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مقدمه
در بین متونی که از گذشتههای دور به میراث رسیده است ،کلمه «فرهنگ» از دو حرف «فره» به معنای «شکوه و عظمت» و
«هنگ» از ریشه اوستایی «سنگ» به معنی «کشیدن» و «سنگینی» و وقار برگرفته شده است و در متون فارسی پهلوی به معنای «دانش و
دانایی» آمده است.
اما در حوزه زبان انگلیسی مفهوم «فرهنگ » تحوالت دیگری به خود میبیند .تایلور «فرهنگ  »1را مترادف با «تمدن » 2بهکار
گرفت  .او معتقد است فرهنگ کلیت در هم تنیده ای است که از «دانش ،دین ،هنر ،قانون ،اخالقیات ،آداب و رسوم ،و هرگونه توانایی و
عادتی که آدمی به عنوان عضو جامعه بهدست میآورد تشکیل میشود».
البته نظام فرهنگی یک جامعه را به عنوان مجموعهای از باورها ،آیینها ،اندیشهها ،ارزشها و نیز مسایل ،موضوعات و مقوالت
مادی که تک تک افراد به عنوان اعضای این گروه یا اجتماع آنها را فرا میگیرند هم لحاظ می کنند .3هر چند در این مورد مجموعه
وسیعی از تعاریف موجود است ،اما عامترین تعریف این رویکرد از آن تایلور است.
در دیدگاه علمای ایرانی از جمله عالمه جعفری ،هر امری که در جهت رشد انسان به سوی کمال اثرگذار باشد جزء فرهنگ
محسوب میشود و هر چه که از این خصوصیت بهرهمند نباشد در حوزه فرهنگ قلمداد نمیشود.
محمد اسالمی ندوشن نیز مهم ترین پدیده در فرهنگ را عنصر کمال و اعتالء قلمداد نموده و بدون کمال و اعتالء هستی برای
فرهنگ قایل نیست .از این روست که در ارتباط با فرهنگ می نویسد« :هرچه میزان فرهنگ باالتر باشد ،رابطه انسان با خود و جامعه و
به طور کلی با جهان گرم تر خواهد بود و زندگی از کیفیت باالتری برخوردار خواهد گشت ».و در جای دیگر می نویسد« :فرهنگ حاصل
و نتیجه کردارهای نجیبانه و تعالی بخش انسان بوده و به او امکان می دهد تا در عالمی برتر از عالم غریزه زندگی نماید.
در نهایت همه بر این باورند که دین ،هنر ،اسطوره ،زبان و علم را مهم ترین عناصر فرهنگ برمیشمارند و این امور را مهمترین
عناصر جهان انسانی تلقی میکنند.
از آنجا که نظام هنری و زیبا شناختی رابطه مستقیم بر فرهنگ جامعه دارد؛ هنر دارای مصادیق متعدد و گسترده ای همانند شعر،
موسیقی ،نقاشی ،معماری ،صنایع دستی و اموری از این قبیل می گردد .فرهنگ هر جامعه هنر آن جامعه را هدایت و رهبری می نماید و
فرهنگ در قالب آن تحقق عینی می یابد.
فرهنگ و هنر در سرزمین ایران طی هزاران سال تاریخ پرفراز و نشیب ،همواره در جلوه هایی گوناگون تجلی یافته است .فرهنگ
و هنری به قدمت ،در جلوه هایی از خالقیت و شیوه های زندگی بروز یافته است .اگر خالقیت و از آن جمله خالقیت هنری را ،استعداد
تولید ایده های فراوان و به کار بستن شیوه ها و روش های گوناگون بدانیم ،بی تردید یکی از پایه های الزم برای آن همین اندوخته های
تجربه آثار گذشتگان است .در این زمینه میراث فرهنگی و هنری ایران منبع الیزال آموزش و پرورش
فرهنگی و هنری ،دیدن و تأمل و
ٔ
خالقیت هنری است .و رشد و بالندگی این خالقیت پیوسته در گرو شناخت آن میراث است.
پژوهش ،حفظ و احیا و معرفی میراث فرهنگی و هنری ایران سبب بالندگی روح ،ارتقاء اعتماد به نفس و مایه فخر و مباهات هنر
ایرانی است و توجه به آن بسیار حائز اهمیت است .گذشتگان ما تا پای جان در حفظ و حراست این یادگارهای گران بها تالش کرده اند،
شایسته نیست که نسبت به اهمیت این مقوله و ارزش های نهفته آن غفلت شود و اکنون وظیفه ما این است که همچون پدران خود میراث
هنری جاویدان کشورمان را نگهداری کنیم.
 cultureــ1

 civilizationــ2
Thompsonــ3

بنابراین فرهنگ بر اساس ارتباط انسان با ابعاد سه گانه محیط زیست ،جامعه و ماورای طبیعت شکل میگیرد که در دو بخش
عمده جسمانی و رفتاری قابل طبقهبندی است و فرهنگ مادی و معنوی را در بر میگیرد .فرهنگ معنوی بخش پویای میراث فرهنگی
است .همه باورها و اعتقادات ،صورتهای ذهنی فرهنگ و همه سنت ها و رفتارهای آیینی ،رفتارهای هنری و تفریحی جلوه های گوناگون
فرهنگ معنوی هستند و خود به دو بخش « آثار فکری و رفتاری» و « شخصیتهای برجسته» تقسیم میشود .در حقیقت فرهنگ معنوی
بدنه اصلی فرهنگ ملی است و روح کالبد فرهنگ مادی است.
فرهنگها در جوامع متفاوت هستند.هر فرهنگ تعاریفی از حقایق موجود که بر پایه آن ،معارف مردمش را شکل می دهد شامل
اعتقادات مذهبی ،باورهای اساسی ،اساطیر و تئوریهای علمی و امثال آن است .در فرهنگ اسالمی اعتقاد در مورد خلقت انسان ،آینده
بشریت و ماهیت وجود و رابطه خالق و غیره وجود دارد .به بیان دیگر افکار هر مردمی در قالب سمبلهای صوتی و بعضی اوقات اشارات
تصویر ،حرکات بدنی و امثال آن خالصه می شود .که به نوعی نماد آن جامعه محسوب میشوند .نماد به هرنوع ژست ،شیء ،عالمت ،و
یا رفتاری که توسط اکثریت اعضای یک جامعه استفاده می شود و از بار معنی برخوردار باشد اطالق می شود .نمادها کارکرد برقراری
ارتباط را به شکل مختصر و کوتاه به عهده دارند و بیانگر احساسات اند که از آن نتیجه می شود .نمادها عالوه بر اینکه از بعد عینی و برونی
برخوردارند دارای بعد ذهنی همانند صداقت و وفاداری به پرچم و آزادی نیز می باشد.
البته نباید فراموش کرد که نمادها اختصاص به زبان ندارند ،بلکه هر پدیده که حامل معنی باشد جزء نماد محسوب می شود .کاربرد
درباره چگونگی
نمادها به کنشگران اجازه میدهد تا از زمان ،مکان و حتی شخص خودشان فرا گذرند .انسان ها با کاربرد نمادها ،میتوانند
ٔ
زندگی در گذشته و یا در آینده ،تفکر کنند .از این گذشته ،کنشگران از این طریق میتوانند به گونهای نمادین از شخص خود فراگذرند و
جهان را از دیدگاه اشخاص دیگر در نظر آورند .از همه مهم تر اینکه ،نمادها نمیگذارند انسانها اسیر محیطشان شوند .انسانها از این
طریق میتوانند به جای منفعل بودن ،فعال گردند یعنی در اعمالشان متکی به خود باشند .برای مثال از نمادهای ایرانی قبل از اسالم ،گل

نیلوفر و بعد از اسالم که البته متعلق به جهان اسالم است می توان نماد اسلیمی را یکی از آنها نام برد.
تعریفی که در این نوشتار پس از عبور از میان تعاریف متعدد و متنوع فرهنگ برای فرهنگ انتخاب شده این است «فرهنگ به نظام
شیوه زندگی را
معرفتی مشترک میان انسانها اطالق می شود که در امور مادی تجلی می یابد و دائماً از نسلی به نسل دیگر منتقل گردیده و ٔ
مهیا میسازد» فرهنگ طبق تعریف از عناصر و اجزای مادی/بیرونی و معنایی/ذهنی تشکیل شده و از خصوصیاتی مانند عمومیت ،بالندگی

و اکتسابی برخور دار است.
نباید فراموش کرد که «میراث فرهنگی هنری» تنها حاصل کار و وجود «شخصیت های انسانی» نامدار تاریخ نیست بلکه تمامی
مردم ،دانشمندان ،هنرمندان ،صنعتگران و صاحبان حرفه و پیشه و ...در آن سهمی دارند« .میراث فرهنگی و هنری» را می توان این گونه
تقسیمبندی کرد:
1ــ آثار به جای مانده (مادی) شامل آثار منقول (اشیا ،آثار مکتوب ،وسایل کار و زندگی و علوم و فنون) و آثار غیر منقول (آثار

معماری ،تک بناها و مجموعه های زیستی)
2ــ آثار به یاد مانده (معنوی) شامل آثار فکری و رفتاری (رفتار و کردار ،تعلیم و تربیت ،آداب و سنن ،آیین ها و مراسم ،سنت های
هنری ،زبان و گویش ،اندیشه و بینش) و شخصیتهای برجسته کتاب حاضر بر مبنای آنچه از این میراث گران بها باقی مانده است از
قدیمی ترین ایام تا عصر حاضر گزیده ای را طبقه بندی و به اجمال معرفی کرده است و به علت گستردگی مطلب ضمن معرفی آثار مادی

اشاراتی هم به آثار معنوی شده است.
فصلهای کتاب شامل میراث مکتوب ،میراث معماری ،باغ ایرانی ،موسیقی ایرانی ،نمایشهای آیینی و سنتی ،صنایع دستی و
پوشاک و زیورآالت می باشد .ضمیمه میراث جهانی نیز جهت مطالعه آزاد ارائه میشود.
این درس به صورت موازی با سیر هنر در تاریخ اجرا می شود .به علت ویژگی اساسی هنر معماری که محل همگرایی تمام هنرهای
ایرانی اسالمی است شاید بعضی قسمتهای این فصل با کتاب سیر هنر در تاریخ هم پوشانی داشته باشند که در روند یادگیری بلند مدت
تأثیر مستقیم دارد.

هدف کلی
آشنایی با ارزشهای فرهنگی و هنری ایران به منظور
حفظ اصالت و نگهداری میراث فرهنگی و هنری.

فصل اول

میراث مکتوب

میراث مکتوب
هدفهای رفتاری :پس از پایان این فصل ،از فراگیر انتظار می رود:
پیشینه پیدایش خط را در قبل از اسالم شرح دهد.
1ــ
ٔ
2ــ مراحل تحول خط پس از ظهور اسالم را توضیح دهد.
3ــ س یر تاریخی ،استادان معروف و کاربرد هر یک از انواع خوشنویسی
نامبرده را شرح دهد.
4ــ انواع خوشنویسی تفننی و خطوط ابداعی معاصر را نام ببرد.
5ــ سرچشمه های هنر کتابت ایران را بیان کند.
6ــ آداب کتابت در خوشنویسی ایران را شرح دهد.
هنر کتابت
                                        کتابآرایی
خوشنویسی	      نگارگری  	

کتابسازی
تذهیب 	   تشعیر

		
تجلید    	    کاغذسازی

صحافی    

چرمی                       مقوایی                         پارچهای
ضربی   سوخت     معرق    الکی    مرغش      ترمه      مخمل     سوزندوزی     زری

میراث مکتوب
بارزترین ویژگی انسان در برتری نسبت به سایر موجودات ،زبان و اندیشه و به دنبال آن دستیابی
به خط و کتابت است .مطالعه «زبان و خط و تاریخ تحول آن» از مهم ترین مطالعات و کاوش های علمی
است .شاید به همین دلیل در قرآن کریم خداوند نیز به قلم سوگند یاد کرده است.
4

به طور کلی میراث مکتوب در فرهنگ ایرانی شامل تاریخ خط قبل از اسالم و بعد از اسالم و
هنر کتابت در ایران است ،که به آن می پردازیم.
تاریخ خط قبل از اسالم
در اسطوره های ایران باستان پیدایش خط را به تهمورث برادر جمشید و یکی از پادشاهان
پیشدادی نسبت داده اند .در تاریخ بلعمی (ترجمه ای از تاریخ طبری) نیز به این موضوع اشاره شده  
است .در فارسنامه ابن بلخی و مجمل التواریخ و شاهنامه فردوسی نیز این داستان آمده است.
در کاوش های باستان شناسی اخیر در محوطه جیرفت کرمان در کنار زیگورات عظیمی،
کتیبه های آجری به خط نشانه ای پیش ایالمی 1کشف شده (تصویر  )1و باعث شد تا باستان شناسان
درباره داشته ها و ادعای پیشین خود نسبت به کهن ترین تمدن جهان (سومر) تجدیدنظر کنند .وجود
این کتیبه ها در کنار آثار عظیم معماری عصر باستان ،نشانی از یک تمدن پیشرفته ،حکومت مقتدر
و نظام اقتصادی قوی محسوب میشود 2.خط پیش ایالمی بر کتیبه ها و ظروف زیادی برجای مانده
است( .تصویر  )2همچنین در محوطه باستانی شهداد کرمان (خبیص) تعداد قابل توجهی سفالینه قرمز
رنگ پیدا شده است .مطالعات انجام شده بر روی بیش از هفت صد سفالینه که دارای عالئم و خطوط
نشانه ای هستند ،نشان می دهد که کلمات مشکل را به وسیله فشار ُمهر فلزی یا سنگی در بدنه ظرف به
وجود آورده اند و عالیم ساده خطی را با قلم کنده اند.
دریچه تازه ای در خطوط ابتدایی اقوام پیش از تاریخ نواحی شرق
نشانه شهداد
ٔ
کشف خط ٔ
ایران گشود( 3تصویر  )3همزمان با شهداد خطوط ایالمی بر روی الواح گلی و سنگی معمول شد
(تصویر .)4
گسترش خط به مناطق غربی و جنوب ایران محدود نشد .کاربرد خطوط نشانه ای تا دورترین
اماکن رواج یافت زیرا بین تمدن های بزرگ ایالم ،سومر ،موهنجودارو و هاراپا ارتباط فرهنگی برقرار
شده بود.
در اواسط هزاره دوم قبل از میالد آثار شکوفایی و تحول بزرگ خط در معبد چغازنبیل شوش
(بزرگترین زیگورات جهان) نمایان شد .آجر نبشته های خط میخی ایالمی بر آن بنای رفیع مشهود
است .آجرهای تزئینی با لعاب رنگارنگ آبی و سفید حاوی نام سازنده زیگورات (اونتاش گال پادشاه
ایالمی) به خط میخی ایالمی است و نام خدای اینشوشیناک نیز تکرار شده است.

تصویر1ــ کتیبۀ آجری از محوطۀ باستان جیرفت (کرمان
ـ به خط نشانهای پیش ایالمی هزاره پنجم قبل از میالد)

تصویر2ــ کتیبۀ ایالمی ـ نام24پادشاه از
سلسله های پیشین ـ موزه لوورفرانسه

تصویر3ــ خط نشانه ای شهداد کرمان ـ هزاره سوم قبل
از میالد

 Proto Elamiteــ١

٢ــ متأسفانه حفاران و قاچاقچیان اشیای عتیقه ،بسیاری از میراث گرانبهای تمدن جیرفت را به بهای اندک از ایران خارج کرده و

به موزه داران  بزرگ دنیا فروخته اند.

لبه یکی از خمره ها حاوی این مفهوم است« :شصت کا آب
کتیبه شش کلمه ای به خط نشانه ای ایالمی (هزاره سوم ق.م) بر ٔ
٣ــ ٔ

باران شیرین»
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تصویر4ــ طرح گل نبشته ـ خط نشانه ای ایالمی مقدم

به طور کلی خط و کتابت در ایران نتیجه پیشرفت و خیزش درون محلی است و تأثیر میان رودان
در آن کمرنگ است .صرف نظر از خط پیش ایالمی در تمدن جیرفت ،اگر خط میخی در جنوب غربی
ایران در فرآیند مبادالت فرهنگی ــ اقتصادی از سومر تأثیر گرفته باشد ،اما راه مستقلی را
در پیش گرفته و هرگز نوشتار تصویری سومری در حوزه فرهنگ ایالمی مقدم تقلید و اقتباس نشده
است.
دوره ایالمی خط میخی را از  800عالمت به 300
مردم َانشان (فارس امروزی) در محدوده ٔ
عالمت ساده تبدیل کردند و برای بعضی از اصوات نیز عالئمی وضع کردند.
پس از ورود آریاییها ،مادها آن را از صورت نموداری و آهنگی به شکل الفبایی درآوردند
و این مهمترین تغییر و پیشرفت در آسان نمودن خط به شمار می رود .گرچه تاکنون کتیبه یا سندی
از مادها  به دست نیامده است ولی از بررسی کتیبه های میخی دوران هخامنشی در تخت جمشید،
بیستون و نقش رستم ،این مطالب  به خوبی روشن می شود .میخی پارسی از میخی بابلی و ایالمی
ساده تر است و تنها در استفاده از شکل میخ 1با آن دو اشتراک دارد(تصویر  .)5بنابراین خط میخی
پارسی آخرین دگرگونی این خط و اوج شکوفایی آن محسوب می شود .تمامی کتیبه های پارسی با
ستایش اهورا مزدا آغاز می شود و با تأکید بر وحدانیت خداوند پیامی را ارائه می دهد و این سنت
پیام مکتوب هخامنشی است .کتیبه های بسیار متعددی از پارس ها به دست آمده است که در این
کتیبه استوانه ای کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان ،از مفاخر ایران به شمار
میان ٔ
می رود (تصویر .)6

تصویر5ــ شکل میخ در نوع نوشتار میخی

تصویر6ــ حق وقی که در این منشور اشاره شده است ،امروزه انسان پس از
 2500سال هنوز در اندیشه ایجاد و فراهم سازی آن است و آرزوی گسترش آن
عدالت را درسر می پروراند.
1ــ استفاده از قلم نوک مثلث ُ(گ ِوه شکل) به جای قلم نوک تیز باعث سرعت نگارش شد اما مقطع میخ مانندی هم به وجود آورد.
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کتیبه کوروش در پاسارگاد ،کتیبه های نقش رستم ،شوش ،تخت جمشید
گنج نامه همدانٔ ،
و ...از مهم ترین آثار بازمانده از خط و زبان پارسی باستان است.
کتیبه بیستون یکی از با ارزش ترین اسناد تاریخی به جا مانده از دوران باستان در
همچنین ٔ
زبانه بیستون
کتیبه سه ٔ
جهان محسوب می شود .تعدادی از پژوهشگران و دانشمندان اروپایی به کمک ٔ
توانستند ابتدا رموز خط میخی پارسی و سپس خطوط میخی ایالمی ،بابلی و آشوری را کشف کنند
و به این ترتیب به تاریخ کهن سرزمین ایران و میان رودان پی ببرند (تصویر  .)7در بخشی از کتیبه
داریوش می گوید ...« :به خواست اهورا مزدا و به فرمان من این کتیبه ها به آریایی (پارسی) که پیش
از این نبود ،روی لوح و پرچم نوشته شد و نزد من خوانده شد .سپس من این نوشته ها را به میان
کشورهای دیگر فرستادم و مردم پذیرا شدند». ...
وجود کتیبهها به زبا نهای مختلف بیانگر احترام داریوش به فرهنگ و زبا نهای دیگر است( .تصویر
 8و .)9
در دوران هخامنشی در کنار خطوط میخی خط آرامی 1هم دیده می شود.
خزانه تخت جمشید هزاران لوح سفالی کوچک است که به خط میخی
از مهم ترین کشفیات
ٔ
ایالمی دستمزد کارگران بر آن حک شده است و پژوهشگران با ترجمه و بررسی این الواح به رازهای
بزرگی پی برده اند .از جمله اینکه هیچ کس در ساخت تخت جمشید به بیگاری گرفته نمی شد و تمامی
افراد از ملیت های مختلف در آنجا کار میکردند و عالوه بر حقوق عادالنه به نوعی بیمه هم بودند .زنان
پابه پای مردان وظایفی به عهده داشتند و هر زنی که کودکی به دنیا می آورد ،عالوه بر حقوق و مرخصی،
مبلغی به  عنوان پاداش دریافت می کرد( .تصویر )10

تصویر7ــ بخشی از سنگ نگاره و سبک نبشتۀ
کتیبۀ کوه بیستون

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

تصویر9ــ اثر مهر استوانهای داریوش ـ به سه خط
میخی ایالمی ،بابلی و پارسی
تصویر10ــ طرح از کارگران و سنگ تراشان تخت جمشید
1ــ خط آرامی حدود قرن دهم ق.م از فینیقی ها اقتباس شد ورواج یافت و آن خطی الفبایی است که دارای  22حرف م یباشد.
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تصویر11ــ سکه دوره ساسانی ــ حاشیه
به خط پهلوی ساسانی

تصویر12ــ جام قلم زنی شده با خط ثلث ـ
موزه صنایع دستی معاصر ایران

کتیبه مشهوری که در الیروبی کانال سوئز کشف شده با خط میخی پارسی و هیروگلیف
در ٔ
مصری به حفر این کانال توسط داریوش و نام دریای پارس اشاره شده است.
در حال حاضر از مجموعه الواح کوچک گلی یافت شده و در تخت جمشید هزاران لوح
موزه ملی ایران نگهداری می شود که هنوز خوانده نشده
مربوط به بایگانی دیوانی داریوش در
ٔ
گنجینه ٔ
است و در صورت خوانده شدن افق های تازه ای بر هنر معماری و تمدن هخامنشی خواهد گشود.
پس از حمله اسکندر مقدونی در دوران سلوکی (حکومت کوتاه مدت یونانی ها بر ایران) روی
دوره اشکانی با ابداع خط پهلوی اشکانی
سکه  ها نوشته هایی به خط یونانی ضرب شده است .در ٔ
تحول نوینی در کتابت پدید آمد که در کلیه مناسبات از ضرب سکه یا پوست نوشته و دیوار نوشته به
کار میرفت.
در دوره ساسانی خط پهلوی با تغییراتی رواج یافت 1 .این خط به دلیل رواج دین زردشت
و کتاب اوستا به نام خط اوستایی(دین دبیره) نامیده شد و سکه های ساسانی با خط پهلوی ساسانی
ضرب شد (تصویر  .)11در نقش رستم فارس و بنای کعبه زردشت در نزدیکی آن شرح شکست
والرین امپراطور رومی در جنگ با شاپور پادشاه ساسانی حک شده است .همچنین در دورااروپوس
(واقع در سوریه امروزی) مطالبی به پارتی و خط پهلوی بر روی سفال و پوست و دیوار نوشته شده
است.
تاریخ خط و خوشنویسی بعد از اسالم
در سال  651میالدی با سقوط سلسله ساسانی ،دین مبین اسالم وارد ایران شد.تا چند قرن
پس از ظهور اسالم زبان و خط پهلوی در ایران تداوم داشت ولی زبان فارسی دری گسترش یافت و به
2
شیوه ابتدایی نوشته می شد .به زودی ایرانیان کوشیدند که ازاین
سبب نیاز مذهبی خط کوفی به همان ٔ
خط ،خطی زیبا با قاعده و برابر ذوق ایران به وجود بیاورند و این آغاز خوشنویسی در ایران بود.
خوشنویسی به مرور ترقی کرد و تزئینات آن غنی شد و مقام مهمی را احراز کرد و نه تنها در
کتابت قرآن مجید 3بلکه در نقش سفالینه ها ،قلمزنی فلزات ،کتیبه های معماری ،سکه ها و ...به کار
برده شد( .تصاویر 16،15،14 ،13 ،12و)17
طهای دوره ساسانی :طبق استاندارد و نوشته های نویسندگان بزرگ چون ابن مقفع هفت خط (اوستایی (دین دبیره) کشته دبیره،
1ــ خ 

آمدبیره و …) متفاوت ساسانی وجود داشت .برای سروده های دینی (اوستایا دین دبیره) ،احکام دادگستری و حسابهای خزانه دولتی ،کتیبه و نام

پادشاهان بر روی سکه ها ،دستورات پزشکی متون فلسفی ،منشور پادشاهان و خطی مخصوص پادشاهان که آموختن آن برای دیگران جرم بزرگی

همه زبا نهای آن زمان مانند ترکی ،رومی ،یونانی و  ...را هم
محسوب می شد و خطی دارای  365حرف بود (به عنوان کاملترین خط دنیا که با آن ٔ
رشر آب و آواز پرندگان و حاالت چهره را بنویسند!)   .
می نوشتند .و حتی قادر بودند صداهایی چون ُش ُ

2ــ بسیاری از محققان معتقدند که از خط آرامی شش نوع خط به وجود آمده است )1 :هندی  )2فارسی پهلوی  )3عبری (یهودیان)

دمری َ )6ن َبطی.
ُ )4سریانی َ )5ت ُ
تصویر13ــ سکه ایلخانی ـ نقره ضرب
شده در یزد ـ موزه ملی ایران

نبطی مادر خط کوفی است .دو شاخه مهم کوفی ،شرقی و غربی است  .

3ــ کتابت در آغاز اسالم به کمک رسول اکرم (ص) رواج یافت .خالدبن ابی الهیاج اولین کسی بود که در صدر اسالم از سوره «الشمس

تا آخر قرآن» را در کتیبه مسجدالنبی با زر نوشت.
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تصویر14ــ کاسه پایه دار سفالی لعاب دار با خط کوفی و نقش
ماهی ــ در اطراف کاسه کلمه برکه تکرار شده است

تصویر15ــ ظرف مسی قلم زنی شده با خط ثلث

تصویر18ــ خط کوفی یک صفحه از قرآن ،سده سوم و چهارم
هجری ـ موزه رضا عباسی

تصویر16ــ مسجد جامع اردستان ،اصفهان ـ تصویر17ــ مسجد نصیرالملک ـ شیراز دوره
دوره های سلجوقی و صفویه ـ از میراث جهانی قاجاریه

خط کوفی ابتدا بدون نقطه و حرکات زیر و زبر و پیش نوشته می شد،
بعدها برای جلوگیری از اشتباه به آن نقطه و حرکات اضافه شد 1.هرچند به
علت مخالفت مسلمانان در دست بردن به آیات قرآن ،نقطه و حرکات را با
رنگی متفاوت از متن نوشتند (تصویر .)18
با این همه خواندن و نوشتن خط کوفی با مشکالت همراه بود از این
رو ایرانیان بعدها با ذوق و سلیقه خود نوعی کوفی ساده و روان ایجاد کردند
که آن را کوفی پیرآموز یا کوفی ایرانی نامیدند (تصویر .)19

تصویر19ــ کوفی ساده ایرانی ـ پیرآموز

1ــ به دستور حضرت علی (ع) نخستین کسی که نقطه را  برای خط کوفی وضع کرد ،شاگرد آن حضرت  ،ابواالسود دوئلی بود.
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انواع خط کوفی و کوفی تزیینی را از پنجاه نوع بیشتر میتوان برشمرد( .تصاویر ،22 ،21 ،20
 )23اما آنچه بیشتر در ایران بهکار میرفت شامل کوفی تحریری ،تزیینی ،بنایی و بعدها کوفی پیرآموز
بود که رواج یافت .کوفی بنایی یا معقلی در نمای بناهای مقدس و مذهبی به کار رفت .در این نوع
کوفی کلمات و جمله ها با استفاده از خط مستقیم و هندسی به صورتی زیبا ،محاسبه و طراحی شد و
سپس با آجر لعابدار یا کاشی یک رنگ روی بنا به کار رفت (تصاویر  26 ،25 ،24و .)27

تصویر20ــ کوفی ُمز َهر (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
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تصویر23ــ کوفی ُموشح (شکل دار) ـ
به شکل ق ُّبه ـ عبارت والغایب االال ّلٰه

تصویر24ــ کوفی بنایی ساده با آجر لعاب دار ـ بقعه
شیخ صفی الدین اردبیلی ـ دوره صفویه

تصویر25ــ کوفی بنایی ساده ـ کاشی کاری

تصویر26ــ کوفی بنایی متوسط ـ کلمات ال ّلٰه محمد ،علی

تصویر27ــ کوفی بنایی مشکل ـ
6بار کلمۀ علی تکرار شده است

اقالم سته
در اوایل دوره اسالمی ایرانیان دگرگونی تازه ای در خط پدید آوردند و با ظهور چهره
درخشان «محمدبن علی فارسی» معروف به ابن مقله شیرازی خط وارد مرحله جدیدی شد و خطوط
محقق و ریحان ،ثلث ،نسخ ،رقاع و توقیع مشهور به اقالم سته پدید آمد .وی خطوط نسخ و رقاع و
محقق را به قاعده درآورد و از آن پس بسیاری از قرآن ها و کتاب ها به نسخ نوشته شد .وی دوازده
1
قاعده کلی خط را نیز  وضع کرد.
علی بن هالل معروف به ابن بواب براساس قواعد هندسی و دوازده قاعده ،اقالم سته را زیباتر
و روان تر جلوه داد و خط ریحانی را کمال بخشید .به خط ابن مقله و ابن بواب خطوط «منسوب»
1ــ ضعف و قوت ،سطح و دور ،صعود و نزول ،نسبت و ترکیب ،کرسی و اصول ،صفا و شأن.
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می گویند .یاقوت مستعصمی با جدیت و ابتکار اقالم سته را ترویج کرد و خط نسخ و ثلث را به مقامی
واال رساند .اقالم سته یاقوتی را خطوط «اصول» می گویند.
از خط نسخ بیشتر در کتابت قرآن مجید استفاده می کردند و از خط ثلث در سر سوره ها،
قطعه نویسی ،کتیبه نویسی در مساجد و مکان های زیارتی استفاده می کردند .توقیع و رقاع برای
نامه نگاری و محقق و ریحان برای نوشتن قطعات و کتابت به کار میرفت .امروزه نسخ و ثلث به علت
رواج در کتابت قرآن کریم و برخی کتابهای مذهبی همچنان رواج دارد (تصویر  29 ،28و .)30

تصویر28ــ قرآن مجید ـ نسخ ریحانی ـ سر
سوره به خط رقاع ـ قلم سفیداب در زمینه زر
جدول کشی ـ موزه ملی ایران

تصویر29ــ قرآن مجید ـ خط محقق ـ دایره زرین
برای عالیم آیات ـ موزه رضا عباسی
تصویر31ــ قطعه خط تعلیق ــ صفحه اول
حکمت االشراق سهروردی به خط سید محمد
منشی سلطانی ــ قرن  9هجری

شیوه خط نسخ تغییراتی ایجاد کرد که به نسخ ایرانی
در اواخر عهد صفوی احمد نیریزی در ٔ
مشهور شد.
تعلیق

خط تعلیق با شباهتهای زیادی به خط پهلوی اوستایی (پیوند خط ایرانی و عربی) به وجود آمد
و در مکاتبات اداری و دیوانی رایج شد .بعدها این خط توسط خواجه تاج اصفهانی و خواجه اختیار
منشی گنابادی به کمال رسید .این خط نه تنها با پیچیدگی و انحنای زیاد خواندن را مشکل می کرد،
بلکه بدون حرکات زیر و زبر و پیش هم به کار می رفت (تصویر  .)31نیاز به تندنویسی موجب شد که
در این خط پیوستگی حروف و کلمات زیاد شود و سرعت کتابت افزایش یابد و در نوشتن مراسالت
رسل یا شکسته تعلیق نامیده اند.
استفاده شود .این شیوه را ت ُ ُ
نستعلیق

تصویر32ــ خط نستعلیق ـ خط میرعماد
حسنی به سبک و شیوه میر علی هروی

تصویر30ــ قرآن مجید به خط محقق و ریحان ـ شمسه
الجوردی و زرین ـ سر سوره و نشان ـ موزه رضا عباسی

به تدریج خطی از ترکیب نسخ و تعلیق در ایران به وجود آمد که نستعلیق نام گرفت .خطی منظم
و معتدل که از کندی نسخ و نقایص تعلیق به دور بود؛ دارای نظم و اعتدال با دایره های ظریف  و موزون،
و عروس خطوط اسالمی نامیده شد .خط نستعلیق هنری است نمادین که از نگاه عارفانه ایرانی به عشق
و هستی پدید آمده است(.تصویر )٣٢
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اصالح و انضباط این خط توسط میرعلی تبریزی انجام شد و با ابتکار و خالقیت میرعماد
حسنی صیفی قزوینی (میرعماد بزرگ) به درجه ممتاز رسید( .تصویر )٣٣
محمدرضا کلهر بر زیبایی این خط افزود و شیوه کتابت نستعلیق را به کمال رساند و نیز برای
به کارگیری در صنعت چاپ اندک تغییراتی در آن به وجود آورد .سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان
با چاپ سنگی اثر اوست.
میرزا غالمرضا اصفهانی با نگاهی هنرمندانه به جنبه های تجسمی و تصویری نستعلیق ،سیاه
مشق های جاودانه خود را آفرید.
شکسته نستعلیق

نیاز به تندنویسی رفته رفته خط نستعلیق را پیچیده کرد و به دست مرتضی قلی خان شاملو و
سپس محمد شفیع هروی (شفیعا) تکمیل شد و توسط درویش عبدالمجید طالقانی به درجه کمال رسید.
سیدعلی اکبر گلستانه شیوه درویش را ادامه داد ولی ناخوانا بودن این خط باعث شد تا خوشنویسانی
چون قائم مقام فراهانی و امیرنظام گروسی آن را ساده تر کنند (تصویر .)34
شیوههای کاربرد خوشنویسی
استادان خوشنویسی با افزودن نقشی اندک یا درهم پیچاندن حروف و یا ترکیب هایی شیرین
و ...فرم های جدیدی را ابداع کردند که به عنوان شیوههای کاربرد خوشنویسی مطرح می شوند:
پیشینه طغری به دوره سلجوقی میرسد اما قدیمی ترین نمونه های آن از دوران
طغری :اگرچه
ٔ
ایلخانی و آل جالیر دیده شده است و به جای مهر سلطانی بر سر نامه ها و فرمان های حکومتی نوشته
میشد .بعدها این خط در مهرها ،سکه ها و انگشتر هم کاربرد یافت .طغری را با خط ثلث ،رقاع یا
دیوانی و غیره می نویسند (تصویر .)35
مثنی :در لغت به معنی دوتایی است و با خطوط کوفی ،محقق ،ثلث و غیره می توان نوشت.
بعضی از آن را خط مجنونی 1یا آینهای مینامند (تصویر .)36
ّ
مع ما  :در این نوع خط ،عبارت معنای مخفی و پوشیده ای دارد و خواندنش نیاز به دقت
بیشتری دارد (تصویر .)37

تصویر35ــ خط طغری ـ با خط ثلث ــ حبیب ال ّلٰه فضائلی

تصویر36ــ خط مثنی ـ ثلث

تصویر33ــ دیوان حافظ ـ خط نستعلیق ـ کتابت
بر کا غذ اصفهانی آهار شده ـ دارای سرلوحه و
جدول کشی و مهر ناصرالدین شاه

تصویر34ــ دیوان حافظ ـ شکسته نستعلیق توسط
علی محمد شیرازی ـ کتابت بر کاغذ زرافشان ـ دارای
سرلوحه وجدول کشی ـ طالاندازی متن و حاشیه مذهب
مرصع ـ کتابخانه کاخ گلستان ـ تهران

تصویر37ــ خط معما ـ عبارت :ای حجت خدا ــ حبیب ال ّلٰه فضائلی

1ــ ابداع این خط را به مجنون رفیقی هراتی نسبت میدهند.
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سیاه مشق :قطعات سیاه مشق از حاالت شور و شعف ،آزادگی و آمادگی اساتید خوشنویس
حکایت می کند .در سیاه مشق باید به توازن بین فضاهای پر و خالی توجه شود .تکرار منظم یا نامنظم
نشانه توانمندی استاد خوشنویس است (تصویر .)38
حروف وکلمات ٔ
گلزار :در این نوع خوشنویسی داخل حروف و کلمات را با نقوش اسلیمی و ختایی یا گل و
مرغ پر می کنند(تصویر .)39

تصویر38ــ سیاه مشق نستعلیق ــ صداقت جباری
(معاصر) ــ قلم و مرکب

تصویر39ــ گلزار با خط ثلث

تصویر40ــ چلیپانویسی نستعلیق ــ میرعماد حسینی

تصویر41ــ نمونه ای از خط ناخنی

غبار :نوع ظریف و زیبایی از خوشنویسی است و با قلمی ریز هر نوع خطی نوشته می شود و مانند
گردوغبار به چشم می خورد .و گاهی داخل حروف و کلمات را با این خوشنویسی های ریز پر می کنند.
چلیپانویسی :چلیپا از مجموع دو قالب دوسطری به صورت مورب در صفحه بهوجود میآید
و بهترین قالب برای نوشتن دوبیتی و رباعی بهشمار میرود .در اطراف چلیپا ،فضاهای خالی به نام
لچکی بهوجود میآید که بهطور معمول با تذهیب یا قلم ریز پرمیشود .از انواع دیگر آن چلیپای مرکب
است که با قالبهای دیگر ترکیب می شود(.تصویر .)40
ناخنی :شیوهای از نگارش خط که با فشار ناخن بر کاغذ به صورت برجسته ،نقش میبندد.
(تصویر .)٤1
امروزه ضمن رواج خطوط نستعلیق ،نسخ و تا حدی ثلث و شکسته نستعلیق ،خطوط جدیدی
هم بهوجود آمده است حتی خوشنویسان هنرمند و خالق سعی کردهاند از ترکیببندی و آرایش حروف
منزله عناصر بصری در آثار هنری خود استفاده کنند.
و کلمات به ٔ
هنر کتابت در ایران
یکی از هنرهای تمدن درخشان ایرانی که جلوه های بسیار ظریف آن ،نشان دهنده رواج علم و
دانش و کمال ذوق و قریحه مردم این سرزمین است ،هنر کتابت و کتاب آرایی است.
از کتابت قبل از اسالم در ایران آثار چندانی باقی نمانده است .با توجه به کشفیات باستان شناسی
و اشاره در متون بعد از اسالم ،کتابت از دوره اشکانی وجود داشته است و کتاب های ایرانی در علوم،
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پزشکی ،فلسفه و کشاورزی به یونانی و قبطی ترجمه می شد.
«اوستا» کتاب مقدس ایرانیان باستان برای قرن ها مکتوب نبود و سینه به سینه منتقل میشد تا
اینکه در زمان ساسانیان به رشته تحریر درآمد و بر هزاران پوست گاو با خط زر نوشته شد .این کتاب
دارای دستورالعمل های اخالقی و دینی است و از نظر ادبیات کهن دارای مطالب مهمی از باورهای
عقیده آنان نسبت به آفرینش ،مرگ ،رستاخیز و  ...است .همین
کهن ایرانیان و اساطیر است و شامل
ٔ
مطالب سبب پیداش افسانه ها و حماسه های ملی ایرانیان شد که مهم ترین آنها خدای نامه ،بهمن نامه و
شاهنامه فردوسی است.
دوره ساسانی برزویه طبیب کتاب «کلیله و دمنه» را از هند به ایران آورد و به پهلوی
ــ در ٔ
1
ساسانی ترجمه کرد و حکایتهایی بر آن افزود.
ــ کتاب های بازمانده از دوران ساسانیان شامل موضوعات مختلفی است .فرهنگ لغت،
دانش نامه ،متون فلسفی و کالمی ،الهام و پیشگویی ،ادبیات حماسی و  ...نمونه هایی از آن است.
دو کتاب «درخت آسوریک »2و «یادگار زریران »3نیز وجود دارد که از آثار اشکانی بوده و در زمان
تعزیه
ساسانیان بازنویسی شده است .یادگار زریران از نظر محتوی و سبک نگارش می تواند نخستین ٔ
4
ایرانی به شمار آید .در دوره اسالمی کتابها از زبان پهلوی به عربی ترجمه شد.
در دوره ساسانی مانی تعالیم مذهبی را آغاز کرد و برای ترویج آیین خود کتاب های بسیاری
نگاشت  5.از جمله شاپورگان و ارژنگ (کتابی با نقاشی های زیبا برای آموزش مذهبی بیسوادان) از
ِ
خدمت
کتاب های اوست .در مکتب مانوی طرح و رنگ نقش مهمی را ایفا می کند .مانی نقاشی را به
کتاب گرفت و شاید برای اولین بار در دنیا تصویرگری در خدمت کتابت در آمده باشد.
ظهور دین مبین اسالم ،سرآغاز دوره ای است که در طی آن یک مجموعه همگون در زمینه
کتابت و کتاب آرایی فراهم آمد .شیفتگی مسلمانان نسبت به کتاب مقدس باعث شد تا هر هنری  در
ارتباط با کتابت قرآن کریم به حد کمال برسد .کاتبان با امانتداری در کالم وحی ،هنر خوشنویسی
را با نقش مزین کردند و درون جلدهای زیبا قرار دادند .حیرت آور آنکه در خالل فراز و نشیب های
یک تاریخ پرآشوب ،ارج نهادن به کتاب همچنان ادامه یافت .کتاب همچون زبان و ادبیات فارسی
درخشش یافت و از مرزهای ایران فراتر رفت و سرمشق هنرمندان در هند ،امپراطوری عثمانی و
حتی ایتالیای عصر رنسانس قرار گرفت.
1ــ اصل کتاب کلیله و دمنه به زبان سانسکریت و به نام «پنجه تنتره» بوده  و شاعر آن بیدپای هندی است   .

