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مقدمه

در بین متونی که از گذشته های دور به میراث رسیده است، کلمه  »فرهنگ« از دو حرف »فره« به معنای »شکوه و عظمت« و 
»هنگ« از ریشه اوستایی »سنگ« به معنی »کشیدن« و »سنگینی« و وقار برگرفته شده است  و در متون فارسی پهلوی به معنای »دانش و 

دانایی« آمده است.  
اما در حوزه زبان انگلیسی مفهوم »فرهنگ « تحوال ت دیگری به خود می بیند. تایلور »فرهنگ 1« را مترادف با »تمدن2  « به کار 
گرفت . او معتقد است فرهنگ کلیت در هم تنیده  ای است که از »دانش، دین، هنر، قانون، اخالقیات، آداب و رسوم،  و هرگونه توانایی و 

عادتی که آدمی به عنوان عضو جامعه به دست می آورد تشکیل می شود.«
البته نظام فرهنگی یک جامعه را به عنوان مجموعه ای از باورها، آیین ها، اندیشه ها، ارزش ها و نیز مسایل، موضوعات و مقوالت 
مادی که تک تک افراد به عنوان اعضای این گروه یا اجتماع آنها را فرا می گیرند هم  لحاظ می کنند3. هر چند در این مورد مجموعه 

وسیعی از تعاریف موجود است، اما عام ترین تعریف این رویکرد از آن تایلور است. 
باشد جزء فرهنگ  اثرگذار  به سوی کمال  انسان  امری که در جهت رشد  از جمله عالمه جعفری، هر  ایرانی  در دیدگاه علمای 

محسوب می  شود و هر چه که از این خصوصیت بهره مند نباشد در حوزه فرهنگ قلمداد نمی شود.
محمد اسالمی ندوشن  نیز مهم ترین پدیده در فرهنگ را عنصر کمال و اعتالء  قلمداد نموده و بدون کمال و اعتالء هستی برای 
فرهنگ قایل نیست. از این روست که در ارتباط با فرهنگ می  نویسد: »هرچه میزان فرهنگ باالتر باشد، رابطه انسان با خود و جامعه و 
به طور کلی با جهان گرم تر خواهد بود و زندگی از کیفیت باالتری برخوردار خواهد گشت.« و در جای دیگر می  نویسد: »فرهنگ حاصل 

و نتیجه کردارهای نجیبانه و تعالی بخش انسان بوده و به او امکان می  دهد تا در عالمی برتر از عالم غریزه زندگی نماید. 
در نهایت همه بر این باورند که دین، هنر، اسطوره، زبان و علم را مهم ترین عناصر فرهنگ برمی شمارند و این امور را مهم ترین 

عناصر جهان انسانی تلقی می کنند.
از آنجا که نظام هنری و زیبا شناختی رابطه مستقیم بر فرهنگ جامعه دارد؛ هنر دارای مصادیق متعدد و گسترده  ای همانند شعر، 
موسیقی، نقاشی، معماری، صنایع دستی و اموری از این قبیل می  گردد. فرهنگ هر جامعه هنر آن جامعه را هدایت و رهبری می  نماید و 

فرهنگ در قالب آن تحقق عینی می  یابد.
  فرهنگ و هنر در سرزمین ایران طی هزاران سال تاریخ پرفراز و نشیب، همواره در جلوه هایی گوناگون تجلی یافته است. فرهنگ 
و هنری به قدمت، در جلوه هایی از خالقیت و شیوه های زندگی بروز یافته است. اگر خالقیت و از آن جمله خالقیت هنری را، استعداد 
اندوخته های  آن همین  برای  پایه های الزم  از  بی تردید یکی  بدانیم،  به کار بستن شیوه ها و روش های گوناگون  و  فراوان  ایده های  تولید 
فرهنگی و هنری، دیدن و تأمل و تجربٔه آثار گذشتگان است. در این زمینه میراث فرهنگی و هنری ایران منبع الیزال آموزش و پرورش 

خالقیت هنری است. و رشد و بالندگی این خالقیت پیوسته در گرو شناخت آن میراث است.
پژوهش، حفظ و احیا و معرفی میراث فرهنگی و هنری ایران سبب بالندگی روح، ارتقاء اعتماد به نفس و مایه فخر و مباهات هنر 
ایرانی است و توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. گذشتگان ما تا پای جان در حفظ و حراست این یادگارهای گران بها تالش کرده اند، 
شایسته نیست که نسبت به اهمیت این مقوله و ارزش های نهفته آن غفلت شود و اکنون وظیفه ما این است که همچون پدران خود میراث 

هنری جاویدان کشورمان را نگهداری کنیم.

culture ــ1
civilization ــ2
Thompsonــ3



بنابراین فرهنگ بر اساس ارتباط انسان با ابعاد سه گانه محیط زیست، جامعه و ماورای طبیعت شکل می گیرد که در دو بخش 
عمده جسمانی و رفتاری قابل طبقه بندی است و فرهنگ مادی و معنوی را در بر می گیرد. فرهنگ معنوی بخش پویای میراث فرهنگی 
است. همه باورها و اعتقادات، صورت های ذهنی فرهنگ و همه سنت ها و رفتارهای آیینی، رفتارهای هنری و تفریحی جلوه های گوناگون 
فرهنگ معنوی هستند و خود به دو بخش » آثار فکری و رفتاری« و » شخصیت های برجسته« تقسیم می شود. در حقیقت فرهنگ معنوی 

بدنه اصلی فرهنگ ملی است و روح کالبد فرهنگ مادی است.
فرهنگ ها در جوامع متفاوت هستند.هر فرهنگ تعاریفی از حقایق موجود که بر پایه آن، معارف مردمش را شکل می دهد شامل 
اعتقادات مذهبی، باورهای اساسی، اساطیر و تئوری های علمی  و امثال آن است. در فرهنگ اسالمی اعتقاد در مورد خلقت انسان، آینده 
بشریت و ماهیت وجود و رابطه خالق و غیره وجود دارد. به بیان دیگر افکار هر مردمی در قالب سمبل های صوتی و بعضی اوقات اشارات 
تصویر، حرکات بدنی و امثال آن خالصه می شود. که به نوعی نماد آن جامعه محسوب می شوند. نماد به هرنوع ژست، شیء، عالمت، و 
یا رفتاری که توسط اکثریت اعضای یک جامعه استفاده می  شود و از بار معنی برخوردار باشد اطالق می  شود. نمادها کارکرد برقراری 
ارتباط را به شکل مختصر و کوتاه به عهده دارند و بیانگر احساسات  اند که از آن نتیجه می  شود. نمادها عالوه بر اینکه از بعد عینی و برونی 

برخوردارند دارای بعد ذهنی همانند صداقت و وفاداری به پرچم و آزادی نیز می  باشد.
البته نباید فراموش کرد که نمادها اختصاص به زبان ندارند، بلکه هر پدیده که حامل معنی باشد جزء نماد محسوب می  شود. کاربرد 
نمادها به کنشگران اجازه می دهد تا از زمان، مکان و حتی شخص خودشان فرا گذرند. انسان ها با کاربرد نمادها، می توانند دربارٔه چگونگی 
زندگی در گذشته و یا در آینده، تفکر کنند. از این گذشته، کنشگران از این طریق می توانند به گونه ای نمادین از شخص خود فراگذرند و 
جهان را از دیدگاه اشخاص دیگر در نظر آورند. از همه مهم تر اینکه، نمادها نمی گذارند انسان ها اسیر محیط شان شوند. انسان ها از این 
طریق می توانند به جای منفعل بودن، فعال گردند یعنی در اعمالشان متکی به خود باشند. برای مثال از نمادهای ایرانی قبل از اسالم، گل 

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

و اکتسابی برخور دار است.
نباید فراموش کرد که »میراث فرهنگی هنری« تنها حاصل کار و وجود »شخصیت های انسانی« نامدار تاریخ نیست بلکه تمامی 
مردم، دانشمندان، هنرمندان، صنعتگران و صاحبان حرفه و پیشه و... در آن سهمی دارند. »میراث فرهنگی و هنری«  را می توان این گونه 

تقسیم بندی کرد:
1ــ آثار به جای مانده )مادی( شامل آثار منقول )اشیا، آثار مکتوب، وسایل کار و زندگی و علوم و فنون( و آثار غیر منقول )آثار 

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

اشاراتی هم به آثار معنوی شده است. 
فصل های کتاب شامل میراث مکتوب، میراث معماری، باغ ایرانی، موسیقی ایرانی، نمایش های آیینی و سنتی، صنایع دستی و 

پوشاک و زیورآالت می باشد. ضمیمه میراث جهانی نیز جهت مطالعه آزاد ارائه می شود.
این درس به صورت موازی با سیر هنر در تاریخ اجرا می شود. به علت ویژگی اساسی هنر معماری که محل همگرایی تمام هنرهای 
ایرانی اسالمی است شاید بعضی قسمت های این فصل با کتاب سیر هنر در تاریخ هم پوشانی داشته باشند که در روند یادگیری بلند مدت 

تأثیر مستقیم دارد.



 هدف کلی
آشنایی با ارزش های فرهنگی و هنری ایران به منظور 

حفظ اصالت و نگهداری میراث فرهنگی و هنری.
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هنر کتابت

کتابآرایی

تشعیر تذهیب نگارگری خوشنویسی

کتابسازی

صحافی  کاغذسازی تجلید

چرمیمقواییپارچهای

ضربیسوختمعرقالکیمرغشترمهمخملسوزندوزیزری

میراث مکتوب 
بارزترینویژگیانساندربرترینسبتبهسایرموجودات،زبانواندیشهوبهدنبالآندستیابی
بهخطوکتابتاست.مطالعه»زبانوخطوتاریختحولآن«ازمهمترینمطالعاتوکاوشهایعلمی

است.شایدبههمیندلیلدرقرآنکریمخداوندنیزبهقلمسوگندیادکردهاست.

میراث مکتوب

هدف های رفتاری: پسازپایاناینفصل،ازفراگیرانتظارمیرود:
1ــپیشینٔهپیدایشخطرادرقبلازاسالمشرحدهد.

2ــمراحلتحولخطپسازظهوراسالمراتوضیحدهد.
خوشنویسی انواع از یک هر کاربرد و معروف استادان تاریخی، یر س 3ــ

نامبردهراشرحدهد.
4ــانواعخوشنویسیتفننیوخطوطابداعیمعاصررانامببرد.

5ــسرچشمههایهنرکتابتایرانرابیانکند.
6ــآدابکتابتدرخوشنویسیایرانراشرحدهد.
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از  نام24پادشاه  ـ   ایالمی  تصویر2ــ کتیبۀ 
سلسله های پیشین ـ موزه لوورفرانسه

بهطورکلیمیراثمکتوبدرفرهنگایرانیشاملتاریخخطقبلازاسالموبعدازاسالمو
هنرکتابتدرایراناست،کهبهآنمیپردازیم.

تاریخ خط قبل از اسالم 
پادشاهان از برادرجمشیدویکی بهتهمورث پیدایشخطرا باستان ایران دراسطورههای
پیشدادینسبتدادهاند.درتاریخبلعمی)ترجمهایازتاریخطبری(نیزبهاینموضوعاشارهشده

است.درفارسنامهابنبلخیومجملالتواریخوشاهنامهفردوسینیزاینداستانآمدهاست.
عظیمی، زیگورات کنار در کرمان جیرفت محوطه در اخیر باستانشناسی های کاوش در
کتیبههایآجریبهخطنشانهایپیشایالمی1کشفشده)تصویر1(وباعثشدتاباستانشناسان
دربارهداشتههاوادعایپیشینخودنسبتبهکهنترینتمدنجهان)سومر(تجدیدنظرکنند.وجود
اینکتیبههادرکنارآثارعظیممعماریعصرباستان،نشانیازیکتمدنپیشرفته،حکومتمقتدر
ونظاماقتصادیقویمحسوبمیشود.2خطپیشایالمیبرکتیبههاوظروفزیادیبرجایمانده
است.)تصویر2(همچنیندرمحوطهباستانیشهدادکرمان)خبیص(تعدادقابلتوجهیسفالینهقرمز
رنگپیداشدهاست.مطالعاتانجامشدهبررویبیشازهفتصدسفالینهکهدارایعالئموخطوط
نشانهایهستند،نشانمیدهدکهکلماتمشکلرابهوسیلهفشارُمهرفلزییاسنگیدربدنهظرفبه

وجودآوردهاندوعالیمسادهخطیراباقلمکندهاند.
کشفخطنشانٔهشهداددریچٔهتازهایدرخطوطابتداییاقوامپیشازتاریخنواحیشرق
الواحگلیوسنگیمعمولشد برروی ایالمی باشهدادخطوط )تصویر3(همزمان ایرانگشود3

)تصویر4(.
گسترشخطبهمناطقغربیوجنوبایرانمحدودنشد.کاربردخطوطنشانهایتادورترین
اماکنرواجیافتزیرابینتمدنهایبزرگایالم،سومر،موهنجودارووهاراپاارتباطفرهنگیبرقرار

شدهبود.
دراواسطهزارهدومقبلازمیالدآثارشکوفاییوتحولبزرگخطدرمعبدچغازنبیلشوش
بنایرفیعمشهود آن بر ایالمی نبشتههایخطمیخی نمایانشد.آجر )بزرگترینزیگوراتجهان(
است.آجرهایتزئینیبالعابرنگارنگآبیوسفیدحاوینامسازندهزیگورات)اونتاشگالپادشاه

ایالمی(بهخطمیخیایالمیاستونامخدایاینشوشیناکنیزتکرارشدهاست.

ProtoElamiteــ١
٢ــمتأسفانهحفارانوقاچاقچیاناشیایعتیقه،بسیاریازمیراثگرانبهایتمدنجیرفترابهبهایاندکازایرانخارجکردهو

بهموزهدارانبزرگدنیافروختهاند.
٣ــکتیبٔهششکلمهایبهخطنشانهایایالمی)هزارهسومق.م(برلبٔهیکیازخمرههاحاویاینمفهوماست:»شصتکاآب

بارانشیرین«

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

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

تصویر4ــ طرح گل نبشته ـ خط نشانه ای ایالمی مقدم
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بهطورکلیخطوکتابتدرایراننتیجهپیشرفتوخیزشدرونمحلیاستوتأثیرمیانرودان
درآنکمرنگاست.صرفنظرازخطپیشایالمیدرتمدنجیرفت،اگرخطمیخیدرجنوبغربی
را مستقلی راه اما باشد، گرفته تأثیر سومر از اقتصادی ــ فرهنگی مبادالت فرآیند در ایران
درپیشگرفتهوهرگزنوشتارتصویریسومریدرحوزهفرهنگایالمیمقدمتقلیدواقتباسنشده

است.
مردمَانشان)فارسامروزی(درمحدودهدورٔهایالمیخطمیخیرااز800عالمتبه300

عالمتسادهتبدیلکردندوبرایبعضیازاصواتنیزعالئمیوضعکردند.
پسازورودآریاییها،مادهاآنراازصورتنموداریوآهنگیبهشکلالفباییدرآوردند
واینمهمترینتغییروپیشرفتدرآساننمودنخطبهشمارمیرود.گرچهتاکنونکتیبهیاسندی
ازمادهابهدستنیامدهاستولیازبررسیکتیبههایمیخیدورانهخامنشیدرتختجمشید،
بیستونونقشرستم،اینمطالببهخوبیروشنمیشود.میخیپارسیازمیخیبابلیوایالمی
سادهتراستوتنهادراستفادهازشکلمیخ1باآندواشتراکدارد)تصویر5(.بنابراینخطمیخی
پارسیآخریندگرگونیاینخطواوجشکوفاییآنمحسوبمیشود.تمامیکتیبههایپارسیبا
ستایشاهورامزداآغازمیشودوباتأکیدبروحدانیتخداوندپیامیراارائهمیدهدواینسنت
این آمدهاستکهدر بهدست پارسها از متعددی بسیار کتیبههای پیاممکتوبهخامنشیاست.
میانکتیبٔهاستوانهایکوروشبهعنواننخستینمنشورحقوقبشرجهان،ازمفاخرایرانبهشمار

میرود)تصویر6(.

١ــاستفادهازقلمنوکمثلث)ُگِوهشکل(بهجایقلمنوکتیزباعثسرعتنگارششدامامقطعمیخمانندیهمبهوجودآورد.

از تصویر5ــ شکل میخ در نوع نوشتار میخی پس  انسان  امروزه  است،  شده  اشاره  منشور  این  در  که  وقی  حق تصویر6ــ 
2500 سال هنوز در اندیشه ایجاد و فراهم سازی آن است و آرزوی گسترش آن 

عدالت را درسر می پروراند.
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تختجمشید نقشرستم،شوش، کتیبههای پاسارگاد، در کوروش کتیبٔه همدان، گنجنامه 
و...ازمهمترینآثاربازماندهازخطوزبانپارسیباستاناست.

در باستان دوران از مانده بهجا تاریخی اسناد ارزشترین با از یکی بیستون کتیبٔه همچنین
جهانمحسوبمیشود.تعدادیازپژوهشگرانودانشمنداناروپاییبهکمککتیبٔهسهزبانٔهبیستون
توانستندابتدارموزخطمیخیپارسیوسپسخطوطمیخیایالمی،بابلیوآشوریراکشفکنند
وبهاینترتیببهتاریخکهنسرزمینایرانومیانرودانپیببرند)تصویر7(.دربخشیازکتیبه
داریوشمیگوید:»...بهخواستاهورامزداوبهفرمانمناینکتیبههابهآریایی)پارسی(کهپیش
بهمیان نزدمنخواندهشد.سپسمنایننوشتههارا نبود،رویلوحوپرچمنوشتهشدو این از

کشورهایدیگرفرستادمومردمپذیراشدند....«
وجودکتیبههابهزبانهایمختلفبیانگراحترامداریوشبهفرهنگوزبانهایدیگراست.)تصویر

8و9(.
دردورانهخامنشیدرکنارخطوطمیخیخطآرامی1همدیدهمیشود.

ازمهمترینکشفیاتخزانٔهتختجمشیدهزارانلوحسفالیکوچکاستکهبهخطمیخی
ایالمیدستمزدکارگرانبرآنحکشدهاستوپژوهشگرانباترجمهوبررسیاینالواحبهرازهای
بزرگیپیبردهاند.ازجملهاینکههیچکسدرساختتختجمشیدبهبیگاریگرفتهنمیشدوتمامی
افرادازملیتهایمختلفدرآنجاکارمیکردندوعالوهبرحقوقعادالنهبهنوعیبیمههمبودند.زنان
پابهپایمردانوظایفیبهعهدهداشتندوهرزنیکهکودکیبهدنیامیآورد،عالوهبرحقوقومرخصی،

مبلغیبهعنوانپاداشدریافتمیکرد.)تصویر10(

١ــخطآرامیحدودقرندهمق.مازفینیقیهااقتباسشدورواجیافتوآنخطیالفباییاستکهدارای٢٢حرفمیباشد.

نبشتۀ  سبک  و  نگاره  سنگ  از  بخشی  تصویر7ــ 
کتیبۀ کوه بیستون

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

بابلی و پارسی ـ موزه ملی ایران

به سه خط  ـ  داریوش  ای  استوانه  مهر  اثر  تصویر9ــ 
میخی ایالمی، بابلی و پارسی 

تصویر10ــ طرح از کارگران و سنگ تراشان تخت جمشید
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پارسیوهیروگلیف باخطمیخی درکتیبٔهمشهوریکهدرالیروبیکانالسوئزکشفشده
مصریبهحفراینکانالتوسطداریوشونامدریایپارساشارهشدهاست.

درحالحاضرازمجموعهالواحکوچکگلییافتشدهودرتختجمشیدهزارانلوح
مربوطبهبایگانیدیوانیداریوشدرگنجینٔهموزٔهملیایراننگهداریمیشودکههنوزخواندهنشده

استودرصورتخواندهشدنافقهایتازهایبرهنرمعماریوتمدنهخامنشیخواهدگشود.
پسازحملهاسکندرمقدونیدردورانسلوکی)حکومتکوتاهمدتیونانیهابرایران(روی
پهلویاشکانی ابداعخط با یونانیضربشدهاست.دردورٔهاشکانی بهخط نوشتههایی سکهها
تحولنوینیدرکتابتپدیدآمدکهدرکلیهمناسباتازضربسکهیاپوستنوشتهودیوارنوشتهبه

کارمیرفت.
دردورهساسانیخطپهلویباتغییراتیرواجیافت.1اینخطبهدلیلرواجدینزردشت
وکتاباوستابهنامخطاوستایی)دیندبیره(نامیدهشدوسکههایساسانیباخطپهلویساسانی
نزدیکیآنشرحشکست بنایکعبهزردشتدر ضربشد)تصویر11(.درنقشرستمفارسو
والرینامپراطوررومیدرجنگباشاپورپادشاهساسانیحکشدهاست.همچنیندردورااروپوس
)واقعدرسوریهامروزی(مطالبیبهپارتیوخطپهلویبررویسفالوپوستودیوارنوشتهشده

است.

تاریخ خط و خوشنویسی بعد از اسالم 
درسال651میالدیباسقوطسلسلهساسانی،دینمبیناسالمواردایرانشد.تاچندقرن
پسازظهوراسالمزبانوخطپهلویدرایرانتداومداشتولیزبانفارسیدریگسترشیافتوبه
سببنیازمذهبیخطکوفی2بههمانشیؤهابتدایینوشتهمیشد.بهزودیایرانیانکوشیدندکهازاین

خط،خطیزیباباقاعدهوبرابرذوقایرانبهوجودبیاورندواینآغازخوشنویسیدرایرانبود.
خوشنویسیبهمرورترقیکردوتزئیناتآنغنیشدومقاممهمیرااحرازکردونهتنهادر
کتابتقرآنمجید3بلکهدرنقشسفالینهها،قلمزنیفلزات،کتیبههایمعماری،سکههاو...بهکار

بردهشد.)تصاویر16،15،14،13،12و17(

١ــخطهایدورهساسانی:طبقاستانداردونوشتههاینویسندگانبزرگچونابنمقفعهفتخط)اوستایی)دیندبیره(کشتهدبیره،
آمدبیرهو…(متفاوتساسانیوجودداشت.برایسرودههایدینی)اوستایادیندبیره(،احکامدادگستریوحسابهایخزانهدولتی،کتیبهونام
پادشاهانبررویسکهها،دستوراتپزشکیمتونفلسفی،منشورپادشاهانوخطیمخصوصپادشاهانکهآموختنآنبرایدیگرانجرمبزرگی
محسوبمیشدوخطیدارای٣65حرفبود)بهعنوانکاملترینخطدنیاکهباآنهمٔهزبانهایآنزمانمانندترکی،رومی،یونانیو...راهم

مینوشتند.وحتیقادربودندصداهاییچونُشرُشرآبوآوازپرندگانوحاالتچهرهرابنویسند!(.
٢ــبسیاریازمحققانمعتقدندکهازخطآرامیششنوعخطبهوجودآمدهاست:١(هندی٢(فارسیپهلوی٣(عبری)یهودیان(

4(ُسریانی5(َتدُمری6(َنَبطی.
نبطیمادرخطکوفیاست.دوشاخهمهمکوفی،شرقیوغربیاست.

