ﻮﺒن
ﺎم » ﻮزه« ﺎ ﻮه و
ﺎی
ﭘﻮ ﺎﻌ ﺎ ﻮﺒﺜ ﺎی ﺪوزی آﺜﺒ ﯽ ﺪ.
ﭘﺎیﭘﻮﺟ ﺒ ﺎﺚه ﯽﮐﺮﺚ ﺪ.
ﺚ ﺎﺜ ﺜوی ﮐﻼه ﺚﺜ ﭘﺎﺜ ﺎن ﺚ ﺪه
ﺮی ﺪﺜ ﯽ ﺎ ﺒ .
ﺎ ﻮ ،
ﺮﺚی و ﺪ ﺒز ﺒ ﻼم ﺪون ﺮﭘﻮﺟ ﺎ ﺮ ﺪ
ﺚﺒﺜﺚ ﺒ ﺒ ﮐ
ﺪه ﻮﺚ .آ ﺒ
ﺚ ﺪه ﯽ ﻮﺚ.
ﺎ و ﺚ ﺎﺜ
ﮐ ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﺒ ﻼ ﯽ ﺜ
ﮐ ﺎب ﺎ ﺎت ﺣﺮ ﺮی ﯽ ﻮﺒن
ﺎ ﻮ
ﺒ ﺎ ﯽ ﺮﺚ ﺮ ﯽﮐﺮﺚ .ﻮﺒن ﺎل ﮐﺎﺜ ﺮﺒن ﺎ آ ﯽ ،ﺜ ﺪ ﺎن و ﺎ ﺪ ﺎن
ﺮﺒ ﺎﺞ ﻮ
ﺎ زﺜﺚ ﺮ ﺮ ﯽ ﺬﺒ ﺪ.
ﺜوی آن ﻮﺚ .ﻮﺒﺜ ﺎﺚ و
ﺚﺒﺜ و ﺎ ﯽ ﺜ
ﭘﻮ ﺎﻌ ز ﺎن ﺎ ﭘ ﺮﺒ ﮐﻮ ﺎه آ
ﺼ١١

ﺮ ﺴ

ﺎ

ﺒز ﺒ ﺎد

دوره

ﻮی

ﺗﺼﻮ ﺮ١٨ﺦﺦ ﺎی ﺒ ﺮ ﺸ ﯽ زر ﺎ

ﺗﺼﻮ ﺮ١٩ﺦﺦ ﻮ ﺎﻌ در ﻧ ﺎره ﺎی دورﺒن

ﻮی

ﺪﺜ ﯽ ﺮ ﯽﮐﺮﺚ ﺪ و ﺎم ﺮوﺗ ﺒز ﺰل ﺎﺚﺜ ﺎه و ﺜو ﺪه ﯽﭘﻮ ﺪ ﺪ.
و
ﺪ ﺎ ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﻮ ﺚ ﺮ ﻮ ﯽ ﻬ ﯽ ﺚﺜ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮﺒن و ﻮﺚ آ ﺪ .ﭘﺎﺜ ﺎی
ﺎﺚ ﻮﺚ ) .ﺼﻮ ﺮ
ﺚﺒ
و ﺚﺜ
ﭘﺮ و ﺎﺜی ﺮﺒی ﭘﻮﺟ ﺒ ﺎﺚه ﮐﺮﺚ ﺪ ﮐ ﺚﺜ ﺎ
ﻮل ﻮﺚ.
ﯽ ﺪ و ﺎﺨ ﭘ
٨ﺺ( .ﺎه ﻮﺜﺒب ﺎی ﺎﺨ ﺪ ﺎ زﺒ ﻮ ﭘﺎ ﯽﮐﺮﺚ ﺪ ﮐ ﺎ ﺪ
ﺪه ﻮﺜی ﺚﺜ ﺎن
ﺎﺞ ز ﺎن و ﺮﺚﺒن ﺎﺜ ﺎ ﻮﺚ ،ﺰ آ ز ﺎن ﺎ ﺎﺚﺜ ﺎی ﺪ ﺎ آ ﯽ و ﺜو ﻇ
ﺮﺚم ﻇﺎ ﺮ ﯽ ﺪ ﺪ ) ﺼﻮ ﺮ ﻂﺺ(.
ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﺎ ﺎﺜ ﺮ ﯽ ﺒز ﺚﺜ ﺎﺜ ﺎن ﺒز ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒﺜوﭘﺎ ﺎن ﺪ ﯽﮐﺮﺚ ﺪ .ز ﺎن ﺎ ﺎﺜ ﺚو ﺎﺜه
ﺚﺒﺜی ﺎم » ﺎن« ﺚﺜ ﺒ ﺚوﺜه ﻮل
ﺎﺚﺜ ﺎه ﺜ ﺜﺒ ﻮﺜﺚ ﺒ ﺎﺚه ﺮﺒﺜ ﺚﺒﺚ ﺪ .ﻮﺒﺜ ز ﺎ
ﯽ ﺪ و آن ﺜﺒ
ﺪ ﮐ ﺮﺒه ﺚﺒ ﭘﺮ ﮐﻮ ﺎ ﯽ ﺎم » « ﯽﭘﻮ ﺪ ﺪ .ﺎه ﺎن ﻮﺜﺒب
» ﺎ ﻮﺜ« ﯽ ﺎ ﺪ ﺪ و ﺮون ﺒز ﺰل ،ﺚﺜ ز ﺮ ﺎﺚﺜ ﯽﭘﻮ ﺪ ﺪ.

ﺗﺼﻮ ﺮ٠ﺻﺦﺦ ﻮ ﺎﻌ دوره ﺎ ﺎر ﺦ ﭼﻬﺮه ﻈ ﺮﺒ ﺪ
ﺪرﺒ ﻈ

ﺒ ﺪو ﺦ ﺒﺛﺮ ﺒ ﻮﺒ ﺴ ﺦ رﻧ

ﺎه و

روﻏ روی ﻮم.

ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﻮﺒم ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺎ ﯽ ﺎ ﺪ) ﺼﻮ ﺮ ٠ﺻ( .ﺒ ﺮوزه
ﺎن ﺪﺒوم ﺎ و ﺰﺌ
ﺎ
ﺜوﺣﺎ ﻮن ز ﺮ ﺎی ﻮﺚ ،ﺎ ﺎی ﺎﺚهﺒی ﯽ ﭘﻮ ﺪ.
ﺚوﺜه ﭘﻬ ﻮی ﺮ ﺎن ﺜﺿﺎ ﺎه ،ﮐ ﺣ ﺎب ﺒ ﺎﺜی ﺪ ﺎ و ﻮﺚ ﺎ ﺎی ﺪ ﺪ ﺮﺚم
ﺚﺜ ﻇ
ﺬ ﯽ ،ﺪﺒﺚی ﺒز ز ﺎن ﻬﺮی ﺎ ﮐ  ،ﺚﺒ و ﮐﻼه ﭘﻬ ﺚﺜ ﺎن ﻮم ﻇﺎ ﺮ ﺪ ﺪ .ﺒ ﺮوزه ﺎ ﻮ،
ﺎ ﺜو ﺮی ﺮﺒی ﺎ ﻮﺒن ﺪﺒول ﯽ ﺎ ﺪ.
ﺮ ﻮﺜت ﺎﺚﺜ،
ﻮﺒﺜ و ﭘﻮ
١١٤

ﭘﻮ ﺎک ﺒ ﻮﺒم ﺒ ﺮﺒ ﯽ
ﻮﺚ
ﺎ ،آﺚﺒب و ﺜ ﻮم ﺎﺠ و ﺒ
ﺮ
ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺎ ﻮ
ﺚﺜ ﺒ ﺮﺒن ﺒ ﺮوزی ﺒ ﻮﺒم
ﺪ .ز ﺎن ﺜو ﺎ ﯽ و ﺒ ﻼ ﯽ و ﺎ ﺮی ﺮﺒی ﺒ ﺎﺚ ﻮﺤ و ﻮ ﺎ ﺪی،
ﺚﺒﺜﺒی ﭘﻮ ﺎﻌ ز ﺎ ﯽ
ﺒ .
ﺮﮐ ﺜ ﺎی ﺎﺚ ﺜوی آوﺜﺚهﺒ ﺪ .ﺒﻏ  ،ﭘﻮ ﺎﻌ ﮐﺮﺚ ﺎی ﻏﺮب ﮐ ﻮﺜ
ﺒﻏ
ﭘ ﺮﺒ آ
ﺮ ﺜوی
» ُ ﺮﺒ ﯽﺺ« ﮐ ﺚوﺜ ﺎ ﺎزو ﭘ ﺪه ﯽ ﻮﺚ ،ﮐ ﺎی ﺮﺚﺒ ﺒز ﻮﺤ ﺚو
 ،ﻮﺒﺜ » ﺎ ﯽ« و ﺎ ﯽ ﺚوﺜ ﮐ ﺮ ﺜوی ﭘ ﺮﺒ ﻮﺜﺒب ﺎی ﭘ ﯽ ﺜ ﺎﺜ و ﻮ ﯽ ﭘﺎیﭘﻮﺟ
ﺎم » ﻮهﺻ« ﮐﻼ ﯽ ﮐ ﺚوﺜ آن ﺚ ﺎ ﯽ ﺜ ﺚﺒﺜ ﯽﭘ ﺪ ﺒز ﺎ ﺮ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺮﺚﺒن ﺒ  .ﭘﻮ ﺎﻌ
ﺒی
ُ ﺮﺒ ﯽ و
ﺪ ﺎآ
ﯽ ﻮﺚ ،ﭘ ﺮﺒ
ز ﺎن ﮐﺮﺚ ﺒز ﻮﺒﺜ ﭘﺮ و ﭘ ﺚﺒﺜ ﮐ ﺚﺜ ﭘﺎ
ﯽ ﻮﺚ ) ﺼﺎو ﺮ ﺺﺻ و ﺻﺻ( .ﺒز ﭘﻮ ﺎﻌ ﺮﺚﺒن ﮐﺮﺚ ﺮﺒ ﺎن
ﺚوزی ﺪه و ﺜ ﺎﺜ
ﯽ ﻮﺒن ﺎﺨﭘ )ﭘﺎ ﺎوه( ﺒ ﺎﺜه ﮐﺮﺚ.
ﺎﺨﭘ ﻮﺒﺜی ﭘﻬ ﯽ ﺎ ﺪ ﮐ ﺜوی ﻮﺒﺜ ،ﺚوﺜ ﺎﺨ ﭘﺎ ﯽﭘ ﺪ و ﺒز ﺚوﺜﺒن ﺎ ﺎن ﺎﮐ ﻮن
ﻮﺜﺚ ﺒ ﺎﺚه ﺮﺒﺜ ﺮ ﺒ ) ﺼﻮ ﺮ ٥ﺻ( .ز ﺎن ﮐﺮﺚ ﺮﺒ ﺎن ،ﮐ ﺎی ﺮ ﯽ ﺎم ﮐﻮ ُ و
ﺚﺒ ﺎی ﺪ و ﭘﺮ ز ﺮ ﭘ ﺮﺒ ﯽﭘﻮ ﺪ .ﺎ ﻬﺎت ز ﺎﺚی ﺚﺜ ﺎن ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﻮﺒم ﺮ و ﺎ ﯽ
و ﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ.

