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شناختی و چاپ و نشر ای و ارائه دستاوردهای علمی باستانالمللی، ملی و منطقهشناسی در ابعاد بینهای باستانبرگزاری همایش
-شود. با گسترش دانش باستان شناسی کشور قلمداد میهموراه یکی از مهمترین رویدادهای باستانهای میدانی  نتایج پژوهش 

ها و  شناسی است معرفی دستاوردها، فرهنگهای باستانشناسی در سرزمین کهن ایران که خود کانون مهم در حوزه پژوهش
آموزشی اهمیتی دو چندان یافت. از آنجا که توسعه و تفوق بر عوارض -علمیها  و مراکز های کهن نویافته از سوی دانشگاهتمدن

و مشکالت عصر جدید بدون اتکاء بر پیشینه تاریخی و مواریث فرهنگی این مرزو بوم میسر نخواهد بود لذا انجام مطالعات و  
توان به موارد ذیل داف اصلی همایش میباشد. از جمله اه  تواند نقش موثری در این زمینه داشتهشناسی میهای باستانپژوهش

 اشاره نمود:  

اندیشی  همای و  شناسی و علوم میان رشتهانتشار آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات باستان ❖
 .ایصاحبنظران باستان شناسی و علوم میان رشته متخصصین، اساتید و

اساتید    دانشجویان،  شناسی در سطح کشور برای ایجاد انگیزه جهت جذبهای رشته باستانقابلیت  معرفی ابعاد و  ❖
 .و پژوهشگران

شناسی و علوم میان  ایجاد بستر مناسب برای تحقیق و پژوهش و ارتقا سطح علمی کشور در حوزه مطالعات باستان  ❖
 . ایرشته 

 .مناسب جهت رفع مشکالتشناسی و ارایه راهکارهای های رشته باستانها و آسیبفرصت ،بررسی دستاوردها  ❖

 .ای با مراکز علمی تحقیقاتی کشورشناسی و علوم میان رشته های مجری رشته باستانایجاد ارتباط بین دانشگاه ❖
های فراوانی روبرو است که این های  علمی در سطح ملی و بین المللی همواره با چالشبدون تردید برگزاری همایشها و کنفرانس 

رغم  باشد. علیگیر و عدم حمایت واقعی مسئوالن دو چندان میانسانی و هنر به جهت تعدد مراکز تصمیم  موضوع در حوزه علوم
عشق، دلسوزی و خردی جمعی ابزار نیرومند تفوق بر مشکالت بوده    -از جمله تنگناهای مالی  - مشکالت فراوان پیش رو همایش

لطف پروردگار توانستیم با تالش همکارانمان در دبیرخانه نتایج ارزشمند است و خدا را شاکریم که با همه موانع و مشکالت به  
شناسی ایران( های علمی شما  عزیزان را در کتاب پیشرو )کتاب الکترونیکی مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی باستانفعالیت

ناسی ایران قرار دهیم. امیدوارم انتشار این  شهمزمان با روزهای برگزاری همایش منتشر و در اختیار عالقمندان و  جامعه باستان
 شناسی ایران داشته باشد. های باستانمجموعه بتواند سهم کوچکی در آگاه کردن نسل جوان و عالقمند از نتایج برخی از پژوهش 

معاونت  های دلسوزانه جناب آقای دکتر خامسان ریاست محترم دانشگاه بیرجند، جناب آقای دکتر نجفی  بی شک بدون حمایت
محترم پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند، جناب آقای دکتر بارانی ریاست محترم دانشکده هنر و اعضاء محترم هیات علمی دانشکده  

شناسی، انجام این مهم میسر نبود برای همه این بزرگوران آرزوی سالمتی و توفیق روز  ویژه همکاران عزیزم در گروه باستانهنر به
 افزون دارم.

حسین   از  دکتر  آقای  زارعی،  علی  دکتر  آقای  ظهوریان،  مریم  دکتر  خانم  همایش  دایمی  دبیرخانه  در  پرتالشم  همکاران  کلیه 
نمایم همچنین از همکار کوهستانی و سرکار خانم ثمینه نعمتی گیو که زحمت اصلی دبیرخانه بر عهده ایشان بوده است تشکر می

 ین مقاالت و برگزاری همایش کمال تشکر و قدردانی را دارم.عزیزم جناب آقای دکتر حاجی زاده در تدو
 قلندران حقیقت به نیم جو نخرند        قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است
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ایران فرهنگ در  باستان شناسی متعدد  براساس  مطالعات  های صورت گرفته شناسایی گشت که  پژوهشهای مختلفی در دوره مس سنگی 

های دوره مس سنگی استان فارس تحت عنوان فرهنگ باکون و لپویی که های همان محوطه بوده است. فرهنگنامگذاری آنها به سبب یافته

های صورت  ه به پژوهشها نامگذاری گردید. باتوجهای شناسایی شده از آن محوطههای این منطقه به دست آمد و براساس یافتهاز محوطه

ای شمال خلیج فارس و شمال استان فارس و غیره  ها را تا مناطق پس کرانهتوان گسترۀ این فرهنگگرفته محققین متعدد در این خصوص می

هرمزگان هستند که  مشاهده کرد. محوطه تُمب سوته ایلود و محوطه زیر پست برق جناج یکی از محوطه های پیش از تاریخی در غرب استان 
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 مقدمه:   . 1

ان و شبه قاره جزیره عربستان واقع شده و با دریای عمان )مکران(  هزار کیلومتر مربع وسعت در جنوب کشور، بین ایر 226خلیج فارس با حدود 

های متعددی در حوضه ها و پژوهش(. در طی سالیان اخیر بررسی8:1384بوسیله تنگه هرمز مرتبط و در مجاورت یکدیگر قرار دارند )وثوقی،

 –ای خلیج فارس صورت گرفته است، لیکن هنوز اطالعات دقیق و کاملی از مطالعات باستان شناسی این حوزۀ فرهنگی  ای و پس کرانهکرانه

های مختلف پیش از تاریخ،  ها و از دورههای متعددی از این بررسیها و یافتههای جدیدتر محوطهتاریخی در دست نیست و در طی بررسی

شناسی دارای توان آن را یک پهنة وسیع فرهنگی قلمداد کرد از نظر مطالعات باستانخلیج فارس که میآیند.  تاریخی و اسالمی به دست می

آثار و محوطهاهمیت بسیاری است که علت آن را می   (. 243:1392های مختلف دانست )سرداری زارچی،های شاخص از دورهتوان پراکنش 

روند که دارای گسترۀ فرهنگ عالوه بر استان فارس هستند.  ریخی فارس به شمار میهای پیش از تافرهنگ باکون و لپویی هر دو از فرهنگ

تر با آن شناخته شده هستند. فرهنگ باکون با مشخصه  های سفالی اشاره کرد که بیشتوان به یافتههای فرهنگ باکون و لپویی میاز مشخصه

های دوران مس سنگی فارس هستند که با توجه  مز تا نارنجی رنگ از فرهنگسفالی نخودی منقوش و فرهنگ لپویی با ویژگی سفالی تقریباً قر

)اسدی، فتویه  محوطه  جناح،  برق  پست  زیر  محوطه  ایلود،  سوته  تُمب  محوطه  دو  )عسگری 1384به  پارسیان  بهده  تَش  بحر  محوطه  و   )

است. فرهنگ    ها به دست آمدهن از این محوطه توان گفت که گسترۀ این دو فرهنگ تاکنون در غرب استان هرمزگا( می190:1384چاوردی،

  300کیلومتری جنوب تخت جمشید در مرودشت واقع شده است. دشت مرودشت با وسعت حدود    5/2گیرد در  باکون نام خود را از تل باکون می

باشد که به  شامل دو تپه می   (. تل باکون1382متری از سطح دریا در فارس واقع شده است)ملک شهمیرزادی،  1600کیلومتر مربع و ارتفاع  

ترین (. تل باکون الف و ب اصلی24:1383تر است )علیزاده،شوند. تل باکون ب از باکون الف قدیمیهای باکون الف و باکون ب شناخته مینام

مورد   1937و    1932های  شوند که برای نخستین بار توسط موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در سالهای دوره باکون محسوب میمحوطه

میالدی توسط هرتسفلد    1928(. این فرهنگ همانطور که پیشتر نیز اشاره شد برای نخستین بار در سال  70:1383کاوش قرار گرفت )علیزاده،  

  1939و    1923های  (. تل باکون الف در سالHerzfeld,1929که در نتیجة کاوش وی در تپة باکون الف صورت گرفت معرفی گردید ) 

-ای قرار گرفت و با انتشار کتاب تل باکون الف نام این فرهنگ وارد ادبیات باستانی توسط لنگسدورف و مک کان مورد کاوش گستردهمیالد

بندی  (. واندنبرگ نخستین پژوهشگری بود که از اصطالح فرهنگ باکون برای دورهLangsdorf&McCown,1942شناسی فارس گردید )

های این تل باستانی  (. ویت و دایسون با توجه به فرم نقوش موجود در سفالVandenBerghe,1952مود )پیش از تاریخ فارس استفاده ن

های سطحی  (. سامنر نیز بر اساس یافتهVoigt&Dyson,1992:166-168دوره باکون را به سه دوره قدیم، میانی و جدید تقسیم نمودند )

(. دایسون و  Sumner,1994:49سه دسته باکون قدیم، میانی و جدید دسته بندی کرد )های باکونی حوزه رود کُر این دوره را به  محوطه

های فرهنگ باکونی این دوره دسته بندی سه زیر دوره قدیم، میانه و جدید را پیشنهاد کرد وایت بر اساس نوع نقوش به کار رفته در سفال

(Voigt & Dayson, 1992در ادامة این فعالیت .)کون الف توسط هیئت ژاپنی مورد کاوش قرار گرفت  ها محوطه تل با(Egami & 

masuda & Gotoh, 1977پیش که  همانطور  باکون  دوره  یافته(.  براساس  باکون  فرهنگ  شده  اشاره  نیز  از  تر  شناختی  باستان  های 

از روستای کناری تل باکون ب    شود. نام شمس آبادهای مختلفی دسته بندی میهای دارای این فرهنگ باالخص تل باکون به دورهمحوطه

های ساده و خشن هستند استفاده هایی که دارای سفالینهای از دوران پیش از تاریخ فارس برای محوطهاقتباس شده است و به عنوان مرحله

دارای تشابه بسیاری شود از نظر شکل، جنس، و تزئینات  که از آن به عنوان باکون قدیم نیز یاد می  2(. باکون ب  Sumner,1972شده است )

(. بنا بر نظر علیزاده 32:1383نیز یاد کرده است )علیزاده،  1های شوشان میانه هستند و علیزاده از این مرحله تحت عنوان فارس میانه  با سفال

رۀ گپ نیز شهرت دارد  دروه دیگر که به دو  (. Alizadeh,2006:10گیرد )قبل از میالد در بر می  4800تا    5200این مرحله بازۀ زمانی را بین  
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گردد که نام آن همانطور که مشخص است از محوطه تل گپ مرودشت گرفته شده است که نخستین بار توسط  به دوره باکون میانی اطالق می

( گردید  کاوش  ژاپنی  میانی  Egami&sono,1962:1هیئت  فارس  عنوان  تحت  دوره  این  از  علیزاده  می  2(.  برد نام 

(Alizadeh,2006:11  .) باکون جدید که به باکون الف نیز شهرت دارد و علیزاده از این دوره تحت عنوان باکون الف یا فارس جدید یاد

(. بنا بر نظر وی و دایسون  33:1383کند. در واقع این دوره نشانگر نقطة اوج چند هزار سال توسعة فرهنگی پیش از تاریخ فارس است )علیزاده،می

(. این مرحلة فرهنگی بیانگر نقطة اوج  58:1382شود )ویت و دایسون،ه آثاری از دوره بعد یعنی لپویی نیز دیده میهای این دوردر اغلب محوطه

چند هزار سال پیشرفت فرهنگی پیش از تاریخ فارس است و در این مرحله قسمت گسترده از جنوب ایران به دورۀ فرهنگ مادی یکسانی رسیده 

(. سامنر معتقد است  Alizadeh,2006:12کند )ق.م ذکر می  4100تا    4500ه این زمان را بین  (. علیزادWeeks et al,2010است )

دره در  شدن  مسکونی  و  جمعیت  ازدیاد  باعث  دوره  این  در  آن  پیشرفت  و  آبی  کشاورزی  شیوۀ  از  حاشیهاستفاده  است  های  شده  ای 

(Sumner,1994:54سرداری زارچی نیز در همین راستا بر این نظر است .)  توان در مسائلی همچون فشارهای که علت این مسائل را می

هایی همچون دره رود کر یا همان دشت مرکزی فارس نقش مهمی را در استقرار جوامع  جمعیتی یافت و همین فشارهای جمعیتی در دشت

ها تا سواحل شمالی خلیج فارس  گسترش استقرارگاهای این مرکز داشته است و همین مسئله باعث  های حاشیهها و دشتبشری این دوره در دره

 (.  Sardari et al,2011:368:1390شده است )سرداری زارچی،

تر نیز اشاره شد دورۀ لپویی پس از دورۀ باکون شکل می گیرد و بنا بر نظر سرداری تمام باستان شناسان در اینکه دورۀ باکون  همانطور که پیش

(. دورۀ لپویی و نام آن نخستین بار  Sardari,2013شود اتفاق نظر دارند )ابد و پس از آن دروه لپویی آغاز مییق. م پایان می 4000در حدود 

گزارش شده نمایان شد. این نمونه سفال نیز پیش از نامگذاری به    Aسطح فوقانی تل باکون  های آشفته  های قرمز رنگی که از الیهسفالینه

های این دوره ناپدید شدن سفال منقوش و کالسیک باکون الف و رواج نوعی جدید و قرمز  از ویژگی سفالینهنامگذاری شد.    Vعنوان سفال الیه  

کند که در میان ظهور  (. دکتر علیزاده به این دوره چنین اشاره میSumner,1972ای بود که تحت عنوان لپویی از آن یاد شد )رنگ ساده

شود. این عامل ای مشاهده نمیهای مرحله بعد یعنی دوره بانش قدیم هیچگونه وقفه ین سفالهای باکون الف و همچنها و سفالاین سفال

شود. این دوره که با مشخصه سفال قرمز لپویی نام گرفته متعلق به بازۀ  ای است که در منطقه فارس رویت میبیانگر سنت فرهنگی پیوسته

های سفالی است که به  (. سنت نامگذاری این دوره براساس گونه34-33:  1383اده،زمانی نیمة نخست هزاره چهارم پیش از میالد است )علیز

دوره دیگر  محوطهمانند  نام  از  برگرفته  اغلب  گردید  ها  مطرح  واندنبرگ  توسط  بار  نخستین  نامگذاری  این  و  است  کلیدی  های 

(Vandenberghe,1954:401  علیزاده مرحله لپویی در گاهنگاری را جز یک سوم .)  آغاز آن به عنوان دورۀ آغاز بانش در نظر گرفته و

توان در  کند که این ویژگی بارز را می(. وایت و دایسون به موردی اشاره می1383ای پس از فارس جدید ذکر کرده است )علیزاده،آن را مرحله

های این دوره کوچک هستند و اساساً در ر محوطهکند که بیشتمحوطه تمب سوته نیز مشاهده کرد. بنا بر نظر وایت و دایسون چنین اشاره می

شود. تقریباً بر سطح بسیاری ها دیده میهایی است که در قلمرو کوچ نشیناند و این ویژگی زیستگاهها که در دامنه ارتفاعات واقع شدهکف دره

دهندۀ میزانی از پیوستگی در مراحل پایانی پیش از  شود که نشانهای دورۀ بعد یعنی لپویی نیز دیده میهای باکون الف قطعه سفالاز محوطه

توان آن را دلتایی دانست که در شمال (. در محوطه تمب سوته ایلود نیز این محوطه در بستر دشتی که می58:1382تاریخ است )ویت و دایسون،

های  رهنگ باکون به لپویی نیز براساس یافتهکوهی قرار دارد که دارای منابع آبی غنی بوده و همچنین پیوستگی توالی گاهنگاری گذر از ف

(. بنا بر نظر سامنر  Alizade:2006:12را ذکر کرده است )  4000-3700علیزاده برای این دوره تاریخ  شود.  موجود همچون سفال دیده می

(Sumner,1972:41-42; Ibid,1988:24سفال دورۀ لپویی به دو دستة کلی تقسیم می )ی و ظریف هستند.  شود و شامل سفال معمول

فرم کلی سفال معمولی لپویی از نوع خشن با خمیره قرمز رنگ همراه با ذرات شن سیاه هستند که مغز آن بیشتر خاکستری است. ساختار بافتی  
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و اغلب سفال در این گونه ترد است و سطح سفال با فرم یکسانی صاف گشته و یا در جهات متفاوت داغدار گردیده که معموالً دارای پوشش  

های به دست (. از جمله فرمibid,27; Ibid,1972:41-42های کلی این دسته تقریباً شبیه ظروف ظریف لپویی است )حفره دار هستند. فرم

های زههای متمایل به داخل و کوهای باز، ظروف با دهانه سوراخ مانند، کاسهها اشاره کرد شامل ساغرها، کاسهتوان بدانآمده از این دسته که می 

( هستند  غیره  و  بیرون  برگشته  لبه   Ibid,41-42; Egami and masuda,1962:12; Langsdorff andبا 

mcCown,1942:20-21ای  توان به نمونه ظریف آن اشاره کرد. به گفته سامنر این دسته دارای خمیره(. از فرم دیگر این گونه سفال می

بصورت صیقلی    ت آهکی هستند. پخت سفال در نوع ظریف بسیار خوب بوده تا جایی که سطح آنتماماً دارای طیف رنگی قرمز یا نخودی با ذرا

(.  Sumner,1972:41یا داغدار شده و در نمونه خمیره نخودی آن این امکان وجود دارد که دارای پوشش گلی غلیظ و قرمز رنگی باشند )

( و بر همین اساس  Sumner,1988اند )بردهید سفال با پوشش قرمز بهره میسفالگران لپویی از نظر سنتی از گل با کلسیم پایین برای تول

(. فرم کلی 31:1392اند دارای طیف رنگی نخودی رنگ هستند )سرداری زارچی،توان دریافت در قطعاتی که از گل با کلسیم باال ساخته شدهمی

های دهانه بسته یا گردن کوتاه است.  های دهانه باز و خمرهای، کاسهاستوانه های زنگی شکل یا  در این دسته از ظروف دوره لپویی شامل جام

(. در فرم ظریف  Sumner,1988باشند )می  1اشکال لبه در این دسته گاهاً به طور صافی گرد شده و یا برخی از آنها اندکی ضخیم یا نیشگونی 

دار  های سوراخآیند. مواردی از دستهو حلقوی به میزان کمی به دست میهای دیسکی  لپویی کف ظروف معموالً صاف هستند ولی در نمونه کف

(. سامنر در خصوص این دوره نیز معتقد است که در مرحلة لپویی  Ibid,24های لپویی جدید پراکنده باشند )رسد که در مجموعهنیز به نظر می

یابد و با آگاهی مردم از فواید دامداری بشر  به نسبت کشاورزی اهمیت میاند. در این مرحله دامداری  پرداختهمردمان آن بیشتر به دامداری می

 (. Sumner,1986وارد مرحلة دامداری کوچروی گردید و همین امر باعث تأثیرات مهمی بر پیشرفت تمدن عیالم گردید )

ورت گرفته است. سر اورل  استین  های ذکر شده در کرانه و پس کرانه شمالی خلیج فارس صهای متعددی در خصوص گسترۀ فرهنگپژوهش

م. در محدودۀ جنوبی ایران سفر خود را از بلوچستان آغاز نمود و در کرانه شمالی خلیج فارس به راه خود ادامه داد و سفر   1933-1932در سال 

های ی باستانی پس کرانهمحوطه(. بررسی باستان شناختی  Stein,1937:217دار به پایان رساند )دار و با کاوش تُل پیر گلهخود را در گله

ای خلیج فارس صورت گرفته که در  هایی است که در مناطق شمالی پس کرانهخلیج فارس: المرد و مُهر، فارس یکی دیگر از مجموعه فعالیت

)عسکری چاوردی   های مهم فرهنگ باکونی این منطقه تُل پیر است های این مناطق پرداخته و یکی از مهمترین محوطهآن به تحلیل محوطه

 Carter etهایی از فرهنگ باکون شناسایی گردید )با شناسه  Bh56  ( محوطه2004(. در طی بررسی کارتر و همکاران )1383و آذرنوش،

al,2006:78های دیگری چون محوطه بت در نزدیکی تل پیر،  های عسگری چاوردی در مناطق جنوبی ایران محوطه(. با توجه به بررسی

(.  Askari chaverdi et al,2008:29هایی از فرهنگ باکون شناسایی گردید )محوطه تل کنارو رکن آباد و محوطه بحر تَش با مشخصه

(.  1391گسترۀ فرهنگ باکون عالوه بر مناطق جنوبی در مناطق شمالی فارس نیز از تپه مهر علی به دست آمده است )هژبری نوبری و همکاران،

از   بررسیفسا یکی دیگر  لپویی در طی  باکون و  توان در حوزه  شناسایی شده است و می  1388های سال  مناطقی است که گسترۀ فرهنگ 

های فرهنگ باکونی در شرق استان فارس  ها زیستگاه(. در طی این بررسی1392مطالعات پیش از تاریخ دشت فسا پرداخت )منصوری و اسدی،

ی هویت ایرانی در سواحل شمالی خلیج فارس در دوره مس سنگی )هزاره پنجم قبل از میالد(  (.شکل گیر1395شناسایی گردیدند )منصوری،

هایی است که در آن الگوهای استقراری دوران مس سنگی به دست آمده از کرانه شمالی خلیج فارس اشاره دارد )سرداری یکی از پژوهش

(. محوطه چهار روستایی بوشهر 1392لپویی در فارس اشاره کرد )همان،  توان به پژوهش دورۀ(. در خصوص دورۀ لپویی نیز می1392زارچی،

های فرهنگ باکونی است که در کرانه شمالی خلیج فارس مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است های شناسایی با مشخصهیکی از محوطه
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به صورت سیستماتیک مورد   1393است که در سال (. منطقه بیرم فراس یکی دیگر از مناطقی  1397؛ همان،1393)عزیزی خرانقی و همکاران،

های  بررسی قرار گرفت تا توالی فرهنگی آن به نسبت مناطق شمالی یعنی حوزه رود کر مورد بررسی قرار گیرد. محوطه تمب بحره یکی از محوطه

زنی گمانه  در طی  آن  و حریم  که عرصه  است  باکونی  فرهنگ  ویژگی  با  شده  )سرخوش،مشخ  1395های سال  شناسایی  گردید  ؛  1393ص 

مورد بازنگری، بررسی و تحلیل قرار گرفتند. در این پروسه اغلب    1396(. الگوهای استقراری فرهنگ باکون منطقه فارس در سال  1395همان،

)معانی  های فرهنگ باکونی فارس است  الگوهای استقراری این فرهنگ معرفی گشتند. محوطه تل قبرستان روستای جهره خنج یکی از محوطه

های فرهنگ باکونی به منطقه هرمزگان از شمال دانست. تل پیر یکی از  توان یکی از نزدیکترین محوطه(. این محوطه را می 1396و همکاران،

های های پیش از تاریخی در فارس جنوبی و پس کرانههای مهم حوزه رود مهران در استان فارس نیز شواهدی را از نخستین دهکدهمحوطه

 (. 1397فارس را در بردارد )سرخوش،خلیج 

هایی است  هرمزگان در پیش از تاریخ، از عصر سنگ تا عصر آهن: تحلیل الگوهای استقراری و زیست محیطی قاسمی یکی دیگر از پژوهش

پردازد. در این  ات میهای حاصل از این مطالعها و پژوهشکه به الگوهای استقراری دوران پیش از تاریخ در این استان براساس گزارش بررسی

 (.1398)همان( نیز اشاره شده است )قاسمی، 1387و مقاله  1384های اسدی مقاله به محوطه تمب سوته ایلود براساس بررسی

-توسط اسدی مورد بررسی باستان  1384های استان هرمزگان است. شهرستان بستک در سال  ترین شهرستانشهرستان بستک یکی از غربی

شناختی شهرستان پارسیان نیز توسط عسگری چاوردی انجام شد. از این دو شهرستان  گرفت و در همین زمان بررسی باستان ناختی قرار  ش

محوطه از  باکون  فرهنگ  گسترۀ  آمد شواهد  دست  به  پارسیان  بهده  تش  بحر  تمب  محوطه  و  فتویه  محوطه  ایلود،  سوته  تمب  های 

توان گسترۀ فرهنگ لپویی را نیز در شهرستان بستک در دو محوطه  ترۀ فرهنگ باکون می(. عالوه بر گس1384؛عسگری چاوردی،1384)اسدی،

تر همزمان با فصل سوم کاوش تمب پرگان جناح محوطه زیر پست تمب سوته ایلود و محوطه زیر پست برق جناح مشاهده کرد. به طور دقیق

های  های فرهنگ لپویی و دست ساختهتمب سوته شواهدی از سفالینهبرق جناح شناسایی گردید. در سطح این محوطه نیز به مانند محوطه  

سنگی به دست آمد. با توجه به اهمیت مطالعات خلیج فارس در کرانه و پس کرانة آن، اطالعات جامعی از این حوزه فرهنگی در دست نیست و  

های دوران مس تاکنون پژوهش مقدماتی در راستای معرفی یافتهآید.  شناختی به دست میهای باستانهر سال اطالعات جدیدی در طی بررسی

سنگی سنگی این شهرستان در خصوص فرهنگ باکون و لپویی صورت نگرفته است و در این راستا سعی بر آن است تا این دو محوطه دوره مس

 های سطحی معرفی گردند.  های فرهنگی موجود معرفی و براساس یافتهبا مشخصه

 جناح )موقعیت و تاریخچه(   ایلود و .  2  

های استان هرمزگان در جنوب ایران است که در غرب استان هرمزگان قرار دارد. این شهرستان از شمال به  شهرستان بستک یکی از شهرستان

به شهرستان المرد استان فارس   از غرب  بندرلنگه و پارسیان،  به شهرستان  از جنوب و جنوب غرب  از شرق  شهرستان الر استان فارس،  و 

خلیج   شهر بستک به علت نزدیکی به(. » 1384؛ بالود،2005؛ محمدیان کوخردی،2003گردد )محمدیان کوخردی،شهرستان بندرخمیر محدود می

(. ایلود 1372« )قلی عباسی،های اقلیمی مخصوص به خود استبه منطقه حاره و داشتن موقعیت کوهستانی، دارای ویژگی  همجواریو   فارس

های  ستاهای شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان است که در شرق مرکز شهرستان و در منطقه موسوم به گوده قرار دارد. »بخشیکی از رو

بنارد، از جنوب به  این روستا از غرب به روستای چاه (.1387:6در حوزه رودخانة شور قرار دارد« )اسدی،  1شمالی منطقه بستک موسوم به گوده 

توسط اسدی مورد بررسی    1384گردد. این روستا در طی سال  کوهستان، از شرق به روستای برکه الری و از شمال به دشتی وسیع منتهی می

ای از دوران پیش از تاریخ تا دوران متأخر اسالمی است.  های صورت گرفته ایلود دارای پیشینهباستان شناختی قرار گرفت. با توجه به بررسی
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گردد. شهر جناح نیز به مانند  های شناسایی شده به دوره مس سنگی، ساسانی و اسالمی باز میررسی صورت گرفته پیشینه محوطهبراساس ب

ر  ایلود در غرب استان هرمزگان قرار دارد. به گفته محمدیان کوخردی از آنجایی که این شهر در یک سمت و پهلو از منطقة جغرافیایی خود قرا

شناسی  مورد بررسی باستان  1384(. این شهر و حومه آن در طی سال  2003گویند )محمدیان کوخردی،به معنی بال و پهلو می  گرفته آن را جناح

های متعددی شناسایی گردید که برخی از آنان بازۀ زمانی متعددی را دارا بودند و راه خور جناح یکی از قرار گرفت. در طی این بررسی محوطه

های ترانزیتی برای  ستان در جنوب این شهر قرار دارد. این راه تاریخی باتوجه به الگوهای استقراری اطراف آن یکی از راههای مهم این شهرراه

ای بوده است. محوطه پیش از تاریخی مغدان و زیر پست برق در طی فصل سوم کاوش تمب پرگان شناسایی  ای به پس کرانهاتصال منطق کرانه

های دوران تاریخی و اسالمی در اطراف جناح این منطقه نیز به مانند ایلود توان گفت با شناسایی محوطهیافت شده میهگردید. با توجه به محوط

 دارای بازۀ زمانی از دوران پیش از تاریخ تا دوران اسالمی است.  

 
 منبع: نگارندگان. های تمب سوته و زیر پست برق جناح.  . موقعیت محوطه 1تصویر 

 

 سوته ایلود تمب  .  3  

هایی از  های منقوشی به دست آمد که معرف وجود یافتهدر تمب سوته )به معنای سوخته در گویش ساکنان محلی روستای ایلود( قطعه سفال

  متر است. رنگ بدنة آنها نخودیمیلی 8تا  4های به دست آمده از این تپه ظریف، چرخ ساز و ضخامت بیشتر آنها فرهنگ باکون هستند. سفال

(. 10:1387های سیاه و قرمز دارد )اسدی،و پخت آنها کافی است. سطح سفال نقوش هندسی به صورت خطوط موازی و شطرنجی به رنگ

هایی از فرهنگ باکون  با یافته  1384های سال  های دوران مس سنگی این شهرستان است که در طی بررسیمحوطه تمب سوته یکی از محوطه

کند که در فتویه قرار دارد و بر اثر  هایی از فرهنگ باکون در ادامه تمب سوته اشاره میص محوطه دیگری با یافتهشناسایی شد. اسدی در خصو

های زیادی به محوطه وارد شده و با مواد امروزی نیز پوشیده شده، با این حال در سطح محوطه قطعات ریز  های گچ پزی تخریبایجاد کوره

های مس سنگی شهرستان بستک (. محوطه مورد نظر یکی از محوطه10رسد منقوش هستند )همان،ظر میهایی به دست آمد که به نسفال

دهد و به غیر از تمب سوته، محوطه فتویه و محوطه بحر  لپویی( را به نشان می های پیش از تاریخی از فارس )باکون واست که گسترۀ فرهنگ
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هایی از فرهنگ مس سنگی فارس همچون باکون هستند. پارسیان نیز در بردارندۀ یافته  2)تش در واژه محلی به آتش اطالق می شود( بهده   1تش 

های ای پیش از تاریخی و گسترۀ آنها در پس کرانهههای سطحی هستند و اطالعات بیشتر در راستای مطالعات فرهنگها دارای دادهاین محوطه

های باستان شناختی است. محوطه تُمب سوخته که در گویش بومی به تمب سوته شهرت دارد در محدوده شرقی این خلیج فارس نیازمند کاوش

ای را مشاهده کرد که اکنون بخش  ان تپهتومی  1384روستا و در اراضی کشاورزی آن قرار دارد. با توجه به تصویر موجود از این تپه در سال  

های زراعی و شخم ها که بر اثر برداشت خاک تپه برای زمینهای کشاورزی تخریب شده است. در جریان این تخریباعظم آن بر اثر فعالیت

های سنگی متنوع و دست ساخته  های استخوانی های متعدد، یافتههای بسیاری را از این محوطه شامل سفالینهتوان یافتهآن صورت گرفته می

 و غیره را مشاهده کرد.

                
 های سفالی فرهنگ باکون و لپویی محوطه تُمب سوته ایلود. منبع: نگارندگان. . یافته 2تصویر 

توان گفت این  دوره باکون میهای سفالی این محوطه از  هایی از دوره باکون و لپویی است. براساس یافتهمحوطه تمب سوته ایلود دارای یافته

های این دوره ( اشاره شده اغلب محوطه58:1382باشند. همانطور که قبالً نیز به جمله وایت و دایسون )ها مربوط به دوره باکون جدید مییافته

ز تاریخ است. این موضوع با توجه شود که نشان دهندۀ پیوستگی در توالی مراحل پایانی پیش اهایی از دورۀ بعد یعنی لپویی نیز دیده میسفال

خورد و همپوشانی هر دو نمونه سفال یافت شده از این محوطه  های باستان شناختی همچون سفال در تمب سوته ایلود نیز به چشم میبه یافته

های سنگی  ن محوطه دست ساختههای یافت شده از ایبیانگر ادامة روند توالی در دورۀ باکون و پس از آن یعنی لپویی است. عالوه بر سفالینه

های هاشورزده، سواستیکا، مثلث، نقوش  های فرهنگ باکونی این محوطه نقوشی همچون نقوش لوزینیز یافت شده است. بر روی سفالینه

است که  های منقوش قرمزی رنگی نیز به دست آمده  شود. در مواردی سفالینهگیاهی و خطوط زیگزاگی، مستقیم و موازی و غیره دیده می

 
1 . Bahre Tash. 
2. Behdeh.  
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های فرهنگ لپویی این محوطه نیز دارای طیف رنگی از  های گذار از باکون به لپویی دسته بندی کرد. سفالینهتوان آنها را در دستة سفالینهمی

 . ای خشن و پختی ناکافی هستنداند دارای خمیرهنخودی، نارنجی تا قرمز و خاکستری و در برخی موارد که در دستة خشن دسته بندی شده

 . محوطه زیر پست برق جناح 4

این محوطه که در جریان فصل سوم کاوش تُمب پرگان به سرپرستی اسدی توسط بلد محلی شناسایی گردید. در شرق تُمب پرگان چند محوطه  

کرد. در پایان گزارش  توان تحت عنوان محوطه مُغدان، برکه محمد و زیر پست برق از آنها یاد پیش از تاریخی دیگر نیز شناسایی گردید که می

(. محوطه زیر پست برق جناح  1396های باستان شناختی محوطه مغدان جناح پرداخته شده است )اسدی،فصل سوم به صورت مختصر به یافته 

های سنگی مشخص گردید که این  های سطحی همچون سفال و دست ساختههای کوچک جناح است که پس از مطالعات یافتهیکی از محوطه

ها متعلق به دورۀ لپویی هستند. حریم این محوطه به درستی قابل مشخص نیست زیرا در سمت شرق آن راه سازی و وجود تیرهای اتمی  یافته

های به دست آمده از این محوطه از سمت غربی تیرهای اتمی که بخش اصلی  است. مجموع یافته  باعث تغییراتی در فرم کلی محوطه شده

های ریز  خورد که برخی از آنها با خرده سنگرود بوده است. در سطح محوطه آثاری از احتماال چند گور نیز به چشم میمحوطه به شمار می

 اند.  پوشیده شده

 
 های سفالی فرهنگ لپویی محوطه زیر پست برق جناح. منبع: نگارندگان . یافته 3تصویر 

ای خشن با شن درشت و پختی ناکافی اند دارای خمیرهبندی شدهنگ لپویی دستههای این محوطه که بیشتر در دستة نوع خشن از فرهسفالینه

های سفالی در این محوطه دارای پختی ناکافی هستند و دارای طیف رنگی از خاکستری تیره و قرمز، خاکستری روشن و قرمز و  هستند. یافته

 دی نیز از این محوطه یافت شده است. های سنگی متعدهای سفالی دست ساختهنارنجی هستند. عالوه بر یافته
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 گیری . نتیجه 5

ای که همواره از دوران پیش از تاریخی،  خلیج فارس به عنوان یک پهنة وسیع فرهنگی همواره نقش مهمی را در زندگی بشر داشته است به گونه

های ادوار مختلف که تاکنون رغم ازدیاد محوطهاهمیت و علیدوران تاریخی و اسالمی مورد توجه بوده است. این گسترۀ وسیع فرهنگی با وجود  

های جدیدی  اند و مورد توجه پژوهشگران هستند، هنوز این پهنة فرهنگی به طور کامل مطالعه نشده است و هرساله اطالعات و یافتهیافت شده

روند که گسترۀ این دو فرهنگ  سنگی استان فارس به شمار می های دوران مس  آید. فرهنگ باکون و لپویی از فرهنگاز این گستره به دست می

های همجوار نیز مشاهده کرد. فرهنگ باکون با مشخصة سفال نخودی منقوش و فرهنگ لپویی نیز  توان عالوه بر استان فارس در استانرا می

های و محوطه زیر پست برق جناح یکی از محوطه شوند. محوطه تمب سوته ایلودبا ویژگی سفالی رنگی قرمز، نارنجی و خاکستری شناخته می

شمالی خلیج فارس را نشان    دوران مس سنگی در غرب استان هرمزگان هستند که شواهدی را از گسترۀ فرهنگ باکون ولپویی در پس کرانه

های ش از تاریخی است که یافتههای پیهای فرهنگی از هر دو فرهنگ باکون و لپویی از محوطهدهند. محوطه تمب سوته ایلود با یافتهمی

های سنگی و غیره به دست آمده است. در  های استخوانی، دست ساختههای سفالی )باکون و لپویی(، یافتهمتعددی از این محوطه همچون یافته 

، سواستیکا، مثلث،  های هاشورزدههای فرهنگ باکونی آن همچون نقوش نقوش لوزیهای سفالی این محوطه نقوش متعددی در سفالینهیافته

های فرهنگ لپویی آن نیز دارای طیف رنگی از قرمز تا نارنجی و  شود. یافتهنقوش گیاهی و خطوط زیگزاگی، مستقیم و موازی و غیره دیده می

وش مشکی نیز از  های منقوش قرمز رنگ با نقها در برخی موارد سفالینهشود. عالوه بر این نمونهتلفیقی از خاکستری و قرمز نیز مشاهده می

های سنگی متعددی نیز  توان آنها را در دستة گذار از فرهنگ باکون به لپویی دسته بندی کرد. دست ساختهاین محوطه یافت شده است که می 

وران  توان گفت این محوطه یکی از الگوهای استقراری دهای سفالی و همچنین وسعت محوطه میاز این محوطه یافت شده است. براساس یافته

توان آن را به عنوان یک الگوی یکجانشین قلمداد کرد. محوطه زیر  دهد و می سنگی است که گذار از فرهنگ باکون و لپویی را نشان میمس

های سفالی و بیشتر در دستة نوع سنگی با مشخصة فرهنگی لپویی است که دارای یافتههای دوران مسپُست برق جناح یکی دیگر از محوطه

های سفالی در این محوطه دارای  ای خشن با شن درشت و پختی ناکافی هستند. یافتهاند دارای خمیرهبندی شدهفرهنگ لپویی دسته خشن از  

های سفالی دست  پختی ناکافی هستند و دارای طیف رنگی از خاکستری تیره و قرمز، خاکستری روشن و قرمز و نارنجی هستند. عالوه بر یافته

توان براساس فرم موجود به عنوان یکی از  سنگی متعددی نیز از این محوطه یافت شده است. محوطه زیر پست برق جناح را می های  ساخته

های فرهنگ باکون و لپویی  ترین محوطههای صورت گرفته این دو محوطه یکی از جنوبیهای موقت این دوران دانست. براساس بررسیمحوطه

 هایی از این دو فرهنگ است.  رس است که دارای یافتهفادر پس کرانه شمالی خلیج
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 پی نوشت 

 باشد.  گوده برگرفته از فروافتاده و به معنی گود می .1

 ای تحت این عنوان در غرب ایلود وجود دارد.نام قدیم ایلود بُدلُفان یا بُزلفان بوده و محوطه .2

 جناح که در گویش محلی به جَنَح نیز معروف است.   .3

های پیش از تاریخی آن در نزدیکی راه خور جناح واقع هستند. این راه یکی از  های باستانی جناح باالخص محوطهاغلب محوطه .4
های دوران  سازد. محوطههای مهم این شهرستان است که در گذشته مسیر تردد بوده و مسیر کرانه را به پس کرانه متصل می راه

 گردد قرار دارد. تاریخی وسیعی در جریان این مسیر از جناح تا شمال که به استان فارس منتهی می

 های پیش از تاریخی استان هرمزگان است.  ترین محوطهبَحر تَش پارسیان )بحر آتش به معنی دریای آتش( یکی از غربی .5

مُغدان، زیر پست برق برکه محمد( نخست توسط بلد محلی )آقای علی جاللی( شناسایی    های پیش از تاریخی جناح )مُدان یامحوطه .6
 گردید.

 

 سپاسگزاری 

دانند از زحمات آقای نوروزی معاونت محترم میراث فرهنگی استان، آقای عبدالرحمن عبداللهی مدیریت محترم موزه  نگارندگان بر خود الزم می

اللهی، آقای نائف فقیه شورای محترم شهر جناح و دیگر اعضای شورای شهر جناح، آقای محمد جاللی  مردم شناسی جناح، آقای عبدالرحیم عبد

شهردار محترم شهر جناح، آقایان علی جاللی و سهیل جاللی بلد محلی شهر جناح، آقای عبدالل قائد بلد محلی روستای ایلود و غیره کمال  

 تشکر را دارند. 
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 بررسی و مطالعه نقش بزکوهی بر روی اشیاء مفرغی لرستان و صنایع دستی امروزی از منظر نمادشناسی 

 
 1زهرا چراغی 

 2رضا رضالو 

 3کیا علی کریمی

 

 چکیده: 

فرهنگی آن مردمان  شناختی و ، قوم باستان های زیستیین ویژگییهای کهن باستانی در هر قوم و ملتی، منجر به تبجستجو و کنکاوش در آئین

اشیاء مفرغی لرستان از جهت نمادشناسی به چهار دسته    نمادشناسی اشیاء به جای مانده به تحقق این امر کمک شایانی کرده است.  و  شده  

گرایی برای  هنرمند در فضایی نمادین از دو روش انتزاعی و واقع  .نقوش هندسی و نقوش انسانیشوند: نقوش حیوانی، نقوش گیاهی،  تقسیم می

پیش از تاریخ در   ادوارهای آن از  بزکوهی در هنر ایران، از گذشته نقش خیلی مهمی داشته و نگارهتصویر  اده کرده است.  ساخت اشیاء استف

های یکی از نقشمایه.  کاری لرستان دیده شده استدار در هنر مفرغهای حجاری شده، نقوش غارها، ظروف سفالی و فلزی و یا به صورت بالسنگ 

به  باشد. این نقش بر روی زیورآالت لرستان، مارلیک، حسنلو و  رآالت مفرغی ایران به فراوانی دیده شده نقش بزکوهی میینی که برروی زیوئتز

. بزکوهی نماد سرسبزی، زایش، رویش، رهبری و آبادانی است. نقش بزکوهی از دیرباز در نقوش مفرغی لرستان به تصویر  است تصویر در آمده

با مطالعه اشیاء مفرغی و صنایع دستی امروزی شاهد تداوم نقوش  شود.  های امروزی نیز دیده میبافته تصویر در دستکشیده شده و همچنین این  

ها بر روی صنایع دستی امروزی در لرستان هستیم و این نقوش به صورت سینه به سینه و نسل به نسل تا به امروز تداوم داشته است.  مفرغ

انه و با مهارت بیشتر ترسیم گردیده و هرکدام از نقوش به کار رفته دارای بار معنایی و مفهومی خاصی بوده نقوش مورد نظر به صورت هنرمند

 سازد.که شناخت و مطالعه این اشیاء اعتقادات و باورهای مردمان آن دوره را آشکار می

 

 بزکوهی، اشیاء مفرغی، لرستان، نمادشناسی، صنایع دستی امروزی.  کلیدواژه: 
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 مقدمه:   . 1

در اواخر دوره نوسنگی یعنی حدود هفت تا هشت هزار سال پیش، اتفاق مهمی در تمدن بشری روی داده، که آن به کارگیری فلز در تولید دست  

ی  ترین ادوار تمدن بشرافزارهای انسانی بوده است. در ابتدا بشر از فلزات خالص به صورت طبیعی استفاده کرده است. عصر مفرغ یکی از شاخص

های های مختلف هستیم. در عصرمفرغ گروهترین آثار در این دوره زمانی چند هزار ساله در میان ملت رود و شاهد زیباترین و عجیببه شمار می 

زیستند که های واقع در مسیر شمال غربی، جنوب شرق لرستان می کوهدیگر توسط رشته  های جدا شده از یکفرهنگی و نژادی گوناگون در دره

(. سرزمینی که هنر باستانی لرستان در آن پا گرفت، امروزه گستره  استان لرستان و  3: 1380کاری مهارت داشتند )میرمحمدی، همگی در مفرغ 

ای است که بخش هموار آن تنها از چند دره آبرفتی و دشت کوچک  گیرد. این خطه کوهستانی، به گونه بخشی از ایالم و کرمانشاه را در برمی

های بزرگ جهان همانند االفالک  و موزه رضا عباسی و برخی از موزهرفته است. آثار هنری لرستان در موزه ملی ایران، موزه قلعه فلکشکل گ

شوند. در  پوپ، استورا، موزا و ... نگهداری می-ویل، اکرمن-های خصوصی همچون داویدلور، متروپولیتن، بوستون، کلیولند و زوریخ و مجموعه

ای از فرم، آذین و تکنیک وجود دارد که با نام مفرغ لرستان در جهان شناخته شده  شماری در طیف گستردهاء مفرغی لرستان تعداد بی بین اشی

توان نیاز به باروری و پیروزی بر دشمن، رازآلودگی زندگی پس از مرگ، یا دور کردن و رام کردن ارواح شر  است. انگیزه ساخت این آثار را می 

شوند، همچون ایزد بانوان، جانوران گوناگون در قامت انسانی، شکار، گیاهان و ها دیده میالگوهای هنری بسیاری بر این دست ساختهدانست.  

انتزاعی و رازگونه طرح شده انسان که گاهی بسیار ظریف و واقع  هایی همچون عیالم، آشور و  توان تأثیر سرزمیناند. می گراه و گاه به شیوه 

(. با نگاهی به آثار و نقوش برجای مانده  6:  1392دار بومی در این آثار مشاهده نمود )طاهری و همتی،  رین را همراه با سبک ویژه و ریشهالنه بین

  شویم، که یکی از حیوانات ارزشمند نزد این اقوام است، زیرا از طرفی برای های گذشته در پهنه ایران زمین، با نقش بزکوهی مواجعه می از تمدن 

:  1393پور،  ایی برخوردا بوده است )رهیده و حاتمی تأمین غذا و پوشاک انسان سودمند بوده و از طرفی همواره نزد انسان پیشین از تقدس ویژه

  دهد هدف از انجام این پژوهش این است، که های لرستان را تشکیل می بافتهترین نقوش به کار رفته در دست (. نقشمایه بزکوهی یکی از مهم5

ها و تداوم آن بر روی صنایع دستی امروزی مورد بررسی و  شناسی نقش بزکوهی بر روی این مفرغینه های باستانبا استفاده از مدارک و داده

 مطالعه قرار دهیم. 

 . پیشینه پژوهش: 2  

صورت مختصر و جنبی پرداخته    ها بههای لرستان تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است و در آن تاکنون درباره مفرغ

ها در های چندوجهی لرستان، به تجسم نقش اسطورهنامه خود تحت عنوان بررسی نقوش اساطیری مفرغی ( در پایان1391شده است. زادسر )

های ستان به ویژگی های لرشناختی نقوش مفرغنامه کارشناسی ارشد با موضوع مطالعه گونه( در پایان1394برد، ناصرپور )سازی پیهنر مفرغ

بندی متناسب اجزای گوناگون هر اثر با هم و با زمینه اثر دست یافت، طاهری و بصری مشترک شامل: تعادل چه قرینه و چه غیر قرینه، دسته 

ساخت و  های  بررسی تکنیک ای تحت عنوان گونه شناختی و نمادشناسی زیورهای لرستان در دوران مفرغ و آهن، به  ( در مقاله 1392همتی )

مایه بزکوهی  پرداختند. در زمینه بررسی نقش   هابندی زیورآالت لرستان برپایه شکل، جنس، کارکرد و نقشمایهتزئین زیورآالت لرستان و دسته 

  مایه در آسیای ( صورت گرفته است که در آن به بررسی تاریخ تطبیقی این نقش 1984-2009در هنر ایران، پژوهش قابل توجهی توسط اسمیت )

مایه بزکوهی را مربوط به اریدو و قدمت  ترین نقش (، کهن1965میانه پرداخته است. او در این تحقیق با استناد به شواهد موجود در مقاله دباغ )

از   ایی تحت عنوان گلیم حافظ نگاره بزکوهی( در مقاله1390طوسی )(. افضل1388فرد،  داند )ناصریسال ق. م می  5250آن را متعلق به حدود  

ها و نقش بزکوهی از ادوار پیش از تاریخ، هم از جهت استفاده برای خوراک و پوشاک و  دوران باستان، به اهمیت نقوش حیوانی در دست بافته

 هم به جهت نمادشناسی پرداخته است.
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 : روش پژوهش .  3

ای و  شناسانه است و ابزار گردآوری اطالعات نیز به صورت کتابخانه باستان تحلیلی با رویکرد تاریخ هنری   -روش تحقیق در این مقاله توصیفی

های لرستان شناختی، مفرغینه های حفاری باستانای با تهیه منابع دست اول، از جمله مطالعه گزارشمطالعات میدانی است. در روش کتابخانه

های سنتی بافت گلیم و فرش در  نگاری، شیوهطالعات میدانی مردممورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. در روش میدانی نخست به رهیافت م 

های کار بافندگان گلیم و فرش از نزدیک  های استان لرستان را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد. در این پژوهش، نخست شیوه شهرستان

های ها را با نقوش روی مفرغبافت و در آخر این دست مشاهده و مستندسازی و همچنین از بافندگان گلیم و فرش مصاحبه صورت گرفته اس

عات  لرستان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، و از این جهت بین جوامع ایستا و جوامع پویا، ارتباط برقرار ساختیم. روش تجزیه و تحلیل اطال

های لرستان مورد بافتهمایه بزکوهی در نقوش دست در این مقاله به صورت کیفی بوده است. محققین در این پژوهش در پی آن هستند که نقش 

های بندیهای لرستان و بازتاب آن در نقش مایه بزکوهی در مفرغینه بررسی قرار گیرند. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه مفاهیم انتزاعی نقش 

 های لرستان است. بافته دست

 عصرآهن .  4

شود و  ی اصطالحی سست و ضعیف است، زیرا در آغاز این دوره هیچ گونه آهنی دیده نمی اصطالح عصرآهن در باستان شناسی ایران تا حدود

گردد. این تغییرات به طور هم زمان در سرزمین شود، اطالق می به تغییرات ناگهانی و مشخصی که در موارد فرهنگی و به ویژه در سفال دیده می

توان به  را نمی  نشامل چندین بخش است، رخ نداده است. در نتیجه اصطالح عصر آه  وسیعی چون ایران، که از لحاظ جغرافیایی قابل تقسیم و

پیدایش و کشف آهن در ایران عالوه بر این که نشان دهنده ظهور تمدن و   .(15:  1392صورت واحدی برای کل ایران استفاده کرد )اورلت،  

ها و سنگی، عصرمفرغ و عصرآهن شد. آهن را هیتیمثل دوران سنگ، مس پیشرفت فرهنگ این منطقه بود. مقیاس و اساس تعیین ادوار کهن 

های زندگی مردم تغییر کرد و از آن در جنگ، کشاورزی شناختند با کشف این فلز بسیاری از مقیاسق.م می   1500مردمان میتانی غرب ایران از  

اقتصادی و   ،ای است که تحوالت مهم فرهنگی، نظامیدوره  آهن معرف  عصر  (.32:  1387کردند )شریفان و پهلوان،  و معماری استفاده می

ها و بسترهای معنوی و مادی الزم را برای ظهور اولین امپراتوری جهانی در کره خاکی فراهم ساخت.  اجتماعی به وجود آورد که در نهایت زمینه

سازد،  ای است. که آن را از دیگر فلزات جدا می ویژه های فنیذوب و عمل آوری آهن برخالف دیگر فلزات رایج )مس و مفرغ( دارای پیچیدگی

نقطه ذوب دیگر سنگ  از  بیشتر  نقطه ذوب سنگ آهن  تولید و عمل آوری آهن مشکلاز یک سو  از سویی نحوه  تر و های معدنی است، و 

است، همچنین استخراج آهن به    ترهای سنگ آهن از سنگ مس بیشتر و حمل و نقل آن مشکل تر از دیگر فلزات است درصد ناخالصیپرهزینه

(. کم کم فلز آهن را برای ساخت ادوات و تجهیزات نظامی به کار گرفته و جای  40:  1387نیروی کار باتجربه و ماهرتری نیاز دارد )طالیی،  

 .(51: 1393مفرع را گرفت ) انصاری،

 :های لرستان مفرغ اسی و  ن نمادش .  5

انسان در  (،  67:  1399باشند. در حقیقت )هوشیار،  های مطلق انسانی یک دوره یا یک قوم از جوامع بشری می نمادها تجلی ایده و حقایق ارزش 

  . نکرده است  رهاعلوم و تکنولوژی انسان را از وابستگی به نمادها  .  ر نبوده است خود را از نمادها جدا سازد   ای از توسعه تمدن، قادهیچ مرحله

نمادشناسی امروزه خود یک علم است و این اثر یک ابزار اساسی در    تر گشته استنیز فزون ها  توان گفت نیاز انسان به نمادها و اسطوره می

به شمار می  که دربرگیرنده معانی  شده،    موضوعینماد شیئی است کمابیش عینی که جایگذین  (.  115:  1379،رود )جان کورتیسمطالعه آن 

و چه بدیهی و چه    روشن. نماد تجلی و نمایشی است که اندیشه و تصویر یا حالتی عاطفی را به هرگونه تشابه یا هر نسبتی چه  شدباخاصی می

(. نمادها نشان دهنده خود اشیاء نیستند بلکه ابزاری برای گفتن مفهوم اشیا هستند.  150:  1393و همکاران،    )رحیمی  کندیادآوری می  را  قراردادی
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نمادها نه تنها ساختاری از واقعیت موجود    (. 12:  1396دهند که در محل وجود ندارند )لطفی،  انسان توان اندیشیدن درباره اشیائی را می   نمادها به

اند. به همین جهت است که حتی نمادهای  سازند، در عین حال برای هستی بشری دارای معنا و اهمیت یا حتی بٌعدی از هستی را آشکار می 

 (. 30:  1393توان مبنایی برای مکاشفات وجودی باشد )الیاده، شان را کشف کند، می اقعیت غایی هم برای انسانی که راز و رمز پیام مرتبط با و

 بزکوهی نماد    . 1- 6

نقوش غارها،  های حجاری شده،  های آن از ادوار پیش از تاریخ در سنگ تصویر بزکوهی در هنر ایران، از گذشته نقش خیلی مهمی داشته و نگاره

های  (. یکی از نقشمایه56:  1391پور،  کاری لرستان دیده شده است )افضل طوس و حسندار در هنر مفرغظروف سفالی و فلزی و یا به صورت بال

حسنلو و به    باشد. این نقش بر روی زیورآالت لرستان، مارلیک،تزئینی که برروی زیورآالت مفرغی ایران به فراوانی دیده شده نقش بزکوهی می

از نخستین جانورانی است که    کوهی بز.  سرسبزی، زایش، رویش، رهبری و آبادانی است  بزکوهی نماد  (.60:  1397تصویر در آمده است )حبی،  

النوع، نیروی زندگی، خالق انرژی،  بز در آن زمان نمادی از رب   (.67:  1391در انقالب نوسنگی به دست انسان اهلی شد )همتی پور گشتی،  

(. همچنین 32:  1395خدای باران، نمادی از ماه و به عنوان سرچشمه نزول باران، پیروزی، ازدیاد محصول و باروری بوده است )بهنود و همکاران،  

گیرند بدون شک انسان کمال اندیش در آرزوی بزها دو سوی درخت زندگی قرار می  کهمظهر فراوانی و درخت نماد حیات و زندگی است هنگامی 

مرگی و زندگی بدون درد و رنج بوده که در آن خبری از کاستی و کمی و گرسنگی نیست )همتی پور گشتی،  یابی به حیات جاودان، بی دست

گرفته است نوع وحشی آن مرتبط با خدای ها مورد پرستش قرار میها و گله(. این حیوان دورانی به عنوان تجسم باروری انسان 67:  1391

جایی (. از آن 116:  1396پنداشته که بزکوهی راهنمای ارواح است )علیزاده،  ده است. در اغلب اقوام آسیایی این گونه می حاصلخیزی در شوش بو

ترین جانوران همزیست با انسان در این منطقه بود، حضورش در میان  ها و از مهمکه در هنگام پا گرفتن هنر لرستان، بز همچنان پیشرو گله

رفت،  پوست بزکوهی سیاه غالباً به عنوان لنگی برای زاهدان هندویی به کار می (.13: 1392ف است )طاهری و همتی، های هنری شگرمایهبن

است که از آنان به عنوان قوم کاسی نام برده   گرانیهای لرستان نتیجه کار صنعت(. مفرغ35:  1383های شیو است )هال،  که یکی از نقش 

اند. به  کردههزاره اول ق.م در منطقه زاگرس لرستان زندگی می   د. از هزاره چهارم تانشومروزی شمرده میشود و به نوعی اجداد لرهای امی

 : 1399دهند )هوشیار،ق.م نسبت می  650تا  1000های علمی که به سرپرستی لویی واندنبرگ انجام شده، اشیاء مفرغی لرستان را به  واسطه حفاری 

64.) 

ب ایران  لرستان در غرب  باستانمنطقه  زمینه  ایران در  از معماهای مهم  واقع شدهه عنوان یکی  با  شناسی  باستانی مفرغی  آثار  است. هزاران 

تولیدی برجسته  مدل باستان کشف شده  در این منطقه سازی زیبا، سبک ظریف، و مهارت  شناسی و  اند. در عصر آهن در لرستان پدیده مهم 

است که مشابه سبک محلی خاص هستند و به عصر  ای از اشیای تزئین شده ستان شامل مجموعه آوری تولید مفرغ به وجود آمد. مفرغ لرفن

مطالعات حاکی از این است که ساکنان لرستان در   .((Oudbashi,Davami,2014:74علق دارند  ت  (ق.م  650سال    1000)  IIIو   IIآهن 

های لرستان اعجاب و تحسین همگان را به خود اند. امروزه مفرغترین صنایع دستی را ساختهتا آغاز کشف آهن، برجسته  سنگیمسفاصله عصر  

که هزاران سال از ساخت    اینبا وجود  (.  88:  1397اند )منصورزده،  جلب کرده، به صورتی که آن دوره را عصر طالیی تمدن مفرغ نام گذاری کرده

از    .(70  :1397و طاهری،  )خسروی  درخشندگی و جایگاه واالی هنری برخوردارند  ،از ارزش  ءبهاگذرد اما هنوز این آثار گرانها میاین مفرغینه 

های هنرمندانه دست آفریده  ،(52  :1391،  اده)ملکزق.م  .م و آغاز هزاره یکم  قترین دستاوردهای هنری غرب ایران در پایان هزاره دوم  معروف

  عصر  . (5 : 1395 ،ایسازان زاگرس است )حمزهبزار دستی او متنوع با ظرافت تحسین انگیزشان، نشانه خالقیت، ابتکار عمل و چیره و ارزشمندی

ها  های رقیب هم مرز و هم زمان آنتمدنمفرغ، دوره طالیی هنر لرستان است. زیرا صنعتکاران مفرغ هنرمندان زمان خود بودند و با این که  

 ، پور گشتی)همتی  نشین تازه به دشت آمده شوندتر آمیخته بودند، هیچ گاه نتوانستند رقیب این هنرمندان کوهظاهراً ریشه دارتر و با فرهنگ قدیم
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این شاهکارهای هنری اعجاب انگیز یادگار قومی دامدار و کشاورز، سوار کار و جنگاور است که کوسی یا »کاسی« نامیده شده و از   . (44: 1391

ها به سبک خاص  لرستان دشوار است اما اکثر آن   هایمفرغشرح ویژگی  .  (5  :1395  ،ای)حمزه  اندنژادهای قدیمی منطقه یعنی آسیا به شمار آمده

واقعی ولی اکثراً    (51  :1392  ،ی با اشکال خیالی تزئین شده، حیوانات موضوعات اصلی این اشکال هستند، گاهی به شکل )کورتیسقابل تشخیص

اشکال حیوانات به ویژه شیرها و بزها    د.خورنیز به چشم می   اشکال انسانیبسیار کمی    دای، برخی بالدار و به تعدابه صورت مخلوقات افسانه 

ویژگی    .( 52  :همان)  گرایی است گرایی )ناتورالیسم( با سبکدهنده سازش شدید طبیعت ا و نشانهمفرغیج و متداول تصاویر روی  های رامایهنقش

بود که تحول و رونق  عصر  کاران آن بارز هنر مفرغ لرستان که به همین نام هم در دنیای هنر شهرت یافته است، حاصل باورهای مذهبی مفرغ

های سحرانگیز است  ها و سمبلبه اعتقاد گیرشمن هنر لرستان پر از نشانه (  5  :1386،زاده)شریف  عالی و ارزنده به وجود آوردبسیاری در این هنر  

ابک  چی این اقوام به اسب و  عالقه  دلیللرستان، به  . در  (140  :1386و مصباح اردکانی،    که در آن قوای مرموز طبیعت با هم در نبرداند )دادور

اکثر این ابزارها ترسیم دقیق و  های گوناگون بود. دسته خنجر، چماق و به ندرت بت  شمشیر، های دستی مانند گرز، تبر،ل سالح سواری، به شک

شود. این اشیای بدیع مفرغی، ضمن حفریات و خاکبرداری طی نیم قرن اخیر، از گورهای بزرگ سنگی فردی یا  شکیل سراسب یا شیر دیده می 

یورآالت  کردند. در گور زنان نیز، زاند. در گورهای سنگی، سوارکاران را با اسب، لگام و آالت فلزی زین و برگ دفن می آمدهجمعی به دست  دسته  

الواح حکاکی شده و خلخال، سنجاق تبندویژه اشیای مفرغی و سیمین، دس انگشتر، گوشواره،  النگوهای آهنی و هایی شبیه سرجانوران،  ها و 

کاران آن دوران بود که تحول و  لرستان حاصل باورهای مذهبی مفرغ  کارانکردند ویژگی بارز هنر مفرغردگان دفن میمفرغی را به همراه م

در بازار عتیقات تهران، لندن،    1930  -1928های  در حدود سال   (.5  :1386،زاده)شریف   رونق بسیاری در این هنر عالی و ارزنده به وجود آورد

 های لرستان« نامیده شد و شامل اشیاء زیر بودند: مفرغو آهن پیدا شد که به نام » مفرغئی از پاریس و شهرهای دیگر اشیا

 ها سالح .  2- 6

ای که در هیچ و پیکان دیده شده است به گونه   تبر(،  1)تصویر  ها خنجرزیادی در قبور آن  دو به تعدا  ندمردمی جنگجو بود  شکیها بکاسی

ها وارد لرستان  زمانی که کاسی  به دست نیامده است.های جنگی  النهرین به اندازه لرستان و کردستان سالحای از فالت ایران و حتی بیننقطه 

تا قطعاتی از استخوان یا قطعاتی از چوب در    ها خالی شده بودخنجرهایی که دسته آن ،  (358  :1355،)کریمی  ها خنجر بودهاسلحه مهم آن  شدند

آن در نهاوند و تپه گیان و در طالش و قفقاز پیدا شده. برخی از این خنجرها    نمونهآن قرار داده شود. این خنجرها فقط مختص به لرستان نبوده و  

ها به صورت  هائی که دسته آن ته شده بود. دشنه از طرف شاهان بابل و ایالم به سرکردگان لٌر هدیه شده و به خط میخی مطالبی روی آن نوش

از دهان باز یک حیوان   هاه آنین شده، تبرهائی که تیغه یا دستئبه همین شکل تز  هاسرانسان یا حیوان است، شمشیرهای بلندی که دسته آن

. خنجر لرستان (91  :1387  ،ندن برگقندی شکل، یا به شکل برگ شمشاد هستند )لوئی وهای سه تیغه کلهها و پیکانشود ترکشخارج می

   .(Meek,1939:10)های بارز دوران خود و در سراسر خاور نزدیک است متعلق  به یکی از ویژگی 
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 ( 11:  1393دریکوندی،  خنجر مفرغی ) - 1تصویر  

 

 اشیاء مربوط به زین و برگ اسب .  3- 6

اند. به همین دلیل است که تنها اشیاء کوچک حمل شدنی همانند: بردهپیوسته در کوچ به سر می  که  است  ی دارهنر لرستان هنر سوارکاری و گله

های مفرغین لرستان تزئینات دهنه  ،(71  :1397،و طاهری  )خسروی اکثر  بر روی  گیرد کهی زین و یراق، دهنه و ظروف را در برمیاسلحه، حلقه 

 مختلفهای  ها در موزهای از آن های بسیار ارزندهروند و نمونه ها شاهکارهایی صنعتی به شمار میکه بعضی از آن   . بسیار زیبایی نقش بسته است

این جهت انواع بسیاری از دهنه اسب در    ردند، ازکمی شوند. مردمان این سرزمین دیرینه، مردگان را با ابزارهای مفرغی دفن  ری می هدادنیا نگ

ین شده و بیشتر جنبه تشریفاتی داشته ئمختلفی تز  عاتلگام اسب، که به موضو  .(96  :1397  ،)منصورزاده  گورهای لرستان به دست آمده است

 )گیلگمش(   و  داراز قبیل بزکوهی بالای و مصنوعی  ، یا حیوانات افسانه( بزکوهی2، )تصویرهامانند اسب   یها شامل نقش حیواناتاست. این موضوع

های دهنه اسب و آبخوری اسب آراسته به نقش  نقوشی که روی چرم نصب شده، حلقه   (3)تصویر نزاع با حیوانات وحشی است   در حالقهرمان که  

ها و دیگر  نین زنگوله شود، و همچل می متصای در آمده و به حلقه اصلی  های سه دهانه های بزکوهی که به شکل حلقه بزکوهی است و شاخ 

ها دارای نقوش خیالی، نماد گونه و اساطیری بودند و به نسبت سایر آثار به  این لگام  . (91 :1387،)لوئی وندن برگ ینات مربوط به اسب است ئتز

 .  (71 :1397و طاهری، گرایی کمتری برخوردار هستند )خسروی دست آمده در این منطقه از طبیعت

 
 مفرغی به شکل اسب)گنجینه موزه قلعه فلک االفالک( لگام  - 2تصویر 
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 لگام مفرغی گیلگمش ایستاده سوار بر قوچ )گنجینه موزه قلعه فلک االفالک( - 3تصویر  

 

 اشیاء زینتی .  4- 6

تزسنجاق  انندم بزرگ  استینی که سر آن ئهای  بدن حیوان  تمام  یا  به سر حیوان  به  (  4)تصویر  ها شبیه  آراسته  یا  ، کمربند  مجالس شکار، 

 .(91 : 1387 ،)لوئی وندن برگ دارهای دسته های مذهبی، قالب، دستبندها، و گردنبندها و سینه بندها و آینهموضوع

 
 سرسنجاق مفرغی گیلگمش )گنجینه موزه قلعه فلک االفالک( - 4تصویر 

 اشیاء تشریفاتی و نذری    . 5- 6

ایی اشیاء فلزی نذری نمودار اعتقادات مذهبی کاسیان بوده است، هر یک از این اشیاء از یک هیکل انسانی شکل ساخته بودند که ظاهری استوانه 

هایی که های کوچک، یا نشانه های بسیار کوچک بزکوهی و اسب و پرندگان یا طلسم به صورت بٌت مانند مجسمه(،  15:  1385دارند )کالیکان،  

هایی بزرگ که گاهی  ، میله(5)تصویر  اند، که در مقابل یکدیگر در میان یک میله مرکزی ایستادهداندو حیوان به صورت ترکیبی ساخته شده از  

   .(91 :1387 ،)لوئی وندن برگ دم زیاد پیدا شده استها در سرخها یا میلهشکل است و این نوع سنجاق  های دایرهها به صورت لوحه سر آن 
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 )گنجینه موزه قلعه فلک االفالک(  اشیاء نذری با نقش بز - 5ویر تص 

 اشیاء و لوازم مذهبی    . 5- 6

، شکارچیان در حال شکار جهدمیای در کنار ظرفی که از آن آب بیرون ینات و مجالس پذیرایی، یا حیوانات افسانهئهای کوچک فلزی با تزجام

  ، لوئی وندن برگ)  های مجزا به دست آمدهی این اشیاء از قبرستان همه(  6)تصویر  عجیب و غریب کردن بزکوهی و شیرهای بالدار و موجودات  

توان به طور دقیق  هرسین و خرم آباد و الشتر بوده است. نمی   از جمله مناطقای از کوهستان شمالی لرستان  که هر کدام از نقطه (  91:  1387

ها طبق اصول علمی کاوش نشده و تمام اشیائی که از این قبرها به دست آمده نتیجه  گفت که وضع این قبرها چه بوده زیرا هیچ یک از آن 

 (. 92همان ) های قاچاقچیان بوده استکاوش

 
 اشیاء مذهبی. )گنجینه موزه قلعه فلک االفالک(   - 6تصویر 

ان، از جمله موزه لوور که یک سالن آن را به این آثار اختصاص  های بزرگ دنیا شدهاند، زینت بخش موزهاشیائی که از این سرزمین به دست آمده

باعث  داده که  موضوعی  دارند.  اختیار  در  را  آثار  این  از  تعدادی  شیکاگو  و  هامبورگ  بروکسل،  فیالدلفیا،  بوستون،  نیویورک،  موزه  همچون   ،

های شود بیننده هنگام دیدن این اشیاء دندان حیرت بگزد، نقوش به کار رفته در مفرغ ها شده و باعث می آوری این مفرغینهانگیزی و حیرت شگفت 

لرستان است. نقوشی سرشار از تخیل و قدرت فکری عجیب که توسط انسان آن روزگار جاودانه شده است. نقوشی برگرفته از اساطیر ایران  

افسانهباستا این  به صورت شفاهی  بود و  نیامده  به صورت مکتوب در  این میان ن که در آن روزگار  بود در  ها و اساطیر در میان مردم رایج 
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ترین نقوش را در میان دیگر  ( یکی از عجیب7سان )تصویرهای چندوجهی لرستان با تصویر سر بزکوهی و دو طرفه حلقه تصویر دو گربه پیکره

 (.74:  1399دارند )هوشیار، ها نقوش مفرغ

 
 ( 74:  1399پیکره مفرغی چندوجهی به شکل سربزکوهی )هوشیار،    - 7تصویر 

 : نقش بزکوهی .  7

بزکوه ا  یمقدس  کردی بوده است که رو  هیانیب  یباستان نوع  انیرانیا  یبرا  ینقش  قابل مشاهده است که    ی قداست در نقوش  نیداشته است و 

جهت در   نیاست. به هم سیتقد ی عنی ویه یبه معنا  انه یکهن و م المیدر خط ا یو لوز انددهیکش یرا به شکل لوز یبزکوه یهاهنرمندان شاخ 

العاده فوق  تینشان دهنده اهم  ی(. بزکوه11:  1393  پور،یو حاتم  دهی)ره   مینیبی را م  یاز بزکوه  یاریداشته باشد، نقوش بس  انیجرکه آب    ییهرجا

بتوان با توجه به اسناد و مدارک    دیرا شا  وانیح  نیمردمان گذشته بوده است. البته ا  ریاساط  یمهم آن در باورها  گاهیجا  نیو همچن  وانیح  نیا

.  شودیبه خصوص در هنر لرستان به وفور مشاهده م  وان یح  ن یدر نظر گرفت. نقش ا  یبشر  خیشده در تارشناخته  ینمادها  نیتری میقدموجود از  

تا امروز و در    یدوران نوسنگ  لی( از اوایکارو کنده  یگوناگون )مجسمه، نقاش  یهادر قالب  یبزکوه  ریباستان تصو  رانیا  یهافرهنگ  گریدر د

در   یو حت ی به صورت نقاش یغارها بر ظروف سفال  وارهیمناطق مختلف و د یهانقوش عالوه بر صخره نی توان مشاهده نمود. ایم یدستعیصنا

از استقرارها نوسنگ  یقالب مجسمه  ا  ز ین  ی عصر  بقا  وانیح  نیبه دست آمده است نقش  تار  شیآثار پ  یایعالوه بر  آثار دوران ماد،    خ،یاز  بر 

 نیمشاهده کرد. در ا  ی مهرها و ظروف دوره ساسان  یل آن را روشک  نیترشرفته ی(، و بالخره پ57:  1398نژاد،    یان)صفاران و کامر  یهخامنش

 نینماد  گاهیو به خصوص جا  انهیخاورم  یهادرباره سنت   یاطالعات ارزشمند  ی خینگهبان ماه در نظر گرفته شده است. در متون م  یدوره بزکوه

 ش ینما  یجفت گاو نر و نقش بزکوه  کی  ریرا با تصو  ترایم  نیآب بوده است و همچن  ی ( خدایبز )انک  ن یالنهرن ی. در بشودی م  دهید  واناتیح

 ی بعد  یهاباوراند و نسل  نیبر ا  ز یهم اکنون ن  ران یا  یاز روستاها  ینشان از تقدس داشته و در برخ   هابهیاز کت  ی در برخ  یاند. نقش بزکوهداده

مرکز قدرت    ربازیاز د  یقو  وانیح   نی(. ا58حک کرده )همان    یدیجد  ینقش بزکوه  یقبل  یهانقش   یرو  ای  کنار  اندکردهیها گذر مکه از کنار آن 

دانسته شده    ران یا  یمل  وانیح  یاست. بزکوه  رفتهی سبب مآنوس و مهم به شمار م  نیو همواره جلودار رمه بوده است. به هم  رفتیبه شمار م

در    ندیگوی به ستاره چندپر که اصطالحاً لوتوس م  ه یشب  ینام گرفت و عالمت  د یخورش  ن وایح  ی بزکوه  دیخورش  ییاست و عموماً پس از فرمانروا

با د  یبزکوه  هی نقشما  ی قیتطب  ی(. بررس 91:  1390  ، یرسم شده است )دادور و منصور  هانهیبر سفال  وانیح  نیا  یهاشاخ   نیب   گر ی در لرستان 

به    یروزگار  وانیح  نیشده است. »ا  یجانور  هینقشما  نیبا کاربرد ا  ییباعث آشنا  جهان،مناطق    گریدر د  وانیح  نیشده ا  افتهی  یهاهینقشما

. در آمدی به شمار م  کسانی سومر به نام تموز،    یزیخحاصل   یو با خدا  شدهی گاو مورد پرستش واقع م  یهاها و گله انسان   ی عنوان تجسم بارور

مقدس به شمار    تری/ ژوپ  وسیزِ   یبرا  ،ی ونانی  ر یآتش هندوان بود. در اساط  ی خدا  ،یآگنمرکب    ، یقربان  ژهیو  وانیح  کیبه عنوان    ، ییهندو  ریاساط
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از    یکی در دوازه ماه و به زمستان،  ی به ماه د  یاست. برج جد زیرستاخ ی داور نیلعنت شدگان در آخر ندهیبز نما ،یسویاست. در هنر ع رفتهیم

خاص   یهای ژگیاز و  یبزغاله نر است. بزکوه  یبه معنا  یو بز جد  باشدی( میبز )جد  وان یبرج به شکل ح  نیا  ریچهار فصل تعلق داردکه تصو

دره سند گرفته    واناتیح  یمفهوم، از خدا  نیا  دیچپ خود گرفته است و شا  یهااز دست   یکیاست که آن را در    یسه گانه هند انیاز خدا  وایش

  ی به شاخ بزکوه  نیتاج مز  نیرا بر سر دارد وا   ایتاج مصر عل  دانستند،ی م  وط مرب  ل یساالنه ن  ان یکه آن را با طغ  ،یالهه مصر س،ی شده باشد. سات

 شتریو قوچ ب  یهنقش بزکو ،یوان یاشکال ح  انی(. در م185:  1389  ،ی مورد پرستش بود )آقاعباس  یبزکوه  ک یاست و احتماالً در آغاز، به عنوان  

  ،یرمحمدی)م  شودیم  دهید  راقیو    نیز  یهادستبندها و حلقه  یمدور، انتها  یهادهنه، سرسنجاق   ینقوش رو  نیاشکال به کار رفته است. ا  گریاز د

1380 :91 .) 

 های دیگر بر هنر لرستان: تأثیر هنر فرهنگ .  8

توان تأثیرات فرهنگی و مذهبی را مورد توجه قرار داد. تمدن عیالم و تأثیرات  النهرین، میبینبه سبب نزدیکی مکانی و زمانی لرستان به منطقه  

کند که اشتراکات فرهنگی بسیاری باید میان این دو منطقه وجود داشته باشد.  النهرین و همجواری آن با لرستان، این نکته را روشن می آن از بین 

کند. ایزدان هومبان، شوشیناک و شازی در اساطیر عیالمی، نمایشی از رک، این نکته را تأیید می چنین، آثار به دست آمده و نقوش مشتهم

ها در های باال و پایین بهشت یا جهنم هستند. نقش بز، به عنوان حرکت و انرژی جهان باال نیز نمایشی از جاودانگی خدایان و پیروان آن جهان

 (. 14:  1398گردد )اسالم دوست و همکاران، های لرستان نیز تأثیر گذاشته و مشاهده میمفرغینه ( در نقوش  8جهان دیگر است )تصویر

 
 ( 14:  1398ای )اسالم دوست و همکاران،  جنگجوی سومری، در نبرد با بزکوهی برروی مهرهای استوانه - 8تصویر 

 ی: و نمادشناس   ل ی تحل .  9

مردمان آن دوره را در قالب   یاز باورها یهستند و نماد ی نیمراسم آئ  ینوع انگر یب شوند، ی م دهید ی مفرغ اءیاش یکه بر رو ی واناتیاکثر ح احتماالٌ

 ن ید ایبلند و برگشته به عقب و شا  یهابا شاخ  یبه کار برده شده، نقش بزکوه  یمفرغ  اءیکه بر اش  یوانی ح  نیتر. مهمکندی م  انیب  ،یااسطوره

کوچک    یهاکره یها و پسفال   ینقش را در رو   ن یو ا  کردهیم  فا یدر فرهنگ مردمان ا  ی محور  ینقش  ،یبرساند که بزکوه  جه ینت  نینقش ما را به ا

و به    ستبوده ا  اهیآب و گ  ی از فراوان  ینماد  ی را باور نمود که بزکوه  ه ینظر نیبتوان ا  دیو شا  مینیبی م  المی تپه حصار، شوش و ع لک،یدر تپه س

مسبک،   ریبکار رفته بز در حالت مسبک و غ  یمفرغ  اءیاش  یکه بر رو  ،یواناتیح  نیترمرکز قدرت بوده است. از مهم  وانیح  نیا  گرید  یریتعب

از ماه و   یبه عنوان نماد  یگفت نقش بزکوه  توانی م. مسبک بوده است  ریدر حالت مسبک و غ  ریمسبک و ش  ریخروس در حالت مسبک و غ

و    یدر زندگ تیآن نشان از اهم ی داشته و فراوان تیاهم  رانیمردمان گذشته ا ریاز جمله: گوسفند، اسب، گوزن و ش واناتیح ریاز سا شتریباران ب
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  ی کم مقاوم بوده و شکار بوم  ی اهیگرما و پوشش گ  ،یالعبور کوهستاننسبت به مناطق صعب   یکه بزکوه  نیها است. با توجه به ااعتقادات آن 

 ادآوری  وانیح  نیانسان عصر باستان، شاخ ا  یبرا  ی است. از طرف  انینما  نانینشکوچ  یدر معاش و گذران زندگ  وانیح  نیا  یاتیح  تیاهم  ران،یا

قدرت    یاست که آن را از هنرمندان آشور به ارث بردند و با توانمند  تانشاهکار نگارگران لرس  ل،یطو  یهابا شاخ  ی شد بزکوه  ادآوری  دیماه است با

 (.218: 1379وپر، )ک دهدی را نشان م ریتعب

 دستی لرستان: . صنایع 10

منطقه با    ن یمردم ا  دیشد  یختگی. آمشودیمحسوب م  یاقتصاد  یهات یاز فعال  ی کیصنعت برخوردارند،    نی که از ا  یجوامع  هیدر کل  یدستعیصنا

  یخاص  یهای ژگیکه سبب به وجود آمدن و  گذاردی و ذوق سازنده م  ییایجغراف  ط یبر مح  یاریبس  ریسازنده تأث  یهانشیو ب  یهاها، عادتسنت 

تنوع   -1اند از:  شده، متعدد است که عبارت   ی دست  عیصنا  ی که سبب رواج و گوناگون  یاتیو خصوص  هایژگ ی(. و51:  1376  ،یانیاض)ق  شودیم

از نقاط کشور.    کیمردم هر  یزندگ  وه یو ش  رهنگ الف فمناطق گوناگون کشور و اخت  یایجغراف  یآب و هوا و به صورت کل  ط یشرا  ،یمیاوضاع اقل

 شم یمانند پشم، کرک، مو، پوست، ابر یسبب فراهم بودن مواد یاز ادوار گذشته که از سمت  رانیدر ا یو دامدار یکشاورز یهاتیوجود فعال -2

باشند و با   کار یبسال از   یفصول ی در ط ناندرکاران آدست  شودی که باعث م یو دامپرور یخاص کار کشاورز عتیطب  گرید ی و ... شده و از طرف

  یها به هنر و خلق آثار هنرو عالقه آن  انیرانیخالقانه و ابتکار ا  یرویاستعداد و ن  -3  .ها بپردازندرشته  نیدر ا  تیاستفاده از وقت آزاد خود به فعال

توان گفت گلیم بافی تنها می   (.95:  1391  ،ینیکه )رضادوست و مومب  دیآیبه حساب م  یدست  عیعوامل قوام و دوام صنا  نیتراز مهم  یکیکه  

سینه از نسلی به نسل دیگر در درون خود محفوظ نگاه داشته است. در  به هنر بکری است که فرهنگ، هنر و اعتقادات پیشینیان را با انتقال سینه

شود و در این میان  مانده از گذشته بافته می ( حیوانی باقی 62:  1390ی، طوسهای )افضلبین نقوش مورد عالقه و سنتی اقوام ایرانی هنوز نقش 

های عشایری از آن رو که برای نیاز خانوار و نه تحت تأثیر  بافتهنقش بزکوهی همچنان با همان قوت خود پایدار مانده است. در واقع دست 

نایع دستی تأثیر دارد، محفوظ مانده و هنری بکر و سنتی را به نمایش  شود از بسیاری عواملی که بر تولید صتجارت و تقاضای بازار تهیه می 

 (.63گذارد )همان می

 های لرستان با صنایع دستی امروزی: . مطالعه تطبیقی مفرغ 11

تیز کردن چاقو که از سنگ و مفرغ ساخته شده است )تصویر   به عنوان سوهان جهت  بز که  با نقش   (.9تصویر  بافته شده  از  گلیم  بزکوهی 

(، لرستان به جهت کوهستانی بودن شرایط مناسبی برای پرورش بزکوهی به وجود آورده است. بزکوهی از دیرباز  10شهرستان کوهدشت )تصویر

 سال هنوز نماد آن تغییری نکرده است.    2500نماد برکت و حاصلخیزی بوده است و با گذشت 

ها درخت  شود در دو طرف آن گیلگمش و در وسط آن ( مشاهده می11گام مفرغی )تصویردر اشیاء مفرغی که از لرستان به دست آمده یک ل

زندگی نقش شده است. نمونه نزدیک به این لگام مفرغی در فرش بافته شده از شهرستان نورآباد، که در آن درخت زندگی در میان دو بزکوهی  

ج است، نماد سرسبزی و نماد زندگی و بی مرگی است. در واقع نقوشی که  شود. درخت زندگی که بیشتر به شکل کاقرار گرفته است دیده می

روی این فرش به تصویر کشیده شده، همگی آرزوهای یک مادر است برای فرزندانش، درخت کاج نماد سرسبزی و نشاط است که بافنده با  

 (.  12است  )تصویر ها بودهآوردن این نقش خواستار سرسبزی و نشاط برای فرزندانش در زندگی آینده آن
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گلیم بافته شده با نقش بزکوهی از شهرستان کوهدشت  - 10سوهان از سنگ و مفرغ ساخته شده است                           تصویر  - 9تصویر  

 گان( االافالک(                                   )عکس از نگارنده )گنجینه موزه قلعه فلک 

 
 گان( )نگارنده 
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 لگام مفرغی لرستان )گنجینه موزه قلعه فلک االفالک(. - 11تصویر 

 
 گان(. فرش بافته در نورآباد )عکس از نگارنده   - 12تصویر 

 ها بافته تطابق نقوش مفرغی با دست   - 1جدول  

 محل بافت های نقوش طرح امروزی نمونه  اشیاء مفرغی  نوع نقش 

 نقش بزکوهی 

 
 

 

 شهرستان الشتر
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 نقش بزکوهی 

   

 شهرستان نورآباد

 نقش اسب 

 
 

 

 شهرستان کوهدشت 

 نقش خروس 

 
  

 شهرستان کوهدشت 

 نقش پرنده

   

 شهرستان کوهدشت 
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 گیری: نتیجه .  12

آوری ساخت این  های همجوار دانست. شیوه و فن های بومی مردمان این منطقه با فرهنگ توان حاصل در آمیختن تجربه هنر لرستان را می 

 نیکننده چند  ان یاست که ب  یاکار ساده  جهیلرستان نت  یسازهنر مفرغ کاری تقسیم نمود.  گیری و چکش توان به دو گروه قالب ها را می مفرغ

 م یکاران لرستان، انتقال مفاههنر مفرغ  تیاهم دیهنر در هزاره چهارم ق.م به اوج خود رس  نیکشاورز و جنگجو است. ا  یملت  یماد  قرن انقالب 

  ز یبرانگ  نیتحس  یبه نحو  م،یقد  یایهمه اقوام سوارکار، جنگاور و کشاورز دن  یاست که برا  ییهایمندقانون   انیو ب  یو موضوعات مشترک مذهب

های مناطق ایران رو به  فرهنگالی خردههایی که گاه در البه ها و امکانات نقشمایه. شناسایی، توجه و حمایت از ظریف بوده است  یستودن   و

ها که در این پژوهش  تواند در جهت اغنا و هویت بخشی به فرهنگ تصویری کشورمان مفید واقع گردد. یکی از این آرایهفراموشی گذاشته، می 

در میان نقوش جانوران، نقش بزکوهی از فراوانی بسیاری در ادوار پیش از تاریخ و تاریخی    رار گرفت، نقشمایه بزکوهی است.مورد بررسی ق

بافی از جمله هنرهای دستی  بافی و فرشها و عقاید مردم باستان دارد. گلیمرسد این موضوع ریشه در اسطورهتاکنون برخوردار است. به نظر می 

ای و باستانی تلقی شود. شباهت نقوش برجای مانده از بزکوهی  تواند از منابع بکر شناسایی نقوش و نمادهای اسطورهاست و می و سنتی لرستان  

ها بافتهرسد دلیل فراوانی و تنوع این نقش بر روی دست های این منطقه دارد، به نظر می ها، رابطه مستقیمی با نقوش مفرغینه بافته در دست

میت نمادین آن در ادوار کهن است که از آن نمادی برای طلب باران و فراوانی و همچنین طلسمی در میان نقوش بافته شده از  نشان دهنده اه

 دیرباز پنهان و محفوظ مانده است.  
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 .135-161(، ص 49)1شماره  

 هنرها، مترجم، مانی صالحی عالمه، تهران: نیلوفر. (، نماد پردازی امر قدسی و 1393الیاده، میرچاه، ) 

 شناسی ایران و جهان، تهران: سبحان نور.(، باستان1393انصاری، جمال، )

(، عصرآهن اولیه در پشتکوه لرستان، مترجمان دکتر کمال الدین نیکنامی؛ دکتر امیر ساعد موچشی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین 1392اورلت، برونو، )

 ها سمت.علوم انسانی دانشگاه کتب 

(، بررسی سیر تاریخی تحول نقش بزکوهی در دوره ساسانیان، جلوه هنر، شماره  1395بهنود، مهسا؛ افضل طوسی، عفت السادات؛ موسوی لر، اشرف السادات، )

   .29-41، ص 16

 صنایع دستی و گردشگری استان لرستان. (، هنرهای سنتی صنایع دستی لرستان، اداره کل میراث فرهنگی و 1395ای، عباس، )حمزه

های مفرغی لرستان، مطالعات  های معراج دوران اسالمی با برخی از لگام(، بررسی تطبیقی نقوش براق در نگاره 1397خسروی، مریم؛ طاهری، علیرضا، ) 

 .67-81، ص  18شماره پیاپی    -2، شماره 10باستان شناسی، دوره

 . 1385ها و نمادهای ایران و هند باستان، انتشارات دانشگاه الزهرا، کلهر چاپ اول (، درآمدی بر اسطوره 1390)دادور، ابولقاسم؛ منصوری، الهام، 

، ص  48، شماره  2های لرستان، دانشگاه اصفهان، دوره  (، بررسی نظریات مطرح پیرامون منشأ مفرغ 1386دادور،ابولقاسم؛ مصباح اردکانی، نصرت الملوک، )

154-127 . 

ها: (، نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطار و مولوی، ادبیات زبان 1393ین؛ موسوی، سیده زهرا؛ مهرداد، مروارید، )رحیمی، ام

 143- 173، ص 18، سال 62متن پژوهی ادبی، شماره 

ها در صنایع دستی ایل بختیاری، فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد  رنگ (، بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری  1391رضادوست، کریم؛ مومبینی، محمدعلی، )

 87- 112اسالمی واحد شوشتر، سال اول، شماره اول، ص 

،  25پژوهشی گلجام، شماره  –(، مطالعه مفاهیم نقش بز در نمدهای استان کرمانشاه، دو فصلنامه علمی  1393پور، میثم، )رهیده، محمدرضا؛ عقیقی حاتمی

 . 25-5ص 

 های چندوجهی لرستان، دانشگاه الزهرا. (، بررسی نقوش اساطیری مفرغ1391ر، فاطمه، ) زادس

 . 31-46، ص 16شماره   -(، تاریخ: باستان پژوهی6تا  2(، فلزکاری نیشابور در دوره اسالمی ) قرون 1387شریفان، هادی؛ پهلوان، مصطفی، )

 . 11شماره -و معماری: رشد آموزش هنر  (، فلزکاری در ایران، هنر1386زاده، سیدعبدالمجید، )شریف

 . 61- 72(، نمادشناسی بیرق ایران باستان تا آغاز دوران صفویه، فصلنامه تخصصی نقشمایه، سال اول، شماره اول، ص 1387صلواتی، مرجان، )

(، تقابل )نقش بزکوهی و درخت( بر روی تپه شاه فیروز سیرجان با ظروف سنگ صابون تمدن جیرفت، 1398صفاران، الیاس؛ کامرانی نژاد سیرجانی، مریم، )

 . 64-55نشریه شباک، سال پنجم، شماره یک، ص 

هنرهای تجسمی، دوره  –زیبا    دوران مفرغ و آهن، نشریه هنرهای  شناسی و نمادشناسی زیورهای لرستان در(، گونه1392طاهری، صدرالّدین؛ همتی، آنیتا، )

 .5- 14، ص 4، شماره 18

 (، عصر آهن ایران، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی )سمت(، چاپ اول.1387طالیی، حسن، )
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 کشور.ها و نقوش، تهران: سازمان میراث فرهنگی ها، بافته(، بختیاری 1376قاضیانی، فرحناز، )

 ها، ترجمه، گودرز اسعد بختیاری، تهران: پازینه. ها و پارسی شناسی و تاریخ هنر در دوران مادی (، باستان 1385کالیکام، ویلیام، ) 

 ها: گوهر.ها: برنز لرستان، ادبیات و زبان(، صنعت و تمدن کاسیت 1355کریمی، بهمن، )

 بریتانیا، ترجمه آذر بصیرت، ویرایش علمی پیمان متین، تهران: امیرکبیر. (، ایران باستان به روایت موزه 1392کورتیس، جان، ) 

 (، فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، تهران؛ فرشاد.1379کوپر، جی.سی، ) 

  . 85- 100،  11، دوره  21شماره  پژوهشی دانشگاه هنر،    -کاران لرستان، دو فصلنامه علمی  (، بررسی نقش گیلگمش بر هنر مفرغ1397منصورزاده، یوسف، )

های لرستان )در موزه ایران باستان(، دانشگاه تربیت مدرس، پایان نامه کارشناسی ارشد باستان  (، بررسی و طبقه بندی مفرغ1380میرمحمدی تهرانی، نیلوفر، )

 شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 های لرستان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان.رغ(، مطالعه گونه شناختی نقوش مف1394اصرپور، اکبر، ) ن

 نگار(، چاپ اول، نشر خمین، خمین. های ایران )نمادهای اندیشهنگاره (، سنگ 1388فرد، محمد، ) ناصری 

 تهران.(، باستان شناسی ایران باستان، با مقدمه رمن گیرشمن، ترجمه عیسی بهنام، تهران: دانشگاه 1387لوئی وندنبرگ، )

 (، باستان شناسی غرب ایران، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه )سمت( چاپ ششم.1393هول، فرانک، ) 

 (، زیورآالت گنجینه لرستان به روایت موزه ملی ایران، انتشارات پازینه.1391پورگشتی، آنیتا، )همتی

های اشیاء مفرغی لرستان )مطالعه  مایه دشناسانه و ارتباط بین نقوش پیراهن طلسمات دوره زندیه با نقش(، مطالعه تطبیقی و نما1399هوشیار، آرتمیس، ) 

 .80-61، ص 50نامه اورمزد، شماره موردی نقش درخت سرو(، فصل

 

Oudbashi, Omid, Davami, Parviz, (2014) Metallography and microstructure. 

Meek, Theophile J (1939) Bronze Swords from Luristan: Source: Bulletin of the American Schools of 
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 بررسی نقش ماهی بر سفال عصر نوسنگی تا دوره مفرغ در ایران 
 

 1مهدیه شیرازی

 چکیده: 

های اسالمی بیانگر اهمیت این نقش در فرهنگ ایران است و این  ویژه حضور متنوع آن در دورهماهی در برخی از آثار ایرانی و به نمایش نقش

های منقوش در  جا که سفالینهگردد. از آنهای کهن پیش از اسالم باز میسازد که بازنمایی نماد ماهی در هنر ایران به دورهامر را محتمل می

های ایران  ترین سفالینهیابی نقش ماهی بر کهناز جایگاه مهمی در نماد شناسی برخوردار هستند، هدف از این مطالعه، شناسایی و ریشهایران  

شود: بازنمایی نقش ماهی در هنر عصر نوسنگی و فلز در ایران چگونه بوده است؟ این پژوهش  است. سپس این پرسش در این پژوهش مطرح می

ای و میدانی انجام یافته است. نتایج حاکی از آنست که نقش ماهی بر سفالینه  ی است و با روش توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانهاز نوع بنیاد

ی زمانی، متعلق به عصر مفرغ و  بیشترین فراوانی آن در این بازهای داشته و  های اواخر عصر نوسنگی و عصر فلز ایران حضور قابل مالحظه

تنوع به محوطه   بیشترین  باستانی مجاور آبآن، متعلق  نماد ماهی در  های  از مضامین  برخی  و ریشه  است  از جمله شهرسوخته و شوش  ها 

 های شهر سوخته قابل مشاهده است.ویژه در نقوش سفالینههای بعد، بهدوره

 

 یابی هنر ایران، عصر نوسنگی و فلز، نقش ماهی، ریشهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

ها ایرانی هستند و نقش ماهی بر  مایهیابی برخی از نقشترین منابع در ریشههای پیش از تاریخ از مناسبمانده از دورهجا  های منقوش بهسفالینه

های عصر یابی و شناسایی این نقش بر سفالینههای باستانی حضوری قابل مالحظه دارد. اهداف این پژوهش، ریشههای برخی محوطهسفال

یابی آن در  جا که نمایش نقش ماهی در آثار دوره اسالمی نیز تداوم یافته است، شناسایی و ریشهنوسنگی، مس و مفرغ در ایران است. از آن

های اصلی این پژوهش عبارتند است از: بازنمایی نقش ماهی در هنر عصرنوسنگی  تواند حائز اهمیت باشد. از این نظر سؤالفرهنگ ایرانی می 

ای است؟ و سیرتحول نقش ماهی بر سفال عصر نوسنگی و فلز به چه  در ایران چگونه بوده است؟ بیشترین فراوانی این نقش در چه دوره و فلز

تپه، تل باکون و تل شقا در استان فارس، منطقه  های باستانی قمرود قرهصورت است؟ در راستای پاسخگویی به این پرسش نقوش سفال محوطه

ها مورد  ، تپه موسیان و شوش مورد بررسی قرار گرفته است تا ضمن معرفی سیر تحول آن، معنای نقش ماهی در این دورهشهرسوخته، خفچه 

 واکاوی قرار گیرد.

 . پیشینه پژوهش: 2  

الل شیرازی  حتوان به  مقاله روای انجام شده که از آن میان میهای قابل مالحظههای عصر نوسنگی و  فلز، پژوهشدر بررسی نقوش سفالینه

های سفالی های فرهنگی میان مکران، کرمان و حوزه هیرمند در عصر مفرغ بر مبنای داده( با عنوان برهمکنش1395و مهدی دهمرده پهلوان )

ایش  های شهرسوخته در هم( با عنوان بررسی نقوش حیوانی سفالینه1394شناسی ایران، مقاله فهیمه سراوانی )های باستان در مجله پژوهش

هنر، ها )نقوش جانوری و گیاهی( مجله کتاب ماهای با عنوان سیلک نمادها و نشانه(در مقاله1381شناسی ایران ، منصوره حبیبی)  ملی باستان

گ( بندی نقوش سفال از آغاز تا عصر کالکولتیک )مس و سن(در پایان نامه خود با عنوان طبقه 1380همچنین اسدالل میرزاآقاجانی ملک میان )

ها به مواردی از نقش ماهی  شهیدی در دانشگاه تربیت مدرس اشاره نمود که در  آنمطالعه موردی فالت مرکزی ایران به راهنمایی حمید خطیب

مطالعه ( با عنوان  1396مقاله وحیده حسامی و سمیرا بابرکت )  توان به  ها نیز اشاره شده است. اما در مطالعه نقش ماهی در ایران می بر سفالینه

(با    1394سازیان)  در مجله نگارینه هنراسالمی، مقاله خاطره دهقان و امیرحسین چیت  های صفوی و قاجارنماد ماهی و کاربرد فرم آن در قالی

مقاله رضا   ر مثنوی موالنا  مجله نگارینه هنر اسالمی وهجری ایران با نظری ب  7و    6های قرون  در سفالینه  تفسیر نمادین نقشمایه ماهیعنوان  

(با عنوان جایگاه نگاره تزیینی نقش ماهی در هنر و فرهنگ ایران در کتاب ماه هنر اشاره  13911شکیب، محمد افروغ و الهام میرکمالی )حیدری

های کهن رفی و نمادشناسی نقش ماهی در دوره اسالمی است. در این پژوهش مطالعه نقش ماهی در دورهها معنمود که محوریت عمده آن

 یابی این نماد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  عصر نوسنگی و اوایل عصر فلز مطرح است که علی رغم اهمیت آن در ریشه

 : روش پژوهش .  3

ای مورد مطالعه قرار گرفته  ی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهن نقش و فرم ماهی به شیوهپژوهش حاضر از نوع بنیادی است و در آ

های مورد اشاره در ایران بررسی شده و هفده تصویر ماهی در  های باستانی دورهاست. در راستای اهداف پژوهش، تعدادی از آثار سفالی محوطه

ها مورد  های تصویری و مضامین آناند. در نهایت ویژگیخراج و به ترتیب توالی زمانی، طبقه بندی شدههای سنگ و فلز بر آثار مذکور استدوره

 تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

 . نقش ماهی بر سفال دوره نوسنگی: 4

(  1365،2هزاره هفتم ق.م آغاز شده )مرزبان، های بعدی در دست است. دوره نوسنگی در ایران از میانه از این دوره آثار کمی در مقایسه با دوره

تپه  دامغان،  تپه حصارتهران،  علیچشمهدر کاشان،  تپه سیلکهایی چون های زیرین محوطهو تا حدود هزاره پنجم ق.م ادامه یافته است. الیه

ای عصر نوسنگی  هترین محوطهدر خوزستان، مهم  شوش،  کرمانشاهدر    درهگنجو    گوران،  گودین تپه،  شهرستان سرابتپه قمرود،  نهاوند، قره  گیان
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%BE%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D8%AF%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D8%AF%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D8%AF%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
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تواند باشد«  رسد جز قمرود نمیایران است و »اگر بخواهیم مرکزیتی برای این دوره از تاریخ فرهنگ و تمدن در منطقه البرز بیابیم به نظر می

ن(. اگرچه نقش فیگوراتیو ماهی بر آثار دوره نوسنگی مشاهده نشده است، اما بر سفال75،1378)کابلی،   قوشی شلجمی های قره تپه قمرود، 

تواند  (. این بافت می 1با بافت خطی، پوشش یافته است )تصویر  های بعد بوده و سطح آنگردد که مشابه فرم ماهی در دورهشکلی مشاهده می

از    نشینی این نقوش در کنار خطوط مواجی که در بسیاریهای عصر فلز نیز تداوم یافته است. همنمایانگر فلس ماهی باشد که در نقش ماهی

دهد. این نقوش مشابه الگوی تکرار نقوش ماهی  نقوش کهن، به موج آب تعبیر شده است، احتمال تعبیر نقش ماهی از این اشکال را افزایش می

گر  اند و تداعیهای عمودی و افقی چیدمان شدههای عصر فلز، به دو صورت تکرار پشت سر هم در ردیفو دیگر نقوش جانوری بر سفالینه

که نقش ماهیان شناگر  دوره اسالمی نیز تداوم یافته است؛ چنانهای بعد حتی در  توالی در جهتی خاص هستند؛ مضمونی که در دوره  حرکت و

 .  مایه های مورد عالقه بعد از مغوالن بوده استحول یک مرکزاز نقش

 

 

 
 ( 157:1380میان، ملک )میرزاآقاجانی تپه، هزاره ششم ق.م  های قره نقش شبه ماهی بر سفال - 1تصویر 

آباد  کیلومتری غرب در نزدیکی دهکده اسماعیل  6ی  غربی تهران بین کرج و هشتگرد به فاصلهکیلومتری جنوب  70آباد درالن اسماعیلموشه

دست آمده  ست. قدمت آثار بهابه وسیله آقای حسن طالیی و خانم نوایی خاکبرداری صورت گرفته  1356است. در کاوش سال  ساوبالغ قرارگرفته

(. نقش ماهی با خطوط موجی که  101،1376آبادی،رسد)قدرتسال می  4600های فوقانی نزدیک به  بر اساس آزمایشات الیه تحتانی و الیه

 ای که درون ظرف قرار دارند. کنندهکنند و خطوط متقاطع تقسیماحتماالً آب را تداعی می

 
 ( 176:1380میان، آباد هزاره چهارم ق.م )میرزاآقاجانی ملک ماعیلنقش ماهی بر ظرف اس    - 2تصویر 

 دوره مس سنگی:   . نقش ماهی بر سفال 5

(. بر اساس تحقیقات انجام شده  6،1385سنگی متأخر است« )طالیی،های پایانی هزاره چهارم پیش از میالد مشخص کننده دوران مس»سده

توان  های این دوره می(. از محوطه30،1382ی پنجم تا سوم ق.م است )جوادپور،موجود است، در هزارهها بیشترین آثاری که نقش ماهی در آن
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بدن ماهی فرمی لوزی   ( که در اولین طرح آن3های این منطقه یافت شده )تصویر  به تل شقا در استان فارس اشاره کرد. دو طرح ماهی بر سفال

مسطح به آن اضافه شده است. در طرح دوم، بدن ماهی، مشابه دوره نوسنگی فرمی دوکی شکل  شکل با پوششی از خطوط متقاطع دارد و دم  

ها دارد و اجراء باله، دم و سر نیز به آن اضافه شده است. چیدمان نقوش، مشابه دوران نوسنگی است و مضمون توالی و حرکت در این چیدمان

 مد نظر قرار گرفته است.    

 
 ( 128و    110:1384سفال مکشوفه از تل شقا، هزاره چهارم ق.م )جعفری،  نقش ماهی بر    - 3تصویر 

ها در دو جهت ای مرغی شکل است، ریتم و توالی در چیدمان نقش ماهی رعایت نشده و ماهیاما بر سفال دیگری از این منطقه که مشربه

ها با خطوط مورب  ه پایه ظرف نقش بسته و بدن ماهی(. در این مشربه نقش سه ماهی، نزدیک ب4اند )تصویر  مخالف یکدیگر نمایش یافته

(. هنرمندان تل شقا سعی  78،1347ترسیم شده است که نشان از  پولک ماهی دارد و دم ماهی با دو خط مورب نمایش یافته است )واندنبرگ،

به داشته و  طبیعت  به  نزدیک  را  ماهی  نقش  که  واقعاند  میسبک  که  نمایند  رسم  بیانگر  گرا  آنتواند  باشد  تقلید  طبیعی  الگوی  یک  از  ها 

 (.   30،1382)جوادپور،

 

 
 ( 78:1347تنگ آب سفالین، مکشوفه از تل شقا هزاره چهارم ق.م )واندنبرگ،    - 4تصویر 

های چهارم ق.م است. در یکی از سفالباکون است که احتماالً متعلق به نیمه اول هزاره  از دیگر نقوش این دوره، نقش ماهی بر سفال تل

شوند و احتماالً بیانگر  های سفال تکرار میهای بیضی شکل، بر فریز( نقش ماهی سیلویت نمایش یافته است که در قاب5باکون )تصویر  تل

بدن ماهی    دازی است. در این نقش، رنگ مسطح یکدست، جایگزین بافت خطی پوششتأکید هنرمند بر نقش ماهی و ورود آن به مرحله نمادپر

 شده است. 
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 ( 33الف نقش ماهی بر سفال مکشوفه از تل باکون،  هزاره چهارم ق.م )همان:   - 5تصویر 

 ( 108:1395تصویر ب و ج )طهماسبی، 

هستند. این حیوانات حالت ساکن داشته و در یک جهت حرکت  تصویر شامل سه قسمت است دارای ساختار یکسان بدون سیلویت بدون چشم  

 باشند. می  6هایی با تصویر کنند. هر ماهی دارای چهار باله و دم متصل است؛ که دارای شباهتمی

 
 ( 109:1384. تصویر ماهی سیلوییت بر سفال چغامیش هزاره چهارم ق.م)جعفری، 6تصویر 

اند. از هفتمین هزاره ماقبل تاریخ تا شکوفایی دم تاریخ بر آن نهادهرار داشته و نام شهری از سپیدهتپه باستانی چغامیش در شهرستان دزفول ق

سیلویت بوده و فاقد فلس و چشم هستند.    6های تصویر  (. ماهی14،1395اند)طهماسبی،  هایی ساکن بودهتمدن شوش در این منطقه فرهنگ

اند. در سفال  دهند و گویی در جای خود میخکوب شدهر دارند. ماهی ها حرکت را نشان نمیها متصل و خطی هستند و در جهات مختلف قرادم

شوش  ماهی ها دارای تنوع بیشتری در نوع فلس، دم و طرح کلی هستند. خطوط مورب بدنه در کنار دم خطی توازن ایجاد کرده و در نقوش  

 است. سیلویت نقش کلی ماهی به خوبی نشان داده شده

 
 ( 110:1384نقش ماهی بر سفال شوش هزاره چهارم ق.م )جعفری،    -7تصویر 

 

 
 ( 102:1396ق.م )طهماسبی،   3500نقش ماهی بر سفال شوش    - 8تصویر 

شکل  ای، به (. در سفال این تپه، طرح دو ماهی با بدن لوزی شکل  و دم شانه9طرح ماهی بر سفال تپه موسیان نیز منحصر به فرد است )تصویر  

 قرار دارد.  ها در مرکز دو لوزیدرروی هم رسم شده و چشم ماهی مماس و رو
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 ( 77طرح روی سفال، مکشوفه از تپه موسیان )اواخر دوره نوسنگی و عصر برنز()همان:   - 9تصویر 

 

 

 های عصر فلز . نقش ماهی بر سفال 6

ی سوم ق.م   یران در هزارها  گردد. هزاره چهارم ق.م آغاز میاین عصر شامل عصر مس، مفرغ و آهن است و عصر مس در برخی نواحی از اواخر 

ی شهر ترین دورهتوان به شهر سوخته اشاره کرد. »گستردههای باستانی این دوره می(. از محوطه5،1385شود )طالیی،وارد دوران مفرغ می

های  استیلیزه از  ( و ماهی17،1385)سید سجادی،    ق.م  است«  2500تا  2800های بین  های هفتم تا پنجم یعنی سالسوخته متعلق به الیه

گردد. در شهر سوخته »نقش ماهی نه تنها به صورت ترکیبی بر شانه ظروف، بلکه  های این تمدن محسوب میهای پر تکرار بر سفالمایهنقش

های ترکیبی است و جایگاه  مایهپویایی در نقش شود. این نقش اغلب دارای کیفیتها دیده میمایهها به صورت متناوب با دیگر نقشدرون پیاله

( از خطوط موازی و زیگزاگی برای  11ها )تصویر  (. در تعدادی از نمونه  517،1385دهد«)توزی،مهمی را در هارمونی نقوش به خود اختصاص می

لک(  ، نقش پرنده آبزی )احتماال ًلک11نقش تصویر  ها نیز نمایان است. در  پوشش بدن ماهی استفاده شده است و پویایی در فرم فیگوراتیو ماهی

نمایی نقش  تر از اندازه ماهی است و گویی هنرمند با بزرگنشین با نقش ماهی، نمایش یافته که از نظر مقیاس، بسیار کوچکبه عنوان جانور هم

 نماید.  تأکید می عنوان نمادی از برکت و روزیماهی به عنوان منبع تغذیه پرنده، بر اهمیت این جانور به 

 
 ( 109:1384تل شقا هزار سوم ق.م )جعفری،    - 10تصویر 

ها جایگزین فلس دو ماهی کامالً هندسی طرح شده که دم قلبی سیلویت با انحنای انتهای خویش بر زیبایی آن افزوده است. لوزی  10در تصویر

 اند.  اند و بر نظم نقش افزودهشده

 
 ( 40:1387ی هیرمند)فروغی نیا، ماهی مسبک بر سفال شهر سوخته و حوزه الف و ب نقش    - 11تصویر 

(، نقش سه ماهی در فضایی سه گانه و گردان حول نقشی مرکزی در درون کاسه نمایش یافته 12های دیگری از این تمدن )تصویر  در نمونه

ای نمایان است که  مذکور در مرکز نقش، نقطه  ز نقوش است و احتماالً نقش مرکزی، مضمونی مقدس یا حیات بخش را در بر دارد. در یکی ا
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جواری شهر سوخته  گانه هامون اشاره داشته باشد. همهای سهتواند به مکانی مقدس در فضایی سه گانه از جمله کوه خواجه در میان دریاچهمی

کوه اوشی دام، اوشی غم یا اوشی  "خشد. بر اساس اوستا  تواند به این معنا قوت بدر کنار این دریاچه که از دیرباز مکانی  مقدس بوده است می 

دم، اوش دارنا یا اوش داشتار متون پهلوی همان کوه خواجه است. هرتسفلد نوشته که اوشیدا به معنای اوش است که روح باطنی یا هوش یا 

عنی کوه سحرگاهی یا کوه باطنی باشد که  های هندو اروپایی منسوب به گوش است و اوشیدا ممکن است به مدهد و در زبانعقل، معنا می

کوهی است که در یسنا از آن نام برده شده و جنبه تقدس   2224(. این کوه یکی از 74: 1385تقریباً مترادف با کوه وحی است« )سید سجادی، 

های زرتشتی بیان شده که در اسطورهنان(. چ111:  1354نماید )هرتسفلد،  جا ظهور مییافته است زیرا سوشیانا که ناجی آیین مزدیسنا است از آن

ای را که در آن دریاچه به  شود و نزدیک فرا رسیدن هزاره این نطفه دختر باکره پانزده سالهای نگهداری مینطفه زردشت در دریاچه"است  

فروهر مردان    99999پرده شده و  (. این نطفه در سه نوبت توسط همسر زرتشت به آب س104:  1385)هینلز،    "کندپردازد بارور میتنی میآب

های منقول در متون مذهبی  یابد که مطابق اغلب گواهیمقدس، پاسبان و مراقب آنست. طی سه هزار سال از این نطفه سه منجی ظهور می

دانند می  "هامون"ه  را قابل تطبیق با دریاچواقع در سیستان است و برخی محققان آن  "فرزدان"یا    "کیانسه"های  زرتشتی این دریاچه به نام

:  1384(. شایان ذکر است که کوه خواجه نیز در یک برهه زمانی به کوه زر و یا زردشت معروف بوده است )سید سجادی،  54،  1385)باقری،  

غان  گردد و بر اساس تفسیر انجیل متی، ماز نظر هرتسفلد در روایات مسیحی دوره های بعد نیز حضرت عیسی جایگزین سوشیانس می   (.427

سه گانه پس از شرکت در مراسم یک جشن بسیار کهن که هر ساله پس از فصل کوبیدن غالت یعنی دو هفته پس از نوروز در کوهی در مشرق 

نشستند تا آنان را به محل زایش پیامبر جدید راهنمایی کند. هرتسفلد یکی از آنان  ای میزمین برگزار می گردید گرد هم آمده و به انتظار ستاره

خواجه در نماید که نقش آن در میان نقوش دیواری کوهرا پادشاه اشکانی نژاد بخش شرقی ایران یعنی گوندوفار و نهایتاً رستم دستان معرفی می

های مهری (. البته پادشاهان اشکانی بیشتر مهرپرست بودند و اسطوره75و    74، 1385میان دو مُغ دیگر به تصویر درآمده است )سید سجادی،  

 ز طریق سرزمین روم نیز بر دین مسیحیت تأثیرگذار بوده است. ا

یابی نقش ماهی در هم که خاستگاه آن نواحی شرقی  ای داشته است. علی حصوری در ریشهدر آیین مهرپرستی نیز نقش ماهی جایگاه ویژه 

رون آب متولد شده است و دو ماهی دلفین وی را از آب شود، اشاره دارد »در آیین مهر باور براین بوده است که مهر )میتره( دایران معرفی می

چون ماهی و گل  (. بر این اساس است که امروزه نقش ماهی در هم »به دلیل ارتباط با موجودات آبی هم1376آورند« )حصوری،  بیرون می

که در  (. چنان92،  1392نیا و آشوری،  یسینیلوفر مبین ارزش و اهمیت آب در حیات بوده و نماد زایش، گردش روزگار و تداوم حیات است« )نف

(که متعلق به مردمانی از نژاد هند و اریایی مقدم  12هایی از این مفاهیم در نقوش سفال شهر سوخته )تصویر  گردد، ریشهمشاهده می  6تصویر  

برتافته از شرق ایران باشد و تأکید بر سه    هایتواند بنیانی برای اسطوره(. نیز به تصویر درآمده است که می 428،  1384اند )سیدسجادی،  بوده

 ها و چرخش ماهیان نگهبان حول یک نقش از مصادیق آنست. گانه

 
 ( 212:    1385ی سفالی شهرسوخته )سید سجادی،  های گردان در کاسه نقش ماهی    - 12تصویر 
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 ایران( های گردان در کاسه سفالی شهرسوخته) مأخذ: موزه ملی  نقش ماهی   - 13تصویر 

تواند بیانگر گیاهی مقدس باشد  ( از نقش مرکزی، سه برگ پهن مشابه برگ نیلوفر آبی انشعاب یافته که می12در یکی از نقوش مذکور )تصویر

ن  های بعد قوت یافته نیز در این نقش ساده شهر سوخته قابل برداشت است. ایهایی از روایت ماهیان محافظ درخت گوکران که در دورهو ریشه

بازنمایی شده  (، نقش ماهیان ساده و گردان در چند ردیف13های این تمدن نیز تکرار شده و در آن )تصویر ای دیگر از سفالمضامین در نمونه

تر و با جزییات بیشتر، نسبت به  ای مضرس است که بزرگاست. نقش مرکزی در این ظرف، شامل  نقش یک جفت شاه ماهی محاط در دایره

  هایی با اندام دوکی شکل، جانورانی با اندام ها تأکید شده است. عالوه بر ماهیها نمایش یافته و در آن بر نقش محوری شاه ماهییدیگر ماه

های صوری گروهی دیگر از نقوش سفال شهر سوخته است. این جانوران بسیار انتزاعی و  ای یا هاللی شکل و سرهای مثلثی نیز از ویژگیمیله

های مشابه در این منطقه یعنی نقش مارهای انتزاعی شهر مایهها با نقشپوششی از خطوط متقاطع هستند. از بررسی تطبیقی آن  اغلب دارای

ها با نقش مارهای معمولی شهر سوخته است و احتماالً این نقوش بیانگر نقش موجودی  ای در این جانوران، وجه تمایز آنسوخته، وجود دم شانه

 تر، نقش مار ماهی در این تمدن است. ماهی و یا به طور اختصاصی دم دار از قبیل

شود. عالوه  صورت اغراق آمیز، باریک و فاقد باله است و حرکت و پویایی در این دسته از نقوش مشاهده میهای مذکور، بدن ماهی بهدر نمونه

ای باستانی مربوط به هزاره دوم پیش از میالد  (. خفچه محوطه14شود )تصویر  های یاد شده، نقش ماهی بر آثار خفچه نیز یافت میبر محوطه

ای منقوش به نقش ماهی در این منطقه یافت شده که سطح آن مملو از نقوش مختلف است. »در قسمت پایه خمره نقش ماهی است و خمره

ماهی نیز به صورت مثلث کشیده شده است. جلو   های مورب بوده و چهار باله به بدن ماهی متصل است. دمقرار دارد. بدن ماهی به صورت خط

صورت متناوب با نقش گیاهی تکرار شده  (. نقش ماهی در ردیف پایین به78،1347های منحنی شکل قرار دارد« )واندنبرگ،و  پشت ماهی خط

   صورت متوالی تکرار شده است. اما در ردیف دوم، به تنهایی و به

 
 ( 79مکشوفه از خفچه هزاره دوم ق.م )همان: خمره سفالین،    - 14تصویر 

ها ( و فلس11دست آمده از شهر سوخته است )تصویر(، نقش ماهی، مشابه یکی از نقوش به15دست آمده )تصویردر طرح بعدی که از شوش به

(. نقش  15ای قدرتمند است )تصویر  اند. در طرحی دیگر از آثار شوش، نقش ماهی به همراه پرنده در چنگال پرندهنیز به همان روش طراحی شده

های مذکور با نقش  (. انطباق طرح14پرنده شکاری مذکور، بر خمره سفالین خفچه نیز در رأس همه جانوران در ردیف اول قرار دارد )تصویر  

به نمایش در آمده و در  بیانگر آنست که در سفال شهر سوخته، نقش ماهی به عنوان منبع تغذیه پرنده آبزی    11سفال شهر سوخته در تصویر  

نشینی و چیدمان عنوان شکار پرنده قدرتمند نمایش یافته است. در خمره خفچه نیز، همسفال شوش، نقش همان پرنده آبزی به همراه ماهی، به 

طوط موجی، نقش پرنده  هایی از خترین ردیف قرار دارد و بعد از ردیفایست که نقش ماهی در پایینهای متوالی بگونههمین سه جانور در ردیف

توان چنین استنباط کرد که در تفکر مردمان عصر فلز، آبزی و در نهایت نقش پرنده قدرتمند در باالترین ردیف به نمایش درآمده است. لذا می

 تواند نمادی از روزی و برکت باشد. بخش، در ابتدای زنجیره حیات قرار داشته و میعنوان جانوری حیاتماهی به
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 ( 1374،10نقش ماهی از شوش)فریه،   - 15ویر تص 

 ( 10نقش پرنده و ماهی سفالگری ما قبل تاریخ شوش)همان:    - 16تصویر  

مانند هزاره سوم ق.م ادامه یافته  است؛ اما   ی دوم ق.م، نیز همبر اساس شواهد و آثار به دست آمده از فالت ایران، تداوم نقش ماهی در هزاره

های مختلف بومی و پراکنده در مناطق ایران، شباهت بیشتری دارد تر از دوره قبل است و به نژاد ماهیعی و متنوعفرم ماهی در این دوره طبی

 که گویای پراکندگی و گسترش نقش ماهی در مناطق مختلف ایران است. 

 

 

 

 

 
 

 ( 32،1390)شیرازی، نقش ماهی بر آثار هزاره دوم ق.م. ایران باستان    - 17تصویر 

بندی  قابل طبقه    1های بصری نقش ماهی از اواخر عصر نوسنگی تا اواخر عصر برنز در فالت ایران مطابق جدولبطور کلی سیر تحول ویژگی

 گرا است. است که بیانگر تداوم اهمیت و کاربرد این نماد از دوره نوسنگی تا پایان عصر مفرغ و تکامل آن از نقشی انتزاعی به نقشی طبیعت

 



 

40 
 

 . بررسی نقش ماهی بر سفال عصر نو سنگی و فلز در ایران 1جدول  
 

نوع  نقش ماهی  دوره
 طرح

نقش  چشم  باله  دم فلس 
 پیرامون

حالت  
 ماهی 

محل  
 کشف 

 دوره

نوسنگی
 

 

 
 انتزاعی

هاشورهای  
 موازی 

هاشورهای   -  -
 متقاطع 

  ساکن 
 تپهقره

هزاره  
ششم  

 ق.م 

 

 
 انتزاعی

  - - - چهارخانه 
خطوط  

 مواج 

 
 ساکن 

 
 تپهقره

هزاره  
ششم  

 ق.م 

 

 
 نتزاعی

 
 چهارخانه 

- - -  
خطوط  

 مواج 

 
 ساکن 

 
 تپهقره

هزاره  
ششم  

 ق.م 

 

 
 انتزاعی

 
خطوط  
 موازی 

- - -  
خطوط  
 موازی 

 
 متحرک

 
 تپهقره

هزاره  
ششم  

 ق.م 

 

 
 انتزاعی

 
نقوش 
 مثلثی 

- - - -  
 متحرک

 
 تپهقره

هزاره  
ششم  

 ق.م 

 

 
 رئال

-  
 متصل 

- - -   
 متحرک

 
-اسماعیل

 آباد 

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

 

 
 هندسی 

 
 لوزی 

 
قلبی 
 شکل 

خط    - -
موازی و  

هاشورهای  
 متقاطع 

 
 ساکن 

 
 

 تل شقا 

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

-نیمه
 انتزاعی

 
فلس   

 مانند 

 
-قلبی 

 شکل 

 
 خطی 

-   
خط  
 موازی 

 
 ساکن 

 
 تل شقا  

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

نیمه  
 انتزاعی

 
هاشورهای  

 موازی 

  متحرک - رئال خطی خطی
 تل شقا 

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

نیمه 
 انتزلعی

 
- 

خط   -
 ساده 

قاب بیضی  -
میان  

هاشورهای  
 متقاطع 

 
 ساکن 

 
 تل باکون

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

س
صر م

ع
ی

سنگ
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نیمه 
 انتزاعی

 
- 

  
 متصل 

  
 متصل 

- -  
 ساکن  

 
 تل باکون

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

 
 رئال

 
- 

  - - متصل  متصل 
 ساکن  

 
 تل باکون

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

 
 رئال  

  
- 

 
 متصل  

 
 متصل 

- -  
 ساکن 

هزاره   چغامیش 
چهارم  

 ق.م 

 

 
 انتزاعی  

 
- 

 
 خطی

- - -  
 ساکن 

 
 چغامیش 

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

 
 رئال   

-  
 رئال  

چهار   
خط  
 متصل 

- -  
 ساکن 

 
 چغامیش 

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

 
 انتزاعی

  
خطوط  
 مورب 

  
 خطی

 
 خطی 

 
- 

 
- 

  
 ساکن 

 
 شوش

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

 
 انتزاعی

 
- 

 
 خطی

 
- 

 
- 

 
- 

 
 ساکن 

 
 شوش

هزاره  
چهارم  

 ق.م 

 

  رئال  
- 

 
 رئال  

قسمت 
فوقانی 

 بدن

 
- 

 
- 

 
 ساکن 

هزاره   شوش
چهارم  

 ق.م 

 

 
 انتزاعی

 
خطوط  
 مورب 

 
 خطی

 
- 

 
 مثلثی

 
- 

 
 ساکن 

هزاره   شوش
چهارم  

 ق.م 

 
استرلیزه 

 شده 
 
- 

 
 متصل 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 متحرک

 
 شوش

-هزاره
چهارم  

 ق.م 

 

 

 
 هندسی

 

 
خط و  
 سیلویت

 
 ای شانه

 
 
- 

-نقطه
 ای

خطوط  
دالبری و 

 موازی 

 
 ساکن 

 
تپه 

 موسیان 

اواخر  
دوره  

نوسنگی 
و عصر 

 برنز 
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 هندسی

 
خطی و  

 سیلویت

 
قلبی 
 سیلویت

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 ساکن 

 
 تل شقا 

هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

 
نیمه 
 انتزاعی

 
 زیگزاگی

 
 خطی

 
 خطی

 
- 

 
- 

 
 ساکن 

 
 شهرسوخته 

هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

 
نیمه 
 انتزاعی

 
 زیگزاگی

 
 خطی

 
 خطی

 
 
- 

پرنده 
آبزی و 

قاب  
ای  دایره

 مضرس

 
 ساکن 

 
 شهرسوخته 

 
هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

 
نیمه 
 انتزاعی

 
خطوط  
 موازی 

 
 خطی

 
 خطی

 
 
- 

 
نقش 

ای  دایره
مرکزی،  
سه نقش  

 دالبری

  متحرک
 

 شهرسوخته 

 
 

هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

 
 

نیمه 
 انتزاعی

 
 

خطوط  
 مورب 

 
 
 خطی

 
 
 خطی

 
- 

نقش 
ای  دایره

مرکزی و  
سه برگ  

پهن  
منشعب از  

 آن

 
 

 متحرک

 
 

 شهرسوخته 

 
 

هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

 
-طبیعت
گرا و 
 انتزاعی

 
موازی و  
 زیگزاگ

 
 سیلویت

 
 سیلویت

 
 رئال

 
های  قاب

ای  دایره
 مضرس

 
ثابت و 
 متحرک

 
 شهرسوخته 

 
هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

 
انتزاعی  

و 
 مسبک 

 
 موازی  

 
 ای شانه

 
- 

 
- 

 
- 

 
 شتابان

 
 شهرسوخته 

 
هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

 
انتزاعی  

و 
 مسبک 

 
- 

 
- شانه
 ای

 
 خطی

 
 لوزی

 
- 

 
 شتابان

 
 شهرسوخته 

 
هزاره  
سوم 
 ق.م 

صر فلز 
 ع
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انتزاعی  

و 
 مسبک 

 
- 

 
 ای شانه

 
- 

 
- 

 
- 

 
 شتابان

 
 شهرسوخته 

 
هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

 
انتزاعی  

و 
 مسبک 

 
- 

 
 ای شانه

 
- 

 
-دایره
 ای

 
- 

 
 شتابان

 
 شهرسوخته 

هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

انتزاعی  
و 

 مسبک 

 
- 

 
 ای شانه

 
- 

 
- 

 
- 

 
 شتابان

 
 شهرسوخته 

هزاره  
سوم 
 ق.م 

 

نیمه 
 هندسی

 
خطوط  
 موازی 

 
- 

 
- 

 
- 

جانوران  
آبزی و 
خطوط  

 مواج 

 
 متحرک

 
 خفچه 

هزاره  
دوم 
 ق.م 

 

نیمه 
-طبیعت
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 گیری .  نتیجه 7

شناسی نماد ماهی در دوره نوسنگی تا اواخر عصر برنز بوده و شواهدی مختصر، نمایش نقش شبه ماهی بر آثار هدف از این پژوهش ریشه      

های انتزاعی ظهور  نماید. با اضافه شدن جزییات به نقش مذکور در دوره مس سنگی، نقش ماهیهزاره ششم ق. م. در منطقه قره تپه را تأیید می

گرا تا عصر برنز ادامه یافته است. بیشترین فروانی این نقش، متعلق به عصر مس و برنز و بیشترین  ها به نقشی طبیعتیابد و سیر تکاملی آنمی

 های در جوار آب از قبیل شهر سوخته و شوش است. پراکندگی آن متعلق به محوطه

در ابتدا از طریق نحوه چیدمان و بعدها در فرم ماهی ظهور    ترین نقوش ماهیدر کهن  مضمون پویایی و حرکت از ابتدا با این نماد همراه بوده و 

های مرتبط با نماد ماهی از قبیل ماهیان نگهبان، ماهیان حیات بخش و ماهی به عنوان نماد برکت و روزی  یافته است. ریشه برخی از اسطوره

تر های شهر سوخته در مقایسه با دیگر مناطق، پیچیدهاز این میان، نقش سفالدر برخی نقوش سفال شهرسوخته، شوش و خفچه نمایان است و  

های  ها در اسطورهجواری با دریاچه هامون و کوه خواجه و تقدس آنتر از دیگر مناطق است؛ که احتماالً دلیل آن، همو از لحاظ محتوا، غنی

جوار های همیابی نقش ماهی در تمدنگردد. ریشهیش از ظهور زرتشت باز میکهن است و بر اساس نقوش مذکور، تقدس این مکان احتماالً به پ

 یابی این نماد کهن مؤثر واقع گردد.     تواند در ریشههای پیشاتاریخی ایران میدوره
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 شدن و موضوع آغاز تولید غذا در ایران های نوسنگی نظریه 

 های شرقی مازندران با نگاه ویژه به دشت  
 

 1نژاد سرستی رحمت عباس

 چکیده: 

شدن  کردن حیوانات، به تشریح مسئله نوسنگیهای آغاز تولید غذا از طریق کشاورزی و اهلیترین نظریهنگارنده در این مقاله با مروری بر مهم

سنگی( و اوائل نوسنگی قرار دارند. از  سنگی )میانهایی از فالت ایران در زمره مناطق اصلیِ تولید غذا در اواخر دوران فراپارینهپردازد. بخشمی

یا دیر آغاز  سوی دیگر، برخی مناطق ایران به دلیل برخورداری از منابع محیطی، تولید غذا از طریق کشاورزی و دامداری را در سطحی پائین و  

های انسانی بوده است. یکی از نتایج دیگر این مقاله آن است که ظرفیت نقاط مختلف ایران  محیط پاسخگوی نیاز جمعیتکردند چرا که زیست

زمینه    ای در این رشتههای میانشدن، بسیار باال است. ولی، کمبود تحقیقات به ویژه پژوهشهای آغاز تولید غذا و نوسنگی در زمینه پژوهش

پردازی در این  باعث گردیده که شناخت ضعیف و مبهمی از وضعیت آغاز تولید غذا و ظهور کشاورزی و دامداری داشته باشیم و بستر نظریه

 خصوص نیز بسیار لغزان و لرزان باشد.

 

 های شرقی مازندران شدن، آغاز تولید غذا، فالت ایران، دشت نوسنگیواژگان کلیدی: 

 

 
 r.abbasnejad@umz.ac.ir مازندران، بابلسر، ایران. ایمیل:شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه  دانشیار گروه باستان  1
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 مقدمه:   . 1

-های فرهنگی بشر و تغییرات زیستهای اصلی آغاز تولید غذا از طریق کشاورزی و دامداری بوده است. آمادگیفالت ایران یکی از خاستگاه

هزار سال پیش، شرایط ایجاد یک تحول بزرگ اقتصادی و اجتماعی را    12سنگی( یعنی در حدود  سنگی )فراپارینهمحیطی در اواخر دوران میان 

  اهم کردند. انسان در این دوره، یکجانشین شد؛ ابزارهای جدید تولید نمود؛ شناخت و ادراک نوینی نسبت به دنیای پیرامون خود حاصل کرد و فر

جوامع مطالعه    1شدن شناسان، این رخدادها را در چارچوب نوسنگی کردن برخی گیاهان و جانوران، دست به تولید غذا زد. باستاناز طریق اهلی

سازی گیاهان و حیوانات شناسایی و معرفی شدند. مناطق دیگری  ترین مناطق آغاز اهلیترین و مهمکنند. برخی نقاط دنیا به عنوان اصلیمی

های خاص محیطی و در شرایط ها به صورت بسته و محلی و بر اساس ظرفیتگری و کشاورزی در آنهم در دنیا وجود داشتند که فرایند اهلی

 اند. دهد که هر دو حالت مذکور در فالت ایران روی دادهوع پیوست. شواهد نشان میویژه به وق

شناسی که از حدود سه میلیون سال پیش آغاز شد، با تحوالت جوّی زیادی همراه بود. تأثیر این تحوالت در توزیع گیاهان و  دوران چهارم زمین

یخبندان بوده است. شروع عصر یخبندان و میان  10ترین رخدادهای این دوره، وقوع بیش از  جانوران بر روی زمین، بسیار عمیق و مهم بود. مهم

ع شرایط  دوره سرما در آغاز دوران چهارم، باعث نابودی بسیاری از جانوران و گیاهان که توانایی سازگاری با شرایط جدید را نداشتند، گردید. وقو

اش فراهم نمود. این فرصتِ ایجادشده های بالقوه و قوای مغزی و فکریجهت بکارگیری توانایی  زیستیِ تازه در این دوران، فرصتی برای انسان

ها بوده است.  های بزرگی در جریان تطوّر و فرگشت حیات اجتماعی و اقتصادی وی شد. انقالب نوسنگی، یکی از آنبرای انسان، باعث انقالب

شناختی(، تغییراتی  ساختار روانرهای اقتصادی، تکنولوژیکی، اجتماعی و اعتقادی و شبه این انقالب در ساختارهای اصلی حیات بشری )ساختا

شدن  اساسی به وجود آورد. در این مقاله قصد داریم نظریات دانشمندان را درباره چرایی و چگونگی وقوع این تحوالت در چارچوب نوسنگی

 را در این رابطه مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. ترین مناطق ایران های مهمجوامع مرور کنیم و سپس، ظرفیت

 : بحث و نتایج .  2  

هزار سال پیش   20ها از حدود چهار میلیون سال قبل آغاز گردیده، تا حدود سنگی )قدیم، میانه و جدید( که بر اساس یکی از نظریهدوران پارینه

نامیده شدند و    2ان، جنبه خطی و ناگزیر داشته است که تحول عمومی استمرار داشته است. بخشی از تحوالت زندگی بشر در خالل این دور

سنگی )از  سنگی یا فراپارینهگردی، تولید ابزارهای سنگیِ نسبتا متنوع. دوران میانآوری غذا و شکار، زندگی غارنشینی و بیابانعبارتند از: جمع

(، به انقالب نوسنگی ختم گردید. تغییرات آب و  Mussi, 2001روف شده )نیز مع  3هزار سال پیش( که به دوران تغییر بزرگ  12هزار تا    18

ی معیشت انسان و فناوری وی شد. دوروتی  رویِ یخبندانِ وورم و آمادگی فرهنگی بشر، باعث ایجاد تغییراتی در نحوههوایی و واپسین پیش

سنگی را دوره زارزین نامید و آن  میالدی، دوره فراپارینه  1930دهه  افزارهای مکشوفه از غار زارزی در کردستان عراق در گارود بر اساس دست

ها تقسیم نموده بود. فرانک هول، کنت فلنری و دبورا  ی دارای هندسیی بدون ابزارهای میکرولیت هندسی و مرحلهرا به دو مرحله شامل مرحله

شناسی نیز پشتیبانی شده است. در اواخر  اقلیمهای دیرینندی، با پژوهشبالژوسکی نیز تقسیمات مشابهی برای این دوره انجام دادند. این تقسیم

هزار ق.م، مساعدشدن شرایط آب و هوایی موجب بهبود شرایط محیطی گردیده بود. این شرایط، منجر به ایجاد    12زارزی  یعنی در حدود  

ها، بیانگر تغییر در معیشت ی هندسی هستیم. تولید این تیغههاتحوالت اجتماعی و جمعیتی شد. همزمان با این تحوالت، شاهد فراوانی تیغه

های ترکیبی برای دروی غالت های هندسی، در ساخت داسگردآوری موسوم شده است. تیغه-ای است که به دوره شکاراقتصادی و آغاز مرحله

سنگی و اوائل نوسنگی در فالت ایران  ایان فراپارینههای پگرفتند.این تحول تکنولوژیکی تقریبا در اغلب محوطهوحشی مورد استفاده قرار می

 
1  Neolithization 
2 General Evolution 
3  Great Shift 
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شود. این شواهد در غار ورواسی در تنگ کنشت کرمانشاه، غار خر در بیستون کرمانشاه، غارهایی نظیر مرروز، سُل مار، دُرمار و  مشاهده می

های فارس، غارهای تنگ تیکوئه در کازرون، محوطهمرگورگالن سراب در دره هلیالن بین کرمانشاه و لرستان، اشکفت انجیری در حوزه رود کُر  

های پیرامون آن قرار دارند. جالب آن است  ها و دشتدشت و دره ایذه دیده شده است. تمامی مراکز مذکور در زاگرس مرکزی و جنوبی و دامنه

البرز نیز همین شواهد را میکوهکه در زاگرس شمالی و رشته البرز مرکزی،  عنوان مثال در دامنهتوانیم مالحظه نمائیم. به  های  های شمالی 

 ها بپردازیم. تپه در شرق مازندران قرار دارند که الزم است در اینجا به شرح مختصری از کشفیات آنغارهای کمیشان، هوتو، کمربند و ال

الیه فرهنگی شامل نوسنگی    28ی  م. توسط کارلتون استانلی کون صورت پذیرفت منجر به شناسای  1949کاوش در غار کمربند که در سال  

سنگی آغازین شد. ویژگی شاخص صنعت سنگ غار کمربند، ساخت  سنگی متوسط، و میانسنگی پایانی، میان باسفال، نوسنگی آغازین، میان

و هم در دشت به شکار  سنگی پایانی، ساکنان کمربند، شکارگرانی بودند که هم در جنگل ویژه ابزارهای هندسی است. در میانتیغه و ریزتیغه به

افزارهای سنگیِ مرتبط  کردن بز را آغاز نموده بودند. از غار هوتو نیز دستپرداختند. اینان در این دوره، اهلیغزال، گاو، گوسفند و بز وحشی می

افزارهای دست  (. در غار کمیشان نیزCoon, 1951, 1952) های سنگی به دست آمده استهای داسبا دوران گردآوری غذا نظیر تیغه

سنگی کاسپی  اند که به صنعت میانهای هندسی که مرتبط با تحول در معیشت اقتصادی هستند کشف شدهسنگی متنوع از جمله میکرولیت

اند  تپه نیز ابزارهای مشابهی کشف شد که با صنایع زارزی مرتبط دانسته شده(. از غار الVahdati Nasab et al., 2011معروف شدند )

(McBurney, 1968  .) 

های اولیه برای تولید غذا از طریق کشاورزی و دامداری صورت پذیرفت ولی  دهد که در این دوران، گامآنچه که در باال از نظر گذشت، نشان می

مه، برخی از نظریات تولید غذا به مفهوم واقعی و رهایی از اقتصاد وابسته به شکار و گردآوری غذا، در دوران نوسنگی روی داده است. در ادا

های فالت ایران را در دوران نوسنگی بر اساس نظریات مذکور ارزیابی خواهیم نمود. ابتدا  شدن را مرور خواهیم کرد و ضمنا ظرفیتنوسنگی

ی  االرفتن دمای کرهشدن را یادآوری کنیم: اول، بترین دالیلِ اقلیمی و محیطی در زمینه آغاز تولید غذا و نوسنگیبهتر است یک بار دیگر مهم

شدن هوا همراه  ؛ دوم، ایجادشدن شرایط محیطیِ مطلوب ناشی از گرم1ی شمالی در دوره دریاس جدید کرههای نیم نشینی یخچالزمین و عقب

سنگی میانی و سپس  هزار سال پیش، دوران یخبندانِ وورم آغاز گردید. یخبندان وورم با مراحل پایانیِ پارینه  70های فراوان. در حدود  با بارش

های زیادی اتفاق افتاد که  پردهیخبندان یا میان های میانسنگی همزمان بود. در خالل این دوران، دورهسنگی جدید و فراپارینههای پارینهبا دوره

هزار سال پیش به این طرف،    14ز  ی یخبندان اپردهکنند. اما وقوع چهار میانها اشاره میپردهمورد از این میان  12دانشمندان گاهی به وقوع  

ها که شامل بولینگ، آلِرد )دریاس قدیم(، دریاس جوان و پِربورِئال هستند، باعث بهبود شرایط محیطی و  پردهبسیار مهم بوده است. این میان

های نسبی دست یافته بود، تحول ادگیی چندین میلیون ساله، به آماقلیمی شدند و از آنجایی که فرهنگ انسان در این بازه زمانی به دلیل تجربه 

 شدن بحث کردند و نظریاتی ارائه نمودند.تحوّالت و تغییرات نوسنگیدانشمندان زیادی درباره شدن روی داد. نوسنگی

زمان رسیدن محصول  آوری غذا به تولید غذا را در مناطقی که  م.، تغییر شیوه معیشت از جمع  1927در سال    3و هربرت جان فلور   2هارولد پیک 

های انسانیِ مرتبط با هم ولی  ها، گروه غالت کوتاه و وسعت مناطق نیز محدود و دارای پوشش غیرجنگلی بودند میسر دانستند. شرط دیگر آن

ک شهمیرزادی،  توانستند موجبات رشد و تحول یکدیگر را فراهم نمایند )مل های فرهنگی متفاوت بود که در اثر دادو ستدهای فرهنگی میبا سنت

گرایی یا توتمیسم نیز در ارتباط است. توتم، یک نماد است. نمادهای (. این شرط، با شکل ابتداییِ دین در این دوره یعنی طبیعت 160-159:  1378

سرانجام  نامند.  یز میسنگی بروز و ظهور یافتند به طوری که اندیشمندان، این دوران را دوران انقالب نمادها نزیادی در اواخر دوران فراپارینه
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شود را واجد چنین شرایطی یافتند و به  پیک و فلور، منطقه آسیای جنوب غربی که بخش اعظم آن امروزه به نام هالل حاصلخیزی نامیده می

شده وجود دارند  های یادمناطقی در ایران با ویژگی  گری حیوانات معرفی نمودند. عنوان مناطق پیشنهادی خود در زمینه آغاز کشاورزی و اهلی

 ها توضیح داده خواهد شد. های بعدی درباره آنکه در بخش

وهوایی قلمداد نمود، معتقد  شدن را ناشی از تحوالت آب، رویداد نوسنگی1"هاواحه"ی  ی انقالب نوسنگی و نظریهگوردون چایلد که با طرح واژه

اواخر پلئیستوس  10تا    12بود که در حوالی   اوائل هولوسن(، یک دوران میانهزار سال پیش )در  به وقوع پیوست )ن و   ,Childeیخبندان 

  30(. به دنبال آن، شرایط زیست مطلوب و امکان آغاز کشاورزی و دامداری در برخی از نقاط کره زمین به ویژه بین دو مدار خط استوا و  1951

گیری  ترین بخش جغرافیاییِ شکلغربی و هالل حاصلخیزی را محوریی عرض شمالی به وجود آمد. چایلد نیز، منطقه آسیای جنوب  درجه

ها گرد هم آمدند. این گردهمایی اجباری های مذکور معرفی کرد. موجودات زنده اعم از انسان، حیوانات و گیاهان به دنبال آب، در این واحهواحه

 . مطرح شده بود. م 1908موجودات، پیش از گوردون چایلد نیز توسط رافائل پومپلی در سال 

های زاگرس و تاروس و  کوهماهورهای رشتهتوسط رابرت بریدوود مطرح گردید، تپه  1948که در سال    2ماهوریهای تپهی دامنهبر اساس نظریه

زیست عنوان  به  حاصلخیزی،  هالل  گونهمنطقه  طبیعیِ  منطقهگاه  عنوان  به  یا  و  حیوانی  و  گیاهی  هستههای  گردیدند ی  معرفی    ای 

(Braidwood, 1960بشر که در این زمان، سیر تطور فرهنگی خود را طی می .)های فرهنگی دست یافته بود، در این کرد و به آمادگی

سازی از نظر بریدوود شدن را داشتند. بنابراین، رویداد اهلیهای وحشی حیوانات و گیاهانی شد که قابلیت اهلیمناطق موفق به شناخت گونه

زیستند به وقوع پیوست.  شان میگاه طبیعیهای وحشیِ حیوانات و گیاهانی که در زیستتطوّر فرهنگی بشر و شناخت وی از گونه ی سیرنتیجه

بندان در خالل های هالل حاصلخیزی پس از اوج آخرین یخبرداری فشرده از مناطق محلیِ کوهپایهدهد که بهرهشناسی نشان میشواهد باستان 

هایی نظیر  قلیمیِ دریاس قدیم )بولینگ و آلرد(، دریاس جوان و پربورئال صورت پذیرفت. نظریه بریدوود از طریق تدوین فرضیههای اپردهمیان

اولین استقرارها و منشا کشاورزی و دامداری در غرب و شمال جنوبفرضیه شکل ایران مورد آزمایش قرار گرفت. با حفاری در  گیری  غرب 

دره و چغابنوت ثابت شد که این مراکز باستانی به عنوان زیستگاه طبیعی حیوانات و گیاهان  یاب، گوران، سراب، گنجهایی نظیر تپه آسمحوطه

ها که شناسی و مانند آناقلیمجانورشناسی، دیرینشناسی، پارینهگیاهها از نتایج مطالعات پارینه شده در دوران نوسنگی بودند. در این پژوهشاهلی

 ایران از جمله دریاچه زریوار کردستان انجام شده بودند، استفاده شد. در مناطق غربی 

را به صورت مشترک  3ایفرضیه مناطق حاشیه (،Flannery, 1969,1973, 2002)فلنری کنت و ( Binford, 1968لوئیس بینفورد )

ی  را به دنبال آن، معرفی کرد. خالصه این نظریات آن است که آغاز تولید غذا، نتیجه   4وسیع اقتصادیطیف  ارائه نمودند و کنت فلنری فرضیه  

نابرابری، فشار فزاینده این  به دنبال  بوده است.  بر محیط تحمنابرابری بین رشد جمعیت و محدودیت منابع  انسان  انسان،  ای توسط  یل شد. 

های متنوع و متعدد منابع محیطی را به عمل آورد. ادامه این روند منجر به یکجانشینی و تغییر در الگوی معیشت و  ی وسیعی از گونهاستفاده

 - های فرهنگیدارد که جوامع پیش از تاریخ، جمعیت خود را با ساز و کارای اذعان میآغاز کشاورزی گردید. بینفورد در فرضیه مناطق حاشیه

تر از منابع طبیعی، متعادل برداری بیشای و یا با بهبود سازوکارهای تکنولوژیک برای بهرهجایی و اسکان در مناطق حاشیه جابه ،  (اجتماعی )داخلی

گری دست یافتند  ورزی و اهلیکردند. فلنری نیز این نکته را به تأیید رساند که ما نباید انتظار داشته باشیم که جوامع اولیه، به کشاو متوازن می

ی جوامع اصلی شدند در ابتدا سعی نمودند که منابع  ی اولیه که مجبور به اسکان در مناطق حاشیهبلکه این جوامع ثانویه یا همان بخش از جامعه

 
1  The Oasis Theory 
2  The Hilly Flanks 
3  Marginal Zone Model 
4  Broad-spectrum Revolution 



 

51 
 

گیری از طیف وسیع منابع  بهره  های خود را برایغذایی خود را توسعه دهند و سپس به راهکارهای تولید غذا دست یابند؛ این جوامع تکنولوژی

های جدید در زمینه تولید غذا شدند. بنابراین، جوامع اصلی سعی در حفظ روش  اقتصادی گسترش دادند و به دنبال آن موفق به اتخاذ روش

یعنی جمع تأمین معیشت  زمانی که جوامع حاشیهقدیمی در  و  داشتند  را  تولید غذا شدند جوامآوری و شکار  به  نیز قدرت  ای موفق  اصلی  ع 

های زاگرس در اواخر دوره  پذیری برای ایجاد تحول در روش معیشت پیدا کردند. شواهد نشان داده است که جوامع مستقر در کوهپایهریسک

های ، تکنولوژیتر از محیط زیست و منابع طبیعی برداری بیش به منظور بهرهآنها  با پدیده افزایش جمعیت روبرو شدند.    پلئیستوسن و اوائل هولوسن 

سنگی  فراپارینهچندبعدی شدن اقتصاد بشر پس از    فرضیه طیف وسیع اقتصادیِ فلنری مواردی چون در این مناطق بر اساس    . خود را توسعه دادند

شکار پس از   شدن و کاسته  جانشینیگری پیش از یک، ادامه وابستگی به شکار پس از آغاز کشاورزی دیم، آغاز روند اهلیدر اثر افزایش جمعیت

  9000تا    11000هایی نظیر آسیاب، گوران )بین  آغاز کشاورزی با روش آبیاری مالحظه شده است. در اواخر دوره زارزی در غرب ایران در محوطه

کشاورزی  سال پیش(، عالوه بر شکار و صید، فعالیت    7500تا    9500کش و محمدجعفر )بین  های بزمرده، علیکش در الیهسال پیش(، و تپه علی

شده پس از این دوران که اصطالحا  به روش دیم نیز جریان داشته است. با شروع کشاورزی به روش آبیاری و گسترش دامنه تنوع حیوانات اهلی

وند شاهد کاهش شواهد استخوانیِ حیوانات شکاری هستیم. این ر،  به دوره سبز در دهلران و دوره انتقالی چغامامی در غرب ایران معروف هستند

 یابد.  ق.م ادامه می  6000تا 

( یانگ  کایلر  اسمیت،  )Smith & Young, 1983فیلیپ  مورتنسن  پِدِر  و   )Mortensen, 1974دامنه نظریه  نیز  تپه(  ماهوری  های 

نتایج دست یافتند که ها به این ها در این پژوهشهای میانکوهی و مناطق پست زاگرس مرکزی مورد آزمایش قرار دادند. آنبریدوود را در درّه

هزار سال پیش(  11ها و ارتفاعات صورت پذیرفت. سپس در آغاز هولوسن )حدود  شدن در ابتدا در بلندیآشنایی با گیاهان و حیوانات مستعدِ اهلی

ه قابل مشاهده است.  درّهایی نظیر آسیاب و گنجای که شواهد آن در محوطهکوهیِ زاگرس گسترش یافت؛ پدیدههای میاندر مناطق پست و درّه

دخالت  ( بر  Henry, 1989)کند. دونالد اُ. هِنری  اجتماعی تأکید میداد دریاس جوان و عامل  ( بر رخBar-Yosef, 2009)آفر باریوسف  

ر هنری  جمعیتی در فرایند تحول از گردآوری خوراک به مرحله کشاورزی توجه نموده است. در واقع از نظمحیطی، اقتصادی و    عوامل  همزمانِ

 ,Zeder, 2009اگر عوامل اقتصادی و جمعیتی نبودند، عامل محیطی به تنهایی قادر به ایجاد مرحله نوسنگی و تولید غذا نبود. ملیندا زدر )

 شدن معرفی نمود. وی معتقد است که  ترین عامل در نوسنگیجانورشناس آمریکایی، عامل انسانی را به عنوان مهمّباستان(  2012 ,2011

نتیجهلیاه ابتدایی در ریخت سازی در  باستان  11500های مستعد در حدود  شناسی گونهی مدیریت  تحقیقات  پیوست.  به وقوع  -سال پیش 

کردن حیوانات گردید. وی از پیشگامان تحقیق با رویکرد ترکیبیِ  انورشناسی ملیندا زدر موجب تحولی جدی و عمیق در درک موضوع اهلیج

های گیاهی های انسانی و جمعیتشناختی و ژنتیکی بوده است. وی به بیان همیاری تحولی و رو به رشدِ گروهایای باستانهای بقتجزیه و تحلیل

های گیاهی و حیوانی را در  شناختی با گونهشود ملیندا زدر نقش مدیریت انسانی و آشنایی ریختپردازد. همانگونه که مالحظه میو حیوانی می

 داند.  شدن بسیار مؤثر میردن و اهلیکمراحل مختلف اهلی

شناختی به  های روان( انگلیسی بر نقش مذهب و جنبهHodder, 2001( فرانسوی و ایان هادر )Cauvin, 2000, 2001ژاک کوون )

نقالبی در زمینه شناخت و ادراک  سنگی و اوایل نوسنگی، اها اعتقاد دارند که در اواخر فراپارینهاند. آنعنوان عامل اصلی در تولید غذا تأکید نموده

دهند که انسان در شناختی بیانگر بروز و ظهور نمادهای گوناگون در این دوره هستند. این نمادها نشان میانسان به وجود آمد. شواهد باستان 

درون، دنیای داخل روستا است که همه چیزِ آن  این دوره نسبت به باروری، زادآوری و جنسیت شناخت پیدا کرده بود. به اعتقاد ایان هادر، دنیای  

شناسان موفق به کشف  شدن است و دنیای بیرون، دنیای خارج از روستا است که همه چیزِ آن، سرکش و وحشی است. باستاندر حال اهلی

شناختی شدند. در دوران نوسنگی  ستان های باها در بافتهای انسانی و حیوانی، اشیای نمادین، و نظایر آنها، پیکرک مدارک زیادی نظیر نقاشی
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جاسازی بز و یک گوسفند  چهار  سر شاخدار  کشف شد که بر دیوار جنوبی آن،  شکل    Tآباد صحنه کرمانشاه، اتاقی  سفال در محوطه شیخی بی 

گرایی یا توتمیسم هستند. تشده بود. این کشفیات دارای مفهوم نمادین و کارکرد معیشتی و در واقع مبتنی بر اعتقادات دینی در چارچوب طبیع

های مردانه مرتبط و قابل تحلیل اند که با جنسیتهای انسانی و حیوانی، شماری از اشیا به دست آمدهکش در کنار پیکرکهای تپه علیدر کاوش

فه، پیکرکی به  های مکشودر تپه سراب کرمانشاه نیز در میان انبوه پیکرک(.  ,Asadi Tashvigh & Abbasnejad Sesrestiهستند )

ترین آنها مربوط به سگ،  پیکرک حیوانی از این محل کشف شده که مهم  800دست آمد که با نام ونوس سراب، شهرت جهانی پیدا کرد. حدود  

است.  پیکرک متعلق به مرد و بقیه، پیکرک زنان بوده  18پیکرک انسانی به دست آمد که تنها  650خوک، گراز، گوسفند و بز بودند. نزدیک به 

اند که قابل تفسیر و تحلیل با  سنگی و آغاز نوسنگی ایران، مدارک زیادی کشف شده های فراپارینهدهند که در محوطهاین شواهد نشان می

 هستند.با مفاهیمی چون جنسیت، هویت و زادآوری های ادراکی و آشنایی انسان این دوره شدن از منظر دین و جنبهرویکرد نوسنگی

های گذارنیم. بررسیشدن در منطقه مازندران گفته شد مطالبی را از نظر مینکاتی که پیش از این درباره آغاز تولید غذا و نوسنگی با توجه به  

هایی های توق تپه، سفال(. در کاوش1382های نوسنگی گردید )ماهفروزی،  های بهشهر و نکا، منجر به شناسایی محوطهشناسی در دشتباستان

های منطقه بعد از سفال ( که در زمره اولین سفال1399نژاد سرستی،  ؛ عباس1386تپه سنگ چخماق شاهرود کشف شد )ماهفروزی،  از نوع  

نگاری بوده لذا اطالعات زیادی از تحوالت چگونگی  باشد. از آنجایی که کاوش در این محل از نوع عمودی به منظور الیهپوک و نرم کمربند می

سنگی و نوسنگی مازندران از کاوش در غار کمیشان به دست  ها از دوره فراپارینهگری در این محل نداریم. جدیدترین یافتهاهلی  آغاز تولید غذا و 

سنگی  های مربوط به دوره میاناند و فقط الیههای نوسنگی و بعد از آن مضطرب گردیدههای مخرب انسانی، الیهآمده است. البته، در اثر فعالیت

شکل   است  به  مانده  باقی  یافته(Vahdati Nasab et.al., 2011) برجای  کشف  وجود  با  ضمنا  گیاه.  مناسب  و  باستانهای  شناسی 

سازی حیوان و گیاه به دست  ای از مراحل آغازین اهلی، هیچ نشانه(Knapp 2012, Ilkhani, 2012)شناسی در کمیشان  جانورباستان

های استقراری و معیشتی  شدن در این منطقه بر اساس داده( ضمن بازنگری فرآیند نوسنگی1395کزاد )نسب و میثم نینیامده است. حامد وحدتی

از گزارش استفاده از مدلهای کاوشگران محوطهکه  با  این منطقه حاصل شده است و  نوانتشارگرایی، مدل برونهای  بودن تحوالت  های  زا 

انداز استقرارهای (، با تاکید بر موقعیت و چشم1393پور و همکاران )دادند. در همین راستا، حسین رمضانشدن منطقه را مورد تأکید قرار  نوسنگی

شدن را در این منطقه یک فرآیند فرهنگیِ  سنگی تا نوسنگی، فرآیند نوسنگینوسنگی منطقه و نیز توالی زمانی و فرهنگی از دوران فراپارینه

دانسته و پس را درونی  زمینه معرفی کردهاصلی  روی آب دریا  این  نوسنگیترین عامل در  زمینه  پژوهش در  شدن منطقه، کاوش  اند. آخرین 

نگاری آن هنوز منتشر  ( در محوطه باز کمیشانی در رو به روی غار کمیشان بوده است که نتایج نهایی الیه1396نگاری حسن فاضلی نشلی )الیه

 نشده است.  

نوسنگی مطالعات  تحلیل  و  از:  مروری  عبارتند  که  است  دسته مشکل  وجود چهار  بیانگر  مازندران  در  تسلسل 1شدن  در جدول  وقفه  ( وجود 

برای  شناسی  اقلیمو دیرین  1شناسیآبهای دیرین( کمبود داده3جانورشناسی؛  شناسی و باستانگیاههای باستان( نقص داده2گاهنگاری منطقه؛  

بنابراین، ضرورت انجام پژوهش( طرح فرضیات متنوع بر اساس داده4وسن و  بازه زمانی اواخر پلیستوسن و اوایل هل های های بسیار اندک. 

هزار سال گذشته مورد شناسی و مطالعه دقیق نوسانات آب دریای کاسپی در دهگیاهجانورشناسی، باستانشناختی، جغرافیایی، باستانزمینباستان

، رفع نقص در دسترس  یدگی در تحوالت اقلیمی منطقه به ویژه در زمینه پیشروی و پسروی دریاپیچتأکید است تا بتوان بر مشکالتی نظیر  

 شناختی فائق شد. های باستانهای وحشی گیاهی و جانوری و همچنین مشکل فقدان دادهنبودن انواع گونه

 

 
1 Palaeohydrology 



 

53 
 

 گیری: . نتیجه 3

ارائه گردیده نتیجه می ها و  ی مطالعات، پژوهشها و الگوهای نظری در نتیجهی این فرضیهارائه همهاوال،    گیریم کهاز مطالبی که در باال 

های سهم ناچیز محوطهثانیا،    های لوانت، زاگرس عراق و توروس آناطولی و یا سایر نقاط دنیا صورت پذیرفته است.شده در منطقههای انجامکاوش

های پیش  شدن قابل درک است ولی این بدان معنا نیست که محوطهسنگی و فرایند نوسنگیی انتقال نوپیش از تاریخیِ ایران در تبیین مرحله

های مربوطه استفاده الزم به عمل نیامده و یا  از تاریخیِ ایران دارای چنین ظرفیتی نیستند؛ بلکه این ظرفیت به خوبی وجود دارد ولی یا از داده

گذشته انجام نگرفته است. همانگونه که در ابتدای این نوشتار گفته شد مناطق مختلف    چهار دههها جدیدی در خالل سهها و پژوهشکاوش

شدن  شدن دارای شرایط گاه متفاوت و گاه مشابهی هستند. نظریات گوناگون نوسنگیفالت ایران از لحاظ موضوع آغاز تولید غذا و فرآیند نوسنگی 

 مختلف قابل آزمایش هستند. ها به اجمال از نظر گذشتند در مناطق که برخی از آن

تر نسبت به گذشته  های علمیدرباره منطقه مازندران به ویژه بخش شرقی آن نیز باید گفت که این مطالعات بیش از یک دهه است که با روش 

هایی چون  ر زمینههای پژوهشی این منطقه ددهند. هدفمندی و روشمندی در برنامهانداز مطلوب و مناسبی را میشروع گردیده و نوید چشم

شناسی و  آبشناسی، دیریناقلیمهای استقراری، معیشتی، دیریننگاری، مطالعه بقایای گیاهی و جانوری، کشف و تحلیل دادهروش کاوش، الیه 

ساز دستیابی به  تواند زمینهمحیط اواخر پلئیستوسن و اوائل هولوسن می-های آب دریای مازندران بر زیستها و پسرویبررسی تأثیر پیشروی

 شدن شوند. های آغاز تولید غذا و نوسنگیاهداف علمی پژوهش
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 عصر آهن نگاهی به زیست محیط حوزه جغرافیایی آذربایجان و قفقاز جنوبی در  

 

 1کیا علی کریمی 

 2رضا رضالو 

 3محمد میرزائی 

 4سعید ستارنژاد 

 

 چکیده: 

دهد. در این عصر کشاورزی با ابزارهای  ی مگذرد آشکارا فراغت بشر را از حل مسائل غذا و مسکن و دفاع طبیعی گواهی  ی مآنچه در دوران آهن  

شود، به دست آوردن محصوالت گوناگون میسر شده و معماری منطبق با شرایط اقلیمی و جغرافیایی، یمهای آبیاری متنوع پشتیبانی  یستمسالزم،  

ای را ممکن و تبادل کاال  ی تیزرو، ارتباط محلی و منطقههاگردونه خود را صادر کرده است. تربیت اسب و ساخت ارابه و  احکام فنی و تدارکاتی

و تجارت را میسر کرده و رونق داده است. اجتماعات عظیم شهری با تدارک نیروی دفاع جمعی اکتشاف آهن و ساخت ابزارهای گوناگون نظامی 

یص و تفکیک شده است. این عصر  تشخقابل ی داده و طبقات مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی،  ترمشخصشکل  یربنای سیاسی جوامع  زبه  

ق.م را شامل می شود با داده های مختلف محیطی و با کاوش های روشمند آشکار شده است. آنچه در این میان    500تا  1500که برهه زمانی 

وط به علوم گیاه باستان شناسی، جانورباستان شناسی، گرده شناسی، خاک شناسی و تحلیل  های مربمهم است این است که با تحلیل یافته

توان به آب و هوای آذربایجان  ها و ساخت انواع ابزارآالت به شکل حیوانات تا حدودی میهای سطحی انواع گیاهان و جانوران بر روی سفالیافته

توان گفت که شمال غرب ایران و قفقاز در عصر آهن از آب و هوای معتدل و مناسبی  ها میونهو قفقاز جنوبی پی برد. با بررسی و آنالیز این نم

 برای رشد و پرورش آدمی و جانوران و گیاهان برخوردار بوده است. 

 زیست محیط، عصر آهن، آذربایجان، قفقاز جنوبی، نقوش سفال. واژگان کلیدی:
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 . یلیدانشگاه محقق اردب یاستاد گروه باستان شناس.  2
 و بلوچستان.  ستانیدانشگاه س یارشد باستان شناس یدانش آموخته کارشناس 3
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mailto:A.karimikiya@gmail.com


 

57 
 

 مقدمه:   . 1

ترین عوامل تمرکز و رشد جوامع انسانی بوده است که بشر را از  یاصلوهوا و شرایط جغرافیایی مناسب از  شک آبی، بی جبر باوربدون تبعیت از 

اسکان    باز  یرد به    -در  چه  غارنشصورت  چه  و  باستان ی موسوسه    -یکجانشینی  صورت  به ینی  است.  شناسی محیطی محصول جدید کرده 

ی گذشته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسان از طریق  مطالعهشناسی روندگرا است که روشی برای بازسازی محیطی ادوار گذشته و  باستان 

از اهمیت دو چندانی برخوردار    زیست در پرورش استعدادهای نهانی انسانی دانست. تأثیر محیط   هاانسانبررسی و ارتباط محیط و فرهنگ با  

زیست شامل آب، هوا، خاک، منابع  زیست داشته باشیم. محیط بایست تعریفی از محیطهست تا آنجاکه برای بهتر درک کردن آن در ابتدا می 

کسون سر برآورد. در فرانسه  زیست مشخصاً از اکولوژی علمی آنگلوساها است. واژه محیط طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آن 

سال   به  1دمانژون  1942در  را  پیر جورج   آن  بعدها  و  جغرافیایی  برای محیط  معادلی  ادبیات   2عنوان  در  برد.  بکار  جغرافیا  فرهنگ  در  را  آن 

عنوان یک سیستم   ت بهطور همزمان به محیط فیزیکی متشکل از آب، اقلیم، خاک، ناهمواری، پوشش گیاهی و حیواناآنگلوساکسون واژه فوق به 

 (.  72: 1388گردد)صدوق، اطالق می 

عمدتاً به    1960ی  کند. از اواخر دهه زیست طبیعی در طول زمان را بررسی می ی بین بشر و محیط محیطی رابطه شناسی زیستواقع باستاندر  

شناسی  طور چشمگیری رشد کرد. در باستانم شناختی به بوشناسی زیستها و باستانشناسی نوین و با اتکا به نظریه سیستمسبب ترغیب باستان 

ها عامل اصلی تغییر شکل محیط پیرامون خود  ها است و انسان ی آثار مادی و ادراکی انساندهنده  محیطی، محیط اصل و اساس و پرورش

شناسی  ان چنین گفت که هدف اساسی باستان توپردازد. میشناسی محیطی به مطالعه سیر تطور و تعامل این ارتباط میشوند. باستان محسوب می

ی متمرکز ارتباط انسان و اجتماعی است. شبکه   -های اقتصادیها و فرایندهای محیط بیوفیزیکی در رابطه با سیستممحیطی شناخت ویژگی 

 . (Butzer,1980)های انسانی و الگوهای استقراری استفعالیت کنندهمحیط منعکس 

با توجه به اهمیت منطقه مورد مطالعه از نظر زیست محیطی، در منطقه شمال غرب ایران و قفقاز جنوبی، شرایط  پرسش ها و فرضیات پژوهش:  

آب و همایی چگونه بوده است؟ مطالعه داده های فرهنگی در بازسازی زیست محیط منطقه چه نقشی می تواند داشته باشد؟ با توجه به مطالعات 

عدی برای رشد و پرورش آدمی و جانوران و گیاهان وجود داشته و همچنین با مطالعه داده های فرهنگی انجام یافته شرایط آب و هوایی مسا

 می توان در بازسازی زیست محیط منطقه دست زد. 

 . روش پژوهش:  2

زه جغرافیایی بصورت تحلیلی اتکا به مطالعه گزارش ها و مقاالت مرتبط است که از منابع معتبر در دو حو  – مقاله حاضر براساس روش توصیفی  

 کتابخانه ای انجام گرفته و با مطالعه نمونه ها و تطبیق آنها در شمال غرب ایران و قفقاز جنوبی، بررسی و تبیین شده است. 

 مطالعه:   . محدوده جغرافیایی منطقه مورد 3

درجه    12/44درجة عرض شمالی و    8/39تا    35کیلومترمربع در مختصات    137/122635  با مساحت(  1  شماره  )نقشهمنطقه شمال غرب ایران  

  داده   شکل  تاریخ  از  پیش  دوران  در  را  مهم  جغرافیایی  و  فرهنگی  حوزه  یک  تنهایی  به  درجة طول شرقی گسترش یافته است. این منطقه  9/49تا  

  به   و  دهدمی  تشکیل  را  ایران  غرب  شمال  بخش  آذربایجان  .هست  اوزن زنجان  قزل  و  خزر  دریاچه،  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوزه  سه  از  متشکل  و

 کوههای  و  شمال  ارس در  رود،  غرب  و  غرب   شمال  از   آرارات  برف   پر  جبال  رشته  را   طبیعی آن  و  مرز سیاسی   دیواره  که  است   طبیعی  سپری  منزله
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 کوه  رشته   و  شرق   قافالنکوه،  شمال مرکزی  در  سبالن  و  قوشاداغ  و  داغ  قره  نامنظم  و  پراکنده  هایرشته کوه.  است  برگرفته  شرق در  طالش در

 (. 38: 1370خاماچی،)است  این منطقه قرار گرفته در مرکز سهند

از رشته کوه عظیمی که از شبه جزیره آبشرون واقع در ساحل غربی دریای خزر در جهت شمال غربی  2قفقاز عبارت است )نقشه شماره    )

داد می یابد و به نظری اروپا را از آسیا جدا می کند. در معنی وسیعتر و گویاتر،  جمهوری آذربایجان تا بندر آناپا واقع در ساحل دریای سیاه امت 

در شمال تا رود ارس و    "تُرک    "و    "کوبان    "جنوبی این رشته کوه که از دشتهای    –قفقاز به اراضی گسترده شده در دامنه های شمالی  

 -Cisمرزهای شمالی ایران با ترکیه امتداد می یابد، اطالق می گردد. اروپائیها که از قسمت شمال به قفقاز می نگرند، اراضی شمالی قفقاز را  

Caucasia   شامل جمهوری های سه گانه آذربایجان، ارمنستان و گرجستان بعالوه ملحقات    این سوی قفقاز  و اراضی دامنه جنوبی آنرا که

(. منطقه قفقاز سرزمینی کوهستانی است که اقوام 1374:2آنسوی قفقاز یا ماوراء قفقاز می نامند  ) حافظ زاده    Trans- Caucasiaآنهاست را  

 (.1376:43یاد می شود ) امیراحمدیان  "موزائیک اقوام  "به نام  و اقلیتهای بسیاری را در خود جمع کرده است و به همین سبب از آن 

 های باستان شناختی: آهن بر پایه داده   عصر   در   منطقه   محیط   . پیشینه مطالعات زیست 4

نی فلزات،  اند. این موضوع بیانگر افزایش جمعیت است. با توجه به معادن غترشدهدر آذربایجان عصر آهن، استقرارها نسبت به دوره قبل وسیع 

وجود امکانات ساخت ابزارها و وجود جمعیت خواستار ابزار تولید شده و شرایط محیطی مناسب، فلزگری را به عنوان رشته تخصصی در آورده  

 تواند حاصل کار تحقیق و تدقیق زیست محیط منطقه را میسر سازد تحلیل منابع زیستی، گیاهی و حیوانیبود. اما در این میان آنچه که می

هایی که تحقیقات گیاه و جانورشناسانه انجام گرفته است راهگشا خواهد بود؛ اما متأسفانه جز  است. پرواضح است که چنین رویکردی در محوطه 

ها و پرداختن به نقوش روی  زنی در هویت استخوانها نبود آزمایشات ما را به گمانههای معروف در آذربایجان در باقی سایتاندک محوطه 

کنیم. هفتوان تپه  ها کشانده است تا با این طریق به اقلیم منطقه در عصر مدرنیته فوق پی ببریم. تحلیل پیش رو را با هفتوان تپه آغاز می سفال

IV  که همزمان با حسنلوIV  معرف عصر آهنII   شد  های حیوانی گوسفند و بز قرار داده میاست، در گور ساکنان این دوره استخوان(Talaei 

liyari, 2009: 93and A.)  تصاویر اسب، پرندگان و نباتات در بستری از  1های مکشوفه از هفتوان تپه توسط چارلز برنی در قطعه سفال ،

کند  های متنوع و هماهنگ، دشت سلماس را همانند عصر مفرغ به محیطی مساعد چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ اقلیمی معرفی میرنگ 

 (.2و1)تصویر 

  1972-1974ی  هاسالمحوطه دیگری که مراتب اقلیمی را آشکار می سازد کردلرتپه است. کردلر تپه در غرب دریاچه ارومیه قرار دارد و در بین  

تاریخگذاری شده   ق. محفاری شده است. بقایای استخوانی که از طرف متخصصان مطالعه شده، مربوط به اواخر هزاره دوم 2توسط آندره لیپرت

ی هااستخوان درصد    3شده و فقط  ی مدرصد پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه از گوشت و چربی حیوانات اهلی تأمین    97در این محوطه حدود  است.  

درصد، االغ   8، سگ  درصد  10درصد، بز  20درصد، گاو    50مطالعه شده مربوط به حیوانات وحشی است. حیوانات اهلی عبارت بودند از: گوسفند

وهوایی  ( گویای امکانات آب 3(. ترسیم حیوانات موجود در دایره زیستی منطقه )تصویر 30:1387درصد )طالئی،2درصد، خوک    5درصد، اسب  2

متر از سطح    1435ارتفاع    های دشت سرسبز سولدوز است که درمقبره بایزید نقده یکی از محوطه  و بستر الزم برای رشد و ادامه زندگی است. 

. آثاری که در این محوطه برحسب  داردقرار  محوطه باستانی حسنلو    ی جنوب غربمترکیلو  18  در  و به فاصله مستقیمآزاد واقع شده    یهاآب

(.  5( پیدا شده است مهرها هستند )تصویر  4از آثاری که در محوطه بایزید )تصویر   است.  IIو    Iتصادف کشف شده است مربوط به عصر آهن  

ی آن به تصویر کشیده هابرگی بلند است که در دو طرف درخت زندگی و در حال خوردن  هاشاخ با  یکی از این مهرها دارای نقش دو گوزن
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ی دیگر حیوانی در حال حرکت به سمت شیء شبیه به صلیب است. ریتون سفالی ساخته شده به شکل قوچ )تصویر  ااستوانه . در نقش مهر  اندشده

 (. 18: 1389قده در عصر آهن است)خان محمدی،( بازتاب محیط مساعد و پرورش این نوع حیوان در ن6

تعلق دارد و شامل یک طبقه فرهنگی که در آن سه الیه ساختمانی تشخیص داده شده است.   3قالیچی در شهرستان بوکان به دوره آهن  

ی داخلی  که سطوح بدنه ترین الیه فرهنگی در قالیچی که یغمایی معماری آن شامل چندین اتاق کوچک با دیوارهای چینه ای سطحی  Iaالیه

های ترین یافتههایی با موضوعات گیاهی، هندسی، جانوری و انسانی مزین است در مرکز تپه ظاهر کرده است. آجرها فراوانها به نقاشی و کف آن

های ساده یا ت گلصورای است که به های هشت پر با هسته دایرههای گیاهی شامل گیاهفرهنگی را در این محوطه تشکیل می دهند. موضوع

اند. یک نقش  های محاطی به رنگ مشکی بر یک یا دو ضلع مجاور آجرها در کنار هم نقش شدهرنگ واقع بر دایرههریک داخل خطوط سیاه

های هشت پر ردیف شده در کنار هم  ای در میان آجرها و گل گیاهی دیگر شامل بخشی از شاخ و برگ و شکوفه گل انار بر سطح آجر شکسته

اند. تصویر گاو نر به رنگ سفید با  صورت مستقل بر سطوح آجرها نقش شده(، انسانی و اساطیری به 7دیده شده است. نقوش جانوری )تصویر  

های رخ از دیگر موارد راجع به اقلیم مساعد منطقه در پرورش گونه دار تمامهای به رنگ زرد لیمویی با دم برگشته، بدن نیمرخ و سر شاخ بالچه

 (. 1383وانی است )کارگر، حی

ها در قالیچی دورریزی از انباشت بقایای استخوانی جانوری در مرکز این محوطه و در مجاورت بنایی با معماری معبد  در فصل ششم کاوش

کنین قالیچی  برداری توسط سامتر یافت شد که بقایای استخوانی حیوانات مورد بهره 6گونه کشف شد که این دورریز در چاهی به عمق حدود 

ها متعلق به حیوانات اهلی علفخوار از خانواده  ی بقایای مذکور مشخص شد که بیشتر این بازماندهدرون آن ریخته و انباشت شده بود. با مطالعه

Bovidae  ،سولدوز    های عصر آهن دشتعقرب تپه از دیگر محوطه (.112:  1390بوده و شامل گاو گوسفند و بز هستند )نظام آبادی و دیگران

ای نخودی متعلق به خمره گیرد. تکه سفالی به رنگ قهوهم را در بر می .  ق  7است و قرن    IIIBافق با حسنلوی  که در جنوب غرب حسنلو، هم

دار و در حال تاخت است و دم خود ساز یافت شده است که بر روی سفال دو اثر مهر گردیده که هردو به شکل حیوان شاخخشن و ظاهراً دست

گونه واحد است. شاید بتوان گفت که نقش  رسد هردو حیوان از یک تشخیص نیست اما به نظر می(. این شمایل قابل8ا باال گرفته است )تصویر  ر

انباشت    هااتاق. از آنجا که آثار استخوانی حیوانات و زائدات مربوط به حرفه خاص در کف این  (Muscarella, 1973: 63)دهدبز را نشان می

ی حیوانات هااستخوان   B1,2,4یهااتاق تمام    در کفماسکارال بدون شک به آشپزخانه یا اتاق ذخیره مربوط بود.    زعمبه (.  9بود )تصویر  شده  

 .  (Ibid, 53)یافت شد

بی  میان  این  آذربایجان  در  در  آهن  آشنایی عصر  دروازه  از  است شک حسنلو  است  شده  این محوطه مهم  باب  در  که  مطالعاتی  ین تربزرگ . 

ی گیاهی و جانوری این سایت باستانی به اندازه کافی زیاد است  هادادهی صورت گرفته در خاورمیانه است. خوشبختانه اطالعات ما از  هاکاوش

ی است  اماده(. چوب 1زیست منطقه را بازسازی کرد. با تحقیقات صورت گرفته انواع درختان مختلفی شناسایی شده است )جدولیط تا بتوان مح

و عوامل    هاقارچتواند ماده غذایی مناسبی برای رشد  یمهای کربن در ساختار خود  یدرات هدارا بودن    به خاطرساخته و پرداخته دست طبیعت که  

یی که در حسنلو شناسایی هاچوبو مصارف چوبی خواهد شد. از جمله    هاسازهباشد و این امر سبب کاهش پایداری این ماده در  مخرب بیولوژیک  

ای از جنس چوب شمشاد یافت شده است. در ساختمان  یک سرگرز برنزی با دسته  IIشده است شمشاد است. در تاالر بزرگ ساختمان سوخته  

ممکن است مربوط به اثاثیه منزل باشند    هاتکه یک شیء یافت شده که از چوب شمشاد ساخته شده است. این    ی مربوط به هاتکه   VIIسوخته  

یافت شده است. این درخت که از چوب آن در    به وفوری سوخته حسنلو  هاساختمانگردو از دیگر محصوالتی است که در   (.34:1386)هریس،

پایه است که  شود، نحوه تکثیر آن از طریق بذر و پیوند است. گردو گیاهی یکیمبار استفاده خشک به عنوانروکش سازی، اسلحه و از میوه آن 
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(. گالبی هم از دیگر درختانی است که از چوب آن در استفاده در میله گرز در  31:1388شود. )احتشام نیا و دیگران،ی می  افشانگردهتوسط باد  

 (.40:1388حسنلو گزارش شده است )مظفری، 

های اطراف از  کوه   دامنهحسنلو شامل محصوالت محلی از قبیل انگور، سیب و گالبی و محصوالت درختان    IVیدوره های مکشوفه از  یوهم

 IVی هادورهاست. کشاورزی ظاهراً در    پذیرامکانی محصور و آبیاری منظم  هاباغشود. باید توجه داشت که کشت میوه در  یمقبیل پسته و بادام  

انجام    Vو   نداشته است.  یمدر سطحی بسیار گسترده و تخصصی  امروزی رایج در دره سولدوز  الگوی کشاورزی  با  تفاوت چندانی  گرفت و 

( احتماالً زردآلو و بادام حکایت (prunus متنوع  یهاگونه   و   (pyrus malus)سیب،  pyrus  communisیرقطعی آثار گالبیغشناسایی  

شواهدی از وجود درخت   IIIو    IIی سوخته  هاساختماندر   (.37:1386مان آذربایجان در عصر آهن دارد )هریس،های مصرفی مردیوهماز تنوع  

  ( و انگور ficus carica) انجیر یهادانه ی پر از اخمرهنشیند. ی مبه یافت شده است. به درختی است که بیش از سایر درختان میوه به شکوفه 

(vitisviniferaدر )  ساختمان سوخته  III   ی انجیر بود، در تشتی از جنس برنز/  رشتهحسنلو یافت شده است. در همین اتاق آنچه ظاهراً یک

یافت شده و به کشمش سوخته تعبیر شده است.    IIی انگور در تاالر بزرگ ساختمان سوخته  هاتکه ی آهنی کشف شده است.  هادسته مس با  

رفت )همان، ی مرسد در عصر آهن نیز انگور از محصوالت بومی حسنلو به شمار  ی مه نظر  امروزه اطراف تپه حسنلو را تاکستان فراگرفته و ب 

36:1386.) 

  احتمالبه    (Secale)شد. چاودار یا گندم سیاهی مدرشت یافت  صورت مخلوط با گندم نان و گاه با گندم دانه یات حسنلو جو معموالً به حفردر  

های عصر آهن حسنلو دیده  یهالی اخذ شده از  هانمونه در میان    به ندرتشد. این نوع گندم  یماده  آذوقه حیوانات استف  به عنوانیقین  به    یبقر

  ( panicummiliaceumرفت. ارزن )یمدهد در حسنلو از محصوالت تولید عمده به شمار  ی مشود اما مقدار آن به میزانی است که نشان  یم

رسد. ارزن که در  ی نمی گندم و جو  هاکپهی این گیاه ریز و از حیث باروری به پای  هادانه گونه عمده غالت یافت شده از حسنلو است.  سومین  

بر    ق. م1550به خاور نزدیک وارد شد. سابقه آن در آذربایجان به سال    ق. مشد، اولین بار در هزاره سوم  یم اصل در آسیای شرقی پرورش داده  

 (. 35:1386حسنلو در نزدیکی ورودی ارک یافت شده است )هریس،  IVو  IIIی سوخته ارزن در ساختمان سوخته هادانه . گرددیم

های سنتی یوه شپذیر است و امروزه این نوع کشاورزی با امکان متر 1500در حوزه دریاچه ارومیه کشت دیم غالت و حبوبات در ارتفاعات باالی 

(. پیدا شدن ابزارهای کشاورزی ساخته شده از آهن و مفرغ مثل داس، چاقو،  1329شکل خوشه انگور )حاکمی و راد، گوشواره به  .شودی مانجام 

بر اساس مطالعات در محوطه  (.30:1387ی دیگر از گسترش کشاورزی در دره سولدوز است )طالئی،هانشانهتیشه و الک در بقایای تپه حسنلو 

 درصد  15اند. کشت حبوبات شامل نخود، عدس، ماش و لوبیا حدود  شدهیمسطح وسیع کشت و برداشت  ها در  یوهمحسنلو غالت، حبوبات و  

نشان   را  )همان،یمفعالیت کشاورزی  بخش عمده30:1387دهد  تشکیل  (.  حبوبات  آهن  در عصر  را  از محصوالت حسنلو  داد. عدس  یمای 

(Lensesculenta)  نخود ،(Cicer arietinum)    و باقال(Viciafaba)   احتماالً از محصوالت اصلی در برنامه غذایی ساکنان حسنلو به

شد. کرشنه یا گاودانه امروزه در کشورهای یمآذوقه حیوانات استفاده    به عنوان احتمال فراوان  به    (Vicia ervilia)رفت اما از کرشنه  یمشمار  

ود اما در کشورهای توسعه یافته توجه فقط روی محصوالت استراتژیک  شدرحال توسعه بخش بزرگی از تولیدات زراعی صرف تأمین علوفه دام می 

 گیرد.ها و دام قرار می باشد. به همین دلیل مراتع طبیعی این کشورها هر سال مورد تهدید انسانمی

ی شده بود، شناسایی شده  بردارنمونههای عصر آهن حسنلو یهالی که از شناورسازی هانمونهاز تیره جگن ها و گندمیان نیز در آزمایشات اولیه 

  اند شدهیافت    IIIی که در ساختمان سوخته  اسوخته  یمهنهای  ی نیی از  هانمونه در روی آوارهای حسنلو یافت شده است.    به وفوراست انواع نی 

های بسیار وسیعی ینزم. امروزه در حوالی حسنلو اندشده  پوشش کف ساختمان یا جای خواب حیوانات اهلی استفاده می به عنوانکه به احتمال 

رود. صدف و جانوران صدف دار به  ی مین مواد به شمار تربادوامشناسی یکی از  صدف در حوزه باستان  پوشیده از این گیاهان قابل مشاهده است. 
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توسط بشر به کار گرفته شده است.    -و هدایای نذری ماده غذائی، منبع دارو، زیورآالت شخصی، اشیای مصرفی    به عنوان  -های متنوعیوهش

با    هاصدف توانند نشانگر مراودات تجاری و فرهنگی باشند. اکثر  یمیی نیز که در نقاطی بسیار دور از زیستگاه طبیعی خود یافت شوند  هاصدف

باشند.    IVرسد مربوط به دوره  یم ست اما به نظر  تکه دیگری معلوم نی  150. منشأ اصلیاندشدهیافت    IVاز الیه تخریبی حسنلوی    ٪8/97میزان  

از    ٪1مورد    79کیلومتر جنوب حسنلو و تنها    825فارس در  یجخلی  هاصدف از    ٪99مورد    7698یی شده حسنلو، تعداد  شناساصدف    7789از  

 (.168:1386کیلومتری غرب این محوطه هستند )هریس، 925ی مدیترانه در هاصدف

و    نقطهنقطه ی  هاطرحو قرصک هایی که تزئیناتی با   Conusی  هاصدف ی ساخته شده از  هاهرهم مق.در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول  

ی عصر آهن هفتوان در آذربایجان، لنکران در  هامحوطه ی مشابه موارد یاد شده از حسنلو در  هانمونه دایره داشتند در ایران بسیار متداول بود.  

فارس ی خلیجهاصدف ی ساخته شده از  هامهره. بدین ترتیب  اندشدهفقاز، مارلیک در نزدیکی دریای خزر، گودین تپه و سرخ دم لرستان یافت ق

شناسی این فرض  ی بقایای جانوری در باستانمطالعهاساس   (.170:شود )همانیماز قوسی که از مبدأ تا آذربایجان کشیده شده است، یافت  

ی باستانی دست یافت. استخوان  هامحوطه زیست ساکنان  توان به اطالعاتی پیرامون رژیم غذایی، اقتصاد و محیط ی می آن  مطالعهز  است که ا

 است.   مورد مطالعهدر بازسازی محیط جغرافیایی منطقه    دهندهیافت شده است از دیگر ارکان یاری    IVدر حسنلوی  به وفورحیوانات متعدد که  

ها شکسته ولی بجا مانده  ی خود ساخت اکثر عاجاند که آتش ارگ حسنلو را طعمه شیای مکشوفه از آن رو برای ما به یادگار ماندهها و سایر ا عاج

تصاویر های سوخته اول، دوم، چهارم و پنجم یافت شده است.  ها از ساختمانها کار کرده است. تمام عاجاست. ماسکارال با مهارتی تمام روی عاج

بازنمایی    هاآن نواحی مجاور    و  VI  ،VII  ،VIIIی  هاچوب و عاج مکشوفه از اتاق   یهامتعددی در قالب نقش برجسته روی تکه   حیوانات  گیاهان و

نقوش گل سرخ و   دهند.یمها را تشکیل یهنقش مای این هانمونه بز، گوزن نر و پرندگان شکاری  -که برخی بال دارند-شده است: گاو نر، شیر

 (.  231:1387شود )ماسکارال، یمی محوطه یافت هاعاج مجموعه در  به وفوری نیلوفر تشکیل شده است هاشکوفه پانل باریک که از 

ان  ها که همراه ارابه نشها در عاجهای آن است. تصاویر اسب م در تنوع طرح.  وهوایی هزاره اول قهای حسنلو در تحلیل آبترین کمک عاجمهم

ای با منقار تیز بدن کپل و پای کوتاه، شیر، درختی مسبک  های عریض، پرنده داده شده است، حیواناتی احتماالً گاو نر، اسب نر، گوزن نر با شاخ

تصویر  های مربوط به پالکی مزین به  ی توخالی با طرح برگ نیلوفری، تکه ای طوماری مارپیچ، نقوش گل سرخ، گوساله، دسته یا پایهبا قاعده

 جا(.ها هستند )همانهای کاج دارند و درخت و بز از دیگر موارد تصویرسازی روی عاجها یا مخروطهای خمیده با گلاسفنکس با درخت که شاخه 

اقلیم اند نیز از یاری کنندگان ما در بازسازی  در میان کشفیات حسنلو نقوش روی سفال و ظروف و اشیای فلزی که به شکل حیوانات ساخته شده 

گری ای، تندیس شیر ریختهمنطقه مورد مطالعه است. سفالینه از نوع نارنجی منقوش مکشوفه از یکی از مقابر ردیفی از پرندگان با رنگ قهوه

ای از گلدان از جنس آبی مصری مزین به تصویر بز کوهی در کنار درخت (، قطعه11(، دسته پرنده از جنس مفرغ )تصویر10شده مفرغی )تصویر

 دهند.( ازجمله این موارد را تشکیل می 14(، تندیس شیر از مفرغ با زنجیر آهنی )تصویر13(، ریتون مفرغی به شکل سر قوچ )تصویر12)تصویر

  7500از   ی حیوانی است.هاگونه وهوای متعادل و مناسب برای رشد این  زیست دشت سولدوز گویای آبمطمئناً وجود حیوانات مزبور در محیط 

این اشیاء را موردمطالعه قرار داده است. مهرها   1مورد مربوط به مهرها و اثر مهرها است که میشل مارکوس   150فت شده در حسنلو،  اشیاء یا

ها، تغییرات هنری و فرهنگی حاوی تصاویری از گیاهان و حیوانات است که سازندگان  های تجاری، مالکیت، سبکعالوه بر نشان دادن جنبه 

ای مکشوفه از حسنلو نقش بز با  یشهشجام (. همچنین در  1387اند )مارکوس،ها طبیعت موجود در اطراف زندگی خود را در مهرها نشان داده آن

  .(Marcus,1991:536)شود یمدیده  هاآن شاخ بلند و گیاهان در مقابل 
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کیلومتری جنوب ماکو قرار    85کیلومتری شمال خوی و    45های عصر آهن غرب آذربایجان است که در دشت چایپاره در  بسطام از دیگر محوطه 

شناسی این  یای مناسبی برای تشخیص محیط اطراف محوطه وجود دارد. همچنین تحقیقات جانور و گیاه دارد. خوشبختانه در این محوطه بقا

اند از گاو نر،  جانوران بسطام در نوع اهلی آن عبارت امکان را برای ما فراهم کرده است که به تنوع زیستی این منطقه از آذربایجان پی ببریم.

ان، شتر، گاومیش آسیایی، مرغ و غاز سفید. همچنین در این سایت حیوانات وحشی از قبیل گاو،  سانسانان، گربه گوسفند، خوک، اسب، سگ 

تیغی، خرگوش، سگ آبی، سنجاب،جوندگان )موش بزرگ( و  گوسفند، آهو، گوزن، خوک، گرگ، روباه، گورکن، سمور، راسو، گربه، پلنگ، جوجه

خوار و همچنین  لک، اردک وحشی، کرکس مصری، درنا، هوبره، تلیله، ماهیلک  اند. پرندگانی چون قره قاز،کردهموش صحرایی زندگی می

کاج، بید، درختان  انگور، بادام، زردآلو،  (.  Kraus, 1975)شوند  های دشت چایپاره دیده میپشت نیز در میان یافتهحیوانات آبزی وزغ، الک

. جو، گندم، نخود، عدس نیز محصوالت گیاهی عصر  (Selmeier, 1978)دهند  برگریز و سپیدار نیز از جمله درختان محوطه را تشکیل می 

شاید بتوان گفت که این استقرار ازجمله سایت های منحصر به .  (Hopf and Willerding,1988) شوند  آهن این محوطه محسوب می

 تحقیقات علمی آن منتشر شده است. شناسی صورت علمی به خود گرفته است و فرد شمال غرب آذربایجان است که در آن کشفیات باستان 

  دربسطام عالوه بر بقایای گیاهی و جانوری اشیاء فلزی و سفالی که بتوان در مورد محیط آن عصر به گفتگو پرداخت یافت شده است. ریتون به 

نده که از قلعه پایینی یافت اند، سر شیر و قطعه سفال با نقش بز و پرشکل سر قوچ، مهرهایی که روی آن حیوانات مختلف و گیاهان نقش شده

در محوطه اسماعیل آقا در غرب ارومیه نیز  (.15)تصویر  (Kleiss,1969)باشد  شده است از دیگر اشیای ساخته شده توسط ساکنین بسطام می

جنوب شهر  کیلومتری 9گوی تپه در  .(Miller, 2003گندم و جو دو و شش ردیفه، گندم نان، عدس، کتان و بروم کرن گزارش شده است )

ی سوم  ی استقراری در این محوطه که از سدهارومیه که توسط برتون براون در مدت شش هفته مورد کاوش قرار گرفته است. از هفت طبقه 

(. در دوران استقرار این  76:  1388یابد )طالیی،بودند خاتمه می   2و    1که مربوط به عصر آهن    Bو    Aپیش از میالد شروع شده بود با طبقات  

( و استخوان گوسفند، گاو، خوک، اسب سان و پیکرک گاو نر و گندم نان، نی  16های بز، غزال، شیر، پرنده، گوزن نر )تصویر  محوطه طرح 

 . (Brown, 1951)صورت حصیر، ریشه درخت یافت شده است به 

آهن تعلق دارد. مشگین شهر در شرق آذربایجان با    آباد که در مشگین شهر )خیاو( قرار دارد باتوجه به آثار به دست آمده به عصرگورستان خرم 

سو چایی، خیاو چایی و اونار پوشش گیاهی استپی با مراتع سرسبز در استان اردبیل واقع شده است. منابع آبی این شهرستان شامل رودهای قره

  3000ها در دامنه سبالن بیش از  ع رستنی های گرم است. تنوچایی است. سبالن و ارتفاعات کناری آن منبع غنی گیاهی و جانوری و چشمه

یافت شده است    20عدد در گور شماره    34های اسب به تعداد  گونه برآورد شده است. اسکلت سگ، بقایای استخوانی گوسفند، گاو، اسکلت

، پرندگان، نعل اسب و الوار به  نیز بقایای استخوانی گاو، اسب  22(. بخشی از لگام و دهنه اسب نیزبه دست آمده است. در گور شماره 17)تصویر

 (. 1391شناسی قرار بگیرد )رضالو،تواند موردمطالعه گیاه باستانغربی بود می  -دست آمده است. عالوه بر این الوار گور که شرقی

 های مرتبط با زیست محیط عصر آهن در حوزه جغرافیایی قفقاز جنوبی: پژوهش

ستان های مربوط به عصر آهن، کارهای آزمایشگاهی که بیانگر زیست محیط منطقه باشد، بطور  در حوزه جغرافیایی قفقاز، در محوطه  و گور

مجزا انجام نشده است. براساس داده های باستان شناختی از جمله استخوان حیوانات، چوب و سایر داده ها می توان بصورت توصیفی نسبت به  

 این موضوع پرداخت.

این محوطه که    IVقرار دارد. دوره    derelyezهای  و در کوهای که مربوط به عصر آهن است  محوطه   1در جمهوری آذربایجان، اوغالن قاال 

سانان،  باشد: گاوسانان، بز، خرگوش، سگ های جانوری است که به ترتیب زیر می باشد، حاوی استخوان م می.ق  800-600های  مربوط به سال
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(،  seyidov, 2003: 180ها، دپوهای استخوانی )در اطراف اجاق  Iاز محوطه کول تپه    (.Ritsvet et al, 2012:352)غزال و گوسفند  

( IIاز یکی از قبور )قبر شماره    II(، از گورستان ساری دره  Baxşəliyev,2008: 82از قیزیل بورون، استخوان های حیوانات کوچک جثه )

ق.م قرار   1300-1000نجاب به دست آمده است. از نظر گاهنگاری مابین  ( جمجمه س  VIIو    IIIاسکلت سگ، و از دو تا قبور هم )قبر شماره  

(. در یکی از قبور اسکلت انسان و سه عدد جمجمه سنجاب بدست آمد. بدون شک پیدا  Novruzlu, Baxşaliyev, 1992: 57-44دارد. )

(. همچنان که در باال ذکر  Baxşəliyev,2006: 189شدن این چنین رفتاری پرستش و یا اعتقاد به چنین حیوانات را مشخص می سازد)

سنگی نخجوان مشاهده   –شد کار گذاشتن جمجمه سگ و سنجاب در گورها جالب توجه است. اگر چه ما تدفین همراه با سگ را در دوره مس  

عتقادات زندگی این  کنیم ولی تدفین همراه با جمجمه سنجاب تا بحال مشاهده نشده بود. یافت شدن جمجمه سنجاب از داخل دو گور، امی

(. سه نمونه از فیگور پرنده پیدا شده از قبرستان ساری  Baxşaliyev, 2002: 23-24دهد )شکارورز نیم کوچرو را نشان می  – طوایف دامدار  

ده است  ردیف شکل سه گوش تزیین ش  5دره، دارای سوراخی مدور از قسمت پشت برای انتقال نخ بودند. سطح یکی از این پرندگان به وسیله  

واری وجود دارد. قسمت پایین الف(. یکی از اشیای جالب توجه، اشیای دیسک شکلی هستند که در وسط آن شکل پیکرک  18)شکل شماره  

( دیسکی به دست آمد که در وسط آن  Minga Ҫevirباشد. از مینگه چویر ) ای میپیکرک به شکل ماهی و قسمت باالی آن به شکل دایره

(  dualismقرار داشت. دو مورد اشیای استخوانی نیز به دست آمد. بدون شک این اشیای تزیینی اعتقاد به دوتاپرستی )  پیکرک حیوان شکلی

های ساخته شده از برنز  های حیوانات دریایی، دگمهدهد. عالوه بر پیکرک پرنده، انگشترهای ساخته شده از برنز و استخوانها را نشان میانسان

 ..(Bahşeliyev, 1998:8-11): ب(، 18یایی )شکل شماره و استخوان حیوان در

اسکلت دادهاز گورستان حاققیقلیق،  با  از حیوانات مختلف همراه  با فرهنگ خوجالی  هایی  مقایسه   ,Novruzluبی )گده  –های سفالی در 

Baxşaliyev, 1992: 61( گورستان زیم چای ،)Zəyəm çay( که مابین روستاهای بایراملی )Bhyramli( و دویارلی )duyarli  قرار )

ن  گرفته، سفال های آن برحسب موضوع می توان به پنج گروه تقسیم بندی کرد. از جمله تزئینات جانورسان و تزئینات نباتی.  تزئینات جانورسا

عدد مارال به جهت راست پشت  به روش خراش بر روی ظروف اجرا شده و از این نوع تزئین فقط یک نمونه پیدا شده و در روی آن نوار چهار  

سر هم در حال حرکت هستند و بدن آن ها به وسیله نقطه ها پر شده است و دم آنها نیز به وسیله نقطه ها مشخص و داخل نقطه ها به وسیله  

ظرف یک زائده   ماده سفید رنگ خاتم کاری شده است. در آن زمان نقاش، خالدار بودن گوزن ها را می خواسته نشان بدهد. در قسمت شانه

 : پ(. 18مسطح و چهارگوشی وجود دارد که روی آن با نقش سنبل واری تزئین شده است )شکل شماره 

قسمتی از تزئینات را، نقوش نباتی تشکیل می دهد و بیشتر نقش سنبل را شامل می شود، اما این چنین تزئینات خیلی کم و محدود به دست 

یک ظرف دیگ شکل به دست آمده که در قسمت شانه آن نقش سنبل مانندی به صورت    72بر شماره  آمده است. از قبرستان زیم چای، از ق 

 ,Museyibli, axundovaافقی ایجاد شده است. همچنین بر روی ظروف کوزه مانندی نقوش سنبل از باال به پایین کشیده است.  ) 

مورد حفاری قرار گرفته در یکی از آنها اتاق تدفین  به وسیله  (  Borsunlu kurgan(. گورهایی که از کورگان بورسونلو )11-26 :2013

( محوطه سیدلر که در نزدیکی روستای  david – mayander, 2004: 1: ت( )18تنه های بزرگ درخت پوشش یافته بود )شکل شماره 

از الیه عصر مفرغ متاخر و آهن   ( قرار دارد داده های به دست آمدهsamux ( )Huseynov, Eral, 2004: 3 – 4سیدلر در دشت ساموخ )

قدیم شامل داده های سفال و سنگی بودند. مجموعه ابزارهای سنگی شامل ابزارآالت کشاورزی از سنگ چخماق یا ابسیدین درست شده اند و  

د. داده های سفالی  : خ( و ابزارهای برشی بودن18: ح( سنگ چخماق دندانه داس )تصویر شماره18سنگ های دستی، چاقو تیز کن )تصویر شماره

  cm 60یا    cm 50به دست آمده، رنگ ها و فرم های گوناگونی را شامل می شود. خمره های ذخیره یا تکه سفال های مربوط به آن از عمق  

ه کنجد  به دست آمد. با تمیز کردن خاک داخل خمره های ذخیره غذا، دانه های گندم، جو دو سر دیده شد. عالوه بر آن دانه های حبوبات شبی
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(. از قبرستان قاضی قولو در کنار تدفین انسانی، اسکلت های حیوانی نیز به دست  Ibid, 2004: 4 – 11یا پیاز از داخل آن ها به دست آمد. )

ه  خمره ای به دست آمد که در داخل آن اسکلت پرنده وجود داشت. از لحاظ کرونولوژی، داده های قاضی قولو مربوط ب   IIآمد. از قبر شماره  

(. در میان داده های فلزی به دست آمده از قبرستان قاضی قولو، پیکرک  Nacafov, 2012, 1: 50عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم می گردد )

 (.  Ibid, 2012, 1: 52حیوانی نیز جای می گیرد. )

لی اتاق گور، ظروف سفالی و استخوان  در قسمت شما  5( ارمنستان از گور شماره  kuchakدر نزدیکی روستای کوچاک )   IIاز قبرستان آپاران  

متری   1900(. گورستان آرتیک در ارتفاع  Badalyan, Avetisyan, 2007: 51 – 55های حیوانی همراه با زغال چوب به دست آمد. )

به ندرت از گورهای  ( قرار دارد. مطابق با فازبندی خاچاتریان، استخوان های حیوانی  Ağridağاز سطح دریا در شمال غربی آرارات )آغری داغ  

بز بوده و بعضی از آنها سوراخ شده و بعضی    –به دست آمد. مشخصه استخوان های یافت شده شامل استخوان های گاو یا گوسفند    IIو    Iگروه  

امل گورهای  ها دارای پوشش رنگ قرمز بودند. استخوان های حیوانات بزرگ و کوچک در داخل ظروف سفالین قرار داده شده بودند. این بیشتر ش

II    وIII  ( می باشدBadalyan, Avetisyan, 2007: 68 – 69  گاهنگاری .)C14    و    921 – 1046تاریخ های    223از گور شماره 

( در کف اتاق چهار مورد اسکلت حیوانی به  Gegharot(. در محوطه گگاروت )Ibid: 77 – 79را مشخص ساخته است )  861 – 1154

ماهه قرار گرفته بود، در حالی که دنده ها و مهره های حیوانات    12الی    6سفند و یک عدد بز در رنج سنی  صورت کامل اعم از سه عدد گو

پاره شده وجود داشت. در    –: د(. به صورت پاره  18پستاندار به صورت پراکنده و در زیر دیوار اتاق قسمت جلویی اسکلت اسب )تصویر شماره  

ین اسب نیز به دست آمد و هر دو اسب متعلق به رنج سنی بزرگسال بوده و دندان نخستین اسب نشانه  زیر دیوار شمال غربی اتاق، جمجمه دوم

به فرهنگ لچاشن   اتاق مرکزی مربوط  از  آمده  به دست  پوسیدگی داشت. مجموعه  یا  واضح سوراخ   – I  (Lchashenمتسامور    –های 

Metsamor I( نیمه سده پانزدهم ق.م قرار می گیرد ،)Ibid: 61)  95 .3 × 4.3. از گگاروت ساختاری با ابعاد m    به دست آمده که از

و تعدادی ابزار پشم ریسی شامل چرخ های دوک و شانه های استخوانی از   طرف حفار معبد نامگذاری شده است. سندان و ابزارهای استخوانی 

(. با توجه به داده های باستان شناختی بدست آمده از حوزه جغرافیایی Badalyan et al, 2008: 45 – 47معبد به دست آمده است )

وهوای معتدل برخوردار بوده و شرایط اقلیمی ) عصر مفرغ متاخر و آهن قدیم( از آب  پ. م ی اول هزارهقفقاز جنوبی در اواخر هزاره دوم و اوایل 

 برای رشد و نمو مساعد بوده است.  

 

 . نتیجه گیری:  5

توان  یمها تا حدی  ی گیاهی، حیوانی، نقوش سفالی، اشیاء و پیکرک حیوانی بود که با توجه به این یافته هادادهمربوط به بررسی  آنچه گذشت  

ها و گیاهانی که ساکنان آذربایجان و قفقاز جنوبی در اواخر  یوه مفضای جغرافیایی و زیستی آذربایجان و قفقاز را برآورد کرد. از آنجا که درختان، 

که به آب کافی و شرایط مساعد اقلیمی برای رشد و نمو احتیاج   اندبودهاند همه از انواعی  بردهیمبه کار    پ. م ی اول  هزاره اره دوم و اوایل  هز

د مختلف وهوای معتدل برخوردار بوده و از منابع آب کافی برای مقاصی مزبور از آب منطقه ی کرد که  بندجمعتوان این بحث را چنین  ی م  اندداشته 

توان گفت با توجه به حجم و تنوع محصوالت زراعی و گیاهی آذربایجان و قفقاز جنوبی در عصر مزبور، منطقه فاقد ی ممند بوده است. حتی  بهره

وهوای معتدل و ها نظیر انجیر، گردو، هلو، بادام و ... و غالتی مانند گندم و جو که به آب یوهمسالی بوده و درختانی مانند شمشاد و انواع  خشک

شدند. از سوی دیگر پیدا شدن بقایای یمهای حاصلخیز و منابع آبی زیاد نیاز دارند، در این منطقه خودرو بوده و یا کشت  ینزمکوهستانی و  

انواع    دهد. وجود حیواناتی مثل گوزن، اسب، گوسفند، بز، موش، ماهی ویمدر منطقه خبر    86  -122محصوالتی نظیر انجیر از متوسط بارش  

که طبیعت و حیوانات محیط مجاور در دست  ی اخیر است. مضاف بر این  هانمونه پرندگان حکایت از محیط و بستری مناسب برای رشد و نمو  
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  رت صوبهها  یکرکپیی از عاج، مهرها و  هانمونه ی مردمان آذربایجان و قفقاز تأثیر گذاشته تا آنجا که نقوش حیوانات و گیاهان را در  هاساخته

 شوند. یمنقوش بز، گاو، پرنده، مار و گوزن دیده 

ها و تغییرات محیطی منعکس  یسالخشک  صورت  به زیست نابسامان کنونی است که اثرات خود را  نکته بعدی که اشاره بدان الزامی است محیط

ی جامعه جهانی بدل شده است. هادغدغهین  ترمهمزیست به  ی طرفداران محیطهاتالشی که این نگرش در طول یک قرن  به طورکرده است  

پردازند. اگرچه اولویت بخشیدن به نیازهای بشری به سود  یمی به انکشاف محیط  محورانسان جوامع مدرن امروزی بر پایه قدرت با نظرات  

د کرد. در حالت عکس، رویکردهای بوم مرکز طبیعت را در رأس ی بعدی ایجاد خواههانسلبیانجامد اما در دراز مدت مشکالت اساسی برای  

محیطی جهانی به از بین بردن مفهومی بیانجامد  زیست خواهد بود. اگر درک مشکالت زیستی آن تخریب نشدن محیطیجهنتقرار خواهد داد که  

اه علم و نهادهایش بیشتر شده و مردم در جای نامیده است، در آن صورت شک و تردید به جایگ«  امنیت هستی شناختی» که آنتونی گیدنز  

توجه به هر شرایط،    جغرافیا و موقعیت اقلیمی از ارکان اصلی بازسازی گذشته است که با دیگری به دنبال این احساس امنیت خواهند گشت.

 شده است. ی حیات و رشد جداگانه را موجب میبرداری از زمین و ادامه روش مدیریت، بهره 

ل ذکر هست که در حوزه جغرافیایی قفقاز در بعضی از گورها هیچ اسکلت انسانی بدست نیامده و تنها داده های فرهنگی از قبیل همچنین قاب

نوع سفال ها  و ... بدست آمده است. بعضی از آنها فقط چهار چوب گور را داشته و فاقد داده های اسکلت انسانی و داده های فرهنگی بود. این 

ر حوزه ققاز دیده می شود. در بعضی از گورها عالوه بر اسکلت انسانی، اسکلت های حیوانی از جمله اسکلت پرنده، اسکلت بز،  تدفین بیشتر د

گوسفند و سنجاب بدست آمده است. نحوه قرار گیری اسکلت در گورها هم بصورت جمع شده و هم بصورت خوابیده بوده است. پیدا شدن  

 اجتماعی را به اثبات می رساند.  –در انواع گورها از لحاظ شکل، اعتقادات معنوی اسکلت حیوانی از قبور و تنوع 

 تصاویر:  

 
 منطقه مورد مطالعه)نگارندگان(   - 1قشه  ن 



 

66 
 

 
 batiuk and rothman,2007: 8  - 2نقشه  

 

 

 
 IV(Burney, 1975):  قطعه سفال اورارتویی الیه 1تصویر  
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 III   (Burney, 1975):  قطعه سفال مربوط به الیه2تصویر 

 
 (Lippert,1979:145,146):  سفال با نقوش حیوانی در کردلرتپه   3تصویر 

 
 ( 11:  1389ای نقده و روستای بایزید آباد و گلوان که موقعیت مقبره با دایره مشخص شده است)خان محمدی، :  تصویر ماهواره 4تصویر 
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 ای با نقوش حیوانی و گیاهی :  مهر استوانه 5تصویر 

 
 ( 1389، ی )خان محمد دآبادی ز ی با : ریتون سفالی به هنگام کشف در محوطه  6تصویر  

 
 ی چ ی قال   ی آجرها   ی موجود بر رو   ی :  نقوش جانور 7  ر ی تصو 
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 سفال در عقرب تپه     ی :  اثر مهر رو 8  ر ی تصو 

             
 عقرب تپه    ی شرق   ی نما   D1:  اتاق  9  ر ی تصو 

 

 :  دسته به شکل پرنده 11تصویر                 :  شیر مفرغی از حسنلو    10تصویر 
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 : ریتون مفرغی به شکل سر قوچ 13ای از گلدان با تصویر درخت و بز از حسنلو     تصویر  :  قطعه 12تصویر  

 
 : شیر از مفرغ با زنجیر آهنی    14تصویر 

 

         
                                1                                    2                                                                  3 
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                                         4                                                                                        5 

 
6 

 تصویر پرنده روی سفال   . 3قوچ    سر   . 2نقوش پرندگان روی قطعه سفال    . 1:     15تصویر  

 مهر با تصویر گیاهان و جانوران   . 6دار روی قطعه سفال  نقش بز شاخ   . 5مهر با طرح شیر    . 4
 

 

 تپه   ی :  طرح گوزن در گو 16  ر ی تصو 

 

 
 ( 1391آباد مشگین شهر)رضالو،  ویژه اسب در گورستان خرم های حیوانات مختلف به استخوان :   17تصویر  
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 حوزه قفقاز   ی ط ی مح   ست یز   ی : داده ها 18  ر ی تصو 
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 ( 40:  1386س، ی )هر  IV: درختان مورد استفاده حسنلو در دوره  1جدول 

 گونه 
 

 موارد مورد استفاده  عمومی 

Acer ساختمان، اثاثیه  هاییرکت افرا
گرز، اشیا   ییلهمنزل، م
 شده یکارکنده

Buxus 

 
اثاثیه منزل، میله سالح، اشیاء  شمشاد 

 شده یکارکنده

Cedrus سرو لبنان  

Crataegus  کاسه ولیک 

Cypressus  سرو  

Eronymus Spindle tree تندیس 

Fraxinus اثاثیه منزل  ون 

Juglans اثاثیه منزل  درخت گردو 

Juniperus  شده  یکارکندهاشیاء  سرو کوهی 

Malus or Pyrus  میله گرز درخت سیب یا گالبی 

Platanus  شده  یکارکندهاشیاء  چنار 

Populus ستون، اثاثیه منزل، اشیاء   صنوبر
 شده یکارکنده

Prunus اثاثیه منزل  بادام، هلو 

Ulmus  ی نیزهیلهماثاثیه منزل،  نارون 
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 دار در سیستان با مناطق همجوار  ی تاریخی حوض های فرهنگی میان منطقه برهمکنش 

 ها شناسی سفال در عصر مفرغ بر مبنای گونه 
 

 1محمد کیخا 

 2یاسمن نصیری پور 

 3سحر بختیاری 

 4سپیده بختیاری 

 چکیده: 

که انسان در آن دائماً در کنش و واکنش با محیط طبیعی قرار داشته است.  این منطقه به علت برخورداری از  است  ای  منطقهدشت سیستان  

ای را در خود جای داده و از سوی دیگر به علت موقعیت استراتژیک و  های مناسب و منحصر به فرد محیطی، همواره جمعیت قابل توجهویژگی

های شاخص  گیری محوطهدشت سیستان در عصرمفرغ کانون شکل  های مختلف در ادوار گذشته بوده است.ولتها و دنظامی مورد توجه حکومت

های جنوبی دشت از مناطق مهم باستانی در قسمت  گیری اجتماعات انسانی نقش اساسی ایفا نموده است.و مهمی است که در تبیین و شکل

زنی جهت تعیین  شناسی در حین پروژه بررسی و گمانههای باستانبررسی  کیلومتر مربع است   40دار با وسعتی در حدود  سیستان منطقه حوض

محوطه   12، منجر به شناسایی و ثبت 1398های موجود در این منطقه به سرپرستی محمدکیخا در تیر ماه سال عرصه و پیشنهاد حریم محوطه

قطعه سفال شناسایی، ثبت و ضبط و مورد مطالعه قرار گرفت.    152حوطه، تعداد  م  12ق.م( گردید. از این    1900  –   3200مربوط به عصر مفرغ )

های  های سایر محوطهها با سفالی آنها و مقایسههای سفالی مکشوف از این محوطهو تحلیل نمونه  پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه

های فرهنگی منطقه مورد بررسی قرار دهد.  شناخت روند و حرکت جریانمنظور ها را بههای فرهنگی آنهم دوره و همجوار، میزان برهمکنش 

ها و ارتباطات فرهنگی  مطالعه برهمکنششرق ایران و  تعیین جایگاه منطقه در جدول گاهنگاری جنوبنظر به اینکه هدف اصلی در این پژوهش،  

باشد،   غانستان و پاکستان(، جنوب )بلوچستان( و غرب )کرمان( میهای همجوار در شرق )افدار با سرزمینی حوضی سیستان به ویژه منطقهحوزه

تداوم فرهنگی    دارحوضمنطقه های میدانی استفاده شد و مشخص گردید که ای و بررسیلذا در راستای نیل به این هدف، از مطالعات کتابخانه

های باستانی شهرسوخته  های محوطههت و همسانی را با سفالو سفال این منطقه نیز بیشترین مشابدر طول عصرمفرغ )هزاره سوم ق.م( داشته  

دار،  ی سیستان و منطقه حوضحوزه  عصر مفرغ، رسد که در  به نظر می  شناسی سفالو منطقه بلوچستان دارد. عالوه براین، بر اساس مطالعات گونه 

ی سیستان های حوزهز مسیرهای مهم ارتباطی و نقطه اتصال محوطهیکی ا  اند، بلکهای داشتهای گستردهای و فرا منطقهارتباطات منطقهنه تنها  

 اند.  ی کرمان، بلوچستان، افغانستان و پاکستان بودههای حوزهبا محوطه

 شناسی سفال، مناطق همجوار های فرهنگی، گونهدار، عصر مفرغ، برهمکنشحوض منطقه  واژگان کلیدی: :

 

 
 Mohammad.keikha1367@gmail.comشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان )نویسنده مسئول( ارشد باستانکارشناسی آموختهدانش1
 Nasiripour2016@gmail.comشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ارشد باستانآموخته کارشناسیدانش 2
 Bakhtiari_sahar@yahoo.comشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندکتری باستان آموختهدانش3
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 مقدمه:   . 1

 8117مساحت کشور ایران است که از مجموع این گستره،    %5/11کیلومتر مربع معادل    187502بلوچستان با وسعتی حدود  استان سیستان و  

(. این استان در شمال به استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان، در  25:  1385کیلومتر آن به منطقه سیستان مربوط می شود )نجار سلیقه،  

های آزاد دریای کیلومتری به آب 300کیلومتری به کشورهای پاکستان و افغانستان، در جنوب با مرز آبی   1260شرق با مرز خاکی و آبی حدود 

سیستان بزرگ که بخش اعظم آن  (.  109:  1338هـای کرمـان و هرمـزگان محدود می شود )جهانبانی،  عمـان و باالخره در مغرب به استان

ای  است، در طول تاریخ پرنشیب و فراز خود، حوادث و رویدادهای بسیاری را تجربه کرده است. منطقهامروزه در خاک کشور افغانستان واقع شده  

که انسان در آن دائماً در کنش و واکنش با محیط طبیعی قرار داشته و همچنین سرزمین اسطوره، دین و فرهنگ بوده است. سیستان به علت  

ای داشته و از سوی دیگر به علت موقعیت استراتژیک و  محیطی، همواره جمعیت قابل توجههای مناسب و منحصر به فرد برخورداری از ویژگی

شرق  های فرهنگی در منطقه سیستان، در جنوبمسئله برهمکنشهای مختلف در ادوار گذشته بوده است. ها و دولت نظامی مورد توجه حکومت

شناسان  نگاران، باستانشود، همواره مورد توجه تاریخامع این منطقه دیده میهایی که در فرهنگ مادی جوفالت ایران در عصر مفرغ و همسانی 

ترین مناطق  اند، به خود جلب کرده است. یکی از شاخص ی جغرافیایی و این عصر به پژوهش پرداختهپژوهانی را که در این محدودهو فرهنگ

کیلومتری   3غرب شهرستان زابل و در حدود  کیلومتری جنوب  60در حدود    دار است. این منطقهدر این محدوده جغرافیایی، منطقه تاریخی حوض

است  گردیدهواقع  N:334134 E:3380541جغرافیایی  دریا و در مختصاتمتری از سطح497در ارتفاع    غرب مسیر ارتباطی زاهدان به زابل 

د جای داده است که کمتر اطالعات دسته بندی شده و منسجمی ای از آثار باستانی را در خودار مجموعه(. در واقع منطقه تاریخی حوض1)تصویر

های ی این ویژگیدار، مطالعهشناختی در منطقه تاریخی حوضهای جدید باستان(. امروزه در پرتو بررسی2از آن تاکنون منتشر شده است )تصویر  

شناختی سفال قابل  ی گونهی را که از طریق مقایسههای فرهنگپذیر است. هدف پژوهش حاضر آن است تا برخی از همسانیفرهنگی امکان

تر پیگیری کند. اهمیت و ضرورت این کار در آن است که عالوه بر برجسته کردن عناصر ی جغرافیایی گستردهمطالعه است را در یک حوزه

دهد. عصر مفرغ،  همجوار نشان میهای  های فرهنگی این منطقه را با سرزمیندار، همگراییفرهنگی مشترک در خود منطقه تاریخی حوض

های باستانی مربوطه به  توان در قالب تعداد بسیار زیادی از محوطهی جغرافیایی است و شکوفایی آن را میی بسیار مهمی در این منطقهمرحله

دار در عصر مفرغ با  ی تاریخی حوضهای منطقهاین عصر مشاهده کرد. از این دیدگاه سوال اصلی پژوهش حاضر این است که، برهمکنش

 مناطق همجوار چگونه بوده است؟ 

های موجود در های همجوار الزم است تا شباهتدار در دشت سیستان با سرزمینی تاریخی حوضجهت شناخت بهتر ارتباطات فرهنگی منطقه

پرداخته شده در مناطق همجوار مورد مداقه و  های ساخته و  های عصر مفرغ با نمونههای محوطهمواد فرهنگی این منطقه به طور اخص سفال

ی تاریخی  های حاصله از این مطالعات از یک طرف خواهند توانست میزان ارتباط و نقش منطقهتوجه بیشتری قرار گیرند. گذشته از این داده

های ی دیگر روابط فرهنگی با سرزمینهای فرهنگی در این مناطق ارزیابی و مشخص نمایند و از طرفدار در دشت سیستان را در برهمکنشحوض

این از  بازسازی کنند.  را  برنز  یافتههمجوار در طول دوران  بهرو،  پروژههای سفالی  از  آمده  پیشنهاد حریم  دست  و  تعیین عرصه  و  بررسی  ی 

)تعداد  ی حوضهای منطقهمحوطه مقایسه قطعه سفال شاخص( جهت مطالعه  152دار سیستان  و  تطبیقی  انتخاب شدند.  ی گونهی  شناختی 

 ی حاضر تالش دارد تا نتایج این مطالعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد.      مقاله
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 . نقشه تقسیماتی استان سیستان و بلوچستان و شهرستان هامون  1تصویر  

 ( 1398دار )کیخا، و محل قرار گیری منطقه تاریخی حوض 

 
 ( 1399دار )نگارندگان، منطقه حوض ی پراکندگی آثار در  . محدوده 2تصویر  

 

 های فرهنگی مورد مطالعه . حوزه 2  

 ی هیرمند حوزه (1

های های جنوبی هندوکش شروع شده و تا در دریاچهپایهشود که از کوهی جغرافیایی اطالق می ی فرهنگی تمدن هیرمند« به منطقه»حوزه

توان در قالب تعداد بسیار ی جغرافیایی است و شکوفایی آن را میبسیار مهمی در این منطقهی یابد. عصر مفرغ، مرحلهپایانی سیستان ادامه می
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- شناسی فرانسوی به سرپرستی )ژانم. که گروه باستان   1950ی  های باستانی مربوطه به این عصر مشاهده کرد. تا قبل از دههزیادی از محوطه

ی مفرغ و قبل و پس از آن وجود نداشت  ی دورهحوزه شروع کرد؛ اطالعات زیادی دربارهشناختی را در این  های باستاناری کازال( پژوهشم

(Casal,1961اهمیت حوزه .) باستان از سرزمینی فرهنگی هیرمند در  این بخش  باستان شناسی  با کشفیات  ایرانی  شناختی در  های هند و 

ی  طی هزاره سوم قبل از میالد فرآیند شهرنشینی زمین سیمای این حوزه  ی هند و فالت ایران بیشتر آشکار شد. در آسیای مرکزی، شبه قاره

ها موندیکگ در شمال و شهرسوخته  ی فرهنگی شکل گرفتند که مهمترین آنجغرافیایی را متحول ساخت و مراکز مهم شهرنشینی در این حوزه

موراسی غوندای، سعید قلعه، گردن ریگ نیز در امتداد  ای دههتوان به محوطهی فوق، می در دشت جنوبی سیستان هستند. گذشته از دو محوطه

های شهرسوخته، سعید قلعه و موندیگک  (. در حال حاضر توالی گاهنگاری در محوطهShaffer,1978:1های رودخانه هیرمند اشاره نمود )کرانه

   ای چهارم و سوم قبل از میالد هستند.    هی تحوالت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه در هزارهتنها منبع اطالعاتی درباره

 ی بلوچستان حوزه (2

های سیستان در شمال و هباشد. بلوچستان مرتفع که در ناحیه شمال استان و بین کوبلوچستان ایران شامل دو ناحیه مرتفع و کم ارتفاع می

ین ناحیه عبارتند از: کوه تفتان، کوه بزمان و کوه بیرگ،  های سراوان و ایرانشهر و کوه بزمان در جنوب واقع است. ارتفاعات مهم اشهرستان

های جنوب و جنوب شرقی چاله جازموریان است و تا دریای عمان و مرز پاکستان ادامه دارد. این بخش بلوچستان کم ارتفاع نیز شامل ناهمواری

ای است که به سبب وضعیت  خوانده شده، منطقه "و هند مرزهای ایران"شناسان و خاور شناسان غربی منطقههای باستاناز فالت که در نوشته

های بزرگ و  های کهن و پیش از تاریخ نیز چنین بوده و اثری از تمدنشد که از دورانجغرافیایی ویژه خود جمعیت کمی دارد. بیشتر تصور می 

شناسان این منطقه را تنها یک راهرو بزرگ ارتباطی  ن ها و شهرها در آن منطقه وجود نداشته است. به این سبب باستااجتماعات انسانی و دهکده

دانستند. یکی از علل ناشناس ماندن منطقه و عدم توجه باستانشناسان به  های باختر فالت ایران و میان رودان میهای هندی و تمدنبین تمدن

 (. 125:1374آن از نظر باستانشناسی نیز همین پندار اشتباه بوده است )سجادی،

 کرمان ی  حوزه (3

 مناطق غرب،  در استان فارس شرق، در بلوچستان و سیستان استان را شهرستان این .است شده ایران واقع شرق جنوب در کرمان استان

ی صوغان، دره  .اندهگرفت میان در جنوب در استان هرمزگان و شرقلشما و شمال در ترتیب به بم شهرستان و ساردوئیه و بارز جبال کوهستانی
تنها توسعه و تکامل فرهنگی در این ناحیه  آیند که نهحساب میی کرمان بهی فرهنگی عمده در منطقهخبیص و دشت جیرفت، سه حوزهدشت 

-Prickett,1986( )Lambergاند )های شرقی فالت ایران را تحت تاثیر خود قرار دادهتر بخشگستردهاند، بلکه در مقیاسی  را رقم زده

Karlovsky,1968)  .جنوب به غرب شمال مسیر در بهر آسمان و زار الله هزار، بافت، کوه چهار از گرفتن سرچشمه از پس هلیل رودخانه 

 رودهلیل د.ریزمی جازموریان به  سرانجام رودبار، و  جیرفت اراضی  از  هایی ساختن بخش مشروب و  جیرفت شهرستان  میان از  تن شگذ با  شرق 

 هایتمدن و  هافرهنگ گیری شکل  شرایط منطقه  آب از  بزرگی  بخش تامین با  فصلی رودخانه و چندین ملنتی خشک، شور،  رودهای با همراه

 رهگذر، این  در. است  ساخته منطقه فراهم این در بعد  به  تاریخ از  پیش های دوران  از  را  دامداری و  روی کوچ کشاورزی، تولید شیوه دو مبتنی بر 

 کلوریت، و  صابونی  سنگهای انواع و  مس  مانند طبیعی  گوناگون  معادن با کوههای بلند وجود جمله از محیطی زیست و اقلیمی خاص هایویژگی

 از  به یکی منطقه این تا است شده باعث .مق سوم هزاره ایل او از ویژههب حاصلخیز و وسیع هایدشت نیز و سنگ الجورد و عقیق فیروزه،

 با است توانسته حوزه این آن، بر  افزون .تبدیل شود باستان شرق صنعتی – اقتصادی مهم هایکانون و تمدنی و فرهنگی هایحوضه مهمترین

 در خود  شمالی و  شرقی  جنوبی،  مناطق در  موجود هاینتمد و هافرهنگ  غرب و در النهرین بین و  ایالم هایتمدن با  مستمر ارتباط ایجاد

 1382ب )مجیدزاده، کند صادر هاسرزمین آن به را خود صنعتی و فرهنگی دستاوردهای افغانستان، و هند دره خلیج فارس، جنوبی هایسرزمین

: 66) (Majidzadeh,2003) .  
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 سند ی  حوزه

غرب و غربی شبه  های شمالهای فرهنگی سند امروزه در کشور پاکستان واقع شده، اما به لحاظ فرهنگی و جغرافیایی بخشی از سرزمینحوزه
های رسوبی در جنوب است.  های شمالی و دشتهای کوهستانی در بخشی این منطقه وجود سرزمینگیرد. مشخصههند را در بر میی  قاره

ی اول  ی هزاره سوم تا نیمهویژه از نیمههای باستانی هند، بهی سند است و از دیر باز محل شکوفایی فرهنگدشت سند خود آبرفت رودخانه
های زمین سیما از دو بخش متمایز تشکیل شده است؛ در بخش شمالی که آن را سند  ه است. دشت سند از نظر ویژگیی دوم ق.م بودهزاره

ی رود سند، شامل: جلوم، چناب، راوی، بیاس و شوتالی جاری است. سند علیا در واقع ایالت پنجاب  توان نامید، پنج انشعاب عمدهعلیا نیز می
گذاری آن از همین پنج جریان آبی مذکور از زبان فارسی گرفته شده است. مهمترین ویژگی طبیعی  د که نامدهپاکستان کنونی را تشکیل می

نتیجهاین منطقه تشکیل ساختار هیدرولوژیکی ویژه است که در  به آن  ی سیستم درون شاخهای  بومی  و در اصطالح  ای سند شکل گرفته 
های سلیمان در جنوب.  ها و کوههای هیمالیا، دوآبپایهجغرافیایی سند علیا عبارتند از: کوهترین واحدهای  گویند. در مجموع، مهم»دوآب« می

ی  ای از بدنه توان آن را سند سفلی نیز نامید، تنها یک جریان آبی واحد، اما پهن و عریض جریان دارد و سرشاخهدر بخش جنوبی دشت که می
های  های کوهفردی داده است. این جریان واحد آبی تا نزدیکیهای نیلوتیک منحصر بهویژگیشود. این نکته به سند سفلی  اصلی رود جدا نمی

(. دو  Rapson,1922:32-36کند )ی تغییر شیب به سمت راست خود تمایل پیدا میدهد و از آنجا در نتیجهسلیمان به مسیر خود ادامه می
صر مفرغ در دشت سند هستند که بیشترین تعامالت و ارتباطات فرهنگی را با سرزمین  های عترین محوطهاستقرار هاراپا و موهنجودارو از شاخص 

 اند.  شرقی ایران داشتهجنوب
 : پژوهش . روش  3

آوری شده است.  ی میدانی و نظری جمعهای الزم به دو شیوهای و تطبیقی است. دادهدر پژوهش حاضر رویکرد اصلی بر مبنای دیدگاه مقایسه

بندی گردیده و سپس  دار ثبت، مستندنگاری و طبقه ی تاریخی حوضهای عصر مفرغ منطقهآوری شده از محوطههای سفالی جمعنمونهابتدا  

ابتدا ویژگیی گونهمقایسه های عصر مفرغ مورد توجه قرار گرفته و سپس  های فنی و تکنیکی سفالشناختی انجام شده است. بدین منظور 

های عصر مفرغ  شناختی ارائه شده است. در همین راستا، سفالی گونه های شناسایی شده و مقایسه بندی گونهصل از طبقه تحلیل نتایج آماری حا

های مشابه  باشد با نمونهدار در جنوب شرق ایران که از مهمترین مناطق فرهنگی عصر مفرغ در جنوب شرق ایران میی تاریخی حوضمنطقه

 مقایسه قرار گرفته است.    های همجوار مورد در سرزمین

 دار ی حوض های عصر مفرغ منطقه شناختی سفال . تحلیل آماری و گونه 4

ی دار و ارتباطات آن با مناطق همجوار بر پایهی تاریخی حوضهای فرهنگی منطقهبا توجه با اهداف پژوهش، تالش شد تا بخشی از ویژگی

(. در این راستا،  1)جدول   دار متمرکز شود ی تاریخی حوضهای عصر مفرغ منطقهسطح محوطهآوری شده از  های سفالین جمعپژوهش، بر یافته

بندی شدند و در نهایت با توجه به متغیرهایی که برای هر طبقه در نظر دار طبقهی حوضهای عصر مفرغ منطقههای محوطهی سفالینهکلیه

 ی بحث آمده است. شرح آن در ادامهگرفته شده بود، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند و  
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 ( 1399دار سیستان )نگارندگان،  های عصرمفرغ منطقه حوض : محوطه 1جدول  

 

 

 

 

  

 درصد  تعدادسفال  GPSکد    محوطه  درصد  تعدادسفال  GPSکد    محوطه 

تپه 

 1شماره  

 

334645 

337942

1 

تپه  22% 34

 7شماره  

 

334948 

3379261 

9 5/5% 

تپه 

 2شماره  

 

334134 

338054

1 

تپه  8/1% 3

 8شماره  

 

333861 

3380421 

3 8/1% 

تپه 

 3شماره  

 

335178 

338093

6 

تپه  5/10% 17

 9شماره  

 

336581 

3379874 

15 5/9% 

تپه 

 4شماره  

 

335091 

337886

4 

تپه  16% 23

شماره  

10 

 

334689 

3378702 

2 2/1% 

تپه 

 5شماره  

 

335109 

337884

3 

تپه  5/2% 4

شماره  

11 

 

333992 

3378526 

9 2/6% 

تپه 

 6شماره  

 

334150 

338200

2 

تپه  8% 13

شماره  

12 

 

333458 

3380418 

20 8/13% 

 قطعه   152ها:  مجموع سفال 
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 ها بر اساس نوع قطعه مطالعه آماری نمونه .  3

ها از لحاظ نوع  دار، این سفالهای منطقه حوض مفرغ محوطههای عصر  بر اساس مطالعات انجام شده از لحاظ نوع و تعداد قطعه بر روی سفال

ی  ی منطقهقطعه سفالینه  152نوع متفاوت که عبارتند از: ظرف ناقص، لبه، بدنه و کف قابل مشاهده است. پس از مطالعه بر روی    4قطعه در  

درصدکمترین نوع قطعه را   2عدد با    4با تعداد    درصد بیشترین و ظرف ناقص  57عدد با    87ی ظروف با تعداد  دار مشاهده شد که لبهحوض

درصد   6عدد با    8درصد و کف با تعداد    35عدد با    53باشد که تعداد  خود اختصاص داده است. در خصوص قطعه بدنه نیز نتایج اینگونه می به

ی چرخ  که خود نشانگر کاربرد گستردهساز هستند  ی سفالی مورد مطالعه، چرخقطعه  152ی  (. تمامی مجموعه1قابل مشاهده است )نمودار  

از تکنیک چرخ سفالگری، پخت کافی سفالی حوضسفالگری در عصر مفرغ در منطقه استفاده  بر  های دار در دشت سیستان است. عالوه 

های این لهای سفال در عصر مفرغ این منطقه است. بر این اساس اغلب سفادار در دشت سیستان حکایت از پیشرفت کورهی حوضمنطقه

بادی بوده و شواهدی از استفاده از  ریز و ماسهها از نوع کانی متشکل از شنی اصلی سفالی چسباننده اند. مادهمجموعه، دارای پخت کافی بوده

 های سفالی مشاهده نشده است. شاموت گیاهی در میان نمونه

 
 ها بر اساس نوع قطعه . مطالعه آماری نمونه 1نمودار  

 ها بر اساس نوع فرم آماری نمونه   مطالعه .  4

 6ها از لحاظ نوع فرم در  دار، این سفالی تاریخی حوضهای عصر مفرغ منطقهبر اساس مطالعات انجام شده از لحظ نوع فرم بر روی سفال

ی عصر مفرغ  قطعه سفالینه  152گیرند. پس از مطالعه بر روی  گونه متفاوت که عبارتند از: پیاله، کاسه، خمره، تنگ، کوزه و بشقاب قرار می

عدد   4های بشقاب و پیاله با هر کدام با تعداد  درصد بیشترین و فرم  61عدد با    53دار مشاهده شد که فرم کاسه با تعداد  ی تاریخی حوضمنطقه

درصد، فرم    22عدد با    19داد  دهد. فرم خمره با تعدار را تشکیل میی تاریخی حوضهای منطقهدرصد کمترین نوع فرم از مجموعه سفال  4با  

ها )بدنه  قطعه از نمونه  61شود. ذکر این نکته الزم است که  درصد را شامل می  4عدد با   3درصد و فرم تنگ با تعداد    5عدد با    4کوزه با تعداد  

یی فرم انجام گرفته است )نمودار  باشد، از این رو درصد فرم ظروف بر اساس تعداد قطعات قابل شناساها قابل شناسایی نمیو کف( نیز فرم آن

2 .) 

57%
35%

6%

2%

نوع قطعه

لبه بدنه کف ظرف ناقص
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 ها بر اساس نوع فرم . مطالعه آماری نمونه 2نمودار  

 ها بر اساس نوع تزئین مطالعه آماری نمونه .  5

ها از لحاظ نوع تزئین در  دار، این سفالی تاریخی حوضهای عصر مفرغ منطقهبر اساس مطالعات انجام شده از لحظ نوع تزئین بر روی سفال

ی دارای تزئین  قطعه سفالینه  64گیرند. پس از مطالعه بر روی  نوع متفاوت که عبارتند از: نقش کنده، نقاشی، داغدار و عالمت سفالگر قرار می  4

درصد بیشترین و نقش عالمت سفالگر و نقش داغدار با    77عدد با    48دار مشاهده شد که تزئین از نوع نقاشی با تعداد  ی تاریخی حوضمنطقه

  12دهد. تزئین از نوع کنده با تعداد  دار را تشکیل میی تاریخی حوضهای منطقهدرصد کمترین نوع تزئین از مجموعه سفال  4عدد با    2تعداد  

های ی هندسی است که اکثر سفالی استفاده شده در این دوران، نقش مایهمایه(. بیشترین نقش3شود )نمودار  درصد را شامل می  19عدد با  

ای است و تنها در مواردی اندک رنگ  وش مجموعه را به خود اختصاص داده است. غالب رنگ نقوش استفاده شده از نوع طیف سیاه تا قهوهمنق

 قرمز استفاده شده است.   

4%

61%

22%

4%
5% 4%

نوع فرم

پیاله کاسه خمره تنگ کوزه بشقاب
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 ها بر اساس نوع تزئین . مطالعه آماری نمونه 3نمودار  

 ها بر اساس نوع کیفیت ساخت مطالعه آماری نمونه .  6

ها از لحاظ کیفیت در  دار، این سفالی تاریخی حوضهای عصر مفرغ منطقهعات انجام شده از لحظ کیفیت ساخت بر روی سفالبر اساس مطال

گیرند. پس از مطالعه بر  متر به باال( قرار میسانتی  8متر( و خشن )سانتی   7-4متر(، متوسط )سانتی  3-1نوع متفاوت که عبارتند از: ظریف )  3

درصد بیشترین و قطعات خشن   87عدد با    132دار مشاهده شد که قطعات متوسط با تعداد  ی تاریخی حوضی منطقهقطعه سفالینه  152روی  

دهد، قطعات با کیفیت ظریف با  دار را تشکیل میی تاریخی حوضهای منطقهدرصد کمترین نوع قطعات از مجموعه سفال  5عدد با    7با تعداد  

 (. 4شود )نمودار د را شامل می درص 8عدد با  13تعداد 

 
 ها بر اساس نوع کیفیت ساخت . مطالعه آماری نمونه 4نمودار  

77%

2%
19%

2%

نوع تزئین

نقاشی عالمت سفالگر کنده داغدار

8%

87%

5%

کیفیت ساخت

ظریف متوسط خشن
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 ها بر اساس نوع رنگ خمیره مطالعه آماری نمونه .  7 

ها از لحاظ رنگ خمیره دار، این سفالی تاریخی حوضهای عصر مفرغ منطقهبر اساس مطالعات انجام شده از لحظ رنگ خمیره بر روی سفال

از: نخودی، آجری و خاکستری قرار می  3در   بر روی  نوع متفاوت که عبارتند  از مطالعه  تاریخی  ی منطقهقطعه سفالینه  152گیرند. پس  ی 

 14درصد بیشترین و قطعات با رنگ خمیره خاکستری با تعداد    49عدد با    75دار مشاهده شد که قطعات با رنگ خمیره نخودی با تعداد  حوض

دهد، قطعات با رنگ خمیره آجری نیز با دار را تشکیل میی تاریخی حوضهای منطقهصد کمترین نوع قطعات از مجموعه سفالدر  11عدد با  

 (.  5شود )نمودار درصد را شامل می 40عدد با  63تعداد 

 
 ها بر اساس نوع رنگ خمیره . مطالعه آماری نمونه 5نمودار  

 دار ی تاریخی حوض مفرغ منطقه های عصر  شناختی سفال مقایسات گونه .  8

دار در دشت سیستان، به منظور مشخص کردن روابط فرهنگی این منطقه با مناطق  ی حوضهای عصر مفرغ منطقهشناختی سفالمقایسه گونه 

ها ی مقایسهعمده  ی شهرسوخته قرار گرفته،دار در مرکز دشت سیستان در نزدیکی محوطهی حوضجوار انجام شد. با توجه به این که منطقههم

دار داشته باشند. بر  ی حوضهای عصر مفرغ منطقههای عصر مفرغ مکشوفه از این محوطه انجام شده تا همگونی بیشتری با محوطهبا سفال

-محوطههای واقع در دشت سیستان ایران با محوریت  شناختی عبارتند از: محوطهی گونههمین اساس، مناطق در نظر گرفته شده جهت مقایسه

ی  های واقع در حوزه؛ محوطه2و    1های طالب خان  های رودبیابان، گراتزیانی، تپه صادق و تپههایی همچون: تپه شهرسوخته، تپه دشت، تپه

های واقع در افغانستان با محوریت  هایی همچون: )تپه بمپور، مکران جنوبی، خوراب و دامن(؛ محوطهفرهنگی بلوچستان با محوریت محوطه

های واقع  ی همچون: میری کالت و  محوطههای واقع در پاکستان با محوریت محوطههایی همچون: گردن ریگ و موندیگک؛ محوطهطهمحو

ها از دو شاخص رایج، یعنی شکل )فرم( شناختی سفالتوان نام برد. جهت مقایسه گونه ی همچون: تپه یحیی را میدر کرمان با محوریت محوطه

های  های سفالین فاقد تزیین با در نظر گرفتن مالکشده است. این مطالعه در نمونهها )نقوش و تزیینات( استفاده  کف( و آرایهها )لبه و  سفال

های  های سفالین تزیین دار با مالک سنجش: نوع تزیین و نوع نقش سنجشی به ترتیب اولویت: فرم لبه، کف، پایه، دسته و فرم ظروف و در نمونه

49%

11%

40%

رنگ خمیره

نخودی خاکستری آجری
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های های کاوش شده بوده و پس از آن داده(. بدیهی است که اولویت مقایسه با محوطه6و    5،  4،  3،  2شده است )جداول    ، انجام کار رفتهبه 

 شناختی مورد توجه قرار گرفته است.      های باستاندست آمده از بررسیبه

 )سیستان ایران (  نهای شهرسوخته، تپه دشت و رودبیابا های قابل مقایسه با محوطه . نمونه 2جدول  

 طرح  تصویر  نمونه قابل مقایسه  ردیف 

1 
 ,Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:133,Fig:175,NO:1 )   

2 
 ,Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:137,Fig:182,NO:3 )   

3 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:151,fig:203,NO:4 )   

4 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:113,fig:138,NO:4 )  
 

5 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:90,fig:93,NO:2 )  
 

6 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:153,fig:207,NO:4 )   

7 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:113,fig:138,NO:4 )   

8 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:147,fig:195,NO:3 )  
 

9 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:135,fig:179,NO:4 )   

10 
 ,Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:135,Fig:179,NO:5 )   

 (1142:طرح 1390شورستانی،تپه دشت سیستان ) 11
  

12 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:153,Fig:207,NO:1 )   



 

87 
 

13 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:153,Fig:207,NO:2 )   

14 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:108,fig:128,NO:3 )   

15 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:134,fig:177,NO:9 )   

16 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:101,Fig:115,NO:2 )  
 

17 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:150,Fig:201,NO:53 )   

18 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:102,Fig:116,NO:1 )   

19 
و   6:شکل 1388)سیدسجادی و دیگران، شهرسوخته 

7)   

20 
رودبیابان  

(Biscione,1990,P:395,fig:2,no:C )   

21 
رودبیابان  

(Biscione,1990,P:406,fig:16,no:2 )  
 

22 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:113,fig:138,NO:4 )   

23 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:153,Fig:207,NO:4 )   

24 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:130,Fig:170,NO:4 )   

25 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:130,fig:170,NO:4 )   

26 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:130,Fig:170,NO:6,1 )   
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27 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:130,fig:170,NO:5 )   

28 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:102,fig:117,NO:2 )   

29 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:104,Fig:120,NO: 1)   

30 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:130,fig:170,NO:5 )  
 

31 
 ,Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:106,Fig:124,NO:3 )  
 

32 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:90,fig:93,NO:2 )   

33 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:134,fig:177,NO:5 )   

34 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1978,P:134,fig:177,NO:5 )  
 

35 
و نمازگاه  1شهرسوخته دوره 

3(Sarianidi,1983:12 )   

36 
 & Salvatoriشهرسوخته )

Vidale,1997,P:125,Fig:161,NO: 1) 
 

 

 ( 7و  6:شکل 1388شهرسوخته )سیدسجادی و دیگران، 37
  

 

 )سیستان افغانستان(  گردن ریگ   های قابل مقایسه با محوطه . نمونه 3جدول  

 طرح  تصویر  نمونه قابل مقایسه  ردیف 

1 Gardan Reg 

(Fairservis,1952,P:29,Fig:5,NO:E)   

 ( Casal,1961,Fig:94,NO:426موندیگاک ) 2
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 ( Casal,1961,Fig:94,NO:427موندیگاک ) 3
  

 ( Casal,1961,Fig:92,NO:399موندیگاک ) 4

  

 ( Casal,1961,Fig:86,NO:334موندیگاک ) 5
  

 

 )بلوچستان ایران( های دامین، خوراب و بمپور  های قابل مقایسه با محوطه . نمونه 4جدول  

 طرح  تصویر  نمونه قابل مقایسه  ردیف 

 ( Stein,1937,P1.13,B.ii200خوراب ) 1
  

 ,VI(De cardi,1970,P:311, Fig:39بمپور   2

NO:389 )   

 ( Tosi,1970,P:37,fig:20,NO:eدامین ) 3

  
 ,VI(De cardi,1970,P:311, Fig:39بمپور   4

NO:389 ) 
 

 

 ,VI(De cardi,1970,P:317, Fig:43بمپور   5

NO:469 )   

6 (  ,De cardi,1970,P:317, Fig:43بمپور  

NO:436 ) 
 

 

7 (  ,De cardi,1970,P:285, Fig:21بمپور 

NO:108 )   

8 (  ,De cardi,1970,P:317, Fig:43بمپور 

NO:469 )   

9 (  ,De cardi,1970,P:294, Fig:28بمپور 

NO:275 )  
 

 ,V(De cardi,1970,P:302, Fig:34بمپور   10

NO:329 )   

 (13: 1395مکران جنوبی )شیرازی و دهمرده پهلوان، 11
  

 

     

 

 )کرمان( تپه یحیی    های قابل مقایسه با محوطه . نمونه 5جدول  
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 طرح  تصویر  نمونه قابل مقایسه  ردیف 

یحیی  1 تپه 

(Potts,2001,P:173,Fig:6.12.NO:G)   

 ( Potts,2001,P:33,Fig:6.12.Jتپه یحیی ) 2
  

 

 )پاکستان( میری کالت    های قابل مقایسه با محوطه . نمونه 6جدول  

 طرح  تصویر  نمونه قابل مقایسه  ردیف 

پاکستان  1 کالت  میری 

(Didier,2007,P:23,Fig:37,NO:5 )   

پاکستان 2 کالت   Didier,2007)  میری 

,P:193,Fig:182,NO:4.18 ) 
 

 

 

 :گیری نتیجه .  9

حکایت از ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان آن  ای مشخص، همواره  ها میان آثار هنری مناطق مختلف در دورهاشتراکات و تفاوت

ی انسان در ارتباط است، به بهترین نحو  ناپذیر با هنر و زندگی روزمرهای جداییگونهعنوان عنصری که بهمناطق دارد. در این میان، سفال به

در پژوهش حاضر، ارتباطات و یا تشابهات را روشن نماید.    های مختلف بوده و چگونگی اینتواند بیانگر روابط و اشتراکات سرزمینممکن، می

دار در بخش جنوبی دشت سیستان ایران در دوران مفرغ ارتباطات  های فرهنگی منطقه تاریخی حوضتالش شد تا ضمن معرفی برخی ویژگی

شناسی موجود بیانگر آن است که  شواهد باستان ها مورد مطالعه قرار گیرد.  ی سفالاین منطقه را با سایر مناطق دور و نزدیک براساس مطالعه

های رغم شدت و ضعفمراودات اقتصادی و فرهنگی میان دشت سیستان و مناطق همجوار مانند: افغانستان، پاکستان، بلوچستان ایران و کرمان به

دار در دشت سیستان در دوران مفرغ با  حوضگری منطقه تاریخی  ای که این ارتباطات در هنر سفالگونهموجود، پیوسته برقرار بوده است. به 

دار سیستان در عصر مفرغ با سایر  های مواد فرهنگی منطقه حوضنگاهی گذرا به مشابهتمناطق همجوار ذکر شده در باال قابل مشاهده است.  

تا جنوب، وجود داشته است. منطقه   ی شرقی فالت ایران، از شمالای در نیمهکنش پویا و زندهدهد که فضاهای برهممناطق همجوار نشان می

بهحوض بهدار  سیستان،  فرهنگی  مناطق  مهمترین  از  یکی  محوطه  عنوان  به  نزدیکی  و  فرهنگی  متنوع  مواد  انبوه  از حجم  برخورداری  دلیل 

باشد.  ه برخوردار میشناسی در این منطقشهرسوخته مرکز دشت سیستان در عصر مفرغ از اهمیت و موقعیت بسیار مطلوبی جهت مطالعات باستان

های این منطقه صورت گرفت. در  شناختی این منطقه با هدف شناخت حداکثری محوطههای باستاندر این راستا، مطالعات تاریخی و بررسی

دار  وضهای عصر مفرغ منطقه حآوری و مورد مطالعه قرار گرفت، پس از آن بررسی سطحی محوطه های اسنادی جمعاین خصوص ابتدا تمام داده

دست آمده، از هر گروه از  های بهمنظور گاهنگاری سفالآوری گردید. بهها جمعقطعه سفال از این محوطه  152انجام شد که در مجموع تعداد  

های شاخص  های مشابه موجود در کل جامعه، یک نمونه شاخص که وضعیت سالمت بهتری را نسبت به بقیه داشت، انتخاب شد. این نمونهگونه

دار مورد استفاده قرار گرفته است.  چنین مقایسات تطبیقی، جهت گاهنگاری و ارتباطات فرهنگی منطقه حوضشناسی و همس از طراحی و گونه پ
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ها از پخت کافی برخوردار و از لحاظ ضخامت اکثرا  اند و اغلب آنساز ساخته شدهدار با استفاده از تکنیک چرخهای منطقه حوضتمام سفال

باشند که  ها نیز منقوش میاند. برخی از این سفالها با ذرات شن استحکام یافتهاند. شاموت همه سفالو دارای بافت متراکم و محکمیمتوسط  

وضوح  دار، بههای عصر مفرغ منطقه حوضهای سفالین محوطهشناختی نمونهباشد. نتایج حاصل از مقایسات گونهنقوش تماما از نوع هندسی می

ها منطقه سیستان شمالی دارد. ارتباط فرهنگی بسیار زیاد های مناطق همجوار و در راس آنها با سفالینههمسانی و مشابهت این نمونه نشان از

هایی چون شهرسوخته، تپه دشت و تپه صادق های این منطقه با محوطهتوان از شباهت فراوان سفالینهدار با این منطقه را می منطقه حوض

های منقوش تپه یحیی ارتباط این محوطه با کرمان و همسایگان غربی را در دوران  ها با سفالچنین قابلیت مقایسه تعدادی از نمونهدریافت. هم

دار در  دهد منطقه حوضهای منطقه بلوچستان نشان میهای مورد مطالعه با سفالهای زیاد نمونهسازد. از آن گذشته مشابهتمفرغ روشن می

های افغانستان، پاکستان و دره سند نیز در ارتباط ه تنها با مناطق همجوار بلکه با مناطق شرقی و جنوبی و فراتر از آن با سرزمیندشت سیستان ن

ای در سرتاسر این منطقه در دوران مفرغ  بوده است. این همسانی فرهنگی و هنری در عین حال موید وجود شبکه فرهنگی و ارتباطی گسترده

   بوده است. 
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   شناسی تالش) نمونة موردی منطقة مَریان( های باستان یافته   بررسی 

 1سیدمجتبی میرمیران 

 2حمیراذکریازاده کارسیدانی

 چکیده: 

تاریخی    ةپیشینشناختی  های شمال غربی گیالن است که از منظر باستانتالش، سرزمینی در جنوب غربی دریای خزر و از مهمترین شهرستان   

این قوم باستانی یا  ؛  در داخل و خارج از ایران بوده است   بسیاری  شناسانهمواره کانون توجه باستان   ، از این رو،گرددبه عصر آهن باز می  آن

یکی از روستاهای تفریحی     مریان  اند. های جنگلی در ارتفاعات جنوب غرب گیالن سکونت داشتههمان »کادوسیان«، در میان انبوهی از محوطه

به دست آمده، برخی از    عقیق، طال و مفرغ    جنس آهن،فراوانی از    های متعدد آثارکه طی حفاریرود  به شمار میاریخی این خطه سرسبز  ـ ت

ها و گاهنگاری  داشته اند و شکل ظروف گویای زندگی دامداری و کشاورزی است. همچنین شکل گورستانتزئینی  ة  تنها جنبکشف شده  ظروف  

شناسی است. این مقاله می کوشد با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی های بسیار باستانهای متعدد در این منطقه و ناگفتهاوشها گویای کحفاری

 ضمن معرفی چهرۀ باستان شناختی شهر تالش، سپس به مطالعة موردی دستاوردهای تاریخی منطقه مریان و آثار به جامانده از آن بپردازد. 

 

 شناسی، مریان، گورستان، حفارین تالش، باستاواژگان کلیدی: 

 

 
 mirmiran@guilan.ac.ir  استادیار رشته ایرانشناسی دانشگاه گیالن  1
 Faniis465@yahoo.com  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن رشته ایرانشناسی  2
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 مقدمه:   . 1

  ة اما امروزه به شهرستان کوچکی در غرب میان ،  شدباستان به منطقه وسیعی اطالق میدوران  در    که  است  خاستگاه تمدنی دیرپا استتالش    

باستانکاوشسابقة    .شوداستان گیالن محدود می و مطالعات  این منطقه  ها  با مطالعات  رسد  می  سال   110حدود    به  شناختی در  ژاک »که 

زمان    از همانآغاز شده و با چاپ و انتشار این مطالعات    هاو حمامهای گورستانی  در محوطهم(  1899)از سال    2« هنری»درش  او بر  1«دمرگان

زندگی اقوام ایرانی   و نحوه و چگونگی حضور مثلاالتی ؤطرح سکه با  به عصر آهن و تحوالت خاص این دوره در فالت ایران پدیدار شد توجه

. داشتندمانده از این اقوام    بجاهای وسیع  ها و گورستانن آثار هنری و دست ساختهیو غیر ایرانی در مناطق شمال و شمال غرب سعی در تبی

اشیاء  ة  ترین مجموعمنجر به کشف جالب  هاکاوشگفت این  ها و مطالعات زیادی صورت گرفت که شاید بتوان  در این زمینه کاوشبنابراین،  

از گورستان باستانی    ۀ و با حضور دوبار  (1375)  در سالهای منطقه تالش  ها و بررسیکاوش .گردید  مریان های این منطقه بخصوص  هنری 

از سال   «محمدرضا خلعتبری»شناسی به سرپرستی  ت باستانیأاین ه .  جانی دوباره گرفت  مریان،  ور در منطقهشناسی کشپژوهشگران باستان

رودخانه کرگانرود به عنوان    ۀهای اولیه با انتخاب حوزبررسی  ةواسطه  کارهای پژوهشی خود را در شهرستان تالش متمرکز نمود و ب  (1379)

های گوناگون حیات فرهنگی منطقه در طی اعصار و قرون گذشته  االت مطرح شده در زمینه ؤز سمرکز ثقل مطالعات خود رهگشای بسیاری ا

-باستان  کاوش  ،مریانجمله  های گورستانی وسیعی از  رودخانه کرگانرود صورت گرفت محوطه  ۀهای منظمی که در حوزدر طی کاوش .گردید

با انجام این مطالعات و آغاز  .  صورت منظم چاپ و منتشر گردیده است ه  هایی بها در قالب کتابکه حاصل تمامی این کاوش  شدندناختی  ش

های وسیع با  به تبع وجود این گورستان .معیشت این اقوام مطرح گردید  ۀسکونت و معماری مسکونی و نحو  ۀاالتی در زمینه نحوؤس،  کشفیات

که این گورها دارای صاحبانی رساند مییافت می شوند این نکته را  معماری کالن سنگی و گورهای بزرگ خانوادگی که در این منطقه به وفور

سعی در تقویت جنبه پایداری و ماندگاری فرهنگ و تمدن    هاند که با توسعه جامعه و ایجاد طبقات مرفّبا سکونت و معیشتی در خور توجه بوده

، معماری، گورستان  های مسکونیبررسی، کشف و معرفی محوطه یتوانست به منابع بزرگ و عظیمی  برا  این پژوهشدر واقع،  اند. داشتهخود 

 . ، دست پیدا کندشده استمریان فرهنگ  و

 . پیشینه پژوهش: 2  

 ها دربارۀ باستان شناسی شهرتالش و منطقه مریان نگاشته شده است که برخی عبارتند از: نامهها، مقاالتی و پایانبراساس منابع موجود، کتاب   

ها و کندوکاوهای  مطالعهها به  ( این کتاب1339، ژاک دمرگان، )ستان شناسی فرانسه در ایران در اواخر قرن نوزدهمهیئت باکتاب   .1

به باستان  ایران،  در  در محوطه شناسی  حفاری  و  شناسایی  از  ویژه  اخیر  در چند سدۀ  اسالم،  از  پیش  ایران  به  مربوط  باستانی  های 

 ، پرداخته است. شناسی اروپاییان بودهشناسی و ایران های شرقمطالعهمحورهای اساسی در 

نوشتار حاضر، پژوهشی است درباره قوم کادوس از اقوام باستانی تاریخ ایران که  ( علی عبدلی که  1378کتاب تاریخ کادوس ها ) .2

کتاب در    .«دریای مازندران سکونت دارند های غربی  ای از کرانه های اصلی هویت خود، در گوشه هنوز با حفظ شیرازه »زعم مولفبه 

 . سه بخش و یک ضمیمه فراهم آمده است

( این کتاب به  بررسی  1383، محمدرضا خلعتبری ، )(وینندِکاوشهای باستان شناسی در محوطه های باستانی تالش )مریان، تَکتاب  .3

 یاد دست پیدا کند.باستان شناسی مناطق یاد شده پرداخته و در این مورد توانسته به اطالعات ز

 
1 Jacques de Morgan 
2 Henri 



 

95 
 

( به بررسی عصرآهن در منطقه گیالن با توجه  1387«آرزو محمودی، )  گیالن  منطقة  در(  I,II,III)  آهن  عصر  قبور  ساختارپایان نامه» .4

 به باستان شناسی های انجام شده خصوصا در مریان و تندوین پرداخته است.

(به 1390«، رضا غفاری هریس )بررسی و مطالعه باستان شناختی بخش مرکزی شهرستان تالش در حوزه رودخانه کرگانرودنامه»پایان .5

 شناسی تالش خصوصاً رودخانه کرگانرود پرداخته است. مطالعه باستان

تالشی ها از اقوام دیرین سامان گیالن اند که امروز در بخشی از پاره  ( به 1394مقاله»جغرافیای تاریخی تالش«، شیوا قدیری اصل ) .6

 د، می پردازد.باختری گیالن که تالش خوانده می شود سکونت دارن

 : شهرستان تالش در یک نگاه .  3

  برگرفته   را   « تالش»  واژه  شود. »برخی تا جایی که از واژۀ تالش چندین شکل برداشت میدربارۀ نام تالش آراء و نظریات مختلفی ارائه شده است.  

استفاده  به خاطر آب و هوای بارانی و کوهستانی منطقه از آن    تالش  مردم  که  باورند   این  بر  و  دانندمی   پشمی  بلند  روپوش   معنی  به   طَیلَسان  از

  نامیدن   برای  هم  کنند،می   تلفظ  تِـوِلِش  یا  تالیش  را   آن  خود  که  تالش  واژه: »  گویدمی  فرانسوی  بازن  مارسل  .(14:  1378کردند.«)عبدلی،  می

»کادوس« دانسته، و بر  این نام را برگرفته از »کادوش« یا    »(15)همان:    «رود.می   کار  به  نام  همین  به  مردمانی  هم  و  کوه  رشته  خاوری  دامنه

«  این باور است که حرف »ک« در نام کادوس به حرف»ت« و حرف»د« در آن به حرف»ل« بدل شده، و»تالوش« یا»تالش« گردیده است.

ند و  ابرخی نیز نام تالش را برگرفته از واژۀ »تول« به معنای گِل و الی و پسوند مکان»ش« در زبان تالشی دانسته  (286: 1/ج 1352)کسروی، 

هرتسلفد در بندهشن نام رودی را » تلرت رود« می    .(183:  1/ج1369) شفیعی عنبرانی،  اندخیز« معنا کردهزار« یا جای »گِل این نام را »گِل 

ترین شهرستان تالش با مرکزیت شهر تالش بزرگ   .(21:  1378)عبدلی،  خواند و بر آن است که واژه » تالش« از همین واژه برگرفته شده است

شهرستان گیالن از لحاظ وسعت بوده که از سمت شمال به شهرستان آستارا، از شرق به دریاچه خزر، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به  

ماسالشهرستان و  رضوانشهر  می   های  تالش    .شودمحدود  )سال    200649جمعیت شهرستان  است  مرکزیت  شهر هشتپر (  1395نفر  با  و 

  .دهستان است  دهبخش و    چهار(،  1کیلومترمربع دارای چهار شهر)جدول شماره    2160این شهرستان با مساحت  .(121  : 1387باشد)فاخته،  می

قوم گیل این شهرستان که نام خود را از قوم تالش گرفته و به استناد منابع و شواهد بسیار، بازمانده اقوام کادوس باستان و از همسایگان دیرین 

کنند. این زبان بیشتر به زبان فارسی پهلوی قدیم )زبان ایرانیان  های دور به این زبان تکلم میاست و از زمان ، تالشیباشد. زبان مردم تالشمی

ساله در    4500کشف آثار تمدن  (.18،  1336)یارشاطر،  شودباستان( نزدیک است، با توجه به اینکه ترکی آذربایجانی نیز در تالش استفاده می

 (.1129:  1/ج1366است)پیرنیا، های بیشتری به این منطقه خوش آب و هوا دادهجلوه ییالق )نوه دیی( تالش
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 ـ چهار شهر تالش 1جدول  

 بخش  شهر 

 بخش مرکزی، بخش اسالم، بخش کرگانرود، بخش حویق  هشتپر، اسالم، لیسار، حویق، چوبر 

 
 ـ نقشه شهرستان تالش برگرفته اینترنت   1تصویر                                                

 

 . پیشینة باستانی منطقه تالش: 4

ای مهم و مستقل بودند که در کادوسیان قبیلهپیش از معرفی منطقة تالش باید به پیشینة قوم کادوسیان و ارتباط آنان با تالشان پرداخت؛      

اقوام ساکن در ( آنان  608:  1377.)دیاکونوف،  م به اطاعت از کورش درآمدند.  قششم  در سدۀ  که    کردندی جنوبی رود ارس زندگی میهاکوه

ای  اتحادیهبا توجه به برخی روایات، ظاهراً این قبیله در  (   157:  1/ ج1366پیرنیا،  بوده اند. )ها به این سرزمین  نجد ایران، پیش از ورود آریایی

نشین به روایتی دیگر قوم سلحشور و کوه  کادوسیان    .انددر اواخر دورۀ مادی از مادها جدا شده  و  که به تشکیل دولت ماد انجامید، عضویت داشته

م(  240شاپور اول )کادوسیان تا زمان سلطنت  . هخامنشیان را نیز نپذیرفتتبعیت برد، بلکه کادوس نه تنها در زمان مادها در استقالل به سر می 

 (19: 1384. )خودزکو، از استقالل کامل برخوردار بودند

ولید بن عُقبة بن اَبی  »وسیلة  و بار دیگر به  »براء بن عازب«  یکبار به وسیلة  ،زمان با دیار دیلمسرزمین تالشان )طیلسان( هم  اسالم  در اوایل    

توان  از سکوت منابع تاریخی دربارۀ قوم تالش تا دورۀ ایلخانان مغول می (  224:  3/    1385؛ ابن اثیر  354:  2/ج1364. )بالذری،  گشوده شد  «مُعَیط

شمار . در دورۀ مغول، تالشان به لحاظ حفظ اقتدار سنتی خود یاغی به انددریافت که این قوم در رویدادهای مهم آن دوران حضور چندانی نداشته  

م( و بروز آثار 1404/  ق807تیمور )  مرگ  پس از(  394:  1374.)رابینو،  کوب و تاراج شدندق( سر716 – 680)اولجایتو  آمدند و گویا به امرمی

که اند؛ چنان ای همراه با مدارا داشتههمه، گویا تیموریان با قوم تالش رابطهبا این.  اندضعف در دولت گورکانی، تالشان بر جانشینان وی یاغی شده

تالشان تا   (370:  4/ ج1380)حافظ ابرو،  اند.باغ رفتهم به مالقات شاهرخ تیموری در قره1421ق/824بزرگان تالش در    « حافظ ابرو»به نوشتة  

دهد که پشتیبانان اصلی شیخ صفی آرای امینی گواهی می  اند. تاریخ عالمداشته شیخ صفی  ترین روابط را با خانقاه  اواخر دورۀ تیموری نزدیک

  امرای والیات تالش و دیگر اکابر آسیای صغیر. همین دو گروه بودند که از فرزند او، شیخ صدرالدین به م( دو گروه بودند: یکی  1335ق/735)

  مرگ   پس از .دادنددر لشکرکشی شیخ حیدر به داغستان، بخش مهمی از لشکریان وی را تالشان تشکیل می .  گسترده حمایت کردند  صورت

الشان بود و گروه اندکی از صوفیان از جمله دده بیگ و خادم بیگ تالش در آن امر نقش  شیخ حیدر سرپرستی فرزند وی، اسماعیل، برعهدۀ ت

 (22: 1/ ج1350.)اسکندر بیگ منشی، اصلی داشتند



 

97 
 

،  تن از فرزندان اعیان تالش داوطلبانه مأمور خدمت در اردوی نادر بودند  500کرد و  در زمان افشاریان، قوم تالش در آغاز از آن دولت تبعیت می    

دردورۀ زندیان و  .  انگیزاندای برای براندازی نادرشاه برمیآنها را به قیام گسترده  (  م1744ق/1157)اما فشارهای مالیاتی و سیاسی بر تالشان در

ر واقع ( د202ـ    203:  1/ج  1352. )آرونووا؛ و ک ز،  نشین لنکران و گسکر و فومن تمرکز یافته بودندحاکم  سهاوایل قاجاریان، قوم تالش در  

سیس کردند که با  أ ها در نیمه دوم قرن هجدهم و پس از کشته شدن نادرشاه، استقالل خود را اعالم کردند و حکومت خانات تالش را تتالشی

 در ایران استان گیالن  و نواحی شمالی جمهوری آذربایجان نشینی در منطقه کنونی جنوب شرقی شود، خان نیز شناخته می   «خانات لنکران »نام 

  برپایه جنگ های ایران و روسیه  راند که قسمت بزرگی از آن در نتیجه  حکم میتالش  بر  م(  1828)تا   امپراتوری صفویامروزی بود که از دوران  

:  1364)رابینو،    .ها میرحسن خان بودجدا شد. اولین خان این منطقه میرجمال الدین خان از یاران نادرشاه و آخرین آن   ایران   ازپیمان ترکمانچای  

  کنونی است، که از دوران   جمهوری آذربایجان  نشین در شمال استان گیالن و جنوب شرقیای خان خانات تالش یا خانات لنکران، منطقه(  62

 ( 118: 1380. )لنکرانی، کرد و پایتخت آن شهر لنکران بودبر تالش حکمرانی می م(1828)تا  صفویه

های جنگ  در پیکه    بخشی از ایران بود، اما در این سال به موجب عهدنامه گلستان  ش(  1192/    م1813)تالش به صورت یکپارچه تا سال     

دولت   هایی از شمالامضا شد. به دنبال این قرارداد، حکومت قاجار بخش  گلستان  بین این دو کشور در روستای  ایران و روسیه در دورۀ قاجار

دریای   ها درآمد و حاکمیت بی چند و چون ایران بر بخشی از سرزمین تالش نیز به تصرف روس   قفقاز، ارمنستان و...    شامل  رانشاهنشاهی ای

به موجب همین عهدنامه، آستارا با تعیین رودخانه آستاراچای به عنوان خط مرزی، به دو قسمت تقسیم شد و مناطق شمالی   .دار گردیدخدشه  خزر

 سیه و مناطق جنوبی به ایران تعلق یافتند. تر به رو و وسیع 

پیمان این    .، از ایران جدا شدم(  1828ش ـ  1206در سال )  های بین ایران و روسیه و عهدنامه ترکمانچایبخش اعظم دیگری از تالش در جنگ

  قفقاز،   دیگر  ایالت  سه   قرارداد،  این  ةیامضا شد. برپا  ترکمانچای  بین این دو کشور در روستای  جنگ های ایران و روسیه در دورۀ قاجار  پیدر  

 (  4: 1394)قدیری اصل،  .قرار گرفت هاروس  ةهای دیگری از تالش زیر سلطنخجوان و بخش   ایروان، یعنی

 های ژاک دمرگان و محمدرضا خلعتبری در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد: های به عمل آمده نظریات و دیدگاهبنابراین با توجه به کاوش

 کشفیات ژاک دمرگان  .1

تا    1278)های  فرانسوی است. حفریات او و برادرش هنری در بین سال «نخستین کسی که در این منطقه به کاوش پرداخته »ژاک دمرگان   

تومولوس( که در فارسی )یا همان دخمه    سنگی  عظیم  گورهای  و  سردابه  زیادی  شمار  دپژوهش خو  که دردر این منطقه انجام شد؛   (ش  1281

پ.م « به دست آمد. هر چند   14تا    7»سده های    آهن  و  مفرغ  هایدوره  به  متعلق  اشیایی  آنها  در  و  شد  شناسایی   گویند،به آن »گورکان« می 

)دمرگان، ، اما در مابقی گورها وسایلی مانند ظروف سفالین و اشیا فلزی یافت شد.  رفت سرقت عتیقه جویان    بهای از این گورها  قسمت عمده

1339 :128) 

ها و مناطقی تاریخی و آن و تپهاولر و اطراف  های تالش توسط دمرگان فرانسوی در آقدست آمده از کوهستانه  آثار باستانی بهمچنین     

آثاری از وجود    و نیزهای اول و دوم ق.م هستند  های تمدن قبل از اسالم و هزارههنشان ...گورهای باستانی در پارگام، وسکه، میانرود، آق مسجد و

ریباً متأثر از هند آسیای میانه می  آثار گیالن تق .باشددیده شده که مبین ساخت مصنوعات بدست آمده درگورها درهمان محل می  «کورهجوش»

که دقیقاً با مهاجرت اقوام آریایی به داخل فالت ایران و طبیعتاً  ( باشد  ق .م  1400-1500از عصر آهن )  برگرفته  تواندمهم میامر  باشد که این  

   .گیالن انطباق دارد
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مفرغ و ساخت اشیاء فلزی جنوب قفقاز در آن دوران بوده   ،نبررسی اکتشافات نشان داد که نواحی مذکور یکی از پنج مرکز مهم تولید آه   

)خلعتبری،   .اندامیدهن(    مغان  –که مراجع علمی شوروی سابق آن را ) تمدن تالش    دهدپژوهش همچنین از وجود تمدنی خبر می  این  است.

 (54الف: 1383

که تالش در اواخر عصر مفرغ و یا به اعتباری آغاز عصر آهن وارد مرحله عظیمی    است  شناسان بیانگر این مطلب  ها و مطالعات باستانکاوش   

 (55)همان:  .شود از استقرارهای متعدد و ثروتی سرشار گردید و این دوره عصر شکوفایی تمدن گیالن نیز قلمداد می

 تحقیقات محمدرضا خلعتبری .  2

 پایگاه  وقت  مدیر  و  علمی  هیأت  عضو  خلعتبری،  محمدرضا  سرپرستی  به  هدفمند  صورت  به  تالش  شناختیباستان   هایکاوشدومین پژوهش     

های مصوب پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور آغاز شد و تاسال براساس برنامه  ش(1378)  سال  از  تالش  گردشگری  و  فرهنگی  میراث

جلد، بستر مناسبی را در شناخت فرهنگ دیرپای منطقه فراهم    پنج  در  آن   نتایج  چاپ  و   منطقه  در  گرفته  انجام   هایکاوش   .ادامه یافت  1386

محدود   «خاطرات هیأت علمی فرانسه در ایران»آگاهی و دانش ما از ساختارهای فرهنگی تالش را که پیش از این تنها به کتاب  ۀکرده و گستر

 افزایش داده است.  ،شدمی

-داند که پذیرای هیأتی باستانشناسی تالش، این منطقه را نخستین نقطه از خاک گیالن میهای باستانخلعتبری، در ارتباط با سابقه فعالیت    

ق  شناسی شده است. هیأتی که پس از عقد قرارداد انحصاری مظفرالدین شاه با دولت فرانسه به ایران آمد و اساس آن انجام هرگونه کاوش، تحقی 

دولت فرانسه درآمد و ژاک دمرگان به این منظور و به عنوان عامل سیاست این کشور  و کشف اشیای عتیقه در سراسر خاک ایران به انحصار  

 راهی ایران شد.  

بار وی یک»ن مرحله پایان نیافت، می گوید:  همی  در   وی  پژوهشی  کارهای   که  این  به  اشاره  با  منطقه  این  در  دمرگان  حضور  درباره  خلعتبری 

ور تکمیل مطالعات خود راهی تالش شد که حاصل دستاوردهای این فصل نیز از سوی دمرگان دیگر به کمک و همراهی برادرش هنری و به منظ

در کتابی با عنوان مطالعات جغرافیایی هیأت علمی فرانسه در ایران و کتاب خاطرات هیأت علمی فرانسه در ایران که از سوی برادرش تألیف  

های دمرگان با فعالیت  »این عضو هیأت علمی در توصیف کارهای پژوهشی دمرگان، می گوید: (57الف:  1383« )خلعتبری، شد به چاپ رسید. 