٣ــکتابتدرآغازاسالمبهکمکرسولاکرم)ص(رواجیافت.خالدبنابیالهیاجاولینکسیبودکهدرصدراسالمازسوره»الشمس
تاآخرقرآن«رادرکتیبهمسجدالنبیبازرنوشت.

تصویر11ــ سکه دوره ساسانی ــ حاشیه 
به خط پهلوی ساسانی

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

نقره ضرب  ـ  ایلخانی  تصویر13ــ سکه 
شده در یزد ـ موزه ملی ایران
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خطکوفیابتدابدوننقطهوحرکاتزیروزبروپیشنوشتهمیشد،
بعدهابرایجلوگیریازاشتباهبهآننقطهوحرکاتاضافهشد.1هرچندبه
علتمخالفتمسلماناندردستبردنبهآیاتقرآن،نقطهوحرکاترابا

رنگیمتفاوتازمتننوشتند)تصویر18(.
بااینهمهخواندنونوشتنخطکوفیبامشکالتهمراهبودازاین
روایرانیانبعدهاباذوقوسلیقهخودنوعیکوفیسادهوروانایجادکردند

کهآنراکوفیپیرآموزیاکوفیایرانینامیدند)تصویر19(.

١ــبهدستورحضرتعلی)ع(نخستینکسیکهنقطهرابرایخطکوفیوضعکرد،شاگردآنحضرت،ابواالسوددوئلیبود.

تصویر14ــ کاسه پایه دار سفالی لعاب دار با خط کوفی و نقش 
ماهی ــ در اطراف کاسه کلمه برکه تکرار شده است

تصویر15ــ ظرف مسی قلم زنی شده با خط ثلث

ـ  اصفهان  اردستان،  جامع  مسجد  تصویر16ــ 
دوره های سلجوقی و صفویه ـ از میراث جهانی

دوره  شیراز  ـ   نصیرالملک  مسجد  تصویر17ــ 
قاجاریه

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

تصویر19ــ کوفی ساده ایرانی ـ پیرآموز
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انواعخطکوفیوکوفیتزیینیراازپنجاهنوعبیشترمیتوانبرشمرد.)تصاویر22،21،20،
23(اماآنچهبیشتردرایرانبهکارمیرفتشاملکوفیتحریری،تزیینی،بناییوبعدهاکوفیپیرآموز
بودکهرواجیافت.کوفیبنایییامعقلیدرنمایبناهایمقدسومذهبیبهکاررفت.درایننوع
کوفیکلماتوجملههابااستفادهازخطمستقیموهندسیبهصورتیزیبا،محاسبهوطراحیشدو

سپسباآجرلعابداریاکاشییکرنگرویبنابهکاررفت)تصاویر26،25،24و27(.

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

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

تصویر23ــ کوفی ُموشح )شکل دار( ـ تصویر22ــ کوفی ُمشتابک ) گره دار( ـ کتیبۀ مسجد جامع قزوین
به شکل ُقّبه ـ عبارت والغایب االالّلٰه
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اقالم سته
چهره ظهور با و آوردند پدید خط در تازهای دگرگونی ایرانیان اسالمی دوره اوایل در
درخشان»محمدبنعلیفارسی«معروفبهابنمقلهشیرازیخطواردمرحلهجدیدیشدوخطوط
محققوریحان،ثلث،نسخ،رقاعوتوقیعمشهوربهاقالمستهپدیدآمد.ویخطوطنسخورقاعو
محققرابهقاعدهدرآوردوازآنپسبسیاریازقرآنهاوکتابهابهنسخنوشتهشد.ویدوازده

قاعدهکلیخطرانیزوضعکرد.1
علیبنهاللمعروفبهابنبواببراساسقواعدهندسیودوازدهقاعده،اقالمستهرازیباتر
وروانترجلوهدادوخطریحانیراکمالبخشید.بهخطابنمقلهوابنبوابخطوط»منسوب«

١ــضعفوقوت،سطحودور،صعودونزول،نسبتوترکیب،کرسیواصول،صفاوشأن.

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

تصویر25ــ کوفی  بنایی ساده ـ کاشی کاری

تصویر26ــ کوفی بنایی متوسط ـ کلمات الّلٰه محمد، علی
ـ  مشکل  بنایی  کوفی   تصویر27ــ 

6بار کلمۀ علی تکرار شده است
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میگویند.یاقوتمستعصمیباجدیتوابتکاراقالمستهراترویجکردوخطنسخوثلثرابهمقامی
واالرساند.اقالمستهیاقوتیراخطوط»اصول«میگویند.

درسرسورهها، ثلث ازخط و میکردند استفاده مجید قرآن کتابت در بیشتر نسخ ازخط
برای رقاع و توقیع میکردند. استفاده زیارتی های مکان و مساجد در نویسی کتیبه قطعهنویسی،
نامهنگاریومحققوریحانبراینوشتنقطعاتوکتابتبهکارمیرفت.امروزهنسخوثلثبهعلت

رواجدرکتابتقرآنکریموبرخیکتابهایمذهبیهمچنانرواجدارد)تصویر29،28و30(.

دراواخرعهدصفویاحمدنیریزیدرشیؤهخطنسختغییراتیایجادکردکهبهنسخایرانی
مشهورشد.

تعلیق 
خطتعلیقباشباهتهایزیادیبهخطپهلویاوستایی)پیوندخطایرانیوعربی(بهوجودآمد
ودرمکاتباتاداریودیوانیرایجشد.بعدهااینخطتوسطخواجهتاجاصفهانیوخواجهاختیار
منشیگنابادیبهکمالرسید.اینخطنهتنهاباپیچیدگیوانحنایزیادخواندنرامشکلمیکرد،
بلکهبدونحرکاتزیروزبروپیشهمبهکارمیرفت)تصویر31(.نیازبهتندنویسیموجبشدکه
دراینخطپیوستگیحروفوکلماتزیادشودوسرعتکتابتافزایشیابدودرنوشتنمراسالت

استفادهشود.اینشیوهراتُرُسلیاشکستهتعلیقنامیدهاند.
نستعلیق

بهتدریجخطیازترکیبنسخوتعلیقدرایرانبهوجودآمدکهنستعلیقنامگرفت.خطیمنظم
ومعتدلکهازکندینسخونقایصتعلیقبهدوربود؛داراینظمواعتدالبادایرههایظریفوموزون،
وعروسخطوطاسالمینامیدهشد.خطنستعلیقهنریاستنمادینکهازنگاهعارفانهایرانیبهعشق

وهستیپدیدآمدهاست.)تصویر٣٢(

سر  ـ  ریحانی  نسخ  ـ  مجید  قرآن  تصویر28ــ 
زر  زمینه  در  سفیداب  قلم  ـ  رقاع  خط  به  سوره 

جدول کشی ـ موزه ملی ایران

زرین  دایره  ـ  محقق  خط  ـ  مجید  قرآن  تصویر29ــ 
برای عالیم آیات ـ موزه رضا عباسی

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

اول  صفحه  ــ  تعلیق  خط  قطعه  تصویر31ــ 
محمد  سید  خط  به  سهروردی  االشراق  حکمت 

منشی سلطانی ــ قرن 9 هجری

میرعماد  خط  ـ  نستعلیق  خط  تصویر32ــ 
حسنی به سبک و شیوه میر علی هروی
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ابتکاروخالقیتمیرعماد با و انجامشد تبریزی میرعلی اینخطتوسط انضباط و اصالح
حسنیصیفیقزوینی)میرعمادبزرگ(بهدرجهممتازرسید.)تصویر٣٣(

محمدرضاکلهربرزیباییاینخطافزودوشیوهکتابتنستعلیقرابهکمالرساندونیزبرای
بهکارگیریدرصنعتچاپاندکتغییراتیدرآنبهوجودآورد.سفرنامهناصرالدینشاهبهخراسان

باچاپسنگیاثراوست.
بهجنبههایتجسمیوتصویرینستعلیق،سیاه بانگاهیهنرمندانه میرزاغالمرضااصفهانی

مشقهایجاودانهخودراآفرید.
شکسته نستعلیق

بهدستمرتضیقلیخانشاملوو بهتندنویسیرفتهرفتهخطنستعلیقراپیچیدهکردو نیاز
سپسمحمدشفیعهروی)شفیعا(تکمیلشدوتوسطدرویشعبدالمجیدطالقانیبهدرجهکمالرسید.
سیدعلیاکبرگلستانهشیوهدرویشراادامهدادولیناخوانابودناینخطباعثشدتاخوشنویسانی

چونقائممقامفراهانیوامیرنظامگروسیآنراسادهترکنند)تصویر34(.

شیوه های کاربرد خوشنویسی
استادانخوشنویسیباافزودننقشیاندکیادرهمپیچاندنحروفویاترکیبهاییشیرین

و...فرمهایجدیدیراابداعکردندکهبهعنوانشیوههایکاربردخوشنویسیمطرحمیشوند:
طغری:اگرچهپیشینٔهطغریبهدورهسلجوقیمیرسداماقدیمیتریننمونههایآنازدوران
ایلخانیوآلجالیردیدهشدهاستوبهجایمهرسلطانیبرسرنامههاوفرمانهایحکومتینوشته
میشد.بعدهااینخطدرمهرها،سکههاوانگشترهمکاربردیافت.طغریراباخطثلث،رقاعیا

دیوانیوغیرهمینویسند)تصویر35(.
مثنی:درلغتبهمعنیدوتاییاستوباخطوطکوفی،محقق،ثلثوغیرهمیتواننوشت.

بعضیازآنراخطمجنونی1یاآینهایمینامند)تصویر36(.
بهدقت نیاز پوشیدهایداردوخواندنش و معنایمخفی نوعخط،عبارت این :در مّعما

بیشتریدارد)تصویر37(.

١ــابداعاینخطرابهمجنونرفیقیهراتینسبتمیدهند.

تصویر33ــ دیوان حافظ ـ خط نستعلیق ـ کتابت 
و  سرلوحه  دارای  ـ  شده  آهار  اصفهانی  غذ  کا بر 

جدول کشی و مهر ناصرالدین شاه

تصویر34ــ دیوان حافظ ـ شکسته نستعلیق  توسط 
علی محمد شیرازیـ  کتابت بر کاغذ زرافشانـ  دارای 
حاشیه  و  متن  طالاندازی  ـ  وجدول کشی  ه  وح سرل

مذهب مرصع ـ کتابخانه کاخ گلستان ـ تهران

تصویر37ــ خط معما ـ عبارت: ای حجت خدا ــ حبیب الّلٰه فضائلیتصویر36ــ خط مثنی ـ ثلثتصویر35ــ خط طغری ـ با خط ثلث ــ حبیب الّلٰه فضائلی



14

سیاه مشق:قطعاتسیاهمشقازحاالتشوروشعف،آزادگیوآمادگیاساتیدخوشنویس
حکایتمیکند.درسیاهمشقبایدبهتوازنبینفضاهایپروخالیتوجهشود.تکرارمنظمیانامنظم

حروفوکلماتنشانٔهتوانمندیاستادخوشنویساست)تصویر38(.
گلزار:درایننوعخوشنویسیداخلحروفوکلماترابانقوشاسلیمیوختایییاگلو

مرغپرمیکنند)تصویر39(.

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

تصویر40ــ  چلیپانویسی نستعلیق ــ میرعماد حسینی

تصویر41ــ  نمونه ای از خط  ناخنی

غبار:نوعظریفوزیباییازخوشنویسیاستوباقلمیریزهرنوعخطینوشتهمیشودومانند
گردوغباربهچشممیخورد.وگاهیداخلحروفوکلماترابااینخوشنویسیهایریزپرمیکنند.
چلیپانویسی:چلیپاازمجموعدوقالبدوسطریبهصورتموربدرصفحهبهوجودمیآید
وبهترینقالببراینوشتندوبیتیورباعیبهشمارمیرود.دراطرافچلیپا،فضاهایخالیبهنام
لچکیبهوجودمیآیدکهبهطورمعمولباتذهیبیاقلمریزپرمیشود.ازانواعدیگرآنچلیپایمرکب

استکهباقالبهایدیگرترکیبمیشود.)تصویر40(.
ناخنی:شیوهایازنگارشخطکهبافشارناخنبرکاغذبهصورتبرجسته،نقشمیبندد.

)تصویر41(.
امروزهضمنرواجخطوطنستعلیق،نسخوتاحدیثلثوشکستهنستعلیق،خطوطجدیدی
همبهوجودآمدهاستحتیخوشنویسانهنرمندوخالقسعیکردهاندازترکیببندیوآرایشحروف

وکلماتبهمنزلٔهعناصربصریدرآثارهنریخوداستفادهکنند.

هنر کتابت  در ایران 
یکیازهنرهایتمدندرخشانایرانیکهجلوههایبسیارظریفآن،نشاندهندهرواجعلمو

دانشوکمالذوقوقریحهمردماینسرزمیناست،هنرکتابتوکتابآراییاست.
ازکتابتقبلازاسالمدرایرانآثارچندانیباقینماندهاست.باتوجهبهکشفیاتباستانشناسی
واشارهدرمتونبعدازاسالم،کتابتازدورهاشکانیوجودداشتهاستوکتابهایایرانیدرعلوم،

تصویر39ــ  گلزار با خط ثلث
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پزشکی،فلسفهوکشاورزیبهیونانیوقبطیترجمهمیشد.
»اوستا«کتابمقدسایرانیانباستانبرایقرنهامکتوبنبودوسینهبهسینهمنتقلمیشدتا
اینکهدرزمانساسانیانبهرشتهتحریردرآمدوبرهزارانپوستگاوباخطزرنوشتهشد.اینکتاب
دارایدستورالعملهایاخالقیودینیاستوازنظرادبیاتکهندارایمطالبمهمیازباورهای
کهنایرانیانواساطیراستوشاملعقیدٔهآناننسبتبهآفرینش،مرگ،رستاخیزو...است.همین
مطالبسببپیداشافسانههاوحماسههایملیایرانیانشدکهمهمترینآنهاخداینامه،بهمننامهو

شاهنامهفردوسیاست.
پهلوی به و آورد ایران به هند از را دمنه« و »کلیله کتاب طبیب برزویه دورٔهساسانی در ــ

ساسانیترجمهکردوحکایتهاییبرآنافزود.1
لغت، فرهنگ است. مختلفی موضوعات شامل ساسانیان دوران از بازمانده کتابهای ــ
دانشنامه،متونفلسفیوکالمی،الهاموپیشگویی،ادبیاتحماسیو...نمونههاییازآناست.
دوکتاب»درختآسوریک2«و»یادگارزریران3«نیزوجودداردکهازآثاراشکانیبودهودرزمان
ساسانیانبازنویسیشدهاست.یادگارزریرانازنظرمحتویوسبکنگارشمیتواندنخستینتعزیٔه

ایرانیبهشمارآید.دردورهاسالمیکتابهااززبانپهلویبهعربیترجمهشد.4
دردورهساسانیمانیتعالیممذهبیراآغازکردوبرایترویجآیینخودکتابهایبسیاری
نگاشت.5ازجملهشاپورگانوارژنگ)کتابیبانقاشیهایزیبابرایآموزشمذهبیبیسوادان(از
کتابهایاوست.درمکتبمانویطرحورنگنقشمهمیراایفامیکند.مانینقاشیرابهخدمِت

کتابگرفتوشایدبرایاولینباردردنیاتصویرگریدرخدمتکتابتدرآمدهباشد.
ظهوردینمبیناسالم،سرآغازدورهایاستکهدرطیآنیکمجموعههمگوندرزمینه
کتابتوکتابآراییفراهمآمد.شیفتگیمسلماناننسبتبهکتابمقدسباعثشدتاهرهنریدر
ارتباطباکتابتقرآنکریمبهحدکمالبرسد.کاتبانباامانتداریدرکالموحی،هنرخوشنویسی
رابانقشمزینکردندودرونجلدهایزیباقراردادند.حیرتآورآنکهدرخاللفرازونشیبهای
یافت.کتابهمچونزبانوادبیاتفارسی بهکتابهمچنانادامه نهادن تاریخپرآشوب،ارج یک
درخششیافتوازمرزهایایرانفراتررفتوسرمشقهنرمنداندرهند،امپراطوریعثمانیو

حتیایتالیایعصررنسانسقرارگرفت.

١ــاصلکتابکلیلهودمنهبهزبانسانسکریتوبهنام»پنجهتنتره«بودهوشاعرآنبیدپایهندیاست.
٢ــدرختآسوریک:داستانمباحثهبز)جانورنمادعشایری(بادرختخرما)ازسرزمینآموریان(استدراینداستاننویسندهدوست

بزاستوبزدراینمناظرهپیروزمیشود.
٣ــیادگارزریران:کتابباموضوعاتپهلوانیودالوریایرانیانوجنگهایگشتاسبوارحبابکهدرآنزریربرادرگشتاسب

است.
4ــکتابهاییمانندخداینامه،کلیلهودمنه،هزارافسانه)هزارویکشبامروزی(،سندبادنامه،ویسورامینو...همگیازآثار

پیشازاسالماست.
5ــهرمزپسرشاپوربهتحریکموبدانزردشتیویرابهقتلرساندومانویانبهچینپناهبردندوبقایایکتابمانویانازناحیهتورفان

درغربترکستانچینبهدستآمدهاست.
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نگارگر، هنرمندان توسط ادبی و علمی های کتاب و قطعات هنری آرایش و کردن مصور
خوشنویس،تذهیبکاروجلدسازپیوندخجستٔهاینهنرهارانشانمیدهد.

و نگارگری خوشنویسی، کشی، جدول شعیر، ت تذهیب، چون آرایی کتاب فنون هنرمندان
فردی منحصربه آثار وجلدسازی وراقی کاغذسازی،صحافی، سازیچون کتاب فنون هنرمندان
بهتاریخجهانارزانیداشتهاند.همچنینباتوجهبهاصالتخطوکتابتوآدابمعنویآنمیراثی
بهیادگارماندهکهدرتداومشیوههایآموزشباحفظاصولوقواعدبایستیمتوجهحفظوحرمت

ارزشهایمعنویآنباشند.
دراینجاالزماستکهبهاختصاربهآدابکتابت،نگارگری،تذهیبوتشعیردرکتابآراییبه

تجلیدوکاغذسازیدرکتابسازیبپردازیم.

آداب کتابت
هنرمندهنرهایسنتیبراساساعتقادخود،کارهنریراباآدابخاصیاجرامیکرد.وکار
خودراکوششیبرایرسیدنبهکمالمیدانست.اینهنرمندبرپایٔهاصولاعتقادیخودقلمبهدست
گرفتهویادستبهکارهرهنراصیلدیگریمیشد.اومیداندکهنمیتواندباپروردگاربرابریکند
ولیمیتواندبهسویاوبرودوپرتویازجمالخداوندیرادراثرشنشانبدهدوبهدرجاتکمال

برسد.
درطولتاریخرسالههاوفتوتنامههاییتوسطهنرمندانوبزرگاننوشتهشدهاست.کهدرباره
جوانمردی،پیشهها،هنرهاوآدابآنهاست.درآیینجوانمردی،اساتیدهنرهایسنتیهمیشهاصلو
ریشٔههنروحرفٔهخودرابهانبیاواولیانسبتمیدهندوپیروآنانندوخوشنویسانهمهمریدحضرت

علی)ع(هستند.نامخودرامعموالًبا»کتبالقصیر«یا»مشقهالعبد«و…همراهمیکردند.
باباشاهاصفهانیورسالٔهدیگر»صراطالسطور«اثر بهعنوانمثالرسالٔه»آدابمشق«اثر
سلطانعلیمشهدیدربارهٔآدابخوشنویسینوشتهاند.ازمیانآدابخوشنویسیسهمورداهمیت

بسیاردارد.١(مشقنظری٢(مشققلمی٣(مشقخیالی
مشق نظری:هنرجوبایدازاستادبهرهبگیرد.درکاراستاددقتکندونمونههایزیادیراببیند.

مشق قلمی: هنرجوبایدازرویمشقاستادتمرینکند.
مشق خیالی:هنرجوپسازتمرینقلمیبهدرجاتمتعالیازخوشنویسیبرسدوبهصورت

ذهنیبنویسدودرآنهمٔهقواعدخوشنویسیرابهکارببندد.
دررساالتخوشنویسیازمیاندوازدهقاعده،بهدوقاعدهٔصفاوشأنتأکیدزیادیشدهاست.
درقاعدٔهصفا،هنرجوبایدحرمتاستادنگهداردواگرپیشرفتکرد،متواضعوفروتنباشد
ودستوراتدینیرارعایتکندوهنگامکاروضوداشتهباشدتاباپاکیظاهروصفایباطناثرخود

راابداعکند.اینگونهصفایدلهنرمندبهاثرهنریاشمنتقلمیشود.
قاعدٔهدیگربهنامشأن،حالتیدرخوشنویسیاستکهکاتبمجذوبتماشایاثرششدهواز

خودفارغمیشودوازلذتهایدنیویبینیازمیگرددوپرتونورالهیرادرکارشمیبیند.
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 پرسش 

1ــخطپیشایالمیرابرچهآثاریمیتوانیافت؟نامببرید.
2ــخطوکتابتدرایرانچگونهبهوجودآمدهاست؟

3ــارزشکتیبٔهبیستونراتوضیحدهید.
4ــدردورٔهاشکانیچهخطیبهوجودآمدوازچهخطیاخذشد؟

5ــخطکوفیدرایرانچهتحولیراطیکرد؟
6ــاقالمستهرانامببرید.

7ــخطوطمنسوبواصولچیست؟
8ــخطتعلیقراتوضیحدهید.

9ــچرانستعلیق،عروسخطوطاسالمینامیدهشدهاست؟
10ــازشیوههایکاربردخوشنویسیچندنمونهنامببریدویکیراتوضیح

دهید.
١١ــازمهمترینآدابخوشنویسیسهموردرانامببریدوتوضیحدهید.

تحقیق کنید 
ــدربارهیکیازموضوعاتمیراثمکتوبتحقیقکنیدودرکالسپیرامون

آنگفتگوکنید.
ــازانواعنمونههایسنتیمجموعهایجمعآوریکنیدودرکالسبهنمایش

بگذارید.



فصل دوم
میراث معماری
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میراث معماری

هدف های رفتاری: پسازپایاناینفصلازفراگیرانتظارمیرود:
١ــجلوههایمیراثمعماریوشهرسازیرابداند.

٢ــمعماریاسالمیایرانراتوضیحبدهد.
٣ــازپدیدههایمعماریایرانچندنکتهرانامببرد.

4ــبافتشهریوروستاییرابشناسد.
5ــمجموعههایمعماریوتکبناهارابشناسد.

6ــچندنمونهازتقسیماتبناهایمذهبیوغیرمذهبیرابیانکند.
٧ــعناصرمعماریوشهرسازیراتوصیفکند.



میراث معماری و شهرسازی ایران
ایرانهمگامباسهتمدنکهنمیانرودان،هندومصروقرارگرفتنمیانتمدنهایبزرگشرق
وغربازشرایطخاصیبرخورداربودهوهمچنینبهعلتایجادگسترههایدانش،فرهنگآنفراتر
ازمرزهایشبودهاست.همچنیننخستینویگانهملتیکتاپرستجهانایرانیانبودهوهرگزازخدای

خودبتنساختهاند.
دردوراناسالمینیزایرانمرکزحوزهفرهنگوتمدنوگسترشاسالمدرسراسرجهانشده
وبیشتربزرگان،مفسران،محدثان،دانشمندانونویسندگانایرانیبودند.ایرانیانباتوسعهوگسترش
دانشخویشممالکاسالمیراباآدابمملکتداری،معماری،صنعتوهنرایرانیآشناساختند.
معماریایرانرانهتنهابهمنزلهآثارتاریخیباستانیبلکهبهآثارفکریکهروحزندهوپایداردر
آنهاستبایدنگاهکرد.معماریایرانبخشیازهویتمردماینسرزمیناست.شرایططبیعیواقلیمی
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ایران،آدابورسوممذهبی،روحیهواندیشهمردمآنرانهتنهادربناهایبزرگبلکهدرساختمانهای
کوچکهماینانعکاسرامیتواندید.