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺻﺦﺦ ﭼ

ﺗﺼﻮ ﺮﺼﺻﺦﺦ ﻮﺒرﮐﺎر ﺎدی ﺎ ﺎﺨ ) ﺎﺗﺎوه(

ﺺﺦﺦ

ﺒی

ﯽ ﺚﺜ ﻇ آ

ﺻﺦﺦ ﺒ ﻮﺤ ﭘﺎیﭘﻮﺟ

ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺻﺦﺦ د ﺮی ﺒز ﺒ ﻮﺒم ﮐﺮد ﻏﺮب ﮐﺸﻮر

ﺎدی ﺦﺦ ﺎی ﻮﺟ دورﺒن ﺎد ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺻﺦﺦ ﮔﺮو ﯽ ﺒز ﺮدﺒن ﮐﺮد ﺮﺒ ﺎن

ﺒ  .ﺎﺜی ﺎ ﺜﺚﺒ ﯽ ﭘ
ﮐﻼه ﺪی ،ﻮﺒﺜ ﺎﺚ و ﺎی ﺎﺚه ﻮ ﺎز آ ﻬﺎ
و ﺪ ﺜﺒهﺜﺒه ﺎم » ﺴ ﻮ « ﯽ ﭘﻮ ﺪ .ز ﺎ ﯽ و ﺜ ﺎﺜ ﯽ ﭘﻮ ﺎﻌ ز ﺎن ﺮ و ﺎ ﯽ ز ﺎ ﺰﺚ ﺒ .
ﺎ
ﻼوه ﺮ ﭘ ﺮﺒ ﺎی ﺜ  ،ﺚﺒ ﺎی ﭘﺮ و ﺪ ﯽ ﭘﻮ ﺪ .ز ﺎن ﺎ ﯽ ﺎ ﯽ
ﯽ ﺎ ﺮﺒﺨﺚوزی ﺰ ﺜوی ﭘ ﺮﺒ
ﺚﺒ ﺜﺒ ﺜوی ﯽﭘﻮ ﺪ .ﮐ ﺎﺜ ﺎ ﻮه ﺒ .
ﻇ
و ﺚ ﺎﺜی ﭘ ﺪه ﺪه ﺚوﺜ آن ﺒ
ﯽ ﭘﻮ ﺪ ز ﺎن ﺮ ﺮ ﺪ ز ﺎ ﯽ ﺚﺒﺜ ﺪ ﮐ ﺎ ﮐﻼ ﯽ ﮐﻮ
ﺎ ﺚﺒﺜ ﺪ .ﺒ ﺮوزه
ﺮ ﺪ ﺎﯽ
ﺪه ﺒ  .ز ﺎن ﺎ ﺮ ﺮﻌ ﺪﺒن
ﮐ ﺎ ز ﻮﺜ ﺎ ﯽ آﺜﺒ
ﻮه
ﭘﺎیﭘﻮﺟ آ ﻬﺎ ﻮه ﺎ ﯽ ﺒ ﮐ ﺎ ﭘ ﺒی ﺎ ﺪه ﺒ  .ﺒز ﻮه ﺎی ﺮوﺧ ﯽ ﻮﺒن
ﻇ
ﻮه ﺶﮐﻼﺟ ﺮوﺧ ﺒ
ﻇ

ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺻﺦﺦ ﺮدﺒن ﮐﺮد ﻏﺮب ﮐﺸﻮر

.
١١٥

ﻮه ﺮﺒزیﺺ ﺒ ﺎﺜه ﮐﺮﺚ ) ﺼﺎو ﺮ ﺿﺻ و ﻀﺻ و ٨ﺻ و ﻂﺻ و ٠ﺼ و ﺺﺼ(.
ﮐﺮ ﺎ ﺎ ﯽ و ﻇ
ﺎﺜی ﺚﺒﺜﺚ .ﺮﺚﺒن ﻮﺜﺒب ﺎی ﭘ ﯽ ﺪ
ﺎ
ﭘﻮ ﺎﻌ ﺮﺚم ﻮﺒﺣ ﺚﺜ ﺎی ﺰﺜ
و ﺎﺨ ﺪ )ﭘﺎ ﺎوه( ﺮﺜوی ﻮﺒﺜ و ﭘﺎیﭘﻮ ﯽ ﺮوﺧ » ﺎﺜوﺨﺻ« و » ﻮ ﻮﺟﺼ« ﯽﭘﻮ ﺪ .ﭘﻮ ﺎﻌ
ﺪ ﺎ ﻮﺒﺜ ﺎی ﺜ ﯽ ﺒ ﮐ ﺒز ز ﺎ ﯽ
« و ﺚﺒ ﺎی ﭘﺮ
ز ﺎن ،ﺎ ﺜو ﺮی ﺪ ﺎم »
ﻮﺜت ﻮﺟ
ﯽ ﺮی ﺮ ﻮﺜﺚﺒﺜ ﺒ  .ﺒز ﺎﺜز ﺮ ﺎ ﺮ ﭘﻮ ﺎﻌ آ ﻬﺎ ﺎﺚﺜ ﯽ ﺒ ﮐ
ﺚوﺜ ﮐ ﺮ ﯽ ﺪ ﺪ) ﺼﻮ ﺮ ﺻﺼ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺻﺦﺦ ﮐﻼه ﺮد ﺸ ﺎ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٩ﺻﺦﺦ د ﺮ

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺻﺦﺦ زن ﺎ ﯽ ﺎﺧ ﺸ ﺎ ﯽ و ﺮد ﺸ ﺎ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٨ﺻﺦﺦ ﺮو ﯽ ﺒ

ﺎری ﺦ ﺮدﺒن

ﺸ

ﻮه ﺮﺒز ﺴ ﺸ ﯽ ﻬﺮت ﺚﺒﺜﺚ.

ﺻﺦﺦ ﺎﺜوﺨ ﭘﺎیﭘﻮﺟ ز

ﺼﺦﺦ ﻮ ﻮﺟ

١١٦

ﺦ ﺒ ﺰه ﺦ ﻮز ﺎن

ﺗﺼﻮ ﺮ٠ﺼﺦﺦ زﻧﯽ ﺒز ﺸﺎ ﺮ ﺗﺮﻌ ﺪﺒن

ﺎم ﭼﻮب ﺎزی ﺦ ﻬﺮﮐﺮد
ﺺﺦﺦ ﺮوﺧ ﺮ

ﺎری در ﺎل در

ﺎﯽﺒ

ﮐ ﺒز ﺮم

ﺎی ﺮ ﯽ و ﺪﺚﺒﺜ ﺒ

ﺎ

ﯽ ﻮﺚ.

ﮐ ﺒز ﺚوﺜﺒن ﺎﺚ ﺎﮐ ﻮن ﺜوﺒﺗ ﺚﺒﺜﺚ.

ﮐﺮدن

ﺗﺼﻮ ﺮ١ﺼﺦﺦ ﮔ ﻮه ﮐﺮ ﺎﻧﺸﺎ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮﺻﺼﺦﺦ زﻧﺎن ﮔ ﻼن در ﺎل
ﮐﺸﺎورزی

ﻊآوری

ﺼﻮ ت

ﺮﺚ ﮐ ﺎن و ﻮﺒﺜی ﺎﺚ )ﺚمﭘﺎ ( ﯽﭘﻮ ﺪ و ﺎ ﺒی ﻃﻮ
ﺒ ﻮﺒم ﻮچ ،ﭘ ﺮﺒ
ﺎه ﯽﺚﺒﺜ ﺪ و ﯽ ﺒ ﻬﺎی آن ﺜﺒ ﺎ ﮐ ﺮ آزﺒﺚ
ﺮ ﺮ ﯽ ﺪ ﺪ ﮐ ﺒ ﺪﺒی آن ﺜﺒ ﺎ ﺪ ﺎﺗ ﺮﺒ ﺮﺒ
ﯽ ﺬﺒﺜ ﺪ .ﺚﺜ ﭘﻮ ﺎﻌ ز ﺎن ﻮچ ،ﻮزن ﺚوزی ﺎی ﻇﺮ و ﭘﺮﮐﺎﺜ ﺜوی و ﺮ آ و ﺚمﭘﺎی
ﺮﺎ
ﺎن ﺒز ﺮگ وﺣ ﯽ )ﺚﺒز( و
ﻮﺒﺜ ﻬﺮت ز ﺎﺚی ﺚﺒﺜﺚ) ﺼﻮ ﺮ ﺼﺼ و ٤ﺼ( .ﺚﺜ
ﺪ ﯽ ﺪ ﺰﺒﺜ ﺎ ﺚﺒﺜﺚ.
ﺮﺋ ﯽ ﻮﺒن
ﮐ ﺎﯽ ﯽﺎ ﺪﮐ