های انبوه و مه آلود از نظر  سال در پناه جنگل  70شد ساختارهای فرهنگی تدوین شود، اما عمالً این طور نشد و تا مدتدر منطقه تصور می

های جدیدی آغاز  در دو محوطه دو خالکوه و تالرک در جنوب اسالم کاوش  (1351)ل  های فرهنگی کشور پنهان ماند. تا این که در سادستگاه

«  . نیست  دست  در  آن   از  گزارشی  متأسفانه  که   شود کهها محسوب میشد. کشف آثاری از نیمه دوم هزار اول قبل از میالد ماحصل این کاوش

 ( 58ـ  59)همان: 

شناسی تالش تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران با در نظر گرفتن قدمت منطقه  های باستانبا توجه به مطالب ارائه شده، مجموعه فعالیت   

سال هنگام  همان  آغاز شد. در زمستان    (1370)شناختی در این منطقه براساس یک برنامه اضطرای در سال  های باستان اندک بود و کاوش

در مقطع روستای ییالقی و سکه تیغه ماشین آالت راهسازی به چند گورستان باستانی    سازی در مسیر جاده پونل به خلخال و میانهعملیات راه

شود. بازدید از محوطه ری و موضوع پیگیری مییبرخورد کرد که با دخالت مأموران حفاظت آثار باستانی مستقر در ماسال از ادامه کارشان جلوگ

شناختی های باستانکند. این اتفاق مقدمه ای بر هدایت کاوشاجتناب ناپذیر می خاکبرداری شده و قدمت گورهای باستانی کاوش این مکان را

 سوی سفیدرود متمرکز بوده است.   دوهای پژوهشی تا آن زمان در حوزه رودبار و بویژه باشد، زیرا فعالیتبه سمت تالش می

آن دره شفا رود تا مرز خلخال مورد   ةبه آثاری از دوره اشکانی منتهی و در ادام   که  شد   انجام  فصل  یک  در  وسکه   باستانی  گورستان   کاوش   

 ( 54ب : 1383)همان،  شد. (1372)باستانی میانرود و کاوش آن در سال   ةکه منجر به کشف محوط قرار گرفتبررسی 
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اول قبل از میالد دره کرگانرود جنوبی که محور استقراری  دوم هزاره    ةمحوطه باستانی میانرود و دستیابی به آثار ارزشمندی از نیمدر  با کاوش     

رود، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. در این منطقه محوطه باستانی اسب سرا در ییالق شکره دشت که قبور  از روزگار کهن به شمار می

شناسی انتخاب شد، اما به دالیلی کارهای پژوهشی های باستان  کالن سنگی از نوع دلمن در سطح زمین کامالً قابل شناسایی بود، برای کاوش

پژوهشی    ةدر برنام  (1377)تا مدت ها دچار وقفه شد و گورستان اسب سرا در سال    (1372)تالش پس از کاوش گورستان باستانی میانرود در سال  

ی پیش از تاریخ و تاریخی استان به شمار  ترین گورستان هاسازمان قرار گرفت. این محوطه و محوطه باستانی مریان بدون شک یکی از بزرگ

های غیرمجاز، بافت معماری قبور و آثار کم نظیر آن منجر به تعیین حریم، کاوش و نجات بخشی و ثبت این  رود، مشاهده وسعت کاوشمی

 ( 57ب : 1383)خلعتبری،  شد. (1378)سال  درمحوطه تاریخی در فهرست آثار ملی 

 یخ در منطقه تالش ـ مَریان شکوه وعظمت تار 3ـ  2

 ـ وجه تسمیه مَریان 1ـ  3ـ  2

هایی که با پسوند و  هایی از آبادیآید. نمونهعنوان پیشوند و یا پسوند با اسم میه  که ب « گاهآبادی و سکونت»یعنی  ی؛در زبان تالش « رمَ»واژه   

  « ر »تشکیل شده که جزم   «یان»و    «مر»ریان از دو بخش  مَ  ۀاما واژ...  اسبومر، اوسنمر، کلمر، سلمر و:  عبارتند از  پیشوند مر در تالش وجود دارند،

)رهنمایی،  . یعنی آبادی و شهر بزرگ ؛ ریانمعنای بزرگ و کالن را دارد. بدین ترتیب مَه حالت توصیفی صفت ب  « یان»و   «آبادی»آن به معنای 

 : ؟ (  1392

 ـ جغرافیای مریان  2ـ  3ـ  2

رودخانه راه    ةبه سمت جنوب غربی و در حاشی  ،آسفالت شده  اًاخیر  کهکرگانرود شهرستان تالش، در سمت چپ، جاده    ةبا عبور از پل رودخان   

خانه، کیش دی بی، تنگاب، نولبالغ، گیالمک، شیله وشت،  بند، بالده کری، ماشینهای هره دشت، نالگشاید و با پشت سر گذاشتن آبادیمی

های اهالی  به گفتهکه این راه، پس از عبور از مریان و آق اولر  .می رسد کیلومتر به روستای مریان 33حدود  سینه هونی، کله ور؛ وطی مسافتی

بوده، ولی پس از احداث آنها چون نمای بیرونی آنها   1های سردار امجد »نصرالسلطنه« ساخته شود »نواده« نام این آبادی قبل از این که خانه

های دیزگاه )دیدگاه(  با پشت سرگذاشتن آبادی؛  ان تغییر نام داده و به آق اولر »خانه های سفید« معروف شده است کامالً سفید بود به مرور زم

 (   100ـ  101: 1374)رابینو، شود. حسن دایرمان، سله یوردی، تاق تاپوری، اوچ بالغ به مرز آذربایجان و گیالن منتهی می

های کرگانرود و دامنه  ة رود جنوبی وبخش مرکزی شهرستان تالش است که ازجنوب به رودخانباستانی مریان جزء دهستان کرگانة  محوط   

مریان و از شمال به ناوان، تندوین، مکش و قلعه   ةکبودمهر و از شرق به بره گوش و رنده بالغی و رودخان   ة جنگلی کوه دران، از غرب به رودخان

جای داده است حدود   ریان آق اولر، تندوین گمکشش، ناودان، و قلعه بین را در خودباستانی که روستاهای م  ةاین محوط  بین محدود است.

 چهارصد هکتار وسعت دارد و تماماً پوشیده از گورهای پیش از تاریخ، تاریخی و اسالمی است.  

استفاده می    آنهای ساکن در دشت برای ییالق از    یتالش  ست واکرگانرود دارای مرکزیت و موقعیت ممتازی    ۀکه در در  است  یمریان روستای

ی شالیزار عموماً به دامنه ورنفر می رسد. ولی با فرا رسیدن فصل پاییز و آغاز دِ  400ـ  350حدود    کنند به همین دلیل در تابستان جمعیت آنها به

 :  1383الف  ،برند. )خلعتبری  کنند و معدودی از ساکنان آن در فصل زمستان نیز در آن به سر میاجرت میهای جنگلی و شهرستان تالش مه 

54)  

های  ساکنان مریان عموماً به کار دامپروری اشتغال دارند ولی در کنار آن کشت محصوالت کشاورزی چون گندم، جو، سیب زمینی و در سال   

د به دلیل  وشرده است که با رواج کشت لوبیا تا حد زیادی وضعیت اقتصادی منطقه دگرگون شده است. تصور می اخیر لوبیا نیز در آن رواج پیدا ک

 
1 Nuade 
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زیرا یکی از عواملی اساسی شکل گیری  ؛ شرایط خاص سوق الجیشی منطقه یادشده از روزگاران کهن مورد توجه اقوام مختلف قرار گرفته باشد

مقابل تعرض بیگانگان مصون نگه دارد    ها را در  اند که بتواند آن نت عموماً مناطقی ترجیح داده شدههای امن است و برای سکو ها، مکانتمدن

دوم قبل از میالد )آغاز عصر آهن( تاکنون    ۀدوم هزار  ة وسیع و پرتراکم تندوین و مریان بیانگر این واقعیت است که از نیم  های  و وجود گورستان

  1378کارهای پژوهشی محوطه باستانی مریان در سال    (56  الف:1383  ،)خلعتبری  .خالی از سکنه نبوده استدر هیچ مقطعی از زمان این منطقه  

 ادامه یافت. 1381آغاز شد و در زمستان همان سال در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و تا سال 

 ـ اسناد تاریخی به جا مانده از مَریان 3ـ  3ـ  2

سرزمین یادشده   . زیرادندانمیگیالن  ساکنان اصلی  یا همانمورد نظر را از مراکز مهم استقرار اقوام کادوسی ة اسناد تاریخی عهد باستان، منطق 

های سر به فلک کشیده محصور نموده است که این  کند، اوالً اطراف آن را کوههایی است که تا حد زیادی این نظریه را تأیید میدارای ویژگی

های مختلف در نقاط مرتفع آن که تاکنون برخی از  بانههجوم دیگر اقوام تا حد زیادی مصون نگه دارد. وجود دید ها را ازتوانست آن ویژگی می

ها« و یا »ماناها«  از دیگر سو، تنها راه ارتباط آن با مراکز مهم تمدنی دنیای آن روز مانند »اوراتویی   .آنها باقی مانده اند، مؤید این نظریه است

های تنگ و عمیق  های مرتفع و درههای متعدد، کوهبانکرگانرود است که عبور از آن با وجود دیده ةرودخان ۀهایتاً »آشوری« دردرآذربایجان و ن

نشین هایی با جمعیت انبوه در مسیر این دره شکل گرفته بودند،  که امیر  اینبه ویژه  (؛  35:  1387)محمودی،    با مشکالت فراوان روبه رو است.

های ریان و تندوین در گلوگاهه )دیدگاه و یا دژگاه(، دیگا، داش دی بی، تول، هر هجومی را قبل از رسیدن به مرکز حکومتی یعنی مَمانند دیزگا

 تنگ و عمیق این راه ارتباطی سرکوب می کردند. 

خاصی است که سبب شده تا این    دام و شکار از امتیازات  علوفه دادنهمچنین وجود منابع عظیم مواد غذایی چه به صورت کشاورزی و با    

ادامه یافته است.    ،دوم قبل از میالد پذیرای شکل گیری تمدنی شود که یکسره تا دوره تاریخی و اسالمی ۀدوم هزار  ةمنطقه از کشورمان از نیم

 (40)همان: 

گمانه زنی محوطه های باستانی    به   و  شد   ییبررسی و شناسا،  شناسیکرگانرود باستان  ۀ( در درم1901ـ  1899سال های )  ةدمرگان که در فاصل   

و از    (123:  1339) دمرگان،    .«باشدبایست بسیار پر جمعیت تر از امروز بوده  » این دره در زمان های قدیم یعنی قرون وسطی میت.آن پرداخ

های  ه دلیل دور ماندن منطقه از کاوشمورد نظر گذشته است، ب  ةما از آنچه در طول زمان از نظر فرهنگی و سیاسی بر منطقطرف دیگر دیدگاه  

دریافت  ،های وسیع و یا بناهای تاریخی به جا مانده  اما از آثاری که به صورت گورستان  ،هدفمند اطالع چندانی در دست نداریم  شناسیِ باستان

ـ 56  :  الف  1383  ،)خلعتبری    .استشود که این منطقه، همیشه آباد بوده و حیات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در آن جریانی مستمر داشته  می

54) 

 ـ معماری، فرهنگ و آداب و رسوم منطقه مریان 4ـ  3ـ  2

ه  این منطقه دارای معماری زیبا از آثار به جا مانده از دوران صفویه و قاجاریه، آداب و رسوم  و فرهنگ و سنن ویژۀ خود را نیز داراست ک   

 عبارتند از: 

 حمام قدیمی   ـ 1ـ  4ـ  3ـ  2

  نصرالل  دستور  به  حمام  این  ورۀ قاجاری است. حمام قدیمی مریان به احتمال قوی از آثار اواخر دورۀ صفوی و به احتمالی دیگر از آثار اوایل د   

مصالح به      .است  شده  ساخته  مترمربع  131  مساحت  به  فضایی  در  و   دار  شیب  زمین  روی  بر  آلمان  کشور  از  معماری  توسط  ،(امجد  سردار)  خان

های تزیینی و نقاشی دیواری به  های حمام، آثاری از کاشی، گچ و سنگ است. در بعضی قسمتتکار رفته در ساخت حمام شامل خشت، مال
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  آثار ملی ایران  عنوان یکی از  به  9919شمارۀ ثبت   با 1382شهریور  11این اثر در تاریخ  ها به سرقت رفته است.جا مانده بود که تقریباً تمام آن 

 .(189 : الف 1383،)خلعتبری به ثبت رسیده است

    
 1ـ برگرفته شده از بانک جامع اطالعات تالش   3و    2تصاویر  

 ( کاخ ییالقی ضرغام السلطنه )سردار امجد   ـ   2ـ  4ـ  3ـ  

  این .  شده  واقع  تالش  شهرستان  غرب  کیلومتری  35در  «اولر  آق »  ییالقی  و   باستانی   روستای  در(  امجد  سردار)  السلطنه  ضرغام  کاخ ییالقی   

  برافراشته   بلند  های  هکو  سبز،  سر   و   وسیع  مراتع  عمیق،  های  دره  نخورده،  دست  و  بکر  طبیعتی  با  آزاد  دریای  سطح  از  متری1100  ارتفاع  در  روستا

 .است برخوردار ممتازی جایگاه از معدنی آب پُر و زالل هایچشمه و

  وآق   مَریان  درمنطقه  دیگری  کاخ  السّلطنه  ضرغام.  است  غربی  و  بومی  معماری  از  مخلوطی  آن  معماری  شیوۀ  و  بوده  قاجار  دوره  آثار  از  کاخ  این   

 .(977: 5/ ج1374کرد)اصالح عربانی و همکاران،  می  سکونت درآن گرم ـ داشت، در فصول لطیف وهوایی آب ودارای ییالقی ایمنطقه اولرـ

 
    برگرفته شده از بانک جامع اطالعات تالش ـ کاخ سردار امجد قبل و بعد ازبازسازی.    5ـ  4تصاویر  

 

 
1 http://italesh.ir  

http://italesh.ir/
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 های منطقه مریان ـ  آیین و مراسم 5ـ  3ـ  2

فصل   ۀویژنجک از جمله مراسم  نوروز و بُ 45  دروزه،  سلطان،  روز.  شودمی   برگزار ایران  نقاط  سایر  همانند نوروز،  عید  در منطقة مریان مراسم   

شود. مراسم بند آوردن باران و کوبیدن بر ظرف مسی برای برطرف  بهار است و مراسم شب یلدا با رسوم یوله چله، قصه چله و سیومو برگزار می

اه های مهای مردم روستای مریان است. برگزاری مراسم اعیاد مذهبی و عزاداریها و رسم شدن ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی نیز از آیین

ریان  های مختلف مردم روستای مَنوای نی چوپانان و آوازهای محلی تالشی، شور و حال خاصی به مراسم و جشن   محرم نیز در روستا رواج دارد.

سازهای محلی این روستاست   از  هلرنا و دُسُ  های عاشقی به زبان آذری، به ویژه در مراسم عروسی روستا متداول است.بخشند. اجرای ترانه می

صنایع دستی روستای مریان، مشتمل بر بافت انواع گلیم، جاجیم، جوراب و شال  شوند.های محلی نواخته می که در اجرای برخی آوازها و رقص 

های  شود و در میان جوانان طرفداران بسیاری دارد. از بازی جشنواره سوارکاری و کشتی مردان، هر ساله در مناطق ییالقی روستا برگزار می   است. 

که اکثراً به طور گروهی    توان به قئیش گوتورمک یا قئیش چکدی، بورک قاچدی، خاله خاله، چیلینگ آقاج اشاره نمودمحلی روستای مریان می

 ( 13: 1392نظری چروده، ) شود. و توسط کودکان روستا انجام می 

 پوشاک وغذا ـ   6ـ  3ـ  2

های تالشی است. مردان از کاله، شلوار، پیراهن جلو بسته با یقه هفت یا لباس  های محلی مشابهریان، لباسپوشاک غالب مردم روستای مَ   

پوشند که شامل زنان روستا مانند زنان تالشی لباس می   کنند.بسته، نیمه تنه یا جلیقه پشمی، شال و دستکش )در فصول سرد سال( استفاده می

های رنگی و روشن،  باشد. استفاده از پارچههای رنگی و منقش می دار و روسریپیراهن بلند با دامن پرچین، جلیقه با رنگ تیره، پیژامه طرح 

توان  از انواع غذاهای محلی روستا می  کنند.ویژگی پوشاک زنان روستا است. کودکان روستای مریان نیز از پوشاک محلی و معمولی استفاده می 

این  به  دسترسی    رشته و انواع غذاهای همراه با برنج و ماهی اشاره کرد.  به آبگوشت شوربا، آبگوشت قورمه، انواع آش مانند ترش آش و آش

ای که حائز اهمیت در این  با توجه به گفته های باال بیشترین مسأله  .ای مناسب و زیبا قابل دسترسی استروستا از طریق شهر هشتپر با جاده

 (13: 1392نظری چروده، ) منطقه می باشد و  به آن پرداخته می شود گورستان مَریان می باشد.

 ریان مَ   گورستان ـ  7ـ  3ـ  2

  ة کرگانرود و از شمال به ناوان و از شرق به بره گوش و رنده بالغی و رودخان  ة وسیعی است که از جنوب به رودخان  گورستان مریان بخش   

کبود کهر و روستای آق اولر محدود است و تماماً پوشیده از قبور پیش از تاریخ و به ویژه تاریخی و اسالمی است و   ةمریان و از غرب به رودخان 

گور در   60هکتار مساحت کشف و بیش از  400گورستان عظیمی بالغ بر  در برخی از نقاط شاهد سه دوره تدفین در طبقات مختلف آن هستیم.

ینی دفن شده بود که بیانگر اعتقاد مردمان عصر  ئاد همراه با ظروف سفالی و مفرغی، ادوات جنگی و وسایل تزاجس  ،این گورهادر  آن کاوش شد.  

اسالمی بر روی    ۀپیش از تاریخی و گور دور  ۀتاریخی بر روی گور دور  ۀای که گور دوربه گونه   آهن به زندگی پس از مرگ به شمار می رود.

ند و این وضعیت خود بیانگر  هستای است که عموماً با یکدیگر دارای دیوار مشترک اکم گورها نیز به گونه تاریخی قرار گرفته است. تر  ۀگور دور

  اسالمی و  ۀتاریخی در هیچ مقطعی از زمان خالی از سکنه نشده بلکه تا دور ۀبه ویژه در دور ؛تراکم جمعیت منطقه  باوجود که است این مطلب 

 ( 185:ص الف 1383 ،حال به حیات خود ادامه داده است. )خلعتبری 
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 ( 186الف:    1383)خلعتبری،  شناسی تالش، مَریان ـ تندوین(،  های باستان ـ گورستان مریان )برگرفته گزارش کاوش 7و    6ویر  ا تص 

 

بیش از یکصدوپنجاه گور از نوع چهارچینه سنگی، حفره ای ساده وکالن سنگی مورد کاوش قرار گرفت که حاصل آن تعداد زیادی تصویر باال    در

  عقیق ونقره بوده است. ظروف سفالین ابزار و ادوات مفرغی شامل وسایل رزم وشکار واشیاء تزئینی از جنس مفرغ، شیشه، خمیر شیشه، درکوهی،  

ادامه  مطالعات انجام شده بر روی آثار مکشوفه بیانگر آنست که این گورستان از نیمه دوم هزاره دوم قبل از میالد شکل گرفته وتا دوره ساسانی  

 (همان) داشته است.

ریان  که گورهای چهار چینه گورستان مَ  در این گورستان مورد کاوش قرار گرفت  1گور چهارچینه و یک گور کالن سنگی )مگالیتیکی(  21   

اند بدون مالط و بعضاً با مالط گل  های اطراف استحصال شدههای آهکی که به احتمال قوی از کوههای رودخانه و بعضاً از سنگتماماً از سنگ

ولی نظم   ،اندنظر مصالح و ساختار هماهنگ گورهای گورستان تندوین از   باوجوداند. در نتیجه قائم شکل گرفته ة و با ساختار منظم و رعایت زوای

های منظم و چهار گوش قائم هستند که از نظر ساختار و ظرافت با گورهای وسکه و  و ظرافت خاصی دارند و تمامی دیوارها دارای سنگ چین

 (187همان: ) .باشد، شباهت بسیار دارنداول قبل از میالد می ۀدوم هزار ةمیانرود که متعلق به نیم

 آثار  هایبررسی  گردد.برمی  نواحی  این  خاک  بودن  قلیایی  ها، بهگورستان  این  در  دراز  سالیان  از  پسها  دلیل باقی ماندن اسکلتتوان گفت  می

اده  ساسانی برای استقرار مورد استف  ۀپایان دور  تا  میالد  از  قبل  اول  هزاره  هایسده  آغازین  از  باستانی  محوطة  این  که  دارد  آن  از  حکایت  مکشوفه

سنگی )مگالیتیکی( صرف نظر از گورهای چهارچینه در گورستان مریان تنها یک نمونه گور کالن  (187  الف:  1383  ،)خلعتبری.قرار گرفته است 

 
1 Megalithic 
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کشف شد که در طول زمان از چشم سوداگران اموال فرهنگی به دور باقی مانده و گور با قطعات یکپارچه سنگ و در ابعاد بزرگ شکل گرفته  

اول قبل از    ۀ هزار  ةدوم و طلیع  ۀدوم هزار  ةهای گورستانی متعلق به نیمکه این نمونه در بسیاری از محوطه   بود که دارای سه تدفین بوده است.

  .است  خانه، آق اولر، حسن زمینی ؛ جالیک در تالش ایران و تیکیلی داش و قره شیران در اردبیل شناخته شدهمیالد مانند اسب سرا و نمین، قیال

 (188الف:  1383)خلعتبری، 

 شناسی مَریان های باستان آثار به جا مانده در کاوش ـ  1ـ  7ـ  3ـ  2

مفرغ ، طال، نقره، آهن،    صدها قطعه شیئی از جنس سفال،  و دیگر مناطق وابسته به مَریان مثل تندوینباستانی مریان    ةدر کاوش محوط   

دست آمد که عموماَ  ه  صدف و مفرغ، طال، نقره و... ب  ،  خمیر شیشه، درکوهی، عقیق  جنس شیشه، های تزئینی از  استخوان وهزاران عدد مهره

زیرا بخش قابل توجهی از آثار مکشوفه   ؛دارای مصارف روزانه  تزئینی و آرایشی بوده اند. در این میان آثار سفالین از جایگاه خاصی برخوردارند

حیوان    ،شکل انسانبه هایی چون ظروف دوقلو، سه قلو و یا ظروفی  نمونه   این منطقههای مکشوفه  سفالینه. در میان  دادندخود اختصاص  ه  را ب

ولی   ،باشندماً فاقد نقش وتزئین می ف عموواین ظر . تفنن وخلق اثر هنری مورد توجه سفالگر بوده است ةو یا پرندگان بومی ساخته شده که جنب 

ف  و بر زیبایی ظر  و  دارند  یا دوایر متداخل و...  اج ویا خطوط موّ  شکل زیگزاگ وه  ب  کاریتزئینات کنده  که  هایی دیده شدهدر میان آنها نمونه

باشد که عموماً شامل فنجان و... می  راحی، دیزی، دیگچه ، پیاله،سوز، صُصورت کوزه، کاسه، پیه  سفالین تالش عموماً ب  ظروف  .افزوده است

تولید مواد لبنی   شود این ظروف با ساختار معیشتی اقوام یاد شده که اقتصادی مبتنی بر دامداری وتصور می.  باشندلوله دار می  ظروف گود و

امل جام، کالهخود، سرنیزه، سرپیکان،  شناسی تالش عموماً شهای باستانآثار مفرغی مکشوفه در کاوش .باشدمیدارای ارتباط مستقیم  داشتند،

هستند آنچه در آثار مفرغین مشکوفه  ...  دان، یراق اسب، النگو، آیینه، گوشواره، انگشتری، جوال دوز، سوزن، دکمه، موبند وخنجر، شمشیر، تیر

آهو،   مثل: یشکل حیوانات مختلفه  ب گیرینماید تنوع نقوشی است که بر روی آنها کار شده است این نقوش بعضاً به روش قالبجلب توجه می 

مصنوعات مفرغی شکل    ةلب  بدنه و  زنی درهایی که به روش قلمولی نمونه  ،سلیقه هستند  باشند که سرشار از حیات و ذوق وگاو، اسب، مار می

اکسیداسیون شدیدی را دریافت کرده وبیشتر  دلیل وجود رطوبت شدید در طول زمان  ه  ب نیز  آثار مفرغین    اند در میان آنها اندک نیستند.گرفته

طوریکه پس از  ه  ب  ، تا مغز فلز دچار خوردگی شده است  اندبودهکه از ضخامت الزم برخودار ن  نقوش در زیر زنگاری ضخیم پنهان مانده وآثاری

 .دنمایضروری می  1«پارالویید»ا  پوشاندن سطح فلز ب  منظور تثبیت وضعیت موجود، پاکسازی زنگار به روش فیزیکی و ه  کشف آثار مفرغین ب

 ( 179 الف:1383 ،)خلعتبری

دست  ه  در کاوش محوطه های باستانی تعدادی زیادی ابزار وادوات آهنی شامل شمشیر، خنجر، سرنیزه، سر پیکان، کالهخود، یراق اسب ب   

فلز دچار خوردگی    زطوریکه تا مغه  ی را دریافت کرده بدلیل وجود رطوبت شدید در طول سالیان متمادی، اکسیداسیون شدیده  آمده که متأسفانه ب

  مریان مجموعه آثار آهنی که از گورستان های    اند.عنوان اشیاء مطالعاتی جمع آوری شدهه  لذا تنها ب؛  شده واستحکام خود را از دست داده اند

های هزاره اول قبل از میالد از این  ویژه در آغازین سدهب  ؛دهد در پایان هزاره دومباشند که نشان می متنوع می  قدری زیاد وه  ب  کشف گردیده

ولی گستردگی استفاده از آهن ،  شد از این فلز ساخته اندطور گسترده استفاده و ابزار و ادواتی که تا آن زمان از مفرغ ساخته می ه  فلز سودمند ب 

نظر از فلزاتی که بدان  صرف  استفاده از آهن از مفرغ نیز سود جسته اند.  موازات  به  به طوریکه  بکاهد  مفرغ  واهمیت   رواج  از   نتوانستبه هیچ وجه  

دست آمد  ه گوشواره، انگشتری، پالک، دکمه، پالک موبند و... ب  های تالش تعدادی آثار زرین و سیمین شامل جام،پرداختیم در کاوش گورستان

آثار زرین وسیمینی که از    ساکنان بومی منطقه را دارد حک کرده اند.  آنها تصاویر بسیار زیبایی که حکایت از ذوق وسلیقه  ةکه بر روی بدن

این خود بیانگر این مطلب است که استفاده از فلزات گرانبها  ،  های باستانی تالش عمدتاً از قبور زنان بدست آمدشناسی محوطههای باستانکاوش

 
1 Paraloid 
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باشد از دیرباز، برای تزئین و آراستن مورد توجه زنان جامعه نیز بوده  ثروت و جایگاه شخص غنوده در گور می   ة نظر از اینکه خود نشان  صرف

های کاوش شده تالش هزاران عدد مهره تزئینی از جنس شیشه، خمیرشیشه، دُر کوهی، عقیق، طال و  است. در میان آثار مکشوفه از گورستان

های  گردن، روی پیشانی و نزدیک جمجه قرار داشتند، بیشترین مهرهدست آمد که عمدتاً در پیرامون  ه  نیز ب...  استخوان و    نقره، مفرغ، صدف، 

 (179ـ  180: الف 1383 ،)خلعتبری. تزئینی در قبور پیدا شده است 

 
 ـ اشیاء زینتی به دست آمده از منطقة مَریان عکس توسط سعید کیوانپور   8تصویر  

 گیری: . نتیجه 5

در میان    به دست آمده کهعقیق، طال و مفرغ    جنس آهن،تالش، آثار فراوانی از  مَریان    ةمنطقشناسی چندساله اخیر در  های باستاندر کاوش   

تطبیق ساختار    شاهکاری از هنر می باشند، اما مطالعه وو    تزئینی آنها موردنظر بوده استة  که تنها جنب  وجود داردهایی  ظروف مکشوفه، نمونه

، ما را تا حدودی به وضعیت اقتصادی و نوع  ختندپردادامپروری و اقتصادی مبتنی بر تولیدات دامی میآنها با ظروف جوامع کوچ نشین که به کار  

  . است  ارائه گاهنگاری محوطه ای  گویای    های همزمانای آنها با محوطههای هنری اشیاء و مقابلهویژگیة  نماید. مقایسمعیشت آنها هدایت می

دهد که طوایف تالش در عصر آهن، هریک  اند و این نشان میچهارصد هکتار پراکنده  ز حتی بیش اهای تالش در مساگورستاناز سوی دیگر،  

های جنگلی در ارتفاعات جنوب غرب  اند. این قوم باستانی یا همان»کادوسیان«، در میان انبوهی از محوطههای مجزا از یکدیگر داشتهگورستان

شمار را درباره اقتصاد معیشتی، ساختار معماری، برهم های بی ا بر کاوش قبورعصرآهن، پرسشه، اما اغلب این پژوهشگیالن سکونت داشته اند

 های پیش از تاریخ بی پاسخ گذاشته است. گیری، گسترش و فروپاشی فرهنگهای محیطی موثر بر شکلهای فرهنگی و مؤلفهکنش

 پیشنهادها: 

شناسی در استان گیالن خصوصاً در منطقه تالش دارد، پیشنهادهای زیر های باستانهای جغرافیایی که پژوهشها و چالشبا وجود محدودیت   

 تواند چراغ راه پژوهشگران و کاوشگران عالقمند به مطالعه در منطقة تالش به ویژه مَریان باشد که عبارت اند از:  می

ای  های هوایی و تصاویر ماهوارهقبیل: به کارگیری از عکسهای مطلق  از  استفاده از روش سنجش از دور، گمانه زنی و تاریخ گذاری .1

 رسد. خاص مناطق جنگلی و کوهستانی مطلوب به نظر می

 کند. زمینة عالقه و مطالعه و همکاری بیشتر را فراهم می های موضوعیای و سلسله نشستهای ملی، منطقهبرگزاری همایش .2

تواند  های شفاهی در تحقیقات دانشگاهی و مطالعات میدانی میلخورده به عنوان حافظهاستفاده از نقل و قول بومیان منطقه و افراد سا .3

 های پژوهشگران بیفزاید.  بر یافته
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 پیرانشهر،   - نویافته هایی از دوره پارینه سنگی در شمال غربی ایران 

 استان آذربایجان غربی   
 1رحمت نادری

 2عبدیآسو 

 3انوار آریامنش

 4ابراهیم بداقی 

 5محسن اطمینان

 6رضا حیدری 

 چکیده: 

سنگی منطقه شمال غرب ایران در چند سال اخیر باعث شناخت نسبی از وضعیت  این دوره در این های محدود و پراکنده در دوره پارینهبررسی 

قرارگیری این محدوده ی جغرافیایی در منطقه ی کوریدور مانندی از غرب به شرق و همچنین  منطقه کمتر شناخته شده گردیده است. با توجه به  

های دایمی و منابع و تنوع سنگ خام، تنوع باالی زیا و گیا، منطقه مناسبی چهت های مناسب زیستی در این محدوده از قبیل رودخانهزیرساخت

رسد) سال می   70ها در این منطقه جغرافیایی به حدود  ها و بررسی با اینکه سابقه کاوش رود.  جذب جوامع اولیه انسانی در منطقه به شمار می 

سنگی به انجام نرسیده است.  های پارینههای تخصصی برای کشف محوطهکاوش کارلتون کون در غار تمتمه( اما از آن زمان تاکنون بررسی 

بخشی  های نجاتپردازد. در زمان کاوشپیرانشهر در استان آذربایجان غربی می سیب این مقاله به معرفی دو محوطه نو یافته در پشت سد کانی

های رودخانه هایی به منظور کشف شواهدی از دوره پارینه سنگی  بر روی تراس ، بررسی 1398های پشت سد کانی سیب در شهریور  محوطه 

گران یک دارای مجموعه مصنوعات  نگی گردید. محوطه کاسه کانی سیب به انجام رسید که منجر به شناسایی دو محوطه دارای مصنوعات س

ی دیگر که به نام  سنگی میانی منسوب شوند. محوطه تواند به دوره پارینه ها میآوری ساخت آن شناسی و فنسنگی است که با توجه به گونه 

توان به احتمال ها، میعات و فن آوری ساخت آنگران دو نام گذاری گردید دارای تعداد محدودی مصنوع سنگی است که بر اساس فرم قطکاسه

 اواخر پارینه سنگی قدیم منتسب گردند.   به دوره

 

 پارینه سنگی. شمال غرب. پیرانشهر. کانی سیب. کاسه گرانواژگان کلیدی: 

 
 zagrosnaderi@gmail.comبنیاد پژوهش های پارینه سنگی دیار مهر زاگرس، مسئول مقاله.   1
   Asoabdi98@gmail.comکارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر.   2
 Sarej157@yahoo.comکارشناسی باستان شناسی، اداره میراث فرهنگی شهرستان پیرانشهر  3
     E.bodagi5564@gmail.comیغرب جانیاستان آذربا یدست عیو صنا یشگر،گردیفرهنگ راثیاداره کل م یکارشناس ارشد باستان شناس 4
 Mohsen_ etminan@ymail.comکارشناس ارشد باستان شناسی.  5
  re.heydari@gmail.comاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی. 6
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 مقدمه:   . 1

 Jaubert et alسنگی شمال غرب ایران در چند سال گذشته رو به افزایش است) نگاه کنید به اطالعات ما در خصوص وضعیت پارینه      

2005, Otte et al 2004, Heydari- Guran et al 2009,     ،نادری و دیگران 1386، نادری،  1383حیدری گوران و قصیدیان ،

سنگی قدیم و میانی در این منطقه باعث شناخت نسبی ما از این دوران شده شف چند محوطه در دوره پارینه(. ک1400، نادری و حیدری 1398

تقریبا بکر محسوب می ایران منطقه ای  نقشه پارینه سنگی  این منطقه در  با  هر چند  آثاری مرتبط  این منطقه هنوز  از طرف دیگر در  شود. 

سنگی  سنگی این منطقه از پارینهی پارینهای در خصوص گاهنگاری دورهنگی گزارش نشده و وقفه سسنگی جدید و فراپارینههای پارینهدوره

 میانی تا نوسنگی را شاهد هستیم)تصویر شماره یک(.

 

 
 سنگی شمال غرب ایران) استان آذربایجان غربی( های پارینه : نقشه محوطه 1تصویر  
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از نخستین کاوش    اینکه یکی  باستان با  است)  شهای  به همین منطقه  ایران مربوط  در  بررسی دقیق و  Coon 1951ناسی  تاکنون  اما   )

 های دیگرصورت گرفته است. نظامندی در این محدوده جغرافیایی به انجام نرسیده و اکثر کشفیات به صورت اتفاقی و یا در خالل پژوهش

 -که در منطقه به صورت دایمی و فصلی جاری هستند-ی اورمیه و رودهای حوضه آن  از طرف دیگر وجود منابع مناسب زیستی مانند دریاچه   

و تراس های مناسب زیست و همچنین منابع متنوع سنگ از یک طرف و همچنین پوشش مناسب گیا و زیا در شمال غرب ایران بلطبع می  

 سنگی بوده باشد.  ی جالب توجه برای جذب جوامع انسانی در دوره پارینهدهتوانسته مکان و محدو

فرهنگی که به واسطه قرار گیری در مسیرهای ارتباطی و همچنین مجاورت با چند حوزه    -همچنین شمال غرب ایران منطقه ای جغرافیایی

ست. در غرب این محدوده حوزه فرهنگی آناتولی و آسیای صغیر  سنگی اشناسی پارینههای باستانفرهنگی دارای پتانسیل مناسبی جهت فعالیت

های جنوب غربی نیز بین النهرین شمالی واقع شده است. عالوه بر آن در داخل مرزهای داخلی  و در شمال، حوزه فرهنگی قفقاز و در قسمت

 ایران نیز با مناطق شمال زاگرس و حوزه شمال غربی فالت ایران در ارتباط  است.  

 سنگی در جنوب و غرب دریاچه اورمیه: اریخچه ی مطالعات دوره پارینه . ت 2

سنگی میانی ایران، کاوش کارلتون کون در غار تمتمه بوده است) تصویر  یکی از نخستین فعالیت های پژوهشی انجام گرفته در دوره پارینه    

های خود را در غار تمتمه در بیست  را به انجام رسانید و یکی از کاوش هایی  شماره دو(. این پژوهشگر که در چند غار دیگر در فالت ایران کاوش

های  سنگی میانی در قالب مصنوعات سنگی و یافتهکیلومتری شمال اورمیه انجام داد. حاصل این پژوهش کشف شواهد و بقایای از دوره پارینه

سانتی متری به سنگ    220است، غار کوچکی است که کاوش آن در  متر    1500محوطه تمتمه که ارتفاع آن از سطح دریا در حدود    جانوری بود.

گردد. در این الیه بقایای بستر رسید. حاصل این کاوش سه الیه بود که آخرین الیه به عنوان الیه باستان شناختی این محوطه محسوب می

بوده و همچنین گور خر، اسب وحشی و گراز و  جانوری و تعدادی مصنوعات سنگی به دست آمد. بقایای جانوری بیشتر شامل گوزن و غزال  

ای از استخوان ران است که کارلتون کون آن را  شود.  نکته جالب توجه در این مجموعه قطعه کرکس نیز در این مجموعه جانوری مشاهده می

   (Smith 1986های مجدد مشخص شد که این استخوان متعلق به گوزن است)منتسب به انسان نئاندرتال کرد، سپس با بررسی

قطعه که شامل تراشه با آثار استفاده و ضایعات ساخت و همچنین    26مصنوعات سنگی به دست آمده در این محوطه بسیار محدود بودند و تنها     

 (.  هرچند مصنوعات به دست آمده در این مجموعه دارای قطعات شاخص نبودند اما Coon 1951یک قطعه سنگ مادر تراشه، به دست آمد)  

سنگی میانی و فرهنگ موستری منسوب  کون با توجه به الیه به دست آمده و همچنین و تکنولوژی ساخت مصنوعات، آنها را به دوره پارینه

(.  با توجه به رسوبات غار و همچنین قطعات محدود آن احتماال این غار در دوره پلیستوسن در فصول کوتاه مدت مورد  Lindly, 2005نمود)

 هزار سال پیش باشد.  40سنگی میانی و حداقل ع شده است. تاریخگذاری نسبی بر اساس این شواهد می تواند به دوره پارینهاستفاده واق
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 های کاوش شده : کاوش کارلتون کون در غار تمتمه و موقعیت گمانه 2تصویر  

توسط رالف سولکی، و کشف تعداد قابل توجهی از بقایای انسان نئاندرتال    1960ر در کردستان عراق در سال های دهه  دهکشف محوطه شانه    

ر و مرزهای داخلی ایران دهو همچنین توالی فرهنگی از دوره پارینه سنگی میانی تا نوسنگی، باعث جلب توجه سولکی به مناطق شرقی غار شانه 

تیمی به سرپرستی رالف سولکی و با همکاری مرکز باستان شناسی ایران و شادروان محمود موسوی    1968به همین منظور در تابستان    شد.

ای را در غرب و جنوب و شرق دریاچه به انجام رسانیدند. این پژوهش با کشف تعدادی غار و پناهگاه در این منطقه و  های گستردهپژوهش

پارینه  همچنین چندین محوطه دوره  از  داده ی  نوع  هیچ  و کاوش  بررسی  این  نتایج  رسید.  پایان  به  نوسنگی  دوره  از  بعد  ارئه  ی  را  سنگی 

 (. Solecki 1999نداد)

های این پژوهش  1380سنگی ایران پیش آمد که اوایل دهه  با وقوع انقالب اسالمی در ایران وقفه ای حدود بیست ساله در پژوهش های پارینه     

 شناسان عمدتا ایرانی دوباره احیا گردید. دوره  با همت باستان این 

های پناهگاهی این محدوده در جنوب دریاچه اورمیه بود.  های رحمت نادری در اطراف مهاباد و محوطهاز دیگر موارد قابل ذکر در این بین بازدید

 (.  1398، نادری و دیگران 1383نگی را تایید نکرد) نادری، سبررسی که هیچ نوع شواهدی از وجود استقرار پناهگاهی در دوره پارینه

پژوهش    این  ادامه  های  در  محوطه  و  تراورتنی  مناطق  بین  ارتباط   « فرضیه  آزمایش  هدف  با  قصیدیان  الهام  و  گوران  حیدری  سامان  ها، 

سنگی  شواهدی از دو محوطه منسوب به پارینهسنگی« در منطقه تکاب و تخت سلیمان به انجام رسید که منجر به کشف  شناسی پارینهباستان 

تپه بودند، دارای مصنوعات  لی و چالهای چخماقمیانی در نزدیکی محوطه تاریخی تخت سلیمان شدند. این دو مکان باز که شامل محوطه

صنوع مختلف به دست آمد که  قطعه م 52متر مربعی  300تپه در مساحتی حدود سنگی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی هستند. محوطه چال

هایی  هایی از صنعت موستری است. وجود تراشهبر اساس مطالعات به انجام رسیده بر روی دست افزارهای سنگی، این مجموعه دارای شاخصه

لی  محوطه چخماق  با فناوری لوالوا و عدم وجود سنگ مادر لوالوا از نکات جالب توجه این مجموعه است. محوطه دیگر یافت شده در این بررسی

است که این محوطه در کنار یک گنبد تراورتنی  قرار دارد. این محوطه دارای قطعات فراوانی است که تعدادی از آنها جهت مطالعه انتخاب 

تعداد باالی دورریز و  دهد. با توجه به  سنگی میانی را میهای لوالوا نشان از استقراری در دوره پارینهگردید. وجود قطعات سنگ مادر و تراشه

های تکاب ارتفاع قطعات تراشه بدون روتوش احتماال این محوطه یک کارگاه ساخت ابزار بوده است. نکته مهم و قابل ذکر در مورد محوطه

 Heydari- Guran etشوند)  سنگی ایران محسوب میهای پارینهمتری از سطح دریا است که یکی از مرتفع ترین محوطه  2300باالی  

al, 2009  .) 
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ای( در این  های پناهگاهی) غار و پناهگاه صخرهدر مورد تاریخ گذاری این مجموعه با توجه به ارتفاع باال و شرایط سرد اقلیمی و نبود محوطه  

 (.  1383یخچالی بوده است) حیدری و قصیدیان، های میانمنطقه، سکونت در این منطقه احتماال تنها در دوره

ی  ای مهاباد مجموعه از مصنوعات سنگی کشف گردید. در ادامههای رودخانههای اتفاقی سمکو علیپور از تراسو طی بررسی  1383در سال    

سنگی جمع  ها که توسط هیات مشترک ایران و فرانسه و همچنین نادری و علیپور به انجام رسید، مجموعه متنابهی از مصنوعاتاین بررسی

ای تو در فاصله هفت کیلومتری جنوب غربی شهرستان مهاباد و بر روی تراس رودخانه منتقل گردید.  محوطه شیوهآوری و به موزه ملی ایران  

 متر و مساحت تقریبی محوطه در حدود یک هکتار است.   1380مهاباد) جانداران( قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 

وجود احتمالی  صنعت آشولی مربوط به پارینه سنگی قدیم است. مجموعه به دست  تو نشان دهنده  بررسی و مطالعه مصنوعات محوطه شیوه   

ای بر روی تراشه،  توان به شکافنده هایی است که این فرضیه را قوت می بخشد که به عنوان مثال می تو دارای شاخصهآمده از محوطه شیوه

 (.   Jaubert et al, 2005 مود)ساتور، اشاره ن -سنگ مادر های بزرگ برای برداشت تراشه و سنگ مادر

تواند بازسازی  غربی فالت ایران و جنوب دریاچه اورمیه است. یکی از دالیل این اهمیت میهای ما در شمالتو یکی از مهمترین محوطهشیوه   

ترین  ترین و بزرگقدیمی  وشان از مناطق غربی به مناطق داخلی فالت ایران باشد. در حال حاضر این محوطهمسیر مهاجرت احتمالی انسان

 شده استان آذربایجان غربی و منطقه جنوب دریاچه اورمیه است) تصویر شماره سه(. محوطه کشف

  
 شده بر روی تراشه یافت شده در این محوطه تو و شکافنده ساخته : موقعیت محوطه شیوه 3تصویر  
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ای سیمنه رود واقع شده و  کشف شد. این محوطه که بر روی تراس رودخانه  1385غربی در سال  محوطه شهریکند در جنوب استان آذربایجان

جزو حوضه آبریز دریاچه اورمیه است، دارای تعداد محدودی مصنوع سنگی است. مجموعه به دست آمده از مصنوعات سنگی این محوطه و با  

باد است و می توان آن را به دوره پارینه سنگی قدیم نسبت  توی مهاشناسی و فناوری ساخت آنها، قابل مقایسه با محوطه شیوه توجه به گونه

 (. 1385داد) نادری، 

طی بررسی های اخیر نادری و حیدری در منطقه ماکو، مجموعه ای منصوعات سنگی کشف شد. مجموعه مصنوعات سنگی میالن که دارای  

که با توجه به شاخصه های از دوره پارینه سنگی میانی    قطعه مصنوع مختلف سنگی است   100چهار پراکندگی مصنوعات سنگی بود و تعداد   

 (.1400به ویژه فنآوری لوالوا به دوره پارینه سنگی میانی مرتبط هستند) نادری و حیدری، 

 . محوطه های شناسایی شده پیرانشهر: 3

 شرح بررسی: 

ی فراهم شد که این منطقه مورد بازدید و بررسی  سیب فرصتهای پشت سدکانیبخشی محوطهو در پی پروژه نجات  1398در تابستان سال     

سیب مورد توجه قرار گرفت. برنامه هیات کوتاه مدت و فشرده بود و به صورت  ای الوین و کانیهای رودخانهقرار گیرد. در این میان تراس

ای الگوی این نوع استقرار بر اساس محوطه های کشف رودخانههای  ایی مورد بازدید قرار گرفت. دلیل تمرکز بر تراسها رودخانهپیمایشی تراس

 توی مهاباد بود. شده در نقاط دیگر از جمله شیوه

نقطه مناسب، مورد بازدید قرار گرفت که هر کدام از این نقاط به شعاع   13بررسی از دهانه سد شروع و تا انتهای حوضچه آبگیری ادامه داشت و  

 پوشش گیاهی متراکم یکی از مشکالت بررسی پیمایشی و کشف وشواهد احتمالی بود.   متر پیمایش شد. هر چند 100

متری از هم قرار داشتند) تصویر    250سیب بود که فاصله  سرانجام بررسی در این منطقه، کشف دو محوطه بر روی تراس های رودخانه کانی  

 شماره چهار(.  
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 گران ی کاسه ها : موقعیت منطقه مورد بررسی و محوطه 4تصویر  

 

 گران یک: . محوطه کاسه 3-1

و طی کاوش های این محدوده که به عنوان   1397( بر روی یک تراس رودخانه ای واقع شده است. در سال P.KGگران یک)محوطه کاسه    

نگی شناسایی  قطعه مصنوع مختلف س  15یک محوطه تاریخی ثبت شده و مورد کاوش نجات بخشی واقع شده است، بر روی سطح آن تعداد  

 قطعه دیگر نیز مصنوع سنگی مختلف کشف شد.   30، تعداد 1398گردید. در ادامه بررسی این محوطه در سال 

 یافته ها: 

قطعه است. تمامی قطعات از جنس سنگ آهک هستند و به احتمال بسیار   45شده از بررسی این محوطه  سنگی یافتتعداد کل مصنوعات   

های اطراف محوطه بوده است. بر روی تعدادی از این قطعات فرسایش سنگای و قلوههای در دسترس رودخانه مجموعه از سنگمنابع سنگ این  

 شود.  آبی حاصل جریان رودخانه نیز دیده می

مادر تراشه بوده  مادرهای مجموعه، سنگگیرد. تمامی سنگدرصد از کل مجموعه به دست آمده را در بر می  37مادرهای محوطه شامل  سنگ   

هایی از تمامی سکویی و دارای برداشتهمادر، تکها از آنها برداشت شده است. دو قطعه شاخص از این قطعات سنگهای مختلف تراشهو در جهت

 (.  8و  6های ()تصویر پنج، شمارهP.KG22, P.KG19مادر آماده سازی شده است) جهات هستند، سکوی ضربه هر دوی این سنگ
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 گران یک : مجموعه سنگ مادرهای محوطه کاسه 5تصویر  

 

شده بر روی تراشه اشاره کرد که دارای  مادر ساختهتوان به یک قطعه سنگگران یک، می مادرهای مجموعه کاسهدیگر قطعه شاخص سنگ

هایی بر لبه  تراشه وجود روتوش   -رد این سنگ مادرهای از تراشه بر یک لبه و همچنین سکوی تصحیح شده است نکته جالب در موبرداشته 

(. تمامی قطعات دارای قشر اولیه سنگ) کورتکس( هستند) P.KG007انتهایی است که احتماال به عنوان ابزار نیز مورد استفاده قرار گرفته است)

 (.  10شماره  -تصویر شش

های بدون  های بدون روتوش هستند. تعداد محدودی از تراشه امل تراشهدرصد از کل قطعات به دست آمده در این محوطه، ش  51  ها: تراشه     

( . تمامی  3اند) تصویر شش، شماره  آوری لوالوا از سنگ مادر جدا شده سازی شده و به احتمال زیاد با فنروتوش، دارای سکوی ضربه آماده

 شود.  آثار قشر اولیه سنگ دیده میتعداد نیز    20ها، با ضربه مستقیم جدا شده و بر روی قطعات مجموعه تراشه 

درصد از کل قطعات مجموعه شامل قطعات دارای روتوش هستند. شاخص ابزارهای مجموعه دو قطعه تراشه با سکوی ضربه    11  ابزارها:     

های معکوسی بر روی لبه خود هستند. ابزارهای دیگر مجموعه شامل دو قطعه تراشه دارای روتوش با  سازی شده است که دارای روتوشآماده
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سازی شده است که همچنین دارای روتوش)؟( بر لبه انتهایی به صورت معکوس  دار با سکوی ضربه آمادهرهسکوی ضربه ساده و یک قطعه کنگ

 (.7و  6های شود)تصویر شش، شمارهاست. بر روی دو قطعه از این ابزارها قشر اولیه سنگ دیده می

 
 گران یک ها و ابزارهای محوطه کاسه . تراشه 6تصویر  

سازی شده است. از طرف دیگر تعداد باالی  ن یک، وجود تعدادی)هر چند محدود( تراشه با سکوی ضربه آمادهویژگی مجموعه کاسه گرا   

سنگی در  گران یک، به احتمال زیاد یک کارگاه ساخت مصنوعاتدهد محوطه کاسههای بدون روتوش است که نشان می مادر و تراشه سنگ

 سنگی میانی بوده است.  دوره پارینه

 گران دو: ه کاسه . محوط 3-2

کیلومتر   5/3سیب  ای است که در بین مزارع کشاورزی قرار دارد. محوطه مذکور از دهانه سد کانیاین محوطه که بر روی یک تراس رودخانه   

بر روی آن    سنگی متر است و تعداد محدود مصنوعات  1375است. ارتفاع آن از سطح دریا   فاصله دارد و یک کیلومتری بستر رودخانه واقع شده

 یافت شد. مصنوعات شامل پنج  قطعه مصنوع سنگی مختلف که همگی آنها از جنس آهک هستند. 
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هایی از تراشه بزرگ را دارند. هر دو قطعه سنگ مادر دارای  مادر که هر کدام بر روی خود دارای اثر برداشت قطعات شامل دو قطعه سنگ   

ساتور ابزار است    -مختلف از آنها برداشت تراشه صورت گرفته است.  قطعه دیگر یک سنگ مادرکورتکس بر روی خود بوده و از جهت های  

تراشه ای است که سکوی ضربه آن اماده   که در بخش لبه خود اثر برداشت تعدادی تراشه و همچنین استفاده)؟( دیده می شود. قطعه دیگر

 طح خود دارای کورتکس است)تصویر شماره هفت(.سازی شده است. این قطعه که با ضربه مستقیم جدا شده در س

 

 
 

 گران دو . مصنوعات سنگی محوطه کاسه 7تصویر  

هر چند نمی توان با اطمینان در خصوص گاهنگاری این محوطه و مجموعه مصنوعات به دست آمده از آن اظهار نظر نمود اما با توجه به نوع     

سنگی قدیم منتسب نمود. تاکید بر این مسئله   سازی شده به اواخر دوره پارینه ه با سکوی آمادههای آنها و همچنین تراشسنگ مادرها  و برداشت 

الزم است که این تاریخگذاری قطعی نبوده و چون هم تعداد قطعات اجازه اظهار نظر قطعی را نمی دهد و  در زمان بررسی پوشش متراکم 

 نماید.  گیاهی در منطقه وجود داشت، بررسی مجدد آن الزم می

 . نتیجه گیری: 4

دارای شاخصهگران  مصنوعات سنگی محوطه کاسه     پارینهیک،  از دوره  است. وجود سنگ های  میانی  تراشهسنگی  و  مادرها و همچنین  ها 

لیل می توان  کند به همین دابزارهایی با فناوری لوالوا)؟( در این مجموعه کوچک این محوطه به احتمال کارگاهی بودن محوطه را تقویت می

گران یک، محوطه کارگاهی مربوط به دوره پارینه سنگی میانی است. هر چند این نکته ضروری است که یادآوری گردد گفت که محوطه کاسه

که تعداد کم مصنوعات به دست آمده در این محوطه، با قطعیت امکان اظهار نظر را نمی دهد. عالوه بر آن وجود محوطه ای شاخص مانند  
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کیلومتری از محدوده مورد پژوهش این مقاله، و وجود صنایع شناخته شده در این محوطه ی کلیدی دوره پارینه   90ر در فاصله حدود  دهشانه 

 ر، باید در مورد محوطه کاسه گران یک با احتیاط اظهار نظر نمود. دهسنگی میانی، و عدم وجود این شاخصه ها در مرز شرقی غار شانه

توان اظهار نظر قطعی در مورد قدمت آن انجام داد، اما وجود سنگ  گران دو، با توجه به تعداد اندک مصنوعات نمی محوطه کاسه در خصوص  

  مادرهای تراشه با فنآوری ضربه مستقیم و اندازه ی قطعات جدا شده و همچنین بستر یافت شده این قطعات) تراس رودخانه ای( و عالوه بر آن 

ی با سکوی ضربه آماده سازی شده می توان آن را با قید احتمال به اواخر دوره پارینه سنگی  ابزار و تراشه  -مانند ساتور  وجود قطعات شاخصی

 قدیم منتسب دانست. هر چند بررسی های بیشتر می تواند به این فرضیه کمک نماید.

سنگی این منطقه  های پارینهز نقاط بسیار مستعد در انجام پژوهشتواند یکی اوجود دریاچه اورمیه در شمال غرب ایران و حوضه آبریز آن می    

فالت ایران باشد. با توجه به مطالعات انجام گرفته بر روی این دریاچه، آب دریاچه در دوره پلیستوسن قابل شرب بوده و آب شیرین محسوب 

تر از مساحت فعلی بوده و این امکان باعث جذب جوامع  ( عالوه بر آن گسترش دریاچه در این دوره بسیار بیش1373شده است)شهرابی،  می

 () تصویر شماره هشت(. 1394انسانی از دوره پلیستوسن به این منطقه بوده است)یمانی و دیگران، 

 

 
 1394ی دریاچه اورمیه در دوره پلیستوسن. یمانی و دیگران،  : محدوده 8تصویر  

های اخیر نیز مورد استفاده قرار گرفته و به  ارتباطی از غرب به داخل فالت ایران است که در دورهنکته قابل توجه دیگر وجود یک داالن 

سنگی نیز مورد توجه انسان بوده و می توان به عنوان گذرگاهی جهت ورود انسان در دوره پلیستوسن آن را احتمال این داالن در دوره پارینه
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وره تاریخی نیز محل ورود و تهاجم اقوام غربی به داخل فالت ایران بوده، به احتمال زیاد یکی از  محتمل دانست. این داالن ارتباطی که در د

 (.  Solecki 1999به نقل از    Dyson 1965: 215شده است)بنگرید به سنگی محسوب می کریدورهای ارتباطی در دوره پارینه

ی ارومیه، نشان از پتانسیل باالی منطقه برای  جغرافیایی حوضه آبریز دریاچه ی  سنگی) قدیم و میانی( در محدودهوجود استقرارهای پارینه    

شود که ذکر گردد تاکنون هیچ بررسی منسجمی در این حوزه به انجام نرسیده  سنگی را دارد. این مسئله زمانی حایز اهمیت می های پارینهبررسی

 است.  جانبی بوده است و بیشتر کشفیات به صورت اتفاقی و یا در طول پروژه های 

هیچ نوع گزارشی از وجود مصنوعات    -های آن به استثناء غار تمتمههمچنین در منطقه جنوب دریاچه ارومیه و غرب آن تاکنون از غارها و پناهگاه

استدالل می کند   ها باشد. هر چند سولکیتوان کمبود مطالعات و بررسیهای پناهگاهی گزارش نشده که دلیل عمده آن را میسنگی در محوطه 

نماید . تکرار این نکته الزم می(.  Solecki 1999تواند دلیل این عدم وجود استقرار پناهگاهی در این منطقه باشد)که ارتفاع باال و اقلیم سرد می

های به انجام رسیده) بررسی   های پناهگاهیسنگی محوطه که هر چند تعدادی بررسی و بازدید محدود، در این منطقه با تاکید بر استقرارهای پارینه

های اطراف مهاباد(، اما دلیل عدم کشف شواهدی از مواد  سولکی در جنوب و شرق دریاچه اورمیه و بازدید های محدود نادری در غار و پناهگاه 

 سنگی را باید در قلت بررسی هدفمند جستجو نمود. مربوط به دوره پارینه

ای اندک، و همچنین حوزه فرهنگی قفقاز  مهمی مانند بین النهرین شمالی و آناتولی شرقی در فاصلهاز طرف دیگر وجود حوزه های فرهنگی    

کیلومتری از محوطه های یافت شده در پیرانشهر    90ی نزدیک به  در شمال این منطقه، نکته حایز اهمیت در مطالعات این حوزه است. در فاصله

د دارای توالی جالب توجهی از استقرارهای پارینه سنگی ست. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می  ر قرار دارد که می تواندهمحوطه شاخص شانه 

کند که تنها یک گذرگاه) حاجی عمران( به عنوان دره ای میان کوهی بین استقرارهای غنی شمال بین النهرین و منطقه مورد بحث است. وجود  

های تواند در مطالعات آینده پروژهها میی عمران و ورود به فالت ایران از طریق این گذرگاه هایی در غرب منطقه مذکور مانند گذرگاه حاجگذرگاه

 سنگی منطقه جنوب و غرب دریاچه اورمیه مورد توجه واقع شود.  پارینه

حوضه جنوب  های بحث شده در این گزارش، بر روی تراس های رودخانه های  تو و محوطهی شاخصی چون محوطه شیوهوجود محوطه    

توانند امید بخش  دریاچه اورمیه و همچنین منابع زیستی ذکر شده به عنوان پتانسیل های مناسب جهت جذب جوامع انسانی دوره پلیستوسن، می

 دست آوردهای مناسب با بررسی های هدفمند در این منطقه باشند.  

 

 گزاری سپاس 

م اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی و  نویسندگان این مقاله از آقای جلیل جباری مدیریت محتر

معاونت محترم آن اداره کل جناب حسن سپهر فر که همیشه مشوق فعالیت های پارینه سنگی در استان بوده اند، کمال تشکر را دارند. همچنین  

عبید سرخابی کارشناس اداره میراث فرهنگی پیرانشهر کمال سپاسگزاری    از ریس میراث فرهنگی شهرستان پیرانشهر اقای سلیمان بشیری و اقای

 را دارند.  
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 ای پیش از تاریخی در شمال خوزستان تپه سرکولی، نویافته 

 

 1فرزاد نجفی 

 چکیده: 

شامل برجستگی  تپه سرکولی در شهرستان اللی از توابع استان خوزستان، شمال روستای سرکولی و در دشت ناهموار هارکله قرار دارد. این تپه 

متر است. این    13غربی( و ارتفاع حدوداً    -متر )در راستای شرقی  70جنوبی(، عرض    -متر )در راستای شمالی  78تقریباً بیضی شکل به طول  

های روستایی  های کشاورزی و از طرف جنوب به خانهمحوطه بر روی یک برجستگی طبیعی قرارداد و از جهت شمال، شرق و غرب به زمین

های سنگی از پراکنش نسبتاً های سنگی و هاونهای منقوش، ابزار و ریز تیغههای فرهنگی سطحی این تپه نظیر سفالگردد. دادهود میمحد

های  شوند. بقایای معماری نیز در سطح تپه هم بصورت خشکه چین و هم بصورت دیوارباالیی برخوردار و در سرتاسر سطح محوطه یافت می

های شوشان عتیق، شوشان میانی، فاز اول شوشان جدید  ها بر اساس مقایسه صورت گرفته مربوط به دورهقابل مشاهده است. سفال دارای مالط  

باشد. باتوجه به شواهد سفالی  ها بیشتر میهای شوشان جدید در سطح محوطه نسبت به دیگر دورهو دوره اسالمی است که پراکنش سفال

هایی هایی از سال به سمت دشت و در ماها دشت خوزستان در ارتباط و با در نظر گرفتن ماهیت کوچرو بودن آنها در ماهساکنین تپه سرکولی نیز ب

باشد که این  می  1های سفالی آخرین دوره استقراری در تپه سرکولی دوره شوشان جدیداند. با تکیه بر دادهبه کوهستان در رفت و آمد بوده

 میش و رونق شوش نیز مطابقت دارد.  موضوع با متروک شدن چغا

 

 سرکولی، اللی، خوزستان، چغامیش، شوش واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

خاک  های هها که به نظر چیزی جز انباشتمکانای دور و نزدیک اند. این ههای انسانی در گذشتهی فعالیتی باستانی صحنههاو محوطه هاتپه

و حفاظت و تحقیق علمی بر روی آنها بسیار    ی نیاکان ما را در دل خود جای داده اند اجتماعی و تاریخ گذشته  -نیستند، در واقع عناصر فرهنگی  

هایی در این مورد توسط پژوهشگرانی مانند  مهم است. با آغاز مباحث مربوط به شکل گیری جوامع پیچیده در جنوب غربی ایران و طرح مدل

های فرهنگی دشت شوشان با منطق جغرافیایی اطراف آن احساس شد. در  رایت، جانسون و علیزاده نیاز به دید گسترده تر در مورد برهم کنش

های سفالی به عنوان مبنای هایی که در محدوده زمانی هزاره پنجم و چهارم ق.م قرار دارند به ویژه یافتههای بدست آمده از محوطهاین بین داده

های اخیر در  های علمی در سالهای کنترل شده و بررسیکنند. با آغاز کاوشای ایفا میگاهنگاری و شناخت تعامالت فرهنگی نقش عمده

های فرهنگی دست آمده با فازهای هم زمان در مناطقی  های دادههای شوش، چغامیش، جعفرآباد و بندبال از خوزستان و مقایسه دادهمحوطه

های فرهنگی شدند که  های بختیاری، زاگرس مرکزی، پژوهشگران متوجه سیستمی پیچیده از ارتباطات و برهم کنشکوهستانمانند فارس،  

(.  46:  1397ای گمشده از این معماهای فرهنگی باشد)باجوروند، مرتضوی و سرداری،  تواند قطعههر یافت جدیدی در این گستره جغرافیایی می

ساس دومنطقه بین کارون، دز و کرخه به دو قسمت کوچکتر شرقی و غربی تقسیم کرد. حوزه شوشان شرقی در  توان بر ادشت شوشان را می

ای( در آن واقع  های پیش از تاریخی بنه فضیلی، چغابنوت، چغامیش و توالیی)تولههای کارون و دز واقع شده که مکانی بین رودخانهمنطقه

(. حوزه شوشان غربی که تاریخچه استقرارهای کشف شده در آن جدیدتر از حوزه شوشان  1ر( )تصوی206:1382شده است)ملک شهمیرزادی،

های شوش، جعفرآباد،  های شائور و کرخه مانند تپههای در کنار رودخانهی بین دز و کرخه واقع شده و شامل محوطهشرقی است در منطقه

(.  48:1397های این بخش شوش است)باجوروند، مرتضوی و سرداری،  ن محوطهباشد که در واقع مهمتریبندبال، بوهالن، جوی و ابوفندوا می

از نظر گاهنگاری، شوشان جدید مرحله پس از شوشان میانه جدید است که از نظر زمانی وقفه استقراری بین متروک شدن چغامیش تا شکل  

های عوامل طبیعی مانند سیل محل را ترک و به سوی درهّ نماید که ساکنان چغامیش شاید به علتکند. چنین به نظر میگیری شوش را پر می

سفال منقوش    -(. علیزاده سفال شاخص این فاز145:1356های زیادی برقرار کرده بودند حرکت کرده باشد)دلفوس،زاگرس که ظاهراً با آن تماس

که این موضوع نشان از شبکه مبادالتی گسترده فرهنگی  (؛90:1391داند)علیزاده،را گسترده ترین سفال دوره پیش از تاریخ ایران می -اینقطه

فرهنگی باتوجه به رشد گسترده اقتصاد معیشتی کوچ نشینی در  در این زمان است. به احتمال زیاد نقش کوچ نشینان در شکل گیری این شبکه 

یا  A)شوش2، فاز شوشان جدید1از فاز شوشان جدید (. بعد55: 1397آید)باجوروند، مرتضوی و سرداری،  فازهای بعدی، انکار ناپذیر به شمار می

های مختلف تولید سفال در دشت، گستره عظیمی از انواع  وری نوترون نیز نشان داده که مکانهای کنششود. آزمایششوش الف( آغاز می

ی  یت نسبتاً زیاد در هزارهدشت شوشان به دلیل وسعت کم و تراکم جمع  .(Kouchoukos,1998:170)اندکردهسفال منقوش را تولید می

بینیم، دارای سنت خاص های کمتری را میها و سفالگران به هم نزدیکتر باشند تفاوتپنجم ق.م و باتوجه به این موضوع که هرچقدر محوطه

لی معموالً در تمام های هنری را از جوامع اطرافش وام گرفته باشد، وو یکسانی است اگرچه ممکن است در روند طبیعی مبادالت فرهنگی سنت

زمان افزایش ارتباطات فرهنگی دشت    2ای، فاز شوشان جدیدگذارد. در بعد فرامنطقهها یکدستی هنری و سبکی خاصی را به نمایش میمحوطه

ال هم تأیید  های سفهای زاگرس و فارس و کم شدن ارتباط با دهلران و منطقه بختیاری است که این مسئله با توجه به مقایسهشوشان با بلدی

ی بختیاری از مناطق پست وجود دارد؛  های سفال منطقههای روشنی مبنی بر فاصله گرفتن سنتشود. در نیمه دوم مس و سنگ میانه، نشانهمی

ن فاز (. با پایان یافت76:1387های منطقه بختیاری با سفال منقوش شوش الف وجود دارد)زاگارل،در این زمان، شباهتی بسیار کمی بین سفال

شود که به نوعی گذار از فاز  پایانی )شوش الف پایانی( دیده می  Aق.م، دوره کوتاهی در دشت شوشان با نام شوش 4000در    2شوشان جدید

 شود.  یا اروک محسوب می 2به دوره شوش  2شوشان جدید
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 48:1397باجوروند، مرتضوی و سرداری،  : حوزه شوشان شرقی و غربی، منبع:  1تصویر 

 . پیشینه پژوهش: 2  

شناختی اعم از بررسی، کاوش و یا گمانه زنی تاکنون بر روی این تپه صورت نگرفته و تشکیل پرونده ثبتی آن توسط  هیچگونه پژوهش باستان 

آن در حوادث  ها، جایگاه  منطقه اللی باوجود اهمیت استراتژیک آن بدلیل وجود ایلراهنگارنده تنها پژوهش صورت گرفته در این محوطه است.  

از لحاظ پژوهش باستانی، متأسفانه  آثار  تنوع  ایل بختیاری و  تاریخ  باستانو  از معدود پژوهشهای  بکر مانده است.  ناشناخته و  های شناختی 

تخمین سال    15000که وی قدمت این غار را حدود    .میالدی گیرشمن در غار پبده اشاره کرد  40توان به کاوش دهه  شناختی منطقه میباستان

ای موسوم به سومری است که اشاره شده  اند محوطهشناسی به آن اشاره کردههایی که منابع باستان(. از دیگر محوطه1336زده است)گیرشمن،

شناختی حوزه آبگیر سد  بررسی باستان  2006(. در سال  234:1383ق.م مشاهده شده است)سرفراز،   3000از آنجا آثار خط سومری مربوط به  

آغاز شد که بخشی از آن در اللی صورت گرفت و منجر به کشف تپه پیش از تاریخی نرگسی )مربوط به دوران شوشان میانه( گردید)عزیزی، گتوند  

اشاره    2و    1توان به کاوش آقای پیمانی در گورستان کالنتر  های علمی صورت گرفته در منطقه نیز می (. از دیگر فعالیت1:2006احدی و ناصری،

کاوش علمی    4پور نیز در حوزه آبگیر سد گتوند و در منطقه کالنتر  نجر به کشف چند گور مربوط به دوره عیالم میانه گردید؛ دکتر ولیکرد که م

(. در سالیان پیش چند اثر شاخص  17:1390های وی منجر به کشف چند گور از دوره عیالم نو شده است)خدایی و بااحمدی،نموده که فعالیت

باشد که می  1394ها نیز مربوط به سال  شناس در فهرست آثار ملی ثبت گردیده که آخرین این فعالیتسط پژوهشگران باستانمنطقه اللی تو

شناس و بومی منطقه جناب آقای اردشیر کوهزاد توسط آقای مصیب خراسانی صورت گرفته است)نگاه کنید آرشیو اداره کل(. پژوهشگر باستان

 ی را در امر معرفی آثار منطقه بخصوص در مبحث دستکندها منتشر نموده است. های نظری بسیارنیز پژوهش

 : روش پژوهش .  3

تپه سرکولی بنا به پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان جهت تشکیل پرونده ثبت ملی توسط نگارنده مورد بازدید میدانی قرار 

ای است. در بخش نخست  از دو بخش عملیات میدانی و مطالعات کارگاهی و کتابخانه. تشکیل پرونده ثبتی تپه مذکور متشکل  (2)تصویر  گرفت

های فرهنگی ) جمع آوری داده -1پروژه )عملیات میدانی( هیأت باستانشناسی به بررسی پیمایشی سطح محوطه پرداخت هدف از این بررسی:  
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های ی وضع موجود، شناخت حدنهایی محوطه باتوجه به پراکنش دادهشناسی و مستند نگارتهیه گزارش آسیب   -2سفال، ابزار سنگی و ...(،  

شناختی، نقشه دقیقی از تپه به روش فتوگرامتری برد کوتاه توسط  های باستانباستانی و عوارض زمین بوده است. بعد از اتمام مطالعات و بررسی

های فرهنگی )سفال و ابزار سنگی( بدست  ای( داده)مطالعات کارگاهی و کتابخانهپروفشنال تهیه گردید. در مرحله دوم    3پهباد مولتی روتر فانتوم  

 آمده از بررسی پیمایشی سطح محوطه برای مراحل بعد آماده شد )مواد فرهنگی بدست آمده در ابتدا شسته، سپس طراحی و عکس برداری شد(.

بندی ها در ابتدا طبقه شناختی، سفالسطح محوطه، برمبنای مطالعات گونه  پس از اقدامات اولیه انجام شده برروی مواد فرهنگی حاصل از بررسی 

ها از قبیل: نوع قطعه، رنگ خمیره، نوع پوشش، سبک پرداخت سفال، سبک ساخت سفال، نوع بندی مشخصات فنی سفالشدند، پس از طبقه

ی فرهنگی بدست آمده از بررسی سطحی بمنظور مقایسه و تعیین  هاهای از پیش آماده شده نوشته شد. در مرحله بعد داده شاموت و ... در جدول

 ها مقایسه شد. های مشابه سایر محوطهگاهنگاری نسبی با داده

 
 16:1397: تپه سرکولی، دید از شمال، منبع: نجفی، 2تصویر 

 . موقعیت جغرافیایی و توصیف محوطه: 4

(.  3:1391از شهرستان مسجد سلیمان منفک شده است )کوهزاد،  1382باشد که در سال  می استان خوزستان  نشینبختیاریاللی از شهرهای  

از مردم  ٪99است.  نفر جمعیت داشته  37،963،  1395در سال   سرشماری مرکز آمار ایرانقرار گرفته که بر اساس  شهرستان اللیاین شهر در  

آنها از    ٪45؛ حدود  اندایل بختیاری و شیعه مذهباز   لنگهفت  وابسته به شاخه  بهداروندو   بابادی،  دورکیهای مختلف طوایف  اللی از تیره

د و مناسبات و روابط ایلی و عشایری در میان های مختلف بهداروند هستناز تیره ٪14از تیره »اسیوند دورکی« و    ٪40های مختلف بابادی،  تیره

شرقی به شهرستان اندیکا،  (. این شهرستان از جنوب به شهرستان مسجدسلیمان، از شرق و جنوب5:1394آنها پررنگ است )خراسانی و توکلی، 

کیلومترمربع و   141815ساحت  شود. شهرستان اللی دارای مغربی به سردشت دزفول محدود میاز جنوب غربی به گتوند، از شمال و شمال

های آن نیز گرم و خشک  شرایط اقلیمی آن در دشت گرم و نیمه معتدل و در کوهستان دارای شرایط آب و هوایی سرد و کوهستانی و تابستان

باشد و شغل  ی(. شهرستان دارای دو بخش مرکزی و حتی م2:1391باشد)کوهزاد، میلیمتر می  500است و میزان بارندگی ساالنه آن هم حدود  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%84%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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توان  ای نیز بدلیل نفت خیز بودن منطقه در این صنعت اشتغال دارند. از مناطق دیدنی آن می اکثر مردم اللی کشاورزی و دامپروری است که عده

میر و چشمه تَلوک به آب شور)اوسور(، روستای سادات، روستای بنه وار، قلعه صلواتی، سیکوَند، آبشار آرپناه، روستای سرکولی، کوه گریوه، بنه  

ترین آثار حیات بشر در فالت ایران در غار پبده در نزدیکی اللی و در مسیر آبشار آرپناه قرار دارد که نخستین بار اشاره کرد. یکی از قدیمی

ارسی در اوایل  های اکتشافی نفت توسط شرکت دگیرشمن به کاوش این غار پرداخت. آغاز شهرنشینی در منطقه کنونی اللی همزمان با پروژه

(. درخصوص وجه تسمیه 5:1394قرن بیستم بوده و تا قبل از آن زندگی در این منطقه جنبه عشایری و کوچروی داشته است)خراسانی و توکلی،

 منطقه دو نظر وجود دارد؛ اول اینکه الل به معنی دشت  

های سرخ در فصل  اند. نظر دوم مربوط به فراوانی اللهبر آن نهادهصاف است و از آنجا که اللی در دشت پهناور و صافی واقع شده این نام را  

 (.  5بهار این منطقه است که برخی عقیده دارند نام اللی بر این ویژگی داللت دارد)همان:

ی برجستگی طبیعی  های زیاد هارکله قرار دارد. تپه سرکولی برروتپه سرکولی در شمال روستای سرکولی و در دشت ناهموار و دارای پستی بلندی

 هایی با ابعاد مختلف به همراه مقادیر زیادی خاک معمولی است.  انباشت شده که ساختار آن متشکل از قلوه سنگ

باشد که آب این رودخانه تنها در فصول بارندگی جاری است. اثر در  دره سرکولی و رودخانه فصلی آن نیز نزدیک ترین منبع آب به اثر می

شود.  یمه خشک واقع شده و در فصول زمستان تا اواخر بهار سرسبز و در دیگر فصول پوشش گیاهی ضعیف و بعضاً خشک میای گرم و نمنطقه

باشد و کشاورزی و دامپروری نیز در منطقه از رونق خوبی برخوردار است. تپه سرکولی شامل عمده درختان پیرامون اثر شامل درخت کنار می

متر    13غربی( و ارتفاع حدوداً    -متر )در راستای شرقی   70جنوبی(، عرض    -متر )در راستای شمالی  78طول    برجستگی تقریباً بیضی شکل به 

های  های کشاورزی و از طرف جنوب به خانهاست. این محوطه بر روی یک برجستگی طبیعی قرارداد و از جهت شمال، شرق و غرب به زمین

های اطراف متمایل  می تند ولی در جهت شمال و شرق بصورت مالیم به سمت زمینگردد. شیب تپه در جهت غرب کروستایی محدود می

های روستا مماس  شود. جنوب برجستگی طبیعی که انباشت فرهنگی روی آن قرار دارد، توسط اهالی روستا خاکبرداری و تراشیده شده و خانهمی

های سنگی از پراکنش نسبتاً های سنگی و هاونهای منقوش، ابزار و ریز تیغههای فرهنگی سطحی این تپه نظیر سفالاند. دادهبا اثر احداث شده

های  شوند. بقایای معماری نیز در سطح تپه هم بصورت خشکه چین و هم بصورت دیوارباالیی برخوردار و در سرتاسر سطح محوطه یافت می

 دارای مالط قابل مشاهده است. 

 های فرهنگی: . داده5

ها بر اساس مقایسه صورت گرفته مربوط به  های سنگی است. سفالفرهنگی سطحی تپه سرکولی شامل قطعات سفال و تیغههای  عمده داده

های شوشان جدید در سطح محوطه نسبت های شوشان عتیق، شوشان میانی، فاز اول شوشان جدید و دوره اسالمی است که پراکنش سفالدوره

 . (4و  3اویر )تص باشدها بیشتر می به دیگر دوره



 

125 
 

 

 
 . 22:1397های یافت شده از بررسی سطحی، منبع: نجفی، : سفال 3تصویر 
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 . 23:1397های یافت شده از بررسی سطحی، منبع: نجفی، : سفال 4تصویر 

های طرحهای چرخساز ظریف با خمیره نخودی و پوشش گلی رقیق دارای شاموت کانی هستند که با  عمدتاً شامل سفال  1فاز شوشان جدید

خورد. اند و هیچگونه اثری از عدم کنترل دما در آنها به چشم نمیشده  ها بسیار خوب پختهاند. این سفالای رنگ منقوش شدهباندی شکل قهوه

  های شوشان هایی با دهانه گشاد هستند و فرم دیگری در بررسی سطحی محوطه یافت نشد. سفالهای این دوره نیز بیشتر شامل کاسهفرم

توان به مجزا بودن آنها پی برد. های شوشان عتیق یافت شده دارند و تنها از تفاوت نقوش میجدید این محوطه شباهت بسیار زیادی به سفال

های باندی شکل و  های شوشان جدید یکسان ولی نقوش آنها شامل طرحهای فاز شوشان عتیق محوطه کامالً با سفالمشخصات فنی سفال

های این دوره محوطه اند. سفالای در سطوح بیرونی و داخلی سفال کار شدهدایره، باندهای مواج و نقوش مسبک هندسی است که رنگ قهوهنیم

بندی آنها بسیار مشکل و بدون خطا نیست. از سطح محوطه یک قطعه سفال    بدلیل عدم مطالعات گسترده در سطح منطقه اللی ناشناخته و دوره

های یافت شده یک قطعه سفال  وره شوشان میانی نیز بدست آمده که سطح آن بوسیله نقش هندسی تزیین شده است. در میان سفالمربوط به د

باشد.  از بررسی سطحی تپه سرکولی نیز سه عدد  بندی دقیق آن ناممکن میلعابدار با نقش کنده مربوط به دوره اسالمی هم یافت شده که دوره

و یک قطعه تیغه   distalو انتهای  patchyای رنگ با دو لبه پرداخت شده، بافت  قطعه تیغه از جنس سنگ چرت قهوه ابزار سنگی شامل دو

(. استفاده از این نوع ابزار  5یافت گردید )تصویر  distalو انتهای    patchyای تیره با دولبه پرداخت شده، بافت  از جنس سنگ چرت قهوه

(، و باتوجه به عدم شناسایی معدن این نوع  25:1397ی پیش از تاریخ تا دوره اسالمی رایج بوده )رضایی،هاسنگی در منطقه زاگرس از دوره

 رود این نوع ابزار کاالیی وارداتی به محوطه بوده است.    سنگ در منطقه گمان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 21:1397نجفی، : ابزارهای سنگی یافت شده از بررسی سطحی تپه سرکولی، منبع:  5تصویر 



 

127 
 

  گیری نتیجه   .6

هر استقراری برای رشد و گسترش خود نیازمند شرایط محیطی مناسب مانند وجود منابع مطمئن آب، زمین مناسب و ... است و اگر این شرایط   

بدلیل عدم وجود منابع مطمئن آب  تنها در فصولی از سال موجود باشد، طبیعتاً آنها محل مناسب استقرارهای موقت و فصلی است. تپه سرکولی 

توانسته ظرفیت پذیرش استقرار دائم جوامع پیش از تاریخی را داشته باشد. این موضوع از  و از طرفی تغییرات زیاد دما در فصول مختلف نمی

های زیاد و وجود مراتع و جنگلهای فرهنگی و عدم شناسایی آثار مربوط به استقرار دائم مشخص است. امّا این محل بدلیل  پراکنش آثار و داده

های شوشان  هایی از سال و باتوجه به شواهد سفالی توانسته جوامع کوچرو پیش از تاریخی را از دورهشرایط مساعد مورد نیاز جوامع کوچرو در ماه

واقع در دشت خوزستان که طبق  عتیق، میانه و جدید تا عصر حاضر )عشایر بختیاری( جذب کند. باتوجه به گاهنگاری استقرار اصلی چغامیش  

های  های واقع در دامنه، مسکون بوده و با پسکرانه  (Alizadeh,2008:31)آن محوطه بصورت مستمر از دوره شوشان عتیق تا شوشان جدید  

ارتباط و با در نظر گرفتن ماهیت  رسد باتوجه به شواهد سفالی ساکنین تپه سرکولی نیز با دشت خوزستان در  زاگرس نیز ارتباط داشته، بنظر می

های سفالی آخرین دوره اند. با تکیه بر دادههایی به کوهستان در رفت و آمد بودههایی از سال به سمت دشت و در ماهکوچرو بودن آنها در ماه

 ز مطابقت دارد.  باشد که این موضوع با متروک شدن چغامیش و رونق شوش نیمی 1استقراری در تپه سرکولی دوره شوشان جدید

 ها گزاری سپاس 

از آقایان کوروش هاشمی فرد و اردشیر کوهزاد که در انجام پروژه ثبت ملی آثار شهرستان اللی اینجانب را یاری نمودند کمال تشکر و         

 قدردانی را دارم. 
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 های لرستان  با دو تمدن شانگ و ژو   تطبیقی نقوش انسانی و جانوری در مفرغ  مطالعه
 

 1واالمقام  نرگس  

 2ئی دیکالین شجاعی قاحس

 چکیده: 

شده است. درست در این زمان سازی در لرستان، اشیا و ظروفی تولید شد که بر روی آنها از انواع نقوش مذهبی و آیینی استفاده می با رونق مفرغ

تاریخی چین، شانگ و   از مفرغ میان زمامداران نخستین سلسله  اندکی تامل متوجه  در دورهاستفاده  ی بعدی، یعنی ژو رواج داشته است. با 

ی شانگ یعنی شویم. با توجه به اینکه عصر طالیی مفرغ در لرستان تقریبا با آغاز سلسلههای یاد شده میهای تمدنشباهتهایی در نقوش مفرغ

های لرستان با  دلیل وجود شباهتهای موجود میان مفرغشروع عصر مفرغ در چین هم زمان است، پرسش اصلی در این مقاله این است که  

های شانگ و ژو چیست؟ از همین رو هدف از نگارش این پژوهش که با روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی انجام شده، یافتن تاثیرات و تمدن

دهد که صادرات فلزاتی  وهش نشان میهای لرستان در ایران با دو تمدن شانگ و ژو در چین است. نتایج پژبرهم کنش فرهنگی میان تمدن

ای گیری جاده ابریشم شد، حرکت فرهنگی عمدههایی که بعدها موجب شکلنظیر مس و قلع و نیز اشیا و ظروف مفرغی از ایران به چین از راه

فاده ازمضامین آیینی و هایی نظیر: است را موجب شده که یکی از نمودهای آن در نقوشِ اشیا و ظروف مفرغی قابل مشاهده است و شباهت

مذهبی، استفاده از نقوش جانوری یکسان به همراه سبک پردازی مشابه، تلفیق چند جانور همزمان جهت قدرت بخشیدن بیشتر در یک شی  

تان  شدند، میان نقوش مفرغی لرسگیری این نقوش در اشیایی که طلسم خوانده می مفرغی، همچنین انطباق صورت انسان با حیوان جهت بهره

 کند. های شانگ و ژو وجود دارد که این مساله را اثبات میبا نقوش مفرغ

 

 سلسله ژو، نقوش جانوری، نقوش انسانی  مفرغ لرستان، مفرغ چین، سلسله شانگ،واژگان کلیدی: 

 

 
 Valamaghamnarges@gmail.com وهآموزش عالی ناصر خسرو ساته کارشناسی ارشد. موسسه آموخ . دانش1
 . دکتری تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسالمی. موسسه غیرانتفاعی ناصر خسرو ساوه.  2

است   "لرستان با دو تمدن شانگ و ژو  یدر مفرغ ها  یو جانور  ینقوش انسان  یقی تطبمطالعه   "اول تحت عنوان    سندهیارشد نو ینامه کارشناس  انیمقاله حاضر مستخرج از پا
 دفاع شده است.  1399 خ یناصرخسرو ساوه به تار یرانتفاع ی و در موسسه غ   دهیدوم به انجام رس سندهینو ییکه به راهنما
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 مقدمه:   . 1

که انسان با  گیرد. هنگامیسال را در برمی  1500ی دوم ق.م یعنی حدودا  ی سوم و اواسط هزارهدوران مفرغ در ایران بطور نسبی اوایل هزاره

ها برد.  آمیختن مس و قلع نخستین آلیاژ فلزی را ساخت و از خصوصیات ارزشمند آن در ساختن ابزارها و سایر مصنوعات فلزی خود بهرهدرهم

ی چهارم پیش اشاره به این صنعت از هزارهباشد. شواهد موجود  ی صنعت فلزکاری در ایران، ناحیه لرستان مییکی از مناطق شاخص در زمینه

آید که سازندگان این اشیا احتماال کند که هنوز منشا آن روشن نیست و چنین برمیای میاز میالد در این ناحیه دارد و حکایت از فرهنگ پیشرفته

سازی  شده است. همزمان با مفرغراهم میتحت حمایت قشری ممتاز از سوارکاران جنگاور بودند که ثروتشان از راه تجارت و پرورش اسب ف

  لرستان در کناره رودخانه زرد در چین اولین سلسله تاریخی چین شانگ، غالبا برای برگزاری مراسم مذهبی و آیینی خود، ظروف و اشیا مفرغی 

ام ژو سرنگون شد. ساخت ظروف مفرغی  جو به نای جنگدودمان شانگ به دست قبیله ساختند که دارای تناسبات و تزئیناتی شایان توجه بود. می

کارگیری  های تزیینی، بویژه بهی نقشمایه ادامه پیدا کردند و مظهر افتخار و مقام شدند و از لحاظ سبک شاهد تداوم گرایش به گسترش مجموعه

رسد  ها، چنین به نظر مینقوش مفرغای دقیق به شکل و  ی شانگ محسوس شده بود، هستیم. با مشاهدهدوره  ی پرندگان، که در اواخرنقشمایه

های  ی اول پیش از میالد بر بسیاری از فرهنگهای حاضر در آن، در هزارهتشابهاتی میان آنها وجود دارد. با توجه به اینکه فالت ایران و فرهنگ

های لرستان  های موجود میان مفرغل شباهتی خود از آنها تاثیر گرفته است، این پژوهش در پی یافتن  دلیشرق و غرب تاثیر گذاشته و به نوبه

 باشد. های لرستان با دو تمدن شانگ و ژو در چین می با دو تمدن شانگ و ژو و همچنین بیان وجوه اشتراک میان نقوش انسانی و جانوری مفرغ

با تمدن های شانگ و ژو در    : پرسش اصلی در این مقاله این است که دلیل وجود شباهتهای موجود میان مفرغ های لرستانپرسش پژوهش 

های این چین چیست؟ و پرسش فرعی این است که چه تشابهاتی میان این مفرغ ها وجود دارد؟ بر این اساس نقوش انسانی و جانوری مفرغ

 ها مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است.  تمدن

خی، توصیفی و تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری در این  شود و با روش تاری: این مقاله از جمله مقاالت کیفی محسوب می روش پژوهش

گیری در پژوهش حاضر به صورت هدفمند  گیرد. روش نمونههای شانگ و ژو را در برمیهای لرستان و نیز تمامی مفرغپژوهش تمامی مفرغ

ند مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جمع  های آن دسته از آثار مفرغی این تمدنها که شامل نقوش انسانی و جانوری هستبوده و نمونه

های معتبر اینترنتی بوده ای با مطالعه و استفاده از کتب و مقاالت معتبر به همراه استفاده از سایتآوری اطالعات مورد نیاز به روش کتابخانه

 است.  

(.  1384:23دانند. )تریگیر،پیش از میالد می  1766  عصر مفرغ در چین را مصادف با شروع سلسله شانگ یعنی  باستان شناسان   :پیشینه پژوهش

ها ناگهان شروع به استفاده از  این در حالی است که عصر مفرغ در چین نسبتا دیر شروع شده وبه گفته رُنه گروسه چین شناس نامدار: چینی

- و آنها را یک شبه به مفرغ تبدیل کردند)فرانکمفرغ کردند، چنان که گویی ظروف گلی باستانی و گلدانهای چوبی مذهبیشان را به دست گرفتند  

ی حرکت فرهنگی را اختیار کردند. با توجه به همزمانی عصر طالیی مفرغ  با توجه به این موضوع باستان شناسان نظریه (.74:1397برانتسون،

پژوهش در جهت یافتن دلیل وجوه    های لرستان و شانگ،  ایندر لرستان با تمدن شانگ در چین، و همچنین وجود شباهتهایی میان مفرغ

اشاره   هنر ایران  شاهکارهایباره آرتور پوپ درکتاب  این های لرستان با دو تمدن شانگ و ژو در چین به نگارش درآمده است. دراشتراک مفرغ

(. راوسن در مقاله خود که به موضوع تماس و  24:1380دارد)پوپ،های شانگ و ژو در چین  های لرستان و سلسلههایی میان مفرغبه شباهت

ازکنش فرهنگبرهم لرستان( و چین  و مفرغ  مارلیک  )تمدن  ایران  در  آمده  بدست  آثار هنری  از طریق  ایران و چین  ق.م    650-1000های 

ار هنری مختلف در هر دوره با یکدیگر  های چین و شرق نزدیک از طریق آثاختصاص دارد، به طور مشخص چهاردوره تاریخی را که تمدن

  1000-1300اند مشخص نموده است که سه دوره نخست به ترتیب عبارتند از سلسله شانگ و اوایل تمدن ژو)تماس داشته و بر هم تاثیر نهاده
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ز وجوه اشتراک هنر چین و  ا  مقایسه هنر دوران نوسنگی و عصر مفرغ در ایران و چین(. محمود آگنج نیز در کتاب  8:1395ق.م()پاشازانوس  

نگریسته   آنها  اشتراک  وجوه  به  آسیایی  کهن  تمدن  دو  این  میان  نمادگرایی  و  روانی  حاالت  بررسی  دریچه  از  و  گفته  سخن  ایران 

فتن  (. این پژوهش پس از بررسی و تطبیق نقوش جانوری و انسانی آثار مفرغی لرستان با دو تمدن شانگ و ژو به دنبال یا95:1388است)آگنج،

 ها میان آنهاست. دالیل این شباهت

 عصر مفرغ در ایران و چین:     . 2  

ها که از نژاد مردم قفقاز  ها و کاسیها، میتانیگروهی از قبایل مهاجر هیتیت (23:1380تر)پوپ،م و شاید پیش.ق1300تا 1200درحدود سالهای 

ها  شود حرکت کرده و در این ناحیه سکنی گزیدند. کاسیهای سرسبز زاگرس که امروزه لرستان نامیده میبه طرف دره (  17:1382بودند)احسانی ،

فلزکاری در این ناحیه با    ها، هنرتر بوده و مهارت بیشتری داشتند. پس از مهاجرت کاسیدر پرورش و تربیت اسب از سایر اقوام آریایی چابک

پیشه مرتبط شد)پوپ،  یاین  بسیار  پژوهش  .(23:1380محلی  فرانسوی، که  ایران شناس مشهور  گدار،  دربارهآندره  زیادی  های  ی مفرغهای 

شود که این اشیا  یگیری مچنین نتیجه  "نوراه"های  های آشوری و بعضی از نوشتهگوید: با مراجعه به کتیبهلرستان انجام داده است چنین می

سازی بطور قطع  (. هنوز قوم مبتکر هنر مفرغ19:1382شود)احسانی ،های آشوری دیده می ها و نوشتههاست که نامشان در کتیبهمتعلق به کاسی

ل مادی  توان گفت قبایتوان گفت که این هنر در چه زمانی و توسط چه کسانی در این ناحیه ابداع شده است ولی میمشخص نیست و نمی

ود  ساکن در این ناحیه صرفا مفرغ کاری در لرستان را اختیار کرده ومفرغ کاران را مورد حمایت خود گرفتند و این اشیا را در مصاراف قومی خ

ی  ها با توجه به عالقه و مهارت شان در پرورش اسب در هنر مفرغ سازی لرستان صورت(. کاسی41:1374برداری قرار دادند)فریه،مورد بهره

(. آنها مردگان خود را در  763:1381اند)پاکباز ،ابداعی و تازه بخشیدند. بیشتر این اشیا از درون گورها و از نواحی مختلف لرستان بدست آمده

کردند و برای خود مراکز مذهبی خاصی داشتند که یکی از آنها در سرخدم کشف شده  های خود دفن میگورهای سنگی و در خارج از زیستگاه 

های این ناحیه دارای خصوصیات  اشیا مفرغی یافت شده از گورستان  .(21:1382دهد)گیرشمن،اهمیت این مراکز آیینی وپرستش را نشان میو  

ولی    .(21:1382اند)احسانی ،اقوام مختلف با عقاید و باورهای اجتماعی گوناگون بوده  یحاکی از این باشد که ساخته  مشخصی هستند که شاید

 (23:1380این مفرغ ها بسیار دیدنی و دارای شیوی خاص محلی هستند همچنین از لحاظ فنی بسیار ماهرانه ساخته شده اند)پوپ ،  یهمه

های دستی  های زین و تسمه و رکاب و سایر افزارهای سواری و نیز سالحمحصوالت مفرغی لرستان بیشتر شامل لگام و مهار اسب و حلقه.

همچنین زیور آالتی همچون:  (،17:1382های مختلف بود)احسانی،ر، چماق، خنجر، شمشیر، انواع ظروف و آبدانها و به ویژه بت چون گرز، تب

اشیا مفرغی لرستان وجود داشت)طاهری ،همتی، و سنجاق سر دستبند، گردنبند، آویز سنجاق سر خاص لرستان بود که شامل    .(8:1392در 

ای درشت و برجسته در مرکز. این سر سنجاقها در نوع ظریفشان برای زلف بود  ازک متصل به یک نقطه با دایرهی نی گرد فلزی با میلهصفحه

های تصویری کار شده در مفرغدر نگاه اول با دیدکلی، نقوش و ویژگی. (24:1374اند)فریه،شدهو انواع دیگر برای نذر و مراسم آیینی ساخته می

ها نیز  بوده های مربوط به مذهب بدوی آریاییها و افسانهدهند که کاربست اسطورهاسم دینی را نشان میای لرستان آداب و رسوم و مره

(. مذهب این مردم بر قدرت آسمانی تکیه داشت و اساس آن اعتقاد به خدای بزرگی بود که بر موجودات آسمانی و  22:1382است)گیرشمن،

این اشیا غالبا با پیکرهای آدم، اسب، جانوران شاخدار، موجودات اساطیری و ترکیبی،    .(24:1380فصول و تمام امور زندگی مسلط بود)پوپ ،

ی رود زرد آغاز شد احتماال تمدن در چین، توسط قوم کشاورز شانگ در کناره  .(763:1381اند)پاکباز ،های گیاهی تزیین شدهگان و شکلاالهه

که این ظروف و اشیا مفرغی و هنرهای وابسته   (803:1381مراسم مذهبی بود)پاکباز ،که بیشترین تولید هنری آنها ظروف مفرغی مخصوص  

کردند که در معرض سیل قرار های باستان در دشت رسوبی حاصلخیزی زندگی می(. چینی41:1384به آن مخصوص اشراف بوده است )تریگیر،

توان گفت که فرهنگ  می  این موضوع و کمبود شواهد باستان شناسیشد اما با توجه به داشت و در طی سه هزار سال گذشته پیوسته کشت می 
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های باستان شناختی هنوز زمان و چگونگی آغاز  (. بررسی128:1384ی دوم قبل از میالد نسبتا پیشرفته بوده است)دولتشاهی ،شانگ، در هزاره

باشد. با توجه به اینکه  است که مقارن با دودمان شانگ می  اند و فرض بر اینکاربرد مفرغ و فنون آن را بصورت مستند در چین تعیین نکرده

اند و به این دلیل که عصر مفرغ در چین نسبتا دیر آغاز شده است،  قبل از میالد دانسته  1766باستان شناسان آغاز زمامداری دودمان شانگ را از  

اختیار کرده  باستان شناسان نظریه را  ایران، پوپ گفته است  22:1384اند)تریگیر،ی حرکت فرهنگی  در حدود "(. در کتاب شاهکارهای هنر 

کاران در امتداد فالت ایران از آذربایجان به طرف جنوب حرکت کردند و در لرستان اقامت گزیدند.  م گروهی از مفرغق1300تا  1200های  سال

ها و اشیا مفرغی را که بسیار استادانه ساخته شده  مشرق جاری شدند و اسبی مجاور به طرف تقریبا در همین زمان سیل جمعیتی از یک ناحیه

در این دوره چینی ها    "(. رُنه گروسه چین شناس نامدار در این باره میگوید:23:1380)پوپ،"ی زرد در چین بردند  بود، با خود به طرف رودخانه

چندان که گویی ظروف گلی باستانی و گلدانهای چوبی مذهبیشان را به دست  با روشهای مفرغ کاری  فلز کاران سیبریایی ناگهان روبرو شدند  

(.  فلز کاران چینی برای تهیه ظروف و اشیا مفرغی از روش خاصی  75:1397برانتسون،-)فرانک"گرفتند و آنها را یک شبه به مفرغ تبدیل کردند

را به این آلیاژ افزودند که دلیل استفاده از آن معلوم نیست اما شاید    استفاده کردند که مخصوص خود آنها بود. آنها عالوه بر مس و قلع، سرب

گری را برگزیده و داد. چینیان از همان آغاز تکنیک ریختههای چینی  فام خاکستری میبرای بهبود کیفیت بوده است. افزودن سرب، به مفرغ

های گلی را به صورت چند قطعه جدا تهیه کرده و سپس آنها را سوار و به  لبگری در قالب چند تکه بود. ابتدا قای رایج در نزد آنان ریختهشیوه

ی شانگ به عنوان اشیا  ظروف دوره  .(24:1384ریختند )تریگیر ،کردند تا قالب نهایی بدست آید و مفرغ مذاب را درون قالب میهم متصل می

ها گیرد و محسور غنای شکلها و تزیینات آنها را نادیده میساخت آن  هنری بسیار قابل توجهند چنان که بیننده به راحتی مهارت الزم برای

(. ظروف  29:1384هایی هستند)تریگیر،شود. ظروف شانگ بزرگ نیستند اما از تناسبات و تزیینات بسیار زیبایی برخوردار بوده و دارای قلم زنیمی

شدند. احتماال امکان  به عنوان اشیای مقدس در نهایت دقت نگهداری میمفرغی در تشریفات باروری و حاصلخیزی بسیار مورد احترام بوده و  

است)دولتشاهی، نبوده  تزیین  برای  و فقط  داشته  آنها مفهومی مذهبی  قبیله130:1384دارد که طرحهای روی  به دست  ای  (. دودمان شانگ 

ا کرد. هنر مفرغ سازی در حکومت ژو ادامه پیدا کرد اما این  ی رود فن در نزدیکی شیان فعلی بنجنگجو از بین رفت که پایتخت خود را بر کرانه

اشیا مفرغی و محصوالت مظهر افتخار شدند و در نتیجه ماهیت رسمی خود را از دست دادند. از لحاظ سبک، در مفرغ های قرون یازده تا نهم 

ی شانگ  ی پرندگان را دید که در اواخر دورهیری نقشمایهی نقشمایه های تزیینی، بویژه با بکارگتوان تداوم گرایش به گسترش مجموعهق.م می

هایی کم و بیش نزدیک به  شد و این ظروف به اشکال متهورانه ساخته شده و با نقش مایهمحسوس شده بود. مفرغ به مقدار زیاد تولید می

 (.46:1384ترند )تریگیر،اند، اما از لحاظ سبک گستردهالگوی شانگ تزیین شده

 ارتباطی ایران و چین در عصر مفرغ:   راههای .  3

ای طوالنی در روابط این دو کشور دارد. فریدون فرمانروای اسطوره ها و اساطیر ایران و چین حکایت از سابقه و پیشینهوجود تشابه میان افسانه

در تاریخ طبرستان   .(47-44:  1374وزگار،)آم ی ایرانشهر، حکمرانی سرزمین چین، تبت و بالد مشرق را به تور یا طوج  یکی از سه پسرش سپردا

چون گرشاسب به چین شد، فغفور را با بند زرین بر سر پیل، با هشتاد دیگر   " دست گرشاسب پهلوان آمده است:ی اسارت امپراتور چین بهدرباره

های حماسی ایران با چین   ها و داستاننههایی میان افساهمچنین شباهت  .(58:  1366)ابن اسفندیار،  "شاهان پیش فریدون فرستاد بر سر نریمان

و  "تولد زال با موی سپید"،  "رستم و سهراب "های توان آن را با داستانکه می  "ای -ین-شن-خنگ"هایی از داستان وجود دارد مانند بخش

سیت "یا    "سکاها"وان به  قومی به نام  تها را می(. وجود این شباهت58:  1374در شاهنامه فردوسی تطبیق داد)آموزگار،  "افراسیاب و کیکاووس"

اند، به عنوان پل ارتباطی میان این دو تمدن نسبت داد  که نژاد و آیین ایرانی داشتند و همواره در فالت آسیای مرکزی در تاخت و تاز بوده  "اه

و عناصر فرهنگ و تمدن ایرانی را در اوایل   بوده  های فراوانها و داستاناند و دارای افسانهزیستهکه در سرزمین پهناوری میان چین و ایران می
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ی دوم پیش از  تحقیقات جدید ورود فن اهلی ساختن اسب به چین در اواخر هزاره کردند. ی اول پیش از میالد به چین منتقل میو اواسط هزاره

( همراه با انتقال فن اهلی ساختن اسب، اساطیر  Snow،41  :2002میالد از طریق اقوام بیابانگرد آسیای مرکزی به چین را محرز ساخته است )

(. انتقال Snow،42 :2002ها  به چین منتقل شد که نمونه مطرح آن انتقال مفهوم خدای آسمان است)های برخی خدایان و رب النوعو داستان

نیز   (.  Xiang،10-12  :2011ج و ذوب برنز و قلع)های شانگ و ژو گردید، استخراساخت ارابه، که خود منجر به استفاده از سواره نظام در ارتش

دانیم چینیها نخستین بار چه زمانی به ی دوم پیش از میالد بر چین است. ما نمیاز موارد تاثیر فرهنگی اقوام بیابانگرد آسیای مرکزی در هزاره

های یک قرن  اند تا تاریخ. با اینکه بیشتر پژوهشافسانهتر  ی نخستین سفرها، بیشهای چینی دربارهقلب آسیای میانه راه یافتند، زیرا داستان

امپراطوری غرب  های  سرزمین  به  چیان  جانگ  سفر  با  را  چین  و  ایران  میان  تماس  شروع  دانستهاخیر،  هان  امپراطوری  -های 

داشته است. اما مسیرهای   های ایران و چین وجودهایی بین فرهنگ(. اما پیش ازاین سفر به طور قطع تماسPulleyblank،424  :1992اند)

های  گیری قرار داشت. مهمترین مسیرها احتماال از دشتهم متصل کند، هنوز در مراحل شکلای که دو سوی آسیا را بهارتباطی شناخته شده

استپ سمت  به  مرکزی  چیآسیای  شمال  در  شانشی  استان  وارد  مغولستان  علفزارهای  طریق  از  آنجا  از  و  رفته  سیبری  جنوب  شده  های  ن 

یاد کرد که در  مو  توان از سفرهای امپراطور  ی چینی میهای آمیخته به افسانهدر میان وقایع نگاری  Shaughnessy).،  1989:1است)

مرز غربی چین  ی یشم که هزاران سالگویند امپراطور مو از گذرگاه یو همان دروازهگنجانده شده است. می  ی  بامبوتاریخچهای به نام  مجموعه

ی سفرهای امپراتور مو را هر اندازه بدانیم، در این نکته  (. نسبت واقعیت به افسانه51:1397آمد، چین را ترک گفت)فرانک،براونستون،به شمار می

هایی آگاهیی مدام با آنها،  هایشان و امکان مبادلهی چشمگیر به فرآوردهی اقوام آسیای میانه و عالقهای نیست که این داستان دربارههیج شبه

ی امپراتور مو، به راستی به آسیای میانه سفر کرده باشند یا نه، و در  دهد. صرف نظر از اینکه ماجراجویان و بازرگانان چینی، در دوره به ما می را

ای  یا، شبکهاین صورت، تا هر کجای غرب چین پیش رفته باشند، به هر روی، جای هیچ گمانه نیست که نه تنها در چین بلکه در سراسرآس

آید که به ها چنین برمیی بعدی چینی(. از تجربه55:1397کرد)فرانک،برانتسون،ای دیگر کار میای به قبیلهبازرگانی وجود داشت که از قبیله

بودند که در یک راه شرقی بازرگانان پدید آمده  از  بعدها جاده-احتمال زیاد، در آسیای میانه گروهی  نامیغربی که  ابریشم  ده شد، فعالیت  ی 

های چینی می چنانکه افسانهی یشم بنامیم، زیرا همتر این راه را بهتر است جاده(. در دوران پیش55:1397بازرگانی می کردند )فرانک،برانتسون، 

ختن و یارغند بایست از کوههای نزدیک  گویند یشم خواستاران بسیار در چین داشت و یکی از واردات غرب محسوب می شد. این گونه یشم می

های سیحون و جیهون، جنوب دریای مازندران  وارد چین شده باشد. در دوران پیش از تاریخ،  یشم نه تنها در راههای تاریم به چین، بلکه در کرانه

یری بود که از  ی مفرغِ بسیار پر اهمیت دو در بین النهرین نیز یافت می شد. در این زمان فلزات ارزشمندی چون مس و قلع، عناصر سازنده

های ذکر شده در حرکتی فرهنگی به های ساخته شده در ایران از راهشد. و شاید بتوان گفت این فلزات ومفرغفالت ایران وارد بین النهرین می

سازد که همان  ی آسیا مشخص می چین رسیده باشد. به نظر می رسد خط توزیع ابزارها و زیورها ساخته شده از یشم، در واقع راهی را به پهنه

رفتند و از آنجا کاالهای ی سوم پیش از میالد، تا فالت ایران برای تجارت میی ابریشم است و بازرگانان آسیای باختری در هزارهراه جاده

شد و در شکوفایی  میرساندند. جاده ابریشم راهی بود که افکار و فنون نیز از طریق آن جا بجا شده و از غرب وارد چین  بازرگانی را تا فرغانه می

          .(66:1397چشمگیر این سرزمین نقش بازی می کرد)فرانک،برانتسون،

 های لرستان: نقوش  جانوری مفرغ    . 4

موضوع کار شده در مفرغهای لرستان بیشتر جانوران هستند. گاهی چنان طبیعی که بسیار شبیه طبیعت واقعی آنهاست و گاه چنان از طبیعت  

اند و حاالت  شود. حیوانات پرتحرکهای لرستان دیده میاند که صورتی انتزاعی یافته اند. نقوش جانوری متعددی در مفرغشان دور شدهواقعی  

(. بز در اساطیر ایرانی نماد زایش، رویش وفراوانی است. مار از  1ی گریز است) تصویر شماره  دهند مانند بز وحشی که آمادهخاصی را نشان می
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ی حیات بوده است و معنایی رمزی نقوش بکار گرفته شده در مفرغ های لرستان است. نقش مار در بیشتر تمدن های بشری سرچشمهدیگر  

توان به  های لرستان می(. از دیگر نقوش حیوانی بکار رفته در مفرغ41:1376دارد، هم مورد پرستش بوده و هم موجب وحشت و نفرت)دوبوکور،

عقاب  گوزن، سگ،  زاویه  شیر،  و  منحنی  کژنما، خطوط  شکلهای  کرد.  اشاره  خروس  مفرغو  این  اساطیری  معانی  تیز  میهای  قوت  را  -ها 

 (.15:1380بخشند)پاکباز،

 
 ( Waldbaum ،10:1973) - دهنه اسب به شکل جانور تلفیقی با شاخ بز   - 1تصویر  

 های لرستان: . نقوش انسانی مفرغ 5

شود که گاه بصورت تک چهره و گاه بصورت تلقیقی از چند نقش تشکیل شده است. در  لرستان دیده مینقوش انسانی به تعداد در مفرغ های  

های حیوانات آمیخته بود. این معنی خصوصا در اشیایی که طلسم ها قدرت آسمانی به صورت بشر مجسم شده که گاهی با صورتاین مفرغ

های لرستان تمام رخ و نسبتا ایستا هستند. ظروف دیگر  های انسانی در مفرغ(. پیکره24:1380اند)پوپ ،شوند به خوبی نشان داده شدهخوانده می 

انسانی مجسم شده از تحرک  از اندامهای کوچک و پر  به شیوهکه  از  اند. صحنههای محلی اجرا شدهاند و کامال  اجرا شده گویی ملهم  های 

ۀ تثلیث نامقدس )دیوی درشت در میان و دو دیو کوچکتر یا دو جانور اساطیری در دوطرفش( و  های سنتی ایالم هستند از جمله نگارنگاره

های عیالم  ها شبیه چهره. در این نقوش انسانی غالبا چهره"ددان و درختان مقدس و دیوان "( و دیگر2)تصویر شماره  "ی خدایگان ددان  نگاره"

کند که اند و این فرضیه را زنده میسابقه ی خارج از قواره. در این میان بعضی از مضامین بیی فرو نشستههستند با دماغ بزرگ قوزدار و چانه

های ایرانی که به تازگی در آن ناحیه نفوذ یافته بودند. بطور مثال نقش مردی با یک جفت سر جانور یا انسان، که از دو  آنها گلچینی از اسطوره

ی ساطیر زروان شناخته شده که دو بزرگ ایزد اهورامزدا و اهریمن را به دنیا آورده است. و همچنین چهرها  یاش بیرون زده است و بر پایهشانه

 (. 24:1374منقوش بر قرصک مرکزی سر سنجاق که میترا یا خدای خورشید است)فریه، 
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 ( 24:1374موزه بروکسل)فریه، -خدایگان ددان-2تصویر 

 ژو: . نقوش جانوری در مفرغ های شانگ و  6

ها، مربعها، مثلثها با اشکال جانوران که کم یا های هندسی، حلزونیشود شامل  نمونهسبک تزیینی که روی قدیمی ترین اشیا مفرغی دیده می

ی شکل حیوانی قابل تشخیص است. در  باشد. دریک نمونه که شاید سر عصا بوده است، جنبهبیش به صورت سبکی مشخص درآمده بود، می

کند، ولی نوع این حیوان بطور وضوح روشن نیست. یکی از طرحهای طرحهای هندسی به همراه شاخها، سر جانوری را در ذهن القا می   این تصویر

ای بزرگ و چشمانی درشت و خیره)تصویر دهد با پوزهحیوانی در هنر مفرغی باستانی در چین طرح تائوتیه است. این طرح سر غولی را نشان می

های  باستانی چینی داشته است. اما  امروزه بطور  ی اهمیتی است که غول  در افسانهر این نقش روی ظروف و اشیا باستانی نشانه(.  تکرا3شماره

رسد. اژدها در چین مظهر تر به نظر میتوان گفت تائوتیه معرف چیست ولی این نظریه که تائوتیه را اژدها بیان کرده، قانع کنندهمشخص نمی

(. با وجود این تغییرات  132:1384است. در نظر چینیان، اژدهای باران بخش، مظهر یکی از قوای خیرخواه طبیعت بوده است)دولتشاهی،باران  

تواند مصیبت نیز به بار آورد. تائوتیه  کرد که اژدهای باران بخش میهای ویرانگر به مردم این نکته را یادآوری میناگهانی آب و هوا و سیالب

شود، هنوزتکامل نیافته و بدنش  ی طوفان ویرانگر نیز باشد. در طرحهایی که از اژدها روی ظروف مفرغی شانگ دیده می ست نمایندهممکن ا

ی ژو که تزیینات  شود همیشه پیداست، اما در دورهی آن گذاشته می تر و دارای پیچ و خم کمتری است و مرواریدی که در برابر آروارهسنگین

کند. اژدها گاهی همراه پرنده است که نوک کج آن یادآور شوند، هویت تائوتیه به صورت هیوالیی شاخدار تغییر میتر میر دینیرفته رفته غی

های متاخر این مرغ شکاری به عنقا تغییر شکل داد که در واقع قرقاولی است که هنگام رعد  فریادهای مضطربانه  مرغی شکاری است. در دوره

شود قرار دهند. نقش  های زیان رسان تبدیل میموجب شد که مظهر این پرنده رادر کنار اژدهای باران بخش که گاهی به طوفاندارد و این امر  

شود و در  واقع شکل جیر جیرک یا زنجره است که عالمت بهار  ها بسیار دیده میگوشه در مفرغی دیگر که بصورت نقش هندسی سهمایه

ای زیبا و آواز  شود تا بعد به صورت حشرهزند و پنهان میی حیاتش نقبی به زیر زمین میموجودی که در چرخه(،  133:1384بود)دولتشاهی ،

()تصویر 37:1384خوان از دل خاک بیرون آید، در سرتاسر فرهنگ چین اهمیتی بسیار داشت نمادی از زندگی پس از خاکسپاری بود)تریگیر ،

ی شانگ، نقوش جانوری هستند. باور این است که تجسم جانورانی که به راحتی قابل  در دوره  ی اصلی ظروف مفرغی(. نقش مایه4شماره

با مراسم قربان کردن می  این مراسم با تشریفات خاصی صورت می35:1384باشند)تریگیر،شناسایی هستند درارتباط  با  (.  گرفت و از ظروف 

شد که برای طبخ و حفظ غذای قربانی الزم بود.  ی ظروفی میی شاهی شامل همهدر نتیجه، اشیا تشریفات  .شدارزشـی برای آن استفاده می

ی کوتاه و دارای سرپوشی با دستگیره که گاهی این ظرف را به  ظرفی بود گرد با پایه   یو ها و موارد استفاده از این ظرفها شناخته شده است. نام
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(. به هر حال باید گفت که بیشترین  133:1384رفت )دولتشاهی،ساختند و برای نگهداری شراب قربانی به کار میشکل حیوان  یا پرنده می

 (.   1395"75برانتسون،-میانه اقتباس شده بود)فرانک باشد که از اقوام آسیایی شانگ نقوش جانوری میهای دورهنقوش بکار رفته در مفرغ

 
 3تصویر 

 
 (Bagley،51:1998)-لبه های ظرف نقش مایه زنجره دارد   - بخشی از تصویر گلدان مفرغی شانگ –  4تصویر  

 های شانگ و ژو:  . نقوش انسانی مفرغ 7

این ظروف و اشیا کمتر هستند که گاه به صورت واقع گرا استفاده  نقوش انسانی بکار رفته در مفرغ های شانگ و ژو نسبت به نقوش جانوری در  

ای که به همان اندازه زنده و جاندار هستند بکار  ای بودند و گاهی همراه نقوش جانوران اسطورههای غیر اسطوره( و سوژه5شده)تصویر شماره

شود و تصویری غریب ایجاد می کند و این نکته را یادآوری  اند و در بعضی موارد این دو مضمون در یک شی بصورت همزمان دیده میرفته

اند و تمام این نقوش دارای معنایی آیینی و مذهبی هستند. صورتک وحشتزای  کند که همگی این ظروف برای کاربردهای آیینی ساخته شدهمی

همچنین در طرحهایی   نده را یادآوری میکند.همراه هیوالی تائوتیه تجسم بخش اعظمی از سبک متاخر شانگ است و قربان کردن موجودات ز

، منفی و  یینرفت و پرنده یعنی  مثبت و به عنوان اصل رطوبت و مرد به شما می  یکرد، اژدها یا  از اژدها که به همراه پرنده تجسم پیدا می

 (.134:1384مظهر خشکی و زن بود)دولتشاهی،

 
 ( 34:1384)تریگیر،   ق.م 11قرن  - انسان وحشت زدههیوال با    - سطل با دسته تاب خور، یو - 5تصویر شماره 
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 های لرستان با دو تمدن شانگ و ژو . مقایسه نقوش مفرغ 8

گرفت و اشیای مقدس و عبادی برنزی به صورت شمایل به کار گرفته در دوره شیا و شانگ، مناسک مذهبی برای خوشنودی نیاکان صورت می

های کهن دینی دیده می شد. ایرانیان باستان با اعتقاد به زندگی پس از مرگ اشیا و لوازم  دیشهشد. این امر در تمدن ایران نیز به صورت انمی

گذاشتند. در همین دوره در چین پرستش نیاکان در چین رسم بوده، و پادشاهان برای تصمیم مورد نیاز شخص مرده را همراه او در گور می

گورهای مکشوفه اطالعات فراوانی در   تمامی تولیدات و هنرها در خدمت جادو و خرافه قرار داشت.شدند. در حقیقت  ها به آنان متوصل میگیری

های کهن بوده کرد و این رشته ناگسستنی میان تمامی فرهنگدهند. انسان ما قبل تاریخ مشکالتش را در اسطوره پیدا میاختیار ما قرار می

فیلسوف فرانسوی معتقد بود که تمام انواع    "رنه گنون  "شود. همانگونه که  به وضوح دیده می است. این باورها در هر دو فرهنگ ایران و چین  

که خدای سلسله های -(. آیین پرستش خدای آسمان93:1388های رمزگونه و اسرار آمیز از وحدتی متافیزیکی برخوردارند)آگنج،و اقسام آیین

های شیا، شانگ و ژو  فرهنگ  تی بر اساس اطالعات زبان شناسی نوین خدای آسمان یا  منشا هند و ایرانی داشته؛ زیرا  -شانگ و ژو بوده است

ی ی دهنه( تیغهZhou،1-2 :2005اند)ها هم ریشه بودهخدای کهن هند و اروپایی دئوسکه مجاور دلتای رود زرد در چین سکونت داشتند، با 

یافت شده و مشابه آن در چین کشف شده است از مهمترین عناصر    ستانمفرغی با تصویر مردی با سه ریش نماینده خدای آسمان که در لر

های لرستان (. مفرغ1در جدول شماره  2و1( )تصاویر  Shaughnessy،7:1989ی آسیای مرکزی به فرهنگ چین است)فرهنگی وارد شده

خود درچین  عصر هم هایاین دوره در ایران و مفرغگرایی، فصل مشترک تزئینات  های اساطیری درکنارواقعمایهسرشار از تخیل و انتزاع و نقش

های شانگ و ژو در چین را می توان شباهت (. تلفیق صورت انسان و حیوان در آثار مفرغی لرستان با آثار مفرغی تمدن95:1388هستند)آگنج،

های مختلف خصوصا در اشیایی که طلسم خوانده  (. این معنی به شیوه1در جدول شماره  4و    3ی دیگری از این دو تمدن دانست )تصاویرعمده

  اند.شدند به خوبی نشان داده شدهمی
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 های سه تمدن لرستان، شانگ و ژو نمونه تصاویر شباهت نقوش انسانی در مفرغ   - 1جدول  

 نوع شباهت شانگ و ژو  لرستان 

  

 تصویر خدای آسمان 

مردی با ریش سه  

 شاخه 

  

نگاه   -صورت انسان

 خیره 

  

ترکیب چند –طلسم

صورت انسانی و  

 جانوری 

 

 

https://bit.ly/34e2Pmg  8تصویرشماره:   

تلفیق سر انسان با  

 شاخ گاو 

:2تصویر شماره  https://bit.ly/2LT2oHG 

Musse Guimet paris   

:1تصویر شماره  هزار تا  -تیغه دهنه 

( 41:1380)آکرمن،  -هشتصد ق.م  

https://bit.ly/2smaWzT    :6تصویر شماره

 

 (Lukonin-Ivanov،85:2012:طلسم) 5تصویرشماره 

   -ظرف چهار پایه دینگ:4تصویر شماره 

( 1384:32)تریگیر،-نقش انسان  

 

 
 

ق.موزه ریتنبرگ 1100-:سنجاق نذری 3تصویر شماره   

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Dis
c-headed_pin_zoom_(2)_Bronze_Beak 

 
 
 

( 1382:21)احسانی،ق. م 2000-دهنه اسب  7تصویرشماره   
 

https://bit.ly/34e2Pmgتصویر
https://bit.ly/2LT2oHG
https://bit.ly/2smaWzTر
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Disc-headed_pin_zoom_(2)_Bronze_Beak
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Disc-headed_pin_zoom_(2)_Bronze_Beak
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در    2خوریم. شباهت در آرایش نقوش بر روی قطعات ارابه یافت شده در  مقبره امی آرایش و ترکیب بندی نقوش به اشتراکاتی برمیدر زمینه

های ایران و چین از  ی ژو غربی، با لگام مفرغی لرستان نشان از وجود تماس میان تمدنژانگجیاپو، چانگ آن، استان شانشی متعلق به دوره

 ها در بیشتر موارد شاهد استفاده از (. همچنین در نوع آرایش و استفاده از نقش2در جدول شماره  10و9ی قبل از میالد دارد)تصاویر  اوایل هزاره

(.  2در جدول شماره  12و  11دهد)تصاویرهای ذکر شده هستیم و این نیز وجود شباهت نقوش میان این ظروف را نشان مینقوش قرینه در تمدن

توان استیلیزه کردن نقش و قرار دادن آن در یک محیط هندسی دانست که در لرستان، شانگ و ژو  شباهت دیگر در نوع آرایش نقوش را می

(. استفاده از نقش سر انسان یا جانور در مرکز تصویر و بدن دو جانور در اطراف سر و یا سر دو جانورِ  2در جدول شماره 14و13ویروجود دارد)تصا

(. تصویر کشیدن جانور با سر به عقب برگشته نیز یکی دیگر از  2در جدول شماره  18و    17یکسان روبروی هم نیز بارها دیده شده است)تصاویر

 (. 2در جدول شماره 20و19باشد)تصاویراین تشابهات می

 های سه تمدن لرستان، شانگ و ژو ها در نوع آرایش نقوش در مفرغهایی از شباهتنمونه -2جدول 

 نوع شباهت  شانگ و ژو لرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - ژانگجیاپو 2:قطعه ای از ارابه یافته شده در مقبره ام 2تصویر 

 (29:1395پاشازانوس،( دوره ژو غربی

 

 

شباهت در ترکیب و  

 آرایش نقوش 

   

 

 

 

 81:1998( Bagleyشانگ ) -:نقش پرنده4تصویر 

 

 قرینگی نقوش 

 هزار تا نهصد ق.م -لگام مفرغی-1:   1تصویر 
 (42:1380مجموعه بانو کریستین )آکرمن،

 (LUKOnin- lvanon ،2012:86: 3تصویر 
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- دوره ژو -قرن چهارم تا سوم ق.م   -:لوح مفرغ ریختگی6تصویر 

 ( 56:1384تریگیر،)

استیلیزه کردن نقوش  

و قرار دادن آن در  

 محیط هندسی 

  

 

 

 
 

 ( Bagley،55:1998 )-جانور:نقش دو 8تصویر 

 

 

 

رو برو نمایی نقش  

 جانور با دهان باز 

  

 

 شانگ - : نقش اژدها در گلدان مفرغی10تصویر 

(Bagley ،145:1998 ) 

 

دو جانور رو در رو با  

 صورتی در مرکز

  

 

 

 

  

 موزه ریتبرگ-: سنجاق سر مدور11تصویر 

 ( 34:1389)بیگ محمدی، 

                   

 

 

 

 

 (  McCarthy-Douglas  ،27:2012: )12تصویر 

 دوره ژو -مفرغیگلدان 

    

 

 جانور با سر برگشته 

 

  

:5تصویر   

http://collections.lacma.org/sites

/default/files/remote_images/pic

tion/ma-31547652-O3.jpg 

:7تصویر   

https://collections.lacma.org/node/22
5902 هزاره دوم ق.م موزه ملی ایران  -بت مفرغی      

 

موزه فیتزویلیام  -:طلسم مفرغی9تصویر 
 ( MUNN ،1:1967) -کمبریج

http://collections.lacma.org/sites/default/files/remote_images/piction/ma-31547652-O3.jpg
http://collections.lacma.org/sites/default/files/remote_images/piction/ma-31547652-O3.jpg
http://collections.lacma.org/sites/default/files/remote_images/piction/ma-31547652-O3.jpg
https://collections.lacma.org/node/225902
https://collections.lacma.org/node/225902
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ای  نقوش جانوری از جمله نقش هایی است که بطور مکرر دربسیاری از تمدن های باستانی دیده شده است.کاسیرر معتقد است که در مرحله

یا صفات مرگ بارشان مقدس شمرده  شان و یا ترس از درنده خویی و  شمرده است. بنابراین جانوران بر اساس منافعبشر جانوران را مقدس می 

های  شود . نقش مایه(. استفاده از نقوش جانوری در میان مفرغ های لرستان، شانگ و ژو نیز به کرات دیده می11:1392ملک،-شدند)رفیع فرمی

در    10تا    1و.. می باشد.)تصاویراند مانند: مار، ماهی، بزکوهی، پرنده، اسب،  های مورد بررسی بطور مشترک استفاده شدهجانوریی که در تمدن

 ( 3جدول شماره 

 های سه تمدن لرستان، شانگ و ژو ها در نقوش جانوری در مفرغهایی از شباهتنمونه -3جدول 

 نوع شباهت  شانگ و ژو لرستان

  

 تصویر خدای آسمان

مردی با ریش سه  

 شاخه

  

نگاه   -صورت انسان

 خیره

  

ترکیب چند  –طلسم 

صورت انسانی و  

 جانوری

 

 شانگ - در دسته ها نقش بز: گلدان با 2تصویر 
( Bagley،52:1998 ) 

: دهنه اسب به شکل جانور تلفیقی با 1تصویر 

 ( Waldbaum ،10:1973)-شاخ بز

 

:نقش  4تصویر 
 (Freeman،1998:231شانگ)_ماهی

:سنجاق سر مدور)بیگ  3تصویر 
 )49،1389محمدی،

 
 

  -شانگ  -:ظرف مفرغی با نقش پرنده6تصویر 

(Douglas -McCarthy ،2012:27  ) 

:ظرف مفرغی با نقش 5تصویر 
 ( waldbaum،9:1973پرنده)

 



 

142 
 

   

تلفیق سر انسان با  

 شاخ گاو

       

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 اسب  نقش

های استفاده شده در ظروف و اشیا مفرغی در هر سه تمدن، شاهد دوگانگی مضمونی هستیم که هم زمان وجود داشته است. سبک  در نقش مایه

(  4در جدول شماره  2و1است)تصاویرای  های غیر اسطورهی سوژهبه اصطالح واقع گرا که مقصود از آن استفاده از خصوصیات ظاهری و باز نمایانه

در   4و3کند)تصاویر  و گاه بازنمایی جانوران اساطیری که تلفیقی از چند جانور در یک شیء واحد است و تاثیری کم و بیش غریب ایجاد می

م آیینی ساخته شده و  های ذکر شده جهت برگزاری مراسشود که این ظروف و اشیا مفرغی در تمدن( و این نکته را یاد آور می4جدول شماره

 نقوش و تزییناتشان دارای معانی خاص و مذهبی هستند.

لرستان،   یها-تمدن  های¬در نقوش مفرغ  یو مذهب  ینید  باورهای  و  ها¬به اسطوره  شتریب  دنیقدرت بخش  یبرا  یو انسان  یصفات اله   قیتلف

 (.5شمارهدر جدول  1،2،3،4ری)تصاوشود¬یم دهید یادیشانگ و ژو در موارد ز

 ای  گرا و نقوش جانوران غیر اسطوره ای یا غیر واقع ای از نقوش جانوری اسطوره نمونه    - 4جدول  
 های گرا در مفرغ یا واقع 

 سه تمدن لرستان، شانگ و ژو 

 نوع شباهت  شانگ و ژو لرستان 

           

 

 

 

:  1تصویر   

 

 

 

 

:2تصویر   ظرف با     

 

 

نقوش واقع گرا و غیر  

 اسطوره ای 

 (Ayazi،57:2008:سرسنجاق )7تصویر 

 

 :مار( نقش Bagley،1998:75شانگ)8تصویر 

https://bit.ly/2thTop8 
: دهنه بند اسب 9تصویر شماره   

https://bit.ly/2RMhd2y 
: دوره ژو غربی 10تصویر شماره   

https://bit.ly/2thTop8
https://bit.ly/2RMhd2y
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       -دهنه اسب به شکل بز

)Waldbaum.1973:10) 
( - شانگ- فیل-شکل   Bagley،1998:129) 

     

 

 

 

 

 :  3تصویر 

 ( 21:1382ق.م      )احسانی،2000-دهنه اسب

 

،   McCarthy-Douglas)  -شانگ-: نقش تائوتیه4تصویر 

25:2012) 

 

 

نقوش اسطوره ای یا  

 غیر واقع گرا 

 لرستان، شانگ و ژو   های ¬ از چند جانور در تمدن  ی ق ی تلف نقوش    - 5جدول   

 نوع شباهت  شانگ و ژو لرستان 

          

 

 

 

 

 

  - :  تیغه دهنه اسب با نقش تلفیقی چند جانور1تصویر 

(Waldbaum)،10:1973 

 

 

 

 

 

 

 - شانگ- ظرف تلفیقی از چند جانور    :2تصویر 

(  Bagley 125:1998 ) 

    

 

 

 نقوش تلفیقی 
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موزه هنر   -هزار تا نهصد ق.م-:  تیغه دهنه3تصویر 

 (43:1380)آکرمن،-سین سیناتی

 

 

 

 

 

 

   -شانگ- ظرف تلفیقی از چند جانور : 4تصویر 

(  Bagley ،121:1998 ) 

    

 

 

 

 نقوش تلفیقی 
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 گیری . نتیجه 9

شدند و نقش و نگارِ هر کدامشان  مفرغ درایران با نام سرزمین لرستان گره خورده است. ظروف و اشیایی که بیشتر از دل گورها بیرون کشیده  

در اندیشه و باورهای مذهبی و عالقه شان به پرورش اسب و چابک سواریِ سازندگانش ریشه دارد. مصادف با مفرغ سازی لرستان در کناره 

بردند  ظروفِ مفرغی بهره میرودخانه زرد، فرمانروایان نخستین دودمان تاریخیِ چین به نام شانگ، برای برگزاری مراسم مذهبی و آیینی خود، از  

های ایران و های باستان شناسی بر روی فرهنگکه در شکل و تزیینات منحصر به فرد هستند. مطالعات انجام شده در منابع تاریخی و یافته

یش از میالد حکایت  ی اول پهای مشترک فرهنگی و تماسِ با واسطه میان ایران و چین در هزارهمایهای طوالنی و بُنچین از وجود سابقه

اند. این ارتباط از راههای  کند. این تماس به واسطه اقوام ایرانی آسیای مرکزی مانند سکاها بوده که نقطه اتصال دو فرهنگ ایران و چین بودهمی

عناصر سازنده مفرغ گرفته است. در این زمان فلزات ارزشمند مس و قلع که  مختلف که بعدها موجب شکل گیری جاده ابریشم شده، صورت می

توان گفت ظروف و اشیا مفرغی ساخته شده در ایران و بخصوص ناحیه لرستان، توسط  شد. میبودند، از ایران به بسیاری از نقاط صادر می

آنها در حرکتی   رفتند، به چین رسیده و از این طریق افکار و فنون ساخت و نقوش به کاررفته دربازرگانانی که تا فالت ایران برای تجارت می

فرهنگی وارد سرزمین چین شده و مفرغ کاران چینی با الگوی ساخت آنها روبرو شده و از آن اقتباس کردند. به گونه ای که در مفرغ های دو  

  درتمدن گیری این ظروف  توان باز شناخت. وجوه آیینی و مذهبی در ساخت و بهرههای فالت ایران را میی شانگ و ژو، تاثیر فرهنگسلسله

ها دانست. استفاده از نقوش جانوری از جمله: مار، ماهی، ، بزکوهی، اسب ،آهو،  توان به عنوان نخستین اشتراک این مفرغهای ذکر شده را می

نمایی نقوش ،  هاست. روبرو گرا سند دیگری از وجود این شباهتای و واقعگاه غیر اسطوره گرا و ای و غیر واقعهای اسطورهگاونر و...  به صورت

 قرینه گرایی، استیلیزه کردن نقش جانور و تالش برای قرار دادن جانور در قالب هندسی، تلفیق چند جانور همزمان جهت قدرت بخشیدنِ بیشتر

  شدند در لرستان، در یک شی مفرغی، همچنین انطباق صورت انسان با  حیوان جهت بهره گیری این نقوش در اشیایی که طلسم خوانده می 

شود. پرستش خدای آسمان که در لرستان مرسوم بوده است بصورت مردی های باستانی شانگ و ژو دیده میوجود داردکه مشا به آن در سلسله

با ریش سه شاخه نشان داده شده که نظیر آن در مفرغ های دوره های شانگ و ژو یافت شده است و نشان دیگری از حرکت فرهنگی اعتقادات  

باشد. بررسی شواهد فوق بر این نکته داللت دارد که نقوش مفرغ های لرستان با مفرغ های شانگ و ژو  یران و چین باستان میمذهبی میان ا

های فرهنگی دو تمدن دارای وجوه اشتراک زیادی است و تاثیرات مفرغ های لرستان  به دلیل داشتن ارتباط غیر مستقیم و تاثیر و برهم کنش

 دهد. ل قبل از میالد را نشان میی اوبر چین در هزاره
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 شاختی نقوش صخره ای نویافته گورگتان)نیکشهر( های باستان بررسی 

 
 1مریم یاغی زهی

 2بهروز برجسته دلفروز  

 3ه جوزیزهر

 چکیده: 

ترین مراکز نقوش صخره ای حوزه جغرافیایی جنوب شرق، منطقه بلوچستان بوده که دردهه های اخیرآثارمتنوع بسیاری ازنقاط یکی از مهم    

خاش،مرزبانیک، دره بندیک و دورآپ جالل آباد،دره نگاران ناهوک وگشت درشهرستان سراوان وهمچنین منطقه مکران  مختلف آن مانند: میل 

درسرباز، قصرقند،دره کاجو،بنت و نیزنقوش نویافته گورگتان درنیکشهر برروی صخره های مشرف به رودخانه ها و آبشارها کشف وشناسایی 

تحلیلی وتاریخی صورت گرفته است که هدف    –ای و به شیوه ی توصیفینههای میدانی،مطالعات کتابخاشده اند. این جستار مبتنی بر بررسی 

باشد   آن گونه نسبی آن می  نقوش،تعیین گاهنگاری  ایجاد  از  احتمالی  نیز هدف  و  نویافته گورگتان  .پژوهش   شناسی،تبیین کارکرد مجموعه 

 حاضردرصدد پاسخ به سواالت زیراست:

 ی گورگتان دارای چه نقش ها و موضوعاتی می باشد؟  ا.نقوش صخره1

 های گورگتان قابل مقایسه با کدام نقوش صخره ای موجود در ایران بودهاند؟ نگاره.صخره2

 نقوش صخره ای گورگتان متعلق به کدام دوره زمانی است؟  3

صحنه، اعم از نقوش متنوع انسانی، گیاهی،    45ه و  مجموع   5ای گورکتان نیکشهر شامل  دهد که آثار صخرهمطالعات صورت گرفته نشان می

،کوبشی،خراش وترکیبی بر روی سطح صخره ها حیوانی، هندسی ونمادین،نقوش تلفیقی و نامشخص،دراندازه های مختلف و با تکنیک کنده

های صخره ای در بندیک  های موضوعی،قابل مقایسه با نگارهتکنیک ساخت وهمچنین صحنهمجموعه حاضر ازحیث نوع نقش،است.نقرشده

یالد  سراوان،اسبقته یزد،دشت توس،الخ مزاربیرجند،تیمره و منطقه خراسان بوده و احتماال قدمت برخی از نقوش آن به هزاره اول و دوم قبل از م

 می رسد. 

 ی شناس کشهر،گورگتان،گونه یوبلوچستان،ن ستانی،سینقوش صخره اواژگان کلیدی: 

 

 
 Maryamyaghizahi1379@gmail.com وبلوچستان واحد زاهدان ستانیارشد دانشگاه س   یکارشناس یدانشجو .1
 .  Delforouz.gmail.com و بلوچستان ستانیدانشگاه س یباستان شناس ارگروهیاستاد. 2
 و بلوچستان ستانیدانشگاه س یباستان شناس ارگروهیاستاد.  3
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 مقدمه:   . 1

وتاریخنقوش صخره بررسی،مطالعه،ثبت  اندکه  بوده  بشری  آثاری  ترین  پروژهنگاریای،ازکهن  درقالب  میآنها  بنیادی،  گسترده  به  های  تواند 

هایی از فرهنگ و هنرجوامع گذشته،اعتقادات،روابط فرهنگی و حتی شرایط اقلیمی زمان ایجادآنها کمک شایانی نموده  شناسایی ودرک گوشه

ترین  این داده های فرهنگی قدیمی (. 21،  1388ای داشته اند)بختیاری شهری  شناسی جایگاه ویژهشناسی و مردمباستان   های مختلفودر پژوهش

  شناسی رسوم، فرهنگ، اساطیر و جامعه و آداب و زندگی  نوع از ارزشمندی بسیار اطالعات کهگردند  آثار هنری یافت شده در جهان محسوب می

(.ایران از جمله  79،  1393زاده  نمود)آیتی  روشن  تاحدزیادی را تاریخ تاریک دوران توانمی  هاآن بررسی  بامی کند که  بیان راگذشته ماپیشینیان

ترین نقاط جهان در زمینه هنر  مناطقی است که درنقاط مختلف آن یک یا چندین مجموعه از آثار را درخود جای داده واز این حیث،یکی ازغنی 

ای زیادی شناختی صورت گرفته درسال های اخیراستان سیستان و بلوچستان نقوش صخرههای باستاندد.دربررسی گرای محسوب میصخره

های  ها و قطعه سنگسنگهای گورگتان نیکشهر است که بر روی تختهنگارهای این منطقه،صخره.ازجمله نقوش صخرهشناسایی گشته است

صحنه نقوش، اعم از نقوش متنوع  45شام   نگارهدرمعرض فرسایش محیطی شدیدی قراردارند.این صخرهعمودی و افقی این دره واقع گشته و  

پتروگلیف  شیوه  به  و  مختلف  های  درابعادواندازه  که  بوده  نامشخص  ونقوش  تلفیقی  واشیاء؛نقوش  انسانی،گیاهی،حیوانی،هندسی 

(Petroglyph)شوند  ای گورگتان به لحاظ موضوعی به چندین دسته تقسیم میش صخرهنگاره برروی سطوح سنگ هاخلق شده اند.نقو یا کنده

باشند.بنابراین  ای متعددی ازایران قابل قیاس میهای صخرههای موجود در این منطقه و همچنین با نگارهو هرگروه ازاین نقوش نیز با دیگر نمونه

توانداطالعات ارزشمندی را دررابطه باهستی  های مشابه دیگر، مینهبندی وتحلیل نقوش این مجموعه وهمچنین تطبیق آن با سایر نمو دسته

گذاری دقیق وب ه طورکلی دوره زمانی خلق آنها  نگاران این مجموعه غنی و تاریخها،نمادشناسی آن ها، شناسایی نگارگران وصخرهاین نگاره

 دست یابیم.

 سواالت پژوهش :      

 باشد؟   یم یچه نقش ها و موضوعات یگورگتان دارا ای نقوش صخره  .1

 ای موجود در ایران هستند؟های گورکتان قابل مقایسه با کدام نقوش صخرهنگارهصخره .2

 اند؟ ها پرداختهای به خلق این نقش و نگارهمردمان گورکتان در چه دوره .3

 . پیشینه پژوهش: 2  

زمانی که گروهی از    1958پژوهشگران ایتالیایی صورت گرفته است. در سال  ای در ایران توسط  پیشینه و آغاز  مطالعات مربوط به هنر صخره

ای در منطقه گزو  شناسان ایتالیایی جهت کشف و استخراج مواد معدنی در منطقه بلوچستان مشغول به کار بودند، تعدادی نقوش صخرهزمین

،  1386ای ایران دانست )محمدی قصریان  نقوش صخرهتوان نخستین پژوهش در مورد  . این کشفیات را می(Dessau,1960)کشف کردند  

میالدی در میرمالس و هومیان در استان لرستان سرآغازی کلی بر این امر بود )بورنی    1969(. بعد از آن، بررسی های مک برنی در سال  19

یمره را مورد مطالعه قرار داده و کتاب  های منطقه تنگاره( که مجموعه سنگ1377هایی در باد«  )فرهادی،  (. کتاب » موزه16  –   14،  1348

های جامع در  ترین بررسیای هوراند )لقان( کلیبر پرداخته است، از مهم( که به تشریح نقوش صخره1384فر،  های ارسباران« )رفیعنگاره»سنگ 

مینه نقوش صخره ای صورت گرفته است که  ها مطالعاتی در زارتباط با این آثار هستند. در استان سیستان و بلوچستان نیز مانند دیگر استان

توسط گروهی از زمین شناسان ایتالیایی صورت 1960های انجام شده در این زمینه مربوط به شهرستان خاش است که در سال  نخستین پژوهش

بررسی دره نگاران شهرستان   توان به : ای میها و مطالعات صورت گرفته دیگر در ارتباط با نقوش صخرهگرفته است. از جمله مهمترین بررسی

)سرحدی   1389شناختی شهرستان سراوان توسط حسین سرحدی دادیان در سال (، بررسی باستان 1382سراوان توسط محمد حیدری )حیدری، 
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و    های فرشته سرحدی( و همچنین پژوهش1389( و بار دیگر با همکاری آقای حسین مرادی )مرادی و حسین سرحدی دادیان،  1389دادیان،  

های  های شهرستان سرباز و در ارتفاعات دهستاننگاره(، مطالعه و شناسایی سنگ2013حسین مرادی در همین منطقه )سرحدی و مرادی،  

اله شیرازی )شیرازی،  شهر توسط روحهای شهرستان نیکنگاره(، بررسی سنگ1388میناب در شرق بخش مرکزی توسط نوذر حیدری )حیدری،  

نامه توان به چندین پایان( اشاره کرد. عالوه بر موارد مذکور می1389اله شیرازی )شیرازی،  های چابهار توسط روحنگارهگ( و بررسی سن 1386

  قصرقند   هاینگارهسنگ  گاهنگاری  و  نگاریشمایل  تحلیل"عنوان  با   ارشد  کارشناسی  نامهای منطقه همچون: پایاندر ارتباط با نقوش صخره

تفتان جنوبی )مطالعه  هاینگارهسنگ  بررسی و مطالعه": با عنوان ارشد کارشناسی  نامه(، پایان1389توسط مجتبی سلطانی )سلطانی،  "نیکشهر

توسط   "های خاشنگارهبررسی و مطالعه سنگ"نامه کارشناسی ارشد با عنوان  (، پایان1395افروزه )افروزه،    سلمان  توسط سید  "موردی تمندان(

  توسط جابر   "بندیک  دره  هاینگارهسنگ  نگاریشمایل  و   تطبیقی   مطالعه"  عنوان   با  ارشد   کارشناسی  نامه(، پایان1396بر،  بر )شعلیسعید شعلی

 ( و چندین مقاله و اثر دیگر اشاره کرد.1397دهواری )دهواری، 

 : روش پژوهش .  3

تطبیقی و رویکرد تحلیلی  –در راستای دستیابی به اهداف پژوهش و با توجه به ماهیت تاریخی نقوش مورد مطالعه، با تکیه  به روش توصیفی 

ای، شواهدی استنباطی استخراج  های میدانی، مطالعات اسنادی و کتابخانههای حاصل از بررسیحضوری یافته -و با استفاده از مشاهده بصری 

 د ارزیابی قرار خواهند گرفت. و مور

 های مورد مطالعه : نگاره . موقعیت جغرافیایی روستای گورکتان و صخره 4

روستای گورکتان در شهرستان نیکشهر، در استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده است. این منطقه در دهستان مهبان بخش مرکزی و در    

(. گورکتان نسبت به سایر مناطق گرم و خشک نیکشهر چند درجه 8، 1397متری جنوب غربی روستای گریگ قرار دارد )برجسته دلفروز    606

ای با همین نام واقع شده است. وجه تسمیه  گورکتان به معنی »کنارگت« یا »کنار  یک مسیر کوهستانی، در کنار رودخانه  تر است و درخنک

متر از سطح دریا و طول جغرافیایی    1330باشد. روستای کوهستانی گورگتان با ارتفاع تقریبی  العبور و غیرقابل دستیابی« می منطقه یا محل صعب

گذرد. ی آن میی دارای رودخانه فصلی از محدودهدر محلی قرار گرفته است که دو دره  26˚   31ʹ  31ʹʹرض جغرافیایی  و ع  60˚   28ʹ  35ʹʹ

ها  نگارهپیوندند. موقعیت سنگ جهت یکی از این دو دره و رودخانه از غرب به شرق و دیگری از شمال به جنوب است که در یک نقطه به هم می 

- غربی  شرقی و سه مکان در محل تالقی دره  -ی غربیاند، در مسیر درهگذاری شدهنام  G5   (Gwargatān 1-5)تا    G1که به صورت  

( در محل تالقی دو دره حدود  G5نگاره )( تا آخرین سنگG1نگاره )ی مکان اولین سنگجنوبی قرار دارند. فاصله  -ی شمالی رقی و درهش

 (.  1و نقطه واقع شده است )تصویر متر است و روستای گورگتان در حد فاصل این د 1500
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 ( 1397ای گورگتان نسبت به یکدیگر و روستای گورگتان )ماخذ:برجسته دلفروز: : موقعیت مجموعه نقوش صخره 1تصویر  

این  های موجود در  شوند و هر گروه از این نقوش نیز با دیگر نمونهای گورگتان به لحاظ موضوعی به چندین دسته تقسیم مینقوش صخره

بندی و تحلیل نقوش این مجموعه و همچنین باشند. بنابراین دسته ای متعددی از ایران قابل قیاس می های صخرهمنطقه و همچنین با نگاره

ایی  ها، نمادشناسی آنها، شناستواند اطالعات ارزشمندی را در رابطه با هستی این نگارههای مشابه دیگر در ایران، میتطبیق آن با سایر نمونه

ای گورگتان گذاری دقیق و به طور کلی دوره خلق آنها به دست دهد. به طور کلی آثار صخرهنگاران این مجموعه غنی و تاریخنگارگران و صخره

نامگذاری    G5و    G1  ،G2  ،G3  ،G4های :  های متفاوت؛ اما نزدیک به یکدیگر بوده که با نامای در جایشامل پنج مجموعه نقوش صخره

شامل   G4صحنه، مجموعه  5شامل   G3صحنه، مجموعه  2شامل  G2صحنه، مجموعه  5روی هم شامل  G1ای ند. مجموعه صخرهاگشته

 (.1باشند )جدول های مختلف میصحنه نقوش و نگاره 4نیز شامل  G5در نهایت مجموعه  صحنه و  29
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 ای گورگتان: بندی نقوش صخره شناسی و دسته . گونه 5

ها نبوده، بلکه خواسته است تا بدین صورت جنسیت  باید عنوان کرد که به احتمال زیاد هدف نگارگر در این نقوش، برهنه نمایش دادن انسان  

ای گورگتان در نقوش مردان نشانه مردانگی وی را  نوعی نشان دهد. بر همین اساس نگارگران نقوش صخرهافراد به تصویر کشیده شده را به  

 اند. ها نقش بستهتر، موهای بلند و با لباسی بلند بر روی صخره و برجسته نگاری کرده و نقوش زنان گورگتان نیز با بدنی چاقکنده

  

 )منبع :نگارنده( موجود در آنها   ی : مجموعه نقوش گورگتان و تعداد نگارهها 1جدول  

تعداد   عه مجمو ردیف 
 صحنه 

تعداد  
 نقوش

 تصویر  موقعیت

1 G1 5  امتداد دیواره شرقی   30 صحنه
 دره و در کنار آبشار 

 
2 G2 2  متری شرق    330 3 صحنه

G1 

 
3 G3 5  محل تالقی دو دره  20 صحنه 

 
4 G4 29  

 صحنه 
  -انتهای دره شمالی  203

 جنوبی

 
5 G5 4  های جنوبی  صخره 9 صحنه

 G4متری  150  –دره 
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 نقوش انسانی با بدن مثلثی شکل:   . 5-1

موعه گورگتان تمامی نقوش انسانی یا به صورت خطی و استیلیزه و یا با بدن نسبتا حجیم و به دو صورت کوبشی و خراشی و یا ترکیبی  در مج

دهد که موضوع نقوش به  ها نشان میبرداری و دقت در این نگارهای گورگتان و همچنین طرحمطالعات صورت گرفته بر روی نقوش صخره

گیرد. به طور کلی  های متنوعی را در برمیهای دیگر ایران، متنوع بوده و نگارهاین مجموعه نیز، همانند اکثر مجموعهتصویر کشیده شده در  

 گردد:بندی می های زیر طبقههای گورکتان در گروهنگارهنقوش موجود در صخره

 نگاره 37نقوش انسانی، تعداد نقش:  -1

 نگاره 133نقوش حیوانی، تعداد نقش:  -2

 نگاره 9نقوش گیاهی، تعداد نقش:  -3

 نگاره 13نقوش هندسی و نمادین، تعداد نقش:  -4

 نگاره   74نقوش نامشخص، تعداد نقش:  -5

 . نقوش انسانی: 5-2

حیوانی به  های  های انسانی آمار کمتری را نسبت به نگارهحضور نقش انسان در مجموعه گورگتان نسبت نقوش حیوانی کمتر بوده و این نگاره

های مختلفی به تصویر در آمده نقش انسانی به صورت  37ای گورگتان در مجموع  های صخرهاند. به طور کلی در مجموعهخود اختصاص داده

نقش انسانی و در نهایت در   G4  ،29نقش انسانی، در مجموعه    G3  ،2نقش انسانی، در مجموعه    G1    ،4است. در این مکان در مجموعه  

بوده که هیچ گونه   G2های مورد بررسی در گورگتان، تنها مجموعه  نقش انسانی به نمایش درآمده است. درمیان مجموعه  2نیز    G5مجموعه  

شوند. در این  های متفاوتی دیده میهای انسانی به تصویر کشیده شده در مجموعه گورگتان در صحنهنقش انسانی در آن موجود نیست. نگاره

های روایی  های مختلفی به نمایش درآمده است و در برخی از موارد نیز در صحنهارد نگاره انسان به صورت منفرد و در حالتها در بیشتر مونگاره

شود. در گورگتان چندین نقش انسانی نیز به صورت دسته جمعی و یا  و موضوعی از جمله انسان سوار و یا در حال شکار و تیراندازی دیده می

  20ای در مجموعه گورگتان است. در گورگتان  های انسانی در حال شکار، از جمله پرکاربردترین نقوش صخرهخورد. نگارهخانوادگی به چشم می

 های نقوش انسانی در گورکتان شامل موارد زیر است: نگاره انسانی در حالی که به شکار مشغول بوده نقش بسته است. به طور کلی حالت

 نقوش انسان با کمانی در دست 

توان تشخیص داد که نگاره انسانی با ابزاری جنگی شبیه به کمان به نمایش  این گروه معموال نقش کامال مشخص نبوده، اما تا حدودی می در

های شکارگری  توان گفت که این گروه از نقوش صحنهدر آمده است. با توجه به این که تصویر انسانی در کنار حیوانات به نمایش درآمده، می

 دهد. مایش گذاشته و انسان را در حال تعقیب و گریز حیوانات و شکار آنها با تیرو کمان نشان میرا به ن

 نقوش انسان با دستانی به کمر بسته 

شود. در یک موردانسانی در چندین مورد از نقوش انسانی گورگتان، نگاره انسانی در حالی که دستان خود را جمع و به دور کمر بسته، دیده می

 ان جمع شده و به احتمال شخصی در حالت نشسته را به تصویر کشیده است. با دست

 نقوش انسانی با دستانی گشاده و باز 

های انسانی با دست و پاهای باز ها بدن به صورت خطی و استیلیزه به نمایش در آمده و به حجم آن توجهی نشده؛ همچنین نگارهدر این نگاره

ها و هم پاها در دو طرف بدن باز و  های انسانی هم دستکند. دراین نگارها نوعی رقص بوده، به بیننده القا میرا به صورتی که در حال فرار و ی

 کامال گشاده هستند. 
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 نقوش انسانی در حالت عادی و دستانی رو به پایین 

یا کوتاهی رو به طرف پایین دارند، به نمایش در  ها در حالت عادی و ایستاده و در حالی که دستانی کشیده و  ها، معموال انساندر این نگاره

 شوند و تنها در مواردی دارای بدنی حجیم هستند. های انسانی نیز به صورت خطی دیده میاند. این نگارهآمده

 نقوش انسانی با لباسی بلند و کشیده 

ی بلند و دراز و خطی و انسان با پاهای کوتاه و بدن کمی ای انسانی معموال در حالت کلی : انسان با پاهاهای صخرهدر مجموعه گورگتان نگاره

اند، معموال در میان دو پا و به  ها نقش بستههایی که به صورت کشیده و با پاهایی بلند بر روی صخرهاند. در بیشتر نگارهحجیم نمایش داده شده

های انسانی گورگتان متعلق  دهد که بیشتر نگارهین نقش نشان میصورت خطی، آلت تناسلی مردانه نیز به نمایش در آمده است. بنابراین حضور ا

شوند، احتماال متعلق به زنان بوده که با لباس  به مردان بوده است. از این منظر شاید بتوان عنوان کرد  نقوشی که با بدنی نسبتا حجیم دیده می

اند که بدین  های انسانی در واقع حاوی لباسی بلند بودهکوتاه بوده، نگاره  توان گفت که در نقوشی که پاهااند. بنابراین می به تصویر کشیده شده

 شوند. صورت و با چنین ترکیب و حجمی دیده می

 نقوش انسانی چماق به دست و ...  

شوند. در این  اند، دیده میهای شکاری مجموعه گورگتان نقوش انسانی در کنار حیوانات و در حالی که شیئی به دست گرفتهدر برخی از صحنه

هایی  اند. در صحنهای بلند شبیه به شالق که آن را در دستان خود نگه داشته است به تصویر کشیده شدهها نقش انسانی با چماق و با وسیلهنگاره

یر کشیده در صحنه رسد در حالی که آالت شکارش را در دستان خود گرفته، حیوانات به تصونگاره انسان در حال دویدن نقش بسته و به نظر می

 کند.همچون بز کوهی را دنبال می

 های برهنه: . نقوش انسان 5-3

ها،  اند. در این نگارهای گورگتان، بسیاری از نقوش انسانی به صورت برهنه و بدون لباس نمایش داده شدههای نقوش صخرهدر سایر مجموعه

نگاری شده،  جمعی و در حال شکار و ... ، در حالی که نشانه مردانگی آنها نیز کندههای  های منفرد و چه در صحنهمعموال نقوش چه در صحنه

ای تا حدودی چاق و با سینه و بدنی برجسته به نمایش در شوند. در یک نقش که احتماال متعلق به نقش یک زن بوده، نگاره صخرهدیده می

ها، اند. در این نگارهها کنده شدهای گورگتان از هر دو بر روی صخرهر نقوش صخرهمردانگی د  آمده است. به طور کلی در ارتباط با نمایش نشانه

تنه باالیی و هم نیم تنه پایینی، به صورت ها هم نیمتنها در دو مورد، نقشی انسانی با بدن یا لباسی مثلثی به نمایش در آمده است. در این نگاره

طور که  ها همانند و نوعی کمربند به میان کمر خود بسته، به نمایش درآمده است. این نگارهادو مثلثی که از قسمت نوک به یکدیگر چسبیده

ه  ذکر گردید، با دیگر نقوش به تصویر کشیده شده در گورگتان متفاوت بوده و شاید بتوان عنوان کرد که احتماال از نظر تاریخی نیز متعلق ب

های پیش های نقوش سفالینهویر کشیده بدن به صورت مثلثی، خصوصا در حیوانات، از ویژگیای متفاوت از سایر نقوش دیگر باشد. به تصدوره

 (.2( نیز شناسایی شده است )جدول 40، 1397های بندیک )دهواری نگارهباشد. نمونه مشابه در صخرهاز تاریخ بیشتر مناطق ایران می
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 منبع)نگارنده( بندی نقوش انسانی موجود در گورگتان بر اساس موضوع و نوع نگاره  : گروه   2جدول  

 تصاویر های انسانی در گورکتان نوع صحنه ردیف 

 انسان با کمانی در دست  1

 

 انسان با دستانی حلقه به کمر  2

 

 انسان با دستانی گشاده 3

 

 انسانی با دستانی رو به پایین 4

 

 ابزار به دست انسان  5

 

 انسان برهنه  6

 

 انسان با لباسی بلند 7

 

 انسان با بدنی مثلثی یا لباس کوتاه 8
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 انسان سوار بر اسب  9

 
 نقوش حیوانی .  5-4

بیشترین آمار را به خود ها، های گورگتان، نقوش حیوانات مختلف بر روی این صخرهنگارهدر میان سایر نقوش به تصویر کشیده شده در صخره

تمامی مجموعه میان  در  تقریبا  است.  داده  می نقوش صخره  اختصاص  دیده  نیز  حیوانی  نگاره  منطقه، حداقل یک  در  موجود  و  ای  نقر  شود. 

رسد که  ظر میای موجود در سایر نواحی ایران، معموال همواره بیشترین آمار را داشته و به ننگاری نقوش حیوانی در اغلب نقوش صخرهکنده

باید عنوان کرد که نقوش حیوانی از ارتباط کندن نمادین نقوش حیوانی در میان مردمان این ادوار بیش از سایر نقوش مورد توجه بوده است.  

وۀ معیشت و گذران کنندۀ شیای و گاه بیانها در بردارندۀ مفاهیم اسطورهاند. گاه این نشانهمستقیم انسانهای گذشته با طبیعت اطرافش ناشی شده

شدند که در زندگی  های هنرمند نخستین معموال فقط به نقاشی جانورانی مشغول میبنابر گفتة لورا گوران، انسان زندگی آنها )شکار و ...( هستند.

لعات صورت گرفته بر روی نقوش  مطا  (.28  -27،  1393نیا و دیگران  ؛ به نقل از شریفی  8تا،  اند )لورا گوران بی روزمرۀ خود با آنها سروکار داشته

نگاری یا پتروگلیف  نقش حیوانی )جدای از نقوش نامشخص( به صورت کنده  133دهد که در این منطقه در مجموع  ای گورگتان نشان میصخره

(Petroglyph)  اگر به تفکیک  های دسته جمعی حیوانات نمایش داده شده است.  های مختلف به صورت تکی و یا در صحنهبر روی صخره

سگسان،    3نقش بز،    1نقش حیوانی )شامل    G1  ،7های متفاوت این منطقه پرداخته شود باید گفت که در مجموعه  نقوش حیوانی در مجموعه

نقش   G4 ،106نقش بز کوهی؛ در مجموعه  G3 ،13نقش بز کوهی؛ در مجموعه  1، تنها G2دار(؛ در مجموعه گاو کوهان 1گربه سان و  2

  3دار،  گاو کوهان  3نقش گربه سانان،    3سانان،  نقش سگ   10اسب،    3دار،  شتر کوهان  3قوچ،    4نقش بز کوهی،    77مختلف )شامل    حیوانات

 نگاری و به تصویر کشیده شده است.نگاره سگ( کنده 1نگاره بز و  5نقش حیوانی )شامل  6نیز    G5غزال یا جبیر( و در مجموعه 

 الف( نقش بز کوهی 

  (Abstract)ای گورگتان بوده که همچون سایر نقوش دیگر مجموعه،اکثراً به شیوه خالصه انگاری گاره اصلی کل نقوش صخرهبز کوهی، ن 

ها به  تمامی این نگارهاند و تنها در چندین مورد به به جزئیات بدن حیوان و حجم آن به صورت مختصر اشاره شده است.  و استیلیزه ایجاد شده

)نمونه بز با تکنیک خراش    اندتیز بر بدنة صخره حکاکی شدههای متوالی و یا ایجاد خراش با جسمی نوکوارد آوردن ضربه  کاری و باروش کنده

ای روی هم،  های نقوش صخرههای بز بدن آن با خراش و به روش کوبشی ایجاد شده است(. در این مجموعه کم بوده و تنها در برخی از نگاره

ای،  های مختلف شکار، چراگاهی و گلههای مختلف و به صورت منفرد نقش بسته است. بزهای کوهی در صحنهنهنقش بز کوهی در صح 100

اند.  نگاره یا پتروگلیف ایجاد شدهاند. تمامی بزهای به تصویر کشیده شده در گورگتان، معموال به صورت خطی و کندهتکی و ... نشان داده شده

به حجم بدن نیز توجهاتی شده و بدن بز به صورت دو خطی و با حجمی مشخص نمایش داده شده است. در   در برخی از نقوش بزها تا حدودی

کوبشی و با ضربات متوالی و پی در پی ایجاد شده؛ در این نگاره    –ای گورگتان، نگاره بز کوهی به صورت کنده  یک نمونه از نقوش صخره

و از این منظر شاید بتوان اظهار نظر کرد که نقش این بز و سایر بزهایی که در آنها به    حجم صورت و بدن بز به خوبی نمایش داده شده است

اند، دارای تاریخی متفاوت بوده و از نظر بازه زمانی متعلق به  حجم بدن توجه شده، نسبت به بزهای منقوشی که به صورت خطی ایجاد شده

ی گورگتان که بدن آنها دارای حجم بوده، بدن حیوان به صورت مثلثی و طرحی هاللی (. برخی نقوش بزها2باشند )تصویر  های متفاوتی میدوره

های اصلی تصاویر  نشان داده شده که این ویژگی یعنی تصویر بدن حیوانات به صورت مثلثی و هالل خورده از دو طرف پایین و باال، از مشخصه
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های حصار و شوش  باشد. برای نمونه تصاویر بز کوهی بر روی سفالایران می  های پیش از تاریخهای بیشتر محوطهبز کوهی بر روی سفالینه

 (. 42، 1348و تل باکون، عموما دارای این ویژگی هستند )واندنبرگ 

                        
 

 ( 1397گورگتان )ماخذ: برجسته دالفروز:   G4های دسته جمعی بز کوهی بر مجموعه  : نگاره 2تصویر  
 ب( نقش قوچ 

در   G4ای ای گورگتان به صورت بسیار محدود مورد استفاده قرار گرفته است. این نگاره تنها در مجموعه صخرهنقش قوچ در نقوش صخره   

های ایران را از سایر  نگارهباشد. آن چه که نقوش قوچ در گورگتان و سایر صخرهگورگتان شناسایی شده و شامل چهار نقش این حیوان می

باشد. به  های پیچان این حیوان بر باالی سر آن مینمایاند، تصویر شاخنقوش دیگر همچون بز کوهی و گاو و ... تفکیک و قابل تشخص می 

ها در  گرایانه بوده، مهمترین خصیصه نقوش قوچهای طبیعی و کامال واقعکشیدن شاخ این حیوان با پیچش زیبای آن که همانند نمونهتصویر  

های قوچ های گورگتان، نگارهنگارهباشد. در صخرهها و سایر آثار هنری پیش از تاریخ و دوران تاریخی و همچنین دوران اسالمی مینگارهصخره

ها نیز به صورت کنده خطی و کوبشی  اند. شیوه ایجاد این نگارهنگاری شدهها کندهی نیمه حجیم و تا حدودی مثلثی شکل بر روی صخرهبا بدن

های نویافته  نگارههای موجود در سایر نقاط ایران، از جمله در سنگ نگارهباشد. نقش قوچ عالوه بر گورگتان در محدوده صخرهخراشی می   -

ازندریان مالیر )محمدی(؛ نقوش صخره87،  1393زاده  ای اسبقته یزد )آیتی(، نقوش صخره27،  1388شهری  بختیاریدشت توس )  فر و ای 

ای تیمره  نقوش صخرهتواند در اصل نقش یک قوچ باشد؛  های پیچان را بز معرفی نموده که می( که نقش مذکور با شاخ237،  1391ازندریانی  

 شود.  دیده می( 61، 1394های الخ مزار بیرجند )صادقی و دیگران نگارهره( و صخ22، 1374)فرهادی 

 ج( نقش جبیر 

ها، دارای دهد که برخی از نقوش حیوانی قرار گرفته بر روی این سنگای گورگتان نشان میمطالعات صورت گرفته بر روی نقوش صخره   

ای متوسط به  های تقریبا رو به طرف باال و در اندازهها معموال حیوان با شاخنگارههایی با نقوشی همچون بز کوهی و قوچ هستند. در این  تفاوت

ها به صورت بسیار بلند و کشیده و یا به صورت های متعلق به بز کوهی و قوچ، معموال شاخنمایش درآمده است. بر خالف این نقوش، در نگاره

ها با حیوانات موجود در  ه مقایسه نقوش موجود در این منطقه و همچنین تطبیق نگارهپیچان به نمایش درآمده است. بر این اساس و با توجه ب

های مذکور  توان نتیجه اطمینان حاصل نمود که این نقش با ویژگیحیات وحش ایران؛ خصوصا منطقه سیستان و بلوچستان و شرق ایران، می 

 های بندیک نیز به دست آمده است.  نگارهیر در گورگتان، در سنگباشد. نمونه مشابه نقوش جببه احتمال متعلق به نگاره جبیر می

 د( نقش گاو کوهاندار یا گاومیش 
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شود که در میانه پشت آن نقش بسته است. نقوش گاوهای کوهاندار گورگتان  های گورگتان با یک کوهان دیده مینگاره گاو کوهاندار در نمونه    

ها، بدن گاو کوهاندار به صورت خطی و کل محیط و حجم آن را ترسیم کرده و اند. در این نگارههبه شیوه ترکیبی خراش و کوبشی ایجاد گشت

بار نقش گاو   4اند. روی هم رفته  تیز به شیوه کوبشی نقش دادهدرپی با ابزاری نوکدر نهایت درون محیط مذکور و بدن گاو را با ضربات پی

های گروهی و همراه با دیگر حیوانات و هم به صورت منفرد  ویر کشیده شده که هم در صحنههای گورگتان به تصنگارهدار در صخرهکوهان

نقش گاو    دانست.   مقایسه قابل شده  ترسیم تاریخ از پیش سفالهای روی بر که هاییگاومیش نقش  با توانمی ا  ر حیوان  این نقششود. به طور کلی  دیده می

هایی به نمایش درآمده است که از آن جمله  نگارهگورگتان در نقاط مختلف دیگر ایران و بر روی سنگ های  نگارهدار عالوه بر صخرهکوهان

ای الخ مزار و به طور کلی (، نقوش صخره6،  1394های تیمره )کریمی  نگاره(؛ صخره227،  1397ای بندیک )دهواری  توان به نقوش صخرهمی

ن60:  1394منطقه خراسان )صادقی و دیگران،   بیرجند )صادقی و دیگران  قوش صخره(؛  های دشت توس  نگاره(، سنگ44،  1394ای خزان 

 ( و... اشاره کرد.69، 1399آبادی و صفورا ای دره نگاران سراوان )حسین(، نقوش صخره30، 1388)بخیتاری شهری 

 دار  ه( نقش شتر کوهان 

های شکار و گروهی به تصویر کشیده شده های گورگتان است که در صحنهنگارهدار از جمله نقوش دیگر موجود در صخرهنگاره شتر کوهان    

های دسته جمعی  (. این نگاره به صورت شترهایی منفرد به نمایش در آمده و در صحنه3باشد )تصویر نقش از این حیوان می 3و در کل شامل 

ها نقش بسته و شامل نقوش شترها به صورت پتروگلیفی بر روی صخرهشود.  همراه با سایر حیوانات دیگر و همچنین به صورت منفرد دیده می

های نگاره(، صخره104،    63،  1397های بندیک )دهواری  هنگار  باشد. نمونه مشابه این نقوش در صخرهشترهای دو کوهانه و یک کوهانه می

ای آسو بیرجند )صادقی و دیگران  (، نقوش صخره42،  1388های نویافته دشت توس )بختیاری شهری  نگاره(، سنگ11،  1394تیمره )کریمی  

آبادی و ای دره نگاران سراوان )حسین(، نقوش صخره43،  1386ای محوطه چلمبر قزوین )مالصالحی و دیگران  (، نقوش صخره86،  1394

ها نیز  دن دراز حیوان بوده که در نقشها و همچنین پاهای بلند و گرشود. ویژگی مشخصه نگاره شتر، کوهان( و ... دیده می69،  1399صفورا  

 ها به نمایش درآمده است. به خوبی این ویژگی

                        
 ( 1397ای گورگتان )ماخذ:برجسته دالفروز: : نقش شتر در نقوش صخره 3تصویر  

 و( نقوش اسب 

های مربوط به سوارکاری و شکار،  حیوانی دیگر و هم در صحنهای اسب در گورگتان هم به صورت منفرد و در کنار سایر نقوش  نقش صخره    

اند و به  نگاری شدهها کندهدر حالی که فردی بر پشت آن نشسته، به تصویر کشده شده است. نقوش مذکور به شیوه پتروگلیفی بر روی صخره
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(. وجه مشخصه نقش اسب  4اده شده است )تصویر  حجم بدن حیوان توجه چندانی نشده، بلکه نگاره اسب به صورت خطی و استیلیزه نمایش د

ها، اسب افسار نیز به  کند، دم بلند و گردن دراز اسب به همراه پاهای کشیده آن است. در برخی از نگارهدر گورگتان که آن را قابل تشخیص می

شود، اما  وجود در سایر نقاط ایران دیده می ای مگردن دارد که سوارکار آن را در دستان خود نگه داشته است. نقش اسب در اکثر نقوش صخره

های ارگس سفلی  نگاره(، سنگ 69،  1384فر  های دایی ممیغ سونگون در منطقه ارسباران )رفیعنقش اسب به همراه افسار تنها در سنگ نگاره

ای جازموریان  (، نقوش صخره238،  1391فر  ای ازندریان مالیر )همتی و محمدی(، نقوش صخره133،  1391همدان )بیگ محمدی و دیگران  

های دشت توس )بختیاری شهر  نگاره(، صخره4،  1392ای غار کرفتو دیواندره )قسیمی  های صخره( و نگاره202،  1392زاده  کرمان )شیخ اکبری

اره اسب و سوارکار با  های سارال سنندج، نگنگارهخورد. در سنگ( و ...  به چشم می212،  1397ای بندیک )دهواری  (، نقوش صخره25،  1388

 (. Lahafian 2013, 338) زینهای کامال مشخص بدست آمده است

 

                                             
 ( 1397گورگتان )ماخذ: برجسته دالفروز   G4های نگاره : نقش اسب در مجموعه صخره 4تصویر  

 سانان ز( نقوش گربه 

سانان نیز در کنار سایر نقوش دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. این نقوش  های گورگتان، نقوش گربه نگارههای موجود در صخرهدر نگاره      

سانان با سری بزرگ و حجیم شبیه به سر یک شیر و یا گاهی نیز با  شود. نگاره گربه های مختلفی مشاهده میشامل چندین نگاره و به حالت

باشد. تفاوت نگاره ها نقش بسته است که تداعی کننده نگاره یک ببر یا یوزپلنگ ایرانی می بر روی سنگ  دمی بلند و بدنی کشیده در گورگتان

سانان و نقوش بز و قوچ و ...، در بدن کشیده این حیوانات و همچنین  سانان با سایر نقوش دیگر موجود در گورگتان همچون نقوش سگ گربه

شود. به طور کلی  ای کروی شکل و رو به باال به خود گرفته، دیده می ند دم یک عقرب درآمده و برآمدگیدم بلند و دراز آنها، در حالی که به مان

نیز به صورت خطی و استیلزه به نمایش درآمده و در آنها به سان  شود. نقوش گربهها دیده مینگارهنقش گربه سان بر روی سنگ  5در گورگتان  

کوبشی، کوبشی برای    – های خراشی  سانان از تکنیک پتروگلیفی و روشهای گربهده است. در نگارهتر توجه شحجم و محیط بدن حیوان کم

ورت  ایجاد نقوش استفاده شده است. در یک نمونه، نقشی شبیه به یک یوزپلنگ در ابعاد نسبتا بزرگتر و با دقت باال نسبت به سایر نقوش و به ص

 کوبشی و خراشی ایجاد شده است.   منفرد بر روی سنگی صاف و با تکنیک ترکیبی 

 سانان ق( نقوش سگ 

های گورگتان هستند. نگاره این حیوانات که احتماال بیشتر متعلق به نقش سگ  نگارهسانان از دیگر حیوانات نقش بسته بر روی سنگ سگ     

های شکار به نمایش زندگی روزمره و یا در صحنههای  های گروهی همچون صحنهبوده، به صورت منفرد و جدا از نقوش دیگر و یا در صحنه
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های های مختلفی نقش بسته است. در نگارههای متفاوت و با حالتسانان به صورت نقش از سگ   10درآمده است. به طور کلی در گورگتان  

است. نقوش موجود به صورت  سانان به مانند سایر نقوش دیگر موجود در مجموعه گورگتان، از تکنیک خراش و کوبشی استفاده شده  سگ

اند و اغلب این حیوانات در قالبی کوچک از نقوش حیوانات دیگر همچون گاو کوهاندار  و استیلیزه به نمایش درامده(  Abstract)انگاری  خالصه

های زرگی و کوچکی جسهدهد هنرمند سنگ تراش گورگتان به جسه حیوانات نیز توجه کرده و بر اساس بشوند که نشان می و شتر و ... دیده می

ها در گورگتان بزرگتر از اندازه حیوانات دیگر بوده و گاهی حجم بدن  آنها، آنان را بدین صورت به نمایش در آورده است. تعدادی از نقوش سگ

بوده و هنرمند باشد که این امر شاید به دلیل اهمیت نقش سگ در جوامع شکارگر و روستایی آن دوران  آنها همچون حجم بدن یک گاو می

ن معموال دب فرم ،دبلن سگها گوش وزه  پو(. در گورگتان  5بدین طریق خواسته تا اهمیت و جایگاه مهم سگ را برای خود به تصویر بکشد )تصویر  

 هاپایین بر روی صخرهعقب و در برخی دیگر نیز به کوتاه و روبه   به برگشته به صورتآنها نیز در برخی از نقوش    دم و باریک  به صورت خطی و

،  1397ای بندیک سیستان )دهواری  سانان همچون گرگ و یا سگ و ... در نقوش صخرهعالوه بر گورکتان، نقش سگده است.  ش نگاریکنده

نگاره37 تیمره )کریمی  (، سنگ  نقوش صخره9،  1394های  )نوراللهی  (،  زنجان  پناهگاه صخره121،  1398ای گردی کوه  نقوش  تکه  (،  ای 

ای  نقوش صخره(،  lahafian 2013, 338)نقوش صخره ای موجود در کردستان  (،  33،  1398؛ قسیمی    97،  1389شهرستان بجنورد )وحدتی  

 قشالق هایکوهستان(، نقوش  83،  1394ای آسو بیرجند )صادقی و دیگران  ، نقوش صخره(ghasimi et al  2016, 19)  موجود در فارس

،  1393زاده  های اسبقته یزد )آیتی(، سنگ نگاره233،  1391فر و همتی  نهنج ازندریان مالیر )محمدی آشاقی و کلنگه آشاقی سی،  دره  بقلی  دالی،

:  1386ای خره هنجیران مهاباد )نادری و قصریان،  ، نقوش صخره(13،  1394ای روستای شلگرد مشهد )مزاری مقدم و رضایی  (، نقوش صخره87

 .(3و ... موجود است )جدول  (69: 1399آبادی و صفورا، ای دره نگاران سراوان )حسین(، نقوش صخره63

 

                                          
 ( 1397ای گورگتان )ماخذ: برجسته دالفروز سانان در نقوش صخره : نقش سگ و دیگر سگ   5تصویر  
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 )منبع:نگارنده( موجود در گورگتان   ی وان ی نقوش ح   دی بن   : گروه 3جدول شماره  

 عنوان  نقوش حیوانی مختلف 
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 نقوش گیاهی: 

از جالب توجه را بینگارهترین نقوش در میان صخرهیکی  این مجموعه  نقوش گیاهی  های گورگتان که  به فرد نموده است،  نظیر و منحصر 

-کند. در مجموعههای گیاهی از جمله نگاره درختان خودنمایی میصحنه، نگارهای گورگتان در چندین  مجموعه نگاره صخره  5باشد. در میان  می

نقش گیاهی که بیشتر شامل نگاره درختان بوده، به تصویر کشیده شده است. در نقوش گیاهی موجود، درخت نخل از   9ای گورگتان در کل  ه

(. نقوش درختان نخل دقیقا  6ها کنده شده است )تصویر  سنگ  پرکاربردترین نقوش است که معموال به دو صورت خراشی و یا کوبشی بر روی

های کوهی  آب، نخل در کنار سایر درختچههای کمبا پوشش گیاهی منطقه مطابقت داشته، چرا که با توجه به خشکی منطقه و وجود رودخانه

اند و گاها از نقوش انسانی نیز  ک به نمایش درآمدهدهد. نگاره درختان معموال در ابعاد کوچدیگر، مهمترین پوشش گیاهی منطقه را تشکیل می

های دسته جمعی و گروهی در حالی که نقش انسان و یا نقوش حیوانات،  اند و معموال در صحنهریزتر هستند. درختان به صورت تکی کنده نشده

نار نقوش حیواناتی همچون بز را این چنین شوند. شاید قرارگیری نقوش درختان نخل در کخصوصا نگاره بز، در صحنه موجود است، دیده می

های دیگر موجود در  نگارهها و بیرون از محدوده سکونت روستایی باشد. سنگبتوان توصیف نمود که هدف از نگارگر، به تصویر کشیدن چرگاه

ر نقوش دیگر، از نقوش گیاهی نیز بهره شود، محدود بوده و تنها در چند نمونه در کنار سایایران که در آنها نقوش گیاهی و درختان دیده می

(، نقوش  14،  1394ای تیمره )کریمی  توان به نقوش صخرهای که دارای نگاره گیاهی هستند، میبرده شده است. از جمله این نقوش صخره

 ( و .. اشاره کرد.  1391:236فر و همتی ای ازندریان مالیر )محمدیصخره

 

 

 

 گربه سان 

    

 

 جبیر

 

 نامشخص
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 ( 1397ای گورگتان )ماخذ: برجسته دالفروز: : نگاره درخت نخل در نقوش صخره   6تصویر  

 نقوش هندسی و نمادین: .  6- 5

ترین تفسیر و برداشت از آنها این بوده های گورگتان، تعداد زیادی نقوش هندسی ساده و نمادین نیز به نمایش در آمده که ابتداییدر میان نگاره

ها نقش هندسی و نمادین بر روی صخره  13ها دارای مفاهیم نمادینی در ورای خود هستند. روی هم رفته در گورگتان،  احتماالً این نگارهکه  

نگار  ها، توسط هنرمندان صخرهکنده شده است. نقوش موجود معموال به صورت ساده و خطی و به شیوه پتروگلیفی و کوبشی بر روی صخره

ایجاد آنان دقت زیادی نشده، به طوری که خیلی از نقوش دیگری نیز موجود بوده که احتماال نقوشی نمادین هستند که با توجه   ایجاد شده و در

اند و در  های جداگانه و در کنار یکدیگر تصویر شدهاند. این نقوش گاها در صحنهبه عدم تشخیص آنها در دسته نقوش نامشخص جای گرفته

از سنگ نمایش درآمدههنگارهبرخی  به  و حیوانی  انسانی  نقوش  نقوش دیگر همچون  نیز در کنار سایر  نگارها  به طور کلی  های هندسی  اند. 

شکل یا  گورگتان شامل: نگاره دایره ) شامل دایره چهارچرخ، دوایر ساده(، نگاره خورشید، نگاره لوزی، نگاره سواستیکا یا صلیب، نگاره نردبانی  

 (.8- 7ای شکل یا پرانتزهای پشت به هم  است )تصاویر ای شکل و نگاره پروانهی کنگرهای، نگاره تزئینشبکه

                               
 ماخذ: نگارنده( ) : : نگاره نمادین چرخ یا دایره چهارقسمتی در گورگتان  7تصویر  
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 ماخذ: نگارنده( ): نقش خورشید در گورگتان    8تصویر  

 ای گورکتان: گذاری نقوش صخره . تحلیل و تاریخ 6

نگارهدر نقوش صخره با  های عمدهها و تکنیکای گورکتان  از منظر سبکی قابل قیاس  از منظر فرمی و هم  به کار گرفته شده که هم  ای 

منطقه مورد مطالعه هستند. از طرف دیگر حضور برخی از نقوش همچون اسب، خنجر یا شمشیری های زیادی در ایران و خصوصا در  نگارهسنگ

ای گورگتان  تواند در گاهنگاری نسبی صورت گرفته کمک شایانی کند. در نقوش صخرهاند، و ... نیز می مشابه به اکیناکس که مردان بر کمر بسته

های انسانی بوده و از ابزار آالت دیگری همچون شمشیر یا خنجر، هرچند که در برخی  نگاره تیر و کمان تنها ابزار شکاری مورد استفاده توسط

شود، استفاده نشده است. از طرف دیگر شکار حیوانات به صورت پیاده و از  تصاویر، مردان آن را به کمر بسته و یا در کنار نقوش آنها دیده می

تر پیش از تاریخ بوده  ای که در تیررس تیرانداز باشد، متعلق به ادوار قدیمیایت حیوانات به نقطهدادن حیوانات و ایجاد هیاهو جهت هد  طریق رم

های پیش از تاریخ نیز این قضیه را اثبات  های موجود بر روی سفالینههای به تصویر کشیده شده با نمونهکه مقایسه و تطبیق برخی از نگاره

ها نشان  های صورت گرفته با سفالینهای گورگتان در نظر گرفت. این قیاسدوره را برای نقوش صخره  توان حداقل دونماید و بدین جهت می می

های ساده  تر از آن متعلق بوده که این موضوع را از روی کمانهای چهارم و سوم قبل از میالد و ادوار قدیمتر، به هزاره دهد که نقوش قدیمیمی

 ریافت؛ چرا که در هر دو نگاره تیر و کمان موجود ساده و خطی بوده و بدون هیچ گونه انحنا و قوسی هستند موجود در دستان افراد منقوش نیز د

ها، فردی بر پشت آن سوار است و به  از طرف دیگر اسب از جمله نقوش حیوانی به کار رفته در گورگتان بوده، به طوری که در برخی از صحنه 

ای گورگتان، در حالی  های اسب و سوارکار در نقوش صخرها به دست گرفته به نمایش در آمده است. نگارهحالت عادی و یا در حالی که افسار ر

هلی  که بر پشت اسبان سوارند و یا افسار را در دستان خود نگه داشته، نشان از اهلی کردن این حیوان توسط انسان و متعلق به دوران بعد از ا

( و تاریخ اهلی کردن و استفاده از آن  54،  1382ن بار توسط هندو اروپاییان رام شد )جعفری دهقی  کردن اسب بوده است. اسب برای نخستی

(. پرورش اسب در دوران باستان بسیار رایج بوده به طوری که مادها آن را به 1379،  1391محمدی و دیگران  فراتر از عصر آهن نیست )بیگ

هایی را که دارای نقوش اسب و سوارکار  بیشتر محققین مجموعه(. Lahafian 2013, 339) کردندعنوان مالیاتی به آشوریان پرداخت می

تواند  ها میهرچند که باید گفت که این نگاره(.  Lahafian,2004 & Mc Burney, 1969)  دانندی اول ق.م میاست، متعلق به هزاره

ها کنده شده  ها به همراه نقش اسب بر روی صخرهع در طی ادوار بعدی شاید نگارهمتعلق به ادوار جدیدتر از تاریخ مذکور نیز باشند و در واق

ای دیگر، بر روی  است. عالوه بر نقش اسب، در نقوش گورگتان، در یک صحنه در کنار نگاره یک مرد، نقش یک شیمشیر یا خنجر و در صحنه

های ه است. نقش شمشیر کوچک به تصویر آمده همانند نمونهکمر فردی با بدن یا پوششی مثلثی، یک خنجر یا شمشیر کوچک نقش بست

باشد. نوع نگاره اکیناکوس و همچنین  موجود در بندیک بوده و از نظر شکل ظاهری شبیه خنجرهای اکیناکوس در طی هزاره دوم و هزاره اول می 
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های گورگتان را نیز  توان برخی از نگارهین احتمال می( و با ا230،  1397پوشش این دسته از افراد همانند پوشش اقوام سکایی بوده )دهواری  

 همانند بندیک، متعلق به هزاره اول و هزاره دوم قبل از میالد دانست. 

 

 گیری: . نتیجه 7

مطالعه ای این مجموعه و اهمیت آن در  ای دره گورگتان نشان از تنوع نقوش صخرههای صورت گرفته بر روی نقوش صخرهمطالعات و بررسی

دهد و به نوعی می توان جایگاه مهم آن را در شناسایی ای دیگر که با آن نوعی اشتراکات فرمی و سبکی دارند، را نشان میسایر نقوش صخره

های  ها و موضوعات و صحنههای کلی این نگارهتاریخ و فرهنگ کهن منطقه بازگو نمود. عالوه بر تنوع سبکی و فرمی در نقوش گورگتان، ویژگی

ها از زیباترین و سالم ترین نقوش موجود ای گورگتان باید گفت که این نگارهدر ارتباط با نقوش صخرهنمایشی در نقوش آن درخور توجه است.  

اش  دهد که موضوع غالب این آثار هنری برگرفته از طبیعت پیرامون، امرار معدر منطقه و در استان سیستان و بلوچستان هستند. نقوش نشان می

های  روزانه و نگرش و اعتقادات جوامع ساکن در این حوزه است. مقایسه نقوش گورگتان با نقوش سایر مناطق مختلف ایران، خصوصا نمونه

ای موجود در هاست. نقوش صخرههای به کار رفته در این نگارهمایهموجود در استان، نشان دهنده یکسان بودن مفاهیم، موضوعات و نقش

گونه  کنند که انسان بدون داشتن هیچاز نظر تصویری و هم از نظر مفهومی دارای ارزش واالیی هستند و زمانی را تداعی می  گورگتان هم

گونه تزئین و اضافات خاصی بر ترین آثار هنری و آیینی دنیای باستان را خلق کرده است. نقوش موجود در گورگتان بدون هیچامکاناتی با ارزش 

و تفنن نبوده، بلکه عالوه بر این که نوعی زندگی گذشتگان    دهد که بیشتر این آثار در جهت زینتاند و این امر نشان میکنده شدهها  روی صخره

 ها خود را بروز داده است.  را به تصویر کشیده، در واقع تماماً از باورها و اعتقادات ذهن این مردمان سرچشمه گرفته و بر روی صخره

دهد که آثار این های میان آنها نشان میها و تفاوتهای به تصویر کشیده شده در گورگتان و همچنین نوع موضوعات و شباهتفرم کلی نگاره

توان در  های صورت گرفته حداقل دو دوره زمانی متوالی را برای این آثار میاند. با توجه به بررسیها در طی چند دوره زمانی ایجاد شدهمجموعه

های انسانی به طوری که در دوره اول، نقوش ساده و اکثرا منفرد بوده و موضوعات آن شامل شکار و نوع ابزارآالت و حرکات نگارهنظر گرفت؛ 

های سوم  های پیش از تاریخ منطقه و کل ایران، آن را به هزارهآن بسیار ساده بوده که مقایسه آنها با آثار هنری و نقوش موجود بر روی سفالینه

های های خانوادگی، حضور اسب، نقش خنجر )اکیناکس( و ... در دیگر نقوش و صحنهدهد. از طرف دیگر صحنهم قبل از میالد نسبت میو چهار

باشند.  های اول و دوم قبل از میالد می های موجود در این منطقه متعلق به هزارهدهد که حداقل برخی از نگارهگورگتان، این نتیجه را به دست می

ه بر موارد مذکور تکنیک ایجاد نقوش در گورگتان نیز متنوع بوده به طوری که در برخی از نقوش از روش کنده خراشی، در برخی از روش  عالو

خراشی و  در برخی نقوش نیز از تکنیک سوزنی بهره برده شده، که به کارگیری   –کوبشی، در برخی از نقوش از تکنیک ترکیبی کوبشی    –کنده  

نماید  های گورگتان اثبات میها باشد. بررسی نگارههای زمانی متفاوت ایجاد این نگارهتواند دلیلی بر دورهای مذکور نیز به احتمال میهانواع روش

 که شیوه معیشت مردم گورگتان در آن دوران بر پایه شکار حیوانات و همچنین دامداری بوده است. 
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 هایی از یک نیایشگاه عصر آهن در مرکز فالت ایران چالتاسیان ورامین؛ نشانه بنای خشتی تپه  
 

 1زشکالل یوسفی روح

 2زاده سعید باقی 

 چکیده: 

است که تاکنون به دالیل   دوره  این  شناسیباستان  مهم مطالعاتهای  جنبه  از  یکی  آهن،  عصر  جوامع  یادمانی و آیینی  ساختارهای  درک  و  مطالعه

  آهن  عصر  شناختیهای باستانپژوهش  های مرتبط مغفول مانده است. تاکنونهای هدفمند و عدم وجود یافتهجمله فقدان کاوشبسیاری از  

  و   مطالعه  به   توجهی  کمتر  و   دوره پرداخته  اینهای  گورستان   در  کاوش  از  حاصلهای  یافته  شناختیگونه   مقایسة   و   مطالعه  به  تاحدّزیادی  ایران

  را   ایران   آهن   عصر  مردمان  امروزتابه   گرانپژوهش   است. بیشتر  شده  دوره  این  اجتماعی و آیینی جوامع  ساختارهای  گوناگونهای  جنبه   بازسازی

  کوچرو  دامدارانی   را  دوره  این  مردمان  استقراریهای  محوطه   اندک  شمار  صِرفبه   و  نموده  تلقی  یافتةسازمان  نهادهای  و  فاقد ساختارها  جوامعی

 دربارۀ   نوین   افقی   ایران،   فالت  مرکز   در  دوره  این  استقراریهای  محوطه   در  کاوش  حاصل ازهای  یافته  تحلیل  و   تفسیر  مطالعه،   اند.نموده  معرفی

را برای ما گشوده  حضور افتاده  از قلم   سفال   قطعه   یک  است. کشف  ساخته  آشکار  ما  بر   میاندراین  را   هایییافتگیسازمان  وجود  و   نهادهای 

  آهن،   عصر  استقراری  مهم  و  بزرگهای  محوطه   آمده ازدستدر تپه چالتاسیان ورامین درکنار دیگر شواهد به   ایاستوانه   مهر  نقش  با  خاکستری

آمده از خشت از این محوطه، دیگر دلیل محکم برای وجود نهادهای مرتبط و مراسمات آیینی و دینی در این دوره زمانی  دستاز جمله ساختار به 

 باشد. فالت ایران می در مرکز 

 

 عصر آهن، فالت مرکزی، تپه چالتاسیان، بنای خشتی، ساختارهای آیینی و دینی واژگان کلیدی: 
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  baghizadeh@gmail.comسعید باقی زاده، کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز،  2
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 مقدمه:   . 1

های شمالی، شمال شرق و شمال غربی فالت ایران  جز سیلک، به محوطه شناختی دوره آهن ایران تا پیش از این، به های دانش باستانآگاهی

هایی آمده از محوطه دستهای موجود و مورداستفاده برپایه نتایج به ها و گاهنگاریگذاریگونه که پیداست بسیاری از تاریخهمان محدود بوده و  

های گورستانی همچون قیطریه، خوروین  (. در این کنار بخش عمده دانش ما از محوطه 256:  1391چون حسنلو صورت گرفته است )فهیمی  هم

شده عصر آهن را که برخی نیز  های تازه شناختههای ایرانی بسیاری از محوطه شده است. اما در بیست سال گذشته تیم و تپه سیلک شناخته  

های موجود از عصر آهن که دارای ارزش بسیاری های استقراری و یا گورستاناند. محوطه باشند بررسی و کاوش کردهدارای بافت استقراری می 

(؛ تپه ازبکی در غرب تهران )مجیدزاده 1376(؛ پیشوا در ورامین )تهرانی مقدم  1374غرب تهران )مهرکیان  جنوبِ  هستند شامل تپه معمورین در

غرب قم  درویش در جنوبِ(؛ قلی1383،  1382(؛ واسون و زاربالغ در شمال قم )ملکزاده  1382غرب قم )فهیمی  ِ (؛ تپه صرم در جنوب1379

 Fahimi(؛ و قلعه و باروی شمشیرگاه در جنوب قم )1381؛ ملک شهمیرزادی  1379)گیرشمن    (؛ تپه جنوبی سیلک1390،  1389)سرلک،  

های عصر آهن در این منطقه تفاوت بسیارشاخصی با دوران قبل خود دارد. مطالعه الگوی  ( است. الگوهای استقراری محوطه 166 :2010

دهنده اند که این موضوع نشان های متفاوت واقع شدهتر با فاصلهوسیع  هایتر در اطراف محوطه های کوچکدهد که محوطه استقراری نشان می 

ها است. با نگاهی به مطالعه های فرهنگی در سفال و تدفین بین محوطهای و همچنین همگونیارتباطات و تولیدات اقتصادی درون منطقه

دست ( به 395: 1389درویش )سرلک ( و قلی 1388)علی بیگی هایی مثل سگزآباد آیینی )؟( که از کاوش محوطه -های عمومیبقایای ساختمان

آوری آهن این نتیجه استنباط شده که ساختارهای سیاسی این جوامع در حدّواندازه  به ظهور و رشد فناوری ذوب و عملآمده و همچنین با توجه

مانده، اهمیت ساختارهای آیینی و مذهبی و نقش آنها (. اما آنچه که در این میان مغفول  1381ساختارهای سیاسی پیشرفته بوده است )طالیی  

های عصر آهن در فالت مرکزی های محوطههای به جا مانده از کاوش کند که با توجه به نمونه در جوامع عصر آهن است. این مقاله سعی می 

مذهبی جوامع عصر آهن در مرکز فالت    ایران و کاوش بنای خشتی محوطه چالتاسیان، و مقایسه آن به درک روشنی از ساختارهای آیینی و

 ایران برسد. 

 ازتاریخ: جامانده از پیش سازی: سنتی به . صفه 2

میالدی در تپه سیلک جنوبی سازه بزرگی را که از زیر آوار درآورده مربوط به بخشی از آثار معماری سیلک    1930های در دهه  گیرشمن در کاوش 

های (. سکوسازی در معماری عصر آهن و دوره ماد و هخامنشی نمونه 1379کند )گیرشمن  گذاری میدانسته و به دوره ماد تاریخ  Bو گورستان    6

که شامل نادعلی سیستان، تپه یحیی کرمان، تل ضحاک فسا، زیویه سقز، تپه هگمتانه همدان، سرمسجد و بردنشانده مسجد  مشابه بسیاری دارد  

جامانده از مسئله دین سازی چقدر با اطالعات به شود. اینکه صفه سلیمان، ترنگ تپه گرگان، تل تخت پاسارگاد تخت جمشید و آپادانا شوش می

درویش کمی بر قطعیت موضوع وجود اعتقادات خص است اما کشف بناهای مذهبی در نوشیجان و باباجان و قلیمادی در ارتباط است نامش

به (. در جوامع پیش24:  1394افزاید )مالزاده،  مذهبی در عصر آهن می نبود مدارک مکتوب، شناخت ازتاریخی  و در  ویژه جوامع عصر آهن 

شناختی م در خالل کاوش دریافت بلکه بایستی از طریق مظاهر مادی و نمادین آن در مدارک باستان طور مستقیتوان به ایدئولوژی طبقانی را نمی 

عقیده محققان،  ویژه آنکه در دوره پس از عصر آهن یعنی عصر هخامنشیان که به (. به 32:  1383آن را مورد کنکاش و بررسی قرار داد )رایت  

هایی از تاثیرات ساختارهای های فرهنگی و اجتماعی و آیینی و مذهبی عصر آهن دارد، نشانههای فرهنگی آن ریشه در ساختاربسیاری از ارزش

 (. 395: 1390شود )سرلک،  گیری ایدئولوژی طبقاتی دیده میمذهبی و اجتماعی و شکل 

 موقعیت جغرافیایی تپه چالتاسیان 
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است. روستای چالتاسیان در دو کیلومتری  لومتری آن واقع شده  کی  5سیان در حاشیه غربی شهرستان پیشوا و در فاصله  تامحوطه باستانی چال

شمالِ شرقی ورامین و در شمال جاده ورامین به پیشوا واقع شده، و تپه چالتاسیان در یک کیلومتری شمال روستا در بخش پیشوا از دهستان 

های متر از سطح زمین  5متر از سطح دریا و    941و در ارتفاع    N:3519176  ،E:0514135عسگریه قرار دارد. مختصات جغرافیایی محوطه  

 (. 1باشد )عکس اطراف باالتر می 

 
نگاری و تعیین عرصه و پیشنهاد  منظور الیهه ، ب 1391ارتفاع است که در پائیز سال  دیده و نسبتاً کممحوطه متشکل از سه برجستگی آسیب این  

های فراوان و اندازی های کشاورزی موجب دست. قرار گرفتن این محوطه در میان زمین( 2)عکس  استحریم موردکاوش و مطالعه قرار گرفته 

شناسی در این محوطه شواهدی قطعی از سه دوره فرهنگی روستانشینی میانی  های باستاننتایج حاصل از فعالیتدرنتیجه تخریب آن شده است.  

ای  های بیش از هفتاد درصدی محوطه، در گسترهرا دربرداشت که باوجود آسیب   I( و عصر آهن  aIVو سیلک    III6، سیلک  III4-5و جدید )سیلک  

عنوان سه برجستگی شمالی، های کوچکی از آن بهنظیر محوطه )که البته تنها بخش پیگیری است و باتوجه به وسعت کمهکتار قابل   9بیش از  

ها، شواهد بیشتری از عصر مفرغ ونیم هکتار وسعت دارد( شاید بتوان با ادامه پژوهشالت تنها یکمرکزی و شرقی برجای مانده و در بهترین ح

برانگیزترین مسائل مطرح پیرامون توالی فرهنگی و گاهنگاری فالت مرکزی ایران  و نحوه گذر از این دوره به عصر آهن، که یکی از چالش 
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زاده  های سفالی از تپه چالتاسیان متعلق به عصر آهن است )مریم حسینبخش عظیم داده ر داد.مورد بررسی و مطالعه قرا ،باشد را نیز در آنمی

صورت ساده و هم  های کاسه، خمره و بشقاب است که هم به های خاکستری که دارای فرم(. با وجود سفال 1392؛ شیما احمدصفاری  1390

های همجوار مقایسه کرد. در زمینه تزئینات داغدار شامل خطوط موازی  سایر محوطه   توان باهای این دوره را میآمده، سفالدست شده بهتزئین 

صورت برجسته ای شکل که به افزوده دکمهشکل و زیگزاگی و همچنین نقش ایو مورّب متقاطع، تزئینات نقش کنده با خطوط ساده، مورّب، شیاره

IIIc  (Schmidt 1937  ،)( تپه حصار  1386توان با تپه سفالین )حصاری  می  شود،در یک یا دو ردیف در زیر لبه ظرف و یا بدنه دیده می 

درویش ( و قلی 1376اولی پیشوا )احمد تهرانی مقدم، (، گورستان هزاره 1385(، قبرستان )فاضلی نشلی Ghrishman 1935) Bو  Aسیلک 

A2    درویش فرم وگونه سفال و هم از نظر تزئینات با محوطه قلی های تپه چالتاسیان هم از نظر ساخت،  ( مقایسه کرد. شباهت سفال 1390)سرلک

توان  شده، می به مطالب گفته انکار است. باتوجه( غیرقابل1374( و تپه ازبکی در ساوجبالغ کرج )یوسف مجیدزاده،  1389جمکران )سیامک سرلک  

دارای ارتباطات فرهنگی و حتی شاید اقتصادی نزدیکی    Iچنین استنباط کرد که براساس شواهد موجود، محوطه چالتاسیان پیشوا در عصر آهن  

ترانشه    ترانشه در تپه اصلی و تپه شرقی احداث گردید. جایگاه  2در طول کاوش    (.218:  1390زاده  با دو محوطه ذکرشده بوده باشد )مریم حسین

باشد. عملیات کاوش این ترانشه تا خاک بکر متر می  2.5×    2.5های سطحی انتخاب گردید که دارای اندازه  تپه مرکزی براساس مطالعات سفال

 متر احداث گردید. x 1.5 1.5نگاری در تپه شرقی در اندازه ادامه پیدا کرد. ترانشه الیه
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متر و    5از  مرکزیِ محوطه باستانی چالتاسیان، شامل بخش از محوطه است که با ارتفاعی بیش   برجستگی:  1برجستگی مرکزی، کارگاه شماره  

ترین  عنوان تپه اصلی از آن یادشده و تصوّر بر آن بوده که اصلیگرفته پیشین به های صورتها و فعالیتتوجه، تقریباً در همگی بررسی وسعت قابل 

در پایان این فصل از کاوش مشخص گردید که در این  برجستگی قابل جستجو و مطالعه باشند.  های فرهنگی محوطه نیز باید در این  الیه

باشد. روی هر الیه،  متر میسانتی  47الیه گل پاکوب تشکیل شده است. ارتفاع هر الیه آن حدود    5ای مصنوعی وجود داشته که از  قسمت سازه

های سطحی  ها دارای اندود است. با مطالعه سفالشود. قسمت بیرونی این الیه رد دیده میها داشدن گل اثر روشن و واضح پا که نشان از کوبیده

درویش های ازبکی و قلیمقایسه با محوطه های سطحی آن قابلبوده و سفال  Iاین قسمت مشخص گردید که این سازه گلی مربوط به عصر آهن  

 (. 3عکس باشد )می

 
متر که طول آن در راستای   6×4.5ترین قسمت محوطه بر روی برجستگی کوچکی با ابعاد تقریبی  در شرقی  2کارگاه شماره  :  2کارگاه شماره  

متر ارتفاع دارد ایجاد شده است. این برجستگی که نمای غربی آن با برشی تقریباً عمودی، ظاهری   5/5جنوبی واقع شده و بیش از  -شمالی

دیده و گودالی به عرض بیش از  شدّت آسیب متر پهنا دارد، در ضلع شرقی به   4.5ر پایه آن حدود  تر از دیگر زوایای آن دارد با عرضی که دسالم

متری از مرکز برجستگی    215های اطراف، درون آن حفر گردیده است. این برجستگی که در فاصله  متر از باالترین نقطه تا سطح زمین  1.5

های پیرامون محوطه آشکار گردیده است. سفال مهرزده های آن در نقشه برداریحاشیه  تری بوده کهمرکزی قرار دارد، بقایای برجستگی بزرگ

صورت سفال و استخوان به مقدار محدود و به   های مختلف این لوکوسدست آمده است. در قسمتبه   402از لوکوس    2چالتاسیان در گمانه شماره  

 (. 4)عکس  بسیار پراکنده مشاهده شد
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گیرد های مرتبط با موضوع را دربرمی کل سفال   % 44ای خاکستری رنگ، مجموعاً  : این گونه سفالی با خمیره په چالتاسیانگونه سفال خاکستری ت 

ساز و  ها چرخباشد. تمامی سفال کار نرفته است و دارای خمیره پاک میگونه به ای برای اینافزودههای ظریفی است که هیچ مادهو شامل سفال

شود و  را شامل می  IIو    Iاین گونه سفالی از نظر گاهنگاری نسبی، عصر آهن  (.  5و با پوشش گلی غلیظ است )عکس  دارای بافت متراکم  

 ( است. 1374مهرکیان، ( و تپه معمورین )1390سرلک، درویش و تپه صرم کهک )(، قلی1386حصاری، مقایسه با تپه سفالین )قابل
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 تپه ازبکی 

شناسی  های باستان کیلومتری شهر نظرآباد و شمال شرق روستای ازبکی واقع شده است. کاوش  5شهرستان ساوجبالغ،  محوطه باستان ازبکی در  

فصل به سرپرستی یوسف مجیدزاده در این تپه انجام گردید. این محوطه دارای آثاری از  6در قالب    1384تا سال   1377در این محوطه از سال  

یا دوره ماد است که تحت عنوان دژ مادی به آن اشاره   IIIرم این محوطه معرف استقراری از عصر آهن  های مختلف است که طبقه چها دوره

مترمربع با طرح نزدیک به دایره کاوش شده است که دارای    1000(. از دوره ماد در این محوطه دژی به وسعت  38:  1379شده است )مجیدزاده،  
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،  40×40،  34×34(. دیوارهای این دژ مادی خشتی بوده و ابعاد آن  6( )عکس  287:  1394  متر است )مالزاده،   5حصاری مستحکم به ضخامت  

متر است. اندودی که بر سطح دیوارها افزوده شده، مخلوطی از کاه و گل است و در  سانتی   15تا    10متر و ضخامت  سانتی  45×45تا    43×43

اتاق  از  با مادهتعدادی  اندود  از  ای مانند گچ یا آهک سفها روی  برای تزیین دیوارها  ازبکی  تپه  یدکاری شده است. همچنین در دژ مادی در 

هایی است که به سبک معماری مادی شبیه است. استفاده از  اند. این فضا شامل تاالرها و اتاق کردههای رنگی قرمز و خاکستری استفادهخشت

های دژ مادی  سانتی متر از کف اتاق در سرتاسر اتاق   50سکویی خشتی به ارتفاع  عنوان مثال  سکو در معماری این دژ معمول بوده است که به 

شود.  ها میها، انبارها و پلهفضای معماری است که شامل تاالرهای شمالی و جنوبی، اتاق  14ساخته شده است. بناهای داخلی دژ شامل تعداد  

ترین از همان نوع پیشین است. یکی از این بناها تاالر سکودار است که شمالی  ها هممتر متغیر بوده و خشت   8/1تا    1عرض دیوارهای داخلی از  

کار رفته است که در پایان هم این  ترین اتاق مجموعه است. در این اتاق سکوی خشتی، نیش و طاقچه خشتی به بخش دیوار دژ بوده و بزرگ 

باشد که دارای سقف به دو شیوه مسطح و این محوطه طاقچه می   صورت کامل با خشت پُر شده است. از دیگر عناصر معماری درفضاها به

سازی یادمانی برای سکونت شخصیت اداری مانند حاکم یا فرماندار منطقه وجناغی است. این فضای معماری محصور بر باالی تپه ازبکی ساخت 

 (. 49: 1379ر شده است )مجیدزاده، بوده است. همچنین این فضای معماری برای دوره بعدی به دالیل خاص خودش مسدود و پُ

 
 ( 40:  1379: دژ مادی تپه ازبکی )یوسف مجیدزاده،  6  تصویر 

 زاربُالغ 

های طبیعی شکل گرفته، از سنگ الشه ساخته شده و بر روی سطح آن  ها و بلندیای وسیع است که بر روی پشتهمحوطه زاربالغ محوطه 

های خشتی  های سنگی بریده و بلوکماد و مشابه با آثار نوشیجان است. زاربُالغ از بلوک   شود که نشان از دورههای بسیاری دیده میسفال

توان به  های معماری مشابه در ایران غربی می (. از نمونه 7شده که در معماری عصر آهن متاخر در ایران غربی متداول است )عکس  ساخته
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و سازه بزرگ تپه جنوبی سیلک و قلعه مادی ازبکی و همچنین ساختارهای مانایی در تپه قالیچی، زیویه    I، نوشیجان  IIIو    II، باباجان  IIگودین  

های بسیاری از جمله زندان سلیمان، قلعه بردینه، قلعه مادی بیستون و  های سنگی در محوطه توان به سازهتپه اشاره کرد. همچنین می و عقرب 

متر است که احتماالً  7.5متر و عرض  12ره کرد. شکل سازه زاربالغ به شکل بیضی با طول تقریبی دُم و همچنین شمشیرگاه اشامحوطه سرخ 

متر    25شود. طبقه همکف دارای دو اتاق ساده است که یکی  دارای طبقه دومی نیز بوده است که آثار آن هم در سطح و هم در دیوار دیده می

صورت تمام و از روی جامانده محوطه زاربالغ همچون تپه نوشیجان متروک و یا بهق شواهد به متر مربع فضا دارد. بر طب  10مربع فضا و دیگری  

متر سانتی   35×35×9و    40×40× 12ها بین  متر متغیر بوده و ابعاد خشت  10تا    8قصد پُر شده است و همچنین این سازه سنگی دیوارها بین  

(. این مجموعه سفال شباهت زیادی به سفال 1382و خاکستری است )ملکزاده،  های زاربالغ شامل سفال نخودی قرمز  متفاوت است. سفال 

آید که مشابه با  شمار میهای نخودی جدید به در غرب ایران و مرکز فالت ایران دارد و از مجموعه افق سفال IIIهای عصر آهن متاخر محوطه 

در تپه جنوبی سیلک، شمشیرگاه و گورستان صرم است و همچنین   VIک  سگزآباد، سیل 15تا    13های  های قلعه مادی ازبکی، الیهنمونه سفال

صورت های مادی مشابهت بسیاری دارد. کارکرد این بنا به احتمال زیاد توسط حفار به و دیگر محوطه   II، گودین  Iهای نوشیجان  با مجموعه 

 (. Malekzadeh  et al., 2014: 174آیینی یا قربانگاهی پیشنهاد شده است )

 
 ( 58:  1382: عکس بنای سنگی و خشتی محوطه زاربالغ فم )ملکزاده،  7  ویر تص 

 سیلک 

  Bو    Aمتر از یکدیگر و دو گورستان    600محوطه باستانی سیلک که اکنون در حاشیه کاشان قرارگرفته شامل دو تپه شمالی و جنوبی به فاصله  

های سنگی است. یافتهسنگی و تپه جنوبی دارای آثار دوره مسو مس  است. براساس نتایج کاوش، تپه شمالی دربردارنده آثار دوره نوسنگی

آمده سازه  دست های بهشود. گیرشمن براساس دادهگذاری میتاریخ  IIIبه عصر آهن    Bهای گورستان  و یافته  Iمربوط به عصر آهن    Aگورستان  
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اند  های تمدن زیرین را بریدهبرپایی باروی تپه جنوبی را تسطیح کرده و الیهداند و معتقد است در زمان  می  6بزرگ تپه جنوبی را متعلق به سیلک  

متر سانتی   35×35×10هایی به اندازه  گاهی خشتی با خشتاند. سازه بزرگ سیلک، تخت های زیرین، سازه بزرگ را بنا کردهو بر روی آنها و الیه 

متر    23شرقی  متر، ضلع جنوب  23متر، ضلع شرقی    45غربی  ه در ضلع شمالای شکل است کو نقشه سازه به شکل چندضلعی با حالت ذوزنقه 

احداث    VI(. از نظر گیرشمن این سازه عظیم در قسمت جنوبی تپه جنوبی در دوران  1383متر درازا دارد )سرلک و ملکزاده،    56و ضلع جنوبی  

و سنگ ساخته شده است و در  کنار آن از ریگ رودخانه نیز  شده است که تنها از آن یک سازه حجیم باقی مانده است. این سازه از خشت  

ردیف خشت است.    75دارای    Bاست که قسمت تحتانی سکوی    Aو سکوی فوقانی    Bاستفاده شده است. این مجموعه شامل دو سکوی میانی  

گرفته است. از نظر او اینها دربرمیصورت حصاری  گیرشمن معتقد است در باالترین سطح شهر استحکاماتی بنا شده است که تمام شهر را به 

 (.176:  1381باشند )ملک شهمیرزادی،  دیوارهای خارجی هستند که شباهت بسیاری به انواع شهرهای مادی و اورارتویی دارای استحکامات می

سیلک بودند در    Bکه مشابه گورستان    6یا همان سیلک    IIIهای شاخص عصر آهن  بر سفال عالوه   R19همچنین حمید فهیمی در ترانشه  

متر با سانتی  38×36×10ها را در اندازه  توان آنها هر چند متفاوت بود اما میدست آورده که اندازه خشتخالل کاوش آثار معماری خشتی به

نین از دست آمده است. همجبه  6های فرهنگ سیلک  ( و این معماری همزمان با معماری سفال8بندی کرد )عکس  متر طبقهسانتی   10مالط  

  VIدست آمد که با توجه به اینکه این آجرها در زمره آثار فرهنگی سیلک  این ترانشه به غیر از سفال و آثار فلزی، آجرهای منقوش کنده نیز به 

هر دو اغلب دارای نقش کَنده یا استامپی و یا    R19شوند قطعیت انتساب این ترانشه به این بسیار مهم است. آجرهای ترانشه  بندی میطبقه 

های مکشوفه  هستند که از نوع نقوش هندسی همچون مثلث و دوایر تودرتو است و پوشش آنها از نوع نخودی رقیق است. این آجرها با نمونه 

داند. فهیمی در مقاله  می  VIدست آورده و متعلق به سیلک توسط گیرشمن قابل مقایسه است که وی آنها را از سازه بزرگ خشتی تپه جنوبی به 

با توجه به مطالعه آجرهای منقوش مکشوفه از کاوش گیرشمن و  VIیا سیلک   3د قطعیت انتساب این سازه خشتی تپه جنوبی به دوره آهن خو

داند های سازه بزرگ مسلم میبا خشت VIهای به کار رفته در معماری سیلک همچنین کاوش طرح بازنگری سیلک و همچنین مقایسه خشت

بداند )فهیمی،  و همچنین گیرشمن آن ر به فرمانروا  با کارکرد مذهبی یا متعلق  بندی (. به نظر ملکزاده و سرلک، پیمون 1383ا سازه بزرگ 

باشند همچون  باشد و هر دو در کنار خود دارای آثار سفالین شاخصی میدرویش و سیلک کاشان مشابه هم میهای هر دو سازه قلیخشت

کند  ها به دوره عصر آهن تاکید می های متنوع که این به قطعیت انتساب هر دو این محوطه ن و سفال های جانورساآجرهای منقوش و سفالینه

 (. 1388دست آمد )علی بیگی، های تپه سیلک، یک قطعه سفال با نقش مهرزده به(. همچنین در طی فصول کاوش1383)سرلک و ملکزاده، 
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 ( 71:  1383تپه جنوبی سیلک )حمید فهیمی،    R19دست آمده از ترانشه  : بنای خشتی به 8  تصویر 

 سگزآباد 

کیلومتری شمال روستای    8غربی دشت قزوین در حدود  شکلی است که در بخش جنوب تپه محوطه باستانی بیضی تپه باستانی سگزآباد یا قره 

متر    5های اطراف حدود  هکتار از سطح زمین  12وسعتی در حدود  کیلومتری جنوب شهرستان قزوین قرار دارد. این محوطه با    60سگزآباد در  

های معماری این  های سفالی مشخص گردید اما یافتهبراساس یافته   1970-71بلندی دارد. استقرار عصر آهن اولین بار در تپه سگزآباد در فصل  

(. بقایای معماری عصر  Tala’i, 1983گردید )مترمربع بر اساس یک طرح معماری از یک ساختمان مشخص    300دوره بعدها به مساحت  

ها، انباری تاالر و راهرو ورودی است که مستقیماً بر روی بقایای معماری عصر برنز قرارگرفته است. بقایای معماری آهن سگزآباد متشکل از اتاق 

هد. این مجموعه از پنج اتاق با کارکردهای دعصر آهن سگزآباد نشان از یک مجموعه ساختمانی از نوع معبد یا ساختمان عمومی را نشان می 

متر احاطه گردیده که نشان از حفاظت این مجموعه توسط   2.5دهد و در قسمت جنوبی به وسیله یک دیوار ضخیم حدود متفاوت را تشکیل می 

وعه یک ورودی و یک راهرو به دیوارهای دفاعی دارد. دیوارهای یادشده دو حائل و نگهدارنده در قسمت ورودی دارند. در قسمت جنوبی مجم

متر   2در    2شود. در کناره جنوبی مجموعه یک اتاق مربع شکل کوچک  متر منتهی می1در    3جای مانده است. این راهرو به یک اتاق کوچک  

متر عرض    5و  متر طول    11صورت مربع مستطیل نامنظم با  شود. سرسرا به متر به طرف سرسرا باز می سانتی  60از طریق یک درگاه به طول  



 

177 
 

های  های آن به وجود نیمکت شود که از ویژگیمتر به سرسرا باز می   6در    3با ابعاد    5دار بوده است. اتاق شماره  که به ظاهر یک تاالر ستون 

های قالبی به ضخامت خشتمتر در طول دیوارهای غربی و شرقی آن اشاره کرد. دیوارها از  سانتی   50متر و پهنای  سانتی   60خشتی به ارتفاع  

(. ظاهراً این سبک معماری سگزآباد را با بقایای 9رسد )عکس  متر میسانتی   6اند و ضخامت مالط هم گاهی به  متر ساخته شدهسانتی   11تا    10

متر   5×5به ابعاد    که  Iهای مجدد در تپه سگزآباد، در ترانشه  (. همچنین در فصول کاوش1381حسنلو شباهت دارد )طالیی،    Vمعماری طبقه  

متر سانتی  36×56و  50×57، 30×45های به ابعاد مختلف دست آمد که دارای خشتبه  IIIهای عصر آهن احداث شده، یک سازه خشتی از الیه 

بافتی ای از  یک قطعه سفال با نقش مهر استوانه   1376(. براساس گزارش حفار این محوطه، از کاوش سال  1395و غیره هستند )ده پهلوان،  

 (. 1388دست آمده است )علی بیگی، استقراری به 

 
 ( Talai, 1983: بنای خشتی تپه سگزآباد ) 9عکس  

 شمشیرگاه 

باستانی شمشیرگاه در   میان دو رشته   20محوطه  براساس  کوه موازی کمکیلومتری شهرستان قم در  این محوطه  است.  ارتفاع محصور شده 

است. درازای  شدهزدههکتار وسعت تخمین  25های قالبی در حدود  سفال و ابزار سنگی، معماری سنگی و خشتخصوص  پراکندگی آثار تاریخی به

میالدی توسط ولفرام    1979بار این محوطه در سال  مترمربع است. اولین  200تا    180متر و پهنای آن    900معماری مشهود در این محوطه حدود  

های  دست آمده از کاوش در این محوطه به سه گروه عمده سفال های بهمانند است. سفالی قلعهنظر او، یک بناکالیس کشف گردید که به

:  1391است )فهیمی    IIهای دوره آهن  های خاکستری روشن این محوطه از نوع سفالشود. سفالخاکستری، گونه قرمز و نخودی تقسیم می

شده در محوطه شمشیرگاه از جنس سنگ  طه، بقایای معماری شناساییهای این محو(. براساس گزارش کاوشFahimi 2010: 172؛ 253



 

178 
 

متر متفاوت بوده سانتی   40×36متر تا  سانتی   36×36ها از  کار رفته است. اندازه اکثر خشتهایی معماری خشتی هم بهبود که در کنار آن در بخش 

های خاکستری  های این محوطه از همان انواع سفال(. سفال10ت )عکس  و ظاهراً کارکرد این سازه بنایی تدافعی یا احتماالً دژ نظامی بوده اس

باشد بوده است. قطعات می  IIتیره، خاکستری روشن، سفال قرمز و سفال نخودی بوده که اکثریت با سفال خاکستری که مشخصه عصر آهن  

جرهای خاکستری عصر آهن پایانی در تپه جنوبی سیلک  شناسی با آدست آمده که براساس شکل آجرهای منقوش کَنده و استامپی و ساده نیز به 

باشد. با توجه به مقیاس کم کاوش در محوطه شمشیرگاه آنچه توسط حفار استنباط شده که در محدوده زمانی  درویش قابل مقایسه می و قلی

توجهی از آجرهای منقوش و همچنین  عصرآهن میانی در میان این دو رشته کوه بنایی تدافعی ساخته شده است. همچنین وجود تعداد قابل 

دهنده احتمال وجود بنایی خاص و شاید یادمانی بوده است که قاعدتاً برای تزیین آنها از آجرهای ساختار منسجم معماری سنگی در کاوش نشان 

 (. 256: 1391اند )فهیمی کردهمنقوش استفاده می

 
 ( 247:  1391شمشیرگاه قم )حمید فهیمی،  آمده از محوطه  دست : بنای به 10تصویر 

 قلی درویش 

هکتار به شکل چند پشته    30شناختی آن بیش از  غربی شهر قم قرارگرفته که بقایای باستان درویش جمکران در جنوب محوطه باستانی قلی

رستی سیامک سرلک انجام شده  به سرپ 1385تا    1382های بین  فصل در سال  4درویش طی  ارتفاع گسترده است. کاوش در قلیکوچک و کم

دست آمده  درویش متشکل از سه الیه استقراری با سیزده مرحله متوالی معماری است که از همگی آنها آثار شاخصی به است. عصر آهن در قلی

ترین  کل است. مهمشدست آمده که شامل یک سازه با فونداسیون چلیپاییتری از معماری عصر آهن به معماری پالن کامل  IIاست. از مرحله  

درویش نشان داده که معماری های قلی(. کاوش1384درویش از خشت و چینه است )سرلک و عقیلی نیاکی،  کاررفته در محوطه قلیمصالح به

باشد. از درویش میبودند که مشخصه آنها در قلییافتههای مشهودی دستهای عصرآهن حاشیه غربی کویر مرکزی به پیشرفتدر فرهنگ

است.  متر ایجاد شدهسانتی  40تا    20های معماری آن دوره ساخت فضاهایی است که در یک ضلع آن یک سکوی خشتی به ارتفاع حدود  ویژگی

خشترایج این  ابعاد  قلیترین  در  از:  ها  عبارتند   35×30×10متر،  سانتی   50×40×10متر،  سانتی   40×38×12متر،  سانتی  40×40×10درویش 

سازی خشتی و کاربرد آجرهای منقوش در معماری این درویش شناخت سکو و صُفه های مهم معماری عصر آهن در قلییگر یافتهمتر. از دسانتی 



 

179 
 

متری کنونی   3درویش، ارتفاع سکوی خشتی این محوطه را بیشتر از ارتفاع متری قلی 20دوره است. حفار با توجه به گزارش کالیس از ارتفاع 

های این سکو  داند. ابعاد خشتمتر می  10متر و ارتفاع حدود    30در    30( و وسعت تقریبی این سازه بزرگ را حدود  194:  1386داند )سرلک  می

غربی است. مالط  -ها شرقیها از گل رُس وَرز داده مخلوط با ذرات کاه به رنگ خاکستری روشن و جهت تمامی خشتمتنوع است. جنس خشت 

ها درویش در برخی مواقع فضای بین خشت سازی قلیمتر است لیکن در روش صفه سانتی   5تا    2ر حدود  گل و به قطها از جنس کاه بین خشت

سازی این محوطه در رج چین گیری شده است. در سبک صفه متر هم اندازهسانتی  10همین دلیل قطر مالط کاه تا  با مالط کاهگل پُر شده و به

گی انجام شده است و چین و کلهنحو راسته های سکو به ها در دردیف چین خشتمان خشتها از روش قفل و بست استفاده شده و چیدخشت

(. مجموعه فضاهای 11( )عکس  1383رج خشت تشکیل شده است )سرلک و ملکزاده،    40تا    35ردیف در    12تا    10درویش از  سکوی خشتی قلی

دست آمده ارتباط پلکانی بین آنهاست که در این سکوی خشتی یک مجموعه بنا بهای با درویش به شکل یک بنای چند صفهآیینی در تپه قلی

بنا بدون هیچاست که به احتمال زیاد نیایشگاه عصر آهن بوده و بعدها به  طور کامل با  گونه تخریب به دالیلی تمامی فضاهای این مجموعه 

(. در مرکز فضاها یا 1389؛ سرلک، 194: 1386اند )سرلک ا الک و مهر کردهنوعی بنا رگل پُر شده بود که در واقع به مصالح خشت و مالت کاه

های آیینی دارای ساختارهای های حرارتی سفالی به شکل چهاروجهی با حفره مرکزی ساخته شده است. این سازههای مرکزی یا سازهصفه

گر این محوطه اظهار (. کاوش193:  1385داشته است )سرلک  های مذهبی ربط  های متنوعی بوده است که به اجرای مراسم متعدد با کاربردی

آیینی از مالط -کرده است که در ساخت برخی واحدهای مسکونی مربوط به طبقات باالی جامعه و همچنین مجموعه بناهای خاص اجتماعی

عالوه در سرتاسر یک  (. به 193:  1386لک،  گچ( برای اندود کف فضاها و دیوارها استفاده شده است )سر-کوب و نوعی مالط ابداعی )کاهگچ نیم

 (. 194: 1386اند )سرلک ای ساخته شده که با مالط کاه و گچ اندود کردهیا دو ضلع از فضاها سکوهای سراسری یک یا دو پله

 
 ( 1390،  1389: بنای به جای مانده از عصر آهن در تپه قلی درویش قم )سیامک سرلک،  11  تصویر 
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ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی  ای با بنیان درویش مبین وجود جامعههای استقراری عصر آهن محوطه قلیکاوش در الیه   دست آمده ازنتایج به 

ای که در آن مدیریت مختصص در امور گوناگون  مراتب و طبقات اجتماعی اقتصادی و صنایع حرفهای با سلسلهو اقتصادی پیشرفته است. جامعه

ای رنگ با نقوش مهرزده و (. در اطراف سکوی خشتی تعدادی آجر منقوش و تزیینی خاکستری و نخودی و قهوه193فعال بوده است )همان،  

دست آمد. وجود آجرهای منقوش و تزیینی احتمال وجود یک مجموعه بنا با کاربری خاص را بر فراز سکوی  هندسی به -نقش کنده حیوانی

پیدایش چند عدد پیکرک گلی انسانی و حیوانی و ظروف سفالی خاص نشان از کاربری (. همچنین  193:  1386کند )سرلک  خشتی مطرح می

های  های مشابه در محوطهدرویش با نمونه های معماری عصر آهن قلی(. ابعاد خشت394:  1390درویش دارد )سرلک  آیینی جامعه عصر آهن قلی

تپه مجموعه  دوشان  IIIهای مرحله  درویش با خشتدر قلی  A2IIهای مرحله  شتدیگر مرکز فالت ایران در این دوران قرابت بسیاری دارد مثالً خ

معماری عصر آهن تپه معمورین است. همچنین    3و    2های  درویش مشابه با الیه قلی  2ترانشه    IIهای مرحله  ازبکی مشابه بوده و همچنین خشت

خصوص تپه معمورین دارد  های مشابه در معماری عصر آهن مرکز فالت ایران به ها هم نمونه کاربرد استفاده از اندود سفیدرنگ بر روی خشت

ای وجود دارد که این کاربرد سکوی سراسری در  های خانگی تعدادی سکوی دو پله (. همچنین در برخی از فضا1384)سرلک و عقیلی نیاکی،  

یک ضلع فضای استقراری  و استفاده از مالت گچ اندود در کف و دیوارها در معماری عصر آهن تپه معمورین نیز دیده شده است )مهرکیان 

ترین مصالح معماری واحدهای  دیده شده است و در نهایت رایج  هایی با سکوی خشتی(. در معماری عصر آهن سگزآباد نیز اتاق 349:  1379

نگاری  کاررفته در آن شباهت بسیاری با معماری عصرآهن تپه معمورین، مرحله چهار الیههای بهلحاظ تکنیک درویش به مسکونی دوره ششم قلی

شرح زیر است: سفال خاکستری، سفال درویش بهی در قلیهای سکوی خشتشناسی سفال تپه ازبکی و تپه سگزآباد دارد. مطالعات مقدماتی گونه 

نخودی، سفال آلویی جدید و نوعی سفال خاکستری مهرزده )قالبی(. همچنین از روی سکوی خشتی قطعات جام سفالین نخودی رنگ منقوشی  

  850تا  1250) 2یش به پایان عصر آهن دروهای دارای یک دسته عمومی متصل به لبه بودند. تاریخ سازه خشتی قلییافت شده که از نوع جام

ق.م.( در افق فرهنگی   550ق.م. تا  850) 3ق.م.( در افق فرهنگی سفال خاکستری غربی جدید و سازه بزرگ سیلک کاشان از آغاز عصر آهن 

 (. 1383سفال نخودی غربی جدید است )سرلک و ملکزاده، 

 تپه معمورین 

هایی المللی امام خمینی قسمتطی پروژه احداث فرودگاه بین   1370ط کریم قرار گرفته و در سال تپه سفالی معمورین در روستای معمورین ربا

: 1374هکتار دارد )مهرکیان    12متر و وسعتی نزدیک به    4از آن تسطیح شد. این تپه با سه پشته شمالی، جنوبی و شرقی، ارتفاعی در حدود  

و   32×27×10های  های مستطیل شکلی است که به اندازه اتاق کوچک و بزرگ با خشت  های معماری در نخستین الیه شامل دو(. یافته347

(. همه  62:  1382، حمیدفهیمی،  348:  1374ها از اندود سفید رنگی استفاده شده است )مهرکیان،  متر است که در پوشش اتاق سانتی   24×18×10

ها از خشت، خشت و نیم و یا دو خشت بهره گرفته شده  ای دیوار اتاق ها راست گوشه و مستطیل شکل است که بسته به گستردگی و پهناتاق

سانتی متر سکوسازی شده است. همچنین از این محوطه یک عدد سفال    50ها، در سراسر دیوار جنوبی و خاوری به ارتفاع  است. در یکی از اتاق 

دست آمده است )علی  رض از کاوش در یک بافت استقراری به متر عسانتی   4متر طول و  سانتی   6خاکستری با نقش کنده استامپی به اندازه  

 (.12( )عکس  96: 1388بیگی و خسروی، 
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 (350: 1374: بنای عصرآهنی تپه معمورین تهران )مهرکیان، 12عکس 

 
 ( 350:  1374: بنای عصرآهنی تپه معمورین تهران )مهرکیان،  12  تصویر 

 واسون کهک قم 

های پست اطراف خود  شکل و مشرف به زمینای نسبتاً بلند و مخروطی واسون در محل روستای واسون بر روی تپه این بنای سنگی معروف به 

متر است. سازه با    10و با ارتفاع    7.89و عرض    10.79شکل به طول  ساخته شده است. این بنای سنگی در کهک قم با نقشه مربع مستطیل

متر ضخامت دارند. گرداگرد بنا هم را هم با    1.25گِل بنا شده است. دیوارها به طور متوسط حدود    ای با مالطهای ورقهسنگ سنگ و تخته الشه

اند و در نهایت تا  طریق بنا را محصور کردهمتر پوشانده و بدینسانتی  100تا    70ای از گِل و سنگ و مالط با ضخامت  یک الیه یا دیوار چینه

این بنا دارای شباهت بسیاری به بنای سنگی زاربالغ هم از لحاظ مصالح و هم چیدن سنگ و مالط  (.  13متر پُر شده است )عکس    10ارتفاع  

لحاظ  های معماری مادی در نوشیجان و همچنین دژ مادیِ تپه ازبکی مشابه است. به براین در نوع پُر شدن مصنوعی خود با نمونه دارد و عالوه

(. تفاوت بنای سنگی واسون  45:  1383باشد )ملکزاده  رنگ عصر آهن پایانی میی طیف نخودیهاهای سفالی هرچند اندک اما شامل سفالگونه 

تر تر و شکیل لحاظ شیوه ساخت ظریفمستطیل بودن این بنا در واسون و گِرد بودن آن در زاربالغ است و هم اینکه واسون به با زاربالغ در مربع

های مشابه در سنت معماری مادی بتوان آن را معتقد است که برپایه مشابهاتی موجود میان این بنا با نمونه آید. ملکزاده  شمار میاز زاربالغ به 

 (. 49نیایشگاهی احتمالی در ماد شرقی پنداشت )همان، 
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 ( 44:  1383: بنای سنگی واسون کهک قم )ملکزاده،  13  تصویر 

 نتیجه گیری 

توجه است. بنابراین شواهد موجود درباره  عنوان مراکز اقتصادی انباشت و توزیع کاال قابلها بهپرستشگاهتاریخ، نقش معابد و  از در دوران پیش

های مدیریتی گر وجود نهاد یا سازمانتواند نشان های کشاورزی که در بقایای استقرارهای عصرآهن فالت مرکزی ایران دیده شده، می فعالیت

است. نمونه این امر وجود  ها تبلور یافتهمانند گذشته در وجود نهادهایی همچون معابد و پرستشگاهباشد که به   و نظارتی در رابطه با امورکشاورزی

شده  شکل دیدههای گچی کرویآمده از این بافت، تعداد زیادی پلمپ گچی در خمره، توکندست درویش است که در مجموعه به نیایشگاه قلی

امور که می  از مدیریت  باشد )سیامک سرلک  زمان توسط نهاد مذهبی جامعه عصرآهن قلیاقتصادی آن-بازرگانی  تواند نشان  :  1386درویش 

مراتب  وجود جوامعی با سلسلهکاررفته در فضاها، بههای معماری به (. همچنین اختالف فضاهای استقراری، نوع مواد و مصالح و تکنیک 195

ها و تاالرهای خاص حسنلو  تپه و شمشیرگاه، اتاقکنار اینها، دژها و حصارهای قطور همچون گودیناجتماعی و اقتصادی اشاره دارد )همان(. در  

مذهبی از عصر آهن فالت مرکزی ایران  - تواند اشاراتی از نهادهای آیینیدرویش و چالتاسیان ورامین)؟( میو باباجان و معابد آیینی همچون قلی

 را نشان دهد. 

 تشکر و قدردانی 

ها دانیم از تمامی کسانی که ما را در نگارش این مقاله یاری رساندند قدردانی و سپاسگزاری نماییم. این مقاله را با تمامی کاستیم می برخود الز

  شناسی تقدیم نماییم.هایش به جویندگان راه دانش باستان و کژی
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 مزار پهلوی« مرکزی به همراه یک»کتیبه نویافته سنگ های خاموشی«در فارس ترین»دخمه شناسایی کهن 

 رجب پیرامون نقش 

 

 1فرابوالحسن اتابکی 

 2ابراهیمینجمه 

 چکیده: 

هایی با فضای آزاد و وسیع که پیکر مُردگان  های پهلوی واژه»دخمک«برای دو منظور به کار گرفته شده است:نخست مکان ها و کتیبهدر متن

تهی  برای  می را  آن  درون  یا  بروی  استخوان،  از  گوشت  دادگاه«میشدنِ  آن»دخمه  به  پهلوی  متون  در  و  به»دخمه  و    گفتندنهادند  امروزه 

شود که مزداپرستان زرتشتی اند. دوم به ساختارهایی گفته میشهرت یافته  (tower of silence)خاموشی«و»بُرج خاموشی«  آفتاب«،»دخمه

یا جایگاه تدفین]دخمک به عنوان گور  استودانdaxmakاز آن   ،astōdānاَشو اصل  [یاد کردهaspānvarاسپنور  و   ašvarرََ،  و در  اند 

و عرضه آن در»دخمه دادگاه« بوده   های درگذشتگانِ دین مزدیسنی بعد از مراسم»خورشید نگرشنست که جایگاه گذاشتن استخوان هاییمکان

شود. ما در این پژوهش افزون بر اینکه آداب و رسوم بهدینان زرتشتی را در دوره  تن« نیز گفته می بهها،»دخمه تناست. امروزه به این دخمه

از دوره   های خاموشیترین دخمهکنیم به شناسایی قدیمیگذاری)دخمه آفتاب(بررسی می ی بر اساس متون پهلوی تا به هنگام آیین دخمهساسان

شناختی درباره آنها ارائه نگردیده است.این  پردازیم که تاکنون گزارش مستند باستان در ارتفاعات شهر استخر و دشت مرودشت نیز می   ساسانی

های خاموشی سَرمشهد کازرون)تل خندق( و بندیان درگز خراسان، بیانگر روایات و توصیفات گفته  خاموشی با قدمتی بیش از بُرجهای  دخمه

بر خالف گفتهشده در وندیداد،شایست نشایست،مینوی خرد و دیگر متون پهلوی می های خاموشی های پزوهشگران خارجی که برجباشند. 

گرفته اند. کشف یک کتیبه های آفتابِ فارس در طول دوره ساسانی مدام مورد استفاده قرار میهستند.دخمه  همگی مربوط به دوره اسالمی

نوشته  ایم. این سنگگیرد که به آوانویسی و ترجمه آن پرداختهمزار)درکنار یک دخمک(نیز بخش دیگری از این پژوهش را در بر مینویافته سنگ 

 باشد. طر میبه خط پهلوی کتابی و دارای شش س 

  

 های خاموشی، کتیبه پهلوی کتابی فارس،دشت مرودشت،آیین دخمه گذاری، بُرجواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

مالحظات   و  زرتشتی  انتدیشدن  ها در اوستا نیامده اما با فراگیر  که نام آندر ابتدا پیرو آیین زرتشتی نبودند چندانایرانی  روحانیان یا مُغان  طبقه  

آینده، آمده،از    ایشان  سیاسی  بدست  موقعیت  مدافعانِ  نمودهاستفاده    این  به عنوان  را  آیینِ  و خود  پیامزرتشت]  سرسخت  فیلسوف    -آور این 

در   به هنگام مرگتا    شدنزادهتمام فرائض دین زرتشتی برای یک فرد از بدو  در تحوالت آینده  این روند باعث گردید که    ،جای زدند[ایرانی

های  ها تلفیقی از سنّتگرفت که این آموزههای مُغان انجام میدفن افراد به وسیله آموزهوچنین آیین مربوط به کفناختیار مُغان قرار گیرد. هم

تدفین اشاره شده که ای از نفوذ مُغان در آیین  در تاریخ بخارا به گوشه  (. 24:  1376بویس،  )ایرانی به همراه فرائض دین زرتشتی بودکهن هندو

- و آنرا دروازه غوریان خوانند-»....و میان وی]سیاوش[و افراسیاب بدگویی کردند و افراسیاب او را کُشت.... شده است برای سوگ سیاوش اجرا می

از   بکُشد پیش  بَرد و  را عزیز دارند و هر سالی مَردی یکی خروس  آنجا  آنجا دفن کردند و مُغان بخارا بدین سبب  را  بَر آمدن آفتابِ روزِ  او 

زرتشتی،ایرانیان کهن رسم داشتند    دینهای  دهد که پیش از آموزهنشان مینیز  شناسی و تاریخی  شواهد باستان (.38نوروز«)نرشخی،تاریخ بخارا:  

ورود  همزمان با ی که همگ....و  « خورین»،«املش»، «ب سیلک»چنانچه اسناد به دست آمده از گورستان ردگان خود را در خاک دفن کنند.که مُ

اشیاء    های خاکی،به همراه این تدفین  که  بوده  های در خاک تدفینها اصوالً به شکل  که تدفینبیانگر اینست  ،  است   ایرانیان در فالت ایرانهندو

چندی میتزئینی  گذاشته  تدفین  محفظه  در  گور(  می  (.22-24:  1378موسوی،شد))ساز  این  بر  برخافزون  که  کنیم  فرض  اقوام  توانیم  از  ی 

در دوره هخامنشی و    (Keith,1925:410-15).باشداند که سرای مُردگان در زیر خاک میهندوایرانی هنوز پیرو این اندیشه قدیمی بوده

گورستان  »  ، «تنگ بُالغی»   ،«شهر پارسه »هایهای خاکی متفاوتی در فارس مرکزی به دست آمده که نمونه آن در کاوشهخامنشی نیز تدفینفرا

اما مُغانی که در ابتدا مخالف دیانت زرتشتی (Schmidet1957:117).است  « و....غرب دهستان سیوندهای»«، تدفینجمشیدچشمه تخت

-بودند پس از دوره هخامنشی بتدریج پیشوایی دیانت زرتشتی را بر عهده گرفتند. نخستین تشکیالت گسترده آنها همزمان با حکومت»فرته

های آیینی  نشانه(Sellwood,1983:301-312). س رقم خورد که آنها سهم بسزایی در ترویج آیین زرتشتی بر عهده گرفتندداران«در فار

گردد تمایل نزدیک مُغان با این شاهان روحانی دار ظاهر میهای شاهان فرتهبالدار که بر پشت سکهها، درفش و انسانها، آتشکدهچون آتشدان

جایگاه دیگری که مُغان با زیرکی رهبری   .Von Gall)  ,1966:  27-46)سازدسی شدنِ دین زرتشتی را نماینگر می های سیاپارس و بارقه

  دیانت زرتشتی را به شکل هدفمند دنبال کردند سرزمین»آتورپاتکان«بود که با قدرت رسیدن»آتروپات« و خاندان او پس از مرگ اسکندر، زمینه 

گذاری با توجه  (. به گمان ما رسم دخمه126-127:  1378اف،گری در این ایالت فراهم آمد)علیپس زرتشتمناسب برای ترویج آیین مُغان و س

ها دیگر بتدریج]و همزمان با دوره اشکانی[وارد دیانت زرتشتی گردید. در اینجا  های مُغان بوده که همراه برخی از آموزهبه اسناد تاریخی از آیین

های  روشبه   هاست. اما شیوه تدفین پیش از اندیشه و الغای مُغانتن اجساد در فضاهای آزاد و بروی بلندیگذاری و گذاشمنظور نحوه دخمه

پذیرفته و آیین مُغان چندان دخالتی در  سنگی و..... نیز انجام میگور، گور حفرهمتفاوتی از جمله ساخت آرامگاه، گوردخمه، دخمک، استودان، میل

های میدانی و مقایسه آن با اسناد  شناختی، بررسی.در پژوهش حاضر تالش شده تا با بهرمندی از مطالعات باستانهای تدفین نداشته استشیوه

 گذاری بهدینان زرتشتی، پیش از اسالم پرداخته شود.  نوشتاری دوره ساسانی و اوایل اسالمی به درک بهتری از آیین دخمه

 . پیشینه پژوهش: 2  

کند که این مُغان ایرانی بودند که اجساد درگذشتگان  سپاری ایرانیان باستان اشاره کرده و اذعان میبه آیین خاکست که  هرودوت نخستین مورخی

 دهند:خود را در فضای آزاد و در دیده همگان قرار می 

رد مُردگان است،معروف است  دهم مسائل محرمانه و مکتوم است که چندان اطمینان ندارم،صحبت من در مو».......ولی آنچه بعد از این شرح می 

ها با مُردگان خود  که جسد مُردگان باید قبل از دفن کردن بوسیله سگ یا پرنده شکاری قطعه قطعه شود،در مورد مُغان اطمینان دارم که آن
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کردن در خاک با موم  قبل از دفنها جسد مُردگان خود را  دهند]اما[در هر حال پارسکنند زیرا آنها این عمل را در منظر عام انجام میچنین می

 (.  140کنند..........«)هردوت،ک یکم:اندود می 

گوید:»]پارسیان[نعش مردگان را  گذاری مُغان چنین میکِشد و درباه رسم دخمهاسترابو همین گفتار را در کتاب»جغرافیا«ی خود به تصویر می

می آغشته  موم  با  دفن  از  مُغان]مُردگان[خود  پیش  اما  نمیکنند.  خاک  به  میرا  جایی  در  بلکه  را سپارند  آنها  گوشت  مُرغان  تا  نهند 

گذارند تا خوراک کند مُغان پیکر مُردگان خود را فضای آزاد میم( هم اذعان می222-154(.»ابن دیصان«)21-3-15بخورند«)استرابو،جغرافیا،ک

گوید این رسم تنفرآور]گذاشتن اجساد در  به نقل از»انیتوکریتوس« می(.»ژوستن« نیز  223:  1381خوار گردد)هرتسفلد،حیوانات و پرندگان الشه

کرد منسوخ  آنرا  اسکندر  و  بود  رایج  باکتریا  و  سُغد  مردم  میان  در  اسکندر  زمان  تا  آزاد[  به  (Justin,Epitome:41,3)فضای   .

آور اما برای مردم عادی چنین رسمی الزام  دریده گرددگذارند تا بوسیله درندگان،  اجساد مُغان را در فضای آزاد می  م(43-ق.م106)گفته»سیسرو«

پمپو ترگوس« مورخ سده  اند.»هایی اصیلی را برای اینکار پرورش دادهدر هیرکانی برای این منظور سگ کند کهنیست. وی همچنین اذعان می

پاره کردن جسد بوسیله پرندگان یا سگان است  پاره  گوید:»روش معمول خاکسپاری]مُردگان[،نخستین میالدی نیز درباره آیین تدفین ایرانیان می

زیستند،شایع گوید که این رسم در میان سکاهای که در سرزمین پارت میکنند« و میهای تهی از گوشت را در زمین دفع میو در آخر استخوان 

ان یا ایرانیان آسیای مرکزی رواج پیدا کرد و به  البته رسم گذاشتن اجساد در معرض هوای آزاد نخستین بار از سوی مُغ(. 120: 1376بود)بویس،

گذاری یاد شده است:»مزداپرستان بایستی جسد را بگذارند  ای پدیدار گردید که در وندیداد به عنوان دخمههای ویژهتدریج برای این روش، مکان

ها در میان رسم نهادن اجساد بر بلندای(.  14بند5فرگرد  یک سال آفتاب بخورد تا اینکه باران بر الشه)نسو(،بر دخمه، بر نجاست ببارد«)وندیداد،

ست که پیکر درگذشتگان خود را در صندق چوبی قرار  های هندوکش در شمال کابل تا به امروزه هنوز قابل پیگیریدر دره  Kafirsاقوام کافر

آن می درب  آنکه  مینهند،بدون  رها  کوهستان  ارتفاعات  بر  و  ببند  آیین  . (Geiger,1885:88)کنند را  اشکانی  دوره  اواخر  از  ما  گمان  به 

زادگان و بسیاری از مردم عادی پذیرفته گردید و های مُغان بتدریج بوسیله اشراف گزاری و گذاشتن اجساد در فضاهای آزاد ذیل تأثیر آموزهدخمه

های سلسله»تانگ« بیانگر این موضوع است که رسم  گزارش شرقی و شمال فالت ایران شهرت بسیار یافت.  این رسم بتدریج در نواحی شمال

بُردند یوان« بسر می گذاری چندان در میان بهدینان رواج پیدا کرده بود که در اواخر دوره ساسانی، زرتشتیانی که در نزدیکی ایالت»تائی دخمه

یک استخوانحدود  تا  داده  پرورش  را  سگ  پاک  هزار  و  تهی  گوشت  از  را  مُردگانش  متن    (crone,2012:4).گردانندهای  اساس  بر 

کند:»که چون این جان از تن من جدا شود،این تخت من بردارید و به اسپانور  پهلویِ]اندرزهای خسرو کواذان[،خسرو انوشیروان چنین اذعان می

های شاهنشاه معنای قرار دادن استخوان  رسد که در اینجا فعلِ»نهادن« به(.به نظر می18:  1349برید و به اسپانور بنهید«)اندرز خسرو قبادان،

درگذشته در»دخمه آفتاب« و سپس گذاشتن در»دخمک« یا گور بوده است. طبری نیز اذعان دارد که به هنگام مرگ خسرو پرویز، پسرش 

کنون هیچ یک از آرامگاهای  (. اما از آنجا که تا  368:  3طبری، جشیرویه دستور داد که جسد پدر را به آرامستان سلطنتی بفرستند)طبری،تاریخ

های باشکوه در دشت  ها یا استودانهایی بسیار تآمل انگیز است. شاید برخی از دخمهشاهنشاهان ساسانی کشف نگردیده، وجود چنین آرامستان

امه فردوسی سخن به میان به فراوانی در شاهن  مرودشت ]به شکل نمادین[ وابسته به شاهان ساسانی یا خاندانی از ایشان باشند. از واژه دخمه

سازند،  ای از زَر سرخ و سنگ الژورد برای او می بار همزمان با مرگ»فریدون فرخ«یاد شده که برطبق»آیین شاهان«دخمهآمده است: نخستین 

اما داستان اندوهناک (.  157پوشانند)فردوسی،شاهنامه،دفتر یکم:نهند و درب دخمه را میپیکر فریدون شاه را در بر فراز تختی در درون آن می

های متنوع درباره این مِصرع و آیین  مرگ سهراب به دست پدرش رستم و مصرع معروف»یکی دخمه کردش ز سُمِّ ستور« باعث ایجاد دیدگاه

دوسی در  دفن مُردگان در میان پژوهشگران ادبی شده است)حال اینکه ساختار تاریخی دخمه از سوی ایشان مورد بررسی قرار نگرفته است(. فر



 

189 
 

ای برای او فراهم کردند که منظورش استودان بوده  ( که بر فراز کوهستان دخمه59کند)شاهنامه،دفتر یکم:داستان کشته شدن فرود اذعان می 

 است: 

 بکردند بر تیغ آن کوهسار  شاهوار  ایدخمه »بفرمود تا  

آیین   و  مرگ  هنگام  به  شاهنامه  در  همچنین  بزهخاکفردوسی  دخمهسپاری»یزدگرد  چگونگی»آیین  به  گذاری«در  کار«)یزدگردیکم(اشارتی 

 سرزمین پارس نموده است: 

 شد شهریار جهان  دخمهچو در 

 کنارگ با موبد و پهلوان 

 همه پاک در پارس گرد آمدند 

 ز ایران برفتند گریان مهان 

 روان  هشیوار دستور روشن

 یزدگرد آمدند دخمه بَرِ 

ها در فالت ایران زمین، چندان قابل توجه بوده که نه تنها در شاهنامه فردوسی بلکه در اشعار  ها و استودان تفاسیر، فراونی و ساخت دخمهبا این 

اسدی چون  نیشابوری)الهینامه(،عنصری)قصیدهطوسی)گرشاسپ شاعرانی  غزنوی(،عطار  محمود  سلطان  مدح  در  نامه(سعدی  ی 

طوسی به رسم گذاشتن استخوان در استودان  ها اشاره شده است. اسدی نامه(و .....به دخمه گبران و استودانی)ساقیشیرازی)بوستان(،حافظ شیراز

 شدن گوشت از استخوان]در داستان مرگ گرشاسب و رسیدن او به قرطبه[چنین سخن رانده است: ها و عارییا دخمک

گور  نادیده  گشت   او   از    سرانجام 

س همه  آمد  بر  کوهی  خار            به  و   نگ 

سنگ             کهسار   تیغ   بر   دید    رهی  

مرده  تنِ   در    سهمناکبدو     ای  

                    

هور   تف  در  مانده   و   تشنه   او    شد  

دستیار ویژگان    از    چندش    تنی  

ره    آن   سنگ   ستودانی بر   خاره    از  

پاک گوشت  و  پی  از  استخوانش   شده 

 

تنها سند مکتوب در این زمینه،  های آفتاب در دوره اسالمی به دست ما رسیده است.  ها و اسناد رسمی بسیار اندکی از وجود دخمه گزارشاما  

زادان« پیشوای بهدینان زرتشتی در پاسخ به زرتشتیان سمرقند است که به هنگام تخریب  ه.ق وابسته به»آذرفرنبغ فرخ208ی به تاریخ  نامه

دهد که»تا پُرسند که تا بر آوردن دخمه جدید با مُردگان خویش چگونه رفتار کنند. آذرفرنبغ چنین پاسخ میدر سمرقند از او  می  دخمه آفتاب

ها]مربوطه[، جنازه را بروی  های کوچکی بروی سطح دخمه قدیمی و در گوشه آن بچینید و با آیینساخت دخمه جدید، چون کسی بمیرد، سنگ

الملک طوسی در سده پنجم اسالمی چنین گزارش داده:»...در شهر ری به روزگار  (. افزون بر این خواجه نظام 190:  1376آن بگذارید»بویس،

عباد وزیرش بود، گبری بود توانگر که او را بزرجومید گفتندی. بر کوه طبرک استودانی کرد از جهت خویش که امروزه  بن فخرالدوله که صاحب

خواندند. بر باالی گنبد فخرالدوله نهاده است. بزرجومید فراوان رنج دید و زر هزینه کرد تا آن ستودان  دیده سپهساالران میرا  ست و آن برجای

ی بر آنجا شد و بانگ نمازی بلند بکرد. ستودان  بدو پوشش بر سر آن کوه تمام کرد. محتسب ری، آن روز که آن ستودان تمام شد، به بهانه

الملک تنها به ساخت استودان  (. البته گزارش خواجه نظام225-226الملک،سیرالملوک : ن دیده سپهساالران نام کردند)نظامباطل شد و پس از آ

ها  اشاره کرده و از برج خاموشی یا دخمه آفتاب سخن به میان نیاورده است. ابودلف نیز هنگام سفر به شهر ری و دماوند از قلعه طبرک و دخمه

بهی در آنجا برآورده شده است»...در نزدیکی این شهر]ری[کوهی است بنام طبرک واقع  کند که بوسیله پیروان دینیاد می  های سنگی یا تابوت

(.  73-78های سنگی]نواویس[ موجود است....«)ابودلف،سفرنامه:های قدیم ایرانی و تابوتاست این کوه مشرف بر شهر است و در آن ساختمان

از   ابودلف  تابوتمکان دیگری که  به عنوان شاهکار هنری یاد کرده  ارجان در خوزستان و همچنین آتشکدههایآن  های متعدد  سنگی شهر 



 

190 
 

شاه قاجار پزشک دربار  گذاری از »ژوانس فوریه« فرانسوی که در اواخر دوره ناصرالدینها درباره رسم دخمه(. آخرین گزارش91آنجاست«)همان :

 گوید:از شهر ری درباره دخمه آن چنین می بوده بازگو شده که به هنگام بازید

های سفید آن از دور  ی است که دیوارهاهای ری در دامنه جنوبی آ؛ن قرار گرفته،دخمه »قدری به سمت مشرق در دامنه شمالی کوهی که خرابه 

گذارند تا در برابر آفتاب  های خود را می ردهاز میان سیاهی افق پیداست.در باالی این دخمه که سر آن باز و مواجه با هوای آزاد است گبرها، مُ

ها،آب که های آنها را بخورند و بنا به دستور زرتشت از الشه خوار که همیشه در اطراف آن در پروازند،آنمومیای شود یا آنکه مُرغان طعمه 

 (.  190: 1385عنصر مقدسی است آلوده نگردد«)فوریه،

نخستین کسی است که با فراگیری زبان اوستایی، کلید مطالعات زرتشتگری را رقم زد. با خوانش  دوپرون«  »آنتیکلهای نویناما در پژوهش

های پهلوی بوسیله پژوهشگرانی چون ویسباخ، بارتولمه، بنونیست، هرتسفلد، هانس، هومباخ، شرو، اسپرنگلینگ، هنینگ،  ها و کتیبهفراگیر متن

شناسانی چون  (.باستان 1376های بزرگی در این زمینه برداشته شد)تفضلی،، کلیما، گروپ و......گامنیبرگ، بک، بالسر، ژینیو، تقضلی، هینتز، بویس 

های دوره ساسانی و آداب و رسوم  های تدفینای از شیوههای پراکندهاشتاین، هرتسفلد، واندنبرگ، گیرشمن، اشمیت، کالمیر، کالیس و.... گزارش 

های تدفین را به دو بخش: نخست گودال  شناختی»لویی واندنبرگ« شاید نخستین کسی باشد که شیوه تانزرتشتیان ارائه دادند. در پژوهشی باس

دادند[ تقسیم های مُردگان را قرار می جا استخوان استخوان]که محل وارفتگی و متالشی شدن اجساد[ و سپس چند طاقچه یا استودان]که در آن 

کند خود یکی از شیوه  ندارد زیرا آنچه واندنبرگ گودال استخوان و محل تجزیه اجساد معرفی می  بندی مبنای علمینموده است. اما این تقسیم

اما»ترومپلمن«   گرفته است.شدن از گوشت در داخل آن قرار میهای شخص درگذشته پس از عاریست که استخوان سنگیتدفین و گورهای حفره

های خاموشی برداشت. او  های آفتاب یا بُرجمشهدکازرون نخستین گام را در جهت شناسایی دخمهبا معرفی بنای موسوم به»تل خندق«در سَر  

اذعان کرد که این ساختار برای گذاشتن اجساد در معرض هوای آزاد کاربرد داشته است و »کرتیر« روحانی بزرگ اوایل دوره ساسانی آنرا در 

وزه برخی به این سازه به دلیل قرار گرفتن در سطح دشت و نزدیکی به اراضی کشاورزی سده سوم میالدی ساماندهی کرده است)هر چند که امر

  ( متر20با قطر    bهای انجام شده در بندیان درگز)تپه(.کاوش29-36:  1372ترومپلمنکنند()مانند نگاه می ای دخمههنوز با تردید به عنوان سازه

های خاموشی مسقف؟« را روشن ساخت که به باور کاوشگر آن این ساختار  های»بُرجاز توابع خراسان شمالی نیز نمونه دیگری از ساختاری

(. دخمه خاموشی ری نیز از جمله  175-176: 1389-1390مربوط به دوره پادشاهی بهرام پنجم تا کشته شدن پیروز به دست هیاطله است)رهبر

شاه قاجار بوسیله»مانکجی هاتریا« به نمایندگی از  ر زمان ناصرالدینگردد و دهای خاموشی است که پیشینه آن به دوره ساسانی باز می بُرج

های  (. اما در ارتفاعات شهر استخر زادگاه دیرین شاهان ساسانی، ما در طی سال62:  1381پارسیان هند مورد بازسازی قرار گرفت )پوربخشنده،

های حجیمی« برخورد نمودیم که از همان ابتدا آنها را  »گودال های منظم« وچینخورشیدی به ساختارهای متفاوتی از »سنگ   1385تا    1378

بُرجدخمه یا  آفتاب  نام های  بُرجهای خاموشی  واقع شدهگذاری کردیم.  استخر عمدتاَ در دو منطقه  ارتفاعت شهر  اند:بخشی در  های خاموشی 

 (.1)تصویر رستم(.)کوهستان نقش ارتفاعات جنوبی کوهستان]کوهستان مِهر[ و بخشی دیگر در دامنه و ارتفاعات شمالی

  



 

191 
 

 
 های شهر استخر های خاموشی فراز کوهستان : نقشه هوایی از برج 1تصویر 

 

 . واژه شناسی دخمه: 3

رفته با این رزان( به شمار میبهی زرتشتی آیین به خاک سپُردن مُردگان سخت نکوهش شده و گناه بسیار بزرگ)تنافور یا مرگبا آنکه در دین

های درون خاک دارد. واژه دفن و تدفین نیز برگرفته از  واژه»دخمه« از بُن واژه»دخما« به معنای به»خاک سپرده شده« ریشه در تدفینهمه  

کردن« به عاریت گرفته شده است. در فَرگرد نخست وندیداد به این موضوع اشاره شده که اهریمن پتیاره در  همین واژه دخما به معنای»دفن 

هَرَ مُردگان«سرزمین  نابخشودنی»دفن  گناه  یکم.بند  nasuš-payaهوَیتی)خوارزم(  فرگرد  بیافرید)وندیداد،  بارتولمه  13را    برای (. 

است  dagh,daxاوستایی،ریشهdaxmaواژه»دَخمَ« داده  پیشنهاد  را  مُرده«  کردن«و»سوزاندن  معنای»داغ  به 

(Bartholomae,1961:675) .   نرا به معنای»انبوه هیزم برای سوزاندن مُرده«معنی کردند که  شناسان چون نیبرگ آبرخی دیگر از زبان

در اصل دخمک را نوعی استودان    هینتز بعدها به شکل توافقی و دگرگون شده در نزد بِهدینان برای»جایگاه الشه«در نظر گرفته شده است.

استخوان نگهداری  متالشی برای  از  پس  می ها  ن  (Hinz,1969:241).داندشدن  دیگر  ریشهگروهی  از  آنرا  به   «هندی -DAH» یز 

در وندیداد نیز عنوان شده بخشی از  (.223:  1381اند)هرتسفلد،برشمرده-Dehguhآغازین هنداروپایی معنای»سوزاندن« و »سوختن«با ریشه

- است:»سیزدهمین سرزمین و کشور نیکی که منسرزمینی که بوسیله اهورامزدا آفریده شده در آنجا آیین»سوزندان مُردگان«رواج پیدا کرده  

-nasušگناه نابخشودنی مُرده سوزان پس آنگاه اهریمنِ همهِ تن مرگ بیامد و به پتیارگی، نیرومند و پاک بود،   čaxarآفریدم چَخَر  -اهورامزدا

pačyaفرگردیکم.بند بیافرید«)وندیداد  نیز   (.17را  معنای»خمdax, dakaریشه اخیراً  قیبه  تاقکردن«در  با»گورهای  و  اس  ایالمی  ضربی« 

های پهلوی واژه»دخمک« برای دو منظور به کار گرفته  در متون و کتیبه(. اما  1-6:  1383هخامنشی برای واژه دخمه عنوان شده است)اکبرزاده،

نهادند ی یا داخل آن می شدن گوشت از استخوان برورا برای تهی   karp,kalpatهای آزاد و وسیعی که پیکر مُردگانشده است: نخست مکان

اند.  و امروزه به»دخمه آفتاب«، »دخمه خاموشی« و »بُرج خاموشی« شهرت یافته(  14)وندیداد،فرگردسوم،بندگفتندو به آن»دخمه دادگاه« می

می گفته  ساختارهایی  به  تدفین دوم  جایگاه  یا  گور  عنوان  به  آن  از  زرتشتی  مزداپرستان  که   شود 

کردهaspānvarاسپنور  و   ašvarرََ،اَشوastōdān،استودانdaxmak]دخمک مکان[یاد  اصل  در  و  گذاشتن  هاییاند  جایگاه  که  ست 
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و عرضه آن در دخمه آفتاب بوده (Hvare Daresa-kar) ها و اجساد درگذشتگان دین مزدیسنی بعد از مراسم»خورشید نگرشناستخوان 

 است. 

 گذاری: . آداب و رسوم دخمه 4

ها گناهی بس  کردن آن مقدّس شمرده شدند آلوده  طبیعی،  ، عناصر طبیعی همچون آب، خاک، آتش و دیگر عناصردین زرتشتیاز آنجا که در   

چنانچه»سیاوش ارتشیتاران« ساالرِ در دوره پادشاهی قباد بوسیله روحانیون زرتشتی متهم به این گناه بزرگ گردید که پیکر زن    نابخشودنی بود.

به همین خاطر پیروان آن کوشش  (.  352-353:  1384خویش را به جای گذاردن در دخمه سنگی، به خاک سپرده است)کریستن سن،  بی جان 

ترین اندوه  ای دادار جهان استومند، ای اشون،کجاست دومین جایی که زمین در آنجا به تلخ :»فراوان داشتند تا از آلودن این عناصر دوری نمایند

(. در  8اهورامزدا پاسخ داد:»چنین جایی، آنجاست که مُردارهای بسیاری از مردمان و سگان را دفن کنند«)وندیداد،فرگرد سوم،بنددچار شود؟  

(. 6خرد،گفتار پنجم،ای در آن دفن شود«)مینویمینوی خرد نیز همین گفتار بیان شده است»کدام زمین ناشادتر است؟.......ششم وقتی الشه

رخنه  Druj-nasuš نسوش زیرا که بر پیکر فرد مُرده دروجبود )از عناصر مقدس(روی زمینب آن نمودنرها ن کردن جسد و بزرگترین گناه دف

دروج پلیدی آن است که از سوی باختر یعنی از شمال و جایگاه دیوان به پیکر مگس خشمگین و زشت بر جسد مرده یا نسو حمله  کرد»می

. برای رهایی از این آلودگی، پیکر شخص درگذشته ابتدا  گردیدباعث آلودن خاک، گیاه و آب می  روج نسوش( و همین د2.بند7کند)وندیداد،فرگرد

ی کهنه و سپید به تن مُرده  گردید،پس جامهاند شسته و پاک میبهی که بوسیله ریسمانی به یکدیگر پیوند خوردهبوسیله دو تَن از افراد دین

دادند تا مراسم »سگدید« صورت گیرد. نگاه سگ پاک کننده و باعث کاسته  ابر چشمان سگی قرار می نسو یا جسد را در برکردند. سپس  می

بهی بر این باورند  دهد. پیروان دینگردد و اگر مراسم سگدید انجام نشود دیو دروج به تازش اهریمنی خود ادامه می شدن از نیرویِ دیو دروج می

نشایست،فصل  شود)شایستاحتیاطی محض و گناه است و موجب سرایت بیماری میبی راسم سگدیدکه هر گونه تماس با جسد پیش از اجرای م

در شایست نشایست همچنین عنوان شده»نسای سگ ندیده را اگر با هزار مرد بجنبانند نیز آن تن ریمن باشد و آنرا همانا با»برشنوم«  .(7دوم،بند

صددربندهش گفته شده که»نسا]جسد[را دوبار سگ دید کردن: یک بار که جان از وی جدا    (. در روایت صدرنثر و65باید شستشو داد«)همان،بند

های بعد بنا به توصیه موبدان تعداد  (.در دوره6-1شد و دیگر آنگاه که بر خواهند گرفتن]بر دخمه نهادن[«)صدرنثر و صددر بندهش،ور هفتادم.بند

روایات داراب هرمزدیار نیز چنین آمده که برای سگدید کردن باید نان را چهار پاره  . در  (Modi,1922:58-63)دفعات سگدید فزونی یافت

کند که این سگ  (.متن شایست نشایست عنوان می142: 1کرده و به سوی جسد پرتاب نمود تا نگاه حیوان بر نسو افتد)روایات داراب هرمزدیار،

 گونه باشد:سگ و سگ روباهتواند سگ گله،سگ خانه، سگ شکارگر، توله می

نده  ».......که در آن زمان که جان از تن بشوید،اگر سگی در ]کنار[ پای او بسته باشد........پس آنگاه چون]سگ[ آن]جسد[ را دید پس نسوش را 

را  شود. اینکه]آن[سگ که نسوش را بَرد کدام است.سگ گله و سگ خانه و سگ شکارگر و توله و ]سگ[روباه گونه، سگ در آن زمان نسوش  

د«).شایست برد که گوشت]مرده را بیند« اگر]تنها[  موی و  ناخن را بیند]نسوش[ را نراند.سگ کور نیز در آنزمان]نسوش را[ براند که پوزه بر نسا نه 

 (  4و 3و2و1نشایست،فصل دوم، بند

حتماَ حضور سگ بر باالی جسد الزم است)وندیداد،فرگرد  راند و برای اینکار  گونه دیو دروج را نمیالبته برخی از موبدان بر این باور بودند سگ روباه

داشتن دو خال بر باالی ]athru-čašmančاند نیز قابل تأمل است: سگ زرد چهارچشمهای که برای این سگان برشمرده(.ویژگی13،19

کند که به ویلیام جکسن اذعان میدر اواخر سده نوزدهم  (.  2(.)تصویر17و16،بند8ها، سگ نگهبان[یا سگ سفید زردگوش)وندیداد،فرگردچشم

پاره گذاشتن  از  پس  زرتشتیان  یزد،  به  مسافرتش  استفاده  هنگام  سگدید  مراسم  برای  نیز  عادی  ولگردِ  سگانِ  از  جسد  اطراف  در  نان  از  ی 

گامی که مُرده را مورد  هن(.در شایست نشایست امتیاز اجتماعی برای جسد افراد یا نسو در نظر گرفته نشده است و  439:  1352کردند)جکسن،می
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دهند فرق میان افراد روحانی،جنگی و کشاوز مطرح نیست و تنها آداب سگدید مهم است که پلیدی نسو را از میان بَرد)شایست سگدید قرار می

یگر و مردمی (.در همین متن تاکید شده به علت سرایت عفونت دو جسد را نباید با هم حمل کنند، هر یک سگی را د56نشایست،فصل دوم،بند

(. اهمیت سگ در نزد پیروان زرتشتی چنان دارای اهمیت بوده که در فرگرد سیزدهم وندیداد کُشتن آن را گناهی  7را دیگر)همان،فصل دوم،بند

خوار  توان از پرندگان الشه(. افزون بر سگ می 3-16بزرگ شمرده شده و کیفر آن بسیار سخت و سهمگین بوده است)وندیداد،فرگرد سیزدهم،بند

توانند باعث راندن  دیگر نیز برای راندن دیو نسوج بهره بُرد. چنانچه در روایات داراب هرمزدیار اذعان شده که کالغ سیاه و کرکس در حالی می

درباره   (. همین گفته نیز در متن پهلوی شایست نشایست114دیو مرگ شوند که سایه خود را بر پیکر مُرده افکنند)روایات دارب هرمزدیار،یکم:

 چند پرنده بیان شده است: 

می را  نسوش  که  مرغ »]آن[مرغ  سه  بر  رانند،  سایه  که  راندد  را[  زمان]نسوش  آن  در  نیز  مرغ  و  کرکس  و  سیاه  اند:سارگر]کوهی[،کالغ 

 ( 5آن]جسد[افکند.در آب و آبگینه و آیینه چون آن]جسد[را بیند]نسوش را[ نراند«)شایست نشایست،فصل دوم،بند

میدر   واپس  اپاختر  سرزمین  به  خرفستران  پلیدترین  همچون  نسو  دروج  بنگرد،  مُرده  بر  سگ  چون  که  شده  تاکید  امر  این  بر  -وندیداد 

هایی از گاهان که به نبرد علیه دروج نسو  (. افزون بر این در فرگرد دهم وندیداد به تفسیر درباره خواندن بخش 3گریزد)وندیداد،فرگرد هفتم،بند

 سخن رفته است.  پردازد، می

 
 های زرد گوش در دشت مرودشت : نمونه از سگ 2تصویر 

اند در  دید، »نسوساالران« پیکر شخص درگذشته را در حالی که بوسیله ریسمان یا»کُستی« بهم پیوند خوردهدر هر حال پس از مراسم سگ 

ست که  نهند و این در حالیجا میخانه( بِرده و در آن زادومرگ یا پرسش)واژه امروزی خانه  kataتابوت آهنی)گاهان( گزارده و به سوی»کَته«

کنند. در وندیداد عنوان شده که مُرده را باید دو  به هنگام انتقال جسد مقداری اسپند در آتش ریخته،بازماندگان و موبد پیشاپیش او حرکت می 

(. 11-14ارند و سپس به دخمه آفتاب بگذارند)وندیداد،فرگرد پنجم،بندشب یا سه شب و اگر زمستان فرا رسد حتی تا یک ماه در کته نگه د

شد)تخته سنگ(، بلکه دو درب برای آن  گشت که نه تنها  در آن جایگاه ویژه برای گذاشتن نسو ساخته می ساختمان کَته به شکلی طراحی می 

رفتن«یا»سَج« به معنای آخرین دیدار   که در کَته مراسم»پرسی کردند: یکی برای ورود نسو و دیگری برای خارج کردن آن. پس از اینتعبیه می 
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شخص پیکر  با  میبازماندگان  صورت  مفصّل  گرفت،درگذشته  زرتشتی  گاتموبد  بخش  نخستین  و  »اَهَوناترین  بخش  یعنی  -ها 

دارند  سنگ بر میرا از روی تخته دید«، جنازه  »سگدوبارهپس از سرایش بخش اول و مراسم    د.یسرایرا در دو بخش می (  Ahanavaiti)وَیتی«

اندازند اما در شایست نشایست بر این امر تأکید شده  ی را بروی پیکر شخص درگذشته میزرتشتیان امروز پارچه  تا در تابوت آهنی قرار دهند. 

  (. 21(.نک: )وندیداد،فرگرد هفتم،بند9دوم،بندکه»جسد را پوشیده نباید حمل کرد چون در حکم دفن کردن در خاک است)شایست نشایست،فصل  

تواند نسو را به دوش بِکشد زیرا در کنند ممکن است چندین تَن باشد و شخص به تنهایی نمی تعداد نسوساالران و کسانی که جسد را حمل می

(. در وندیداد نیز بر این امر تآکید 63های شایست نشایست،کِشیدن جسد به تنهایی گناهی بزرگ شمرده شده است)همان،فرگرد دوم،بندنوشته 

ای را به دخمه  شده که که جسد هرگز نباید بدست یک تَن به سوی»دخمه دادگاه« بُرده شود:»هیچ یک از مَردمان نباید خود به تنهایی مُرده

ها و اندام نرینگی یا مادینگی و م و زبان و آروارهتازد تا او از راه بینی و چشای را به تنهایی به دخمه بَرد نسو بر او میبَرد هرگاه کسی خود مُرده

بَرند باید از پیش دو  (. کسانیکه که جسد یا نسو را به سوی دخمه دادگاه می 14پشت مرده را آلوده کند و پلیدی بیاالید«)وندیداد،فرگردسوم،بند  

ها را به تَن کنند)صدر نثر و صد در بندهش،ور  ن جامهدست لباس مخصوص برای اینکار کنار بگذارند و به هنگام بُردن شخص درگذشته از ای

کردند و دلیلش این فتد باید تا فردای آن روز صبر میاُاتفاق    پسینبه هنگام  (. زمان بُردن نسو نیز دارای اهمیت است: اگر مرگی  6-1هفتادم.بند

بُردن مُرده در باران نیز گناه شمرده شده و حتی اگر باران در راه   اند.بود که زمان باید به هنگام روز باشد تا آفتاب بر جسد بتابد و آن را پاک گرد

افراشته و   ناگهان شروع به بارش کُند باید جسد را باز گردانید و یا آنکه را در دخمه آفتاب نهاد و به هنگام بازگشت سایبانی بر فراز دخمه آفتاب

ر و درون دخمه  نبارد  و دخمه  به جسد  باران  تا  نمود  نگه داشت)شایست نشایست،فصل دوم،بنددایر  باید خشک  به  11ا  (. هنگامی که جسد 

اند جسد را در حالی  که سر وی رو به سمت جنوب است، درون  ان که رشته کستی را میان خود برقرار کردهموبدرسد  نزدیکی»دخمه آفتاب« می 

بَرند پ نهند. در شایستدخمه می ابتدا نسا را  س]ابتدا[باید سر]جسد[را درون دخمه نهند)شایست نشایست،فرگرد نشایست گفته شده که»چون 

:»ای سروش مقدسِ پیروزمند  کنندرا زمزمه می (Sruš-bāž)«سروش باژ»دعایآورند و (. در این هنگام جامه را از تن وی بیرون می6دوم،بند

آور، کنیم اما تو به او رویمقدس ما اینک به او پشت می  ما این شخص را از زمین،سپندارمذ، برداشتیم و به سنگ ایوخشست سپردیم.....ای ایزد

سپاریم،دست او را بگیرید و به خانه  سپاریم دست او را بگیر«.........ای سروش،ای مهر و ای رشن دادگر، ما او را به شما می ما او را به تو می 

اما امروزه موبدان    بخشد. به روان در گذشتگان نیرو  خواهند که  می  زیبا پاداش و پادفره«  اشینیاکان و راستان و پاکان رهنمون گردانید« و از»

کنند و این نسوساالران هستند که بار دیگر به خواندن دعای اَهوناوَئیتی، سروش باژ و گذاشتن نسو به درون  تنها سه گام به جنازه توقف می 

خوار بندند تا طعمه حیوانات درنده یا پرندگان الشه یا بروی دخمه آفتاب مینمایند. در آخر موبدان یا نسوساالران جسد را در درون  دخمه اقدام می 

آنها اجساد    ، و درنده  خواربستند تا حیوانات گوشت ردگان خود را به وسیله ریسمانی از طریق دست یا پای به سنگ می مُ  در دوره ساسانی،  گردد.

