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موسيقى ايرانى
 

هدف  های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود: 
١ــ موسيقی را تعريف کند. 

٢ــ ماهيت موسيقی ايران را شرح دهد. 
٣ــ تقسيم بندی تاريخ موسيقی ايران را ذکر کند. 

٤ــ موسيقی پيش از اسالم را شرح دهد. 
٥ــ تغييرات موسيقی پس از اسالم 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 تقسيم بندی کلی سازهای ايرانی را ذکر کند. 
١١ــ انواع سازهای موسيقی ايران را بشناسد. 

١٢ــ موسيقی دانان برگزيدٔه ايران را بشناسد. 

موسيقی چيست؟ 
با  يکديگر  با  آنها  کردن  ترکيب  و  ويژه  اصوات  گزينش  از  استفاده  با  که  است  هنری  موسيقی 
استفاده از اصول و قوانين خود، بيان مقصود می  کند. به همان صورت که در شعر و ادبيات، واژه  ها 
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نقش اصلی را دارند و در نقاشی، خطوط و رنگ و در معماری حجم، در موسيقی نيز اصوات هستند 
علم  «موسيقی  می  نويسد:  احصاءالعلوم  در  فارابی  ابونصر  هستند.  عهده  دار  را  کننده  بيان  نقش  که 

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 
می  شود 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 کالم نيز توأم می  شود.
هنر موسيقی برحسب شرايط فرهنگی زادگاه خود، انواع و اقسام بسيار دارد و هر قوم و ملتی، 

موسيقی ويژٔه خود را داراست. موسيقی در حقيقت بيان انديشه در قالب اصوات است. 

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 اين  رو نه به معنای تّفنن 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 
ظاهری  سطوح  از  نمی  تواند  باشد  نفهميده  را  ايران  موسيقی  ژرفای  در  پنهان  رازهای  و  رمز  و  نبرده 

موسيقی ايران عبور کرده و به باطن آن برسد و در عالم موسيقی ايران «نامحرم» محسوب می  شود.
«مدعی» خواست که آيد به تماشاگه راز          دست غيب آمد و بر سينهٔ  «نامحرم» زد

موسيقی ايرانی در نهايت کمال خود به وجهی از عرفان می  رسد. در موسيقی مراسم «گاتاخوانی»١ 
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  االرواح 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
تاريخ موسيقی ايران را به طور کلی می  توان به دو دورٔه قبل و بعد از اسالم تقسيم کرد.

الف) موسيقی پيش از اسالم: اين دوره خود به چند دوره تاريخی از قبيل ايالمی ها، مادها، 
پارس  ها، پارت  ها (اشکانيان) و ساسانيان قابل تقسيم است.

١ــ دورۀ ايالميان: اين دوره که تا حدود سدٔه هشتم قبل از ميالد را شامل می  شود، وجود آثار 
بسيار همچون حجاری  ها و مجسمه  ها، داللت بر رواج موسيقی در اين دوره دارد. از جملٔه اين اسناد 

١ــ گاتا از سروده های زردشت و بخش اصلی کتاب اوستاست
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می  توان از مهر چغامیش متعلق به 3500 ق.م نام برد که تصویر یک چنگ نواز، نوازندٔه طبل، یک 
نوازندٔه بوق یا سازی بادی و نیز یک خواننده در آن دیده می  شود )تصویر 1(. بدیهی است که وجود 
این سازها داللت بر شناخت این سازها دارد و همچنین نشان می  دهد که نغمه و وزن وجود داشته است 
و اگر بپذیریم که چنین شناختی، آسان به دست نیامده است، باید این مطلب را نیز بپذیریم که پیشینه ه ای 

کهن  تر از 3500 ق.م در پس این آثار و این دوره نهفته است.

2ــ دورۀ مادها : مادها مردانی آریایی  نژاد بودند که در اواخر سده هشتم یا اوایل سده هفتم 
بتوان  نیست که  اندازه  ای  به  این دوره در دست است،  از  آنچه  تأسیس کردند.  را  ق.م دولت خود 
تاریخ موسیقی این روزگار را به خوبی نشان داد. اما از شواهد دیگر تا حدی می  توان به آن چه در این 
این  به  با احتمال بسیار  تاریخ  نگاران،  از مهم  ترین وقایعی که  برد. یکی  پی  دوره رواج داشته است، 
دوره  مربوط می  دانند، ظهور زردشت پیامبر است. و از آنجایی که مهم  ترین دستورهای دینی زردشت 
»گات ها« است و تنها بخشی از اوستاست که باید به آواز خواند. از این رو بیانگر آن است که موسیقی 
از جایگاهی ویژه برخوردار بوده است. همچنین بعدها تفسیر و ترجمٔه پهلوی اوستا را نیز با آهنگ 
نیایش  وار  و  آهنگین  گونه  ای  به  را  اوستا  هم چنان  نیز،  ما  روزگار  در  می  خوانده  اند.  آواز خوش  و 
می  خوانند و این سنت  نزد مهاجران ایرانی مقیم هند و نیز زردشتیان مقیم ایران هم چنان پابرجاست. 
بدین  سان می  توان دریافت که موسیقی مبتنی بر گات  های زردشت، یا به تعبیر دیگر، موسیقی »گاهانی«، 
در دورهٔ  مادها رواج داشته و تا به امروز به حیات خود ادامه داده است، و می  توان گفت که سرچشمٔه 

اصلی موسیقی ایران، موسیقی مذهبی و نیایشی بوده است.
3ــ دورۀ هخامنشیان : این دوره از 550 تا 320 ق.م را شامل می  شود. در دوره  هخامنشیان 
نیز موسیقی مذهبی مردم تداوم یافت. از سویی دیگر، موسیقی رزم و موسیقی بزم هم چنان رواج داشته 
است. از آثار این دوره، می  توان به کُرنای فلزی و طویل اشاره کرد که اکنون در موزه تخت جمشید 

فارس نگه داری می  شود.
4ــ دورۀ پارتیان یا اشکانیان : در این دوره موسیقی و شعر به هم نزدیک شده چنان که کسی 
نمی توانست بدون اینکه با موسیقی آشنا باشد و یا در نواختن یکی از سازها مهارت داشته باشد شاعر 

تصویر ١ــ طرحی از مهر چغامیش ــ ٣٥٠٠ ق.م
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باشد. همچنين اسناد و آثار موجود، رواج موسيقی را در دوره اشکانيان تأييد می  کند، يکی از آثار به 
دست آمدٔه اين دوره در حفاری  های  باستان  شناسی، ساتگين يا جام فلزی است، اين اثر ظاهرًا به سدهٔ  

دوم ميالدی تعلق دارد و در آن دو ساز «دونای» و «چنگ» ديده می  شود.
بيشتر  رسيد.  خود  رشد  و  کمال  حد  به  ساسانيان  دوره  در  موسيقی   : ساسانيان  دورۀ  ٥ــ 
پژوهشگران تاريخ موسيقی ايران دربارٔه موسيقی اين دوره، تنها به ذکر موسيقی دربار ساسانی و از 
است،  اهميت  دارای  خود  موضوع  اين  البته  کرده  اند.  بسنده  نکيسا  و  باربد  ذکر  به  تنها  هم  ميان  آن 
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 داده اند. (تصوير ٢، ٣، ٤).

موسيقی پس از اسالم
پس از ظهور اسالم براساس انديشه و تفکر نو تمام پديده های فرهنگی و اجتماعی دستخوش 
تغيير و تحول گرديد. از اين رو موسيقی هم که در اشکال متفاوتی وجود داشت دچار تغيير شد. آوازهای 
شناخته  مردود  اشرافی  بزمی،  موسيقی  که  صورتی  در  گرفت  قرار  تأييد  مورد  و …  رجزخوانی  ملی، 
شد. سپس پي امد اين انديشٔه دينی نوين، هنر موسيقی در بخش علم رياضی مورد بررسی و تحقيق قرار 
گرفت و بخش نظری و عملی آن گسترش يافت و سازها نيز تکامل يافتند.تأليف کتاب درباره موسيقی و 
ضبط قواعد علمی آن و جمع آوری آوازها و طبقه بندی نغمه ها و شرح احوال نوازندگان و موسيقی دانان 
ظاهرًا  می خواندند.  نغمه ها  يعنی  را «االغانی»  کتاب ها  اين گونه  شد.  آغاز  هجری  دوم  قرن  اواسط  از 
نخستين کتاب با اين عنوان به وسيله استادی ايرانی به نام يونس بن کردبن شهريار (متوفی به سال ١٣٥هـ) 

تصوير٢ــ زنان چنگ نواز ــ نقش برجسته دوره ساسانی 

تصوير ٤ــ زنان رامشگر ــ نقش برجسته دوره ساسانی تصوير ٣ــ زنان در حال نواختن ساز ــ نقش برجسته دوره ساسانی 
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به رشته تحرير درآمد. در اواسط قرن چهارم هجری علوم، آداب، تمدن و فرهنگ اسالمی به اوج کمال 
رسيده بود. و شعر و موسيقی و ساير هنرهای ديگر همگام با شوکت و شکوه اسالمی 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. 
بين  النهرين  و  عربی  سرزمين های  اسالم،  دنيای  اطراف  به  ايران  موسيقی  دوران  اين  در 
(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 قرن  های چهارم تا هشتم هجری به اوج کمال علمی و عملی رسيد و تأثير اين 

پيشرفت در آثار نگارگری نيز قابل مشاهده است (تصوير ٥ و٦).
نظری  علم  پايه  اکنون  که  نوشته  اند  موسيقی  زمينٔه  در  ارزش  با  کتاب  های  بسيار  دانشمندانی 
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 می توان به «موسيقی کبير» 
فارابی و کتاب «قابوس نامه» اشاره کرد که عنصرالمعالی کيکاوس بن وشمگيربن زياد نوشته و در آن 
بيشتر به مسائل اخالقی نوازندگی و موسيقی پرداخته است. شاخه علمی و نظری موسيقی از اوايل 
دوره صفويه، ضعيف و کم کار شد و تا همين سال  ها ادامه داشت. ولی شاخٔه اجرايی آن حفظ گرديد. 
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 ٥ــ نگارگری نوازندگان در حال نواختن

