ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
ﭘﻮﺷﺎک و زﻳﻮرآﻻت

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

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

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

ﻣﺮوارﻳﺪی

ﺗﺼﻮﻳﺮ٦ــ ﻳﺰد ــ ﭘﻮش ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻌﺒﺎس

ﺗﺼﻮﻳﺮ٥ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﭘﺎرﭼﻪ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

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

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

ﭘﺎیﭘﻮش

ﺗﻦﭘﻮش

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

ﮔﻴﻮه ﮐﻮﻣﺦ ﭼﺎروق ﺳﺎﻏﺮی

زره

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

ﺗﻦﭘﻮش
ﻗﺒﺎ داﻣﻦ

ﭘﺎیﭘﻮش )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان(

ﺷﻠﻮار ﺟﻠﻴﻘﻪ

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٨ــ ﭼﮑﻤﻪ ﻣﺎدی ــ ﭘﺎی ﭘﻮش دوران ﻣﺎد

ﺗﺼﻮﻳﺮ٩ــ ﮔﻴﻮه ــ ﭘﺎی ﭘﻮش ﻋﺸﺎﻳﺮی
١١١

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

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٤ــ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺎﭘﻮر اول ــ ورودی ﻏﺎر
ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر

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

ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.

 derapehــ٢
١١٢

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

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

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٨ــ ﻗﺒﺎی اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ زرﺑﺎﻓﺖ دوره ﺻﻔﻮی

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ١٩ــ ﭘﻮﺷﺎک در ﻧﮕﺎرهﻫﺎی دوران ﺻﻔﻮی

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٣ــ ﺳﻮارﮐﺎر ﻣﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎقﭘﻴﭻ)ﭘﺎﺗﺎوه(

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢١ــ ﻣﺮدان ﮐﺮد ﻏﺮب ﮐﺸﻮر

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٢ــ دﺧﺘﺮی از اﻗﻮام ﮐﺮد ﻏﺮب ﮐﺸﻮر

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

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٦ــ ﮐﻼه ﻣﺮد ﻗﺸﻘﺎﻳﯽ

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

ﻣﺸﮏ ـ اﻳﺰه ـ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ٢٨ــ ﻋﺮوﺳﯽ اﻳﻞ ﺑﺨﺘﻴﺎری ـ ﻣﺮدان ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻮب ﺑﺎزی ـ ﺷﻬﺮﮐﺮد

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٠ــ زﻧﯽ از ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺗﺮک ﻫﻤﺪان

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

١١٦

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣١ــ ﮔﻴﻮه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٢ــ زﻧﺎن ﮔﻴﻼن در ﺣﺎل ﺟﻤﻊآوری ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ٣٣ــ ﻣﺮد ﺑﻠﻮچ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٤ــ زن ﺑﻠﻮچ

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٦ــ ﻣﺮدان ﺑﻨﺪری

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٧ــ زن ﺑﻨﺪری ﺑﺎ ﺑﺘﻮﻟﻪ

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٨ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻣﻠﮑﻪ
ﻧﺎﭘﻴﺮاﺳﻮ ـ دوره اﻳﻼﻣﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ٣٩ــ دﺳﺘﺒﻨﺪی از زﻧﺠﻴﺮﻫﺎی ﻃﻼ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ

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

ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﺮی ـ دوره ﻣﺎد ـ زﻳﻮﻳﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺻﺤﻨﻪ ﺷﮑﺎر ـ از زﻳﻮرآﻻت ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٣ــ ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﻃﻼﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻴﺮدال ـ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ

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

ﺟﻴﺤﻮن ـ ﻣﻮزه ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ـ اﻧﮕﻠﻴﺲ

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

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

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

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

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

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

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

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

١٢١

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد
آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻳﺮان در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ

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

١٢٤

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

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

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

ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن
ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
روزاﻓﺰون ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻔﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
و ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺷﻬﺮ )ﻣﻴﺪان ﮐﻬﻨﻪ( را از روﻧﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﺮ در ﺑﺎزار ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ در ﺷﻤﺎل،
ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ در ﻏﺮب ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم در ﺟﻨﻮب و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ در ﺷﺮق ﻣﻴﺪان
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی دو ﻃﺒﻘﻪ ای ﻗﺮار دارد.
ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن در دوره ﺻﻔﻮی ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ،رژه ﻫﺎی
ﻗﺸﻮن ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭼﻮﮔﺎن ،ﺳﻮارﮐﺎری و ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﺑﻮده اﺳﺖ .دو دروازه ﺳﻨﮕﯽ
ﭼﻮﮔﺎن در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﻴﺪان ،ﻳﺎدﮔﺎر روزﮔﺎر اﻫﻤﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ ﻣﻴﺪان ﺗﺎرﻳﺨﯽ
اﺳﺖ.
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ﻃﺒﻘﻪ آن ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ دارای ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ٔ
وﻳﮋه ای دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﻄﻤﻪ ﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آن ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎﻳﯽ
از ﮔﭽﺒﺮی ﻫﺎی دوره ﺻﻔﻮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری اﺳﺖ.
ﮐﺘﻴﺒﻪ ﺳﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺛﻠﺚ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻣﻌﻤﺎر و ﺑ ّﻨﺎی ﻣﺴﺠﺪ ،اﺳﺘﺎد
ٔ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮی )ﺑﺎزارﭼﻪ،
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺣﻤﺎم ،ﻣﻐﺎزه و دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی وﻗﻔﯽ( را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺳﻨﮓ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﻴﻖ آن را »ﺷﻴﺦ
ﻇﻬﺮ ﺣﻘﻴﻘﯽ اﺻﻔﻬﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ٔ
ﺑﻬﺎﻳﯽ« داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺻﻔﻮی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

١٢٧

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

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

ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ
ﺑﻨﺎی ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﻫﻨﺮ ،ذوق ،زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺷﮑﻮه ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .در
دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪﺧﺪاﺑﻨﺪه )اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎر ﺑﻨﺎ،
ﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰی اﻳﻦ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻼن
دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ دارد و در ﺑﻴﺮون ﺑﺎ
ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﻄﺮ ﮔﻨﺒﺪ دو ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ٔ
ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻓﻴﺮوزه ای ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮑﯽ از ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر دوره اﺳﻼﻣﯽ و از ﻟﺤﺎظ ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﻮﻣﻴﻦ
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ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻬﺎن ١و اوﻟﻴﻦ و ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ آﺟﺮی ﺑﻮدن ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﺮح ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه از ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ در زﻧﺠﺎن

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

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

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

١٣٢
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