های قالب و دارد مستقیم ارتباط نجوم و هندسه عرفان، و ر شع با ایران معماری همچنین
انتزاعیآندرحکمتونمادگراییکیهانیوجهانبینیمعنویایرانکهنریشهداردتابینندهرااز
جهانمادیبهتعالیبرساند.معمارانایرانیعالقمندبودهاندتامفاهیممعنویرابهصورترمزونماد

درقالبنقشهایماهرانهوزیباارائهنمایند.
البتهبایستییادآورشدکهمعرفیارزشهاوخوبیهایایران،بازگشتبهگذشتهنیست،بلکه
رجوعومعرفیارزشهابرایبرداشتآگاهانهوخردمندانهازآنهاستومدرنشدنریشهدرگذشته

داردوبایدادامهمنطقیارزشهایمانباشد.

میراث معماری و شهرسازی در دوره پیش تاریخی 
بازندگیمردمغارنشیندرفالتمرکزیایرانآشنامیشویم. اگربهگذشتهدورسفرکنیم
بهدلیلآثارویافتههایفراوانسرزمینایرانازکهنترینمراکزفرهنگیجهانبهشمارمیرود.از
به»غارشکارچیان«درکوه برایسکونتمورداستفادهقرارگرفتهمیتوان مهمترینغارهاییکه
بیستونکرمانشاه،»غارتَمَتمه«درآذربایجان،»غارخونیک«درخراسانو»غارکمربندوهوتو«در
بهشهراشارهکرد،کهمربوطبهدوره»پارینهسنگی«یا»حجرقدیم«است.دراینغارهاابزارهای

سنگیباتراشهایمختصرییافتشدهکهمورداستفادهقرارمیگرفتهاست.
همچنیندرحوزٔهکشفرودخراسانوبستررودخانهالدیزدربلوچستانتعدادزیادیازاین
نوعادواتکشفشدهکهعمرآنهابهاوایلدورهپیلستوسنواحتماالًحدود800/000سالپیش

میرسد)تصویر1(.
اطالعاتقابلتوجهیهمازانسانهایدورهپارینهسنگیمیانه)ازحدود100تا35هزارسال
پیش(درمناطقغربایران،آذربایجان،خراسان،کرمانتافارسوشمالخوزستانتاکنونکشفشدهاست.
ازاینرونخستینجمعیتهایشناختهشدهدردورانپیشتاریخیدرروستاهایکوچکیپراکنده
وزندگیمیکردند.بهاحتمالساختکلبههاییباشاخهدرختوخشتدستسازوسپسخشتو

گلچینهازمهمترینمصالحساختاینخانههابودهاست.
ازنمونههایاجتماعاتمعماریدوراننوسنگیهمتعدادیآثاردرغربایرانبدستآمدهکه
نشانگرفرهنگمشخصایندورهدرکوههایزاگرساستکهبه»فرهنگبردوسیان«معروفاست.
آثاربدستآمدهاز»غارشنیدار«درغربایراندرایندورهقدمتینزدیکبه38هزارسالرانشان
میدهدکهتا20هزارسالپیشادامهداشتهاست.ازباستانیتریناماکنمسکونیایرانمیتوانبه»گنج
درهَهرسین«،»تپهسرابودهکدهگوران«،»تپهزاغهدشتقزوین«،»تپهسَیلککاشان«،»تپهحصار
دامغان«،»محوطههایباستانیشوش«و...نامبردکههمگیدرمدتزمانطوالنیمورداستفادهقرار
میگرفتهاند.ویژگیمنحصربهفردمعماریدرایندورهباساختخانههاییازخشتخام،چینهوآجر

همگامباشیوهزندگیروستاییوکشاورزیواندوددیوارهاباالیهایازکاهگلیمیباشد.

پشتی  و  شکمی  طوح  س رح  ط ـ  1ـ تصویر 
سنگ ابزارهای دوره نوسنگی
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ازنمونههایشاخصساختمانمنقوشکشفشدهدرتپهزاغهدشتقزویناستکهبهحدود
اواخرهزارههفتمواوایلهزارهششمپیشازمیالدبازمیگرددبهبهترینوجهبهامکاناتموجوددر
آندورانآراستهوتزیینشدهوبراینوعیگردهماییوجلساتاجتماعیازآنبهرهمیبردهاند.این
ساختماندرمقایسهبانمونههایقبلتاحّدیاستثناییبزرگومجهزاست.تعدادزیادیسکوبرای
نشستن،آتشدانهاییبرایتأمینحرارتدرفصلسرما،واجاقیبرایپختنیاکبابکردنگوشت
نیزدرآنوجوددارد.حداقلدومحفظهبرایجادادنادواتوابزارساختهشدهاست.همچنیناتاق
کوچکتریبرایاشیایازندگیدرنظرگرفتهشدهاست.اینساختمانبرایمدتهامورداستفادهقرار
گرفتهوتغییراتبعدینیزدرآنصورتگرفتهاست.بهاحتمالقوی،ساختمانمنقوشزاغهبهعنوان
محلمذهبیومرکزاجتماعیبرایاقوامدوراننوسنگیبودهاست.وجودتعدادزیادیمجسمهگلی
کوچکزنانباردارباچندسانتیمترارتفاعوهمچنینمجسمهکوچکزنیکهفرزندشرادربغل
نگهداشتهاستتأییدیبراینمدعاست.عالوهبرنقوشتزیینیکهبررویدیوارهاباگلاخراءورنگ
سیاهوسفیداجراشده،دیوارهایاینتاالرنیزبانصبسربزهایکوهیتزیینشدهکهاحتماالًتنهاجنبه

تزیینینداشتهوباعقایدمذهبیوافکارسنتیتمدنزاغهدرارتباطبودهاست.
باافزایشاجتماعاتدرفنمعماریپیشرفتهاییحاصلشد.نهتنهادرخانههایمسکونی
ازنظرنقشهوکیفیتبنابراساساحتیاجزندگیروزمرهبلکهدرنقشهوطرحساختمانهاییعمومیو
بزرگترنیزتغییراتیحاصلشدوبراساسنیازهایامنیتی،دفاعیاجتماعیومذهبیساختمانهایی

ایجادشد.اینمراحلرشدرامیتواننخستینگامهاییبهسوینظامشهرنشینیدانست.

معماری و شهرسازی در دوره باستان
نمونههایشاخصدیگریدرمناطقایرانوجودداردکهسیرتحولمعماریوشهرسازیرا
دردورهتاریخیوباستانیبیانمیکند.یکیازکهنتریننمونههایبناهایشناختهشدهباستانیایران
رامیتواندردورهایالمیمعرفیکرد.اینبناهمانمعبدیازیگوراتچغازنبیلدرنزدیکیشهرستان
شوشاست.بنایمعبدکهشبیهبهبرجیپلکانیاستزیگوراتنامیدهشدهاست.ساختمانآجری
بناچهارگوشهدراصلپنجطبقهبودهامااکنونفقطسهطبقهازآنباقیماندهاست.بلندیبنابین

52ــ49مترتخمینزدهشدهاست)تصویر2(.

تصویر2ــ بازسازی فضای معماری معبد چغازنبیل
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آبروها و مقبره و اتاقها راهروها، پلهها، ازقوسها، درساختمانزیگورات،مجموعهای
مورد هدایا محل عنوان به پلهدار اتاقهای و مقبره عنوان به پله بدون اتاقهای میشود. دیده
استفادهقرارمیگرفتوایننشانمیدهدزیگوراتماننداهراممصرباستانبهمنزلهآرامگاههم

بودهاست.
بهطورکلیمعماریاینبنایعظیمکهدرشماربزرگترینزیگوراتهایجهاناست،بهترین
نمونههنرمعماریبراساسطاققوسیرادردنیایباستاننشانمیدهد.طرزساختاینمعبدبا
دیگرمعابدمیانرودان)بینالنهرین(تفاوتکلیداردوآنساختطبقاتاستکههرکدامبهصورت
مستقلاززمینتاباالساختهشدهاست.درحیاطمعبدودربرابریکیازورودیها،بنایستون
بردیوارهمعبدتعداد مراسمقربانیدرآنجاانجامشدهاست. مانندآجریدیدهمیشودکهاحتماالً
زیادیآجرهایلعابداردیدهمیشودکهبرآنهاکتیبههاییبهخطمیخیایالمیموجوداستکهبیشترین
اطالعاتدربارهساختمانآنازهمینکتیبههابدستآمدهاست.همزمانباتمدنایالمدرشوششهر
از و واقعشدهاست بلوچستان و استانسیستان در هیرمند، رود دلتای کنارکهنترین در سوخته
مهمترینمراکزدورانمفرغدرشرقایرانبهشمارمیرود.درکهنترینالیههایآنیکگلنبشته

ایالمیپیداشدهاست.قدمتاینگلنبشتهبه3200ق.ممیرسد.
مهمترینآثارمعماریبدستآمدهازشهرسوختهخانههایپلکانیوبنایشهرسوختهاست.
خانههایپلکانینهتنهاازنظرمعماریبلکهازنظراشیایبدستآمده1نیزیکیازدورههایدرخشان

شهرسوختهبهشمارمیروندومصالحاصلیبناهاازخشتخاماست.
برخیازباستانشناسانچندپایهدر»تپهملیان«درنزدیکیفارسپیداکردهاندوعقیدهدارند
کهسابقهکاربردستونازششهزارسالپیشدرمعماریایرانشناختهشدهاست.مهمترینبنایی
کهتاکنوندرایرانباتاالرهایبزرگوستوندارشناختهشده،»دژحسنلو«واقعدرجنوبدریاچه
ارومیهدرنزدیکیشهرنقدهاست.باتوجهبهاهمیتبنایمعبدایالمیدرهزارهدومپیشازمیالد،
دژحسنلوبناییاستواربودهکهباتاالرها،اتاقها،دهلیزها،حیاط،ستونوجرزهاهمگیبراساس
اصولمعماریباسنگ،گچ،آجروخشتدرسدهنهمپیشازمیالدبناشدهودرشمارپیشرفتهترین

معماریهایآنروزگارمحسوبمیگردد.
مادهاباشیوهساختمانسازیهایعظیمآشنابودندودرایندورانبااستفادهازستونآثاریرا
پدیدآوردند.ازدیگرنمونههایمعماریدورهمادساختگوردخمههاست.کهبهآنهاکهندژیادژقدیمی
گفتهمیشد.دخمههایسنگیدارایایوانطاقداروستونهاییاستکهدردهانهدخمهدیدهمیشود.
باآنکهازمعماریچوبیآنزماناثریبهجاینماندهاست،امابهنظرمیرسدهمهریزهکاریهایساختمانی
ازالوارهایچوبیتراشیدهشدهبهکاررفتهوبهدقتدرایندخمهها،باتراشسنگنمایشداده

١ــوجوداشیایسفالیولوازمزندگیدرگورستانشهرسوختهبیانگراعتقادآنهابهجهانپسازمرگاست.انجامکارهایتولیدی
صنعتیمانندسنگتراشی،بافندگی،سفالگری،حصیربافیوبازرگانیدرشهرسوختهرایجبودهاست.

درکاوشهایشهرسوختهیکجمجمهانسانبهدستآمدهاستکهبنابرنظرکارشناساندرآننوعیآثارعملجراحیبهچشم
میخوردوازنظرمطالعهپیشینهعلمپزشکیونحوهحضورآندرایرانوجهاناهمیتبسیاردارد.
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شدهاست.دربیشترایندخمههاعالوهبرحجاریآنهادرکوهنقشبرجستههاییهمازصحنههای
دخمه ، فارس ممسنی در دختر« »دآو دخمه از: عبارتند آثار این مهمترین میشود. دیده نیایش
»فقرگاهیافخریگاه«نزدیکمهاباد،دخمه»فرهادوشیرین«درصحنهکرمانشاه،دخمه»اسحاقوند«و
»سکاوند«درنزدیکیهرسینکرمانشاه،دخمه»قیزقاپان«درکردستانعراقوهمچنیندخمه»دکان

داوود«درنزدیکیسرپلذهاباستانکرمانشاه)تصویر3(.
دراستانهمدانودرنزدیکیشهرستانمالیرباحفاریهایانجامشدهدرتپه»نوشیجان«
این آثارساختمانی که دارندکشفشد کهندژشهرت به که ماد دوران معماریجالب از نمونهای
دارد وجود دژ وحصار تونل انبارها، و اتاقها مرکزی، معبد دار، ستون تاالر آتشگاه، شامل تپه

)تصویر4(.
الوند)ودرداخلشهر مهمترینشاخصشهرسازیدورانمادشهرهگمتانهدردامنهکوه

همدان(استکهتازماناشکانیانهمبهعنوانپایتختتابستانیبهکارمیرفتهاست.
برج شامل هگمتانه محوطه در ایران باستانشناسی کاوشهای در مکشوفه معماری آثار
دارای میدهد.شهر باستانی دژ یا شهر یک از خبر و میشود عظیمخشتی بناهای و وحصار
حصارخشتیاستکهبـدنهخارجیآنباگچانـدودشدهاست.شهرباستانیمکشوفهازلـحاظ
خود نوع در که است هایی ویژگی دارای حفاظتی، و دفاعی تأسیسات لحاظ از نیز و معماری

کمنظیراست.
آمده بدست اشیای اما است، نشده قطعیمشخص تاریخ مکشوفه معماری این برای هنوز
گویایایناستکهاینشهرباستانیدردورههایتاریخیوقرونبعدازاسالمهممورداستفادهبوده

است.ازدیگرآثارمیتوانبغستانهیابیستون،کنگاور،اسپدانهیااصفهانرانامبرد.
کاراصلیمادهاکشاورزیوگلهداریبودهوگروهینیزدرفلزکاریوزرگریمهارتداشتند.
ازبقایایآثارمعماریمادهادونقطهدرغربایرانمشخصگردیدهاست.یکیبررویتپهبزرگی
بهنام»گودین«نزدیککنگاوردرکرمانشاهودیگریدرتپه»نوشیجان«درنزدیکیهمداناست.
آثارجالبدیگریازایندورهدرتپه»گیاننهاوند«وبخشیازگورستانتپهسیلک1کاشانوگنجینه

زیویهموجوداست.
عالیتریننمونهدرتاریخهنراینسرزمین،دردورانباستانیکهبهعنوانمعماریشگفتآور
خواندهمیشودتوسطهنرمنداندورانهخامنشیایجادشدکهدرمراکزحکومتوپایتختهامانند
پاسارگاد،شوش،همدان،وتختجمشیدکاخهایبزرگوزیباییبناکردهاند.اینآثارهمچنانپس
ازگذشت25قرنهنوزبقایایآنهامحکمواستواربرجایماندهاست.ستونهاوسرستونهای
به باً باقیماندهنمونهآشکاریازهنرمعماریوحجاریدرایندورهبودهاست.سرستونهاغال
ها، ستون شیارهای )5 )تصویر است. ترکیبی2 جانوران و عقاب گاو، اسب، شیر، مجسمه شکل
بلندیوزیباییچشمگیریبهآنهامیبخشند.مهمترینآثارایندورانشامل:کاخها،آرامگاههاو

Sialkــ١
٢ــجانورانترکیبیراگریفینمینامندوترکیبانسانباحیواناترااسفنکسمیگویند.

تصویر3ــ آرامگاه دخمه ای دکان داود ــ سر پل ذهاب 
ــ استان کرمانشاه ــ دوره ماد

ــ استان همدان  قلعه نوشی جان ــ مالیر  تصویر4ــ 
ــ دوره ماد

تصویر5ــ سرستون سنگی عقاب دار از تخت جمشید 
ــ سنگ آهک ــ دوره هخامنشی
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آتشکدههاست)تصویر6(.
کبیراحداثشد بهدستورکوروش میالد از پیش بهسال550 پاسارگاد مجموعهکاخهای
وهریکباابعادیوسیع،برسکوییسنگیبناشدهاند.کاخشرقیکهبهنام»دروازهپاسارگاد«نیز
نامیدهمیشود،دارایتاالرمرکزیوهشتستونمرتفعدردوردیفمیباشدکهسقفچوبیآنرا
نگاهداشتهاست.ازاینکاخ،تنهایکجرزیاپایهسنگیباقیماندهاست.نمونهشاخصمجموعٔه

پاسارگادآرامگاهکوروشاست)تصویر٧(.
هخامنشی داریوش بود، آباد همچنان هخامنشیان پایتخت نخستین پاسارگاد که زمانی در
با کاخشاهیشد. کارساخت به آنجادست در و قراردهد پایتختخود را تصمیمگرفتشوش
توجهبهاقلیماینمنطقه،بیشترمصالحساختمانیآنازخشتوآجرتهیهشدهاست.بنابرلوحهای
ازگفتههایخودداریوشکهدرشوشکشفشده،دربنایکاخاوهنرمندانبابلی،مادی،لیدی،و

مصریخدمتمیکردهاندومصالحساختمانازفواصلدوردستبهشوشآوردهشدهاست.
کوه دامنه و مجاور در داریوشهخامنشی زمان در تختجمشید ُصّفه کاخهای مجموعه
از پس هخامنشی شاهان بیشتر عظیم بنای این تکمیل در شد. نهاده بنا فارس منطقه در رحمت
داریوشبهگونهایدخالتداشتهاند.درکاوشهاوخاکبرداریتختجمشیدبقایایچندینکاخ
بوده مهمانان پذیرایی کهمخصوص عام بار کاخ یا آپادانا« »کاخ آمد: بهدست م عظی اینصفه در
است.لوحهایطالونقره)تصویرشماره8درفصلمیراثمکتوب(مکشوفدرگوشههایتاالر
اینکاخ،نشانمیدهدکهسازندهآنداریوشاولاست.»کاخصدستون«کهبهشکلمربعودارای
صدستونبودهاست.»کاخسهدروازه«یااتاقشوراکهسهدرگاهبزرگداشتواکنوندروسط
صفهتختجمشیدجایدارد.»کاختچر«یاکاخزمستانیداریوش،اززیباترینومحکمترینکاخهای

تختجمشیداستکهبرخالفدیگرساختمانهایتختجمشیدروبهجنوباست)تصویر٨(.
ایوان یک و ستون 36 با مربع مرکزی تاالر یک دارای خشایارشاه، کاخ یا هدیش« »کاخ
ستونداربادوردیفششستونیدرمقابلآنقراردارد.ازآنجاکهساقهستونهاازچوببوده،از

میانرفتهوفقطتهستونهاباقیماندهاست.

تصویر6ــ آرامگاه دخمه ای نقش رستم ــ استان 
فارس ــ دوره هخامنشی

تصویر8 ــ کاخ تچر یا کاخ زمستانی داریوش ــ تخت جمشید ــ دوره هخامنشی

تصویر7ــ پاسارگاد ــ آرامگاه کوروش ــ استان 
فارس ــ اوایل دوره هخامنشی
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نامهای با دیگری ساختمانهای مجموعه و خزانه کاخ جمشید تخت ُصّفه در آن بر عالوه
سربازخانه،ساخلو)پادگان(وتعدادبسیاریاتاقدرکنارهمقرارگرفتهکهاحتماالًبرایمحافظانو
نگهداریاشیاءبودهاست.برایرفتنبررویتختگاهیاصفهتختجمشیدبایدازپلههایبسیاری
باالرفتکهباتوجهبهپهنایعریضآنرفتوآمدبسیارآسانصورتمیگیرد)تصویر٩و١٠(.

یکیاززیبائیهایتختجمشید،نقشبرجستههایآناست.اینپایتختتشریفاتیجایگاه
دیدارهایرسمیومحلبرگزاریجشننوروزگانبودهاست.

اشکانیاناوایلازشیوههایهنریونانیپیرویکردند،اماپسازمدتیبههنرومعماری،بهویژه
بهمعماریسنتیوملیایرانتمایلنشاندادند.درایندوره،معماریبنایاصلیخودرا،ازآداب
واصولدورهچادرنشینیپارتیدربرپاییاردوگاههاگرفت.حیاطهایچهارگوشمرکزیباایوان
هایچهارسویآن،بهعنوانمظهریازمعماریپارتیانبهبینالنهرینبردهشدکهنوعدگرگونشده

آنرادرمعماریاسالمیبهویژهدردورانسلجوقیانبهخوبیمیتواندید.
پسازشکوفاییدولتاشکانی،بهنمایساختمانتوجهبیشتریشدوسعیمیشدتاآثارهنری
رابردیوارها،درمعرضدیدمتمرکزکنند.نقاشیدیواریتوسعهیافتوتزئیناتدیوارهاآمیختهای
شدازنقاشیوگچبری،کهنمونهبسیارزیبایآندرمعبد»کوهخواجه«دروسطدریاچههاموندر
سیستانبدستآمدهاست)تصویر1١(.»کوهخواجه«هنگامباالآمدنآبدریاچههامونبهصورت
یکجزیرهخودنماییمیکند.موقعیتمناسبکوهموجبشدکهدرگذشتهدورازآنبهعنوانمأمن
ومحلاستقراراستفادهکنندوآثارمعماریخشتیدرآنشکلگیرد)تصویر1٢(.یادمانخشتیو
محوطهکوهخواجهزابلازمهمترینآثارهنریومعماریپارتیاستکهنقطهاتصالشهرنشینیو
استقرارفرهنگیبینفالتایرانوشرقوجنوبشرقیدرآندورانبهشمارمیآیدوبهشکلدایره

ساختهشدهاستکهالگویشهرسازیپارتیبهشمارمیرود.
پایتختجمهوریترکمنستانواقعشدهاست »محوطهتاریخینسا«کهدرنزدیکیعشقآباد

یکیدیگرازمحوطههایهنروتمدنپارتیاناست.

تصویر9ــ ورودی کاخ داریوش ــ تخت جمشید ــ 
دوره هخامنشی

تصویر10ــ ورودی دروازه خشایار شاه )دروازه 
ملل( ــ تخت جمشید ــ دوره هخامنشی

ــ  میالدی  اول  قرن  ــ  نیمرخ  مرد  سر  ــ  دیواری  نقاشی  11ــ  تصویر 
کوه خواجه

تصویر12ــ دورنمای کوه خواجه ــ سیستان
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ازویژگیهایهنروومعماریایندورهانتقالبرخیازعناصرآنبهدورهبیزانسوساسانی
میباشد.شایدتاریخمعماری»طاقدار«کهدرایرانبسیارمعروفاست،ازدورهاشکانیانآغازشده

ودردورهساسانیانتکاملیافتهاست.
طاق ترکیب ذهاب سرپل به کرمانشاه راه کنار در پاطاق کوه دامنۀ در طاقگرا1واقع بنای

گهوارهایوپیشرفتفنونساختمانیرادرایندورهنشانمیدهد.
زمان در واقعشده، کرمانشاه و همدان برسرجاده که کنگاور در آبها( )الهه آناهیتا معبد
وشالودههای پی بر اشکانیان دوره در که بود نهادشده بنیاد نیایش مراسم انجام برای هخامنشی،
صفهوبابهکارگیریسنگوحجاریهایپاکتراشواحیایسنتهایمعماریوحجاریدوره
شمار به پارتیان معماری هنر شاهکارهای جمله از که یافت، استقرار آن بر پرستشگاه نشی، هخام
و بنیادساختمانهاچنانهمبستگی در وساسانی پارتی معماری میانشیوه )تصویر1٣(. میرود
نزدیکیوجودداردکهانتسابپارهایازآثاربهایندودورهرا،دچارتردیدمیکند.براینمونه،در
انتسابکاخمدائندرتیسفونبهیکیازایندودوره،هنوزاظهارنظرقطعینشدهاست.صرفنظراز
جهاتتاریخیدرمعماریساسانی،چنانعواملمعماریاشکانیبیکموکاستپیمودهشدهکهگویی

باتغییرشاهانهیچدگرگونیدرطریقهساختنبناهاپیشنیامدهاست.