 برند. را به نزدیک گیاهان یا آب نَ

ها نیز پاک د که با تابش آفتاب، استخوان یگردباعث می معروف شد    «ن»خورشید نگرشاجساد در معرض نور خورشید که بعدها به    نگذاشترسم   

شدن گوشت از استخوان بوسیله حیوانات درنده و پرندگان مُردار خوار تأکید شده  ها و تهی. در وندیداد به گذاشتن اجساد در این مکانگردند

گان را به بلندترین نقاط که حیوان و مرغ مُردارخوار فراوان دارد، بُرده شود، در آنجا موها و پاهای آن بسته شود تا استخوان ها  است:»اجساد مُرد

آور بود اما ساخت گور یا دخمه  (. گذاشتن اجساد در هوای آزاد برای تمام مزداپرستان الزام 49-56به اطراف کشیده نشوند«)وندیداد،فرگرد دوم،بند  

بازماندگان در پایان  .  (Farjamirad, 2015a:357-365)نها برای آنانی تأکید شده که توانایی مالی کافی برای ساخت این گورها را داشتندت

پیوند با    آهنی،استفاده از تابوت    نهادن نسو در کَته،  .آورندبه جای می  طی چند روزرا  )برشنوم(  کننده آداب پاکی و طهارتهمه افراد شرکتو  

اَهوناوَیتی،  دیدمراسم سگ  ،گرفتکه بوسیله نسوساالران انجام می  یسمانر همگی برای  و سروش باژ و آداب پاکی)برشنوم(    خواندن دعای 
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که   است بخاطر این سپارند که مومنان زرتشتی اجساد خود را به خاک نمی. دلیل آنبوده استنَسو دروج جلوگیری از پراکندگی آلودگی ناشی از 

تواند به سوی گذرگاه آفتاب نمیهم    شوند، روان شخص در گذشته  باعث آلوده کردن خاک میدروج نسو  ها باور داشتند افزون بر این که  آن

. اما اگر پیکر شخص درگذشته در فضای  گیردشود و در آنجا به تدریج آرام میزمین محبوس می   رهنمون شود بلکه در دوزخ و دنیای تاریک زیرِ

نماید. از سوی دیگر پرتوهای سودمند خورشید  روان او»گذر وار«  و به آسانی بوسیله پرتوهای خورشید به سوی عالم باال صعود می  ده شودآزاد نها

گردیدند. بر این  ها، دیگر عناصر مقدس دین زرتشتی دچار آلودگی نمیشد و حتی در صورت پراکندگی استخوانها میباعث پاکی استخوان 

داشتند که از آلودن این عناصر مقدّس دوری نمایند زیرا که در دین زرتشتی  وافر  همگی سعی    ،های مربوط به تدفینها و سنّتآداب   اساس،

»نَسو«  پیکراصوالً   و  پلید  شده(  جدا  آن  از  روان  آنکه  خاطر  درگُذشته)به  اهریمنی   وباشد  می   شخص  باورهای  در  ریشه  پلیدی  نوع  این 

و همه این    استبه این معنی که جسد شخص درگُذشته چون حالت خموشی، تاریکی، راکدی و تهی از روان    (.8بند  ،فرگرد یکموندیداد،)دارد

که هر چه سریعتر روان شخص    دارد  دیانت زرتشتی سعیآیین مُغان و    به همین دلیل،  افعال در وجود اهریمن و دنیای دوزخی او توصیف شده

 ه سوی عالم باال و روشنایی روانه نماید. درگُذشته را از کالبد آن تهی کند و ب

 های آفتاب)جنوب شرقی شهر استخر( .دخمه 1- 4

جادهِ    متری از بنایی موسوم به دروازه خراسان در شهر استخر،  پوزه کوهی واقع شده که امروزه ابتدای450شرقی و در فاصله  در امتداد جنوب 

اند که چشم هر بیننده ای  هایی شکوهمندی حجاری شده های این دماغه، استودان گذرد. در دو سوی صخره از کنار آن می   مرودشت به ارسنجان 

اند  انگیز و بزرگی در سنگ تراشیده شدهشگفت  های  ها  و بر ارتفاعات کوهستان، گودالاین استودان  در بخش فوقانی  کند.را به آنها خیره می

اند و سازندگان  های یکپارچه حفر شدهسنگ. بیشتر این آثار در تختهاستها با شک و تردید همراه ار نظر در مورد آناظه در نگاه نخست که 

گودال مورد    53  ما   بررسیرا به اضالع یکسان در دل سنگ به وجود آورند. در    (مکعب مربعهندسی)  یک شکل   امکان اند تا حدّ  آن تالش کرده

این   گیرد.دررا در بر می متر3تا  5/1متر و میانگین عمق آن از 70/2عرض  ، متر 80/2 ی در حدودطولمیانگین آنها  دابعا شناسایی قرار گرفت که

که عمدتاً در بخش فوقانی و ارتفاعات    انددهگردیدر گذر زمان پُر از گِل و الی    و  های فصلیها به خاطر بارانگودالعدد از این    10میان  

باشند،بطوری  اند خالی میواقع شده  اند و بیشتر  آنها که در لبه صخرهو پر شده  از گِل و الی  ها نیز تا نیمهدد از این گودال ع  9اند.باالتر واقع شده

ها فضای دیگری تعبیه شده که به گمان جایگاه گذاشن اجساد بوده  .درون برخی گودالگردد  هاتواند داخل آنای به راحتی میبازدید کنندهکه هر  

اند به  های عمیقی در دل کوهستان بوجود  آورند که از ادامه کار منصرف شدهاند تا حفره ها نیز سازندگان تالش نمودهاست. در برخی از مکان

 طبیعی برای ساخت یک   هایشکاف   موارد نیزدر برخی    اند.اند و نیمه تمام رها ماندهها به سرانجامی نرسیده عدد از این گودال  4همین خاطر

 گاه نیز یک سوی دیواره به خاطر عوامل طبیعی یا عوامل دیگر، کامل نشده است.  مورد کاربرد قرار گرفته و  دیواره گودال طرف

 مردمان شهر استخر  باشند که به عنوان ذخیره آبیِ  کَندیو دست   بزرگ  آب انبارهای  های حجیم،این گودالآید که  به نظر می   نخستدر نگاه  

های شهر  های بسیار که در حفاریگذشته و همچنین وجود چاه وجود رودخانه پلوار که از کنار شهر استخر می اند اماگرفتهار میمورد استفاده قر

های بسیاری هستند که امکان ذخیره ها دارای منافذ و شکافکند. از سوی دیگر بیشتر این گودالکشف گردید این دیدگاه را با تردید مواجهه می

که در  اند  بودههای آفتاب  دخمهنوعی  در اصل  سنگی    هایگودالدهد که این  نشان می   ترعمیقهای  بررسی باشد.ون آنها مقدور نمی آبی در در

ها که مورد حفاری سوداگران عتیقه  های بسیاری باقی مانده است.اقزون بر این در کف یکی از این گودالاستخوانها هنوز ریز  آن برخی از  درون  

ها دار برای حفر این گودالهای دندهها و استفاده از شانههای ریز همچنان انباشته شده است. تکنیک تراش سنگ ای از استخوانه الیه قرار گرفت

دهد که این ساختارها در اند و این نشان میهای همین کوهستان ایجاد شدههای دارد که در دل صخرهاستودان   نیز شباهت یکسانی با تراش 

ها تواند راهگشای این امر باشد که این گودالاند. اسناد تاریخی نیز میبازه زمانی و در دوره ساسانی  بروی ارتفاعات کوهستان ایجاد شدهیک  
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د دارند  دانان پس از او بر این نکته تاکیاند چنانچه ابن حوقل و دیگر جغرافیگرفتهبه عنوان دخمه دادگاه یا دخمه آفتاب مورد استفاده قرار می

های  بودند،شیوع بیماری های آفتاب که در نزدیکی شهر واقع شدهکه شهر استخر به سبب هوای فاسدش وبا دارد و شاید به خاطر همین دخمه

بایست بدان توجه نمود فراوانی جمعیت شهر استخر با فرض  (. نکته دیگری که می279االرض:حوقل،صورتزده است)ابنفراگیر را دامن می

اند تا کفاف ساکنان شهر  های بسیار برای عرضه اموات داشتهگردد که نیاز به دخمهکه بیشتر ساکنان آن پیرو دیانت زرتشتی بودند،پدیدار میاین

را در  توانسته است جوابگویی اهالی شهر و برخی روستاهای پیرامون آنها به خوبی می را در دوره ساسانی برآورده کند.در نتیجه فراوانی این دخمه

توان»دخمه لشکری« نیز نام برد که در دوره ها را میبر داشته باشد.در پایان با استناد به آنچه در خاطره زرتشتیان یزد باقی مانده، این گودال

گذاری م دخمه توانستند مراسدادند و بازماندگانشان نمیساسانی و حتی پس از حمله اعراب، افراد بیشماری که در جنگ جان خویش را از دست می

های بزرگ بودند تا بدین روش بخشی از  و آن آداب و رسومی که شرح رفت را به طور کامل برپای دارند مجبور به گذاشتن اجساد در دخمه

 ها باقی بماند.های زیادی در این گودالهای این افراد ممکن بود مدتشک استخوان مراسم دینی را بجای آورده باشند.بی 

 
 ابتدای جاده مرودشت ارسنجان   - ها )دخمه خاموشی(بر فراز شمال شرق شهر استخر ایی از گودال : نم 3تصویر 

 

 نقش رستم( - های هخامنشی های آفتاب)بر فراز آرامگاه . دخمه 2- 4

ای هخامنشی و هاند چند ساختار سنگی بر فراز آرامگاهمکان دیگری که بهدینان زرتشتی برای گذاشتن دخمه آفتاب مورد استفاده قرار داده

اند محل مناسبی برای قرار دادن افراد درگذشته بوده تا  سنگ های یکپارچه ایجاد شدهرستم است.این ساختارها که در تخته  کوهستان نقش

یباَ مکعب  (.نخستین ساختار یک تخت سنگ حجیم و تقر4گذاری استفاده کنند.)تصویر  پیروان این آیین بتوانند از آن به عنوان مکانی برای دخمه

شود گیرد که پلکانی برای تعبیه شده است.سه ردیف پله ابتدایی]که یکی از بین رفته[ با یک پاگرد به سه پله دیگر ختم می شکل را در بر می 

برای گذاشتن  گیرد که ابعاد آن  یابد. جایگاه تدفین سطح کامالَ همواری را در بر می ای به جایگاه تدفین امتداد می که با یک چرخش نود درجه 

پیکر درگذشته در خور ستایش است.چند سوراخ که اطراف جایگاه تدفین قرار گرفته شاید بخاطر بستن مُردگان بوسیله طناب برای جلوگیری از  
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د پاها و موهای  خوار بوده است.در وندیداد به این امر اشاره شده که »مزداپرستان بایها توسط حیوانات درنده و پرندگان مُردارپراکندن استخوان 

ها را برگیرند و در آب ویا در پای درختان  مُرده را با مفرغ و سنگ و چوب در زمین استوار کنند، مبادا که سگتن و پرندگان مرُدارخوار استخوان 

ح همواری بوجود آوردند  (. در جلوی این ساختار، سطح فوقانی و لبه صخره را به اندازه وسیعی تراشیده و سط46بیندازند«)وندیداد فرگردششم،بند

 تا بازماندگان بتوانند براحتی مراسم و آداب تدفین را بجای آورند. ابعاد این ساختار به شرح زیر است: 

عرض نخست:  طول40پله  ارتفاع  75،   متر سانتی  20، 

عرض دوم:   مترسانتی  40،ارتفاع  75،طول47پله 

عرض سوم:   متر سانتی  61،ارتفاع  75،طول88پله 

عرضپله    متر سانتی  81،ارتفاع  93،طول52چهارم: 

عرض پنجم:   مترسانتی  102،ارتفاع  95،طول43پله 

عرض ششم:   مترسانتی  123،ارتفاع  60،طول110پله 

عرض شده  هموار  طول5محوطه  و  هشتاد  و   متر  7متر 

 

حدود  قاعده  در  ساختار  جنوبی  جبهه  و7طول   مترسانتی  45متر 

حد قاعده  در  ساختار  شرقی  جبهه  و2ودعرض   مترسانتی  50متر 

میانگین   طول  با  تدفین  عرض  سانتی270جایگاه  و   متر  2متر 

قربانی محل  یا  تدفین  جایگاه  به  ورودی  دهانه   سانتیمتر 70عرض 

شمالی قسمت  در  شده  هموار  بخش  هفتادسانتی3طول  و   متر متر 

جنوبی قسمت  در  شده  هموار  بخش  و  4طول   متر سانتی  15متر 

ق در  شده  هموار  بخش  غربیطول  و3سمت   متر سانتی20متر 

 

 
 نقش رستم – : تصویر و پالن دخمه آفتاب بر فراز آرامگاه داریوش  4تصویر 

گذاری دهد که دارای جایگاه دخمهمتری غرب دخمه نخست واقع شده نیز شواهدی از دخمه آفتاب را نشان می 45ساختار دیگری که در فاصله 

متر را  سانتی  60متر وعرضی برابرسانتی 180متر،طولی در حدود سانتی  58است.ارتفاع این سکو حدود و گزاردن پیکر شخص درگذشته بروی آن  

متری است. این ابعاد، تناسب نزدیکی به یک انسان متوسط  سانتی8در بر دارد و این در حالی است که جایگاه گذاشن سر نسو یا جسد دارای خیز  

ن دراز بکشد. در بخش شرقی این سکو نیز همانند سازه قبلی یک سطح هموار وجود دارد که تقریبا قامت را دارد که به حالت خوابیده بروی آ

متر را در بر  20/3متر و در جبهه شرقی و غربی    70/4متر در قسمت شمالی70/3باشد.ابعاد این بخش هموار شده در امتداد شمالیمربع شکل می

این ساختارها بیان شده است. برخی آنرا سکوی نیایش و گروهی دیگر آنرا جایگاه قربانی و نذورات  های متفاوتی درباره  (.دیدگاه5گیرند)تصویر  می

گرفته که کاربرد آن در دوره ساسانی  رستم را در بر می اند.اما به دید ما این ساختارها در دوره هخامنشی معادن سنگ اطراف نقش بر شمرده

سنگی که در اطراف این بناها ها و به ندرت گورهای تودهها، استودان گردد. وجود دخمکدگان میگذاری مُرهایی برای دخمهتبدیل به ساختار

 اند. های آفتاب باشند که بر فراز کوه نقش رستم دایر گردیدهتوانند از جمله نخستین دخمهدهد که این ساختارها میوجود دارد نشان می
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 راز کوهستان نقش رستم : نمایی از یک دخمه آفتاب دیگر  بر ف 5تصویر 

 

 آباد( های خاموشی در شمال شهر استخر)معادن هخامنشی حاجی . برج 5

بزرگترین معادن سنگِ از  برای ساخت  یکی  و کاخ  ساز تخت   و  هخامنشی که  قرارگرفتهجمشید  استفاده  اطراف آن مورد  معدن سنگ  ،های 

سه برج خاموشی از دوره ساسانی باقی مانده که یکی در فضای زیر   است.در دامنه این صخرههای شمالی شهر استخر آباد،واقع در صخرهحاجی

های آفتاب متفاوت از ساختارهای پیشین است بدین ترتیب که در  اند.شیوه ساخت این دخمهصخره و دوتای دیگر در دامنه کوهستان ایجاد شده

اند و  سنگ بزرگ فضای سکوی مستطیل شکلی را برآوردهاند. بلکه با استفاده از الشهسنگی برآورده نشده های یکپاچه، گودال یا سکویسنگ 

ست اند.نخستین بُرج خاموشی که در دامنه و شیب دره قرار دارد فضاییهای کوچک پسر کرده و داخل آنرا هموار نمودهرا با الشه سنگ ندرون آ

طول   تقری  ،متر18حدوداً  به  میانگین    ومتر  12بیعرض  شده   مترسانتی40تا    5/1ارتفاع  ایجاد  کوهستان  شیب  دلیل  به  میانگین  ارتفاع  که 

سانتیمتر در فرا دست  30تا  20/1و ارتفاع میانگین  متر 11  و عرض  متر5/15ابعاد طولی    برج خاموشی دیگر به افزون بر این یک    (.6است)تصویر

شده برآورده  یکدیگر   که   آن  به  شبیه  الشه  ساختاری  از  نیز  اینجا  چینش سنگ دارند.در  برای  بزرگ  ]مستطیل دورتادور    های  مکعب  فضای 

با سنگ شکل[استفاده کرده را  پُر نمودههای کوچکاند و داخل  . سومین برج خاموشی در به شکل یک سکوی هموار درآوردند  رااند و آنتر 

خاموشی که بر فراز آن یک استودان طاقچه نیز برآورده   قش بسته است. این بُرج آباد نهای کوهستان حاجیارتفاعات باال دست و در زیر صخره

ی که در زیر  های یکپارچه شده از یک سوی به صخره کوهستان و از جهات دیگر به سمت دشت برآورده شده. اما در اینجا به دلیل وجود سنگ

های دیواره آن رُخ نداده بود تصور  اند. اگر در گذر زمان ریزش سنگ نمودهصخره قرار داشته از پُر نمودن و هموار کردن فضای درونی امتناع  

های بسیار بروی این  های کوهستان ایجاد شده است.پراکنش خُرده استخوان توان تداعی نمود که در زیر صخرهیک کلبه سنگی را در ذهن می

انی و اوایل دوره اسالمی مدام مورد استفاده ساکنان شهر استخر و بویژه  های خاموشی در اواخر دوره ساسها نشان از این دارد که این برجسازه

می قرا  آن  بخش شمالی  تدفینروستاهای  تنوع  است.  گورهای صخرهگرفته  شامل  ساسانی  دوره  حفرهای دخمکهای  گورهای  سنگی،   ها، 

بُرج ها، گورهای هاونی و گورهای تودهاستودان  انتقال  اند ارتباط آیین دخمهی واقع شدههای خاموشسنگی که در اطراف این  گذاری و سپس 

ی از  های خاموشی منطقه گستردههای ما نشان داد که کارکرد این برجسازد. بررسیها نمایان میهای آفتاب خورده را به این تدفیناستخوان 
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ترین گیرد. مکانی که متنوعآباد را در بر میسروان[در شمال حاجیهای تیراندازی شاهپور]تنگ شاهرستم تا کتیبههای نقشدامنه دیواره صخره

 های ساسانی را در خود جای داده است. تدفین

 
 شمال شهر استخر    - آبادهای خاموشی در دامنه کوهستان حاجی : تصویر یکی از برج 6تصویر 

 

 های خاموشی در ارتفاعات جنوبی شهر استخر . بُرج 6

های تدفینِ بهدینان زرتشتی در دوره ساسانی و ا وایل دوره اسالمی است  در جنوب شهر استخر جایگاه برخی از شیوه  ارتفاعات کوهستانی واقع

شود  ها و گورهای هاونی کاسته می ها، استودان سنگی، دخمک های حفرهداریم از شمار تدفین که هرچه به سوی ارتفاعات کوهستان گام بَر می

های خاموشی  ترین بُرجترین و مرتفع شود. بررسی ما در این منطقه شناسایی یکی از وسیع ها( افزوده میی)خرفتخانه سنگو بر شمار گورهای توده

این بُرج خاموشی    (.7متر از شهر استخر فاصله دارد)تصویر  2000های دشت مرودشت را در بر داشت که نزدیک  در فارس مرکزی و کوهستان 

ب گاهاً  و  شکل  مستطیل  از الشهتقریباً  ردیف  دو  یا  یک  آسنگ ا  درون  است.  شده  برآورده  بزرگ  خردهن های  با  نیز  و  سنگ را  کوچک  های 

ای که برای های الشهاند اما سنگ ها در اطراف آن پراکنده شده سنگاند. در اثر گذر زمان بخشی از خردههای صاف،همگون نمودهسنگ تخته

متر و عرض آن نیز در    33اند. طول این بُرج سنگی در اضالع جنوبی و شمالی حدودانسجام خود را حفظ نمودهپیرامون دیواره بکار رفته هنوز  

هایی صاف و هموار طبیعی که در درون این ساختار قرار دارد جایگاه مناسبی (. از دید ما سنگ 8متر است)تصویر24اضالع شرقی و غربی حدود

پرسش در اینجا ذهن ما درگیر نموده است.اینکه با وجود یک برج خاموشی در این ارتفاع، اهالی شهر    برای عرضه پیکر مُردگان بوده است.چند

شدند؟ همانگونه که جکسون در اواخر سده نوزدهم در دیدار با زرتشتیان یزد خبر داده، زرتشتیان استخر برای حمل اجساد دچار سختی راه نمی

تر (.در اینجا که سابقه بس کهن441:  1352کردند)جکسن،اتی چون گاو و خر تا کنار دخمه حمل میاین شهر، اجساد مُردگان خود را با حیوان

داده است. امروزه حتی مسیری که برای حمل مُردگان در نظر گرفته شده بخوبی نمایان است]پیمایش این مسیر  دارد نیز همین اتفاق روی می 

رسد دخمه فوق در اواخر دوره  تر شدن قواعد دین زرتشتی به نظر می پذیر بوده[. با سخت کان خاموشی امبراحتی با حیوانات بارکش تا کنار برج 

سنگی«که هزینه زیادی در بر  تن( از نوع »تودهبهساسانی از کارکرد بیشتری برخوردار بوده است. زیرا گرایش به دخمه های خصوصی)دخمه تن

کرد. پرسش دیگر درباره وسعت زیاد این دخمه پیش  ی تدفینی برای مُردگان خود می یوهبهی را ترغیب به ساخت چنین ش نداشت، پیروان دین

سنگی در  گرفته است.فراوانی گورهای تودهها(مورد کاربری قرار میسنگی)خرفتخانه اید که به گمان ما این دخمه بیشتر برای گورهای تودهمی

سنگی را مورد  گور توده400های مرتفع، ما بیش از  کند چنانچه در بررسی یکی از درهاین منطقه از ارتفاعات شهر استخر ما را دچار حیرت می
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داده که شامل هزاران گور توده سنگی و  دهد که این بُرج خاموشی منطقه وسیعی را پوشش میشناسایی قرار دادیم و همین موضوع نشان می 

 شده است. ای میگاهاً گورهای صخره

 
 متری تا برج خاموشی کوهستان جنوب شهر استخر   2000: فاصله  7تصویر 

 های خاموشی در کوهستان جنوب شهر استخر : نمایی یکی از برج 8تصویر 

 

 جمشید( های خاموشی بر فراز کوه مهر)شمال تخت . برج 7

پذیرد که در اینجا نیز دو سکوی سنگی  میجمشید پایان  آخرین بررسی ما به شناسایی دو برج خاموشی در ارتفاعات شمالی کوه مهر و آثار تخت

(. این برج خاموشی را نیز در نمای مکعب  9اند)تصویرریزی نمودههای خاموشی شمال شهر استخر)معدن هخامنشی حاجی[باد( پیرا همانند برج 

های سنگ را با خردهرون آن اند در حالی که فضای دهای بزرگ در شیب مالیم کوهستان برآوردهمستطیل شکل با یک ردیف از الشه سنگ 

جا که در این  گیرند. از آن متر در بر می  5متر و عرضی حدود12اند. طول تقریبی هر یک از این برجای خاموشیکوچک و شن و ماسه پُر نموده

توده گورهای  کوهستان  از  شده نقطه  ایجاد  فراونی  به  بی سنگی  دخمهاند  این  نوع  تردید  همین  ویژه  نیز  آفتاب  مراسم  تدفینهای  از  پس  ها 

انتهای   در  ،(بخش اَبرجِ مرودشت)گانخورینزدیکی روستای  در    های خاموشیهای ما همچنین از وجود بُرجخورشیدنگرشن بوده است.بررسی 

مِهر تخت در  )کوه  و  استخر  شهر  بین  واسط  دره  در  چاشتخور(،  دره ناحیه  از  یکی  فراز  بر  و  که جمشید  دارد  استخر  شهر  جنوبی    های 

 گنجد.مانند« دارد و در حوصله این گفتار نمی ساختار»دایره
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 های خاموشی بر فراز کوهستان شمال تخت جمشید :تصویر یکی از برج 9تصویر 

 

 رجب مزار پهلویِ کتابی پیرامون نقش . کشف کتیبه نویافته سنگ 8

رسیم که از شمال کوه  کنیم به نخستین دره باز و  وسیعی میمیرجب)نقش شهریاران( را به سمت شهر استخر طی  هنگامی که دماغه نقش 

به جنوب شهر استخر گسترده می از بهدینان مِهر  بازماندگان یکی  امتداد بخش جنوبی همین دره یک پناهگاه سنگی قرار دارد که  گردد.در 

های فرد درگذشته پس از مراسم  شک جایگاه استخواناند.این دخمک که بی زرتشتی آنرا مکان مناسبی برای ایجاد یک گور یا دخمک یافته

شکلی تراشیده شده در حالی که ابعاد چندان بزرگی ندارد. طول این دخمک خورشید نگرشن بوده در کف این پناهگاه سنگی در حفره مستطیل

ب باران از دیواره داخلی پناهگاه وارد این دخمک جا که آ(. از آن10گیرد)تصویرمتر را در بر میسانتی 20متر و عمقسانتی18متر، پهنای  سانتی 40

شده است سعی شده بوسیله شیار یا جوی کوچکی آب دخمه را به یک حفره کوچک سپس آنرا به بخش زیرین پناهگاه هدایت کنند.دلیل می

ی به خط پهلوی ار این پناهگاه کتیبهبایست از آلودگی دور بماند. بر دیوتر گفته شد می آن بخاطر تقدس عنصر آب بوده که همانگونه که پیش 

نوشته  (. کاتبی که این سنگ11باشد)تصویرسانتی متر نگاشته شده که مربوط به همین دخمک می  40×80کتابی)شکسته( در شش سطر و در ابعاد

خر شباهت یکسانی دارد. محتوای های پهلوی در حومه شهر استرا به نگارش در آورده از خطوط شکسته پهلوی استفاده نموده که با نگارش کتیبه

 یزدگردی بر دیواره این پناهگاه به نگارش در آمده است.  42دهد که این کتیبه در سالنوشته نشان می سنگ

 ترجمه: 

 .این دخمک 1

 .ماه دی، سال2

 یزدگردی 42.  3

 تبان.دین ار4

 شاد-.]برای[پسرش،سپهرشید5

 .فرمود ساختن6
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 رجب حجاری در پناهگاه سنگی شرق نقش : نمایی از دخمک  10تصویر 

 
 رجب : سنگ نوشته نویافته پهلوی) سنگ مزار( در پیرامون شرق نقش 11تصویر 

 گیری: . نتیجه 9

ست که با قواعد و قوانین سخت اجساد شود نگاهی موشکافانه به آداب و رسوم تدفینِ بهدینان زرتشتیآنچه که پیرامون این بحث حاصل می

نهادند تا گوشت آنها از استخوان جدا گردد  های دادگاه)دخمه آفتاب(میبه دور از عناصر مقدس چون خاک، آب و گیاه در دخمهمُردگان خود را  

داند. البته این بستگی  ای انتقال میهای صخرههای سنگی یا استودان های مختلف در حفرههای آفتاب خورده)پاک( را به شیوه و سپس استخوان 

های همواری برای حفره گودال برخوردار بوده است.  ها و کوهستاننی دشت مرودشت و فارس مرکزی نیز داشته که از گریوهبه شرایط کوهستا

های خاموشی است که از دید پژوهشگران خارجی با آنچه که در متون دینی  هدف این پژوهش معرفی و شناسایی دخمه های آفتاب یا بُرج

های دشت مروودشت و شهر استخر بخوبی نماینگر آن است که  های آفتاب در کوهستانستردگی این دخمهزرتشتی آمده منافات ندارد.اما گ

دهد. امروزه ما با توجه به  گفتارهای دینی ذکر شده در متون اوستایی و پهلوی همخوانی و تناسب نزدیکی با آثار باقی مانده از خود نشان می 

های خاموشی در فارس مرکزی و در زادگاه شاهان ساسانی قرار داشته  های آفتاب یا برجترین دخمهتوانیم اطمینان دهیم که کهناین آثار می

 است.  
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 ها در اواخر دوره ساسانی و آغاز دوران اسالمی بررسی جامعه دهقانی و جایگاه آنان در حکومت 

 با نگاهی در شرق کشور( )
 

 1نیره اسماعیلی

 2حسین کوهستانی

 3مریم ظهوریان 

 چکیده: 

ای متوسط از اشراف و نجبای اواخر دولت ساسانی، به عنوان حلقه ارتباطی میان حکومت مرکزی و توده مردم در این  دهقانان به عنوان طبقه 

ترین اتفاقات در باب تاریخ ایران در قرن اول  دادند. نقش دهقانان در دوره گذر از ساسانیان به خالفت اسالمی یکی از مهمدوران را تشکیل می 

کردند و بخش مهمی از اداره ایران را در دست داشتند از این رو که امیدی  باشد. دهقانان به عنوان حکام محلی روستاها را اداره می هجری می

 های اسالمی را در پیش گرفتند. سقوط ساسانیان و ورود اعراب مسلمانبه بازگشت نظام ساسانیان نداشتند تصمیم به برقراری ارتباط با نیروی 

ای را در پیش  ها، روش صلح جویانه به ایران دهقانان را به تعامل با این نیروی جدید واداشت تا ضمن ایجاد پیوندهای نسبی و سببی متعدد با آن 

گرفته و جایگاه خود را حفظ نمایند. اعراب مسلمان نیز که نخست از دهقانان برای نظارت کشور کمک خواسته بودند با حکام محلی خصوصا 

گیری شیوه گردآوری  ها بود، سپردند. روش این پژوهش و جهت ها مسئولیتی که در زمان ساسانی برعهده آنر شرق کشور صلح کردند و به آن د

  ران یدب  و   آنان  که   یراتیتاث  و   اسالم  لیاوا  و   یساسان  اواخرحکومت   در  دهقانان  طبقه   شتریب  یبررس  در   یسع  پژوهش  نیاها تاریخی بوده است.  داده

 .  دارد را اندداشته  یاسالم دوره به  را یساسان یهاسنت  انتقال در
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 مقدمه:   . 1

دادند که از نظر جمعیت و پراکندگی در قلمرو ساسانی قابل توجه بودند.  دهقانان در بافت طبقاتی جامعه ساسانی بخشی از اشرافیت را تشکیل می 

دهقانان که توانستند در روند اصالحات خسرو اول، انوشیروان و در راستای رونق اقتصادی کشور و مهار قدرت اشراف جایگاه مهمی به دست  

و صالحی،  آور بحران 2:  1391ند)آذرنیوشه  زمان شکل (  در  ساسانیان  دوران  اواخر  آشفته  اوضاع  جزیره  های  شبه  در  اسالمی  گیری حکومت 

النهرین تا نظامی در جنوب غربی و غرب ایران، گستره ایران عصر ساسانی از بین  -عربستان، سبب شده که ضمن از هم پاشیدن توازن سیاسی

(. دهقانان در نواحی مرکزی و شرقی ایران بیشتر در ارتباط حکومتی با  130:  1388رض فتوجات اسالمی قرار گیرد )صالحی،  ماوراءالنهر در مع

امیران عرب قرار گرفته بودند از این رو توانستد به جایگاه مهمی دست یابند. با گسترش فتوحات اسالمی به سمت نواحی شرقی، به خصوص  

هقانان هم از نظر ثروت، تداوم تاریخی،  حفظ میراث و هویت باستانی تبلور بیشتری پیدا کرد. دهقانان خراسان در  خراسان بزرگ جایگاه ویژه د

و    دوران ساسانیان برای مقابله با هجوم هیاطله تقویت شده بودند و در روطگار فتوح اسالمی نیز، قدرت محلی زیادی به دست آوردند و جایگاه

ود حفظ کردند. دهقانان موفق شدند با حفظ جایگاه گذشته بر نقش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود در  اختیارات زیادی را برای خ

 (. 131دوران اسالمی بیافزایند و در این راه بین جامعه ایرانی از یک سو و امیران عرب در ایران از سوی دیگر تقارن برقرار کنند )همان: 

  تاریخ   در  که  اسالمی  دوران  اوایل  و  ساسانی  عصر  اواخر   سیاسی  تحوالت  در  دومهای اشراف درجه  قش خاندان بررسی ن  پژوهشکید این  أعمده ت 

در نیمه دوم عهد ساسانى، دین و حکومت در یکدیگر درآمیختند و از برآیند  .گیرد می قرار بررسی مورد نیز  است شده یاد دهقانان نام با آنان از

 مسدود  فرهنگ   و   اندیشه   توسعه   بر   یعنى   آزاد  خرد   بر   را   راه  بدکنش  مولود  این .  شد  پدیدار  دینى   خواهى آندو؛ مولودى کریه به صورت تمامیت

  و   خون   طریق  از  طبقاتى  موقعیت  و   هویت  راستا  این  در.  کرد  پیدا  دارکاست   بنیانى .  طبقاتى  بندى  تقسیم  ساسانى،  دوره  در  که  نماند  ناگفته  .کرد

  مالک،   بزرگ  دهقانان  و  ساالران دیوان  لشگریان،  مؤبدان؛  یعنى:  فائقه  طبقات  ساسانى،شاهنشاهى  در  .گردیدنسب، تعیین مى  و  اصل  یعنى  نژاد،

  ممکن   برایشان  طبقاتى   جابجائى   امکان   که  بودند   دومى   درجه  شهروندان   همانا   مزدبگیران  و   خادمان  رعایا،  قاطبه .  بودند  برخوردار   ویژه   حقوق  از

 نبود.

 : روش پژوهش .  2

  طبقه  شتریب  ی بررس در  ی سع  پژوهش  ن یا.  باشد  ی م  یا  کتابخانه   اطالعات  یآور  جمع   صورت  وبه    یلیوتحل  ی فیتوص  مقاله   نیا  در   قیتحق  روش

.  دارد   را   اندداشته   ی اسالم  دوره  به  را   ی ساسان  یهاسنت   انتقال  در   رانیدب  و   آنان   که   ی راتیتاث  و   اسالم  لیاوا   و   ی ساسان  اواخرحکومت   در  دهقان

 . است بوده توجه  قابل تی موقع حفظ یبرا های موال مانند رانیا در مسلمانان تسلط آغاز در حاضر یها رو ین  گرید به نسبت آنان یهاروش

 . بیان مساله: 3

 (.  1586:1382،معین، 602:1357درزبان فارسی واژه دهگان به معنی صاحب ده آمده است)عمید، واژه دهگان پهلوی است. دهقان معرب  واژه

در کتاب مجمل التواریخ   های مختلف آمده است  معانی واژه دهقان در ادبیات پارسی و کتب مورخان اسالمی و کتب مورخان اسالمی به صورت 
 این واژه به معنی»رییس وصاحب اراضی وضیاع« آمده، در این بیت از شاهنامه از دهقان به عنوان صاحب کشت وسرای یاد شده، 

 »بدین مرز دهقانم و کدخدای        خداوند بوم وکشت وسرای« 
 (.1586:1382معین، کرد) ایرانی)مورخ(،ایرانی وروستایی اشارهازدیگر معانی دهقان میتوان به مالک زمین،حافظ سنن وروایات 

بعد از شکست دولت ساسانی و روی کارآمدن حکومت اسالمی انگیزه مهاجرت قبایل عرب به نواحی آباد در غرب ایران بیشتر شد پیامد این  

شد. و به تدریج نفوذ دائمی اعراب  ی نصیب اعراب می های قبلی، اموال،غنایم و امالک فراوانها این بود که ضمن از بین بردن قدرتمهاجرت

(. هرچه به طرف  43:1363بست)پطروشفسکی،یافت و خیال استقالل و سرپیچی از دستور فاتحان جدید از سر مردم ایران رخت برمی افزایش می 
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راحتی نیز حضور این تازه  لی شرق به های محخورد و حکومت های نژادی و فرهنگی زیادی به چشم میشدند تفاوت شرق ایران نزدیکتر می 

پذیرفتند. پس در نواحی داخلی و شرقی ایران اعراب با امرای محلی و دهقانان به تعامل واردان گمنام و فاتحان شمشیر به دست جدید را نمی

را به بهترین و تنهاترین راه برای حفظ  (. دهقانان در دوره گذار از دوره ساسانی به دوره اسالمی، تعامل با حکام عرب  55:1368پرداختند)طبری،  

 (.156:1374موجودیت خود تشخیص دادند)ابن اعثم،

 . جایگاه و مقام دهقان درطبقات اجتماعی دوره ساسانی: 4

وپیشه کشاورزان  نظامیان،  روحانیان،  قشر  سه  به  باستان  ایران  جامعه  آریایی  مذهبی،  متون  به  میباتوجه  تقسیم  تقسیوران  درنتیجه  م  شود، 

(.در دوره ساسانیان دهقانان اشراف  8:1387اقشاربندی اجتماعی ایران بر اساس متون زرتشتی بنیادی مذهبی داشت)مفتخری؛رجبلو؛ساسان پور،

اند«.به سخن دیگر هم خرده مالک بودند هم اداره روستاها را به عهده داشتند واین امر یعنی  درجه دوم »رییسان و خداوندان ضیاع وامالک بوده 

بندی اجتماعی وطبق مطالعات جدید، دهقانان جزو نجبای درجه دوم بودند، در  ماند. براساس طبقه ها به ارث در خانواده دهقانان باقی میاداره ده

به    آید، اما دهقانان باهنگام حوادث مهم و بزرگ تاریخی صحبت خاصی از انها به میان نمی آید و یا حداقل از منابع اطالعاتی به دست نمی 

مسولیت گرفتن  یافتند)کریستین  دست  العاده  فوق  ارزش  و  اهمیت  داشت  بستگی  آنها  به  ساسانی  دولت  تاروپود  و  کشور  بنیاد  که  های 

 (.  3:1390؛زراعی،169:1368سن،

ا غالبا اراضی مزروعی که  اند، اماند. دهقانان رییس ومالک اراضی وقریه بودهشدههای مختلف متمایز میاند که به جامعهدهقانان پنج صنف بوده 

رسید، چندان وسعتی نداشتند، چنان که از این لحاظ شخص دهقان باسایر آحاد رعیت یکسان بود. پس دهقان در مقابل  ارثا به دهقانان می 

در میان رعیت خالصه توان دهقان را نماینده دولت  اند، نبوده است. از لحاظ دیگر میزارعین دارای آن موقع  و مقامی، که نجبای مالک داشته 

گفت، وظیفه عمده او در این صورت وصول مالیات بوده است. نظر به اطالعات محلی،که دهقانان از اوضاع زمین و نفوذ رعایا داشتند، دولت  

و از عهده برآید.  ها وهزینه گزاف دولتی را تحمل نماید العاده جنگشد، که با وجود زراعی نبودن اغلب نقاط کشور، مصارف فوقایران موفق می 

دادند، مادام که با دهقانان متحد نشدند، نتوانستند عایدات خود را پس از فتح عرب نیز با وجود خشونتی، که فاتحین در اخذ مالیات به خرج می

 (.172:1368به میزانی برسانند که شاهنشاهان ساسانی رسانده بودند)کریستین سن،

 پارسی   دوم دهقانان، نجبای درجه  .  5

   درباره شد.  می   خوانده  زمین  ودارای  واالتبار  ایرانی   یکدهقانان با لفظ دیهگان یاد شده است؛ یعنی، قشری که به منزله    فارسی باستان از  در

ای ایران، نخستین کسی بود که این طبقه  اعتقاد بر این است که منوچهر، پادشاه اسطوره  ایران  تاریخ در طبقه و قشر این آمدن جودبه   چگونگی

ای که: ))منوچهر هر جایی و دهی دهقان را فرمود که را پدید آورد و برای ایجاد آبادانی در هر روستایی دهقانی را در رأس امور قرار داد. به گونه 

م و رعیت را بفرمود که فرمان او کنند تا جهان آبادان شود((. با توجه به این که در پیگیری روند حیات آبادانی این شهر و این دیه را از تو خواه

ای قدمت اجتماعی ایران در عصر باستان به شدت دچار کمبود منابع هستیم و در صورتی که جدای از درستی یا نادرستی حکومت های اسطوره 

طول حیات ایرانیان، این قشر به دلیل آنکه در طول تاریخ همواره ا ز یک سو با اقشار باالدست و از    رسد درمطالب باال را بپذیریم به نظر می 

 ایران   جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  در  مهمی  بسیار  نقش  میانی  طبقه  یکاند به منزله  سوی دیگر با اقشار پایین دست جامعه در ارتباط بوده

رفت، دهقانان از قدرتی فراوان  الطوایفی در ایران به شمار می اشکانی، که دورانی ملوک   منشی و سپسدر دوران هخا(.  7:1386داشتند)امیری،

  و   بودند  بزرگ  مالکان  و  بزرگان  میان  ارتباطی   هشدند و عمدتاً حلقهای کذگ خوذایان، دیهکانان و آزادان خوانده می برخوردار بودند و با نام 

آوری مالیات را برعهده وران و جمعدای بلند در حضور شاه و ریاست پیشهص  با  شده  اخذ  هایمالیات  اعالم  محلی،   امور   اداره  چون  وظایفی

  قرار   ما  اختیار  در  را  تریافزون  اطالعات  منابع   اینکه  به  توجه  با  ـ  ساسانی   عصر  در  دهقانان    نقش عمده  (.3:1391)آذرنیوشه،صالحی،داشتند
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ه تمرکز قوا داشت لذا از این قشر حمایت کرد زیرا آنان  ب فراونی  تمایل  اردشیر  کردیم  ذکر  ترپیش  که   گونههمان .  شودمی  متبلور  دهند بیشترمی

توانست میان  ی به زعم شاهان ساسانی این طبقه م .همواره به نسبت طبقات واالتبار آریایی )وسپوهران( به شاه و خاندان سلطنت وفادارتر بودند

  در   طبقه   این  عمده  نقش   روحانیان  و   اولندان سلطنت موازنه ایجاد کند. با این حال با توجه به قدرت فراوان نجبای درجه  نجبای بزرگ و خا 

  اشراف،  میان  طوالنی  منازعه  از  پادشاهی  آنکه  از  پس  انوشیروان  سلطنت  دوره  در.  شد  بارز  انوشیروان  دوران  از  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت

نوی از اشراف آسیب دیده از جنبش مزدک پردازد ولیکن به مع  و  مادی  حمایت  به  تا  گرفت  تصمیم  آمد،  بیرون  فاتحانه  مردم  و  سلطنتی  خاندان

  یعنی،   دوم؛هیچ عنوان مایل نبود تا دوباره به عاملی برای عدم تمرکز قوا در نهاد سلطنت تبدیل شوند. لذا کوشید تا با حمایت از اشراف درجه  

توان چنین نتیجه  ا در برابر وسپوهران قرار دهد. بنابراین، میر  آنها  عمالً  پیشین،  وظایف  از  جدای  آنان،  برای  جدید  وظایفی  ایجاد  و  دهقانان

  منزله یک  به   دهقانان . در پایان دوران ساسانی طبقه  بود روستا  یک  صاحب   شهسواران  یا  دهقانان گرفت که عصر خسرو دوران شکوفایی طبقه  

ها توانستند با نام داری برخوردار شود. همچنین آنمملکت  رسم  و  راه  آموختن  و  نظامی  فنون  آموزش  تربیت،  و  تعلیم  از  توانست  بزرگ  طبقه

روستایی( ساالر)مالکان  جمع  یعنی،  وهوتخشبندان؛  واستریوشان  آماده مأموران  جدید  دوران  به  ورود  برای  را  خود  مالیات  آوری 

پایان عصرساسانی نه تنها سقوط یک دولت بلکه پایان حیات اجتماعی ایرانیان در عصر باستان بود. در    (.1387:6ی،؛دلبر8:1386)امیری،سازند

ای سی این عصر مردم ایران از تمامی طبقات در کنار تغییرات سیاسی دچار تحوالت اجتماعی فراوانی شدند. با ورود اسالم به ایران و تحوالت سیا

، نجبای درباری نظامیان  اول،  درجه  نجبای  نظیر  ساسانی  عصربه ایران اتفاق افتاد بسیاری از طبقات باالدست جامعه    که به دنبال ورود اعراب

طبقه   منزله  به  دهقانان  قشر  لیکن  دادند  دست  از  آرام  آرام  را  خود  جایگاه  و  موقعیت  باالعصر انوشیروان و حتی بسیاری از موبدان دارای رتبه  

 عیت خود را حفظ کنندموق زیادی حد تا توانستند نداشتند،   ساسانی حاکمیت نظام  به چندانی سیاسی وابستگی نجبا سایر همانند که جامعه میانی

های  توان تشریح کرد: گروهی از آنان با پذیرش صلح و بستن عهدنامه زمیندر مجموع، وضعیت دهقانان پس از ورود اعراب به ایران را چنین می .

پرداختند. این قشر عمدتاً به دین آبأ و اجدادی خود؛ یعنی، زرتشت ند و مالیات اراضی خود را تحت عنوان خراج به فاتحان میخود را حفظ کرد

گروهی دیگر   کردند.آمدند و چون اهل کتاب و غیر مسلمان بودند باید جزیه پرداخت میهمچنان اعتقاد داشتند و جزیی از اهل ذمه به شمار می

دین اسالم گرایش یافتند و دین زرتشتی وأین نیاکان خود را به صورت رسمی به کناری نهادند. آنان با این تصمیم از مزایای    از دهقانان به

ها که به احتمال زیاد خراج اراضی آن. و دیگر این یافتند  نجات  ذمی  و  غیرمسلمانمطلوبی برخوردار شدند از جمله اینکه از پرداخت جزیه به منزله  

 (. 8:1386)امیری،.شدند سایر مسلمانان عرب، حداقل تا پیش از ظهور حجاج یوسف در عراق، از عهد عبدالملک مروان به بعد اخذ مینیز همان

 . دودمان دهقانان 6

  شده که   برده  نام(    ایران  تاریخ  در)  آزادان  قشر  از  بار  اولین  برای  پایکولی،  و   آبادحاجی  هاینظیر کتیبه  موجود  منابع   براساس  ساسانی،  عصر  در

با    ارتباط تنگاتنگ   دلیل  به  ،  مرکزی  حکومت   با   ارتباط  ضمن  و   داشتند  اقامت  روستاها  و  کوچک  شهرهای عمدتا در   آنان .  اندبوده دهقانان  همان

  به   ا  ر  آنان  نسب  مورخان  (. برخی2:  1387نمودند )امیری،ایفا می  ایران   اقتصادی  و  اجتماعی  روابط  تنظیم  در  مهمی  نقش  ایران،  مردم   آحاد

یعنی   زمین ایران  ایاسطوره  پادشاهان همچنین. دارد ایران تاریخ در  قشر این حضور  از قدمت نشان  که  اندرسانده  نوادگان کیومرث  از دهکرت

  در   دهقانان  حضور  از  نشان  مطلب  این  اگرچه  پدید آوردند،  ایران  در  را  قشر  این   که  بودند   فرمانروایانی  نخستین  منوچهر  احتماال  یا  و   هوشنگ

  به   توجه  است. با  بعد  به  ساسانی  دوران  از (  ازاسالم  پیش  در)  قشر  این  تکاملی  روند  درباره  دارد، لیکن بیشترین اطالعات  ایران  تاریخ  دمسپیده

  در  پایکولی  و   اول  شاپور سلطنت عصر  به   مربوط رستم نقش  درنزدیکی  آباد حاجی کتیبه دو  از  ساسانی عصر  از بازمانده  تاریخی  منابع اطالعات 

 از:   بودند  عبارت  عصر  آن  سیاسی  و  اجتماعی  بندیرتبه   براساس  (  تبار  آریائی  اشراف)  ایرانی  بلندمرتبه  نرسی، طبقات  عصر  در شیرین  قصر  شمال
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  آنان  از  و  شناخته  رسمیت به  را  ساسانی  شاهنشاهی بود که   اشکانی  شاهنشاهی  عصر  از بازمانده  محلی کوچک شاهان  شامل  قشر این:  شهرداران

 نمودند. می تبعیت

اینمی   اطالق  تبار  آریائی  گ  بزر   خاندان   هفت  به  نام  این (:  وسپوهرگان)  وسپوهران    در   ساسانیان،   سقوط  تا  هخامنشی،  عصر  از  قشر  گردید. 

 داشتند.  برعهده نقش مهمی ایران سیاسی و اقتصادی تحوالت

 بودند. وسپوهران  به نسبت تریپائین  رتبه دارای شدکهمی  گفته  اشرافی  وزرگان:

  با  شدند. مطابقمی   خوانده   نیز   "خوذایان  کذگ"  عنوان  بود و با ( وسپوهران  از)  ترپائین   رتبه  با نجبائی  و   بزرگان شامل  قشر  آزادان )آزاذان (: این 

  نه   این  و   نمودندمی   عمل  روستاها  ساکنان  و  شاهنشاهی  واسط میان  حلقه   عنوان   به  دهقانان   ساسانی،  عصر  در  دیوانی   وظایف  و  طبقاتی   ساختار

دلیل  بلکه  دیوانی،  وظایف  واسطه  به )فروغی    دوام  دهقانان  میان  در  نسل  اندر  نسل  که  بود  آنان  میان  در  مالکیت  بودن  موروثی  به  داشت 

 (. 3:1387امیری،  ؛8:1383ابری،

  ضد   جنبش  در  نفوذ  با  تا  داشت  نظر   در  وی.  رسدقباد می  سلطنت  دوران  به  ساسانی،   عصر  ایران  سیاسی  تحوالت  در  دهقانان  حضور  اولین      

  اهداف   به  نتوانست  درنهایت  قباد  اگرچه.  بپردازد  موبدان  و(  وسپوهران)  زمیندار  نجبای  قدرت  تضعیف  به  دهقانان   با همکاری  و  مزدک،  طبقاتی

  و   وسپوهران  از  معنوی  و  مادی  حمایت  ضمن  نمود  سعی   وی،   از  خسرو اول پس  فرزندش   لیکن   یابد.  دست  بلندمرتبه  اشراف   با  مبارزه  در  خود

  آنان   عمال   پیشین،  وظایف  از  جدای  برای دهقانان   جدید  وظایف  تعریف  با   ، (  بودند   دیده  جدی  آسیب  مزدک  جنبش   جریان   در  )که  بزرگ   اشراف 

(. با توجه به اتخاذ این  3:1387دهد)امیری،   قرار  موبدان   و  وسپوهران   هایطلبی  زیاده  دربرابر   سلطنت  نهاد  سیاسی  و   اداری  بازوان   عنوان   به  را

  بیابند. بنابراین   روستائی  های مردمتوده  روی  بر  بیشتری  نفوذ  شهرنشین  بزرگ  اشراف  خالف  بر  توانستند  دهقانان  اول،  سیاست از سوی خسرو

باشند«    نیز   حکومت   از  مردم  هایدرخواست   انجام  وسیله  حال  عین  در  و  بوده  مردم  بین   در  حکومت   مقاصد  مجری  توانستندمی   آسانی   دهقانان »به

  وسپوهران  همانند گاههیچ  و داشتند تصرف  در را های خودزمین  درایت، و  اقتدار با  دهقانان  ساسانی،  دوران  اواخر  در سیاسی  هایآشفتگی  بروز  با

  ضمن  دهقانان توانستند ساز،  سرنوشت دوران  این از  ایرانیان گذار در  لیل د همین به  و  نداشتند شاهنشاهیسیاسی    تحوالت  در حضور به تمایلی

  رسم   و  راه  آموختن  و  نظامی  فنون  آموزش  تربیت،  و  تعلیم  خود از  نفوذ  تحت  مناطق  در   دائم  حضور  با  و  سیاسی  هایدرگیری  از  گزیدن  دوری

 حافظان   به عنوان  خود  مهم  نقش  ایفای و  اسالمی  عصر  به  ورود  برای خود را  ساسانی،  نظام  بازماندگان  تنهاعنوان    به  شده و  آگاه  داریمملکت

                                                                                   (.   5نمایند)همان: آماده ایرانی کهن فرهنگ

 . تاثیر دهقانان در پذیرش اسالم : 7

اند، اما غالبا اراضی مزروعی که  اند. دهقانان رییس ومالک اراضی و قریه بودهشدههای مختلف متمایز میاند که به جامعهدهقانان پنج صنف بوده 

رسید، چندان وسعتی نداشتند، چنان که از این لحاظ شخص دهقان با سایرآحاد رعیت یکسان بود. پس دهقان در مقابل  ارثا به دهقانان می 

توان دهقان را نماینده دولت در میان رعیت خالصه  اند، نبوده است. از لحاظ دیگر میزارعین دارای آن موقع ومقامی، که نجبای مالک داشته

گفت، وظیفه عمده او دراین صورت وصول مالیات بوده است. نظر به اطالعات محلی، که دهقانان از اوضاع زمین و نفوذ رعایا داشتند، دولت 

ها وهزینه گزاف دولتی را تحمل نماید واز عهده برآید.  العاده جنگشد، که با وجود لم یزرع بودن اغلب نقاط کشور، مصارف فوقموفق می  ایران

دادند، مادام که با دهقانان متحد نشدند، نتوانستند عایدات خود را پس از فتح عرب نیز با وجود خشونتی، که فاتحین در اخذ مالیات به خرج می

دهد شمار اندکی ازاشراف  های منابع اسالمی نشان می(. گزارش172:1368به میزانی برسانند که شاهنشاهان ساسانی رسانده بودند)کریستین سن،

  ها که غالبا پیش از نبرد قادسیه و رویارویی بزرگ سپاه ساسانی با محلی وعمدتا دهقانان در برابر حمالت اعراب ایستادگی کردند. این مقاومت

کردند که با ورود سپاه نمود: نخست آنکه آنان حمالت اعراب نوعی حمله محدود و غارتگرانه تلقی می اعراب روی داده به چند دلیل موجه می
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شد، دیگران که در صورت ترک صحنه و گریز از برابر دشمن و پیروزی احتمالی ساسانی سپاه ساسانی که با  سازمان یافته ساسانیان دفع می 

های اجتماعی و اقتصادی خود را از دست  نمود فرجام خوشی در انتظار آنان نبود و یا جان و همه موقعیت ت ومحاسبات عقالنی محتمل میمعادال

ها با تازه واردان  آید که گروه دهقانان در جامعه ایرانی کمتر از دیگر گروههای تاریخی چنان برمی(. همچنین از نوشته 7:1387دادند )خسروی،می

  (.7:1387اند )دلبری:های خانوادگی میان خودشان داشته ها سعی بلیغ در ازدواجاند و این خانوادهه ایران و بیگانگان آمیزش داشته ب

 :  پایگاه اجتماعی دهقانان پس از اسالم .  8  

  میان  از  و اول  طراز  نجبای و بزرگ هایخاندان  فروپاشی  و ساسانیان  سقوط   با  و ایران  خصوصاً شده فتح هایسرزمین  بر  اعراب تسلط دردوران 

  دوم طراز   نجبای حال، این  با . شد   چشمگیر تحولی  دچار ایران عناصر نژاد و مالکیت، در برتری نظام طبقاتی، ترکیب بافت اجتماعی جامعه  رفتن

 پدید   و   اسالمی  خالفت  اجتماعی  تحوالت  وجود  با  و  کنند  سازگار  جدید  تحوالت  با را  خود  توانستند  زمانی  اندک  در  دهقانان  یعنی،  جامعه ایران؛

  جامعه   اجتماعی  ساختار  اصلی  بافت   در   خود  حضور  قدمت   دلیل  به  فراوان  هاینشیب  و  فراز   و  ایران   در  خصوصاً  عرب   زمیندار  اشراف دن طبقه  آم

  ایران   مانند  کهن  ایجامعه   اجتماعی  ساختار  با  کامالً  خود   زندگی  نوع  دلیل  به  که  نیز   جدید   فاتحان  دیگر،  سوی  از .  بمانند  باقی  همچنان  ایران

  یگانه بودند به منظور پایداری ساختار نوپای خالفت با تمام مشکالت و تغییرات گریزناپذیر پیش روی آن نیاز به حضور طبقات میانی را در ب

بنا بر شهادت محققان بسیاری از این گروه ها، همچون  کردند، اگرچه این نکته را نیز نباید فراموش کرد که  ترکیب جدید جامعه احساس می 

رهبران   اسیردهقانان، در ادامة روند تحوالت سیاسی خالفت و ورود به عصر اموی دچار بی مهری و حتی مورد تحقیر واقع شدند. با تمام این تف

داری ای از امور زمین پارسی به عربی، از آنجا که سررشته ها از جدید، خصوصاً در بدو امر و حتی بعدها در عصر اموی و پس از تغییر زبان دیوان

های اداری موجود بهره گیرند. بنابراین دهقانان،  گسترده ای نظیر نظام دیوانی ساسانیان نداشتند کوشیدند تا از دست مایه  و دیوان اداری متمرکز و

مالکیت و  نژاد  پایبند  وسپوهران  همانند  توانستند  که  نبودند،  بزرگ  گسترده  های  زیاد  بدون   را  عصر  اینتحوالت    از   هزینه 

 (. 9:1386سربگذرانند)امیری،

 در  مجدداً  بود  شده  واگذار  آنها  به  انوشیروان  عصر  از  که  را  وظایفی  تمام   ایرانی  جامعه  میانی  طبقات  پیشروان  به این ترتیب، این طبقه به منزله

قابل از امتیاز م  در  و  کردند  مصالحه  اعراب  با  نداشتند  ساسانی  دولت  به   سیاسی  وابستگی  گونههیچ   اینکه  به  توجه  با  و  شدند  دارعهده  نیز  دوره  این

بهره اجازه میحفظ مایملک خود  از مسلمان شدن  به زمینداران بزرگ پس  اعراب  تا همچنان زمینمند شدند.  هایشان را حفظ کنند و دادند 

های مختلف دان وسیله بتوانند مایملک خود را نگاه دارند. خالد بن ولید پس از فتح سرزمینشد دهقانان بمسلمان شدن امتیازی بود که سبب می

  در   دارید  هرچه  با را  شما  تا  درآیید  ما  فرمان  به  حال: ))نویسدمی  هاآن  به  اینامه   در  و  دهدمی  تذکر  موضوع  اینصراحتاً به بزرگان ایرانی درباره  

  ورود پس از تثبیت نسبی اوضاع و فروکش کردن موج اولیه (. 9)همان :((بپردازیم دیگری به و بگذریم شما از و کنیم واگذار خودتان به زمینتان

  جدید   رهبران  برای  سابق  همانند  را  مالیات  و  خراج  تا  یافتند  مأموریت  تنها  نه  بودند  شده  مسلمان  که  آنان  خصوصاً  دهقانان،  ایران  به  اعراب

ه امور اداری و  ب  پرداختن  خصوصاً،  و  نظامیان  مواجب  پرداخت  محلی،  فرمانروایان  دولتی،  هایهزینه  برای  ریزیبرنامه  در  بلکه  کنند  آوریجمع

  در  آنان   استقرار   و   ایران  سرزمین  داخل  به   عرب  قبایل  ورود   از  پس  خصوصاً،  و   تدریج  به  اموی  خالفت   با توسعه  دیوانی نیز نقشی مهم داشتند. 

ی، که در مقام  ایران   نجبای  و  دهقانان  میان،  این  در.  آمد  پدید  عربستان  سرزمین  در  هم  و  شرقی  هایسرزمین  در  هم  عرب  اشرافیت  نوعی  ایران

آوری  مع خود ابقاء شده و توانسته بودند امالک خود را نیز حفظ کنند، این بار نه برای شاهان ساسانی که برای خلفا و فرمانروایان محلی مسئول ج

آوری مالیات و حفظ منافع شخصی وجود دارد که این های بسیاری از تعدی دهقانان به مردم ایران )موالی( به منظور جمعگزارش . دنمالیات ش

 ترینمنزله عالی  به  آنان  مالی  امور  در  دهقانان  خاصشد. جدای از وظیفه  های متعدد محلی بر ضد خالفت و حتی دهقانان مینکته باعث قیام

ختلف دهقانان  م  هایگروه  .داشتند جدی  مشارکت  ایرانی  کهن  فرهنگ  حفظ  در  متوسط  طبقه  از  بخشی  و  باستان  عهد  از  بازمانده  اجتماعی  طبقه
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کردند های منسجمی را پدید آوردند که به صورت درونگرا زندگی می در فارس، خراسان خصوصاً طبرستان و به طور کلی، در شرق ایران هسته 

این قشر خواه به دالیل وطن پرستانه یا در جهت حفظ موقعیت برتر اجتماعی خود به منزله    .کنند  ولد  و  زاد  خودو سعی داشتند تا در درون طبقه  

  همواره   تا   کوشیدند  باستانی  بزرگ  هایخانواده   به  انتساب  دلیل  به  و  کردند  ایفا  مهم  نقشی   حساس  برهه   آن  در  سرزمین  این  مردم  تاریخی  حافظه

  حکومت   اول. به هر ترتیب این قشر حتی در پایان عصر اموی و سده  ورزند  اهتمام  گذشته   دوران   از  بازمانده  ملی و تاریخی  هایروایت   حفظ  در

 تحوالت  در  را  خود  پویای  نقش  توانستند  محلی  فرمانروایان  با  همکاری  با  و  داشتند  چشمگیر  حضوری  ماورأالنهر   نواحی  در  خصوصاً  عباسیان

  غرب   و  مرکزی  هایبخش   نسبت  به  شرقی  هایبخش   در  طبقه   این  نقش  کردیم  ذکر  که   گونههمان.  کنند  حفظ   ایرانه  جامع  اجتماعی  و  اقتصادی

 هازمین  تفکیک  با  سلجوقی  عصر  و در  شد  رنگ  کم  آرامی  به  خالفت  صحنه  در  ترکان  جدی  حضور  تا  تدریج  به  آنان  نقش  ولیکن.  بود  بارزتر  ایران

 (. 25:1383؛طاووسی،میرزایی،10:1386رسید)امیری،  خود  حد  ترین  پایین  به  ایرانقش دهقانان در تحوالت جامعه  ن  عمالً  داری  شیوه اقطاع  رواج  و

 . دهقانان در شاهنامه فردوسی: 9

 خورد: درجای جای شاهنامه یگانگی یا ارتباطی تنگاتنگ دهقانان ،با موبدان و پهلوانان به چشم می

 ( 21:1م.ج 1966دلیر وبزرگ و خردمند و راد« )فردوسی، »یکی پهلوان بود دهقان نژاد

 بپیوندم از گفته باستان   »ز گفتار دهقان یکی داستان 

 ( 170:2که یک روز رستم هم از بامداد« )همان،ج زموبد برین گونه برداشت باد 

های جوانمردی است.  رستم ریاری مبتنی بر اخالق سنتی و متکی برخصلتفردوسی خود از دهقانان است وحکومت آرمانی مورد نظراو، شه 

هاست، واین است مقام پهلوانان ودهقانان  بخش وظایف آرمانی و رفتاری آنهای دهقانان،  نماینده مردمو تجسمانسانی نمادین، دارنده خصلت

 (. 12و11: 1383گی )راشدمحصل،ی فرمانروایی وحفظ مرزهای ملی و وحدت فرهن و مسوولیت آنان در زنجیره 

(.به  3:1356؛آبادی،7:1387شده است )دلبری ،اند ودر دوره پیش از مغول از این واژه استفاده می از دیدگاه شاهنامه ایران واقعی همان دهقانان بوده 

 عنوان مثال در اشعارزیر: 

 نژادی پدید اندرمیان   »از ایران واز ترک و از تازیان 

 (.3:1356سخن ها به کردار بازی بود«)آبادی، نه تازی بود   نه دهقان، نه ترک و

 : نتیجه .  10

های متعددی که دگراندیش و  فتوحات اسالمی با پیشرفت روزافزونی که داشت، به عنوان تنها عامل سقوط ساسانیان شناخته نشد بلکه بحران

داشتند به عنوان مأموران گردآوری خراج و اداره محلی، با اعراب صلح کرد، ضد ساسانی بودند. دهقانان که تقریبا در تمام قلمرو ساسانی حضور 

 ها در جای خود قرار گرفتند. دهقانان ایرانی با توجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی در روند پذیرش اسالم متفاوت بودند. توسط آن 

  قضایی  مسئوالن  یا  مالیات  آوریجمع  مأمور خود هم عمدتاً به منزله  در روستاهای محل اقامت    در عصر ساسانیان بیشتر کشاورز بودند و  دهقانان

با حفظ    )پس ازاسالم(،دهقانان از آنجا که منافع سیاسی خاصی در دوران ساسانی نداشتند کوشیدند تا در دنیای جدیدکردند.  می  فعالیت  محلی

د و از سوی دیگر منافع اقتصادی خود را حفظ کنند. لذا پس از منافع خود از یکسو وارث و نگاهبان فرهنگ و هویت ایران عصر باستان باشن

های  پایان جنگ نهاوند و سقوط پادشاهی بزرگ ساسانی دهقانان خصوصاً در مناطق غربی و مرکزی به اعراب پیوستند و حیات خود را تا سده

 شده   واگذار  آنها  به   انوشیروان  عصر  از  که  را   وظایفی  امتم  ایرانی  جامعه  میانی  طبقات   پیشروان  این طبقه به منزله  . بعدی همچنان حفظ کردند

  مصالحه   اعراب  با  نداشتند  ساسانی  دولت  به   سیاسی  وابستگی  گونههیچ  اینکه   به  توجه  با  و   شدند  دارعهده  نیز  دوره)پس از اسالم(  این  در  مجدداً  بود

 . مند شدندقابل از امتیاز حفظ مایملک خود بهرهم در و کردند
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 تحلیل نقش عوامل طبیعی موثر در توزیع استقرارهای ساسانی دشت سرخس 
 

 1داود بهروزی فر

 

 چکیده: 

خراسان  توان در سرزمین  عنوان کرده اند و استقرارها و فرهنگ این دوره را میجنوب ایران  را    ساسانیانخاستگاه  ی  خیتار  یایجغرافعموما متون  

سرخس  دشت  های زیستی،  با چنین دیدگاهی و دیگر اهداف انگاره.  کنونی )مرو( مشاهده کرد   سرخس و کشور ترکمنستاناز دشت    ییهاو بخش

  عوامل از منظر این تعداد که ری از دوره ساسانی شناسایی گردید هدف یک بررسی روشمند میدانی قرار گرفت و طی آن چهارده محوطه استقرا

عوامل  از منظر    ی ساسانی دشت سرخسهامحوطه. با توجه به مشخص بودن هدف،  است  یابیارز  تأمل و  ها، قابلو وسعت محوطه  یطیمح

های میدانی و  های مرسوم در بررسیاستفاده از روشها، عالوه بر  شدند. در تحلیل داده تحلیل  و  تجزیه  های مؤثر جغرافیاییمحیطی و شاخصه

های استقرارهای ساسانی منطقه نشان داد که از  ها و دادهخروجی نقشه  استفاده شد.(  GIS)ی از سیستم اطالعات جغرافیایی  استقرار الگوهای

ها )الگوی استقرار خطی(،  در امتداد مسیر رودخانهگیری استقرارها، دوری و نزدیکی یا قرار گرفتن استقرارها میان عوامل محیطی موثر در شکل

و    ایمتر از سطح در  1100  تا  300  نیب  یاستقرارها در محدوده ارتفاع  ی نگزیمکاندر    های ارتباطی )مرو و جاده ابریشم(، ارتفاع و ناهمواریراه

از    است.   بوده   رگذار یتأثبیشتر از سایر عوامل محیطی    استقرارها  یرگی ارتفاعات در شکلسرخس و همچنین    ها در دشت آن  شپراکنچگونگی  

های  گیری آنها بر مبنای عوامل و مؤلفهترین نتایج بررسی حاضر، شناسایی و کشف استقرارهایی با آثاری غنی از دوره ساسانی و تحلیل شکلمهم

نیز   ساسانی دشت سرخس در چهارچوب    ینسب  ینگارگاه  ستأسیخراسان و    ساسانی در شمال شرقاز فرهنگ    یبخش  یبازسازمحیطی و 

 هاست. های سفالین به دست آمده از این محوطهنمونه

 

 دشت سرخس ، ترکمنستان، ساسانیان، مرو، عوامل محیطی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

بهینه از جمله ارتفاعات، خاک مناسب و  های طبیعی و شرایط زیست محیطی  دشت سرخس در شمال شرق ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل

گیری اجتماعات مختلف انسانی بوده است، از این رو منطقه مذکور از بهترین مناطق اوضاع جوی نسبتاً مساعد، زیستگاه مطلوبی برای شکل

  ی، خیتار  اندر دورشت سرخس  دما از    هایدانسته(.  2:1384شود )ابراهیمی،های علمی باستان شناسی محسوب می خراسان برای انجام فعالیت

ها، عدم مطالعات شاید دلیل آن را بتوان فقدان کاوشاست.    شناختیارک باستانموارد فاقد هرگونه مد  یاریاندک و در بس   اریبسخصوصاً ساسانیان  

در  جغرافیای تاریخی، مرو را یکی از شهرهای اربعه خراسان عنوان کرده اند.  در متون  باستان شناسی و تاریخی هدفمند دانست. پژوهشگران  

ن شهر در  (. ای47: 1389ی ساسانیان در خراسان بود )فرای،داشت و در واقع مرکز نظام یو کلید یمرکز گاهیخراسان نیز مرو جا یمیان شهرها

این   از  بود و  با غرب آسیا  نیز رونق    اربعه  یشهرها  گاهیجهت جادوره ساسانیان محل ارتباط شرق  از فتوحات مسلمانان    افت یخراسان پس 

به    یبا نگاه  (.205:  1368اصطخری به نام شاه جهان معروف بوده است )اصطخری،    ته ابراهیمفگه  همچنین نیز مرو ب  (.20:  1384)اکبری،  

خراسان    توان یم  نان یکه با اطم  ی نحو قابل فهم است؛ به  ی به خوب  ساسانیان  نقش خراسان در رشد و نمو حکومت  ، ساسانیدوره   ی اسیس  خیتار

تا    یزدگرد سوماز حکومت    بعد  یاسیس  یدادهایکه در رو  کردقلمداد    ساسانیانحکومت    یدادهایاز رو  یارا بستر بخش عمده  و سرخس   بزرگ

حکومت    نیا  خیدر تار  یاتینقش مهم و ح  ن چهار راه اقوام و مسیر جاده ابریشمعنوا  منطقه به   نی، ااعراب و پس از آندست  ه  سلسله ب   نیزوال ا

از شکل  داشته ساسانیان  و پس  استقرارها  نیترمهمگیری حکومت  و  منطقه    ساسانی دوره    یشهرها  آباد   مروو    دشت سرخس در  در عشق 

از    یا  خراسان بزرگ بستر بخش عمده  که  نیشکل گرفته است. با توجه به ا  ساسانیانسلسله    یحکومت  یهاگاهیپااز    یکیترکمنستان به عنوان  

لحاظ    دوره را  نیخراسان ا  نیسرزم  ساسانیدر مطالعات دوره    بایدپس می  است،  بوده  ساسانیانحکومت    ی و مسیر تجارتریشکل گ  یدادهایرو

دوره   نیشناسانه ا  مطالعات باستان  در  نینو  چهیدر  ندهیگشا  تواندیم  مذکور در خراسان  دورهبا تمرکز بر    یشناختمطالعات باستان  انجامکرد.  

توان هویت مشترک تاریخی، فرهنگی و زبانی برخی کشورهای آسیای عالوه بر آنچه گفته شد می.  (27:1397)باصفا:  محسوب شود   یفرهنگ

های خراسان بزرگ با ترکمنستان در دوره ساسانیان و ارتباط و پیوند تمدنی  ، ارتباطات تاریخی سرزمینمیانه خصوصاً ترکمنستان با کشور ایران

گری، خط و نقاشی با تمدن ساسانی مستقر در سرزمین ایران و پیوندهای فرهنگ شمال شرق ایران  در ابعاد مختلف معماری و شهرسازی، سفال

رتباطی دشت سرخس و فرهنگ سفال ساسانیان که در شمال غرب ایران شکل و گسترش یافت با شمال غرب و فالت ایران از طریق مسیر ا

در   ضروری  اطالعات  آوری  عالوه بر جمع  هاشناختی آن  درک باستان  و  ساسانیشناخت محوطه های    (.39:1364)بلینتیسکی،را اضافه نمود  

به  فرهنگی  سیمای  ترسیم   نحوه روابط فرهنگی و   میزان و  در  به شناخت ماهمچنین    و  کشور  خراسان و شناسی    باستان  نقشه  ارایه  منطقه 

از نظر جغرافیایی دشت سرخس از سمت جنوب غرب به مشهد راه ارتباطی و مواصالتی دارد و از    شد.  خواهد  گستره زمان منجر  اقتصادی در

ترکمنستان است و رود تجن مرز مشترک میان ایران و    های کپه داغ و همجوار با کشورسمت شمال و شرق محدود به دشت قره قوم و کوه

ای، وسعت و  شناسی در دشت سرخس و مطالعة آثار گردآوری شده، مطالعات کتابخانهترکمنستان است. طی یک فصل بررسی میدانی باستان

ار رودهای تجن، هریرود، کشف رود و شورلوق  تداوم فرهنگی در محل، ابعاد و اندازه بزرگ محوطه ها، نزدیکی و قرار گرفتن استقرارگاه ها در کن

در تمام جهات جغرافیایی مورد مطالعه دشت سرخس نشان از یک منطقه فرهنگی کلیدی در حوزه شمال شرق ایران و خراسان بزرگ به عنوان  

در نخستین گام جهت  هش حاضر  به هر حال پژوحلقه مفقوده و رابط در مطالعات و پژوهش های باستان شناسی دارد که اهمیت فراوانی دارد.  

  دشت سرخس در منطقه موسوم به حوضه    ساسانیاندوره  های زیست محیطی  شناخت مولفه  یدر راستا  های ساسانی و سپساستقرارشناسایی  

به تحلیل    یدانست که عالوه بر معرف  دشت سرخسدر  ساسانی  دوره   یگام مطالعات  نیبه عنوان نخست  توانیرا م  پژوهش حاضررو    نیاست. از ا

  دشت سرخس  تیاهم توانیم یبه نحو بهتر ،یخیتار نهیزم شیپ نی با ا می پردازد.ها آنگسترش  ها واستقرارعوامل محیطی در شکل گیری 
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ستان شناختی چهارده با توجه به یک فصل بررسی با   کرد.سلسله درک    نیو گسترش ا  ساسانیان  خیرا در تار  ییایحوزه جغراف  نیا  گاهیو جا

یی )مزدوران، خانگیران، تجن،  ایمحدوده جغراف نیدر ا ساسانی یها  محوطه  استقرار دوره ساسانی تاکنون در این منطقه شناسایی گردیده است.

است. در نوشتار  بوده  مند  بهره  ینسب   ییاز شکوفا  ساسانیدر دوره  که دشت سرخس    دهدینشان م  یخوب  به  کل بی بی، سرخس و پل خاتون(

و    یریگ  مؤثر در شکل  یطیمحاز عوامل   یی ها، الگوآن  یطیدر بافت مح  ساسانی سرخس  یها  است با قرار دادن محوطه   دهیحاضر تالش گرد

 . دیبه دست آساسانی  یها محوطه یپراکندگ

 . موقعیت دشت سرخس 2

 الیه  منتهی  مربع در  کیلومتر  3585  مساحت  به  سرخس  دشت   و  مربع  کیلومتر  6100تقریبی  وسعت  به   ایران  شرق  شمال  در  سرخس  شهرستان

  است   واقع  ترکمنستان  و   ایران  مرز  کنار  در  مشهد  شرق   کیلومتری  199  فاصله  در  آن   مرکز  و  گرفته  قرار  رضوی  خراسان   استان   شرقی  شمال

  دقیقه  35 و درجه 36 تا دقیقه 59 و  درجه 35بین   جغرافیایی عرض و  دقیقه 12 و درجه  61 تا دقیقه  32 و درجه 60بین شهرستان  این(. 1شکل)

  نام   به   بخش   دو   دارای  و  است  محدود  مشهد  شهرستان  به  غرب  جنوب  از  ترکمنستان،  کشور  به   مشرق  و  شمال  سوی  از  ( و2شده )شکل  واقع

  شامل   سرخس   شهرستان  مرکزیت  به  مرکزی  بخش   و  بی  بی  کل  خاتون،  های پلدهستان  شامل  مزدوران  روستای  مرکزیت  به  مزدوران  های

متر از سطح دریا ارتفاع دارد. بلندترین نقطه دشت در کوه بزنگان واقع    300خانگیران است. شهر سرخس به طور میانگین    تجن و  های  دهستان

(. منطقه  1:1389)مآب،  متر ارتفاع دارد  250ترین نقطه در بستر رودخانه هریرود و از سطح دریا  متر ارتفاع دارد و پایین  1950است و از سطح دریا  

 و تپه   داغ  و قره  مزدوران  هایکوه  آن  ارتفاعات  ترینو مهم  است  داغ  کپه  رسوبی   از حوضه  بخشی  در واقع  طبیعی  هایاز نظر ویژگی  سرخس

  حوضه   . یافته است  تشکیل  و سوم زمین شناسی  دوم  دوران   رسوبی  هایعمدتاً از سنگ  آن  غرب  ارتفاعات  .و خانگیران هستند  شورلق  ماهورهای

 دهدتشکیل میرا    دشت  کیلومتر  1715  مقدار  این  از  وقرار دارد    ایران  در خاک   آن  کیلومتر مربع  3585و حدود    است  دشت سرخس وسیع  آب ریز

 هایزمستان دارای  قوم از ریگزار قره تأثیر  پذیری  دلیل به  و هوای دشت آب . است  ، کشف رود و شورلقتجن  ،هریرود آن رودهای ترینو مهم

 (. 3:1390است )یوسفیان،  و خشک های گرمسرد و تابستان

 
 موقعیت جغرافیایی دشت سرخس )نگارنده(   - 1شکل 
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 ( Google Earthای دشت سرخس )محدوده ماهواره   - 2شکل 

 

 روش پژوهش:   . 3

از نوع  پژوهش   بر اساس هدف  نوع    هایپژوهشحاضر  از  بر اساس ماهیت و روش   مبنای  .استتوصیفی و تحلیلی    هایپژوهشبنیادی و 

روش و  ای است.  کتابخانه  مطالعات  کنار  گسترش و ترک استقرار در گیری استقرارهای دوره ساسانی،عوامل محیطی در شکل  مطالعه  پژوهش،

،  اسنادی ابتدا کلیه منابع مکتوب  در مرحله   .گرفته استهای میدانی صورت  لیتاسنادی و فعا  یهشیو  به دو  پژوهش،  در این  هادادهابزار گردآوری  

شواهد  اطالعات و   دشت در منطقه و شناسایی استقرارها،در مطالعات میدانی ضمن پیمایش  و تجزیه و تحلیل شد.وری آها جمعتصاویر و نقشه 

  گردیدند. در آوری و در بانک اطالعاتی ثبت جمعهای مذکور  محوطهاز    منقول باستانی(های  )سفال، سکه و سایر مانده  مورد نیاز  شناسی باستان

ها  یخروج  هیپس از ته و    استفاده شد  GISمرسوم در الگوی استقراری و تحلیل    یهااز روشی  علم  هایبه پاسخ  یابیدست  یبرا  ،پژوهش  نیا

شد    پرداخته  استقرارها  یگذار  خی و تار  یبه بررس  یفی. در روش توصگردیدعمل    یو استنباط  یفیبه دو روش توصت  سواال  لیتحل  رایب  هاو نقشه

گیری استقرارهای  بررسی و تحلیل عوامل محیطی در شکل  تیدر نها  شد.   محیطی ارزیابی و تحلیلمختلف    یرهایمتغ  ی و در روش استنباط

   .پذیرفتصورت  هاو خروجی نقشه و نرم افزارها هاشیاز آزما یریگبا بهره یدانیو م یاسناد یهادر چارچوب داده ساسانی دشت سرخس

 گیری، گسترش و پراکندگی استقرارهای ساسانی دشت سرخس: ها و متغیرهای محیطی در شکل . مولفه 4

(. مبنای تاریخ گذاری، قطعات  11نتیجه یک فصل بررسی میدانی در دشت سرخس منجر به شناسایی چهارده محوطه ساسانی گردید )شکل 

های شناختی با نمونه سفال ( که از نظر مقایسه گونه13هاست )شکلهای شاخص سطحی و سکه به دست آمده از سطح یکی از محوطهسفال

ترنگ تپه، خانه دیو سبزوار،  (،   (Usmanova, 1963(، مرو ترکمنستان14،  1376، رهبر،  17:  1398بندیان درگز )نامی،  به دست آمده از  

و سایر مناطق در غرب و جنوب غرب ایران قابل مقایسه است. از چهارده محوطه ساسانی شناسایی شده، پنج محوطه در بخش    کهن دژ نیشابور
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محوطه در بخش کل بی بی، یک محوطه در بخش مزداوند و سه محوطه در قسمت خانگیران واقع    سرخس، سه محوطه در بخش تجن، دو

ها و نقاط عرصه و حریم استقرارها،  (. در این برنامه تالش گردید با مبنا قرار دادن پراکندگی مواد فرهنگی در سطح محوطه12گردیده است )شکل

های ساسانی دشت سرخس بر اساس رتبه  شخص گردد. بر این اساس، وسعت محوطهها در شرایط حاضر موسعت تقریبی هر یک از محوطه

شود: هفت محوطه کمتر از نیم هکتار، سه محوطه بین نیم تا یک هکتار و چهار محوطه بین یک تا یک و نیم  استقراری این گونه تقسیم می

از    یامروزه بخش  ها در زیر رسوبات منطقه دفن شده است.شی از آناند که بخ هکتار. استقرارهای کوچک، احتماالً روستاهای خرد اقماری بوده

و درک    مایس  نی زم  خیبه منظور درک تار  ،یشناختباستان  یهاتیسا  یطیمح  نی زم  یبسترها  یبازساز  کرد یرو  یدارا  یشناسمطالعات باستان

در    تردهمتصل و گس  یشناختمطالعه مدارک باستان  ااستقرار ب  یهااست. مطالعه روش  یامنطقه  ای  یدر ابعاد محل  عتیروابط متقابل انسان و طب

  ک یدهد و در ابتدا به  یرا شکل م  یشناسباستاندر    مایس  نیزم  نوع مطالعه اساس  نیا منفرد منفصل.محوطه های  است و نه بر    مایس  نیزم

بستر الگوهای    (یو انسان  یعی)طب  یطیهای مح(. توانمندی Binford,1982:5 )  .دارد  ازین  یامنطقه  یشناسباستان  نیزم  یمطالعات  کردیرو

  ی کیزیف  طی و مح  یجامعه انسان  نیکنش متقابل ب  یمکان تجل  هر  ییآورد و ساختار فضایفراهم م  ییایرا در فضاهای جغراف  یهای انساناستقرارگاه

عواملی است که یا مستقیاً خود منشاً اثر هستند و یا در زنجیره ارتباطی نقش  . محیط طبیعی در برگیرنده مجموعه عناصر و   ت آن اس  رامونیپ

ها، اقلیم، آب و هوا، خاک، ساختار زمین شناسی، سیستم هیدرولوژی، ژئومورفولوژی کنند. محیط طبیعی ترکیبی از پستی و بلندیمؤثری را ایفا می

 (.   (Ashmore,1999:5-9ه انسانی است. و سایر عناصر طبیعی و شکل دهنده بستر اصلی هر نوع توسع

 . ارتفاع: 4-1  

بسته به اهداف ساخت    ،یباستان یهامحوطه. است یناهموارارتفاع و  ، هامحوطه یو پراکندگ یریگمؤثر در شکل یفاکتورها  نیتراز مهم یکی 

حاکم   یطیمح  عوامل  توانیم  ،یطیپهندشت مح  کیها در  محوطه. با قرار دادن  رندیگیدشت شکل م  ای  هاهیکوهپا  ،یها، در مناطق کوهستانآن

متر و سه محوطه در    1100تا    900ها را مشخص کرد. از چهارده محوطه ساسانی دشت سرخس سه محوطه با ارتفاع بیش از  ی آنبر پراکندگ

متر واقع یا شکل گرفته است    600ر ارتفاع کمتر از  متر و هشت محوطه در دشت د  800تا    600ای با ارتفاع  ارتفاع نسبتا مرتفع تقریباً کوهپایه

  ان یدشت م  کسرخس ی  دشتاست.    سرخسها در دشت  محوطه  نیاز ا  یابخش عمده  یریگمورد، شکل  نیدر ا  جالب توجهاز نکات  (.  3)شکل

طبیعی بزنگان که در منطقه معروف به  خصوصاً تنها دریاچه  شهرستان    نیدر مناطق مرتفع ا  یخیتار  یهااست؛ لذا انتظار وجود محوطه   یکوه

 یهامحوطه  یاست. تمام  یابیقابل ارز   یاز منظر کاربر  زیها نمحوطه  نیا  .ستیدور از انتظار نبی و در ارتباط با ایزد بانوی آناهیتا است  کل بی

گرفته در مناطق    شکل   یهااز محوطههیچ یک    ،گر ید  عبارت  به.  هستند  ی مسکون  یبا کاربر  ییهامحوطهای،  مناطق کوهپایه  گرفته در    شکل 

 های مزدورانکوه  تدر مجاورسرخس که    دشتاست که    تیحائز اهم  رو   نیا  مورد از  نیاند. اهنداشت  ینظام  یکاربرسرخس  شهرستان    یکوهستان

 .  رسدیبه نظر م یها، منطق محوطه فیط نیآن، انتظار وجود ا کیاستراتژ ییایجغراف تیقوم واقع شده و با توجه به موقع قره ابانیو ب
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 ( 1383تغییرات ارتفاعی و مکان استقرارها نسبت به آن )سازمان زمین شناسی کشور،    - 3شکل 

 : هیدرولوژی: 4-2  

ها،  که به دلیل وسعت و تداوم آثار، ابعاد و اندازه بزرگ محوطهاند  از چهارده استقرار ساسانی دشت سرخس، هشت محوطه در دشت واقع شده

ها در کنار رودهای تجن، هریرود، کشف رود و شورلوق در تمام جهات جغرافیایی مورد مطالعه دشت نزدیکی و در امتداد قرار گرفتن استقرارگاه

دشت    ساسانی  یهامحوطه  رودیانتظار م  ،یانسان  یهابه سکونتگاه  یده  با توجه به نقش آب در شکل  اند.سرخس شکل گرفته و گسترش یافته

  ن یا  ساسانی   یهاطه، محوسرخسدشت    ی منابع آب  انیشده باشند. از م  گرفته و پراکنده  شکلدشت    یهااغلب متأثر از منابع آب  زین  سرخس

های افغانستان رودخانه هریرود: از کوه-1ترین رودهای دشت سرخس به شرح ذیل است:  شدند. مهم  یها بررسبه رودخانه  یکیمنطقه از منظر نزد

رود به نام رودخانه تجن در مرز   رود وکشف شود. این رودخانه پس از پیوستن به جامو از شمال شرق و تایباد وارد ایران می گیردسر چشمه می

گذرد، در تغذیه سفره آب زیر  یابد. این رودخانه که از میان دشت سرخس میمشترک ایران و ترکمنستان به طرف صحرای قره قوم جریان می

گیرد و سیالب آن در سطح  رودخانه شورلق: از ارتفاعات کوه شورلق و بزنگان در جنوب غربی منطقه سرچشمه می  -2  دارد.زمینی آن نقش موثر  

رودخانه تجن:   -3(.  61:  1389)مآب،  کیلومتر مربع است  314کند. وسعت حوضه تا ابتدای دشت حدود  شود و آن را تغذیه میدشت پخش می

رودخانه تجن به نام رودخانه شهدرود معروف بوده است. از چهارده محوطه ساسانی دشت سرخس، هشت  تجن قبل از اسالم به نام شهد و  

ها را در شکل دهی الگوهای استقرار و پراکندگی  اند. این مورد نقش رودخانهمتری رودخانه ها شکل گرفته   400%( در فاصله کمتر از    58محوطه )
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( در فاصله بیش از  %36( و پنج محوطه دیگر )%4متری رودخانه )  3000تا    2500وطه بین  دهد. یک محهای مورد پژوهش نشان میمحوطه

 یهامحوطه  یپراکندگگیری و نحوه  های دشت سرخس در شکلهای دایمی قرار دارند. با استناد به موارد یاد شده، رودخانهمتری رودخانه  3000

 400نحوی که بیش از نیمی از استقرارهای ساسانی این منطقه در فاصله کمتر از حتی ، به  دگردنیمحسوب م یمنطقه عامل مهم نیا ساسانی

(. البته باید یادآوری کرد که درک فعلی ما از این موضوع، شرایط جاری منطقه است و چه بسا با گذشت  4اند )شکل ها ایجاد شدهمتری رودخانه

های جدیدی در منطقه به وجود آمده باشند. این  ها خشک و یا رودخانهبرخی از رودخانهها تغییر مسیر داده یا این که  زمان بسیاری از رودخانه

 های هیدرولوژی نیز صادق است.های آب و دیگر مؤلفهموضوع برای چشمه

 
 ( 34:    138وزارت نیرو،  ها ) استقرارگاه ها نسبت به فاصله از رودخانه   ت ی موقع   - 4شکل 

 های ارتباطی: راه :  4-3

ی،  ریگاز عوامل مؤثر در شکل  ی دیگرکهای ارتباطی یراه،  دشت سرخس  ساسانی  یهامحوطه  یپراکندگگیری و  شکلدر مبحث عوامل مؤثر در  

اند. با  گرفته  شکل  یاصل  یارتباط  یهاراه  تدر مجاور  یخیتار  یهامحوطهدر بسیاری از موارد،  .  رودبه شمار می  هاآن  یو پراکندگ  گسترش

در رشد و  به عنوان یک پل ارتباطی مهم بین آسیای میانه، جنوب غرب و فالت ایران  نقش خراسان    ،ه ساسانیاندور  ی اسیس  خیبه تار  ینگاه

حکومت    یدادهایاز رو  یاخراسان بزرگ را بستر بخش عمده  توان یم   نانیکه با اطم  ی نحو  به  ت.قابل فهم اس  یبه خوبساسانیان  نمو حکومت 

  نیا  خیدر تار  یاتیقش مهم و حاعراب ن دست  ه  سلسله ب  نیتا زوال ا  یزدگرد سوماز حکومت    بعد  یاسیس  یدادها یکه در رو ردکقلمداد  ساسانیان  

در عشق   دشت سرخس و مرو  اطقدر من دورهاین  یشهرها و استقرارها نیترمهمگیری حکومت ساسانیان است و پس از شکل داشته حکومت

از    وستهیپه ساسانیان  در دورو  باستان    ران یا  خیشکل گرفته است. در تارساسانیان  سلسله    یحکومت  گاهیپا  نیتریاتیآباد ترکمنستان به عنوان ح
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داشته که    اریدر اخت  یشرق  رانیا  خیاز تار  یمآخذ  یکه فردوس  میمورخان معتقد باش  ینظرها  آمده است و اگر بنا به اظهار  انیسخن به م  سرخس

)موسوی    وجود داشته است   ،مانده  ی کیما که هنوز در نقاب تار  خیارروزگاران ت  نیشود که نام سرخس از دورتر  ی معلوم م  ؛بعدها از دست رفته است

به منظور  جاده ابریشم    مانند  یمهم باستان  یهاجاده  ریدشت همواره در مس  نیبر ما روشن است که ا  ز ین  یمکان   تیاز نظر موقع  .(28:  1393نیا،  

های ارتباطی شمال به جنوب این منطقه را نباید از یاد  راه  است.    اهمیت زیادی داشتهشرق و غرب    ن یب  یو اقتصاد  یتجار  ، یمراودات فرهنگ

کرد.  ر متصل میهای شرق به غرب که آسیای میانه را به جنوب غرب ایران به یکدیگبرد که شمال خراسان تا سیستان و شبه قاره هند و راه

  ی معرف  گوناگون   یفرهنگ  ثاربا آمرو    ی از شهرگسترده و مهم  های تاریخیاستقرار  زیترکمنستان ن  سرزمیندر    ی شناسباستان  هایپژوهش  یط

که مرو    دانیممی( و نیز  20:1389  لتهایم،ا)  کنندقلمداد می   جنوب غرب ایران  را از منطقه  ساسانیانظهور    غالباً  ،در حالی که منابع؛  شده است

  ن ی به خصوص واقع شدن آن بدشت سرخس،    ژهیو  ییایجغراف  تیموقع  .های مهم ساسانیان استشهراز    )واقع در نزدیکی عشق آباد ترکمنستان(

انسان   ی زندگ یمطلوب برا یطی مح ستیز ط یو دارا بودن شراسو  کی از خصوصاً ترکمنستان  ی،مرکز یا یو آس ران یفالت ا یفرهنگ یهاحوزه

منطقه    یفرهنگ  یحال وابستگ  نی در ترکمنستان در ع  ایدن  یمحافل علم  لهیبه وس  یشناسآوردن و انجام مطالعات باستان  یرو  زیو ن  گریدسوی  از  

دشت  ساسانی    یاستقرارها  شناختیبررسی و تحلیل باستان  است تا  موجب شده ه تاریخی ساسانیان  در دور  و بالعکس  مذکور به دشت سرخس

نکته    به طور خاص داشته باشد.   رکمنستانتو    رانیشمال شرق او    به طور عام   تاریخی  یهادر مطالعات فرهنگ  یدیخراسان نقش کلسرخس  

که از بغداد شروع    ی بزرگ  شاهراه ریدر مرکز خراسان بزرگ و در مس  باًیتقر. سرخس  بوده استساسانیان   حکومت  نظامیمرکز  مرو    که  نیامهم  

  ن یچ  تختیپا  انک«یکه از »س  شم یراه اقوام مختلف واقع و جاده معروف ابر  در چهار  قتیو در حقاست  قرار داشته    ،شدیو به مرو و هرات ختم م

  و   شرقی  های اهر که کردمی ایجاب خراسان بزرگ  اقلیمی گردید. شرایط یم ی کنون ران یاز مدخل سرخس وارد ا ، شدیآغاز و به رم ختم م میقد

  در   آباد  هایبخش  در حالی که  بود  فرا گرفته  خشک  هایبیابان  را  شمالی خراسان  مرکز  (؛ زیرا4:  1354بگذرد )سعیدی،    سرخس   ناحیه از  غربی

توجه به  (. با  51:1391  ،ی)احمدقرار داشت    نیشابور  و  مرو  فاصل  حد  در   غربی  بخش  مدخل  در  سرخس .  کردمی  جدا   هم  از  را   آن  غرب   و   شرق

این  های ارتباطی    و راهشناختی  توان به ضرورت توجه و بررسی کلی باستانمی  روهاهای ارتباطی و کوچدر مسیر راه  سرخسگیری دشت  قرار

متری، دو محوطه در    1000تا    400( از مجموع چهارده استقرار ساسانی دشت سرخس در فاصله بین  %72ده محوطه ).  (4)نقشه  منطقه پی برد

های اصلی ارتباطی قرار گرفته  ( جاده%24متری )  2500تا    2000( و دو محوطه دیگر در فاصله بین  %24متری )  2000تا    1000صله بین  فا

  است   ساسانی دشت سرخس  ی هامحوطه  یو نحوه پراکندگ  یریگدر شکل  یارتباط  یها نقش برجسته جاده  یهدهند  مورد نشان  نیااست.  

داشته    یتوجه   ها نقش قابلمحوطه  نیا  یو پراکندگ  یریگعبور کرده و در شکلسرخس  از دشت    ز یشهرستان ن  نیا  یارتباط  یهاجاده(.  5)شکل

  های ارتباطی، ارتفاع و ناهمواری به نسبت دیگر عوامل محیطی در شکل در مجموع از میان عوامل محیطی، نزدیکی به منابع آب، جاده  است.  

محوطه شناسایی شده دشت سرخس، هشت محوطه در   14دشت سرخس تاثیر بیشتری داشته است. از گیری و پراکندگی استقرارهای ساسانی 

اند و بیشتر  های اصلی واقع شدهبه عالوه، ده محوطه در فاصله کمتر از هزار متری جاده  اند.ها شکل گرفتهمتری رودخانه  400فاصله کمتر از  

   اند.از سطح دریا واقع گردیدهمتر  600استقرارها در بخش دشت سرخس و کمتر از 
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 موقعیت استقرارها به  فاصله از راه های ارتباطی )آرشیو دیجیتالی پایگاه رباط شرف(   - 5شکل 

 : : ژئومورفولوژی 4-

ای مزدوران در  همرز دشت سرخس با کوه محیط طبیعی منطقه اشاره کرد.  ژئومورفولوژیتوان به شکل زمین یا ساختار  های دیگر میاز مؤلفه 

ها  هایی که به تدریج از مشرق به مغرب بر ارتفاع آنتپه  تعدادی ازها تدریجی است و  برخورد آن  زیرا نحوه   وضوح چندانی ندارد؛سطح زمین  

ن خورده چی  ولی مرز ساختمانی دشت سرخس با رشته.  دهدهای مزدوران ارتباط می  های شرقی کوهدشت سرخس را با دامنه  ،شودافزوده می

 ین دارای واحد کوهستانیبزرگ و همچن  اًدشت نسبت  ی داراسرخس  کند.  کپه داغ( را خط گسلی عشق آباد تعیین می  -   مزدوران )واحد هزار مسجد

مل و شا  یافته  غرب و جنوب غرب گسترش  این واحد بیشتر در  گیرد.را واحد کوهستان در بر میبخش نسبتاً وسیعی از منطقه مورد مطالعه  است.  

درصد  24این واحد  میزان شیب در است. شیب و ارتفاع  ،های واحد کوهستانیترین مشخصهیکی از مهم است. های مزدوران، بزنگان کوهستان

اندک و ارتفاعات   یو بلند ینسبتاً مسطح با پست ی راضدر واحد دشت سرخس، ا . رسددرصد نیز می 5به باال بوده ولی در بعضی مناطق به حدود 

و    یادشت شامل دشت دامنه واحد    .ستقابل توجه ا   یمیاقل  یبند  محدوده فاقد اشکوب  نیو ارتفاعات موجود در ا  افتهی  لیو کوتاه تشککم  

  در.  رواج دارد  یار گستردهوطه  غالت ب  یکار  مینقاط د  ی و در برخ  یکار  درخت  ، یآب  یهاها، زراعتمحدوده  نی. در اهستند  قیعم  یهاخاک

  ی هارودخانه  هی)حاش  موسوم است   ی و زراعت آب  یزکاریکم تا متوسط دارند، جالیی  ایو قل  یها شورکه خاک در آن  زین  یارودخانه   یرسوب   یهادشت

توان پی برد که بیشترین مساحت سرخس، دشت است که بیشتر استقرارها در این ناحیه قرار  های به دست آمده می. بر پایه دادهو تجن(  رودیهر

 (. 1(. بر این اساس، توزیع استقرارهای دشت سرخس در خصوص شکل زمین )کوهستانی و دشت( نشان داده شده است )جدول6اند )شکلگرفته
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 ( 138موقعیت استقرارها در مناطق کوهستان و دشت )سازمان زمین شناسی کشور،   - 6شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : : اقلیم4-5

بشر داشته    ی زندگ  در  ییسزاه  ب  ریتأث  دیربازهوا از    و  آبیا    میاقلگیری استقرارها، طبقات اقلیمی است.  از دیگر عوامل تاثیر گذار محیطی بر شکل

به خاطر قرار  سرخس    دشت  .رندآن منطقه قرار دا  میو اقل  طیمح  ریتاث  تحت  یادر هر منطقه  یباستاناستقرارهای    ،یشناساست. از منظر باستان 

متر باالتر   300ارتفاع کم ناحیه دشت سرخس با حدود میانگین    .شودیشمرده م  رکشوهای گرم  شهرستان، جزء  پایین  ییایگرفتن در عرض جغراف

 توزیع استقرارها در مناطق دشتی و کوهستانی )نگارنده(   - 1جدول 

مساحت )کیلومتر  شکل زمین

 مربع(

 درصد شمار استقرارها درصد

 دشت

 

3090 86 10 72 

 کوهستان

 

490 14 4 28 
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(. سرخس دارای آب و  69:1354های آزاد و مجاورت منطقه با صحرای قره قوم در پدید آوردن آب و هوای آن مؤثر است )سعیدی، از سطح آب

ها به علت وزش بادهای خشک و سرد کویری گاهی  نگراد و در زمستادرجه سانتی  50ها، گرمای آن به حدود  هوایی خشک است که در تابستان

میانگین نسبتاً    های حرارتی کشور ازدشت سرخس به عنوان یکی از محدوده  (. 43:  1391رسد )احمدی،  گراد زیر صفر هم میدرجه سانتی  12به  

یزان  م  های موجود استفاده شده است.آمار ایستگاهاست و برای مطالعه توزیع زمانی و مکانی درجه حرارت در منطقه مزبور از    مندبهرهباالی دما  

بر اساس    گردیده است.  درجه سلیسیوس محاسبه  15و    3/16  8/16ترتیب  ه  های بزنگان، گنبدلی و سرخس ب  این عنصر اقلیمی در ایستگاه

درجه سلسیوس کاهش دما    2/0متر افزایش ارتفاع    100یعنی به ازای هر    ؛T=17/3+(-0/002) Hاطالعات مزبور گرادیان حرارتی منطقه  

 و   معتدلگرم و خشک در دشت،    یهوا  و  از نوع آبدشت سرخس    یکل  طور  به(.  64:  1382است )سازمان هواشناسی کشور،قابل محاسبه  

  ه ی معتدل دارد. بر پا  یهاتابستان  یبرف، ول  است و زمستان سرد و پر  یو کوهستان  دشت معتدل  یجنوب  یواح. ناست  ی در ارتفاعاتکوهستان

بزنگان   خشکگرم و    میاقل  دشت، در    ییهوا  و  گستره آب  نیشتریآمده، ب  دست  به  یهاداده ناحیه  و پس از آن    سپس معتدل و مرطوب در 

معتدل و کوهستانی    میدو اقل  دشت و سپس  در   زینمسکونی    یهاسکونتگاه  عیتوز  نیشتریو ب  ( 7)شکل  استدر ارتفاعات مزدوران    کوهستانی

 (.2)جدول است

 
 ( 1383موقعیت استقرارها در طبقات اقلیمی مختلف )سازمان زمین شناسی کشور،   - 7شکل 
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 : خاک: 4-6

 یمتفاوت یهاتیقابل یدارا یا خاک در هر منطقه دیگر عوامل بالقوه مؤثر در نحوه پراکندگی استقرارهای ساسانی دشت سرخس، خاک است. از 

 اهانیاست که گ  یعامل  ،. خاکدهدیخود قرار م  ریثأت   تحت زیمنطقه را ن  شتیساختار مع جهینت  است، در  ی گوناگون کشاورز  یهافرآورده  یبرا

خاک،   تیو کم  تیفیک  ،یباستان  استقرارهای  عیدر توز  ن،یا  بر  بنا.  خاک، عمق آن است  یمهم و اساس  یهایژگیاز و  یکیلذا    کنند،یدر آن رشد م

  از   استقرارها  نیا  یریقرارگ  یمحدوده مورد مطالعه، الگو  استقرارهای  یپراکندگدر تحلیل  مهم بوده است.    اریاز آن بس  شتریب  یبردار  بهره  یبرا

های اغلب خاک  -1شوند که عبارت است از:  های دشت سرخس به دو گروه تقسیم میک مورد توجه بوده است. در نگاه کلی، خاکلحاظ نوع خا

حوالی  ها بیشتر در امتداد دره کشف رود، دره تجن و در  اند. این خاکها و یا آبیاری بر جای گزارده شدهها، سیالبرسوبی که به وسیله رودخانه

ها به  ای کم رنگ و زرد که روی ارتفاعات سرخس جای دارند و جنس آنهای قهوهخاک  -2گیر دارند.  شهر سرخس وسعت فراوان و چشم

های دسته  ترین ادوار تاریخی مورد استفاده زراعتی بوده، درحالی که خاکهای گروه اول از قدیمیکند. خاکتبعیت از مواد درونی زمین تغییر می

شود و مواد های رسی، لیمونی و شنی با عمق و شوری مختلف دیده میدر ترکیب گروه اول خاک  شود.میم برای امرکشاورزی کمتر استفاده  دو

به همراه خاکهای گروه دوم را خاکاصلی خاک نوع خاک در 8دهد )شکلهای شنی تشکیل میهای نمکی، گچی  تاثیر  این اساس،  (. بر 

 (.3ساسانی دشت سرخس نشان داده شده است )جدول گیری استقرارهایشکل

       توزیع استقرارها در طبقات اقلیمی مختلف )نگارنده(                                                                                  - 2جدول 

 درصد شمار استقرارها طبقات اقلیمی

 50 7 گرم و خشک

 29 4 معتدل و مرطوب

 21 3 سرد و کوهستانی 
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 (  100:  1381موقعیت استقرارها نسبت به طبقات نوع خاک )سازمان جنگل ها و مراتع کشور،    - 8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع استقرارها بر پایه نوع خاک )نگارنده(   - 3جدول 

 درصد شمار استقرارها نوع خاک  

 29 4 خاک های رسوبی شور 

 7 1 قلیاییخاک های شور 

 2 خاک های نمکی و گچی 
 

14 

 خاک های سیرزم 
 

5 36 

 خاک های برون
 

2 14 
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 . کاربری زمین: 4-7

  در  هامحوطه  قرارگیری  زمینه،  این   در.  هاستزمین  کاربری  نوع  باستانی،  های محوطه  پراکندگی  و  گیری  شکل  در  مؤثر  هایمؤلفه  دیگر  از 

  و آب   ثیر أدشت سرخس تحت تها کمک کند.  گیری و پراکندگی محوطهشکل در مؤثر عوامل  بهتر درک در ما به  تواند می متفاوت، هایکاربری

  آن   پوشش گیاهی  توانکلی میبه طور   اما  ،بلندی دارای پوشش گیاهی متنوع است  پستی و،  جنس خاکهای کوتاه(،  علف)   هوای نیمه استپی

  و   های گزدرختچه بادام کوهی و ،  توانپسته می از  غیرهستند. دسته پسته  عمده درختان جنگلی سرخس از  جنگل:  -1: کردنوع تقسیم   به دو را

 هستند گون    جامعه استپی درمنه و   کلی از   طور ه  مراتع زمستانی ب.  شوندبهاره تقسیم می   دسته زمستانی و  مراتع به دو:  تعرم  - 2د.  نام بر  قیچ را

منابع مهم   مراتع یکی از .  استنوعی خوراک دام(  )  نبات چهل روزه،  ترین علوفه بهاری سرخسمهم  اما.  است  محل به نام تریخ مشهور  که در

در دشت،  ساسانی سرخس  یهااغلب محوطه .ثرندؤآن م فرسایش شدید جلوگیری از حفظ خاک و در و روندمی شماره ثروت طبیعی سرخس ب

دشت در    یکشاورز  تلیمساعد با قاب  یهانیاز زم  ها،نیزم  نیا(.  9)شکل  گرفته است  شکل   یخوببه  ، مزارع و مراتع  جنگل  ،یدر مناطق شهر

عامل  نیچند ا سخن گفت. هر ی کشاورز یبراسرخس دشت  یهانیاز مساعد بودن بستر زم اطیاحت با توانیاساس، مبر این  سرخس هستند.

 ساسانی   یهااز محوطه  یابا توجه به قرار گرفتن بخش عمده  رسدیگردد. به نظر م  لیو تحل  یابیارز  سرخسدشت    بیو ش  یدر کنار منابع آب  دیبا

  توان یلذا م  بوده است.   یکشاورز  بر   ی مبتنها  محوطه  نیاز ا  یا، احتماالً اقتصاد بخش عمدهیمیدا  یهادر دشت و با توجه به رودخانه  سرخس

، به  سرخسدشت    یهانیبوده است. مساعد بودن زم  یبر کشاورز  یمبتن  یتوجه   تا حد قابل  سرخس  زیستگاه های ساسانیاحتمال داد اقتصاد  

  توان یشهرستان است. لذا م  نی در ا  یمساعد بودن بستر دامدار  یهدهند  نشان  یبه نحو ضمن  ،یو کوهستان  ایهیمناطق کوهپا  یهمراه غنا

  ن یدر ا قیو دق حینظر صر اظهار ،حال نیا حساب آورد. با به دشت سرخس ساسانیاقتصاد ساکنان  نیرا دو منبع مهم تأم یو کشاورز یدامدار

. بر  است  ریپذ نوع اقتصاد امکان  نیمرتبط با ا ی شناسباستان یهاشهرستان و داده نیا  ی ساسانیهاگسترده در محوطه یهاتنها با کاوش زمینه

 (. 4وزیع فضایی استقرارها در خصوص نوع کاربری و پوشش زمین در قالب جدول نشان داده شده است )جدولاین اساس ت

 
 تعداد استقرارها نسبت به نوع اراضی )نگارنده(   - 9شکل 
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 دشت سرخس   شکل گیری، گسترش و پراکندگی استقرارهای مؤثر در    محیطی عوامل    ی بند   رتبه .  5

بندی شده است.  رتبه ها، تحلیل و  با استفاده از فن فرایند تحلیل سلسله مراتبی، عوامل محیطی  بررسی شده مؤثر در میزان توزیع استقرارگاه

کند که ها، معیارهای مقایسه شونده را ایجاد میمحاسبه میانگین استقرارها و تقسیم امتیازات بر هفت )تعداد عوامل محیطی( است. این میانگین

ها که اده است و سایر مؤلفهبیشترین امتیاز را به خود اختصاص د  های ارتباطیها، ارتفاع و جادهدر آن دسترسی به منابع آب و فاصله از روخانه

 (. 10بیان گردید کمترین میزان را به خود اختصاص داده است )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری و پراکندگی استقرارهای ساسانی دشت سرخس )نگارنده(   - 10شکل  

 . توزیع استقرارها بر پایه زمین و پوشش گیاهی )نگارنده( 4جدول 

 درصد شمار استقرارها کاربری اراضی

 7 1 مناطق شهری

 21 3 مزارع 

 29 4 جنگل

 29 4 مراتع

 14 2 مسکونی

0

0/05

0/1

0/15

0/2

0/25

0/3

0/35

0/4

ارتفاعفاصله از رودخانه شکل زمینجاده ارتباطی اقلیم نوع خاککاربری اراضی
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 ( 1383شناسی کشور، پراکنش جغرافیایی استقرارهای ساسانی دشت سرخس )سازمان زمین    - 11شکل 

 

 

 

 

 

 

 فراوانی استقرارهای ساسانی دشت سرخس )نگارنده(   - 12شکل 
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 تصویر برخی قطعات سفال و سکه استقرارهای ساسانی دشت سرخس )نگارنده(   - 13شکل 

 گیری . نتیجه 6

آتشکده بازه هور در نزدیکی تربت حیدریه، آتشکده  به جا مانده اعم از  استقرار  منحصر به چندساسانی خراسان تا چند دهه گذشته شناخت دوره 

 یمطالعات تخصص ینبود منابع و مدارک کاف لیدل به و پس از آن اغلب پژوهشگران بودهآذر برزین مهر در حوالی ریوند سبزوار و بندیان درگز 

ساسانی را دوره    یفرهنگ  یهاهنر و مولفه توان  در دشت سرخس می  ریستفا  نیبا اکردند.    ها متمرکزمکان  نیا  یهمچنان رو  زیدوره را ن  نیا

های بزرگ مثل خمره و کوزه نسبت به فرم های کوچک  فراوانی بیشتر فرمهای متمایل به بیرون،  های بی لعاب، لبهای که سفالدوره  .درک کرد

های سفالی، از استقرارهای ساسانی دشت سرخس به دست آمده  شاخصههای منحصر به فرد آن است و این گونه  از شاخصه و ظریف مثل کاسه

 یعیطب  یشدت متأثر از ساختارها  ها به آن  ییفضا  ع یو توز  یریگشکل ،ی نیگزاست که مکان  یستیاز مراکز ز  ای است. استقرارهای دشتی، گونه

قرار گرفته    یتیدر موقع  زیندشت سرخس    .شودی نم  جادیتوازن ا  تیمحدود و کثرت جمع  کاناتمنابع و ام  ن یبدر این نواحی   ،ا این وجوداست. ب

 ع یامر بر توز  نیدارد. هم  یاژهی و  طیشرا  یمکان  تیو موقع  میاقل  ،یشناخت  نیزم  ،یبلند  وی  نظر پست  آن از  یاو منطقه  یعیطب  طی که شرا  است

نحوه استقرار سکونت  شتینوع مع  ت،یجمع و کالبد  گاهو  اثرآنساختاری  ها  است.    انکار  قابل   ریغ  یها  ااستقرارهایی  داشته  در    دشت   نیکه 

  دشت   یشیجال  سوق  تیموقع  جهینت  در  ادیز  احتمال  بهها در این دشت  استقراروجود    خاص است.  ییایجغراف  ط یشرا  نیهم  دهیزائ  ،شناسایی گردید

از مناطق بالقوه   ی کی، مرو شهرکمنستان و جنوب تر به  ی کینزد یهواسط به سرخس    دشت بوده است. یارتباط یهاراه ریدر مسآن  یریگو قرار

نگاری دوره قبل؛ یعنی اشکانی طی یک فصل بررسی میدانی  استقرار ساسانی و توالی گاه  14گردد. شناسایی  ساسانیان محسوب می  خیمهم تار

 های ها و استعدادنتایج بررسی شاخصشناسی، نشان دهنده شکوفایی سرخس در دوره ساسانی است.  نگاری باستانالیه و فارغ از هرگونه کاوش و  

اسکان    سابقهی از استقرارها  اریبسدارد. چنان که  دشت    ای گوناگونهمتقس  بین  دارییهای معنتفاوت  ازاقلیمی و محیطی این دشت نشان  

دوره پیش  به    هاآن  یسابقه استقرار  و  شکل گرفتند  رودیهر  و  چون تجن، کشف رود  ییاطراف رودها  که درهایی  . مانند زیستگاهدارندبلند مدتی  

زمان    به مرور  و  یعیبه صورت طب  یحد  شمال سرخس تا  تجن و  هیخالف ناح  بر  ،بزنگان  یحوالو  غرب سرخس    یریپذ  تیجمعرسد.  از تاریخ می

،  تیجمع  توسعه  انگریسرخس نمادشت    یمرکز  . استقرارهایاست   رفتهیصورت پذ  مداریدا  و  یکشاورز  امکانات  ،یعیطب  یهابه مناسبت جاذبه

هایی چون کشف رود، تجن، شورلوق و هریرود از  وجود رودخانه  .است  تربزرگ  مبتنی بر کشاورزی و دامداری و استقرارهایی با مساحت  اقتصاد

های ذکر ها در محلگاهنشان از استقرارهای بیشتری از دوره ساسانیان دارد. وسعت و تداوم سکونتیک سو و اوضاع جوی نسبتاً مساعد دشت  

ای که کمیت و کیفیت استقرارها، با فراوانی و  شده، نشان داد که این دشت با امکانات و شرایط زیست محیطی رابطه مستقیمی دارد؛ به گونه

بررساستقرارهای ساسانی  شواهد  افزایش استقرارها فزونی یافته است.   در  است،    هنگارند  یدانیم  یهای منطقه در پژوهش حاضر، که حاصل 

 هیو نوع خاک مورد تجز  یاهیپوشش گ   م،یاقل  های ارتباطی،جادهارتفاع،    ن،یفاصله از رودخانه، شکل زم  لیاز قب  یعیعوامل گوناگون طبچارچوب  
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.  اند داشتهها  بندی محوطهرتبهو    گیریشکل  ،ییفضا  عیدر توز  یرزعوامل نقش با  نیکه ا  است  آن  نیمب  پژوهش  ی هاافتهی.  ندقرار گرفت  لیتحل  و

،  که فاصله از رودخانه  دهدینشان م  هامحوطه  عیدر توز  یبندرتبه   ودشت    نیا  یی استقرارهایفضا  عیو توز  ی عیعوامل طب  انیم  یهمبستگ  لیتحل

 یاراض  یکاربر  م،یاقل  یعنی  ؛رهایمتغ  ریرا داشته است. سا  ریتأث  نیشتری ب  استقرارها  عیتوز  یو الگو  زانیدر م  های ارتباطیو نزدیکی به جاده  ارتفاع

مطالعه روابط فرهنگی در دوره     است.  داشته   استقرارهای دشت سرخس   ییفضا  ع یدر توز  مستقیمی  ریو تأث  تیاهم  بیبه ترت  ز یو نوع خاک ن

های  نگاری نسبی، مطلق و شناخت سنت فرهنگشناسی هدفمند و مبتنی بر گاههای باستانسیهای علمی و بررتاریخی ساسانیان نیازمند پژوهش

توان حتی به کم و کیف روابط فرهنگی و ارتباطی بین استقرارهای درون منطقه  بومی و محلی به طور دقیق است که در نتیجه این شناخت می 

 ای نیز پی برد.      و برون منطقه
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(  SKشده در سیستان )سکستان/  های نقره ساسانی )خسرو اول، هرمزد چهارم، و خسرو دوم( ضرب تجزیه عنصری درهم 

 (PIXE)به روش پیکسی  
 

 1زهره جوزی

 2مهر محمدامین سعادت

 چکیده: 

گردید. هرچند  همیشه عضوی از خاندان شاه برای حکومت آنجا انتخاب میهای ایران در دوره ساسانی بود که  سیستان یکی از مهمترین ایالت

در    (SK)از ابتدای دوره ساسانی ضرابخانه سیستان بسیار فعال بوده، اما از دوره شاهنشاهی خسرو اول ضرب سکه با عالمت اختصاری »سک«  

،  م.( 579-531)  سکه از خسرو اول   6در این پژوهش تعداد  یافت.  ها و حتی کمی پس از آن امتداد  آن معمول گردید و تا اسالمی شدن کامل سکه

  اند، که تماما در سیستان به ضرب رسیده  پیکسی  تجزیه عنصری  به جهت آزمایش  م.(628-591)  و خسرو دوم  م.(590-579)  هرمزد چهارم

عناصر نقره، مس، و آهن است و عالوه بر آن    ها، یعنیانتخاب گردید. مساله کانونی این پژوهش، بررسی روند تغییرات عناصر اصلی فلز سکه

در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که مقدار عناصر نقره،    باشد.در صورت اماکان، تشخیص نوع معادن فلز نقره استخراج شده در آن عصر می

های ، و در درهم%0.56، و  2.93،  95.29های هرمزد چهارم  ، در درهم%0.59، و  2.72،  95.42های خسرو اول  مس و آهن به ترتیب در درهم

ها به  است. با توجه به این که هرچقدر میزان خلوص نقره باالتر باشد، میزان منطقی از مس در فلز سکه  %0.00، و  2.24،  96.60خسرو دوم  

توان  ها موجود باشد، میها چون آهن در سکهعنوان فلزی جهت عیار کردن، در آن وجود داشته باشد، و عالوه بر آنها میزان کمی از ناخالصی

های بعدی ها بهتر و باالتر بوده و درهم های خسرو دوم و هرمزد چهارم به ترتیب در ردههای خسرو دوم از بقیه درهمنتیجه گرفت کیفیت درهم

نمونه از    1ها، فقط در  لز سکهگیرند. در باب شناسایی نوع معادن نیز باید گفت، وجود فلز سرب و ارتباط آن با مقدار طالی موجود در فقرار می

 توان درباره نوع معادن آن سخنی به میان آورد.های مورد آزمایش دیده شده، نمیسکه

 

 سنجیشناسی، آزمایش پیکسی، باستانسیستان، ساسانیان، سکهواژگان کلیدی: 

 

 
 (Zj332244@gmail.com)شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار گروه باستان -1

 (ma.saadatmehr@gmail.com) شناسی دانشگاه مازندراندانشجوی دکترای گروه باستان -2
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 مقدمه:   . 1

های ساسانیان در دوران باستان متأخر بود که در کوست نیمروز قرار داشت و امروزه بخشی از آن در ایران )سیستان و  یالتسیستان یکی از ا

در غرب با کرمان، در شمال غرب با سپاهان، در شمال شرق با    ایالتبلوچستان( و بخش دیگر در افغانستان و بلوچستان پاکستان است، این  

در دوره ساسانی بسیار حائز اهمیت بود تا آنجا که اعضای خاندان شاهی به فرمانداری    یالتمرز بود. این اتوران هم  شهر و در جنوب شرق باکوشان

هایی در  از دوران حکومت خسرو اول سکه  نمودند. خواندند و به ضرب سکه در آن مبادرت می شده و آنان را با لقب سکانشاه میآن منسوب می 

توان  ها را میرسید و تا پایان دوران ساسانی نیز ادامه داشت. در اینجا سکهدر این ایالت به ضرب می (SK)»سک« سیستان و با نام اختصاری 

ها متعلق به همان عصر بوده و مانند متون با هدف خوانش مجدد ایجاد  شناختی دانست، زیرا سکههای باستانسندی ارزشمند و بهترین داده

 (. 182: 1398ران، زادگان و دیگاند )کیاننشده

اوایل دهه   باستان60در  تحولی در  این رشته محسوب میم.  آمد که گامی مهم در جهت مطالعه  به وجود  با عنوان  شناسی  تحول  این  شد. 

 از آمریکا شروع شد و بعدها به کشورهای اروپایی همچون انگلیس، فرانسه، و آلمان نیز نفوذ کرد  (New Archaeology)شناسی نو  باستان

(Johnson, 1999: 12) های باستانی کمک گرفته شد و  های دیگر در جهت مطالعه دادهشناسی نو، از متخصصان رشته. با ظهور باستان

های شناسی است که در آن دادهای نسبتا جدید از علم باستانشاخه  سنجیباستان  به وجود آمد.    (Archaeometry)سنجی  در نتیجه باستان 

های باستانی، بازسازی  گیرد و از آن در جهت شناسایی و منشاءیابی دادههای مختلف آزمایشگاهی مورد بررسی قرار میوهباستانی توسط شی

ها، بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی جوامع  گذاری اشیا و محوطهای، تاریخای و فرامنطقه تکنولوژی گذشتگان، شناخت تبادالت تجاری منطقه

 . (Grant et al., 2002: 64-65)شود تعیین رژیم غذایی مردمان باستان و ... استفاده میگذشته، مطالعه ژنتیک و  

- تواند اطالعات ارزشمندی درباره شرایط سیاسیهای این دوره، به ویژه با استفاده از تجزیه عنصری پیکسی میاز این رو تجزیه عنصری سکه 

. در این پژوهش  (Beck et al., 2004: 153-162)اقتصادی در اختیار گذارد، تا تحلیل بهتری از شرایط دوران مورد پژوهش به دست آید  

دوم به جهت آزمایش پیکسی  سکه از خسرو    2سکه از هرمزد چهارم و    2سکه از خسرو اول،    2سکه از شاهنشاهان ساسانی، یعنی    6تعداد  

ها، یعنی عناصر نقره، مس، و آهن است و عالوه بر آن  انتخاب گردید. مساله کانونی این پژوهش، بررسی روند تغییرات عناصر اصلی فلز سکه

 باشد. در صورت اماکان، تشخیص نوع معادن فلز نقره استخراج شده در آن عصر می

 

 : روش پژوهش .  2

سنجی  ، طیف(PIXE)، انتشار اشعه ایکس ناشی از ذرات  (XRF)، فلورسانس پرتو ایکس  (XRD)پراش پرتو ایکس    های متفاوتی نظیرروش

-شود )خادمیهای باستانی و ترکیبات عنصری آنها استفاده می، و ... در مطالعات داده(NAA)سازی نوترونی  ، تجزیه فعال(AAS)جذب اتمی  

های تجزیه عنصری، از شیوه پیکسی به دلیل سرعت، دقت باال، و از همه  پژوهش از میان سایر شیوه(. در این  54:  1394دوشن و دیگران،  ن

ها استفاده شده است. این شیوه انواع گوناگونی نظیر پیکسی  ، برای مطالعه سکه(Linke et al., 2004: 173)تر غیرمخرب بودن آن  مهم

  (PIXRF)، و فلورسانس پرتوی ایکس ناشی از پروتون  (Micro PIXE)میکروپیکسی  ،  (External PIXE)متعارف، پیکسی با باریکه خارجی  

 (.75-92: 1382رشتی، دهد )المعیسنجی ارایه میرا برای مطالعات باستان

نمونه برای تجزیه عنصری  این شیوه، روشی معمول  بر پیکسی متعارف قرار گرفت و  پژوهش  این  های همگن محسوب  آزمایش اساس در 

های دیگر توان از روشها میاند و در صورت غیرهمگن بودن نمونههای همگن اجزای آن به صورت یکنواخت پراکنده شده. در نمونهشودمی
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های مورد  گیرند. سکههای همگن قرار میها در شمار نمونه(؛ البته سکه28:  1392کیوی،  زادهمانند میکروپیکسی و ... استفاده نمود )اسماعیل

 ر این پژوهش، متعلق به مجموعه شخصی سیدعلی سیدموسوی بوده که به رسم امانت در اختیار نگارندگان قرار گرفته است. مطالعه د

 

 : ضرابخانه سیستان در دوره ساسانی .  3

ای آن گردد، در بسیاری از متون پهلوی و اسالمی به وضعیت مختلف شهرهتر میتر و روشناز دوره ساسانی تاریخ شهرهای ایران مشخص

اند. در این دوره سیستان اهمیت خود را مانند دوران پیشین حفظ کرده و به عنوان  دوران اشاراتی شده و سیمای آنها را تا حدودی مشخص کرده

م.( موسس  242-224(. اردشیر بابکان )34-33:  1388حاجی و مهرآفرین،  کوست نیمروز محل حکمروایی شاهزادگان ساسانی گردید )موسوی

آید که سیستان، مرو و ابرشهر که  ساسانی، همزمان با تسخیر هرات، سیستان را نیز متصرف شد. از فهرست دودمان ساسانی چنین بر می  سلسله

شدند، به صورت استان واحدی درآمد و »سکستان، تورستان و سند تا کرانه دریا«  به هنگام شاهنشاهی اردشیر به دست شاهان محلی اداره می 

 (. 100: 1350س از آن سرزمین شرق مانند گدروسیا و آراخوزیا را نیز دربر گرفت )لوکونین، نام گرفت و پ

( و  1ها نقش بست )تصویر  م.( بر سکه274-271در دوره بهرام اول )  (Sakastan)برای اولین بار نام ضرابخانه سیستان به صورت سکستان  

های پیروز اول  گردید. در طی جنگها نقر میم.( به بعد، به طور پراکنده نیز بر سکه379-309پس از آن نام این ضرابخانه از دوره شاپور دوم )

م.( با هپتالیان سیستان از ایران جدا شده و به قلمرو هپتالیان پیوست، تا اینکه هپتالیان در دوران خلع سلطنت قباد اول )دوره اول 459-484)

را به دامادی خاقان خود پذیرفته و شهر زرنگ را منزله کل ایالت سیستان به عنوان    م.(، او 531-499م.، دوره دوم سلطنت  496-488سلطنت  

 (. 179: 1389هدیه عروسی تقدیم وی نمودند و همچنین سپاهی در اختیار وی نهاده تا قدرت از دست رفته خود را بازیابد )مشیری، 

 

 
شده در سکستان  : درهم بهرام اول ساسانی ضرب 1تصویر  

(https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=208062) 
 

(، اما با روی کار آمدن خسرو  2در ضرابخانه این ایالت به ضرب رسید )تصویر   (ZRNG)هایی با نام زرنگ در نیمه دوم سلطنت قباد اول، سکه

تصاری تا پایان دوره ساسانی و حتی دو  (، و این حالت اخ3ها پدیدار شد )تصویر  بر سکه  (SK)اول، بار دیگر نام سیستان و به اختصار »سک«  

های اسالمی  ها نام سیستان بر سکهشرقی نیز امتداد پیدا نمود و با اسالمی شدن سکه-ساسانی و سیستانی- های عربقرن اول هجری بر سکه

 به صورت »سجستان« یا »زرنج« درآمد.
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 ( 657:  1395)رستگار،  شده در زرنج  : درهم قباد اول ساسانی ضرب 2تصویر  

 

 
 )نگارندگان(   (SK): عالمت اختصاری ضرابخانه سیستان 3تصویر  

 

 : های مورد آزمایش معرفی سکه .  4

دوره و  های همرسیدند؛ شاهنشاهی ساسانی نیز مانند سایر حکومتها در دوران گذشته و به طور غالب از طال، نقره، و مس به ضرب می سکه

های طال جنبه مبادالتی چندانی نداشتند. در دوره یزدگرد سوم،  اند، هرچند که سکهفلزی تبعیت کرده و آن را حفظ داشتهپیشین، از این نظام سه  

نیاز روز  رسیدند، اما ضرب درهمهای طال بسیار نادر بود و پشیزهای مسین نیز با تعداد اندکی به ضرب میضرب دینار های نقره متناسب با 

کرد.  های این دوره نیز از این قانون پیروی میگرم باشد، و سکه 4.15تا   4.10بایست در حدود های ساسانی، می زن درهمجامعه، ادامه داشت. و

های دیگر شاهان ساسانی پس از دوران حاکمیت پیروز اول بود؛ به های خسرو اول، هرمزد چهارم و خسرو دوم نیز اقتباسی از درهمطرح درهم

 ( توجه کنید: 4ده در سیستان به سال سوم سلطنتش )تصویر شسکه هرمزد چهارم ضرب

( هالل ماه و ستاره روی  5ای روی سکه.  ( دایره زنجیره4( هالل ماه و ستاره.  3( تاج شاهی.  pzwt'  (Abzūd)  .2‘( واژۀ پهلوی  1روی سکه:  

 .OHORMAZD( نام هرمزد به خط پهلوی 7( نقش نیمرخ شاه ساسانی. 6ساعت.   9، و 6، 3های موقعیت

  telta  (3( تاریخ ضرب سکه به خط پهلوی  11ای پشت سکه.  ( دایره زنجیره10( هالل ماه و ستاره.  9( آتشدان مقدس زرتشتی.  8پشت سکه:  

 )سکستان(. SK( مکان ضرب سکه به خط پهلوی 13( دو نگهبان ایستاده در طرفین آتشدان مقدس زرتشتی. 12هرمزدی(. 



 

236 
 

  35و  30پادشاهی هرمزد چهارم، و  12و  3پادشاهی خسرو اول،  45و  29های سکه ضرب سیستان، از سال 6های اصلی این پژوهش را  نمونه

آید که معیار ما از مجموعه جناب آقای سیدعلی سیدموسوی به امانت رفته است. اما این سوال پیش میدهد که تماخسرو دوم، تشکیل می

های مختلف ها چه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت، چراکه تعدادی زیادی سکه از این دوران وجود داشته و تاریخانتخاب این سکه

سکه انتخاب گردید که در مجموع سکه جهت تجزیه عنصری به آزمایشگاه موسسه    2ر پادشاه تعداد  اند، به عنوان نمونه از هبه ضرب رسیده

 (.5و تصویر  1فیزیک بوبانسور، منتقل و مورد آزمایش پیکسی قرار گرفت )جدول 

 

 های مورد آزمایش )نگارندگان( : جامع مشخصات سکه 1جدول  

 قطر  وزن  جنس فلز  پولی واحد   تاریخ ضرب  محل ضرب  پادشاه  دوره  ردیف 

 مترمیلی  29 گرم  4.09 نقره درهم  خسروی  29 سکستان خسرو اول ساسانی  1

 مترمیلی  30 گرم  4.11 نقره درهم  خسروی  45 سکستان خسرو اول ساسانی  2

 مترمیلی  28 گرم  4.08 نقره درهم  هرمزدی  3 سکستان هرمزد چهارم  ساسانی  3

 مترمیلی  29 گرم  4.09 نقره درهم  هرمزدی  12 سکستان هرمزد چهارم  ساسانی  4

 مترمیلی  34 گرم  4.12 نقره درهم  خسروی  30 سکستان خسرو دوم ساسانی  5

 مترمیلی  34 گرم  4.13 نقره درهم  خسروی  35 سکستان خسرو دوم ساسانی  6

 

 
 )نگارندگان(   6، و  4،  2های  های آزمایش شده، نمونه : برخی از سکه 4تصویر  

 

 : آزمایش، نتایج و تحلیل .  5

های مورد مطالعه به آزمایشگاه پلترون منتقل شد و مورد  در این پژوهش از شیوه متعارف پیکسی استفاده شده است؛ پس با این رویکرد سکه

کنند.  واکنش عبور میها )ذرات باردار( از داخل اتاقک  ای از پروتونگونه است که باریکهتجزیه عنصری قرار گرفت. عملکرد این آزمایش بدین



 

237 
 

ای که باید آنالیز شود، باید  شود. نمونهساز در صورت نیاز یکنواخت میکننده و موازیگاهی اوقات شدت باریکه ورودی توسط یک ورق پخش

به هدف )در صورتی های شیمیایی( در مقابل باریکه قرار بگیرد. باریکه پس از برخورد  به صورت مستقیم یا آماده شده )به صورت قرص یا محلول

کننده بار متصل است. پرتوی ایکس گسیلی از نمونه  شود که به جمعکند و داخل فنجان فارادی متوقف می که نمونه نازک باشد( از آن عبور می

شوند و  اله وارد می شوند، پس از تقویت به یک آنالیزور چند کانهایی که از آشکارساز خارج میشود. پالسآشکار می  𝑆𝑖(𝑙𝑖)توسط آشکارساز  

 (. 21: 1394شود )اولیایی و دیگران، اند، نشان داده می هایی که بمباران شدهطیف اشعه ایکس مشخصه نمونه

ها، در بسیاری از موارد ترجیح دارد از  تر نمونهها یکی از مشکالت اساسی در آزمایش پیکسی است. برای آنالیز بهتر و دقیقکردن نمونهآماده 

آوردن یک نمونه نازک از نمونه ضخیم مشکل و در آید، استفاده شود. اگر زمانی به دستهای ضخیم به دست میی نازک که از نمونههانمونه

می قرار  پروتون  تابش  تحت  مستقیم  خود،  ضخیم  نمونه  باشد،  غیرممکن  .  (Seven & Thomas, 1976: 473-516)گیرد  عمل 

 شوند.  نظر گرفته می های نازک در ها، نمونهخوشبختانه سکه

ها توجه شود. با توجه به اینکه مقادیر برخی از عناصر گیرد، روشن است که باید به آلودگی نمونهوقتی آنالیز روی مقادیر مطلق عناصر انجام می

به سادگی به هدف برسند.  هایی در همان حد ممکن است  بسیار کوچک هستند، اگر توجه زیادی در گذاشت و برداشت نمونه اعمال نشود، آلودگی

ها را قبل از قراردادن در محفظه، در صورت امکان با  توان نمونهها دقت داشت و آن را به حداقل رساند و حتی میبنابراین باید در انتقال نمونه

ان تمیز شده و عاری از هرگونه آلودگی های این آزمایش تا حد امک( و نمونه5:  1397زادگان،  مواد تمیزکننده، از قبیل الکل و ... تمیز کرد )کیان

 به مرحله آزمایش گذاشته شدند. 

ها، هوای اتاقک آزمایش را با استفاده  ها، برای جلوگیری از افت انرژی پروتون و تضعیف پرتوی ایکس گسیلی از نمونهبعد از قرار گرفتن نمونه

2از پمپ چرخشی و پمپ دیفیوژن تا فشار   × 10−5𝑇𝑜𝑟𝑟  ها از باریکه پروتون با  گیری غلظت عنصری نمونه نند. برای اندازه کتخلیه می

شوند که در  گیری میاندازه    𝑆𝑖(𝑙𝑖)دهنده شود. باریکه پروتون مورد نیاز توسط شتاب نانوآمپر استفاده می  3-2و جریان حدود    2𝑀𝑒𝑉انرژی  

دهد. قدرت تفکیک آشکارساز  انالی، طیف به دست آمده را نمایش میدرجه نسبت به باریکه فرودی قرار گرفته و سیستم چند ک  135زاویه  

𝑆𝑖(𝑙𝑖)  ،170   الکترون ولت برای𝐹𝑒(𝐾𝑎)   باید باشد(Gaschen et al., 2008: 535-552) . 

نیز هنگامی که پرتوی پروتون به سکه می اینجا  اتمدر  باعث یونیزاسیون  صر مورد نظر  ها در سکه و گسیل اشعه ایکس مشخصه عنخورد، 

های  دهند که نتیجه آن طیفهای مختلف را اثر میهایی با شدتآوری شده و سیگنالهای ایکس گسیل شده در آشکارساز جمعشود. اشعهمی

 (. 6به دست آمده است )تصویر 
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 )نگارندگان(   3های آزمایشگاهی، نمونه شماره  : نمونه طیف 6تصویر  

دهد و در همه جا  شود که یک روش پارامتری برای آنالیز کمی به ما ارایه میانجام می   (GUPIX)زار گوپیکس  افآنالیز طیف با استفاده از نرم

شود. برای آنالیز ابتدا باید ماتریکس هدف را مشخص شود؛ منظور از ماتریکس این  های پیکسی استفاده میبه طور متداول برای آنالیز طیف

-Hajivaliei et al., 1999: 645)باشد عنصر است که در این پژوهش بیشترین عنصر نقره می است که بیشترین درصد مربوط به کدام

. در مقدار درصد نهایی ممکن است مقدار کمی خطا راه یابد، این خطا ناشی از پارامترهای اساسی کالیبراسیون و آلودگی سطح سکه  (650

 ( آمده است: 2است. نتیجه آزمایش به شرح زیر )جدول 

 

 شده در سیستان )نگارندگان( های ساسانی ضرب : مقدار عناصر تشکیل دهنده سکه 2  جدول 

Pb Au Ag Cu Fe Ca Cl No. 
 0.93 95.62 2.40 0.63 0.19 0.23 1 

 0.89 95.23 3.04 0.55 0.12 0.17 2 

0.33 0.78 95.37 2.95 0.57   3 

 0.96 95.22 2.91 0.56 0.16 0.19 4 

 1.12 96.42 2.46    5 

 1.19 96.79 2.02    6 

 

برای    (Au)، و طال  (Pb)است و عناصر سرب    (Fe)، و آهن  (Cu)، مس  (Ag)های اقتصادی شامل عناصر نقره  عناصر اصلی برای تحلیل

ندارند. برای آسان شدن  گیرد و باقی عناصر تاثیر چندانی در این دو عامل مورد پژوهش  تعیین نوع معادن استخراج نقره مورد استفاده قرار می

های خسرو اول، هرمزد چهارم، و خسرو دوم در نمودار زیر  ها در این بخش، میانگین عناصر اصلی تحلیل اقتصادی در سه گروه سکهتحلیل

 ( به تصویر درآمده است: 1)نمودار 
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 وم )نگارندگان(های خسرو اول، هرمزد چهارم، و خسرو د: میزان میانگین عناصر اصلی در درهم1نمودار 

 

شود در آنها دیده می  %0.13است که اختالف مقدار    %95.29های هرمزد چهارم  و در درهم  %95.42های خسرو اول  مقدار خلوص نقره در درهم

ترتیب اختالف مقدار  ، به  %96.60های خسرو دوم با میانگین  های خسرو اول و هرمزد چهارم با درهمو این مقدار بسیار ناچیز است؛ اما بین درهم

خسرو دوم داشته باشد )نمودار  های  تواند نشانی از باالتر بودن کیفیت سکهبرقرار است که میزان بسیار قابل توجهی است که می  %1.31و    1.18%

توان آن را  ز این باشد، نمی ها وجود، اما اگر این مقدار از بیشتر ادرصد در فلز سکه  2معموال فلز مس به صورت طبیعی با مقادیری کمتر از    (.2

است   پذیرفته  اختیاری صورت  آمیختگی  حتما  و  کرد  قلمداد  در  (Hughes & Hall, 1979: 321-344)طبیعی  وجودی مس  مقدار   .

چیز  شود و این مقدار بسیار نادر آنها دیده می %0.21است که اختالف مقدار  %2.93های هرمزد چهارم و در درهم %2.72های خسرو اول درهم

برقرار    %0.69و  %0.48، به ترتیب اختالف مقدار %2.24های خسرو دوم با میانگین های خسرو اول و هرمزد چهارم با درهماست؛ اما بین درهم

 (. 2های خسرو دوم باشد )نمودار تواند دلیلی بر باالتر بودن کیفیت سکهاست و این مقدار با اینکه مقدار قابل توجهی نیست، باز هم می

دفن محیط  از  ناشی  که  سطح  آلودگی  واسطه  به  معمول،  گونه  به  آهن  عنصر  وجود  سکه همچنین  میشدن   & Flament)باشد  ها 

Marchetti, 2004: 179-184)ها، نشان از باال بودن کیفت سکه است که حتی همین مقدار  . به طور کلی عدم وجود آهن در فلز سکه

شود. مقدار  ها افزوده میجذب نکرده است، اما گاهی به واسطه عیار کردن، مقدار کمی آهن به فلط سکهآلودگی را نیز به واسطه عناصر اضافی 

های خسرو دوم به طور شگفت انگیزی  است، اما در سکه  %0.56های هرمزد چهارم  و در درهم  %0.59های خسرو اول  وجودی آهن در درهم

 (. 2کند )نمودار های خسرو دوم داللت میبودن کیفیت سکه این مقدار به صفر رسیده است و این مساله بر باال
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 : روند تغییرات عناصر نقره، مس و آهن نسبت به یکدیگر )نگارندگان(2نمودار 

 

شود و هرچه میزان وجودی مس و رود، میزان وجود مس و آهن کمتر میمشهود است، هرچه مقدار خلوص نقره باالتر می  2آنچه که در نمودار  

ای که  ها بسیار اهمیت داشته، به گونهآید. عالوه بر این، میزان تنوع عنصری در فلز سکهتر میشود، مقدار خلوص نقره پایینبیشتر میآهن  

تر است و هرچه تنوع عنصری کمتر باشد، کیفیت سکه باالتر است؛ حال تنوع عنصری در  هرچه تنوع عنصر بیشتر باشد، کیفیت سکه پایین

های خسرو دوم را تایید هعنصر است و این مساله نیز کیفیت بهتر سک  3عنصر و خسرو دوم فقط    6عنصر، هرمزد چهارم    5و اول  های خسردرهم

از معادن سرب استخراج می   کند.می نقره موجود در جهان  ،  (Hughes & Hall, 1979: 321-344)شود  در حال حاضر حدود نصف 

های نقره مشاهده شود، جای شگفتی نسیت؛ اما این مقدار سرب معموال درصد و کمتر از آن( در سکه  1بنابراین اگر سرب نیز با مقادیر کمی )

 Flament)دهنده تعجیل و عدم دقت کافی در استحصال فلز نقره باشد  تواند نشانشود و اگر چنین نباشد، می در فرآیند استحصال نقره جدا می

& Marchetti, 2004: 179-184)  که درهمی از هرمزد چهارم است، دیده شده، بنابراین به    3سرب فقط در نمونه شماره    % 0.33. مقدار

 . 3توان نظری درباره استفاده از این گونه از معادن داد، مگر صرفا برای نمونه شماره طور قطعی نمی

گیرند. بنابراین اگر نقره  قرار می  (Galena)و گالنا    (Cerussite)شود در دو گروه سروزیت  معادن سربی که از آنها نقره نیز استخراج می

درصد متغییر است   1.5تا  0.2ها از معادن سروزیت به دست آمده باشد، مقدار طالی موجود در آن باید به طور تقریب بین استفاده شده در سکه

از   باشد، مقدار طالی موجود در آن کمتر  از معادن گالنا استخراج شده  اگر  اما  . هرچند (Meyers, 2003: 271)اشد  بدرصد می  0.2و 

سکه، نوع معادن قابل    6سکه از    5طال برخوردار است، اما به واسطه نبود عنصر سرب در    %0.97های این پژوهش از مقدار میانگین  درهم

 ج شده باشد. شود احتمال داد، فلز مربوط به این سکه از معادن نوع سروزیت استخراکه می 3شناسایی نیست، مگر در نمونه شماره 

 

 گیری: . نتیجه 6

های خسرو اول و هرمزد  بین درهم  است.  % 96.60خسرو دوم    و   %95.29هرمزد چهارم    ، %95.42های خسرو اول  مقدار خلوص نقره در درهم

برقرار است که میزان بسیار    %1.31و    % 1.18به ترتیب اختالف مقدار  ،  های خسرو دومدرهم  اختالف چندانی وجود ندارد، اما در مقایسه با  چهارم

ها وجود، اما اگر این مقدار از بیشتر از این باشد،  درصد در فلز سکه  2معموال فلز مس به صورت طبیعی با مقادیری کمتر از  است.    قابل توجهی

 % 2.24خسرو دوم  ،%2.93هرمزد چهارم  ،%2.72های خسرو اول مقدار وجودی مس در درهمها به کار رفته و به جهت عیار کردن در فلز سکه

اما گاهی به واسطه عیار   ،باشدها میشدن سکهبه گونه معمول، به واسطه آلودگی سطح که ناشی از محیط دفن  نیز  وجود عنصر آهناست.  
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سرو دوم به  ، خ%0.56هرمزد چهارم    ،%0.59های خسرو اول  شود. مقدار وجودی آهن در درهمها افزوده میکردن، مقدار کمی آهن به فلط سکه

شود و هرچه میزان  رود، میزان وجود مس و آهن کمتر میهرچه مقدار خلوص نقره باالتر میاست.  طور شگفت انگیزی این مقدار به صفر  

به  ها بسیار اهمیت داشته، آید. عالوه بر این، میزان تنوع عنصری در فلز سکهتر میشود، مقدار خلوص نقره پایینوجودی مس و آهن بیشتر می

حال با توجه    تر است و هرچه تنوع عنصری کمتر باشد، کیفیت سکه باالتر است؛ ای که هرچه تنوع عنصر بیشتر باشد، کیفیت سکه پایینگونه

ها بهتر و باالتر بوده و درهم های خسرو دوم و هرمزد چهارم به  های خسرو دوم از بقیه درهمتوان نتیجه گرفت کیفیت درهمبه این مساله می

 گیرند.های بعدی قرار میرتیب در ردهت

به خاطر استفاده   های نقره مشاهده شود،در سکه  %1کمتر از  بنابراین اگر سرب نیز با مقادیر  ،  شودنقره از معادن سرب استخراج می  معموال فلز

رم است، دیده شده، بنابراین به طور  که درهمی از هرمزد چها  3سرب فقط در نمونه شماره    %0.33مقدار  در این پژوهش    از معادن سرب است.

شود  معادن سربی که از آنها نقره نیز استخراج می  .3توان نظری درباره استفاده از این گونه از معادن داد، مگر صرفا برای نمونه شماره  قطعی نمی

دن سروزیت به دست آمده باشد، مقدار طالی موجود  ها از معاگیرند. بنابراین اگر نقره استفاده شده در سکهقرار میو گالنا  در دو گروه سروزیت  

  0.2درصد متغییر است و اما اگر از معادن گالنا استخراج شده باشد، مقدار طالی موجود در آن کمتر از  1.5تا    0.2در آن باید به طور تقریب بین 

سکه،    6سکه از    5، اما به واسطه نبود عنصر سرب در  طال برخوردار است  % 0.97های این پژوهش از مقدار میانگین  هرچند درهم.  باشددرصد می

شود احتمال داد، فلز مربوط به این سکه از معادن نوع سروزیت استخراج شده  که می  3نوع معادن قابل شناسایی نیست، مگر در نمونه شماره  

 باشد. 

 

 ها گزاری سپاس 

های  شناسی دانشگاه بیرجند( به جهت راهنماییاندرزی )استادیار گروه باستانکوهستانیداند از آقای حسین  در پایان نگارنده بر خود الزم می

های مورد مطالعه این پژوهش،  های دوران تاریخی( به جهت در اختیار قرار دادن سکهدارسکهارزنده، و آقای سیدعلی سیدموسوی )مجموعه

 سپاسگزاری کند. 
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 بررسی تغییرات معماری منطقه محالت  از دوران سلوکی تا پایان دوره ساسانی 

 

 1ندا خراسانی 

 2جواد عالیی مقدم 

 

 چکیده: 

ترین ارکان متعلق به یک حکومت یا دوره است که عوامل مختلفی بر شکل گیری و ساخت آن موثر است. شیوه شهرسازی و معماری از اصلی

های متعلق به همان دوره هستیم که معماری آن دوره را از دیگر  هد معماری خاص و منحصر به فردی و با ویژگیها، شادر هر دوره از حکومت

های مهمی است که از دوران سلوکی تا دوران اسالمی دارای سازد. منطقه محالت واقع در استان مرکزی،  یکی از محوطهها متمایز میدوره

های توان دورهقرارها آثار معماری نیز بر جای مانده است که با توجه به مطالعه ساخت و شیوه معماری بنا میاستقرار بوده و در بعضی از این است

تحلیلی معماری   - ای به بررسی توصیفیزمانی هر یک را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در این مقاله با توجه به مطالعات میدانی و کتابخانه

تا پایان دوره ساسانی پرداخته شده است با توجه به مطالعات حاصل شده، منطقه محالت دارای آب و هوای  منطقه محالت از دوران سلوکی  

های سازد و از دوره سلوکی تا پایان دوره ساسانی و همچنین دوره اسالمی دارای محوطههای دیگر متمایز میمناسبی است که آن را از محوطه

ا، دارای آثار معماری است. باتوجه به آثار معماری یافت شده این محوطه، منطقه خورهه دارای اهمیت است که بعضی از این استقراره  بسیاری

ت  بسیاری در دوره سلوکی و اشکانی بوده و در دوره ساسانی و اسالمی نیز مورد استفاده گرفته است و اما در دوره ساسانی منطقه نیمور اهمی

باشد و از آثار خشتی آن اثری بر جای در این منطقه قرار گرفته است. معماری بنای خورهه از سنگ مییابد و بناهای ساسانی بیشتر  بیشتری می

ها و آجر و خشت در بنای قلعه، مورد استفاده قرار گرفته  نمانده است. اما در بناهای دوره ساسانی الشه سنگ و مالت آهک در بناهای آتشکده

 است. 

 

 اری، سلوکی، اشکانی، ساسانی محوطه محالت، معمواژگان کلیدی: 

 

 
  (khorasani.neda71@gmail.com)ندا خراسانی، کارشناسی ارشد باستان شناسی .  1

  استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه زابل  .2 
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 مقدمه:   . 1

های باستان شناسی یافتند که از آن  ای در بررسیها، چند دیدگاه، جایگاه ویژهپس از انقالب صنعتی و مطرح شدن نظریاتی درمورد منشأ تمدن

قرن نوزدهم و نیمه اوایل قرن بیست اشاره کرد. در  توان به انتشارگرایی و تطورگرایی در مقام دو اندیشه حاکم بر باستان شناسی اواخر  جمله می

ها نادیده شود و توان نوآوری خودجوش در فرهنگانتشارگرایی بر دو پدیده انتشار و مهاجرت در حکم دو عامل زیربنایی تغییر فرهنگی تأیید می 

بشر از رهگذر مهاجرت یا تأثیر فرهنگی بر فرهنگ دیگر  های مهم تاریخ  شود. طرفداران این دیدگاه معتقد بودند که کشفیات و نوآوریگرفته می

ای به صورت مستقل و موازی با جوامع دیگر ، به دیگر نقاط جهان سرایت کرده و سیر مراحل تمدن و فرهنگ به صورت خطی و در هر جامعه

 (  88: 1391و لشکر کشی است )محمدی فر ،  ها به دلیل اقتباس یا تقلید یا اخذ ناشی از رفت و آمد، دادوستد، مهاجرتنیست، بلکه فرهنگ

های ایران دارای شیوه معماری مخصوص به خود بوده و در انتخاب مصالح و مواد و موقعیت مکانی، انتخابی متفاوت داشته  هر دوره از حکومت

رفت. مانند بناهایی همانند کوه خواجه، گهای پی در پی به طور مداوم مورد استفاده قرار میاست.  البته در بعضی از مواقع، مکانی در دوره

های مورخان  تسیفون و دورااروپوس که در دوره اشکانی ایجاد و در دوره ساسانی مورد استفاده مجدد قرار گرفت. با توجه به آثار و مدارک و نوشته

ین اصفهان، ری و همدان پراکنده بودند )محمدی های گوناگون ایران، سرزمو جغرافی دانان معتبر اوایل اسالم، از نظر آنها اشکانیان، در بخش

های ری، همدان و اصفهان  (. به طور کلی جغرافی دانان قدیم سرزمین ماد را به دو ناحیه تقسیم کردند، شامل ماد بزرگ، سرزمین89:    1391فر،  

صدر اسالم در دوران تاریخی جز منطقه  و ماد کوچک که همان آذربایجان و قسمتی از کردستان است منطقه محالت نیز با توجه به متون  

:  1399شده است)بنی جمالی و همکاران،  اصفهان بوده است. این منطقه در دوره اشکانیان جزوی از ایالت والی نشین ماد بزرگ محسوب می

و از این رو تاریخ آنها    اقتصادی و نظامی داشتند  اشکانیان و سلوکیان طی سالیان متمادی در این منطقه با هم برخوردهای سیاسی،(.  118

های معماری هر دو دوره شهرستان محالت از جمله شهرهایی است که دارای محوطه  (91:    1391)محمدی فر،  تاحدودی به هم پیوسته است

وای  اشکانی و ساسانی است. این شهرستان در جنوب شرقی استان مرکزی واقع شده که در میان ارتفاعات احاطه شده است و دارای آب و ه

کوهستانی است. تاریخ نامگذاری محالت مشخص نیست اما به گفته مخبران منطقه در زمان حمله افغان )آزادخان( به ایران، نام گذاری شده  

است. در دوران صفویه ، محالت بیشترین تعامالت تجاری خود را با اصفهان داشته است. در عصر قاجار ، محالت پایگاه فرقه اسماعیلی بود.  

ای خورهه و شهر نیم ور از توابع شهر محالت  دارای قدمت قدیمی تری هستند و آثار تاریخی متعددی دارند. روستای خورهه یکی از  روست

تان  قدیمی ترین روستاها است. قدمت آن به دوران سلوکیان و اوایل دوران اشکانی برمی گردد. نیم ور نیز  یکی از مراکز مهم مذهبی دوران باس

ران باستان این منطقه مکان مهمی برای آیین دین زرتشت بود و دارای آب و هوای سرد و در طی تابستان، دارای وزش باد شدید   است. در دو

ی است. با توجه به بناهای تاریخی یافت شده در منطقه محالت، در این مقاله به بررسی تغییرات معماری بناهای تاریخی محالت از دوران سلوک

پردازیم که در طول زمان طوالنی مدت حدوداً هزار ساله، چه تغییراتی بر  شیوه ساخت و ساز و معماری بنا وارد شده است می تا دوران ساسانی

ترین محوطه ها منطقه خورهه مربوط به دوره اشکانی و بناهای ساسانی در منطقه نیمور است که در ادامه به معرفی و توصیف بناها که از مهم

 پردازیم. می

 : روش پژوهش .  2  

های آن از جمله منطقه محالت از دوران سلوکی یا اوایل اشکانی تا دوران اسالمی دارای محوطه و بناهای تاریخی است که بعضی محوطه

عماری تری است. در این مقاله، مطالعات در زمینه بررسی تغیرات مهای ساسانی آن کمتر شناخته شده و نیازمند مطالعات و بررسی دقیقمحوطه

تحلیلی است که اول به معرفی بناها پرداخته شده و بعد   -بناهای دوره محالت از دوران سلوکی تا پایان دوران ساسانی به صورت توصیفی
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  روش تحلیل و ارزیابی کلی در رابطه با شیوه معماری و تغیرات آن طی دوره طوالتی سلوکی تا پایان دوره ساسانی، انجام گرفته است. در نتیجه  

 ای و بازدید میدانی انجام گرفته است.  تحقیق و پژوهش مقاله بر اساس مطالعات کتابخانه

 

 : خورهه   . 3

محوطه باستانی شناسایی شد که از این تعداد    185های باستان شناسی صورت گرفته در منطقه لعل وار استان مرکزی، تعداد  باتوجه به بررسی

این موضوع حاکی از آن است که این محوطه در دوره اشکانی دارای اهمیت بسیار زیادی بوده است  محوطه مربوط به دوره اشکانی است و  44

های باستانی این دوره دو رودخانه لعل وار و خورهه اصلی ترین عوامل تأثیرگذار در تحوالت استقرارهای دوره اشکانی است و بیشترین محوطه

های میان  های مرتفع و دشتهای طبیعی این محوطه کوهها شکل گرفتند. مهمترین شاخصهنهدر حاشیه یا فواصل نزدییکی در بستر این رودخا

های نسبتاً بلندی قرار های زاگرس واقع شده که در غرب آن، کوههای گسترده و حاصلخیز است. این منطقه در دامنه شرقی کوهکوهی و دره

ه سوراخ گاو در غرب روستای خورهه واقع شده و در جنوب کوه سوراخ گاو، رشته کوهی  متر است. کو  1600دارد. ارتفاع این منطقه از سطح دریا  

  - 114:  1399کند )بنی جمالی و همکاران،  دیوار مانند قرار دارد که به نام کوه خورزین معروف است؛ از بین این دو کوه رودخانه خورهه عبور می

های مرکزی بیان نمود که در موقعیت استراتژیک شکل گرفته است. رود  توان جز مکانهکتار را می   50(.  محوطه خورهه با وسعت تقریبی  116

ها، در  ی مورد بررسی دارد چرا که برعکس دیگر زیرآبهی منتهی به لعل وار است، تفاوت آشکاری با دیگر زیرآبهخورهه که بزرگترین زیرآبه

ریزد. این محیط  ان یافته و در نهایت در بخش انتهای شمال شرقی، به آن می، جری محیطی مجزا از رودخانه لعل وار، در جهت غرب به شرق

ای کوچک است که تنها در سه نقطه آن، یعنی عیسی آباد، طایقان و خورهه های خورزین از دره لعل وار جدا شده است در واقع درهکه توسط کوه

نیز در منطقه خورهه واقع در شرق مسیر رود دارای شرایط بسیار مساعدتر    دارای عرض نسبتاً مطلوب برای ایجاد اسقرارگاه است و از این سه

است. در همین منطقه است که محوطه معروف خورهه شکل گرفته است. مناطق حاشیه رودخانه لعل وار و ریزآبه بزرگ خورهه، شامل مناطقی  

:  1399های استقراری دوره اشکانی است )همان،  ی بیشترین مکانمحوطه، دارا  22شود که از نظر تراکم با داشتن  می  1700تا    1450با ارتفاع  

 (1(. )تصویر 127 -124

                                         
 ( https://glk.wikipedia.org/wiki: موقعیت شهرستان محالت بر روی نقشه ) 1تصویر 

قاجار آغاز شد. هرتسفلد از اولین باستانشناسانی است که به بازدید خورهه رفت  شاه    ش به فرمان ناصرالدین1239از سال    خورهه  بنای  کاوشهای

این فرض را    داند وو مقایسه آن با بناهای استخر و به ویژه کنگاور این محوطه را متعلق به دوره سلوکی می  های منطقه،تاکستان  هو با مشاهد

 1353سپس در سال (.  290: 1381هرتسفلد )ارعت و شراب یونان بوده است مطرح کرد که بنای خورهه مربوط به خدای دیونیسوس، خدای ز

، به سرپرستی  1383،  1379،  1375،  1335های  کاوش در آن دوباره در سالو    گرفت در آنجا انجام    هاییشمسی به سرپرستی علی حاکمی بررسی
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نگر اهمیت این مکان از دوره پیش از تاریخ، هزاره دوم قبل  آقای مهدی رهبر صورت گرفت. آثار بدست آمده در طی کاوش های انجام شده نشا

هایی است که بسیاری از باستانشناسان خارجی آن را دوره سلوکی  ترین محوطه. این محوطه از مهمترین و جنجالیمیالد تا دوره اسالمی است 

ساسانی    لی کاوشهای مهدی رهبر نشان داد که این بنا اشکانی و اند، وتأثیر هنر یونان بر ایران مطرح کرده  ه دانسته و همواره آن را در حکم نمون

 ( 2)تصویر ( 15: 1382)رهبر، (. 102: 1391است )محمدی فر، 

 

 
 (live earth mapای ) : موقعیت منطقه خورهه بر روی نقشه ماهواره 2تصویر  

 

ی اروپای جنوب شرقی را به سوی سوریه، بابل و  جریاناتی سکنهها در سراسر قرن سوم ق.م  کند که سلوکیگیرشمن نیز درباره خورهه بیان می

ایران سراریز کرد. برای استقرار آنها طرحی وسیع جهت شهرسازی اجرا گردید. بدین وسیله سلوکیان سیاست شهرسازی اسکندر را تعقیب و  

 (. 229: 1388اراک است )گیرشمن، تکمیل کردند و  شهرهای بسیاری را بنا کردند که یکی از این شهرها، کرهه در نزدیکی 

ه  در کتاب تاریخ قم محوطه خورهه نیز این چنین نوصیف شده است: )) خورهاباد خوربن اروند آن را بنا کرده است و بر سه جریب زمین بدین دی 

در از اتا چهل گز بیهنا به سنگ  ی مشرف منیع و اساس بنیاد آن از قرار زمین و گرد بر گرد این گشته سی گز بکوشکی بنا نهاده است. بر پشته

ای بنا نهاده است و  های چهارگانه این کوشک، کوشکی بنا کرده است منیع و رفیع درازای آن سی گز و بر پشتهو گچ برآورده است.... در گوشه

ا میل آن اسکندر بنا نهاده اند سی من است(( همچنین ذکر شده )) خورهد این دیه بگویند که وزن هر خشتی که در این عمارت به کار برده

اند  ها تراشیدهاست و بدین دیه چهارستونی است از سنگ مدور و متساوی که در آن هیچ نتوی و فرجی و نقصانی و زیادتی نیست گوئیا آن ستون

اند از سنگ مثل  ی بودههای طوالنها قبه بوده است از سنگ و الیوم بیفتاده است و بدین دیه حوضو یک سنگ است و گویند بر سر این ستون

 (.  69-67: 1361های آن چنان درهم بوده است که گویا مجموع یکپاره است(( )قمی، های و آجر و سنگجوی

ای به جا مانده و نه  کند که از زمان سلوکیان نه آتشکدهگدار نیز یکی از کسانی است که در کتاب خود به توصیف خورهه پرداخته و بیان می

ای با آتشکده ندارد این ساختمان در دره کوچکی شود که رابطهر خورهه نزدیکی محالت آثاری از یک ساختمان یونانی دیده میآتشگاهی اما د

اند. از ساختمان مزبور فقط  اند که آنجا معبدی بوده که به نام دیونیزوس ساختهواقع شده که یکپارچه تاکستان است و به همین جهت گمان کرده

های زیرین ساختمان ها، قسمتهای تراشیده فراوانی در اطراف آن پراکنده افتاده و شاید بتوان در داخل محوطه ستون ت اما سنگدو ستون برپاس

باشد. قاعده و همچنین های باریک چوبی محل میآیند اما قطرشان کم و بیشتر شبیه به ستونها ظاهراً یونیک به نظر میرا کشف کرد. ستون

کل هستند و رعایت تناسب که همه جا در هنر یونان حکم فرماست در این بنا وجود ندارد ساختمان خورهه همان طور که  ها بی شسرستون
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(. واندنبرگ نظر دیگری دارد و  206و    205:  1377هرتسفلد نیز معتقد است این بنا نه یک بنای ایرانی و نه یونانی بلکه مختلط است )گدار،  

شود. این  در دره محالت و جاده اراک به کاشان، در دهکده خورهه دو ستون شیاردار با سرستون ایونی دیده میگوید در جنوب شرقی قم،  می

کند  (. ادیت پرادا نیز هم عقیده با واندنبرگ است و اشاره می124:  1348ها است )واندنبرگ،  های کنگاور از زمان سلوکیها مانند ستونستون

وکی در ایران باقی مانده است که یکی از این بناها دو ستون ایونی با ساختی تقریباً خشن از بقایای یک بنا در بقایای اندکی از بنای دوره سل

هایی که توسط مهدی رهبر در خورهه انجام شده، تاریخی بین قرن اول قبل از میالد  (. طی پنج فصل از کاوش257:  1384خورهه است )پرادا،  

: 1399کند که تا آخر دوره اشکانی به حیات خود ادامه داده است )بنی جمالی و همکاران، ی خورهه پیشنهاد میتا قرن اول میالدی را برای بنا

مجموعه معماری بنای خورهه دارای سه مجموعه اصلی است که شامل بنای اصلی یا ساختار قسمت جنوبی است. که مشتمل بر ایوان    (.118

ها روی سکویی که از  ر است که دوازده ستون در دو ردیف و نیز چهار جرز در طرفین دارد. این ستونمت 28/19×  48/6ستوندار بزرگی به ابعاد 

متر محصور شده است. از دیگر مجموعه بنا در قسمت    25/2اند. این مجموعه با دیوارهایی به عرض  متر ارتفاع دارد، قرار گرفته  72/1کف حیاط  

  95/7اند حیاط ابعادی برابر با  هایی است که اطراف یک حیاط مرکزی قرار گرفتهادی راهرو و اتاقشمالی واقع شده است که این بنا شامل تعد

متر دارد که با دیوارهای قطور محصور شده است. راه ارتباطی اصلی این بخش از بنا دری است که در قسمت شمال قرار داشته و از    45/8×  

فر،  هایی تنگ و نسبتاً بلند به هم ارتباط داشته است )محمدیها با درگاهاند. اتاقشدهاشته، می این راه وارد بخشی که حالت خصوصی و اندرونی د

پله در قسمت اند. یک راهها به یکدیگر ارتباط داشتهبخش غربی این مجموعه شامل چند اتاق است که با راهروها و پله  .(114و113:  1393

یوان ستوندار بوده است با توجه به خمره سفالی و تنگ لعابدار کشف شده از این قسمت، این بنا را  غرب، راه ارتباطی به پشت بام این بنا با ا

ای  شرقی است در قسمت غرب مجموعه  -متعلق به دوره سلوکی معرفی کردند که تا دوره پارت سکونت در آن ادامه داشته است جهت بنا غربی

سانتی    120های مختلف ساخته شده که ارتفاع آن تا خاک بکر  چهار ردیف سنگ تراش در اندازه  ها و راهروها وجود دارد. نمای ایوان بااز ستون

  پابرجاست.  آن  ستون دو حاضر حال در که  اند عدد است که در فاصله منظم مابین دو جرز قرار داشته  6ها  های موجود در ایوان متر است. ستون

 این  اند تا استقرار آنها محکم باشد.ها را گود کردهها پایه آنلوگیری از لغزش این ستونها قابل مشاهده است. برای جمحل دقیق پایه ستون

 قسمتهای بیشتر، اطمینان منظور به   .است بوده رایج هخامنشی دوره  آثار در هم و یونانی معماری در هم که است  ابتکاراتی از تمهیدات نوع

در سمت شمال ایوان دو اتاق قرار    نمودند.می  عاجدار یا تراش  زبره را های قسمتبقیه داده صیقل هایدایره صورت  به را  هاسنگ مقطع مرکزی

های نامنظم در ابعاد مختلف از جنس تراورتن مفروش است. شیوه به کار اند. کف ایوان با تخت سنگدارد که با سنگ و گچ زیرسازی شده

ها از هیچ گونه مالتی  شیوه معمول معماری یونانی و هخامنشی جستوجو کرد. در استواری ستونتوان در  ها و جرزها را می گرفته شده در ستون

ها بدون شیار بوده  استفاده نشده است و هر سرستون از یک پایه ستون که شامل دو مکعب و یک شالی ستون، تشکیل شده است. ساقه ستون

اند که از هر دو  های خورهه به شیوه ایونیک در هنر یونان ساخته شدهشوند. سرستونو حالت مخروطی ناقص دارند و از پایین به باال باریک می

های بزرگتر که در سطح شیارهای حلزونی نسبتاً گردی  طرف مخروط ناقص دارد که از طرف قاعده کوچک به یکدیگر اتصال یافته و قاعده

عنصر تزئینی مخروط ضربدر مانند وجود دارد که به صورت برجسته کار    گیرند. در محل اتصال دو سر مخروطی دارند، به طرف خارج قرار می

سانتی متر در قسمت باال    75اند یک صفحه ظریف مربع شکل به ابعاد شده است هر ستون به جز چهار مخروط که دو به دو به هم متصل شده

را با حلزون و قسمت کوچکی از ساق بلکه آن  از سرستون جدا نیست  این صفحه  از سنگ تراشیدهدارد   که  صفحه این  اند.ه ستون یک جا 

 هایدیرک دادن  قرار  برای صفحه این  ؛ وجود .دهد نشان  را بیشتری ظرافت  تا  است  پخ  کمی چهارسو  آباک( نام دارد در( آباکوس  را  آن اصطالحاً

 .(116-114: 1393)همان، است  بوده سقف سنگی یا چوبی
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کند که در تخت  کنند و این داللت بر سلیقه ایرانی میها از حد تناسب کالسیک بین ارتفاع و قطر تجاوز میبدون شک در خورهه، ستون 

ی چهار گوش دو تایی  های ضخیمی هستند که بر روی پایهها که به شیوه هخامنشی هستند دارای بالشتکجمشید هم همینطور است. ته ستون

های مارپیچی گورهای مادی و معماری  کنند، ترکیبی هستند از سرستونها که به طرز ناهنجاری از شیوه ایونیک تقلید میسرستونقرار گرفتند.  

اند. پوگاچنکوا برای این نظریه  فون گال و پوگاچنکوا که بنای خورهه را مربوط به دوره پارت تاریخگذاری کرده.  (25:  1370یونانی )گیرشمن،  

کند و با توجه به پالن و پایه های نسا مقایسه کرده است. شیپمن نیز این بنا را نوعی نیایشگاه معرفی میی خورهه را با ستونهای بناستون

 ها که به هیچ وجه یونانی نیست،  ستون

آسیای مقدم وجود دارد ولی پایه  ها در هر معبد یونانی واقع در  دهد به نظر دیاکونوف گرچه این ستونتلویحاً ساخت آن را به پارتیان نسبت می

ها چندین مکتب  های قصور هخامنشی شباهت کامل دارد. بدون تردید در معماری پارتو اساس آن همان سبک و شیوه محلی است که با ستون

 (.3)تصویر (. 270و   269:  1382های محلی را پذیرفته است )دیاکونوف،ها و شیوهو طریقه وجود داشته که سبک

 

 
 : نمایی از دو ستون باقی مانده از خورهه )عکس از نگارندگان( 3یر  تصو 
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 :  بنای خورهه )عکس از نگارندگان( 4تصویر  

 

اند که تشخیص آنها از محیط اطراف مشکل است. دروازه  دیوارهای خورهه نیز از خشت بوده است که به دلیل نفوذ باران دچار حالت پوکی شده 

های بزرگ فرش شده است در جلوی این دروازه قطعه سنگی یافت شده  اصلی بنا در قسمت جنوبی آن واقع است که کف ورودی آن با سنگ

انی روی آن حک شده است داشتن یک طاق در درگاه ورودی و داغی از یک الیه گچی حاکی از وجود طاقی در این بنا است.  که سه حروف یون

: 1393فر،  های معمول دوره اشکانی است و در دوره ساسانی نیز شاهد تداوم این روش هستیم )محمدیاین طاق نیم دایره بوده که از طاق

 دوره یک در  بنا از استفاده تدوام دهنده نشان یکدیگر روی بر  قرمز و سفید   متفاوت هایرنگ با رنگی تزئین الیه چندین وجود   .(116و  115

 قسمت در همچنین بلکه سنگی هایستون در تنها نه که است معماری کیفیت از دیگری  نشانه همچنین رنگ کاربرد .است طوالنی زمانی

باشند )وحیدزاده می  سنگ جنس از  بیشتر عناصر ارزشمندی که امروزه از بنای خورهه باقی مانده،بوده است.  مشهود نیز ساختمان خشتی های

 (. 1394و دیگران، 

مهدی رهبر معتقد است بنای خورهه تا اوایل دوره ساسانی به صورت کوشک یا منزل ییالقی یک امیر یا متنفذ محلی اشکانی که ممکن است  

شد، مورد استفاده قرار گرفته است با پیروزی ساسانیان، احتماالً صاحب این کوشک کشته یا متواری شده، های دشت خورهه بوده باصاحب زمین

هایی از این محوطه، به  و بنا همانند دیگر بناهای دوره اشکانی که با هجوم ساسانیان منهدم شد، ویران گردید. در اواسط دوره ساسانیان بخش

ی اشکانی انجام شد، مورد استفاده قرار گرفت با ظهور اسالم های دورهخت و سازهایی که بر روی خرابهوسیله کشاورزان و صنعتگران، با سا

 (. 134: 1382این مکان مجدداً، دستخوش ویرانی گردیدو بعداً به صورت گورستانی درآمد که تا قرن هشتم ه. ق. دایر بود )رهبر، 

 . قلعه گبری 4

 4متر و حداکثر   7/1هایی از دو دیوار قطور با ضخامت راز آن بقایایی از یک فضای معماری شامل قسمتای مدور است که بر فقلعه گبری تپه

هایی به  متر بوده است که در آن از خشت  20ها، بنای مورد نظر ساختمانی مربع شکل به ضلع  متر باقی مانده است با توجه به زوایای این دیواره

شده است هر چند مقداری قلوه سنگ در سطح این مکان ریخته که به احتمال زیاد از مصالح به کار رفته    سانتی متر استفاده  44×44×10ابعاد  

 (. 126: 1399اند )بنی جمالی، در بنای مورد بحث بوده
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 . قلعه عقاب 5

قرار دارد این مکان به شدت    های جبهه جنوب شرقی آتشکوهقلعه عقاب بقایای یک قلعه یا محلی برای دیده بانی است که در باالی یکی از کوه

آسیب دیده است. در برخی نقاط رد و نشان پی سنگی با مالط آهک به راحتی قابل رویت است، حتی در قسمت مرکزی در اثر حفاری غیر  

 (.  126مجاز، بقایای اتاقی هویدا شده است )همان: 

 . قلعه مرد 6

اسماعیل تاریخی که در دوره  قلعه  بقایای یک  نیز  فراز  قلعه مرد  بر  این مکان  نقاط  برخی  قرار گرفت. در  استفاده  و مورد  بازسازی  یه مجدد 

های دوره تاریخی ساخته  های شمالی دره لعل قرار دارد هنوز رد و نشانی از بنای اولیه که از سنگ و خشتمتر در کوه  200های با ارتفاع  صخره

 شده، قابل مشاهده است )همانجا(.

 . آتشکده آتشکوه 7

در واقع در حدود   و 1کند )) مبنای آتشکوه بنابر مندرجات نزهه القلوب در نمیسوری که آندره گدار در کتاب آثار ایران از بنای آتشکوه میتوصیف 

آن  خوریم. در  ای است که در مسیر جاده دلیجان به خمین بر میکیلومتری این شهر قرار دارد. نام نمیسور امروزه نمور شده و اولین قریه  125

پیوندد  اصفهان رفته و کمی قبل از رباط ترک به آن می  -جا یک جاده قدیمی کاروان رو وجود دارد که از طریق کوهستان به سوی بزرگ راه قم

قصر  های یک آتشگاه و یک  ای نام دارد به نام آتشکوه، در آنجا ویرانهرسد که قریهاین جاده یک فرسخ بعد از نمور به به گوشه سبز و خرمی می

ای دور افتاده و در طرف راست بزرگراه اصفهان واقع  قدیمی قرار دارد. به قول هوتوم شیندلر قریه کوچک آتشکوه در دو مایلی شرق نمور، در دره

 (. 37: 1371های آتشگاهی که ملکه همای ساخته، در آنجاست(( )گدار و دیگران، گویند خرابهشده ک می

ای خشک قرار دارد.  بازسازی شده چیزی باقی نمانده است. آتشگاه کمی باالتر، در کمر کوه و در کنار آبراهه  از قصر قدیمی اصلی که به دفعات

های آهک پوشیده ها که از آجر هستند، همگی از سنگ، قلوه سنگ و مالط آهک است که با قطعاتی از سنگآنچه از آن باقی مانده سوای طاق

اند. شبستان بزرگ گنبددار خیلی بازی وجود دارد، که بدون شک از ابتدا  وجود داشته است که از میان رفتهشده ولی احتماالً دیوارهای گلی هم 

های جا سازی شده، نهاده شده است. آن گاه در قسمت جلو سمت شمالی شبستان، گذرگاهی  هایی با ستونجز این نبوده که گنبد آن بر پایه

هایی وجود داشته که دیوارهای سنگی آن به جا الظاهر بر هر طرف آن اتاقطاق ممتد است که علیعریض وجود دارد که شبیه نوعی ایوان با  

(  بنابراین نقشه ساختمان از از دو بنای مجاور هم ولی مجزا و  4بایستی از گل بوده باشد از میان رفته است. )تصویر مانده و بقیه دیوارها که می

رسد در اطراف چهار طاق دهلیزی با دیوارهایی از گل و سقفی مسطح و سبک  ه در بدو امر به نظر میجدا از یکدیگر تشکیل شده است این هم

های برجسته و ناهمگون که از سطح زمین باالتر هستند نزدیک  قرار داشته که چهار طاق را احاطه کرده است اما در عقب بنا آنقدر به صخره

کند و از طرف دیگر در ساخت خارجی بنا هیچگونه حفره یا سوراخی که برای اتصال تیر حمال شود که امکان وجود چنین دهلیزی را کم میمی

هایی عریض با شود. بنابراین بهتر است بنای آتشگاه را چهارطاقی تنها و مجزا تصور کنیم. ساختمانسقف دهلیز ضرورت داشته، مشاهده نمی

ه یکی از آنها احتماالً محل نگهداری آتش است. در مرکز چهار طاق در محور  مدخلی که دو طرف آن را دو شبستان کوچک اشغال کرده ک

ای ترتیب دادند که مزاحم روئیت آتش از سمت دشت نشده ولی به ایوان عظمت بیشتری جنوبی آن دهانه وسیع ایوان را به گونه  –شمالی  

 (.5(. )تصویر 44-37ردند )همان: ببخشد و بر هر طرف ایوان اتاقی کوچک برای آتش و برای سکونت موبد بنا ک
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 (. 42:  1371: نقشه آتشکده آتشکوه )گدار،  4تصویر  

 
 : نمایی از آتشکده آتشکوه )تصویر از نگارندگان( 5تصویر  

 
 . مالت بکار رفته در ساخت اتشکده )عکس از نگارندگان( 6تصویر  



 

253 
 

 . قلعه جمشیدی 8

 شودمحسوب می  دوره ساسانی  آثار  از   و  نیز معروف است قلعه گبری است که به استان مرکزی واقع در ورنیم از آثار باستانی شهر لعه جمشیدیق

این قلعه، دارای خندق و دروازه چوبی مجهز به ابزارهای ضد  .  اندنسبت داده  جمشید نگاران قدمت این بنای باستانی را به زمان پادشاهیتاریخ

اند در آنجا تیراندازی توانسته نفر می  20. باالی دروازه قلعه، تاالری بوده که  است  کردها به خارج وصل میهای پنهانی، آن راست و راه  حریق بوده

بنای قلعه جمشیدی ساخته  .استشدههای زراعی اطراف شهر منتهی میهای زیر زمینی وجود داشته که به زمین کنند. در داخل این قلعه کانال

 ( 7شده از خشت و آجر است. )تصویر 

 

 
 ( http://markazi.irib.ir: نمایی از بنای قلعه جمشیدی ) 7تصویر  

 . میل میلونه 9

های کشاورزی در غرب شهر نیمور در نزدیکی محالت در استان مرکزی، ستونی وجود دارد که از سنگ و مالت سیمان ساخته  در میان زمین    

شده  تفاده میدهد که احتماال به عنوان آتشکده اسهای یک بنا چهار گوش را نشان میمتر است و نشانه  8الی    7شده است. این ستون به ارتفاع  

اند. در  های آن باقی در کتاب تاریخ قم درباره میل میلونه در شهر نیم ور آمده است: »آن بنای عجیبی است و تا امروز نقش (  8است. )تصویر  

ندى این  بل  ( 9)تصویر    وجود دارد.  ، اندهاى ریز که با مالت ساروج روى هم چیده شدهغرب نیم ور در میان اراضى کشاورزى ستونى از سنگ 

گویند، ولى به احتمال قوى متر است و نشان از یک چهار طاقى دارد که آتشکده بوده است. این بنا را هم اکنون میل میلونه مى  8تا    7ستون  

التر  باقى مانده آتشکدۀ »وره« است که در کتب تاریخى هم از آن یاد شده است. قلعه جمشیدى که بنا به روایتى هسته اولیه نیمور بوده، کمى با

در فهرست آثار ملی   19685خورشیدی با شماره    1386میلونه در سال  بنای باستانی میل      (. 74:  1361) قمی،  کده واقع شده استاز این آتش

 .ایران به ثبت رسید
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 (https://www.itto.org/iran/attraction/mil-milooneh-nimvar: برج میل میلونه ) 8تصویر  

 

 
 ( http://sassanids.com: نمایی از بنای میل میلونه ) 9تصویر  

 

 ور .بند نیم 10

ترین بناهای ذخیره آب در سطح شهرستان است که به عنوان بند نیم ور شهرت یافته است از قدیمی  سد باستانی، تاریخی نیم ور که عمدتاً

جهت ذخیره سازی و هدایت آب   "انار بار"یا    "لعل بار"،  "قم رود" یگردد و با توجه به فصلی بودن رودخانه قدمت آن به دوره ساسانیان باز می 

 .ته استگرفبه دشت نیم ور مورد استفاده قرار می 

در ساخت این سد از فنون مهندسی خاصی استفاده شده که یکی از دالیل اصلی ماندگاری این سازه مهندسی است، در محل سد نیمور که  

هایی طبیعی که در دیواره و زیر سد ایجاد شده، آب معینی به بستر  کرده از طریق منفذ خانه را در مخزن خود نگهداری می ظاهراً تمام آب رود  

مصالح به کار رفته در این    .به طوری که آب رود خانه عالوه بر ذخیره سازی تا خود شهر قم نیز در جریان بوده است  .شدخانه نفوذ داده میود  ر

 ( 10)تصویر  .بنا عمدتا سنگ الشه های بزرگ محلی و ساروج است

م شهر  واشی این سد محل تفرج و گذران اوقات فراغت بخشی از مرداطراف و ح "انار بار"یا    "لعل بار"،  "قم رود"در روزگار پر آبی رودخانه  

و همچنین خشکی رودخانه طی سالهای اخیر نقش تفرجی    ترسی موجودهای دسمحالت و نیمور بوده است متأسفانه کیفیت بسیار نامطلوب راه

 .پیرامون این سد را از رونق انداخته است
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 ( https://www.dana.ir/news/1066932.html: سد باستانی بند نیم ور ) 10تصویر  

 گیری نتیجه .  4

با توجه به مطالعات انجام گرفته بررسی بناهای تاریخی محوطه شهرستان محالت استان مرکزی از دوره سلوکی تا پایان دوره ساسانی، نتیجه   

بسیار باالیی برخوردار بوده است و محوطه شاخص  و بزرگ  حاصل شده بیانگر آن است که در دوره سلوکی و اشکانی این محوطه از اهمیت  

های بعدی ساسانی و اسالمی مورد استفاده قرار سازد در این دوره این مکان از اهمیت بسیاری داشته است که حتی در دورهخورهه مشخص می

ر،  بیشتر استفاده از سنگ و مالت سیمان است که  های آقای مهدی رهبگیرد. مصالح استفاده شده در معماری این محوطه باتوجه به حفاریمی

ها در سطح محوطه و دو ستون سنگی از آن بر جا مانده است. در دوره ساسانی از اهمیت این منطقه کاسته شده و بیشتر  قطعاتی از سنگ

انی آتشکده آتشکوه است که در  های دارای معماری دوره ساسهای ساسانی در محدوده شهرستان نیمور قرار گرفته است. از محوطهمحوطه

ای از دوره ساسانی است ساخته شده از سنگ ، قلوه سنگ و مالط آهک است و  محدوده شهرستان نیمور قرار گرفته است. این بنا که آتشکده

ستونى از  ی از  ای از بناهای اولیه دوره ساسانی است. در همین منطقه قسمتقسمت های طاق آن ساخته شده از آجر است. این بنا شاخصه

بنای بعدی که از دوره ساسانی در محوطه  ساخته شده نشانی از ساخت آتشکده دوم در این منطقه است.    هاى ریز که با مالت ساروجسنگ 

این  گرفته است  شهرستان نیمور باقی مانده، قلعه جمشیدیه است که به دوره ساسانی نسبت داده شده و در دوره ساسانی مورد استفاده قرار می 

باشد. آخرین اثر نیز سد باستانی نیمور است به  بنا با دیگر بناهای اشکانی و ساسانی این منطقه متفاوت است و ساخته شده از خشت و آجر می 

های مهمی های بزرگ محلی و ساروج است. به طور کل محوطه محالت از محوطهبند نیمور شهرت دارد این سد نیز ساخته شده از سنگ الشه

که باتوجه به آب و هوای مناسب آن در دوره سلوکی، اشکانی، ساسانی و همچنین اسالمی دارای اهمیت باالیی نسبت به دیگر شهرهای است 

های بیشتری در این منطقه است.  های این منطقه جای کار بیشتری دارد و نیازمند حفاری محوطهها در محوطهاطراف آن داشته است. بررسی

  مانند آتشکده اتشکوه به خوبی مرمت نشده و در حال تخریب است و نیازمند بررسی های روشمند حفظ بنا است. بعضی از بناها، ه

 پی نوشتها 

1-namisvar  .نام شهر نیمور در استان مرکزی ، 
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 1ی و ارائه طرح پیشنهادی مجموعه زیورآرایه هخامنش   دوره   راث ی م   ی و تحلیل بازخوان 
 

 2مریم زارع 

 3فاطمه عربیان 

 چکیده: 

از   باستانکاوش آنچه  به های  آثار هنری پیدا شده، درنظر مردمان آنعشناسان  بوده  نوان  ابزار زندگی  نیز،    است.  زمان وسایل و  را  زیورآالت 

کنندگان د رساننده پیامی از سازندگان و یا استفادهنداررا قابلیت  این ی رسانه دانست کهاعنوان ابزار شناخت زندگی اجتماعی و گونه  وان بهتمی

دوران   د. نخستین دوره بزرگ هنر ایران در تاریخ، دوره هخامنشی است. عظمت و شکوه هنر هخامنشی در آثار برجای مانده از آننخود باش

الگو و سرمشق، نزد هنرمندان ادوار بعدی مطرح    عنوان کهنهمواره به که  از نشانه و تصویر    غنیهنری ترکیبی و دارای منبعی    مشهود است.

مورد   صورت اکتشافیها به برخی از نمونه   ، و تحلیل میراث زیورآرایه آن دوران و بازطراحی زیوربا هدف بازشناسی    ،مطالعه. در این  ده استبو

روش مطالعات  اطالعات مورد نیاز به   .تاریخی و تحلیلی است  یحاضر، براساس ماهیت و روش، تحقیقکیفی  بنابراین پژوهش  .  قرار گرفت  بررسی

مبتنی بر اصول گشتالت،    کیفی  تحلیل  و  از طریق شیوه تجزیه .  کار رفته در آن دوره، گردآوری شداز هنر هخامنشی و بررسی نمادهای بهی  اسناد

شیردال،  هایی مانند  نتایج نشان داد استفاده از نماد  کمک گرفته شد.   برایان الوسون فازی  سه  متد  از واکاوی صورت پذیرفت و برای روش طراحی  

های شاخصههای تحقیق،  های هنر آن دوره است. مبتنی بر یافتهای و متقارن و هارمونی رنگ از ویژگیهای دایره، فرمهمراه بالشاهین و گاو به 

 د.  پیشنهادی ارائه گردی وارهطرحها، ارزیابی طرح در نهایت پس از  صورت پذیرفت و پردازیایدهآن  طراحی استخراج شده و پس از

 هنر هخامنشی، طراحی زیورآرایه، زیورآالت هخامنشی، روش طراحی برایان الوسون واژگان کلیدی: 

 

 
 به راهنمایی نویسنده اول می باشد. "یهخامنش دوره راثی م یبازخوان و الهام با یرانیا  ورآالتیز  یطراح "مقاله برگرفته از پروژه پایانی نویسنده دوم با عنواناین  1
 (maryamzare@ut.ac.ir)کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.  2
 (farabian93@yahoo.com). وسسه آموزش عالی معماری و هنر پارسکارشناسی طراحی صنعتی، م  3
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 مقدمه:   . 1

زیادی    رهای مختلف آن آثار بسیاو در شاخه طلبد. هنر ایرانی دامنه بسیار وسیعی داردی هنر ایران باستان نگاهی نو و روشی متفاوت را میخوانباز

. است که اوج هنری آن در زمان هخامنشیان در تخت جمشید نمود پیدا کرد باستانی )پیش از اسالم(  ها هنر دورهقرار دارد. یکی از این شاخه

عی قابل های مادی، تولیدی و اجتماهای اجتماعی جدا نیست، هنر در دوران باستان نیز از دیگر فعالیتپدیده هنر از دیگر پدیدهطور که  همان

روست که آثار هنری ایران باستان وسیله شناخت زندگی اجتماعی، فنون، آداب، رسوم و نحوه زیستن نیاکان ماست تفکیک نبوده است. از این

آن    هنر ایران و میراث  گیرد.که هرگز سند مکتوبی از آنان به دست ما نرسیده است. در نتیجه، هنر از این جنبه، معانی متعددی را در برمی

  ترین سرمایه معنوی مردم این کشور در همه ادوار بوده است، زیرا نه فقط شهرت و حیثیت برای ایرانیان پدید آورده بلکه در هر دوره و هر بزرگ

تقلید از  با ورود مدرنیته در ایران، هنر ایران به   (. 11،  1389،  جهرمی)ضابطی  زمین افتخار و برای مردمش غرور آفریده است جایی برای ایران

 . های غربی پرداختسبک

خورشیدی با پیدایش جنبش نوگرای سقاخانه، هنرمندان این جنبش تالش بسیاری برای بازنمایی و معرفی فرهنگ و هنر    40در ابتدای دهه   

ویری گذشته، تبدیل به  کارگیری یکنواخت عناصر تصکردند. اما به جز هنرمندان صاحب سبک این دوره، در بیشتر مواقع مفاهیم تصویری با به

های باستانی، به انجام رسیده است. با این وجود،  هایی که با تکرار دقیق همان طرح(. کلیشه1392های تصویری گردیده است )زمانی،  کلیشه

، نوع نگاه هنرمند باستان را  تحلیلکند، بلکه بایستی برای درک بیشتر همراه با اش ماهیتی ایرانی پیدا میتواند ادعا کند که اثر هنریطراح نمی

گر  پیامی از سازنده یا استفاده  ای رسانه دانست که قابلیت دارد تا رساننده توان گونهجو کند. زیورآالت را میونیز نسبت به پیرامون خود جست

اساس قطعه زیور متن رساننده پیام خواهد بود. این  گیرد و بر این ها صورت میای و رمزگانهای نشانهخود باشد. این انتقال پیام بر مبنای نظام

جا که    شناسی، عنصر فرهنگ است. از آن ترین عناصر در درک نشانهها وابستگی بسیار زیادی به فرهنگ دارند و بنابراین یکی از مهمرمزگان

و اساسی با احساسات پوشنده دارد، تأثیر این پیام  زیورآالت، زمان زیادی همراه با مخاطب است و نیز انتخاب و استفاده از آن رابطه مستقیم  

(.  1392مقدم، های نمادین آنها توجه کرد )باللینسبت به محصوالت دیگر بیشتر است و برای درک درست مفاهیم در زیورآالت، باید به کاربرد

بیشتر    دهند.های بیگانه ادامه میتقلید از طرح  با وجود عظمت هنر دوره هخامنشی و منبعی عظیم از فرهنگ و هنر، طراحان امروزی همچنان به 

های بیشتر شناخته شده تخت جمشید و دیگر آثار هایی که امروزه با الهام از این هنر باستانی عظیم، انجام شده، در نهایت به تکرار نشانهطراحی

یر مستلزم نگرشی ژرف و نگاهی است که بتواند هنر دوره  جا مانده از عصر هخامنشی منجر گردیده است. این منبع بزرگ از هنر، نشانه و تصوبه

توان راهی درست در پی  های ساخت زیورآالت این دوره، میها و حتی روشطور صحیح بازخوانی کند. با بررسی نمادها، نشانههخامنشی را به 

ه شواهد و تاریخ کوشش شده که مخاطب، آثار هنری های ایرانی یافت. برای بازخوانی این هنر کهن با توجه ب مایهساختن اثری هنری با نقش

آن دوره به  نگاه عمیق هنرمند  های طبیعی و نقوش حیوانی نتیجههای هندسی، مضمونبر جای مانده را، از ذهن هنرمند باستان بنگرد. طرح

سوال اصلی    باشد. کهن در قالب زیورآالت میهای  مایهطبیعت پیرامون خود بوده است. هدف اصلی این پژوهش کمک به احیای دوباره این نقش

فهم و به زبان امروزی ارائه داد که عالوه بر حفظ هویت، مورد قبول  توان مفاهیم یک هنر باستانی را به شکلی قابلاین است که چگونه می

در ادامه  یافت.  ناصر تصویری باستانی  معنا در ع  ذوق و سلیقه جامعه امروزی نیز باشد. پس ابتدا سعی شده است که بتوان پاسخی برای درک

ابتدا به    تالش شد که راهکارهایی برای بازخوانی زیورآالت هخامنشی به شیوه امروزی استخراج گردد. برای رسیدن به اهداف این مطالعه  

ندی آنها سعی شد مفاهیم  ببا بررسی زیورآالت هخامنشی و دسته. پرداخته شد بررسی و شناخت عناصر تصویری تخت جمشید و نمادهامعرفی 

و مبانی طراحی آنها استخراج گردد و در نهایت براساس نتایج پژوهش، طراحی با الهام از هنر هخامنشی انجام گرفت. در این مطالعه کیفی  

، روند طراحی پیشنهادی  پردازی( و ارزیابیتحلیل، پردازش )ایدهوتاریخی و تحلیلی از روش طراحی برایان الوسون کمک گرفته شد. سه فاز تجزیه
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باشد. بدین منظور در ابتدا بعد از درک هنر هخامنشی صورت حلزونی می دهد. در این مطالعه مسیر حرکت طراح بین این سه فاز بهرا شکل می

ده و بر مبنای آن  های هنر طراحی و ساخت زیور در آن دوران را استخراج کرشود تا بتوان شاخصهبه بررسی زیورآالت این دوره پرداخته می

 پردازی نمود.ایده

 : روش پژوهش .  2

ای  روش کتابخانهآوری اطالعات بهکمک جمعهای هنر هخامنشی ابتدا بهزیورآرایه مبتنی بر شاخص  یطراحتحلیلی برای باز -در این مطالعه کیفی

  ات یمتمرکز و با جزئ  ق، یعم  یدانشتا  ستفاده شد  گشتالت برای آنالیز انمونه آثار زیور این دوره مورد واکاوی قرار گرفت و از اصول ادراکی دیداری  

 یالوسون که فازها انیبرا یشنهاد یپ طراحی روش مطالعه نیدر ابدست آید و عناصر ماکرو، میکرو، جنس و روش ساخت آثار استخراج گردد. 

  یابیو ارز  بیکتر  ل،یتحل  مرحلهسه  شامل    ،یطراح  ندیاستفاده شده است. فرا  ،را دارند  یدر آن نقش مهم  یابیو ارز  بیترک  ل،یتحل  و  هیتجز

های استخراج شده در  کمک شاخصآرایه بههای پیشنهادی برای بازطراحی زیورها ارائه طرحوارهر یافتهنی ب. مبت(58،  2016)الوسون،  باشد  می

 ارزیابی انجام گرفت و طرح نهایی انتخاب گردید. "1دبیلو او ام "ها، صورت پذیرفت و سپس به روش واکاوی نمونه

 هنرهخامنشی: .  3

های  (. یکی از ویژگی1396کند )سلحشور، نظری، شعرباف،  گری میهنر هخامنشی، هنری ترکیبی است که در نهایت ظرافت و زیبایی جلوه

آوردن یک سیستم هنری منسجم و یکپارچه است که در طول مهم هنر این دوره، که در دیگر اعصار هنر ایران تکرار نشده، ویژگی آن در پدید  

دهد. هنر هخامنشی دارای نقوش محدودی نیست، اما میزان انسجام این  ویژه دوره دوم هخامنشی، تغییرات اندکی را نشان میاین سلسله به

(.  در نقوش تخت  1389اند )هژبری و همکاران، عنوان هنری متعالی ستودههنر در تکرار الگوهای یکسان چنان وسیع است که همواره آن را به

شده    جمشید، نقش دو گیاه سرو و نیلوفر آبی و نقش حیواناتی چون شیر، گاو، اسب، شاهین )هما( و گاه پاژن )پازن( یا بز کوهی به دفعات تکرار

هم و سر دو شاهین هم، سر دو شیر پشت بهاند: سر انسان و بدن حیوان، سر دو گاو پشت بههای کاخ تخت جمشید چهار شکلاست. سرستون

های حیوانی سه خدا: اهورامزدا، آناهیتا، و میترا به ترتیب با نقوش شاهین، گاو و شیر در هنر هخامنشی به نمایش درآمده که  هم. نمادپشت به

نمونه نمادهای عناصر تصویری   1-(. جدول1389جهرمی،  طیاند )ضابتر قرار داشتهدر این تثلیت، اهورامزدا در باال و آناهیتا و میترا در مرتبه پایین

 دهد. تخت جمشید را نشان می

 (. نگارندگان )   د ی جمش   تخت   ی ری تصو   عناصر   ی نمادها   نمونه   - 1جدول  

 تصویر  طرح  تحلیل نماد 

رو پریدن  شیر برای ایرانیان باستان مظهر تابستان و گاو مظهر زمستان بوده است. از این  

شیر بر پشت گاو و از پای درآوردن او نماد چیرگی تابستان بر زمستان و فرارسیدن بهار است  

آغاز    .آسمان جایگاه خورشید است و زمین جایگاه گاو، پنجه افکندن شیر بر پشت گاو نشانه

 روز و شروع زندگیست. 

پشت   بر  شیر  پریدن 

 گاو
 

 )فرشته باروری و آب( بوده است. مظهرقدرت و نیرو و نمایندهنمادی از نیروی آناهیتا یا ناهید  

 خورشید، شجاعت و شکوه. 
 شیر

 

 
1 WOM (Weighted objectives method) 
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 گاو هخامنشی، باران زمستانی، ماه و نخستین قربانی.  قدرت، اقتدار سلسله

 

ای سیمرغ، اسطوره نماد اهورامزدا، مترادف با پرنده هما )به معنی فرخنده و همایون( و پرنده

 شهر شوش. نماد 
 شاهین )شیردال( 

 

 نماد رونق، قوت، پایداری، سربلندی ملی و آزادگی. نماد خدای گیاهی است  جنبه مقدس 

 اند. دانستهایرانیان منشاء سرو را از بهشت میاست. 
 سرو )درخت مقدس( 

 
همچنین گل آفرینش، گل زندگی و ، نامیدند. نماد صلح و دوستیایرانیان آن را گل آبزاد می

از قرار معلوم گل  شود،  مظهر شکوفایی جهان. گل نیلوفر در دست شاه هخامنشی دیده می

 .(1369 لسن،ی)و عالمت مقام سلطنت بوده است لوفر،ین

 نیلوفر آبی )لوتوس( 

 

 ها و موجودات تخت جمشید.نماد به کمال رسیدن انسان
بال )شیر، اسب، گاو،  

 شیردال و اهورامزدا( 
 

دهد. این گردان نیست، بلکه گاه به اندازه نقش و طرح اصلی به آن اهمیت میتنها رویهای ثابت، نهکاریهخامنشی از امور تزئینی و ریزههنر 

هنر دارای یک تکنیک تقسیم فضای محکم و منطقی است، یعنی توزیع و تنظیم متناسب ایده در فضای کار. در هنر هخامنشی محتوا مغلوب 

نیست: نحوه اجرای موضوع یا محتوای طرح، متناسب با سطح و فضا تنظیم شده است. سر در کاخ خشایارشاه، که ترکیبی از سر گاو و  شکل  

ای( همچنان نزد هخامنشیان رواج داشته است  العاده )اسطورهدهد که اعتقاد به نیروهای پنهان طبیعت و خارقبدن انسان بالدار است، نشان می

(. هخامنشیان از لحاظ فرهنگ مادی، اعتقادات دینی و فرهنگ معنوی نخستین کسانی بودند که صور و افکار را  94،  1389ی،  جهرم)ضابطی

های آنها تحقق دادند، و بدین صورت برای آینده، طریقی را که جهان  بین شرق و غرب مبادله کردند. آنان نزدیکی این دو جهان را با تمدن

ای به طبیعت و حیوانات داشتند؛ بلکه آنان را  ویژه تنها توجه(. آنها نه233، 1346راه سیر گردد، هموار کردند )گیرشمن، بایست در آن ایرانی می

 پنداشتند.  مقدس نیز می

 ی زیورآالت عصر هخامنش .   3-1

  ی )برا  نیکاربرد نماد)مانند گیره سر(،    صورت عملکردی، بههیثروت و سرما  شیپول، نمازیور در طول تاریخ همواره برای اهداف گوناگونی مانند  

اند )باللی مقدم،  گرفتهو جلوه هنری مورد استفاده قرار می  (ییمحافظت )در قالب طلسم و خواص جادو،  (ژهی و  یگاهیجا  ایخاص    یتعلق به گروه

(. آثار مربوط  185،  1398جانشینانش است )غیبی،  هنر زیورسازی در دوره  هخامنشی نمایانگر شکوه و عظمت امپراتوری کورش کبیر و  (.  1392

از زبان    انیهخامنش  .(Curtis & Simpson, 2010, 397)نگاری تمرکز دارند  به زیورآالت هخامنشی بیشتر بر روی سبک و شمایل

  ی فرهنگ  راثیبر م  یبتنم  یزبان هنر  نیا.  کردندمیمانند سکه، مهر، جواهرات و ظروف استفاده    ئیایاش  یدر طراح  یدیجد  نیو نماد  یهنر

صنایع هخامنشی چنان  .(Mehr Azar, 2019, 127)ه بود  قرار گرفت  یدر امپراتور  گرید  یهاو سنت  هنگفر  ریبود که تحت تأث  انیپارس

توان خصایص ایرانی آن را که واضح  شود، باز میسبک معین و معلومی دارد که گرچه تأثیر صنایع خارجی در آن به سهولت تشخیص داده می
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روح نبوده و خشونت آنها را ندارند. تصاویر حیواناتی که ایرانیان  و آشکار است مشاهده نمود. تصویر سربازان و اسبان ایرانی مانند هنر آشوری بی

بین صنایع آسیا تاکنون نظیر آن دیده  اند، مخصوصاً تصویر حیوان ملی ایران یعنی بز کوهی، دارای روح و دقت و سادگی است که در  کشیده

  دادند آنها را به اند از دیگران نکات فنی را بیاموزند، ولی ترجیح مینشده است. اقتباس از صنایع سایر ملل، کار صنعتگرانی بوده که مایل بوده

نمودند  بک صنعتی خود را حفظ میسلیقه و روش خود درآورند و همین خود دلیل خوبی بر آن است که صنعتگران هخامنشی استقالل و س

مانند خود به تجربه چندهزار ساله فلز کاری ماقبل تاریخ ایران، کردن قدرت و مهارت بی(. فلزکاران هخامنشی با اضافه82،  1369)ویلسن،  

کاری(، سوار  مرصعهای قیمتی رنگین روی فلزات )(. سوار کردن سنگ1392اصالت و خصوصیات هنری خاصی به این هنر بخشیدند )راعی،  

کاری در این دوره پرکاربرد بوده  کاری و همچنین مینا های هندسی )بیشتر مثلث( و غیره با گوارسهکردن فلزی روی فلز دیگر و اجرای طرح

 Curtis)های درخشان از خصوصیات زیورآالت هخامنشی است توجه به جزئیات ظریف و تزئین همراه با رنگ(.  184، 1346است )گیرشمن، 

& Simpson, 2010, 402)  .های ها، جوشش شیوهها، امتزاج نگارهمزیت مهارت فنی، تعادل میان جذابیت، قریحه هنری، تابش رنگ

گر انگیز و جذاب جلوهاند که جواهرسازی هخامنشی را بیشتر اشتیاقهای هنری مختلف محو گردد، همه عواملی بودهآنکه در سنترفته، بیکاربه

اند.  الگو و سرمشق نزد هنرمندان ادوار بعدی مطرح بودهعنوان کهن(. جواهرات این دوره همواره، به 189،  1374تالی )فریه،  سازند تا بدیع و بی

یق  تنها عالشناختی انسان بوده که بدون شک نههای بیان تمایالت زیباییترین نمونهبازنمایی زندگی جانوران یکی از نخستین و نیز جالب

سازد نیز در آفرینش آن در کار بوده جادویی و آیینی مایه انگیزش و تداوم آن در طول زمان بوده، بلکه شور و آزادگی، که روح هنر را متجلی می 

های ازمندیاست. زندگی جانوران از آغاز، توجه مردمانی را که فطرتاً از مهارت دست و دقت نظر و تخیل برخوردار بودند به سوی خود جلب کرد. نی

آیینی، احتماالً در تکوین حاالت اندامی جانوران و همراه با آن نیرومندی باورهای جادویی، سبب تکثیر و گسترش نقش جانوران بوده است.  

استفاده از جانوران بخصوصی در جواهرات هخامنشی به طرز خاصی گویای باورها و نمادهای گوناگونی است که جای بحث و بررسی دارد  

اند، و چه بسا که  وافری نشان داده ها عالقهو زینتکار بردن زیورآالت های درازی مردان و زنان ایران، هر دو در به(. تا زمان1396مهر، ران)پو

در دوره  ویژه  دهد که در دوره باستانی بهشناسی نشان میهای باستانها با اختالف کمی مشابه هم بوده است. یافتهپوشاک آنان در برخی دوره

های این (. به دلیل تعداد زیاد زیورآرایه1348پور،  اند )ضیاءهخامشی، مردان نیز گوشواره، النگو، گردنبند و دیگر زیورها را مورد استعمال قرار داده

 تنها به معرفی تعدادی از آنها به عنوان نماینده هر دسته، اکتفا شده است.  2دوره، در جدول 

 ی )نگارندگان(. هخامنش   دوره   ورآالت ی ز   ای مختصر از نمونه   - 2جدول  

 تصویر  شاخصه  نوع زیور 

 گوشواره 

های دوره هخامنشی فرم دوار و متقارن است ولی ترین مشخصه گوشوارهمهم

 Tallisاند )ای کامل را تشکیل ندادههای دوار، دایرهاین فرم  به طور معمول

& Curtis, 2005, 144 .)  

النگو و  

 بازوبند 

شدند.  ی هخامنشیان معموالً به دو سر حیوان ختم میها در دورهالنگو و بازوبند

هایی چون: شیر، شیردال، قوچ، بزغاله، اردک )یا مرغابی( و گاو. نقش سر حیوان

ها دیده وفور در تخت جمشید بر دستان پیکرهها همانند گوشواره بهاین النگو

 . (Tallis & Curtis, 2005, 137)شوند می
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گردنبند،  

طوق و  

 آویز 

جای مانده از آن دوران، نشانگر هنر ظریف و منحصر به فرد گردنبندهای به

بندی در برخی از آنها کاری و خانههای ظریف مرصعهخامنشی است. تکنیک

  با ظرافت تمام اجرا شده است. 

 انگشتر 
های آن دوران فرمی ساده  گردنبند و حتی گوشواره، انگشتربر خالف دستبند،  

 اند. داشته و بیشتر با تکنیک قالبگیری و یا حکاکی ساخته شده
 

نشان و  

 مدال 

هایی طالیی ها را با زیوردر جامعه باستانی شرق، سنتی وجود داشته که لباس

است. گارد جاویدان  آراستند و این سنت، تا دوران هخامنشی ادامه داشته  می

  دادند. های خود را با طال به صورت اشرافی زینت میهخامنشی لباس

دکمه و  

 بند گیس 

برای نشان دادن اشرافیت بیشتر، از زیورهایی چون دکمه، آویز و مدالیون طال  

  جستند. ها بهره مینیز برای زینت دادن پارچه تنپوش

 دیهیم 

ها رسد؛ با برگبلندی آن به پنج سانتیمتر میای است طالیی که  دیهیم حلقه

های زیبایی از زر آرایش شده است و بر سر پادشاهان و ولیعهدهایشان و گل

  (.1347پور، شود )ضیاءعنوان نشانه پیروزی و افتخار دیده میبه

 طال   تکه 
های باشد. این تکه طال گاوهای مزین شده مییک تکه طال از سردر با حاشیه

 دهد. بالداری که با دایره طال از باال و پایین تزئین شده است را نشان می نر
 

،  کاری در دوره خود زبانزد است. جواهرسازان در آن زمان از اشیای گوناگونی مانند سنگزیورآالت هخامنشی از نظر کیفیت باال در زمینه مرصع 

هایی متانسب  ها، حفرهآنها رنگارنگ کردن طالها بود. آنها بر روی سطح بیشتر طالکردند. هدف  شیشه و رنگ مینا بر روی طال استفاده می

ترین سنگ ایرانی است(، سنگ الجورد، عقیق  )که معروفهای شنگرف یا سنابر، فیروزه  کردند. بیشتر از سنگها ایجاد می جهت قرارگیری سنگ

آید میها و نقوش طالکاری هخامنشی بر. آنچه که از طرح(Tallis & Curtis, 2005, 132)اند  کردهها استفاده میها و کانیو دیگر سنگ

ست. هخامنشیان ای است که گویی زرگر، خود هنرمند نقاش توانا و قابلی گونه آن است که معنا و اصالت نقوش و توازن خطوط و زیبایی اشکال به 

فل به تجربه چند هزار ساله  و مهارت خود  اضافه کردن قدرت  فلززبا  به  اصالت و خصوصیات هنری خاصی  ایران،  تاریخ  ماقبل  کاری کاری 

 (. 1392هخامنشی بخشیدند )راعی، 

 ها . تحلیل یافته 4

استفاده کاری و حلقهگری، التون کاری، ریختهکاری، گوارسهکاری، مرصعهای: ملیلهدوره هخامنشی از تکنیک در ساخت زیورآالت چه بافی 

ها در ساخت این زیورآالت استفاده اند و هنرمندان هخامنشی از همه جنبهها میراث ادوار پیشین یا مختلف بودهاین تکنیککردند. بعضی از  می

ترین جزء زیورآالت مانند: تنها به فرم کلی زیورآالت مانند شکل سرهای موجودات توجه داشتند؛ بلکه در طراحی و ساخت کوچکاند. آنها نهکرده

زنی مهارت بسیاری داشتند. زیورآالت هخامنشی شباهت بال موجودات، اجزا و انحنای بدن حیوانات نیز با استفاده از تکنیک قلم هایجزئیات پر

دار برجامانده از تخت جمشید، های رنگین و لعابنگارهبسیاری به معماری هخامنشی از لحاظ فرم، رنگ و حتی نماد و محتوا دارند. در سنگ

های گیاهی و جانوری تخت جمشید )مانند: گل نیلوفر، برگ  مایهکار گرفته شده است. فرم نقشهای ارزشمند زیورآالت بهسنگهای مشابه  رنگ

بیانگر تجزیه و تحلیل عناصر گشتالت در بررسی فرمی زیورآالت   3نخل، درخت سرو، شیر، گاو و سایر حیوانات( بسیار تکرار شده است. در جدول  

 باشد. کار رفته در آن میهای ساخت هر قطعه و نمادهای بهکنیکو همچنین بررسی ت
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 های نمادین و تکنیک ساخت زیورهای دوره هخامنشی )نگارندگان(. بررسی آنالیز گشتالت و ویژگی   - 3جدول  

 نوع تکنیک 
نمادهای گیاهی،  

 جانوری یا انسانی 
 تصویر  اجزای ماکرو  اجزای میکرو 

 کاریگوارسه

 بافیمفتول

 سازیگوی

 نماد شاخصی ندارد

   
 کاریگوارسه

 بافیمفتول

 کاری ملیله

 انار، میوه کاج

   

 هالل ماه  کاریگوارسه

   

 چه بافی حلقه

 کاری سمبه

 گری( )ریخته

 گاو بالدار پرنده

 پادشاه هخامنشی
 

  

کاری  مرصع

 )فیروزه و الجورد( 
 گل نیلوفرانتزاعی از 

   
 کاری مرصع

 کاریگوارسه

 )فیروزه( 

 پادشاه هخامنشی

 پر پنج ستاره
   

 کاری مرصع

)فیروزه، الجورد، 

 عقیق( 

های گل نیلوفر شکوفه

آبی اهورامزدا یا پادشاه 

    هخامنشی 

کاری با التون

 ورق، 

 کاریگوارسه

 انتزاعی از گل نیلوفر

   

 نماد شاخصی ندارد کار با ورق و قالب
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گری،  ریخته

کاری، کار گوارسه

 با ورق 

 بز کوهی 

   

کار با ورق،  

 کاری مرصع

 

 بز 

    

 کار با ورق و قالب

 کاری مرصع

شیر و    سر عقاب، پنجه

بال عقاب و شاخ و  

    پنجه بز 

کاری  مرصع

 )فیروزه و الجورد( 

دو کبوتر )به احتمال 

 زیاد شاهین( 
   

کاری با  مرصع

سنگهای )فیروزه، 

 عقیق و الجورد( 

اسب، حیوانی بالدار  

شبیه مرغابی،  

تخت   اهورامزدا، کنگره

    جمشید 

کاری، ورق  گوارسه

 کاری 
 انار

   

 کار با قالب 
های تخت کنگره

 جمشید 
   

 کاری مرصع

گل نیلوفر آبی به  

های همراه شکل

    هندسی

 شیر  تنه سر و کار با قالب 
   

کار با قالب، 

 کاری سمبه
 سر شیر 
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کاری،  گوارسه

 کاری سمبه

 شیر و خورشید، 

خورشید درون فرمی  

    مانند گل نیلوفر دارد

کار با قالب، ورق  

 کاریو سمبه
 انسان بالدار 

   

 کار با قالب و ورق
  برگ به همراه ساقه

 خرطومی شکل 
   

 دارمرغ شاخ ورقکار با قالب و 

   

کاری، کار با مرصع

 قالب و ورق

شکوفه گل نیلوفر و  

اهورامزدا یا پادشاه 

    هخامنشی 

کار با قالب، ورق  

 کاریو سمبه
 دارشیر بال

   

سازی و گوی

 کاریگوارسه
 نماد شاخصی ندارد

   
هایی که طبق اصل بستار در گشتالت، شکل و یا فرمهای متقارن و دایرهمشاهده شد که فرمدر تحلیل و آنالیز نمونه زیورهای دوره هخامنشی  

مانند )که از  های ریز برجسته و گویاند. هنرمندان آن دوران، حتی از دایرهتداعی کننده فرمی کامل و متقارن هستند، کاربرد بیشتری داشته

اند. شیر، بیشترین حیوان استفاده شده در زیورآالت که فرم کلی دایره ندارند نیز، استفاده کردههایی  اند( برای شکلکاری درست شدهطریق گوارسه

هخامنشی است. بعد از آن از شیردال، عقاب، گاو، اسب، غزال، قو و قوچ استفاده شده است. شاخ و بال یکی از اجزای مهم در آفرینش این  

ای درون ماه و فرم خود ماه نیز به دفعات تکرار  شوند. در مرکز این زیورآالت پیکرهآالت دیده میباشند که در بیشتر این زیورجانوران تخیلی می

ها و حتی بعضی از ها، پالکباشد. در حاشیه نشانآنان می  های برجستهکند حاشیهشده است. آنچه که این زیورآالت را منظم و منسجم می

ای  های دایرههای برجسته، گویمعموالً فرم این جزئیات، شکوفه گل نیلوفر، پیکره درون ماه، شیار  شود.می  ها، جزئیات بسیاری دیدهبندگردن

کاری به اجرا  کاری و قالبکاری و هم با چکشهای تابیده و پیچیده، هم با ملیلهشود. شیارهای هندسی مانند مثلث دیده میشکل و شکل

 اند.درآمده
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   ی اب ی و ارز   پردازی ده ی ا   ، ی طراح .  5

های تنها از فرم و المان، بلکه از تکنیک ساخت مشابه آن دوران نیز استفاده شود. در بعضی از طرحها، نه سعی شده است در طرحدر این مرحله 

های بدست  پیشنهادی مبتنی بر شاخصهای  واره تحلیل و ارائه طرح  4صورت مستقیم استفاده شده است. جدول  های جانوران به این بخش، نماد

 دهد.های این دوره را نشان میآمده در نمونه 

 . ( نگارندگان )   ی هخامنش   ور ی ز   و   هنر   های شاخص   ی مبتن   واگرا   های طرح   ارائه   و   فرم   ل ی تحل   - 4جدول  

 عنوان  هنر و معماری  زیورآالت  تحلیل فرم  واره پیشنهادی طرح 

    

 کنگره

    

 گل نیلوفر

    

شکوفه  

 گل نیلوفر

    

 بال

 

 

 
 

 

 

 

 

های  شکل

 هندسی

 

 

 
  

های  شکل

هندسی:  

ماه و 

های گوی

 برجسته

های ترکیب طرحهای بدست آمده از نظر فرم، تکنیک ساخت و متریال بکار رفته شده در زیورآالت دوره هخامنشی و با ادغام و  اساس شاخصهبر

 (.1تر بودند برای ارزیابی انتخاب گردیدند )تصویر قبولاولیه چندین مجموعه زیور طراحی شده است. که نه طرح که نسبت به سایرین قابل
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 . ( نگارندگان )   ی هخامنش   دوره   آالت ور ی ز   ی ها شاخصه   از   مستخرج   ی ها واره طرح   - 1  تصویر 

شان ضریب یا امتیاز داده شد.  استفاده شد، که به معیارها براساس اهمیت برای ارزیابی و انتخاب طرح نهایی از روش ارزیابی دبلیو او امدر ادامه  

تیاز هر طرح براساس تمامی معیارها مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت و در نهایت پس از جمع امتیازات برای هر طرح، طرحی که باالترین ام

 (. 5عنوان طرح نهایی انتخاب گردید )جدولرا داشت، به 

 . ( نگارندگان )   شده   ی ده وزن   ی ارها ی مع   بر   ی مبتن ها  ده ی ا   ی اب ی ارز   - 5 جدول 

 وزن معیارها 

 ها ایده 

ره  
شما

ح 
طر

1 

ره  
شما

ح 
طر

2 

ره  
شما

ح 
طر

3 

ره  
شما

ح 
طر

4
 

ره  
شما

ح 
طر

5 

ره  
شما

ح 
طر

6 

ره  
شما

ح 
طر

7 

ره  
شما

ح 
طر

8 

ره  
شما

ح 
طر

9 

 10 6 6 8 6 8 4 6 6 5 ارگونومی 

 9 3 3 6 6 6 9 3 3 3 سهولت ساخت
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های هنر  تناسب با فرم

 هخامنشی 
5 6 10 10 8 4 8 8 10 10 

های تناسب با تکنیک

 ساخت هنر هخامنشی
3 6 9 3 9 6 6 3 9 9 

استفاده از متریال مشابه 

 دوران هخامنشی
4 6 6 6 4 4 4 4 8 10 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وزن تمام شده 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 قیمت

 196 150 106 134 104 143 132 142 113  مجموع 

دهی، طرح شماره نه با اختالف معناداری بیشترین امتیاز را کسب نمود. این مجموعه با الهام از فرم بال  بر اساس جدول ارزیابی به روش وزن 

کاری و گری، میناقدرت، آزادی، رهایی و زیبایی بوده است. تکنیک ساخت در این طرح، ریختهعنوان نمادی برای کمال،  شکل گرفت که به

 کاری است.مرصع

 
 (. نگارندگان )   یی نها   واره طرح   مجموعه   - 2  تصویر 

 

 گیری: . نتیجه 6

بابل، مصر، لیدی بودند که هر کدام در هنر به درجه باالیی از توسعه  ای مانند ایالم، آشور، های مختلف و ملل پیشرفتههخامنشیان وارث تمدن

وجود آوردند که یافته بودند. آنها ضمن استفاده از دستاوردهای هنری این اقوام و ادغام آن با هنر پارسی، سبک خاص هخامنشیان را بهدست

های این دوره و طراحی ملهم از ناسی عوامل شاخص در زیورآرایهآید. این مطالعه کیفی برای بازش حساب میهنری ترکیبی و نه تقلیدی به

های های آن در سه فاز شکل گرفت. با بررسی نمونه زیورهای این دوره و به کمک آنالیز گشتالت مشاهده شد که در آثار، غالباً از فرمالمان
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است. نمادهای حیوانی به کار رفته به ترتیب شیر، شیردال،  شده دایره  متقارن، هندسی و منحنی کمک گرفته شده است. بیشترین عنصر تکرار

باشند.  کار رفته در تخت جمشید میهای گیاهی بهترین نمادعقاب، گاو، اسب، غزال، قو و قوچ می باشند. گل نیلوفر و درخت سرو، جز پرکاربرد

این زیورآالت دید بیشتر  بال، پیکره درون ماه )اهورامزدا( و فرم ماه در  را منظم و منسجم میه میشاخ،  این زیورآالت  کند  شوند. آنچه که 

های مثلثی وجود دارد. در هنر ساخت های کروی و فرمهای برجسته و گویها، شیارها و پالکباشد. در حاشیه نشانهای برجسته آنان میحاشیه

های کاری با سنگکاری و بخصوص مرصع، ملیلهکاریارسهکاری، کار با ورق، گوهای ساختی نظیر التونزیورآالت هخامنشی اغلب از تکنیک

های پردازی مبتنی بر شاخصههای تحقیق، در مرحله ترکیب، ایده فیروزه، الجورد، عقیق و گاهی کریستال استفاده شده است. با توجه به یافته

باشد. مانند کنگره و اشکال  های یکسان میتکرار الگوهای اصلی هنر این دوره، انسجام و  بدست آمده در فاز اول شکل گرفت. یکی از مشخصه

از طبیعت مانند کوه برگرفته  این هنر بخشیده است. همچنین در طرحها میهندسی منظم که خود  به  های وارهباشد و نظم و قاعده خاصی 

های مختلفی که با الهام نهایت پس از ارزیابی ایدهپیشنهادی سعی شد که مفاهیم طبیعت، نگهبانی همچون دژ و یا اقتدار، به کاربر القا شود. در  

رفته  از هنر هخامنشی تصویر شده بود، طرح نهایی برتر انتخاب گردید که از فرم بال در قالبی منحنی، که گویی آماده برای پرواز است؛ الهام گ

ای فیروزه، عقیق و الجورد اجرا گردد. مرحله بعدی این هکاری با سنگتواند با استفاده از تکنیک میناکاری و یا مرصعشده است. این طرح می

تواند در باشد. نتایج این مطالعه میآرایه با الهام از هنر باستانی ایران میپژوهش تولید این محصول و بررسی میزان موفقیت طرح در ارائه زیور

های تاریخی ایران پیگیری  کمک آنالیز آثار هنری در سایر دورانهای مختلف طراحی با نگاه ویژه به هنر و فرهنگ اصیل ایرانی و به  حیطه

 شود. 
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 نیلوفرآبی در تمدن هخامنشیان با نظریه فردینان دوسوسور  گل شناسانه نقش شیر و  خوانش نشانه 

 )نمونه موردی: بازوبند و عصای سلطنتی زرین( 

 
 1نیلوفر شیرافکن  

 2زاده محمد اعظم
 3محمدحسینی همایون حاج

 چکیده: 

های فردینان دو در این پژوهش از نظریهشناسی است که  ها و کنکاش نقوش آثار باستانی نشانهیکی از پرکاربردترین رویکرد برای بیان سمبل

های عصا و بازوبند زرین  مایهسعی در مطالعه نقش سوسور در سه وجه دال و مدلول، النگ و پارول، همنشینی و جانشینی و تحلیل رمزگان

عناصر تزیینی زرین هخامنشی و نیلوفرآبی و شیر در شناسانه عناصر تصویری گلهدف از این بررسی، تعقیب نشانه شود.  تمدن هخامنشیان می

های فردینان نظریهشود این است که  شود. سوالی که در این پژوهش طرح میهای سوسور کنکاش میعناصر همنشینی ساختار آنها در دوگانگی

مفهومی به کار گرفته  شناختی تا چه میزان در تعبیر و تفسیر تصاویر زرین هخامنشیان به صورت یک نظام قراردادی  دو سوسور در باب نشانه 

توان فرآیند های سوسور بر روی نقوش میشناسی تغییر معناهای یک متن است که، با نظریهشوند؟ اهمیت این پژوهش در مطالعه نشانهمی

است  تحلیلی  _ها را کنکاش و مفهوم عمیق آن را در دل تاریخ و تمدن باستان تحلیل کرد. روش پژوهش به صورت توصیفیدرک معانی نقش

ای  ها به دست آمده است. نتیجهها، مقاالت و موزهآوری اطالعات توسط اسناد تاریخی، کتابباشد. جمعای میو گردآوری مطالب آن کتابخانه

ه  شناسی سوسور نقش پرکاربرد شیر که نماد قدرت، عدالت، دلیری و دوری از ارواح بودکه از این پژوهش حاصل شده، با توجه به تحلیل نشانه

اند.  های فرمی متعدد در عصا و بازوبند زرین تکرار شدههای زایش و باروری، برکت، صلح و دوستی با دگرگونیدر کنار گل نیلوفرآبی با سمبل

 آیند. ها و منسوجات تمدن ایران به چشم میاین دو سمبل بیش از هر چیزی در آثار زرین، ظروف، حجم پردازی
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 مقدمه:   . 1

ای بوده است که به نوعی سبب  ها، زیورآالت، عصای زرین و نقرهها، پیالههای ارزشمند هنر تمدن هخامنشی ساخت انواع جامیکی از جنبه

برجسته، ظروف و غیره... که بر روی  ها، نقاشی، نقشریتونشناسی از مهرها،  آمدند. مدارک باستانصادرات و تولید استاندارد نیز به حساب می

دهد که، با  های سمبلیک پدید آمده است، نشان از یک تفکر شهودی و برنامه هدفمند و منطق عرفانی هنرمندان هخامنشی میمایهآنها نقش

های ظریف و رمزی  ی باالیی برخوردارند با تکنیکاند. آثاری که به صورت زرین و جنبه مادبخشی آثارهنری خود داشتهتدبیر سعی در آذین

 اند. تزیینات حیوانی و گیاهی چون: نقش شیر، گل نیلوفرآبی را به صورت برجسته بر روی آثار انعکاس داده

برقرار کردند.  ها یک پیوند تازهشناسی را بررسی کرده و میان دانش و نشانهپردازانی همچون پیرس و سوسور دانش نشانه در قرن بیستم نظریه

شناسی  ای زندگی اجتماعی دانسته و نخستین بار با طرح این علم در مجموعه علوم زبانشناسی را علمی در مطالعه نظام نشانهسوسور نشانه

در محور مطالعاتی در زمانی (. 8، 1382شناسی را مشخص کرده است)ضمیران ای، جایگاه نشانههای نشانهعمومی با معرفی زبان در انواع نظام

های دو وجهی  شناسی سوسور به رابطهها پرداخت که، در این پژوهش با رویکرد نشانهتوان به کشف معانی پنهان نشانهو هم زمانی سوسور می

در مرکز این آثار و اشیاء ارزشمند و   شود. رین هخامنشی پرداخته می»دال و مدلول«،»پارول و النگ«و»همنشینی و جانشینی« عصا و بازوبند ز 

نگهداری  های قصر  شده است: یکی در خزانهبرداری میاند که به چندین صورت از آن بهرهها و نقوش حجیم قرار گرفته شدهقیمتی سنگ

ان تهیه شده بودند و یا با آنها تبادالت تجاری به عنوان پول  اند و جزء اموال بودند یا به صورت هدایا و پیشکش برای شاهان و درباریشدهمی

 (.  Curtis & Cowell 1995, 151)کردندرایج مورد استفاده در شرق باستان استفاده می

ی واحد  های آن به صورت معانهدف از این بررسی نسبت میان آثار تزیینی تمدن هخامنشی در هنر عصا و بازوبند زرین و شناسایی نماد و نشانه 

-های موجود در عصا و بازوبند زرین با رویکردنشانهگیرد. ضرورت این پژوهش در کشف رمزگان سمبلنهفته به عنوان نمونه بررسی انجام می

ها بر آثار به صورت ظریف است. اهمیت این پژوهش در شناخت مفاهیم مایهشناسی و هدف حکاکی هنرمندان آن عصر باستانی از این نقش

نیلوفرآبی و شیر الهام گرفته از طبیعت در بازوبند و  ی سمبلیک آثار تاریخی باستانی هخامنشیان و کنکاش رمزگان نمادهای پرکاربرد گلنمادها

 عصای زرین تمدن هخامنشی است. 

 . پیشینه پژوهش: 2  

 های متعدد صورت پذیرفته است: پژوهشدر مورد ظروف فلزی زرین و سیمین تمدن هخامنشی و نمادهای رایج شیر و گل نیلوفرآبی 

(در کتابی تحت عنوان»طبیعت در هنر باستان« به پیوندهای بین نمادهای باستانی، طبیعت و آثار برجای مانده ازجهان 1393افضل، طوسی)_1

های جانوری، تخیلی و گیاهی  ای آن دوران در عناصر طبیعی، گونه پردازد که این مجموعه به کنکاش برای شناخت نمادهای اسطورهباستان می

 پردازد.می

مایه  ای تحت عنوان »بررسی نقشمایه گل لوتوس در هنر مصر، ایران و هند« به نقش(، در مقاله1393حسنوند، حمدکاظم؛ شمیم، سعیده )_2

های فرا طبیعی به نمادها نیروپردازد که بشر برای غلبه کردن به  کند. به تعریف اسطوره میگل لوتوس در حوزه تاریخی سه تمدن بررسی می

شمارد و حیات مجدد در معماری ایران در  شده تا تخیالتش قوت بگیرد. لوتوس را در تمدن مصر به عالمت مشخصه نیل علیا میمتوصل می

 پردازد. ها میهخامنشی، شوش، سرستون

سته سوسور مفهوم نشانه نزد چارلز سندرز پرس« در ابتدا سعی  شناسی پرس و دایره بای با عنوان »نشانه(، در مقاله1396سجودی، فرزانه )_3

ها )یعنی بازنمون، ابژه و تفسیر( کرده و توضیح کامل در رابطه با بالغت  در معرفی چارلز سندرز پرس و دستور نظری سه گانه وی در نشانه

 .دهدها در تحلیل شمایل، نمایه و نمادها با ذکر مثالی شرح مینظری انواع نشانه
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ی شناسی پرچم ایرانیان از آغاز تا به امروز )بررسی نشانه شیر و خورشید بر پایهای تحت عنوان »نشانه (، در مقاله1393زاده، فاروق )صفی_4

ایران و های تاریخ چهارده هزار ساله ایرانی( بر اساس مستندات تاریخی و آثار برجای مانده و متون ادبی کهن به نقش شیر و خورشید در پرچم

ها، تحلیل نقش ماه، خورشید و شیر در فرهنگ ایران و نشان شیر و خورشید  بندی پرچممتون ادبی شاهنامه فردوسی، تعریف نماد و تحلیل رنگ

 کند.  در آثار تاریخی سلوکی و اشکانی، ساسانی، هخامنشیان و حتی در میان اعراب را نیز کنکاش می

ها و نمادهای موجود در آثار باستانی  مختلف صورت گرفته است هرکدام به صورت کلی به نقش مایه  های متعددی که توسط محققانپژوهش

اند اما؛ نوآوری پژوهش حاضر در بیان تحلیل رمزگان دو نقش گل نیلوفرآبی و شیر به صورت متمرکز و بررسی آثار تاریخی کمتر پرداخته  پرداخته

   با رویکرد نظری نشانه شناسی سوسور است. شده در عصا و بازوبند زرین تمدن هخامنشی

 : روش پژوهش .  3

ها، مقاالت،  آوری اطالعات به وسیله کتابای انجام شده و جمعگیری از مطالعات کتابخانهتحلیلی و بهره_پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی

گستردگی عناصر کارکردی و تزیینی طالهای هخامنشی در ها به دست آمده است. نتایج حاصل از این بررسی حاکی از  اسناد تاریخی و موزه

سرتاسر شاهنشاهی کاربرد داشته است و نقوش ارزشمندی چون شیر و گل نیلوفرآبی به صورت احجام برجسته بر روی عصا و بازوبندزرین  

بندی با  گل نیلوفرآبی و شیر در ترکیب  شناسی فردینان دو سوسور روابط جانشینی میانکنند که، به واسطه جستجو سیستم نشانهخودنمایی می

کند که نقش اندازی آن توسط صنعتگران آن زمان ریشه در  معانی و مفاهیمی چون قدرت، دلیری، صلح و دوستی، باروری و زایش را بازتاب می

شناسی  با تعریف رویکرد نشانهشود  های گذشتگان داشته که به صورت ترکیبی در آثارشان سامان یافته است. در این پژوهش سعی میسنت

های دال/مدلول، جانشینی/همنشینی، النگ/پارول و تفسیر رمزگان نقوش عصا و بازوبندزرین هخامنشیان در جدول پرداخته  سوسور در حوزه

 گیرد. های به کار رفته در دو اثر مذکور نیز در جدول مورد تطبیق قرار شود و در نهایت اشتراق و افتراق نشانه

 : نشانه شناسی فردینان دو سوسور .  4

های اجتماعی تأکید داشته است.  در قرن بیستم نظریه پردازانی چون پیرس و سوسور این دانش را بررسی کرده و سوسور بیشتر بر کاربرد نشانه

ای زندگی اجتماعی دانسته و نخستین هشناسی را علمی در مطالعه نظام نشانها یک پیوند تازه برقرار کردند. سوسور نشانه آنها میان دانش و نشانه

شناسی را مشخص کرده  ای، جایگاه نشانههای نشانهشناسی عمومی با معرفی زبان در انواع نظامبار با طرح این علم در مجموعه علوم زبان 

های قطعی فیزیکی غنی و واقعیتگر که حاوی اطالعات  (. سوسور تالش داشته تا برای توجیه زبان به مفهوم نظام داللت8،  1382است)ضمیران  

ای به  ها گرد یک نظام نشانهشود که زبان (. ساختارگرایی در یک واحد نظامی مدنظر سوسور تشکیل می12،  1381است دست یابد) هارلند  

د)سجودی گردشوند که در یک مقطع خاص در زمانی یعنی، چگونگی تغییر و تحول آن در طول زمان مشخص میصورت همزمانی بررسی می

پذیرد و با  بندی میها در جهان است و با نگاه نظری و رویکردی به تحلیل متون در یک ترکیبشناسی دانشی بر پدیده(. نشانه213  ،1382

ساختار کند.  ها کنارهم و یا در تضاد هم دریافت میگیری معانی همنشینی و جانشینی نشانهتر به شکلشناختی متن، نگاه دقیقتحلیل نشانه 

 (. 181، 1385باشد)رحیمی دارای یک کلیت با اجزای هماهنگ و سازماندهی شده درونی می

شناسی گفته  -های نظامی که درباب زبان  شناسی است. داللتهای زبانی منوط به درک نشانهازدیدگاه سوسور که زبان شناس بود، فهم پدیده

شود. اگر مایل به کشف های ما از این امر برداشته میختی بوده و مفهوم تمام استداللشنااست: »مسئله زبان بیش از هر چیزی، امری نشان

شناسی با  ها نهفته است را در حوزه دانش نشانههایی که در آداب و رسوم و آیینماهیت حقیقی زبان باشیم ابتدا باید ارتباط زبان با سنت و نشانه

  (. نشانه زبانی محسوس است که در خود مفاهیم مجردتر و پنهان 26،  1382ازیم«)سوسور  هایی به صورت تازه ظاهر شده بپردکمک پدیده

ها را در مفاهیم  (. نشانه111،  1983شود)سوسور  (. نشانه با انطباق دو عنصر دال و مدلول به صورت دورو دریافت می96،  1379دارد)صفوی  
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ها در اصل به یکدیگر مرجوع کند؛ از دید وی نشانه»جوهری« یا ذاتی معرفی نمی  ها را براساس نوعی ماهیتتوان جستجو کرد. سوسور نشانهمی

اش انتقال معناها (. نشانه در واقع به معنا اشاره دارد و وظیفه 121،  1983شوند و در درون یک نظام زبانی به طور پیوسته ارتباط دارند)سوسور  می

،  1385ها معنای آنها را بازتاب دهد) رحیمی  تواند به جای نشانهتنی یا نمایشی، هر عنصری میگردند. هر مباشد که از آن متبادر میو مفاهیم می

180 .) 

گیرد. شکل گیری یک معنای جدید متضمن های دیگر معناهایی را به خود میکند و در کنار نشانهای بر روی یک زمینه خودنمایی میهر نشانه

ها به دو گونه  گیرد که این تفاوتها نشأت میهای دیگر است. از نظر سوسور معنا از تفاوت میان دالنشانهگزینش یک یا چند نشانه از بین  

از هم سازگی یا هم نشینی ناشی  تفاوت  از محورهای جانشینی  1است: یکی  تفاوت حاصل  نظام  (.  20،  1383)میرزایی    2و بعدی  سوسور در 

هایی که جذب و طرد  آورد، ازجمله دوگانگیدرک بهتر و کشف معانی در یک متن به وجود می  شناسی اصطالحاتی برایشناختی و زباننشانه

های ضمنی و صریح، استعاره و مجاز، روایت، متن بینامتنی،  شوند مانند: دال و مدلول، محورهای همنشینی و جانشینی، النگ و پارول، داللتمی

ها بخشی از  ها نیز چون دالنشانه، وحدت میان دال و مدلول است به اعتقاد او : »مدلول  از دیدگاه سوسور(.96،  1378رمزگان و بافت)سوسور  

ای است که در قلمرو وجاعه شکل گرفته و رفته رفته تکوین می یابد.«)ضمیران  شوند و به طور کلی مدلول، پدیدهای محسوب می نظام نشانه

دهد تقسیم  ها را به دال، تصویر صوتی و مدلول، مفهومی که دال به آن ارجاع میهسوسور الگویی دو وجهی یا دو قسمتی از نشان (62،  1382

به گفته سوسور مناسبات همنشینی و جانشینی را می توان برای تحلیل تمامی ساختارهای زبانی کارآمد دانست. (.  83،  1381کند )سجودی  می

ها یا واژگان  بندی نشانه(. ترکیب21،  1387ها استفاده کرد)علی پور  بندیترکیب  توان از آن برای تلفظ یا جانشینی بیان چیزی بر روی زنجیرهمی

گویند. در  بندی را جانشینی میها را در یک ترکیبگویند و برعکس آن نیز گزینش میان نشانهنشینی میی هم در یک کمپوزیسیون را گسترده

(.تمایز بین النگ و پارول را  20،  1383گیرند)میرزایی  کنارهم قرار می  3پایه تضاد و تباینشوند اما در جانشینی بر  نشینی عناصر ترکیب میهم

از دیگر ویژگی)زبان و گفتار( می تقابل دو گانگی سوسور است)علی پور  دانند که  نشانه  (.21،  1387های  از شیوه  استفاده  شناسی سوسور  با 

 توان نمادشناسی این آثار را انجام داد. هماهنگ می ارتباطات همنشینی و جانشینی کل به جزء یک زنجیره

 : طالکاری در تمدن هخامنشیان .  5

کردند و منشأ اند و از نقوش گیاهی و جانوری استفاده میاندازی شدهای نقشاکثر آثار تاریخی طالکاری شده یا نقره پارسی، به طرز ماهرانه

هنرمندان در بیان مفاهیم خود به صورت مادی و زبان تمثیل آثار خود را    (.Boardman 2000, 189) تکنیکی آنها کامالً ایرانی بوده است

(. سوزان ک. دانگر معتقد بود که هنر، خلق صورت نمادین از احساسات پاک آدمی بوده که  142_145،  1384کردند)مطهری الهامی  بازنمایی می

 (. Baker 1992, 8)دادنددار نمایش میواسطه و جهتی و احساس بیهای بنیادین، نشانه ها را در بُعد عقالندر فرم

گری، تراشکاری اشیاء طال، نقره،  گران در جواهرسازی است. ریختههای به دست آمده از دوره هخامنشی نشان از صنایع و استادی صنعتنمونه

های حیوانی و گیاهی بوده است.  ده آنها بیشتر همانند حجاریها و زینت آالت مشهود است. نقوش طراحی شمس و برنز در ظروف، ابزار، سالح

شده است و بسیاری از آثار در دوره مادها نیز صنعت طالکاری بسیار مشهود بود اما زمان هخامنشیان مهمترین مرکز صنایع طالکاری لحاظ می

های ظریف طراحی جواهراتشان انجام شده است که  ریزکاریاند که برخی کم وزن با  های ایران و جهان جای داشتهقیمتی و نفیس در موزه

هایی که برای قلم زنی طالکاری به صورت  (. نقش مایه236،  1384دهد)قدیانی  مهارت استادان این صنعت را در دوره هخامنشیان نمایش می

های  گوشواره و سنگورآالتی: دستبند، گردنبند،در زیهای نخل، گل رزت، لوتوس، شیارهای افقی به کاررفته گیاهان و نقوش گیاهی بوده: برگ

 (.  9، 1375پور )لک اندشدهکاری، روکش زرین و سیمین پوشش داده میکریستال، یشم، عقیق مرصعقیمتی چون: فیروزه،الجورد، زمرد،

 : مطالعه نقوش عصای سلطنتی تمدن هخامنشی .  6
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( این عصا با جنس سنگ الجورد و  1باستانی هخامنشیان است که، در )تصویر  عصای سلطنتی با نقش دو شیر یکی از نمادهای باشکوه تمدن 

شود. این عصا در فرانسه موزه  پر نیلوفرآبی و نقش سر شیر که نسبت به هم در حال غرّش دیده می12های های طالیی مزّین شده با گلدسته

های ریز و بادومی در برجستگی  پایین کار به صورت برجسته یا به صورت گلبرگشود. از باال گل نیلوفرآبی تا به سطح  لوور پاریس نگهداری می

های نیلوفر در دور تا دور آن نشانگر صفاتی چون: قدرت، بالندگی، شکار، مرگ، تولد و  شود. این عصا با دو شیر غرّان و گلوسط کار دیده می 

 زندگی است. 

 
 ( 123،  1398نس الجورد و گل نیلوفرآبی بر روی دسته هار زرین)محمدپناه  : عصای سلطنتی با نقش دو شیر غرّان از ج 1تصویر 

که این    خط زیر هم تزیین شده است   4های گل نیلوفرآبی به صورت ردیفی در  در باالی عصا که دارای نقوش خطوط مورب و متقاطع از گلبرگ

ط متقاطع یک گل نیلوفر کامل به صورت برجسته و زیبا حکاکی در بین هر خطو(.  46،  1394خطوط گردتاگرد زیر شیر یادآور زمین است)بهمنی  

  کشاند. شده است و این عصا به صورتی چشم بیننده را خیره کرده و سبب حرکت فلش وار از باال به پایین و نگاه را از پایین به باال نیز می

مجسم شده است. در باالی کادر هرکدام از شیرها به پشت هم مقابلشان  نمایی  هایش، یال، سیبیل به صورت واقع آناتومی سر شیر به همراه دندان

های بادامی گل نیلوفرآبی دهند. در نیمه پایین عصا برجستگی بیرون زده از گلبرگبینند و صدای قدرت و عظمت را با غرشّشان بازتاب میرا می

 . مفاهیم کلیدی: 7کت چرخشی نمایان است. دهد که به صورت حرها را نشان میتنوع در تزیینات و قرینگی برجسته

 مطالعه نقوش بازوبند طالیی تمدن هخامنشی: .  7

بخشد. وجود و پیام بافت به عناصر موجود بندی را هستی میدهنده متن است که یک ترکیبباشد و به نوعی تشکیلبافت کار از جنس طال می

شود در موزه لوور پاریس نگهداری می شود. دو جفت سر شیر با تزیینات  ( مشاهده می2)تصویربازوبند زرینی که در  دهد. آن معانی متفاوت می

اند. سر شیری که در دو طرف حلقه به صورت قرینه و نیم رخ قرار دارد بسیار نزدیک به  تر آن به صورت قرینه قرار گرفتهگل لوتوس در پایین

های خورشید ورت گلبرگ های به هم پیوسته در سه ردیف تکرار شده که همانند شعلهشکل طبیعی این حیوان است و یال و موهای آن به ص

 زنی شده است. ی بازوبند به صورت مارپیچی در یک سایز قلمتر نشان دادن سر شیر طالیی شده است. بدنهماند و سبب حجیممی
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 ( 126،  1398: بازوبند زرین با نقش شیر و گل نیلوفرآبی)محمدپناه  2تصویر 

 

ها به ویژه سر شیرها در شود، برجستگی نقشای بسیار سنگین، محکم و غیرانعطاف پذیر دیده میعیار باالی طالی بکار رفته در آن، بدنه 

های بادومی خود که دور تا دور بازوبند تکرار  تر و طراحی گل لوتوس با برگی بازوبند دقت درجزئیات و تنظیم سنجیده در قسمت پایینبدنه

است و در کل سطوح این بازوبند، منجر به خلق شاهکار دیگری از تمدن هخامنشی شده است. نقش گل نیلوفرآبی، یک نقش مقدس و    شده

 (. 216، 1378کامالً متداول و عمومی در هنر تزیینی دنیای باستان در خاور نزدیک و خاور میانه بوده است )نگهبان 

 . تحلیل رمزگان نقش شیر: 8

شناسی بازوبند و عصای سلطنتی به دو عنصر برجسته و پرتکرار شیر که نمادی از خورشید و قدرت است در نزد هخامنشیان و تفسیر نشانهدر  

شده و دارای صفات گوناگون هستند. شیر نمادی از زمین،  اندازی میحتی در دوران باستانی گذشتگان شکل ظاهری شیر بر آثار کاربردی نقش

رمزها معموالً نشانه شود.  ت، خورشید و فروغ در سرزمین هخامنشی بوده است که بسیار با نقش خورشید در اجسام متعدد دیده میبرتری، عدال

 (. 123، 1382دهد)ضمیران های معنادار تبدیل کرده و در چهارچوب میان دال و مدلول همبستگی شکل میها را به سیستم

ها، حیواناتی چون: شیر، بز، قوچ، اسب، گاو و پرندگانی چون: کبوتر، قوچ، شاهین و غیره.. به صورت  بالدار، انسانهای یافت شده ارواح در کالبد

شدند. از نمادهای مقدس و  های مختلف به کار گرفته میها به منظور محافظت و قدرت برروی آثار هنری به شیوهترکیبی با گیاهان و گل

ها عالمت آتش است و ریشه آن  نیلوفرآبی بسیار کاربرد داشته است. شیر در فرهنگ آریاییاسی، نشان شیر و گلشنای باستانقدیمی طی یافته  

این  (.  105،  1393به معنای شهریاری و شهر است. شیر سمبل خورشید بوده و نماد مهری نیز است)صفی زاده    1ی خشترهدر اوستایی از واژه

ای »شیر« بر روی ظروف  (. حیوان افسانه98،  1387شانگر باروری زمین است )عابددوست و کاظم پور  حیوان در باورهای قومی و اساطیری، ن

(. برخی از اندیشمندان انسان را  108،  1371شده است)گریشمن  به منظور محافظت مایع درون آن و حمایت از قبر و مرده داخل آن ترسیم می

آفریده است)ضمیران  ها، آیات و نمادها معنا را میآدمیان از طریق خلق، ابداع و تفسیر نشانهاند و براین باورند  گر معرفی کردهحیوان داللت

1383 ،40  .) 
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 .تحلیل رمزگان نقش گل نیلوفرآبی:  9

: 1388است)جنیدی،پیش از میالد به فنقیه و از آنجا به آشور و ایران انتقال پیدا کرده    8این گل نماد صلح و آشتی در جهان باستان بوده و از سده  

(. نیلوفرآبی به دلیل نفوذ در مذهب و ارتباط با ایزدان آفرینش و رشد در محیط آبی جنبه تقدس به خود گرفته است. نقش گل نیلوفر در  57

برجسته2)تصویر   نقش  دیگر  از  برگردانی  پارسی (  حاکم  با  فرد  ارتباط  و  وابستگی  معنای  به  محققان  گفته  به  که  است  تاریخی  های 

گل نیلوفر    شوند.ها تحلیل میشناسی است که از طریق آن نشانه ناپذیر در بخش نشانهرمزگان بخش جدا   (.Triester 2012, 120)است

های ریز و ردیفی یال شیر که سر وی را فراگرفته است نوعی محافظت  (. گلبرگ46:  1394نماد کمال، باروری، زندگی و روشنگری است)بهمنی،  

ای اش دایرهگونه نیلوفر بوده است. گل نیلوفر در زیر سر شیر قرار دارد و به صورتی ظریف نمایان است این گل میوهتقدساز طریق نیروی  

(. نیلوفرآبی یعنی شکفتن معنوی به دلیل زندگی بر  46،  1394درخشد)بهمنی  شکل است و با شکل دایره که نماد کمال است بسیار خوش می

هایش با پرتوهای خورشید به آن جنبه  عنصر طبیعت آب، خاک، باد، آتش و رشد گل4وییده شدن و ارتباط آن با  های لجن اما پاک رروی آب

 (.96، 1381دهند)هلینز گونه میتقدس

 . تحلیل روابط همنشینی شیر و گل نیلوفرآبی:  10

متن دو اثر عصای سلطنتی و بازوبند زرین از  (.  52_54،  1376روایت به نوعی رویدادهای همنشینی یک رشته به نظم کشیده شده است)متز  

ای  بخشد. متن شبکهشود و به روابط همنشینی عینیت میای و شمایلی تقسیم میهای نمادین، نمایهمتن به مجموعه نشانه  جنس طال است. 

 (. 23، 1387یابد)علی پور های دیگر است که کشف روابط بین آنها معنای متن را در میاز از متندرهم تنیده و ب

دهد که با حرکت چرخشی  شیرهایی که رو به روی هم در بازوبند قرار دارند یک خانواده بهم پیوسته، پرجنب و جوش و یک پارچه را نشان می

های  دهند. برجستگیاز حرکت زندگی در پیچ و تاب مشکالت و صلح جهانی را نمایش می  گلبرگ و گل کامل نیلوفرآبی به صورت مدور نشانی

( دو اثر  1کند. در )جدولبینی و جریان زندگی را به همراه جنبه مادی زرین گونه این شئ را تأکید میمدور مارپیچی دور بازوبند به نوعی روشن

گردند. شیرهای پشت به هم و غرّان که نشان از اقتدار و فریاد محافظت از شناسی تحلیل میعصای سلطنتی و بازوبند زرین با رویکرد نشانه  

کند  مایه گل نیلوفرآبی به صورت کامل و برجسته نمادی از برکت، زایش، مرگ و تولد را بازتاب میدهند در کنار نقشارواح و بیگانگان سر می

 باشند.  بندی و به نوعی از قدرت معنوی باالیی برخوردار می کنند و سبب ترکیبا جذب میکه دو سمبل ارزشمند در آثار به نوعی هم دیگر ر

 . تطبیق نشانه شناسانه طالهای هخامنشیان: 11

گردد)ضمیران شناس بر میها آن را تفسیر کنیم و به این خالقیت تفسیر فرد نشانهبرای خواندن متن باید با توجه به رمزگان موجود در نشانه

های ذهنی های ضمنی به ارزشها با معنای صریح و عینی اشکال رو به رو هستیم و در کنار آن داللتبندی(. در عناصر و ترکیب151،  1382

به واسطه کارکردها و صورت آن نشانه اشاره دارد. حقیقت و مفاهیمی که با دال و مدلول سر و کار دارند و معنای صریح را در فرهنگ لغات 

ها با استفاده از در این بخش پس از استخراج اشتراکات و افتراقات آثار به مقایسه و تطبیق نقوش(.  21،  1387توان کرد)علی پور  جستجو می

 شود.  ( پرداخته می2شناسی )در جدولرویکرد نشانه

 . شباهت های تصویری و نشانه ای دو اثر مذکور:  12

پردازی های صنعتی گوناگون حجماند و در عرصهلوفرآبی و شیر بسیار در کنار هم پدید آمدهاز آثار به دست آمده تمدن هخامنشیان نقش گل نی

دهد و افکار و عقاید هنرمندان  اندازی این دو سمبل بر روی عصا و بازوبند قدرت و اهمیت ثروت صاحبان آن عصر را نشان می اند که نقششده

های مذهبی، نمادهای مرتبط با این دو سمبل سبب رشد  هایشان، جنبهشاهان و الهه  مشترک و سرزمین مشترک که در زندگی عادی، اقتدار

دار های نواری نوکهای گل نیلوفرآبی به همراه برگآرایهدهند.  مایه ها را بازتاب میتعالی عرفانی آنها شده است که در آثار هنری خود این نقش
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های ناهمگون را که ماده یا جنس دالی یکسان ندارند و در کنار هم و ترکیب باهم  گفتمان هنری نشانههای  ویژگیاند.  گرد تا گرد آثار را پوشانده

ای از متن با دیگر  باشد که به عنوان الیهبافت و زمینه کار هر دو آثار تاریخی از جنس طال می (. 17،  1378دهند)چندلر  تولید نشانه صورت می

ها و (.  برآمدگی19،  1381شود و باید همچون متن آن را رمز گشایی کنند)بال  و در معنای آنها شریک میکند  اشکال موجود ارتباط برقرار می

 .(Laing 1995, 16)های حجیم شیر و گل نیلوفرآبی قرار گرفته استشیارهای بزرگ و کوچک مارپیچی در بین نقش

اند و با ظرافت خاصی این طالها را با حالت طبیعی و عادی جانوران  اه بودهاندازی ظریف آگها از فن پیشرفته طالکاری و طرحسازندگان این طال

سازی  های این دو اثر مذکور است که با برجستهاند. پویایی، حیات، قدرت، سرزندگی از شباهتکه از طبیعت الهام گرفته بودند به نمایش گذاشته 

گونه به کار رفته در این آثار است و با نیروی انسانی در ارتباط هستند از تشابهات تقدس اند. نقش گیاه گل نیلوفرآبی و شیر  احجام را نمایش داده

یکی بازوبندی بر روی بازوان بزرگ مردان و دلیران و دیگری عصایی قدرتمند و توانمند که به تعبیر عصای دست معروف است. فن طالکاری 

دهد. پرسپکتیو  مستقیم با حیات پیرامون انسان و صلح جهانی بین آنها و طبیعت را نشان میو استفاده از نقش گیاه در کنار حیوان به نوعی ارتباط  

ای یکسان  اند و قاعدهها که به صورت قرینه تکرار شدهاندازی نقشنمایی حالت شیران و کوچکی گیاهان به درستی انجام شده و طرحو بزرگ

اریخ باستان جایگاه رفیعی داشته و هر دو جنبه تقدس را دارا هستند و معانی رمزی مرگ و تولد کردند. نماد شیر و گل نیلوفرآبی در ترا دنبال می

 دارند.   را در خود پنهان نگاه می

 تفاوت های تصویری و نشانه ای دو اثر مذکور: .  13

شود. مقایسه دو اشیاء   تحلیل میشناسی نقوش عصای سلطنتی و بازوبند طال ای با رویکرد نشانه های تصویری و نشانهدر این بخش تفاوت

های ها است که به صورت شیوهشناسی متمایز کردن نشانهپذیر نبوده است. یکی از وظایف دیگر در رویکرد نشانه زینتی بدون تطبیق نقوش امکان

(. از  315 ،1387 انی کرده است)چندلرهای پشت پرده کمک شایها و واقعیتشناسی برای بازیابی و رمزیابی سمبلشود. نشانه گوناگون تبیین می

 باشند.  های گوناگونی را دو اثر مذکور دارا مینظر وزن، سایز، ارتفاع و نوع استفاده ابزاری جنبه

پردازی برجسته از عدد گل نیلوفرآبی به صورت تمام رخ و حجم 4های مشهود آن استفاده از سنگ الجورد در عصای سلطنتی و از دیگر تفاوت

های بادامی تکرار شده  باال تا پایین زیبا تکرار شده است. در بازوبند زرین این گل به صورت بسیار ظریف و لطیف کامال ایرانی و سنتی با برگ

جمشید شبیه  های تختشک با ستونهای سوزنی در قسمت برآمدگی وسط عصا از دیگر تنوع فرمی گل نیلوفرآبی است که بیاست. گلبرگ

سر شیر در بازوبند زرین مقابل هم قرار دارد اما در عصای سلطنتی پشت به هم به صورت پرقدرت و غرّان به تصویر در آمده است که؛  ماند. می

دهد ولی در قسمت دوم دلی، اتحاد و زندگی دوستانه و گروهی را نشان میدهند. در قسمت اول هماهنگی، هممفهومی متفاوت را نیز انتقال می

دهد.حرکت چرخشی در هر دو کار تکرار شده اما در ی در بیان شجاعت، دلیری، نترس بودن، آماده به جنگ و قدرت را انعکاس میبه نوعی سع

 شود. عصای سلطنتی چشم از باال به پایین امتداد دارد در صورتی که در بازوبند حرکت دورانی چشم چپ و راست می
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 بازوبند، عصای سلطنتی زرین تمدن هخامنشیان)نگارندگان( شناسی سوسور در  : بررسی نشانه 1جدول  

 همنشینی  جانشینی  مدلول  دال  پارول  النگ  جنس  اشیاء 
تحلیل  

 کانون 

 تفسیر 

 

برتری نیروی  

 معنوی

 

 بازوبند 

 

 زرین 

 حیوان
 شیر

 

 شیر

 

 انسان

 
 

 دو شیر

 نیمه باال دونمایی

 محور تقارن از یک شیر تقدس نیلوفر نیلوفر گل 

 

 

 عصا 

 

 زرین 

 

 حیوانات 

 

 

 شیر

 

 

 شیر

 

 قدرت، 

 قانون

 
 

 تولد و مرگ

دوری از  

ارواح،  

زندگی و 

 تجدد حیات 

بلندتر بودن 

 نقش شیر،
تقدس نقش شیر  

در دالوری و  

عدالت است  

همچنین؛ گل  

 نیلوفر

حرکت  

 چرخشی
 نیلوفر نیلوفر گل 

باروری،  

 زایش 

 

 مقایسه افتراق و اشتراک عصای سلطنتی و بازوبند زرین تمدن هخامنشیان)نگارندگان( :  2جدول 

 تفاوت های نشانه ای  شباهت های نشانه ای  تفاوت های تصویری  شباهت های تصویری 

 بدنه آنها از جنس طال بوده است. -

صورت  نقش- به  دو  هر  در  ها 

پردازی حکاکی شده  برجسته و حجم 

 است.

و  های  نقش- طبیعت  از  مرکزی 

 مذهب الهام گرفته شده است.

دقیق  - تصویر  دو  هر  در  تناسبات 

 رعایت شده است.

یک  - از  بازوبند  و  عصا  در  دال 

 حیوان و گیاه استفاده شده است.  

بازوبند  - و  عصا  نگهداری  محل 

فرانسه در  هخامنشی  موزه  _زرین 

 لوور پاریس قرار دارد. 

و  - ارتفاع  ابعاد،  سایز،  وزن،  حجم، 

 نوع کاربرد مصرفی آن تفاوت دارد. 

استفاده از سنگ قیمتی الجورد در  -

 عصای سلطنتی.

هم  - به  پشت  عصا  در  شیرها  سر 

ولی در بازوبند رو به روی هم قرار  

 دارد. 

مدلول در عصا شیر را قدرتمندتر    -

نمایی و گل لوتوس را کامل برجسته

 کرده است.

 

گل - نقش  بازوبند  و  عصا  در 

نیلوفرآبی و سر شیر نشان از مذهب 

 دهد.و تقدس می

در هر دو اثر گل نیلوفر روایتی از  -

مرگ و زندگی دارد و شیر قدرت و 

 دهد.محافظت را نشان می 

از مرگ  - در هر دو اثر اعتقاد پس 

 نقش پررنگی داشته است.

هر دو نقشمایه در بسیاری از آثار  -

پرتکرار   هخامنشی  تمدن  هنری 

 بوده است. 

ای به شکل  در عصا خطوط دایره-

های کوچک گل نیلوفرآبی از  گلبرگ

-خط تقسیم می  8باال به پایین به  

 ود که نماد زندگی و زمین است. ش

آن  - شده  احاطه  نیروی  بازوبند  در 

 بیشتر جنبه مادی دارد.

شیر نماد قدرت و با خورشید جنبه  -

می با  تقدس  نیلوفر  گل  اما  گیرد 

ط بوده است  عنصر طبیعت در ارتبا4

نماد   و  داشته  مذهب  در  ریشه  و 

 زایش، برکت و باروری است. 

از  - نمادی  شیر  نقش  عصا  در 

بازتاب می شود  دالوری و شجاعت 

اما در بازوبند قدرت احاطه شده در  

 محافظت آن فرد است. 

 



 

280 
 

 گیری . نتیجه 14

های هنری،  شناسی سوسور به ارزشهخامنشیان و با مطالعه نشانهدر این پژوهش با انتخاب دو اثر عصای سلطنتی و بازوبند زرّین از تمدن  

اند با کمک این یگانگی و کیفیت ساخت و پرداخت نقوش شیر و گل نیلوفرآبی در این تمدن عظیم باستانی که جایگاه بسیار شکوفایی داشته 

 کنیم. ها دست پیدا میرویکرد به مفاهیم عمیق نهفته در سمبل

اند. گل نیلوفرآبی بیان گر چهار عنصر  های کهن سرزمین ایران از دیرباز تا به امروز تکرار شدهآبی و شیر از جمله نشانهنمادهای گل نیلوفر

دهد. با  ها و همنشینی با شیر که نمادی از دلیری، قدرت و محافظت را میزار نشان از تحمل سختیهای لجننظیرش در آبطبیعت و رشد بی 

گونه دو نماد باستانی  های تقدسهای تصویری دو اثر مذکور قدرت معنوی و جنبهها و تفاوتشناسی به شباهتقی نشانهاستفاده از روش تطبی

اند. قرینگی سر شیران چه پشت به هم و چه رو به روی هم همراه با گل  در عصا و بازوبند که به سبب نگاه عرفانی زندگی و مرگ خلق شده

آورد. همنشینی بسیار ظریف نیلوفرآبی در کنار نقش  محافظت از طریق دو نیروی قدرتمند برای انسان را به ارمغان میگر  نیلوفرآبی به نوعی بیان

 سرسخت شیر به خوبی به اجرا در آمده است.  

معانی نهفته در عصای  ها، دال و مدلول، پارول و النگ، همنشینی و جانشینی در جدول  شناسی سوسور و تحلیل رمزگان نشانهبا استفاده از نشانه

شناسی استفاده از سمبل و نمادهای الهام گرفته شده از طبیعت و کاربرد این سلطنتی و بازوبند زرین شناسایی شدند و با استفاده از تحلیل نشانه

شناسی سوسور، این پژوهش یک  از دیدگاه نشانهشوند.  های مختلفی به لحاظ نظام گفتمانی میدو اثر بر روی انسان در کنار هم سبب مدلول

به واسطه جستجو سیستم شان جستجو شده است.  ها در بافت فرهنگی زمانهگیری این نشانهمطالعه در زمانی است زیرا، سیر تاریخی شکل

ن نقوش ریشه در  شناسی فردینان دو سوسور و روابط جانشینی میان گل نیلوفرآبی و شیر در بازوبند و عصای زرین تمدن هخامنشیان، اینشانه

 های گذشتگان و مذهب داشته است و به صورت ترکیبی در آثارشان سامان یافته است. سنت

شود، کمکی برای تعمالت و ارتباطات فرهنگی و سنتی کشور ایران شده که با استفاده از  مطالعاتی که در ادامه روند این پژوهش پیشنهاد می

عناصر ها در آثار تاریخی پرداخت.  ای به تحلیل نشانهنشانههای نظری تطبیقی بینامتنی و سپهریکردتوان با روآیین و سنت احیاء شده آن می

سازی، ارتباطات تجاری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی  کاربردی اطالعات ارزشمندی در زمینه طالکاری، سفال، فلزکاری، تکنیک ساخت و حجم

اختیار صاحبان فن قرار می این نقشتا مدت  دهد که،و هنری در  نیز، سنت ساخت  از سقوط تمدن هخامنشیان  ها در مناطق و  مایهها پس 

ها  ی هخامنشیان به دست آمده در موزههای بعدی نیز رواج داشته است. عناصر زینتی و کاربردی عصا و بازوبند زرین در سرتاسر شاهنشاهسلسله

 محفوظ هستند.   
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 تاثیرات هلنیسم بر حکومت های آسیای مرکزی  

 از سقوط هخامنشیان تا ظهور ساسانیان 
 

 1بهزاد صداقتی

 چکیده: 

با سقوط شاهنشاهی هخامنشیان تغییرات چشمگیری در شرق ایران روی داد و پس از جنگ ها و فتوحات اسکندر، سلطه یونانیان در قالب 

پارتی و کوشانی نیز  -سکایی ،هندو-باختری،هندو– حکومت های محلی در این بخش ادامه یافت. این سلطه در دوره های بعدی مانند یونانی  

خود را از دست داد ولی همچنان فرهنگ این ناحیه متاثر از هلنیسم غربی بود و این امر با وجود جاده موسوم به ابریشم ابعاد    اگرچه ابعاد سیاسی 

جدیدی به خود می گرفت. این پژوهش در پی آن است تا با نگاهی کلی به جغرافیا و راه ها ،حدود و ثغور ، جریان های تجاری و محوطه های 

 بعاد این نفوذ فرهنگی را تا حد امکان مشخص کند.شاخص این منطقه ا

 

 هلنیسم، سکایی، پارتی، یونانی، کوشانی واژگان کلیدی: 

 

 
 (behzadsedaghati1996@gmail.com)دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش دوران تاریخی از دانشگاه تهران -1
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 مقدمه:   . 1

اسکندر پس از اتمام درگیری هایش با داریوش سوم به پیشروی های خود در آسیای مرکزی ادامه داد. دلیل این اقدام وی در هم شکستن 

آسیای مرکزی بود تا کامال به هدف خود برسد .در این هنگام تمام آسیای مرکزی با اسکندر به مخالفت    پشتوانه ی قدرت هخامنشیان در

برخواسته و در مقابل پیشروی او ایستاده بودند . اسکندر پس از مرگ داریوش سوم به تعقیب بسوس که اینک خود را شاه بزرگ می خواند .  

اال سغد متحد شدند. اسکندر سرانجام پس از جنگ های فروان موفق به دستگیری بسوس در بلخ شد  ساتراپی های آریا وآراخوسیا با بلخ و احتم

ولی متحد او اسپی تامنس به بخارا گریخت و اسکندر به تعقیب وی تا سیر دریا پرداخت و در نهایت با خیانت متحدان اسپس تامنس موفق به  

و وارد منطقه سند شد.او در این مکان جنگ های فراوانی با قبایل بومی سند و پنجاب قتل او شد و سپس راهش را به سوی جنوب ادامه داده  

ق.م در همانجا    323مانند آسپاسیان ها و آساسنیان ها نمود و در نهایت از راه بلوچستان به شوش و بابل مراجعت کرد واندکی بعد در سال  

کرد در سرزمین هایی که در متصرف می شد،پادگان هایی را برپا سازد در آسیای  (. از آن جایی که اسکندر سعی می  326:    1376درگذشت )دانی،

مرکزی نیز چنین کرد ولی پس از مرگ وی سربازان یونانی ساتراپی های دوردست از جمله آسیای مرکزی و شمال شبه قاره سر به شورش  

السلطنه وقت آنان را سرکوب نمود و به سربازان یونانی قبوالند  برداشتند و خواهان بازگشت به سرزمین های خودشان شدند ولی پردیکاس نایب  

که استعمارگرانی که محیط خود را ترک نکرده بودند ، بدون هرگونه احساس زندانی بودن در جنگ های قدرت شریک خواهند بود . این جنگ  

ز عصر هلنیستی در آسیای مرکزی است . او  ها اندکی بعد شروع شد و سرزمین های شرقی به سلوکوس رسید . این حکومت نقطه ی آغا

مستعمرات جدیدی ساخت چون دیگر صحبتی از بازگشت نبود بلکه این بار در جهت ماندن و پیوند و ادغام با مردم محلی که همان رویای 

 (.262-286:  1376اسکندر بود تالش می شد )برنارد،

 . سلوکیان در شرق 2

تراپ برای این منطقه تعیین نمود که از این میان می توان به پدر زن وی اکسیارتس  اشاره نمود که  اسکندر پیش از بازگشت به شرق چند سا

به  پس از اندکی استعفا کرد. از جانشینان وی اعم از مقدونی یا یونانی بی اطالع هستیم . سلوکوس که خود در اصل از سرداران اسکندر بود و  

ق.م به قدرت رسید وی به شرق ایران لشگر کشید و توانست بدون   312اج نموده بود در حدود سالدستور وی با دختر اسپی تامنس سغدی ازدو

مقاومت جدی به این نواحی دست یابد. او برای پرهیز از جنگ نواحی جنوب و شرق هندوکش را در برابر پانصد فیل جنگی که برای پیروزی  

د بودند به چاندراگوپتای موریایی،پادشاه هند واگذار کرد. از منابع این زمان اطالع داریم  ق.م بسیار سودمن  301وی در نبرد با آنتیگونوس در سال  

که سلوکوس شخصی به نام دموداموس را به منتهی الیه رودخانه سیحون فرستاد که وی پس از بازگشت رساله ای در این باره نوشت که بر جا 

این کار نگرانی از بابت چادرنشینان بوده است . دومین اقدام وی فرستادن فرزندش نمانده است .می توان احتمال داد که هدف سلوکوس از  

ق.م صورت گرفت. پایگاه وی در شرق بلخ بود    294-293آنتیوخوس  به عنوان نایب السلطنه به شرق بود که این اقدام وی در حدود سال های  

چنین دیوار طویلی به دور شهر مرو کشید همچنین عنوان می شود که شهرهایی . در منابع آمده است که وی باروی این شهر را تعمیر نمود و هم

ن یونانی  مانند آی خانم در این زمان بنا شد . بسیاری از این شهرها در اصل پادگان های نظامی اسکندر در این مناطق بودند.در منابع، استعمارگرا

فت را کلری می نامیدند ، آنان موظف بودند که در مقابل زمین دریافتی خود در  را کاتاکوی می خواندند و زمینی را که به آنان تعلق می گر

  صورت لزوم به سپاه خدمت کنند. بیشتر شهرهایی که در شرق بنا شده بودند، جایگاه شهرهای یونانی را نداشتند بلکه یک مرحله پایین تر از 

نده می شدند . از قرارمعلوم، این شهر ها دارای یک اپیستاتس یا شهردار بودند که در  آنها بودند، این اماکن و ساکنانشان پولیتیوما یا کاتویکا خوا

امور  ابتدا از سوی شاه سلوکی تعیین می شد ولی بعدتر مقامات محلی این منصب را در اختیار گرفتند . یونانیان در این شهرها زبان خود را در  

ودند ولی پیداست که این زبان در گستره ی وسیعی از باختر رواج داشته است، حتی در  اداری به کار گرفتند و سکه های خود را نیز ضرب نم
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ن  سرزمین های جنوبی هندوکش نیز که به هندیان واگذار شده بود ، فرامینی صخره ای به دو زبان یونانی و آرامی به دست آمده است که به زما

سلوکوس درگذشت و حکومت سلوکیان توجه اش را به غرب بازگردانید و آنتیوخوس  ق.م    281آشوکا جانشین چاندراگوپتا تعلق دارند. در سال  

ق.م درگیر کشمکش با بطلمیوسیان در غرب بود . با این وصف تا زمان شورش ساتراپ ها و   261اول بیست سال یعنی تا زمان مرگش در سال

 (135-143: 1386دند . )فرای،استقالل قطعی تا چند دهه بعد نیز مردم این خطه به سلوکیان وفادار مان

 . کتیبه آشوکا 3

م به شکل    1958آرامی در کنار دروازه ورودی شهر قدیم قندهار بر صخره ی یک کوه کنده شده بوده  و در سال    – این کتیبه دو زبانه یونانی  

آن شامل سیزده و نیم سطر و متن سانتی متر می باشد. متن یونانی    50سانتی متر و عرض آن    55اتفاقی کشف شده است.طول این کتیبه  

  آرامی آن هفت و نیم سطر است. شیوه نگارش خط ارامی در این کتیبه شبیه خط به کار رفته بر روی چرم نوشته ها و پوست نوشته ها می باشد. 

ابل محفوظ بوده است.  م به خط یونانی یافت شده که در موزه ک  1963همچنین گزارش شده است که از شهر قندهار یک کتیبه دیگر در سال  

ق.م نقر شده است. متن کتیبه به شرح زیر   250موضوع کتیبه دو زبانه قندهار بیان مطالب اخالقی بوده و در سال دهم سلطنت آشوکا مقارن با 

 است: 

ان ها را بر روی زمین متدین  در پایان دهمین سال سلطنت آشوکا پادشاه، به انسان ها اصول دیانت)بودایی( را نشان داد و از آن وقت تاکنون انس

تر و خوشبخت تر ساخت. و پادشاه از کشتن موجودات زنده خودداری کرد و سایر انسان ها و تمام شکارچیان و ماهیگیران ، شکار و ماهیگیری  

طیع پدر و مادر و کهنساالن  را رها کردند و کسانی که در عقیده خود راسخ نبودند به اندازه ضعف خود منحرف شدند و انسان ها بر خالف گذشته م

 (.  10: 1350گشتند و پس از این بهتر زندگی خواهند کرد و بیشتر بهره خواهند برد )حبیبی،

 . دولت یونانی باختر 4

ق.م و به احتمال زیاد پس مرگ آنتیوخوس دوم و شورش در پارت ،ساتراپ این ناحیه   246با تضعیف شدن تدریجی حکومت سلوکیان در سال 

وتوس نام داشت ادعای استقالل نمود. شواهد نشان دهنده ان است که روند  این استقالل تدریجی بوده است . پس از وی پسرش با  که دیود

عنوان دیودوتوس دوم به حکومت رسید در این زمان سلوکوس دوم در غرب حکومت می کرد و درگیر جنگ با بطلمیوسیان بود . بنابراین امکان  

اشت پس از چندی فردی به نام اوتیدوموس از اهالی ماگنسیا)مانیسا( که از سرداران وی بود بر علیه او شورش کرد و  لشگرکشی به شرق راند

سلسله خودش )اوتودیموسیان( را پایه گذاری نمود. در این زمان آنتیوخوس سوم پادشاه سلوکی دوباره متوجه شرق شد و جهت سرکوبی پارتیان  

سو فرستاد . آنها توانستند دو سال بلخ را محاصره کنند ولی موفق به فتح آن نشدند سرانجام پادشاه سلوکی با و یونانیان لشگری را به آن  

ق.م تصمیم به   206حکومت یونانی باختر قرداد صلح بست . این آخرین تالش سلوکیان جهت استیال بر این منطقه بود .اوتیدوموس در سال  

ان شد. پس از وی فرزندانش آنتی ماخوس و دمتریوس اول به پادشاهی رسیدند. آنان توانستند مناطقی  توسعه قلمرو خود گرفت و وارد هندوست

شبه  را مانند آریا)هرات( و آراخوزیا)قندهار( یا سیستان را هرچند به طور موقت به دست آورند.آنان همچنین شهرهایی به سبک یونانی در شمال 

ق.م شکافی در میان یونانی باختری ها پدیدار شد، به این    170یال از جمله آن ها است.در حدود سالقاره هند بنا نهادند که سیرکاپ در تاکس

از   ترتیب که شخصی به نام اوکراتید ادعای پادشاهی نمود و اوتیدوموسیان را برانداخت و سلسله اوکراتیدایان را جایگزین آن کرد همزمان یکی

سال    90د و بخشی از این سرزمین را غصب نمود، او سلسله پادشاهی هندو یونانی را بنیان گذاشت که  سردان دیگر نیز به نام مناندر شورش نمو

ق.م رخ داد . در همین فواصل هلیوکلس فرزند اوکراتید در باختر به تخت نشست، حکومت او که اخرین    155دوام یافت . این رویداد حدود سال  

وم اقوام بیابانگرد شمالی به باختر و او از آن ها شکست خورد و حکومت یونانی باختر برای همیشه  فرمانروا یونانی باختر است مقارن شد با هج

 (.195-190: 1392از میان رفت )خلیلی پور ،
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 . شهر های یونانی در شرق 5

منابع یونانی و التینی نشان می دهند که سلوکیان به منظور یونانی کردن سرزمین های شرقی و گسترش تمدن هلنی شهرهای متعددی را در  

هلنی مانند طرح عهد کالسیک هیپودام بود و از شبکه معماری شطرنجی و با    –کالبدی این شهرهای پارتی  -شرق بنا نمودند. سازمان فضایی

بهره می برد . میدان های این شهرها همچون آگورا آنان از مراکز فرهنگی ، تجاری، اداری و تجلی گاه کالبدی و فلسفه یونانی  مقیاس انسانی 

(.سلوکیان در باختر به جز تعمیر حصار شهرهایی مانند بلخ و مرو اقدام به تاسیس شهرهایی نمودند  1397و ایرانی محسوب می شدند.)بهفروزی،

برگرفته از لقب آنتیوخوس اول که سوتر)ناجی( بود سوتیرا نام داشت و  نام دیگری آخاآ بوده است که در اصل آن را اسکندر بنا که یکی از آنها 

 کرده بود ولی آنتیوخوس آن را بازسازی کرد . با این وجود بیشترین اطالعاتی که ما از شهرسازی و تمدن یونانی در شرق داریم مرهون کاوش 

(. پیشینه استقرار در این منطقه که جلگه دشت  280:    1376م در فاصله دو رود کوکچا و آمودریا)جیحون( می باشد )برنارد،های شهر آی خان

قلعه نام دارد به عصر پیش از تاریخ می رسد. باستان شناسان فرانسوی بر اساس بررسی های خود ثابت کرده اند که از آن زمان تاکنون این  

( . این شهر که به شکل مثلثی ساخته شده بود، تقریبا هشت کیلومتر در یک و نیم کیلومتر  1359است )گاردن و ژانل،  دشت پیوسته مسکون بوده

مساحت داشت . دو سوی این شهر توسط رودخانه های آمو و کوکچا محاصره شده و و ضلع سوم نیز توسط ارگی با ارتفاع شصت متر محاط 

شین و عوام نشین تقسیم شده بود که خیابانی اصلی که از دروازه شهر کشیده شده بود شهر را به دو شده بود. این شهر به دو بخش اعیان ن

قسمت تقسیم می کرد و بناهای عام المنفعه مانند معابد عمدتا در کنار این خیابان بودند. کاوش ها عمدتا در قسمت اعیان نشین و دو سوی 

  (Martinez-save, 2014)ش کاخ شاهی، معبد، ورزشگاه و تئاتر و ... به دست آمده است خیابان اصلی شهر انجام شده است . از این بخ

داشته    .خارج از این شهر گورستان آن قرار داشته است که از آن کتیبه های فراوانی به دست امده است و احتماال معبدی نیز در خارج از شهر قرار

های فراوانی به دست آمده است که همه آنها به زبان و خط یونانی می باشند. از متون   است ، از این شهر همچنین سفال نوشته و ظرف نوشته

مهمی که از این شهر به دست آمده است می توان به سنگ یادمان کینیاس ، بخش هایی از رساله گمشده ارسطو و بسیاری نوشته های دیگر  

سمه سازی و فلز گری آن تاثیر گذاشته است . از این مکان مجسمه هایی به اشاره کرد .هلنیسم همچنین بر تمام هنرهای این شهر اعم از مج

سبک و مضامین هلنی به دست امده است . همچنین از معبد این شهر لوحه ای فلزی یافت شده است که شاهدی از مذهب مردم این ناحیه در  

:  1397قوط دولت یونانیان باختر برای همیشه از میان رفت )برنارد،ق.م هم زمان با س  145آن روزگار بوده است. متاسفانه این شهر در حدود سال  

285.) 