2ــ درخت آسوریک :داستان مباحثه بز (جانور نماد عشایری) با درخت خرما (از سرزمین آموریان) است در این داستان نویسنده دوست

بز است و بز در این مناظره پیروز میشود.
است.

3ــ یادگار زریران :کتاب با موضوعات پهلوانی و دالوری ایرانیان و جنگهای گشتاسبوار حباب که در آن زریر برادر گشتاسب

بهایی مانند خدای نامه ،کلیله و دمنه ،هزار افسانه (هزارویک شب امروزی) ،سندباد نامه ،ویس و رامین و  ...همگی از آثار
4ــ کتا 

پیش از اسالم است.

 5ــ هرمز پسر شاپور به تحریک موبدان زردشتی وی را به قتل رساند و مانویان به چین پناه بردند و بقایای کتاب مانویان از ناحیه تورفان

در غرب ترکستان چین به دست آمده است.
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مصور کردن و آرایش هنری قطعات و کتاب های علمی و ادبی توسط هنرمندان نگارگر،
خجسته این هنرها را نشان می دهد.
خوشنویس ،تذهیب کار و جلدساز پیوند
ٔ
هنرمندان فنون کتاب آرایی چون تذهیب ،ت شعیر ،جدول کشی ،خوشنویسی ،نگارگری و
هنرمندان فنون کتابسازی چون کاغذسازی ،صحافی ،وراقی و جلدسازی آثار منحصربه فردی
به تاریخ جهان ارزانی داشته اند .همچنین با توجه به اصالت خط و کتابت و آداب معنوی آن میراثی
به یادگار مانده که در تداوم شیوههای آموزش با حفظ اصول و قواعد بایستی متوجه حفظ و حرمت
ارزشهای معنوی آن باشند.
در اینجا الزم است که به اختصار به آداب کتابت ،نگارگری ،تذهیب و تشعیر در کتاب آرایی به
تجلید و کاغذسازی در کتاب سازی بپردازیم.
آداب کتابت
هنرمند هنرهای سنتی براساس اعتقاد خود ،کار هنری را با آداب خاصی اجرا میکرد .و کار
برپایه اصول اعتقادی خود قلم به دست
خود را کوششی برای رسیدن به کمال میدانست .این هنرمند ٔ
گرفته و یا دست به کار هر هنر اصیل دیگری می شد .او میداند که نمیتواند با پروردگار برابری کند
ولی میتواند بهسوی او برود و پرتوی از جمال خداوندی را در اثرش نشان بدهد و به درجات کمال
برسد.
در طول تاریخ رسالهها و فتوتنامههایی توسط هنرمندان و بزرگان نوشته شده است.که درباره
جوانمردی ،پیشهها ،هنرها و آداب آنهاست .در آیین جوانمردی ،اساتید هنرهای سنتی همیشه اصل و
حرفه خود را به انبیا و اولیا نسبت میدهند و پیرو آنانند و خوشنویسان همه مرید حضرت
ریشه هنر و ٔ
ٔ
علی (ع) هستند .نام خود را معموال ً با «کتبالقصیر» یا «مشقهالعبد» و … همراه میکردند.
رساله دیگر «صراطالسطور» اثر
رساله «آداب مشق» اثر بابا شاه اصفهانی و
به عنوان مثال
ٔ
ٔ
درباره آداب خوشنویسی نوشتهاند .از میان آداب خوشنویسی سه مورد اهمیت
سلطان علی مشهدی
ٔ
بسیار دارد )١ .مشق نظری  )٢مشق قلمی  )٣مشق خیالی
مشق نظری :هنرجو باید از استاد بهره بگیرد .در کار استاد دقت کند و نمونههای زیادی را ببیند.
مشق قلمی :هنرجو باید از روی مشق استاد تمرین کند.
مشق خیالی :هنرجو پس از تمرین قلمی به درجات متعالی از خوشنویسی برسد و بهصورت
همه قواعد خوشنویسی را بهکار ببندد.
ذهنی بنویسد و در آن ٔ
قاعده صفا و شأن تأکید زیادی شده است.
در رساالت خوشنویسی از میان دوازده قاعده ،به دو
ٔ
قاعده صفا ،هنرجو باید حرمت استاد نگه دارد و اگر پیشرفت کرد ،متواضع و فروتن باشد
در
ٔ
و دستورات دینی را رعایت کند و هنگام کار وضو داشته باشد تا با پاکی ظاهر و صفای باطن اثر خود
را ابداع کند .اینگونه صفای دل هنرمند به اثر هنریاش منتقل میشود.
قاعده دیگر به نام شأن ،حالتی در خوشنویسی است که کاتب مجذوب تماشای اثرش شده و از
ٔ
خود فارغ میشود و از لذتهای دنیوی بینیاز میگردد و پرتو نور الهی را در کارش میبیند.
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پرسش

دهید.

1ــ خط پیش ایالمی را بر چه آثاری می توان یافت؟ نام ببرید.
2ــ خط و کتابت در ایران چگونه به وجود آمده است؟
کتیبه بیستون را توضیح دهید.
3ــ ارزش ٔ
در  دوره اشکانی چه خطی به وجود آمد و از چه خطی اخذ شد؟
4ــ
ٔ
5ــ خط کوفی در ایران چه تحولی را طی کرد؟
6ــ اقالم سته را نام ببرید.
7ــ خطوط منسوب و اصول چیست؟
8ــ خط تعلیق را توضیح دهید.
9ــ چرا نستعلیق ،عروس خطوط اسالمی نامیده شده است؟
10ــ از شیوههای کاربرد خوشنویسی چند نمونه نام ببرید و یکی را توضیح
١١ــ از مهمترین آداب خوشنویسی سه مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

تحقیق کنید
ــ درباره یکی از موضوعات میراث مکتوب تحقیق کنید و در کالس پیرامون
آن گفتگو کنید.
ــ از انواع نمونههای سنتی مجموعهای جمعآوری کنید و در کالس به نمایش
بگذارید.
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فصل دوم

میراث معماری

میراث معماری
هدفهای رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار می رود:
١ــ جلوه های میراث معماری و شهرسازی را بداند.
٢ــ معماری اسالمی ایران را توضیح بدهد.
٣ــ از پدیده های معماری ایران چند نکته را نام ببرد.
٤ــ بافت شهری و  روستایی را بشناسد.
5ــ مجموعه های معماری و تک بناها را بشناسد.
6ــ چند نمونه از تقسیمات بناهای مذهبی و غیرمذهبی را بیان کند.
٧ــ عناصر معماری و شهرسازی را توصیف کند.
میراث معماری و شهرسازی ایران
ایران همگام با سه تمدن کهن میان رودان ،هند و مصر و قرار گرفتن میان تمدنهای بزرگ شرق
و غرب از شرایط خاصی برخوردار بوده و همچنین به علت ایجاد گسترههای دانش ،فرهنگ آن فراتر
از مرزهایش بوده است .همچنین نخستین و یگانه ملت یکتاپرست جهان ایرانیان بوده و هرگز از خدای
خود بت نساختهاند.
در دوران اسالمی نیز ایران مرکز حوزه فرهنگ و تمدن و گسترش اسالم در سراسر جهان شده
و بیشتر بزرگان ،مفسران ،محدثان ،دانشمندان و نویسندگان ایرانی بودند .ایرانیان با توسعه و گسترش
دانش خویش ممالک اسالمی را با آداب مملکتداری ،معماری ،صنعت و هنر ایرانی آشنا ساختند.
معماری ایران را نه تنها به منزله آثار تاریخی باستانی بلکه به آثار فکری که روح زنده و پایدار در
آنهاست باید نگاه کرد .معماری ایران بخشی از هویت مردم این سرزمین است .شرایط طبیعی و اقلیمی
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ایران ،آداب و رسوم مذهبی ،روحیه و اندیشه مردم آن را نه تنها در بناهای بزرگ بلکه در ساختمانهای
کوچک هم این انعکاس را میتوان دید.
همچنین معماری ایران با شعر و عرفان ،هندسه و نجوم ارتباط مستقیم دارد و قالب  های
انتزاعی آن در حکمت و نمادگرایی کیهانی و جهانبینی معنوی ایران کهن ریشه دارد تا بیننده را از
جهان مادی به تعالی برساند .معماران ایرانی عالقمند بودهاند تا مفاهیم معنوی را بهصورت رمز و نماد
در قالب نقشهای ماهرانه و زیبا ارائه نمایند.
البته بایستی یادآور شد که معرفی ارزشها و خوبیهای ایران ،بازگشت به گذشته نیست ،بلکه
رجوع و معرفی ارزشها برای برداشت آگاهانه و خردمندانه از آنهاست و مدرن شدن ریشه در گذشته
دارد و باید ادامه منطقی ارزشهایمان باشد.
میراث معماری و شهرسازی در دوره پیش تاریخی
اگر به گذشته دور سفر کنیم با زندگی مردم غارنشین در فالت مرکزی ایران آشنا می شویم.
به دلیل آثار و یافتههای فراوان سرزمین ایران از کهنترین مراکز فرهنگی جهان بهشمار میرود .از
مهم ترین غارهایی که برای سکونت مورد استفاده قرار گرفته می توان به «غار شکارچیان» در کوه
متمه» در آذربایجان« ،غار خونیک» در خراسان و «غار کمربند و هوتو» در
بیستون کرمانشاه« ،غار ت َ َ
بهشهر اشاره کرد ،که مربوط به دوره «پارینه سنگی» یا «حجر قدیم» است .در این غارها ابزارهای
سنگی با تراش های مختصری یافت شده که مورد استفاده قرار می گرفته است.
حوزه کشف رود خراسان و بستر رودخانه الدیز در بلوچستان تعداد زیادی از این
همچنین در
ٔ
نوع ادوات کشف شده که عمر آنها به اوایل دوره پیلستوسن و احتماال ً حدود  800/000سال پیش
می رسد(تصویر.)1
اطالعات قابل توجهی هم از انسانهای دوره پارینه سنگی میانه (از حدود  100تا  35هزار سال
پیش) در مناطق غرب ایران ،آذربایجان ،خراسان ،کرمان تا فارس و شمال خوزستان تا کنون کشف شده است.
از اینرو نخستین جمعیتهای شناخته شده در دوران پیش تاریخی در روستاهای کوچکی پراکنده
و زندگی میکردند .به احتمال ساخت کلبههایی با شاخه درخت و خشت دستساز و سپسخشت و
گل چینه از مهمترین مصالح ساخت این خانهها بوده است.
از نمونه های اجتماعات معماری دوران نوسنگی هم تعدادی آثار در غرب ایران بدست آمده که
نشانگر فرهنگ مشخص این دوره در کوه های زاگرس است که به «فرهنگ بردوسیان» معروف است.
آثار بدست آمده از «غار شنیدار» در غرب ایران در این دوره قدمتی نزدیک به  38هزار سال را نشان
می دهد که تا  20هزار سال پیش ادامه داشته است .از باستانی ترین اماکن مسکونی ایران می توان به «گنج
سیلک کاشان»« ،تپه حصار
دره َهرسین»« ،تپه سراب و دهکده گوران»« ،تپه زاغه دشت قزوین»« ،تپه َ
دامغان»« ،محوطه های باستانی شوش» و  ...نام برد که همگی در مدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار
می گرفته اند.ویژگی منحصر به فرد معماری در این دوره با ساخت خانههایی از خشت خام ،چینه و آجر
همگام با شیوه زندگی روستایی و کشاورزی و اندود دیوارها با الیهای از کاهگلی میباشد.
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تصویر ١ــ ط رح س طوح شکمی و پشتی

سنگ ابزارهای دوره نوسنگی

از نمونههای شاخص ساختمان منقوش کشف شده در تپه زاغه دشت قزوین است که به حدود
اواخر هزاره هفتم و اوایل هزاره ششم پیش از میالد باز می گردد به بهترین وجه به امکانات موجود در
آن دوران آراسته و تزیین شده و برای نوعی گردهمایی و جلسات اجتماعی از آن بهره می برده اند .این
حدی استثنایی بزرگ و مجهز است .تعداد زیادی سکو برای
ساختمان در مقایسه با نمونه های قبل تا ّ
نشستن ،آت شدان هایی برای تأمین حرارت در فصل سرما ،و اجاقی برای پختن یا کباب کردن گوشت
نیز در آن وجود دارد .حداقل دو محفظه برای جادادن ادوات و ابزار ساخته شده است .همچنین اتاق
کوچکتری برای اشیا یا زندگی در نظر گرفته شده است .این ساختمان برای مدتها مورد استفاده قرار
گرفته و تغییرات بعدی نیز در آن صورت گرفته است .به احتمال قوی ،ساختمان منقوش زاغه به عنوان
محل مذهبی و مرکز اجتماعی برای اقوام دوران نوسنگی بوده است .وجود تعداد زیادی مجسمه گلی
کوچک زنان باردار با چند سانتیمتر ارتفاع و همچنین مجسمه کوچک زنی که فرزندش را در بغل
نگهداشته است تأییدی بر این مدعاست .عالوه بر نقوش تزیینی که بر روی دیوارها با گل اخراء و رنگ
سیاه و سفید اجرا شده ،دیوارهای این تاالر نیز با نصب سر بزهای کوهی تزیین شده که احتماال ً تنها جنبه
تزیینی نداشته و با عقاید مذهبی و افکار سنتی تمدن زاغه در ارتباط بوده است.
با افزایش اجتماعات در فن معماری پیشرفت هایی حاصل شد .نه تنها در خانه های مسکونی
از نظر نقشه و کیفیت بنا بر اساس احتیاج زندگی روزمره بلکه در نقشه و طرح ساختمان هایی عمومی و
بزرگ تر نیز تغییراتی حاصل شد و براساس نیازهای امنیتی ،دفاعی اجتماعی و مذهبی ساختمان هایی
ایجاد شد .این مراحل رشد را می توان نخستین گام هایی به سوی نظام شهرنشینی دانست.
معماری و شهرسازی در دوره باستان
نمونه های شاخص دیگری در مناطق ایران وجود دارد که سیر تحول معماری و شهرسازی را
در دوره تاریخی و باستانی بیان می کند .یکی از کهن ترین نمونه های بناهای شناخته شده باستانی ایران
را میتوان در دوره ایالمی معرفی کرد .این بنا همان معبد یا زیگورات چغازنبیل در نزدیکی شهرستان
شوش است .بنای معبد که شبیه به برجی پلکانی است زیگورات نامیده شده است .ساختمان آجری
بنا چهارگوشه در اصل پنج طبقه بوده اما اکنون فقط سه طبقه از آن باقی مانده است .بلندی بنا بین
 52ــ 49متر تخمین زده شده است (تصویر .)2

تصویر٢ــ بازسازی فضای معماری معبد چغازنبیل
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در ساختمان زیگورات ،مجموعه ای از قوس ها ،پله ها ،راهروها ،اتاق ها و مقبره و آبروها
دیده می شود .اتاق های بدون پله به عنوان مقبره و اتاق های پله دار به عنوان محل هدایا مورد
استفاده قرار می گرفت و این نشان می دهد زیگورات مانند اهرام مصر باستان به منزله آرامگاه هم
بوده است.
به طور کلی معماری این بنای عظیم که در شمار بزرگترین زیگورات های جهان است ،بهترین
نمونه هنر معماری بر اساس طاق قوسی را در دنیای باستان نشان می دهد .طرز ساخت این معبد با
دیگر معابد میان رودان (بین النهرین) تفاوت کلی دارد و آن ساخت طبقات است که هر کدام به صورت
مستقل از زمین تا باال ساخته شده است .در حیاط معبد و در برابر یکی از ورودی ها ،بنای ستون
مانند آجری دیده می شود که احتماال ً مراسم قربانی در آنجا انجام شده است .بر دیواره معبد تعداد
زیادی آجرهای لعابدار دیده می شود که بر آنها کتیبه هایی به خط میخی ایالمی موجود است که بیشترین
اطالعات درباره ساختمان آن از همین کتیبه ها بدست آمده است .همزمان با تمدن ایالم در شوش شهر
سوخته در کنار کهن ترین دلتای رود هیرمند ،در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است و از
مهم ترین مراکز دوران مفرغ در شرق ایران به شمار می رود.در کهن ترین الیه های آن یک گل نبشته
ایالمی پیدا شده است .قدمت این گل نبشته به  3200ق.م می رسد.
مهم ترین آثار معماری بدست آمده از شهر سوخته خانه های پلکانی و بنای شهرسوخته است.
خانه های پلکانی نه تنها از نظر معماری بلکه از نظر اشیای بدست آمده  1نیز یکی از دوره های درخشان
شهر سوخته به شمار می روند و مصالح اصلی بناها از خشت خام است.
برخی از باستان شناسان چند پایه در «تپه ملیان» در نزدیکی فارس پیدا کرده اند و عقیده دارند
که سابقه کاربرد ستون از شش هزار سال پیش در معماری ایران شناخته شده است .مهم ترین بنایی
که تاکنون در ایران با تاالرهای بزرگ و ستون دار شناخته شده« ،دژ حسنلو» واقع در جنوب دریاچه
ارومیه در نزدیکی شهر نقده است .با توجه به اهمیت بنای معبد ایالمی در هزاره دوم پیش از میالد،
دژ حسنلو بنایی استوار بوده که با تاالرها ،اتاق ها ،دهلیزها ،حیاط ،ستون و جرزها همگی براساس
اصول معماری با سنگ ،گچ ،آجر و خشت در سده نهم پیش از میالد بنا شده و در شمار پیشرفته ترین
معماری های آن روزگار محسوب می گردد.
مادها با شیوه ساختمان سازی های عظیم آشنا بودند و در این دوران با استفاده از ستون آثاری را
پدید آوردند .از دیگر نمونههای معماری دوره ماد ساخت گور دخمههاست .که به آنها کهندژ یا دژ قدیمی
گفته میشد .دخمه های سنگی دارای ایوان طاقدار و ستون هایی است که در دهانه دخمه دیده می شود.
با آنکه از معماری چوبی آن زمان اثری به جای نمانده است ،اما به نظر می رسد همه ریزه کاری های ساختمانی
از الوارهای چوبی تراشیده شده به کار رفته و به دقت در این دخمه ها ،با تراش سنگ نمایش داده
1ــ وجود اشیای سفالی و لوازم زندگی در گورستان شهر سوخته بیانگر اعتقاد آنها به جهان پس از مرگ است .انجام کارهای تولیدی

صنعتی مانند سنگتراشی ،بافندگی ،سفالگری ،حصیربافی و بازرگانی در شهر سوخته رایج بودهاست.

در کاوش های شهر سوخته یک جمجمه انسان به دست آمده است که بنا بر نظر کارشناسان در آن نوعی آثار عمل جراحی به چشم

میخورد و از نظر مطالعه پیشینه علم پزشکی و نحوه حضور آن در ایران و جهان اهمیت بسیار دارد.
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تصویر٣ــ آرامگاه دخمه ای دکان داود ــ سر پل ذهاب
ــ استان کرمانشاه ــ دوره ماد

تصویر٤ــ قلعه نوشی جان ــ مالیر ــ استان همدان

ــ دوره ماد

تصویر٥ــ سرستون سنگی عقاب دار از تخت جمشید

ــ سنگ آهک ــ دوره هخامنشی

شده است .در بیشتر این دخمه ها عالوه بر حجاری آنها در کوه نقش برجسته هایی هم از صحنه های
نیایش دیده می شود .مهم ترین این آثار عبارتند از :دخمه «دآو دختر» در ممسنی فارس  ،دخمه
«فقرگاه یا فخریگاه» نزدیک مهاباد ،دخمه «فرهاد و شیرین» در صحنه کرمانشاه ،دخمه «اسحاق وند» و
«سکاوند» در نزدیکی هرسین کرمانشاه ،دخمه «قیز قاپان» در کردستان عراق و همچنین دخمه «دکان
داوود» در نزدیکی سر پل ذهاب استان کرمانشاه (تصویر.)3
در استان همدان و در نزدیکی شهرستان مالیر با حفاری های انجام شده در تپه «نوشی جان»
نمونه ای از معماری جالب دوران ماد که به کهندژ شهرت دارند کشف شد که آثار ساختمانی این
تپه شامل آتشگاه ،تاالر ستوندار ،معبد مرکزی ،اتاق ها و انبارها ،تونل و حصار دژ وجود دارد
(تصویر.)٤
مهم ترین شاخص شهرسازی دوران ماد شهر هگمتانه در دامنه کوه الوند (و در داخل شهر
همدان) است که تا زمان اشکانیان هم به عنوان پایتخت تابستانی به کار می رفته است.
آثار معماری مکشوفه در کاوش های باستان شناسی ایران در محوطه هگمتانه شامل برج
و حصار و بناهای عظیم خشتی می شود و خبر از یک شهر یا دژ باستانی میدهد .شهر دارای
حصار خشتی است که بـدنه خارجی آن با گچ انـدود شده است .شهر باستانی مکشوفه از لـحاظ
معماری و نیز از لحاظ تأسیسات دفاعی و حفاظتی ،دارای ویژگیهایی است که در نوع خود
کم نظیر است.
هنوز برای این معماری مکشوفه تاریخ قطعی مشخص نشده است ،اما اشیای بدست آمده
گویای این است که این شهر باستانی در دوره های تاریخی و قرون بعد از اسالم هم مورد استفاده بوده
است .از دیگر آثار می توان بغستانه یا بیستون ،کنگاور،اسپدانه یا اصفهان را نام برد.
کار اصلی مادها کشاورزی و گله داری بوده و گروهی نیز در فلزکاری و زرگری مهارت داشتند.
از بقایای آثار معماری مادها دو نقطه در غرب ایران مشخص گردیده است .یکی بر روی تپه بزرگی
به نام «گودین» نزدیک کنگاور در کرمانشاه و دیگری در تپه «نوشی جان» در نزدیکی همدان است.
آثار جالب دیگری از این دوره در تپه «گیان نهاوند» و بخشی از گورستان تپه سیلک 1کاشان و گنجینه
زیویه موجود است.
عالی ترین نمونه در تاریخ هنر این سرزمین ،در دوران باستانی که به عنوان معماری شگفتآور
خوانده میشود توسط هنرمندان دوران هخامنشی ایجاد شد که در مراکز حکومت و پایتخت ها مانند
پاسارگاد ،شوش ،همدان ،و تخت جمشید کاخ های بزرگ و زیبایی بنا کرده اند .این آثار همچنان پس
از گذشت  25قرن هنوز بقایای آنها محکم و استوار بر جای مانده است .ستون ها و سر ستون های
باقی مانده نمونه آشکاری از هنر معماری و حجاری در این دوره بوده است .سر ستونها غالباً به
شکل مجسمه شیر ،اسب ،گاو ،عقاب و جانوران ترکیبی 2است( .تصویر  )٥شیارهای ستونها،
بلندی و زیبایی چشمگیری به آنها می بخشند .مهمترین آثار این دوران شامل :کاخ ها ،آرامگاه ها و
2ــ جانوران ترکیبی را گریفین می نامند و ترکیب انسان با حیوانات را اسفنکس میگویند.
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آتشکده هاست (تصویر .)٦
مجموعه کاخ های پاسارگاد به سال  550پیش از میالد به دستور کوروش کبیر احداث شد
و هر یک با ابعادی وسیع ،بر سکویی سنگی بنا شده اند .کاخ شرقی که به نام «دروازه پاسارگاد» نیز
نامیده می شود ،دارای تاالر مرکزی و هشت ستون مرتفع در دو ردیف می باشد که سقف چوبی آن را
مجموعه
نگاه داشته است .از این کاخ ،تنها یک جرز یا پایه سنگی باقی مانده است .نمونه شاخص
ٔ
پاسارگاد آرامگاه کوروش است (تصویر .)٧
در زمانی که پاسارگاد نخستین پایتخت هخامنشیان همچنان آباد بود ،داریوش هخامنشی
تصمیم گرفت شوش را پایتخت خود قرار دهد و در آنجا دست به کار ساخت کاخ شاهی شد .با
توجه به اقلیم این منطقه ،بیشتر مصالح ساختمانی آن از خشت و آجر تهیه شده است .بنابر لوحه ای
از گفته های خود داریوش که در شوش کشف شده ،در بنای کاخ او هنرمندان بابلی ،مادی ،لیدی ،و
مصری خدمت میکرده اند و مصالح ساختمان از فواصل دوردست به شوش آورده شده است.
مجموعه کاخ های ُص ّفه تخت جمشید در زمان داریوش هخامنشی در مجاور و دامنه کوه
رحمت در منطقه فارس بنا نهاده شد .در تکمیل این بنای عظیم بیشتر شاهان هخامنشی پس از
داریوش به گونه ای دخالت داشته اند .در کاوش ها و خاک برداری تخت جمشید بقایای چندین کاخ
در این صفه عظیم به دست آمد« :کاخ آپادانا» یا کاخ بار عام که مخصوص پذیرایی مهمانان بوده
است .لوح های طال و نقره (تصویر شماره  8در فصل میراث مکتوب) مکشوف در گوشه های تاالر
این کاخ ،نشان می دهد که سازنده آن داریوش اول است« .کاخ صد ستون» که به شکل مربع و دارای
صد ستون بوده است« .کاخ سه دروازه» یا اتاق شورا که سه درگاه بزرگ داشت و اکنون در وسط
صفه تخت جمشید جای دارد« .کاخ تچر» یا کاخ زمستانی داریوش ،از زیباترین و محکم ترین کاخ های
تخت جمشید است که بر خالف دیگر ساختمان های تخت جمشید رو به جنوب است (تصویر .)٨
«کاخ هدیش» یا کاخ خشایارشاه ،دارای یک تاالر مرکزی مربع با  36ستون و یک ایوان
ستون دار با دو ردیف شش ستونی در مقابل آن قرار دارد .از آنجا که ساقه ستون ها از چوب بوده ،از
میان رفته و فقط ته ستون ها باقی مانده است.

تصویر ٨ــ کاخ تچر یا کاخ زمستانی داریوش ــ تخت جمشید ــ دوره هخامنشی
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تصویر٦ــ آرامگاه دخمه ای نقش رستم ــ استان

فارس ــ دوره هخامنشی

تصویر٧ــ پاسارگاد ــ آرامگاه کوروش ــ استان

فارس ــ اوایل دوره هخامنشی

تصویر٩ــ ورودی کاخ داریوش ــ تخت جمشید ــ

دوره هخامنشی

تصویر1٠ــ ورودی دروازه خشایار شاه (دروازه

عالوه بر آن در ُص ّفه تخت جمشید کاخ خزانه و مجموعه ساختمان های دیگری با نام های
سربازخانه ،ساخلو (پادگان) و تعداد بسیاری اتاق در کنار هم قرار گرفته که احتماال ً برای محافظان و
نگهداری اشیاء بوده است .برای رفتن بر روی تختگاه یا صفه تخت جمشید باید از پله های بسیاری
باال رفت که با توجه به پهنای عریض آن رفت و آمد بسیار آسان صورت می گیرد (تصویر  ٩و .)١٠
یکی از زیبائی های تخت جمشید ،نقش برجسته های آن است .این پایتخت تشریفاتی جایگاه
دیدارهای رسمی و محل برگزاری جشن نوروزگان بوده است.
اشکانیان اوایل از شیوه های هنر یونانی پیروی کردند ،اما پس از مدتی به هنر و معماری،
به ویژه به معماری سنتی و ملی ایران تمایل نشان دادند .در این دوره ،معماری بنای اصلی خود را،
از آداب و اصول دوره چادرنشینی پارتی در برپایی اردوگاه ها گرفت .حیاط های چهارگوش مرکزی
با ایوانهای چهار سوی آن ،به عنوان مظهری از معماری پارتیان به بین النهرین برده شد که نوع
دگرگون شده آن را در معماری اسالمی به ویژه در دوران سلجوقیان به خوبی می توان دید.
پس از شکوفایی دولت اشکانی ،به نمای ساختمان توجه بیشتری شد و سعی می شد تا آثار هنری
را بر دیوارها ،در معرض دید متمرکز کنند .نقاشی دیواری توسعه یافت و تزئینات دیوارها آمیخته ای
شد از نقاشی و گچبری ،که نمونه بسیار زیبای آن در معبد «کوه خواجه» در وسط دریاچه هامون در
سیستان بدست آمده است (تصویر « .)1١کوه خواجه» هنگام باال آمدن آب دریاچه هامون به صورت
یک جزیره خودنمایی می کند .موقعیت مناسب کوه موجب شد که در گذشته دور از آن به عنوان مأمن
و محل استقرار استفاده کنند و آثار معماری خشتی در آن شکل گیرد (تصویر  .)1٢یادمان خشتی و
محوطه کوه خواجه زابل از مهم ترین آثار هنری و معماری پارتی است که نقطه اتصال شهرنشینی و
استقرار فرهنگی بین فالت ایران و شرق و جنوب شرقی در آن دوران به شمار می آید و به شکل دایره
ساخته شده است که الگوی شهرسازی پارتی بهشمار میرود.
«محوطه تاریخی نسا»که در نزدیکی عشق آباد پایتخت جمهوری ترکمنستان واقع شده است
یکی دیگر از محوطه های هنر و تمدن پارتیان است.

ملل) ــ تخت جمشید ــ دوره هخامنشی

تصویر ١١ــ نقاشی دیواری ــ سر مرد نیمرخ ــ قرن اول میالدی ــ

کوه خواجه
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تصویر1٢ــ دورنمای کوه خواجه ــ سیستان

از ویژگی های هنر و و معماری این دوره انتقال برخی از عناصر آن به دوره بیزانس و ساسانی
میباشد .شاید تاریخ معماری «طاق دار» که در ایران بسیار معروف است ،از دوره اشکانیان آغاز شده
و در دوره ساسانیان تکامل یافته است.
بنای طاق گرا  1واقع در دامنۀ کوه پاطاق در کنار راه کرمانشاه به سرپل ذهاب ترکیب طاق
گهواره ای و پیشرفت فنون ساختمانی را در این دوره نشان می دهد.
معبد آناهیتا (الهه آب ها) در کنگاور که بر سر جاده همدان و کرمانشاه واقع شده ،در زمان
هخامنشی ،برای انجام مراسم نیایش بنیاد نهاد شده بود که در دوره اشکانیان بر پی و شالوده های
صفه و با به کارگیری سنگ و حجاری های پاک تراش و احیای سنت های معماری و حجاری دوره
هخامنشی ،پرستشگاه بر آن استقرار یافت ،که از جمله شاهکارهای هنر معماری پارتیان به شمار
می رود (تصویر  .)1٣میان شیوه معماری پارتی و ساسانی در بنیاد ساختمان ها چنان همبستگی و
نزدیکی وجود دارد که انتساب پاره ای از آثار به این دو دوره را ،دچار تردید می کند .برای  نمونه ،در
انتساب کاخ مدائن در تیسفون به یکی از این دو دوره ،هنوز اظهارنظر قطعی نشده است .صرف نظر از
جهات تاریخی در معماری ساسانی ،چنان عوامل معماری اشکانی بی کم و کاست پیموده شده که گویی
با تغییر شاهان هیچ دگرگونی در طریقه ساختن بناها پیش نیامده است.