رارسمیت مذهبزردشت آنها . است همراه مذهبی باجهانبینی هنرساسانی ینحال ا با
بخشیدندودردورانحکومتشانبناهایبسیاریپدیدآوردندکهازحیثعظمتباهنرروموبیزانس

برابریکردوگاهبرآنبرتریداشت.
بهترینشیوهطاقزدنبربناهایمربعشکل،درمعماریایرانیوحتیمعماریغربی،متعلق

Garraــ١

تصویر13ــ معبد آناهیتای کنگاور ــ کرمانشاه ــ دوره اشکانی
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بودند. یافته توفیق موادسخت با فواصلوسیع پوشاندن در دوره آن معماران بهساسانیاناست.
بعضیازاصولمعماریساسانی،راهرابرایترقیمعماریگوتیگدراروپابازکرد.درمجموعه
هنرمعماریایندوره،یگانگیوپیوندخاصیدیدهمیشود.اساسمعماریگنبداستوایوان،طاق

نماها،اتاقهاوطاقهایگهوارهایاغلبدراطرافیکیاچندحیاطقرارگرفتهاند.
تزییناتبناهایساسانیشاملهنرهایگچبری،موزائیککاریونقاشیدیواریوحجاری

)تصویر١4و١5(میشوند.
نواحیخشکمرکزیو برای براساسمعماریسنتیو بهطورکلی،معماریعهدساسانی
ابنیهساسانیاعمازکاخهاوآتشکدهها،پوششهای بدینمعنیکهدر پدیدآمدهبود. ایران شرقی
گنبدیوساختنایوانهایدارایطاقضربیوچهارطاقهایمخصوصآتشکدهمتداولواساس
معماریاینزمانبودهاست.تعدادیازبناهاکهبقایایآنهابرجایماندهاست،مانندکاخفیروزآباد،
کاخسروستاندرفارسوایوانمدائندرتیسفون،ایوانکرخهدرخوزستان،همچنینآتشکدههایی
بانامهایتپهمیلبینتهرانـورامین،آتشکدهنیاسردرکاشان،آتشکدهآذرگشنسبدرتختسلیمان
وچهارقاپیدرقصرشیرینو...تاحدبسیاریوضعمعماریرادردورهساسانیانآشکارمیکنند

)تصاویر١6و١٧و١٨(.
تصویر14ــ غار بزرگ طاق بستان

تصویر 16ــ کاخ اردشیر ــ فیروزآباد ــ فارستصویر15ــ طاق بستان ــ کرمانشاه

تصویر18ــ آتشکده آذرگشنسب ــ تخت سلیمان ــ آذربایجان غربیتصویر17ــ آتشکده نیاسرــ کاشان
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کامالً بهشکلهای میتوانند و هستند ایرانی گاه پرستش یک بنا مذهبی مفهوم با آتشکدهها
متفاوتازچهارطاقهایسادهتاآتشگاههاییبافضایزیاد،بناشدهباشند.

ایوانرفیعساسانیمعروفبه»ایوانخسرو«کهازآجرقرمزومالتساروجساختهشدهبود،
نیزبهلحاظتاریخمعماریایرانحائزاهمیتاست.

شهرفیروزآبادفارسمانندشهرهایپارتیدایرهواربوداماشاپوراولشهرتاریخیبیشاپوریا
»بهشاپور«)شهرزیبایشاپور(رابرخالفآنبهشکلیکچهارضلعیساختکهازیکجهت
محدوداستبهدیوارمحوطهوخندقهاوازطرفدیگربهکوهیتکیهکردهاست.یکقلعهمستحکم
نظامیباشبکهایکاملازدیوارهاودژهایکوچک،آنراحفاظتمیکندوسویدیگرآنرارودخانه
قلوه با کاخ، بزرگ تاالر است. شهر،مخصوصساختمانهایشاهی محلهٔ یک است. گرفته فرا
سنگوساروجساختهشدهوبابهکارگیریبهترینشیوهمعماریایرانیبرپاشدهاست.یکمحیط
مربعشکلمرکزیپایهگنبداستوچهارایوانسهاتاقیاطرافآنرافراگرفتهاست.یکتاالرسه
ایوانیکهدرشرقتاالربزرگبهحیاطمشرفاست،ازقطعاتسنگمفروششدهوحاشیهایاز

قطعاتموزائیکداشتهکهشایدتقلیدیازنقشیکقالیایرانیمتعلقبههماندورانباشد.
باروریکه ایزدآبو »آناهیتا« به بیشاپورپرستشگاهیسنگیاستکهاحتماالً درمحوطه

ستایشآنباستایشآتشهمراهبودهاست،اهداگردیدهکهازجذابیتخاصیبرخورداراست.
ساختنوپوشانیدنسقفتاالربزرگ»کاخبیشاپور«،کاریبسیارمشکلبودوازنظرفنیو
اجراییوتاریخمعماریبسیارمهممیباشدکهچگونهچنینسقفیبامصالحسنگوساروجساخته
شدهاستکهامروزههمکارمشکلوبزرگیاست.اصوالًمعمارانساسانیبااستفادهازتجاربو
نمونه گنبدی، پوشش برای فیلپوشسازی1 و زی سا ه گوش و طاقزنی کار در پیشینیان معماری
ارزندهایراتجربهکردهوبهیادگارگذاشتهاندکهبهمعمایدوراناسالمیایرانمنتقلشدهوآنهااین

شیوهرابهاوجشکوهوزیباییهنریوفنیرسانیدهاند.
هنرومعماریساسانیبهسرزمینهایدیگرگسترشداشتهبهطوریکهازطاقگهوارهایپیوسته

ساسانیدرسده10میالدیبرایساختمان»کلیسایسنتماریدامر«الهامگرفتهشدهاست.

معماری دوران اسالمی
اسالمدرقرنهفتممیالدی،پایهگذارفرهنگنوینیشدکهبخشهایعمدهایازجهانمتمدن
رافراگرفتوچهرهبسیاریازکشورهارادگرگوننمود.باورودتدریجیاسالمبهاینکشورها،
نژادهایگوناگون،ازاسپانیاتاهنددرساختنتمدنتازهکه»تمدناسالمی«نامدارد،شریکشدند،
هرچندکهدراینمیانسهمهمهملتهایکساننیستوآنهاییکهبامیراثهایغنیپیشمیآمدند،

درساختنبنایفرهنگیتازهاثربخشتربودند.
ازجملهکشورهاییکهدراینتمدنسهمعمدهایدارد،ایراناست.پسازاینکهایرانیاندین
اسالمراپذیرفتند،هیچمانعینمیدیدنددرهمانجاییکهپدرانشانبهعبادتمیپرداختندخودنیزبا

١ــسهکنج
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دینجدیدبهپرستشبپردازندشایددرنتیجههمینطرزفکربودکهدرهماناوایل،آتشکدههایدوره
ساسانیراتبدیلبهمسجدکردند.»مسجدیزدخواست«)بیناصفهانوشیراز(یکیازاینمساجد

استوپسازگسترشبیشتراسالمدراینسرزمین،ساختمساجددرهرگوشهایآغازشد.

سیر تحول معماری و شهرسازی دوران اسالمی
مهمترینبنایاسالمیرامساجدتشکیلمیدادندازاینرومساجداولیهطرحونقشهبسیار
سادهایداشتند.گواینکهازمعماریاولیهایندوره،نشانههایاندکیبدستآمده،اماباتوجهبه
همیننمونههامیتوانگفتکهطرحونقشهاینمساجدشاملیکصحنیاحیاطمستطیلدروسط،
سلسلهاطاقهاییدراطرافودرسمتجنوب،یعنیقبله،شبستانیاستکهبهکمکستونهایی،
بلکه نبودند، ابداع بهدنبال ایرانیچندان برآنسایهگستردهاست.درقروناولیه،معماران سقف
پایه برفراز میکوشیدندآنچهراموجودبود،کاملترکنند.گنبدهایسنگینساسانیدراینزمان
هشتضلعیمنظمیقرارگرفتومساجدبهتقلیدطرحهایمحلی،بهصورتبناهایشبیهبهچهار

طاقیساسانیـالبتهبهصورتکاملتربناشد.
کیفیتبنایپایهها،ستونهاواحداثایوانبلندوطویلوبهکاربردنمصالحساختمانیو
تزییناتآجریوگچبریدرمساجدایندوره،عناصرساختمانیساسانیانرادرمعماریمسجدنشان
میدهدونفوذمعماریساسانیدربناهایمذهبیبهدرجهایمیرسدکهبهتدریجاصولمعماری

اسالمیبرشالودهمعماریساسانیانپایهگذاریمیشود.
مانند بناهایی است. مانده بجای اندکی نمونههای  ایران، در اسالمی دوره اولیه معماری از
مسجدجامعفهرجدریزد،تاریخانهدامغان،مسجدجامعنائین،مسجدجامعشوشترنمونههاییازآن

زماناستکهبعضیازآنهاازمیانرفتهیاتغییرشکلیافتهاند)تصویر١٩(.
معماران توسط فهرج« جامع جد »مس
ایرانیدرقروناولیهاسالمبرپاشد.ویژگیهای
اینمسجددرشکلطاقها،قوسهاوجزئیات
ساختمانی وضعیت نظر از و است آن ینی تزی
ساسانی معماری از پیروی با که میکند ت ثاب
شبستان، بنا اصلی عناصر است. شده ساخته
راهروومنارهاستوشکلعمومیبناسادهو
تنهانقوشسادهوزیباییازگچبریزینتبخش

دیوارآناست.

تصویر19 ــ مسجد جامع فهرج ــ قرون اولیه اسالمی
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قرار بررسی و مطالعه مورد اصلی گروه سه در عموماً ایران« اسالمی دوران »معماری
میگیرند:

1ـبافتشهریوروستایی
2ـمجموعههایمعماری

3ـتکبناها

بافت شهری و روستایی
درایرانامروز،روستاهاوشهرهایتاریخیبسیاریباآثاروساختاردوراناسالمیوجود
دارد.بهبیاندیگر،تمامیشهرهاوروستاهاییکهامروزهدرآنهازندگیمیکنیم،دردوراناسالمی

شکلگرفتهاند.هرچندبنیاناولیهتعدادیازآنهابهدورانقبلازاسالممیرسد.
ازبینتمامیشهرهاوروستاهایدوران
بافت به باتوجه آنها از ایران،تعدادی اسالمی
بسیار فراوان بناهای و آثار و ویژه ساختار و
ارزشمندوصاحبناموآوازهاندوگروهیاز
آنهادرفهرستآثارملیایرانبهثبترسیدهاند.
و بازارها ویا میمند ابیانه، ماسوله، روستاهای
تبریز، اصفهان، شهرهای تاریخی بافتهای
شیراز،مشهد،کرمان،یزد،تهران،کاشان،زواره
و...ازاینقبیلاندکهبسیاریازآنهاباسابقه
تاریخیوویژگیهایمعماریوشهرسازیخود
ارزشجهانیدارند)تصاویر20و21و22(.

تصویر20ــ دورنمای روستای ماسوله ــ گیالن

ـ آذربایجان تصویر22ــ دورنمای روستای میمند ــ کرمانتصویر21ــ روستای کندوان ـ
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ازاینمیانمیتوانبهدومورداشارهکرد:
الف(میداننقشجهاناصفهانوبازارهاوبناهایپیرامونآنو...کهیکیازقدیمیترینو

وسیعتریننمونههایمعماریوشهرسازیدردنیاست.
ب(ساختارشهریوبناهایدوشهرکاشانویزدکهدرنوعخودازعالیتریننمونههایهنری
ومعماریایرانوجهاناستکهبااستفادهازارزانترینودردسترسترینمصالحوموادبومیوبا
رعایتآدابوسننزندگیوهماهنگباطبیعتومحیطکویریبناگردیدهوشاهکاریبدیعازهنر

ومعماریمیباشد.
مهمترینبخشاجتماعیوکالبدیشکلدهندهبهبافتهایتاریخی،»بازار«استکهباداشتن
اصلیترینبناهایشهر،عمدهترینفعالیتهایاجتماعیدرآناتفاقمیافتد.باتوجهبهنقشاصلی
بازاردربافتهایتاریخیوشکلگیریوزندگیشهرهایاسالمی،بسیاریازبازارهایتاریخی

ایراندرفهرستآثارملیایرانبهثبترسیدهاست)تصویر23(.

تصویر23ــ بازار کرمانشاه

مجموعه  های معماری 
یک»مجموعهمعماری«ازتعدادیبناهایگوناگونباعملکردهایمناسبومکملیکدیگر
تشکیلمیشودکهدرکنارهمودرقالبیکساختاربزرگساختهشدهاند.»مجموعهها«بهدالیل
مذهبی،فرهنگی،اقتصادی،نظامی،سیاسیو...شکلمیگیردکهپیدایشآنهاباایجادیکبنای
اولیهمثلیکآرامگاهسادهیایکمکانمذهبیویا...شروعمیشودودرطولزمانبااضافه
شدنبناهایدیگرمانندمسجد،مدرسه،کتابخانه،آبانبار،خانقاه،زائرسرا،کاروانسراو...بهیک

مجموعهگستردهوباشکوهتبدیلمیشود.
مجموعهتاریخی»سنگبست«درنزدیکیشهرمقدسمشهد)سدهسوموچهارمهـ.ق(از
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نخستیننمونههایاینگونهمجموعههاست.
گنجعلیخان مجموعه )تصویر24(، مشهد در )ع( رضا حضرت مطهر حرم مجموعه

کرمان)تصویر25(

بقعهشاهنعمتاللهولیدرکرمان،مجموعهشیخاحمدجامدرتربتجامخراسانومجموعه
مجموعهها این از قم در )س( معصومه مطهرحضرت مرقد اردبیل، در اردبیلی شیخصفیالدین

میباشد)تصویر26(.
بناهایدوراناسالمیدردوگروهتقسیمبندیمیشوند:

1ــبناهایمذهبیمانند:مساجد،مدارس،بقعهمتبرکه،آرامگاه،قدمگاه،حسینیهها،تکایا،
مصلیهاوکلیساها.

2ــبناهایغیرمذهبیمانند:پلها،آبانبارها،قناتها،خانهها،کاروانسراها،کاخها،باغها،
حمامها،قلعهها،کبوترخانههاو...

از یکی ایران، هنر تاریخ و شد برداشته بزرگ گامی ایران هنر در هجری 6 و 5 قرون در
درخشانتریندورههایخودرادراینروزگارسپریکرد.

هنرمعماریدرایندورهدرخشانوشکوفابهدرجهکمالرسید.هنرمنداندرایندورهدر
اینشیوه آورد. بوجود بزرگ بناهای بتوان، آنها با که یافت عناصریدست و بهعوامل معماری

ساختمان،اساسمعماریمذهبیوکاروانسراومدرسهسازیایراناست.
که دوران این معماری تحوالت از است مجموعهای حقیقت در اصفهان جامع مسجد
گنبد و نظامالملک خواجه گنبد دو دهد. می نشان را معماری تحول سیر همچنان سال هزار تا
تاجالملکدرمسجد،ازنظرتکنیکوزیبایی،اثربسیارچشمگیریاست.ایوانهایچهارگانه
اولجایتو ازهنرهاست.شبستانهایمسجدوهمچنینمحرابزیبای مسجدهرکدامشاهکاری
بهجز کامل و زیبا مسجد این در روند. می شمار به ایران هنری آثار زیباترین جمله از محمد

تصویر25ــ نمای داخلی مسجد گنجعلی خان ــ کرمانتصویر24ــ مجموعه حرم امام رضا )ع( مشهد مقدس

تصویر26ــ حرم حضرت معصومه )س(
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سبکهایمختلفمعماری،انواعخطوطکوفی،ثلثونستعلیقبهکاررفتهاست)تصویر27(.
عالوهبرمسجدبایدازمدرسهوکاروانسراهاومقبرههایایندورههمنامبرد.اگرچهشبکهراهو
امادرگذشتههایدور، جادههایشوسه،شاهرگحیاتیتجارتیککشورمحسوبمیشود،
امکان جاده از مطلوب استفاده راه، میان ایستگاههای و مسافرخانهها و کاروانسراها وجود بدون

نداشت.
قدیمی راه در درجنوبسرخس »رباطشرف« دوره این کاروانسراهای کاملترین از یکی
است کامل و زیبا بسیار هنوز زمان، مرور از ناشی خرابیهای وجود با است. مرو ــ نیشابور

)تصویر28(.

برج و دایرهوار طرح با مراغه مدور برج دوره این های آرامگاه نمونه از
مهماندوستدامغانوبرجگنبدکاووسدرگلستانوبرجطغرلدرشهرریباطرح
ترکداررامیتواننامبرد)تصویر٢9(.درمعماریایندورهبرجهایخرقاندرقزوین

وگنبدکبوددرمراغهبهصورتهشتودهضلعیهستند)تصویر30(.
بسیار کاربردآجر و نماسازیمیشدهاند اآجر ب بناها دیوار سطوحخارجی
رواجپیداکردوازانواعطرحهایهندسیدرآجراستفادهمیشد.هنرآجرتراشیو
تزیینبناباآجرهایتراشیده،ازقرنپنجمهـ.قدرایرانمعمولبودهاست.درکنار
اینتزییناتبسیارزیبایآجری،کتیبههاوخطوطتزیینی،بااستفادهازآجرتراشیده،

یکیازویژگیهایایندورهبهشمارمیرود.

تصویر27 ــ محراب الجایتو ــ مسجد جامع اصفهان ــ دوره ایلخانی

تصویر29 ــ برج گنبد قابوس ــ دارای 10 ترک و کتیبه های کوفیتصویر28ــ کاروانسرای رباط شرف بر کناره راه ابریشم ــ خراسان رضوی ــ دوره سلجوقی

تصویر30 ــ برج خرقان ــ نمای آجرکاری ــ قزوین ــ دوره سلجوقی 
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آرامگاههای و مقبرهها ویژهساخت به بناها، دوره این هشتم و هفتم قرون در
برجمانندبههمانشیوهسدههایپنجموششمهجریادامهیافت.همچنیننقشهچهار
ایوانیکهازپیشمتداولبود،درقرونهفتموهشتمهجرینیزبرایبناهایمذهبیمانند

مسجدوبناهایغیرمذهبیمانندکاروانسراهابهکارمیرفت.
معماریدرایندورههمجنبهعمومیداشتوهمجنبهمحلیوهمانطورکه
بنایمسجدجامعاصفهانبرایمعماراندیگرمساجدسرمشقبود،معمارانایندوره
روشهایساختمراکزبزرگمثلسلطانیهرااقتباسمیکردندودرکنارسنتهای

محلیبهکارمیبردند.درایندورهبهتزییناتبناهابسیارتوجهمیشد.
یافتهاست. تزیین بهکاشیهاوآجرهایقهوهایرنگ سردرمسجدورامین
اینمسجدنهتنهاازلحاظساختمانعظیموگنبدآجریآناهمیتدارد،بلکهبهخاطر
تزییناتکاشیکاریمعرقوگچبریوکتیبههایتاریخیآنجزءآثارمهمهنریایرانبه

شمارمیرود.
مسجدگوهرشاداگرچهسردرومدخلمستقلینداردویکیازمجموعهبناهای
آستانهامامرضا)ع(است،اماطاقعظیمورودیآنمملوازکاشیکاریوکتیبههای
ازشاهکارهایمعماری یکی و وکامل زیبا ازهرجهت بنایمسجد مفصلیاست.

دنیاست)تصویر31و32(.
نهمهـ.قاستکهدرزمانجهانشاه بناهایقرن بهترین از تبریز مسجدکبود
قراقویونلوبناشدهاست.نقشهاینمسجدشباهتچشمگیریبهنقشهمساجدعثمانی
با که مرکزی اماصحن مرکزیاست، فاقدصحنوحیاط اگرچه اینمسجد دارد.
گنبدپوشیدهشده،بهصورتچهارایوانیساختهشدهاست.ورودیمسجدباتزیینات
کاشیکاریدرکمالزیباییوظرافتزینتشدهاست.دراینکاشیهارنگهایآبی
روشن،آبیپررنگ،خاکستریوسبزچمنیوپررنگبهکاررفتهودربرخیموارد،گل

وبوتهوشاخههاییباطالکاریدرآندیدهمیشود.کاشیکاریو
رنگآمیزیهادراینمسجدهمانگونهاستکههنرمنداندرتزیین

وتذهیبصفحاتکتابهابهکارمیبردند)تصویر33(.
یا مقبرهها به باید دوران، این مساجد ری معما بر عالوه
آرامگاههایاینزمانهماشارهکرد.گنبدسلطانیهیامقبرهسلطان
و اسالمی بناهای زیباترین از یکی )خدابنده( و اولجایت محمد
شاهکاریازمعماریایندورهاستکهدراوایلقرنهشتمهـ.ق
درنزدیکیزنجانساختهشدهاست.بلندیاینبنایهشتضلعی
که ساختهاند طوری را گنبد این است. متر 50  از بیش منتظم
بدونساختنبناهایمتصلومجاوربهآنباابتکاراتهوشمندانه
فشارهایجنبیگنبدرابهجانبزمینمنحرفکردهاند.درهشت

تصویر31ــ مسجد گوهر شاد ــ مشهد ــ دوره تیموری

تصویر32 ــ مقرنس ــ مسجد گوهر شاد ــ مشهد ــ دوره تیموری

تصویر33 ــ مسجد کبود تبریز ــ دوره قراقویونلو
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گوشهساختمانمنارههافشارواردهگنبدراعمودًاخنثینماید.)تصویر34(
دردیگربناهایایندورهمثلکاروانسراهاومدرسههاجلوههایزیباییرامیتوان
و شمالی ناحیه در بویژه کشور نقاط در اقتصاد پیشرفت و توسعه برای ایلخانیان دید.
مسیر در کاروانیان آرایش برای و ساختند ارتباطی راههای بسیاری تعداد آذربایجان
اقلیماحداثکردند.مانند به باتوجه اینراههاوجادههاکاروانسراهایبزرگوزیبایی

کاروانسراهایسرچمدربینراهزنجانومیانه،یارباطسپنجدرنزدیکیشاهرود.
درنزدیکیمرزافغانستانوخراساندرشهرخوافوکناردهکدهخرگرد،مدرسه
غیاثیهرادومعمارایرانی،استادقوامالدینشیرازیوغیاثالدینشیرازیبناکردند.که
یکیازمدارسکاملچهارایوانینیزهست.کاشیهایمعرقوآجرهایتزیینشدهمدرسه

شهرتیخاصدارند.)تصویر35(.
یکیازدرخشانتریندورههایهنریایرانپسازاسالمدورهصفویهاست.