 . سکه های یونانی باختری و یونانی هندی 6

گرم وزن داشتند    8/9گرم و هرسه درهمی آن    4/2سکه های یونانی باختری در اصل تقلیدی از سکه های سلوکی بودند. هر درهم نقره سلوکی  

گرم بود  ،با این وجود سکه های ضرب جنوب هندوکش وزن کمتری   5/17گرم و هرسه درهمی آن    4/4اختری . درحالی که هر درهم یونانی ب

  داشتند. سکه های یونانی باختری و یونانی هندی  با چهار نوع فلز ضرب می شدند که عبارتند از: طال، نقره،نیکلی و مسی. بر روی سکه های 

ه به زبان یونانی نوشته می شد . بر پشت این سکه ها نیز تصویر ایزدان یونانی نقر می گردید . در  باختری همچون سلوکی به نام و القاب پادشا

سالهای نخست تصویر ایزد زئوس )خدای خدایان( نقش می شد  تصویر این ایزد بر روی سکه های دیودوتوس در حال پرتاب نیزه می باشد،  

– ن )خدای طوفان و پزشکی(  نیز نقر گردید . پس از تشکیل حکومت هندویونانی )یونانی  در دوره فرمانروایان بعدی تصاویر هراکلس و آپولو

هندی( توسط مناندر نمادها و خطوط هندی نیز به سکه های این سلسله اضافه گردید ، این سکه ها تا زمان پادشاهی استراتو دوم در حدود  

به آن اشاره نمود تصویر سر و خرطوم فیل و تصویر چرخ قانون از نشان    ق.م نیز ضرب می شدند . از عالیم هندی ای که می توان  55سال

های دین بودایی  می باشد که در کنار تصویر الهه نیکه بر این سکه ها اضافه گردید . از خطوطی که بر روی سکه های هندویونانی در کنار 
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این سکه ها به خوبی نمایانگر آمیختگی یونانیان با مردم محلی    خط یونانی نوشته می شد می توان به خطوط پراکریت و خروشتی اشاره کرد .

 (.1392می باشند )علی محمدی و باستانی، 

 . هندوسکائیان و هندوپارتیان 7

 ق.م اقوام بیابانگرد شمالی به باختر حمله ور شدند. در باره ی منشاء قومی آنها معلومات زیادی نداریم همین مقدار می دانیم که   145در حدود  

ق.م برآورد کرده اند . این گروه دوم را برخی    130سال به منطقه وارد شدند که ورود موج دوم را حدود    15آنان در دو موج با اختالف حدود  

(  استقرار موقتی در ویرانه های شهر آی خانم ظاهرا تا ورود موج  83-90:  1377مورخان یوئه چی ها که نیا کوشانیان باشند می دانند )معیری،

(. پس از این تاریخ در مورد مهاجمان 95: 1397دوم مهاجمان وجود داشته است که ورود آنها باعث متروک شدن کلی آن گردیده است ) برنارد،

در شمال هندوکش اطالعات زیادی نداریم. از این زمان در شمال هندوکش محوطه ی طال تپه یافت شده است که گنجینه آن احتماال به 

این ناحیه تعلق دارد. پس از مدتی ظاهرا گروه اول مهاجمان تحت فشار گروه دوم به جنوب هندوکش رفته اند. این پادشاهان    پادشاهان سکایی

اندکی  در ابتدا از سکه های یونانیها تقلید می نمودند ولی پس از مدتی خود به ضرب سکه هایی با الگو گیری از عناصر یونانی پرداختند . آنان  

طقه با پادشاهان هندویونانی به کشمکش پرداختند. پس از مدتی آنان توانستند بر سند و پنجاب دست یابند. معبد جندیال در شهر  بعد در این من

ندکی  تاکسیال یادگار این دوران می باشد از پادشاهان مشهور این خاندان می توان به آزس ،اسپاالگادموس )اسپاالهورا(و مائوس اشاره نمود.  ا

ی تازه بروز کردند که هندو پارتیان یا اشکانیان هند نام دارند . تبار این سلسله پادشاهی بر ما ناشناخته است ولی مقارن با سالهای بعد دشمنان

نخست میالدی موفق شدند هندوسکائیان را به هندوستان عقب رانده و بخش اعظمی از قلمرو آنان را تصاحب نمایند و همچون هندوسکائیان 

سکه بزنند . از پادشاهان شناخته شده این دودمان می توان از گندوفار )گندوفارس( نام برد که نام وی بیشتر به سبب کتیبه تخت  به نام خود  

باهی و روایت توماس حواری بر سر زبان ها افتاده است . گفته می شود که توماس از اصحاب حضرت عیسی )ع( به دربار وی آمده بوده است  

رتی در شمال در حال شکل گیری بود . خاندان کوشانی موفق شده بود بر دیگر خاندان های یوئه چی و منطقه برتری یابد  . در همین زمان قد

با   و این امر باعث شده بود تا کجوالکدفیزس به دره کابل و پنجاب هجوم آورده و قلمرو هندوپارتیان را به سیستان و دره هلمند محدود کند ،

 (. 88-95: 1389ر اردشیر ساسانی همچنان به حکومت خود در این ناحیه ادامه دادند ) بیوار، این وجود آنان تا ظهو

 . گنجینه باختر 8

م هیئت باستان شناسی شوروی سابق در نزدیکی شهر شبرغان در والیت جوزجان در شمال   1978این گنجینه در نتیجه کاوش های سال  

دوره فرهنگی به دست آمده است که دوره تحانی متعلق به عصر مفرغ و الیه ی فوقانی گورستانی افغانستان یافت شده است. از این تپه دو  

مربوط به عصر پس از یونانی باختری ها می باشد. در این گورستان شش گور قرار داشته است که پنج گور آن کاوش شده اند ، این پنج گور  

ه همراه تمام وسایل و همسران ویا ندیمه هایش بوده است. از این گورها آثار طالیی فراوانی  احتماال متعلق به یک پادشاه یا رئیس قبیله مهاجم ب

این  به دست آمده است که بر شهرت این محوطه افزوده است. بسیاری از این آثار متاثر از هنر هلنیستی آن باختر آن دوران می باشند. از جمله 

اشاره نمود که موه های وی کامال به سبک هلنی تزئین یافته اند ، همچنین می توان به پالک اشیاء می توان به مجسمه طالیی الهه آفرودیت  

ی از طالیی دیگری اشاره نمود که بر آن تصویر الهه آتنا نقر شده است . از دیگر یافته های هلنی این محوطه نیز تصویر الهه نیکه بر روی مهر

ین باوراند که این گنجینه احتماال به سفارش یک سرکرده کوچ رو مهاجم سکایی و توسط  جنس یاقوت به رنگ سبز می باشد . محققین بر ا

دی هنرمندانی یونانی یا باختری متاثر از سبک هنر هلنی باختر ساخته شده ،هرچند نفوذ سایر مکاتب هنری مانند هنر سکایی استپ ها و هنر هن

 (.220-230: 1397نیز در این گنجینه مشخص است )ساریانیدی،

 . تاکسیال و معبد جندیال 9
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خرابه های تاکسیال در سی کیلومتری شمال شهر اسالم آباد )پایتخت پاکستان ( قرار دارد.  این محل اکنون اتوک نامیده می شود. این شهر  

دیگر که سیرکاپ  باستانی شامل سه قسمت   می گردد. یک قسمت که ساخت  آن مربوط به قرون هفتم یا ششم پیش از میالد بوده و بخش  

:  1393نام دارد و در عصر یونانی بنا شده است و بخشی دیگر که سیر سرخ خوانده می شود و متعلق به زمان کوشانیان است )محمدی فر،

(.این شهر بین دو رودخانه سند و جهلیم واقع شده است .و از عصر موریایی دارای نقش تجاری بوده است  بخش سیرکاپ کامال به شیوه  88

یپوداموس  ومستطیلی شکل ساخته شده است و خیابان های آن قائم الزاویه می باشند. این شهر دارای یک خیابان اصلی بوده و چندین معبد ه

آن   بودایی در آن وجود داشته است  از معابد بودایی این بخش می توان از دهاماجیکارا جولیان و کاواالن نام برد. همچنین یک ارگ سلطنتی در

و    1913داشته که سرستون های آن بیانگر آمیختگی دو شیوه هنری هندی و یونانی می باشد . کاوش های این شهر باستانی در سالهای    قرار

(.او موفق شد از این شهر باستانی بقایای یک معبد غیر بودایی را 330:    1394م توسط جان مارشال انگلیسی انجام شده است ) فیضی،  1914

د که جندیال نام دارد به اعتقاد حفار متعلق به عصر هندوسکایی می باشد .نقشه ی این معبد شبیه به مگارون های آسیای کشف کند این معب

صغیر بوده و یک طبقه می باشد و مصالح آن نیز سنگ آهک می باشد. به اعقاد وی سکائیان در این معبد مراسمی از مذهب زردشتی را انجام  

 (. 1389می داده اند )مهر آفرین، 

 . روایت توماس حواری و تجارت هندوستان و غرب 10

از ارتباط تجاری و فرهنگی یونانیان و رومیان در متون غربی شواهدی در دست اسکه از جمله آن ها می توان به روایت آپولونیوس تیانی و  

جریان بادهای موسمی در اقیانوس هند رونق دوباره  م با کشف    40توماس حواری و پانتیانوس اشاره نمود. تجارت میان هندوستان از حدود سال

از سر گرفته شد . در این زمان کشتی های یونانی و رومی سواحل را در می نوردیدند و از هندوستان به غرب طوطی ،فیل ،ادویه ،فلفل ،سنگ  

انگلیس قلع   ، ،مرجان،شیشه  شراب   ، برده  هند  به  غرب  از  و  آوردند  می  پشم کشمیری  و  جواهر  آوردند. همچنین  های  می  هندوستان  به  ی 

م یک کلنی یونانی  1945متخصصین یونانی از جمله درودگران)نجاران( به هندوستان می رفتند . در جنوب بندر مدرس در جنوب هند در سال 

فرهنگی اشاره شده    یافت شده است که در آن سکه های رومی نیز یافت شده است . در سروده های قدیمی هندی نیز به این جریان تجاری و 

نه آن ها  است . در این سروده ها از  امواجی یاد شده که به هنگام ورود کشتی های یاوانا ) یونانی و رومی (  به بندر کراال در کوروماندل به سی

میالدی 50ته اند . در حدود سال  برخورد می کرده است. به جز کراال کشتی های یونانی در سواحل تامیل، کرانگانور و ماالبار و... نیز پهلو می گرف

کند.  یک فرد یونانی مصری کتابی به نام مسافرت بر روی دریای اریتره  در این زمینه تالیف نمود تا دریانوردان را جهت رفتن به هند راهنمایی

بادی و اقوام و قبایل می پردازد .  او در این کتاب مدت این مسافرت را سه هفته ذکر کرده است و به شرح منازل و بنادر و جریان های آبی و  

کشتی از مصر به هند می رفته است. احتماال در یکی از این کشتی ها    120استرابو نیز در کتاب جغرافیای خود عنوان کرده است که هر سال  

یغ دین مسیحیت به هندوستان  بوده است که  یکی از یاران و حواریون حضرت عیسی )ع( که نجاری ماهر بود در راس هیئتی از نجاران و به تبل

می رود .شرح زندگی او هم در انجیل لوقا و هم در رساله ای سریانی به نام اعمال توماس حواری امده است. همچنین در بسیاری از کتب 

عه یهودی ساکن در  م نوشته شده  از اعمال او یاد شده است . او ابتدا به یک جام205مسیحی سریانی مانند کتاب تعلیمات رسولی که در حدود 

اتی  هند وارد می شود و به واسطه دختر بچه ای یهودی که در دربار گندوفارس فلوت می زده است به دربار وی وارد می شود . او به واسطه اتفاق

اس موفق می  به همسر و دختر وی نزدیک می شود و آنان را به آئین مسیحیت در می آورد. دراین روایات گندوفار یک مزداپرست است . توم

شود نظر وی را به خود جلب نماید و او از وی می خواهد که یک کاخ برای وی بسازد . برهمنان از نزدیکی توماس وگندوفار خشمگین شده و  

ند پس از یک مناظره توماس را به قتل می رسانند . مسیحیان هندوستان تا قرن ها توماس را بنیان گذار آئین مسیحی در هندوستان می دانست

یغ  .آنان اعتقاد داشتند که مقبره توماس در جایی نزدیکی مدرس است و بر آن کلیسایی ساخته بوده اند . از دیگر قدیسین مسیحی که مامور تبل
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م به هندوستان می آید  ولی در بسیاری از روایات اعمال وی با  190و    180در شرق می باشد پانتیانوس مقدس می باشد که در حدود سال  

 ( 226-240:  1392، مخلوط شده است ) هیومافت  توماس

 . کوشانیان 11

قبایل یوئه چی شامل پنج قبیل می شدند که در قرن دوم میالدی از استپ های اوراسیا به سمت جنوب آمدند. آنان به تدریج در باختر ساکن 

وکش نمودند کوشانیان در سالهای قرن نخست میالدی شدند  و پادشاهی های هندوسکایی و هندوپارتی را مجبور به عقب نشینی به جنوب هند

توانستند به رهبری شخصی به نام هرمائوس بر دیگر قبایل یوئه چی برتری یابند و آنان را متحد کرده و در زمان حکومت کجوالکدفیزس به  

ا کرده و قلمرو هندوپارتیان را محدود به سمت جنوب پیشروی نمایند . در این زمان آنان نخست توانستند بر شهر های سند و پنجاب تسلط پید

سیستان کنند سپس در زمان جانشینان وی یعنی ویماتکتو و ویما کدفیزس پیشروی هایی در مرکز هدوستان بنمایند. قلمرو آنان در اوج قدرت  

تاریخ از شهرت زیادی برخوردار  خود در هندوستان به سواحل رود گنگ در شرق این کشور می رسید. این امر باعث شد تا کوشانیان در طول  

صر  شوند. آنان با این اقدامات خود توانستند بر شاهراه های تجاری در طول راه ابریشم تسلط داشته باشند قلمرو انان در اوج قدرت خود در ع

ی در دهه چهارم قرن سوم  کانیشکا  اول از شرق هند تا غرب چین و بخش های زیادی از جنوب آسیای مرکزی را در بر می گرفت. این پادشاه

نمودند  حکومت  هند  از  کوچکی  بخش  در  هپتالیان  آمدن  و  پنجم  سده  تا  انان  بقایای  هرچند   . رفت  میان  از  ساسانیان    (2017  توسط 

(Rezakhani,   . 

 .تاثیر هلنیسم بر کوشانیان  12

های ثیر هلنیسم قرار گرفتند آنان بر روی برخی از سکه کوشانیان نیز همچون دیگر حکومت های آسیای مرکزی  و چه بسا بیشتر از آنان تحت تا

خود تصاویری با نقش ایزدان هلنی مانند هراکلس ضرب می نمودند. همچنین آنان در هنر و صنعت خود نیز پیوسته متوجه هنر هلنی بودند .  

ماتورا بود که متاثر از شیوه معماری و هنر هندی بود و در این عصر دو مکتب عمده هنری در قلمرو کوشانیان به وجود آمد که یکی مکتب  

(. جدا از مبحث تاثیرات هنری ارتباطات تجاری در طول  89:  1387دیگری مکتب هنری باختر که از هنر یونانی تاثیر زیادی گرفته بود ) هرمان،  

با رومیان و ایرانیان و چینیان و هندی ها در تماس بودند .  راه مشهور به ابریشم نیز بسیار گسترده بود به گونه ای که کوشانیان به واسطه ان  

 این تماس های فرهنگی تجاری خود عاملی است که آثار آن علی رغم قلت کاوش ها به وضوح نمایان است . 

 . تاثیر هلنیسم بر سکه های کوشانیان 13 

استفاده کنند . آنان در ابتدا سکه هایی با تصویر پادشاه در یک    کوشانیان از ابتدا سعی نمودند که از زبان و خط یونانی بر روی سکه های خود

نی  سو و تصویر ایزدان در سویی دیگر ضرب می نمودند. بر روی این سکه نام و عنوان پادشاه به زبان یونانی حک می شد . از جمله ایزدان کوشا

نمود   . در سده دوم میالدی یک نوع خودآگاهی فرهنگی در میان بر روی سکه های کوشانی می توان به هراکلس )هرکول( و آپولو اشاره 

نی بود  کوشانیان پدید و احتماال این امر در عصر کانیشکا رخ داد و منجر شد که زبان سکه ها از زبان یونانی به زبان بلخی که دارای ریشه ایرا 

ا این وجود تنها در زمان واسودوا آخرین پادشاه کوشانی بود که  تغییر کند این امر باعث شد تا شمایل نگاری ایزدان یونانی به مرور کمتر شود ب

 .  ) Falk, 2019 (شمایل نگاری هندویی جایگزین ایزدان یونانی شد .

 . تاثیر هلنیسم بر آثار و محوطه های کوشانی  14

از   انی نیز به وضوح نمایان است .تاثیر هلنیسم و جریان های تجاری با غرب  نه فقط بر روی سکه ها که در آثار و محوطه های عصر کوش

مزار شریف در شمال  قازان)کازان( در چهل کیلومتری شهر  دلبرجین  این دوره محوطه ی  جمله محوطه های مهم در شمال هندوکش در 

ر مهمی از مذهب افغانستان امروزی می باشد. در این محوطه استقرار از عصر یونانی باختری تا قرن پنجم میالدی ادامه داشته و شواهد بسیا
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نی  مردم باختر و تغییرات آن پیش و همزمان و پس از عصر کوشانیان را بر ما نمایان می شازد . از این محوطه کتیبه ها و نقوش دیواری فراوا

کل مرسوم  به دست امده است و  بر روی یکی از دیوار های این محوطه تصویر ایزد یونانی  دیسکوری نقش شده است . این ایزد مطابق با ش 

 Lo)  در غرب با اختالفاتی در پیکرنگاری ترسیم شده است از این حیث به نمونه های یافت شده در پمپئی در نزدیکی ناپل شباهت دارد

Muzio, 1999)      شمال افغانستان کاوش شده است محوطه ی تپه زرگران می باشد که در نزدیکی    1383محوطه دیگری که اخیرا در سال

یف قرار داشته و شامل الیه هایی از دوره ی یونانی باختر و کوشانی می باشد از این محوطه عالوه بر سکه های فراوان یک  شهر مزار شر

(. از دیگر محوطه های مهم که بازتاب دهنده ی هنر هلنیسم و  44: 1394فیضی،)سرستون کورنتی به سبک یونانی باختر نیز یافت شده است  

نی در جنوب هندوکش می باشد محوطه بگرام است. پیشینه استقرار در بگرام به عصر حکومت یونانیان باختر می  تجارت گسترده در عصر کوشا

  رسد . این شهر باستانی که در شصت کیلومتری شمال کابل در فاصله میان دو رود پنجشیر و غوربند  قرار دارد. تا حدود قرن چهارم به حیات

یکی از پایتخت های کوشانیان محسوب می شده است . با وجود اهمییت این شهر کاوش های اندکی درآن  خود ادامه داد . این شهر به عنوان

صورت گرفته است ولی همین کاوش ها نیز مهم بودن این شهر باستانی را بر ما اثبات می کند . کاوش های باستان شناسی در این شهر باستان  

توسط هیئت باستان شناسی فرانسه در افغانستان به سرپرستی هاکن و گیریشمن انجام گرفت .  م  با تناوب    1946تا    1936در فاصله سالهای  

بر اثر این کاوش ها اتاق های مشهور به خزانه کشف شد که آثار نفیسی از این محل به دست آمده است که این آثار خود بیانگر ارتباطات  

تاثیر مکتب های مختلف هنری من جمله هلنیسم می باشد . از آثار نشان دهنده    گسترده تجاری و فرهنگی میان بگرام و سایر نقاط جهان و 

ر ارتباطات تجاری میان بگرام شیشه های بگرام می باشد که به اعتقاد محققین قابل مقایسه با نمونه های رومی ) سوری ( می باشند . از دیگ

رومی می باشند که از این مجسمه ها می توان به مجسمه سردیس زنی به  یافته های هلنیستی بگرام مجسمه هایی با ابعاد طبیعی به شیوه  

شکل گلدان می باشد . یافته های مهم  هلنی دیگر این محوطه مجموعه مدالیون های مدور بگرام می باشد که موضوعاتی کامال رومی و  

( از این 1397طنتی بلکه یک انبار تجاری می باشد . )کامبون،یونانی دارند. به اعتقاد برخی از دانشمندان مجموعه خزانه بگرام نه یک خزانه سل

شهر مهم باستانی دیگر این    .(  1341شهر مهم باستانی عالوه بر آثار هلنی سکه های رومی از جمله سکه ترایانوس به دست آمده است.)کهزاد،  

انسوی و افغان کاوش شده است. مرحله نخست کاوش های ناحیه شهر باستانی هده  می باشد ، این شهر در درو نوبت توسط باستان شناسان فر

میالدی توسط باستان شناسان فرانسوی و مرحله دوم که عمدتا بر روی تپه های پایتاوه و شترک   1930باستان شناسی در این شهر در دهه  

منجر به کشف آثار فراوانی از این شهر    م توسط هیئت مستقل باستان شناسان افغان انجام شده است . این کاوش ها1970تمرکز داشت در دهه  

تاثیر   باستانی شد که قدمت آنها از قرن دوم قبل از میالد آغاز و تا قرن چهارم میالدی ادامه می یابد. آثار یافت شده از نمونه های شاخص هنر

 (    60: 1396هنلیسم بر مکتب هنری گندهارا در عصر کوشانی که دوران اوج و شکوفایی می باشد هستند. ) طرزی،

 گیری  . نتیجه 15

از حمله ی اسکندر تا زمان سقوط کوشانیان بزرگ و پیروزی های ساسانیان در صفحات شرقی فالت ایران رویداد های مهمی رخ داده است که  

نوان عنصری فعال و پویا بر پایه یافته های باستان شناسی عنصر هلنیسم با وجود کوتاهی زمان حکومت مستقیم یونانیان در باختر همواره به ع

در همه ی دوره های حکومتی تا ظهور ساسانیان نقش مهمی ایفا نموده و با وجودی که ماهیتی بیگانه داشته توانسته خود را با قالب های 

هلنیسم به عنوان  مختلف محلی تطبیق داده و به رشد بیشتر فرهنگ این منطقه کمک شایانی نماید . تقریبا می توان عنوان نمود که اگر عنصر  

مکمل در بسیاری از جنبش ها و مکتب های هنری و فرهنگی این منطقه نقش فعال خود را ایفا نمی نمود شاهد این گونه شکوفایی در برخی  

ی پردازند  از شاخه ها نمی بودیم از این رو جای دارد که محققینی که به بررسی سیر تحوالت باختر و شمال شبه قاره هند در این بازه زمانی م

 هلنیسم را نه به عنوان عنصری خارجی بلکه به عنوان عنصری پر رنگ و دگرگون شده و انطباق یافته بپندارند. 
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 معناشناختی نقوش به جای مانده بر معماری دوره عیالمی   - تحلیل نشانه  
 

 1مریم ظهوریان 

 چکیده: 

گری اندیشه و هویت یک جامعه، بنابراین نقوش حک شده بر آن  همراه است با گفتمان  طول تاریخ جایگاهی است بر جلوهآثار معماری در  

توانند گفتمان مذهبی، اجتماعی، سیاسی و حتی اجتماعی یک جامعه را بازسازی نمایند. بنابراین  مسلط بر جامعه. به سخنی دیگر این نقوش، می

تواند بیننده را در شناخت جامعه آن روزگار رهنمون سازد. بر این  گر مفاهیمی است که میریافت معنای مستتر آن بیانتشریح و تبیین نقوش و د

های درک فضای گفتمانی مردمان باستان، تحلیل نقوشی است که ابتدا در صور خیال مردمان آن دوره بار معنایی گرفته و  اساس یکی از راه

ها  بر پهنه های تاریخی ایران، قبل از ورود آریاییترین دورهش بسته است. در این بین تمدن عیالم یکی از کهنسپس بر معماری  آن دوره نق

های پساعیالمی. بنابراین  باشد که آثار معماری بسیار شاخصی  از آن بر جای مانده است. تمدنی با ایدئولوژی و بینشی متفاوت از دورهایران می

تحلیلی    –دهد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی  ای در شناخت این دوره در اختیار ما قرار میش اطالعات ارزندهخوانش معنایی این نقو

معناشناختی به تجزیه و تحلیل و خوانش معنایی نقوش به جای مانده، برای درک فضای  _پذیرد سعی بر آن است که با روش نشانهصورت می

بندی و معناکاوی نقوش به جای مانده بر معماری شاخص این دوره )چغازنبیل در این راستا، با توجه به ترکیب گفتمانی  این دوره پرداخته شود.

توان دریافت که  اجتماعی جامعه صورت پذیرفته است، می   –کاخ شاهی شوش( که تحت نظارت پادشاهان به عنوان باالترین طبقه سیاسی    –

های بین  پیام ایدئولوژیکی و اعتقادی حاکمان به جامعه آن روزگار بوده است و تشابه نقوش با نمونه محوریت نقوش این دوره در راستای انتقال

 ای است.   مذهبی فرا منطقه - النهرینی نشان از تعامالت فرهنگی 

 نشانه شناسی، معناشناختی، عیالم باستان، چغازنبیل، شوش واژگان کلیدی: 

 
                                                                             zohouriyan@birjand.ac.ir     بیرجند  یار ، گروه باستان شناسی،  دانشکده هنر ، دانشگاه استاد. 1
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 مقدمه:   . 1

شناسان،  شناختی با همه محتویاتش همچون متنی است که به زبانی ناشناخته و خاموش در آمده است. در این بین کار باستانهای باستانمحوطه

ها و اما رمزگشایی این متن شناسایی، کاوش، کشف، رمزگشایی و سپس تقریر، معناکاوی و تفسیر این زبان ناشناخته خاموش و مخدوش است؛

ها و رخدادهای مدفون گذشته به یقین بسیار سخت و بغرنج است. چرا که  تأویلشان به عامالن و فاعالن واقعیت  های خاموش و تفسیر وماده

کرده است و برای مردمان آن عصر روشن  و ارتباط به وجود آمده و عمل می  های گذشته همانند امروز به طریق تقابلها در فرهنگنماد و نشانه

    ها برای ما مبهم و تا حدی غیر قابل فهم شده است؛ ت زمان و فاصله بسیار زیاد ما با آن دوران این نماد و نشانهاما با گذش  و ملموس بوده است؛

سازی یک نماد و نشانه و هایی وجود دارد که سبب برجستههای رمزی، روشها در نماد و نشانهبا این حال، در مقابل این ابهامات و دگرگونی

ها استفاده از شود. یکی از این روشگردد و منجر به دریافت معنا میهای دیگر میری یک فرم مشخص در کنار فرمگیتجزیه بافتاری و شکل

باشد. در این راستا مکتب نشانه ـ معناشناسی بر پایه دیدگاه گریماس که شناسی می ها در باستان ـ معناشناسی در بررسی نماد و نشانه  علم نشانه

:  1395های رمزی در این پژوهش به کار خواهیم گرفت )ظهوریان،  این علم گردیده است را برای بررسی نماد و نشانشناسی در  باعث روش

باشند؛ بنابراین یک تصویر دارای صورت بیان و  (. در این روش هر تصویر دارای صورت بیان  )دال(  و دارای صورت محتوا  )مدلول( می25

(. در تمامی تصاویر هر نشانه مانند یک واژه در یک متن عمل 79:  1376گیرد )شعیری،  تمانی شکل میصورت محتوا است که در یک فضای گف

توان معنای ضمنی، غیر مستقیم و استنباطی آن را دریافت که کند و در مرحله بعدی میکند در ابتدا بیننده معنای صریح آن را دریافت میمی

(. بر این اساس   97:  1397گیرد ) بلیغی و عبدی،  و گفته یاب در فضاهای گفتمانی خویش نشأت میاین استنباط از ذهنیت مشترک گفته پرداز  

اند؛ اما در حال اند دارای معانی و مفاهی خاصی است که در زمان خود قابل خوانش بودهنقوشی که در دوره باستان بر تمامی آثار نقش بسته

ست چراکه پس از گذشت هزاران سال بیشتر نمادها دچار تغییر و تحول در شکل و یا معنا  حاضر بسیاری از معانی نقوش برای ما نامشخص ا

اند که این امر منجر به نامفهومی نقوش شده است. در این بین معضل دیگری که در خوانش و معنا کاوی نقوش آثار باستانی وجود دارد  شده

تواند معانی مختلفی در فضای  ی که یک نقش حتی در یک دوره مشخص، میاطالق یک معنا بر یک نقش در تمام طول تاریخ است در صورت

پذیرد ؛ استفاده از روش نشانه تحلیلی صورت می  –اجتماعی و اعتقادی آن دوره را دارا باشد. هدف از انجام این پژوهش که به شیوه توصیفی  

به عنوان اولین دوره تاریخی ایران و پاسخگویی به سواالت  معناشناختی در خوانش صحیح نقوش به جای مانده در معماری تمدن عیالم    –

نقوش تجسم یافته بر معماری عیالم باستان برگرفته از کدام فضای گفتمانی   -1مطرح شده است. پرسش و فرضیات مطرح شده در پژوهش:  

با   -1نگی با کدام منطقه مشهود است؟   با توجه به تجزیه و تحلیل نقوش به جای مانده از تمدن عیالم بیشترین تعامالت فره  -2است؟  

با مطالعه   -2توان دریافت، تمامی نقوش برگرفته از فضای گفتمانی مذهبی بوده و فاقد نقوش سیاسی است.  معناکاوی نقوش تجسم یافته می

 های روایی، بیشترین تعامالت با منطقه بین النهرین بوده است. تطبیقی نقوش و اسطوره

 . پیشینه پژوهش: 2  

نماید، بکارگیری روش  ای در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه انتشار یافته است. اما آنچه که مهم میمعناشناسی مطالب ارزنده  – در زمینه نشانه  

ی پذیرد. از پیشتازان این مکتب که آثار بسیار مهممکتب نشانه معناشناسی در خوانش معنایی نقوش باستانی است که در این پژوهش صورت می

گرا در این زمینه به جای مانده است: روالن بارت، امبرتو اکو، گریماس و در ایران حمیدرضا شعیری است. روالن بارت از نشانه شناسان ساختار

نقش  "ای تحت عنوان بالغت تصویر رویکرد نوینی در این زمینه ایجاد نمود. پس از آن امبرتواکو در اثری با عنوان  بوده است که با انتشار مقاله

به    "درباره معنا"و    "معناشناختی ساختاری"پس از انتشار کتب    آلژیر داس ژولین گریماستصاویر را به مثابه متن تفسیر نمود، سپس    "خواننده

ز معناشناسی شهرت یافت. در ایران نیز محمد رضا شعیری از پیشگامان نظریه نشانه معناشناسی است که با انتشار عنوان مهمترین نظریه پردا
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معناشناسی ارائه    که راهکارهای عملی برای تحلیل نشانه  "معناشناسی دیداری  – و نشانه    "ها و کاربردهانشانه"،    "نقصان معنا"آثاری چون  

نوشته محمدرضا شعیری، مقاله مرضیه بلیغی و آرزو    "بازخوانی یک اثر  -تصویر"توان به مقاله معناشناسی  بط میداده است. از دیگر منابع مرت

از ندا وکیلی و    "تطبیق نشانه معناشناسی تصاویر دوزخ"، مقاله  "بررسی نشانه معناشناسی تصاویر در بوف کور صادق هدایت"عبدی با عنوان  

از آذین حقایق و فرزان سجودی   "شناسی اجتماعی تصویردو نگاره از شاهنامه فردوسی بر اساس الگوی نشانه  تحلیل معناشناختی"اصغر جوانی و  

 اشاره نمود.  

 شناسی: روش .  3

نشانه ـ معناشناسی در عصر حاضر هم به عنوان یک علم، موضوعیت تحقیق و پژوهش دارد و هم به عنوان یک روش با رویکرد در خوانش و  

شود و هم ابزاری جهت  ها شناخته میتواند کارگشا باشد. نشانه معنا شناسی هم به عنوان علم مطالعه و بررسی کارکرد نشانهمعنا میفرایند تولید  

  تحلیل گفتمان متفاوت اعم از دیداری و کالمی است. هر کجا که با نشانه و معنا روبه رو شویم  نشانه ـ معناشناسی قابلیت حضور را خواهد 

تواند با توجه  به زمان و مکان حضور در یک جریان گفتمانی قرار گیرد و طیفی از  های مختلف میها و گفتماننشانه در موقعیتداشت. هر  

ی کالن  ها و الگوهای معنایی و گفتمانی است که هم کل اثر را به عنوان یک نشانهمعناها را تولید کند. بدین گونه دنیای تصویر مملو از نشانه

گیرد به همین واسطه در نشانه ـ معناشناسی در حوزه ای در نظر مینماید و هم اجزای اثر را به عنوان بخشی از یک نظام  نشانهمعرفی می

های هنرهای دهد. تقریباً بسیاری از حوزههای دیداری و تصویری بیشترین کارکرد معنا پردازی و معنا کاوی را به خود اختصاص میشناخت نشانه

بنابراین وقتی از اصطالح نشانه ـ معناشناسی استفاده   (. 3:  1391اند )زکریای کرمانی،  دیداری به حوزه نشانه ـ معناشناسی وارد شده  تصویری و

کنیم، ارتباط خام و صوری میان نوشتار و تصویر مطمح نظر نیست )انتقادی که بر بسیاری از تحقیقات نشانه ـ معناشناختی صورت گرفته در  می

دهیم.  ای را در ارتباط با عناصر معنا در نظر قرار میینه وارد است( بلکه ما هرگونه بررسی نشانه ـ معناشناختی همواره هرگونه ارتباط نشانهاین زم

  توان به طور جداگانه به عبارتی ما برای هر کدام از متن نوشتاری و بصری یک سطح بیان و یک سطح محتوایی قایل هستیم که این دو را نمی

های صوری و محتوایی  های متنی خود را به عناصر و الیهو مجزا از هم مورد بررسی قرار داد. دقیقاً از همین نقطه است که ما ناچار هستیم، نمونه

ن پژوهش تجزیه کنیم و سپس مجدداً با حرکتی از جز به کل، نحوه معنا دار شدن این اجزا در بستر کلی متن را در نظر بگیریم. بنابراین در ای

بر اساس روش مورد نظر، تمامی نقوش به نشانه و عناصر سازنده تجزیه و تقلیل یافته سپس با توجه به معنای هر کدام حرکت از جز به کل  

 شود.پذیرد و با قرار دادن معانی در یک متن به خوانش معنایی در فضای گفتمانی همان دوره پرداخته میصورت می

 باستان : . تمدن عیالم  4

های جنوبی و جنوب غربی ایران از اوایل هزاره سوم و با  های شمال فالت، از اوایل هزاره اول ق.م و در قسمتدوران تاریخی ایران، در قسمت

حضور    ق.م با  2700(. عیالمی ها به عنوان اولین دوران تاریخی ایران در سال  465ـ    469:  1372شروع تاریخ عیالم آغاز شده است )نگهبان،  

،  1ها با سرکردگی آشوربانیپال ق.م در دشت خوزستان، در جنگ با آشوری  645سلسله اوان حکومت رسمی خود را آغاز کرد و سر انجام، در سال  

از  ها قرار گرفت وپادشاه آشور منقرض گردیدند. بعد از این تاریخ سرزمین خوزستان در اواخر قرن ششم ق.م زیر نفوذ دولت تازه تأسیس پارس

(. از آیین مذهبی و چگونگی  74ـ    75:  1369این مرحله به بعد دشت خوزستان دوران جدیدی از تاریخ سیاسی خود را آغاز کرد )افشار سیستانی،  

ای  کنندهمراسم مذهبی در این دوره اطالعی دقیق موجود نیست، اما همین مدارک و منابع مختصر گواه و شاهدی است بر نقش مهم و تعیین 

ای که تأثیر شگرف دین و نمود آن را  کرده است، به گونهاعم از فرمانروایان و مردم عادی( ایفا می)ها دین و نفوذ مذهبی در زندگی عیالمیکه 

سازی، نقوش برجسته، اشیای مختلف و معماری در تمامی هنرهای رایج آن زمان و آثار به جای مانده از قبیل کنده کاری، مهرسازی، مجسمه

 
1 Ashurbanipal 
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ای در اختیار  ترین آثار باستانی است که از گذشته اطالعات بسیار ارزندهوان به وضوح مشاهده نمود. در این میان آثار معماری یکی از شاخصتمی

بی  دهد به ویژه تزیینات ایجاد شده بر آن، چرا که نقوش ایجاد شده بر معماری مذهبی و سلطنتی برگرفته از دیدگاه مذهشناسان قرار میباستان

توان با خوانش این نقوش به فضای گفتمانی آن دوره دست یافت. هدف از انجام این  پژوهش بررسی و معناکاوی و اجتماعی جامعه بوده و می

نقوش به جای مانده در دو معماری مذهبی و سلطنتی عیالم باستان تحت عنوان چغازنبیل و کاخ شاهی شوش در فضای گفتمانی آن دوره  

 است.   

 ازنبیل . چغ 5

  1000به طول    این محوطه(.  (Carter & Stolper, 1984: 37  است  خوزستان  در  شوش  جنوب  کیلومتری   4  در  ایچغازنبیل محوطه 

ناپیرشا )اونتاشگال( یکی از پادشاهان سلسله شوتروک متر توسط اونتاش  1300× ق.م( درعیالم   1340ـ    1300های ) که در طول سال  هاـ 

(. این شهر توسط سه حصار خشتی تو در تو ابنیه مذهبی و  78:  1370منظور اهدا به خدایان ساخته شده است. )مجیدزاده،کرده، به  حکومت می

های شاهی قرار دارد. تا کنون بقایای سه کاخ آن  غیر مذهبی شهر را محصور کرده و در حد فاصل حصار اول، حصار خشتی و حصار دوم کاخ

باشد و عالوه بر آن در کف های متعددی می(. این کاخ دارای اتاق1طی کاوش بدست آمده است )تصویرکه با آجر و خشت ساخته شده در  

ها در این مکان،  شود. به علت وجود این آرامگاههای زیرزمینی منتهی میهایی مشاهده شده است که به آرامگاههای آن مدخلراهروهای اتاق

های زیر ها و معابد کوچک در حصار دوم و آرامگاهبد اصلی )زیگورات( در مرکز حصار اول کاخاین کاخ به کاخ مردگان مشهور شده است. مع

 (. 53-55: 1372های سلطنتی و تصفیه خانه در حصار سوم قرار دارد )آمیه، زمینی شاهان، مکان

 
 (Roach, 2008: 2.9)محوطه چغازنبیل   نقشه   - 1تصویر  

 . نقشمایه مورد مطالعه  6

  سطح   یک   بر  اصل  در  قطعات  در دیوار به صورت مرصع نشان از عاج فیل ایجاد شده که امروزه در موزه ایران باستان است. این این نقشمایه  

 چوبی   هایقسمت  زمان  گذشت  اثر  بر.  است  دادهمی  تشکیل  را  نما  داخل  از  بخشی  تزیین  احتمال  به  و  بود  شده  نشانده  طبیعی  قیر  کمک  به  چوبی

 بر که کوهی بز تعدادی از مرکب ایکتیبه و پرنده بال جفت یک آزاد، مجسمه صورت به انسان یک سر از:  اندعبارت قطعات. است رفته بین از

شده   نقش  مسبک خرمای یک نخل همراه به   بزها این  از  جفت یک  هر. (2اند )تصویربرگردانیده عقب  به  را  خود  سر  و ایستاده خود پای دو روی

 . (83: 1370)مجیدزاده، است 
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 ( 83:  1370دیوار مرصع منقوش ـ چغازنبیل )مجیدزاده،  - 2تصویر  

ای خاصی را به  های مورد بررسی به دو دلیل فضای نشانهقبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که اشکال تولید شده بر معماری محوطه

ها دخیل بوده است نظامی دو گانه است، چرا که از یک سو با خود معماری که فرایند تولید در آنای ما  آورند: اول اینکه نظام نشانهوجود می

ها که نظام گفتمانی را به وجود آورده مواجهیم و از سوی دیگر با اشکال نقش بسته بر روی آن  (بخشی به آن)دخل و تصرف در ماده و شکل

اند. پس در ابتدای امر باید دقت داشت که موضوع مورد مطالعه و کارکرد خود را از دست داده انداست. دوم آن که آثار مشمول زمان نیز گذشته

ای است که الیه اول آن حکم پایگاهی برای الیه دوم یعنی اشکال را یافته است. با این تفاسیر اولین ویژگی مهم ما متشکل از نظامی دوالیه

که همان معماری است که از جنس خشت و سنگ است. به گفته شعیری »ماده بیانی، جسم    داین اشکال این است که دارای ماده بیانی هستن

است که اشکال یعنی جسمانه )اشکال انتزاعی معنا ساز( بر روی آن نقش بسته است. در هر حال، جسم منشأ و پایگاهی است که جسمانه یعنی 

ها را  آنگیرد تا ها قرار میب از ویژگی دالی و مدلولی هستند که جسمانه بین آننشینند. اشکال انتزاعی خود مرکاشکال انتزاعی بر روی آن می 

بینید جسم دیوار است و بر روی آن  می 2طور که در تصویر (.همان196- 86:  1391کند« )شعیری، در ارتباط با یکدیگر قرار داده و معناسازی 

هایی در اطراف کنیم که شامل سر انسان و بالای مشاهده میر مرکز صحنه جسمانهاشکال انتزاعی یا جسمانه نقش بسته است. در دید اول د

های گندم است به صورت عمود تجسم یافته. سپس در  باشد. سپس در دو طرف تصویر دو جسمانه فرعی شبیه به هم که یاد آور خوشهآن می

گردد. برای بازنمایی باشد، مشاهده میشکل دو بز در اطراف درخت میهای فرعی دیگری که به  زیر تصویر در یک چهار چوب، توالی از جسمان

که هر جسمانه را به صورت دال و مدلول یعنی سطح بیان و سطح محتوا در نظر گرفت. سپس برای رسیدن    معنای کل این تصویر الزم است

طالعه تطبیقی تحلیل و بعد از آن در فضای گفتمانی بررسی  به محتوا و معنی آن، جسمانه را در یک یا سه مرحله نمادشناسی، اسطوره شناسی و م

 نماییم. 

 شناسی . نشانه 7

کنیم که تصویرگر، سر انسان با دوبال را با مرکزیت نقش، تصویر کرده است که نشان از اهمیت آن  با تقسیم بندی فضای تصویر مشاهده می

کند. سپس حرکت به دو طرفین، که دو شاخه گندم طراحی شده است، ادامه  می  بوده و ببیننده در یک نگاه ابتدا مرکز ثقل تصویر را مشاهده

 (.  3گیرد )تصویر یابد و در انتها با دیدن نقوش تکرار شونده دو بز در دو طرف درخت زندگی، پایان میمی
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 آنالیز نقوش )نگارنده(   - 3تصویر  

ها از نگاه تصویر گر که در فضای گفتمانی زمان خویش تصویر کرده اهمیت نشانهتوان به  در گام اول با تقسیم بندی فضا و آنالیز نقوش می

ابتدا به اسطورهتوانیم با تجزیه عناصر و ایجاد جسمانهاست؛ پی برد. حال می شناسی و    ها به خوانش عناصر بپردازیم. اما برای این کار در 

های ایدئولوژیکی توانیم فضای گفتمانی و دیدگاهپردازیم؛ چرا که اینگونه میان میها، در تاریخ باستنمادشناسی عناصر تجزیه شده به جسمانه

 مردمان باستان برای خلق چنین تصاویری را درک کنیم.  

 .انسان با دو بال  7-1

شود،  بر روی بدن انسان یا حیوان، عالمت ایزدی و نماد قدرت محافظت است. بال نیز هنگامی که مربوط به پیام آوران و خدایان و بادها می  1بال

النهرین باستان ناشی  داللت بر سرعت و تندی دارد و ممکن است حاکی از گذر سریع عمر باشد. در هنر غربی، چنین تصویرهایی عمدتاً از بین 

ز  شد. تصاویر بالدار سر انجام از نشان دادن پرندگان مقدس مانند شاهین و کرکس در مصر و عقاب در خاورمیانه مشتق شد. حیوانات بالدار نیمی

گردد؛  کرکس ـ الهه مصری، بر پشت گاو آپیس، گاو ـ خدا ظاهر می   2های نخ بت های خدایان مختلف بود؛ بدین ترتیب، بالنتیجه اختالط ویژگی

که در خاورمیانه در حدود سده هجدهم پیش از میالد صورت گرفت، شیر دال را به وجود آورد. قرص بالدار،    رکیبی از عقاب و شیر ـ خدایان ت

های شگفت انگیز تندیس سازی نو ـ آشوری است )سده نهم نمونه کهن دیگری از فرایند این اختالط است. جانوران دو رگه بالداری که از جنبه

رسد که محصول ترکیبی مذهبی نباشد، بلکه زاییده تصور آفریننده و سر زنده هنرمندان است. عقاب، شیر و  پیش از میالد(، به نظر می  ـ هفتم

شدند، به  ها فرمانروای قلمرو خود بودند. هنگامی که به شکل یک تصویر منحصر به فرد ترکیب میگاو دارای نیروی سحر آمیز و هر یک از آن

که    گزاران خدایان بودندها، خدمتهای مرکب از همان عناصر، حاکی از جنآمدند. تندیسانان مقاومت ناپذیر معابد و قصرها در میصورت نگهب

طور که قبالً اشاره شد قرار گرفتن بال بر روی بدن انسان  (.همان30:  1392دادند )هال،  مراسم حاصلخیزی را در کنار درخت مقدس انجام می

های نقوش بالدار انسانی و  های مصری، احتماالً نخستین نمونهعالمت ایزدی و نماد قدرت و محافظت است. خدایان بالدار و جنیا حیوان،  

وشی )ملک (. همچنین انسان یا حیوانی که در حیات خود فره260:  1380که بر اثر فتوحات نظامی و نیز تجارت انتقال یافتند )هال،    حیوانی بودند 

شود تا بتواند محافظ  نسان( و جنگجویی داشته باشد، پس از مرگ روح او به آسمان برده نخواهد شد بلکه به روح او بال اعطا میمحافظ روح ا

(. همچنین حفاظت و نگهبانی نیازمند دو وجه است؛ وجه  41: 1377سرزمین و مردم خود در زمین به زندگی پس از مرگ ادامه دهد )پورحقانی،  
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های عقاب با  هایی بزرگ شبیه به بالتوان از آن یاد کرد، سر انسان است و بالهترین نمادی را که برای توان هوشی می فیزیکی و هوشی. ب

 (. 39: 1392توانایی احاطه و تسلط بر گستره پرواز خود، اشاره به توان حفاظت فیزیکی باالیی دارد )فرزان فر، 

 . شاخه گندم 7-2

فریبد تا از شیر بزی بنوشند که اینان با ارتکاب این کار به  ند روایات اسالمی، اهریمن مشی و مشیانک را میدر اندیشه کهن ایرانی نیز، همان

که اهورامزدا به   افتند. بیرونی در آثار الباقیه به جای شیر بز از میوه درختان یادکرده است. همچنین در روایات ایرانی آمده است رنج و سختی می

اند که از زمان آدم تا  ها را با وسایل کشت و زرع آشنا کرد. همچنین از قول کعب االخبار نقل کردهم بیاموخت و آنمشی و مشیانک کشت گند

ی و در  روزگار ادریس، دانه گندم به اندازه تخم شتر مرغ بود، پس از آن به اندازه تخم جوجه شد و سپس چند بیضه کبوتر و آنگاه به اندازه فندق

 نخودی شد. زمان غریر اندازه  

که مار به مشی و مشیانه گفت: شما با خوردن از میوه آن درخت، نه تنها نخواهید مرد، بلکه مانند خدا عارف نیک    در روایت تورات نیز آمده است 

روی زمین    و بد خواهید شد و چشمان شما گشوده خواهد شد. به سبب خوردن میوه آن درخت بود که آدم ملعون شد و او باید با رنج و مشقت در

 بزید و نان خود را مهیا سازد. 

دانست این چه حالت است و برای رفع در روایات اسالمی آدم با خوردن گندم از بهشت اخراج شد و به زمین هبوط کرد، وقتی گرسنه شد نمی

دانست چگونه بخورد، او را  ن نمیآن چه باید کرد. جبرئیل گفت: این حالت گرسنگی است و باید طعام خورد. پس گندم را نزد آدم بنهاد، چو

:  1389کشت و برز و طرز کار کاشتن گندم و پختن نان در آموخت و گندم که موجب مشقت آدم شده بود، موجب راحت او شد )ضابطی جهرمی،  

282.) 

 

 . بزکوهی و درخت نخل 7-3

  2و نین گیرسو  1شد و با خدای حاصلخیزی سومری به نام تموز پرستیده میهای گاو ها و گلهاین حیوان روزگاری به عنوان تجسم باروری انسان

های کهن ماه با باران و خورشید با خشکی  زیرا از زمان   ؛ نیز این جانور مظهری از فرشته باران بود  هگا(.  35:  1392آمد )هال،  یکسان به شمار می

که    ،از اینرو مردم باستان عقیده داشتند  ،ای وجود داردو هالل ماه نیز رابطه   های خمیده بز کوهیو گرما رابطه داشته است و چون میان شاخ

ها نیز بدون تناسب پهن و بزرگ گردیده غالباً دم حیوان دراز و کشیده شده و شاخ   .های پرپیچ و خم بز کوهی در نزول باران مؤثر استشاخ

های این حیوان رسم گردید. این  د نام گرفت و عالمت گلِ لوتوس بین شاخ س از فرمانروایی خورشید، بزکوهی، حیوان خورشی. عموماً پاست

رفته رفت و همواره حیوان جلودار رمه بوده است و به همین سبب مأنوس و مهم به شمار میحیوان پر زور از دیرباز مرکز قدرت به شمار می

اند، شاید این  بینیم که گروهی نقش شده ها را مید زیادی از آنخورد و زمانی تعدااست. گاه طرح بز به طور مستقل روی ظروف به چشم می

شود نماد و نشان آب و گیاه . هر جا بز کوهی دیده می(60-61:  1362)ملکزاده بیانی،    اند ای که در اختیار داشته ای است برای گله و رمه نشانه 

 (. 12: 1369فر، جسم شده است )روحهای هنری، آناهیتا )الهه آب( در قالب بز کوهی ماست. در اکثر پدیده

هاست و ماه نگهدار آن، هرجا که بز کوهی با آن چابکی خاص خود دیده  باید گفت که بز کوهی نیاز به گیاه دارد و کوه منبع رستنی همچنین  

در اساطیر هندویی، به    پنهان بود.ویی  دها و در شاخ آن قدرتی جاالنوع روییدنیبز کوهی مظهر فراوانی و رب   .دهدشود، نشان از آب و گیاه می 
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شد و به طور کلی، نماد نیروی  بود. در اساطیر یونانی، برای زئوس / ژوپیتر مقدس محسوب می   1عنوان یک حیوان ویژه قربانی، مَرکَب آگنی

تر از اندازه معمول و درست  زرگهای ببزکوهی حیوان ملی ایران دانسته شده است. این حیوان معموالً با شاخ  (.35:  1392جنسی نر بود )هال،  

 .(59: )همان فقط شاخ او نماد ماه است و تنها به نمایش شاخ بز پرداخته شده است  هها ترسیم شده است. گاشبیه هالل ماه بر سفالینه 

 . درخت زندگی 7-4

همچنین به معنای زندگی جاودانه بی زوال و در نتیجه  درخت در معنای عام، دال برحیات، گیتی، رشد و زایندگی و فرایندهای زایای مکرر آن و  

شده است. بسیاری از نقوش به دست آمده  فنا ناپذیری است. اعتقاد به وجود خدایان در میان درختان باعث ستایش درختان و مایه نقوش آنها می

(. درخت زندگی که  95:  1380)پورخالقی تچرودی،    دهدها درختان را جایگاه خدایان نشان میهای مختلف از جمله آشوریان و مصریاز تمدن

النهرین دارد  ای مثل شیر و بز قرار دارد رمز نیروی مقدسی است که ریشه در بین در تصاویر و نقوش، میان دو راهب، کاهن و یا دو جانور افسانه

های گوناگون است که به  ین، درخت زندگی ترکیبی از رستنیالنهرها آن را به شرق دور برده و استفاده نمودند. در بینو ایران، اعراب و بیزانسی

دهد درخت سرو که چوبش گرانبهاست، تاک برای  مانند درخت نخل که خرما می  شوند؛علت طول عمر و زیبایی و سودمندی، مقدس شمرده می

 (. 13: 1373کور، های آن آبستن صدها دانه است )دوبوهای انگور و درخت انار که رمز باروری است و میوهخوشه

 . درخت نخل 7-5

خورد. این  النهرین باستان و یکی از چندین درختی بود که در مراسم باروری در این منطقه به چشم میدرخت نخل یک منبع مهم غذایی در بین

قدس میان مادر الهه همچنین ازدواج م(  james, 1963: 34)النهرین سمبل خدای »تموز« رب النوع کشاورزی و نباتات است  درخت در بین

شود. همچنین بر فراز درخت  و خدای غالت یا خدای تموز، به عنوان پیوند میان »درخت مقدس نخل« و »دانه مقدس گندم« توصیف می

پیش از    هایی از سده دهم مقدس، به عنوان نماد باروری، تاجی از نقشمایه نخل )نو ـ آشوری، سده هفتم پیش از میالد(، به ویژه بر روی یادمان

ها پیش، بدین صورت شناخته شده بود. در مصر، درخت نخل نماد افزایش محصوالت بود و به طور کلی با پاپیروس،  میالد، قرار دارد. اگرچه مدت

ر  داد. درخت نخل در نظر رع، خورشید ـ خدا، مقدس بود و به عنوان جایگاه او به شماهای اشرافی مصر علیا و سفلی را تشکیل میعالمت

خواستند، زندگی جاوید عطا کند. در عصر سلطنت جدید، به  ، خدای جاودانگی است که از او به التماس می2آمد. نخل شیاردار، نشانه ویژه هه می

های خرما نیز، نماد حاصلخیزی در مصر و  (.خوشه307:  1392رفت )هال،  الهه و محافظ اسناد سلطنتی به شمار می  3"سس هت"عنوان نشانه  

از میالد(. الزم به ذکر است بعضی از نخستین تصویرهای درخت مقدس، ظاهراً نخل را    آمد )نمرود، سده هشتم پیشالنهرین به شمار میبین

 (.288دهد )همان: نشان می

 . مطالعه تطبیقی 8

پردازیم. در این قسمت دو مهر بدست  شده میهای مشابه خوانش  ها به مطالعه تطبیقی با نمونهدر گام دوم برای معناکاوی هرچه بهتر این نشانه

 تواند ما را در جهت تحلیل محتوایی این نقش رهنمون سازد. آمده از تمدن عیالم می 

اند و متعلق به هزاره سوم ق.م هستند. بر روی این مهرها، نقشمایه انسان ـ گیاه نقش  این دو مهر عیالمی از تپه شهداد و تپه یحیی بدست آمده

آورد. در تصویر  های منحصر در به تصویر کشیدن موجودات ترکیبی به شمار  توان یکی از شیوهروش تصویرگری انسان ـ نبات را میشده است.  

 دیگر  نمادهای  کنار  در  نبات،  الهه:  5  اند.  در تصویرهای گیاه )احتماالً ساقه جو یا گندم( از اطراف بدن این زن و حتی روی سر او روییده: شاخه4
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دار( با بال یا بدون بال  خورد. همچنین در هر دو مهر زن ـ نبات در کنار یک الهه مؤنث )شاخمی  چشم  به   قوچ  بز،   تصویر   ماه،  هالل  همچون

 اند. تصویر شده

 
 ( 595:  1391ایزدان انسان ـ نبات )مصباح،    : 4تصویر  

 
 ( 595:  1391ایزد انسان ـ نبات در کنار هالل ماه، بزکوهی  )مصباح،    : 5تصویر  

شویم. وجود شاخه گندم، الهه بالدار و نقش  با توجه به خصوصیات این دو مهر، ما با یک سری از اشتراکات با نقشمایه مورد بحث رو به رو می 

خدای نباتات  ای با  کند که این نقشمایه مضمونی مذهبی و در تکرار با حاصلخیزی، کشاوزری و به گونهبز در این مهرها، این ذهنیت را ایجاد می

 اند. این نقوش عبارتند از: ها در نقشمایه مورد مطالعه تکرار شدهکه دقیقاً این نشانه در ارتباط است؛

 وجود دو نشانه نخل و گندم در یک تصویر یادآور ازدواج خدای غالت یعنی تموز با مادر الهه و نمادی از باروری و حاصلخیزی است.  -

شد و با خدای حاصلخیزی سومری به نام تموز و نین  های گاو پرستیده میها و گلهبز نیز روزگاری به عنوان تجسم باروری انسان -

آمد. وجود بز در اطراف درخت زندگی خود بن مایه اساطیری دارد و نشانی از حیات و فنا ناپذیری دارد   ییکسان به شمار م  گیرسو

 . (422: 1391)مصباح، 

 . معناشناسی و خوانش نمونه مطالعه شده: 9

ل سپس هر نشانه را با بررسی در  ها رو به رو شویم یعنی حرکت از جز به کتوانیم با نظامی از نشانهبا تجزیه یک متن به عناصر سازنده آن می

توان معنایی ضمنی برای هر یک از عناصر مطرح نمود؛ سپس بار دیگر های خوانش شده میهای روایی و با مطالعه با نمونهها یعنی متناسطوره

ن تصویر در فضای گفتمانی همان  توانیم به خوانش معنایی کل متن یا همابا قرار دادن عناصر معنا دار در یک متن یعنی حرکت از جزبه کل می

گ دوره دست یافت. بر این اساس نماد جاندار بالدار )انسان یا حیوان( به طور کلی از فضای گفتمانی فرهنگ غیر خودی به فضای گفتمانی فرهن
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که به لحاظ دیدگاه مذهبی   باشندالنهرین و مصر میهای غیر خودی شامل بینخودی راه پیدا کرده و مورد پذیرش واقع شده است. این فرهنگ

های غیر خودی از مرزها و پذیرش در بستر فرهنگی عیالم به راحتی  اند لیکن عبور نماد و نشانهای بسیار شبیه به فالت ایران بودهو اسطوره

شود که نقش حفاظت و  ش میطی شده و موجب خوانش این نماد گشته است. با این تفاسیر این نشانه،  انسان بالدار به صورت الهه بالدار خوان

ن نگهبانی از مردمان خویش را بر عهده دارد. نماد گندم نیز ریشه در فرهنگ ایرانی داشته و به عنوان گیاهی مفید و برکت دهنده برای انسا

  دارد   رابطه  ماه  با  خود  هایخمطرح بوده است. در این راستا نماد بز نیز نشانی از باروری، روزی دهندگی و آب و گیاه است که به دلیل انحنای شا

 باشدمی  همتاهایی  دارای  خودی  غیر  گفتمانی  فضای  در  که  است   ایرانی  کهن  نقشمایه  بز.  است  ارتباط  در  نباتات  پرورش  و  باران   با  نیز  ماه  که

اما   است؛   بوده متداول ایران  ویژه به هافرهنگ از  بسیاری در که  است  زایندگی و  رشد از  نشان نیز  درخت نماد. النهرینیبین  تموز  خدای همچون

که این نشان نیز مورد    النهرین یعنی فرهنگ غیر خودی داشته است قرارگیری بز و شیر در اطراف درخت به ویژه درخت نخل ریشه در بین 

جسمانه یا دال  مرکزی طور که بیان شد  پذیرش در فضای گفتمانی فرهنگی عیالم قرار گرفته و به تصویر کشیده شده است. بر این اساس همان 

شود این است که  گر ایجاد میاما آنچه که در ذهن خوانش  باشد؛ما بر اساس تحلیل نمادشناسی، محتوا و معنای حفاظت و نگهبانی را دارا می

طه با کشاورزی،  های فرعی پرداخته شد که در رابحفاظت و نگهبانی از چه چیزی مطرح بوده است؟ بر این اساس به نمادشناسی دیگر جسمانه

ای ما  های نشانهاما آنچه که ما را در خوانش محتوا و معنای کلی این بافت یا متن که مجموعه نظام اند؛یافتهحاصلخیزی و چرخه طبیعت معنا 

مده از تپه شهداد و ها دو مهر بدست آهای خوانش شده است. این نمونهسازد، مطالعه تطبیقی با دیگر نمونهدر آن قرار گرفته است رهنمون می

های درخت، گندم و بز ترسیم  هایی همانند نمونه مورد مطالعه قرار دارد. در این مهرها الهه نباتات در کنار نشانهباشند که در آن نشانهیحیی می

ای را بیان می کنند و الهه  ورهدهد این مهرها روایتی اسط باشد که نشان میشده است و مهمتر از آن وجود الهه بالدار در کنار الهه نباتات می

بریم  پردازد. همچنین با توجه به کتیبه بدست آمده از همین مکان پی میدهی مینباتات در کنار الهه نگهبان به پاسبانی از چرخه طبیعت و برکت

گال پسر هومبان من اونتاش  "باشد: میکه در اینجا )معبد چغازنبیل( انبار غالت و سیلوهای فراوانی وجود داشته است. متن کتیبه به شرح زیر  

 "ناپراتپ )جمع خدایان( اهدا نمودم  نومنا، شاه انزان و شوش هستم. انبار آذوقه یا سیلوی معبد را من با دیوارهای خشتی ساختم و آن را به

برکت دهی به آن از طرف خدایان    (. پس در این معبد انبارها و سیلوهای فراوان و مهمی وجود داشته که نیازمند حفظ و 108:  1384)صراف،  

های توان این گونه اظهار داشت که گفته پرداز یا تصویرگر سعی داشته است که با ارتباط گذاری بین مجموع جسمانهبوده است. از این رو می 

ت، خدای نگهبان و برکت موجود بر روی جسم مورد نظر در این فضای گفتمانی مذهبی، مضمون و محتوای مذهبی و در ارتباط با خدای نباتا

 دهی به مردم و منابع غذایی موجود در معبد بپردازد.

 . شوش 10

  موجودیت   م.ق  چهارم  هزاره  اوایل  از  که  است؛   گردیده  واقع  ایران  غربی  جنوب  در  باستانی،  مهم  شهرهای  قدیمیترین  از  به عنوان یکی   شوش   شهر

  حکومت   پایتختی  به  ویژه  اهمیت  همین  خاطر  به  عیالمیان  زمان  در  است.   شدهمحسوب می   سیاسی  و  تجاری  صنعتی،  هنری،  مرکز  و  داشته

 همراه   به  معماری  های صورت پذیرفته در این منطقه آثارتسلط داشتند. در طی حفاری  شهر  این  عیالمیان بر  م .ق  640  تا  گردید و  انتخاب   عیالم

در   فرانسوی  هیئت  توسط  آنچه.  داشتند  بزرگی  نقش  عیالم  قوم  و  شوش  باستانی  تمدن  شناسایی  در  آنها  از کدام هر  که  آمد  بدست  زیادی  اشیای

 :گردید نامگذاری ترتیب  بدین که (6باشد )تصویرمی محل این در بزرگ  تپه بدست آمده، شامل چهار  شوش حفاری

 (Dieulafoy, 1885:48-69) صنعتگران  شهر یا تپه ـ 4 سلطنتی، ارگ یا آکروپل تپه  ـ 3 آپادانا، تپه ـ 2 شاهی،  شهر یا مرکزی تپه ـ 1
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 (Roach, 2008: fig 2.2)نقشه محوطه شوش   - 6تصویر  

 . نقشمایه مورد مطالعه  11

که نیمه کاره ماند و شیلهک ـ   ای برای اینشوشیناک کردهای شاهی در شوش، شاه عیالم کوتیر ـ نهونته اقدام به بنای معبد تازهدر بخش کاخ

ای که در بخشی از نمای تزیینی باقیمانده از این معبد به دست آمده اطالعات زیادی را در اختیار ما  شوشیناک آن را تکمیل نمود. کتیبهاین ـ  

ها از یکدیگر به صورت شکاف باریکی  ای تشکیل شده که فاصله آنگذارد. نمای بیرونی معبد از جرزهای کامالً به هم نزدیک و تقریباً پیوستهمی

(. نقش مرد به حالت اساطیری  7  دهند )تصویرگردد. این آجرهای قالبی تصاویر یک مرد و یک زن را در کنار درخت نخلی نشان میظاهر می

(. با تقسیم  69:  1384دهد )صراف،  به عبارت دیگر قسمت فوقانی بدن آن به صورت انسان و قسمت تحتانی بدن نقش گاونر را نمایش می  است؛ 

یابیم نقش الهه در مرکز؛ از محوریت اصلی برخوردار بوده است و بیننده یا خوانشگر نشانه اصلی در  نقشمایه مورد مطالعه در میبندی فضایی  

 کند. این نقشمایه یا بافت را الهه محسوب می

 
 ( (Amiet,1966: N296  جرز تزیینی معبد اینشوشیناک ـ شوش   - 7تصویر 

 . نشانه شناسی 12

اند. در وسط تصویر جسمانه مرکزی به صورت زنی که دستانش در  هایی هستیم که به صورت متناوب ایجاد شدهنقشمایه ما شاهد نشانهدر این 

مقابل صورت قرار گرفته ترسیم شده است و در دو طرف صحنه شاهد دو جسمانه فرعی گاو مرد و درخت نخل هستیم. در این بافت گاومرد با  

توانیم خوانش معنایی را از گاومردها آغاز کنیم، چرا که   را گرفته است. در این قسمت برای تحلیل جسمانه مرکزی می  دستان خود درخت نخل

 دهند. های روایی بیشترین اطالعات محتوایی را در اختیار ما قرار میها و داستاناین جسمانه به  دلیل وجود اسطوره
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 . گاو مرد 12-1

پردازیم تا با معنا و محتوای آن آشنا  و روایات تاریخی که در ارتباط با نقش مورد نظر است می  ابتدا به اسطوره  برای تحلیل جسمانه گاو مرد

های مهم درباره این نماد اسطوره گردیده سپس در فضای گفتمانی مربوطه قرار داده تا نوع انطباق و خوانش صورت پذیرد. یکی از اسطوره

که    باشد که نیم حیوان و نیم انسان بوده است باشد. گاومرد یاد آور انکیدو دوست و یار گیلگمش می النهرین میگیلگمش در فضای گفتمانی بین 

(. در روایت تاریخی گیلگمش 258ـ    248:  1381در بسیاری از آثار با تاجی شاخدار در حال مهار دو حیوان در دو طرف ترسیم شده است )کرمی،  

داد که ممکن است به دیگران زیان برساند. از آزار رساندن  داد و اهمیت نمیخواست انجام میکاری که دلش می  شاه اوروک، آمده است : »او هر

کردند  ها از دست وی شکوه میبه دوستان خود نیز رویگردان نبود. سر انجام نجبای شهر اوروک از رفتار ناشایست گیلگمش به ستوه آمدند. آن

مردی فوق العاده خود خواه و خیره سر است. او زیادتر از حد مجاز یک پادشاه در زندگی رعایایش دخالت   گفتند: گیلگمشو به یکدیگر می

کند. خدایان،  های اشراف و نجبا و سلحشوران دخالت میکند. او حتی در امور مربوط به زن و شوهر، بین مادر و دختر و بین پدر و پسر خانوادهمی

وروک را شنیدند و بی درنگ انجمن کردند تا درباره رفتار و سلوک گیلگمش بحث کنند. آنو، پدر خدایان، پیش  های اشراف و نجبای شهر اشکوه

ای که مردی است با خلق و خوی  از اینکه خدایان گرد هم آیند، الهه مادر را نزد خود فرا خواند و به او گفت، تو گیلگمش قهرمان را آفریده

ی نیرومند و دلیر به نام انکیدو بیافرین که درست مثل گیلگمش باشد. گیلگمش باید بیاموزد که گرچه خداگونه  ورزایی نیرومند وحشی، اکنون مرد

زیست« )کرمی و دیگران،  انکیدو را آفرید. انکیدو مثل موجودی وحشی دور از آدمیان و بین حیوانات می  "نینسون"است، خدا نیست. این بود که  

که در مبارزه با حیوانات   دار(نکیدو )قهرمان سومری( به صورت انسان و نیمه حیوان )بدن حیوان با سر انسان شاخالنهرین ا. در بین(235: 1388

های بسیار بین گیلگمش و انکیدو، آن دو صلح نموده و به دوستانی  (. پس از جنگ121:  1392و نوروزی،    عجیب الخلقه مجسم شده است )مبینی

زیست جایی که خانه خدایان آسمانی و سرزمین  تند به جنگ هومبابای، دیوی که در دامنه کوه سرو میصمیمی مبدل گشتند و تصمیم گرف

به    زندگانی است، بروند و او را بکشند.گیلگمش و انکیدو در نبردی سخت، هومبابا را از پا در آوردند. گیلگمش به سفرش در جنگل ادامه داد و

بندی کردند و به اروک بازگشتند و ... )کرمی و دیگران،  های درختان را بستههومبابا را انداخته بود. سپس کنده  آنجایی آمد که درختان سرو 

النهرین عاشق گیلگمش شده است اما گیلگمش  خوانیم ایشتار الهه عشق بین. همچنین در جایی دیگر از اسطوره گیلگمش می(239:  1388

گاو ورزا را از پدرش خدای آنو برای جنگ با انکیدو در خواست نمود. پدر به الهه گفت اگر این ورزا را به    قام عشق او را نپذیرفته و الهه برای انت

تو بدهم هفت سال خشکسالی در پی خواهیم داشت ایشتار قبول نمود و گاو ورزاء را به جنگ فرستاد و به جای گیلگمش انکیدو به جنگ ورزا  

به مناسبت پیروزیشان بر ورزای آسمانی، جشن باشکوهی در کاخش برگزار نمود. انکیدو شب هنگام رفت و او را کشت. آن شب، گیلگمش  

ام. خدایان بزرگ، آنو، انلیل و... گرد هم  گیلگمش را از خواب بیدارکرد و به اوگفت، دوست من، گوش فرا ده تا به تو بگویم که چه خوابی دیده

ن کس که درختان سرو را از جنگل کوهستان بریده است، باید بمیرد. انلیل پاسخ داد، گیلگمش نباید  آمدند و انجمن کردند. آنو به انلیل گفت آ

 (.241بمیرد، اما انکیدو باید. باری انکیدو مرد و گیلگمش بر پهنه دشت پر گیاه آواره گشت. )همان: 

شکل گاو و از نیم تنه تا سر به شکل انسان است و همواره بر  در اسطوره ایرانی نیز گوپت شاه موجودی است اساطیری که از پای تا نیم تنه به  

کشد و نیز لقب اغریرث است. در  ریزد و حیوانات زیان آور را در دریا میکند، آب مقدس به دریا میلب دریا ایستاده است و ستایش خدا می

توان احتمال داد که او را نیز  اژه »گاو« ذکر شده است. میروایات تاریخی فریدون نیز پرورده گاو پر مایه است و در سلسله نسب او همه جا و

یا موجودی چون اغریرث پنداشته باشند. در »مینو خرد« نیز از گوپت شاه به عنوان موجودی نیم گاو و نیم آدمی مزدا پرست است و در کرانه در

(. متأسفانه از گوپت شاه تصویری در آثار که به توان  44: 1388، برد یاد شده است )دادور و مبینی)احتماالً دریای خزر یا رود جیحون( به سر می

 توان بسنده نمود. به لحاظ ریخت شناسی به آن ارجاع داد وجود ندارد و تنها به تفسیری که از آن شده می
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 . مطالعه تطبیقی 13

ها ای تشکیل شده که فاصله آنک و تقریباً پیوستهطور که مشاهده نمودیم، نمای بیرونی معبد اینشوشیناک از جرزهای کامالً به هم نزدیهمان

گردد. تزیین جرزها به ترتیب عبارت است از نقش یک زن و مرد در اطراف درخت نخل که مرد  از یکدیگر به صورت شکاف باریکی ظاهر می

دهم ق.م برای نخستین بار در تزیین نمای  ای ترسیم شده است. این شیوه تزیین با آجرهای قالبی را در اواخر قرن پانزمذکور به صورت اسطوره

ک در  خارجی معبد الهه اینانا ـ ایشتار، یکی از پادشاهان بابلی کاسی به نام کرین ـ داش در شهر اور به کار گرفت. در آنجا تصاویر برجسته ی

کرد  های میان جرزها را تزیین میها و خدای کوهستان هر یک یا ظرف فواری در دست نه سطح جرزها بلکه درون فرورفتگیمیان الهه آب

(. با توجه به آنچه که گفته شد احتماالً جسمانه مرکزی که به شکل زن است نمادی از یک الهه باشد، چرا که طراحی  88:  1370)مجیدزاده،  

تواند همانند  جسمانه مرکزی می  این جرزها از معبد الهه اینانا گرفته شده و دقیقاً برای طراحی معبد اینشوشیناک به کار گرفته شده است. پس 

اینانا محتوایی مذهبی در قالب الهه را دارا باشد؛ اما جسمانه فرعی گاو مرد با توجه به نقوش بدست آمده از انکیدو و    جسمانه مرکزی معبد 

همزمان است    III  ه اکدیکه با دور  IVالنهرینی است که نمونه آن را در مهری از شوش  گیلگمش به لحاظ ریخت شناسی همانند نمونه بین 

پردازد مطابقت  نقش این مهر با اسطوره گیلگمش و انکیدو که با گاو ورزا و شیر به جنگ می.  (Roach, 2008: 422)نماییم  مشاهده می

 (.8دارد و به نوعی بازنمایی این اسطوره کهن است )تصویر

 
 IV) (Roach, 2008: 349جدال گیلگمش و انکیدو با گاو ورزا و شیر    - 8تصویر  

 . معناشناسی و خوانش نمونه مطالعه شده: 14

النهرینی یعنی جرزهای معبد اینانا مشخص شد که دارای معنای مذهبی  با توجه به آنچه که گفته شد، جسمانه مرکزی با تطابق با نمونه بین 

های مانه فرعی این نقشمایه یعنی گاو مرد اگرچه با نمونهاما جس باشد؛است؛ که الهه بودن بهترین گزینش برای خوانش و درک معنایی آن می

النهرینی ذکر شده، النهرینی به لحاظ ریخت شناسی شباهت دارد اما به لحاظ معنایی و محتوایی باید بررسی گردد. بر اساس اسطوره بینبین

نه مورد مطالعه با دستان خود درخت نخل را نگه داشته  انکیدو به دلیل از بین بردن درختان به مرگ محکوم شد در صورتی که گاو مرد در نمو

کنیم وی در کنار تواند گاو مرد مذبور را انکیدو دانست. در مطابقت با اسطوره گوپت شاه نیز مشاهد میو الهه در کنار وی قرار دارد. پس نمی

تواند باشد. در نتیجه با توجه به آنکه  ان پس گوپت شاه نیز نمیکند یعنی با آب در ارتباط است نه با گیاهدریا قرار دارد و خدایان را ستایش می 

ای  باشد و مهمتر آنکه این نظام نشانهباشد و درخت نخل نمادی از حاصلخیزی است و گاومرد در حال نگهداشتن آن میجسمانه مرکزی الهه می

گاو مرد به عنوان نگهبان و شاید رب النوع حاصلخیزی و برکت  در فضای گفتمانی یک معبد ایجاد شده است، این احتمال وجود دارد که جسمانه  
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ها در کنار یک دیگر معناهای دریافت شده از آنان، ما را به سمت معنایی کل که  (. به طور کل با قرار دادن جسمانه261:  1381معنا یابد )کرمی،  

 سازد. باشد رهنمون میهمان حفظ برکت و حاصلخیزی می

 العه  . نقشمایه مورد مط15

از دوران عیالمی جدید به استثنای یک معبد کوچک مربع شکل متعلق به زمان سلطنت شوتروک ـ نهونته دوم در اواخر قرن هشتم هیچ اثر  

این   معماری به دست نیامده است. نمای این معبد با آجرهای لعابدار به رنگ سبز تزیین شده بود. آجرهای لعابدار و دیگر آثاری که در پیرامون

معبد به دست آمده، همگی به دوران پادشاهی شوتروک نهونته دوم نسبت داده شده است. مقایسه میان آجرهای لعابدار دوران عیالم میانی و 

می نشان  دقیقجدید  بسیار  دوم  نهونته  ـ  شوتروک  دوران  در  لعابکاری  تکنیک  که  پیشرفتهدهد  و  رنگتر  و  بوده  گذشته  از  و  تر  های شادتر 

های زیبایی موجود از چون سبز، زرد، آبی پررنگ، آبی کمرنگ، سفید و خاکستری و قرمز به کار برده شده است. نقش یکی از کاشی تریمتنوع

دوران عیالم جدید هیوال یا خدایی است با پایین تنه انسان و پاهای یک پرنده که بر پشت شیر ـ دال نشسته پشت به هم ایستاده است و به 

 (.91: 1370)مجیدزاده،  (9ال دیگر را به طور قرینه با دستهایش گرفته است )تصویر  احتمال دو شیر د

 
 ( Ameit,1972 , pl. 117)جدال هیوال با گریفین  - 9تصویر  

 . نشانه شناسی 16

بوده که در حال جنگ  نامیم سه جسمانه بر روی آن شکل گرفته است. جسمانه اصلی و مرکزی هیوال  در این کاشی لعابدار که آن را جسم می

باشد. جسمانه فرعی دیگری که در اینجا کامل به دست ما رسیده است موجود تخیلی دیگری به نام دیو ـ  و یا مهار جسمانه فرعی گریفین می 

 باشد. شیر می

 . هیوال 16-1

شود آن است که  که در این قسمت مطرح می  باشیم آنچهبا توجه به تعاریف باال ما شاهد مهار دو گریفین توسط یک هیوال با پاهای پرنده می

گردد. در این راستا چیزی که به ما یاری  جسمانه مرکزی ما هیوال و دارای جنبه منفی است و یا در دسته خدایان با جنبه الهی و مثبت تلقی می

ایی و محتوایی این جسمانه مهم است، این باشد. البته نکته دیگر که برای تحلیل معنهای خوانش شده میرساند مطالعه تطبیقی با نمونهمی

باشند. برای باشد گریفین است، چرا این موجودات در حال مهار میباشد که اگر بپذیریم آنچه را که جسمانه مرکزی در حال مهار آن مینکته می

. در این تصویر  (10  ت نماییم )تصویرق.م( مقایسه و مطابق   1000توانیم با تیغه مفرغی بدست آمده از لرستان )روشن شدن این موضوع می

تر نیز منبع  های قدیمشد و حتی در زمانهای گاو بر سر دارد زیرا که گاو به طور کلی نشانه قدرت آسمانی شمرده میبینیم خدا تاجی از شاخمی
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اند و قدرت آنان نیز در نخستین  بی اندام  آمد. این وجودهای انسانی یا نیمه انسانی نه تنها نتراشیده و زمخت بلکه زشت و قدرت به شمار می

شود )پوپ،  ها نیز حاصل میهای پیچان و زاویهها و از اثر تلفیقی منحنیها است. این قدرت تأثیر از طرح کلی آنمرحله از شدت زشتی آن

وهیت و قدرت وی است، در حال جدال با دو  (. این خدا دارای چهره و اندام انسانی با پاهای پرنده و دو شاخ بر سر که نشان ال18ـ    16:  1388

(. با توجه به  158:  1388باشد و نشان دهنده قدرت وی در مقابله با نیروهای شر و زیان آور است )دادور و مبینی،  جانور با ترکیب گریفین می

اما جنبه   مطابقت داده و خوانش نماییم؛  توانیم با نمونه مورد مطالعهشناسی و معنای کلی آن که خدا در حال مهار دو گریفین است میریخت

ق.م    1500پردازیم که از لرستان بدست آمده و متعلق به  توان بازسازی نمود؟ بر این اساس به مطالعه مهری میمنفی گریفین را چگونه می

باشد  بازنمایی قدرت درنده خویی و شرارت او می باشد که به نوعی (. در این مهر گریفین را در حال شکار موجودی شبیه بز می11است )تصویر

 (.106)همان: 

 

 
 ( 158:  1388مهار دو گریفین توسط خدا )دادور و مبینی،    - 10تصویر 

 
 ( 106:  1388شکار بز توسط گریفین )دادور و مبینی،  - 11تصویر  
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 شیر   ـ   . دیو 16-2

اما در بیشتر منابع از آن به   شود؛گفتمانی عیالم به ویژه در مهرها به کرات مشاهده میهایی است که در فضای  دیو شیر یکی از نماد و نشانه

اما آنچه که مطرح است گریفین از دو قسمت    اند به ویژه در بافت مورد مطالعه این جسمانه را گریفین توصیف نمودند.عنوان گریفین یاد کرده

قسمت جلوی بدن( تشکیل شده است. در قالب این ترکیب، ترکیبات دیگر نیز وجود دارد  و پرنده )عقاب ـ    سان )شیر ـ قسمت عقب بدن(گربه

سان و بال و پاهای آن به صورت پرنده است  نامند که درست بر عکس گریفین سر آن به صورت گربه که به آنان دیو ـ شیر یا اژدر ـ شیر می

 ها بیان شده است. ها و دیوشیرها و تفاوت آن( انواع و اقسام گریفین 1   )جدول  گردند. با توجه به جدول زیر  که متفاوت از گریفین محسوب می
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 نگارنده(   - )ماخذ     معرفی و آنالیز ترکیبات شیر ـ عقاب در دوره عیالم   - 1جدول شماره  

 منبع  تصاویر  آنالیز ترکیبات جانوری  ها معرفی نمونه 

 

1- 

 

 گریفین 

پنجه    + بدن شیر   + عقاب  سر 

 بال عقاب + دم عقاب عقاب + 

 

 

 ( 182:  1384)صراف، 

 

2- 

 

 دیو _گریفین 

سر عقاب + بدن شیر+ به جای  

بال عقاب دو شیر، از بدن  

 بیرون زده است 

 
 

 

 (93: 138)دادور ومبینی، 

 

 

3- 

 

 

 گریفین ـ اژدر 

دست:   بدن شیر+   + عقاب  سر 

پنجه شیر+ بال عقاب+ پا: پنجه  

عقاب+ دم کژدم + نیش مار یا  

 اژدر 

 

 

(John, 1998: 22) 

 

 

4- 

 

 دیوـ شیر

پنجه   شیر+  بدن   + شیر  سر 

پنجه   پا:  عقاب+  بال  شیر+ 

 عقاب + دم عقاب 

 

 

(Barrelet,1970:253) 

 

 

5- 

 

 دیو ـ شیر

سر شیر + بدن شیر+ پنجه  

 عقاب+ بدون بال+ دم شیر 

 

 

 

Amiet,1972:pl.117) ) 
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6- 

 

 دیو ـ شیر: )انزو(

بال  سرشیر+ بدن شیر+ 

عقاب+ دم عقاب+ بدن پوشیده  

 از پرعقاب 

 

 

 ( 131: 1381)حیدرپور، 

 

7- 

 

 اژدر ـ شیر 

شیر + بدن شیر+ دست: پنجه  

شیر + بال عقاب + پا: پنجه  

عقاب + دم عقاب +نیش مار یا  

 اژدر 
 

 

 ( 90: 1383)بلک و گرین،  

 

شناسی و  توان دریافت که گریفین و دیو ـ شیر به لحاظ ریخت( می  1)جدول  با توجه به بررسی انواع و اقسام اشکال ترکیبی شیر و عقاب در  

توانند تا حدودی شبیه به هم عمل نمایند. چنانکه با توجه به )جدول باشند، اما به لحاظ عملکردی میبندی ساختاری با هم متفاوت میترکیب

های مثبت و منفی همه در مهار و خدمت خدا و  ها با جنبهقدرتمند، همچون گریفیننماییم که دیو ـ شیرها به عنوان موجوداتی  ( مشاهده می1

 باشند. گان میالهه

 . معناشناسی و خوانش نمونه مطالعه شده: 17

مانه  باشیم. در این نظام یک جسها با معانی و محتوایی گوناگون رو به رو می گردد در این بافت با نظامی از نشانهطور که مشاهده میهمان

باشد که در حال مهار کردن مرکزی و دو جسمانه فرعی قرار دارند. در قسمت مرکز این بافت جسمانه مرکزی هیوالیی با پاهای پرنده می

هایی  های گریفین موجود مطابقت دارد. بر اساس مطالعه تطبیقی مشاهده نمودیم که نمونهشناسی با نمونهکه به لحاظ ریخت  باشد موجودی می

که نشان قدرت خدا در مهار و در اختیار داشتن موجودی قدرتمند همچون گریفین و   باشددارد که خدا در حال مهار کردن گریفین می  وجود

توان به جسمانه مرکزی ماهیتی الهی و خداگونه نسبت داد و جسمانه فرعی  باشد. بر این اساس می خویی و شرور آن میخنثی نمودن جنبه درنده

باشد، بر اساس مطالعه تطبیقی گریفین در نظر گرفت. همچنین جسمانه فرعی دیگری که در زیر پاهای خدا در حال مهار آن می   را که هیوال 

( مشاهده  1توان بر اساس مطالعه تطبیقی و بررسی ریخت شناسی، آن را ترکیب شیر ـ دیو بنامیم. همچنین با توجه به )جدول  قرار دارد نیز، می

دهد  که این نشان می باشند و یا خدایان در حال مهار آنان هستندگان در خدمت آنان مییوها یا به عنوان مرکب خدایان و الههکنیم شیر ـ دمی

باشند. بر این اساس، این جسمانه فرعی نیز در  های مفید و شرور میها موجوداتی قدرتمند و درنده خو با جنبهدیو ـ شیرها نیز همانند گریفین

ای ما در فضای گفتمانی معبد شکل  خدا یا هیوال قرار گرفته است. حال با توجه به معانی بدست آمده و مهمتر از همه این که نظام نشانهخدمت  

باشد  پردازیم. از این رو به احتمال زیاد جسمانه مرکزی معنایی خداگونه و الهی را دارا می گرفته است به خوانش محتوا و دریافت معنای کلی می

باشد و  دهد، با مهار جانوران قدرتمندی چون گریفین که آسمان و زمین را در سلطه خود دارند بر همه امور توانمند و قدرتمندتر می که نشان می

 هیچ قدرتی بر خدایان پیشی ندارد. 
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 گیری . نتیجه 18

است که به زبانی ناشناخته و خاموش در آمده است. در این  شناختی با همه محتویاتش همچون متنی  دانیم یک محوطه باستانطور که میهمان

اما   شناسان، شناسایی، کاوش، کشف، رمزگشایی و سپس تقریر، معناکاوی و تفسیر این زبان ناشناخته خاموش و مخدوش است؛بین کار باستان

ها و رخدادهای مدفون گذشته به یقین بسیار سخت  تهای خاموش و تفسیر و تأویلشان به عامالن و فاعالن واقعیها و مادهرمزگشایی این متن

کرده است و برای  و ارتباط به وجود آمده و عمل می  های گذشته همانند امروز به طریق تقابلها در فرهنگو بغرنج است. چرا که نماد و نشانه

ها برای ما مبهم و تا حدی دوران این نماد و نشانه اما با گذشت زمان و فاصله بسیار زیاد ما با آن مردمان آن عصر روشن و ملموس بوده است؛

است؛ شده  فهم  قابل  دگرگونی    غیر  و  ابهامات  این  مقابل  در  حال،  این  نشانهبا  و  نماد  در  روشها  رمزی،  سبب های  که  دارد  وجود  هایی 

شود.  گردد و منجر به دریافت معنا میر میهای دیگگیری یک فرم مشخص در کنار فرمسازی یک نماد و نشانه و تجزیه بافتاری و شکلبرجسته

باشد. در این راستا مکتب نشانهـ  معناشناسی  شناسی می ها در باستانـ معناشناسی در بررسی نماد و نشانه  ها استفاده از علم نشانه یکی از این روش

های رمزی در این پژوهش به کار گرفته  اد و نشانشناسی در این علم گردیده است را برای بررسی نمبر پایه دیدگاه گریماس که باعث روش

گریماس در تکمیل سطح زبانی یلمسلف، سطح بیان را برون ـ نشانه، سطح محتوا را درون ـ نشانه و  شد. در توضیح این مکتب باید گفت  

و نشانه، جسم ـ نشانه یعنی جسمانه پرداز یا سوژه )حضور جسمی تخیلی و نه جسمی واقعی( را در ارتباط با این دگیری انتزاعی گفتهموضع

شوند. معنا در آغاز  نامد. جسمانه پایگاهی است که احساسات و ادراک سوژه در آن جای گرفته و از آنجاست که مرزهای معنایی جابه جا می می

سازد که مرزهای آن پیوسته  بر قرار می  نشانه ـ معنا راگیری خود دو کالننیازمند دنیایی حسی ـ ادراکی است؛ دنیایی که در آن جسمانه با موضع

اند از درون ـ نشانه )دنیای درون( و برون ـ نشانه )دنیای برون(، هر یک  جایی دارند. این دو کالن نشانه ـ معنا که عبارتقابلیت باالی جابه

را دارد. معنا کنشی است که سبب اجتماع و  فرمی مخصوص به خود را دارند. درون ـ نشانه فرم زبان طبیعی و برون ـ نشانه فرم دنیای طبیعی  

شود. جسمانه  پرداز انجام می  ای یعنی جسم انتزاعی سوژه یا گفتهشود؛ این رابطه به واسطه حضور جسمانهنشانه ـ معنا میارتباط این دو کالن 

 پردازد. گیری مینشانه معناست که جسمانه به موضعننشانه ـ معنا متعلق باشد و بین این دو کال  زمان به هر دو کالناین قابلیت را دارد که هم

ها وجود دارد که از سوی تولید کننده ای انباشته در متن وجود ندارد بلکه فرایندی معنایی در بین نشانهها صرفاً به گونهمطابق این دیدگاه، نشانه

آید. بر همین اساس است که هر جا با  سیر زایشی در معنا به وجود مییا گفته پرداز، مسئولیت آن در قالب گفتمان بر عهده گرفته شده است و  

تواند  های مختلف میها و گفتمانشویم نشانه ـ معناشناسی قابلیت حضور پیدا خواهد کرد. هر نماد و نشانه در موقعیتنشانه و معنا روبه رو می 

ها و الگوهای  یفی از معناها را تولید نماید. بدین گونه دنیا مملو از نشانهبا توجه به زمان و مکان حضور در یک جریان گفتمانی قرار گیرد و ط

ای  نماید و هم اجزای اثر را به عنوان بخشی از یک نظام نشانهی کالن معرفی میمعنایی و گفتمانی است که هم کل اثر را به عنوان یک نشانه

الگوی ارتباطی پژوهش با رویکرد نشانه ـ معناشناسی نوین به تجزیه و تحلیل   در این پژوهش، بر اساس (. 42: 1388)شعیری، گیرد در نظر می

نقوش پرداخته شد. بر این اساس در دوره عیالم ، نقوش به جای مانده بر معماری  دو محوطه شاخص چغازنبیل و شوش مورد بررسی قرار  

های روایی( و سپس با مطالعه تطبیقی با نمونه  ها )متنلعه در اسطورهگرفت. در ابتدا تمامی نقوش به نشانه و عناصر اولیه تجزیه و پس از مطا

های مشابه خوانش شده به تحلیل معنایی نقوش پرداخته شد و در نهایت با توجه به سواالت پژوهش و بر اساس فرضیات مطرح شده نتایج  

 کلی به شرح زیر حاصل گردید:  

هایی به لحاظ معنای ر معماری این دوران با همسایگان پیشرفته و توسعه یافته خود تفاوتهای فراوان در تجسم نقوش باـ علی رغم هم گونی

باشد و با معنایی چون حفاظت و نگهبانی از دنیای اطراف خود  باشند که منطبق با فضای گفتمان مذهبی و اجتماعی آنان میو ساختاری دارا می

 باشیم. نمایی شاهان در بافت کلی معماری عیالم میاقد نقوش سیاسی و قدرتباشند و فو همچنین با برکت و حاصلخیزی منطبق می
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تمدن عیالم بیشتر از سایر همسایگان خود تحت نفوذ هنر و اساطیر بین النهرین )اکد، بابل، سومر، آشور( بوده که از روی نقوشی چون،    -2 

باشد. این تأثیرگذاری و الهام پذیری بر اساس سیطره طلبی و گاه  مشهود می گاومرد، انسان ـ گاو، دیو ـ شیر، بز در اطراف درخت زندگی کامالً

 بر اساس روابط حسنه میان همسایگان ایجاد شده است. 
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 ساسانیان  با مطالعه موردی شهر جندی شاهپور بررسی چشم انداز اقتصادی خوزستان در دوره  
 

 1فخرایی  سارا

 2سمیرا صهابی

 چکیده: 

خوزستان از نظر جغرافیایی منطقه ای ویژه با خاکی حاصلخیز است. این منطقه با دارا بودن رودهای دائمی و زمین های بارور کشاورزی          

و همچنین وصل شدن به خلیج فارس و همسایگی با سرزمین بین النهرین بستر مناسبی برای تجارت و بازرگانی است. خوزستان با این پتانسیل 

ی اقتصادی و بازرگانی در دوره ساسانی دچار یک انقالب اقتصادی در سطحی بی سابقه می شود نگاه ویژه شهریاران ساسانی به ویژه  باال

در دنیای شاهپور اول و شاهپور دوم به این خطه از برنامه های عظیم آنان در این استان کامالً پیداست . برنامه های بلند پروازانه ساسانیان که 

ز بی سابقه بوده است در خوزستان با انتقال اسراء رومی و اسکان آنان به این سرزمین شروع و با سرمایه گذاریهای هنگفت که در قالب  آنرو

تاسیس شهرهای جدیدالتاسیس )جندی شاهپور، ایران کرخه، هرمزاردشیر( که همگی شهرهایی با هدف دگرگون کردن اقتصاد منطقه خوزستان 

برنامه های عظیم و پروژه های پرهزینه سیستم های آبیاری که تمام سطح استان را با شاخه ها اصل و فرعی در بر می گرفت.  بودند و همچنین  

گسترش سیستم آبیاری به وسیع ترین حد ممکن توام بود با فناوری جدید و کاراتری که حکومت ساسانی در خوزستان پیاده کرد از این رهگذر 

یتی به حداکثر آن تحت نظر حکومت انجام پذیرفت. ساسانیان با اجرای این پروژهای اقتصادی باعث دگرگون شدن  شهرنشینی و افزایش جمع

 منظر باستان شناسی خوزستان گردیدند.

 

 ساسانیان، خوزستان،اوضاع اقتصادی، لندسکپ )چشم انداز باستان شناسی( واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

ی ارتباط متقابل این دو عامل، ابزار مناسبی برای  ی فرآیندهای فرهنگی به شمار می روند و مطالعهرندهانسان و محیط دو عامل اصلی پیشب

ی ی برهم کنش انسان و محیط، در بردارندهباستان شناسی منظری )لند سکپ ( به منزله عرصه بازسازی سرگذشت انسان فراهم می آورد.  

هریک دال بر زاویه ای از ابعاد وجودی انسان و جوامع انسانی می باشد. یکی از پدیده هایی که  ی وسیعی از داده های مادی است که مجموعه

ی برد همواره  درتعامل مستقیم با انسان بوده زمین است . تعامل انسان با زمین، زمانی شدت گرفت که انسان به توانایی خود در تغییر منظرآن پ

های از تداوم تعامل  ها و نشانه ود قرار داد. زمین های کشاورزی ،کانال های آبیاری، مراکز استقراری، راه ی خو زمین را بستر تامین نیازهای اولیه 

ی معیشت و تاریخ تطور فرهنگی بشر داشته است.  انسان با زمین هستند. البته زمین هم به مثابه بستر زندگی انسان، تاثیرات عمیقی بر شیوه 

اقتباس شده، در بدو ورود به واژگان زبان انگلیسی، در معنای » منظر هنر نقاشی«    Landskapeی  که واژه هلند   Landscape اصطالح

ی خود کاربرد دارد،  هرچند هنوز هم این اصطالح در مفهوم اولیه(Dravill, 2002). ی نگریستن به محیط« به کار می رفت  و نیز » نحوه

ی زندگی انسان تعریف می شود. بستری که در اثر تعامل انسان با محیط پیرامونش شکل  اما در قاموس باستانشناسی به معنای بستر جغرافیای

چهره و انداز، زمین . در ادبیات باستان شناسی ایران، برابر این اصطالح، ترکیباتی همجون منظر، چشم (Evans, 2006:132 )گرفته است

جوامع انسانی و جغرافیای طبیعی دو   کند.ه مفهوم مورد نظر را منتقل نمیسیما مطرح شده است که هیچ کدام به طور کامل و همه جانبزمین

شناسی منظری را شکل می دهند. تاکید بر اکولوژی فرهنگی در کنار عالقه به بازسازی رفتار گذشته  ای هستند که ساختار باستانعامل عمده

برای شناخت محیط زندگی جوامع گذشته و متغیر های مهم و تاثیرگذار شناسان نوگرا به جستجوی راهی انسان، باعث شد تا بسیاری از باستان

ی محیط (. هرچند باستان شناسی محیطی تا حدزیادی پاسخ این نیاز را می داد ولی به نقش تعیین کنندهMichaels,1996محیطی بپردازند )

به عنوان گرایشی تخصصی مطرح شد و توانست از طریق     1980ی  شناسی منظری با در نظر داشتن این کمبود، در دههکردند. باستانغفلت می 

آرمان  پایه،  علوم  و  زیستی  علوم  ابزار  از  گیری  بهره  و  محور  انسان  شناسی  باستان  با  محور  محیط  شناسی  باستان  محور   پیوند  روند  های 

 (. 113- 126: 1385باستانشناسان نوگرا را به درستی تحقق بخشد )لباف خانکی،

 پژوهش:   پرسش و فرضیات 

مهمترین پرسشی که پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به آن است این است که جغرافیای طبیعی خوزستان چه نقشی در شکوفایی   -

 اقتصادی آن در دوران ساسانیان ایفا کرده است؟

 ه میگردد:فرضیه متناظر با این پرسش با بررسی حوزه های اقتصادی ساسانیان در خوزستان این گونه توسط نگارنده ارائ -

 موقعیت جغرافیایی خوزستان عامل تاثیرگذار درشکوفایی چشم انداز اقتصادی و سیاسی خوزستان در دوره ساسانیان بوده است.  -

 ساسانیان در خوزستان:   . بررسی اوضاع اقتصادی 2

ی دگرگونی سریع اقتصاد خوزستان در دوره ساسانی شد، وضع خاص جغرافیا و همچنین حاصلخیزی خاک و فراوانی آب  ای که مایهعامل عمده

ی در این منطقه بوده است. واسط بودن خوزستان بین تجارت شرق و مرکز فالت ایران با بین النهرین و راه ترانزیت این منطقه و داشتن راهها

کاالهای صادراتی را از دیگر مناطق ایران به بین النهرین صادر می کرد و همچنین رودهایی که توانایی کشتیرانی در آنها وجود خشکی که  

بوده است. موقعیت جغرافیایی  به خلیج فارس  ترانزیت کاالها و رسیدن  برای  بندرگاههایی  به وجود آمدن راههای آبی و  داشته است باعث 

واسطه بین ایرانشهر و بین النهرین بوده است باعث رونق بازرگانی و پدید آمدن مراکز تجاری بازرگانی شد تا بتوانند    خوزستان که به عنوان

نیروی کار خود را چون کاال در عصر ساسانی عرضه کنند. رونق بازرگانی میان خوزستان و بین النهرین و از طرف دیگر از خوزستان بوسیله  

با کشورهای دیگر باعث تمرکز امور اقتصادی شد و تمرکز امور اقتصادی خود مستلزم پدید آوردن مراکز بازرگانی راههای آبی و خلیج فارس  
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بود. پیدایش مراکز بازرگانی سبب رشد و تمرکز حرفه های گوناگون شد و از این رهگذر شهرهای تازه بوجود آمدند دلیل روشن تحول اقتصادی 

هرهای تازه و پرجمعیت بود. در سده سوم میالدی شهرهای تازه ای در خوزستان پدید آمد و شهرهای  خوزستان در عصر ساسانی پیدایش ش 

 (. 218:  1387کهنه تجدید بنا شدند )پیگولوسکایا،

د.  این شهرها که مراکز مهم اقتصادی محسوب می شوند توانستند پاسخگوی دگرگونیها در زمینه بازرگانی و صنعت خوزستان دوره ساسانی باشن 

  افزایش و توسعه شهرها خواست بازارهای خوزستان را از نظر بازرگانی تامین می کرد. با پیدایش پدیده های نوین اقتصادی امر تولید گسترش 

ل  امیافت و پیشه های نو بوجود آمدند و به تعداد کسانی که به کار صنعت و ساختمان و امور غیر از کشاورزی اشتغال داشتند افزوده شد. این ع

مهم سبب افزایش و گسترش شهرها، و در نتیجه سبب توسعه پیشه و صنعت و مبادله گسترده تر پول و کاال شد. رشد مناسبات پول و کاال نیز  

 (.  220:   1378به نـوبه خود سبـب پیـشرفـت مناسبات سـرمایه داری شد) پیگولوسکایا،

شرفته نقش اقتصادی شهرها همواره بیشتر شده افزایش نقش اقتصادی شهرها موجب  به سبب رواج مناسبات پولی بر پایه صنعت و بازرگانی پی

آزادی بیشتری برای این مراکز بازرگانی و صنعتی شد. گسترش تجارت و بازرگانی خوزستان در دوره ساسانی یکی دیگر از عوامل مهم ایجاد 

تولیدی در پیش از اسالم شهرهایی هستند که بخش مهمی از نیـروی    -شهرها و گسترش آنها در این دوره است. منظور از شهرهای بازرگانی

(. تجارت خوزستان در دوره ساسانیان رونق و اهمیت  55:    1367کـار در آنـها صـرف تولـید و تجـارت و صنایـع دستی شده است ) سلطانزاده ،  

ج از خوزستان با عنایت و توجه به پیشه وری و تولید، وجود  خاص به خود می گیرد. با رشد کشاورزی و صدور محصوالت مازاد بر مصرف به خار

جاده ها و تسهیالت الزم و ضروری در آن برای کاروانیان، موقعیت جغرافیایی خوزستان عبور کاروانهای که در شرق و فالت مرکزی به خلیج  

نیت و ثبات را در منطقه پیاده کند. تجارت نیز به تبع  فارس و بین النهرین می رفتند و سرانجام وجود یک قدرت نیرومند مرکزی که بتواند ام

 این عوامل رشد و بالندگی خود را آغاز کرد.

  موقعیت جغرافیایی خوزستان ایجاب می کرد که کاروانها به ناچار از آن بگذرند و بوجود آمدن راههای عبوری در زمان ساسانیان در خوزستان  

ن می توانست از این طریق سودی سرشار را نصیب خود سازد. نقش واسطه بودن خوزستان سبب شد  این امر را بیشتر نشان می دهد و خوزستا

واسطه    که با توجه به رشد بازرگانی خاور دور و روم در عهد امپراتوری ساسانی کاالهایی که از مغرب از طریق بین النهرین شمالی وارد می شد با

های بازرگانی از طریق کاروانهای خوزستان صورت می گرفت. درآمد سرشار حاصل از داد و ستد  خوزستان وارد ایرانشهر بشوند حمل و نقل کاال

بازرگانی و گرفتن حق ترانزیت منابع الزم برای انجام هزینه های سنگین ایجاد شهرهای جدید و توسعه ایستگاههای میان راهی فراهم می 

اول در خوزستان پیاده می کند. این تمرکز امور اقتصادی در شهرهای جدید    آورد و همچنین هزینه های سنگین سازه های آبی که خسرو

االحداث به دست پادشاهان اولیه ساسانی باعث قدرتمند شدن اقتصاد خوزستان گردید.از آغاز دوران ساسانی تا پایان این عصر عمده شهرهای 

فلزکاری،اسلحه سازی، شیشه    -تولیدات صنعتی در زمینه های پارچه بافیخوزستان در زمینه بازرگانی فعال بودند و همگام با آن، بر اثر رشد  

سازی و دیگر صنایع بر اهمیت آنها افزوده می شد و مجموعه معماری متناسب با امر داد و ستد در بافت شهرها یاد می گرفتند و گسترش می  

زمینه های گوناگون بخشهای عمده شهرها را تشکیل می دادند) یافتند در عهد ساسانی بازارها و راسته های مختلف متعلق به صنعتگران در  

(. توسعه شهرهای خوزستان در دوره ساسانی و ضرورت مبادله کاال مسئله ارتباط و راههای ارتباطی را به عنوان امری مبرم  11:  1370ورجاوند،

نی سر و صورت جدی به خود گرفت و وسایل نقلیه منزل و ضروری طرح می کند. از اینرو بتدریج راههای کاروان روی خوزستان در دوره ساسا

به منزل که فاصله آن با حساب های دقیقی معین شده بود عوض می شدو برید)چاپار( منظمی در سراسر کشور بوجود آمد و راههایی سر و 

ری( و دیگران به سهولت می توان  هج  250و ابن خردادبه )   هجری(226صورت گرفت و ساخت آنها معین شد. از نوشته های قدامه بن جعفر)

 دریافت که در روزگار ساسانی حمل و نقل و ارتباط خوزستان به چه پایه از پیشرفتی رسیده بود.  
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بنابراین ایجاد جاده ها باعث رونق اقتصاد خوزستان در دوره ساسانی شد. عالوه بر جاده ها و راههای خشکی در دوره ساسانیان رفت وآمد 

یج فارس برقرار بوده است،سبب این برقراری و رونق رفت و آمد، در درجه اول سیاست فرمانروایان ساسانی بوده است. اردشیر  بازرگانی در خل

بنیان گذار شاهنشاهی ساسانی بنادری در سواحل خلیج فارس و در کنار رودخانه هایی که به این خلیج می ریخت احداث می کرد. یکی از این  

 (.  143: 1351دشیر« نامیده می شد که در ناحیه اهواز قرار داشت) ویلیامسون، بنادر مهم »اورمزد ار

سیاست و حکومت عوامل نظامی و دفاعی و اسکان اسرا در    -تجارت و بازرگانی-بنابراین می بینیم که هریک از عوامل مذهب و باورهای دینی

 نواحی خوزستان در پیدایش شهرهای این دوره سهیم هستند. 

دیگر از عوامل موثر در ایجاد و گسترش شهرهای دوره ساسانی اسکان اسرای جنگی در نقاط مختلف خوزستان بود. دولت ساسانی در  یکی  

جنگ های ایران و روم اسرای جنگی را در نواحی خوزستان اسکان می داد و این اسراء به منظور بهره مندی از رشته های گوناگون صنعتی در  

و زرع در مناطق لم یزرع، از قدیم االیام عادت بر این بود که اسرای جنگی به چند گروه تقسیم و در قسمتهای مختلف  خوزستان و برای کشت

می  ساکن شوند. و این امر پیروی از رویه پیشینیان بود. چنانکه شاپور اول ساسانی اسیران رومی را در گندی شاپور سکونت داد و از مهارت رو

اده کرد، بند معروف قیصر را بنا نمود، و شاپور دوم اسرانی را که از جنگ آمد گرفته بود بین شوش و شوشتر و سایر  ها در کار مهندسی استف

 (.217  1356شهرهای خوزستان جای داد. این اسراء انواع جدید ابریشم بافی و زری بافی را در آنجا رواج دادند) بهرامی،

 شاهپور: جندی  .1-2

جده کیلومتری دزفول کنونی و چهل و هشت کیلومتری شوشتر و پنجاه کیلومتری شوش قرار داشته، و در واقع  ( در ه1شاپور )تصویرشهر جندی

(. این شهر درست در  1357:138منطقه ای میان شوشتر و دزفول و شوش بوده که فاصله آن از شوشتر و شوش تقریباً برابر بوده است. )نخعی،

یاه منصور واقع شده است.جندی شاپور یکی از شهرهای مهم و عمده خوزستان در طول دوران شمال دشت خوزستان و کنار رودخانه فصلی س

ساسانی و اوایل اسالم بوده، آن یک محل اقامتی سلطنتی در دوره ساسانیان و یک مرکز علمی مهم پیش از اسالم و مرکز نجمع نستوریهای 

ا به بعضی اخبار ساخت این شهر را به شاپور دوم و بنا به بعضی اخباری که بیشتر  خوزستان، و مرکز اصلی علوم پزشکی در اوایل اسالم بود. بن

طرف وثوق است به شاپور اول نسبت می دهند که در قرن سوم سلطنت بوده. مطابق گفته های مورخین ایرانی، شاهپور اسرائی را که از شهر 

نام شامی »بت الپات« موسوم شد و ایرانیان ظاهراً کلمه بالباد را از آن  انطاکیه شام گرفته بود در جندی شاپور سکونت داد. شهر جدید به  

 (. 241: 1357ترکیب کرده و افسانه راجع به شرکت پیری»بالنام« را در بنای شهر ساخته اند.)بارتولد،

یری»بیل« نام را آنجا یافت و از  چنانکه طبری در مورد بنای این شهر چنین آورده است:»وقتی شاپور به محل جندی شاپور رفت که بنیان نهد،پ

ا او پرسیده»آیا روا باشد که اینجا شهری بنیاد شود؟« بیل به وی گفت »اگر در این سن که دارم نوشتن توانم، آن وقت روا باشد که در اینج

وال درباره ساخت شهر بوسیله  (. دینوری نیز در اخبار الط590:  1362شهری بنیاد شود«شاپور گفت :»هر دو که پنداری نشود، بشود«)   طبری، 

اد  شاپور می نویسد:«وقتی شاپور به روم لشگر کشید تعداد زیادی از رومیان را اسیر کرد و برای اسکان اسرای رومی شهر جنـدی شاپور را بنـی

»نیـال را  آن  مـردمش  گفتـنـد،لـیـکن  »نـیـالط«می  خـوزی  زبـان  به  را  شـهر  ایـن  کـه  کنـد  مـی  اشـاره  و  خواندند.) کـرد«  می  ب« 

 (500: 1364دینوری،

تند.  گفته شده که اهالی انطاکیه که به شهر جدید منتقل شدند، خیابانهایی همانند خیابانهای پیشین و خانه هایی چون خانه های خود در آن یاف

یار آبادان و پرناز و نعمت بوده و از  (. این شهر که امروز گردش روزگار از روی زمین محوش کرده است، روزگاری بس35:  1367) پیگولوسکایا،

شهرهای زیبا و خرم و پربرکت به شمار می آمده است. ابن حوقل نوشته است:»جندی شاپور شهری فراخ نعمت و پربرکت است در آنجا نخلستانها  
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تگاه ساخت و هم آنجا بمرد و قبرش  و کشتزار فراوان و آبهاست و به سبب همین فراخی نعمت و داشتن خواروبار بسیار یعقوب لیث آنجا را اقام

 (.28:  1354در آن شهرست« ) ابن حوقل،

جای  استخری نیز این موضوع را تایید می کند و در حدود العالم نیز از آبادانی و نعمت این شهر سخن به میان آمده است، ولی در این کتاب به  

مقدسی در قرن چهارم می گوید که خراب شده و طوایف کرد بر آن  ( ولی  169:  1370گندی شاپور »وندوشاور« نوشته شده است. )نهچیری،

( آن  256: 1361دست یافته اند. او همچنین اشاره می کند که پارچه های قالب دوزی طراز و همچنین کشتزارهای برنج فراوان دارد. )مقدسی،

خیابان احداث گردیده بود.)حمزه   8ول و عرض آن  طوری که حمزه اصفهانی می نویسد جندی شاپور چون صفحه یک شطرنج ساخته شده و در ط

 ( 47: 1367اصفهانی،

بطور کلی باید گفت که جندی شاپور در اواخر سلطنت شاپور اول و در طول سی سال سلطنت شاپور دوم و همچنین در دوره انوشیروان در کمال  

اده و ویرانیهایی بر آن وارد آمده است. در طول قرن دوم و سوم  قدرت و آبادانی و رونق بود، و سپس در حمله عرب به ایران، کمی از رونق افت

قرن لطمات و ویرانیهای بیشتری بر آن وارد گردید. و در قرن چهارم و پنجم رونق خود را از دست داده و سرانجام در اواخر قرن ششم یا اوایل 

البلدان خود که آن را در اوایل قرن هفتم تالیف نموده درباره   هفتم به کلی ویران و متروک گردیده است. چنانکه یاقوت حموی در کتاب مجمع

ر بر  جندی شاپور نوشته است. که از آن شهر آبادان و پربرکت امروزه اثری جز ویرانه های چند بر جای نمانده است و امروزه نیز اثری از آن شه 

 (.140-139 : 1357جای نمانده و دست روزگار آنها را نیز به کلی محو کرده است.)نخعی،

جهانگردان و باستان شناسان    -خرابه های جندی شاپور که نشان دهنده شکوه و عظمت این شهر در دوره ساسانیان است مورد توجه سیاحان

ی  در قرن اخیر واقع شده بطوریکه جهانگردان و محققین مختلفی از جمله دیوالفوا، سر اورل اشتین،راولینسون، دوبود و غیره از محل شهر جند

ن کرده و هرکدام از آنها توضیحات مختصری از شهر و ویرانه های آن ارائه داده اند. زبان شناسان و باستان شناسان دیگری نیز طی  شاپور دید

  قرن اخیر به تجزیه و تحلیل نام جندی شاپور و تاریخ ساخت شهر بر اساس گفته های مورخین و جغرافی دانان اسالمی، پرداخته اند. از جمله 

اشاره کرد. اما با توجه به وسعت و عظمت شهر متاسفانه تحقیقات باستان شناسی    4پوتز   3نیبرگ 2مارکورات،  1می توان به شوارز، این محققین  

د  انجام گرفته در این شهر بسیار محدود بوده می باشد. بطوریکه فقط می توان به بررسیهای باستان شناسی به همراه ایجاد چند ترانشه در چن 

که توسط ر.مک. آدامز انجام گرفت اشاره کرد. این ترانشه ها بسیار محدود و فقط توانسته اطالعات بسیار محدودی درباره خصوصیات نقطه شهر  

تحقیقات نسبتا کاملی درباره سیستم آبرسانی شهر از طریق پل بندی که نزدیک   1968شهر بدهد. آدامز همچنین به کمک هانسن در سال  

م دادند. و آنها در طی تحقیقات خود نتیجه گرفتند که آب شهر جندی شاپور و زمینهای کشاورزی آن از طریق ایجاد دزفول قرار داشت انجا

 کیلومتری شهر ایجاد شده بود،تامین می شد.   14تونلهای سیفونی شکل در کنار بندی که در 

بر اساس مطالعاتی که بر روی سفالهای جمع آوری شده از   بررسیهای محدودی در سطح شهر انجام داد. وی  6وینکه    5بعد از هانس و آدامز

میالدی مسکونی نبوده و در این زمان است که در این مکان شهری توسط    3سطح شهر انجام داد نتیجه گرفت که این شهر تا قبل از قرن

ز در این شهر انجام نگرفته است و اطالع  شاپور اول ساخته می شود. متاسفانه همان طور که دیده می شود مطالعات باستان شناسی دقیق هنو
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دقیق تر و جامع تر ما از وضعیت و ویژگیهای کالبدی شهر منوط به انجام حفاریهای دقیق سیستماتیک می باشد. در یکی از ترانشه ها چندین  

مت دیگر یک گذرگاه آب از  س در مکان به منظور هدایت آب از شمال شرقی به جنوب شرقی وجود داشت، و در قس  16لوله گل آب به قطر  

سنگ و آجر شکسته ساخته شده بود. به نظر می رسد که این آثار مربوط به لوله کشی و هدایت آب از طریق پل سیفون سیاه منصور به داخل  

محدوده اطراف   شهر بوده است. این پل سیفون تنها اثر سالم بدست آمده در محدوده شهر است که تکنولوژی پیشرفته آبرسانی به داخل شهر و

شهر را نشان می دهد. این پل سیفون بر روی رودخانه دز که آب در آن در تمام سال جریان دارد زده شده است. منبع آب قابل اطمینان برای 

اپور تهیه کیلومتری شمال غربی جندی ش  14شهر جندی شاپور و آبیاری مزارع اطراف آن رودخانه باز می باشد. که این آب از پل بند دزفول در  

می شود. ایجاد پل بند دزفول هم به منظور سهولت ایجاد ارتباط بین دو طرف رودخانه و هم به منظور تامین آب شرب برای شهر بوده است.  

ساخت پل سیاه منصور با توجه به حالت و شکل کانال های قدیمی آن که مسیرشان نشان داده شده است، در دوره تحولی بزرگ ساخته شده  

این مسایل یک سیستم جامع تهیه آب زیر زمینی را شامل می شود که بخشی از آن جهت رفع نیازهای داخلی ، و بخشی از این آبهای   اند.

ل  زیرزمینی جهت آبیاری »البته با توجه به وسایل و ابزار آبرسانی و بیرون کشیدن آب« و کشت محصوالت که از بازارهایی سر در می آورند مث

ستفاده می گردید و درست کردن این سیستم های پیچیده آبیاری به منظور برنامه های بلندمدت اقتصادی ساسانیان در خوزستان  برنج یا شکر ا 

با سیاست انتقال اسراء به جندی شاپور و دیگر بالد خوزستان باعث رونق و شکوفایی اقتصاد منطقه شدند    IIو شاپور    Iتعریف می شوند. شاپور  

تاسیس کارگاههای شاهی مبادرت به تولید انواع جدید ابریشم بافی و زری بافی کردند.  به گفته نویسنده مسیحی عصر اسالمی،  و این اسیران با  

العبری،   العبری، شاهپور دوم نسبت به رعایای مسیحی خود بسیار سختگیر بود و نسبت به این اسراء ستم می کرده است) ابن  :    1377ابن 

نظر می رسد کار مسیحیان هنرمند در زمان شاهپور دوم که به صورت اسیران نظامی به کار پرداخته اند، به نوعی بیکاری    (.بنابراین بیشتر به 132

یا کار اجباری شبیه بوده است. گندی شاپور پس از نزدیک ده سال که از ساختش گذشته بود تبدیل به یک شهر بزرگ تجاری و پر داد و ستد  

زستان گردید. اسیران رومی در این زمان از آزادی کامل در شهر جندی شاپور برخوردار بودند و در داد و ستد و امور و مرکز اقتصادی مهم در خو

تجاری شهر دخالت می کردند.آوازه رونق تجاری شهر گندی شاپور به شهرهای مجاور و حتی بین النهرین و سوریه و لبنان رسید؛ که در نتیجه 

روانه گندی شاپور شدند. نخستین کاروانی که از بین النهرین به سوی گندی شاپور سرازیر شدند، سریانیان بودند که  کارگر و کارفرماهای زیادی  

 در میان این سریانیان پزشکان نیز وجود داشتند.
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 ( 19:  1385)آدمز، : پالن شهر جندی شاپور که بیشتر بر اساس عکس های هوایی بازسازی شده است 1تصویر 

 ضرابخانه جندی شاهپور   .2-2

 
این عالمت معرف شهر جندی شاپور معروف، یکی از بلندآوازه ترین شهرهای خوزستان در دوره ساسانیان است. از زمان شاپور سوم و        

همه شاید در اینجا سهواً موردی از احتماالً از پیشتر تا اردشیر سوم سکه ضرب می کند. مورد استثنایی و قابل ذکر هرمزد چهارم است، با این 
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( که این امر بیانگر قدرت اقتصادی این منطقه و 108: 1382فتاده باشد. از این ضرابخانه ، ضرب طال هم در دست است) آلتهایم،حکم ا

 (.2 تصویرضرابخانه در دوره ساسانیان است)

 
 27:  1392( امینی، 2)تصویر 

 

 گیری: . نتیجه 3

خوزستان در دوره ساسانی دچار یک انقالب اقتصادی در سطحی بی سابقه می شود.  ی کلی این پژوهش حاکی از این مسئله است که  نتیجه 

انـداز پادشاهان اولیه ساسانی با درک پتانسیل باالی سرمایه گذاری در خوزستان شروع به اجرای یـک بـرنامه ی بلـندمدت اقتصـادی در چشم

شهرهای جدیدالتاسیس که تبدیل به کلونی ها و هسته ی ادیان غیر زرتشتی به ناهموار خوزستان نمودند که با انتقال اسراء و اسکان آنان در  

فاده خصوص مسیحیت و مانویت گردید، شروع شد و با آزادی که به این اسراء در شهرها دادند ادامه پیدا کرد و خوزستان از این اسراء نهایت است 

که مالیات خوزستان در دوره طوریدوچندان شدن اقتصاد خوزستان گردید به ی ساسانی کرده است. همه و همه ی این عوامل باعث  را در دوره 

جندی شاهپور و شهرهای دیگر خوزستان که مراکز مهم اقتصادی محسوب   ساسانی بعد از پارس باالترین درآمد دولت ساسانی محسوب می شد.

دوره ساسانی شوند افزایش و توسعه شهرها خواست بازارهای ها در زمینه بازرگانی و صنعت خوزستان  شوند توانستند پاسخگوی دگرگونیمی

های نو بوجود آمدند و به تعداد  خوزستان را از نظر بازرگانی تامین می کرد. با پیدایش پدیده های نوین اقتصادی امر تولید گسترش یافت و پیشه

ده شد. این عامل مهمی سبب افزایش و گسترش شهرها و در  کسانی که به کار صنعت و ساختمان و امور غیر از کشاورزی اشتغال داشتند افزو

نتیجه سبب توسعه پیشه و صنعت و مبادله گسترده تر پول و کاال شد. رشد مناسبات پولی و کاال نیز به نوبه سبب پیشرفت مناسبات سرمایه  

ن خوزستان بین تجارت شرق و مرکز فالت  داری شد. تجارت خوزستان در دوره ساسانیان رونق و اهمیت خاص به خود می گیرد. واسط بود

النهرین و راه ترانزیت این منطقه و داشتن راههای خشکی که کاالهای صادراتی را از دیگر مناطق ایران به بین النهرین صادر  ایران با بین 

هایی برای ترانزیت کاالها آبی و بندرگاه  هایوجود آمدن راه ها وجود داشته است باعث به کرد و همچنین رودهایی که توانایی کشتیرانی در آن می

سبب وجود رودهای پرآب و قابل کشتیرانی در  های آبی خوزستان بهو رسیدن به خلیج فارس بوده است.در میان دو دسته راه آبی و خشکی، راه
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و  شهرهای خوزستان کاالهای تجاری را به  ها اهمیت بسزا داشته است. با بررسی راههایی که بیشتر آنان از بازارها  منطقه از قدیمیترین زمان

بین النهرین متصل می کردند و از ایـن رهگذر سود سرشار به منطقه تـزریق می کردند .یکی از عوامل توسعه اقتصاد ساسانی تسلط به خلیج 

ده است. بنادر خوزستان نیز در  فارس است. خلیج فارس در دوره ساسانی نقش بسیار مهمی در تحوالت اقتصادی و مواصالتی خوزستان ایفا کر

ای در صادرات و واردات کاال به  این زمینه جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده اند. هرکدام از این دو بندردورق و هندیجان اهمیت ویژه 

شکوفائی اقتصاد منطقه شده بودند. این بنادر  اند و باعث رونق و  خوزستان و از خوزستان به مناطق دیگر مثل هندوستان و بین النهرین داشته 

. موقعیت جغرافیایی   بودند  از خراج و مالیات گمرکی  ناشی  باعث درآمدهای عمومی دولت  اقتصادی در مناطق اطراف  ایجاد رونق  عالوه بر 

مراکز تجاری بازرگانی شد تا بتوانند  خوزستان که به عنوان واسطه بین ایرانشهر و بین النهرین بوده است باعث رونق بازرگانی و پدید آمدن  

کرده است و از این  نیروی کار خود چون کاال در عصر ساسانی عرضه کنند. خوزستان در دوره ساسانی حجم باالیی از تولیدات خود را صادر می

 محصوالت ابریشم سهم بسزائی را دارا بوده است. 
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 مادی بررسی امکان تاریخی بودن سردناپالوس آشوری و آرباک  
 

 1*  سورنا فیروزی

 2زینب هیبتی

 

 چکیده: 

تواند  می   های تطبیقی جزئی روایان آشور و ماد بدبینانه بوده است، اما تحلیلی فرمانباوجود اینکه نگاه کلی امروزین  به اطالعات کتسیاس درباره

ره کیستی شناسی مبتنی بر منابع مکتوب دوره ماد، گزارشی از کتسیاس درباهای مهم مرتبط با باستان یکی از موضوعاین نگرش را تعدیل سازد.  

های ها در شمار چالشروای آشوری در لیست آشوریان او و فردی به نام آرباک مادی است که هنوز تاریخی بودن آن سردناپالوس، آخرین فرمان

  های برگرفته از رونوشت کتسیاس پرداخته و سپس بر اساس اینکه نخست به واکاوی اطالعات زمانی و آماری گزارششود.  پژوهشی دانسته می

های زمانی محاسبه شده، به وارسی دقیق اطالعات میدانی مرتبط با این حدود زمانی رسیدگی شود، روشی بود که در این مقاله انجام شد.  بازه

های ذکر شده درگزارش کتساس صورت گرفت و سپس یک گاهنگاری علمی نیز برایشان  شخصیت  شناسیهویت   در این نوشته، نخست تحلیل و

 شوند. شناختی میمندی این دوره از آشور نو و ماد برپایه شواهد باستان بینی در تاریخهایی بود که موجب خوشچه به دست آمد، دادهن آ  ارائه  شد.

 ماد، آشور، کتسیاس، اوسبیوس، دیودور، آرباک، سردناپالواژگان کلیدی: 
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 yahoo.comiranveja@کارشناس ارشد باستان شناسی، دانشگاه نیشابور - 2
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 مقدمه:   . 1

ی این دوره تاریخی، سه سند و مرجع های ایرانی معرفی شده است. به طور کلی، درباهجمعیتدوره ماد، نخستین دوره تشکیل حاکمیت از سوی  

 اند:بنیادین وجود دارد که چنین

(،   ب( گزارش کتسیاس که اصل آن بر جای نمانده و لی کلیات آن به صورت پراکنده 1، ج1383الف( گزارش هرودوت در کتاب یکم )هرودوت  

(، کتاب کرونیکل اوسبیوس  Diodorus, in: penelope.uchicago.edu  ؛   1384اب دوم دیودور )دیودور  در کارهای برخی چون کت

(Eusebius, in: attalus.org  ( آگاپیوس  اثر  و   )Agapius, in: tertullian.orgیافت می نبشته(  از  برخی  ج(  و    های  شوند 

 میانرودانی. 

وجو و  مادها  شاهی  بدون  روزگار  از  در سکونت گزارش هرودوت،  قاضی  شماری  آغاز میگاهد  پسر  ها  دیااوکو  دادوران،  این  میان  از  که  شود 

ی ی نوشته فرورتیش، آوازه گرفت و سرانجام در گذر انتخاباتی در یک مجلس در شهر هگمتانه )جایگاه گرد هم آمدن(، شاه مادها شدو برپایه

سال حکومت کردند تا آنکه هگمتانه به دست    150( و آستواگس بر روی هم،  Cyaxaresهرودوت، دیااوکو و جانشینانش، فرورتیش، کواکسار )

 آیند: ی زمانی شاهان ماد در این گزارش این چنین به دست می (. بازه185 -214، 1383کوروش پسر کمبوجیه افتاد )هرودوت، 

پ.م( رخ    331سال پنجم از شهریاری داریوش سوم )  بینی شد( که درگرفتگی )دیده شد( و یک خورشیدگرفتگی )پیشی یک ماهالف( برپایه

ی زمانی میان تصرف هگمتانه به دست  ی نبرد گوگمل( و چیدن گاهنگاری پیشینیان داریوش سوم به عقب،   ب( دریافتن فاصلهدادند )لوحه

برپایه  او )سال هفدهم همان شهریاری(  به دست  بابل  و تصرف  نبونئید(  استوانه کوروش دوم )سال ششم شهریاری  نبونئید  ی گاهنگاری  ی 

(ABC7, in: livius.org  ،)   که کوروش پیرو سیاههج( این( ی فرمانروایان اوروکUruk kings list, in: livius.org  و تطبیق آن با )

کوروش یابیم که سال پایانی حکومت  سال بر بابل حکومت کرد، در می  9(  Ptolemy's Canon. In: livius.orgگزارش بطلمیوس )

اند. از این رو، گاهنگاری چهار شاه مادی  پ.م بوده  550پ.م و تصرف هگمتانه    539(، سال تصرف بابل پایان  529پ.م )ژآنویه    530دوم، پایان  

 آیند. به دست می   1در گزارش هرودوت، پیرو جدول 

 هرودوت(   کم ی ماد )مندرج در کتاب    ان ی : فرمانروا 1جدول  

 بازه زمانی  فرمانروایی مدت   نام فرمانروا 

 647ـ 700 53 دیااوکو 

 647ـ 625 22 فرورتی

 625ـ 585 40 هووخشتر

 585ـ549/550 35 آست واگس 

 سال   150           جمع 

 

(، این بوده است که به ریز گزارش  134:  1365اند )کامرون،  پ.م را محاسبه کرده  728اینکه چرا برخی برای سرآغاز حکومت دیااوکو، سال  

ها یاد کرده ی سکاها به بخشی از ماد و اشغال آن سرزمیناز کتاب یکم خود، از حمله 104و  103اند. هرودوت در بندهای هرودوت دقت نکرده 
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سال حکومت    40سال طول کشید، اما این زمان، با در نظر گرفته شدن    28از همان کتاب، آورده است که این اشغال،    106در بند  و سپس  

 (. 193و  190-191، 1383هوخشترَ و آغاز آن همزمان با سرآغاز شهریاری این شاه مادی بوده است )هرودوت، 

های »شولمانو اشّر دد« یا همان شلمنسر سوم است که  ، نخستین اشاره به مادها در نبشته پژوهیشناسی و تاریخ درباورهای رایج کنونی باستان

ی این دیدگاه، مادها  (. بدین روی، برپایه181،  1391؛ کرتیس  79،  1389کند )کرتیس،  ی نهم پیش از میالد یاد میازاین هویت جمعیتی در سده

میانهاز سده تا  نهم  میالد،ی سدهی  از  پیش  داشته  ی ششم  و مستقل  مستقل  نیمه  در محوطهحضوری  آنچه  هر  و  به  اند  مربوط  که  هایی 

تپه     IVاند: الیهاند. مهمترین این استقرارها چنینشناسی شدهی چنین نگرشی هویتاستقرارهای مادی دراین بازه برشمرده شده است، بر پایه 

 تپه سیلک، تپه یلفان و چند مورد دیگر از این مانندها.  VIی منستان، دژ بیستون، الیه تپه در ترکازبکی، دژ بابلیان، تپه هویوک در ترکیه، اولوغ

ی هشتم پیش از میالدی نیز شده است. سارگن  های مادی عمدتا سدهنشینها و شاههایی به شاه های نوآشوری، اشارهدر این میان، در نبشته

همچنین یکی    .( Luckenbill, 1927: 104, 105شاهانشان را نام برده است )  پ.م( شماری از این استقرارها و  722  -705دوم آشوری )

 ,Luckenbillپ.م برضد نوآشوریان قیام کرد ولی ناکام ماند ) 821سیروکَ« بود که در سال از نامدارترین این شاهان، شخصی به نام »هَنی 

 (.79: 1389؛ کرتیس،  257 :1926

های شاهی؛ آنچه پارسیان پیرو یک قانون ویژه، گزارش  سند چنین آمده است: الف( رونوشتی از بایگانی پیرامون منابع گزارش کتسیاس، در دو  

 اشاره کرده است    32کرداری باستانی خود را نگهداری میکردند که دیودور به آن در کتاب دوم خود، بند 

(Diodorus, in: penelope.uchicago.edu  پیرو گزارش فوتیوس، بر اساس )مشاهدات شخصی )سند یا رخداد( و مشاهدات  ( ؛ ب

ی  ی تاریخ روزگار مادها، منبع او، مشاهدهکه طبیعتا درباره  (15:  1380ی فوتیوس،  خالصه   ؛  Photius, in: livius.orgشاهدان مستقیم )

 اش از سند نوشتاری بوده است.شخصی

 از اشاره به شاهان مادی چنین آمده است:حالت  4های کتسیاس و یا منبع او، های برآمده از نوشته در گزارش

ی فرمانروایان مادی را تا حدی مشابه هرودوت، اما با اسامی ( سیاههCephalion( به نقل از »کفالیون« )68و    67الف( اوسبیوس )کرونیکل:  

 (: Eusebius, in: attalus.orgبیشتری ثبت کرده است )

برای  Sosarmusسال، »سُس آرموس« )  20(  Maudacesسال، »مائوداکس« )  28(  Arbaces»آرباکس« ) سال، »آرتوکاس«    30( 

(Artycas )30  »32سال، »کواکسارس«  24سال، »فرااورتس«  54سال، »دیوکس ( »سال و »آشتداهاکAshdahak .) 

هشت نام برای شاهان    دهد و، به پیروزی از کتسیاس، لیستی کامال دگرگون شده ارائه می24-34، بندهای  2ب( دیودور سیسیلی در کتاب  

   (:Diodorus, in: http://penelope.uchicago.edu  ؛101-184، 1384دهد )دیودور مادی ارائه می 

سال، »آرتائوس«    22(  Arbianesسال، »آربیانس« )  50سال، آرتوکاس    30سال،  سس آرموس    50سال، مائوداکس پسر آرباکس    28آرباکس  

(Artaeus )40   ،سال( »آرتونس«Artynes )22 ( »سال، »آستیباراسAstibaras )40   .)سال و »آسپاداس« )آستواگس 

 های کتسیاس و هرودوت به صورت زیر: و دو حالت ترکیبی از داده

هایی داده  انی( های شاهی روزگار اشکهای »موسی خورنی«، تاریخ نگار ارمنی که به نقل از »مار آپاس کاتینا« )برگرفته از بایگانی پ( در نوشته 

 (: http://remacle.org؛  78:  1380  ی کتسیاس به ترتیب زیر وجود دارد )خورنی، ای از شاهان ماد مشابه با سیاههرا ثبت کرده است، سیاهه 

، »مائوداکس« )Varbaces»وارباکس« )  )Maudacès  ( »یا »مُداکیس )Modak'is  ( »سُسارمُس« ،)Sosarmos  »آرتیسیس« ،)

(Artysisی  )( »آرتیکاس«  )Ar'ti'kasا  ،»دِئُوکیس«   )Deovkis( »پراوُرتیس«   ،)(Pravortis( »کِواکسارس«   ،K'vaksares    ،  )

 (.'Azhdahak»آژداهاک«  )
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شود ت( در سیاهه »آگاپیوس« یا همان »محبوب ابن قسطنطین«، عرب مسیحی سده دهم میالدی این توالی از فرمانروایان مادی دیده می

(Agapius, in: tertullian.org:) 

( )  Arbacus  )28»آرباکوس«  »ماندائوس«  )  Mandaous  )20سال؛  »سوسارموس«  »آ..ثا..س«    Sousarmous  )30سال،  سال، 

(A.tha.s  )30( )آرتوکاس  ( سال، دیوکسDeioces  )54  ( سال، آفراتیسAphraartis    )24  ( سال، کیاکسارسCyaxares  )32   ،سال

 سال.  28( Astyagesآستیاگس )

 : بحث .  2  

اطالعات دست زد    حال از موارد پیش از دیااوکو، باید نسبت به موارد در پیوند با شاهان مادی پیش از دیااوکو، به آزمودن درستی یا نادرستی این

های یادشده، نامه مها را وارسی کنند. جز مورد دیودور، در باقی نای این گزارشمایههایی آورد که بتوانند جایگاه تاریخیت درونو رو به روش 

از دیااوکو دیده میچهار فرمان این رو، وارسی روای مشترک پیش  از  تنها یک تن )آربیانس( در گزارش دیودور اضافه شده است.  ها شوند و 

به سیاههبرپایه اوسبیوس پرداخته میی همان چهار تن مشترک محوریت داده شده و  اوسوبیوس، چهل سال پیشی  از    شود. پیرو گزارش 

های آرباکس ی مادی و کلدانی )بابلی( به نام(، دو باج دهنده Eusebius, in: attalus.orgپ.م( )  816=40+776المپیک یکم یونانیان )

شوند و برضد آن حکومت نبردهایی را انجام  دهی به آشوریان، با یکدیگر منحد می ی روند باجو بلسوس یا بلسیوس برای جلوگیری از ادامه 

پژوهان از وارسی امکان تاریخی بودن یا نبودن موضوع (. تاریخIbidها، مرگ سلطان آشوری، سردناپالوس بوده است ) که سرانجام آن  دهندمی

 « را در نظر گرفت، در آن نام فرمانروایی به نام »مردوک بعل اسّو ایقبی« ABC25ی نامور به »اند، در صورتی که اگر لوحهبه سادگی گذشته 

به    .( ABC25, in: livius.orgپیش از میالد بوده است )  814تا    819ی حکومتش از سال  ی محاسبات امروزین، بازهکه برپایه   وجود دارد

هویتی و درستی زمانی و   -های شاهی پارسیان( آمده، دارای اثبات تاریخیتی های کتسیاس و منابع او )بایگانی سخن دیگر، آنچه به نقل از داده

پ.م درست با هویت مردوک بعل اسّو ایقبی فرمانروای بابل همخوانی نامی، مکانی   816وس یا بلسیوس، شاه کلدانی در سال مکانی است. بلس

ای نوآشوری به نام »آشور دَنین پال« همخوانی ها، سردناپالوس نیز با شاهزادهو زمانی دارد. از سوی دیگر با تطبیق زمانی و مکانی و نزدیکی نام

شناسی( و وارث قدرت، گرچه  گر به مادها پیرو دیدگاه رایج در محافل باستانتر شلمنسر سوم )نخستین اشارهشوردنین پال پسر بزرگ کامل دارد. آ

گاه فرمانروای رسمی آشور نشد و حتی برضد پدرش نیز طغیان کرد اما همخوانی هویتی، زمانی و مکانی او و سردناپالوس و پایان ناکام هر  هیچ

های زیادی از دهد که گزارش کتسیاسی رگهگزاران و دیگری در نبرد با نیروهای پدر و برادرش( نشان می )یکی در جنگ با باجدو شخصیت  

پال در جایگاه  دنین  آشور  مادی( آن  احتماال  )و  پارسی  منبع  و  اینکه چرا در متن کستیاس  است.  داده  را در دل خود جای  تاریخی  درستی 

روای ن حتماال یکی در نظر گرفتن حکومت او در آن برشگاه از زمان شورش و دیگری آمیختگی این چهره با سه فرماروایی وصف شده، افرمان

ی پایان نامشخص آشوردنین پال پس از شکست نیز احتماال  دیگر آشوری یعنی آشوردن یکم، دوم و سوم بوده باشند. در کنار این نکته، مسئله

پ.م،   816شود. بر رو ی هم رفته، گویا آرباک و مردوک بعل اسّو ایقبی در حدود  رش کتسیاس روشن میبا گزارش مرگ سوزناک او در گزا

های آشوردنین پال و دربار نوآشوری، از زیر باجگزاری نوآشوریان برون آیند و با مرگ آشوردنین پال و سست  گیری از درگیریاند تا بهرهتوانسته 

نگاری به سرگذشت مادها رفت. از نکات جالب اینکه  تاریخ ی کتسیاس ساخته شد و توجه مان آشوری در سیاهه شدن دربار بعدی، پایانی بر دود

ین  در گزارش برگرفته از کتسیاس، شهر نینوا، تختگاه سردناپالوس بوده و در گزارش شمشی ادد پنجم نیز آمده است که برادر شورشی او، آشوردن

(. به هر روی باید به این مسئله نیز Gertoux, 2015: 9ی خود در آورده بود )های زیر سطلهگاهونت پال شورشی این شهر را در شمار سک 

 :Eusebius, inشوند )های نویسندگان دیگر چون »الکساندر پلی هیستور« که در گزارش اوسبیوس هم یافت میاشاره کرد که در نوشته 

attalus.org)   اادامه بعد  نوآشوری  به گونه ی فرمانروایان  تورات و  از  نقل  به  نیز احتماال  این روزگار  با مرگ ی دقیقی دیده میز  شوند و 
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ی کتسیاس، احتماال پایان بخش بزرگی  پارسی در نوشته - نگاری مادیشود. این پایان کار از دید بایگانی تاریخ سردناپالوس، کار آشور تمام نمی 

 شده که برایشان حکم پایان کار آشور را داشته است. های مادی برشمرده میونت ها و سکاز سیطره و یوغ حاکمیت آشوری بر سرزمین

 ی گزارش اوسبیوس با محوریت گزارش کتسیاس را چنین ترسیم کرد:، گاهنگاری شاهان ماد برپایه 2توان پیرو جدول بر روی هم رفته، می 

 س( : فرمانروایان ماد پیش از دیااوکو )مندرج در کرونیکل اوسبیو 2جدول  

 بازه فرمانروایی  مدت فرمانروایی  نام فرمانروا 

 816ـ Arbaces 28 788آرباکس )هارپاگ( 

 788ـ Maudaces 20 768مائوداکو 

 768ـ Sosarmus 30 738سس آرموس 

 738ـ Artycas 30 708ارتوکَ )آرتوکاس( 

 816ـ 708 سال  108 جمع 

های استنادی هویتی، زمانی و مکانی قدرتمندی برخوردار است. اما جهت وارسی  استواری شود ابتدای این جدول از تاریخیت و  چنانکه دیده می 

های ردیف شده که پیشتر به آنها اشاره شد، بایستی به مطالعات تکمیلی دیگری هم دست زد.  های این گزارش با دیگر گزارش و قیاس خروجی 

ی زمانی حکومت ارتوکاس  تری در دست نیست، اما بسیار جالب است که بازهاز مائوداکس و سس آرموس هیچ اطالعات میدانی و نوشتاری بیش

روای آن نشین مادی و فرمانی برخورد او با یک شاهپ.م( درباره 722-705خوان با گزارش سارگن دوم نوآشوری )پ.م( دقیقا هم 708-737)

خوانی دوم هویتی )ماد بودن فرد(، زمانی و مکانی، آشکارا ما را  این هم  (. Luckenbill, 1927: 104, 105باشد )با نام »هرتوکَ« می 

کند که تاریخیت شاهان مادی پیش از دیااوکو در گزارش اوسبیوس به نقل از کتسیاس به نقل از اطالعات بایگانی دربار هخامنشی  امیدوار می

 ها و مستندات میدانی همخوانی هویتی، زمانی و مکانی دارند.  یافتهها کامال با به نقل احتمالی از دربار مادی درست بوده و این داده

پ.م(  699پ.م( و آغاز حکومت دیااوکو ) 708ی ایجاد شده میان پایان حکومت هرتوکَ )ی مهم نهفته است و آن فاصلهاما در اینجا یک نکته

و قاضیانی است که پیشتر هرودوت از آن یاد کرده بود )هرودوت،  ی هشت تا نه ساله، در واقع، همان دوران حاکمیت دادوران  است. این فاصله

شهرهای مادی پیش از دیااوکو )در متن  -از کتاب دوم خود، نیز از آن با عنوان روزگاری که در دولت  32( و دیودور در بند  184-186:  1، ج1383

ای از الگوی حاکمیت بر مبنای دموکراسی  را دارد(، گونه   آمده، اما همان خصوصیات و توصیفات هرودوت برای دیااوکو  Cyaxaresکواکسارس  

ی نبود شاه مطلقه و وجود  ( که این موضوع احتماال، اشاره به همان مسئلهDiodorus, in : penelope.uchicago.edu)رواج داشته 

یط پیش از انتخاب دیااوکو به شاهی داده وگو و رای دادن برای تصمیم بوده که هرودوت شرحی از آن را در ماجرای شرانوعی از مجالس گفت 

ها( و در میان یهودیان )معاصر با روزگار بود )هرودوت، همان(. گفتنی است که حکومت موقت نمایندگان و قاضیان در یونان )حاکمیت آرخون

های ارائه شده در مقاله در گذر  بندی، گاهنگاریدر یک جمع(.  Eusebius, in : attalus.orgها در بابل( نیز گزارش شده است )کلدانی

 شوند. ( گرد هم آورده می3یک جدول )جدول 
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 : فرمانروایان ماد پیش از دیااوکو )مندرج در کرونیکل اوسبیوس( 3جدول  

 فرمانروای نوآشوری 
 گاهنگاری امروزین 

 فرمانروای آشوری 
در گزارش اوسبیوس )به  

 نقل از کتسیاس( 
 سال  فرمانروای مادی  فرمانروای بابلی 

 )پیش از میالد( 

 شمشی ادد پنجم 
 ( 824ـ811)

 (4)سال 

 سال( 20سردناپالوس )
 (15)سال 

 )آشوردنین پال شورشی( 

 مردوک زکیر شومی یکم 
 ( 855ـ819)

 (33)سال 

سیروکَ و شکست او  هَنی
 از آشوریان 

)شاه ماد به پایتختی  
 ساگبیتو( 

821 

 

 شمشی ادد پنجم 
 ( 824ـ811)

 (9)سال 

 سال( 20سردناپالوس )
 (20)سال 

 )آشوردنین پال شورشی( 

 مردوک بعل اسّو ایقبی 
 سال(  819ـ814)

 (4)سال 

 آرباک
 سال( 28)

 (1)سال 
816 

 

 ادد نیرَری سوم 
 ( 811ـ783)

 (22)سال 
 -- 

 مردوک بعل زری
 ( 790ـ780)

 (3)سال 

 مائوداکِس 
 سال( 20)

 (1)سال 
788 

 

 سومآشور دن 
 ( 772ـ755)

 (5)سال 
 -- 

 اریبَ مردوک 
 ( 769ـ761)

 (2)سال 

 آرموس سُس
 سال( 20)

 (1)سال 
768 

 

توکولتی اپلی ِاشّارا  
 )تیگالت پیلسر سوم( 

 ( 745ـ727)
 (8)سال 

 (Phulusفول )
)به نقل از الکساندر پلی  

 هیستور به نقل از  تورات( 

 نبونسیر
 ( 748ـ734)

 (11)سال 

 آرتوکاس
هرتوکَ در )برابر با 

ی سارگن دوم نوآشوری نبشته
 که به نوآشوریان باج داد( 

 سال( 30)
 (1)سال 

738 

 

شَرّوکین )سارگن دوم 
 نوآشوری( 

 ( 722ـ705)
 (14)سال 

 
 -- 

شَرّوکین )سارگن دوم 
 نوآشوری( 

 )چیرگی بر بابل( 
 ( 710ـ705)

 (3)سال 

سال پایانی آرتوکاس 
 (30)سال 

)احتماال برکناری به دست  
 سارگن دوم(

708 
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شَرّوکین )سارگن دوم 
 نوآشوری( 

 ( 722ـ705)
 (14)سال 

 
 -- 

شَرّوکین )سارگن دوم 
 نوآشوری( 

 )چیرگی بر بابل( 
 ( 710ـ705)

 (3)سال 

- های دولتآغاز حکومت
های مادی شهری در سرزمین

 با الگویی ویژه 
707 

 
 

 سین اهّه اریبَ 
 )سناخریب( 

 ( 705ـ681)
 (7)سال 

 سناخریب 
)به نقل از الکساندر پلی  

 هیستور به نقل از تورات( 

 آشور ندین شومی
 پسر سناخریب 

 ( 700ـ694)
 (2)سال 

 دیااوکو 
 سال( 52)

 (1)سال 
699 

 

 آشور بانی اپلی 
 )آشوربانی پال(

 ( 668ـ631)
 (22)سال 

 
 -- 

 کندَلَنو 
 ( 648ـ627)

 (2)سال 

 فرورتیش 
 سال( 22)

 (1)سال 
647 

 

 ایشکونسین شر 
 ( 626ـ612)

 (2)سال 

 ساراکوس 
)به نقل از الکساندر پلی  

 هیستور به نقل از  تورات( 
 

 نبو اپلَ اوسور 
 )نبو پلسر( 

 ( 626ـ605)
 (2)سال 

 هوخشترَ 
سال( همراه با   40)

ی  ساله 28سرآغاز اشغال 
شمال غربی ماد به دست  

 سکاها 
 (1)سال 

625 

 

 آستیاگس 
 سال( 35)

 (1)سال 
 و

نبوکودوری اوسور )سال 
21 ) 

 نبوکودوری اوسور 
 )نبوکدنزر دوم( 

 ( 605ـ562)
 (21)سال 

 آستیاگس 
 سال( 35)

 (1)سال 
 585 

 

 آستیاگس 
 سال( 35)

 (1)سال 
 و

 ( 6نبونئید )سال 

 نبونئید
 )داریوش مادی در تورات( 

 سال( 17)
 (6سال 

سقوط هگمتانه و پایان 
حکومت ماد به دست کوروش  

 بزرگ
 550 

 

 گیری: نتیجه .  3

ها رونوشت گرفته  پارسی و در نتیجه آنچه که کتسیاس از آن -های درباری مادیهای ارائه شده، دیده شد که گزارش با توجه به محاسبات و داده

اثبات بوده و دارای درستی تاریخیتی  ها قابل  های میانرودانی نوآشوری و بابلی در تضاد نیست، بلکه به یاری آن نه تنها با مطالب هرودوت و داده 
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ای بلکه آشوردنین پال، شاهزاده شورشی و پسر  باشند. دیده شد که سردناپالوس نه یک فرد افسانهتی، زمانی و مکانی میاز نظر همخوانی هوی

ن  ارشد شلمنسر سوم بوده است که نینوا و چندین شهر آشور را از چنگ پدر خارج کرد و تا چند سال در زمان جانشینی برادر کوچکترش نیز سلطا

روای بابل همخوانی دارد و او نیز هویت تاریخی  که بلسوس از نظر زمانی و آوایی، دقیقا با مردوک بعل اسّو ایقبی، فرمان نینوا ماند. دیده شد  

ی داشته است. و دیده شد که از نظر آماری، آرتوکاس، چهارمین شاه مادی پس از دودمان آرباک )هارپاگ(، درست با هرتوک یا زرتوک، اسیر ماد

نوآشوری قابل تطبیق زمانی و نامی است. وارسی شد که پیرو محاسبات، میان سقوط آرتوکاس و روی کار آمدن دیااوکو،  روزگار سارگن دوم  

گزارش در  که  است  دورانی  همان  فاصله  این،  و  است  فاصله  سال  در  چندین  زمان  آن  به  دموکراتیک  حاکمیتی  الگوی  یک  وجود  از  ها، 

خوانی  ای است که دیااوکو توانسته بود از راه یک انجمن، به شاهی برگزیده شود. بر روی هم، همن دورهاند و هماهای مادی نام بردهگاهسکونت 

ها، به راستی از روی  دهد که این دادهشناسی مدرن، نشان می های میدانی یافته شده در باستاندقیق اطالعات آماری متون کتسیاسی و بوده

 اند و افسانه نیستند.  شده نگاری درباری گردآوریتاریخ بایگانی 
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 و عالمت ضرابخانه   افت ی براساس محل    م ی قد   ستان ی س   ی ساسان   های سکه   بررسی   و مطالعه  
 

 1 کتایون کیان پور

 2  دادیانحسین سرحدی 

 چکیده: 

ی شناخت گذشتگان هستند و پاسخگوی  اند. همچنین یکی از منابع غنی اطالعات در زمینهی جوامع بشری بودهها از دیرباز مورد استفادهسکه

موجب  ها و مرزهای جغرافیایی یک سرزمین در زمان حکومت شاهان متعدد است. این امر  ی معیشت، پوشاک، جنگسواالت ما درمورد شیوه

های مکشوفه از  شده است تا این اشیا نفیس مورد توجه باستان شناسان و پژوهشگران قرار گیرد. در این پژوهش سعی شده تا به بررسی سکه

ی سیستان و همچنین به ی مدت فعالیت ضرابخانه هاهایی در زمینهی سکستان بپردازیم و به پرسشهایی با عالمت ضرابخانهسیستان و سکه

صر  تمخبه  این امر الزم دانستیم  شده بپردازیم که در راستای  های یافتی شاهان و حاکمان محلی این دیار در زمان ساسانیان طبق سکهمعرف

. روش انجام این تحقیق براساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی متون تاریخی و به  ی جغرافیای تاریخی سکستان بپردازیمتوضیحاتی در زمینه

ی  ها در محلی غیر از بافت باستان شناختی آن است. نتیجه تحلیلی میباشد. از مشکالت پیش روی در انجام پژوهش نیز یافتن سکهی  شیوه

های عرب  هایی با عنوان سکهاند و به ضرب سکههای سیستان تا دوران اسالمی مورد استفاده قرار میگرفتهپژوهش نیز نشان داد ضرابخانه

 است.ی سکستان در بین سلطنت شاپور دوم تا خسرو اول در دست هپتالیان بودهاند و نیز نشان داد ضرابخانهدهساسانی اقدام میکر

 

 سکه، ضرابخانه، سکستان، ساسانیان، شرق ایران واژگان کلیدی: 

 

 
    katauon.kianpoor96@gmail.comهمدان  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا – 1

   hossein.sarhaddi@gmail.comزابل دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه  -2

mailto:katauon.kianpoor96@gmail.com


 

335 
 

 مقدمه:   . 1

ای از تمدن ( و شاهد زنده3:  1391زمانی،  ای برخوردار ) سرفراز و آورشناسی بخش مهمی از علم باستانشناسی است که از اهمیت ویژهسکه 

های ساسانی نیز از این  ها خاص آن دوره است و سکه(. سکه های هر دوره از نظر نقشمایه9:  1394باشد)بیانی،  دنیای قدیم و ملل مختلف می

ها است. تفسیر ست متون و یا نوشتهها، راهنمایی برای فهم درهای زبانی، دستوری، نحوی، بیانی و عبارتقاعده مستثنی نیست.کشف قاعده

کاربرد تاریخی، سمت افراد، زمان و مکان، نوع خط.... آنها به ما کمک توانند در کشف معنا و نحوهها و نمادهای قراردادی میها، کداین رمز

( و اسناد و  27: 1391هستند)دادور و مکوندی، باستان   ایران فلزکاری  هنر  از بارزی  نمونه ساسانی   های (. سکه121 -120: 1386کنند)احمدی، 

رسید)دادور   خود  اوج  به  عهد  این  در  که  (87:  1391روند)سرفراز و آورزمانی،  مدارک گرانبهایی از تاریخ، فرهنگ، هنر و مذهب ایران به شمار می

 درشهرها .    داشت  جریان  وسیع  های  منطق  رد  تجاری  مبادالت  در  ندرت زرین  به  و  -مسین  سیمین،-  ساسانی  (. مسکوکات27:  1391و مکوندی،  

  408  ،  1374  است)گیرشمن،  شده  یافت  مجاور  ممالک  در  یا  ایران  در  ساسانی  های سیمین  درهم  از   فراوانی  تعداد  و  یافت  وسعت  سکه   استعمال  ،

ی دیگر متغیر بود.  ای با ضرابخانهضرابخانهها از نظر اوزان متفاوت و درصد خلوص و مرغوبیت هر سکه در  چنین بود که این سکه  ( و این

توان به نوع تاج و  های هر دوره میهای شناسایی سکهنگاری مختص به خود آن پادشاه بود و از راههای هر شهریار نیز از منظر شمایلسکه

یران و سیستان قدیم است که به  های شرق اها و ضرابخانهشمایل پشت و روی سکه اشاره کرد. موضوع این پژوهش مطالعه بر روی سکه

پردازد و این دو شهر مهم از نظر سیاسی و جغرافیایی را کنکاش کندو حضور شاهزادگان ساسانی در این منطقه که  بررسی سکستان و زرنک می

 اصلی  بدنه  تعدد مشاهده کرد.های مها و سکهتوان در کتیبهاند حائز اهمیت است و نشانی از این شاهان را میبه خود عنوان سکانشاه را داده

داده  ایکتابخانه  مطالعات  ی  پایه  بر  پژوهش از روش    شناسی  باستان   گزارشات   و  هایو  نیز  به هدف  نوشتار در رسیدن  این  راهبرد  و  است 

 دست آمده با یکدیگر است. های بهتحلیلی و تطبیق داده_توصیفی

 سکستان . پیشینه و جغرافیای تاریخی زرنک )درنگیا( و  2

است و کلمات زریه، زرنگ، دریه و ره همه  های داریوش به نام »زرنگا« آمدهترین نام سیستان و زاولستان است که د کتیبهلفظ زرنگ قدیمی    

و روایات    zarang(. که اغلب در روایات اواخر دوره ساسانیان و پهلوی نام زرنگ  197:  1390محمدی،  باشد)بیکبه معنای دریا و آب فراوان می

(. در زمان اردوان دوم، بیابان گردان راه مغرب در پیش گرفتند و سراسر قلمرو پارت و  18: 1345فارسی زرنج ثبت گردیده است)اسکراتو، _عربی

(. یونانیها 45:  1388نان به سوی جنوب شرقی راندند و پادشاهی سکستان)سیستان( را بنیاد نهادند)کالج،  ای از آهیرکانیا را در نوردیدند و پاره

 هاماخوذ و نام قبیله ایست از سیت sakaمیخوانند و این اسم از سکا  sijistanرا سجستان و اعراب آن   sakastaneسیستان را سکستان 

seythian    ،دوران اشکانی نیز دودمان سورن که امتیاز اهدای تاج به شاهان اشکانی را داشتند، در این منطقه  (. از اواسط  15:  1345)اسکراتو

اند)پیگلوسکایا،  حکمرانی می استان250:  1387کرده  پیکارهایی در مشرق،  اثر  در  پادشاهی (. مهرداد  و  بازگرفت  را  آریا)هرات(  و  پارت  های 

(. استان سکستان ساسانی شامل درانگیا و آراخوسیای 46:  1388فرودست خویش ساخت)کالج،  کم دست نشانده و  سکستان)سیستان( را دست

( که طبق مرزهای سیاسی امروزی عالوه بر سیستان ایران، راجستان کنونی، گجرات، مناطق مرکزی  774:  1983شده است)برونر،  هخامنشی می

(. نخستین 1(، )تصویر  23:  1383گرفته)خادمی ندوشن و ناهیدی آذر،  ر بر میهای شمال غربی هند و هاریانای کنونی را نیز دپنجاب، استان

گردد که شاپور در هنگام معرفی قلمرو خویش از»سکستان«  اشاره به سکستان در دوره ساسانی به کتیبه کعبه زرتشت شاپور بزرگ مربوط می

 اعضای از تعدادی رود زمانی است که، شاپور برایکتیبه به کار م  ی دیگری که این نام در همین(. دفعه14:  1953برد)اسپرنگلینگ،  نام می

(. همچنین، بر روی ستونی،  191:  1384زاده،  کند)نصراللمی استفاده وصف پسرش )نرسی( در »سکانشاه«   عنوان از  و دهدمی نذر  اشخانواده

سطر و از شاپور سکانشاه)فرمانروای    12ید . کتیبه اول،  م. دو کتیبه پهلوی کشف گرد  1811در مدخل جنوبی کاخ تچر تخت جمشید در سال  
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( شاپور سکانشاه منطقه تحت کنترل خود را »سند، سیستان و توران  249:  1394فر و امینی،  سیستان( پسر هرمز و برادر شاپور دوم است)محمدی

ران انحطاط شاهنشاهی نیز این منطقه نقش به سزایی  (. پس از سلطنت خسرو دوم و در دو110:  1380نماید)دریایی،  تا کناره دریا« معرفی می

 در دوران ساسانی ایفا کرده است. 

 های ساسانی  . ویژکی سکه 3

هایی هستند. این مولفه ها نیز گاه ثابت و گاه متغیر هستند، توضیح آنکه در های دیگر ادوار دارای مولفهچون سکههای ساسانی نیز همسکه

ها هستیم. همچنین دانستن نقوش  پادشاهان این دوره به دلیل وضع معیشت و اقتصاد ما شاهد نوسانات و تغییراتی در وزن سکهزمان برخی از  

رساند زیرا نقش هر پادشاه از نظر طرح تاج و ... با دیگر شاهان  ها به ما در شناختن دیگر اشیا و حجاریهای این دوره کمک شایانی میروی سکه

ها هستند بنابر همین شود ضرابخانهها که اساس این پژوهش را شامل می های بسیار مهم در امر شناخت سکهکی از این مولفهمتفاوت است. ی

شود. شهر سازی در دوره ساسانیان برخالف دوره اشکانی بسیار گسترش  مضمون سعی شده در زیل به صورت خالصه به این مبحث پرداخته  

های ساسانی موثرند)سرفراز و آورزمانی،  های ساسانی نیز از مدارک گرانقدری هستند که در شناسایی شهرسکه  (.25:  1393آفرین،  یافت)مهر

است مثال: ست عالمت شهر  های ساسانی نام شهرهایی که سکه در آنجا زده شده با عالمت اختصاری مشخص شده(. در روی سکه106:  1391

های خراسان(؛ اهم ن که قباد آن را بنا کرده بود(، رام = رامهرمز؛ آب = ابرقو؛ ابر = ابرشهر)یکی از شهرالنهریقباد)شهری در بیناستخر؛ بز = بزم

  = اهماتانا)هگمتانه( مر = مرو؛ ای = ایران؛ فر = فرغانه؛ شی = شیرجان؛ از = زرنک؛ سک = سکستان؛ ارت = اردشیر خوره، ام = آمل؛ دا = 

()تصویر 269:  1394فر و امینی،  است)محمدیدست آمدهنشان ضرابخانه از دوره ساسانی به  100کل، حدود  (در  207:  1389،  1دارابجرد)سامی ج

2 .) 

 شده در شرق ایران شده و ضرب های یافت . معرفی سکه 4

ها شامل دو  این سکهشود.  های شرق ایران پرداختهبندی سکههای پیشین به مطالعه و بررسی و طبقهدر این بخش سعی شده تا براساس داده

 شود:گروه کلی می

 شده.ی سیستان را داراست و در دیگر نقاط ایران ساسانی یافتهایی که در سیستان ضرب شده و عالمت ضرابخانهسکه-1

 دست آمده است. ی جغرافیایی این منطقه بههایی که عالمت ضرابخانه های این منطقه را نداشته ولی از حوزه سکه-2

 

 های شرق ایران شده در ضرابخانه ی ضرب ها سکه   - 1

«  SKکرد. این ضرابخانه با حروف اختصاری »های شرق ایران میتوان به سکستان اشارهترین ضرابخانهشد از مهمهمانطور که پیش از این گفته

« از زمان خسرو یکم  SKهای ضرب سکستان با عالمت »  است. سکهقابل شناسایی است. عالمت اختصاری این ضرابخانه نیز  مشخص شده

ی  شده. این ضرابخانه نه تنها در دورهنوشته می   (SKSTN)( و پیش از آن این ضرابخانه به صورت کامل یعنی  89:  1993آغاز گشت)مالک،  

هایی به  هایی با تصاویر ساسانی و نوشتهساسانی بلکه در زمان عباسی و استیالی اعراب بر منطقه نیز مشغول به کار بود است و به ضرب سکه

ی شناخته شده عرب ساسانی، درهمی به تاریخ پرداخته. بدین گونه که، آخرین سکهساسانی معروف هستند می-های عربخط کوفی که به سکه

سیستان  85 در  تمیم  بن  عماره  توسط  که  است  شده  (SK)هجری  به(. سکه29:  2009است)گیزلن،  ضرب  نیز  دیگر  سیستان   ای  نام حاکم 

ترین ترجمه پهلوی ضرب شده است. در این سکه عنوان )محمد رسول الل( به پهلوی آمده.بلکه کهن  72بن عامر، در سال بن عبداللعبدالعزیز

دشیر سوم ساسانی با  ای دینار منصوب به ار(. سکه3(، )تصویر 172: 1981دهد)مشیری، دست میشهادتین)الالل اال الل، محمد رسول الل( را به

شود.  ی آستان مقدس حضرت معصومه نگهداری میی سکستان ضرب شده است  که در موزههای منحصر بفرد نیز در با نام ضرابخانهویژگی
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ی  ضرابخانه ای از اردشیر سوم است که عالمت  توان به طال بودن آن اشاره کرد، این سکه همچنین اولین و تنها سکه های آن می از ویژگی

شده مربوط به دومین سال حکومت اردشیر سوم بوده و دارای خصوصیات مشابهی  ثبت  7/64سکستان را داراست. این سکه که در موزه با شماره  

عروف  هایی م(. در زمان اردشیر پاپکان نیز سکه4(، )تصویر  161:  1396آور،  های اردشیر سوم در این سال است)مرتضایی و زبان  با دیگر سکه

های (. ضرابخانه سکستان در زمان خسرو دوم نیز بسیار فعال بوده و نمونه5(، )تصویر  231:  2007به ولیعهد در سکستان ضرب شده است)آلرام،  

های خسرو دوم در این ضرابخانه شامل سال . سکه(Gaube, 1973: 103)توان از این ضرابخانه در آن دوره مشاهده نمودبسیاری را می

ها فهرستی تهیه  دهد.، مشیری از این سکهباشد که تداوم و پیوستگی این محل را در ضرب سکه نشان میسی و هفتم سلطنت وی می  دوم تا

های سال بیست و هفتم تا چهل و ششم  هایی با عالمت ضرابخانه سکستان بر روی سکه(.پیش از آن نیز ما شاهد سکه1977نموده)مشیری،  

ای که بعد از خسرو دوم  های دوم تا دوازدهم سلطنت هستیم. اما این رونق همیشگی نبوده به گونهزد چهارم در سالهای هرمخسرو اول و سکه

های با عالمت  دخت و یزدگرد سکهاست. پس از مرگ خسرو دوم تاکنون تنها از بورانای در این ضرابخانه ضرب نگردیدهدخت سکه تا بوران

(SK)  استمعرفی شده(Malek & Curtis, 1998: 121از بوران .)های مربوط به سال سوم سلطنت وی مربوط به این ضرابخانه  دخت سکه

ای  بود و این امر خود جای بحث دارد. نکتهاست در حالی که پیش از این ذکر شده بود که بوران فقط به مدت یک سال و شش ماه سلطنت کرده

ها از نظر فن ساخت دارای کیفیت کمتری نسبت به  ی سکستان حائز اهمیت است این سکههدخت در ضرابخانهای بورانمورد سکهدیگر که در

کنیم ای با ضرب این منطقه را مشهده نمیدخت نیز تا زمان یزدگرد سوم ما سکههای دیگر این شاه هستند. پس از بورانهای ضرابخانهسکه

هایی از سال یکم سلطنت این پادشاه ای که از یزدگرد سوم سکهاست به گونهکار کردهاما با آغاز سلطنت یزدگرد سوم این ضرابخانه شروع به  

هایی با عالمت این ضرابخانه هستیم. البته  ای کوتاه باز از سال سوم تا بیستم سلطنت شاهد سکهدر این ضرابخانه مشاهده شده و پس از وقفه

ها توسط فرزندان او یعنی پیروز و  آخر و به ویژه سال بیستم حکومت یزدگرد، این سکههای کند که در سالبرخی دالیل وجود دارد که ثابت می

 . (Daryaee, 2006: 29)بهرام ضرب گشته و در این دوره یزدگرد کشته شده بود

 ی شرق ایران شده در حوزههای ساسانی یافت سکه   - 2

های شده و همانطور که ذکر شد این محدوده دارای ضرابخانهسترده میای گی فرمانروایی ساسانیان شامل محدودههای پیشین حوزهطبق گفته

است؛ محدوده شرقی نیز از این قاعده مستثنی نیست.  بخصوص که در این محدوده نیز ما شاهد مراکز حکومتی بسیار هستیم و  این بسیار بوده

های بسیاری پیدا کرد ولی به دلیل حضور قاچاقیان عتیقه بسیاری ی فرهنگی سکهتوان در این حوزهدالیل خود شاهدی بر این ادعاست که می

آمده و ما در این بخش به معرفی برخی از این  دستهایی بههر حال در این محوطه باز هم سکهاست. بهها به یغما رفتهها و سکهاز این محوطه

هایی در سال خواجه سیستان است که در طی بررسیدژ کوهکهن   ای برنزی از کاخها، سکهها خواهیم پرداخت. یکی از این نمونه سکهسکه

هایی که توسط کاوشگر صورت گرفته این سکه را منصوب  زدایی و بررسی(. که پس از رسوب6شده )تصویر  خانی یافتتوسط آقای محمد  1388

شده سازی در روستای تیس چابهار کشفلیت راهسکه طی فعا  183ای شامل  مجموعه  1380به خسرو اول ساسانی دانسته است. همچنین در سال  

ی کارشناسی ارشد در دانشگاه سیستان و بلوچستان بررسی  طی رساله  1394ها در سال  شود. این سکهی زاهدان نگهداری میکه در مخزن موزه

 ارد. ها به پیروز یکم ساسانی تعلق دهای صورت گرفته در این رساله سکهها و بررسیشد، که طی آزمایش
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 ( 749:  1983: محدوده جکومت سکانشاه )برونر،  1تصویر 

 
 (Schindel, 2005)های ساسانی  : عالمت ضرابخانه 2تصویر  
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 Mochiri) 1981,: سکه عرب ساسانی ضرب سکستان)3تصویر  

 
 ( 1396آور،  : دینار اردشیر سوم)مرتضایی و زبان 4تصویر  

 
 ولیهعد های معروف به  : سکه 5تصویر  

(http://www.grifterrec.com/coins/sasania/sas_ardl_2.html) 

http://www.grifterrec.com/coins/sasania/sas_ardl_2.html
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 ( 1390خواجه )محمدخانی،  دژ کوه : سکه مکشوفه از کهن 6تصویر  

 گیری . نتیجه 5

ی جنوب شرقی  توان به این نتیجه رسید که بخش سکستان و درنگیانا در حوزهگرفته میصورتهای  با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی

ی ساسانی نیز چیزی کاسته نشده و شاهد این مدعا  ای مهم بوده است و از اهمیت این حوزه در دورهایران از دیرباز و عهد هخامنشیان منطقه

بزرگی همچون رامها و شهرنیز حضور کاخ اکثر شاهزادگان  شهرستان و کاخ کوههای  این حوزه  خواجه است. همچنین که مشخص شد در 

ی سورن نیز که از والیان سکستان از زمان پارتیان هستند در این منطقه  اند و نیز خانوادهساسانی تحت عنوان سکانشاه به سلطنت پرداخته

هایی ی فرهنگی با وسعتی زیاد دارای ضرابخانهاند. این حوزهنقش داشته  های بسیاری سکونت داشته و در به سلطنت رسیدن و سقوط پادشاه

ای که پس از مرگ یزدگرد سوم و سقوط خاندان ساسانی  بوده که در زمان جنگ و شکوفایی به ضرب سکه برای شاهان متعدد پرداخته به گونه

راب و تا ظهور حکومت اسالمی عباسی نیز مشغول به کار بوده و  نیز به ضرب سکه برای پسران یزدگرد مشغول بوده و حتی پس از استیالی اع

ی  هایی نیز این منطقه از سلطهاست. در طی زمان پرداختههای ساسانی و اسامی عربی میهایی برای حاکمان محلی با موتیفبه ضرب سکه

ی استیالی  های این بخش در دوهرب سکه در ضرابخانهساسانیان خارج و در زیر نفوذ هپتالیان قرار گرفته است و شاهد این مدعا نیز عدم ض

 هپتالیان در منطقه است.  
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 های شاخص دوره ساسانی در پهنه کرمان های معماری چهارطاقی بازشناخت و تحلیلی بر ویژگی 

 

 1ییالقی لوهاری سوده

 

 چکیده: 

رود، دارای آثار آیینی مزدیسنی از هر دو دوره است های زرتشیان ایران در پیش و پس از اسالم بشمار میترین کانونی کرمان که از مهمپهنه

و    تواند درک درستی از سیر تحول آتشکده و چهارطاقی به ما بدهد های فنی آنها میهای ساختاری و نیز شاخصهکه بررسی و تحلیل ویژگی

  تأثیرگذاری آن را بر دیگر آثار معماری زرتشتیان و غیر زرتشتیان در ایران و تا حدودی خارج از آن تا عصر حاضر آشکار سازد. هدف پژوهش 

بنابراین پرسشهای شاخص دوره ساسانی در پهنه کرمان میهای معماری چهارطاقیحاضر بازشناخت و تحلیلی بر ویژگی  های اصلی  باشد؛ 

ای  های مورد مطالعه مربوط به چه دورهچهارطاقی -2های معماری چهارطاقی چگونه بوده است؟ ویژگی -1پژوهش این گونه تدوین شده اند: 

ای و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات تاریخی است که گردآوری  پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادین و پایهاست؟  

توان  به گذشته و مسیر تاریخی می  دو شیوه میدانی و اسنادی صورت گرفته است. به بیانی، با مطالعات توصیفی محور و اشارهاطالعات آن به  

های میدانی  نتایج حاصل از بررسی  آید. هایی است که پرسش آنها در پی میاین نوشتار را توصیفی تاریخی نام نهاد که در جستجوی یافتن پاسخ

آباد  آباد و چهارطاقی علیچهارطاقی ده شیخ چهارطاقی سلطان  های نگار و ارزوئیه،  چهارطاقیتوان به آثاری چون  کرمانیا مینشان داد که در  

نمود   اشاره  آباد  رحمت  چهارطاقی  و  زمرهشمشیربر  در  طواف  داالن  بودن  دارا  دلیل  به  چهارطاقیکه  میی  قرار  مرکب  مانند  های  و  گیرند 

اسانی دارای پالن مربع چلیپا با چهار جرز قطور، فیلپوش )تبدیل چهارضلعی به دایره( داالن طواف و گنبد هستند که در  های دوره سچهارطاقی

 ساخت آنها از الشه سنگ، قلوه سنگ و مالت گچ استفاده شده است.  

 

 کرمان، دوره ساسانی، آتشکده، چهارطاقی، معماری واژگان کلیدی: 

 

 
1 Soodeglohari@gmail.com 
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 مقدمه:   . 1

یکی از غنی ترین مناطق ایران در خصوص وجود بناهای چهار طاقی به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و استراتژیکی، اتصال   استان کرمان    

العبور و مرتفع برای مقابله با تهاجمات، قلمرو گسترده از یک های مرکزی سابق ایران وجود ارتفاعات صعببه کویر، دوری از مرکز حکومتی

ان و از سمت دیگر تا سواحل خلیج فارس و تنگة هرمز، قالع استوار چون قلعة تاریخی شهر کرمان، ارگ قدیم بم و  سمت تا سیستان و بلوچست

(.  17: 1369زاده، قلعه سنگ سیرجان و نیز وجود مردمان صبور، مقاوم و مبارز از دالیل اهمیت سرزمین کرمان در طول تاریخ بوده است )گالب

توان به تنوع آب و هوایی آن اشاره نمود. کرمان دربرگیرندۀ هر سه منطقة سردسیر، گرمسیر و معتدل ان میهای منطقة کرماز دیگر ویژگی

 ترین و سردترین نقاط کشور هر دو از شهرهای کرمان باشند.  افتد که در یک زمان گرمباشد. به طوری که گاهی اتفاق میمی

نویسد: کرمان همان کرمانیای قدیم  است. لرد کرزن می  ای برخوردار بودهتی از اهمیت ویژههای بزرگ تجارکرمان به لحاظ قرارداشتن بر سر راه

است و در حاشیة صحرای کبیر و در نقطة تالقی چهار جاده عمدۀ جنوبی و شرقی واقع شده و به همین مناسبت همواره بازار بزرگ تجارتی و  

(. علت این که کرمان در طول 296: 1350خراسان و بخارا و بلخ بوده است )کرزن،  مسیر حمل و نقل اجناس بین خلیج فارس و بازارهای مهم

    تاریخ همواره صحنة وقوع حوادث و رویدادهای خونین و ویرانگر بوده را باید در همین موقعیت جغرافیایی جستجو نمایم.   

 چهار طاقی یا چارتاقی در معماری به کالبدی با زمینه چهار گوش و پوشش گنبدی ، متشکل از چهار پایه و یک طاق گنبدی بر روی آن با چهار

)   ورودی طاق دار گفته می شود. این واژه در منابع با ضبط هایی مانند چهارطاق ، چهاردر ، چهار قوس ، چهار قاپو و چهار دروازه آمده است

 ( .   10:  1390( .» قاپی« در زبان ترکی به معنی »درب«  و چهارقاپی به معنای » چهار درب « است ) مهرآفرین ،  176:  1391تمیان ، حا

چهار طاق یک نقشه مربع دارد و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن عبارتند از : یک جرز در هریک از چهارگوشه نقشه مزبور ، چهارقوس که چهار 

شود و یه درگاه که در هر یک از چهار ضلع بنا ها ساخته می   کند ، یک گنبد که به کمک یه گوشواره در باالی قوس هم متصل می  جرز را به 

آید . کاربرد چهارطاقی در معماری غیرمذهبی ، در ایجاد سازه ها و بناهایی اغلب تشریفاتی است ، از جمله در  پس از خاتمه کار به وجود می

های بسیار در زمینه فضا سازی در  های چهارطاقی به سبب قابلیتبندی در جشن ها . از طرحچهارطاق به عنوان بخش از آذینبرپایی موقت  

 گسترۀ زمانی و مکانی و در بناهای مذهبی و غیرمذهبی استفاده شده است.  

شماری از محققان نظر به یافته شدن ساختارهای دهند .  با این که برخی پژوهشگران ساخت چهارطاقی ها را به پادشاهان کیانی نسبت می

دباغیه و آثاری مشابه در معبد اور در بین النهرین و حتی  معبد هترای سوریه  های باستان شناسی اممعماری گنبد دار شبیه چهارطاقی در کاوش

ه با مناطق یاد شده دانسته اند . با این همه به این  از قرن اول پیش از میالد ورود این نوع معماری به ایران را حاصل ارتباط های بسیار گسترد

شکل از معماری در هیچ یک از سنگ نبشته های هخامنشی و یا متون دورۀ اشکانی و ساسانی اشاره ای نشده است . از همین رو آگاهی ما از 

استان شناسی از دورۀ ماد در نوشیجاتن تپة مالیر با  این نوع معماری در ایران و این که چه ساختاری داشته بسیار اندک و مبتنی بر یافته های ب

نقشه ای نیمه چلیپایی و مصالح خشتی است . اطالعات ما از دورۀ هخامنشی نیز مبتنی بر نوشتة هرودوت ، کاوش های دهانة غالمان سیستان  

فزون براین وجود دو آتشدان سنگی بر باالی و بقایای معماری چهار ضلعی و ستون دار با آثاری از آتشدان های خشتی در این محوطه است ا

توان در این مطالعات در نظر گرفت . ادامة ساخت این نوع از بناها در دورۀ اشکانیان به  صخره ای در نقش رستم در نزدیکی کعبة زرتشت را می

گزارش جهانگرد یونانی پوزانیاس در قرن  ویژه در کوه خواجه سیستان در جنوب شرق ایران و نیز جهارطاقی قلعة ضحاک در ناحیة دهشترود و 

:    1391دوم میالدی دربارۀ نیایشگاه های پارتی با آتشدان های افروخته حاکی از استمرار شکل ساختمانی چهارطاقی در این است ) حاتمیان ،  

  1390همی برخوردار بودند ) محمدی ،  ( . آیین زرتشتی دین رسمی ایران دوره ساسانی بود و بناهای مرتبط با این دین از جایگاه م  179-176

( . آتشگاه یا آتشکده محل نگهداری آتش و مکان تشریفات مذهبی عمومی و نیایش بوده است . پیش از ساسانیان در زمان هخامنشیان   84:  
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هارم میالدی و پیشرفت شد . پس از تدوین و تنظیم شرایع مذهب زرتشتیان در قرن چآتش در فضای آزاد و بر روی سکوهای بلند مشتعل می

ه در  و توسعه آیین مزبور و بنا به شریعت این مذهب که مقرر داشت نور آفتاب نباید به این آتش بتابد این شعله مقدس و مورد احترام بشر اولی

ظیم شده بود و به نام  زمان ساسانی زیر سایبانی قرار گرفت ، که آن را به شکل بنایی چهار در که معموال درهای آن بر طبق جهات اربعه تن

توانستند آن را طواف و بدون نزدیک شدن به آتش آن را  ساختند و هنگام نیایش آتش پیروان آیین زرتشت میچهارطاقی معروف است می

 ( .     287:  1391مشاهده کنند ) سرفراز، 

یض در جرزها ، سقف گنبدی ، پالن مربع چلیپا و چارتاقی و آتشکده ها دارای عناصر معماری مشخص نظیر چهار جرز قطور ، چهار دهانه عر

داالنی در یک طرف یا پیرامون چهارطاق است اما خصیصه عمده و ثابت در تمامی چهار طاقی ها پالن مربع شکل با گنبدی برافراشته به کمک 

رگ و در دشت ها قرار داشتند ولی آتشگاها ( . آتشکده ها بیشتر در مراکز جمعیتی و شهرهای بز  83:    1389گوشوارهاست ) هاشمی زرج آباد  ،  

شدند و نقش راهنما داشتند . عنصر اصلی بنا همة آنها چهارطاقی عموماً در مسیر راه های اصلی و گاهی در ارتفاعات مشرف به جاده ساخته می

 :  شوند یژگی آن ها به این ترتیب دسته بندی میبود که با توجه به عملکرد بنا و ویژگی های آن به انواع مختلفی ساخته می شدند که با توجه به و

 اند  ه ها عملکرد عالمت یا منار داشتهچهارطاقی ها به صورت مجرد در باالی ارتفاعات و در کنار مسیرهای کاروان رو یا در کنار گردن  .1

ان .2 بنا در دشت ها و یا در مراکز جمعیتی و یا در مکانی رفیع برای  جام مراسم عبادی به کار گرفته  چهارطاقی ها به صورت تک 

 شدند . در عین حال اگر در مسیر راه اصلی قرار داشتند ، نقش عالمت را نیز ایفاء می کردند .  می

 چهارطاقی ها با افزوده شدن داالنی آتش پاک را از انظار عمومی و نور مستقیم دور می دارند .   .3

 چهارطاقی ها به صورت مجزا و در میان محوطة وسیع معابد ساخته می شدند .   .4

 چهارطاقی ها با داالن و بناهای خدماتی نقش آتشکده را ایفا می نمایند .   .5

 ( .  200:  1384آورند . ) آزاد ،   چهار طاقی ها در مرکز مجموعه بناهای اداری حکومتی قرارگرفته و کاخ آتشکده را به وجود می .6

وجود در دورۀ اسالمی چهارطاقی ها نیز به عنوان شکل رایج در ساختمان سازی مسجدها ، آرامگاه ها ، کاخ ها و کوشک ها به کار رفته اند . با  

ود برگزار  خاندک بودن آثار معماری صدر اسالم در ایران بنابر شواهد موجود ایرانیان نومسلمان هیچ اشکالی ندیدند که نماز را در نیایشگاه نیاکان  

 ( .   181-182:  1391کنند . از همین رو آنان به سرعت آتشکده ها را تعمیر کردند و فضای جدیدی را برای نیایش ساختند ) حاتمیان ، 

 . پیشینه پژوهش: 2  

انجام گرفته  پژوهشهای بسیار زیادی در خصوص معماری و شکل گیری چهار طاقیهای در سرزمین ایران توسط پژوهشگران ایرانی و خارجی  

و اکتشافات جدید   (Vandenberghe,1961)اکتشافات اخیر ساسانیان در فارس  ؛واندنبرگ در دو مقاله خودهایی  است از جمله پژوهشی

موجود   شواهد  به استناد با آن تصویری  بازسازی و آبادرحمت چهارطاقی  معرفیو مقاله     (Vandenberghe,1965)آثار آتشکده ساسانی  

،  ( و همچنین مطالعه چهارطاقی جولیان در شهرستان آبادنه استان ایالم )محمدی فر و مترجم1393زاده، ابوالحسنی کشاورز، کیانی، ده )کیانی

 از جدید ترین مطالعات انجام گرفته شده است.   (1391( و گونه شناسی چهار طاقی های استان اصفهان )محمدی فر و دیگران، 1390

 : های  کرمان چهارطاقی .  3

 چهارطاقی نگار  .  1- 3

کیلومتری جنوب غربی کرمان در حوزۀ شهرستان بردسیر قرار دارد . مختصات جغرافیایی    56کیلومتری شمال روستای نگار و در    19چهارطاقی در  

این چهارطاقی را کشف کرد   1984ژوئیه    29دقیقه شرقی می باشد . واندنبرگ در    56و  درجه  56دقیقه شمالی و    58درجه و  29چهارطاقی   

(vanden berghe،1984 :207  دهستان نگار به مرکزیت شهر نگار از بخش مرکزی شهرستان بردسیر  در . )کیلومتری جنوب شرقی  21
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ترین آبادی این منطقه بوده و نام آن در حال حاضر به کل  دیمیشهر بردسیر قرار گرفته است. براساس شواهد و قراین موجود آبادی نگار ق

شده است . در کتب تاریخی  محدوده دهستان اطالق می شود . نگار در دوره ساسانی یکی از نقاط مهم والیت » به اردشیر « محسوب می

آن شهر نگار و حکومت آن نیز در اختیار یکی از نوادگان  اردشیر مرکز  اردشیر ، بردسیر و گواشیر اشاره شد که نام والیت به کرمان به کلمات به

نگار گرفته شده است )سازمان جغرافیایی  نگار بوده است . به احتمال زیاد نام این شهر از نام مهرنگار یا مهاردشیر ساسانی به نام مهرنگار یا مه

 ( .   110-144:  1382نیروهای مسلح ، 

 معماری چهارطاقی  

نگار از دو قسمت تشکیل شده است : یک قسمت اتاق مستطیل شکل ، دوم پالن مربع با راهرو یا داالن طواف یا غالم گرد .  چهارطاقی  

متر که احتماال برای ایستادن   7/ 7(. اتاق مستطیل شکل در نمای جنوبی  1متر می باشد )نقشه  53/11متر عرض    14/16چهارطاقی دارای طول  

باشد. این پالن از چهار پایه مکعب مستطیل جدا از هم (. چهارطاقی دارای پالن مربع چلیپا می1بوده است )تصویرمردم در موقع دعا و عبادت  

شود ، ایجاد شده است که از ویژگی های معماری ساسانی  تشکیل شده است که برروی این پایه ها جرزهای قطوری که باعث استحکام بنا می

پوش هایی به زیبایی برروی بنا برپا شده است. تبدیل فضای چهار ضلعی به دایره توسط فیلپوش ها از نوع  باشد . گنبد چهارطاقی توسط فیلمی

باشند ،  توسط داالن طواف یا غالم گرد به زیبایی محصور شده ، غالم  آوری ها و ابداعات ساسانی است . چهار دروازۀ بناکه در چهار جهت می

انگشت معمار بر روی گچ به خوبی قابل تشخیص است. این تکنیک در بناهای دوره ساسانی دیده شده  گرد دارای تزیینات گچی که جای اثر  

شود بین اندود گچ زیرین و تزیین های به کار رفته پیوند محکم تری برقرار شود و بر طول عمر تزیین ها افزوده شود . نمای داخلی  باعث می 

( در برخی دیوارهای داخلی بنا  3( و یک ردیف اسب سوار )تصویر2نقوش یک ردیف شتر )تصویربنا با گچ بری تزیین شده و عالوه بر گچ بری 

اد شده  به زیبایی نقر شده است. در دیوارهای داخلی بنا النه کبوتر وجود دارد که احتماال بعدها توسط عشایری که از بنا استفاده کرده اند ایج

پشت بام راه دارد می باشد. نیمی از گنبد بنا تخریب و فرو ریخته در نیمه باقی مانده یه روزنه    است. بنا دارای راه پله ای که از داخل بنا به

 ( .4مستطیل شکل که برای تهویه هواست وجود دارد )تصویر

 در نمای شرقی بنا یک پنجره متصل به اتاق مستطیل شکل وجود دارد . ساختار و چگونگی کف بنا مشخص نیست و برای مشخص کردن آن 

بی نیازمند گمانه زنی است تا به طور دقیق مشخص شود که آیا کف بنا عناصری ) پایه آتشدان و ... ( وجود دارد که اجرای برخی از مراسم مذه

باشد ساخته  زرتشتیان را در این مکان تایید کند ؟ چهارطاقی نگار از سنگ الشه ، قلوه سنگ و مالت گچ که از ویژگی های معماری ساسانی می

نظم چیده شده اند و بعد با مالت گچ  شکل که سعی شده طرف صاف آن در نمای بیرونی قرارگیرد که به صورت بی شده است . سنگ هایی بی

 باشند .  اندود شده اند . مصالح مورد استفاده بوم آور می

رز قطور ، چهار دروازه در چهار جهت و مانند برخی  چهارطاقی نگار مانند سایر چهارطاقی های ساسانی دارای پالن مربع چلیپا ، دارای چهار ج

چهار طاقی های دارای داالن طواف واز گونه چهارطاقی های مرکب می باشد . که در معرض نابودی می باشد و نیازمند مرمت و حفاظت ،  

نیمی از گنبد و دیوارهای بنا    شکاف عظیمی که در نمای جنوب شرقی و شکاف هایی که در قسمت های دیگر چهارطاقی وجود دارد و ریختن

ای  گواه این حقیقت تلخ می باشد . امید که این بنای گران بها مورد لطف قرار گیرد و به حال خود رها نشود . باتوجه به خصوصیات و ویژگی ه

ر آورد . باتوجه به قرار گیری بنا در  بنا و شرحی که در باال از بنا گفته شد ، می توان چهار طاقی نگار را جزء بناهای مذهبی و چهارطاقی به شما

توان به طور قطع اظهار نظر کرد و نیازمند گمانه زنی ارتفاعات می توان گفت نقش راهنمای مسافران نیز داشته است . اما در زمان دقیق بنا نمی

 (. 33-34: 1398و تحقیقات باستان شناسانه می باشد)لوهاری، 
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 . ارزوئیه  3-2

به عن ارزوئیه  بافت در فاصله  شهر  از شهرستان  ارزوئیه  و    271وان مرکز بخش  استان کرمان  کیلومتری جنوب غربی    107کیلومتری مرکز 

  50دقیقه و 20درجه و  56حاجی آباد قرار گرفته است . این شهر به مختصات طول جغرافیایی  -شهرستان بافت و در مسیر جاده ارتباطی بافت 

ثانیه قرار گرفته و    00دقیقه و    28درجه و    28ثانیه تا    30دقیقه و    26درجه و    28ثانیه و عرض جغرافیایی    45دقیقه و    22درجه و    56ثانیه تا  

متر است. شهر ارزوئیه از ترکیب دومحله قدیمی و اصلی شاهماران و ارزوئیه شکل گرفته است . نام شهر به صورت    1050ارتفاع متوسط آن  

نام شاهماران شهرت داشته است . براساس شواهد و قراین موجود و بر پایه مستندات محلی وجه تسمیه این    رسمی ارزوئیه بوده اما در منطقه به 

اه مارو مرکز را به دین صورت بیان نموده اند : ارزوئیه از دو کلمه ارزو ) نام شخص ( و پسوند ) ئیه ( به معنای جا و مکان تشکیل شده است . ش

ت که هسته اولیه این آبادی را بنیان نهاده اند و نام آبادی گرفته شده از نام یکی از آنها ارزوئیه نامیده شده است .  و اُرزو نام دو برادر بوده اس

ان  قابل توجه است که در این منطقه نام شهر همان اُرزو ذکر و تلفظ می گردد . به گفته بعضی از مطلعین محلی ، هسته اولیه این شهر شاهمار

:   1383گرفته شده از وجود مارهای بزرگی بوده که در این محل وجود داشته است ) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،    می باشد که نام آن

 شود. (. در این شهر چهار چهارطاقی وجود دارد که در ادامه به شرح این بناها پرداخته می 42و  44

 . چهارطاقی ده شیخ  3-3

کیلومتری شرق حاجی آباد در مسیر راه کرمان     40روستای ده شیخ در ورودی تنگه ای به همین نام در  کیلومتری جنوب غربی   14این بنا در  

  1964اوت   7دقیقه شرقی است . واندنبرگ در  12درجه و  50دقیقه شمالی و  13درجه و  28به بندر عباس قرار دارد . مختصات جغرافیایی آن 

دقیقه عرض جغرافیایی   18درجه و    56(. ده شیخ به مختصات طول جغرافیایی    vanden berghe،1984  :208-207آن را کشف کرده است)

قرن می رسد .    2کیلومتری جنوب غرب شهر ارزوئیه قرار گرفته است . قدمت آبادی به    28متر که در    937دقیقه و ارتفاع    17درجه و    28و  

شیخ مشهور بودند . به همین دلیل آبادی به ده شیخ معروف شده است )  اهالی آبادی به انسان های متقی ، خداپرست و مؤمن و در اصطالح  

 ( .  56-57:  1383سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، 

 معماری چهارطاقی  

ی ( ، چهار جرز قطور ، فیلپوش هایی که چند ضلعی را به دایره تبدیل و گنبد3متر )نقشه  40/7×40/7چهارطاقی ده شیخ دارای پالنی مربع چلیپا  

  را روی جرز ها برپا ، گنبدی که در حال حاضر کامال سالم و در جهت آن روزنه های می باشد. گنبد از قلوه سنگ و مالت گچ به صورت نامنظم

ی آن که دروازه شرقی می باشد امروزه مسدود شده و متر که یک دروازه  20/3(. چهار دروازه در چهار جهت با دهانه  5ساخته شده است )تصویر

حال حاضر مسدود می باشد. قسمتی از قوس دروازه ها ریخته که امروزه مرمت شده ، چهار دروازه در ابعاد و اندازه های یکسان ساخته شده   در

ب به  اند به طوری که اگر در مقابل یک دروازه ایستاده متوجه این تناسب خواهید شد . البته امروزه درهنگام مرمت با کم دقتی این نظم و تناس

یجاد م خورده است . در دیوارهای بنا هم از داخل و هم خارج النه پرنده حفر شده که احتماال توسط عشایری که از آن ها استفاده کرده اند ، اه

 شده است آثاری از گچ بری در داخل بنا وجود دارد اما به علت تخریب کامل گچ بری ها کامال قابل تشخیص نمی باشد .  

و گنبد بنا از نمای داخلی دارای اثرات دودزدگی  و سوختگی می باشند . مصالح به کار رفته در گنید از داخل کامال سیاه   دیوارها ، فیلپوش ها

وجود  که انگار با نظمی خاص در کنار هم چیده شده اند که صفحه دوایر گونه  را در ذهن متبادر می سازد. هیچ اثری از سنگ سیاه در اطراف بنا  

باشد که احتماال در اثر دودخوردگی سیاه شده اند . این آثار در فیلپوش ها و گنبد بیشتر مشهود می باشد . در نمای  صل این میندارد نتیجه حا

(  که باتوجه به آثار اطراف بنا  7و6خارجی بنا در گوشه دیوار ها آثاری وجود دارد که احتماال باقی مانده پاطاق های سنگی می باشد )تصویر

دارای راهرو یا داالن طواف می باشد که در حال حاضر باقی مانده دیواری در نمای شمالی متصل به بنا موجود می باشد که این آثار   احتماال بنا
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ت  همگی گواه بر داالن طواف می باشد . این چنین پاطاق هایی نیز در چهار طاقی رحمت آباد نیز وجود دارد که از این حیث به چهار طاقی رحم

 ت دارد .    آباد شباه

مصالح مورد استفاده در بنا الشه سنگ ، قلوه سنگ و مالت گچ می باشد که سعی شده از سنگ هایی استفاده شود که همانند آجر و قسمت  

اه صاف آن ها در نمای بیرونی با نظمی خاص وبا مالت گچ در کنار هم چیده شوند به طوری که اگر از دور در بنا بنگرید ببیننده را به اشتب

ت انداخته انگار که مصالح مورد استفاده در بنا آجر می باشد. اما گنبد با قلوه سنگ هایی در ابعاد گوناگون کوچک و بزرگ که سعی شده قسم

شیخ  هصاف آن ها در نمای بیرونی با مالت گچ البته بی نظم در کنار هم چیده شوند . مصالح استفاده شده در بنا بوم آور بوده اند. چهارطاقی د

با توجه به ویژگی هایی که گفته شده جزء چهارطاقی های مرکب می باشد به علت داشتن داالن طواف و به علت رنگ سیاه گنبد از داخل و  

فیلپوش ها و برخی دیوارهای داخلی نشان از روشن شدن آتش در داخل بنا می باشد .اما در کف بنا به علت تخریب هیچ اثری از جایگاه آتش  

دارد و نیازمند گمانه زنی می باشد تا هویت اصلی آن مشخص شود . در حال حاضر این چهارطاقی سالم ترین چهارطاقی استان می  وجود ن

 (. 43-46: 1398باشد)لوهاری، 

 . چهارطاقی سلطان آباد  3-4

  14متر که در    1010ه  و ارتفاع متوسط  دقیق  24درجه و    28دقیقه و عرض جغرافیایی    14درجه و    56سلطان آباد به مختصات ، طول جغرافیایی  

:    1383قرن می باشد ) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،    3کیلومتری جنوب غرب شهر ارزوئیه قرار گرفته است . قدمت این آبادی بیش از  

  14درجه و    56دقیقه و    23و    درجه   28(. این چهارطاقی در یک کیلومتری شمال غربی روستای درباغ ) داراباغ ( با مختصات جغرافیایی    94

 (.   vanden berghe،1984 :208-207می باشد ) 1960ژانویه  25دقیقه واقع است . کاشف آن واندنبرگ و تاریخ کشف آن 

 معماری  

(   4شد )نقشهمتر می با 9×9چهار طاقی سلطان آباد به چهارطاقی یا آتشکده درباغ نیز شهرت داشته است این چهارطاقی دارای پالن مربع چلیپا 

متر در چهار جهت ،    10/4که عظمت بنا ببینده را متحیر می کند . چهار جرز قطور آن باعث استحکام بنا شده ، بنا دارای چهار دروازه با دهانه  

تخریب بنا شود  دروازه ها در قسمت قوس فروریخته مرمت شده  و در داخل بنا امروزه داربست هایی فلزی کار گذاشته تا باعث استحکام و مانع  

( . گنبدی که نیمی از آن فروریخته و نیمه ی باقی مانده  8. چهار جرز بنا توسط فیلپوش هایی گنبدی زیبا بر فراز آن ها ایجاد شده است )تصویر

 (. 9توسط داربست های فلزی نگه داری تا از فروریختن آن جلوگیری شود )تصویر

اما به علت تخریب و از بین رفتن آن ها فقط سنگ های استفاده شده در ساخت بنا در حال حاضر  اثرات گچ بری در داخل به چشم می خورد  

سنگی    دیده می شود . النه های پرنده در دیوارهای بنا حفر شده که احتماال در زمان های بعد توسط عشایر یا چوپانان ایجاد شده اند پایه»پی«  

متر مانند دیواری در دورتا دور بنا موجود می باشد که  می توان احتماال  از     10/2و فاصله تا بنا    متر  10/1متر و قطر    30/15×  30/15به ابعاد  

(  11(.  در دیوارهای بنا قسمتی وجود دارد که احتماال به یک دیوار یا طاق متصل می شده است )تصویر10وجود راهرو یا داالن طواف داد )تصویر 

متر    2روازه ای بوده که در حال حاضر دهانه آن در نمای شمالی و رو به روی دروازه شمالی بنا  به اندازه  این پایه»پی« سنگی احتماال دارای د

گمانه    موجود می باشد. درکف بنا آثار سکو مانندی وجود دارد که می توان احتمال دارد جایگاه آتش باشد .البته این امر نیازمند بررسی بیشتر و

در حال حاضر در دشت و در  پای کوه می باشد با توجه به شرحی از بنا که در باال رفت چهارطاقی حاضر نقش  زنی می باشد. این چهارطاقی  

ما هم نقش مذهبی و هم راهنمای مسافران را داشته است. اگر داشتن داالن طواف بنا را بپذیریم بنا از جمله چهارطاقی های مرکب می باشد . ا

باشد. مصالح مورد استفاده در چهارطاقی سنگ  ور قطع اظهار نظر کرد ، نیازمند گمانه زنی باستان شناسانه میدر تاریخ چهارطاقی نمی توان به ط
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الشه ، قلوه سنگ و مالت گچ که سعی شده قسمت صاف سنگ ها در نمای بیرونی استفاده با مالت گچ پوشانده اند . مصالح مورد استفاده در 

 (. 33-34: 1398آور بوده اند)لوهاری، بنا بوم

 . چهارطاقی علی آباد شمشیربر  3-5

دقیقه    27درجه و    56دقیقه شمالی و    22درجه و    28این چهارطاقی در یک کیلومتری جنوب غربی روستای علی آباد با مختصات جغرافیایی  

. علی آباد به مختصات طول  (  vanden berghe،1984  :208-207آن را کشف نموده است)  1960ژانویة    27شرقی قرار دارد . واندنبرگ در  

کیلومتری جنوب شرق شهر   15متر که در    1027دقیقه و ارتفاع متوسط    21درجه و    28دقیقه و عرض جغرافیایی    25درجه و    56جغرافیایی  

 ( .  58:  1383ارزوئیه قرار گرفته است ) سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ، 

 معماری  

متر در چهار جهت که یکی از دروازه ها امروزه توسط پایه های چوبی نگه داشته اند که از ریزش    15/5انه  چهارطاقی دارای چهار دروازه با ده

( . در 5متر با چهار جرز قطور دارد )نقشه  10×10کامل آن جلوگیری کند و در قسمت قوس نیز مرمت صورت گرفته است . بنا پالنی مربع چلیپا  

( به علت آن که هر دو به طور کامل تخریب و از بین رفته اند و تنها چهار دروازه ی آن  12باشد )تصویراین بنا خبری از فیلپوش و گنبد نمی  

  هم به علت آوارهای بنا  دو دروازه  شرقی و غربی مسدود شده اند و دروازه جنوبی برای جلوگیری از تخریب و فرو ریختن با پایه های چوبی 

( موجود می باشند . مرمت هایی در قسمت قوس 13وازه شمالی بنا در حال حاضر باز می باشد )تصویرنگه داشته اند و مسدود می باشد فقط در

ال می دروازه های بنا ها انجام گرفته است. اما یک چیز جالب در بنا وجود چند پایه سنگی که در نمای شرقی در بیرون بنا وجود دارد که  احتما

نده در چهارطاقی رحمت آباد که چنین پایه های سنگی وجود دارد این پایه ها را پایه داالن طواف دانست  توان با توجه به معماری و آثار باقی ما 

 (. 14و بازسازی کرد )تصویر

پایه های سنگی از سنگ الشه و مالت گچ به صورت نامنظم در کنار یکدیگر چیده شده اند ، ساخته شده است . و تنها قسمتی از آن ها باقی  

توان  به علت تخریب اطالعات زیادی از نمای داخل نمی توان به دست آورد . به علت تخریب و ریزش بنا از کف بنا اطالعاتی نمی  مانده است .

  به دست داد ریزش بنا کامال کف بنا را پوشانده است. این چهارطاقی در دشت و مشرف به زمین های کشاورزی قرار دارد. چهار طاقی ها به دو 

م می شوند : گروه نخست چهار طاقی هایی که با ساختارهای بزرگ در ارتباط هستند ) تخت سلیمان ( گروه دوم چهار طاقی  گروه اصلی تقسی

رهای  های منفرد که گاه آتشگاه و سایر اتاق های فرعی نیز به آنها اضافه می شده است ) نیاسر ( . چهارطاقی علی آباد به علت آن که به ساختا

ده جزء چهارطاقی های منفرد می باشد . با توجه به معماری چهارطاقی های ارزوئیه و به دلیل قرار گرفتن در یک حوضه  بزرگ در ارتباط نبو

 (. 33-34: 1398فرهنگی می توان گنبد و داالن طواف احتمالی چهارطاقی علی آباد را بازسازی  کرد)لوهاری، 

 . چهارطاقی رحمت آباد   3-5

دقیقه    34درجه و    56دقیقه شمالی و    22درجه و    28کیلومتری چهار طاقی علی آباد با مختصات جغرافیایی    10  روستای رحمت آباد  در حدود

ثانیه شمالی   44دقیقه و    18درجه و    28( . بنای معروف به چهارطاقی رحمت آباد به مختصات جغرافیایی   283:    1384شرقی قرار دارد ) آزاد ،  

ژانویة    27( . واندنبرگ در    2:    1393در شهرستان ارزوئیه و در استان کرمان واقع شده است ) کیانی ده کیانی ،  ثانیه    14دقیقه و    27درجه    56و  

 (.   vanden berghe،1984 :208-207این محل را کشف کرده است ) 1960

 معماری  

متر که ضخامت    9بی هر طرف نزدیک به  ( به طول تقری6چهارطاقی رحمت آباد بنا به شیوه معمول ساخت چهارطاقی ها مربع است )نقشه  

متری از دیوار سمت شمال غربی بنا آثار و شواهدی بر   1(. در محوطه بیرونی و در فاصله 7متر می باشد )نقشه 2خارجی پایه های آن در حدود 
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رتفاع کمان آنها در چهار طرف بین متر و ا  20/5تا    04/5متر و دهانه طاق ها از    20/5روی زمین مشاهده می گردد. ارتفاع پایه ها در حدود  

متر متفاوت است . در بنای چهار طاقی رحمت آباد مشخصاً دو دوره ساخت متفاوت به چشم می خورد . اولین دوره به احتمال بسیار   4تا  70/3

الت ساروج است و دوره بعدی  زیاد مربوط به زمان اصلی و اولیه پیدایش آن است که بنایی برپا شد با سنگ الشه از جنس آهک دولومیتی و م

که که شامل الحاقاتی با خشت و مالت های گلی در داخل بنا می باشد . در رابطه با زمان اولیه ساخت بنا نمی توان اظهار نظر قطعی کرد چرا 

داشته است. اما در مورد   ساخت چهارطاقی ها در پیش از اسالم و در زمان ساسانیان آغاز گشته و تا سده های اولیه پس از اسالم نیز ادامه

اد آن  الحاقات افزوده شده به بنا می توان ساخت آنها را به زمانی نزدیک تر و به عشایری که در منطقه رفت و آمد دارند نسبت داد . احتمال زی

منطقه به منظور کاربری است که ساختار اضافه شده در داخل بنا که در دو طبقه قابل مشاهده است به دلیل تغییر نسبی سبک زندگی عشایر  

مسکونی و به صورت موقت به کار رفته باشد . بنای الحاقی در طبقه هم کف و بر روی زمین شکلی تابع از همان فرم کلی چهارطاقی داشته و 

ی و حجمی آن به نسبت بسته می باشد و حالت صلیب یونانی را در پالن به دست می دهد. اما دو اشکوب روی آن فضا بازتر شده و نسبت جرم

ره  قدری کمتر می شود و وجود  باز شو ها از نوع پنجره نیز در هر چهار سمت آن مشهود می باشد. بنا در نماهای پس از الحاقات عالوه بر پنج

تماماً از خشت های ذکر شده روزنه هایی کوچک به شکل دایره و مربع را نیز در سه جبهه بر جداره خود دارد . سازه بنای الحاقی  داخل آتشکده  

 به همراه مالت گچ می باشد.   20×20×5هایی به ابعاد 

ی  مراحل رشد سازه ای بنا خشتی الحاقی را می توان در شش مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار داد در اولین از برپایی بنای خشتی و گلی الحاق

سانتی متری در ضلع شمال شرقی دیده می  50ضلع شمال غربی و  سانتی متر در اضالع جنوب شرقی و غربی و    130دیوارهای سنگی به ارتفاع  

متری فضای هم کف    2شوند که به عنوان پایه ای برای دیوارهای خشتی روی آنها عمل می نمایند . دیوارهای خشتی در اولین مرحله تا ارتفاع  

الزم برای تسطیح و برپایی اشکوب روی  آن ایجاد  را شکل می دهند و با قرار گرفتن طاق های ضربی در چهار طرف بر روی دیواره ها سطح

شده که در اینجا نیز شاهد قرار گرفتن طاق های ضربی روی دیواره های خشتی هستیم. بعد از ارتفاع روی طاق های اشکوب باال داغ برجا  

سازه خشتی در این بخش بوده است با    مانده کم رنگی از خشت های به کار رفته در باالی این طاق ها به چشم می خورد که نشان از ادامه

توجه به آثار خشتی باقی مانده بر روی پایه پوشش منحنی سنگی چهارطاقی چنین بر می آید که این شواهد حاکی از وجود پوشش منحنی 

اهده می شود ، بوده درگذشته برباالی سازه خشتی و برروی اشکوب طبقه اول و سوار بر آخرین سطح از سازه سنگی چهار طاقی که امروزه مش

(. شکل کلی بنا در حال حاضر مکعبی 2و1است. از این رو شاید بتوان روند شکل گیری سازه خشتی الحاقی را مطابق با در نظر گرفت )جدول  

میسر می  است متشکل از سازه ای سنگی که بنایی را در دل خود جای داده و یک ورودی از ضلع شمال شرقی راه ورود به فضای داخلی آن را 

ی سازد . در چهار سمت بنا روزنه ها و پنجره هایی تعبیه شده که آن را به فضای بیرونی مرتبط می سازد. شکل بنا بدون احتساب الحاقات خشت

ر  دوره بعد چهار طاقی ای است کامل با چهار دهانه باز در چهار سو که البته پوشش آن در حال حاضر فروریخته است. سنگ مورد استفاده د

سانتی متر از نوع سنگ آهک دولومیتی می باشد . که به صورت بوم آور    10×10×10ساخت چهارطاقی به صورت الشه سنگ با ابعاد متوسط  

ن از کوه های مجاور خود بنا تهیه شده است . همان گونه که قبال گفته شد چهارطاقی فاقد پوشش بوده و تنها بخش ها و آثاری از پایه های آ

ه است . که باتوجه به پیشینه چهارطاقی ها می توان گفت که سابقاً دارای سقف و گنبد بوده و بعدها در طول زمان فرو ریخته است .  باقی ماند

ا  به فاصله یک متری از دیواره شمال غربی بنا آثار پایه های سنگی بر روی زمین به چشم می خورد . که احتمال می رود با بقایای سنگی به ج

همین ضلع از دیوار ارتباط داشته اند . پایه های سنگی به جا مانده در ضلع شمال غربی در راستای ضلع بنا و به تعداد چهار پایه در    مانده روی

(. این باقی مانده های سنگی بر روی دیوار در ضلع مقابل آن یعنی سمت جنوب شرقی بنا نیز به وضوح  16یک ردیف قابل مشاهده است )تصویر

د . اما اثر احتمالی روشنی از وجود پایه ها در این قسمت مشاهده نمی شود. در آثار به جا مانده از پاطاق سنگی روی دیواره این دیده می شو
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سانه  ضلع از بنا می توان امتداد یک قوس را که از روی دیواره شروع می شود تصور کرد. نظر به این که تاکنون گمانه زنی های دقیق باستان شنا

به منظور قرائت آثار به جا مانده صورت نگرفته و امکان گمانه زنی در محل نیز برای نگارندگان مقدور نبوده است لذا مبنای حدسیات  در محل 

سوی    در بازیابی وضعیت اولیه بنا براساس همان آثار باقی مانده که ذکر آنها رفت ، خواهد بود با توجه به ساختار چهارطاقی ها که گاه در یک

ایوان سرپوشیده بوده و گاه ایوان دیگری هم در طرف دیگر داشته است و همچنین برخی چهارطاقی های دوره ساسانی که فضای   آن یک

 سرپوشیده گنبد داری بوده اند که گرداگرد آنها را داالن و راهرویی برای نیایش آتش فرا می گرفته است . به نظر می رسد باقی مانده های 

متری از سطح زمین در ارتباط با پایه های سنگی به جا    60/4شمال غربی بنا و همچنین روی سطح بام و در ارتفاع  سنگی روی جداره ضلع  

های   مانده بر روی زمین در این ضلع بوده باشند و این مجموعه یک رواق را در امتداد این ضلع تشکیل می داده اند . ظاهر ابتدائی باقی مانده

ریخته یک طاق را در ذهن متبادر می سازد . نکته قابل توجه این است که طول این باقی مانده های سنگی  سنگی روی پشت بام شکل فرو

د که  روی پشت بام در راستا و برابر با فاصله بین پایه سنگی ابتدائی و انتهائی باقی مانده بر روی زمین می باشد . بنابراین می توان حدس ز

نیز بوده در ضلع جنوب شرقی بنا اگرچه شواهدی مبنی بر وجود پایه های سنگی یافت نمی شود اما وجود  رواق احتمالی ضلع یاد شده ، مسقف 

(. شاید بتوان  17متری از سطح زمین کامال مشهود است )تصویر 60/4باقی مانده های پاطاق سنگی روی جداره و همچنین سقف بنا در ارتفاع 

سنگی یاد شده بر باالی سقف طبقه اول بنا در دو جبهه شمال غرب و جنوب شرقی در دو سمت    الگوی ضلع مقابلش را به آن تعمیم داد. آثار

ر دیگر بنا و در همان ارتفاع نیز دیده می شود  . صرف نظر از این که فعال آثار پایه های سنگی مانند ضلع شمال غربی و همچنین آثاری نظی

ربی و جنوب شرقی در دو ضلع دیگر دیده نمی شود ؛ می توان باتوجه به رد آثار سنگی  باقی مانده های سنگی ب روی دیوارهای اضالع شمال غ

گرچه  به جا مانده روی جرزهای طبقه اول چنین انگاشت که رواق ها در این ضلع نیز ادامه داشته اند. این موضوع قوتی دوچندان  خواهد یافت ، ا

هارطاقی است بنایی مذهبی بدانیم و این که در متون مذهبی نظیر روایات داراب  و چنان چه این مکان را با توجه به معماری که از نوع چ 

هرمزدیار که وجود یک آتش آدران  را در هر ده و آبادی ضروری می داند . آن را مرتبط با مذهب بهدینی و مراسم و آیین های آتش در نظر  

آتش افتد چرا که گناه محسوب می گردد دور از انتظار نیست اگر در اینجا رواقی بگیریم . باتوجه به این که در آیین زرتشت نور نمی بایست بر 

تر نگه  خلی چهارطاقی را محفوظ تر و مصونرواق یا غالم گردی که فضای داکردن این خواسته در نظر بگیریم ؛دور تا دور این بنا برای برآورده  

 (.3-14: 1393ه کلی آتشگاه را می توان شبیه سازی نمود ) کیانی ده کیانی،داشته تا ضرری به آتش مقدس داخل آن نرسد از این جهت عرص

 . تجزیه و تحلیل 4

 تحلیل معماری    4-1

ی معماری هخامنشی و اشکانی است . و هنرمندان این دوره کوشش کرده اند که آثار باقی مانده از هنر یونانی را رها  معماری ساسانی دنباله

( . سبک معماری ساسانی را از روی  ویرانه های کاخ ها ، پرستشگاه    27:    1377کنند و مجدداً اصالت معماری ایرانی را حفظ نمایند ) خسروزاده ،  

ستحکامات ،  پل ها و بند ها می توان تشخیص داد . دیوار کاخ ها و آتشگاه ها را با سنگ تراشیده ساخته و با دقت روی هم  ها ،آتشگاه ها ، ا 

( .     222:    1387قرار داده اند . ولی در مورد دیگر بیشتر سنگ نتراشیده یا آجر به کار رفته که در میان آن گچ یا آهک ریخته اند ) واندنبرگ ،  

هایی با عنصر مسلط ایوان بسیار چشم گیر است . این نقشه ها گاه به صورت ایوان بزرگ و تاالر مانند که تمام نقشه ساسانی نقشه  در معماری  

خ  و نمای بنا را تحت الشعاع خود قرار می دهد ) قلعه دختر ، تخت سلیمان ( و گاه به صورت نقشه دو ایوانه ) طاق کسری ، قسمت اندرونی کا

( سه ایوانه و چهار ایوانه ظاهر می شود . در مجموعه پالن معماری با عناصر مسلط ایوان ، پالن هایی با ترکیب ایوان و گنبد خانه و  فیروزآباد  

  ، بودند ) محمدی  نقشه ها  ، متداول ترین  ایوان هایی در پیرامون آن  با صحن میانه و  . ساسانیان سقف مسطح   91:    1390پالن هایی   )

به کار نبردند ، آنها تمایل به حجم هایی قوی و نشان دادن تضاد بین سایه و روشن داشته اند و این امر در تمام بناهای آنان هخامنشیان را  
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( . بناهای دوره ساسانی هرچند تنوع زیادی را شامل می شوند اما دارای یک سری عناصر کلیدی مشترک    28:    1377مشهود است ) خسروزاده ،  

 ی های خاص معماری این دوره محسوب می شوند .  هستند که از ویژگ

ایوان : یکی از عناصر شاخص معماری ساسانی است که در طول این دوره به همراه گنبدخانه تقریباً در تمامی بناهای این دوره ظاهر   .1

 ( .   92:  1390و عناصر دیگر را تحت الشعاع  قرار می دهد ) محمدی ، 

دن آن بر روی سکنج ها ) فیلپوش ( بود ) پوپ ،  گنبد : مهم ترین و مؤثرترین خدمات ساسانیان به معماری ترویج گنبد و قرار دا .2

آید  . اما اگر گنبد را روی قاعده چهار گوش بسازند ،  ( . هر گاه گنبد بر روی قاعده گرد ساخته شود دشواری پیش نمی  92:    1365

ه خود مشغول داشته بود . تا  کند . این مسأله تا سده ها اندیشه سازندگان را بتبدیل مقطع مربع به شکل دایره مشکلی را ایجاد می

آن که مهندسان ایرانی به این نتیجه رسیدند که برای حل مسأله یعنی تبدیل مقطع مربع به دایره ای گنبد نیاز به شکل سومی هست  

. بنابراین نخست با ساختن قوس های کوچکی در گوشه ها پالن مربع آن را تبدیل به چند ضلعی می کردند و این کار را چندان  

شد ، صورت  ادامه می دادند تا چند پهلو به تدریج به شکل دایره نزدیک می شد ، شکلی که بدین ترتیب در گوشه های مربع پیدا می

گرفت . این شکل که به نام گوشواره ) سکنج ( شهرت یافت مسأله را حل کرد و سازندگان را قادر نمود که مخروطی را به خود می

( . این عنصر معماری از همان ابتدای دوره   33-34:  1377بر روی مقطع چهار گوش بسازند ) خسروزاده ، به آسانی گنبد دورانی را  

کند ) محمدی  ساسانی در فیروزآباد ظاهر شده و تا اواخر این دوره در محوطه هایی چون قصرشیرین و تخت سلیمان تداوم پیدا می

 ،1390  :93   . ) 

ت ساسانیان به معماری زدن طاق های عظیم بدون به کار بردن قالب های چوبی بود ) پوپ ،  طاق : مهم ترین و مؤثرترین خدما .3

( . تکنیک طاق زنی ساسانی عمدتاً متکی به کیفیت   29:   1377( . طاق صفت بارز معماری ساسانی است ) خسروزاده ،  92:  1356

استفاده از قالب می داده است . طاق های نیم دایره    ویژه مالت گچی است که سریع سفت شده و اجازه ی اجرای طاق را بدون

متداول ترین طاق ها بودند که به گونه استادانه اجرا می شدند و تنها به یک دیوار پشتی نیاز داشت یا یک نوار باریکی از قالب برای  

ظر مقطع و شکل به انواع نیم دایره ) توان از نیافت . طاق های دوره ساسانی را میرج اول و بقیه رج ها چسبیده به آن ادامه می

( . نوع دیگر طاق نعل اسبی شکل بود که   95:  1390گهواره ای یا ناودانی ( و نیم بیضوی ) شلجمی ( طبقه بندی کرد ) محمدی ، 

ل غربی تنها طاق نعل اسبی شکل شناخته شده برای مدت زمان طوالنی در معماری ساسانیان طاق گرا بود که در گذرگاهی در مدخ

ای که در قصرشیرین بر روی اتاق های فرعی همچون کریدورها در طبقات پایین تر زده شده است )  ایران قرار دارد . و طاق تیزه

( . از دیگر انواع طاق ها که در معماری ساسانی دیده می شود ، نمونه های ابتدایی پوشش طاق و تویزه    30-31:    1377خسروزاده ،  

 ( .   96:  1390گیرند ) محمدی ،  شش مرکب است . از یک سلسله طاق و تویزه که در طول یکدیگر قرار میاست . این نوع پو

مصالح : بنای مختص این دوره معموالً با سنگ های زمخت و سنگ های بیابانی و یا سنگ هایی که تراش مختصر و خشنی به آن   .4

ترین مصالح مورد استفاده در دوره ساسانی ، سنگ الشه با مالت گچ و    ( . شاخص   91:    1365شد ) پوپ ،  داده  بودند ، ساخته می 

ساروج است که برای بسیاری از بناهای شاخص این دوره مورد استفاده قرار گرفته است ) کاخ فیروز آباد ، برج فیروزآباد ، قلعه دختر 

اشته می شدند . خشت ، گل و چینه نیز همچنان  ( این سنگ ها بدون رگ چین و با مالتی که به سرعت سفت می شد بر روی هم انب

مورد استفاده بود ) دامغان ، استخر ، حاجی آباد ، تیسفون ، کوه خواجه ( در کنار مالت گل ، مالت آهک یا ساروج و نیز مالت گچ 
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ها ، اندود دیوارها و  مرغوب در بناهای مهم این دوره استفاده شده است . از گچ به صورت به صورت گسترده برای طاق ها و گنبد  

شد ، از عوامل مهم پیشرفت گرفت و مستحکم میبری استفاده شده است . وجود مالت مرعوب گچ که به سرعت مینیز تزیینات گچ

طاق زنی در معماری ساسانی است . از چوب در این دوره برای پوشش سقف و ستون ها و کالف بندیبنا و موارد دیگر استفاده شده  

 ( .   91-92:   1390دی ، است ) محم

کردنده اند و در کنگره تزئینات : در دوره ساسانی برای شکل دادن به بنا ، نما را با تاقنما و اسپرهای گوناگون نماسازی و آرایش می .5

ی از رفته است تا اشکالی با شکوه به وجود آید و همچنین در پوشش های داخلسازی و طره سازی سردرها نهایت سلیقه به کار می

شده است ) زمرشدی ،  پوشش دوم و کاذب مانند پروازهای چوبی و نقاشی و گچبری برای زیباسازی فضاهای داخلی استفاده می

کاری و گچ بری مقام مهمی در هنر تزئینی داشته و روی   بری ها هستند . گچ( . تقریباً بیشتر تزئینات بناهای ساسانی گچ  8:    1367

ارهایی که با قلوه سنگ ساخته می شد ، می پوشانیده است . به عالوه از گچ پالک های متعدد قالبی و کنده دیوارها آجری و یا دیو

ساختند و در تزئین بناهای سلطنتی به کار برده اند . تعداد زیادی از این پالک ها از کاخ بیشاپور و کاخ های تیسفون کاری شده می

( . از تزئینات مهم اما نه    38:    1377در موزه های مختلف وجود دارد ) خسروزاده ،  و کیش و دامغان به دست آمده و هم اکنون  

متداول معماری ساسانی ، موزاییک کاری و نصب لوح های مرمری است . نمونه های خوب موزاییک کاری این دوره در بیشاپور ، 

در دوره ساسانی در کنار شیوه های متعارف    تیسفون و محوطه تل خواریس ، در دست زاب سفلی در عراق به دست آمده است . 

 ( .   100-101:  1390کردند ) محمدی ، تزئینی ، از نقوش برجسته و پیکره های چوبی نیز برای بنا استفاده می

منزلت خاصی بود )  شاهان ساسانی خود را نگهبان کیش و آیین زرتشتی می دانستند . از این رو ساخت معابد آب و آتش در این سلسله دارای  

رسد . انسان اولیه آموخت که با ساییدن قطعات چوب به یکدیگر و  ( . استفاده از آتش به گذشته های بسیار دور می  11:    1390مهرآفرین ،  

لیه آتش به  ضربات سنگ چخماق آتش را به وجود آورد . به وسیله آتش انسان بر تاریکی پیروز شد و از ترس خود کاسته است . برای انسان او

کردند . انسان اولیه قبل از کشف ای شگفت و پرسود بود که همچون یک معجزه به آن نگاه می کردند و چون خدایی آن را ستایش میاندازه

شف آتش در روزهای سرد زمستان وسیله ای برای گرم کردن خود نداشت و مجبور بود کلیة اوقات زمستان را در غارها بگذراند . اما بعد از ک

آتش توانست از شر زمستان و سرما به آن پناه ببرد ، وی به محض تاریک شدن هوا مجبور بود به غار مسکونی خود برود ولی بعد از کشف  

آتش توانست تا پاسی از شب در گرد آتش فروزان اوقات خود را بگذراند . قبل از کشف آتش مجبور بود برای سدجوع از میوه ها و سبزیجات 

رد و یا گوشت حیوانات را خام بخورد اما بعد از کشف آتش توانست گوشت حیوانات را طبخ نماید . این وضع دوران اولیه بود بعد جنگلی بخو

تحوالت دیگری به کمک آتش در طرز زندگی بشر پیدا شد که موجب پیشرفت او به سوی شاهراه تمدن شد . با پختن آجر در کوره ها توانست 

بهتر بسازد . با ذوب فلزات توانست وسائل دفاعی مانند شمشیر و نیزه و گرز و سپر تهیه نماید و خود را از شر دشمنان  خانه های محکم تر و  

تنها   حفظ کند و با تهیة ابزار کشاورزی توانست زمین را شخم زده و کار زراعت را رونق دهد . به هر حال همة این پیشرفت ها برای انسان اولیه 

گردیده و به این جهت او حق داشت برای آتش ارزش و احترامی خاص قائل شود و آن را یک نعمت آسمانی بداند که برای  با کمک آتش میسر  

و خاموش    کمک او از آسمان ها به زمین فرود آمده است . برای آن معابد بسازد و یا آن را در اجاق خانة خود پیوسته نگا دارد و مانع از بین رفتن

 شد آن گردد .  

ش انیان باستان که آتش را ندیده بودند با دیدن نور و گرمی آتش آن را فروغ ایزدی دانسته به ستایش آن پرداختند . برای جلوگیری از خاموایر

شدن از بین رفتن آن چوب خشک و خار و خاشاک روی آن انباشتند و مردم هرکدام مقداری از آتش برگرفته به خانة خود بردند و با آن اجاق 
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روح خود پرداختند گرچه خانه دارها  دگی را روشن نموده به کار پخت و پز و روشن نمودن و حرارت بخشیدن به منازل سرد و تاریک و بیخانوا

توجهی یکی از اجاق های خانوادگی سرد شود  در حفظ و نگهداری آتش خانوادگی سعی فراوان داشتند . با این وجود چون امکان داشت در اثر بی

به آتش جدید پیدا کند . بنابراین معابدی برای نگهداری آتش مقدس در هر محل بر پا گردید و کاهنانی برای روشن  نگهداشتن موظب  و احتیاج  

ای گردیدند تا هر وقت آتش خانوادگی خاموش شود از آن محل آتش تهیه شود و اجاق خانوادگی دوباره با آن روشن شود . احترام به آتش مسئله

صاص به ایران قدیم داشته باشد آتش یکی از ارکان زندگی و نیازهای مهم انسان بوده است و جای تعجب نیست اگر مورد احترام  نیست که اخت

 و ستایش واقع شده باشد . و اصالً نور در تمام مذاهب و ادیان مورد احترام و مقدس بوده است .  

رتشت مقرر شد که آفتاب بر آتش نتابد و روش تازه ای در بنای آتشکده ها معمول شد  قبالً آتش را در هوای آزاد قرار می دادند. اما در آیین ز

ز  بدین ترتیب که اتاقی کامالً تاریک در وسط ساخته می شد و آتشدان را در وسط آن قرار می دادند . و هیربدان وظیفه نگهداری و پاسبانی ا

ان رواج داشت ، آتش مورد احترام و مقدس بوده است . و هیچ گاه برای آتش استقالل  آتش را برعهده دارند . در دین زرتشتی که در دورۀ ساسانی

اش را یادآور فروغ رحمانی خوانده اند و آتشدان فروزان را در پرستشگاه ها به منزلة محراب  قائل نبوده اند . بلکه آن را موهبت ایزدی دانسته شعله

کنند و از او استمداد  ش و نور در حین ستایش در حقیقت به وسیلة نور با خدای خود راز و نیاز میقرار داده اند . آنها با روی آوردن به سوی آت

سازد . زرتشتیان  جویند و این موضوع یعنی روی آوردن به سوی نور هنگام پرستش اهورامزدا به هیچ وجه به یکتاپرستی آنان خللی وارد نمیمی

دهند . بلکه آن را به منزلة قبله و مظهر اهورامزدا دانسته و به آن  ایستند آن را مورد پرستش قرار نمیهنگامی که در برابر شعلة آتش به نماز می

 ( .    15-22:   1372گذارند ) کرماجانی ،  احترام می

 سه گروه آتش آیینی وجود دارد : آتش بهرام ، آتش آدُران و آتش دادگاه . 

خوانند و از او می خواهند . که در برابر قوای تاریکی آنان را از نیرو  اورمزد این آتش را به یاری می  آتش بهرام شاه پیروزمند آتش هاست . به نام

جنگد و در واقع نمادی است از رستگاری فقط موبدانی که دشوارترین آیین های دینی تطهیر را گذرانیده اند ، می  بخشد زیرا فره او با دروغ می

تواند وارد حرم خاص آتش شود ، حتی آنان نیز باید با دست کش های سفید به دست کنند و از  ز آنان کسی نمیتوانند از آن مراقبت کنند . ج

آن مراقبت کنند . دلیل قداست آن جریان طوالنی و دشوار تطهیر آن است . امور مربوط به آتش های آدران و دادگاه از اهمیت بسیار کمتری 

ن غیر روحانی نیز می توانند مراقبت کنند . با این همه هر دو را با تشریفات نظامی در جای خود قرار می دهند  برخور دارند . آتش دادگاه را مردما

  ، زیرا آتش های مقدس نمودار فرمانروایی معنوی روشنی و راستی در نبرد با نیروهای تاریکی هستند و این نبردی است که مؤمنان با همکاری 

 ( .   187-188:  1368دازند ) هینلز ، پراورمزد و پسرش آتش بدان می

( :   239:    1368از آتشکده های کشور سه آتشکده محل ستایش مخصوص بود ، که در آنها سه آتش بزرگ قرار داشت ) کریستن سن ،  

( . آتشکده ها را   222:    1377آذرگشنسب ، آذربرزین مهر ، آذرفرنبغ فارس بسیار ثروتمند و مورد عزت و احترام فوق العاده شده بودند ) بویس ،  

کردند و مالیات ها و درآمد هایی نیز به آنها اختصاص می  ساختند و امالک فراوانی برایشان وقف وقف میشاهان و بزرگان و روحانیون مهم می

. و کسانی برای تزکیة  دادند . نگهداری آتشکده بر عهده هیربدان بود . همچنین وظیفه خدمت گذاری موقت نیز در این مکان ها وجود داشت  

پرداختند . در این تشکیالت افرادی نیز در مقام حساب دار و کنترل کنندۀ امور اداری و وقفی  نفس یا رسیدن به هدف مذهبی در آنها به کار می

شد  ی و سالیانه را شامل می دادند . که اعمال مذهبی روزانه و جشن های فصلکردند . مراسم مذهبی درون معابد را روحانیون انجام میفعالیت می

کردند . چهارتاق ) چهارتاقی ( مشهورترین گونة . مراسم نیایش آتش با اعمال خاصی همراه بود و چندین روحانی در اجرای آن همکاری می 

معابد ساسانی که ادامة   ( . آتشکده ها و 45و 47:  13ساختمانی است که پژوهشگران به آن کارکرد آتشکده یا آتشگاه داده اند ) طهماسبی ،    

یک سنت و آیین چند هزار ساله بود . در سراسر ایران و امپراطوری ساسانی پراکنده بوده است . بعضی از پرستشگاه ها که دارای موقعیت  
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همه آتشکده    شد . شکلکردند بقیه مختص موبدان بود که در آنها آتش مقدس نگهداری میبرجسته ای بود در مراسم نیایشی در آن شرکت می

ها شبیه هم بود . یعنی گنبدی بر روی سکنج هایی ) فیلپوش ( که آن سکنج ها نیز خود بر روی چهارطاقی نهاده شده و گاهی راهرویی حفاظ  

و  کند . طرح و ساخت آتشکده های ساسانی به حدی ساده و نیرومند بوده که تأثیر مشخصی در معماری شرق  مانند معبد درونی را احاطه می

 ( .  85-86:  1365غرب داشته است ) پوپ ، 

 توان به سه دسته تقسیم بندی نمود :  از نقطه نظر معماری بناهای مذهبی این دوره را می

دهد . و فضاهایی  ی مرکزی آن ها را یک چهارطاقی گنبددار و راهرو و سقف پیرامون آن تشکیل میمجموعه های مذهبی که هسته .1

 گیرد ) تخت سلیمان و کوه خواجه از این جمله اند ( .  یرامون این بخش قرار میبا کارکردهای مختلف پ

آتشکده ها و آتشگاه های آزاد و مستقلی که شامل یک چهارطاقی گنبددار و راهرو مسقف پیرامون آن می باشد ) چهارطاقی فیروزآباد  .2

 یا تخت نشین ، تورنگ تپه و کازرون از این جمله اند ( .  

آن ها از همه طرف قابل مشاهده   چهارطاقی های گنبددار و مستقلی که چهار دهانه وسیع و گشاده به اطراف دارند و فضای داخلی .3

 .  (  85:   1390است ) چهارطاقی نیاسر از این جمله است ( ) محمدی ، 

 

 .تحلیل چهارطاقی های مورد مطالعه و مقایسه با سایر چهارطاقی های دوره ساسانی ایران 5

ارطاقی های مورد مطالعه با استفاده از قلوه سنگ  چهارطاقی های مورد مطالعه دارای گنبدی نسبتاً خاص و جالبی هستند این گونه که گنبد چه 

های کوچک و در ابعاد گوناگون و به صورتی که قلوه سنگ ها را چیده و با مالت گچ بین آن ها را پر کرده و نحوه چیدمان به صورت نامنظم  

( و  52:  1395ای رحمت آباد )لوهاری ییالقی،  بوده است . در چهارطاقی های نگار و سلطان آباد قسمتی از گنبد باقی مانده و در چهارطاقی ه

توان با توجه به نوع  باشد . اما می باشد . ولی در چهار طاقی ده شیخ به طور کامل و سالم موجود میآباد تخریب شده و اثری از آن نمیعلی

آباد را بازسازی کرد . در نحوه آباد و رحمتمعماری و قرار گیری در یک منطقه فرهنگی چهارطاقی های مورد مطالعه  گنبد چهارطاقی های علی 

دهند . و در نهایت با اندود گچ  چیدمان قلوه سنگ ها سعی شده قسمت صاف تر را در نمای بیرونی و بدون هیچ گونه تراشی مورد استفاده قرار 

باشد . گنبد  سنگ ها به خوبی قابل تشخیص میقلوه سنگ ها را در نمای بیرونی پوشانده اما به علت از بین رفتن اندود ، نحوه چیدمان قلوه  

با چهارطاقی مقایسه  قابل  مطالعه  مورد  گنبد چهارطاقی های   . است  شده  بنا  قطور  جرز  روی چهار  بر  زیبایی  به  هایی  فیلپوش  های توسط 

بد چهارطاقی های نخلک ،  ( که گن23:  1391( ، سرخ آباد)ساریخانی،90-92:  1391(، نیاسر)محمدی فر،19(، شیرکوه)تصویر18نخلک)تصویر

آباد از سنگ های نتراشیده به صورت نامنظم بنا شده است . ولی با توجه به این که در چهارطاقی نیاسر گنبد از سنگ های تراش  شیرکوه و سرخ

بد چهارطاقی های نخلک باشد . اما از نظر نوع گن(، دارای تفاوت با چهارطاقی های مورد مطالعه می20خورده و منظم ساخته شده است )تصویر

آباد به علت کم دقتی در  باشند . اما چهارطاقی سرخ، شیر کوه ، نیاسر و سرخ آباد همانند و قابل مقایسه با چهارطاقی های مورد مطالعه می

رین نیز متفاوت  (. و ازاین  نظر با چهارطاقی قصرشی21هنگام مرمت گنبد ازحالت خود خارج شده ، شکل مخروطی به خود گرفته است)تصویر

 ( .  214، 1384بوده به دلیل آن که گنبد در آتشکده قصرشیرین از آجر ساخته شده است)آزاد: 

خورد . اما در چهارطاقی نگار آثاری از تزئینات برجا مانده ، تزئیناتی نظیر  چهارطاقی های ارزوئیه به علت تخریب آثاری از تزئینات به چشم نمی

( و برخی قسمت های بنا که اندود گچ باقی مانده بقایای اثر انگشت معمار بر روی گچ دیده  22غالم گرد)تصویرگچ بری طاق نما شکل در  

وی  شود . که قابل مقایسه با چهارطاقی قلعه دار که در برخی قسمت های بنا که اندود گچ نسبتاً سالم مانده ، بقایای اثر انگشت معمار بر رمی

که دربناهای دورۀ ساسانی به ندرت دیده شده باعث می شود ، بین اندود گچ زیرین و تزیین های به کار رفته   شود . این تکنیکگچ دیده می
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پیوند محکم تری برقرار شود و بر طول عمر تزیین ها افزوده شود . چهارطاقی سرخ آباد در نمای خارجی و در زوایای هر یک از جرزها )  

خورد . در  ( که این نوع تزیین در چهارطاقی های مورد مطالعه به چشم نمی23تزیین یافته است)تصویر  چهارگوشه بنا ( به وسیله طاق نماهایی

چهارطاقی های مورد مطالعه از سنگ الشه ، قلوه سنگ و مالت گچ ، در اندازه های مختلف بدون هیچ گونه تراشی به طوری که سعی شده  

وی هم چیده و در بین آن ها را از سنگ قلوه و مالت گچ پر کرده و در نهایت نمای  قسمت صاف تر در نمای بیرونی و به صورت نامنظم ر

(  26(، شیرکوه ، نطنز)تصویر25(، قلعه دار)تصویر24بیرونی را با اندود گچ پوشانده اند . قابل مقایسه با چهارطاقی های نخلک، خرمدشت)تصویر

( 28( و خانه دیو)تصویر27(  ، جولیان)تصویر209،  1384( ، آذربرزین مهر)آزاد:23-24:  1391آباد )ساریخانی،  ( ، سرخ90-92:  1391)محمدی فر،

باشد . اما از این  (  که در این چهارطاقی ها نوع و نحوه چیدمان مصالح همانند چهارطاقی های مورد مطالعه می86،  1389)هاشمی زرج آباد:  

تشکده از آجر بوده دارای تفاوت می باشد . از آنجایی که آتشکده قصرشیرین بنا از  نظر با آتشکده آذرگشنسب که مصالح مورد استفاده در این آ

(  . با آتشکده بندیان درگز نیز متفاوت  214،  1384باشد)آزاد:  سنگ الشه و گنبد آجری ولی در چهارطاقی های مورد مطالعه بنا تماماً سنگ می 

با  206،  1384آتشکده ها از چینه ) گل رس متراکم و سفت ( بوده است)آزاد:بوده اند ، به دلیل آن که مصالح مورد استفاده در این   (  . اما 

  چهارطاقی نیاسر که از سنگ های تراش خورده در ابعاد آجر و به صورت منظم چیده شده اند ، تفاوت داشته است . چهارطاقی های مورد مطالعه

اتاق  52،  1395باشند)لوهاری ییالقی:سانی می دارای پالن مربع چلیپا همانند سایر چهارطاقی های دوره سا نیاسر  این که در چهارطاقی   .   )

خورد . و در آتشکده آذرگشنسب اتاق  مستطیل شکل که در چهارطاقی نگار که احتماالً برای ایستادن مردم در هنگام دعا و عبادت به چشم نمی

چهارطاقی های مورد مطالعه در مسیر راه های ارتباطی واقع شده اند     ( .9( چلیپا شکل بوده است)نقشه8مستطیل شکل چهارطاقی نگار)نقشه

باشند قابل مقایسه با چهارطاقی های نطنز ، خرمدشت ، قلعه دار هستند . به علت  عالوه بر نقش مذهبی ، نقش راهنمای مسافرین را نیز دارا می

نفرد بوده و با چهارطاقی های نیاسر ، نطنز و خرمدشت قابل مقایسه بوده  آن که با ساختارهای بزرگ در ارتباط نبوده اند جزء چهارطاقی های م

(. و از آن جایی که احتماالً داالن طواف داشته اند جزء  10و با آتشکده آذرگشنسب که با ساختارهای بزرک در ارتباط بوده متفاوت است)نقشه

( به علت داشتن  11)نقشه   ، آتشکده جولیان و آتشکده قصرین شیرین  چهار طاقی های مرکب بوده اند و از این نظر با چهار طاقی خانه دیو

تاق  داالن طواف دارای شباهت می باشد . با آتشکده بندیان درگز که دارای فضاهای معماری  عبارت است از : ایوان یا تاالر با چهار ستون ، ا

ق مدور روباز و اتاق خدماتی در کنار آتشگاه اتاقی است که کاوشگر اثر  نگهداری نذورات و مراسالت فضای ارتباطی ، اتاق استودان ، ایوان ، اتا

آن را محل نگهداری استودان دانسته و سوی مقابل آن نیز فضایی مدور و روباز و ناآشناست که کاوشگر آن را بر شنوم گاه یعنی جایی برای  

 خورد تفاوت دارد . ورد مطالعه به چشم نمی(، می باشد که این فضاها در چهارطاقی های م 12تطهیر نامیده است)نقشه 

 مقایسه چهارطاقی های مورد مطالعه 

باشد . همگی  چهارطاقی های مورد مطالعه همگی دارای پالن مربع چلیپا هستند ، که از ویژگی های معماری چهارطاقی های ساسانی می 

احتماالً دارای داالن طواف بوده اندکه این امر نیازمند گمانه زنی می باشد  دارای چهار جرز قطور ، چهار دروازه در چهار جهت ، گنبد ، فیلپوش و  

باشد ،  به طوری که جرزها و دیوارهای . چهارطاقی های مورد مطالعه مصالح استفاده شده در آن ها سنگ الشه و قلوه سنگ و مالت گچ می 

بیرونی بنا قرارگیرد چیده اند و با مالت گچ اندود کرده اند . در    چهارطاقی ها از الشه سنگ و مالت گچ به صورتی که قسمت صاف در نمای

ساخت گنبد از قلوه سنگ و مالت گچ استفاده شده است همگی جز چهارطاقی های مرکب می باشند و هیچ کدام با ساختارهای بزرگ در ارتباط 

که چهارطاقی نگار دارای اتاق مستطیل شکل جهت ایستادن مردم نبوده و جزء چهارطاقی های منفرد می باشند . اما تفاوت هایی نیز دارند این 

خورد .و پنجره ای که در نمای شرقی نگار وجود دارد ، در چهارطاقی در هنگام دعا و نیایش که این عنصر در چهارطاقی های ارزوئیه به چشم نمی
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( آثاری از جایگاه آتش در آن وجود دارد که در هیچ یک از چهارطاقی های ارزوئیه وجود ندارد . تفاوت دیگر این که چهارطاقی سلطان آباد )درباغ  

 (.  53، 1395خورد )لوهاری ییالقی: های مورد مطالعه به چشم نمی

 .نتیجه گیری 6

ر های ساسانی است. همگی دارای چهاهای معماری چهارطاقیهای مورد مطالعه همگی دارای پالن مربع چلیپا هستند که از ویژگیچهارطاقی

های باشد. چهارطاقیاند که این امر نیازمند گمانه زنی می جرز قطور، چهار دروازه در چهار جهت، گنبد، فیلپوش و احتماالً دارای داالن طواف بوده

از الشه  ها باشد، به طوری که جرزها و دیوارهای چهارطاقیها سنگ الشه و قلوه سنگ و مالت گچ می مورد مطالعه مصالح استفاده شده در آن

اند. در ساخت گنبد از قلوه سنگ اند و با مالت گچ اندود کردهسنگ و مالت گچ به صورتی که قسمت صاف در نمای بیرونی بنا قرارگیرد چیده

ای هباشند و هیچ کدام با ساختارهای بزرگ در ارتباط نبوده و جزء چهارطاقیهای مرکب میو مالت گچ استفاده شده است همگی جز چهارطاقی

هایی نیز دارند این که چهارطاقی نگار دارای اتاق مستطیل شکل جهت ایستادن مردم در هنگام دعا و نیایش که این  باشند؛ اما تفاوتمنفرد می

تفاوت    های ارزوئیه وجود ندارد. ای که در نمای شرقی نگار وجود دارد، در چهارطاقیخورد. و پنجرههای ارزوئیه به چشم نمیعنصر در چهارطاقی

های مورد مطالعه به چشم دیگر این که چهارطاقی سلطان آباد )درباغ( آثاری از جایگاه آتش در آن وجود دارد که در هیچ یک از چهارطاقی

ها دارای یک دوره  ها مورد مطالعه نیست و چهارطاقیخورد. چهارطاقی رحمت آباد دارای دو دوره معماری که در هیچ یک از چهارطاقینمی

 باشند. ماری میمع

 

 

: بازسازی چهارطاقی رحمت آباد ) منبع : کیانی ده    2جدول  

 (   1393کیانی  

 

ی الحاقی . منبع :  . مراحل شکل گیری بنای خشت   1  جدول 

 1393  کیانی   کیانی ده 
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 ها : موقعیت چهار طاقی 1نقشه                

 

 

 
 ( 1395. پالن چهارطاقی ده شیخ )منبع : نگارنده 3(      نقشه   1395نگارنده  : پالن چهارطاقی نگار ) منبع :  2نقشه  



 

358 
 

 
 (   1395. پالن چهارطاقی علی آباد )منبع : نگارنده  5(   نقشه  1395.پالن چهارطاقی سلطان آباد ) منبع : نگارنده    4نقشه  

              
 (   1393. پالن بنا ) منبع : کیانی ده کیانی  7( نقشه  1393. ضخامت پایه ها ) منبع : کیانی ده کیانی  6نقشه  
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 . پالن چهارطاقی نگار ) منبع : نگارنده( 8نقشه  
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 (   1377. پالن آتشکده آذرگشنسب  ) منبع : خسروزاده  9نقشه  

 
 خت سلیمان ) منبع : طهماسبی ...( . الف : محوطه حصار تخت سلیمان  ب : آتشکده ت 10نقشه  
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 (   1390. پالن آتشکده قصرشیرین ) منبع : محمدی  11نقشه  

 
 . پالن آتشکده بندیان درگز ) منبع : طهماسبی (   12نقشه  
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 (     1395. اتاق مستطیل شکل از نمای باال و روبه رو )منبع :  نگارنده    1تصویر  

 . نقش یک ردیف اسب سوار 3نگارنده (             تصویر . نقش یک ردیف شتر ) منبع : 2تصویر      

 
. گنبد )منبع :    5(                                      تصویر    1395. الف : گنبد از نمای شرقی ، ب: گنبد از نمای جتوبی ) منبع : نگارنده  4تصویر  

 (   1395نگارنده  
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 (   1395. دیوار باقی مانده ) منبع : نگارنده    7(       تصویر   1395نگارنده  . پاطاق احتمالی ) منبع :    6تصویر  

 
 (   1395. گنبد چهارطاقی سلطان آباد) منبع : نگارنده  9( تصویر    1395. فیلپوش ها ی بنا ) منبع : نگارنده    8تصویر  

 
 ( 1395پاطاق احتمالی)منبع: نگارنده  .  11( تصویر 1395)منبع: نگارنده باقیمانده دور تا دور چهار طاقی . پی  10تصویر  
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 ( 1395. دروازه شمالی)منبع : نگارنده  13( تصویر  1395. تخریب کامل فیلپوش و گنبد )منبع : نگارنده    12تصویر  

 

 
 ( 1395. طاق های ضربی )منبع : نگارنده  15تصویر        ( 1395. پایه های سنگی )منبع : نگارنده  14تصویر  

 
 ( 1393منبع: نگارنده  مانده روی دیوارو پشت بام ) بقایای معماری باقی .  17( تصویر 1395منبع : نگارنده  نده ) ما های سنگی باقی . پایه 16تصویر  
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 (   1391. چهارطاقی نخلک ) منبع : محمدی فر    18تصویر 

 
 (   1391شیرکوه ) منبع : محمدی فر  . چهارطاقی  19تصویر  
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 ب الف                                                                                                                           

 (www.google .com . الف : چهارطاقی نیاسر ، ب :  طرح چهارطاقی نیاسر  ) منبع : 20تصویر 

 

 

 
 الف                                                                                                                      ب 

 www.google .com)   :   منبع  . چهارطاقی سرخ آباد . الف : بعد از مرمت )  21تصویر  

 (   1391ب : قبل از مرمت ) منبع : ساریخانی  

http://www.google/
http://www.google/
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 . گچ بری غالم گرد در چهارطاقی نگار ) منبع : نگارنده(   22تصویر  

 

 
 ( www.google .comآباد ) منبع :  . تزیینات طاق نمای چهارطاقی سرخ 23تصویر 

http://www.google/
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 (   1391. چهارطاقی خرمدشت ) منبع : محمدی فر    24تصویر  

 
 (   1391. چهارطاقی قلعه دار ) منبع : محمدی فر   25تصویر  
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 (   1391. چهارطاقی نطنز ) منبع : محمدی فر    26تصویر  

 
 (   1390. آتشکده جولیان ) منبع : محمدی فر     27تصویر  

 
 ( 1389از نمای جنوبی ) منبع : هاشمی زرج آباد  . چهار طاقی خانه دیو    28تصویر  
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 منابع 
 شناسی  کرمان مرکز:   کرمان  ، زاده گالب کوشش محمدعلی  به ، مقاالت  مجموعه ، (1369  ) ، ----

( ، بررسی تحول بناهای مذهبی دوره ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسالمی ایران ، دکتر محمد رضا پورجعفر ، تهران : تربیت    1384آزاد ، میترا ، ) 
 مدرس ، منتشر نشده . 

 صفیعلیشاه :  تهران ، زاده  صنعتی همایون ، زرتشت تاریخ چکیده ، (1377) ، مری ، بویس
 یساولی:  تهران ، افسر اللّه کرامت ، ایران  معماری (، 1365 )  ، اپهام ، پوپ

، » تحلیل چگونگی استمرار معماری چهارطاقی از دورۀ    1391حاتمیان ، محمد جعفر؛ نیستانی ، جواد ؛ موسوی کوهپر ، سیدمهدی ؛ حاتم ، غالمعلی ،  
 امعه شناسی ایران ، شماره دوم  ساسانی به اسالم در ایران با تکیه بر روش کهن الگویی « ، ج

 . نشده منتشر ، مدرس تربیت:  تهران ،  سرفراز  اکبر  علی دکتر ، ساسانی دوره شهرسازی ، ( 1377 ) ،  علیرضا ، خسروزاده
 کیهان :  تهران ، ایران معماری   در قوس و  طاق ، ( 1367)  ، حسین  ، زمرشدی

 اسالمی « ، جلوۀ هنر ، شمارۀ هشتم   – ، » چهارطاقی سرخ آباد ، عبادتگاه ساسانی  1391ساریخانی ، مجید ؛ شریفی نیا ، اکبر ؛ قنبری ، ندا ، 
 شهرستان بردسیر ، تهران : انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،    –( ، فرهنگ جغرافیایی آبادی های کرمان  1382سازمان میراث فرهنگی ، )  
 شهرستان بافت ، تهران : انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح    –( ، فرهنگ جغرافیایی آبادی های کرمان  1383سازمان میراث فرهنگی ، )  

 لیک  (  ، باستان شناسی و هنر دوران تاریخی ماد و هخامنش و اشکانی و ساسانی ، تهران : مار 1391سرفراز ، علی اکبر؛ فیروزمندی ، بهمن ، ) 

 ایران  ایرانی، نهارستان تحقیقات و  مطالعات المللی بین ،مجلة » ساسانیان  دوره در ایران های  پرستشگاه و  معماری بررسی  « (،،-احسان، ) ، طهماسبی

  نشده منتشر ،  مدرس تربیت: تهران ، صراف  رحیم  محمد دکتر ،  ایران تاریخی دوران مذهبی  تشریفاتی مراسم  شناسایی در آتشدان نقش ،  (1372،) شهین ،  کرماجانی

 کتاب  دنیای : تهران ،  رشیدیاسمی غالمرضا ، ساسانیان  زمان در ایران ،  (1368) ، آرتور  ، سن  کریستن

، » معرفی چهارطاق رحمت آباد و بازسازی تصویری آن با استناد به شواهد    1393کیانی ده کیانی ، غالمرضا ، کشاورز ، محسن ، ابوالحسنی زاده ، حمزه ،  
 موجود « ، کنفرانس علمی جغرافیایی گردشگری ،منابع طبیعی و توسعه پایدار  

 دانشگاه زابل، منتشرنشده.  :کرمان ) نگارو ارزوئیه (، دکتر حسین سرحدی، زابل  (، بررسی چهارطاقی های1395لوهاری ییالقی، سوده، )

 کرمان، رضا مهرآفرین، مازندران: دانشگاه مازندران، منتشر نشده. استان پهنه  در  زرتشتیان  مذهبی بناهای شکل گیری روند(، 1398لوهاری ییالقی، سوده، )
، » مطالعه گونه شناسی ، عناصر و اجرای    1390وسوی کوهپر ، سیدمهدی ؛ دکترهژبری نوبری ، علیرضا ،  محمدی ، مریم ؛ دکترنیستانی ، جواد ؛ دکترم

 معماری ایران در دوره ساسانی « ، نامه ی باستان شناسی ، شماره یکم  
 پژوهشی باغ نظر ، شمارۀ نوزدهم  –نامه علمی ، » جولیان آتشکده نویافته ساسانی در آبدانان در ایالم « ، فصل1390محمدی فر ، یعقوب ؛ مترجم ، عباس ،  

، » مطالعه گونه شناسی چهارطاقی های استان اصفهان « ، شهر ایرانی اسالمی ، شماره هشتم    1391محمدی فر، یعقوب ؛ علیان ، علمدار ؛ دینلی ، عادله ،  
 پژوهشی   –، فصلنامه علمی 

 ی و هنر ساسانی، تهران؛ شاپیکان (، باستان شناس1394فر، یعقوب؛ امینی، فرهاد، )محمدی
 پژوهشی باغ نظر ، شماره هجدهم  - ، » چهارقاپی ، آتشکده ای در کوست خوربران « ، فصلنامه علمی 1390مهرآفرین  ، رضا ؛ احمدی هدایتی ، ابراهیم ، 

، » چهارطاقی خانه دیو ، آتشکده نویافته از دوره    1389هاشمی زرج آباد ، حسن ؛ خادمی ندوشن ، فرهنگ ؛ موسوی کوهپر، سید مهدی ؛ نیستانی، جواد ،  
 ، شماره هفتم   SIDساسانی « ، 

 چشمه  نشر بابل کتابسرای : بابل ، تفضلی احمد  -آموزگار ژاله ،  ایران اساطیر شناخت  ،  (1368جان،) ، هینلز

 تهران  دانشگاه انتشارات  موسسه : تهران ، بهنام  عیسی دکتر ، باستان  ایران شناسی باستان (،1387، ) لوئی ، واندنبرگ

Vandenberghe, L. (1961), Recentes Decouvertes De Monuments Sassanides Dans Le Fars : prospections 
hiver 1959-60 Et hiver 1960-61, Iranica Antiqua, Pp163-200. 
Vandenberghe, L. (1965), Nouvelles Decouvertes De Monuments Du Feu D’epoque Sassanide, Iranica 
Antiqua, Pp128-147. 
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 آیکونولوژی نقوش برجسته دوران ساسانی از دیدگاه اروین پانوفسکی 
 

 1موسوی  اعظم سیده

 چکیده: 

  بیان   جهت   آثار به  این  از   یک  هر  و   هستند.  ساسانیان  مذهبی  و   سیاسی  روش   و   فرهنگ  هنر،   از   وسیعی   بخش   بیانگر   ساسانی   های  برجسته  نقش 

 خارج   در  آن   مورد  یک  که  است،  گردیده  شناسایی  ساسانی  دوران   از  برجستهنقش   35  تاکنون  اند.شده  ایجاد  صادق  واقعه ای  و  مفهوم  یک  انتقال  و

  اند. شده  واقع  امروز  ایرانِ  سیاسی  مرزهای  در  آنها  بقیه  و  دارد،  قرار  افغانستان  خاک  در  بی بی  رگ  به   موسوم  محلی  در  و  ایران  سیاسی  مرزهای  از

  صحنه   دارند. موضوعات  قرار  ترکیبی   موضوع  یک  و  مذهبی   غیر  و  مذهبی  اصلی  موضوع  دو  محور  حول  ساسانی  های  برجسته  نقش  مضامین

 غیر   مضامین  در  همچنین  نیایش می باشد.  صحنه   نیز  مزدا، آناهیتا و  اهورا  پادشاهان از  تاج ستانی   صحنه  خصوص  در  آثار  این  مذهبی  های

  است.   استفاده شده  شاهی   شکار  و  حیوانات  با  نبرد  درباریان،  شاهنشاه و  خانوادگی،  پیروزی،  سواره،   نبرد  های  صحنه  نظیر  موضوعاتی  از  مذهبی

مذکور، پژوهش  با توجه به موارد    .نمود  مشاهده  صحنه  یک  در   را  مذهبی  غیر   و   مذهبی  موضوعات  تواند می  نیز   ترکیبی  های  برجسته   نقوش   در

های خوانش تصاویر در پژوهش و تاریخ هنر به  ترین روشحاضر سعی دارد تا با اتکا بر روش و دیدگاه آیکونولوژی که بی شک یکی از مهم

 آید، معانی عمیق و دقیق نقوش برجسته های ساسانی را  مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. شمار می
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 مقدمه:   . 1

این    کامال  اشکانی در حالی که ساختاری  عصر  الطوایفی  ملوک  نظام  دنبال  به  ساسانیان  حکومت اند، روی کار آمدند.  به فرد داشته  منحصر 

 واحد،  دین  نظیر  هایی  مولفه  با  همراه  ملی  هویت  ساسانیان بهگرفت.    شکل  برتر  نهادی  جانب  از  شده  القا  و  تغییرناپذیر  اصولی  پایه  بر  حکومت

دانست.    ساسانی   عصر  محصول  های  مشخصه  از  را   ایرانی  هویت  تکوین  توان می   که  طوری  به  داشتند.  خاصی  توجه   سرزمین ایران   همچنین  و  نژاد

 می شود آنها   داشته اند. و تصور  ایران  قلمرو  به  ایویژه  توجه  آنان  است.  بوده  آنها  تاکید  بسیار حائز اهمیت و مورد  هایمولفه  از  یکی  واحد  دین

 اند.داشته  خود سرزمین مرزهای از  روشنی تصویر

  خود  اهداف به رسیدن جهت آنها از و نموده نمادپردازی به اقدام است، داشته بازتاب آثارشان در نگاری که تاریخ بر  تکیه با اند کرده تالش لذا 

 در نهایت انعکاس این شاخصه ها در نقوش برجسته های آن ها کامال آشکار گردیده است.   برند. سود

  به .  یافته است   دست  توجهی  قابل   اوج   به   ساسانیان   عصر  در  ای  صخره  های  برجسته   نقوش   یا  حجاری  هنر   که  داشت   اذعان   توان می   واقع  در

 سلسله  اوایل  به  متعلق  بیشتر  ها  برجسته  نقوش  این.  باشد  می  آشکار  کامالً  آثار  این  در  ساسانی  هنرمندان  مهارت  و  دقت  ظرافت،  که  طوری

  از   تجلیل  در  همگی  ساسانی  های  برجسته  نقوش  بر  حاکم  کلی  روح.  اند  داشته  تعلق  دوره  این  اواخر  به  آنها  از  اندکی  تعداد  و  باشند،  می  ساسانیان

  منظر   از  اما  دهند.می   نشان  را  اشکانی  برجسته نقوش  تداوم  همچنین  ها  برجسته نقش  این  است.   بوده  او  قدرت  بر  تاکید  همچنین  و  پادشاه  مقام

  اهمیت  حائز  مذهبی و سیاسی هنری،  منظر از ساسانی عصر دارند. هنر حجاری بر  در را تکامل  نوعی و بوده کامل تر نمادین های انگیزه و فنی

  مایه  نقش   خوانش لذا  (.29- 32:  1387 نیا،  دهد )رضایی قرار  پژوهشگران   اختیار در  را  توجهی قابل  اطالعات تواند  می  می باشد. به طوری که

  نظر   در  ایرانی  های  مایه  نقش   برای  را  سطح  سه   که  پانوفسکی  اروین  از دیدگاه    شوند،  می  محسوب  ایرانی  نقوشی   که  ها  حجاری  این  های

 تنیده   هم  در  شبکه ی  گوناگون  های  الیه  که  فراهم می کند  مخاطب  برایرا    امکان  این  (،88-90:    1390  توانا،  احمدی  است )حسامی،  گرفته

در این راستا پژوهش حاضر   .دهد  قرار  ارزیابی  واکاوی و  مورد  متفاوتی  و  مختلف  های  جهت  از  را  حائز اهمیت آن  های  مصداق  نیز   و  معانی  از   ای

های نقوشِ نقش برجسته های ساسانی در جهت بازشناسی عقاید، فرهنگ و  ها و نشانهسعی دارد تا با هدف تجزیه و تحلیل موردیِ آیکون

را ارائه نماید که    تحوالتِ آن زمان و نیز خوانش این نقش مایه ها بر مبنای سطوح سه گانه آیکونولوژی پانوفسکی، نتایج قابل توجهی و عمیقی 

 از حیث هنری، سیاسی و مذهبی مطرح هستند. 

 پرسش های پژوهش

 تحلیل اصلی رویکرد یا روش آیکونولوژی در نقوش برجسته های ساسانی مبین چیست؟ 

 چه الیه های معنایی پنهان و آشکار در نقوش مورد استفاده در تاق بستان وجود دارد؟

 . پیشینه پژوهش: 2  

  تحلیل   ی  ارائه   نیز   و  شناختی  باستان   تاریخی،   مطالعات  از  آمده  دست  به   مدارک  سنجش  جهت  توانند  ساسانی می  های  برجسته   نقش   که  آنجا  از

    جهانگردان   توسط   مختلف  طرق  به  تاکنون  جهت   بدین  داشته اند.   قرار  پژوهشگران  توجه   همواره مورد   دارند،  بیان   را  اصلی  هایی  معیار  هنری  های

- 444:    1378  دیوالفوا،)دیوالفوا    مادام  سفرنامه   کمپفر،   سفرنامه  به   توانمی   راستا   این   در  گرفته اند.   قرار   بررسی  مورد     داخلی  و   خارجی  و محققان 

  عکس   سیاحان   این  که   است   ذکر  قابل   اشاره کرد.  غیره  و   جکسون   (، سفرنامه77-89:  1371بد،    دو)بد    دو  بارون   سفرنامه  کرپرتر،  سفرنامه   (،443

  سرفراز،   اکبر علی بیانی،  زاده ملک هرمان، خانم جورجینا فالندن، نوید گریشمن، رمان  ثبت نموده اند.  ارزشمند تصاویری را نیز از این آثار و ها

 برجسته نقش این تمامی توصیف به خود های پژوهش در که از جمله افرادی بوده اند حاجی موسوی رسول و  فر محمدی یعقوب سامی، علی

  نمود    مذهبی  نوسانات  »معناکاوی عنوان  تحت  ایمقاله  در  باصفا  و  خراشادی  1394  سال  (. در6-7:    1388  )مالزاده،  اند  پرداخته  ساسانی  های
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  قرار    تحلیل  مورد  مذهبی  و  سیاسی  منظر  از  را  دوران ساسانی  از  برجسته  نقش  تاریخی«، چند  رویکرد  با  ساسانی  ای  صخره  کندهای  نگار  در  یافته

  آن   مقایسه  و   اشکانی  و  هخامنشی  های  برجسته  نقش  تشریح  و  »تبیین  عنوان  تحت  ای  مقاله  در  1395  سال  در  هراتبر  رهنما  همچنین  اند.  داده

 در  موجود  های  مایه  با نقش آن ها را    مفاهیم  و  مضامین  ضمن تبیین و تشریح نقوش بر جسته های هخامنشی و اشکانی،  ساسانی«،  عصر  با

  معرفی  و »سیر  عنوان  تحت ای مقاله آورزمانی در 1397 سال  و در است. داده قرار  تطبیق مورد  ساختاری  منظر از ساسانی   های برجسته نقوش 

  در   ساسانی  برجسته  نقش   پرداخته است،  دوران  این  های  برجسته  نقش  معرفی  به  آنکه  ضمن  بیشاپور«،  باستانی   شهر  در  ساسانی  نویافته  نقش

  مذهب  و سیاست هنر، » بازتاب عنوان به ایمقاله در 1387 سال در نیا رضایی است. داده قرار تفسیر و تحلیل مورد در را بیشاپور باستانی شهر

  اشکانی،   دوران   های  نگاره  سنگ  هنر  در  ها  نوآوری  و  ها  سنت   اشاره به  ساسانی«، ضمن  و   اشکانی  دوران  ای  صخره  برجسته نقوش  در  ایرانی

  اکبر   علی  و  حاجی   موسوی  رسول  سید  نیز    1396  سال  در  است.   شده  پرداخته  ساسانی   دوران  در  ای  صخره  های  برجسته   نقش   هنر  معرفی   به

  های   محل  کتاب  این   در  را معرفی داشته اند.   ساسانی  های  برجسته   نقش  موضوع  فصل  چهار  در   ساسانی«،  های  برجسته  »نقش  کتاب  در   سرفراز

 است.   گرفته مورد بحث قرار مذهبی و ترکیبی غیر مذهبی، منظر از آنها های مایه نقش   و دوران این های برجسته  نقش

 : روش پژوهش .  3

تحلیلی است. روش گرد آوری اطالعات نیز به صورت کتابخانه ای انجام   –پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی  

 یافته است. همچنین نمونه های مورد معرفی نیز به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته اند. 

 . مبانی نظری 4

ی اصطالحاتی هستند که بسیاری از نظریه پردازان و پژوهشگران آن ها را با استفاده از دو اصطالح آیکون نگاری و کونولوژیو آ  یکونوگرافیآ

آنها اعتقاد دارند که بخش دوم واژه های مذکور به فارسی ترجمه نگردیده است، و صرفا در حیطه شمایل   آیکون شناسی معرفی می کنند.  

صورت گرفته    محتوا خصوص    که دردانست    یریاز تحول و تعب  یناشیکونولوژی و آیکونوگرافی را می توان  نگاری مورد بحث قرار نمی گیرد. آ

  یهاروش  نیتراز مهم  یکونولوژیو آ  یکونوگرافیآ  تردید می توان اذعان داشتبدون  است.   هنر غرب داشته   خیدر تارریشه  و کاربردشان    است

  ی شرق   تیحیمسبیانگر  صرفاً  ،  لیشما  ای  کونیواژه آمعنای اخصِ    به شمار می آید.  مرتبط با آن،  یهاه ینظر  نیهنر و همچن  خیدر تار  پژوهش هنر

اصطالح به    نیاادامه یافته است.در واقع    هیروس  یهاارتودوکس   یهنر مذهبراستای    در  ، زانسیب  یامپراتور  اتمامپس از    است. این معنا  زانس یب  ای

  به واژه    iconواژه    ی   شهیرمی توان  عنوان داشت که    (. 8:  1392  ی، نصررا در بر نداشته است.)  تیحیکل مس  هرگز   خودش،   ِخاص  یمعنا

eikon   رو    نیاز ا  می گردد.  یریشامل هر امر تصو  اینگونه است که  و  به کار رفته باشد،  ریتصو  یکه در آن زبان به معناتاکید دارد،    ی زمان

. معنای حک کردن، تصویر کردن و نیز ترسیم نمودن نیز  شودیشامل م زیرا ن سایر هنر هابلکه  نمی یابد، اختصاص ینقاش قلمرو هنر صرفاً به

 گرفت، قرار     logyدر کنار  و اینگونه واژه ی مذکور    ی گرفته شده است.ونانی   grapheinواژه    ازکه    اختصاص می یابد،   graphy  واژهبه  

 (. 25: 1395)مختاریان،  اقتباس گردیده است ،شناختن یبه معنا  ینانوی logosای تحت عنوان   از واژهخود که 

و کاربرد    نیا  انیاما م  مورد استفاده قرار گرفته اند.  ریتصاو  یاز برخ  یاعهمجمو  فیدر توص  ی الدیقرن شانزدهم م  حدود  ازات مذکور  اصطالح

شده   نوزدهم  موارد مطرح  قرن  ن  خیتار  راستایدر  که  در  هنر    زیو  است،  پژوهش  یافته  بسانجام  دارد  یکم  اریارتباط  قد  .وجود  ی  میکاربرد 

پرتره  ینیگلچ  مختص  صرفا  آیکونولوژی درتنه  مین  یهااز  موجود  های  چهره  نیز  و  مدالسکه   قدیمی،  و  مونی ها  و  .باشدیها    نظریه   اقعدر 

با کلید واژه ای خاص، تحت واربورگ    ینام آب  صرفا با دانش چهره شناسی مرتبط بوده است،  و به نوعی  واربورگ    یدر زمان آب  یکونوگرافیآ

است.  یکونولوژیآعنوان   امروزه    قابل شناخت  پژوهشگراناما  از  ارو  نیا  بسیاری  با  را  دارند،   یپانوفسک   نیاصطالح  می  پدر   معرفی  را  او  و 

 ی مشترک با پانوفسک  داشتن دیدگاه هایکه با    را در این خصوص ایفا می کند،  بزرگ  نقش پدر  شتریبواربورگ    جهت  نیاز ا  می دانند.  یکونولوژیآ
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را به عنوان روش    یکونولوژیآ  ی نخستین بار اصطالح معروف برا  یکه پانوفسک   بر این اساس است   گرفته است. قرار    یروش  نیچن  زمینه قبلیِدر  

تاکید داشته است.    ریواتص  خوانشبر  روشش    بود و  ییکایآمر  -یآلمان  لسوفیمحقق و ف  و نیز  پرداز هنره ینظراو    )همان(.  ست. نموده ا  مطرح

پانوفسکی در واقع برای خوانش نقاشی های ایرانی سه سطح را مشخص نموده است. در سطح اول که معنای نخستین محسوب می شود،  

گیرند. در سطح دوم شمایل نگاری پانوفسکی سنت کتاب آرایی هر  پرداخت عناصر تصویری مورد توجه قرار میترکیب بندی و چیدمان رنگی و  

های نگاره را در دست متن ادبی می داند. سطح سوم روندی با ثبات را با ارزش های زیبایی شناختی مشخص می نماید. اما همواره متاثر از مولفه 

(. در واقع پانوفسکی با دو شیوه شمایل نگاری و شمایل شناسی ایران در 89-  91:  1394احمدی توانا،    تاریخی و فرهنگی بوده است)حسامی،

جهت تحلیل آثار تجسمی ارائه می نماید. وی به واژه شمایل معانی و مصداق های جدید می بخشد و در خوانش تصویر سه سطح معنایی را  

شود. در این شیوه صرفاً آثار تصویری پیکر نما  در نهایت به توضیح و تحلیل منتهی می   جدا سازی کرده است. این سطوح از شرح به توصیف و

 که وفادار به موضوع و حوزه معانی و مفهوم باشند، امکان تحلیل دارند  )همان(.

