ﻓﺼﻞ اول
ﻣﻴﺮاث ﻣﮑﺘﻮب

ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻜﺘﻮﺏ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ،از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود:
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻂ را در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺷﺮح دﻫﺪ.
۱ــ
ٔ
۲ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻮل ﺧﻂ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
۳ــ ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،اﺳﺘﺎدان ﻣﻌﺮوف و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺷﺮح دﻫﺪ.
۴ــ اﻧﻮاع ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺗﻔﻨﻨﯽ و ﺧﻄﻮط اﺑﺪاﻋﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
۵ــ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
۶ــ آداب ﮐﺘﺎﺑﺖ در ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﻳﺮان را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ﻫﻨﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﮐﺘﺎبآراﻳﯽ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ

ﻧﮕﺎرﮔﺮی

ﮐﺘﺎبﺳﺎزی
ﺗﺬﻫﻴﺐ

ﺗﺸﻌﻴﺮ
ﭼﺮﻣﯽ

ﺗﺠﻠﻴﺪ

ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی
ﻣﻘﻮاﻳﯽ

ﺿﺮﺑﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻌﺮق ﻻﮐﯽ ﻣﺮﻏﺶ

ﺻﺤﺎﻓﯽ
ﭘﺎرﭼﻪای

ﺗﺮﻣﻪ

ﻣﺨﻤﻞ ﺳﻮزندوزی زری

ﻣﻴﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ،زﺑﺎن و اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ »زﺑﺎن و ﺧﻂ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﻮل آن« از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﮐﺎوش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
٤

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻴﺮاث ﻣﮑﺘﻮب در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻂ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم و
ﻫﻨﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﻳﺮان اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻂ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
در اﺳﻄﻮره ﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺧﻂ را ﺑﻪ ﺗﻬﻤﻮرث ﺑﺮادر ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﻳﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﭘﻴﺸﺪادی ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ .در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻠﻌﻤﯽ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ای از ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮی( ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﻪ اﺑﻦ ﺑﻠﺨﯽ و ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﻳﺦ و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
در ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺧﻴﺮ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﮐﺮﻣﺎن در ﮐﻨﺎر زﻳﮕﻮرات ﻋﻈﻴﻤﯽ،
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی آﺟﺮی ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﭘﻴﺶ اﻳﻼﻣﯽ ۱ﮐﺸﻒ ﺷﺪه )ﺗﺼﻮﻳﺮ  (۱و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن
درﺑﺎره داﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ادﻋﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎن )ﺳﻮﻣﺮ( ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻮد
اﻳﻦ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻳﮏ ﺗﻤﺪن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻘﺘﺪر
و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ۲.ﺧﻂ ﭘﻴﺶ اﻳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎ و ﻇﺮوف زﻳﺎدی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ  (۲ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺪاد ﮐﺮﻣﺎن )ﺧﺒﻴﺺ( ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺳﻔﺎﻟﻴﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ
رﻧﮓ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺑﻴﺶ از ﻫﻔﺖ ﺻﺪ ﺳﻔﺎﻟﻴﻨﻪ ﮐﻪ دارای ﻋﻼﺋﻢ و ﺧﻄﻮط
ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺸﺎر ُﻣﻬﺮ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﺳﻨﮕﯽ در ﺑﺪﻧﻪ ﻇﺮف ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده اﻧﺪ و ﻋﻼﻳﻢ ﺳﺎده ﺧﻄﯽ را ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﮐﻨﺪه اﻧﺪ.
درﻳﭽﻪ ﺗﺎزه ای در ﺧﻄﻮط اﺑﺘﺪاﻳﯽ اﻗﻮام ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮق
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻬﺪاد
ٔ
ﮐﺸﻒ ﺧﻂ ٔ
اﻳﺮان ﮔﺸﻮد) ۳ﺗﺼﻮﻳﺮ  (۳ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻬﺪاد ﺧﻄﻮط اﻳﻼﻣﯽ ﺑﺮ روی اﻟﻮاح ﮔﻠﯽ و ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۴
ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻄﻮط ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺗﺎ دورﺗﺮﻳﻦ
اﻣﺎﮐﻦ رواج ﻳﺎﻓﺖ زﻳﺮا ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻳﻼم ،ﺳﻮﻣﺮ ،ﻣﻮﻫﻨﺠﻮدارو و ﻫﺎراﭘﺎ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮار
ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اواﺳﻂ ﻫﺰاره دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد آﺛﺎر ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ و ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ ﺧﻂ در ﻣﻌﺒﺪ ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ ﺷﻮش
)ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﮕﻮرات ﺟﻬﺎن( ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪ .آﺟﺮ ﻧﺒﺸﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ اﻳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎی رﻓﻴﻊ ﻣﺸﻬﻮد
اﺳﺖ .آﺟﺮﻫﺎی ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻟﻌﺎب رﻧﮕﺎرﻧﮓ آﺑﯽ و ﺳﻔﻴﺪ ﺣﺎوی ﻧﺎم ﺳﺎزﻧﺪه زﻳﮕﻮرات )اوﻧﺘﺎش ﮔﺎل ﭘﺎدﺷﺎه
اﻳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ اﻳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎم ﺧﺪای اﻳﻨﺸﻮﺷﻴﻨﺎک ﻧﻴﺰ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ١ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ آﺟﺮی از ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﻴﺮﻓﺖ )ﮐﺮﻣﺎن
ـ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﭘﻴﺶ اﻳﻼﻣﯽ ﻫﺰاره ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد(

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ ﮐﺘﻴﺒﮥ اﻳﻼﻣﯽ ـ ﻧﺎم٢٤ﭘﺎدﺷﺎه از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ ـ ﻣﻮزه ﻟﻮورﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣ــ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺷﻬﺪاد ﮐﺮﻣﺎن ـ ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻗﺒﻞ
از ﻣﻴﻼد

 Proto Elamiteــ١
٢ــ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎران و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎن اﺷﻴﺎی ﻋﺘﻴﻘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻴﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﺗﻤﺪن ﺟﻴﺮﻓﺖ را ﺑﻪ ﺑﻬﺎی اﻧﺪک از اﻳﺮان ﺧﺎرج ﮐﺮده و
ﺗﺼﻮﻳﺮ٤ــ ﻃﺮح ﮔﻞ ﻧﺒﺸﺘﻪ ـ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای اﻳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪم

ﺑﻪ ﻣﻮزه داران ﺑﺰرگ دﻧﻴﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻟﺒﻪ ﻳﮑﯽ از ﺧﻤﺮه ﻫﺎ ﺣﺎوی اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ» :ﺷﺼﺖ ﮐﺎ آب
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺷﺶ ﮐﻠﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای اﻳﻼﻣﯽ )ﻫﺰاره ﺳﻮم ق.م( ﺑﺮ ٔ
٣ــ ٔ
ﺑﺎران ﺷﻴﺮﻳﻦ«

٥

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﻳﺮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺧﻴﺰش درون ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺎن رودان
در آن ﮐﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺧﻂ ﭘﻴﺶ اﻳﻼﻣﯽ در ﺗﻤﺪن ﺟﻴﺮﻓﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ
اﻳﺮان در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ــ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮﻣﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ راه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را
در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺳﻮﻣﺮی در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺪم ﺗﻘﻠﻴﺪ و اﻗﺘﺒﺎس ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
دوره اﻳﻼﻣﯽ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ را از  ۸۰۰ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ۳۰۰
ﻣﺮدم َاﻧﺸﺎن )ﻓﺎرس اﻣﺮوزی( در ﻣﺤﺪوده ٔ
ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺎده ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻮات ﻧﻴﺰ ﻋﻼﺋﻤﯽ وﺿﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ از ورود آرﻳﺎﻳﯽﻫﺎ ،ﻣﺎدﻫﺎ آن را از ﺻﻮرت ﻧﻤﻮداری و آﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻟﻔﺒﺎﻳﯽ درآوردﻧﺪ
و اﻳﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در آﺳﺎن ﻧﻤﻮدن ﺧﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻳﺎ ﺳﻨﺪی
از ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻴﺨﯽ دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ،
ﺑﻴﺴﺘﻮن و ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ،اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ از ﻣﻴﺨﯽ ﺑﺎﺑﻠﯽ و اﻳﻼﻣﯽ
ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﻣﻴﺦ ۱ﺑﺎ آن دو اﺷﺘﺮاک دارد)ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ
ﭘﺎرﺳﯽ آﺧﺮﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻳﻦ ﺧﻂ و اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺎ
ﺳﺘﺎﻳﺶ اﻫﻮرا ﻣﺰدا آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻴﺎﻣﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ
ﭘﻴﺎم ﻣﮑﺘﻮب ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ .ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪدی از ﭘﺎرس ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻳﻦ
ﮐﺘﻴﺒﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﮐﻮروش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺟﻬﺎن ،از ﻣﻔﺎﺧﺮ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﻴﺎن ٔ
ﻣﯽ رود )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ٥ــ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﺦ در ﻧﻮع ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻴﺨﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٦ــ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺮوزه اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از
 ٢٥٠٠ﺳﺎل ﻫﻨﻮز در اﻧﺪﻳﺸﻪ اﻳﺠﺎد و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی آن اﺳﺖ و آرزوی ﮔﺴﺘﺮش آن
ﻋﺪاﻟﺖ را درﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ.
١ــ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻢ ﻧﻮک ﻣﺜﻠﺚ ُ)ﮔ ِﻮه ﺷﮑﻞ( ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻠﻢ ﻧﻮک ﺗﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﺦ ﻣﺎﻧﻨﺪی ﻫﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
٦

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 زبانهای مختلف بیانگر احترام داریوش به فرهنگ و زبانهای دیگر است( .تصویر
 8و .)9
1
در دوران هخامنشی در کنار خطوط میخی خط آرامی هم 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 میباشد.
7

ﺗﺼﻮﻳﺮ١١ــ ﺳﮑﻪ دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ــ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٢ــ ﺟﺎم ﻗﻠﻢ زﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ـ
ﻣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان

ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻣﺸﻬﻮری ﮐﻪ در ﻻﻳﺮوﺑﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﭘﺎرﺳﯽ و ﻫﻴﺮوﮔﻠﻴﻒ
در ٔ
ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﺣﻔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮﺳﻂ دارﻳﻮش و ﻧﺎم درﻳﺎی ﭘﺎرس اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻮاح ﮐﻮﭼﮏ ﮔﻠﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻫﺰاران ﻟﻮح
ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﺪه
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﯽ دﻳﻮاﻧﯽ دارﻳﻮش در
ٔ
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ٔ
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 ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻳﺮان( روی
دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی اﺷﮑﺎﻧﯽ
ﺳﮑﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﺿﺮب ﺷﺪه اﺳﺖ .در ٔ
ﺗﺤﻮل ﻧﻮﻳﻨﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ در ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت از ﺿﺮب ﺳﮑﻪ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ و دﻳﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ رواج ﻳﺎﻓﺖ ۱ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رواج دﻳﻦ زردﺷﺖ
و ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻂ اوﺳﺘﺎﻳﯽ)دﻳﻦ دﺑﻴﺮه( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ و ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺿﺮب ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(۱۱در ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﻓﺎرس و ﺑﻨﺎی ﮐﻌﺒﻪ زردﺷﺖ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ آن ﺷﺮح ﺷﮑﺴﺖ
واﻟﺮﻳﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روﻣﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺷﺎﭘﻮر ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دورااروﭘﻮس
)واﻗﻊ در ﺳﻮرﻳﻪ اﻣﺮوزی( ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﺗﯽ و ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮ روی ﺳﻔﺎل و ﭘﻮﺳﺖ و دﻳﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻂ و ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم
در ﺳﺎل  ۶۵۱ﻣﻴﻼدی ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم وارد اﻳﺮان ﺷﺪ.ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن
ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم زﺑﺎن و ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی در اﻳﺮان ﺗﺪاوم داﺷﺖ وﻟﯽ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ دری ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
۲
ﺷﻴﻮه اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ زودی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮐﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ازاﻳﻦ
ﺳﺒﺐ ﻧﻴﺎز ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ٔ
ﺧﻂ ،ﺧﻄﯽ زﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ ذوق اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ و اﻳﻦ آﻏﺎز ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ در اﻳﺮان ﺑﻮد.
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺮﻗﯽ ﮐﺮد و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت آن ﻏﻨﯽ ﺷﺪ و ﻣﻘﺎم ﻣﻬﻤﯽ را اﺣﺮاز ﮐﺮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ۳ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻘﺶ ﺳﻔﺎﻟﻴﻨﻪ ﻫﺎ ،ﻗﻠﻤﺰﻧﯽ ﻓﻠﺰات ،ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ،ﺳﮑﻪ ﻫﺎ و ...ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﺷﺪ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ ۱۶،۱۵،۱۴ ،۱۳ ،۱۲و(۱۷
١ــ ﺧﻂﻫﺎی دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ :ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﭼﻮن اﺑﻦ ﻣﻘﻔﻊ ﻫﻔﺖ ﺧﻂ )اوﺳﺘﺎﻳﯽ )دﻳﻦ دﺑﻴﺮه( ﮐﺸﺘﻪ دﺑﻴﺮه،
آمدﺑﻴﺮه و …( ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﺮای ﺳﺮودهﻫﺎی دﻳﻨﯽ )اوﺳﺘﺎﻳﺎ دﻳﻦ دﺑﻴﺮه( ،اﺣﮑﺎم دادﮔﺴﺘﺮی و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﺧﺰاﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ،ﮐﺘﻴﺒﻪ و ﻧﺎم
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺑﺮ روی ﺳﮑﻪﻫﺎ ،دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و ﺧﻄﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ آن ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺟﺮم ﺑﺰرﮔﯽ
ﻫﻤﻪ زﺑﺎنﻫﺎی آن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯽ ،روﻣﯽ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و  ...را ﻫﻢ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻄﯽ دارای  ٣٦٥ﺣﺮف ﺑﻮد )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ ﺧﻂ دﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ٔ
ﺮﺷﺮ آب و آواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺎﻻت ﭼﻬﺮه را ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ!(.
ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ .و ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺪاﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ُﺷ ُ
٢ــ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻂ آراﻣﯽ ﺷﺶ ﻧﻮع ﺧﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ (١ :ﻫﻨﺪی  (٢ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﻬﻠﻮی  (٣ﻋﺒﺮی )ﻳﻬﻮدﻳﺎن(
ﺪﻣﺮی َ (٦ﻧ َﺒﻄﯽ.
ُ (٤ﺳﺮﻳﺎﻧﯽ َ (٥ﺗ ُ
ﻧﺒﻄﯽ ﻣﺎدر ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ اﺳﺖ .دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻮﻓﯽ ،ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٣ــ ﺳﮑﻪ اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ ـ ﻧﻘﺮه ﺿﺮب
ﺷﺪه در ﻳﺰد ـ ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ اﻳﺮان