تصویر1٣ــ معبد آناهیتای کنگاور ــ کرمانشاه ــ دوره اشکانی

با این حال هنر ساسانی با جهان بینی مذهبی همراه است  .آنها مذهب زردشت را رسمیت
بخشیدند و در دوران حکومتشان بناهای بسیاری پدید آوردند که از حیث عظمت با هنر روم و بیزانس
برابری کرد و گاه بر آن برتری داشت.
بهترین شیوه طاق زدن بر بناهای مربع شکل ،در معماری ایرانی و حتی معماری غربی ،متعلق
 Garraــ 1
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تصویر1٤ــ غار بزرگ طاق بستان

به ساسانیان است .معماران آن دوره در پوشاندن فواصل وسیع با مواد سخت توفیق یافته بودند.
بعضی از اصول معماری ساسانی ،راه را برای ترقی معماری گوتیگ در اروپا باز کرد .در مجموعه
هنر معماری این دوره ،یگانگی و پیوند خاصی دیده می شود .اساس معماری گنبد است و ایوان ،طاق
نماها ،اتاق ها و طاق های گهواره ای اغلب در اطراف یک یا چند حیاط قرار گرفته اند.
تزیینات بناهای ساسانی شامل هنرهای گچبری ،موزائیک کاری و نقاشی دیواری و حجاری
(تصویر  ١٤و  )١٥می شوند.
بهطور کلی ،معماری عهد ساسانی براساس معماری سنتی و برای نواحی خشک مرکزی و
شرقی ایران پدید آمده بود .بدین معنی که در ابنیه ساسانی اعم از کاخها و آتشکده ها ،پوشش های
گنبدی و ساختن ایوانهای دارای طاق ضربی و چهارطاقهای مخصوص آتشکده متداول و اساس
معماری این زمان بوده است .تعدادی از بناها که بقایای آنها بر جای مانده است ،مانند کاخ  فیروزآباد،
کاخ سروستان در فارس و ایوان مدائن در تیسفون ،ایوان کرخه در خوزستان ،همچنین آتشکده هایی
با نام های تپه میل بین تهران ـ ورامین ،آتشکده نیاسر در کاشان ،آتشکده آذر گشنسب در تخت سلیمان
و چهار قاپی در قصر شیرین و  ...تا حد بسیاری وضع معماری را در دوره ساسانیان آشکار می کنند
( تصاویر  ١٦و  ١٧و .)١٨

تصویر ١٦ــ کاخ اردشیر ــ فیروزآباد ــ فارس

تصویر15ــ طاق بستان ــ کرمانشاه

تصویر١٧ــ آتشکده نیاسرــ کاشان

تصویر١٨ــ آتشکده آذرگشنسب ــ تخت سلیمان ــ آذربایجان غربی
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آتشکده ها با مفهوم مذهبی بنا یک پرستشگاه ایرانی هستند و می توانند به شکل های کامال ً
متفاوت از چهار طاق های ساده تا آتشگاه هایی با فضای زیاد ،بنا شده باشند.
ایوان رفیع ساسانی معروف به «ایوان خسرو» که از آجر قرمز و مالت ساروج ساخته شده بود،
نیز به لحاظ تاریخ معماری ایران حائز اهمیت است.
شهر فیروزآباد فارس مانند شهرهای پارتی دایرهوار بود اما شاپور اول شهر تاریخی بیشاپور یا
«به شاپور» (شهر زیبای شاپور) را بر خالف آن به شکل  یک چهار ضلعی ساخت  که از یک جهت
محدود است به دیوار محوطه و خندق ها واز طرف دیگر به کوهی تکیه کرده است .یک قلعه مستحکم
نظامی با شبکه ای کامل از دیوارها و دژهای کوچک ،آن را حفاظت می کند و سوی دیگر آن را رودخانه
فرا گرفته است .یک محله ٔ شهر ،مخصوص ساختمان های شاهی است .تاالر بزرگ کاخ ،با قلوه
سنگ   و ساروج ساخته شده و با به کارگیری بهترین شیوه معماری ایرانی بر پا شده است .یک محیط
مربع شکل مرکزی پایه گنبد است و چهار ایوان سه اتاقی اطراف آن را فرا گرفته است .یک تاالر سه
ایوانی که در شرق تاالر بزرگ به حیاط مشرف است ،از قطعات سنگ مفروش شده و حاشیه ای از
قطعات موزائیک داشته که شاید تقلیدی از نقش یک قالی ایرانی متعلق به همان دوران باشد.
در محوطه بیشاپور پرستشگاهی سنگی است که احتماال ً به «آناهیتا» ایزد آب و باروری که
ستایش آن با ستایش آتش همراه بوده است ،اهدا گردیده که از جذابیت خاصی برخوردار است.
ساختن و پوشانیدن سقف تاالر بزرگ «کاخ بیشاپور» ،کاری بسیار مشکل بود و از نظر فنی  و
اجرایی و تاریخ معماری بسیار مهم می باشد که چگونه چنین سقفی با مصالح سنگ و ساروج ساخته
شده است که امروزه هم کار مشکل و بزرگی است .اصوال ً معماران ساسانی با استفاده از تجارب    و
معماری پیشینیان در کار طاق زنی و گوش ه سا زی و فیلپوش سازی 1برای پوشش  گنبدی ،نمونه
ارزنده ای را تجربه کرده و به یادگار گذاشته اند که به معمای دوران اسالمی ایران منتقل شده و آنها این
شیوه را به اوج شکوه و زیبایی هنری و فنی رسانیده اند.
هنر و معماری ساسانی به سرزمین های دیگر گسترش داشته بهطوری که از طاق گهوارهای پیوسته
ساسانی در سده  10میالدی برای ساختمان «کلیسای سنت ماری دامر» الهام گرفته شده است.
معماری دوران اسالمی
اسالم در قرن هفتم میالدی ،پایه گذار فرهنگ نوینی شد که بخش های عمده ای از جهان متمدن
را فرا گرفت و چهره بسیاری از کشورها را دگرگون نمود .با ورود تدریجی اسالم به این کشورها،
نژادهای گوناگون ،از اسپانیا تا هند در ساختن تمدن تازه که «تمدن اسالمی» نام دارد ،شریک شدند،
هر چند که در این میان سهم همه ملت ها یکسان نیست و آنهایی که با میراث های غنی پیش می آمدند،
در ساختن بنای فرهنگی تازه اثر بخش تر بودند.
از جمله کشورهایی که در این تمدن سهم عمده ای دارد ،ایران است .پس از اینکه ایرانیان دین
اسالم را پذیرفتند ،هیچ مانعی نمی دیدند در همان جایی که پدرانشان به عبادت میپرداختند خود نیز با
١ــ سه کنج
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دین جدید به پرستش بپردازند شاید در نتیجه همین طرز فکر بود که در همان اوایل ،آتشکدههای دوره
ساسانی را تبدیل به مسجد کردند« .مسجد یزد خواست» (بین اصفهان و شیراز) یکی از این مساجد
است و پس از گسترش بیشتر اسالم در این سرزمین ،ساخت مساجد در هر گوشه ای آغاز شد.
سیر تحول معماری و شهرسازی دوران اسالمی
مهمترین بنای اسالمی را مساجد تشکیل میدادند از اینرو مساجد اولیه طرح و نقشه بسیار
ساده ای داشتند .گو اینکه از معماری اولیه این دوره ،نشانه های اندکی بدست آمده ،اما با توجه به
همین نمونه ها می توان گفت که طرح و نقشه این مساجد شامل یک صحن یا حیاط مستطیل در وسط،
سلسله اطاق هایی در اطراف و در سمت جنوب ،یعنی قبله ،شبستانی است که به کمک ستون هایی،
سقف بر آن سایه گسترده است .در قرون اولیه ،معماران ایرانی چندان به دنبال ابداع نبودند ،بلکه
می کوشیدند آنچه را موجود بود ،کامل تر کنند .گنبدهای سنگین ساسانی در این زمان بر فراز پایه
هشت ضلعی منظمی قرار گرفت و مساجد به تقلید طرح های محلی ،به صورت بناهای شبیه به چهار
طاقی ساسانی ـ البته به صورت کامل تر بنا شد.
کیفیت بنای پایه ها ،ستون ها و احداث ایوان بلند و طویل و به کار بردن مصالح ساختمانی و
تزیینات آجری و گچبری در مساجد این دوره ،عناصر ساختمانی ساسانیان را در معماری مسجد نشان
می دهد و نفوذ معماری ساسانی در بناهای مذهبی به درجه ای می رسد که به تدریج اصول معماری
اسالمی بر شالوده معماری ساسانیان پایه گذاری می شود.
از معماری اولیه دوره اسالمی در ایران ،نمونه های اندکی بجای مانده است .بناهایی مانند
مسجد جامع فهرج در یزد ،تاریخانه دامغان ،مسجد جامع نائین ،مسجد جامع شوشتر نمونه هایی از آن
زمان است که بعضی از آنها از میان رفته یا تغییر شکل یافته اند (تصویر .)١٩
«مس ـجد جامع فهرج» توسط معماران
ایرانی در قرون اولیه اسالم برپا شد .ویژگی های
این مسجد در شکل طاق ها ،قوس ها و جزئیات
تزیینی آن است و از نظر وضعیت ساختمانی ثابت
می کند که با پیروی از معماری ساسانی ساخته
شده است .عناصر اصلی بنا شبستان ،راهرو و
مناره است و شکل عمومی بنا ساده و تنها نقوش
ساده و زیبایی از گچبری زینت بخش دیوار آن
است.

تصویر 19ــ مسجد جامع فهرج ــ قرون اولیه اسالمی
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«معماری دوران اسالمی ایران» عموماً در سه گروه اصلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند:
1ـ بافت شهری و روستایی
2ـ مجموعه های معماری
3ـ تک بناها
بافت شهری و روستایی
در ایران امروز ،روستاها و شهرهای تاریخی بسیاری با آثار و ساختار دوران اسالمی وجود
دارد .به بیان دیگر ،تمامی شهرها و روستاهایی که امروزه در آنها زندگی می کنیم ،در دوران اسالمی
شکل گرفتهاند .هر چند بنیان اولیه تعدادی از آنها به دوران قبل از اسالم می رسد.
از بین تمامی شهرها و روستاهای دوران اسالمی
ایران ،تعدادی از آنها با توجه به بافت و ساختار ویژه
و آثار و بناهای فراوان بسیار ارزشمند و صاحب نام
و آوازه اند و گروهی از آنها در فهرست آثار ملی ایران
به ثبت رسیدهاند .روستاهای ماسوله ،ابیانه ،میمند و یا
بازارها و بافت های تاریخی شهرهای اصفهان ،تبریز،
شیراز ،مشهد ،کرمان ،یزد ،تهران ،کاشان ،زواره و ...
از این قبیلاند که بسیاری از آنها با سابقه تاریخی و
ویژگیهای معماری و شهرسازی خود ارزش جهانی
دارند (تصاویر  20و  21و .)22
تصویر20ــ دورنمای روستای ماسوله ــ گیالن

تصویر21ــ روستای کندوان ــآذربایجان

تصویر22ــ دورنمای روستای میمند ــ کرمان
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از این میان می توان به دو مورد اشاره کرد:
الف) میدان نقش جهان اصفهان و بازارها و بناهای پیرامون آن و  ...که یکی از قدیمی ترین و
وسیع ترین نمونه های معماری و شهرسازی در دنیاست.
ب) ساختار شهری و بناهای دو شهر کاشان و یزد که در نوع خود از عالی ترین نمونه های هنری
و معماری ایران و جهان است که با استفاده از ارزان ترین و در دسترس ترین مصالح و مواد بومی و با
رعایت آداب و سنن زندگی و هماهنگ با طبیعت و محیط کویری بنا گردیده و شاهکاری بدیع از هنر
و معماری می باشد.
مهمترین بخش اجتماعی و کالبدی شکلدهنده به بافت های تاریخی« ،بازار» است که با داشتن
اصلی ترین بناهای شهر ،عمده ترین فعالیتهای اجتماعی در آن اتفاق می افتد .با توجه به نقش اصلی
بازار در بافتهای تاریخی و شکل گیری و زندگی شهرهای اسالمی ،بسیاری از بازارهای تاریخی
ایران در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است(تصویر .)23

تصویر23ــ بازار کرمانشاه

مجموعه های معماری
یک «مجموعه معماری» از تعدادی بناهای گوناگون با عملکردهای مناسب و مکمل یکدیگر
تشکیل می شود که در کنار هم و در قالب یک ساختار بزرگ ساخته شده اند« .مجموعه ها» به دالیل
مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،سیاسی و  ...شکل می گیرد که پیدایش آنها با ایجاد یک بنای
اولیه مثل یک آرامگاه ساده یا یک مکان مذهبی و یا  ...شروع می شود و در طول زمان با اضافه
شدن بناهای دیگر مانند مسجد ،مدرسه ،کتابخانه ،آب انبار ،خانقاه ،زائر سرا ،کاروانسرا و ...به یک
مجموعه گسترده و با شکوه تبدیل می شود.
مجموعه تاریخی «سنگ بست» در نزدیکی شهر مقدس مشهد (سده سوم و چهارم هـ.ق) از
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نخستین نمونه های این گونه مجموعه هاست.
مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع) در مشهد (تصویر ،)24مجموعه گنجعلی خان
کرمان(تصویر )25

تصویر24ــ مجموعه حرم امام رضا (ع) مشهد مقدس

تصویر٢5ــ نمای داخلی مسجد گنجعلی خان ــ کرمان

بقعه شاه نعمت الله ولی در کرمان ،مجموعه شیخ احمد جام در تربت جام خراسان و مجموعه
شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل ،مرقد مطهر حضرت معصومه (س) در قم از این مجموعه ها
می باشد (تصویر.)26
بناهای دوران اسالمی در دو گروه تقسیم بندی می شوند:
1ــ بناهای مذهبی مانند :مساجد ،مدارس ،بقعه متبرکه ،آرامگاه ،قدمگاه ،حسینیه ها ،تکایا،
مصلی ها و کلیساها.
2ــ بناهای غیرمذهبی مانند :پل ها ،آب انبارها ،قنات ها ،خانه ها ،کاروانسراها ،کاخ ها ،باغ ها،
حمام ها ،قلعه ها ،کبوترخانه ها و...
در قرون  5و  6هجری در هنر ایران گامی بزرگ برداشته شد و تاریخ هنر ایران ،یکی از
درخشان ترین دوره های خود را در این روزگار سپری کرد.
هنر معماری در این دوره درخشان و شکوفا به درجه کمال رسید .هنرمندان در این دوره در
معماری به عوامل و عناصری دست یافت که با آنها بتوان ،بناهای بزرگ بوجود آورد .این شیوه
ساختمان ،اساس معماری مذهبی و کاروانسرا و مدرسه سازی ایران است.
مسجد جامع اصفهان در حقیقت مجموعه ای است از تحوالت معماری این دوران که
تا هزار سال همچنان سیر تحول معماری را نشان میدهد .دو گنبد خواجه نظام الملک و گنبد
تاج الملک در مسجد ،از نظر تکنیک و زیبایی ،اثر بسیار چشمگیری است .ایوان های چهارگانه
مسجد هر کدام شاهکاری از هنرهاست .شبستان های مسجد و همچنین محراب زیبای اولجایتو
محمد از جمله زیباترین آثار هنری ایران به شمار می روند .در این مسجد زیبا و کامل به جز
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تصویر٢6ــ حرم حضرت معصومه (س)

سبک های مختلف معماری ،انواع خطوط کوفی ،ثلث و نستعلیق به کار رفته است( تصویر.)27
عالوه بر مسجد باید از مدرسه و کاروانسراها و مقبره های این دوره هم نام برد .اگرچه شبکه راه  و
جاده های شوسه ،شاهرگ حیاتی تجارت یک کشور محسوب می شود ،اما در گذشته های دور،
بدون وجود کاروانسراها و مسافرخانه ها و ایستگاه های میان راه ،استفاده مطلوب از جاده امکان
نداشت.
یکی از کامل ترین کاروانسراهای این دوره «رباط شرف» در جنوب سرخس در راه قدیمی
نیشابور ــ مرو است .با وجود خرابی های ناشی از مرور زمان ،هنوز بسیار زیبا و کامل است
(تصویر.)28

تصویر ٢7ــ محراب الجایتو ــ مسجد جامع اصفهان ــ دوره ایلخانی

تصویر٢8ــ کاروانسرای رباط شرف بر کناره راه ابریشم ــ خراسان رضوی ــ دوره سلجوقی

تصویر ٢9ــ برج گنبد قابوس ــ دارای  10ترک و کتیبه های کوفی

از نمونه آرامگاه های این دوره برج مدور مراغه با طرح دایره وار و برج
مهماندوست دامغان و برج گنبد کاووس در گلستان و برج طغرل در شهر ری با طرح
ترکدار را می توان نام برد (تصویر .)٢9در معماری این دوره برجهای خرقان در قزوین
و گنبد کبود در مراغه بهصورت هشت و ده ضلعی هستند (تصویر.)30
سطوح خارجی دیوار بناها با آجر نماسازی می شده اند و کاربرد آجر بسیار
رواج پیدا کرد و از انواع طرحهای هندسی در آجر استفاده می شد .هنر آجر تراشی و
تزیین بنا با آجرهای تراشیده ،از قرن پنجم هـ.ق در ایران معمول بوده است .در کنار
این تزیینات بسیار زیبای آجری ،کتیبه ها و خطوط تزیینی ،با استفاده از آجر تراشیده،
یکی از ویژگی های این دوره بهشمار میرود.
تصویر 30ــ برج خرقان ــ نمای آجرکاری ــ قزوین ــ دوره سلجوقی
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در قرون هفتم و هشتم این دوره بناها ،به ویژه ساخت مقبره ها و آرامگاه های
برج مانند به همان شیوه سده های پنجم و ششم هجری ادامه یافت .همچنین نقشه چهار
ایوانی که از پیش متداول بود ،در قرون هفتم و هشتم هجری نیز برای بناهای مذهبی مانند
مسجد و بناهای غیرمذهبی مانند کاروانسراها به کار می رفت.
معماری در این دوره هم جنبه عمومی داشت و هم جنبه محلی و همان طور که
بنای مسجد جامع اصفهان برای معماران دیگر مساجد سرمشق بود ،معماران این دوره
روش های ساخت مراکز بزرگ مثل سلطانیه را اقتباس میکردند و در کنار سنت های
محلی به کار می بردند .در این دوره به تزیینات بناها بسیار توجه می شد.
سر در مسجد ورامین به کاشی ها و آجرهای قهوه ای رنگ تزیین یافته است.
این مسجد نه تنها از لحاظ ساختمان عظیم و گنبد آجری آن اهمیت دارد ،بلکه به خاطر
تزیینات کاشیکاری معرق و گچبری و کتیبه های تاریخی آن جزء آثار مهم هنری ایران به
تصویر31ــ مسجد گوهر شاد ــ مشهد ــ دوره تیموری
شمار می رود.
مسجد گوهرشاد اگرچه سردر و مدخل مستقلی ندارد و یکی از مجموعه بناهای
آستانه امام رضا (ع) است ،اما طاق عظیم ورودی آن مملو از کاشی کاری و کتیبه های
مفصلی است .بنای مسجد از هر جهت زیبا و کامل و یکی از شاهکارهای معماری
دنیاست (تصویر  31و .)32
مسجد کبود تبریز از بهترین بناهای قرن نهم هـ.ق است که در زمان جهانشاه
قراقویونلو بنا شده است .نقشه این مسجد شباهت چشمگیری به نقشه مساجد عثمانی
دارد .این مسجد اگرچه فاقد صحن و حیاط مرکزی است ،اما صحن مرکزی که با
گنبد پوشیده شده ،به صورت چهار ایوانی ساخته شده است .ورودی مسجد با تزیینات
کاشیکاری در کمال زیبایی و ظرافت زینت شده است .در این کاشی ها رنگهای آبی
روشن ،آبی پررنگ ،خاکستری و سبز چمنی و پررنگ به کار رفته و در برخی موارد ،گل
تصویر 32ــ مقرنس ــ مسجد گوهر شاد ــ مشهد ــ دوره تیموری
و بوته و شاخه هایی با طالکاری در آن دیده می شود .کاشی کاری و
رنگ آمیزی ها در این مسجد همان گونه است که هنرمندان در تزیین
و تذهیب صفحات کتاب ها به کار می بردند (تصویر .)33
عالوه بر معما ری مساجد این دوران ،باید به مقبره ها یا
آرامگاه های این زمان هم اشاره کرد .گنبد سلطانیه یا مقبره سلطان
محمد اولجایت ـو (خدابنده) یکی از زیباترین بناهای اسالمی و
شاهکاری از معماری این دوره است که در اوایل قرن هشتم هـ.ق
در نزدیکی زنجان ساخته شده است .بلندی این بنای هشت ضلعی
منتظم بیش از  50متر است .این گنبد را طوری ساخته اند که
بدون ساختن بناهای متصل و مجاور به آن با ابتکارات هوشمندانه
فشارهای جنبی گنبد را به جانب زمین منحرف کرده اند .در هشت تصویر ٣3ــ مسجد کبود تبریز ــ دوره قراقویونلو
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تصویر 34ــ گنبد سلطانیه ــ زنجان ــ دوره ایلخانی

تصویر 35ــ مدرسه غیاثیه خرگرد خواف در خراسان ــ نمایی
از فضای خارجی

گوشه ساختمان مناره ها فشار وارده گنبد را عمود ًا خنثی نماید(.تصویر )34
در دیگر بناهای این دوره مثل کاروانسراها و مدرسه ها جلوه های زیبایی را می توان
دید .ایلخانیان برای توسعه و پیشرفت اقتصاد در نقاط کشور بویژه در ناحیه شمالی و
آذربایجان تعداد بسیاری راه های ارتباطی ساختند و برای آرایش کاروانیان در مسیر
این راه ها و جاده ها کاروانسراهای بزرگ و زیبایی با توجه به اقلیم احداث کردند .مانند
کاروانسراهای سرچم در بین راه زنجان و میانه ،یا رباط سپنج در نزدیکی شاهرود.
در نزدیکی مرز افغانستان و خراسان در شهر خواف و کنار دهکده خرگرد ،مدرسه
غیاثیه را دو معمار ایرانی ،استاد قوام الدین شیرازی و غیاث الدین شیرازی بنا کردند .که
یکی از مدارس کامل چهار ایوانی نیز هست .کاشی های معرق و آجرهای تزیین شده مدرسه
شهرتی خاص دارند( .تصویر .)35
یکی از درخشان ترین دوره های هنری ایران پس از اسالم دوره صفویه است.
در اواخر قرن دهم هـ.ق در زمان شاه عباس با انتخاب اصفهان به پایتختی ،این شهر
به عنوان یکی از درخشان ترین شهرهای شرق گسترش پیدا کرد  .
با توجه به امنیت ایران در این دوره بناهایی بزرگ و عالی مانند کاخهای عالی قاپو،
چهل ستون ،هشت بهشت و تاالر اشرف در اصفهان و بقعه شاهزاده حسین و س ردر
عالی قاپو در قزوین ساخته شدند .دیوار این کاخ ها از کاشی های خو ش آب و رنگ
پوشیده شده در میان مجموع آنها با نقوش نقاشان معروف آن دوره پیوند وجود دارد.
سقف ها و دیوارها نیز غالباً با منبت کاری تزیین می شدند( .تصویر .)36تزیینات چوبی
در بناهای غیرمذهبی دارای نقش اصلی بود و در آنها میزان بیشتری از تذهیب کاری و
نقاشی های الکی استفاده می شد .طرح های آنها با هنر نگارگری دارای رابطه نزدیکی بود.

کنده کاری و خراطی به ویژه در درها و سقف ها ،هنر خاصی در این دوره محسوب می شده است.
نقاشی های دیواری (فرسک )1در کاخهای عالی قاپو ،قصر اشرف و چهل ستون و همچنین آئینه کاری

تصویر 36ــ بقعه شاهزاده حسین ــ قزوین ــ دوره صفوی
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١ــ فرسک شیوهای در نقاشی دیواری است که قبل از خشک شدن مالت گچ یا آهک انجام میشود.

به عنوان نوعی تزیین جدید در بناها ،مانند آینه خانه ،مورد استفاده قرار گرفته است.
در این دوره نقشه جدیدی برای شهر اصفهان ارائه شد و در آن خیابان بزرگ و
معروف چهار باغ ساخته و طرفین خیابان را درخت کاشتند .این خیابان به پل بزرگی که روی
زاینده رود است ،می رسد .مرکز شهر را میدان نقش جهان با بناهای باشکوه دربرگرفته است.
نمونه شاخص کاخسازی مستقل از میدان نقش جهان نیز پدید آمده است .کاخ چهل ستون
با  20ستون چوبی بلند در ایوان ،تاالر آئینه با سقف منقوش و زر اندود و منبت کاری و گچبری و
نقاشی های عالی ،یکی از مشهورترین کاخهای این دوره است (تصویر .)٣7
معماری قصر هشت بهشت نیز از نظر منظره باغ اهمیت دارد .این قصر را برای جشن های
مجلل در نظر گرفته بودند .شهرت این کاخ گذشته از جنبه معماری و زیبایی ،به سبب استفاده از
سنگ های مرمر و طاق مقرنس کاری و نقاشی مناظر کاشیکاری خاص آن است .آیینهکاری این کاخ
عامل دیگری در زیبایی بنا بوده است.
مدرسه چهارباغ با سر در ورودی و گنبد و دو مناره رفیع از نظر شیوه کاشیکاری و رنگ آمیزی
جلب نظر م یکند .بنای زیبای این مدرسه و کاروانسرا و بازار در خیابان چهار باغ احداث شده است.
از این زمان به بعد در سراسر ایران ،کاروانسراهای بزرگی از آجر و گاهی از سنگ ساخته شده
است .از کاروانسراهای این دوره مهیار در اصفهان ،بیستون در کرمانشاه ،مادر شاه و شیخ علیخان
در اصفهان را می توان نام برد.
در دوره صفویه تعداد زیادی پل ساخته شده که از نظر زیبایی و شیوه پل سازی بسیار چشمگیرند.
پل اللّٰه وردی خان یا سی وسه پل در انتهای خیابان چهارباغ در اصفهان در دو طبقه بر روی رودخانه
زاینده رود واقع شده است .در دو سوی جاده اصلی ،راهروی سرپوشیده ای برای پیاده روان ساخته
شده است ( تصویر.)٣8

تصویر 37ــ عمارت چهل ستون ــ اصفهان

تصویر 38ــ سی وسه پل(پل ال ّله وردی خان) ــ اصفهان
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پل خواجو که بر روی زاینده رود ساخته شده ،از نظر معماری و کاشیکاری مشهور است و
از لحاظ تناسب و جلوه ،زیبایی چشمگیری دارد .این پل ها نه تنها برای عبور بلکه برای توقف نیز
طراحی شده است و در آنها جاهایی برای تفریح و درنگ وجود دارد .در سراسر طول پل ،غرفه های
کوچک زیبایی تعبیه شده که با کاشی و نقش های دیواری زیبایی آراسته است (تصویر.)٣9
از زمان صفویه بناهای تاریخی بسیاری در ایران وجود دارد ،چون مجموعه بقعه شیخ صفی الدین
اردبیلی در اردبیل( ،تصویر  ،)40که شامل مجموعه ای از گورهای شاهان ،شاهزادگان دوره صفوی و
چند ساختمان دیگر به نام چینی خانه ،مسجد و متعلقات دیگر است.

تصویر 39ــ پل خواجو بر رودخانه زاینده رود ــ اصفهان

تصویر 40ــ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

مقبره استوانه ای شکل با گنبدی کوتاه پوشانیده شده است و دور برج از خارج دارای
کتیبه بزرگ آجری است و نام «اللّٰه» با کاشی روی آن تکرار شده است.
آستان پرشکوه قدس رضوی (ع) شامل مجموعه بناهای متعددی است .گنبد زرین
بنا دارای دو پوشش است که پوشش خارجی آن طالکاری است .این گنبد کتیبه ای به خط
علیرضا عباسی خوشنویس دوره شاه عباس دارد .دو مناره طال بر روی ایوان عباسی و ایوان
جنوبی قرار دارند .طالکاری ایوان صحن کهنه (عتیق) به فرمان نادرشاه افشار انجام شده و
از این روست که به «ایوان نادری» معروف است.
به طور کلی برخی از بهترین تزیینات و آیینه کاری و نمونه کاشیکاری سه دوره تاریخی
متوالی را در آن مکان مقدس می توان دید ،زیرا مسجد گوهرشاد در زمان تیموریان ،صحن
کهنه در زمان صفویه و صحن نو در دوره قاجاریه ساخته شده است.
از نمونـههای دوره افشاریه کـاخ خـورشید و بـرج های دیده بـانی شهر کـالت است
(تصویر .)41

تصویر 41ــ کاخ خورشید (کالت نادری) ــ خراسان
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در دوره زندیه در شهر شیراز عمارات و بناهای بزرگی ساخته شد .از جمله آنها ،ارگ
کریم خان ،مسجد و حمام و یک بازار است .از ویژگی های کاشیکاری این دوره ،استفاده از نوعی
رنگ گل سرخ است که در زمان قبل دیده نمی شود .تزیینات کاشی کاری در بدنه بناها از آجرهای
کاشی و زمینه سفید بود .صورت شخصیت های رسمی ،صحنه های هنرنمایی رستم پهلوان ملی،
شکار و دورنماها در کاشیکاری دیده می شود( .تصویر )٤2
در دوره قاجاریه شیوه جدیدی در معماری ایجاد شد و معماران این زمان نیز دنباله رو شیوه
صفویه بودند .هرچند هنر معماری این زمان در مقایسه با دوره صفویه بسیار ضعیف شمرده می شود.
اما به مرور به دلیل ارتباط زیاد با غرب معماری تلفیقی نیز پدید آمد.
معماری غیرایرانی با طرحهای تزیینی ایرانی از قبیل کاشیکاری ،آیینه کاری ،گچبری و
ازاره بندی از کاشی ،توأم شد .با اینحال عناصر معماری ایرانی به حیات خود ادامه داد بهطوری
که ایجاد زیرزمین ها با طرحهای زیبا و پوشش های ضربی آجری ،تعبیه حوضخانه ها ،رواج بادگیر
برای خنک کردن فضاها و احداث تاالرهای بزرگ با شاهنشین ها و غرفه و گوشواره ها همه و همه به
صورت دلپسندتری درآمد .ساختن بادگیرها در ابتدا ساده و فقط شامل یک دهانه هواکش مزین به
کاشیکاری های زیبا بود .سپس به تدریج مراحل کمال را پیمود ،چنانکه صورت تکامل یافته آنها،
دو طبقه و از چهار جهت دارای هشت دهانه هواکش است و جریان باد و هوا را از این دهانه ها به
داخل ساختمان هدایت می کند.
در معماری ،ساختن بادگیرهای مزین به کاشیکاری و قبه طال در عمارت ،رکنی از معماری
اصیل ایرانی بوده است .بناهای مسکونی دوره قاجار (بهجز کا خهای سلطنتی) همه به شیوه معماری
اصیل ایران در ادوار قدیم بوده که در این دوره با ابتکارات جدیدتر به صورتی دلچسب و نیکو تکمیل
شدهاند.
در تهران و اطراف آن ،چند نمونه مهم از معماری قاجاریه دیده می شود .یکی مقبره حضرت
عبدالعظیم در شهر ری است که بنای مقبره و گنبد طالی آن قابل توجه است .بناهای دیگر قابل توجه
«عصر قاجاریه» ،مسجد امام (شاه یا سلطانی) و مسجد سپهساالر (مطهری) تهران است.
عالوه بر معماری مذهبی که از صفویه پیروی شده است ،معماری کاخ و ساختمان های
مسکونی که آمیزش عوامل معماری ایرانی و اروپایی را به حالتی بسیار دلنشین نشان میدهد؛ مانند
عمارت کاله فرنگی ،کاخ سرخه حصار ،کاخ شمس العماره ،کاخ گلستان ،تیمچه های وسیع و زیبای
این دوره خود نشان دهنده شاهکارهای ماهرانه ای از استادان هنر معماری قرن سیزدهم هـ.ق است.
(تصویر )٤3
از دوره قاجار تیمچه و بازارهای وسیع با پوشش های خوبی در تهران و شهرستان های بزرگ
موجود است که از نظر هنر آجرکاری و کاشیکاری و چه از نظر وسعت دهانه طاق ها قابل تحسین و
ستایش اند .معماری در دوره پهلوی تنوع چشمگیر نداشته است .با ورود مصالح جدید ساختمانی
مانند آهن ،بتون و غیره و نیز آمدن مهندسان خارجی به ایران ،مهندسانی که به پیشینه پرافتخار
معماری کشور ما آشنایی نداشتند و بازگشت ایرانیانی که در خارج از وطن تحصیل هنر معماری کرده
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تصویر ٤2ــ ارگ کریمخان ــ شیراز

تصویر ٤3ــ کاخ شمسالعماره ــ تهران

تصویر ٤4ــ سردر باغ ملی ــ تهران

و یا تحت تأثیر معماری غرب بودند ،دگرگونی شگرفی در هنر معماری ایران پدید آورد .با همه زیبایی
که این نوع معماری ها به قیافه شهرهای ایران بخشید ،متأسفانه غالباً جنبه تقلید از شیوه های معماری
غرب بر تبعیت از هنر اصیل ایرانی یا ابداع شیوه جدیدی در معماری ایران ،ترجیح داده شد.
با این وجود ،در بعضی از موارد ،ناچار از تمایل به تزیینات به سبک ایرانی شده اند .بناهایی
چون کاخهای سعد آباد ،کاخ مرمر در تهران و ساختمان مجلل باشگاه افسران دبیرستان البرز ،سردر
باغ ملی ،عمارت پست ،گواه این مدعاست .این طریق معماری بدون توجه به عوامل اقلیمی و پیشینه
معماری در ایران هنوز ادامه دارد (تصویر .)٤٤
نکاتی در پدیده های معماری ایران
به جرئت می توان گفت که بخش عمده ای از پدیده های موجود در عالم معماری با توجه به
مدارک و اسناد موجود ،در فالت ایران خلق شده اند .می دانیم که مغرب زمین همواره به معماری
گوتیک فخر کرده است و به اعتباری مهم ترین شاهکارهای هنری معماری مغرب زمین به این سبک
تعلق دارد .جالب است که معماری گوتیک را ملهم از معماری ایران می دانند .درباره پدیده های
معماری که در ایران پیش از اسالم آفریده شده و طی قرنها تحول و تکامل یافته و به دیگر سرزمینها
انتقال یافته ،می توان نمونه هایی یاد کرد؛ مانند کاربرد انواع قوس ها و از آن جمله طاق ضربی از هزاره
دوم ق.م در امر پوشش فضاهای معماری پدیده ارزنده ای است که در این سرزمین پاگرفته است.
خلق گنبد بر روی پایه چهارگوش از ابتکارهای استثنایی است که در این سرزمین به وجود آمده و
منشأ دگرگونی اساسی در کار معماری جهان شده است .ایوان نیز که یکی از پدیده های شگرف دوره
اشکانی است ،که در پی کاربرد وسیع و موفق آن در معماری ساسانی ،در دوره اسالمی همچنان مورد
توجه قرار گرفت و بعدها برای هرچه بیشتر شکوهمندی شبستان گنبددار به آن افزوده شد.
عناصر معماری شهرسازی
محله  :با حذف نظام طبقاتی مفهومی براساس همشهری بودن یا براساس فعالیتهای مشترک
به شکل کوی ،محله یا شهر کوچکی در بافت شهری پدید آمد.
خیابان ــ کوچه  :ایجاد خیابان و کوچه به عنوان شیوه ارتباطی میان مناطق درون شهری و
برونشهری از دیرباز در معماری و شهرسازی ایران وجود داشته است .با اینحال به دلیل اهمیت
به گیاه و زیبا جلوه دادن این عنصر شهری خیابانهای چهارباغ پدید آمدند .کوچهها نیز به عنوان
مسیرهای فرعی با ایجاد تقاطع یعنی گذر از هر محله ایجاد شد .این کوچهها براساس مناطق مختلف به
صورت سرپوشیده یا باز ساخته میشدند .هر محله ممکن بود چند گذر داشته باشد.
بازار  :محل مورد نیاز تجارت و مایحتاج مردم را بازار مینامند که در ابتدا در کنار دروازه های
اصلی شهر و سپس در بافت مرکزی شهری ایجاد شد .بازارها به شکل سرپوشیده یا باز ساخته و
مجموعه آنها را ارسن مینامند .عناصر مختلف بازار شامل راسته ،رسته ،سرا ،تیمچه ،حجره می باشد،
مسیر اصلی بازار راسته نامیده می شود و از تقاطع دو راسته ،چهارسوق پدید میآید .بخش هایی از
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راسته که صنف مشاغل یکسان در آن قرار میگیرد ،رسته نامیده میشود.
فضای حیاط میانی که دورتا دور آن حجرهها قرار گرفته است.
مرکز چند تجارتخانه از یک صنف در یک فضای سرپوشیده ،تیمچه نام
دارد و
مجموعه تیمچهها در وسط یک فضای آزاد مسقف دارند (تصویر )٤٥
ٔ
میدان  :میدان ه مان عن صر درونی شهر است ک ه فضایی باز برای
حضور مردم یا ارتباط اصلی با دیگر عناصر شهری است .میدان معموال ً به
شکل میدانهای بزرگ و کوچک ساخته می شوند .عملکرد میدان بیشتر
به عنوان جایگاه مشخص ،برخی ارتباطات و مشاغل و نیازهای شهری را
دربرمی گیرد( .تصویر )٤٦
خانه  :در اکثر مناطق ایران خانههای سنتی دو قسمت اندرونی و بیرونی
دارند .قسمت اندرونی خصوصی و برای زندگی خانوادگی درنظر گرفته شده
است .و قسمت بیرونی برای رفت و آمد و پذیرایی از افراد دیگر استفاده
میشود .و حریم زندگی خصوصی از دید مهمانان بهطرز زیبایی از هم جدا شده
است( .تصویر  )٤٧خانههای سنتی اغلب در چهار طرف یک حیاط مرکزی
قرار گرفته است.
مسجد و انواع آن  :مساجد مهمترین عنوان و عنصر بناهای دینی است
که در دورههای متفاوت برای برگزاری مراسم دینی و فعالیتهای اجتماعی
مورد استفاده قرار گرفته است.
در هر دوره نقشه ساختمانی مسا جد تفاوت دارد که ابتدا به شکل
شیوه چهارطاقی
شبستانی یا ستوندار (چهل ستونی) ساخته میشد .پس از آن ٔ
شیوه ایواندار و گنبدی رونق یافت.
به شبستان اضافه شد .در دورههای بعد به ٔ
(تصویر .)٤٨

تصویر ٤٧ــ حیات خانۀ شاه ویالیی ــ کاشان

تصویر ٤٥ــ بازار مسگری

تصویر 46ــ دورنمای میدان نقش جهان ــ اصفهان ــ دوره صفوی

تصویر ٤٨ــ مسجد امام ــ اصفهان ــ دوره صفوی
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میل مناره :این عنصر معماری در واقع برجهای راهنماست که در کناره راهها و در مسیر کویر
یا مناطق کوهستانی و جنگلی ساخته میشوند .شبها برای راهنمایی مسافران بر باالی آن آتش روشن
می کردند و به این لحاظ مناره مدرسه این بنا عنصر اصلی تأثیرگذار در شکلگیری مناره در مساجد
اسالمی است .با این حال الگوی اصلی بسیاری از برج مقبرهها نیز میباشد (تصویر .)٤٩
کاروانسرا :بخشی از معماری مهمی که برای اقامت موقت مسافرانی که بهصورت گروهی
معرفی کردند ساخته شده است .این بنا به دلیل گستردگی تبادالت اقتصادی و تجاری و یا زیارت رونق
بسیار داشته است .دارای حیاط وسیع و روباز و دورتادور آن تعداد زیادی حجره برای استراحت
مسافران بوده است( .تصویر )٥٠