تصوير ٧ــ اتاق موسيقی با تنگ بری ــ کاخ عالی قاپوــ اصفهان ــ دوره صفویتصوير ٦ــ مجلس بزم و موسيقی در نگارگری ــ پنج گنج خمسه نظامی
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موسيقی مقامی(محلی) و موسيقی دستگاهی (رديفی)
اصلی  چهارچوب  اما  شده،  زيادی  تغييرات  دچار  ايران  موسيقی  مختلف  قرن  های  درطی 
دسته  بندی  نظام  تغيير  آمد  وجود  به  موسيقی  در  که  عمده  ای  تغيير  تنها  و  است  کرده  حفظ  را  خود 
که  آن چه  اما  نيست.١  روشن  درستی  به  مهم  رويداد  اين  دقيق  تاريخ  بود.  دستگاهی  به  مقامی  از  آن 
در آن نمی  توان ترديد کرد، ارتباط عميق موسيقی دستگاهی با موسيقی مقامی است و براين اساس، 
تدوين،  اين  در  و  است  مقامی  موسيقی  از  جديدی  تدوين  دستگاهی  موسيقی  که  گفت  بتوان  شايد 
محفوظ  خوبی  به  تزيين  و  نغمات  گردش  وزن،  فواصل،  صوت،  قبيل  از  فرهنگی  محورهای  همٔه 

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 
نظام  در  را  مقام  ها  اين  که  گرفتند  تصميم  مانده  پوشيده  نامشان  که  موسيقی  شناس  دانشمندان  قاجار 
زنجيره ه ای منطقی و منظّمی قرار دهند تا حفظ و انتقال آن ها برای نسل  های بعد امکان داشته باشد. 
در اين دوران موسيقی بنا به پرده  های سازنده  اش به تعدادی دستگاه و آواز تقسيم شد که هر دستگاه و 
آواز مربوط به آن دربردارندٔه تعدادی گوشه است. گوشه  ها جايگزين مقام  های قبلی هستند. موسيقی 
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 علي نقی 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 ١٣٢٨ روح  الله خالقی هنرستان موسيقی ملی را برای احيای موسيقی ايران پايه  گذاری 

کرد.

موسيقی رديف دستگاهی
آواز  يا  دستگاه  يک  در  آن ها  روند  و  ترتيب  که  است  متعددی  قطعات  دارای  رديف  موسيقی 
درآمد،  پيش  نام  های  به  و  هستند  شامل  را  متعددی  انواع  قطعات  اين  می  کند.  ايفا  ويژه  ای  نقش 
درآمد، چهار مضراب، گـوشه، ضربی، تصنيف و ِرنگ خوانده می  شوند. در واقـع در يک دستگاه 
واقع  يکديـگر  دنبال  به  منطقی  ربـطی  و  ترتيب  با  گوناگون  حالت  های  با  گوشه  تـعدادی  آواز  يا 

١ــ براساس پاره ای پژوهش ها می توان اين اتفاق را در فاصله قرن دوازدهم تا چهاردهم هـ ق دانست. يعنی تاريخ تأليف بحورااللحان 
اثر فرصت شيرازی، نخستين کتابی که از موسيقی دستگاهی سخن به ميان آورد. 
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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 آهنگ  ها و نقش  مایه  های اصیل موسیقی 
ایرانی، از دوران کهن تا امروز است و آن چه در این راه ذوق و ابتکار را در آن نشان می  دهد، اعجاز و 
اختصار در آوردن همین آهنگ  هاست که به عنوان »گوشه« از آن نام برده می  شود. البته گاهی برخی از 
گوشه  ها نیز خود به تنهایی مجموعٔه کوچکی از این گنجینٔه عظیم موسیقی ایرانی هستند. هفت دستگاه 
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 دستگا هی )ردیفی(      

موسیقی آوازی             موسیقی سازی            

       زهی                بادی           ضربی )کوبه ای(               ردیف خوانی      ضربی خوانی    تصنیف خوانی    

 زهی زخمه ای     زهی کمانی     زهی مضرابی     

موسیقی آوازی
موسیقی آوازی به سه گروه تقسیم می شوند:

1ــ ردیف خوانی : ردیف  های آوازی ردیف  هایی هستند که در آن ها جمله  بندی  های شعری، 
حاکم است. مقصود از آواز این است که اشعار با صوت انسان خوانده شود یا جمالت آن به تنهایی 

روی سازی نواخته گردد.
2ــ ضربی خوانی : اجرای قطعات موزون با استفاده از اشعار شاعران در وزن  های 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 ه ای موزون و آهنگین است که همراه اشعار مناسب و با صدای 
خوانندگان اجرا می  شود. 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 

تحوالتی شد. انواع موسيقی در ايران امروز بدين ترتيب است: 
١ــ موسيقی رديف دستگاهی: 

الف) با شيوه اجرای قدما (تکنوازی يا تک خوانی 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

٤ــ موسيقی روز (پاپ)١
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 ...

٥ــ موسيقی  های گروهی (ارکسترال)٢
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 اختالف آن ها با يکديگر موضوع اصلی 
موسيقی  شناسی است. شناخت خصوصيات جامعه  شناسی و تحوالت تاريخ و درک هر کدام از اين 

انواع، نقش  مؤثری دارد.

١ــ  لفظ POP در اصل از لغت Popular به معنای مردمی و گاه مردم پسند می آيد. 
Orchestral ــ ٢
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سازهای موسیقی ایران
سازها میراث دیگری از توان مندی استادان چیره دستی هستند که با تالش خود در شکل گیری 
و تکامل انواع صداها، نغمه ها و … همت گماشته اند و امروزه به عنوان هنری ماندگار برجای مانده 

است. 
سازها یا آالت موسیقی به طور کلی به سه طبقه تقسیم می  شود: 

1ــ سازهای زهی
2ــ سازهای بادی 

3ــ سازهای ضربی 
سازهای زهی: این سازها به سه نوع تقسیم می شوند: 

الف( سازهای زهی ـ زخمه ای : در این نوع از ساز یک یا دو کاسه تشدید صوت  به دستٔه 
بلندی وصل شده و سیم ها از ابتدا تا انتهای ساز کشیده شده، تولید انواع صداها با تغییر جای انگشتان 
نوازنده روی دستٔه ساز و با نواختن مضراب یا ناخن روی سیم های کشیده شده بر کاسه انجام می گیرد. 

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.
لوله های  تولید صدا از طریق هوای جاری در  آنها  سازهای بادی : سازهایی هستند که در 

صوتی انجام می پذیرد. مانند: انواع نی، ُسرنا، کُرنا، نَفیر، شیپور، دوَزله، نی َانبان، باالبان، دونیه.
سازهای کوبه ای یا ضربی : در این  سازها نت تولید نمی شود، بلکه این سازها وظیفه حفظ 
نقاره  دایره، دف، سنج،  تنبک،  طبل،  دهل،  انواع  مانند:  دارند.  عهده  به  را  موسیقی  قطعات  وزن 

)تصویر 8 و 9(
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تصوير ٨ ــ معرفی سازهای سنتی ايرانی



٦٨
تصوير ٩ ــ معرفی سازهای سنتی ايرانی
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موسيقی دانان برگزيده ايران
در  ايرانی  موسيقی دانان  نامدارترين  از  تن  چند  معرفی  به  قسمت  اين  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 ١٠)، بزرگ ترين و 
معروف ترين نوازنده تار و سه تار دوره قاجاريه و استاد تار بود. او با خانواده اش در 
امروز  موسيقی  رديف  آمد.  تهران  به  اراک  فراهان  از  اميرکبير  خان  ميرزاتقی  زمان 

ايران روايت اين استاد بزرگ است. 
نايب اسداهللا اصفهانی : نايب اسدالله (تصوير ١١)، استاد مسلم نی نوازی و 
پايه گذار مکتب رديف نی نوازی اصفهان در نواختن اين ساز بوده است. او به مهارت 

بسيار در نواختن و اخالق نيکوی انسانی معروف بود.
و  سه تار  و  تار  مرتبه  بلند  نوازندٔه   ،(١٢ (تصوير  درويش خان   : درويش خان 
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 
برای  جداگانه  موسيقی (و  تعليم  کالس  تأسيس  ايرانی،  موسيقی  مختلف  فرم های  در 

خانم ها) و اضافه کردن سيم ششم را به تار، از درويش خان می دانند.
موسيقی  چهره  برجسته ترين   ،(١٣ (تصوير  صبا  ابوالحسن   : صبا  ابوالحسن 
ايران در هفتاد سال گذشته و يکی از ستون های ثابت و استوار بنای موسيقی ايران 
ساير هنرها هم چون  ايرانی و حتی  موسيقی  رشته های  تمام  شناخته می شود. وی در 
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

برای مطالعه 
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در  سنتور  تکنواز  و  استاد   ،(١٤ (تصوير  ُسماعی  حبيب   : ُسماعی  حبيب 
زندگانی  از  بود.  ايرانی  موسيقی  در  سنتور  حيات  نگه دارندٔه  و  حاضر  قرن  اوايل 
از  ـ  او  بودن  دائم الوضو  و  ايمان  خلوص  بر  مبتنی  مشهوری  روايات  حضور  سماع 
خصوصيات نوازندگی او مهارت و خالقيت فراوان در بداهه نوازی را ذکر می کنند. 

و او را بزرگ ترين سنتورنواز معاصر می شناسند. 
اصلی  پايه گذار  بايد  را   ،(١٥ شيدا (تصوير  علی اکبر  ميرزا  شيدا :  علی اکبر 
تصنيف و ترانه به معنی و مفهوم امروزی بدانيم. به علت پيوستگی با حلقٔه درويشان 
زبان  به  بسيار  ترانه هايش  در  وی  کرد.  انتخاب  خود  برای  را  «مسرورعلی»  لقب 
قرار  مردم  دسترس  در  ديگر  کس  هر  از  بيشتر  را  موسيقی  و  می شد  نزديک  مردمی 

داد.
به  سالگی  شانزده  سن  در  و  بود  قزوين  متولد  قزوينی  عارف   : قزوينی  عارف 
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 شيداتصوير١٤ــ حبيب ُسماعی
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پرسش
١ــ موسيقی را تعريف کنيد.