٣ــ ﮐﺘﺎﺑﺖ در آﻏﺎز اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( رواج ﻳﺎﻓﺖ .ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ اﺑﯽاﻟﻬﻴﺎج اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم از ﺳﻮره »اﻟﺸﻤﺲ
ﺗﺎ آﺧﺮ ﻗﺮآن« را در ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﯽ ﺑﺎ زر ﻧﻮﺷﺖ.
٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺎﻳﻪ دار ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻟﻌﺎب دار ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ و ﻧﻘﺶ
ﻣﺎﻫﯽ ــ در اﻃﺮاف ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٥ــ ﻇﺮف ﻣﺴﯽ ﻗﻠﻢ زﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٨ــ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﻳﮏ ﺻﻔﺤﻪ از ﻗﺮآن ،ﺳﺪه ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی ـ ﻣﻮزه رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٦ــ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اردﺳﺘﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن ـ ﺗﺼﻮﻳﺮ١٧ــ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺼﻴﺮاﻟﻤﻠﮏ ـ ﺷﻴﺮاز دوره
دوره ﻫﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ و ﺻﻔﻮﻳﻪ ـ از ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ

ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ و ﺣﺮﮐﺎت زﻳﺮ و زﺑﺮ و ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ و ﺣﺮﮐﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ۱.ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﺳﺖ ﺑﺮدن ﺑﻪ آﻳﺎت ﻗﺮآن ،ﻧﻘﻄﻪ و ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﺎ
رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۱۸
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد از اﻳﻦ
رو اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ذوق و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده و روان اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ آن را ﮐﻮﻓﯽ ﭘﻴﺮآﻣﻮز ﻳﺎ ﮐﻮﻓﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۱۹

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٩ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺳﺎده اﻳﺮاﻧﯽ ـ ﭘﻴﺮآﻣﻮز

١ــ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﺮای ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ وﺿﻊ ﮐﺮد ،ﺷﺎﮔﺮد آن ﺣﻀﺮت ،اﺑﻮاﻻﺳﻮد دوﺋﻠﯽ ﺑﻮد.
٩

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٤ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺳﺎده ﺑﺎ آﺟﺮ ﻟﻌﺎب دار ـ ﺑﻘﻌﻪ
ﺷﻴﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﻳﻦ اردﺑﻴﻠﯽ ـ دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٥ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺳﺎده ـ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٦ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ـ ﮐﻠﻤﺎت اﻟ ّﻠٰﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻠﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٧ــ ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﻣﺸﮑﻞ ـ
٦ﺑﺎر ﮐﻠﻤﮥ ﻋﻠﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ

اﻗﻼم ﺳﺘﻪ
در اواﻳﻞ دوره اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺎزه ای در ﺧﻂ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭼﻬﺮه
درﺧﺸﺎن »ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻓﺎرﺳﯽ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ ﺷﻴﺮازی ﺧﻂ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺷﺪ و ﺧﻄﻮط
ﻣﺤﻘﻖ و رﻳﺤﺎن ،ﺛﻠﺚ ،ﻧﺴﺦ ،رﻗﺎع و ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻗﻼم ﺳﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ .وی ﺧﻄﻮط ﻧﺴﺦ و رﻗﺎع و
ﻣﺤﻘﻖ را ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه درآورد و از آن ﭘﺲ ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﺮآن ﻫﺎ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .وی دوازده
۱
ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﺧﻂ را ﻧﻴﺰ وﺿﻊ ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻫﻼل ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﺑﻦ ﺑﻮاب ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻨﺪﺳﯽ و دوازده ﻗﺎﻋﺪه ،اﻗﻼم ﺳﺘﻪ را زﻳﺒﺎﺗﺮ
و روان ﺗﺮ ﺟﻠﻮه داد و ﺧﻂ رﻳﺤﺎﻧﯽ را ﮐﻤﺎل ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺑﻪ ﺧﻂ اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ و اﺑﻦ ﺑﻮاب ﺧﻄﻮط »ﻣﻨﺴﻮب«
١ــ ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ،ﺳﻄﺢ و دور ،ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول ،ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﮐﺮﺳﯽ و اﺻﻮل ،ﺻﻔﺎ و ﺷﺄن.
١١

ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻳﺎﻗﻮت ﻣﺴﺘﻌﺼﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ و اﺑﺘﮑﺎر اﻗﻼم ﺳﺘﻪ را ﺗﺮوﻳﺞ ﮐﺮد و ﺧﻂ ﻧﺴﺦ و ﺛﻠﺚ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ
واﻻ رﺳﺎﻧﺪ .اﻗﻼم ﺳﺘﻪ ﻳﺎﻗﻮﺗﯽ را ﺧﻄﻮط »اﺻﻮل« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
از ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺧﻂ ﺛﻠﺚ در ﺳﺮ ﺳﻮره ﻫﺎ،
ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی زﻳﺎرﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻮﻗﻴﻊ و رﻗﺎع ﺑﺮای
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﻣﺤﻘﻖ و رﻳﺤﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اﻣﺮوزه ﻧﺴﺦ و ﺛﻠﺚ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
رواج در ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن رواج دارد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۲۹ ،۲۸و .(۳۰

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٨ــ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ـ ﻧﺴﺦ رﻳﺤﺎﻧﯽ ـ ﺳﺮ
ﺳﻮره ﺑﻪ ﺧﻂ رﻗﺎع ـ ﻗﻠﻢ ﺳﻔﻴﺪاب در زﻣﻴﻨﻪ زر
ﺟﺪول ﮐﺸﯽ ـ ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ اﻳﺮان

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٩ــ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ـ ﺧﻂ ﻣﺤﻘﻖ ـ داﻳﺮه زرﻳﻦ
ﺑﺮای ﻋﻼﻳﻢ آﻳﺎت ـ ﻣﻮزه رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ٣١ــ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ ــ ﺻﻔﺤﻪ اول
ﺣﮑﻤﺖ اﻻﺷﺮاق ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻨﺸﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ــ ﻗﺮن  ٩ﻫﺠﺮی

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٠ــ ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺤﻘﻖ و رﻳﺤﺎن ـ ﺷﻤﺴﻪ
ﻻﺟﻮردی و زرﻳﻦ ـ ﺳﺮ ﺳﻮره و ﻧﺸﺎن ـ ﻣﻮزه رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺷﻴﻮه ﺧﻂ ﻧﺴﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ اﻳﺮاﻧﯽ
در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮﻳﺰی در ٔ
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ.
ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﻬﻠﻮی اوﺳﺘﺎﻳﯽ )ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻂ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
و در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداری و دﻳﻮاﻧﯽ راﻳﺞ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺟﻪ ﺗﺎج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮاﺟﻪ اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻨﺸﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎدی ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﻴﺪ .اﻳﻦ ﺧﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ و اﻧﺤﻨﺎی زﻳﺎد ﺧﻮاﻧﺪن را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺎت زﻳﺮ و زﺑﺮ و ﭘﻴﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(۳۱ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ
در اﻳﻦ ﺧﻂ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت زﻳﺎد ﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺮاﺳﻼت
ﺮﺳﻞ ﻳﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه را ﺗ ُ ُ
ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٢ــ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ـ ﺧﻂ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد
ﺣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ و ﺷﻴﻮه ﻣﻴﺮ ﻋﻠﯽ ﻫﺮوی

ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺧﻄﯽ از ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﺴﺦ و ﺗﻌﻠﻴﻖ در اﻳﺮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻄﯽ ﻣﻨﻈﻢ
و ﻣﻌﺘﺪل ﮐﻪ از ﮐﻨﺪی ﻧﺴﺦ و ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ دور ﺑﻮد؛ دارای ﻧﻈﻢ و اﻋﺘﺪال ﺑﺎ داﻳﺮه ﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ و ﻣﻮزون،
و ﻋﺮوس ﺧﻄﻮط اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ .ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
و ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ).ﺗﺼﻮﻳﺮ (٣٢
١٢

اﺻﻼح و اﻧﻀﺒﺎط اﻳﻦ ﺧﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺮﻋﻠﯽ ﺗﺒﺮﻳﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد
ﺣﺴﻨﯽ ﺻﻴﻔﯽ ﻗﺰوﻳﻨﯽ )ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد ﺑﺰرگ( ﺑﻪ درﺟﻪ ﻣﻤﺘﺎز رﺳﻴﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٣٣
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﻠﻬﺮ ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﺧﻂ اﻓﺰود و ﺷﻴﻮه ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ را ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮای
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ اﻧﺪک ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﺎ ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ اﺛﺮ اوﺳﺖ.
ﻣﻴﺮزا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ و ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﺳﻴﺎه
ﻣﺸﻖ ﻫﺎی ﺟﺎوداﻧﻪ ﺧﻮد را آﻓﺮﻳﺪ.
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ

ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﺪﻧﻮﻳﺴﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ را ﭘﻴﭽﻴﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن ﺷﺎﻣﻠﻮ و
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻊ ﻫﺮوی )ﺷﻔﻴﻌﺎ( ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ دروﻳﺶ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﺟﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﻴﺪ.
ﺳﻴﺪﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ ﺷﻴﻮه دروﻳﺶ را اداﻣﻪ داد وﻟﯽ ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺧﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎﻧﯽ
ﭼﻮن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ و اﻣﻴﺮﻧﻈﺎم ﮔﺮوﺳﯽ آن را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۴
ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
اﺳﺘﺎدان ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﻘﺸﯽ اﻧﺪک ﻳﺎ درﻫﻢ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﺣﺮوف و ﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎﻳﯽ ﺷﻴﺮﻳﻦ
و ...ﻓﺮم ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را اﺑﺪاع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻐﺮی ﺑﻪ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺎ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن از دوران
ﻃﻐﺮی :اﮔﺮﭼﻪ
ٔ
اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ و آل ﺟﻼﻳﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻬﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﺧﻂ در ﻣﻬﺮﻫﺎ ،ﺳﮑﻪ ﻫﺎ و اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮد ﻳﺎﻓﺖ .ﻃﻐﺮی را ﺑﺎ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ،رﻗﺎع ﻳﺎ
دﻳﻮاﻧﯽ و ﻏﻴﺮه ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۵
ﻣﺜﻨﯽ :در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوﺗﺎﻳﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﮐﻮﻓﯽ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﺛﻠﺚ و ﻏﻴﺮه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از آن را ﺧﻂ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ ۱ﻳﺎ آﻳﻨﻪای ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۶
ّ
ﻣﻌﻤﺎ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻂ ،ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻮﺷﻴﺪه ای دارد و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دﻗﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٥ــ ﺧﻂ ﻃﻐﺮی ـ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ــ ﺣﺒﻴﺐ اﻟ ّﻠٰﻪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٦ــ ﺧﻂ ﻣﺜﻨﯽ ـ ﺛﻠﺚ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٣ــ دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ـ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ـ ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ آﻫﺎر ﺷﺪه ـ دارای ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ و
ﺟﺪول ﮐﺸﯽ و ﻣﻬﺮ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٤ــ دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ ـ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﺮازی ـ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ زراﻓﺸﺎن ـ دارای
ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ وﺟﺪول ﮐﺸﯽ ـ ﻃﻼاﻧﺪازی ﻣﺘﻦ و ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺮﺻﻊ ـ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ـ ﺗﻬﺮان