تصویر ٤٩ــ برج طغرل ــ شهرری ــ دوره سلجوقی

تصویر ٥١ــ گرمخانۀ گرمابۀ گنجعلی خان ــ کرمان
تصویر ٥٠ــ کاروانسرای میبد ــ یزد

تصویر ٥٢ــ مسجد مدرسۀ آقابزرگ ــ کاشان

گرمابه  :به دلیل اهمیت به پاکیزگی و نظافت ،گرمابه عنصر بسیار مهم شهری است که در
ایران از دیرباز تاکنون حضور اصلی داشته است .بنابراین این مکان پس از مسجد ،مدرسه و بازار از
عناصر مهم شهر بهحساب میآمد .از عوامل مهم در گرمابه تنظیم دما و گرمایش است .مسیر دسترسی
به بخش اصلی بنا از ورود ناگهانی هوای سرد؛ هم از بیرون به درون و هم در بین فضاهای درونی
جلوگیری میکند .از عناصر مهم گرمابه فضای بینه (رختکن) و گرمخانه (محل شست و شو) است.
(تصویر )٥١
مدرسه  :به دلیل ارزش آن به تعلیم و تربیت و یادگیری دانش مکانی خاص به عنوان مدرسه
حائز اهمیت است .ایرانیان از دوران پیش از اسالم و دوران اسالمی با جدیت به ساخت این مکان
شیوه معماری مدارس با تحول معماری مساجد به شکل ایوانی درآمد و از عناصر مهم آن
پرداختندٔ .
َم ْد َرس (محل تدریس استادان) و حجره (اتاقهای محل اقامت طلبهها) میباشند( .تصویر )٥٢
آرامگاه   :ساخت مقبره از دوران باستان نمادی از اعتقاد به دنیای پس از مرگ است .از اینرو
سیر تحول آرامگاهسازی از درون خانهها یا مقابر مستقل یا گوردخمهها با استفاده از عناصر معماری
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در باشکوه جلوه دادن آن قابل بررسی است .آرامگاههای بزرگان دینی و عرفانی و … بهصورت
زیارت گاه مورد احترام واقع شده است( .تصویر )٥٣

تصویر ٥٣ــ مقبره امیر تیمور سامانی ــ بخارا

کاخ  :حضور حکومتهای متمرکز ضرورت ساخت بناهای باشکوه و
اشرافی را در دورههای تاریخی ایران باعث شد .ساختن کاخ و عمارتهای
مسابقه طوالنی در فرهنگ معماری ایران
مجلل برای حکمرانان و پادشاهان
ٔ
دارد .به دلیل انتخاب شهرهایی در دوره صفویه به عنوان پایتخت ،ساختن کاخ
در عرصه معماری اسالمی مطرح شد .تزیینات این بناها به نحوی قابل تحسین
انجام شده است( .تصویر )٥٤
قلعه  :به دلیل ضرورت دفاع و کاربرد نظامی یا حفاظت از کاخ و قلمرو
شاهی در کوهستان و دشت قلعههایی میساختند .در ساخت آن از مصالح
مستحکم مثل سنگ و ساروج و آهک بهره میگرفتند و حتی از موقعیت طبیعی
پرتگاه ارتفاعات شیبدار و صخرههای دور از دسترسی استفاده میکردند .گاه
در دشتها با کندن خندق قلعه را از دسترس دور نگه میداشتند( .تصویر )٥٥

تصویر ٥٥ــ قلعهای بر فراز کوه یا ارگ بم ــ کرمان

تصویر ٥٤ــ کاخ هشت بهشت ــ اصفهان
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پل و آب بند :ساخت پل ها و آب بندها در مسیر جاده های کاروانی یا
رودخانه های پر آب برای جلوگیری از طغیان یا مسیر آب جهت کشاورزی و دیگر
فعالیتهای مرتبط میراث شکوهمند دیگری از تاریخ ایران باستان بهشمار میرود.
ذخیره آب به انتقال آب برای به گردش درآوردن سنگهای
هنگام ساخت آببند ضمن
ٔ
آسیاب هم توجه شده است( .تصویر )٥٦
آبانبار :آبانبار مخزن آب زیرزمینی است که برای ذخیرهسازی آب در مناطق
خشک و کمآب میتواند بهترین روش نگهداری آب باشد .بسیاری از آبانبارها در
مسیر قنات ساخته شده است تا آب سالم را به آبانبار هدایت کنند( .تصویر )٥٧
یخچال :ضرورت ب هکارگیری آب گوارا و استفاده بهینه از نزوالت آسمانی
عنصر دیگری به عنوان یخچال در معماری ایران را باعث شد .این مکان حتی در
روزهای گرم نیز می توانست یخ مورد نیاز مردم را که از نزوالت آسمانی (برف) بهشمار
میرفت را فراهم کند( .تصویر )٥٨
کبو ترخا ن ه ها :از دیگر ابداعات معماران ایرانی ساخت کبوترخانه است
که هدف آن مکانی برای نگهداری کبوترها و جمعآوری فضوالت آنها در مصرف
کشاورزی به عنوان کود بوده که برای احیای کشاورزی و غنی کردن خاک استفاده
میکردند .در شبک ههای آجری بیشترین تعداد النه را با کمترین مصالح ساختمانی
فراهم میکردند( .تصویر )٥٩

تصویر ٥٦ــ پل زمانخان ــ شهرکرد یا آببند شوشتر

تصویر ٥٧ــ آبانبار

تصویر ٥٨ــ یخچال مؤیدی ــ کرمان

تصویر ٥9ــ کبوترخانه ــ اصفهان
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پرسش
١ــ دو نمونه از غارهایی را که مورد سکونت قرار گرفته اند ،نام ببرید.
٢ــ فرهنگ بردوسیان متعلق به کدام دوره است؟
٣ــ از قدیمی ترین اماکن مسکونی ایران یکی را نام ببرید.
٤ــ فضاهای معماری زاغه با توجه به معیشت و رفتار اجتماعی چگونه
است؟
٥ــ درباره ساختمان منقوش تپه زاغه و کاربرد آن توضیح دهید.
٦ــ درباره ویژگی های معبد چغازنبیل بنویسید.
٧ــ درباره ویژگی های دخمه های سنگی مادها توضیح دهید.
٨ــ مهمترین آثار هخامنشی شامل چه نوع معماریهایی است؟
٩ــ اشکانیان معماری بنای اصلی خود را از چه سنتی ایده گرفتهاند؟
١٠ــ مهمترین آثار هنری و معماری پارتی را که نقطه اتصال شهرنشینی و
استقرار فرهنگی بین فالت ایران و شرق و جنوب شرق بود نام برده و درباره آن توضیح
دهید.
١١ــ شهر تاریخی بیشاپور چه نقشهای دارد؟
١٢ــ سقف تاالر بزرگ کاخ بیشاپور چگونه ساخته شده است؟
١٣ــ تحوالت معماری از قرون  ٥و  ٦در کدام بنا بیشتر مشهود است؟
گوشه آن ،از فشارهای جانبی بنا میکاهد؟
١٤ــ در کدام بنا منارها در هشت
ٔ
دوره صفویه را نام ببرید.
١٥ــ پلهای ٔ
١٦ــ معماری قاجاریه در مقایسه با معماری صفویه چگونه است؟
دوره اسالمی را نام ببرید.
١٧ــ انواع بناهای ٔ
١٨ــ از عناصر معماری و شهرسازی چهار نمونه را نام ببرید و یکی را توضیح
دهید.
بحث کنید
ــ درباره علل افول معماری سنتی گفتگو کنید.
ــ درباره معماری معاصر گفتگو کنید و آن را با میراث معماری سنتی مقایسه
کنید.
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فصل سوم

باغ ایرانی

باغ ایرانی
هدفهای رفتاری :پس از پایان این فصل از فراگیر انتظار میرود:
١ــ مفاهیم عارفانه باغ ایرانی را ذکرکند.
٢ــ مفهوم درخت مقدس را بیان کند.
٣ــ الگوی باغ ایرانی را توضیح دهد.
٤ــ رابطه شعر فارسی و باغ ایرانی را بداند.
٥ــ چند نمونه از باغهای ایرانی را نام ببرد.
٦ــ انواع باغ را از نظر عملکرد ذکر کند.
فرهنگ ایرانی در طول تاریخ بهصورت های گوناگون تجلی یافته است .دریای بیپایان زبان
و ادبیات فارسی و گستره پرمعنای هنر و معماری ،همواره به بهترین و شکوهمندترین شکل فرهنگ
پارسیان را به ظهور رسانده است .فرهنگی به قدمت هزارهها ،در جلوههایی بیشمار از خالقیت و
شیوه زندگی بروز یافته است .به راستی فرهنگ ایرانی با همه پیچیدگیهای پنهان و آشکار در کجا
حقیقیترین ظهور خویش را تجربه کرده است؟
شاید بتوان گفت ،بهترین تجلی ذوق و تفکر ایرانی ایجاد باغ و پردیس (فردوس ،بهشت)
باشد که در تمامی جلوههای هنری نمود آشکاری دارد .با اینحال برخی از مورخان به این نتیجه
رسید هاند که در زمانهای بسیار دور احتماال ً زنان اولین باغها را پدید آورده اند چرا که در آن
روزگار ،مردان گرایش به کوچ داشتند و در جستجوی شکارگاههای بکر بودند .زنان ،مردان را
تشویق میکردند تا شکار را کنار گذاشته و به کشاورزی و دامداری بپردازند و از اینرو بتوانند
موادغذایی خود را بهدست آورده و جایگاهی آرامشبخش و مفرح بیابند .از اینرو باغها نمایشی
از بهشت در این جهان است که درختان همیشه سبز و بلندقامتی چون سرو در آن کاشته میشد.
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پس همواره کشت گل و گیاه خیالانگیز است .زنان بهخصوص در دوران بارداری عمیقاً نیاز به
مستقر شدن و سکنی گرفتن در مکانی ثابت را حس میکردند .شاید اولین بار پس از انتخاب مکانی
مناسب ،شروع به کشت کردند و گیاهان و گلهای وحشی را پرورش دادند تا باالخره توانستند آنها
را تکثیر کنند .احتماال ً انجام این فرایند در آغاز تأمین مواد غذایی و دارویی بوده ولی بعدها گرایش
به زیبایی یا برخوردار شدن از عطر گیاهان یا توجه به گیاهانی خاص در باور و زندگی ،آنها را به
کشت گیاهان وا داشته باشد .پس این لحظه که نمی دانیم در چه زمانی رخ داده ،همان لحظه تجربه
زیباشناختی باغ است که در ضمن لحظ ٔه مشارکت آفرینش تجلی زیبایی و طبیعت است .هرچند
باغهای ایرانی شهرت جهانی دارند .براساس منابع مکتوب منوچهر پادشاه پیشدادی اولین کسی
بود که تخم گل ها و میوهها را از کوهستان آورد و در باغها به کشت آنها اقدام کرد .با اینحال
براساس شواهد باستان شناسی نخستین الگوی چهار باغ در پاسارگاد یافت شده که از ابداعات
دوره کوروش بهشمار میرود.
مفهوم عارفانه باغ ایرانی
باغ ایرانی راهی است به درونی ترین الیه های اندیشه و خیال ،تعبیری از معنای زندگی ،غایت
انسان ،ازلیت و ابدیت ،بهشت و زندگی و جلوه های زمینی از عالم ملکوت به روایت ایرانیان است.
باغ ایرانی تداوم عشقی آکنده از شور و امید را به نمایش می گذارد .باغ ایرانی که میراث ارزشمند
فرهنگ پارسیان است به نظام شکلی و هندسی و حکمت متعالی در طرح آن و درک عمیق باغ را
فرآیندی از فهم است که «ریشه» در فرهنگ ایرانی اسالمی میدانند .همه مفاهیم بنیادی در ترکیب
دیداری و ساختار فضایی ،حرکت ،ضرب آهنگ و ریتم ،تقارن ،پویایی ،عطف و تعادل به زیباترین
شکل خود در نظام فضایی باغ ایرانی تجلی یافته اند و دریچه ای به سوی تجسم ایرانی از بهشت موعود
و عالم ماورا و گواه هنرورزی ایرانیان است که در آن آمیختگی هنر و خالقیت و با حکمت و معرفت
به نحوی آشکار تحقق یافته است.
درخت مقدس
باغ ایرانی با سکوت طبیعت ،موسیقی سبز درختان و هم آوایی همه کائنات در درک حقیقت
هستی شکل گرفته است .در همه ادیان به درختهای مقدس اشاره شده است همچون درخت طوبی
در قرآن مجید ،درخت جاودانگی در اوستا و درخت کیهانی که زمین و آسمان را به هم میدوزند .در
آثار تاریخی به ویژه مهرهای یافت شده در شوش ،نقوش درخت را پای تپه ای نشان میدهد .درخت
آنچنان مقدس است که در باورهای کهن ایران و میان رودان مجازات بریدن آن را مرگ می دانستند
(تصویر .)1
در اساطیر ایران پیش از اسالم نیز سرو مقدس ترین درخت است .نقل کرده اند که زردشت با
دستان خود دو سرو سه هزار ساله موجود در کاشمر را کاشته است .همچنین پادشاهان هخامنشی
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تصویر 1ــ پیرسبز (چک چک) _ نیایشگاه جهانی

زرتشتیان

به کـاشتن سرو با دستان خود می بـالیدنـد .نزد عرفـان اسالمی نیز درخت چنار بسیار مـقدس است
و برگ آن را با دست انسان و پنـج تن مقـایسه می کنند و اساساً رنگ سبز ،رنگ رویش گیـاهان
و باز زایش طبیعت نزد مسلمانان و به ویژه پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد (ص) رنگی مقدس
است.
بنابراین باغ ایرانی ،بازتاب و یا فرافکنی صورت بهشتی باغی است که در ناخودآگاه قومی و
خاطرههای ازلی او همیشه وجود داشته است و به نظر آرتور پوپ هنرشناس ایرانی «در گوشه ذهن هر
ایرانی ،باغی وجود دارد( ».تصویر  2و .)3

تصویر 2ــ تنگ سیمین با نقش تاکستان ــ قالب گیری

و چکش کاری ــ موزه رضاعباسی تهران

تصویر 3ــ کاسه مینایی پایه دار با نقش حاکم در
باغ ــ دوره سلجوقی ــ موزه رضا عباسی تهران

الگوی باغ ایرانی
رابطه عارفانه ایرانیان با آب ،درخت و گل به آسانی نشان می دهد که باغ ایرانی محیطی مقدس
است چرا که مراوده و رابطه ای بین باغ مثالی و باغ زمینی است .از این رو کهن الگوی باغ ایرانی
سرچشمه همه هنرهای گذشته ایران بوده است .پس سؤال اینجاست که آیا این الگو در زمان
همواره
ٔ
معاصر می تواند سایر هنرها را نیز بارور سازد؟
شکل بنیادین معماری ایرانی همواره تقسیم فضا به چهار 1قسمت است که همان الگوی ازلی
جهان چهارگوشه است که همه جنبه های هنر ایرانی را در خود جای داده است و این ساختار را
می توان رکن اساسی همه باغ های مشهور ایرانی دانست.
شاخص های معماری و باغ ایرانی ،چهار طاق ،چهار باغ ،دو جلوه از یک الگوی مشخص
هستند که نقش بسیار مهمی نیز این ویژگی های تقسیم بندی معماری و باغ در شکل گیری شهر و
شهرسازی دارند .در فرهنگ باستان ایران باغهای باشکوهی ساخته می شد و این روند تا دوران
صفویه نیز به انجام می رسد و چندین الگوی باغ ــ شهر پدید آمد که ابتدا باغها و سپس عمارت ها و
ساختمان هایی در آن ساخته می شدند .باغها موجودات زنده ای هستند که به ما ارث رسیده اند و هرچند
که جای تأسف دارد که به این میراث گرانبها گاهی توجه نداریم .باغ مهم ترین تولید ذهن ایرانی است
و جهان شمول بودن آن حداقل قدمتی حدود  25قرن دارد.
اغلب باغ در اقلیم گرمسیری و کویری معنادار میشود .به این جهت ایرانیان همواره باغ ها
دامنه تپه یا در اطراف آبگیر می ساختند این باغ ها با حصار دیواری پیرامون آن به
را در دشت یا ٔ
چهار بخش تقسیم می شدند که به وسیله جوی آب و آب روهای مزین به آبشره ها و تالقی با عمارت ها
شکل می گرفتند.از اینرو درختان ،گیاهان و گلهایی که کاشته میشد نسبت به هر اقلیم متفاوت
بود .در باغ برای دسترسی به فضای موردنظر باید از فضاهای دیگر عبور کنیم که از این الگو به
مفهوم تداوم و سلسله مراتب دسترسی یاد میکنند .در طراحی باغ ایرانی سر در ورودی و آبنمایی
در بیرون باغ به عنوان جلوخان وجود دارد و با گذر از هشتی و محور اصلی (مسیر چهارباغ) به
بنای باغ می رسند (تصویر .)٤
١ــ عدد چهار مقدس است و به چهار عنصر ،چهار فصل ،چهار دوره عمر آدمی و  ...برمیگردد.
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تصویر ٤ــ باغ شاهزاده ــ ماهان ــ کرمان

رابطه هنر و باغ ایرانی
بی گمان نیکوترین جلوه های صورت و معنا برآمده از باورهای ایرانیان ،باغ
ایرانی است .فرازی از تاریخ آفرینش پارسی که لطیف ترین شعر طبیعت و عشق به
زندگی را در پرتو استعاره های عرفانی ایرانی و اسالمی به بارزترین شکل پدیدار ساخته
است .در باغ ایرانی ،شور و لطافت شعر فارسی که جلوه ای از شکوه معماری ایران
است ،همواره با تبسمی امیدبخش به طبیعت و زندگی و دلبستگی اندیشمندانه به عالم
معنا به هم آوایی می رسند .بدون شک شعر فارسی و باغ ایرانی نیز با هم انس و الفتی
دیرینه دارند .همه شاعران بزرگ پارسی از فردوسی تا سعدی ،حافظ و مولوی همه
و همه در وصف باغ و گل و گیاه شعر سروده اند و موضوع باغ در آثار آنان گاهی
توصیفی زمینی و گاه جلوه ای از باغ ملکوت و بهشت است که جلوه های تمثیلی
بسیاری دارند و حتی برخی مراتب سیر و سلوک عرفانی خود را در تجلی باغ جستجو
کرده و بدان تشبیه کرده اند .از این رو همان تصویر بهشت که در باغ شکل گرفته در
شعر پارسی نیز سروده شده است.
در آثار هنری دیگری مانند نگارگری جلوههایی از باغ دیده می شود .نگارگری
ایران نقشی از جهان غیرمادی را در باغی پر از گل به نمایش می گذارد (تصویر
نگارگری) .جلوه ای دیگر از باغ نیز در فرش ایرانی متجلی شده است .یکی از نخستین
باغ فرش ها به دستور خسرو پرویز از ابریشم ،طال و نقره بافته شده و با سنگ های
قیمتی تزیین یافته است که در تاالر بزرگ طاق کسری پهن کرده بودند تا در طول
زمستان وی را از دلتنگی باغ خود که بدان عالقه بسیار داشته به در آورد .این فرش
همان فرش بهارستان است که آوازه بسیاری در ادب پارسی نیز دارد .همه فرش هایی

تصویر ٥ــ باغ فرش ایرانی معروف به فرش واگنر ــ نقش باغ
بهشت و نهرکشی آن ــ موزه رضا عباسی تهران
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تصویر ٦ــ باغ فرش ــ نقش چهار باغ ــ اوایل قرن هجدهم

تصویر ٧ــ باغ فرش ــ نقش درخت هستی

که با موضوع باغ کار شده اند در واقع نگاهی از آسمان به باغ هستند (تصویر  ٥و  ٦و .)٧که با
مجموعه گل و گیاهان طبیعی و نقشپردازی شده ای شکل گرفته اند تا جایی که گاهی به صورت اشکال
انتزاعی درآمده اند و در آن تمامی عناصر طبیعت با نقوش هندسی طراحی شده اند .شاید بتوان گفت که
واژه فرش استعارهای از عرش باشد و ارتباط آنها را با یکدیگر بیان میکند.
همچنین در معماری ایران نیز همواره فضاهای خالی ،منظم و دقیق تر از فضای پر است.
گنبدهایی که از داخل با طرح های کاربندی شده بسیار زیبایی آراسته شده اند و حفرهای در مرکز که نور
داخلی را تأمین می کند با نهایت ظرافت و دقت به جزئیات پرداخته شده و از بیرون با سطح کاهگلی گاه
به شکلی نامنظم پوشانده شده است .
این اختالف بیرون از درون به بینش فرهنگی دوگانه انگاری میان ظاهر و باطن ،جهان دنیوی
و اخروی باز می گردد که ریشه کهن در باور ایرانی دارد .در تفکر و بینش اسالمی نیز منظره درونی
اهمیت خاصی دارد و تجلی بسیار زیبای رابطه باغ و معماری با نقش آیینه و انعکاس جهان پیرامون
زمینه ساخت آبنما و فواره همیشه جهانگردان
همواره مورد توجه بوده است .پیشرفت ایرانیان در ٔ
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را به شگفتی واداشته است .در باغ ،آب نمایی عظیم یا حوضی توانسته عالم مثالی
و جهان مادی را به هم متصل کند (تصویر ٩و  .)8در فضای داخلی معماری نیز
آیینه کاری های ظریف و تکه تکه ،بازتاب نگرش های تکوین جهان هستی ایرانی است
و برداشتی هزار تکه و مبهم از عالم مثال است.

تصویر ٨ــ آب نمای باغ هشت بهشت ــ اصفهان ــ دوره صفوی

تصویر ٩ــ آب نمای کاخ چهل ستون ــ اصفهان ــ دوره صفوی

نمونه هایی از باغ ایرانی
نمونه اعال و آرمان ذوقی سنت های شگرف هنر باغ سازی سرزمین های اسالمی همواره باغ های
فاخر و شاهانه ایران باستان دانسته اند .باغ در مقام برخورد میان انسان و اندیشه ها و به عنوان میعادگاه
زمین و آسمان و نقطه تالقی عملکرد و تفکر و بهترین مکان تجربه شاعرانه و عاشقانه و همچنین
تجربه عرفانی است.
عالی ترین جلوه گاه رسم و آیین جامعه و حتی بهترین جای
ٔ
در فرهنگ و تاریخ اسالمی الگوهای بسیاری از باغ سازی در همه سرزمین های اسالمی پدید
آمد که همگی آنها با ساختاری چهارباغی ساخته شده اند که یادآور پیشینه بسیار غنی و کهن ایرانی
است .هرچند که این باغ ها به فراخور شرایط آب و هوایی و امکانات مبدل به سبک ها و شیوه های
گوناگون باغ سازی شده است .باغها عملکردهای مختلفی دارند که در این دستهبندی ارائه میشود:
باغ

باغ میوه باغ تفرجگاهی خانه باغ (سکونتگاهی) باغ سکونتگاهی ــ حکومتی باغ حکومتی باغ مزار

در اینجا برای بهتر شناختن این میراث کهن که با روح و فرهنگ ایرانی رابطه ای تنگاتنگ
دارد ،الزم است که نمونه های عینی آن آورده شود و باغهای ایرانی را به اجمال بشناسیم.
باغ ارم یکی از زیباترین ،مشهورترین و با سابقه ترین باغ های تاریخی ایران در شیراز است که
وصف آن در اشعار حافظ و سعدی نیز آمده است .باغ ارم  ،باغ جهان نما ،باغ دلگشا ،و باغ تخت از
باغ های چهارگانه شیراز است .بوی عطر نارنج باغ دل گشا مشهور است.باغ نارنجستان قوام و باغ
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واسطه باغ ارم و دیگر باغ های
نظر ( نوعی باغ حکومتی) از دیگر باغ های شیراز است .شهر شیراز به
ٔ
آن صاحب شهرت و مقامی خاص در باغ سازی ایرانی است.چهار باغ ،باغ چهل ستون و باغ هشت
بهشت (معروف به بلبل) از باغ های دوران صفوی در اصفهان به شمار می رود .باغ ایلگلی در تبریز از
نمونههای زیبایی است .بنای آن در میان آبگیری بزرگ قرار دارد که به کمک پل قابل دسترسی است  .
باغ های دیگری چون باغ فین کاشان ،باغ شاهزاده (شازده) در ماهان کرمان ،باغ دولت آباد یزد ،باغ
گلشن طبس و  ...را می توان نام برد (تصویر 10 ،9و.)١١
امروزه ،به فراخور درک و بینش های جدید شاهد ظهور برداشتی دیگر از باغ به عنوان اثری
مستقل هستیم که در شکل دادن به محیط طبیعی ،سهمی تعیین کننده دارد .از این رو به باغ ها دیگر به
عنوان ادامه یا زیر مجموعه معماری نمی نگرند بلکه آن را اثری مستقل دانسته و بررسی می کنند و باغ
را نه بر حسب شکل ظاهری و سازگارشان با تصویرهای نمادین بلکه از آنجا که پاسخگوی نیازهای
عمومی در دوره های معینی بوده اند تفسیر می کنند .به عبارتی باغ را ساختاری مشخص می دانند که
نحوه تقسیم زمین و آب ،مرزبندی های دقیق مکان های تجمع و رابطه ای عمیق بین ساختار و عوامل
طبیعی با در نظر گرفتن شیوه آبرسانی ،لطافت و تعادل میان آب و هوا و دیگر موارد را در رابطه با باغ
مورد توجه قرار می گیرد.

تصویر 10ــ باغ ارم شیراز ــ دوره سلجوقی ــ مرمت دوره صفوی
تصویر 11ــ باغ دولتآباد

تصویر ١٢ــ باغ مزار ــ حافظیه شیراز
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تصویر ١٣ــ باغ ایلگلی تبریز

پرسش
1ــ مفهوم عارفانه باغ ایرانی را به طور خالصه بنویسید.
2ــ درباره درخت مقدس ایرانیان توضیح دهید.
3ــ رابطه شعر فارسی و باغ ایرانی چیست؟ توضیح دهید.
4ــ چهار طاق و چهار باغ چه معنایی دارد؟
5ــ سه نمونه از باغهای شیراز را نام ببرید.
گفتگو کنید
درباره آن گفتگو
تصویری از نگارگری تهیه کنید که در آن باغ اهمیت داشته باشد،
ٔ
کنید.
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ

ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
١ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٣ــ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
٤ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٥ــ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭘﺲ از اﺳﻼم را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٦ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٧ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ و ﻗﻄﻌﺎت آن را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٨ــ ﻫﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻨﺞ آواز ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٩ــ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در اﻳﺮان اﻣﺮوز را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٠ــ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
١١ــ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻳﺮان را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
١٢ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽداﻧﺎن
ٔ

ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﻳﻨﺶ اﺻﻮات وﻳﮋه و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺼﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﺷﻌﺮ و ادﺑﻴﺎت ،واژه ﻫﺎ
٥٨

ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را دارﻧﺪ و در ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺧﻄﻮط و رﻧﮓ و در ﻣﻌﻤﺎری ﺣﺠﻢ ،در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﻴﺰ اﺻﻮات ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪه را ﻋﻬﺪه دار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺑﻮﻧﺼﺮ ﻓﺎراﺑﯽ در اﺣﺼﺎءاﻟﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻋﻠﻢ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻟﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ دو ﻋﻠﻢ اﺳﺖ :ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﻈﺮی«.
اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دو ﺷﺎﺧﻪ دارد ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﯽ و رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺻﻮت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﯽ ﻳﺎ
ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻳﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺻﻮات ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﻧﻴﺰ ﺣﻨﺠﺮه اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﻨﺠﺮه اﻧﺴﺎن
ﺻﺪای ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮐﻼم ﻧﻴﺰ ﺗﻮأم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زادﮔﺎه ﺧﻮد ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺴﻴﺎر دارد و ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﯽ،
وﻳﮋه ﺧﻮد را داراﺳﺖ .ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺎن اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺻﻮات اﺳﺖ.
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ٔ
ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺘﯽ آﻳﻴﻨﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ و ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗ ّﻔﻨﻦ و ﺗﻔﺮﻳﺢ ﮐﻪ راه ﺗﺄﻣﻞ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺰ
از راه ﺗﺰﮐﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ.
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان از دﻳﺮ ﺑﺎز ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺄﻣﻞ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﻳﯽ از اﻣﻮر ﻣﻌﻨﻮی
ﻧﺒﺮده و رﻣﺰ و رازﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن در ژرﻓﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻄﻮح ﻇﺎﻫﺮی
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻦ آن ﺑﺮﺳﺪ و در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان »ﻧﺎﻣﺤﺮم« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻴﻨﻪ »ﻧﺎﻣﺤﺮم« زد
»ﻣﺪﻋﯽ« ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ راز
دﺳﺖ ﻏﻴﺐ آﻣﺪ و ﺑﺮ ٔ
١
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮐﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻬﯽ از ﻋﺮﻓﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺮاﺳﻢ »ﮔﺎﺗﺎﺧﻮاﻧﯽ«
زردﺷﺘﻴﺎن و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﺳﻤﺎع دروﻳﺸﺎن ﺗﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺗﻌﺰﻳﻪ و ﻟﺤﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در اذان
و ﻣﻨﺎﺟﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اذان ﻣﺮﺣﻮم »ﻣﺆذن زاده اردﺑﻴﻠﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ و آﻫﻨﮕﯽ ﺧﺎص در ﮔﻮﺷﻪ
روح اﻻرواح آواز ﺑﻴﺎت ﺗﺮک اﺛﺮی ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﻴﺰ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت »ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﻳﺎن«
در ﻣﺜﻨﻮی اﻓﺸﺎر و ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﯽ از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ اﻳﺮان ﻫﻤﻪ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روح
دﻳﻨﯽ در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی اﺻﻴﻞ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
دوره ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد.
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ٔ
اﻟﻒ( ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم :اﻳﻦ دوره ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دوره ﺗﺎرﻳﺨﯽ از ﻗﺒﻴﻞ اﻳﻼﻣﯽﻫﺎ ،ﻣﺎدﻫﺎ،
ﭘﺎرس ﻫﺎ ،ﭘﺎرت ﻫﺎ )اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن( و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.
ﺳﺪه ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﺟﻮد آﺛﺎر
١ــ دورۀ اﻳﻼﻣﻴﺎن :اﻳﻦ دوره ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود ٔ
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد
ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺠﺎری ﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رواج ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در اﻳﻦ دوره دارد .از ٔ
١ــ ﮔﺎﺗﺎ از ﺳﺮودهﻫﺎی زردﺷﺖ و ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎﺳﺖ
٥٩

نوازنده طبل ،یک
می توان از مهر چغامیش متعلق به  3500ق.م نام برد که تصویر یک چنگ نواز،
ٔ
نوازنده بوق یا سازی بادی و نیز یک خواننده در آن دیده می شود (تصویر  .)1بدیهی است که وجود
ٔ
این سازها داللت بر شناخت این سازها دارد و همچنین نشان می دهد که نغمه و وزن وجود داشته است
و اگر بپذیریم که چنین شناختی ،آسان به دست نیامده است ،باید این مطلب را نیز بپذیریم که پیشینه های
کهن تر از  3500ق.م در پس این آثار و این دوره نهفته است.

تصویر ١ــ طرحی از مهر چغامیش ــ  ٣٥٠٠ق.م

2ــ دورۀ مادها  :مادها مردانی آریایی نژاد بودند که در اواخر سده هشتم یا اوایل سده هفتم
ق.م دولت خود را تأسیس کردند .آنچه از این دوره در دست است ،به اندازه ای نیست که بتوان
تاریخ موسیقی این روزگار را به خوبی نشان داد .اما از شواهد دیگر تا حدی میتوان به آنچه در این
دوره رواج داشته است ،پی برد .یکی از مهم ترین وقایعی که تاریخ نگاران ،با احتمال بسیار به این
دوره مربوط می دانند ،ظهور زردشت پیامبر است .و از آنجایی که مهم ترین دستورهای دینی زردشت
«گات ها» است و تنها بخشی از اوستاست که باید به آواز خواند .از اینرو بیانگر آن است که موسیقی
ترجمه پهلوی اوستا را نیز با آهنگ
از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است .همچنین بعدها تفسیر و
ٔ
و آواز خوش می خوانده اند .در روزگار ما نیز ،همچنان اوستا را به گونه ای آهنگین و نیایش وار
می خوانند و این سنت نزد مهاجران ایرانی مقیم هند و نیز زردشتیان مقیم ایران همچنان پابرجاست.
بدین سان میتوان دریافت که موسیقی مبتنی بر گاتهای زردشت ،یا به تعبیر دیگر ،موسیقی «گاهانی»،
سرچشمه
دوره مادها رواج داشته و تا به امروز به حیات خود ادامه داده است ،و می توان گفت که
ٔ
در ٔ
اصلی موسیقی ایران ،موسیقی مذهبی و نیایشی بوده است.
3ــ دورۀ هخامنشیان  :این دوره از  550تا  320ق.م را شامل می شود .در دوره هخامنشیان
نیز موسیقی مذهبی مردم تداوم یافت .از سویی دیگر ،موسیقی رزم و موسیقی بزم همچنان رواج داشته
است .از آثار این دوره ،می توان به کُرنای فلزی و طویل اشاره کرد که اکنون در موزه تخت جمشید
فارس نگهداری می شود.
4ــ دورۀ پارتیان یا اشکانیان  :در این دوره موسیقی و شعر به هم نزدیک شده چنان که کسی
نمیتوانست بدون اینکه با موسیقی آشنا باشد و یا در نواختن یکی از سازها مهارت داشته باشد شاعر
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ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻨﺎد و آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد ،رواج ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را در دوره اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﮑﯽ از آﺛﺎر ﺑﻪ
ﺳﺪه
آﻣﺪه اﻳﻦ دوره در ﺣﻔﺎری ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺳﺎﺗﮕﻴﻦ ﻳﺎ ﺟﺎم ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﺑﻪ ٔ
دﺳﺖ ٔ
دوم ﻣﻴﻼدی ﺗﻌﻠﻖ دارد و در آن دو ﺳﺎز »دوﻧﺎی« و »ﭼﻨﮓ« دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
٥ــ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن  :ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل و رﺷﺪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ
درﺑﺎره ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﻦ دوره ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ درﺑﺎر ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان
ٔ
آن ﻣﻴﺎن ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﺎرﺑﺪ و ﻧﮑﻴﺴﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ راﻳﺞ اﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻳﺮا وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان ،ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
دﻳﮕﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در زﻣﺎن ﺧﺴﺮوﭘﺮوﻳﺰ ﻫﺮﻳﮏ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ
آﻫﻨﮓ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن ﺑﺎرﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﺮاع
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤ ،٣ ،٢
ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ زﻧﺎن ﭼﻨﮓﻧﻮاز ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ زﻧﺎن در ﺣﺎل ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺳﺎز ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ زﻧﺎن راﻣﺸﮕﺮ ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭘﺲ از اﺳﻼم
ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻮ ﺗﻤﺎم ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺳﺘﺨﻮش
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﮔﺮدﻳﺪ .از اﻳﻦرو ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪ .آوازﻫﺎی
ﻣﻠﯽ ،رﺟﺰﺧﻮاﻧﯽ و … ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺰﻣﯽ ،اﺷﺮاﻓﯽ ﻣﺮدود ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﻧﺪﻳﺸﻪ دﻳﻨﯽ ﻧﻮﻳﻦ ،ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار
ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﻦ
ٔ
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ آن ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و
ﺿﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ آن و ﺟﻤﻊآوری آوازﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ و ﺷﺮح اﺣﻮال ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ داﻧﺎن
از اواﺳﻂ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎ را »اﻻﻏﺎﻧﯽ« ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻐﻤﻪﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮ ًا
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺎدی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻮﻧﺲﺑﻦ ﮐﺮدﺑﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎر )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ١٣٥ﻫـ(
٦١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺎل ﻧﻮاﺧﺘﻦ

ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪ .در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻋﻠﻮم ،آداب ،ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎل
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد .و ﺷﻌﺮ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖ و ﺷﮑﻮه اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و
ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺎ ،آﻓﺮﻳﻘﺎ و اﻧﺪﻟﺲ )اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ( رواج ﻳﺎﻓﺖ .در اﻳﻦ دوره ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزش ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ دوران ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻃﺮاف دﻧﻴﺎی اﺳﻼم ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
)ﻣﻴﺎن رودان( ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ و اﺳﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺷﺪ .ﻓﻮاﺻﻞ و
ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان در ﻗﺮنﻫﺎی ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ اوج ﮐﻤﺎل ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ رﺳﻴﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در آﺛﺎر ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥و.(٦
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮی
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش در
ٔ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ و ﻓﺎراﺑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ
ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،رﺳﺎﻟﻪ ای ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .از ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺎارزش ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐﺒﻴﺮ«
ﻓﺎراﺑﯽ و ﮐﺘﺎب »ﻗﺎﺑﻮسﻧﺎﻣﻪ« اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮاﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﮐﻴﮑﺎوسﺑﻦ وﺷﻤﮕﻴﺮﺑﻦ زﻳﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ از اواﻳﻞ
ﺷﺎﺧﻪ اﺟﺮاﻳﯽ آن ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ.
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ،ﺿﻌﻴﻒ و ﮐﻢ ﮐﺎر ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ .وﻟﯽ
ٔ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﮑﻪ در ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺧﺎص ﺗُﻨﮓ ﺑﺮی ﻫﺎﻳﯽ زﻳﺒﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺗﺎ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را زﻧﺪه
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺰم و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در ﻧﮕﺎرﮔﺮی ــ ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺞ ﺧﻤﺴﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ اﺗﺎق ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﮓﺑﺮی ــ ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮــ اﺻﻔﻬﺎن ــ دوره ﺻﻔﻮی
٦٢

ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ)ﻣﺤﻠﯽ( و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ )ردﻳﻔﯽ(
درﻃﯽ ﻗﺮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدی ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﺻﻠﯽ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻤﺪه ای ﮐﻪ در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی
آن از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎرﻳﺦ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ روﻳﺪاد ﻣﻬﻢ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ ١.اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
در آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﺮدﻳﺪ ﮐﺮد ،ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس،
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺗﺪوﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪی از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺗﺪوﻳﻦ،
ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺻﻮت ،ﻓﻮاﺻﻞ ،وزن ،ﮔﺮدش ﻧﻐﻤﺎت و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﻔﻮظ
ٔ
ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان از ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎری ﻣﻘﺎم ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ و آﻣﻮزش اﻳﻦ
ﻣﻘﺎم ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺣﻀﻮری اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد
ﻇﺮاﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﺪ .در اواﺧﺮ دوره زﻧﺪﻳﻪ و اواﻳﻞ دوره
ﻗﺎﺟﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺷﻨﺎس ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺎ را در ﻧﻈﺎم
زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﻈّﻤﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻔﻆ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ دوران ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺮده ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهاش ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی دﺳﺘﮕﺎه و آواز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه و
درﺑﺮدارﻧﺪه ﺗﻌﺪادی ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
آواز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ٔ
دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ رﺳﻤﯽ ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮی اﺻﻔﻬﺎن ،اراک ،ﺷﻴﺮاز ،ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻧﺪ .و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺪارس ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اروﭘﺎﻳﯽ در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻴﻮﻟﻮﻣﺮﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬاری ﺷﺪ و ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﺲ از او ﮐﻠﻨﻞ ﻋﻠﻴﻨﻘﯽ وزﻳﺮی اوﻟﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺳﺒﮏ اﻳﺮاﻧﯽ
را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ دوره ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اروﭘﺎﻳﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺖ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻠﻨﻞ
وزﻳﺮی دوﺑﺎره ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در اﻳﻦ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ و اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ
اﻳﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  ١٣٢٨روح اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻠﯽ را ﺑﺮای اﺣﻴﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری
ﮐﺮد.
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ردﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ردﻳﻒ دارای ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و روﻧﺪ آﻧﻬﺎ در ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻳﺎ آواز
ﻧﻘﺶ وﻳﮋهای اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدی را ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﭘﻴﺶ درآﻣﺪ،
درآﻣﺪ ،ﭼﻬﺎر ﻣﻀﺮاب ،ﮔـﻮﺷﻪ ،ﺿﺮﺑﯽ ،ﺗﺼﻨﻴﻒ و ِرﻧﮓ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗـﻊ در ﻳﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﻳﺎ آواز ﺗـﻌﺪادی ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ و رﺑـﻄﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﮑﺪﻳـﮕﺮ واﻗﻊ
١ــ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎرهای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ اﺗﻔﺎق را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮن دوازدﻫﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻫـ ق داﻧﺴﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﺤﻮراﻻﻟﺤﺎن
اﺛﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻴﺮازی ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد.
٦٣

می شوند و همین ترتیب و تسلسل گوشه هاست که مفهوم «ردیف» را در موسیقی سنتی ایران روشن
می کند.
از سویی ،موسیقی ردیف دستگاهی ،مجموعه ای از آهنگها و نقشمایه های اصیل موسیقی
ایرانی ،از دوران کهن تا امروز است و آنچه در این راه ذوق و ابتکار را در آن نشان می دهد ،اعجاز و
اختصار در آوردن همین آهنگهاست که به عنوان «گوشه» از آن نام برده می شود .البته گاهی برخی از
گنجینه عظیم موسیقی ایرانی هستند .هفت دستگاه
مجموعه کوچکی از این
گوشه ها نیز خود به تنهایی
ٔ
ٔ
مشهور موسیقی ایرانی عبارت اند از :دستگاه شور ،سه گاه ،چهارگاه ،ماهور ،همایون ،راست پنجگاه
و نوا .پنج آواز مشتق شده از دستگاه های فوق شامل :آواز ابوعطا ،دشتی ،افشاری ،بیات زند (ترک)
و بیات اصفهان است.
موسیقی دستگاهی (ردیفی)
موسیقی سازی
زهی

بادی

موسیقی آوازی
ضربی (کوبهای)

ردیفخوانی

ضربیخوانی تصنیفخوانی

زهی زخمهای زهی کمانی زهی مضرابی

موسیقی آوازی
موسیقی آوازی به سه گروه تقسیم میشوند:
1ــ ردیف خوانی  :ردیفهای آوازی ردیف هایی هستند که در آنها جمله بندی های شعری،
حاکم است .مقصود از آواز این است که اشعار با صوت انسان خوانده شود یا جمالت آن به تنهایی
روی سازی نواخته گردد.
2ــ ضربی خوانی  :اجرای قطعات موزون با استفاده از اشعار شاعران در وزنهای مختلف را
ضربی نوازی و ضربی خوانی می گویند .اجرای درست ضربی ها به درک وزن ،شناخت شعر ،مهارت
در اجرا و استعداد خالق در بداهه سرایی بستگی دارد.
3ــ تصنیف خوانی  :قطعه های موزون و آهنگین است که همراه اشعار مناسب و با صدای
خوانندگان اجرا میشود .تصنیف در تاریخ موسیقی ایران دارای سابقه ای بسیار قدیمی است و شکل
معاصر آن از اواخر دوره قاجار به وجود آمد و تا سی سال قبل تکامل یافته است .در تصنیف از اشعار
مناسبی استفاده می شود که از حیث ضرب و وزن یکسان و اشعار آن از حیث محتوا با حالت نغمه ها
هماهنگ باشد.
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اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در اﻳﺮان اﻣﺮوز
در دوره ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪ .اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در اﻳﺮان اﻣﺮوز ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺳﺖ:
١ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ردﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ:
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﺟﺮای ﻗﺪﻣﺎ )ﺗﮑﻨﻮازی ﻳﺎ ﺗﮑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺪﻳﻬﻪ ﺳﺮاﻳﯽ(
ب( ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺟﺮا )در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ردﻳﻒ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ردﻳﻒ(
٢ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻠّﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ )ﻣﻘﺎﻣﯽ(
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﺎزﻫﺎ و ﺷﻴﻮه اﺟﺮای اﺻﻠﯽ
ب( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﺟﺮای ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺷﻬﺮی
ج( ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و رﻗﺺ ﻫﺎی ﻣﺤﻠّﯽ آﻳﻴﻨﯽ
٣ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
اﻟﻒ( ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺧﺎﻧﻘﺎه )دراوﻳﺶ(
ب( ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ زورﺧﺎﻧﻪ
ج( ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ذﮐﺮ :روﺿﻪ ،ﻧﻮﺣﻪ ،ﺗﻌﺰﻳﻪ ،ﻣﻮﻟﻮدی و ﭼﺎووﺷﯽ ﺧﻮاﻧﯽ.
د( ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺣﻤﺎﺳﯽ
ﻫـ( ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻓﻴﻠﻢ
و( ﺳﺮود
ز( ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺟﺸﻦ و ﻣﺠﺎﻟﺲ
١
٤ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ روز )ﭘﺎپ(
اﻟﻒ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی ردﻳﻒ و ﻧﻐﻤﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ و ﻣﻘﺎﻣﯽ
ب( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی ردﻳﻒ و ﻣﻘﺎﻣﯽ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و  ...ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﺎزﻫﺎی ردﻳﻔﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ،اروﭘﺎﻳﯽ و ...
٢
٥ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ )ارﮐﺴﺘﺮال(
اﻟﻒ( اﺟﺮا ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻫﺎی ردﻳﻔﯽ )ﺳﻨﺘﯽ( و ﻣﻠّﯽ
ب( اﺟﺮا ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﯽ )ﻣﺤﻠﯽ(
ج( اﺟﺮا ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻫـ( ارﮐﺴﺘﺮ ﺟﺎز ﻳﺎ ﭘﺎپ
ﺷﺮح ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ ﻳﮏ از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه و اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﻳﺦ و درک ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ
اﻧﻮاع ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی دارد.
١ــ ﻟﻔﻆ  POPدر اﺻﻞ از ﻟﻐﺖ  Popularﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﮔﺎه ﻣﺮدمﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽآﻳﺪ.
 Orchestralــ ٢
٦٥

سازهای موسیقی ایران
سازها میراث دیگری از توانمندی استادان چیرهدستی هستند که با تالش خود در شکلگیری
و تکامل انواع صداها ،نغمه ها و … همت گماشته اند و امروزه به عنوان هنری ماندگار برجای مانده
است.
سازها یا آالت موسیقی به طور کلی به سه طبقه تقسیم میشود:
1ــ سازهای زهی
2ــ سازهای بادی
3ــ سازهای ضربی
سازهای زهی :این سازها به سه نوع تقسیم می شوند:
دسته
الف) سازهای زهی ـ زخمه ای  :در این نوع از ساز یک یا دو کاسه تشدید صوت به ٔ
بلندی وصل شده و سیم ها از ابتدا تا انتهای ساز کشیده شده ،تولید انواع صداها با تغییر جای انگشتان
دسته ساز و با نواختن مضراب یا ناخن روی سیم های کشیده شده بر کاسه انجام می گیرد.
نوازنده روی ٔ
مانند :تار ،سه تار ،دوتار ،تنبور...،
ب) سازهای زهی ـ کمانی  :در این سازها استخراج صدا از طریق چوب باریک و بلندی
که موهایی بر آن بسته و کشیده شده باشد با نام کمان یا آرشه تولید می شود .مانند :کمانچه و قیچک.
ج) سازهای زهی ـ مضرابی  :سازهایی هستند که در آنها تولید نت ها با کم و زیاد کردن طول
سیم ها به کمک انگشتان انجام نمی گیرد .بلکه برای هر نت سیم مخصوصی در نظر گرفته و طبق همان
صدا کوک می شود .مانند :سنتور ،چنگ و قانون.
سازهای بادی  :سازهایی هستند که در آنها تولید صدا از طریق هوای جاری در لوله های
دوزله ،نی َانبان ،باالبان ،دونیه.
صوتی انجام می پذیرد .مانند :انواع نیُ ،سرنا ،کُرنا ،نَفیر ،شیپورَ ،
سازهای کوبه ای یا ضربی  :در این سازها نت تولید نمی شود ،بلکه این سازها وظیفه حفظ
وزن قطعات موسیقی را به عهده دارند .مانند :انواع دهل ،طبل ،تنبک ،دایره ،دف ،سنج ،نقاره
(تصویر  8و )9
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ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ

٦٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٩ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
٦٨

ﺑ

ﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ داﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻳﺮان
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻧﺎﻣﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ داﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در
ﻣﮑﺘﺐ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺣﺪ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻗﺎ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ  :آﻗﺎ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺧﺎن ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،(١٠ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ و
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮازﻧﺪه ﺗﺎر و ﺳﻪ ﺗﺎر دوره ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ و اﺳﺘﺎد ﺗﺎر ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اش در
زﻣﺎن ﻣﻴﺮزاﺗﻘﯽ ﺧﺎن اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ از ﻓﺮاﻫﺎن اراک ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ .ردﻳﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻣﺮوز
اﻳﺮان رواﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
ﻧﺎﻳﺐ اﺳﺪاﷲ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ  :ﻧﺎﻳﺐ اﺳﺪاﻟﻠﻪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،(١١اﺳﺘﺎد ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯽ ﻧﻮازی و
ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻣﮑﺘﺐ ردﻳﻒ ﻧﯽ ﻧﻮازی اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻮاﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺳﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺴﻴﺎر در ﻧﻮاﺧﺘﻦ و اﺧﻼق ﻧﻴﮑﻮی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد.
ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺎر و ﺳﻪ ﺗﺎر و
دروﻳﺶ ﺧﺎن  :دروﻳﺶ ﺧﺎن )ﺗﺼﻮﻳﺮ ،(١٢
ٔ
ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار ﺟﺮﻳﺎن آﻫﻨﮓ ﺳﺎزی در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ .اﺑﺘﮑﺎر ﻓﺮم ﭘﻴﺶ درآﻣﺪ ،ﺗﻠﺨﻴﺺ
ردﻳﻒ ﻗﺪﻣﺎ ،اﻳﺠﺎد ﺷﻴﻮه ای ﻟﻄﻴﻒ در ﺗﺎرﻧﻮازی و ﺳﻪ ﺗﺎرﻧﻮازی ،ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻫﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ
در ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﻼس ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ )و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ( و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﻴﻢ ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎر ،از دروﻳﺶ ﺧﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ  :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،(١٣ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮه ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
اﻳﺮان در ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﮑﯽ از ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار ﺑﻨﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وی در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﭼﻮن
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎز ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ادﺑﻴﺎت و… ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ و داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٠ــ آﻗﺎ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮﺧﺎن ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١١ــ ﻧﺎﻳﺐ اﺳﺪ اﻟﻠﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٢ــ دروﻳﺶ ﺧﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺻﺒﺎ
٦٩

ﺣﺒﻴﺐ ُﺳﻤﺎﻋﯽ  :ﺣﺒﻴﺐ ُﺳﻤﺎﻋﯽ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،(١٤اﺳﺘﺎد و ﺗﮑﻨﻮاز ﺳﻨﺘﻮر در
دارﻧﺪه ﺣﻴﺎت ﺳﻨﺘﻮر در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﮕﻪ
ٔ
ﺳﻤﺎع ﺣﻀﻮر رواﻳﺎت ﻣﺸﻬﻮری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻠﻮص اﻳﻤﺎن و داﺋﻢ اﻟﻮﺿﻮ ﺑﻮدن او ـ از
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ او ﻣﻬﺎرت و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻓﺮاوان در ﺑﺪاﻫﻪ ﻧﻮازی را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
و او را ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻨﺘﻮرﻧﻮاز ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﻴﺪا  :ﻣﻴﺮزا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﻴﺪا )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ،(١٥را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﺻﻠﯽ
ﺣﻠﻘﻪ دروﻳﺸﺎن
ﺗﺼﻨﻴﻒ و ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزی ﺑﺪاﻧﻴﻢ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ ٔ
ﻟﻘﺐ »ﻣﺴﺮورﻋﻠﯽ« را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .وی در ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ دﻳﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار
داد.
ﻋﺎرف ﻗﺰوﻳﻨﯽ  :ﻋﺎرف ﻗﺰوﻳﻨﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻮد و در ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ
ﺗﻬﺮان آﻣﺪ .او از ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﻴﺪا ﺑﻮد و در زﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﺑﺎ ﻏﺰل ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺎی ﻋﺎرف ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ اوج ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٥ــ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﻴﺪا

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ ﺣﺒﻴﺐ ُﺳﻤﺎﻋﯽ

٧٠

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم در ﭼﻪ دوره ای ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ؟
٤ــ در دوره ﻣﺎدﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺗﺄﺛﻴﺮﺷﺎن را در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
٥ــ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ داﻧﺎن ﻣﻌﺮوف ٔ
ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ؟
٧ــ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ رﺳﺎﻻﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٨ــ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ در ﭼﻪ دوره ای ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.
٩ــ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ردﻳﻒ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٠ــ ﻣﻔﻬﻮم ردﻳﻒ در ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١١ــ ﻫﻔﺖ دﺳﺘﮕﺎه و ﭘﻨﺞ آواز ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٢ــ اﻧﻮاع ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ آوازی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٣ــ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ داﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٤ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺳﺎز اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ــ درﺑﺎره ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴﺪ و در ﻣﻮرد آن در ﮐﻼس
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان اﻣﺮوز در ﮐﻼس ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

٧١

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی آﻳﻴﻨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ

ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎﻯ ﺁﻳﻴﻨﻰ ﻭ ﺳﻨﺘﻰ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری  :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
١ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
٢ــ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺶ در اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٣ــ ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٤ــ اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﭘﺲ از اﺳﻼم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٦ــ اﻧﻮاع ﻧﻘﺎﻟﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٧ــ ﺗﻌﺰﻳﻪ و ﻗﺮاردادﻫﺎی آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٨ــ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺰﻳﻪ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٩ــ دوره اوج و رواج ﺗﻌﺰﻳﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٠ــ اﻧﻮاع ﺗﻌﺰﻳﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١١ــ اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﺷﺎدیآور را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٢ــ اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و آﻳﻴﻨﯽ

ﻣﻨﺎﻗﺐﺧﻮاﻧﯽ
ﻓﻀﺎﻳﻞﺧﻮاﻧﯽ
ﺣﻤﻠﻪﺧﻮاﻧﯽ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ
ﭘﺮدهﺧﻮاﻧﯽ
روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ

ﭘﻴﺶواﻗﻌﻪ
واﻗﻌﻪ
ﮔﻮﺷﻪ
ﺗﻌﺰﻳﻪ زﻧﺎﻧﻪ

ﻣﻀﺤﮑﻪ
ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﺗﺨﺘﻪ ﺣﻮﺿﯽ
ﮐﭽﻠﮏﺑﺎزی
ﺑﻘﺎلﺑﺎزی

ﻣﻴﺮﻧﻮروزی
اﻧﻮاع ﻣﻌﺮﮐﻪ
ﻣﺮاﺳﻢ زار و ﺗﺪﻓﻴﻦ
ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ ﻗﺎﻟﻴﺸﻮﻳﺎن

٧٤

ﺧﻴﻤﻪﺷﺐﺑﺎزی
ﺳﺎﻳﻪﺑﺎزی
ﻋﺮوﺳﮑﯽ

ﻧﻘﺎﻟﯽ

ﺗﻌﺰﻳﻪ

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ

رﻗﺺﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﺷﺎدیآور

ﺧﺮده ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ

نمایش چیست؟
نمایش به معنی اعم انجام عملی از پیش معلوم شده ،برای بیان مفهوم ،بدون واسطه برای
مخاطب است .بهوجود آورندگان نمایش در حقیقت تالش کردهاند که بگویند تئاتر آینه زندگی است و
می خواهند با به نمایش گذاشتن بدی ها و خوبی ها در تهذیب اخالق جامعه نقش داشته باشند و جامعه
را به سوی خیر و صالح رهنمون سازند .با به نمایش گذاشتن ابعاد شخصیت و روابط درست و غلط،
انسان ها را متوجه اعمال و رفتار خود سازند ،از این رو برای رسیدن به این اهداف از امکانات وسیعی
که در اختیار دارند از قبیل :ادبیات ،موسیقی ،هنرهای تجسمی و  ...بهره می گیرند.
پیدایش نمایش
سرچشمه پیدایش نمایش نظریه های گوناگونی ارائه شده که مهم ترین آن ،منشأ
در مورد
ٔ
آیینی است .در آغاز انسان های اولیه دریافت صحیحی از عوامل طبیعی نداشتند ،بلکه آنها را با
نیروهای فوق طبیعی و جادویی مرتبط می دانستند و جهت جلب حمایت آن نیروها به جستجوی
راه حلی پرداختند و شیوه هایی در این زمینه ابداع کردند .بیشتر این شیوه ها حرکات و رفتار
نمایشی بود که کم کم به آیین و مراسم آیینی تبدیل شد .مراسم نمایش آیینی برزیگری (کشاورزی)
به هنگام مراحل مختلف کشت و برز همراه با موسیقی (نواختن ساز و خواندن آواز) در زمین های
کشاورزی اجرا می شد تا آرزوها و نیازهای آنان را روایت کند .این مراسم امروزه نیز در برخی
مناطق ایران از جمله شمال ایران ،خراسان و سیستان و بلوچستان به دلیل کاربردی بودن آن
همچنان رواج دارد.
نظریه
با آنکه منشأ آیینی ،امروزه پذیرفته ترین نظریه درباره خاستگاه نمایش است ،اما هرگز تنها ٔ
سرچشمه نمایش امروزی داستان سرایی
مورد قبول محسوب نمی شود .هستند محققانی که معتقدند
ٔ
است ،آنها اظهار میدارند که گوش کردن و رابطه برقرار کردن با قصه ها عمده ترین خصیصه انسان
است .نظریه دیگر این است که انسان نمایش را با تقلید حرکات و صدای حیوانات آغاز کرده و به
تدریج گسترش یافته است .در سده بیستم عده ای از روانشناسان اظهار کردند انسان دارای استعداد
خیالپردازی است و از این طریق می کوشد واقعیت بیرونی را مناسب حال خود و نه چنان که در زندگی
روزمره با آن برخورد می کند بازسازی کند .از این رو قصه به انسان امکان می دهد تا اضطراب ها و
ترس های خود را عینیت بخشد تا بتواند با آنها برخورد کند ،یا امیدها و رویاهایش تحقق یابند .در این
صورت نمایش وسیله ای می شود که انسان توسط آن جهان خود را تعریف می کند ،یا از طریق آن از
واقعیت های تلخ می گریزد.
نمایش در ایران
تاریخ نمایش در ایران مانند دیگر هنرها به هزاران سال پیش می رسد .در ایران نیز ریشه نمایش
را باید میان جشن ها ،آیین ها ،اساطیر و اشعار بررسی کرد.
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ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ،ﺷﮑﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻳﻴﻦ و داﺳﺘﺎنﺳﺮاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﮏ
ﺑﺪوی و رواﻳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎده درآﻣﺪه و ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺗﺮ و ﻫﻨﺮی ﺗﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻃﻮل دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدی ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻧﮕﺮش ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ در
اﻳﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان در دو دوره ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻗﻮام ﺑﻮﻣﯽ ﻓﻼت اﻳﺮان و ورود اﻗﻮام ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﻨﺪ و اﻳﺮاﻧﯽ در ﺣﺪود ﻫﺰاره دوم )ق.م(
ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ادﻏﺎم اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،آﻳﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻢ ٔ
اﻳﺮان ﺷﺪ ،ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد.
١ــ آﻳﻴﻦ ﻫﺎی ﺳﺘﺎﻳﺶ  :ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮودﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﺮودﻫﺎی اوﺳﺘﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون از
ﺟﻤﻠﻪ آﻳﻴﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺸﻦ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺮﮔﺎن ،ﺳﺪه ،ﻧﻮروز و ...وﺟﻮد داﺷﺖ .و در آن ﺳﺘﺎﻳﺶ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی اﺳﻄﻮره ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
٢ــ ﻗ ّﻮاﻟﯽ  :در ﮐﻨﺎر ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون و ﺳﺮودﻫﺎ ،ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎ رواج داﺷﺖ .در اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺎ،
اﻫﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ در ﺷﺮح ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻮاﻟﯽ در واﻗﻊ
ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ آواز و ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﻪ ﺳﺮاﻳﯽ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﻳﮏ
داﺳﺘﺎن ﺷﺪ.
٣ــ ﺳﻮگ ﺳﻴﺎوش)ﺳﻴﺎوﺷﺎن(  :ﺳﻴﺎوش ﭘﺴﺮ ﮐﻴﮑﺎوس ﭘﺎدﺷﺎه اﻳﺮان ﻧﻤﺎدی از ﭘﺎﮐﯽ و
ﺗﻮﻃﺌﻪ »ﮔﺮﺳﻴﻮز« و ﺑﻪ دﺳﺖ »ﮔﺮوی زره« ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﻫﺮ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺖ در اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ٔ
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺰاداری ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﺳﻴﺎوش و ﻳﺎ »ﺳﻮوﺷﻮن«
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان اﻳﻦ آﻳﻴﻦ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان اﻳﻦ
آﻳﻴﻦ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺰﻳﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺪ.
٤ــ ﻣﻎ ﮐﺸﯽ  :اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻳﺎد ﻗﺘﻞ ﮔﺌﻮﻣﺎت ﻣﻎ ١ﻏﺎﺻﺐ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮدﻳﺎ ٢ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﻎ ﮐﺸﯽ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮد و روﻳﺪاد
ﺗﺎرﻳﺨﯽ وﻳﮋه ای را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻃﯽ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
در اﻳﻦ روز ﺑﺎ وﺟﻮد اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻎ ﻫﺎ ﻗﺎﻳﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﻴﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﭻ ﻣﻐﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﯽ آﻣﺪ.
٥ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻴﺮﻧﻮروزی  :اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﺳﭙﺎس از ﺑﻬﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ»ﻧﻮروزی ﺧﻮاﻧﯽ« ٣ﺷﺪ .ﻧﻮروزی ﺧﻮان ﻫﺎ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﻃﻨﺰ )ﺷﺎدی آور( ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
١ــ ﭘﻴﺸﻮای دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ
٢ــ ﺑﺮدﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮروش و ﺑﺮادر ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ.
٣ــ ﻧﻮروزیﺧﻮاﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻫ ٔﻪ ﭘﻴﺶ ،آﻳﻴﻨﯽ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻣﻌﺪود آﻳﻴﻦﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻳﯽ ﮐﻬﻦ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و از ﻧﻈﺮ ﻓﺮم و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺪاﻫﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺪاﻫﻪﺳﺮاﻳﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﻣﺪن اﺳﻼم ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻘﺎ و ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺖ.
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ﺑﺎ ﻟﺒﺎس رﻧﮕﻴﻦ و آراﻳﺶ ﻋﺠﻴﺐ از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن دوره ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز ﺑﻬﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﻬﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه درﻣﯽ آورد و ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ
اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﮔﺮوه ﻧﻮروزی ﺧﻮانﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ و »ﺣﺎﺟﯽ ﻓﻴﺮوز« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،
ً
٦ــ آﺗﺶ اﻓﺮوزی  :از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﻢ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،اﻓﺮوﺧﺘﻦ آﺗﺶ و ﭘﺎﻳﮑﻮﺑﯽ در اﻃﺮاف ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی
آﺗﺶ ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ رﺳﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﺑﺎزی ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
آﺧﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺲ از اﺳﻼم
ﭘﺲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻳﺶ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺼﻪ ﺳﺮاﻳﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﺳﺎز وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﻗﻮاﻟﯽ«
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ در دوره اﺳﻼم اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺳﺎز را از دﺳﺖ داد و
از آن ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻞ واﻗﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ واﻗﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزﻳﮕﺮی،
ﺷﺮح و ﺑﻴﺎن ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﺎزﻳﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽآﻳﺪ:
١ــ ﻧﻘﺎﻟﯽ  :از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮع داﺳﺘﺎن در ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﻄﻮره ای
»ﻧﻘﺎﻟﯽ« ﺑﻮد .ﻧﻘﺎﻟﯽ را
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻗﺼﺪ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﯽ ﺻﺮف وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ دارد.
ﻧﻘﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻫﺎی
ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎ و ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ،اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﺰار و ﻳﮑﺸﺐ و ﺳﻤﮏ ﻋﻴﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻧﯽ ،١ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﭘﺮده ﺧﻮاﻧﯽ و روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن ﻫﺎﻳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ،ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن
ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٢ ،١و .(٣
از ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻧﯽ و ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺧﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺪان ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺧﻮاﻧﯽ در
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس وﻗﺎﻳﻊ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( از ﮐﺘﺎب »ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻴﺪری« ﺑﻮد .ﭘﺮده ﺧﻮاﻧﯽ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ
ﮔﻮﻧﻪ ای از ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺰﻳﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن اﺷﻌﺎر »روﺿﻪ اﻟﺸﻬﺪا« اﺛﺮ »ﻣﻼﺣﺴﻴﻦ واﻋﻆ ﮐﺎﺷﻔﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ
ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺎل ﻳﮑﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺻﻴﻞ ﺑﺎزﻳﮕﺮی در ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ واﻗﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺎن
از ﭼﻴﺮه دﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻮﻋﯽ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮدم آﮔﺎﻫﻨﺪ و ﺗﺴﻠﻂ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﺟﻤﻊ
دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در آﻫﻨﮓ ﮐﻼم و اﻳﺠﺎد وﻗﻔﻪ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﻳﺠﺎد
١ــ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ
٧٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ١ــ ﺗﻘﺎص ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻴﮑﺎوس از ﺳﻴﺎوش ــ رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم ــ ﻗﻮﻟﻠﺮ آﻏﺎﺳﯽ ــ  ١٣١١ﺷﻤﺴﯽ ــ اﺑﻌﺎد  ١٧٧در  ١١٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب ــ رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم ــ ﻗﻮﻟﻠﺮ آﻏﺎﺳﯽ ــ  ١٣٢١ﺷﻤﺴﯽ ــ اﺑﻌﺎد  ١١٦در  ١٨٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻧﻘﻞ ﺷﺎﮔﺮد ﻧﻘﺎل ﮐﻪ آن را »ﺑﭽﻪ ﻣﺮﺷﺪ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﻪای ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان آﻣﺎده ﺷﻨﻴﺪن ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻘﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ
ﭼﻮن واﻗﻌﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﻣﻨﺎﺟﺎت ،ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﮔﺮﻳﺰ زدن ،و … اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻘﺎﻟﯽ در ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻴﺎدﻳﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤
ً
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ﺗﺼﻮﻳﺮ٣ــ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﮐﺮﺑﻼــ رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم ــ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﺑﺮ ــ اﺑﻌﺎد  ٢٥١در  ١٩٨ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤ــ ﻧﻘﺎل در ﺣﺎل ﭘﺮده ﺧﻮاﻧﯽ

٢ــ ﺧﺮده ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ  :وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ واژه ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ »ﺗﻤﺎﺷﺎ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺠﻤﻊ ﻋﺼﺮاﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﻧﻮاع »ﻣﻌﺮﮐﻪ« ﺑﻨﺪﺑﺎزی ،ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪی ،ﺑﻪ رﻗﺺ و ﺗﻘﻠﻴﺪ در آوردن
ﺟﺎﻧﻮران) ،ﺗﺼﻮﻳﺮ  (٥و ﻣﺮاﺳﻤﯽ از ﻗﺒﻴﻞ »ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﺪﻓﻴﻦ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ« ،ﻣﺮاﺳﻢ »ﻗﺎﻟﯽ ﺷﻮﻳﺎن«
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  (٦ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
٧٩

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ــ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ »ﻣﻴﺮﻧﻮروزی« ــ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻧﻮروز ﻳﺎ ﺣﺎﺟﯽ
ﻓﻴﺮوز اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.
٣ــ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺰاداری  :رﺳﻢ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺷﺪ و آن ﻫﻢ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ
»دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری« ﺑﻮد .ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﮔﻮاری از زﻣﺎن »ﺳﻮگ ﺳﻴﺎوش« ١و ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﻌﺰﻳﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٥ــ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﻴﺮ در ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ٦ــ ﻗﺎﻟﯽ ﺷﻮﻳﯽ در ﻣﺸﻬﺪ اردﻫﺎل ﮐﺎﺷﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ٧ــ ﺗﮑﻴﻪ دوﻟﺖ ــ اﺛﺮ ﮐﻤﺎل اﻟﻤﻠﮏ

ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﭘﺲ از اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ درآﻳﻴﻦ ﺳﻮگ ﺳﻴﺎوش دارد
و در آن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺳﻄﻮره ای ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ »ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮاﻧﯽ« در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و در زﻣﺎن ﺧﺎﻧﺪان آلﺑﻮﻳﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در دوره
ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺳﻢ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در
دوره ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ و در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر ،ﺗﻌﺰﻳﻪ ﺑﻪ اوج ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﮑﻴﻪ ﻧﻴﺰ روﻧﻖ
ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آن »ﺗﮑﻴﻪ دوﻟﺖ« در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٧
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﻗﺪرت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺰﻳﻪ در اﻳﻦ دوره ﺳﺎﺧﺖ ﺗﮑﻴﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ اروﭘﺎ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ در اﻳﺮان اﻳﺠﺎد
ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن »ﺗﮑﻴﻪ دوﻟﺖ« در ﺳﺎل  ١٢٩٠ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺟﻨﺐ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن
در ﺗﻬﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻳﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ وﺳﻴﻊ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻋﻈﻴﻢ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﮑﻴﻪ و ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺪ.
ادﺑﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﻪ
اﺷﻌﺎر ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﺜﻨﻮی« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﮔﺎه دارای وزن ﻧﺒﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺒﺎرات
ﻣﺤﺎوره ای ﺑﻮد و ﻣﺮﺛﻴﻪ ﺳﺮاﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪ ای ﺑﺮای ادﺑﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و وﺻﺎل ﺷﻴﺮازی اﺷﺎره ﮐﺮد.
ادﺑﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﭘﻴﺶ واﻗﻌﻪ ،واﻗﻌﻪ ،ﮔﻮﺷﻪ،
ﺗﻌﺰﻳﻪ زﻧﺎﻧﻪ.
ﭘﻴﺶ واﻗﻌﻪ :ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ واﻗﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد.
واﻗﻌﻪ :ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺷﻬﺎدت اﻓﺮاد ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺮﺑﻼ و اﻣﺎم
ﺣﺴﻴﻦ)ع( را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮔﻮﺷﻪ :ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺎﻫﯽ و ﺗﻔﻨﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد و در آن ﻟﻌﻦ و
ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺳﻼم وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎ و ﻋﻴﺪﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای
ﺷﺎد ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ.
١ــ ﺳﻴﺎوش در اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻳﮏ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ﺟﻨﺒﻪ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﻌﻨﻮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺳﻴﺎوش
اﺳﻄﻮره ﺷﻬﺎدت در اﻳﺮان ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
٨٠

وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان زن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ
ﺗﻌﺰﻳﻪ زﻧﺎﻧﻪ  :اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ روزﮔﺎری ﺑﻪ
ٔ
روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺣﻴﺎط ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺗﻌﺰﻳﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻧﻴﺎﻓﺖ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎر از ﻣﻴﺎن رﻓﺖ.
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﻌﺰﻳﻪ
ﺻﺤﻨﻪ آن ﺧﻼﺻﻪ و ﻧﻤﺎدﻳﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ :ﻋﻠﻢ،
ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺳﻤﺒﻠﻴﮏ ﻳﺎ ﻧﻤﺎدﮔﺮا و ﻃﺮاﺣﯽ
ٔ
ﮐﺘﻞ ،ﭘﺮﭼﻢ ،ﺷﺎﺧﻪ ای ﻧﺨﻞ و ﺗﺸﺖ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ در رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺰﻳﻪ ﮐﻪ
دو دﺳﺘﻪ :ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﻧﻴﮏ )ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن( و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺪ )اﺷﻘﻴﺎ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .رﻧﮓ
ﻟﺒﺎس ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ،ﺳﺒﺰ ،ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﻣﺸﮑﯽ )ﺑﺮای زﻧﺎن( و رﻧﮓ ﻟﺒﺎس اﺷﻘﻴﺎ ﺳﺮخ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٨و .(٩
در ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ از ﺟﻬﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎزﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻴﺪن ﺑﻪ دور ﺻﺤﻨﻪ
ﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﯽ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺑﺎ
ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻮﻓﺘﻨﺪ و
ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺷﻴﭙﻮر ،ﻃﺒﻞ ،ﻗﺮهﻧﯽ ،ﺳﻨﺞ ،دﻫﻞ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺳﻮﮔﻮاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ٔ
ﺷﻴﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ .ﻣﻮاﻓﻖ ﺧﻮان ﻫﺎ )اوﻟﻴﺎ( ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﻌﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺤﺮﻳﺮ
ُﺷﺘﻠﻢ ﺧﻮاﻧﯽ
ﮐﺮدن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮان ﻫﺎ )اﺷﻘﻴﺎ( ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﺜﺮ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ا ُ
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اوﻟﻴﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻌﺰﻳﻪ
ﻧﻮﺣﻪ ﻫﺎ و روﺿﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮﺑﻼ اﺟﺮا ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﺎووﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺷﺎدی آور )ﺗﻘﻠﻴﺪ(
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺷﺎدی آور اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﭘﺮﺟﻨﺐ وﺟﻮش،
ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و ﻫﻴﺠﺎن اﻧﮕﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺷﺎدی آور از ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﻨﻔﺮد
ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دﻟﻘﮏ ،ﻧﻮروزی ﺧﻮان ﻫﺎ )ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﻴﺮوز و آﺗﺶ اﻓﺮوز( ،دﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﻴﺮﻧﻮروزی و
ﺑﺎزﻳﮕﺮان دوره ﮔﺮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در اواﺧﺮ دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در دوره زﻧﺪﻳﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ در ﺑﻌﻀﯽ
ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﺎدی ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اﻳﻦ
ﻗﺼﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻘﻠﻴﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺣﺴﻦ ﮐﭽﻞ« وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ٔ
دﺧﺘﺮ ﻳﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎزاری ﻣﯽ رود.
ﻧﻮع دﻳﮕﺮی از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺷﺎدی آور »ﺑﻘﺎل ﺑﺎزی« ﺑﻮد ﮐﻪ در آن وﺿﻊ و ﺣﺎل ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ وﻟﯽ
ﺧﺴﻴﺲ و ﻧﻮﮐﺮ ﮔﻴﺞ و ﺣﻮاس ﭘﺮت او ﺑﻪ اﺳﻢ ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ درﻣﯽ آﻣﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺷﺎدی آور ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻓﯽ اﻟﺒﺪاﻫﻪ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﺎن و آﻓﺮﻳﻨﺶ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ و
ﺣﻀﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺷﺨﺼﻴﺖ »ﺳﻴﺎه« اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﺒﻘﻪ او ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوده ﺳﻴﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺐ ،در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﻪ ٔ
ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١٠
٨١

ﺗﺼﻮﻳﺮ٨ــ ﻟﺒﺎس ﺗﻌﺰﻳﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٩ــ ﺗﻌﺰﻳﻪ ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد در ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻌﺰﻳﻪ

از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺷﺎدی آور ،ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی »ﺗﺨﺖ ﺣﻮﺿﯽ« ﻳﺎ »روﺣﻮﺿﯽ« اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ
را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺖ ﺣﻮﺿﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ روی ﺣﻮض ﻫﺎی ﺑﺰرگ وﺳﻂ ﺣﻴﺎط
ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و آن را ﻣﻔﺮوش ﮐﺮده و روی آن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻫﺠﻮ و رﻳﺸﺨﻨﺪ ﺑﻪ
آداب و ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی ﻫﺎی اﻓﺮاد ﻃﻤﺎع وﺟﻮد داﺷﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١١

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٠ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﻴﺎه ﺑﺎزی

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﻳﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ــ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﮐﻬﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .رواج ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺷﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه و دارای
ٔ
اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ دارای وﺳﺎﻳﻞ و اﺑﺰار ﺳﺒﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﭘﺎی اﻳﻞ ﻳﺎ
روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﮑﺎن دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﺳﻌﺖ ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﮑﯽ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ اش اﻓﺰوده
ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد .ﺗﮑﻢ ﺑﺰی ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﺘﺤﺮک
ﺷﺪ .از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﮑﻢ
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ روی آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﮑﻪ ﻳﺎ زﻧﮕﻮﻟﻪ آن را ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻈﻬﺮ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﺳﺎل
ﻧﻮ ،ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ اﺳﺖ .ﺗﮑﻢﭼﯽ ،ﻋﺮوﺳﮏﮔﺮدان اﺳﺖ و اﺷﻌﺎر ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ ﺑﻬﺎر را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺳﺎﻳﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١١ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ روﺣﻮﺿﯽ در ﺣﻴﺎط ﺧﺎﻧﻪ

ﺳﺎﻳﻪ آن
در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ را از ﺗﮑﻪای ﭼﺮم ﻣﯽﺑﺮﻳﺪﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﮐﻪ ٔ
ﺑﺮ دﻳﻮار ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﺴﺖ .اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺧﻴﺎل ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،در اﻳﺮان ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﻧﺨﯽ

در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﺮوﺳﮏ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً  ٣٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ و ﻣﻔﺼﻞﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺦ
وﺻﻞ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻋﺮوﺳﮏ ﮔﺮدان از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﻳﻨﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﻧﺨﯽ اﻳﺮان »ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی« اﺳﺖ .ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﻳﺎ ﺷﺐ ﺑﺎزی
ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ و در ﺧﻴﻤﻪ ای ﮐﻪ در دو ﻃﺮﻓﺶ دو ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺻﺤﻨﻪ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﺶ رو ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻋﺮوﺳﮏ ﮔﺮدان ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪوق ﻣﺨﻔﯽ
ﺷﺪه و ﻋﺮوﺳﮏ را ﺑﺎ ﻧﺦ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻋﺮوﺳﮏ ﮔﺮدان »اﺳﺘﺎد« ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺳﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﻔﻴﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺻﺪاﻫﺎ زﻳﺮ و ﻧﺎزک ﺷﻮد .ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺻﻠﯽ و ﻣﻌﺮوف اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ »ﻣﺒﺎرک« )ﺗﺼﻮﻳﺮ (١٢
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺳﻴﺎه را دارد .ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ و ﺿﺮب
اﺳﺖ .ﻋﺮوﺳﮏ ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮﺷﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽ ﮐﺮد و داﺳﺘﺎن را ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ دﺳﺘﮑﺸﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٢ــ ﻋﺮوﺳﮏ ﻣﺒﺎرک از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی

در اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﺮ ﻋﺮوﺳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻟﻴﻔﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .دﺳﺖ ﻋﺮوﺳﮏ ﮔﺮدان
در ﻟﻴﻔﻪ ﻳﺎ دﺳﺘﮑﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻋﺮوﺳﮏ را ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﺮوﺳﮏ در ﺳﺮﻳﻊ و
ﻓﺮز ﺑﻮدن و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎده ﺣﺮﮐﺘﯽ آن اﺳﺖ .از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﺮوﺳﮑﯽ در اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻋﺮوﺳﮑﯽ »ﭘﻬﻠﻮان ﮐﭽﻞ« ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ.
٨٢

ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻮﻳﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻣﺮوزی از زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺰﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻘﺎش ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﺮای ﺳﯽ ﺻﺪ ﺗﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ داراﻟﻔﻨﻮن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ آﺛﺎر اروﭘﺎﻳﻴﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،آﺛﺎر آﺧﻮﻧﺪزاده و ﻣﻠﮑﻢ ﺧﺎن ﻧﺎﻇﻢ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ،اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﺟﺮای آﺛﺎر »ﻣﻮﻟﻴﺮ« در اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﺛﺎری ﺑﻪ
وﺟﻮد آوردﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺮزا آﻗﺎ ﺗﺒﺮﻳﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎﻣﻪ »ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻣﺎن ﺧﺎن« را ﻧﻮﺷﺖ .در اواﺧﺮ
وﺳﻴﻠﻪ
دوران ﻗﺎﺟﺎر ﮔﺮوﻫﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ،اوﻟﻴﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻓﺮﻫﻨﮓ« را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
آن ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻣﻠﯽ« و
ﺳﭙﺲ »ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻤﺪی اﻳﺮان« اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﭼﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ارزش ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻴﻮه ﻧﮕﺮﺷﯽ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺶ در اﻳﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎزﺗﺎب
ٔ
ﺧﺎص ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ و زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و
در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﺎن از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻫﻨﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺶ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣ــ اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻧﻘﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٥ــ اﻧﻮاع ﺧﺮده ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻌﺰﻳﻪ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٦ــ
ٔ
٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ادﺑﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٨ــ اﻧﻮاع ﺗﻌﺰﻳﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
٩ــ ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ در ﺗﻌﺰﻳﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٠ــ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻳﯽ »ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﺷﺎدی آور« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
١١ــ ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع از ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی اﻳﺮان اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﺷﻴﻮه اﻣﺮوزی از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در اﻳﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٢ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ٔ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از آن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ــ
درﺑﺎره ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس ٔ
ٔ
درﺑﺎره ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎ در ﮐﻼس ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ
ٔ
٨٣

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ

ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
١ــ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٢ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻫﺮﻳﮏ از اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٣ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ.
٤ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.

»ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ« ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای در ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ دارد .ﺗﻨﻮع آﺛﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ
از آﻧﮑﻪ ذوق ،ﺗﻔﮑﺮ و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮاﻳﯽ و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ در ﺷﮑﻞﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ
در اﺑﺘﺪا ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎی اوﻟﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ذﻫﻦ ﺧﻼق ﻣﺮدﻣﺎن،
ﺑﺎورﻫﺎ ،اﻋﺘﻘﺎدات و آداب و رﺳﻮم ﺧﻮد دﺳﺘﻤﺎﻳﻪای ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺷﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻫﺮﺑﺎری از اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺗﺮاوش ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ادب و
اﺧﻼق ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ﭘﺎک ﺷﺪن از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ،ﺧﻮدﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺪف از ﻫﻨﺮ را ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺧﺪا )ﻗﺮب اﻟﯽاﻟﻠﻪ( ﻣﯽداﻧﺴﺖ .او ﻫﻨﺮ را اﻣﺎﻧﺘﯽ اﻟﻬﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ اﺛﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻳﺒﺎﻳﯽﻫﺎی اﻟﻬﯽ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ١،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺎم ﺧﻮد را در زﻳﺮ آﺛﺎرﺷﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﮔﺮ رﻗﻤﯽ ٢از اﻳﺸﺎن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد
١ــ آﻳ ٔﻪ  ١٧ﺳﻮره اﻧﻔﺎل
٢ــ رﻗﻢ :اﻣﻀﺎی ﮐﺴﯽ در ﭘﺎی اﺛﺮ اوﺳﺖ.
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اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( ،دارد .ﺑﺮای
ﺑﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﮔﺎه اﻟﻬﯽ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ٔ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ٔ
دوره ﻗﺎﺟﺎر ﮐﻪ »ﻳﺎ ﺷﺎه ﻧﺠﻒ« رﻗﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻳﺎ »ﻣﺤﻤﺪزﻣﺎن« ١ﮐﻪ
ﻣﺜﺎل »آﻗﺎ ﻧﺠﻒاﺻﻔﻬﺎﻧﯽ« ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ٔ
در زﻳﺮ آﺛﺎرش »ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐاﻟﺰﻣﺎن« ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع آب ﺧﻮریﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ،
ﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻠﺰی در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻳﺎ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﻧﻮع ﻫﺪف و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﻧﻴﺰ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی دﻳﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ رﻫﮕﺬر ﺗﺸﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﺮاب ﺷﺪن ﻧﺎﻣﯽ از اﻣﺎم و ﺳﺮور ﺷﻬﻴﺪان
اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﺒﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ از ﺳﻪ روﻳﮑﺮد ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ،ﻫﺪف و ﮐﺎرﺑﺮد و
روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و اﺑﺰار ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
اوﻟﻴﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اراﺋﻪ
ﺑﺮای آن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ٔ
ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١
آﺛﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ
آﺛﺎر رودوزیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ

آﺛﺎر ﭼﺎپ و رﻧﮕﺮزی

آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ

آﺛﺎر ﺷﻴﺸﻪای

آﺛﺎر ﻓﻠﺰی

آﺛﺎر ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺎﺟﯽ

آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯽ

آﺛﺎر ﺳﻨﮕﯽ

آﺛﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻨﮕﯽ

آﺛﺎر ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ اﻧﻮاع آﺛﺎر ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ

آﺛﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ
آﺛﺎر ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﺧﻴﺎﻟﯽ و ﻃﺒﻴﻌﯽ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی،
ﺗﺬﻫﻴﺐ ،ﺗﺸﻌﻴﺮ ،ﮔﻞ و ﻣﺮغ و ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺳﺎزی )ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ای( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻏﺎرﻫﺎ و
ﺻﺨﺮهﻧﮕﺎریﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ،دﻳﻮارﻧﮕﺎریﻫﺎ و ﻧﻘﺶﭘﺮدازی ﺑﺮ ﺳﻔﺎﻟﻴﻨﻪﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﺧﻮد دارای ﻃﺮح ،رﻧﮓ و ﻧﻘﺶ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه
ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ و ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ آورده ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢
ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ

ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ

ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﺗﺬﻫﻴﺐ

ﺗﺸﻌﻴﺮ ﮔﻞ و ﻣﺮغ ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺳﺎزی

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ
١ــ ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن دوم ،ﻧﻘﺎش آﺛﺎر ﻻﮐﯽ و ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺎﺷﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ  :ﻃﺮاﺣﯽ اﻧﻮاع ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرﻫﺎی ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی در
اﻧﻮاع ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ را ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .اﺳﺘﺎدان و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان زﺑﺮدﺳﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺶاﻧﺪازی ﺑﺮ روی دﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﻃﺮحﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﻮع ﮐﺎر ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮروی ﮐﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ
رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ

ﺗﺬﻫﻴﺐ  :ﺗﺬﻫﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زراﻧﺪود ﮐﺮدن و ﻃﻼﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻣﻨﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮔﺮدان
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻧﺎزک ﻣﺸﮑﯽ و آب ﻃﻼ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه و رﻧﮕﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .اﻳﻦ
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﻨﮕﺮف ،ﻻﺟﻮرد ،ﺳﻔﻴﺪ آب ،زﻧﮕﺎر ،زﻋﻔﺮان و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮ
رﻧﮓﻫﺎ
ً
ﺗﺬﻫﻴﺐ ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و »زرﻧﮕﺎری« در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺎﻧﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ ﺗﺬﻫﻴﺐ ،ﺳﺮﻟﻮح ،ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺗﺰﻳﻴﻦ و آراﺳﺘﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺮآن ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .در ﻗﺮون اوﻟﻴﻪ
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻨﺖ ﻣﺎﻧﻮﻳﺎن را اداﻣﻪ دادﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
در اﺑﺘﺪا ﺗﺬﻫﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮ ﺳﻮرهﻫﺎ و ﺗﻔﮑﻴﮏ آﻳﺎت و ﺟﺰءﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً در
ﺻﻔﺤﺎت آﻏﺎزﻳﻦ و ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ در دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺳﺮﻟﻮح ،ﺳﺮﺳﻮرهﻫﺎ
و ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺬﻫﻴﺐ ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﺳﻼم آوردن ﺣﮑﺎم ﻣﻐﻮل ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ و ﺗﺬﻫﻴﺐ دوﺑﺎره ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ و
ﺷﺎﻣﻞ آراﻳﺶ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﻃﻼاﻧﺪازی ﺷﺪ .در ﻋﺼﺮ ﺗﻴﻤﻮری رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎ ﻃﻼاﻧﺪازی ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺮﻫﺎ ــ ﺣﺎﺷﻴﻪ ُﻣﺬ َﻫﺐ ﻣﺮﺻﻊ در دو ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ــ ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ اﻳﺮان

ﺗﺸﻌﻴﺮ  :در اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﻮش ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﺟﺎﻧﻮران و ﻧﻘﺶﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺴﺦ
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺨﻮدی و ﻳﺎ
ﺧﻄﯽ ﻳﺎ ﻣﺮﻗﻌﺎت ﺑﺎ ﺗﮏرﻧﮓ ﻗﻠﻢﮔﻴﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻼ ﻳﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮروی ٔ
ﺗﻴﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﯽ و ﻻﺟﻮردی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد)ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(٦رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻗﻠﻢﻣﻮ
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎرز ﺗﺸﻌﻴﺮ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺗﺬﻫﻴﺐ اﺳﺖ.
ﺗﺸﻌﻴﺮ در ﻋﺼﺮ ﺗﻴﻤﻮری و ﺻﻔﻮی ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ
دارای ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﺷﮑﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ،رﻧﮓ
ﻃﻼﻳﯽ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد رﻧﮓ ﻧﻘﺮهای ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ ﺗﺸﻌﻴﺮ ﺑﺎ آب ﻃﻼ ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻻﺟﻮردی ﻃﺮح
ﮔﻞ ،ﭘﺮﻧﺪه ،ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻴﺎﻟﯽ
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ﻧﮕﺎرﮔﺮی  :اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ،رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ،ﭘﺮداز و ﻗﻠﻢ ﮔﻴﺮی اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻧﻘﻮش ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻳﺎ ﮐﺎرﺑﺮد در ﮐﺘﺎب آراﻳﯽ و دﻳﻮارﻧﮕﺎری
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ٧ــ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺑﺨﺸﯽ از دﻳﻮارﻧﮕﺎرﮔﺮی ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن ــ اﺻﻔﻬﺎن ،دورۀ ﺻﻔﻮی

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٨ــ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﻳﮏ ﺑﺮﮔﻪ از دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ  ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﺬﻫﻴﺐ ــ ﻣﻮزه رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩ــ ﮔﻞ و ﻣﺮغ ﻧﮕﺎره ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻫﻨﺮ ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺟﻬﺎن اﺳﺮارآﻣﻴﺰی دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی واﻗﻊﮔﺮای ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺪون ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ،ﺣﺠﻢﭘﺮدازی،
ﻋﻤﻖ ﻧﻤﺎﻳﯽ و ﺷﺨﺼﻴﺖﭘﺮدازی ﮐﺸﻒ ﮐﺮده و اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ و ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهای را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺤﺴﻴﻦ
واﻣﯽدارد .ﺑﺎ ﻗﻠﻢﮔﻴﺮی و رﻧﮓﻫﺎی ﺗﺨﺖ و درﺧﺸﺎن ،وﻓﺎداری ﺑﻪ دو ﺑﻌﺪ ،ﭘﺮده از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﺮﻣﯽ دارد و در ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک ﺧﻮد ،ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻮدن را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﻧﻮر را ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن رﻣﺰآﻟﻮد ،آﺳﻤﺎن ﻃﻼﻳﯽ ،ﮔﻞ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ،درﺧﺘﺎن ﭘﺮ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﻨﺎﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ،
اﺷﻴﺎی ﻣﺠﻠﻞ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﺧﻴﺎلاﻧﮕﻴﺰ ،ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ،آدمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی
ﭘﺮﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر ﺑﺎ دﻗﺘﯽ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﮔﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺧﻮد را
ﻣﯽآﻓﺮﻳﻨﺪ .ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺑﻴﺶ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮی اﻫﻤﻴﺖ دارد .ﻧﮕﺎرﮔﺮی
اﻳﺮاﻧﯽ در ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ از اواﻳﻞ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزﺗﺎب ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﻧﻴﺰ ﻧﮕﺎرﮔﺮی
ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮان ﺑﻮده ،ﻣﺘﻮن ﺷﻌﺮی اﺳﺖ و از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﮕﺎرﮔﺮ و ﺻﻔﺤﻪآرا ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٨
ﮔﻞ و ﻣﺮغ :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻞ و ﻣﺮغ ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ،ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻧﻮاع
ﻃﺮح ﻫﺎ ،ﻧﻘﻮش ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﮐﺎرﺑﺮد
در ﺟﻠﺪﻫﺎ و ﻗﻠﻤﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٩
٩٠

ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺳﺎزی )ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای(  :اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی روی ﭘﺮدهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻳﺎ
دﻳﻮارﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ و ﻗﻮﻣﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎ ،اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ،وﻗﺎﻳﻊ و رواﻳﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﮔﺎﻫﯽ
وﻗﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ،
ﻫﻔﺖ ﺧﻮان رﺳﺘﻢ و  ...اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﺎﻫﯽ ﻳﮏ داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻳﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪای ،ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺎﻳﺎ ،ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٠ــ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن دﻳﻮ ﺳﭙﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ رﺳﺘﻢ ــ ﻗﻮﻟﻠﺮ آﻏﺎﺳﯽ ــ ١٣٢٤

در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ،ﺷﻐﻞ ﭘﺮدهﺧﻮاﻧﯽ رواج ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﺮدهﺧﻮان وﻗﺎﻳﻊ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه را ﺑﻪ زﺑﺎن
ﺷﻌﺮ و ﻟﺤﻨﯽ زﻳﺒﺎ و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﮑﺎن )ﺗﮑﻴﻪ ،ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ،روﺳﺘﺎ و …( ﮔﺮدﻫﻢ آﻣﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد .آﻳﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی رﺷﺎدت ﻫﺎ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﺑﺮای دﻳﻦ و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم رواج ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ و ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﻪ
ٔ
ﻗﻬﻮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﮑﺎﻳﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﭘﺮدهﺧﻮاﻧﺎن ﺳﻴﺎر ﺑﺎ
ﺷﺪه ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﺣﮑﺎﻳﺖ و ﻧﻘﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺮدهﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯽ ٔ
آﺛﺎر ﺳﻨﮕﯽ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﺛﺎر ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اوﻟﻴﻪ در دوران ﻋﺼﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﺎز
ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ دادن و ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازی ﺳﻨﮓ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺑﺮش ،ﺗﺮاش ،ﺧﺮاش و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی
ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺰﻳﻴﻦ اﺷﻴﺎء ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻫﻨﺮ در ﻃﻮل دوران ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد
٩١

در ادوار ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع روش ﻫﺎی راﻳﺞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ .ﺟﻮاﻫﺮﺗﺮاﺷﯽ،
ﺧﺮاﻃﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺑـﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ روش ﺗـﺮاش ﺳﻨﮓ ،ﻣـﻌﺮق و ﻣﺸﺒﮏ ﺑﻪ روش ﺑـﺮش ،ﺣﮑـﺎﮐﯽ روی
ﺳﻨﮓ ﺑﻪ روش ﺧﺮاش و دﻳﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ١١و .(١٢
آﺛﺎر ﺳﻨﮕﯽ
ﺟﻮاﻫﺮﺗﺮاﺷﯽ

ﺧﺮاﻃﯽ

ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﻣﺸﺒﮏ

ﻣﻌﺮق

ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ

آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺳﻨﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ آﺛﺎر در زﻳﻮرآﻻت ،ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﺰﻳﻴﻦ
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻣﻬﻢ ،ﺗﻌﺪادی در ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺮوف ﺳﻨﮕﯽ و … ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ١٣و
 ١٤و .(١٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ ﻣﺸﺒﮏ ،ﻧﺮده ﺳﻨﮕﯽ از ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻣﺮ

٩٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٤ــ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻨﮕﯽ )ﺷﻴﺮ ﺳﻨﮕﯽ( ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ روش ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٥ــ ﻇﺮوف ﺳﻨﮕﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ روش ﺧﺮاﻃﯽ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺣﮑﺎﮐﯽ روی ﺳﻨﮓ

آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯽ
ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی را ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎﻳﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺎزد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ زادﮔﺎه اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
اﻳﺮان اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪود ده ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(١٦ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﭼﺮخ ﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی از ﺣﺪود ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮل دﻳﮕﺮی در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ و ﻓﻦ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻟﻌﺎب و اﻧﻮاع ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻇﺮوف ﻧﻴﺰ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺗﺮی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١٧
آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯽ
ﻇﺮف
ﺑﺪون ﻟﻌﺎب

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ ﻇﺮف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﻟﻌﺎب ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﻧﺪه
ﮐﺎﺷﯽ

ﻟﻌﺎبدار

ﺗﮏرﻧﮓ ﻫﻔﺖرﻧﮓ

ﻣﻌﺮق زرﻳﻦﻓﺎم

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٧ــ ﮔﻮﻧﻪای از ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﮐﻠﯽ آﺛﺎر ﺳﻔﺎﻟﯽ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺳﻔﺎل از ﺧﺎک رس ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﻌﺎب ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻇﺮوف ﺳﻔﺎﻟﻴﻦ و زﻳﺒﺎﺗﺮ ﺷﺪن آن اﺳﺖ در اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻔﺎف ،ﮐﺪر و ﻣﺎت
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺳﻔﺎل در دوره ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻨﺎن روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ
ﻃﯽ ﮐﺮد و در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻦ ﻓﻠﺰﮐﺎری( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻣﺮاﮐﺰی از
ﺟﻤﻠﻪ ری و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﮕﺮف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ .در ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﻇﺮوف ﻟﻌﺎﺑﯽ
ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ،ﻟﻌﺎﺑﺪار ﺗﮏ رﻧﮓ ،ﻇﺮوف ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﺒﯽ ،ﻇﺮوف ﻃﻼﻳﯽ ﻳﺎ زرﻳﻦ ﻓﺎم و ﻇﺮوف ﻣﻴﻨﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪ .در ﺳﺪه ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎﺷﯽ ﻣﻌﺮق آﻏﺎز و زﻳﻨﺖ ﺑﺨﺶ اﻣﺎﮐﻦ
ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ١٨و  ١٩و  ٢٠و .(٢١
ﺗﺼﻮﻳﺮ١٨ــ رﻳﺘﻮن ) ﺗﮑﻮک( ﺳﻔﺎل ﻟﻌﺎبدار ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢١ــ ﮐﺎﺳﻪ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻣﻴﻨﺎﻳﯽ و زراﻧﺪود ﻗﺎﻟﺒﯽ ــ ﻗﺮن ٦
ﺗﺼﻮﻳﺮ١٩ــ ﺳﻔﺎل ﻣﺸﺒﮏ ﻟﻌﺎب دار

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٠ــ ﮐﺎﺷﯽ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻫﺸﺖ ﮔﻮش زرﻳﻦ ﻓﺎم

و  ٧ﻫـ .ق ــ ری
٩٣

دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻇﺮوف ﺑﺎ ﻟﻌﺎبﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی
در ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ درﺧﺖ ،ﮔﻞ ،ﮔﻴﺎه و ﺟﺎﻧﻮران و اﻧﻮاع ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ رواج ﻳﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻔﺖ رﻧﮓ ،ﻣﻌﺮق و ﺑﻨﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ در
ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .از ﺣﺪود ﺳﺪه ١٢ﻫـ .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از روﻧﻖ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ رواج و روﻧﻖ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻴﻢ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٢ــ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﻔﺖ رﻧﮓ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن

آﺛﺎر ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺎﺟﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻓﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻫﺰاره ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﮐﻪ از وﺟﻮد
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت در اﻳﺮان ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ در ﺷﻮش ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﺛﺎر ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ )ﻣﺨﻤﻞ دوزی ،ﺗﺮﻣﻪ ،ﮐﺮﺑﺎس ،ﺟﺎﺟﻴﻢ و  ،(...اﻧﻮاع ﻓﺮش
)ﻗﺎﻟﯽ ،ﮔﺒﻪ ،ﮔﻠﻴﻢ ،زﻳﻠﻮ و ﻧﻤﺪ( و اﻧﻮاع ﺣﺼﻴﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺟﺰای اﺻﻠﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎر و ﭘﻮد،
ﮔﺮه ﻳﺎ ﭘﺮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار و اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ درﮔﻴﺮ ﺷﺪه و در ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪن اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٣
آﺛﺎر ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺎﺟﯽ
دﺳﺘﯽ

داری
ﻗﺎﻟﯽ

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ
ﮔﻠﻴﻢ

زﻳﻠﻮ ﺟﺎﺟﻴﻢ ﮐﺮﺑﺎس زری

ﺗﺮﻣﻪ

ﻣﺨﻤﻞ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٣ــ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﮐﻠﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﻓﺖ و ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر آﻧﻬﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٤ــ ﮔﻠﻴﻢ

ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داری و ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .روش
دﺳﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک ،ﮐﻼه ،ﺑﺎﻻﭘﻮش و ﭘﺎی ﭘﻮش و  ...اﺳﺖ و روش داری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﯽ و
ﮔﻠﻴﻢ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻠﻴﻢ دارای اﻧﻮاﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻮدﮔﺬاری آن ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ رو و ﮔﺎه
ﺑﻪﺻﻮرت دورو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٤
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪود  ٢٥٠٠ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺎزﻳﺮﻳﮏ
ﺷﻬﺮت دارد .اﻳﻦ ﻗﺎﻟﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﻴﺒﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺮﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﻮع
ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻟﯽ ،اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن
»ﺳﮑﺎﻳﯽ« ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﭘﺎزﻳﺮﻳﮏ ﻫﺪﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺎزﻳﺮﻳﮏ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢٥
٩٤

دوره ﭘﺲ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن از ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﻗﺎﻟﯽ در اﻳﺮان در ٔ
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮش ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ دارای ﭘﻮد اﺑﺮﻳﺸﻤﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ زر و ﺳﻴﻢ و اﻧﻮاع ﮔﻮﻫﺮﻫﺎ
ﻧﻴﺰ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوران ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﻳﺰ در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ
اﺳﻼم ،درﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺘﻮن
ﺗﺎرﻳﺨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﻗﺎﻟﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻃﯽ ﺳﺪه ﻫﺎی دﻫﻢ و ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﻗﺎﻟﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد
رﺳﻴﺪ و ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ دوران از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »اردﺑﻴﻠﯽ« و »ﻗﺎﻟﯽ ﺷﮑﺎرﮔﺎه« ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ از روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﺳﺪه ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ
ﻗﺎﻟﯽ
ً
ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﻗﺎﻟﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺎﺧﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺮح ﻳﺎ
ﻧﻘﺶ )ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﮔﺮدان( و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﻃﺮح ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮح ﻟﭽﮏ و
ﺗﺮﻧﺞ ،اﻓﺸﺎن ،ﺷﮑﺎرﮔﺎه ،ﻣﺤﺮﻣﺎت ،ﻗﺎﺑﯽ ،ﻣﺎﻫﯽ )ﻣﺎﻫﯽ درﻫﻢ( ،ﻣﺤﺮاﺑﯽ ،ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﯽ )ﻃﺮح ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎ و …( ،ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ و … از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٢٦و .(٢٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٦ــ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻟﭽﮏ و ﺗﺮﻧﺞ و ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٥ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺎﻟﯽ ﭘﺎزﻳﺮﻳﮏ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٧ــ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح درﺧﺘﯽ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﭼﻬﺮۀ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ
٩٥

اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎف ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻫﻤﻮاره
از ﻃﺮح ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﻮد از ﻻﺑﻪ ﻻی ﺗﺎر ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﺎده ،ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﻫﺎی ﺳﺎده
ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زﻳﻠﻮ ،ﺟﺎﺟﻴﻢ ،ﮐﺮﺑﺎس ،ﻣﺘﻘﺎل و ﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد و از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه آن
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی زری ،ﺗﺮﻣﻪ و ﻣﺨﻤﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٢٨و  ٢٩و .(٣٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٩ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎرﭼﮥ ﻣﺨﻤﻞ )ﻗﺪﻳﻤﯽ( ﺑﺎ ﻃﺮح ﺳﻮارﮐﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٠ــ ﭘﺎرﭼﮥ ﺗﺮﻣﮥ ﻳﺰد

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٨ــ ﺟﺎﺟﻴﻢ )ﺑﺎﻓﺘﮥ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ(

آﺛﺎر ﻓﻠﺰی
ﻓﻠﺰﮐﺎری و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،از ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ روزﮔﺎران ﺗﺎ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی
را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻔﺮﻏﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻟﺮﺳﺘﺎن ،زﻳﻮرآﻻت و ﺟﺎمﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﺸﻘﺎب ﻫﺎی ﻧﻔﻴﺲ زرﻳﻦ و ﺳﻴﻤﻴﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،آﺛﺎر ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮ دوران اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻔﺮغﻫﺎ و ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺎری ﻫﺎی ﺑﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺿﺮﻳﺢﻫﺎی ﭘﺮ ﺟﻠﻮه و ﺑﺎ
اﺑﻬﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﺛﺎر ﻓﻠﺰی ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﻓﺘﮕﺮی ،ورﻗﻪای ،ﺧﻤﮑﺎری و … ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﺮ ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .ﻗﻠﻢ زﻧﯽ،
ﻃﻼﮐﻮﺑﯽ ،ﻣﻠﻴﻠﻪﮐﺎری ،ﻓﻴﺮوزه ﮐﻮﺑﯽ ،ﺣﮑﺎﮐﯽ ،ﻗﻔﻞ و ﻳﺮاقﺳﺎزی ،زﻳﻮرآﻻتﺳﺎزی ،ﭼﺎﻗﻮﺳﺎزی،
ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری و ﺳﺎﺧﺖ ﺿﺮﻳﺢ و درﻫﺎی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ از اﻧﻮاع ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ روش
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﻮرآﻻتﺳﺎزی ﺿﺮﻳﺢ و دربﻫﺎی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣١
آﺛﺎر ﻓﻠﺰی
ﻗﻠﻤﺰﻧﯽ

ﻣﻠﻴﻠﻪﮐﺎری

ﻃﻼﮐﻮﺑﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣١ــ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴﻦ آﺛﺎر ﻓﻠﺰی
٩٦

ﻓﻴﺮوزهﮐﻮﺑﯽ

ﺣﮑﺎﮐﯽ ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری ﻣﺸﺒﮏﮐﺎری

ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺷﻴﺎء ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺷﻴﺎء ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﯽ ﭼﮑﺶ ﮐﺎری ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺰاره ﭼﻬﺎرم ق.م ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺷﻮش ﻳﮑﯽ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن آﺛﺎر ﻓﻠﺰی
ﻧﻴﻤﻪ اول
ٔ
ﺑﺴﻴﺎری ﭼﻮن ادوات و ﺳﻼح ﻫﺎی ﻣﺴﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺪود  ٢٥٠٠ﺗﺎ  ١٥٠٠ق.م ﻋﺼﺮ ﻣﻔﺮغ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .از آﺛﺎر اﻳﻦ دوره در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺴﻨﻠﻮ
واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر و اﺷﻴﺎء ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺑﺴﻴﺎری
از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﮕﺎم اﺳﺐ ،ﺗﺒﺮ ،ﺳﺮﻧﻴﺰه ،روﮐﺶ ﺗﻴﺮدان ،ﺑﺨﻮردان و ...از ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻫﺰاره اول ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد اﺳﺖ .اﻳﻦ اﺷﻴﺎ دارای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻓﺴﺎﻧﻪای ،ﻧﻘﺶ ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ
اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن زﻳﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻮزه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .در ﻫﺰاره اول ق.م
آﺛﺎر ﻓﻠﺰی دارای اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎرﻟﻴﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣٢
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰﮐﺎری در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻇﺮﻓﯽ زرﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺎل دار اﺳﺖ ﮐﻪ از آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ارزش ﻓﻠﺰی دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(٣٣ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎم ﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﮑﻮک )رﻳﺘﻮن (١اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(٣٤از دﻳﮕﺮ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﻠﺰ ﺿﺮب ﺳﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ رواج داﺷﺘﻪ و در روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ دﭼﺎر
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺴﻴﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ زﻳﻮرآﻻت ﻫﻤﻮاره از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻫﺰاره دوم ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد در اﻳﺮان ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و
ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻗﻴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺗﮑﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻠﻴﻠﻪ ﮐﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻗﺪﻣﺖ آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ دوره ﻣﺎد و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ از ﻣﻔﺘﻮل ﻫﺎی ﻃﻼﻳﯽ و ﻧﻘﺮه اﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٣٥و .(٣٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٢ــ ﻟﮕﺎم ﻣﻔﺮﻏﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٣ــ ﻇﺮف ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﺎل دار ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٤ــ ﺗﮑﻮک ،ﻧﻘﺮهای ﻃﻼﮐﻮب ،ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٥ــ ﺳﮑﻪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ،ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٦ــ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻔﺘﻮلﻫﺎی زرﻳﻦ

١ــ  Rythonرﻳﺘﻮن ﻳﺎ ﺗﮑﻮک ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ ﺟﺎمﻫﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﯽ دارﻧﺪ.
٩٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٧ــ ﮐﻮﺑﻪ ﻣﺸﺒﮏ و ﻃﻼﮐﻮب ،درب
ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری ﺷﺪه

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٨ــ ﺳﻴﻨﯽ ﻗﻠﻢ زﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﺮح ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺳﻨﻪ
ُﻣﺮو )ﺳﺮﺧﺮس ،ﺑﺎل ﭘﺮﻧﺪه ،ﭘﻨﺠﻪ ﺷﻴﺮ و دم ﻃﺎووس(

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺮوف از ﻓﻠﺰات ﻗﻴﻤﺘﯽ در دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
زﻳﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳﻦ ﻇﺮوف ﻓﻠﺰی دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ »ﺟﺎم ﺧﺴﺮو« اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﻔﺮغ )ﺑﺮﻧﺰ( ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺷﺪ و ﻓﻠﺰﮐﺎران ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از اﻳﻦ
آﻟﻴﺎژ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺮوﻓﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﻨﯽ ،اﺑﺮﻳﻖ و آﺑﺨﻮری ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺟﺎﻧﻮری و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﻴﺪن ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن در ﺷﺮق اﻳﺮان دوران درﺧﺸﺎن ﻓﻠﺰﮐﺎری اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ
دوره اﮐﺜﺮ ﻇﺮوف ﻧﻘﺮه ای )ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی( از ارزش ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ دوره ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﻔﺮﻏﯽ آﺛﺎر ﻧﻔﻴﺴﯽ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ .ﻓﻠﺰﮐﺎران اﻳﺮاﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺎری و ﻇﺮوف ﻣﺸﺒﮏ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﻳﯽ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻇﺮوﻓﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻤﻌﺪان و ﻋﻮدﺳﻮز ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﻔﺮغ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﺮﺻﻴﻊ ﻧﻘﺮه و ﻣﺲ ﻧﻴﺰ در ﻗﺮن ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی از اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ و ﻓﻠﺰﮐﺎران ﺗﺮﺻﻴﻊ اﺷﻴﺎء ﻣﻔﺮﻏﯽ را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٣٧و .(٣٨
ﻣﺮﺻﻊ ﮐﺎری اﺷﻴﺎء ﺑﺮﻧﺠﯽ و ﻣﻔﺮﻏﯽ در دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ روﻧﻖ ﻣﺠﺪد ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﻇﺮوف ﻣﺴﯽ اﻏﻠﺐ
ﺳﻔﻴﺪﮔﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻘﺮه ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﺧﺖ اﺷﻴﺎء ﻓﻠﺰی و
ﺗﺰﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻓﻠﺰﮐﺎران دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ در اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﻴﺎر
ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ،ﻟﻮﺣﻪ و ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﺎﻫﺪ از روﻧﻖ اﻓﺘﺎدن ﻓﻠﺰﮐﺎری در اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای
ﮐﻪ آﺛﺎر ﻓﻠﺰی دوره ﻫﺎی اﻓﺸﺎرﻳﻪ ،زﻧﺪﻳﻪ و ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ آﺛﺎر ﻓﻠﺰی
از ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﻳﺎزدﻫﻢ ﻣﻴﻼدی ﻧﻴﺴﺖ .از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ آﺛﺎر ﻗﻠﻤﺰﻧﯽ ﺷﺪه
ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ درﻫﺎی اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﺟﻠﻮه اﺷﻴﺎء ﻗﻠﻢ زﻧﯽ ﺷﺪه در اﻳﻦ دوران در ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﻏﻴﺮاﺳﻠﻴﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﻫﺎی درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻧﻘﺶ ﮔﻞﻫﺎ و ﺗﺎک ﻫﺎی درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣٧
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺪه دوازدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﺛﺎر ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری ﺷﺪه و ﻣﻠﻴﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣٩
اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺣﻴﺎی روش و اﺳﻠﻮب ﻫﺎی ﻓﻠﺰﮐﺎری ﮔﺎم ﻧﻮﻳﻨﯽ
در اﺣﻴﺎء و ﺣﻔﻆ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ
اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ در روزﮔﺎر ﻣﺎﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٩ــ ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری ،ﮐﺎﺳﻪ و ﺑﺸﻘﺎب ﺑﺮﻧﺠﯽ
٩٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٠ــ ﺗﻨﮓ ﻣﻠﻴﻠﻪﮐﺎری ،ﻧﻘﺮهای ،ﻣﻌﺎﺻﺮ