 . نقوش برجسته ساسانی  6

 جهت  به  آنکه  بر  عالوه  ها  برجسته  نقوش  این  آورد.  شمار  دوران به  این  اهمیت  حائز  ماخذ  و  منابع  از  توان  می  را  ساسانی  عصر  برجسته  نقوش

 در  قابل توجهی  اسناد  و  ها  نیز بیان می دارند. نشانه  را  ساسانی  دوران  فرهنگ  و  مذهبی حائز اهمیت هستند، چگونگی تاریخ  و  اجتماعی  سیاسی،

  مورد   آنها  طریق  از   را  تاریخی  های  یافته  توانندمی  پژوهشگران   روند. و  می  شمار  به  اصیل  معیارهایی  و  وجود دارد که نمونه  ها  حجاری  این

از سوئی نیز ساختار نقوش موجود در بستر این حجاری ها عالوه بر اینکه دارای ارزش هنری می باشد، مفاهیمی عمیق را  .  دهند  قرار   سنجش

 باشد.   می  مشاهده  ساسانی قابل  عصر  در   حجاری  هنر  درخشان  دوره  که  اشتد  اذعان  توانمی  واقع  در بر دارد، که در پس تصویر نهفته است. در

 (. 5: 1394 هراتبر، )رهنما است رسیده خود تکامل اوج به  خصوص این در هنرمندان مهارت و ظرافت زیبایی، اثر این در که  طوری به

جامعه   با   این دوران   در   تا  شد   موجب  مسئله  این  و   است.   نموده  می  ایفا  ایرانیان  سیاسی  اندیشه  در  را   اساسی  نقشی   زرتشتی  دین  ساسانی   دوران   در 

  حفظ   برتری خویش،  القای  جهت  ساسانی  شاهان  است، مواجه شویم.  داشته   قرار  راس   در  سیاست  نهاد  که  طوری  به  مراتبی  سلسله  و  دینی  ای

  شاهانه   مقام  تا  است  شده  عصر تالش  این  طوری که دربه مذهب توجه داشته اند. به    پیش  از  بیش  مرج  و  هرج  از  جلوگیری  همچنین  و  مرکزیت

به با تقدس و    ایدئولوژی  بیان  بودن  متفاوت  (.122:    تزریق گردد )کریستن سن،  جامعه  شریان  در  ها  برجسته  نقش  طریق  از  دفعات  همراه 

 سلطنت دوران طی در  داده رخ مذهبی نوسانات تواندمی که آیدمی شمار به از جمله موارد حائز اهمیتی حجاری آثار ایجاد در ساسانی پادشاهان

 (. 104: 1394 باصفا، )خراشادی، نماید بازگو  را ساسانی  شاهان

  عنوان   منابع  از  بسیاری  باشد.  می  این عصر  متعلق به اواخر  نیز  اندکی  و  دوران  این  اوایل  به  متعلق  بیشترین نقش برجسته های موجود از ساسانی،

ای مورد    برجسته  نقش  گونه   م( هیچ   628-590تا خسروپرویز )  م(  388-383سوم )  شاپور  از عصر  زمان، یعنی  بین این دودر    که  می دارند

 (. 318:  1381 )هرتسفلد، است بوده ساسانی دوم برجسته ها نیز متعلق به دوران بهرام  نقش همچنین بیشترین و است،  نگرفته قرار شناسایی

  امروزی  ایران سیاسی  مرزهای  از   خارج  در  آن   مورد  یک  و   تهران،  غربی،  آذربایجان  فارس، کرمانشاه،  هایاستان   در  ساسانی  های  برجسته  نقش 

 مطالعه  مورد   ساسانی  برجسته   نقش   35  تا کنون حدود  دارد.  قرار   افغانستان  شرقی  شمال  الیه   منتهی  در  واقع  بی بی  رگ   به  موسوم   محلی   در  و

  تهران،   استان   در  برجسته   افغانستان، یک نقش   بی   بی   رگ  در  برجسته  نقش  شامل: یک   زمانی   تاخر  و  تقدم  صحنه   نوع  دیدگاه  از   و   گرفته   قرار

  و   بستان  طاق   به   معروف   محل  ؛در  کرمانشاه  استان   در   سلماس، پنج نقش برجسته  شهرستان   در  غربی؛   آذربایجان  استان   در   برجسته  نقش   یک

  بیشابور، تنگ   چوگان  تنگ  رستم،  نقش  رجب،  نقش  آباد،نظیر: تنگاب فیروز  مختلف  های  محل  در  و  فارس  استان  در  هم  دیگر  برجسته  نقش  27
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ها در زیر به معرفی این نقش برجسته  (.7:    1397  سرفراز،  حاجی،  می شود )موسوی  دارابگرد  و  سراب بهرام  دلک، سر مشهد،  برم  گویوم،  قندیل،

 می پردازیم: 

  پیچ   از عبور از پس  همچنین   پلوار،  رودخانه   از   گذر   نیز   و   جلگه  سمت   به   پیشروی  و   رجب  ش نق  محاذی  فرعی   راه  از نقش رستم: پس •

 کیلومتر  چهار  از  بعد رود، و  می  پیش  آبادحاجی  کوهستان  انتهای  جانب  به  و  شرقی  شمال  جهت  به  مزبور  فرعی  راه  چندی  های  خم  و

  در   ایرانیان  احترام  مورد  همچنین   و  مقدس  های  پایگاه  از  یکی   واقع   در  کوه  این  (.65-66:  1331  آباد می رسد)سامی،   حاجی  کوه  به

  بر   ارزشمندی  بسیار  آثار  ساسانی  و  هخامنشی  عیالمی،   عظیم  امپراطوری  سه  از   کوه  این  بر روی  است.   شدهمی   محسوب  باستانی  ادوار

باشد، برجای   می   ساسانی دوران  به متعلق  که  برجسته   نقش  8  منطقه   این از  (. 9:    1396  سرفراز،  حاجی،   )موسوی  است   مانده  جای

 (:1شامل موارد زیر می باشد )جدول شماره ی   ها برجسته نقش   مانده است. این

را بودن زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت در مطالعات علمی و پژوهشی دارای  انقش برجسته های عصر ساسانی به جهت د

ستند.  همچنین از ضروریات پرداختن به این موضوع می توان به دارا بودن موضوعات و موتیف هایی از هنر های تجسمی  جایگاه قابل توجهی ه

نقوش برجسته های دوران ساسانی بر مبنای دیدگاه  قابل توجه    ریو تفس  لیتحلو نیز قرار داشتن آنها در خطر نابودی اشاره نمود. از سوئی نیز  

این     یرا برا  یتوجه می تواند اعتبار و جایگاه  قابل    ها،  آن  یخیدوره تار  و نیز  موجود    یهانگاره  ییمحتوا  تیبه اهم  با توجه  اروین پانوفسکی

 نماید.  جادیا آثار

 : نقش برجسته های ساسانی در نقش رستم )نگارنده(   1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

های   برجسته  نقش 

نقش   در  ساسانی 

 رستم 

 تصویر موضوع  ردیف 

  اردشیر  تاج ستانی  به متعلق I رستم نقش برجسته  نقش 1

  اردوان  بر او پیروزی و اهورامزدا  بزرگ خدای از بابکان 

 پنجم 

 
  بهرام حضور صحنه II رستم نقش  نقش برجسته ی  2

 درباریان جمع در دوم

 
  سواری نبرد صحنه III رستم نقش برجسته ی نقش 3

 چهارم؟  بهرام

 
  هرمزد سواره نبرد صحنه IV رستم نقش برجسته  نقش 4

 دوم
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  شده محو برجسته  نقش V رستم نقش برجسته  نقش 5

 دوم؟ شاپور
 

 اول شاپور پیروزی صحنه VI رستم نقش برجسته  نقش 6

 روم  امپراتوران بر

 
  دو برجسته نقش  این در VII رستم نقش برجسته  نقش 7

  یکی ساسانی  شهریاران  سواره ی  نبرد از متفاوت صحنه

  . نقش فوقانی  است آمده در به تصویر  دیگری فراز بر

 بهرام  به متعلق زیرین صحنه و  دوم بهرام به متعلق

  چهارم؟ 

  تاج ستانی نرسه صحنه VIII رستم نقش برجسته  نقش 8

 آناهیتا آب الهه از

 
  قرار   کازرون  شهرستان  غرب  کیلومتری  23  و  شیراز   شهر  غرب  کیلومتری  154  حدود  در  بیشاپور تاریخی  تنگ چوگان بیشابور:  شهر •

 روزگار   در  ساسانی است که  های  شهر  ترین  معروف  و  ترین  معتبر  از  شهر  (. این161  –  170  : 1387،  دیگران  و  )قبادی  است  گرفته

احتماال محل   که   دارد،  قرار   چوگان   به   معروف   این منطقه تنگه ای   شمالی  دره  در  است.   داشته  توجه  قابل  بسیار  جایگاه  اول  شاپور

  موسوم   راهی  کنار  در  تنگ   گردیده است. این  نامگذاری  بوده است،  ساسانی  شاهان  بازیهای  ترین  متداول  از  چوگان که  بازی  برگزاری

  )موسوی   است   کرده  می   متصل  ساسانی  دولت   مقر  یعنی تیسفون   ساسانی شهر گور و بیشاپور را به   روزگار   باشد. در  می   شاهی   راه  به

باشد )جدول   می  زیر  قرار  از  است، که  مانده  برجای  ساسانی  دوران   برجسته از  نقش شش  مکان  این   در  (.10:    1397سرفراز،  حاجی،

 :( 2شماره 

 :نقش برجسته های ساسانی در تنگ چوگان بیشابور )نگارنده(   2جدول  

 
 
 
 
 

 تصویر موضوع  ردیف 

  از اول شاپور  ستانی  تاج Iبیشابور برجسته  نقش 1
 بر او پیروزی و   اهورامزدا بزرگ خدای

 روم  امپراتوری
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برجسته   نقش 
در   ساسانی  های 
چوگان   تنگ 

 بیشابور

 شاپور پیروزی صحنه IIبیشاپور برجسته  نقش 2
 روم  امپراتوری بر اول

 
 شاپور پیروزی صحنه III  بیشاپور برجسته  نقش 3

 روم  امپراتوران بر اول

 
  بر دوم بهرام پیروزی IV بیشابور برجسته  نقش 4

 اعراب 

 
  بهرام تاجستانی صحنه Vبیشابور   برجسته  نقش 5

 دشمن و پیروزی و اهورامزدا  بزرگ خدای از اول

 
 دوم بهرام  پیروزی VIنقش برجسته ی بیشاپور  6

 دریا های کرانه تا هند سکستان  شاه بر

 
 

 قندیل:   تنگ  •

 بیشاپور  تاریخی  شهر  غربی  جنوب  کیلومتری  20  و  کازرون  شهرستان  توابع  از  ممسنی  فهلیان  جنوب  کیلومتری  34  حدود  در  قندیل  تنگ 

  روستای    به  نزدیکی   واسطه  به  که  دارد  وجود  عبور می کرد، جنگی  گورک  به  معروف  جلگه  از  که  باستان  روزگار  شاهی  جاده  حاشیه  در  و

  خانواده   اعضای  کنار  در  را  او   است، که  شده  اول حجاری  شاپور  ای از     برجسته  نقش  مکان  این  در.  است  قندیل به تنگ قندیل معروف شده

  ( )همان(.14)تصویر شماره ی  دهد می نشان اش
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 ( 234:   1397: نقش برجسته ی خانوادگی شاپور اول در تنگ قندیل )موسوی حاجی، سرفراز،  14تصویر  

   گویوم:   •

  نیم   و  یک  فاصله  به   است.  گرفته  قرار  اردکان  شیراز  جاده  کنار  در  و   شیراز  غرب  شمال  کیلومتری  30  حدود   در  گویوم   به  موسوم   دهکده 

بر  و  زمین سطح از متری8  ارتفاع در که ساسانی عصر از برجسته نقش آباد قوام به در تنگ موسوم  و دهکده این غربی جنوب  کیلومتری

است.  سطح یک آورده    تصویر  به  به   نیایش  حال  در  را   وی  که  است   دوم  بهرام  به  متعلق  برجسته  نقش  این  کوهسار حجاری شده  در 

 (. 5:  1392 ( )وندایی، 15است)تصویر شماره ی 

 
 (. 234:   1397: نقش برجسته ی بهرام دوم، گویوم )موسوی حاجی، سرفراز،    15تصویر  

 :    دلک   برم  •

  از   که  راهی  کیلومتری  4  حدود  دارد.  شهرت  ابونصر  قصر  به   که   است  مانده  باقی  ساسانی   دوره  از  هایویرانه   شیراز،   شرقی  جنوب  در منتهی الیه

  چشمه   پیشینِ  محل  مجاور  بر صخره ی کوهستان  است.  گرفته  نام  برم دلک  که  دارد  قرار  محلی  شود،می  منتهی  بهاران  روستای  به  ابونصر  قصر

 (:3باشد )جدول شماره  می  زیر قرار  از که است  گرفته  قرار ساسانی دوران از برجسته  سه نقش  به زمین سطح  متر از 6و در ارتفاع تقریبی 

 : نقش برجسته های ساسانی در برم دلک )نگارنده(   3جدول  

 تصویر    موضوع           ردیف  
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نقش  
برجسته 

های 
در   ساسانی 

 برم دلک

 دوم  بهرام  خانوادگی  صحنه ی  I  دلک  برم 1
 دخترک شاپور همسرش و

 
  صحنه  در   دوم؟  بهرام  حضور  II  دلک  برم 2

 نیایش

 
 بزرگان  از  یکی  برجسته  نقش  IIIبرم دلک   3

 ساسانی 

 
 

   سرمشهد:  •

 و  سرمشهد پشت روستای غربی   کوه در است. شده  واقع کازرون شهرستان جنوب کیلومتری 66 در و  قصبه یجره مغرب در روستایی است 

  همسرش   از  دفاع  و  شیر  با  نبرد  حال  در  را  او  که  (،28:    1389  )سامی،  دارد  وجود  دوم  بهرام  از  برجسته ی  نقش  کوه،   سینه  متری  25  ارتفاع  در

  ( 19است )تصویر شماره     شده  حجاری  در آنجا  موبدان موبد،   کرتیر  معروف  کتیبه  چهار  از  (. یکی19ی    شماره  )تصویر  دهد  می  نشان

 (.12- 13:  1397 سرفراز،  حاجی، )موسوی

 
 ( 238:   1397:بهرام دوم در حال نبرد با دو شیر وحشی، سر مشهد )موسوی حاجی، سرفراز،    19تصویر  

   بهرام:    سر آب    •

  سراب   یا  بهرام  نقش  به  که   دارد  قرار  کوهی  ممسنی  نورآباد  شهر  جنوب  کیلومتری  10  فاصله  در  و  بیشاپور  تاریخی  شهر  شرقی  شمال  در

  نشسته   که  حالی  در  تخت  روی  بر   را  وی  که  است،  شده  حجاری  دوم  بهرام  به  متعلق  برجسته ای  نقش  کوه  این  دامنه  است. بر  معروف  بهرام

 (.20شماره ی )تصویر است ، تصویر شده اند ایستاده و احترام ایستاده حالت به  درباریان از  نفر  دو او  طرف دو در و
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 ( 239:   1397حاجی، سرفراز،  : بهرام دوم و درباریان،سرآب بهرام )موسوی    20تصویر  

    دارابگرد:   •

  بر   و   دارابگرد  تاریخی  شهر  های  ویرانه  همجواری  در  و   داراب،  غربی  جنوب  کیلومتری  10  و   شیراز  شرقی  جنوب  کیلومتری  278  حدود  در

  می   زیر   موارد  شامل  که  است،   گرفته   قرار   ساسانی  عصر   از   برجسته  نقش   سه   برکه ای پر از نی،  و   چشمه  باالی  و  پهنا  کوه  شمالی  سینه

 ( :4باشد )جدول شماره 

 

 

 : نقش برجسته های ساسانی در دارابگرد )نگارنده(   4جدول  

 
 
 
 

نقش برجسته های 
 ساسانی در دارابگرد 

 تصویر موضوع  ردیف 

1  

  امپراتوری در بابکان  اردشیر پیروزی Iدارابگرد 
  روم

2  
 

 آناهیتا  بانوی ایزد برجسته  نقش  II دارابگرد

 
 درنده شیر اول؟ شاپور  نبرد صحنه IIIدارابگرد 3
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   سلماس:  •

 ازعصر   ایبرجسته   نقش   پیر چاووش  کوه  سینه  بر  تختی  خان  روستای  همجواری  در  و  آذربایجان  استان  در  شهر  این  شرق  کیلومتری  14در  

 (. 24شماره   )تصویر اول به تصویر در آمده اند شاپور پسر و  بابکان اردشیر برجسته نقش این  در که شود،می مشاهده ساسانی

 
 ( 243:   1397: نقش برجسته اردشیر بابکان و پسرش شاپور )موسوی حاجی، سرفراز،    24تصویر  

 : شهرری   •

  این   تسمیه وجه  است.  معروف  سرسره به  که   دارد  قرار  شهر ری، کوهی   سیمان  کارخانه  فعلی  محل در   تهران  جنوب  کیلومتری  هشت  در 

 که  دارد،  وجود  ساسانی  دوران  از  برجسته ای  نقش  مذکور  کوه  جنوبی  است. در دامنه ی  بوده  آن  در  قاجار  شاه  فتحعلی  تفریحات  جهت  به

  در   م و اوزلی  1813  سال  در  موریه  اما  اند.  کرده  نقل  را  وی  صورت  آن  جای  به  و  است.   گردیده  محقق  و   تراشیده  شاه  فتحعلی  دستور   به

 (. 14)همان: (25اند )تصویر شماره   داشته آن از تصاویری برجسته  نقش تخریب از قبل ،1812 سال

 

 
 (. 1394:56: نقش برجسته ساسانی اثر ویلیام اوزلی )درودیان،   25تصویر  

 تاق بستان:    •

  طاق یکی   دو  وجود  نامگذاری این  علت  دارد.   شهرت  بستان  طاق  به   دارد، که  قرار  محل  کرمانشاه  شهر شرقی  شمال حاشیه  در   این مکان 

  به دستور پیروز  بزرگ  طاق  و   سوم شاپور  دستور  به  که  کوچک طاق .  باشد  می   پر او  یا  پرو  به  موسوم کوه  سینه بر بزرگ  دیگری  و  کوچک
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  (، که 14:  1397)موسوی حاجی، سرفراز،    دارد  وجود  دوران ساسانی  از  توجهی  قابل  های  برجسته  نقش  مکان   این  در  است.  شده  کنده  اول

 (:5باشد )جدول شماره   می زیر موارد شامل

 : نقش برجسته های ساسانی در تاق بستان )نگارنده(   5جدول شماره ی  

 

 

 

 

 

 

برجسته   نقش 

ساسانی   های 

 در تاق بستان 

 

 تصویر  موضوع   ردیف 

 

 

1 

بستان   ستانیI تاق    از   دوم  اردشیر  تاج 

   دشمن  و   پیروزی  و  اهورامزدا   بزرگ  خدای

 
 

 

2 

 دوم  شاپور  خانوادگی  صحنه  IIتاق بستان  

  اتاق   دو  در  برجسته  نقش  این  سوم.   شاپور  و

 است. گردیده حجاری بستان کوچک
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 مختلف  صحنه  سه   نشانگر   IIIتاق بستان  

ستانی   صحنه  از  خدای  از   اول  پیروز  تاج 

 آناهیتا،  آب  الهه  حضور  با  اهورامزدا  بزرگ

  شکار   صحنه   و  پوش   زره   و  سوار   شاه  صحنه

 را   باشد  می  گوزن  و  گراز  شکار  که  شاهی

 دهد. می نشان

 

 

 
 

   بی:   بی   رگ  •

 میالدی   2002  دسامبر  در  بار   نخستین  برای   که   است،  گرفته  قرار  آن   در   ساسانی  دوره  از   ای  برجسته  نقش   و  شده  واقع  افغانستان   شمال  در 

  شمال   الیه   منتهی  در  برجسته  نقش  این   است.   داشته   معرفی   شناسی  باستان   علمی  محافل  به   را   آن   رزاق  الل  نجیب   نام  به   افغانی   نگار روزنامه

  که   دارد،  قرار  پل خمری  جنوب  کیلومتری  10  حدود  در  و  کوتل  سرخ  باستانی   محوطه  جنوب  کیلومتری  25  حدود  در  و  افغانستان  شرقی

 .  (15 همان: ( )31هندی می باشد )تصویر شماره  کرگدن شکار  صحنه در او همراهان از  چند تنی و  اول شاپور به متعلق
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 (. 249:   1397: نقش برجسته شاپور اول در رگ بی بی افغانستان )موسوی حاجی، سرفراز،    31تصویر  

 . مضامین نقوش برجسته های ساسانی 7

  این   ارائه شده اند. مضامین مذهبی  ترکیبی   و  مذهبی  غیر  مذهبی،  مضامین  به صورت کلی در سه شکل   ساسانی  های  برجسته  نقش  مضامین

  متفاوت   و صحنه های  بستان وجود دارد.  طاق  و  رستم  نقش  رجب،  نقش   فیروزآباد،  تنگاب  گویوم،  دلک،  برم  هایمحل   در  ها  برجسته  نقش

ها نیز    برجسته  نقش  این  غیرمذهبی  مضامین  دهد.می   نشان  را  نیایش  صحنه  و  آناهیتا  از  تاج ستانی  و  اهورامزدا  از   تاج ستانی  صحنه  نظیر  مذهبی

  بهرام،   سرآب   رجب،   نقش   دلک،  برم   قندیل،   تنگ  بیشاپور،  چوگان   تنگ  سلماس،  دارابگرد،  طاق بستان،  شهرری،  رستم،نقش   فیروزآباد،   تنگاب  در

  درباریان،   و  شاهنشاه  صحنه  خانوادگی،  پیروزی، صحنه ی  سواره،  اس. این صحنه ها شامل نبرد  شده  مشاهده  و رگ بی بی افغانستان  مشهد  سر

  و   مذهبی  موضوع  دو  بردارنده  در  که  ترکیبی  موضوعات  با  ساسانی  های  برجسته  نقش  می باشند.  شاهی  شکار   صحنه  و  حیوانات  با  نبرد  صحنه

 مذهبی   غیر  صحنه  موضوع  و  اهورامزدا   از  تاج ستانی  مذهبی همانند  صحنه  همچون  هایی  صحنه  در  هستند،  صحنه  یک  در   در  مذهبی  غیر

 (1397)موسوی حاجی، سرفراز،  دارند وجود بستان طاق  و بیشابور  چوگان تنگ  رستم، نقش  در که است، دشمن بر پیروزی

  و  سیاسی   قدرت  تمرکز یکی  بوده است. خود  متقدم  ساسانی از دولت های  دولت  امتیاز  موجب  مسئله  دو  ساسانی  عصر در  نگارنده دریافته ام که

  گرایش   و  سیاسی  روش  از  وسیعی  بخش  نمودار  واقع  در  ها  برجسته  ساسانی است. این نقوش  دولت  مختص  که  می باشد  رسمی  دین  ایجاد  دیگر

   یکی   هستیم.  مواجه  مذهبی با نقش سه خدا  موضوع  با  ساسانی  های  برجسته  نقش  ساسانیان هستند. در مضامین  مذهبی  عالئم  همچنین  و

  های   بخش  تمامی  در  زرتشتی  قوانین  و  اند،بوده   مزداپرست  شاهان ساسانی  آنکه  وجود  با  دوران  این  .در  میترا  یا  مهر   و  و دیگری ناهیتا    اهورامزدا

  قابل   ها برجسته نقش روی بر ها آن نمادهای و متعدد های الهه حضور حال عین در است. شده می گرفته کار به کامل طور  به ساسانی دولت

  و  بوده  زرتشتیگری نقوش نماد  این  در نیز  آتشدان شود.  می دیده اهورامزدا کنار در میترا و آناهیتا انسانی نماد ها برجسته  نقش در هستند. رویت

  حلقه   صورت   به  که  پادشاه  مقامی  بودن   الهی  به  بسیار  تاکید  درحجاری های ساسانی  همچنین  است.   ساسانی  دولت  رسمی   مذهب   و   دین  نمایانگر

 حلقه ای را می دهند. ساسانی شاه به آناهیتا مورد یک در  و  اهورامزدا که است، مشاهده می شود. بدین صورت شده می تجسم ای

  به   و  رود.نمی   شمار  به  محض  تخیل  یک  جز  چیزی  که  باشد،می  انسانی  ساختار  و  شکل  با  خدا  حضور  ساسانی  های  برجسته  نقش  در  همچنین

  جنگ ها   داخلی،  هایدرگیری و  موضوعات   از تعدادی  ساسانی  عصر برخی دیگر از نقوش برجسته های  در  است.  مذهبی  اعتقادی  نشانگر   نوعی 

 وقایع  است که این مضامین به نوعی  آن  نشانگر  این  و  می گردد،  اشاره  روم  و  ایرانی  های  جنگ  الخصوص  علی  خارجی  های  درگیری  نیز  و

این عصر را به خوبی   مقدس  و  ایدئولوژی بیان  و  سیاسی  موضوع ساسانی نیز  ترکیبی های برجسته  نقوش   مضامین ثبت می کرده اند. سیاسی را 

 آشکار می دارد. 
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 . نتیجه گیری 8

 همچنین. دهند می  نشان دوران  این در مهم رکن دو عنوان به  را  سیاست و  دین ساسانی های برجسته نقش  که است  آن از حاکی حاصله نتایج

  پررنگ   مضامین  از جمله   گیری  تاج  و   نیایش  آیند.می   شمار  به   رسمی  دین  و   و  سیاسی   تمرکز  دادن   نشان  جهت  دوران شاهدیهای این    حجاری

  ای   حلقه  صورت  این مسئله به  است.  گرفته  صورت  پادشاه  مقام  بودن  الهی  بر  تاکید  اند، که در بیشتر آنها  شده  می  محسوب  ها  برجسته  نقوش 

  نقش  گونه  این  در  مشاهده  قابل  موارد  جمله  تخیل از  وجود  گردد.  می  تفویض   شاهنشاه  به   آناهیتا  مورد  یک  اهورامزدا و  سوی  از   که  شده  تجسم

  دهد.   نشان  را   یونان  هنر  از  تأثیر  تواند می   نوعی  به  مسئله  این  است.  درک  قابل  انسانی  شمایل  با  خدا  نقش  دادن  نشان  در  که  شود،می  محسوب  ها

  نقش   درخصوص  شود. مهمترین ویژگیمی  مشاهده  روحانی  معنویت  و  سیاسی  قدرت  از  ترکیبی  اهورامزدا  ساختاری  های  مایه  نقش  تمامی  در

ی مضامین این نقوش برجسته ها با متون ثبت شده ی    مقایسه  باشد. این مسئله از طریق  می  واقعیت  با  آنها  ساسانی تطبیق  های  برجسته

 تاریخی کامال آشکار است. 
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 شناسی های باستان بازشناسی نظام اقتصادی دوره اشکانی بر اساس داده 
 

 1ثمینه نعمتی گیو

 2حسین کوهستانی

 3نژادفدایی نغمه 

 

 

 چکیده: 

ی قدرت حاکمیت، فعالیت های تولیدی و بازرگانی، ارتباطات با سایر ممالک و میزان رضایت مردمان  ساختار اقتصادی هر دولتی روشن کننده

بررسی نظام اقتصادی آن کشور است که با مطالعه ی دقیق نظام اقتصادی آن می توان به این اطالعات ارزشمند پی برد. این پژوهش با هدف  

سایر کشورهای   با  دولت  این  ارتباطات  میزان  و  اقتصادی  نمودن وضعیت  روشن  در  باستان شناسی سعی  داده های  اساس  بر  اشکانی  دوره 

د  تحلیلی ومطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است. طبق مطالعات انجام شده نمایان ش  - دیگرداشته است. مقاله حال حاضر به روش توصیفی

که کشورهایی مانند رم و همسایگان سعی برآن داشتند تا حکومت اشکانی را تصاحب کرده و از این طریق بتوانند بدون واسطه و به راحتی  

 مبادالت تجاری خویش را انجام دهند.

 

 نظام اقتصادی، تجارت، مبادله  اشکانی،واژگان کلیدی: 

 

 
  samine.nemati@gmail.com دانشگاه بیرجند شناسیکارشناس ارشد باستان  1
 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند  2
 دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه بیرجند   3

mailto:samine.nemati@gmail.com


 

387 
 

 . مقدمه: 1

ها بیرون آمده و سلسله مستقلی بوجود آوردند  در جنوب شرقی دریای خزر ساکن بودند از اطاعت سلوکیاز اواسط قرن سوم ق.م قبایل پارت که  

به معنی   ARSAN گذار آن که ارشک نام داشت برگرفت. ارشک را از ریشه شد. دودمان پارتی نام خود را از پایه که به نام اشکانی خوانده می 

یه اینکه پارتیان قومی سوارکار و سلحشور بودند و بزرگترین افتخارشان مردن در میدان جنگ بود  دانند، که کما بیش با نظرمرد پهلوان می 

طوریکه ابوالحسن مسعودی در ق. م شکل گرفت. منابع در مورد حکومت پارت بسیار اندک است. به   250همخوانی دارد. حکومت پارتی در سال  

را از پانصدسال به نیم رساندند  ها روا داشتند و آن اهشماری میان اسکندر و اردشیر ناصواب نویسد: ساسانیان به عمد در گکتاب مروج الذهب می 

 باشد.ها و کتب یونانی می سکه  - هاچرم نوشته  -هادست آمده از این حکومت بر اساس کتیبه و اطالعات به 

برسر ح دنیای شرق و غرب  بین  قرارگیری  دلیل  به  با  در مورد حکومت اشکانی همین بس که  و درگیری داشت خصوصاً  دود مرزها جنگ 

 آورد.کرد که از این طریق عواید زیادی را بدست می کشورهای غربی از جمله رم، دولت اشکانی به عنوان یک میانجی عمل می 

اشکانیان   -ویسهوفرایران باستان یوزف    -در مورد اقتصاد دولت اشکانی مطالبی در کتب مختلف مانند ایران از آغاز تا اسالم رومن گیرشمن

باستان شناسی و هنر اشکانی دکتر یعقوب محمدی فرمطالعاتی    -مقاله وضع مالی و اقتصادی شاهنشاهی پارت،ملکزاده بیانی  -مالکوم کالج

دولت  صورت گرفته است. در این مقاله سعی بر آن شده است که بر دو سوال مطرح شده پاسخ داده شود: تاثیر مسیرهای ارتباطی فراوان در  

 اشکانی بر چشم داشت کشورهای دیگر به این سرزمین و نفوذ حکومت سلوکی در اقتصاد دولت اشکانی به چه میزان بود؟ 

 

 .ویژگیهای جغرافیایی منطقه و تاثیرآن بر اقتصاد: 2

از حدود سال   امپراط140پارتیان  این  ابعاد  قومیتی سلطنت کردند.  امپراطوری عظیم چند فرهنگی و چند  بر  به وسعت شاهنشاهی ق.م  وری 

(. این پهنه 155:  1377شد)ویسهوف،  هخامنشیان یا سلوکیان اولیه نرسید ولی بخش اعظم ایران و تقریباً همیشه تمام بین النهرین را شامل می

های مهم  شد و جادهگسترده در حدی بود که دولت اشکانی میان کشورهای شرقی و غربی روزگار خویش به عنوان یک میانجی محسوب می

ای که از لحاظ اقتصادی بسیار مهم بود)جوادی، کردند، وظیفههای آنان استفاده میهای تجاری از جادهآن روزگاران را زیر نظر داشت زیرا کاروان 

جاده    کرد)جا به چین متصل میهای عظیم تجاری خاور نزدیک را به آسیای مرکزی و از آن ( این راه81:  1353شاه حسینی،  -275:  1341

گذشت  همدان وتهران می –شد، از فالت ایران از طریق کرمانشاه جدید  النهرین نزدیک بغداد شروع میهای بینمعروف ابریشم( این جاده از جلگه

رفت ودر موقع برگشت از جنوب به سیستان، از شرق به قندهار و از  جا به چین میو سپس از طریق شمال شرق به مرو ،بخارا و سمرقند و از آن

:  1353ا،  پیگولووسکای-81:  1353شاه حسینی،    -27:ص  1380جوادی،  -5:  1332گذشت)عیسوی،  های رود سند میها تا جلگهطریق کوهستان

- 163:  1381( ایران در این دوره از جهت موقعیت خوبی که بین چین وهند از یک طرف و ممالک غربی از طرف دیگر قرار گرفته بود)پیرنیا،  49

  ها به این فکر افتادند که حدود کشور خود را تاشد و بر این اساس بارها رومی( به عنوان یک قطب تجاری شناخته می279:  1380وادی،  ج

:  1381توانستند نفع بزرگی از تجارت با نواحی متصرفه را ببرند)بهنام،  النهرین توسعه دهند زیرا با این کار دالالن رومی و ایتالیایی نیز می بین

از ایران در    خواستند مزایای این موقعیت عالی را از دست بدهند و شرق و غرب با هم در ارتباط باشند،که شاهان اشکانی نمی( و به دلیل این93

النهرین را به تصرف درآورد به مقاومت اشکانیان برخورد  برابر حمالت بسیار خوب دفاع کردند و هر بار که روم خواست از فرات عبور کند و بین

ر شمال  (. مهرداد اول توانست در طول حکومت خود کشور کوچک پارت ) واقع د276:  1380جوادی،-86:  1381خورد)بهنام،  و غالبا شکست می 

(. آرزوی تصرف باختر و هندوستان که از لحاظ  35:  1389ایران( را به امپراطوری وسیعی که از بابل تا باختر گسترده بود مبدل سازد)محمدی فر،  

ولووسکایا،  گاه به این دو منطقه دست پیدا نکردند)پیگها هیچالمللی بسیار دارای اهمیت بود مورد توجه رومیان قرار داشت ولی آن تجارت بین 



 

388 
 

پ.م دامنه نفوذ پارتیان را در غرب چنان گسترد که رودخانه   113(. پس از او مهرداد دوم ابتدا بابل را دوباره بدست آورد و تا سال  53:  1353

ن شهرت  (. دوشهر دورا و پالمیر در تجارت آن زما36:  1389عنوان مرز جدید و شهر دورااروپوس وارد قلمرو پارت شد)محمدی فر،  فرات به 

های اشکانی  ها تشکیل شده بود ولی جزو سرزمینها و شامیکه جمعیت آن از یونانی زیادی داشتند. شهر دورا در فرات وسطی قرار داشت و با آن 

گی که های سوریه نیز خط کاروان رویی بود که شام رومی را به ایران متصل می ساخت بنابراین راه بزرشد. شهر پالمیر در بیابانمحسوب می

 (. 86: 1381ها بود پس از عبور از تمام خاک ایران در کنار جبال پالمیر به راه مشهور ابریشم متصل می شده است )بهنام، مخصوص کاروان

 
 ( 239:  1385: )گریشمن،  1تصویر  

ها اندیشیده بودند.  ها و کاروان راه بدلیل موقعیت خاص جغرافیایی سرزمین پارت شاهان ایشان تدابیر رفاهی و امنیتی خاصی برای حفاظت از  

های بزرک کاروانسراهایی بنا نهاده بودند و همچنین برای دفع خطرات احتمالی  های آب حفر کرده و در منزلگاه ها در مسیر راه کاروانیان چاهآن

یدکی بودند که برای نقل وانتقال سریع    ( و همچنین دارای اسب های81:  1353راهزنان سوارانی همراه کاروانیان در حرکت بودند)شاه حسینی،  

ها و کردند زیرا عالوه بر موقعیت خاص منطقه مالیاتی که از طریق مال التجارهخوبی حفاظت می ها بهشد اشکانیان از جادهها استفاده میاز آن

 (. 227: 1380ترین منابع عایدات دولت بود)جوادی، شد یکی از مهمکاالهای وارداتی اخذ می 

 اختار اجتماعی و تشکیالت حکومتی: .س 3

(. در ابتدا پادشاهان  69باشد) یوزف ویسهوفر،صآگاهی ما درباره آغاز فرمانروایی اشکانیان ناچیز است وعمدتاً متکی بر گواهی منابع غربی می 

آغاز پادشاهی اشکانی از نظر    (. دستگاه حکومت 257:  1385های خویش را از پادشاهان سلوکی گرفته بودند)گیرشمن،  اشکانی بیشتر اندیشه 

را از هخامنشیان به ارث برده و به ساسانیان  سازمان و هدف همانند سلوکیان بود. این دستگاه بصورت فئودالی بود که ابتکار پارتیان نبود. اینان آن 

گزینش پادشاه اشراف نقش مهمی داشتند)   (. پادشاهی در خاندان پارت لزوما موروثی از پدر به پسر نبود و در251:  1380انتقال دادند)جوادی،  

(. در این دوره پادشاه در راس حکومت قرار داشت و در کنار او تیول داران بزرگ قرار داشتند که تعداد بسیاری از انان  256:  1385گریشمن،  

ترتیب گروه  ز انان تعدادی اشراف معمولی و به مالکان بزرگی بودند که مناطق وسیعی را به عنوان ساتراپ در اختیار داشته و اداره می کردند. بعد ا

(. در 29:  1389ها قرار داشتند)محمدی فر،  شدند و باالخره بردهبردار که مستاجر محسوب میکثیری از کشاورزان و دهقانان غیرآزاد و فرمان

ها که تابع مرزبانان بودند و هر ساتراپی  تراپی تشکیالت دولتی نیز مقام اول را مرزبانان داشتند که محتمالً در حدود چهار تن بودند سپس سا

 (.1352شد)ملک زاده، تقسیم می  11برای سهولت در اداره کردن به چند ناحیه

د  اشکانیان متعصب نبودند و شهرهای یونانی را که به تصرف خود درآورده بودند برای اداره امور به حال خود واگذاشته و تغییری در آن ایجا

المللی بود و در امور سیاسی  ها در حکم زبان بین(. زبان یونانی تا مدت 91: 1381ها عوض شده بود)بهنام ، ط ارباب و صاحب آن نکردند بلکه فق

:  1380گاه در عمق جامعه ایرانی جایگاهی نداشت)جوادی،  گرفت. نفوذ فرهنگ یونانی همیشه در سطح بود و هیچ و تجاری مورد استفاده قرار می 
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ها و مراکز تجاری زمان خویش دست پیدا کند، اهمیت تجارت و بازرگانی رو به فزونی یافت.  ن مهرداد اول که توانست بر شاهراه(. در زما266

شاه بزرگ، ارشک دوستدار    "های خود عنوانشان توسط پارتیان تصرف شده بود بر روی سکه او برای آرام کردن بازرگانان یونانی که سرزمین 

 (.348) یارشاطر، صرا ضرب کرد "یونان

ها در زمان مهرداد اول بدلیل وضع مناسب اقتصادی هیچ تغییری نکرد. یکی از بارزترین مسایل برجسته تاریخ اشکانی این است که  عیار سکه 

 ( 6: 1362بارها مورد هجوم مهاجمین بیگانه قرار گرفت و بار دیگر سربلند از زیر ضربات این تهاجمات به پا خواست.) عیسوی، 

 

 . منابع درآمدی دولت اشکانی 4

داری آشنا نبودند  شد. پادشاهان جدید اشکانی با سیستم کشورزمان از طرق مختلف تامین میهای همدرآمد دولت اشکانی نیز مانند دیگر دولت

های نقره و مفرغ بودند و سکه ها از جنس  کردند در این دوره سکه های دولت سلوکی استفاده میو برای سیستم اقتصاد و سیاسی خود از شیوه 

که این دولت با کشور روم قرارداد تجاری داشت و همچنین دولت  شد. بر اساس تحقیقات بدست آمده از آنجاییطال تنها از راه تجارت وارد می 

نباید سکه طال را ضرب    نمود کهبست این شروط را قید می هایی که معاهده میخواست ضرب سکه طال در اختیار خودش باشد با دولتروم می 

های اشکانی تقلیدی از (. سکه 2184:  1384کردند)پیرنیا،  دادند تجار رومی مسکوکات طالی آنها را قبول نمیکنند و اگر این کار را انجام می

مسی استفاده می   های مفرغی و( و برای معامالت و داد و ستدهای داخلی شهرها از سکه282:  1380سکه های یونانی و سلوکی بود)جوادی،  

 (. 1380شد)سرفراز،

 

 . مالیات 4-1

( زیرا مالیات برای کشوری که در مسیر ارتباطات تجاری قرار داشت  80:  1353دولت اشکانی در وصول مالیات بسیار سختگیر بود )شاه حسینی،  

(. مالیات در این  273:   1380پادشاهی سلوکی بود) جوادی،  بسیار حایز اهمیت بود. سیاست مالیاتی اشکانیان در شهرها تقریبا مطابق با دوره  

انجام    1شد واین وظیفه را در شهرها خرئوفیالکیادوره از طریق اداراتی که در عین حال جنبه دفترخانه و بایگانی داشتند محاسبه و بررسی می 

کردند. کاالهای وارداتی مانند نمک،  ای وارده مالیات دریافت میدارها، شهرها، حمل و نقل و کاالهمی دادند. دولت اشکانی از ساتراپی ها، زمین

و عوارض داشت)کالج،   مالیات  نیزهمه  رودها  نقل در  و  برده و حمل  و فروش  را گویا  273:  1380جوادی،    -63:  1383خرید  زمین  (. خراج 

ها از وظایف از مالیات وعوارض بندگان و نمک و مانند آن   آوری اقسام دیگر خراجفرستادند. جمعکردند و به خزانه کشوری میاستانداران جمع می 

(. در این دوره به تقلید از  63:  1383فرستادند)کالج،  کردند و جداگانه می داران خاص شاهی بود. شهرها ظاهراً مالیات خود را جمع می تحصیل

(. همچنین دراین دوره  1390شد)سودایی و همکاران،  ت میسلوکیان از کاالهای وارداتی و یا کاالهای صادراتی مبلغی به عنوان گمرک دریاف

های سلوکی بودند ودر هر ساتراپ دستگاه اقتصادی شاهی و اراضی وسیع شاهی)سلطنتی( تر از ساتراپ نشینها به مراتب کوچک ساتراپ نشین

 (. 1352بیانی،  -260: 1380کردند)جوادی، وجود داشته که منظماً به خزانه شاهی مالیات و خراج پرداخت می

ها دخالت نمی کردند لذا ها درآمده بود به حال خود واگذاشته و در امور اقتصادی و اجتماعی آن اشکانیان شهرهای یونانی را که به تصرف آن 

به ساتراپ تحویل  آوری کرده و  شدجمعآنها امور را خودشان اداره کرده و مالیاتی را که بخش اعظم آن از شهرهای تجاری بین المللی گرفته می 
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صورت انبار ثروت و اعتبار  (. این شهرها به 264:  1380دادند. این شهرها تاثیر بسیار مهمی در حیات اقتصادی و سیاسی کشور داشت)جوادی،  می

 ( 259-256: 1385 اطاعت می کردند)گریشمن، 1ها هیچ تغییری ایجاد نشد جز آنکه باید از یک ساتراپ اربابان جدید درآمده و لذا در زندگی آن

 

 . کشاورزی 4-2

(. بیشتر ساکنان سرزمین پارت روزی خود را همچون 288:  1380جوادی،    -25:  1383اقتصاد اشکانیان بر پایه کشاورزی و بازرگانی بود)کالج،  

دوره اشکانی وضعیت کشاورزی    (. در288:  1380جستند) جوادی،خرده مالکان و شبانان و بندگان وابسته به زمین و مالکان عمده نیز در زمین می

کردند. دچار تحولی عظیم شد امالک خرده و کوچک جای خود را به امالک عمده و یا فئودال دادند و خرده مالکان زیر نظر مالکان عمده کار می

 (.281کار گرفته شد)همان، های جدید نیز در کشاورزی بههای مفید و قدیمی کشاورزی حفظ شد و تحوالت و روش این سنت 

النهرین در کشاورزی پیشرفت داشتند. صیفی خصوص بین در ایاالت شرقی پارت دامپروری و کشاورزی رونق داشت، سرزمین های باختری آن به 

  : 1353پرداختند)پیگولووسکایا،  ها به میزان وسیعی متداول بود و از میان غالت به کشت جو و گندم می های میوه و تاکستانکاری و احداث باغ

ی کشاورزی  (. در این دوره شیوه187: 1377(. در خوزستان نیز بهبود در فن کشاورزی و پیشرفتی در کشت برنج حاصل شده بود)ویسهوفر، 57

شدند و شالیزارها و  به دو صورت امکان پذیر بود: یکی کشت دیمی و دیگری کشت آبی. غالتی همچون جو و گندم به صورت دیمی کشت می

 (. 352: 1386شدند)زرین کوب، ها سیراب می ها و قناترودخانه، چشمهجالیزها از آب 

:  1380و قنات اشاره کرد)جوادی،  4توان به حفر کاریزشد میآب با کمک آبیاری مصنوعی انجام میجاییکه کشاورزی و زراعت در مناطق کماز آن

شد. )پیگولووسکایا،  شد و در مقابل هلو، زردآلو وارد ایران میین صادر می(. در دوره اشکانی انگور، خیار، پیاز، زعفران، انارو یاسمن به چ281

 (. 115: 1384شیپمان، -188: 1377ویسهوفر،  -57: 1353

 

 .صنعت وتجارت 4-3

کردند کنترل ها عمل میدرباره  مبحث صنعت و تجارت در امپراطوری پارت منابع بیشتری در دسترس است. پارتیان یا افرادی که از طرف آن 

(. ایران عهد پارت به شکل شاهنشاهی مرکزی در 187: 1377عهده داشتند)ویسهوفر، مبادله کاال ازراه خشکی از غرب به شرق و بالعکس را به 

( و یکی از دالیل مبارزه روم علیه پارت دستیابی به همین  56:  1353پیگولووسکایا،    –  309:  1385و کوشان درآمده بود)گریشمن،    بین روم

 های تجاری بود.راه

ین صورت داد که صلح میان کشورها برقرار باشد که در ادراین دوران تنها وسیله حیات کشورها تجارت بین الملل بود و این تجارت زمانی رخ می

(. در این دوران صنایع فرعی که در زمان هخامنشی چندان پیشرفتی نکرده  114:  1381توانستند تجارت خود را رونق دهند)بهنام،  بازرگانان می 

ترش  (. در زمان مهرداد اول هیئتی از چین به ایران برای گس215:  1378بودند موضوع تجارت میان ایران و سایر کشورها شده بودند)گشایش، 

هایی از و روابط تجاری به ایران فرستاده شدند که در زمان بازگشت گروهی از پارتیان نیز همراه آنان به چین رفته و شیر و شتر مرغ و دست 

 ( 29: 1383بازان تردست هیرکانی را پیشکش بردند.)کالج، شعبده

ها و ای بود که مزین به نقش های پارچهرین کاالهای صادراتی بافتهتشد که یکی از عمدهاز ایران کاالهای متنوعی به سایر کشورها صادر می

:  1378های زری و نقوش زرین تزیین شده بودند)گشایش،  های نقره و نخ ها با پولکتصاویر اقتباس شده از اساطیر یونان بود. برخی از این پارچه 
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های قیمتی و از مغرب  های معطر و سنگ ای، اشیاء ظریف و روغن پارچه  (. از چین ابریشم، فوالد، چرم، عاج، مصنوعات113:  1381بهنام،  -215

 (. 188: 1377نمودند) ویسهوفر، کاالهای ساخته شده از قبیل شیشه، مفرغ، پارچه، سفال و پاپیروس صادر می

های ها را در چراگاهبودند که پارتیان آن های آسمانی شهرت داشتند جزء کاالهای ارزشمندی  های مشهور نسایی که از ماد در چین به اسب اسب 

 (. 269: 1380کردند)جوادی، پروراندند و به چین صادر میماد می

 

 غنایم حکومتی   4-4

ها  های معادن و حق استخراج آن ( و همچنین ثروت 63:  1383در حکومت اشکانی عوارض و غنایم جنگی جزء درآمدهای خزانه شاهی بود)کالج،  

آورد دست می داد غنایم بسیاری بههای متعددی که انجام می (. دولت اشکانی در تمام دوران از جنگ 279:  1380شت)جوادی، به پادشاه تعلق دا 

دست آورد)گریشمن، برای مثال مهرداد پس از پیروزی در جنگ با دمتریوس دوم دو معبد ثروتمند آتنا و آرتمیس را غارت کرد و غنایم هنگفتی به 

هزار تن توانستند تا سوریه جان سالم   10هزار تن،    40ن باز شاهد پیروزی سورنا در جنگ با کراسوس از سپاهی بیش از  (. همچنی240:  1385

 (،244: 1385گریشمن،  -39: 1383های روم به دست پارتیان اسیر شدند) کالج، های جنگی عقاب هزار تن نیز همراه با درفش 10بدر برند و 

ها مواجه شدند. فرهاد چهارم نیز در جنگ با آنتوان که با حمله شدید پارتکار گمارده میعنوان لشکریان به برده یا به عنوان  این اسیران رومی به 

ها در کنار نقش آنتوان و کلئوپاترا ضرب کرد تا با این  دست آورد که این پادشاه اشکانی نام خود را بر روی آن های بسیاری را به شده بود سکه 

 درا جاودانه کند.کار پیروزی خو

 

 گیری: . نتیجه 5

ها و وسعت کشورش مورد توجه کشورهای غربی و همسایه های خود بود. این کشور بدلیل قرارگرفتن در  دلیل پهناوری مرزدولت اشکانی به 

برای گسترش حکومت و    های اقتصادی و مبادالت تجاری موقعیت بسیار خوبی را داشت. پادشاهان اشکانی چون مهرداد تمام توان خود راراه

شان کوتاه ها را از سرزمیننگهداری کامل از آن انجام دادند. حکام دولت اشکانی با سیاست و تدبیر نظامی خود بر دشمنان فائق آمده و دست آن

هنر کشورش کمرنگ کرد.  کردند. دولت اشکانی یک دولت کامالً ایرانی بود و از نیمه دوم حکومت خود رنگ عناصر یونانی مآبی را از صنایع و 

 ها و سنن هخامنشیان را زنده نگه دارند زیرا معتقد بودند که هخامنشیان اجداد ایشان هستند.این پادشاهان بسیار کوشیدند تا خصلت
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 ها انداز آیندۀ پژوهش هگمتانه، گذشته و چشم 

 

 1مهرداد ملکزاده 

 

 درآمد پیش 

های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی عمیقی که طی نیمة نخست هزارۀ یکم قبل از میالد در لبة غربی فالت ایران و کوهسارهای دگرگونی 

های )های( بزرگ )ماد و( هخامنشی در مقیاس بزرگ جهانی شد، یکی از بخش شاهنشاهیزاگرس، سرزمین مادها، رخ داد، و منجر به پیدایی  

و مبهم و نه چندان روشن تاریخ فرهنگی ایران باستان است؛ پژوهش دربارۀ و در همدان )و نیای آن هگمتانة باستان( به دلیل موجبیت تاریخی  

- نشیان( در این سرزمین، کلید بازگشایی ابهامات و بازسازی روندهای تاریخیموقعیت جغرافیایی این شهر به عنوان پایتخت مادها )و هخام

انداز و منظر شناسی نام هگمتانه، درک و فهم چشمشناختی دربارۀ همدان و ریشههای سُنتی تاریخی و زبانفرهنگی منطقه است. در کنار آگاهی

های ها و دادهتر: تاریخ جغرافیایی(، و همچنین تفسیر روشمند و هدفمند یافته همباستانی این شهر از دیدگاه جغرافیای تاریخی )و از آن م-طبیعی

 رساند.شناختی ما را شناخت مقام و موقع تاریخی همدان یاری می بیش از صد سال پژوهش و کاوش باستان

اند نام  شناسان نشان دادهونه که زبان همدان امروزی از نگاه تاریخی وارث نام و جایگاه جغرافیای تاریخی هگمتانة باستانی است؛ آن گ

پارسی( به معنی »محل گرد آمدن« است؛ جایی و جایگاهی برای تجمع و تجمیع و وفاق و توافق؛  - های ایرانی باستان )مادیهگمتانه در زبان 

تواند باشد  ی نام پایتختی کهن میترین معانی برامحلی برای هماهنگی و همراهی، مکانی برای یکی شدن، و این خود یکی از زیباترین و عمیق

سازندش از برای پیوند و پیوستگی و همبستگی. هگمتانة باستان در روزگار برپایی خود نزد مادها نمادی بوده برای آغاز و هست؛ شهری که می 

شمردند، برای یکی شدن با هم،  ی تاریخ آنها، نشانی برای شروعی دوباره؛ مادها سازندگان این شهر، هگمتانه را سرآغازی برای تاریخ خویش م

بنابراین شناخت تاری خ برای اتحاد، و برای قیام و خیزش علیه امپراتوری آشور که چند سده ایران غربی را آوردگاه سپاهیان خود کرده بود، 

  تواند باشد. رزمین ماد هم میشناسی نام آن و باورمندی که مادها به آن داشتند بخشی از تاریخ اجتماعی سهگمتانة مادان با توجه به ریشه 

آتن  همچنین هگمتانه در تاریخ دنیای باستان و نزد باستانیان همان مقام را داشت که برای مثال شهرهای بزرگ و یادمانی مانند شوش و بابل و  

ت  داشتند؛ پدر تاریخ، هرودُتوس هالیکارناسوسی، در کتاب تواریخ خود، محیط گرداگرد باروی شهر هگمتانه را به جهت نشان دادن اهمیو رُم می

سنجید. بعدتر دیگران قدمت و تاریخ هگمتانه را به جهت نمایاندن کهنگی آن شهر  ترین شهر جهان یونانی( میو اعتبار آن با باروی آتن )مهم

ند؛ با یافت دیدند و میسنجیدند، و شکل و شمایل آن را باز با هفت تپة شهر رُم همسان و همساز میترین شهر امپراتوری رومیان( میبا رُم )مهم

کشیدند، با  زمین سرک میآغاز جهان معاصر تقریباً همة جهانگردان و سیاحان و کاشفان و پیشتازان و مسافران غربی که به جای جای مشرق

های کالسیک کهن یونانی و التین به همان های خود از کتاب المقدس و از طرف دیگر با خواندن متن تصوراتی از یک طرف ناشی آموخته 

زمین بودند،  که در جستجوی شهر شوشان و دارالسلطنة داریوش و مقام دانیال نبی، و شهر اور زادگاه ابراهیم نبی و برج نمرود در بابل   اندازه
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جستند. هگمتانه در کنار شهر پارسیان، تخت جمشید، مظهر همة شکوه و شوکت شهریاران ایران  کمانی هگمتانه را نیز می هفت باروی رنگین 

 د.باستان بو

باراندازی امن و مطمئن در طول مشهورترین مسیر  های بعدی، به هگمتانة باستان و هم همدان دوران  مانند پایگاه و ایستگاهی معتبر، 

مبادالت بازرگانی میان شرق و غرب دنیای باستان، همان شاهراه خراسان بزرگ، در مقام یکی از مقاصد و منازل و معابر مهم سفرهای تجاری  

های النهرین( در نزدیکی های مشرق خویش از یک سوی، و میانرودان )بیناستان مابین خراسان و ورارودان )ماورالنهر( در دوردستروزگار ب

کرده است؛ کیست که نداند در چنین شط جاری و در این بزرگراه مهم، و در این شریان و جریان عظیم مغرب خویش از سوی دیگر عمل می 

ها به اقصای ها و باورها و کیش ها و انگارهها و اندیشهشده که فرهنگ التجاره میان مشرق و مغرب دست به دست نمیمالمبادالتی، فقط و فقط  

جا کردن  سال خود در کنار جابهیافتند. پس هگمتانه طی حیات دیرینهجستند و مخاطبان و مشتاقان خویش را میدور و نزدیک جهان راه می

کرده و های معنوی و تأثیرگذار فرهنگی و تمدنی عمل میموال مادّی کاروانیان تاریخ، همچنین در مقام امانتدار داراییمجموعة مال و منال و ا

موقعیت جغرافیایی بسیار مهم هگمتانه/ همدان در مرکز غرب ایران، همچون    نقشی درخور خویش در اعتالی تمدن بشری ایفا کرده است.

اش بسیار گفته )و البد اندیشیده( شده است، اما هنوز در بافتار و بستری ان بزرگ، با اینکه پیش از این دربارهایستگاهی در مسیر شاهراه خراس

تر دانش نسبتاً نوپدید تاریخ اقتصادی تحلیل و سنجیده نشده است، این یکی از اهداف ما در پژوهش های کالنها و انگاشته مبتنی بر انگاره 

شناسی ایران هنوز در آفریدن چهارچوب نظری مقیاس، باستان شناختی بزرگصد سال سابقة باستان وجود بیش از یک  پیش روست. در کنار آن، با

 ای که برعهدۀ آیندۀ این پژوهشها نهاده شده است. های این کاوشها ناتوان بوده، وظیفه ها و دادهکارآمد و مناسبی برای تفسیر مجموعة یافته

 تاریخچه و دورنمای پژوهش 

از دورۀ  از آن  تاریخی پس  ادوار  از پایتختهای هخامنشیان و اشکانیان، و شهری بس مهم در تمام  هگمتانه / همدان، پایتخت مادها، یکی 

شناسی همیشه یکی از موضوعات مهم محل توجه پژوهشگران بوده است؛ کهنگیِ نگاه  ساسانیان تا روزگاران معاصر، طی تاریخچة دانش ایران 

دانان،  نویسان، جغرافی سال گذشته تاریخ  200تر از آن! طی  شناسی است و چه بسا کهنهه هگمتانه به کهنگی خود دانش ایران جستجوگرانه ب

اند، در آغاز موقعیت جغرافیایی طبیعی آن  شناسان هر یک به فراخور مباحث مورد عالقة خود به هگمتانه / همدان پرداختهشناسان، و باستان زبان 

اند؛ دشت همدان در پای الوندکوه، شهر همدان در  اند، بعدتر به جغرافیایی تاریخی )و البته کمتر به تاریخ جغرافیایی( آن پرادختهدهرا بررسی کر

نوگرایانه  بررسیهای  و  پژوهشهای  انتظار  در  هنوز  شهر،  این  مرکز  در  هگمتانه  باستانی  جایگاه  خود  و  دشت  دیریناین  شناسی اقلیمتر 

(palaeoclimatologyباستان  ،)( منظری  باستانlandscape archaeologyشناسی   ،)( محیطی   environmentalشناسی 

archaeology  است تا در مجموعة دانشهای نوپدید و در سایة رهیافتهای نوجویانه دانسته شود که از دید اقلیمی، محیطی و منظری چرا )

 تر؟تر یا غربی تر، شرقی تر، جنوبیست بنیاد نهاده شود و نه مثالً ده کیلومتر شمالیهگمتانة باستان می بایست دقیقاً در همین محلی که ه

نبشتة داریوش بزرگ هخامنشی را در خاک مادستان، در میانة راه همدان به بابل، بر دل کرانگوه بیستون  شناسان( سنگ شناسان )ایران زبان 

شناسی کردند و دریافتند که به معنی   فتند؛ چنانکه باالتر گفتیم آن نام را ریشه ( را هم در آن یا-Hamgmatānaخواندند و نام هگمتانه )

‘City of Gatherings’  ها راهگشایند؛ اکنون بعد از نزدیک دو قرن پس از رمزگشایی خط میخی پارسی باستان و خوانده  است؛ کلیدواژه

ر مرکز غرب ایران باید »محل گرد آمدن« نام داشته باشد؟ آیا این یک  نبشتة بیستون شایسته است که بپرسیم چرا پایتخت مادها دشدن سنگ 

انگیز و اغلب نادیده گرفته شده از دید تاریخ اجتماعی در آن نهفته است؟ گاه برخی موضوعلت  نامگذاری ساده و معمولی است؟ یا اشاراتی شگفت 
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ها شود. همین یک واژه، همین یک نام، چنانکه در بستر انگاره وجه وافی نمی شوند و به اهمیت آنها ت از فرط عیان و عریان بودن نادیده گرفته می 

(theoriesالگوواره و   )( انسانparadigmsهای  دانش  امروزین  به (  سیاسی  سرچشمة شناسی  شود  معناسازی  و  تحلیل  و  تفسیر  درستی 

 گیریهای بسیار فربهی خواهد بود.نتیجه 

اند؛ از دالیل برکشیده شدن رسها، و تقریباً همیشه تاریخ مادها را به عنوان مقدمة تاریخ پارسها نوشتهدانان، بارها و بارها تاریخ پاتاریخ

اند، اما هنوز نکات بسیاری مهمی از نقش و جایگاه واقعی همدان در تاریخ مادها زمین باستان بارها گفته شاهنشاهی هخامنشیان پارسی در مشرق

انگیز هگمتانه برای گشودن رازهای چشمی حیرتترین دلیل این مسئله، خساست و تنگ درست است که مهم  و پارسها مغفول مانده است؛ این

شناختی هگمتانه ناکام مانده شناسی، تاکنون ظاهراً، در بازشناخت باستانشناسان است، اما آیا در کنار تکرار این نکته که باستان خویش بر باستان 

تاریخ که شااست،  چونان  است کوشیده دانان  بوده  بایسته  و  یافتهیسته  غیاب  در  تا،  باستان اند  )های  نظری  مبانی   Theoreticalشناختی، 

Foundationsتاریخی فهم  نظری  -(  چهارچوب  آفرینش  برای  بیافرینند؟  مادوهخامنشی  تاریخ  در  را  همدان  موضع  و  موقع  فرهنگی 

(Theoretical frameworkمناسب برای درک و فهم پیچیدگی )  های تاریخ دورۀ ماد و آغاز دورۀ هخامنشی چونانکه با موضوعیت هگمتانه

آید دست شناسان برخالف آنکه در ظاهر امر به نظر میشناسان هستند؛ و باستاندانان نیازمند همکاری و یاری باستانکند، تاریخارتباط پیدا می

 1913در    ی( فرانسوCh. Fossey)  ی شد، شارل فوس  یشناختکه در همدان دست به کلنگ باستان  یکس  نینخست  اند.روی دست نگذاشته 

  یی کایشناس امرباستان   1956دوم در    یجنگ جهان  انیدهه از پا  کیبا گذشت    نکه یبود. تا ا  حاصلی او پراکنده و ب  یبود، اما متأسفانه کندوکاوها

دDyson)  سُنیدا جنوب  در  حسنلو  تپه  بعدتر  که  برا  ه یاورم  ةاچیر(  باستان   یکاوشها  یرا  برش  کرد،  انتخاب  خود   ی شناختبلندمدت 

(Archaeological Sectionکوچک )اریبس  جیکرد؛ نتا  جادیشکافته شده بود، ا  ابان یاحداث خ  یاز تپه هگمتانه که قبلتر برا  یدر بخش  ی 

 گرفته شد.  دهیناد یکاوشگران بعد یمدت او از سوکوتاه اتیبزرگ و ارزشمند عمل

 تپه هگمتانة همدان 

تپه هگمتانة همدان، چنانکه امروز به این نام شهره است، در اصل یکی از محالت قدیمی شهر تاریخی همدان بوده؛ محلة سرقلعه که به دلیل  

شد.  شاه داراب خوانده می  واقع شدن بقایای قلعة تاریخی شهر بر روی این برجستگی که از دیرباز نزد اهالی شهر و برخی منابع تاریخی قلعة

به گمان   1350و  1340های شناسی ایران« در سالهای پیش از انقالب، در دههشناسی و جانشین تشکیالتی آن »مرکز باستان ادارۀ کل باستان

های معاصر محلة سرقلعه و  توان زیر بافت خانهشناختی شهر باستانی هَگمَتانَ از دورۀ مادوهخامنشی و پس از آن را می های باستان آنکه مانده

ها و دیگر عناصر بافت زندگی شهری معاصر )مدرسه، مدتی اقدام به خرید و تخریب خانه به زیر بقایای قلعة شاه داراب بازجست، طی برنامة بلند

 حمام، درمانگاه و ...( کرد تا مقدمات کاوش گسترده در آن محدوده فراهم آید.

شناختی تپه هگمتانه  کاوشهای باستان  1360ای تاریخی اما به یکی دو دهة بعد موکول شد؛ از اواسط دهة  کاوش گستردۀ این بناها و بافته

( به گونة مستمر  1373)همان محلة سرقلعه و قلعة شاه داراب قبلی( برعهدۀ آقای دکتر محمدرحیم صراف نهاده شده، این کاوشها از فصل پنجم )

تایج بسیار ارزشمندی دربرداشت، از جمله یافت شدن آثار معماری منظم دورۀ تاریخی در کارگاه بزرگ ( ادامه یافت و ن1379تا فصل یازدهم )

رسانی و تأسیسات شهری و وباروی شهر، شبکة آبمرکزی و شواهد ادامة آن در بخشهای مختلفی از محدودۀ تپه، مشخص شدن محدودۀ برج 

 جز آن. 
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)فصل دوازدهم( متوقف ماند و از آن    1383شناسی تا سال  تغییرات مدیریتی در پژوهشکدۀ باستانکاوشهای هگمتانه پس از آن به دلیل  

( از سر گرفته شده و چهار سال )تا فصل پانزدهم( ادامه یافت؛ دکتر آذرنوش  1387-1324یاد دکتر مسعود آذرنوش )سال به سرپرستی زنده 

سرانجام گذاری مجموعة متمرکز کرد، اما فوت ناگهانی او تحقیقاتش را ناکام و بی و تاریخنگاری و گاهنگاری  های خود را بر مسئلة الیهپژوهش

(، محمدرحیم  16تفریق به سرپرستی دکتر یعقوب محمدیفر )فصل  ( به1396تا    1388ویکم )گذاشت فصول بعدی، فصلهای شانزدهم تا بیست

ای بود که بنابر ضرورتهای آنی، و گاه برای رفع مشکالت  ( کارهای پراکنده21و    20( و دکتر مهرداد ملکزاده )فصلهای  19-17رنجبران )فصلهای  

شد و بیش از آنکه پیرو  مدیریتی مجموعة پایگاه هگمتانه در میانة شهر همدان امروزی و تعامل با نهادهای اداری و اجرایی شهری انجام می

  21و    20شناسی شهری ارزیابی تواند شد و فقط طی فصلهای  وب باستانراهبردی علمی و پژوهشی باشد، در بهترین حالت ممکن در چهارچ

به ساخت باستانی معطوف شد.اندکی  باروی  و  برج  وساز برج  بقایای معماری  اصلی وجود  است؛  در همدان فرضیة  تپه  وبارو در جبهة شرقی 

های  کهن شهر تاریخی در این محدوده بود و هست؛ کاوش   وبارویهای مشهود عرصة هگمتانه در لبة شرقی تپه حاکی از وجود بافت برجبریدگی

هم متمرکز بر همین ناحیه و لبة شرقی   1380های دهة  وبارو شد، کاوشهای بزرگی از این برجمنجر به آشکار شدن بخش   1370و    1360دهة  

ها مشخص شدن ی اصلی فصل بیستم کاوشگذاری مجموعه کمک شایانی ننمود؛ هدف علمها به تاریخکدام از این کاوشتپه بود، اما هیچ 

گذاری ترتیبی سازی آن و تاریخهای برج و بارو، نحوۀ چیدمان آن، نحوۀ اتصال برج و بارو با بستر طبیعی تپه، نحوۀ پی نخستین رج خشت

(sequence datingآن بود؛ همچنین شناخت کافی از چندوچونی و چگونگی شکل و ابعاد برج و بارو برای ارائة )   طرح بازسازی و بازنمایی

ها سزاوار  ها و از سر گرفتن کاوش در تپه هگمتانه بود؛ تعویق و تأخیر در روند این کاوش ترین هدف اجرایی همانا نفس ادامة پژوهش مهم  آن.

ای مانند جریان خون تازها به هشناسی ایران نیست؛ افزون بر اهداف علمی و پژوهشی که باالتر اشاره شد، آغاز دور تازۀ کاوشو شایستة باستان 

 تر تصویر زنده و پویای این مجموعه فرهنگی در فضای شهری همدان امروز است. در شریان خشکیدۀ هگمتانه است و از آن مهم

د داکرد و اجازه می ای در فضای شهر امروزی همدان ترسیم می ها از هگمتانه چهرۀ افسرده و مرده ها و کاوشتعطیل و تعویق پژوهش 

توجه به اهمیت تاریخی و فرهنگی این مجموعه عرصة آن را بی محابا جوالنگاه تعدی خویش بداند و سیمای آن را مخدوش که هر آن کسی بی

های مجموعة فرهنگی و تاریخی  نرده-های شهری که فضای بالفصل پشت دیوارها و آالیندهها و نخالهکند. حجم بزرگ و رو به تزاید زباله 

کند؛ با آغاز پژوهش، همزمان با پیشرفت کاوش  های از مجموعه تحمیل می محیطی سنگینی را بخش را پرکرده، آلودگی بصری و زیستهگمتانه  

ها را از  ها و ...، مدیریت محترم پایگاه خواهد توانست این بخش ها و زبالههایی از عرصه و حریم محوطه از نخاله و کندوکاو، و آزاد شدن بخش 

 های سالیان اخیر رها نماید.یحجم آلودگ

باستانودومین فصل کاوشبیست به مدت  های  تپه هگمتانه  از    70شناختی  بهار و روزهای آغازین    10/4/1399تا    1/2/1399روز  در 

نایع  تابستان سال گذشته در شهر همدان انجام شد؛ هدف اصلی کاوش در این فصل که از سوی ادارۀ محترم میراث فرهنگی، گردشگری و ص

دستی استان همدان و پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه تعریف شده بود، در وهلة نخست بازبینی در عرصه و حریم هگمتانه خصوصاً  

و   اتصال  آهنگران  بازار  به  بازار سنتی و قدیمی همدان موسوم  از  بخشی  با  بود، جایی که  از طریق ساماندهی ضلع و جبهة جنوبی محوطه 

ها و تکیه بر  ها و سنجشآمد، که خوشبختانه با پیمایشکرد و این خود از دیرباز از معضالت محیطی محوطه به شمار مییدا میاصطکاک پ

 هایی چند راهکارهای اجرایی و عملی برای حل این مشکل طرح و پیشنهاد شد.زنیهای فصول پیشین و گمانه ها و آموختهدانسته
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ای از اهداف علمی و پژوهشی  آمده، به پارهایی، گروه کاوش تالش کرد با استفادۀ بهینه از فرصت فراهمافزون بر آن هدف اداری و اجر

ای دست به  های اخیر با مشکالت عدیده شناسی در سالهای باستان خود نیز دست یابد. ناگفته پیداست به دلیل تنگناهای مالی موجود، گروه

ودوم در هگمتانه هم فقط توان به کار گیری تعداد بسیار محدودی نیروی کارشناسی و ل بیستگریبان هستند، به تبع آن گروه کاوش فص

تواند شد، چه آنکه گروه تقریباً به تمامی اهدافی  کارگری را در اختیار داشت با این وصف نتایج این فصل خرسندکننده و امیدبخش ارزیابی می 

 داشت دست پیدا کرد. که مدنظر می 

 اوش ای به ک اشاره 

و   19( کارگاه بازخوانی کاوش فصول  3( کارگاه برج و بارو،  2شترخواب،    ( کارگاه چال1عملیات میدانی کاوش در چهار کارگاه سازماندهی شد:  

 ( گمانة عمیق کارگاه مرکزی. 4در نزدیکی دیوار جنوبی محوطه، و  20

یاد دکتر مسعود آذرنوش، نگارنده )مهرداد ملکزاده(  پرستی زنده، به سر 1384شترخواب: طی فصل سیزدهم کاوش، به سال    ( کارگاه چال1

  AR52اکبر وحدتی و رضا ناصری، موفق به بازکردن یک گمانة پیشرو در کف چال شترخواب در شبکة  در مقام معاون هیئت، با همکاری علی 

تر دست  اخص دورۀ هخامنشی، عصر آهن پایانی و قدیم های شمتری به بقایای دیواری سنگی و در کنار آن سفالسانتی   300شده بود و در عمق  

(؛ متأسفانه این دستاورد بسیار مهم در آن زمان محل توجه سرپرست محترم کاوش قرار نگرفت. در فاصلة بیش از پانزده  2و    1یافته بود )تصویر  

های ساختمانی و ناخته ویران، منهدم، معدوم و با نخالهآن کارگاه بنا بر دالیل نادانسته توسط افراد یا اشخاصی ناش  1399تا    1384سالة مابین  

متر آن گمانة پیشرو را مجدداً گشود   5/2در    5/2با بازکردن سه گمانة    22های متعفن پُر و از انظار ناپدید شده بود. گروه کاوش فصل  بعضاً زباله

(.  5و    4درجة آن شد )تصویر    90ته و محل برگشت و کنج  گفمتری موفق به کشف ادامة دیوار سنگی پیشسانتی   320( و در عمق  3)تصویر  

هایی احتماالً از عصر مفرغ( به دست  تر )و نمونه های سفالی مربوط به دورۀ هخامنشی، عصر آهن پایانی، قدیمافزون بر آن تعداد بسیاری یافته

 آمد )این سفالها بعدها گم شد!(.

جای عرصة ( بقایای معماری منظم و هندسی خاصی را در جای1379تا    1362فصل )  وبارو: آقای دکتر صراف طی یازده( کارگاه برج2

هایی از بارو و دو برج، طرحی برای  تپة هگمتانه کاویده است، ایشان با تبعیت از آن شبکة معماری با نظم مربعاتی، پس از کشف و کاوش بخش 

های توپوگرافیک تپه عمالً ناموجود  هة با بقایای معماری و خصوصاً پستی و بلندیوبارو پیشنهاد کرده که در برخورد و مواجبازسازی و ادامة برج 

ودوم با ایجاد کارگاهی متکی و متناسب با توپوگرافی تپه در جایی که انتظار  آمد؛ گروه کاوش فصل بیستو احتمال وجودش ناممکن به نظر می 

ای معروف و  ای از سفالینههای سفالی این کارگاه تکه ترین یافتهآن شد، از مهم  وجود بقایایی برجی در باروی باستانی را داشت موفق به کشف

 شود. ( نامیده می”Median bowl“شناسی عصر آهن پایانی است که اصطالحاً »پیالة مادی« )مشخص در باستان 

کارگاه برای مشخص کردن نحوۀ ارتباط معماری  در نزدیکی دیوار جنوبی محوطه: در این    20و    19( کارگاه بازخوانی کاوش فصول  3

ای پیشرو ایجاد  های احتمالی زیرین و دیرین در پای یکی از دیوارهای یافت شدۀ فصول پیشین گمانهمنظم مربعاتی معروف تپه هگمتانه با الیه

 است. تر بنا شده هایی تقریباً همسان ولی قدیمیشد که نشان داد آن دیوارها مستقیماً بر روی خشت

( و فصول بعدی، که منجر  1373( گمانة عمیق کارگاه مرکزی: پس از گسترش خاکبرداری در کارگاه مرکزی طی فصل پنجم کاوش )4

تا واپسین روزهای حضور خویش در مقام    17/5در    17/5شده )بندیبه پیدایی آن معماری معروف منظم شبکه  متر( شد، آقای دکتر صراف 

هایی بیشتر از آن معماری در نقاط مختلف پهنة تپه کرد. ها و بخشتوان و همت خود را صرف یافتن و کاویدن بافتها تمامی  سرپرستی کاوش
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در روزهای پایانی کاوش همان فصل پنجم که من افتخار عضویت در گروه را داشتم، پیشنهاد کردم که جایی در کف معبر را بشکافیم و به زیر  

ای تر رویم، پس از کش و قوس بسیار در بخشی از معبر کارگاه مرکزی گمانههای احتمالی زیرین و دیرینهآن معماری منظم به جستجوی الی

متر باز کردیم. نتیجة آن گمانة پیشرو این بود که مشخص شد زیر آجرهای آن معماری   3و به عمق نزدیک به    1/5و طول    0/5پیشرو به عرض  

متر( پر کرده    0/5مانندی )حدود  رج خشت وجود دارد و زیر آن را بافتار چینه  5ی معبر، دیواری با حدود  منظم و در واقع به زیر آخرین رج پی آجر

ترتیب برخالف تصور  چینی قرار گرفته است؛ بدینرج خشت دیگر قابل تشخیص است و آن مجموعه گویا به روی سازۀ سنگ  12و زیر آن  

نظم هندسی نخستین سازۀ روی خاک بکر در هگمتانه نبود و نیست! آن گمانه و نتایج  پیشین )و پس از آن: تصورات پسین!( آن معماری م

به    22سال بعد، گروه کاوش فصل    26حاصله از آن مورد استقبال آقای دکتر صراف قراز نگرفت و به دستور ایشان پُر شد، ولی سال گذشته،  

متری به دیواری سنگی شبیه همان سازۀ  سانتی   350مرکزی باز کرد و در عمق  ای دیگر در کف معبر کارگاهقرینة آن گمانة پیشرو قبلی، گمانه 

های قابل تاریخگذاری به دورۀ هخامنشی، و عصر  ( به همراه مقادیری یافتة سفالین که در میان آنها نمونه 7و  6چین دست یافت )تصویر سنگ 

 شود.آهن پایانی دیده می

و پس از گذشت شش دهه از    1362سال از آغاز کاوشها در سال    37پس از    ودومستیل برسد گروه کاوش فصبدین ترتیب به نظر می 

آن دوره    ی ، به مواد فرهنگ1340  ةماد در ده  ۀدور  یمادّ  یایبقا  یجستجو  یبرا  ی شهر همدان کنون  یمیانتخاب محل تپه هگمتانه در بافت قد 

 کرده  دایکارگاه برج و بارو دست پ و کارگاه چال شترخواب  یاپروانه  ةدر گمان  و ،یکارگاه مرکز قیعم ةنسبتاً مطمئن در گمان یدر بافت و بستر

 است. 

 پژوهشها   ۀ ند ی انداز آ چشم 

  ا یهمدان است؛ آ  ةدر تپه هگمتان  یشناختباستان  اتیعمل  دادنجه یدر انتظار به ثمر نشستن و نت  صبرانهی روزگار ما سالهاست ب  یشناسران یا  دانش

  ی از مواد فرهنگ  یروشن  یهاباشد و اگر سرانجام نشانه  نیهمدان مدفون است؟ اگر چن  یبافت شهر کنون  ریهگمتانه در ز  یشهر باستان  یایواقعاً بقا

باالتر از کشف   یشده باشد، احتماالً ارزش آن حت  داریکلنگ کاوشگران هگمتانه پد  ریم( در زق   550تا    850)  3به عصر آهن  یگذارخیقابل تار

تُل   1970  ة انشان در ده ب  ونیمَلدر  ارز  یضایدشت  بس  یابیفارس  تار  یاریخواهد شد.  ا  خیاز مشکالت و معضالت   ۀدر دور  رانیو فرهنگ 

 روشمند و هدفمند آن پرسش داده خواهد شد:  یپژوهشها ةکشف و ادام نیا ةجیدر نت یمادوهخامنش

 یهامحوطه   گریآن با د  ةسیو مقا  ،یفرهنگ مادّ  داتیتول  گریو د  هانهیعصر آهن مانند سفال  یمواد فرهنگ  یایصورت کشف بقادر   (1

 حاصل کند. یماد در هگمتانه آگاه ۀدور یتحول و تطور سُنتها و فرهنگ سفالگر ر،ییتغ  یخواهد توانست از چگونگ یشناسعصر آهن، باستان 

عصر   یهامحوطه   گریآن با د  ةسیو مقا  ،یپالن معمار  ری کاوشها و درک و تفس  ةعصر آهن و ادام  یمعمار   یایدر صورت کشف بقا (2

 ماد در هگمتانه دست زند.  ۀدور یتحول و تطور سُنتها و فرهنگ معمار ر،ییتغ  یخواهد توانست از چگونگ یشناسآهن، باستان 

حاصل از کاوش هگمتانه،    یمعمار  یو ...( و بافتها  هانهی)سفال  یواد فرهنگبر م  یشناختو انسان  یشناختباستان  یلهایتحل  یةدر سا (3

 خواهد شد. ریپذماد امکان  ۀدور یو اقتصاد ی و فرهنگ یاجتماع ینهادها شرفتیروند پ یبازساز

  ن یا یحکومت ینهادها یریگشکل   یچگونگ ةماد مطالع ۀدور یو اقتصاد یو فرهنگ یاجتماع ینهادها   شرفتیروند پ یبازساز یدر پ (4

 خواهد بود.  سری( میمتحد / شاهنشاه ی/ پادشاه لیقبا یةآن )اتحاد یستیدوره و چ
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 AR52و  AQ51برش کارگاههای  .1تصویر 

Fig 1. Section of AQ51 & AR52 

 
 AR52. پالن پایانی گمانة پیشروی 2تصویر 

Fig 2. Final plan of test square in AR52 



 

400 
 

 
 ایموقعیت کارگاه چال شترخواب و گمانة پیشرو پروانه . 3تصویر 

1913) in -(Old French excavation ābkh-e šotor-ČālFig 3. Location of test square AR52, in 

Hagmataneh 
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 AR52. دیوار سنگی گمانة پیشروی 4تصویر 

1913) in -(Old French excavation ābkh-e šotor-ČālFig 4. Stone Wall in test square AR52, in 

Hagmataneh 
 

 
 AQ51. کنج دیوار سنگی گمانة پیشروی 5تصویر 

(Old French  ābkh-e šotor-ČālFig 5. Corner of the Stone wall in test square AQ51, in 

excavation-1913) in Hagmataneh 
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 . موقعیت گمانة پیشرو در کارگاه مرکزی 6تصویر 

Fig 5. Location of test square in Central workshop (Hagmataneh) 
 

 
 . دیوار سنگی گمانة پیشروی کارگاه مرکزی 7تصویر 

Fig 7. Stone wall in test square in Central workshop (Hagmataneh) 
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 گذری بر مطالعه معماری قالع و استحکامات دفاعی دوران اسالمی  

 عامل در برقراری امنیت اجتماعی از منظر پدافند غیر 
 

 1راضیه ابراهیمی  

 2مقدمجواد عالیی 

 

 چکیده: 

گرفت . اهمیت ایمنی و امنیت کشور در ی است که با توجه به موقعیت خاص خود همواره مورد هجوم اقوام بیگانه قرار می نیسرزم  رانیکشور ا

ای دستور های معماری متنوعی شد که حاکمان هر دوره بنا به ضرورت و با توجه به امکانات محیطی و منطقهساز ایجاد سازهبرابر تهدیدات زمینه

استحک و  قالع  پروژهساخت  و  دادند  را  بسیاری  آمد.  امت  پدید  در سراسر کشور  مختلفی  نظامی  و  دفاعی  تأسیسات  و  قلعهمطالعهها  و ی  ها 

ها در دوران اسالمی نیز انسان دهدات ارزشمندی در مورد سیستم تدافعی آن به دست می العاستحکامات دفاعی ایران در هر دوره و مکانی، اط

  ن یمتجاوز  ورشیاند در برابر  توانسته  یخوب  مستحکم، به  یبناهاتاخت و تاز مهاجمین با احداث    کشور خویش از  به منظور حفظ تاریخ و تمدن

گونه ساختارها و کثرت شهرهای دفاعی دوران . باتوجه به گستردگی موضوع ، تعداد و تنوع اینندیمحافظت نماو میهنشان  و از خود    یستادگیا

شناسانه قرار گرفته محققان سعی در بررسی  به طور مستقل از منظر پدافند غیرعامل کمتر مورد بررسی باستان اسالمی در فرایند این تحقیق که  

گی  معماری و اهمیت قالع با تأکید بر نقش این باروها در برقراری امنیت و تحوالت نظامی و دفاعی در دوران اسالمی دارند و همچنین به چگون 

شناسی  های باستان ای و همچنین استناد به پژوهشنان به منزله حفظ امنیت با استفاده از روش کتابخانه نقش آن در جلوگیری از حمالت دشم 

 تحلیلیِ تاریخی خواهند پرداخت .  -و روش توصیفی

 

 قالع و استحکامات دفاعی ، معماری ، دوران اسالمی ، پدافند غیرعاملواژگان کلیدی: 

 

 
 Raziyeh.ebrahimi@gmail.comشناسی دانشگاه مازندران دانشجوی کارشناسی ارشد باستان - 1
 javadalaei@uoz.ac.irشناسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه زابلاستادیار گروه باستان - 2

 

mailto:Raziyeh.ebrahimi@gmail.com
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 مقدمه:   . 1

ها همواره در طول تاریخ در اندیشة حفاظت از خود و افراد خانواده و همچنین سرزمین خویش بوده و این امر سبب ایجاد تدابیر مختلف  انسان

بناهای   و دفاع از خود افتاد  تیآورد و به تبع آن به حفظ امن  یرو  ینیکجانشی که انسان به  ی  زمانگیری از محیط طبیعی گشت .  جهت بهره

ب شده تا  جها موقلعه یتنوع در شکل ظاهر ها و جوامع مختلف قرار گرفت . ها در طول دوران تاریخی مورد توجه حکومت همچون قلعهدفاعی 

ی شدت گرفتن ناامنی، متأثر از  خاص بوده باشد و یا نتیجه   یرورت انطباق با محیط جغرافیایضاز    شی ه ناکن ل از ایبها قتصور شود وجود قلعه 

است که در اطراف    یاستحکام  یدژ به معن  ایقلعه  خصوصی بوده . قالع در دوران اسالمی از اهمیت خاصی برخوردار بودند؛  به  سبک معماری

ها از استقرارهای خویش . قالع به منظور حفاظت و دفاع انسان  دانست  یتمدن کشاورز  ادگاری  توانیرا م  هیاول  یدژها  شد؛یهرها ساخته مش

گرفته است که تشخیص این  گیری از مصالح بومی و متناسب با محیط انجام میهای دفاع یعنی استتار با بهرهشکل گرفته که یکی از این مؤلفه 

قلعهارگ و  فاصلهها  از  امکان ها  گاه  و  سخت  بسیار  دور  است  های  نبوده  جنبشپذیر  پیدایش  محل  ایران  سرزمین  استقالل.  و  های  طلبانه 

( . ساختار دفاعی شهرها  103:    1393های محلی بود که هر کدام در شهری مستقر بودند و حوزۀ نفوذ و قلمرویی داشتند ) ورمقانی ،  حکومت 

از خسارت  ،    ی عامل عالوه بر نقش بازدارندگر یفند غاقدامات پدا  پرداختن به  که  ییجااز آن هایی متناسب با تحوالت سیاسی داشته و  دگرگونی 

؛ موضوع نو و مستقلی است که تاکنون از    کندی م  یریجلوگ  ی و تلفات انسان  ینظامر یو غ  یو حساس نظام یاتیح  ساتیو تأس  زاتیبر تجه   یمال

از    ی ناش  داتیمقابل تهدشهرهای ایرانی در   در  رعاملیتوجه به دفاع غشناسی و تاریخ به طور جدی کمتر به آن توجه شده است ،  منظر باستان 

و    یاجتماع  ،یفرهنگ  ،یاسیس  ، یاقتصاد  یها یریپذبیاز آس  یریجهت جلوگ  دیاست و با  یمهم و ضرور  اری بس  یمهاجم امر  هایرویحمالت ن

اسالمی نیز از تنوع بسیار زیادی برخوردار  های دفاعی در قرون میانه  . روش آورد  یرو  رعاملیو حساس به دفاع غ  یاتیح  ساتیمراکز و تأس  تیامن

گچ به تعداد  سنگ و مالت های اشکانی و ساسانی با خشت ، گل ، الشه وساز ساختارهای دفاعی که در دورهسازی و ساختبوده است ، زیرا دژ

(  107:    1389ز به نوعی تکرار شد )فرجامی ،  ها و ساسانیان ایجاد شده بود ، در این دوره نیبسیار زیادی در سراسر قلمرو سیاسی و فرهنگی پارت

های مرتفع به منظور پیشگیری از حمالت مکرر دشمنان بسیار مؤثر واقع شد .  ها در مکان .  انتخاب مکان مناسب جهت احداث بناها و قلعه

برقراری امنیت اجتماعی با استفاده از    بنابراین ضرورت انجام این پژوهش بر پایة مطالعه معماری و نقش قالع و استحکامات دوران اسالمی در 

 عوامل پدافند غیرعامل که نقش مهمی در روند این تحقیق دارند مورد تحلیل قرار خواهند گرفت . 

 پیشینه پژوهش  . 2

های بسیاری مربوط به تمامی نقاط کشور چه در دوران پیش از اسالم و چه در دوران  در زمینه قالع و استحکامات دفاعی تحقیقات و پژوهش 

با  های جغرافیایی سرزمین ایران منتشر شده و به چاپ رسیده است که  از تمامی حوزهها و مقاالت ارزشمندی نیز  اسالمی انجام گرفته و کتاب

های مرتبط با عنوان تحقیق خواهیم پرداخت که  توجه به گستردگی موضوع بیان تمام آنها در اینجا ممکن نیست و تنها به ذکر برخی از پژوهش 

( ، مقاله ناصر پازوکی طرودی تحت 1376توان به کتاب استحکامات دفاعی در ایران دورۀ اسالمی نوشتة ناصر پازوکی طرودی )از آن جمله می

مقاله استحکامات سرزمین    ( ،1385)محمدی  مریم  زاده و  الکاظم م  تةنوش  ع و استحکامات نظامیالق( ، کتاب  1374وان بناهای دفاعی ایران )عن

ها و استحکامات دفاعی به روایت تصویر در ایران و خارج از ایران از آقای کیانی دیواره( ،  1340ایران در دوران اسالمی از منوچهر ستوده )

 ةنوشت  شناسی معماری دوران قاجاربررسی باستان( ،  1383)محمودیان  الل  حبیب   تةنوش  مالهای باستانی استان ایمعرفی اجمالی قلعه( ،  1381)

های ارزندۀ دیگری که در  ( ، ... و سایر مقاالت و پژوهش1384)رؤیا ارجمندی  تةوشن مالهای قاجاری ایبررسی قلعه( ،  1384)مجید ساریخانی 

 وهش از آنها بهره گرفته شده است. ن این پژضم
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 . اهداف پژوهش  3

بندی  ی جمعبا توجه به اشارات فراوان متون در زمینة استحکامات دفاعی کشور از جمله اهداف مهمی که پژوهش حاضر در پی آن است ارائه 

ی امنیت قالع در دوران اسالمی  استقرارهای خویش و نیز مطالعه مختصر و کوتاهی در ارتباط با نقش دفاعی قالع به منظور حفاظت انسان از  

 باشد . های دفاع غیرعامل میو تأثیر سیستم دفاعی آنها بر معماری با استفاده از مؤلفه 

 . مبانی نظری  4

  است  رفتهی به شمار م  اراناستمدیمهم حاکمان و س  یتهایاز اولو  یکی  رعاملیدفاع غ  یهالفه ؤتوجه به م  ران،یا  یو شهرساز  یمعمار  خیدر تار

 رعاملیدفاع غ  ،یکل  فیتعر  کی است، اما در    دهیگرد  رعاملیاز دفاع غ  یگوناگون  فیمختلف تعاری  هادر رشته   ( . 80:    1393)رایگانی و تقوی ،  

. در  شودیاستفاده نم  یحاتیابزار تسل  گونهچ یکه از ه  شودی به منظور به حداقل رساندن اثرات خصمانه دشمن گفته م  ی اطیاقدامات احت  هیبه کل

توان اشاره نمود که مهمترین های انسانی در دوره پس از اسالم به برخی از مهمترین محورهای آن میگاهخصوص پدافند غیرعامل برای سکونت

دژ( ، بارو ) حصار ، دیوار ، سور ، کهندژ  -اند از : قلعه ) مثل ارگانسانی در ایران در دوران پس از اسالم عبارت بوده  هایعناصر دفاعی سکونتگاه 

( . پدافند غیرعامل به معنای دفاع و محافظت 27:    1338، قهندژ ( ، برج ، خندق ، شیرحاجی ) حصاری که به دور حصار درون بود ( ) اسکندری ،  

تر از دفاع به  آید و این محافظت یا دفاع که ابعاد آن به مراتب وسیعهای دفاع نظامی به کار نمیشور که دیگر سالح و روشغیرنظامی از ک

ی  تهاجم و حمله  ی وسیع تهدیدات ، ها ، ابعاد گوناگون و گستره ی پدافند عامل است باید مالک عمل قرار گیرد . در این روش باید شیوهشیوه

ی بهترین راهکارها چه قبل از وقوع و چه در حین وقوع تدبیر شود . به همین دلیل رسی قرار گیرد و برای تک تک آنها با ارائهدشمن مورد بر

ی دفاع نیز های شهری ، مسئلهشد و به موازات تجمع مردم و ایجاد سازمانی دفاع توجه میدر شهرها از همان آغاز پیدایش باید به مسئله

ها، برج و باروها، دربند، کهندژ یا های مسکونی دژمانند، قلعهی ایران خانه یافت که با توجه به وضعیت جغرافیایی ناامن شده یاهمیت بیشتری م

دروازه  خندق،  بردهارگ،  کار  به  ایرانیان  که  بود  آگاهانه  تدبیری  آن  نظایر  و  عمدهها  ایمناند.  غیرعامل  پدافند  هدف  کاهش  ترین  و  سازی 

های مورد نیاز مردم است که در این پژوهش ضمن بررسی نقش و اهمیت قالع در معماری اسالمی به این مسئله نیز  زیر ساخت پذیری  آسیب

 پرداخته خواهد شد. 

 . پیدایش و کاربری قالع و استحکامات  5

ایجاد این سازه ها در ایران قابل ذکر  قبل از ارائة هرگونه توضیح در زمینه کاربری قالع و استحکامات مختصر اطالعاتی درباره قالع و علت  

است . در فرهنگ فارسی قلعه به معنی »حصن« ، »حصاربلند« و »پناهگاه که بر فراز کوه یا جای بلند ساخته شود« ، آمده است که جمع آن  

نظامی مرزی را نیز در دوران  های  است و قلعه  المها از بناهای دفاعی و نظامی صدراسرباط( .  944:  1390»قالع« و »قلوع« است ) عمید ،

توان  ها را میشرقی بنا شده بود و نگهبانان آن از دیلمان می آمدند، رباط گفتند مانند رباط نصیبین که در سرحد میان ایران و روم معینی رباط می

 .بودندحفاظ مرزی پناهگاه گروهی جهادگر ای محسوب نمود که در نقاط بی از نخستین استحکامات سازه

ها و حفاظت از آنها و وجود حمالت گسترده و مداوم  توان در موقعیت خاص جغرافیایی اهمیت راه از این رو علت ایجاد قالع در ایران را می 

شد . کارکرد مهاجمین دانست . ساخت قالع قدم محکمی در جهت تثبیت موقعیت سیاسی و بقای حکومت بر هر نقطه زیستی محسوب می

های این سرزمین ، برای مقاصد و اهداف مختلف گرفت . بقایای قلعهنظامی بوده و اعمال قدرت توسط شاه یا والی از آنجا صورت می اغلب قالع  

ها، عناصر دفاعی و حضور قلعهسازی در دورۀ اسماعیلیه و سلجوقی بوده است .  اند . بیشترین تالش برای قلعه، بارها ساخته و تخریب شده 

 یافته ها، نمودصورت جداگانه و منفرد یا در ترکیب با قلعه آورده که به ای را در محدوده پدیدمنطقه، نظام دفاعی ویژههر بانی در های دیدهبرج

ا ( . گاه دژ ی  49:    1391اند )راعی ،  های دفاعی ، کاربریِ خدماتی نیز داشته ها ، ثمره معماری این دوران است که عالوه بر ویژگی رباط.    است
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اند ، همچون شاهدژ بر فراز کوه صفة اصفهان منسوب به ملکشاه سلجوقی ، قلعة اردشیر خوره منسوب به  قلعه را به نام مؤسسان آن خوانده

  اند، مانند قلعة حسن )الموت( که به اردشیر بابکان ، و گاه قالع و دژها منسوب به مردانی بوده است که رهبری گروهی را در آن به عهده داشته 

ای و یا موجودات ها موجب شده که در ادوار بعدی ، احداث آنها را به پادشاهان اسطورهشده است . قدمت برخی از قلعهنام حسن صباح خوانده می

 ای بود که نه فقط ورود به آن به سهولتها به گونه (. موقعیت و طراحی قلعه2:    1378ای و مافوق طبیعی نسبت دهند )میرجعفری ،  افسانه

پذیر نبود ، بلکه خروج از آن نیز جز از طریق راه خروجی ، گاه غیرممکن بود . بنابراین ، قلعه محلی مناسب برای نگهداری زندانیان و  امکان 

مجرمین سیاسی بود ؛ مخصوصاً آن دسته از شورشیان و مدعیان حکومت که ممکن بود طرفدارانشان برای رهایی آنها تالش نمایند . حکومیت  

گذاشت ؛ بلکه به تدریج نام آنها را به بوته  های دور افتاده ، نه فقط راه گریزی برای آنها باقی نمیی از این مجرمین به زندگی دائمی در قلعهبرخ

 ( . 4گونه قالع به قلعة فراموشی معروف بودند )همان ،سپرد. در تاریخ باستان اینفراموشی می 

تاب قالع و استحکامات نظامی خود از  استحکامات دفاعی و تاریخی به جای مانده در سرزمین ایران بندی که کاظم مالزاده در ضمن کتقسیم

 باشد :  ارائه داده بدین صورت می 

 های سنگی ها و پناهگاهالف( غار -

 ب( قالع -

 ییی و روستاج( استحکامات دفاعی شهر  -

 (.  16: 1385ای ) مالزاده ، د( استحکامات دفاع منطقه -

صالبت و استوار برخی از  ابیر کارساز در مقابله با یورش دشمنان ، ایجاد بناهای استحکاماتی در نقاط مختلف سرزمین بود که وجود پریکی از تد

توان به  ای می( . در زمینه استحکامات صخره60:    1376آنها ، بخشی از تاریخ پر افتخار میهن ما را در خود زنده نگه داشته است ) پازوکی ،  

زمان به علل مختلف زندگی در غارها را آغاز کرده است . غار از نظر سکنی جایی آرام ، امن و سودمند بود  نکته بسنده کرد که بشر از دیراین  

گرفت و برخی از آنها را نیز آدمی به کمک .بعضی از غارها در همان حال طبیعی ، به صورت پناهگاه و مکان مناسب مورد استفاده انسان قرار می 

های حال اصحاب حجر و ثمود به چنین خانه ( . در قرآن کریم ضمن بیان شرح62کرد ) همان ،  ابزار برای سکونت خویش تکمیل و آماده می

ها برای تأمین امنیت خود  ( . از دیگر بناهایی که انسان150؛ سوره شعراء آیه    84و  62سنگی اشاره شده است ) قرآن کریم ، سوره حجر آیات  

های بندی شدند که عبارتند از : قلعه باشد و با توجه به کارکردی که داشتند به انواع دیگر طبقه ای میاند انواع قالع کوهستانی و جلگه ه بنا نمو

های تجاری و کاروانسراهای بین راه را برعهده داشتند« ، قالع و استحکاماتی که  ها ، کارواننظامی و سرحدی که »وظیفه تأمین امنیت راه

های مذهبی و سیاسی مخالف دولت مرکزی قرار داشتند »همانند قالع اسماعیلیه« ، قالع و استحکاماتی که مورد استفاده ورد استفاده اقلیتم

 ای قرارنشین که معموالً در مراکز جمعیتی مهم مورد استفاده حکام محلی و منطقهگرفت ، قالع حاکمیاغیان ، متمردین و راهزنان و... قرار می

گرفت و باالخره یک تعداد از قالع مستحکم  داشت ، قالع روستایی که به صورت دائم یا در مواقع خطر مورد استفاده اهالی محل قرار می

 ( . 17-16:  1385بردند ) مالزاده ، کوهستانی که حاکمان در مواقع خطر و هجوم دشمن به همراه خانواده و اموال ارزشمند خود بدان پناه می

 اسالمی قالع  - تاریخی   . سیر 6

های پیش از تاریخی ایران  سازی در ایران ، از آغاز تا دورۀ اسالمی و در چند دهة گذشته ، سیر تکامل خود را پیموده است . در محوطه هنر قلعه

سنلو ، سیلک و گودین به خوبی  های دفاعی را در حهای اولیه این ساختارزمین ، دیوارها و حصارهای دفاعی از همان ابتدا وجود داشته که نمونه 

اند . روند ساخت  چینه ساخته شدهها بنا به اقتضای موقعیت جغرافیایی خود با الشه سنگ و یا با خشت و گل توان مشاهده نمود . این ساختارمی

روند در زمان هخامنشیان نیز  باشند که این  های آشوری از تنوع خاصی برخوردار می و سازهای دفاعی در دوره مادها و براساس نقش برجسته 
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ها ی سبرر   کهدر چندین دوره استفاده شده است و همانگونه    هااز قلعه  هر یکدانیم  گونه که می همان   ( .113:    1390ادامه یافته است )فرجامی ،  

اشکانی، ساسانی یا حتی پیش از این دوران  ها مربوط به دوره هخامنشی، سلوکی ،  شناسی نشان داده است، بیشـتر ایـن قلعهو کاوشهای باستان

دوره در  که  گرفتهبوده  قرار  استفاده  مورد  تاکنون  و حتی  اسالمی  دوران  در  بعد  به های  بناها  این  شده   اند.  گوناگون ساخته  و  منظورهای  اند 

نظامی و دفاعی هستند) سیرو ،    هایقلعه  های مراقبت شده برای کاروانها و کوچکترین آنها پاسگاه یا پست نظامی و بزرگترین آنان پناهگاه

1357 :54 . ) 

های زیادی در نحوه بنای  ها ، افزایش جمعیت و تغییر فنون جنگی و دفاعی ، پیشرفتهای دفاعی دوره هخامنشی به دلیل توسعه شهرسازه

دار  های کنگرهشکل و ایجاد دیواره های مستطیلبرج   ای به های نیمه استوانه استحکامات شهرها و دژها داشت . مهمترین این تغییرات ، تبدیل برج 

های جدیدی که وارد  ( .هخامنشیان عالوه بر شاخصه69:    1376ساخت ) پازوکی ،  تر می است که کار دفاع را در مقابل دشمنان بهتر و راحت 

 گرفتند .  های معماری تدافعی اورارتویی آذربایجان و قفقاز را نیز فرامعماری خویش ساختند ، ویژگی

باشند . این بناها  اند از لحاظ ساختاری ، متفاوت با دوره های ماد و هخامنشی میبناهای دفاعی در دوره اشکانی که به تعداد زیاد ساخته شده 

. مهمترین ویژگی    زمین ، دژ ایرج )قلعه گبری( ورامین است اند که مهمترین سازه این دوره در ایران چینه ساخته شده عمدتاً با مصالح خشت و گل 

ای و بناهایی با پالن چهارایوانی است که در دوره اسالمی از این نوع  در معماری پارتی ، استفاده از طاق و قوس ، ایجاد ایوان با سقف گهواره

 ( .  114:  1390پالن استفاده فراوانی شده است ) فرجامی ، 

تأثیر شهرسازی دوره اشکانی بودند . به همین خاطر پالن گرد به عنوان یک اصل    ساسانیان در ابتدای کار در ساخت شهرهای خود کامالً تحت

می ساخته شدن شهرها  باعث  با وضعیت محیط  تناسب  نیز  گاهی  البته   . بود  مدنظر  فیروزآباد  مانند   ، اولیه  مانند در ساخت شهرهای   ( شد 

مدور در زمان ساسانیان توسعه و تکامل زیادی یافته که نمونه بارز   های دفاعیسلیمان ( . محکم کردن و مسطح کردن دژ به وسیله برجتخت 

بینیم که دارای یک حصار دفاعی است که به طور منظم در برخی  آن در دژ قلعه دختر فیروزآباد که در اوایل عهد ساسانی ساخته شده می 

سازی ساسانی تا قرون اولیه اسالمی با تمام و کمال ادامه تر آمده است . الزم به ذکر است سنت دژها عقب ها جلوتر و در برخی قسمتقسمت

 ( .  115یافت و فقط در جزئیات و تزئینات مختصر تفاوتی با معماری دوره قبل از خود در ایران داشت ) همان ، 

سلمان هرچند بسیاری از  انتساب بنای اولیه بسیاری از قالع صدر اسالم به دوره ساسانی است . با سقوط سلسله ساسانی و پیروزی اعراب م

ویژه امیرانی که تسلیم اعراب نشده  استحکامات دوره ساسانی ویران شدند اما تعداد بسیار دیگر همچنان مورد استفاده فاتحان ، امرای محلی و به 

ها سال با اتکا  دریای خزر ده  های البرز و نواحی ساحلیدادند، قرار داشت . امرای زرتشتی رشته کوه بودند و همچنان به مقاومت خود ادامه می 

ها و مقاومت آنان در برابر لشکریان  دینان و جنگبه چنین استحکاماتی ، استقالل خود را حفظ کردند . همچنین در شمالغرب ایران قیام خرم 

های مهمی چون اصفهان و ری  بویه و در شهرهای بسیاری شد . در دوره آلبخشی قلعهساز ایجاد ، بازسازی و استحکامخلفای عباسی ، زمینه

گیری شد اما شاید های مستحکم پیرامون شهرها هستیم . این روند توسط حاکمان دوره سلجوقی نیز پیهای مهم و نیز حصارشاهد ساخت قلعه

اوایل قرن پنجم هجری  ساله اسماعیلیان در ایران دانست که از  200سازی در دوره اسالمی را مربوط به حیات حدود بتوان دوره شکوفایی قلعه

رسد . قالع اسماعیلیه به جهت استقرار دائم  آغاز و با استیالی مغوالن و بر افتادن قالع اسماعیلیه در اوایل قرن هفتم هجری به پایان می

ع در جریان هجوم ساکنان در آن و کارکردهای مختلف ، از امکانات و فضاهای کارکردی بیشتری نسبت به دیگر قالع برخوردار بودند .این قال

نشینی در دوره ایلخانی و تیموری نیز ادامه یافت . در دوره صفویه همگام با  سازی و قلعهو قوام مغوالن در ایران ، تسخیر و منهدم شدند. قلعه

 های تجاری،راست از راهفه حفظ و حویژه آن دسته از بناها که وظیهای معماری ، ساخت بناهای تدافعی و نظامی نیز رونق گرفت ؛ به دیگر بخش 
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ها را بر عهده  های سرحدی که وظیفه مقابله با هجوم اقوام بیابانگرد و نیز عثمانی های مهم ارتباطی و نیز قلعهها و گذرگاهکاروانسراها ، تنگه 

 ( . 15:  1385داشتند) مالزاده ، 

های استحکامات نظامی کالت نادری و نیز ارگ کریمخان شیراز از ساخته معماری تدافعی در دوره افشاریه و زندیه نیز تداوم پیدا کرد . قالع و  

عنوان  ویژه قالعی که توسط حاکمان و سران محلی ساخته شده و به این دوره است . در دوره قاجاریه نیز شاهد ساخت قالع بسیاری هستیم ؛ به 

ت مرکزی تعدادی از قالع و استحکامات نظامی به پایگاه و پناهگاه شده است . در این دوره به جهت ضعف دولمحل زندگی از آنها استفاده می 

های قبل نیز وجود داشته است(. در این دوره تعدادی از شهرها با برج و  شود )هرچند چنین مواردی در دوره یاغیان ، متمردین ، و ... تبدیل می 

 شوند. اند ، ساخته می که تعدادی از آنها برجای مانده هایی های حکومتی با معماری خاص خود و دروازهبارو محصور شده و ارگ 

های تکنولوژیکی افزارهای نظامی ، افزایش ضریب امنیتی و پیشرفتدر اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی با پیشرفت در ساخت انواع جنگ

ات دفاعی موضوعیت خود را از دست داده و به تدریج از صحنه  نشینی و ساخت دیگر استحکامسازی و قلعه ویژه در زمینه ارتباطات، قلعه دیگر ، به 

 ( . 16شوند ) همان،خارج می

 گیری استقرارها تأثیر امنیت و دفاع در شکل 

طوری ویژه دوره ساسانیان است، تفکرات دفاعی مورد توجه بوده است به م به الم که متأثر از معماری قبل از اسالسازی اوایل اسدر معماری و شهر

ها کهندژ یا ارگ بود ترین این بخش ، مهم  گردیددژ، شارستان و ربض تشکیل می می از سه بخش تحت عنوان کهنالهر شهر اس  معموالً  که

از یک سو به باروی شهر پیوسته بود تا همواره برای دفاع و مقابله با  هایی که در وسط یا گوشه شهر قرار داشته و معموالًکه عبارت بود از قلعه

امنیت و    .(18تا:  )جزوه آموزشی پدافندغیرعامل، بی   دژهای سمرقند، بخارا، بلخ و نیشابور را نام برد تهاجمات دشمن آماده باشد، از جمله کهن

ها داشته  گیری سکونتگاه و تغییرات به وجود آمده در بافت کالبدی آننظام تدافعی و شیوه مقابله با هجوم بیگانگان، میتواند تأثیر زیادی در شکل 

های زیستی را در وضعیت تدافعی باشد. خطر حمله دشمن و همچنین خطرات حوادث طبیعی )مانند طوفان شن در مناطق کویری ( بافت مجتمع

 : قرار داده که نمود آن در موارد زیر مستتر است

 انتخاب محل استقرار  - 

 تأثیر بر کلیت بافت  - 

 ی مختلف هاهای ارتباطی در مقیاسگیری شریانشکل  - 

 گیری فضاهای عمومی شکل  - 

 ( .113:   1396بناب ،محمدی و بلوری) سلطانی گیری واحدهای مسکونیشکل  - 

می، شکل، جنس و تعداد برج و باروها به اهمیت و وسعت هر شهر و نیز به شرایط اجتماعی و طبیعی هر منطقه بستگی  الع دوران اسالدر ق

ای یا چند وجهی و یک یا چند دروازه برای ورود و خروج و  هایی استوانه ی و برجالنی دیواری بلند، عریض و طوم آنها داراوداشته است. اما عم

وجود تفاوتهایی که از نظر شکل، ابعاد، اندازه، طرح و مصالح در  کرد. باگاهی نیز خندقی در گرداگرد خود بودند که دسترسی به آن را دشوار می 

بر زندگی قلعهها  گونه قلعهاین از لحاظ نوع مناسبات حاکم  تقریوجود دارد،  این مناسبات در کنار عوامل طبیعی و  یکسان بوده باً  نشینان،  اند. 

ی آنها را در ها بر عهده داشته و همههای مختلف قلعهگیری بافت ساختمانی و عملکرد بخش ای در شکل کننده  جغرافیایی منطقه، نقش تعیین

ترین بناهای ها و ایجاد مناسباند با اتخاذ بهترین روشآورده است. براین اساس مردم ایران همواره در نظر داشته   معماری گرد  ای ازنوع ویژه

و سوق  دفاعی  مهم  نقاط  در  بایستنددفاعی  مهاجمین  مقابل سیل  در  ،  الجیشی  پازوکی   (1378    :309-313  . اس(  دوران  در  می  الهمچنین 
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ی قوای دشمن یا تجاوز طوایف  الجیشی و قصبات مرزی را از تهاجم مسلحانهساخت تا شهرهای سوق دولت می  اًعمومهای دفاعی را  ساختمان

 .(26: 1386ویلـی، )ت کنند ظنشین محافبیابانگرد کوچ 

کن می تواند  در حال حاضر نیز الگوی مساکن در معماری و شهرسازی از منظر دفاعی دارای اهمیت زیادی است چون در جنگ شهری هر مس

ها به وجود آمده بود  ( . تحوالتی که در کالبد بارو116:    1396بناب ،محمدی و بلوری) سلطانی  منظور دفاع استفاده شود  به صورت سنگر و به 

کالبدی   که متناسب با تغییرات ساختار حکومتی و دینی، تغییراتها متعلق به دوران اولیه اسالمی است  شامل دو بخش است که بخش اول آن

یافتند و بخش دوم مربوط به دورۀ صفوی است که شهرهای نوبنیاد بسیاری با ویژگیهای متفاوت با گذشته، در نتیجة تحول اقتصادی در دورۀ 

کزیت سیاسی و جایگاه  رکه همچنان مشهر در دوران متقدم اسالمی، همساز با مفاهیم اسالمی متحول شد، درحالی   .شاه عباس اول ایجادشد

کرد. شکل، جنس و تعداد برج و باروها به شرایط اجتماعی و طبیعی هر منطقه و نیز به اهمیت و وسعت هر شهر بستگی  ادین خود را حفظ می نم

ای یا چندوجهی و یک یا چند دروازه و گاهی نیز خندقی در  هایی استوانه داشت. اما، عمدۀ آنها دارای دیواری بلند، عریض و طوالنی و برج 

 ( .103:  1393) ورمقانی ، کردخود بودند که دسترسی به آن را دشوار می  گرداگرد

فی  در ادامة توضیحاتی که در ارتباط با پیدایش ، نقش و کارکرد قالع و استحکامات دوران اسالمی بیان شد نگارندگان تالش نمودند تا به معر

ش  های معماری و نق ها ، توجه به ویژگی های اسالمی ، محل قرارگیری آن هایی از معروفترین و اثرگذارترین قالع مربوط به هریک از دوره نمونه 

 ( .  1آنها در دفاع از سرزمین بپردازند ) جدول 

 ( 1385های استحکامات و قالع دفاعی دوران اسالمی در ایران، نگارندگان ) با الهام از مالزاده و محمدی ،  نمونه   - 1جدول  

 ویژگی معماری  کارکرد   محل قرارگیری  نام قلعه  دوره 

قلعه بابک یا   عباسی 
 جمهور

های  کوه رشته بر فراز 
 شمالی آذربایجان 

مقر فرماندهی بابک  
 دین خرم

بانی / راهروهای ارتباطی بیرونی و برج و بارو / برج های دیده 
داخلی / مقر حاکم و فضاهای معماری و تأسیسات ضروری  

 دیگر

عباسی  
 اسماعیلیه 

مالت گچ و آهک /  های نتراشیده ، آجر و  مصالح آن سنگ  محل استقرار حسن صباح  قزوین الموت
 انبارها و مجاری آب از مالت ساروج برای ساخت آب 

 شکل های ایران/ سطح قلعه بیضی ترین قلعه یکی از کهنسال  دفاع در برابر دشمن  دامغان دژ گردکوه   اسماعیلیه 

 دارای چندین دیواره دفاعی   دفاع در برابر دشمن  خراسان  قلعه قاین  اسماعیلیه 

قلعه طبس   اسماعیلیه 
 مسینا

خراسان و نزدیک مرز  
 افغانستان 

های  مجموعه سربازخانه 
 قالع

پالنی متناسب با توپوگرافی تپه / دارای برج و بارو / سربازخانه  
 نشینبخش حاکم  /

ایلخانی و  
 تیموری

حراست از پل و جاده مهم   میانه  قلعه دختر
 ارتباطی 

 کثیراالضالع و غیرمنتظم ساخته شده با آجر 

حفظ و حراست ازر راههای   آذربایجان غربی  قلعه بردوک  صفویه
ها،  تجاری، کاروانسرا 

های مهم  ها و گذرگاه تنگه
 ارتباطی 

بانی / طبقه / برج دیده انبار / ساختمان سه برج و بارو / آب 
 الشه و مالت ساروج  مصالح، سنگ 

زندان و هم محل نگهداری   اهر قهقهه قلعه  صفویه
 خزائن برخی از فرمانروایان

دارای سه حصار تودرتو / هر حصار یک دروازه داشته / مصالح  
های رسوبی تراشیده و نتراشیده و نیز آجر با مالت آهک  سنگ

بانی / غربی قلعه برج هشت ضلعی جهت دیده و گچ / در شمال 
 ده شده است  پنج حوضچه ذخیره آب در بدنه کوه کن
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متر / سنگ و آجر با مالت گل و  9طرح مدور و ارتفاع باقیمانده تدافعی و نظامی  مشهد کالت نادری  افشاریه 
یابد / آهک / قطر برج با افزایش ارتفاع به تدریج کاهش می 

 ای به خط نستعلیق از دوران نادری  کتیبه

ارگ   زندیه
 کریمخان 

بخش مسکونی و اداری / هر گوشه ارگ برج  مشتمل بر  تدافعی و نظامی  شیراز 
چینی / سردر ورودی  متر با تزیینات آجر 14مدوری به ارتفاع

رنگ / تزیینات کاشیکاری،  های هفت ارگ طرح کاشیکاری 
چینی / ازاره بخشی از  های گره گچبری، نقاشی، و پنجره 

 بناهای ارگ سنگ مرمر سبزرنگ 

های تراشیده ،  نمای شمالی از آجر ، نمای جنوبی با سنگ تدافعی حصار  خوی دروازه سنگی   قاجاریه 
 احتماالً دروازه درهای آهنی و چوبی داشته است 

ای تبدیل به پایگاه  جنبه  قزوین دروازه تهران  قاجاریه 
 تزیینی و نمادی داشت

دارای یک طاق با ورودی اصلی / نمای شرقی و غربی با 
مناره / قسمت ازاره  8اند / دارای  کاشیکاری تزیین شده 

سنگی و سایر سطوح کاشیکاری / پوشش میانی و دروازه 
 گنبدی طاق اصلی با کاربندی مزین شده 

دروازه ارگ   قاجاریه 
 سمنان

کارکرد اصلی، تبدیل به   سمنان
پایگاه و پناهگاه یاغیان /  

ای تزیینی و نمادی  جنبه
 داشت 

و جنوبی  متر/ دو نمای شمالی  5ساخته شده با آجر و ارتفاع
دایره  ای به شکل نیم دارد / بر سردر ورودی نمای جنوبی کتیبه 

از کاشی الجوردی نصب شده و نام ناصرالدین شاه و سال  
ه.ق ثبت شده / نمای شمالی مزین به کاشیکاری و   1302

دایره  و  شش ستون یا مناره / باالی درگاه ورودی و تاج نیم 
 هفت رنگ اجرا شده  صحنه نبرد رستم و دیو سفید بر کاشی 

 

 . شناخت و معرفی چند بنای مشهور  مستحکم اسالمی 7

یداتی  اند همواره تمه ته همسایگان خود داشه با اقوام و  هایی کتنش   یزانو مه  گذشت  یقدرت حکومتها  ه به توج   باتلف  خم  یدر زمانها  یز در ایران ن

اند که قلعه الموت و قلعه فلک االفالک ها در نظر گرفته ها به ویژه در شهر گاهسکونت دفاعی ) مثل حصار ، قلعه ، برج و بارو و ... ( را برای  

های قالع که در ادامه مختصر توضیحی پیرامون آنها خواهیم داشت و نیز عالوه بر نمونه   .(61:  1395ای از آن است ) بشارتی و حشمتی ،  نمونه 

های خاصی برخوردار هستند که با معرفی و ذکر  ایران وجود دارند که از شهرت و ویژگی   ذکر شده در باال بسیاری قالع و استحامات دیگر در

 ها سعی بر آن داشتیم تا بر غنای این پژوهش بیفزاییم .توضیحاتی پیرامون آن 

 . قالع اسماعیلیه قهستان  8

اند. ویژگی طبیعی قهستان یعنی  کویر قرار گرفته   که در جوار دشت لوت و دشت  ی ستهای پهناورکوهقهستان از لحاظ جغرافیایی دارای رشته

های مرتفع و نیز دورافتادگی آن از مراکز مهم قدرت و محاصره شدن توسط کویرهای وسیع، شرایط خاصی را برای منطقه فراهم  کوهوجود رشته 

اند اسماعیلیان همیشه کوشیده  .   (44:    1396ان ،تقوی و دیگر)  کرده، که در بسیاری از مواقع در طول تاریخ از دسترس حاکمان به دور بوده است

 قائنی به از ورود حسین بعد .که به آسانی قابلیت تدافعی داشته باشد د ؛های نظامی در مناطق صعب العبور و غیرقابل دسترس داشته باشنپایگاه

آشفت و قصد  ان سنجر پادشاه سلجوقی را بر قهستان و تصرف و ساخت استحکامات دفاعی در منطقه قدرت اسماعیلیان به حدی رسید که سلط

ها گرچه تعداد زیادی از اسماعیلیان سرکوب شورشها را کرد و یکی از امرای خود به اسم بزغش را به سرکوبی قهستان فرستاد. در این جنگ
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اسماعیلی و تابع الموت مبدل ساختند، به جان باختند ولی باز گردهم آمدند و قهستان را به یک پایگاه مستحکم نظامی و یک حکومت مستقل 

را خریداری یا تصرف    العع اسماعیلی در قهستان بسیار قابل توجه است. اسماعیلیان در بیشتر مواقع قالهمین دلیل است که تمرکز و ازدیاد ق

 ( .43د )همان ،پرداختنها میکردند و بعد از آن به مرمت و بازسازی، گسترش و تقویت قلعه می

شرقی آبادی گازرخان واقع شده متری شمال  500غربی شهرستان قزوین و  الموت : این قلعه بر باالی کوهی در ناحیه رودبار الموت و شمال  قلعه

و الحاقاتی  های نخستین اسالمی است که توسط حسن صباح بازسازی شده  و با توجه به مدارک و شواهد موجود بنای اولیه آن مربوط به سده

باشد. در خصوص  قلعه الموت شهرت اصلی خود را مدیون استقرار حسن صباح ) مروج مذهب اسماعیلیه( در آن می  .  ده شده است به آن افزو

هجری و عهد متوکل عباسی ، قلعه الموت به دست الداعی الی الحق حسن بن زیدالباقری بنا شده  246سابقه تاریخی این قلعه آمده که در سال  

سال در محاصره بود. . در زمان سلطان سنجر کار پیروان حسن صباح رونقی    11حمد سلجوقی قلعه الموت به مدت  است . در زمان سلطان م

هجری به دست مغوالن ویران شد و مدتی به صورت خراب ماند تا اینکه براساس متون تاریخی    654سزا گرفت . و سپس قلعه الموت در سال  به 

شده است و ظاهراً با انتقال پایتخت ان به عنوان زندان و محل نگهداری مخالفان دربار صفویه استفاده می  کنیم در زمان صفویه ازاطالع پیدا می 

 شود .  از قزوین به اصفهان این عملکرد نیز از قلعه گرفته شده و به مرور زمان متروک و ویران می 

سانتیمتر   21×21×5/5ست . ابعاد آجرهای به کار رفته در این قلعه های نتراشیده ، آجر و مالت گچ و آهک امصالح مورد استفاده در قلعه سنگ

های گچی است . گچی که در این قلعه بکار رفته بدون شک از کوههای آتان و بوکان آورده شده است ، چرا که در اطراف قلعه اثری از سنگ 

دهد که بخشی  های مکشوفه نیز نشان می قطعات اندکی کاشی اند .  انبارها و مجاری آب از مالت ساروج استفاده کردهنسیت. برای ساختن آب 

هایی که در جریان هجوم مغوالن حادث شده و با توجه به کندوکاوی شده است . با توجه به ویرانی از نمای بناهای مهم با کاشیکاری تزیین می

جای نمانده است )  ادی از این قلعه مهم و تاریخی بر های حسن صباح صورت گرفته ، امروزه آثار زیهای بعد برای یافتن گنجکه در طی سده 

 ( .155-153: 1385مالزاده و محمدی ، 

رفته کوه قاین از جمله مهمترین مراکز قدرت اسماعیلیان در ایران به شمار می د که قلعهنکنمی ع تاریخی این نکته را تأیید  نابم   کوه قاین :قلعه

، ملکشاه سلجوقی، یکی از سرداران خود به نام قزل ساروغ را جهت تثبیت و انتظام    هور حسن صباحپس از ظدر باال اشاره شد  که  است چنان 

های خاص طبیعی این قلعه، اسماعیلیان  اما ویژگی .    امور قهستان، بدان منطقه اعزام نمود تا به دفع اسماعیلیان نزاری به مرکزیت این قلعه برخیزد

آن، این قلعه را مأمن مناسبی برای تثبیت خویش و مرکزی جهت عملیات سیاسی و دینی خویش در شرق    جستن دررا بر آن داشت تا ضمن پناه

. گزارشات برخی مورخان، حاکی از بسط و رونق اسماعیلیان و توجه آنان به نواحی کوهستانی برای ایجاد حصارهای دفاعی و   ایران در آورند

صباح آغاز گردید، دعوت سنشهر قاین امروزی است به همین دلیل نیز پس از اینکه دعوت ح  قالع نظامی در منطقه قهستان و خاصه در حوالی

، یکی از داعیان خویش به نام حسین قاینی را به دعوت    م1092ه/484سال   وی در  .باطنی در منطقه قهستان نیز بالفاصله از سوی او دنبال شد 

کوه  قهستان، یکی از قالع معتبر و برجسته  دعوت از سوی گروهی انبوه اجابت شد و عمالً قلعه این   .کوه قاین فرستادقهستان و استقرار در قلعه

خانه و  اسماعیلیان نزاری در ایران گردید. تا به جایی که این قلعه بعدها در شمار مراکز علمی و فرهنگی بسیار غنی ایران قرار گرفت و از کتاب

محل )  ، مسکونی(  محل استقرار جنگاوران)از قبیل نظامی    ییکاربردها  ( .  171:    1389)هروی ،    دمراکز فرهنگی ارزنده و جامعی برخوردار ش

بوده    و آموزشی و کتابخانه و همچنین محل نگهداری حیوانات سواری و بارکش نظیر اسب و قاطر   (محل تدریس  )، فرهنگی  (  آسایش اهل قلعه

های متعدد به ابعاد گوناگون با پوششی از  وجود اتاق .  ی در حال حاضر نیز مشهود استیکه طبقه و دوطبقه به خوبهای  وجود ساختمان.  است  

در تمام سطوح دیوارها، معماری به نحوی بوده است که البالی آجر و سنگها نیز بندکشی شده است. وجود ظروف  .   چوب کامالً قابل تأیید است 

 قلعه، حکایت از وجود زندگی دراز مدت در این مکان داردشکسته و قطعات سفال رنگین به صورت انبوه در سطح محوطه 
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های مستحکم و حتی معادن متعدد بود، های اطراف که دارای سنگ های این قلعه، به راحتی از کوهسنگ مورد نیاز برای ساختن دیوارها و اتاق 

های فراوان از سنگ و خاک و سایر مصالح مورد نسیلوجود پتا.    سقف های قلعه از نوع ضربی و مالط آنها از گچ و آهک استشد . تأمین می 

انباری به  آب مورد نیاز نیز در فصل بهار از باران در آب .نیاز در دسترس، مهمترین عامل برای ساخت و سازهای متعدد در قالع قاین بوده است

ها در سطح  استفاده از گل و کاهگل در ساخت دیواره   .   گشتمتر، طول چهار و عرض سه متر که از آجر و گچ تعبیه شده بود تأمین می  عمق پنج

 (. 173) همان ، ها نیز ظاهراً از گچ و آهک بوده استیت است. سقف بسیاری از اتاق ؤقلعه قابل ر

  : راین  )ارگ(  از بخشقلعه  با مساحتی معادل  راین یکی  و    110در    کیلومترمربع  2596های شهرستان کرمان   28کیلومتری جنوب کرمان 

عرض جغرافیایی در ارتفاع   هدقیق  29درجه و    36دقیقه طول و    57درجه و    26بم، با مختصات    -باختری راه آسفالته کرمان  کیلومتری جنوب

(  قرن چهارم ه.ق)  صفوی ازجمله مقدسی  ۀان دیگری قبل از دوردانبر این، مورخان و جغرافی  هالوع   .   متری از سطح دریا قرار گرفته است  2200

صفوی ازجمله خواجه    ۀو نویسندگان پس از دور  (قرن هفتم ه.ق)کرمانی    منشی  و ناصرالدین(  قرن ششم و هفتم ه.قالدین کرمانی )، افضل

قاجار در توصیف راین اغلب به معرفی کلی این ناحیه و شرح رویدادهای تاریخی آن بسنده   ۀفرما در دورمنشی کرمانی، وزیر و فرمان  محمدامین

 (چهارطبقه)مترمربع زیربنا    27849مربع  هزار متر  21300ی یک بلندی، با مساحت  االغربی این شهر و بر بجنوب  ةراین، در جبه اند. ارگ  کرده

های آن است. دیوار  ترین قسمتترین و عریض متر در طویل   142متر در    170با ابعاد تقریبی   شکل و مستطیلساخته شده که محیط آن تقریباً

اند.  متر به یکدیگر متصل شده   12تـا    11برج به ارتفاع    12های مختلف تشکیل شده است که با  به طول   (دیوارپاره)حصار    12بیرونی ارگ از  

در    ( . 117:  1398) برسم و فاریابی ،    به سه قسمت اصلی تقسیم شده است  (دارای شش حصار و چهار بر ج)فضای داخل ارگ توسط دو دیوار  

شدند. به تناسب ابعاد قلعه و اندازه  تر می رها با خشت و چینه ساخته و با افزایش ضخامت و عرض، مستحکماً حصانواحی پیرامون کویر ، عموم

 .کردتری را تأمین میانداز گستردهشد که از حصار بلندتر بود و چشمهای بنا یا درطول حصار ساخته میحصارها، چهار یا چند بر ج در گوشه

  11ر ارگ راین نیز حصاری با بیش از  ( . د213:   1374ذکاء،  )ساختند  حصارها امکان پنهان شدن و تیراندازی کردن را فراهم میهای لبه  کنگره

بارو ایجاد شده که    ةهایی و لبدر قسمت فوقانی برج   یهایکرد، همچنین، کنگره متر ارتفاع و پهنای پنج متر امکان دفاع بیشتر را فراهم می 

  سانتیمتر است  22بعدی  رۀهر کنگره تا کنگ ةسانتیمتر و فاصل 11سانتیمتر، عرض آنها  12ها ان بوده است. ارتفاع این کنگره مخصوص کماندار

 ( .  40: 1394رسم، )ب

ومتری  کیل  3کیلومتری شمال شهرستان اهر و    50قلعه بابک : بنای قلعه بابک که به قلعه جمهور ، دژ بذ و قلعه جاویدان نیز شهرت دارد ، در  

 سو واقع شده است . غربی کلیبر و بر فراز ارتفاعات غربی یکی از شعبات رود قرهجنوب

 ارتفاعات مذبور بخشی از ارتفاعات وسیعتری است که به کوهستان جمهور شهرت دارد.  

دین و انتساب آن به بابک خرم شهرت اصلی قلعه بابک یا جمهور نه به جهت موقعیت و معماری آن بلکه به جهت وقایع تاریخی مرتبط با آن  

های سنگینی  دین رهبر قیام و جنبشی بود که در اوایل قرن سوم هجری بر علیه حاکمیت خلفای عباسی مقاومت کرد و شکستاست . بابک خرم

قلعه از  است که  مناسبی  استفاده  و  ، وجود  پایداری  و  این موفقیت  اصلی  از عوامل  . شاید یکی  وارد ساخت  آنها  پایگاهها  بر  های مطمئن  و 

 ( .  26: 1385گیرد ) مالزاده و محمدی ، کوهستانی در این دوره صورت می

های ارتباطی بیرونی و داخلی  بانی ، راهروهای دیدهمتری ساخته شده و مشتمل بر برج و بارو ، برج   2600قلعه بابک بر فراز کوهی ، در ارتفاع 

پوشاند. در پیرامون  سات ضروری دیگر است که در کل مساحتی به وسعت ده هزار متر مربع را می ، مقر حاکم قلعه و فضاهای معماری و تأسی

  1345های تراشیده و فرم داده شده و مالت ساروج ، ساخته شده است . در سال  بانی مدوری از سنگ های دیدهای از آن ، برجقلعه و به فاصله

های  هایی از آن خاکبرداری شد . سفالینهفرد ، کاوشی در این قلعه صورت گرفت و بخشخششناسی و به سرپرستی کامباز طرف مرکز باستان 
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دهد . همچنین تعدادی سکه مسی مربوط به اتابکان آذربایجان و خاندان  هجری را نشان می   7به دست آمده از این کاوش ، استقراری تا قرن

دینان با بازسازی و تغییراتی  دهد که قلعه بابک بعد از سرکوب قیام خرمزبور نشان می هجری ( به دست آمد . مدارک م  7و    6هزار اسپیان ) قرون  

هجری    5و    4به مدت چند قرن دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است . این بازسازی براساس مدارک به دست آمده احتماالً در طی قرون  

های دیگر استفاده شده  شده و از آجر همچنین به مقدار کم در تعمیرات بخش ها با آجر فرش  صورت گرفته است . در این بازسازی کف اتاق 

های  های بازسازی شده تمایز آشکاری با قسمتاست و این درحالی است که در بنای اولیه هیچ استفاده ای از آجر صورت نگرفته بود . بخش 

هایی شد که به قرن سوم هجری تعلق  تر ، تنورها و سفالینهیمیتر منجر به کشف کف قددهند . ادامه کاوش در سطوح پاییناصلی نشان می

 ( . 27دین از این قلعه تایید شد ) همان ، اند و این چنین فرضیه استفاده بابک خرمداشته 

ها در ی است . پرتفالی میالد  16ها و قرن  ها : بقایای این بنا در رأس شمالی جزیره هرمز واقع شده و از آثار دوره استعمار پرتقالیقلعه پرتغالی

ها و با هدف کنترل تجارت دریایی ، در جزیره هرمز مستقر شده و استحکاماتی در آنجا احداث  میالدی و در رقابت با انگلیسی  1500حدود سال  

لعه مستحکمی تبدیل  های بعد این استحکامات گسترش پیدا کرد و تقویت شد و به تدریج به قنمودند که ظاهراً »مورنا« نامیده شد . در سال

ها توانستند جزیره هرمز و میالدی( و ساطنت شاه عباس اول ، نیروهای ایرانی با کمک انگلیسی1622هجری )  1031گردید تا اینکه در سال  

ر سراسری  متر ، از  حصا  90در   80ای است پنج ضلعی به وسعت  قلعه نظامی آن را متصرف شوند . از جمله استحکامات نظامی این سازه، قلعه

گوشه که در طرفین دروازه قلعه اصلی قرار هایی از جمله تأسیسات دروازه و زیربنای یک کاخ باقی مانده است . دو برج شش این بخش ، قسمت

اماتی  شده است که در آخرین مرحله ساختمانی آن استحکبرند . این قلعه چهار مرحله ساختمانی را شامل می دارند ، در وضعیت خوبی به سر می 

ترین اصول هنر جنگ انطباق داشت . این استحکامات ، به صورت یک سپر حجیم با برج و باروی مستحکم ، جبهة جنوبی بنا شد که با مدرن 

طاقی  ها باقی مانده است . پوشش  انبارها دو نمونه جالب از معماری آبکرده است . در قلعه پرتقالیهای توپ محافظت میقلعه را در برابر گلوله

زنی اواخر دوره گوتیگ  های جالب هنر طاق زنی این بخش یکی از نمونه گرفت . شیوه طاق ستون سنگی قرار می   10انبار در میانه بر روی  این آب

 ( .224-223: 1385جای مانده است ) مالزاده و محمدی ، اروپا است که تا امروز سالم بر 
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های انسانی در تمام طول تاریخ بوده است . شیوۀ مقابله با هجوم  گیری سکونتگاهترین عوامل مؤثر در شکل امنیت و نظام تدافعی از جمله مهم

ها ناز هنگامی که انسا( .  119:  1398ها داشته است ) برسم و فاریابی ،  ها و بافت کالبدی آنبیگانگان ، تأثیر زیادی در شکل گسترش سکونتگاه

جمعی زندگی کنند، نیاز به امنیت را بیشتر احساس کردند؛ با صورت دسته   ه ها بیرون آیند و در کنار هم ب بر آن شدند تا از دل کوهها و جنگل 

در    رسد که این احساس و تقاضا برای امنیت همیشه مطرح بوده و بشر به انحاء مختلف سعینگاهی به تاریخ بشر، از آغاز تاکنون به نظر می 

گردد، به عبارت دیگر امنیت غالباً در ارتباط  امنیت یک موضوع اجتماعی است و از عوارض زندگی جمعی محسوب می   .تحصیل آن داشته است

 در سطح ملی، امنیت مفهومی فراتر از بقا و صیانت ذات کشور دارد، ممکن است در یک زمان تمامیت  .کندها و افراد دیگر معنا پیدا می با پدیده

و حاکمیت یک کشور محفوظ باشد لکن وجود تهدیدات جدی زندگی اجتماعی و سیاسی آن کشور را دست خوش آشوب و   اللارضی، استق

آید، مهمترین مانع در مسیر حرکت کشور به سمت اهداف از پیش  هراس و سردرگمی نماید، عدم احساس آرامشی که از این طریق به وجود می

با وقوع جنگ همراه بوده است، انسان ها در طول تاریخ از طریق پناه گرفتن   واقعی تمدن های اولیه در جهان همشکل گیر.  تعیین شده است

ت  الع محکم و مرتفع، حفر خندق برای حفظ جان و تأمین امنیت گروهی خود از حمالدر غارها، ساخت جوشن و سپر، ایجاد برج و بارو و ق 

یران هنوز برجاست و شکل آنها به  اریزهای متعلق به آغاز سکونت انسان در  ، دیوارهای دفاعی و خاکای دشمن اقدام نموده اندگیرانه غافل

از جمله    .(14-6تا :   ت ) جزوه آموزشی پدافند غیرعامل ، بی ی تاریخی تکامل یافته اسهای تهاجمی و تدافعی در هر دوره الح موازات پیشرفت س
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های ها در امتداد راههای ارتباطی است . به همین منظور تعدادی از قلعهخصوص راهها به ها بر شهر تسلط آنها ، اِشراف و  عوامل مهم احداث قلعه

( . از چندین هزار سال قبل از میالد و در  151:    1391اند ) مهجور و خالدیان ،های مهم ارتباطی بنا شدهمواصالتی و برای تأمین امنیت راه 

شد از جمله اولین اقوامی که در زمینه استحکامات ای میکه در ایران پدید آمد به پدافند غیرعامل شهری توجه ویژه   های انسانینخستین سکونتگاه 

ها جریان داشته است و آنچه  هایی بین آنان و آشوریهایی نایل شدند قوم اورارتو بودند . در طول تاریخ اورارتو پیوسته جنگ دفاعی به موفقیت 

بخشی شهرها بوده است )هژبری  سازی و استحکامهای متنوع و گوناگون قلعهها بوده کسب تجارب و آموختن شیوه جنگ   که نتیجه اولیه این 

ها، حصار، برج، خندق، شهربند و...  ده دفاع غیرعامل در معماری و شهرسازی اثر زیادی داشته و عناصر مرئی آن قلعه. پدی( 41:   1366نوبری ، 

های در پیچ و ارگانیک، کوچههای پیچها، شریانرئی که البته صرفاً جنبه دفاعی ندارند، ولی کاربرد دفاعی نیز دارند، ساباطهستند و از تمهیدات نام

کننده عناصر دفاعی   ی قنات ، به عنوان مکمل و تقویتنهای زیرزمیها به یکدیگر و کانالهای زیرزمینی خانهباریک، دیوارهای با ارتفاع زیاد، راه 

ها و دار در ایران با طرحساخت بناهای گروهی حصار( . 110:  1396بناب ،محمدی و بلوری) سلطانی توان نام بردها( را میمرئی)قالع و دروازه

  های گوناگون از سه هزار سال پیش شناخته شده است، حصار سیلک در کاشان، قلعه ی حسنلو در ارومیه، تورنگ در گرگان، تپه حصار در نقشه 

توان قلعه مشهور می  العباشند، از سایر قهای آن میی بلورآباد در شهرستان خوی و ... از نمونه ر، قلعهالیتپه بین همدان و مدامغان، نوشیجان 

بلند آوازهدر خرم  فالکفلک اال نام برد، حسن صباح  نیز جهت مقابله با بی آباد احداث شده در عهد ساسانیان  عدالتی  ترین رهبر اسماعیلیان 

)   قلعه دفاعی داشتند  70قلعه را در اطراف آن بنا نمود و در فومن و قهستان    35سلجوقیان، الموت در نزدیکی قزوین را پایگاه خود قرار داد و  

همترین  عامل شهری و اولین و مدر شهرهای تاریخی ایران از نظر به کارگیری پدافند غیر  (.18-17تا :  جزوه آموزشی پدافند غیرعامل ، بی

یافتند که با تکیه بر  یابی این شهرها با توجه به عوامل دفاعی بود . شهرها معموالً در مناطقی استقرار می عاملی که مورد توجه قرار گرفت مکان

می دفاع  قابل  راحتی  به  منطقه  بر محیط  باستانی  دژهای  یا  از وضعیت شهرها   . روی کوهمیبودند  بر  آنها  که  وهای صخرهآید  کنار   ای  در 

( . با ظهور اسالم با توجه به اینکه محور دین اسالم پرستش خدای یکتا در سایه  837:    1374اند )صراف ،  شدههای پرآب احداث میرودخانه

توان جامعه  عدالت و امنیت و رفاه و فراوانی است ، همواره به مسأله دفاع و امنیت توجه شده است چون تنها در سایه امنیت و اقتدار است که می 

  را به سمت سعادت و کمال و پیشرفت هدایت کرد بنابراین اسالم به مباحث امنیت و پدافند غیرعامل در مواجهه با تهدیدها توجه خاصی داشته

أثر از  توان دید. به طور کلی معماری و شهرسازی اوایل اسالم در ایران متها و تمهیدات آن را در شهرهای اسالمی می است که نمونه اقدام 

های نوبنیاد ، عامل دفاعی و های  تغییر یافته و شهرمعماری قبل از اسالم به ویژه در دوره ساسانیان است. در شهرهای اسالمی اعم از شهر

ن مواجه  با توجه به حجم تهدیداتی که ایران در عرصه بین الملل با آ   .(61:  1395حشمتی ،  ی همچنان مورد توجه بوده است ) بشارتی و  پدافند

تواند ضریب  ، کشور در زمینه پدافند غیرعامل هنوز در ابتدای راه است و باور هرچه بیشتر مدیران و کارشناسان به این مقوله مهم می  است

استقالل و  های احتمالی بیگانگان افزایش دهد با توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی،  امنیتی کشور را در برابر تهاجم

آمار و سوابق جنگ های گذشته نشان می دهد، پدافند   تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته است، ضرورت عقلی دفاع کامال مشهود می باشد

بر مراکز حیاتی و حساس و نیروی   دشمنهای مدرن و مخرب آفندی جهت جلوگیری از اثرات ویرانگر  عامل به تنهایی قادر به مقابله با سالح

د ) ملکی و  ثر و قابل توجه نمایؤ سانی نیست و لذا بکارگیری اصول و معیارهای پدافند غیرعامل، می تواند به تکمیل زنجیره دفاعی کمکی مان

 ( .  12تا :احمدی ، بی 
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 گیری: . نتیجه 10

حصارهای بلند و محکم در نقاط مختلف با  های مختلف تاریخ اقدام به ساخت قالعی با  ها برای مصون ماندن از حمالت دشمن در دورهانسان

تردید باشند. بی گیری این قالع از محل قابل تهدید دورتر باشند از ایمنی بیشتری برخوردار می چه محل قرار نمودند و هر هایی خاص میویژگی

ین است که در مطالعات تاریخی و  ، ضرورت پرداختن به موضوع راهبردی دفاع غیرعامل در شهرهای تاریخی و اسالمی ایران ، پژوهشی نو

وضعیت توپوگرافی هر منطقه بر چگونگی معماری قالع اثر گذاشته   ی آن تحقیق جامعی صورت نگرفته است . شناسی تا به امروز درباره باستان 

است . در این تحقیق عوامل  شده  ای را نیز شامل می برخی قالع کوهستانی و جلگه   کنندهای قالع دشتی پیروی نمی است و همه آنها از شاخصه 

گیری آنها ایجاد شده مورد بررسی و تحلیل  مؤثر بر شهرهای اسالمی ایران با تأکید بر نقش برج و بارو و استحکامات و تحوالتی که در شکل 

بهره  تأثیر مالحظات دفاع غیرعامل در  انسانتاریخی قرار گرفت و  امنیت منطقه گیری  از  از اهمیت ویژه کای که در آن زندگی می ها  ای نند 

گیری از پدافند  شهر بنا کنند تا با بهره -صورت دژ  بنابراین شاهان، حکام محلی و حتی توده مردم مجبور بودند شهرهای خود را به  برخوردار بود .

لق به آغاز سکونت انسان در ایران  غیرعامل بتوانند از خود در برابر این تجاوزها تا حد زیادی محافظت نمایند. دیوارهای دفاعی و خاکریزهای متع 

هرگونه عملی که با استفاده از وسایل و امکانات موجود به منظور جلوگیری و مقاومت در مقابل پیشروی    توان. پدیده پدافند را می  هنوز برجاست

ای از پایداری دیده که در آن درجه  و یا به عبارتی بهتر، هر گونه عملیاتیبیان داشت    شودوری دشمن انجام میادشمن و انهدام نیروهای تک

در آرامش زندگی  . در شهرهای اسالمی برای آنکه بتوانند  شودگویند و از دو پخش پدافند عامل و پدافند غیرعامل تشکیل می شود را پدافند می 

عیت مطلوب مکانی دسترسی به کوه ، دریاچه باره موقکه در این  کنند و امکان تولید داشته باشند، می باید امکانات دفاعی قابل توجهی می داشتند

کرده است . در دوره های مختلف تاریخی و اسالمی مسئله دفاع از منظر پدافند غیرعامل در  ، رودخانه و ... به عوامل دفاعی شهرها کمک می

ها است کوچک باشد و برخی مکان های نظامی ممکن  ها به دلیل شرایط بحرانی و برخی ضرورتهر یک از شهرها متفاوت است برخی از مکان 

اند تا دسترسی دشمن به آن مکان به سهولت صورت نگیرد و گاه استحکامات  های دفاعی بر نقاط مرتفع ساخته شده بزرگتر باشند . اکثر سازه

له دفاع و امنیت را در دو دورۀ  هایی تودرتو بوده و یک حصار به عنوان حصار مرکزی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است . اگر مسئ دارای حصار

ده که  تاریخی و اسالمی از نظر بگذرانیم متوجه خواهیم شد که اوج استفاده از عوامل پدافند غیرعامل در دوره تاریخی مربوط به دوره ساسانی بو

ستفاده از پدافند غیرعامل مربوط  های دفاعی نمودند و در دوره اسالمی ساخت قالع مستحکم دفاعی با ابا نهایت مهارت اقدام به ساخت سازه

هم جستن فرا  و موقعیت مناسبی برای پناهبوده  ز استحکام الزم برخوردار  به دوره اسماعیلیان بوده که در منطقه قهستان در طی هزاران سال ا

ل بوده است و تا دوره قاجاریه شده است . همانطور که اشاره شد ساخت قالع و استحکامات دفاعی و نظامی در شهرهای دوران اسالمی نیز متداو

سازی در ایران از بین رفت به طوری که امروزه به این مسئله چه  همچنان ادامه داشته است و از دوران قاجاریه به بعد به طور کامل سنت قلعه

ن صفویان آغاز و تا به امروزه به شود و این مسئله از زماگونه توجهی نمیاز لحاظ دفاعی و امنیتی و چه از لحاظ عوامل پدافند غیرعامل هیچ

 اوج خود رسیده است. 
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 در دوران شاه تهماسب   ن ی قزو   ی بر بافت شهر   ی ل ی تحل 
 

 1شیما احمد صفاری

 چکیده: 

  نیز تداوم   و  اسالم  از  پیش  دوران  دارای تداوم حیات شهری از  جنوب  به  شمال  و  غرب  به  شرق  ارتباطی  هایشاهراه  درقزوین به دلیل قرار گیری  

  شهری   ساختار  در  متبرکه،  بناهای  و   مسجد جامع  دژ،   حصار،.  است  بوده  اسالمی  دوران   طی   اقتصادی و فرهنگی در  سیاسی،   اجتماعی،  حیات

  دومین   عنوان  به  شهر  این  صفویه  دوران  طی  گردید  موجب  شهر  شاخص  جایگاه  .است  اسالمی  دوران  طی  در  شهر  بافت  توسعه  و  ترشگس  نشانگر

 از  شاخصی  پیشینه  چنین  علیرغم. رساند  آبادانی  و  پیشرفت  اوج  به  را شهر  تهماسب  شاه  که  جاآن  تا  گیرد، قرار  توجه  مورد  آنان  شاخص  پایتخت

  در   مطروحه  هایپرسش  تردید؛بی.  است   نساخته  نمایان  را  ژئوپلتیک  اهمیت  این  یکپارچه  و  موسع  مطالعات  تهماسب،   شاه  دوران   طی  در  قزوین

  دوران   طی  زیرا.  است  توجه  شایان  پاسخی  یافتن  نیازمند  که  است   اییمسأله  تهماسب  شاه  دوران   طی  در  کشوری قزوین  و  شهری  هویت  خصوص

 بافت شهری   شناخت  هدف.  است  نهاده  سر  پشت  را  ایگسترده  تحوالت  و   تغییر  اجتماعی  و  سیاسی  هایبازتاب  از  پذیریرنگ  با  شهر  بافت  صفویه

  گردآوری   و  کلی  مفهوم  به  تاریخ  تحلیل  و   نقل   سایه   در   هدف  این  به  نیل .  است  تهماسب  شاه  دوران   باالخص  صفویه  دوران   طی   در  قزوین

 است.    صفویه دوران در قزوین سیاسی ثبات و  بقا دالیل اثبات آن، نتیجه  که بود،  خواهد پذیرامکان میدانی و ایکتابخانه اسنادی، هایداده

 قزوین، بافت شهری، پایتخت، دوره صفویه، شاه تهماسب واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

به عنوان پایتخت   تهماسب  ه.ق. توسط شاه965شهر قزوین در دوره صفویه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، چرا که این شهر در سال  

سال و تنها در طول دوران حکومت    54شهر قزوین به مدت  برگزیده و طراحی شهری آن با بناهای یادمانی بسیاری در این شهر اجرا شده است.  

های فراوانی گردید. انتخاب این شهر شهر در طول دوران صفوی دچار فراز و نشیبپایتخت این دودمان بوده است و پس از آن،    ،تهماسبشاه

توان دالیل سیاسی، نظامی، اقتصادی، موقعیت طبیعی و همچنین مذهبی را برشمرد  به عنوان پایتخت علل گوناگونی دارد که از آن جمله می

از   تهماسب  توان به شناخت کافی شاهگذار بوده است میملی که در برگزیدن قزوین به عنوان یک مقر حکومتی جدید تاثیرترین عوااما از مهم

ه.ق. یعنی پیش از نقل مکان    965بررسی شهر قزوین تا قبل از سال    های مکرر شخص شاه به این منطقه اشاره کرد.قزوین، به دلیل قشالق

تواند در جهت بازسازی نقشه این شهر تا پیش از  قایسه آن با دورانی که این شهر به عنوان پایتخت برگزیده شد، میبه قزوین و م   تهماسبشاه 

توان از منابع دست اولی که در این حوزه وجود دارد بهره جست  انتقال دولتخانه صفویان از تبریز به قزوین راهگشا باشد که در همین ارتباط می

گیری شهر قزوین از اوایل دوران اسالمی دارد. در این منابع به وجه  باشد و اشاره به شکل ربوط به قبل از دوران صفویه می این منابع بیشتر مکه  

  تسمیه قزوین و نیز گسترش مناطق مسکونی آن پرداخته شده که برخی از این منابع دست اول از قرون اولیه اسالمی تا قرن نهم ه.ق. عبارتند 

( و در قرون میانه اسالمی از حدود قرن  1892رسته)(، ابن1349فقیه)(، ابن1356(، یعقوبی)1337(، بالذری)1370(، قدامه)1306خردادبه)از: ابن

-(، زکریای1368(، ادریسی )1345حوقل)(، ابن1368(، جیهانی)1361(، مقدسی)1373چهارم تا قرن نهم هجری مورخینی همچون اصطخری)

( و در زمان حکومت 1387یزدی)( و نیز علی1362(، مستوفی)1987رافعی)(، امام1965و    1385(، یاقوت حموی)1349ابولفداء)(،  1373زوینی)ق

می موجود  بیشماری  اول  دست  منابع  که  نیز  خواندمیر)صفویان  همچون  مورخینی  بین  این  از  که  روملو)1380باشد  اسکندربیک  1357(،   ،)

( خود به بررسی و توصیف 1349تهماسب در تذکره)  ( و نیز شخص شاه1369(، عبدی بیک شیرازی )1383(، قاضی احمد قمی)1382منشی)

از سوی دیگر طبیعتاً پس از تغییر دولتخانه به اصفهان، شهر قزوین دچار تغییر و تحوالتی شده که متاسفانه تاکنون کمتر   اند.شهر قزوین پرداخته

تواند از اهمیت خاصی برخوردار  شهر قزوین در اواخر دوره صفویه یکی دیگر از مسائلی است که می به آن توجه شده است. به همین جهت بررسی  

ژرژ (،  1362)برادران شرلیاند همانند:  توان از مشاهدات سیاحان خارجی از شهر که در مدت زمان حضورشان نگاشتهباشد و در این ارتباط می

دریابل  تکتاندر گارسیا  ،(1351)فن  تاورنیه(1356)کاتف(،  1370)دالواله  پیترو(،  1363)دن  اولئاریوس  ،(1336)،  -1375)  شاردن(،  1385)آدام 

های انجام شده درخصوص وضیعت شهر قزوین در دوره صفویه  ها و پژوهشبه طور کلی اکثر بررسی  ( استفاده کرد.1363)، کروسینسکی(1372

های تا براساس مدارک و گزارشات موجود باستان شناختی و کاوشش بر این است به صورت کلی انجام شده است، بنابراین در مقاله حاضر تال

ز جمله  صورت گرفته از دوره صفویه در شهر قزوین، ساختار شهری را در این دوره مورد مطالعه قرار داده و نیز بناهای ساخته شده در این دوره؛ ا

کل یک اندام کامل مورد تحلیل قرار گرفته تا در نهایت بتوان یک تصویر کلی از  مذهبی خواه به صورت واحد و خواه به شبناهای مذهبی و غیر

ها و بناهای موجود در ای به راهو تغییرات ایجاد شده توسط وی بدست آید. در این مطالعه توجه ویژه  تهماسبشهر قزوین بویژه در دوران شاه  

   آن شهر شده است.

 .روش پژوهش: 2

شناختی استوار  تحلیلی و بر دو روش اصلی مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی باستان   –تحقیق از نوع تاریخی و با رویکرد توصیفی، تاریخی  

 است که با ارزیابی و تلفیق منابع اسنادی و مطالعات میدانی نتایج مربوط به آن بیان و استدالل شده است. 

 ی شهر تا آغاز پایتختی« . شکل گیری شهر قزوین»بافت اسالم 3
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قزوین از جمله شهرهایی است که هسته اولیه آن حصاری شاپوری در زمان شاپور ذواالکتاف ایجاد شده و بعد از ورود اعراب به ایران توسط  

باشد  است را دارا می مسلمانان فتح گردیده و به اعتقاد نگارنده همه عناصر الزم از قبیل حصار و دژ و مسجد که الزمه ایجاد شهرهای اسالمی  

توصیفات خود را از  (  61-64:  1363( تا مستوفی)21:  1306)خردادبهابن نویسان اسالمی از صدر اسالم تا قرون میانه مانند  ای که جغرافیبه گونه

ه.ق.، روند    24ود اسالم در سالاند. پس از وراند و به وجود دژ و حصار و مسجد و نیز بارو اشاره کردهبافت شهری قزوین به رشته تحریر درآورده

شهرسازی و گسترش بافت مسکونی در قزوین، شتابی دو چندان گرفت تا آن جا که در مدتی کوتاه به عنوان »باب الجنه«یا »دروازه بهشت« 

( به  120:  1349فقیه)ن( و اب333  -329:  1337(، بالذری)181:  1370(، قدامه)21:  1306خردادبه )ابنهای مورخینی مانند  نامیده شد. در گفته

وجود شارستان و حصار در بافت شهری قزوین و مسجد جامع در درون وجود حصار و دژ قزوین با نام فارسی »کَشوین« اشاره شده است. به  

بر  ( اشاره شده است. عالوه 584:  2، ج1361( و مقدسی)271: 1345حوقل)(، ابن208: 1373حصار شهر در متون مورخینی همچون؛ اصطخری)

: 1349( و ابوالفداء)5-7: 1370هست اشاره دارد. مورخین دیگری همچون ناصرخسرو)  نیز آن دژی  که در موارد مذکور؛ مقدسی به وجود ربضی

( در نیمه دوم سده هفتم هجری قزوین را شهری با دو  504-508:  1373کنند. قزوینی)( از باروی قزوین و بازارهای درون آن صحبت می485

حصار   همچنین منهاج سراج در زمان استیالی مغوالن به وجود نامیدند.کند که قلعه وسط را »شهرستان« میان یکدیگر توصیف میقلعه در می

( 33:  3، ج1380( و در کتاب حبیب السیر)خواندمیر،  181:  2، ج1363اشاره داشته است)طبقات ناصری،    بر کوهی که در حوالی شهر قزوین است

( از مورخین نیمه سده هشتم هجری عالوه بر حصار 61-64:  1363(،)مستوفی  778-779:  1362شود. مستوفی)لعه یاد میاز قزوین با عنوان ق

الدین علی یزدی از دیگر مورخین دوره اسالمی است و با توجه به اینکه  کند. در سده نهم هجری شرفگانه قزوین یاد میو بارو از محالت نُه

کند و با  ای در قزوین نیز اشاره میهای اتفاق افتاده در خالل این دوره پرداخته به وجود قلعهعی و سیاسی و جنگبیشتر به بررسی اوضاع اجتما

.  (134:  1، ج1387یزدی،  )علیتوجه به نوشته مورخان زمان صفوی مانند اسکندر منشی این قلعه تا زمان شاه تهماسب نیز وجود داشته است

ه.ق آغاز شد. اما قزوین بیشتر آبادانی خود را در  170توسعه قزوین در عصر اسالمی از زمان الهادی خلیفه عباسی به سالکیانی معتقد است که 

زمان سلجوقیان بدست آورد. در این دوران به علت پیشرفت فرقه اسماعیلیه که نیرومندترین گروه ضد حکومت سلجوقی بود و دژ الموت در  

شتند، این شهر یکبار دیگر مورد توجه قرار گرفت و سالطین سلجوقی اشخاص مورد اعتماد خود را غالباً به حکومت  شمال قزوین را در اختیار دا 

ها اشاره کرد. در حمله مغول شهر  زاده ملکشاه سلجوقی و امیرخمارتاش مملوک آنتوان به بوزان، غالمفرستادند که از آن جمله میقزوین می

آتش سوزی گردید ولی در حکومت ایلخانی موقعیت گذشته خود را بازیافت و تا ظهور دولت صفوی به عنوان یک  قزوین گرفتار قتل و غارت و 

(. در دوران صفویه که قزوین به پایتختی برگزیده شد، لقب »دارالسلطنه« را  320-321:  1365مرکز مهم اقتصادی و ارتباطی باقی ماند)کیانی،  

به عنوان پایتخت در دوره(. با  85:  1394به خود گرفت)رویمر،   از پیش  1548ش/926ی شاه تهماسب، در سال  انتخاب قزوین  با طرحی  م. 

منابع   اندیشیده شده تغییراتی در ساختار کالبدی شهر پدید آمد. در این دوره شهر به خاطر افزایش تراکم جمعیتی از نظر امکانات زندگی به ویژه

انبارها، شهر در محورهای  آب  ها و تاسیس شبکههای جدید و استفاده از آب رودخانهساخت قناتآب در کمبود قرار گرفت. به همین خاطر با  

مسجد جامع قرار داشت، با اجرای این تغییرات به سوی شمال مسجد جامع یعنی   جدیدی گسترش یافت. مرکزیت اصلی شهر که روی محدوده

های های جعفرآباد که در شمال شهر قرار داشت و شامل زمینزوین در این دوره در زمینشبکه بازار و میدان شاه انتقال یافت. در واقع گسترش ق

ی جدیدی در نویسد که شاه تهماسب فرمان ساخت مجموعه(. اشراقی در این باره می415-416:  1392شد اتفاق افتاد)پاکزاد،  کشاورزی می

سفرای فراوان کشورهای غربی و نمایندگان  (. در زمان پایتختی قزوین 321: 1365 آباد نامیدند)اشراقی،شمال شهر قدیمی را داد که آن را جعفر

:  1362های مذهبی به سوی آن روان گردیدند و هریک نیز توصیفات خود را از قزوین به رشته تحریر درآوردند. برادران شرلی)تجاری و میسیون

ی هستند که از قزوین دیدن نموده و به وجود بازار در وسط شهر قزوین اشاره ه.ق. از جمله جهانگردان1006( در زمان شاه عباس و در سال  127
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باشد شهر قزوین را بدون حصار و قابل مقایسه می   معاصر با برادران شرلیه.ق که تقریبا  1010در سال  (49:  1351)ژرژ تکتاندرفن دریابلکنند.  می

ه.ق. و در زمان شاه عباس از قزوین دیدن کرده آن  1013ردی است که در سال( دیگر جهانگ6:  1363)فیگوئروآکند.  با شهر برسلو توصیف می

  8: 1370کند. پیتر دالواله)معرفی می های رنگارنگ پوشیده استکه گنبد بسیار بلند آن با کاشیرا شهری بدون حصار و دارای مسجدی بزرگ 

سال  232-233و   در  حصار  1025(  بدون  را  شهر  قزوین  از  بازدید  خانه ه.ق. ضمن  بدِ  وضعِ  از  و  کرده  خیابانذکر  و  از  ها  نیز  و  شهر  های 

آورد که باعث تعجب  کند. اما در مقابل از بناهایی سخن به میان میصحبت می  قواره و زشت استبسیار بی  که از نظر ویهای بازار  ساختمان

و    ولی عظمتی به سزا دارد  بوده  قاشی و تزیینات طالیینو فاقد    درب شاهی که در یک میدان بزرگ واقع شدهوی گردید و عبارت بودند از  

به زیبایی میدان اصفهان نیست، ولی طولش به همان اندازه    امااست که دور از قصر شاهی و در حوالی بازار واقع شده   یمیدان بزرگ دومین چیز

ه.ق. از قزوین دیدن  1032-1033هایر فاصله سالگر خود د( تاجر روسی با نگاه مقایسه58:  1353کاتف)و عرضش تقریبا یک سوم طول است.  

 1040های  ( در فاصله سال77:  1336کند. تاورنیه)کرده و آن را شهری بزرگ با کاروانسراها و بازارهای وسیع و بدون قلعه و حصار معرفی می 

از قزوین بازدید نموده و آن را به صورت  عباس دوم و شاه سلیمان  صفی و همچنین در زمان سلطنت شاهه.ق. و در زمان سلطنت شاه  1076تا  

کند که دیوار و بارو ندارد و بیشتر از نصف شهر باغات است. همچنین  های آن کوتاه و پست و بد بنا شده است توصیف میقریه بزرگی که خانه

قزوین را دیده و مانند تاورنیه   1061در سال  (  153-155:  1385الئاریوس)ها بازار واقع شده است اشاره دارد.  به وجود سه کاروانسرا که اطراف آن

ها دارای وضعیت مناسبی نیست اما شهر دارای مساجد  ها و کوچهکند که در زمان بازدید او خانهقزوین را شهری بدون دیوار و قلعه معرفی می

:  1، ج1372-1375از قزوین دیدن نموده شاردن)از مشهورترین جهانگردانی که وارد ایران شده و  باشد.  های زیادی میو کاروانسراها و گرمابه

شاردن    کرد. سفر  ایران  به  بار سه سلیمان جانشینش شاه   و پسر  و عباس ثانی،شاه پادشاهی زمان  درباشد. وی  ( فرانسوی می 485-512:  2و ج  11

کند که بجز مسجد جامع، مساجد مهم و بزرگ دیگری ندارد اما از در زمان بازدید از شهر قزوین به بقایای باروی آن اشاره کرده و نیز ذکر می

ها،  نهخاکاروانسراها، میهمانکند. به اعتقاد شاردن  باشد صحبت میمی   ترین عمارات قزوین بعد از مسجدمجللو    ترینمدارس قزوین که مهم

ها هیچ کدام مایه عظمت و اعتبار این شهر نیست، بلکه آنچه قزوین را در انظار  خانههای تجاری، و قهوهها و میدانها، بازارها، سرایگرمابه

نکه شاه  پس از ای  های قصرآسای بزرگان و اعیان شهر است که همه تماشائی و دیدنی است. ها و خانهنماید کاخبینندگان باشکوه و رفیع می 

سال   در  همچنین  داد.  دست  از  را  خود  پیشین  اهمیت  رفته  رفته  قزوین  داد،  انتقال  اصفهان  به  قزوین  از  را  پایتخت  ه.ق.    966عباس، 

محله1558ش/937» به  را  آسیب  بیشترین  که  شد  ویرانگری در شهر جاری  در سالم.« سیل  کرد.  وارد  ابهر  ه.ق.   1063و    1047های  ی 

 م.« نیز دو زلزله سخت در قزوین روی داد که خرابی و تلفات فراوان به بار آورد. 1655ش/ 1034م. و 1639ش/1018»

 . وضعیت شهر قزوین در آغاز دوره صفوی 4

تا پیش از شروع دوران صفویه، شکوفاترین دوران شهر قزوین را باید مربوط به عهد سلجوقیان دانست. با روی کار آمدن دولت سلجوقیان، 

های گذشته از رشد و گسترش بیشتری برخوردار شده و جمعیت قابل توجهی پیدا کرده بود، شهری صاحب اعتبار بشمار  بت به دورهقزوین که نس

ای برای توسعه و آبادانی قزوین توسط حاکم آن خمارتاشی صورت گرفت که از جمله این اقدامات احداث  آمد. در این زمان تالش گستردهمی

بنای مسجدقنات معروف خمارتاشی   نیز دو  یا مسجد حیدیریه میجامع  کبیر و مسجد  جامع    و  (.  36:  1358باشد)عبدالجلیل قزوینی،  صغیر 

کند. اما با ورود و حمله  های صدر اسالم گسترش بیشتری پیدا میهمچنین در این دوره جمعیت شهر افزایش یافته و بافت شهری نسبت به دوره

زیادی به شهر وارد گردید از جمله اینکه بخش قابل توجهی از باروی شهر آسیب دیده و تخریب شد و با تسلط  های  مغول به قزوین آسیب

اسماعیل صفوی شهر همچنان شرایط  کار آمدن تیموریان تا به قدرت رسیدن شاه  ها قزوین از رونق افتاد و با سرِایلخانان و افزایش مالیات

ها چندین بار شهر غارت گردید و حتی بخشی از سکنه  افتاد که در نتیجه همین درگیرینی در آن اتفاق میهای فراوانامساعدی داشت و درگیری
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(. با به حکومت رسیدن صفویان، شاه  604:  1362های معماری شهری قزوین آسیب بسیار دید)مستوفی،آن کوچ کرده و بافت شهری و مجموعه

را بدون ویران کردن شهرهای آن  ایران  را برای پایتختی    اسماعیل  انتخاب نمود و شهر دیگری  به عنوان پایتخت خود  را  تبریز  فتح کرد و 

اسماعیل به دلیل عالقه خاصی که به شهر قزوین داشت بارها از این شهر دیدن کرده و نیز قشالق خود را در این    برنگزید، اما با این حال شاه

ها این مهم اتفاق نیفتاد.  هایش با ازبکان و عثمانیه قزوین انتقال دهد که به دلیل درگیریشهر برپا کرده بود و حتی تصمیم داشت پایتخت را ب

رو مانده از دوران قبل را بازسازی و یا گسترش دهند از اینای به ساخت و ساز ابنیه نداشت لذا دستور داد تا بناهای باقیاسماعیل عالقهشاه  

اسماعیل    های چشمگیر و شاخص از زمان حکومت شاهبل و بعد وی نیستند. به دلیل کاهش ساختمانمعماری این دوره قابل مقایسه با دوره ق

حال در هنگام ورودش به قزوین دستور شروع ساخت  (، اما با این1365توان معماری دوره وی را دنباله سنت تیموری دانست)مرعشی،  لذا می

  اسماعیل و به حکومت رسیدن شاه   تهماسب بنای مسجد به اتمام رسید. با درگذشت شاهرا صادر کرد که در زمان شاه  »النبی«  شاه  مسجد

گیرد که در نهایت ها دولت صفویه تصمیم به انتقال پایتخت از تبریز به شهر دیگری را میتهماسب به دلیل شروع درگیری با ازبکان و عثمانی

 ند.  کشاه تهماسب قزوین را به عنوان پایتخت خود انتخاب می

 . تحوالت معماری و شهرسازی در دوران صفویه 5

ترین  گذار در حیطه هنر و معماری، خصوصاً تغییر ساختارهای شهری است، و همین امر آن را به یکی از پررونق های تاثیرصفویه یکی از حکومت

تهماسب    دوران شاه اسماعیل و تثبیت آن در زمان شاهمقتدر شاهان صفوی در   و واحد  حکومت تشکیلهای هنری ایران تبدیل کرده است.  دوره

ها از  امنیت و رونق را به ارمغان آورده و در ادامه موجب باروری و رشد هنر اسالمی ایرانی در همه زمینهموجب بسط و گسترش هنر شده و  

آید. در دوران صفویه عالوه بر  ن به حساب میکه این دوران در تاریخ معماری و شهرسازی ایران، دوران طالئی آجمله معماری شد به طوری

(، توسعه و  65:  1378ایجاد شهرهای جدید، شهرهای متعددی بویژه شهرهایی که از جنبه مذهبی و یا اقتصادی واجد اهمیت بودند)مهجور،  

ها  در عصر صفویه برای انتخاب پایتختترین عواملی که در شهرسازی ایران به ویژه  باشد. مهمیابند که قزوین یکی از این شهرها میگسترش می

اند عبارتند از: عامل جغرافیایی و اقلیمی، عامل دفاعی و نظامی، عامل اقتصادی و تجاری، عامل دینی و  ها موثر بودهو ساخت و ساز در آن

ر قزوین برای پایتختی تمام این  مذهبی، عامل سیاسی، حکومتی و اداری و عامل تشریفات و برگزاری مراسم. باید اشاره داشت در انتخاب شه 

(،  378:  1، ج1383احمد قمی)(، خالصه التواریخ قاضی3:  1363تهماسب)اند و در منابع و متون دست اول نظیر تذکره شاه  عوامل دخیل بوده

التواریخ)73:  1365تاریخ خاندان مرعشیِ میرتیمور مرعشی) های صفویه یعنی یتخت( به این موارد اشاره شده است. پا268:  1357( و احسن 

 تبریز، قزوین و اصفهان، شهرهایی بودند که بر مبنای اصولی توسعه و گسترش یافته بودند که یکی از این اصول در این دوره به خصوص پیوند

دوران صفویه    شهرها در-(، از طرف دیگر شیوه ایجاد باغ397:  1392بافت شهر و کالبد معماری آن با فضاهای سبز درون شهری است)پاکزاد،  

اساسی عنوان  چنانبه  داشت؛  قرار  توجه شهرسازان  مورد  الگوی شهرسازی  باغترین  استادانه  طراحی  اشرف  -که  اصفهان،  قزوین،  شهرهای 

بنای  (. در دوره صفویه  590:  1375های موفق شهرسازی با تکیه بر فضای سبز بشمار آورد)ورجاوند،  توان از نمونه»بهشهر« را در این دوره می

که  گرفت، به طوریشهرهای جدید و گسترش شهرهای قدیمی بر مبنای طرح جامعی که از قبل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته بود، صورت می

های قدیم و جدید به صورت  های قدیمی شهرها بود؛ در نتیجه بافتهای جامع توسعه شهری، عدم تخریب بافتهای طرحترین ویژگیاز مهم

کردند و از یک ارتباط هماهنگ و انسجام ارگانیک و پایداری برخوردار بودند. گواه این نمونه از شهرسازی،  معین یکدیگر عمل میمکمل و  

که در دوره صفویه، شهر بر این اساس و در    (، 125-121:  1349فقیه،  )ابنقزوین است که هسته اولی و مرکزی شهر، حصاری شاپوری بوده

شناختی  های باستانباشند. با توجه به دادهکند و دو قسمت قدیم و جدید شهر با یکدیگر در ارتباط می جامع گسترش پیدا میراستای محور مسجدِ  

  962ه.ق. تا  951سازی و ساماندهی شهر قزوین برای تختگاه شدن از سال ( موجود، آماده378: 1، ج1383و مدارک تاریخی)قاضی احمدقمی، 
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یازده سال بطول انجامید که این انتقال پایتخت از تبریز به قزوین سرآغازی برای رشد و توسعه قزوین در عصر صفوی  ه.ق. و به مدت بیش از

و   بیک در  توصیفات خود از قزوین در مجموعه اشعارش نیز از رشدگرفت و عبدی صورت اقتصادی و نظامی و سیاسی دالیل به بنا کهگردید  

  ای گونه به و تجاری قزوین شد هایراه رونق استقرار پایتخت سبب کهچنان کند،صحبت می  اولیه پایتختی هایسال شهر در این پیشرفت

  آن  مجدد بازسازی و رشد شهر و رونق سبب  مرکز سیاسی، عنوان  به شهر قزوین شهر افزود. اعالن  این به تجار و سفرا  آمد و رفت بر چشمگیر

ساز شهر با ظرافتی  های تازهریزی، بخشهر در جانب غرب، شمال و شرق فراهم گردید و با برنامهدر این طرح جامع، موجبات گسترش ش  شد که

ها پیوند و ارتباطی مطلوب برقرار نمود. توسعه شهر قزوین در دوره صفویه  های قدیمی قرار گرفت و به دور از آشفتگی، با آنخاص در کنار محله

های بیک در سرودهشده است که عبدیشمال مسجدِ جامع بود که در واقع، خود یک شهر محسوب میای در قلب شهر و  شامل مناطق گسترده

(. شهر جعفرآباد دوران  94:  1369بیک،  نامد که به اصطالح وی در ربع مسکون نظیر نداشته است)عبدیخود این شهر جدید را جعفرآباد می

های تازه چنان با  ریزی بخشهر تغییرات اساسی در بافت شهر پدید آورد ولی طرحهای وسیع ایجاد شده در غرب و شمال شصفویه و مجموعه

که در منابع معتبر زمان نظیر خالصه التواریخ و احسن  های قدیمی وارد نساخت، چنانها و محلهای به بخشدقت صورت پذیرفت که لطمه

اشاره به ویران ساختن بخشالتواریخ  ایجاد بافتای  برای  در مثنوی   شیرازیبیگ عبدیهای جدید دیده نشده است.  و مجموعه  های قدیمی 

این   در را قزوین هرات، و شیراز قم، اصفهان، تبریز، شام، چون شهرهایی با آن یو مقایسه قزوین شهر توصیف االوراق« خویش، ضمن »زینت

 است:   گفته باره این در و است  دانسته شهرها این از  برتر دوره

 شد  تزیین سپهر قزوین شهر   شد            قزوین به ملتفت تا شاه

 ...برین خلد مثل شاه از شود قزوین           والیت گر عجب چه

 قزوین  خطه چو شهری نیست  زمین     روی بر  زمان این مجمال

 (.43-46، 1979بیک )عبدی                                          

ها اهمیت یافتن تجارت، بویژه تجارت خارجی و نیز توسعه ایرانگردی و رفت و آمد جهانگردان و خارجیان در کشور، راهدر این دوره با توجه به  

های گرفت، ایجاد شبکههایی که در قزوین عصر صفوی صورت  یابند، در همین راستا از جمله دگرگونیهای ارتباطی گسترش زیادی میو شبکه

(؛ زیرا قزوین به علت تختگاه شدن و اهمیت یافتن باال از  577:  1374های عمده تجاری بود)ورجاوند،  ری با راهجدید اصلی ارتباطی داخل شه 

های معتبر مملکتی در آنجا و نیز برپایی مراسم گوناگون در داخل شهر،  های مختلف سیاسی و شخصیتنظر سیاسی و همچنین حضور هیات

غرب در  شرق و جنوبهای مهم و عمده جنوبافت مرکزی شهر عبور نکنند و از طرف دیگر چون جادههای تجاری از بکرد تا کاروانایجاب می

همین   متعلقات فراوان بکند که حکومتی با ایاحداث مجموعه و آبادانی تهماسب اقدام بهرو طبیعی بود که شاه پیوستند از اینقزوین به هم می

 رغم بهاما با تمام این تفاسیر و    شد. این دوره در ایران پایتخت به تاریخی بزرگ یک شهر تبدیل و شهری قزوین گسترش فضای  امر باعث

طول   شهر در این شهر،  آبادانی و  رونق و و نظم جهت برقراری امنیت در اول،  عباسشاه   آن و پس از تهماسب  شاه در زمان شده انجام اقدامات

 از را یک پایتخت هایتمام ویژگی یافت؛ نتوانست و شهرسازی اجتماعی  اقتصادی، فرهنگی،نظر   از خور در تحوالتی که با آن مدت پایتختی

 منتقل کرد.   شهر اصفهان به را ه.ق. پایتخت 1006در   عباسشاه تا اینکه   دهد، بروز خود

 .  بافت شهری قزوین در دوره اوج حکومت صفویه و تحلیل آن 6

 حکومت هنگام شکوفاترین دوران شهری قزوین را باید مربوط به عهد سلجوقیان دانست. بازسازی قزوین بهتا پیش از شروع دوران صفویه،  

 تحولی  موجب و منطقه در اجتماعی های تازهگروه و پیدا شدن سبب رشد قزوین سیاسی،  مرکز ه.ق. به  955سال   در آن انتخاب و تهماسبشاه  

ه.ق. و با ساختن    951سازی شهر قزوین برای تبدیل آن به پایتخت از سال  های موجود آمادهبراساس دادهشد.  قزوین ساختار شهری در آشکار
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پذیرد که بنابر نوشته  ه.ق. کار انتقال صورت می  962انجامد و زمانی در سال  شود که بیش از یازده سال به طول میدولتخانه جدید آغاز می

 دارالسلطنه قزوین.... را  خطه که گرفت بدان قرار  عالم آرای و اطراف بالد روم به صلح منتهی گشته بود، رایالتواریخ؛ »....مهمات حدود    خالصه

 (.  377: 1، ج1383«)احمدقمی، .... قزوین شد خطه متوجه تبریز دارالسلطنه از عالمیان شاه بود خزان  فصل که اوان  آن  نموده.... در

با  گیرد که  بناهای شاهی آن در نظر می  شمال شهر قزوین را برای ساخت شهر جدید جعفرآباد و نیز مجموعه ه.ق.    951تهماسب در سال    شاه

ها بنا شده  هایی را که مجموعه شهر جعفرآباد دوران صفویه بر روی آنرسد بخش عمده زمینهای مختلف تاریخی به نظر میتوجه به اشاره

های مسکونی دوران  ( و محل1ه به اعتباری در فاصله هسته مرکزی، مدینه موسی، مبارکیه)نقشه داده کهای کشاورزی تشکیل میاست، زمین

وجود دو رودخانه دِزَج در قسمت غربی شهر و رودخانه اَرنزَک در قسمت شرقی شهر و نیز وجود گورستان    سلجوقی و ایلخانی قرار داشته است.

های از طرفی با مقایسه نقشه(. 2کند)نقشهی را برای توسعه شهر در این جهات ایجاد میبَر در قسمت جنوب و در حصار شاپوری محدودیتکُهن

باشد که محور اصلی توسعه کالبدی شهر در این عصر ناحیه مسجد جامع واقع در شارستان ساسانی  های مختلف کامال مشهود میشهر در دوره

آید  های قاضی احمد قمی در خالصه التواریخ چنین برمیاهد تاریخی نظیر نوشتههای موسوم به جعفرآباد است. از شوبه سمت شمال شهر و باغ

طرح توسعه و ساماندهی شهر قزوین برای آماده ساختن آن جهت تختگاه شدن حکومت صفویه، بر یک طرح جامع و بررسی شده متکی  که  

شمال مسجد جامع قرار داشته است. در این طرح جامع، موجبات   بوده است. منطقه بسیار وسیعی که مجموعه طرح را در برگرفته، در مرکز شهر و

( یا خیابانِ دولتی که راستای توسعه قزوین در این دوران قرار  1خیابان سپه)تصویرگردد.  گسترش شهر در جانب غربی، شمال و شرقی فراهم می

اول صفوی در شمال محله شهرستان قدیم یا حصار شاپور،   باشد که این خیابان را شاه تهماسبترین خیابان ایران نیز میگرفته است قدیمی

های شرقی و غربی  آباد و عماراتِ دولتخانه و حرمسرا و باغهای دو طرفِ این خیابان و باغِ سعادتهمزمان با ایجاد جعفرآباد یعنی عمارات و خانه

(. تحوالت فوق تا  2ای درآن شهر بوده برگرفته شده است)نقشهلهعمارات مذکور احداث کرده است و نام خیابان نیز از نامِ خیابان هرات که مح

های دیگر ه.ق، که در کتاب 1052تا  1038های الل حسینی در فاصله بین سالدوران جانشینان وی ادامه دارد؛ و بر طبق گفته ابوالمفاخر فضل

ه.ق. بسوی    1049ات شاه تهماسب در زمان شاه صفی و در سال  ، خیابان هر(، نیز بدان اشاره شده31:  1361مانند؛ »برگی ازتاریخ قزوین«)

های اطرافِ آن و به عبارت بهتر  بر« رسید. بعدها نام این خیابان بر منازل و مکانجنوب امتداد یافت و به گورستان جنوبِ شهر »گورستان کَُهن

ابان نامیدند. به اعتقاد نگارنده طراحی و اجرای خیابان سپه  بر قسمتی از محله شهرستانِ قدیم اطالق گردید و این بخش از شهر را محله خی

های ایرانی  توان پیشگام خیابانهای بعدی ایران از جمله چهارباغ در اصفهان گردید. خیابان سپه قزوین را می گر طراحی و اجرای خیابانهدایت

های زیبایی  تهماسب امرا و بزرگان وی، در کنار خیابان سپه، کاخ  نامید که نشان از شجاعت طراح آن دارد. در همین زمان صفویه و باالخص شاه

ترین بنای موجود در خیابان سپه که در دوران صفوی به بعد بر اساس مدارک کافی موجود در این زمینه الحاقاتی  برای خود ساخته بودند. قدیمی

نویسان های مورخین و جغرافیقرار گرفته است. احتماالً و بنابر نوشته  الیه جنوب خیابانباشد که در منتهیبه آن اضافه شد مسجد جامع شهر می

-های باستانترین قسمت مسجد مربوط به قرن سوم هجری است که بر اساس داده( کهن1987رافعی )( و امام1349فقیه)قدیم همچون ابن

( نیز آثاری مربوط به دوران ساسانی  2»خمارتاشی«)تصویر  ش. در زیر مقصوره  1373های صورت گرفته در سال  ها و مرمتناختی و در حفاریش

ه.ق. با ورود هارون الرشید به قزوین و به دستور وی مسجدی   192کشف شده است که احتماالً آتشکده و همان »مسجد ثوب« باشد. در سال 

اق نمونه مساجد اولیه و به صورت بسیار ساده  (، که این ط121-125:   1349فقیه،  در شهر بنا کردند که به »طاق هارونی« مشهور گردید)ابن

شده است. در زمان سلجوقیان مقصوره عظیم دیگری شرقی مسجد جامع، قرار گرفته و مقصوره کهن نیز نامیده میباشد و در ضلع جنوبمی

گردید. به مسجد جامع در دوران   (، که به طاق جعفری مشهور57: 1378فر، ساخته شد که باالی آن گنبد رفیع و باشکوهی قرار گرفت)شایسته

باشد که ایوان شمالی آن با دو مناره با شکوه و  گردد. مسجد دارای چهار ایوان بزرگ در چهار طرف صحن میهایی افزوده میصفوی قسمت
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عباس دوم و   اهه.ق. و در زمان سلطنت ش  1069کاشیکاری زیبا در زمان شاه تهماسب صفوی ساخته شده است. ایوان جنوبی مسجد به سال  

سلیمان صفوی  پس از تغییر پایتخت به اصفهان ساخته شده است که نشان از اهمیت قزوین در این زمان را دارد. ایوان غربی متعلق به زمان شاه  

زمانی ساخته شده اما  یابد، اما ایوان شرقی مسجد دقیقا معلوم نیست که در چه  های اطراف نیز راه میباشد که به رواقه.ق. می  1081به سال  

خان سعدالسلطنه« حاکم قزوین آن را از نو ساخته است. از درهای متعدد مسجد در قرن هفتم اکنون تنها دو  ه.ق. »باقر1313و  1312در سال  

شرقی آن    پیوندد و درِ دیگر مسجد درِباشد که به محله »دباغان« میغربی می در باقی مانده است. یکی از درهای مسجد در قسمت شمال

ه.ق. بنا شده است. در قسمت باالی هشتی درِ ورودی شرقی مسجد این بیت    1074رسد و در سال  باشد که به خیابان شهدا »سپه« میمی

اش روی زمین. در اواخر سده یازدهم هجری آب انبار بزرگ و مهمی  کند: این مسجد جامع که بود در قزوین/ الحق نبود قرینهخودنمایی می

باشد که در روی سنگ  ای با خط نستعلیق میجلوخان مسجد در جهت شمالی مسجد جامع سرِ کوچه ساخته شد. این آب انبار دارای کتیبهمقابل  

ای با دو دهانه با نام بازارچه  (. در مقابل مسجد جامع و در خیابان سپه بازارچه410:  1381ه.ق. حک شده است)دبیرسیاقی،    1093مرمر تاریخ  

باشد. همچنین جلوتر  بار در آن محدوده میتره  -قرار دارد، که این بازارچه در حال حاضر با نام بازارچه سپه دایر بوده و بازارچه میوه  خیابان نیز 

  رسد بقایایی از آن در زیر خیابان سپه وجود داشته باشد که ای جهت حفاظت نیز وجود داشته است که به نظر میاز بازارچه خیابان»سپه« دروازه

ها در هنگام ساخت و ساز سرویس بهداشتی در این منطقه های میدانی نگارنده از آن محدوده و بر طبق اظهار مطلعین و مشاهدات آندر بررسی

قسمتی از بنای دروازه آشکار گردید اما بعدها بنا به دالیل نامعلومی از کاوش آن منصرف شدند، و گزارش مشخصی از شرح عملیات کاوش 

(. بنا به تحلیل نگارنده شهر در دوران صفویه هم در جهت شمال مسجد جامع  25/01/1396ست)مصاحبه با آقای محموداحمدصفاری،  موجود نی

یابد، میدان شاهی در زمان شاه تهماسب به منظور شهر سلطنتی به عنوان قطب توسعه شمالی شهر بنا  و هم در جهت جنوب آن گسترش می

آباد در قسمت شمال  یابد. مجموعه سلطنتی سعادتجهت جنوبی به عنوان قطب فرهنگی و مذهبی گسترش می  شود و توسعه شهر صفوی در می

های خصوصی و دولتی متعددی در شرق و غرب دولتخانه بوده و نیز  ها و کاخسال ساخت آن به طول انجامید شامل باغ15شهر که در حدود  

ل از آن بیرون نرفت. این مجموعه هنگامی که از رونق و آبادانی برخوردار بوده، هفت درب  سا  11تهماسب به مدت  مهمانخانه زیبایی که شاه  

اولین درب آن سردرِ رفیع عالی52-53:  1390آقامحمدی و حمیدی،  ورودی داشته است)حاج تهماسب باشد که زمان شاه(می3قاپو )تصوی(. 

ماال تغییراتی در بنای آن ایجاد کرده است. این مدخلِ کاخ شاهی یا دیوانخانه  عباس اول احت  ساخته شده است. اما به حکایت کتیبه آن شاه

(. در مقابل سردر، میدان بزرگی به نام  492: 1381شاهی است و راهرو آن دارای درِ رفیعی است رو به قبله و مشرف به خیابان سپه)دبیرسیاقی، 

سواری بوده و در جنب آن عمارت  بازی و اسبمحل برگزاری مسابقات چوگانمیدان اسب قرار داشت که گنجایش ده هزار سوار را داشته و  

بود)حاججهان شده  واقع  و حمیدی،  نما  از  52-53:  1390آقامحمدی  نقل  به  سعادت«  میدان  یا  میدان چوگان  یا  میدان  اسب »آت  میدان   .)

فهان و پهنای آن یک سوم درازا بوده است. در دو سوی این  جهان اصهای مختلف از شمال به جنوب دارای طولی برابر با میدان نقشسفرنامه

های برخی از وابستگان دستگاه سلطنت به این  تهماسب اول و شاه عباس اول قرار داشته و خانه  نما بنا کرده شاهمیدان دو قصر با نام جهان

آباد« بوده که خیابان غربی کاخ، باب  مت غرب »سعادتآباد در قس(. درب دوم مجموعه سعادت622:  1381میدان، دَر داشته است)دبیرسیاقی،  

های سپه و  علی بوده که امروزه امتداد خیابان پیغمبریه و تقاطع خیابانغربی، نزدیک مسجد پنجههمایون نام داشته است. درب سوم در جنوب

انصاری »کوروش سابق« می واقع در خیابان اللهباشد. درب چهارم شمالشهید  امروزه همان خیابان زشرقی کاخ،  این محدوده  ار قدیم که 

آباد به  شرقی باغ سعادتگفتند و همان خیابانی است که در شمالقاپو« به معنای درِ فرخنده میباشد که به آن در قدیم »اُقریفردوسی فعلی می

چنار«  آباد »حدود سوختهسمت شمال باغ سعادته.ق. ساخته شد و دری در انتهای آن ایجاد نمود. درب پنجم به    1049صفی در سال  دستور شاه

داغیان  میدان امروزی است، بوده و درب ششم متصل به باغچه خرم و درب هفتم معروف به دروازه قرهکه همان چهارراه نادری به سمت سبزه
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بسیاری بوده که امروز جز نام برخی    آباد دارای بناهای شاهی باشکوه(. همچنین مجموعه سعادت53:  1390آقامحمدی و حمیدی،  بوده است)حاج

غربی  -جنوبی و شرقی-های شمالیو بقایای اندکی از برخی دیگر چیزی باقی نمانده است. در این مجموعه دو خیابان عمود بر هم با جهت

. پیشخوان آن ایوانی داشت و  فرنگی بنا شده استخانه و یا کالهساخته بودند که در محل تالقی این دو خیابان کاخ سلطنتی چهلستون یا اَرشی

به  مقابلش استخری. بنا به صورت دو طبقه ساخته شده که بوسیله پلکانی مارپیچ به یکدیگر متصل می شوند، ازاره از سنگ و بقیه از آجر است.  

اتاق ترتیب  به  توجه  با  کنبی  نقاشیاعتقاد  نوع  و  مها  عمومی  و  خصوصی  فضاهای  دارای  احتماال  بنا  دیوارها  بوده  های  تفریح  ناسب 

آباد وجود داشته و در قسمت غرب محوطه بنا شده های زیبا و مهمی که در مجموعه سعادت(. از دیگر عمارت69:  1386()کنبی،  4است)تصویر

ی اندکی  بود عمارت ایوان نادری یا دیوانخانه نادرشاهی است که امروزه بجز یک عکس روی دیواری در خیابان نادری شمالی »آزادی« و بقایای

نی  از این بنا، چیز دیگری باقی نمانده است. با تخریب کامل این بنا در زمان قاجار و سپس پهلوی در همان محل ایوان نادری اداره تربیت بد

وم نیست  باشد. وجه تسمیه این عمارت به ایوان نادری و حیاط آن به حیاط نادری معلشهر قزوین ساخته شد که تا امروز نیز همچنان پابرجا می

انده  احتماال این بنا همان چهلستون دیوانخانه صفوی و از بناهای زمان شاه تهماسب اول است. بر طبق گفته دبیرسیاقی ظاهراً حیاط نادری بازم

قاپو عالی های دو طبقه شرقی و شمالی سردر و با بناهای شمال و غرب سردرِ باغ دولتخانه است. ایوان نادری یا چهلستون قدیم متصل به ایوان

اند)دبیرسیاقی،  دادهها و تاالر طویله و غیره را تشکیل میخانه و کتابخانه و باالخانهمجموعاً دولتخانه شاهی اعم از چهلستون و تاالرها و سفره

ر زمان قاجار در  (. در شرق حیاط نادری عمارت رُکنیه وجود داشته است که در حال حاضر چیزی از این بنا باقی نمانده و د486-484:  1381

باشد احداث گردیده است. همچنین عمارت منزل پریخان خانم با حمام احمر امروزی میقسمتی از آن خیابان شاهپور که همان خیابان هالل

نیز عمارات    تهماسب اول بنا شده ومیرزا بوده و توسط شاهخانه، عمارت شیروانی در میان حرم و دیوانخانه که منزل بهرامعالی در غرب دیوان

شاه شاه  منازل  توسط  و  شده  ساخته  دولتخانه  حوالی  در  که  سعادتتهماسبی  باغ  محدوده  همین  در  همه  شد  خراب  دوم  قرار  اسماعیل  آباد 

در دو آباد عبارتند از: عمارت ایوان شمالی و عمارت ایوان شرقی که  (. دیگر بناهای موجود در باغ سعادت 670-724:  1، ج1383دارند)احمدقمی،  

اند، عمارت خورشید که در دوران صفوی جزءِ حرمخانه بوده و در شمال ایوان نادری قرار داشت. عمارت حرم  طبقه و توسط شاه تهماسب بنا شده

ل  علی و میدان اسب، توسط شاه تهماسب اول ساخته شد و در دوران شاه عباس اوهایی بود که در شمال دیوانخانه، مجاور پنجهنیز از عمارت

اند از آن جمله: دو  اند که در زمان شاهان بعدی صفوی ساخته شدههای دیگری نیز در این محدوده قرار داشتهتغییراتی در آن ایجاد شد. عمارت

عباس اول بنا شده، عمارت ایوان  خانه زرنگار که تمام این بناها توسط شاهنما در شرق و غرب میدان اسب و نیز عمارت خلوتعمارت جهان

باشد و در زمان پایتختی مجدد قزوین صفی و نیز عمارت حسینیه یا تکیه که از بناهای شاه سلطان حسین صفوی میبهشت که توسط شاههشت

-تهماسب صفوی مسجد پنجه  ه.ق. شاه  945آباد و در سال  غربی مجموعه سعادت(. در قسمت جنوب484-494:  1381اند)دبیرسیاقی،  بنا شده

را به عنوان مسجد حرمسرای شاهی بنا کرد. این مسجد دو در دارد. یکی از جانب پیغمبریه و دیگری در کوچه جنوبی مسجد که ( 5لی)تصویرع

باشد که این بنا نیز ظاهراً در زمان  علی مدرسه آن می(. بنای متصل به مسجد پنجه579از آنجا به حیاط مدرسه و مسجد راه دارد)همان منبع:  

ت. اما نام بانی و تاریخ آن معلوم نیست. مدرسه مدتی ویران بود بعدها اداره فرهنگ، آنجا دبستانی به نام بَدر دایر ساخت و  صفویه بنا شده اس

( که در حال حاضر نیز چیزی  563:  1، ج1337سپس آن را خراب کردند و دبستان نوبنیادی به نام »دبستان محمد قزوینی« احداث کردند)گلریز،  

بنای دبستان   به طور کامل تخریب شده است. در سال  از  ندارد و  با حکومت شاه  1049محمد قزوینی وجود  صفی و در ضلع  ه.ق. همزمان 

اُقریآباد یا سبزهشرقی میدان سعادتشمال یا  باغ قدیم  نامیده میمیدان فعلی، خیابانی در قزوین احداث گردید که کوچه  شد و از زمان  قاپو 

ه.ق. و 1054(. در سال128: 1، ج1382(،)اسکندر منشی، 250: 1، ج1337شود)گلریز، نام خیابان فردوسی شناخته میسلطنت پهلوی تا امروز با 

آباد به اتمام رسانید که به نام  ای را در قسمت غرب مجموعه سعادتدر زمان شاه عباس دوم وزیر وی به نام ساروتقی بنای نیمه تمام مدرسه
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باشد و در جانب  باشد. بنای ساختمان مدرسه به صورت یک طبقه میموقعیت فعلی بنا در خیابان پیغمبریه می شود.مدرسه ساروتقی شناخته می

االسالم آن شیخمیرزا مسعودرفته است ولی در تجدید بنای بقعه توسط حاجغربی مدرسه سابقا دری بوده است که به سرداب بقعه پیغمبریه می

(. بنای ساخته شده دیگری در همین سال و در امتداد و سمت 563-564:  1، ج1337شود)گلریز،  از آن دیده نمیاند و اکنون اثری  را مسدود کرده

کنند که در آنجا چهار تن از  ( معروف گردیده و ذکر می6آباد بنا شده که به »چهارانبیا«)تصاویرجنوب مدرسه ساروتقی و غرب مجموعه سعادت

سهولی، سلوم و گرالقیا بنا بر کتیبه نصب شده در داخل پنجره مشبک فلزی رو به خیابان  مدفونند و با آنکه  های سالم، پیغمبران یهودی با نام

کنند لیکن هیچگونه اطالع موثقی راجع  ها ذکر میدانند و برخی از خواص گرچه نامی برای آنزیارتگاه عمومی است اما اکثر مردم نام آن را نمی

ه.ق. و نام بانی آن ساروتقی، وزیر    1054باالی درِ مدرسه متصل به بقعه سال اتمام بنا    ها ندارند. با توجه به کتیبهبه بقعه و سوابق صاحبان آن

کند که در کتیبه بنا نامی از پیغمبریه برده نشده  (، به نقل از مرحوم گلریز ذکر می421:  1381دوم آورده شده است. دبیرسیاقی)عباس  اعظم شاه  

علی« در محله سکه شُریحان و  انبار بزرگ »پنجهه.ق. آب  1244(. در سال  649:  1، ج1337نام مقام شریف یاد کرده است)گلریز،  و آنجا را به  

ای منظوم به خط نستعلیق بر روی  علی ساخته شد. بانی آن فردی به نام حاجی رمضان بوده و دارای کتیبهخانه پنجهمتصل به مسجد و مکتب

علی صادق )ع( و پنجهانبار توسط هیئت امنای حوزه علمیه امام(. الزم به ذکر است که این آب409:  1381دیبرسیاقی،  سنگ مرمر بوده است)

آباد صادق)ع( ساخته شده است. در سمت غرب مجموعه سعادتصادق)ع( مرکز پژوهش و کتابخانه وابسته به مدرسه امامتخریب شد و مدرسه امام

خمینی فعلی قرار دارد که بازار قزوین یکی دیگر از بناهای ساخته شده در زمان صفویان در غرب این خیابان  ت، امامخیابانی به نام خیابان رش

  - لواف بازار  -بزاز بازار  -کیال بازار  -تهماسب توسعه یافته و هر بازاری به صنف خاصی اختصاص داشته مانند زرگر بازارقرار دارد که در زمان شاه

باشد و نیز مراکز  هایی همچون مراکز تجاری که نمونه آن سراها می ر بازار و عالف بازار و غیره. بازار قزوین با دارا بودن بخش مسگ  -کفاش بازار

بین رفته-فرهنگی از  این فضاها  از  امروزه بخشی  البته  انبار که  از  مذهبی مانند مدارس و مساجد و فضاهای خدماتی مانند گرمابه و آب  اند 

باشد که دو ورودی آن به سمت  هکتار دارای سه ورودی اصلی می  14گردد. بافت بازار با مساحتی در حدود  رهای دیگر متمایز میبازارهای شه 

باشد، خیابان رشت سابق قرار دارد که یکی از این دو ورودی از طرف میدان سعادت که امروزه پاساژهای سعادت می-خمینی فعلی خیابان امام

باشد که در اصل ورودی آن دهانه  باشد. ورودی سوم از خیابان مولوی در غرب بازار میها میآن از دهانه راسته عالفاست و ورودی دیگر  

قرن یک    9جنوب قرار گرفته است. بازار قزوین در طی نزدیک به  -دیمج/دزج است که به مرکز بازار راه دارد و این سه ورودی بر محور شمال

گونه ارتباطی  شود و امروزه هیچاشته است، به طوری که در این جابجایی مسجد جامع کامال از بافت بازار جدا می جابجایی از جنوب به شمال د

توان به مسجدالنبی»مسجد ترین فضاهای بازار که به مرور زمان به آن افزوده گردیده است میشود. از مهمبین بازار و مسجد جامع مشاهده نمی

های روباز و سرپوشیده و راسته قیصریه  رضا، سرای رضوی »سرای شاه«، تیمچهلسلطنه، سرای وزیر، سرای حاج(، سرای سعدا7شاه«)تصاویر

ها با بازار بر  اشاره نمود. همچنین آثار دیگری نیز مانند مدرسه شفائیه، مسجد و مدرسه صالحیه وجود دارد که در حال حاضر ارتباط مستقیم آن/

باشد که در زمان حکومت صفویه  است. مسجدالنبی یا مسجد شاه یکی از فضاهای مهم در ارتباط با بازار می   اثر احداث خیابان قطع گردیده

تهماسب به پایان رسیده ولی پس از انقراض صفویه، روی به    اسماعیل آغاز نموده و در زمان شاهساخته شده است. بنای این مسجد را شاه  

-میراثثبتیسال به بازسازی و مرمت آن همت شده است)گزارش 22ه.ق. و به مدت 1222تا  1201سال   ویرانی نهاده بود، در دوره قاجاریه از

کند و در میانه ای مسجد را به بازارچه »سعدالسلطنه« مرتبط می(. در اواسط جلوخان مسجد، راهرو سرپوشیده122ثبتی  قزوین، شمارهرهنگیف

تهماسب بوده و جز مجموعه مسجد است. مسجد دارای طولی از  خورد که از بناهای زمان شاه میاین راهرو حمام رضوی یا حمام شاه به چشم 

کند و درِ  باشد که درِ غربی مسجد با عبور از داالنی به بزاز بازار راه پیدا میباشد. این مسجد دارای دو در میشمال به جنوب و چهار ایوان می

زمین  شود. در مقابل این در، زیربه بازارچه »سعدالسلطنه« و از جنوب به بازارچه »وزیر« منتهی می   شود که از شمالای باز می شرقی به کوچه
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باشد.  ستون و یک محراب وجود دارد که بنای مسجد اولیه آنجا بوده است و در حال حاضر کتابخانه مسجد با نام کتابخانه نبویه می  16بزرگی با  

اند، این مسجد را توسط یک راهرو به مسجد قدیم  خواندهاه« ساخته شد چون مردم در آن نماز نمیزمانی که مسجد جدید با نام »مسجد ش

(. در جنوب خیابان رشت و خیابان  34-35:  1390آقامحمدی و حمیدی،  وصل کرده تا به مرور توجه مردم را به مسجد بزرگ معطوف نمایند)حاج

ساروخان از اسالف  ه.ق. توسط حاجی  1069عباس دوم و در سال    ین مسجد در زمان شاهمولوی فعلی مسجد موالوردیخان واقع شده است که ا

شود و دارای دو درِ ورودی است یکی در  موالوردیخان بنا شده است. در جنوب مسجد مدرسه است که با داالن درازی به مسجد متصل می 

مدرسه -موالآقا مسجدر کنار جنوبی خیابان رشت و مقابل مسجد حاج(. د577-578: 1، ج1337شمال از خیابان و دیگری از طرف شرق)گلریز، 

باشد و بعضی معتقدند که بنا مربوط به دوران صفویه است.  التفاتیه قرار دارد. بنای آن منسوب به »خواجه التفات« یکی از امرای دوره مغول می

(. در شمالِ 39:  1390آقامحمدی و حمیدی،  اند)حاجخراب کرده  کشی در زمان پهلوی آن رااین مدرسه، مسجدی هم داشته که هنگام خیابان

سعادت« ها بوده و »میداندر حاشیه کاخسعادت« وجود داشته که  شاه میدان دیگری به نام »میدانها و جلوخان مسجدبازار مابین راسته عالفّ

باشد خمینی فعلی میوده روبروی مسجد آقاسیدعلی در خیابان امام(، و امروزه همان محد622:  1381گرفته است)دبیرسیاقی،  و بازار را در برمی

(، از  155:  1385(. الئاریوس)25/3/1396که پاساژهایی نیز به همان نام در آن مکان بنا نهاده شده است)مصاحبه با آقای محموداحمدصفاری،  

: 1381کرده است اما بنا به نظر برخی محققین همانند دبیرسیاقی)برد که مکان آن را به درستی معلوم ن میدان نام میمیدان دیگری به نام زنگه

ه.ق. آنجا قپق نصب    1052عباس دوم در سال    (، ممکن است محوطه برابر سردر عالی قاپو یا خیابان احداثی در باغ جنت باشد که شاه622

توسعه قزوین در دوران صفویه عالوه بر سمت شمال در کرده و قپق اندازی و چوگان بازی کرده است. با توجه به آنچه قبال گفته شد محور  

شود محله  باشد که در زمان حکومت شاه سلطان حسین و زمانی که برای بار دوم قزوین به عنوان پایتخت انتخاب میجبهه شرقی شهر نیز می 

تغییر نام مشخص نیست. از بناهای ساخته شده  دهد اما علت این  ریسه تغییر نام میدستجرد که در قسمت شرق قزوین قرار داشت به محله پنبه

این محله توسط حکومت صوفیه می امامدر  امامتوان به بنای  از فرزندان  به شکل  زاده علی)ع(  بنا دارای ساختمانی  اشاره کرد که  صادق)ع( 

ای وجود دارد که در گذشته گورستان  کاری معمولی است. در قسمت غربی بنا محوطهمستطیل با گنبدی کوچک و تزئیناتی به صورت کاشیمربع

ای نیز وجود داشته  خانه  انبار و مکتبو در قسمت شرق بقعه آب(،  677:  1، ج1337زاده به آنجا داشت)گلریز،  و دری از محوطه خودِ امامبود  

باشد که ساخت  صادق)ع( میختران امام خاتون یکی از دزاده آمنهاز دیگر بناهای موجود در این محله بنای امام(.  436:  1381)دبیرسیاقی،  است

پَر است. گنبدی  بنای اصلی آن متعلق به دوره صفویه است. بنای آرامگاه به شکل هشت ضلعی و دارای سقف گنبدی به شکل ستاره هشت

زاده  . همچنین امامرنگ تزئین شده استای شکل بنا با آجرهای لعابی و اشکال هندسی در قسمت باالی گنبد و در دور با کاشی هفتدایره

آقامحمدی و حمیدی، زاده بوده به حیاط آن اضافه شده است)حاجای که در جنب امامباشد و اخیرا مدرسه دارای حیاطی در قسمت جنوبی می 

و در    ریسه( بنای دیگری است که در محله گذر بُالغی که جزئی از محله پنبه8صغیر«)تصویر  (. مسجد حیدریه »مسجد جامع47-46:  1390

باشد، واقع شده است و دسترسی امروزه آن از طریق خیابان هالل احمر از شمال و خیابان سپه از شرق است. این  شرق بافت تاریخی شهر می

رافعی و تاریخ گزیده حمدالل مستوفی به آن اشاره شده است. موقعیت  مسجد احتماال همان »جامع اصحاب ابوحنیفه« است که در التدوین امام

ه.ق.   513توان آن را به عنوان مرزی بین دو شهر کهن و محله دستجرد در نظر گرفت. این مسجد در سال  ای است که می نای مسجد به گونه ب

-به علت زمین لرزه بزرگی که در قزوین رخ داد، تخریب شده و گنبد آن شکاف برداشت آنگاه به خواهش اصحاب ابوحنیفه، امیر زاهد خُمارتاش

(. این مسجد تا زمان صفویه دایر و در آن وعظ و تدریس رایج بوده،  522:  1، ج1337 عبادی به تجدید عمارت آن پرداخته است)گلریز،  عبداللبن

هایی در اطراف و ایوانی در مقابل شبستان ساخته شد که رونق چندانی  ولی پس از آن متروک شده است. در زمان قاجاریه در سه طرف آن حجره

ش. دایر بوده است. با توسعه  1375باشدکه این مدرسه تا سال  (، و فعال محل دبیرستان رهنما می32:  1390آقامحمدی و حمیدی،  نیافت)حاج
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گیرد و بناهای مذهبی در این دوره از جمله بنای  شهر به سمت جنوب خیابان سپه این محدوده از شهر به عنوان قطب فرهنگی مذهبی قرار می

قاپو و جنوب تقاطع دو خیابان »سپه« و »شهید انصاری« کنار شود. در برابر سردرِ عالیحسین)ع( ساخته میاسماعیل و نیز بنای شاهزادهزاده  امام

زمان  باشد، قرار گرفته است. در  زاده که از فرزندان امام جعفر صادق )ع( میباشد بنای آرامگاه این امامزاده اسماعیل میای که به نام امامکوچه

سازی های غربی میدان را گرفته و ساختمانآباد واقع شده بود اما به دلیل اینکه قسمتی از زمینصفویه این بنا در حاشیه غربی میدان سعادت

ه  و در بافت قدیمی آن آستان (. در انتهای خیابان سپه  46:  1390آقامحمدی و حمیدی،  اند بنا در محل امروزی خود واقع شده است)حاجکرده

زاده، در ضلع غربی خیابان سالمگاه است. این مقبره در  الرضا)ع( واقع شده است که موقعیت فعلی امامموسیبنعلی  بنحضرت شاهزاده حسین

  گذشته در وسط گورستانی قدیمی بوده که متعلق به اوایل دوره صفویه است. در دوران شاه تهماسب بنای بقعه تجدید گردیده و بنائی نو برای 

اجساد پادشاهان و شاهزادگان و رجال    ،ز نیمه دوم قرن دهم تا اوائل قرن یازدهم که قزوین پایتخت رسمی پادشاهان صفوی بودن ساخته شد. اآ

شش    بنای این مقبره به صورت دو طبقه با نقشه  (.23-17:  1361طباطبائی،  )مدرسیشدمزار دفن یا به امانت سپرده میاین  در    صفویه بزرگ  

متعددی جهت    هایتاق  چشمه  ها وحجرهباشد و در وسط صحنی قرار گرفته که با این نقشه متناسب است. دورتادور صحن بنا  می  امنظمضلعی ن

باشد که با فاصله کمی از آن پذیر میزاده از دو طرف و از طریق هشتی بزرگ آن امکان. ورود به صحن امامشده است  واقع  استراحت زائران 

(. بنا دارای دو ورودی دیگر در دو طرف 44:  1390آقامحمدی و حمیدی،  شت ضلعیِ سنگی و حوض بزرگ مرمری قرار دارد)حاجسقاخانه ه

غربی رو به خیابان و ورودی شرقی به داخل حیاطی که مزارهای   ترند. ورودیباشد که از دو ورودی شمالی و جنوبی کم اهمیتغرب و شرق می 

 شود.  باز می -و آنجا خود به خیابان راه دارد -ن قرار دارندخانوادگی و یا فردی در آ

 . وضعیت شهر قزوین بعد از انتقال پایتخت به اصفهان 7

عباس کبیر مسئله تغییر دوباره پایتخت مطرح گردید که این امر منجر به انتقال پایتخت به اصفهان شد اما این مسئله  با به حکومت رسیدن شاه

ها و  باعث دفع دولت صفوی از استقرار در قزوین و جذب آنان به سمت اصفهان شد خود نکته مهمی است. عالوه بر ویژگیکه چه عواملی  

کرد که قزوین به مرکزیت قدرت  خصوصیاتی که شهر قزوین دارا بود. وضعیت سیاسی، نظامی، مذهبی کشور در آن برهه از زمان ایجاب می

بعدی که چه در پایتخت و چه در امر حکومت و نیز صحنه جهانی پدید آمد شاهان صفوی را وادار کرد که انتخاب شود. اما تغییر و تحوالت  

ه.ق. به طور طبیعی یکباره قزوین از نظر موقعیت    1006با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در سال    مرکز حکومت را به اصفهان انتقال دهند.

های وسیع  های حکومتی و وابستگان به آن قزوین یکباره بخش مهمی از فعالیتزیرا با رفتن شاه و مقام سیاسی و اعتبار دچار نوعی سقوط شد.

های مختلف کاهش پذیرفت و جمعیت شهر رو به نقصان گذارد به طوریکه سرتوماس  مملکتی را از دست داد. رفت و آمد سفرای خارجی و هیأت

کند)ستوده، ه.ق. آن را هزار نفر یاد می  1052هزار نفر و شاردن در سال  200ی آن را حدود  هزار نفر350ه.ق. جمعیت    1037هربرت در سال  

 صفویه دولت وضع و شده اجتماعی شدیدی انحطاط دچارعباس  بعد از انتقال پایتختی به اصفهان در زمان شاه قزوین در دوران(. 176: 1348

 خطرناک و وخیم بسیار ازبک هاینشینعثمانی و خان با جنگ ناکامی در و قزلباش ان دارهای خانگی زمینجنگ و های مردماثر قیام بر نیز

کنند، دالواله در (. سیاحان اروپایی نیز از وضع نامناسب شهر قزوین بعد از انتقال پایتخت صحبت می498:  1353بود)پیگولوسکایا و دیگران،  

: 1370کند)دالواله،  ها که کج و پر از گرد و غبار است، اشاره میها و نیز خیاباننامناسب خانهه.ق. در بازدید خود از قزوین به وضع  1025سال  

ها و  ه.ق. به قزوین آمده از خیابان1074(. اولئاریوس از دیگر سیاحان این دوره از وضع قزوین اشاراتی همانند دالواله دارد، وی که در سال 232

-(. شاردن در فاصله سال153:  1385کند)اولئاریوس،  های بد ساخت شهر صحبت میاک و نیز خانههای سنگفرش نشده و پر گرد و خکوچه

 که ایابنیه شامخه و  عالیه ه.ق. از شهر قزوین دیدن کرده و در ضمن بازدید خود از شهر اشاره به این دارد که »عمارات1105تا    1052ایه

 بلده نتیجه وجود این  عظمت و  شکوه  ؛...هاقهوه خانه و  هانه گرمابه و  آنست اروانسراهایک و  بازارها نه  بخشیده،   و جالل زینت  را  قزوین شهر
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م. در طی سفرهای 1668تا    1632های(. تاورنیه در فاصله سال507:  2، ج 1372-1375است«)شاردن،   رجال و بزرگان  شماربی قصرهای و هاکاخ

و   پست و کوتاه را قزوین هایخانه  ظاهر سلطنتی بودند،  باغ جز که خانه هشت الی  هفت استثنایخود به ایران و بازدید از شهر قزوین به  

با این تفاسیر پس از انتقال پایتخت به اصفهان و آغاز عصر شکوه و بالندگی این شهر، قزوین بسیاری از  (. 77: 1336بود)تاورنیه،  نامناسب دیده

با این وجود به عنوان دومین شهر بزرگ ایران عصر صفوی باقی ماند و در فاصله میان حکومت شاه  امتیازات سیاسی خود را از دست داد. ولی  

اش در استقرار دولت  اول تا شاه سلطان حسین، قزوین موقعیت اقتصادی و تجاری خود را حفظ کرد و از نظر سیاسی به دلیل پیشینهعباس  

کرد پادشاهان  غرب کشور اقتضا میها هرگاه تحوالت غرب و شمالت. در طول این سالصفوی همچنان مورد توجه سالطین این سلسله قرار داش

صفی بویژه بارها برای رسیدگی به  پرداختند. شاهکردند و در آنجا به رتق و فتق امور میصفوی دربار را موقتاً به دارالسلطنه قزوین منتقل می

 این شهر عباس دوم به   شاه صفی ولسلطنه قزوین رفته و در آنجا اقامت گزیده است. شاههای غرب ایران با عثمانی و گرجستان به دارادرگیری

 و از حکمرانان  و بسیاری اندداشته به این شهر وآمد زیادی خود رفت پادشاهی دوران در و داشتند و هوای آن تعلق و دلبستگی فراوانی آب و

باعنوان »صفی در باغیکه  چنان  .پذیرفتندحضور می شهر به این را در سفرا به277:  1368آباد«)خواجگی اصفهانی،  قزوین  صفی  شاه نام (، 

آستانة »شاهزاده حسین« را   تا از دولتخانه  خیابانی مستقیم ساخت ه.ق. دستور اتمام  1049در   به قزوین خود  در ورود صفیگذاری شد. شاهنام

  .است  داشته  پس از انتقال پایتختی در دوران شهر قزوین توسعة و ر گسترشد صفی سعی زیادی(. شاه181:  1388تفرشی،  صادرکرد)حسینی

 مدت به  دیگر  هم بار آن و انحطاط دوران ضعف  و دولتیان بود، در میزبان درباریان صفوی  دولت و استقرار  تثبیت  ابتدای قزوین در  که همچنان

اواخر دوران شاه سلطان حسین و در اوج انحطاط و از هم گسیختگی شیرازه  در  .های مملکتی شده.ق. مرکز فعالیت 1130تا  1133سال از  سه 

ها بار دیگر به سوی قزوین جلب شد و در امور به دلیل شورش افاغنه دیگر اصفهان جوابگوی نیازهای دربار صفوی نبود. در این زمان همه نگاه

دولت   اعیان و گردد، به طوری که امراساز سیاسی تبدیل میسرنوشتهای عمر دولت صفوی شهر قزوین دوباره به کانون تحوالت  واپسین سال

الحکما،  ولیعهدی برگزینند)رستم به  قزوین در را میرزاتهماسب صفویه تصمیم گرفتند تا به زوال دولت رو و  برای بقای خود حسین، سلطان شاه

 سلطنت ه.ق. از  1148لیاقتی در  به سبب بی دوم را تهماسب  شاه که از آن بعد و هابر افغان قطعی نادر پیروزی از پس (. همچنین149:  1382

شهر   این اعتبار و امنیت  و اهمیت از نشان مسائل (. همین111-112: 1363کرد)اوتر،  حفظ را خود سیاسی این شهر همچنان اهمیت کرد، خلع

   .داشته است خود  با همچنان را دارالسلطنه که عنوان چنان دیگر ایران دارد، شهرهای با درمقایسه

 
 ها نقشه 

 
 ( 472،  1381)باز ترسیم توسط نگارنده، منبع: دبیرسیاقی،  مبارکه   و   ی موس   نه ی مد   شهر   دو   ت ی موقع   و   ی هجر   دوم   قرن   تا   اسالم   ل ی اوا   در   ن ی قزو - 1  نقشه 
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 ( 473،  1381دبیرسیاقی،  قزوین در قرون هشتم و نهم هجری و محالت آن)باز ترسیم توسط نگارنده، منبع:  - 2نقشه  

 
 ( 474،  1381)باز ترسیم توسط نگارنده، منبع: دبیرسیاقی،  ه ی صفو   دوران   اواخر   در   ی شهر   تحوالت   و   آن   ی تخت ی پا   زمان   و   ه ی صفو   دوره   در   ن ی قزو   شهر - 3  نقشه 

 
 تصاویر 

 
 مقصوره خمارتاشی)نگارنده( - 2خیابان سپه)نگارنده(                             تصویر   - 1تصویر 
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 کاله فرنگی یا ارشی خانه)نگارنده(   - 4سردر عالی قاپو)نگارنده(                      تصویر - 3تصویر 

 

 
 بنای چهار انبیا)نگارنده(   - 6علی و خیابان پیغمبریه)نگارنده(                  تصویر مسجد پنجه   - 5تصویر 

 

 
 مسجد حیدریه)نگارنده( - 8ورودی مسجد النبی از خیابان رشت سابق)نگارنده(           تصویر   - 7تصویر 

 

 گیری: . نتیجه 8

اسماعیل در طول دوران سلطنت خود بارها از قزوین دیدن گردد. شاه  کم دوران شکوفایی قزوین آغاز میبا روی کار آمدن حکومت صفویه کم

گذراند اما چون عالقه زیادی به ساخت و ساز نداشت لذا بنای شاخصی در زمان حکومت او ساخته نشد و فقط  نمود و حتی مدتی را در این شهر  

  انتخاب شدنش به پایتختی اهمیت   از  تهماسب و پس زمان شاهدر    قزوین  شهربناهای بازمانده از دوران قبل بازسازی و یا گسترش پیدا کردند. اما  

سرآغازی برای رشد و توسعه قزوین شد که بنا به دالیل سیاسی و نظامی و اقتصادی صورت گرفت.  یافت و همین امر   فردی به   منحصر و ویژه

 ساز بناهای معماری در این شهر گرفت مسجد تهماسب قزوین را به پایتختی انتخاب نمود و تصمیم به شهرسازی و ساخت و  زمانی که شاه  

کرد جامع شهر را به عنوان هسته مرکزی در نظر گرفته و با توجه به اینکه در دو سمت شرق و غرب محدوده شهری قزوین دو رودخانه عبور می

ی خود را بنا نمود اما بدون طرح  لذا توسعه شهری را به سمت شمال و جنوب مسجد جامع شهر ادامه داد و در سمت شمال شهر مجموعه سلطنت

های موروثی گذرانده بود و به  تهماسب مدت زمان زیادی از دوران کودکی خود را در شهر هرات و در کاخ  و نقشه از قبل مشخص شده زیرا شاه
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استفاده کرد و سلیقه شخصی خود   تری برای ساخت ابنیه قزوینهای متفاوتها خسته شده بود بنابراین از نقشههمین دلیل از زندگی در این کاخ

ترین دالیل تغییر پایتخت یابد که از مهمعباس بار دیگر پایتخت این حکومت تغییر می  ها دخیل نمود. با به حکومت رسیدن شاهرا در ساخت آن

از بناهای آن تخریب شده و بافت    باشد و از طرف دیگر به دلیل وقوع سیل عظیم در قزوین بسیاریکمبود منابع آبی به دلیل افزایش جمعیت می

تر باشد و هم از منابع آبی و منابع  عباس پایتخت را به اصفهان تغییر داد تا هم به مناطق جنوبی کشور نزدیک  شهری آن آسیب دید لذا شاه

اعتبار دچار نوعی سقوط شد و با  قزوین از نظر موقعیت سیاسی و  های زیادی از مردم برخوردار باشد که با این انتقال  غذایی کافی برای گروه

کم خالی از سکنه شده  ها متوقف شد و متحدثات نیز کمها از شهر زنجیره این آبادانیهای دولتی و حکومتی و وابستگان به آنرفتن شاه و مقام

قزوین همچنان مورد توجه   در ادامه دوران صفوی شهردهد.  شود و رونق خود را از دست میاز اهمیت شهر قزوین در این دوره کاسته می

صفی و شاه سلطان حسین این شهر دوباره مورد توجه قرار  صفویان بوده و در زمان افول این دوره و در زمان حکومت پادشاهانی همچون شاه

زی قزوین در  شود. معماری و نیز شهرساگرفته و حتی در اواخر حکومت این دودمان به مدت سه سال دوباره به عنوان پایتخت برگزیده می 

  عباس دارد زیرا زمانی که شاهتهماسب تاثیر بسزایی بر معماری و شهرسازی اصفهان دوره شاه   دوران پایتختی آن و به خصوص در زمان شاه

ز جهان با الهام اباشد میدان نقشدهد که حلقه اتصال بافت کهن و بافت جدید شهر میعباس دستور به ایجاد طرحی نو برای اصفهان می

 گیرد. آباد قزوین شکل میالگوهای پیشین خود از جمله میدان سعادت
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 شناسی نیشابور ای موزه باستان های منقوش گالبه پژوهشی بر سفالینه 
 

 1آمنه الهیان 

 2عابد تقوی 

 چکیده: 

ترین و در واقع اولین صنایع تولید شده به دست بشر است. که در ادوار گوناگون مراحل پیشرفت خود را طی نمود. در دوران  سفال یکی از قدیمی

-اسالمی را یکی از پیشرفتی  ای ساخته شده قرون اولیههای گالبهتوان، سفالاسالمی نیز شاهد پیشرفت فراوانی در این زمینه هستیم. که می

های انجام شده در مناطق مختلف ایران  های قابل توجه در زمینه سفالگر ی بعد از اسالم به ویژه قرن سوم و چهارم دانست. در طی کاوش

در آن تعداد زیادی هایی که  باشند یکی از موزههای داخلی و خارجی می اند که زینت بخش موزهها یافت شدهتعداد بسیاری از این گونه سفال

نیشابور میای معروف به سفال سامانی یافت شدهسفالینه گالبه از    این تحقیق هدف آن استباشد در  است موزه  با مطالعه چند مورد  تا  که 

موجود در    ایبه گال  اند به این مهم دست یابیم که سفالهایسی قرار نگرفتهری نیشابور که تاکنون مورد بردر موزه  ای موجود گالبهسفالهای  

ی  تحلیلی و شیوه  -روش این تحقیق به صورت توصیفیباشند؟  اند؟  و دارای چه نقوش و مضامینی میدر کجا ساخته شدهی نیشابور  موزه

موزه ی ای گالبههای انجام شده به این نتیجه دست یافتیم که سفالهای ای و میدانی  است. و با بررسیگردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

ی نقوش درخت سرو و گل،  گیاهشامل نقش زن و یا جوان در مرکز ظرف،    انسانیباشند و دارای نقوش  احتماالً ساخت نیشابور مینیشابور  

 . باشد میف ظرف به دور نوارهای در هم بافته ی کوفی در اطراای شامل کتیبههندسی نقش دایره به صورت تکرار شونده، کتیبه

 

 ای، موزه نیشابور، مرکز ساخت، نقوش سفال، گالبه واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

باشد. نخستین ترین و در واقع اولین صنایع تولید شده به دست بشر است. که برگرفته از عنصر وجودی انسان یعنی خاک میسفال یکی از قدیمی

( این هنر با گذشت زمان در سرتاسر  5:  1392است)توحیدی،  آوری غذا یا عصر نوسنگی به دست آمدهآفریقای شرقی در دوران جمعها از  سفال

کند. تا این که در دوران اسالمی به  از تاریخ و تاریخی( مراحل پیشرفت خود را طی مییابد و در ادوار گوناگون)پیشقلمرو بشری گسترش می

ای که در قرون سوم و چهارم نوع جدید  شود به گونه عاری از تجمل پرستی به این هنر نسبت به گذشته توجه بیشتری می علت روح سادگی و 

بردند و پس از خشک شدن ظرف را به  گیرد. این سفال را که در دوغابی از گل نخودی رنگ فرو میای شکل میاز سفال با نام سفال گالبه

مرکزی، خراسان بزرگ، سیستان،  در مناطق مختلفی از ایران از جمله نیشابور و افراسیاب)سمرقند قدیم(، آسیای( 262آراستند )همان: نقوش می

اکنون  های مختلف یافت شده است و هم( طی کاوش71:  1391بخشی از سواحل جنوبی دریای خزر و کرمان )عطایی، موسوی حاجی، کوالبادی،  

 ای موجود گالبههای  که تا با مطالعه چند مورد از سفال  این تحقیق هدف آن استباشند در  خارجی میهای داخلی و  زینت بخش بسیاری از موزه

در کجا  ی نیشابور  موجود در موزه  گالبه ای  هایاند به این مهم دست یابیم که سفالسی قرار نگرفته ری نیشابور که تاکنون مورد بردر موزه

ی  موزهای  گالبههای  های انجام شده به این نتیجه دست یافتیم که سفالو با بررسیباشند؟  امینی میساخته شده اند؟  و دارای چه نقوش و مض

ی نقوش درخت سرو و گل،  ، گیاهشامل نقش زن و یا جوان در مرکز ظرف  انسانیباشند و دارای نقوش  احتماالً ساخت نیشابور مینیشابور  

 . می باشدی کوفی در اطراف ظرف به دور نوارهای در هم بافته ای شامل کتیبههندسی نقش دایره به صورت تکرار شونده، کتیبه

 : روش پژوهش .  2

ی اسنادی صورت این تحقیق از نظر روش از تحقیقات بنیادی و از نظر ماهیت جزء تحقیقات تاریخی است. گرد آوری اطالعات نیزه به شیوه

شوند  اند انتخاب می ای موجود در موزه نیشابور که مورد مطالعه قرار نگرفتههای گالبهسفالگرفته است. به این صورت که در ابتدا چند مورد از 

های داخلی و خارجی سعی در پاسخ به سواالت این پژوهش  ها و موزههای موجود در کتابی اسنادی و کمک گرفتن از عکسو سپس با مطالعه

 باشیم.باشند؟( میاند؟  و دارای چه نقوش و مضامینی میا ساخته شدهدر کجموجود در موزه ی نیشابور  ایگالبه هایسفال)

 های مورد مطالعه: . نمونه 3

رو، تزیینات: زمینه  ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید، مضمون:نقش زن و یا جوان از روبه: کاسه، وضعیت:سالم، کاربرد: تزیینی، گالبه1نمونه  

ت تمام قد، با دامنی بلند، ایستاده در حالی که هر دو دست خود را با فاصله از بدن قرار داده و گلهایی به  سفالینه سفید با نقش انسانی به صور 

ای تیره و اخرایی در دستانش قرار دارد نقوشی به مانند چشم در دو طرف پیکره قرار دارد و لباس پیکره با نوارهای پیچ در پیچ  رنگهای قهوه

 باشد. داخلی ظرف دارای نقطه چین به رنگ سیاه میتزیین شده است در اطراف لبه 

ای تیره و  هسطح داخلی و خارجی کاسه دارای پوشش سفید رنگ است در اطراف نقوش انسانی گلهای تزیینی قرار دارند نقوش به رنگ قهو

سیاه است در مرکز بدن فرد نقش گل و  است. در اطراف لبه داخلی ظرف دارای نقطه چین به رنگ  روشن، اخرایی زیر لعاب شفاف نقاشی شده

 باشد. یا نقش دورانی وجود دارد که احتماالً با مفهوم کیهانی مطابقت دارد و یا یکی از اشراف می 
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 رو )عکس از نگارندگان( : نقش زن و یا جوان از روبه 1تصویر 

 

 - ارتفاع:  

 - قطر دهانه:  

 - قطر پایه:  

 مرکز احتمالی ساخت: نامعلوم 

 تاریخ احتمالی: سده های سوم و چهارم هـ ق  

 وضعیت فعلی اثر: سالم  

 های قابل مقایسه: نمونه 

 (Wilkinson, 1897: xiii , xvii) 

British Museum 1959.4-13 

www.metmusuem.org 

www.christies.com 
 ( 140:  1379)اتینگهاوزن، یار شاطری،  

 ( 101و    98:  1393)نوری،  

 کاتالوگ موزه رضا عباسی 

 (     20:  1396)عسکری الموتی،  

 

مربوط به سدۀ    (Wilkinson, 1897: xiii)( و  140:  1379های  موجود در )اتینگهاوزن، یار شاطری،  با ظرف  1مشابهت ها: نمونه شماره  

و   )جدول     سوم  نیشابور  ساخت  )نوری،  1چهارم،  و  نیشابور)جدول  101:  1393(  احتماالً  هـ ق ساخت  چهارم  و  سوم  سدۀ  مربوط  و    )  2( 

Museum 1959.4-13  British     ( و کاتالوگ موزه رضا عباسی سدۀ چهارم هـ ق ساخت 3سدۀ چهارم هـ ق ساخت نیشابور )جدول  

( و  5دوران سامانی ساخت نیشابور)جدول  (  Wilkinson, 1897: xvii )و    www.metmusuem.org( و با ظرف  4نیشابور )جدول  

http://www.metmusuem.org/
http://www.christies.com/
http://www.metmusuem.org/
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چهارم هـ ق ساخت نیشابور،  از نظر پیکره ی انسانی به صورت  (  قرن  20:  1396الموتی،  و )عسکری  www.christies.comبا ظرف  

 نقش اصلی در مرکز ظرف شباهت دارد.

مربوط به سدۀ    (Wilkinson, 1897: xiii)( و  140:  1379با ظرف های  موجود در )اتینگهاوزن، یار شاطری،    1ها: نمونه شماره  مشابهت

 Museum( و  2( سدۀ سوم و چهارم هـ ق ساخت احتماالً نیشابور)جدول  101:  1393( و )نوری،  1چهارم ساخت نیشابور )جدول   سوم و  

1959.4-13  British     ( و کاتالوگ موزه رضا عباسی سدۀ چهارم هـ ق ساخت نیشابور )جدول 3سدۀ چهارم هـ ق ساخت نیشابور )جدول

ظرف  4 با  و   )www.metmusuem.org    و( Wilkinson, 1897: xvii  )  نیشابور)جدول ساخت  سامانی  ظرف 5دوران  با  و   )

www.christies.com (    6باشد )جدول (  لباسی که در به صورت دامن می 20: 1396الموتی، و )عسکری 

شماره   نمونه  ها:  موجود    1مشابهت  ظرف  ساخت    (Wilkinson, 1897: xvii )و    www.metmusuem.orgبا  سامانی  دوران 

 ( از نظر نحوه باال آوردن دست و بودن چیزی در هر دو دست شباهت دارد. 5نیشابور)جدول 

  

ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید، مضمون: نقوش گیاهی انتزاعی، تزیینات:  کاسه، وضعیت: شکستگی در لبه کاربرد: تزیینی، گالبه  : 2نمونه  

است. نقش انتزاعی چهار درخت در چهار  داخلی، سطح زمینه سفالینه سفید و نقوش با رنگ قرمز آجری، سبز زیتونی و سیاه رنگ آمیزی شده

است. دور  است. در چهار جهت فرعی نیز نقش انتراعی گل با دو ساقه باریک ترسیم شدهرف را به چهار بخش تقسیم کردهجهت اصلی فضای ظ

تواند نشان  است. که میتا دور لبه ظرف به موازات دیواره داخلی اشکالی به صورت نیم دایره با فواصل نسبتاً منظم و با رنگ سیاه ترسیم شده

 اند. ی توجه به یک وحدانیت باشد که به دور یک مرکز در حال گردشتواند نشان دهندهاشد نوع قرار گرفتن درختان میی مضمون بهشت بدهنده

 

 
 : نقش انتزاعی درخت سرو و گل در اطراف بدنه داخلی )عکس از نگارندگان( 2تصویر  

 - شماره ثبت در موزه:  

 - ارتفاع:

 - قطر دهانه: 

http://www.christies.com/
http://www.metmusuem.org/
http://www.christies.com/
http://www.metmusuem.org/
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 - قطر پایه: 

 ساخت: نامعلوم مرکز احتمالی  

 های سوم و چهارم هـ ق تاریخ احتمالی: سده 

 وضعیت فعلی اثر: شکستگی در لبه 

 های قابل مقایسه: نمونه 

Asian Art Museum, B60P 1851 

Asian Art Museum, B63P 33 

 ( 128:  1393)نوری،  

 3176موزه ایران باستان 

( و  7( مربوط به قرن سوم و چهارم هـ ق مرکز ساخت شمال شرقی ایران )جدول 128: 1393با ظروف سفالی )نوری،  2مشابهت: نمونه شماره 

سدۀ سوم و چهارم   Asian Art Museum, B60P 1851( و 8سدۀ چهارم هـ ق مرکز ساخت نیشابور )جدول  3176موزه ایران باستان 

سدۀ سوم و چهارم هـ ق مرکز ساخت شمال    Asian Art Museum, B63P 33( و  9ی ایران )جدول  هـ ق، مرکز ساخت شمال شرق

 بندی شباهت دارند. های انتزاعی، ترکیبها در برگها، گل( از نظر رنگ، نقش انتزاعی درخت و وجود شبهه کتیبه10شرقی ایران )جدول 

ای در مرکز، تزیینات: یک دایره  نقوش روی زمینه نخودی، مضمون: دایره با نقطهای م: بشقاب، وضعیت: سالم کاربرد: تزیینی، گالبه3نمونه

  مرکزی و هشت دایره در اطراف دایره مرکزی در گردش هستند. چهار دایره شبیه )رنگ و تا حدودی اندازه( دایره مرکزی و چهار دایره کوچکتر

باشند رنگ  اند. میآمیزی شدهای تیره رنگ ی مرکزی که کامالً با رنگ قهوهدارای نقطهها  از دایره مرکزی و با رنگی متفاوت هستند.  دایره

 باشد. ای تیره و روشن میاستفاده در آن قهوه

 
 ی تو پر مرکزی )عکس از نگارندگان( : نقش دایره با دایره 3تصویر  

 - شماره ثبت در موزه:  

   - ارتفاع:  

   - قطر دهانه:  
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 - قطر پایه:  

 ی ساخت: نامعلوم مرکز احتمال 

 های سوم و چهارم هـ ق  تاریخ احتمالی: سده 

 وضعیت فعلی اثر: سالم 

 نمونه های قابل مقایسه:  

 (Wilkinson, 1897: 228, 157) 

که تاریخ آن به طور دقیق مشخص نیست و مرکز تولید احتماالً    (Wilkinson, 1897: 228)با ظروف موجود در    3مشابهت: ظرف شماره  

که تاریخ ساخت و منشأ دقیق مشخص نیست اما    (Wilkinson, 1897: 157)( و  11باشد چون در آنجا یافت شده )جدول  نیشابور می

 ( از نظر وجود حلقه هایی که مرکز آنها یک نقطه و یا یک دایره توپر در مرکز مشابهت دارند. 12احتماالً نیشابور یافت شده )جدول 

ای منقوش رنگارنگ  هایی از بدنه، کاربرد تزیینی، گالبه با بدنه کشیده و صاف، وضعیت: دارای شکستگی در لبه و بخش: کاسه  4نمونه شماره  

ای، تزیینات: سطح زمینه داخلی ظرف سفید و نقوش با رنگ سیاه دور روی زمینه سفید،  مضمون:  دارای نوارهای در هم بافته و نوار کتیبه

است. در قسمت لبه دور تا دور ظرف دوایر سیاه مروارید مانند ترسیم شده و در فاصله کمی از آن  رنگ آمیزی شده گیری و با رنگ قرمز و سیاه

شود دور تا  است و در یک نوار پهن دیواره عمودی ظرف، کتیبه کوفی تکرار مییک نوار به رنگ قرمز با دوایر ریز سفید در داخل آن تزیین شده

است و در شود. و با فاصله کمی از آن یک نوار به رنگ قرمز با دوایر ریز سفید در داخل آن تزیین شدهمشاهده می دور بدنه ظرف با رنگ سیاه

 شود.های در هم بافته به رنگ قرمز و یک نقطه در میانه نوارهای در هم بافته مرکزی مشاهده میمرکز ظرف نواره

 
 در اطراف به صورت تکرار شونده )عکس از نگارنده( ها  : نقش نوارهای در هم بافته و کتیبه 4تصویر  

 6شماره ثبت در موزه:  

 - ارتفاع:

 - قطر دهانه: 

 - قطر پایه:  

 مرکز احتمالی ساخت: نامعلوم 
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 های سوم و چهارم هـ ق تاریخ احتمالی: سده 

 هایی از بدنه وضعیت: دارای شکستگی در لبه و بخش 

 های قابل مقایسه: نمونه 

Iran Bastan Museum No.3140 

Iran Bastan Museum No.3909 

Asian art Museum B60P1837 

Metropolitan Museum 39.40.7 

Yoshida, 1972: No. 38 

(Wilkinson, 1897: 151) 

 ( 126و    120و    124و    116:   1393)نوری،  

 202موزه آبگینه و سفالینه تهران :  

 ( 559:  1387)پوپ؛ اکرمن،  

 ( 126:  1969)پوپ،  

 ( 85:  1384)گروبه،  

( و  13سدۀ سوم و چهارم هـ ق، مرکز ساخت نیشابور)جدول    Iran Bastan Museum No.3140با ظروف    4مشابهت: ظرف نمونه  

سدۀ سوم و    Iran Bastan Museum No.3 909( و  14( سدۀ سوم و چهارم هـ ق، مرکز ساخت نیشابور )جدول  116:  1393)نوری،  

( و  موزه  20نیشابور )جدول     ( و سوم و چهارم هـ ق مرکز ساخت سمرقند و124:  1393( و )نوری،  15چهارم هـ ق، مرکز ساخت نیشابور)جدول  

( سدۀ چهارم هـ ق،  دوره ی  126:  1969( و )پوپ،  22سدۀ سوم تا پنجم هـ ق، مرکز ساخت نیشابور )جدول    202آبگینه و سفالینه تهران :  

رکزی در هم ی م( از نظر شکل نوارها25زمان نامعلوم مرکز پیدایش نیشابور )جدول    (Wilkinson, 1897: 151)( و  16سامانی )جدول  

 بافته شباهت و رنگ دارند. 

: 1393( و )نوری، 17( سدۀ سوم و چهارم هـ ق، مرکز ساخت شمال شرق ایران )جدول 120: 1393با ظروف )نوری،  4مشابهت: ظروف نمونه 

سوم تا پنجم سدۀ    Asian art Museum B60P1837( و  18( سدۀ سوم تا پنجم هـ ق، شمال شرق ایران )سمرقند/نیشابور( )جدول  124

 :Yoshida, 1972( و  20( سدۀ سوم و چهارم هـ ق، سمرقند، نیشابور )جدول  124:  1393( و )نوری،  19هـ ق، شمال شرق ایران)جدول  

No. 38    سدۀ سوم تا پنجم هـ ق، مرکز ساخت    202( و موزه آبگینه و سفالینه تهران :  21سدۀ پنجم هـ ق، مرکز ساخت نیشابور )جدول

( سدۀ چهارم و 85:  1384( و )گروبه،  23( سدۀ چهارم هـ ق مرکز ساخت ماوراءالنهر )جدول  559:  1387(، )پوپ؛ اکرمن،  22ول  نیشابور )جد

( از نظر کتیبه و شیوه ی  25سده نامشخص ساخت نیشابور)جدول    (Wilkinson, 1897: 151)( و  24پنجم هـ ق ساخت خراسان)جدول  

 لی ظرف شباهت دارند.  ها به دور بدنة داخقرار گیری کتیبه
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 های مطالعاتی های مشابه با نمونه نمونه   - 1جدول  

 ردیف   فناوری  منبع/محل نگهداری  تاریخ به قرن  مرکز تولید  وجه/وجه تشابه  تصویر 

 

ی انسانی در  وجود پیکره
مرکز ظرف به صورت از  

 رو  ایستاده روبه

   سدۀ سوم و  نیشابور
 چهارم هـ ق

 (Wilkinson, 1897: 

xiii) 

شاطری،  )اتینگهاوزن، یار
1379 :140 ) 

 1 ای  گالبه

 

وجود یک پیکره انسانی از  
 رو در مرکز ظرف روبه

سدۀ سوم و   احتماالً نیشابور 
 چهارم هـ ق

 2 ای گالبه (101: 1393)نوری، 

 

وجود یک پیکره انسانی از  
 رو در مرکز ظرف روبه

ـ  سدۀ چهارم ه نیشابور
 ق

British 

Museum 1959.4-13 

 3 ای گالبه

 

وجود یک پیکره انسانی از  
 رو در مرکز ظرف روبه

 4 ای گالبه کاتالوگ موزه رضا عباسی  چهارم هـ ق نیشابور

 

وجود یک پیکره انسانی از  
 روبه رو در مرکز ظرف 

WWW.metmusuem دوران سامانی  نیشابور
.org 

) Wilkinson, 2011: 

xvii) 

 5 ای گالبه
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ی انسانی در  وجود پیکره
مرکز ظرف به صورت از  

 رو  ایستاده روبه

قرن چهارم هـ   نیشابور
 ق

www.christies.com 
 

 (20: 1396)عسکری الموتی،  
 

 6 ای گالبه

 

رنگ، نقش انتزاعی  
انتزاعی،  های  درخت، گل 

 بندیترکیب

شرقی  شمال
 ایران

سوم و چهارم  
 هـ ق

 7 ای گالبه (128: 1393)نوری، 

 

رنگ، نقش انتزاعی  
های انتزاعی،  درخت، گل 

 بندیترکیب

 8 ای گالبه 3176موزه ایران باستان  چهارم هـ ق نیشابور

 

رنگ، نقش انتزاعی  
های انتزاعی،  درخت، گل 

 بندیترکیب

شرقی  شمال
 ایران

سوم و چهارم  
 هـ ق

Asian Art Museum, 

B60P 1851 

 9 ای گالبه

 

رنگ، نقش انتزاعی  
های انتزاعی،  درخت، گل 

 بندیترکیب

شرقی  شمال
 ایران

سوم و چهارم  
 هـ ق

Asian Art Museum, 

B63P 33 
 10 ای گالبه

 

 نیشابور،  نقش 
 تپه سبز پوشان  

 (Wilkinson, 1897: 

228) 
کاسه  

)پایه از  
دست  
 رفته( 

 

11 
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 :Wilkinson, 1897)  نیشابور دوایر تزدیک به لبه ظرف 

157) 
 12 

 

رنگ، نوارهای در هم  
 بافته

سوم و چهارم   نیشابور
 هـ.ق

Iran Bastan 

Museum No.3140 
 

 13 ای گالبه

 

رنگ، نوارهای در هم  
 بافته

سوم و چهارم   نیشابور
 هـ .ق

 14 ای گالبه (116: 1393)نوری، 

 

رنگ، نوارهای در هم  
 بافته

سوم و چهارم   نیشابور
 هـ ق

Iran Bastan 

Museum No.3909 
 15 ای گالبه

 

رنگ، نوارهای در هم  
 بافته

  ،یسامان ۀدور 
ـ  قرن چهارم ه

 ق

 16 ای گالبه   (126: 1969وپ،  )پ

 

شرق  شمال ای، تزیین نوار کتیبه
 ایران

سوم و چهارم  
 هـ ق

 17 ای گالبه ( 120: 1393)نوری،  
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شرق  شمال ای، تزیین نوار کتیبه
ایران 

)سمرقند/نیش
 ابور(

سوم تا پنجم  
 هـ ق

 18 ای گالبه (124: 1393)نوری، 

 

شرق  شمال ای، تزیین رنگ، نوار کتیبه
 ایران

سوم تا پنجم  
 هـ ق

Asian art Museum 

B60P1837 
 19 ای گالبه

 

درهم  رنگ، نوارهای 
بافته، نوار کتیبه ای،  

 تزیین

سمرقند، 
 نیشابور

سوم و چهارم  
 ه.ق

Metropolitan 

Museum 39.40.7 
 (124: 1393)نوری، 

 20 ای گالبه

 

 .Yoshida, 1972: No پنجم هـ ق  نیشابور ای، تزیین نوار کتیبه

38 
 21 ای گالبه

 

رنگ، نوارهای درهم  
 ای، تزیین بافته، نوار کتیبه

سوم تا پنجم   نیشابور
 هـ ق

موزه آبگینه و سفالینه تهران : 
202 

 22 ای گالبه

 

 23 ای گالبه ( 559: 1387)پوپ؛ اکرمن،  چهارم ه.ق  ماوراءالنهر ای، تزیین نوار کتیبه
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چهارم و پنجم   خراسان   ای، تزیین رنگ، نوار کتیبه
 هـ ق

 24 ای گالبه ( 85: 1384)گروبه، 

 

نیشابور،  قنات   کتیبه، ترکیب بندیمتن 
 تپه

 (Wilkinson, 1897: 

151) 
 ای گالبه
 
 

25 

 

 گیری . نتیجه 4

ها  که تمامی پیکره  6و    5و    4و    3و    2و    1های موجود در جدول  با نقش زن و یا جوان از روبه روی با نمونه  1در مطالعات انجام شده روی نمونه  

باشند  های موجود که اکثرآ ساخت نیشابورمیاند این نتیجه حاصل شده که سفال مورد مطالعه با سفالقرار گرفتهروی و در مرکز ظرف  از روبه

باشد به مانند  که پیکره دارای  دو شی در دو دست می  5شباهت دارد و با توجه به مطالعه بیشتر بر روی آنها و مقایسه آن با سفال جدول شماره  

 شود  که نمونه مورد مطالعه را ساخت احتماالً نیشابور  بدانیم.  تر میت دوران سامانی در نیشابور است این نتیجه قوینمونه مورد مطالعه و ساخ

که   10و  9و  8و  7های موجود در جدول باشد با نمونهکه نقش درخت سرو و  گلها به صورت انتزاعی می  2در مطالعات انجام شده روی نمونه 

باشند این  باشند و  اکثرآ مربوط به قرن سوم و چهارم و ساخت شمال شرقی ایران و نیشابور میبندی میش و همین ترکیبآنها نیز با همین نق

ی مرکزی که نقش دوایر بر سطح بشقاب با دایره  3باشد و در نمونه ی  شود که نمونه مورد مطالعه احتماالً ساخت نیشابور مینتیجه حاصل می 

که در تحقیقات موزه متروپولیتن چارلز ویکینسون در نیشابور   12و  11باشد و مقایسه آن با نمونه های جدول ظرف می به صورت توپر در مرکز 

های قبلی مشابه  شود که به احتمال سفال مورد مطالعه احتماالً ساخت نیشابور باشد چون همین مکان نمونهاند این نتیجه حاصل مییافت شده

باشد و مقایسه آن با نمونه  ی کوفی به دور نوارها میکه نقش نوارهای در هم بافته و کتیبه  4مطالعات انجام شده روی نمونه  اند. در  یافت شده

از نظر شیوه بافت نوارهای در هم بافته در مرکز ظرف که مربوط به قرن سوم و چهار م هـ    25و    22و    20و    16و    15و    14و    13های جدول  

های از نظر کتیبه  25و    24و    23و    22و    21و    20و    19و    18و    17باشند و همچنین با نمونه های موجود در جدول  ی ق و ساخت نیشابور م

های موجود اکثرآ ساخت یی دیده شده است و سفالهااز نظر رنگ شباهت  19و    20و    24و    22های جدول  کوفی در اطراف ظرف و با نمونه

کند که سفال مورد مطالعه نیز ساخت نیشابور  و در همین باشند و این احتمال را قوی میسوم تا پنجم می  خراسان و نیشابور و مربوط به قرون 

 قرون باشد. 
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 پدیدارشناسی، تکوین و رشد فرش سلطان آباد در دوره قاجار 
 

 1ندا انصاری

 2سید امین هاشمی پور 

 چکیده: 

های تولید و صدور فرش ایران به خارج از کشور در اواسط سلطنت ناصر الدین شاه به بعد شهر سلطان آباد )اراک( یکی از مهم ترین کانون

باال و شاخصه  .محسوب می شد از کیفیت  برخورداری  این شهر به دلیل  بازارهای جهانی بسیار مورد توجه تجار،  فرش  های هنری ویژه در 

تا پیش از حضور غربیان فرش سلطان آباد در طراحی، نقش، رنگ و ابزارِ  میالدی قرار گرفت.  19و  18بازرگانان داخلی و خارجی در قرن 

های خارجی تمامی عوامل مذکور تحت تاثیر هنر و فرهنگ غربی قرار  ش بافی ایران بود اما پس از ورود کمپانیبافت پیرو سنت های دیرینه فر

توان در دو دوره عمده مورد مطالعه قرار داد: دوره  بر این اساس تاریخ مطالعات فرش سلطان آباد را می  گرفت و دستخوش تغییراتی جدی شد.

ها منجر به پیدایش  های خارجی. حضور این کمپانیتاجران غربی و دوره دوم پس از استقرار کمپانی   نخست فرش سلطان آباد پیش از حضور

بندی های هنر غرب است. عدم ارائه طبقه سبک نوینی در فرش شد که در عین دارا بودن ساختار و اسلوب سنتی فرشِ ایران بهرمند از ویژگی 

از سوی پژوهشگران پیشین و نپرداختن به سیر تحوالت و تطور آن به ویژه تاثیرپذیری فرش دقیق و منسجم در طرح، نقش و ساختار این فرش  

های هنر غربی، نگارندگان را بر آن داشت تا ضمن ارائه طبقه بندی هرچه دقیقتر، به پدیدار شناسی فرش تلفیقی سلطان  مذکور از هنر و ویژگی

 آباد بپردازند. 

 

 فرش، هنر، فرنگی سازی سلطان آباد، اراک،واژگان کلیدی: 

 

 
 .ansari55@gmail.comNeda  ، کارشناس ارشد باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان .1 
 Hashemipouramin@gmail.com  شناسی دانشگاه مازندران، کارشناس ارشد باستان .  2

mailto:Neda.ansari55@gmail.com
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 مقدمه:   . 1

با گذر زمان و افزایش   گردد.می باز تاریخ از پیش هایسده  به آن یپیشینه که  است بوده ایرانیان زندگی اهمیت پر وجوه  از یکی  همواره هنر

دانش و تجربه بشری در هر دوره از تاریخ ایران تحوالت بسیاری در این عرصه پدید آمد که باعث رشد هر چه بیشتر آن گردید؛ به طوری که  

کند ر بعدی فراهم می ها به ادواها و تجربه ای را نیز برای انتقال سنت های هنری خاص خود را داراست زمینه در هر دوره در عین حال که ویژگی 

در دوره صفویه با ورود اروپاییان به  های جدیدی باشیم.  های پیشینیان آثار خود را بیافرینند تا شاهد سبک تا هنرمندان در کنار استفاده از تجربه 

تاثیر غربی ها بر هنر  شود و  برداشته می  و اولین قدم ها آغاز  ایرانی    هنر  فرهنگ اروپایی بر   تاثیرات اولیه  خاک ایران و اولین ارتباطات با غرب، 

همچنان پیرو سنت های پیشین ایرانی قرار    و بسیاری از هنرها  اما معماری  یابدبافی مانند فرش های لهستانی یا پولونز تجلی می ایران و فرش 

به دلیل افزایش روابط با غرب ما شاهد تاثیرات  در این دوره    ؛قاجار دوره اوج تاثیرات فرهنگ غربی بر روی هنر و معماری ایران استعصر    رند.دا

 . عمیقی بر هنر و معماری ایرانی هستیم

  ه معماری و کاشیکاری گرفته تا نقاشی و بافت ، خود رسید و همه ابعاد هنری ایران از گچبری گستردگیدر دوره قاجار بود که این تاثرات به اوج  

هنرمندان دوره قاجار از    .شودرا شامل می متنوع هنری هایگروه که ای است رای هویت دو گانه ای داهنر این دوره به گونه   .ها را در بر گرفت

ها و دست آوردهای هنر ماقبل خود هستند و از طرفی تمایل به آفرینش آثار هنری با شمایل غربی دارند. این کشمکش  طرفی درصدد حفظ سنت 

های نمود این  شود که یکی از عرصه یفیت آثار هنری و گاه سبب نزول این کیفیت می های تلفیقی و گاه سبب ارتقاء کمنجر به ایجاد سبک 

ده  نبو  یشود از این تاثیرات مستثنترین بافته ایرانی محسوب می فرش که مهمیابد.  تلفیق و التقاطات هنری در عرصه فرش بافی ایران تجلی می 

طور  و همان  یست. این تاثیرات به هیچ وجه یک جانبه نکندمی زار جهانی باز  ارا در ب  و جای خود  گیردمیبه سرعت مورد توجه اروپاییان قرار و  

هنر و صنعت   .ایرانیان نیز با کمک نبوغ خود رنگ و بویی ایرانی به سلیقه غربی می بخشیدند هنهادکه هنر غربی بر روی فرش ایرانی تاثیر می 

خورد و بعد از حضور پررنگ غربیان در ایران، شهر  مختلف به صورت سنتی به چشم میها در شهرهای  فرش بافی ایران تا پیش از حضور غربی

 شود.بافی ایران بدل می های فرشسلطان آباد در منطقه عراق عجم و با نام امروزی اراک به یکی از مهم ترین و آخرین قطب

های انسانی و مراکز روستایی شکل نگرفته بود؛ بلکه قاجاریان بر خالف شهرهای دیگر ایران در جریان گسترش کانون  )سلطان آباد( شهر اراک

های نظامی، سیاسی، ها و نیازهای روز آن زمان در زمینهدر منطقه عراق عجم شهری را بنیان گذاری کردند که از قبل طراحی شده بود. تنش

ای باشند؛ بنابراین دربار قاجار در زمان فتحعلی شاه اری را مجاب نمود تا برای حل این مشکالت به فکر چارهاداری و اقتصادی حاکمان قاج

های اقتصادی نیز  بود. به غیر از عوامل سیاسی، زمینه  ای در منطقه عراق عجم نمود که در وهله نخست نقش آن نظامی اقدام به بنای قلعه

احیه بود. ساخت و احداث مرکزی برای عرضه محصوالت روستاییان مانند فرش که تا پیش از این در عامل مهمی در ایجاد شهر در این ن

کردند و همواره مورد دستبرد راهزنان  هایی که از این مکان عبور میشهرهایی مثل کاشان و قم عرضه می شدند و همچنین تامین امنیت کاروان 

شهر و در ادامه رونق و توجه بازار های جهانی به آن بود. اوج رونق صنعت فرش در سلطان آباد  گرفتند، خود عاملی موثر برای احداث  قرار می

شود و ورود فرشی  در اواسط دوره قاجار به ویژه زمان ناصرالدین شاه به بعد روی داد که منجر به حضور کمپانی های غربی در این شهر می

کند. این شهرت  سازد که نقش بسیار پر رنگی در اقتصاد قاجار ایفا مین المللی مطرح میتحت عنوان فرش سلطان آباد را در عرصه جهانی و بی

ها، های تولید شده در این شهر زینت بخش بسیاری از مجموعه ای که تعداد زیادی از فرشجهانی فرش ِ سلطان آباد تا به امروز ادامه دارد به گونه 

 های جهان غرب است. ها و کاخموزه

ه موارد برشمارده و جایگاهی که فرش سلطان آباد در بازارهای جهانی یافته بود که اثرات آن همچنان تداوم دارد پژوهش پیرامون ِ این  با توجه ب

ای دقیق و جدی را می طلبد. متاسفانه  موضوع امری ضروری است و به دلیل اینکه شایسته و بایسته به موضوع پرداخته نشده است مطاللعه
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د در این موضوع، عدم وحدت نظر بین پژوهشگران، ارائه تعاریف گنگ و متناقض و عدم یک دستی در ارائه داده ها، سبب شده  خالهای موجو

ی  تا مخاطب به تصویری روشن از فرش سلطان آباد دست پیدا نکند و نگارندگان را بر آن بدارد تا این موضوع مهم را در این پژوهش مورد بررس

 دارد بر  در را  وسیعی  دامنه آن،  پیرامون  پژوهش  است  تخصصی و دانشگاهی  سنتی،  هنری بافی  فرش  هنر که  آنجایی  از   و مطالعه قرار دهند.

بازاریان،   بافندگان، سنتی،  نقاشان و طراحان از میدانی تحقیقات به نیاز بلکه کنند، بسنده ایکتابخانه مطالعات به تنها نباید پژوهشگران که

ای، کتابخانه  مطالعات و  میدانی تحقیقات  براساس  نیز  پژوهش  این در شده آوری جمع  مطالب فلذا است.  محسوس فرش  کنندگان تولید و  رنگرزان 

   است. گرفته صورت های خصوصی و دولتیها، مجموعه ها و مراجعه به آرشیو موزهمصاحبه

ها و نقوشی و با چه ابزار بافت، تکنیک و رنگی  آباد چه طرحدر این پژوهش سعی بر این است این موضوع بررسی شود که در فرش سلطان

های غربی و تاثیر حضورشان بر فرش سلطان آباد  ی پژوهش به مقایسه موارد ذکر شده در قبل و بعد از کمپانیشده است و در ادامه استفاده می 

. پیش از این پژوهشگرانی مانند شیرین صوراسرافیل در کتاب غروب زرین فرش ساروق اختصاصا به فرش منطقه اراک )سلطان آباد( و بپردازیم

کند.  ها و تاثیر حضور آنان در سلطان آباد اشاره می اند. نگارنده در این کتاب به پیشینه فرش اراک و ایجاد کمپانیروستاهای پیرامون آن پرداخته

شود نگارنده در فصولی جداگانه به فرش  ترین منابع در حوزه پژوهش فرش محسوب میتاب قالی ایران تالیف سیسیل ادواردز که از قدیمیدر ک

دهد. تورج ژوله در کتاب  ها و رنگبندی آن ارائه میها، نقش های شخصی خود را از فرش این منطقه و طرحپردازد و برداشتسلطان آباد می

هایی از این کتاب به فرش اراک یا سلطان  دهد و در قسمتفرش ایران تصویر خوبی از پیشینه فرش بافی در ایران به دست می پژوهشی در  

به تالیف کتابی تحت عنوان قالی ایران یا   1357و  1356هایی دارد.  پاتریس فونتن نیز با حضور در منطقه اراک در بین سال های آباد نیز اشاره 

 پردازد و اختصاصا به صنعت قالی در این منطقه اشاره دارد. ر میباغ همیشه بها

شود در دو بازه زمانی فرش سلطان آباد را که در منطقه جغرافیایی تاریخی عراق عجم واقع بود و امروزه حوزه تقریبی استان مرکزی را شامل می

در این مقاله سعی و تحلیل آن در این حوزه جغرافیایی خواهیم پرداخت. توان مورد مطالعه، کنکاش و بررسی قرار داد که در ادامه به معرفی می

 شده است بر اساس مطالعات کتابخانه ای، میدانی، بازدیدهای موزه ای و استفاده از سنت شفاهی این موضوع مهم مورد پژوهش قرار گیرد.

 های خارجی . فرش سلطان آباد قبل از حضور کمپانی 2

باشد و قبل از حضور  ای میفرش، در ایران و به ویژه سلطان آباد دارای چه پیشینه ی باید به این نکته بپردازیم که  قبل از ورود به بحث اصل

شویم این هنر از زمان ها در ایران چه تاریخی را پشت سر نهاده است. با مطالعه منابع تاریخی و مطالعات باستان شناسی متوجه میخارجی

شود ریک مورد توجه ایرانیان قرار داشته است. در دوره ساسانی در منابع تاریخی به بزرگترین فرشی که اشاره میهخامنشیان و با فرش پازی

فرشی موسوم به بهار خسرو و فرش زمستانی است که به صورت زربفت و جواهرنشان بافته شده است و از صنعت پیشرفته فرش بافی در این  

ای از فرش ایرانی بر جای نمانده است  در دوره اسالمی و پیش از دوره صفوی نیز با وجود اینکه نمونه (  2624:1387دوره حکایت دارد. )پوپ،  

ها مثل گلیم، بوریا، جوال و غیره به موارد  ها نه فقط فرش بلکه به سایر دست بافتههای خطی، مینیاتورها و نگارگریاما در منابع مکتوب، نسخه 

بافی ایران محسوب ( دوره صفوی عصر شکوفایی و رونق هنر فرش16:1380شود. )حشمتی رضوی،  اشاره می  گوناگونی به عنوان هنری باستانی

آیند و از شهرت جهانی برخوردار هستند. )دیامند، های بافت فرش ایران به حساب می ترین کانونشود و تبریز، کاشان، همدان و هرات از مهممی

خورد که سبب شناخت هرچه بیشتر اصرالدین شاه تحول مهمی در عرصه تجارت قالی ایرانی رقم می( در زمان قاجار و از عصر ن261:1383

شود و از شهرت بسیار باالیی ترین مراکز فرش قاجار محسوب میشود. سلطان آباد )اراک( در این زمان از مهمفرش ایرانی در میان جهانیان می 

 در میان غربیان برخوردار است.   
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ین که فرش سلطان آباد در عرصه جهانی مطرح شود تولیدات فرش منطقه بیشتر در روستاها و مناطق ساروق، مشک آباد، فراهان،  تا پیش از ا

( یکی دیگر از مراکزی که به کرات 18:1372شد که این تولیدات به مصرف محلی و بومی می رسید. )صوراسرافیل، سربند و مرادآباد انجام می

کنند که با تعریفی  باشد که تعابیر مختلفی از آن ارائه می علمی به آن اشاره شده است منطقه »محل« یا »محال« می  ها و محافل در پژوهش

های ظاهری این  برند و ویژگی های خود فقط نام محل را می دهند متفاوت است. بسیاری از پژوهشگران در پژوهشکه بازاریان از آن ارائه می 

دانند.  کنند. بعضی نیز آن را با مشک آباد و یا شهر محالت یکی میاشاره دقیقی به محل جغرافیایی این مکان نمی شمارند ولی  فرش را بر می 

شمارد و در کتاب پژوهشی در فرش ایران تولید روستاهای گیلی، ورچه و حسن آباد را قالی محل  تورج ژوله قالی محل را نوعی از قالی برمی 

گذارد داند و با مطرح کردن فرضیاتی، قضاوت را بر عهده خواننده می یسل ادواردز منشا نام محال را نامعلوم می( س190:1381داند. )ژوله،  می

( اریک اشنبرنر نیز محال را جمع چند محل می داند که اراک 156:1368ولی به مکان جغرافیایی خاصی )هرچند نامشخص( قائل است. )ادواردز،  

های درجه دو به پایین ساروق  چنین جالل الدین بصام از واژه محل به عنوان نامی تجاری برای فرش( هم87:1381در راس آن است. )اشنبرنر،  

های صورت گرفته میان ( با توجه به مقایسه156:1392داند. )بصام،  های مناطق فراهان، دوالخور و مشک آباد را محالت میکند و  قالییاد می

باشد و احتماال  رسد که محال جمع مکسر واژه محل مین و تولیدکنندگان فرش و مطالعات میدانی، به نظر می آن چه ذکر شد و تعاریف بازاریا

شدند، محال یا محلی  هایی که خارج از شهر و در مناطق ساروق و فراهان که مشتمل بر چند محل بود، تولید میساکنین شهر به دست بافته

هایی که تولید روستاها است فرش  ها و فرش شود و به قالیاهای اطراف شهر اصطالحا محل گفته می گفتند. حتی امروزه در اراک به روستمی

های آن خواهیم ها در میان عوام مترداف با اصطالحاتی نظیر خرسکی و یا کُلُفتون هستند که در ادامه به ویژگی گویند. این فرش محلی می

ها حداقل حوزه چند فرسخی روستاهای اراک مثل فراهان، ساروق، سربند، شازند، کمره )خمین( توان گفت گستره این محلپرداخت. بنابراین می 

شوند و یکی دانستن آن با مشک آباد و  شده است که در خیلی از موراد مترداف با محل شناخته می ها مشک آباد را شامل میترین آنو معروف 

 باشد. شهر محالت اشتباه می

های تولید فرش منطقه محسوب  ترین کانون ها و حتی تاسیس اراک )سلطان آباد( به عنوان اصلیقبل از حضور کمپانیاین مراکزی که ذکر شد  

زیستند قبل از تاسیس شهر سلطان آباد تولیدات خود را به عنوان یکی از منابع اصلی تامین معاش و می شدند. بافندگانی که در این روستاها می

باسرمایه نه  و  اصلی  می   های  عرضه  ساوه  و حتی  اصفهان  کاشان،  در شهرهای  تجاری،  )صوراسرافیل،  جنبه  ؛ صوراسرافیل،  8:1372کردند. 

ای باشد  ( با تاسیس سلطان آباد پایگاه فروش فرش به این مکان تغییر پیدا کرده و بستری مناسب برای روستاییان فراهم شد تا زمینه 62:1395

 افل بین المللی با نام فرش سلطان آباد شناخته شود. برای شکوفایی فرشی که بعدها در مح

های پیشین قالی بافی  ها از نظر طرح و نقش و رنگ تابع سنت طرح و نقش: تا پیش از فعالیت جدی غربیان در حوزه فرش بافی ایران، فرش

های لچک و ترنج، افشان، محرابی  شد طرح گرفته میهایی که به کار  ها و نقش ترین و پرکاربردترین طرحایران به ویژه دوره صفویه بودند و مهم

های ها و نقش یافتند. قبل از پرداختن به مقوله معرفی طرح جقه، ماهی و غیره زینت می ای بودند که با نقوش شاه عباسی، اسلیمی، بته و واگیره 

ایی با هم دارند تا خواننده تصویری جامع از آن به این دوره الزم است به این موضوع بپردازیم که طرح و نقش در فرش چیست و چه تفاوت ه

را یکی دانسته  این دو مبحث  ارائه نمی دست آورد؛ چراکه اغلب پژوهشگران  از آن  دهند که موجب سردرگمی خواننده  اند و تصویری روشن 

 نقش چون کوچکتری اجزای از که  است فرش یک کلی چارچوب  و شاکله اصلی، ساختار طرح، که گفت  توانمی  فرش، طرح تعریف شود. درمی

 جای نقوش که  است  طرح  قالبِ در و آوردمی  پدید را  فرش  نقوش حدود و  کلی نظام بندی،  استخوان  طرح،  دیگر  عبارت به شودمی  تشکیل

 تشکیل  را  فرش  اصلی قالب مرکزی ترنج و  گوشه  هایلچک طرح این کرد. در  اشاره ترنج و  لچک طرح به  توان  می  مثال عنوان به  گیرند.می

 (64:1387)اربابی،  .بخشندمی زیبایی فرش  به و آرایندمی  را  ترنج و هالچک که هستند نقوش  این حال و دهندمی
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هایی با هایی با نقوش شکسته، زاویه دار و به اصطالح روستایی و فرشها از جهت دیگری نیز قابل دسته بندی هستند: فرشها و نقش طرح

تر های قدیمیها به ویژه در زمان های سلطان آباد قبل از حضور کمپانی ( فرش 96،  1381گردان، منحنی و اصطالحا شهری. )صوراسرافیل،  نقوش  

ها و شد. بنابراین ما در طرحشدند؛ نقش اندازی توسط بافنده بدون نقشه و مطابق ذهن او انجام میبیشتر به شیوه اول و در روستاها بافته می

رسد به دلیل دسترسی به مواد بومی مانند پشم )در مباحث بعدی هایی با طرح لچک و ترنج نیز به نظر میها شاهد سادگی هستیم. در فرشنقش 

های به آن خواهیم پرداخت( که در نقش اندازی فرش تاثیری مستقیم داشت، نقوش به صورت زاویه دار بافته می شدند. به طور کلی فرش 

 های خلوت برتری محسوسی نسبت به سایر تولیدات در این دوره داشتند.ا نقوش بزرگ و خالصه و زمینهروستایی باف، ب

های فرش ایرانی است شامل یک ترنج مرکزی و چهار لچک مثلث ترین طرحترین و قدیمی طرح لچک و ترنج: طرح لچک ترنج که از اصیل 

هایی بود که پیرو سنت فرش بافی ایران در سلطان آباد و روستاهای اطراف  رین طرحتباشد. این طرح یکی از مهمهای فرش میشکل در گوشه 

ها ترین طرحکردند که یکی از معروف شد و گاه در فراهان آن را بدون ترنج مرکزی و فقط با نقش ماهی در زمینه فرش همراه می آن بافته می 

   شدند.شد. قالی های قدیمی ساروق نیز اغلب با این طرح بافته می استفاده می  شود که در فرش بافی سنتی سلطان آبادو نقش هایی محسوب می 

 (159:1368( )ادواردز، 1)تصویر 

 
 1سپتامبر(   2،  2019: فرش فراهان با طرح لچک و ترنج ) 1تصویر  

های روستایی جای  دسته فرش   رود که در های فرش استان مرکزی به شمار می ترین نقش ماهی درهم یا ماهی هراتی: این نقش یکی از مهم

گیرند. گاهی این نقش به  ها گلی را در برمیگیرد. نقش ماهی نقشی است که به صورت برگی شبیه به ماهی ترسیم می شود و در آن ماهیمی

ره نمود شکل یک لوزی ترسیم شده و هر یک از اضالع لوزی شامل یک ماهی است و گاهی نیز به صورت اشکال هندسی دیگری مانند دای

 (2دهند و در مرکز آن یک گل چند پر وجود دارد. )تصویرهای یک دایره را تشکیل میکند که در آن دو ماهی شبیه به پرانتز، نیم دایرهپیدا می

 

 
1   HTTPS://WWW.MATTCAMRON.COM/RUG-EDUCATION/FARAHAN 
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 1سپتامبر(   2،  2019: فرش با نقش ماهی هراتی )2تصویر  

( )به این معنی که نقشی واحد را در 3ای )تصویر  شود که یا به صورت واگیرههای فرش فراهان محسوب مینقش ماهی یکی از بارزترین نقش  

 ( 96:1375( )فونتن، 4بافتند.  )تصویر کردند( و یا آن را فقط با لچک و بدون ترنج و به ندرت با لچک و ترنج می سراسر متن فرش تکرار می 

 
 2:  لچک دار با نقش ماهی )آرشیو شخصی جمالزاده( 4( تصویر  1363ای ماهی فراهان )آرشیو شرکت فرش: : قالی واگیره 3ویر  تص 

های فرش استان مرکزی است که شکل ظاهری آن به صورت سرو خمیده نمود پیدا  نقش بته یکی از پرکاربردترین و ساده ترین نقش بته:   

دانند که در اثر وزش باد سر  نقش بته میان پژوهشگران نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی آن را درخت سروی میکند. در خصوص پیشینه  می

این نگاره در قالی ایران از  (69:1382اند. )وکیلی، ای نیز آن را به میوه درخت کاج، بادام، شعله آتش و یا اشک تشبیه کردهخم کرده است. عده

ترین بته این منطقه مشهور به بته میر  ترین و قدیمیود که بته هر منطقه ویژگی خاص خود را دارد و معروف شهای معمول محسوب مینقش 

باشد. خاستگاه این بته در منطقه سربند استان مرکزی است که فرش آن به قالی مال میر یا بته میر معروف است و شکل ظاهری آن به  می

 
1  HTTPS://WWW.1STDIBS.COM/AMP/FURNITURE/RUGS-CARPETS/AREA-RUGS-

CARPETS/ANTIQUE-ZIEGLER-SULTANABAD-RUG/ID-F_357184/ 
 های تاریخی اراک دار عکسمحمد حسین جمالزاده، عکاس پیشکسوت و مجموعه  2
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شوند که آن را از سایر انواع ها در این نقش به صورت لوزی، هندسی شکل و بدون انحنا بافته می ته نسبت بته های دیگر ریز و کوچک هستند. ب

 (  116:1387( )خطیب، 5شود. )تصویر ای بافته میکند و به صورت واگیرهها متمایز میبته 

 
 1سپتامبر(    2،  2019: فرش با نقش بته میر ) 5تصویر  

های بومی و تولید خود منطقه بودند که اصطالحا در میان مردم و بازاریان به  شد رنگ فرش استفاده می  هایی که در این دوره دررنگ: رنگ 

ها از حشرات و یا مواد معدنی به دست  های گیاهی معروف هستند؛ هرچند در به کار بردن واژه گیاهی باید دقت شود زیرا بعضی از رنگ رنگ 

ترین موادی  اصلی باشد. تر می ای مناسبهای خارجی، واژههای شیمیایی و تولید کارخانهدر برابر رنگ   آمدند. بنابراین اطالق واژه »طبیعی«،می

ای(، پوست گرفت به دلیل جغرافیای خاص، روناس )رنگ قرمز مایل به قهوهها مورد استفاده قرار میکه در این دوره برای رنگ آمیزی خامه

ای( و پوست گردو )که با ترکیب با مواد دیگر مخصوص سلطان آباد(، برگ مو )زرد روشن مایل به قهوهانار، دوغ )قرمز مایل به نارنجی، رنگ  

های ( رنگ نیل نیز یکی از رنگ 103:1381دهد و خاصیت ثابت کنندگی رنگ بر روی خامه دارد( بودند. )ژوله،  های متفاوتی به دست می رنگ 

گرفت. گاهی نیز از رنگ طبیعی پشم گوسفندان استفاده ینه آبی تیره مورد استفاده قرار میهایی با زمرایجی بود که برای رنگ آمیزی فرش

 ، مصاحبه شخصی(. 1398ها و گوسفندان سیاه و سفید در منطقه رایج بود. )برجی، داوود، کردند و این کار به دلیل وجود دام می

مناسب است. در این زمان منطقه سلطان آباد و روستاهای اطراف به دلیل پرورش  ابزار: یکی از ابزارهای مهم در حوزه فرش بافی استفاده از نخ  

های با کیفیتی تولید کنند که نسبت به شان به پشم با کیفیت آسان بود و همین عامل باعث آن شده بود تا از نظر جنس فرشدام، دسترسی 

ترین ماده اولیه فرش  ( به طور کلی پشم مهم471:1362، عیسوی،  17:1372تر بود. )صوراسرافیل،  شهرهای دیگر مانند تبریز بسیار با صرفه

ها در این زمان به وسیله  زد. پشمای نمیشد و با وجود ضخامت، انعطاف پذیری مناسبی داشتند که به لطافت فرش لطمه بافی محسوب می 

شد.  برداری میترتیب توسط خود مردم روستا آماده بهرهسازی مواد اولیه فرش به همین  شد و تمام مراحل آمادههای دستی ریسیده میچرخ

 ( 18:1372)صوراسرافیل، 

 های خارجی  . فرش سلطان آباد بعد از حضور کمپانی 3

های ( ورود کمپانی2های اروپایی  ( ورود کمپانی1توان به دو دوره کلی تقسیم کرد:  فرش سلطان آباد را بعد از ورود غربیان به این منطقه می 

های مهم کاروان های تجاری و زیارتی قرار داشت و جادهایی محل شهر اراک )سلطان آباد( پیش از تاسیس شهر از دیرباز در مسیر کاروانآمریک

کرد، تاسیس شهر سلطان آباد و رونق اقتصادی آن موجب شناخته شدن هر چه بیشتر منطقه شد. به موجب تولیدات ممتاز رو را به هم متصل می

جلب شد و این    فرش، به غیر از تولید کنندگان روستایی، توجه تاجران سایر شهرها مانند تبریز و خوانسار و همچین تاجران ارمنی به سلطان آباد

 
1HTTPS://WWW.1STDIBS.COM/FURNITURE/RUGS-CARPETS/PERSIAN-RUGS/VINTAGE-

PERSIAN-HAMADAN-ACCENT-RUG-MIR-BOTEH-DESIGN/ID-F_10048681/ 

https://www.1stdibs.com/furniture/rugs-carpets/persian-rugs/vintage-persian-hamadan-accent-rug-mir-boteh-design/id-f_10048681/
https://www.1stdibs.com/furniture/rugs-carpets/persian-rugs/vintage-persian-hamadan-accent-rug-mir-boteh-design/id-f_10048681/
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ه.ش و در زمان ناصرالدین شاه صدور   1254های خود یافتند. بازرگانان تبریزی در حدود سال  محل را بستری مناسب برای سرمایه گذاری

ود سرمایه ای شد تا راه برای ور( فعالیت تجار ایرانی و به دنبال آن ارمنی، زمینه9:1372های سلطان آباد را آغاز نمودند. )صوراسرافیل،  فرش

های کتانی داران غربی گشوده و توجه بازارهای جهانی نیز به تولیدات فرش سلطان آباد جلب شود. به این ترتیب شرکت زیگلر با صدور پارچه

بعدها با  م( و در بازار اراک آغاز کرد. ریاست این شرکت ابتدا با مسیو اشتراوس بود که  1881ه.ش )1260به ایرانیان  فعالیت خود را در سال  

و منسجم به تجارت و صدور فرش به اروپا بپردازد. )اربابی،    یافته  ای در خارج از شهر احداث نمود تا به صورت سامانرونق گرفتن تجارتش قلعه 

 (  186:1346؛ دوراند، 15:1396

های قرار بگیرد. به این ترتیب کمپانیموفقیت و رشد شرکت زیگلر باعث شد تا فرش سلطان آباد بیش از پیش مورد توجه بازرگانان خارجی  

ه  دیگری از سراسر جهان مانند تاوسهندچیان نیویورک، کمپانی شرق )ازمیری(، غازان، شرکت تلفنیان، شرکت قراگوزیان در سلطان آباد اقدام ب 

کارکنان،   یهاخانه تلف مانند  های مخ( شرکت زیگلر عمارتی به شکل قلعه بود که شامل قسمت10:1372تاسیس دفتر نموند. )صوراسرافیل،  

ها و  به این ترتیب شرکت زیگلر خود عهده دار تهیه پشم  . خواندندیم   ی آن را قلعه فرنگ  ی که اهالشد به طوری که  می،  متعدد  یدفاتر و انبارها

های شرکت مشغول به ر کارگاههای مورد نظر شد و مراحل تولید فرش را خود زیر نظر گرفت و بافندگان که اغلب زنان و دختران بودند درنگ 

ماهوت    لیشهر منچستر را از قب داتیو تول  یغرب  یاروپا   یکاالها  نی همچن  گلریز  یکمپان(  1362،  470؛ عیسوی،186:1346کار شدند. )دوراند،  

داشت اما در خالل    همجموعه را به عهد  نیا  استیسال ر  22اشتراوس به مدت    ویمس  (401:1345،یلی. )وکرساندبه فروش می   ییروشنا  لیو وسا

جکسون،    بیبه ترت  زین  یشد که بعد از و  ض یمجموعه به هودسن تفو  نیا  استیداشت ر  یآلمان  ینژاد  وی   نکه یا  لیاول به دل  ی جنگ جهان

واگذار    انیبه بوم  گلریو به تبع آن شهر اراک، شرکت ز  رانیدر ا  ونیرفتن کاپتوالس  نیاز ب  با آن شدند.    استیدار رعهده  ریما  ویهوتن و سپس موس

 ( 232:1345آن بود فروخته شد. )دهگان  داریکه خر لیحسن وک خیحاج ششخصی به نام به همراه اسباب آن به    یشد و قلعه فرنگ

های  ها و عمارتیسد: »در شهر خانهنوه.ق درباره فرش سلطان آباد می  1287اش به عتبات عالیات در سال  ناصرالدین شاه همچنین در سفرنامه

ای در این شهر به تجارت قالی مشغولند. هر ساله قالی زیاد از اینجا به ممالک روس و عثمانی حمل  عالی بسیار است. تجار آذربایجانی و عده

های خیلی خوب  های خوب و حاصلخیز است. اهالی آن به کسب و صناعت راغبند و دیروز و امروز نمونه از مملکت ]سلطان آباد[شود. عراق می

 و ممتاز از قالی عراق را دیدم که مستوجب خیلی تمجید است.«   

 ر بازارهای خارجی ها هستیم و تاریخ رنگرزی فرش سلطان آباد تحت تاثیرنگ: در این دوره شاهد تحوالت مختلفی در خصوص رنگ فرش

ها به فرش منطقه سطان آباد  شود. یکی از عواملی که در جلب توجه اروپاییان و به دنبال آن آمریکاییهای فراوانی میدستخوش فراز و نشیب

را گفت    یما مطلباشتراوس به    یآقاهای این ناحیه بود. خانم دوراند به نقل از مسیو اشتراوس در کتاب خود می نویسد: »نقش داشت رنگ فرش 

 گر ید یهارنگ انیدر م دیبسته به استعمال رنگ سف یادی تا حدود ز یرانیا یها یو ظرافت قال یی بایز میزمان به آن توجه نکرده بود نیکه تا ا

که   ییهافروش فرش   یبرا  یمحل  او اروپ  کایآمر  یبازارها  گفتی اشتراوس م  یوجود نداشت. آقا  دیرنگ سف  هایقال  ان یاست. در سلطان آباد م

 ر یقطعاً در سا  یول  فهمدی در لندن مه آلود علت آن را م  ی اگر چه آدم  را یمطلب موجب کمال تاسف است ز  نیا  . داشته باشند ندارد  د یرنگ سف

و رنگ   لی. ندریگیم تصور ییابتدا یلیخ لیبا وسا هایقال نیرنگ ا  هیته  کنمی تصور م .ستین رممکنیغ  دیبا نقش سف ییهاینقاط داشتن قال

« )دوراند،  .کنندی م  بیاستادانه ترک  ی ها را به طرزرنگ   نیا  . مورد استعمال دارند  رزیهستند که در رنگ  ییزهایروناس و برگ مو از چ  شهیر

ها به همان  ای در بازار فرش اروپا پیدا کردند و طرز تهیه رنگ هایی به زمینه آبی و قرمز جایگاه ویژهها، فرش ( در زمان حضور کمپانی 187:1346

ها به  لید کند؛ رنگ هایی با کیفیت توها نظارت مستقیم داشت تا رنگ های سنتی خود ادامه پیدا کرد با این تفاوت که زیگلر در تهیه رنگ شیوه
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های رنگ شده شرکت  شدند و این نظارت بر روی تولید رنگ به نوعی بود که بافندگان فقط اجازه داشتند تا از پشمصورت مرغوب تهیه می 

 (472:1362برای کار خود استفاده کنند. )عیسوی، 

هایی های شیمیایی به صحنه بازار فرش هستیم. رنگاهد ورود رنگ ها، ما شهای طبیعی در این دوره به ویژه بعد از حضور آمریکاییدر کنار رنگ

های ترکیبی یا شدند. نوع مرغوب آن که رنگ کیفیت به بافندگان عرضه میها با خود به ایران آوردند در دو نوع با کیفیت و بیکه خارجی

گفتند و بین مردم به رنگ جوهری شهرت داشتند،  آن آنیلین میهای نامرغوب که به  بیکرومات نام داشتند دارای ماندگاری باالیی بودند و رنگ 

های ترکیبی خارجی، آن ثبات را دارا نبودند و در اثر مرور  های بومی ایران مانند رنگ ( رنگ 35:1368ارزان و بدون ماندگاری بودند. )ادواردز،  

های  ه سیسیل ادواردز معتقد است همین نقص عامل زیبایی فرشکردند کشدند و مالیمتر جلوه میزمان مقداری از حالت اولیه خود خارج می

های  جا پیش رفت که در مقطعی دولت ورود رنگ های شیمیایی در دوره ناصرالدین شاه تا آن( استفاده از رنگ 36سلطان آباد است. )همان:

ها به کشور  با این حال ورود قاچاقی این نوع رنگ های جوهری را تحریم نمود اما  جوهری به ایران را ممنوع اعالم کرد و بازار فروش رنگ 

کیفیت آن ضربه بدی را در فرش  های شیمیایی چه نوع با کیفیت و چه نوع بی توان گفت رنگ ( به عبارتی می 471:1362متوقف نشد. )عیسوی،

برند اما متاسفانه به دلیل زحمت زیاد،  ار می هایی بود که خود بومیان به کها همان روشسلطان آباد وارد آوردند و بهترین روش برای رنگ فرش 

 کیفت و ارزان خارجی روی آورند.  های بیصرف انرژی و وقت طوالنی سبب شده بود تا تولیدکنندگان به رنگ 

ی رنگ ساروق  های آبی سیر و نخودها اعمال کنند به این ترتیب فرش های آمریکایی اما اصرار داشتند تا سلیقه بازار خود را بر روی فرش شرکت

ها بازار پررونقی داشت. به این ترتیب فرش ساروق تحت تاثیر سلیقه غربی  هایی با متن قرمز رنگ شدند که در میان آمریکایی تبدیل به فرش 

ی و  های فراهان با رنگ آبهای ساروق با رنگ دوغی )قرمز(، فرش( به این ترتیب فرش 159:1368از اصالت پیشین خود دور شد. )ادواردز،  

 ( 1372: 20شدند. )صوراسرافیل،های مشک آباد با رنگ روناسی )قرمز تیره( در جهان شناخته میفرش

گاه یک جانبه نبود. همانطور که هنر غربی بر  تحوالتی که در این زمان در زمینه طرح و نقش ِ فرش سلطان آباد اتفاق افتاد هیچ  طرح و نقش:

و    ها به بعضی از طرحزمان با توجه خاص غربی   ان آباد نیز تاثیر مستقیمی بر بازار جهانی داشت. همنهاد فرش سلط سلیقه ایرانی تاثیر می

  های ایرانی، بعضی از عناصر هنر غربی نیز بر فرش سلطان آباد راه پیدا کرد و درست مانند سایر وجوهات هنر و معماری که تاثیر زیادی ازنقش 

های مورد نظر خود را  ها و نقش ق رخ داد و از این تغییرات مستثنی نبود. در این زمان شرکت زیگلر طرحگرفتند در فرش نیز این اتفا غرب می 

پرداخت و نفوذ مستقیم سلیقه اروپایی بر های خود به تکثیر میکه وام گرفته از فرش سنتی این منطقه بود زیر نظارت خود درآورد و در کارگاه

هایی تحت عنوان باب اروپایی و باب آمریکایی از اصطالحات رایج  طرح ( 1346: 186)دوراند، تردید است. طرح و نقش های این دوره کامال بی 

ها طرح مورد نظر خودشان را به صورت نقاشی شده این زمان است که نشان دهنده کارهای سفارشی برای جلب بازار غربی است. گاه کمپانی

ها از هنر زادگاه خودشان متاثر بودند و تمایل داشتند  ( این نشان دهنده این مساله است که آن 28:1372سپردند. )صوراسرافیل،  به طراح ایرانی می 

آفرید که همچنان تا همان موارد بر فرش بافته شود اما هنرمند و طراح ایرانی با قلم خاص خود ضمن تاثیر پذیری از هنر غربی طرح و نقشی می 

 توان مدعی شد این همان عاملی بود که سبب شکوفایی فرش شد و نقطه قوت آن محسوب گردید.  یشد و مرنگ و بوی ایرانی آن حفظ می 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: هایی که در این زمان وارد فرش سلطان آباد شد می ترین و عمده ترین طرحاز مهم

شده است. این نقش معموال با طرح  های ایرانی طراحی می های رز چند پری است که از زمان قاجار بر روی فرشفرنگ گل فرنگ: نقش گل گل

فرنگ میان شد به طوری که سبب شده بعضی از پژوهشگران به اشتباه این دو را یکی بدانند. درباره خاستگاه نقش گل گوبلن فرانسه همراه می

( 80:1382داند. )وکیلی،  دهند. ابوالفضل وکیلی خاستگاه این نقش را راور کرمان مین اتفاق آرا وجود ندارد و نظرات متفاوتی را ارائه می پژوهشگرا

عتقد ( اما تورج ژوله و سیروس پرهام م34:1381پرویز تناولی نیز اعتقاد دارد که این نقش کامال ایرانی است و ربطی به هنر غربی ندارد. )ژوله، 
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های بومی )گل محمدی یا گل سوری( و گل رز غربی که از اروپا وارد ایران شده است تفاوت و تمایز قائل شد.  هستند که باید میان گل سرخ 

مانند  ( با توجه به نقش پررنگی که این گل بعد از روابط گسترده با غرب در هنر ایرانی و نه تنها در فرش بلکه در سایر تزئینات 35:1381)ژوله، 

 (6کند نظر اخیر بسیار قوی و محتمل است. )تصویر گچ بری و کاشی کاری پیدا می

 
 1: نقش گلفرنگ  6تصویر 

هایی بود که در این دوره وارد بازار فرش سلطان آباد شد که در میان مردم به  ترین طرح های طرح آبوسون از معروف گوبلن یا آبوسون: فرش 

شد که تولیداتش فرش و  هایی به نام ژان گوبلن در فرانسه اطالق می ای فرانسوی است و به کارگاهبودند. گوبلن واژههای گوبلنی مشهور فرش

های لچک و ترنج ایرانی هستند ولی عناصر  های گوبلن از نظر ظاهری شبیه به طرح ( طرح 217:1388های فرانسوی بود. )مجابی،  دست بافته 

تر بافته  تر و درشت های واقعی بسیار شباهت دارند و به شکلی خلوت های گلفرنگ هستند به نمونه دان و نقش تزئینی آن که بیشتر اوقات گل

شدند، عموما های سیر بافته می های ایرانی که با رنگ ها اشاره کرده که برخالف فرش توان به رنگ آن ها میشدند. از ویژگی بارز این طرح می

 (7گرفتند. )تصویررمیهای روشن متن فرش را در برنگ 

 
 2سپتامبر(  12، 2019: فرش با طرح گوبلن )7تصویر 

 
1HTTPS://WWW.EBAY.COM/ITM/CIRCA-1910S-ANTIQUE-GUL-FARANG-DESIGN-PRSIAN-

BEJAR-RUG-2-10X6-10-VILLAGE-WOVEN-/252385116928 
2HTTPS://WWW.1STDIBS.COM/FURNITURE/RUGS-CARPETS/WESTERN-EUROPEAN-

RUGS/FRENCH-SAVONNERIE-AUBUSSON-CLASSIC-CARPET/ID-F_11615753/ 
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  های تصویری: یکی از بارزترین تاثیراتی که غرب بر هنر ایرانی نهاد راه یافتن تصاویر انسان و اشخاص به هنر بود که پیش از این در هنر فرش

های تصویری مشهور هستند. هنرمند  نسان به فرش نیز راه پیدا کرد که به فرش ها تصاویر انداشت. تحت تاثیر این الهام گیری  ایران سابقه 

کرد. به  کرد و آن را به شکلی ایرانی و با تصاویر اشخاصی که ریشه در باورها و تاریخش داشت در فرش پیاده میایرانی این هنر را مشاهده می

گرفتند( ای مورد استفاده قرار می های مذهبی )که به عنوان فرش پردههرمانهای شاهنامه، شاهان گذشته و حتی قاین ترتیب موجی از شخصیت 

ترین  های شاپوری بودند که در ساروق بافته و از قدیمیهای تصویری منطقه سلطان آباد فرش ترین فرش در هنر فرش بافی به وجود آمد. مهم

 (162:1368( )تناولی، 8خود ایران بود. )تصویر  ها درشد و بازار این نوع فرش مراکز تولید این نوع فرش محسوب می

 
 (164:1368: قالی شاپوری )تناولی: 8تصویر 

های ریز و متراکم و به شکل یک دسته  های کوچکی بودند که به صورت گل دسته گلی یا دستگاهی یا باب آمریکایی: نقش دسته گل، درختچه 

پوشاندند. این نقش بسیار در بازار آمریکا طرفدار داشت و به همین دلیل به آن باب آمریکایی  می کردند و سراسر متن فرش را  گل نمود پیدا می 

 )تصویر(   ترین مرکز تولید این نوع فرش بود.گفتند. ساروق مهممی
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 2سپتامبر(  2، 1920: فرش دسته گلی دوغی ساروق )10تصویر 1سپتامبر(2، 2019: فرش دسته گلی ساروق با رنگ دوغی )9تصویر

هایی اطالق  شوند. کف ساده به فرش های مورد پسند غربیان بود و از این زمان در فرش ایران باب می های کف ساده از فرشکف ساده: فرش 

 شود. )تصویر(ها ساده و بدون هیچ نقشی بافته می شود که متن )زمینه اصلی( آنمی

 
 3سپتامبر(   2،  2019: فرش کف ساده ) 11تصویر 

و انقالب دیگری که در عرصه ظرافت، دقت نقش و استفاده بیش از پیش از خطوط منحنی در فرش سلطان آباد رخ داد   ابزار: از تحوالت عمده

  های های بومی بود جای خود را به پنبه داد و نخترین ابزار تولید فرشتغییر در مواد اولیه استفاده شده در فرش بود. در این زمان پشم که مهم

و   ف یظر  اریبس  زیو پود و خامه آن ن  شدمی  ده ینازک تاب  اریبس  تارها  »نخ فرنگ«یِ  قالظریف موسوم به نخ فرنگ وارد بازار تولید فرش شدند. در  

رافیل،  )صوراس  .شدندشد که با ماشین و خارج از شیوه سنتی و دستی تولید می هایی گفته می بافان سلطان آباد به نخ میان قالیدر  بود و    کیبار

های بزرگتری ایجاد کنند در نتیجه فرش به شکل پیکسلی و ها ضخامت بیشتری داشته باشند و گرهشد تا فرش( پشم باعث می18:1372

آورد. با ورود نخ فرنگ و  های هندسی روی میهای منحنی را اجرا کند و ناچار به نقش توانست طرحکرد و بافنده مشکل میای جلوه مینقطه 

تر از پیش خود  تر را به وجود آورد و اشکال منحنی بیش های ریز و ظریفبافی سلطان آباد این امکان به بافنده داده شد تا گره  ه هنر فرش پنبه ب

 را نشان دهند.    