ﺗﺼﻮ ﺮ ﺼﺼﺦﺦ ﺮد ﻠﻮچ

ﺗﺼﻮ ﺮ٤ﺼﺦﺦ زن ﻠﻮچ

ﮋه ﺮﺚﺒن ﺮﮐ ﮐﻼ ﯽ ﭘﻮ ﯽ ﺒز ﭘ ﻮ ﺪ و
ﺚﺜ ﭘﻮ ﺎﻌ و ﻇ
ﺮﺚ ﺪ و ﺎ ﺒ  .ﺮ ﯽ ﺒز ﭘﮋو ﺮﺒن ،ﭘﻮ ﺎﻌ و ز ﻮﺜ ﺎی
ﭘ ﺮﺒ
ﺮﮐ ﺜﺒ ﺒز ﺼ ﺮ ﺎ ﻇ ﻮ ﯽ ﺒ ﺮﺒن ﯽﺚﺒ ﺪ .ز ﺎن ﺮﮐ ﭘ ﺮﺒ
ﺪ ،ﻮﺒﺜ و ﻮﺜﺒب ﻮزنﺚوزی ﺪه ﯽﭘﻮ ﺪ .ﻮﺜﺒب ﺎی ﭘ ﯽ
ﭘﻮ ﺎﻌ ز ﺎن،
و ﺒ ﺮ ﯽ آ ﻬﺎ ﺎﺜ ز ﺎ و ﺮوﺧ ﺒ  .ﻬ ﺮ
و ﺜ ﺚﺒﺜ و ﮐﻼ ﯽ ﺎم » ﺮ « ﺒ ﮐ آن ﺜﺒ ﺎ
ﺎﺜ ﺪ ﺪ و
ﺒ ﻮﺒﺤ ﺰ ﺎت ﯽ آﺜﺒ ﺪ ) ﺼﻮ ﺮ ٥ﺼ(.
ﺗﺼﻮ ﺮ٥ﺼﺦﺦ زن و ﺮد ﺗﺮﮐ
١١٧

ﺚوﺜ ﺮ ﯽ ﺦﺪ ﺦﺪ
ﺮ ﺦﺮﺚﺒن ﺦﺪﺜی ﻮﺚ ﺜﺒ ﺚﺜ » ُ « ﯽﭘ ﺪ و ﺦﯽ ﺚ ﺮ
) ﺼﻮ ﺮﺿﺼ(.ﭘ ﺮﺒ ز ﺎن ﺎ زﺒ ﻮ ﯽ ﺎ ﺪ ﮐ ﺎی آن ﺎنﺚوزی ﺪه ﺒ  .ﻮﺒﺜ ﺎﺚ آ ﻬﺎ ﺚم
ﺒز ﭘﻮ ﺎﻌ ز ﺎن ﺪﺜی
ﺮﺮ
ﺒز ﻮﺒﺜ زﺜﺚوزی ﯽ ﻮﺚ.
ﺒ وﺒ
ﭘﺎ
ﺜو ﺪهﺒی ﺎم ﻮ ) ُﺮ ( ﺒ ﮐ آ ﻬﺎ ﺜﺒ ﺒز آ ﺎب و ﺎه ﺎ ﺎن ﻮﺣ ﯽﺚﺒﺜﺚ ) ﺼﻮ ﺮ ﻀﺼ(.

ﺗﺼﻮ ﺮ٦ﺼﺦﺦ ﺮدﺒن ﺪری

ز ﻮرآ ت
ز ﻮﺜآ ت ﻮ ﺎ ﻮ ﯽ ﺚﺜ ﻃﻮل ﺎﺜ ﻮﺜﺚ ﺒ ﺎﺚه ز ﺎن و ﺮﺚﺒن ﺮﺒﺜ ﺮ ﺒ ﮐ ﺒ ﺼﺎﺜ
آن ﯽ ﭘﺮﺚﺒز .
ﺎﭘ ﺮﺒ ﻮ ﺚﺜ ﺚوﺜه
ﺒز ﺎ ﺮ ز ﻮﺜآ ت ﺎ ﺎ ﯽ ﯽ ﻮﺒن ﺣ ﺎ ﺰﺚی ﺚﺜ ﺚ
ﺒ ﻼ ﺎن ﺒ ﺎﺜه ﮐﺮﺚ ) ﺼﻮ ﺮ٨ﺼ( .ﺒز آن ز ﺎن ﺎ ﺮ ﯽ ﻮﺒن ﺰ ﺎت ﺒ ﻮ ﺜﺒ ﺎ ﺪه ﮐﺮﺚ .ﺚﺜ
ﺒ ﺮﺒن ﺎ ﺎن ز آ ﯽ ﺎ ﺪ ﻮ ﻮﺒﺜه ،ﺒ ﻮ ،ﺎزو ﺪ ،ﺮﺚ ﺪ ،ﺒ ﺮ ﻬﺮﺚﺒﺜ ،ﮐ ﺮ ﺪ و  ...ﺎن
زن و ﺮﺚ ﺒ ﺎﺚه ﺒی ﺎن ﺚﺒ  .ﺒﺣ ﺎل ﺚﺒﺜﺚ
ﺪ و ﺎﺨ ﺮ ،ﺚ ﺪ ﻃﻼﺺ ﺼﻮﺠ ز ﺎن
ﺎ ﺪ ) ﺼﻮ ﺮ ﻂﺼ( .ﺮ ﮐﺎﺜی ﺒز ﺚوﺜه ﺎ ﯽ ﺪﺒول ﺒ ﺒ ﺎ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎﺚ ز ﻮﺜآ ت ﺎ ﯽ
ﺪ ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎ ﺎ ﯽ ﺣ ﯽ
ﺎی ﯽ
ﺚﺜ ز ﻮ ﺎ ﯽ ﻮﺚ .و ﻮﺚ ﺎﺚن ﺮﺒوﺒ ﯽ ﺒز
ﺒز ﻮﺒ ﺮﺒت و ز ﻮﺜآ ت ﺒ ﺎﺚه ﮐ ﺪ ) ﺼﺎو ﺮ،٤٠ﺺ ،٤ﺻ ٤وﺼ.( ٤
ﻃ ﺎت ﭘﺎ

ﺗﺼﻮ ﺮ٧ﺼﺦﺦ زن ﺪری ﺎ ﻮ

ﺗﺼﻮ ﺮ٤٠ﺦﺦ ﺒ ﻮی ﻼ ﺎ ﻧ

ﺮ ﺒز ز ﻮرآ ت دورﺒن ﺎ ﺸﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٤١ﺦﺦ ﮔﺮدﻧ ﺪ ﻼ ﺎ

ﺮو ﺮ و

ﺦ ﻊﺒ

ﺗﺼﻮ ﺮ٨ﺼﺦﺦ ﺗﺼﻮ ﺮ ﺎز ﺎزی ﺪه ﺒز ﺗ ﺪ ﺲ ﻠ
ﻧﺎ ﺮﺒ ﻮ ﺦ دوره ﺒ ﻼ ﯽ

ﺗﺼﻮ ﺮ٩ﺼﺦﺦ د
ﻠ

ﺪی ﺒز زﻧ ﺮ ﺎی ﻼ ﺼ

ﺎی ﺒﻧ ﺸ ﺮی ﺦ دوره ﺎد ﺦ ز ﻮ ﮐﺮد ﺎن
ﺺﺦﺦ ﺒ ﻮﺤ ﺚ
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ﺪ ﮐ

ز ﺮ ﺣ

ﻮزه ﻬﻮ

ﺎر ﺦ ﺒز ز ﻮرآ ت

ﺎی ﺒ

ﺮی ﺼ ﯽ ﺪه ﺒ

.