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٧ــ ﺧﻂ ﻣﻌﻤﺎ ـ ﻋﺒﺎرت :ای ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ــ ﺣﺒﻴﺐ اﻟ ّﻠٰﻪ ﻓﻀﺎﺋﻠﯽ

١ــ اﺑﺪاع اﻳﻦ ﺧﻂ را ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن رﻓﻴﻘﯽ ﻫﺮاﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
١٣

ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻖ :ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻖ از ﺣﺎﻻت ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ،آزادﮔﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ
ﺣﮑﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .ﺗﮑﺮار ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺳﺘﺎد ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۸
ﺣﺮوف وﮐﻠﻤﺎت ٔ
ﮔﻠﺰار :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ داﺧﻞ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ ﻧﻘﻮش اﺳﻠﻴﻤﯽ و ﺧﺘﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﮔﻞ و
ﻣﺮغ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۹

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٨ــ ﺳﻴﺎه ﻣﺸﻖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ ﺻﺪاﻗﺖ
ﺟﺒﺎری )ﻣﻌﺎﺻﺮ( ــ ﻗﻠﻢ و ﻣﺮﮐﺐ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٩ــ ﮔﻠﺰار ﺑﺎ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٠ــ ﭼﻠﻴﭙﺎﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ــ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎد ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤١ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺧﻂ ﻧﺎﺧﻨﯽ

ﻏﺒﺎر :ﻧﻮع ﻇﺮﻳﻒ و زﻳﺒﺎﻳﯽ از ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ رﻳﺰ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮدوﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .و ﮔﺎﻫﯽ داﺧﻞ ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻫﺎی رﻳﺰ ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﻠﻴﭙﺎﻧﻮﻳﺴﯽ :ﭼﻠﻴﭙﺎ از ﻣﺠﻤﻮع دو ﻗﺎﻟﺐ دوﺳﻄﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرب در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ
و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ دوﺑﻴﺘﯽ و رﺑﺎﻋﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .در اﻃﺮاف ﭼﻠﻴﭙﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻟﭽﮑﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺗﺬﻫﻴﺐ ﻳﺎ ﻗﻠﻢ رﻳﺰ ﭘﺮﻣﯽﺷﻮد .از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ آن ﭼﻠﻴﭙﺎی ﻣﺮﮐﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد).ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۴۰
ﻧﺎﺧﻨﯽ :ﺷﻴﻮهای از ﻧﮕﺎرش ﺧﻂ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤۱
اﻣﺮوزه ﺿﻤﻦ رواج ﺧﻄﻮط ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﻧﺴﺦ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺛﻠﺚ و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪی
ﻫﻢ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﺧﻼق ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی و آراﻳﺶ ﺣﺮوف
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮی در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
و ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻪ ٔ
ﻫﻨﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﻳﺮان
ﻳﮑﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﻤﺪن درﺧﺸﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ آن ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رواج ﻋﻠﻢ و
داﻧﺶ و ﮐﻤﺎل ذوق و ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﮐﺘﺎب آراﻳﯽ اﺳﺖ.
از ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در اﻳﺮان آﺛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻔﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
و اﺷﺎره در ﻣﺘﻮن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ،ﮐﺘﺎﺑﺖ از دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ در ﻋﻠﻮم،
١٤

ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻗﺒﻄﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
»اوﺳﺘﺎ« ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻗﺮن ﻫﺎ ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺒﻮد و ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ
اﻳﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ درآﻣﺪ و ﺑﺮ ﻫﺰاران ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﺑﺎ ﺧﻂ زر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﮐﺘﺎب
دارای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و دﻳﻨﯽ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ادﺑﻴﺎت ﮐﻬﻦ دارای ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی
ﻋﻘﻴﺪه آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﺮگ ،رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ و  ...اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ
ﮐﻬﻦ اﻳﺮاﻧﻴﺎن و اﺳﺎﻃﻴﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ
ٔ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺪاش اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﺪای ﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺎﻣﻪ و
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ.
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮزوﻳﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﮐﺘﺎب »ﮐﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ« را از ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان آورد و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی
ــ در ٔ
۱
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺣﮑﺎﻳﺖﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮ آن اﻓﺰود.
ــ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ،
داﻧﺶ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺘﻮن ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ،اﻟﻬﺎم و ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﯽ ،ادﺑﻴﺎت ﺣﻤﺎﺳﯽ و  ...ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از آن اﺳﺖ.
دو ﮐﺘﺎب »درﺧﺖ آﺳﻮرﻳﮏ «۲و »ﻳﺎدﮔﺎر زرﻳﺮان «۳ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آﺛﺎر اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮده و در زﻣﺎن
ﺗﻌﺰﻳﻪ
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎزﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﺎدﮔﺎر زرﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮی و ﺳﺒﮏ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ٔ
۴
اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ .در دوره اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ از زﺑﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﺮوﻳﺞ آﻳﻴﻦ ﺧﻮد ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری
ﻧﮕﺎﺷﺖ ۵.از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﭘﻮرﮔﺎن و ارژﻧﮓ )ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻴﺴﻮادان( از
ِ
ﺧﺪﻣﺖ
ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اوﺳﺖ .در ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺎﻧﻮی ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ
ﮐﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در دﻧﻴﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮﮔﺮی در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺘﺎﺑﺖ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻇﻬﻮر دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم ،ﺳﺮآﻏﺎز دوره ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﮕﻮن در زﻣﻴﻨﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺖ و ﮐﺘﺎب آراﻳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻫﻨﺮی در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺎ اﻣﺎﻧﺖداری در ﮐﻼم وﺣﯽ ،ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺰﻳﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و درون ﺟﻠﺪﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺣﻴﺮت آور آﻧﮑﻪ در ﺧﻼل ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﻫﺎی
ﻳﮏ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮآﺷﻮب ،ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﮐﺘﺎب ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ
درﺧﺸﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ و ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﻫﻨﺪ ،اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و
ﺣﺘﯽ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎی ﻋﺼﺮ رﻧﺴﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
١ــ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﻳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﻨﺠﻪ ﺗﻨﺘﺮه« ﺑﻮده و ﺷﺎﻋﺮ آن ﺑﻴﺪﭘﺎی ﻫﻨﺪی اﺳﺖ.
٢ــ درﺧﺖ آﻣﻮرﻳﮏ :داﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﺰ )ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻤﺎد ﻋﺸﺎﻳﺮی( ﺑﺎ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ )از ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻣﻮرﻳﺎن( اﺳﺖ در اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه دوﺳﺖ
ﺑﺰ اﺳﺖ و ﺑﺰ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﭘﻴﺮوز ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ ﻳﺎدﮔﺎر زرﻳﺮان :ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و دﻻوری اﻳﺮاﻧﻴﺎن و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﮔﺸﺘﺎﺳﺐوار ﺣﺒﺎب ﮐﻪ در آن زرﻳﺮ ﺑﺮادر ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ
اﺳﺖ.
٤ــ ﮐﺘﺎبﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪایﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﻠﻴﻠﻪ و دﻣﻨﻪ ،ﻫﺰار اﻓﺴﺎﻧﻪ )ﻫﺰاروﻳﮏ ﺷﺐ اﻣﺮوزی( ،ﺳﻨﺪﺑﺎد ﻧﺎﻣﻪ ،وﻳﺲ و راﻣﻴﻦ و  ...ﻫﻤﮕﯽ از آﺛﺎر
ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم اﺳﺖ.
 ٥ــ ﻫﺮﻣﺰ ﭘﺴﺮ ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻣﻮﺑﺪان زردﺷﺘﯽ وی را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﺎﻳﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻮﻳﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮرﻓﺎن
در ﻏﺮب ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﭼﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
١٥

ﻣﺼﻮر ﮐﺮدن و آراﻳﺶ ﻫﻨﺮی ﻗﻄﻌﺎت و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ادﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻧﮕﺎرﮔﺮ،
ﺧﺠﺴﺘﻪ اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ ،ﺗﺬﻫﻴﺐ ﮐﺎر و ﺟﻠﺪﺳﺎز ﭘﻴﻮﻧﺪ
ٔ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﻨﻮن ﮐﺘﺎب آراﻳﯽ ﭼﻮن ﺗﺬﻫﻴﺐ ،ﺗﺸﻌﻴﺮ ،ﺟﺪول ﮐﺸﯽ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻓﻨﻮن ﮐﺘﺎبﺳﺎزی ﭼﻮن ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی ،ﺻﺤﺎﻓﯽ ،وراﻗﯽ و ﺟﻠﺪﺳﺎزی آﺛﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی
ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻬﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ و آداب ﻣﻌﻨﻮی آن ﻣﻴﺮاﺛﯽ
ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ در ﺗﺪاوم ﺷﻴﻮهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻔﻆ و ﺣﺮﻣﺖ
ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ آداب ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی ،ﺗﺬﻫﻴﺐ و ﺗﺸﻌﻴﺮ در ﮐﺘﺎب آراﻳﯽ ﺑﻪ
ﺗﺠﻠﻴﺪ و ﮐﺎﻏﺬﺳﺎزی در ﮐﺘﺎب ﺳﺎزی ﺑﭙﺮدازﻳﻢ.
آداب ﮐﺘﺎﺑﺖ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ،ﮐﺎر ﻫﻨﺮی را ﺑﺎ آداب ﺧﺎﺻﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد .و ﮐﺎر
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮد ﻗﻠﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد را ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﯽداﻧﺴﺖ .اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺮ ﻫﻨﺮ اﺻﻴﻞ دﻳﮕﺮی 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 ﺗﺎرﻳﺦ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻓﺘﻮتﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮐﻪ درﺑﺎره
ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،ﭘﻴﺸﻪﻫﺎ ،ﻫﻨﺮﻫﺎ و آداب آﻧﻬﺎﺳﺖ .در آﻳﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺻﻞ و
ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺒﻴﺎ و اوﻟﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﭘﻴﺮو آﻧﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮﻳﺪ ﺣﻀﺮت
رﻳﺸﻪ ﻫﻨﺮ و ٔ
ٔ
ﻋﻠﯽ )ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ »ﮐﺘﺐاﻟﻘﺼﻴﺮ« ﻳﺎ »ﻣﺸﻘﻪاﻟﻌﺒﺪ« و … ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮ »ﺻﺮاطاﻟﺴﻄﻮر« اﺛﺮ
رﺳﺎﻟﻪ »آداب ﻣﺸﻖ« اﺛﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺎه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ٔ
ٔ
درﺑﺎره آداب ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﻣﻴﺎن آداب ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺳﻪ ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ
ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﺸﻬﺪی
ٔ
ﺑﺴﻴﺎر دارد (١ .ﻣﺸﻖ ﻧﻈﺮی  (٢ﻣﺸﻖ ﻗﻠﻤﯽ  (٣ﻣﺸﻖ ﺧﻴﺎﻟﯽ
ﻣﺸﻖ ﻧﻈﺮی :ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﺎد ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮد .در ﮐﺎر اﺳﺘﺎد دﻗﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺑﺒﻴﻨﺪ.
ﻣﺸﻖ ﻗﻠﻤﯽ :ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ از روی ﻣﺸﻖ اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﻖ ﺧﻴﺎﻟﯽ :ﻫﻨﺮﺟﻮ ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﻠﻤﯽ ﺑﻪ درﺟﺎت ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ از ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪﺻﻮرت
ﻫﻤﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪد.
ذﻫﻨﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و در آن ٔ
ﻗﺎﻋﺪه ﺻﻔﺎ و ﺷﺄن ﺗﺄﮐﻴﺪ زﻳﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
در رﺳﺎﻻت ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ از ﻣﻴﺎن دوازده ﻗﺎﻋﺪه ،ﺑﻪ دو
ٔ
ﻗﺎﻋﺪه ﺻﻔﺎ ،ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﻧﮕﻪ دارد و اﮔﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮد ،ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ
در
ٔ
و دﺳﺘﻮرات دﻳﻨﯽ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر وﺿﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ ﻇﺎﻫﺮ و ﺻﻔﺎی ﺑﺎﻃﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد
را اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺻﻔﺎی دل ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮیاش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻋﺪه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺄن ،ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﺠﺬوب ﺗﻤﺎﺷﺎی اﺛﺮش ﺷﺪه و از
ٔ
ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻟﺬتﻫﺎی دﻧﻴﻮی ﺑﯽﻧﻴﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر اﻟﻬﯽ را در ﮐﺎرش ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ.
١٦