 . مقایسه فرش قبل و بعد از کمپانی ها 4

ش سلطان آباد پدید آمد به هیچ وجه یک سویه نبود و همانطور  ها در بازار فرطور که پیش از این گفته شد تغییراتی که بعد از حضور غربی همان

توان گفت شاهد که بازار فرش اروپا و آمریکا تحت تاثیر فرش سلطان آباد قرار داشت عناصر زیادی از هنر غربی وارد فرش این منطقه شد و می 

های تولید فرش ایران وفادار بودند و این تغییرات  ا چه اندازه به سبکها ت تاثیری دو جانبه هستیم. در این جا باید به این نکته توجه نمود که غربی 

 ای فرش سلطان آباد را تحت تاثیر قرار داد. تا چه اندازه

 
1  HTTP://WWW.RUGIDEA.COM/ABOUT_SAROUK_RUGS.HTM 
2  HTTPS://WWW.LONDONHOUSERUGS.CO.UK/PRODUCT/ANTIQUE-AMERICAN-SARUK-

CARPET-P260 
3HTTPS://WWW.1STDIBS.COM/FURNITURE/RUGS-CARPETS/PERSIAN-RUGS/LATE-19TH-

CENTURY-ZIEGLER-SULTANABAD-RUG-FROM-WEST-PERSIA/ID-F_4679013 
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ها  ها و نحوه تقاضای آنان بستگی داشت. در زمان حضور اروپاییها و آمریکاییتغییراتی که فرش سلطان آباد از آن متاثر بود به حضور اروپایی

های مختلف مانند طرح، نقش و رنگ بود. در واقع  های بومی منطقه در زمینه انی زیگلر تا حدود زیادی خواسته بازار، حفظ و تداوم فرش و کمپ

ها توان گفت این شرکتهای تیره مورد توجه بود. میتر و رنگ های خلوتهای درشت، زمینه های مشک آباد با نقش در این زمان همان فرش 

ها بیرون کشیدند شود، از پستوی خانههای بومی به ویژه فرش مشک آباد را که اکنون تحت عنوان فرش سلطان آباد شناخته می بعضی از فرش 

های شطرنجی، به فرش منطقه  ها و فراهم کردن تسهیالتی مانند نقشه ریزیها با کمک برنامهها در بازار جهانی پرداختند. آنو به معرفی آن

هایی با زمینه رنگی  کردند به پختگی بیشتری رسیدند و فرش هایی که پیش از این ابتدایی و بدوی جلوه میها و نقش طرح سامان بخشیدند.  

هایی تبدیل شد همواره بیشترین خواهان را پیدا کردند. پشم را که ابزار مهم تولید فرش بود به نخ قرمز و آبی سیر که در مشک آباد بافته می

 (.1)جدول های سابق شدتر با همان نقشهای منحنی و ظریفهای شهری و به وجود آمدن نقشبافتن هر چه بیشتر فرشکردند که منجر به  

 

 : مقایسه فرش مشک آباد قدیم و سفارش زیگلر 1جدول  

 

 
 

 

 

 : قالیچه طرح میناخانی مشک آباد 12تصویر 
 (395:1370)یساولی، 

 1سفارش زیگلر : قالی به طرح مشک آباد به 13تصویر

 

ها به  هایشان مانند تاوسهندچیان، آن ها و تاسیس شرکت ها که بر نقوش فرش منطقه وفادارتر ماندند، از زمان حضور آمریکاییبرخالف اروپایی

ساروق که پیش از این به  شدت تحت تاثیر سلیقه بازارهای خود بودند و تغییرات زیادی را بر فرش منطقه به ویژه ساروق پدید آوردند. فرش  

ها همچنین اصرار داشتند تا متن فرش به  گلی داد. آن شد جای خود را به نقوش پراکنده دستهصورت سنتی و با طرح لچک و ترنج بافته می 

طور کلی نظام رنگ دوغی )نوعی قرمز( بافته شود تا منجر به پیدایش فرش جدیدی تحت عنوان ساروق آمریکایی یا باب آمریکایی بشود و به 

 (2فرش ساروق را دگرگون سازد. )جدول 

 
1  HTTPS://WWW.1STDIBS.COM/FURNITURE/RUGS-CARPETS/PERSIAN-RUGS/GREEN-

BACKGROUND-ANTIQUE-PERSIAN-ZIEGLER-SULTANABAD-RUG/ID-F_8525443/ 
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 : مقایسه فرش قدیمی ساروق و ساروق دسته گلی 2جدول  

 

 

 

 

 : قالی لچک و ترنجدار قدیمی ساروق  14تصویر 
 (395:1370)یساولی، 

 1: قالی دسته گلی )باب آمریکایی(15تصویر

 

بودند و عناصر هنر غربی به ویژه اروپایی به فرش ایران و در تبع آن سلطان آباد راه پیدا کرد. نقش  ها نیز تحت تاثیر هنر غربی  در مقابل، ایرانی 

ها قرار گرفت. در واقع های هنر اروپایی بودند که در فرش بسیار مورد توجه ایرانی گلفرنگ، طرح گوبلنی و استفاده از تصاویر اشخاص از المان

گرفتند و با بخشیدن ها و نقوش وام می ها از این طرحهای اروپایی نبودند بلکه ایرانی ها و نقش ا همان طرحها مشخصا و دقیقها و نقش این طرح

کردند. به عنوان مثال طرح گوبلنی که توسط  برند و در بازارهای داخلی عرضه میرنگ و لعاب ایرانی، آن را در هنر فرش بافی خود به کار می

بافی به شدت تحت تاثیر  ست، استفاده از تصاویر اشخاص در هنر فرش های لچک و ترنج ایرانی یادآور همان فرش  شد بسیارطراح ایرانی کار می 

شد رنگ غربی به خود گرفت.  هایی که پیش از این در فرش ایرانی بافته می ها و گلدان باورهای ملی و مذهبی خود ایرانیان واقع بود و گل 

 ( 3)جدول 

 
1  HTTPS://RUGSANDMORE.COM/RUGS/PERSIAN-RUGS/SAROUK-RUGS/ANTIQUE-SAROUK-

RUG-2/ 
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 گیری: . نتیجه 5

به عنوان    گرید  یها  نیبه سرزم  ییاروپا  یباعث شده بود تا کشورها  یاست تفکر استعمارگر  هاییو اروپا  هایسیدوره قاجار دوره استعمار انگل

همچون    یجهان  ت یاز وضع  یخود بدون آگاه  ی و بوم  ییفرش سلطان آباد سال ها در بستر روستا  نگاه کنند و درصدد تصاحب باشند.   دیجد  یفرصت

و    فتدی وجود نداشت تا به فکر تجارت ب یمنطقه تاجران ماهر نیکه در ا نیا لیخبر بود و به دل یبود که تا مدت ها از ارزش خود ب یهانگنج پن

  ی منطقه موضوع فرش سلطان آباد پررنگ م  نیبه ا  هاییخود نبودند به محض ورود اروپا  ی بوم  یبه فکر صادر کردن فرش ها  زیخود مردم ن

 هایکنند فاز اول ورود غرب  جادی منطقه شرکت و دفتر ا  نیتا در ا  ندیآ  یها در صدد بر م  یبکه غر  یبه طور  رسدیبه اسم و آوازه م  رانیشود و در ا

به نفع خود    لیپتانس  نیبه وجود آمد که از ا  دهیا  نیرفته او صادرات فرش سلطان آباد بود و در فاز دوم رفته   یبر جمع آور یمنطقه مبتن  نیبه ا

  ی جهان  یبازارها  قه یسل  ی و دخالت تجارت غرب  هیقض  ن یسلطه خود داشته باشند متعاقب ا  ر یکنند و از صفر تا صد بازار فرش منطقه را ز  ادهاستف

در فرش سلطان آباد از نظر بافت طرح نقش و رنگ وجود   یلیدارد و چه پتانس یشتریب داریآنها خر انهیدر م ییشود که چه فرش ها  یمصرف م

را به    ه یناح  نیو فرش ا  دیایب  د یپد  یشود تا فرش در سلطان آباد اشتقاق  یعامل باعث م  نی. ااورندیبازار مطلوب خود را به وجود ب  ند توادارد تا ب

 :کند میسه دسته عمده تقس

  زوله یبکر و ا  یفرش ها  یماندند و در دسته    یو به قوت خودشان باق  هیکه در روستاها به همان شکل اول  ییو روستا  یبوم  یسنت  یطرح ها(  1 

 تحوالت روز قرار گرفتند.  ریاز شهر کمتر تحت تاث یدور  لیفرش ها به دل نی. ارندیگ یقرار م

مانند گل فرنگ در فرش منطقه    یغرب  یها  فهیمانند گوگل ن و لط  ییها به مظاهر هنر و تمدن غرب که باعث شد طرح ها  یرانیا  لیتما  (2 

قرار    ی تفکرات غرب  ریتحت تأث  شتریباعث شد تا ب  یدسته از فرش ها به مناطق شهر  نیا  دیتول  یهاکانون    ی کینزد  لیکنند. به دل  داینمود پ

 باز کنند.    یرانیهنر ا انیخود را در م یمردم جا لیو با م رند یبگ

 غرب بر فرش سلطان آباد : تاثیر هنر  3جدول  

 

 

 

 
 

 
: )سمت راست(: فرش 16تصویر

ایرانی با طرح گوبلن )صوراسرافیل،  
52:1372) 

 
: )سمت چپ(: فرش 17تصویر

 اروپایی با طرح گوبلن  
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و   یمنازل غرب  ندباب پس  شتری شد و ب  یم  دهیطرح ها و نقش ها در خود بازار و منازل مردم کمتر د  نیسلطان آباد که ا  یصادرات  یفرش ها  (3

مطلب    نیو گواه ا  شدی آن اعمال م  دیدر تول  ی غرب  قهیشدند و کامالً سل  یم  دیها تول  یتوسط خود کمپان  شتری دسته از فرشاد ب  ن یبود. ا  یبازار جهان

ندارند اما در عوض در تمام مجموعه   ی تیمردم چندان محبوب نیدسته از فرشاد ب نیهستند و ا ابینا اریبس یپل ر ریز یاست که امروزه طرحها

د  منطقه بودن  یبوم  یکه آن ها وفادار به سنتها  ی ها در سلطان آباد تا زمان  ییمدت زمان حضور اروپا  فرش ها غالب هستند.  نیا  ییاروپا  یها

منطقه از   یومب دکنندگانیعامل باعث شده بود تا بافندگان و تول نیبافندگان شدند و هم شتیمع تیفرش و وضع نیا شتریباعث رونق هر چه ب

  ی غرب   نکه یکرد و به محض ا  دایسوق پ  ییتفکر متاسفانه در طول زمان به سمت سودجو  نیکنند اما ا  تیشرکتها در شهر احساس رضا  نیحضور ا

  سنت به    یباعث شد تا ضربه بد  یجوهر  یمثل رنگها  اندافتهیخود    یکاالها  یرا برا  یها احساس کردند که بازار خوب  ییکایآمر  ژهیها و به و

را داشت تا بخواهند در اسرع وقت و    ریتاث  نیغرب ا  دکنندگانیتول  یو استعمار  ییتفکر سودجو  نیا  نی. همچندیمنطقه واحد آ  ی فرش باف  یها

  را ببرند. یشتریکم سود ب نهی را داشته باشند و با صرف هز دیتول زانیم نیشتریزمان ممکن ب نیردر کمت
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 تهران، پیکان طراحان بزرگ فرش ایران، ، 1381صور اسرافیل، شیرین،  

 تهران، فرهنگسرای میردشتیفرش دستباف هویت ناشناخته، ، 1395،  صور اسرافیل، شیرین

 یعقوب آژند، تهران، نشر گسترهتاریخ اقتصادی ایران، ، 1362عیسوی، چارلز، 

 انجمن ایرانشناسی فرانسه  –اصغر کریمی، تهران، معین   قالی ایران یا باغ همیشه بهار،، 1375فونتن، پاتریس، 

 نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی پیش درآمدی بر تاریخ فرش جهان، ، 1388مجابی، سید علی، فتایی و زهرا،  

 به خط میرزا رضا کلهر، تهران، کتابخانه سنایی سفرنامه ناصرالدین شاه به عتبات، ، 1364ناصرالدین شاه، 

 تهران، سروشهای تصویری ایران، قالیچه ، 1368تناولی، پرویز، 

 تهران، نقش هستیهای قالی ایران و جهان، ها و نقشهشناخت طرح ، 1382، ابوالفضل، وکیلی

 363-460، 14نشریه فرهنگ ایران زمین، ، تاریخ عراق )اراک(، به کوشش منوچهر ستوده، 1345وکیلی طباطبایی تبریزی، رضا، 

 تهران، فرهنگسراای بر شناخت قالی ایران، مقدمه ، 1370یساولی، جواد، 
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 فضایی شهرکاشان در دورۀ قاجار براساس منابع تاریخی   - ساختار کالبدی 

 

 1شیخیمیالد باغ

 2مهناز سیاحی 

 چکیده: 

شاه بافت حکومت سلطنت ناصرالدیندر دوره قاجار، ساختار کلی شهر ایرانی در صورت گذشته خود باقی ماند. شهر ایرانی اسالمی تا قبل از  

رغم حفظ ساختار سنتی خود در اثر آشنایی با غرب روبه تغییر در پیش گرفت؛ کاشان  سنتی خود را حفظ نمود اما در دوران حکومت ناصری به

تحلیلی -ی و به شیوه توصیفیدر این زمان تاحدی از این قاعده استثنا ماند و بافت سنتی خویش را حفظ نمود. در این پژوهش با رویکرد تاریخ 

این   با استناد به منابع تاریخی )سفرنامه( و شواهد معماری درصدد ارائه سیمای از کاشان در عهد قاجار هستیم. پژوهش پیش رو سعی دارد تا به 

فضایی شهر کاشان در    های پژوهش نشان داد که سازماناست؟ یافتهوده  بسوال پاسخ دهد سیمای کالبدی شهر کاشان در این دوره چگونه  

از قبیل سیاسی )تلگرافدوره قاجار شامل کارکردها و ویژگی و...( آموزشیهای  بارو، دروازه  مذهبی )مسجد،    -خانه، کمرگ(، نظامی )برج و 

 خانه( و کالبدی خود را داشت.   انبار، مدرسه، تکیه، امامزاده(، اقتصادی )بازار، تیمچه، کاروانسرا(، زیربنایی )خدماتی، بهداشتی و رفاهی( )حمام، آب

 

 کالبدی، کاشان، معماری، سفرنامه -قاجار، ساختار فضاییواژگان کلیدی: 

 

 
 . (m.baghsheikhi@ut.ac.ir) شناسی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری باستان 1
 شناسی دانشگاه تهران. دانشجوی کارشناسی ارشد باستان 2
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 مقدمه:   . 1

شهرهای دوران اسالمی دارای عناصر و فضاهایی بودند که تا قبل از ورود فرهنگ غربی )دورۀ قاجار روند آن به صورت تدریجی آغاز گردید(  

بودند. این شهرها همواره در طول حیات خویش با تحوالت تاریخی خویش همراه بودند. در عصر قاجار به   حفظ کردهبافتِ سنتی خویش را  

های گوناگون به ایران  های اعزامی متعدد به ایران هستیم که هر یک با اهداف مختلف و مأموریتدالیل گوناگونی شاهد حضور سیاحان و هیأت

جمله منابع مهم و ارزشمند در طی ادوار مختلفی هستند که برای محققان از منابع دست اول پژوهش به شمار  ها از  کردند. سفرنامهسفر می

ایی ویژه داشتند. این کتب  ای توجهترین مسئلهبین بودند که به کوچکروند. سیاحان به لحاظ خصوصیات ذاتی و شغلی افرادی دقیق و جزئیمی

نقاط قوت و ضعف نیز هستند؛   از: تعمیم دادن قضایا و تسری دادن جزء به دارای  از منابع شفاهی  نقاط ضعف آن عبارت است  استفاده  کل، 

ها نگارش حوادث و رویدادهای تاریخی در قالب گزارشگری محض آنهای فرهنگی اجتماعی؛ و نقاطت قوتغیرمعتبر و عدم شناخت مبانی مؤلفه

د هستیم تا سیمای کالبدی شهر کاشان را از منظر درو درص( در پژوهش پیش52-53:  1389چی،زاده شانهداوری )حسینگونه پیشبدون هیچ

 این دسته از گزارشات و براساس بقایای معماری موجود در این شهر تاریخی آن را بازآفرینی نماییم. 

 : پژوهش   ه پیشین .  2

ه.ق( به ایران و شهر    1343-1200که در زمان حکومتِ قاجار )های سیاحان غربی است  از میان منابع تاریخی، تکیه اصلی پژوهش بر سفرنامه

، تألیف عبدالرحیم  تاریخ کاشانهایی چندی انجام گرفته است؛ ازجمله  اند. شایان ذکر است پیرامون شهرِ تاریخی کاشان پژوهشکاشان سفر کرده

های کاشان و (، آثار تاریخی شهرستان1378)سپهر کاشانی  المورخین  ، تألیف عبدالحسین ملکمختصر جغرافیای کاشان(،  1378کالنتر ضرابی )

-تألیف کامبیز حاجی  ها(،گنجنامه فرهنگ آثارمعماری اسالمی ایران )دفتر ششم مساجد، دفترهجدهم حمام،  (1382)  تألیف حسن نراقینطنز،  

گیری شهر کاشان در بستر تاریخ از آغاز تا پایان دوره سلجوقی«، تألیف خانم ثریا مقالة »چگونگی روند توسعه و تکامل شکل  (،1383اسمی )ق

، تألیف  های کاشانتزیینات معماری خانة بروجردی(، کتاب  1385بیرشک در کتاب مجموعه مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران )

از یاد رفته )شهرستانآب،  (1386)لو  منوچهرحمزه  آران و بیدگل(،  انبار یادگاری  کاشان در گذار  ،  (1386)یار  تألیف حسین فرخهای کاشان و 

، تألیف  های تاریخی، اقلیم گرم و خشک(های قدیمی در بافتهای معماری خانهصدخانه صدپالن )ویژگی(،  1389، تألیف محمد ساطع )سیاحان

تألیف حسن عاطفی    فراز و فرود کاشان به روایت دیگران،،  (1390)  ز رجبیتألیف پرویکاشان نگینِ انگشتری تاریخ ایران،  ،  (1390)  یارحسین فرخ

(  1396تألیف سید محمود سادات )  تحلیل نظرگاه سیاحان غربی دورۀ صفوی و قاجار:مطالعه موردی شهر کاشان«، مقالة » (1391)و همکاران  

 اشاره نمود. 

 : روش پژوهش   . 3

است؟  دارد تا به این سوال پاسخ دهد، سیمای کالبدی شهر کاشان در این دوره چگونه یوده باتوجه به مسئلة پیش گفته، پژوهش پیش رو سعی 

ای و میدانی گردآوری شده  روش کتابخانهپژوهی و بهاین پژوهش از نوع تحقیقات تاریخی است که اطالعات آن از منابع معتبر تاریخی و متن

 است. تحلیلی بررسی شده  -و در مرحله تبین به شیوه توصیفی

 کارکرد و مشخصة کالبدی شهر در عصر قاجار  .  4

شان دارای اهمیت بودند. در ایرانِ دوره اسالمی که متأثر از  شهرها به دلیل کارکردهای سیاسی، اداری، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی

ای از تأسیسات درون شهری  ها، مجموعهکانسازی و دگرفت و افزون بر خانه احکام شرعی در باب شهرسازی بود فضای کالبدی شهرها شکل 

بازار، کاروانسرا، حصار و قلعه ، امامزاده، و رباط  ، سد، بیمارستان، حمام، مکتبخانه و مدارس، خانقاه، پلشامل کاخ و ارگ حکومتی، مساجد، 

( به عبارتی دیگر  48-53: 1390شهرها بودند )رضوی،  انبار، خیابان و میدان، شبکه آبرسانی و فاضالب، مقابر، ضرابخانه و... از جمله بناهایآب
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اند و یک کلیت عناصر اصلی سازنده ساختار شهر، مسیرهای اصلی، فضاهای باز و بناهای عمومی و یادمانی هستند که در تداومی قرار گرفته

گیری و مکان گزینی آن است. معموالً  (. نخستین پرسش دربارۀ هر شهر مربوط به دالیل شکل26:  1394دهند )اهری،  کالبدی را شکل می

کرد. بسیاری شهرهای مهم ایران در طول مسیرهای اصلی تجارتی واقع شده بودند. تصمیمات سیاسی نقش مهمی در انتخاب مقر شهری ایفا می

این عوامل، شهرها در نواحی    گیری برخی از شهرها مؤثر بود. جزساختند؛ عوامل مذهبی در شکلاز شاهان و شاهزادگان شهرهایی برای خود می

 (.61-64: 1376اند )خیرآبادی، های نسبتاً قابل کشت ساخته شدهکرانهدارای منابع آب قابل دسترس و پس

دهی شده های اخوت، اجتماع مذهبی یا امت و دولت، ساماندر شهرهای اسالمی، زندگی شهری بر چهار بنیان اجتماعی محله، اصناف، انجمن

(. از جمله  178: 1362زاده، اند )سلطان(. مذهب و باورهای مذهبی در شکل دادن به فضاها و شکل شهر بسیار مؤثر بوده48: 1353بود )اشرف، 

ترین خصوصیت محالت عدم تفکیک  تر از شهر بود. مهمتر از خانواده و کوچکها بودند؛ محله یک واحد اجتماعی بزرگاجزای یک شهر محله

 (. 669، 1: ج1395ایی آنان بود )شفقی، طبقات اجتماعی و جد

افزودۀ    انتقال ارزش  -1ترین این کارکردها عبارت بود از:  ها اهمیت بیشتری داشتند. مهمشان برای حکومتدلیل کارکردهای اقتصادی شهرها به 

های تیول داران. ها و اجارهحق پیشه  ها،آوری مالیات، سرانهجمع  -2بخش کشاورزی به شهرها و تجاری کردن محصوالت کشاورزی در شهرها.  

هویت بخشی به شهر از طریق اعمال حاکمیت و نظارت بر صنوف    - 4ها.  ای و دریافت انواع پیکششنظارت بر عملکرد صنفی و پیشه  -3

 لید و مبادلة کاال بودند. (. گرچه یک بخش اقتصاد زراعی در اقتصاد شهر وجود داشته است اما شهرها معموالً مرکز تو160-159:  1388)رهنمایی،

عنوان مقرِ قدرت سیاسی در صورت وجود ارگ، دژ و حکمران  . کارکرد سیاسی؛ شهر به 1بودند از:  های اصلی شهر در دوره اسالمی عبارت  ویژگی

( در  54:  1390فر،  )یوسفی. بازار؛ که کارکرد اقتصادی داشت  3یافت.  . کارکرد دینی؛ در کالبد مسجد جامع تبلور می2یافت.  در شهر تجلی می

-شود. بازار و هسته اصلی شهر، افزون بر نقش اقتصادی، محل تظاهر تمام اشکال و شکلدوره قاجار، دگرگونی در سیمای شهرها دیده نمی

رکز خرید و نشین(، بازار )مهای اجتماعی و اقتصادی شهر است. سازمان شهری در دوره قاجار شامل: ارگ )بخش دولتی و اداری حاکمبندی

ا آغاز و به هداند که از دروازهگردد. اردالن، نظام ساختاری شهر قاجار را نظامی میفروش(، مسجد جامع و دیگر مساجد و محالت مسکونی می

متی و فضاهای  ( در این دوره مسجد جامع، بازار و مرکز حکو17:  1379شود )اردالن و بختیار،مرکزی در میانه که احتماالً بازار باشد متصل می

توان مراکز اداری، سیاسی  هاست. از دیگر خصوصیات آن میشهری جایگاه ویژه دارند و از عناصر شهری ویژه این دوره، گسترش تکایا و حسینه

 (.207-208: 1368و قضایی را نام برد )شیعه، 

از اوج شکوفایی خود در دوره صفوی و زوال عمومی نیمه دوم    هایی بودند به ویژه برای مبادله کاال و خدمات که بعدشهرهای دوره قاجار، کانون

قرن دوازدهم ه.ق از آغاز دوره قاجاریه مجدداً رونق گرفتند. کینر شهرها را عموماً شهرهایی محصور در حصارهای گلی یا گاه آجری توصیف  

شدند به مرکز شهر راه  های اصلی پیرامون شهر ایجاد میراه  کند که دروازه و برج و باروهایی در آن ایجاد شده بود. از دروازها که در مسیرمی

 های سیاحان به آن اشاره شده است.  ( این ساختار اصلی شهر در اکثر نوشته24: 1394بردند )اهری،می

 کاشان در متون جغرافیای تاریخی قرون اولیة و میانی اسالمی  .  5

یادگار گذاشتند؛  رو و کمربند شمال به جنوب، گزارشات سودمندی بهعلت قرارگیری در مسیر کاروان به  ،کاشانازدانان و مورخان اسالمی  جغرافی

  صوره االرض ه.ق( در کتاب    367حوقل ) نماییم. ابنعنوان مثال در این بخش از پژوهش برای پرهیز از اطالة کالم چند نمونة از آن را ذکر میبه

را شهری کوچک می  331 را گلی و خشتی میه.ق کاشان  آن  بناهای  مانند قم  به  و  )ابندادند  نامعلوم 114:  1345حوقل،  دادند  نویسندۀ   .)

ها دبیران و ادیبان بسیار نویسد »کاشان شهری است بسیار پرنعمت ... وی تازیانند بسیار و زانه.ق( می372)    حدودالعالم من المشرق الی المغرب

)حدودالعالم،  خیز )143:  1362ند«  مقدسی  در  375(  االقالیمه.ق(  معرفه  فی  التقاسیم  می  احسن  بسیار  قدمت  با  شهری  را  از  کاشان  و  دادند 
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نیکو، کاریزها یاد میهای مثبت شهر کشتزار، گرمابهویژگی (. زکریا محمدبن محمود قزوینی دانشمند 584،  2: ج1361نماید )مقدسی،  های 

قر جغرافیایی  بلندآوزازه  کتاب  در  ه.ق  هفتم  اخبارالعباد ن  و  عقرب  آثارالبالد  و  کاشی  سفال،  صنایع  از  می خود  یاد  آن  خطرناک  کند  های 

 (. 197-198: 1366)قزوینی،

 

 تاریخ کاشان در دورۀ قاجار .  6

سامانی و  ها دچار نا بههجوم افغانخوش رخدادهای گوناگون بوده است پیش از روی کار آمدن قاجارها، کاشان با  کاشان در طول تاریخ دست

های زمانی، روبه  های مالیاتی در برخی بازههای افشار و زند با اقداماتی نظیر انتصاب حاکمان و معافیتقتل و غارت و ویرانی شده بود. در دوره

وبش شُهرۀ عام و خاص بود؛ در زمان  (. این شهر به زمان قاجار شهری آباد، شکوفا و به واسطة منسوجات خ1345بهبود رفت )رک. نراقی،  

شاه و به دنبال توجه وی به آبادانی و اصالحاتِ به ویژه عمرانی، جنب و جوش و فعالیت به کاشان بازگشت بناهایی در این شهر توسط  فتحعلی

بر این اتفاقات ناگواری  ها بر سر حکومت کاشان باالگرفت و عالوهحکام و شخص شاه قاجار ساخته شد؛ در دوره حکومتی محمدشاه کشمش

 افکند. ویژه کاشان را به سختی بسیار میهمچون زلزله، شیوع گستردۀ بیماری وبا، خشکسالی و قحطی وضعیت ساکنان ایران عصر قاجار و به

ناصرالدین  مدت  پادشاهی طوالنی  دورۀ  درگیری در  و صدور مشروطشاه  فرمان  امضا  با  یافت.  ادامه  کاشان  سر حکومت  بر  به دست  ها  یت 

ن مطالبات برای مردم در برابر ا شاه، تأثیرات عمیق بر کاشان گذاشت و افراد توجه بیشتری در جهت اصالحات عمومی و ایجاد امکمظفرالدین

ه صنعتی (. اما کاشان عصرِ قاجار به نظر نگارنده دیگر همانند دوره قبل از خود صفوی آن رونق و شکو358: 1390پادشاه را فراهم آورد )رجبی،

 (.   1گذشته را نداشت و دلیل آن تحت تأثیر رکود شرایط اقتصادی رو به افول رفته بود )نقشة 

 
 دستی و گردشگری کاشان( فرهنگی، صنایعسیمای کاشانِ عهد قاجار )آرشیو ادارۀ میراث   . 1نقشة  

 محدودۀ جغرافیایی کاشان در عصر قاجار  .  7

نماید » از  گونه معرفی میحدود جغرافیای کاشان را این  مختصر جغرافیای کاشانالمورخین در کتاب  السلطنه ملقب به ملکعبدالحسین لسان

:  1378و اردهال پیوندد« )سپهر،  کوه و از طرف مغرب به جبال نیاسر  طرف جنوب به خاک اصفهان و از طرف شمال قم و از طرف مشرق به سیاه
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های  به طور مفصل به شرح محدودۀ کاشان و قریه  مرآه القاسان )تاریخ کاشان((. عبدالرحیم کالنترضرابی در کتاب خود باعنوان  432-431

 اطراف آن پرداخته است 

است که مابین مشرق و جنوب از متعلقات اصفهان    »یکی از سرحدات کاشان قریه ابوزیدآباد است که در نقطه شرق واقع است؛ قریه دیگر قُهرود 

است؛ به طرف جنوب یک فرسخ قریه قمصر واقع شده که سردسیر و ییالقی است؛ به سمت جنوب چهار فرسخ قریه بَرزُک است؛ به طرف  

قریه مرق است، از قریه    ده )ازوار، ویدوج و ویدجا( و به سمت غرب یک فرسخ و آن شمال و سمت غرب دو فرسخ است به قراء موسوم به سه

مزبور مرق مایل به طرف مغرب نیم فرسخ است الی قریه اسحق آباد که قریه سبز و خرمی است؛ رهق مرز غربی کاشان است و مایل به سمت  

 (.10-14: 1378( )ضرابی،1شمال روستای َون واقع شده که هوای بسیار معتدلی دارد« )شکل 

 
 ( 31:  1378ر )ضرابی،  سرحدات کاشان عصر قاجا   . 1  تصویر 

 ساختار کالبدی شهر کاشان در دورۀ قاجار  .  8

کم بیش از یک قلعة  بویه( با پیوستن چندعنصر دستقبل از هرچیز شایسته است اشاره شود، هستة اولیة شهر کاشان، در دوران صدراسالم )آل

پرداختن مالیات به حکومت مرکزی و... جزء والیات شناخته   کشاورزی شکل گرفت و بنا به دالیلی همچون رشد جمعیت و برخورداری از منبر،

باغ بود؛ در طی دورۀ سلجوقی با احداث قلعة حکومتی تحتِ عنوان قلعة جاللی و  شد؛ شهر اولیه دوران آل بویه دارای سه دروازه قم، یزد و درب

(. در دورۀ صفوی نیز با گسترش  383-389:1385وند داد )بیرشک،هم پیدروازۀ چهارمی دروازۀ سوق )بازار( دو قطب اصلی شهر بازار و ارگ را به

بندی  ( شهر توسعه یافت. در دورۀ قاجار، شهر از استخوان 533،  2: ج1372)شاردن،    شهر دو دروازۀ دیگر تحت عنوان دروازۀ دولت و دروازۀ ملک

ترین اجزای تشکیل دهندۀ ساختار های شهری از اساسیلهاصلی بافت و سازمان فضایی خاصی تشکیل شده بود. برج و باروی شهر، بازار، مح

 (. 2رفتند )نقشة  کالبدی شهر به شمار می
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 ( 1375توسعه فضای کالبدی شهر کاشان در عصر قاجار )بیرشک،    . 2نقشة  

کاشی نیز تاحدی زیادی   خان پسر نایب حسینشایسته است اشاره شود برج و باروی شهر کاشان تا اوایل حکومت پهلوی اول و شورش ماشاالل

شد »دروازه عطا )شرق(، دروازه اصفهان، درب لتحر  سالم مانده بود؛ در این دوره کاشان با هفت دروازه به روستاها و شهرهای اطراف متصل می

(. یکی    221،  4:ج1368می،  اند )کریهای شهر این دورهآباد )غرب( و دروازه دولت« دروازهآباد و دروازه جمالو درب فین )جنوب(، دروازه ملک

های ارتباطی آن نقش داشت، مسیر آب و تأمین آب شرب بود؛ در این دوره محالتِ شهر  گیری شهر کاشان و راهاز عوامل مهمی که در شکل

 (.  132: 1378ضرابی،شد )آباد و قنات میرباقر« تأمین میآباد، معظمخان، محمودآباد، صاحبی، نصرآباد، دولتقناتِ »عبدالرزاق هاز هفت رشت

گردید. مسجد پیوند  ترین شناسة شهر اسالمی محسوب میدر میان عناصر کالبدی شهر، مسجد از دیدگاه برخی پژوهشگران، نخستین و مهم

(.  15  :1391راد،ناپذیری با عناصر کالبدی در شهر داشت و هستة مرکزی شهر و محل عبادت تعلیم و تربیت و دیگر امور بود )باستانیگسست

کند )کرزن، ایی که اِوان اسمیت تعداد مساجد شهر را هیجده مسجد بزرگ عنوان میگونهکاشان در دورۀ قاجار چندین باب مسجد داشت به

،  3ها، مسجد تبریزی2مدرسة آقابزرگ-، مسجد1مدرسة سلطانی_اند از: مسجدترین مساجد برجای مانده از این عصر عبارت(. مهم15-16:  1362

 (.  2برد )شکلنام 4یالن، مسجدگذرباباولیمدرسة دربمسجد
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 ( 162،  155:  1383ی،  قاسم کاشان و حاجی   و گردشگری   رنگ برخی از مساجد قاجاری کاشان )آرشیو ادارۀ میراث فرهنگی ته   . 2  تصویر 

کنندۀ آن به اجزاء گوناگون است.  قسیمدهندۀ شهر و تدادند؛ محله از عنصر اصلی تشکیلها تشکیل میهای مسکونی شهرها را محلهبخش

های این دوره عبارت بود از »پشت مشهد، سر پله، پاقپان، گرفتند. محلهمحالت هویت خود را غالباً از صنف، قوم، یا بنای معتبری در آن می

خان، درب اصفهان، ترک آباد، مالد  انبار  دختران، آب درب زنجیر، عمارت سرسنگ، سی قند، یهودان، کلهران، پنجه شاه و میدان کهنه، چهل 

 (. 3مغاچیان، درب فین، طاهر و منصور، ضرابی و سلطان میر احمد« است )نقشة
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 کاشان( و گردشگری  فرهنگی  موقعیت مکانی محالتِ قاجاری شهر کاشان )آرشیو ادارۀ میراث   .   3نقشة  

ها بود. در دورۀ قاجار این عناصر تحت ساختارثانویة شهری ر و محلهدر شهرهای قدیمی ایران تکیه، میدان، حسینه و.. از عناصر کالبدی شه 

( جهتِ برگزاری مراسمات آیینی ماه محرم بود. ادوارد پوالک  27:  1394ترین رویداد اجتماعی شهری )اهری،عنوان مهممطرح بود که از آن به

های مختلف گیرند و در قسمتبرای هر جلسه مزدهای گزاف می  خوانان کاشان شهرت دارند ونویسد »در ایام عاشورا روضهدر این رابط می

اند ازجمله تکایای ای به تکیه شهرت داشته( در کاشان، بیشتر فضاهای شهری و محله234:  1361گردد« )پوالک،  شهر این آیین  بر پا می

 (.  3، حاجی محمدجعفرخان و... اشاره نمود )شکل سلطانآباد، تکیة طاهر ومنصور، تکیة سرپره، تکیة ولیتوان به تکیة عباسقاجاری می

 
 ( 1398،  گان آباد و طاهرمنصور کاشان )نگارند تکیة عباس   . 3  تصویر 

های اجتماعی بوده است. بازار  باشد؛ این مکان محل تعاملترین ارکان سنتی و شریان اقتصادی شهرهای قدیمی ایرانی می یکی از مهم  5بازار

دیگر در دورۀ قاجار محلة کرد به عبارتنشین و فقیرنشین تقسیم میا که در میانِ بارو محصور بود به دو ناحیة اعیانکاشان، بافتِ قدیم شهر ر

 (.  4شد )شکلبه عنوان محلة فقیرنشین شهر قلمداد می 6مشهدنشین کاشان و محلة پشتمیراحمد به عنوان محلة اعیانسلطان
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بازار کاشان؛ پایین تصویر هوایی کاشان و موقعیت بازار که با رنگ زرد مشخص گردیده است )با اندکی  رنگ مجموعة کلی  باال ته   . 4  تصویر 

 کاشان(   و گردشگری   فرهنگی تغییرات؛ آرشیو ادارۀ میراث 

های قاجاری بازارچههایی بهم پیوسته تشکیل شده است که عموماً از دورۀ زندیه به بعد هستند اما از جمله  بازار کاشان خود از مجموعه بازارچه

دی است که د متع یها و کاروانسراهاباشد. یکی دیگر از عناصر تشکیل دهندۀ بازار کاشان تیمچهها، مدرسة سلطانی میآن بازارچة ملک، خیاط

که به کرات در متون    های صفوی و قاجار استمحل بارانداز کاالها بود. دلیل فزونی این دسته از آثار کالبدی بازار، صنعتی بودن شهر در دوره

؛ دوسرسی،  2/1372اند )برای نمونه ر.ک. شاردن  های سیاحان غربی به رونق صنعت اعم از منسوجات، صنایع فلزی )مسگری( اشاره کردهگزارش

روانسرای نو و گمرگ  الدوله، بخشی، صباغ، کاتوان تیمچه امبنو کاروانسراها می  ترین تیمچهو...( از مهم1363/  2؛ کرزن،  1361؛ پوالک،  1362

 (. 5و... را اشاره نمود )شکل 

 
 کاشان(   و گردشگری   و آرشیو اداره میراث فرهنگی   1398  گان هایی از تیمچه و کاروانسراهای بازار کاشان )نگارند نمونه   - 5  تصویر 
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علی، مزار شیخان  همچون قدمگاه  قاجار چندین گورستانای که در کاشان دورۀ  ای داشتند؛ به گونهها و مقابر در شهرها نیز اهمیت ویژهگورستان

انبار، حمام، کاروانسرا، زیارتگاه یا مقابر  های کالبدی شهر کاشان مؤسساتی نظیر آبیا مقبرۀ سیدابوالرضاراوندی وجود داشت. از دیگر مشخصه

از مهم میراحمد، سربازار،  سلطان  ه.ق(، حاج سیدحسین؛ حمام1231)  تن، گذرنوانبار چهلتوان به آبانبارهای کاشان میترین آباشاره نمود. 

ی با معماری دهای متعددر کاشان عصر قاجار خانه  زاده طیب، امامزاده ابراهیم، شاهزاده اسحق اشاره کرد. شاه، گذرنو، محتشم؛ زیارتگاه امامپنجه

های توان از خانهعنوان نمونه میهای مجلل داشتند بهها و خانهتها که متعلق به اعیان، بزرگان عماربومی سنتی ساخته شد که برخی از آن

هستند  برد که تماماٌ در بافتِ تاریخی شهر گستردهالتجار، تاج و... نامصالح، رئیس، حاجی7باشیها، حکیمبروجردی، طباطبایی، عباسیان، عامری

 (. 1390یار، )ر.ک فرخ

 های سیاحان غربی  سفرنامه سیمای کالبدی کاشان در  .  9

نمودند. از این  ای که داشتند با خیال آسوده مشاهدات میدانی خویش را ثبت میدلیل زبان بیگانهشد که بهها توسط افرادی نگاشته می سفرنامه

یز و درشت در باب جامعه ایران از  ای بسیاری در زمینه شناخت جامعه ایران آن دوره برد زیرا سرشار از اطالعات رهتوان استفادهها میسفرنامه

آمدند در خدمت دولت وقت خود  باشند. حضور اروپایان در دورۀ قاجاریه افزایش یافت و چه در قالب سفیر یا بازرگان که به ایران میآن دوره می 

خش از پژوهش به مطالعة آن دسته از  های سیاسی از اهم واجباتشان بود. در این ببودند و به زعم نگارنده گزارشات سفرها به دلیل مأموریت

هایی همچون گیوم آنتوان اولویه، اوژن ناپلئون فالندن، یاکوب ادواردپوالک، ژوزف آرتور دوگوبینو، هاینریش کارل بروگش، یوشیدا  سفرنامه

شاهان قاجاریه به ایران سفر و از    پردازیم که در طول حکومتِ ماساهارو، ژان دیوالفوآ، ادوارد بروان، جرج کُرزن، سرپرستی سایکس وغیره می

 (.1اند )جدول کاشان دیدن و توصیفاتی از وضعیتِ کالبدی و فضایی بناهای عمومی شهر کاشان ارائه کرده

 ( 1398،  گان اسامی و زمان مراجعتِ برخی از جهانگردان اروپایی به کاشان عصر قاجار )نگارند   - 1جدول  

ف 
ردی

 

 نام و نام خانوادگی 
 تولد و مرگ تاریخ  

 م. 
 تاریخ مراجعه به کاشان 

 ه.ق 

 1212-1193 1814-1756 گیوم آنتوان اولیویه 1

 1225 1856-1789 هنری پاتینجر  2

 1244 - 1806 آگوستس دوبُد  3

 1255 1876-1809 اوژن ناپلئون فالندن  4

 1256 1881-1802 ادوارد دوسرسی  5

 1267 1891-1818 یاکوب ادواردپوالک  6
 1274-1271 1882-1816 ژوزف آرتور دوگوبینو 7

 1275 1894-1827 هاینریش کارل بروگش  8

 1297 1921-1852 یوشیدا ماساهارو  9

 1298 1916-1851 ژان دیوالفوآ  10
 ؟ 1858-؟ ارنست اورسل  11
 1306 1925-1859 جرج کُرزن 12
 1311 1945-1867 سرپرستی سایکس  13
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 1324 1950-1863 اوژن اوبن 14

 1325 1950-1863 هانری رنه دالمانی  15

 الف( ساختارسیاسی کاشان عهد قاجار 

اداری را  -در ساختار  از فضای کالبدی شهر  و... بخشی  تلگرافخانه، راه و شهرسازی  تأسیساتی نظیر ارگ، برج و بارو، کاخ، گمرگ،  سیاسی، 

سیاحان غربی اشاره شده است. شهر در دوره قاجار ارگ را که از عناصر اصلی شهرسازی اسالمی بود  های  داد که در برخی از گزارش تشکیل می

دست نیامده و حتی سیاحان غربی  گونه آثاری از ارگ در شهر کاشان بهدر کالبد خویش حفظ نمود. اما متأسفانه در بررسی منابع این دوره هیچ

اند که در ادامه به فین به عنوان تفرجگاه شاهان قاجاری یاد کردههای باغوقت تنها از عمارات و کاخهنگام مراجعه به کاشان و دیدار با حاکمان  

 پردازیم. های سیاحان میشرح این بنای تاریخی بر اساس نوشته

سة سلطانی به مرمتِ  مدرفین و چشمة سلیمانیه داشت دستور داد تا ضمن احداث مسجدای که به صفای باغشاه قاجار به علت عالقهفتحعلی

نشین بسازد؛ بر اساس کتیبة که فین عصر صفوی و احداث ساختمان شترگلویی مشتمل بر صفه سرپوشیده با چهار ایوان و شاهبناهای خراب باغ

ورۀ قاجار بیرون از  فین در د(. از آنجایی که باغ50-53:  1382ه.ق احداث گردیده است )نراقی،  1226   7تاریخ  بر صفة بنا نوشته شده شترگلو به

فین را در  اند؛ کرزن موقعیت باغمسافتِ چهارکیلومتری از دروازۀ فین قرار داشته است سیاحان اندکی از این باغ بازدید کرده  دروازۀ شهر و به

دار  ه در وسط باغی سایهفرنگی زیبایی است کنویسد این عمارت کاله( فالندن می18،  2: ج1362دادن )کرزن،  غربی کاشان میچهارمایلی جنوب

:  1356دهد )فالندن،های آبی پوشیده شده حالتِ مخصوص به قصر میاز سرو قرار گرفته است در وسط قصر حوضی که ته حوض از کاشی

کند می داند و از وجود حرمسرایی در داخل باغ یاد  شکل می( دوگوبینو عمق استخرهای باغ را سه ]یا[ چهار پا  و از نظر ظاهری مربع108

 (.6( )شکل 226-228:  1367)دوگوبینو،

 
 ( Coste,1867شاه ترسیم فالندن و پاسکال کست )نمای بیرونی باغ و عمارت حوضخانه فتحعلی   . 6  تصویر 

ام خاند. خشتِداشتهشهرها در زمان حکومتِ قاجار همچون دوران گذشته، محصور در دیوارهای شهر بودند و خود را از دست دشمنان مصون می

کاه مالط  بودهو  شهرها  این  ساخت  اصلی  مصالح  همچنان  دایرهگل  سیاحان  گفتة  به  شهرها  باروی  بیشتر  شکل  است  است.  بوده  تمام 

کردند. فالندن از وجود حصاری تر کردن زمینة دفاعی شهر در پای دیوار بیرونی خندقی حفر می( برای مستحکم219-220:  1332)دیوالفوآ،
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(، بروگش به  170-172:  1362( و دوسرسی به کنگره دار بودن باروی کاشان )دوسرسی، 7( )شکل  127:  1356)فالندن،  مستحکم به دور شهر

هزار    6تا    5کنند؛ ماساهارو جمعیت کاشان را  ( اشاره می528-:  5301368ایی دو برج  مدورِ مقابل هم دروازۀ شهر )بروگش،  گنبدهای فیروزه

 (.151: 1390کند )ماساهارو، توصیف مینفر و برج و باروی شهررا خوب  

 
 ( 1393،  تصویر باروی شهر کاشان در مجاورتِ زیارت سلطان عطابخش )فالندن   . 7  تصویر 

های پستی ها، حمل محمولهترین رسالت محوله به چاپارخانهخانه نیز شکل گرفتند. مهمدر فضای کالبدی شهر دوره قاجار، چاپارخانه و تلگراف

شد و سردری بیضوی ها دیواری خشتی ساخته میهای دربار، از مراکز شهری به پایتخت و بالعکس بود. ساختار کالبدی چاپارخانهفرماندولتی و  

(. بروگش در مسیر سفر به کاشان  32:  1353کردند )اورسل،هایی تعبیه شده بود که چارپایان در آنها استراحت میدی اتاقوو در دو طرفِ در ور

دادند ها آنجا را پُر از دود میها همانند سایر چاپارخانه( و در توصیف اتاق8کند )شکلاتراق کردن در چاپارخانة نوساز و خوب قهرود یاد میاز  

- 28:  1371های مسیر قهرود اشاره کرده است )دوبد،  (. دوُبد تنها به حرکت چاپار بین جادۀ قم و کاشان و به چاپارخانه527:  1368)بروگش،  

27.) 

 
 ( 429:  1382چاپارخانة قهرود )هولتسر،    . 8  تصویر 

های مستعمره خود در ایران ایجاد شد. خط  تلگراف یکی از عناصر جدید الگوگرفتة غرب بود که به اهتمام انگلستان باهدف ارتباط با سرزمین

به رشت، تبریز، اصفهان، همدان، شیراز، مشهد، ]کاشان[    تدریجه.ق برای اولین بار در تهران کشیده شد و بعد از آن به  1274تلگراف در سال  
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شاه با تأسیس مراکز و خطوط تلگراف درصدد افزایش تمرکزگرایی برمناطق تمرکز گریز  و... گسترش یافت. حکومت قاجار و شخص ناصرالدین

 (. 192: 1397بود )بهرامی و شهیدانی، 

خانة در خیابان چهارباغ  ه.ق عمارت تلگراف  1280ا و جهانگردان بیگانه بود که در سال  محل رفت و آمد و اقامتگاه سفر  8خانة کاشانتلگراف

ها و کارمندان کمپانی و طبقة  خارج از شهر و دارای دو طبقه ساختمان بود که به کمپانی هند و اروپا واگذار شد. طبقة اول اختصاص به دستگاه

های ضلع جنوبی حیاط هم جهت توقف مسافرین خانه ایرانی گردید و اتاق، محل دفتر تلگرافای بودهای گشوارهدوم آن که تاالری وسیع و اطاق

:  1378دهد )براون،  خانه و برخورد افسر انگلیسی آن شرح می(. ادوارد براون از توقف در عمارت تلگراف198:  1382( )نراقی،  9بیگانه بود )شکل  

( پوالک 188:  1363داند )سایکس،  چار حیرت و سیم تلگراف در کاشان را نشانة تمدن میخانة کاشان د(. سایکس با دیدن تلگراف 204-203

های کاشان رسیده است«  شاه مخابره شد جملة »خربزهخانة کاشان به کاخ تفریحی ناصرالدینایی که از تلگرافکند اولین جملهنیز اشاره می

 (. 3631361)پوالک، 

 
 ( 454:  1382ن )هولتسر،  خانة کاشا بنای تلگراف   . 9  تصویر 

های الزم برای پیشرفت هر منطقه در گذشته و حال بوده است. در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایرانِ اسالمی شهرهای ها یکی از زیرساختراه

پوالک مملکت را به بیست  ( البته کاشان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است؛  4اند )نقشة  های ارتباطی مهم بنا شدهبزرگ معموالً در مسیر راه

برمی را جزء والیت هفتم  و کاشان  تقسیم  از چند مسیر سفر  296:  1361شمارد )پوالک،  والیت  به کاشان  غربی هنگام مراجعت  (. سیاحانِ 

  10به کاشان  (؛ راه قم529:  1368؛ بروگش،209  1332( و دیگری تابستانی نطنز )دیوالفوآ،  13)ن.ک شکل  9کردند؛ یکی راه تابستانی قهرودمی

 (.310-311:  1361گذرد )پوالک،(؛ راه مسیر تهران به بوشهر که از مسیر قم و کاشان می450دالمانی، ؛ رنه276: 1362)اوبن، 
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 ( 10:  1353)سیرو،    های باستانی نقشه مشخص گردیده . موقعیت کاشان با دایرۀ قرمز رنگ در نقشة راه 4نقشة  

 ار ب( ساختاراقتصادی کاشان عهد قاج 

اکثر    فضای کالبدی شهر کاشان در بُعد ساختار اقتصادی شامل بازار و کاروانسرا بوده است. در توصیف بازار و جایگاه آن در شهر قاجاری کاشان،

دو طرف آنها دار که در  های قوسهای بلندی بودند با سقفاند به بازار نیز سفر کردند. »بازارها داالننویسانی که از کاشان دیدن کردهسفرنامه 

گیرد؛  هایی تعبیه شده بود؛ فالندن در توصیف بازار راسته مسیری را تجسم کرد که دوازده تا پانزده قدم عرض دارد و مسقف و از باال نور میمغازه

ت پیاده یا سوار بر اسب و  ها مسیر بازار پُر از تودۀ جمعیاز هشت قدم عرض یا عمق ندارند، در فاصلة میان این دکانمملو از کاال و مغازها بیش

های سرپوشیده که در کنارشان ( بازار کاشان فعال و از داالن 9( )شکل98:  1393بندند )فالندن،  قاطر است، بازارها صبح زود باز و زود هم می

ار مسگرها از چهارصد  ( تشکیل شده؛ پوالک در باز238-2401367ها )دوگوبینو،  فروشیفروشی، مسگری، کتابهای مختلف همچون پارچهدکان

های (. بروگش تعداد دکان187:  1361کند )پوالک،  رو توانایی صحبت کردن دارند یاد میزنند و هم زمان با کارگاه روبهزمان چکش میکارگر هم

نبدی کوچک بهم های گ(. دیوالفوآ از وسیع بودن و سقف529-530:  1368داند )بروگش،بازارمسگرها را دویست دکان و پُر از سروصدا می

( کرزن موقعیت  205-210:  1332( )دیوالفوآ،  9التجاره هست )نک شکل  پیوستة بازار و کاروانسراهایی که محل نشستن تاجرها و مخزن مال

 (. 14-15:  1362کند )کرزن،بازار را در جنوب شهر و همچنین وی نیز از کاروانسرای بزرگی که محل انبار اجناس مبادالتیست یاد می 
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 ( 99:  1393بازار کاشان در سفرنامة فالندن )فالندن،    . 10شماره    تصویر 

دلیل نبود مسافرخانه شد و گاه بهالتجاره بازرگانان محسوب میگردد، مکانی برای عرضة مالکاروانسراها که سابقة آن به دورۀ صفوی بازمی

شده است. لرد کرزن به نقل از سرهنگ اوان اسمیت گزارش داده که در شهر استفاده میعنوان اقامتگاه مسافران  جهت اقامت مسافران، آزآنها به

( دیوالفوآ در بازار شهر از 15،  1: ج1362کاروانسرا برای اقامت مسافران بیگانه وجود داشته است )کرزن،  35کاروانسرا برای فروش کاال و    24

شکل منشور مربع القاعده و در دو طرف آن درب ورودی  و تمام بنا با آجر ساخته شده   کاروانسرایی تازه تأسیس که توسط تجار ساخته شده و به

زمان با دورۀ مشروطه در ایران (. اوژن اوبن که هم207-208:  1332همچنین سقف آن هم سه روزنة بزرگ جهت انتقال نور دارد )دیوالفوآ،  

زرگانان عمده ]فروش[ در آن به کسب و کار مشغولند و کاالی خود را به مناطق های زیبای سه گنبدی که باوزیر مختار فرانسه بود از تیمچه

( اشاره کرد؛ پوالک از وجود ضرابخانه در شهرهای مهم ازجمله در بازار کاشان خبر  277-279:1362فروشند )اوبن،  گوناگون از جمله اراک می

 (.376: 1361( )پوالک،11دهد )شکلمی

 
 ؛ عکس پایه آرشیو موزه و کتابخانه ملک تهران ( 1398،  گان ی قاجاری ضربِ دارالمؤمنین کاشان )نگارند ها سکه   . نمونه 11  تصویر 

 ج( ساختارهای زیربنایی )خدماتی( کاشان عهد قاجار 

ها و  انهانبار، حمام، مسجد و...( خاماکن عمومی )خیابان، کوچه، آبرا  قاجار  در دوره  بخش دیگری از فضای کالبدی و معماری شهر کاشان  

 اند. داد. سیاحانِ غربی به این بخش نیز توجه کرده و به توصیف آن پرداختههای شهری مثل شبکه آبرسانی )سد، بند و...( تشکیل میزیرساخت

است  ای گونهدر عصر قاجار شهرهای کشور به خیابان، محله و کوچه تقسیم شده بودند. توصیف سیاحان غربی از نظام محالت شهر کاشان  به

دادند که ها را به حدی کثیف میعنوان مثال دوسرسی کوچهاند بههای خود کوچه و خیابان شهر را غالباً کثیف دیدهکه برخی از آنان در سفرنامه

د که اکنون  دادنای می( یا پاتینجر کاشان را قبال خراب و ویرانه174-175:1362توانند غذا بخورند )دوسرسی،  عقاب و الشخورها به راحتی می

)پاتینجر، شده  تمیز، سنگ279:  1348آباد  و  زیبا  بسیار  را شهری  کاشان  بروگش  اما  خ(  و کوچهیفرش  میابان  بهتر  اروپا  از  را  آن  داند  های 
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های نگسها تختدهد و بر سر چاهها خبر میفرش و داشتن مجاری انتقال آب باران در کوچه(. دیوالفوآ نیز از سنگ529-528:  1368)بروگش،

 (.   195: 1332اند )دیوالفوآ، بزرگ برای عبور عابرین گذاشته

اند. برای نمونه فالندن به خانقاه دراویش در راه فین  که دارای مسجد  سیاحان غربی در توصیف کاشان از مراکز آموزشی و مذهبی نیز یاد کرده

اند و همچنین وی به نقل  فام مسجد میرعماد کاشان خبر دادهد محراب زرین( کرزن از وجو127:  1356کند )فالندن،ای است اشاره میو امامزاده

(. سایکس به نقل از سیاح 15،  1: ج  1362دادند )کرزن،مقبرۀ )امامزاده( می  90مسجد بزرگ و    18از اوان اسمیت تعداد بناهی عمومی کاشان را  

( دیوالفوآ از مسجد جامع و منار  187: 1363دادند )سایکس،ایی رنگ میهای کاشان را با گنبدهای سبزف فیروزهصفوی هربرت مساجد و حمام

 (.1332کند )رک.دیوالفوآ، آجری آن دیدن و از برخورد خوب امام جمعه کاشان با وی به علت مسیحی بودن خویش تشکر می

های گرم سال توجه  رای مصرف رسانیدن در فصلهای زمستانی بسازی آبهای عمدۀ تأمین آب، به امر ذخیرهاز دیرباز ایرانیان در کنار طرح 

انبار را بنیان گذاردند. کاشان در حاشیة کویر، ازجمله شهرهایی است که با داشتن تعداد فراوان  داشتند و برای تحقق بخشیدن به این امر آب

اند؛ فالندن ضمن اشاره به عدم وجود  تی اشاره کردههای سنایی که برخی از سیاحان غربی به این سازهانبار تقریباً اهمیت خاصی دارد به گونهآب

های  انبارها و حمام(. بروگش از تمیز بودن آب127:  1356شوند )فالندن،انبار و چاه که از مجاری زیرزمینی آب میرودخانه از مقدار زیادی آب

ها  دادند اما از حمامبودن ابنیة کاشان را زلزله میکم (. فالندن علت 529-530: 1368کند )بروگش،های برخی از آنها تمجید میکاشان و نقاشی

 (.  12نماید )شکلمیراحمد کاشان در سفرنامة خویش ترسیم می محلة سلطان کند و حتی طرحی از حمامو کاروانسراهای آن یاد می

 
 ( 192:  1393میراحمد کاشان )فالندن، طرح نقاشی فالندن از حمام سلطان   - 12  تصویر 

کردند. حیاط منازل ها را با مالط کاه گل اندود و داخل خانه را با گچ سپید اندود میخام و آجر بود. بیرون خانههای کاشان خشتخانهمصالح  

هایی جهت اسکان احداث  شد و در اطراف حیاط اتاقایی بنا میشکل و به دو صورت تخت و یا گودال باغچهمسکونی کاشان قاجاری مستطیل

های کاشان را  ( و اوبن خانه172:  1362ها برخی از آنها را احداث شده در داخل باغ )دوسرسی،(. دوسرسی در توصیف خانه13ل  گشت )شکمی

:  1362دانند )اوبن،  های دیواری بلند ]بادگیر[ جهت خنک شدن زیرزمین در تابستان میبزرگ و چندطبقه و راهروهای روباز به همراه بخاری

276.) 
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 ( 456:  1382تصویری از خانة قاجاری در کاشان )هولتسر،    - 13  تصویر 

به علتِ مجاور بودن کاشان با دریای نمک و ریگ، شهرگرمای زیادی دارد و منابع آبی آن محدود است. در زندگی شهری از ازمنة قدیم امور  

ه امکان گسترده شدن را داشتند. آب شرب کاشان از  توان احداث شدن و ن شد و شهرها بدون وجود آبرسانی کافی نهآب بسیار مهم تلقی می 

رو به کاشان مسیر قهرود گشت. از آنجایی که یکی از مسیرهای کاروانگشت و از پشت دروازۀ اصفهان وارد شهر میطریق قنات تأمین می

عباس اول صفوی مواجه  های دورۀ شاهختهای مصفا به سازۀ آبی از سا]کهرود[ در متون سیاحان غربی بود، هنگام عبور از این روستا در دره

شد. به عنوان مثال ماساهارو در توصیف این سد آورده »بند بزرگی ساخته از سنگ  شدند که جهت تأمین آب کشاورزی شهر از آن استفاده می می

(  14گردد ...« )شکل د از آن خارج میهای که در زیر بند و جود دارمتر بلندی داشت و آب از طریق حغره 150متر و حدود  330و پهنای آن به 

انبار نیمه طبیعی  ( تنها از میان سیاحان غربی ادوارد براون سد قهرود را آب111: 1371؛ اولیویه،127: 1356؛ فالندن،150: 1390)ر.ک ماساهرو،

  (. 211: 1378دادند )براون، می

 
 ( 428:  1382رو به کاشان )هولتسر،  بند قهرود و مسیر کاروان   - 14  تصویر 
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 : گیری نتیجه .  10

کالبدی خود منطبق بر شرایط واقعی آن  -ای کامالً سنتی با اندکی تغییر در عناصر فضایی شاه جامعهحکومت قاجار تا پیش از سلطنتِ ناصرالدین

تمرکز حکومت مرکزی کاسته    اند. در دورۀ قاجار روزگار بوده است. شهرهای ایرانی از ابتدای موجودیت خود، دارای سازمان فضایی مشخصی بوده

  شود اما بین عناصر سازمان فضایی شهر، از قبیل بازار، محالت، مرکز شهر و... رابطه وجود دارد. در ابتدای پژوهش پرسشی مبنی بر این که می

ل باید بگویم که سازمان سازمان فضایی شهر کاشان در این دوره بر مبنای گزارشات سیاحان چگونه بوده است مطرح کردیم؛ در پاسخ بدین سؤا

مذهبی، اقتصادی، زیربنایی )خدماتی، بهداشتی و    -های از قبیل سیاسی، نظامی، آموزشیفضایی شهر کاشان در دوره قاجار کارکردها و ویژگی

 (.1رفاهی(، کالبدی خود را داشت )نمودار

نظامی آن وجود  ( ویژگی 2همین نام موجود است؛  در بازار نیز به  خانة کاشان و ادارۀ کمرگ کاروانسراییهای سیاسی آن وجود تلگراف( ویژگی1 

های که در نقاط معین مکان آمد و شد ساکنان شهر بوده در این بین خندقی نیز به دور شهر  برج و باروی که سرتاسر شهر را فرا گرفته و دروازه

های گذشته حتی  مذهبی از آنجایی که شهر کاشان از دوره-زشیهای آمو( ویژگی3جهتِ جلوگیری از تعدی دشمنان به شهر ایجاد شده بود؛  

ها، مساجد و  شدند در کاشان ساخت و سازهایی همچون مدارس، تکیهویژه از دورۀ صفویه به بعد شیعه اثنی اعشری تلقی می صدر اسالم و به

شاره شده همانند مسجد آقابزرگ، تکیه طاهر منصور، گاهای متعددی وجود دارد که در گزارشات سیاحان از دورۀ صفوی و قاجار بدان ازیارت

های مختلف های اقتصادی کاشان شامل بازار قلب تپندۀ این دوره و کاروانسراها و تیمچه( ویژگی4زاده ابراهیم، امامزاده طیب و...؛ زیارتگاه شاه

هم بوده که برخی از سیاحان آن را با بازارهای اروپایی  حدی مکند بازار کاشان بههم متصل میشدند و اکثر فضاهای شهری را بهمحسوب می

انبار،  توان در قالب آبهای زیربنایی )خدماتی، رفاهی، بهداشتی ( را می( ویژگی5گفتند؛  کردند و از مرغوب بودن اجناس آن سخن میمقایسه می

 (.2حمام، خانه و... بود )جدول

 
 ( 1398، گان )نگارند   دیاگرام عناصر فضایی کاشان قاجاری   - 1نمودار 

 
 
 

کاشان

کاروانسرا مسجد

آب انبار حمام مدرسه

تکیه وبرج و بار دروازه

خانه

محله

زیارتگاه

تیمچه

بازار
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 ( 1398،  گان های عمرانی انجام شدۀ در کاشان قاجاری )نگارند فعالیت   - 2جدول 

 محل ساخت  کاربری نوع اثر ردیف

 کاشان  دفاعی نظامی برج و بارو 1

 کاشان  دفاعی نظامی خندق  2

 کاشان  سیاسی -اداری خانه تلگراف 3

 کاشان  سیاسی اداری  گمرگ 4

 کاشان  مذهبی  مسجد سلطانی 5

 کاشان  مذهبی  مسجد آقابزرگ 6

 کاشان  مذهبی  مسجد باباولی  7

 کاشان  مذهبی  مسجد درب یالن 8

 کاشان  مذهبی  مسجد تبریزی 9

 کاشان  مذهبی  تکیه طاهر و منصور 10

 کاشان  مذهبی  آبادتکیه عباس  11

 کاشان  مذهبی  سلطان تکیه ولی 12

 کاشان  زیارتی  امامزاده ابراهیم  13

 کاشان  زیارتی  امامزاده طیب 14

 کاشان  زیارتی  امامزاده اسحق حمزه  15

 کاشان  آرامگاهی  بقعه طاهر و منصور 16

 کاشان  آموزشی مدرسه سلطانی  17

 کاشان  آموزشی مدرسه آقابزرگ  18

 کاشان  آموزشی مدرسه درب یالن  19

 کاشان  اقتصادی  بازار  20

 کاشان  اقتصادی  الدوله تیمچه امین 21

 کاشان  اقتصادی  تیمچه بخشی  22

 کاشان  اقتصادی  تیمچه صباغ  23

 کاشان  اقتصادی  کاروانسرای نو 24

 کاشان  اقتصادی  کاروانسرای گمرگ  25

 کاشان  خدماتی  انبار گذر نو آب 26

 کاشان  خدماتی  انبار چهل تنآب 27

 کاشان  خدماتی  انبار صباغآب 28
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 کاشان  بهداشتی  میراحمد حمام سلطان  29

 کاشان  بهداشتی  حمام محتشم  30

 کاشان  بهداشتی  حمام گذر نو 31

 کاشان  بهداشتی  حمام سربازار  32

 کاشان  بهداشتی  شاه حمام پنجه 33

 کاشان  رفاهی  طباطبایی  12خانه 34

 کاشان  رفاهی  خانه بروجردی  35

 کاشان  رفاهی  خانه عباسیان 36

 کاشان  رفاهی  خانه عامری 37

 کاشان  رفاهی  باشی خانه حکیم 38
 

 نوشت پی 
( و برخی 103:  1386دل و دیگران،  این مسجد در مجموعة تاریخی بازار کاشان واقع گردیده و به سبک مساجد چهار باغ و صدر اصفهان ساخته شده )زنده    1

  انجام   اصفهانی  ابوالقاسم  میرزا  سرپرستی  به.  ق.  هـ   1229  تا   1221  سال از  آن  ساختمان(.  67:  1376اند )اسکارچیا، ترین بنای کاشان شمرده آن را معروف

:  1382باشد )نراقی،  بن حسین میبن محمدرضا و محمدتقیرسیده، معمار بنا براساس کتیبة محراب مسجد فردی بنام محمدشفیع بوده و خطاط آن ابراهیم

180.) 
قاجار  شاهتوان این بنا را به دوران محمدشاه قاجار و اوایل ناصرالدینمة مسجد میناه.ق و براساس سند وقف  1260دخانه  باتوجه به کتیبه محراب مجاور گنب    2

 (. 150:  1383قاسمی،  )حاجی  شودخطاطان این بنا استاد حسین و استاد باقر بر در ورودی دیده می؛  جهت درس حاج مالمهدی نراقی ملقب به آقابزرگ ساخت
  ه.ق احداث گردیده است. این مکان یکی از زیباترین محراب   1212مسجد، حاج محمدحسین تبریزی بود براساس کتیبة سردر ورودی ، مسجد در تاریخبانی     2

 های رنگِ روغنی در سرتاسر شبستان مسجد را در دل خود جای دارد. از حیث تزیین و کتیبه
باشد )نراقی،  ه.ق می  1276کنجی بوده است و کتیبة گچی ایوان شرقی تاریخ  بنا وقف حاج محمد سه متأسفانه نام بانی مسجد مشخص نیست اما این    4

1382 :264 ) 
خان زند  ه.ق اکثر آثار بازار کاشان از میان رفت و به دستور کریم  1192گردد. متأسفانه براثر زلزله  هستة اولیه بازار کاشان به دورۀ سلجوقی و ایلخانی بازمی   5

خان کاشانی حاکم وقت بازار کاشان مرمت و بازسازی گردید که مرمت آن تا اوایل دورۀ قاجار طول کشید ازجمله آثار ایلخانی بازارا  مت عبدالرزاقو به ه

 ه.ق( کاروانسرای زغالی اشاره نمود. 888دار )توان به در کتیبهمی
شدند از این منطقه  هایی که به سمت خراسان رهسپار میقرار داشته است و بدین علت کارواناین محله در دوران قاجار بیرون از دروازۀ شهر )دروازۀ دولت(     6

عیان نشین  کردند بنابراین بدین نام مشهور گردید. از آنجایی منبع تأمین آب کاشان از سمت دروازۀ جاللی بود و بعد از ورود به شهر از طرف محلة ا عبور می 

های محالت مختلف و بازار آب کثیفی کرد و بعد از عبور از خانه های اعیانی مثل عامری، بروجردی، عباسیان و... گذر میهسلطان میراحمد به جهت وجود خان 

 شد. وارد محلة پشت مشهد می
ی فاخر خویش به دلیل وجود  بر معمارشاه قاجار بود. این خانه عالوهباشی طبیب مخصوص دربار ناصرالدینبانی و صاحب اولیة  خانه، میرزا ابوالفضل حکیم   7

 (  308یار،باشد )فرخالملک مشهور میاتاق نقاشی که اثر قلم عبدالوهاب غفاری کاشانی، عموزاده کمال
 (.368: 1390دادند )رجبی،ه.ق می 1229شاه را  زمان احداث شترگلوی فتحعلی تاریخ کاشانرجبی در کتاب   8
 بنای فاخر تاریخی را به بهانة کشیدن خیابان طالقانی تخریب کردند. 1357بهمن  23ه.ش پابرجا بود، سرانجام در تاریخ  1357این بنا تا سال    9
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 اند. کاروانسرای گبرآباد در این مسیر قرار دادرد و اکثر سیاحان غربی صفوی و قاجار به توصیف آن پرداخته  10
 نصرآباد و پاسنگان در این مسیر واقع است.سِن، کاروانسرای سِن 11
 باشد در جدول تنها به نام چند مورد از بناهای معروف آن اکتفا شده است. از صد باب میهای قاجاری کاشان بیش تعداد خانه  12
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 شیر و خورشید سکه های ایلخانی از منظر اروین پانوفسکی خوانش شمایل نگاری عنصر بصری  
 

 1شهره بیروتی 

 2پرناز گودرزپروری

 3امیرباقری گرمارودی 

 4غالمعلی حاتم

 

 چکیده: 

 مذهبی،سیاسی   بنیادهای  ایلخانی،مطالعه  های  سکه  روی  بر  خورشید  و  شیراز موضوعات نیازمند بررسی بیشتر در شناسایی فلسفه وجودی نقشمایه  

فرهنگی ایلخانیان در دوره های مختلف حکومتشان و تاثیر آن به صورت مستقیم بر روی سکه ها می باشد.هدف پژوهش حاضر این است که    و

شیر و خورشید مورد بررسی قرار گیرد و به این سوال   ه شناسی با توجه به دگرگونی ها و تغییرهای مکرر در گفتمان مذهب؛نماداز منظر سک

پاسخ داده شود که آیا حکومت ایلخانی،سیاست مذهبی مشخصی را دنبال می کرد و آیا در قبال مسائل مذهبی اهل تسامح و تساهل بود یا  

مقاله حاضر با رویکردی متفاوت از شیوه های مرسوم سکه شناسی،تعامالت و رقابت های بین ادیان گردید؟ می بیمذه آشفتگی موجب  بیشتر

بررسی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.این پژوهش به لحاظ شیر و خورشید  مختلف رایج در دوران ایلخانی را در قالب نقشمایه  

شیر و    مایه»تحلیل محتوا« و براساس آراء»اروین پانوفسکی« به خوانشی شمایل نگاری از نقش  ز نوعو به لحاظ روش ا  نظری«-هدف»بنیادی

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در    شیوه جمع آوری اطاعات به صورت کتابخانه ای است.  سکه های ایلخانی می پردازد.در  خورشید  

ائر مذهبی ضرب گردیده و در دوران اسالمی،گرایش های مذهبی به صورت قوی تری شع بدوندوران حاکمیت یاسا نقشمایه ها روی سکه ها 

از تسامح دینی  ناشی  توان  نقوش منعکس گردیده است که همه این هارا می  در قالب شعائراسالمی،آیات و اسامی خلفای راشدین در کنار 

 . هب مطرح نمودمغوالن،مصلحت اندیشی آنان و یا سردرگمی و بی سیاستی آن ها در عرصه مذ

 ی لخانیا ،یانوفسکپ ، ، شیر، خورشید سکه واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

سکه های ایلخانی از نقطه نظر تنوع نقشمایه ها و نمادها،زیبایی خطوط و طراحی حروف جزو بهترین سکه های دوران اسالمی می باشند     

که می بایست ازمنظر آیکونوگرافی به صورت جداگانه تحلیل و بررسی گردد. با بررسی های اجمالی صورت گرفته از سوی پژوهشگر،مهمترین 

دوره ایلخانان که از هر لحاظ تاثیر عمیقی در نقشمایه ها و المانهای تصویری و همچنین شعائر مذهبی ضرب شده بر روی سکه    مساله اجتماعی

 ها دارا است،مساله دین و مذهب میباشد. 

 : روش پژوهش .  2

تاریخی است چرا که -ی،تحلیلیروش مورد استفاده در این پژوهش بر اساس هدف، در زمره پژوهش های توسعه ای بوده و از نظر روش شناس

ع  می کوشد بر مبنای دستاوردهای آیکونولوژی،رابطه بین فرهنگ و مذهب با نقشمایه شیر و خورشید در سکه ها را بیابد.تحلیل ها براساس مناب 

در مورد سکه های  کتابخانه ای و پژوهش های میدانی صورت گرفته است.در این پژوهش،روش آیکونوگرافی انتخاب شده است که با پژوهش 

متن تصویری  ایلخانی با رهیافتی شمایل نگارانه،پیوند میان درونمایه اثر و فرم را پدیدار می کند؛بر این پایه،به سکه های دوره ایلخانی به عنوان  

موردی المانهای تصویری بررسی شده  روی سکه ها با استفاده از منابع و مقاالت متعدد تاریخی با مطالعه   نگاه می شود.تجزیه و تحلیل نقشمایه

 است. 

 : مبانی نظری)شمایل نگاری(و مراتب مطالعه تصویردرالگوی اروین پانوفسکی .  4

  شمایل نگاری روشی در مطالعات تاریخ هنر است که به مضمون یا معنای آثار هنری در تقابل با فرم آن می پردازد؛در نتیجه الزم است که به 
(.پژوهش در دو مرحله تحلیل را انجام می  42،  1396یا معنا از یک سو و فرم از سوی دیگر بپردازیم)کشمیرشکن،تعریف تمایز میان مضمون  

 دهد:
.توصیف پیش شمایل نگاری که در حقیقت یک شبه آنالیزفرمی است و موضوع اولیه یا طبیعی را در بردارد و از طریق مطالعه نقش مایه و  4-1 

 ( 32، 1391اولیه و طبیعی هستند،موضوعات واقعی و بیانی را ازیکدیگرشناسایی می کند)عبدی،فرم های نابی که حامل معانی 
.تحلیل شمایل نگاری به معنای دقیق کلمه که موضوع ثانوی یا قراردادی را دربردارد،شناسایی و تبیین قواعد و آیین های قراردادی حاکم 4-2

متن ادبی و مطالعه اسناد مکتوب از اهداف اصلی این تحلیل است. به بیانی دیگر، شمایل نگاری  بر تصویر و مضامین آن ها از طریق آشنایی با 
به بررسی مناسبات میان ظاهربصری یک آیکون و آن چه از خارج متن بصری به صورت قراردادی به آن منسوب می گردد،می پردازد)اعتمادی،  

ر نظر می گیرد: گام اول به توصیف شمایل نگاری مشهور است.در گام دوم، معنای (.اروین پانوفسکی در بررسی تصویر،سه مرحله د52،1396
مکنون در یک اثر مورد توجه قرار می گیرد و در گام سوم،محقق با تفسیریک نقش مایه،نسبت به کشف محتوای ذاتی آن اقدام می نماید)صابری 

 (.1()تصویر1399و مافی تبار،
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1399نگاری )نگارندگان، . مراحل سه گانه شمایل  1تصویر 

 

شناسایی روابط بینامتنی نقوش با   معنای مکنون و قراردادی  تحلیل شمایل گردانی

 دیگرمتون

شمایل نگاری   تفسیر  شناسایی آخرین الیه معنایی معنای محتوایی و ذاتی  

 تحلیل فرمی نقوش سکه ها  معنای اولیه و ابتدایی  توصیف پیش شمایل نگارانه 
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 .دین و مذهب ایلخانیان: 5

دین مغوالن و اقوام استپ نشین وابسته به آنها به طور کلی ذیل آیین شمنی مطرح می شود که در آن اصول معتقدات کامل مشخص نگردیده 

اسک مخصوص،جادوگری و احضار ارواح  و مبتنی بر اجرای من  1بود؛ این آیین عقیده ای مبهم درباره یک آسمان خدای برین به نام تنگری

(.البته برخی محققان همچون اشپولراصولی از آن آیین را نشان داده اند؛از جمله این اصول است:گاهی خدایان فرعی نیز  174،1384بود)اشپولر،

؛ایمان به حیات پس از مرگ که در این آیین جایگاهی داشتند؛ایمان به خدای یگانه به نام تنگری که منشا نیک بختی و شوربختی آدمیان بود

به حیات دنیوی شباهت کامل داشت؛شکل های ساده عبادت و ستایش خورشید،ماه و دگرگونی های مختلف آسمان،تکریم زمین به مثابه مادر  

 همه موجودات.

ی کردند و نیز از آشامیدنی های خود به  جز اینها،آنان بت هایی از نمد نیز ساخته بودند و برای افزایش تعداد گله ها هدایایی نثار این بت ها م

پیشگاه این بت ها می ریختند؛گاهی دهان آنها را نیز با چربی و غذاهایی که می خوردندچرب می کردند.بعدها برای نیرو بخشیدن به قوانین  

پیشگو،نقشی بسیار مهم داشتند و همواره چنگیزخان،او را نیز در میان خدایان جای دادند.همچنین در این آیین شمنان،در مقام مشاوران روحانی و  

ن بودند  اجازه داشتند در نزدیکی چادر قاآن عبادتگاه برپا کنند.هنگامی که مغوالن بر سرزمین های پهناور از جمله ایران دست یافتند بر این آیی

انه می پرداخت تا پایان عمر بر آیین شمنی  و چنگیز هرچند که به ادیان دیگرعالقه داشت و به تحقیق در عادات و رسوم جماعت های دینی بیگ

ین  ماند.اوکتای،جانشین وی نیز همچنان برآیین شمنان بود؛اما عدم اهمیت ایمان دینی خاص نزد مغوالن و آمادگی آنها برای هرگونه عمل یا آی

ای،شاهد ضعف تدریجی آیین شمنی و  دینی که به برآورده شدن حاجات عاجل دنیوی بیانجامد سبب شد تا در میان جانشینان چنگیز و اوکت

(.برای نمونه،گیوک را که  141،1385ظهور ادیان دیگر و در دوره ایلخانان تغییرات گسترده و متوالی در پذیرش ادیان از سوی آنها باشیم)فولتس،

ان روحانی اصلی خود می به مسیحیت عالقه داشت،دیگر نمی توان شمنی اصیل پنداشت.اگرچه وی همچون منکو به ظاهر شمن ها را مشاور

منکو گویا به امور دینی عالقه فراوان ابراز نمی کرد و با رفتار خود زمینه تغییر دین را برای   اما کشیشان مسیحی نیز در کنار او بودند دانست

این وضع ناپایدار رسمیت ادیان   برادرش فراهم آورد.همچنین قوبیالی دین بودا را پذیرفت و برادرش هالکو به این آیین تمایل فراوان نشان داد. 

الی و  در میان مغوالن حاکم بر ایران تا عهد ایلخانان ادامه یافت چندان که دست کم می توان برهه ای از حکومت آنان را دوره آشفته تغییر متو

ق تا روی کار  656رانی هوالکو در  مکرر دین بنامیم.در کل می توان دین و مذهب ایلخانان در دوره مغول را به دو گروه حاکمیت یاسا)از حکم

 ق( و دوره اسالمی)از دوره غازان تا پایان حکومت ایلخانان( تقسیم بندی نمود.    694آمدن غازان در 

 . سیاست دینی ایلخانان 6

سبب    ، مانند وزارتورود مغوالن به سرزمین های اسالمی و استفاده گسترده از عالمان و نخبگان مسلمان و غیرمسلمان در منصب های عالی  

فرهنگی موجود در جامعه مغولی نیز سبب شد که به مرور    -مذهبی    ء البته خال  ؛ انان سایه افکندلخشد تا تمایالت دین این افراد بر سیاست ای

، ی موجودهاعامل اصلی این تحوالت در بیشتر پژوهش   د؛فرهنگ و آیین مردم مناطق مختلف بر حکام مغول تاثیرگذار  ،آداب و رسوم   ،زمان

 (.133-135، 1391)کریمی و صمدی وند،بیان شده است ،یان و مذاهب مختلفادسیاست تسامح مذهبی و عدم تعصب حاکمان مغول در قبال 

 بر  یست که مغول ها را از تعصب و رجحان ملتارسد علت چنین نظری استناد پژوهشگران بر قسمت هایی از قانون یاسای چنگیزی  به نظر می 

دور باشند و همه طوایف    تعصبمذاهب بیشتر از اظهار    دو تفضیل بعضی بر بعض دیگر باز می داشت و از آنان می خواست تا با تقلملت دیگر  

 ، ملکصالح  م  ،تصرف سرزمین ها  ،شکریلای از دستورها و احکام درباره نظام   قوانین یاسا مجموعه   .هندنرا یکی شناسند و بر یکدیگر فرق ن

این    ؛آداب و رسوم زندگانی مغول و مواردی دیگر بود  ،انواع مجازات ها  ،درباره کارهای بزرگ و لشکرکشی های مهم  (وراش)تشکیل قوریلتای

دوره حاکمیت یاسا در ایران   .تخطی از مضامین آن را نداشت  جراتو مقدس بوده است که هیچکس    حترمای ممجموعه درنظر مغوالن به اندازه
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دوران حاکمیت  . در هجری قمری ادامه می یابد  694ازان در غهجری قمری آغاز و تا بر تخت نشستن  656کو در از زمان روی کار آمدن هوال

قدرت سیاسی و نفوذ کالم   ،کردند و از سوی دیگر اهل سنت قیمسیحیان و یهودیان تر ، های غیر مسلمان مانند بوداییاناز یک سو گروه  ،یاسا

گرفتند قرار  ضعیف  بسیار  موضعی  در  و  دادند  دست  از  را  و  .خود  این  نتیجه  فرقه   ضعدر  تقویت  دیگر  تشیع  جمله  از  اسالمی  های 

ابی هر گه که در مملکت اضطر))مصداق بارز این گفته نظام الملک است که    ،تزلزل جایگاه تسنن در ایران این دوره  (.66،1387)عبادی،شدند

یکی از خصیصه های دینداری ایرانی   ،بیشتر محققان اتفاق نظر دارند که تساهل دینی  (.  81-82،  1340،نظام الملکخلل آید(()  پدید آید در دین 

برخالف آن مغوالن به    ؛ بودن  یهیچ وجه آیینی بسته و انحصار  غاز به آ  انبه هم ریخته شمنی مغوالن از هم  ینآی  .مغوالن بوده است  در عهد

نشانه دوران مغول جر و بحث    :سوئی نیز یادآور می شودتم. چنانکه  به بی تفاوتی شان نسبت به همه ادیان معروف بودند   یتحروحیه تسامح و  

  . آزادی معتقدات دینی و تسامح متقابل رسیدبه مرز  این همزیستی تقریبا    است.  حال دورانی از همزیستی آراء مختلف اسالمیهای دینی و درعین

 . نده اطرف را ایفا می کردبه روی هم نقش ناظران بی  ،مغول سالطینرسد نظر می به  

  اما نسبت به آنچه در عرصه دین   ،کردندقال های پر جوش و خروش عالقه نشان می دادند و آن را تحسین می و قیل و  آنان به مناقشات   

بیش از آنکه    ،مغول ها  سهل نگریتوان پنداشت که این  از سوی دیگر چنین می    (.122-123،  1379)لویزن،اساساً بیگانه بودند  ، داشت  جریان

ممکن است بر حق    ر دینیتفاوتی نیز بوده است است و نشات گرفته از این طرز تفکر که هنتیجه نوعی بی   ،محصول اندیشه ای متعالی باشد

مغوالن آیین بودایی را به خوبی    ؛وجود مذاهب متعدد خوگر شده بود  لیلد  به  دشت هاو    استپ هامیان  در  نشین مغول  جامعه کوچ  ،در واقع  .باشد

ن فرهنگ و تمدن میان زندگی یکجانشینی و  ابه عنوان رابطاویغوری  ترکان    .مسلمان را دیده بودند و با اسالم آشنایی داشتند  رتجا  ،شناختندمی

جوینی در آغاز تاریخ خود گزارش می  (.113،1388د)دهقان،طوری بودنهای مغول مسیحیان نسمانوی و تعدادی از تیره  استپ ها،  کوچ نشینی

تعصب دینی احتراز می    یااز گرایش    و  ین دیگر بیزار بودد  دهد که چنگیزخان دین و ایمان خاصی را دنبال نمی کرد و از ترجیح دادن دینی بر

های دینی و مذهبی آنها در دوره حاکمیت زم است که گرایش ال  ،برای روشن شدن بیشتر مسئله تسامح دینی ایلخانان  (.18،1329)جوینی،کرد

شایان ذکر است که به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط    .هجری قمری و تاثیر آن بر سیر تحوالت مذهبی ایران بررسی شود  694  ات  656یاسا  

در دوره حاکمیت یاسا به علت گرایش های مذهبی ایلخانان به دو دین    . تحوالت ژرفی را در اوضاع دینی و مذهبی به دنبال داشت  ،مغوالن

 ،الکووآنها به فرماندهی ههجوم  آیین بودایی همراه سپاهیان مغول و در دوره    د.پیروان این ادیان نفوذ بسیاری به دست آوردن  ،بودایی و مسیحیت

خانی به شمار می ایللب سالطین اغآیین رسمی  ،دین رسمی ایران اعالم کرداین تا هنگامی که غازان خان اسالم آورد و آن را  ؛ وارد ایران شد

  . داشتند   عظیمسالطین بودایی متعصب چون آباقاخان و ارغون در ترویج و نشر این آیین و ساختن معابد و پیکره های بودا در ایران تالشی    ؛رفت

الشعاع قرار دادی آنها را به شدت تحت اجو  ء  اآب  یعنی دین  ،ده بود که آیین شمنیآیین بودا تا بدان حد در میان مغوالن رواج پیدا کر  ،در آن زمان

خانه ها و معابدی در جای جای این  ، بتآمده بودند  اویغورچین و سرزمین    ،کشمیر  ، زیادی که از هند  (روحانیان بودایی)نابوداییان و بخشی  ،داد

ای بزرگ و باشکوهی برپا شد که در  ه ه بتخانتبریز و دیگر شهرهای آذربایجان   ، مراغه ، یدر خو . کردند و آیین بودایی را رواج دادند بنا سرزمین 

 (. 135،1396است)فریامنش، قرن بودایی گری در ایران  ق، 7  م/ 13قرن  ،در واقع ؛برافراشته شده بودر بودا آن مجسمه های زرین و مرم
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مزدا خورشید در ایران باستان، مظهر عمر جاویدان و شکوه و جالل سلطنت بوده است. در هفت پاره که از قطعه های قدیم اوستا است، کالبد اهورا

چون خورشیدی تصویر شده است و در جای دیگر، خورشید؛ چشم اهورامزدا خوانده می شود. یکی از وظایف محوله به خورشید، تطهیر است و  

(. یکی از بت های معروف قریش الت مونث و محرف  104:1393ی، آن را نشانه و مظهر سلطنت و اقتدار ایران می دانسته اند)صفی زاده،از طرف

ام خورشید،  الهه نام آفتاب می باشد. الت الهه آفتاب مونث ال است.در قرآن نیز احترام به نور و خورشید کامال پیدا است، یکی از سوره ها نیز به ن
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(. در ادب پارسی، رنگ خورشید سرخ است. در برخی از روایات اسالمی نیز خداوند در لباس سرخ تصور شده 105:1393س است)صفی زاده،شم

خشان است. جامه میترا نیز سرخ است. توجه به خورشید در نزد ایرانیان باستان امری معمول بوده است. در اوستا هوره خشئته به معنی خورشید در

به معنی هور و خشئته شید فارسی، به معنی درخشان است. در نفایس الفنون، از محمدبن محمود آملی، نیایشی آمده به نام نیایش    است. هوره

(در شاهنامه نیز، ادبیات  106خورشید. در این نیایش، خدا و خورشید یکی انگاشته شده و می توان آن را در نیایش خداوند یکتا خواند)همان،

ه در آن ها می توان خورشید را معادل خداوند پنداشت. نقش نمادین خورشید که بر خواسته ها و باورها و اعتقادات مذهبی مردم فراوانی آمده ک

.  ایران زمین و انعکاسی از جهان بینی و تفکر فلسفی جامعه ایرانی اسالمی است در تاریخ سرزمین ما به کرات دیده شده و قابل لمس می باشد

گذشته های کهن به ما رسیده، در سکه های اسالمی ایلخانی به خوبی جای گرفته و خود را با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و  این نقش که از  

رفته  مذهبی این دوران همسو نموده و از آنجایی که در گذشته حامل اندیشه ها و مفاهیم بلند و عمیقی بوده در عرفان اسالمی نیز به راحتی پذی

 شده است. 

دارای شاخص ها و ارزش های ثابتی بوده که با این همه تغییرات توانسته همسو شود و در حقیقت نقشمایه خورشید، انعکاسی از    پس مسلما

رفته   (.51:1387جهان بینی و تفکر فلسفی جامعه ای است که بر اساس آن، سنت های هنری دوره های قبل را تعدیل نموده است)محمدی،

شمردن آن در دلهای ایرانیان مسلمان قوت گرفت و سیر حرکت خورشید و ماه در دایره ای فرضی به تصویر کشیده   رفته احترام به نور و مقدس 

بود  شده و بدین سان تصویر مروری که گرداگرد آن با نقوش تزئینی الهام گرفته شده و با پیچ و خم ها و گیاهان و شعاع های نوری زینت یافته  

(. نقشمایه خورشید دارای مفاهیم نمادین فراوانی است و بیانی بیش از یک نقش تزئینی دارد. قبل از اسالم،  52:1387خورشید نامیده شد)همان،

 قرص خورشید نماد روزنه ای بوده که نور الوهیت از طریق آن بر زمین جاری می شده است. 

رص خورشید به همراه پرتوهای کوچک است،  قرص خورشید به صورت های مختلفی روی سکه های ایلخانی ضرب شده است. گاهی شبیه ق 

گاهی به صورت خورشید در حال طلوع با پرتوهای افشان و گاهی در داخل قرص خورشید، صورت یک انسان مونث با ابروهای به هم پیوسته  

و نجوم می توان تا حدودی به  مشاهده می گردد.با مراجعه به منابع اسالمی موجود چون آیات قرآن کریم، احادیث،متون عرفانی، ادبیات،تاریخ  

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ  )  35دالیل وجودی نقشمایه خورشید در سکه های ایلخانان اسالمی پی برد. با توجه به سوره نور در قرآن و آیه  

یءُ وَلَوْ َها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ مُبَارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا غَرْبِیَّةٍ یَکَادُ زَیْتَُها یُضِنُورِهِ کَمِشْکَاۀٍ فِیَها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ کَأَنَّ

( اشاره کرد که در آن خورشید با تحلیل   وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَْهدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

کی  آیکونوگرافیکی از الوهیت و نور وحدانیت نمایان می گردد. در سکه های ایلخانان اسالمی، نقشمایه خورشید نمادی از جدال بین نور و تاری

ت یک انسان مونث با ابروان به هم پیوسته و گونه های برآمده مشاهده است که از عقاید اسالمی سرچشمه می گیرد. در سکه هایی که صور

 می گردد نمادی از صفات جمالیه خداوند محسوب می گردد.  

از   الهی و  اقتدار  با صفات و خصوصیات جاللیه پروردگار که همان  به جنس مونث است  را که مربوط  عارفان، خصوصیات و صفات جمالیه 

ویژگیهای مردانه می باشد در کنار یکدیگر در نقشمایه خورشید نمایش می دهند.در برخی منابع، خورشید به عنوان نمادی از ذات الهی تجسم  

یَا أَیَُّها النَّاسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ  سوره نسا    174برخی منابع، خورشید نمادی از پیامبر اسالم است. در آیه    یافته است و در

حجّت آشکار. مراد پیغمبر   :بُرْهَانٌ» .ای مردم، برای هدایت شما از جانب خدا برهانی )محکم( آمد، و نوری تابان به شما فرستادیم  نُورًا مُبِینًا

نُور«: مراد قرآن است، چرا که در » .های روشنی با خود داشت که دالّ بر این بود که فرستاده خدا استاسالم است، چرا که معجزات و نشانه 

ترین معنی )قرآن( باشد، چرا که قرآن قوی توانند هر دو به  روشن. روشنگر. یادآوری: »برهان و نور« می :«ماند. »مُبِیناًامر هدایت به نور می 

بر پایه پژوهش های به عمل آمده،اصحاب کهف در  .باشددلیل بر صدق پیغمبر بوده، و نوری است که روشنی با خود دارد و روشنگر غیرخود می
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ور مهریان هستند که معابد خود قرآن،یاران کوه هستند.کهف یا کیف در کردی و اوستایی کوه است.اصحاب کهف همان یاران کوه است که منظ

 را باالی کوه می ساختند.

دادن    هرچند که برخی از کارشناسان در زمینه هنر اسالمی معتقدند که هدف اصلی هنرمندان از طرح اینگونه نقشمایه ها، تنها به خاطر زیبا جلوه

معتقد است نقشمایه های    1باشد. به طور مثال الگ گرابار  آثار خود بوده است و این نقوش فاقد هر گونه تحلیل و تفسیر آیکونوگرافیکی می 

اما حضور نقشمایه قرص  (.154:1992انتزاعی فاقد هرگونه مفهوم فرهنگی بوده و آنها تنها به دالیل زیبایی شناسانه خلق شده اند)الگ گرابار،

ظرافت و مالحت در سکه های ایلخانی، هدف غایی نبوده   خورشید مونث با صورتی مطابق با استانداردهای زیبایی شناسانه آن دوران و ایجاد

است و این نمادهای مذهبی، مظهر لطف بوده و ارزش معنوی و مفهومی باالیی داشتند. در مسیحیت، خورشید نمادی از عیسی و مریم مقدس  

افرازی و تکریم معنوی بود. در هنر مسیحی به  است. خورشید در دین مسیحی به عنوان منبع نور، حرارت و انرژی، نمایانگر تنویر، روشنایی، سر

(.  10:1381هنگام والدت مسیح، خورشید و ماه نشانه گذر از شب به روز و زمان مصلوب ساختن او نماد گذر از روز به شب بوده است)دیکران،

ستانی ما، مسیح از درخت همیشه سبز چلیپا و صلیب مسیحی ها نیز همان نشانه فروهر و گردونه خورشید آیین مهر است. در متون دینی و با

خورشید منبع    (.در یهودیت107:1393که نور نوزاد را بر خود دارد)درخت کاج(متولد می شود.مهر هم از درخت کاج)گز(متولد می شود)صفی زاده،

ور و نماد قابل رویت از روح در  انرژی، زندگی و گرما است.منشاء زندگی، ماهیت کاباال مقدس، منبع تمام معنویت در خورشید است.این چشمه ن 

  برقرار می شود. با روح خدا از طریق خورشید    در یهود ارتباطعمل است.خورشید چشم خداست، و چشم ها پنجره های روح ما هستند.بنابراین،  

که منشا همه چیز   خورشید یکی از نماد های مهم کاباال و چشم خداوند است. خورشید یک جسم درخشان بسیار مهم در فرهنگ کاباال است

 کنند. کاباال از متون یهودی سرچشمه گرفت و پیروانش معموالً از متون یهودی برای توصیف و تفسیر مسائل عرفانی استفاده می .است

رود و معنی مخفی عبادت یهودی می  کار  به تلمود نظیر  ربیها  نوشتارهای و  تورات دستورهای کاباال برای فهم معنی مخفی متون یهودی نظیر

گرفته است و از ادیان قدیمیتر است. به صورت  پیروان کاباال اعتقاد دارند که کاباال قبل از آمدن ادیان دنیا مورد استفاده قرار می .کندرا بیان می 

قرن   در  کاباالیی  نوشتارهای  اولین  شد  13و    12تاریخی  پدیدار  فرانسه  و  اسپانیا  در  قرن  د .میالدی  در    16ر  دوباره  نوشتارها  این  میالدی 

ها قبل از تورات به  پیداست که کاباال سال.کاباال به شدت پرطرفدار شد  18بازبینی قرار گرفت. در قرن    مورد عثمانی  امپراطوری در صفد شهر

باشد. بر  مذاهب توحیدی بسیار متفاوت میای دربارۀ پیدایش جهان است. این تئوری با داستان آفرینش  ترین بخش تورات نظریهوجود آمد. مهم

های مادی و غیرمادی به وجود آمدند. تعداد  اساس کاباال در آغاز آفرینش چیزهایی به نام »سفیراث« و به معنای »دایره« یا »مدار« با ویژگی 

دهد که به اصول ین مشخصه کاباال نشان میتا بود. ده تای اول نمایانگر منظومة شمسی بودند و بقیه نمایانگر انبوه ستارگان فضا ا  32آنها  

میشود گفت که پرستش خورشید ابتدا از مصر باستان آغاز شد و این فرهنگ با مهاجرات خاندان سلطنتی مصر به  .اعتقادی نجومی مربوط است

ه مصریان او را به عنوان منشا حیات  اروپا، به کشور های اروپایی و به تدریج به تمام جهان منتقل شد. در مصر باستان رع خدای خورشید است ک

  ت.می پرستند و این مطابق با اصل کاباال اس
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بسیاری مسائل با یکدیگر مشترک اند، می توان ریشه بسیاری از نقوش را به  از آنجا که برخی از ادیان عناصری را از یکدیگر وام گرفته و در  

باورهای زمانی بسیار دورتر از زمان تصویرشدنشان نسبت داد و تدام این نقوش در طول تاریخ را نیز به دلیل باقی ماندن اعتقادات گذشته در کنار  

مهرپرستی منع شده است، ولی برخی از مفاهیم و اعتقادات آن  -له دوره ساسانیاز جم  -جدیدتر دانست. با اینکه در برخی از برهه های زمانی

اند. از این رو  باقی مانده اند. گاه نیز این باورهای مهری، در آیین ها و ادیان دیگر حل شده و کماکان با تغییرات اندکی تا این روزگار ادامه یافته  

بسیار دور و آیین هایی چون مهرپرستی و هم چنین اعتقادات مزدیسنی و زرتشتی برمی    می توان گفت، ریشه نقوش نمادین گاه به گذشته های

شه گردد که تا دوران اسالم نیز ادامه یافته و به نوعی در آن حل شده اند. گاهی همین باورها کامال رنگ اسالمی به خود گرفته و در عین ری

اعتقادات اسالمی همگ ایران، با  ادیان قدیم  با باورهایی هستند که در دوران اسالمی شکل گرفته  داربودن در  ارتباط  نیز در  ون شدند و گاه 

(. شیر به عنوان پادشاه درندگان و حیوانی پر قدرت نمادی از شوکت و جالل، سلطنت،قدرت و عظمت پادشاهان شناخته  97:1385اند)خودی،

ب از دیرباز همآورد شاهان  نقره ساسانی، قالی های شده است. شیر،این حیوان پرقدرت و نجیب  وده است و در نقوش تخت جمشید، ظروف 

ماد شکارگاه همه جا شیر را در جدال با دالوران می بینیم. شیر مانند یوز و ببر و پلنگ که همیشه در کنارپادشاهان بوده اند، به صورت یک ن

از آنجا که نقش شیرعالوه بر نشان سلطنتی در هنر آریایی  (.  14:2537سلطنتی درآمد و دست کم نشانه ای شد از شجاعت و قدرت)اتینگهاوزن،

(. نقش شیر به عنوان نمادی از سلطنت تا دوران پس از اسالم نیز  97:1385نیز نمود یافت، به عنوان مظهر آریایی نیز شناخته شده است)خودی،

(. 8:1395د که سرشیر می خورد پادشاه می شود)دمیری،باقی ماند،به طوری که در کتاب خواص الحیوان دمیری آمده که اگر کسی در خواب ببین

شاید    شیر دارای ارتباط با عالئم نجومی نیز می باشد و تصویر آن دارای ارتباط با برج اسد)ماه مرداد(بوده است. در این باره گمان می رود که 

ن برج اسد و آفتاب یک رابطه علمی وجود دارد. بدین  یک پادشاه طالعش برج اسد بوده و او طالع خود را بر سکه ها ضرب نموده است. اما بی

 (.281:1369ترتیب که در عرف منجمان برج اسد، خانه خورشید است)یاحقی،
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 . شیر در مذهب اسالم: 8-1

ه یکی  در دوره اسالمی نقش شیر به عنوان مظهر قدرت و شجاعت باقی ماند و با هوشمندی خاص ایرانیان عملکرد جدیدی پیدا کرد و مبدل ب

از عوامل سنتی دین جدید شد، به این صورت که حضرت علی به شیر خدا لقب یافت و شیر به نمادی از شجاعت و دالوری وی مبدل گشت و 

 در ادبیات این دوران نیز نمود یافت: 

 شیرخداشاه والیت علی                                       صیقلی شرک خفی و جلی )جامی(

 اخالص عمل                                    شیر حق را دان منزه از دغل )مولوی(از علی آموز 

نسبت دادن روایاتی  از برخوردهای آن حضرت و شیر، بهترین و مناسب ترین موقعیت را برای کارگذاشتن شیر و زنده  »تناولی معتقد است که : 

هست که آن را قدمگاه حضرت علی می دانند و به آن شاه سلمان می گویند و با  کردن این سنت، به وجود آورد. در دشت ارژن بقعه کوچکی  

  اینکه حضرت علی هرگز به ایران نیامده اند به خاطر ارادت خاصی که مردم ایران به ایشان دارند داستان گرفتارشدن سلمان فارسی به شیر و 

(. مولوی چه در دیوان شمس و چه در مثنوی معنوی از امام  26:2537هویدا شدن حضرت علی و نجات او را در همین محل می دانند)تناولی،

می   یاد  کارزار  های  صحنه  شیر  عنوان  به  علی  امام  از  الجنان  مفاتیح  در  علی  امام  مطلقه  زیارت  در  کند.  می  یاد  شیرحق  عنوان  به  علی 

 (. 54:1381و توجه خاصی همراه بوده است)خزایی، (. نام امام علی در میان مسلمانان خصوصا شیعیان همیشه با عظمت 614:1349شود)قمی،

 .شیر در مسیحیت و یهودیت 2- 8

اوقات    یهستند و گاه  یالیخ  ای  بی و غر  بیانواع وحوش ترسناک وجود دارد که اغلب عج  ساهای کل  یها  یاز ورود  یاریدر بس  13و    12در قرون  

در صفحات نسخه   یا  هیحاش  ریتصاو  هی، در تشب  ابدی  یم  "ینیکامالً تزئ"آنها را    Mâleشوند.    یمخلوط م  یاز مشاغل انسان  ییبا صحنه ها

مقدس دارند: اول نماد ورود شهدا به بهشت   یمربوط به تجربه ورود به فضا  یکنند که آنها دو هدف واقع  یو وب استدالل م  لین  ا. امیخط  یها

 .  دیخدا شو ی، وارد پادشاه می... اگر مراقب بود میپشت کن دیما با نکهای" نشانه عنوان   به دوم و

موجود در کتاب مقدس توسط    یرهایش  رایکنند، ز  یم  یبانیاز بحث دوم پشت  قطعاًشوند    یدر آنها شکار م  زین  ییرهایکه ش  ییها  یورود  "

بدعت گذاران و برادران    یدر کالهبردار  بیشدند و فر  یکه با آن شهدا شکنجه م  ی: قدرت در خشونترنگیقدرت و ن"  ندهیمفسران به عنوان نما

 د یبا یحیهستند که مس یبزرگ و کوچک یترسناک نشان دهنده شهادت ها انجانور.شود یم سایکه وارد کل یکس ی، برا نیبنابرا 1". نیدروغ

بکشد.    ریبه تصو  ،خود کرده است  ریجهان را درگ  نیکه ا  نیرا در پشت دوستان دروغ  تیواقع  نیکند و همچن  یآنها راه نجات را ط   قیاز طر

باز کردن کتاب و از   یداوود، برا  شهی،رهودای  لهیقب  ریش  نکیا"،    5:  5است ، مانند مکاشفه    حینشان دهنده مس  ریاوقات در کتاب مقدس ش  یگاه

شود حمل    ی استفاده م  تیالوه  ی با هاله متقاطع را که فقط برا  ریاز ش  یریاوقات تصاو  ی نماد گاه  نیا  "شده است.   روز یبردن هفت مهر پ  نیب

 ستادهیا  ریش  یکه رو  یوجود دارد که مدونا کودک را در حال  14قرن    یاز آثار مجسمه ساز  یبرخ  نی(. همچنDidron  ،I  ،341-2کند )  یم

 (.  45و  44؛ صفحات  I  ،22،  لریدارد )ش یاست نگه م

  90خواهد شد. به عنوان مثال ، مزمور    روزیبر آن پ  حیاست که مس  یدشمن   انگر ینما  ری، ش  یحیمس  سندگانی نو  ریکتب مقدس ، به تعب  ریاما در سا

 یرنگا  لیامر منجر به نوع شما  نیا  "کرد.  دیپا لگدمال خواه  ریو اژدها را ز  ری: و شدیرو  یم  حانیماسوره و ر  یشما بر رو"،    دیگو  یم  13(:  91)

اروپا    ی نوع در سراسر قرون وسط  ن یا  5مثال در راونا در قرن    یدهد )به عنوان مثال(. از ابتدا  یکار را انجام م  ن یا  حیشود که در آن مس  یم  هیاول

 (.E. B Smith ،153-55) افتیتا هزاره دوم گسترش 

بود که این قبیله را ایجاد کرد. اولین ارتباط   یعقوبر شیر یهودا سمبل قبیله یهودا یکی از دوازده قبیله اسرائیل )اسباط( است. یهودا چهارمین پس

تعلق   یهوداهر دو به قبیله   عیسیو   داوود  .مورد آمرزش قرار میگیرد است کتاب پیدایش در   یعقوب توسط   یهودادر زمانی که   یهودابین شیر و  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
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به صورت سنتی با شیر مرتبط است. اولین ارتباط در   یهوداقبیله    .اطالق شده است عیسیبه   یهوداشیر قبیله   مکاشفه یوحناد. در کتاب  داشتن

اد میکند در زمانی که او را آمرزش میدهد. از این رو  ی"شیر جوان"داده و از او به عنوان گور آریه یهودااین سمبل را به   یعقوبمانی است که  ز

 عیسیبود. در مسیحیت شیر یهودا به   یهوداپایتخت قبیله   اورشلیممورد استفاده قرار میگرفت و شهر   یهوداسمبل شیر به عنوان سمبل قبیله  

 .از او به عنوان شیر یهودا یاد شده است  مکاشفه یوحناتعلق داشت و در کتاب  یهودابه قبیله  عیسی .اطالق میشود

 
 

 

 

 

در  ،»و بقیه یعقوباستبه معنای حاکمیت و سلطنت کامل یهود بر جهان،    آثار هنری یهودیان مشاهده می گرددشیر غُرّنده که در بسیاری از  

د شیر ژیان در میان گله های گوسفندان خواهند بود که چون عبور می  های بسیار، مثل شیر در میان جانوران جنگل و ماننها و قوممیان امت

،  نماید،پایمال می کند و می درد و رهاننده ای نمی باشد! دست تو بر خصمانت بلند خواهد شد و جمیع دشمنانت منقطع خواهند گردید.« )میکاه

می خوانیم: »اینک قوم تو مثل شیر ماده خواهند برخاست و مثل شیر، خویشتن را   24، فقره  23همچنین در سفر اعداد، باب  .(9، آیه  5باب  

از باب هفتم کتاب اول پادشاهان از تورات، از سمبل های مهم یهودیان   36همچنین ترکیب شیر و درخت خرما نیز طبق بند  .خواهند برانگیخت« 

شته هایی شبیه گاو بالدار( و شیرها و درختان خرما را به مقدار به مقدار هر یک  می باشد: »و بر لوح های تیره ها و بر حاشیه هایش، کروبیان)فر

تابوت   .های گل نیز ذکر شده استنقش کرد«. همچنین در سایر فقرات همین باب، سایر تزئینات معبد سلیمان، اعم از عکس گاوها و دسته

شود که جزء ابزار معبد سلیمان که در آینده تالش می کنند به جای    طالی داخل معبد نیز به عنوان نماد محافظ سپاهیان یهود شمرده می

در دایره المعارف جودائیکا می خوانیم که حیواناتی چون گرگ و گوزن و اسب و    (.25:1377است)شهبازی،مسجداالقصی بسازند، شمرده شده  

هر یک از حیوانات، نماد یکی از اسباط می باشد که مثال شیر   د ونتکشاخ نیز در نماد محافظ اصالت نژادی خانوادگی یهودیان کاربرد زیادی دار

هستند که به سطح    یموجودات  ساتوایهستند. بود  "بودا  یرهایش"  ای"پسران بودا"،ساتوایاز بود  ینماد  رهایبودا ش  نییدر آ  .نماد فرزندان یهوداست

جهان بمانند تا   نیدست بکشند و در ا  یروشنگر  نیتر  یعال  یکه از شادکرده و عهد کردند    دیتول  تایسیاند. آنها بود  دهیرس  یاز رشد معنو  ییباال

. اخالق ، صبر. تالش ، تمرکز و چهار هیریکند: خ  یم  نیرا تمر  یاساس  یتایشش پارام ،ساتوایعذاب نکشند. بود یموجودات ذهن  مهکه ه  یزمان

  ا یبزرگ    یساتویهشت بود  نجای ، باال و جننا[. ا  دانایدی، پر  ایماهرانه ، نذورات ، قدرت و دانش ]اوپا  یشوند: معن  ی م  یناش  یکه از مبان  یمورد

. آنها  میابی ی کنند ، م ی م یبانیپشت ساتویرا در نقش محافظان دارما که از تاج و تخت بوداها و بود رهای، شیی بودا  ینگار  لیدر شما .هستند یاله 

  "ی برف  ریش"به    رهای، ش  تبتی  هنر و    سمیبود  رینپال ، تحت تأث  یشوند. در مناطق شمال  یم  افتیصومعه ها و امامزاده ها    یدر ورود  نیهمچن

 ،منبع تصویرشیر یهودا در یک کاشی . 3تصویر 

https://fa.wikipedia.org 

شیر یهودا در سمبل شهر اورشلیم . 4تصویر   

 https://fa.wikipedia.org تصویر منبع    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/
https://fa.wikipedia.org/
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  ال یبا   یآب  ای  د یبه رنگ سف  یبرف   یرهایکند ، اما پلنگ وجود دارد. منطقه ش  ی نم  ی زندگ  یبرف  یدر کوهها  یریش  چ یاند. در واقع ه  دهش  لیتبد

  چ ی شده است. آنها بدون ه  دهیکش  ری، با چشمان بزرگ و دهان باز به تصو  نیخشمگ  اریشده در باد و بس  دهیکش  ریبه تصو ینارنج  ای  یا  روزهیف

کنندگان دارما است که در واقع    نیآن دسته از تمر  یاز خرد ، ترس و غرور اله   ینماد  نیزنند ، ا  یپرسه م  یبلند برف  یدر کوهها  نهآزادا   یترس

با عشق ،    رایآلوده به توهمات شوند. آنها پادشاهان آموزه ها هستند ز  نکهیآزادانه در کوه برف بلند ذهن پاک هستند ، بدون ا  یقادر به زندگ

عبادتگاه ها و    یبه عنوان نگهبان معبد به صورت جفت در ورود  رهایشاند.  افتهیهمه موجودات دست    م یفراوان به قدرت تسل  خردشفقت و  

 شوند.  یداده منشان  ییبها باتیترک

 . نقشمایه شیر و خورشیددر ادیان رایج ایلخانی 9

  نقش شیر و خورشید در دوران قبل از اسالم به عنوان نقش مایه ای تزئینی بر روی آثار ایجاد می شده است. سابقه ایجاد این نقش به هزاره  

 آثار مربوط به شیر و خورشید، استوانه ای است مربوط به شاه سوسه تر. یکی از قدیمی ترین  (1954چهارم قبل از میالد برمی گردد)اتینگهاوزن،

ق.م سلطنت می کرده و در آن مهر استوانه ای شکل خورشید نموده شده که بالی به آن متصل است و میله   1450پادشاه میتانی که در حدود  

 (. 1344ای در زیر دارد که دو طرف آن دو شیر محافظ نشسته اند)نیرنوری،

 
 ( 1344. مهر استوانه ای شکل شاه سوسه تر پادشاه میتانی. منبع تصویر )نیرنوری، 5ویر تص 

لندن است و از سکه     British  Museumنخستین سکه ای که در ایران با نقشمایه شیر و خورشید ضرب گردیده؛ سکه ای است که در  

ضرب شده و مازایوس همان   ساتراپ فرمانروا ایران در کیلیکیهازایوس ق. م به نام م 333هایی است که استاترو یا دوریک نام دارد و در سال 

ق.م به ایران در ایسوس حمله نمود همراه پادشاه ایران داریوش سوم بود)جمال   333کسی است که زمانی که اسکندرمقدونی در اکتبر سال  

مشاهده می گرددو می توان آن را یکی از قدیمی ترین سند  (. در این سکه در باالی تصویر شیر، ستاره ای بزرگ به شکل خورشید  1344زاده،

 تصویری شیر و خورشید بر روی سکه های ایران دانست. 
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 های قدیمی شیروخورشید درپرچم ایران و سکه   .سکه. منبع 6تصویر 

 

کاشی های قصرهای سالطین پیشینه کاربرد شیر و خورشید به عنوان سمبل قدرت، به قصرهای سالطین هخامنشی و نیز نقش شیرهای روی  

بابلی بر می گردد، مانند نقش شیری که به وفور بر روی سنگ نوشته های دوره هخامنشی در اطراف تخت سلطنتی ایجاد شده اند تا جاییکه  

قتدار و  مصریان در خط هیروگلیف خود، حرف ر نام های پادشاهان و کشورهای ایرانی را به شکل شیری نشسته نشان می دادند که نشان ا

(. نمایش خورشید با سه صورت از دوره اشکانیان در ایران معمول بوده که برای نشان دادن سه  1340عظمت پادشاهان بوده است)قائم مقامی،

 حالت مختلف خورشید یعنی طلوع،وسط آسمان و غروب می باشد)نیرنوری،همان(.

گری ترکیب شده است. رایج ترین آنها ترکیب شیر و خورشید، سیمرغ و نقش خورشید در دوره اسالمی و حتی قبل از اسالم با نقشهای دی

خورشید و پرنده و خورشید است. نقش شیر و خورشید در طول دوره های مختلف در فرهنگ ایران مفاهیم مختلفی دارد. قدیمی ترین مفهوم  

قبل از میالد می رسد. همچنین شواهدی در دست   نمادین نقش شیر و خورشید، مفهوم نجومی این نقش است که قدمت آن به هزاره چهارم

عالمت سلطنت و  است که معلوم می دارد نقش شیر و خورشید از جمله اشکالی بوده که بر پرچم های نقش می شده و به گفته کنت کورس  

برج های دوازده گانه منطقه البروج،    بر اساس دانش نجوم در(.1344اقتدار ایران بوده و پرچم شاهان باستانی ایران به شمار می رفته است)مکال، 

  هر کدام از هفت ستاره در طی سال، منزلگاه های مختلفی دارند. بعضی از آنها در جایگاه مبارک و میمون و برخی در جایگاه شر و نحس قرار 

امش است. به همین دلیل نقش شیر و  می گیرند. از دیدگاه ستاره شناسان، هرگاه ستاره خورشید در برج اسد)شیر( قرار گیرد، زمان آسایش و آر

خورشید به عنوان نماد خوش یمنی و طالع سعد مورد توجه هنرمندان و ستاره شناسان بوده است. پرنورترین و بزرگ ترین ستاره صورت فلکی  

تا اندازه ای آبی رنگ یکی    اسد/شیر ستاره قلب االسد یا ملکی است که گاه به نام صورت فلکی خود شیر خوانده می شود. این ستاره درخشان و

ر  از فرخنده ترین و گرامی ترین ستاره ها نزد ایرانیان دانسته می شده و نماد پادشاهی و شاهنشاهی شمرده می شده است. امروز ستاره شیر د

افق شرقی پدیدار    دامنه متوسط عرض های جغرافیایی ایران در آخرین روزهای بهمن ماه به آسمان می رسد و همزمان با غروب خورشید در

ا،  می شود. اما در حدود چهار هزار سال پیش این رویداد در آغاز زمستان رخ می داد و همزمان با رسیدن خورشید به انقالب زمستانی و شب یلد

وده است. با توجه  از افق شامگاهی سر بر می کشد و پدیدار می شود. به عبارت دیگر، زمان زایش و تولد ساالنه خورشید با زایش شیر همزمان ب

اتخاذ گردیده  از چنین رویداد کیهانی  ایرانی  باورهای  به نظر می آید که ترکیب و پیوستگی شیر و خورشید در فرهنگ و  به مطالب مذکور 

بر گرده شیر  (. بعد از پیروزی اعراب بر ایران، پرچم ساسانیان به دست اعراب افتاد، اعراب نقش الهه میترا  1392است)اسالمی نسب و دادخواه،

د  که نمادی از خدا بوده و با اسالم هماهنگی نداشته است، حذف نمودند و فقط نماد خورشید بر پشت شیر سوار باقی ماند و نشان شیر و خورشی

 (.1376از آن زمان بدون نقش میترا نمایان شد)انقطاع،



 

501 
 

 
 ( 46:  1376. نشان شیر وخورشید و الهه میترا . منبع تصویر از )انقطاع، 7تصویر 

 

(. از طرف دیگر شیر یکی از نمادهای 1388شیر با نماد خورشید در ایران اشاره به ساکن شدن قدرت خورشید در آن حیوان دارد)دادور و مبینی،

ن  مهری است که از جهات مختلف مرتبط با مهر و آیین میتراییسم شده است و به عنوان نماد میترا، خورشید،آتش، ابدیت و به عنوان نگهبا 

( و با  1986واضح است که هنر اسالمی بسیاری از سنن را بدون تغییر آشکاری از تمدن های قبل به عاریت گرفته)کیندرمن،شناخته شده است. 

مده  دادن رنگ مذهب به این نمادها دوباره آن ها را به کار گرفته است. از تاریخ بیهقی چنین برمی آید که نقش شیر بر بیرقهای غزنویان می آ

ظاهرا سلطان مسعود غزنوی نقش شیر را به عنوان عالمت پرچم خود انتخاب کرده بود و از عهد سلطان مسعود غزنوی به بعد بیشتر سالطین    و

ق بین جالل الدین    627ابن بی بی درباره جنگی که در   (.1386غزنوی و سلجوقی نقش شیر را بر پرچم های خود رسم می نمودند)بیهقی،

ءالدین کیقباد سلجوقی اتفاق افتاد، در وصف لشکر سالجقه گوید: )) شیران علم، چون دل شحیح بر نقش درم، در لرزه افتاد(( خوارزمشاه و عال

ق به جای پدرش به پادشاهی    634پسر عالء الدین کیقباد، از پادشاهان سلجوقی که در سال  غیاث الدین کیخسرو )دوم( بن کیقباد  (.1344)مکال،

شاه گرجستان را به همسری بر می گزیند و عاشق زیبایی رخسار او می گردد؛ )زیبایی زنان و دختران گرجی در آن زمان شهره  می رسد، دختر پاد

ند  شرق و غرب بوده است(. وی تصمیم می گیرد که نقش چهره او را بر سکه ها بنگارد، نزدیکان وی به پاس اسالم او را از این کار باز می دار

ود پافشاری می کند و در نتیجه تصمیم گرفته می شود که خورشید را به کنایه از چهره زیبای آن شاهزاده خانم بر فراز  ولی وی بر تصمیم خ

.  شیر بنگارند که هم دلخواه کیخسرو انجام گرفته باشد و هم مردم به حقیقت ماجرا پی نبرند و پندارند که مقصود، صورت طالع شاه بوده است 

 (.  200هجری قمری بوده است. )سرجان ملکم،تاریخ ایران،ص 644تا  638های قونیه و سیواس، مابین سالهای ضرب این سکه ها در شهر

، شیر به حالت ایستاده نشان داده شده، صورت آن به طرف چپ است و خورشید هم در همه حال به شکل قرص تمام و با چشم و  1در تصویر  

 ابرو و بر باالی شیر قرار دارد .  

 
،  غیاث الدین کیخسرو )دوم( بن کیقباد . نگارنده مقاله به صورت کامال اتفاقی، با این سکه در موزه باستان شناسی رشت برخورد نمود. سکه  8تصویر 

 ، موزه باستان شناسی و مردم شناسی رشت 10950سلجوقیان روم، با شماره اموالی  

وقی به بعد نماد شیعه در اماکن و آثار مذهبی می باشد. خورشید نماد پیامبر و شیر در باب مفهوم مذهبی این نقش در دین اسالم از دوران سلج

در فرهنگ شیعه نماد امام علی می باشد. مفهوم مذهبی نقش شیر و خورشید در هنر اسالمی از اواخر دوره سلجوقیان مشاهده می شود و به  
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ان نسبت به شیعیان، این نقش به عنوان نماد شیعه در امامزاده ها و مراکز  عنوان نماد شیعه شکل می گیرد. به خاطر سرسختی و تعصب سلجوقی

 شیعی مورد استفاده قرار گرفته است. 

(.از دوره های ایلخانیان نیز، نمونه های  1382نقش خورشید به عنوان پیامبر اسالم و شیر به عنوان نماد حضرت علی منظور شده است)خزایی، 

که در دوران حیات پدر حکومت   بر روی سکه ها به دست آمده است. جغتای پسر دوم چنگیز با مذهب تنگری متعددی از نقش شیر و خورشید  

  بالد ماوراءالنهر و بلخ و غزنین و کاشغر و سمرقند را داشت، شیر و خورشید را به عنوان عالمت شخصی خود به کار می برد. در کتاب تاریخ 

ق تالیف کرده است، مینیاتوری موجود است که یک عده مغول را در   826تا صفر  825از رمضان منظوم مغول به قلم شمس الدین کاشانی که 

د  حالی که به دروازه نیشابور آمده و آن شهر را دعوت به تسلیم می کنند نشان می دهد. این مینیاتور اولین مدرکی است که نقش شیر و خورشی

 (.1335را بر روی پرچم نشان می دهد)نیرنوری،
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 . جدول شمایل نگاری سکه های ایلخانی از منظر اروین پانوفسکی 1ول شماره  جد 
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 . نتیجه گیری: 10

از منظر شمایل نگارانه با شیرهایی از چند مدل برخورد می نماییم: الف( تعداد کثیری از شیرهای تصویرشده، شیر ماده با جثه ای قوی و -1

عضالنی می باشند و تنها چند نمونه شیر نر با یال و کوپال ترسیم گشته است. ب( جهت ترسیم شیرها در برخی موارد رو به سوی چپ و در 

رد رو به سوی راست است. پ( هیچ قانون تصویری نظام مندی برای ترسیم شیرها وجود نداشته و در هر سکه تصویری متفاوت از  برخی موا

ه منظر چگونگی تصویرسازی در شیرها می بینیم. ث( کلیه شیرها در حال راه رفتن)هروله( و تعداد کمی با پاهایی گشوده تر و زوایای بازتر ک

 یدن می باشد و تنها یک نمونه نشسته تصویر گشته است.  نشان دهنده حالت دو

از منظر شمایل نگارانه با نقشمایه خورشید از چند مدل برخورد می نماییم: الف( در یک مدل شمایل خورشید به صورت مونث با چشم و ابرو    -2

در اطراف سر که نشان دهنده معیارهای زیبایی  کشیده بینی و دهان کوچک و صورتی همچون قرص گرد و زیبا با شعاع های تابان فروزنذه  

شناسانه آن روزگار می باشد، تصویر گشته است. ب( در نمونه های دیگر خورشید در حال طلوع و باال آمدن بر پشت شیر قرار گرفته که گاهی  

رشید به صورت یک ستاره درآمده و با شمایل مونث و گاهی به صورت توپر و فاقد جزئیات تصویری مشاهده می گردد. پ( در چند نمونه خو

 هیچگونه شبیه سازی به خورشید در آن صورت نگرفته و تنها ماهیت مادی و واقعی آن که یک ستاره در آسمان می باشد؛ نقش بسته است. 

ن هوالکو ضرب شده در دوران حاکمیت یاسا، سکه های ایلخانی ضرب شده با نقشمایه شیر و خورشید به تعداد بسیارمحدودی، بیشتردر زما  -3

 ودیکه فاقد شعائر اسالمی می باشند و تنها نام پادشاه ایلخانی، بر روی سکه قرار گرفته که می تواند تحت تاثیر ادیان بودایی، مسیحی و یه 

و به تعداد زیاد در کنار نشان دهنده اقتدار و صالبت پادشاه و تاکید بر مقام الهی وی بعنوان ناجی باشد؛ اما در دوران اسالمی به صورت گسترده  

ایلخانی با  شعائر اسالمی شیعه، اسامی خلفای راشدین، اسامی دوازده امام و با تاکید بر مقام ویژه امیرالمومنین و نزدیکی و قرابت جایگاه پادشاه 

ایلخانان مسلمان و رابطه    نخستین امام شیعیان، ضرب گردیده است که نشان دهنده اهمیت باورهای اعتقادی دین اسالم در دوران حاکمیت

 مستقیم این عنصر بصری در ارتباط با آن می باشد. 
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 ها سمیرم و اصفهان؛ با استناد به بررسی کاروانسراها و پل   - کهگیلویه   - سیاسی ارجان   - اقتصادی ی شاهراه  مطالعه 
 

 1کاووس خسروی 

 2حسین کوهستانی

 

 چکیده: 

قرارگیری ارجان و کهگیلویه در مسیر مناطقی چون اصفهان، خوزستان و فارس که هرکدام از جایگاه اقتصادی و سیاسی مهمی در ادوار قبل و 

ها که از طریق متون تاریخی  ترین این راههای ارتباطی متعددی از این منطقه عبور کند. یکی از مهماز اسالم برخوردار بودند، باعث شد تا راهبعد  

ی ارجان و  ساخته است. کوهستانی بودن منطقهو شواهد امروزی قابل مطالعه است، مسیری بوده که ارجان و دهدشت را به اصفهان مرتبط می 

ی داد و ستد و بازرگانی با مناطق  گیرند و همچنین مسئلههای بزرگ و کوچکی که از ارتفاعات این ناحیه سرچشمه میهگیلویه و وجود رودخانهک

  7های انجام شده تعداد کهگیلویه و سمیرم و اصفهان شده است. براساس بررسی -ها و کاروانسراهایی در مسیر ارجانهمسایه باعث احداث پل

های پاتاوه، پل عروس،  چیت، پلهای مختلف در مسیر ارتباطی موردمطالعه شناسایی شد که عبارتند از: پل چمپل ارتباطی از دوره  9وانسرا و  کار

پاتاوه،  گندمهای کتا، کاروانسرای دژمهتابی، کاروانسرای کلپل امیراالمؤمنین، کاروانسرای  کاروانسرای  کشی محمدآباد، کاروانسرای کوشک 

پل این  در ساخت  شده  استفاده  مصالح  سادات.  کاروانسرای  و  دهدشت  قدیم  بافت  کاروانسرای  به میمند،  کاروانسراها  و  شامل  ها  عمده  طور 

  شناختی و گیری از منابع تاریخی، بررسی میدانی باستانخورده، گچ و ساروج بوده است. نتایج این پژوهش با بهرههای معمولی و تراشسنگ

 تحلیلی حاصل شده است.   -روش توصیفی

 

 های ارتباطی، کاروانسرا، پل، ارجان، کهگیلویهراهواژگان کلیدی: 

 

 
 mail: khosravikavos@gmail.comE همدانشناسی دانشگاه بوعلی سینا، . دانشجوی دکتری باستان 1
 Email: hkoohestani@birjand.ac.ir ی هنر دانشگاه بیرجندشناسی دانشکده . استادیار گروه باستان 2
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 مقدمه:   . 1

ترین کلیدهای توسعه هستند و نقش بسیار مهمی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و حیات فرهنگی جوامع انسانی  های ارتباطی از محوریراه

تجاری، تحرکات  -ای از تحوالت اقتصادیهای مواصالتی، در حیات جوامع انسانی تنها به آمد و شد محدود نبوده، بلکه پارهدارند. کارکرد جاده

ی معاصر، های ارتباطی بود است. تا پیش از دورهفرهنگی متأثر از راه  -های اجتماعی و انتقال دستاوردهای فکریسیاسی، دگرگونی  -نظامی

ها های زمینی یا دریایی میسر بوده است؛ بنابراین توجه به جادهی راهواسطه های مختلف و نواحی داخلی یک کشور؛ تنها بهسرزمینارتباط میان  

های مختلف بوده است. راه  ها، در دورهگیرندگان حکومتها، یکی از مسائل مهم و در کانون توجه تصمیمو طرق ارتباطی و تأمین امنیت آن

سمیرم و اصفهان، یکی از مسیرهای پراهمیت درون مرزی و داخلی بوده و سهم مهمی در مناسبات اجتماعی و   -کهگیلویه  -انارتباطی ارج

های آن، ای برخوردار بوده است. این موقعیت جغرافیایی در کنار اقتصاد پررونق متأثر از کشاورزی دشتاقتصادی ایرانیان داشته و از جایگاه ویژه

ی کوهستانی شرق آن یعنی کهگیلویه های تجاری و همچنین توان نظامی و تولیدات اقتصادی ناحیهتولیدات اقتصادی و شبکهتجارت حاصل از  

ها و کاروانسراهای متعددی ساخته شد که در این  ترتیب در این مسیر پلمنجر به جایگاه ژئوپولیتیک مهمی  برای این منطقه شده بود. به همین

بازنگری،   به  شناختی  عنوان شواهد باستانها و کاروانسراها بهها پرداخته خواهد شد. درواقع، پلبررسی، شناسایی و مستندنگاری آنپژوهش 

ی اسالمی است. این پژوهش درصدد ویژه دورهی ارجان و کهگیلویه طی حیات آن در ادوار مختلف بهگویای جایگاه استراتژیکی تاریخی منطقه

ی موردمطالعه بر رونق اقتصادی چگونه در بستر تاریخی قابل توضیح است؟ ها و کاروانسراهای منطقهه تأثیر پلپاسخ به این پرسش است ک

؛  169 -188: 1359ی اخیر )گاوبه، ها و مطالعات چند دههرغم بررسیی وسیع این منطقه و کوهستانی بودن آن سبب شده است تا علیگستره

یغمایی،  1387آزادی،   علمد  1387؛  به1388اری،  و  بیشتر  موردمطالعه  بناهای  از  بسیاری  تک(  گیرد.  صورت  قرار  مطالعه  و  بررسی  مورد  بنا 

طور دقیق به ارتباط ی موردمطالعه صورت گرفته و هیچ پژوهشگری تاکنون بههای یادشده، بیشتر در راستای شناسایی آثار باستانی منطقهبررسی

کار ها بهگیری از مطالعات پیشین، روشی نوین در تلفیق دادهی نپرداخته است. این پژوهش ضمن بهرهی تجارت و بازرگان این بناها با مسئله

تر کلیتی است که پژوهشگران  ی تحلیل دقیقی بیشتری از آثار را پوشش دهد و این موجب ارائهگرفته است تا بتواند در تحلیل نهایی دامنه

 اند. پیشین بدان دست نیافته

 ی پژوهش پیشینه .  2

ای گذرا به فهرست  های بسیاری درخصوص کاروانسراهای ایران انجام داده است. سیرو تنها اشارهماکسیم سیرو از اولین کسانی است که پژوهش

جمله پژوهشگران    (. از 31:  1381سمیرم و اصفهان قرار داشته، کرده است )سیرو،    -کهگیلویه  -ها و کاروانسراهایی که در میان راه ارجانایستگاه

ی صفوی« چندین پل و  نام »ارجان و کهگیلویه؛ از فتح عرب تا پایان دورهشناس اتریشی است که در کتاب خود به دیگر هانیس گاوبه، باستان

منطقه در  را  باستانکاروانسرا  مطالعات  براساس  و  کرده  بررسی  بویراحمد  و  راهی کهگیلویه  تاریخی  متون  و  باستانشناختی  را  های  منطقه  ی 

 :Stein, 1940(. استین نیز برخی از آثار مسیر موردمطالعه را مورد بررسی قرار داده است )230:  1359موردمطالعه قرار داده است )گاوبه،  

ی اسالمی ی موردمطالعه در دورههای منطقه(. همچنین پژوهشگران دیگری از جمله شوارتس براساس متون تاریخی به بررسی راه75 -48

های منطقه شده  شناختی اخیر نیز منجر به شناسایی برخی از بناهی مرتبط با راههای جامع باستان (. بررسی254:  1372اند )شوارتس،  پرداخته

 (.1388و علمداری،  1387؛ یغمایی، 1387است )آزادی، 

 سمیرم و اصفهان   - کهگیلویه   - . نگاهی اجمالی به شاهراه ارتباطی ارجان 3

طور عمده، مراکز مهم سیاسی، نظیر  شد که به هایی برقرار میی وجود شاهراهواسطهزمین، بهسالم به ایران، مناسبات ساکنان ایرانپیش از ورود ا 

کرد. در دوران باستان، این مسیرهای ارتباطی کمتر دستخوش تغییر شدند و  پایتخت را به دیگر مراکز پراهمیت سیاسی یا تجاری متصل می
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یابی به  ها، اختراع و دستفرش جادهها، سنگوجود نیامد. در این میان توجه به ساختمان راهها بهای در مسیر گذر این جادهدگرگونی عمده

از سده )نعلی(  به  11ه.ق/    4ی  کفشکی  برای چهارپایان،  راه  کارگیریم  و چاپارخانهو  ایستگاهاندازی چاپار  احداث  و  ایجاد  و ها،  های پستی 

ی راهداری ها و دستاوردهای ایرانیان در زمینهها از جمله تجربهمنظور تأمین امنیت جادهها بهها و قلعهکاروانسراها برای استراحت مسافران و برج

؛ سایکس،  191  -192:  1379سن،  ؛ کریستن205  -280و    158:  1375؛ گیرشمن،  46  -5/45،  1382تا پیش از ورود اسالم به ایران بود )هرودت،  

ای کهگیلویه و بویراحمد  منطقههای ارتباطی برون (. درخصوص راه424و    1/423:  1382؛ راوندی،  2/1489و    1/151:  1375؛ پیرنیا،  1/34:  1380

شود. وجود شهر ارجان در نزدیکی بالدشاپور )دهدشت  ن اسالمی دیده میهای نخستیخصوص از سدهاطالعات زیادی از دوران اسالمی، به

نویسان و  های مختلف باعث گردیده تا مورخان، جغرافیلحاظ سیاسی و اقتصادی و ارتباط آن با شیراز و اصفهان در دورهقدیم( و جایگاه آن به

ی کهگیلویه نیز ی منطقهاند اطالعاتی را دربارهز این منطقه گذر کردهسیاحانی )از جمله ماکسیم سیرو، هانیس گاوبه، استین و شوارتس( که ا

 نگارش درآورند. به

ای کهگیلویه و بویراحمد که از طریق متون تاریخی و شواهد امروزی قابل مطالعه است، راهی بوده که ارجان  منطقه های ارتباطی برونیکی از راه

های آن ارائه  گاهه. ق( نخستین کسی است که اطالعاتی از این راه و منزل  4ساخته است. مقدسی )قرن  و دهدشت را به اصفهان مرتبط می 

ی کهگیلویه ه. ق( هنگام مسافرت از ارجان به اصفهان در مسیر خود از منطقه  5(. ناصرخسرو قبادیانی )قرن  673:  1361دهد )مقدسی،  می

( که بیانگر تغییراتی  120:  1344کند )قبادیانی،  ی لیراب دیشموک(( یاد میویه و بویراحمد )درهغربی کهگیلگذشته و از تنگ شمشیربریده )شمال

گونه اطالعاتی  ی اصفهان هیچای کهگیلویه و بویراحمد به ناحیه منطقههای بروناست که در این دوران در مسیر مذکور انجام شده است. از راه

ی صفوی و خورد و بیشتر اطالعات ما از وضعیت مسیر یادشده در دورهچشم نمیی صفوی بهدوره  ه. ق تا  5در متون تاریخی از پایان قرن  

ی مختصری به این راه تاریخی کرده است و دو کاروانسرا و چند  (. سیرو اشاره22:  1385منشی،  منشی است )حسینیهای حسینیبراساس نوشته

های های باستانی غرب ایران پرداخته و منزلگاهی پهلوی به بررسی راهکریمی در اوایل دوره  (. بهمن32:  1381ایستگاه را نام برده است )سیرو،  

های مختلف در مسیر پل ارتباطی از دوره  9کاروانسرا و    7های انجام شده تعداد  (. براساس بررسی41:  1329این مسیر را برشمرده است )کریمی،  

 ها پرداخته خواهد شد: شریح هر یک از آنموردمطالعه شناسایی شده است که در ذیل به ت

 . کاروانسرای دژمهتابی 4

رسیم که تنها آبادی این دشت روستای دژمهتابی چندان گسترده میبا پشت سر گذاشتن تنگ تکاب و گذر از نشیب و فرازهای آن به دشتی نه

های دژی بر روی آن. این  ی ویرانهها و با بازماندهچون دیگر کوهای نه  رو است که کوهی است بلند، قلهی دژمهتابی از آنتسمیهاست. وجه

های خویش را سپری  ترین امکانات آخرین هستی سالآبادی که حتی اسم آن در فرهنگ جغرافیایی آن نیامده، روستایی است کوچک که با کم

کیلومتری    3دهد. تقریباً در  اندازی نگاه را نوازش میر هر چشمماند، کوه دژمهتابی است که دکند. آنچه از تمامی آبادی دژمهتابی برجای میمی

ی  درجه  220کیلومتری ارجان در سوی چپ راه بهبهان به دهدشت، در    8شرق بهبهان و  کیلومتری شمال  20شرق روستای دژمهتابی،  شمال

کیلومتر   40ی این کاروانسرا تا دهدشت  (. فاصله1ر  ی چپ رود مارون، کاروانسرای دژمهتابی جای دارد )تصویشرق همین راه، در کنارهشمال

های  اهواز گذشت و پس از رسیدن به دهدشت از راه قدیمی آبادی  -ی بهبهاناست و امروز برای رسیدن به آن ناگزیر باید از دوراهی جاده

یکی این کاروانسرا به رود مارون و همچنین واقع  دلیل نزدشیرین و غیره... را پشت سر گذاشت و به کاروانسرای دژمهتابی رسید. بهپادوک، توپ

های گرد کم و بیش آسودند. بنا یکپارچه از سنگ ساخته شده است؛ سنگی خنک آن میشدن در دشت، آدمیان، اشتران و استران در سایه

های تخت و دراز  ها تک و توک سنگتانهی آساند. تنها در لبهچندان کوچک که از بستر رود مارون گردآوری کردهای نههای قلوهبزرگ و سنگ

ی کلی بنا چهارگوش است و مالط آن سنگ گچ، آهک، کاه و ماسه  اند کار گذاشته شده است. نقشهی مارون آوردهها را هم از کنارهکه آن
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( و بررسی معماری کاروانسرا،  ی ناصرالدین شاه قاجاری کوفی تنگ تکاب )مربوط به دوره( براساس کتیبه236:  1373است. یغمایی )یغمایی،  

 ی قاجار دانسته است. ه. ق تا اواخر دوره 5را از قرن آبادانی آن

 

 
 (. 229:  1373: پالن کاروانسرای دژمهتابی )یغمایی،  1تصویر  

 کش محمدآباد کاروانسرای تل گندم .  5

واقع و از لحاظ فرم شبیه به کاروانسرای دژمهتابی است    سفلیدورانرب روستای بوای  غکیلومتری    1  ،این بنای تاریخی در شهرستان کهگیلویه

(، دومین ایستگاه از ارجان، قریه 673:  1361ی ارجان به سمیرم توسط مقدسی )مقدسی،  های ذکر شده(. براساس فهرست ایستگاه2)تصویر  

روز از ارجان فاصله دارد کاروانسرای محمدآباد است؛    ی کهگیلویه که به مسافت حدود دواست. از آنجا که دومین کاروانسرای شناخته شده

ه. ق نسبت   4توان زمان ساخت کاروانسرا را به قرن  ترتیب میرا با ایستگاه ذکر شده توسط مقدسی )قریه( یکی دانست. بدینتوان آنبنابراین می

بویه قرار داشت  ( که تحت حاکمیت آل341:  1374بلخی،  نه. ق( بخشی از استان فارس بوده است )اب  5و    4داد. کهگیلویه در این زمان )قرن  

 1381/  12/11  کش محمدآباد در تاریخکاروانسرای تل گندمبویه نسبت داد.  توان ساخت بنا را به دوران آلجهت می ( و بدین2  -31:  1381)آزاد،  

 . در فهرست آثار تاریخی ثبت شده است 7466ملی یهشماربه
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 (. 1391کاروانسرای تل گندمکش محمدآباد )سپیدنامه،  : پالن  2تصویر  

 . کاروانسرای کوشک 6

جای مانده  اثری تاریخی به  یماندهدر روستای میمند باقی(.  3این کاروانسرا در روستای کوشک امیرالمؤمنین کهگیلویه واقع شده است )تصویر  

هایی از آن باقی مانده از مصالحی چون سنگ و ساروج ساخته شده  رابه گویند. این بنای تاریخی که امروزه تنها خاست که آن را کوشک می 

هایی در نزدیکی  بوط به عهد باستان است. گویی سفالرباستانی نیز شهرت دارد به روایت روستاییان م  یاست. این کوشک تاریخی که به قلعه 

دوم ساختمان تنها دیوارهایی کوتاه از سنگ باقی   یاز طبقهساسانی نسبت داده شده است.    یها به دورهآن یافت شده که تخمین قدمت آن

های زیرین که در باالی ورودی(  4)تصویر  دهد  های هاللی را نشان مینظر طاق آنچه از معماری طبقه زیرین این بنا برجای مانده، به  مانده است.

های ویالیی و متعلق به  خانه   یاحتمال بسیار در دسته به  ه، این کوشک تاریخی که در مجاورت روستا قرار گرفت  این کوشک وجود داشته است. 

  ی باالی آن جهت سکونت افراد و در طبقه  یاقشار با درآمد باال و تجار عهد خود بوده است. این بنای تاریخی از دو طبقه تشکیل شده که طبقه

 .گیردبازدید عالقمندان خاص خود و عموم قرار میساله موردتوجه و گرفته است. این جاذبه همه زیرین این آثار تجارت انجام می
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 جا مانده از کاروانسرای کوشک )نگارندگان(. : بقایای به 3تصویر  

 

 
 های هاللی )همان(. : کاروانسرای کوشک، طاق 4تصویر  

 . کاروانسرای پاتاوه و میمند 7

شود. کاروانسرای میمند در ی اتابکان لرستان نسبت داده میدورهکاروانسرای پاتاوه براساس پالن آن که شبیه کاروانسرای کوشک است به  

باشد و نسبت به دو کاروانسرای کوشک و پاتاوه جدیدتر ی مغول میشرق پاتاوه واقع شده است و مربوط به دورهکیلومتری شمال  30حدود  

ترین کاروانسرای کاروانسراهای کهگیلویه و بویراحمد نیست و درواقع بزرگمقایسه با دیگر  رسد. ضخامت دیوارهای این کاروانسرا قابلنظر میبه

کیلومتری یاسوج قرار گرفته  90 و کیلومتری شمال غربی دنا 3از توابع شهرستان دنا بخش پاتاوه است که در  روستای میمنداین منطقه است. 

نقطه با    یکه  از اطراف به دامنه استان صفر مرزی  این روستا  شود. های کوهستان دنا محدود میهای اصفهان و چهارمحال بختیاری است. 

 د.متر از سطح دریا ارتفاع دار 1770روستای میمند 

 . کاروانسرای بافت قدیم دهدشت 8

اسالمی   یهاز جمله آثار شهر دور  (.5)تصویر    ه استامامزاده ابراهیم و امامزاده جابر واقع شد  ،حمام  ةدر ضلع غربی بافت و در کنار مجموع

شکل مستطیل این بنا که به های چهار طرف آن است.  صفوی است که با دو ورودی در شمال و جنوب ساخته شده است. بنا شامل حیاط و حجره 

ای و برخی هم حجرهصورت سهدادی بهای و تعحجرهصورت تکها بهباشد. حجرهحجره در بیرون می  12حجره در داخل و    25بوده، دارای  

شکل متقارن وجود  ی آن به حجره بوده که گرداگرد حیاط بنا گردیده است. چهار ایوان بزرگ در چهارگوشه  37باشند. جمعاً دارای  ای میدوحجره

های ساده بندیای بوده که طاقچه چشمهطاقدارد که هر ایوان به سه یا چهار حجره راه دارد. مصالح این بنا از سنگ و گچ با پوشش خدامی و 

فرش شده و سطح حیاط اندکی  ای بزرگ سنگ های الشهکف حیاط با سنگ   هایش به آن زیبایی خاصی بخشیده است.و طبیعی آن و ایوان

های جناغی پوشش داده با طاقها  خورد. حجرهچشم مینیاز کاروانیان به  مین آب موردأتر از کف حجرات است. در حیاط چاه آبی برای تپایین

پله هایی برای گذاشتن اشیا و نیز دودکش تعبیه شده است. یک راه ها طاقچهشده و همگی یک ایوان کوچک در جلوی خود دارند. در داخل ایوان 

 .(144 -145: 1398)کوهستانی، قربانی و خسروی،  کرده استبام را تسهیل میمارپیچ در ضلع شمالی ارتباط حیاط با پشت

https://www.ctmehr.com/
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با آزادسازی منطقه دهدشت، در قسمت پی بنا در عمق دو متری مورد شناسایی    1369طور کامل تخریب شده بود در سال  این کاروانسرا که به

و   1379ی  هاهای بنا مشخص شد. در سالقرار گرفت و عملیات خاکبرداری و آواربرداری از آن آغاز شد. در عملیات خاکبرداری تمام قسمت

اکنون نیز این  البته هم  . فرش حیاط، آجرکاری پوشش بام، تعمیر حجرات جلوی کاروانسرا انجام شده استاقدامات مرمتی شامل سنگ   1378

ی بازرگانان آن روزگار بوده، دارای بازار و میدان  و محل بیتوته  متر مربع مساحت دارد  1600  که  بنای تاریخی در حال مرمت است. این کاروانسرا

کاروانسرای بافت تاریخی دهدشت که    ضلع غربی، اسطبل و سرویس بهداشتی در ضلع شرقی است که بقایایی از آن برجا مانده است.   بزرگی در

 ت. ثبت ملی رسیده اسدر فهرست آثار تاریخی به  3551 ی،هبا شمار  1379در مالکیت سازمان میراث فرهنگی است، در سال 

 
 شت )آرشیو سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کهگیلویه(. : کاروانسرای بافت قدیم دهد 5تصویر  

 

 . کاروانسرای سادات 9

زمان با بناهای صفوی دهدشت در مسیر دهدشت به اصفهان ساخته شده است. مانند کاروانسرای بافت از جمله کاروانسراهایی است که هم

ی تویزه بنا شده است. از دیگر آثار مشهور روستای سادات امامزاده علی مربوط به دورههایی است که با پوشش تاق و  دهدشت شامل اتاق

 (.372 -373: 1385نژاد، سلجوقی است که در دوران صفوی بازپیرایی شده است )موسوی

 چیت سیت/ چم. پل تم 10

  ی کیلومتری غرب روستای تراب قرار دارد. سه پایه 1حدود  یمارون و در فاصله یچیت در شهرستان کهگیلویه، بر روی رودخانهپل بزرگ چم

ویژه در دوران ساسانی  که نشان از عظمت و اهمیت آن، در دوران گذشته به(  8و    7)تصویر  چیت است  پل چم  یپل بزرگ، از آثار باقی مانده

های این پل  متر در کنار پایه  5زرگی به عمق حدود  مارون گودال ب  یدر اثر گودبرداری و برداشت از ماسه و رسوبات بستر رودخانه اخیراً  دارد.  

ای را کامالً نابود و از بین برده  های مدفون در زیر بستر رسوبات رودخانه تنها هرگونه آثار احتمالی از پایهایجاد شده است. این گودبرداری، نه 

(، بلکه نشست بستر رودخانه و متعاقب آن  است  ، هویدا شدهها اخیراً در اثر تغییر جریان رودخانه و شستن رسوبات کف آنیکی از پایه)  است

شدت  چیت را به های پل و عدم رسیدگی و مرمت، پل چمنماید. در این میان سنگینی و فرسودگی پایههای پل را تهدید مینشست و تخریب پایه 

ن بار توسط آزادی مورد مطالعه قرار گرفت )آزادی، ت. این پل برای نخستیدر مقابل هرگونه نشست و تنش هر چند جزئی، آسیب پذیر کرده اس

ه.ق و منتسب   4های لرستان در قرن  کار رفته در آن، قابل مقایسه با پلهای بهی چیدمان سنگهای هاللی پل و نحوه(. براساس پایه76:  1387

 (. 251: 1382به دوران حکومت بدر بن حسنویه است )سجادی، 
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 (. 1391ی پل تمسیت، کهگیلویه )سپیدنامه،  مانده: آثار برجای  7تصویر  

 

 
 چیت، کهگیلویه )همان(. : پالن پل چم 8تصویر  

 های پاتاوه . پل 11

های بلند و غیرقابل عبوری دارد قرار گرفته است و آثاری همراه با  کیلومتری کوه دنا در بویراحمد سفلی که دیواره  15در  (  9)تصویر  ها  این پل

های اصلی تیسفون،  های اقلیمی و جغرافیایی، یکی از راهدلیل ویژگیاند. این ناحیه بهقرار گرفته  ههایی مشرف بر رودخانقلعههایی بزرگ و  پل

در این منطقه بنا شده است.    های بسیاریهمین اساس، پل  اند. بر کردهاستخر و شوش، بهبهان و اصفهان بوده که کاروانیان از آن عبور می

اند. یکی از بزرگترین این  تدریج مورد بازسازی قرار گرفتههای بعدی، بهۀپیش از اسالم تعلق دارند، در دور  ۀها که احتماالً به دورها و پلجاده

آثار  ها و ملزومات دیگر آن همانند ها، پایهخرسان قرار دارد. اتاق یهکه آثار آن بهتر باقی مانده، در میان سه پل جنوبی گردن( 10)تصویر ها پل

 (. 147: 1398)کوهستانی، قربانی و خسروی،  باشددهدشت است و به دوران صفویه مربوط می
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 (. 1359های پاتاوه )گاوبه،  : پالن پل 9تصویر  

 
 : نمایی از پل دوم پاتاوه )نگارندگان(. 10تصویر  

 های کتا و عروس . پل 12

کیلومتری از   90  یهدر فاصل( و شبیه پل پرین/ بریم  11شکل )تصویر  س هاللیهای پل عرواند. پایهها در نزدیکی میمند واقع شدهپلاین  

های جناغی احتماالً مربوط است. پل کتای شمالی با تاق  بلبلحدود هشت کیلومتری شهر باشت در کنار روستای زیبای چم  ،یاسوج به گچساران

ی محمود افغان به کهگیلویه  برجای مانده است که احتماالً در پی حمله(. بخشی از تاق جناغی این پل  12ی صفوی است )تصویر  به دوره

 بخش پاتاوه،  شهرستان دنای کتا در  روستاجای نمانده است.  (. از پل کتای جنوبی آثار چندانی به76:  1363تخریب شده است )کروسینسکی،  

دنا(، سبب شده تا سرسبزی در حوالی این روستا )رت آلپ ایران  مجاو  در  گرفتن  قرار  ،(شیالنه  و  خرسان)  دائمی  یهوجود دو رودخاند.  قرار دار

است، باعث رقم های فراوان آن را در بر گرفته هایی که روستای کتا و کوهناهمواری  ها و، گودالهاشیب ،  هادره د.  حد غیرقابل توصیف شوبه

 ت. اسخوردن مناظری زیبا، دلپذیر و پربرکت شده 

 
 (. 1391: پالن پل عروس، میمند )سپیدنامه،  11تصویر  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%A8
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 : نمایی از پل شمالی کتا )همان(. 12تصویر  

 دختر . پل قلعه 13

دختر احداث  متر در کنار روستای قلعه  52طول  ی مارون بهرئیسی پلی بر روی رودخانهارتباطی دهدشت به  قلعهی سلجوقی در مسیر  در دوره

ی همیشه مواج مارون برجای مانده است )تصویر  گردیده که از این میراث گرانبها دو چشمه در بخش شمالی و یک پایه در ساحل جنوبی رودخانه

شکل و ساروج ساخته شده و سقف آن را با طاق جناغی و قلوه های مستطیلدر معرض آب قرار دارد از سنگهایی که  ها و بخش(. پایه13

متری ضلع شمالی   5ی  هایی که در فاصلهی صفویه است ولی با توجه به پایه پلاند. این بنا یادگاری از دورههای مستطیلی نماسازی نمودهسنگ

جا مانده متعلق به ماقبل از صفویه )احتماالً ساسانی( باشد که با سر انگشت معماران آن روزگار بنا گردیده و با  رسد بقایای بهنظر میقرار دارد به 

ی ابریشم دانست که در ارتباط شمال به جنوب کشور نقش  های فرعی جادهتوان آن را یکی از شاخهفرش منتهی به پل میتوجه به سنگ

 (. 146 -147: 1398نی و خسروی، بسزایی داشته است )کوهستانی، قربا 

 

 
 دختر )نگارندگان(. : نمایی از پل قلعه 13تصویر  
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 گیری . نتیجه 14

های مختلف، عنوان دو مرکز مهم بوده که به تناوب و در دورهکهگیلویه )بالدشاپور( یا همان دهدشت قدیم و همچنین ارجان )بهبهان قدیم(، به

ویژه  االیام بهاند. مناسبات این دو مرکز با مناطق مهمی چون اصفهان، فارس و خوزستان از قدیمتجاری داشتهویژه  موقعیت ممتاز سیاسی و به

ها اهمیت زیادی از ها و امنیت جادهترتیب در مسیر این مناطق به راهدر دوران صفوی باعث رشد تجارت و بازرگانی آن شده است. به همین

ویژه  ها و کاروانسراهای متعدد، شاهدی بر رونق این راه ارتباطی طی دوران مختلف بهی پلی برجای ماندهشد. بقایاسوی حکام وقت داده می

های مختلف بود های اقتصادی حکومتگذاریها تابعی از اوضاع سیاسی، تغییر پایتخت و سیاستدوران اسالمی است. رونق و شکوفایی این راه

ویژه اقدامات مربوط به راهداری و ساخت تأسیسات ها در تأمین امنیت و بهتمرکزگرایی سیاسی و نظارت حکومتای از مواقع،  است. در پاره

های یادشده بر کارایی و آمد و شد در این  انبار و غیره... و گاهی مساعی حکام محلی برای ایجاد زمینهراهی نظیر کاروانسرا، رباط، قلعه، آببین

تجاری    -کرد. این مسیر ارتباطیهای این مسیر، راهی است که ارجان و کهگیلویه را به اصفهان متصل میترین راه از مهمها مؤثر بوده است.  راه

یاسر )احتماالً جومه باستانی( نیز ارتباط پیدا های دلیگیری شهر دهدشت با عبور از تنگ تکاب و کاروانسرای محمدآباد به ویرانهتا قبل از شکل

های پاتاوه و کاروانسرای آن به سمت مناطق شمالی بویراحمد کنونی از طریق میمند و پل عروس به  ذکور سپس با عبور از پلکرد. راه ممی

شناختی )رونق شهرهای زیز، جومه و دهدشت،  نمود. متون تاریخی و همچنین شواهد باستان چهارمحال و بختیاری و اصفهان ارتباط پیدا می

های پاتاوه و کتا(، حاکی از جریان این راه ارتباطی طی قرون اولیه و همچنین اواخر قرون  دات، پاتاوه و میمند و پلآخوند ساکاروانسرای دره

های عروس  ی اسماعیلیه و ویرانی شهرهای مهم زیز و جومه و پلهای مداوم فرقه ه.ق با شورش 6و  5میانی و متأخر اسالمی است. در قرون 

دختر ه.ق، راه ارتباطی فوق تغییر یافته و راه دیگری شکل گرفته که با عبور از پل قلعه  478و    448های  های شدید سالو پاتاوه و همچنین زلزله

 داده است. ی لیراب دیشموک به لردگان و از آنجا به اصفهان مسیر خود را ادامه میهای شمالی کهگیلویه و درهاز طریق بخش
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 ، بیرجند: نشر چهاردرخت، چاپ اول.کهگیلویه و بویراحمد
 ی سعید فرهودی، تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملی.، ترجمهی صفویهارجان و کهگیلویه؛ از فتح عرب تا پایان دوره(، 1359گاوبه، هانیس، )

 ی محمد معین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.، ترجمهاسالمتاریخ ایران از آغاز تا (، 1375گیرشمن، رومن، )
 ی دکتر علینقی منزوی، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.، ترجمهاالقالیمالتقاسیم فی معرفهاحسن(، 1361مقدسی، ابوعبدالل محمد ابن احمد، )

 ، قم: کومه.زمینی اسالمستارگان پراکنده(، 1385نژاد سوق، سید علی، )موسوی
 ی هادی هدایتی، تهران: دانشگاه تهران. ، ترجمهتاریخ هرودوت(، 1382هرودوت، )

 . 236 - 244، صص 12ی ی میراث فرهنگی، شماره، مجلهتنگ تکاب بهبهان و کاروانسرای دژمهتابی(، 1373یغمایی، احسان، )

، یاسوج: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 2، جلد  ن گچسارانشهرستا شناختی  گزارش فصل دوم بررسی باستان(،  1387، )_________
 کهگیلویه و بویراحمد.

Stein, Aurel, (1940) , Old Routes of western Iran, London: MacMillan. 
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 تاریخی قالع شهرستان چرام   - شناختی ی باستان بررسی و مطالعه 
 

1کاووس خسروی 
 

 2حسین کوهستانی

 چکیده: 

اند. دشت چرام  ی زاگرس جنوبی، مناطق زیادی وجود دارند که کمتر موردتوجه قرار گرفتهشناختی در حوزههای باستانرغم کثرت فعالیتعلی

آنجا که  کیلومتر مربع که در مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است. از    611عنوان یکی از این مناطق، شهرستانی است با حدود  به

ی  هایی برای کاهش اثرات عوامل تهدیدکنندهدنبال یافتن شیوهشده، لذا آدمی همیشه بههای اصلی انسان محسوب میامنیت همواره از دغدغه

ه های نظامی ملل و قبایل همسایها و تهاجمامنیت خود بوده است. کشور ما از قرون گذشته در مسیر حوادث تاریخی و در معرض انواع یورش

ها استحکامات ها هستند. این قلعهی بارز آن قلعهی دفاع در معماری و شهرسازی اثر زیادی داشته که نمونههمین خاطر پدیدهواقع شده بود؛ به

عنوان  ها به قلعهشدند. های جغرافیای طبیعی و در جهت حفظ امنیت، عموماً در ارتفاعات بنا مینظامی یا غیرنظامی بودند که بااستفاده از ویژگی

گذشته مجتمعمهم دفاعی  نظام  نمود  بهترین  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  زیستی  منطقههای  گوناگونی  خصوص  و  تنوع  دارای  چرام  ی 

رتند از: قلعه های مورد شناسایی عبااند. قلعهی مسکونی و در کنار مزارع واقع شدهها در خارج از محدودهگیری هستند. تعدادی از این قلعهچشم

شهبازی که قلعه شهرک نیز در کنار مجتمع زیستی و بر  ی کرهبابونه )فشیان(، قلعه تمبی و قلعهی تلی اوالد مالسوسن، قلعه شهرک، قلعه

است. پژوهش    تری بودهتر و بااهمیتهمین دلیل دارای نقش پررنگای کامالً متفاوت طراحی و ساخته شده است؛ به روی بلندترین نقطه با نقشه

ی پژوهش براساس  کند. رویکرد عمدهتحلیلی و ارزیابانه و همچنین مصاحبه با افراد مطلع و آگاهان محلی استفاده می  -حاضر از روش توصیفی

 مطالعات میدانی است. 

 هاکهگیلویه و بویراحمد، شهرستان چرام، معماری دفاعی و قلعهواژگان کلیدی: 

 

 
 Gmail: khosravikavos@gmail.com سینا، همدانشناسی دانشگاه بوعلیدانشجوی دکتری باستان.  1

 Email: hkoohestani@birjand.ac.ir ی هنر دانشگاه بیرجنددانشکده شناسی استادیار گروه باستان.  2
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 مقدمه:   . 1

ها داشته و  ی حیات و بقای جوامع و حکومتها بوده که نقشی کلیدی در ادامهدیرباز استحکامات دفاعی، ساختارهای اساسی شهرها و آبادیاز  

بندی کرد. از  توان تقسیمی سوم که تلفیقی از هر دو گروه طبیعی و انسانی است میاز لحاظ شکل پیدایش به سه گروه طبیعی، انسانی و دسته

های راهنما. دو؛ تغییر بستر  ها و میلبندی کرد: یک؛ دژها، قلعهتوان بخشهای اصلی میگوناگونی، استحکامات دفاعی را به این گونهمنظر  

کوه و  گیری از جنگل، بیابان،  های زیرزمینی. پنج؛ تدابیر بازدارنده با بهره ها. چهار؛ تونلبندها. سه؛ غارها یا اشکفتها و آبرودها، ایجاد خندق

(.  1: 1400های راهبردی، تنگ یا دربند و ایجاد سد و بند )کوهستانی و خسروی، ها، درهها و بیراههها و شش؛ راههای مکانیکی در آنتعبیه تله

ع و قلوع  معنای حصن، حصار بلند و پناهگاه که بر فراز کوه یا جای بلند ساخته شود تعریف شده است که جمع آن قالدر فرهنگ فارسی قلعه به

ی آن در بلورآباد  های مختلف آغاز شده است که نمونهق.م با نقشه  3ی  (. در ایران مساکن گروهی حصاردار از هزاره944:  1390است )عمید،  

های مستحکمی بودند که بر فراز  دست آمده است. دژهای مادی عمارتی دشت شمالی روستای قره ضیاءالدین آذربایجان بهواقع در حاشیه

ای قدیمی را گرفته  دایرههای نیمشکل جای برجهای مستطیلی هخامنشیان برجشدند. در دورههای مصنوعی بنا می های طبیعی یا تپهصخره

یادگار اند و دارای تأسیسات دفاعی مستحکمی هستند بههای مصنوعی ساخته شدهی اشکانیان قالع زیادی که اکثراً بر روی تپهاست. در دوره

الزاویه بنا  شکل قائمها عموماً بههای آن اند که برجهای نظامی بیشتر در مناطق شرقی ایران و آسیای مرکزی برجای ماندهمانده است. این قلعه

مون شهرها ی ساسانی نیز معماری دفاعی شامل بناها و تأسیسات تدافعی از جمله حصارهای پیرا(. در دوره169 -173: 1383اند )کالیس، شده

ی (. در آغاز و یا اواسط دوره133: 1384ها و دیوارهای عظیم دفاعی با برج و باروهای بسیار است )شیپمان، های مسکونی، انواع قلعهو محوطه

ها مربوط  ین قلعهی بارز ااند. نمونههای مواصالتی ساخته شدهصورت پراکنده باقی مانده است که بیشتر در کنار راههای زیادی بهاسالمی قلعه

شود که هر یک صورت پراکنده مشاهده میهای گلی زیادی در سرتاسر ایران به(. همچنین قلعه175:  1383ی اسماعیلیه است )کالیس،  به فرقه

وکی، اشکانی،  ی هخامنشی، سلها مربوط به دورهشناسی اکثر این قلعههای باستان شده و براساس بررسیها در چندین دوره استفاده میاز آن

(. در شهرستان چرام تعدادی قلعه  54:  1357اند )سیرو،  ی اسالمی مورد استفاده قرار گرفتهساسانی یا حتی قبل از این دوران بوده که در دوره

در این راستا ها پژوهش خاصی انجام نشده است.  طور کلی تاکنون بر روی این قلعههای خاص خود را دارند. به وجود دارد که هر کدام ویژگی

 توان مطرح نمود:سؤاالت چندی را می

 بندی کرد؟ ها را طبقهتوان آنهای چرام کدامند و چگونه میقلعه .1

 های معماری قلعه شهرک چیست و چرا این قلعه نسبت به دیگر قالع چرام از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ ویژگی .2

 

 ی جغرافیایی  .زمینه2

مرکزیت  (. این شهرستان به1)تصویر    و قلب مناطق بویراحمدنشین قرار گرفته استکهگیلویه و بویراحمد  ای است که در مرکز استان  منطقهچرام  

شرقی شهر  هجده کیلومتری جنوب  یهگرد در فاصلمرکزیت تل دشت چرام بهوسعت استان، مساحت دارد. است.    %4شهر چرام و نزدیک به  

  5/1تا    4سیری قرار دارد. طول این دشت در جهت شمال به جنوب حدود یازده کیلومتر و متوسط عرض آن از  گرم  یهدهدشت و در منطق

بابونه  متر از سطح دریا ارتفاع دارد. دشت چرام از سوی شمال به روستای بلدون و در جنوب به تل  700کیلومتر در تغییر است. این دشت حدود  

  1500تا    1000آن حدود    یطههای شرقی دشت را احاطه کرده و بلندترین نق ان کرک و کمبوس بخشگردد. کوهستو تل موشکاران محدود می 

بخش  متر از سطح دریا ارتفاع دارد. ارتفاعات شرقی پوشیده از درختان متراکم بلوط است، این وضعیت در ارتفاعات غربی نمود بسیار کمی دارد.  

کوه سیاه و کوه بوربورمک منتهی متر احاطه کرده است. شمال دشت چرام به رشته 1000ارتفاع  غربی این دشت را نیز کوه گرپاجولی با حداکثر
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(.  114:  1392ی آماری سازمان هواشناسی کشور( و )قزلباش و پرویز،  )سالنامه  شودمتر ختم می   800دره با حداکثر ارتفاع  و جنوب آن به کوه گچ

نفر    15٬218دارای    1395خورشیدی دارای شهرداری شد و در سال    1355در سال    شد. چرام بانفر می  42،000جمعیت کل شهرستان بالغ بر  

(. از شمال و شرق به  1392ی آماری استان کهگیلویه و بویراحمد، مأخوذ از استانداری یاسوج،  است )سالنامه  خانوار بوده  3٬929جمعیت در قالب  

و کوچک  نسبتاً  چرام، شهری  گردد.  کهگیلویه و از جنوب به شهرستان باشت و گچساران محدود می شهرستان بویراحمد، از غرب به شهرستان  

باشد. این شهر بین کوه محصور شده و از دقیقه بیشتر نمی 5های اطراف ی چرام با کوهفاصله ست.اکیلومتر مربع   3با مساحت حدود توریستی 

ی کیلومتر و فاصله  120کیلومتر، با گچساران نیز    300کیلومتر، با شیراز    150چرام با یاسوج    های اطراف را دید. شهرتوان کوهوسط شهر هم می

جای چرام از اسم  در بین اهالی استان کهگیلویه و بویراحمد همه بهباشد.  ترین شهر به آن، یعنی دهدشت نیز پانزده کیلومتر میآن با نزدیک

این باشد.  چرام می  -گچساران  یهباشد و راه دیگر جاد چرام می  -جیاسو  یهچرام از طریق جادراه دسترسی به شهر    کنند.چروم استفاده می

 (. 14: 1398باشد )کوهستانی و دیگران، زیالئی میی دهستان الغچین و پشته 2شهر چرام و سرفاریاب و   2بخش مرکزی،   1شهرستان دارای 

 

 
 )شهرداری چرام( : شهرستان چرام، موقعیت شهر چرام  1تصویر  

 

 .موقعیت تاریخی 3

 معنی چراگاه است. بهچرام. ]چ َ[ )اِ( ا: دهخد یهنامچرام در لغت معنی

 م آن شنیدی که در والیت شا                 

 

 م )سنائی( برده بودند اشتران به چرا                  

 

  این .  باشدمی  گیلویهکوه  طوایف از که  است ( »جاکی«  ایل   ی بزرگه دو شعبچرام. ]چ َ[ )اِخ( یک قسمت از چهار قسمت »چهاربنیجه« )یکی از  

 پردخوری،   تباری،  بگلر،:  از  عبارت است  آن  هایتیره  شده است.  تشکیل  خانوار  هزار  از  و  است  ی بالدشاهپورهناحی  ییالقشان  جاکی  از ایل  قسمت
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  البلدان مرآت  ؤلفچرام. ]چ َ[ )اِخ( م.  (89و  88  :1310  ،)کیهان  شاهی مسیح  و   کمانکشی  کشتاسب،  گلبار،  شیخ  ویلگون،   بهاءالدینی،  حسام  تارمونی، 

چرام. ]چ َ[ )اِخ( این ناحیه با   (.218  :1367اعتمادالسلطنه،  البلدان باشد« )معجم   »چرام«  همان  است، شاید  ة فارسنویسد: »از توابع کوه کیلوی

های  ها، اکثر اوقات از برف خالی نبود و راهو هوایش بغایت سردسیر است و آبش از آن کوه  ن، »بازرنگ« دو ناحیت است میان زیز و سمیرم لرستا

چرام. ]چ َ[ )اِخ(  .  (128  :1378مستوفی، بیشتر شکاری باشد ) آب روانش بسیار است و نخجیرش نیکو باشد و مردم آنجا  سخت و دشخوار بود و 

  شمال  هزار گزی  34  است. این دهستان در  قشالقدره  ایل  خوانین  سکونت  مرکز  و  بهبهان  شهرستانی  هیلویگهای بخش که نام یکی از دهستان

  از   و  واقع  سرحدی  بویراحمد  و  سردسیر  بویراحمد  گرمسیر،  بویراحمد  بابوئی،  باشت  پشتکوه  های دهستان  بین  وآرو به بهبهان    یی شوسهجاده

شیخ و بردیان است. آب  هزار نفر و قراء مهم آن، ده  7حدود  در    آن  . جمعیتگرمسیر است. دشت و  است  شده  تشکیل  کوچک   و  بزرگ  آبادی  31

. است  لبنیات  و  پشم  حبوبات،  برنج،  غالت،  ی دهستانعمده  محصول  .گرددمی  أمین و چشمه تی کورکی و موگر(  )رودخانهآشامیدنی از رودخانه  

 ی چرام فهاز طای  عموماً  ساکنین  و راهش مالرو است.  جاجیم  و  جوال  گلیم،  لیچه،قا  بافتن  زنان  دستی  صنایع  داری،حشم  و   زراعت  اهالی  شغل

آرا، )رزم نامنداین آبادی پاسگاه نظامی و یک دبستان هم دارد. این قصبه را تلگر نیز میروند. می ییالق به تابستان یسکنه از ایعده و هستند

باشد که می  "رامهچه"نام چرام برگرفته از  است.  قبل از میالد مسکونی و بخشی از تمدن عیالم بوده    4  یه در هزارم  شهر چرا  یهمنطق(.  1332

 ی هتاریخ است. در دور  یهنشینی در ازمنکوچ  پروری و دهد که بیانگر قدمت داممعنای جای سرسبز است و نشان از وجود مراتع فراوان میبه

کردند شهر چرام جزیی از  وایی میرایران فرمان  داریوش بزرگ بر   آوری چون کوروش ون که مردان نامامپراتوری بزرگ هخامنشیا  اشکانیان و

 . بالدشاپور بوده است

آتش کشیده شد، دیب یونانیان مهاجم بهأدست پرتوان خشایارشا و برای تآتن که به  یهی انتقام شهر سوختبهانهزمانی که اسکندر مقدونی به 

ها از مدت  نام آریوبرزن در مقابل وی ایستادگی نمود وهتکاب دالورمردی از ایل لر کهگیلویه و چرام بتنگ  یهد در منطقایران گردی  یهروان

زارهای زیبا و مراتع بزرگ روبرو  و چمن  هوا   ب و آای خوش  کیان این سرزمین دفاع نمود. زمانی که اسکندر به سرزمین چرام رسید و با منطقه

شهر    یهنجا روانآ رومه که بعدها به چُرام تغییر یافت. مدت زیادی اردوگاه اسکندر در این شهر اطراق نمودند و از مه و یا چونراچه :گویدشد می

تا اواخر حکونت ساسانیان آثاری از تمدن  .  تش کشیدندآجمشید یا همان پرسپولیس را به  زمین یعنی تختشیراز شده و بزرگترین افختار مشرق

های کمبوس بناری و...  ویرانه ارند،  یهقلع  قالت،   یهجا مانده در ضلع غربی شهر در کنار امامزاده امیرولی، قلعهآثار ب   .وجود دارد  طقهدر این من

حکومت سامانیان و    یهجز در سلسلبعد از اسالم به  یهدر دور  .(85:  1398)کوهستانی و دیگران،    همه و همه نشان از قدمت این شهر دارد

شهر چرام یکی از مناطق مسکونی مربوط به ایالت   .است  های ایران بوده و مسکونی بودهیان و قراقویونلو جزیی از خاک تمامی حکومتطاهر

مناطق و روستاهایی در چرام  همچنین    اند.های مختلف شهرستان چرام از دیرباز ساکن بودهصورت پراکنده در ناحیهچرام بوده و ایالت چرام به

  بوده   تورانیان  با  رستم  نبرد  به  مربوط  هم  آن  و  دهندمی  نسبت  شاهنامه  در  شده  ذکر  هایمکان   به  را  آن  که  دارد  وجود  گیرجلب  و   پیچولینام دهب

دهند که در این مکان رستم، قولون تورانی را با ضرب  نام چارقوولنگ وجود دارد که آن را به قولون پسر ویسه نسبت میه ن دیگری باست. مکا

 (. 46)همان،  نیزه کشته است

همین دلیل  به  باشد، شهر چرام دشتی وسیع بین مناطق کوهستانی می  یهباشد و محدوددرصد کوهستانی می  88شهرستان چرام    یهمحدود

به   یههنگام حکومت خوانین منطق بهشهر چرام  بودن  انتخاب شد و در کوهعلت صاف و هموار  فرماندهی  بعنوان مقر  اطراف  های  رج های 

ولی    ، ییالقی دیگری برای خوانین وجود داشت  یهطسوج خان  یههمچنین در منطق  .حسین ساخته شدبانی شیخبانی همچون برج دیدهدیده

ای برای خرید مایحتاج عشایر اطراف تبدیل شد  عنوان منطقه کم بهشهر چرام کم  ی ههمین دلیل منطقاصلی در شهر چرام قرار داشت. به  یهقلع

مات یدر تقس  کم شکل گرفت. سازی کردند و شهر چرام کمخوانین شروع به خانه   یهکم افرادی در اطراف قلعشمسی کم 30  ی هدر اواخر دهو  
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که چرام بخشی از استان کهگیلویه و بویراحمد شد و دارای شهرداری شد در اولین و دومین 1355معاصر تا قبل از سال    یهکشوری در دور

عنوان دهستان چرام از بخش  در این زمان چرام به   شد.بندی می ترتیب بخشی از ایالت و استان فارس و خوزستان دستهتقسمات کشوری به

در این زمان دهستان چرام بالغ بر هزار خانوار    شد.ها اداره می صورت ایلی و تحت حکونت خان شد و بهمداد میکهگیلویه از شهرستان بهبهان قل

 ی کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد(. )اداره رسیدهزار نفر می  7داشت که با مجموع دهاتش به 

قاجاریان که استان کهگیلویه و بویراحمد به دو قسمت   یهالعات دقیقی در دسترس نیست ولی در دورن اط آاز تاریخ معاصر منطقه و ایالت  

  ن موقع تا االن وضعیت جغرافیایی منطقه تغییر خاصی نداشته آزیرکوه قرار داشت و از  یهشود چرام در منطقبندی میپشتکوه و زیرکوه تقسیم

چرام و   یهدر این زمان ساخت جاد  .شدداری شد و بخشی از شهرستان کهگیلویه محسوب میچرام دارای شهر  1355. باالخره در سال  است

)مرکز اسناد   های چرام ادامه دارددر کوهستان  یسازعلت کوهستانی بودن چرام هنوز عملیات جادههای کوهستانی چرام شروع شد و به جاده

با شروع انقالب سفید عملیات سازندگی در چرام رونق بیشتری گرفت و با  (.  ادارۀ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان چرام

ن با احداث سپاه بهداشت کار تأسیس درمانگاه در چرام نیز آغاز شد.  آ تأسیس سپاه دانش عملیات احداث مدرسه در چرام آغاز شد و به موازات  

با تأسیس    1389های شهر چرام تکمیل شد. سال  گرفت و زیرساخت   دخوپس از انقالب با تأسیس جهاد سازندگی این رونق شتاب بیشتری به

 د. ن انتخاب شآشهرستان چرام، شهر چرام به مرکزیت 

 های استان کهگیلویه و بویراحمد .نگاهی اجمالی به قلعه 4

 : شوند که عبارتند ازتاریخی تقسیم می یههای این استان به چهار دورقلعه

باروری   یهها به عهد مهرپرستی، خدای مادینه و فرشتگونه قلعهقدمت اینمعروفند.    دختر  هایقلعه  به  بیشتر  که  اسالم  از  قبل   هایلعهق -1

اند.  باروری اهدا شده  یه اند و به فرشتهای بزرگ و کوچکی بودههای دختر معموالً جایگاه آتشکدهشود. قلعهایرانیان قدیم مربوط می

، زیاریدختر دشمنهقلع توان بهها میاین قلعه  یهاز جملند.  اهمین نام معروف شدهین استان بهها در نواحی مختلف ابسیاری از آن

 .دختر گودسرخ اشاره کردقلعهو  دختر امامزادهقلعه، تراب، دختر کالنکقلعه

 د. انای و قومی در تاریخ موردتوجه و معروف بودههای فرقهعلت نهضتقالع دوران اسالمی که به -2

 . اتابکان فارس نقالع دورا -3

 باشند.میبه قالع ایل در ادوار گذشته مربوط قالع عهد تیموری و صفوی که  -4

 

 اوالد مالسوسن   ی ه قلع . 5

کند. این بنا خاکی از شرق آن عبور می  یهواقع شده است. امروزه جادچرام  ابراهیم    شرقی امامزاده سیدمتری جنوب   200  یهفاصلاین بنا به

رفته در آن سنگ و گچ است. سطح  کار  متر و مصالح به  5×    15/5قوی همزمان با بنای امامزاده سیدابراهیم ساخته شده است. ابعاد آن  احتمال  به

تصاویری از این قلعه را برای احمد اقتداری    شمسی  1358جهانگیرخان چرامی در سال  (  3و    2)تصاویر    اندود شده است  بیرونی بنا با مالط گچ

مرحوم   یهاین اثر چنین نوشته شده است: »بقایای قلع  یهجهانگیرخان دربار  یهدر نام(.  4)تصویر    ارسال نموده که وی آن را منتشر ساخته است

انبارهای قدیمی سال پیش بوده که دژ مستحکمی در آن زمان بوده است و نیز آثاری از آب  80الی    70آب مربوط به    یهمالسوسن در کنار چشم

آن نقطه نسبت به گرمسیر )چرام(   یهفاصل  شکلی ساخته شده باقی مانده است و گرچههای مستطیلآنها با سنگ   یهه کف آنها با بتن و دیوارک

تری مرتبط بوده مالسوسن ظاهراً به بافت قدیمی  یهساختمان قلع(.  249و تصویر    1013   :1359  ،نزدیک است، هوای معتدل دارد.« )اقتداری

 کارشود. مصالح بهمدفون در ضلع شرقی جاده دیده میصورت نیمهخاکی بخشی از آن تخریب شده و به  یهنون بر اثر عملیات ایجاد جادکه اک
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های هاللی با مصالح . ظاهراً پوشش سقف بنا را قوس (2)تصویر    های منظم و نامنظم آهکی و مالط گچ استسنگ   رفته در ساخت این بنا قطعه 

  ی هاحتمال زیاد این قسمت از بنا به طبقدهد که به ها نشان می داد که در طول زمان به کف بنا ریخته شده است. نوع قوسیل میسنگی تشک

 یهتراش محوطهای پاکشود که از سنگهایی بدون قواره ساخته شده است، اما دیده میزیرزمین تعلق داشته است. اساس دیوارها از سنگ 

تراش های پاکمتر است. سنگ  12در  5/13چینی برخی از سطوح استفاده شده است. ابعاد بیرونی این بنا و از آنها در رجکمبوس برداشت شده 

صورت رومی اجرا شده  نوع قوس به  یهدلیل نوع مصالح و وزن زیاد سازطاق استفاده شده است. به  یهدهندعنوان شکلاغلب در پاکار قوس به

شدن   علت تخریب قوس از چگونگی بستن قوس و گیرش مالط و یکپارچهصورت درگاه باقی مانده است. بهن قوس بهکوچکی از ای ی هو نمون

اند، که احتماالً برای ای تعبیه کردهخالی  ریزی آن شواهدی در دست نیست. در محل شروع قوس از روی پاتاق، فضاهای کوچک توسازه و شفته

در ضلع شرقی این بنا فضایی (.  117  -118:  1392)قزلباش و پرویز،   ت در مراحل اجرای قوس بوده استهای چوبی یا داربسدادن دستکجای

شکل  صورت چند اتاق مستطیلقوس را در این مکان تخمین زد. فضاها به  یهتوان وجود دهاندرستی می متر عرض دارد و به  3باقی مانده که حدود  

ای در انتخاب  چنین شیوه  یه، از سوی دیگر، نموناندهای سنگی کمبوس جدیدتراحتمال زیاد از ویرانهساختمانی بهاند. این بقایای  م چسبیدههبه

 . تر استصفویه( قدیمی D) یهاجرای طاق از دور

 

 
ط با قلعه،  و ساختمان سنگی مرتب   2ی  ی مالسوسن، شمارهی کمبوس )قلعه منطقه و پراکندگی آثار محوطه   1/ 25000ی  : نقشه 2تصویر 

 (. 116:  1392)قزلباش و پرویز،  (  3ی  شماره 
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 (. 118ی اوالد مالسوسن )همان،  : بقایای معماری قلعه 3تصویر  

 
 (. 249و تصویر    1013:  1359ی مالسوسن کمبوس )اقتداری،  : قلعه4تصویر  
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 شهرک   قلعه  . 6

متر  800مساحت ی قاجاریه در دو طبقه به( و در اواسط دوره6و  5)تصاویر ی مشرف بر دشت و شهر کنونی چرام قرار دارد  این بنا بر روی تپه

مربع احداث شده است. شامل دو بخش بیرونی و اندرونی است که بخش بیرونی آن مهمانخانه، سکوهای نشیمن و اسطبل بوده و بخش اندرونی  

( است. قدیمترین قسمت 7حیاط مرکزی و یک حلقه چاه آب )تصویر    بانی و ی مسکونی و تدافعی، دروازه، برج دیدهآن شامل فضاهای چهارگانه

جا مانده در بخش شمالی است که دارای یک ایوان، دو اتاق سه دری و پنج دری بوده و از معماری زیبا و چشمگیری برخوردار است )کوهستانی به

کف که سقف بنا روی ی همسالن بزرگ در طبقه  4دارای    باشد کهمتر می  8شکل مستطیل و ارتفاع  (. بنای فوق به141:  1398و دیگران،  

باشد. در  متر می  10/1ها  ی ورودی ستونو دهانه  10*  10*  70/3ها  متر و ابعاد یکی از سالن  10/1در    10/1هایی استوار گردید به ابعاد  ستون

از طرف ضلع غربی دارای سقفی مسطح    1ی  که سالن شمارهها ساخته شده  ضلع سالن  4( در  8طاقچه )تصویر    12ی پایین تعداد  های طبقهسالن

ی دوم از طرف ضلع  طبقه  2و    1ی  های شمارهباشد. سالندارای سقفی مسطح می  3ی  دارای طاق جناغی و سالن شماره  4ی  و سالن شماره

باشند و از سمت  که به طرف غرب باز میورودی است    4ضلع شرقی دارای سقفی مسطح و دارای    3ی  غربی کامالً تخریب گردید و سالن شماره

باشد. این بنا دارای یک  های تعبیه شده در دیوار جهت گرم کردن سالن قلعه میها دارای بخاریباشد و تمام سالنشرق دارای یک پنجره می

لح ساختمان سنگ، مالت، گچ و چوب  ی باال راه دارد. تمامی مصا به طبقه   2ی  ( که از سالن شماره9باشد )تصویر  پله در ضلع شمالی میراه

جزء زمین حیاط آن که کشت گندم و جو در آن شود؛ بهبرداری از آن نمیگونه بهرهمخروبه و متروکه است و هیچحاضر بنا نیمهباشد. در حالمی

 (.3 -5: 1380مهر، گیرد )توکلیصورت می

 

 
 )آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کهگیلویه(. : چرام، نمایی از قلعه شهرک  5تصویر  
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 )همان(. : چرام، نمایی دیگر از قلعه شهرک  6تصویر  

 
 )نگارندگان(. : چرام، قلعه شهرک، چاه آب  7تصویر  

 

 
 )نگارندگان(. های تزیینی  : چرام، قلعه شهرک، طاقچه 8تصویر  
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 )نگارندگان(. پله  : چرام، قلعه شهرک، راه 9تصویر  

 

 )فشیان(   بابونه تل   ی ه قلع . 7

پالن  . کیلومتری جنوب روستای شیرازی و در ضلع شمالی روستای تل بابونه قرار دارد 3 کیلومتری شهر توریستی چرام، 5ی فاصلهاین قلعه به

همراه مالط گچ  های کوچک و بزرگ بهاین قلعه از تکه سنگ  .متر طول و عرض و ارتفاع دارد  25×  25×10شکل و در حدود  این قلعه مربع

هایی در غرب روستای قلعه تل  (. مجموعه آسیاب19: 1390)داوودی،  ده استای از گچ اندود شالیه یهوسیلهاست و سطح داخل و خارج آن ب

ی چرام  ی دشت و ساحل رودخانهباب در دامنه  13ی تیموری تا اواسط قاجاریه تعلق دارند. تعداد آنها دوره  اند که احتماالً بهیادگار ماندهبابونه به

های دائمی، شالیزارها های حاصلخیز، رودخانهاند. باتوجه به زمینگچ و ساروج ساخته شده  ای،اند که از مصالحی نظیر سنگ رودخانهبنا گردیده

 ی پهلوی اول نقش بسزایی در اقتصاد منطقه داشته و سبب رونق کشاورزی و دامپروری بوده است. زارهای آن منطقه تا اواخر دورهو گندم

 ی تمب قلعه . 8

متر    20×20×8ابعاد قلعه در حدود  .  غرب شهر چرام و در ضلع جنوبی روستای تمبی قرار گرفته استکیلومتری شمال  5/7  یهاین قلعه در فاصل

قلعه دارای یک حیاط مرکزی است و در دو طبقه ساخته شده است و    .شکل داردمربع  روی تپه قرار گرفته و پالنی تقریباًر  بنای قلعه ب  ت.اس

  بوده است.   ای و طاق جناغیاول از نوع طاق تویزه  یهپوشش سقف بناها در طبق.  و بزرگ و مالط گچ است  های کوچکمصالح آن از سنگ

و سنگی بوده و تمام   یهای گچقلعه از طریق پلکان  یباال  یهدوم تخت بوده است و راه دسترسی به طبق  یهرسد که پوشش طبقنظر میبه

 . وشانده شده استای از گچ پهای داخل و خارج آن با الیهبخش

 ی شهباز کره   ی ه قلع . 9

  15×10×10ابعاد این قلعه در حدود  ت.  متری جنوب روستای شیرازی قرار گرفته اس  300  کیلومتری جنوب شهر چرام و   5/2  یهفاصل  این قلعه در

و است دارای پالنی مستطیل  متربوده  از طریق ورودی.  شکل  است که  متفاوتی  قلعه شامل فضاهای  ابعاد حدود  این  به  با طاق هاللی  هایی 

گرفته است    قلعه را فرا  دور  تا  شکل  دورمربع  تقریباً  یک حصار  طبقه ساخته شده و  2بنای اصلی در    ارتباط دارند.  به یکدیگر  متر  50/1×1×50/2

 شده است.  ی  اجرایهاه از طاق های مختلف این قلعه با استفادپوشش بخشو  حصار درحدود دو متر بوده یهماندارتفاع بقایای باقی و
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 گیری .نتیجه 10

ی قاجار و  مانده از اواخر دورهی بناهای باقیاند. مطالعهی شهرها مطرح بودهترین عناصر در نظام دفاعی گذشتهعنوان یکی از مهمها بهقلعه

دوران متناسب با جغرافیای حاصلخیز خود در مباحث تجاری،  ی اهمیتی است که این شهرستان در این  دهندهاوایل پهلوی شهرستان چرام نشان

کشاورزی و دامپروری داشته است. تملک خوانین بر این منطقه و اهمیتی که این منطقه جهت برآورد امور مالیاتی از طریق تجارت و کشاورزی 

مانده، این منطقه اعمال شود. قالع و بناهای باقیگری از سوی دستگاه مرکزی بر  آورد، سبب گردید مباحثی همچون نظارت و والیفراهم می

عمل آمده نشان داد که خوانین این منطقه حاصلخیزترین نقاط کشاورزی را برای ساخت  حاصل چنین تفکری در این دوران است. مطالعات به

ی چرام، تأمین امنیت اهالی ها در منطقهارگها و  بناهای اقامتی خود و در جهت تأمین مالیات حکومتی درنظر گرفته بودند. کارکرد اصلی قلعه

  - کهگیلویه  -های منطقه بوده است. باتوجه به وضع جغرافیایی منطقه و قرار گرفتن در مسیر تجاری ارجاننشین خانعنوان حاکمخصوص بهو به

 - ی حکومتیها جنبهرسد این قلعهظر مینشیراز به  -لردگان و اصفهان و مسیر دهدشت  -بالدشاپور  -سمیرم و اصفهان و همچنین مسیر ارجان

دهد که این قالع  اند. نتایج پژوهش نشان میی دفاع بودهنظامی داشته است و همیشه پادگانی مجهز و نیرومند با تمام تجهیزات در آن آماده

ی ها بر روی تپهقرارگیری بیشتر این قلعه  اند. ها به مرور زمان دچار تغییر و تحول شدههای معماری آنها و عوامل طبیعی، سازهدلیل جنگبه

نظر و مکانی امن و همراه با آرامش برای ساکنان قلعه فراهم سازد. باتوجه به  ها تحتشد که عبور و مرور کاروانمشرف به منطقه باعث می 

ها  فضاهای معماری ایجاد شده و در بیشتر آنها و سایر گرا با یک حیاط مرکزی همراه با اتاقصورت درونها به اقلیم گرم و خشک منطقه، قلعه

گیری از  بری استفاده شده است. بهرهها تزئینات گچگرفته است. در نمای بیرونی آنپله صورت میتنها راه ورودی و خروجی از طریق یک راه

 زندگی مطلوب را فراهم کنند.فرسا شرایط یک های گرم و طاقتها در فصول سرد و تابستانمصالح بومی باعث شده که این قلعه

 گزاری سپاس 

 گزاریم. شان در انجام این پژوهش سپاسدلیل همکاری صمیمانهمهر بهاز جناب آقای علیزاده و توکلی
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 های دَستکند آذربایجانِ ایران ری نیایشگاه نگا بازنگری در ماهیت کاربری و گاه 
 

 1سعید ستارنژاد 

 2پور درخشش طیبه حسین

 3علی کریمی کیا 

 

 چکیده: 

گیری مذهبی و اجتماعی که در طول تاریخی داشته، بستری مناسب برای شکل   –اوضاع سیاسی    ،جغرافیایی  شرایطدلیل  غرب ایران، بهشمال

میان،  این  های مختلف کشف و شناسایی شده است. در  فضاهای دستکند بوده است. در این منطقه، تاکنون فضاهای دستکند متنوع با کاربری

هایی در رابطه با  شود. تاکنون پژوهش ای دستکند محسوب میترین فضاهحال شاخصترین و درعینفضاهای دستکند نیایشگاهی، یکی از سالم

حال ها بیشتر با تاکید بر معابد مهری متعلق به دوران اشکانی در نظر گرفته شده است؛ با ایناین فضاها انجام شده و کاربری و گاهنگاری آن

ها به آیین مهرپرستی در دست نیست. بر همین اساس  آن های مطرح شده بدون پشتوانه علمی مناسب بوده و دالیل کافی برای انتسابفرضیه

صورت موردی سه فضای دستکند اِمامزاده مَعصوم، آباذَر و  لزوم مطالعه و بازنگری در نظریات پیشین وجود دارد؛ بنابراین در پژوهش حاضر به 

دنبال پاسخ به  جدد قرار گرفته است. این پژوهش بهمورد مطالعه و ارزیابی م  ، تفسیری  – قَدمگاه با روش مطالعات تطبیقی و تحلیل تاریخی  

های دستکند مورد مطالعه . نیایشگاه2. فضاهای دستکند مذکور از نظر گاهنگاری متعلق به چه دورانی هستند؟ 1های اساسی زیر است؛ پرسش

شناختی،  نگارندگان، براساس بررسی باستان   های باال؟ در پاسخ به پرسش تعلق داردمذهبی    –های دینی  گروه  کداماز نظر ماهیت کاربری به  

ضمن رد فرضیه مهرابه    مانده،و سایر شواهد باقی انداز محوطه، مطالعات تاریخیخصوص پوشش فضاها، چشمی عناصر معماری به ختشناسبک

 اند.خانقاه در نظر گرفتههای معابد بودایی و ها را متعلق به دوران اسالمی با کاربری بودن این فضاها، گاهنگاری آن 

 ها، دوران اسالمیایران، معماری دَستکند، نیایشگاهآذربایجانِ واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

  (. 94،  1399)ستارنژاد  اندخصوص فضاهای نیایشگاهی را به آیین مهرپرستی منسوب دانستهبه   ،ایدر بیشتر مواقع معماری صخره  50از آغاز دهه  

های ها و مهرابهای در دامنه کوههای صَخرهژوهشگران در انتساب این فضاهای دستکند به آیین مهرپرستی قرارگیری نیایشگاهترین دلیل پعمده

(. با توجه به اینکه مهریان معتقدند؛ مهر در غار و از سنگ متولد شده )کومون 29  ،1392اند )رهبر  است که در کشورهای اروپایی، کشف شده

هایی بودند که  (، برهمین اساس غارها اولین مکان81  ،1383ه شدن گاو به دست او در غاری روی داده است )ورمازرن  ( و کشت144  ،1386

(؛ بنابراین ویژگی بارز دستکند )غار( بودن برخی معابد میترایی  pp 102 ,Beck 2006اند )کردهها استفاده میمهریان برای نیایش مهر از آن 

(، سبب شده است که هر فضای معماری که در ایران با این سبک و سیاق پدید آمده را معبد مهری معرفی 117-113:  1371،  یمدر اروپا )شورتها

- 100  ،1391  خانکی  های رومی یافت شده، در این آثار شناسایی نشده است )لبافحالی است که شواهد دیگری که در میترائیوم این در  .کنند

( در مطالعات خود غارهایی را با عنوان معابد مهری 1385نیری ؛ شکاری1384؛ آزاد 1355ن ایرانی )ورجاوند (. با این وجود برخی از محققی101

(.  94، 1399)ستارنژاد  اندگیری آن ارائه نکردهاند که مدارک قابل قبول برای انتساب غارهای فوق به آیین مهرپرستی و دوره شکل معرفی کرده

(. در این فهرست، هر ساختمان، غار، امامزاده و کلیسایی  69-63  ،1355های ایران منتشر کرده است )حامی  مهرابه احمد حامی فهرست مفصلی از  

نیری شکاری ،  1355های چون امامزاده معصوم مراغه )ورجاوند  (. تاکنون محوطه 29  ،1392با عنوان نیایشگاه مهری نامیده شده است )رهبر  

  2017؛  1375نیری  (، اباذر نیر )میرفتاح و شکاری Vardjavand (1975 (، مسجد سنگی داراب  1355(، قدمگاه آذرشهر )ورجاوند،  1385

& Farahi Nia  AliJabbari)  (، غار ریس نیاسر  94  ، 1389پور  (، غار کوگان لرستان )حسن1392، ویندکلخوران سرعین )عطایی و همکاران

(، دکان داوود  Alibaigi,2017(، قوری قلعه )60  ، 1384کوهزاد )آزاد  (، قلعه  Razmjou and Amin Tafreshi 2010, htmlکاشان )

( و  1351(، کندوان و میمند کرمان )همایون  1387(، محمدآباد دشتستان )یغمایی  79-77  ،1343(، بیشابور کازرون )مقدم  46  ،1389)زهری  

 غیره بدون دالیل و مستندات کافی با آیین مهرپرستی مرتبط دانسته شده است. 

مذهبی، سه فضای امامزاده معصوم، اباذر و قدمگاه، به دلیل جنبه قُدسی و   –غرب ایران بیش از هر فضای دستکند آیینی در منطقه شمال      

عنوان نخستین فضاهای دستکند داخل ایران، محسوب  آیینی که دارند، از اهمیت مطالعاتی بیشتری برخوردار هستند. این فضاهای نیایشگاهی به 

همین اساس این مجموعه دستکندها بستری مناسب برای پی بردن به چیستی و دالیل   اند. برعنوان معابد مهری معرفی شدهند که به شومی

ها در چارچوب گاهنگارانه و تحلیل کاربری  ها و تفسیر زمان ایجاد آندرک صحیح از این مجموعه  .انتساب این نیایشگاه به آیین مهرپرستی است

منتسب به آیین مهرپرستی در سایر مناطق   و حتی فضاهای دستکند،  هااند خود زمینه مطالعاتی مناسبی برای تفسیر دیگر نیایشگاهتوها میآن

. این فضاهای دستکند از نظر گاهنگاری متعلق به چه 1باشد. با این تفاسیر، این پژوهش درصدد پاسخگویی به دو سؤال اساسی زیر است:  

های مطرح شده ؟ فرضیهدارد  تعلق  مذهبی  –های دینی  گروه  کدامهای دستکند مورد مطالعه از نظر ماهیت کاربری به  شگاه. نیای2دورانی است؟  

خانقاه( و زمان ایجاد آن بر اساس مبانی گاهنگاری  معبد بودایی و  عنوان نیایشگاه اسالمی )اند از کاربری بهعبارت  فوقهای  در راستای پرسش

گیرد، مربوط به دوران ایلخانی و پس از آن هست که شواهد آن در خود مجموعه دستکندها وجود دارد که بیقی انجام می صورت تطنسبی که به

 عنوان نتایج پژوهش اثبات شده است. در راستای انجام پژوهش حاضر این فرضیات به

 . پیشینه پژوهش 2

غرب ایران به سده هفتم ه.ق. مربوط است؛ در این سال قزوینی ضمن بازدید از  دینی منطقه شمال –نخستین اشاره به فضاهای دستکند آیینی 

از    تعدادیهای دوران قاجار به  (. در سفرنامه 642:  1373ای مختصر به یک فضای دستکند زیرزمینی کرده است )قزوینی،  شهر مراغه، اشاره

شناسان خارجی مانند ولفرام  (. باستان1397های شده است )نک به ستارنژاد و همکاران،  خصوص در شهر مراغه اشاره ایشگاهی به فضاهای نی
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از تاریخ با کاربری شناس آلمانی به مطالعه قدمگاه آذرشهر و آباذر نیر پرداخته است؛ و نیایشگاه قدمگاه، را متعلق به دوران پیش کالیس باستان 

ای شناس استرالیایی در مقاله. وارویک بال باستانKleiss, 1972, 176)آباذر نیر را نیایشگاه متعلق به دوران اسالمی دانسته است )  انباری و

 . Ball, 1979)را معبدی متعلق به دوره ایلخانی در نظر گرفته است )به مطالعه دستکند امامزاده معصوم مراغه پرداخته و آن 

های خود در منطقه آذربایجان به نیایشگاه قدمگاه آذرشهر و امامزاده در بررسی   ،فرد کامبخشاللشناسان ایران چون سیفبرخی از باستان        

)کامبخش است  دانسته  کاربری مسجد  با  اسالمی  دوران  به  متعلق  را  اثر  دو  این  و  پرداخته  مراغه  این1374فرد،  معصوم  با  نخستین  (.  حال 

بعدها پرویز ورجاوند با انتشار سه مقاله پیرامون    .(1350ها با عنوان معبد مهری نام برده عبدالعلی کارنگ است )پژوهشگری که از این فضا

مانده یک معبد مهری دانست که در دوران اسالمی تغییراتی در ماهیت فضاهای نیایشگاهی امامزاده معصوم و قدمگاه آذرشهر این فضاها را باقی

(. روند تغییر در ماهیت مذهبی این فضاها از مهرابه به فضاهای با کاربری نیایشگاه 1957  ؛1355؛1351شده است )  و ساختار مذهبی آن ایجاد

دل و  (، شجاع2020؛  1385؛  1372شکاری نیری )  توان به جواد اند؛ که از آن جمله میاسالمی اعم از مسجد را پژوهشگران زیادی ادامه داده

نگارنده مسئول مقاله در دو  و غیره اشاره کرد.    (2017نیا )علی جباری و فراهی  (1391لباف خانکی )میثم  (،  1384آزاد )  میترا  (،1384علیپور )

امامزاده معصوم و قدمگاه پرداخته است )نک به. ستارنژاد و همکاران   به مطالعه و تحلیل کارکردی مجموعه دستکند  ؛ ستارنژاد  1399مقاله 

یابی ها، عوامل مؤثر در شکل کارکردی این نیایشگاه  ماهیت  ضمن بازنگری در گاهنگاری نسبی و تبین  ، در پژوهش حاضر نگارندگان(.  1399

خصوص بودایی  های شرقی بهمذهبی فرهنگ   و تأثیر جریان  در منطقه آذربایجانِ ایران را مورد بررسی و بحث قرار داده  عبادی  دستکند  فضاهای

 مورد مطالعه قرار داده است.  را ضاهای معماریگیری این نوع فو تصوف خانقاهی در شکل

 . روش پژوهش 3

ای و براساس مطالعات  کتابخانه شیوهها و اطالعات آن نیز به  تاریخی و گردآوری داده  -تطبیقی و تحلیلی   _توصیفی    روشپژوهش حاضر به  

در سایر مناطق و همچنین با تکیه بر مطالعات   انجام شدههای میدانی  . نگارندگان امیدوار هستند با استناد به نتایج حاصل از پژوهش میدانی است

صخرهکتابخانه معابد  پیرامون  باقی ای  فرهنگ ای  از  پرسش مانده  برای  بتوانند  مختلف،  مذاهب  و  مجموعه  ها  این  خصوص  در  مطرح  های 

فضای عبادتگاهی در شهرهای آذرشهر   3اهی پاسخ منطقی و مستدلی ارائه دهند. جامعه آماری در پژوهش حاضر تعداد  دستکندهای نیایشگ

 ر( است. باذَآمامزاده مَعصوم( و نیر استان اردبیل )دمگاه(، مراغه )اِ)قَ

 . اهمیت و ضرورت پژوهش 4

دلیل ماهیت اری و کاربری این آثار همواره مورد بحث بوده است. بهای در ایران در چند دهه اخیر، گاهنگهای صخرهپس از کشف نیایشگاه

های دستکند  نیایشگاهرا به آیین مهرپرستی نسبت دهند.  ها  ها بیشتر پژوهشگران را بر آن داشته است که آنای و غار بودن این محل صخره

بطه با آن انجام شده است. در تمامی مطالعات پیشین بدون آنکه  هایی چند در راهاست که تاکنون پژوهشآذربایجان ایران یکی از این نمونه 

عنوان معابد  د؛ با ارجاع به یک منبع و تقلید صرف از آن نسخه، تالش کلی بر آن شده تا این فضاها را بهنبررسی جامعی شو  هاخود مجموعه

ای  های صخرهن آثار که بستر مناسبی برای مطالعه نیایشگاهشناختی در ایمهری معرفی نمایند؛ بنابراین اهمیت و ضرورت پژوهش دقیق باستان 

 گردد.است، بیشتر تأکید می 

 های دستکند آذربایجانِ ایران . نیایشگاه 5

استان شمال شامل  امروزه  که  شده  شناخته  آذربیجان   / آذربایجان  تاریخی  نام  با  اسالمی  دوران  منابع  در  ایران  آذربایجانغرب  غربی،  های 

آورد )سنگ، آجر، خشت، مالط گچ  ساز با مصالح بوم رقی و اردبیل است. در این پهنه جغرافیایی ساختار معماری به دو صورت دَست شآذربایجان

ها ایجاد شده است. فضاهای دستکند بسته به نوع کارکرد از عناصر معماری و هنری برخوردار هستند؛ و آهک( و دستکند در بستر زمین و صخره
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فضابه که  آیینی  طوری  دستکند  به   –های  نیایشگاهی،مذهبی  فضاهای  کتیبه  خصوص  چون  تزیینی  عناصر  اسلیمی،  دارای  نقوش  نگاری، 

  مانده باقی  شواهد  در. دقت  (1399)ستارنژاد و همکاران    جای مقدس چون امامزاده، اولیا، اجاق و قدمگاه هستندکاری، محراب و غیره و ناممقرنس 

 ها در تشخیص کارکرد یک فضای آیینی با سایر فضاهای دستکند است. ترین مالکیکی از مهم

. فضاهای 2. فضاهای دستکند نیایشگاهی،  1مذهبی این منطقه از نظر کارکرد به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند؛    –فضاهای آیینی       

ها متلعق به فضاهای تدفینی  مذهبی این منطقه، نخستین نمونه   -ه فضاهایی آیینیدستکند تدفینی. براساس مطالعات انجام شده در باره پیشین

حال به دلیل ضعف مطالعات و عدم  (. با این Berndt Ersoz 2006, 153)گوردخمه( است؛ که ریشه در سنت فریگی و اورارتویی دارد )

در دست    دستکند  شناخت بسیار محدودی از فضاهای عبادی  خصوص بودایی،ها و مذاهب دوران اسالمی و مغولی بهشناخت کافی از فرهنگ

های آذرشهر، اسکو، سرعین، ماکو، مراغه، نیر شناسایی  نمونه از فضاهای دستکند پرستشگاهی در شهرستان   11تاکنون تعداد  نگارندگان  است.  

بندی شناختی و تقسیمره بوده که از لحاظ گونه شناسی در قالب زیر سطحی و دامنه صخ(. این فضاها از منظر ریخت1)نقشه شماره    اندکرده

های مختلفی است، از جمله: الف( مسجد، ب( خانقاه، پ( کلیسا، ت( معبد بودایی و فضاهای که با عنوان معابد ماهیت کاربری دارای استفاده

 اند. منتسب به آیین مهرپرستی معرفی شده

شود که این فضاها عموماً در مناطقی شکل  غرب ایران مشخص می بادی در منطقه شمالع  –با دقت در توزیع پراکندگی فضاهایی آیینی        

خصوص اند؛ مانند شهر مراغه که در قرون میانی به مذهبی خاصی برخوردار بوده  – گرفته است؛ که حداقل در دوران اسالمی از جایگاه سیاسی  

و مسیحیت بوده است. در این شهر تاکنون فضاهایی چون مسجد، کلیسا و معبد  ایلخانی کانون ادیان و مذاهب مختلف از جمله اسالم، بودایی  

مذهبی شیخ    – یا شهر اردبیل که در قرون میانی اسالمی به دلیل پایگاه سیاسی  (.  1399شناسایی و معرفی شده است )ستارنژاد و همکاران،  

های آذربایجان انی نظری مناسب پیرامون ماهیت کاربری نیایشگاهیابی به یک مببرای دست صفی از اهمیت مذهبی خاصی برخوردار بوده است.  

 .کردمذهبی در بستر اوضاع سیاسی توجه    –بایستی به تحوالت تاریخی   ،ایران

 های دستکند مورد مطالعه . موقعیت جغرافیایی نیایشگاه 6

دستکند امامزاده معصوم در شهرستان مراغه، قدمگاه در شهرستان آذرشهر   های دستکند مورد مطالعه در این پژوهش، عبارتند از نیایشگاهنیایشگاه

آذربایجان  استان  استدر  اردبیل  استان  توابع  از  نیر  شهرستان  در  آباذر  نیایشگاه  همچنین  و  نیایشگاه  . شرقی  کوهستاناین  دامنه  در  های  ها 

ها  های این کوهستانشود. دامنهفشانی محسوب میها از نوع آتش این کوه  شناسی(. ساختار زمین1اند )نقشه  فشانی سهند و سبالن واقع شدهآتش

باشد. این  فشانی بستری مناسب برای تراش و ایجاد فضاهای دستکند میهای آتشفشانی از نوع توف است. توف های آتشمحل انباشت گدازه

ها با دانش مردم منطقه که حاصل تجارب د. انتخاب این سنگ شونها در اصطالح محلی بیشتر با اسامی »کران« و »کپیر« شناخته می سنگ 

تر،  تراش راحت   چونهای  فشانی برای تراش انتخاب شده که ویژگیهای نوع توف آتش در این روستاها سنگ.  هاست؛ ارتباط مستقیم داردآن

ترین دالیل در فراوانی آثار دستکند در امل یکی از مهم. همین عو(57،  1399)ستارنژاد و همکاران    را دارندابعاد مناسب، موقعیت مناسب و غیره  

  – غرب ایران شناسایی شده که بخش مهمی از آن مربوط به فضاهای آیینی این منطقه شده است. تاکنون فضاهای دستکند متعددی در شمال

اذر و قدمگاه، از جایگاه مطالعات بیشتری مذهبی است. در میان فضاهای دستکند نیایشگاهی آذربایجان ایران سه فضای امامزاده معصوم، آب

های مشترک و گاهی متفاوتی برخوردارند  ها انجام شده است. این فضاها از ویژگیهای نسبتاً بیشتری در باره آناند و پژوهش برخوردار بوده 

است.  1)جدول   شده  توجه  آن  به  کمتر  پیشین  مطالعات  در  که عموماً  م  دقت(؛  در شناخت  شواهد  این  این  به  گاهنگاری  و  کارکردی  اهیت 

 تواند، مؤثر واقع شود. ها مینیایشگاه

 . ماهیت کارکردی نیایشگاهی دستکند 7
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  بحث ها قابل  در نگاه نخست به مطالعات پیشین در رابطه با کارکرد سه فضای دستکند )امامزاده معصوم، اباذر و قدمگاه(، فرضیه مهرابه بودن آن 

کاری در باورهای مهرپرستان و مقایسه بافت ناپذیر بودن، اسرار و پنهانر نظر گرفتن زایش مهر از صخره، شکست است. پژوهشگران عموماً با د

 Fegerlمجارستان )  (، ,Fig 3.2.  Nabarz 2005(، چون ایتالیا )Sánchez 2012های کشورهای اروپایی )ای تعدادی از میترائیوم صخره

در   این.  د که سه فضای دستکند نیایشگاهی آذربایجان ایران نیز در ارتباط با معابد مهری بوده استبر این باورن، آلمان و غیره  (20 ,2008

 (.101-100 ، 1391 خانکی های رومی یافت شده، از این آثار شناسایی نشده است )لبافحالی است که از شواهد دیگری که در میترائیوم 

های مختلف از جمله؛ چلیپایی با الحاقات در امامزاده معصوم، مستطیل نامنظم در اباذر غرب در شکل های مورد بحث شمالپالن نیایشگاه     

صورت یک انسان مشعل به دست که نمادی از خدای مهر بوده؛  پالن امامزاده معصوم را به   ،نیرینیر و مدور در قدمگاه آذرشهر است. شکاری

نظر گ )در  است  این Shekari niri 2020, 43رفته  با  آسیای جنوب (.  و  اروپا  آیین حال در  با  مرتبط  تاریخی  اثر  از چهارصد  بیش  غربی 

های شناسایی  ها نیست. میترائیوم ها قابل مقایسه با این نیایشگاه( که پالن این مهرابه Clauss 2000, 21میترائیسم کشف و شناسایی شده )

صورت یک تاالر طویل و بخش سه را فضای اصلی جایگاه  باشد، بخش نخست پیش تاالر، بخش دو به  سه بخشی می شده در اروپا عموماً

 ( 50  ،1383های سنگی طویل وجود دارد )ورمازرن  (، همچنین در طرفین راهروی مرکزی نیمکت100  ، 1391  خانکی  دهد )لبافتشکیل می

( اوستیای  آنچه در مهرکده  ایتالیا    (،,Fig 3.2.  Nabarz 2005مانند  باقی(  Mazhjoo  201, 174)سِوِن گیت  است.  و غیره  مانده 

صورت مدور و پالن  به  آذرشهر  پالن قدمگاه.  توان شباهتی میان پالن نیایشگاه امامزاده معصوم با معابد مهری در نظر گرفتبرهمین اساس نمی 

 پالن متداول در معابد مهری شناخته شده است.  از این نظر متفاوت با صورت مستطیل نامنظم بوده که اباذر به

تندیس مهر، کتیبه، سنگ       آیین مهرپرستی چون  از  معابد مهری شواهدی  انسانی  قربانگاهنگاره، سکوی  در  و  دارد ، نقوش حیوانی    وجود 

در معابد مهری و برخی از    ده است.کشف و شناسایی نش  ایران  های دستکند آذربایجاندر نیایشگاه. چنین آثار  (125-113  ،1371  یم)شورتها

 Clauss؛  Hopfe 2008, 19تندیس مهر )  ، (187:  1383های دوران اشکانی عناصر تزیینی و نمادین چون نقش مار )ورمازرن،  محوطه

یی  کشف و شناسا  (Mazhjoo 2019, 174)و موزاییک کاری کف معابد  (، عناصر هفتگانه )شیر، پدر، سرباز، کالغ و غیره(  81 ,2001

-نیایشگاهگزارش نشده است. در  غرب ایران تاکنون شواهدی از این عناصر تزیینی و هنری و نمادین  های دستکند شمالدر نیایشگاه  شده است.

از نظر عناصر    ،امامزاده معصوم مراغه  ها، تنهاغرب ایران، عناصر هنری محدودی ایجاد شده است. در میان این نیایشگاههای دستکند شمال

حال دقت در این عناصر، خود تعلق این مجموعه را به دوران اسالمی قوت  ؛ با اینتر استینی و هنری نسبت به دو نمونه دیگر تاحدودی غنی تزی

کاری، هندسی  نگاری، مقرنسهای مختلف این مجموعه نقوش تزیینی و کاربردی مانند کتیبهدر قسمت(.  1399بخشد )ستارنژاد و همکاران،  می

این    خصوص نقوش اسلیمی ایجاد شده در دیواره درگاه ورودیهای گذشته برخی از عناصر بهاسلیمی ایجاد شده است. هرچند در پژوهشو  

یکی از عوامل انتساب مجموعه به آیین مهرپرستی در نظر گرفته شده است    مایه، . این نقشاندمعرفی کرده  "مار"عنوان نقش  ا  را ب  مجموعه

حال بر اساس آثار کشف و شناسایی شده از معابد مهری در اروپا، نقش مار در کنار تندیس خدای مهر (. با این50  ،1384ور  دل و علیپ)شجاع

بنابراین تزیین مذکور، در قسمت ورودی نیایشگاه نقش مار نبوده، بلکه در حقیقت    (، Clauss 2001, 86؛  137  ،1387  یمقرار دارد )شورتها

ناپذیر خلقت الهی (؛ که در فرهنگ اسالمی با عنوان غنای پایانToynbee  1971 ,189شی پس از مرگ است )سمبل زندگانی و نیرو بخ

خصوص در بناهای مذهبی مانند (. نقش اسلیمی در هنر دوران اسالمی به 123  ،1380و نماد مذهبی اشاره به بهشت و خداوند است )هیلن براند  

 قرار گرفته است.  مساجد و مقابر به فراوانی مورد استفاده

دهد که  شناختی نشان میهای باستانگزینی معابد مهری براساس توصیفات متن اوستا و یافتهانداز محیطی و مکانمطالعه چشماز طرفی        

شده    توصیفن  چنی  "مهر "های  با استناد به متن کتاب اوستا، ویژگیطوری که  های رومی است. به معابد مهری در ایران متفاوت از میترائیوم



 

540 
 

(. در اینجا اشاره  355  ،1371آور هزار گوش، ده هزار چشم برزمند بلند باالیی که برفراز برجی پهن ایستاده؛ است« )اوستا  است: »... وی زبان 

عمرانی  نک به  )  های اخیر درباره معبد چلیپایی محوطه قلعه زُهاک هشترود قابل استناد باشدشده که مهر در بلندای قرار دارد. چنانچه پژوهش

  قابل تطبیق است.   "بلندباالیی که برفراز برجی پهن"هاست که براساس متن اوستا  ( در این صورت معابد مهری در باالی کوه1393و مرادی  

ی با میترائیوم  مهرابه ایران  های کرده است و برآیند پژوهش خود را به تفاوتاشاره  رومی   و های میان مهر ایرانی  (، به تفاوت1391لباف خانکی )

ها از جمله موقعیت مکانی و نزدیکی به عنصر آب، فرم، سازمان فضایی و سیرکوالسیون و غیره با ارائه برخی از شباهت  رومی دانسته است. او

میان سه معبد    هایچنین شباهت  حالبا این  (.1391خانکی  )نک. به لباف  دانسته است  مربوط  ها را به آیین مهرپرستیبا احتیاط این نیایشگاه

چین نیز وجود دارد؛ بنابراین  های شمالی  قسمتخصوص سرزمین مغولستان و  آسیای میانه به  و معابد بودایی  دستکند مورد بحث با برخی از مقابر

 & Moradi) یسازغرب ایران را برگرفته از سنت مقبرهچنانچه شواهد فوق را به تنهایی مالک قرار داد، بایستی الگوی معابد دستکند شمال

Omrani 2020 ) های . افزون بر مطالب باال، معابد مهری ویژگیآسیای میانه و مغولستان دانست( 1399یا معبدسازی )ستارنژاد و همکاران

 – گیری شرقی  یابی مهرکده بایستی مجاور مراکز حکومتی باشد، دسترسی فضایی رو به سمت قلة کوه، جهتدیگری نیز دارد، از جمله: مکان

طور کلی مقایسه پالن و عناصر  بهغرب، رعایت نشده است. های دستکند شمال(. موارد باال، در نیایشگاه1398پور و همکاران  غربی است )علی

ب ایران را  غرهای دستکند مورد بحث در شمالهای عبادتگاههای میان معابد مهری با نمونه های شناسایی شده تفاوتتزیینی و معماری مهرابه

کارکردی جدا از معابد مهری داشته و دالیل پژوهشگران    ، غرب ایراندهد. در هر صورت، بنابر آنچه گفته شد سه نیایشگاه دستکند شمالنشان می 

 ها به آیین مهرپرستی بدون دالیل و مدارک کافی است. در انتساب این نیایشگاه

 ان غرب ایر های دستکند شمال . گاهنگاری نیایشگاه 8

شناختی نتایج متقن و های باستانفرهنگی با کاوشای و نبود الیهدلیل بستر صخرهساز بهگاهنگاری فضاهای دستکند برخالف فضاهای دست

های متاخرتر از خود فضاست؛ قطعاً متعلق به دوره  ،های فرهنگی انباشت شده باشد دهد. چنانچه در کف فضاها، الیهقابل استنادی به دست نمی 

هزینهب دلیل  به  ایران  داخل  در  دستکند  فضاهای  نسبی  گاهنگاری  برای  روش  استنادترین  قابل  و  بهترین  اساس  مطالعات ر همین  بودن  بر 

است. پژوهشگران در مطالعات پیشین عموماً کمتر    ، کتیبه و غیرهتزیینات  ،آزمایشگاهی، توجه به شواهد معماری از جمله پوشش سقف فضاها

 Biscione  2006 ,303؛  46  ،1350اند )کارنگ  ها را متعلق به دوران اشکانی در نظر گرفته وجه کرده و گاهنگاری این نیایشگاهت  باالبه موارد  

& Khatib shahadiهای مختلف ها دستکند در دوره پارت شک و تردید بسیاری وجود دارد. این امر از جنبه(. حال آنکه میان ایجاد نیایشگاه

. پوشش سقف  (100،  1399)ستارنژاد    شودهای دیده مینخست، میان معماری این نیایشگاه با بناهای دوره پارتی تفاوت قابل بررسی است:  

فر ( غار کرفتو )محمدی1386(، سامن مالیر )خاکسار  498  ،1391ازندریانی و خاکسار  فضاهای دستکند دوره تاریخی چون ارزانفود همدان )همتی

غرب  صورت قوسی شکل است. پوشش سقف فضاها در سه نیایشگاه شمال( و غیره به 371  ،1398سرعین )خانعلی  نزق  گ(،  105  ، 1395و همتی  

از اواخر دوره اشکانی  ، عموماً  گیری پوشش گنبد در تاریخ معماری ایرانخرپشته است. روند شکل  صورتها بهبعضی قسمتایران به شکل گنبد و  

کار رفته های آن در بناهای چون کاخ اردشیر در فیروزآباد و قلعه دختر به( و نخستین نمونه48  ،1352)زمانی  و اوایل دوره ساسانی آغاز شده  

قالت    چونمقابر و فضاهای دستکند    ،ها با گنبدهای آجری بناهای مذهبی چون مساجد(. پوشش گنبد این نیایشگاه58  ، 1384است )میرلطفی  

و برخی    (371،  1398، مسجد دستکند گنزق سرعین )خانعلی  (99  ،1394قان )مراقی و پرهیزکاری  ( و طبلشکین خرBall 1986, 98حیدری )

( در چین شباهت دارد. از طرفی مطالعه Lingley 2014, 3)  Xu xianxiu( و  Steinhardt 1998, 237)  Xiao Yi  مانند مقبره  مقابر

 ,Hansman et al 1967(، قومس )Kleiss 1973, 170د ) پوشش سقف بناهای دوران اشکانی مانند چهارطاقی قلعه زهاک هشترو
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Palt VIII تواند در دوران اشکانی  نمی  هادهد؛ بنابراین شکل پوشش گنبدی این نیایشگاهها را نشان می های محسوسی میان آن( و غیره تفاوت

 در دوران اسالمی ایجاد شده است.  تراشیده شده باشد، بلکه این نوع پوشش گنبد

های کارشده در  دهد که این عناصر با نمونه نگاری و محراب نشان میکاری، کتیبهدر عناصر تزیینی چون نقوش اسلیمی، مقرنس   دقت     

ها، شناخت دهد که معماران این نیایشگاههای نشان میبناهای دوران اسالمی مانند مساجد و مقابر منطقه قابل مقایسه است. چنین شباهت

آث از  بهتر  و  داشته بیشتر  زمان خود  نمونه ار  از  الگوبرداری  با  و  به  اند  اقدام  پیشین  نیایشگاه  ایجادهای  تزییناتی در داخل  و  ها کردهچنین  اند؛ 

 طوری که تزیینات قسمت پاکار گنبد در مجموعه امامزاده معصوماند، بهحال بر روی برخی از تزیینات بناهای پس از خود تأثیر گذاشته درعین

نیز غالباً متعلق به قرون میانی و متأخر    هاهای سطحی محوطههای سفالاست. یافته   اجرا شدهه.ق(    721های گنبد غفاریه )کاریاشیدر ک  بعدها

ها نیز انتساب این فضاها را به  شناختی اطراف نیایشگاههمچنین مطالعه و بررسی سایر شواهد باستان   .(Parvin et al, 2020اسالمی است )

قرار  به دوره ایلخانی و پس از آن(،  قبرهای که عموماً متعلق  سنگ )هر سه فضا در مجاورت گورستان اسالمی  .  بخشدمی قوت می دوران اسال

عموماً    ،قبرهای منقوشسنگ  با های اسالمیهمجواری گورستان  ها در نظر گرفت.توان نوعی ارتباط سنجی میان آند؛ برهمین اساس میدارن

توان در  های از این همجواری را می. نمونهو بعضاً تا دوره معاصر ادامه پیدا کرده استیران از دوره ایلخانی آغاز شده  در منطقه آذربایجان ا

هایی چون مسجد جمعه اردبیل، خانقاه شیخ صفوی اردبیلی، خانقاه شیخ بابای مراغه، خانقاه اوحدی، مالمعزالدین مراغه، مسجد جامع  محوطه

و غیره    شیر، سلطان سهند، امامزاده اوغلی شبستر، مالمعصوم ورجویسیدحمزه و کمال خُجندی در تبریز، مسجد گوراوان عجب، بقعه  آذرشهر

 (. 3)جدول  مشاهده کرد

م که با حمایت مستقی  گزاف است ای  هایی با چنین عظمت و الحاقات جانبی آن و تزیینات، نیازمند نیرو و هزینهاز طرفی تراش نیایشگاه      

. دوران اسالمی آذربایجان، دوره سلجوقی و ایلخانی بهترین زمان برای ایجاد فضاهای معماری فاخر و عظیم است. داردحاکمان منطقه ارتباط  

ه  المنفعه و غیره با حمایت حاکمان ایجاد شد مساجد، مقابر، بناهای عام  چون بناهای بسیاری    ،آذربایجان  بیشتر نواحی از این دوران تاکنون در  

تاریخی  هاشناختی محوطهمطالعه عناصر معماری )پوشش سقف فضاها(، تزیینی و کاربردی، شواهد باستان .  است سیاسی منطقه    –، پیشینه 

به   مطالعات تطبیقیآذربایجان و   نیایشگاهخصوص مغولستان نشان میفضاهای آیینی منطقه آسیای میانه  این  ها در دوران اسالمی  دهد که 

یابی  اند. برای دستهای اسالمی )تصوف( است؛ شکل گرفته و گسترش نهضتورود اقوامی از آسیای میانه    همزمان با ایلخانی که  خصوص دوره  به 

 مذهبی این منطقه را در دوران ایلخانی مورد بحث و تحلیل قرار داد.  –به نتایج مطلوب، بایستی تاریخی سیاسی 

 . بحث و تحلیل 9

عبادی در غالب    –برانگیزترین فضاهای معماری این منطقه است. این فضاهای آیینی  ب ایران یکی از بحث غرهای دستکند شمالنیایشگاه

ها مردود اند. در پژوهش حاضر با ارائه دالیل کافی و مستند، فرضیه مهرابه بودن این نیایشگاهعنوان معابد مهری معرفی شدهمطالعات پیشین به

خصوص قرون میانی به بعد نشان  را به دوران اسالمی؛ به ها  تعلق آن  ،هاشناختی و معماری این نیایشگاهستانمطالعه شواهد با  است. دانسته شده  

مذهبی از جمله مقابر و مساجد منطقه در راستای تأمین نیازهای   –دهد. بر همین اساس این فضاهای نیایشگاهی همانند فضاهای آیینی  می

 اند. ایجاد شده های میانیص سدهخصو به آیینی مردم در دوران اسالمی 

آن        انتساب  و  نیایشگاهی  ماهیت  فرقه برای فهم  به  اسالمی  ها  و غیر  اسالمی  و مذاهب مختلف  و تزیینی،  می ها  بایست عناصر معماری 

های میانی اسالمی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا باید گفت که  و توجه به اوضاع سیاسی، مذهبی و اجتماعی منطقه در سده   گزینیمکان

حال در پالن، عناصر هنری و تزیینی  (؛ با این1های مشابه نزدیک به هم هستند )نک به جدول شماره  سه نیایشگاه مورد مطالعه دارای ویژگی

. نیایشگاه امامزاده  ها بوده استبینی نخست طراحان این مجموعه . این تفاوت بیشتر ناشی از جهانها قابل مشاهده استن آنهایی میاتفاوت
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  ران معصوم با هدف معبد بودایی ایجاد شده بود که با روند تغییرات سیاست مذهبی حاکمان ایلخانی تبدیل به خانقاه شده است )ستارنژاد و همکا

های از مقابر و معابد منطقه آسیای میانه و  این نیایشگاه از نظر ساختار، پالن و برخی از عناصر تزیینی و معماری با نمونه  .(161-160،  1399

حال روند تغییر  مغولستان شباهت زیادی دارد که نشان از روابط فرهنگی میان این دو منطقه در دوران ایلخانی )اوایل ایلخانی( است. با این

حاکمان ایلخانی، باعث کاهش تبادالت فرهنگی با مغولستان شد. پس از این دوران بسیاری از معابد بودایی به فضاهایی مرتبط    سیاست مذهبی

 (.192، 1368با دین اسالم چون مسجد و خانقاه تغییر کاربری دادند )اشپولر 

های آن، صومعه شیخ ابواسحق  گردد که نخستین نمونهازمیهای نخست اسالمی بگیری خانقاه در منطقه آذربایجان عموماً به سدهشکل       

گیری خانقاه و جریان تصوف بسیار حال در دوره ایلخانیان روند شکل(. با این1384نژاد، قرباننک به ابراهیم بن یحیی جوینانی در تبریز است )

خان گسترش خانقاه در مناطق روستایی بوده  ه غازان خصوص از دورهای مذهبی حاکمان وقت ایلخانی به گسترش پیدا کرد. یکی از سیاست 

. از  1مانده استباقی  "خانقاه"جای برخی از روستاهای منطقه آذربایجان واژه  دلیل نیست که امروزه در نام (، بی 189،  3/  1380است )خواندمیر

جای مناطق پیرامون  اسامی چون شیخ، پیر، بابا در نام  ؛انهختوان به داشتن فضاهایی با نام چلههای منطقه آذربایجان ایران می های خانقاهویژگی

خانقاه    ،خانقاه شیخ بابا در مراغه   از جمله عبادی اشاره کرد؛    –ها در پیرامون این فضاهای آیینی  گیری گورستانها و مهمتر از همه شکل نیایشگاه

های کنار  از طرف دیگر بیشتر گورستان .  2ت اسهایی شده  آن اشارهو خانقاه پیرچوپان آذرشهر که در منابع تاریخی به    شیخ صفوی در اردبیل 

قبرها های مختلف بوده که عموماً به دوره ایلخانی و پس از آن تعلق دارند. برروی برخی از این سنگ قبرهای در شکلها دارای سنگ خانقاه

  گرفته است مورد استفاده قرار میخ مشهور منطقه آذربایجان  مشای  برای  . عموماً چنین پیشوندهاییهای چون پیر و شیخ قابل مشاهد استواژه

 اند. های مخصوص خود بودهمشایخ و پیرها دارای خانقاه (.72 ،1349/2الجنان روضات نک به. )

های دور دست زندگی  آبادیها به شهرهای بزرگ اختصاص نداشت. مشایخ تصوف معموالً در بیرون از شهرها در  ها برخالف مدرسه خانقاه     

(. گرچه پیدایش و گسترش  145  ، 1378ترین جا برای مسافران بود )موحدنیا  کردند و هر جا پیری بود خانقاهی نیز وجود داشت و خانقاه مناسب می

م محلی برای آسودن و  توان یافت؛ زیرا خانقاه به مفهومفهوم خانقاه در قلمرو کشورهای اسالمی امری است که تاریخ معینی برای آن نمی

اعتکاف، همیشه وجود داشته و قدر مسلم این است که در قرن چهارم اماکنی برای تجمع صوفیان در بسیاری از شهرها و روستاها وجود داشته  

شیع، تصوف را در این  (. با این وجود در دوره ایلخانی با رواج اسالم و تدین ایلخانان به دین اسالم و تمایلشان به ت127  ، 1371منور  است )ابن

خان (؛ به طوری که گرایش غازان 188  ، 1370ها و توجه به اهل تصوف مؤثر بوده )مرتضوی  دوره تقویت کرده و این امر در ایجاد و توسعه خانقاه 

که مرید شیخ  خان  الل از مشایخ صوفی، فصل نوینی را در گسترش تصوف گشود. غازان به اسالم و حمایت گسترده وزیرش رشیدالدین فضل

ری و قصبات والیات عراقین و در ایام دولت آن پادشاه عالی همت به موجب فرمان او در جمیع قُ  .(38  – 39  ، 1377  بزاززاهد گیالنی بود )ابن 

بزاز  صوف، ابن (، همچنین در تداوم رویکرد ایلخانان به ت189،  1380/3حمامات و مساجد و خوانق ساختند )خواندمیر،  ،فارس و کرمان و آذربایجان

  ، 1377بزاز  )ابن  «گفت که با کودکی گویندشیخ با پادشاه سخن همچنان می »...  نویسد:  الدین اردبیلی می در توصیف ارادت ابوسعید به صفی 

289 – 280 .) 

خصوص  به  این نواحی ر  های بسیاری ددهد که در دوره ایلخانی خانقاهنشان می  ، مطالعه سیر تاریخی جریان تصوف در منطقه آذربایجان     

  بابا شیخ چله خانه سرعین،  ای،  ، خانقاه اوحدی مراغهاردبیلها چون خانقاه شیخ صفوی  . بررسی تعدادی از این خانقاهه استروستاها شکل گرفت

های مزارها واژهسنگ  شکل گرفته است. برروی اینقبرهایی در اشکال متنوع  با سنگ  هایگورستان  ،هادهد که در کنار خانقاهو غیره نشان می

طور کلی مطالعه عناصر  و غیره نوشته شده است. جملگی این اسامی ارتباط معناداری با تصوف دارد. به   ، صوفیچون پیر، شیخ، خلیفه الخلفا

دهد. از  شان میخصوص قرون میانی نها را به دوران اسالمی بههای دستکند انتساب آنشناختی این نیایشگاهمعماری، هنری، شواهد باستان
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ها، کاربری های پیرامون این نیایشگاهجای محوطههای میانی اسالمی و نامطرفی اوضاع سیاسی، اجتماعی و تاریخی و مذهبی آذربایجان در سده

جتماعی دوره ایلخانی  ا  – ها را مربوط به تحوالت سیاسی  گیری و رواج این نیایشگاهها را مرتبط با آداب خانقاهی دانست؛ بنابراین زمان شکل آن

عبادی، اسامی مقدس چون اولیا،   - امروزه این فضاهای آیینی    توان در نظر گرفت.خان )محمود( میغازان   تکودار )احمد( و  خصوص پس ازبه 

 اند.خانه را در خود حفظ کردهپیر و چله

 گیری نتیجه .  10

های دستکند امامزاده معصوم مراغه، آباذر  براساس آنچه در متن مقاله به آن پرداخته شد؛ تنها شباهت قابل ذکر میان معابد مهری با نیایشگاه

محیطی؛ دارای  در هر منطقه به دالیل اقلیمی و شرایط زیستای بودن این فضاهاست. معماری دستکند  نیر و قدمگاه آذرشهر در بافت صخره

گیرد و تنها بخشی از  های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و کالبدی اقلیمی و شرایط خاص آن ناحیه شکل می است که بر اساس زمینه  هاییویژگ

ای را به آیین مهرپرستی منسوب های صخرهتوان نیایشگاهبنابراین صرفاً با در نظر گرفتن یک ویژگی نمی ای کاربری آیینی دارد؛  معماری صخره

مزارهای ای چون پوشش سقف فضاها، عناصر تزیینی و کاربردی، سنگهای صخرهنیایشگاه جزئیات به ترموشکافانه   نگاهی این وجود، کرد. با

عبادی در دوران اسالمی با    –دهد که این فضاهای آیینی  نشان می  ،ها و توجه به پیشینه تاریخی منطقه آذربایجانها، سفالینهاطراف نیایشگاه

خصوص  اند. از نکات دیگر که در پژوهش حاضر به دست آمد تأثیر معماری فرهنگ شرقی بهنهضت تصوف خانقاهی شکل گرفته  هدف گسترش 

ها بوده که عموماً فضاهایی متناسب با نیاز بوداییغرب ایران در دوران ایلخانی  ای شمالدر مناطقی از مغولستان و آسیای میانه بر معماری صخره

های  دهد و تبدیل به خانقاهخان تغییر کاربری میخصوص غازاناین فضاها در راستای سیاست مذهبی حاکمان ایلخانی بهشکل گرفته است.  

 شوند. نمونه بارز آن در مجموعه دستکند امامزاده معصوم قابل ردیابی است. اسالمی می 

به مواردی که   توجه  با،  گارندگانن   گمان  است؛ به  قطعی ناممکن طوربه  فضاها این کاست  و کمبی  و  دقیق تاریخ تعیین هنوز هم  اگرچه       

های گسترش تصوف در دوره د که در راستای سیاستنقدمت اسالمی دار   های دستکند مورد بحث در آذربایجان ایران، تر گفته شد، نیایشگاهپیش

گری در این  صوفی  فا نیز نشان دهنده باورهایلالخو خلیفه  ، صفویقبرهای مزین به اسامی شیخ، پیرایلخانی شکل گرفته است. وجود سنگ

 فضاهای دیگر ترو تبیین کارکرد دقیق گاهنگاری  برای نوینی هایراهگشای پژوهش مطالعه این کهت؛  هاست. در انتها امید آن اس مجموعه

 . باشد  ایران پهنه جغرافیایی ، درپرستیدستکند منتسب به آیین مهر

 نوشت پی 

های آذرشهر، ارومیه، بناب، تبریز، خلخال، خوی، مراغه، میانه، مهاباد،  کتاب فرهنگ جغرافیایی ایران، روستاهایی خانقاه از توابع شهرستان. در  1

 (.4/1330آرا کلیبر، نمین، ورزقان، هیر و غیره است )رزم

روایت کرده است: »حضرت خواجه یوسف دهخوارقانی در نگه  چنین  حافظ حسین کربالیی  . در رابطه با خانقاه قدمگاه )بادامیار( و پیرچوپان،  2

  داشتن چند چیز به برادرزاده خود وصیت کرده بود. یکی خرقه حضرت رسول و... یکی دیگر کوه بادامیار و آنگاه خود اظهار نظر کرده که غرض 

اند الی یومنا هذا چه از اوالد حضرت پیرچوپان ولی و الل ساکن بودهجا اهلفارش کوه بادامیار، قری، مبارکه بادامیار است که همیشه در آناز س

 (.79-80 ،1349/2الجنان چه غیر ایشان ...« )روضات
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 ها پیوست 

 
 (. 1399در آذربایجان ایران )نگارندگان،    شناسایی شده   . پراکندگی فضاهای دستکند نیایشگاهی 1نقشه شماره  

 

 . ( 1399)نگارندگان،  منبع:  های دستکند آذربایجان ایران  های نیایشگاه ها و تفاوت . شباهت 1جدول شماره  

 ردیف 

 تصویر  نیایشگاه
موقعیت 

 قرارگیری

فرم و 

 ساختار 

سلسله  

مراتب 

 فضایی

 عناصر هنری 
شواهد  

 شناختی باستان

1 

امامزاده  

معصوم 

 مراغه 

 

خارج از  

بافت 

 مسکونی

غار،  

دستکند  

 آهکی 

سلسله  

مراتب 

فضایی 

تاحدودی  

رعایت  

شده  

 است

کتیبه،  

کاری،  مقرنس

اسلیمی،  

طاقچه،  

 محراب 

قبرهای  سنگ

از قرون میانی  

اسالمی،  

های  سفال

 قرون میانی
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 آباذر نیر  2

 

خارج از  

بافت 

 مسکونی

غار،  

دستکند،  

 آهکی 

بدون 

سلسله  

مراتب 

 فضایی

 ----- 

قبرهای  سنگ

از قرون 

میانی، سفال  

قرون میانی 

 اسالمی 

3 
قدمگاه  

 آذرشهر 

 

خارج از  

بافت 

 مسکونی

غار،  

دستکند،  

 آهکی 

بدون 

سلسله  

مراتب 

 فضایی

محراب،  

سردر سنگی  

مزین به گل  

 لوتوس

قبرهای  سنگ

از قرون میانی  

 اسالمی 

 

   . ( 1399)نگارندگان،  منبع:    غرب ایران با معابد مهری و آسیای میانه های شمال نیایشگاه . مقایسه پالن  2جدول شماره  

معبد مهری  ای از  نمونه غرب ایراننیایشگاه دستکند شمال  ردیف 

 شناخته شده در اروپا 

 فضای آیینی موجود در آسیای میانه 

1 

 
 Shekari)  امامزاده معصوم مراغه

niri, 2020) 

 
Budapest 

 

MONGOLIA (Yatsenko, 2014) 
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2 

 ( Shekari niri, 2020)  آباذر نیر

 

 
Toxing-ni (Omrani & Moradi, 

2020) 

3 

 
 ( 1355)ورجاوند،  قدمگاه آذرشهر

 
دوراوراپوس )لباف خانکی،  

1391 ) 
 

XU XIANXIU  (Lingley, 2014 ) 
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 . ( 1399)نگارندگان،  . همجواری خانقاه و گورستان در منطقه آذربایجان ایران منبع:  3جدول شماره  

 توضیحات  تصویر منتخب نیایشگاه ردیف 

1 
شیخ صفی  

 اردبیل 

 

مزارها  مزارها عموماً ـصندوقی اـست. برروی ـسنگـسنگ

عباراتی چون؛ اســما متبرکه، نام متوفی، تاریخ فوت به 

بخـشش و گاهاً اـشعار فارـسی نوـشته ـشده قمری، طلب  

قبرها دارای تزینات هندـسی، گیاهی، بعـضاً اـست. ـسنگ

انی اـست. این گورـستان از دره ایلخانی تا  حیوانی و انـس

 شود.اسالمی متاخر را شامل می

2 
مسجد  

 جمعه اردبیل 

 

ـــجد جامع اردبـیل قرار   ـــتان قدیمی در کـنار مسـ گورسـ

نگ ت. ـس ندوقی بودهقبرها  داـش کل ـص اند. عموماً به ـش

ـــنگ ــامی متبرـکه، ـنام قبرـها ـباقیبرروی سـ ـماـنده اسـ

گیــاهی،   تزیینــات  و  قمری  بــه  فوت  تــاریخ  متوفی، 

ی دیده می تان عموماً متعلق به هندـس ود. این گورـس ـش

 دوره تیموری، صفوی و قاجار بوده است.

3 
خانقاه شیخ  

 اوحدالدین 

 

ای، پلکانی اـست. بروی  گهوارههای  قبرها در فرمـسنگ

ــنگ ــامین چون الل، نام متوفی،  ها کتیبهس های با مض

تاریخ فوت به عربی، طلب رحمت الهی. نقوش هندسی  

ــتان  ــت. گورس ــده اس و گیاهی و ابزارآالت حکاکی ش

 تا اواخر قاجار بوده است.  7عموماً متعلق به سده 

4 
امامزاده  

 معصوم مراغه 

 

های  قبرها از میان رفته است. برروی سنگبیشتر سنگ

اقی ام متوفی،  ـب ه، ـن اء جالـل ـــم اراتی چون؛ اسـ ده عـب اـن ـم

تان بازه  ت.گورـس ده اـس ته ـش تاریخ فوت به قمری نوـش

 شود.تا معاصر را شامل می  7زمانی سده 

 اباذر نیر  5

 

ــنگ ــت.  قبرها در فرمس ــندوقی اس های گهواری و ص

ــنگ ــماء الهی، فانی مزارها عباراتی  برروی س جون؛ اس

بودن دنیا، نام متوفی، تاریخ فوت به قمری نوـشته ـشده 

تا قاجار را شامل  8است. این گورستان بازه زمانی سده  

 شود.می

6 
قدمگاه  

 آذرشهر 

 

مزارها  قبرها به فرم ـصندوقی اـست. برروی ـسنگـسنگ

عباراتی چون؛ اســمای الهی، نام متوفی، تاریخ فوت به 

نگقمری  ت. برروی برخی از ـس ده اـس ته ـش قبرها  نوـش

شود. این نقوش هندسی، گیاهی و آالت حرب دیده می

 ه.ق. است. 10تا   8گورستان عموماً متعلق به سده 
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 گونه شناسی معماری آرامگاهی در زاگرس میانی 

 )لرستان(   

 

 1علی سجادی

 چکیده: 

شود اما به لحاظ تأثیرات  زمین در اقصی نقاط آن باوجوداینکه ازلحاظ هندسه، فرم و مصالح، تابعی از کل این سرزمین محسوب میمعماری ایران

ات هایی از کلمات و عبارحال بخش ی متفاوتی برای هنرنمایی معماران بوده است. باایناکولوژیکی، اقلیم و محیط، در طول تاریخ، همواره عرصه 

ستانی این دفتر کهن که در قالب فضا، فرم و یا کالبد، مفاهیم عمیقی از فرهنگ و هنر و تمدن را در خود به ودیعه نهادینه دارد، در مناطق کوه

قه مقابر این منط  معماری  هایبا بررسی ویژگی   سعی دارد  حاضرپژوهش  اند.  شده و کمتر موردتوجه و کنکاش قرارگرفتهو دور از دسترس واقع

زد. در این پرداهای زمانی بدر خالل دوره  گونه شناسی معماری آرامگاهی در زاگرس میانی )لرستان(  بهازلحاظ فرم و ساختار در بستر محیط  

و نتایج حاصله، چندین   تحقیق  هاییافته بنابر    پژوهش، تعدادی از بناهای شاخص آرامگاهی استان لرستان موردبررسی و مطالعه قرارگرفته است

های با پالن  های با پالن مربع  و با چندضلعی با گنبد رک؛  آرامگاههای با بنای چهارضلعی با گنبد خفته؛ آرامگاهی آرامگاهی مانند: آرامگاهگونه

باشند شناسایی  نوع نار شالل می   که دارای پالن مربع  و یا چندضلعی با گنبدی از نوع نار اگون و یا از  هاییگنبد رک ترکین؛ آرامگاه  چندضلعی و

توان  اند که از آن جمله می های معماری خاصی را حائز شدهگردید. عالوه بر آن در این منطقه تعدادی از بناها، تحت تأثیر اقلیم و محیط، ویژگی 

ای و های رودخانهاظرافت زیاد از سنگچنین گنبدهای نار و رک )در اشکال مخروط ویا هرمی ویا اورچین( اشاره نمود که ببه ساخت بناها و هم

 اند.  شدهسنگ ساخته الشه
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 مقدمه:   . 1

ه و زمین داشتیابیم که این تبار همچون مساجد کهن ریشه در معماری ایراندقت بررسی کنیم، درمیهای اسالمی را به آرامگاه  اگر بخواهیم تبار

اند که  از یک تبار مایه گرفته و ازلحاظ طرح و فرم و آرایه و عناصر و هنرهای کاربردی پیوند و رابطه عمیقی بسیار نزدیک معمارانه باهم داشته

که از آن جمله  اند.  دارد و در خیلی از موارد این دو تبار در کنار هم و بعضاً کارکردها مشترکی را حائز شده   اسالمی  پیشاخود ریشه در معماری  

شروع شد. شاید   آرامگاه از همان قرون اولیه اسالمی در ایران  های ائمه اطهار و یا امام زادگان اشاره کرد. در این دوره، ایجادتوان به آرامگاهمی

دفن گردید. بنیان اصلی    الرشیدترین آرامگاه مذهبی دوره اسالمی را قبر حضرت امام رضا )ع( قلمداد نمود که در مقبره هارونبتوان قدیمی 

گرفته است که بنا به فراخور نیاز و شرایط  دایره، رک یا اشکال مشابه شکل ها، از یک اتاق مکعب، مدور یا چندضلعی با پوششی از گنبد نیمآرامگاه

های شوند هرچند ساخت این نوع بناها در دورهها محسوب میترین شکل آرامگاهجزء قدیمی  گنبددار  ضلعیمقابر چهاراند.  یافتهزمانی توسعه 

 هاست.   ها، تا حدود زیادی مبین دوره تاریخی ساخت آن های معماری آنبعدی نیز استمرار یافته است اما مشخصه

 هایفرمیکی از  سازی  در کنار سایر اشکال مقبرهتا هشتم ه.ق  قرن پنجم  از  و  رواج یافت  اواخر قرن چهارم ه.ق ساخت مقابر برجی شکل    در     

 هایدورهدر تمامی   است که    گنبددار  ضلعیمقابر چهار ایران در گنبد نوع ترینمتداول،.  افتاداز رواج  این فرم  قرن نهم ه.ق    و ازاصلی گردید  

 آن تیزه بر مار عمودی محور چفد حول یک  کامل دوران از نیمنح .... این گنبدهای است کروی  گنبد نوع فرم ایناسالمی رواج داشته است  

 سازی مقبرهشیوه    تریناصلی  عنوانبه مقابر چهارگوش گنبددار تقریباً و از قرن نهم ه.ق به بعد،  ( اما  35-30:  1392آید.) مجیدی و...  می پدید

در  ضلعی ریشه در دوره سلجوقی دارد. بایستی در نظر گرفت که ساخت مقبره با پالن هشت  (342-366: 1377براند: هیلن مطرح گردیده است)

 این عمده سبک احداث گردید. زیادی آرامگاهی بناهای بودند برخوردار توجهیقابل  آزادی از مذهبی فرایض انجام در شیعیان که دوره ایلخانی

در مقابر گنبددار نوعی تحول جدید   این دوره آن قرار داشت. در فراز بر چندوجهی دیگنب که بود ضلعیبا پالن هشت هایآرامگاه  ساخت عصر،

بناها گنبد سلطانیه در زنجان   گونهاین. بهترین مثال برای  یابدمی؛ بدین معنی که بنای آن به گسترش و عظمت بیشتری دست  شودمیایجاد  

بر یک جنبه بنا همچون پیش طاق   طورمعمولبه ر در ابعاد کوچک بنا گردیده و (. در دوره تیموری مقابر چهارگوش بیشت95: 1387است)کونل، 

در معماری    مورداستفادهچهارگوش گنبددار تنها فرم  فرم  (. در دوران صفوی  359:  1377راند،  هیل ب)شدمی   تأکیدیا گردن گنبد یا هر دو آن  

های یابی الگوی معماری آرامگاهنیز رایج گردید. در اینجا هدف ریشه    گنبدهای خفتهو در اواخر این عصر نوعی از  این دوران است.    آرامگاهی

 اند. اندازه کافی به بحث انواع الگوهای ایرانی پرداخته حوزه معماری ایران نیست چه اینکه در این رابطه محققان به 

معماری   هایویژگی   که  شودمیدیده  و ....   ، پیر، بابا، مقبره، گنبدامزادهموسوم به امآرامگاهی  بناهای  مناطق استان لرستان آثاری از    اغلبدر        

شناسی معماری مذهبی مشخص نشده  که باید مورد مداقه قرار نگرفته و سهم و جایگاه آنها در سبکچنانو گونه شناسی این آثار تاکنون آن 

ند برف و باران و سرما و گرما، و نیز عوامل انسانی که کالبد و ماهیت است، از آن گذشته این آثار در معرض عوامل و عناصر مخرب طبیعی مان

براین  نمایدضروری می  های معماری و گونه شناسی آنها رایادماناین    نمایند قرار دارند. به همین خاطر لزوم مطالعهخوش تغییر می آنها را  دست

 .  است قرارگرفته  مدنظر لرستان هایآرامگاهگونه شناسی راستای های معماری در شاخصهو شناخت  این مقاله، بازشناسیدر مبنا 

 . پیشینه پژوهش: 2  

صورت موردی و موضوعی صورت  های مختلف در خصوص  معماری آرامگاهی به تاکنون مطالعات زیادی توسط کارشناسان و پژوهشگران حوزه 

( در این طرح به بررسی  1380تاریخی استان لرستان« اشاره کرد. )سجادی   رتوان به » بررسی بقاع و مقابگرفته است، ازجمله این مطالعات می

های جنوب غرب کشور« از دیگر آثاری است  شده است؛ کتاب » آرامگاه های ساخت آنها اشارهمعماری تعدادی معدودی از مقابر آرامگاهی و دوره

ای ایلخانی تا صفوی، به بررسی تطبیقی تعداد پنج بنای آرامگاهی  هکه در آن ضمن پرداختن به بناهای آرامگاهی استان خوزستان در دوره
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(، همچنین مقاله: »بررسی ساختاری گنبدهای رک ترکین  1396های استان خوزستان پرداخته است. )سجادیشاخص استان لرستان با آرامگاه

های این حوزه مبادرت کرده  اختار تعدادی از آرامگاه( از دیگر مقاالتی است که به بررسی س46-59:  1391در حوزه جنوب غرب ایران« )سجادی، 

(  1392گیری معماری آرامگاهی استان خوزستان« پرداخته است )سجادی،تأثیر شرایط اقلیمی محیط بر شکل  ای نیز به »بررسی است. و مقاله 

 اند.  های این حوزه موردمطالعه واقع نشدهحال تاکنون گونه شناسی آرامگاه بااین

 : وهش روش پژ .  3

حدود  از میان    در این رابطهاست؛    صورت گرفته   تحلیلی    -به شیوه توصیفی  و  ایکتابخانه   و مطالعات  میدانی  هایبررسی بر اساس    مقالهین  ا

اب  های معماری ازنظر گونه شناسی بودند انتخبنای آرامگاهی که ازلحاظ بنای اصلی سالم و دارای شاخصه  20مانده، تعداد صد آرامگاه باقی یک

 .  اندمطالعه قرارگرفته و موردبررسی و 

 پژوهش   جغرافیایی   . محدوده 4

جوار با استان مقایسه تطبیقی صورت گرفته در این پژوهش حوزه سیاسی منطقه لرستان مدنظر بوده است و با برخی از بناهای آرامگاهی هم    

 ( 1)نقشه  است.

 
 استان لرستان)مأخذ: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح( شده در  های بررسی . موقعیت آرامگاه 1نقشه 

 . گونه شناسی معماری آرامگاهی استان لرستان: 5

 .بندی کردهای ذیل دستهگروه  در توان گونه شناسی می ازلحاظ های لرستان راآرامگاه

 و نار   کروی   نیم   گنبدهای   های چهارضلعی  با . آرامگاه 5-1

آجری یا سنگی هستند، این نوع گنبد از قرار دادن سنگ یا آجرها به دو صورت رگ   پوشیا تک پوسته یک گنبدهای گنبدها، نوع ترینساده     

وجود های ساسانی نزدیک هستند بااینها در لرستان ازنظر فرم به چهارطاقی این نوع آرامگاه (1381شوند. )زمانی فرد،چین و گرد چین ساخته می
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دایره با قوس بیضی از اند. این مقابر از یک فضای چهارگوش با گنبدی یک پوسته نیم شدهقاجار در اشکال مختلفی پدیدار    از دوره سلجوقی تا

های  گیرند. الف. از سنگ وجود ازنظر مصالح و دوره زمانی به ترتیب در چند دسته قرار میاند. بااین نوع خفته و بدون ساقه گنبد تشکل شده

 مالط گچ نیم کوب ب. از خشت همراه با سنگ و آجر  ج. از آجر  طبیعی و الشه با 

گذاری در طیفی از اواخر سلجوقی تا دوره صفوی را دربرمی گیرند. در این بناها به علت فضای کوچک گنبد خانه، این نوع بناها ازنظر تاریخ

آمدگی آجرها در فضای  مچنین در برخی بناها با پر کردن و پیشتبدیل فضای چهارضلعی به هشت با ایجاد چهار گوشوار ساده و  یا با پتگانه و ه

 شود: بین چهارطاق نمای داخلی تبدیل به دایره صورت گرفته است، که در ادامه به چند نمونه از این نوع بناها اشاره می

( آرامگاه بنایی سنگی چهارضلعی با  3شهنق  و  1شده است.) تصویرآباد واقعکیلومتری جنوب شهر خرم15در فاصله حدود  مقبره مارگیمه احمد:  

های وجود ارتفاع بقعه از سطح زمینهای اطراف است بااین تر از سطح زمینکه کف بقعه یک متر پاییندایرۀ خفته آجری است. درحالیگنبدی نیم

ابعاد    70/2اطراف تا بشن بقعه     از گچ پوشیده که با گوشه سازی و   متر، ساده و با آستری  40/3×3/ 40متر است. فضای داخل گنبدخانه در 

  در جهات شمالی و شده واند. ورودی بنا در قسمت جنوب واقعگنبد را بر فراز آن استوار نموده شده وکاربندی فضای چهارگوش به هشت تبدیل

بندی  ای و طبیعی و گنبد و قابهای رودخانه( مقبره از سنگ1شده است.) جدولجنوبی بنا در زیر پاکار قوس دو روزن برای تأمین نور تعبیه 

شده است. مقبره بر اساس شواهد معماری به دوره میانه اسالمی  ساخته 27×27×7و  27×27×5/6های در ابعاد ورودی و  نورگیرهای آن از آجر

 تعلق دارد.

 مقبره خضر  

ف سایر بناهای منسوب به خضر نبی)ع( برخی از  آباد بنایی موسوم به مقبره خضر وجود دارد است. برخال در میان گورستان قدیمی شهر خرم

  6×6مقبره با پالن مربع در ابعاد بیرونی  ( 263: 1343دانند.)ساکی،می 1الدین خضر از اتابکان لرستان محققین مقبره را با احتمال متعلق به جمال

نما در چهار طرف فضای  از سطح زمین است. چهار طاق  5/5متر با گنبدی یک پوش از نوع نیم کروی با ارتفاع حدوداً    4×4متر و فضای داخلی  

( قسمت پایین 1اند. )جدولنماها با آجر، پاکار گنبد را به مدور تبدیل نمودهکردن فضای باالی بین طاق   چهارگوش گنبد خانه ایجادشده، که با پر

شده است، تنوع مصالح نشان از تعمیرات متر ساختهانتیس  5/23×5/23×5گل، گچ و آجر در ابعادخورده همراه خشت و کاههای تراشبنا از سنگ 

 شده است. متعددی دارد که بر روی بنا صورت گرفته است. نمای بیرونی مقبره ساده و با آجر بازسازی 

. است  )الحاقی(یک ورودیو  مقبره متشکل از گنبدخانه  ،  2شده است آباد واقعای معروف به درب باباطاهر خرم این بنا در محله  ه باباطاهر:مقبر  

شمالی/  اضالع  نمای  طاق   متر و  5/2  نمای اضالع شرقی/غربی هرکدام به عرض طاق   که  فضای داخلی گنبد خانه چهارضلعی نامتقارنی است

طاق.  دارند  عرض   رسانتیمت  70/1  هریکجنوبی   پاکار  جرزهای  حدفاصل  باکمی در  فضا  این  پوشاندن  با  که  ایجادشده  خالی  فضای  نماها، 

باشد  . فضای داخلی این مقبره کامالً مشابه با بنای خضر می متر است  6گنبد   رأستا بنا    ارتفاع اند. آمدگی، پاکار گنبد را به مدور ختم نمودهپیش

به سمت    ورودی آن  ها باهم مساوی نیستند.تر و اضالع آن نماها در این بنا عمیقراشده است. با این تفاوت که طاق گنبد اج  به همان شیوه نیز و

توان به مقبره حسن گاویار و مقبره باولین نورآباد، امامزاده ابراهیم دهکرد، داود خادم در گونه می ( از دیگر مقابر این1جدول)  شود.شمال باز می

 ا محمد دورود، خالد ابن علی بروجرد اشاره کرد. میان کوه، باب

  

 
 ( 621: 1376 ایزدپناه نک نیز 363: 1343 ساکی،)". است  کرده حکومت لرستان بر قمری  هجری  693 تا 692از مغول  فرمانروای گیخاتو  زمان  در وی 1
  باباطاهر  عنوان   با   را   آن   دیگر   برخی  و   دانندمی  لری   و   لکی   معروف   هایدوبیتی  سراینده   و  نامدار   عارف   و  شاعر   باباطاهر   به   منسوب  را   مقبره   این   مردم   از   برخی  2

 . شناسندمی عطایی
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 کروی و نار   نیم   گنبدهای   با   چهارضلعی   های . آرامگاه 1جدول 

 - 1 کروی  نیم   گنبدهای   های چهارضلعی با آرامگاه 

    

مقبره مار  
گیمه  
 احمد 

  نمای جنوبی بقعه  پالن بقعه  مقطع بقعه  فضای داخلی بقعه، 

 
 

 
 

مقبره  
 خضر 

  شمالی  نمای پالن مقبره  طرح نمای جنوبی  نمای داخلی، گوشه 

  
 

 

مقبره  
 باباطاهر 

  نمای شمال شرقی  مقطع مقبره  پالن وضعیت کنونی  پالن بخش هسته اصلی 

    

مقبره زیبا  
 محمد 

  غربی مقبره نمای شمال  فضای داخلی زیر آهیانه  الف بقعه -برش الف پالن بقعه )مأخذ پرونده ثبتی بنا(

 

 مقبره زیبامحمد: 

متر که   5/11×5/11×6شده است. مقبره بنایی بر پالن مستطیل با جهت شرقی غربی در ابعاد آباد بخش ازنا سگوند واقع در بخش مرکزی خرم  

ضلعی و سپس  گوشه سازی به هشت   (. فضای چهارضلعی گنبد خانه در محل انتقالی با1شده است. )جدولاز گنبدخانه و ورودی )الحاقی( تشکیل 

ضلعی قرارگرفته  ای بلند آن بر مقطعی هشتشده است، تبدیل هشت به دایره از بیرون خود را نشان داده و گریو استوانه با کاربندی به دایره تبدیل

 دایره است.  است. گنبد از نوع دوپوسته گسسته از نوع نیم

دهد، فضای داخلی نیز بنا با آستری از گچ  ه و از بشن تا رأس گنبد با آجر همراه با مالط تشکیل می های الشمصالح بنا تا بشن بقعه را سنگ     

شده های گچی از نوع دوره صفویه بوده است که متأسفانه تخریب پوشیده شده است.بر اساس گزارش پرونده ثبتی، محراب بنا دارای مقرنس

صورت یک بنای منفرد  و دوره ساخت و تعمیر و توسعه برای این بنا در نظر گرفت، بنای بقعه به توان ددرمجموع می  ( 12  :1384است.)پرویز و...  