ﺎی

ﺎ ﺸﯽ

ﯽﺦ ﺎﻧ

ﺗﺼﻮ ﺮﺻ٤ﺦﺦ ﻼﻌ و ﺒﻧ ﺸ ﺮ ﻬﺮدﺒر ﺎ ﻧ

ﻠ

ﺎر ﯽ ﺦ ﮔ

ﺗﺼﻮ ﺮﺼ٤ﺦﺦ ﺎزو ﺪ ﻼ ﯽ ﺎ ﺮﺘ ﺮدﺒل ﺦ ﮔ

ﻮن ﺦ ﻮزه ﺮ ﺎﻧ ﺎ ﺦ ﺒﻧ ﻠ ﺲ

ﻮن ﺦ ﻮزه ﺮ ﺎﻧ ﺎ ﺦ ﺒﻧ ﻠ ﺲ

 .و ﯽ ﺒز آ ﺚﺜ
ﺒز ﺮون ﺒو ﺒ ﻼ ﯽ ﺒز ز ﻮﺜآ ت ز ﺎن ﺒﻃﻼﺤ ﺪﺒ ﯽ ﺚﺜﺚ
ﺎ ﺎ ﻮ ﺎی ﮐ ﺎب ﺎی آن ز ﺎن ﺚ آ ﺪه ﯽ ﻮﺒن ﺚﺜ ﺎ  ،ﺼﺮﺧ ﺮه ﺮﺒی
ﺎ ﯽ ﺎو
ﺮﺚﺒن ﺎز ﻮﺚ و ﯽ ﻃﻼ ﻮ ﺚﺒ  ،ﺒ ﺎ ﻃﻼ ﺚﺜ ز ﻮﺜآ ت ز ﺎن ﮐﺎﺜ ﺮﺚ ﺚﺒ ﺒ  .ﺒز ﺎﺗ ز ﺎن
ﺒ ﺎ ﯽ ﺜ ﺎ ﯽ ﺪ ﺒز ﺮوﺒﺜ ﺪ آو ﺰﺒن ﻮﺚه ﮐ ﺎ ز ﺮ ﻮ ﻮﺒﺜه ﺒﺚﺒ ﺚﺒ ﺒ .
ﻮﺒ ﺮﺒت ﯽ ﺪ .ﺚﺜ آن ﺎ
ﯽ ﻮﺚ ﮐ ﺰ
ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺎ ﺎﺜ ﺒز ز ﻮﺜآ ت ﺮﺚﺒن ﺎ
ﻼب ﺪه ﻮﺚ،
ﺮ آن ﺎ و ﺮ ﺚ ﺮ آن ﺚﺜ
ﺎﺜ ﺎز ﯽ ﺪ و و ز ﺮی ﮐ
ﺮﺒﺜ ﯽ ﺮ .
ﺚﺜون
ﺎه ﺎ ﺮه ﺒ
ز ﻮﺜآ ت ز ﺎن ﺎ ﺎﺜی ﺎ ﻮ ﻮﺒﺜه ﺎی ﭘﺮﮐﺎﺜ ﺪ و ﺒﻏ
ﺮ ﮐﺎﺜی ﺎ ﺎﮐﺎﺜی ﯽ ﺪ .ﻏ ﺮ ﺒز ز ﻮﺜآ ت ﺮ ﻮم ﺒز ﺎل و ﺎﺨ ﺜو ﺪه ﺒ ﺎﺚه
ﯽ ﮐﺮﺚ ﺪ .ﺒ ﺎﺚه ﺒز ﺒ ز ﻮﺜآ ت ﺚﺜ ﺎن ﺒ ﻮﺒم ﺒ ﺮوزی ﺒ ﺮﺒن ﺜﺒ ﺒ  .ﺎ ﻮﺒن ﮐﺮﺚ ﻏ ﺮ ﺒز
و ﭘ ﺎ ﯽ ﺪ ﺒ ﺎﺚه ﯽ ﮐ ﺪ.
و ﺮ ﻬﺮه ﺮ ﺜوی
ز ﻮﺜآ ت ﺮ ﻮم ﺒز
ﺒز ز ﻮﺜآ ت ﺎﺠ ز ﺎن ﻮچ و ﻮب ﮐ ﻮﺜ ﺎل و ﭘ ﺷ )ﺣ ﺒی ﺚﺜ ﯽ( ﺎ ﻮ
و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺮ ﺎ ﯽ ﻮﺚ ﮐ
وﺎ
وﺮ
ﺎن
ﺒ  .ز ﻮﺜآ ت ز ﺎن ﺮﮐ
ﺎ ﯽ ز ﻮﺜآ ت ﺒ ﻮﺒم ﺚ ﺮ ﺪﺒﺜﺚ .ز ﺎن ﺮﮐ ﺒ ز ﻮﺜ ﺎ ﺜﺒ ﺎﺞ ﻮﺚ ﯽ ﺚوز ﺪ ﺎ آن ﺜﺒ
ﻮﺚ ﯽ آو ﺰ ﺪ ) ﺼﻮ ﺮ .(٤٤
ﺄﺛ ﺮﺒت ﺮ ﯽ در ﭘﻮ ﺎک
ﺎﺜ
ﺎ
ز ﺎ ﯽ ﮐ ﺒ ﺮﺒن ،ﺪﺜ ﺪ و ﻬﺪ ﺪن ﺮﺨ ز ﻮﺚ ،ﺒ ﻮ ﯽ ﺰ ﺮﺒی
ﺒ ﺮﺒن ﻮﺚ ﺪ .ﻮ ﻮآوﺜی ﺎی ﺪﺚ
ﻮﺒه و ﺎ ﻮﺒه ﺎ آﺚﺒب ،ﺜ ﻮم و ﺮ
ﯽﺜ  .ﺮ
ﺜﺒ ﺄ ﺪ ﯽ ﮐ ﺪ.
ﺚﺜ ﭘﻮ ﺎﻌ و ﻮﺛ آن ﺚﺜ ﺮﺨ و ﻏﺮب ﺒ
ﺮﺚ ﯽ ﻮﺚ ﺪ ﮐ ﮐ و ﻮﺒﺜ ﯽ ﭘﻮ ﺪ ﺪ ،ﻮﺚ و ﺒ ﺎن ﺜﺒ زﺜه ﭘﻮﺟ
ﺒ ﺮﺒ ﺎن،
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ﺗﺼﻮ ﺮ٤٤ﺦﺦ ز ﻮرآ ت در ﻮ

زن ﺗﺮﮐ

ﻮﺒﺜی ﯽ ﭘﻮ ﺪ ﺪ و ﺮﺒی
ﯽ ﮐﺮﺚ ﺪ ،ﭘﻮ ﺎﻌ ﺎ
ﺒ ﺎﺚه ﯽﮐﺮﺚ ﺪﺺ ) ﺼﻮ ﺮ .(٤٥

ﺎر ﻮچ ﺦﺦ ﺸ ﺎب

ﺗﺼﻮ ﺮ٤٥ﺦﺦ

ﺒز ﮔ ﺪ ﻠ ﺎﻧ در زﻧ ﺎن

ﺎﺜ ﺚﺜ ﻮ ﺎن ﺎزی ﺎﺞ وﺜز ﯽ

ﺦﺦ دوره ﺎ ﺎﻧﯽ ﺦﺦ ﺮﺘ ﺎز ﺎزی ﺪه

ﺎﺚ ﺎ ،ﺒ ﻮﺒﺤ ﮐﻼه ﺮﺒی ﻮ

ﯽ ﻮﺒن ﺚ
ﺮ ﯽ ﺎﺚ ﺎﺻ و ﺎلﺼ ﺒ ﺎﺜه ﮐﺮﺚ.
ﺮ ﻮم ﺎ ﺪ ﺪ ،ﺮم ﭘﻮ ﺎﻌ آ ﻬﺎ ﻮﺜﺚ ﻮ
ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﺎی ﺪ و ﯽ ﻮ ﺎن و ﺜوم
ﺒوﺗ ﺪن ﺜ ﺪُ ،ﺪ ﺮﺒ ﻮی ﻮﺜﺚ ﺪ وﺒ ﺪ .ﺪ ﺒز
ﻬﺎ ﺎن ﺮﺒﺜ ﺮ و ﺎ ﯽ ﮐ ﺮﺒ
ﻬﺎ ﯽ ﺚوم ﺪ آ ﺮ ﺎ ﯽ ﻮﺛ ز ﺎﺚی ﺚﺜ ﺎن ﺚ ﺎ ﭘ ﺪﺒ ﮐﺮﺚ.
 ،ﺮﺒ ﺮ ﺪن ﺎﺞ ﺎی ﺜﺒ ﺮﺧ ﻬﺎ ﯽ ﺚﺜ ﺒ ﺮﺒن ز
ﺚﺜ ﺮ ﺣﺎل آ ﺒ ﺮوز ﺎ ﺪ آن
ﺒ  .ز ﺪ ﯽ ﺎ ﯽ ﺒ ﺮوز ،ﺮﺒ ﻮﺚ ﺜﺒ ﯽ ﻃ ﺪ .ﺎﺞ ﮐﺎﺜ ﺮﺒن ﺎ ﺎﺞ ﺎی وﺜز ﯽ ،ﭘﺰ ﯽ،
ﺎ ﯽ و  ...ﺎل ﺎی ﻮ ﯽ ﺒز ﺰوم ﭘﻮ ﺎﻌ ﮐﺎﺜ ﺮﺚی ﺚﺜ ﺮﺒ ﺎﺠ ﺒ  .ﺎ ﺎ ﺪ ﻮن ﺬ ﺎن،
ﺚﺒ ﺎی ﻏ ﯽ
ﺿ ﭘﺬ ﺮﺟ ﺎت ﺒﺜز ﺪه ﺚﺜ ﮐﺎﺜ ﺮﺚ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒز ﺎ ﺎن ،ﺎ ﯽ ﺚﺜ ﻬ
ﻮﺚ ﺚﺒ ﺎ .
ﺮ ﯽ ﻮﺚ ﺎ آن و ﺒﺜﺒﺋ ﻃﺮﺘ ﺎ و ﻮه ﺎی ﻮ و ﺒ

ﭘ ﺮﺒ

ﺺﺦﺦ ﻮ ﯽ ﭘ ﺮﺒ

آ

ﻬ ﯽﮐﺮﺚ ﺪ ﮐ ﮐ ﺮ ﺮﺨ ﮐ ﺪ .ﺒ

ﯽ ﺮت ﺎی ﺒ ﺮوزی
ﺻﺦﺦ ﻊو

ﺮ ﺪ.

ﺒ ﺮﺒﻃﻮﺜ ﺜوم ﺮ ﯽ،

ﺼﺦﺦ  Shawlﺚﺜ ز ﺎن ﺒ
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ﮐﻮ ﺎه و ﻮﺒﺜ

ﯽﺎ

ﯽﭘﻮ ﺪ ﺪ و

ﺎی ﻮ ﺎ ﻮن ﺒ

ﺎی ﭘﺎﺜ ﺒی ﭘﺎ ﯽﮐﺮﺚ ﺪ ﺎ ﺜﺒﺣ

ﯽ ﺎ ﭘ ﺒز آ ﺎ ﯽ ﺎ ﻮ ﺎن ﺒ ﻮﺤ ﺎﺞ ﺜﺒ ﺒﺜوﭘﺎ ﺮﺚ ﺪ ،ﺪ ﺎ ﮐ
ﺎی ﺮ ﺰ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﯽﭘﻮ ﺪ.

ﺎم ﻮﺒ ﺪه ﯽ ﻮﺚ.