ﭘﺮﺳﺶ
۱ــ ﺧﻂ ﭘﻴﺶ اﻳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﭼﻪ آﺛﺎری ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۲ــ ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ در اﻳﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؟
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺑﻴﺴﺘﻮن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ ارزش ٔ
دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و از ﭼﻪ ﺧﻄﯽ اﺧﺬ ﺷﺪ؟
۴ــ در
ٔ
۵ــ ﺧﻂ ﮐﻮﻓﯽ در اﻳﺮان ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮد؟
۶ــ اﻗﻼم ﺳﺘﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
۷ــ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺴﻮب و اﺻﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟
۸ــ ﺧﻂ ﺗﻌﻠﻴﻖ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۹ــ ﭼﺮا ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ،ﻋﺮوس ﺧﻄﻮط اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
۱۰ــ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.
١١ــ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آداب ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺳﻪ ﻣﻮرد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ
ــ درﺑﺎره ﻳﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻴﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس ﭘﻴﺮاﻣﻮن
آن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ از اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ و در ﮐﻼس ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

١٧

ﻓﺼﻞ دوم
ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻤﺎری

ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود:
١ــ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺑﺪاﻧﺪ.
٢ــ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺪﻫﺪ.
٣ــ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٤ــ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
۵ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
۶ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٧ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮان
اﻳﺮان ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻤﺪن ﮐﻬﻦ ﻣﻴﺎن رودان ،ﻫﻨﺪ و ﻣﺼﺮ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺮق
و ﻏﺮب از ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی داﻧﺶ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﻓﺮاﺗﺮ
از ﻣﺮزﻫﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺖ ﺟﻬﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺰ از ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺑﺖ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه
و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻣﻔﺴﺮان ،ﻣﺤﺪﺛﺎن ،داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش
داﻧﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ آداب ﻣﻤﻠﮑﺖداری ،ﻣﻌﻤﺎری ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻓﮑﺮی ﮐﻪ روح زﻧﺪه و ﭘﺎﻳﺪار در
آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ .ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ و اﻗﻠﻴﻤﯽ
٢٠

اﻳﺮان ،آداب و رﺳﻮم ﻣﺬﻫﺒﯽ ،روﺣﻴﻪ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺮدم آن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﻫﻢ اﻳﻦ اﻧﻌﮑﺎس را ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﻌﺮ و ﻋﺮﻓﺎن ،ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﺠﻮم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد و ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی
اﻧﺘﺰاﻋﯽ آن در ﺣﮑﻤﺖ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ و ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ ﻣﻌﻨﻮی اﻳﺮان ﮐﻬﻦ رﻳﺸﻪ دارد ﺗﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه را از
ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﻪﺻﻮرت رﻣﺰ و ﻧﻤﺎد
در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و زﻳﺒﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﻳﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزشﻫﺎ و ﺧﻮﺑﯽﻫﺎی اﻳﺮان ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
رﺟﻮع و ﻣﻌﺮﻓﯽ ارزشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ از آﻧﻬﺎﺳﺖ و ﻣﺪرن ﺷﺪن رﻳﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارد و ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ارزشﻫﺎﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در دوره ﭘﻴﺶ ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻏﺎرﻧﺸﻴﻦ در ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺛﺎر و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان از ﮐﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ »ﻏﺎر ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن« در ﮐﻮه
ﻤﺘﻤﻪ« در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن» ،ﻏﺎر ﺧﻮﻧﻴﮏ« در ﺧﺮاﺳﺎن و »ﻏﺎر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﻫﻮﺗﻮ« در
ﺑﻴﺴﺘﻮن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه» ،ﻏﺎر ﺗ َ َ
ﺑﻬﺸﻬﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره »ﭘﺎرﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ« ﻳﺎ »ﺣﺠﺮ ﻗﺪﻳﻢ« اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻏﺎرﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻮزه ﮐﺸﻒ رود ﺧﺮاﺳﺎن و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻻدﻳﺰ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
ٔ
ﻧﻮع ادوات ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اواﻳﻞ دوره ﭘﻴﻠﺴﺘﻮﺳﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺣﺪود  ۸۰۰/۰۰۰ﺳﺎل ﭘﻴﺶ
ﻣﯽ رﺳﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ.(۱
اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی دوره ﭘﺎرﻳﻨﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻴﺎﻧﻪ )از ﺣﺪود  ۱۰۰ﺗﺎ  ۳۵ﻫﺰار ﺳﺎل
ﭘﻴﺶ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب اﻳﺮان ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ﺗﺎ ﻓﺎرس و ﺷﻤﺎل ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﻳﻦرو ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دوران ﭘﻴﺶ ﺗﺎرﻳﺨﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه
و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻠﺒﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ و ﺧﺸﺖ دﺳﺖﺳﺎز و ﺳﭙﺲﺧﺸﺖ و
ﮔﻞ ﭼﻴﻨﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﺎری دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﺪادی آﺛﺎر در ﻏﺮب اﻳﺮان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﻦ دوره در ﮐﻮه ﻫﺎی زاﮔﺮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮدوﺳﻴﺎن« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
آﺛﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از »ﻏﺎر ﺷﻨﻴﺪار« در ﻏﺮب اﻳﺮان در اﻳﻦ دوره ﻗﺪﻣﺘﯽ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ۳۸ﻫﺰار ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻳﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ »ﮔﻨﺞ
ﺳﻴﻠﮏ ﮐﺎﺷﺎن«» ،ﺗﭙﻪ ﺣﺼﺎر
دره َﻫﺮﺳﻴﻦ«» ،ﺗﭙﻪ ﺳﺮاب و دﻫﮑﺪه ﮔﻮران«» ،ﺗﭙﻪ زاﻏﻪ دﺷﺖ ﻗﺰوﻳﻦ«» ،ﺗﭙﻪ َ
داﻣﻐﺎن«» ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻮش« و  ...ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ دوره ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ،ﭼﻴﻨﻪ و آﺟﺮ
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﻳﯽ و ﮐﺸﺎورزی و اﻧﺪود دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﻻﻳﻪای از ﮐﺎﻫﮕﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ ﻃﺮح ﺳﻄﻮح ﺷﮑﻤﯽ و ﭘﺸﺘﯽ
ﺳﻨﮓ اﺑﺰارﻫﺎی دوره ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ

از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﻘﻮش ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در ﺗﭙﻪ زاﻏﻪ دﺷﺖ ﻗﺰوﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود
اواﺧﺮ ﻫﺰاره ﻫﻔﺘﻢ و اواﻳﻞ ﻫﺰاره ﺷﺸﻢ ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
آن دوران آراﺳﺘﻪ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﯽ و ﺟﻠﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺣﺪی اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﺳﮑﻮ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ّ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ،آﺗﺸﺪان ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ،و اﺟﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻳﺎ ﮐﺒﺎب ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﺖ
ﻧﻴﺰ در آن وﺟﻮد دارد .ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺮای ﺟﺎدادن ادوات و اﺑﺰار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺗﺎق
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی ﺑﺮای اﺷﻴﺎ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﺪی ﻧﻴﺰ 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 زﻳﺎدی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮔﻠﯽ
ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ارﺗﻔﺎع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را در ﺑﻐﻞ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪی ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﻮش ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻞ اﺧﺮاء و رﻧﮓ
ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه ،دﻳﻮارﻫﺎی اﻳﻦ ﺗﺎﻻر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺳﺮ ﺑﺰﻫﺎی ﮐﻮﻫﯽ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻓﮑﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻤﺪن زاﻏﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت در ﻓﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﺸﻪ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﻴﺎج زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻘﺸﻪ و ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ،دﻓﺎﻋﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﯽ
اﻳﺠﺎد ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻈﺎم ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ داﻧﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در دوره ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ دﻳﮕﺮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی را
در دوره ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﮐﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮان
را ﻣﯽﺗﻮان در دوره اﻳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﻳﺎ زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺷﻮش اﺳﺖ .ﺑﻨﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﯽ ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ زﻳﮕﻮرات ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺟﺮی
ﺑﻨﺎ ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ در اﺻﻞ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻨﺎ ﺑﻴﻦ
 ۵۲ــ ۴۹ﻣﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢ــ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺒﺪ ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ
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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 کاوشهای شهر سوخته یک جمجمه انسان بهدست 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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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
 Sialkــ 1
2ــ جانوران ترکیبی را گریفین می نامند و ترکیب انسان با حیوانات را اسفنکس میگویند.
24

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ٩ــ ورودی ﮐﺎخ دارﻳﻮش ــ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ــ
دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٠ــ ورودی دروازه ﺧﺸﺎﻳﺎر ﺷﺎه )دروازه

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ُﺻ ّﻔﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﺎخ ﺧﺰاﻧﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی
ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺎﺧﻠﻮ )ﭘﺎدﮔﺎن( و ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎری اﺗﺎق در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن و
ﻧﮕﻬﺪاری اﺷﻴﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﮕﺎه ﻳﺎ ﺻﻔﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری
ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﻋﺮﻳﺾ آن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٩و .(١٠
ﻳﮑﯽ از زﻳﺒﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎی آن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه
دﻳﺪارﻫﺎی رﺳﻤﯽ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻧﻮروزﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن اواﻳﻞ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﭘﻴﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ،ﺑﻪ وﻳﮋه
ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .در اﻳﻦ دوره ،ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ،از آداب
و اﺻﻮل دوره ﭼﺎدرﻧﺸﻴﻨﯽ ﭘﺎرﺗﯽ در ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ اردوﮔﺎه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻴﺎط ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﻳﻮان
ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﻮی آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮی از ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎرﺗﻴﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه
آن را در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه در دوران ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﻳﺪ.
ﭘﺲ از ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ دوﻟﺖ اﺷﮑﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
را ﺑﺮ دﻳﻮارﻫﺎ ،در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻘﺎﺷﯽ دﻳﻮاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت دﻳﻮارﻫﺎ آﻣﻴﺨﺘﻪ ای
ﺷﺪ از ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﮔﭽﺒﺮی ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎی آن در ﻣﻌﺒﺪ »ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ« در وﺳﻂ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن در
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ » .(۱١ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ« ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻳﮏ ﺟﺰﻳﺮه ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 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 ﮔﻴﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(۱٢ﻳﺎدﻣﺎن ﺧﺸﺘﯽ و
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ زاﺑﻞ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ و
اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﻼت اﻳﺮان و ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ در آن دوران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﻳﺮه
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﭘﺎرﺗﯽ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
»ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻧﺴﺎ«ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻋﺸﻖ آﺑﺎد ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ و ﺗﻤﺪن ﭘﺎرﺗﻴﺎن اﺳﺖ.

ﻣﻠﻞ( ــ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ــ دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ ﻧﻘﺎﺷﯽ دﻳﻮاری ــ ﺳﺮ ﻣﺮد ﻧﻴﻤﺮخ ــ ﻗﺮن اول ﻣﻴﻼدی ــ
ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ
٢٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٢ــ دورﻧﻤﺎی ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ ــ ﺳﻴﺴﺘﺎن

از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ و و ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ دوره اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺑﻪ دوره ﺑﻴﺰاﻧﺲ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری »ﻃﺎق دار« ﮐﻪ در اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،از دوره اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه
و در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎی ﻃﺎق ﮔﺮا ۱واﻗﻊ در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه ﭘﺎﻃﺎق در ﮐﻨﺎر راه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻃﺎق
ﮔﻬﻮاره ای و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را در اﻳﻦ دوره ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ )اﻟﻬﻪ آب ﻫﺎ( در ﮐﻨﮕﺎور ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎده ﻫﻤﺪان و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه ،در زﻣﺎن
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در دوره اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﭘﯽ و ﺷﺎﻟﻮده ﻫﺎی
ﺻﻔﻪ و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻨﮓ و ﺣﺠﺎری ﻫﺎی ﭘﺎک ﺗﺮاش و اﺣﻴﺎی ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺣﺠﺎری دوره
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه ﺑﺮ آن اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎرﺗﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽ رود )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(۱٣ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎرﺗﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﺑﻨﻴﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
ﻧﺰدﻳﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺘﺴﺎب ﭘﺎره ای از آﺛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ دو دوره را ،دﭼﺎر ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در
اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺎخ ﻣﺪاﺋﻦ در ﺗﻴﺴﻔﻮن ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ دو دوره ،ﻫﻨﻮز اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﺟﻬﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﭼﻨﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎری اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﻫﺎن ﻫﻴﭻ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٣ــ ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎی ﮐﻨﮕﺎور ــ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ــ دوره اﺷﮑﺎﻧﯽ