فاع  سنگی با گنبدی آجری بوده است. که با توجه به ارتفاع زیاد بنا نسبت به عرض آن، ورودی با طاق تیزه دار تند، کم بودن نسبت عرض به ارت
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بندی گچی زیر گنبد، مقرنس گچی طاق محراب، نشان   دهد. اما قطارعلق به دوره ایلخانی نشان میورودی، کاربندی زیر آهیانه، آن را بنایی مت

شده است. احتماالً الحاق ورودی با پوشش طاق و تویزه و گنبدی از نوع کلمبو در دوره دوم صورت گرفته  دهد که در دوره صفویه مرمتمی

 مقایسه است. ی است که ازجمله بناهای قابلاست. مقبره امام چهار میانکوه، بنایی تماماً سنگ

 الغیب: مقبره حیات 

کرده که ساختمان مقبره  از این بنا بازدید نموده و به این نکته اشاره  1845شده است بارون دوبد در  آباد واقعکیلومتری خرم  50این مقبره در 

 شده است.  ای سنگی ساخته بر شالوده 5/22×5/2×5ایی در ابعاد رغم گفته دوبد، بنای مقبره از آجرهعلی 1(. 159: 1362سنگی است )دوبد، 

متر( است. فضای    5×  5/6متر و متشکل از یک درگاه ورودی )به ابعاد  6/13مقبره بنایی چهارضلعی بر پالن مستطیل به طول شمالی، جنوبی   

ضلعی و سپس با اجرای کاربندی، گنبدی آجری از نوع  ت متر که با گوشه سازی فضای چهارگوش را به هش  6×6×5داخلی با پالن مربع در ابعاد  

 ( 2متر از کف مقبره بر روی آن استوارشده است. )جدول 12ای مدور و کوتاه به ارتفاع نار شالل دوپوسته بر فراز پایه

ا سازی و ایجاد نقول در دیوارهای نمدهد، معمار با استفاده از طاق های ساده آجری طرح خفته راسته تشکیل میتزئینات نمای بیرونی را فرم    

داخل    بیرونی عالوه بر جنبه تزیینی، از سنگینی حجم بنا کاسته است. تزئینات داخلی بنا را یک قطار بندی گچی با تکرار طرح دو بلبل قرینه در

ت مقبره به دستور محمود میرزای قاجار  شده اسای که بر دیواره شمالی کفش کن مقبره نصب دهد. به استناد متن کتیبهبکار رفته تشکیل می   آن

 2شده است. ه.ق ساخته  1243در سال 

 نار   گنبدهای   با   چهارضلعی   های آرامگاه .  2جدول 

 2 نار   گنبدهای   های چهارضلعی  با آرامگاه 

    

 زاده امام 

-حیات 
 الغیب 

 

  زاده امام  شرقی شمال نمای زاده امام نمای جنوبی  نگارنده  از  اصالح زاده،امام  پالن زاده طرح نمای امام 

 

 : شه ه  ن ی گنبد ش 

از یک ورودی و گنبدخانه پالن مستطیل  شده است. مقبره با  آباد در روستای گوشه طالقان )شینه( واقعکیلومتری جنوب خرم  12این مقبره در   

( 3جدول)آن قرارگرفته است.  برفراز  متر از سطح زمین  12ارتفاع    به   دوپوسته گنبد    شده است و گنبدی از نوع نارضلعی تشکیل   8ای با پالن  

الیه  آثار  گنبد  روی  بر  است.  فاقد خشخاشی  دوپوسته  بین  باقی حدفاصل  گچی(  )احتماالً  مالط  های  ای  واکاوی  بنا حسب  این  است.  مانده 

د مرمت و توسعه قرارگرفته است. در اینجا فقط نوع و گونه  آمده متعلق به اوایل دوره ایلخانی یا پیش از آن است که در دوره صفویه مورعملبه 

 باشد که متعلق به دوره صفویه است. گنبد این بنا مدنظر می 

 
 (. , P ،Wilson: 252: ) به نقل از  232: 1343کرده است. )ساکی،از این مقبره بازدید و به آن اشاره 1925هشتاد سال بعد از وی ویلسن در سال  1
وسه سرکاری ، این بنای امامزاده حیات الغیب  کتیبه:»کل مفتاله محمود باهلل، حسب الحکم شاهزاده محمود میرزای قاجار در سال دویست و چهلمتن    2

 «.1243باتمام رسیده  



 

557 
 

شده و در محل انتقالی ریزیکشیده طرح  ضلعی متقارنی است که بلند ودهد هشتترین بخش بنا را تشکیل میفضای داخل گنبدخانه که قدیمی

( بر روی زمینه هشت ایجادشده است.  گچای و الشه به همراه مالط )های رودخانهای از جنس سنگ شده و آهیانهتبدیلبا گوشه سازی، به دایره  

وسیله از سنگینی حجم بنا کاسته شده  اند که بدین شدههم ساختهدار دوطبقه بر روینماهای تیزهدیوارهای اضالع گنبد خانه با استفاده از طاق 

ها گل آهک تشکیل داده است. حسب شواهد موجود در  ای و آجر با مالط گچ و در بعضی قسمتهای تیشهبنا را سنگ  ( مصالح3است. )جدول 

پله آن و حتی قسمت پائینی گریو گنبد اصل این بنا یک بنای تمامأ سنگی بوده است، دیوارهای خارجی و داخلی، گنبد خانه و آهیانه گنبد و راه

شده است در دوره صفویه  گنبد بنا با گنبدی آجری از نوع  های تراشیده ساخته سانتیمتر از سنگ   80شده به ارتفاع فه که بعدأ به آن اضاآجری آن

 1شده به و ورودی نیز به بنا الحاق شده است. نار اگون بازسازی 

 

 نار   گنبدهای   و   داخلی   ضلعی   8  فضای   با   های . آرامگاه 3جدول 

 3 داخلی و گنبدهای نار ضلعی    8های با فضای  آرامگاه 

 
   

شینه    گنبد 
 شه 

  نمای شمال غربی مقبره  مقبره نمای داخلی  الف آرامگاه -برش الف و نمای آرامگاه   پالن

 

   . گنبدهای رک: 5-2

 بر  غالباً بدون پایه و یادهند که  یا اورچین تشکیل می  بخش عمده ای از گنبدهای استان را گنبدهای رک از نوع مخروط و یا ترکین، هرمی و 

زاده قاسم و زید کامالً از معماری فالت گیرد. باوجوداینکه برخی از این گنبدها  مانند گنبد اماممی منشوری قرار یا و ایاستوانه پایهیک روی

هایی هستند که باوجود مطابقت با معماری فالت ایران درشکل و پالن، از بعضی جهات ها دارای ویژگیاند برخی دیگر از آن شده ایران اقتباس

، امامزاده قاسم و زید، تازرون، تنوردر،  بابای بزرگتوان به گنبدهای زاهد شیر و خلیل اکبر،  د. در این میان میباشنای را دارا میهای ویژهشاخصه

 گیژو، بابازید و... اشاره نمود.عالی

 . گنبدهای رک مخروط: 5-2-1

ختر، مقبره کال نازار نورآباد، امیر سیف و و جمال اکبر پلد  مقبره خلیل اکبرگیژو،  توان به مقبره عالیاز میان گونه گنبدهای رک مخروط، می

 بابالنگ در بید روبه اندیمشک )مرز لرستان و خوزستان( امامزاده محسن علی بروجرد، امامزاده ولیو بروجرد اشاره کرد:

متر که با گوشه سازی   5×5در ابعاد  ایی  آرامگاه بنایی منفرد و تماماً سنگی با مالط )احتماالً گچ نیم کوب( متشکل از گنبدخانه  2گیژو: .مقبره عالی 

سپس به دایره تبدیل نموده و زمینه اجرای گنبدی از نوع رک مخرط یک پوسته بر فراز آن را فراهم    ضلعی وساده، فضای مربع را به هشت 

 
  حسب ":لنگه  دو  چوبی   درب  هایهکتیب  شرح  1(37:  3ج1367ایزدپناه،. )دانندمی  خورشید   الدینشجاع  کوچک،   لر  اتابک  اولین   دفن   محل  را  مقبره  این   برخی  1

 ( 37-40: پیشین)  "1133 سنه  فی  رسانید اتمامه ب اصفهانی  نجار محمدمهدی  چپ، سمت2خان وردی شاه شأن واال نواب  الفرمان
 . استشده واقع رومشکان  شهرستان در استان لرستان،  مقبره این 2



 

558 
 

باوجوداینکه بنا تماماً سنگی  (.  4جدول  )  شده است.صورت رگ چین اجرا و ساختههای الشه و طبیعی به اند گنبد نیز با استفاده از سنگ ساخته

های سنگی  متر بکار رفته است. در برخی از آرامگاهسانتی  5/7و    7و قطر     25×25×6یک عدد آجر در ابعاد  است اما در قوس طاقچه غربی آن 

از آجر استفاده شد است.     های گچی و یانما از قالبمانند پیر میکائیل کوهدشت، امیر سیف اندیمشک، داود خادم میان کوه، برای ایجاد طاق

ها و  کنج( اما احمد پرویز با توجه به نوع بنای گنبد، ایجاد سه321و320:  1363اند)برخی تاریخ ساخت مقبره را قرن هشتم هجری تخمین زده

کاررفته را مشابه  آجرهای به داند. ویاحتمال مقبره را جدیدتر دوره سلجوقی نمی مانده جهت تبدیل مربع به دایره به صاف نمودن انحرافات باقی 

 ( 1380داند. بوده است. )پرویز،با آجرهای دوره سلجوقی می

آباد به خوزستان،  در روستایی به همین نام دردهستان میانکوه شرقی  از توابع شهرستان پلدختر و بر سر مسیر راه قدیمی خرم: مقبره خلیل اکبر 

شده است،  شده ساخته ای با گنبد رک مخروط تشکیل گنبدخانه و    ورودیکه از    مقبره خلیل اکبر(  4جدول) شده است. واقع  طبیعی  ایتپه بر روی  

به همراه  ای و رودخانه  طبیعی هایسنگ   از بنا  است   ضلع آن قرارگرفته  8در  نماطاق  ضلعی است که هشتهشت  بنای منفردی با فضای داخلی

 (گچمالط)  ای ازرا با الیهروی گنبد  .  است  شدهساختهاز آجر  متر    10آن با ارتفاع    ی شکل و دوپوستهمخروط  شده ولی گنبدتشکیلگچ    مالط

باشد. قدمت بنا بر اساس  نمای شمالی آن میسانتیمتر در طاق  33×33×7ذکر در این مقبره استفاده از آجرهایی با ابعاد  اند. نکته قابلپوشش داده

ه.ق مقارن با دوره شاه    907شود. که بنا بر تاریخ کتیبة ضریح چوبی، ضریح در سال  دوره ایلخانی تخمین زده می  شیوه معماری و مصالح آن،

 1شده است.اسماعیل صفوی به آن اضافه 

فضای چهارضلعی   شده است، بنا با پالن مربع عبارت ازآباد واقعاین بنا در دهستان دره نسو از بخش ویسیان خرم  امامزاده جمال کل/ جمال اکبر:

( 4شده است.)جدولهای الشه با مالط گچ  و گنبدی آجری ساختهبا گنبد رک مخروط و یک ورودی داالن مانند با طاق تیزه دار است که از سنگ

از سطح   رسد ارتفاع بناصورت هرم ناقص به نظر میتر شده است به به علت اینکه قاعده فضای چهارضلعی زیر گنبد در ارتفاع پائین وسیع

طبقه اجراشده که نصف ارتفاع آن در درون زمین قرار دارد. )صمیمی صورت نیممتر است منتها این بنا در چهارطاقی به  5/5های اطراف  زمین

 شده است. نمای تیزه دار و گوشه سازی به هشت و سپس دایره تبدیل( فضای چهارضلعی داخلی با استفاده از چهار طاق 1394نسب و ...، 

قبر نامند قرار دارد. بنا فاقد کتیبه و سنگ می  "الیاس گر"آباد، بنایی که اهالی منطقه آن را مقبره  کیلومتری غرب خرم   50در فاصله    بره الیاس: مق 

:  1343ساکینیز نک،    262:    1376دانند. ) ایزدپناه ،الدین الیاس لنبکی از اتابکان لر کوچک میاحتمال آن را متعلق به شهاب است اما برخی به 

های اطراف است.  متر از سطح زمین  9متر دارای گنبدی از نوع رک مخروط دوپوسته به ارتفاع    5/5×5/ 5(. مقبره با پالن مربع به ابعاد    70

ی  ( فضای چهارضلعی داخلی با ایجاد چهار گوشواره به هشت و سپس در نقطه انتقالی چهار گوشواره)اسکنج( دیگر با طرح تزیینی آجر4)جدول

رود.  های مهم این بنا به شمار میضلعی فوق و معمار بامهارت خاصی مربع را به دایره تبدیل نموده است این شیوه کار از ویژگیباالی هشت  بر

ای همچنین سردابه نماها وجود دارد.نمای عمیق وجود دارد و چهار روزن )نورگیر( نیز در زیر تیزه طاقدر اضالع فضای داخلی مقبره چهار طاق

ها طاق تیزه دار است اما پوشش فضای وسط چهار  متر عرض و پوشش بال2با پالن چلیپایی در زیر کف آرامگاه قرار دارد که هر بال آن تقریباً 

 (4طربال تخت است. )جدول

 
بانی آن    1 به نوشته ایزدپناه، نام صاحب مقبره و سازنده و  بهبنا  اهلل  بسم"شده است. متن آن چنین است:  طور برجسته کندهبر چهارچوب در قدیمی آن 

در عهد شاه  -5عمل بهاءالدین سمنانی سنه سبع و تسعماه فی شهر محرم -4بانی بابا قلندر و بابا ابراهیم -3بابا خلیل اکبر ابن پیرمحمد - 2الرحمن الرحیم  

اند.  گفتهرا »بابا« می داند که اووی بر این اساس، خلیل اکبر را یکی از پیشوایان مذهبی می  (.  41:    2ج    1376، )ایزدپناه،"رستم ابن شاه حسین عباسی

 (.41:  2ج  1376)همان،
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سانتیمتر 25×25×10قه گنبد از آجرهایی در ابعاد  شده و در قسمت ساای با مالط گچ ساختههای رودخانه دیوارهای مقبره تا زیر پاکار گنبد از سنگ

شده است. در قسمت شمالی مقبره نیز دیواری آجری وجود دارد که در ساخت  ساخته   22×22×5شده است، گنبد نیز با آجرهایی در ابعاد  استفاده

های بعد از ساخت اولیه بنا تعلق دارد، نشانگر  ورهشده است عالوه بر اینکه خود دیوار به دآن از آجرهای مختلفی ازجمله آجرهای نظامی استفاده

های آن و نوع مصالح، احتماالً در قرن ششم یا هفتم  هجری  ها و گوشواره اساس شیوه معماری بنا مخصوصاً ترمبه تعمیرات متعدد آن است. بر 

 شده است. ساخته

 مخروط   رک   های . آرامگاه 4جدول 

 4 های رک مخروط آرامگاه 

  
 

 

 مقبره
 عالی
 گیژو

  نمای جنوب شرقی   مقبرهفضای داخلی  قبل از تعمیر پالن مقبره 

 
  

 

 مقبره
 خلیل
 اکبر

  نمای شمال غربی بقعه  نمای جدید شمال غربی بقعه  برش مقبره پالن بقعه 

 

 
  

امامزاد
 ه

  جمال
 اکبر

  نمای مقبره جمال کل  سازی در مقبرهنحوه گوشه   ب  امامزاده -برش ب پالن مقبره 

    

مقبره 
 الیاس

  نمای جنوبی مقبره گوشه سازی در مقبره   نمایی از سرداب مقبره  پالن مقبره 
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 .گنبدهای رک ترکین: 5-2-2

   چهار ترکی) هرمی شکل(   گنبدهای   های چهارضلعی با .آرامگاه 5-2-2-1

( آن را  1ای از بنا)طرح شمارهم ضمن ارائه نقشه 1975شده است. ولفرام کالیس در سال  پلدختر واقعکیلومتری شمال شهر    6در    گنبد بابازید: 

متر عرض دارد، در هر  4متر طول و20/4این بنا در بخش درونی  "های این بنا نوشته استمورد ویژگی  بانام بابا سید معرفی نموده است وی در

دار شده است. درواقع در فرم ساخت گنبد قوس های چندالیه برهم قرارگرفته، گنبدبا برش  طرف به انضمام طرف ورودی دارای طاقچه است و

ای زادهای در جزیره خارک یا امامزادههای خوزستان مانند بنایی به نام دانیال نبی در شوش، امامزادهزاده بابا سید از گنبدهای برج مانند امامامام

وجود این مقبره ازلحاظ گنبد هیچ شباهتی به بناهای مورداشاره کالیس  بااین  (Kleiss, 1975:241-254.)"در ایوان کرخه پیروی شده است.

عنوان از خاستگاه گنبدهای مضرس ایران،  ندارد. اگر اشاره کالیس در مورد این بنا دقیق باشد با توجه به نزدیکی این بنا به استان خوزستان به 

های بیشتر مانده است که در این صورت نیاز به بررسیی آن باقی شده و فقط آهیانهاین آرامگاه تخریب یک احتمال آن است که پوشش اورچین  

باشد، برای ایجاد گنبد، با دو  صورت چهارضلعی با گنبدی بدون پایه چهار ترکی میوجود  آرامگاه بنایی تمامأ سنگی با پالن مربع و به دارد. بااین

 (6جدول)شده است. اند و به همین خاطر  گنبد در باال به فرم چهار ترکی تبدیلکنج، زمینه ایجاد گنبد را فراهم نموده گوشه سازی برهم در هر 

 ترکی   8.آرامگاه چهارضلعی با گنبد رک  5-2-2-2

( گنبد این  6وش است. )جدولترکی یک پ  8در منطقه بازوند کوهدشت لرستان قرار دارد. ازجمله مقابر چهارضلعی با گنبد رک    مقبره بابا حبیب:  

ضلعی بر  شده است و گنبد هرمی هشتبنا دارای پایه بسیار کوتاهی است. فضای داخلی با استفاده گوشه سازی به هشت و سپس دایره تبدیل 

مقایسه با بنای  ابلجهت قروی آن ایجادشده است. در اضالع شمالی، شمالی و جنوبی و شرقی بدنه بیرونی بنا، چهار طاقچه وجود دارد و ازاین

 باشد.  پیرمحمد ایالم از آثار دوره ایلخانی می

 ترکی   8ضلعی با گنبد رک  .آرامگاه هشت 5-2-2-3

شیر:  زاهد  در    مقبره  بنا  خرم   10این  شهر  شرقی  شمال  واقعکیلومتری  به آباد  آن  از  کالیس  است.  شیر شده  سید  است    1عنوان  نموده  یاد 

(Kleiss,1975: 11  مقبره یک .)  شده است  ترکی ساخته  8ضلعی آن گنبدی از نوع رک    8ضلعی منظم که بر پایة    8بنای منفرد با پالن

ای قرار داشته  شده است. بر باالی گنبد سروکی استوانه ای ساخته ای با مالط گچ به طرز ماهرانههای رودخانهسنگ پوسته رویی گنبد از قلوه

ضلعی نامتقارنی با هشت طاق نمای  آن به گنبد مقبره باباحبیب شباهت دارد. فضای داخل مقبره هشت  این بنا ازلحاظ فرم گنبد و پایه  2است.  

  10گنبد حدود  طاق  پاچفت در اولین رج از نمای دیگر وجود دارد. با ایجاد ها هشت طاق که در باالی آنکوچک در اضالع اصلی و فرعی است  

 (6شده است. )جدولتر شده و زمینه اجرای آهیانه فراهمترتیب، فضای زیر گنبد جمعاینبه ایجادشده و آمدگی متر پیش سانتی

کرده در  یک ردیف آجر پیشنماها، تزئینات آجرکاری به فرم خفته، راسته و طرح تزیینی زیگزاک بکار رفته است. عالوه بر آندر داخل طاق  

 ای )زنجیروار( کارشده است.  ی دندانه هانماها وجود دارد که درون آن با آجرحدفاصل طاق

متر و قطر یک متر    20/2شده است. در چهار ضلع فرعی بدنه بیرونی، چهار پیلک آجری به ارتفاع  نمای بیرونی بنا تا زیر گنبد از آجر ساخته      

 وجود دارد. 

 

 
1 Seyed Shir 

   اما.  است  آورده شمار به   بنا  بعدی   اضافات  از  را آن  و است  داشته قرار  گنبد رأس در  که کردهاشاره تزیینی برنجی  قندیل یک به   خود گزارش  در کبیری 2

 . است شده الحاق  بنا  به   معاصر دوره در ورودی  یک (  12: 1367کبیری. ) است نمانده  باقی برنجی قندیل   از  اثری اکنونهم
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 نکته:    

 20×20×4/5ی پوسته داخلی و دیوارهای بنا از آجر)به ابعادای ولهای رودخانهصورت دوالیه پیوسته است پوسته بیرونی از سنگ گنبد به  -

دهد فقط روکش  شده که نشان مینماهای زیر گنبد، سونداژی زده(دریکی از طاق 7شده است. )جدول  متر( ساختهسانتی24×24×5/5و  

 شده است.  اکار گنبد نیز از آجر ساخته ای است. بدنه بیرونی بنا تا پهای رودخانهدیوارهای داخلی از آجر است و متن دیوارها از سنگ 

تر نموده  نماهای زیر گنبد است که فضا را جمعآمده در حدفاصل طاقتوجه دیگر در ساخت گنبد، وجود جرزهای آجری پیشنکته قابل  -

 تر گنبد را فراهم نموده است. و زمینه اجرای آسان 

اشاره   بقعه  چوبی  در  به  بنا،  توصیف  که  ایزدپناه ضمن  آن  کرده  لنگه  نسخ   170×55هر  خط  با  در جمالتی  هر  باالی  در  و  بوده  سانتیمتر 

( کالیس  132:  1363شده است و روی چوب وسط این جمله نوشته است )امر بعمل هذاالباب شاوردی بیک بن محمد بیک(.)ایزدپناهکاریکنده

  P،,1975:   252)"ها عقب بردتوان تا دوره مغول اما تاریخ آن را می گذاری این بنا بدون کتیبه دشوار است؛  تاریخ"در مورد قدمت این بنا نوشته:

Kleiss)   های داخلی، نوع گنبد رک ترکین و استفاده از  نماهای داخلی آن با طاق تیزه دار و تزئینات آجری در قسمتحال پالن بنا و طاق بااین

. هرچند طاق ورودی آن با آجرهای تراش قدمت آن را بیشتر از ایلخانی  کندآجرهای تراش، آن را بنایی متعلق به دوره میانه اسالمی معرفی می 

 دهد.نشان می

 

 . ابعاد آجرهای بقعه مقبره زاهد شیر لرستان 5جدول 

 آجر بدنه داخلی، اضالع فرعی  آجر بدنه داخلی، اضالع اصلی بدنه بیرونی، پایین.

 مترسانتی 21×21×5/4 -5 مترسانتی 24×24×4/5-5 مترسانتی 24×24×5-4/5

 

 : )امامزاده ابراهیم( بابابزرگ   گنبد 

ضلعی و بر فراز آن گنبد  هشت  خانه  داخل گنبد فضای    بابای بزرگ قرار دارد.  نامه  ب  ایکیلومتری جنوب غربی نورآباد لرستان مقبره   50در فاصله 

ای به خط کوفی از  قبر امامزاده حاوی کتیبهسنگ از طرف شمال است.  آرامگاهورودی  ترکی دو پوش بر پایه)ساقه گنبد( مدور قرار دارد. 8رک 

ذکر است باشد. قابل می ایلخانیبا بناهای دوره  مقایسهقابل آن معماری هایویژگیآجری و رک گنبد  باشد.نوع خطوط قرون میانه اسالمی می 

ای به خط کوفی از نوع  قبر امامزاده دارای کتیبهسنگ   شده است. بقایای آن بازسازیشده بود که بر اساس مستندات و  که گنبد مقبره تخریب 

 خطوط قرون میانه اسالمی است. 

 ترکی   16.آرامگاه  چهارضلعی با گنبد رک  5-2-2-4

وجود دارد. بنا در مساحتی  کیلومتری شرق شهر ازنا در روستای امامزاده قاسم بنایی به همین نام 30فاصله حدود در مقبره امامزاده قاسم و زید:

ی در چوبی که به خط رقاع برجسته حکاکی شده نقر شده این بقعه مدفن  شده است. به استناد کتیبهمترمربع در دوطبقه ساخته  2500حدود  

مان ایلخانی هستند  های زمتر و گنبدخانه که دارای مشخصه  11ترین قسمت بنا را ورودی رفیع آن به ارتفاع  قدیمی  1قاسم و زید بوده است. 

شده است و در هشت طاق  نما تبدیلدهد، فضای چهارضلعی گنبد خانه در قسمت انتقالی با ایجاد چهار گوشوار بزرگ به هشت طاق تشکیل می

 
العالمین زین  المرید تنائید، ربمتن کتیبه: »هذه المقبره المتبرکه ال....لخلیفه اهلل فی االرضین امام المتقی خالصه الما والطین، زبده اهلل الط و یس  1

 عنه و غفرله« اهللاالصحاب الناطق ، بالصوات قاسم زید طاب اهلل ثواه و جعل الجنه مثواه رضی
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صورت  رکی و به کاررفته است. گنبد امامزاده که بارزترین نوع گنبد رک ترکین در استان لرستان است. شانزده تهایی گچی بهنمای مذکور، مقرنس

( آهیانه گنبد با قوس  6نما وجود دارد استوارشده است. )جدول ای شانزده ضلعی که در هر ضلع آن یک طاق شده و بر روی ساقه دوپوسته ساخته 

ای بد پایه شده است، بدین ترتیب که بر روی آهیانه گنچین اجراشده است. در حدفاصل دوپوسته، کالفی چوبی تعبیه صورت رگبیضی و گنبد به 

صورت عمودی در داخل آن نصب و تا زیر تیزه گنبد رک امتدادیافته است. این ستون عملکرد شده و بر روی آن یک ستون چوبی به گچی ساخته 

 اند.صورت افقی به آن متصل شدهمحوری داشته و در چند نقطه تیرهای چوبی به 

نماهایی متری با طاق 7لیپا و دارای چهار بازو در چهار جهت اصلی است. که در ارتفاع  صورت چمقطع افقی گنبد خانه از پائین چهارضلعی ولی به 

نماهای تبدیل چهار به  ضلعی منظم اجرا گردیده است. طاق   16صورت  هایی)برنخش( به پس نیز به کمک پیکان ضلعی تبدیل و ازآن به هشت 

. آهیانه با قوس بیضی و خود از نوع رک   فکاررفته است. الر بنای بقعه به باشد. در کل سه نوع پوشش دهای گچی میکاریهشت دارای مقرنس 

های زمان قاجار به  باشد که از بازسازیای میها طاق و تویزه است. ایوان شرقی دارای طاق تویزه از نوع تیغه ترکی است. ب. پوشش  ایوان  16

ای اجراشده است که آن نیز از الحاقات و یا تعمیرات دوره قاجار  صورت کجاوهبهها  چنین در بخش شمالی بنا، فضای بین تویزهرود. همشمار می

های  شده است. از دیگر مشخصه شود. ج. در چند جای بنا ازجمله اتاق معروف به بادگیر، از پوشش طاق آهنگ به روش ضربی استفادهمحسوب می

های معماری قرن هشتم و نهم هجری به شمار  شی شده است که از ویژگیصورت طرح آجر نقابنا، تزئینات گچی روی دیوار داخلی بقعه به 

الحرام سنه ثمان و ثالثین و سبع مائه« در سال  شده بر روی در چوبی ورودی » تم هذه الباب فی شهر محرمکاریرود. بر اساس کتیبه کنده می

 850و     808و    738های  بقعه و بر حاشیه ضریح ) صندوق قبر ( سالشده بر روی در ورودی  کاریشده است. کتیبه کنده، بقعه ساختهقمری  738

 دهد.ه.ق را نشان می 

 

 ترکین   رک   گنبدهای   با   چهارضلعی   های . آرامگاه 6جدول 

 6 رک ترکین   گنبدهای   با   چهارضلعی   های آرامگاه 

   
 

 گنبد
 بابازید

  نمای شمالی  سازی   فضای داخلی و گوشه برش و نمای شمالی پالن بابازید 

 ترکی   8  رک   گنبد   با   چهارضلعی   آرامگاه 

  
  

  بابا مقبره
 حبیب

 

  نمای شمالی مقبره نمای جنوبی مقبره بابا حبیب گوشه سازی در مقبره پالن مقبره 

 ترکی   8ضلعی با گنبد رک    8  آرامگاه 
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 مقبره
 شیر  زاهد

  نمای قدیمی مقبره  فضای زیر گنبد   ( kleiss. 1975)پالن  پالن، از نگارنده

 ترکی   16  رک   گنبد   با   چهارضلعی    آرامگاه 

 
 

   
 

امامزاده 
قاسم و 
 زید ازنا

 نمای گنبد مقبره  درگاه ورودی و طرح آن برش ب.ب. مقطع،   پالن گنبدخانه 

 

گیرد در استان لرستان  این نوع گنبد از جهت شکل کلی در زمره گنبدهای رک )هرمی( قرار می  پله:.گنبدهای اورچین/ مضرس یا پله 5-2-3

زاده عسگری در بروجرد و شده است. گنبد آجری امام، سه بنای آرامگاهی با گنبد اورچین شناساییامامزاده جعفر بروجردتاکنون عالوه بر بنای  

 باشد.  ای میپله 7که از نوع مقابر با گنبد اورچین هرمی شکل و  گودرز یال اهیس در حسن خود دیس گنبد

 : امامزاده جعفر بروجرد بنای  

  ابعاد  (7شده است. )جدولفضای شبستان ورودی و گنبد خانه و سردابه تشکیل، ایوان، ورودی)الحاقی(، پیشورودی گاهدراز جعفر  زادهبنای امام

شش پله از  ،  متر  3به بلندی    متر   70/2×30/1سردابه، در ابعاد  1متر است.   25سطح زمین نزدیک به    متر و ارتفاع گنبد از  20×  22آن    زیربنای

  5/21  ×5/4  -5  ابعاد  در   آجرمصالح این بنا را    است.   شدهبا طاق آهنگ ساخته  پوشش آن و  ورودی آن با طاق ضربی  است    ترپایینکف حرم  

  دهد.تشکیل می  5/21×

  گرفته است. پوش رویی از نوع  رک مضرس سروی ضلعی، آهیانه شکل   16سازی و اجرای کاربندی  ضلعی است که با گوشه هشت پالن گنبدخانه  

ای( ها( مدوری)استوانه ساختار گنبد مضرس را طبقات)پله دهد.ترین بخش بنا را تشکیل میترین و قدیمیکه اصلی متراست 20ارتفاع   بهشکل  

نشینی نموده است. این پس نشستگی طبقات در نمای داخلی گنبد  متر نسبت به طبقه پایین عقبسانتی  12تا  10بقهدهد که در هر طتشکیل می 

نشینی طبقات، با  اند. برای ایجاد نمای مضرس عالوه بر عقب تر شدهنیز خود را نشان داده و به همان نسبت نما، نیز طبقات در داخل جمع

گرفته است. این برجستگی دقیقاً تا حد  های آجری شکل سانتیمتر، مضرس  12تا    10بقات گنبد به همان اندازهزدگی گوشه آجرها از بدنه طبیرون 

ها نیز حول محور  مدور است و مضرسگنبد    مقطع ایننشینی هر طبقه نسبت به طبقه پایینی است.  اندازه عقب مقطع طبقه پایینی و درست به 

 باشد.  تیز و برجسته می نوکانتهای گنبد    مقعر دارند. نمای کلی این گنبدها به شکل درخت سرو است، و  اند به همین خاطر حالتدایره ایجادشده

پربرف    لیث و بقعه دانیال نبی الگوبرداری شده است. با این تفاوت که به جهت سازگاری با هوای سرد واز گنبد مقبره یعقوب  جعفر  زادهگنبد امام

 بد مسدود شده است.  های گنو  باران بروجرد روزنه 

 
باشد.  بر و کاشی معقلی میتزیینات آجرکاری پیش   دارای  قرار دارد و  زادهامام غربی    با طاق هاللی مازه دار، در قسمت  درگاه ورودی مقبره  1

 شده است. در دو سمت ایوان ورودی در دوره پهلوی دو حجره موسوم به زائرسرا ساخته   است.  شدهساخته در دوره قاجار    هاین درگا
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   بندی بنا:  دوره  

   .را عنوان نمود دوره متفاوت تاریخی و معماری توان چهاردرمجموع می

، اما برخی به  ق است  525  رجعف  زادهامامتاریخ وفات  ،  گنبد خانه است ضلعی  هشتفضای    ،بخش بناترین  یقدیمترین و  دوره اول: اصلی      

زاده  قبری در اماماخیراً سنگ   (109)دایرۀّ المعارف اسالمی:  "کنندهای قرن هشتم معرفی میرا از بقعه   بنا، آنق در    717وجود تاریخ    "استناد

این بنا در    بناشده است.  سلجوقیدوره    های دوره سلجوقی است. به نظر نگارنده گنبد خانه درشده است که کتیبه آن از نوع کتیبهجعفر کشف

 رمت قرارگرفته است.  اوایل قرن هشتم ه.ق. مورد م

 .ق توسط حسن ابن محمود آوریاد تعمیر شده است.  917دوره دوم: بنا بر کتیبه درب ورودی شرقی، در سال 

 تعمیر  یورودی اصلی و شبستان شرقشده و  .ق( ایوان به بنا اضافه1203دوره سوم: بنا بر کتیبه باالی درب ورودی، در دوره صفوی)تاریخ       

 شده است.  

شده و  اضافه  بنا  به  برای استراحت زائرین در طرفین ایوان ورودی  کانیمدر دوره قاجار    ،کتیبه سنگی کنار ایوان ورودیدوره چهارم: بنا بر       

 است.  اتی نیز صورت گرفته تعمیر

 امامزاده عسگری      

شده است. آرامگاه بنایی منفرد با پالن مستطیل  واقع زاده در بخش مرکزی شهرستان بروجرد،  دهستان دره صیدی، روستای تپه موال،  این امام

 شده است.  متر است. که از ایوان)نوساز(، ورودی)کفش کن( و گنبد خانه، با گنبدی از نوع رک مضرسی تشکیل 14×10در ابعاد 

ضلعی بوده   8قوی  احتمالی به ضلعی) پالن اصل  9شده است. گنبد خانه فضایی با پالن  ساختار آرامگاه از یک پیش فضا و گنبدخانه تشکیل

ای پله   6است(، با گنبد آجری دو پوش با گسستگی اندک است. آهیانه از داخل به فرم مخروطی و پوش رویی)خود( از نوع مضرس هرمی شکل  

های مقعر از مضرس  حال گنبد دارای سه نوع مضرس متعلق به سه دوره ساخت و تعمیرات است. ای مدور قرارگرفته است. باایناست که بر پایه

هم فقط یک پله به ارتفاع  های نوع دوم کنگره مانند هستند. که آنمانده است. مضرس متر باقیسانتی   80این گنبد فقط یک پله آن به ارتفاع  

وع سوم که  های سید حسن آرپناه شهرستان اللی خوزستان هستند. نمقایسه با مضرسهای آن قابل مانده است و مضرسمتر باقی سانتی   60

اند. شواهد معماری این بنا مانند گنبد رک  دهد که حول محور دایره ایجادشدههای محدب تشکیل میمانده است را مضرسچهار پله از آن باقی

 ت. های صفوی و قاجار نیز مورد مرمت قرارگرفته اسدهد که در دورهمخروطی مضرسی آن،  بنا را در زمرۀ بناهای دورۀ ایلخانی قرار می

 

 اورچین   گنبدهای   با   رک   های آرامگاه   7جدول 

 7 رک با گنبدهای اورچین    های آرامگاه 

   
 

 

امامزاده  
جعفر 

 بروجرد

 نمای شمال غربی بقعه  پالن  بقعه)مأخذ: میراث لرستان(  پالن اصلی، اصالح نگارنده  برش گنبد
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امامزاده  
 عسگری 

  نمای شرقی بقعه  پالن بقعه  ساختار و فرم مضرسهای   امامزاده برش عرضی 

 

   گیری: . نتیجه 6

 اصول کلی معماری ایرانی مراعات شده است.  ای،های منطقه های مختلف و ویژگیگونه   آرامگاهی لرستان باوجود  معماری  و   سبکی   در شیوه

های کاررفته در برخی از آرامگاهتوان به نوع مصالح به باشند ازجمله می دارا می   جوارهای همهای استان لرستان وجوه مشترکی را با استان آرامگاه

قبره بابا پیرمحمد  این استان با استان ایالم و کرمانشاه مانند مقبره بابا یادگار کرمانشاه و مقبره عالی گیژو لرستان و یا مقبره بابا حبیب لرستان و م

بناهایی که در   کاررفته در برخی ازتکنیک به   مقایسه هستند، از طرف دیگر روش ومصالح باهم قابل  ایالم اشاره کرد که هم ازنظر فرم و هم

توان به مقبره قاسم و زید ازنا،  اشاره کرد و  است. که از آن جمله می  شدهجوار استان اصفهان قرارگرفته کامالً از معماری فالت مرکزی اقتباس

های مقایسه هستند. بنا بر یافتههای اورچین استان خوزستان ازنظر طرح و فرم و مصالح قابللرستان کامالً با آرامگاههای با گنبد اورچین  آرامگاه

آرامگاهبندی کلی میپژوهش، در یک تقسیم با پالن مربع وتوان  بناهایی  تقسیم نمود. دسته اول  را به چند دسته  گنبد بیضی که یادآور   ها 

گنبد رک    توان به دوره سلجوقی منسوب دانست، دسته دوم بناهایی با پالن چندضلعی وهستند. این نوع از بناها را می های ساسانی  چهارطاقی

ها را به اواخر دوره سلجوقی و دوره ایلخانی نسبت داد. دسته سوم بناهایی که دارای پالن مربع و یا چندضلعی هستند و توان آن ترکین که می

دهد، معماران وجود مطالعات نشان می بعدازآن تعلق دارند. بااین  نوع نار شالل هستند و به دوره صفویه و   ر اگون و یا از دارای گنبدی از نوع نا

گنبدها    این منطقه برای ساخت سازه پایدار و همگون با اقلیم منطقه و محیط تعدادی از بناها مانند مقبره زاهد شیر و عالی گیژو، بابا حبیب، به

 اند.  های خاصی برخوردار شدهازلحاظ فرم و مصالح از ویژگی ای کهگونه ، به تنوع بخشیده
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 در نقوش سفالینه های سلجوقی   ون ی س ی کمپوز 
 

 1سیده مهدیه شواکندی

 2علی زارعی 

 چکیده: 

دوره سلجوقی یکی از ادوار اوج کمال و ترقی در زمینه هنر سفالگری محسوب میشود.سفالینه های این دوره دارای جنبه های گوناگونی چون  

هستند. در اکثر سفالینه ها ترکیب بندی این نقوش از منظر بصری اهمیت زیادی دارد.از آنجایی که ترکیب نقوش تزیینی،تجریدی و روایتگری 

ی  بندی در همه آثار هنری از جمله سفال جایگاه ویژه ای دارد .در نقوش سفالینه های مورد بحث هنرمند سفالگر حساسیت فراوانی به سازمانده

اجزاء و عناصر مختلف بروی سطح سفالینه یک مجموعه منظم را به وجود می آورد.هدف این پژوهش  دقیق عناصر بصری داشته و در چیدمان 

ترکیب بندی نقوش سفالینه های سلجوقی :بررسی انواع ترکیب بندی نقوش در سفالینه های دوره سلجوقی بوده ودر راستای پاسخگویی به سوال

تحلیلی  و  با استفاده از منابع کتابخانه ای و موزه ای ضمن معرفی تعدادی   -توصیفی به چه صورت بوده است؟این پژوهش با استفاده از روش

از سفالینه های این دوره به موضوع بحث پرداخته است.از یافته های این پژوهش میتوان دریافت که ترکیب بندی های متفاوتی در نقوش  

 ندی در این سفالینه های ترکیب بندی قرینه و ترکیب بندی مرکزی هستند. سفالینه های سلجوقی به چشم میخورد که فراوانترین نوع ترکیب ب

 ی ،سلجوق،نقوش،سفالینه ونیسیکمپوزواژگان کلیدی: 

 

 
 Mahdiye.shavakandi@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی،دانشگاه بیرجند. 1
 بیرجند.استادیار و عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه  2
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 مقدمه:   . 1

نگاهی اجمالی به تاریخچه سفالینه ها نشان می دهد ترسیم این نقوش با خالقیت های بصری همراه بوده و بدون شک نقوش ترسیم شده بر  

سفالینه ها از ترکیب بندی متناسب پیروی می کرده است زیرا در این دوران هنرمندان سفالگر هم از دیدگاه زیبایی شناسانه و جهان روی این  

بینی های خاص و هم از نظر فنون و تکنیک به اوج کمال رسانیده اند .انگیزه زیباپسندی از جمله خصایصی است که در بدو آغاز تمدن تا به  

بخش بشر بوده و این امر حتی در مورد ظروفی که ظرف استفاده عادی و روزمره انسانها بوده است،صادق است.ایرانیان در ساختن امروز الهام  

  ظروف منقوش مهارت و استادی نشان داده اند و در مقایسه با آنچه ساخته اند با اشیا همزمان سرزمینهای دیگر به این نتیجه رسیده اند که 

ایرانی به ندرت شناخته شده است.از این رو شاید بتوان ایران را جزو نخستین زادگاه های اولیه ظروف منقوش دانست و    نظایر ظروف منقوش

نقوش طروف سفالی دوره اسالم در واقع ادامه هنر ماقبل خود  "(.103:1351پیدایش نخستین ان را توسط سفالسازان ایرانی به شمار آورد)برزین،

نقوش روی سفالینه های دوره سلجوقی تاثیر مستقیم وپرتوان نقاشی مینیاتور  "اید تدریجا در این هنر اثر گذاشته است.است و تغییر آداب و عق

است.تصاویر اسب سواران،حکام اریکه نشین و قهرمانان افسانه های کهن رایج ترین موضوعات نقاشی روی سفال ایران در سده های پنجم و  

روی سفالینه های این دوره ملهم از تصاویر مینیاتور بوده است که این نقوش عموما صحنه های پادشاهان    .نقوش مسلط بر "ششم هجری هستند

و گاهی اوقات نیز مضمون های مشخصی از وقایع مهم تاریخی،بزم ها،زندگی مردم عادی به ویژه داستانهای شاهنامه فردوسی منعکس شده  

رکاری را به نشانه دلیری نقش میکردند . در این نقوش چهره های اشخاص را با ظرافت تمام  است.عالوه بر این سفالگران مجالس شکار و سوا

،از روی مینیاتورهای معاصر طراحی میکردند.در این دوره ترجیح می دادند ککه هماهنگی آرایشی اصیل از اسب سواران،شکارچیان و شاهزاده 

(. پژوهش حاضر با هدف دسترسی به  84:1378)رفیعی،"سلیمی ماهرانه پدید آورند.خانم های نشسته در جمع درباریان را کمابیش با نقوش ا 

شناخت انواع ترکیب بندی در نقوش سفالینه های سلجوقی انجام شده در راستای انجام این پژوهش تعدادی از سفالینه های دوره سلجوقی  

 انتخاب شدند و تالش شد تا ترکیب بندی نقوش سفالینه ها بررسی شود. 

 پژوهش:   نه ی ش یپ .  2

سیری در "در خصوص سفالینه های دوره سلجوقی بعضی از منابع به این موضوع مهم چرداخته اند که عبارتد از :مجموعه کتابهای چند جلدی 

از  "انهنر سفالگری دوره اسالمی ایر"فائق توحیدی و  "فن و هنر سفالگری"اثر آرتور پوپ و همکارانش و یاکتابهای دیگری چون:"هنر ایران

(در کتاب سیری در هنر ایران مفصال به تشریح مراکز ساخت و ویژگی 1338فاطمه کریمی و محمدیوسف کیانی.آرتور،اپهام پوپ،فیلیس اکرمن)

باستانشناسی  بیشتر جنبه  اند،که البته  را توصیف کرده  ایران  از  آثار مجموعه های خصوصی خارج  از  تعدادی  اند و  آنها پرداخته    های تزیینی 

،تهران(در رساله خود با عنوان بررسی نقوش انسانی آثار فلزی عصر سلجوقی با دید و نگرشی باستانشناسانه رابطه  1385رد.یعقوب ابراهیمی )دا

ی نقش انسان با ظروف را بررسی کرده است .بنابراین آنچه در این پژوهش حائز اهمیت است کمپوزیسون نقوش سفالینه های سلجوقی بوده  

 ش های پیشین به آن پرداخته نشده است. که در پژوه

 : پژوهش . روش  3

 تحلیلی و گردآوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است.   -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

 . ترکیب بندی: 4

ظم و وحدت بین آنها در گذشته واژه ای است التین یه معنای تطبیق ،استقرار و ارتباط عناصر یا ایجاد ن  (Composition)»کمپوزیسیون   

کشور   در  حاکم  نظام  با  محروم  طبقه  سازش  معنی  به  کمپوزیسیون  واژه  کهن  روم  در  است،مثال  داشته  وسیعتری  مفهوم  واژه  ،این  دور 

یسیون اصل  بود«کمپوزیسیون یا ترکیب بندی در هنر نقاشی با سوژه و موضوع ان ارتباط مستقیم دارد وآلبرتی میگوید:به عقیده من ،کمپوز
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(.»ترکیب بندی عمل سازماندهی  9:1372مهمی در نقاشی است که امکان یگانگی قسمت های مختلف اثر هنری را فراهم می آورد. )آلیاتوف،

همه ی عناصر یک اثر هنری است به منظور ایجاد یک کل منسجم و حاوی بیان هنری.امکان دارد هر عنصر با ویژگیهای ذاتی اش جلوه  

اید به طریقی عمل کند که کل مهم تر از اجزا باشد.مسامحتا واژه ی ترکیب بندی را در معنای یک اثر هنری،یک گروه و غیره به  نماید،ولی ب

(.اگر چه این واژه از مفاهیم گوناگونی برخوردار است ،ولی در مجموع حکایت از نمایش زمینه ها و قسمت های  161:1387کار میبرند.«)پاکباز،

د ارتباط و وحدت بین عناصر آن دارد.سامان بخشیدن به یک اثر و توجه به چگونگی ترکیب کردن عناصر بصری و اجزاء آن  یک موضوع و وجو

برای جلب توجه مخاطب و بیننده و در رساندن پیام بصری مورد نظر هنرمند  موثر است.فرآیند ترکیب بندی مهمترین مرحله در حل مسئله  

ی ترکیب بندی،هدف و معنای عبارت بصری را تعیین می کنند و حامل معانی ضمنی مهمی برای چیزی بصری است.نتایج تصمیم گیری ها

ن  هستند که بیننده دریافت می دارد.در همین مرحله حیاتی از فرآیند خالق است که ارتباط گیرنده بصری بیشترین کنترل را بر اثر،و بزرگتری 

(.عالوه بر کادر که ساختار اصلی اثر در  53:1973ث با نیت انتقال آن آفریده شده است.)داندیس،فرصت را برای بیان حالتی دارد که اثر مورد بح

.وجود تناسب و 2.وجود تعادل بصری1ارتباط با آن شکل می گیرد،وجود سه عامل در به وجود امدن یک ترکیب موفق بصری الزامی است:

اجزاء با کل و با موضوع اثر.از قرار گرفتن چند جزء در کنار هم و یا روابط .وجود رابطه هماهنگ  3هماهنگی میان عناصر مختلف یک ترکیب

بین جزء کل جدیدی به وجود می آید که کیفیتی نوین دارد و خود به تنهایی از اجزای تشکیل دهنده آن متفاوت است.این کل مرکب همان 

ترکیب وسیله ای است برای بیان ذهنیات هنرمند از طریق  ترکیب است.ترکیب در حقیقت مهمترین عامل در شکلگیری اثر تصویری است .

ترکیب بندى بحث مهمى پیرامون طرح و اقسام حرکت مى باشد،   تصویر،فرم و فضا و یا شبکه ای از روابط است که دارای عملکرد است.

اکه آفرینش آثار هنرى نیازمند طراحى و  پرداختن به آن جایگاه ویژه اى دارد. به همین دلیل به طور گسترده به بررسى آن مى پردازیم. چر

سازمان دهى دقیق عناصر بصرى است و جایگاه واالیى در عناصر زیبایى شناسانه در آثار هنرى دارد. یک ترکیب بندى منطقى بین عناصر 

ن از مهمترین و ضرورى ترین  تصویر ارتباط، انسجام و پیوند بر قرار مى کند و همه اجزا تصویر را با هم هماهنگ و هم جهت مىکند. بنابرای

مقصود از ترکیب کنار هم چیدن عناصر،    «مسائل مربوط به یک اثر هنرى، مطالعه مبانى، طرح و اسکلت بندى اولیه آن اثرهنرى است. در واقع  

در    «(    77  :1385حصورى،    » (و در مورد هنر نقشهایى است که در نهایت وحدت ایجاد کند. یگانگى، هدف شکل و محتواى ترکیب است.  

ازنه شود، به طورى که نتوان هیچ گونه  مو یک اثر هنرى، تعادل زمانى احساس مى شود که کنش و واکنش تمام نیروهاى بصرى، منجر به یک

یک اثر زمانى احساس    تغییرى در ترکیب آنها بوجود آورد. به عبارت دیگر، تضاد نیروها باعث ایجاد تعادل مى گردد. از طرف دیگر، بى تعادلى در

شکل    مى شود، که از لحاظ بصرى بخشهایى از ترکیب بندى یا کمپوزیسیون، نیاز به تغییر و تعویض داشته باشد. مثال تغییر در اندازه، موقعیت یا

یجاد تعادل بیشتر و  یا اضافه کردن یک نیروى بصرى متفاوتى که باعث تغییر در بعضى از ویژگیهاى بصرى مى گردد. اینگونه تغییرات موجب ا

در نتیجه دستیابى به یک ترکیب بندى دلخواه مى گردد و چنانچه این تغییرات صورت نپذیرد کمپوزیسیون فاقد یک ساختمان منطقى و حساب 

هنرى بدون  شده است و ترکیب عناصر بصرى در کار، کامال جنبه اتفاقى به خود گرفته و فاقد قدرت پیام رسانى است و از لحاظ زیبایى شناسى  

ترسیم نقوش برروی  سفالینه های سلجوقی از ترکیب بندی های متفاوتی دارد که به لحاظ بصری دارای  اهمیت ویژه  .  »ارزش جلوه مى کند.  

ای است و جای گزینی این نقوش  هماهنگ با شکل ظروف است)به عنوان مثال در سفالینه هایی که به شکل کاسه هستند یک نقش مرکزی 

 و ریز نقش هایی در اطراف آن ترسیم شده اند(. در وسط 

 . نگاهی اجمالی به سفالگری سلجوقی: 5

سفالگرى جزء اولین صنایعى است که بشر به آن دست یافته؛ با توجه به نیاز انسان، در دوره هاى مختلف با رشد فرهنگ و تمدن بشرى    هنر

راى ثبت اندیشه هاى هنرمندان بوده است. همزمان با گسترش دین اسالم  کامل تر شده است. در طول تاریخ سفال همواره بسترى مناسب ب
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بل از هنر سفالگرى نیز به تدریج همانند هنرهاى دیگر تولدى دوباره یافت. در آغاز این دوره سفالگران ایران تا حدودى از شیوه سنتهاى دوره ق

ش همانند دوره قبل از اسالم ادامه پیدا کرد. به خصوص گروهى از  در قرون اولیه اسالم، شیوه سفالگرى کم و بی   «اسالم پیروى مى کردند  

 - )کریمى  »سفالینه هاى بى لعاب قرون اولیه اسالمى شباهت چشمگیرى به ظروف سفالین قبل از اسالم و مخصوصا اواخر دوره ساسانى دارد.  

ره در خدمت و ستفاده بشر بوده است و توانسته از لحاظ .این هنر پیوسته صنعتی بوده که به دنیای هنر تعلق داشته و هموا(82،  1364کیانى،  

تاریخی،یک راهنمای واقعی از طرز زندگی مردم،آداب و رسوم ،تمد و فرهنگهای مختلف باشد.در مورد هنر ابتدای سده های میانه که مصادف 

لی هدایت میشود و با توجه به تزئیناتی که بر  است با حکومت سلجوقیتن نیز گاه افکار و احساس ما خیلی فراتر از ظاهر ظروف و اشیای سفا

قی روی این ظروف دیده میشود میتوان اطالعاتی از طرز تفکر،ادبیات ،عقیده و تاریخ مردم زمان گذشته به دست آورد .این صنعت در دوران سلجو

 (14:1388ترقی و مو عجیبی کرد که در تمام طول دوره تداوم داشته است.)امیرخانی، 

  «مل متعددى باعث گردید که هنرمندان سراسر ایران تحوالت تازه اى از نظر لعاب، تزیین و شکل ظروف سفالین به وجود آوردند.  ریجا عواتد

استقرار کامل فرهنگ اسالمى در ایران در سده سوم هجرى چشمگیر است و سده چهارم هجرى احتماال اوج آن است. این زمان اسالم به  

ب ایجاد واکنش شد، و با ترکیب این دو، توانمندى هنرى بالقوه مردم جان گرفت. و دوره هاى درخشان آغاز عنوان یک انگیزه و همزمان موج

قرن ششم و هفتم هجری دو قرن بسیار حساس در تاریخ هنر سفالگری دوره اسالمی است؛زیرا در این  .(  1715، 1387آکرمن، -پوپ » (شد. 

وع در تولید ظروف و چه از لحاظ تزیین ظروف افزایش می یابد و هنر سفالگری با رونق کم دوره توجه به شکل هنری ظروف چه از لحاظ تن

(.در میان عوامل گوناگون هنر سفالگری این دوران ،افکار و احساسات ما به فراتر از ظاهر ظروف و  271:1385سابقه ای روبرو میشود)توحیدی،

اهری،تزییناتی که در این هنر به کار گرفته شده است،گاهی اوقات چنان نقش موثری  اشیای سفالی هدایت میشود.بدون در نظرگرفتن زیبایی ظ

تاریخ را ایفا میکند که اصال ربطی به خود ظرف ندارد.از طریق نوشته های تزیینی در سفالگری ،میتوان اطالعاتی از طرز تفکر ،ادبیات،عقیده و 

اوایل این عصر ساختن سفال در نتیجه صنعت و هنر سفال ساز است،ولی بعد به تزیین  (.در  88:1363مردمان زمان گذشته را به دست آورد)دوری،

ظروف بیشتر اهمیت داده شده و بهترین مینیاتور زمان سالجقه روی ظروف سفالی ان زمان نقاشی شده،بهترین و کامل ترین سفال این زمان 

از آن،بعداز دوره سالجقه بزرگ و تا زمان حمله مغول ظاهر میگردد.به   از حیث رنگ،شکل،تزیین و ظرافت در اواخر این دوره و حتی بسیاری

رسید)ویلسون، ایران  در  خود  مرتبه  عالیترین  به  سلجوقی،سفال  دوره  اواخر  در  متخصصین  قضاوت  و  واقع  (.144:1366عقیده  آمدن    «در  با 

سعت سرزمینهاى دوره هخامنشى و ساسانى رسید. این سرزمین سلجوقیان، ایران بار دیگر تبدیل به امپراطورى شد و دامنه حکومت تقریبا به و

به لحاظ ثروت و قدرت نیز رشد کرد و اعتبار همه هنرها با عالقه شخصى شاهان بزرگ سلجوقى به اوج رسید. این سده ها روزگار گسترش  

در آمیخت.عصری بود که غنای فرهنگی ایران به    های نو بود و غالب آنها با شعر که ویژگی الزم زندگی ملی بود  هنرها با ابتکارها و اندیشه

طور گسترده ای انتشار یافته بود .به طور کلی میتوان گفت طی قرن ها شهرهای ساوه،ری،کاشان به دلیل وجود هنرمندانی شاخص از مراکز 

 مهم سفال زرین فام و مینایی محسوب میشدند.

خود رسید و ساخت ظروف سفالی با طرح و ورش جدید آغاز شد که از جمله مهمترین   در اواخر دوره سلجوقی هنر سفالگری به منتهی درجه رشد 

 (. 87:1381آن نوع زرین فام و نقاشی زیر لعاب است که در مراکز سفالگری در نقاط گوناگون به وجود آمد.)حمزه لو،

 . ترکیب بندی مدور: 6

یکی از ترکیب بندی نقوش سفالینه های این دوران ترکیب بندی مدور یا چرخشی است که در این نوع ترکیب بندی نوازنده در مرکز و چرخه  

کیب  دیگر انسانها بصورت نشسته یا سوار بر اسب و یا حتی دیگر موجودارت در گرداگرد او به وفور دیده میشوند.تمامی عناصر در این نوع از تر



 

571 
 

بیشتری نسبت به نقوش دیگر  بندی   این نوع سفالینه ها پویایی و حرکت  حول محور دوایر متحدالمرکزی در حال گردش هستند و معموال 

 سفالینه ها دارند و حاوی مضامین روایتگرانه و داستانی هستند.

 

 
 : 2:     تصویرشماره 1تصویرشماره 

 

 
 

 آنالیز ترکیب بندی نقوش 

 ( https://www.metmuseum.org )ماخذ: . 1تصویر شماره 

 . ترکیب بندی مرکزی: 7

ه در این سفالینه که ترکیب بندی آن به صورت مرکزی است نقوش در مرکز تصویر قرار گرفته اند و هنرمند با جزئیات ترکیب بندی را اجرا کرد

عاشقانه داستان را برساند همینطور هنرمند تالش کرده با ترکیبی زیبا و بدیع از طرح  و نقش و رنگ فضایی خیال انگیز  و بسیار کوشیده معنای  

اند .پرندگان،انس،درخ نرم و مالیم در فضایی رویایی قرار گرفته  با حرکاتی  با زمینه  اندازه کوچک و متناسب  ت  به وجود آورد .پیکره ها در 

در این سفالینه با هارمونی خاصی کنار یکدیگر قرار گرفته اند .و به لحاظ بصری تعادل بین نقوش در نگاه اول به مخاطب  سرو،برکه آب و طبیعت  

 القا میشود.
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 هـ 6:ظرف مینایی،کاشان،قرن  3تصویرشماره 

 
 . 7:کاسه مینایی،ساوه،اوایل سده  4تصویرشماره 

(https://www.metmuseum.org/) 
 

 ترکیب بندی شعاعی : .  8

در ترکیب بندی شعاعی این سفالینه ها یک نقش مرکزی در وسط ظزف )سوارکار(و دیگر نقوش به صورت شعاعی در اطراف سفالینه ترسیم  

بندی شعاعی این سفالینه ها یک شده اند در این نوع ترکیب بندی تنوع رنگ وجود داشته و از لحاظ بصری نقش مرکزی و ساختار ترکیب  

 کلیت منظم و هماهنگ را نمایش می دهد.

 

 
 هـ7:کاسه نقاشی شده روی لعاب ،ری،سده 6هـ.    تصویر شماره7:کاسه طالکاری و نقاشی روی لعاب،ساوه،سده  5تصویر شماره 

 (668:1378( ، ماخذ: )پوپ،669:1378ماخذ: )پوپ،
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 ترسیم ترکیب بندی شعاعی 

 

 
 هـ 6:ظرف مینایی،کاشان،قرن 8:     تصویر 7تصویر 

 ( / https://www.metmuseum.org )ماخذ:

 

 . ترکیب بندی افقی: 9

در این  هجری و منسوب به کاشان است    7تا    6جام مینایی دار، این جام مجموعه ای از نقوش انسانی و حیوانی رنگارنگ مینایی متعلق به سده  

کادر افقی منظم ترسیم شده و بازنمایی نقوش به گونه ای است که هر صحنه از  3ندی به صورت افقی و با  جام با نقش بیژن و منیژه ترکیب ب

صحنه ها به صورت متوالی  این جام با تصاویر صحنه هایی مجزا که در سه ردیف و  صحنه دیگر با خطوط عمودی مجزا جدا میشود نقوش  

ای شبیه نقاشی متحرک داستان بیژن و منیژه ،قصه ی برجسته ی شاهنامه فردوسی را  ترسیم شده اند.به طوری که اشکال داستان در نواره

از انجا که این ماجرا مربوط به حماسه بزرگ شاهنامه است تا مدتها براساس نظریاتی که در اصل برای هنر مسیحی تدوین شده،این  بازگو میکند.

برگرفته شده اند؛اما پژوهشی که اخیرا صورت گرفته ثابت کرده است که  طور تصور میشد که تصاویر این ظرف از تصاویر یک نسخه خطی  

(.توالی کادرها یا نماهای پشت سر هم در یک ظرف به  69:1390چنین نیست و حاشیه هایی تزیینی ملهم از سنت شفاهی نقالی است.)گرابر،

اطند و زمان در آن جریان دارد،اما نه زمانی که به طور عام شناخته  طور غیر مستقیم گذشت زمان را القا می کند.در این تصاویر نماها باهم در ارتب

د  شود و شب و روز را تعیین کند .این گذر زمان با گذر از صحنه ای به صحنه ای دیگر و یا حرکت چشم همراه است که بیننده ان را در می یاب

نهایت ترکیب بندی این سفالینه به گونه ای است که عالوه بر  .به طور کلی زمان به صورت پویا جاری است و حس حرکت هم وجود دارد .در  
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رعایت قواعد ترکیب بندی در هر کادر،مجالس و کادرهای متوالی نیز تا حد امکان با کادر قبلی از نظر قواعد هماهنگ هستند و به گونه ای  

 روایت نقوش را بیان میکند. 

 

 . ترکیب بندی متقارن : 10

صلی تک درخت در مرکز تصویر قرار دارد و بقیه تصاویر براساس آن ترسیم شده اند نقوش به کار رفته در این نوع در این سفالینه ها عنصر ا 

ترکیب بندی تلفیقی از نقوش خط نگاری و نقوش اسلیمی و طراحی شخصیت هایی است که بصورت قرینه در دو سوی درخت ترسیم شده اند  

 های قرینه سوارکارانی به صورت متقارن کشیده شده اند. که در بعضی از سفالینه ها به جای شخصیت 

 
 6:ایران،کاشان،ظرف مینایی،قرن   10تصویر شماره           6:ایران،کاشان،ظرف مینایی اواخر قرن    9تصویر شماره  

 
 7:ایران،کاشان،ظرف مینایی ،اوایل قرن   12ه.ق  تصویر شماره  6:ایران،کاشان،ظرف مینایی،قرن 11تصویر شماره   

 ( https://www.metmuseum.org )ماخذ:
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 . نتیجه گیری: 11

نتایج این پژوهش نشان داد که در نقوش این سفالینه ها چکیده نگاری)استیلیزاسیون( نمادپردازی و تزیین به چشم میخورد در سفالینه های 

ترکیب بندی های متنوعی وجود دارد که عبارتند از: )مدور ، مرکزی ، شعاعی ، افقی، متقارن(.در ترکیب بندی مدور:  منتخب برای این پژوهش 

یک نقش در وسط ظرف ترسیم و ریز نقش هایی در اطراف ظرف ترسیم شده اند )نقش نوازندگان(.در ترکیب بندی مرکزی: کل فضای سفالینه  

بندی است و معموال به صورت    بدون هیچ تقسیم  بندی سفالینه  تقسیم  روایتگر داستانهای کهن و شاهنامه است. در ترکیب بندی شعاعی: 

چهارتایی  و شش تایی و بیشتر هستیم .در اکثر این سفالینه ها شاهد تعادل و توازن در کل فضای ترکیب بندی نقوش هستیم که باعث چشم 

نوع این  افقی:در  بندی  اثر میشود.ترکیب  بیشتر  بیان    نوازی  را  روایت  یا  داستان  توالی یک  اند که  بصورتی ترسیم شده  نقوش  بندی  ترکیب 

بودن ترکیب کل   ایرانی قرینه  از اصول زیبایی شناسی  به طوری که یکی  تعلق دارد  آثار مذهبی و عرفانی  به  بندی متقارن:  میکنند.ترکیب 

رها حالتی ویژگی های مکتب مانوی را دارند و در حالت های مختلفی  است.ترکیب بندی شخصیت ها در سفالینه ها به گونه ای است که فیگو

همچون )نشسته،در حال سوارکاری(ترسیم شده اند و بعضی سفالینه های یک درخت در دو طرف انسانها ترسیم شده که عالوه بر القای ایستایی 

 یک ترکیب قرینه متعادل را نشان میدهد.

 : گزاری سپاس 

 جناب آقای دکتر زارعی در این پژوهش همواره روشنگر مسیر بود همراهی صمیمانه شان را سپاس.  مشاوره و راهنمایی های
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 1  های شاهنامه شاه طهماسبی بررسی نقوش هندسی کاشیکاری بناها در نگاره 

 

 2کیا مریم صالحی

 3دکتر میترا شاطری

 چکیده: 

ترین نسخ مصور تاریخ نگارگری ایران اسالمی است که به فرمان شاه اسماعیل در کتابخانه  ترین و شاخص شاهنامه شاه طهماسبی یکی از پرآوازه

رود. این نسخه  شمار می سلطنتی تبریز و با مشارکت توانمندترین هنرمندان آن عصر تهیه شده و شاهکار هنری مکتب نگارگری تبریز صفوی به 

اند که اغلب کاخ و در  تصویر کشیده شدهفراخور محتوای داستان، بناهای سلطنتی بهنگاره دارد که به تقریب در پنجاه نگاره آن، به  258نده  ارز

ی اند. هدف اصلویژه کاشیکاری، دقت و وسواس بسیار مصروف داشته مواردی معدود، قلعه هستند. نگارگران جهت ترسیم کالبد و تزیینات بناها به

های شاهنامه شاه طهماسبی مورد بررسی  تصویر کشیده شده در نگارهپژوهش حاضر آن است که نقوش هندسی تزیینات کاشیکاری بناهای به

های هندسی استفاده شده است؟  ها پاسخ داده شود که در کاشیکاری بناها از کدام نقشمایهشود تا به این پرسش قرار گیرد. از این رو کوشش می 

ای گردآوری و با روش توصیفی ارائه شده است.  هایی دارند؟ اطالعات به شیوه کتابخانه نقوش به لحاظ رنگ و محل قرارگیری چه ویژگی   و این  

نشان می پژوهش  نقشمایهنتایج  قرار گرفته دهد که  استفاده  بناها مورد  ازاره و کف  قابل  های هندسی در قسمت  تنوع  لحاظ شکل،  به  و  اند 

های متنوعی دارند اما  هندسی شش و شش پری پرکاربردتر است. نقوش هندسی رنگ   رند و اغلب ساختاری ساده دارند و گره ای دامالحظه

 های غالب هستند.  ای رنگ های آبی، الجوردی و  فیروزهرنگ 

 

 نگارگری صفوی، شاهنامه شاه طهماسبی، کاشیکاری، نقوش هندسی واژگان کلیدی: 

 

 
های شاهنامه  های کاشی در نگاره کیا با عنوان »بررسی نقشمایهشناسی اسالمی مریم صالحی نامه کارشناسی ارشد باستاناین مقاله برگرفته از پایان  -  1

 رکرد است. های بناهای قلمرو شرقی تیموریان« به راهنمایی دکتر میترا شاطری در دانشگاه شه ها با کاشیکاری بایسنقری و تطبیق آن
 . maryamsalehikia@gmail.com  شناسی، دانشگاه هنر اصفهان،دانشجوی دکتری تخصصی باستان  - 2

 mshateri@yahoo.comشناسی، دانشگاه شهرکرد، استادیار گروه باستان - 3
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 . مقدمه: 1

هایی که با ویژه آنمنصبان بهشاهنامه فردوسی در میان مردم ایران جایگاهی واال داشته است و در ادوار مختلف، پادشاهان و صاحباز دیرباز  

کوشیدند با نشان دادن توجه و عالقه ویژه به این اثر جاویدان که ستایش پهلوانی و جوانمردی و زبان  فرهنگ و تمدن ایران بیگانه بودند، می

رو در ادوار مختلف،  ویت ایرانیان است، به حکومت خود مشروعیت سیاسی دهند و در میان مردم، جایگاهی مقبول کسب کنند. از این گویای ه

نسخ متعددی از شاهنامه فردوسی مصور شده است و در تاریخ نگارگری ایران اسالمی، سه نسخه شاهنامه شامل شاهنامه بزرگ مغول )دموت( 

ای  ایلخانی، شاهنامه بایسنقری متعلق به دوره تیموری و شاهنامه شاه طهماسبی )هوتون( از اوایل دوره صفویه اهمیت ویژه  مربوط به اواخر دوره

 دارند.  

اند،  شدهها در گذر زمان نابود  هایی که اطالعات آنویژه آن دسته از پژوهشهای علمی هر دوره بهها اسناد مصوری هستند که در پژوهشنگاره

های ممتاز نگارگری فضاهای معماری و نمایش دقیق جزئیات تزیین بناها یکی از ویژگی  آیند. ترسیم ماهرانه شمار میبسیار معتبر و مهم به

توصیفات اندک و  ها جز  اند و از آن اسالمی است. بسیاری از بناهای پرابهت و مجلل در گذر زمان نابود شده  های متأخرویژه در دورهایرانی به 

الهام    واسطه اند اطالعاتی در دسترس نیست. این در حالی است که به اغلب مبهمی که بعضی از مورخان و جهانگردان در آثار خود ذکر کرده

هستند که با بررسی   ها، منابع مهم و ارزشمندیها با بناهای هر دوره، این اسناد در پژوهشویژه تشابه تزیینات آنگرفتن نگارگران از بناها و به

های  برد. شماری از نگاره ها پیهای آنتوان ساختار و تزیینات بناهای از میان رفته را بازسازی کرد و به ویژگی ها میدقیق و موشکافانه بر روی آن 

موارد معدودی قلعه هستند و ها، دارای تصاویری از ابنیه سلطنتی هستند که اغلب کاخ و در  هر سه نسخه یاد شده به فراخور موضوع داستان

اند. در پژوهش حاضر، نقوش هندسی کاشیکاری ویژه کاشیکاری، وسواس و دقت بسیار کردهها به نگارگران در ترسیم ساختار بناها و تزیینات آن

ها پاسخ داده شود  این پرسش   شود تا به گیرد. از این رو تالش می های نسخه شاهنامه شاه طهماسبی مورد بررسی قرار میبناهای مصور در نگاره

 هایی دارند؟های هندسی استفاده شده است؟ و این نقوش به لحاظ رنگ و محل قرارگیری چه ویژگی که در کاشیکاری بناها از کدام نقشمایه

 تحقیق . پیشینه  2

انجام شده در این زمینه، اندک است. در  های علمی  چندانی ندارد و پژوهش  ها، پیشینهبررسی تزیینات معماری ایران اسالمی از طریق نگاره 

هایی که در  ها چندان پرداخته نشده است. از معدود پژوهش ها، عمدتاً معماری بناها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به تزیینات آن پژوهش

الدین  تیموری در آثار کمال  ینی معماری دورهها، تزیینات وابسته به معماری را مورد توجه قرار داده است، مقاله »تطبیق نقوش تزیبررسی نگاره

آن، نگارندگان به مقایسه و تطبیق ساختار، رنگ و محل قرارگیری نقوش تزیینی گیاهی،  در    گدایی بر در مسجد« است که  بهزاد با تأکید بر نگاره 

اند که تزیینات این نگاره بر  و به این نتیجه دست یافته اندزمان آن پرداخته ای بنای مصور در نگاره مذکور با تزیینات بناهای همهندسی و کتیبه

آفرینی در معماری امروز بهره گرفت عنوان تزیینات اصیل و مستند جهت نقشتوان از نقوش مذکور به بناهای معاصر آن منطبق است و می

 (. 19، 1392نشین، فر و سدره)شایسته

شناسی اسالمی با عنوان  نامه کارشناسی ارشد باستانها صورت گرفته است پایانور در نگارههایی که بر روی تزیینات بناهای مصاز دیگر پژوهش

ها با کاشیکاری بناهای قلمرو شرقی تیموریان« است. پژوهشگر،  های شاهنامه بایسنقری و تطبیق آنهای کاشی در نگاره»بررسی نقشمایه 

مان مطابقت داده و به این نتیجه رسیده است که نگارگران در ترسیم این نقوش، از  زتزیینات کاشیکاری بناهای این نسخه را با بناهای هم

 (.202-203، 1395کیا، اند )صالحیبناهای پیرامون خود الهام گرفته

قلمرو    های شاهنامه بایسنقری با کاشیکاری بناهای»تطبیق نقوش هندسی بناهای مصور در نگارهیکی از مقاالت مرتبط در این زمینه، مقاله  

های این نسخه از لحاظ شکل، رنگ و محل قرارگیری در بناها مورد بررسی  شرقی تیموریان«، است که در آن، نقوش هندسی کاشیکاری نگاره 
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هندسی شش و    قرار گرفته و با کاشیکاری بناهای قلمرو شرقی تیموریان مطابقت داده شده و به این نتیجه منتهی گردیده است که دو گره 

(. در مقاله  1الف،    1398کیا و شاطری،  پری با کاشیکاری بناهای قلمرو شرقی تیموریان قابل تطبیق هستند )صالحیشش و شش   همچنین

اند که  های شاهنامه بایسنقری با بناهای قلمرو شرقی تیموریان« نگارندگان به این نتیجه رسیده کاری نگارههای کاشی»مطالعات تطبیقی کتیبه

های بناهای قلمرو شرقی تیموریان مطابقت دارند و نگارگران، بسیاری های این نسخه با کتیبههای بناهای مصور در نگارهکتیبه  هایاغلب ویژگی 

عنوان مقلدانی صرف،  اند اما در زمینه الهام از بناها بهها منعکس کردهاند در این نگارههایی را که در بناهای باشکوه پیرامون خود دیدهاز ویژگی

ها، در زمینه محل قرارگیری و تزیینات زمینه، ابتکاراتی  اند؛ بلکه ضمن حفظ کردن ماهیت و کلیت شکل آن های ابنیه الگوبرداری نکرده از کتیبه

های  رهای با عنوان »نمود تزیینات معماری تیموری در نگامقاله(.  57ب،    1398کیا، شاطری و احمدی،  اند )صالحیهای خود وارد کردهرا در طرح

ویژه کاشیکاری با بناهای قلمرو های نسخه ذکر شده به شاهنامه بایسنغری« نیز به این نتیجه منتهی گردید که اغلب تزیینات معماری نگاره

ان نابود  های معماری و تزییناتی بناهای بایسنغر که در گذر زمتواند در بازسازی ویژگیها میشرقی تیموریان مطابقت دارند و بررسی این نگاره

 (.  39ج،  1398کیا و شاطری، اند، کمک شایانی نماید )صالحیشده

نگاری در بناهای سلطنتی از اواخر دوره  ها بررسی شده، مقاله »سیر تحولی کتیبه از دیگر مقاالتی که در آن تزیینات بناهای مصور در نگاره

اند به این مقوله بپردازند  است که در آن نگارندگان کوشیدهه فردوسی«  های سه نسخه شاخص شاهنامایلخانی تا اوایل صفوی بر اساس نگاره

ها در نوع و رنگ خط، محل قرارگیری،  های بصری ترسیم شده و این ویژگی نگاری هر یک از سه نسخه به تفکیک با کدام شاخصه که کتیبه

کیا و )صالحیها پدید آمده است ه به دوره بعد چه تحوالتی در آن رنگ و تزیینات زمینه و مضامین، چگونه نمود یافته است و در گذر از یک دور

ها در زدودن بسیاری از ابهامات، مقاله های تاریخی و هنری و نقش مهم آنها در پژوهشبا توجه به اهمیت نگاره(.   141،  1399شاطری،  

روند، با دیدگاهی جدید، تزیینات هندسی وصیف صرف فراتر نمیها که از تهای متداول بر روی نگارهگرفتن از پژوهشکوشد با فاصلهحاضر، می

 های شاهنامه شاه طهماسبی را مورد پژوهش قرار دهد.  کاشیکاری بناهای مصور در نگاره

 . روش پژوهش:  3

نسخه شاهنامه های  همتون و منابع موثق و بررسی نگارای و با مطالعه  کتابخانه  شیوه  روش تحقیق این پژوهش، توصیفی است و اطالعات به 

صورت اجمالی  در گام نخست، نسخه به   است.  آمده فراهم  بزرگ شاه طهماسبی که اغلب مستخرج از وبگاه موزه متروپولیتن آمریکا هستند،  

ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جهت سهولت و نظم در ارائه اطالعات مربوط به  معرفی شده و سپس کالبد و تزیینات بناهای مصور در نگاره 

های ساده  قوش هندسی، طرح شود. همچنین از نهای هندسی و فراهم آمدن امکان مقایسه، تزیینات در قالب جدول نمایش داده مینقشمایه

 ترسیم شده است. 

 نگاری برای فرمانروایان ایران . اهمیت شاهنامه و شاهنامه 4

منصبان ترین آثار ادبی ایران است. در ادوار مختلف، پادشاهان، شاهزادگان و صاحبترین و محبوب شاهنامه حکیم فرزانه، فردوسی یکی از شاخص 

منظور مشروعیت بخشیدن به تاج و تخت و قدرت خویش و ابراز تعلق خاطر  شتند و افزون بر عالیق قلبی، به خاصی دا  به شاهنامه توجه و عالقه 

ای  اند. آژند معتقد است که مصور کردن شاهنامه در واقع، جلوهکردهبه تمدن و فرهنگ این سرزمین، فرمان ساخت نسخ نفیسی از آن را صادر می

ها به شاهنامه و تالش جهت ساخت نسخ  آن  (؛ بنابراین عالقه 116 ،1387م در ایران زمین بوده است )آژند، ها و آرزوهای نخبگان حاکاز آرمان

 سیاسی داشته است.  گرانمایه از آن، فراتر از ذوق ادبی و هنری، غالباً انگیزه 

ت فرهنگی برای ایلخانان تبدیل شد. از سوی  منظور بازیافتن مشروعیت و مقبولیت مردمی از دست رفته، به یک سیاسگرایی حکومتی به ایرانی 

شدند را  خواستند شدت این تفکر را که برای فرهنگ و مردم ایران خطر محسوب می گرایی می ها با تمایل به ایرانی توان گفت که آن دیگر می 
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ز اوایل قرن هشتم هجری قمری آغاز  نگاری بنا به دالیل تاریخی خود اشاهنامه(.  122،  1389نحوی کاهش دهند )نیکخواه و شیخ مهدی،  به 

تری گرفت، رشد کرد  خان اسالم آورد و عناصر ایرانی در دستگاه حکومتی ایلخانان قدرت بیش نگاری از زمانی که غازان شد. در اصل، شاهنامه

 (.  116، 1387و از این زمان به بعد است که ما شاهد توجه به نگارگری شاهنامه هستیم )آژند، 

 

 شاه طهماسبی، شاهکار نگارگری مکتب تبریز صفوی   . شاهنامه 5

راه طالیی رنگ  های راهسانتیمتر( با حاشیه  47×8/31برگ بزرگ )  742ای با  ای که برای طهماسب فراهم آمد طرح عظیمی بود: نسخه شاهنامه

زرگ، متن را زینت بخشیده است. با اینکه  تصویر ب  258شمار و  های بی سانتیمتر. تذهیب  7/17×9/26شده به ابعاد    کشیدر اطراف فضای خط

اند. طهماسب تهیه کرده  آید اثر را برای کتابخانه شود که از آن برمی رقمزنی ندارد، یک آذین گلسرخی اهدایی بر آن دیده می  این نسخه، صفحه 

،  1385ه.ق است )بلر و بلوم،    934شیر« با تاریخ  دار آن نگاره »گلنار و ارد تاریخ  تاریخ ساخت اثر در داخل نسخه قید نشده است و تنها نگاره 

194.) 

آید سقوط قدرت مذهبی او، پس از ناکامی در نظر میسلطنتی تبریز صادر کرد. به   شاه اسماعیل دستور ساخت این نسخه نفیس را در کتابخانه 

عنوان فرصتی مناسب برای تأکید بر  تواند به هنامه می شاه جهت اثبات دوباره حقانیتش باشد. فرمان ساخت شا  توانسته انگیزهجنگ چالدران می 

. در هنگام وفات او،  (Lauren, 2004, 26)دلبستگی به میراث حماسی پادشاهان اساطیری ایران باشد    ادعاهای شاه اسماعیل در زمینه

هنورد معتقد است که احتماالً این نسخه سلطنت فرزندش شاه طهماسب ادامه یافت. ر  اجرای نسخه به اتمام نرسیده بود و ساخت آن در دوره

 (.  117، 1392پدر به پسر بوده است )رهنورد،   هدیه

رغم خصومتی که در این دوره میان صفویان و  این نسخه از زمان ساخت تا به امروز سرنوشتی پرفراز و نشیب داشته است. شاه طهماسب علی 

  ه همراه هدایایی به سلطان سلیم دوم پیشکش کرد. از آن پس، این نسخه در کتابخانه ها وجود داشت و برای ابراز حسن نیت، آن را بعثمانی

تصرف دولتمند مشهور  عثمانی نگهداری شده و مدت چند سده مخفی بود. در اواخر قرن نوزدهم میالدی، این کتاب در برابر مبلغی گزاف به 

 م در نمایشگاه آثار هنر اسالمی در موزه 1903نتقال یافت و نخستین بار در سال  فرانسوی، بارون ادموند روچیلد در فرانسه درآمد و به پاریس ا 

م ثروتمند بزرگ آمریکایی، آرتور هوتون آن را خرید  1959نمایش گذاشته شد و بار دیگر از دیدها پنهان شد. در سال هنرهای تزیینی پاریس به

م به دلیل بدهی  1970دانست، تصمیم داشت آن را نزد خود نگهدارد. اما در سال  ی و به آمریکا برد. هوتون که ارزش این شاهنامه باشکوه را م

متروپولیتن نیویورک اهدا کرد. چند سال بعد هوتون، تصمیم به فروش باقی شاهنامه   برگ مینیاتور آن را به موزه  78مالیاتی یا هر دلیل دیگر،  

- 43، 1393نیا، هنرهای معاصر تهران، معاوضه شد )احمدی لوی زن متعلق به موزه با تاب 1372های این نسخه در سال گرفت. شماری از نگاره

توان به سه  ها را می اند. مراحل تکامل نگارهدهد نگارگران بسیاری در اجرای نسخه مشارکت داشته های شاهنامه نشان می بررسی نگاره  (.42

نظر  عنوان متولی امور هنری، همه امور را تحت تسلط خود داشت. به محمد به مرحله تقسیم کرد: مرحله نخست مربوط به زمانی است که سلطان  

،  1389پناه، حاتم و سلطانی،  سوم زیر نظر میرک صورت پذیرفته است )یزدان  دوم به رهبری میرمصور انجام گرفته و مرحله   رسد که مرحله می

71.) 

 های شاهنامه شاه طهماسبی . معماری بناها در نگاره 6

تواند یکی از بهترین اسناد، جهت آگاهی از  های شاهنامه طهماسبی میجا مانده از اوایل حکومت صفوی اندک است؛ از این رو نگاره بناهای به

سلطنت شاه اسماعیل باشد. الزم به ذکر است که در خالل این پژوهش، آن دسته از    ویژه دورهساختار و تزیینات بناهای این مقطع زمانی به 

این نسخه که در موزهارهنگ ترین شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص هنرهای معاصر تهران نگهداری می  متروپولیتن و موزه  های 
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کار برده شده عبارت است از: آخرین وصیت هرمز اول به بهرام اول، از خواب برآمدن سیاوش،  ها بنا و تزیینات کاشیکاری به هایی که در آننگاره

واج سیاوش با فرنگیس، اعالم صلح افراسیاب با ایران، افسوس خوردن گودرز و گیو بر فرود سیاوش، آگاه شدن مهراب از خشم منوچهر شاه،  ازد

 بازگشت خدمتکار رودابه به قصر، پادشاهی شاپور، پسران فریدون و دختران سرو در بارگاه شاه یمن، پیدایش مار بر دوش ضحاک، تهدید سیاوش

ه سودابه، خوشامدگویی منوچهر به سام، دادخواهی سودابه، تخریب قلعه بدست رستم، تصرف بلخ بدست رستم و سیاوش، رفتن رستم  وسیلبه 

بکین سیاوش ترکستان، گفتگوی رودابه با مهراب، سخن زال با سام و منوچهر، زن گرفتن سیاوش، عهد سام با سیندخت، سخن انوشیروان با  

زال، سرنوشت ضحاک، دریافت هدایا از نمایندگان افراسیاب توسط سیاوش، تصدیق ازدواج زال، زدن    با مادرش درباره  دختر خاقان، سخن رودابه

آمیز کیکاووس به سیاوش، گذر سیاوش از  اسب گیو، بر تخت نشستن فریدون در قصر ضحاک، فراخوان توس به دستور کیخسرو، نامه سرزنش 

اه فریدون، پذیرش سفیر هند توسط انوشیروان، رسیدن سیاوش نزد افراسیاب، آوردن هدایا برای سام توسط  آتش، گیسوی رودابه، منوچهر در بارگ

 فریدون به ضحاک، کابوس ضحاک. سیندخت، ضربه 

س خوردن  های افسوشود کاخ هستند مانند نگاره ها با توجه به محتوای داستانی که روایت می اتفاق بناهای ترسیم شده در نگارهاکثر قریب به 

کند ( و در معدود مواردی چون رستم قلعه بیداد را خراب می 2( و خوشامدگویی منوچهر به سام )تصویر 1گودرز و گیو بر سقوط سیاوش )تصویر 

  های این نسخه مشاهده کرد. فضای بنا به صورت سطحی صاف توان در ترسیم نگاره( بناها قلعه هستند. عدم نمایش سه بعدی را می 3)تصویر 

های خرم و زیبا ترسیم شده است. اغلب بناها دو طبقه و در مواردی همچون ها درون باغها و کاخها در دشترسد. قلعهنظر میو فاقد عمق به

های های خاصی چیده شده و دارای طرح( یک طبقه است. بدنه آجری بناها با شیوه4های سخن گفتن انوشیروان با دختر خاقان )تصویر  نگاره

(،  5ها چون تولد زال )تصویر ندرت در برخی نگارهاند و به های فلزی از باغ پیرامون خود جدا شده ها اغلب با نردهیینی متنوعی است. ساختمانتز

 دیواری آجری، بنا را دربرگرفته است. 

های بزرگ و مهم به خط ثلث در پیشانی بههایی با تزیینات کاشیکاری شده، قابل مشاهده است. کتیبر فراز بناها، گنبد کاله فرنگی و کنگره

ای کوچک و با محتوای  ها نیز کتیبهبناها نصب شده است. ورودی هر ساختمان در کنار ایوان است و قوس جناغی دارد. بر فراز مدخل ساختمان

توان  ها، میباشند. در اغلب نگاره رسد چوبی و مشبک فلزی  نظر می دعایی به خط ثلث قرار گرفته است. درها بر اساس رنگ و شکل ظاهری به 

های هندسی فرش شده و اغلب  ها را نیز مشاهده کرد. حیاط با کاشیاز راه در ورودی باز شده، ازاره و نقاشی درون این قسمت از ساختمان

رسد  ترسیم به نظر می   اس شیوهبیرون بناها، اغلب کاشیکاری شده است اما در مواردی معدود بر اس  حوضی در میان آن قرار گرفته است. ازاره

 سنگ حجاری شده باشد. 

دهد، ایوان است و بر ترسیم دقیق ساختار و تزیینات آن، تأکید بسیار  ترین قسمت بناهای ترسیم شده که رویدادهای اصلی در آن رخ می مهم

تایی تزیین شده است. درون ایوان نیز تزیینات بسیار  شده است. ایوان غالباً قوس جناغی دارد و با تزیینات کاشیکاری مزین به نقوش اسلیمی و خ

ها نیز از جنس دارد. اغلب بر روی سطوح دیوار، تزیینات نقاشی دیواری با نقوش انسانی، گیاهی و جانوری به رنگ آبی ترسیم شده است. ازاره 

شعر فارسی به    رد بر روی دیوارهای ایوان، کتیبه کاشی است و با نقوش هندسی و گیاهی متنوع و گاهی پیچیده تزیین شده است. در برخی موا

ای تعبیه شده است که به باغ زیبا  خورد. گاهی در انتهای ایوان، در یا پنجرهچشم مینما و تابلوهای تزیینی از جنس کاشی به خط نستعلیق، طاق 

خاطر های صفوی را به پهن شده که نقوش فرش هایی  ها فرششود و حواشی این درها با کاشیکاری تزیین شده است. کف ایوان گشوده می

های مختلف بنا اعم از لچکی، گنبد  آورد و تخت پادشاه بر روی آن قرار گرفته است. تزیینات کاشیکاری که غالباً الجوردی است در قسمتمی

های اند و در مجموع نقشمایهی مصروف داشتههای کاشی دقت بسیارها اجرا شده است. نگارگران در ترسیم نقشمایهها و ازارهکاله فرنگی، کتیبه 
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نگاره در  نقشمایهکاشی  با  نیز  نگاره  بررسی یک  در  دارد. حتی  بسیار  تنوع  نسخه  این  زیر،  های  در تصاویر  شد.  خواهیم  روبرو  متنوعی  های 

 های هندسی عالمت گذاری شده است. نقشمایه

 

 
. شاهنامه شاه طهماسبی، نگاره افسوس خوردن گودرز و گیو بر سقوط سیاوش  1تصویر  

(http://www.fotografra.islamoriente.com) 
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 (http://www.metmuseum.org). شاهنامه شاه طهماسبی، نگاره خوشامدگویی منوچهر به سام  2تصویر 

 

 
 (http://www.fotografra.islamoriente.com)کند  د را خراب می . شاهنامه شاه طهماسبی، نگاره رستم قلعه بیدا 3تصویر 
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 (http://www.metmuseum.org). شاهنامه شاه طهماسبی، نگاره سخن انوشیروان با دختر خاقان 4تصویر  

 
 (http://www.fotografra.islamoriente.com)شاهنامه شاه طهماسبی، نگاره تولد زال   - 5تصویر 

http://www.fotografra.islamoriente.com/
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 های شاهنامه شاه طهماسبی های هندسی در بناهای نگاره . بررسی نقشمایه 7

ریاضیات و هندسه توصیف    وسیلهکنند و به های اساسی طبیعت است، منعکس می تناسبات هندسی قوانین طبیعی را که مطابق با هماهنگی 

دهد. هندسه دارای انتزاع و ظرفیت بیان و آشکار کردن حقایق غیرقابل  شوند. هنر اسالمی، هندسه را به دلیل جنبه قابل فهم آن، ترجیح می می

ر نظر گرفته است.  های اصلی است که زیباترین تناسبات )خصوصیات زیبایی( را دتغییر و معنوی عینی است. هندسه شامل تناسبات و ریشه

ترتیب، زیبایی، برای هنرمندان مسلمان، عینیت و خود بیان حقایق است که این ماهیت اساسی زیبایی است. زبان طراحی اسالمی اساساً از  بدین

ی دارد. اصول طراحی  طور خاص، اهمیت زیادی در روند طراحی هنر اسالمطور کلی و تناسب هندسی به آید. بنابراین، هندسه به وجود میانتزاع به 

عنوان یک  تواند به عبارت دیگر، هندسه در طراحی اسالمی نقش اصلی دارد. طراحی الگوی اسالمی می شود. بهاسالمی در هندسه منعکس می 

ی و فلسفی شناسی اسالمی مورد بررسی قرار گیرد. الگوهای هندسی عالوه بر نمایش ساختارهای کیهانشناسی جهانروش کلیدی در بیان زیبایی

کننده مباحث اسالمی درباره ماهیت الهی باشند. الگوی توانند بازنمودهای کارآمد و قدرتمند برخی از مفاهیم اصلی توصیفدر سطح فرم، می

به  می اسالمی  زیبایی  طبیعت  به  منجر  که  جهان  اساسی  ریاضی  ماهیت  در  تأمل  برای  بصری  ابزار  است  عنوان  یافته  توسعه  شود، 

(Dabbour,2012, 381) . 

سازد که بر مبنای آن، هنر نهاده شده است. انگیزش استادان بزرگ  ها، بنیان ناپیدایی را می عرفانی آن   _نقوش ریاضی به همراه ارزش فلسفی  

بخشیده معنا می   هماند. این موضوع به کارشان هم محتوا و  استادان آن بوده   ای بوده که خود نیز در زمره های معنویاین هنر یقیناً توسط طریقت 

های هندسی با تکثیر  (. طرح 16،  1389رساند )کریچلو،  داده است که به بیننده در جهت ارتقای درک معنوی او یاری می و آن را در سنتی قرار می 

هایی که شی(. کا1387،64نژاد،دهند )مکیو گسترش در سطح، مفهوم »کثرت در وحدت« و »وحدت در کثرت« را به بهترین وجه نمایش می

کشی دهند، به نام گره های کلی میهای هندسی در کنار یکدیگر قرار گرفته و تشکیل نقش های مختلف و با اشکال چندضلعیبا طرح و نقش 

 (.  29، 1361معروفند )ماهرالنقش،

اغلب موارد، نقوش هندسی، بخش اعظمی  توان اذعان کرد که در  های شاهنامه شاه طهماسبی میتصویر کشیده شده در نگارهبا بررسی بناهای به 

های هندسی کار گرفته شده است. گره از سطوح کاشیکاری شده را به خود اختصاص داده و عمدتا در قسمت ازاره و کف درون و بیرون بناها به 

پری پرکاربردتر است و در  ه شش و شش اند. گرای دارند و از تکرار یک یا دو آلت هندسی ایجاد شدهدر اکثر قریب به اتفاق موارد، ساختار ساده

های  است. با توجه به غلبه رنگ آبی بر تزیینات کاشیکاری ایرانی، گره  های متنوع اجرا شدههای مختلف در قسمت ازاره و کف با رنگنگاره

اغلب به رنگ  نیز  نگارگران با گزینش رنگ های آبی، الجوردی و فیروزههندسی  به ای هستند و  اند این ژه سبز و زرد کوشیدهویهای مکمل 

های متفاوت هم در قسمت پری و لوزی با رنگسلی، شش شامل شش، شش و سه   بار برهانند. سه گره تزیینات را از حالت یکنواختی و کسالت

 (. 2و  1اند )جداول کار برده شدهازاره و هم در کف به 
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 )نگارندگان( های شاهنامه طهماسبی  نقوش هندسی ازاره بناها در کاشیکاری نگاره   - 1جدول 

ای از شکل نقشمایه در  نمونه  رنگ  نقشمایه 
 ها نگاره 

 ردیف  ها نام آلت  طرح ساده گره  

 سبز، الجوردی 

  

شش ضلعی منتظم )گره  
 شش(

1 

 ای و سبز و الجوردی، قهوه
 ایالجوردی و فیروزه  

 
 

شش ضلعی منتظم و   
 گوش)تُکه(سه 

2 

ای و الجوردی، الجوردی و  فیروزه
 سبز

 
 

شش ضلعی منتظم و 
 پریشش 

3 

 الجوردی 

  

شش ضلعی منتظم و 
 لنگه(پر )سه ستاره سه 

4 

 آبی -الجوردی، سبز

 

 

شش ضلعی منتظم و 
 سِلیسه 

5 

الجوردی و طالیی، الجوردی و  
 ای، الجوردی و سبز و مشکیقهوه

 

 

 6 پری و لوزشش 

 الجوردی و سبز و کرم 

  

شش ضلعی منتظم و 
 گیوه کشیده 

7 
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 آبی، -سبز
 ای و الجوردی فیروزه

 
 

شش ضلعی منتظم و 
 سِلیلوز و سه 

8 

الجوردی و سبز و زرد، الجوردی و  
سبز و سفید، الجوردی و سبز و  

 نارنجی مشکی، الجوردی و سبز و 

 

 

پری و  ترنج کند و  شش 
 شش ضلعی منتظم 

9 

 

 )نگارندگان( های شاهنامه طهماسبی  نقوش هندسی کف بناها در کاشیکاری نگاره   - 2جدول 

ای از شکل نقشمایه در  نمونه  رنگ  نقشمایه 
 ها نگاره 

 شماره  ها نام آلت  طرح ساده گره  

 ایخاکستری و فیروزه 

 

 

 شش ضلعی منتظم 
 

1 

 ایفیروزه

  

شش ضلعی منتظم و 
 گیوه کشیده 

2 

ای، قرمز و فیروزه
 الجوردی 

 

 

 3 شمسه هشت و بازوبند

 ای، الجوردی، فیروزه
 الجوردی و سبز  

  

شش ضلعی منتظم و 
 پریشش 

4 
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 خاکستری 

  

شش ضلعی منتظم و 
 سِلیسه 

5 

 ای و الجوردی فیروزه

  

 6 پری و لوزشش 

ای و فیروزه الجوردی، 
 سبز، الجوردی و سبز 

  

شش ضلعی منتظم و 
 بعدیشمسه سه 

7 
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 . شاهنامه شاه طهماسبی،  نگاره  برآمدن سیاوش از خواب 6تصویر  

 پر سه بعدی در قسمت کف حیاط( های هشت و بازوبند و شش و شش )گره شش و شمسه در قسمت ازاره و گره 

(http://www.metmuseum.org) 

 
 کند . شاهنامه شاه طهماسبی، نگاره کیکاووس، سیاوش را سرزنش می 7تصویر 

 ( (http://www.metmuseum.orgهای هندسی در قسمت ازاره و کف بنا  گره 
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ترکیبی از آجر و کاشی است نیز غالبا جهت  هایی که بدان پرداخته شده از فن کاشیکاری معقلی که  الزم به ذکر است که افزون بر کاشیکاری

های این شیوه تزیینی نیز برتری با رنگ الجوردی است. مواردی معدود از این  تزیین بدنه شماری از بناها استفاده شده است. در گزینش رنگ 

 پر در قسمت ازاره بناها نیز استفاده شده است.فن در قالب گره شش و شش 

 )نگارندگان( های شاهنامه طهماسبی  ری معقلی بناها درنگاره نقوش هندسی کاشیکا   - 3جدول 

 شماره  ها نام آلت  ها ای از شکل نقشمایه در نگاره نمونه  رنگ  نقشمایه  محل قرارگیری 

 ازاره 
 آجر و کاشی الجوردی، 

 آجر و کاشی الجوردی و سبز  

 

و  ضلعی منتظم شش  

 پریشش 
1 

 الجوردی و سبز آجر و کاشی  بدنه بیرونی بنا

 

 2 سِلیپری و لوز و سه شش 

 بدنه بیرونی بنا
آجر و کاشی الجوردی، آجر و 

 کاشی سبز
 

و   ضلعی منتظم  شش 

 سِلیسه 
3 

 آجر و کاشی سبز و الجوردی  بدنه بیرونی قلعه

 

 پری و طبل و شش 
 اناریشش گل 

4 

 آجر و کاشی الجوردی  بدنه بیرونی بنا

 

 5 سِلیسه پری و لوز و شش 

 آجر و کاشی الجوردی  بدنه بیرونی بنا

 

 6 شمسه هشت
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،  1390راد،  . شاهنامه شاه طهماسبی، نگاره بازگفتن رودابه با مادرش درباره زال، تزیینات کاشیکاری معلقی بر روی بدنه بنا )حسینی 8تصویر 

255 ) 

 

 گیری: . نتیجه 8

های شاهنامه شاه طهماسبی مورد بررسی قرار گرفت. نگارگران با توجه  کاشیکاری ابنیه مصور در نگاره های هندسی  در این پژوهش، نقشمایه

داستان  روایت میبه محتوای  بودههایی که  بناها  ترسیم  از  ناگزیر  به شود،  ابنیه  قابل ویژه کاشیکاریاند. سیمای  رنگی که مساحت  آبی  های 

های سلطنتی و کند. بناها اغلب کاخنخستین نگاه، بناهای دوره صفوی را در ذهن بیننده تداعی میای از سطوح را فراگرفته است در  مالحظه

ویژه کاشیکاری تزیین شده است. یا توجه  گاهی قلعه هستند. سطوح گسترده ابنیه با فنون گوناگون مانند آجرکاری، نقاشی دیواری، حجاری و به 

 ه، جهت نمایش دقیق این تزیینات، وسواس بسیار صورت گرفته است.به جایگاه مهم کاشیکاری در معماری آن دور

ای از سطوح را دربرگرفته و در قسمت ازاره و کف ساختمان ها، نقوش هندسی است که مساحت قابل مالحظهیکی از نقوش پرکاربرد کاشیکاری 

های دیگر شامل زرد، سبز و مشکی  ای است و از رنگ یروزهو حیاط مورد استفاده قرار گرفته است. رنگ غالب این تزیینات آبی، الجوردی و ف

پری در شش و شش   اند. گره های هندسی مورد استفاده، اغلب ساده هستند و با تکرار یک یا دو آلت ایجاد شدهنیز گاهی استفاده شده است. گره 

است. از کاشیکاری معقلی که ترکیبی از آجرکاری و قرار گرفتهها پرکاربردتر است و هم در ازاره و هم در کف مورد استفاده مقایسه با دیگر گره

ها استفاده شده است که در این فن تزیین نیز از نقوش هندسی استفاده شده  کاشیکاری است نیز جهت تزیین بدنه بیرونی بناها و گاهی ازاره

اند و این تعداد، حدود یک پنجم از نمایش درآمدهنگاره، بناها به  های این نسخه ارزنده و قریب به پنجاهای از نگارهدر تعداد قابل مالحظه  است.

جا اند و از آن برهه، آثار معماری شاخصی به ها در اوایل دوره صفویه خلق شده گیرد. نظر به اینکه این نگاره های نسخه یاد شده را دربر می نگاره

عنوان اسناد مصور آن دوره، شایان توجه هستند. بررسی بر روی  ها به شان، این نگارهنمانده و با توجه به الهام نگارگران ایرانی از محیط پیرامون

 نحوی فقدان منابع را جبران کند. تواند پژوهشگران را در راه شناخت معماری ایران در آن برهه یاری دهد و به کالبد و تزیینات بناها می
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ی شاهنامه شاه طهماسب، کتاب  ها ی صفوی با استفاده از نگاره ، بررسی مکتب نگارگری دوره 1389پناه، مریم، حاتم، غالمعلی، سلطانی، سید حسن،  یزدان

 . 68- 77، صص  143ماه هنر، شماره  

Lauren, Samantha, 2004, Painted Interiors from the Houghton Shahnameh, Florida State University 

Libraries. 
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593 
 

 

 ها و پنجره موزه  لطفلیان مالیر دوره قاجار های نمادین نقوش بکار رفته در درب بررسی و تحلیل ارزش 

 1مهرداد صدری 

 2ندا مهرآرا

 چکیده: 

موزه لطفلیان موزه تاریخ و فرهنگ شهرستان مالیر است که دارایی دو طبقه با چندین سالن برای نمایش فرهنگ و تاریخ این شهر در دوران  

ها آثار حفاری شده از تپه نوشیجان به نمایش گذاشته شده است و در بخش دیگری اشیا مربوط به دوران  ین  سالنقاجار است. در بخشی از ا

های منقوش شده زیبای است که یادآور تزیینات معماری دوران قاجار است. تحقیق حاضر  ها و پنجرهشود این بنا دارای دربقاجار نگهداری می

این پرسش است ن به  به کار رفته در، دربدر پی پاسخ  یا  ها وپنجرهقوش  نیز داشته است  نمادین  تزیینی، معنایی  های موزه عالوه به جنبه 

ها موزه لطفلیان است.روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ها و پنجرههای نمادین نقوش این دربخیر.هدف از این تحقیق بررسی وتحلیل جنبه

از طریق فیش برداری است.در تحقیق حاضر نشان داده شدکه تمامی نقوش مورد استفاده در   ای و میدانی واست.گردآوری مطالب کتابخانه

ها چوبی بیشتر نقوش گیاهی و هندسی بوده است که نقوش گیاهی پُر کاربردتر از بقیه نقوش بوده است. نقش مایه بکار  ها و درب و پنجرهارسی

 ها تکرار شده است نماد آزادی و آزادگی است. ه که بیشتر از سایر نقشرفته شامل  نقش جقه، اسلیمی و ختایی که نقش بته جق

 ها و پنجره، موزه لطفلیان، دوره قاجار بهای نمادین، نقوش، در ارزشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

مسکونی به یادگار مانده از دوره خانه تاریخی لطفعلیان در خیابان شهید »مصطفی خمینی« شهر مالیر قرار دارد که بخشی از یک مجموعه  

توانند به راحتی با آداب و رسوم و فرهنگ مردم شهر مالیر  آوردند، میهایی که از این موزه بازدید به عمل میقاجار است. گردشگران و  توریست

فتحعلیشاه قاجار به واسطه    آشنا شوند. سازنده و مالک اولیه خانه مرحوم »محسن مصدقی« معروف به »مصدق الممالک« بوده که در عصر

 گیری از معماران زبده آن دوره اقدام به ساخت این مجموعه نموده است.رابطه خویشاوندی که به دربار داشته با بهره

 بناها از  بسیاری در  و  برگرفته  در را زمانی طوالنی برهه  ها،آن از استفاده است.  ایران  در معماری شاخص  عناصر از  یکی  چوبی بازشوهای اُرسی، 

 آن  از خالی بناهای ایرانی، قاجار تا صفویه زمان  از و است  ایرانی هنرهای اصیل جمله از اُرسی هاست.داشت رواج ایران و شهرهای مناطق در

دروه  در لیکن شود،نمی مشاهده آن در چندانی زندیه تغییرات دوره در ادامه در شد، ایران معماری وارد دوره صفوی در اُرسی واقع اند.درنبوده

 بسیاری در ولی نداشته،  عمومی اُرسی استفاده که  است آن نشانگر موجود مدارک و  شواهد   .شد برخوردار توجهی شایان جایگاه و اهمیت از قاجار

کاخ بناها توانایی کسانی خانه و هاحسینیه و مساجد برخی ها،ازجمله  نیز معماری عنصری یک زمره در داشتند، مالی که   بوده تزئینی و 

 حشرات نمودن دور بنا،  به شده داخل گرمای کنترل نورو  بودن، دوالیه توانمی آن کارکردی هایجنبه و از  نداشته  تزینی  جنبه  تنها ها اُرسی.است

 در و دو هر از ترکیبی یا هندسی، اسلیمی متنوع هایطرح با اآنه نمود.  اشاره بیرونی وسیع دید ایجاد و فضا آکوستیک در تأثیر و موجودات،

 (. 86: 1395اند)رجایی، شده پرداخته و متفاوت ساخته  ایاندازه

 
 .  نمای موزه لطفعلیان مالیر 1تصویر  
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گوناگون در اُرسی با ارتباط در مقاالتی و کتب امروز به تا  بررسی به توجه با لیکن منتشر گردیده، تبریز و تهران سنندج، جمله از مناطق 

 عنصر یک به عنوان تنها نه ایران در هااُرسی اینکه به نظر با است. مشاهده شده  مالیر هایخانه در اُرسی با مرتبط تاکنون پژوهشی نویسندگان

 بلکه در نیستند، مستثنی قاعده این از تنها نه  نیز های مالیرخانه در اُرسی  است، شده شناخته هنری ساختار مستقل یک به عنوان بلکه معماری

 اند. بوده مالیر برخوردار معماری در ایویژه جایگاه از قاجار عصر

 ترینمهم از  داشته است.یکی بنا خود حتی و بنا تزیینات بر بسیاری مخرب اقتصادی، تاثیرات وضعیت و مالی مشکالت همیشه معمول طور به

 هاابنیه در  فراوانی و  متنوع یگونه  به  معماری ایرانی،  در  آهن ورود از قبل تا  که  هستند ارسی  به  موسوم بزرگ   هایپنجره و  درها تزیینات،  این

ای داشته، اگرچه اینگونه  آنچه از مطالعه هنر دوران قاجار برداشت  شده، این است که تزیینات در دوران قاجاراهمیت ویژه شد. می گرفته  کار به

تزیینات این دوره همچون سایر هنرها، به فرا خورخود تحت تاثیر هنر غرب قرا گرفته است و نگاه هنرمند در دوران قاجار آید که اکثر  به نظر می

اما در هنر دوره قاجار بسیاری از نقوش، نمادها و تصاویر وجود دارد   (.55:  1395مبتنی بر هنر غربی طبیعت گرایانه است)مومنی و چیت سازیان،  

های تزیینی و زیبایی های موزه تاریخی لطفلیان عالوه بر جنبهها و پنجرهشک نقوش بکار رفته در درببی  سبک قاجاراست. که معرفی کننده  

دارایی معنا و مفهوم نمادین بوده است.  گرچه جمع آوری تمامی عناصرنمادین دوره قاجار که در این بنا استفاده شده است گذشته از ارزش  

کند. اما در این پژوهش مجال پرداختن به تمامی ناصر هنری بکار گرفته شده در تزیینات معماری این بنا بیشتر آشنا میواالی آن، ما را با ع

پردازد به بررسی  ها این موزه پرداخته شده است و در این میان پژوهش حاضر میها و پنجرهها نیست از این رو تنها به هشت نمونه از دربآن

های موزه که مربوط به دوران قاجاراست. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی و  مادین نقوش درب و پنجرههای نو تحلیل ارزش

در عصر سلطنت فتحعلی شاه قاجار، مصدق الممالک به واسطه رابطه  ای و میدانی و فیش برداری بوده است.گردآوری مطالب به روش کتابخانه

اش، معماران چیره دست آن دوران را به کار گیرد. در ابتدا این خانه دارای سه بخش  ساختن خانه رویایی   خویشاوندی با دربار موفق شد برای

ید،  اندرونی، حسینه و اصطبل بود که حسینه برای انجام امور مذهبی اختصاص یافته بود ولی بعد از اینکه مرتضی خان لطفعلیان این خانه را خر

کرد و در طی سال های بعد، خاندانش در این خانه زندگی کردند. به همین دلیل این خانه با نام خانه لطفعلیان  حسینیه را تبدیل به خانه زیبایی 

این خانه را از مالکش خریداری کرد و بعد از مرمتش کاربری خانه را به موزه تغییر    1383شناخته شد. در نهایت اداره میراث فرهنگی در سال  

  (102: 1397)طالب پور و جعفری راد، داد

 
 . نمای دوطرفه از اُرسی 2تصویر  
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حیاط اندرونی و بیرونی    2مترمربع ساخته شده و دارای    1200طبقه لطفعلیان در زمینی به متراژ  2خانه  دارای    معماری خانه لطفعلیاناز نظر   

 دارای نقش و نگارها و آجرکاری های زیبایی استاست. نمای بیرونی این خانه کاهگلی است و هیچ تزیینی ندارد ولی سردر ورودی خانه  

ورودی خانه نیز شکلی هشت ضلعی دارد و به اصطبل، پشت بام و حیاط کوچکی منتهی می شود؛ وقتی وارد خانه شوید، سقف طبقه همکف که  

لمبه کوبی آراسته شده است. ضمنا در  از طاق های آجری زیبا پوشیده شده، چشم نوازی می کند. سقف طبقه باال متفاوت تر بوده و با تزیینات  

سقف همکف   .و پنجره های ارسی این طبقه سوژه های نابی برای عکاسی فراهم می کنند و از این گذشته زیبایی خاصی به خانه می دهند

انه است با طاق  های آجری زیباست و پوشش طبقه فوقانی آن به صورت مسطح با تیر چوبی است. زیباترین بخش بنا حوض خپوشیده از طاق

ر و نماهای زیبای آجری به شیوه چهاربخشی پوشیده شده است. خانه و موزه لطفعلیان دارای دو حیاط اندرونی و بیرونی و شاه نشین زیبایی با د

شوید خنکی و  های گردشگری وقتی در گرمای تابستان به هشتی ورودی خانه وارد میاز نظر جاذبه های رنگی استهای اُرسی و شیشهپنجره

های سه گانه این مجموعه عبارتند  های مختلف خانه دیدن کنید. بخشتوانید از بخشدهد. پس از آن میسایه آن حس بسیار خوبی به شما می 

ری از: اندرونی، حسینیه، خانه و اصطبل، خانه کنونی، حسینیه این مجموعه بوده که بعدها توسط مرتضی خان لطفعلیان خریداری شد و کارب

 مسکونی یافت. 

 از چه جاهای دیدنی دیگری می توان بازدید کرد؟

 :پارک مینی ورد همدان،  کیلومتر  5.3پارک تفریحی کوثر:  ،کیلومتر  3.5بام مالیر:  ،کیلومتر  2.7پارک سیفیه:  ،کیلومتر  2.4باغ و مقبره سیف الدوله:  

شود.  حوض خانه زیبا و با صفای موزه مالیر،ویژگی متفاوت خانه وموزه لطفعلیان زیر زمینی است که به نام حوض خانه نامیده می،  کلیومتر 6

هجری شمسی پس   1383وجود حوض سنگی و جریان آب قنات در تابستان مکان مناسبی برای گذران روزهای گرم سال خواهد بود.در سال  

های الزم این خانه به موزه فرهنگ و تاریخ مالیر تغییر کاربری داد. اشیایی از دوران تاریخی و اسالمی در موزه لطفعلیان مالیر از انجام مرمت

های قه مالیر از تپهتوان با فرهنگ و هنر مردمان این دیار آشنا شد. اشیای دوران باستان منطها میبه نمایش گذاشته است. با مشاهده آن

ها شامل ظروف سفالی، کوزه پیکرک، گردنبند و گوی فلزی است. همچنین آثار فلزی از جنس  باستانی نوشیجان و تپه پری کشف شده است آن

دلیل از نظر  مفرغ، نقره و طال نیز کشف شده است. این آثار مربوط به دوران مادها و پس از آن یعنی هخامنشیان و اشکانیان هستند. به همین

شوند)میردهقان ها بسیار با اهمیت هستند. برخی از این اشیاء تاریخی با ارزش در موزه ملی در تهران نگهداری میبررسی سیر تمدنی این دوره

 (. 95: 1398و عزیزی، 

https://safarmarket.com/blog/attractions/iran/hamedan/mini-world-theme-park
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 . حیاط خانه موزه لطفعلیان مالیر 3تصویر 

 پژوهش:  . پیشینه 2

های موزه لطفلیان متمرکز بوده است. بیش از این ها و پنجرههای نمادین نقوش بکار رفته دربتحقیق صورت گرفته در حوزه بررسی ارزش 

های اختصاصی در ارتباط مستقیم با موضوع تحقیق پیش  اند اما اندک نوشتهتحقیق، محققان به برخی از ویژگی معماری خانه لطفلیان پرداخته

ای تحت عنوان،»تحول نقوش گیاهی و هندسی در دوره قاجار« و با تکیه بر  (، در مقاله1393ار یافته است. دشت شفیعی و نجف زاده،)رو انتش

نقوش به کار رفته در خانه حاج مهدی سلطان آملی که در سومین کنگره بین اللملی عمران و معماری و توسعه شهری به چاپ رسیده است. به  

ها را در سه گروه حیوانی،گیاهی،  های بکار رفته در خانه مهدی سلطان پرداخته و آنبری و چوب کاریئینات به کار رفته در گچبررسی نقوش و تز

های قاجار (، در مقاله تحت عنوان :»تمایزهای کیفی و کمی سیر تحول ارسی1395هندسی تقسیم کرده است. مدهوش نژاد و عسگری الموتی،)

ها توضیح ها پرداخته  و در مورد ساخت آنهای دوران قاجار و طبقه بندی آننرهای زیبا که چاپ رسیده، به بررسی ارسیتبریز«که در نشریه ه

های قاجاری بافت تاریخی شهر یزد« های خانهای تحت عنوان،»بررسی نقوش نمادین در آئینه کاریداده است. میردهقان و عزیزی، در مقاله

های شهر یزد  ( به چاپ رسید. به معرفی و دسته بندی نقوش آئینه کاری خانه1397ستان شناسی ایران در سال )که در فصلنامه پژوهشی با

 های نمادین هر کدام را بررسی نموده است. پرداخته است و جنبه
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 . نمای اندرونی موزه 4تصویر  

 های موزه لطفلیان: ها و پنجره . بررسی و تحلیل درب 3

 و جمال جلوه جان بی  و جاندار موجودات پیکر  در  ظهور و  تجلی با  ها رنگ  است. رنگ  هستی، جهان در  الهی چشمگیر های نشانه  جمله از

 ها،رنگ جهان رنگ و  بدون  که کرد اذعان باید مبالغه بی  اند. ساخته خود مرهون  را  زندگی  شکوه و  حیات چرخه ادامه بخشیده، طبیعت به خاصی

متناوب دارد و معماران ایرانی با آثارشان  آوردهایره که هاسترنگ متنوع تأثیر سایه در نمود.می رخ جا همه در نشاطی بی و افسردگی و سردی

اند. در معماری اسالمی، اند بلکه این ایده را در آثارشان متجلی کردهاند که با سلوک عملی نه تنها به ادراک وحدت وجود نائل آمدهنشان داده

ساختند که توجه  ای می همواره نمادی از وحدت وجود بوده است و معماران ایرانی، همواره قسمت درونی فضای زیر گنبد را نیز به گونهدایره  

 انسان از کثرت معطوف به یک نقطه شود. 

 . تاریخچه نقوش گیاهی: 4

ه اسالمی پرورش یافته است و به اوج زیبایی خود رسیده گردد. این نقوش در دورتاریخچه نقوش گیاهی در ایران به دوره قبل از اسالم بر می 

گردد. اسلیمی یا ارابسک نوعی  است. پایه و اصول نقوش گیاهی اسلیمی و ختایی دایره است که طبق قوانین هندسی و ریاضی گونه ترسیم می

های بهم بافته غنچه،گل و شاخه برگ گیاهی که در  روش تزئینی سطح یا زمینه در هنر کاربردی، هنر دستی و نقاشی  است که در آن از شکل

هایی که در آن بیشتر از برگ مو، گل سرخ یا گل انار  گردد. نقوش گل بوتهکتب اسالمی به نام گیاهان بهشتی نام برده شده است، استفاده می

 (.7:1397الهام گرفته شده است و به نقوش ختایی معروف است)حکاک و فیاض آزاد،

 یمی و ختایی: . نقوش اسل 5

گیری از موضوعات گل، مرغ،  رفته است و نقاشان و هنرمندان با بهرهها بکار میدر دوره قاجار مضامین  تزئینی  نیز برای زیبایی اندرونی خانه

می وجود  به  را  شکوهمندی  فضایی  انتزاعی  به صورت  هم  و  طبیعی  به  صورت  هم   درختان  و  بیبوته  خود  نوع  در  که  بوده    نظیرآوردند 

ها که درفرهنگ ایران، نماد زیبایی و لطافت است در این دوره بسیار دیده شده است)طلب پور  (. گل6:  1396است)مدهوشان نژادو حدادیان،  

توان اینگونه بیان کرد  های ورودی این موزه  میهای نقوش گیاهی حک بر روی سر در، دربیابی و بن مایه(. در پی ریشه7:  1396جعفری،  

 های ختایی و اسلیمی است. این نقوش شامل گل که

ها به واسطه تقسیم منظم و مداوم خود به عنوان یک نقش گیاهی دارایی مفاهیم نمادین و زیبایی شناسی در هنر اسالم است. اسلیمی  اسلیمی: 

 اند.ای را بوجود آوردهمجموعه متعادل و پیچیده
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ای، در حجاری هخامنشیان های لوتوس، برگ کنگرهسراسر سطح را پوشانده است و انواع گلساقه گلی است که به صورت موزون    گل ختایی:  

 توان سر اغاز ختایی دانست.  و ساسانیان را می

هنرمندان ایرانی با ترکیب نقوش اسلیمی وختایی،گل و برگ و خطوط تزیئنی توانسته است آثار هنری زیبای را بو جود بیاورند نقوش گیاهی  

ترین نقش تزیینی استفاده شده بر روی این سردرها موزه است که این نقوش با الهام گرفتن از گل، گیاهان و عناصر طبیعت  ز جمله مهمتزیینی ا

:  که تصویری با نقش ختانی و اسلیمی است و با گل چند پر در مرکز تصویر  5(. تصویر شماره  12:1386حالتی انتزاعی به خود گرفته است)ندیم ،

 شده است. آراسته 

 

 
 .سردر ، درب ورودی سالن اشیا سفالی 5تصویر شماره  

ی اسلیمی در اطراف و گل لوتوس در مرکز تزئین یافته است. گرچه گذر زمان باعث شده قسمتی از طرح محو شود  : با چرخشها6تصویر شماره 

    اما نقوش گیاهی و نوع گل حدودی قابل تشخیص است.

 

 
 .سردر، درب اتاق اشیا قدیمی 6تصویر شماره  
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ها از ضخامت بیشتری برخوردار است و در این  تر ازدو نمونه قبلی است و اسلیمیها کمی متفاوت:در این تصویر حرکت اسلیمی7تصویر شماره  

ی رؤیت نشود،  های طرح به خوبتصویر حرکت و پویایی کمتری قابل رؤیت است. گرچه  فرسایش نقش  سبب شده است که بعضی از قسمت

 اما طرح اسلیمی حرکت و چرخش و گل لوتوسی که در مرکز تصویر با رنگ روغن اجراشده است کامالً مشخص است.  

 

 
 . سردر، درب اتاق اندرونی بخش اشیا سفالی 7تصویر شماره 

-مندان با ساقه ختایی در سراسر طرح گستراندههای هستند که هنرهای از نگارهها نمونهها و غنچهای، شاه عباسی و برگهای لوتوس، پروانهگل

ها نماد جهان، مرگ و حیات است و در (. گیاهانی مانند گل8:1397اند.گل در فرهنگ ایران نماد زیبایی و لطافت است )طالب پور و جعفری،  

دو نمادذکر شده  در سه تصویر شماره این میان گل لوتوس که نماد آفرینش و جاودانگی است و نقوش اسلیمی نماد نظم و کمال است، که هر 

 (. 6:1398قابل رؤیت است)مورخه و افراشته،  7و6و5

 . ساختار ارسی: 6

 فضای و  طبیعت با بصری دریچه ارتباط اند، رفته  می بشمار هاخانه داخل به  مناسب متعادل و نور ورود جهت راهی  که این بر عالوه ها اُرسی

 ماورائی  زمینه ارتباط الهی، آیات و اسماء به  مزیین و گیاهی به تزئینات منقش  های روکوب با اُرسی هایپنجره آن بودند. عالوه حیاط سرسبز

 از را  ارسی  د. اگر کرمی فراهم را  خداوند  با ارتباط معنوی همچنین و  است  بهشت از  نمادی که  طبیعت  فضا با  در  باشندگان  برای  را  معنوی و

 در هدایت شوند  شدن باز برای باال سمت  به  هالنگه وقتی دارد، نام پاتاق یا کتیبه باالیی آن، قسمت نمایم، تقسیم مساوی قسمت دو به عرض

طراح   که به نوعی است  شده داده جای بخش این در ها ارسی تزیینات زیاد، عمده مسطح فضای وجود دلیل به همواره گیرند.می قرار آن داخل

ها  پاتاق اشکال آن، معماری طراحی و ساختمان نوع به گذارد. بستهنمایش می به قسمت این در را خود هنر و زمان تمرکز، بیشترین آن، سازنده و

 مدایره، نی  نظیر،  گرفتند،می به خود مختلفی اشکال بنا، در جایگاه پنجره و ساختمان به نمای داشتن درنظر با که  طوری به  است،  بوده متفاوت

 کنار در مجزا ارسی سه تعداد با دایره نیم تبریز، های تاریخیخانه سطح در آن نوع ترینرایج شد، ذکر که همانطور بیضی. و مستطیل، جناغی

های متعددی تشکیل شده که در ادامه شرح  ها به صورت یک مستطیل بزرگ بوده است و ساختار اُرسی از بخشسطح  شهرستان در  و هم

 (.85: 1395ها گفته شده است)مدهوشیان و عسگری المواتی،آنمختصری از 

های اُرسی، به شکل عمودی،  های پنجره که به صورت حاشیه چوبی، در چهار طرف لنگهبه بخش اصلی و نگهدارنده سایر قسمت  چهارچوب: 

 ویند.گها( وجود دارد، چهارچوب میها و درکافقی وگاهی منحنی)در قسمت باالی کتیبه و یا لنگه
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شود. این تقسیم بندی  کند، وادار گفته می ها تقسیم میهای مختلف، به اندازه درکدر اُرسی به تیرهای عمودی که چهارچوب را به قسمت  وادار: 

 تر شده است. ها به طور مساوی بوده و در برخی دیگر، در طرفین اُرسی و از عرض کوچکدر برخی اُرسی

دهد که  شود و شیاری را تشکیل میهای تزئینی کوبیده می ضخامت کم که بر دو طرف ودار به وسیله میخروکوب چوبی است که با    روکوب: 

 کنند.ها حرکت میها در داخل آنلنگه

 آستانه است زمین از متر ده سانتی حدود ارتفاع دارای حداقل و بوده متصل زمین به  اُرسی که چهارچوب تحتانی  و افقی قسمت آستانه:  یا پاخور

 .شودمی گفته

 قسمت این گویند.در می لنگه  اند رابوده شیشه  و  چوب  از  ترکیب یا چوبی تماماً و  که ساده اُرسی  پایین قسمت در  متحرک اجزاء دَرَک:  یا  لنگه 

 حاشیه بیشتر در که هندسی نقوش با چینی گره و بری بری، اسلیمی قواره چون هم چوبی، مختلف تزئینات از اصل زیبایی رعایت جهت در

 (. 113: 1388است)امرایی،  گردیده استفاده است،  هالنگه

 های ارسی با نقوش بته جقه: . پنجره7

 زیاد هافرش به زینت بخشیدن در یک نگاره تزیینى عنوان به  نقش  این تجار،  لنظر اعما و  روابط تجاری گسترش لحاظ به بعد به دوازده قرن از

 عنوان تحت هاى ترم بته  اى وجقه بته  بادامى،  بته  میرى،  بته مانند مختلف، تحت عناوین را  آن گوناگون انواع امروز به نحوى که کار رفت؛ به

 اى،دار، خوشه  گل بته خنجرى، بته شالى، بته سرمرغى، جقه ساده، بته نظیر انواع، دیگر و اىجوانه  قلمکار، دوسر، تاجدار، برگردان، اى،قطیفه

 برای بته جقه بینیم. اصطالحمی بادامى بته  شاخ گوزنى، گلى، هشت دختر، و  پسر آشتى،  و  قهر و راست، چپ  بته اى، بته محرمات قبادخانى،

 دیده هاقالی از بعضی  و  ترمه هایپارچه به خصوص روی  و  اسالمی یدوره آثار بر مختلف اشکال به که مرغ پر به شکل  تزئینی  طرح نوعی 

شود. گروهی بته  می  دیده گوناگون اشکال به  و  است  بوده طوالنی برخوردار  ای سابقه از  موجود، هنری آثار استناد به  که  رودمی به کار شود،می

بر   را بته دیگر نمود.گروهى اشاره صفه بته مغان، توان به بته قشقایی، بتهاند. از آن میان میرا بر اساس محل به کارگیری تقسیم بندی کرده

 اندازه سبب  به  را  آن دیگر فرش شناسان بچه. مادر بته زندگى،  درخت بته  آشتى،  و  قهر مانند بته اند،کرده بندى طبقه هاآن نمادین مفاهیم اساس

 مالیر است.  منطقه  از که آن به لحاظ و  اىجوجه بته  مانند اند،کرده بندىتقسیم طرح در کل آن جاى گرفتن و

رود و شاید بتوان دوران قاجار را به عنوان عصر طالیی یا نقطه  ترین نورگیرها در معماری سنتی ایران به شمار میعنوان یکی از مهمها به  ارسی

 (. 23: 1395ها محسوب نمود)مدهوشیان نژاد و عسگری الموتی، اوج در ساخت و بکار گیری ارسی

   ها از دو جزء اصلی تشکیل شده است پاتاق و لنگه. ارسی

 (8های منحنی است.تصویر شماره)ها بیشتر دارای نقششکل نیم دایره یا نیم بیضی و ثابت است که جنبه تزئینی دارد و در خانه  پاتاق یا کتیبه: 
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.  

 . پاتاق نیم بیضی)عکس از نگارندگان( 8تصویر شماره 

گیرند و عالوه بر جنبه تزئینی  با شکل کلی مستعطیل و متحرک که در، راستایی محور عمودی باالو پایین رفته و در زیر کتیبه قرار می ها: لنگه 

 (. 8: 1390های ارسی عدد فرد است.)علیپور،دارای خاصیت نور گیری است و معموالً لت

 
 .لنگه یا لت در ارسی )عکس از نگارندگان( 9تصویر شماره 

فرمایند: بهترین  (. پیامبر )ص( می8:  1398ها نوعی درب و پنجره چوبی است که حالت باال و پایین رونده دارد.)یونسی و افشاریان،  واقع ارسیدر  

ترین عمل آن است که دوام و بقای آن زیاد باشد، اگر با کمی دقت به بقا و ماندگاری این نقش جاویدان و کهن توجه کنیم به نظر  و محبوب

اند کردهکردند با توجه به حکمت حقیقی عالم هستی بوده است و به معارفی که از انبیاء زمان خود دریافت میها نقوشی که ایجاد میآید آنیم

ر ظرایف  اند این نقش و دیگهایشان آموختهها و امتاند. شاید آن انبیا همان گونه که بعضی از صنایع و فنون را به انسانپی به این حقایق برده

 اند. نقوش را به صنعتگران آن دوران آموزش داده

بته جقه اساساً اصطالحی است برای نوعی طرح تزئینی به شکل پَرمرغ که به اشکال مختلف بر روی آثار دوره اسالمی و به خصوص بر روی  

شود  سابقه طوالنی برخوردار بوده و به اشکال گوناگون دیده میشود. به استناد آثار هنری موجود، از ها دیده میهای ترمه و بعضی از قالیپارچه

های دوره ساسانی بریهای تزئینی و پرنده، در طول تاریخ به اشکال گوناگون توسط هنرمندان اجرا شده است. در گچو احتماالً با منشأ برگ نخل

های بسیاری به شکل طرح تخم مرغی بر  غاز دوره اسالمی نمونهتوان اشکال ابتدایی این نقش را با منشأ برگ نخلی مشاهده نمود. در آمی

شود و این طرح به صورت تزئینی به  گنبد بلخ متعلق به قرن دوم و چهارم هجری مشاهده می  9های مسجد  بریهای نیشابور و گچبریگچ
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(. در اصل و 25:  1388کند)افروغ،  خودنمایی میهای هنری مثل منسوجات  تدریج از قرن چهارم در هنرهای ایران مثل معماری و  دیگر شاخه

اند. بته جقه،  منشأ بته جقه همواره اختالف نظر بوده است و هنرشناسان تعبیرهای متفاوت و غالباً متمایزی درباره ریشه و منشأ آن ارائه داشته

شود. دم بته بیشتر به  ا خط مانند حاشیه رسم میهای راست وخیر پیرامون آن بهای نگاره بته جقه بیشتر کمانی است و گاهی نیز با خطخط

پیوندد. جغه زیوری است که از پَر درنا یا کلنگ یا مرغ ماهی خوار سازند و بر کاله نهند و بیشتر  نگاره اسلیمی برگی متناسب با طرح اصلی می

 رود.بهادران و دلیران بر سر گذارند توسعاً به معنی تاج هم به کار می

ترین  های این موزه مشخص شد که نقوش بکار رفته شامل نقش گیاهی بته جقه یا همان سرو است.سرو به عنوان اصلیرسی، ارسیبا توجه به بر

زمینه شکل گیری نقش بته جقه در هنر هخامنشیان جایگاه بسیار مهمی داشته است.پژوهشگران تاکنون شکل نقش مایه بته جقه راما هم از  

شعله آتش، میوه درخت کاج، سرو خمیده مرغی که سر در سینه فروع برده است و همچنین بادام و گالبی بیان  های چون  فرم و شکل پدیده

 (7:1395اند)رجایی، کرده

 شود که عبارتند از:ها به چهار دسته کلی تقسیم میهای بته جقه نظر به شکل و خطوط فرعی بکار رفته در آنطرح

 بته بادامی -1

 بته قهر و آشتی -2

 ته مادر و فرزند ب-3

 بته چهار بته  -4

 بته مادر و بچه 

ها در یک جهت است. یک نقش  آورد و سر آننقش دو بته، یکی بزرگ و دیگری کوچک که بته کوچک سر از درون یا کنار بته بزرگ در می

باشد. این نقش مایه در  تر )مادر( میسربته بزرگتر )بته بچه( مخالف  شود که سربته کوچکمایه بته مانند مادر و بچه به طور متداخل ترسیم می

 های عشایر قشقایی از اهمیت باالیی برخوردار است. میان دست بافت

 بته قهر و آشتی  

شود و ردیف بعدی در جهت یکدیگر و به سمت عرضی  ها در جهت یکدیگر و به سمت عرضی فرش تکرار میدر متن قالی به یک ردیف سربته

 پوشاند. های مخالف هم را میو ردیف بعدی در جهت مخالف و به همین ترتیب تمامی متن فرش یک در میان سربته شودفرش تکرار می

ها بطور معمولی به صورتی نقش شده است که جدای از هم اما در یک ردیف قرار در این طرح دو بته پشت به یکدیگر قرار گرفته است و بته

ها خالف جهت یکدیگر قرار گرفته است و هر کدام در بر دارنده مفهومی متفاوت  گاهی نیز سر بته  گرفته است و سرشان گاهی در یک سو و 

گیرد )آذرپا و رضوی،  های دیگری همچون گلدان یا زنبق و یا نقش شکسته  از یک برگ قرار میاست  و گاهی در بین دو بته نقوش ونقش

 های از بته قهر و آشتی قابل رؤیت است. نحو قراگیری بته نمونه با توجه به شکل و  8و 7و6(. در تصویر شماره 6: 1372

ها دریک سو خم شده است و در قسمت مرکز به یکدیگر متصل شده است که با فلش نشان داده شده :سروها یا همان بته  6در تصویر شماره  

ها نماد ضور همان درختان سبز است که عالوه بر سایه آنها حرسد این بتهاست و تدائی کننده مفهوم آشتی در این طرح بته است و به نظر می

 (. 9: 1398آمده است)میردهقان و عزیزی، جاودانگی و زندگی به حساب می
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 . نحوه قرار گیری بته آشتی نسبت به یکدیگر )عکس ازنگارنده(   10تصویر شماره  

ها قابل رؤیت است که با فلش نیز نشان داده شده است و گردش نرم و سیال  : نقطه آغازین اتصال در انتهای طرح بته7در تصویر شماره  

هندسی نقشه بته جقه مرکزی را به دو بته اطراف که بصورت قرینه تکرار شده است پیوند زده است،که تدائی کننده مفهوم قهر در این طرح 

( در ایران  5:  1398ی بر این باور هستند که بته جقه شکل سروی است که بر اثر وزش باد خم شده است )مونسی سرخه و افراشته،  ااست و عده

(. بن مایه ظاهری جقه بر  9:  1398سرو همیشه، سبز و بدون بار را نماد ازادگی است و سرو مقاوم در برابر خشکسالی و طو فان است )بهمنی،  

ش بته گردش پاره خطی است که که نقطه آغاز آن کمی خمیده )سرکج( است و پس از آن یک گردش منحنی در همان  اساس شکل گیری نق 

دار است.  آید از یک سر باریک و در نقطه میانی شکمرود. در این گردش شکلی به دست مینقطه شروع به هم پیوسته و گردش آن متوقف می

مجدد آن نتیجه این است بته جقه در حقیقت زیباترین تقسیم مساوی از دایره است. دایره را به    پس از تفحص در ظاهر آن و تجزیه و ترکیب

 توانیم به دو نیمه تقسیم کنیم که زیباترین نوع تقسیم، که همان شکل بته جقه است. های مختلفی میصورت

ایره است. در حقیقت انسان، مفاهیم جاودانه را در این اشکال  نهایت پیوند دارد، نماد دترین اشکالی که با جاودانگی و مفهوم بی یکی از مهم

گردد، گاهی  های این نماد )همچون دیگر نمادها(، شناور بودن آن است. چنان که گاهی تجلی قداست میترین ویژگیمجسم کرده است. از مهم

:  1396دهد)وحدت طلب و نیک مرام، ی یکسانی را نشان میخورد و مفهومکند و گاهی نیز با اشیائی دیگر گره میآفرینش کیهانی را تکرار می

88.) 
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                   . نحوه قرار گیری بته قهرنسبت به یکدیگر )عکس از نگارندگان(11تصویر شماره 

گردش  : اساس شکل گیری نقش بته در این تصویر گردش پارخطی است که نقطه آغازین آن کمی خم شده است و سپس از  11تصویر شماره

ها زیباترین رسیم که بته جقهمنحنی درهمان شروع به هم پیوسته و گردش آن را متوقف شده است و بعد از تجزیه شکل به این نتیجه می

ها بخشی از یک های ذکر شده برای نقش بته جقه یا همان سرو در واقع بتهتوان گفت به غیر از معنایتقسیم مساوی شکل دایره است. می

ازکمال و یکپارچگی و همچنین نمادی از جهان معنوی و آسمانی دایره اس ت که آن را به دو بخش تقسیم کرده است و دایره خود نمادی 

 (. 6: 1396است)ذویاور و وحدتی: 

های سنتی باشد، که این شکل در گنبد به اوج خود رسیده است. همچنین دایره در گره چینیفرم دایره در بناهای اسالمی نمادی از آسمان می

باشد)نقش دایره  باشد. شاید معانی این درختان نمادی از زندگی، سرسبزی و احترام به طبیعت می ماسوله بیانگر دو درخت در داخل یک دایره می

 ها استفاده شده است(. های پنجرهدر حاشیه

 
ها ل، چهار طبع و... است و با ترکیب دو به دو اینشود که خود نمای از چهار فصدر حقیقت مساحت دایره به چهار قسمت مساوی تقسیم می

شود و ابتدای زیباترین و گیراترین شود که در اول دایره بود و با دایره به کمال رسید و با آن در دنیای کثرات تکثیر میبته جقه حاصل می
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کند و دایره دعوت به شناخت دوایر وجود  دایره می  نافذترین نقوش است و آن مولد هزاران طرح در تمامی کره خاکی است و به تمامی دعوت به

 ها به دور مرکز دایره و شناخت آن که همان یکی بودن است دارد.دارد و آن

 
توان با دقت عارفانه دریافت بر طبق روایات، در مجموعه  توان اذعان کرد که نماد هیئت هفتگانه الهی است و دلیل آن را از بندهش میحتی می

اند. سه مهین فرشته که به صورت مذکر در سمت  گمان در شمایل شناسی واقعی، هیئت هفتگانه الهی به دو گروه، بخش شدهز بیفکری و نی

راست اوهرمزد و سه مهین فرشته مؤنث در طرف چپ وی نشان داده شده است اوهرمزد، خود طبیعت دوگانه آنان را با هم متحد ساخته، زیرا  

که هم پدر خلقت بوده است و هم مادر آن، همه این هفت مجموعاً آفریدگان را به عرصه وجود آوردند. این هفت را   در باب وی گفته شده است

 توانیم بیابیم این گونه که در تصویر نقش شده است. در عالم  نقوش در این ترکیب استثنایی می

 
کاج، بادام، میوه صنوبر، یا خمیدگی سرو در مقابل نسیم مالیم، قطره باران اند، آن را به شکل میوه، درخت  تشبیهات دیگری نیز برای آن قائل

ها از همان دایره است)صدقیان حکاک و  اند که همه طرحو اشک چشم و میوه انبه و حتی نوعی طوطی ماده هندی به نام سوگی تشبیه کرده

ابیر، معانی و تفاسیر بنگریم و آن را بخشی از دایره ببینیم که به زیبایی (. به هر حال اگر به نقش جقه جدای از تمامی تع115:  1398فیاض آزاد،  

است   آن را به دو نیم کرده است باید به این شکل و در حقیقت نماد نیز پرداخت زیرا جدا از هم نیستند چرا که اصل هر چیزی از ابتدای آن چیز

 پس باید آن را شناخت. 
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 . نحوه حرکت و چرخش نقش بته در فرم دایره)عکس از نگارنده(   5صویر شماره  ت                                  

 های بکار رفته در پنجره ارسی:  . مضامین رنگ 8

ها به  ها در دوره قاجار در ارسیهای رنگی دوره صفویه به ایران وارد شده و استفاده از آنارسی در دوره قاجار در ایران متداول بوده است. شیشه

رنگ )فیروزه، آبی، سبز، قرمز، سفید و زرد(،    6های ارسیهای بکار رفته در پنجره(. در گروه بندی، رنگ7:  1390رسیده است)علیپور،  اوج خود  

های هندسی و گیاهی که فضایی روشن و عمیقی را به وجود  اند و به همراه شکلبه منزله عناصر که در ایجاد فضایی معنوی بسیار مؤثر بوده

 باشد: ها هر کدام در بردارنده یک نماد به شرح زیر میبررسی شده است.در یک تفیک رنگی، رنگاند آورده

ای: یادآور فضاهای بهشتی است و با دیدن این رنگ آرامش  در دل، شادابی در باطن و لذتی در روح  و بینایی در چشم احساس  رنگ فیروزه

 خواهد شد. 

 ها است و نماد ایمان، عقیده به رستاخیز است. ترین رنگ سبز در مقام آرام  رنگ سبز: 

 نمادی از پاکی و قداست است.   رنگ سفید: 

 : مظهر آسمان و گستردگی باطن است. رنگ آبی 

ست به طور خالصه  آبی نماینده پاکی است و ریشه در آسمان دارد. غالباً در معماری اسالمی سمبل آرامش حقیقت و رسیدن به کمال و پاکی ا

 (.  9: 1396همراه با آرامش  و عبادت است)احمدی نژاد و عبدالهی فر، 

 نماینده هوا و گرما است.  رنگ زرد: 

شود)معمار، ها دیده میها در ارسییا همان سرخ جلوگر آتش، گرما و نمایشگر طبیعتی گرم و خشک است  و معموالً کمتر از سایر رنگ  رنگ قرمز: 

8:1394 ) 

های گفته شده تجلی یافته است که در های مشبک و بصورت قرینه آراسته شده است تمامی رنگ:در این ارسی که با پنجره11صویر شمارهدر ت

 بهره کاری نازک از برگی هر است. آمیخته هم به جا همه ضرافت و نور بهشتی یپرده این درفرهنگ ایرانی از اهمیت واالی برخوردار است. 
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 و است  نور  در  اشیا بیداری جای پرده، .شناورند هورقلیائی فضای در  پرندگان . است معنا جوی در را ریشه است.درختان آباد ناکجا مکان دارد

 در است  بوده آشنا کامالً سهروردی جناب االشراق  حکمت با جنید حضرت  که یابیمدرمی پرده این  از  تابد.می  خود اشیاء از  تابد، نمی بیرون  نوراز 

 پیدا پیوند ملکوت عالم با نورانی عوالم با شدن  وآشنا هارنگ وسیله به کوشد می هنرمند و  است نور همان رنگ  نقاشان ومعماران ایرانی،  بیان

 هایکانی همچون که لعابی، هایکاشی شاداب هایرنگ در و صفوی یدوره مساجد های آرایش در را نورانی جهان ایرانی نیزهمین معمار .کند

 شده است مبدل نور به  هارنگ و  است  داده دست  از  را  خود  جسمیت و  حجم وزن،  چیز  همه ایرانی  نگارگری در  است. گذاشته  جلوه به  بلورین اند 

 هایمولکول شده توسط زده بازپس نوری ذرات بینیممی طبیعت در ما که هاییرنگ. شدمی محسوب نور نماد  نگارگران نظر از تخت رنگ اساساً

 ایجاد چشم را در متنوعی هایرنگ و  شوندمی ترکیب مختلف هایمولکول هایفوتون با منتشرند فضا در ها فوتون این  چون  و  است اجسام

 رنگ« یا»نیست آن »نیرنگ« به  و دانستندنمی رنگ را رنگ نوع این بینیم.نمی را خالص هایرنگ طبیعت  در ما دلیل همین به کنندمی

 بر  ها رنگ و  نداشت  معنایی هم و فرعی  اصلی های رنگ نظر  است.از کرده اعطا  موجودات  به  خدا که  دانستندمی همان را  رنگ  و  گفتندمی

 .بردند می کار به گرفتندمی طبیعت از که خلوصی همان با را هارنگ و اند نداشته ترجیح یکدیگر

استفاده می شود که نمونه زیبای آن در موزه لطفعلیان مالیر قابل مشاهده است و حدود هفت سال  در داخل درهای اُرُسی از صنعت گره چینی 

او از فایده های منحصر به فرد  .بازسازی درها و پنجره های اُرُسی و لمه کوبی سقف های موزه لطفعلیان و عمارت مصدقی طول کشید

نی، سبز و آبی تشکیل شده است و زمانیکه آفتاب به داخل اتاق می تابد، طیفی از تمام  درهای اُرُسی می گوید که از چهار رنگ زرد، قرمز ارغوا

به خواص پزشکی درهای اُرُسی نوزادی که در این خانه ها متولد می شد، هرگز دچار کوررنگی نمی شد  .رنگ ها را می دهد که بسیار زیباست

و یا مگسی نمی توانست در اتاق حرکت کند، به گونه ای که این رنگ ها روی    و به دلیل انتشار منشوری از رنگها در اتاق، هیچگونه حشره

عالوه بر این ویژگی ها، هنگام شب وقتی چراغ یا فانوسی در اتاق روشن بود،  .چشم حشرات تاثیر می گذاشت و حالت گیجی به آنها می داد

نر اُرُسی، به سبک های مختلف گره چینی اشاره می کند که از در کنار ه.انعکاس رنگ های درهای اُرُسی در بیرون هم قابل مشاهده است

برخی طرح های گره چینی برگرفته  .اشکال هندسی منظم تشکیل شده و بیشتر در درهای سنتی شهرهای کاشان، اصفهان و یزد دیده می شود

 .ز طرح های منظم و اسلیمی استفاده می کنماز نقش های قالی است که به آن لچک و ترنج می گویند و یا طرح های اسلیمی که من بیشتر ا

  نمونه آثار استاد ولیزاده را می توان در موزه ها همچون لطفعلیان مالیر، عمارت مصدقی، ساختمان مقصودی تویسرکان، ساختمان داراالسالم 

گوید نباید به فراموشی  ی که استاد میبروجرد، ویترین های موزه هگمتانه، بوعلی، موزه شهر نهاوند و مقبره سیف الدوله مشاهده کرد، هنر

کار اصلی ساخت درهای اُرُسی، درهای چوبی سنتی و لمه کوبی است و بیشتر از چوب های جنگلی راش، چنار و افرا به مقدار کم  .سپرده شود

ر بسیار استاد ولیزاده را خرسند  استفاده می کنیمدر این میان اما همت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان و شهرستان مالی

اد برای  و امیدوار به ادامه کار کرده است تا بتواند مانع از رنگ باختن این هنر شود؛ تا آنجا که اداره میراث فرهنگی و شهرداری مالیر از است

با شور و  .شهر دعوت کرده اند  مرمت و بازسازی اماکن تاریخی همچون موزه لطفعلیان، عمرات مصدقی و مهمانسرای پارک سیف الدوله این

اشتیاق کامل آماده آموزش این هنر به عالقه مندان است، اما موضوعی برای استاد همیشه درد است که هنر اُرُسی و گره چینی همانند رشته  

او از نبود عالقه مندی    .دهای گلیم بافی، سفالگری یا سبدبافی نیست و کسی که بخواهد این هنر را یاد بگیرد، باید ابتدا یک نجار خوب باش

آنها  جوانان و دانش آموختگان به هنر نجاری می توان برای زنده نگه داشتن این هنر از استادکاران نجار استفاده کرد و آموزش های الزم را به 

 (. 116: 1395مومنی و چیت سازیان، د)ارائه دا

 اند. روشن در ما هارنگ یهمه اساساً ساختند.می را آن دیگر هایرنگ  دنکر ترکیب با یافتندنمی طبیعت در را  خود نظر مورد هروقت، رنگ 

 است، دیدن وسیله هم نور .نور است آن و است جاری هستی در که دارد ثابتی اصل در ریشه همه این و است روشن معماری همان ما معماری
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 هدف  که همچنان است،  نور کیمیای به رسیدن  ایرانی  هنر  باطنیراز  است. نور  از  هم چیز همه وحیات است دیدن خوب هم و  دیدن سبب هم

 هزار هفتاد پشت خداوند که داریم حدیث در افتد اتفاق باید نیز انسان تبدیل در این البته است روح به سنگین  ماده تبدیل حقیقی کیمیاگری

 این  .را روشن  هایپرده بعد  و تاریک هایپرده ابتدا  زند،  کنار دیگری از  پس  را یکی ها پرده این  باید انسان و  است  پنهان تاریکی  و نور پرده

 شودمی اعال  درخشانی  سیاه نور با  آن  مرحله  آخرین که رسد، می غایی وحدت  به و  گذرد رنگ می و  اشیاء کثرت دنیای مارپیچ از  روحانی  سفر 

 نور  در  سراپا عارف، شود. می شناخته فرد نفس نابودی با  آن  از ترمهم و  هاحواس همه ها، رنگ تصویرها، همه همه  )فنا(مرگ یا نابودی با که

های  شیشهشود.یکی می آن با و پیونددمی نور یکرانهبی دنیای در سرانجام بود شده پنهان سایه دنیای در نوری که یقطره شود.می جذب الهی

های رنگی ساخته  ها در قدیم به دو روش شیشهنارنجی است. در بررسی بر روی شیشهرنگی مورد استفاده در این درب به رنگ سبز، آبی، زرد و  

شده است. استفاده زیاد از ارسی به همراه شیشه  شده است گروهی به صورت سطحی رنگ شده و در روش دیگر سطحی و مغزی ساخته میمی

 شد. تر استفاده میرنگی بسیار متداول بوده است. در دوره قاجار از سه نوع شیشه رنگی بیش

های  رفته است. شیشههای قرمز، زرد، آبی سیر و سبز به کار میهای اصلی و گاهی مخلوط به رنگها در رنگاین شیشه  های آلمانی: شیشه 

ی، بنفش،  اهایی چون قهوههای مجرد دارای رنگهای دیگر دارند. عالوه بر رنگتری نسبت به شیشهها که تنوع رنگ بیشهلندی: این شیشه

 ها گردیده است.  ها باعث عدم شفافیت و یکدستی آنهای تیره این گونه شیشهاند. اغلب رگهآبی آسمانی و غیره

های زرد، قرمز گلبهی، های آلمانی و هلندی از تنوع رنگی کمتری برخوردار بوده و در رنگاین نوع شیشه نسبت به شیشه  های ایرانی: شیشه 

 (. 115: 1396ای دیده شده است)وحدت طلب و نیکمرام،  ای و قهوهای، سبز پستهفیروزه

متر اختالف ضخامت دارد که به علت  نکته قابل توجه این است که این نوع شیشه دارای ضخامت یکسان نیست و در حدود یک تا دو میلی

-های پشت بیلی معروفکوبیدند تا مسطح شود به شیشهروش ساخت این اختالف به وجود آمده است چون به وسیله بیل شیشه مذاب را می

 (. 101: 1391اند«)امرایی، 

 
 ها بصورت قرینه تکرار شده است. هاو رنگ های مشبک و فرم : ارسی با پنجره 12تصویر شماره 

های دوازدهم رفته است. در سدههای رنگی درون در و پنجره در معماری، ابتدا در کلیسای جامع به سبک معماری گوتیگ به کار  استفاده از شیشه

ها وصف  شدکه زیبای آنسازان و هنرمندان گمنام اروپایی ساخته میهای رنگی مختلف توسط شیشههایی با شیشهو اوایل سیزدهم، پنجره
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. به وجود آمدن این همه  (178:  1385پور،  هایی از آن هستند)شیفعناپذیر بود. کلیسای جامع در سارتر، کلن، آمین و نوتردام در پاریس نمونه

های دیگر خود استفاده کنند و بدین ترتیب ساخت ارسی در  زیبایی باعث شد کم کم مسلمانان نیز از این هنر در معماری مساجد، منازل و مکان

 (. 179: 1385ور، کند)شفیع پعباس صفوی رواج پیدا می کشورهای شرقی و به ویژه ایران با ساکن شدن ارامنه در جلفای اصفهان توسط شاه

 . درب چوبی  ورودی موزه: 9

گل میخ آهنی در باال و پاشنه 12، درهای ورودی موزه لطفلیان جز درهای چوبی و قدیمی و سنتی است درب دارای دو لنگه با  8در تصویر شماره

ای با شیارهای در بدنه  تو پُر و نیم کرههای  های عمودی بیشتر در است گل میخها نگهداری چوبای این گل میخشود که وظیفهدر دیده می

 اراسته شده است. 

 

                         

                          
 .درب و عناصر کاربردی و تزئینی درب ورودی موزه لطفلیان 13تصویر شماره  

های عمودی بیشتر در است.  ها نگهداری چوبگل میخ  ای اینشود که وظیفهگل میخ آهنی در باال و پاشنه در دیده می12درب دارای دو لنگه با  

ای با شیارهای در بدنه اراسته شده است .در دارای پشت بند چوبی عمودی یا همان چفت و کلون جهت محافظت  های تو پُر و نیم کرهگل میخ

باشد که  ای تو پُر و گرد می ی کوبه حلقهاز خانه در طول شب است در خانه دارای دو کوبه فلزی جهت زدن در است. که لنگه سمت راست دار

تر است مخصوص زنان است.نقوش استفاده شده در هر دو در کوب شکل هندسی  مناسب مردان بوده است و در سمت چپ که کوبه ظریف

شاهده است)میر دهقان  قابل م  10است .نقوش هندسی نماینده و انتزاعی از طبیعت است که با مقوله  رشد مرتبط بوده است که در تصویر شماره  

 (. 9: 1397و عزیزی، 

 . نتیجه گیری: 10 

های قاجاری که در سه دوره تاریخی صورت گرفت، دوره اول، اوایل قاجاریه و دوره دوم اواسط دوران  با توجه به دسته بندی تاریخی اُرسی 

توان گفت که  برجای مانده در شهرهای مختلف از جمله شهر مالیر میهای  قاجاریه و دوره سوم اواخر این دوران دسته بندی شد. از میان اُرسی

های های نسبتاً کمتری برجای مانده ولی کیفیت در نقوش، اندازه و تعداد لنگه از تنوع خوبی برخوردار است. به ترتیبی که اُرسیاز دوره اول نمونه

های دوران  جای مانده است. نقش بته جقه که سر آغاز آن را باید در حجاریسه، پنج، هفت و دوازده لنگه از این دوره با کتبیه ده مجلسی بر

ها جستجو کرد که این نقش در بردارنده مفهوم جاودانگی و نامیرایی و نشان دهنده خرمی و شاد بودن است. سروی که  هخامنشیان و ساسانی

ساده و تنها با دو منحی بهم پیوسته که گاه به شکلی ساده و گاه  به تدریج از قالب اصلی و طبیعی خود بیرون آمده است و به صورت بسیار  
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ای زیبا مبدل شده است.در این میان نقش بته جقه قهر و آشتی به  بصورت یک شکل پُر نقش و نگار با نقوش دیگر تلفیق شده و به نگاره

های استفاده شده در این ارسی ست. همچنین تمامی رنگ های متنوعی پُر کاربردترین نقش مورده استفاده  در  این خانه تاریخی بوده اشکل

 ها دارای معنی نمادین مربوط به رنگ خود بوده است.  تنها جنبه زیبایی به همراه داشته است  و هر کدام از آن

 باز باال سمت  به  و  کشویی خاص و  روش  به  که  شود  می  اطالق  هایی پنجره به  که اُرسی  گرفت  نتیجه  توانمی شده  اُرسی  از  که  هاییتعریف با

نوع   این  ایستد.می  گیردمی قرار آن  زیر در  که  پیچ یا یک میخ  با  آنگاه و  گردد می  هدایت  دارد قرار  باال  قسمت که در  ای محفظه به  و  شود  می

 رنگی های شیشه و گره  از صورت اصیل به یا و  باشد آهن ورق از شده ساخته حتی رنگ یا بی  و صاف های  شیشه با  ساده تواند  می هاپنجره

 آن و ابعاد پنجره نوع  درباره  توان می  احوال این  با  کند. می کارایی پیدا اصول،  و  رنگ  طبق  بر  خاصی نظم با ها آن شیشه  در  که  شود ساخته

 و  نه موارد بعضی در  حتی و  لنگه و هفت  پنج لنگه،  چهار لنگه،  سه دولنگه، لنگه، یک صورت  سنتی به  و اصیل  اُرسی  ههای پنجر .نمود بحث

 دارد. استفاده فرق  محل بنای نوع به بسته کدام  هر که باشند  نیز می  لنگه دوازده

 کیفیت ولی برجای مانده کمی هاینمونه اول یدوره از  گفت، توانمی  شهر مانده در برجای قاجاری هایارسی تاریخی بندیدسته به توجه با

 مجلسی سیزده یکتیبه با این دوره از لنگه نُه و هفت پنج، هایارسی که به ترتیبی.است خوبی برخوردار تنوع از لنگه تعداد و اندازه نقوش، در

 که به طوری  است، بوده برخوردار ثبات نسبی یک از  دوم  هی است.دور نشده مشاهده بعدی  هاینمونه مورد از  هیچ در  که است  مانده برجای

 اند.درشده ساخته  لنگه  سه به صورت هاارسی اغلب نیست و  چشمگیر چندان  دوره  این در  لنگه تنوع آید.می  ها به وجودارسی تعداد در جهشی

دهد ظرافت  ی سوم کاهش شدید استفاده از ارسی، در بناها رخ میدوره در خورد.می به چشم مجلسی دوازده تا پنج متنوع هاینیز کتیبه نقش 

شود. در  ها نیز از عدد سه متجاوز نمیها بیشتر از هفت مجلس نیست. تعداد لنگهتعداد مجالس کتیبهشود و  نقوش در این دوران بسیار کم می

های ی سوم، از مساحت به کارگیری شیشهها استفاده شده است. اما در دورههای قرمز، سبز، آبی و زرد در شیشههای اول و دوم از رنگدوره

 برخی  است.  بوده یکسان سه دوره هر در استفاده مورد تکنیک است. شده پر بیرنگ  هایشیشهشود و اغلب، فضای کتیبه با  رنگی کم می 

 مانند،  خاص به صورت  هاتکنیک

اگر در مجموع،  ها)دورهلنگه در بریپارچه بنابراین  استفاده قرار گرفته است.  اول( و کنده کاری در قسمت پاشنه، )در هر سه دوره( مورد  ی 

ها وجود دارد. با  های بسیاری در ارسیشود که در دوران اول و دوم، شباهتز دوران مورد مقایسه قرار گیرد، مشاهده میهای هر کدام اویژگی

 ساخت به  بناها، منجر در ارسی به کارگیری گستردگی اما شوند، می ساخته های نفیسیاین تفاوت که در دوران دوم با این که هنوز ارسی

 هم سوم  دوران  به  این سنت است. شدهمی آنها ساخت  صرف کمتری زمان و  بودند  ساخت برخوردار  در بیشتری سهولت از  که  گردید هاییارسی

 ندارند. دوم و  اول دوران هایارسی شباهتی با فنی، هایویژگی بیشتر در که است  مانده برجای این دوران از هاییارسی نتیجه،  در و  شد منتقل

قاجاری   هایتحوالت ارسی در نزولی سیر مجموع در شوند، کمی و کیفی گذاریدر مالیر ارزش قاجار سه گانه ادوار هایارسی میان تمایزات اگر

 دارد. وجود سوم دوران تا اول دوران  از مالیر

 سلطان مهدی حاج خانه  باشدمی مشاهده قابل امل هایخانه که در داشته دوره آن تزئینات بر فراوانی تاثیرات ایران در غرب فرهنگ نفوذ

 بکار آمل شده بررسی هایخانه از یک هیچ در که نقوشی باشد.می آن نزیکی موجود در سقانفار و قاجار دوره از متاثر که است نقوشی دارای

 مقدس مکانی سقانفارها. دارد توجه انسان آخرت به  و  است شده یاد اییاسطوره نقوش عنوان سقانفارها به در که بوده نقوشی  است،  نرفته

 داشته  تنگاتنگی  رابطه  است  بوده نظامی و  مذهبی فردی که  خانه  عقایدصاحب با که طوری  به  انداییویژه حرمت قداست و  دارای  که  باشندمی

 .سازد مجزا نقوش سایر از را  آن و  باشد داشته خانه تزیینات بر چشمگیری توانسته تاثیر و
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های خانه تاریخی لطفلیان مشخص شد این نقوش ورای شکل ظاهری ها و پنجرههای بکار رفته  در، دربنقوش و شکل پس از بررسی و تحلیل  

خود در واقع در بر دارنده معنای نمادیی نیز بوده است و بار معنای مخصوصی را به خود اختصاص داده است  و هنرمنده دوره قاجار سعی در 

به دیگران داشته است.  بوده است و در طی    انتقال آن  از اسالم نیز دارای معنا و مفهوم خاص خود  نقوش در فرهنگ پیش  این  از  بسیاری 

های  های مختلف با اندکی تغییر مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله این نقوش طرح بته جقه است که در بسیاری از درها و پنجره دوره

 نقوش در بعضی از سر درها بکار رفته است.  ارسی این بنا استفاده شده است و حتی این 

 که گردید هاییاُرسی ساخت به بناها، منجر در اُرسی کارگیری به گستردگی اما شوند،می ساخته نفیسی هایارسی هنوز اینکه با دوران دوم در

 در و  شد منتقل هم سوم دوران به سنت این است.  شدهمی نها آ صرف ساخت کمتری زمان و بودند  برخوردار ساخت در بیشتری سهولت از

 باید پایان در .دوم ندارند و اول دوران هایاُرسی با شباهتی فنی، هایویژگی بیشتر در که است مانده برجای این دوران از هاییاُرسی نتیجه،

 سیر مجموع در شوند، کمی و کیفی گذاری ارزش مالیر در گانه قاجار سه های ادوارمیان ارسی تمایزات و تشابهات که اگر نمود خاطرنشان

 .دارد وجود سوم دوران  تا اول دوران از های قاجاریاُرسی تحوالت  در نزولی

 پیشنهادها 

نظیر بدست آمده و سازمان میراث در معماری اسالمی دنیایی از اشکال وصور وجود دارد که در کنار هم به صورتی هماهنگ و انسجامی بی

 های باستانی را داشته باشند که مورد استفاده آیندگان قرار گیرد.هنری و غیره باید نهایت مرمت از خانهفرهنگی و حوزه 

هایی که درباره نور و رنگ در آثار حکمای اسالمی وجود دارد در معماری و بخصوص در نگارگری ایرانی کامالً مشهود است و  تأثیر نظریه

 قرار گرفته و به نحوی صحیح استفاده بهینه از معماری را بکار گیرند. بایستی مردم استفاده و بازدید همگان 

 

 سپاسگزاری 

 سبب به و موضوع با رابطه در تخصصی های بابت مشاوره ای معماری و راهنمایان توانمند موزه مالیراساتید برجسته از دانیممی الزم بر خود 

 نماییم. قدردانی  و صمیمانه کمال تشکر تصاویر نهادن اختیار در
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 صنایع اسالمی. سال دوم  شماره یک. 

 های هنرهای سنتی تهران: نشر دانشکده (،سیر تحول نقش مایه1389بهمنی، پردیس، )

 پاییز،مجله رشد.آموزش هنر   7( ،پته دوزی. هنر در بستر فرهنگ مردم کرمان،شماره  1389بهمنی ،پردیس)

 (، معانی نمادین  نقش مایه بته جقه،فصلنامه علمی و پژوهشی  1394حامد،ذویاورو وحدتی،مهنوش ومهدی مکی نژاد)

 . 123شماره  6نقش بته جقه. فصلنامه پژوهشی  هنر سال های هشت و زهره موج دار خواستگاه احتمالی (گره1395رجایی، مهدی ) 

 .  47(پژوهشگاه صنایع دستی  شماره 1398صدقیان حکاک، نسرین و فیاض آزاد، نسیم )
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 استانبول  –اسالمی، دومین کنفرانس ترکیه   (.رنگ و بیان اسطوریان در معماری1394معما، رضا)

(،معماشناسی نقوش پته کرمان با تاکید بر رویکرد پس ساختگزایی بارت.کنفرانس ملی مومنی، مهناز و چیت سازیان  1398مورخه،مریم و افراشته ،سیاوش )

 .  11گارینه هنر اسالمی  دوره سوم شماره  ترویجی  ن–(نگاهی بر عناصر نماین کاشیهای قاجار کرمان فصلنامه علمی  1395، امیرحسین) 

 دوره نهم.   20(بررسی نقوش نمادین در ایینه کاری خانه های قاجاربافت یزد  شماره 1398میردهقان،سید فضل الل و عزیزی، حمید، )

 .   10(،نگاهی به نقوش تزئینی در هنر ایران،نشریه آموزش هنر، شماره 1386ندیم،فرناز)

تاج ارسی    22های تاریخی ایران، مورد پژوهی:های خانه(، بررسی اهمیت، فراوانی و پراکنش رنگ قرمز در اُرُسی1396نیکمرام، امین،)وحدت طلب، مسعود و  

 . 2، شماره 22های قاجاری تبری، هنرهای زیبا، دوره خانه

 ،فصلنامه نگره  52( واکاوی کمی و کیفی ارسی در خانه های دوره قاجار اردبیل  شماره 1398یونسی،میالد و افشاریان، زهرا، )
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 بررسی تطبیقی تزیینات مسجد جامع شیراز  

 هجری 935ظفرنامه تیموری     ن ی الد قطب با نگاره دربند کردن  
 

 1الهه عارف پور

 2مفیدی نائینی ایرؤ

 3نژاد یمیعظ میمر

 چکیده: 

 معماری،   ههندس   بر  هیباتک  که  است   ایرانی  هنر  زیبایی  هایجلوه  از  یکی  نیز  ایرانی   نقاشی  و اند  دانسته  فضا  به  بخشیدن  نظم  برای  هنری  را  معماری

  به باالتفاق  شناسانرهن اکثریت  ایران، هنری هایدوران  تمام میان در. است آورده وجود به زبانیپارس اشعار و  ادبیات ساختار با متناسب فضایی

 ل یبدی ب  و یگانه هنرمندعنوان به را بهزاد نیالدکمالهمچنین  نگرند ومی ایران هنر طالیی یهاعنوان دورهبه  صفوی همچنین و تیموری دوره

ه موجود در معماری برای استحکام بخشیدن به فضای کلی نگاره و وحدت بخشیدن به  هندسبهزاد از    .دانندی م  دوران  این  نگارگری  عرصه

تصاویر استفاده کرد. در این مقاله پس از شرحی مختصر بر معماری و نگارگری دوره تیموری به چگونگی تجلی یافتن تزیینات معماری موجود  

هدف اصلی این پژوهش، بررسی و مقایسه .  ی از بهزاد پرداخته شده است اارهنگدر بناهای آن دوران در نگارگری همان دوره و به طور اختصاصی  

از  "الدین قرمی و آوردن او به مسجد عتیق شیرازدربند کردن موالنا قطب "تزیینات موجود در بنای مسجد عتیق شیراز با تزیینات موجود در نگاره  

بر این مبنا سوال پژوهش به این صورت مطرح است که تاثیرپذیری کمال  الدین بهزاد است.  ق منسوب به کمال  935نسخه ظفرنامه تیموری  

به چه   "الدین قرمی و آوردن او به مسجد عتیق شیرازدربند کردن موالنا قطب "الدین بهزاد از تزئینات مسجد عتیق شیراز و کاربرد آن در نگاره 

تزیینات با تزیینات بنا  ، که در این نگاره دهدی مبیق نگاره و بنا نشان صورت و با چه حدی از شبیه سازی بوده است؟ نتایج بررسی حاصل از تط

که نقوش هندسی، گیاهی و کتیبه نگاری برگرفته از اثر معماری در نگاره بر اساس ترکیبی مشابه   اظهار داشت  گونهن یا توان ی ممنطبق است و 

 یا در فضایی جدید استفاده شده است. 

 الدین بهزاد، مکتب هرات کمال شیراز، ظفرنامه تیموری، عناصر تزیینی،مسجد عتیق  واژگان کلیدی: 

 

 
 elahe.arefpour@birjand.ac.irدانشجوی ارشد هنر اسالمی، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند،  -1

 royamofidi@birjand.ac.irدانشجوی ارشد هنر اسالمی، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند،  -2

 m.aziminezhad@modares.ac.irن، مدرس، تهرا  تی پژوهش هنر، دانشگاه ترب یدکتر یدانشجو -3
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 مقدمه:   . 1

  بوده  هم  کنار در خود تاریخی سیر   در هنر  دو این  همواره و  است   ی بسیار طوالنیانهیشیپ دارای معماری با ایرانی  نگارگری متقابل  ارتباط اگرچه

بهزاد بود و نقوش تزیینی    نیالد کمالاما همبستگی بیشتر نگارگری با معماری حاصل تمهیدات هنرمندانی چون    اندکرده  کمک  یکدیگر  به  و

 هاکره یپبه خدمت نگارگری در آمد و حتی تزیینات آن بر لباس  اشینییتزدر فضای معماری وارد نگارگری شد، معماری با عناصر  مورداستفاده

  جمله   از  نگارگری   معماری و. ازآنجاکه  ی دست پیدا کرداسابقه ی بری از نظر عظمت و غنای تزیینات به شکوه  نیز نقش بست. در این دوران معما

؛ نگارگری نیز با آثار هنرمندانی چون بهزاد به اوج خود رسید به همین  کنندی مهستند که حقایقی واحد را با زبانی شبیه به هم بیان    هاییزمینه

 .کندمی کمک ایرانی مفاهیم  از بسیاری درک به  این دو مقوله، بیانی و یساختار مشترکات دلیل بررسی

آرایه  از  ایرانی بوده است. کاربرد آن استفاده  ایرانی و  های هندسی در هنرهای مختلف، همواره مورد توجه و عالقه هنرمندان  ها در معماری 

است. از دوره ایلخانی سیر استفاده از این تزئینات در نگارگری فزونی یافت و  همچنین نمودشان در تزئینات نقاشی ایرانی، بیش از همه مشهود 

توان مشاهده نمود. در  ها را می های هندسی در منقش ساختن ابنیه حاضر در نگاره در سبک تیموری و صفوی، اوج شکوه تزئینی و کاربرد گره 

از نسخه به مضمون  برخی  با توجه  از گرههای مصور دوره تیموری و صفوی،  استفاده  های هندسی هستیم  و رویکرد تصویری شاهد کثرت 

  ه.ق  935 سال که است  نگارگری زمینه درتوجه جالب یهانمونه   از یکی شیراز  عتیق جامع مسجد (. مینیاتور55: 1396)عظیمی نژاد و دیگران، 

  آن   چراکه به استناد  رودیم  شمار  به  مهمی  اسناد  از   بهزاد  نگارۀ  این.  و ساختمان خدایخانه در آن به تصویر کشیده شده است  گرددی م  مربوط

ها به خصوصیات فضاهای معماری در  با استفاده از آن  توانیمو اند شده طراحی واقعی فضاهای پایه برها نگاره از بعضی که نمود  بیان توانیم

 پاسخ گویند:آن دوران پی برد. نگارندگان در تحقیق مذکور بر آن هستند تا به پرسش زیر 

الدین قرمی و آوردن او به مسجد  دربند کردن موالنا قطب"تاثیرپذیری کمال الدین بهزاد از تزئینات مسجد عتیق شیراز و کاربرد آن در نگاره  

 به چه صورت و با چه حدی از شبیه سازی بوده است؟  "عتیق شیراز

منابع در دسترس بر این است که نقوش موجود در نگاره تا حد بسیار زیادی فرض نگارندگان بر اساس شواهد موجود و مطالعات اسناد و سایر  

کارگیری درک نگارگر از فضا و تزیینات اصل بنا ترسیم شده است اما محل به  بهباتوجه شبیه و مطابق با نقوش استفاده شده در اصل بنا است و 

 کارگیری آن تزیینات در آثار نگارگری است.حل به ضرورت نگاره و نظر نگارگر متفاوت با معناصر تزیینی با توجه به 

 . پیشینه پژوهش: 2

تزیینات معماری و    معمـاری  فضـای  و   نگـارگری  رابطـه  مواردی  در  و  ایرانی   نگارگری  اتبکم  ربارهد  های چندیپژوهش  نونکتا و مقایسه 

  برخی   بررسی   به،   ایرانی   نگارگری  در  شهری  و  معماری  فضاهایتحت عنوان    تابیک  در  (1387)زادهسلطانحسین    ت.اسـگرفته  صورت نگارگری  

  از   توصیفی  نگاهی  ه ک  است  پرداخته  و ارتباط آنها با معماری دوران مربوطه  هانگارهثبت شده در    شهری  و  معماری  عناصر  و  فضـاهاانواع    از

 بر  تأکید  با تیموری دوره نگارگری گرافیکی ابعاد بررسی عنوان با هنر پژوهش دکتری مقطع در یارساله ( در 1384موسوی لر ) .دهدیمسئله م

 و   خواه  مظفری.  است  پرداخته  آن  گرافیکی  یها جنبه  و  بهزاد  آثار   ژهیو به  تیموری  آثار  بررسی  و  به پژوهش در این خصوص  بهزاد  نیالدکمال  آثار

  هرات   مکتب  از  نمایندگی  به  بهزاد  آثار  برخی  بررسی  به  بهزاد،  آثار  از  منتخبی   بر  تأکید  با  ایرانی  نگارگری  در  فضا  بررسیمقالة  در    (1381گودرزی)

 معماری   تزیینی  نقوش  تطبیق  عنوان  با  یادر مقاله(  1392)  نشین  سدره  فاطمه  و  فر  شایسته  مهناز.  اندپرداخته  آن  یهایژگیو  و  فضاها  منظر  از  و

 با  آنها تطبیق و ی،ابهیکت و گیاهی هندسی، تزیینات درصد تبیینبه  مسجد در بر گدایی نگاره بر تأکید با بهزاد  نیالد کمال آثار در تیموری دوره

( در مقاله بازشناسی نقوش تزیینی در مینیاتور سبک 1394. حیدری سردابی)است  پرداختهی بهزاد  هانگارهدر یکی از  زمان  هم  بناهای  تزیینات

بهزاد    نیالدکمالی معماری دوره تیموری در آثاری  های ژگیودر دوره تیموری، نگارگری سبک هرات را با    زمان همهرات و تطبیق آن با معماری  
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  بازیابی   عنوان  با  یامقاله  در  (1396کاظم پور، محمد زاده و حیدری).  اشدبینممقایسه کرده است که نگاره مورد بررسی در این پژوهش جزو آن  

  اما   ، اندکرده  بررسی   را   بهزاد  نیالدکمال  از  نگاره  چند   بر  معماری  تزیینات  بازتاب بهزاد،  نی الدکمال  یهانگاره در  تیموریان  دوره  معماری  تزیینات

( در مقاله بررسی نقوش هندسی  1396شیروانی و رضوانی)  . است  نگرفته  قرار   بررسی مورد    زین  ایشان  پژوهش  در  رو   پیش   مقاله  منتخب   نگاره

 اسالمی در نگاره های ظفرنامه تیموری، به بررسی ساختار این نقوش و چگونگی بکارگیری آن پرداخته اند. 

 . روش پژوهش: 3

ی است که بر مبنای نیاز از  اکتابخانه  صورتبه هادادهی آورجمعحلیلی و تطبیقی است. روش ت – این پژوهش از نوع کیفی و به روش توصیفی

و نقش داشتن    ریتأثمنابع چاپی، دیجیتال و اسنادی استفاده شده است هدف مقاله مقایسه تطبیقی نقوش تزیینی نگاره با اصل بنا و بررسی میزان  

یینی معماری در نگاره به سه نوع هندسی، گیاهی و کتیبه نگاری تفکیک شده و با تزیینات مشابه فضای واقع بر نگاره و نگارگر است. عناصر تز

 مسجد عتیق شیراز( مقایسه شده است. ) در بنای واقعی موجود در نگاره

 . مکتب هرات 4

 این  اوج  روزگار  که  تیموریان  ی دوره  در  باالخص  کند،می   طی  را  خود  شکوفایی  عصر  قمری  هجری  یازدهم  تا  هشتم  سده  از  ایرانی  نگارگری

در60:  1385)ملکی،  .  است   شکوفایی نگارگری  دوره  این  در    برخی   اولویت  باعث  که  روشی  است؛  بوده  ادبی  متون  مصورسازی  خدمت  ( 

ی  هایژگیو(همچنین از  1:  1394)حیدری، سردابی،  .  است  شدهگرا  واقع  یا  تغزلی  عاشقانه  حماسی،:  قبیل  از  یی هانگرش   و   تصویری  یهاهیمادرون

  آرایش سابقة    زیاداحتمال  به (  4: 1389نشین،    سدره)بارز نقاشی ایرانی در این سده، همبستگی آن با معماری و ادبیات فارسی در این آثار است.  

 هایکتاب.  است  مانده  پایدار  هاقرن   نیز  اسالم  ورظه   از  پس  مانوی  -  ساسانی  سنت  این.  گرددبازمی   ساسانی  دوران  به  ایران  در  خطی  هاینسخه

  تصویری   آثار  خلق  برای   هنرمندان  ةیمادست   همواره  سعدی  بوستان  و  گلستان  جامی،اورنگ  هفت   نظامی،   خمسه  فردوسی،   شاهنامه  چون   جاودانی

 ( 60: 1385 ، ی)ملک ..است بوده

  را   عصر  آن  مشهور  صنعتگران  و  هنرمندان  از  گروهی  خود،  هایلشکرکشی  در  تیمور.  رسید  شکوفایی  و  رونق  اوج  به  ایرانی  هنر  تیموریان  دوره  در

  را   شیوه  این  بایسنقر  میرزا  و  بیگالغ  شاهرخ،  او،  از  پس.  کرد  منتقل  سمرقند  به   آناتولی  و  شام  بغداد،  شیراز،  کاشان،   تبریز،  مانند  فرهنگی؛  مراکز  از

و نگاره    سانیخوشنو  ،پردازاناز جمله نقش  یاریهنرمندان بس  سنقری دربار شاهرخ و فرزندش با  یهادر کارگاه  (2:  1397رحیمی،  . )دادند  ادامه

:  1395 ،یقه  یبلخار ،ی)فغفور . در هرات گردآمده و مکتب هرات را شکل دادند رازیو ش زیتبر ،از جمله سمرقند انیموریپردازان از تمام قلمرو ت

117) 

  صنعتگران   فعالیت  برای  مرکزی  به  هرات  شهر  ی شاهرخ به فرهنگ و هنر ایران، مندعالقه شده و    ایجاد  آرامش   و   امنیتبه  باتوجه در این زمان  

  نگارگری   مراکز  ترینبزرگ   از  یکی عنوان  به   هرات   و  گرفت   شکل  شاهرخ  حمایت  با هرات  مکتب  که  بود  شهر   همین  در.  شد تبدیل  هنرمندان  و

 (112: 1382گودرزی، ) شد.  مطرح تیموری عصر در ایران

 فضاهای  از  بایقرا،  حسین  سلطان  هنرپروری  زمان  ( در1:  1398انزوائی و انزوائی،  )  کندمی  زیادی  پیشرفت  بایقرا  حسین  سلطان  دوره  در  سبک  این 

 هاگرایش   و  نقاشی  کارگاه   نگاره،  موضوع  به  معماری  فضاهای  ترسیم  و  طراحی  نحوه.  شد  استفاده  نقاشی  در  چشمگیری  نحو  به  شهری   و  معماری

 درخشان،  هایرنگ  کارگیریبه  پردازی،صحنه  فضاسازی،  در  هرات  نگارگران  (13:  1387)سلطان زاده،    . داشت   بستگی  نقاشان  هایمهارت  و

)کردند  ایمالحظهقابل  پیشرفت  هاپیکره  بندی  ترکیبی  و  طراحی  و  تزئینی   نقوش  ...  و  خط   تذهیب،  ،هایکاری کاش  وجود  (6:  1385پاکباز،. 

  تصویر   کل  در  که   اشکالی  بین  شکلی   اتحاد  یک  که  شودی م  سبب   عناصر  این  طرفی   در این آثار است. از   معماری  روحانی  فضای  کنندۀی تداع

  در   بنا  تصویر  در  ،شودیم  القا  بیننده  در  معماری  اثر  یک  دیدارواسطة  به  که  استحکامی.  گردد  تصویر  اجزا  هماهنگی  موجب  و  آید  وجود  به  هست
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  خطوط،   هرات،  مکتب  هاینگاره  نخستین  در.  (4:  1389نشین،    سدره)   دیآی م  وجود  بهکاررفته  به   اجزا  ترسیم  در  که  یاهندسه   از  استفاده  نگاره، با

غنرنگ  کنند؛می  کسب  نظیریبی   آرایش  و   شاعرانه  یمایه   مناظر   و  بناها  در  ماهرانه  یهایکارزهیر  وها  ظرافت   و  شده، تر  خالص  و  تری ها 

 مورب  و  عمودی  افقی،  عناصر  از  متشکلها  آن  یشالوده  که  متعادل  کامالً  هایبندیترکیب  (  4:  1394سردابی،    حیدری. )شوندیم  رتریچشمگ

  آرام  و  ساکن  را  ضیافت  و  بزم  مجالس  و  جنبش  بر  را  کارزار  و  شکار  یهاصحنه   تا  است  داده  امکان  نگارگر  به   محض  یسازنهیقر  از   اجتناب.  است

:  1398انزوائی و انزوائی،. )است خراسان محدوده در و تیموری عصر در نگارگری هنر طالیی دوره هرات مکتب (73: 1385پاکباز،. )کند مجسم

سازی در مرقع  و  کاریتذهیب  مینیاتور،   (90:  1368،اشرفی. )نبود  شده  شناخته  متقدم  هنر  در  که  شده  متجلی  هنر  از  هاییارزش  دوره  این  در(2

 موجب  و  کرد  پیدا  بیشتری  رواج  بعد  به  هرات  مکتب  از  نگارگری،  در  پرسپکتیو   کاربرد  (111:  1390توحیدی،)  .رسید  خود  اعالی  حد  به   این مکتب

مکتب    اتیمکتب هرات، تکامل تجربگفت    توان ی م  (2:  1398  انزوائی، انزوائی و  . )شوند  داده  نشان  بیشتر  معماری  هایمحیط   و  فضاها  که   شد

( در دوران سلطنت 111:  1390توحیدی،  حاصل نمود. )  ینگارگر  شرفتی در پ  یادیز  تأثیراست که    دیجد  هایویژگیبا    کیو هنر گوت  یلخانیا

 . (90: 1386اشرفی، کردند. ) دایپ یمشخص هایویژگی اتورهاینیم نیا سنقر،یشاهرخ و با

از    یاریکه بس  است  دوره  نینگارگر ا  نیمشهورتر  بهزاد  الدینکمال  ( 98:  1382راکسبرگ،  . )نامید  بهزاد  عصر   باید  را  هرات  مکتب  پسین  دورۀ

  ی ران یاز معدود نگارگران ا  یکی  یوی.  دوره صفو  یشد در انتقال هنر نگارگران هرات به نگارگر  یاو واسطه   ریختهم گذشته را در    یباورها

  ( 110،119:  1388،زادهف یاست. )شر  شدهنمی انجام    یاز آن، جز در موارد نادر  شیکه پ  ی، کارزدهرقم را    شی از آثارش نام خو  یاست که در تعداد

ن  یخ به او ایراث برد و تاریه مرا از فرهنگ خود ب  دارریشه هایاندیشه، و هاطرح ، یو سنت یدیکل  هایمایهنقش بود که موضوعات،  یاو هنرمند

  با  میالدی  1507 سال  . در(98:  1382راکسبرگ، ) . منتخب جاودان بماند یهنرمند عنوان به  یفرصت را داد که در به کمال رساندن هنر نگارگر

  حکومت   و  هرات   مکتب  شکوفایی  دوران  ازبکان  وسیلهبه   هرات   سقوط  با  (1:  1398انزوائی و انزوائی،)  شد.  متوقف  رشد مکتب هرات  هاازبک  حمله

 . (2: 1397رحیمی، ) .رسید پایان به تیموری

 بهزاد   ن ی الد کمال .  5

در منابع    یو درست  قیاطالعات دق  ، حال بهزاد  لیباب داستان اوا  در.  است  بهزاد  الدینکمال  هرات،   مکتب  نقاشان   و  هنرمندان  ترینشاخص   از

زادگاهش هم بنا   .است افتهیاز آن والدت  شیپ ی چند سال ا ی ه.ق 870در حدود سال  یو ظاهر،به که  دهدمی نشان  نیو قرا ستین  باقیموجود 

پرورش و    ،نقاش  رکیو م  دانم  میتی  یدر کودک  ،آورده است  هنر  گلستان  دراحمد    یقاض  که  یتیمطابق روا  .بر مشهور شهر هرات بوده است

  تزئیناتی   و  ساختاری  عناصر  و  پذیرفته  اثر  هرات  در  ویژهبه   خود،  زمان  بناهای  از   . بهزاد(114  :1382  ،گودرزیاو را به عهده گرفت )  ینگهدار

:  1391کاظمی ودیگران،  )  هستند  اهداف  این   به  رسیدن   برای  معتبری  مدارک  هانگاره  این  بنابراین  است؛  کرده  مصور  خود  هاینگاره  در   را  هاآن

فضا حاکم بوده   پردازیصحنهبر  یاصول خاص ی،موریت دورۀ یشکوفا ینگارگر بدیلبی هنرمند  ،بهزاد الدینکمالاستاد  هاینگارگری  در. (44

استاد در نظام    هاینوآوری  دهندۀنشانند که  اهداشت  یاژه یو  گاهیجا  ،است  یی ضوابط که همان اصل نسبت طال  نیبر اساس ا  یو عناصر معمار

  به   هرات  از  مدتی   از  پس  کرد،  افول  تیموریان  حکومت   که. هنگامی(51:  1391کاظمی ودیگران،  )  بوده است  فضاها  گاهیعناصر و جا  بندیترکیب

 . (114: 1382گودرزی، . )گرفت قرار  اسماعیل شاه موردتوجه و رفت تبریز در صفوی دربار

 م( 1529ه ق )   935سال    ، ی مور ی ظفرنامه ت .  6

و    موریظفرنامه به دستور شخص ت  نی. اولیگورکان  موریت  یهایروزی ها و پجنگ   ،ی راجع به زندگ  انهیسرا  حهیاست مد  یکتاب  ،یموریت  ظفرنامه

 رهبنام دو  نگارانخیاز تار  ،یزدی   یعل  نیالدو به دست شرف   موریسلطان نوه ت  میآن به فرمان ابراه  نیو دوم  دیگرد  ف یتأل  یشام  نیالدبه قلم نظام

رو است،    ش یآن محور بحث مقاله پ  یهااز نگاره  یکی ه ق که    935کمک گرفته بود. ظفرنامه    یشاهرخ نوشته شد که از مطالب ظفرنامه شام
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نگاره   24با داشتن    د،یو اجرا گرد  ه یته   یسب صفوطهماحکومت شاه  ل ینسخه که در اوا  نید. ارویبه شمار م  یو  فیتأل  یهااز استنساخ  یکی

  ی ک یموزه گلستان،    -موجود در کاخ    ی موریمجموعه ظفرنامه ت  (73:  1386  ان، ی. )نوروزدیآی شمار م  سینف  یابهزاد، نسخه   نیالدکمال  ه منتسب ب

 یموزه گلستان نگهدار  -اکنون در کاخ  نسخه هم  نیا(59:  1390پورودیگران،  )ندافیاست. )    یدوره اسالم  رانیا  یو هنر  یادب  یاز شاهکارها

دو دانگ نوشته شده و متن آن پس از نگارش    قیسطر نستعل  19صفحه است. در هر صفحه    750  یو دارا  متری سانت  23×37. قطع آن  شودیم

نگاره دارد که با استناد به    24  نسخه  نی( ا77:  1386  ان، یمشاهده است. )نوروزقابل   ی جوهر خطاط  یچراکه گرد طال بر رو  ده،یزرافشان گرد

طالپوش با نقش    ی ضرب  رونی (جلد نسخه از ب61:  1390  ، و دیگرانپور   یکتاب منسوب به بهزاد است. )نداف  ک یاطالعات ارائه شده در انجام  

  رعضد یسلطان محمد نور، ذهبه: م: بهیکت "است؛  دهینسخه سه نام ذکر گرد یانیدارد. در صفحه پا یاست و از درون سوخت معرق عال ینیابرچ

و    یموریسرآمد نگارگران دوران ت  ، یبهزاد هرات  نیالدکمال  یمجموعه منسوب به کارگاه هنرپرور  نیا.  ( 77:  1386  ان، ی)نوروز  "وصوره بهزاد

  رسد ی ت که به نظر مخاص خود را داشته اس   یو مبان  یشناسییبایخود همواره اصول ز  بیدر دوران پرفرازونش  یران یا  یاست. نگارگر  یصفو

 ی بندبیترک  یهندس  یها(بهزاد به مدد روش59:  1390،و دیگرانپور  ی. )ندافاندبستهیخود به کار م  یهااصول را آگاهانه در نگاره  نیا  نگارگران  

که  ی. او در آثارابدیی دست م یو به وحدت کل سازدی را به هم مرتبط م ریمختلف تصو یهاها، بخش متقابل رنگ  ر یاز تأث یریگها با بهره شکل 

 ( 82: 1385 ، پاکبازرا به کار برده است. ) ینیمع ناسباتمعمار گونه دارند، نظام ت تیفیک

 . شرح نگاره منتخب 7

مینیاتور بهزاد از مسجد    میالدی  1404  هجری  806  االولیجماد  در  شیراز   عتیق   مسجد   به  او   آوردن   و  قرمی  نیالدقطب   موالنا   کردندربند  نگاره  

. این نگاره از  گرددی مه.ق مربوط    935در زمینه نگارگری است که سال    توجهجالبی  هانمونه جامع عتیق شیراز و ساختمان خدایخانه یکی از  

و در زمینه    اندشده ی  بر پایه فضاهای واقعی طراح  هانگارهبیان نمود که بعضی از    توانی مبر مبنای آن    چراکه  رودی مبه شمار    اسناد مهمی

گرفته شکل   ی افق  -  یخطوط عمود  هیبر پا  ی اثر ساختار هندس  نیا  در(.  9:  1387،  زاده)سلطان  باشندی م  تأملقابلخصوصیات فضاهای معماری  

 هینگاره پا  نیکه در ا  یچندضلع  ای  هیالزاو. سطوح مختلف قائمستیدر آن مشهود ن  یو چه از نظر هندس  یچه از نظر رنگ  یاد یز  یدگیچیو پ

 . (79: 1386 ،انی)نوروزدهدی م لیرا تشک یبندبیترک

  ی کامل آن توسط هنرمند نقاش   اتیبا جزئ  یکامالً واقع  یک فضا یکه در آن    رودی به شمار م  یرانیا  یفرد نقاشمنحصربه  یهان اثر از نمونه ای

در توضیح نگاره ذکر شده که  (  94  :1387  زاده،)سلطان   .گرفته است در آن صورت   یرات مشخصییز وجود دارد، هرچند که تغینک نیشده و ا

  ، بنازاده ودیگران ).  دهدیمکزی آن یعنی خدایخانه را نشان  مر، پس این نگاره مسجد عتیق و بنای  اندگردآمدهجماعتی در مسجد عتیق شیراز  

ا ساعد منبر رفته و  النمو  کهیرد به صحن مسجد جامع عتیق شیراز هنگامکه سر او در میان شاخ قرار دا  نیالدمجلس آوردن قطب   (5  :1394

خدایخانه نشانده کسی جز شاه تهماسب   یهاکودکی که بهزاد صورتگر در میان ستون   .رساندی یق مالسخنان امیر تیمور گورکان را به سمع خ

 صورت به . در این نگاره خدایخانه  (11  : 1397  ، احمدی  و  این)حکمت نیست که نقاش به قوه خیال، او را در این مجلس حاضروناظر گردانیده است.  

بنازاده و  ) .شودی می به دور آن تنها در طبقه اول دیده گردشغالم است. گنبدی در باالی آن و ایوان یا  شدهدادهنشانی پخ هاگوشه و با   دوطبقه

  خدایخانه   مقاله  نویسنده  گالدیری،  آقای  بازسازی  از  چنان  دهدی م  نشان  خدایخانه   زیرین  اشکوب   از   نگارگر  بهزاد  که  دیدی  ( 5  :1394  ، دیگران

 باال  از   و  ایستاده  ساختمان اینبام  پشت   بر   نیز   یاعده   و   است  شده   نقاشیصورت دوطبقه به  عتیق  مسجد  خدایخانه  تصویر  این   در.  دینمای نم  دور

 دیگری  و  ساختمان  بودندوطبقه    یکی  دارد،  وجود  جالب  بسیار  نکته دو  مینیاتور این  . در(11:  1397  ،احمدی  و  این. )حکمتهستند  پایین گر  نظاره

  جامع  مسجد صحن به دارد پای در زنجیر و گردن در شاخ دو که نیالدقطب آوردنصحنة  مجلس، میان در . خدایخانه گوشه در برج وجود عدم
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  : 1382  ،بیانی. )شودیم  رساند دیدهمی   خالیق  سمع  به   را  تیمور  امیر  سخنان  و  رفته  منبر  به  صاعد  موالنا  کهیهنگام  ی،منبر سنگ  کنار  شیراز  عتیق

47) 

 
 قرمی و آوردن او به مسجد جامع شیراز، نگاره آبرنگ کار بهزاد،   ن ی الدقطب نگاره دربند کردن موالنا    - 1  تصویر 

 (url:1)ه.ق    935ظفرنامه تیموری نسخه  
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 قرمی و آوردن او به مسجد جامع شیراز، )منبع: نگارندگان(   ن ی الد قطب عناصر تزئینی در نگاره دربند کردن موالنا    - 2  تصویر 

 . مسجد عتیق شیراز 8

، هنرمند موحد نیز باید صفات الهی را در  داندیممصور(  )  نیآفرنقش بارئ( و  )  بدیع( و متنوع آفرین)  خداوند خود را )خالق( و نوآفرین  ازآنجاکه

از مساجد تاریخی ایران بیانگر این است که معمار مسلمان همواره با رعایت و حفظ اصول و    ماندهیباقخود و کار هنری خود متجلی سازد. آثار  

)احمدیان و    است.   آوردهی معمارانه خود را در انواع نقوش و احجام هندسی و عناصر بدیع پدید  هافرم ی معنوی، فارغ از زمان و مکان،  ارهایمع

 در که است شیراز مساجد نیتریمیقد از آدینه،مسجد جمعه  یا عتیق  جامع مسجد شیراز شهر تاریخی بناهای از (. یکی54: 1396 ،گندمی کال

  شیراز،   قدیمی  بازار  انتهای  در  بنای اولیه این مسجد که   ( 1  :1395  ، پول و دیگران  میناظ. )دارد  قرار(  عچراغ )شاه   حضرت  مطهر  حرم   شرق

  که   محلی   در  فارس  ناحیه  تسخیر  شکرانه   به(  لیث  یعقوب  برادر)  صفاری  عمرولیث  توسط  ق ه    281  سال  حاجی قرار دارد، در  بازار   به   معروف

  مسجد   این  ( 2  :1394  ،بنازاده و دیگران . )است  شده  ساخته  داشته،  قرار  مردموکار  کسب  محل   وبازارها    به   نزدیک  و  شهر   مرکز  ایام  آن  در  دیتردی ب

 برخی  و  شبستان  و  حجره  چندین  دارای  است  مرتفع  بنایی  بر  مشتمل  است،  شیراز  شهر  تاریخی  هسته  اولین  که  مسجد  ساختمان.  دارد  ایوان  دو

 . (1 :1395 ، پول و دیگران ناظمی. ) استدوطبقه  آن یهاقسمت

 عتیق   جامع  مسجد  ساخت  سال از.  است  آنها  اطراف  یهاطاق  و  هاوانیا  سردرها،  متعدد،  یهاشبستان خدایخانه،  بر  مشتمل  مسجد  کنونی  بنای

اما    ( 2  :1394  ،بنازاده و دیگران. )است  آمده  وجود  به  آن  در  زیادی  تغییرات  غیره  وها  جنگ   اثر  در  تخریب  ی،دقتی ب  زلزله،  اثر  درعموماً    شیراز،

  بدان  مذهبی طراحی از ییهاهینما صفویه، دوره در .استبرنداشته  در  طراحی نیز و فرم و شکل در چندانی تغییرات صفویه، دوره تا ساخت روند

  در   مسجد  اصالت  ن ی؛ بنابرااست  مشهودکامالً    شد،ها  شبستان  و ها  اندرون  در  که  ییهای طراح  در  روند   این.  شد  تری مذهب  مسجد  فرم   و  افزوده

  در  مسجد  که  دهدیم  نشان  روند  این.  شد  افزوده  بدان  مواردی  بود،  صفویه  دوره  در  آن  اوج  که  مختلف  های دوران   در  و  شد  حفظ  زمان  طول

 مسجد   که   . آنچه(52  :1396  ، احمدیان کیسمی ودیگران. )است  شده  حفظ   مسجد  اصالت  و  نبوده  مواجه  گسست  با  انباشتی  یهافرم   و  طراحی
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  صحن   میان  در  که  است  دارالمصحف  یا  خدایخانه   نام  به  زیبایی  سنگی  بنای  وجود  ،کندیم  ممتاز  دیگر  مساجد   و  بناها  سایر  از  را  عتیق  جامع

 تاریخ  ،هانامهوقف  حکمرانان،  امرا،  امین پادشاهان،فر  مضمون  با  کاشی  و  سنگی  بةیها کتده وجود  مسجد  این  امتیازات  دیگر  از.  است  شده  ساخته

 ، مخلصیهاست. )محراب  و  ،هاشبستان  ،هاوان یا  صحن،  سردرها،  بخشنتیز  که  است  مختلف  یهادوره  از   احادیث  و  قرآنی  مضامین  و  مرمت،

1396: 90) 

 
 (url:2) مسجد جامع عتیق شیراز، پیش از بازسازی   - 3  تصویر 

  زمان   تا  صحن  این  و  است  متر  75×55  ابعاد  به  مسجد  صحن.  باشدیم  شکل  مستطیل  ایران  مساجد  سایر  همانند  عتیق  مسجد  ساختمان  شکل

  که   است   ورودی   در  شش   دارای  مسجد.  است   شده   فرش   معمولی  سنگ  با   اکنون   و   بوده  مفروش   مرمر  یهاسنگ   لهیوسبه   آن   از   بطوطه  ابن  دیدار

  علت   به   اسالمی   دوران  در  (2  : 1397  ،احمدی  ،این)حکمت .  است   گرفته قرار  جنوب   در  دیگری  و   شمال  در  یکی   غرب، در، در   دو  شرق، در، در   دو

 نیباتریز  و   نیترمهم  از  یکی عنوان  به   و   کرد  پیدا  اهمیت  شیازپش یب  کتیبه   دیگر  سوی  از   نقاشی  هنر  تحریم  و   سو  یک  از   خوشنویسی  هنر  اهمیت

 (5 :1395 ،پول ودیگران ناظمی. )است شده  گرفته کار به  مذهبی ةیابن تزیین درخصوص به  اسالمی معماری تزیینات

ه   1031 سال در  و صفوی دوره  در که است گرفته قرار آن فراز بر یابهیکت و است، معروف امام دروازه به  مسجد این شمالی درب: شمالی ضلع

  این   درب   است،  شدهیکار ممقرنس  کاشی   با  ه.ق   1041  صفوی  دوره  در  مسجد  شمالی  درب   سه.  است   شده  نگاشته  جوهری  نیعالءالد  خط   به  ق

  دو   دارای  طاق  این  ،ندیگویم  مروارید   طاق  را  آن  که  دارد  قرار  بلندی  یهاطاق   ضلع  این  انةیم  در  .است  صفویه   دوره  به   مربوط  و  چوبی  دروازه

مرتفعی   ینماضلع شمالی، طاقدر وسط    (3  :1395  ،پول و دیگران  ناظمی. )است  شده  ی کارمقرنس   آجر  با  آن  سقف  و  زیباست  و  بلند  گلدسته

شده است. در طرف   یکارو در طرفین این طاق دو گلدسته تعبیه شده و سقف آن با آجر مقرنس  باشدیوجود دارد که به طاق مروارید معروف م

  ا، ین)حکمت  .ها قرار گرفته استدیگر با شبستان باریکی در پشت آن  ی نمانما دالن در شمالی معروف به در دوازده امام و پنج طاقمغرب این طاق

ست. محراب  شمسی احداث شده و قسمتی از آن دوطبقه ا  1347وسطی، شبستان بزرگی است که به سال    ینمادر شرق طاق   ( 4  :1397  ،یاحمد

وبته نقش  قرآنی و احادیث و اشکال اسلیمی و گل  یهاسوره  های . روی کاشباشدیم  یکاری ها و بدنه آن کاششبستان از سنگ مرمر و ستون 

است ضلع شمالی مسجد وجود مقرنس بسیار زیبای در شمالی    یهای ژگییکی از و.  باشدیها تا ارتفاع یک متر و نیم از سنگ مرمر مشده و ازاره

 ( 1397:4،یاحمد ا،ین)حکمت  .علی جوهری نوشته شده است نیالداثیعباس صفوی و به خط غکه در زیر آن یک کتیبه از زمان شاه

  خورشیدی  1348 سال در بود، شده خراب گذشته  قرن در چون که است بلندی و پهن یهاطاق ضلع، این میان در :(قبله به پشت) جنوبی ضلع

 از  بسیاری  ،باشدیم  آجری  آن  سقف   و  استدوطبقه    آن،  سوی  دو  هر  که  است  قدیمی  و  باریک  شبستانی  نیز  آن  پشت  ،اندساخته   دوباره  را  آن
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 آن کنار در یاپله 13 چوبی منبر که دارد قرار  محرابی آن آخر در و  .دیآی دار م زهیتو نظر  به کهیدرحال هستند، گنبدی شبستان آجری یهاطاق

بزرگ و مجللی    ینمادر وسط ضلع جنوبی، طاق  ( 4  :1395  ، پول و دیگران  ناظمی )  .است   شدهکار  مقرنس  آبی   کاشی   با محراب  سقف دارد،  قرار

نما شبستان این ضلع وجود دارد و در کنار محراب آن، منبری چوبی که دارای چهارده پله است قرار گرفته و  قرار گرفته است. پشت این طاق 

صورت ستون قطور سنگی به در شرق این شبستان، شبستان قدیمی مسجد وجود دارد که دارای چهل.  در آنجا قرار دارد گویند قبر ))عقیقه((  

 (4 : 1397 ،یاحمد ا،ین)حکمت .اخیر شبستانی دیگر در غرب ضلع جنوبی ساخته شد یهامکعب است. در سال 

  محرابی  و مشبک آهنی  درب 5 با متر  17 عرض  و متر  30 طول به  بزرگ شبستانی  وسطی،  ینماطاق  شرق در  ق  ه 1347 سال در : شرقی ضلع

 شده  یکاریکاش  شبستان  اینبدنة    وها  ستوده   روی  بر .  است  شده  ساخته  مرمر  سنگ  با  متر  نیم  و  یک  ارتفاع  تا  هایی  وازه  عالی  مرمر  سنگ  از

در وسط    ( 4  :1395  ،پول و دیگران  ناظمی)  است.  بسته  نقش  اسلیمی  خطوط  ووبته  گل  تصاویر  و  احادیث  قرآنی،  آیات  با  های کاش  روی  بر  و  است

کوچک بنا شده است. در    ینماوجود دارد و در هر یک از شمال و جنوب آن چهار طاق   یکاری مرتفعی مزین به کاش  ینماضلع شرقی، طاق 

 ( 5 :1397 ،یاحمد یا ون)حکمت .دارد از درهای مسجد قرار یکیپله و در زاویه آن شمالی یک راه ینماهاطاق

  10 هایرواق دارای  ضلع این و است گرفته قرار چراغشاه مقدس آستان حرم، ورودی درب مسجد، این غربی ضلع :در(آفتاب به رو) غربی ضلع

 .دارد  قرار  جنوبی ضلع شبستان به  ورود درب یک آن انتهای در که  است دهانه

پول و   ناظمی. )است  شده  کاریمعرق  و  کاریکاشی  و  کاریمقدنی   و  است  بندی  یزدی  آنها  از  سردر یکی  که  است  درب  دو  دارای  غربی  ضلع

ن درب  البر روی دا  نماهاطاق . یکی از  شودمی کوچک ساخته شده که به شبستان باریکی متصل    نمایطاقدر ضلع غربی دو    (5  : 1395  ، دیگران

 ( 5 :1397احمدی،  نیا وحکمت) شود.میباز  چراغشاهورودی است. این ورودی به صحن حرم مطهر 
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 . خدایخانه 9

  اگرچه . است کرده متمایز مساجد  دیگر  از  را عتیق  مسجد صحن،  در آن قرارگیری  که است  شیراز  عتیق  مسجد از  بخشی  خدایخانه تاریخی بنای

 تریناصلی   از   سنگ . ازآنجاکه  اینجوست آل  دوره  در  آن   بازسازی   گواه  مدارک  و   اسناد  لیکن   شده  بنا  هجری  هشتم  قرن   از  پیش  خدایخانه   بنای

  و   سنگ  معرق  از  ایکتیبه   آن،  باالیی  نمای  در.  دارد  تنگاتنگی  ارتباط  بنا  ساختار  با  نیز  آن  تزیینات  است،  بنا  این  معماری  در  کاررفتهبه  مصالح
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  توجه   درخور نیز  کتیبه این متفاوت اجرای . رفتمی  بین از  بنا  جذابیت  و هویت  از  بخش  بیشترین کتیبه، این نبود  با  که بناست  بخش زینت کاشی

، احمدی. )دانست  ایران  معماری  درفرد  منحصربه   و  متفاوت  تزیینی  را  خانه   خدای  بنای  در   کاشی  و   سنگ  معرق  کتیبه  بتوان   شاید  که   گونهآن   است، 

 ( 70 :1392 ،عابد اصفهانی

بنای تاریخی مکعب شکل خدای خانه مسجد عتیق شیراز مربوط به دوران آل اینجو است. این بنا، از نظر موقعیت قرارگیری، در صحن مسجد  

برای آن شناخته شده است.  ای برخوردار است و از لحاظ سبک بنا و تزیینات، کمتر نظیری  واقع شده که از اهمیت هنری، تارخی و معماری ویژه

توان تا قرن ششم هجری دانست. در دوره آل اینجو، شاه شیخ ابواسحاق حاکم فارس آن را  کم میپیشینه آن را بر اساس متون تاریخی، دست 

 (  70 :1392 ،عابد اصفهانی، احمدی. )به شکل امروزی درآورد

دایخانه است. این بنای مکعب شکل تقریباً در وسط حیاط مسجد و نزدیک به  ترین آن نیز هست، خترین قسمت مسجد جامع که با اهمیتکهن

س م باالتر قرار گرفته    45رواق جنوبی قرار دارد که در گذشته یک متر از کف حیاط مسجد باالتر بوده اما امروزه به دلیل تعمیرات، کف حیاط  

شکل عالی عمارت در میان مسجد، قرارگیری کعبه، میان مسجدالحرام است که در برخی منابع نیز خدایخانه      (3  : 1394  ، بنازاده و دیگران)است.  

 تقریباً   خدایخانه  تغییرات  از  دوره  این:  ق  ه  دهم  تا  پنجم  قرن  در  خدایخانه  (3  :1394  ،بنازاده، و دیگران)تقلیدی از بنای کعبه ذکر شده است.  

 هایبازسازی  در  و  گشته  اضافه  بنا  به  طبقه  یک  مرحله  این  در  شودمی  تصور.  دهدمی  اختصاص  خود  به  را  همد  قرن  ابتدای  تا  پنجم  قرن  نیمه

  نیز   را  دوم  طبقه  افزودن  از  پس سازه  پایداری  افزایش  جهت  هاگوشه   در   مدور  هایبرج  شدن  افزوده.  است  شده  ساخته  طرف  چهار  در  ایوان  بعدی

 اهمیت   بسیار دانش  و  علم  باشد،می  ایلخانان  تا  تیموریان و  اتابکان  سلجوقیان،  دوره  با  مصادف  که  دوره  این  در.  داد  نسبت  دوره  این  به توانمی

  یک   و   کتب  نگهداری  برای  طبقه  یک)  شودمی   تبدیل  فارسی  سعدالدین  موالنا   همچون   استادانی  تدریس  برای  محلی  خدایخانه   بنای  و  یابدمی

 ( 4: 1394آبادی، علی زمردیان و (. )تدریس برای  طبقه

و   رازیش  قیمسجد جامع عت  اطیدر وسط ح   تقریباًاست.    خانهیهست، خدا  زیآن ن  تریناهمیتمسجد که با    هایقسمت  ترینکهناز    گرید  یکی 

کف    رات،یتعم  لیمسجد باالتر بوده است اما به دل  اطیمتر از کف ح کی  درگذشتهقرار دارد که    یساختمان مکعب شکل ،ی به رواق جنوب  کینزد

متر    3تا    2  یبه پهنا  یوان یو دورتادور ساختمان آن، ا  باشدیمتر م  12× 10ساختمان    نیقرار گرفته است. اندازه ا  باالتر  متریسانت  45امروزه    اطیح

 باشند.   درامانتاب سوزان، اتاق متر در وسط آن قرار دارد تا در تابستان از آف 8×6در اندازه  یوجود دارد و اتاق

اتاق وجود دارد که در    نیاتاق، دو سنگ مشبک کار گذاشته شده و حکم پنجره نور را دارد و دو در، در شمال و جنوب ا  نیشرق و غرب ا  در

 رنگ سبز است.  صورتبه نکیبوده است و ا کاریخاتم یشمال

قطعات سنگ، گاه   نیا نیمکعب با مالط گچ ساخته شده و در ب هایسنگ قرار دارد که از   خانهیساختمان خدا چهارگوشهبرج در  ایمناره  چهار 

ت  اهیس  هایسنگ  نماشودمی   دهید  رهیو  خدا  یتمام  ی.  رو  خانهیساختمان  است.  از سنگ  پا  یهاسنگ   یهم  خدا  نییازاره    خانه، یساختمان 

و سقف    ی دو ستون سنگ  یبر رو  ،ی و جنوب  یشمال  هایایوان و گل و نبات است. سقف    یمیاسل  هایطرح  شتریشده که ب  یارحج  ونگارنقش 

 ،یاز دو ستون جفت  کیشده است. بر فراز هر    کاریمقرنسها  قرار گرفته و سرستون   دودوبه   ،ی چهار ستون سنگ  یبر رو  یو غرب  یشرق  هایایوان 

  ی به شکل محراب کوچک  هاسنگ  نیاند. اکرده  یو گل و نبات حجار  یمیآنها با نقوش اسل  یاست و رو  توخالی  کهاند  قرار داده   یقطعه سنگ

 (171 :1381، شیبه وجود آمده است. )صداقت ک یسنگ نمایطاق سه تا    خانه،یصورت در هر سمت خدا نیدرآمده و بد

پیدا کرد که الگویی برای نگارگران شد.   ایآوازه است. این ساختمان چنان قراردادهخود  تأثیرخدایخانه ساختمانی است که تمام مسجد را تحت 

نمای خارجی  .  هجری قمری، شیراز و خدایخانه آن با روش نگارگران ایرانی به تصویر کشیده شده است  935منسوب به بهزاد از    اینگارهدر  

گاهی  هاآن الیالبه مکعب شکل آجر مانند تزئین یافته که  هایسنگخدایخانه به شکل خانه کعبه ساخته شده است و نمای چهار مناره آن از 
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. اتاق وسط نیز از گچ و  شودمیازاره پایین آن نیز نقش و نگاری دیده    هایسنگ و با گچ نصب شده است. روی    اررفتهکبه رنگین    هایسنگ 

متر ساخته شده و در مشرق و مغرب آن دو سنگ مشبک نصب شده است، همچنین در شمال و جنوب اتاق، دو در وجود    6×8سنگ به ابعاد  

با  یفردکتیبه معرق منحصربه   (6  :1397ی،  احمد  نیا وکمتح)  است  کاریخاتمدارد که در شمالی آن   از    شودمی   دیدهخانه  یی خداالبر  که 

 هایکاشی  وسیلهبهو    اندنمودهو خطوط کتیبه را در سنگ به طور برجسته تراشیده و باقی سنگ را کمی گود    یافتهترکیبمنظم    هایسنگتخته 

 ( 7 :1397ی، احمد نیا وحکمت) .رودنمی هنرنمایی در بناهای دیگر ایران سراغ  گونهاینو  اندپرکردهگود را  هایقسمتمعرق، 

 

 . تطبیق عناصر تزیینی نگاره و بنا 10

 در   نمایی  سترگ  و  عظمت  تیموریان،  حکومت  بازمان  هم   بود،  شده  آغاز  تیموریان  دورۀ  از  قبل  اگرچه  معماری،  هنر  در  تزیینی  عناصر  یافتن  راه

 بهزاد   نی الدکمال  هنر  اوج  دوران  در  و  هرات  مکتب  در  تحول  این  اوج  .افتیدست  یاسابقه ی ب  شکوه  به  آن  به  وابسته  تزیینات  غنای  نیز  و  معماری

موجود در ساختار   هندسة  واردکردن  واسطهبه بهزاد    (21  :1392  ،نشین  سدره  فر و  شایسته. )گرفت  شکل(  تیموری  دورۀ  اواخر)  نگارگری  عرصة  در

در    افتهیسازمان ی  اگونه به ی، گره چینی و...( را  آجرکارتذهیب، خط،  )  آن تزیینات بنای معماری در هنر نگارگری، عناصر تزیینی معماری  تبعبه و  

  دادن جلوه  تری واقعی خود جای داد که همه نقوش از طریق انتشار شکل و رنگ خود در جهت اتحاد بخشیدن به کل تصویر و  هانگاره ترکیب  

صورت به   نگاره  یک  ترکیب  در  آن  به   وابسته   تزئینی  عناصر  و  معماری  حضور  ( 328:  1389سدره نشین،  )  .شدی مفضای نقاشی به کار گرفته  

  ذهن  در را  زمانی  شاخصی نگاره، فضایپرکردن  برای  چه  و  داستان  رکردنیمنظور تصوبه  ،چه (دوره آن در  موجود بناهای بر  منطبق ) انهیگراواقع

 ن یالد کمال  رینظی ب  آثار  خلق  برای  شد  عاملی  دوره  آن  معماری  عظمت  و  شکوه  بر   دیتأک  و  یرساناطالع   گونه   بر  عالوه  و  کندمی   تداعی  بیننده

  هنر  در معماری تزیینات دنیرکشیتصوبه  برای  جاودانه  الگویی عنوان به  بعدی  هنریها مکتب  در بلکه  هرات نگارگری مکتب  درتنها که نه  بهزاد

 . (13 : 1398 ،انزوائی و انزوائی. )گرفت قرار ییآراکتاب

  



 

625 
 

 نگارندگان   : مأخذ تطبیق تزئینات هندسی مسجد و نگاره    - 1شماره  جدول  

 نام نقش  شماره 
محل نقش  

 در بنا 

محل  
نقش در  

 نگاره 
 نقش در نگاره  نقش در بنا  شکل /فرم نقش 

 
 
1 

 شش 
)النه  
 زنبوری(

طاق  داخل 
 مروارید
ضلع  
 شمالی

 صحن 

 
  

 
2 

 

شش  
 وتکه

کتیبه ایوان  
 شرقی

 
 خدایخانه 

 
  

 
 
3 

 
 

شش و  
 شمسه

ایوان 
 شرقی

 خدایخانه 

 

 
 

 
4 

 
 کله نما 

 
نمای 

 خدایخانه 

 
 صحن 

 
 

 

 
5 

 
 نیمه موج 

 
جبهه 
 جنوبی
 و غربی

 
 خدایخانه 
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6 

 
 
 لوز
 
 

 
 داخل طاق 

 
 

 ستون
 

 
پایین  
 پنجره 
 
 

کف  
 خدایخانه 

 

 

 

 

 
7 

 
آجرکاری  

 معقلی

 
جبهه 
 شرقی
 
 

جبهه 
 جنوبی

 
 
 
 مناره 
 
 

 

 

 

 

 

 
8 

 زنجیره 
 

نمای طاق  
  -مروارید 
جبهه 
 شمالی

 
پایین  
پنجره  
 ایوان

 
  

 
9 

 زنجیره 
 

جبهه 
 شمالی
 

 مناره 
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10 

 
 

مقرنس  
 کاری 
 

 
سردر  

ورودی و 
نورگیر 
 خدایخانه 
سرستون 
 خدایخانه 

 
 
 

سردر  
 ایوانچه 

 

 

 

 
11 

 
هشت و 
 صابونک 

 
نورگیر در  
ایوانچه  
جبهه 
 جنوبی

 
نورگیر 
 خدایخانه 

   

 
 
12 

 
مشبک  
کاری  
 چوبی

 
در ایوان  

 شرقی

 
پنجره  
 ایوانچه 

  

 

 
13 

 
 فریز 
-قطار

 بندی

 
 مناره 
 

 
 مناره 
 

   

 
14 

قاب  
 قابی

 
  وانیا وارید

 یجنوب
ایوان 
 جنوبی

ازاره بنای  
 خدایخانه 

 
 
 مناره 
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 الگوهای  .فضاست  آن  درکاررفته  به  تزیینات  و  تیموری  بنای  یک  خارجی  فضای  بین  وحدت  ایجاد  در  عامل  نیترمهم  هندسی  قواعد  از  پیروی

 ی،ابهیکت  و  ختایی  و  اسلیمی  از  اعم  تزیین،  انواع  تمامی  و  ختیآمیم   هم  در  را  نقوش  انواع  تزیینات  یریگشکل   اصلی  ساختارعنوان  به   هندسی

  تکرار   همواره   اگرچه  هندسی  در نگاره نیز نقوش  (23  :1392  ،نشینسدره  فر وشایسته. )بود  هندسی  نظم  و   تکرار  انعکاس   تقارن،  قواعد   تابع

 هم   کنار  در  با  اماد.  باشن  خاص  جهتی  به  کشش  فاقد  رسدمی   نظر  به  هستند،  مداوم  تکرار   در  شانهندسی   ساختار  دلیل  به   و  واحد  هاییشکل 

 بسیار   هندسی  یهانقش   با  سطوح  از  برخی.  ندینمایم ایجاد  را  مختلف  هاینقش   بین  در  گوناگون  یهانسبت  از  مضاعفی  حالت  ها،آنقرارگرفتن  

 نزدیکی   و  دوری  از  وجهچیهبه   که  نقوشاندازۀ    در  تفاوت  این  ،تربزرگ  نقوشی  با  دیگر  برخی  و  شوندمی  نقش  کوچک  اسلیمی  حرکات  با  و  ریز

همة    بر   نقاشهنرمندانة    کنترل  و  زیاد  بسیارها  نسبت این  تنوع.  است  تصویر  در  بصری  تحرک  و  فضا  القاء  در  مهمی  عنصر  کند،نمی  تبعیت  آنها

  هندسی   نقوش  از  تصویر،  جانبی  عناصر  تزیین  برای  بهزاد  (54  :1386  ،حاصلی).  استآور  اعجاب  تصویر،  در  تعادل  و  وحدت  به  رسیدن  و  اجزا  این

  اهمیت   دوم  درجه  در  را  آنها  یی،نماواقع  وجود  با  و  است  کرده  استفاده  یکنواخت  و  مالیم   بسیار  یبندرنگ   همچنین   و  ساده  بسیار  یبندبیترک  با

 . (257 :1397 ،حیدری و پور. )کاظمدهدیم قرار

  ی، نیآجرچ  از  اعم،  روندمی  کار  به  معماری  آثار  آرایش  در  که  هستند  نقوشی  همان  اغلب  ،سازدی م  مفروش  راها  نگاره  بنای  سطح  که  تزیینی  عناصر

  قرار   رنگ  و  نور  تجلی  محل  بهها  نگاره  در  را  خود  بناهای  یهپهن  ایرانی  معمار  همچون  ایرانی  نگارگر.  کتیبه  و  تذهیب  ی،کاریکاش  چینی،  گره

  که  تزیینی سطوح.  شوندمی پر  همگونی نقوش با...و هاپنجره درها،، زمین  دیوارها، در معماری بنای مختلف سطوح (8 :1397 ،رحیمی. )دهدیم

 منطق   این.  کنندمی   ایجاد  تصویر  هر  در   را  تراکم  منطق   هم  کنار  در  هستند،  ختایی  و   اسلیمی  یا  هندسی   نقوش  از تکرارشونده    هایدواح  از  متشکل

 : 1386  ،حاصلی. )ندینمای م  مشخص  را   است   بیننده  توقف  و  تأمل   محل  که   سطوحی  نیز  و   بگذرد  سریع  یا  آرام  آنها  از   باید  چشم  که  را   سطوحی

54). 

 تطبیق تزئینات گیاهی مسجد و نگاره   - 2شماره  جدول  

محل نقش   نام نقش  شماره 
 در بنا 

محل  
نقش در  

 نگاره 

 نقش در نگاره  نقش در بنا  شکل /فرم نقش 

 
15 
 

 
اسلیمی  
معرق 
 کاری 

 
شبستان 
 جنوبی
 

 
باالی 
نورگیر 
 خدایخانه 

   

 
 
16 
 

 
اسلیمی  
ختایی 
معرق 
 کاری 

 
شبستان 
 جنوبی
 

 
سردر  
 ایوان
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17 
 
 

 
ختایی 
 گچبری

 
 

 ایوان شرقی
 

 
 

 خدایخانه 
 

   

 
18 
 

 
 

 اسلیمی

 
 

سنگ  
مجوفی  
 خدایخانه 

 
 

کتیبه  
نورگیر 
 خدایخانه 

   

 
 
19 

 
 

 اسلیمی

 
 

دروازه دوازده  
 امام 

 
 

کتیبه  
نورگیر 
 خدایخانه 

  
 

 
 
20 
 
 

 
 

اسلیمی  
 ختایی

 
 

سنگ  
مجوفی  
 خدایخانه 

 
 
 

 خدایخانه 
 

 

  

 
 
21 

 
 

اسلیمی  
 ختایی

 
 
 

 ایوان شرقی
 

 
 
 

 خدایخانه 
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22 
 

 
 
 

گل و  
 بوته

 
 
 

سنگ  
مجوفی  
 خدایخانه 

 

 
 
 

باالی 
ستون 
 خدایخانه 

 
 

 

 

 

 یغالب بر معمار  ینییعنوان تزبه   -ش بهشت دانست  ینما  یزه یآن را انگ  توان ی و م  رساندی را م  یلیعملکرد تمث  ی که اغلب نوع  یاهیگ  یهانقش 

اواخر قرن نهم است. از    یآن در هنر معمار  یبر رواج گسترده  یحی توض  یاهیگ  یهان حاصل از طرح ییفرما بوده است. تنوع تز حکم   ی اسالم

(، رفتی طولی یا عمودی به کار م  ی)که در اسپرها  یاساقه   ییو ختا  یمیبه نقوش اسل  توان ین دوره میا   یکاررفته در بناهابه   یاهیگ  ناتییتز

  .(24 :1392 ،نیفر، سدره نش ستهیختایی با قاب بندهای برجستة سفال لعاب دار چندرنگ وجود دارد. )شا یهاطرح

و   یاهیو گ ی(نقوش هندس15 :1398 وجود دارند، )انزوائی و انزوائی، ز ین یبنا اغلب در آثار معمار  ینییتز یبهزاد، نقوش  نیالدکمال یهانگاره  در

و   نیعصر خود است که بهترمساجد هم  ژهیوبه   یمذهب  یسطوح بنا را پوشانده، همان نقوش بناها  یعنوان بافتکه به  هابهیحضور کت  نیهمچن

اند.  گرفته  یجا  یبندبینگاره در ترک  یو تراکم نقش متناسب با فضا یرنگ  بیاند و با ترکانتخاب شده   یرگر یتصو  یغنا  یآنها برا  نیترفیظر

  ی هم در پ  اساسنیتوجه داشته باشد، به ماورا آن توجه دارد و برا  ی از آنکه به عالم ماد  شیب  یرانی( نگارگر ا12  :1398  )انزوائی و انزوائی،

 ی برا  شتریخود از عالم مثال هر چه ب  الیذات مواد را مطابق با حس خ  کندی نبوده است. نگارگر همواره تالش م  عتیاز طب  نیبه ع  نیع  ییبازنما

. نخست،  دهدیم  یمعنو  شیآرا  یمعمار  یار خود را با هنر قدسبه دو صورت نهان و آشک  ی( نگارگر10  :1397  ،یمیآشکار کند. )رح  نندهیب

 گر ی تداع  نندهیب  ی و خط که برا  بی، تذههایکاری ها، کاشوجود قوس  یعنی  یاسالم  یمعمار  یهر نگاره و دوم، استفاده از ظواهر بنا  نهانهندسة پ

و قداست مسجد را به صفحة    ییباینمودند که متانت، ز  میرا ترس  یاز معمار   ییهااساس، نگارگران جلوه   نیحضور مسجد در اثر است. بر هم

  ، ی. )حاصلنمودندی م  جادیآن را ا  یهاجلوه  نیتریمسجد عال  یکه معماران در بنا  شوندیم  یقدس  یفضا  ادآوری  جه یو در نت  ندینمای م  قلنگاره منت

1386: 52) . 
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 ی مسجد و نگاره ها به ی کت تطبیق    - 3شماره  جدول  

 شماره 
نام  
 نقش 

محل  
نقش در  

 بنا 

محل  
نقش در  

 نگاره 
 نقش در نگاره  نقش در بنا  شکل /فرم نقش 

23 

 
 
 

کتیبه  
معرق 
 ثلث
 
 

 
 
 
 

نمای 
باالی 
 خدایخانه 

 
 
 

 
 

باالی 
 خدایخانه 

 

  
  

 
24 
 

 
 
 

کتیبه  
معرق 
 ثلث
 
 

 
 
 

نمای  طاق
ضلع  
 شمالی
 
 
 

 
 
 
 

باالی 
 سردر 
 
 
 

   

 
 
25 
 
 

 
 

کتیبه  
 معرق

 
سردر  
 شمالی
 
 
 مناره 
 

 
 
 
 
 مناره 

 

 

 

 

 

  

  

عصر  هم مساجد ژهیوبه  مذهبی بناهای  نقوش همان پوشانده را بنا سطوح بافتیعنوان به که هابهیکت حضور همچنین و گیاهی و هندسی نقوش

 وها  واردکردن فرم  بانگارگر    . (15  :1398  ،انزوائی و انزوائی)د.  انشده  انتخاب  تصویرگری  غنای  برای  آنها  نیترفیظر  و  بهترین  که  است  خود

(  12  : 1398  ، انزوائی و انزوائی. )است  بخشیده  تحقق  نقوش   این  اثربخشی  و  انتزاع واسطه  به   را  داستان  در  نهفته  حکمت  معماری  یهاهیمانقش 
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 بخشیدن   برای معنویت(  15  :1398  ،انزوائی و انزوائی )  .اندگرفته  جای  یبندبیترک  در  نگاره  فضای  با  متناسب  تراکم  و  رنگی  ترکیب  این نقوش، با

(  257  :1397  ،حیدری  ،پور)کاظم.  است  شده   وارد   تصویر  به فضای  بنا  معماری  در  موجود ونگار  پرنقش   قرآنی  هایکتیبه   مسجد  درونی   فضای  به

  روحانی جلوۀ    بر  و  کندمی  ایجاد  نیز  نگارگری  سطح  بر  دارد  معماری  در  که  را  معنوی  عملکرد  همان  اثر،  یک  متن  در  خود  حضور  با  خوشنویسی

  بر   عمدتاً  مضمون،  با  متناسب  که   است   یامانه یحک  اشعار   همچنین  و   اسالمی   روایات  و   کریم  قرآن  آیات  از   برگرفته  نوشتار،  اغلب.  دیافزای م  آن

)گردندی م  نقشها  نگاره  معماری  بناهای   مرسوم   تزیینات  با  کوفی،  یا  رقاع  ثلث،  قلم  به   مصور  یهابهیکت  از  یریگبهره (54  : 1386  ،حاصلی. 

. کندی م  بیان  غیرمستقیم  شکل  به  را  نگاره  داستان  مضمون  بناها،  معماری  انبوه  و  مختلف  تزیینات  میان  در  آن  ساختن  پنهان  و  دوره،  آن  یهابهیکت

 .  (136 :1385 ،پوپ)

 

 گیری:  . نتیجه 11

در قرون نهم و دهم متداول و مرسوم بوده   ژهیوبه نگارگران و منعکس کردن شکوه و جالل معماری در آثار نگارگری    قرارگرفتن  ریتأثتحت   

  شود ی مترین نگارگر آن دوران شناخته    ی بهزاد هم که از شناختههانگارهدر آن دوران معماری به اوج عظمت و شکوه خود رسید. در    چراکهاست  

نگارگر   اگرچهدر نگاره اغلب منطبق با نقوش تزیینی موجود در آثار معماری است  کاررفتهبه و نقوش تزیینی   شودیمدیده  وضوحبه  راتیتأثاین 

ت در این نگاره چنان با تزیینات در بنا ی آن در معماری بنا استفاده کرده است. تزییناریکارگبه نقوش را در فضایی جدید و متفاوت با محل  

نقوش    نیترف یظربه سبب فضا و معنویت مسجد بهترین و    کهنیا  ژهیوبه   دهدی ممنطبق است که هویتی واقعی از مکان و زمان را انعکاس  

  تواند ی ممعماری در یک اثر تجسمی  . حضور  اندگرفتهی جای  بندبیترک فضای نگاره در    به باتوجه و    اندشدهبرای غنای بیشتر تصویرگری انتخاب  

  سرعت بهاز طریق تصویر و زمینه معماری    معموالًی بر تاریخ و فرهنگ آن دوره باشد و شاخصی زمانی را برای بیننده مشخص کند که  دیتأک

  مقاله   این  در  این بنا و نگاره بهزاد از آن  مقایسه  با    کند.نمایی آثار بهزاد را بیش از پیش تایید میهمچنین این مسئله واقع  شودیمبه ذهن متبادر  

نوعی مستند برای    عنوانبه از این آثار    توان ی مو    است  تیموری  دوره  بناهای  چهره  از  واقعی  نمود  وی  آثار  در  بناها  تجسم  که  گردید  مشخص

های دوره تیموری معموال انعکاسی از تزئینات کاربردی در ابنیه دوره تیموری است . تزئینات نگارهادکردشناسایی بناها و تزیینات دوره تیموری ی

 شده است. نگاری رقم زدهکه با تمهید نگارگر، منطبق بر واقعیت و یا چکیده
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 منابع 

  ی . مرمت و معماررازیش  قیخانه مسجد عت  یخدا  یمعرق سنگ و کاش  بهیکت  یشناس  بی(. آس1392)   میفرد، مر  یعباس و اکبر  ،یعابد اصفهان  ن،یحس  ،یاحمد

 .82- 69، 5(. شماره یفرهنگ ،یخیتار یها)مرمت آثار و بافت رانیا

با مساجد    یاسالم  -یمساجد عرب  ای  سهیمقا  یبررس(.  1396محمدرضا )  ،یو بزرگ  زیکامب  ،ییمال  د،یحم  ،یتیآ  ده،یکال، ناه  یگندم  ،یعل  ،یسمیک  انیاحمد

 .64-  51، 29. شماره  یاسالم یرانیمطالعات شهر ا .رازیش قیخارطوم و مسجد عت ری: مسجد کبیمطالعه مورد  ؛یاسالم -یرانیا

 : فرهنگستان هنر. . تهرانیمترجم نسترن زند  ی.الدیم 16در قرن  اتورینیمکتب م یر یگ بهزاد و شکل(. 1386مقدمه) ،یاشرف

  ن ی کنفرانس ب  ن یچهارم  مکتب هرات.  یهادر نگاره   یموریدوره ت  یو معمار  یرانیا  ینگارگر  مینمود مفاه  یبررس(.  1398) اری کام  ،گلبرگ، انزوائی  انزوائی،

 .یپژوهش در علوم و مهندس یالملل

  د یجد  یهاافق   یالملل  نیکنگره ب  ن ی دوم  .رازیش  قیمسجد عت  یخانه یتحول خدا  ریس  یبازخوان(.  1394محمد)   ،یآباد  ی زهراسادات و عل  ان،یبهاره، زمرد  بنازاده،

 تهران.  ،یتوسعه و فناور کردیبا رو  یو شهرساز یدر معمار

 . 47- 40، 64و  63ماه هنر. شماره  کتاب  . از منظر بهزاد ینیهالل ب(. 1382سوسن)  ،یانیب

 . نیمین و سیانتشارات زر :تهرانپنجم. چاپ . رباز تا امروزیاز د یرانیا ینقاش(. 1385ویین)پاکباز، ر

 اختران. : تهران افشار. ین صدریمحسالغ :. ترجمهرانیا  یمعمار .(1385  )پوپ، آرتور

 .تهران ،رایسم (.و خط و کتابت ی ها و منسوجات، معماربافته  ،ینگارگر ،یسفالگر ،یفلزکار)هنرها یمبان، 1390 ق،یفا ،یدیتوح

 . 52، ص  104-103 یاپی ماه هنر، پ. یدر نگارگر  یمعمار ینمودها(. 1386)زیپرو   ،یحاصل

  ن ی سوم  (.رازیش  ق یمسجد عت  خانهی: خدا ی)نمونه مورد  یخیتار  هیکهن در مرمت ابن  یهامتون و نگاره   ریتاث(.  1397محمدرضا)   ، یو احمد  نی رحسیام  ا،ین  حکمت

 . زیتبر ،یشهر یو طراح یعمران، معمار یالملل  نیکنفرانس ب

و    ی معمار  یمل  ش یهما  .یموریهمزمان در دوره ت  ی آن با معمار  قیسبک هرات و تطب  اتور ینیدر م  ینیینقوش تز  یبازشناس (.  1394)   سای، پریسرداب  یدریح

 . یاسالم یرانیا یشهرساز

 . 61- 80، 57. فصلنامة هنر، یخراسان یم پزشکیمر ه:ترجم .رانیا ین بهزاد و نقش او در نگارگری کمال الد. (1382ی) د جیوید راکسبرگ،

  ی کشورها  یو شهرساز  یکنفرانس عمران،معمار  ه.ق(.  907-955)زیمکتب دوم تبر  یدر نگارگر  یمعمار  یفضا  یینحوه بازنما  یبررس(.  1397)  میرح  ،یمیرح

 جهان اسالم. 

آثار معمار  قیبهزاد و تطب  نیالددر آثار کمال   یمعمار  ینینمود عناصر تزئ(.  1389فاطمه)   ن،ینشسدره    ی معمار  ینیعناصر تزئ  یهمزمان: به کاربر  ی آن با 

 مدرس.  تیترب دانشگاه ،  یارشد. دانشکده هنر و معمار  ی. کارشناسمسجد ناتیتزئ یدر طراح یبرگرفته از بخش نظر

 چهار طاق. :نشر، تهرانی. رانیا یدر نگارگر یو شهر یمعمار ی فضاها(. 1387ن)ی زاده، حس سلطان

بر در   ییبر نگاره »گدا  دیبهزاد با تاک  نیدر آثار کمال الد  یموریدوره ت  یمعمار  ینیینقوش تز  قیتطب(.  1392فاطمه. )  ن،یفر، مهناز، و سدره نش  ستهیشا

 .  37- 18(, 25) 8نگره،  مسجد«.

  .انتشارات سوره :تهران .رانیدر ا ینگارگر خیتار(. 1375) دیدعبدالمجیزاده، س فیشر

جلوه هنر    بهزاد.  نیالداستاد کمال   یها»فضا« در سه نگاره از نگاره   گاهیمفهوم و جا (.  1391، سحر)یاکبر  قی، مهروش، صدی، کاظمدای، و یستار  انیشعار

4(2.)43-52. 

 ستان و بلوچستان.یدانشگاه س - یمجله علوم انسان ران.یان در ایآثار صفار(. 1381د) یش، جمشی ک صداقت

 اورنگهفت های نگاره در  موجود  هندسی های آرایه بر  پژوهشی(.  1396نژاد، مریم؛ خواجه احمد عطاری، علیرضا؛ نجارپور جباری، صمد و تقوی نژاد، بهاره )عظیمی

 . 51- 68. 28. پژوهشنامه خراسان بزرگ. سال هشتم. شماره میرزاابراهیم
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  ی معمار  یهاپژوهش   .مکتب هرات و آثار بهزاد  یهابر نمونه   یلیتحل  یرانیا  یهادر نگاره   یمعمار  یهابه یکت  نمود  .(1395حسن )  ی،قه  ی، بلخاررباب  ی،فغفور

 . 131 – 112، 13  یاپی، پ 4شماره  ، سال چهارم ی.اسالم

مطالعات باستان    بهزاد.  نیکمال الد  یهادر نگاره   انیموریدوره ت  یمعمار  ناتیتزئ  یابیباز(.  1397)  هی راض  ،یدریو ح  یمحمدزاده، مهد  ،یپور، مهد  کاظم

 . 258-  239، 18، 2. سال دهم، شماره  یشناس

 فرهنگستان هنر.: تهران .مجموعه مقاالت ،(مکتب هرات یهایژگیو  یبرخ یبررس)در راه تکامل  (. 1383ی)، مرتض یگودرز

 ه اثر. ینشر راز.یق شیمسجد جامع عت یخیخ و قدمت سنگاب تاریدر تار یپژوهش(. 1396) یمحمدعل ،یمخلص 

 .102و  101کتاب ماه هنر، شماره  .رانیا یدر نگارگر  یرانیباغ ا. (1385) وکا ، تیملک

  ی کنفرانس مل   نیچهارم  .یهنر  دگاهیاز د  رازیش  قیمسجد عت  اتیعناصر جزئ  یمطالعات  ی بررس(.  1395هاشم)  ریام  ،یو پور ماف   دا یآ  ،یمعقول  م،یپول، نس  یناظم

 تهران. ،یو شهرساز یمعمار ،یزیو برنامه ر ایدر علوم جغراف  داریتوسعه پا

  ی مور ی( ظفرنامه تیهجر 935در دو نگاره از نسخه ) یهفت گانه رنگ یتضادها  یبررس(. 1390رضا) دیپور، مج یو مقن یمرتض  ،یپور، مسعود، افشار ینداف

 . 76-  59،  1هنر. شماره  یقی. مطالعات تطبموزه گلستان - محفوظ در کاخ   یزدی یعل نیشرف الد

 . 73-  32 با،یز ی. هنرهایهجر 935 یموریبهزاد و نسخه ظفرنامه ت(. 1386)یتیگ ان،ینوروز

Url1:https://fotografia.islamoriente.com/fa/content/%D9%87%D9%86%D8%B1-

%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-

%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D9%81%D8%B1-

%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-8. 

Url 2: https://www.karnaval.ir/things-to-do/atigh-jame-mosque-shiraz#lg=1&slide=12. 

  

https://fotografia.islamoriente.com/fa/content/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-8
https://fotografia.islamoriente.com/fa/content/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-8
https://fotografia.islamoriente.com/fa/content/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-8
https://fotografia.islamoriente.com/fa/content/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-8
https://fotografia.islamoriente.com/fa/content/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-8
https://fotografia.islamoriente.com/fa/content/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C-8
https://www.karnaval.ir/things-to-do/atigh-jame-mosque-shiraz#lg=1&slide=12
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 مقایسه تطبیقی هنر کاشیکاری عصر صفوی در آثار معماری و نگاره های مینیاتور این دوره 
 

 1مهدیس فرامرزی 

 2دکتر حسن هاشمی زرج آباد 

 چکیده: 

آن    ایران پس از اسالم نیست، بلکه از  یصرفا به دلیل تشکیل اولین دولت مل،  از ادوار مهم تاریخ ایران   یکی  ه به عنوان دوره صفویتنها اهمیت  

به    ی ساخته شده از این دوره بنابسیاری از بناها  علوم است.اسالمی و سایر  -و اعتالی هنر ایرانیمهم تر به دلیل ساخت بناهای شکوهمند  

گوناگون همچون عوامل طبیع  انسان  یدالیل  اند   یو  رفته  بین  از  و  بعد،    تخریب شده  بازسازی در دوره های  یا مرمت و  تغییر کاربری  با  یا 

ست. بسیاری از نسخ مانند شاهنامه ها یا داستان های  دستخوش تغییر شده اند. یکی دیگر از برجسته ترین هنرهای دوره صفوی، هنر نگارگری ا 

مردم   عاشقانه و تاریخی بازنویسی شدند که بسیاری دارای تصاویر و نگاره هایی زیبا هستند. بسیاری از این تصاویر بازتاب دهنده زندگی روزانه

بازتاب یافته در نگاره    یبناها و عناصر تزیین یبا بررس  ند.عادی، شاه و درباریان هستند و بعضا از معماری و نقوش محیط زمان خود بهره برده ا

  اهای از بین رفته را جبران نمود. عصر صفوی خصوصا بنو تزیینات وابسته به آن از    ، کاشیکاریدرباره معماری  یمیتوان کمبودهای اطالعات  ها

کتابخانه ای و بررسی برخی از مینیاتورهای -لعه اسنادیتطبیقی با استفاده از شیوه مطا-نگارندگان در پژوهش حاضر از روش پژوهش توصیفی

نتیجه پژوهش بیانگر آن است که، همانندی بسیاری میان رنگ    عصر صفوی، سعی در پاسخ به سواالت مطرح شده در پژوهش حاضر دارند.

 نگارگران صفویه وجود دارد.  بندی و طرح های کاشیکاری بناهای دوره صفویه با نگاره های نقش شده از کاخ ها و بناها در آثار 

 

 کاشیکاری صفوی، نگارگری صفوی، هنر و معماری صفوی، مکاتب نگارگری واژگان کلیدی: 

 

 
 Mahdisfaramarzi95mo@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه مازندران: نویسنده مسئول  - 1
 h.hashemi@umz.ac.irدانشگاه مازندراندانشیار باستان شناسی   - 2
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 مقدمه:   . 1

 را در  یسلسله صفو  ل،یم.( شاه اسماع1502)  یقمر  907است. در سال    هیاسالم دوره صفو  پس از  رانیهنر ا  یدوره ها   نیتر  از درخشان  یکی

 یمرکز  ز یسلسله، شهر تبر  نی ا  سیتأس  ی در ابتدا  افت، ی  شیافزا  رانیدر ای  و هنر  یصنعت  یها  دوره مراکز و کانون   نیکرد. در ا  س یتأس  زیتبر

  . در بود کردندیکار م  یهنر عیکه فنون و صنا یهنرمندان گرینقاشان و صحافان و د کاران، بیمانند خطاطان، تذه یهنرمندان یها تیفعال یبرا

ن  یتر  درخشان  از  ی کیعنوان    شهر به   نیا  د،یجد  تختیبه اصفهان انتقال داد. با انتخاب پا  نیقزو  را از   تختیشاه عباس پا  ،یمراواخر قرن دهم ق

زمان    نیشده بود. در ا  دهیشهر گنجان  در نقشه  یها با کمال هنرمند  ها، پل  ها، مساجد، باغ  بازارها، کاخ  کرد.  دایشرق گسترش پ  یایدن  یشهرها

 د. شدن شیآرا یکاریکاش ناتییبا تز یمذهب یهمه بناها

  ی مربع کاش   یشدند. آجرها  نیمعرق مز  یهای  نقش جهان با کاش  دان یم  و مسجد امام )شاه( در   هیصریسردر ق  ف الللط  خیمسجد ش  یبناها 

 نت یها ز  آن  یها  و رنگ  های  گسترده مورد استفاده قرار گرفت. نقش و نگار کاش   اسی»هفت رنگ« در بناها به مق  یمعروف به آجرها  منقوش،

آراسته  ییک  و موزا  ی و مناره با کاش  ها ی  نماها سردر ورود  طاق   وان، ی ا  بلکه گنبدها،  وارها، یاست. نه تنها د  دهیبخش  ورهد  ن یا  یبه بناها  یخاص

 گ و منارهزرسردر ب  بیداشت. ترک  اریبس  شرفتیپ  هیدر عصر صفو  یارس کمقرن  یشفاف و گچبر  یهای  بزرگ با کاش  یشد. ساخت سردرها

ی معمار  که با همه ساختمان متناسب باشد، در  یا  دادن گنبد به گونه  قرار  اطراف آن و   یها  ختمانو سا  یوانیآن با صحن چهار ا  نیطرف  یها

قاپو، چهلستون،   یعال  یها  مانند کاخ  یبزرگ و عال  ییدوره بناها  نیدر ا   ران یمرکز ا  ی اسیس  ت ی. با توجه به امندیبه درجه کمال رس  یزمان صفو

 ها از  کاخ  نیا  یوارهایساخته شدند. د  نیقاپو و چهلستون در قزو  یسردر عال  ن،یحس  زادههشت بهشت و تاالر اشرف در اصفهان و بقعه شاه

ت. با آگاهی به درخشش بی نظیر  هس  وند یمعروف آن دوره پبا نقوش نقاشان   ها  مجموع آن   انیشده و م  ده یخوش آب و رنگ پوش  یها  یکاش

چه    هنر در این دوره تاریخی، پرسش های اصلی برای انجام پژوهش پیش رو مطرح گردیده است که بر آنیم تا به پاسخی در خور دست یابیم. 

ه صفویه چگونه بود؟ چه میزان شباهت و تفاوت  تحوالتی از هنر کاشیکاری در دوره صفویه به وجود آمد؟ شیوه های کاربردی کاشیکاری در دور

نگارگر بر  میان کاشیکاری در بناهای بازتاب یافته در نگاره های صفویه با بناهای واقعی به جا مانده از این دوره وجود دارد؟ خاستگاه جغرافیایی  

 ترسیم کاشی های بناها در نگاره ها اثر گذار بوده است؟ 

  ران، یطلوع کرد. هنر بزرگ ا  رانیدر هنر ا  یدرخشان  و   نیعصر نو  گریبار د  ، یکه در دوره صفو  رفتیپذ  دیدوره، با  نیا  یبه هنرها  یکل  ینگرش   با  

  داریپد  ،بوده  و کامل  بایکه در نوع خود ز  یبلکه در هر دوره، هنر  ست،یاز اسالم ن  شیبه نادرست تصور کردند، منحصر به دوره پ  یکه برخ  چنان

نگارندگان در پژوهش حاضر از    دوره صفویه را میتوان یکی از درخشان ترین دوره های هنر ایرانی پس از اسالم دانست. . به جرات  است  دهش

کتابخانه ای و بررسی برخی از مینیاتورهای عصر صفوی، سعی در پاسخ به - تطبیقی با استفاده از شیوه مطالعه اسنادی-روش پژوهش توصیفی

 ر، دارند. سواالت مطرح شده در پژوهش حاض

 . صنعت کاشی سازی در دوره صفوی: 2  

کاشیکاری یکی از پرکاربرد ترین تزیینات در معماری تمامی سرزمین های اسالمی به شمار میرود؛ این هنر همراه با گچبری و نقاشی دیواری 

مقابر و ... به نمایش گذاشته است  دنیایی از رنگ و طرح های طبیعی و فرا طبیعی را در مساجد، کاخ ها و کوشک های سلطنتی و شخصی،  

میرسد  8:  1381)پورتر،   سال  هزاران  به  آن  قدمت  و  است  سرزمین  این  باستان  از عصر  میراثی  ایرانی  کاشیکاری  شناسی  باستان  نظر  از   .)

به عالی ترین درجه    (. در چندین هزاره ای که این هنر در طول تاریخ ایران طی کرده است کمال خود را در دوره صفوی1:  1368)زمرشیدی،  

در دوران پیش از شاه عباس، بناهای توسعه یافـت.    آن بسیار  یهارین دیوایدر تز  یو استفاده از کاش  یسازد  در زمان صفویه، مسجاعتبار رساند.  

سفالگری برای مذهبی همچون هارون والیت و چهلستون قزوین کم و بیش با کاشی تزیین شدند. در عهد شاه عباس کاشی سازی در کنار هنر  
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  ایجاد نقوش درخشان بر سطوح بناها در برنامه عمرانی و کارگاه های تولید سفال قرار گرفت. کاشی های تولیدی این کارگاه ها به طور عمده 

   به دو نوع کاشی کامل و معرق تقسیم میشوند.

همین امر سبب تولید نوعی کاشی موسوم به »هفت  های عظیم و پر تعداد شاه عباس، فرصتی برای ساخت کاشی سنتی نداشت و ساخت و ساز 

برخالف نامش منحصر به هفت رنگ نیست گاهی بیش و گاهی کمتر از هفت رنگ در آن    (. این نوع کاشی 136:  1376رنگ« شد )کیانی،  

، سپس طرح را روی خشت ها  مورد استفاده قرار میگیرد. در این تکنیک کاشی سازی ابتدا خشت های لعاب داده شده را کنار یکدیگر میچینند

(  51:  1390نقاشی میکنند. هفت رنگ رایج در این کاشی ها عبارت است از: سیاه، سفید، الجوردی، فیروزه ای، قرمز، زرد و حنایی. )ماهرالنقش،  

 (.1)تصویر

 
 ( 1400کاشی هفت رنگ مسجد امام اصفهان ) :  1تصویر  

https://www.pinterest.com/pin/575053446170039969/ 
یکی دیگر از کاشی های پرکاربرد و رایج این دوره کاشی »معرق« با ترکیب کنار هم قرار دادن کاشی های لعابی به صورت اشکال هندسی  

الگوهای از قبل طراحی شده، ساخته میشدند.  مورد نظر و با اندازه های معین بریده و همچنین با در نظر گرفتن رنگ های مختلف لعاب و  

(. از دیگر تکنیک های کاشیکاری که در عصر صفوی کمتر مورد توجه قرار داشتند، میتوان به کاشی معقلی، زرین  2( )تصویر126:  1390)علوی،  

 فام، مینایی، مقرنس و ... اشاره کرد.

 
 سایت:   (برگرفته از 1400الل ) کاشی معرق مسجد شیخ لطف   : 2  ر ی تصو 

 
https://www.pinterest.com/pin/575053446170039969/ 
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 ی کار رفته در کاش   نقوش به .  3

ی  . هنر کاشیکاریاسلیم  یها  و طرح  ی هندس  ی ها  پیشرفت آغاز کرد: طرح  از رسیدن به اوج کمال در دو نوع طرح  بناها بعد  ی رو  یینات کاشیتز

  را  یمختلف و متنوع یها ، طرحیاشکال هندس بسیاری ازاستفاده میباشد. انواع  قابل  ساختمان  یها دلیل انعطاف پذیر بودن در همه قسمت به

با    یطور ترکیب  هم به صورت مجزا و هم به  یهندس  ینگارها  نقش و  قابل اجرا هستند.  یدر هر مکان و با هر فاصله ا  کهآورند  ی  به وجود م

  هی ، داخل آن را با نقوش گیایاز آماده کردن نقش و نگار هندس   لبته به این صورت که پسمورد استفاده قرار میگیرند. ا  یگیاه  ینگارها  نقش و

 و ...( تزیین میکنند. یو ختایی )اسلیم

استفاده از نقوش گیاهی را میتوان اوج طرح های کاشیکاری دوره صفوی دانست. استفاده از این طرح، بیان نمادین از بهشت و جنّت اسالمی   

نقش مایه ها برگرفته از تاک، نیلوفر آبی، پیچک های اسلیمی، گل های ختایی، گل انار و ... هستند که در هنر اسالمی آن    حاست. در این طر

(. از زمان اختراع خط نوشتن روی بناها به منظور تزیین، بیان اعتقادات و ... روشی مرسوم برای بیان  133:  1392را اسلیمی مینامند )تقوایی،  

شه ها بود. این سبک کار در دوران صفوی در مساجد برای بیان جایگاه الهی مورد استفاده قرار گرفت. اکثر کاشی های کتیبه ای با  عقاید و اندی

رنگ الجوردی و خط ثلث سفید در مساجد و آرامگاه های مذهبی عصر صفوی آشکارند. محدود ترین سبک نقوش در کاشی های اسالمی  

انی است؛ زیرا این نقوش در اسالم با ممنوعیت رو به رو بوده است. با این حال در نقاشی های دیواری کاخ ها،  متعلق به نقوش حیوانی و انس

 خانه اعیان و اشراف و عمارت های دولتی دوران صفوی دیده میشود.

 . هنر نگارگری در عصر صفویه 4

سفالینه های عیالمی و سپس کاشی های دوره هخامنشی نمونه اولیه این  نقاشی در ایران سابقه ای کهن به درازای تاریخ دارد؛ نقاشی بر روی    

  هنر در ایران است. تصویرگری رسمی در ایران با نام »مانی« در قرن سوم میالدی آغاز میشود. مانی در ادعای پیامبری خود روشی تازه برای 

عاد کوچک بود. روشی که مانی بنیان گذار آن بود، در دوره ساسانی  ارائه الهامات و دستورات در نظر گرفت و آن آرایش کتاب های مذهبی در اب

(. بعد از ورود اسالم به ایران، بر اساس عقیده ممنوعیت  204:  1374به اوج خود رسید و نقاشی های دیواری بیشاپور بازمانده آن است )فریه،  

ری قرار گرفت. پس از چهار قرن در دوران سامانیان نقاشی و  نقاشی، تصویر سازی و پیکر تراشی این هنر تا قرن چهارم هجری مورد بی مه 

النی  پیکر تراشی دربار رواج یافت و با هجوم مغوالن و سپس تیموریان، هنرمندان این هنر مورد ارج قرار گرفتند. صفویان با تداوم و سلطنت طو

توصیف رونق هنر در این دوره مینویسد: » هنر صفوی با  های هنری و صنعتی در جامعه خود شدند. پوپ در  موجب هماهنگی در تمامی زمینه 

(. نقاشی که در دوره شاهی قبلی هنرمندان بسیاری به ایران معرفی کرده بود در عصر صفوی نیز راه خود  279:  1394زندگی پیوند دارد« )پوپ،  

فت و نوآوری خاصی برخوردار بود که بی تاثیر از را به درستی پیمود و حمایت شاهان صفوی را در پشت خود داشت. نقاشی دوره صفوی از ظرا

شی به  هنر دوره قبل نبوده است. در این زمان، شاعر و نقاش از یکدیگر الهام میگرفتند و موضوع کار یکسانی پیدا کردند. هنر در این زمان گرای

تاثیر آن قرار گرفت. تزیینات ساختمانی، کتیبه ها نیز تحت  ی خطی و نقاشی دیواری شکل گرفت و فضاهای معنویات پیدا کرد و معماری 

 معماری با تزیینات پیچیده در نقاشی ها نمایان شد. 

 . مکتب بخارا 5

هرات در دوره تیموریان بزرگ ترین مرکز هنر نگارگری شرق بود. پس از این که صفویان این شهر را به تصرف خود در آوردند، هنرمندان و   

قه مهاجرت کردند: هند، تبریز و بخارا. این مهاجرت سبب ساز دو گرایش عمده در نقاشی آسیای مرکزی شد؛  نگارگران دربار تیموری به سه منط

یکی حاصل از نگاره های محلی و بومی منطقه که در بین مردم عامی رواج داشت و دیگری خاص مکتب کوچ کرده هرات به بخارا با استادی 

شیخ زاده از شاگردان بهزاد، رقیبی برای مکتب تبریز صفوی بود. سبک نگارگری بخارا در   هجری با  930محمود مذهب بود. مکتب بخارا از  
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سالیان سلطنت ابوالغازی عبدالعزیز بهادر با ترکیب سبک نگارگری مکتب هرات و نقاشی ازبکان، به اوج هنری خود دست یافت و نسخه های  

(. مکتب بخارا پس از طی دوران اولیه ظهور خود دچار یک نواختی و بی  261:  1384باشکوهی در کارگاه هنری بخارا کتاب آرایی شد )آژند،  

باری رقت انگیزی شد. رنگ آمیزی خاص بهزاد گرچه هنوز رواج داشت اما طراحی ها بدون مهارت و ترکیب بندی های پیش پا افتاده، بدون  

روح شدند و منظره پردازی پس زمینه به صورت طرح های طوماری  نوآوری تکرار میشد به طوری که در سالیان پایانی پیکره ها نحیف و بی  

(. در سبک بخارا نگارگری ها مستقل از متن بودند و رواج نقش مایه های گیاهی و  70:  1370رسمی و هندسی کاشی ها درآمد )رابینسون،  

نسخه ها از خصوصیات این مکتب به شمار میرود   جانوری در حواشی نگاره ها، نقره افشانی و زر افشانی بر روی زمینه های رنگی در حواشی

( و نگاره ای در موزه کاخ  3ای از بوستان سعدی )تصویر(. از آثار این مکتب میتوان به دیوان جامی، خمسه نوایی، نسخه 122:  1379)کونل،  

 گلستان نام برد.

 
 ( Wikipedia)  ، بوستان سعدی کاشغری  و جوان  سعدی:  3تصویر 

 . مکتب تبریز: 6

.  ی پایه گذاری شد به طور رسم زیتبر  یبه نام بهزاد مکتب نگارگر  یسلطنت   کتابخانهمبنی بر تاسیس  ه.ق   928شاه اسماعیل در سال  با فرمان   

ها پرداخت و  ر  بود به حمایت از این هنی  و خطـاط  ینقاشـ  ه شیفت  جا که   ه.ق از آن  930سلطنت در سال    هماسب پس از رسیدن بهطشاه  

صفویه با بهره    هتبریز دور  یگرفت. مکتب نگارگربه کار  ی  عظیم کتاب آرایی  ـاه  از مکتب هرات و ترکمـان را در پـروژه  یزیاد  هنرمندان

ترکمـان )تبریـز( شـکل گرفت. با تلفیق و ترکیب این سه    ترکمانان( و مکتب  همکتب هرات، مکتب شیراز )دور  ییعن  یسنت هنر  از سه  یگیـر

نگارگران در    . از خود به یادگار گذاشت  یو کمـال رسید و آثار شکوهمند و نفیس  یمکتـب تبریـز بـه اوج شـکوفای  یآرای  کتاب  ،یسنت هنر

ینات  یها، تزر  عالقه داشتند. از این رو سراسر صفحه را با پیک  و امور روزمره  ی بهزاد، به تصویر کردن محیط زندگ  کاز سب  یبه پیرو  مکتب تبریز

... به چشم    و  یارن کهایشان پرسپکتیو، سایه روش  و در نگاره  استفاده نمیشدی  نگار  کردند. اما هرگز از طبیعتیم  و جزئیات منظره پری  معمار

تصویر به سبب کثرت    یتعریف میشد. ساختار فضا  یجهان واقع  از  یانتزاع   یها  بود و فضا با نشانه  ی، همچنان مفهومیسازا  سنت فض  نمیخورد.

نام آور ترین نماینده مکتب تبریز پس از بهزاد، سلطان محمد رییس کتابخانه دربار    (. 91-93:  1380)پاکباز،    تر شد   تعدد وقایع، پیچیده  روابط و 

شاه طهماسب بود. وی در ابتدای کار خود شیوه نگارگری ترکمانان را در پی گرفت و پس از مدتی با هم در آمیختن مکتب تبریز ترکمانان و  

 (. 4طهماسبی« از بهترین نمونه های این سبک محسوب میشود )تصویرای را به وجود آورد که »خمسه نظامی« و »شاهنامه هرات شیوه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
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 ( 160:1380نگاره جشن فطر، منسوب به سلطان محمد )سودآور،  :  4  تصویر 

 . مکتب قزوین و مشهد 7

منتقل شد. شاه طهماسب،  با انتقال پایتخت صفوی از تبریز به قزوین، مکتب تبریز اهمیت پیشین خود را از دست داد و هنر آن به دربار قزوین   

ند؛ در آراستن چهلستون از نقاشان دربار کمک گرفت و خود در تزیین آن دستی داشت. پیکره های این مکتب دارای اندامی بلند و الغر اندام هست

  ی برا  از رنگ سبز سیر  یگیر  رئالیسم متمایل به کاریکاتور، بهره  یبا نوع   تصویر سالخوردگان و میانساالن  با چهره ای گرد و لبانی کوچک،

ابراهیم میرزا برادر    (. سردمدار این مکتب رضا عباسی است. 159:  1384  )آژند،  نواز  دلنشین و چشم  یهای  ردازره پها، منظ  نگاره  هزمین  یاجرا

  نیز به خدمت گرفت. مهم  از استادان مکتب تبریز را  یو عالوه بر هنرمندان مقیم خراسان تعداد  در مشهد بر پا کرد  یکارگاهزاده شاه طهماسب،  

میتوان به میرزا    نقش داشتند  یساز ر  که در این مصو  یاز هنرمندان  . بود  یهفت اورنگ جام  که در این کارگاه تدوین شد،  یترین نسخه مصور

 (.93-94: 1380 )پاکباز، اشاره کرد و شیخ محمد ک، آقا میری، مظفر عل(6ی )تصویر عل
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 ( 188:1380:زنی در کام شیران، منسوب به میرزاعلی، مکتب قزوین )سودآور،  5تصویر 

 
 ( 170:1380: ضیافتی در صحرا منسوب به میرزاعلی، مکتب مشهد )سودآور،  6  تصویر 

 . مکتب اصفهان: 8

ه.ق( بار دیگر هنر در دربار ایران شکوفا شد. اصفهان به مرکز فعالیت های 996با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان در دوره شاه عباس ) 

هنری و فرهنگی تبدیل شد و معماران، خوش نویسان و نقاشان از سر تا سر سرزمین های تحت سلطه صفویان روانه این شهر میشدند. شهرت  

و سبک کاری او در اصفهان به اوج رسید و مقدمات هنر جدید نقاشی را به گروه شاگردانش تعلیم داد و به کار بردن خطوط منحنی،    رضا عباسی

جزو آثار برجسته ترین هنرمندان درآمد. در دوران شاه عباس، نگارگری از سنت های پیشین خود فاصله گرفت و تاثیر فرهنگ و هنر غرب در  

. گراورهای اروپایی که در این زمان وارد کشور شده بودند سمت و سویی اروپایی به تک چهره نگاری و طبیعت نگاری (7یر  )تصوآن مشهود شد  

(. نگارگری دیگر محصور کتاب ها نبود و نگاره های مستقل راه خود را پیدا کرده بودند. همین امر سبب گردید  18-19:  1385  ،دادند )آژند

تصاویر داستان های افسانه ای و مذهبی شود. موضوعات عمده در این دوره عبارت بودند از: درویشان، تک چهره های  اتفاقات روزمره جایگزین  

ر بیشت  یو تاثیرات اروپای  کسب  دوم قرن یازدهم ه.ق عالقه و گرایش به  هتوان گفت به تدریج از نیمیم  خطی، زندگی روزمره، جوانان سرمست.

معین مصور و دیگر    هوسیل  به  یرضا عباس  کمسیر سب  کیابد. در یی  ادامه می  و اروپای  یایران  کسب  در دو  یایران به طور کل  شیود و نقامیش

حمایت دربار نیز روز به روز   و  شدند. این شیوه با عالقه  یاروپایی  نقاش   هکه شیفت  ینقاشان جوان  او، در مسیر دیگر  یپیروان و شاگردان باوفا

  یایران   ی بر نقاش  یاروپایی  کنار گذاشته شد و به تدریج عناصر و عوامل نقاش  یتا حدود  یرضا عباسی  نقاش  ککه سب  یاگونه توسعه یافت، به  

 (.119-125: 1380)پاکباز،  غالب گردید
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 ( 268:1380: نگاره جوان پابرهنه، رضا عباسی )سودآور، 7  تصویر 

صفوی: . بررسی تطبیقی نقوش کاشیکاری و نگاره های دوره  9  

های در نگاره هایی که از دوران صفویه باقی مانده است، میتوان تاثیر معماری و تزیینات معماری را به وضوح در آن ها دید. همان طور که بنا 

ستار  پر نقش و نگاری از دوره صفوی بر جای مانده است نگاره های این دوره نیز سرشار از تزیینات و شکوهمندی ساختمان ها است. در این ج

سعی شده است که از نگارگری های سال های اولیه حکومت صفویان به ویژه آن طرح هایی که دارای توجه به بناها هستند و سطح وسیع تری  

 اند استفاده شود. در جدول زیر طرح های نمونه عبارتند از: از ساختمان های منقوش را در بر گرفته
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 نگاره های منتخب :  5جدول  

 طرح نگاره  مکتب  هنرمند  نام نگاره  ردیف 

  بخارا شیخ زاده طبیب بر بالین عاشق دلشکسته  1

سلطان  ضیافت عید فطر 2

 محمد

  تبریز

  بخارا ؟ دیوانه شدن شیخ صنعان  3

  بخارا شیخ زاده رسوایی در مسجد 4

  ؟ ؟ لیلی و مجنون در مکتب خانه  5
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 ، این نگاره ها دارای نقوش زیر در طرح بندی خود هستند:1به نگاره های انتخاب شده در جدول با توجه  

 : پراکندگی نقوش در نگارینه ها 6جدول 

 نقوش هندسی  نقوش حیوانی  نقوش انسانی  ای نقوش کتیبه  نقوش گیاهی  نام نگاره  ردیف 

 *  -  *  *  *  دلشکسته طبیب بر بالین عاشق  1

 *  -  *  *  *  ضیافت عید فطر  2

 *  -  *  *  *  دیوانه شدن شیخ صنعان 3

 *  -  *  *  *  رسوایی در مسجد 4

 *  -  *  -  *  لیلی و مجنون در مکتب خانه  5

دوره نقوش هندسی،  پس از بررسی نقوش نگاره های مورد نظر، در تمامی این نگاره ها همانند کاشی های بناهای صفوی به ویژه مساجد این  

  گیاهی و کتیبه ای پرکاربرد ترین هستند، برخالف نگارگری در بناهای مذهبی دوره صفوی نقوش انسانی و حیوانی کمتر مورد توجه قرار داشته 

 است. در جدول زیر نقوشی از نگاره ها که طرح آن ها در کاشیکاری بناهای دوره صفوی آمده است بررسی شده است. 
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 : تطبیق کاشی ها با طرح های موجود در نگاره ها 7جدول  

نقوش   نقوش انسانی  ای نقوش کتیبه  نقوش گیاهی  نام نگاره  ردیف 

 حیوانی 

 نقوش هندسی 

طبیب بر بالین عاشق   1

 دلشکسته 

 

 -  -  - 

 

 ضیافت عید فطر  2

 

  -  - 

 

دیوانه شدن شیخ   3

 صنعان

 
 

 -  - 
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 رسوایی در مسجد 4

 

 -  -  -  

لیلی و مجنون در  5

 مکتب خانه 

 -  -  -  - 

 

 

 گیری: . نتیجه 10

  نگارگری ایرانی با ادبیات و فرهنگ این سرزمین ارتباط بسیار عمیق و گسترده ای دارد. در بسیاری از نگاره ها، داستان های مهم ادبی از   

شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، بوستان سعدی و ... به تصویر کشیده شده اند. کوچک بودن مقیاس نقاشی هنرمندان را بر آن داشته که برای  

ادن عقاید و باور هایشان از نماد پردازی استفاده کنند. رواج نقوش هندسی بر مبنای اعداد خاص و همچنین نقوش اسلیمی در هنر دوران  نشان د

صفوی بسیار رواج می یابد. تا جایی که کمتر بنایی را میتوان از این دوره یافت که مزین به نقوش نشده باشد. با بررسی نقوش کاشی های  

ه صفوی و نگارینه هایی که در این دوره توسط هنرمندان در مکاتب مختلف به تصویر کشیده شده است میتوان گفت اکثر طرح های  بناهای دور

هندسی در این نگاره ها با شیوه های کاشی های هندسی در این دوره مطابقت میکند؛ نقوش هندسی هم در تزیین بنا و هم در نگاره ها حضور 

که این به سبب اهمیت این طرح به نظر ساده ولی پیچیده در دنیای هنر اسالمی است. در استفاده از نقوش گیاهی، نگاره  چشم گیری داشته اند  

ختایی را در خود حفظ کرده اند. نکته حائز اهمیت در بررسی این نگاره ها و  _ها فراتر از نقوش کاشی نیستند و همان سبک طرح های اسلیمی



 

647 
 

صفوی ترکیب رنگ بندی است؛ در رنگ بندی کاشی ها متنوع ترین ترکیب رنگی متعلق به کاشی هفت رنگ است،  کاشی های موجود در دوره  

این امر در نگارگری دارای محدودیت نیست و هنرمند در استفاده از رنگ تنوع بیشتری داشته است. به طور کلی در کاشی های دوره صفوی به  

شده است، چیزی که در نگاره ها خالف آن تایید میشود. سفارشی و درباری بودن آثار نگارگری در   طور محدود از زمینه سرخ یا سیاه استفاده

گرفته است. بدیهی است در چنین شرایطی هنرمند میباید همه قوانین شاهانه و دربار  کتابخانه های سلطنتی دوره صفوی با نظارت شاه صورت  

اهای درباری و تزیینات آنان صدق میکند و چه در نگاره ها و چه در کاشی های عصر صفوی  پسند را رعایت کند، همین امر در مورد ساخت بن

 نشان مستقیم دربار در آفرینش هنر را میتوان به روشنی دید.

ش از خود هنرمند نگارگر دوره صفویه همچنین در کنار رعایت قوانین شاهانه، در نگاره های خود بی تاثیر از محیط زندگی و آثار نگارگران پی 

ره  نیست. چنان که ما در بررسی مکاتب هنری این دوره این تفاوت استفاده از نقوش و رنگ ها را شاهدیم. همچنین با دقت معماری بناها در نگا

دوره متاخر   ها و بناهای مشابه در معماری به جا مانده از این دوره، متوجه تغییرات رنگ در تزیینات در دوره های اول صفویه با دوره میانه و

زیادی    میشویم. با تحلیل این داده ها میتوان تغییر و تکامل هنر کاشیکاری را به خوبی تحلیل نمود. در بناهای به جا مانده از این دوره شباهت

بر روی خرگاه   میان نقوش کاشی با آن ها شاهدیم اما بیان یک نکته ضروری مینماید که در نگاره های همانند نقوش و رنگ کاشی ها را غالبا

شاید بتوان با بررسی دقیق هنر منسوجات   شاهی نگاره ها میبینیم در حالی که در بنای واقعی بر مسجد، حمام یا کاخ میتوان این شباهت را دید. 

گر گوشه ای  و سفالگری دوره صفویه، مشابه با این پژوهش به داده های بیشتری از هنر دوره صفویه رسید. بی شک پژوهش پیش رو تنها آغاز

 از پژوهش های از این دست در آینده خواهد بود. 
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 منابع 

 (، مکتب نگارگری هرات. تهران: فرهنگستان هنر. 1384آژند، یعقوب ) 

 (، مکتب نگارگری اصفهان. تهران: فرهنگستان هنر. 1385) ________

 تهران: زرین و سیمین.(، نقاشی ایران از آغاز تا امروز. 1380پاکباز، رویین ) 

 (، سیر و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آژند. تهران: مولی.1394پوپ، اپهام ) 

 (، آشنایی با بناهای تاریخی، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی.1392تقوایی، ویدا )

 (، هنر نگارگری ایران، ترجمه یعقوب آژند. تهران: مولی. 1370رابینسون، ب.و )

 (، کاشیکاری ایران. تهران: کیهان. 1368، حسین )زمرشیدی

 (، هنر دربارهای ایران، ترجمه ناهید محمد شمیرانی. تهران: کارنگ. 1380سودآور، ابوالعال ) 

 (، کاشی. تهران: جهاد دانشگاهی.1390علوی، مهدی ) 

 (، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان. تهران: فرزان.1374فریه، دبلیو )

 (، هنر اسالمی، ترجمه هوشنگ طاهری. تهران: توس.1379) کونل، ارنست

 (، تزیینات وابسته به معماری ایران دوره اسالمی. تهران: سازمان میراث فرهنگی. 1376کیانی، محمد یوسف )

 (، کاشی و کاربرد آن. تهران: سمت. 1390ماهرالنقش، محمود )

 صفهان: ثقفی. (، گنجینه آثار تاریخی اصفهان. ا 1344)  ف الللطهنرفر، 
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 ( عه کوه خراوان قل و    مطالعه موردی: قلعه غالت خرو ) طبس اسماعیلی شهرستان    پژوهش و بررسی قالع 
 

 1محمد فرجامی 

 2علی زارعی 

 3نسبعلی اصغر محمودی

 چکیده: 

ای  آمده است. ولی تنها منطقهبه حساب می  قمریدوم قرن پنجم تا نیمه اول قرن هفتم    ةقهستان، دومین مرکز اسماعیلیان نزاری ایران در نیم

طور کامل در  مستقل از الموت عمل کرده و شهرها و روستاهای این منطقه به  بوده که از لحاظ استقالل سیاسی و وضعیت اجتماعی کامالً

عنوان نقطه شروع قیام خود انتخاب کرده و  ح( در مرز فعلی ایران و افغانستان را به تسخیر آنان بوده است. اسماعیلیان در قهستان، قلعه دُرُه)در

شهرستان طبس با توجه به اهمیتی که در قرون میانی دی را در سراسر قهستان به تصرف خویش درآورند.  از این منطقه توانستد دژهای متعدّ

عنوان محل که به  ی این ناحیهترین دژها مهمآمد.  سماعیلیان به حساب میهای قدرت ااسالمی در حاشیة کویر مرکزی داشت یکی از کانون

. شودیاد میصبّاح«  »حسناز آن با نام  و بنا به قول ساکنین محل    خراوان)خُرُوو(سکونت برخی از رئیسان و محتشمان قهستان نیز بود، قلعه  

ای  این نوشتار به دو روش میدانی و کتابخانه قلعه، قلعه غُالت است که به شدت تخریب شده و در کتاب خداوند الموت از آن یاد شده است.    دیگر

های  نوشته  در شهرستان طبس بر اساس   این قالع اسماعیلی  های تاریخی و معماریضمن پرداختن به ویژگیانجام شده است. در این مقاله  

های اسماعیلیه بوده و بر این اساس  عنوان یکی از پایگاهشناسی، بیان کنندۀ این مساله خواهد بود که منطقه طبس بهطالعات باستانممورخین و  

 اند. با ایجاد قالع متعدد، نقش محوری در اداره جنوب خراسان را در مقابل حکومت مرکزی در قرون پنجم و ششم هجری ایفا نموده

 غُالت ، قلعه صباح قلعه حسن یلیه، دژهای اسماعیلی، قهستان،اسماعواژگان کلیدی: 

 

 
 Farjami2011@gmail.com شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبیارشد باستان کارشناس -1

 azareie@birjand.ac.irشناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، استادیار گروه باستان -2
 aliasqarmahmoodi@yahoo.comشناسی دانشگاه مازندران، باستانآموختة دکتری دانش -3

mailto:aliasqarmahmoodi@yahoo.com
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 مقدمه:   . 1

آیند. اسماعیلیان به مانند تمامی فرق اسالمی دیگر دارای انشعابات  اسماعیلیه بعد از شیعه دوازده امامی بزرگترین فرقه شیعی به حساب می

باشند. اسماعیلیه نزاری در ایران قرون پنجم ایران و منطقة جبل بهرا در سوریه میفراوانی بوده که بزرگترین این انشعابات اسماعیلیان نزاری در  

اقدام به فعالیت اقدام به ساخت مجموعه قلعهو ششم هجری،  به همین منظور  به  های نظامی علیه دولت مقتدر سلجوقی زد و  های نظامی 

نواحی کوهستانی صعب العبور و با مصالح محلی الشه سنگ و مالت گچ ساخته    ها وها همگی بر باالی کوهای نوین در ایران زد. این قلعهشیوه

ها در نواحی مرکزی ایران چون رودبار الموت قزوین، ارتفاعات استان تهران و سمنان و اصفهان و ساوه و در شرق ایران  شد. بیشتر این قلعهمی

ها در شیوۀ ساخت  ها با سایر قلعهاند. تمایز اولیه این قلعهتان ساخته شدهخصوص در منطقه تاریخی جنوب خراسان با نام قهسدر خراسان و به

طور یک قلعه اند و تفاوت اساسی دیگر که بههای محلی و مالت گچ ساخته شدهها همگی و بال استثنا با الشة سنگآن است چرا که این قلعه

ها دفاعی عمومی که در  های مختلف آن است. قلعهطور قسمتلعه و همینکند نوع ساخت و شکل قها متمایز میاسماعیلی را از سایر قلعه

های کوچک دفاعی هستند که صرفاً ساختار دفاعی داشته و جهت دفاع از جان و مال و ناموس و  اند قلعههای مختلف ایران ساخته شدهدوره

های معمول و زندگی اند که تمام فعالیتهایی استفاده شدهعنوان قلعهه های اسماعیلیه باند و این در حالی است که قلعهصورت دفاع موقتی بودهبه

های  گرفته است. قلعهای همچون نساجی نیز صورت میهای تولیدی عمدهگرفته و در این قلعه فعالیتها صورت میروزانه افراد در داخل این قلعه

توان یافت. بزرگترین قلعه کوه اسماعیلیه  منطقه قهستان بیشترین و بزرگترین این قلعه را میباشند، اما در  اسماعیلیه در سراسر ایران پراکنده می

باشد که بنا به گفته جوینی در جهانگشا، کیتبوقای مغول بیش از دوازده  در منطقه جنوب خراسان یا همان قهستان تاریخی قلعه کوه فردوس می

هدف از این تحقیق بررسی و پژوهش پیرامون پیشینة تاریخی قالع تاریخی شهرستان طبس با  هزار انسان را در این شهر از دم تیغ گذراند.  

