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 ،ﻳﮏ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻬﺮ ﭼﻐﺎﻣﻴﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ٣٥٠٠ق.م ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﮏ ﭼﻨﮓ ﻧﻮاز،
ٔ
ﻧﻮازﻧﺪه ﺑﻮق ﻳﺎ ﺳﺎزی ﺑﺎدی و ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در آن دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ  .(١ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد
ٔ
اﻳﻦ ﺳﺎزﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﺎزﻫﺎ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻐﻤﻪ و وزن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و اﮔﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،آﺳﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺎی
ﮐﻬﻦ ﺗﺮ از  ٣٥٠٠ق.م در ﭘﺲ اﻳﻦ آﺛﺎر و اﻳﻦ دوره ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ١ــ ﻃﺮﺣﯽ از ﻣﻬﺮ ﭼﻐﺎﻣﻴﺶ ــ  ٣٥٠٠ق.م

٢ــ دوۀ ﻣﺎدﻫﺎ  :ﻣﺎدﻫﺎ ﻣﺮداﻧﯽ آرﻳﺎﻳﯽ ﻧﮋاد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪه ﻫﺸﺘﻢ ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺳﺪه ﻫﻔﺘﻢ
ق.م دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ دوره در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﻦ روزﮔﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد .اﻣﺎ از ﺷﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ
دوره رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯽ ﺑﺮد .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻗﺎﻳﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎران ،ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ
دوره ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻇﻬﻮر زردﺷﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎی دﻳﻨﯽ زردﺷﺖ
»ﮔﺎت ﻫﺎ« اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اوﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آواز ﺧﻮاﻧﺪ .از اﻳﻦرو ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻬﻠﻮی اوﺳﺘﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ
از ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ و
ٔ
و آواز ﺧﻮش ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اوﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آﻫﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻴﺎﻳﺶ وار
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﺰد ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﻘﻴﻢ ﻫﻨﺪ و ﻧﻴﺰ زردﺷﺘﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ اﻳﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺎتﻫﺎی زردﺷﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ »ﮔﺎﻫﺎﻧﯽ«،
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ
دوره ﻣﺎدﻫﺎ رواج داﺷﺘﻪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داده اﺳﺖ ،و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ٔ
در ٔ
اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮان ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻴﺎﻳﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
٣ــ دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن  :اﻳﻦ دوره از  ٥٥٠ﺗﺎ  ٣٢٠ق.م را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .در دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺮدم ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺖ .از ﺳﻮﻳﯽ دﻳﮕﺮ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ رزم و ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺰم ﻫﻤﭽﻨﺎن رواج داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .از آﺛﺎر اﻳﻦ دوره ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐُﺮﻧﺎی ﻓﻠﺰی و ﻃﻮﻳﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﻣﻮزه ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
ﻓﺎرس ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.
٤ــ دورۀ ﭘﺎرﺗﻴﺎن ﻳﺎ اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن  :در اﻳﻦ دوره ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪه ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻳﮑﯽ از ﺳﺎزﻫﺎ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻋﺮ
٦٠

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(
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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

ضربی (کوبهای)

ردیفخوانی

موسیقی آوازی
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 بندیهای 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 ،نغمهها و … همت گماشتهاند 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
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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 شیوههایی 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 میشد 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 اینرو 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
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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
ٔ
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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

٨٩

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