٢ــ ماهيت موسيقی ايران را توضيح دهيد.
٣ــ موسيقی پيش از اسالم در چه دوره  ای قابل بررسی است؟
٤ــ در دوره مادها چه نوع موسيقی رواج داشته است؟ چرا؟

ايرانی  موسيقی  در  را  تأثيرشان  و  برده  نام  را  ساسانی  دورٔه  معروف  موسيقی  دانان  ٥ــ 
بيان کنيد.

٦ــ ظهور اسالم چه تأثيری در علم موسيقی گذاشت؟ 
٧ــ چند دانشمند ايرانی که در مورد موسيقی رساالتی نوشته  اند، را نام ببريد.

توضيح  آن  مورد  در  شد،  پايه  گذاری  دوره  ای  چه  در  دستگاهی  موسيقی  نظام  ٨ــ 
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.

گفت وگو کنيد
ــ درباره موسيقی محلی شهر خودتان جستجو کنيد و در مورد آن در کالس 

گفتگو کنيد. 
ــ درباره ماهيت موسيقی ايران امروز در کالس گفتگو کنيد. 



فصل پنجم
نمايش های آيينی و سنتی





٧٤

نمايش هاى آيينى و سنتى 

هدف  های رفتاری : پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود: 
١ــ نمايش را تعريف کند. 

٢ــ آغاز نمايش در ايران را بيان کند. 
٣ــ نحوه پيدايش نمايش را شرح دهد. 

٤ــ انواع نمايش های قبل از اسالم را توضيح دهد. 
٥ــ نمايش های پس از اسالم را نام ببرد. 

٦ــ انواع نقالی را توضيح دهد. 
٧ــ تعزيه و قراردادهای آن را توضيح دهد. 

٨ ــ علت توجه ايرانيان به تعزيه را شرح دهد. 
٩ــ دوره اوج و رواج تعزيه را بيان کند. 
١٠ــ انواع تعزيه نامه ها را توضيح دهد. 

١١ــ انواع نمايش های شادی آور را بيان کند. 
١٢ــ انواع نمايش عروسکی را شرح دهد. 

  
             نقالی          تعزيه            نمايش عروسکی      رقص های نمايشی    نمايش های شادی آور       خرده نمايش ها 
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نمایش چیست؟ 
برای  واسطه  بدون  مفهوم،  بیان  برای  شده،  معلوم  پیش  از  عملی  انجام  اعم  معنی  به  نمایش 
مخاطب است. به وجود آورندگان نمایش در حقیقت تالش کرده اند 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
منشأ  آن،  مهم  ترین  که  شده  ارائه  گوناگونی  نظریه  های  نمایش  پیدایش  سرچشمٔه  مورد  در 
آیینی است. در آغاز انسان  های اولیه دریافت صحیحی از عوامل طبیعی نداشتند، بلکه آن ها را با 
به جستجوی  نیروها  آن  و جهت جلب حمایت  می  دانستند  مرتبط  و جادویی  طبیعی  فوق  نیروهای 
رفتار  و  حرکات  شیوه  ها  این  بیشتر  کردند.  ابداع  زمینه  این  در  ه ایی  شیوه  و  پرداختند  راه حلی 
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 
نیز در برخی  آنان را روایت کند. این مراسم امروزه  نیازهای  تا آرزوها و  کشاورزی اجرا می شد 
آن  بودن  کاربردی  دلیل  به  بلوچستان  و  سیستان  و  خراسان  ایران،  شمال  مله  ج از  ایران  مناطق 

همچنان رواج دارد. 
با آنکه منشأ آیینی، امروزه پذیرفته  ترین نظریه درباره خاستگاه نمایش است، اما هرگز تنها نظریٔه 
مورد قبول محسوب نمی  شود. هستند محققانی که معتقدند سرچشمٔه نمایش امروزی داستان  سرایی 
است، آن ها اظهار می  دارند که گوش کردن و رابطه برقرار کردن با قصه  ها عمده  ترین خصیصه انسان 
با تقلید حرکات و صدای حیوانات آغاز کرده و به  است. نظریه دیگر این است که انسان نمایش را 
تدریج گسترش یافته است. در سده بیستم عده  ای از روان شناسان اظهار کردند انسان دارای استعداد 
خیال  پردازی است و از این طریق می  کوشد واقعیت بیرونی را مناسب حال خود و نه چنان که در زندگی 
روزمره با آن برخورد می  کند بازسازی کند. از این  رو قصه به انسان امکان می  دهد تا اضطراب  ها و 
ترس  های خود را عینیت بخشد تا بتواند با آن ها 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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مناسک  قالب  از  که  است  داستان  سرايی  و  آيين  يافته  تکامل  شکل  نمايش،  گفت  بتوان  شايد 
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 تحوالت 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 اسالم مورد بررسی قرار داد.

نمايش قبل از اسالم
با حضور اقوام بومی فالت ايران و ورود اقوام مهاجر هند و ايرانی در حدود هزاره دوم (ق.م) 
و در نتيجه ادغام اين فرهنگ  ها با يکديگر، آيين  هايی به وجود آمد که اين آيين  ها و مراسم پائه نمايش 

ايران شد، که در اين جا به تعدادی از آن ها اشاره می  شود.
از  موزون  حرکات  و  اوستا  سرود های  مذهبی،  سرود های  خواندن   : ستايش  آيين  های  ١ــ 
جمله آيين  هايی بود که در جشن  هايی مانند مهرگان، سده، نوروز و... وجود داشت. و در آن ستايش 

خداوند و شخصيت  های اسطوره  ای به همراه حرکات موزون انجام می  شد.
٢ــ قّوالی : در کنار حرکات موزون و سرودها، نقل داستان ها رواج داشت. در اجتماع  ها، 
اهالی می  نشستند و به آن چه پهلوانی در شرح جنگ  ها 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.
و  پاکی  از  نمادی  ايران  پادشاه  کيکاوس  پسر  سياوش   : سياوش(سياوشان)  سوگ  ٣ــ 
معصوميت در ايران است که با توطئٔه «گرسيوز» و به دست «گروی زره» کشته شد. با کشته شدن او هر 
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 اسالم به شکل تعزيه دنبال شد.
٤ــ مغ  کشی : اين مراسم که در دوران هخامنشی پاگرفته است، با ياد قتل گئومات مغ١ غاصب 
رويداد  و  بود  تبليغاتی  و  سياسی  نمايشی  مغ  کشی  می  شد.  برگزار  نشست  تخت  بر  برديا٢  جای  به  که 
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، آن ها 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  
بازيگر طنز (شادی  آور) بودند که  نمايش«نوروزی خوانی»٣ شد. نوروزی خوان  ها گروه کوچکی  به 

١ــ  پيشوای دين زرتشت
٢ــ  برديا فرزند کوروش و برادر کمبوجيه.

٣ــ  نوروزی خوانی تا چند دهٔه پيش، آيينی متداول بوده است، که از معدود آيين های موسيقايی کهن ايرانی به شمار می رود و از نظر فرم و 
ساختار مبتنی بر بداهه خوانی و بداهه سرايی است. با آمدن اسالم با اعتقادات و باورهای مذهبی آميخته شد و به اين لحاظ بقا و تداوم يافت.
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موزون  حرکات  و  خواندن  به  و  می  افتادند  دوره  زمستان  اواخر  از  عجيب  آرايش  و  رنگين  لباس  با 
به پيشواز بهار می  رفتند. در زمان ما مردی که چهره خود را به رنگ سياه درمی  آورد و لباس قرمز 

می  پوشد و «حاجی فيروز» خوانده می  شود، احتماًال از گروه نوروزی خوان  ها به يادگار مانده است.
٦ــ آتش افروزی : از جمله رسم  های ايرانيان، افروختن آتش و پايکوبی در اطراف حلقه  های 
آتش بود. آن چه از اين رسم مانده تنها افروختن بوته  هاست و ديگر بازی  هايی که در شب چهارشنبه 

آخر سال برگزار می  شود.

نمايش پس از اسالم
پس از پيدايش و گسترش اسالم بعضی از انواع نمايش دچار تغيير و تحول شدند. با توجه به 
آن چه گفته شد پيش از اسالم نوعی قصه  سرايی همراه با نواختن يک ساز وجود داشت که به آن «قوالی» 
می  گفتند. اما به دليل محدود شدن موسيقی در دوره اسالم 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 بازي گری، 

شرح و بيان خود را تقويت کردند.
پس از اسالم به انواع بازيگری توجه خاصی شده است که  به شرح زير می آيد:

١ــ نقالی : از جمله نمايش  های مستقلی که پس از اسالم شکل گسترده و نمايشی پيدا کرد 
«نقالی» بود. نقالی را وسيلٔه ارتباط جمعی سنتی می  دانند. موضوع داستان در نقالی قهرمانان اسطوره  ای 

هستند به همين دليل قصد واقع  بينی صرف وجود ندارد و بيشتر تکيه بر احساسات تماشاگر دارد.
نقالی  های  مضمون  است.  تقسيم  قابل  غيرمذهبی  و  مذهبی  گروه  دو  به  مضمون  نظر  از  نقالی 
غيرمذهبی منبع  ها و مرجع هايی چون شاهنامه، اسکندرنامه، هزار و يک شب و سمک عيار بوده است. 
خوانی  روضه  و  خوانی  پرده  خوانی،  حمله  خوانی١،  فضائل  خوانی،  مناقب  شامل  مذهبی  نقالی  های 
شمردن  بر  آنان،   زندگی  از  داستان  هايی  نقل  و  مذهبی  شخصيت  های  شناساندن  آن ها  هدف  که  بودند 