دراواخرقرندهمهـ.قدرزمانشاهعباسباانتخاباصفهانبهپایتختی،اینشهر
بهعنوانیکیازدرخشانترینشهرهایشرقگسترشپیداکرد.

باتوجهبهامنیتایراندرایندورهبناهاییبزرگوعالیمانندکاخهایعالیقاپو،
سردر و حسین شاهزاده بقعه و اصفهان در اشرف تاالر و بهشت هشت ستون، چهل
رنگ و آب خوش کاشیهای از کاخها این دیوار شدند. ساخته قزوین در قاپو عالی
دارد. وجود پیوند دوره آن معروف نقاشان نقوش با آنها مجموع میان در شده پوشیده
چوبی تزیینات )تصویر36(. میشدند. تزیین کاری منبت با غالباً نیز دیوارها و سقفها
آنهامیزانبیشتریازتذهیبکاریو بناهایغیرمذهبیداراینقشاصلیبودودر در
نقاشیهایالکیاستفادهمیشد.طرحهایآنهاباهنرنگارگریدارایرابطهنزدیکیبود.

تصویر34 ــ گنبد سلطانیه ــ زنجان ــ دوره ایلخانی

تصویر35 ــ مدرسه غیاثیه خرگرد خواف در خراسان ــ نمایی 
از فضای خارجی

تصویر36 ــ بقعه شاهزاده حسین ــ قزوین ــ دوره صفوی

بهویژهدردرهاوسقفها،هنرخاصیدرایندورهمحسوبمیشدهاست. کندهکاریوخراطی
نقاشیهایدیواری)فرسک1(درکاخهایعالیقاپو،قصراشرفوچهلستونوهمچنینآئینهکاری

١ــفرسکشیوهایدرنقاشیدیواریاستکهقبلازخشکشدنمالتگچیاآهکانجاممیشود.
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بهعنواننوعیتزیینجدیددربناها،مانندآینهخانه،مورداستفادهقرارگرفتهاست.
و بزرگ خیابان آن در و شد ارائه اصفهان شهر برای جدیدی نقشه دوره این در
روی که بزرگی پل به خیابان این کاشتند. درخت را خیابان طرفین و ساخته باغ چهار معروف
است. دربرگرفته باشکوه بناهای با جهان نقش میدان را شهر مرکز میرسد. است، زایندهرود
نمونهشاخصکاخسازیمستقلازمیداننقشجهاننیزپدیدآمدهاست.کاخچهلستون
با20ستونچوبیبلنددرایوان،تاالرآئینهباسقفمنقوشوزراندودومنبتکاریوگچبریو

نقاشیهایعالی،یکیازمشهورترینکاخهایایندورهاست)تصویر٣7(.
معماریقصرهشتبهشتنیزازنظرمنظرهباغاهمیتدارد.اینقصررابرایجشنهای
از استفاده بهسبب زیبایی، و ازجنبهمعماری اینکاخگذشته بودند.شهرت نظرگرفته مجللدر
سنگهایمرمروطاقمقرنسکاریونقاشیمناظرکاشیکاریخاصآناست.آیینهکاریاینکاخ

عاملدیگریدرزیباییبنابودهاست.
مدرسهچهارباغباسردرورودیوگنبدودومنارهرفیعازنظرشیوهکاشیکاریورنگآمیزی
جلبنظرمیکند.بنایزیبایاینمدرسهوکاروانسراوبازاردرخیابانچهارباغاحداثشدهاست.

ازاینزمانبهبعددرسراسرایران،کاروانسراهایبزرگیازآجروگاهیازسنگساختهشده
است.ازکاروانسراهایایندورهمهیاردراصفهان،بیستوندرکرمانشاه،مادرشاهوشیخعلیخان

دراصفهانرامیتواننامبرد.
دردورهصفویهتعدادزیادیپلساختهشدهکهازنظرزیباییوشیوهپلسازیبسیارچشمگیرند.
پلاللّٰهوردیخانیاسیوسهپلدرانتهایخیابانچهارباغدراصفهاندردوطبقهبررویرودخانه
زایندهرودواقعشدهاست.دردوسویجادهاصلی،راهرویسرپوشیدهایبرایپیادهروانساخته

شدهاست)تصویر٣8(.

تصویر38 ــ سی وسه پل)پل الّله وردی خان( ــ اصفهانتصویر37 ــ عمارت چهل ستون ــ اصفهان
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پلخواجوکهبررویزایندهرودساختهشده،ازنظرمعماریوکاشیکاریمشهوراستو
ازلحاظتناسبوجلوه،زیباییچشمگیریدارد.اینپلهانهتنهابرایعبوربلکهبرایتوقفنیز
طراحیشدهاستودرآنهاجاهاییبرایتفریحودرنگوجوددارد.درسراسرطولپل،غرفههای

کوچکزیباییتعبیهشدهکهباکاشیونقشهایدیواریزیباییآراستهاست)تصویر٣9(.
اززمانصفویهبناهایتاریخیبسیاریدرایرانوجوددارد،چونمجموعهبقعهشیخصفیالدین
اردبیلیدراردبیل،)تصویر40(،کهشاملمجموعهایازگورهایشاهان،شاهزادگاندورهصفویو

چندساختماندیگربهنامچینیخانه،مسجدومتعلقاتدیگراست.

مقبرهاستوانهایشکلباگنبدیکوتاهپوشانیدهشدهاستودوربرجازخارجدارای
کتیبهبزرگآجریاستونام»اللّٰه«باکاشیرویآنتکرارشدهاست.

آستانپرشکوهقدسرضوی)ع(شاملمجموعهبناهایمتعددیاست.گنبدزرین
بنادارایدوپوششاستکهپوششخارجیآنطالکاریاست.اینگنبدکتیبهایبهخط
علیرضاعباسیخوشنویسدورهشاهعباسدارد.دومنارهطالبررویایوانعباسیوایوان
جنوبیقراردارند.طالکاریایوانصحنکهنه)عتیق(بهفرماننادرشاهافشارانجامشدهو

ازاینروستکهبه»ایواننادری«معروفاست.
بهطورکلیبرخیازبهترینتزییناتوآیینهکاریونمونهکاشیکاریسهدورهتاریخی
متوالیرادرآنمکانمقدسمیتواندید،زیرامسجدگوهرشاددرزمانتیموریان،صحن

کهنهدرزمانصفویهوصحننودردورهقاجاریهساختهشدهاست.
ازنمونـههایدورهافشاریهکـاخخـورشیدوبـرجهایدیدهبـانیشهرکـالتاست

)تصویر41(.

تصویر40 ــ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی  تصویر39 ــ پل خواجو بر رودخانه زاینده رود ــ اصفهان

تصویر41 ــ کاخ خورشید )کالت نادری( ــ خراسان



39

ارگ آنها، جمله از شد. ساخته بزرگی بناهای و عمارات شیراز شهر در زندیه دوره در
کریمخان،مسجدوحمامویکبازاراست.ازویژگیهایکاشیکاریایندوره،استفادهازنوعی
رنگگلسرخاستکهدرزمانقبلدیدهنمیشود.تزییناتکاشیکاریدربدنهبناهاازآجرهای
پهلوانملی، بود.صورتشخصیتهایرسمی،صحنههایهنرنماییرستم کاشیوزمینهسفید

شکارودورنماهادرکاشیکاریدیدهمیشود.)تصویر42(
دردورهقاجاریهشیوهجدیدیدرمعماریایجادشدومعماراناینزماننیزدنبالهروشیوه
صفویهبودند.هرچندهنرمعماریاینزماندرمقایسهبادورهصفویهبسیارضعیفشمردهمیشود.

امابهمروربهدلیلارتباطزیادباغربمعماریتلفیقینیزپدیدآمد.
و گچبری آیینهکاری، کاشیکاری، قبیل از ایرانی تزیینی طرحهای با غیرایرانی معماری
ازارهبندیازکاشی،توأمشد.بااینحالعناصرمعماریایرانیبهحیاتخودادامهدادبهطوری
کهایجادزیرزمینهاباطرحهایزیباوپوششهایضربیآجری،تعبیهحوضخانهها،رواجبادگیر
برایخنککردنفضاهاواحداثتاالرهایبزرگباشاهنشینهاوغرفهوگوشوارههاهمهوهمهبه
صورتدلپسندتریدرآمد.ساختنبادگیرهادرابتداسادهوفقطشاملیکدهانههواکشمزینبه
کاشیکاریهایزیبابود.سپسبهتدریجمراحلکمالراپیمود،چنانکهصورتتکاملیافتهآنها،
دوطبقهوازچهارجهتدارایهشتدهانههواکشاستوجریانبادوهواراازایندهانههابه

داخلساختمانهدایتمیکند.
درمعماری،ساختنبادگیرهایمزینبهکاشیکاریوقبهطالدرعمارت،رکنیازمعماری
اصیلایرانیبودهاست.بناهایمسکونیدورهقاجار)بهجزکاخهایسلطنتی(همهبهشیوهمعماری
اصیلایراندرادوارقدیمبودهکهدرایندورهباابتکاراتجدیدتربهصورتیدلچسبونیکوتکمیل

شدهاند.
درتهرانواطرافآن،چندنمونهمهمازمعماریقاجاریهدیدهمیشود.یکیمقبرهحضرت
عبدالعظیمدرشهرریاستکهبنایمقبرهوگنبدطالیآنقابلتوجهاست.بناهایدیگرقابلتوجه

»عصرقاجاریه«،مسجدامام)شاهیاسلطانی(ومسجدسپهساالر)مطهری(تهراناست.
ساختمانهای و کاخ معماری است، شده پیروی صفویه از که مذهبی معماری بر  عالوه
مسکونیکهآمیزشعواملمعماریایرانیواروپاییرابهحالتیبسیاردلنشیننشانمیدهد؛مانند
عمارتکالهفرنگی،کاخسرخهحصار،کاخشمسالعماره،کاخگلستان،تیمچههایوسیعوزیبای
ایندورهخودنشاندهندهشاهکارهایماهرانهایازاستادانهنرمعماریقرنسیزدهمهـ.قاست.

)تصویر43(
ازدورهقاجارتیمچهوبازارهایوسیعباپوششهایخوبیدرتهرانوشهرستانهایبزرگ
موجوداستکهازنظرهنرآجرکاریوکاشیکاریوچهازنظروسعتدهانهطاقهاقابلتحسینو
ستایشاند.معماریدردورهپهلویتنوعچشمگیرنداشتهاست.باورودمصالحجدیدساختمانی
پرافتخار پیشینه به که مهندسانی ایران، به خارجی مهندسان آمدن نیز و غیره و بتون آهن، د مانن
معماریکشورماآشنایینداشتندوبازگشتایرانیانیکهدرخارجازوطنتحصیلهنرمعماریکرده

تصویر 42ــ ارگ کریم خان ــ شیراز

تصویر 43ــ کاخ شمس العماره ــ تهران
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ویاتحتتأثیرمعماریغرببودند،دگرگونیشگرفیدرهنرمعماریایرانپدیدآورد.باهمهزیبایی
کهایننوعمعماریهابهقیافهشهرهایایرانبخشید،متأسفانهغالباًجنبهتقلیدازشیوههایمعماری

غرببرتبعیتازهنراصیلایرانییاابداعشیوهجدیدیدرمعماریایران،ترجیحدادهشد.
بااینوجود،دربعضیازموارد،ناچارازتمایلبهتزییناتبهسبکایرانیشدهاند.بناهایی
چونکاخهایسعدآباد،کاخمرمردرتهرانوساختمانمجللباشگاهافسراندبیرستانالبرز،سردر
باغملی،عمارتپست،گواهاینمدعاست.اینطریقمعماریبدونتوجهبهعواملاقلیمیوپیشینه

معماریدرایرانهنوزادامهدارد)تصویر44(.

نکاتی در پدیده  های معماری ایران
به توجه با پدیدههایموجوددرعالممعماری از بهجرئتمیتوانگفتکهبخشعمدهای
بهمعماری ایرانخلقشدهاند.میدانیمکهمغربزمینهمواره مدارکواسنادموجود،درفالت
گوتیکفخرکردهاستوبهاعتباریمهمترینشاهکارهایهنریمعماریمغربزمینبهاینسبک
پدیدههای درباره میدانند. ایران معماری از ملهم را گوتیک معماری که است دارد.جالب تعلق
معماریکهدرایرانپیشازاسالمآفریدهشدهوطیقرنهاتحولوتکاملیافتهوبهدیگرسرزمینها
انتقالیافته،میتواننمونههایییادکرد؛مانندکاربردانواعقوسهاوازآنجملهطاقضربیازهزاره
دومق.مدرامرپوششفضاهایمعماریپدیدهارزندهایاستکهدراینسرزمینپاگرفتهاست.
خلقگنبدبررویپایهچهارگوشازابتکارهایاستثناییاستکهدراینسرزمینبهوجودآمدهو
منشأدگرگونیاساسیدرکارمعماریجهانشدهاست.ایواننیزکهیکیازپدیدههایشگرفدوره
اشکانیاست،کهدرپیکاربردوسیعوموفقآندرمعماریساسانی،دردورهاسالمیهمچنانمورد

توجهقرارگرفتوبعدهابرایهرچهبیشترشکوهمندیشبستانگنبدداربهآنافزودهشد.

عناصر معماری شهرسازی 
محله :باحذفنظامطبقاتیمفهومیبراساسهمشهریبودنیابراساسفعالیتهایمشترک

بهشکلکوی،محلهیاشهرکوچکیدربافتشهریپدیدآمد.
خیابان ــ کوچه :ایجادخیابانوکوچهبهعنوانشیوهارتباطیمیانمناطقدرونشهریو
برونشهریازدیربازدرمعماریوشهرسازیایرانوجودداشتهاست.بااینحالبهدلیلاهمیت
نیزبهعنوان بهگیاهوزیباجلوهدادناینعنصرشهریخیابانهایچهارباغپدیدآمدند.کوچهها
مسیرهایفرعیباایجادتقاطعیعنیگذرازهرمحلهایجادشد.اینکوچههابراساسمناطقمختلفبه

صورتسرپوشیدهیابازساختهمیشدند.هرمحلهممکنبودچندگذرداشتهباشد.
بازار :محلموردنیازتجارتومایحتاجمردمرابازارمینامندکهدرابتدادرکناردروازههای
اصلیشهروسپسدربافتمرکزیشهریایجادشد.بازارهابهشکلسرپوشیدهیابازساختهو
مجموعهآنهاراارسنمینامند.عناصرمختلفبازارشاملراسته،رسته،سرا،تیمچه،حجرهمیباشد،
مسیراصلیبازارراستهنامیدهمیشودوازتقاطعدوراسته،چهارسوقپدیدمیآید.بخشهاییاز

تصویر 44ــ سردر باغ ملی ــ تهران
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تصویر46 ــ دورنمای میدان نقش جهان ــ اصفهان ــ دوره صفوی

45ــ بازار مسگری      

نامیدهمیشود. گیرد،رسته قرارمی آن در یکسان راستهکهصنفمشاغل
فضایحیاطمیانیکهدورتادورآنحجرههاقرارگرفتهاست.

مرکزچندتجارتخانهازیکصنفدریکفضایسرپوشیده،تیمچهنام
داردومجموعٔهتیمچههادروسطیکفضایآزادمسقفدارند)تصویر45(

برای باز فضایی ه ک است شهر درونی صر عن مان ه میدان : میدان 
معموالً میدان است. شهری عناصر دیگر با اصلی تباط ار یا مردم حضور
بهشکلمیدانهایبزرگوکوچکساختهمیشوند.عملکردمیدانبیشتر
نیازهایشهریرا و ارتباطاتومشاغل برخی بهعنوانجایگاهمشخص،

دربرمیگیرد.)تصویر46(
خانه :دراکثرمناطقایرانخانههایسنتیدوقسمتاندرونیوبیرونی
دارند.قسمتاندرونیخصوصیوبرایزندگیخانوادگیدرنظرگرفتهشده
استفاده دیگر افراد از پذیرایی و د آم و رفت برای ونی یر ب قسمت و است.
میشود.وحریمزندگیخصوصیازدیدمهمانانبهطرززیباییازهمجداشده
است.)تصویر4٧(خانههایسنتیاغلبدرچهارطرفیکحیاطمرکزی

قرارگرفتهاست.
مسجد و انواع آن : مساجدمهمترینعنوانوعنصربناهایدینیاست
کهدردورههایمتفاوتبرایبرگزاریمراسمدینیوفعالیتهایاجتماعی

مورداستفادهقرارگرفتهاست.
شکل به ابتدا که دارد تفاوت جد مسا ساختمانی  شه نق دوره هر در
شبستانییاستوندار)چهلستونی(ساختهمیشد.پسازآنشیؤهچهارطاقی
بهشبستاناضافهشد.دردورههایبعدبهشیؤهایوانداروگنبدیرونقیافت.

)تصویر4٨(.

 48ــ مسجد امام ــ اصفهان ــ دوره صفوی       تصویر 47ــ حیات خانۀ شاه ویالیی ــ کاشان 



42

میل مناره:اینعنصرمعماریدرواقعبرجهایراهنماستکهدرکنارهراههاودرمسیرکویر
یامناطقکوهستانیوجنگلیساختهمیشوند.شبهابرایراهنماییمسافرانبرباالیآنآتشروشن
میکردندوبهاینلحاظمنارهمدرسهاینبناعنصراصلیتأثیرگذاردرشکلگیریمنارهدرمساجد

اسالمیاست.بااینحالالگویاصلیبسیاریازبرجمقبرههانیزمیباشد)تصویر4٩(.
کاروان سرا:بخشیازمعماریمهمیکهبرایاقامتموقتمسافرانیکهبهصورتگروهی
معرفیکردندساختهشدهاست.اینبنابهدلیلگستردگیتبادالتاقتصادیوتجاریویازیارترونق
بسیارداشتهاست.دارایحیاطوسیعوروبازودورتادورآنتعدادزیادیحجرهبرایاستراحت

مسافرانبودهاست.)تصویر5٠(

بسیارمهمشهریاستکهدر نظافت،گرمابهعنصر و پاکیزگی به اهمیت دلیل به : گرمابه 
ایرانازدیربازتاکنونحضوراصلیداشتهاست.بنابرایناینمکانپسازمسجد،مدرسهوبازاراز
عناصرمهمشهربهحسابمیآمد.ازعواملمهمدرگرمابهتنظیمدماوگرمایشاست.مسیردسترسی
بهبخشاصلیبناازورودناگهانیهوایسرد؛همازبیرونبهدرونوهمدربینفضاهایدرونی
جلوگیریمیکند.ازعناصرمهمگرمابهفضایبینه)رختکن(وگرمخانه)محلشستوشو(است.

)تصویر5١(
مدرسه :بهدلیلارزشآنبهتعلیموتربیتویادگیریدانشمکانیخاصبهعنوانمدرسه
حائزاهمیتاست.ایرانیانازدورانپیشازاسالمودوراناسالمیباجدیتبهساختاینمکان
پرداختند.شیؤهمعماریمدارسباتحولمعماریمساجدبهشکلایوانیدرآمدوازعناصرمهمآن

َمْدَرس)محلتدریساستادان(وحجره)اتاقهایمحلاقامتطلبهها(میباشند.)تصویر5٢(
آرامگاه  :ساختمقبرهازدورانباستاننمادیازاعتقادبهدنیایپسازمرگاست.ازاینرو
سیرتحولآرامگاهسازیازدرونخانههایامقابرمستقلیاگوردخمههابااستفادهازعناصرمعماری

49ــ برج طغرل ــ شهرری ــ دوره سلجوقی 

تصویر 50ــ کاروانسرای میبد ــ یزد

51ــ گرم خانۀ گرمابۀ گنجعلی خان ــ کرمان                  

52ــ مسجد مدرسۀ آقابزرگ ــ کاشان 
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بهصورت و… عرفانی و دینی بزرگان های آرامگاه است. بررسی قابل آن دادن جلوه باشکوه در
زیارتگاهمورداحترامواقعشدهاست.)تصویر5٣(

کاخ : حضورحکومتهایمتمرکزضرورتساختبناهایباشکوهو
اشرافیرادردورههایتاریخیایرانباعثشد.ساختنکاخوعمارتهای
مجللبرایحکمرانانوپادشاهانمسابقٔهطوالنیدرفرهنگمعماریایران
دارد.بهدلیلانتخابشهرهاییدردورهصفویهبهعنوانپایتخت،ساختنکاخ
درعرصهمعماریاسالمیمطرحشد.تزییناتاینبناهابهنحویقابلتحسین

انجامشدهاست.)تصویر54(
قلعه :بهدلیلضرورتدفاعوکاربردنظامییاحفاظتازکاخوقلمرو
ازمصالح آن ساختند.درساخت هاییمی قلعه ودشت درکوهستان شاهی
مستحکممثلسنگوساروجوآهکبهرهمیگرفتندوحتیازموقعیتطبیعی
پرتگاهارتفاعاتشیبداروصخرههایدورازدسترسیاستفادهمیکردند.گاه
دردشتهاباکندنخندققلعهراازدسترسدورنگهمیداشتند.)تصویر55(

53ــ مقبره امیر تیمور سامانی ــ بخارا

54ــ کاخ هشت بهشت ــ اصفهان 

55ــ قلعه ای بر فراز کوه یا ارگ بم ــ کرمان 
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یا کاروانی های جاده مسیر در بندها آب و ها پل ساخت بند: آب  و  پل 
رودخانههایپرآببرایجلوگیریازطغیانیامسیرآبجهتکشاورزیودیگر
فعالیتهایمرتبطمیراثشکوهمنددیگریازتاریخایرانباستانبهشمارمیرود.
هنگامساختآببندضمنذخیرٔهآببهانتقالآببرایبهگردشدرآوردنسنگهای

آسیابهمتوجهشدهاست.)تصویر56(
آب انبار:آبانبارمخزنآبزیرزمینیاستکهبرایذخیرهسازیآبدرمناطق
خشکوکمآبمیتواندبهترینروشنگهداریآبباشد.بسیاریازآبانبارهادر

مسیرقناتساختهشدهاستتاآبسالمرابهآبانبارهدایتکنند.)تصویر5٧(
یخچال:ضرورتبهکارگیریآبگواراواستفادهبهینهازنزوالتآسمانی
عنصردیگریبهعنوانیخچالدرمعماریایرانراباعثشد.اینمکانحتیدر
روزهایگرمنیزمیتوانستیخموردنیازمردمراکهازنزوالتآسمانی)برف(بهشمار

میرفترافراهمکند.)تصویر5٨(
است کبوترخانه ساخت ایرانی معماران ابداعات  دیگر ز ا ها: ه  ن ترخا کبو
کههدفآنمکانیبراینگهداریکبوترهاوجمعآوریفضوالتآنهادرمصرف
کشاورزیبهعنوانکودبودهکهبرایاحیایکشاورزیوغنیکردنخاکاستفاده
میکردند.درشبکههایآجریبیشترینتعدادالنهراباکمترینمصالحساختمانی

فراهممیکردند.)تصویر5٩(

56ــ پل زمان خان ــ شهرکرد یا آب بند شوشتر 

 تصویر 57ــ آب انبار          

58ــ یخچال مؤیدی ــ کرمان

59ــ کبوترخانه ــ اصفهان   
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پرسش
١ــدونمونهازغارهاییراکهموردسکونتقرارگرفتهاند،نامببرید.