ﺎ ﯽ،

ﺎ ﺪ .ﺣ ﯽ ﺒز

ﺎی

آ ﺮ ﺎ ﺜﺒه ﺎ ،

ﯽ

ﭘﺮ
ﻮﺜﺚ ﻮ ﺪ.
ﺺﺦﺦ ﺒز ﻮﺒ ﺆ ﺮ ﺮ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺚﺜ ﻮﺒ
ﺻﺦﺦ آﻏﺎز ﺎ ﭘﺎﺜ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺒ ﺮﺒن ﻮﺿ ﺚ ﺪ.
ﺪ ﺎ ﯽ و ﻮﺚ آ ﺪﺋ
ﺼﺦﺦ ﺚﺜ ﮐﺪﺒم ﺚوﺜه ﭘﺎﺜ
ﺋ
٤ﺦﺦ ﺪﺧ ﺒز ﭘﻮ ﺪن ﭘﻮ ﺎﻌ
٥ﺦﺦ ﭘﻮ ﺎﻌ ﯽ ﺒز ﺚوﺜه ﺎی ﺎ ﺎن ﺜﺒ ﺮﺘ ﺚ ﺪ.
ﺚوﺜه ﻮی ﺜﺒ ﻮﺿ ﺚ ﺪ.
ﺿﺦﺦ ﭘﻮ ﺎﻌ ﻇ
ﻀﺦﺦ ﺪ ﭘﺎی ﭘﻮﺟ ﯽ ﺜﺒ ﮐ ﺒ ﺮوزه ﻮز ﺒ ﺎﺚه ﯽ ﻮﺚ ،ﺎم ﺮ ﺪ.
 ٨ﺦﺦ ﺚﺜ ﺎﺜه ﭘﻮ ﺎﻌ ﯽ ﺚوﺜﺒن ﺒ ﺎ ﯽ و ﺎ ﺎ ﯽ ﻮﺿ ﺚ ﺪ.
ﻂﺦﺦ ﺒ ﺎﺚه ﺒز ﺮﭘﻮﺟ ﺎن ز ﺎن ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺒز ز ﺎ ﯽ آﻏﺎز ﺪه ﺒ ﺋ ﻮﺿ
ﺚ ﺪ.
٠ﺺﺦﺦ ﺚﺜ ﺎﺜه ﭘﻮ ﺎﻌ ﯽ ﺒز ﺒ ﻮﺒم ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﻮﺿ ﺚ ﺪ.
ﺺﺺﺦﺦ ﭘﻮﺟ ز ﺎن ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﻃﻮﺜ ﮐ ﯽ ﻮ ﻮﺚه ﺒ ﺋ
ﺤ ﮐ ﺪ
ز ﺪ ﯽ ﻮﺚ و ﭘﻮ ﺎﻌ ﺎ ﺮ آن
ﺚﺜ ﺎﺜه ﭘ ﻇ ﭘﻮ ﺎﻌ ﻬﺮ ﺎ ﺒ ﺎن
ﺎ ﺪ ﺎﺜی ﺎ ﺮ
ﺮﺜ ﯽ ﮐ ﺪ .ﺎ ﺮﺜ ﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ ﮐﻼﺞ ﻮﺒن ﮐ ﺪ و ﺚﺜ ﺎﺜه
آن ﻮ ﮐ ﺪ.
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ﻄﺎ ﻌ آزﺒد
ﺪه ﺒ ﺮﺒن در
آﺛﺎر ﺮ ﯽ ﺛ
ﺮﺒﺖ ﺟﻬﺎ ﯽ
ﻬﺮ

ﻄﺎ ﻌ آزﺒد
ﻃ ﯽو
ﺎﺜ ﻃﻮ ﯽ و
ﺒ ﺪ ﮐﺎﺜ و ﻼﺟ ﺬ ﺎن ﺎ ﺚﺜ
ﺮﺒ ﺎ ﯽ ﺮﺚه و ﻮﺤ ،آ ﺎﺜ ﺒﺜز ﺪی ﺎﺜ آوﺜﺚه ﺒ ﮐ ز ﺎ ﺰﺚ ﺒ و
و ﺪن ﺮی ﺚﺒﺜﺚ ﻃﻮﺜی ﮐ ﺎﮐ ﻮن ﺪ ﺒ ﺮ ﺎﺜی و
ﺎ ﺎه ﺆ ﺮی ﺚﺜ ﺮ
ﻬﺎن و ﺎ ﺎی ﭘ ﺮﺒ ﻮن
ﺪ ،ﺪﺒن
ﻬﺮ ﺎزی ﺒ ﺮﺒن ﯽ ﺎز ،
ﺎن ،ﭘﺎ ﺎﺜ ﺎﺚ ،ﺪ ﺎ  ،ﺒﺜگ  ،ﭘ ﺪ ﺎی ﻮ ﺮ و  ...ﺚﺜ
آن،
ﺜ ﺪه ﺒ و آ ﺎﺜ ﺎﺜ ﺚ ﺮی ﺰ و ﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ ﮐ
ﺮﺒﺖ ﻬﺎ ﯽ
ﻬﺮ
ﺪه
آ ﺎﺜ ﻬﺎ ﯽ ﺜﺒ ﺚﺒﺜﺚ .ﺒﺜگ ﻼ ً ﺚﺜ ﺒ ﻬﺮ
ﺒﺜزﺟ و ﺒ ﺎز
ﻮﺚ و ﯽ ﺄ ﺎ ﺚﺜ ﺒ ﺮ ز ﺰ ﺎ ﺣﺪ ز ﺎﺚی ﺒز ﺜ ﺒ  .آ ﺎﺜ ﺒ ﺮﺒن ﺚﺜ ﺒ
ﺮی و ﺎ ﺚﺒ
و ﺪن و ﺎﺜ
ﺒ ﻮ آ ﺎﺜ ﺚﺜ ﺮ
ﺎ ﺒ
ﻬﺮ
ﯽ و ﺎﺜ ﺮ ﯽ ﺣ ﺎت ﺒ .
ﺒﺜزﺟ ﺎی و ﮋه ز
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ﺟ

ﺪ

ﻮ ﺎی
ﺮ  ،ﺎ ﻮه ﺮ  ،ﻏﺮوﺜآ ﺰ ﺮ
ﺪ ﯽ ﺒز
ﺎی
ﺚ ﺚﺒﺜ ﻮﺟ ﺒول ﺚﺜ ﺮن
ﺎﺜ ﯽ ﺒ ﺮﺒن و ﻬﺎن ﺒ  .ﺎ ﺒ ﺎی
و ﺮوﺚ ﺚﺒﺜﺒی ﭘ ﻇ ﺎﺜ ﯽ ﺎﺜ ﮐﻬ ﯽ
ﺒز ﻼﺚ آﻏﺎز ﺪ.
ﺪ ﺜﺒ ﺚﺜ ﺚﺒ ﻇ ﮐﻮه ﺜﺣ ﮐ ﺒز ﺮ ﭘﺎﺜ ﺎن ﺎن ﺪ ﯽ
ﻮﺚ ،ﭘ ﺎی
ﻮﺚ ،ﺎن ﻬﺎﺚ.
ﯽ ﺎ ﺪ ﺪ.
ﻮ »ﭘﺎﺜ « ﻮﺚ .ﻮ ﺎ ﺎن آن ﺜﺒ ﭘﺮ ﻮ
ﺎم ﺒ ﯽ ﺒ
ﺣﺪوﺚ ٠٠ﺻ ﺎل ﺒ ﺎ آ ﺎﺚ ﻮﺚ و ﺒز ﺮﺒﮐﺰ ﺎﺜ ﻬ ﺒﺚﺒﺜی و ﺣ ﻮ ﯽ ﺎﺜ
ﯽ ﺜ ﮐ ﺒز ﺮ آ ﯽ ،ﺬ ﯽ و ﺮ ﺎ ﯽ ﺰ ﺒ ﯽ ﺎﺠ ﺚﺒ .
ﺪ ،ﺒﮐ ﻮن ﺰ و ﺮﺒ ﺎی
ﺮﺒ ﺰ
ﺒز ﻮ ﮐﺎخ ﺎی
ﺎﺚ ﺎ ﺪ ﯽ و ﺼﺮ ﺮﺚ ،ﺰی ﺎ ﯽ ﺎ ﺪه ﺒ .

ﭼﻐﺎز

ﺒ ﮐﻬ ﺮ ﺒ ﺮ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺚﺜ ﺒ ﺎﺚ و ﺼﻮ ﺎت ﺮه ﮐ ﺪه ﺒی ﺒ ﮐ ﺎ ﺒ ﺮﺒم
ﺼﺮ ﺮﺒ ﺮی ﯽ ﮐ ﺪ و ﺰﺜگ ﺮ ز ﻮﺜﺒت ﻬﺎن ﺒ  .ﺎی ﺬﺒ ﯽ ﺒ ﮐ ﻮﺒﻃ
ﮐﻮه ﺎن ﯽ ﮐ ﺪ .ﺒ ﺎ ﺚﺜ ﺚ ﭘﻬ ﻬﺮ ﺚوﺜﺒو ﺎﺟ
ﺪ ﺪ ﺬ ﯽ ﺜﺒ ﺒز ﻃﺮ
ﺪ.
ﻮﺟ و ﺒو ﺎﺟ ﺎل ﺎه ﺒ ﻼم ﺚﺜ ٥٠ﺻﺺ ﭘ ﺒز ﻼﺚ ﺎ
ﺰﺚ
ﺪه ﺒ و
ﺎم ﺎ
ﺎی ﺒ ز ﻮﺜﺒت ﺚﺜ ﭘ ﻃ ﭘ ﺎ ﯽ و ﺒز
ﺎ ﺪﺒﺜ
ﺎ ﺎن ﺎ آ ﺮ ﭘ
ﭘ ﻮ ﺪ ﺚﺒﺚه و
ﻼت و آ و ﺮ آ ﻬﺎ ﺜﺒ
ﺜ آ ﯽ و ﺰ ﺮﺒﺨ ) ﺎ (ﺺ ﺎ ﺎزی ﺪه ﺒ  .ﺚﺜ ﺒ ﺎ ﺎ ﮐﺎﺜی ﺎ ﺎﺗ

ﺺﺦﺦ ﻼی ﺰی
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و ﺰ ﺜﺒ

ﺰ ﮐﺎﺜ ﺜ و ﺚﺜ ﺎی ﻮ ﯽ آن ﺎ آ ﮐﺎﺜی ﺎت )ﺣ ﻮﺒ ﺎت ﺚﺜ ﺣﺎل
ﺎن ﯽ ﺚ ﺪ( ز ﺎ ﺪه ﺒ .
ز ﻮﺜﺒت ﺎز ﭘ ﺒز آ ﮐﺎ ﻮﺚ ﺚ آ ﻮﺜ ﺎ ﺎل ﺼﺮﺧ و
ﺪه
ﻮی ز ﻮﺜﺒت ﺎ
ﺚﺜ
و ﺮﺒن ﺪ .ﺎی ﮐﻮ آ ﺮی ﺚﺒ ﺮه ﺒی
ﺎ ﺒﺣ ﺎل ز ﺎﺚ ﺜ ﺪ ﺎ
ﻮﺚ ﮐ ﻬﺎ ﯽ ﺒز آ ﻬﺎ ﺎ ﺎ ﺪه ﺒ  .ﺒ
ﻮﺜ ﺪی ﺮﺒی ﺮﺚﺟ ﻮﺜ ﺪ و ﺎل ﺎﺜی و ﺒ ﺮﺒﺗ ﻮ ﻮﺚه ﺒ .
ﻃﺎﺨ ﺎ و ﻮﺚ ﺚﺒﺜﺚ
ﺚﺜ ﻬﺎﺜ ﻮی ﺒ ﺎ ﺎ ﻬﺎﺜ آ ﺎب آ ﺮی
ﺪ
ﺎ ز ﺎﺚی ﺚﺒﺜﺚ .ﺒ ﻃﺎﺨ ﺎ ﺎ
ﺜ
ﮐ ﺎ آ ﺎب ﺜ ﺪ ﺎ ﻇ
ﺎﺜی
ﺎﺠ ﺚﺜ آ
ﯽ ﻮﺪ و ﺒ
ﺮ ﮐﻮ
ﺮ
ﻮﺞ ﭘ
ﺎ ﺎن ﺎ ﺎه و ﮋه ﺒی ﺚﺒﺜ ﺪ .