فضائل و تأکيد بر حقانيت ايشان بود (تصوير ١، ٢ و ٣).
در  خوانی  مناقب  است.  نمانده  جای  به  چيزی  چندان  خوانی  فضائل  و  خوانی  مناقب  از 
حضرت  جنگ های  وقايع  براساس  خوانی  حمله  است.  بوده  مؤثر  نقالی  گونه  های  ساير  آمدن  پديد 
نيز  خوانی  شمايل  يا  خوانی  پرده  بود.  حيدری»  «حمله  کتاب  از  (ع)  علی  حضرت  و  محمد(ص) 
گونه  ای از نقالی مذهبی است که در پيدايش شبيه خوانی يا نمايش تعزيه سهم بسزايی داشته است. 
نيز  گفته می  شود  کاشفی»  اثر «مالحسين واعظ  اشعار «روضه  الشهدا»  خواندن  روضه خوانی که به 

نوعی نقالی می  باشد. 
خوانان  واقعه  برخی  است.  ايران  نمايش  در  بازيگری  اصيل  و  مهم  چهره  های  از  يکی  نقال 
جمع  بر  زيادی  تسلط  و  آگاهند  مردم  روان  شناسی  نوعی  از  و  هستند  بازيگران  دست  ترين  چيره  از 
دارند. آن ها می  دانند چگونه با تغيير در آهنگ کالم و ايجاد وقفه هيجان بيشتری برای تماشاگر ايجاد 

١ــ متعلق به اهل تسنن
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آن  به  که  می  خواند  قطعه  ای  می  نامند،  مرشد»  «بچه  را  آن  که  نقال  شاگرد  نقل  شروع  از  پيش  کنند. 
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. 
معموًال نقالی در قهوه  خانه  ها و ميادين روستاها انجام می  شد (تصوير ٤).

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

تصوير٢ــ رستم و سهراب ــ رنگ روغن روی بوم ــ قوللر آغاسی ــ ١٣٢١ شمسی ــ ابعاد ١١٦ در ١٨٥ سانتی متر
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برخی  حضور  نشان  دهنده  ايران  در  نمايشی  واژه  های  برخی  وجود   : نمايش  ها  خرده  ٢ــ 
نمايش  هاست. از جمله «تماشا» که به مجموعه نمايش  هايی اطالق 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 
«قالی شويان»  مراسم  مقدسين»،  تدفين  و  شستشو  «مراسم  قبيل  از  مراسمی  و   (٥ (تصوير  جانوران، 
از  برخی  طرفی  از  می  شود.  برپا  کاشان  اردهال  مشهد  در  مهرماه  نيمه  در  هم  هنوز  که   (٦ (تصوير 

تصوير٣ــ مصيبت کربالــ رنگ روغن روی بوم ــ محمد مدبر ــ ابعاد ٢٥١ در ١٩٨ سانتی متر

تصوير٤ــ نقال در حال پرده خوانی
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نمايش  های قبل از اسالم ــ مانند مراسم «ميرنوروزی» ــ نيز در اين دوره به شکل عمونوروز يا حاجی 
فيروز ادامه يافت.

انداختن  نمايش شد و آن هم به راه  ايجاد  باعث  نيز  ديگری  رسم  عزاداری :  دسته  های  ٣ــ 
«دسته  های عزاداری» بود. برپايی اين دسته  های سوگواری از زمان «سوگ سياوش»١ و قبل از اسالم 

آغاز شده بود.

تعزيه
تعزيه يا شبيه خوانی، مهم  ترين نمايش پس از اسالم 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 آل  بويه گذاشته شد و در دوره 
در  می  گرفت.  صورت  نيز  خوانی  حمله  و  روضه  خوانی  مراسم  همچنين  رسيد،  شکوفايی  به  صفويه 
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 داليل 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 ١٢٩٠ هجری 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
عبارات  بيشتر  نبود  وزن  دارای  گاه  و  می شد  نوشته  «مثنوی»  صورت  به  عموماً  تعزيه  اشعار 
مانند:  شاعرانی  محاوره ای بود و مرثيه سرايی پايه ای برای ادبيات تعزيه بود که می توان به شعرهای 

محتشم کاشانی و وصال شيرازی اشاره کرد.
گوشه،  واقعه،  واقعه،  پيش  می شود:  تقسيم  دسته  چهار  به  موضوعی  لحاظ  از  تعزيه   ادبيات 

تعزيه زنانه.
پيش واقعه: تعزيه نامه هايی که از نظر داستانی مستقل نيست و بايد با نمايش واقعه همراه شود.

امام  و  کربال  ماجرای  خصوصاً  مذهبی،  افراد  شهادت  و  مصائب  که  تعزيه نامه هايی  واقعه: 
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 اسالم وجود دارد. اين نوع تعزيه معموالً در جمعه ها و عيدهای مذهبی برای 

شاد کردن مردم اجرا می شد.
١ــ  سياوش در ايران باستان يک شخصيت مذهبی و بی گناه به شمار می رفته و جنبه روحانی و معنوی داشته است. با مرگ سياوش 

اسطوره شهادت در ايران شکل می گيرد.

تصوير٥ــ معرکه گير در خيابان

تصوير٦ــ قالی شويی در مشهد اردهال کاشان

تصوير٧ــ تکيه دولت ــ اثر کمال الملک
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تعزيه زنانه : اين نمايش روزگاری به وسيلٔه زنان برای تماشاگران زن معموالً در دنباله مجالس 
روضه خوانی اجرا می شد. اين تعزيه ها در فضای باز حياط ها و يا تاالرهای بزرگ خانه اجرا می شد. 

تعزيه زنانه عموميت و توسعه ای نيافت و رفته رفته تا اواخر دوره قاجار از ميان رفت.

قراردادهای تعزيه    
تعزيه نمايشی سمبليک يا نمادگرا و طراحی صحنٔه آن خالصه و نمادين است و شامل: علم، 
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 ٨ و ٩).
صحنه  دور  به  چرخيدن  با   بازيگر  ندارد.  وجود  مکان  و  زمان  جهت  از  محدوديتی  تعزيه  در 
يا ميدانی، نشان می دهد که زمان و مکان عوض شده است. تعزيه موسيقی خاص خود را دارد و با 
نواختن شيپور، طبل، قره نی، سنج، دهل و حتی با صدای سوگوارانی که بر سينٔه خود می کوفتند و 
شيون تماشاگران پديد می آمد. موافق خوان ها (اوليا) معموالً به زبان شعری می خوانند که به آن تحرير 
کردن می گويند. مخالف خوان ها (اشقيا) به زبان نثر و با صدای بلند می خوانند که به آن ُاشُتلم خوانی 
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 کربال اجرا شود که به آن چاووشی می گويند. 

نمايش های شادی آور (تقليد)
پرجنب وجوش،  نمايش های  از  گونه هايی  به  که  است  کلی  اصطالحی  شادی آور  نمايش های 
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 
مجالس تقليدی به نام «حسن کچل» وجود داشت که قصٔه جوانی فقير است که مرتباً به خواستگاری 

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 می باشند. يعنی معموالً اين نمايش ها متن نوشته شده از قبل ندارند. 
که  است  «سياه»  شخصيت  ايرانی،  نمايش های  در  بحث  مورد  و  مهم  شخصيت های  از  يکی 
صورت خود را  به کمک دوده سياه می کرد. به اين دليل که با فريب، در اجتماع، به طبقٔه او خيانت 

شده بود (تصوير ١٠).

تصوير٨ــ لباس تعزيه

تصوير٩ــ تعزيه ــ استفاده از نماد در نمايش تعزيه
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از نمايش های مهم شادی آور، نمايش های «تخت حوضی» يا «روحوضی» است. اين نمايش ها 
حياط  وسط  بزرگ  حوض های  روی  چوبی  تخت های  که،  می نامند  حوضی  تخت  جهت  اين  به  را 
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).

نمايش عروسکی 
نمايش عروسکی نه فقط در ايران بلکه در بسياری از حوزه های جغرافيايی ــ فرهنگی جهان 
که  است  جهت  اين  از  شايد  عروسکی  نمايش های  رواج  می باشد.  کهن  پيشينٔه  دارای  و  آمده  پديد 
اين بازی ها دارای وسايل و ابزار سبک و قابل حمل می باشد 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 
شد. از نمونه های اين نمايش را می توان نمايش تکم منطقٔه آذربايجان نام برد. تکم بزی چوبی و متحرک 
است که با پارچه روی آن را می پوشانند و با سکه يا زنگوله آن را تزيين می کنند و مظهر فرارسيدن سال 

نو، شادی و خوشی است. تکم چی، عروسک گردان است و اشعار نويدبخش بهار را می خواند.

نمايش عروسکی سايه 
در اين نمايش عروسک ها را از تکه ای چرم می بريدند و در مقابل منبع نور قرار می دادند، که سائه آن 

بر ديوار نقش می بست. اين نمايش که چادر خيال نام گرفت، در ايران چندان مورد توجه قرار نگرفت.
نمايش عروسکی نخی 

در اين شيوه عروسک هايی که نهايتاً ٣٠ سانتی متر ارتفاع دارند و مفصل های حرکتی آنها به نخ 
وصل است، توسط يک عروسک گردان از باال به حرکت در می آيند.

شب بازی  يا  بازی  خيمه شب  است.  بازی»  «خيمه شب  ايران  نخی  عروسکی  نمايش  مهم ترين 
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

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.

تصوير١٠ــ نمايش سياه بازی

تصوير١١ــ نمايش روحوضی در حياط خانه

تصوير١٢ــ عروسک مبارک از نمايش خيمه شب بازی
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نمايش نوين
نمايش به شيوه  امروزی از زمانی آغاز شد که اولين بنای تئاتری به همت مزين الدوله نقاش باشی 
اروپاييان  آثار  تقليد  به  که  نمايش هايی  نخستين  و  شد  نهاده  بنا  دارالفنون  تماشاگر  تن  سی صد  برای 
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 
دوران قاجار گروهی از جوانان، اولين شرکت نمايشی به نام «فرهنگ» را تأسيس کردند که به وسيلٔه 
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. 