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ  .آﻧﻬﺎ ﻣﺬﻫﺐ زردﺷﺖ را رﺳﻤﻴﺖ
ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ و در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﻴﺚ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ روم و ﺑﻴﺰاﻧﺲ
ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺮد و ﮔﺎه ﺑﺮ آن ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻃﺎق زدن ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ،در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ
 Garraــ ١
٢٧

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ ﻏﺎر ﺑﺰرگ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن

ﺑﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎران آن دوره در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﻮاﺻﻞ وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﺨﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،راه را ﺑﺮای ﺗﺮﻗﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻮﺗﻴﮓ در اروﭘﺎ ﺑﺎز ﮐﺮد .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ دوره ،ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﺎﺻﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻨﺒﺪ اﺳﺖ و اﻳﻮان ،ﻃﺎق
ﻧﻤﺎﻫﺎ ،اﺗﺎق ﻫﺎ و ﻃﺎق ﻫﺎی ﮔﻬﻮاره ای اﻏﻠﺐ در اﻃﺮاف ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺣﻴﺎط ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮔﭽﺒﺮی ،ﻣﻮزاﺋﻴﮏ ﮐﺎری و ﻧﻘﺎﺷﯽ دﻳﻮاری و ﺣﺠﺎری
)ﺗﺼﻮﻳﺮ  ١٤و  (١٥ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺮای ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﺮﮐﺰی و
ﺷﺮﻗﯽ اﻳﺮان ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در اﺑﻨﻴﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﮐﺎخﻫﺎ و آﺗﺸﮑﺪه ﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی
ﮔﻨﺒﺪی و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻮانﻫﺎی دارای ﻃﺎق ﺿﺮﺑﯽ و ﭼﻬﺎرﻃﺎقﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص آﺗﺸﮑﺪه ﻣﺘﺪاول و اﺳﺎس
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻌﺪادی از ﺑﻨﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد،
ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن در ﻓﺎرس و اﻳﻮان ﻣﺪاﺋﻦ در ﺗﻴﺴﻔﻮن ،اﻳﻮان ﮐﺮﺧﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺗﺸﮑﺪه ﻫﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎی ﺗﭙﻪ ﻣﻴﻞ ﺑﻴﻦ ﺗﻬﺮان ـ وراﻣﻴﻦ ،آﺗﺸﮑﺪه ﻧﻴﺎﺳﺮ در ﮐﺎﺷﺎن ،آﺗﺸﮑﺪه آذر ﮔﺸﻨﺴﺐ در ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن
و ﭼﻬﺎر ﻗﺎﭘﯽ در ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ و  ...ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎری وﺿﻊ ﻣﻌﻤﺎری را در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
) ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ١٦و  ١٧و .(١٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٦ــ ﮐﺎخ اردﺷﻴﺮ ــ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ــ ﻓﺎرس

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٥ــ ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ــ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٧ــ آﺗﺸﮑﺪه ﻧﻴﺎﺳﺮــ ﮐﺎﺷﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٨ــ آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﻨﺴﺐ ــ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ــ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
٢٨

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
«بهشاپور» (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
ش گنبدی ،نمونه
معماری پیشینیان در کار طاق زنی و گوشه سازی و فیلپوش سازی 1برای پوش 
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
«مسجد 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 اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان« ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ:
۱ـ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ
۲ـ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
۳ـ ﺗﮏ ﺑﻨﺎﻫﺎ
ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ
در اﻳﺮان اﻣﺮوز ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺎ آﺛﺎر و ﺳﺎﺧﺘﺎر دوران اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد
دارد .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در آﻧﻬﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ،در دوران اﺳﻼﻣﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﻴﺎن اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﯽ رﺳﺪ.
از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی دوران
اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ
و ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻳﮋه و آﺛﺎر و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺴﻴﺎر
ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم و آوازه اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ از
آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ.
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ،اﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻣﻴﻤﻨﺪ وﻳﺎ ﺑﺎزارﻫﺎ و
ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﺒﺮﻳﺰ،
ﺷﻴﺮاز ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﻳﺰد ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎﺷﺎن ،زواره
و  ...از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﯽ و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﻮد
ارزش ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ )ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ۲۰و  ۲۱و .(۲۲
ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٠ــ دورﻧﻤﺎی روﺳﺘﺎی ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ــ ﮔﻴﻼن

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢١ــ روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪوان ــآذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٢ــ دورﻧﻤﺎی روﺳﺘﺎی ﻣﻴﻤﻨﺪ ــ ﮐﺮﻣﺎن
٣١

از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻣﻮرد اﺷﺎره ﮐﺮد:
اﻟﻒ( ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن و  ...ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ و
وﺳﻴﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در دﻧﻴﺎﺳﺖ.
ب( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮی و ﺑﻨﺎﻫﺎی دو ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن و ﻳﺰد ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد از ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی
و ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارزان ﺗﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮس ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮاد ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﺎ
رﻋﺎﻳﺖ آداب و ﺳﻨﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻮﻳﺮی ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺷﺎﻫﮑﺎری ﺑﺪﻳﻊ از ﻫﻨﺮ
و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ» ،ﺑﺎزار« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در آن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ
ﺑﺎزار در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اﻳﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۲۳

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٣ــ ﺑﺎزار ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
ﻳﮏ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﺎری« از ﺗﻌﺪادی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﮑﻤﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ» .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ« ﺑﻪ دﻻﻳﻞ
ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و  ...ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺑﻨﺎی
اوﻟﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻳﮏ آراﻣﮕﺎه ﺳﺎده ﻳﺎ ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻳﺎ  ...ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪن ﺑﻨﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،آب اﻧﺒﺎر ،ﺧﺎﻧﻘﺎه ،زاﺋﺮ ﺳﺮا ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮا و ...ﺑﻪ ﻳﮏ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎرﻳﺨﯽ »ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺖ« در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ )ﺳﺪه ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫـ.ق( از
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ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( در ﻣﺸﻬﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ،(۲۴ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن
ﮐﺮﻣﺎن)ﺗﺼﻮﻳﺮ (۲۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٤ــ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٥ــ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن ــ ﮐﺮﻣﺎن

ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎه ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ وﻟﯽ در ﮐﺮﻣﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ ﺟﺎم در ﺗﺮﺑﺖ ﺟﺎم ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻴﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﻳﻦ اردﺑﻴﻠﯽ در اردﺑﻴﻞ ،ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( در ﻗﻢ از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ.(۲۶
ﺑﻨﺎﻫﺎی دوران اﺳﻼﻣﯽ در دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
۱ــ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﺪارس ،ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ،آراﻣﮕﺎه ،ﻗﺪﻣﮕﺎه ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻫﺎ ،ﺗﮑﺎﻳﺎ،
ﻣﺼﻠﯽ ﻫﺎ و ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ.
۲ــ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﻞ ﻫﺎ ،آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﻗﻨﺎت ﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ،ﮐﺎخ ﻫﺎ ،ﺑﺎغ ﻫﺎ،
ﺣﻤﺎم ﻫﺎ ،ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎ ،ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و...
در ﻗﺮون  ۵و  ۶ﻫﺠﺮی در ﻫﻨﺮ اﻳﺮان ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ اﻳﺮان ،ﻳﮑﯽ از
درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ دوره ﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻳﻦ روزﮔﺎر ﺳﭙﺮی ﮐﺮد.
ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ دوره درﺧﺸﺎن و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﻴﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در اﻳﻦ دوره در
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻨﺎﺻﺮی دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮان ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻮﺟﻮد آورد .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮا و ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎزی اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ دوران ﮐﻪ
ﺗﺎ ﻫﺰار ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .دو ﮔﻨﺒﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ و ﮔﻨﺒﺪ
ﺗﺎج اﻟﻤﻠﮏ در ﻣﺴﺠﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﻴﮏ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ،اﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی اﺳﺖ .اﻳﻮان ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻫﮑﺎری از ﻫﻨﺮﻫﺎﺳﺖ .ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺮاب زﻳﺒﺎی اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ
ﻣﺤﻤﺪ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ زﻳﺒﺎ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﺰ
٣٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٦ــ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س(

ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری ،اﻧﻮاع ﺧﻄﻮط ﮐﻮﻓﯽ ،ﺛﻠﺚ و ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ﺗﺼﻮﻳﺮ.(۲۷
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎی اﻳﻦ دوره ﻫﻢ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺒﮑﻪ راه و
ﺟﺎده ﻫﺎی ﺷﻮﺳﻪ ،ﺷﺎﻫﺮگ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺗﺠﺎرت ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور،
ﺑﺪون وﺟﻮد ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻴﺎن راه ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از ﺟﺎده اﻣﮑﺎن
ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻳﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﻦ دوره »رﺑﺎط ﺷﺮف« در ﺟﻨﻮب ﺳﺮﺧﺲ در راه ﻗﺪﻳﻤﯽ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ــ ﻣﺮو اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮور زﻣﺎن ،ﻫﻨﻮز ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ.(۲۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٧ــ ﻣﺤﺮاب اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ــ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ــ دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٨ــ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای رﺑﺎط ﺷﺮف ﺑﺮ ﮐﻨﺎره راه اﺑﺮﻳﺸﻢ ــ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ــ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢٩ــ ﺑﺮج ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس ــ دارای  ١٠ﺗﺮک و ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻓﯽ

از ﻧﻤﻮﻧﻪ آراﻣﮕﺎهﻫﺎی اﻳﻦ دوره ﺑﺮج ﻣﺪور ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح داﻳﺮه 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 )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٢۹در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ دوره ﺑﺮجﻫﺎی ﺧﺮﻗﺎن در ﻗﺰوﻳﻦ
و ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺒﻮد در ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺸﺖ و ده ﺿﻠﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ.(۳۰
ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﯽ دﻳﻮار ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ آﺟﺮ ﻧﻤﺎﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد آﺟﺮ ﺑﺴﻴﺎر
رواج ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و از اﻧﻮاع ﻃﺮحﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ در آﺟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻨﺮ آﺟﺮ ﺗﺮاﺷﯽ و
ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ آﺟﺮﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻴﺪه ،از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫـ.ق در اﻳﺮان ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر
اﻳﻦ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎی آﺟﺮی ،ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺟﺮ ﺗﺮاﺷﻴﺪه،
ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻳﻦ دوره ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٠ــ ﺑﺮج ﺧﺮﻗﺎن ــ ﻧﻤﺎی آﺟﺮﮐﺎری ــ ﻗﺰوﻳﻦ ــ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ
٣٤

در ﻗﺮون ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ اﻳﻦ دوره ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎ و آراﻣﮕﺎه ﻫﺎی
ﺑﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻴﻮه ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻬﺎر
اﻳﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﻴﺶ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد ،در ﻗﺮون ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺠﺪ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ.
ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ دوره ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺖ و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺤﻠﯽ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎران دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﻮد ،ﻣﻌﻤﺎران اﻳﻦ دوره
روش ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ را اﻗﺘﺒﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﺖ ﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ وراﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎ و آﺟﺮﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای رﻧﮓ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻈﻴﻢ و ﮔﻨﺒﺪ آﺟﺮی آن اﻫﻤﻴﺖ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻣﻌﺮق و ﮔﭽﺒﺮی و ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ آن ﺟﺰء آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ٣١ــ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد ــ ﻣﺸﻬﺪ ــ دوره ﺗﻴﻤﻮری
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮدر و ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺪارد و ﻳﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺎق ﻋﻈﻴﻢ ورودی آن ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری و ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎی
ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ زﻳﺒﺎ و ﮐﺎﻣﻞ و ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
دﻧﻴﺎﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۳۱و .(۳۲
ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد ﺗﺒﺮﻳﺰ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻗﺮن ﻧﻬﻢ ﻫـ.ق اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه
ﻗﺮاﻗﻮﻳﻮﻧﻠﻮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺸﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
دارد .اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺤﻦ و ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺻﺤﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﻨﺒﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ورودی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
ﮐﺎﺷﻴﮑﺎری در ﮐﻤﺎل زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﻇﺮاﻓﺖ زﻳﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎ رﻧﮓﻫﺎی آﺑﯽ
روﺷﻦ ،آﺑﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ،ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﺒﺰ ﭼﻤﻨﯽ و ﭘﺮرﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﮔﻞ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٢ــ ﻣﻘﺮﻧﺲ ــ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد ــ ﻣﺸﻬﺪ ــ دوره ﺗﻴﻤﻮری
و ﺑﻮﺗﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﻼﮐﺎری در آن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری و
رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺗﺰﻳﻴﻦ
و ﺗﺬﻫﻴﺐ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۳
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻦ دوران ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺒﺮه ﻫﺎ ﻳﺎ
آراﻣﮕﺎه ﻫﺎی اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺒﺮه ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﺪ اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ )ﺧﺪاﺑﻨﺪه( ﻳﮑﯽ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و
ﺷﺎﻫﮑﺎری از ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫـ.ق
در ﻧﺰدﻳﮑﯽ زﻧﺠﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻠﻨﺪی اﻳﻦ ﺑﻨﺎی ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ
ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺑﻴﺶ از  ۵۰ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺠﺎور ﺑﻪ آن ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ ﮔﻨﺒﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻫﺸﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٣ــ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد ﺗﺒﺮﻳﺰ ــ دوره ﻗﺮاﻗﻮﻳﻮﻧﻠﻮ
٣٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٤ــ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ــ زﻧﺠﺎن ــ دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٥ــ ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﻴﺎﺛﻴﻪ ﺧﺮﮔﺮد ﺧﻮاف در ﺧﺮاﺳﺎن ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ
از ﻓﻀﺎی ﺧﺎرﺟﯽ

ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺎره ﻫﺎ ﻓﺸﺎر وارده ﮔﻨﺒﺪ را ﻋﻤﻮد ًا ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ (۳۴
در دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی اﻳﻦ دوره ﻣﺜﻞ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺎ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان
دﻳﺪ .اﻳﻠﺨﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد در ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎری راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آراﻳﺶ ﮐﺎرواﻧﻴﺎن در ﻣﺴﻴﺮ
اﻳﻦ راه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺑﺰرگ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ اﺣﺪاث ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺳﺮﭼﻢ در ﺑﻴﻦ راه زﻧﺠﺎن و ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﻳﺎ رﺑﺎط ﺳﭙﻨﺞ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود.
در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮز اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن در ﺷﻬﺮ ﺧﻮاف و ﮐﻨﺎر دﻫﮑﺪه ﺧﺮﮔﺮد ،ﻣﺪرﺳﻪ
ﻏﻴﺎﺛﻴﻪ را دو ﻣﻌﻤﺎر اﻳﺮاﻧﯽ ،اﺳﺘﺎد ﻗﻮام اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮازی و ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮازی ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻪ
ﻳﮑﯽ از ﻣﺪارس ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺮق و آﺟﺮﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺪرﺳﻪ
ﺷﻬﺮﺗﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۵
ﻳﮑﯽ از درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ دوره ﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﭘﺲ از اﺳﻼم دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ اﺳﺖ.
در اواﺧﺮ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫـ.ق در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﯽ ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺮق ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﺮان در اﻳﻦ دوره ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ،
ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن ،ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ و ﺗﺎﻻر اﺷﺮف در اﺻﻔﻬﺎن و ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﻴﻦ و ﺳﺮدر
ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ در ﻗﺰوﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .دﻳﻮار اﻳﻦ ﮐﺎخ ﻫﺎ از ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺧﻮش آب و رﻧﮓ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه در ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﻌﺮوف آن دوره ﭘﻴﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد.
ﺳﻘﻒ ﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۳۶ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﭼﻮﺑﯽ
در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺬﻫﺒﯽ دارای ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﻮد و در آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮی از ﺗﺬﻫﻴﺐ ﮐﺎری و
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻻﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻃﺮح ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﮕﺎرﮔﺮی دارای راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﻮد.

ﮐﻨﺪه ﮐﺎری و ﺧﺮاﻃﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه در درﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ،ﻫﻨﺮ ﺧﺎﺻﯽ در اﻳﻦ دوره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی دﻳﻮاری )ﻓﺮﺳﮏ (۱در ﮐﺎخﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ ،ﻗﺼﺮ اﺷﺮف و ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺋﻴﻨﻪ ﮐﺎری

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٦ــ ﺑﻘﻌﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﻴﻦ ــ ﻗﺰوﻳﻦ ــ دوره ﺻﻔﻮی
٣٦

١ــ ﻓﺮﺳﮏ ﺷﻴﻮهای در ﻧﻘﺎﺷﯽ دﻳﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﻼت ﮔﭻ ﻳﺎ آﻫﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ دوره ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ و در آن ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ و
ﻣﻌﺮوف ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن را درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﭘﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ روی
زاﻳﻨﺪه رود اﺳﺖ ،ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ را ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎخﺳﺎزی ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎخ ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن
ﺑﺎ  ۲۰ﺳﺘﻮن ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻠﻨﺪ در اﻳﻮان ،ﺗﺎﻻر آﺋﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﻘﻮش و زر اﻧﺪود و ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری و ﮔﭽﺒﺮی و
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ،ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎخﻫﺎی اﻳﻦ دوره اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٣۷
ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺼﺮ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻴﺰ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺎغ اﻫﻤﻴﺖ دارد .اﻳﻦ ﻗﺼﺮ را ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﺠﻠﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻬﺮت اﻳﻦ ﮐﺎخ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻤﺎری و زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺮﻣﺮ و ﻃﺎق ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎری و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺧﺎص آن اﺳﺖ .آﻳﻴﻨﻪﮐﺎری اﻳﻦ ﮐﺎخ
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮی در زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﺎ ﺳﺮ در ورودی و ﮔﻨﺒﺪ و دو ﻣﻨﺎره رﻓﻴﻊ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻮه ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و رﻧﮓآﻣﻴﺰی
ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎی زﻳﺒﺎی اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮا و ﺑﺎزار در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ از آﺟﺮ و ﮔﺎﻫﯽ از ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﻦ دوره ﻣﻬﻴﺎر در اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻴﺴﺘﻮن در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻣﺎدر ﺷﺎه و ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻴﺨﺎن
در اﺻﻔﻬﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
در دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﭘﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺷﻴﻮه ﭘﻞ ﺳﺎزی ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﭘﻞ اﻟﻠﱣﻪ وردی ﺧﺎن ﻳﺎ ﺳﯽ وﺳﻪ ﭘﻞ در اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ در اﺻﻔﻬﺎن در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ
زاﻳﻨﺪه رود واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .در دو ﺳﻮی ﺟﺎده اﺻﻠﯽ ،راﻫﺮوی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ای ﺑﺮای ﭘﻴﺎده روان ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﺗﺼﻮﻳﺮ.(٣۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٧ــ ﻋﻤﺎرت ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن ــ اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٨ــ ﺳﯽ وﺳﻪ ﭘﻞ)ﭘﻞ اﻟ ّﻠﻪ وردی ﺧﺎن( ــ اﺻﻔﻬﺎن
٣٧

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 زﻧﺪﻳﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﻋﻤﺎرات و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ،ارگ
ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﻤﺎم و ﻳﮏ ﺑﺎزار اﺳﺖ .از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری اﻳﻦ دوره ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﻋﯽ
رﻧﮓ ﮔﻞ ﺳﺮخ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ دﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری در ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ از آﺟﺮﻫﺎی
ﮐﺎﺷﯽ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮد .ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳﯽ رﺳﺘﻢ ﭘﻬﻠﻮان ﻣﻠﯽ،
ﺷﮑﺎر و دورﻧﻤﺎﻫﺎ در ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٤۲
در دوره ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪی در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺠﺎد ﺷﺪ و ﻣﻌﻤﺎران اﻳﻦ زﻣﺎن ﻧﻴﺰ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو ﺷﻴﻮه
ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ زﻣﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻤﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارﺗﺒﺎط زﻳﺎد ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻠﻔﻴﻘﯽ ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ.
ﻣﻌﻤﺎری ﻏﻴﺮاﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ اﻳﺮاﻧﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﮐﺎﺷﻴﮑﺎری ،آﻳﻴﻨﻪ ﮐﺎری ،ﮔﭽﺒﺮی و
ازاره ﺑﻨﺪی از ﮐﺎﺷﯽ ،ﺗﻮأم ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ﺑﻪﻃﻮری
ﮐﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺿﺮﺑﯽ آﺟﺮی ،ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺣﻮﺿﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،رواج ﺑﺎدﮔﻴﺮ
ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﺣﺪاث ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺷﺎهﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ و ﻏﺮﻓﻪ و ﮔﻮﺷﻮاره ﻫﺎ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﻟﭙﺴﻨﺪﺗﺮی درآﻣﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﺳﺎده و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﻮاﮐﺶ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻫﺎی زﻳﺒﺎ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻤﺎل را ﭘﻴﻤﻮد ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ آﻧﻬﺎ،
دو ﻃﺒﻘﻪ و از ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ دارای ﻫﺸﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﻮاﮐﺶ اﺳﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد و ﻫﻮا را از اﻳﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻌﻤﺎری ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ﻗﺒﻪ ﻃﻼ در ﻋﻤﺎرت ،رﮐﻨﯽ از ﻣﻌﻤﺎری
اﺻﻴﻞ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ دوره ﻗﺎﺟﺎر )ﺑﻪﺟﺰ ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ( ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻤﺎری
اﺻﻴﻞ اﻳﺮان در ادوار ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ در اﻳﻦ دوره ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎرات ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﻟﭽﺴﺐ و ﻧﻴﮑﻮ ﺗﮑﻤﻴﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
در ﺗﻬﺮان و اﻃﺮاف آن ،ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ از ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﮑﯽ ﻣﻘﺒﺮه ﺣﻀﺮت
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺷﻬﺮ ری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎی ﻣﻘﺒﺮه و ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻼی آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
»ﻋﺼﺮ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ« ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم )ﺷﺎه ﻳﺎ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ( و ﻣﺴﺠﺪ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر )ﻣﻄﻬﺮی( ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ از ﺻﻔﻮﻳﻪ ﭘﻴﺮوی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎخ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﻴﺰش ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ و اروﭘﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺴﻴﺎر دﻟﻨﺸﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﻤﺎرت ﮐﻼه ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﮐﺎخ ﺳﺮﺧﻪ ﺣﺼﺎر ،ﮐﺎخ ﺷﻤﺲ اﻟﻌﻤﺎره ،ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﺗﻴﻤﭽﻪ ﻫﺎی وﺳﻴﻊ و زﻳﺒﺎی
اﻳﻦ دوره ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای از اﺳﺘﺎدان ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺮن ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻫـ.ق اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ (٤۳
از دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺗﻴﻤﭽﻪ و ﺑﺎزارﻫﺎی وﺳﻴﻊ 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 ﺗﺤﺴﻴﻦ و
ﺳﺘﺎﻳﺶ اﻧﺪ .ﻣﻌﻤﺎری در دوره ﭘﻬﻠﻮی ﺗﻨﻮع ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻦ ،ﺑﺘﻮن و ﻏﻴﺮه و ﻧﻴﺰ آﻣﺪن ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر
ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮر ﻣﺎ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از وﻃﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺮده
٣٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٢ــ ارگ ﮐﺮﻳﻢﺧﺎن ــ ﺷﻴﺮاز

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٣ــ ﮐﺎخ ﺷﻤﺲاﻟﻌﻤﺎره 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
تصویر ٤4ــ سردر باغ ملی ــ تهران

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 ﻳﮑﺴﺎن در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،رﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻀﺎی ﺣﻴﺎط ﻣﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دورﺗﺎ دور آن ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﺠﺎرتﺧﺎﻧﻪ از ﻳﮏ ﺻﻨﻒ در ﻳﮏ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ،ﺗﻴﻤﭽﻪ ﻧﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ در وﺳﻂ ﻳﮏ ﻓﻀﺎی آزاد ﻣﺴﻘﻒ دارﻧﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ (٤٥
دارد و
ٔ
ﻣﻴﺪان  :ﻣﻴﺪان ﻫﻤﺎن ﻋﻨﺼﺮ دروﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺎز ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﻳﺎ ارﺗﺒﺎط اﺻﻠﯽ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﻣﻴﺪان ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻴﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺮﺧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی را
درﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٤٦
ﺧﺎﻧﻪ  :در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺮان ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دو ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺪروﻧﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ
دارﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺪروﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ از اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد .و ﺣﺮﻳﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ از دﻳﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪﻃﺮز زﻳﺒﺎﻳﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ  (٤٧ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻏﻠﺐ در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﻳﮏ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴﺠﺪ و اﻧﻮاع آن  :ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان و ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی دﻳﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﯽ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﺮ دوره ﻧﻘﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻔﺎوت دارد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺷﻴﻮه ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ
ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺳﺘﻮندار )ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮﻧﯽ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ٔ
ﺷﻴﻮه اﻳﻮاندار و ﮔﻨﺒﺪی روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٨

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٧ــ ﺣﻴﺎت ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎه وﻳﻼﻳﯽ ــ ﮐﺎﺷﺎن

٤٥ــ ﺑﺎزار ﻣﺴﮕﺮی

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤٦ــ دورﻧﻤﺎی ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ــ اﺻﻔﻬﺎن ــ دوره ﺻﻔﻮی

٤٨ــ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ــ اﺻﻔﻬﺎن ــ دوره ﺻﻔﻮی
٤١