٢ــفرهنگبردوسیانمتعلقبهکدامدورهاست؟
٣ــازقدیمیتریناماکنمسکونیایرانیکیرانامببرید.

چگونه اجتماعی رفتار و معیشت به توجه با زاغه معماری فضاهای 4ــ
است؟

5ــدربارهساختمانمنقوشتپهزاغهوکاربردآنتوضیحدهید.
6ــدربارهویژگیهایمعبدچغازنبیلبنویسید.

٧ــدربارهویژگیهایدخمههایسنگیمادهاتوضیحدهید.
٨ــمهمترینآثارهخامنشیشاملچهنوعمعماریهاییاست؟

٩ــاشکانیانمعماریبنایاصلیخودراازچهسنتیایدهگرفتهاند؟
و اتصالشهرنشینی نقطه که را پارتی معماری و هنری آثار ترین مهم ١٠ــ
استقرارفرهنگیبینفالتایرانوشرقوجنوبشرقبودنامبردهودربارهآنتوضیح

دهید.
١١ــشهرتاریخیبیشاپورچهنقشهایدارد؟

١٢ــسقفتاالربزرگکاخبیشاپورچگونهساختهشدهاست؟
١٣ــتحوالتمعماریازقرون5و6درکدامبنابیشترمشهوداست؟

١4ــدرکدامبنامنارهادرهشتگوشٔهآن،ازفشارهایجانبیبنامیکاهد؟
١5ــپلهایدورٔهصفویهرانامببرید.

١6ــمعماریقاجاریهدرمقایسهبامعماریصفویهچگونهاست؟
١٧ــانواعبناهایدورٔهاسالمیرانامببرید.

١٨ــازعناصرمعماریوشهرسازیچهارنمونهرانامببریدویکیراتوضیح
دهید.

بحث کنید 
ــدربارهعللافولمعماریسنتیگفتگوکنید.

ــدربارهمعماریمعاصرگفتگوکنیدوآنرابامیراثمعماریسنتیمقایسه
کنید.



فصل سوم
باغ ایرانی
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باغ ایرانی 

هدف های رفتاری:پسازپایاناینفصلازفراگیرانتظارمیرود:
١ــمفاهیمعارفانهباغایرانیراذکرکند.
٢ــمفهومدرختمقدسرابیانکند.
٣ــالگویباغایرانیراتوضیحدهد.

4ــرابطهشعرفارسیوباغایرانیرابداند.
5ــچندنمونهازباغهایایرانیرانامببرد.
6ــانواعباغراازنظرعملکردذکرکند.

فرهنگایرانیدرطولتاریخبهصورتهایگوناگونتجلییافتهاست.دریایبیپایانزبان
وادبیاتفارسیوگسترهپرمعنایهنرومعماری،هموارهبهبهترینوشکوهمندترینشکلفرهنگ
پارسیانرابهظهوررساندهاست.فرهنگیبهقدمتهزارهها،درجلوههاییبیشمارازخالقیتو
شیوهزندگیبروزیافتهاست.بهراستیفرهنگایرانیباهمهپیچیدگیهایپنهانوآشکاردرکجا

حقیقیترینظهورخویشراتجربهکردهاست؟
بهشت( )فردوس، پردیس و باغ ایجاد ایرانی تفکر و تجلیذوق بهترین توانگفت، ب شاید
باشدکهدرتمامیجلوههایهنرینمودآشکاریدارد.بااینحالبرخیازمورخانبهایننتیجه
آن در که آوردهاندچرا پدید را اغها ب اولین زنان احتماالً بسیاردور زمانهای در که اند رسیده
روزگار،مردانگرایشبهکوچداشتندودرجستجویشکارگاههایبکربودند.زنان،مردانرا
تشویقمیکردندتاشکارراکنارگذاشتهوبهکشاورزیودامداریبپردازندوازاینروبتوانند
موادغذاییخودرابهدستآوردهوجایگاهیآرامشبخشومفرحبیابند.ازاینروباغهانمایشی
ازبهشتدراینجهاناستکهدرختانهمیشهسبزوبلندقامتیچونسرودرآنکاشتهمیشد.
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نیازبه پسهموارهکشتگلوگیاهخیالانگیزاست.زنانبهخصوصدردورانبارداریعمیقاً
مستقرشدنوسکنیگرفتندرمکانیثابتراحسمیکردند.شایداولینبارپسازانتخابمکانی
مناسب،شروعبهکشتکردندوگیاهانوگلهایوحشیراپرورشدادندتاباالخرهتوانستندآنها
راتکثیرکنند.احتماالًانجاماینفراینددرآغازتأمینموادغذاییوداروییبودهولیبعدهاگرایش
بهزیبایییابرخوردارشدنازعطرگیاهانیاتوجهبهگیاهانیخاصدرباوروزندگی،آنهارابه
کشتگیاهانواداشتهباشد.پساینلحظهکهنمیدانیمدرچهزمانیرخداده،همانلحظهتجربه
وطبیعتاست.هرچند زیبایی تجلی آفرینش لحظهٔمشارکت کهدرضمن است باغ زیباشناختی
باغهایایرانیشهرتجهانیدارند.براساسمنابعمکتوبمنوچهرپادشاهپیشدادیاولینکسی
بااینحال بودکهتخمگلهاومیوههاراازکوهستانآوردودرباغهابهکشتآنهااقدامکرد.
ابداعات از یافتشدهکه پاسارگاد باغدر باستانشناسینخستینالگویچهار براساسشواهد

دورهکوروشبهشمارمیرود.

مفهوم عارفانه باغ ایرانی
باغایرانیراهیاستبهدرونیترینالیههایاندیشهوخیال،تعبیریازمعنایزندگی،غایت
انسان،ازلیتوابدیت،بهشتوزندگیوجلوههایزمینیازعالمملکوتبهروایتایرانیاناست.
باغایرانیتداومعشقیآکندهازشوروامیدرابهنمایشمیگذارد.باغایرانیکهمیراثارزشمند
باغرا بهنظامشکلیوهندسیوحکمتمتعالیدرطرحآنودرکعمیق فرهنگپارسیاناست
فرآیندیازفهماستکه»ریشه«درفرهنگایرانیاسالمیمیدانند.همهمفاهیمبنیادیدرترکیب
دیداریوساختارفضایی،حرکت،ضربآهنگوریتم،تقارن،پویایی،عطفوتعادلبهزیباترین
شکلخوددرنظامفضاییباغایرانیتجلییافتهاندودریچهایبهسویتجسمایرانیازبهشتموعود
وعالمماوراوگواههنرورزیایرانیاناستکهدرآنآمیختگیهنروخالقیتوباحکمتومعرفت

بهنحویآشکارتحققیافتهاست.

درخت مقدس
باغایرانیباسکوتطبیعت،موسیقیسبزدرختانوهمآواییهمهکائناتدردرکحقیقت
هستیشکلگرفتهاست.درهمهادیانبهدرختهایمقدساشارهشدهاستهمچوندرختطوبی
درقرآنمجید،درختجاودانگیدراوستاودرختکیهانیکهزمینوآسمانرابههممیدوزند.در
آثارتاریخیبهویژهمهرهاییافتشدهدرشوش،نقوشدرختراپایتپهاینشانمیدهد.درخت
آنچنانمقدساستکهدرباورهایکهنایرانومیانرودانمجازاتبریدنآنرامرگمیدانستند

)تصویر1(.
دراساطیرایرانپیشازاسالمنیزسرومقدستریندرختاست.نقلکردهاندکهزردشتبا
تصویر1 ــ پیرسبز )چک چک( _ نیایشگاه جهانی دستانخوددوسروسههزارسالهموجوددرکاشمرراکاشتهاست.همچنینپادشاهانهخامنشی

زرتشتیان
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بهکـاشتنسروبادستانخودمیبـالیدنـد.نزدعرفـاناسالمینیزدرختچناربسیارمـقدساست
وبرگآنرابادستانسانوپنـجتنمقـایسهمیکنندواساساًرنگسبز،رنگرویشگیـاهان
پیامبرگرامیاسالمحضرتمحمد)ص(رنگیمقدس بهویژه نزدمسلمانانو باززایشطبیعت و

است.
بنابراینباغایرانی،بازتابویافرافکنیصورتبهشتیباغیاستکهدرناخودآگاهقومیو
خاطرههایازلیاوهمیشهوجودداشتهاستوبهنظرآرتورپوپهنرشناسایرانی»درگوشهذهنهر

ایرانی،باغیوجوددارد.«)تصویر2و3(.

الگوی باغ ایرانی
رابطهعارفانهایرانیانباآب،درختوگلبهآسانینشانمیدهدکهباغایرانیمحیطیمقدس
استچراکهمراودهورابطهایبینباغمثالیوباغزمینیاست.ازاینروکهنالگویباغایرانی
هموارهسرچشمٔههمههنرهایگذشتهایرانبودهاست.پسسؤالاینجاستکهآیااینالگودرزمان

معاصرمیتواندسایرهنرهارانیزبارورسازد؟
شکلبنیادینمعماریایرانیهموارهتقسیمفضابهچهار1قسمتاستکههمانالگویازلی
اینساختاررا ایرانیرادرخودجایدادهاستو جهانچهارگوشهاستکههمهجنبههایهنر

میتوانرکناساسیهمهباغهایمشهورایرانیدانست.
شاخصهایمعماریوباغایرانی،چهارطاق،چهارباغ،دوجلوهازیکالگویمشخص
و شهر شکلگیری در باغ و معماری تقسیمبندی ویژگیهای این نیز مهمی بسیار نقش که هستند
دوران تا روند این و میشد باشکوهیساخته های باغ ایران باستان فرهنگ در دارند. شهرسازی
صفویهنیزبهانجاممیرسدوچندینالگویباغــشهرپدیدآمدکهابتداباغهاوسپسعمارتهاو
ساختمانهاییدرآنساختهمیشدند.باغهاموجوداتزندهایهستندکهبهماارثرسیدهاندوهرچند
کهجایتأسفداردکهبهاینمیراثگرانبهاگاهیتوجهنداریم.باغمهمترینتولیدذهنایرانیاست

وجهانشمولبودنآنحداقلقدمتیحدود25قرندارد.
اغلبباغدراقلیمگرمسیریوکویریمعنادارمیشود.بهاینجهتایرانیانهموارهباغها
به پیرامونآن باحصاردیواری باغها این آبگیرمیساختند یادراطراف تپه یادامنٔه رادردشت
چهاربخشتقسیممیشدندکهبهوسیلهجویآبوآبروهایمزینبهآبشرههاوتالقیباعمارتها
متفاوت اقلیم هر به نسبت کاشتهمیشد که وگلهایی گیاهان اینرودرختان، میگرفتند.از شکل
بود.درباغبرایدسترسیبهفضایموردنظربایدازفضاهایدیگرعبورکنیمکهازاینالگوبه
مفهومتداوموسلسلهمراتبدسترسییادمیکنند.درطراحیباغایرانیسردرورودیوآبنمایی
دربیرونباغبهعنوانجلوخانوجودداردوباگذرازهشتیومحوراصلی)مسیرچهارباغ(به

بنایباغمیرسند)تصویر4(.

١ــعددچهارمقدساستوبهچهارعنصر،چهارفصل،چهاردورهعمرآدمیو...برمیگردد.

ـ قالب گیری  ـ تنگ سیمین با نقش تاکستانـ  تصویر2ـ 
و چکش کاری ــ موزه رضاعباسی تهران

با نقش حاکم در  پایه دار  تصویر3 ــ کاسه مینایی 
باغ ــ دوره سلجوقی ــ موزه رضا عباسی تهران
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رابطه هنر و باغ ایرانی
باغ ایرانیان، باورهای از برآمده معنا و جلوههایصورت نیکوترین بیگمان
به لطیفترینشعرطبیعتوعشق پارسیکه آفرینش تاریخ از ایرانیاست.فرازی
زندگیرادرپرتواستعارههایعرفانیایرانیواسالمیبهبارزترینشکلپدیدارساخته
است.درباغایرانی،شورولطافتشعرفارسیکهجلوهایازشکوهمعماریایران
است،هموارهباتبسمیامیدبخشبهطبیعتوزندگیودلبستگیاندیشمندانهبهعالم
معنابههمآواییمیرسند.بدونشکشعرفارسیوباغایرانینیزباهمانسوالفتی
دیرینهدارند.همهشاعرانبزرگپارسیازفردوسیتاسعدی،حافظومولویهمه
آنانگاهی آثار باغدر گیاهشعرسرودهاندوموضوع و باغوگل وهمهدروصف
تمثیلی جلوههای که است بهشت و ملکوت باغ از جلوهای گاه و زمینی توصیفی
بسیاریدارندوحتیبرخیمراتبسیروسلوکعرفانیخودرادرتجلیباغجستجو
کردهوبدانتشبیهکردهاند.ازاینروهمانتصویربهشتکهدرباغشکلگرفتهدر

شعرپارسینیزسرودهشدهاست.
درآثارهنریدیگریمانندنگارگریجلوههاییازباغدیدهمیشود.نگارگری
)تصویر گذارد می نمایش به گل از پر باغی در را غیرمادی جهان از نقشی ایران
نگارگری(.جلوهایدیگرازباغنیزدرفرشایرانیمتجلیشدهاست.یکیازنخستین
باسنگهای بافتهشدهو نقره بهدستورخسروپرویزازابریشم،طالو باغفرشها
درطول تا ودند ب کرده پهن بزرگطاقکسری تاالر در که یافتهاست تزیین قیمتی
زمستانویراازدلتنگیباغخودکهبدانعالقهبسیارداشتهبهدرآورد.اینفرش
همانفرشبهارستاناستکهآوازهبسیاریدرادبپارسینیزدارد.همهفرشهایی

تصویر 4ــ باغ شاهزاده ــ ماهان ــ کرمان 

تصویر5 ــ باغ فرش ایرانی معروف به فرش واگنر ــ نقش باغ 
بهشت و نهرکشی آن  ــ موزه رضا عباسی تهران
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با و٧(.که و6 )تصویر5 باغهستند به آسمان از نگاهی واقع کارشدهانددر باغ باموضوع که
مجموعهگلوگیاهانطبیعیونقشپردازیشدهایشکلگرفتهاندتاجاییکهگاهیبهصورتاشکال
انتزاعیدرآمدهاندودرآنتمامیعناصرطبیعتبانقوشهندسیطراحیشدهاند.شایدبتوانگفتکه

واژهفرشاستعارهایازعرشباشدوارتباطآنهارابایکدیگربیانمیکند.
پراست. ازفضای دقیقتر و منظم هموارهفضاهایخالی، نیز ایران معماری در همچنین
گنبدهاییکهازداخلباطرحهایکاربندیشدهبسیارزیباییآراستهشدهاندوحفرهایدرمرکزکهنور
داخلیراتأمینمیکندبانهایتظرافتودقتبهجزئیاتپرداختهشدهوازبیرونباسطحکاهگلیگاه

بهشکلینامنظمپوشاندهشدهاست.
ایناختالفبیرونازدرونبهبینشفرهنگیدوگانهانگاریمیانظاهروباطن،جهاندنیوی
واخرویبازمیگرددکهریشهکهندرباورایرانیدارد.درتفکروبینشاسالمینیزمنظرهدرونی
اهمیتخاصیداردوتجلیبسیارزیبایرابطهباغومعماریبانقشآیینهوانعکاسجهانپیرامون
هموارهموردتوجهبودهاست.پیشرفتایرانیاندرزمینٔهساختآبنماوفوارههمیشهجهانگردان

تصویر7 ــ باغ فرش ــ نقش درخت هستیتصویر6 ــ باغ فرش ــ نقش چهار باغ ــ اوایل قرن هجدهم
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رابهشگفتیواداشتهاست.درباغ،آبنماییعظیمیاحوضیتوانستهعالممثالی
نیز بههممتصلکند)تصویر٩و8(.درفضایداخلیمعماری را وجهانمادی
آیینهکاریهایظریفوتکهتکه،بازتابنگرشهایتکوینجهانهستیایرانیاست

وبرداشتیهزارتکهومبهمازعالممثالاست.

نمونه هایی از باغ ایرانی
نمونهاعالوآرمانذوقیسنتهایشگرفهنرباغسازیسرزمینهایاسالمیهموارهباغهای
فاخروشاهانهایرانباستاندانستهاند.باغدرمقامبرخوردمیانانسانواندیشههاوبهعنوانمیعادگاه
همچنین و عاشقانه و شاعرانه تجربه مکان بهترین و تفکر و عملکرد تالقی نقطه و آسمان و زمین

عالیترینجلوهگاهرسموآیینجامعهوحتیبهترینجایتجربٔهعرفانیاست.
درفرهنگوتاریخاسالمیالگوهایبسیاریازباغسازیدرهمهسرزمینهایاسالمیپدید
باساختاریچهارباغیساختهشدهاندکهیادآورپیشینهبسیارغنیوکهنایرانی آمدکههمگیآنها
است.هرچندکهاینباغهابهفراخورشرایطآبوهواییوامکاناتمبدلبهسبکهاوشیوههای
گوناگونباغسازیشدهاست.باغهاعملکردهایمختلفیدارندکهدرایندستهبندیارائهمیشود:

ایرانیرابطهایتنگاتنگ باروحوفرهنگ برایبهترشناختناینمیراثکهنکه اینجا در
دارد،الزماستکهنمونههایعینیآنآوردهشودوباغهایایرانیرابهاجمالبشناسیم.

باغارمیکیاززیباترین،مشهورترینوباسابقهترینباغهایتاریخیایراندرشیرازاستکه
وصفآندراشعارحافظوسعدینیزآمدهاست.باغارم،باغجهاننما،باغدلگشا،وباغتختاز
باغهایچهارگانهشیرازاست.بویعطرنارنجباغدلگشامشهوراست.باغنارنجستانقواموباغ

تصویر9 ــ آب نمای کاخ چهل ستون ــ اصفهان ــ دوره صفویتصویر8 ــ آب نمای باغ هشت بهشت ــ اصفهان ــ دوره صفوی

    باغ    
 

باغ میوه     باغ تفرجگاهی    خانه باغ )سکونتگاهی(     باغ سکونتگاهی ــ حکومتی     باغ حکومتی   باغ مزار
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نظر)نوعیباغحکومتی(ازدیگرباغهایشیرازاست.شهرشیرازبهواسطٔهباغارمودیگرباغهای
آنصاحبشهرتومقامیخاصدرباغسازیایرانیاست.چهارباغ،باغچهلستونوباغهشت
بهشت)معروفبهبلبل(ازباغهایدورانصفویدراصفهانبهشمارمیرود.باغایلگلیدرتبریزاز
نمونههایزیباییاست.بنایآندرمیانآبگیریبزرگقرارداردکهبهکمکپلقابلدسترسیاست.
باغهایدیگریچونباغفینکاشان،باغشاهزاده)شازده(درماهانکرمان،باغدولتآبادیزد،باغ

گلشنطبسو...رامیتواننامبرد)تصویر10،9و١١(.
امروزه،بهفراخوردرکوبینشهایجدیدشاهدظهوربرداشتیدیگرازباغبهعنواناثری
مستقلهستیمکهدرشکلدادنبهمحیططبیعی،سهمیتعیینکنندهدارد.ازاینروبهباغهادیگربه
عنوانادامهیازیرمجموعهمعمارینمینگرندبلکهآنرااثریمستقلدانستهوبررسیمیکنندوباغ
رانهبرحسبشکلظاهریوسازگارشانباتصویرهاینمادینبلکهازآنجاکهپاسخگوینیازهای
عمومیدردورههایمعینیبودهاندتفسیرمیکنند.بهعبارتیباغراساختاریمشخصمیدانندکه
نحوهتقسیمزمینوآب،مرزبندیهایدقیقمکانهایتجمعورابطهایعمیقبینساختاروعوامل
طبیعیبادرنظرگرفتنشیوهآبرسانی،لطافتوتعادلمیانآبوهواودیگرمواردرادررابطهباباغ

موردتوجهقرارمیگیرد.

تصویر10 ــ باغ ارم شیراز ــ دوره سلجوقی ــ مرمت دوره صفوی

تصویر11 ــ باغ دولت آباد

تصویر 13ــ باغ ایل گلی تبریزتصویر 12ــ باغ مزار ــ حافظیه شیراز                     
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پرسش
1ــمفهومعارفانهباغایرانیرابهطورخالصهبنویسید.

2ــدربارهدرختمقدسایرانیانتوضیحدهید.
3ــرابطهشعرفارسیوباغایرانیچیست؟توضیحدهید.

4ــچهارطاقوچهارباغچهمعناییدارد؟
5ــسهنمونهازباغهایشیرازرانامببرید.

گفتگو کنید 
باشد،دربارٔهآنگفتگو باغاهمیتداشته تصویریازنگارگریتهیهکنیدکهدرآن

کنید.



فصل چهارم
موسيقی ايرانی
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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 



٧٠

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
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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



٨١

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  روستا و …)  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)



١٠٢

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 



١٠٤

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 



١٠٥

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. 



فصل هفتم
پوشاک و زيورآالت





١٠٨

پوشاك و زيورآالت 

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود: 
١ــ عوامل مؤثر در شکل گيری پوشاک را بداند. 

٢ــ پيشينٔه پارچه بافی را در ايران بيان کند. 
٣ــ پوشاک ايران باستان را در طول تاريخ توضيح دهد. 

٤ــ پوشاک ايرانی را در دورٔه اسالمی شرح دهد. 
٥ــ پوشاک اقوام امروزی مردم ايران را بيان کنيد. 

٦ــ زيورآالت مردم ايران را در طول تاريخ و در اقوام امروزی ذکر کند. 
٧ــ تأثيرات فرهنگی در پوشاک را بداند. 

پوشاک و زيورآالت 
پوشاک از نيازهای اوليه و اساسی بشر محسوب می شود و يکی از بارزترين نمونه های فرهنگ 
در جامعه است. به همين دليل است که بايد با گذشتٔه پوشاک  سرزمين خود آشنا باشيم تا ضمن بررسی 
سير تحول فرهنگی با سليقه و زيبايی شناسی، اعتقادات و طبقات اجتماعی و اصالت پيشينيان خود 

آشنا شويم. 
عوامل مؤثر بر پوشاک در جوامع مختلف عبارتند از: 

١ــ شرايط جغرافيايی، محيطی و آب و هوا
٢ــ نحوه زندگی و نوع اسکان و اوضاع داخلی اجتماع

٣ــ اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم اجتماعی 
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4ــ نظام طبقاتی حاکم بر جامعه، مشاغل و وظایف وابسته به آن
5ــ روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یا جنگ با سرزمین  های دیگر

6ــ شرایط اقتصادی و پیشرفت  های تکنولوژی
پوشاک ایرانی از دوران باستان اهمیت داشته و در شرع مقدس اسالم نیز بر آن تأکید بسیار 
شده است. پوشش ایرانی از ابتدای تاریخ باستانی تاکنون دست خوش تحوالت جدی نشده و مفهوم آن 
از زمان باستان در فرهنگ ایرانی حفظ شده است. الزم است قبل از بررسی پوشاک به پارچه  بافی 

بپردازیم. زیرا خالقیت در پارچه  بافی بر پوشاک نیز مؤثر است. 