نگرشی  شيؤه  بازتاب  نمايش  هر  که  دريافت  می توان  ايران  در  نمايش  مورد  در  مختصر  اين  با 
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 اسالم 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.

٦ــ تاريخچٔه پيدايش تعزيه را به اختصار توضيح دهيد.
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.

١٢ــ نمايش به شيؤه امروزی از چه زمانی در ايران آغاز شد؟ توضيح دهيد. 

جستجو کنيد
ــ دربارٔه نقالی مطالعه کنيد و در کالس قطعٔه کوتاهی از آن را اجرا نماييد. 

ــ دربارٔه يکی از انواع نمايش ها در کالس گفتگو کنيد. 



فصل ششم
صنايع دستی
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صنايع دستى 

هدف  های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود: 
١ــ طبقه بندی صنايع دستی را نام ببرد.

٢ــ چگونگی پيدايش هريک از انواع صنايع دستی را توضيح دهد. 
٣ــ ويژگی های انواع صنايع دستی را بداند. 

٤ــ نمونه هايی از انواع صنايع دستی را ذکر کند. 

«صنايع دستی» جايگاه ويژه ای در ميراث فرهنگی هر ملتی دارد. تنوع آثار صنايع دستی، گذشته 
از آنکه ذوق، تفکر و خالقيت يک ملت را نشان می دهد، نسبت به موقعيت جغرافيايی هر منطقه نيز 
گوناگون  جغرافيايی  ويژگی های  و  هوايی  و  آب  تنوع  دليل  به  ايران  پهناور  کشور  در  است.  متفاوت 
صنايع دستی در شکل ها و رنگ های زيبا و چشم نواز با کاربردهای متفاوت به وجود آمده است. گرچه 
در ابتدا صنايع دستی برای برطرف کردن نيازهای اوليه انسان پديد آمد اما به مرور ذهن خالق مردمان، 
باورها، اعتقادات و آداب و رسوم خود دستمايه ای برای باال بردن کيفيت و هدف آنها شد. همين باعث 
شد که آموزه های گوهرباری از اين هنر تراوش کند. هنرمند هنرهای سنتی از ابتدا به کمک ادب و 
اخالق جوانمردی و پاک شدن از هرگونه ناپاکی، خودسازی می کرد. هدف از هنر را نزديک شدن به 
خدا (قرب الی الله) می دانست. او هنر را امانتی الهی می داند و خود را نه به عنوان خالق اثر بلکه به 
عنوان واسطه ای که بتواند زيبايی های الهی را انتقال دهد،١ می شناسد. به همين دليل در طول تاريخ 
هنرمندان هنرهای سنتی کمتر نام خود را در زير آثارشان نوشته اند. اگر رقمی٢ از ايشان ديده می شود 

١ــ  آئه ١٧ سوره انفال
٢ــ  رقم: امضای کسی در پای اثر اوست. 
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به گونه ای اشاره به جايگاه بندٔه کمترين بارگاه الهی و يا توسل جستن به ائمٔه اطهار (ع)، دارد. برای 
مثال «آقا نجف اصفهانی» هنرمند دورٔه قاجار که «يا شاه نجف» رقم کرده است و يا «محمدزمان»١ که 
سفالين،  خوری های  آب  انواع  ساخت  همچنين  است.  می نوشته  صاحب الزمان»  «يا  آثارش  زير  در 
سنگی و فلزی در مساجد و يا سقاخانه ها که عالوه بر نيت خالص هنرمند، نوع هدف و کاربرد آن نيز 
آميخته با آموزه های دينی است تا هر رهگذر تشنه عالوه 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، طبقه بندی های مختلفی 
برای آن به وجود آمده است که در اينجا به طور کلی با توجه به نوع مواد اولئه آنها اين دسته بندی ارائه 

می شود (تصوير ١). 

آثار طراحی و نقاشی سنتی
نگارگری،  سنتی،  طراحی  زمينه  ساز  طبيعی  و  خيالی  نقش  های  و  طرح  ها  از  آمده  به دست  آثار 

تذهيب، تشعير، گل و مرغ و خيالی سازی (نقاشی قهوه  خانه  ای) می  باشد. 
و  غارها  در  پيش  سال  هزار  ده  حدود  به  ايران  تمدن  و  تاريخ  در  طوالنی  سابقه  با  آثار  اين 
صخره نگاری های لرستان، ديوارنگاری ها و نقش پردازی  بر سفالينه  ها و آثار مختلف تا به امروز باز می  گردد 
که خود دارای طرح، رنگ و نقش خاص خود هستند و به روش  های متفاوت اجرا شده  اند. آنچه امروزه 

شکل کلی و نهايی خود را به دست آورده، می  توان به گونه  های متفاوت مشاهده کرد (تصوير ٢). 

١ــ  محمد زمان دوم، نقاش آثار الکی و پايه ماشه بوده است.

تصوير ١ــ انواع آثار صنايع دستی
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آثار صنايع دستی

تصوير ٢ــ هنرهای زيرمجموعه طراحی و نقاشی سنتی

          طراحی و نقاشی سنتی

طراحی سنتی

نگارگری     تذهيب         تشعير     گل و مرغ    خيالی سازی

نقاشی سنتی
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طراحی سنتی : طراحی انواع نقش و نگار های خيالی به صورت خطی برای به کارگيری در 
استادان و  سنتی می گويند.  طراحی  را  است  برخوردار  بااليی  بسيار  تنوع  از  دستی که  صنايع  انواع 
به  زيبايی  طرح های  ابتدا  خود  دست ساخته های  روی  بر  نقش اندازی  برای  سنتی  زبردست  هنرمندان 
تناسب موضوع و نوع کار، طراحی می کردند. سپس آنها را برروی کار خويش منتقل کرده و در نهايت 

رنگ آميزی می کردند (تصوير ٣).

تذهيب : تذهيب به معنی زراندود کردن و طالکاری است که با نقوش منظم هندسی و گردان 
همراه با خطوط نازک مشکی و آب طال تزيين شده و رنگهای متنوع ديگر نيز در آن به کار می  رود. اين 
رنگ ها معموًال از شنگرف، الجورد، سفيد آب، زنگار، زعفران و ... می  باشد (تصوير٤). کاربرد هنر 

تذهيب به دوران قبل از اسالم برمی گردد و «زرنگاری» در کتاب های مانويان انجام می شده است. 

تصوير ٣ــ نمونه هايی از طراحی هنرمندان سنتی قديمی

تصوير ٤ــ تذهيب، سرلوح، معاصر
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اوليه  قرون  در  کوشيدند.  قرآن  کتاب های  آراستن  و  تزيين  در  ايرانيان  اسالم  ظهور  از  پس 
اسالمی سنت مانويان را ادامه دادند ولی به تدريج آن را به مراحل  کمال رساندند. 

در ابتدا تذهيب به منظور تعيين سر سوره ها و تفکيک آيات و جزءها به کار گرفته شد و غالباً در 
صفحات آغازين و پايانی کتاب مورد استفاده قرار می گرفت. سپس در دوره سلجوقی سرلوح، سرسوره ها 
و حاشيه ها هم تذهيب شد. پس از اسالم آوردن حکام مغول، خوشنويسی و تذهيب دوباره جان گرفت و 

شامل آرايش ميان سطرها و طالاندازی شد. در عصر تيموری رشد قابل توجهی کرد (تصوير ٥). 

تشعير : در اين هنر نقوش گياهی و تصاويری از جانوران و نقش های انسانی در حاشيه نسخ 
خطی يا مرقعات با تک رنگ قلم گيری می شود که بيشتر با طال يا رنگ سفيد برروی زمينٔه نخودی و يا 
تيره مانند مشکی و الجوردی مشاهده می شود(تصوير ٦). رنگ های محدود به وسيله حرکات قلم مو 

از خصوصيات بارز تشعير و تفاوت آن با تذهيب است. 
تشعير در عصر تيموری و صفوی به اوج خود رسيد. بسياری از نسخه های خطی دوره صفويه 
دارای حاشيه بزرگی است که مناظر طبيعی و اشکال انسانی و حيوانی بر آن نقش شده است، رنگ 

طاليی و در بعضی موارد رنگ نقره ای بر آن حاکم است (تصوير ٥).  

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

تصوير ٦ــ تشعير با آب طال بر زمينه الجوردی طرح 
گل، پرنده، چهره های حيوانات و موجودات خيالی 
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نگارگری : اين هنر شامل طراحی، رنگ  آميزی، پرداز و قلم  گيری انواع طرح ها و نقوش سنتی 
با موضوعات مختلف است که برای ايجاد نگاره  های مستقل و يا کاربرد در کتاب آرايی و ديوارنگاری 

استفاده می  شود (تصوير ٧). 

هنر نگارگری ايرانی، جهان اسرارآميزی دارد که با نقاشی های واقع گرای غربی بسيار متفاوت 
حجم پردازی،  روشن،  سايه  بدون  را  حقيقت  و  نپرداخته  طبيعت  از  تقليد  به  هنرمند  هيچ گاه  است. 

عمق نمايی و شخصيت پردازی کشف کرده و ارائه نموده است. 
تحسين  به  را  آدمی  که  می گذارد  نمايش  به  را  خارق العاده ای  جزئيات  نقاشی ها  و  نگاره ها  اين 
پنهان  حقيقت  از  پرده  بعد،  دو  به  وفاداری  درخشان،  و  تخت  رنگ های  و  قلم گيری  با  وامی دارد. 

برمی دارد و در پس ظاهر تابناک خود، جاودانه بودن را خلق می کند؛ زيرا نور را مطلق می بيند. 
در اين جهان رمزآلود، آسمان طاليی، گل و شکوفه، درختان پر از پرندگان، بناهای رنگارنگ، 
لباس های  با  کوچک  آدم های  مرجانی،  سنگ های  تخته  خيال انگيز،  چشم اندازهای  مجلل،  اشيای 
پرنقش و نگار با دقتی خارق العاده بر سطحی کوچک ظاهر می شوند. نگارگر جهان عارفانه خود را 
می آفريند. 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 می توان بازتاب ادبيات فارسی را در آن مشاهده کرد. البته متون علمی و تاريخی بسياری نيز نگارگری 
شده اند، 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 صفحه آرا بوده است (تصوير ٨).
گل و مرغ: آن چه 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).