ﺪﺒن

ﺟﻬﺎن

ﻮﺜ ﭘﺎ ﻮ ﯽ
ﻬﺎن ﺚﺜ ز ﺎن ﺎه ﺎﺞ ﺒول،
ﺪﺒن
ﺪ ﺪ ﻮ ﺎن ﻮ ﺒ ﺎ ﯽ ،ﺒ ﺼﺎﺚی و ﺮ ﯽ ﺎ
ﺜوزﺒ ﺰون ﭘﺎ
و ﺮﮐﺰ ﺪ ﯽ ﻬﺮ ) ﺪﺒن ﮐﻬ ( ﺜﺒ ﺒز ﺜو ﺒ ﺪﺒ  .ﺮ ﺚﺜ ﺎزﺒﺜ ﺼﺮ ﺚﺜ
ﺒ ﺚﺜ ﺮﺨ
ﮐﺎخ ﺎ ﯽ ﺎﭘﻮ ﺚﺜ ﻏﺮب ،ﺪ ﺒ ﺎم ﺚﺜ ﻮب و ﺪ
ﺎن ﺒ ﺎ ﺎ ،ﻏﺮ ﺎی ﺚو ﻃ ﺒی ﺮﺒﺜ ﺚﺒﺜﺚ.
وﺒ ﺪه ﺒ و ﺚﺜ ﺎ
ﺎی ﺜ ﯽ ،ﺜﻊه ﺎی
ﺮ ﺰﺒﺜی
ﻬﺎن ﺚﺜ ﺚوﺜه ﻮی
ﺪﺒن
ﻮن ،ﺎ ﺎت ﻮ ﺎن ،ﻮﺒﺜﮐﺎﺜی و ﺮﺒ ﺪﺒزی ﻮﺚه ﺒ  .ﺚو ﺚﺜوﺒزه ﯽ
و ﺒ ﺎﺜ ﺒ ﺪﺒن ﺎﺜ ﯽ
ﻮ ﺎن ﺚﺜ ﺎل و ﻮب ﺪﺒن ،ﺎﺚ ﺎﺜ ﺜوز ﺎﺜ ﺒ
ﺒ .
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ﺎز
ﺪ
ﺎل،
ﺪﺒن

ﻃ ﺎ ﺎن ﺒ ﮐ ﺮ ﻃ ﻇ آن ﺰ ﺎت
ﺎﺜت ﺎ ﯽ ﺎﭘﻮ ﺚﺒﺜﺒی
ﺎ ﺎﺜ ﺎ ﯽ
ﺎی ﺮﺒن ﺎﭘﺬ ﺮ ﺮ ﺰ ﺎت آن ،ﻮز
و ﮋه ﺒی ﺚﺒﺜﺚ ﮐ ﺎ و ﻮﺚ
ﺒز ﺮی ﺎی ﺚوﺜه ﻮی ﺜﺒ ﺎن ﯽ ﺚ ﺪ.
ﺒ ﯽ ﺒز ﺎ ﺎﺜ ﺎی ﺮ ﺎﺜی و ﮐﺎ ﯽ ﮐﺎﺜی ﺒ .
ﺪ
ﺪ ،ﺒ ﺎﺚ
ﺮﺿﺎ ﺎ ﯽ و ﺎﺜ و ﺷﺎی
ﺪ
ﮐ ﻇ ﺮ ﺚﺜ
ﺪ ﺒ ﺎم ﻮ ﺒی ﺒز ﺄ ﺎت ﻬﺮی ) ﺎزﺒﺜ ،
ﺪﺜﺿﺎ ﺒ ﻬﺎ ﯽ ﺒ .
ﺪﺜ  ،ﺣ ﺎم ،ﺎزه و ﺚ ﺮ ﺎ ﺎی و ﯽ( ﺜﺒ ﺚﺜ ﺮ ﯽ ﺮﺚ و ﺒ ﺚﺜ ﻬﺮ ﺎزی ﺒ ﺮﺒ ﯽ
ﯽ ﺼ ﺪه ﮐ
ﻮ ﯽ ﺪ،
ﻮﺚه ﺒ  .ﺚﺜ ﺣ ﺎﺢ ﺪﺜ
ﯽ ﻮﺚ ﮐ ﺎ ﻇ ﺚ آن ﺜﺒ »
ﻇﻬﺮ ﺣ ﯽ ﺒ ﻬﺎن ﺜﺒ ﺎن ﯽ ﺚ ﺪ و
ﻬﺎ ﯽ« ﺚﺒ ﺪ ﻬﻮﺜ ﻮی ﺒ ﺎم ﺚﺒﺚه ﺒ .
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ﺎن

ﺎن ﺚﺜ ﻬﺮ ﺎب ﺚﺜ آﺛﺜ ﺎ ﺎن ﻏﺮ ﯽ ،ﯽ ﺒز ﺒﺜز ﺪ ﺮ ﺮﺒﮐﺰ
ﺎن ﺎ ﺎ ﯽ ﺒز آ ﺎﺜ ﺪ
ﺎﺜ ﯽ ﺜوﺚ .ﺚﺜ
ﺒ ﺮﺒن و ﻬﺎن
ﺎﺜ ﯽ و ﺮ
ﺚوﺜه ﺒز ﺒ ﻼم ،ﺚﺜ ﺒﻃﺮﺒﺧ ﺚﺜ ﺎ ﺒی ﻃ ﯽ ﻮ ﻮﺚ ﺒ  .ﺚ ﻮﺒﺜ ﺎی ﻬﺮ ﻃﻮ
ﻇ
ﺪه ﺰﺜگ آﺛﺜ
آ
آن
ﺚﺒ
ﺚﺜ
و
ﺚﺒﺜﺚ
ﺮﺗ
ﺎﺚی
ز
ﺪﺒﺚ
و
ﺚﺜوﺒزه
ﺚو
.
ﺒ
وﺿ
ﻇ
ﺚﺜ
 ،ﺪ آ ﺎ ﺎ و ﺰ ﮐﺎ ﻬﺎی ﺪﺚی ﺮﺒﺜ ﺮ ﺒ ﺪ.
ﻬﺮ ﺮﺒﺜ ﺚﺒﺜﺚ .ﺮﺒ ﺎی ﺼﺮی ﺒز ﺚوﺜه ﻮ ﯽ ﺚﺜ آن ﺚ ﺪه ﯽ ﻮﺚ ﮐ
ﺚﺒ
ﺚﺜ ﺚوﺜه ﺒ ﺎ ﯽ ﺮ و ﺎز ﺎزی ﺪه ﺒ .
ﺎن ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن ﺎ ﺎ ﺎن ﻮﺚه ﮐ ﺒز ﺮ ﺒ ﺎﺚی و
آ ﺎﺚﺒ ﯽ و ﺮﺟ
ﺮﺒوﺒ ﯽ ﺚﺒ ﺒ .
ﺎوﺜ ﺎی ﺚ ﯽ ﺮﺒی آ ﻬﺎ ﺒ
ﻮ ﺒی ﺒز ﺚوﺜﺒن ﺎﺚ ﺎ ﺒ ﺎ ﯽ ﺜﺒ ﺚﺜ ﻮﺚ ﺎی ﺚﺒﺚه و
ﺎن ﮐ
ﺣﺎ ﺜ ﻮب ﺎی ﺚﺜ ﺎ ﺒی ﺒ ﮐ
ﺪه ﺒ )ﺒ
ﺜوی ﺒی ﻃ ﯽ ﺎ
ﻮ ﺎ ﻮﺚﺒ ﯽ ﺰﺜگ و ﺚﺜ ﮐﻮه
ﺒی ﯽ ﻮ ﺪ( .ﻮﺒﺜی ﺒ
ﺚﺜ آن
ﯽ ﺎی ﻃ ﯽ ﺒ  ،و ﮋ ﯽ ﺎی ﺮ ﯽ ﻃ ﯽ ﺒ
ﺎم ز ﺪﺒن ﺎن ﮐ ﺒز
ﻮ ﺜﺒ ﺚﺜ ﻬﺎن ،ﺼﺮ ﺮﺚ ﯽ ﺎزﺚ.

ﭘﺎ ﺎر ﺎد

ﺮﻏﺎب ﺚﺜ
ﻇ ﭘﺎ ﺎﺜ ﺎﺚ ﺚﺜ ﺚ
ﭘﺎ ﺎﺜ ﺎﺚ ﺒز ﺪ ﮐﺎخ ﺪﺒ و ﭘﺮﺒﮐ ﺪه ﺚﺜ

٨ﺻ١

ﺎل
ﺒی ﭘﻬ ﺎوﺜ

ﺪ وﺒ ﺪه ﺒ
ﺪه و

.