پارچه  بافی
دوک  تعدادی  ایران  فالت  در  میالد  از  قبل  هزاره ششم  از  گلی  و  باقی ماندٔه سنگی  ابزار  در 
شهر  در  بعدها  و  شوش  در  پارچه  ها  نخستین  از  قطعاتی  کشف  هم چنین  و  می  شود  دیده  نخ  ریسی 
سوخته، مارلیک، حسنلو و ...  بیانگر این است که فالت ایران خیلی زودتر از نقاط دیگر دنیا به 

نساجی پرداخته است.
با مطالعه اشیایی مانند دسته چاقوی استخوانی از سیلک کاشان و ظروف سنگی متنوعی از 
جیرفت و جام زرین حسنلو شاهد دامن  های لنگی پارچه  ای هستیم )تصویر 1 (. در ضمن نقوش 
روی مهرهای شوش و هم چنین نقش برجسته زن اشرافی )تصویر 2(، ریسندگی و بافندگی در فالت 
ایران را نشان می  دهد. در طول کاوش  های باستان  شناسی در شهر سوخته، سوزن نیز به دست آمده 

است. 
کشفیات باستان  شناسی از نفوذ پارچه  های بافت ایران در یونان باستان، روم غربی و همسایه  های 
شرقی حکایت می  کند. با تکیه بر چنین اسنادی می  توان گفت بافتن پارچه از ایران آغاز شده و در 
پارچه  های  انواع  است.  بوده  ایران  فرآورده  های صادراتی  مهم  ترین  از  دوره صفوی  تا  تاریخ  طول 
و ظرافت  مرغوبیت  به علت  که  نقش  هایی است  دارای  مادها  دورٔه  از  باقی  مانده  ابریشم  پنبه و  کتان، 
در کشورهای دیگر خریداران بسیاری داشته است. نقش زدن بر پارچه و گلدوزی نیز مرسوم بود. 
پارچه  های رنگارنگ نقش  دار پارس  ها  که بر تن سربازان جاویدان نقش شده و بر آجرهای لعاب  دار 
کاخ آپادانای شوش قابل مشاهده است )تصویر 3(، نمونه دیگری از خالقیت ایرانیان است. در نقوش 
تابوت سنگی اسکندر هم )که در موزه استامبول نگه داری می  شود( ایرانیان شلوارهایی با پارچه  های 
زیبا پوشیده  اند که طرح  دار هستند. برخی پارچه  های ایرانی که ویژه اسقف  ها تهیه می  شد، هنوز هم در 

گنجینه  های کلیساهای اروپا نگه داری می  شود.
با آنکه بافت ابریشم از چین آغاز شد اما پارچه  های ابریشم ایرانی در دوره ساسانی به چنان 
کیفیت و ظرافتی رسیده بود که حتی به چین هم صادر می  کردند. نقش سیمرغ و یا سر گراز محدود 
شده در دوایر دور مروارید ریشه در اعتقادات مذهبی ساسانیان دارد. نقش دایره در دوره پارتی و 
پشمی،  کتانی،  زربفت،  ابریشمی،  بافته  های  مرغوبیت  است.  بوده  نیرومندی  و  رمز  دارای  تصویر3ــ آجرهای رنگی لعاب دار با نقش برجسته کمان داران ساسانی 

سپاه جاویدان ـ کشف از آپادانای شوش ـ موزه برلین آلمان

تصویر1ــ ظروف سنگی جیرفت کرمان 
ـ هزاره پنجم تا سوم ق.م

تصویر ٢ــ زن اشرافی در حال ریسندگی ــ نقش 
برجسته ــ شوش



١١٠

پنبه  ای نشانگر توجه خاص پادشاهان به اين صنعت است (تصوير ٤).
در دوره  های بعد از اسالم، ابتدا پارچه  ها در نوع جنس و بافت و حتی طرح، مشابه پارچه  های 

ساسانی است، با اين تفاوت که گاهی از خط نوشته هم در حاشيه پارچه استفاده کرده  اند (تصوير٥).
در دوره های اوليه اسالمی پارچه  های زربافت و ابريشم ايران هم چنان مشهور بود. حمله ترکان 
نقش  های  کرد.  زيادی  تغييرات  نقش  ها  و  داشت  فراوان  تأثير  نساجی  صنعت  در  ايران  به  سلجوقی 

اژدها    و حيوانات افسانه ای و ابرهای چينی وارد هنر پارچه  بافی ايران شد. 
در دوره صفويه پارچه  بافی از نفوذ نقش  های چينی رها شد و ابداعاتی در صنعت پارچه  بافی به 
وجود آمد. پارچه چنداليی١ و مخمل٢ با نقش انسانی و داستانی از نمونه  های آن است. نمونه هايی از 

پارچه  های زربافت، ابريشم، مخمل، ترمه٣ و ديبا و... به کشورهای ديگر صادر می  شد. 
در دوران پس از آن به علت گسترش روابط تجاری با غرب هنر نساجی از رونق افتاد و امروزه 
از  حمايت  عدم  اين رو  از  دارد.  وجود  سنتی  شيوه  به  پارچه  بافی  اندکی  شمار  کاشان  و  يزد  در  تنها 

نساجی سنتی، اين هنر را به فراموشی می  کشاند (تصوير ٦). 

پوشاک در تاريخ دوره  های باستان 
اگرچه هدف از پوشيدن لباس برای جلوگيری از سرما، تابش آفتاب يا به منظور پوشش بدن 
است اما در برخی فرهنگ  ها، انتخاب رنگ و نقش پارچه و تزيين آن معرف پيامی از باورها، آداب و 

سنن و خاستگاه قومی آن هاست.
در  آن ها  آرايش  و  زيورآالت  و  پوشاک  شکل  گيری  در  باورها  و  قومی  وابستگی  های  تداخل 
تمام دوره  های تاريخی و در ميان اقوام گوناگون ايرانی به خوبی قابل فهميدن است. تغييرات آن روند 

١ــ ادغام چند نوع بافت با چند جنس مختلف مانند حرير و مخمل
٢ــ دارای تار و پود و پرز

٣ــ با کرک بز يا پشم های لطيف و حتی ابريشم بافته می شود و نقش عمدٔه آن بته جقه است. 

دور  دايره های  ميان  در  نقش  ـ  ساسانی  زربافت  پارچه  تصوير٤ــ 
مرواريدی

تصوير٥ــ نمونه ای از پارچه دوران ساسانی

تصوير٦ــ يزد ــ پوش حسينيه بيت العباس



١١١

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

پوشاک مردان

پای پوش             سرپوش                 تن پوش        

 تاج     کاله     عمامه     دستار   سربند    کاله خود     قبا     شلوار    ردا(کت)      زره            گيوه     کومخ     چاروق     ساغری

عمامه   چادر و نيم چادر   روبنده    سربند   روسری   چارقد     کاله  

پوشاک زنان     

سرپوش                    تن پوش               پای پوش (مانند مردان)    

قبا     دامن        شلوار     جليقه    

پوشاک ايران باستان 
پوشاک، به استناد آثار و شواهد باقی مانده از دوره های باستان می تواند مورد مطالعه قرار گيرد. 
اين شواهد معموالً به پوشاک درباری و نظامی محدود می شود و از طبقات مردمی آثار کمتری به جای 

مانده است. 
از ميان آثار دوره های باستان، جام سيمين قلم زنی شده ای از دوره ايالمی، ملکه ای را با پيراهن 
بلند با آستين و سربندی روی موها نشان می دهد. پيراهن بر روی يقه و باالتنه با شرابه هايی تزيين شده 

است (تصوير ٧).
محل  جغرافيای  با  مناسب  پوشاک  پوشيدن  به  کوهستانی  مناطق  در  زندگی  علت  به  ماد  اقوام 
روی می آورند که برای سوارکاری هم مناسب بود. مردان قبای کوتاه جلوبسته با آستين تنگ و يقه 
ساده می پوشيدند و شلوار تنگ و رکاب دار با تزيينات قالب دوزی به پا می کردند. کمربند چرمی بر کمر 
می بستند و کاله گرد نمدی به نام «تيار» برسر می گذاشتند، که تا امروز نيز در ميان برخی اقوام استفاده 
ساق  چکمه های  زمستان  در  و  می کشيدند  به پای  جوراب  مانند  را  تکه ای  يک  چرمی  کفش  می شود. 

بلندی به پا می کردند. (تصاوير ٨ و ٩). 

تصوير٩ــ گيوه ــ پای پوش عشايریتصوير٨ ــ چکمه مادی ــ پای پوش دوران ماد

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



١١٢

پوشاک مادها و پارس ها، در بسياری از موارد يکسان است. اما برخی از صاحب منصبان پيراهن 
بلند و گشاد رنگارنگ با شلواری در زير آن١ می پوشيدند که با آب و هوای خشک سازگاری داشت و 

پيراهن زنان پارس بلند و آستين دار بود. زنان نيم چادری نيز برروی سرداشتند (تصاوير ١٠ و ١١).
پوشاک اقوام پارتی تا حدی شبيه مادها بوده و در واقع پيشينٔه پوشاک امروزی است. آنها در 
حين سوارکاری يا جنگ برای محافظت از پاها، دو ساق بند گشاد چرمی به نام «رانپوش» روی شلوار 
می پوشيدند که در دوره های ديگر مشاهده نمی شود. پوشاک زنان پارتی شامل پيراهنی بلند و آستين 
تنديس های سنگی آن دوران به خوبی ديده می شود. (تصاوير  دار و چادری همراه عمامه بود که در 

١٢ و ١٣). 

کوتاه  قبايی  ساسانيان  پوشاک  اصلی  عناصر  از 
و شلواری پرچين است. شلوار و ساق پيچ آنها در مچ 
قالب دوزی  را  آن  پوشاک،  تزيين  برای  می خورد.  گره 
می کردند. پای پوش اين دوران تداوم دوران ماد است. 
پوشاک زنان، پيراهنی گشاد و بلند دراپه٢ با آستين بلند 
بود نقش برجسته های طاق بستان و نقش رستم و حتی 
موزاييک های بيشاپور از زيباترين پوشاک آنها، حکايت 
می کند. چادری کوتاه به عنوان پوشش سر از مهم ترين 
به صورت های  که  است  بوده  بانوان  پوشاک  عناصر 

گوناگون استفاده می کردند (تصاوير ١٤ و ١٥).
١ــ ايرانيان اولين مردمانی بودند که شلوار می پوشيدند. واژه Pajama از واژه فارسی پاجامه به زبان انگليسی وارد شده است. 

derapeh ــ٢

تصوير١٠ــ طرحی از پوشاک صاحب منصب هخامنشی 

هخامنشی  زن  پوشاک  طراحی  تصوير١١ــ 
براساس يافته های باستان شناسی 

تصوير١٣ــ تنديس سنگی ملکه اشکانی ــ کاخ هترا ــ عراق

تصوير١٥ــ آناهيتا بخشی از سنگ نگاره های بيستون 
که براساس يافته ها رنگ آميزی شده است. 

ـ ورودی غار  تصوير١٤ــ مجسمه بزرگ شاپور اولـ 
بيشاپور

تصوير١٢ــ تنديس سنگی از صاحب منصب پارتی وتنديس مفرغی 
صاحب منصب پارتی از شمس 



١١٣

پوشاک جنگی (زره) 
در دوره اشکانی و ساسانی مردان جنگی خود و اسبشان را زره  پوش می  کردند. سوار زره  پوش 
ساسانی در نقش برجسته طاق  بستان کرمانشاه، امروزه ما را ياد شواليه  های اروپايی  می  اندازد در حالی  

که زره  پوشان ايرانی سرمشق آن ها قرار گرفته است. 
در دوره  های بعد از اسالم هم مردان جنگی از زره استفاده می  کردند (تصوير ١٦ و١٧).

تصوير١٧ــ طرح نيزه دار و کمان دار ساسانی ـ برگرفته از اسناد تصوير١٦ــ طرح نيزه دار و کمان دار اشکانی ـ برگرفته از اسناد تاريخی و نقش برجسته ها
تاريخی و نقش برجسته ها

پوشاک دورۀ اسالمی تا معاصر 
اسالم  از  پيش  به  مشخص  مرز  با  ايرانی  جامعٔه  اجتماعی  و  فرهنگی  گوناگون  ابعاد  تقسيم 
کهن  هنر  تلفيق  اما  نمی پذيرد.  صورت  يک باره  بنيادی  تحوالت  زيرا  است.  غيرممکن  اسالمی  دورٔه 
رواج  همچنان  اسالمی،  آيين  با  اختالط  از  پس  بومی  پوشاک  است.  مشاهده  قابل  جديد  باورهای  با 
داشت اما پوشيدن لباس حرير و ابريشم و به کار بردن زيورآالت برای مردان تحريم شد. دراين دوران 

رنگ پوشاک نقش نمادين داشته است و حتی دوره تاريخی خاصی را نشان داده است. 
در دورٔه اسالمی، پوشاک شامل قبای بلند و شالی بر کمر، شلوار و ساق پيچ بر روی آن بود. 
پوشاک با نوارهای گلدوزی آراسته می شد. چکمه های تنگ به نام «موزه» يا گيوه و نعلين هم به عنوان 

پای پوش استفاده می کردند. 
نکته قابل توجه، شکل گيری تدريجی عمامه است. بستن دستار روی کاله در پارتيان هم ديده 
شده بود. آنچه اهميت دارد اين است که نقش هيچ مردی قبل و بعد از اسالم بدون سرپوش يا سربند 

ديده نمی شود. 
دستار  و  عمامه  رنگ  اسالمی  دوران  در  که  گفت  می توان  حريری  مقامات  کتاب  به  توجه  با 
براساس موقعيت اجتماعی فرد تغيير می کرد. به عنوان مثال کارگران عمامه آبی، ريسندگان و بافندگان 

عمامه زرد برسر می گذاشتند. 
و  گشاد  شلوار  بود.  آن  روی  رنگين  قبايی  و  دار  آستين  کوتاه  پيراهن  شامل  زنان  پوشاک 



١١٤

سفيدرنگی هم برتن می کردند و هنگام خروج از منزل چادر سياه و روبنده می پوشيدند. 
و  مجلل  پارچه های  آمد.  به وجود  ايران  پوشاک  در  مهمی  دگرگونی  صفويه  دوران  در  بعدها 
پرنقش و نگاری برای تن پوش استفاده کردند که در باالتنه تنگ و در قسمت دامن گشاد بود. (تصوير 
١٨). گاه جوراب های ساق بلند تا زانو به پا می کردند که با بند محکم می شد و ساق پيچ هم معمول بود. 
لباس زنان و مردان بسيار مشابه بود، جز آنکه زنان با چادرهای سفيد يا آبی و روبندٔه توری در ميان 

مردم ظاهر می شدند (تصوير ١٩).
دوباره  قاجار  زنان  می کردند.  تقليد  اروپاييان  پوشاک  از  درباريان  از  برخی  قاجار  دوران  در 
چادر سياه رنگ را مورد استفاده قرار دادند. شلوار زنانه ليف داری به نام «تنبان» در اين دوره معمول 
شد که همراه دامن پرچين کوتاهی به نام «شليته» می پوشيدند. گاه تنبان به جوراب ختم می شد و آن را 

«چاقچور» می ناميدند و بيرون از منزل، در زير چادر می پوشيدند.

امروزه   .(٢٠ ماند(تصوير  باقی  ايرانی  اقوام  پوشاک  الينفک  جزء  و  يافت  تداوم  همچنان  قبا 
روحانيون زير عبای خود، قباهای ساده ای می پوشند. 

در دورٔه پهلوی به فرمان رضاشاه، کشف حجاب اجباری شد با وجود مخالفت های شديد مردم 
مذهبی، تعدادی از زنان شهری با کت، دامن و کاله لبه پهن در ميان عموم ظاهر شدند. امروزه مانتو، 

شلوار و پوشش سر به صورت چادر، مقنعه يا روسری برای بانوان متداول می باشد.

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

تصوير١٩ــ پوشاک در نگاره های دوران صفوی 

تصوير١٨ــ قبای ابريشمی زربافت دوره صفوی



١١٥

پوشاک اقوام ايرانی 
در ايران امروزی اقوام مختلف ايرانی با توجه به فرهنگ ها، آداب و رسوم خاص و اقليم خود 
خوشايندی،  و  تنوع  ايجاد  برای  عشايری  و  ايالتی  و  روستايی  زنان  هستند.  زيبايی  پوشاک  دارای 
اغلب به ترکيب رنگ های شاد روی آورده اند. اغلب، پوشاک کردهای غرب کشور شبيه به هم است. 
پيراهن آستين «ُسرانی١» که دور مچ يا بازو پيچيده می شود، کت های مردانه از نوع دو جيب بر روی 
سينه، شلوار «جافی» و شالی دور کمر روی پيراهن جوراب های پشمی رنگارنگ و نوعی پای پوش به 
نام «گيوه٢» شب کالهی که دور آن دستمالی ريشه دار می پيچند از عناصر پوشاک مردان است. پوشاک 
زنان کرد از شلوار پرچين و پف دار که در مچ پا جمع می شود، پيراهن بلند با آستين ُسرانی و جليقه ای 
خراسان  کرد  مردان  پوشاک  از   .(٢٢ و   ٢١ (تصاوير  شود  می  تشکيل  رنگارنگ  و  شده  سکه دوزی 

می توان به ساق پيچ (پاتاوه) اشاره کرد. 
ساق پيچ نواری پهن می باشد که روی شلوار، دور ساق پا می پيچند و از دوران باستان تاکنون 
و  کوُمخ  نام  به  چرمی  کفش های  خراسان،  کرد  زنان   .(٢٥ (تصوير  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
قشقايی  و  لر  اقوام  پوشاک  ميان  در  زيادی  می پوشند.تشابهات  پيراهن  زير  پرچين  و  بلند  دامن های 

وجود دارد. 

کاله نمدی، شلوار گشاد و قبای ساده جلو باز آنها شبيه هم است. بختياری ها ردايی پشمين 
و سفيد راه راه به نام «َشوال» می پوشند. زيبايی و رنگارنگی پوشاک زنان لر و قشقايی زبانزد است. 
هفت  يا  شش  گاهی  قشقايی  زنان  پوشند.  می  بلند  و  پرچين  دامن های  رنگين،  پيراهن های  عالوه بر 
پيراهن  روی  نيز  يراق دوزی  با  مخملی  جليقٔه  است.  باشکوه  بسيار  که  می پوشند.  هم  روی  را  دامن 
می پوشند زنان لر سربند زيبايی دارند که شامل کالهی کوچک و دستاری پيچيده شده به دور آن است 
که با زيورهايی آراسته شده است. زنان عشاير ترک همدان هم سربندهايی شبيه عمامه دارند. امروزه 
گيؤه  به  می توان  معروف  گيوه های  از  است.  شده  بافته  پنبه ای  نخ  با  که  است  گيوه هايی  آنها  پای پوش 

١ــ قطعه ای مثلثی در لبٔه آستين 
٢ــ اين نوع پای پوش به گيؤه ِکالش معروف است. 

تصوير٢١ــ مردان کرد غرب کشور

تصوير٢٢ــ دختری از اقوام کرد غرب کشور 

تصوير٢٥ــ گروهی از مردان کرد خراسان         تصوير٢٤ــ چکمه مادی ــ پای پوش دوران مادتصوير٢٣ــ سوارکار مادی با ساق پيچ(پاتاوه)



١١٦

کرمانشاهی و گيؤه شيرازی١ اشاره کرد (تصاوير ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١).
پوشاک مردم سواحل دريای خزر به هم شباهت بسياری دارد. مردان جوراب های پشمی بلند 
و ساق بند (پاتاوه) برروی شلوار و پای پوشی معروف به «چاروق٢» و «چوموش٣» می پوشند. پوشاک 
زنان، شامل روسری سفيد به نام «لچک» و دامن های پرچين بلند با نوارهای رنگی است که از زيبايی 
شبی است که به صورت سه گوش  چادر  آنها  پوشاک  عناصر  بارزترين  برخوردار است. از  بی نظيری 

دور کمر می بندند(تصوير ٣٢).

١ــ معروف ترين گيوه شيراز به َمْلکی شهرت دارد.
٢ــ چاروق پای پوش زمستانی است که از چرم يک تکه ساخته می شود. 

٣ــ چوموش چکمه های چرمی و بنددار است که از دوران ماد تاکنون رواج دارد. 

تصوير٢٦ــ کاله مرد قشقايی

تصوير٣٠ــ زنی از عشاير ترک همدان تصوير٢٨ــ عروسی ايل بختياری ـ مردان هنگام چوب بازی ـ شهرکرد

بختياری در حال درست کردن  تصوير٢٩ــ دختر 
مشک ـ ايزه ـ خوزستان تصوير٢٧ــ زن قالی باف قشقايی و مرد قشقايی



١١٧

طويل  عمامه ای  و  می پوشند  (دم پاتنگ)  گشاد  شلواری  و  کتان  يقه گرد  پيراهن  بلوچ،  اقوام 
برسر می بندند که ابتدای آن را مانند تاج برافراشته نگاه می دارند ولی انتهای آن را تا کمر آزاد 
می گذارند. در پوشاک زنان بلوچ، سوزن دوزی های ظريف و پرکار روی يقه و سرمچ آستين و دم پای 
شلوار شهرت زيادی دارد(تصوير ٣٣ و ٣٤). در سيستان از برگ نخل وحشی (داز) و سيس خرما 

کفش هايی می بافند که به جرئت می توان گفت قدمتی چندين هزار ساله دارد. 

محصوالت  جمع آوری  حال  در  گيالن  زنان  تصوير٣٢ــ 
کشاورزی

تصوير٣١ــ گيوه کرمانشاهی

و  گوسفند  پشم  از  پوستی  کالهی  ترکمن  مردان  ويژٔه  پوشاک  در 
پيراهن يقه گرد بلند و قبا است. برخی از پژوهشگران، پوشاک و زيورهای 
پيراهن  ترکمن  زنان  می دانند.  ايران  قومی  جامٔه  مفصل ترين  از  را  ترکمن 
پشمی  جوراب های  می پوشند.  شده  سوزن دوزی  جوراب  و  شلوار  بلند، 
و ابريشمی آنها بسيار زيبا و معروف است. مهم ترين بخش پوشاک زنان، 
چارقد بلند و مجلل و ريشه دار و کالهی به نام «عرقچين» است که آن را با 

انواع تزيينات می آرايند (تصوير ٣٥).
تصوير٣٥ــ زن و مرد ترکمن

 تصوير٣٤ــ زن بلوچ      تصوير ٣٣ــ مرد بلوچ



١١٨

می بنـدنـد  سر  به دور  هم  ديگر  يکـی  و  می پيچند  «لُنگ»  در  را  خود  بنـدری  مـردان  بيشتر 
(تصوير٣٦).پيراهن زنان تا زانو می باشد که لبه های آن قيطان دوزی شده است. شلوار گشاد آنها دم 
پا تنگ است و اين قسمت از شلوار زردوزی می شود. چشمگيرترين بخش از پوشاک زنان بندری 

روبنده ای به نام بتوله (بُرقع) است که آنها را از آفتاب و نگاه بيگانگان محفوظ می دارد (تصوير ٣٧).