تصوير٨ ــ نگارگری يک برگه از ديوان حافظ ، همراه با 
تذهيب ــ موزه رضا عباسی

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

تصوير ٩ــ گل و مرغ نگاره مستقل، معاصر
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خيالی سازی (نقاشی قهوه  خانه  ای) : اين هنر به صورت نقاشی  های روی پرده  های بزرگ يا 
ديوارنگاری با مضامين مذهبی يا حماسی انجام می  پذيرد که با بهره  گيری از داستان  های عامه پسند و قومی 
از جمله حماسه  ها، افسانه  ها، وقايع و روايت  های مذهبی ساخته و پرداخته شده است. در اين هنر گاهی 
وقايع مختلف در زمان  های متفاوت در کنار يکديگر تصوير می  شوند که از آن جمله می  توان به واقعه کربال، 
هفت خوان رستم و ... اشاره کرد و گاهی يک داستان حماسی يا افسانه  ای، خيالی سازی می  شود که 

بيشتر در مکان  های عمومی از جمله تکايا، قهوه  خانه  ها و غيره به کار برده می  شود (تصوير ١٠).

در کنار اين هنر، شغل پرده خوانی رواج يافت که در آن پرده خوان وقايع نقاشی شده را به زبان 
آمده  گردهم  و …)  روستا  قهوه خانه،  مکان (تکيه،  آن  در  که  کسانی  برای  جذاب  و  زيبا  لحنی  و  شعر 
ويژگی های  ديگر  و  دين  برای  خودگذشتگی  از  و  رشادت ها  جوانمردی  آيين  می کرد.  بازگو  بودند، 
پسنديده به وسيلٔه آنها بين مردم رواج می يافت و سينه به سينه نقل می شد. هم اکنون نيز در برخی از 
قهوه خانه ها و تکايای شهرهای گوناگون اين کار ادامه دارد. همچنين در روستاها پرده خوانان سيار با 

پرده های نقاشی شدٔه متحرک به مناسبت های مختلف در حال حکايت و نقالی هستند. 

آثار سنگی 
باز  سنگ  عصر  دوران  در  اوليه  اجتماعی  مراکز  و  سکونتگاه  ها  ظهور  به  سنگی  آثار  پيشينه 
شيوه  های  و  خراش  تراش،  برش،  روش  های  به  سنگ  نقش پردازی  و  دادن  شکل  شامل  و  می  گردد 
تلفيقی به منظور ساخت و تزيين اشياء با ابزارهای مختلف می  شود. اين هنر در طول دوران تکاملی خود 

تصوير١٠ــ کشته شدن ديو سپيد به دست رستم ــ قوللر آغاسی ــ ١٣٢٤
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در ادوار تاريخی با انواع روش  های رايج شکل گرفته که امروزه نيز کاربرد دارند. جواهرتراشی، 
روی  حکـاکی  بـرش،  روش  به  مشبک  و  مـعرق  سنگ،  تـراش  روش  به  بـرجسته  نقش  خراطی، 
می شوند  ساخته  تلفيقی  روش  های  به  سنگی  مجسمه های  مانند  آثار  ديگر  و  خراش  روش  به  سنگ 

(تصوير ١١ و ١٢).

آثار سنگی     
 

جواهرتراشی        خراطی          نقش برجسته             مشبک            معرق             تلفيقی 

آثار هنری سنگی کاربردهای فراوانی دارد. برخی از اين آثار در زيورآالت، برخی در تزيين 
بناهای مذهبی، تاريخی و مهم، تعدادی در ساخت ظروف سنگی و … به کار می روند (تصوير ١٣ و 

١٤ و ١٥).

تصوير ١١ــ رايج ترين هنرهای سنگی

تصوير ١٢ــ نقش برجسته، تخت جمشيد

تصوير ١٤ــ مجسمه سنگی (شير سنگی) ساخت، به روش تلفيقیتصوير ١٣ــ مشبک، نرده سنگی از جنس مرمر

تصوير ١٥ــ ظروف سنگی، ساخت به روش خراطی و تزيين به روش حکاکی روی سنگ
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آثار سفالی 
آن  کمک  به  توانسته  بشر  که  دانست  روش  هايی  قديمی  ترين  از  يکی  بتوان  شايد  را  سفالگری 
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 ١٦). به 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).

تصوير ١٦ــ ظرف سفالی بدون لعاب، به شکل پرنده 

تصوير ١٧ــ گونه ای از تقسيمات کلی آثار سفالی

 آثار سفالی   
   

     ظرف              کاشی
      

بدون لعاب        لعاب دار      تک رنگ     هفت رنگ      معرق     زرين فام 

به طور کلی در سفال از خاک رس با ترکيب های مختلف استفاده می  شود. لعاب نيز که عامل 
اصلی باال 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 اسالم هم چنان روند تکاملی خود را به آهستگی 
طی کرد و در دوران اسالمی مورد توجه بيشتری (نسبت به فن فلزکاری) قرار گرفت و در مراکزی از 
جمله ری و نيشابور به تحوالتی شگرف دست يافت. در سده  های پنجم و ششم هجری ظروف لعابی 
سفيد رنگ، لعابدار تک رنگ، ظروف با نقش قالبی، ظروف طاليی 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 ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١).
شکل  به  لعاب دار  سفال  تکوک)   ) ريتون  تصوير١٨ــ 

مرغابی

تصوير٢٠ــ کاشی سفالی هشت گوش زرين فامتصوير١٩ــ سفال مشبک لعاب دار
 ٦ قرن  ــ  قالبی  زراندود  و  مينايی  سفالی  کاسه  تصوير٢١ــ 

و ٧ هـ. ق ــ ری
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کاشی های  گوناگون،  لعاب های  با  ظروف  انواع  ساخت  بر  عالوه  کلی  به طور  اسالمی  دورٔه  در 
مختلفی با نقوش مختلف از جمله درخت، گل، گياه و جانوران و انواع خط کوفی رواج يافت. 

در  که  يافت  گسترش  نيز  بنايی  و  معرق  رنگ،  هفت  کاشی  های  از  استفاده  و  ساخت  هم چنين 
سفالگری  رونق  از  تدريج  به  ١٢هـ.  سده  حدود  از  شد.  گرفته  به کار  تاريخی  و  مذهبی  بناهای  تزيين 
کاسته شد اما امروزه با روش  های نوين شاهد رواج و رونق سفالگری در بسياری از مناطق ايران هستيم 

(تصوير ٢٢).

آثار بافت و نساجی
سابقه دست بافی در ايران به هزاره  های قبل از ميالد باز می  گردد. نخستين نشانه  ای 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 می  باشد 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

دستگاهی     دستی                  داری       
       

     قالی              گليم                  زيلو    جاجيم     کرباس     زری      ترمه      مخمل

تصوير ٢٢ــ کاشی هفت رنگ، مسجد جامع  اصفهان

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

روش  می  شوند.  بافته  دستی  صورت  به  ديگر  برخی  و  داری  صورت  به  دست بافت ها  از  برخی 
دستی مانند انواع پوشاک، کاله، باالپوش 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 به صورت يک رو و گاه 

به صورت دورو مشاهده می شود (تصوير ٢٤).
قديمی  ترين قالی ايرانی شناخته شده به حدود ٢٥٠٠ سال پيش برمی  گردد که به قالی پازيريک 
نوع  و  هنرشناسان  نظر  به  بنا  است.  آمده  دست  به  سيبری  جنوبی  نواحی  از  قالی  اين  دارد.  شهرت 
طرح ها و نقش های به کاررفته 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).

تصوير٢٤ــ گليم   
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قالی در ايران در دورٔه پس از هخامنشيان نيز هم  چنان از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار بوده 
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 
اسالم، 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.
هشتم  و  هفتم  سده  های  نگارگری  آثار  بررسی  با  می  شود.  بافته  نقشه  روی  از  معموًال  قالی 

تصاويری از قالی ديده می  شود که دارای نقش و رنگ بسيار فاخری هستند.
طرح  های قالی ايران به دليل تنوع بسيار بااليی که دارند تقسيم بندی های گوناگونی نيز برای آنها 

ارائه شده است. 
يا  طرح  ويژگی های  براساس  گاهی  کلی،  ساختار  براساس  را  ايرانی  قالب های  طرح های  گاهی 
نقش (شکسته و گردان) و گاهی نيز براساس موضوع نقش يا طرح تقسيم بندی می کنند. طرح لچک و 
ترنج، افشان، شکارگاه، محرمات، قابی، ماهی (ماهی درهم)، محرابی، هندسی، تابلويی (طرح بناهای 

مذهبی و تاريخی، شخصيت ها و …)، تلفيقی و … از مشهورترين آنها هستند (تصوير ٢٦ و ٢٧).

تصوير٢٥ــ بخشی از قالی پازيريک

تصوير ٢٧ــ قالی با طرح درختی، حيوانات و چهرۀ اقوام مختلفتصوير ٢٦ــ قالی با طرح لچک و ترنج و نقش های هندسی 
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اين تنوع باعث شده که امروزه برخی از کشورهايی که به توليد فرش دستباف مشغولند همواره 
از طرح قالی های ايرانی اقتباس می  کنند.

بافندگی دستگاهی همواره با عبور دادن رشته  های پود از البه  الی 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 ٢٨ و ٢٩ و ٣٠). 