ﺎ ﯽ ﺮﺒ ﺎﺗ ﺬﺒﺜی ﺚﺜ
ﺎ ﺎن ﻮﺚه ﺒ  .ﺎ ﭘﺎ ﺎن ﺣ ﻮ
ﭘﺎ
ﭘﺎ ﺎﺜ ﺎﺚ ﺒ ﺎم ﯽ ﺪ .ﮐﺎخ ﺎی ﭘﺎ ﺎﺜ ﺎﺚ ﯽ ﺚﺜ ﺎن ﺎغ ﺎی ﭘﺮآب و ﺮ ﺰ ﺮﺒﺜ
ﺮ ﻮﺚ ﺪ.
ﺎ ﺎم آﺜﺒ ﺎه ﮐﻮﺜوﺟ ﺮﺒﺚﺧ ﺒ  .ﺒ آﺜﺒ ﺎه ﺚﺒﺜﺒی
ﺎم ﭘﺎ ﺎﺜ ﺎﺚ
ﺮم ﭘ ﺎ ﯽ ﺎ
ﺮوﺒ ﯽ ﺮ
ﺪﺎ
ﺎی ﻬﺎﺜ ﻮﺟ ﺎﺚه ﺒز
ﻇ ﺎ ﯽ
ﺎﺚ ﯽ ،ﺎ ﺮ ﺪﺜت و ﺒ ﺪﺒﺜ ﺎن ﺬﺒﺜ
ﺪه ﺒ و ﺚﺜ
ﺒ .

ﺪ ﻄﺎ
ﻬﺮ ﯽ ﺮ ،ﺛوﺨ ،ز ﺎ ﯽ و ﻮه ﺎ ﯽ ﺒ  .ﺚﺜ
ﺎی ﺪ ﺎ
ﺪه ﺒ  .ﺎﺜ ﺎ،
ﺎن ﺪ ﺪﺒ ﺪه )ﺒ ﺎ ﻮ( ﺎ
ﺚوﺜه ﺒ ﺎ ﯽ ﻮ
ﯽ ﺎه ﺮ ﺰی ﺒ ﺎ ﺜﺒ ﺮ ﺒ ﺎﺞ ﺒ ﻮل ﺎﺜی ﺼﺮ ﺮﺚ ز ﺎن ﻮﺚ ﺎ ﭘﻼن
ﺿ ﯽ ﺎ ﺒ  .ﺮ ﺪ ﺚو ﭘﻮ ﭘ ﻮ ﺚ ﺎ ﻇ ﺰﺜ ﯽ ﺚﺒﺜﺚ و ﺚﺜ ﺮون ﺎ
ﺎ ﺒ .
ﮐﺎ ﯽ ﺎی ز ﺎی ﺮوزه ﺒی ﭘﻮ
ﺒ ﺎ ﺎن ﯽ ﺒز ﺎ ﻮه ﺮ آ ﺎﺜ ﺚوﺜه ﺒ ﻼ ﯽ و ﺒز ﺎﺣ ﺰﺜ ﯽ ﻮ
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ﺪ ﺪ ﻬﺎنﺺ و ﺒو
ﯽ ﻮﺚ.

و

ﺮ

ﺪ ﻬﺎن ﺒز ﺎﺣ آ ﺮی ﻮﺚن

ﻮب

ﺮﺘ ﺎز ﺎزی ﺪه ﺒز ﮔ ﺪ ﻠ ﺎﻧ در زﻧ ﺎن

ﻮن
ﺮ  ،ﺚ ﻮﺜ ﺚﺒﺚ
ﭘ ﺒز آن ﮐ ﺚﺒﺜ ﻮﺟ ،ﺒ ﺮﺒﻃﻮﺜی ﺒ ﺮﺒن ﺜﺒ ﺚ
ﺎﺜه ﺒی ﺰﺜگ ﺚﺜ ﭘﺎی ﮐﻮه ﻮن ) ﺎن ﺪﺞ ﺎﺚ ﺎ و ﭘﺎﺜﺞ ﺎ( ﮐ ُ ﺎن
ﺎﺜه ﯽ ﺒز ﺎ ﺒﺜزﺟ ﺮ ﺒ ﺎﺚ ﺎﺜ ﯽ
ﺎ ﺪه ﯽ ﻮﺚ ﺣ ﻮﺚ .ﺒ
ﺮ ﻇ آن ﺚﺜ ز ﺮ
ﺎ ﺎ ﺪه ﺒز ﺚوﺜﺒن ﺎ ﺎن ﺚﺜ ﻬﺎن ﻮب ﯽ ﻮﺚ .ﺚﺜ
ﺻ
ﺎ ،ﻮ ﺎ ﺎی ﻏﺎ ﺜﺒ ﺚ ﺮ
ﺮ
ﺮو ﺮ ﺚﺒﺜ ﻮﺟ ﺎ ﺎ ﯽ ﺰﺜ ﺮ ﺒز ﻇ
ﮐﺮﺚه ﺒ و ﻮﺜ ﺎن ﺚﺜ ﺪ ﺚ ﺪه ﯽ ﻮ ﺪ.
ز ﺎن ﯽ ﺎ ﯽ ،ﺒ ﻼ ﯽ و ﭘﺎﺜ ﯽ ﺣ ﺪه ﺒ .
ﮐ ﻇ ﺎﺜ ﯽ ﻮن
و ﺒﻃﺎ ﺒز »ﺒ ﻮﺜﺒ ﺰﺚﺒ«
ﺚو ﮐ ﻇ ﮐﻮ و ﺰﺜگ ﺚﺒﺜﺚ .ﮐ ﻇ ﺰﺜگ ﺎ ﭘﺮ
ﺎ ﺣﻮﺒﺚﺖ ﺪی
ﺚﺒﺜ ﻮﺟ ﺒ  .ﮐ ﻇ ﮐﻮ
و و ﺎ ﺚو ﺎل
ﺚوﺜﺒن ﺒ ﺮﺒﻃﻮﺜی وی ﺒ .
ﺺﺦﺦ ﭘ ﺒز ﺎ ﺎ ﺎﺜ ﺎ ﺚﺜ ﻮﺜﺒ

ﺒ ﺎ ﺎ و ﺒ ﺎ ﻮ ﺚﺜ ﻬﺮ ﺒ ﺎ ﻮل ﺮﮐ ﺰﺜ ﺮ

ﺻﺦﺦ ﺴﺮو ﺴ ﺮ ﺮ ﺒی آ ﺎ ﯽ و ﺄ ﻮﺜی ﺒز ﺎ

ﺮﺒی ﺜ ﺪن ﮐ ﺎل و
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ﻮت ﺒ ﻼ ﺎ ﺪ.

ﺪﺒی ﺒ ﻮﺜﺒ ﺰﺚﺒ ﻮﺚ ﮐ ز

ﺪ

ﻮب ﯽ ﻮﺚ.