آﺛﺎر ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮی
ﮐﺸﻒ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ ای ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﺻﺪﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮج دار در ﻳﮑﯽ از
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی ﺷﻴﺸﻪ ای ﺑﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰاره ﺳﻮم در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﻳﺮان و دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻴﺸﻪای ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ در ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﺮﺳﺘﺎن،
ﺷﻮش ،ﺣﺴﻨﻠﻮ ،ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ و آﺛﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺰارهﻫﺎی ﺳﻮم و دوم ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪرت اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ارزﻧﺪه و ﻫﻨﺮ اﺻﻴﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺟﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻮرﻳﻦ و دﮐﻤﻪﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ ﺷﻴﺸﻪای دوره
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﻣﻴﺪﻧﯽ و ﻗﺎﻟﺒﯽ در اﻳﻦ دوران ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺮاش داده ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﺘﺒﺎر و روﻧﻖ ﺷﻴﺸﻪﮔﺮی ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در اﻳﺮان اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤١
آﺛﺎرﺷﻴﺸﻪﮔﺮی
ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﺮدن ﺷﻴﺸﮥ رﻧﮕﺎرﻧﮓ

آﺑﮕﺰﮐﺮدن

ﻧﻘﺎﺷﯽ روی ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎتﺳﺎزی ﺗﺮاش

ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤١ــ ﺑﺮﺧﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت در ﺷﻴﺸﻪﮔﺮی

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮی دوره اﺳﻼﻣﯽ اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ آﺛﺎر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ای ﮐﻪ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮش ،ری ،ﺳﺎوه و ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ دوره ﻇﺮوف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺷﻴﺸﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﺮی ،ﻋﻄﺮدان ،ﻗﻮری ،ﮔﻠﺪان و ﻓﻨﺠﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٢
ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی اوج ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮی در دوره اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺪدﮔﻴﺮی از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺑﺪاﻋﺎﺗﯽ در ﻇﺮوف
ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﺣﮏ و ﺗﺮاش ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .از ﻫﻤﻴﻦ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﻴﻮه ﻧﻘﺎﺷﯽ روی ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﮔﻞﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ،اﺷﮑﺎل ﺟﺎﻧﻮری
و ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی اﺷﻌﺎر و آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮑﻤﻞ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮع آﺛﺎر ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮی اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﺪ.
در دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺸﻪ ای در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺮاز ،ﮔﺮﮔﺎن و
اﺻﻔﻬﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و از ارزش ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﻴﺸﻪ دﺳﺖ ﺳﺎز
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ در زﻣﺮه ﻳﮑﯽ از اﻗﻼم ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮاد اﺻﻠﯽ ﺷﻴﺸﻪ ﮔﺮی ﺳﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﺲ ،ﺳﻨﮓ آﻫﮏ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ و ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻓﻠﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٤٣و .(٤٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٣ــ ﻟﻴﻮان َﺗ َﺮک دار ــ ﻟﻴﻮان دو رﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ــ ﻟﻴﻮان ﻣﺎت
ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻟﻴﻮان دورﻧﮓ ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٢ــ ﺟﺎم ﺷﻴﺸﻪای دوﭘﻮﺳﺘﻪ ،ﺗﺮاش داده ﺷﺪه

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٤ــ ﭘﺎرچ و ﻟﻴﻮان ،ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺷﻴﺸﻪ و ﻓﻠﺰ
٩٩

آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ
آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ در ﻫﻨﺮ اﻳﺮان از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﭼﻮب،
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ در دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ
روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺮاﻃﯽ ،ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری ،ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺎری ،ﮔﺮه ﭼﻴﻨﯽ،
ﻣﻌﺮق ﮐﺎری ،ﻧﺎزک ﮐﺎری ،ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎری و اﺣﺠﺎم ﭼﻮﺑﯽ و ﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٥
آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ
ﻣﻨﺒﺖ ﻣﻌﺮق ﻣﺸﺒﮏ ﮔﺮه ﭼﻴﻨﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٦ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻨﺒﺖ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٧ــ ﮔﺮه ﭼﻴﻨﯽ ﺗﻮﭘﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻳﮏ درب ﭼﻮﺑﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٨ــ ﻣﻌﺮق ﮐﺎری

ﺧﺮاﻃﯽ

ﻧﺎزکﮐﺎری

ﺧﺎﺗﻢﮐﺎری ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ )اﺣﺠﺎم ﭼﻮﺑﯽ(

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٥ــ ﺑﺮﺧﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭼﻮﺑﯽ

از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﭼﻮب روش ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮط ﻃﺮﺣﻬﺎ و
ﻧﻘﻮش و ﮔﺎﻫﯽ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺎ اﺑﺰاری ﺧﺎص ُ)ﻣﻐﺎر( ﻣﯽ ﺗﺮاﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺗﻤﺎم
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ،ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﻴﺶ از  ١٥٠٠ﺳﺎل دارد و ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺪه ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﮕﻪ دری ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺘﻴﻖ
ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ دارای زﻳﺮﺳﺎزی از ﭼﻮب ﺳﭙﻴﺪار اﺳﺖ و روی آن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﭼﻮب ﮔﺮدو و ﻧﻘﻮش
ﭘﻨﺞ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ زﻳﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺮ در ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﺮاﻓﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺧﻄﻮط ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﮐﻨﺪه ﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﻨﺮ در دوره
ﺻﻔﻮﻳﻪ در ﺳﺪه ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ اوج و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و در درﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٤٧و .(٤٦
از دﻳﮕﺮ روش ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﭼﻮب ﮔﺮه ﭼﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮش زﻫﻮارﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻮﺑﯽ و
درﮔﻴﺮ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﻧﻘﻮش ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺸﺒﮑﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽ آﻳﺪ .ﮔﺮه ﭼﻴﻨﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻃﺮح و اﺟﺮا ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ،ﻣﺸﺒﮏ و ﺗﻮﭘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٧
ﺷﻴﻮه دﻳﮕﺮ ﻫﻨﺮ ﭼﻮب ،ﻣﻌﺮق ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪن و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﭼﻮب و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد
)ﻓﻠﺰ و ﺻﺪف( ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش ﻣﺘﻨﻮع اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٨
ﻫﻨﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آراﺳﺘﻦ ﺳﻄﺢ
اﺷﻴﺎء ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮزاﺋﻴﮏ
ﺑﺎ ﻣﺜﻠﺚ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻪ ﭘﻬﻠﻮ ،ﻳﺎ دو ﭘﻬﻠﻮ
ﺑﺎ ﭼﻮب ،اﺳﺘﺨﻮان ﻳﺎ ﻓﻠﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﺗﻢ ﺳﺎزی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٩
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٩ــ ﻣﻴﺰ ﺧﺎﺗﻢﮐﺎری ﺷﺪه ،ﻣﻌﺎﺻﺮ

آﺛﺎر ﭼﺎپ و رﻧﮕﺮزی ﺳﻨﺘﯽ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ روش ﻫﺎی رﻧﮕﺮزی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد رﻧﮓ زای ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ
ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﻓﻦ ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺑﺎﻓﺖ در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ دارد در رﻧﮕﺮزی ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ اﻟﻴﺎف ﺗﺎﺑﻴﺪه ﻧﺸﺪه،
ﮔﺎه ﻧﺦﻫﺎی ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه ﭘﻨﺒﻪای ،ﭘﺸﻤﯽ و اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ را رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه
رﻧﮕﺮزی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﺦ ﻫﺎی رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﯽ ،ﮔﻠﻴﻢ و ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی رﻧﮓ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﺳﻨﺘﯽ و ﻳﺎ دوﺧﺖ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٠و .(٥١روش ﻫﺎی ﭼﺎپ ﻧﻴﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ در ادوار ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﮐﻬﻦ دارﻧﺪ .اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐ ،ﻗﻠﻢ ﻣﻮ ،ﻣﻮم و رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
روی اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ .در ﭼﺎپ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دو روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از ﭘﺎرﭼﻪ را در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻘﺶ اﻧﺪازی و رﻧﮓ ﮔﺬاری ﮐﺮد .در ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻧﻘﻮش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﺎ ﺷﺎﺑﻠﻮن و رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪ
ﻗﻠﻤﮑﺎر( و ﭼﺎپ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻘﺶ اﻧﺪازی در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﭼﺎپ ﺑﺮداﺷﺖ و
ﻣﻘﺎوم )ﺑﺎﺗﻴﮏ( راﻳﺞ اﺳﺖ.
ﭼﺎپ و رﻧﮕﺮزی ﺳﻨﺘﯽ
رﻧﮕﺮزی
اﻟﻴﺎف

ﻧﺦﻫﺎ

ﭼﺎپ
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٥٠ــ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﺎپ رﻧﮕﺮزی ﺳﻨﺘﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥١ــ ﻧﺦﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ رﻧﮕﺮزی ﺷﺪه

ﭼﺎپ ﻗﻠﻤﮑﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎپ و رﻧﮓ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح و
ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻮﺑﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎﻧﯽ و ﭘﻨﺒﻪ ای ﻣﺮﻏﻮب،
اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ ﻳﺎ ﮐﺮﺑﺎس ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﺎپ ﮐﻼﻗﻪ ای ﻳﺎ ﺑﺎﺗﻴﮏ ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎپ
ﻣﻘﺎوم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﺮان ﻫﻢ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ
) ﺗﺼﻮﻳﺮ.(٥٤ ،٥٣ ،٥٢
ﺗﺼﻮﻳﺮ٥٢ــ ﭼﺎپ ﺑﺎﺗﻴﮏ )ﮐﻼﻗﻪ ای(

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٤ــ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻗﻠﻤﮑﺎر

ﺗﺼﻮﻳﺮ٥٣ــ ﭼﺎپ ﻗﻠﻤﮑﺎر ﺑﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻨﺒﻪ ای ﻣﺘﻘﺎل

آﺛﺎر رودوزی ﺳﻨﺘﯽ
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻨﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع رودوزی ﻫﺎﻳﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﻮزن دوزی ﺑﻠﻮچ ،ﭘﺘﻪ دوزی ،ﮔﻼﺑﺘﻮن دوزی،
ﭘﻮﻟﮏ دوزی ،و  ...اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از آﻧﻬﺎ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده و از ﺗﻨﻮع ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮر دارﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥٥و  .(٥٦در ﺑﺮﺧﯽ از رودوزیﻫﺎ ﺑﺎ
ﻧﺦﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ ،ﭘﻨﺒﻪای و ﻳﺎ ﭘﺸﻤﯽ ﺑﺎ دوﺧﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ از رودوزیﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ آراﻳﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﻟﮏ،

ﺗﺼﻮﻳﺮ٥٦ــ ﺳﮑﻤﻪ دوزی و ﭼﺸﻤﻪ دوزی ــ رودوزی ﺳﻨﺘﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٥٥ــ ﭘﺘﻪ دوزی ــ رودوزی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺮﻣﺎن

١٠٢

دﮐﻤﻪ ،ﻣﻨﺠﻮق ،آﻳﻨﻪ ،ﺳﮑﻪ و … دوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٥٧
ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ اﻳﺮان دارای ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﻬﺎ را در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻬﺮی،
روﺳﺘﺎﻳﯽ ،ﻋﺸﺎﻳﺮی و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد و ﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮﻣﯽ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﺎﻓﯽ و ﺟﻠﺪﺳﺎزی ،ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ،ﺳﺎزﺳﺎزی ،ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری ،ﻗﻠﻤﺪان ﺳﺎزی و ﻏﻴﺮه
ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اداﻣﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ از آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و روش ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻠﺪﺳﺎزی
ارزش ﮐﺎر ﺧﻄﺎط و ﺗﺬﻫﻴﺐ ﮐﺎر در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﺎﻓﯽ و ﺟﻠﺪﺳﺎزی ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺪاع
ﻟﺒﻪ ﺑﺮﮔﺮدان )زﺑﺎﻧﻪ( ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺘﺎب از ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﺎﻓﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ .در ﺟﻠﺪﺳﺎزی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ آﺳﺘﺮ )ﺑﺨﺶ
داﺧﻠﯽ ﺟﻠﺪ( ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﺗﺰﻳﻴﻦ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﻮاع ﺟﻠﺪ را اﻏﻠﺐ از ﭼﺮم ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .از اﻧﻮاع ﭼﺮمﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﻨﺮ ﺗﺠﻠﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎج
)ﭼﺮم ﺑﺰ( ،ﻣﻴﺸﻦ )ﭼﺮم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی( ،ﺷﺒﺮو )ﭼﺮم ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ( و ﺳﺎﻏﺮی) ١ﭼﺮم ﮔﺮده ﮐﺮه اﻻغ( اﺷﺎره ﮐﺮد.
از اﻧﻮاع ﺟﻠﺪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ،ﺟﻠﺪﻫﺎی »ﺳﻮﺧﺖ« و »ﺿﺮﺑﯽ« ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در ﻫﺮ دو
ﻧﻮع ﺟﻠﺪ ،ﭼﺮم را ﻣﻴﺎن دو ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻠﺰی ﻣﻨﻘﻮش ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ )وﻟﯽ در ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ
ﺣﺮارت دﻳﺪه و داغ ﺷﺪهاﻧﺪ( ،ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ را ﺑﺎ ﻃﻼﮐﺎری ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﮔﺎه ﻧﻘﻮش ﮐﻮﭼﮏ را از ﭼﺮمﻫﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺮﻳﺪه و روی ﻣﺘﻨﯽ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و )اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺶ ﻟﭽﮏ ﺗﺮﻧﺞ دارد( اﻳﻦ ﺷﻴﻮه »ﻣﻌﺮق ﭼﺮم«
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد» .ﺟﻠﺪﻫﺎی روﻏﻨﯽ« )ﻻﮐﯽ( ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﭘﺲ از ﻧﻘﺎﺷﯽ رﻧﮓ روﻏﻦ
روی ﻣﻘﻮا ،آن را ﺑﺎ روﻏﻦ ﮐﻤﺎن )ﻧﻮﻋﯽ ورﻧﯽ( ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥٨و  ٥٩و  ٦٠و .(٦١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٨ــ ﺟﻠﺪ ﻣﻌﺮق ﺳﻮﺧﺖ ــ روی ﺟﻠﺪ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ و زﺑﺎﻧﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٧ــ آراﻳﻪدوزی ﺑﺎ دﮐﻤﻪ و ﺧﺮﻣﻬﺮه
آﺑﯽرﻧﮓ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٩ــ ﺟﻠﺪ ﻻﮐﯽ و روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﮔﻞ و ﻣﺮغ

١ــ ﺟﻠﺪ ﺳﺎﻏﺮی ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺑﺮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﻳﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای دﻳﻮان اﺷﻌﺎر و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﺳﺖ.
١٠٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٠ــ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﮕﯽ ﺟﻠﺪﻫﺎی ﺿﺮﺑﯽ

ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی
ﭘﻴﺶ از اﺑﺪاع ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﭘﺎﭘﻴﺮوس ﻣﺼﺮی و ﭘﻮﺳﺖ دﺑﺎﻏﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش اﺳﻨﺎد و ﺗﺪوﻳﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﺪهای از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ واژه ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از واژه ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﻳﺖ»ﮐﺎذی« ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
رﺗﺒﻪ درﺑﺎر اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﭼﻴﻦ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻳﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٠٥ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ،ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ٔ
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آن از اﻟﻴﺎف درﺧﺖ ﺗﻮت ،ﺟﻮاﻧﻪ ﺧﻴﺰران ،رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﻳﺎ ﭘﻨﺒﻪ و ﮐﺘﺎب ﺑﻮد.
در اﻳﺮان از دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻏﺬ وارداﺗﯽ ﭼﻴﻦ در درﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم در اواﻳﻞ
ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﻓﻦ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮاﺳﺎن وارد ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان اﻳﺮاﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی دﻧﻴﺎی
اﺳﻼم در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ،ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻐﺪاد آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻳﺮان و ﺣﺪود ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻏﺬ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎی
ﺑﺴﻴﺎری داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ از ﭼﺎی ،ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻴﺎز ،ﺟﻮﻫﺮ ﮔﺮدو ،زﻋﻔﺮان و … ﺑﺮای رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﮐﺎﻏﺬ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎﻏﺬ اﺑﺮی ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪای از ﮐﺎﻏﺬ ﻫﻨﺮی و از اﺑﺪاﻋﺎت اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای آﺳﺘﺮ
ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ و رواﻧﯽ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻏﺬ
را آﻫﺎر ١و ﻣﻬﺮه ٢ﻣﯽ زدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٦١
از ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی ،اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٦٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦١ــ دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ
ــ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺎﻧﺒﺎﻟﻎ ــ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮐﺎﻏﺬ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
آﻫﺎر ﻣﻬﺮه ــ دارای ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﻣﺬﻫﺐ ــ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎخ
ﮔﻠﺴﺘﺎن ــ ﺗﻬﺮان
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦٢ــ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺬﻫﻴﺐ و ﺑﻪ ﺧﻂ
ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ آﻫﺎر ﻣﻬﺮه ﺷﺪه
١ــ آﻫﺎر در اﻧﻮاع ﺳﺮد و ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .آﻫﺎر ﮔﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻌﺎب ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ،ﺳﺮﻳﺶ و ﮐﺘﻴﺮا و … آﻫﺎر ﺳﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮه اﻧﮕﻮر ،اﺳﭙﺮزه،
ﻟﻌﺎب ﮔﻞ ﺧﺘﻤﯽ و …
٢ــ ﻣﻬﺮهﮐﺸﯽ :ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺻﻴﻘﻠﯽ ﻳﺎ ﺑﻠﻮری ﻣﻬﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮزﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻳﮏ دﺳﺖ و ﺻﻴﻘﻠﯽ ﺷﻮد.
١٠٤

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ؟
٢ــ اﻧﻮاع آﺛﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣ــ در ﭼﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
٤ــ ﺗﺬﻫﻴﺐ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٥ــ ﺗﻔﺎوت ﺗﺬﻫﻴﺐ و ﺗﺸﻌﻴﺮ در ﭼﻴﺴﺖ؟
٦ــ ﺧﻴﺎﻟﯽ ﺳﺎزی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٧ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﻔﺎﻟﮕﺮی را در اﻳﺮان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٨ــ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﯽ اﻳﺮاﻧﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻴﺪ و ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٩ــ از اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٠ــ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﻓﻠﺰﮐﺎری اﻳﺮان ﮔﺬاﺷﺖ؟
١١ــ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻴﺸﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٢ــ از اﻧﻮاع آﺛﺎر ﭼﻮﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٣ــ دو روش ﭼﺎپ دﺳﺘﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٤ــ از اﻧﻮاع ﺟﻠﺪﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٥ــ از ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ
ــ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺎن ﺧﻮدﺗﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ آن
درﺑﺎره آن ﻣﺨﺘﺼﺮی
را ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﻨﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﮐﻼس ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
ٔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

١٠٥

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﭘﻮﺷﺎک و زﻳﻮرآﻻت

ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﺯﻳﻮﺭﺁﻻﺕ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
١ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﭘﻮﺷﺎک را ﺑﺪاﻧﺪ.
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ را در اﻳﺮان ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ
ٔ
٣ــ ﭘﻮﺷﺎک اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮح دﻫﺪ.
٤ــ ﭘﻮﺷﺎک اﻳﺮاﻧﯽ را در ٔ
٥ــ ﭘﻮﺷﺎک اﻗﻮام اﻣﺮوزی ﻣﺮدم اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٦ــ زﻳﻮرآﻻت ﻣﺮدم اﻳﺮان را در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و در اﻗﻮام اﻣﺮوزی ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
٧ــ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﻮﺷﺎک را ﺑﺪاﻧﺪ.
ﭘﻮﺷﺎک و زﻳﻮرآﻻت
ﭘﻮﺷﺎک از ﻧﻴﺎزﻫﺎی اوﻟﻴﻪ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻳﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ٔ
ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻴﻘﻪ و زﻳﺒﺎﻳﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدات و ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺻﺎﻟﺖ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺧﻮد
آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎک در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،ﻣﺤﻴﻄﯽ و آب و ﻫﻮا
٢ــ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻮع اﺳﮑﺎن و اوﺿﺎع داﺧﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع
٣ــ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ،آداب و رﺳﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
١٠٨

4ــ نظام طبقاتی حاکم بر جامعه ،مشاغل و وظایف وابسته به آن
5ــ روابط فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی یا جنگ با سرزمین های دیگر
6ــ شرایط اقتصادی و پیشرفت های تکنولوژی
پوشاک ایرانی از دوران باستان اهمیت داشته و در شرع مقدس اسالم نیز بر آن تأکید بسیار
شده است .پوشش ایرانی از ابتدای تاریخ باستانی تاکنون دستخوش تحوالت جدی نشده و مفهوم آن
از زمان باستان در فرهنگ ایرانی حفظ شده است .الزم است قبل از بررسی پوشاک به پارچه بافی
بپردازیم .زیرا خالقیت در پارچه بافی بر پوشاک نیز مؤثر است.
پارچه بافی
ـ هزاره پنجم تا سوم ق.م
مانده سنگی و گلی از هزاره ششم قبل از میالد در فالت ایران تعدادی دوک
در ابزار باقی ٔ
نخ ریسی دیده می شود و همچنین کشف قطعاتی از نخستین پارچه ها در شوش و بعدها در شهر
سوخته ،مارلیک ،حسنلو و  ...بیانگر این است که فالت ایران خیلی زودتر از نقاط دیگر دنیا به
نساجی پرداخته است.
با مطالعه اشیایی مانند دسته چاقوی استخوانی از سیلک کاشان و ظروف سنگی متنوعی از
جیرفت و جام زرین حسنلو شاهد دامن های لنگی پارچه ای هستیم (تصویر  .) 1در ضمن نقوش
روی مهرهای شوش و همچنین نقش برجسته زن اشرافی (تصویر  ،)2ریسندگی و بافندگی در فالت
ایران را نشان می دهد .در طول کاوش های باستان شناسی در شهر سوخته ،سوزن نیز به دست آمده
است.
کشفیات باستان شناسی از نفوذ پارچه های بافت ایران در یونان باستان ،روم غربی و همسایه های
تصویر ٢ــ زن اشرافی در حال ریسندگی ــ نقش
برجسته ــ شوش
شرقی حکایت می کند .با تکیه بر چنین اسنادی می توان گفت بافتن پارچه از ایران آغاز شده و در
طول تاریخ تا دوره صفوی از مهم ترین فرآورده های صادراتی ایران بوده است .انواع پارچه های
دوره مادها دارای نقش هایی است که به علت مرغوبیت و ظرافت
کتان ،پنبه و ابریشم باقی مانده از ٔ
در کشورهای دیگر خریداران بسیاری داشته است .نقش زدن بر پارچه و گلدوزی نیز مرسوم بود.
پارچه های رنگارنگ نقش دار پارس ها که بر تن سربازان جاویدان نقش شده و بر آجرهای لعاب دار
کاخ آپادانای شوش قابل مشاهده است (تصویر  ،)3نمونه دیگری از خالقیت ایرانیان است .در نقوش
تابوت سنگی اسکندر هم (که در موزه استامبول نگهداری می شود) ایرانیان شلوارهایی با پارچه های
زیبا پوشیده اند که طرح دار هستند .برخی پارچه های ایرانی که ویژه اسقف ها تهیه می شد ،هنوز هم در
گنجینه های کلیساهای اروپا نگهداری می شود.
با آنکه بافت ابریشم از چین آغاز شد اما پارچه های ابریشم ایرانی در دوره ساسانی به چنان
کیفیت و ظرافتی رسیده بود که حتی به چین هم صادر می کردند .نقش سیمرغ و یا سر گراز محدود
شده در دوایر دور مروارید ریشه در اعتقادات مذهبی ساسانیان دارد .نقش دایره در دوره پارتی و
تصویر3ــ آجرهای رنگی لعابدار با نقش برجسته کمانداران
ساسانی دارای رمز و نیرومندی بوده است .مرغوبیت بافته های ابریشمی ،زربفت ،کتانی ،پشمی،
تصویر1ــ ظروف سنگی جیرفت کرمان
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ﺗﺼﻮﻳﺮ٤ــ ﭘﺎرﭼﻪ زرﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ـ ﻧﻘﺶ در ﻣﻴﺎن داﻳﺮه ﻫﺎی دور

ﭘﻨﺒﻪ ای ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤
در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ،اﺑﺘﺪا ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎ در ﻧﻮع ﺟﻨﺲ و ﺑﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﻃﺮح ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ از ﺧﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻢ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ.(٥
در دورهﻫﺎی اوﻟﻴﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی زرﺑﺎﻓﺖ و اﺑﺮﻳﺸﻢ اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد .ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﺎن
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاوان داﺷﺖ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدی ﮐﺮد .ﻧﻘﺶ ﻫﺎی
اژدﻫﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻓﺴﺎﻧﻪ ای و اﺑﺮﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ وارد ﻫﻨﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ اﻳﺮان ﺷﺪ.
در دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ از ﻧﻔﻮذ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ رﻫﺎ ﺷﺪ و اﺑﺪاﻋﺎﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ .ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﻨﺪﻻﻳﯽ ١و ﻣﺨﻤﻞ ٢ﺑﺎ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ و داﺳﺘﺎﻧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی زرﺑﺎﻓﺖ ،اﺑﺮﻳﺸﻢ ،ﻣﺨﻤﻞ ،ﺗﺮﻣﻪ ٣و دﻳﺒﺎ و ...ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ.
در دوران ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻏﺮب ﻫﻨﺮ ﻧﺴﺎﺟﯽ از روﻧﻖ اﻓﺘﺎد و اﻣﺮوزه
ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﺰد و ﮐﺎﺷﺎن ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد دارد .از اﻳﻦرو ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،اﻳﻦ ﻫﻨﺮ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٦

ﻣﺮوارﻳﺪی

ﺗﺼﻮﻳﺮ٦ــ ﻳﺰد ــ ﭘﻮش ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺒﺎس

ﺗﺼﻮﻳﺮ٥ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﺎرﭼﻪ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

ﭘﻮﺷﺎک در ﺗﺎرﻳﺦ دوره ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن
اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺪف از ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺳﺮﻣﺎ ،ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪن
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ و ﻧﻘﺶ ﭘﺎرﭼﻪ و ﺗﺰﻳﻴﻦ آن ﻣﻌﺮف ﭘﻴﺎﻣﯽ از ﺑﺎورﻫﺎ ،آداب و
ﺳﻨﻦ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻗﻮﻣﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺗﺪاﺧﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﺑﺎورﻫﺎ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﭘﻮﺷﺎک و زﻳﻮرآﻻت و آراﻳﺶ آﻧﻬﺎ در
ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ و در ﻣﻴﺎن اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻤﻴﺪن اﺳﺖ .ﺗﻐﻴﻴﺮات آن روﻧﺪ
١ــ ادﻏﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﻳﺮ و ﻣﺨﻤﻞ
٢ــ دارای ﺗﺎر و ﭘﻮد و ﭘﺮز
ﻋﻤﺪه آن ﺑﺘﻪ ﺟﻘﻪ اﺳﺖ.
٣ــ ﺑﺎ ﮐﺮک ﺑﺰ ﻳﺎ ﭘﺸﻢﻫﺎی ﻟﻄﻴﻒ و ﺣﺘﯽ اﺑﺮﻳﺸﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ٔ
١١٠

ﺗﺪرﻳﺠﯽ دارﻧﺪ و اﺳﻠﻮب ﮐﻠﯽ آن در ﻫﻤﻪ دوره ﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدان و زﻧﺎن و زﻳﻮرآﻻت در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدان
ﺳﺮﭘﻮش

ﭘﺎیﭘﻮش

ﺗﻦﭘﻮش

ﺗﺎج ﮐﻼه ﻋﻤﺎﻣﻪ دﺳﺘﺎر ﺳﺮﺑﻨﺪ ﮐﻼهﺧﻮد ﻗﺒﺎ ﺷﻠﻮار ردا)ﮐﺖ(

ﮔﻴﻮه ﮐﻮﻣﺦ ﭼﺎروق ﺳﺎﻏﺮی

زره

ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﻮش
ﻋﻤﺎﻣﻪ ﭼﺎدر و ﻧﻴﻢﭼﺎدر روﺑﻨﺪه ﺳﺮﺑﻨﺪ روﺳﺮی ﭼﺎرﻗﺪ ﮐﻼه

ﺗﻦﭘﻮش
ﻗﺒﺎ داﻣﻦ

ﭘﺎیﭘﻮش )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان(

ﺷﻠﻮار ﺟﻠﻴﻘﻪ

ﭘﻮﺷﺎک اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﭘﻮﺷﺎک ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آﺛﺎر و ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دورهﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎک درﺑﺎری و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد و از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدﻣﯽ آﺛﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻴﺎن آﺛﺎر دورهﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﺟﺎم ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢزﻧﯽ ﺷﺪهای از دوره اﻳﻼﻣﯽ ،ﻣﻠﮑﻪای را ﺑﺎ ﭘﻴﺮاﻫﻦ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﺘﻴﻦ و ﺳﺮﺑﻨﺪی روی ﻣﻮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺑﺮ روی ﻳﻘﻪ و ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﺑﻪﻫﺎﻳﯽ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٧
اﻗﻮام ﻣﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻣﺤﻞ
روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮارﮐﺎری ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد .ﻣﺮدان ﻗﺒﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻠﻮﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ آﺳﺘﻴﻦ ﺗﻨﮓ و ﻳﻘﻪ
ﺳﺎده ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و ﺷﻠﻮار ﺗﻨﮓ و رﮐﺎبدار ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻗﻼبدوزی ﺑﻪﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭼﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ
ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻼه ﮔﺮد ﻧﻤﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻴﺎر« ﺑﺮﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮام اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻔﺶ ﭼﺮﻣﯽ ﻳﮏ ﺗﮑﻪای را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮراب ﺑﻪﭘﺎی ﻣﯽﮐﺸﻴﺪﻧﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﺳﺎق
ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٨و .(٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ٧ــ ﺟﺎم ﺳﻴﻤﻴﻦ ﻗﻠﻢ زﻧﯽ ـ ِاﻧﺸﺎن ﻓﺎرس ـ
دوره اﻳﻼﻣﯽ ﮐﻬﻦ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٨ــ ﭼﮑﻤﻪ ﻣﺎدی ــ ﭘﺎی ﭘﻮش دوران ﻣﺎد

ﺗﺼﻮﻳﺮ٩ــ ﮔﻴﻮه ــ ﭘﺎی ﭘﻮش ﻋﺸﺎﻳﺮی
١١١

ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺎدﻫﺎ و ﭘﺎرسﻫﺎ ،در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن ﭘﻴﺮاﻫﻦ
ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﺸﺎد رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﻠﻮاری در زﻳﺮ آن ١ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﺧﺸﮏ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ و
ﭘﻴﺮاﻫﻦ زﻧﺎن ﭘﺎرس ﺑﻠﻨﺪ و آﺳﺘﻴﻦدار ﺑﻮد .زﻧﺎن ﻧﻴﻢﭼﺎدری ﻧﻴﺰ ﺑﺮروی ﺳﺮداﺷﺘﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٠و .(١١
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﻮﺷﺎک اﻣﺮوزی اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در
ﭘﻮﺷﺎک اﻗﻮام ﭘﺎرﺗﯽ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻮده و در واﻗﻊ
ٔ
ﺣﻴﻦ ﺳﻮارﮐﺎری ﻳﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﭘﺎﻫﺎ ،دو ﺳﺎقﺑﻨﺪ ﮔﺸﺎد ﭼﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »راﻧﭙﻮش« روی ﺷﻠﻮار
ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ در دورهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن ﭘﺎرﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮاﻫﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ و آﺳﺘﻴﻦ
دار و ﭼﺎدری ﻫﻤﺮاه ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻨﺪﻳﺲﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ آن دوران ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ١٠ــ ﻃﺮﺣﯽ از ﭘﻮﺷﺎک ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺐ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ  ١٢و .(١٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ١١ــ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺷﺎک زن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ١٢ــ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺳﻨﮕﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﭘﺎرﺗﯽ وﺗﻨﺪﻳﺲ ﻣﻔﺮﻏﯽ ﺗﺼﻮﻳﺮ١٣ــ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻠﮑﻪ اﺷﮑﺎﻧﯽ ــ ﮐﺎخ ﻫﺘﺮا ــ ﻋﺮاق
ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﭘﺎرﺗﯽ از ﺷﻤﺲ

از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎک ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﻗﺒﺎﻳﯽ ﮐﻮﺗﺎه
و ﺷﻠﻮاری ﭘﺮﭼﻴﻦ اﺳﺖ .ﺷﻠﻮار و ﺳﺎقﭘﻴﭻ آﻧﻬﺎ در ﻣﭻ
ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮای ﺗﺰﻳﻴﻦ ﭘﻮﺷﺎک ،آن را ﻗﻼبدوزی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺎیﭘﻮش اﻳﻦ دوران ﺗﺪاوم دوران ﻣﺎد اﺳﺖ.
ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن ،ﭘﻴﺮاﻫﻨﯽ ﮔﺸﺎد و ﺑﻠﻨﺪ دراﭘﻪ ٢ﺑﺎ آﺳﺘﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻮزاﻳﻴﮏﻫﺎی ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺎک آﻧﻬﺎ ،ﺣﮑﺎﻳﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺎدری ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٤و .(١٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺎﭘﻮر اول ــ ورودی ﻏﺎر
ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٥ــ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺑﻴﺴﺘﻮن
١ــ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اوﻟﻴﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻠﻮار ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .واژه  Pajamaاز واژه ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺎﺟﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

 derapehــ٢
١١٢

ﭘﻮﺷﺎک ﺟﻨﮕﯽ )زره(
در دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد و اﺳﺒﺸﺎن را زره ﭘﻮش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻮار زره ﭘﻮش
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اﻣﺮوزه ﻣﺎ را ﻳﺎد ﺷﻮاﻟﻴﻪ ﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازد در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ زره ﭘﻮﺷﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺸﻖ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﺮدان ﺟﻨﮕﯽ از زره اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ١٦و.(١٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٦ــ ﻃﺮح ﻧﻴﺰه دار و ﮐﻤﺎن دار اﺷﮑﺎﻧﯽ ـ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٧ــ ﻃﺮح ﻧﻴﺰه دار و ﮐﻤﺎن دار ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ـ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺳﻨﺎد
ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎ

ﭘﻮﺷﺎک دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ٔ
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﻴﺎدی ﻳﮏﺑﺎره ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮد .اﻣﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻫﻨﺮ ﮐﻬﻦ
ٔ
ﺑﺎ ﺑﺎورﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﺎک ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺲ از اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آﻳﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن رواج
داﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺣﺮﻳﺮ و اﺑﺮﻳﺸﻢ و ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن زﻳﻮرآﻻت ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪ .دراﻳﻦ دوران
رﻧﮓ ﭘﻮﺷﺎک ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎدﻳﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ دوره ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
دوره اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﻮﺷﺎک ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺒﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ ،ﺷﻠﻮار و ﺳﺎقﭘﻴﭻ ﺑﺮ روی آن ﺑﻮد.
در ٔ
ﭘﻮﺷﺎک ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﮔﻠﺪوزی آراﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﺗﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﻮزه« ﻳﺎ ﮔﻴﻮه و ﻧﻌﻠﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎیﭘﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﻋﻤﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻦ دﺳﺘﺎر روی ﮐﻼه در ﭘﺎرﺗﻴﺎن ﻫﻢ دﻳﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﭽﻪ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻴﭻ ﻣﺮدی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺑﺪون ﺳﺮﭘﻮش ﻳﺎ ﺳﺮﺑﻨﺪ
دﻳﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺮﻳﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در دوران اﺳﻼﻣﯽ رﻧﮓ ﻋﻤﺎﻣﻪ و دﺳﺘﺎر
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﺎﻣﻪ آﺑﯽ ،رﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻤﺎﻣﻪ زرد ﺑﺮﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﮐﻮﺗﺎه آﺳﺘﻴﻦ دار و ﻗﺒﺎﻳﯽ رﻧﮕﻴﻦ روی آن ﺑﻮد .ﺷﻠﻮار ﮔﺸﺎد و
١١٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٨ــ ﻗﺒﺎی اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ زرﺑﺎﻓﺖ دوره ﺻﻔﻮی

ﺳﻔﻴﺪرﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﻣﻨﺰل ﭼﺎدر ﺳﻴﺎه و روﺑﻨﺪه ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪﻫﺎ در دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﻮﺷﺎک اﻳﺮان ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ و
ﭘﺮﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎری ﺑﺮای ﺗﻦﭘﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺗﻨﮓ و در ﻗﺴﻤﺖ داﻣﻦ ﮔﺸﺎد ﺑﻮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .(١٨ﮔﺎه ﺟﻮرابﻫﺎی ﺳﺎقﺑﻠﻨﺪ ﺗﺎ زاﻧﻮ ﺑﻪﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺳﺎق ﭘﻴﭻ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد.
روﺑﻨﺪه ﺗﻮری در ﻣﻴﺎن
ﻟﺒﺎس زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﺎدرﻫﺎی ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ آﺑﯽ و
ٔ
ﻣﺮدم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(١٩
در دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮﺧﯽ از درﺑﺎرﻳﺎن از ﭘﻮﺷﺎک اروﭘﺎﻳﻴﺎن ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن ﻗﺎﺟﺎر دوﺑﺎره
ﭼﺎدر ﺳﻴﺎه رﻧﮓ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺷﻠﻮار زﻧﺎﻧﻪ ﻟﻴﻒداری ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻨﺒﺎن« در اﻳﻦ دوره ﻣﻌﻤﻮل
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﻣﻦ ﭘﺮﭼﻴﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﻠﻴﺘﻪ« ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ .ﮔﺎه ﺗﻨﺒﺎن ﺑﻪ ﺟﻮراب ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ و آن را
»ﭼﺎﻗﭽﻮر« ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻴﺮون از ﻣﻨﺰل ،در زﻳﺮ ﭼﺎدر ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٠ــ ﭘﻮﺷﺎک دوره ﻗﺎﺟﺎر ـ ﭼﻬﺮه ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه و
ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻋﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ـ اﺛﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ـ رﻧﮓ روﻏﻦ روی ﺑﻮم.