تصوير ٣٠ــ پارچۀ ترمۀ يزد        تصوير ٢٩ــ بخشی از پارچۀ مخمل (قديمی) با طرح سوارکارتصوير ٢٨ــ جاجيم (بافتۀ دستگاهی) 

آثار فلزی 
ارزشمندی  آثار  معاصر،  دوران  تا  روزگاران  کهن  ترين  از  آن،  با  مرتبط  هنرهای  و  فلزکاری 
را همچون مفرغينه  های لرستان، زيورآالت و جام  های هخامنشی، بشقاب  های نفيس زرين و سيمين 
سامانی، آثار بی  نظير دوران اسالمی، مفرغ ها و مشبک کاری  های بی  همانند و ضريح  های پر جلوه و با 

ابهت اماکن متبرکه را ارائه کرده است.
آثار فلزی براساس نوع ساخت آن ها به کوفتگری، ورقه ای، خمکاری و … تقسيم بندی می شود. 
قلم زنی،  دارند.  مختلفی  روش های  که  می شود  انجام  آنها  از  هريک  بر  گوناگونی  تزيينات  همچنين 
چاقوسازی،  زيورآالت سازی،  يراق سازی،  و  قفل  حکاکی،  فيروزه کوبی،  مليله کاری،  طالکوبی، 
ميناکاری و ساخت ضريح و درهای اماکن متبرکه از انواع هنرهای فلزی هستند که برخی از آنها روش 

ساخت و تزيين تلفيقی دارند مانند زيورآالت سازی ضريح و درب های اماکن متبرکه (تصوير ٣١).

تصوير ٣١ــ برخی از روش های تزيين آثار فلزی 

آثار فلزی        

قلمزنی      مليله کاری      طالکوبی      فيروزه کوبی      حکاکی     ميناکاری     مشبک کاری      تلفيقی 
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نخستين اشياء فلزی ساخته شده شامل اشياء کوچک مسی چکش  کاری شده  ای است که به 
نيمه اول هزارٔه چهارم ق.م تعلق دارد. شوش يکی از سرزمين  های باستانی است که از آن آثار فلزی 

بسياری چون ادوات و سالح  های مسی به دست آمده است. 
در حدود ٢٥٠٠ تا ١٥٠٠ ق.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. هم چنين آثار و اشياء مفرغی بسياری 
متعلق  که  آمده  به دست  لرستان  از  و...  بخوردان  تيردان،  روکش  سرنيزه،  تبر،  اسب،  لگام  جمله  از 
به هزاره اول پيش از ميالد است. اين اشيا دارای تزييناتی با نقش حيوانات افسانه  ای، نقش تلفيقی 
انسان   و حيوان هستند که هم اکنون زينت بخش موزه  های داخلی و خارجی است. در هزاره اول ق.م 

آثار فلزی دارای اعتبار خاصی بوده که می  توان به آثار ارزشمند مارليک اشاره کرد (تصوير ٣٢).
دسته به  زرين با يک جفت  هخامنشی ظرفی  دوران  فلزکاری در  نمونه  های  مهم  ترين  يکی از 
می رود  به شمار  هخامنشی  دوران  فلزی  ارزش  با  و  برجسته  آثار  از  که  است  بال دار  کوهی  بز  شکل 
ديگر  از   .(٣٤ (تصوير  است  (ريتون١)  تکوک  به  موسوم  زيبای  جام  های  همچنين   .(٣٣ (تصوير 
دچار  تاريخی  روند  در  و  داشته  رواج  هخامنشی  دوران  از  که  است  سکه  ضرب  فلز  کاربردهای 
تحوالت بسياری شده است. هم چنين ساخت زيورآالت همواره از اهميت خاصی برخوردار است 
که حداقل از هزاره دوم پيش از ميالد در ايران مرسوم بوده که به صورت استفاده از فلزات گرانب ها   و 
که  کرد  اشاره  بايستی  نيز  مليله  کاری  هنر  به  هنر  اين  تکامل  در  می  شد.  برده  به کار  قيمتی  سنگ  های 
قدمت آن هم به احتمال به دوره ماد و هخامنشی برمی  گردد که از مفتول  های طاليی و نقره  ايی استفاده 

می  کردند (تصوير ٣٥ و ٣٦).

١ــ  Rython ريتون يا تکوک به آن دسته جام هايی گفته می شود که شکل حيوانی يا انسانی يا شاخی دارند.

تصوير ٣٦ــ گردنبند ساخته شده از مفتول های زرين

تصوير ٣٢ــ لگام مفرغی لرستان                    

تصوير ٣٣ــ ظرف با دسته بال دار هخامنشی  

تصوير ٣٥ــ سکه های فلزی، هخامنشی        تصوير ٣٤ــ تکوک، نقره ای طالکوب، هخامنشی               
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همان  گونه 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 اسالم تا مدت ها مفرغ (برنز) جانشين طال 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 اسالمی 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. هم چنين ميناکاری نيز در اين دوره مرسوم می  شود. همراه با آثار مفرغی آثار نفيسی 
پديد می  آيد. فلزکاران ايرانی در ساخت مشبک  کاری و ظروف مشبک نيز به مراتب بااليی دست يافتند 
شده  ساخته  پرندگان  و  حيوانات  شکل  به  که  ساختند  عودسوز  و  شمعدان  نظير  ظروفی  مهارت  با  و 
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 ٣٧ و ٣٨).
مرصع کاری اشياء برنجی و مفرغی در دوره صفويه رونق مجدد می  گيرد و ظروف مسی اغلب 
کند، ضمن آنکه آهن و فوالد نيز در ساخت اشياء فلزی و  سفيدگری می  شود تا به شکل نقره جلوه 
تزيين آنها نيز به کار می  رفت. فلزکاران دوره صفويه در استفاده و کاربرد آهن و فوالد 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 
ارزشمند آثار فلزی  مقايسه با آثار  زنديه و قاجار به هيچ وجه قابل  افشاريه،  که آثار فلزی دوره  های 
از سده پنجم تا يازدهم ميالدی نيست. از نمونه  های جالب و قابل ذکر دوره قاجاريه آثار قلمزنی شده 
متعددی است که بر درها ی امام زاده  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 
 .(٣٧ (تصوير  است  شده  مشبک  کاری  و  پيچيده  درهم  تاک  های  و  گل  ها  نقش  حيوانات،  و  پرندگان 
هم چنين 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).

درب  طالکوب،  و  مشبک  کوبه  ٣٧ــ  تصوير 
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) 

تصوير ٤٠ــ تنگ مليله کاری، نقره ای، معاصر تصوير ٣٩ــ ميناکاری، کاسه و بشقاب برنجی



٩٩

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 شيشه  ای مايل به سبز در کاوش  های باستانی لرستان، 
شوش، حسنلو، شهر سوخته و آثار متعلق به هزاره  های سوم و دوم پيش از ميالد نشانگر قدرت اين صنعت 
ارزنده و هنر اصيل در کشور ماست. همچنين وجود جام  های بلورين و دکمه  های ظريف شيشه  ای دوره 
هخامنشی که با روش  های دميدنی و قالبی در اين دوران ساخته و به گونه  ای هنرمندانه تراش داده شده اند، 

همگی حاکی از اعتبار و رونق شيشه  گری قبل از  ظهور اسالم در ايران است (تصوير ٤١).

که  پراکنده  ای  آثار  اما  ندارد  وجود  چندانی  اطالع  اسالمی  دوره  شيشه  گری  از  که  هرچند 
گوناگون  ظروف  دوره  اين  در  که  می  دهد  نشان  آمده  به دست  نيشابور  و  ساوه  ری،  شوش،  مناطق  از 

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 اسالمی 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 رنگ  های متنوع با طرح  های گل  های تزيينی، اشکال جانوری 

و به کارگيری 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 اقالم صادراتی صنايع دستی است که با ديگر کشورها قابل رقابت است.
معموال ً مواد اصلی شيشه  گری سنگ سيليس، سنگ آهک و ديگر مواد افزودنی و کانی  های 

فلزی است که باعث توليد انواع شيشه با رنگ  های متفاوت می  شود (تصوير ٤٣ و ٤٤).

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

 آثارشيشه گری   
   

   چند پوسته کردن   شيشۀ رنگارنگ      آبگزکردن      نقاشی روی شيشه     مات سازی     تراش          تلفيقی 

تصوير ٤١ــ برخی از رايج ترين تزيينات در شيشه گری       

تصوير ٤٢ــ جام شيشه ای دوپوسته، تراش داده شده 

تصوير ٤٤ــ پارچ و ليوان، تلفيق شيشه و فلز



آثار چوبی 
چوب،  آسيب  پذيری  دليل  به  اما  است  برخوردار  خاصی  اهميت  از  ايران  هنر  در  چوبی  آثار 
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).

تصوير ٤٥ــ برخی از رايج ترين انواع آثار هنری چوبی

آثار چوبی 
     

منبت     معرق    مشبک     گره چينی      خراطی      نازک کاری      خاتم کاری    تلفيقی (احجام چوبی) 

از مهم  ترين روش  های هنر چوب روش منبت کاری است که در آن گاهی تنها خطوط طرحها و 
تمام  و  برجسته  برجسته،  نيم  شکل  به  و  می  تراشند  (ُمغار)  خاص  ابزاری  با  را  زمينه  گاهی  و  نقوش 

برجسته ساخته و پرداخته می  شود.
براساس منابع موجود منبت کاری، قدمتی بيش از ١٥٠٠ سال 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 
چهارم  سده  به  متعلق  شده  منبت  کاری  در  سر  ديگر  نمونه  است.  شده  زينت  زيبايی  بسيار  ضلعی  پنج 
است که با ظرافت کامل، خطوط کوفی با عمق سه سانتي متر 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 می  رود و آثار ارزشمندی را مشاهده می کنيم 

(تصوير ٤٧ و ٤٦).
از ديگر روش  های هنر چوب گره چينی است که با برش زهوارها و قطعات مختلف چوبی و 
چينی  گره  می  آيد.  پديد  مشبکی  يکپارچه  نقوش  هندسی،  و  سنتی  طرح  های  مطابق  آنها  کردن  درگير 

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 طرح  ها و نقوش متنوع ايجاد می  شود (تصوير ٤٨).
سطح  آراستن  با  نيز  کاری  خاتم  هنر 
موزائيک  به  شبيه  صورتی  به  چوبی  اشياء 
پهلو  دو  يا  پهلو،  سه  کوچک  مثلث  های  با 
می  شود.  ساخته  فلز  يا  استخوان  چوب،  با 
آمده  به دست  سازی  خاتم  نمونه  قديمی  ترين 

متعلق به دوره صفويه است (تصوير ٤٩).