ﺮ ﺎﺚه ﺪه ﻮﺚ ﺎ ﻮﺒﺜه ﺎﺚآوﺜ و ﺜﺒ ﺎی ﺒ ﺎن

ﺎ ﻊو ﺂ ﺬ
ﺦﺦ ﮐﺮ

ﻮ ﻮ ﯽ ﻮ ﺪی ﺚ ﺮ ،ﺒ ﺎﺜﺒت ﺎو ﯽ ﺦﺦ

ﺦﺦ ﺒﺣ ﺪ ،آﺜ ﺎ
ﺎﻈ ﻮم ﻀ٨ﺼﺺ
ﺦﺦ ﺪ ﭘ ﺎه ،ﻬ ﺎم ﺦﺦ ﮐﻬ ﺚ ﺎﺜ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﺰﺒن ﺦﺦ ٨٥ﺼﺺ
ﻮ ﯽ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﺜﺒه
ﺦﺦ ﺮی ،ﮐ ﻮﺒن و ﮐ ﺮی ﮋﺒﺚ ،ﺜﺿﺎ ﺦﺦ ﻼ
ﺒ ﺪ ﺦﺦﺼ٨ﺼﺺ
ﺎ ﯽ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﺜﺒ ه ﺒ ﺪ ﺦﺦﺿ٨ﺼﺺ
ﺮ  ،ﺒ ﺎ ﺦﺦ ﻼ
ﺦﺦ
ﯽ
ﺦﺦ ﯽ ﮐﻼﺜﻌ و ....ﺦﺦ ﺮی ﺚﺜ ﺎ ﺚ ﯽ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﺎ
ﺜ ( ﺮ ﮐﺮﺒ
ﺦﺦ ﭘﺮ ﻮﺜ ﭘﻮﻈ،آﺜ ﻮﺜ ﺦﺦ ﺎﺜی ﺒ ﺮﺒ ﯽ )ﭘ ﺮوزی
ﺒ ﱣ ﺒ ﺮ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﺎو ﯽ ﺦﺦ ٥ﺿﺼﺺ
ﺦﺦ ﺎ ﻮ ،ﺎﺞ ﺦﺦ ﺎی ﺮ ﯽ ﺒ ﺮﺒن ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﻼم ﺦﺦ ﺎﻈ ٨ﻀﺼﺺ
ﺦﺦ ﺒ ﯽ ،ﺎ ﻮن ﺦﺦ ﺪ ﻮه ﺒز ﺮﺒﺖ ﺒ ﺮﺒن ،ﺮ ﺮو آ ﺎب ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒول
٨ﻀﺼﺺ
ﺎ ﺦﺦ
ﻮﺚ ﺜ
ﺦﺦ ﻮﺜ ﮐﻬﺎﺜت ،ﻮﺞ ﺦﺦ ﺮ ﺒ ﻼ ﯽ )ز ﺎن و ﺎن( ﺦﺦ ﺮ
ﺒ ﺎﺜﺒت ﺮوﺟ ﺦﺦ ٥ﺿﺼﺺ
ﺦﺦ ﺆ ﺒ ﺎﺜﺒ ﯽ ﺎل ﺮ ﺦﺦ
ﺦﺦ ﺎﺜ ﺎﺞ ﺒ ﺮﺒن ﺦﺦ ﺜ ﺚو ،
ﺎﻈ ﺒول ﺦﺦ ﭘﺎ ﺰ ﻀ٨
ﺦﺦ ﺜﺣ ﯽ ،ﭘﺮ ﻬﺮ ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺮ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮﺒن ﺒز ﺰﺒﺜه ﭘ ﭘ ﺒز ﻼﺚ ﺎ
ﺒوﺒ ﺮ ﺚوﺜه ﺎ ﺎن ﺦﺦ ﺚﺒ ﺎه ﺮ ﺦﺦ ٨٥ﺼﺺ
ﺎز ،ﺚﮐ ﺮ ﺪﺜﺿﺎ ﺦﺦ ﺎﺜ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮﺒ ﺎن ﺒز ﺒ ﺪﺒی ﺒ ﻼم ﺎ ﺣ
ﺦﺦ
ﺦﺦ ﺎﻈ ﺚوم ﺦﺦ ﺿ٨ﺼﺺ
ﻮل ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت
ﺎﺚ ﺎ ﯽ ﻮ ﯽ ﺚﺜ ﻬﺪ
ﺦﺦ ﻮﻌ ﺎ ﯽ ،ﯽ ﺦﺦ ﺎ ﯽ ﻮ ﺎن ) ﺎ
ﺒﺜﺚ ﺎل( ﺦﺦ ﺚ ﺮ ﭘﮋو ﺎی ﺮ ﯽ ﺦﺦ ﻂﻀﺼﺺ
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ﺦﺦ ﺚﮐ ﺮ ﺮی ،ﺮ ﯽ ﺦﺦ ﻮﺜوز ﺎن ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﺮوﺒ ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒول ﻀﻀﺼﺺ
ﺎی ﺒ ﺮﺒن ﺎ ﺎن ﺦﺦ ﻬﺎﺚ ﺚﺒ ﺎ ﯽ ﺮ
ﺦﺦ ﺪی ،ﺣ ﺦﺦ
ﺦﺦ ٨٠ﺼﺺ
ﺦﺦ ﻬ ﺎم ،ﺪ ﺦﺦ ﮐﻬ ﺚ ﺎﺜ ،ﭘ ﺎه ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﺰﺒن ﺦﺦ ﺎﻈ ﺚوم ﺿ٨ﺼﺺ
ﺪ ﺎ ﺰو ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜت وزﺒﺜت
ﺦﺦ زﺒﺜ ﯽ ،ﺎبﺒ ﺦﺦ ﮐ ﮐﻮ ﯽ
و ﺒﺜ ﺎﺚ ﺒ ﻼ ﯽ ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒول ﺦﺦ ﺎ ﺎن ﺼﻀﺼﺺ
ﺮ
ﺦﺦ ﺮی ،ﺎز ﺦﺦ ﺎﺜ ﺮی ﺒ ﺮﺒن ﺦﺦ ﺮ ﯽ ﺮوه
ﺦﺦ ﭘﺎﮐ ﺎز ،ﺜوﺋ ﺦﺦ ﺎ ﯽ ﺒ ﺮﺒن ﺒز ﺚ ﺮ ﺎز ﺎ ﺒ ﺮوز ﺦﺦ ﺮ ﺎﺜ ﺎن
ﺦﺦ ﺜﺒ ﺪ ،ﺪ ﯽ ﺦﺦ ﮐ ﺎی ﺒ ﺮﺒن ﺎ ﺎن ﺦﺦ ﺼ  /ﺚ ﺮ ﭘﮋو ﻬﺎی
ﺮ ﯽ ﺦﺦ ﺎﻈ ﺒول
ﯽ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﻬ ﺦﺦ ﺎﻈ ﻮم ﺦﺦ
ﺦﺦ ﺮی ،ﺣ ﺦﺦ آ ﻮزﺟ
ﻬﺎﺜ ٨٨ﺼﺺ
ﭘﺎﺚ ﺎ ﺎن ﺎ ﯽ ﺦﺦ ﺮ
ﺦﺦ ﺚﺒ ﺪﺒ ﺎ  ،ﺪ ﺦﺦ ﺒ ﺮﺒن ﺚﺜ ﺚوﺜﺒن
ﺜوﺣﯽ ﺒﺜ ﺎب ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﯽ ﺮ ﯽ ﺦﺦﺺ٨ﺼﺺ
ﺪ ﺦﺦ ﺚ ﺮ ﭘﮋو ﺎی ﺮ ﯽ ﺦﺦ ﻬﺮﺒن
ﺦﺦ ﺎن زﺒﺚه ،ﺣ ﺦﺦ
ﻂﻀﺼﺺ
ﺦﺦ ﺎوﺜی ،ﺣ ﺦﺦ آ ﺎ ﯽ ﺎ ﺮ ﺎی ﯽ ﺦﺦ ﺎﻈ ﻏﺰل ﺎﺜﺒن ﺦﺦ ﻬﺎﺜﺦﺦ
ﺿ٨ﺼﺺ
ﺎ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت
ﻮﺚ ﺜ
ﺦﺦ ﺎﺜ ﺮ ﺒ ﻼ ﯽ ﺦﺦ ﺮ
ﺦﺦ ﭘﺮﺒ ،ﮐﺮ
ﯽ و ﺮ ﯽ ﺦﺦ ٤ﺿﺼﺺ
ﺦﺦ ﺒ ﻬﺎوزن ،ﺜ ﺎﺜﺚ ﺦﺦ ﺮ و ﺎﺜی ﺒ ﻼ ﯽ ﺪ ﺺ و ﺻ ﺦﺦ ﺮ ﺚﮐ ﺮ
ﺦﺦ ٨ﻀﺼﺺ
ﻮب آﻊ ﺪ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت
ﻮب آﻊ ﺪ ﺦﺦ ﺒ ﺎﺜﺒت ﻮ ﯽ ﺦﺦ
ﺦﺦ ﺮ  ،ﺜو ﺦﺦ ﺮ ﺒ ﺮﺒن ﺦﺦ ﺮ
ﺻ٨ﺼﺺ
ﺦﺦ ﭘﻮﻈ ،آﺜ ﻮﺜﺦﺦ ﺮی ﺚﺜ ﺮ ﺒ ﺮﺒن ﺦﺦ ﺮوه ﺮ ﺎن ﺮوﺞ ﭘﺮ ﺎم ﺦﺦ
ﺒ ﺎﺜﺒت ﯽ و ﺮ ﯽ ﺦﺦ ٨٨ﺼﺺ
ﺦﺦ ﺚوﺜﺒ  ،و ﺦﺦ ﺎﺜ ﺪن ﺦﺦ ﺮ ﺒ ﻼب
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ﺿ٨ﺼﺺ

ﺦﺦ ﻏ ﯽ ،ﻬﺮآ ﺎ ﺦﺦ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﻮﺒم ﺮﺒ ﯽ
ﺦﺦ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮﺒن ﺎ ﺎن
ﺦﺦ ﺿ ﺎﭘﻮﺜ،
ﺦﺦ  ،ﭘ ﺎن ﺦﺦ ﭘﻮ ﺎﻌ ﺒ ﺮﺒ ﺎن ﺦﺦ ﺚ ﺮ ﭘﮋو

ﺎی ﺮ ﯽ ﺦﺦ ﺎﻈ ﺚوم

ﺦﺦ ﺎ ﺮ ﺒ ﺮﺒن ﺦﺦ ﮐ ﺮﺒﺋ ﺎن ،ﺼﺮﺒ ﺦﺦ ﻮ
ﺣ ﺪﺜی ﺦﺦ ﻮ
ﺦﺦ ﺒ ﺮﺒن ز ﺦﺦ و  ،ﺰ ﺦﺦ
 Kuhrt, Amelie, The Persian Empire, 2007, Routledgeﺦﺦ
 Sarkhosh Curtis,Vestis,Birth Of The Persian Empire, 2005,ﺦﺦ
British Museum
 Canby, Sheila ,The Golden Age Of Persian Art, 2000,ﺦﺦ
Abrams
 Grabar,Oley , Masterpieces Of Islamic Art , 2009ﺦﺦ
 Grabar, Oley Early Islamic Art, 2005 Yale Universityﺦﺦ
M, The Arts Of Islam, 2007ﺦﺦ Rogers, Jﺦﺦ
ﺮ ﺎت

ﺼ٨ﺼﺺ

ﺮﺚ ﺮی ﺎﺜه ﺼﺺ ﻬﺮ ﻮﺜ ﺺ ٨و ﺎﺜه  ٤ﺮوﺜﺚ ﺻ٨
ﺦﺦ
ﺦﺦ ﺜ ﺎ ﺒ ﻮﺒن ﺒ ﺼ ﺎ ﺦﺦ ﺼ ﺎ ﺮ ز ﺎن ٤ﻀ و ﻬﺎﺜ ٥ﻀ
ﮐﻬ  ،ﺮ ﺪ ﺪ ﺦﺦ ﺎغ ﺒ ﺮﺒ ﯽ ﺦﺦ ﻮزه ﺮ ﺎی ﺎ ﺮ ﭘﺎ ﺰ ﺦﺦ
ﺦﺦ ﺣ

ﺎ ﺦﺦ و ﮋه ز ﻮﺜ ﺎ و ﻮ ﺮ ﺎ ﺦﺦ ﺎﺜه ﺻ ز ﺎن ﺿﻀ
ﺦﺦ ﺮ ﺚ ﺎ و
ﺦﺦ ﺮ ﺒ ﺮﺒن ز ﺦﺦ ﺎل ﺚوم ﺎﺜه  ٥و ٤ﺦﺦ ﺎ ﺎن ﺻﻀ
ﯽ ﺦﺦ ﺚوﺜه ﺪ ﺪ ﺦﺦ ﻬﺮ ﻮﺜ  ٨٤ﺦﺦ ﺎﺜه ﺼﺻ
ﺦﺦ ﺮ ﺮ ﺎی
ﺚوﺜه ﻬﺎﺜم ،ﺎﺜه ﺻ ز ﺎن ٨٥ﺼﺺ
ﺦﺦ ﺮ ﺜ ﺪ آ ﻮزﺟ ﺮ ﺦﺦ ﺎﺜه  ٨ﺦﺦ ﻇ
ﺚ ﺮ ﺒ ﺎﺜﺒت ﮐ آ ﻮز ﯽ ﺦﺦ ﺎز ﺎن ﭘﮋو
ﺦﺦ آﺜ ﻮ ﺒ ﺼﺎﺜی
ﺎﺜ ،ﺜﺿﺎ
ﺎ ﯽ ،ﺪ ﺎ ﻬﯽ ،ﺒ
و ﺮ ﺎ ﺜ ﺰی آ ﻮز ﯽ ،ﺎ ﺎن :ﺎ
ﻬﺮﺒ ﯽ
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