ﻣﻴﻞ ﻣﻨﺎره :اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻤﺎری در واﻗﻊ ﺑﺮجﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎره راهﻫﺎ و در ﻣﺴﻴﺮ ﮐﻮﻳﺮ
ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺐﻫﺎ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن آﺗﺶ روﺷﻦ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎره ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎره در ﻣﺴﺎﺟﺪ
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻟﮕﻮی اﺻﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺮج ﻣﻘﺒﺮهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤٩
ﮐﺎروانﺳﺮا :ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری و ﻳﺎ زﻳﺎرت روﻧﻖ
ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دارای ﺣﻴﺎط وﺳﻴﻊ و روﺑﺎز و دورﺗﺎدور آن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﺣﺠﺮه ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٠

٤٩ــ ﺑﺮج ﻃﻐﺮل ــ ﺷﻬﺮری ــ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ

٥١ــ ﮔﺮمﺧﺎﻧﮥ ﮔﺮﻣﺎﺑﮥ ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن ــ ﮐﺮﻣﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٠ــ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻣﻴﺒﺪ ــ ﻳﺰد

٥٢ــ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪرﺳﮥ آﻗﺎﺑﺰرگ ــ ﮐﺎﺷﺎن

ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ  :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻳﺮان از دﻳﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﻀﻮر اﺻﻠﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﭘﺲ از ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﺎزار از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ .ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎ از ورود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮای ﺳﺮد؛ ﻫﻢ از ﺑﻴﺮون ﺑﻪ درون و ﻫﻢ در ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی دروﻧﯽ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﻪ )رﺧﺖﮐﻦ( و ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ )ﻣﺤﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ( اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥١
ﻣﺪرﺳﻪ  :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ارزش آن ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .اﻳﺮاﻧﻴﺎن از دوران ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم و دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﮑﺎن
ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻳﻮاﻧﯽ درآﻣﺪ و از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪٔ .
َﻣ ْﺪ َرس )ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎدان( و ﺣﺠﺮه )اﺗﺎقﻫﺎی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻠﺒﻪﻫﺎ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٢
آراﻣﮕﺎه  :ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺒﺮه از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎدی از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﻧﻴﺎی ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو
ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل آراﻣﮕﺎهﺳﺎزی از درون ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﮔﻮردﺧﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری
٤٢

در ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺟﻠﻮه دادن آن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .آراﻣﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﻨﯽ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و … ﺑﻪﺻﻮرت
زﻳﺎرت ﮔﺎه ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٣

٥٣ــ ﻣﻘﺒﺮه اﻣﻴﺮ ﺗﻴﻤﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ــ ﺑﺨﺎرا

ﮐﺎخ  :ﺣﻀﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه و
اﺷﺮاﻓﯽ را در دورهﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎخ و ﻋﻤﺎرتﻫﺎی
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان
ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ٔ
دارد .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ در دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎخ
در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٤
ﻗﻠﻌﻪ  :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﺮورت دﻓﺎع و ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻳﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺎخ و ﻗﻠﻤﺮو
ﺷﺎﻫﯽ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن و دﺷﺖ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﺧﺖ آن از ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ و ﺳﺎروج و آﻫﮏ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﭘﺮﺗﮕﺎه ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻴﺐدار و ﺻﺨﺮهﻫﺎی دور از دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺎه
در دﺷﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺪن ﺧﻨﺪق ﻗﻠﻌﻪ را از دﺳﺘﺮس دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٥

٥٤ــ ﮐﺎخ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ــ اﺻﻔﻬﺎن

٥٥ــ ﻗﻠﻌﻪای ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻳﺎ ارگ ﺑﻢ ــ ﮐﺮﻣﺎن
٤٣

ﭘﻞ و آبﺑﻨﺪ :ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞﻫﺎ و آبﺑﻨﺪﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺎرواﻧﯽ ﻳﺎ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ آب ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻃﻐﻴﺎن ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ آب ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺎورزی و دﻳﮕﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺮاث ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ دﻳﮕﺮی از ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ذﺧﻴﺮه آب ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺮای ﺑﻪ ﮔﺮدش درآوردن ﺳﻨﮓﻫﺎی
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ آبﺑﻨﺪ ﺿﻤﻦ
ٔ
آﺳﻴﺎب ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٦
آباﻧﺒﺎر :آباﻧﺒﺎر ﻣﺨﺰن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺧﺸﮏ و ﮐﻢآب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﻧﮕﻬﺪاری آب ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از آباﻧﺒﺎرﻫﺎ در
ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻨﺎت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آب ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ آباﻧﺒﺎر ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٧
ﻳﺨﭽﺎل :ﺿﺮورت ﺑﻪﮐﺎرﮔﻴﺮی آب ﮔﻮارا و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻋﻨﺼﺮ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺨﭽﺎل در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺣﺘﯽ در
روزﻫﺎی ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻳﺦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم را ﮐﻪ از ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﯽ )ﺑﺮف( ﺑﻪﺷﻤﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٨
ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ :از دﻳﮕﺮ اﺑﺪاﻋﺎت ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺪف آن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺟﻤﻊآوری ﻓﻀﻮﻻت آﻧﻬﺎ در ﻣﺼﺮف
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﻴﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻏﻨﯽ ﮐﺮدن ﺧﺎک اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺟﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻻﻧﻪ را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ (٥٩

٥٦ــ ﭘﻞ زﻣﺎنﺧﺎن ــ ﺷﻬﺮﮐﺮد ﻳﺎ آبﺑﻨﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥٧ــ آباﻧﺒﺎر

٥٨ــ ﻳﺨﭽﺎل ﻣﺆﻳﺪی ــ ﮐﺮﻣﺎن

٥٩ــ ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ ــ اﺻﻔﻬﺎن
٤٤

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻏﺎرﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮدوﺳﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺪام دوره اﺳﺖ؟
٣ــ از ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻳﺮان ﻳﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤ــ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری زاﻏﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ و رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟
٥ــ درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﻘﻮش ﺗﭙﻪ زاﻏﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٦ــ درﺑﺎره وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ درﺑﺎره وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﺧﻤﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺎدﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٨ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ؟
٩ــ اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از ﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
١٠ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ و
اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﻼت اﻳﺮان و ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺑﻮد ﻧﺎم ﺑﺮده و درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.
١١ــ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻪای دارد؟
١٢ــ ﺳﻘﻒ ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ ﮐﺎخ ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
١٣ــ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﻤﺎری از ﻗﺮون  ٥و  ٦در ﮐﺪام ﺑﻨﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ؟
ﮔﻮﺷﻪ آن ،از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ؟
١٤ــ در ﮐﺪام ﺑﻨﺎ ﻣﻨﺎرﻫﺎ در ﻫﺸﺖ
ٔ
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٥ــ ﭘﻞﻫﺎی ٔ
١٦ــ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺻﻔﻮﻳﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
دوره اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٧ــ اﻧﻮاع ﺑﻨﺎﻫﺎی ٔ
١٨ــ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﻳﮑﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻴﺪ
ــ درﺑﺎره ﻋﻠﻞ اﻓﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ.
ــ درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ و آن را ﺑﺎ ﻣﻴﺮاث ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﮐﻨﻴﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ

ﺑﺎﻍ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
١ــ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ را ذﮐﺮﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻣﻔﻬﻮم درﺧﺖ ﻣﻘﺪس را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٣ــ اﻟﮕﻮی ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٤ــ راﺑﻄﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﺪاﻧﺪ.
٥ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎغﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٦ــ اﻧﻮاع ﺑﺎغ را از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺠﻠﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﻳﺎی ﺑﯽﭘﺎﻳﺎن زﺑﺎن
و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﮔﺴﺘﺮه ﭘﺮﻣﻌﻨﺎی ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ،ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘﺎرﺳﻴﺎن را ﺑﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺰارهﻫﺎ ،در ﺟﻠﻮهﻫﺎﻳﯽ ﺑﯽﺷﻤﺎر از ﺧﻼﻗﻴﺖ و
ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر در ﮐﺠﺎ
ﺣﻘﻴﻘﯽﺗﺮﻳﻦ ﻇﻬﻮر ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻠﯽ ذوق و ﺗﻔﮑﺮ اﻳﺮاﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﺑﺎغ و ﭘﺮدﻳﺲ )ﻓﺮدوس ،ﺑﻬﺸﺖ(
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻧﻤﻮد آﺷﮑﺎری دارد .ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﺳﻴﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر دور اﺣﺘﻤﺎﻻ ً زﻧﺎن اوﻟﻴﻦ ﺑﺎغﻫﺎ را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در آن
روزﮔﺎر ،ﻣﺮدان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﻮچ داﺷﺘﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﮑﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺑﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺎن ،ﻣﺮدان را
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎر را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از اﻳﻦرو ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪدﺳﺖ آورده و ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ آراﻣﺶﺑﺨﺶ و ﻣﻔﺮح ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ .از اﻳﻦرو ﺑﺎغﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ
از ﺑﻬﺸﺖ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ و ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺘﯽ ﭼﻮن ﺳﺮو در آن ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
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ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﮐﺸﺖ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﺧﻴﺎلاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ .زﻧﺎن ﺑﻪﺧﺼﻮص در دوران ﺑﺎرداری ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن و ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﻞﻫﺎی وﺣﺸﯽ را ﭘﺮورش دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ
را ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در آﻏﺎز ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و داروﻳﯽ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮔﺮاﻳﺶ
ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﻋﻄﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺧﺎص در ﺑﺎور و زﻧﺪﮔﯽ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﮐﺸﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن وا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻴﻢ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ رخ داده ،ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺗﺠﻠﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎغ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ
ٔ
ﺑﺎغﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻴﺸﺪادی اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﻞ ﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎ را از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آورد و در ﺑﺎغﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻟﮕﻮی ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ از اﺑﺪاﻋﺎت
دوره ﮐﻮروش ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ راﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ دروﻧﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺧﻴﺎل ،ﺗﻌﺒﻴﺮی از ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻏﺎﻳﺖ
اﻧﺴﺎن ،ازﻟﻴﺖ و اﺑﺪﻳﺖ ،ﺑﻬﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻠﻮه ﻫﺎی زﻣﻴﻨﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﺑﻪ رواﻳﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺪاوم ﻋﺸﻘﯽ آﮐﻨﺪه از ﺷﻮر و اﻣﻴﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺮاث ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎرﺳﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﮑﻠﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﻃﺮح آن و درک ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎغ را
ﻓﺮآﻳﻨﺪی از ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ »رﻳﺸﻪ« در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدی در ﺗﺮﮐﻴﺐ
دﻳﺪاری و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﻳﯽ ،ﺣﺮﮐﺖ ،ﺿﺮب آﻫﻨﮓ و رﻳﺘﻢ ،ﺗﻘﺎرن ،ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ ،ﻋﻄﻒ و ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ
ﺷﮑﻞ ﺧﻮد در ﻧﻈﺎم ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و درﻳﭽﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺠﺴﻢ اﻳﺮاﻧﯽ از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد
و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎورا و ﮔﻮاه ﻫﻨﺮورزی اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آن آﻣﻴﺨﺘﮕﯽ ﻫﻨﺮ و ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﺷﮑﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺧﺖ ﻣﻘﺪس
ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺳﺒﺰ درﺧﺘﺎن و ﻫﻢ آواﻳﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺋﻨﺎت در درک ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻫﺴﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪ ادﻳﺎن ﺑﻪ درﺧﺖﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ
در ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ ،درﺧﺖ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ در اوﺳﺘﺎ و درﺧﺖ ﮐﻴﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽدوزﻧﺪ .در
آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻬﺮﻫﺎی ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﺷﻮش ،ﻧﻘﻮش درﺧﺖ را ﭘﺎی ﺗﭙﻪ ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .درﺧﺖ
آنﭼﻨﺎن ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻬﻦ اﻳﺮان و ﻣﻴﺎن رودان ﻣﺠﺎزات ﺑﺮﻳﺪن آن را ﻣﺮگ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ .(۱
در اﺳﺎﻃﻴﺮ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﺳﺮو ﻣﻘﺪس ﺗﺮﻳﻦ درﺧﺖ اﺳﺖ .ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ زردﺷﺖ ﺑﺎ
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد دو ﺳﺮو ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﺷﻤﺮ را ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
٤٩

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ ﭘﻴﺮﺳﺒﺰ )ﭼﮏ ﭼﮏ( _ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ
زرﺗﺸﺘﻴﺎن