تصوير ٤٦ــ بخشی از يک تابلوی منبت 

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

تصوير ٤٩ــ ميز خاتم کاری شده، معاصر 

تصوير٤٨ــ معرق کاری



آثار چاپ و رنگرزی سنتی 
با  هم زمان  طبيعی  رنگ زای  مواد  از  استفاده  با  سنتی  رنگرزی  روش  های  می  رسد  نظر  به 
شکل  گيری فن نساجی و بافت در ايران سابقه تاريخی دارد در رنگرزی سنتی گاهی الياف تابيده نشده، 
گاه نخ های تابيده شده پنبه ای، پشمی و ابريشمی را رنگ آميزی می کنند 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 گيرند  بهره  پوشاک  انواع  دوخت  يا  و  سنتی  چاپ  برای  نيز  شده  رنگ  پارچه های  از  و  می کنند 
اما  دارند.  کهن  پيشينه  تاريخی  ادوار  در  نساجی  صنعت  در  نيز  چاپ  روش  های  و٥١).  (تصوير٥٠ 
آنچه امروزه به يادگار مانده روشی است که هر نقشی به وسيله قالب، قلم مو، موم و رنگ  های 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 
پارچه  می  شود (مانند  منتقل  پارچه  روی  مستقيم  شکل  به  رنگ  ها  و  شابلون  يا  قالب  وسيله  به  نقوش 
قلمکار) و چاپ غيرمستقيم نقش اندازی در دو مرحله انجام می  شود که به دو شيوه چاپ برداشت و 

مقاوم (باتيک) رايج است. 

تصوير ٥١ــ نخ های پشمی رنگرزی شده 

چاپ و رنگرزی سنتی      
 

رنگرزی         چاپ        

الياف     نخ ها           پارچه ها        مستقيم                 غيرمستقيم 

تصوير٥٠ــ زيرمجموعه چاپ رنگرزی سنتی         

و  طرح  که  است  مستقيم  رنگ  گذاری  و  چاپ  نوعی  قلمکار  چاپ 
نقش با قالب چوبی آغشته به رنگ روی پارچه  های کتانی و پنبه  ای مرغوب، 
چاپ  نوعی  باتيک  يا  کالقه  ای  چاپ  و  می شود  منتقل  کرباس  يا  ابريشمی 
مقاوم در کشورهای جنوب شرق آسياست که در ايران هم متداول شده است 

( تصوير٥٢، ٥٣، ٥٤).
تصوير٥٢ــ چاپ باتيک (کالقه ای)
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تصوير ٥٤ــ نمونه ای از قالب چوبی برای چاپ قلمکارتصوير٥٣ــ چاپ قلمکار بر پارچه پنبه ای متقال

آثار رودوزی سنتی 
اين مجموعه هنر شامل انواع رودوزی  هايی مثل سوزن دوزی بلوچ، پته دوزی، گالبتون دوزی، 
خود  به  ايران  مختلف  مناطق  در  را  آنها  از  گسترده  ای  مجموعه  که  است.   ... و  دوزی،  پولک 
اختصاص داده و از تنوع چشمگيری نيز برخور دارند (تصوير ٥٥ و ٥٦). در برخی از رودوزی ها با 
نخ های رنگارنگ ابريشمی، پنبه ای و يا پشمی با دوخت های مختلف، نقش های زيبايی را بر پارچه ها 
به وجود می آورند. نقش ها و طرح ها در برخی ديگر از رودوزی های سنتی با آرايه هايی مانند پولک، 

تصوير٥٦ــ سکمه دوزی و چشمه دوزی ــ رودوزی سنتیتصوير٥٥ــ پته دوزی ــ رودوزی سنتی کرمان



١٠٣

دکمه، منجوق، آينه، سکه و … دوخته می شوند (تصوير ٥٧).
شهری،  توليدات  در  را  آنها  مختلف  انواع  که  است  بسياری  تنوع  دارای  ايران  دستی  صنايع 
روستايی، عشايری و سنتی می بينيم که هر کدام به فراخور نوع کاربرد و نياز منطقه خاص حالتی بومی 
مجموعه طبقه  بندی  های ذکر شده به عنوان تلفيقی  نيز به خود گرفته است. برخی از آنها نيز در زير 
قرار دارند که شامل صحافی و جلدسازی، کاغذسازی، سازسازی، ميناکاری، قلمدان سازی و غيره 

نيز می  شود.
تلفيقی  ساخت  روش  اوليه و  مواد  در  دستی که  صنايع  ارزشمند  آثار  از  دسته  دو  به  ادامه  در 

هستند اشاره می شود. 

جلدسازی
ارزش کار خطاط و تذهيب کار در کتابت با عمل صحافی و جلدسازی تکميل می شود. ابداع 
لبه برگردان (زبانه) پشت جلد جهت حفاظت کتاب از گرد و خاک يکی از بزرگ ترين خدمات صحافان 
آستر (بخش  بلکه  نيست  کتاب  خارجی  جلد  به  منحصر  تزيين  اسالمی  جلدسازی  در  است.  مسلمان 

داخلی جلد) نيز اغلب تزيين و نقاشی می شود. 
انواع جلد را اغلب از چرم می ساختند. از انواع چرم های به کار رفته در هنر تجليد می توان به تيماج 

(چرم بز)، ميشن (چرم گوسفندی)، شبرو (چرم گوساله) و ساغری١ (چرم گرده کره االغ) اشاره کرد. 
از انواع جلدهای چرمی، جلدهای «سوخت» و «ضربی» کاربرد بيشتری داشته اند. در هر دو 
نوع جلد، چرم را ميان دو قالب فلزی منقوش تحت فشار قرار می دهند (ولی در نوع سوخت قالب ها 
حرارت ديده و داغ شده اند)، سپس نقش را با طالکاری می پوشانند. گاه نقوش کوچک را از چرم های 
رنگارنگ بريده و روی متنی ديگر قرار می دهند و (اغلب نقش لچک ترنج دارد) اين شيوه «معرق چرم» 
روغن  رنگ  نقاشی  از  پس  شيوه  اين  در  است.  متفاوت  روغنی» (الکی)  شود. «جلدهای  می  ناميده 

روی مقوا، آن را با روغن کمان (نوعی ورنی) می پوشانند (تصوير ٥٨ و ٥٩ و ٦٠ و ٦١).

١ــ  جلد ساغری معموًال برای کتاب های دينی استفاده نمی شود. کاربرد اين جلد بيشتر برای ديوان اشعار و کتاب های متفرقه است. 

تصوير ٥٧ــ آرايه دوزی با دکمه و خرمهره 
آبی رنگ 

تصوير ٥٩ــ جلد الکی و روغنی با طرح گل و مرغ تصوير ٥٨ــ جلد معرق سوخت ــ روی جلد پشت جلد و زبانه 
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کاغذسازی
پيش از ابداع کاغذ معموالً از پاپيروس مصری و پوست دباغی شده برای نگارش اسناد و تدوين 
کتاب ها استفاده می شد. عده ای از محققين واژه کاغذ را برگرفته از واژه سانسکريت«کاذی»، دانسته اند. 
در سال ١٠٥ قبل از ميالد، کاغذ توسط يک مقام عالی رتبٔه دربار امپراطوری چين تکميل يا ابداع شد. 

مواد اوليه آن از الياف درخت توت، جوانه خيزران، رشته های پارچه ابريشم يا پنبه و کتاب بود. 
در ايران از دوره ساسانی کاغذ وارداتی چين در دربار استفاده می شد ولی بعد از اسالم در اوايل 
قرن دوم هجری فن کاغذسازی در ناحيه خراسان وارد جهان اسالم می شود و با مهارت هنرمندان و 
صنعتگران ايرانی در تمامی گستره جهان اسالم توسعه يافت. نخستين کارخانه های کاغذسازی دنيای 
اسالم در سمرقند، خراسان و سپس بغداد آغاز به کار کرد و تا قرن چهارم هجری در تمام شهرهای 
همچنان  سمرقند  و  خراسان  ولی  شد.  توليد  کاغذ  اسپانيا  در  هجری  پنجم  قرن  حدود  و  ايران  معتبر 
به عنوان مهم ترين مرکز توليد کاغذ اعتبار خود را حفظ کردند. ايرانيان در کاغذسازی خالقيت های 
بسياری داشتند به طوری که از چای، پوست پياز، جوهر گردو، زعفران و … برای رنگ آميزی کاغذ 
استفاده می کردند. کاغذ ابری هم گونه ای از کاغذ هنری و از ابداعات ايرانيان بود که بيشتر برای آستر 
جلد کتاب يا قطعات خوشنويسی از آن استفاده می کردند. گاهی برای سهولت کتابت و روانی قلم کاغذ 

را آهار١ و مهره٢ می زدند (تصوير ٦١).
کرد  اشاره  ابريشمی  و  اصفهانی  سمرقندی،  خراسانی،  کاغذ  به  می توان  مشهور  کاغذهای  از 

(تصوير ٦٢).

١ــ  آهار در انواع سرد و گرم استفاده می شد. آهار گرم مانند لعاب نشاسته، سريش و کتيرا و … آهار سرد مانند شيره انگور، اسپرزه، 
لعاب گل ختمی و …

٢ــ  مهره کشی: کاغذ را با سنگ صيقلی يا بلوری مهره می زدند تا پرزهای کاغذ کامًال يک دست و صيقلی شود. 

تصوير ٦٠ــ قالب سنگی جلدهای ضربی

نستعليق  شکسته  خط  حافظ  ديوان  ٦١ــ  تصوير 
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 
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پرسش
١ــ صنايع دستی از نظر مواد اوليه طبقه  بندی است؟

٢ــ انواع آثار طراحی و نقاشی سنتی را نام ببريد.
٣ــ در چه کتاب هايی 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 اسالم 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 خالقيت های 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 
مختصری  آن  دربارٔه  و  گذاشته  نمايش  به  کالس  در  را  آنها  و  کنيد  جو  جست و  را  

توضيح دهد. 