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٩ــ ﭘﻮﺷﺎک در ﻧﮕﺎرهﻫﺎی دوران ﺻﻔﻮی

ﻗﺒﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺖ و ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﮏ ﭘﻮﺷﺎک اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(٢٠اﻣﺮوزه
روﺣﺎﻧﻴﻮن زﻳﺮ ﻋﺒﺎی ﺧﻮد ،ﻗﺒﺎﻫﺎی ﺳﺎدهای ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ.
دوره ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ،ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮدم
در ٔ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﮐﺖ ،داﻣﻦ و ﮐﻼه ﻟﺒﻪ ﭘﻬﻦ در ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺎﻧﺘﻮ،
ﺷﻠﻮار و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺎدر ،ﻣﻘﻨﻌﻪ ﻳﺎ روﺳﺮی ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
١١٤

ﭘﻮﺷﺎک اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ
در اﻳﺮان اﻣﺮوزی اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،آداب و رﺳﻮم ﺧﺎص و اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻮد
دارای ﭘﻮﺷﺎک زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﯽ و اﻳﻼﺗﯽ و ﻋﺸﺎﻳﺮی ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی،
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ رﻧﮓﻫﺎی ﺷﺎد روی آوردهاﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ،ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺮدﻫﺎی ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ.
»ﺳﺮاﻧﯽ «١ﮐﻪ دور ﻣﭻ ﻳﺎ ﺑﺎزو ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ از ﻧﻮع دو ﺟﻴﺐ ﺑﺮ روی
ﭘﻴﺮاﻫﻦ آﺳﺘﻴﻦ ُ
ﺳﻴﻨﻪ ،ﺷﻠﻮار »ﺟﺎﻓﯽ« و ﺷﺎﻟﯽ دور ﮐﻤﺮ روی ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺟﻮرابﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎیﭘﻮش ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﮔﻴﻮه «٢ﺷﺐﮐﻼﻫﯽ ﮐﻪ دور آن دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ رﻳﺸﻪدار ﻣﯽﭘﻴﭽﻨﺪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدان اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﺎک
زﻧﺎن ﮐﺮد از ﺷﻠﻮار ﭘﺮﭼﻴﻦ و ﭘﻒدار ﮐﻪ در ﻣﭻ ﭘﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ آﺳﺘﻴﻦ ُﺳﺮاﻧﯽ و ﺟﻠﻴﻘﻪ ای
ﺳﮑﻪدوزی ﺷﺪه و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢١و  .(٢٢از ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدان ﮐﺮد ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎقﭘﻴﭻ )ﭘﺎﺗﺎوه( اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺳﺎقﭘﻴﭻ ﻧﻮاری ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﺷﻠﻮار ،دور ﺳﺎق ﭘﺎ ﻣﯽﭘﻴﭽﻨﺪ و از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﮐﻮﻣﺦ و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(٢٥زﻧﺎن ﮐﺮد ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮐﻔﺶﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ُ
داﻣﻦ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻴﻦ زﻳﺮ ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ.ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت زﻳﺎدی در ﻣﻴﺎن ﭘﻮﺷﺎک اﻗﻮام ﻟﺮ و ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ
وﺟﻮد دارد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٣ــ ﺳﻮارﮐﺎر ﻣﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎقﭘﻴﭻ)ﭘﺎﺗﺎوه(

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢١ــ ﻣﺮدان ﮐﺮد ﻏﺮب ﮐﺸﻮر

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٢ــ دﺧﺘﺮی از اﻗﻮام ﮐﺮد ﻏﺮب ﮐﺸﻮر

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٤ــ ﭼﮑﻤﻪ ﻣﺎدی ــ ﭘﺎی ﭘﻮش دوران ﻣﺎد ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٥ــ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدان ﮐﺮد ﺧﺮاﺳﺎن

ﮐﻼه ﻧﻤﺪی ،ﺷﻠﻮار ﮔﺸﺎد و ﻗﺒﺎی ﺳﺎده ﺟﻠﻮ ﺑﺎز آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﺨﺘﻴﺎریﻫﺎ رداﻳﯽ ﭘﺸﻤﻴﻦ
»ﺷﻮﻻ« ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ .زﻳﺒﺎﻳﯽ و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن ﻟﺮ و ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ زﺑﺎﻧﺰد اﺳﺖ.
و ﺳﻔﻴﺪ راهراه ﺑﻪ ﻧﺎم َ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﺮاﻫﻦﻫﺎی رﻧﮕﻴﻦ ،داﻣﻦﻫﺎی ﭘﺮﭼﻴﻦ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ .زﻧﺎن ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺶ ﻳﺎ ﻫﻔﺖ
ﺟﻠﻴﻘﻪ ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﻳﺮاقدوزی ﻧﻴﺰ روی ﭘﻴﺮاﻫﻦ
داﻣﻦ را روی ﻫﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﺷﮑﻮه اﺳﺖ.
ٔ
ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ زﻧﺎن ﻟﺮ ﺳﺮﺑﻨﺪ زﻳﺒﺎﻳﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ و دﺳﺘﺎری ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دور آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ زﻳﻮرﻫﺎﻳﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺎن ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺗﺮک ﻫﻤﺪان ﻫﻢ ﺳﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ دارﻧﺪ .اﻣﺮوزه
ﮔﻴﻮه
ﭘﺎیﭘﻮش آﻧﻬﺎ ﮔﻴﻮهﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﭘﻨﺒﻪای ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﮔﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ٔ
١ــ ﻗﻄﻌﻪای ﻣﺜﻠﺜﯽ در ﻟﺒ ٔﻪ آﺳﺘﻴﻦ
ﮔﻴﻮه ِﮐﻼش ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
٢ــ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺎیﭘﻮش ﺑﻪ ٔ
١١٥

ﮔﻴﻮه ﺷﻴﺮازی ١اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ٢٦و  ٢٧و  ٢٨و  ٢٩و  ٣٠و .(٣١
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ و ٔ
ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺮدم ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎری دارد .ﻣﺮدان ﺟﻮرابﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ
و ﺳﺎقﺑﻨﺪ )ﭘﺎﺗﺎوه( ﺑﺮروی ﺷﻠﻮار و ﭘﺎیﭘﻮﺷﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﭼﺎروق «٢و »ﭼﻮﻣﻮش «٣ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺎک
زﻧﺎن ،ﺷﺎﻣﻞ روﺳﺮی ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻟﭽﮏ« و داﻣﻦﻫﺎی ﭘﺮﭼﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻮارﻫﺎی رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻳﺒﺎﻳﯽ
ﺑﯽﻧﻈﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻮﺷﺎک آﻧﻬﺎ ﭼﺎدر ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻪﮔﻮش
دور ﮐﻤﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٦ــ ﮐﻼه ﻣﺮد ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٩ــ دﺧﺘﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎری در ﺣﺎل درﺳﺖ ﮐﺮدن
ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٧ــ زن ﻗﺎﻟﯽﺑﺎف ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ و ﻣﺮد ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ

ﻣﺸﮏ ـ اﻳﺰه ـ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٨ــ ﻋﺮوﺳﯽ اﻳﻞ ﺑﺨﺘﻴﺎری ـ ﻣﺮدان ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻮب ﺑﺎزی ـ ﺷﻬﺮﮐﺮد

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٠ــ زﻧﯽ از ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺗﺮک ﻫﻤﺪان

١ــ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﻮه ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ َﻣ ْﻠﮑﯽ ﺷﻬﺮت دارد.
٢ــ ﭼﺎروق ﭘﺎیﭘﻮش زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﺮم ﻳﮏ ﺗﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ ﭼﻮﻣﻮش ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﭼﺮﻣﯽ و ﺑﻨﺪدار اﺳﺖ ﮐﻪ از دوران ﻣﺎد ﺗﺎﮐﻨﻮن رواج دارد.

١١٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣١ــ ﮔﻴﻮه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٢ــ زﻧﺎن ﮔﻴﻼن در ﺣﺎل ﺟﻤﻊآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی

اﻗﻮام ﺑﻠﻮچ ،ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻘﻪﮔﺮد ﮐﺘﺎن و ﺷﻠﻮاری ﮔﺸﺎد )دمﭘﺎﺗﻨﮓ( ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﻋﻤﺎﻣﻪای ﻃﻮﻳﻞ
ﺑﺮﺳﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪای آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎج ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ وﻟﯽ اﻧﺘﻬﺎی آن را ﺗﺎ ﮐﻤﺮ آزاد
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ ،ﺳﻮزن دوزیﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ و ﭘﺮﮐﺎر روی ﻳﻘﻪ و ﺳﺮﻣﭻ آﺳﺘﻴﻦ و دمﭘﺎی
ﺷﻠﻮار ﺷﻬﺮت زﻳﺎدی دارد)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٣٣و  .(٣٤در ﺳﻴﺴﺘﺎن از ﺑﺮگ ﻧﺨﻞ وﺣﺸﯽ )داز( و ﺳﻴﺲ ﺧﺮﻣﺎ
ﮐﻔﺶ ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﻓﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ دارد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٣ــ ﻣﺮد ﺑﻠﻮچ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٤ــ زن ﺑﻠﻮچ

وﻳﮋه ﻣﺮدان ﺗﺮﮐﻤﻦ ﮐﻼﻫﯽ ﭘﻮﺳﺘﯽ از ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و
در ﭘﻮﺷﺎک ٔ
ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻳﻘﻪ ﮔﺮد ﺑﻠﻨﺪ و ﻗﺒﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﭘﻮﺷﺎک و زﻳﻮرﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻪ ﻗﻮﻣﯽ اﻳﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .زﻧﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ ﭘﻴﺮاﻫﻦ
ﺗﺮﮐﻤﻦ را از ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﻳﻦ ٔ
ﺑﻠﻨﺪ ،ﺷﻠﻮار و ﺟﻮراب ﺳﻮزندوزی ﺷﺪه ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ .ﺟﻮرابﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ
و اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن،
ﭼﺎرﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺠﻠﻞ و رﻳﺸﻪدار و ﮐﻼﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺮﻗﭽﻴﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ
اﻧﻮاع ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻣﯽ آراﻳﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣٥
ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٥ــ زن و ﻣﺮد ﺗﺮﮐﻤﻦ
١١٧

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﺮدان ﺑﻨـﺪری ﺧﻮد را در »ﻟُﻨﮓ« ﻣﯽﭘﻴﭽﻨﺪ و ﻳﮑـﯽ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪدور ﺳﺮ ﻣﯽﺑﻨـﺪﻧـﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ.(٣٦ﭘﻴﺮاﻫﻦ زﻧﺎن ﺗﺎ زاﻧﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎی آن ﻗﻴﻄﺎندوزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻠﻮار ﮔﺸﺎد آﻧﻬﺎ دم
ﭘﺎ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻠﻮار زردوزی ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎن ﺑﻨﺪری
روﺑﻨﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺘﻮﻟﻪ )ﺑُﺮﻗﻊ( اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از آﻓﺘﺎب و ﻧﮕﺎه ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٦ــ ﻣﺮدان ﺑﻨﺪری

زﻳﻮرآﻻت
زﻳﻮرآﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
از ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻳﻮرآﻻت ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺎﻣﺰدی در دﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺎﭘﻴﺮاﺳﻮ در دوره
اﻳﻼﻣﻴﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣٨از آن زﻣﺎن ﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت اﻟﻨﮕﻮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در
اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن زﻳﻨﺖ آﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﻮاره ،اﻟﻨﮕﻮ ،ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ،ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻣﻬﺮدار ،ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و  ...ﻣﻴﺎن
زن و ﻣﺮد اﺳﺘﻔﺎده ای ﻳﮑﺴﺎن داﺷﺖ .اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮔﻴﺲ ﺑﻨﺪ و ﺳﻨﺠﺎق ﺳﺮ ،دﺳﺘﺒﻨﺪ ﻃﻼ ١ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن
ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(٣٩ﻣﺮﺻﻊ ﮐﺎری از دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ اﻣﺎ در دوره ﻣﺎد زﻳﻮرآﻻت ﺧﺎﺻﯽ
در زﻳﻮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﺟﻮد ﻣﻌﺎدن ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﻴﻤﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ
ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻢ از ﺟﻮاﻫﺮات و زﻳﻮرآﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ ٤٢ ،٤١،٤٠و.( ٤٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٧ــ زن ﺑﻨﺪری ﺑﺎ ﺑﺘﻮﻟﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٠ــ اﻟﻨﮕﻮی ﻃﻼ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺷﻴﺮ از زﻳﻮرآﻻت دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ـ ژاﭘﻦ ﻣﻮزه ﺳﻴﻬﻮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٨ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻣﻠﮑﻪ
ﻧﺎﭘﻴﺮاﺳﻮ ـ دوره اﻳﻼﻣﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٩ــ دﺳﺘﺒﻨﺪی از زﻧﺠﻴﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤١ــ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﻃﻼ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻗﻴﻤﺘﯽ ـ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﺮوﻫﺮ و

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﺮی ـ دوره ﻣﺎد ـ زﻳﻮﻳﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮑﺎر ـ از زﻳﻮرآﻻت ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

١ــ اﻳﻦ ﻧﻮع دﺳﺖﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
١١٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٣ــ ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﻃﻼﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻴﺮدال ـ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٢ــ ﭘﻼک و اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻣﻬﺮدار ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ـ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺟﻴﺤﻮن ـ ﻣﻮزه ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ـ اﻧﮕﻠﻴﺲ

ﺟﻴﺤﻮن ـ ﻣﻮزه ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ـ اﻧﮕﻠﻴﺲ

از ﻗﺮون اوﻟﻴﻪ اﺳﻼﻣﯽ از زﻳﻮرآﻻت زﻧﺎن اﻃﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ دردﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .وﻟﯽ از آﻧﭽﻪ در
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آن زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ،ﻣﺼﺮف ﻧﻘﺮه ﺑﺮای
ﻣﺮدان ﻣﺠﺎز ﺑﻮد وﻟﯽ ﻃﻼ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻃﻼ در زﻳﻮرآﻻت زﻧﺎن ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺗﺎج زﻧﺎن
اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﺮوارﻳﺪ آوﻳﺰان ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ زﻳﺮ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﻢ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در دوره ﻗﺎﺟﺎر از زﻳﻮرآﻻت ﻣﺮدان ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻴﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮات ﻣﯽ ﺷﺪ .در آن ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺠﻴﺮی ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ آن در ﺟﻴﺐ ﻗﻼب ﺷﺪه ﺑﻮد،
درون ﺟﻴﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
زﻳﻮرآﻻت زﻧﺎن ﻗﺎﺟﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎر ﺑﻠﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎه ﻳﺎ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ
ﻣﺮﺻﻊ ﮐﺎری ﻳﺎ ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻏﻴﺮ از زﻳﻮرآﻻت ﻣﺮﺳﻮم از ﺧﻠﺨﺎل و ﺳﻨﺠﺎق روﺑﻨﺪه ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ زﻳﻮرآﻻت در ﻣﻴﺎن اﻗﻮام اﻣﺮوزی اﻳﺮان ﻫﻢ راﻳﺞ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺮد ﻏﻴﺮ از
زﻳﻮرآﻻت ﻣﺮﺳﻮم از ﺳﮑﻪ و ﺧﺮﻣﻬﺮه ﺑﺮ روی ﺟﻠﻴﻘﻪ و ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از زﻳﻮرآﻻت ﺧﺎص زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺧﻠﺨﺎل و ﭘﻠّﮏ )ﺣﻠﻘﻪای در ﺑﻴﻨﯽ( ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ .زﻳﻮرآﻻت زﻧﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ ﭼﻨﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺑﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ زﻳﻮرآﻻت اﻗﻮام دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد .زﻧﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻳﻦ زﻳﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻣﯽ دوزﻧﺪ ﻳﺎ آن را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽ آوﻳﺰﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٤
ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٤ــ زﻳﻮرآﻻت در ﭘﻮﺷﺶ زن ﺗﺮﮐﻤﻦ

ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﻮﺷﺎک
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻳﺮان ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﻬﺪ ﺗﻤﺪن ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ﺑﻮد ،اﻟﮕﻮﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﻠﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻠﻞ ﺧﻮاه و ﻧﺎﺧﻮاه ﺗﺎﺑﻊ آداب ،رﺳﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد
در ﭘﻮﺷﺎک و ﻧﻔﻮذ آن در ﺷﺮق و ﻏﺮب اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،ﺧﻮد و اﺳﺒﺸﺎن را زره ﭘﻮش
١١٩

ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮاری ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﭼﻮﮔﺎن ﺑﺎزی ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) ١ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٥ــ ﺷﮑﺎر ﻗﻮچ ــ ﺑﺸﻘﺎب ﺳﻴﻤﻴﻦ ــ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ــ ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه
از ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ در زﻧﺠﺎن

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺎدﻫﺎ ،اﻧﻮاع ﮐﻼه ﺑﺮای ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭼﮑﻤﻪ ﻫﺎی
ﭼﺮﻣﯽ ﻣﺎدﻫﺎ ٢و ﺷﺎل ٣اﺷﺎره ﮐﺮد.
در دوران ﻫﺎی ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻳﻮﻧﺎن و روم ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺎک آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اوج ﺗﻤﺪن رﺳﻴﺪُ ،ﻣﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﺪ آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﻔﻮذ زﻳﺎدی در ﻣﻴﺎن ﻣﻠﻞ دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻟﺒﺎس ﻫﺎی راﻳﺞ ﻋﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﻳﺮان زﻣﻴﻦ
اﺳﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﻴﻨﯽ اﻣﺮوز ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ .ﻟﺒﺎس ﮐﺎرﮔﺮان ﻳﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ،
ﻧﻈﺎﻣﯽ و  ...ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﻟﺰوم ﭘﻮﺷﺎک ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن،
ﺿﻤﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﮑﺎت ارزﻧﺪه در ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻮﺷﺎک از ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﮔﺎﻣﯽ ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ داﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻏﻨﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ آن و اراﺋﻪ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻧﻮ و اﺻﻴﻞ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

١ــ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻴﺮاﻫﻦ آﺳﺘﻴﻦ ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﻠﻮار ﺗﻨﮓ ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﭘﺎرﭼﻪای ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ از ﺟﻨﺴﯽ
ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﺮق ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﻫﺎ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭼﻮﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ راه ﻳﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﺗﯽ ﺷﺮت ﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
٢ــ ژوﺳﺘﻴﻨﻴﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم ﺷﺮﻗﯽ ،ﭼﮑﻤﻪﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﻴﺪ.
٣ــ  Shawlدر زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺎﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
١٢٠

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎک در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢ــ آﻏﺎز ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎرﭼﻪ را در اﻳﺮان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣ــ در ﮐﺪام دوره ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؟
٤ــ ﻫﺪف از ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭘﻮﺷﺎک ﭼﻴﺴﺖ؟
٥ــ ﭘﻮﺷﺎک ﻳﮑﯽ از دورهﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
دوره ﺻﻔﻮی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٦ــ ﭘﻮﺷﺎک ٔ
٧ــ ﭼﻨﺪ ﭘﺎی ﭘﻮش ﺳﻨﺘﯽ را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﻨﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٨ــ درﺑﺎره ﭘﻮﺷﺎک ﺟﻨﮕﯽ دوران اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٩ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﭘﻮش ﻣﻴﺎن زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.
١٠ــ درﺑﺎره ﭘﻮﺷﺎک ﻳﮑﯽ از اﻗﻮام اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١١ــ ﺗﻦ ﭘﻮش زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺷﻬﺮ ﻳﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻌﺎﺻﺮ آن
درﺑﺎره
ٔ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﯽ را در ﮐﻼس ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻴﺪ و درﺑﺎره ﻋﻠﻞ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.

١٢١

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد
آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻳﺮان در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﮐﺎر و ﺗﻼش ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻣﺎ در ﻳﮏ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ و
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع ،آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﺰد اﺳﺖ و
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺆﺛﺮی در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮان ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن
آن ،ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ،ارگ ﺑﻢ ،ﭘﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺷﻮﺷﺘﺮ و  ...در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و آﺛﺎر ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ارزش و اﻣﺘﻴﺎز ﺛﺒﺖ آﺛﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ را دارد .ارگ ﺑﻢ ﻗﺒﻼ ً در اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺛﺒﺖ آﺛﺎر اﻳﺮان در اﻳﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮی و ﻳﺎ داﺷﺘﻦ
ارزش ﻫﺎی وﻳﮋه زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ.

١٢٤

ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
ﺑﻨﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﮑﯽ از ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ،ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮﻳﻦ ،ﻏﺮورآﻣﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﺠﻠﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻳﻮش اول در ﻗﺮن
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻬﻨﯽ
ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺟﻠﮕﻪ وﺳﻴﻊ ﻣﺮودﺷﺖ دارای
ٔ
داﻣﻨﻪ ﮐﻮه رﺣﻤﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻴﺎن ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪﺳﯽ
ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ را در ٔ
ﺑﻮد ،ﺑﻨﻴﺎن ﻧﻬﺎد.
ﻧﺎم اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﭘﺎرﺳﻪ« ﺑﻮد .ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن آن را ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ.
ﺣﺪود  ٢٠٠ﺳﺎل اﻳﻦ ﺑﻨﺎ آﺑﺎد ﺑﻮد و از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اداری و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻳﻴﻨﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﯽ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺘﯽ ﺧﺎص داﺷﺖ.
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺟﺰ وﻳﺮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ
ﻳﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ
اﻳﻦ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ اﻳﺮاﻧﯽ در اﺑﻌﺎد و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻴﺮه ﮐﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺮام
ﻣﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ زﻳﮕﻮرات ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎی ﺟﺬاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻃﻒ
ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻮه ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ در دﺷﺖ ﭘﻬﻦ ﺷﻬﺮ دوراوﻧﺘﺎش
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اوﻧﺘﺎش ﮔﺎل ﺷﺎه اﻳﻼم در  ١٢٥٠ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎی اﻳﻦ زﻳﮕﻮرات در ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ و از ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻼت ﮔﻞ و آﻫﮏ و ﻗﻴﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ داده و ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ آﺟﺮ ﭘﺨﺘﻪ ﻟﻌﺎﺑﺪار
ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ ﺑﺮاق )ﻣﺘﺎﻟﻴﮏ(١ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﺎﺗﻢ ﮐﺎری ﺑﺎ ﻋﺎج
١ــ ﺟﻼی ﻓﻠﺰی
١٢٥

ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و درﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ آن ﺑﺎ آﻳﻨﻪ ﮐﺎری ﻣﺎت )ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل ﺟﺴﺖ وﺧﻴﺰ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ( زﻳﻨﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ ﭘﻴﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﺷﻮر ﺑﺎﻧﻴﭙﺎل ﺗﺼﺮف و
وﻳﺮان ﺷﺪ .ﺳﻪ ﺑﻨﺎی ﮐﻮﭼﮏ آﺟﺮی داﻳﺮه ای ﺷﮑﻞ در ﺳﻪ ﺳﻮی زﻳﮕﻮرات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻳﮏ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ
ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺑﺮای ﮔﺮدش ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺳﺎل ﺷﻤﺎری و اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﭼﻬﺎر ﺳﻮی اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭼﻬﺎر آﻓﺘﺎب ﺳﻨﺞ آﺟﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻃﺎق ﻧﻤﺎ وﺟﻮد دارد
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی دارد .اﻳﻦ ﻃﺎق ﻧﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﺳﻨﺞ
ٔ
ﻗﻮس ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص در آﻳﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری
ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای دارﻧﺪ .

ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن
ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
روزاﻓﺰون ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻔﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
و ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺪان ﮐﻬﻨﻪ( را از روﻧﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﺮ در ﺑﺎزار ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ در ﺷﻤﺎل،
ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ در ﻏﺮب ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم در ﺟﻨﻮب و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ در ﺷﺮق ﻣﻴﺪان
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی دو ﻃﺒﻘﻪ ای ﻗﺮار دارد.
ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن در دوره ﺻﻔﻮی ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،رژه ﻫﺎی
ﻗﺸﻮن ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻮﮔﺎن ،ﺳﻮارﮐﺎری و ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﺑﻮده اﺳﺖ .دو دروازه ﺳﻨﮕﯽ
ﭼﻮﮔﺎن در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﻴﺪان ،ﻳﺎدﮔﺎر روزﮔﺎر اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اﺳﺖ.
١٢٦

ﻃﺒﻘﻪ آن ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ دارای ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ٔ
وﻳﮋه ای دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﻄﻤﻪ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آن ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ
از ﮔﭽﺒﺮی ﻫﺎی دوره ﺻﻔﻮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ.
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻤﺎر و ﺑ ّﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ،اﺳﺘﺎد
ٔ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮی )ﺑﺎزارﭼﻪ،
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺣﻤﺎم ،ﻣﻐﺎزه و دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی وﻗﻔﯽ( را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺳﻨﮓ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ آن را »ﺷﻴﺦ
ﻇﻬﺮ ﺣﻘﻴﻘﯽ اﺻﻔﻬﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ٔ
ﺑﻬﺎﻳﯽ« داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺻﻔﻮی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

١٢٧

ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﮑﺎب در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﻳﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .در ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻘﺎﻳﺎﻳﯽ از آﺛﺎر ﭼﻨﺪ
دوره ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،در اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ ای ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .دﻳﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻃﻮﻳﻞ
ٔ
آﺗﺸﮑﺪه ﺑﺰرگ آذر
آن
داﺧﻞ
در
و
دارد
ﺑﺮج
زﻳﺎدی
ﺗﻌﺪاد
و
دروازه
دو
اﺳﺖ.
ﺿﺨﻴﻢ
و
ٔ
ﮔﺸﻨﺴﺐ ،ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ و ﻧﻴﺰ ﮐﺎﺧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﮏ ﻗﻠﻌﻪ در
داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد .ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎی ﻗﺼﺮی از دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻫﻢ در آن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
در دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﺑﺎداﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﻘﺎدی و
ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از دوران ﻣﺎد ﺗﺎ اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده و
روی ﺗﭙﻪ ای ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻳﻦ ﺗﭙﻪ ﺣﺎﺻﻞ رﺳﻮب ﻫﺎی درﻳﺎﭼﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﺗﻪ آن ﭼﺸﻤﻪ ای ﻣﯽ ﺟﻮﺷﺪ( .ﻫﻢ ﺟﻮاری اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﺰرگ و در ﻗﻠﻪ ﮐﻮه
ﺑﻪ ﻧﺎم زﻧﺪان ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﻪ از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ،وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﺟﻬﺎن ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﺟﻠﮕﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد در دﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎب در ﺷﻤﺎل ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﺎخ ﺟﺪا و ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺟﻠﮕﻪ ای ﭘﻬﻨﺎور ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
١٢٨

ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎج ﮔﺬاری در
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺎخ ﻫﺎی ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎغ ﻫﺎی ﭘﺮآب و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎم ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ .اﻳﻦ آراﻣﮕﺎه دارای
ﻳﮏ ﺑﻨﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺳﺎده از ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺮواﻧﯽ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻫﺮم ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻋﻴﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار
ٔ
اﺳﺖ.

ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ
ﺑﻨﺎی ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﻫﻨﺮ ،ذوق ،زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺷﮑﻮه ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .در
دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﺧﺪاﺑﻨﺪه )اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻨﺎ،
ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰی اﻳﻦ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻼن
دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ دارد و در ﺑﻴﺮون ﺑﺎ
ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻄﺮ ﮔﻨﺒﺪ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ٔ
ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻓﻴﺮوزه ای ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮑﯽ از ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر دوره اﺳﻼﻣﯽ و از ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﻮﻣﻴﻦ
١٢٩

ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻬﺎن ١و اوﻟﻴﻦ و ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ آﺟﺮی ﺑﻮدن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه از ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ در زﻧﺠﺎن

ﺑﻴﺴﺘﻮن
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ دارﻳﻮش ،اﻣﭙﺮاﻃﻮری اﻳﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،دﺳﺘﻮر داد
ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎره ای ﺑﺰرگ در ﭘﺎی ﮐﻮه ﺑﻴﺴﺘﻮن )ﻣﮑﺎن ﻣﻘﺪس ﻣﺎدﻫﺎ و ﭘﺎرس ﻫﺎ( ﮐﻪ ﺑُﻐﺴﺘﺎن
ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﮏ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎره ﻳﮑﯽ از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن در زﻳﺮﻧﻘﺶ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﻘﺶ
ٔ
٢
ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎ ،ﮔﺌﻮﻣﺎﺗﺎی ﻏﺎﺻﺐ را دﺳﺘﮕﻴﺮ
ﻓﺮوﻫﺮ دارﻳﻮش ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٔ
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﻮرﺷﻴﺎن در ﺑﻨﺪ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻣﻴﺨﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ ،اﻳﻼﻣﯽ و ﭘﺎرﺳﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻃﺎﻋﺖ از »اﻫﻮرا ﻣﺰدا«
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ داردٔ .
دو ٔ
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮادث ﺑﻌﺪی
و وﻗﺎﻳﻊ دو ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ دارﻳﻮش اﺳﺖٔ .
دوران اﻣﭙﺮاﻃﻮری وی اﺳﺖ.
١ــ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺎﻣﺎرﻳﺎ در ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و اﻳﺎ ﺻﻮﻓﻴﻪ در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
٢ــ ﻓَﺮو َﻫﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪای آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﺄﻣﻮری از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻳﺎدآور و راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺴﺎن
ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻼ ﺑﺎﺷﺪ.
١٣٠

ﻣﻨﺎﺑﻊ وﻣﺂﺧﺬ
ــ اﺣﻤﺪ ،آرﻳﺎ ﻣﻨﺶ ــ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺗﻮﻟﺪی دﻳﮕﺮ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻳﺴﺎوﻟﯽ ــ
ﭼﺎپ ﺳﻮم ١٣٨٧
ــ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺎه ،ﺑﻬﻨﺎم ــ ﮐﻬﻦ دﻳﺎر ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺒﺰان ــ ١٣٨٥
ــ ﺟﻌﻔﺮی ،ﮐﻴﻮان و ﮐﺒﻴﺮی ﻧﮋاد ،رﺿﺎ ــ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ــ اﻧﺘﺸﺎرات راه
اﻧﺪﻳﺸﻪ ــ١٣٨٣
ــ ﻧﺴﻞ ﺷﺮﻳﻒ ،اﻓﺴﺎﻧﻪ ــ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ ــ اﻧﺘﺸﺎرات را ه اﻧﺪﻳﺸﻪ ــ١٣٨٦
ــ ﺟﯽ ﮐﻼرک و ....ــ ﺳﻴﺮی در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ
ــ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﭘﻮپ،آرﺗﻮر ــ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ )ﭘﻴﺮوزی ﺷﮑﻞ رﻧﮓ ( ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺮاﻣﺖ
اﻟ ﱣﻠﻪ اﻓﺴﺮ ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﻳﺴﺎوﻟﯽ ــ ١٣٦٥
ــ ﻧﺎﻣﺠﻮ ،ﻋﺒﺎس ــ ﺳﻴﻤﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﺮان ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻴﻼم ــ ﭼﺎپ ١٣٧٨
ــ اﻣﻴﻨﯽ ،ﻫﻤﺎﻳﻮن ــ ﺻﺪ ﺟﻠﻮه از ﻣﻴﺮاث اﻳﺮان ،ﻧﺸﺮ ﻗﻠﻤﺮو آﻓﺘﺎب ــ ﭼﺎپ اول
١٣٧٨
ــ ﺑﻮر ﮐﻬﺎرت ،ﺗﻴﺘﻮس ــ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ )زﺑﺎن وﺑﻴﺎن( ــ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺐ ﻧﻴﺎ ــ
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش ــ ١٣٦٥
ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺒﺎس اﻳﺮان ــ رﻧﺞ دوﺳﺖ ،ﺷﺒﻨﻢ ــ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﺟﻤﺎل ﻫﻨﺮ ــ
ﭼﺎپ اول ــ ﭘﺎﻳﻴﺰ ٨٧
ــ رﺣﻴﻤﯽ ،ﭘﺮﻳﭽﻬﺮ ــ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎک اﻳﺮان از ﻫﺰاره ﭘﻨﺠﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺗﺎ
اواﺧﺮ دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ــ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ــ ١٣٨٥
ــ ﭼﻴﺖﺳﺎز ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮﺷﺎک اﻳﺮاﻧﻴﺎن از اﺑﺘﺪای اﺳﻼم ﺗﺎ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻐﻮل ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ ــ ﭼﺎپ دوم ــ ١٣٨٦
ــ ﺑﻠﻮک ﺑﺎﺷﯽ ،ﻋﻠﯽ ــ ﻗﺎﻟﯽ ﺷﻮﻳﺎن )ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﻳﯽ در ﻣﺸﻬﺪ
اردﻫﺎل( ــ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ ١٣٧٩
١٣١

ــ دﮐﺘﺮ ﻫﻨﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ــ ﻧﻮروزﮔﺎن ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوا ــ ﭼﺎپ اول ١٣٧٧
ــ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺣﺴﻴﻦ ــ ﺟﺸﻦ ﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ــ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ
ــ ١٣٨٠
ــ ﺑﻬﻨﺎم ،ﻣﺤﻤﺪ ــ ﮐﻬﻦ دﻳﺎر ،ﭘﻨﺎه ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺒﺰان ــ ﭼﺎپ دوم ١٣٨٦
ــ زارﻋﯽ ،ﺑﺎباﻟﻪ ــ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﮐﻮﻓﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺰوﻳﻦ ــ اﻧﺘﺸﺎرت وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ــ ﭼﺎپ اول ــ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٣٧٣
ــ ﮔﺮی ،ﺑﺎزﻳﻞ ــ ﻧﮕﺎرﮔﺮی اﻳﺮان ــ ﻋﺮﺑﻌﻠﯽ ﺷﺮوه
ــ ﭘﺎﮐﺒﺎز ،روﺋﻴﻦ ــ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻳﺮان از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز ــ ﻧﺸﺮ ﻧﺎرﺳﺘﺎن
ــ راﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ــ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ــ ﻣﺤﺼﻞ  /دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ ﭼﺎپ اول
ــ ﺷﻴﺮی ،ﺣﺴﻴﻦ ــ آﻣﻮزش ﺧﻂ ﻣﻌﻠﯽ ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﻢ ﻣﻬﻴﻦ ــ ﭼﺎپ ﺳﻮم ــ
ﺑﻬﺎر ١٣٨٨
ــ داﻧﺪاﻣﺎﻳﻒ ،ﻣﺤﻤﺪ ــ اﻳﺮان در دوران ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ــ ﻣﺘﺮﺟﻢ
روﺣﯽ ارﺑﺎب ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ١٣٨١
ــ ﺳﻠﻄﺎن زاده ،ﺣﺴﻴﻦ ــ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ــ دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ ﺗﻬﺮان
١٣٧٩
ــ ﻳﺎوری ،ﺣﺴﻴﻦ ــ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ــ ﭼﺎپ ﻏﺰل ﺑﺎران ــ ﺑﻬﺎرــ
١٣٨٦
ــ ﭘﺮاﻳﺲ،ﮐﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ــ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺐ ﻧﻴﺎ ــ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ ١٣٦٤
ــ اﺗﻴﻨﮕﻬﺎوزن ،رﻳﭽﺎرد ــ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﺪ  ١و  ٢ــ ﻣﺘﺮﺟﻢ دﮐﺘﺮ
ﻳﻌﻘﻮب آژﻧﺪ ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ ــ ١٣٧٨
ــ ﮔﺮﻳﺸﻤﻦ ،روﻣﻦ ــ ﻫﻨﺮ اﻳﺮان ــ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻳﻌﻘﻮب آژﻧﺪ ــ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﻟﯽ ــ
١٣٨٢
ــ ﭘﻮپ ،آرﺗﻮرــ ﺳﻴﺮی در ﻫﻨﺮ اﻳﺮان ــ ﮔﺮوه ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﺳﻴﺮوس ﭘﺮﻫﺎم ــ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ ١٣٨٨
ــ دوراﻧﺖ ،وﻳﻞ ــ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ــ ﻧﺸﺮ اﻧﻘﻼب

١٣٢
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ــ غیبی ،مهرآسا ــ پوشاک اقوام ایرانی
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ــ ایران زمین ــ ویت،جیمز ــ جمیله حیدری ــ مجموعه عکس
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