زيورآالت
زيورآالت گوناگونی در طول تاريخ مورد استفاده زنان و مردان قرار گرفته است که به اختصار 

به آن می  پردازيم. 
از جالب  ترين زيورآالت باستانی می  توان به حلقه نامزدی در دست چپ ملکه ناپيراسو در دوره 
ايالميان اشاره کرد (تصوير٣٨). از آن زمان يا قبل  تر هم می  توان تزيينات النگو را مشاهده کرد. در 
ايران باستان زينت  آالتی مانند گوشواره، النگو، بازوبند، گردنبند، انگشتر مهردار، کمربند و ... ميان 
زن و مرد استفاده  ای يکسان داشت. احتمال دارد گيس  بند و سنجاق  سر، دستبند طال١ مخصوص زنان 
باشد (تصوير ٣٩). مرصع  کاری از دوره هخامنشی متداول است اما در دوره ماد زيورآالت خاصی 
در زيويه ساخته می  شود. وجود معادن فراوانی از سنگ  های  قيمتی سبب شد در دوره  ساسانی حتی 

طبقات پايين هم از جواهرات و زيورآالت استفاده کنند (تصاوير٤١،٤٠، ٤٢ و٤٣ ).

١ــ اين نوع دست بند به کمک زنجير به حلقه های انگشتری متصل می شده است.

تصوير٣٧ــ زن بندری با بتوله       

تصوير٣٦ــ مردان بندری

ملکه  تنديس  از  شده  بازسازی  تصوير  تصوير٣٨ــ 
به ناپيراسو ـ دوره ايالمی متصل   طال  زنجيرهای  از  دستبندی  تصوير٣٩ــ 

حلقه های انگشتری ـ دوره ماد ـ زيويه کردستان

تصوير٤٠ــ النگوی طال با نقش شير از زيورآالت دوران هخامنشی 
ـ ژاپن موزه سيهو

و  فروهر  نقش  با  ـ  قيمتی  سنگ های  با  طال  گردنبند  تصوير٤١ــ 
صحنه شکار ـ از زيورآالت هخامنشی
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در  آنچه  از  ولی  نيست.  دردست  چندانی  اطالع  زنان  زيورآالت  از  اسالمی  اوليه  قرون  از 
نقاشی  ها و مجسمه  ها يا نوشته  های کتاب  های آن زمان به دست آمده می  توان دريافت، مصرف نقره برای 
مردان مجاز بود ولی طال ممنوعيت داشت، اما طال در زيورآالت زنان کاربرد داشته است. از تاج زنان 

ايلخانی رشته  هايی بلند از مرواريد آويزان بوده که تا زير گوشواره هم ادامه داشته است.
در دوره قاجار از زيورآالت مردان ساعت جيبی بود که مزين به جواهرات می  شد. در آن با 
فشار باز می  شد و به وسيله زنجيری که يک سر آن به ساعت و سر ديگر آن در جيب قالب شده بود، 

درون جيب قرار می  گرفت.
اشک  قطره  يا  ماه  شکل  به  اغلب  و  بلند  پرکار  گوشواره  های  شامل  قاجاری  زنان  زيورآالت 
استفاده  هم  روبنده  سنجاق  و  خلخال  از  مرسوم  زيورآالت  از  غير  می  شد.  ميناکاری  يا  مرصع  کاری 
می  کردند. استفاده از اين زيورآالت در ميان اقوام امروزی ايران هم رايج است. بانوان کرد غير از 

زيورآالت مرسوم از سکه و خرمهره بر روی جليقه و پيشانی بند استفاده می  کنند.  
از زيورآالت خاص زنان بلوچ و جنوب کشور خلخال و پلّک (حلقه  ای در بينی) قابل توجه 
که  می  شود  ساخته  بکر  طرح های  و  نقش  با  و  برجسته  و  سنگين  چنان  ترکمن  زنان  زيورآالت  است. 
شباهتی به زيورآالت اقوام ديگر ندارد. زنان ترکمن اين زيورها را به لباس خود می  دوزند يا آن را به 

خود می  آويزند (تصوير ٤٤). 

تأثيرات فرهنگی در پوشاک 
شمار  به  تابع   ملل  برای  نيز  الگويی  بود،  زمين  مشرق  تمدن  مهد  و  قدرتمند  ايران،  که  زمانی 
می  رفت. بيش تر ملل خواه و ناخواه تابع آداب، رسوم و فرهنگ ايران بودند. نمونه نوآوری  های متعدد 

در پوشاک و نفوذ آن در شرق و غرب اين مطلب را تأييد می  کند.
زره  پوش  را  اسبشان  و  خود  می  پوشيدند،  شلوار  و  کت  که  بودند  مردمی  نخستين  ايرانيان، 

تصوير٤٣ــ بازوبند طاليی با طرح شيردال ـ گنجينه تصوير٤٢ــ پالک و انگشتر مهردار با نقش ملکه پارسی ـ گنجينه جيحون ـ موزه بريتانيا ـ انگليس
جيحون ـ موزه بريتانيا ـ انگليس

تصوير٤٤ــ زيورآالت در پوشش زن ترکمن
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ورزشی  لباس  بازی  چوگان  در  بار  نخستين  برای  و  می  پوشيدند  سواری  مناسب  پوشاک  می  کردند، 
استفاده می  کردند١ (تصوير ٤٥). 

هم چنين می  توان به دستکش مادها، انواع کاله برای موقعيت  های گوناگون اجتماعی، چکمه  های 
چرمی مادها٢ و شال٣ اشاره کرد. 

توجه  مورد  آن ها  پوشاک  فرم  شدند،   قوم  ها  بر  مسلط  روم  و  يونان  وقتی  بعد  دوران  های  در 
جهانيان قرار گرفت و هنگامی که فرانسه به اوج تمدن رسيد، ُمد فرانسوی مورد تقليد واقع شد. بعد از 

جنگ جهانی دوم مد آمريکايی نفوذ زيادی در ميان ملل دنيا پيدا کرد.
در هر حال آن چه امروز شاهد آن هستيم، فراگير شدن لباس  های رايج عرف جهانی در ايران زمين 
است. زندگی ماشينی امروز، شرايط خود را می  طلبد. لباس کارگران يا لباس  های ورزشی، پزشکی، 
نظامی و ... مثال  های خوبی از لزوم پوشاک کاربردی در شرايط خاص است. ما بايد چون گذشتگان، 
ضمن پذيرش نکات ارزنده در کاربرد پوشاک از بيگانگان، گامی هم در جهت تلفيق داشته  های غنی 

فرهنگی خود با آن و ارائه طرح  ها و شيوه  های  نو و اصيل خود داشته باشيم. 

جنسی  از  حتی  باشند.  راحت  تا  می کردند  پا  به  پارچه ای  چکمه های  و  می پوشيدند  تنگ  شلوار  و  کوتاه  آستين  پيراهن  نوعی  ١ــ 
پيراهن تهيه می کردند که کمتر عرق کنند. انگليسی ها پس از آشنايی با چوگان اين نوع لباس را به اروپا بردند، بعدها که به آمريکا راه يافت، به 

تی شرت های امروزی منجر شد. 
٢ــ ژوستينين امپراطور روم شرقی، چکمه های قرمز ايرانی می پوشيد.

٣ــ Shawl در زبان انگليسی باهمين نام خوانده می شود.

بازسازی شده  ساسانی ــ طرح  تصوير٤٥ــ شکار قوچ ــ بشقاب سيمين ــ دوره 
از گنبد سلطانيه در زنجان
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پرسش
١ــ از عوامل مؤثر بر پوشاک در جوامع مختلف سه مورد بنويسيد.

٢ــ آغاز بافت پارچه را در ايران توضيح دهيد.
٣ــ در کدام دوره پارچه چندتايی به وجود آمد؟

٤ــ هدف از پوشيدن پوشاک چيست؟
٥ــ پوشاک يکی از دوره های باستان را شرح دهيد.

٦ــ پوشاک دورٔه صفوی را توضيح دهيد.
٧ــ چند پای  پوش سنتی را که امروزه هنوز استفاده می  شود، نام ببريد.

٨ ــ درباره پوشاک جنگی دوران اشکانی و ساسانی توضيح دهيد.
٩ــ استفاده از سرپوش ميان زنان ايرانی از چه زمانی آغاز شده است؟ توضيح 

دهيد.
١٠ــ درباره پوشاک يکی از اقوام ايرانی توضيح دهيد.
١١ــ تن  پوش زنان ايرانی به طور کلی چگونه بوده است؟

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

آن گفتگو کنيد. 



مطالعه آزاد
آثار فرهنگی ثبت شده ايران در 

فهرست ميراث جهانی 
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مطالعه آزاد

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

ارزش  های ويژه زيست محيطی و تاريخ فرهنگی حيات است.
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تخت جمشيد
بنای تخت جمشيد يکی از عظيم  ترين، باشکوه  ترين، غرورآميزترين مجموعه  های 
تاريخی ايران و جهان است. ساخت اين بنای مجلل به دست داريوش اول در قرن 
ششم قبل از ميالد آغاز شد. جلگه وسيع مرودشت دارای پيشينٔه تاريخی بسيار کهنی 
بود، پس بنای تخت جمشيد را در دامنٔه کوه رحمت که از نظر پارسيان مکان مقدسی 

بود، بنيان نهاد.
می  ناميدند.  پرسپوليس  را  آن  يونانيان  بود.  «پارسه»  مجموعه  اين  اصلی  نام 
به شمار  حکومتی  و  اداری  مهم  بسيار  مراکز  از  و  بود  آباد  بنا  اين  سال   ٢٠٠ حدود 

می رفت که از نظر آيينی، مذهبی و تشريفاتی نيز اهميتی خاص داشت. 
به  ويرانه  های  جز  اکنون  جمشيد،  تخت  تحسين  برانگيز  کاخ  های  مجموعه  از 

يادماندنی و منحصر به فرد، چيزی باقی نمانده است.

چغازنبيل
اين کهن  ترين اثر ايرانی در ابعاد و خصوصيات خيره کننده  ای است که با اهرام 
مصر برابری می  کند و بزرگ  ترين زيگورات جهان است. بنای جذابی است که عواطف 
شديد مذهبی را از طريق تجسم کوه بيان می  کند. اين بنا در دشت پهن شهر دوراونتاش 

نزديک شوش به وسيله اونتاش گال شاه ايالم در ١٢٥٠ پيش از ميالد ساخته شد.
بنای اين زيگورات در پنج طبقه پلکانی و از خشت خام ساخته شده است و 
مالت گل و آهک و قير آن ها را به هم پيوند داده و سطح ساختمان با آجر پخته لعاب دار 
به رنگ آبی و سبز براق (متاليک)١نماسازی شده است. در اين بنا خاتم  کاری با عاج 

١ــ جالی فلزی
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نيز به کار رفته و درهای چوبی آن با آينه  کاری مات (حيوانات در حال جست  وخيز را 
نشان می  دهد) زينت يافته شده است.

و  تصرف  بانيپال  آشور  دست  به  شود  کامل  آن که  از  پيش  چغازنبيل  زيگورات 
ويران شد. سه بنای کوچک آجری دايره  ای شکل در سه سوی زيگورات ساخته شده 
رصدخانه  يک  زياد  احتمال  بنا به  اين سه  مانده است.  سالم  يکی از آن ها  تنها  بود که 

خورشيدی برای گردش خورشيد و سال شماری و استخراج تقويم بوده است.
در چهار سوی اين بناها چهار آفتاب  سنج آجری به شکل طاق  نما وجود دارد 
که با آفتاب  سنج رصدخانٔه نقش رستم شباهت زيادی دارد. اين طاق  نماها به شکل چند 
معماری  قوس پشت سر  هم به ترتيب کوچک می  شوند و اين شکل خاص در آيين 

باستان جايگاه ويژه  ای دارند .

ميدان نقش جهان
نياز  به  پاسخگويی  منظور  به  اول،  عباس  شاه  زمان  در  جهان  نقش  ميدان 
روزافزون پايتخت جديد صفويان به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساخته شد 
و مرکز قديمی شهر (ميدان کهنه) را از رونق انداخت. سر در بازار قيصريه در شمال، 
کاخ عالی  قاپو در غرب، مسجد امام در جنوب و مسجد شيخ  لطف  الله در شرق ميدان 

واقع  شده است و در فاصله ميان اين بناها، غرفه  های دو طبقه  ای قرار دارد. 
ميدان نقش جهان در دوره صفوی محل برگزاری جشن  های رسمی، رژه  های 
دروازه سنگی  دو  است.  بوده  تيراندازی  و  سوارکاری  چوگان،  مسابقات  قشون، 
چوگان در شمال و جنوب ميدان، يادگار روزگار اهميت و اعتبار اين ميدان تاريخی 

است.
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تزيينات  آن  طبقٔه  هر  که  است  ساختمان  طبقه  شش  دارای  عالی  قاپو  عمارت 
ويژه  ای دارد که با وجود لطمه  های جبران  ناپذير بر تزيينات آن، هنوز هم شاهکارهايی 

از گچ بری  های دوره صفوی را نشان می  دهد. 
مسجد شيخ  لطف  الله يکی از شاهکارهای هنر معماری  و کاشی  کاری است. 
استاد  مسجد،  بّنای  و  معمار  و  عباسی  عليرضا  ثلث  خط  به  مسجد  در  سر  کتيبٔه 
(بازارچه،  شهری  تأسيسات  از  مجموعه  ای  امام  مسجد  است.  اصفهانی  محمدرضا 
مدرسه، حمام، مغازه و ديگر بناهای وقفی) را دربرمی  گيرد و اين در شهرسازی ايرانی 
سنت بوده است. در حياط مدرسه جنوبی مسجد، سنگ مثلث شکلی نصب شده که 
محاسبٔه دقيق آن را «شيخ  ظهر حقيقی اصفهان را نشان می  دهد و گفته می  شود که 

بهايی» دانشمند مشهور صفوی انجام داده است. 
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تخت سليمان 
تخت سليمان در شهر تکاب در آذربايجان غربی، يکی از ارزشمندترين مراکز 
تاريخی و فرهنگ ايران و جهان به شمار می  رود. در تخت سليمان بقايايی از آثار چند 
دورٔه قبل از اسالم، در اطراف درياچه  ا ی طبيعی موجود است. ديوارهای شهر طويل 
و ضخيم است. دو دروازه و تعداد زيادی برج دارد و در داخل آن آتشکدٔه بزرگ آذر 
در  قلعه  يک  هم چنين  گرفته  اند.  قرار  متعددی  کاخ های  نيز  و  آناهيتا  معبد  گشنسب، 
داخل شهر قرار دارد. خرابه  های قصری از دوره سلجوقی هم در آن ديده می  شود که 

در دوره ايلخانی مرمت و بازسازی شده است.
آبادانی و گسترش تخت سليمان در دوران ساسانيان بوده که از نظر اعتقادی و 

باورهای دينی برای آن ها اهميت فراوانی داشته است. 
تخت سليمان که مجموعه  ای از دوران ماد تا ايلخانی را در خود جای داده و 
روی تپه  ای طبيعی ساخته شده است (اين تپه حاصل رسوب  های درياچه  ای است که 
در ته آن چشمه  ای می  جوشد). هم  جواری اين مجموعه با گودالی بزرگ و در قله کوه 
به نام زندان سليمان که از شگفتی  های طبيعی است، ويژگی  های فرهنگی طبيعی اين 

مجموعه را در جهان، منحصر به  فرد می  سازد. 

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



١٢٩

در  تاج گذاری  مراسم  هخامنشی  حکومت  پايان  تا  است.  بوده  هخامنشيان  پايتخت 
پاسارگاد انجام می  شد. کاخ  های پاسارگاد همگی در ميان باغ  های پرآب و سرسبز قرار 

گرفته بودند.
نام پاسارگاد هميشه با نام آرامگاه کوروش مترادف است. اين آرامگاه دارای 
يک بنای چهارگوش ساده از سنگ سفيد با سقف شيروانی بر يک هرم پلکانی ساخته 
هخامنشی  سلسلٔه  بنيان گذار  اقتدار  و  قدرت  نمايشگر  سادگی،  عين  در  و  است  شده 

است.

گنبد سلطانيه 
در  است.  خاصی  شکوه  و  زيبايی  ذوق،  هنر،  تجلی  مظهر  سلطانيه  گنبد  بنای 
بنا،  معمار  است.  شده  ساخته  (الجايتو)  محمدخدابنده  سلطان  توسط  ايلخانی  دوره 
علی شاه تبريزی اين بنا را بر اساس اصول معماری منحصر به   فرد زمان خود با پالن 
هشت ضلعی ساخته است. قطر گنبد دو پوسته پيوسته دهانٔه بزرگی دارد و در بيرون با 

کاشی  های زيبای فيروزه  ای پوشش يافته است.
اين ساختمان يکی از باشکوه  ترين آثار دوره اسالمی و از لحاظ بزرگی سومين 
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محسوب  بودن  آجری  لحاظ  از  جهان  گنبد  عظيم  ترين  و  اولين  و  جهان١  بلند  گنبد 
می  شود. 

بيستون
داد  دستور  گرفت،  دست  به  را  ايران  امپراطوری  داريوش،  که  آن  از  پس 
سنگ نگاره  ای بزرگ در پای کوه بيستون (مکان مقدس مادها و پارس  ها) که ُبغستان 
هم ناميده می  شود حک شود. اين سنگ نگاره يکی از با ارزش  ترين اسناد تاريخی  به 
جا مانده از دوران باستان در جهان محسوب می  شود. در نقش برجستٔه آن در زيرنقش 
فروهر٢ داريوش با قامتی بزرگ تر از بقئه نقش برجسته  ها، گئوماتای غاصب را دستگير 

کرده است و شورشيان در بند ديده می  شوند.
کتيبٔه تاريخی بيستون به سه زبان ميخی بابلی، ايالمی و پارسی حک شده است. 
دو کتيبٔه کوچک و بزرگ دارد. کتيبٔه بزرگ شامل پرستش و اطاعت از «اهورا مزدا» 
و وقايع دو سال نخست سلطنت داريوش است. کتيبٔه کوچک شامل حوادث بعدی 

دوران امپراطوری وی است.

١ــ پس از سانتاماريا در فلورانس ايتاليا و ايا صوفيه در شهر استانبول ترکيه بزرگترين گنبد محسوب می شود.
٢ــ َفروَهر فرشته ای آسمانی و مأموری از جانب خدای اهورامزدا بود که به زمين فرستاده شده بود تا همواره يادآور و راهنمای انسان 

برای رسيدن به کمال و ملکوت اعال باشد.

طرح بازسازی شده از گنبد سلطانيه در زنجان
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ــ احمد، آريا منش ــ کرشمه  خوشنويسی تولدی ديگر، انتشارات يساولی ــ 
چاپ سوم ١٣٨٧

ــ محمد پناه، بهنام ــ کهن ديار ــ انتشارات سبزان ــ ١٣٨٥
راه  انتشارات  ــ  موسيقی  خالقيت  ــ  رضا  نژاد،  کبيری  و  کيوان  جعفری،  ــ 

انديشه ــ١٣٨٣
ــ نسل شريف، افسانه ــ خالقيت نمايشی ــ انتشارات را ه انديشه ــ١٣٨٦

ــ جی کالرک و.... ــ  سيری در صنايع دستی ــ انتشارات بانک ملی 
ــ پرفسور پوپ،آرتور ــ معماری ايرانی (پيروزی شکل رنگ )  مترجم کرامت 

اللّٰه افسر ــ انتشارات يساولی ــ ١٣٦٥
ــ نامجو، عباس ــ سيمای فرهنگی ايران ــ انتشارات عيالم ــ چاپ ١٣٧٨

ــ امينی، همايون ــ صد جلوه از ميراث ايران، نشر قلمرو آفتاب ــ چاپ اول 
١٣٧٨

ــ بور کهارت، تيتوس ــ هنر اسالمی (زبان وبيان) ــ ترجمه مسعود رجب نيا ــ 
انتشارات سروش ــ ١٣٦٥

ــ  هنر  جمال  انتشاراتی  مؤسسه  ــ  شبنم  دوست،  رنج  ــ  ايران  لباس  تاريخ  ــ 
چاپ اول ــ پاييز ٨٧

ــ رحيمی، پريچهر ــ نگرشی بر پوشاک ايران از هزاره پنجم پيش از ميالد تا 
اواخر دوره هخامنشيان ــ دانشگاه هنر ــ ١٣٨٥

ـ تاريخ پوشاک ايرانيان از ابتدای اسالم تا حمله  ــ چيت ساز، دکتر محمدرضاـ 
مغول ــ  انتشارات سمت ــ چاپ دوم ــ ١٣٨٦

مشهد  در  قالی شويی  نمادين  (مناسک  شويان  قالی  ــ  علی  باشی،  بلوک  ــ 
اردهال) ــ دفتر پژوهش های فرهنگی ــ ١٣٧٩

منابع ومآخذ
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ــ دکتر هنری، مرتضی ــ نوروزگان ــ انتشارات سروا ــ چاپ اول ١٣٧٧
ــ محمدی، حسين ــ جشن های ايران باستان ــ جهاد دانشگاهی تربيت معلم  

ــ ١٣٨٠
ــ بهنام، محمد ــ کهن ديار، پناه ــ انتشارات سبزان ــ چاپ دوم ١٣٨٦

وزارت  انتشارت  ــ  قزوين  جامع  مسجد  کوفی  کتيبه  ــ  باب اله  زارعی،  ــ 
فرهنگ   و ارشاد اسالمی ــ چاپ اول ــ تابستان ١٣٧٣
ــ گری، بازيل ــ نگارگری ايران ــ  عربعلی شروه

ــ پاکباز، روئين ــ نقاشی ايران از دير باز تا امروز ــ نشر نارستان 
پژوهشهای  باستان ــ محصل / دفتر  راشد، محمد تقی ــ کتيبه های ايران  ــ 

فرهنگی ــ چاپ اول
ــ شيری، حسين ــ آموزش خط معلی ــ انتشارات هم مهين ــ چاپ سوم ــ 

بهار ١٣٨٨
ــ داندامايف، محمد ــ ايران در دوران نخستين پادشاهان هخامنشی ــ مترجم 

روحی ارباب ــ انتشارات علمی فرهنگی ــ١٣٨١ 
ــ سلطان زاده، حسين ــ تخت جمشيد ــ  دفتر پژوهش های فرهنگی ــ تهران 

١٣٧٩
بهارــ  ــ  باران  غزل  چاپ  ــ  سنتی  هنرهای  با  آشنايی  ــ  حسين  ياوری،  ــ 

١٣٨٦
ــ پرايس،کريستين ــ تاريخ هنر اسالمی ــ مترجم مسعود رجب نيا ــ انتشارات 

علمی و فرهنگی ــ ١٣٦٤
ــ اتينگهاوزن، ريچارد ــ هنر و معماری اسالمی جلد ١ و ٢ ــ  مترجم دکتر 

يعقوب آژند ــ انتشارات سمت ــ ١٣٧٨
ــ  مولی  انتشارات  ــ  آژند  يعقوب  مترجم  ــ  ايران  هنر  ــ  رومن  گريشمن،  ــ 

١٣٨٢
ــ  پرهام  سيروس  مترجمان  گروه  ــ  ايران  هنر  در  سيری  آرتورــ  پوپ،  ــ 

انتشارات علمی و فرهنگی ــ ١٣٨٨
ــ دورانت، ويل ــ تاريخ تمدن ــ نشر انقالب
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