ﺑﻪ ﮐـﺎﺷﺘﻦ ﺳﺮو ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑـﺎﻟﻴﺪﻧـﺪ .ﻧﺰد ﻋﺮﻓـﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ درﺧﺖ ﭼﻨﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻘﺪس اﺳﺖ
و ﺑﺮگ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن و ﭘﻨـﺞ ﺗﻦ ﻣﻘـﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎﺳﺎً رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ،رﻧﮓ روﻳﺶ ﮔﻴـﺎﻫﺎن
و ﺑﺎز زاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( رﻧﮕﯽ ﻣﻘﺪس
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎزﺗﺎب و ﻳﺎ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺻﻮرت ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻗﻮﻣﯽ و
ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ازﻟﯽ او ﻫﻤﻴﺸﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آرﺗﻮر ﭘﻮپ ﻫﻨﺮﺷﻨﺎس اﻳﺮاﻧﯽ »در ﮔﻮﺷﻪ ذﻫﻦ ﻫﺮ
اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺑﺎﻏﯽ وﺟﻮد دارد) «.ﺗﺼﻮﻳﺮ  ۲و .(۳

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٢ــ ﺗﻨﮓ ﺳﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ــ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی
و ﭼﮑﺶ ﮐﺎری ــ ﻣﻮزه رﺿﺎﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﻬﺮان

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣ــ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﻴﻨﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﻪ دار ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻢ در
ﺑﺎغ ــ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ــ ﻣﻮزه رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﻬﺮان

اﻟﮕﻮی ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
راﺑﻄﻪ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎ آب ،درﺧﺖ و ﮔﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﻘﺪس
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮاوده و راﺑﻄﻪ ای ﺑﻴﻦ ﺑﺎغ ﻣﺜﺎﻟﯽ و ﺑﺎغ زﻣﻴﻨﯽ اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﮐﻬﻦ اﻟﮕﻮی ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺳﺆال اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در زﻣﺎن
ﻫﻤﻮاره
ٔ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎرور ﺳﺎزد؟
ﺷﮑﻞ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ۱ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮی ازﻟﯽ
ﺟﻬﺎن ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر را
ﻣﯽ ﺗﻮان رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر اﻳﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﭼﻬﺎر ﻃﺎق ،ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ،دو ﺟﻠﻮه از ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﺎغ در ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺷﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﺳﺎزی دارﻧﺪ .در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﻳﺮان ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ دوران
ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﺑﺎغ ــ ﺷﻬﺮ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎغﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺎرت ﻫﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﯽ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ارث رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺮاث ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارﻳﻢ .ﺑﺎغ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﻫﻦ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
و ﺟﻬﺎن ﺷﻤﻮل ﺑﻮدن آن ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺣﺪود  ۲۵ﻗﺮن دارد.
اﻏﻠﺐ ﺑﺎغ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی و ﮐﻮﻳﺮی ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎغ ﻫﺎ
داﻣﻨﻪ ﺗﭙﻪ ﻳﺎ در اﻃﺮاف آﺑﮕﻴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺎغ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺼﺎر دﻳﻮاری ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺑﻪ
را در دﺷﺖ ﻳﺎ ٔ
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮی آب و آب روﻫﺎی ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ آﺑﺸﺮه ﻫﺎ و ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺎرت ﻫﺎ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.از اﻳﻦرو درﺧﺘﺎن ،ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﻞﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻮد .در ﺑﺎغ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻀﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ از اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪاوم و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺮ در ورودی و آبﻧﻤﺎﻳﯽ
در ﺑﻴﺮون ﺑﺎغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻠﻮﺧﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻫﺸﺘﯽ و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ )ﻣﺴﻴﺮ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ( ﺑﻪ
ﺑﻨﺎی ﺑﺎغ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ .(٤
١ــ ﻋﺪد ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ،ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ،ﭼﻬﺎر دوره ﻋﻤﺮ آدﻣﯽ و  ...ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.
٥٠

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٤ــ ﺑﺎغ ﺷﺎﻫﺰاده ــ ﻣﺎﻫﺎن ــ ﮐﺮﻣﺎن

راﺑﻄﻪ ﻫﻨﺮ و ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﻧﻴﮑﻮﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺻﻮرت و ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺑﺎورﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ،ﺑﺎغ
اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮازی از ﺗﺎرﻳﺦ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﭘﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﻟﻄﻴﻒ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ را در ﭘﺮﺗﻮ اﺳﺘﻌﺎره ﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﻳﺮاﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﺪﻳﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺷﻮر و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ای از ﺷﮑﻮه ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و زﻧﺪﮔﯽ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ آواﻳﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺲ و اﻟﻔﺘﯽ
دﻳﺮﻳﻨﻪ دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ ﭘﺎرﺳﯽ از ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﺎ ﺳﻌﺪی ،ﺣﺎﻓﻆ و ﻣﻮﻟﻮی ﻫﻤﻪ
و ﻫﻤﻪ در وﺻﻒ ﺑﺎغ و ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﺷﻌﺮ ﺳﺮوده اﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎغ در آﺛﺎر آﻧﺎن ﮔﺎﻫﯽ
ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ زﻣﻴﻨﯽ و ﮔﺎه ﺟﻠﻮه ای از ﺑﺎغ ﻣﻠﮑﻮت و ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺗﻤﺜﻴﻠﯽ
ﺑﺴﻴﺎری دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻴﺮ و ﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺧﻮد را در ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺎغ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﺮده و ﺑﺪان ﺗﺸﺒﻴﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .از اﻳﻦ رو ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻬﺸﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎغ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در
ﺷﻌﺮ ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﻴﺰ ﺳﺮوده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در آﺛﺎر ﻫﻨﺮی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﺟﻠﻮهﻫﺎﻳﯽ از ﺑﺎغ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﮕﺎرﮔﺮی
اﻳﺮان ﻧﻘﺸﯽ از ﺟﻬﺎن ﻏﻴﺮﻣﺎدی را در ﺑﺎﻏﯽ ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارد )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﮕﺎرﮔﺮی( .ﺟﻠﻮه ای دﻳﮕﺮ از ﺑﺎغ ﻧﻴﺰ در ﻓﺮش اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺎغ ﻓﺮش ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﻳﺰ از اﺑﺮﻳﺸﻢ ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی
ﻗﻴﻤﺘﯽ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ ﻃﺎق ﮐﺴﺮی ﭘﻬﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل
زﻣﺴﺘﺎن وی را از دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺎغ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺪان ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﻪ در آورد .اﻳﻦ ﻓﺮش
ﻫﻤﺎن ﻓﺮش ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آوازه ﺑﺴﻴﺎری در ادب ﭘﺎرﺳﯽ ﻧﻴﺰ دارد .ﻫﻤﻪ ﻓﺮش ﻫﺎﻳﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٥ــ ﺑﺎغ ﻓﺮش اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻓﺮش واﮔﻨﺮ ــ ﻧﻘﺶ ﺑﺎغ
ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻬﺮﮐﺸﯽ آن ــ ﻣﻮزه رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﻬﺮان

٥١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٦ــ ﺑﺎغ ﻓﺮش ــ ﻧﻘﺶ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ــ اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻢ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٧ــ ﺑﺎغ ﻓﺮش ــ ﻧﻘﺶ درﺧﺖ ﻫﺴﺘﯽ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎغ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ در واﻗﻊ ﻧﮕﺎﻫﯽ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ٥و  ٦و .(٧ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻧﻘﺶﭘﺮدازی ﺷﺪه ای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﮑﺎل
اﻧﺘﺰاﻋﯽ درآﻣﺪه اﻧﺪ و در آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
واژه ﻓﺮش اﺳﺘﻌﺎرهای از ﻋﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ از ﻓﻀﺎی ﭘﺮ اﺳﺖ.
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از داﺧﻞ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﻔﺮهای در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﻧﻮر
داﺧﻠﯽ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻫﮕﻠﯽ ﮔﺎه
ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﺮون از درون ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دوﮔﺎﻧﻪ اﻧﮕﺎری ﻣﻴﺎن ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ ،ﺟﻬﺎن دﻧﻴﻮی
و اﺧﺮوی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ رﻳﺸﻪ ﮐﻬﻦ در ﺑﺎور اﻳﺮاﻧﯽ دارد .در ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﻴﻨﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﺮه دروﻧﯽ
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﺗﺠﻠﯽ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎی راﺑﻄﻪ ﺑﺎغ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﻳﻴﻨﻪ و اﻧﻌﮑﺎس ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ آبﻧﻤﺎ و ﻓﻮاره ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻬﺎنﮔﺮدان
ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ٔ
٥٢

را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎغ ،آب ﻧﻤﺎﻳﯽ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎﻟﯽ
و ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ٩و  .(۸در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺰ
آﻳﻴﻨﻪ ﮐﺎری ﻫﺎی ﻇﺮﻳﻒ و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻫﺰار ﺗﮑﻪ و ﻣﺒﻬﻢ از ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ.

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

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

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻋﻼ و آرﻣﺎن ذوﻗﯽ ﺳﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﮕﺮف ﻫﻨﺮ ﺑﺎغ ﺳﺎزی ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎغ ﻫﺎی
ﻓﺎﺧﺮ و ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﺎغ در ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻴﺎن اﻧﺴﺎن و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻌﺎدﮔﺎه
زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن و ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮه ﮔﺎه رﺳﻢ و آﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎی
ٔ
در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺎغ ﺳﺎزی در ﻫﻤﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭼﻬﺎرﺑﺎﻏﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﺎدآور ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﯽ و ﮐﻬﻦ اﻳﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎغ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎغ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎغﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﺎغ
ﺑﺎغ ﻣﻴﻮه ﺑﺎغ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎغ )ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ( ﺑﺎغ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎﻫﯽ ــ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎغ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎغ ﻣﺰار

در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺮاث ﮐﻬﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ روح و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ راﺑﻄﻪ ای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ
دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ آن آورده ﺷﻮد و ﺑﺎغﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ.
ﺑﺎغ ارم ﻳﮑﯽ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ،ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﺮان در ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺻﻒ آن در اﺷﻌﺎر ﺣﺎﻓﻆ و ﺳﻌﺪی ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎغ ارم ،ﺑﺎغ ﺟﻬﺎن ﻧﻤﺎ ،ﺑﺎغ دﻟﮕﺸﺎ ،و ﺑﺎغ ﺗﺨﺖ از
ﺑﺎغ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﺑﻮی ﻋﻄﺮ ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺎغ دل ﮔﺸﺎ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.ﺑﺎغ ﻧﺎرﻧﺠﺴﺘﺎن ﻗﻮام و ﺑﺎغ
٥٣

واﺳﻄﻪ ﺑﺎغ ارم و دﻳﮕﺮ ﺑﺎغ ﻫﺎی
ﻧﻈﺮ ) ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎغ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ( از دﻳﮕﺮ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﺷﻴﺮاز اﺳﺖ .ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ
ٔ
آن ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬﺮت و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺧﺎص در ﺑﺎغ ﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ 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 اﻳﻞﮔﻠﯽ در ﺗﺒﺮﻳﺰ از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎی آن در ﻣﻴﺎن آﺑﮕﻴﺮی ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎغ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﭼﻮن ﺑﺎغ ﻓﻴﻦ ﮐﺎﺷﺎن ،ﺑﺎغ ﺷﺎﻫﺰاده )ﺷﺎزده( در ﻣﺎﻫﺎن ﮐﺮﻣﺎن ،ﺑﺎغ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻳﺰد ،ﺑﺎغ
ﮔﻠﺸﻦ ﻃﺒﺲ و  ...را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ۱۰ ،۹و.(١١
اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر درک و ﺑﻴﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮداﺷﺘﯽ دﻳﮕﺮ از ﺑﺎغ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﺳﻬﻤﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه دارد .از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اداﻣﻪ ﻳﺎ زﻳﺮ 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 ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﻠﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ در دوره ﻫﺎی ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺎغ را ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻣﻴﻦ و آب ،ﻣﺮزﺑﻨﺪی ﻫﺎی دﻗﻴﻖ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﺠﻤﻊ و راﺑﻄﻪ ای ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﻮه آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن آب و ﻫﻮا و دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎغ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٠ــ ﺑﺎغ ارم ﺷﻴﺮاز ــ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ــ ﻣﺮﻣﺖ دوره ﺻﻔﻮی
ﺗﺼﻮﻳﺮ ١١ــ ﺑﺎغ دوﻟﺖآﺑﺎد

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٢ــ ﺑﺎغ ﻣﺰار ــ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ ﺷﻴﺮاز
٥٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١٣ــ ﺑﺎغ اﻳﻞﮔﻠﯽ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﭘﺮﺳﺶ
۱ــ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ درﺑﺎره درﺧﺖ ﻣﻘﺪس اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۳ــ راﺑﻄﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ ﭼﻬﺎر ﻃﺎق و ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ دارد؟
۵ــ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺎغﻫﺎی ﺷﻴﺮاز را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻴﺪ
درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﻧﮕﺎرﮔﺮی ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎغ اﻫﻤﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ٔ
ﮐﻨﻴﺪ.

٥٥