 پردازد.های معماری به کار رفته در آن میچنین راجع به ساختار دفاعی و شیوهخراوان و قلعه غالت خرو و هم  قالع حسن صباح   تکیه بر دو قلعه 

 . پیشینه پژوهش: 2

آشیانه عقاب  (،  1381تاریخ اسماعلیان قهستان )فرقانی،  به کتاب  توان  در رابطه با قالع اسماعیلی قهستان میگرفته    از جمله تحقیقات صورت

و مقاالتی با عنوان   (1399، دژهای اسماعیلی در خراسان جنوبی )فرجامی، (1391های تاریخی خراسان جنوبی )نصرآبادی، (، قلعه1386)ویلی، 

 "گیری قالع اسماعیلیه در منطقه قهستانعلل شکل"(،  1386)سروش و دیگران،    "ی قالع اسماعیلیه قهستانشناسدرآمدی بر مطالعات باستان"

معرفی چند قلعه اسماعیلیه در شهرستان  "  (، 1394)فرجامی،    "بررسی ساختارهای دستکند در قالع اسماعیلیه خراسان جنوبی"(،  1390)فرجامی،  

نهبندان"  (،1395)فرجامی،    "مسلمانان و کافران گرسک( مرکز اسماعیلیان در قهستاندرمیان)قالع کل حسن صباح،   )فرجامی و    "شاهدژ 

بر شکل"  ،(1398همکاران،   و فرهنگ  زردان  تاثیر محیط جغرافیایی  قلعه کوه  اسماعیلی مطالعه موردی:  زیرکوه  –گیری قالع   "شهرستان 

)فرجامی و   "مطالعه موردی قلعه کوه فردوس  -قرون میانی اسالمی خراسان جنوبی  مطالعه قالع  "و  (  1398)محمودی نسب و همکاران،  

)مطالعه موردی قالع جنوب    شناختی قالع قهستانبررسی باستان "ای با عنوان  چنین پایان نامه. هم(. منتشر شده است1399محمودی نسب،  

از این    "شناختی قالع قهستانبررسی باستان "  ای تحت عنوان و مقاله(  1389دفاع شد )خالدیان،    1389در دانشگان تهران در سال    "قهستان( 

های کلی قالع  اند و سپس به بررسی ویژگینویسندگان مقاله به دالیل حضور و انتخاب اسماعیلیان در قهستان پرداختهپایان نامه چاپ شده و 

 (. 1391الدیان، اند)مهجور و خاسماعیلی، بانیان و شیوه ساخت این قالع باستانی پرداخته

 . روش پژوهش: 3

ای به مرحله اجرا درآمده و امید است به نتایج تحلیلی و به دو روش میدانی و کتابخانه-صورت توصیفیروش پژوهش پژوهش در این مقاله به

 مورد نظر دست یافته باشد. 
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 1قلعه غُالت .  4

ای مشتمل بر یک ساختار کنگلومرایی که  ای بر روی پشتهروستای نیاز قلعهدر چهار کیلومتری شمال غربی روستای خَرو و دو کیلومتری شرق 

گردد. این ساختار طبیعی  های سیالبی ایجاد شده، ساخته شده است. این قلعه از دو سمت شمال، غرب و جنوب به دره منتهی میبر اثر فرسایش

ن قلعه با ایجاد بریدگی مصنوعی در جلوی باروی شرقی با عرضی معادل باشد که مدافعیهای اطراف مرتبط میتنها از سمت شرق با تپه و کوه

باشد و بعد از طی یک مسیر اند. راه دسترسی به قلعه تنها از طریق روستای مهربانی و نیاز و شرق این دو روستا میسانتی متر ایجاد کرده 150

. این رودخانه که در  شودنتهی میکیلومتر به کف رودخانه خرو م  پاکوب و عبور از قسمت شمالی سد نَهرین و پس از طی مسافتی حدود دو

شود. شاخه شرقی به روستای خرو و شاخه شمالی به دره آبگرم مرتضی علی)ع( و طاقبند شاه عباسی  قسمت شمالی سد به دو شاخه تقسیم می

دانشدوست معتقد است قلعه    (.1)تصویر  واقع شده استشود. در تقاطع دو شاخه شمالی و شرقی بر باالی کوه و یا پشته، قلعه غالت  می  ختم

در مورد وجه    (.294:  1376باشد)دانشدوست،  تر میغالت به توضیح آمیر که در کتاب خداوند الموت در مورد قلعه طبس عنوان کرده نزدیک

است با توجه به تعلق قلعه به اسماعیلیه  گونه که مشخص  باشد و همانتوان گفت که غالت به معنی غلوکنندگان میقلعه به غُالت می   ةتسمی

 رسد. این موضوع منطقی به نظر می

 

 
 ( google earth: موقعیت طبیعی و جغرافیایی قلعه غالت)منبع: 1تصویر  

دو برج گذشت و وارد قلعه    ةتوان از میاندرجه می  70ای شیب دار و با شیبی حدود  جنوبی قلعه است که با دیواره  ةتنها راه ورود به قلعه از دامن

پشته خاکی ایجاد شده است. عرض دیوار به    ةشد. قلعه دارای یک دیوار سراسری است که در پیرامون و دورتادور قلعه کشیده شده و در حاشی

های  ه بر راهسانتی متر است. ورودی قلعه عالو  80تا    70ها حدود  در سایر قسمت  .باشدسانتی متر می  150در قسمت شرق که حدود    ءجز

باشد  سانتی متر در میانه ضلع جنوبی قلعه می  150هایی از قلعه وجود داشته باشد یک ورودی به عرض حدود  زیرزمینی که امکان دارد در بخش

ها تشکیل  تای نیز حفاظت از آن را به عهده داشته است. مصالح قلعه را الشه سنگ و مالت گچ در بیشتر قسمکه رو به غرب دارد و برجی دایره

اند. قلعه در دو قسمت اصلی که در باالترین سطح ساخته شده و بخش دیگر در  در برخی ساختارها نیز از آجر استفاده کرده  داده و احتماالًمی

 
 . باشندشود که در مذهب خود غلو داشته هایی اطالق میشده است، اما امروزه به فرقههایی از شیعه گفته میابتدا به فرقه (ُغالۀ )نیز و  غالیان یا ُغالت -1
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ناهایی  رسد و تنها تک بتر از قلعه اصلی ایجاد شده است. فضای کلی بخش اصلی خالی به نظر میسانتی متر پائین  150شمال غربی و حدود  

هایی نیز به تناوب  عالوه بر این، چاله(.  2)تصاویر  شوند، ایجاد شده استهای این فضای خالی که به صورت خرابه دیده می در برخی قسمت

های دسترسی  خورد. در بخش شرقی، این چاله به نورگیرها و چالههای دیگر به چشم میشمالی، شرقی و غربی و برخی قسمت  ةدر حاشی  خصوصاً

رسد این قلعه دارای راهروهای زیرزمینی باشد که در گردند. به نظر میاند که در انتها به یک راهروی زیرزمینی ختم مییا هواکش تبدیل شده  و

رسد،  این قلعه و این پشته خاکی ایجاد شده که احداث این راهروهای زیرزمینی در بافت خاک این منطقه کار بسیار سهل و آسانی به نظر می

هایی که در  ساخته و چه بسا با دیوارهها را به خوبی فراهم می ها امکان ایجاد راهروهای زیرزمینی، هواکش و نقبرا که ساختار کلی این پشتهچ

فته  گرصورت شیب دار به باالی قلعه صورت میهای زیرزمینی و بهشود، صعود به قلعه در گذشته تنها از طریق این راهرودخانه دیده می ةحاشی

شود که نشان از  هایی دیده میها و سوراخباشد نیز چالهدر بخش شمال غربی قلعه که مشرف به رودخانه چشمه آبگرم می   (.3)تصاویر  است

های باشد. بهترین نمونه این دستکندها را در بافتهای دور در این منطقه میهای زیرزمینی از گذشتهایجاد و احداث فضاهای معماری و راه

توان مورد بررسی قرار داد.  محلی به نام کال جنی می  ۀکیلومتری شمال غرب طبس در محدود  20ازمیغان در    ۀای در جنوب جادرودخانه  ةشیحا

در انتهای شمال غربی قلعه محدوده کوچکی به شکل مثلث وجود دارد که یک حوض انبار، بارو و فضاهای معماری مربوط به خود داشته و  

 (.5و  4)تصاویر کرده استبه مانند ارگ را ایفا می نقشی  احتماالً

 



 

653 
 

 : وضعیت موجود بقایای معماری قلعه)نگارندگان( 2تصاویر  

 
 : راهروها و فضاهای دسترسی به قلعه)نگارندگان( 3تصاویر  
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 : فضاهای معماری مرتبط با قلعه غالت)ترسیم از نگارندگان( 4تصویر  

 
 باروهای قلعه غالت)نگارندگان( : دورنما و برج و  5تصاویر  
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ها از نوع لعاب دار با باشند. این سفالینهقلعه به دست آمده، مربوط به قرون میانه اسالمی می  ۀهایی که از محدود: غالب سفالینههایافته .  4-1

ی از وجود آجر در قلعه به دست  اباشند. الزم به ذکر است هیچ نشانهای مربوط به قرون ششم تا هشتم هجری قمری میلعاب آبی فیروزه

 (. 6)تصاویر نیامد

 
 (1376های قرون میانی قلعه غالت)ماخذ:دانشدوست، : قطعات سفال6تصاویر 

شناسی حائز اهمیت  باشد که از نظر تاریخی و باستان از قالع مشهور دیگر مربوط به قرون میانی اسالمی در شهرستان طبس قلعه کوه خراوان می

 های آن خواهیم پرداخت: ل به شرح ویژگیبوده که در ذی

 قلعه حسن صباح   یا   قلعه کوه خُراوان)کوه قالع خُرُوو( .  5

ای  شناسند. منطقهاند و برخی از ساکنین قلعه را به این نام میبه این قلعه نام قلعه حسن صباح منتسب به فرقه اسماعیلیه و پیروان وی هم داده

ها فرسایش  باشد که در برخی قسمتباز می   ای نسبتاًهای سر به فلک کشیده و درهبا ساختار آهکی کوه  که قلعه در آن واقع شده یک منطقه 

شود گفت از لحاظ  خاک منطقه مقدار زیادی شن به همراه دارد و می (.7)تصویر  های بسیار عمیقی در کف دره شده استزیاد باعث ایجاد چاله

هایی از کشت و کار بر دهند. عالوه بر این، نشانهدلیل عمده ساکنین منطقه را عشایر تشکیل می  به همین  ،باشدکشاورزی چندان مناسب نمی

خورد. در حال حاضر شغل اصلی مردم این ناحیه و  ها، کشاورزی و یا سیستم آبیاری در گذشته به صورت گسترده به چشم نمیسطح این زمین

باشد و فقط تنها در اطراف روستا درختانی مثل بادام و زردآلو آن هم به تعداد  شود، دامداری میدره که شامل دو روستای خراوان باال و پائین می

شود. پوشش گیاهی عمده را  مین میأخورد. آب این دو روستا از طریق قناتی که در باال دست هر یک از روستاها قرار گرفته، تکم به چشم می

دهد. عالوه بر این، در ارتفاعات باالتر گیاهانی مثل آویشن، کَلپوره،  ه کوهی( و آنغوزه تشکیل میهای ترخ)درمندر منطقه درختان بیدمشک، بوته

 خورد.هوم و غیره نیز به چشم می
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 : عکس هوایی از محوطه قلعه کوه خراوان)ترسیم از نگارندگان( 7تصویر  

 

طبس از این محل   - خداآفرید( قرار گرفته و راه ارتباطی قدیم بین بشرویه خُراوان باال بین طبس و روستاهای بخش غربی بشرویه)دره سُرُند و 

دره قرار    ة گذشته و شاهد و دلیل این ارتباط نیز کاروانسرا یا رباطی است که در شمال شرق قلعه و شمال شرق روستای خراوان باال در دهانمی

طور  به   ؛ تیموری است  ۀیه بوده است. این رباط که یک رباط متعلق به دورگرفته و در گذشته محلی برای استقرار مسافران مسیر طبس به بشرو

دهد که  کامل تخریب شده و حتی نام خود را به کوه مقابل خود)کوه رباط( نیز داده است. مصالح رباط را الشه سنگ و مالت گچ تشکیل می

رسد، بنا یک کاروانسرای سرپوشیده اصلی بنا را تشخیص داد. به نظر میتوان پالن  هایی از آن به جا مانده و به سختی میامروزه تنها خرابه

هایی از وجود فضاهای وسیع یا اصطبل در داخل کاروانسرا به دست نیامد هایی در اطراف فضای مرکزی بوده است. نشانهبوده که دارای اتاق

 (. 8)تصویرباشدولی بنا دارای دو ورودی از سمت جنوب و شمال می
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 ( 1376: عکس هوایی از بقایای کاروانسرا)دانشدوست، 8  تصویر 

 

کوچک ختم   قلعه خراوان در میانه دو روستا به همین نام ایجاد شده است. کوهی منفرد که از سمت جنوب شرق و جنوب به دو کوه نسبتاً

شود که در شمال آن روستای  منتهی میعمیق    ای نسبتاًرسد و از سمت غرب و شمال به درهگردد که با یک شیب مالیم به کف دره میمی

خراوان باال و در سمت جنوب دره روستای خراوان پائین واقع شده است. بهترین راه دسترسی به قلعه از سمت جنوب شرق و مابین دو کوه  

ین مسیر در گذشته نیز به  گردد. اباشد که این مسیر با یک شیب مالیم به قلعه منتهی میاصلی و کوه فرعی که به قلعه کوه متصل است، می

برای چهارپایان و حیوانات باربر بوده است. ولی مسیر اصلی قلعه که دارای دروازه ورودی زیبا    عنوان یکی از مسیرهای دسترسی قلعه خصوصاً

ین مسیر دسترسی تواند به اباشد و تنها انسان میباشد در سمت شمال غرب واقع شده که دارای مسیری بسیار سخت و صعب العبور میمی

های بسیار عمیقی قرار دارد. در مسیر دسترسی به قلعه از سمت جنوب شرقی  داشته باشد، چرا که در سمت شمال کوه شیب بسیار تند و پرتگاه

باشند،  شته می رسد، قبرستان قلعه با گورهای گودالی که برخی از آنها دارای سنگ افراقلعه در میانه راه که به صورت مارپیچ به جنوب کوه می

شود. صورت فشرده واقع شده و خوشبختانه هیچ گونه آثار دستبردی در سطح دیده نمیقبر در این محدوده به  30تا    20خورد. حدود  به چشم می

قبور دارای   های دور قبور و در یکی دو موردهای سطحی آنها سنگچینباشند و نشانههای متفاوت میاین گورها همگی رو به قبله و در اندازه

  دهد که تا حدودی مسیر دسترسی را نشان می باشد های اندکی میهای مسیر دسترسی دارای زیرسازیباشند. برخی از قسمتسنگ افراشته می 

 (. 10و  9)تصویر 
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 های دسترسی به داخل قلعه)ترسیم از : نگارندگان(: نماهایی مختلف و راه9تصویر 

 
 رودی به داخل قلعه)ترسیم از : نگارندگان( : فضاهای معماری و و 10تصویر  
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خورد که تنها از این ورودی و بخشی از دیوار شرقی و  ای کوچک با عرض حدود دو متر به چشم میاز صعود به قلعه در سمت جنوب دروازه بعد

باشد  این ورودی فاقد برج در دو طرف میپی سایر دیوارهای آن آثاری به جا مانده است. ورودی جنوبی در انتهای یک شیب تند قرار گرفته که 

در عوض یک برج و یک راهرو در سمت غرب مشرف به ورودی ایجاد شده است. در سمت شرق و هم ارتفاع به فاصله چند متر، برج دیگری  

اند. ارتفاع این قسمت از کوه  ها وظیفه دفاع از این ورودی را بر عهده داشتهرسد این سازهباشد که به نظر میبا یک فضای متوازی االضالع می

عریض که در سمت غرب دیواری به عرض    باشد. با حرکت به سمت شمال و عبور از محدوده ابتدائی قلعه، یک راهروی نسبتاًمتر می  1710

سمت و رخداد زلزله باشد، ایجاد شده است. در شرق این راهرو دیواری وجود داشته که به دلیل شیب تند کوه در این قسانتی متر می  70حدود  

طور کلی در پنج سطح ساخته شده  های بزرگی که از کوه جدا شده به پائین دست ریخته است. قلعه بهبخش زیادی از این دیوار به همراه سنگ

ای خراوان  ترین سطح یا بخش قلعه نیز در جبهه شرقی و مجاور روستباشد. پائینکه بلندترین بخش آن ارگ قلعه در باالترین بخش کوه می

باشد که به احتمال برای دفاع از بخش شرقی  ترین قسمت فضایی چهارگوش با چهار برج پشتیبان در چهارگوشه میباال واقع شده که در پائین

ترین بخش آن در  و طبق یک نقشه و پالن از پیش طراحی شده ایجاد شده است. نقشه کلی قلعه دارای یک پالن نامنظم است که طوالنی

باشد که در انتهای ها میطور کلی در چهار جهت جغرافیایی قلعه دارای کشیدگی بر روی صخرهورودی و ضلع جنوب واقع شده، ولی به  قسمت

 (.11)تصاویر این کشیدگی و امتدادها یک برج یا ساختار دفاعی برای آن بخش ایجاد شده است
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 لعه)نگارندگان(های بجای مانده از ق: برج و باروها و سازه11تصاویر 

ترین حوض  باشند و بزرگباشد. این حوض انبارها در حال حاضر به خوبی قابل شناسایی میطور کلی دارای ده حوض انبار مشهود میقلعه به

تخریب   انبار مجموعه در بلندترین سطح قلعه و در مرکز آن ایجاد شده است. حوض انباری بسیار بزرگ که تنها بخش انتهایی و فوقانی گنبد

با   توان دانست. سقف حوض انبارها تماماًهای خراسان جنوبی میترین حوض انبار سرپوشیده و سالم در قلعهشده است. این حوض انبار را بزرگ

باشد  اند. حوض انبار دارای پلکانی در شمال شرق میآجر و مالت گچ پوشیده شده و دیوارهای حوض انبار با الشه سنگ و مالت گچ ساخته شده

شده است. دیوارها در برخی حوض انبارها تا سه و در برخی از حوض انبارها با چهار الیه اندود پوشانده  که با ده پله ارتباط آن با بیرون برقرار می

آنها با سقفی  باشند. سقف برخی حوض انبارها با شیوه عرقچین و بیشترین اند. همه این حوض انبارها دارای یک راهرو و پلکان ورودی می شده

بنا به شیب کوه و  هایی به منظور تقویت سقف ایجاد کردهها تویزهبه شیوه چپیله است که در بین این چپیله انبارها  اند. موقعیت این حوض 

انبار  باشد. ارگ قلعه دارای پالنی چهارگوش و راهرویی مرکزی است که به حیاط مرکزی بر باالی سقف حوض  موقعیتی که دارد، متفاوت می

های پیرامون حیاط وجود دارد. ارگ دارای چهار برج در شده است. در صحن مرکزی پلکان حوض انبار و راهروهای ارتباطی به اتاقمنتهی می
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اند. مصالح بنا را الشه سنگ و مالت گچ در دیوارها و آجر و مالت گچ در  های قلعه اشراف داشتهبه تمامی بخش  چهار طرف بوده که کامالً

 (.12)تصاویر باشندهای مختلف میها بوده است. آجرهای استفاده شده در قلعه در اندازهرخی از سقفب

 
 : حوض انبارها و ذخایر آب موجود در قلعه)نگارندگان( 12تصاویر  

ترین قالع دفاعی جزو کاملهای خراسان جنوبی و به لحاظ ساختار  ترین قلعهدر مجموع قلعه کوه اسماعیلیان طبس را یکی از زیباترین و جذاب

 ها را از لحاظ ساختار دفاعی در خود دارد.توان دانست که کمترین نقطه ضعفمی

باشد که در مسیر دسترسی به  باشد. یک قبرستان در سمت جنوب میدارای دو قبرستان در دو سمت کوه میحسن صباح  قلعه    قبرستان: . 5-1

دیگری در شمال کوه و در غرب روستای خراوان باال در کف دره ایجاد شده است. بنا به گفته ساکنین محل،  قلعه قرار گرفته است. قبرستان  

رسد مردم محلی اطالعی از  های غیر مجازی که در این محدوده صورت گرفته، به نظر میقبرستان ساکنین قلعه بوده و با توجه به کاوش

صورت گودالی مشابه قبور قبرستان  دانند. قبرهای این قبرستان بهاین قبرستان را متعلق به قلعه میقبرستان موجود در کنار قلعه نداشته و تنها  

باشد ولی تعداد قبور بسیار کمتر است. تعداد زیادی از این قبور توسط قاچاقچیان باز شده و بنا به گفته ساکنین از داخل برخی  غربی کوه قلعه می 

اند  ها به این صورت بوده که چوب را تکه کرده و زیر بغل مرده گذاشتهبه دست آمده است. کاربرد این چوب  از آنها ساقه و چوب درختان خرما

 (.13)تصاویر اند تا زمانی که چوب درخت خرما پوسیده نشود دو فرشته نَکیر و مُنکَر نیز بر او حاضر نخواهند شد و اعتقاد داشته 
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 ح)نگارندگان( : قبرستان جنوبی قلعه حسن صبا 13تصاویر  

متری غرب قبرستان پای کوه قلعه و در غرب روستای خراوان و پای کوه معروف به دَستاسو    50آجرپزی در فاصله    ۀاین کوروره آجرپزی:  . ک 5-2

های حرارت در سطح ها و نشانههای کوره، سوختگیها نمایان شده جوشواقع شده است. تنها آثار کوره بر سطح زمین که بر اثر آبشستگی

آجر قلعه بوده    ۀمین کنندأهای تیکی از کوره   رسد این کوره احتماالًشود. به نظر میدر سطح دیده نمی  باشد ولی هیچ گونه ساختار معماریمی

   شود. های حرارت آن بر سطح دیده میای است که نشانهرسد شکل کوره دایرهاست. به نظر می

ر کتاب طبس شهری که بود نوشته یعقوب دانشدوست  تنها منبعی که راجع به این قلعه مطالبی نوشته و توصیف کاملی از آن بیان کرده، د

:» قلعه بر کوهی مابین دو روستای کوهستانی خراوان باال و پائین ایجاد شده است. قلعه به دلیل زلزله شدید سال  نویسدطور می د و اینباشمی

ساکنین محل قبل از زلزله تنها راه ورود به قلعه  بخش زیادی از آن تخریب و به تلی از سنگ تبدیل شده است. اما بنا به گفته    تقریباً  1357

های حاصل از زلزله های آن در دو بخش شمالی و جنوبی بوده و هیچ راه نفوذ و صعودی به قلعه وجود نداشت. سطح قلعه را آوار و خرابیورودی

های آبی یا حوض انبار است  معماری در قلعه، سازه  ۀزقلعه در سمت روستای خراوان باال قرار دارد. بیشترین سا  ۀپوشانده است. آثار معماری عمد

ای شکل است و پلکانی  ترین آنها در باالترین بخش کوه قرار دارد. تنها پوشش گنبدی آن از ناحیه وسط سوراخ شده این آب انبار استوانه که سالم

سانتی متر است. سایر آب انبارهای   610و قطر دایره کف آن    سانتی متر  860یابد. بلندای این آب انبار  از کنار آن به داخل حوض انبار راه می

های مختلف را در سطح قلعه پراکنده کرده است. این آجرها  ها، آجرهای با اندازهتر قرار دارند. خرابی دیوارها و پوشش سقفقلعه در سطوح پائین

اندازبه شکل چهارگوش و راست گوشه  نوع تشخیص داده شد.  از    ۀاند و در جمع هفت  ، 27×27×6،  55×55×6آجرهای چهارگوش عبارتند 

های گوناگون آجر در قلعه  سانتی متر. اندازه  19×9×4و    29×19×7،  27×13×5.5تا    6.5،  30×19×6تا    7و اندازه آجرهای راست گوشه    22×22×5

آجر چهارگوشه از ویژگی بناهای این قلعه    های مختلف تاریخی ساخته و مرمت شده است. وجودتوان این گونه دانست که قلعه در دورهرا می

های دو گونه لعاب اند. سفالینههای متفاوتی ساخته شدهشود. دیوارهای سنگی نیز با مالتاست و آجر راست گوشه کم در معماری ایران دیده می
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دار های لعابباشند. بیشتر سفالینهرگ میها مربوط به ظروف بزباشند. لعاب دارها مربوط به ظروف کوچک و بدون لعابدار و بدون لعاب می

 (. 1376باشند«)دانشدوست، ای میدارای لعاب فیروزه

طبس تهیه شده بسیاری از بناهای این منطقه سالم بوده و   ۀاز محدودهجری شمسی   1357های هوایی که قبل از زلزله سال با توجه به عکس

ونی قلعه سالم بوده و بر اثر زلزله این دیوارها ویران شده است. ارگ قلعه در چهار گوشه دارای  قلعه خراوان نیز در ارگ و دیوارهای بارو و پیرام

خورد. ها و فضاهای معماری دیگری به چشم میچهار برج بود و در مرکز ارگ یک صحن چهار ایوانی وجود داشت و در پیرامون صحن اتاق

 گرفته است. استفاده قرار می عنوان صحن اصلی ارگ مورد فضای باالی حوض انبار به

 

 . نتیجه گیری 6

گیری های شیعی قبل از قدرتترین رویدادهای سیاسی و مذهبی ایران است، هر چند جنبش ظهور اسماعیلیان در قرون میانی اسالمی یکی مهم

حکومت سلجوقیان قیام کردند و با تصرف مناطق این فرقه در بعضی از مناطق ایران رواج داشت، اما اسماعیلیان با رهبری حسن صباح بر ضد 

. در  شدندکه باعث مزاحمت و ضعف حکومت مرکزی می   تأسیس کردندطوالنی مدت   مختلف ایران به ویژه مناطق مرکزی و شرقی، حکومتی 

ها همراه  محلی آن منطقه با آنطور مناطقی که ساکنان  این میان اسماعیلیان برای رواج تشیع اسماعیلی مناطق حساس و ارتباطی ایران و همین

از جمله این مناطق قهستان بود که به دلیل شرایط مناسبی که داشت، توسط حسین قاینی داعی معروف    بودند را به تصرف خود درآوردند، 

طقة جنوب خراسان  آب و هوایی گرم و خشک در منبا توجه به شرایط    بود.ترین پایگاه بعد از الموت  عنوان مهماسماعیلیان تصرف شد و به 

طور آب کافی و زمین حاصلخیز برای کشاورزی  های مهم و همینشد که دسترسی به جاده)قهستان(، قالع اسماعیلی در مناطقی ساخته می

مرکزی    های ارتباطی مهمی که از شهرهایها در مسیر جادهتوان گفت که این سازهداشته باشد که در بررسی قلعه غاُلت و قلعه کوه خُروان می

هایی که این دو قلعه بر فراز آن ساخته شده، موجب شده که ساکنین ایران به سمت شمال خراسان در امتداد بوده، ساخته شده است. بلندی کوه

مورد نظر    ها از نظر پالن، براساس توپوگرافی کوهها مواصالتی داشته باشند و باید گفت که قلعهقلعه دید زیادی نسبت به محیط پیرامون و جاده

با توجه به قرارگیری قالع اسماعیلی در نقاط مرتفع کوهستانی، انتخاب محلی که دسترسی به آب داشته  و بدون نظم خاصی ساخته شده است. 

ابع آب ها در نزدیکی منکه سازندگان این دو قلعه، این سازه  باشد، بسیار مهم بوده به همین دلیل ساخت این قالع در کنار منابع آب بوده است

کردند، تا در مواقع اضطراری انبارهایی جهت ذخیرۀ آب طراحی میها سد و در داخل آن، حوض دائمی ساخته و عالوه بر آن در مجاورت قلعه

ت  از دیگر نکات ساخت این دو قلعه استفاده از مصالح محیط پیرامون قلعه است. به طوری که سنگ مورد نیاز در ساخ مورد استفاده قرار گیرد.  

قلعه بدون صرف هزینه و زمان به راحتی از کوه که قلعه در آن ساخته شده تآمین و جهت توسعه و مرمت آن نیز قابل دسترس است. همین  

های به دست آمده این فضاهای دستکند در جهت ساخت فضاها معماری استفاده طور فضاهای دستکندی که در سطح قلعه قرار دارد از سنگ

ویژه در  توان به ساخت فضاها و مسیرهای مخفی جهت دسترسی و با فرار در مواقع جنگ بههای این دو قلعه میدیگر ویژگیشود. از جمله می

های اسماعیلی متطقه از چند حصار دفاعی جهت امنیت بیشتر قلعه و  قلعه غُالت دید. معموالً قلعه خراوان و قلعه غُالت هم مانند سایر قلعه

های روزمرۀ خود را  چنین ساکنین این دو قلعه فعالیتویژه در نقاط استراتژیک قلعه ساخته شده است. همهایی جهت نگهبانی به طور برجهمین

طور  های طبیعی قلعه و همینهای سنگی بروی صخرهتوان به وجود هاوندادند که میهای پست اطراف قلعه انجام میدر داخل قلعه و یا زمین 

 ال و آجر در اطراف قلعه دید.های پخت سفکوره
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 مانداال با شمسه در هنر اسالمی طرح های     مطالعه تطبیقی 
 ( میالدی   16و  15در قرن    موجود در موزه متروپولیتن  مطالعه موردی کاشی و ظروف سفالی)  

 

 1سامان فرزین 

 2سکینه مرادی بجستانی  

 3فاطمه حسینی صفت

 چکیده: 

ترین  و کهن  زیباتریننقش شمسه که نماد خورشید است از    که انسان اولیه به خورشید نگاه کرد نقش شمسه در ذهن انسان جان گرفت. از زمانی

شود. نقش  استفاده می  .....و غیره  باشد و از لحاظ کاربردی در بیشتر هنرها از جمله معماری، سفالگری، فلزکاری و هنرهای سنتیمی نقوش  

شمسه در هنر    های سحر آمیز معروف است. با توجه به اهمیت نقشباشد، به دایرههای متحدالمرکز با الگوهای هندسی میمانداال که دایره

کاربردهای زیادی دارند، تا کنون پژوهشی در رابطه با مقایسه در هنرهای مختلف ازجمله سفالگری  م که  ساسالمی و طرح مانداال در هنر بودی

ل  سنگ مرز از تمدن باب است. لذا در این پژوهش نقش شمسه بر روی یک    مالحظه نشدهم بطور خاص  ساین نقوش در هنر اسالمی و هنر بودی

یک پایه سنگ موجود در موزه متروپولیتن مربوط به چین باستان با نقش گل  مربوط به قرن دوازده  قبل از میالد که موجود در موزه لوور و  

  با نقش شمسه   سفالی  ظرفتعداد سه    قطعه کاشی وهمچنین یک  شود؛ های مانداال است مقایسه تطبیقی می نیلوفرکه نماد تولد بودا و از طرح 

شانزده میالدی   دوازده تامربوط به قرن  که در معرض دید نیست،    آثارکه تمام این  از کشور چین    مانداال   طرحبا  سفالیظرف چهار    و ران،از ای

  گیرد. ، از نظر فرم و نقش و کاربرد آنها در زندگی و همچنین تشابه و تفاوت این نقوش مورد بررسی قرار می باشدمی موجود در موزه متروپولیتن

است؛ همچنین های مانداال در هنر بودیسم  طرح با  نقش شمسه در هنر اسالمی  ة  پیشینتطبیقی از نوع نقش و فرم،    مطالعههدف از این پژوهش  

های  طرح است:  . سواالت مقاله حاضر اینچنین  گیردقرار میمورد مطالعه  ها  های آنها و شباهتو تفاوت کاربرد این نقوش در هنر سفالگری  

های مانداال در هنر  دارند؟ آیا طرح  هایها و تفاوت شباهت  شوند، و نقش شمسه که نماد خورشید است چهمانداال که کهن الگو محسوب می

باشد. جمع و از نوع کیفی می  ،تطبیقی   -توصیفی  در این پژوهش  دارد؟ روش تحقیقبودیسم، کاربردی مشابه با نقش شمسه در هنر اسالمی

نتیجه حاصل از پژوهش این است که نقش  باشد.  موزه متروپولیتن میموزه لوور و  ای و گردآوری تصاویر از   کتابخانه   از منابع   آوری اطالعات 

های دورۀ خود اینده نمادشمسه و طرح مانداال شباهت زیادی با هم دارند، و در ادوار مختلف با محوریت نقوش انسانی، گیاهی و حیوانی نم
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 مقدمه:   . 1

در طبیعت و در ساختمان چشم انسان مشاهده کرد، مردمک چشم درست به مانند نقش شمسه طراحی شده؛ در حقیقت    توان نقش شمسه را می

نقش شمسه به لحاظ تاریخی، معنوی و هنری یکی از نقوش  . طبیعت و یا مردمک چشم طراحی شده استباید گفت که نقش شمسه از روی، 

که انسان اولیه » خورشید « را برتر از  ؛  کنیممی  برخورد  یاتدر بلندای تاریخ به  مستندارزشمندو زیبا است که به دایره مقدس مشهور است.  

دانست. همچنین پیشینیان ما » میترا « مرگی، برتری و نیرومندی می نور خورشید، آن را نشانة بی   دیگر خدایان خود، برشمرده و به دلیل گرما و

دانستند. حتی بر این باور بودند که خورشید با گوش  پنداشتند و خورشید را » نماد« و سمبل میترا می یا » ایزد مهر« را خدای نور و روشنایی می 

دارد؛ و نام دیگر خورشید، مهر و میترا  بود. و در باور پیشینیان ما » شید = نور« است که عظیم ترین  و چشم تمامی جهان هستی را زیر نظر  

های خود را با این عبارت  شراق، یکی از نیایشلشیخ شهاب الدین سهروردی یا شیخ اآفریننده و خورشید تنها بازتابی از اهورا مزدا )خدا( است.  

شود و نقطة اول که کلمة علیای توست گیرد و تمام خطوط به آن ختم می ظما که از آن تمام دوایر نشأت می کند: » یا صاحب دایرۀ عآغاز می

 (.24:  1375)نصر، ، گردد«که بر صورت کلّی تو نقش شده است، از آن ظاهر می 

یاد شده است. مانداال یک طرح، نگاره و یا   اهای معجزه آسشود در هنر بودیسم به عنوان دایرهکه یک کهن الگو محسوب می  نقش مانداال

در زبان سانسکریت مانداال به معنی    ی  نمادین جهان هستی متافیزیکی یا عالم صغیر از منظر انسان است.الگوی هندسی است که نشان دهنده

و تصاویر    تواند در رویاهانگ( است که میی کارل گوستاو یوی  سحرآمیز است. این نگاره، یک نمایشگر گرافیکی از »خویشتن« )در اندیشهحلقه

های فرهنگی و مذهبی مشاهده کرد. توان آن را در آیینذهنی، ظاهر، و یا به صورت خود به خودی به عنوان یک اثر هنری ایجاد شود و می 

اه نقش حیوانات برای به تصویر کشیدن های دیواری مسیحیت به همرتوان آن را در نقاشی های مانداالها در فرهنگ باستان وجود دارد. می نمونه 

نمونه  آن  نسخه های  و  نجومی  البروج(  منطقه   ( زودیاک  یافت.  البروج  منطقه  نقوش  در  نیز  و  اولوهیت  مانداال هستند)  فرستادگان  از  هایی 

 (.  8 ،1397بختیاری،

، از  شمسه در هنر اسالمی است؛ که مطالعه تطبیقیهای مانداال در هنر بودیسم و تطبیق آن با نقش  هدف از این پژوهش مطالعه پیشینه طرح

گیرد.  ها  مورد مطالعه قرار میهای آنها و شباهتشود. همچنین کاربرد این نقوش در هنر سفالگری و تفاوتنقش و فرم محسوب می  نوعِ

ها شمسه که نماد خورشید است چه شباهت   شوند، و نقش های مانداال که کهن الگو محسوب میشود: طرحسواالت مقاله حاضر اینچنین تبئین می

دارد؟ روش تحقیق در این پژوهش   های مانداال در هنر بودیسم، کاربردی مشابه با نقش شمسه در هنر اسالمی های دارند؟ آیا طرح و تفاوت 

مانداال و همچنین هنر اسالمی و     هایابتدا در این پژوهش، به بررسی هنر بودیسم، و معرفی طرح باشد.  ، و از نوع کیفی میتطبیقی  -توصیفی

شود؛ همچنین کاربرد این نقوش در آثار تاریخی و ظروف سفالی، از هنر بودیسم در کشور چین و هنر اسالمی درایران  نماد شمسه پرداخته می 

ز موزه لوور با نماد خورشید، یک یک سنگ مرز ا  متروپولیتن در معرض دید نیست.لوور و  که این آثار موجود در موزه    گیرد.مورد بررسی قرار می 

ظرف سفالی با نقش    3پایه سنگ از چین باستان با نقش گل لوتوس نماد مانداال از هنر بودیسم، یک کاشی با نقش شمسه و همچنین تعداد  

باشد، با یکدیگر  پولیتن میکه همگی این آثار موجود در موزه مترو مانداال از هنر بودیسم ظرف سفالی با نقش  4و تعداد شمسه از هنر اسالمی 

 شود.      ها در این نقوش اشاره میها و تفاوتشود؛ همچنین  به تشابه مقایسه تطبیقی می 

 :   پژوهش پیشینه  .  2

های نامد و به خاصیت درمانی رنگ آمیزی طرحمانداالها را کهن الگو می  «  (در کتاب »خاطرات، رویاها، اندیشه ها1960کارل گوستاو یونگ)

ترجمه زهرا عبداّله، مسجد و کلیسا را   با  (، کتابی با نام » نماد و سرنمون: پژوهشی در معنای وجود«1991کند. مارتین لینگز )مانداال اشاره می

به آموزه های سنتی هنر بودایی همچنین   ستاری،  جالل  ترجمه  مقدّس«  هنر  در کتاب »  (1369)تیتوس بورکهارت،  دهد.مورد بررسی قرار می 
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  به معنای که در پشت سر نمادها پنهان شده است اشاره دارد.   «(، در کتاب » هنر و معنویت1375سید حسین نصر)نر اسالمی اشاره دارد.  ه

قوی بصری و آفرینش زیبائی و هماهنگی فرم و    ای به نام » نقش برجسته و نقاشی دیواری« به تأثیرات( در مقاله1378مسعود عرب شاهی)  

و    بودانشریه هنر اشاراتی در خصوص هنر    "مانداال تجلی ماورالطبیعه"( در مقاله  1379معماری اشاره دارد. امیرحسین ذکرگو )  حرکت، در آثار

نمادها در هنر شرق و غرب« ترجمه رقیه بهزادی، به خورشید که نماد یا  ،ها(کتابی به نام » فرهنگ نگاره1380جیمز هال) مانداال داشته است.

(یک کتاب به نام»  فرهنگ  1381اسمیت)  ی ادوارد لوس  .ردباشد؛ توجه خاصی دادر نزد پشینیان می   منبع حاصلخیزی و حیاتخدای روشنی،  

(  1384ژان شوالیه و آلن گرابران)    باشد به معنا و مفهوم اصطالحات هنری اشاره کرده است.اصطالحات هنری« که ترجمه فرهاد گشایش می

(  1385نشریه هنر )  دهد.« ترجمه سودابه فضایلی دارند که نقش خورشید را در متون هندو مورد بررسی قرار می کتابی به نام » فرهنگ نمادها

میالدی بیان   1870ای با نام» نمایشگاه دائمی موزه هنری متروپولیتن« به چاپ رساند که تاریخ شروع کار این موزه را سال  مقاله  68شماره  

نشریه کتاب ماه هنر به ارتباط نقش    "شمسه: نقش حضرت محمد )ص( در هنر اسالمی ایران"مقاله    ( در 1387ی )ئمحمد خزا  .کرده است

( در کتاب » دایره مقدس، بررسی جایگاه شمسه) نماد خورشید(  1390حسین یاوری و نسرین باوفا)  شمسه با حضرت محمد )ص( پرداخته است.

(که جزء کتاب های 1391یزدی) کند. کتاب» هندسه نقوش« نوشتة فائزه عنبریبررسی می  نقش شمسه در ادیان توحیدی اسالم و مسیحیت« 

ای تحت عنوان » سالح و زرهپوش های  (در مقاله 1395محرابی )  هانیه  دهد.آموزش می را  باشد، طرحهای هندسی و نقوش تزیینی  درسی می 

ای ای از هنر جهان و مجموعهموزه متروپولیتن نیویورک، دائرۀالمعارف زندهنویسد  میرزمی اسالمی: مجموعه هنرهای اسالمی موزه متروپولیتن«  

ی هنرهای صناعی اسالمی،  در فصلنامههای گوناگون در طول جغرافیا و پهنای تاریخ انسان متمدن است.  ها و فرهنگ بی نظیر از آثار تمدن 

ز در تأثیرات سفال چین در دوره صفوی« به چاپ رساند؛ که در آن به بررسی  ای با نام» برخورد سفالگران تبری( مقاله1395فروزان انصاری نیا،)

 ای به نام » در مقاله(  1395)    مثنوی   مارال  جلیلی و   تورج پردازد.تاثیرات چین بر سفال تبریز در زمینه نقوش و تکنیک ساخت بدنه و لعاب می

معماری« به چاپ رسید در باره تمدن    و   عمران  شهرسازی،  مهندسی  المللی  ینب  چین« که در» کنفرانس  معماری  در  آن  تاثیر  و   بودا  آیین  بررسی

نویسد با نام » با مانداالها به خویشتن نزدیک ( می1397مینا بختیاری کتابی در سال )    گوید.چین و آیین بودا و  آموزه های بودا سخن می

ای از  مقاله  سال چهارمدر  ،تشریه تاریخ روایی کند.های مانداال اشاره می حشوید« که در این کتاب به نقش مانداال و اثر درمانی رنگ آمیزی طر

به چاپ رساند، که     «باستان هند  و ایران اندیشه تاریخ در آن جایگاه و  خورشید نماد بررسی   » با عنوان  (1398)  رستمی،فاطمه اصغریان و  آمنه

   در این پژوهش به جایگاه خورشید در جوامع بشری اشاره دارد.

  نماد.  3

بنابراین یک   سمبول، معرف چیزی مهم، ناشناخته یا پنهان از ماست.  .،  و معادل این واژه در عربی، لغت » رمز«  است1نماد به انگلیسی سمبل 

شود که به چیزی بیش از معنی آشکار و مستقیم خود داللت کند سمبل دارای جنبه ناخودآگاه  کلمه یا یک شکل وقتی رمزی و نمادین تلقی می

ز  در ایران باستان، پیش ا (.  81:  1395به نقل از امینی  24  -22:  1352وسیعتری است که هرگز به طور کامل توضیح داده نشده است) یونگ،  

دادند.  ای را مورد پرستش قرار می کردند که باورها و اعتقادات خاص خود داشتند و خدایان ویژه ورود آریایها، بومیانی در این نقطه زندگی می

دن گیری بود. این تمجنوب غربی ایران به تدریج در حال شکل  تمدنی در  النهریندر جنوب بین  ،همزمان با تمدن سومر در شهر باستانی اوروک

کی از  بسیار کهن که ایالم نام داشت، از هزاره سوم قبل از میالد تا حدود قرن هفتم قبل از میالد در ایران مستقر بود؛ شوتروک ناهونته دوم ی

ای ه« ساخته شده هدی2کیرنیه است: » هر کس به تصویری که برای »الهه پیآمداز شاهان ایالمی  هانبشتهروی سنگ   برشاهان ایالمی بود، 

 
1 symbol 
2 Goddess pi ni kir 
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توان دریافت که خورشید همان گونه  بایستی توسط خدای خورشید نابود گردد«. از این گفته می ندهد و نظم و ترتیب را رعایت نکند. نام وی می

توجهی هم قرار گرفته است؛ در صورتی که عدم پرستش و احترام به خورشید جنبه نابودگری داشته و  که مورد پرستش بوده است مورد بی 

گوید: تعادل از  (. یونگ در تعریف نماد می25:  1398به نقل از اصغریان و رستمی،    77-3:  1384کند) صراف،  نظمان را نابود می لفان و بی مخا

 جدی بگیریم و چه آنها ما   رد شدن برساند، حال چه ما آنها راتواند روان ما را به نقطة خُآید. برخورد میان اضداد می طریق نمادها به دست می 

شود و فقط آنگاه متقاعد کننده است و »  راه حلی دیده نمی  ؛را. بدین ترتیب ارزش این اشارۀ منطق که جمع اضداد ممکن نیست ثابت میشود

نهایت از عوامل خودآگاه شود، معموالً مخلوطی است بی آید. از آنجا که راه حل، از رویاروئی و برخورد اضداد ناشی می فیض الهی« به حساب می

(. کارل گوستاویونگ  344:  1960های آن کامالً قالب همند) یونگ،  ای است دو نیم شده که نیمهناخودآگاه و از این رو یک نماد است، سکه   و

جوید تا از روان که جوهر آن برای ما ناشناخته است، تصویری نمادین عرضه کند. او، و به تبع او شاگردانش بر این  از تصویر مانداال یاری می

کند. مشاهده  ی آن الزم است موجودیت درونی را مستحکم میی عمیقی که برای نقش کردن و مشاهدهقیده بودند که مانداال به دلیل مراقبهع

احدیت در عین  حال که   (.  120:  1387شود)شوالیه،  کند، و در کنار این آرامش زندگی معنوی درک و تنظیم مییک مانداال، آرامش ایجاد می 

نماید. و این امر، به عالوۀ بعضی عوامل مربوط به ذهنیت سامی، مبیّن  » عینی و انضمامی« است، به نظر انسان، تصوری انتزاعی می   به غایت

:  1369 خصلت انتزاعی هنر اسالمی است. محور مرکزی اسالم، احدیت و وحدانیت است، ولی هیچ تصویری قادر به بیان آن نیست) بورکهارت،

نظم و در کل نماد قدرتمند نظم هستند و  ی خویشتن هستند، در جزییات، بی ایره وار با مرکز نیرومند خود نماد و بازگو کنندههای دنقش   (.131

دهند.یونگ کهن الگوی خویش را به نماد قدرتمند مانداال وابسته دانست و در واقع مانداالها را نیز به  می به آشفتگی و بی سروسامانی، قرار 

در  ،  ها مطرح کرد. مانداالها نماد شکوفایی هستند و یادآور نیلوفر آبی که بودا از مرکز آن زاده شدهناگو در ناخودآگاه جمعی انسعنوان کهن ال

تیتوس بورکهارت در کتاب هنر مقدس رمز و    (.21:  1397شوند) بختیاری،هندوستان دایره وار، و در فرهنگ تبتی، به صورت سه دایره ظاهر می

معماری اسالمی این گونه تعبیر میکند: رمز و نماد اتحاد آسمان و زمین است، بدین معنی که پی و قاعدۀ مستطیل شکل عمارت، با    نماد را در

ترین صورت متداولش، جذب  ترین و روشنزمین مطابقت دارد، و قبة کروی با آسمان. هنر اسالمی این نمونه را با تقلیل و تبدیل آن به ناب 

 (.1369:136هارت، کرده است )بورک

 م سهنر بودی و    1.  بودیسم 3

ی » بودی« به معنای بیدار شدن گرفته شده، طبق این معنا فلسفه بودیسم، فلسفه بیداری و هوشیار شدن است. قدمت این دین این نام از واژه 

داشت اما در حال حاضر بدلیل گسترش یافتن  هاست. تا صد سال گذشته این دین تنها پیروان آسیای  ترین دینسال است، از قدیمی  2500

ارتباطات و همچنین به خاطر قابل قبول و منطقی بودن آن در اروپا و آمریکا در حال گسترش یافتن است. بودیسم از طریق آشکار کردن ذات  

ا خود و با جهان پیرامون و اجزاء  دهد و سعی در ایجاد یک رابطه درست بحقیقی جهان، راه رسیدن به خوشبختی و شادی را به مردم نشان می 

دهد که هیچ چیز در دنیا همیشگی نیست و مرتب در  باشد. بودا آموزش می کند. بودا یک مذهب، تمرین و یک روش زندگی می درون آن می 

در بعضی تصاویر بهشت (.  6:  1395ها و مشکالت است) جلیلی، مثنوی،  ها، رنجحال تغییر است و فراموش کردن این موضوع دلیل تمام ناراحتی

باال میتاتهاگاتا  2بودایی، عرش لوطوسی   انسانی آنکه  از آبگیری  )اقیانوس( آغازین. لوطوس در کنار تمثال  از آبهای  آید، بسان زایش آگنی 

گیر کسب اریخی و عالمیابد و وسعت میدان بُرد و دامنة نفوذ و تاثیری غیر تنیکبخت است بودا است؛ سرانجام بودا به عنوان نمونه تعمیم می

هنر دینی هند،    (. 1369:161شود که اثرش الزاماً بر همة وجوه و ساحات کیهان پیداست )بورکهارت،  کند و سرانجام همچون خاتمی الهی می می
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د. به مانداال به عنوان  ها را شاید بتوان هنر قدسی نامیگیرد که برخی از آن همچون دیگر هنرهای دینی، طیف بسیار وسیعی از آثار را در بر می

یک نماد بصری، در متون باستانی هند اشاره شده است، این نمادها جایگاه مهمی در عرفان، تشریفات و مناسک دینی، خصوصا در هندوئیزم و 

الیی به شکل لوتوس  ماندا  1(. در آیین بودا در خاور دور )شینگون(91  :  1379بودیسم و همچنین در بودیسم باطنی چین و ژاپن دارد )ذکرگو،  

 (.118  :1387)شوالیه، است نقش شدهو  هدشود، که در مرکز هر گلبرگ تصویر یک بودا یا یک بودی ستو عرضه می 

طبیعت سراسر، در عین تبعّیت از قانون ادواری، بال انقطاع در حال تغییر و تبدیل دائم است و تضادهایش گرداگر مرکز واحدی که مدرک   

دهد. هدف  یابند. معهذا هر که حرکت مستدیر را فهم کند، هم بدان سبب مرکزی را که ذات و جوهر آن است، تشخیص می نیست، تطّور می 

ای کامل یکسره  ترین تعبیر عبارت است از توانایی ترسیم دایرهزش یافتن با این ضرباهنگ کیهانی است. استادی در هنر به سادههنر، وفق و سا

گنجد و خارج از امکان بیان است )بورکهارت، وجود و یگانه شدن به طوری ضمنی با مرکز آن دایره که در وصف نمی  به یک خط و بدینسان هم

بوده و به    کاردرست   ،  نی را کنار بگذاریمگرایش های نفسا  بایدو مرگ رهایی یابیم    از چرخه زاد  کهطه نظر بودا اگر ما بخواهیم  نق(. از  1369:13

ها یوگا پرداخته و به حاالت خلسه روحی دست پیدا کنیم که این تجربیات باعث مهرورزی ما به همه موجودات خواهد شد و سپس از راه درک

دهند. بودا، آیینش را  ها، آیین بودا را تشکیل میشویم. این آموزه رسیم و از این دور باطل خارج میبه روشنی و بیداری می  و تمرکزهای ژرف

داند که برای چرخه شکنی و رسیدن به ساحل رستگاری به آن نیاز است. ولی پس از رسیدن به رستگاری دیگر به این قایق نیاز  مانند قایقی می

تا   (.6:  1395جلیلی، مثنوی،    ، به نقل از  23:  1378رساند) ماکس مولره ساحل رستگاری آدمی را به آرامش و توازن مطلق می نیست. رسیدن ب

کار بست، آن مفهوم در مورد  ورزد(  به توان» هنر الهی« را در حق بودیسم) گه از هر گونه تجسم و تشیبه ذات مطلق اجتناب می آنجا که می 

افکند که هیچ فکری قادر به محدود کردنش  ای از وجود پرتو می یابد. جمال بودا بر مرتبهناً یایان ناپذیر بودا مصداق میجمال معجز اثر و ذه

آیین بودایی باطنی که در قرن چهارم تا هشتم در هند شکل گرفت، از قرن دهم در تبت شکوفا شد و پس از قرن    .(1369:13)بورکهارت،  نیست

 (. 6: تصویر 2021تأثیر گذار بود) موزه متروپولیتن چهاردهم در دربار چین

 ؟ مانداال چیست .  4

ی نمادین جهان هستی متافیزیکی یا عالم صغیر از منظر انسان است. این  مانداال یک طرح، نگاره و یا الگوی هندسی است که نشان دهنده

تواند در رویاهاو تصاویر ذهنی، ظاهر، و یا به صورت است که می  ی کارل گوستاو یونگ(نگاره، یک نمایشگر گرافیکی از »خویشتن« )در اندیشه

های مانداال ها در فرهنگ  های فرهنگی و مذهبی مشاهده کرد. نمونه توان آن را در آئینخود به خودی به عنوان یک اثر هنری ایجاد شود و می 

( بازنمایی نموداری شکل  "صفحه گرد، دایره"ان ساسنکریت به معنی  مانداال، نمودار عالم وجود )در زب(.  8:  1397باستان وجود دارد) بختیاری،

کیهان یا برخی از جوانب آن، که در مذاهب شرقی به عنوان عاملی برای تعمق و تفکر به کار می رفت و به کرات در هنر بودایی ظاهر شده  

گردد که برای کائنات، نظامی دقیق تفکر و باورهای انسانی باز می های مانداالها به آن وجه از  (. ریشه طرح19، ص.  1381اسمیت،    است)لوسی

ترین و  اند، اما عمدهای یافتههای هندسی مانداال گونه و از پیش طراحی شده قائل است. محققین در چین، قبل از گسترش بودیسم نیز طرح 

قداصلی است،  باستان  هند  به  مربوط  مانداال  به  مربوط  اشارات  و  مفاهیم  مانداال ترین  )مت  ودایی  عهد  به  هندی  باز  500-1500های  ق.م( 

چرخ کیهانی هشت پره به شکل مربع نیز یک مانداال است. گردونة اصلی مانداال که رقم تقسیمات داخلی آنها    (.92:  1379گردد)ذکرگو،  می

کند و موجب تغییر کلی  که دگرگون میرقمی جفت است؛ شامل چهار مربع و آن شکل، رمز شیوا است، یعنی ذات الوّهیت به صورت کسی  

های خود راجع به ضمیر ناخودآگاه جمعی، وجود یک مظهر ظاهراً ، در جریان پژوهش1918در سال  .  (30:  1369شود) بورکهارت،  هیئت می

برای نخستین بار، بیش از    جهانی از همان گونه را کشف کردم، تمثیل مانداال را، جهت کسب اطمینان از این مورد و پیش از اعالم این اکتشاف
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ده سال را صرف جمع آوری اطالعات بیشتر کردم. مانداال، تصویری مُثُلی است که ظهور آن در طول قرون تصدیق شده است. مانداال حاکی از  

. مانداالهای جدید بر تمامیت خویشتن است. این تصویر مدوّر نمایانگر تمامیت زمینة روانی و یا به زبان اساطیری، تجسد الهی در انسان است

کنند که این شکافتگی از میان  اند و یا پیش بینی می کوشند؛ آنها نمایانگر نوعی جبران شکافتگی روانی خالف مانداالی بوهم به وحدت می 

(. این کهن 343:  1960کند) یونگ،  افتد، خود را در همه جا متجلی می خواهد رفت. از آنجا که این فرآیند در ضمیر ناخودآگاه جمعی اتفاق می 

ی ضمیر ناخودآگاه، و غایت و نهایت فرآیند فردانیت از منظر روانشناسی تحلیلی  الگو که یونگ آن را »خویش«  نامید مهمترین عنصر سازنده

مامیت ها دستیابی به وحدت و تی انسانیونگ است. این»خویشتنِ خویش « نوری درخشان نهفته در درون انسان است که تالش فطری همه

آن است. برای رسیدن به این خویشتن راهی جز وحدت اضداد پیش رویمان نیست. وحدت نیک و بد، زشت و زیبا، نور و ظلمت، نرینه و مادینه.  

  های مانداال که نمادهایی از مکاشفه و مراقبه ی » خویشتن« در مشرق زمین و در طرحدهد که از لحاظ تاریخی، اندیشهکشفیات یونگ نشان می

 (. 21: 1397هستند شکل گرفته است.) بختیاری،

ودایی را به خاطر خطور   1گونه کثرت تجلی اگنی اند و بدین قدیم لوطوسِ شکفته  های بودایی، نمایشگر این جهان معنوی ، برحسب شاکلةمانداال

رفته است. و شکل ویژه آن، عبارت از یک تشبیه  ت گأنقش مانداال احتماال، از مراسم عبادی پیشین هندوها نش(.  1396:163دهند)بورکهارت،می

رود که داللت شود. این نماد در هنر ژاپنی نیز به کار می بصری جهت ساخت کیهان است، همان گونه که در عمل تمرکز، چنین استدراک می

نقش مانداال   .(16: 1380نیست )هال، های کوچکتری احاطه شده است که لزوما، شامل دایره بر پرستش بودا دارد، در حالی که به وسیله شکل 

 موزه متروپولیتن(. -3از طریق آئین بودایی هند به چین راه یافت و بر روی هنرهای چین تأثیر گذاشت) تصویر 

 شمسه نماد خورشید .   5

الوهیت و نور وحدانیت اشاره دارد. عالوه  قرآن کریم: الل نور السماوات و االرض، به عنوان نماد  ،  35آیه    24نقش شمسه با توجه به معنای سوره  

هنرمندان مسلمان  .   (58:  1387بر این در بسیاری از منابع مذهبی و ادبی، خورشید را نماد پیامبر اسالم، حضرت محمد)ص( ذکر کرده اند)خزائی،  

» کثرت« در واقع تجلی صفات و اسماء   ند.ادر بسیاری از آثار خود مفهوم » کثرت در وحدت و وحدت در کثرت « را به صورت شمسه نشان داده

تجسم بصری و نمادین ))شمسه(( خورشید،   (. 49: 1390نور ذات وحدانیت است که به صورت اشکال کثیره نمود پیدا کرده است) یاوری و باوفا،

است. این نقش دارای مفاهیم نمادین  جایگاه مهمی را در هنر ایران به خود اختصاص داده و در دوران متمادی مورد توجه هنرمندان قرار گرفته 

  (. 57:  1387شده است)خزائی،  ای بوده است که نور الوهیت از طریق آن بر زمین جاری می فراوانی است. قبل از اسالم، قرص خورشید نماد روزنه 

رشان تقدس و معنوی بودن هنرهای آثا  در  شمسه  طرح  جای،  به  و  مناسب  کاربرد  با  سنتی  هنرهای  عرصة  ادعایهنرمندان وارسته، متعهد ولی بی

 در ...   و چلیپا، نورانی، هالة همچون آن از مقتبس های نقش و ها نگاره دیگر و شمسه طرح. ساخته اند گرجلوهای ایرانی را در مقیاس گسترده

های ملهم در ادیان نقوش و نگاره حقیقت امر آن است که اشتراکات نقش شمسه و دیگر  است.    بوده  توجه  مورد  بسیار  هم،  مسیحی  دینی  هنر

دهد) یاوری و  توحیدی اسالم و مسحیت به قدری زیاد و تا آن حدّ چشمگیر است که وجوه افتراق و تفاوت ها را به شدت تحت تأثیر قرار می

ها و  ین مقرنس ئبرای گنبد و تز  ایها و یا رنگ درخشندۀ طالیی و فیروزهگیری از موزائیککاری و بهرهنقش شمسه در آینه.  (7:   1390باوفا،  

. پس چنان که عالم، تجلی  آوردمی  پدید  درخششی  و  تأللو  است،  سرد  و  تاریک  که  سنگ  دل  از  و  سازدمی  گرنقوش، بیانی از این قاعده، جلوه

زیبایی جهان نتیجة تجلی نور  نور است، ظهور جهان نیز  جز ظهور نور او نیست. بدین معنی عالم جز تجلی حق به واسطة نور مطلق نیست و  

وجه تمایز میان هنر انتزاعی اسالم و » هنر انتزاعی« جدید را  باید خاطر نشان کرد: هنرمندان جدید در  (.19: 1390الهی است ) یاوری و باوفا،

یابند. از لحاظ هنرمند مسلمان زد، میخیهای غیر عقالنی که از ناخودآگاهی بر می تر برای تکان تر و فردیتر، سیالواسطه » انتزاع« جوابی بی 

 
1 agni 



 

671 
 

همان قدر که (.  1369:133سازد)بورکهارت،  ترین وجه، وحدت در کثرت را نمودار میبرعکس، هنر انتزاعی، بیانگر قانونی است؛ و به مستقیم

د خود خدا نیست، مظهر الوهیت ها اگر خورشیموجودیت خورشید پر از تضاد است، نمادگرایی آن هم چند وجهی است. در باور بسیاری از ملت

 (. 117: 1382)مظهر خدای اورمزدی( است. گاه خورشید را پسر خدای متعال، و برادر رنگین کمان در نظر می گیرند)شوالیه، 

 نقش شمسه) نماد خورشید(  در دوران باستان) شوش( .  6 

شود، به نام »کودورو « محل آفرینش بابل =  ی لوور نگهداری می موزهسنگ مرز، متعلق به دوران پادشاهی ملی شیپاک دوم: این نمونه که در 

ها اولین  قبل از میالد آورده شده است(، این سنگ   12سومر بوده است و محل کشف، شوش )از بابل به شوش به عنوان غنایم جنگی در قرن  

گرفتند. نام و نشان  محافظت خدایان بزرگ معبد بابل قرار می   النهرین ظهور کردند. چنین هدایایی تحت ها در بینبار در دوران حکمرانی کاسی 

شد. بعد از سقوط اولین امپراطوری بابل و پس از ها در برابر غارت و چپاول نوشته میمنظور حفاظت از زمین  ها به خدایان بر روی این سنگ

سرعت زبان  ها به ها جانی دوباره گرفت. کاسی خارجی کاسی تدریج و تحت فرمانروایی خاندان  عصر طالیی حکمرانی حمورابی، این قلمرو به  

های کوچکی موسوم به سنگ مرز را پدید آوردند که استفاده از آنها تا قرن هفتم پیش از  بابلی و رسم و رسومات آنها را یاد گرفتند. آنها سنگ 

است. شاید بتوان گفت  این نقش خورشید حکاکی   ف شدهمیالد رواج داشتند. این سنگ مرز همراه با اشیائی دیگر در شهر باستانی شوش کش

 .  ،موزه لوور( 1شده بر روی سنگ مرز اولین نقشه شمسه بر روی آثار مکشوفه باشد)تصویر

صفحه  اثری از هنر بودایی، باالی صحنه مناظره  بودا در یک طاقچه ستونی نشسته است، که پایه نیلوفر که از دستگاه بخور در باالی    ،  پایه بودا

پیکر بودا و گُل لوطوس)گل نیلوفرآبی(    کند و در دو طرف پایه نیلوفر دو راهب بودایی هستند. نیلوفر نماد مانداال و تولد بودا است.پشتیبانی می

نظر معنوی    اند، بیانگر یک چیزند: آرامش عظیم روح بیدار شده در خود. آن دو صورا، زبدۀ وجهدست آمدهیعنی دو صورتی که از هنر هندو به 

. موزه متروپولیتن(  -2) تصویر  داردیابی معنویت است، بیان می تنی بودیسم را که محمل تحقق بودیسم، و یا به عبارتی دیگر وجه نظر روانی 

لتک  شوند و غهای آن چرخ که همه به غلتک متصل میلوطوس کامالً شکوفته، همانند چرخی است که آن نیز رمز کیهان یا روان است، و پره

 (. 159: 1369پیوندد) بورکهارت،ها را به هم میاند که روح آنموجب به هم پیوستن آهناست، نمودگار جهات فظا یا عوای روانی

  



 

672 
 

. مقایسه تطبیقی نقش شمسه) نماد خورشید( و طرح مانداال) نماد گل نیلوفر( در ایران باستان و چین  1جدول  

 .مأخذ: ) نگارندگان(  باستان

 نقش  2تصویر   1تصویر   

 شناسنامه اثر: 

 سانتیمتر  83طول: 

 سانتیمتر 42عرض: 

  سانتیمتر 33ارتفاع:  

 SB23شماره ثبت: 

 شناسنامه اثر:    

 سانتیمتر22.7طول: 

 سانتیمتر8.9عرض: 

   1982.200شماره: 

نقش خورشید و نقش  

دو طرف   در  شمسه  

 ماه 

،  با نقش  مانداال  طرح  

گل لوتوس یا نیلوفر  

با  آبی   دستگاه بخور 

 نقش گل نیلوفر 

  متروپولیتن نیویورک لوور پاریس  موزه  

   Kudurru نام و جنس 

 کادورا ) سنگ مرز(؛ جنس سنگ 
Stele commissioned by Helian Ziyue 

 ؛ جنس سنگاستل به سفارش هلیان زیوئه
 

  میالدی (  550–534قرن) قرن دوازده پیش از میالد  تاریخ   

سنگ مرز، متعلق به دوران پادشاهی   مکان 

 دوم  ملی شیپاک 

  سلسله شرقی وی

 

 نقش شمسه در هنر اسالمی به مثابه یک هنر محیطی .  7

دهد. معموال در  شود و آن را به شکل خورشیدی نمایش میهایی از اطراف آن خارج میشمسه به شکل دایره، مذهب و مرصع است که شعاع

ها در ورودی جایی که قوس های سردر به هم می رسند و نیم گنبد به وجود  گنبدها و نقطه مرکزی گنبد، در مقرنس کاری های ایوآنسقف  

توان شمسه  می آید. در سایر هنرهای دستی مانند مشبک کاری ها و گره چینی ها، در نقوش پراکنده مختلف، در محراب ها و گچ بری ها می 

ه از )شمس( و به معنای )خورشید( است. نقش شمسه نیز مفهوم نور را به دنبال دارد، در اهمیت خورشید و باورها، نور در  را مشاهده کرد. شمس

ای دارد و در اقوام بدوی نیز شاهد حضور خورشید به عنوان )خدا( هستیم)افرازی زاده؛ راد،  تمامی ادیان و مذاهب قبل اسالم حضور گسترده

ها و جز  ی اکبر دهخدا در تعریف شمسه آورده است:» قرص منقش و زراندودی که در مساجد و باالی عمارت و کنگرهاستاد عل .(135:  1396

های مختلفی توسط هنرمندان کارشده است. گاهی شبیه قرص خورشید همراه با پرتو های  آن نصب کنند«. نقش نمادین شمسه به صورت 

ای که کل سطح را پوشش داده است. گاهی در داخل قرص خورشید، صورتی انسانی  ها به گونه کوچک و یا به صورت جمع کثیری از تکرار شعاع
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، نقش شمسه با نقوش دیگر مثل چشمه، ماهی، اینها نقش شده است. افزون بر  ) به شکل مؤنث( با ابروهای به هم پیوسته و خال سیاه بر گونه

شود و طور که اشاره شد نماد خورشید )شمسه( در بیشتر آثار هنر اسالمی دیده میهمانشیر، سیمرغ، و..... به صورت ترکیبی همراه شده است. 

:  1390نمود گاهی هم به شکل قندیل در آثار هنر اسالمی تجلی پیدا کرده است) یاوری و باوفا،  ایندارای معانی و مفاهیم نمادین فراوانی است.

49 .) 

است با نوری که در آتش و ماه است مناسبت و سنخیت دارد، این است که وقتی نور را می بینید  های بشری نور  ن اسهروردی معتقد بود چون ج

 فرحناک و خرسند می شوید و بر عکس از تاریکی متنفر و روی گردانیم؛ در دین اسالم ) مذهب تشیع( هم که ادعیه بسیاری در انوار وارد شده 

(.   10:   1390م تمام انوار اعم از مجرد و مادی در متون مقدس ذکر شده است) یاوری و باوفا،است، اشاره به همین موضوع دارد، و تعظیم و تکری

گیرد، و هنرمند  هنر عبارت است  از ساخت و پرداخت اشیاء بر وقف طبیعتشان، که خود حاوی زیبایی بالقوه است، زیرا زیبایی از خداوند نشأت می 

ترین بینش اسالمی از هنر، فقط روشی برای شرافت  آفتاب اندازد و عیان سازد. هنر بر وفق کلیفقط باید بدین بسنده کند که زیبایی را بر  

(. روزگاری در جهان، خورشید به عنوان خدای بلند مرتبه و خدای روشنی، همه نگر و منبع  134:  1369روحانی دادن به ماده است )بورکهارت،

آمد. خورشید به طور کلی، نرینه  غروب و طلوع خود، نماد مرگ و رستاخیز به شمار می   حاصلخیزی و حیات، مورد پرستش بود. همچنین به سبب

 (. 205: 1380بود و با ماه که مادینه شمرده می شد، پیوستگی داشت)هال،

م بدان عنایت  شود، مستقیماً از صورت تأمل نظری که اسالذوق و قریحة هندسی که وجودش چنین قدرتمندانه در هنر اسالمی اثبات و تأیید می 

(. هنر، همیشه کوشیده است که حقیقت خود را بر اساس طبیعت استوار کند  137:  1369تراود) بورکهارت،و التفات دارد و » انتزاعی« است، می 

نمایاند.  ای طبیعت، خود را در آفریده هنری باز میو به همین جهت است که هر آفریده هنری، وجه نمادینی از حقایقِ طبیعت است. به گونه 

گردد. هنرمندان هنر اسالمی از خطوط منحنی در طبیعت الهام گرفته و  طور که قبال اشاره شد، منشأ نقش مایه مارپیچ به طبیعت باز می همان

نی و فردی،  (. برای مسلمانان، هنر به میزانی که زیباست، بدون داشتن نشانی از الهام ذه62:  1398)قائم منشی،    نقش اسلیمی را به وجود آوردند

رسد فقط » دلیل و گواهی بر وجود خداست«، زیباییش باید غیر شخصی باشد، همانند آسمان پرستاره. در واقع هنر اسالمی به نوعی کمال می

 (.  137: 1369گردد) بورکهارت، که گویی از صانعش مستقل است؛ افتخارات و نقائصش در برابر خصلت کلی اشکال محو می

  تارعنکبوت یا نقش شمسه در طبیعت.  8

ای نویسد: » تارعنکبوت« به عنوان نموداری از جهان مخلوق، نمونه ، می 2در کتاب » نماد و سرنمون«  به نقل از فریتیوف شوان   1مارتین لینگز

شبکه، دوایر متحدالمرکز بیانگر سلسله   نویسد، در اینخور توجه است، چرا که از مادۀ خالق خود بافته شده است. لینگز با تعبیری دیگر می   در

رسیم. هر دایره به نوبة خود تصویری تری می مراتب عوالم گوناگون و یا سطوح مختلف وجودند که در آن با دورتر شدن از مرکز به مرتبة نازل

گذارد. در  تمامی سطوح وجود به نمایش می  ها، در قالب انوار رحمت الهی، پیوستگی مرکز را بامنفک و تنزل یافته از مرکز است. از سویی شعاع

ها مواجهیم. بزرگی این فضاها متناسب با  های ممکن در این ساختار، باز هم با فضاهای در میان شعاععین حال، با فرض ترسیم کلیه شعاع

گیرد؛ رین این فضاها در عالم ماده قرار میتفاصله دایره) عالم( از مرکز ) کنز مکنون( است که » خلق شده تا آشکار نماید«. بدین ترتیب گسترده

نماید. الزم به ذکر است که این فضاها به هیچوجه خالء نیستند، بلکه اگر  ترین حدود تابش الهی را مشخص میترین و نازلزیرا عالم، خارجی

برد. اما چناچه ذکر شد، هر  اع، بهره مییابیم که فضای میان هر دو شعهاله اطراف هر شعاع نوری را در ذهن مجسم سازیم، به خوبی در می 

ای است.همچنین لینگز شود و واقع نشدن بر روی شعاع، به معنای فاصله داشتن از چنین شاخصهشعاع، بالواسطه از سرنمون متعالی صادر می

 
1 Martin Lings 
2 Frithjof Schuon 
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به طور کلی چنین نتیجه گرفت که    توانها و دوایر متحدالمرکز در مدل مثالی، میگوید، ضمن یادآوری شعاعدر جای دیگری از کتاب خود می

اند. بر این اساس، نماد) همه مخلوقات تصاویری منفک از اصل خالقه خویش بوده و در عین حال، از طریق پرتوهای شعاعی به آن اصل متصل

ال، مانع بروز انگیزه پیوند با  شود که در آن، اتصال بر انفکاک غلبه دارد، ضمن آنکه بنا به تعریف، چیرگی انفصنماد شمسه( به چیزی اطالق می

آورد) لینگز، گردد. در واقع وجود همین نیروی برانگیزاننده در شیء است که عنوان » نماد« را برای آن به ارمغان میسرنمون اعلی در ما می

ها اد مانداال در تمامی فرهنگ های گوناگون پرداخت، او کشف کرد که نم یونگ به اقصی نقاط دنیا سفر کرده و به مطالعه فرهنگ   .(18:  1909

کرد، همچنین از مانداال به عنوان پل ارتباطی بین خودآگاه و ناخودآگاه وجود دارد. یونگ از مانداال به عنوان ابزاری برای تفسیر نمادها استفاده می 

 (.100:  1398کرد.)کیوی و دیگران، یاد می

میان » مرتبة نور«  نقش کیمیایی در جهان هنر شرق داشته و همواره در مشرق زمین   اساساً نقاشی و نقوش اسالمی سراسر نور است و در این

دانسته اند ) یاوری یابیم و از دیر باز پیروزی نهایی را از نور و شکست غایی را از آن ظلمت و خصایص آن می از تاریکی و ظلمت، گریزانی می 

اند.»  ار خود مفهوم » کثرت در وحدت و وحدت در کثرت « را به صورت شمسه نشان دادههنرمندان مسلمان در بسیاری از آث.  (27:  1390و باوفا،

 .(49:  1390کثرت« در واقع تجلی صفات و اسماء نور ذات وحدانیت است که به صورت اشکال کثیره نمود پیدا کرده است) یاوری و باوفا،

 موزه متروپولیتن .  9

های گوناگون در طول جغرافیا و ای بی نظیر از آثار تمدن ها و فرهنگای از هنر جهان و مجموعهالمعارف زنده موزه متروپولیتن نیویورک، دائره  

ها از مصر، ایران، چین تا فلورانس، یونان و .... از دوره های اولیه تاریخ تا عصر حاضر در این پهنای تاریخ انسان متمدن است. تمامی فرهنگ

موزه متروپولیتن، تجربه  لذت بردن از دیدن آثار هنری از سراسر جهان که در طول بیش  ( .248:  1395اند)محرابی،  موزه به نمایش گذاشته شده

ها نفر  کند. این موزه در دو مکان نمادین در شهر نیویورک وجود دارد. میلیونسال تا کنون جمع آوری شده، را برای همه فراهم می  5000از  

ها و  کنند. از زمان تأسیس، هدف مسئولین موزه، زنده شدن هنر از طریق ایجاد گالریدیدن موزه شرکت می هم، بصورت آنالین در تجربه  

  13ها در طول زمان است. بیانیه مأموریت مت) متروپولیتن( در  های جدید و ارتباطات غیر منتظره با فرهنگهای هنری همراه با ایدهنمایشگاه

موزه در شهر نیویورک، ایجاد و نگهداری موزه و کتابخانه هنر در این شهر، تشویق و توسعه مطالعات برای تاسیس و استقرار    1870آوریل  

شد.  هنرهای زیبا، و استفاده از هنر برای ساختن، آموزه های عامه پسند برای ارتقای دانش عمومی در  مورد زندگی اقوام در سراسر جهان صادر  

، هدف این بیانیه را دوباره تأیید کردند. این  2015ژانویه  13سال است. متولیان موزه در   140در طول  هدف این بیانیه، هدایت و نگهداری موزه

آوری کرده و ها جمعها و فرهنگ ای را در همة زمان های نو، آثار هنری قابل توجه موزه برای اتصال و دسترسی مردم به خالقیت، دانش و ایده 

 ( 2021/5/6متروپولیتن،  دهد)موزهکند و ارائه می ذخیره می

  6500م. کلکسیون موزه متروپولیتن از ابتدا تا کنون بیش از دو میلیون کار هنری از تمام نقاط دنیا را گردآوری کرده است. حدود  1870از سال 

ند، در اینترنت قابل دسترسی  ها  همچنین هنرهای اسالمی، از پیدایش اسالم در قرن هفتم از مراکش تا هها و مجسمهاثر انتخاب شده از نقاشی 

موزه متروپولیتن یا به تعبیر دقیق تر، دانشنامه عظیم متروپولیتن،    (.365:  1385باشد ) فصلنامه هنر»نمایشگاه دائمی موزه هنری متروپولیتن«  می

ها از فراز و فرود انسان از اوان  ای بی منتنه تنها فضایی حیرت انگیز در پیش روی عالقه مندان و پژوهشگران هنرهای اسالمی گشوده، صفحه 

مدنیت تا کنون نیز در مقابل دیدگان پژوهشگران و محققان حوزه هنرهای اسالمی باز کرده است. مطالعه این صفحه شگفت انگیز، کمک 

انیان( به بخش هنر  بزرگی به درک عظمت انسان و فهم گذشته درخشان مسلمانان است. آثار نیاکان هنرمند و با فرهنگ مسلمان ) خصوصاً ایر

اسالمی موزه متروپولیتن، رونق خاصی داده است. مجموعه آثار هنری از سرزمین های مسلمان، همچون سایر مجموعه های موزه از طریق  

با مالکان خصوصی، جمع آوری شده و می    شوند. سرامیک ها کاشی ها، مینیاتورها، هدیه، خرید و نیز سایر مشارکت های موزه متروپولیتن 
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خوشنویسی ها، سفال ها و ظروف لعابی، جامهای سنگی و شیشه ای، فرش، جواهرات، مفرغ ها، جنگ افزار های رزی و نظامی و مخصوصاً  

 .(248: 1395منسوجات در این مجموعه، خودنمایی می کنند)محرابی،

 
 ( 2021/ 6/ 1موزه متروپولیتن )   - 1شکل  

 

 ( 4و    3) تصویر موجود در موزه متروپولیتنمانداال    شمسه و   با نقش ظروف سفالی  معرفی    10

با نقش شمسه    شود.کاسه میوه که برای جشن ها استفاده میاین    ،با نقش نوازنده  و مخاطبین پخش کننده عود   :  ( 3) تصویر  ای کاسه فیروزه 

ده نفر در اطراف نشسته    این    .مرکز قرار داردبا اشکال انسانی یک مجلس بزرگ با ده نفر مخاطب، یا خواننده، که اطراف شخص نوازنده که در  

کاسه برای بخشی از وعده های غذایی  با   این ، با طرح مجلس بودایی  (:  4) تصویر    کاسه  موزه متروپولیتن(. -3تصویر و عود بخش می کنند )  

)تصویر    فاده در ژاپن ساخته شده استنقش مجلس بودایی که یک صحنه نادر از یک گردهمایی بودایی، در یک مراسم چای ژاپنی،  برای است

 موزه متروپولیتن(.   -4
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هنر  و چین  هنر اسالمی     ایران   مقایسه تطبیقی نقش شمسه) نماد خورشید( و طرح مانداال) نماد گل نیلوفر( در   . 2جدول 

 . مأخذ: ) نگارندگان(   بودیسم) موزه متروپولیتن(

 4تصویر   3تصویر  

 شناسنامه اثر: 

 سانتیمتر 19.7قطر:  

 سانتیمتر 8.9ارتفاع: 

 گرم   348.7وزن: 

 57.61.16شماره ثبت:  

 شناسنامه اثر:  

سانتیمتر. 15.2قطر:

 سانتیمتر 5.2ارتفاع: 

ثبت:   شماره

2015.270 

نام  

 انگلیسی

Turquoise Bowl with Lute Player and 

Audience 

Bowl with Buddhist Assembly 

 .  مجلس بودایی طرح کاسه با با نقش نوازنده  و مخاطبین پخش کننده عود ای  کاسه فیروزه نام فارسی 

 میالدی(  1644–1368) میالدی 13تا  12قرن  تاریخ

 چین ایران  مکان

 انسان نشسته، به حالت چرخش، نقش مانداال به شکل انسان انسان نشسته ،به حالت چرخش،  نقش شمسه با نقش انسان ها شباهت

 رنگ سفید آبی،  نوع مجلس: بودایی، چای ای، نوع مجلس: نوازندگی رنگ فیروزه  ها تفاوت

 

 ( 6و    5معرفی کاشی با نقش شمسه و پایه با نقش مانداال موجود در موزه متروپولیتن) تصویر  .  11

ایران: این کاشی که به شکل ستاره با طرح شمسه با نقوش اسلیمی و گلهای   15ای دوازده پر نیمه اول قرنکاشی فیروزه (  5نقش شمسه )تصویر

میالدی در   43-1442هجری قمری  846ختایی مربوط به دیوار های ایوان غربی )طاق( مدرسه الغیاثیه، یک مدرسه مذهبی است که در سال  

ست، به عنوان تزیین به کار برده شده است این کاشی با روش  شهر خارگرد )خرگرد( در استان خراسان جنوبی و شمال شرقی ایران ساخته شده ا

چرب    کند. در طی فرایند شلیک، خط های رنگی مختلف را از هم جدا می به اصطالح ) بند ناف( لعاب کاری شده، که در آن یک ماده چرب لعاب

وزه متروپولیتن موجود است. نقش شمسه در هنر اسالمی  ماند. که این کاشی در مشود و یک نوار بدون لعاب بین مناطق لعاب باقی میذوب می

مقایسه تطبیقی نقش شمسه) نماد خورشید( و طرح مانداال) نماد گل نیلوفر( در  .  3موزه متروپولیتن(. جدول  5نقش گره شمسه دوازده )تصویر

 . م) موزه متروپولیتن(سایران هنر اسالمی  و چین هنر بودی
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نقش ش   . 3جدول   تطبیقی  بودیسم) موزه  مقایسه  اسالمی و چین هنر  ایران هنر  در  نیلوفر(  نماد گل  مانداال)  نماد خورشید( و طرح  مسه) 

 .مأخذ: ) نگارندگان(   متروپولیتن(

  6تصویر   5تصویر   

 : شناسنامه اثر 

 سانتیمتر  40.3طول:  

 سانتیمتر  40.3عرض: 

 3.2ارتفاع: 

 17.143.1شماره ثبت: 

 

 شناسنامه اثر: 

 سانتیمتر   34.3قطر: 

سانتیمتر شماره 7.6ارتفاع: 

 1992.331ثبت: 

چهار   در  گل  پر 

گره   دو  و  مرکز 

هندسی شش پر به  

رو   و  زیر  صورت 

از  گرفته  الهام 

 کرات آسمانی

های    گنجینه 

یک    -سنتی  

یک    ، کنگر 

  ، آبی  نیلوفر 

هشت پر گل 

 سفید 

ختایی غنچه،  گل   ،

 برگ و 

 نقش اسلیمی

 

 

نیلوفر آبی  گل  

رنگ   سه  در 

و   قرمز  سفید 

 زرد

 Twelve-Pointed Star-Shaped نام انگلیسی

Tile 

Base for a mandala 

 پایه یک مانداال به شکل ستاره  )پر(کاشی دوازده اشاره ای نام فارسی 

/ هجری  846مورخ هجری قمری  تاریخ 

 1442قمری

 دوره مینگ  15اوایل قرن 

خارگرد، در شمال شرقی   ، ایران  به منسوب مکان

 ایران 

 چین
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چین: مانداالهای تشریفاتی در اشکال هنر بودیسم، از جمله بودیسم باطنی، که به خاطر    15پایه یک مانداال اوایل قرن  (  6نقش مانداال ) تصویر  

حتمال زیاد برای استفاده در تبت تولید شده است،  اش مورد توجه است، مورد استفاده قرار گرفت. این پایه که به اهای پیچیدهپانتئون و آئین

های رنگی بود. این  های کوچک، مدل های معابد و استوپاها یا شنکرد که احتماال شامل مجسمهزمانی از یک مانداالی سه بعدی پشتیبانی می 

یک کنگر، یک   -های سنتیار آن است. گنجینهدکوراسیون ترکیبی از گلهای نیلوفر آبی) نمادهای خلوص بودایی( و هشت گنجینه بودایی در کن

پایان، یک جفت ماهی، یک بنر و یک گلدان گنج ، در اینجا با نقوش فرخنده دیگری مانند مرجان نیلوفر آبی، یک چرخ، یک چتر، یک گره بی 

 موزه متروپولیتن(.  -6آبی )تصویر شود. دکوراسیون ترکیبی از گلهای نیلوفر شوند. هر گنجی در باالی گل نیلوفر آبی ظاهر می تقویت می 

 کاربردهای مشترک نقش شمسه و طرح مانداال .  12

جمله ممقان دوزی(، چاپ باتیک)کالقه ای(،  شمسه، این طرح جالب و پرمفهوم در هنر تذهیب، نگارگری، قالی بافی، رودوزی های سنتی)من

کاری و به خصوص سفالگری.... مورد  کاری، کاشیبری، آینه چاپ قلمکار، مخمل بافی و .... و درهنرهای سنتی وابسته به معماری به ویژه گچ

ید است را در برگ نخست دفتر حساب و  در آیین بودا سواستیکا که نماد خورش(.  7:   1390استفادۀ بسیار زیادی داشته است) یاوری و باوفا،  

خوشی و بازوهای چپ    _نگارند. چرخش سواستیکا را را در سوی راست )بازوی راست( مظهر خورشید ) روشنایی( بهار و تابستان  آستانه درها می 

به نقل از    102:  1380ند) بختورتاش،  شناسرا نمودار شب و تاریکی و نیز» اَلهه کالی« آفریننده وحشت و جادو و پاییز و زمستان ) ناخوشی( می 

(. در هنر بودیسم نیز نقش مانداال و نقوش مانند خورشید و چلیپا که هر سه در یک معنا هستند. کاربردهای مشابه 38:  1398اصغریان و رستمی  

لز کاری و سفالگری دارد. در بیشتر دوزی، پارچه بافی، صنایع دستی، ......و همچنین فکاری کتاب آرایی، سوزن همچون معماری، گچبری، کاشی 

باشد. در هنر  شود. در دوره اسالمی نیز این نقش دارای معانی و مفاهیم نمادین فراوانی میآثار هنر اسالمی نقش شمسه )خورشید( دیده می

یرون گنبدها و مساجد و... یا  اسالمی نقش شمسه در اکثر هنرهای تزئینی چه در آثار مذهبی مثل تذهیب صفحه آغازین قرآن، تزئین داخل و ب

( نقش شمسه نیز وقتی همراه با گل های ختایی 58: 1387در دیگر هنرها، مثل کتاب آرایی و...به وفور مورد استفاده قرار گرفته است. )خزائی، 

از خورشید با داشتن یک نقطه در  به مثابه پر کردن محیط دایره در حقیقت با الهام گرفتن  2شود مانند تصویر شماره و نقوش اسلیمی همراه می 

 مرکز و همراه با دوایر متحدالمرکز نشان از وحدانیت خدواند است. 

 ( 8و    7معرفی ظروف سفالی با نقش شمسه و مانداال موجود در موزه متروپولیتن) تصویر .  13

ربوط به ظروف کوباچی است و ساخت  این سینی م:  سینی با نقش شمسه فیروزه ای و مشکی با کتیبه) خوشنویسی(  :نقش شمسه  -7تصویر  

باشد. این کاسه که در زیر لعاب فیروزه ای کم رنگ  با خطوط مارپیچ و عناصر گل که همان نقوش اسلیمی و دایره های متحدالمرکز تبریز می

خوش شانسی را نشان  باشد. این ظرف کتیبه ای  از آرزو های خوب و نماد  با رنگ سیاه نقاشی شده است و نشان دهنده  نقش شمسه می 

دهد)موزه متروپولیتن(. این سینی که به سبک ظروف کوباچی در تبریز ساخته شده است با نقش شمسه در دایره  مرکزی و  چهار نقش  می

رف  اسلیمی مارپیچ  در دایرۀ به رنگ  فیروزه ای و همچنین چهار نقش اسلیمی دیگر به رنگ مشکی  و همراه با خوشنویسی در اطراف لبة ظ

 .کند)موزه متروپولیتن(آخرت خیر باد( دعای خیر را  در دنیا و آخرت، همراه صاحب اثر می  -)عاقبت خیر باد

باشد، دارای نقوشی گل  این ظرف که مربوط به هنر بودیسم می:  چین  15قرن  اوایل  گل  طومارهای  با  دار  برگ  ظرف   –نقش مانداال    -8تصویر   

های آکانتوس در یک  زمینه آبی فیروزه ای در قسمت داخلی در قسمتهای داخلی و بیرونی ظرف  جوش و برگنیلوفر های پیمایشی پر جنب و 

شود، که  های قرن پانزدهم ، این  رنگ زمینه اغلب با سایه های قرمز، زرد، آبی کبالت، سفید و سبز تیره ترکیب می اند. در نمونه قرار گرفته 

اند. البته این نوع نقش در قرن چهاردهم میالدی در چین شناخته شده بود، اما ه در هر صف قرار گرفته مخلوط نشده اند اما به صورت جداگان 

 های حفظ شده هستند)موزه متروپولیتن(. قطعات قرن پانزدهم، مانند این ظرف، اولین نمونه 
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ران هنر اسالمی و چین هنر بودیسم) موزه  مقایسه تطبیقی نقش شمسه) نماد خورشید( و طرح مانداال) نماد گل نیلوفر( در ای .  4جدول 

 .مأخذ: ) نگارندگان(   متروپولیتن(

 8تصویر   7تصویر  

 شناسنامه اثر: 

 سانتیمتر  36.8قطر: 

 17.120.72شماره ثبت: 

 

 

 شناسنامه اثر: 

 سانتیمتر  15.2قطر: 

 سانتیمتر   2.5ارتفاع: 

 1993.338شماره ثبت: 

نام 

 انگلیسی

Dish turquoise‑and‑black Foliated dish with floral scrolls 

نام 

 فارسی

 ظرف برگ دار با طومارهای گل فیروزه ای و مشکی سینی 

 میالدی  15 اوایل قرن میالدی 15اواسط قرن  تاریخ

 چین شمال غرب ایران تبریز مکان

نقش شمسه در دایره مرکزی و هشت نقش اسلیمی در اطراف   هاشباهت

 دایره مرکزی 

طرح مانداال نقش گل هشت پر در مرکز دایره و پنج گل نیلوفر  

 آبی و برگ  در اطراف دایره مرکزی

 رنگ     ، نقوش اسلیمی، رنگ کتیبه نویسی هاتفاوت

 

 (   10و  9معرفی ظروف سفالی با نقش شمسه و مانداال موجود در موزه متروپولیتن) تصویر .  14

ین ظرف غذا به گروهی از سرامیک ها معروف است که به ظروف  ا   : ایران  16سینی با طرح لوتوس قرن    -(9تصویر  )  سینی با طرح لوتوس

کوباچی  معروف است. محصوالت کوباچی در دهکده ای در قفقاز نام گذاری شده است اما  این ظروف در تبریز تولید شده اند. یکی از ویژگی  

شود. داخل ترک ها جرم و کثیفی نفوذ کرده و به  عاب است که منجر به ایجاد ترک در سطح ظرف می های سبک کوباچی، استفاده ناصاف از ل

مرور  این شکاف ها به رنگ قهوه ای تغییر رنگ می دهند. مانند بسیاری از سرامیک های تولید در ایران در دوره صفوی، سبک و تزئین این  

نواز  ی در مرکز و چرخش برگ ها در اطراف دایره مرکزی به رنگ آبی و سفید بسیار چشمظرف غذا بسیار مورد توجه بوده است گل نیلوفر آب 

 موزه متروپولیتن(.  -9تصویر  تر در اطراف با رنگ آبی)گل مرکزی نیلوفر آبی و برگ در مرکز و گل های کوچک. است



 

680 
 

های ماندارین که فکر  سینی با طرح مانداال اردک:  16  قرن  اوایل  و   15  قرن   اواخر  ماندارین  های  اردک  با  سینی  –نقش مانداال    -10تصویر  

شوند و در صورت جدا شدن می میرند. نمادهای وفا داری زناشویی هستند. و اغلب این ظرف برای  کردند  برای زندگی به هم جفت میمی

شوند. تا نمادی از  رابطه  ی به تصویر گشیده می شده است. آنها غالبا همراه با گلهای نیلوفر آبهدایای عروسی و به عنوان تزئین هدیه داده می 

نقش مانداال  با طرح اردک    :  اردکهای نارنگی و نیلوفرها  نقش  با    -(10سینی) تصویر  همسران که با هم همسو هستند دارد)موزه متروپولیتن(.

 . در مرکز و نقش گل نیلوفر آبی در اطراف

م)  س خورشید( و طرح مانداال) نماد گل نیلوفر( در ایران هنر اسالمی و چین هنر بودی. مقایسه تطبیقی نقش شمسه) نماد  5جدول 

 .مأخذ: ) نگارندگان(  موزه متروپولیتن(

 10تصویر   9تصویر  

 شناسنامه اثر: 

 سانتیمتر   33قطر: 

شماره ثبت: 

08.157.4 

 شناسنامه اثر: 

 سانتیمتر 16.5قطر: 

 سانتیمتر  1.7ارتفاع: 

ثبت:  شماره 

2011.111 

نام 

 انگلیسی

Dish with a Lotus Design Dish with mandarin ducks and lotuses 

 ی و نیلوفرها  جبا اردکهای نارن با طرح لوتوس  سینی  ظرف نام فارسی 

 16قرن اوایل –15اواخر قرن 16قرن تاریخ

 چین شمال غربی ایران تبریز  مکان

 های پهن نیلوفرآبی با برگ نقش گل  نقش نیلوفر آبی  هاشباهت

 رنگارنگ  رنگ سفید و آبی  هاتفاوت

 

 . ظروف سفالی ایران و چین 15

ها را  های متعلق به دوران پیش از اسالم که سنن استادکاری و صنایع دستی آن گوید: » نمادها و مسطورهبورکهارت در باره صنایع دستی می 

م در (. تبریز یکی از مراکز مه 148:  1369گیرد) بورکهارت،  اند، در بعضی امثال قرآنی و نیز در بعضی روایات نبوی مورد تأیید قرار می نگاه داشته 

های اقتصادی باالیی  تحوالت اجتماعی و سیاسی کشور بوده و از آنجایی که این شهر بر سر راه مواصالتی ایران به اروپا قرار داشته، از مزیت 

طور  همین  برخوردار بوده است؛ از جمله در زمینه سفال با مناطق مانند کوباچه، واقع در داغستان قفقاز و همچنین مناطق عثمانی مانند ایزنیک و

داشته است. در گذشته دو کشور ایران و چین به عنوان دو قطب تولید و صادرات ظروف سفالی آبی و سفید به شمار    تعامالتیبا کشور چین،   

توان بر روی هنر سفالگریا یران مشاهده کرد. رفتند؛ با دیدن نقوش به کار رفته بر روی ظروف آبی و سفید تبریز، تأثیر هنر چین را می می
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رسد که » اکثر نقوش موجود که بر روی سفالینه های آبی و سفید چین ند مقاله صورت گرفته، چنین به نظر می براساس مطالعاتی که بر روی چ

های آبی و های سفالینهباشد که ریشه در فرهنگ این سرزمین دارند. مشابه بسیاری از نمونه اند، هر کدام معرف مفهومی نمادین مینقش شده 

فوی در ایران ساخته شده است، که این نماد پردازی را صرف تقلید برای به دست آوردن بازار تجاری در سفید چین دوران مینگ، در دوران ص 

تبریز نیز بوده، این تاثیرات در زمینه نقوش بکار رفته   (. که این مهم شامل حال هنرمندان سفالگر 116:  1389زدند«) سرمدی،  آثارشان نقش می 

. هنرمندان تبریز فقط به تقلید از ظروف کوباچی و  (33:  1395انصاری نیا،شود)ری آنها مشاهده میو همچنین تکنیک ساخت بدنه و لعاب کا

اند، بلکه به نوآوری پرداخته و نقوشی را خلق کردند که ریشه در باورهای مردم و در طرح های بومی داشت.  در ظروف آبی سفید نپرداخته 

)انصاری ی مانند، انواع گیاهان و حیوانات بومی و همچنین ثبت شعر بر روی ظروف سفالینه دیدهامایهتوان نقشاستمرار این روش به مرور می 

 (. 37: 1395نیا،

ایران هنر اسالمی و چین هنر بودیسم) موزه    - 6جدول  نماد خورشید( و طرح مانداال) نماد گل نیلوفر( در  مقایسه تطبیقی نقش شمسه) 

 . : ) نگارندگان( مأخذ   ها.ها و تفاوت شباهت    متروپولیتن( 

 

 جدول   6تصویر    – طرح مانداال  5تصویر     - نقش شمسه   تکنیک  نقش  نوع نقوش 

هندسی  نقوش 

 گیاهینقوش 

گره دو 

گل  پرش ش

ختای گل 

 پر چهار

لعاب 

ای فیروزه

 آبی
  

 

 2جدول:

 

 گل غنچه نقوش اسلیمی

پر هشتگل

 شکلقلبی

  

 

 2جدول:

  ، گل چهار پر، گل هشت پر  گل های ختایی هاشباهت

لعاب.  ب  -الف هاتفاوت تکنیک  لوتوس.  پ  -نوع  اسلیمی.  ت  -فرم غنچه گل  پر نقش دوگره شش   -نقش 

 فرم: شمسه دوازه پر، مانداال دایره شکل  -هندسی با نقش دو گره چهارپر ختایی. ث

 

 

 . تشابهات نقش شمسه و مانداال 16

شود. نقش شمسه و مانداال در قرون مختلف با نقوش دیگر ترکیب شده است،  شمسه و مانداال پرداخته میدر این بخش به تشابهات  نقوش  

(،  همچنین  10و    9(، و گاهی با نقوش گیاهی و حیوانی) تصویر  4و  3آید) تصویر  گاهی نقوش شمسه و مانداال با نقش انسان به نمایش در می 

 های متحدالمرکز و چرخش نقوش همراه است. ( که همگی با طرح دایره 6و  5انتزاعی) تصویر گاهی نقوش اسلیمی از نوع ختایی، هندسی و 
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 هر دو دارای دایره های متحد المرکز هستند.  -هر دو به شکل دایره و دارای مرکز هستند.           ب -الف

 و روشنگری هستند.هر دو نماد تولد و خلقت  -شود.        تدر هر دو از نقش گل لوتوس استفاده می -پ

 هر دو نقش کاربردهای مشترک در هنر اسالمی و هنر بودیسم دارند.   -هر دو دارای نقوش انسانی، گیاهی، حیوانی هستند.  ج -ث

 های بین نقوش شمسه و مانداال تفاوت .  17

در    نقوش ترین تفاوت این  آید. مهمبه چشم نمی ها  های مانداال از هنر بودیسم، بقدری زیاد است که تفاوت البته اشتراکات نقش شمسه با طرح

های مانداال  نقش شمسه در ایران با نقوش اسلیمی و انتزاعی همراه است. درحالی طرح -الف. کتیبه نگاری و خوشنویسی در هنر اسالمی است

های مانداال . در حالی که کتیبه در طرح نگاری و خوشنویسی همراه است نقش شمسه در ایران همراه با کتیبه  -ب  د. شونقش اسلیمی دیده نمی

شود؛در حالی که نقش گل  در نقش شمسه گل لوتوس به اشکال مختلف ) غنچه بسته، غنچه باز و گل شکفته ( دیده می   -ج د.شودیده نمی

 لوتوس در هنر بودایی بیشتر به شکل گل شکفته است. 

 . گل لوتوس ) نیلوفر آبی(  18

که ساقه در آب دارد و در اساطیر هند، چین و ایران با ایزد بانوان مرتبط است و کانون تولد بودا در هند و میترا در  نیلوفر یا لوتوس گلی است  

شوند. بهشت رمز کهن الگوی مادر از کهن الگوهای یونگی و حاوی وجه مادینه  ایران است، از طرفی مانداال و بهشت در ارتباط با هم تعریف می

دیگران،   و  لوطوس   (. 57:  1398است)هروی  لوتوس)  گل  یا  1زیبایی  شده  نقاشی  تصاویر  در  آئینی  طرزی  به  که  است  جمال  این  انموذج   ،)

های تولد و به معنای نادر توصیفی نمادین مانداالها مک(.  13:  1369ماند) بورکهارت های » سعادتمند ازلی و ابدی«، پاینده و برقرار می تندیس

هستند، همان گل نیلوفر آبی که بودا در آن به دنیا آمد. مجرای تولد آشکارا حاوی بار مادینه است، این کیفیت در تعابیر  لفظی، مجراهای تولد  

اند و لوتوس رمز جهان به صورت انفعالی آنف همچون زهدان  ی قدیم لوتوس شکفته های بودایی بر حسب شاکلهبورکهارت بارزتر است. مانداال

گردد. شود، درک آغاز می »خود« است. وقتی قلب گشوده می  (. لوتوس همچنین نماد قلب و56:  1398و همکاران،  تجلی الهی است)هروی  

یابیم، تصویری از جدایی و تصویری از مرزهای تعریف  ای که از طریق حواس آن را درمیمربع بیرونی یانترا نماد جهان بیرونی است، جهان مادی

های مادینه چون آب، باغ، باغچه، فضای  نرهای مختلف ایران، مانداال و تعریف مرکز آن با نماد آرکی تایپ در ه  (. 13،ص.1397شده) بختیاری،

اند  های ادبی که آثار بزرگان ادب را با تمرکز بر مانداال کاویدهخورد. نتایج حاصل از پژوهشهشت پر و ترنج به چشم می های غالباًتهی، شمسه 

بندی شده به سمت مقصدی هستند که مبدا حرکت نیز بوده و کمال را در حاکی از حرکتی رو به رشد و مرتبه   لباً دهد که این آثار غانشان می

ای مانداال به گونه . (58: 1398، و همکارانبخشد و حاوی مفاهیم زایش و تولد مجرد و نمادی از مادینگی است)هروی دایره مرکزی تحقق می

تکرار مانداال و تاکید بر مرکز    یابد.و عموما وجهی اعتقادی دارد که از طریق مرکزش به آسمان پیوند می   بازسازی شناخت انسان از عالم است 

...گواهی بر ماهیت کهن الگویی  .... آن با رمزهای مونث و استمرارش در طول تاریخ و در هنرهای مختلف ایران و جهان چون، ادبیات و نقاشی و  

توان در طبیعت از  های از ساختارهای هندسی را مینمونه   .(60:  1398جمعی بشری است)هروی و دیگران،  و ریشه دار بودنش در ناخودآگاه  

 .(1391های برف،..... یافت) عنبری یزدی، جمله در ترکیب ساختمان انسان، گل، حلزون و دانه 
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 . نتیجه گیری: 19

کند، در طول روز گرما، نور، انرژی برای رشد گیاهان  ید از شرق طلوع میشخورخورشید در ایران باستان مورد پرستش پیشینیان ما بوده است،  

پرستید و برای خورشید نمادهای کند. انسان اولیه خورشید را میبه رنگ زیبای در آمده و درنهایت در غرب، غروب می  بعدازظهرو جانوران دارد و  

 نر ایران است، همچنین یکی از کابردی ترین نقوش در تمامی هنرها نزد ایرانیاترین نمادها دنماد شمسه یکی از کهن  .مختلف در نظر داشت

شود. ها دیده میی متشابه در این تمدنهای بابل، بین النهرین، هند و چین دارد و با مفاهیم. نقش شمسه ارتباط مستقیمی با تمدنباشدمی

ه تشابهات زیادی دارند؛ و از لحاظ معنای نماد به یک مفهوم نزدیک هستند. نقش شمسه و طرح مانداال در حقیقت یک نماد هستند، به طوری ک

اشاره کرد. نقش شمسه در گذشته با نقوش انسانی، گیاهی، حیوانی، اسلیمی،    و نور  توان به خورشید، درخشندگیاز معانی نمادین نقش شمسه می 

یز با نقوش انسانی، گیاهی، حیوانی، و موجودات اساطیری که در آیین بودا  های مانداال نانتزاعی و موجودات اساطیری همراه بوده است و طرح

نقش شمسه و   شود.، که بر روی ظروف سفالی ایران و چین، نیز دیده میهمراه است. یکی از این نمادها گل لوتوس است،  نقش اساسی دارد

پژوهش به بررسی سه ظرف سفالی پرداخته شده است، که یک ظرف    در اینمانداال در ادوار مختلف با نقوش گوناگونی به نمایش درآمده است.  

( تأثیر گرفته  7توان دید؛ یک ظرف دیگر)تصویراست و تاثیر هنر ایلخانی را در نقش چهره انسان به وضوح می   13-  12( مربوط به قرن  3)تصویر

( آبی سفید  9ساخت تبریز، همچنین، ظرف سفالی )تصویر  (  ای از قفقاز که در آن دوره جزء خاک ایران بوده است) منطقه   از سرامیک کوباچی

گاهی محوریت نقوش بر اساس نقش انسانی بوده است)    باشد.مربوط به نیمه دوم قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزده که در دوره صفوی می

های  ( حتی نقش   10و9گیاهی) تصویر    (، حیوانی، و    8و  7همچنین تصویر    6و    5( و گاه نقش گیاهی و نقوش اسلیمی)تصویر  4و  3تصویر  

نقش شمسه با نقوشی که    شودنقش شمسه نیز یک کهن الگو محسوب می   انتزاعی در ترکیب نقش شمسه و مانداال سهیم بوده است. بنابراین 

از مرکزی شروع می  نقطه  این نقش می شودشروع می کند،  شود و گسترش پیدا می حول  از نقوش انسانی، گیاهی،  .  اسلیمی و  تواند  حیوانی، 

انتزاعی باشد. مرکز شمسه نمادی از محوریت آفرینش خدا و همچنین درست به مثابه وحدت در کثرت، و نقوش که حول محور مرکزی قرار  

....  خورشید در مرکز قرار دارد و سیارات زهره، عطارد، و منظومه شمسی،    دارند به مثابه کثرت در وحدت است. مانند نقش خورشید در کهکشان

  ، توان دید چرخند. این نشان وحدانیت خداوند است. نقش شمسه را در مردمک چشم انسان به وضوح می در منظومه شمسی به دور خورشید می

در اطراف مرکز    است  ، و موروثیکه مشخصة هر انسان  گوناگونهای  های منظم و زیبا با رنگمرکز دایره، دقیقاً مرکز مردمک چشم و شعاع

خداوند مهربان است. شاید بتوان گفت طواف مسلمانان به دور خانه کعبه همان نقش شمسه است که مرکز   و حکمت دهنده خلقتنشانچشم، 

کنند نقوش اسلیمی و ختایی هستند چرا که زنان مسلمان همان نقوش ختایی هستند آن خانه کعبه و مسلمانان که به دور خانه کعبه طواف می 

با توجه به اینکه در هنر ایرانی اگر تقلید است ابتکار و    .د نقوش اسلیمی در اطراف خانه خدا در حال چرخش هستندو مردان مسلمان به مانن

نویسی(،   شود، از روی نقوش استفاده شده بر روی این ظروف )جداول باال( و نقش کتیبه) خوشنوآوری و همچنین خالقیت و نبوغ دیده می

ن به هنرمندان ایرانی که بسیار خالق و مبتکر هستند اشاره کرد. همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل جداول باال توانقوش اسلیمی و انتزاعی، می 

باشد. تأثیر هنر چین می  رنگ و تکنیک لعابها در بکارگیری  های زیادی دارندو تفاوتتوان نتیجه گرفت که نقش شمسه و مانداال شباهت می

به وضوح می  را  ایران  به شکل  3در تصویر )  توانبر هنر  را  ایران  ادبیات  نوآوری و خالقیت توانستند  ایرانی با  اما هنرمندان  ( مالحضه کرد. 

آوری و خالقیت  های قرآن، و چرخش این حروف بر روی ظروف نشان از نوعخوشنویسی بر روی ظروف نقش کنند. اشعار، دعای خیر، آیه 

 های کمی دارند.تفاوتو  های زیادداال شباهت( نقش شمسه و مان7)تصویر .داردهنرمند ایرانی 
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 بررسی تطبیقی نقوش هندسی نمادین شیعی  بقعه شاه نعمت الل ولی کرمان 

 با مسجد جامع اصفهان   

 
 1سامان فرزین

 2سارا فرجی 

  3بتول معینی نژاد 

 

 چکیده: 

شناسان به زبان آماری و ریاضی،  شناسانه بر مبنای مطالعات کمی استوار است و باستانهای باستانگیریشناسی، نتیجهامروزه در مطالعات باستان 

ن روش ها  های آمار و ریاضی در مطالعات باستان شناسی، استفاده از ایدهند. با توجه به اهمیت استفاده از روشنتایج مطالعات خود را ارائه می

ها  شناسان ایرانی با استفاده از این روششناسی در ایران متداول نگردیده و امید است که باستانهنوز به شکل مدون در مطالعات میدانی باستان 

»کمک به  شناسی همواره بعنوان ابزاری برای های کمی در باستانضرورت مدل د.ندر این زمینه باشعلمی خویش ای برای کارهای آتی مقدمه

  شناسی مورد توجه بوده است های باستانسازی، به عنوان ابزار موثری به منظوراعتبار بخشیدن به تحلیلشناختی« و مدلپیشرفت اندیشه باستان

(  Site-Catchment Analysisتحلیـل حـوزه گیـرش یـا جـذب زیسـت محیطی )بر همین اساس مقاله پیش رو سعی دارد تا با معرفی 

از تئوری  در تحلیــل آمــاری  در تحلیل داده های آماری بپردازد.    (Principal Components Analysis)ل مؤلفه های اصلیو تحلی

که معادل    ”PCA“ (Principal Components Analysis)موسوم به تحلیل  محوطه های باستانی    الگـوی اسـتقرار  دیگری در تحلیل

هـا  کـه به منظـور مطالعـه حـوزه گیـرش محوطه PCA    . در بحـث تحلیـلمی شودبهره گرفته  است  "تحلیل مولفه های اصلی"فارسی آن 

.  شــود هــای باســتانی به عنــوان متغیــر وابســته و منابــع طبیعــی به عنــوان متغیــر اصلــی بررســی می بـه کار رفتـه اسـت محوطه

 بسیاری های  لفهؤم استقرار یک تداوم  و ساخت در که است  منطقی استوار  اصل این بر هاپدیده توضیح برای اصلی هایمولفه به  پرداختن بحث

 است ممکن لفهؤم یک نقش موارد  بسیاری در و ممکن نیست شناسیباستان  در هرگز ها آن  از برخی ثیرأت  میزان شناسایی که تصور هست قابل

بررسی خواهد شد. به     در جدول هم بستگی رابطه بین متغیرها دو به دو با هم  مولفه های اصلیدر تحلیل   .نیست بی تاثیر اما باشد، ناچیز بسیار

در مقاله پیش رو، به کاربرد این  این منظور که بدانیم آیا متغیرها با هم همبستگی دارد، آیا با تغییر یک متغیر متغیر دیگر هم تغییر می کند یا نه.  

 اهیم پرداخت .دو تئوری در تحلیل الگوهای استقراری در محوطه های باستانی با ذکر مثال برای تبیین و تفسیر داده ها خو

 اصفهان، بقعه شاه نعمت الل ولی کرمان، نقوش نمادین، معماری اسالمی   مسجد جامعواژگان کلیدی: 

  

 
 farzin@birjand.ac.ir -استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند - 1
 دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی دانشگاه بیرجند  - 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی دانشگاه بیرجند  - 3
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 مقدمه:   . 1

هنر اسالم دارای گنجینه عظیمی از معانی عمیق عرفانی و حکمت الهی است. زیرا این هنر ریشه در بنیان های ژرف تفکری معنوی و الهی 

هنر و دارد. در واقع تعمق در جنبه درونی این هنرو زبان رمزگونه که حاوی بنیان های متافیزیکی و عرفانی بوده ضرورتی انکار ناپذیر است. در 

ری این مرز و بوم به کرات به نشانه ها و نمودهایی از کاربرد عناصر معماری، اشیا و اشکال برخورد می کنیم که عالوه بر ایفای نقش  معما

ظاهری خود چه در قالب تزیینات، هندسه، فرم و غیره مخاطب خود را با الیه های مختلفی از معنا و حقیقتی که در ورای ذهن طراح خود است  

ند. یکی از ارکان تزیین مساجد و مجموعه بناها، استفاده از نقوش هندسی در مفهوم نمادین و فلسفی آن به منظور تأثیر گذاری روانی  آشنا می ک

و تقویت حس وحدانیت در فضای مساجد و آرامگاه ها است. اشکال پیچیده هندسی با تکرار تناسبات وابسته به یک نقش، نوعی احساس نظم 

ریند. مسجد جامع اصفهان و بقعه شاه نعمت الل ولی به عنوان یکی از شاخص ترین بناهای دوره اسالمی با بکار گیری نقوش  و هماهنگی می آف

زیبای هندسی و اسلیمی و دیگر عناصر تزیینی شاهکاری از معماری این دوران در دو منطقه اصفهان و کرمان محسوب می شوند. که خصوصیات 

ی آن دوران را دارا هستند. تزیینات این دو بنا دارای ویژگی هایی هستند که از طریق مطالعات و بررسی آن می  معماری و سبک رایج معمار

ان ها ی  توان باورهای دینی و اعتقادی تأثیر گذار بر تزیینات آنها را مورد مطالعه قرار داد. بر سر در ورودی ها، گنبد خانه ها، صحن ها و ایو

نمادین مرتبط با مفاهیم نمادین باورهای دینی و مذهب شیعی نقش بسته که از جمله آنها می توان به تزیینات اشکال   ورودی این دو بنا، نقوش

با    هندسی شمسه ها و ستاره های پنج پر، هشت پر، ده پر، دوازده پر اشاره نمود. علیرغم ویژگی های فوق و جایگاه رفیع این دو بنا در رابطه

ژوهشی های زیادی در رابطه با آن به انجام نرسیده است.  در این پژوهش تالش شده تا از طریق  مطالعه مفاهیم باورهای شیعی تاکنون پ

 نمادین نقوش هندسی این دو بنا به اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی شیعی و به کارگیری آن در تزیینات نقوش که در این دو بنا کار شده 

. شناساندن طرح های نقوش هندسی نمادین مورد استفاده در تزیینات بناهای مذهبی و تحلیل 1ارت است از :  اشاره شود. اهداف این پژوهش عب

. مشخص کردن وجه اشتراک آنها. همچنین سواالت این پژوهش عبارتند از: چه نقوش تزیینی در بناهای اسالمی  2آنها در هر دو بنای مذکور 

 ی وجود داشته است؟ وجه اشتراک نقوش تزیینی نمادین در این دو بنا چیست؟ برگرفته از باورهای دینی و اعتقادی شیع

 . پیشینیه پژوهش: 2

در رابطه با تزیینات معماری اسالمی ایرانی و نمادهای آن مقاالت و کتب های زیادی  به این صورت نوشته شده است: پوپ درکتاب سیری در  

( در مقاله دیگر محمدرضا بمانیان و همکاران به  1387ماری دوره اسالمی پرداخته  )پوپ،  هنر ایران جلد سوم آن  به معماری و آذین های مع

بررسی نقش کمی و کیفی اعداد در معماری اسالمی )نمونه موردی:گنبد نظام الملک مسجد جامع اصفهان( پرداخته اند. در پژوهشی دیگر پژمان  

فهان انجام داده اند. همچنین مسعود نصرتی نیز طی پژوهشی به کتیبه های قرآنی دادخواه، تأملی بر تزئینات ایوان درویش مسجد جامع اص

ه مسجد جامع اصفهان پرداخته اند. وحیده رحیمی مهر در مقاله ای به نقش رموز عرفانی در پایداری مجموعه آرامگاه شاه نعمت الل ولی اشار

قوش و تزیینات صفوی مجموعه گنجعلیخان کرمان و سیر تغییرات آن با مجموعه  کرده اند. و نیز سمیرا فدایی در پایان نامه خود به بررسی ن

موردی:    شاه نعمت الل ولی ماهان پرداخته اند. زهرا اپرناک با همکاران خود، پژوهشی با نام نمادهای بصری علم اعداد در معماری ایرانی، نمونه

 مقبره شاه نعمت الل ولی ماهان را بررسی کردند. 

 ژوهش: . روش پ 3

روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و با متکی بر مطالعه کتابخانه ای است. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مطالعات تطبیقی و  

مبانی های نظری موجود در باب نقوش مورد مطالعه می باشد. از منظر گونه شناسی و رویکردی دقیق تر به مسأله انواع پژوهش، می توان  
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( است، یعنی حرکت از مضمون و محتوا به سمت  Form( و فرم ونقش )Thematicتنتاج کرد که این پژوهش از نوع »مضمونی )چنین اس

 فرم و نقش و بالعکس«.   

 . منشأ الهی نمادها: 4

الم  نکته حائز اهمیت درباره نمادها در هنر اسالمی این مطلب هست که این نمادها و سمبول ها منشایی الهی دارند. سر منشآ و خاستگاه هنر اس

مرتبط با جهان بینی و وحی است. و ژرف ترین معنای این جهان بینی که محور و اصل بنیادین آن محسوب می شود » وحدانیت« است.  

که موضوع کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را این گونه وسیع در هنر اسالم رقم می زند. دین اسالم مرکب از شریعت طریقت  وحدانیت است  

و حقیقت است که منشأ هم شریعت و هم طریقت محسوب می شود. برای یافتن سرچشمه هنر اسالمی باید به باطن دین اسالم که در طریقت  

ساخته است رجوع کرد. سرچشمه هنر اسالمی را باید در وجه درونی یا باطنی سنت اسالمی پیدا کرد و به    مستتر بوده و حقیقت آن را روشن

  منبع فیاضی رسید. که خالق این هنر و حافظ آن در طول دوران و وحدت خیره کننده این هنرخلق می کند. منشأ هنر اسالمی را باید در حقایق 

حقیقت ذات نبوی نیز هست و برکت محمدیه ازآن نشآت می گیرد جست وجو کرد. هنر اسالمی  درونی قرآن که حقایق اصل عالم هستی و  

بدون این دو سرچشمه و منشأ یکی قرآن ودیگری برکت نبوی به عرصه وجود پا نمی نهاد. هنر اسالم فقط از آن رو که مسلمین آن را بوجود  

وحی اسالمی نشأت می گیرد. این هنر حقایق درونی وحی اسالمی را در جهان    آوردند اسالمی نیست. بلکه این هنرهمچون شریعت و طریقت از

 صورت ها متبلور می کند. و چون از وجه باطنی اسالم ناشی می شود انسان را به خلوت درونی وحی الهی رهنمون می گردد.  

 . مسجد جامع اصفهان:  5

ترین بنایی که مجموعه کاملی از تزیینات اسالمی را در بر دارد، مسجد جامع  کاملترین نمونه مسجد چهار ایوانی دوره سلجوقی و همچنین زیبا

اصفهان است. این مسجد به دستور ملک شاه سلجوقی در محل مسجدی قدیمی تر و به جای آن ساخته شد و بعدأ بارها مورد بازسازی قرار  

 ( 106: 1373گرفته و ملحقاتی به آن افزوده گردید. )پوپ، 

خستین که در قرن دوم و سوم وجود داشته امروزی اثری بر جای نمانده است اما آثاری از هنر و ذوق معماران دوره دیلمی،  از مسجد ساده ن

سلجوقی، ترکمن، صفوی و قاجار در آن به چشم می خورد. در زمان صفویه شبستان جنوب غربی و بنای کعبه مانند حوض صحن ساخته شده  

را کامل کردند و قاجار سر در ورودی و درب فعلی مسجد را به آن اضافه کردند. کتیبه نصب شده بر سردر    است. افغان ها تزیینات صفه عمر

مربوط به عصر قاجار و یکی از آخرین مصنوعات تعبیه شده در مسجد است. دو سنگ حجاری شده مربوط به عهد صفوی در روی دیوار در 

در چهار سوی صحن، چهار ایوان قرار دارد که مربوط به قرن نهم و یازده هجری است و تفاوت    (1388مقابل یکدیگر قراردارند. )بهشتی، اکسانا،  

تزیینات آنها به خوبی بیان کننده تغییر و تحوالت هنر تزیینات از عصر تیموری تا صفوی است. در صحن مسجد دو حوض مرمر زیبا قرار دارد 

بنا شده است. ایوان جنوبی با تزیینات کاشی کاری آراسته شده است. علت آراستگی و شکوه  که در باالی یکی از آنها بنایی به شکل خانه کعبه  

( این گنبد خانه در ضلع جنوبی ایوان به  1388متمایز این ایوان آن است که به یک گنبد خانه با محراب اصلی متصل می شود. )بهشتی، اکسانا،  

کتیبه ای به خط کوفی مربوط به قرن پنجم هجری که خواجه نظام الملک به عنوان    گنبد نظام الملک مشهوراست. ساختمان این بنا دارای

موسس و بانی این بنا معرفی کرده است. ایوان شمالی مسجد که کتیبه سنگی داخل آن از دوران شاه اسماعیل صفوی است و تزیینات کاشی  

جالب توجه و دیدنی است. داخل این ایوان پنجره سنگی نفیسی وجود  کاری ان معاصر می باشد. ایوان شمالی به خاطر تزیینات و کتیبه هایش

دارد. کارشناسان بر این باورند که گنبد تاج الملک این مسجد کاملترین گنبد آجری دنیاست. رنگ زرد و معرق کاری های زیبای ایوان غربی  

اری آن بیشتر از نوع خطوط بنایی است. اکثر کاشی کاری  قابل توجه است. ساختمان این ایوان مربوط به قرن ششم هجری و تزیینات کاشیک

ها و مقرنس این ایوان در عصر شاه سلطان حسین صفوی صورت گرفته است. در شمال ایوان غربی یک سردر کاشی نفیس از قرن نهم هجری 
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سط استاد حیدر گچبری و نصب شده است.  قرار دارد. محراب الجایتو زیباترین محراب گچبری شده مساجد ایران است. کتیبه ای به خط نسخ تو

در ایوان شرقی مقرنس های زیبایی از عصر سلجوقی و ایلخانی قرار دارد. یک محراب زیبای مرمری در این ایوان قرار دارد. » مسجد جامع  

د جامع اصفهان الیه ها و  اصفهان، با عظمت خاموش، جدی و اسرارآمیزش یکی از زیباترین آثار معماری جهان است.« )آرتور پوپ ( در مسج

دوره صفوی( ادامه روشهای سبک    -میالدی  18تا  16سطوح تزیینی همواره از ارکان مهم معماری محسوب می گردد. در قرن دهم تا دوازدهم )

چهار ایوان    دوره تیموری در تزیینات همراه با نقوش مقرنس سازی در ایوان شرقی و به کارگیری ترکیب آجر و کاشی با مهارت و ظرافت در

اطراف حیاط اجرا شده است. به طور کلی تزیینات اجرا شده در مسجد جامع اصفهان مجموعه ای از هنرهای تزیینی را در طول تاریخ شهر و  

تحوالت معماری مسجد معرفی می نماید. به کارگیری تزیینات وحدت و یکپارچگی جذاب و بی نظیری را در طول تاریخ برای جامع اصفهان به  

ارمغان آورده است. مسجد جامع اصفهان گنجینه )موزه( هنر ایران و یکی از افتخارات معماری این سرزمین است. اثری که نشانه های سیزده  

 (144: 1384سده تحول در فرهنگ اسالمی ایران را، در خود گرد اورده است. )پیرنیا، 

 

 
 دگان : بقعه شاه نعمت الل ولی کرمان، مأخذ: از نگارن 1تصویر 

 . بقعه شاه نعمت الل ولی: 6

کیلومتری جنوب شرقی شهر ماهان واقع در استان کرمان   35متر مربع وسعت دارد. در    6مجموعه شاه نعمت الل ولی که حدود ولی که حدود  

اردهم ادامه یافته است.  قرن تا اواخر قرن چه   6هجری قمری آغاز و طی    848قرار گرفته. ساخت این مجموعه در نیمه اول قرن نهم یعنی سال  

این ساختمان در ابتدا به صورت یک تک بنا با گنبدی رفیع بر فراز فضائی چهار گوش درون باغ بزرگی بوده که بعد ها بناهای دیگری به آن  

مت الل ولی عارف،  افزوده شده. این عمارت شاهکاری از هنر معماری شش قرن اخیر با تلفیقی از فضای معماری و صفایی عارفانه است. شاه نع

شاعر و از مشهور ترین مشایخ صوفیه بود. »شهرت او به شاه ولی از همان دوره ی تیموری است و در اولین رساله ای که چندین سال پس از 

( نسبت  312:  1361فوت شاه نعمت الل نوشته شده، از واژه ی شاه ولی استفاده شده است و او را بارها حضرت شاه ولی نامیده است.« )واعظی،  

ی  او را به شانزده پشت، به امام محمد باقر ثبت نموده اند. مجموعه شاه نعمت الل ولی از جمله مجموعه های آرامگاهی که در دوره ی حکومت

ن عمر  سال گذراند   25شاه عباس اول، برخی الحاقات و کارهای عمرانی در آن صورت گرفت، در ماهان کرمان است. شاه نعمت الل ولی پس از  

  خود در ماهان، پس از مرگش در همان جا دفن گردید. پس از فوت او، مریدان شاه نعمت الل در زمینه ی عمران و آبادانی برای او کوشیدند. 

داده  بنابراین این بنا به نمایشگاهی از معماری ایرانی تبدیل شده است که زیبایی های دوره های مختلف هنر و معماری ایرانی را در خود جای  
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کیلومتری شهر کرمان واقع شده و برای مخاطبین عالوه بر زیارت این شخصیت مذهبی عارف، تفریحگاهی    35است. بقعه شاه نعمت الل ولی در

با درختان سروبلند قامت و فضا سازی عرفانی را برای خود بوجود آورده اند. این بنا شامل سه حیاط است که بر روی یک محور مرکزی احداث 

بنا یکی از نقاط گردشگری و دیدنی با ارزش کرمان    شده اند. هر یک از این حیاط ها حوض و باغچه هایی درختان سرو و کاج دارند. این 

محسوب می شود. بارگاه شاه نعمت الل ولی از ورودی شمالی شامل صحن اتابکی، صحن وکیل الملکی، رواق شاه عباسی، چله خانه، صحن  

ر در محمد شاهی و عمارت بیگلر بیگی است. قدیمی ترین قسمت آستانه گنبدی است که بر مزارشاه قرار دارد )نعیما،  میرداماد، حسینیه و س

( ازجمله با صفا ترین و زیبا ترین مجوعه بناهای ارامگاهی ایران به شمار می رود. این بنا متعلق به نیمه اول سده نهم هجری است  180:  1385

بنای اولیه اضافه شده است. منارهای قاجاری بقعه شاه نعمت الل ولی سراسر به صورت مورب با کاشی های سیاه و  که بعدا ساختمان های به  

 92-19سفید با نقش چلیپای خطی تزیین یافته است. تصویر 

 
 دگان . نقوش شمسه و ستاره بر روی درب چوبی ورودی صحن میرداماد بقعه شاه نعمت الل ولی، مأخذ: از نگارن 2تصویر  

 

 . نمادشناسی نقوش هندسی نمادین شیعی به کار رفته در مسجد جامع اصفهان و بقعه شاه نعمت الل ولی کرمان: 7

  هنرمند مسلمان با پایبندی به اصول و عقاید و باورهای دینی و مذهبی خود را ملزم به رعایت و توجه به آن می دانسته است. و لذا معماری

ص معنوی و روحانی اش، از روح و ماهیت معنوی و الهی سرشار است. به طوری که در هر دو بعد کالبدی )ایوان،  مسجد، به دلیل موضوعیت خا

معنوی )نور، رنگ، تزیینات، اعداد مقدس و غیره( در مساجد اثر گذار بوده    -صحن، حیاط مرکزی، حوض، ارتباطات فضایی و غیره( و حسی

غایتی بیرون از شی هنری، همچون تآثیر بر مخاطب یا انتقال پیام و احساس نمی تواند مبنای   ( هیچ157:  1387است. )انصاری و دیگران،  

( و بر اساس نظر لنگ، نماد در تمام دوره های معماری تا عصر جدید نقشی اساسی بازی می  83:  1389ساخت اثر هنری باشد. )نوروزی طلب،

نات به اولین نمونه های معماری بشر باز می گردد، که البته در این موارد، منظور  ( قدمت کاربرد نقوش و تزیی231:  1383کرده است. )لنگ،  

به تزیینات    زیباتر ساختن نبوده بلکه بیشتر در ارتباط با خود بنا ویا با اشخاص بوده و جنبه استعاره ای و نمادین داشته است. بنابراین، نیاز بشر

 ( شیعیان در طول اعصار مختلف مورد 524:  1390زیکی. )گروتر، همان قدر قدیمی است که نیاز بشر به محافظت فی

ظلم و ستم قرار می گرفتند و به ناچار عقاید خود را به صورت کنایی و نمادین در هنر خود جلوه گر می ساختند. از همین روست که مطالعه 

 نمادین  نقوش به کار رفته در این دو بنا حائز اهمیت است. 

 و ستاره    .  نقوش هندسی شمسه 8

شمسه نماد کثرت در وحدت و وحدت در کثرت است.کثرت تجلی صفات خداوند است که در این نقش بصورت اشکال کثیر ظهور کرده است  

نور  که از مرکزی واحد ساطع شده اند. این نقش چنانکه از نام آن پیداست مفهوم نور را تداعی می کند، همانطور که قران کریم نیز خداوند را  
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(. معموال کیفیت  53:  1376( پس در واقع شمسه نمادی از خداوند محسوب می شود )ستاری،    64امد» الل نور السموات و االرض« )نور:می ن

  نور بخشی ستاره است که به ذهن می آید و در نتیجه ستاره منبع نور انگاشته می شود. ستاره مظهر خداوند در شب ایمان است تا مومن را از 

عی که بر سر راه رسیدن به خداوند است حفظ کند. نقوش مذکور بیشتر در ایوان جنوبی به کار رفته اند و چون این ایوان در اکثر  شر تمام موان

لب  مساجد مهمترین مکان برای عبادت است نقوش نقوش به کار رفته در آن بیشتر در ارتباط با معبود و نشان هایی از انوار الهی است که در قا

( در کاشیکاری های مجموعه شاه نعمت الل ولی کرمان و مسجد جامعه اصفهان  1393ه خود نمایی می کند. )حسینی و ابرقویی، شمسه و ستار

 ت. انواع ستاره ها و شمسه ها به شکل چهار پر،پنج پر، شش پر، هشت پر ، ده پر، دوازده به کار رفته است که نماد طالع خوب و شکوه بوده اس

 
 تزیینات ستاره و شمسه ایوان غربی )صفه استاد(، مسجد جامع اصفهان مأخذ: از همان. 3تصویر

 

 . ستاره پنج پر 8-1

عدد پنج را معموال به زندگی انسان و به پنج حس مربوط می دانند. این عدد همچنین در فرایندهای کلی نجومی نقش دارد. عدد پنج در سنت  

ان عالوه بر پنج ستون دین » شهادتین، نماز، روزه، زکات و حج« پنج نماز یومیه دارند. پنج تن آل عبا،  اسالمی نیز اهمیت فراوانی دارد. مسلمان

پنج عضو خانواده حضرت محمد )ص(، حضرت محمد )ص( فاطمه )س(، علی )ع(، حسن )ع( و حسین )ع( که کاملترین شخصیت های شیعه و  

( اخوان الصفای شیعی مذهب در سده دهم در بصره صریحا اعالم  1393فراشی ابر قویی،مورد احترام فراوان اهل تسنن نیز هستند )حسینی و  

مد ( کردند که اسالم بر پایه پنج است، نه فقط به خاطر پنج اصل و پنج تن، بلکه چون پنج پیامبر اولوالعزم )نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و مح

( در مسجد جامع اصفهان نقوشی از    127-131:  1388پنج حرف نیست. )شمیل،    وجود دارد و هیچ مجموعه ای از حروف مقطعه قرآن بیش از

د  ستاره ها و شمسه ها به صورت تو در تو نقش شده اند و در اطراف شمسه های دوازده پر و ده پر و هشت پر، ستاره های پنج پر بر تعداد زیا

پر بسیار زیبا استفاده شده است. گره پنج معموال در آثار  5ستاره های   نقش شده اند. در ضلع غربی مسجد جامع درون ایوان صفه استاد از نقش

  8گره چینی مساجد بیش از سایر بناها به کار رفته است، و از این روی در بقعه شاه نعمت الل ولی حاشیه درب ورودی اصلی در اطراف شمسه 

 پر ترسیم شده اند.  5پر، ستاره های 
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 ای پنج پر،ایوان غربی )صفه استاد( . نقوش شمسه و ستاره ه 4تصویر 

 
 . نقوش شمسه و ستاره های پنج پر مسجد جامع اصفهان.مأخذ: همان  درب ورودی اصلی بقعه شاه نعمت ولی 5تصویر 

 

 . ستاره هشت پر 8-2

جمله نقوشی است که  اکثر نقوش ستاره ای بکار رفته در مسجد جامع اصفهان به صورت ستاره های هشت پر کار شده اند. ستاره هشت پر از  

روی سنگ نبشته های قرون پنجم و ششم به وفور دیده می شود که بعد ها در هنر اسالمی به گل روزت معروف شد. ستاره هشت پر به نوعی  

آفریده شده  تکامل یافته نقش دایره و بعد ها چلیپا و ستاره است و نماد خورشید در ادوار مکانی و زمانی مختلف در هنر به شکل های متفاوتی  

(. در آیین زرتشت ستون هشت پر و سر سرای هشت گوش در  1393است که هر کدام دارای معانی گوناگونی هستند)حسینی و فراشی ابرقویی،  

است)اوستا،   شده  تصویر  پر  تاجی هشت  با  آب  الهه  باستان  ایران  در  دانستند.  می  مبارک  عددی  را  و هشت  رفت  می  کار  به  آتشکده  بنای 

( و در سومر نیز ستاره هشت پر نشانه خدا و آسمان است. این نشانه در میانرودان نمودار تنها مظهر آسمان به نام شاه نارمسین پسر 128یشتها،

( در رابطه با نماد شناسی عدد هشت در قرآن و روایات شیعی چنین آمده است: در قرآن در رابطه با این  50:  1983برادر سارگون است)فینگان،  

( اما مهمترین آیه ای که در قرآن درباره نمادگرایی این  43ره به جفت های متضاد شده است که می فرماید » ثمانیه ارواح « )اعراف:  عدد اشا

از سوره حاقه است و به عرش الیزال الهی اشاره می کند که هشت فرشته آن را حمل می کنند»ویحمل عرش ربک    17عدد وجود دارد آیه  

« چنین است که این عدد به عنوان عدد آسمانی در بین مسلمانان بخصوص شیعبان شمرده می شود. بخشی از مهمترین   فوقهم یومأذ ثمانیه

نقوش ستاره هشت پر بکار رفته در مسجد جامع اصفهان پنجره مشبک که برای تهویه هوا استفاده می شده است.  در ایوان جنوبی )صفه  

 ن نیز یک ستاره هشت پر حجاری شده مشاهده می کنیم. صاحب( بصورت شمسه هشت پر که در مرکز ا
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پر وجود دارد که در مرکز آن نیز یک ستاره قرار    8در بقعه شاه نعمت ولی نیز بر روی دربی که به صحن میرداماد باز می شود نقش شمسه  

که هشت مرز تبدیل وحدت به کثرت  گرفته و هشت شکل شش ضلعی نا منتظم در اطراف این ستاره هشت پر شمسه رو بوجود آورده اند.  

 )تبدیل مربع به دایره ( است و در معماری اسالمی مورد توجه است.  

 

 
 : ستاره هشت پر مقرنس طاق نما ایوان صفه شاگرد 6تصویر 

 
 مأخذ: همان   ، ی به شکل ستاره هشت پر در بقعه شاه نعمت الل ول   نات یی از تز   ی . بخش 7ر ی تصو 

 

 . ستاره ده پر 8-3

( خواجه 100-97:  1960در کتاب اخوان الصفا مقامات سلوک در ده مرتبه دانسته شده که برای هر مرتبه ان نیز ده ویژگی وجود دارد )بختیار،

ه است که آن را محرز می کند. عدد ده بازگشت کثرت به وحدت را نشان می دهد  عبدالل نیز برای هر یک از ده مرتبه سلوک ده آیه برشمرد

سال به تدریج به امر    23زیرا ده اولین قدم به کثرت جدیدی است که به قدم دیگری می رسد که با صد شروع می شود. پیغمبر اسالم )ص(  

رمودند. سیزده سال از این مدت را در مکه و ده سال را در مدینه تبلیغ  خالق یکتا آیات مبارک قرآن را برای مردم خواندند و آن ها را هدایت ف

( و جمع یک تا چهار می شود ده. سر دهه طهر به هجرت  3+1=4رسالت کردند. باطن سیزده همان چهار است. )جمع ارقامش چهار می شود ) 

ب هجرت در بستر پیامبر )ص( خوابیدند. پیامبر اکرم)ص( ده پیامبر گرامی )ص( به مدینه است، با جان بر کف گذاشتن امام علی )ع( که در ش
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( در آخر سال دهم زمان حجه الوداع در غدیر خم رسالت 1393سال را تمام کردند)حسینی و فراشی ابرقویی، 23سال در مدینه تبلیغ فرمودند و 

می فرماید:»یا ایهاالرسول بلغ ما   67سوره مبارکه ماءده آیه خود را با انتخاب وصی خود امیرالمومنین علی)ع( کامل فرمودند، چنانکه خداوند در 

  61(. نوه پیامبر )ص( حسین بن علی )ع( در کربال در دهم محرم سال  57:  1386انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته«)خزایی،  

(.در واقع حقیقت  197:  1388ال برگزار می شود)شمیل،  به شهادت رسید که به عاشورا معروف است و در ماه محرم ده مجلس به یاد شهدای کرب

عدد ده متعلق به عزیزان معصوم )ص( است. زیرا این بزرگواران خزانه داران و ظرف گیرنده کل نور و کل فیض عل یاالطالق ذات اقدس  

وارث همه انبیا و اولیا و اوصیا و  احدیت هستند، اما وجود مقدس امام حسین)ع( که معصوم پنجم است ظهور دهنده گنج ده و ظهور دهنده  

معصومین)ص( در روز عاشورا است، روزی که همه دههای عالم برپا می شود. هنگام تولد نیز در وجود مقدسش نه ذریه معصوم بوده که با  

(. معنای نمادین عدد ده به  60:  1388( و در واقع ایشان بر پا کننده عاشورا و امام عاشوراییان است. )خزایی،  9+1=10خودش عدد ده را دارد )

که در ابتدای ایوان صفه استاد که شامل نقوش هندسی    1زیبایی توسط شمسه های ده پردر مسجد جامع اصفهان بکار رفته است. تزیینات اسپر

و ستاره ده پر و ستاره ده پر که با تکنیک کاشی معرق اجرا گردیده است. رنگ غالب در سطح خارجی، رنگ سفید است و شامل نقوش هندسی  

و پنج پر می باشد. رنگ غالب سطح داخلی فیروزه ای می باشد که شامل نقوش ستاره ده پر طراحی شده است که سطح این ستاره ها بسیار  

شرقی  در ایوان صفه استاد نقوش هندسی زیبا و ستاره های ده پر و پنج پر دیده می شود. و در ضلع    3ریز و ظریف می باشد. و در زمینه اسپر  

پر با تزیینات مشاهده می شود .و بعد از صفه صاحب  به سمت شبستان 10مسجد در ایوان صفه شاگرد در  مقرنس طاق نماها ستاره های  

پر ترسیم شده است. در بقعه شاه    5پر را می بینیم که حول آن نیز ستاره های    10صفوی در انتهای داالن بر روی درب چوبی شمسه های  

طرح چشمگیر کاشی کاری گنبد شامل گره ای هندسی است، متشکل از شمسه های نه پر و ده پر یازده پر که با رنگ سفید بر   نعمت الل ولی

 زمینه فیروزه ای نشسته است. 

 
 پر بخشی از کاشیکاری گنبد شاه نعمت الل ولی   10: شمسه  8تصویر  
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 ایوان صفه استاد ضلع غربی مسجد پر بخشی از تزیینات بیرونی  10: شمسه و ستاره  9تصویر  

 . ستاره دوازده پر 8-4

نقوش هندسی بر اساس عدد دوازده، اغلب در اواخر صفوی مشاهده می گردد. از اواسط این دوره اعتقادات عددی، هم شامل تصوف و هم شامل  

گرچه از نظر نجوم این عصر نیز اهمیت    12د.  عدد  شیع است ولی از اواخر این دوره و بعد از آن اعتقادات تشیع بیشتر مورد توجه قرار می گیر

رو خزایی،  زیادی دارد ولی به نظر می رسد از نظر تشیع این دوره نیز اهمیت زیادی داشته باشد. زیرا اشاره به دوازده پیشوای شیعه)ع( دارد)کیانمه 

مانند دوازده ماه شمسی، دوازده امام شیعیان، دوازده مقام    (. دوازده، عدد اصلی میان یازده و سیزده است که در زبان فارسی و در ترکیباتی37

بار به صورت های اثنا عشر و اثنی عشر )هر کدام    5)پرده سرود در موسیقی و دوازده برج( فلکی به کار می رود. عدد دوازده در آیات قرآنی  

سوره اعراف )و اثنی عشر )یک بار( آمده است که    160سوره بقره و    60سوره مائد(، اثنا عشره )دو بار در ایات    12سوره توبه و    36یکبار در آیات  

ا در نزد  در چهار مورد به دوازده آبشخور بنی اسراییل برای دوازده فرزند یعقوب و در یک مورد به تعداد ماههای سال و تأکید بر دوازده بودن آنه 

سجد جامع و در ایوان صفه صاحب پنجره مشبک را می بینیم که درآن  (   در ضلع جنوبی م1393خداوند اشاره دارد)حسینی و فراشی ابرقویی،

پر ترسیم    12پر حجاری شده است. و در بقعه شاه نعمت الل ولی نیز در حاشیه داخلی درب ورودی اصلی ستاره نقش ستاره    12نقش شمسه  

به دو نماد تاج مانند، می توان اشاره کرد که یکی بزرگتر و  شده است. از زیبایی های چله خانه در بقعه شاه نعمت الل  ولی ، که در این حجره  

  دیگری کوچک تر است و در وسط اولی آمده است. این نماد اشاره به تاج دوازده ترکی دارند که شاه ولی بر سر خود می گذاشته است. شاه ولی 

 رساله ای نیز تحت عنوان تاج نامه دارد.

و دوازده طلب، فی المثل چنانچه دوازده برج است و در آفاق دوازدهم در نفس است. درویش می باید  بدان ای عزیز، که تاج دوازده ترک است  

که در هر ترک، ترک یک فعل قبیح کند و طلب یک فعل احسن نماید. چنانچه ذکر کرده شود، بدان که الف تاج دلیل است بر ذات احدیت، دو  

. شمس اشاره به حضرت محمد)ص( و قمر اشاره به حضرت شاه والیت علی )ع( و دوازده نقطه، نقطه تای تاج اشاره به قرص شمس و قمر است

 48: 1384ترک اشاره به ائمه و اوالد پیغمبر است. )حسنی موسی آبادی، 
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 گارندگان( پر حاشیه داخلی درب ورودی اصلی  زیر قوس جناغی بقعه شاه نعمت الل ولی )تصویر راست( )ماخذ: ن   12: شمسه وستاره  10تصویر  

 
 چپ( )ماخذ: نگارندگان(   ر ی )تصو   پر و ستاره در مرکز آن پنجره مشبک در ایوان صفه صاحب ضلع جنوبی مسجد جامع   12: شمسه  11تصویر  
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 گیری:  . نتیجه 9

در سرزمین ایران همیشه بین هنر و باورهای دینی و اداب معنوی که برگرفته از مذهب و سنت است ارتباط تنگاتنگی وجود داشته است. دین  

اسالم یکی از مهمترین عوامل تشکیل دهنده هنر اسالمی وجلوگاه زیباترین احساسات عرفانی بوده است. و ارتباط بین دین و هنر در دوران  

شتر از هر دوره دیگری توسعه پیدا کرده است. و هنر اسالمی شیعی نیز از کوچکترین فضا برای نمایش خود استفاده کرده است. اسالمی بی

مسجد هم که اولین و مهمترین تجلیگاه هنر اسالمی شیعی بوده نقش مهمی در بینش و آگاهی ما نسبت به مبانی نظری حاکم بر دوره های  

نمادین هندسی  که شامل نقوش شمسه و ستاره و غیره که  در مسجد جامع اصفهان و بقعه شاه نعمت الل ولی کرمان    تاریخی ایفا میکند. نقوش 

ت.  بکار رفته که احتماال با عقاید مذهب شیعه در ارتباط بوده اند .شمسه که نماد کثرت در وحدت و وحدت در کثرت و تجلیگاه صفات خداوند اس

در شب رستگاری و ایمان است. مضامین اکثر نقوش شمسه و ستاره مفاهیم نام های پنج تن آل عبا حضرت    و ستاره هم که نماد خداوند

محمد)ص(، حضرت علی )ع(، حضرت فاطمه )س(، امام حسن)ع(، امام حسین)ع( و دوازده امام و هم چنین یاداور وقایع کربال و عاشورا، این  

توجه با باورهای شیعی کامال قابل مقایسه بوده که مفاهیم یکسانی را القأ می کنند. و در  نقوش نمادین هم از لحاظ تکنیک ساخت و هم با  

رابطه با نقوش نمادین هنر اسالمی شیعی در این دو بنای مذکور میتوان گفت که مذهب شیعه که از جهان بینی گسترده ای برخوردار است و  

وجه به آیات قرآنی و روایات حضرت محمد )ص( استوار است. نقوش نمادین هندسی  اصول و مبانی اعتقادی و باورهای دینی این مذهب  با ت

در قالب شمسه و ستاره مهمترین نقش مایه های نمادین این دو بنا که فقط جنبه صرف تزیین و زیبایی مد نظر نبوده بلکه ریشه در مفاهیم   

یان در ساخت انها تأثیر مهمی داشتع است. که این نقوش مذبور را می  عمیق عرفانی، مذهبی و نگرش و اندیشه های هنرمندان مسلمان و صوف

 توان نماد کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت محسوب نمود.  
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قویونلو، صفوی،افشاری و قاجار ایران برپایه شواهد  شناسی گورکانیان هند، خلفای عثمانی و پادشاهان آق نسب 

 شناسی شناختی و چهره باستان 
 

 1سورنا فیروزی 

 2مهر آذر جنتی

 

 چکیده: 

های تاریخی و باستان شناختی است. ژنتیک و بررسی صفات  های رایج در بررسی شناسایی خاستگاه و قرابت دودمانی و جمعیتی، از گفتمان

تفاوتهای  ظاهری )فنوتیپ ناهمانندی ویژگی های  ها(، دانشی است که در آن وراثت و  بنیادین است و دالیل همانندی یا  جانداران موضوع 

یابی به اطالعات  شناسان به کشف سرگذشت پیشینیان، پای ژنتیک را در دست شود. تالش باستان جانداران یک گونه نسبت به هم بحث می 

ترین موجودات نیز پیش خیص ساختار دی ان ای قدیمیشناس و ژنتیکدان تا تشوراثتی به میان کشیده است. اگرچه کوشش مشترک باستان

ها و تصاویر قابل توجهی که از فرمانروایان کهن در دسترس های انسانی از روی ظواهر چهره مجسمهرفته است، لیکن شناخت تفاوتهای جمعیت

د، فرمانروایان با ادعای وابستگی نسب به برجستگان  هستند، دشوار نیست.از آنجایی که قرابت با نامداران تاریخ تحصیل امتیازاتی را سبب می گرد

بهره امتیاز  این  از  تاریخی  و  گروهمند میمذهبی  مقایسه صفات  با  تا  است  آن  پی  در  کنونی  پژوهش  مغولیگشتند.  گروه های های  و  سان 

گیری از مساله غالبیت و مغلوبی  ابراین با بهرهغیرمنگلوید، ادعای قرابت سببی پادشاهان مدعی وابستگی به مغوالن و ترکان را بررسی نماید. بن

بروز صفات نسبت به یکدیگر از نظر ژنتیکی، به مقایسه برجسته ترین صفات ظاهری این فرمانروایان و مغوالن و ترکان پرداخته شد. همچنین  

نگاره ترین  شاخص  از  ویژگی تعدادی  مقایسه  و ضمن  انتخاب  فرمانروایان  این  از  مانده  بجای  جمعیت های  با  آنها  ژنتیکی  اصلی  های  های 

سان ها مورد تائید قرار گرفت سان، قرابت نسبی آنان سنجیده شد. در نتیجه این پژوهش تنها وابستگی تیموریان و ترکان سلجوق با مغولیمغولی

 .و پذیرش ادعای حکمرانانعثمانی، صفوی، افشاری و قاجار دچار چالش گردید

 نتوس چشم، صفت مغولی سان، صفات منگلوید، دودمان ها، چهره شناسی صفت اپی کا واژگان کلیدی:

 
   omIranveja@yahoo.c.شناسی دوره تاریخی دانشگاه مازندراندانشجوی دکتری باستان -1

 ژنتیک )دانگشگاه شهرکرد(  -شناسیشناسی )دانشگاه تهران(، کارشناس ارشد زیستکارشناس ارشد باستان
 شناسی پیش از تاریخ داتشگاه مازندران دانشجوی کارشناسی ارشد باستان -2
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 مقدمه:   . 1

این    اشاره نمود.حالت بینی    و  رنگ پوست، قد، رنگ چشم  که از آن جمله می توان به  ها متشکل از شماری صفت است ظاهر هر یک از انسان

را به فرزند خود  ها ممکن است دو صفت در هر فرد وجود داشته باشد که یکی از آن . در شرایطی توانند به صورت ساده به ارث برسندصفات می

ای از عوامل ژنتیکی در بروز یک صفت دخالت داشته و به این ترتیب ممکن است فرد با انتقال گروهی  . در وضعیت پیچیده، مجموعه منتقل سازد

دیگر می باشند، یا . اما در هر حالت، صفات مربوط به یک ویژگی، یا برآیند همدش گرداز عوامل، موجب وجود صفتی متفاوت در فرزند خوی

نیز در باطن وجود    هاصفت  یکی از آنها در حالی که باقی  (.این بدان معنا است که تنها159-145:  1390)ترن پنی،    دیگرسرکوب کننده یک

 Snustad)  حالت، وضعیت »غالب و مغلوبی« صفات گفته می شوداین  به  گردد.  ظاهر می  -اما در حضور صفت بروزگر دیده نمی شوند  -دارند  

et al, 2010: 43-79) گروه صفات  مجموعه  برای  وضعیت  این  ترکی.  و  مغولی  که  های  یا  Mongoloid«)منگلوید» اصطالحا  ،   )

شود. حالت رنگ پوست )که مربوط به  یده میهای غیر منگلوید دنسبت به مجموعه صفات گروه(،39: 1344سان« نامیده شده)نستورخ، »مغولی

کانتوس یا رشد چین پلک باالیی(، پل بینی و از این  )اصطالحا اپی   شکل ها است(، رنگ چشم، حالت چشم بادامی حضور ائومالنین و فئومالنین

 .(168-172: 1344)نستورخ،  موارد وجود دارد

با گذر  حتی  ،  شود( دارای فرزند  2( از یک ترک حکومت خانات )تصویر  1صفوی )تصویر  های یک ایرانی عصر  با ویژگی   فردیبه زبان ساده، اگر  

گردند  زیرا صفات در شرایطی دچار تغییرات سریع می  .(3ویر  اهای منگلوید را نشان خواهند داد )تصهای گروه، ویژگی شفرزندان  هزارانسال هم

نیافته   جایگاهی  -که انسان بر محیط چیره شده-گذشته  در دو هزار سال  حداقل  شمار آید. موضوعی که  هها حیاتی بکه نیاز یا عدم نیاز به آن 

های صفوی، افشاری و قاجار نواده مهاجمان آسیای خاوری )مغول شده است که گورکانیان هند، عثمانیان، و دودمان  فراوان نوشته تاکنون    است. 

گورکانیان را  مدخل های تیمور وبابر(،  :    http://www.britannica.comدانشنامه بریتانیکا )  منابع متعددی نظیراند.  ها و ترکان( بوده

 مهاجم آسیای شرقی   از تبار ترکان  یگروهدر منابع تاریخی فرمانروایان عثمانی نیز    اند.مغولی برالسدانسته   -از قبیله ترکیو  از نواده تیمور  

نیز، به علت ترک  حکمرانان(. درباره  1792:  5ج  و  1289:  4، ج1364ند )فلسفی،  اشده   هپنداشت زبان بودنشان، تصور  صفوی، افشاری و قاجار 

گاه این   ،(. درکنار نگرش عموم269:  1357باشد )آصف،  میمندی مطرح  ها به طور قدرت آن و یا از نوادگان تیمور و چنگیز بودن  تباری  ترک

کرد که از تبار تیمور لنگ  ها نیز دیده می شود. برای نمونه، بابر گورکانی نیز به این افتخار میپنداشت درمیان خود اعضای حاکمه از این دودمان 

ند دانستمیو تیمور  را از نوادگان چنگیز    : مدخل بابر( و اطرافیان دودمان قاجار نیز آنانhttp://www.britannica.com)  بوده است

 ( 136و  134: 1357)آصف، 
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 هجدهم سده  اروپا   بیگ، سفیر ایران صفوی در   محمدرضا :  1تصویر 

 ویژگی های غیر منگلوید در این فرد آشکار است 

(http://fouman.com/Y/Picture_Farsi-

Safavid_Mohammad_Reza_Bey,_Persian_Ambassador_France.htm) 
 

 
 کیلومتری غرب   360تیگین، فرمانده ترک خانات دوم، یافت شده از  : سردیس کول 2تصویر  

 های زرد شمالی )منگلوید( در وی نمایان است. اوالنباتور در مغولستان. صفات گروه 

(www.dilimiz.com ) 
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: دو فرد دورگه: کلی هو بازیگر امریکایی از پدری چینی و مادری امریکایی سفید پوست)سمت راست(، دانیل هنی بازیگر امریکایی از  3ویر  ا تص 

 رغم دورگه بودن، هر دو فرد ظاهری منگلوید دارند. یکایی و مادری چینی )سمت چپ(.علی امر   - پدری ایرلندی 

(http://www.actuarialoutpost.com/actuarial_discussion_forum/showthread.php?t=186442

&page=3) 
http://www.dramabeans.com/wp-content/images/act/4/danielhenney_27.jpg) ) 

 

 ژوهش: . پیشینه پ 2  

از نظر  (Wells et al 2001: 10244-10249)( و »ولز«1385اگرچه پژوهشگرانی چون »احمد کسروی« از دید زبان شناختی )کسروی،  

باستان  ژنتیکی درباره تبار مردمان سرزمین آذربایجان پژوهشهایی به انجام رسانده اند، لیکن تا کنون هیچ پژوهشی که در آن با اتکاء به نتایج  

ج آن  شناسانه نسب فرمانروایان سلسله هایمتاخر ایرانی، گورکانی و عثمانی را معین داشته باشد، به ثبت نرسیده است. در واقع پژوهشی که نتای

 در نوشتار حاضر ارائه گردیده را می توان اولین نمونه در باستان شناسی ایران به شمار آورد. 

 : روش پژوهش .  3

آن است تا با بهره گیری از فنوتیپ ها و صفات چهره و ژنتیک آن ها و نیز داده های برآمده از سندهای تاریخی و مدارک  در این مقاله، تالش بر  

ه  باستان شناختی موجود )مانند تندیس ها و نقاشی ها(، به این پرسش پرداخته شود که آیا اصوال سخن گفتن به یک زبان، معیاری برای خاستگا

های دیگر، به ویژه  توان برپایه صفات فیزیکی و ظاهری یک جمعیت، آنرا از جمعیتآید؟ آیا مییت به حساب میو اصالت تباری یک جمع 

های مذکور، که توسط  های شاهان سلسلهزبان، از نظر خاستگاه و اصالت تباری تمایز ساخت؟ در پاسخ به این پرسش،چهرههای همجمعیت

گیرند. به  های ژنتیکی وراثت و برخی از صفات ظاهری انسانی مورد سنجش قرار می ر مقایسه باویژگی اند، دترین نگارگران رسم گردیدهماهر

زبانی که پس از سلجوقیان شناسی، فرضیه ارتباط نسبی فرمانروایان ترکعبارت دیگر، مقاله حاضر در پی آن است تا با کاربردعلمژنتیکدرباستان 

 زبان مورد ارزیابی قرار دهد. یت ترکاند را با این جمعبر ایران حکم رانده

 . مبانی نظری پژوهش: 4

چنانچه در مقدمه بحث آورده شد، برپایه قوانین دانش وراثت صفات مندلی و غیر مندلی، اگر یک جمعیت با صفات منگلوید یا مغولی سان با  

لید مثل شده، بروز خواهند کرد. از این رو، اگر یک گروه از  جمعیتی بدور از این صفات، تولید مثل نماید، صفات منگلوید غالب بوده و در نسل تو

مردمان، به یکی از جمعیت های منگلوید نسبت داده شوند، بایستی در آن ها و پیشینیانشان صفات یادشده را به روشنی مشاهده کرد. در غیر  
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بندی ژنتیکی نمی شود. بدین ترتیب، چنانچه صفات  این صورت، جمعیت بدون آن صفات، هیچ گاه در شمار گروه های جمعیتی منگلوید دسته 

 منگلوید در تصاویر و تندیسهای باقی مانده از سلسله های مدعی وابستگی به مغوالن و ترکان مشاهده نگردد، ادعای آنها فاقد وجاهت خواهد

ژگیها در فرمانروایان گورکانی، عثمانی و سلسله بود. در ادامه، ابتداء ویژگیهای ظاهری منگلوید مشخص خواهد شد تا زمینه بررسی وجود این وی

 های متاخر ایرانی فراهم گردد.

 : و ترک   منگلویدهای مغول چهره ظاهری  .  5

، این مردمان امروزه به طور زنده در دسترس ما هستند)تصویر  تبار و ترکمننگلوید مغولی، ترکهای مهای گروههدر کنار توصیفات تاریخی از چهر

. از جمله این صفات که  و بنابراین صفات غالب ظاهری را دارا هستندباشند  می   های زرد شمالی یا منگلویدهای گروهها دارای ویژگی (. تمامیآن4

می  نظر  مد  حاضر  پژوهش  صفات  در  چشماپی"باشند،   جمجمهپهن"و    "کانتوس  ابعاد  یا    brachycephalic)اصطالحا    "سری 

brachycranicهای زرد شمالی یا منگلوید مشخص داشته اند )نستورخ،  ژنتیک، آنها را به عنوانصفات برجسته گروه  (می باشند که محققان

سنگ 172-168:  1344 در  دارد.  همخوانی  نیز  تاریخی  تبارهای  ترک  خاستگاه  با  مسئله  این  کرد  اشاره  بایستی  نام  نبشته(.  ایبا 

بار در تاریخ ثبت شده  تم یا هشتم میالدی، نام ترکان »اوغوز« برای نخستینهایهف( واقع در مغولستان و متعلق به سده Orkhon)»ارخون«

از مناطق مادری گروه Ross, et al, 1930: 861–876است) های زرد شمالی یا منگلوید چون مغوالن محسوب  (. سرزمینی که یکی 

 شود. می

 
 بیستم(   های  مغولستان در نیمه اول سده : یک مغول )نوانرن، یکی از خان 4تصویر  

(http://khentii.gov.mn ) 

بر می  یک ترک سلجوق متعلق به  سردیساویغوری و نیز یک  ترکان  برجای مانده از    های چینینقاشی آنچنانکه از شواهد باستان شناسانه نظیر  

مغولی سان( بوده اند. بنابراین صفات  کانتوس و سیمای کلی  های دارای اپی)چشممنگلوید  دارای ظاهری کامال  (، این مردمان  5ویر  ا)تص  آید

حال باید دید که آیا اعضای سلطنتی دودمان های گورکانی، منگلوید به سهولت در چهره اشخاص و بویژه در چشمهای آنان قابل شناسایی است.

ارتباط  ل یادشده درباره صفات،  عثمانی، صفوی، افشاری و قاجاری دارای صفات منگلوید بوده اند و یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، به علت اص

 . های یادشده به مغوالن یا ترکان با چالش جدی مواجه خواهد شددودمان
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  . موزه هنرهای آسیایی برلین   ( راست ترک اویغور )   چند و نقاشی از  در موزه متروپولیتن نیویورک   ( چپ : سردیس یک ترک سلجوق ) 5ویر  ا تص 

 صفات منگلوید در هر دو دیده می شوند. 

(http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/25622-Tarim-mummies/page3) 

 ( 55: تصویر  1336)دیماند،  

 

 . بررسی چهره فرمانروایان سلسله های متاخر ایران )از تیموریان تا قاجار(، گورکانیان هند و سالطین عثمانی 6

 تیموریان: 

می توان در شمار بهترین اسنادی دانست که از چهره و صفات ظاهری تبارشناختی تیموریان   سردیس بازسازی شده از شاهرخ پسر تیمور لنگ را

م.(، به قدرت رسید و جز منطقه آذربایجان، در دیگر    1405ه.ق )نوزدهم فوریه    807دارد.شاهرخ، پس از مرگ پدر در هجدهم شعبان  پرده بر می 

:مدخل تیمور(. آنگونه که   http://www.britannica.com.22: 1390رداخت )آژند، های فالت ایران، با اقتدار به فرمانروایی پسرزمین

های برجسته ویژه منگلویدها به روشنی  کانتوس و گونه (، چشمان دارای اپی6از بازسازی علمی صورت گرفته از سیمای او معلوم است )تصویر  

های زرد شمالی یا اند به راستی از تبار گروه رساند که تیموریان می توانستهدیده می شود. آنچه در تبارشناسی فیزیکی ما را به این یقین می 

 مغولی سان بوده باشند. 

 
 ( برپایه مطالعات پزشکی قانونی توسط گراسیموف. م   15چهره بازسازی شده شاهرخ پسر تیمور )سده  :  6تصویر  

(http://www.kunstkamera.ru ) 

http://www.kunstkamera.ru/
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 : های برجای مانده از گورکانیان چهره   -

های فراوانی، که بوسیله نگارگران دربار  تر است. زیرا از آنها پرترههای گورکانیان هند به نسبت تیموریان کاملاطالعات ما در خصوص چهره

شود، چهره فرمانروایان گورکانی، که دیده میچنان  ( رسم گردیده،در دست است.8همچنین بوسیله نگارگران ایرانی )تصویر  ( و  7گورکانی )تصاویر  

که در هیچ  از جمله آن   باشند.، بلکه دارای صفات سفید هندی وغیر منگلوید میشباهتی ندارند  های زرد شمالیتیمور و گروه   خانواده  بهتنها  نه  

های  شود. از آنجاییکهچهرههای برجسته ویژه منگلوید ها دیده نمیکانتوس و گونه مانروایان این دودمان، چشمان دارای اپییک از تصاویر فر

های سفید و غیر منگلوید به  های گروههای ایرانی )در دو مکان مختلف( با ویژگیهای هندی و هم نقاشیحاکمان گورکانی هند، هم در نقاشی

 ها را تصدیق نمود. خوانی، با اطمینان بیشتر می توان حقیقی بودن این نقاشی ست، به سبب این همتصویر کشیده شده ا

 
 ( م   17(جهانگیر گورکانی )سده  م   18عالم بهادرگورکانی )سده  

 
 ( م   19اکبر دوم گورکانی )سده  

 هندوستان. شده در  های چند تن از فرمانروایان دودمان گورکانی هند رسم : چهره 7تصاویر 

http://elogedelart.canalblog.com/archives/2011/04/06/20824802.html) ) 

http://www.iaslic1955.org/bahadur_shah_zafar.html) ) 

http://www.indianminiaturepaintings.co.uk/Gujarat_Akbar_Shah_II_rev%20glass_24810.html) 
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 ( 215:  1374میالدی )فریه،    16سده  در   صفوی   باول شاه تهماس بزم  در   همایون گورکانی : چهره  8تصویر  

 چهره خلفای عثمانی   - 

سالطین عثمانی   گردد که(،روشن می9ها )تصاویر های دربار آنها و عکسدر نقاشی  عثمانیانفرمانروایان مانده از های برجایچهرهبا مالحظه 

  تبار ترکان اند. نتیجه بسیار روشن این مطالعه آن استکه این فرمانروایان نیز از  بودههای غیر منگلوید  نیز مانند فرمانروایان گورکانی، دارای ویژگی

کانتوس وید غالبی نظیر چشمان دارای اپیزیرا در هیچکدام از پرتره ها و تصاویر برجای مانده از آنان ظواهر منگل  .اند)مهاجمان آسیای میانه( نبوده

خوانی  های سفید یا به اصطالحی، »قفقازی گونه« همها، کامال با صفات جمعیتشود، بلکه فیزیک صورت آنهای برجسته دیده نمیو گونه 

 دارد.
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 چهره شاهان صفوی   - 

های  ویژگینه تنها  نیز    این حکام  هایچهرهسازد که  ی ثابت می( نیز به روشن10)تصاویر    مانده از فرمانروایان صفویبرجایهای  بررسیپرتره 

ایرانیان بوده ا  اند، بلکه منگلوید و ترکی نداشته  کانتوس وگونه های برجسته در هیچ یک از شاهان این  چشمان دارای اپی .  ستداری صفات 

تک های سیمای فردی را میان تکتوان تفاوتصفویان حتی می  مانده از مراسم دربارجایهای برشود. از آن جاییکه در نقاشی دودمان دیده نمی

ماند که نگارگران آن دوره با دقت بسیار زیاد، دست به کار ترسیم چهره حقیقی اشخاص  افراد حاضر در صحنه به روشنی رویت نمود، تردیدی نمی 

های سیمای اشخاص  . دقت نگارگران تا بدان حد است که هم تفاوت سازدهای مورد استناد را غیر قابل خدشه می اند که این امر اعتبار نگاره زده

متلعق به یک گروه تباری )ایرانیان( مشخص گردیده و هم میان صفات تبارشناختی ظاهری دو جمعیت ایرانی و مهمانان منگلوید غیر ایرانی  

 گیر قابل مالحظه است . ( تفاوت چشم10)تصاویر 
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 که صفات منگلوید او به وضوح ترسیم شده است. اوزبک شاه عباس دوم    : چهره های شاهان صفوی بدون صفات منگلوید و چهره مهمان 10تصویر  

http://i1.wp.com/www.kavehfarrokh.com/wp-content/uploads/2009/08/Shah-Ismail-Persareum-Rex.jpg) ) 

(http://www.iranreview.org/content/Documents/Shah_Abbas_The_Remaking_of_Iran.htm) 

http://pbase.com) ) 

 ( 215: 1374)فریه،  

از همسری یونانی بوده است  قویونلوها(آق   –سفید گوسفندانفرمانروای  )حسن،، دختر اوزون (مارتااول )یل  عمادر شاه اسماکه،  شایان توجه آن 

(Charanis 1970: 476 به دیگر سخن، بنیان .)  ،علت های منگلوید )به ویژگی  بایستیاز مادری متولد شده بود که می گذار دودمان صفوی

  )شاه اسماعیل(   بود، نوه اوزون حسناگر چنین می   لیکن (.  Bosworth et al 1976: 275)را به ارث برده باشدترکمان بودن اوزون حسن(  

 شجانشینان  موسس سلسله صفویان ووجه در چهرهداد، در صورتی که چنین چیزی به هیچهای یادشده را به روشنی نشان می نیز بایستی ویژگی

ای جز  یل خوانده شده است، به نتیجه عهای تاریخی، آشکارا اوزون حسن پدربزرگ مادری شاه اسماشود. از آنجا که در اسناد و پژوهشدیده نمی

ای )تصویر نامه با مالحظه شجرهتوان رسید.  ، نمی "تبارترکمان"اند و نه  دهبو  "زبانترکمن"یا  "زبانترک"قویونلو ها نیز تنها مردمانی  آقکه  این

توان از راه برهان خلف )صفات ، می (22-38:  1374؛ سرور،  47-51،  42و    41:  1390های کالسیک تهیه گردیده )آژند،  ( که به استناد نوشته 11

ی  های متعلق به دودمان سپیدگوسپندان نیز بر خالف مکتوبات تاریخ تبارشناختی ظاهری شاه اسماعیل اول(، به این نتیجه رسید که شخصیت

شود، شاه اسماعیل هم از سوی دودمان مادری )اوزون حسن( و هم از  نامه دیدهمیکه در این شجره اند. چنانهای ترکمنی بودهبه دور از ویژگی 

رو، چنانچه سپیدگوسفندان ترکمن و دارای ویژگی های سوی دودمان پدری )خدیجه خاتون( ریشه در دودمان سپیدگوسپندان داشته است. از این 

مانده از او جانشیناش دیده  یافت. اما چنین صفاتی در نقاشی برجایاهری منگلوید بوده باشند، این مسئله بایستی در اسماعیل نیز جلوه میظ

م 17و  16سده های -شاه عباس اول  
ستون()کاخ چهل  

 
 شاه اسماعیل اول

 )موزه فلورانس(

م16سده  -شاه طهماسب اول  
ستون()کاخ چهل  

م 16سده -شاه اسماعیل اول  
)موزه فلورانس(   
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ترکی  اند و تنها به زبان  تبار( بوده توان گفت که سپید گوسفندان، تنها یک گروه سفید )محتمال ایرانی رو، با احتمال بسیار میشود. از ایننمی

 کردند.صحبت می

 

 
 ( 22- 38:  1374؛ سرور،  47-51،  42و    41:  1390نامه نیاکان شاه اسماعیل اول. )آژند،  : شجره 11تصویر  

 و قاجار   افشار   چهره شاهان   - 

های صنعتی و  رنگتر است زیرا به دالیل گوناگون و منجمله وجود  های افشار و قاجار بسیار شفافاطالعات ما در خصوص فرمانروایان سلسله

در چهره نادر شود،  مالحظه می12تصویرهمان گونه که در    ها و تصاویر شفافی از این فرمانروایان در دست است.نیز ظهور صنعت عکاسی پرتره

دودمان  ردد که  گشود. بنابراین روشن می های برجسته منگلوید دیده نمی کانتوس و گونه هایی چون چشمان دارای اپیشاه، هیچ نشانی از ویژگی 

 .  های غیر ترکی بوده استدارای ویژگی مانند دودمان گورکانی هند، افشاری نیز 
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 ( 226م، موزه ویکتوریا و آلبرت لندن)فریه، همان:  18سده  در  نادر شاه  :  12تصویر  

قابل رویت  و ترکان(    نای خاوری )مغوالمهاجمان آسیهای  وجه ویژگی به هیچ ،  شودچنان که دیده می نیز(  13)تصاویر  قاجار  در تصاویر پادشاهان

های به ظاهر منگلوید  توانسته ویژگی ماند که بانی دوره قاجار نیز نمی نیست. با مالحظه و مقایسه چهره آقا محمدخان و برادر وی تردیدی نمی 

کانتوس مورد برآمده از مسئله چشم دارای اپیداشته باشد. هرچند که چهره موسس این سلسله به سیمای نژاد زرد شمالی نزدیک است، اما این 

 باشد.های فراوان پوست چهره وی مینبوده است، بلکه با توجه به سیمای برادار وی، این برداشت گول زننده به دلیل چین خوردگی

 
 م (          19فتحعلی شاه قاجار  )سده    خان محمدخان       خان برادر آقا محمد م(           مرتضی قلی   18خان )سده  آقا محمد               

 

 

 



 

711 
 

 
       

م(   19م(   مظفرالدین شاه )سده    20احمد شاه )سده    

 های فرمانروایان قاجار : چهره 13تصویر 

http://www.iranchamber.com/history/qajar/qajar.php) ) 

(http://www.islamicpersia.org/2013/10/portrait-of-murtaza-kuli-khan-brother.html) 

http://www.qajarpages.org/fathalishah.html) ) 
 

 ها: . تحلیل داده 7

ها، خاستگاه و تعلق تبارشناختی  توان با استناد به آن رو میکه در بخش مقدمه گفته شد، برخی از صفات، غالب و برخی مغلوب هستند. از اینچنان

ی  هایک جمعیت را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. به این صورت که اگر جمعیتی دارای صفات غالب بود، احتماال این جمعیت متعلق به گروه 

ای های برجسته(، اما قطعا جمعیت بدون مجموعهکانتوس و گونه دربردارنده این صفات بوده )مانند صفات منگلوید، بویژه دو صفت چشم دارای اپی

را از نظر  های مورد مطالعه در این مقاله«، دودمان1پایه، در »جدول شماره های قبلی نداشته و ندارد. بر این از این صفات غالب، تعلقی به گروه

 اند:یابی تباری گردیدهبندی و ریشه های تاریخیمورد بررسی،دستهها و عکس دو صفت قابل تشخیص در نقاشی 

 : بررسی تبار دودمان های تاریخی ایران، هند و آسیای غربی برپایه صفات ظاهری ژنتیکی 1جدول 

 نتیجه تبارشناختی فیزیکی  شاخص نمونه یا نمونه های   ویژگی اصلی ژنتیکی  سلسله/ بازه حکومت 

 ه ق  429- 552ترکان سلجوق/ 
 م  1037-1157برابر با  

کانتوس، گونه  چشم دارای اپی 
 های برجسته 

 سردیس ترک سلجوق
 5در تصویر شماره  

 جمعیت منگلوید )زرد شمالی( ترک

ه    854- 736ها )ایلخانیان(/ مغول
 ق

 م  1256-1335برابر با  

های  کانتوس، گونه اپی چشم دارای  
 برجسته

 خاننوانرن
 4در تصویر شماره  

 جمعیتمنگلوید )زرد شمالی( مغولی 

 ه ق   771-912تیموری / 
 م  1370-1507برابر با  

های  کانتوس، گونه چشم دارای اپی 
 برجسته

 سردیس بازسازی شده شاهرخ 
 6در تصویر شماره  

 جمعیتمنگلوید )زرد شمالی( مغولی 

 ه ق  932-1274گورکانیان /   
 1526-1858برابر با  

کانتوس، چهره  چشم بدون اپی 
 بدون برجستگی گونه  

 فرمانروایان گورکانی 
 8و  7در تصاویر شماره  

 جمعیتسفید )هندی یا ایرانی؟( 
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قویونلو ها                         آق
 ه ق 780-908گوسفندان(/ )سپید

 م  1468-1508برابر با  

کانتوس، چهره  چشم بدون اپی 
 بدون برجستگی گونه  

اوزون حسن به واسطه چهره نوه  
 او؛ شاه اسماعیل صفوی 

 11در تصویرشماره

 جمعیتسفید )ایرانی(

 ه ق  907-1200صفوی/ 
 1736/1501برابر با  

کانتوس، چهره  چشم بدون اپی 
 بدون برجستگی گونه  

 شاهان صفوی
 10در تصاویر شماره  

 جمعیتسفید )ایرانی(

 ه ق  698-1342عثمانیان/ 
 1453  -1922برابر با  

کانتوس، چهره  چشم بدون اپی 
 بدون برجستگی گونه  

 سالطین عثمانی
 9در تصاویر شماره  

جمعیتسفید )ایرانی، یونانی، 
 مدیترانه ای یا سامی؟(

 ه ق  1148-1216افشار/
 1736-1747برابر با  

کانتوس، چهره  اپی چشم بدون 
گروه   -بدون برجستگی گونه  

 های سفید 

 نادر شاه 
 12در تصویر شماره  

 جمعیتسفید )ایرانی(

 ه ق  1199-1344قاجار/   
 1796-1925برابر با  

کانتوس، چهره  چشم بدون اپی 
 بدون برجستگی گونه  

 شاهان قاجار 
 13در تصاویر شماره  

 جمعیتسفید )ایرانی(

، داده های برآمده از یافته های باستان شناسانه مرتبط با سلجوقیان،  1مطالب بخش های مقدمه و مبانی نظری و نیز اطالعات جدول  برپایه  

مغول ها و تیموریان، آشکارا نشان می دهند که این دودمان ها به جمعیت های دارای ویژگی های مغولی سان و معروف به چشم بادامی ها 

 ی این و اختصاصی ظاهری چنین جمعیت هایی، پهن سری، وجود اپی کانتوس چشم، گونه های رشد کرده می باشد. بوده اند. صفات کل

ها در برابر نقاشی ها و عکس های برجای مانده از فرمانروایان گورکانی، صفوی، عثمانی، افشاری و قاجاری به روشنی نمایان می سازند که آن  

ده و از آن جا که این صفات در برابر صفات ظاهری جمعیت های سفید، غالبیت دارند، میتوان مطمئن  فاقد صفات جمعیت های مغولی سان بو

معیت بود که این دودمان ها به هیچ وجه ریشه ای در میان ترکان و مغوالن و دیگر جمعیت های مغولی سان نداشته اند. از این رو، آن ها تنها ج

افزون    ترکی پنداشته شدند.  -رزی و یا ترک زبان شدن در برهه ای از زمان، دارای ریشه های مغولی هایی سفید بوده اند که به علت افتخار و

بر آن، درباره دودمان سفید گوسفندان نیز گفته شد که از آنجا که در چهره شاه اسماعیل صفوی، به هیچ عنوان صفات مغولی سان دیده نمی  

در   و دیگر اعضای دودمان سلطنتی سفید گوسفندان نیز فاقد این ویژگی های غالب بوده اند. شود، می توان قویا نتیجه گرفت که پدربزرگ وی 

پایان یاد آوری می شود که در برخی از مطالعات ژنتیکی مولکولی، مشخص شده است که گروهی از جمعیت های امروزین دارای صفات مغولی  

اثر آمیزش های نسل های پیشین و دو رگه سازی، دارای صفات غالب یادشده گشته  سان نیز در اصل، تعلقی به این جمعیت ها نداشته اند و در  

 اند. برای نمونه، در طی یک آزمایش در مورد جمعیت قرقیزها دیده شد که با وجود ظاهر منگلوید آن ها، از نظر ژنتیک مولکولی این مردمان

اروپایی خاوری چون ایرانیان، مردمان    - ر میان جمعیت های هند و ایرانی( رایج دY)مرتبط به کروموزوم پدری    "هاپلوگروه پدری"دارای یک  

رو، بار دیگر مشخص می شود که اگر  . از این(Wells et al 2001: 10244-10249)باشند  تاجیکستان، پشتون ها، اسالوها و غیره می

ه نیز می بودند، بایستی مانند قرقیزها صفات منگلویدی را  دودمان های سفید گوسفندان، گورکانی، صفوی، عثمانی، افشاری و قاجار حتی دو رگ

ول  نشان می دادند. در صورتی که دیده شد که چنین چیزی در تصاویر بازمانده از آن ها به هیچ عنوان دیده نمی شود و آن ها مطلقا ترک یا مغ

 تبارنبوده اند. 

 

 

 

 



 

713 
 

 گیری   نتیجه .  8

ها )گروه آ( و قیاس آن هایگورکانی هند، عثمانی، صفویان، افشاریان و قاجارها های دودمانویژگی چهره با توجه به توضیحات ارائه شده و بررسی  

و یا دارای ریشه و خاستگاه منگلوید مغولی و ترکی  ی گروه آهاهیچ یک از دودمان با تیموریان و ترکان سلجوق )گروه ب(، مشخص گردید که

هایی چون . گروهدانستای و جنوب آسیایی متعلق  خاورمیانهسفید  به یکی از گروه های  این مردمان را    باشند، بلکه باید نمیتباری با آنان  هم

های  گزینه)بنا به منطقه مورد بحث با احتمال کمتر(ای  های سامی ومدیترانه ها( و یا گروهتبارها )یا به اصطالح تاریخی آن، آریاییهند و ایرانی

نیز نمی قویویونلو )سفیدین روشن ساخت که دودمان و قبیله آقبررسیها همچنمورد بحث هستند. از دیگر توانستهگوسفندان(  اند ترکمن و یا 

گر  های منگلوید بوده باشند، بلکه به گروهی سفید و احتماال هند و ایرانی و قطعاغیر منگلوید در منطقه آسیای غربی تعلق داشته اند. از دیگروه

ها رای داد.اینکه چرا  توان به غیر ایرانی بودن ریشه و تبار آن اند و می ترک، صفات ظاهری منگلوید را نشان داده   هایسو، تیموریان و سلجوق 

گاه هویت خاستگاهی و تباری یک جمعیت یا یک دودمان با عنوان کامال متفاوت از یک برهه زمانی مطرح می شود، اگر از اشتباه تاریخی 

ر امتیازات و مالحظات سیاسی داشته باشد؛زیرا ارتباط با سلسله قدرتمندی نظیرمغوالنمی توانست برای سلسله منشعب نگردد، می تواند ریشه د

هایی امتیاز سیاسی محسوب گردد. از سوی دیگر، گاه همجواری با جمعیت های همسایه و مسئله غلبه فرهنگی، موجب فراموشیواقعیات هویتی  

و فرهنگی با همسایگانی شده است که از نظر نیروی نظامی و ثروت در آن برهه از زمان نیرومند تر از   و شبه هویت سازی به علتتغییرات زبانی

 کشور خاستگاه بوده اند. رخداد اول )انتصاب( برای قاجارها و رخداد دوم )غلبه زبانی( برای عثمانیان به روشنی رخ داده است. 

دعا، لقب، عنوان و یا رواج زبانی خاص، هویت تباری ساکنانیک کشور به ویژه اگراز نظر  سخن پایانی آنکه، هرگز نمی توان به صرف وجود یک ا

جغرافیایی،در چهار راه ارتباطی قرار داشته رابه گروهی خاص منتسب ساخت. گرچه بدیهی است هر گونه اظهار نظر قطعی درباره روشن سازی  

تاریخی و آزمایش های ژنتیکی، فیزیکی و مولکولی است، اما با استفاده از ویژگی هویت گروه های سفید از یکدیگر،تابعبررسی های دقیق متون  

های ظاهری می توان آشکارا میان جمعیت های مغولی سان )مانند مغوالن و ترکان( و جمعیت های سفید )مانند ایرانیان( تفاوت قائل شد. به  

اده اند که از نظر ژنتیک مولکولی نیز ترکان در میان جمعیت های مغولی و ویژه آنکه پژوهش هایی چون بررسی های کاوالی اسفورتسا نشان د

 ,Cavalli-Sforza et al, 1994انگلیسی و دانمارکی( جای می گیرند )  -ایرانیان در میان جمعیت های هند و اروپایی زبان دیگر )یونانی

1995, 2000 .) 
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 ( متصوفه   و   ی عرفان   عناصر   بر   د ی تاک   با )   جعفر   زاده امام   و   شاطرگنبد   ی اوغلو، چلب   ؛ ی لخان ی ا   مقبره   ج ر ب   سه   ی ق ی تطب   مطالعه 

 

 1فرزاد فیضی

 2یصادق سارا

 

 چکیده: 

ها و مقابر مغول به دین اسالم و حمایت برخی از سالطین آن از مذهب تشیّع و همچنین رواج تصوّف، ساخت آرامگاه بعد از گرویدن ایلخانان  

بینی حاکم بر آن دوره دارای ارتباط تنگانگی بوده، و به نوعی  ها و جهانی جدید ادامه پیدا کرد. این بناها با اعتقادات، آرماندر شکل و شیوه 

حاضر به مطالعه تطبیقی سه برج  بخشیدن به حاکمیت سیاسی مغوالن در سرزمین ایران نیز بوده است. در پژوهش  ابزاری برای مشروعیت

ها و اشتراکات سه  جعفر پرداخته شده است. هدف اصلی تحقیق مشخص کردن تفاوت زاده، شاطرگنبد و امام اوغلوی ایلخانی یعنی چلبیقبرهم

ها با روش  رو داده  از همین مقبره است.عقاید عرفانی و صوفیانه رایج در قرن هشتم بر ساختار و تزئینات سه برجبرج مقبره و مطالعه میزان تأثیر  

بنا( گردآوریکتابخانه از  )بازدید  بهرهای و میدانی  با  از روش تحلیلیشده و  به تجزیه ـگیری  شده است. برآیند  ها پرداختهوتحلیل دادهتطبیقی 

های مشابه سازندگان و هدف  اند امّا به دلیل اندیشهشدهمقبره با وجود اینکه در سه جغرافیای مختلف ساختهدهد این سه برجمیتحقیق نشان  

دهند. هرچند به دلیل شیوه و الگوهای محلی ی ساخت و تزئینات اصول یکسانی را نشان میهای مفتوحه، ازلحاظ شیوهساختشان در سرزمین

ها  شود. هر سه بنا در شکل و نقشه، مقاطع، ابعاد و اندازه، مصالح، تزئینات آجری، استفاده از سنگ در تراش ازارهها دیده میر آن هایی نیز دتفاوت

ها  های صوفیانه و عرفانی رایج در قرن هشتم، تأثیراتی را در ساختار و تزئینات برج مقبرهو کف بنا مشابه هم هستند. همچنین عقاید و اندیشه

هایی با مضامین عرفانی توحید، قدرت و توانایی  ها، )کتیبهی اجرای حروف در آنها، رنگ زمینه و نحوهخصوص در انتخاب مضامین کتیبهبه 

ای است و ترکیب با نقوش  ای که در عرفان جایگاه ویژهخداوند، سیرت پیغمبر و اخبار و قصص انبیا و اجرایشان درزمینة الجوردی و فیرزوه

های بیرونی و داخلی بنا، ضلعی در قسمتهای هشتها می باشد(، استفاده از فرمهای عرفانی در کتیبهخم اسلیمی نشانگر تجلی اندیشهوپرپیچ

 گرایی و سیالیت و و روانی فضا داشته است.های درونی با تاکید بر برون ایجاد نوعی فضای آرام و معنوی در بخش

 زاده جعفر، عرفان اوغلو، شاطرگنبد و امام نی، مقابر چلبیمقبره، ایلخابرجواژگان کلیدی: 

 

 
 farzadfeyzi92@gmail.comشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  دانشجوی دکتری باستان . 1

 s.sadeghi809@gmail.com. یلیاردب محقق دانشگاه  ، یشناس باستان یدکتر یدانشجو  .2
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 مقدمه:   . 1

از گونه  بوده است. یکی  آثار زیادی را میپدیده معماری همواره طی زمان و در بسترهای فرهنگی مختلف مطرح  توان در  های معماری که 

)دورانت،   اندشدهمشهور و حتی غیر مشهور اعم از مذهبی و غیرمذهبی ساختهزیرمجموعه آن قرارداد مقابر یا بناهایی هستند که بر گور افراد  

زمان با هخامنشیان ساخت مقابر در گونه مصطبه شیروانی شکل  گردد؛ هم(. پیشینه ساخت مقبره در ایران به زمان قبل از اسالم برمی 20،  1372

(. هرچند در عصر ساسانی  58،  1379هیلن براند،  )  ها رواج داشت دل صخرهشده در  ی کوروش و فضاهای تدفینی کندهدر فضای آزاد چون مقبره 

  - های مدور خاموشبرج -های مذهبی مرتبط با تدفین مردگانهای دین زرتشت مرسوم نبود، اما یادمانتدفین مردگان در خاک به سبب آموزه

ران اسالمی ساخت مقابر همراه با دیگر بناهای مذهبی مانند مسجد  (. در ای 57،  1375شده است )آموزگار و تفضلی،  مربوط به این دوره شناسایی

های مختلف ساخت مقابر ازنظر سبک و تزئینات تحت تأثیر عوامل مختلف فرهنگی و غیرفرهنگی  موازات آن پیش رفت. شیوهآغاز شد و تقریباً به 

در واقع بسترهای جغرافیایی، شرایط اجتماعی، سیاسی و مذهبی    و  (؛58،  1389ها و باورهای جامعه پیموده است )حسینی،  راهی همگام با آئین

عنوان یک بنای مذهبی به  ه.ق( احداث برج مقبره به  6و  5های مختلف در معماری نمود یافته است. در دوره سلجوقیان )قرن و آیینی به روش

حال  (. بااین 1،  1397حکومت آنان فراگیر شد )مشبکی اصفهانی،  ی جغرافیایی تحت  های متنوع در تمام پهنهاوج خود رسید و ساخت مقابر با پالن 

ی فرق و مذاهب  سو و رشد فزایندههای ساخت مقابر در دوران اسالمی هست. آزادی مذهبی مغوالن از یکترین دورهدوره ایلخانی نیز از مهم

غرب ر و تزئینات مواجه باشیم. در این دوره مناطق مختلف شمالهایی با تنوع بیشتر در ساختااز سوی دیگر باعث شده در این دوره با برج مقبره

جوار نیز تأثیرات زیادی نهاد. از همین  عنوان پایتخت مغوالن، مرکز ثقل هنر و معماری در ایران بود که به مناطق هم مراغه، تبریز، سلطانیه( به )

تزئینات سه برج بر چلبیرو شیوه ساخت و  امامه.ق728اوغلو )مقبره مشتمل  تا    725زاده جعفر )( و شاطرگنبد در مناطق شرقی آذربایجان و 

ازآن 728 پژوهش  این  است. اهمیت  تطبیقی مطالعه شده  به شیوه  است،  اندیشه سازندگانش  نمودار،  اصفهان که  از  ه.ق( در  روست که یکی 

کارکننده ذهنیت سازندگانشان به جامعه خویش است که  های بارز معماری در دوره ایلخانی مقابر هستند که شیوه ساخت و تزیین آن آشپدیده

ها در این سه  ها و تفاوتسازی این شباهتاند اما تاکنون پژوهشی به مطالعه و نمایاندر بسترهای جغرافیایی و فرهنگی متفاوت پدیدار شده

 مقبره نپرداخته است.  برج

ی موردمطالعه ازلحاظ شیوه ساخت، ها و اشتراکات سه برج مقبرهشود: تفاوت  در این پژوهش سعی گردیده به سواالتی از این دست پاسخ داده

سیما و  معماری و تزئینات در چیست؟ رواج عرفان و تصوف در دوره ایلخانی، چه نمودی در بناهای این سه مقبره داشته است؟ حضور در زمین

ی برج مقبره شاطرگنبد چه تاریخی را  است؟ با توجه به از بین رفتن کتیبه  جغرافیای متفاوت تا چه حد در ساختار بناهای موردمطالعه مؤثر بوده

های مشابه سازندگان و  رسد باوجود واقع شدن این سه بنا در جغرافیای متفاوت، به دلیل اندیشهتوان پیشنهاد داد؟ به نظر میبرای این بنا می 

ینات هستند و به دلیل گسترش عرفان و تصوف در قرن هشتم، شاهد تاثیرات های زیادی از نظر شیوه ساخت و تزیهدف ساختشان دارای شباهت

 ها باشیم. آن در برج مقبره

 . پیشینه پژوهش: 2

اوغلو، شاطرگنبد و ی چلبینشده است. یکی از آثاری که در آن به تشابهات سه برج مقبرهمطالعات فراگیری در زمینه موضوع این پژوهش انجام

شده کتاب »آثار باستانی آذربایجان« نوشته ترابی طباطبایی است وی در قسمت معرفی شاطرگنبد به تشابهات آن در مقاطع،  اشارهزاده جعفر  امام

ارشد نامه کارشناسینیری در پایان(. بهلولی1355ای گذرا داشته است )ترابی طباطبائی،  ی نامبرده اشارهپالن و تزئینات آجری با دو برج مقبره

منابع مکتوب   (.1390نیری، های این سه بنا اشاره و استناد کرده است. )بهلولیطباطبائی در مورد شباهتشده توسط ترابیمطالب بیان به همان

کند. ولی  زاده جعفر اصفهان نیز صدق می و مطالعات صورت گرفته در مورد بنای شاطرگنبد بسیار اندک است و این مسئله در مورد بنای امام
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اوغلو نسبت به این دو بیشتر موردتوجه نویسندگان و پژوهشگران قرارگرفته و منابع پیرامون آن نسبتاً زیاد هست. همچنین بعضی از یبقعه چلب

ن اند. آندره گدار امامزاده جعفر اصفهاکردههای مختلف به این بناها نیز اشارههایشان در قسمت معرفی ابنیهالمعارفنویسندگان در کتاب یا دایره

دونالد ویلبر در کتاب »معماری اسالمی ایران در دوره   ( و 1375را از نادر بناهای دوره مغوالن در اصفهان و شبیه مقابر آذربایجان دانسته )گدار، 

 بلر و جاناتان  (. شیال1365باره ارائه نکرده است )ویلبر،  کرده ولی توضیح اضافی درایناوغلو صرفاً اشارهایلخانان« به شباهت آن با بقعه چلبی

ی شیخ براق صوفی این دوره در سلطانیه، تأسیس  اوغلو که بر روی مقبره ی عمومی و جزئیات معماری بقاع چلبیبلوم نیز به این جمله که »جلوه

ده کتاب گنجینه آثار نویسن  (.24،  1390اند )بلر و بلوم،  زاده جعفر به هم شبیه است«، بسنده کرده و از توضیح بیشتر خودداری کردهشد و امام

شود«، اکتفا  نظایر آن در آذربایجان و بعضی دیگر از نقاط ایران دیده می »زاده جعفر به جمله  تاریخی اصفهان نیز در قسمت معرفی بقعه امام

ه برج مقبره پژوهش  ی مطالعات تطبیقی این س بنابراین درزمینه  (؛300،  1350کرده است و توضیح بیشتری در این خصوص نیاورده است )هنرفر،  

 ها بررسی نشده است.  های عرفانی و صوفیانه بر آنهمچنین تأثیر جنبه  نشده وجامع و مستقلی انجام

 : روش پژوهش .  3

  از   هم  اطالعات  گردآوری.  توصیفی ـ تحلیلی است  پژوهش،  این  در  شدهکارگرفته  به  روش این پژوهش مبتنی بر مطالعات تطبیقی و رویکرد 

 ـ  تحلیلی  رویکرد  از  آمدهدستبه   اطالعات  بندیجمع  در.  است  گرفتهانجام   بناها  میدانی  یمشاهده  و  بررسی  با  همراه  ایکتابخانه  مطالعات  طریق

  شامل   نیز  تحقیق  فرایند.  است  استوار  نگارندگان  عقلی  تحلیل  و  مقایسه  اساس  بر  هاداده  وتحلیلتجزیه   روش.  است   شدهگرفته  بهره  تطبیقی

  بحث   موردمطالعه،  بناهای  هایتفاوت   و  تشابهات  نمودن  مشخص  ها،آن  تزئینات  و  معماری  هایویژگی  مقایسه  موردمطالعه،  بنای  سه  کلی  معرفی

 . باشدمی نهایی گیرینتیجه  و هاتحلیل داده و

 سازی در دوران اسالمی: . برج مقبره 4

)هیلن براند،   مقبره و چهارگوش.اند از برج آرامگاهی یا همان برجشود. این دو گونه عبارتمی آرامگاه ایرانی در دو گونه عرضه    تاریخ معماری

عنوان الگویی برای سایر مقابر با  مانده از مقابر برجی شکل ایران است که به ه.ق. نخستین بنای باقی   398(. گنبد قابوس به تاریخ  280،  1391

باشد  ی بلندی میصورت استوانه به   (. مقابر برجی در شکل اولیه خود1389،  1349شود )مشکواتی،  می های دایره و یا ستاره شکل شناخته  نقشه 

های اصلی معماری در ایران و آسیای  پوشاند. این سبک در دوره سلجوقیان مبنای یکی از فرمکه بامی مخروطی شکل یا اصطالحاً رک آن را می

توان طی قرون  رجیح برج بر بنای چهارگوش به حدی قوت گرفت که درواقع همه انواع آن را می (. در این دوره ت66،  1381صغیر شد. )رایس،  

برج مهماندوست    . ه.ق  446دختران به تاریخ  ه.ق، چهل  417های پیرعلمدار به تاریخ  های آرامگاهی در مراغه، آرامگاهپنج و شش ه.ق یافت. برج

عنوان آخرین دوره  (. طی دوره ایلخانی به 108-81، 1379باشند )هیلن براند، ق از آن جمله می ه. 455ه.ق. و برج طغرل به تاریخ  490به تاریخ 

مقابر برجی    ها لحاظ شد.ای نیز در معماری و تزئین آن های بومی و منطقه شکل، بر ارتفاع این مقابر افزوده و برخی ویژگی   رونق مقابر برجی 

های تزئینی مقابر برجی، در اوایل بیشتر منحصر به  (. به لحاظ ویژگی38،  1365دارند )ویلبر،  شکل این دوره اشکال مدور، مربع و چندضلعی  

شماری از تزئینات  ها استفاده و حاصل آن انواع بی های تزئینی در بدنه ساختمان اندازیتزئینات ساده هندسی بود. طی دوره سلجوقی از نقش

(.  59،  1389ها شکوه و زیبایی این مقابر را افزایش داد )حسینی،  ها و کتیبهلعابدار، کاشی   هندسی متنوع هست. طی دوره ایلخانی نیز آجرهای

اند. در  شدهغرب ایران واقعاوغلو و شاطرگنبد در شمالهای موردبررسی در این پژوهش هر سه مربوط به دوران ایلخانی است. چلبیبرج مقبره

های صوفیانه وقی شروع و تا دوره صفوی ادامه داشته است. از دوره ایلخانی به بعد تأثیر اندیشه این منطقه ساخت بناهای آرامگاهی از دوره سلج

شود و در مقبره شیخ صفی  وضوح دیده میسی در نخجوان به شهر و بردع توبرهحیدر در مشگینو تصوف در معماری و تزئینات مقابری چون شیخ

های سیاسی بودند که نمونه بارز آن گنبد سلطانیه،  منطقه نیز مربوط به پادشاهان و شخصیت   های اینرسد. برخی از آرامگاهبه اوج خود می 
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امام اولجایتو هست.  به سبک معماری آذربایجان در یک زمینآرامگاه  نیز بنایی  اقلیم متفاوت واقع زاده جعفر  از معدود بناهای سیما و  شده و 

 .(1شماره   )نقشه ایلخانی استان اصفهان است. 

 
 ( :www.maps.google.com:  //httpهای مورد مطالعه )منبع : موقعیت قرارگیری برج مقبره1نقشه شماره  

 

 . گسترش عرفان و تصوف در دوره ایلخانی و نمود آن در هنر و معماری این دوره: 5

ها در بین عقاید  توان یافت. با وجود تفاوتنصاری میهای قدیم هندوان، یونانیان، ایرانیان، یهود و تر عرفان را در آیینتر و ابتداییصورت ساده

و تعالیم رایج در مذاهب مختلف عرفانی، اساس آن از جهت نظری عبارت از ادراک حقیقت از طریق علم حضوری و اتحاد عاقل و معقول و از 

در قرن   بار (. نخستین10ـ  9، 1344 کوب،جهت عملی عبارت از ترک رسوم و آداب قشری و ظاهری و تمسک به زهد و ریاضت است. )زرین

دوم هجری نام صوفی و تصوف در کشورهای جهان اسالم پدیدار شد و نظر فقیهان، متشرعان، حکیمان و فیلسوفان را به خود جلب کرد )کبیر،  

بارز اجتماعی این دوران فقر  های  ورود مغوالن به ایران با کشت و کشتار و غارتی سخت همراه بود. بدیهی است یکی از ویژگی   (161،  1388

کردند.  وپنجه نرم می های اولیة حکومت مغوالن با توجه به نابودی شهرها، با آن دست ای بود که اکثر مردم، خصوصاً در دورهفراگیر و گسترده

(.  156،  1393ه شدند )جکسون،  ها پناهند در این برهة زمانی بسیاری از مردم برای نجات جان خود هم که شده رو به تصوف آورده و به خانقاه 

نوعی در گرایش مردم به فرقة تصوف و عرفان تأثیرگذار بود  اندیشی که از پیامدهای روانی حمله مغول بود، به درواقع انزواطلبی، عزلت و مرگ 

 656خالفت عباسی در سال (. از جهاتی همگرایی تصوف، عرفان و تشیع در دورۀ ایلخانی ناشی از سقوط 19، 1395خراسانی و غفاری، )امیری

،  1380ه.ق و ضعیف شدن قدرت حکومتی و سلطه اهل تسنن و درنتیجه آزادی مردم در انتخاب مذهب و مسلک دلخواه خود است )کیانی،  

وده است.  های فکری معنوی اثرگذار بر هنر و معماری ایرانی بترین جریان(. تاریخ هنر اسالمی نشانگر آن است که تصوف و عرفان از مهم234

ای درونی یافته و نوعی معرفت باطنی  درواقع فرهنگ و تمدن اسالمی، زیباترین مظهر آمیزش هنر و معنویت بوده و هنر در تمدن اسالمی صبغه 

رسد و  شود. بدین ترتیب هنر در این معنا، نوعی کشف و شهود است که در طی آن انسان به فتوح خاصی میو بینش شهودی محسوب می

های ظهور و رشد عرفان و تصوف در هنر اسالمی  (. از بارزترین عرصه522،  1380شود )احمدی،  ای از هستی به رویش گشوده میی تازههاافق

توان گامی موثر در شناخت پیوند هنر معماری و اعتقادات دینی دوره  معماری و تزئینات مقابر است که با مطالعه و تحلیل عناصر مختلف آن می 

 اشت. اسالمی برد
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 . مشخصات کلی بناهای موردمطالعه: 6

 . چلبی اوغلو: 6-1

شده و شامل  غربی گنبد سلطانیه بر سر راه سلطانیه به خدابنده در استان زنجان واقع متری جنوب  500اوغلو در  ی چلبیمجموعه بناهای مقبره

گوش، در  ی این بنا با نقشه هشت(. مقبره4،  1395پور و بیات،  )رحمناوغلو است و سبک معماری آن، آذری است  خانقاه و ساختمان مقبره چلبی

متر    6/7و قطر بنا    16/4متر، طول هر ضلع از بیرون    17بخش جنوبی خانقاه و احتماالً درون فضای محصوری قرار داشته است. ارتفاع این بنا  

دوام بکار رفته و سپس آجرچینی  ای کمهایی از نوع ماسهین قسمت سنگشده که در ا(. بنا ابتدا با سه ردیف سنگ تراشیده ساخته 5است )همان،  

  10متر ارتفاع دارد. بدنه اصلی آرامگاه  سانتی  170متری اجرا شده است. پایه از کف حیاط    5/2با سبک زیبایی آلت و لغت و کاربندی تا سطح  

کند و گنبدی به ضلعی تبدیل می 16ضلعی را به  دهند، پالن هشتیسازی بنا را تشکیل ممتر ارتفاع دارد و پس از آن هشت اسکنج که گوشه 

(. . سبک قبر سلطان در این آرامگاه اهمیتی به سزا دارد، از این نظر که این  57،  1378گیرد )تهرانی و همکاران،  متر روی آن قرار می   8دهنه  

در این سرداب، قبر سلطان در وسط قرار دارد و اجساد مریدان باتوجه   (. بدین معنی که53،  1377کند )ثبوتی،  قبر حلقه ذکر صوفیه را تداعی می

متر است.    75/3ای به اضالع  گوش سادهشده است. محوطه داخلی مقبره شامل اتاق هشتداده   ها در گرداگرد آن قراربه درجه و مراتب آن 

خورد. دیوارهای داخلی این متر به چشم می  3و ارتفاع    75/1ه ضلع  نماها و طاقچه بلندی بدیوارها کامالً ساده است و در میان هر ضلع آن، طاق

های  طرف شمال است. در سمت جنوب نمای داخلی، محراب بسیار جالبی با مقرنسمقبره، از یک قشر گچ پوشیده شده است. در ورودی به 

(. در  58،  1378شود )تهرانی و همکاران،  رگیر تأمین می(. نور فضای داخلی آرامگاه از دو نو6،  1395پور و بیات،  شود )رحمنبری دیده میگچ

،  1386شده است )کارگر پیشه،  کاررفته، مقبره زودتر از خانقاه ساخته توان گفت با توجه به جدا بودن مقبره و خانقاه و تفاوت در مصالح بهپایان می

 نظر وجود دارد. ( که در آن میان محققان اختالف288

 . شاطرگنبد: 6-2

ی  شهر در محدودهغرب شهر اردبیل و سمت چپ جاده قدیم اردبیل به مشگینکیلومتری شمال 5قبره شاطرگنبد یا گنبد شاطر در فاصله برج م

متر 63/2طور متوسط ای است. طول اضالع آن به ضلعی و از درون استوانه صورت دهشده است. طرح این بنا از بیرون به دل واقعروستای صومعه

شده مرکب از چهار  متر هست. ازاره سنگی بر روی کف بنا که از مالط آهکی و سنگ الشه ساخته 7متر و ارتفاع کنونی نیز حدوداً  7و قطر بنا 

کاررفته در نمای  ردیف سنگ رسوبی نخودی رنگ مرکب است. بر روی ازاره سنگی، سطوح جانبی از آجر قرمز نهاده شده است. ابعاد آجر به 

درب بنا در ضلع شرقی قرار دارد و در سطوح مجاور   (.348،  1355طباطبائی،  متر است. )ترابیسانتی  24×    8/5ی داخلی  و نما  22×8/5خارج   

ای که درگذشته بوده و امروزه از بین رفته وجود دارد. در  دایره از کتیبهمتر از کف خارجی بنا، قاب آجری نیم1/4متر از ازاره و  6/2آن در ارتفاع 

اکنون هیچ اثری از  (. هم 349ـ    339  رسد چندین پله داشته است )همان، تفاعی باالتر از کف خارجی بنا قرار داشته و به نظر می ورودی در ار

 شود. داری نیز در بنا دیده نمیی تاریخپوشش سقف گنبد آن بر جای نمانده و هیچ کتیبه

 زاده جعفر: .امام 6-3

  728تا    725شده است. این بنا در دوران ابوسعید بهادر خان در سال  هاتف واقعاصفهان در سمت غربی خیابان  در بین میدان امام و مسجد جامع  

اوغلو در سلطانیه هست. در  شده است. این بنا به لحاظ ظاهر و جزئیات ساختمان شبیه مقبره چلبیه.ق. در اوایل قرن هشتم هجری ساخته

ی برجی نوع خود هست و در جزئیات آن استادی و مهارت زیادی دیده  ی مقبرهتر از ابنیه تر و ظریفیکزاده جعفر بنا ازلحاظ تناسب بارامام

ضلعی هست. سقف بیرونی بنا در  هاست از خارج و داخل هشت(. این بنا که از حیث نوع نقشه در ردیف برج مقبره174،  1365شود )ویلبر،  می

 خیز است.  صورت گنبدی کمز آن باقی نمانده است و پوشش زیرین آن به اصل هرمی شکل بوده است که امروزه نشانی ا
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توان به سه دسته کلی تقسیم کاررفته در آن میزاده جعفر را بر اساس فنون به به ثبت تاریخی رسیده است. تزئینات امام   198این بنا تحت شماره  

ضلعی و به سبک عمده بناهای اشی معقلی. قسمت داخلی و خارجی گنبد هشتکرد: آجرکاری، آجر لعابدار با تلفیق گرده چینی، کاشی  معرق و ک

مشاهده است که به خط ثلث سفید معرق بر زمینه  نماهای بنا قابل ای با کاشی معرق در باالی تاقآرامگاهی دوره ایلخانی است. تزئینات کتیبه

سال بنای بقعه چنین آمده است: »فی سنه خمس و عشرین سبعمائه«  الکرسی است که در قسمت آخر آن،  الجوردی است. این کتیبه شامل آیه 

 (. 108، 1378ه.ق(. )عقابی  725)

 . مقایسه تطبیقی بناهای موردمطالعه: 7

ها و اطالعات جدول از طریق تحقیق و تدقیق نویسندگان  شود گفتنی است دادهی بناهای موردمطالعه پرداخته میهای زیر به مقایسهدر جدول

 (.2و  1آمده است )جدول شماره دست ها و مشاهدات میدانی به بع مختلف و همچنین بررسی از منا

 ( 1400: مقایسه تطبیقی سه برج مقبره مورد مطالعه )منبع: نگارنده،  1جدول شماره  

 

 
 زاده جعفر امام 

 عنوان  اوغلو چلبی  شاطرگنبد 

 شهر اصفهان
کیلومتری شمال   5

 غرب اردبیل 

زنجان،  جنوب شرق 
 سلطانیه

 محل

 
 

 مشخصات کلی

 ه.ق  733 دوره ایلخانی ه.ق 728تا  725

 
سال 

 ساخت
 

 سبک معماری آذربایجان 
سبک معماری  

 آذربایجان

سبک معماری  
 آذربایجان

 سبک 

 دار، کاشی آجر، گچ، آجر لعاب 
سنگ و  آجر، الشه 

 مالت آهک 

آجر، سنگ تراشیده،  
دوام، ای کم سنگ ماسه 

 ساروج 

 مصالح

 
 
 
 

 خارج بنا 

 
 
 
 
 
 

مشخصات  
نمای خارجی  

 و داخلی بنا 

 متر  17 متر )بدنه(  7 متر  11
 

 ارتفاع 

 پنج او هفت کند  - طاق نمای تیزه دار 
 
 طاق

 ضلعی هشت ضلعی  10 ضلعی هشت
 
 پالن

متر و قطر   50/2طول هر ضلع حدود  
 متر  7بنا 

و 2/ 63طول هر ضلع 
 متر  7قطر بنا 

و  4/ 16طول هر ضلع 
 متر  7.6قطر بنا 

 
 ابعادواندازه 
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خورده به  های رسوبی تراش سنگ
 متر2/1ارتفاع 

های رسوبی  سنگ
  5/1خورده به ارتفاع تراش

 متر

های رسوبی  سنگ
  2/1خورده به ارتفاع تراش

 متر

 ازاره 

5×7×21 5.5×6×23 5×7×21 
ابعاد  

 آجرها 
 

 گچ، مالت آهک  آجر  دار آجر، گچ، آجر لعاب 
 مصالح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داخل  
 بنا

 ضلعی  8 ای استوانه ضلعی  8
 پالن
 

- - 
در میان هر ضلع  

 متر  3دیوار به ارتفاع  
 طاقچه 

- - 
در محراب و  

 نماها طاق
 مقرنس

 طرف شمال به طرف شرقبه طرف شرقبه

 
جهت 

 ورودی

 در قسمت جنوب  - -
 محراب 
 

 جنوبی و غربیدر اضالع شمالی، 
در سه جهت شمالی  

 جنوبی و غربی

نورگیر در باالی   2
ورودی اسکنج رأس جنوب  
شرقی و دومی در ابتدای  

 پلکان 

 
 نورگیر

 )زیرزمین و کف(  2 1 1

 
 طبقه
 

 دارد  ـ ندارد 
 سرداب 
 

قطعات سنگ الشه فرورفته در مالت  
 آهک 

قطعات سنگ الشه  
 فرورفته در مالت آهک 

الشه  قطعات سنگ 
 فرورفته در مالت آهک 

 کف بنا 
 

    

آجرچینی، کاشی معقلی، کاشی آبی  
 فیرزوه ای و الجوردی 

 ساده  از بین رفته است 
 تزئینات

 

 
 
 
 

 گنبد

سقف بیرونی گنبد رک )هرمی  
صورت گنبدی شکل( و پوشش زیرین به 

 خیزکم 

 رک از بین رفته است 
 فرم
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 ابعادو اندازه  متر   8دهنه  - متر   7دهنه 

قبر ی اصیل بر روی سنگ سه کتیبه 
 و  در نمای خارجی گنبد

ای قاب آجری دایره 
شکل کتیبه در ارتفاع  

متری از کف خارجی   4.15
مانده و خود کتیبه  بنا باقی

 از بین رفته است 

سه کتیبه در ایوان 
جنوبی )خانقاه( ،یکی از  

ها مربوط به معرفی  کتیبه
 صاحب مقبره

 موقعیت
 

 
 کتیبه

کوفی ساده و ثلث سفید معرق بر  
 زمینه الجوردی 

 خط  ثلث جلی  -

قبر نام صاحب مرقد  کتیبه سنگ 
»جعفر بن سید مرتضی« است. کتیبه  

الل الرحمن الرحیم« و آیات  کوفی »بسم
عمران است و کتیبه  سوره آل  167تا  164

الکرسی و سال بنای بقعه  ثلث شامل آیت
 ه.ق  725به تاریخ 

 
 
- 

ایوان جنوبی که  کتیبه  
قسمتی از آن از بین رفته  

شامل نام شیخ براق  
صوفی معروف دوره  

 ایلخانی است.

 مضمون

صورت  آجرکاری نما به  آجرچینی،
دار با  وراسته، استفاده از آجرهای لعاب خفته

 تلفیق گره چینی

صورت  آجرکاری به 
وراسته، زیگزاگ و  خفته

همچنین تزئینات  جناقی. 
آجری قالبی و استفاده از  

 بندکشی

تزئینات آجری قالبی،  
تزئینات آجری آلت و لغت،  

 کاربندی 

 آجرکاری 

 
 
 

 
 تزئینات 

 در اندود فضاهای داخلی 
 
- 

بری در  تزئینات گچ
فضاهای داخلی، مقرنس و 

 محراب 
 بریگچ

تزئینات کاشی معرق و معقلی، کاشی  
الجوردی، تلفیق کتیبه و ای و آبی فیرزوه

گره چینی، تلفیق آجر و کاشی، نقوش  
 گیاهی

 
- 

 
- 

  کاشیکاری 
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 1( 1400مقبره مورد مطالعه )منبع: نگارنده،  : مقایسه تطبیقی سه برج2جدول شماره  

عنوان  
 تشابهات 

 زاده جعفر امام  شاطر گنبد  چلبی اوغلو 

نمای 
 کلی 

   

 پالن

 ضلعی()هشت کثیراالضالع 
 ( 1379)منبع: نیکبخت، 

کثیراالضالع )ده ضلعی( )منیع : آرشیو  
 میراث فرهنگی اردبیل( 

 
 
 
 

ضلعی( )منبع: عقابی، کثیراالضالع )هشت 
1378  ،108 ) 

 گنبد

آرشیو میراث  منبع: گنبد رک )
 فرهنگی استان زنجان(

 
 

 فرو ریخته
)منبع:   گنبد رک )هرمی شکل(

www.arthut.com ) 

 ازاره 

های متر از سنگ  1.2ارتفاع ازاره 
   خوردهرسوبی تراش 
 

های رسوبی  متر از سنگ  1.5ارتفاع ازاره 
 خورده تراش

 

های رسوبی  متر از سنگ  1.2ارتفاع ازاره 
   خورده تراش

 
 باشند.نگارندگان می. منابع تصاویری که در داخل جدول ذکر نگردیده،  1
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 نورگیر

دو پنجره در رأس جنوب شرقی و 
 ابتدای پلکان

 غربیدر جهات شمالی، جنوبی و 
 

 در جهات شمالی، جنوبی و غربی

مقطع  
 و نما

 (310، 1365)منبع: ویلبر،  )منبع: آرشیو میراث فرهنگی اردبیل(  (313، 1365)منبع: ویلبر، 

  کتیبه
 

خود برج مقبره فاقد کتیبه هست  
ولی کتیبه موجود در خانقاه، برج مقبره را  

محل دفن »شیخ براق بابا« معرفی  
 کند .می

ی تزئینی جلوی ورودی )جایگاه  دایره
 کتیبه(

سوره  167و  164کتیبه کوفی شامل آیات 
 عمرانآل

تزئینات 
 آجری 

نوع آجرچینی و تزئینات آجری قالبی  
 و بندکشی

نوع آجرچینی، تزئینات آجری قالبی،  
 صورت خفته و راستهبندکشی ، آجرچینی به 

صورت  به تزئینات آجری قالبی، آجرکاری نما 
 ( www.arthut.com)منبع:   وراستهخفته
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 های تحقیق: یافته   . بحث و 8

 .وجوه تفاوت و تشابه سه برج مقبره: 8-1

ضلعی زاده جعفر از درون و بیرون هشتاوغلو و امامکه چلبیباشند درحالیاین سه بنا در پالن تا حدود زیادی مشابه هم بوده و کثیراالضالع می 

که  طوریضلعی و از درون به شکل استوانه است. هر سه بنا در طول اضالع و قطر نزدیک به هم هستند بهباشند، شاطر گنبد از بیرون دهمی

 جز شاطر گنبد که به دلیلها نیز به شده و ارتفاع ازارهخورده ساختههای رسوبی تراشی هر سه بنا با سنگ متر است. ازاره  7قطر هر سه بنا حدود  

اند.  شدهغرب کمی بلندتر است، به یک اندازه هست. هر سه بنا با آجرهای مشابه در کیفیت و ابعاد ساخته ی شمالشرایط جغرافیایی خاص منطقه 

ه  زاده جعفر در جهات شمالی، جنوبی و غربی کارگذاشتشده است. این نورگیرها در شاطرگنبد و امامدر هر سه بنا نورگیرها به یک صورت تعبیه

زاده جعفر  شده است. گنبد شاطرگنبد از بین رفته اما گنبدهای اماماند. کف هر سه بنا از قطعات سنگ الشه فرورفته در مالت آهک ساختهشده

ات زاده جعفر از بین رفته است. تشابه اوغلو مشابه هم بوده و از نوع گنبدهای رک )هرمی شکل( هستند که البته سقف بیرونی گنبد امام و چلبی

وراسته، استفاده از بندکشی و آجرچینی وجه صورت خفتههر سه بنا در تزئینات کامالً مشهود هست استفاده از تزئینات آجری قالبی، آجرکاری به

متفاوت هایی نیز با یکدیگر دارند که به دلیل واقع شدن در جغرافیای  اشتراک هر سه بنا در تزئینات هست. باوجوداین بناهای موردبررسی تفاوت 

های نسبتاً زیادی باهم  های موردبررسی در ارتفاع بنا تفاوتو ... هر منطقه کامالً طبیعی است. برج مقبره  عی، سیاسیو تأثیر از شرایط اجتما

ی دوطبقه چنین نیست. همچنین بقعه چلبی اوغلو شامل  ی دیگر این دارند. در بقعه چلبی اوغلو در داخل بقعه محراب وجود دارد ولی در نمونه 

شده و شاطر گنبد فاقد قبر هست. اما با توجه به ارتفاع  صورت تابوتی در وسط بقعه واقعقبر به زاده جعفر سنگ سرداب و هم کف است، در امام 

م تهویه هوا  هایی جهت رسیدن به در ورودی و استفاده از چندین دریچه در ازاره جهت نورگیری و شاید ه(، و نیاز به پلهمتری  5/1زیاد ورودی )

احتمال قوی شاطرگنبد نیز در زمانی  شده به اوغلو دارای سرداب بوده است. با توجه به موارد گفته مانند بقعه چلبیرسد شاطر گنبد نیز به به نظر می 

 شده است. نزدیک به دو بنای دیگر ساخته 

 . بازشناسی تأثیر عناصر عرفانی و صوفیانه در ساختار و تزئینات 9

 : گنبد . شاطر 9-1

(. عرفان و تصوف اسالمی در تکوین و  36،  1365ویلبر،  )ی محلی داشته است  ی جهانی و امپراتوری و هم جنبه معماری ایلخانی هم جنبه 

توجه ویژه به تصوف و تشیّع در دوره ایلخانی ناشی    (. 62،  1389های محلی این معماری نقش مهمی را ایفا کرده است )حسینی،  بالندگی جنبه

ه.ق. و ضعیف شدن قدرت حکومتی و سلطه اهل تسنّن و درنتیجه آزادی مردم در  656قوط خالفت عباسی بعد از حمالت مغول در سال  از س

های سلطنتی و نیز اماکن ی معماری بناهای حکومتی و ارگانتخاب مذهب و مسلک دلخواه خود بود. همین توجه به تشیّع و تصوّف در شیوه 

(. مقابر برجی شکل  234،  1380عنوان مراکز تصوف تأثیر خود را نشان داده است )کیانی،  ها به ویژه خانقاهو به   مساجد  مذهبی و معنوی از قبیل

  سی ها مانند بردع توبرهمانده اند که تعداد زیادی از آن غرب ایران تا آن سوی رود ارس باقی هجری در منطقه شمال 9و  8مدور زیادی از قرون 

ه.ق( در ساختار و تزئینات تحت تأثیر عرفان و تصوف  745تا  735ه.ق.( و شیخ صفی )728تا  725خاتونه.ق.(، گودی721حیدر)ه.ق(، شیخ724)

های شده و در ویژگیاند. شاطرگنبد به فاصله بسیار کمی از مقابر مزبور واقع الدین اردبیلی بودهخصوص طریقت صوفیانه شیخ صفی اسالمی، به 

خورده، نوع آجرچینی،  ی سنگی تراش وجود بین این برج مقبره با سایر موارد در ازارهها دارد. بااین ن بنا تفاوت آشکاری با آن معماری ازجمله پال

ساختی و اقلیم خاص  باشند و از سیمای زمینشود که خاص منطقه میگزینی مشابهاتی هم دیده میو مکان  مصالح و مالت آهکی و گچی

شود. متأسفانه هیچ اثری از قبر در  ی بلند بنا دیده می وضوح در دیوارهای ضخیم بنا، آجرهای مرغوب و ازارهین امر به گیرند امنطقه نشأت می 

سازد که احتماالً این بنا نیز  این بقعه باقی نمانده ولی ارتفاع ورودی و وجود نورگیرهایی در ارتفاع نیم متری بنا ما را به این مهم رهنمون می
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توان کاربری مذهبی برای آن قائل شد. جدا زمان میهای همعنوان مقبره داشته است که در این صورت مانند نمونه و اتاقکی به   دارای سرداب

گیر بودن عقاید صوفیانه در قرن هشتم هجری در مناطق شرقی آذربایجان به لطف حضور  و منفرد بودن این بنا در یک منطقه مرزی و همه

توانسته تحت تأثیر این آرا قرار بگیرد  پروراند که بقعه شاطر گنبد نیز می الدین اردبیلی این تصور را در ذهن می خ صفی شیخ زاهد گیالنی و شی

ها را در  کند ولی باقی ماندن یک تصویر از دوره قاجار که تجمع صوفیهرچند از بین رفتن کتیبه و سایر تزئینات اثبات این ادعا را سخت می 

های بعدی بیشتر موردتوجه  صفی در دورهچنین بوده باشد و بعد از جهانی شدن آرای شیختوانسته درگذشته نیز ایندهد می این محل نشان می 

باشد.  (. از خصوصیات طرحهای مقابر مورد مطالعه سیالیت و روانی فضا می1ی تصوف قرارگرفته و تا دوره قاجار نیز ادامه داشته است )تصویرفرقه

های عرفان و  همچنین اسالم  بر عدم استفاده از تزئینات زیاد و اسباب غیر ضروری در زندگی تاکید شده است. فضاهای در آموزهبه دلیل اینکه  

 باشد. خالی زیاد در برج مقبره شاطر گنبد، نمادی از مفاهیم عرفانی و تاکید بر وحدانیت و یگانگی خداوند می 

 
 اردبیل(   شناسی ایران   بنیاد   آرشیو :  منبع )   قاجار   دوره   در   طرگنبد شا   اطراف   در   صوفیان   تجمع :  1شماره   تصویر 

 . چلبی اوغلو 9-2

  باشد   نهفته  حقیقتی  یدربردارنده  تواندمی  که  است  معروف(  نمدی  کاله  معنای  به)  «بورک  کچه»  به  محلی  اصطالح  در  اوغلوچلبی  خانقاه  و  بقعه

  به   شباهتبی   ترکیه  در  مولویه  طریقت  متصوفه  و  عرفا  قبرهایسنگ   گفت  توانمی   زمینه  این  در.  است  یافتهانتقال  حاضر  عصر  تا  سینهبهسینه   که

 ، 1386کارگرپیشه،  )  است  نبوده  تأثیربی   اصطالح  این  کاربرد  در  شاید  نیز   آن  گنبد  و  مقبره  بنای  خود  همچنین  و  نیست  بورک  کئچه  یا  نمدی  کاله

  بزرگان   ازجمله  «بابا  براق  شیخ»   به  مربوط  زیاداحتمالبه   مقبره  شناسان  باستان  و  محققان   تحقیقات  و  کتیبه  در   «براق  شیخ»   نام  به  عنایت  با(.  294

  حق   به  خود  و  دارد  کافی  علم  و  تجربه  که  کسی  تصوف  و  عرفان  در .  است  بوده  محمدخدابنده  سلطان  دربار  خاصان  از  و  ایلخانی  دوره  صوفیه

  رود می  احتمال  بنابراین  ؛(230  ـ   232  ،1375غنی،  )  شودمی  خوانده  « راه  دلیل»  و  «قطب»  ،« شیخ»  ،«پیر»  چون  عناوینی  با  است،  شده  واصل

 تبرک   ازنظر  محل  این  بعدا   و  کندمی   تأیید   را  امر  این  آن   بودن  مجزا  و  جدا  و  کاررفتهبه  مختلف  مصالح  چون.  باشد  شدهساخته   خانقاه  از  قبل  مقبره

  در   قبور  چینش  سبک  کندمی  تقویت  را  مقبره  این  بودن  متصوفه  که  دیگری  مورد(.  294  ،1386کارگرپیشه،  )   است  شدهگرفته   نظر   در  خانقاه  برای

  اند؛ شده  قرارداده  آن  گرداگرد  در  هاآن   مراتب  و  درجه  به  توجه  با  مریدان  اجساد  و  دارد  قرار  وسط   در  سلطان قبر   که  صورت  این  به است؛  سرداب

  از   که  شهر  مشگین  حیدر  شیخ  یمقبره  برج  در  هم  جوار  در  تدفین  یشیوه  این.  کندمی   تداعی  ذهن  در  را  صوفیه  ذکر  حلقه   نظر  این  از  که

  کنار  در خاص ترتیب  با  مزار 7  چهارگوش اتاق  در که شودمی دیده نیز  است  قمری هجری هشتم قرن در  متصوفه سبک  با  مقابر بارز هاینمونه 

 جزء  آن  دنبال  به  ذاتی  تزاوجی  در  مقرنس  از  ترک  هر.  شودمی  دیده  گچی   برجسته  تزئینات  با  همراه  مقرنس  اوغلوچلبی  بقعه  در.  اندقرارگرفته  هم

  دارد   ادامه  آنجا  تا  تزاوج  این  است  تربزرگ  جزئی  دنبال  به   باز  که  داده  تشکیل  را  تر بزرگ  جزئی   آن،  با  شدن  ترکیب  با  که   است  خود  یشده  گم
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  آشکار   دنبال  به  « اسمایی  نکاح»  در   که  است   الهی  اسماء  از   یکی   گویی  خود  اجزاء   این   از  یک  هر .  رسدمی  آرامش   و  تعادل  به   مجمموعه   کل  که

  و  تعادل  ایجاد  برای   اندکرده  تعبیر   نیز   « غیبی  نکاح»  یا  و   «گانهپنج  نکاحات»   به   آن   از  عارفان  که  اسمایی  نکاح  این.  است  کلی  خلقتی  کردن

(. تاثیر 28،  1383رئیس زاده،  )  است   کثرت  در  وحدت   نیز  و  وحدت  در   کثرت  یدهنده  نشان  حال،  عین  در   مقرنس  . است  آفرینش  در  آرامش

  گفتنی .  است  « االرض  و  السماوات  نور   الل »  مفهوم  از  نمادی  معماری در  عملی  کارکردی  بر عالوه  درفضا  آن   پخش  و   نور   ها در شکست مقرنس

 اوغلوچلبی  یمقبره  برج  دو  همچنین  (.2شماره  تصویر(. )501  ،1384بلخاری،  )  است  رفته  کار  به  هامحراب  در  ها  مقرنس  نوع  ترینظریف  است

 هست  اسالمی دوره  در عرفان و تصوف مراکز اصلی ارکان از  مورد این که هستند هم شبیه کامالً بودن  منفرد و  جدا در شاطرگنبد و

 

 

 
 ( 1400نگارنده،  :  منبع )   شده   بری گچ   های مقرنس   با   اغلو چلبی   مقبره برج   : محراب 2تصویر شماره  

 

 جعفر زاده  . امام 9-3

   ها: . مضامین کتیبه 1  - 3  - 9

 است  بوده  معماری  در  مرسوم  سنتی  اسالمی  دوران  آغاز  از  بناها  تقدس  و  تمین  تبرک،  قصد  به  قرآنی  مضامین  حاوی  ایکتیبه  تزئینات  از  استفاده

 تصوف   اصلی  مسائل  از  که  خداوند  تسبیح  و  ذکر  مسئله  با  کتیبه  چندین  که  شودمی  مالحظه  جعفر  زادهامام  معماری  در  نظری  با(.  36  ،1375نصر،  )

  بر   نیز  آیات  این  درج  شودمی  کالبد  و  جسم  روحانیت  و  نورانیت  باعث  آدمی  زبان  بر  الهی  اسامی  ظهور  که  طورهمان .  دارد  وجود  است،  عرفان  و

 است:  زیر صورتبه  شودمی مشاهده جعفر زادهامام  در که قرانی آیات. نمایدمی  معنوی و نورانی  را آن  بنا، پیکر

ی قله منزلهالکرسی( به خط ثلث سفید معرق بر زمینه الجوردی. در روایات شیعه و سنی آمده است که این آیه به سوره بقره )آیت 255ی  ـ آیه

(. در این آیه شانزده مرتبه 354،  1378،  2؛ طباطبائی، ج  191،  1386،  2ج    میان آیات دارد )مکارم شیرازی،  ترین مقام را درقرآن است و بزرگ 

ها که یاد خداوند و  گونه کتیبه . حضور این(3اند )تصویر شمارهشده به همین سبب آن را شعار و پیام توحید دانستهنام خداوند و صفات او مطرح 

ته و اشاره به صفات و اسامی نیک او دارد در اثری مادی همچون روحی است که از عالم باال در کالبد بنا دمیده ها نقش بسکالم خداوند در آن 

نور بر    ای از غلبههای بناهای اسالمی که اغلب به رنگ سفید نوشته شده، نشانهها و کتیبهکاریشده است. علت استفاده از خط ثلث در کاشی

  (. 91، 1389فضای سفید بر زمینه تیره دیده می شود )ایمنی،  ظلمت است که از طریق چیرگی
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 ( 1400نگارنده،  :  منبع )  الجوردی   زمینه   بر   معرق   سفید   ثلث   خط   به   الکرسی آیت   شامل   کتیبه :  3  شماره   تصویر 

 

توانایی خداوند و اینکه تزکیه بر تعلیم مقدم عمران. این آیات به خط کوفی شامل اشاره به بعثت پیامبران، قدرت و  سوره آل   167تا    164ی  ـ آیه

به 4تصویر شماره)  باشد( می347،  1386،  1است، )مکارم شیرازی، ج   ازجمله حضرت محمد )ص(  از (. پیامبران  عنوان آخرین پیامبر پرتویی 

و شکست پیامبر اسالم و مسلمانان به    باشد. همچنین در آیات به جنگ احد»نورالل« هستند و و تکرار این موضوع یکی از اذکار عارفانه می 

شده است. در عرفان و تصوف اسالمی نیز عرفا برای بیان اندیشه خود به قرآن و حدیث و در تمثیالت دلیل تفرقه میان یاران پیامبر نیز اشاره

 (. 14، 1376اند. )محمدی، و اخبار و قصص انبیا یاری جسته خویش از سیرت پیغمبر

 
 ( 1400  نگارنده، :  منبع )    عمران آل   سوره   167  تا   164  آیات   و   « الرحیم   الرحمن   الل بسم »   شامل   جعفر   امامزاده   آجری   کوفی   کتیبه :  4  شماره   تصویر 

 

 ها: رنگ زمینه کتیبه .  9-3-2

ها هم در  اند که در هنر اسالمی دارای نماد هستند. این رنگ ای، الجوردی و سفید کارشدهی آبی فیروزهها به خط کوفی و ثلث در زمینهکتیبه 

دل ها با کشیدگی متعادر این میان حروف کتیبه  ای از وحدت وجود و همچنین بهشت هستند.ای دارند و نشانه تصوف و هم در عرفان جایگاه ویژه

 ها و اسراری در خود دارند. های موزون پیامسازیو قرینه

 . پالن: 3- 3- 9

ی این آیات به شکل نمادین با طبقات هشتگانه  ضلعی در خود بنا و قسمت داخلی و خارجی گنبد در کناررسد استفاده از پالن هشتبه نظر می  

هشت مرحله تصوف مشتمل بر معرفت الل، علم، شکر در همه احوال،    تواند بر اساس هشت صفات یاو  این انتخاب می  بهشت مرتبط باشد؛

، ذیل کلمه هشت صفات( باشد که  1373رضا به قسمت ازلی، صبر بر بال و قلت رزق، تعظیم امر خداوند، شفقت بر امر خداوند و عفت )دهخدا، 

که بر دوش هشت فرشته جای گرفته است )تصویر  ضلعی، بازتاب عرش الهی است  ترین اصول عرفان و تصوف اسالمی است. هشت از مهم

زاده جعفر کامالً مشهود بوده و بر همین اساس فضاهای داخلی بنا بیشتر به صورت آجرکاری گرایی در تزئینات امامبرون ( همچنین  5شماره  

آرایه مدنظر بوده که رو به  و معنوی و بیساده است. استفاده از تزئینات آجری ساده در فضاهای داخلی مقبره به دلیل ایجاد نوعی فضای آرام  

اندیشی در جامعه ایلخانی )گسترش قبله نیز ساخته شده است. این سبک فضاسازی در معماری در ارتباط مستقیم با عزلت و انزواگزینی و مرگ

 باشد.عرفان و تصوف( پس از حمالت و کشتار مغوالن می
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 ( 1400مورد مطالعه )منبع: نگارنده،  های  : پالن های برج مقبره 5تصویر شماره  

 

 ( 1400های مورد مطالعه )منبع: نگارنده،  مقبره : مظاهر عرفان و تصوف در برج 3جدول شماره  

 

 اصول عرفانی و صوفیانه  ها مقبره برج 

 ی تاریخی شهر سلطانیهـ مجزا و منفرد بودن بنا و فاصله نسبتا زیاد با هسته اوغلوچلبی

باشد. سنگ  شناسی و جای نام شناسی؛ نام محلی بقعه »کچه بورک« به معنی کاله نمدی میهای زباندادهـ استناد بر 

قبرهای عرفا و متصوفه طریقت مولویه در ترکیه که طبق منابع تاریخی از قبیل جامع التورایخ، با طریقت براقیه در 

 یاشد.نمدی می هایاند، به شکل مخروطی یا کالهسلطانیه مناسبات زیادی داشته

 ی مجموعهـ اشاره به شیخ براق صوفی معروف دوره ایلخانی در کتیبه

 های ذکر صوفیهای، مشابه حلقهـ سبک چینش قبور در سرداب به صورت حلقه

 ـ استفاده از عنصر مقرنس در فضای داخلی برای ایجاد تعادل، آرامش و شکست نور 

 ی بهشت در عرفان نظریت هشت گانهـ پالن هشت ضلعی بنا مطابق با مفهوم طبقا

 ـ سیالیت و روانی فضا و وجود فضاهای خالی در داخل مقبره برای نشان دادن خالء و در نتیجه مظهر حضور پروردگار 

 ـ جدا و منفرد بودن بنا در یک منطقه مرزی شاطر گنبد 

 آذربایجانگیر بودن عقاید صوفیانه در قرن هشتم هجری در مناطق شرقی ـ همه

 باشد. گر حضور صوفیان در حین اجرای مراسم میـ استناد به اسناد تاریخی؛ که نشان

 ـ پالن کثیراالضالع و ارتباط با مفهوم نمادین طبقات هشت گانه بهشت

ب و  ـ کاربری مذهبی بنا با توجه به ارتفاع زیاد ورودی و وجود نورگیرهایی در نزدیکی سطح زمین و در نتیجه وجود سردا

 کاربری مذهبی آن، همانند سایر مقابر منطقه 

 ـ وجود فضاهای خالی و روان بودن فضا و تداعی مفهوم خالء و تهی بودن از مادیات

 سوره آل عمران  167تا  164سوره بقره و آیه    255ها و آیاتی با مضامین عرفانی؛ آیه ـ استفاده از کتیبه زاده جعفرامام
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 های نمادین هستند.ای و الجوردی و سفید که در عرفان حامل پیامی آبی فیروزهدر زمینهـ کاربرد خط کوفی و ثلث 

 ـ پالن هشت ضلعی بنا مطابق با مفهوم نمادین طبقات هشت گانه بهشت در عرفان نظری 

برای عزلت و ـ برون گرایی در تزئینات بنا و ایجاد فضایی آرام و بی آرایه در فضای داخلی جهت فراهم کردن محلی 

 گوشه نشینی، تحت تاثیر کشتار دوره مغول و رواج مرگ اندیشی

ی زندگی  های دایره و متقارن در تزئینات و ایجاد نوعی اتحاد و تعادل بصری، به عنوان نمادی از چرخهـ استفاده از فرم

 ی انتظام در طبیعت.طبیعی و بوجود آورنده

 

 گیری: . نتیجه 10

ی بسیار مهمی برای نشان دادن و  ی دینی رسانهکرده، و مقابر با توجه به دارا بودن جنبههای تبلیغاتی عمل میی رسانهمثابههنر در گذشته به 

اند،  بردههایی برای این منظور بهره میها و نشانهتبلیغ عقاید مذهبی صاحبان قدرت بوده است. هنرمندان برای انتقال مفاهیم خود از رمزگان

ای از این نمودها در طول قرون برده است. چه بسا بسیاری از مفاهیم متنوع در طول قرون در با توجه به ظرفیت خود برداشت و بهرههرکس  

اند. یعنی برای نیل به مفاهیم نهفته در  ها نداشتهاین مقابر در نظر مخاطبان جلب توجه کرده که خود سازندگان و و طراحان نیز تاثیری در آن

 ی باید واکنشات و بازخورد سوژه مورد نظر را از دید مردم و جهان بینی آن دوره، مورد توجه قرار داد و به نتایجی دقیق رسید. هر اثر

  تطبیقی   موردمطالعه  اصفهان  در  جعفر  زادهامام   و   اردبیل  نزدیکی   در  شاطرگنبد   سلطانیه،  در  اوغلوچلبی  ایلخانی  یمقبره  برج   سه   پژوهش  این  در

  ساختشان   هدف   و   سازندگان  مشابه  هایاندیشه  دلیل  به   متفاوت،  جغرافیای  در   بنا  سه   این  شدن   واقع  باوجود  دهدمی   نشان  نتایج.  ندگرفت  قرار

 که  شودمی  دیده  هاآن   در  هایی نیزتفاوت   محلی  الگوهای  و  شیوه  دلیل  به   و  هستند  تزئینات  و  ساخت  شیوه  نظر  از  زیادی  هایشباهت  دارای

 زندگی  هایعرصه  تمامی  بر  که  دارند  مغوالن  یدوره...    و  مذهبی  سیاسی،  اجتماعی،  مختلف  هایجریان  و  اتفاقات  در  ریشه  هاآن  از  بسیاری

 هستند  هم  به  نزدیک  قطر  و  اضالع  طول  در  بنا  سه  هر.  هستند  هم  مشابه  زیادی  حدود  تا  پالن  و  شکل  در  بنا  سه  این.  است   بوده  تأثیرگذار

  شاطرگنبد   جزبه   نیز  هاازاره  ارتفاع  و  شدهساخته  خوردهتراش   رسوبی  هایسنگ   با  بنا  سه  هر  یازاره.  است  متر  7  حدود  بنا  سه  هر  قطر  کهطوریبه 

منطقه   شرایط   دلیل  به   که   ابعاد   و   کیفیت  در  مشابه  آجرهای  با  بنا  سه   هر .  هست  اندازه   یک  به   است،  بلندتر  کمی  غربشمال  یجغرافیایی 

.  است   شدهساخته  آهک  مالت در  فرورفته  الشه  سنگ  قطعات  از  بنا  سه  هر   کف  و  شدهتعبیه  صورت  یک  به  نورگیرها  بنا  سه  هر  در.  اندشدهساخته

  سقف  البته که هستند( شکل هرمی) رک گنبدهای نوع  از و بوده هم  مشابه اوغلوچلبی و جعفر زادهامام گنبدهای اما رفته بین  از شاطرگنبد گنبد

  تزئینات  در   بندکشی  از  استفاده  وراسته،خفته  صورتبه  آجرکاری  قالبی،  آجری  تزئینات  از  استفاده.  است  رفته  بین  از  نیز  جعفر  زادهامام  گنبد  بیرونی

  منطقه   هر  خاص  اقلیم  و  ساختیزمین  سیمای  از  که  زیر  هایمقبره  برج  خاص  هویت  از  نباید  اشتراکات  این   وجود  با.  هست  یکسان  بناها  این

  این .  است  رسیده  ارث  به  قبلی  هایدوره  سبک  از  یا  و  بوده  منطقه  خاص  موردمطالعه  هایمقبره  برج  خصایص  از  بعضی  شد،  غافل  گیردمی   نشأت

  ضلعی  شانزده  کاربندی  و یا  شاطرگنبد  یمقبره   برج  بلند  یازاره  و  مرغوب  آجرهای  بومی،  مصالح  از  استفاده  بنا،  ضخیم  دیوارهای  در  وضوحبه   امر

 ترین مهم  شود. هست، دیده می  اصفهان  در  سلجوقی  یدوره  مساجد  هایویژگی   از   آن که   در  کوفی  هایکتیبه  اجرای   نوع  و  جعفر  زادهامام  گنبد  در

 ارتفاع به  توجه   با اما.  هست دیگر نمونه   دو در آن  وجود عدم  و  اوغلو چلبی بقعه   در سرداب  وجود همچنین و  ارتفاع در اختالف   بنا سه   این تفاوت

 .گرددمی  تقویت بوده  سرداب  دارای نیز مقبره برج این که تصور این آن  به  رسیدن جهت هاییپله به  نیاز و شاطرگنبد ورودی زیاد

  یافته   نمود  بناها  این  تزئینات  و  ساختار  در   ،بود  شده  گیرهمه   مغوالن  مذهبی  آزادی  تأثیر  تحت   که  هجری  هشتم  قرن   در  رایج   عرفان  و  تصوف  

 شاطرگنبد   و  اوغلوچلبی  هایمقبره  برج  در  و  شودمی  دیده  وضوحبه  بنا  تزئینات  و  هاکتیبه  ماندن  سالم  به  توجه  با  جعفر  زادهامام  در  تأثیر  این.  است
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  قرن  در  عرفان و  تصوف  مراکز با  مجاورت  بناها، بودن   منفرد و  مجزا محراب،  و  مقرنس نوع تزئینات بناها، سیالیت و روانی فضاها،  فرم به نظر  با

 از  بسیاری  دهندگان،سفارش   یا  معماران  توان گفت تاریخی، می  به منابع و اسناد  استناد  با  همچنین  و  آذربایجان  شرقی  نقاط  در  هجری  هشتم

گزینی،  جدید این دوره به نحوی در مکانبینی  در واقع جهان  (3اند )جدول شماره  کرده  لحاظ  بناها  این  ایجاد  در  را  صوفیانه  و  عرفانی  اصول

  سه   این  بین  در  فراوان  تزئینی  و  معماری  اشتراکات  وجود  دلیل  به  فضاسازی، معماری و تزئینات بناها تاثیر داشته و ظهور کرده است. همچنین

  سوم  دهه اواخر تاریخ ارس، رود سویآن هایهمچنین مقبره و غربشمال  منطقه زمانهم  مقابر سایر خصایص گرفتن نظر در با همچنین و بنا

داد که احتماال مربوط به عارفی گمنام از طریقت شیخ زاهد   پیشنهاد  شاطرگنبد  مقبره  برج  برای  توانمی  را  ق.ه  هشتم  قرن  از  چهارم  دهه  اوایل  یا

 ق( است  735ـ  650الدین اردبیلی )ق( و شیخ صفی  700ـ  615گیالنی )
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 صنایع دستی و گردشگری.  فرهنگی میراث سازمان زنجان: اوغلو. چلبی خانقاه احیای و مرمت طرح (.1379محمدرضا، ) نیکبخت، 

 کتاب. نشر و  ترجمه بنگاه تهران: فریار.  ترجمه عبدالل  ایلخانان. دوره در ایران اسالمی معماری (.1365نیوتن، ) دونالد ویلبر،

 چاپ دوم، اصفهان.  تاریخی. آثار (. گنجینه1350الل، )لطف هنرفر،

 سمت.  کیانی. تهران:  محمدیوسف: اسالمی. گردآورنده دوره معماری: مقابر (.1379رابرت، ) براند، هیلن

 روزنه. تهران: انتشارات ششم، چاپ شیرازی.  زادهاللآیت باقر ترجمه  اسالمی. معماری (.1391روبرت، ) هیلن براند،

www.maps.google.com 
www. Arthut.com 

 آرشیوها 

 اردبیل.  گردشگری استان و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان آرشیو

 زنجان.  گردشگری استان و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان آرشیو

 اردبیل.  شناسیایران  بنیاد آرشیو

 

 

  

http://www.maps.google.com/
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 معماری منظر کشاورزی در باغ ایرانی)مطالعه موردی: باغ های بیرجند(   - های فضایی بررسی ویژگی 
 

 1سامان فرزین

 2سعیده مرادزاده میرزایی

 3نژاد سیدمحمدرضا خلیل

 چکیده: 

  - معماری منظر کشاورزی در باغ ایرانی است. روش تحقیق توصیفی-فضاییهای  هدف این پژوهش کنکاش ابعاد و تجزیه و تحلیل ویژگی

دهد منظر کشاورزی به آن ای و به همراه مطالعات میدانی درباغ اکبریه است. نتایج نشان میآوری اطالعات به شیوه کتابخانهتحلیلی و جمع

با هدف تولید محصوالت خوراکی، ماه اشاره دارد که  اقتصادیبخش از منظر سبز باغ  تولیدی داشته و در کنار ثمره  باعث -یتی  اکولوژیک، 

های آن در پاسخگویی به شرایط سخت آب و هوایی در نتیجه  سرسبزی باغ نیز شده است. باغ ایرانی و طراحی تمام عیار آن به همراه قابلیت

دهد  سی و کشاورزی است. نتایج این بررسی نشان میشناآوری، مدیریت آب، معماری، گیاهیبه کارگیری و هوشمندانه علوم مختلف مانند فن

دارو زینتی تقسیم کرد که هریک از این دو نوع  های تاریخی بیرجند را به دو بخش گیاهان میوهتوان فضای سرسبز و عناصر گیاهی باغکه می

معماری منظر -ند. سازماندهی فضاییهای بصری متفاوت هستپوشش گیاهی از نظر گونه گیاهی، محل کاشت، طراحی کاشت و عملکرد جلوه

های آن را در سه گروه شخصیت منظر، هویت منظر  توان ویژگیای است که بر اساس آن میهای تاریخی مورد مطالعه به گونهکشاورزی در باغ

اند  مورد مطالعه شده  غهای منحصر به فرد منظر کشاورزی در باگیری ویژگیپذیری منظر معرفی نمود. لذا این عوامل موجب شکلو دسترس

 که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.

 

 های تاریخی بیرجندباغ ایرانی، منظر کشاورزی، باغواژگان کلیدی: 

 

 
 Farzin@birjand.ac.ir استادیار گروه باستان شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند - 1
 آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، ایراندانش -2
 استادیار، گروه صنایع دستی،دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند، ایران -2
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 مقدمه:   . 1

به  یاهی گ یهاستمیو س یاهیچند منظوره است. عناصر گ یفضا کی یرانیدهد که باغ ای نشان م قیتحق  نیا یدانیو مطالعات م یمطالعات قبل

و    وهیمهای سلطنتی نیز  به طوری که حتی در باغ.  داردجانبه  چندابعاد و کارکردهای  و    بوده  ییمواد غذاتامین    ای  ییبایفراتر از ارائه ز  یعیطور طب

ریزی و طراحی بوده و منظر  نیز بر مبنای برنامه  یطنتسل  هایباغمولد و مثمر بودن    یحتدهنده این است که  یافته و این نشان پرورش می   یسبز

باغ فقط مختص  نبوده استکشاورزی  تولیدی و کشاورزی  ارزش   .های  به خاطر  باغ  هایبه عالوه،  ها )خدمات مستقیم و خدمات اقتصادی 

ها عالوه بر تولید درآمد هی مورد مالحظه و توجه بودند. چرا که بیشتر باغتوجغیرمستقیم(، در قراردادهای رسمی و اداری به عنوان امالک قابل 

 :Gharipour, 2013)های خصوصی و عمومی داشتندو محصوالت برای صاحب باغ، جایگاه مهمی به عنوان منبع تفرجی برای استفاده

از   کی هر  بندی کرد که  دار و گیاهان زینتی تقسیمهان میوهتواند به دو بخش گیاطور کلی، فضای سبز و عناصر گیاهی باغ ایرانی میبه.  (139

)شاهچراغی،   هستندتفاوت  م یبصر  یهاو جلوه  ،عملکردو    کاشت  ی ، طراحکاشتمحل    ،یاهیگ  یهاگونه   از نظر  یاهیدو نوع پوشش گ  نیا

اقتصادی   .(40:1392 فواید  تلفیق کشاورزی شهری  -با مطرح شدن  لزوم  و  خوراکی  منظر  تولیدی  اجتماعی  ابعاد  به  توجه  منظر  معماری  در 

 & ,Gorgolewski, Komisar)   گردندهای تاریخی برای این منظور تشویق می منظرسازی بیشتر شده و طراحان به ایده گرفتن از باغ 

Nasr. 2011)  .  ها و مقاالت پژوهش اما مبانی نظری و اصول بومی طراحی منظر کشاورزی و معماری تلفیق آن در منظر زینتی هنوز با وجود

و    یطیمحارزشمند  از امکانات    وریتفکر ارتقای بهرهدر واقع،    های تاریخی ایران هنوز به طور کامل استخراج نشده استمتعدد در زمینه باغ

از این . ارندددر عملکرد و هدف باغ  یمهم اریمهم هستند و نقش بس نوع فضای سبز که هر دو دکنیآب از فاصله دور، ثابت م تحصیل تیاهم

و   ینتیو ز  یدیسبز تول  یاهافض  نیاز منظر تفاوت ب  سبز باغ  تیشناخت شخصآن  کمتر مورد توجه قرار گرفته است، و    ایرانیباغ    یطراحنظر  

مثمر)کشاورزی(  های متمایز فضای سبز  باغ ایرانی است.لذا تحقیق حاضر باهدف پاسخ به این سوال که ویژگیدر  فضای سبزادغام دو نوع    طیشرا

 ت یشخصریزی و طراحی منظر کشاورزی شهری،  در آینده برنامهتواند    یکه م  معماری منظر مثمر  -و غیر مثمر چیست؟ همچنین ویژگی  فضایی

 .گیردقرار می  یمعرف را شکل بدهد، مورد  یشهرمنظر مثمر

 . پیشینه پژوهش: 2

ه بیرجند که این باغ را از لحاظ فضای معماری منظر کشاورزی بررسی کند انجام  تا کنون پژوهش جامعی به طور اختصاصی پیرامون باغ اکبری

( تحت عنوان  1393فرد و دیگران)پردازیم. مطالعه صابرینشده است اما مطالعاتی در رابطه با باغ اکبریه به انجام رسیده که به معرفی آنها می

ای ایران)نمونه موردی: باغ اکبریه بیرجند( که در آن به تشریح  محلی و منطقهضرورت و شناسایی و حفاظت از فضاهای سبز مبتنی بر شرایط  

های تاریخی بیرجند. موسوی حاجی و  ( پژوهشی تحت عنوان درآمدی برشناخت باغ1384فضاهای سبز باغ پرداخته است. رنجبر و دیگران)

های تاریخی استان خراسان جنوبی از حالج مقدم  هشی باعنوان باغ( باغ های تاریخی بیرجند در دوران قاجار و پهلوی. طرحی پژو1392دیگران)

آباد،  آباد، امیرآباد، شوکتهای رحیمهای تاریخی بیرجند)با تمرکز بر باغهای باز و عملکردآنها در باغ(. شناسایی انواع محوطه1389پور)و کرم

های تاریخی بیرجند (مطالعه تطبیقی منظر چندعملکردی باغ1399یگران)(. خلیل نژاد و د1396بهلگرد و اکبریه( پژوهشی از اعتضادی و بینا)

رحیم باغ  موردی:  دیگران))نمونه  و  فرزین  امیرآباد(،  و  بهلگرد  ویژگی1399آباد،  عنوان  تحت  پژوهشی  باغ (  در  چندعملکردی  منظر  های 

ها درباب منظر کشاورزی در باغ ایرانی یعنی مقاالت: بسترهای شایرانی)مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه(. اما باید به نزدیک ترین پژوه

ویژگیشکل و  ایرانی)خلیلگیری  باغ  در  مثمر  منظر  کایهای  و  باغ 1395نژاد  در  سبز  فضای  و  کشاورزی  ادغام  اصول   ،)

خلیلKhalilnejad,2017ایرانی) ایرانی)  باغ  در  مثمر  منظر  طراحی  اصول  گلچین(،  و  ویژگی1398نژاد  یاغ  ه (،  در  تولیدی  منظر  بارز  ای 

 اشاره کرد.  (Khalilnejad,2017ایرانی)
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 پژوهش: . روش  3

 روش مورد استفاده در این پژوهش با توجه به ماهیت نظری آن کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی بوده که در آن از تکنیک مطالعه موردی

پژوهی)مطالعه موردی( نیزز مورد توجه محققان  ای، میدانی است. همچنین روش موردکتابخانه های گردآوری اطالعات،  روش  استفاده شده است.

 ز یمتما  یها  یژگیو  با استفاده از تحلیل کیفی در روش شناسی مطالعات مسئله محور به منظور ارزیابی    سندهی، نواین پژوهش  در  بوده است.

 .  شدباغ مورد مطالعه، بررسی  در یکشاورزمثمر و سبز  یفضا

 . مبانی نظری 4

 منظر کشاورزی  •

مزارع کشاورزی جزء الینفک مناظر روستاها و شهرهای کوچک هستند؛ زیرا حیات و توسعه سکونتگاههای انسانی بدان وابسته است)قاسمی،  

ا محصولی بصری از  اند. برای نمونه »تیزوس« و »کولوری« آن ر(. برخی از صاحب نظران آن را به عنوان مفهومی کالبدی آورده221:1388

های زیستی ( و مارشال آن را موزاییکkizos& kouloouri, 2006.330اش بیان کرده)های انسانی در زمین و سیستم مدیریتیکاربری

کشاورزی اند.منظر  ( بیان داشتهMarshal,2002,330های انسانی مانند راه ها)های کشاورزی، سکونت نیمه طبیعی و زیر ساختشامل زمین

تواند ایجاد کننده یک تصویر  شود. منظر کشاورزی میبه دلیل خصوصیات متمایز و منحصر به فرد با بافت شهری، نوعی منظر طبیعی تلقی می

ذهنی و به یاد ماندنی در ذهن بیننده باشد و با مشارکت در فرایند پرورش محصوالت خاطراتی از فصول مختلف و روزهای گوناگون در ذهن 

و دیگران،  بی ببندد)صادقی  نقش  اقتصادی 65:1391ننده  فواید  با مطرح شدن  تلفیق کشاورزی شهری در -(.  لزوم  و  اجتماعی منظر خوراکی 

ابعاد تولیدی منظرسازی بیشتر شده و طراحان به ایده گرفتن از باغ این منظور تشویق میمعماری منظر توجه به    گردندهای تاریخی برای 

(Gorgolewski, Komisar, & Nasr. 2011) .ریزی و معماری منظر نوین، قابلیت  ترین ویژگی منظر مثمر از دیدگاه برنامه شاید مهم

های و فضاهای سبز امروزی، هم کشاورزی مثمر و  های تاریخی و درست بر خالف پارکآن در تلفیق شدن با کارکردهای تفرجی است. در باغ

 ,Farmer)های کشاورزی فراغتی . محققین غربی عنوان (Ruggles, 2008)ی توأمان وجود داشت اقتصادی و هم باغبانی تزیینی و تفنن

Chancellor & Robinson. 2014; Amsden & McEntee. 2011).     و گردشگری کشاورزی(Yang, Cai & Sliuzas. 

های ایرانی وجود  و در باغ  (Barbieri & Valdivia, 2010)اند که گویای کارکردهای تفرجی منظر مثمر بوده  را مطرح نموده  (2010

باغبانی تزیینی و "و هم   "کشاورزی مثمر و اقتصادی"ها و فضاهای سبز امروزی، هم  های تاریخی و درست بر خالف پارکدر باغ   داشته است.

 Sy et al., 2014; Viljoen et)های منظر چند عملکردی  ها و پروژه. امروزه ایده (Ruggles, 2008)توأمان وجود داشت    "تفننی

al., 2005)  کاشت  ( گیاهان مثمر و چند منظورهDubbeling, 2011  منظر مشارکتی ،)(Bendt et al., 2013; Colding and 

Barthel, 2013)   1و مناظر شهری پیوسته مولد  (Viljoen and Bohn, 2014)   .سابقه    در کشورهای مختلفی در حال انجام است

های باغسازی از نظر اصول طراحی، طرح،  گردد، متفاوت از سایر تیپولوژیبا مدل چهارباغ به قرن ششم قبل میالد بر می تمدنی باغ ایرانی که  

ایرانی و طراحی  باغ  های معماری، به کار گیری و استفاده از گیاهان و عناصر طبیعی، مدیریت آب، و معانی و کارکردهای نمادین است  ویژگی

فن انه علوم مختلف مانند هوشمندبه کارگیری و  جهیدر نت ،ییآب و هوا سخت  طیبه شرا ییپاسخگوآن در  هایقابلیتهمراه به  ،تمام عیار آن
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 ,Khansari, Moghtader, & Yavari, 2004; NBPGO) است.  یو کشاورز  یشناس  اهیگ  ،یمعمار  ،یآب و مهندس  تیریمد  ،یآور

2011) . 

 منظر چندعملکردی باغ ایرانی  •

ایرانی پی میمطالعه الیهبا   باغ  تاریخی و کالبدی است)شاهچراغی،  های پنهان  ایرانی پدیده چندالیه فرهنگی،  باغ  براینکه  بریم که عالوه 

( و باید آن را منظر چندعملکردی دانست.طبق مفهوم 84:1386کند)فالمکی،  (، نیازهای جسمانی،روانی و کاربردی را نیز تامین می41:1392

( تا انواع مختلفی از محصوالت  Dubbeling,2011:14تواند برای مقاصد متنوع، اما متجانس طراحی شود)ملکردی، منظر میمنظر چندع

  ق یتحق  نیا  یدانیو مطالعات م  ی مطالعات قبل.(Barkmann,et.,2004:47ملموس و غیر ملموس برای تامین نیازهای اجتماعی فراهم شود)

مواد  تامین   ای ییبایفراتر از ارائه ز یعیبه طور طب یاهیگ یهاستمیو س ی اهیچند منظوره است. عناصر گ یفضا کی ی رانیدهد که باغ ای نشان م

دهنده این یافته و این نشانپرورش می   ی و سبز  وهیمهای سلطنتی نیز  به طوری که حتی در باغ.  داردجانبه  چندابعاد و کارکردهای  و    بوده  ییغذا

های تولیدی و  ریزی و طراحی بوده و منظر کشاورزی فقط مختص باغنیز بر مبنای برنامه  یطنتسل  هایباغ مولد و مثمر بودن    یحتاست که  

ها )خدمات مستقیم و خدمات غیرمستقیم(، در قراردادهای رسمی و اداری به  اقتصادی باغ  هایبه عالوه، به خاطر ارزش   .کشاورزی نبوده است

ها عالوه بر تولید درآمد و محصوالت برای صاحب باغ، جایگاه مهمی  هی مورد مالحظه و توجه بودند. چرا که بیشتر باغ توجعنوان امالک قابل 

از امکانات    وریتفکر ارتقای بهره . در واقع،  (Gharipour, 2013: 139)های خصوصی و عمومی داشتند  به عنوان منبع تفرجی برای استفاده

در عملکرد و    یمهم  اریمهم هستند و نقش بس نوع فضای سبز  که هر دو  دکنی آب از فاصله دور، ثابت م  تحصیل  تیو اهم  یطیمحارزشمند  

 یاهافض  نیاز منظر تفاوت ب  سبز باغ  ت یشناخت شخصآن  کمتر مورد توجه قرار گرفته است، و    ایرانی باغ    ی طراحاز این نظر  .  دارندهدف باغ  

 .است ایرانی مشهورباغ به که است  سامانه محیط مصنوعیدر  فضای سبزنوع ادغام دو  ط یو شرا ینتیو ز یدیسبز تول

های فضایی های ایرانی و تطبیق مطالعات و مشاهدات میدانی با ادبیات تحقیق و توجه به تحقیقات پیشین، ویژگیطبق مطالعات میدانی در باغ

 (: khalilnezahad,2017:36بندی است)معماری منظر کشاورزی در سه گروه متمایز قابل تقسیم –

 شخصیت منظر -

 هویت منظر -

 پذیری منظردسترس -

 . شخصیت منظر کشاورزی: 5

است که با  هایی  بندی به زون مناظر خاص دارای یک شخصیت متمایز هستند. محیط مصنوع قابل تقسیم"اوان، سالوی و ثاکری معتقدند:  

متمایزی هستندویژگی دارای شخصیت  زیباشناختی منحصربفرد  باغ (Evans, Salway, and Thackray, 1996: 39)  "های   . در 

های متمایزی هستند. در واقع یکی از عوامل اهمیت منظر کشاورزی در باغ ایرانی ایرانی، هم منظر کشاورزی و هم منظر زینتی دارای شخصیت

ای است که از دو نوع فضای سبز تشکیل  صربفرد و مستقل آن است. اما شخصیت منظر باغ ایرانی، واحه سبز یکپارچهشخصیت خاص، منح

 شود.ها اشاره میدهنده به شخصیت منظر کشاورزی در باغ ایرانی مواردی هستند که در ادامه به آن شده است. عوامل شکل 

 ها یا فضاهای کاشت کرت  •

فضایی -های معماریاند، متمایز بوده و ویژگی شده  گیاهان مثمر یا زینتی در نظر گرفته ی کرتها که برای کاشت  فضاهای کاشت یا به عبارت

دهنده اهمیت و شخصیت وجود دو نوع فضای سبز  گزینی فضایی هر کدام با دیگری متفاوت بوده و نشان متفاوتی دارند. به عنوان نمونه مکان 

 های فضایی است.مواردی که در ادامه به آنها اشاره می شود، گویای این ویژگیدر باغ ایرانی است. 
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 فضاهای کاشت مستقل  •

 اهانیگ  فضاهای مختص کاشت، و  یآب  هایها و پهنهسامانه  ها وساختمانعناصر سخت منظر،    ،یروادهیپ  ی رها یمس  ایو    ه جز محورهای اصلیب

( در اطراف  1گرا دارای فضاهای کاشت مستقل و بزرگی)تصویرتولیدی و با هویت کشاورزی و باغبانی منفعتمنظر مثمر به معنای منظر  ،ینتیز

تری که فضاهای باز را از هم  محورهای فرعیو باغ بوده  یکه محور اصلتزیینی  - یحیتفرمحور . با وجود محور اصلی و محورهای فرعی است

ای کشیدهگسترده و    فضاهای کاشت،  (1386نماید )جیحانی و عمرانی،  نظام بصری را کنترل میتفکیک نموده، محورهای بصری را شکل داده و  

ی به معنای واقعی کلمه در باغ حضور داشته و به نوعی تاکیدی دیتول  یو باغبان  یکشاورز   یهادهیپدو مثمر اختصاص یافته تا  مولد    اهانیگبه  

 .بر بعد تولیدی و شخصیت کشاورزی منظر باشد

 
 : فضاهای کاشت مستقل، بزرگ و متداوم )خط چین زردرنگ( منظر کشاورزی  1تصویر 

 ( khalilnezahad,2017:35)در میراث جهانی باغ اکبریه 

 

 فضاهای کاشت بزرگ  •

ساختاری که از گیاهان غیرخوراکی تشکیل شده در طول محور مرکزی باغ شکل گرفته و همچنین چارچوب   –حضور اصلی و مؤثر منظر تزیینی  

دهد. اما منظر مثمر و فضاهای کشاورزی چه به لحاظ طولی و چه به لحاظ عرضی، پهنه زیبای از باغ را به خود  ها را نیز تشکیل می کرت

 اختصاص داده است. 

 طول و عرض باغ داوم در  ت کاشت م   فضاهای  •

فضاهای کاشت بخش کشاورزی باغ در طول و عرض باغ تداوم داشته و لذا ناظر تماس مداومی با گیاهان و فضاهای کاشت گیاهان مثمر در  

ی  دار و خوراکحین عبور از عرض یا طول باغ دارد. بنابراین، یک ویژگی مهم منظر کشاورزی در باغ ایرانی این است که حضور گیاهان محصول
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است به برخی نقاط محدود نشده، بلکه به شکل فضاهای کاشت متداومی در طول و عرض باغ واجد این دسته از گیاهان اقتصادی و پرمنفعت 

دهد. این ویژگی فقط مخصوص منظر کشاورزی  هستند. بر این اساس، اصل استمرار و تداوم حضور گیاهان مثمر، شخصیت منظر را شکل می 

های مختلف باغ صورت  تزیینی نیز به علت نقش ساختاری که در فضاسازی باغ داشته و باید تفکیکی در زون -منظر تفریحی نبوده و به عبارتی 

 دهد و همچنین به دلیل اهمیت عناصر گیاهی ساختاری در تنظیم شرایط محیطی و ریزاقلیم باغ، حضور مستمر و متداوم فضایی دارد.

 فضاهای کاشت دائمی  •

گزینی و طراحی بسترها و  های ایرانی خلق فضاهای کاشت دائمی است. در واقع مکان ریزی و طراحی محیط  در باغ یداری برنامه یکی از ابعاد پا

های کاشت، نشان دهنده تفکر پایدار و همه سو نگر برای خلق محیط مصنوع چندمنظوره  بر مبنای کارکردهای مورد انتظار است. بنابراین،  کرت

ها و فضاهای کاشت روایتگر کند. در این رابطه، ثبات و استحکام گونههای کاشت، دائمی بوده و در طول زمان تغییر نمی محیط کرت مکان و  

 شخصیت منظر است. 

 کارکردهای مستقل و متمایز  •

فرهنگی جزو کارکردهای -سیاسیکارکردهای باغ ایرانی قابل تقسیم بندی به دو دسته کارکردهای ملموس و ناملموس است. مثال کارکردهای  

دهنده  های نوبرانه به عنوان یک وسیله پذیرایی از مقامات محلی و سفرای کشورهای خارجی، نشانهای بیرجند، میوهناملموس باغ است. در باغ

رفاهی محیط، فضاسازی    (. اما خدمات مستقیمی مانند ابعاد1093:1393کارکردهای سیاسی و ناملموس منظر مثمر است )صابری فر و دیگران،  

(. لذا عملکرد باغ ایرانی نتیجه  2و تفکیک و تعریف فضاها، امنیت و ایمنی، و همچنین زیبایی بصری جزء کارکردهای ملموس منظر است)تصویر

و تلفیقی که دارای مند دو نوع فضای سبز، و هماهنگی درونی نظام گیاهی یکپارچه مند دو نوع گیاهان مثمر و زینتی، عملکرد نظامحضور نظام

باشد. هر کدام از این دو نوع فضای سبز دارای کارکردهای مستقل بوده و لذا کارکردهای مستقل تاکیدی بر  محصوالت چندجانبه است می 

 شخصیت منظر دارد.

 
 : فضا سازی جلوی عمارت باغ اکبریه توسط کاشت گیاهان زینتی)ماخذ: نگارندگان( 2تصویر 

 عناصر گیاهی دائمی  •

ی،  اهیدر واقع، عناصر گ  گرا است. منفعت  یلذت بخش و کشاورز  یهر دو بخش باغبان ی، در  دائم  یاهیپوشش گ،  باغ  زیمتما  یاز جنبه ها  یکی

عنصر سبز، محل کاشت به طور دائم به آن  افول    ردادر مو  ی، و حتبوده   مانند گل و بوته و چمن(  یاهیبا عناصر گ  سهی)در مقا  دائمی و پایدار
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کند در باغ تغییر زیادی  نمی   یبصرمنظر    ن،یشده است. بنابرا  نیگزیجا  دیبا درختان جددرختان خشکیده    جه،یو در نت  یافتهاص  عنصر اختص

  هندسه   ای کهشده  فیتعرنظم  تحت  (  1مثمر)جدولدرختان  هم  و    ینیتزئ  گیاهی  عناصرهم  الزم به ذکر است که    ن،ی(. همچن9:1373  ا،یرنی)پ

 .منظراست تی شخص زیدر طول زمان عامل در تمالذا و  اندست کاشته شده کاشت در فضا

همچنین باید متذکر گردید که موضوع ثبات گیاهی ابعاد مختلفی دارد. یک جنبه آن، هندسه دائمی کاشت، مکان دائمی کاشت و همچنین اصرار  

ر گیاهی پایا، به عنوان اصلی در هر دو بخش زینتی و کشاورزی باغ ایرانی  بر کاشت درختان به جای گیاهان علفی و موقتی است. کاشت عناص

های مختلف به کارکرد و شخصیت اصلی باغ بستگی داشته و لذا در مورد  مورد توجه بوده است. البته ساختار گیاهی فضای سبز کشاورزی در باغ

 است. های حکومتی و تشریفاتی غهای تولیدی و کشاورزی متفاوت از باباغ

 منبع: نگارندگان در باغ اکبریه.    های منظر مثمر و زینتی از نظر جزئیات طراحی محیطی مقایسه تفاوت :  1جدول 

 ی ط یمح ی طراح ی ها  یژگ یو

 منظر مثمر  منظر زینتی 

 طراحی کاشت  کم تراکم  پر تراکم طراحی کاشت 

بلند،  های گیاهی گونه  و  ساختاری  درختان 
  سازسایه

مولد  درختان   گیاهان  میوه، 
گیاهان  خوراکی،  محصوالت 

 خوراکی و دارویی

 های گیاهی گونه 

زینتی   مابانه آب حضور بصری و تفرج  تماس با آب  های  سامانه  حضور  عدم 
 آب

 تماس با آب 

و   تماس با ابنیه  عمارات  با  مستقیم  تماس 
 کوشک

 تماس با ابنیه  تماس با دیوار باغ 

 تنوع گیاهی تنوع گیاهی باال پایین تنوع گیاهی  تنوع گیاهی 

 طراحی مسیرها باریک و خاکی پهن و سنگفرش  طراحی مسیرها 

 مبلمان تفرجی وجود ندارد هاها و نیمکتتخت  مبلمان تفرجی 

 طراحی سایه  فضای باز آفتابی  دارفضای باز سایه طراحی سایه 

انداز، گیاهان درختان بلند و سایه گیاهان حاشیه مسیر 
بوته حاشیه و  گلها  های  ای، 
  تزیینی

و  مثمر  درختان  از  ترکیبی 
باغ  برخی  در  فقط  غیرمثمر،  ها 

فقط   برخی  در  و  مثمر  درختان 
 درختان غیرمثمر

 گیاهان حاشیه مسیر
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 طراحی کاشت متمایز  •

عبارت از تاثیری است که در نتیجه  گردد گیری شخصیت منظر مثمر به صورت مستقل از منظر زینتی می یکی دیگر از عواملی که موجب شکل

تفرجی تحت سازماندهی  -آید. طراحی کاشت عناصر تزیینیطراحی کاشت و سازماندهی فضایی متمایز در این دو نوع فضای سبز به وجود می 

اصر، ساختار  دهی به فضای باغ به نحوی است تا در نتیجه کاشت و پرورش این عنخطی و با توجه به نقش ساختاری این عناصر در شکل 

(.  1386های گیاهی اطراف هر فضا به طور مشخص و متمایزی شکل بگیرد )جیحانی و عمرانی،  محورهای باغ، دیوارهای سبز باغ و چارچوب

در باغ اکبریه بیرجند، کاشت فشرده ردیف درختان کاج در طول محور اصلی، مسیر اصلی باغ را به دو قسمت تقسیم کرده و فضایی واضح، منظم 

هایی مربع شکل تقسیم بندی شده است و درون هر مربع  و متراکم را به وجود آورده است و در مقابل دو طرف محور اصلی که به صورت فرم

(. محورهای فرعی باغ حس گشودگی را در بیننده موجب  62:1399()مرادزاده میرزایی،  3ای از درختان میوه را داریم)تصویرساختار کاشت شبکه

 های میوه تقویت شود. گرایی در کرتکاشت درختان کاج در مسیر اصلی موجب گردیده است تا حس تفکیک و درونگردد و می

 
 : منظر محور اصلی)سمت راست( و منظر مثمر)سمت چپ( در باغ اکبریه)ماخذ: نگارندگان(   3تصویر 

 . هویت منظرکشاورزی: 6

محصول تغییر شکل مداوم طبیعت است. منظر، ترجمه فرهنگی یک جامعه بر   منظر،  "گویند:  نوگویه و ویسنته در خصوص هویت منظر می

است. در این رویکرد، منظر به عنوان مرکز معنا و    نیو نماد  ی دتیعق  ، بخش خاصی از طبیعت بوده و این ترجمه فقط مادی نیست بلکه معنوی

 ,Nogué and Vicente)  "کند که در برخی ملل به طور خاصی قوی استای را خلق می نماد عمل نموده، و حسی از تعلق و هویت منطقه 

روانی(113 :2004 ادراک  منظر،  هویت  بنابراین،  فضاییجامعه-.  خصوصیات  با  مکانی  از  منحصربفرد  است    -  شناختی  فرهنگی 

(Stobbelaar & Pedroli, 2011) .   
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فضایی منظر کشاورزی و فضای سبز تولیدی در باغ ایرانی عبارت است از هویت و ریشه داشتن آن در  - های معمارییکی دیگر از مشخصه

انی به سه زیر بخش قابل تقسیم  ای. هویت منظر کشاورزی در باغ ایرفرهنگ ملی و مذهب، همبستگی با جامعه، و حتی هویت اقلیمی و زمینه 

 . (khalilnezahad,2017:37)ایبندی و تشریح است: هویت فرهنگی، هویت اقلیمی، و هویت زمینه 

 ی و باغبان   ی کشاورز   ی سنت   ی ها ارتباط با رساله هویت فرهنگی:   •

درباره گیاهشناسی و مباحث کشاورزی بوده است.  های دانشمندان اسالمی  در طول تاریخ و به خصوص در دوره تمدن اسالمی، بسیاری از رساله 

های اسالمی معرفی گردیده است. تداوم توسط دکتر راگلز، محقق حوزه معماری منظر باغ  "ها و مناظر اسالمیباغ"برخی از این منابع در کتاب  

در این زمینه انطباق نظام طراحی باغ ایرانی  های دانش کشاورزی شد. یکی از نکات جالب  این فرهنگ در ایران منجر به تالیف و انتشار کتاب 

ای بر تداوم فرهنگ مکتوب در طراحی منظر  ها اشاره شده و لذا نشانه آرایی است که در کتب سنتی به آن با اصول و معیارهای باغبانی و باغ

بررسی برخی کتب فارسی  زاد دارد.  ی درون نماید که طراحی باغ با مبادی فرهنگی خاص خود ارتباطها یادآوری میفرهنگی است که به امروزی 

میالدی(    1527باب در کشاورزی( نوشته عبدالعلی بیرجندی )متوفی    12میالدی، و معرفت الفالحه )  1515مانند ارشادالزراعه نوشته شده در  

مهمی در تفکر سنتی برخوردار بوده  دهد که دانش کشاورزی و پرورش درختان میوه و بهره برداری از زمین زراعی و آب از چه جایگاه نشان می 

ختان را  است. این منابع، اصول کاشت، داشت و برداشت انگور، زیتون، سیب، انجیر، انار، بادام، گردو، پسته، هلو، گالبی، آلو، نارنج، و سایر در

اند. ذکر این نکته خالی از فایده نیست  هها اشاره نمودهای شفابخش آن مورد توجه و توضیح قرار داده و در عین حال به خواص دارویی و ویژگی 

 که حتی در مواردی به حکمت کاشت درختان زینتی مانند سرو نیز اشاره گردیده است.  

توان هویت منظر کشاورزی در باغ ایرانی را مستقل از فرهنگ سنتی کشاورزی و فرهنگ مکتوب فالحت و باغبانی دانست. بلکه در  لذا نمی

  ریزی و طراحی محیطی آن است. معماری همان شیوه و فرهنگ در ساختار باغ ایرانی و نظام برنامه  - کشاورزی، تداوم فضاییواقع منظر  

دادند که هم با نیازهای محیطی و اقلیمی و میزان آب در دسترس و هم با فرهنگ تغذیه  ایرانیان، گیاهانی را در مناظر کشاورزی پرورش می

های اقلیمی  ها در خراسان جنوبی و ویژگی ی داشته باشد. به عنوان نمونه تطابق نیازهای اقلیمی گونه زرشک با نوع خاک ها مطابقت و سازگارآن

های محیطی منطقه، منجر به توسعه کاشت این گونه در بسیاری از مناظر کشاورزی و بالتبع در فرهنگ تغذیه مردمان و مقاومت نسبت به تنش 

های گیاهی دارویی اشاره نمود که رابطه سیستماتیکی با استعدادهای طبیعی منطقه  توان به زعفران و گونه ین می این سرزمین شد است. همچن

(. این امر  46:1386یابد )برآبادی و دیگران  های محیطی و انتخاب نحوه پرورش گیاه داشته و در فرهنگ تغذیه مرمان منطقه تداوم می و تنش 

ای  های متعددی از تداوم رفتار تغذیهتوان مثالفضای سبز مثمر با فرهنگ تغذیه جامعه است. در این زمینه می مند  دهنده هماهنگی نظامنشان

ها و انواع دیگری میوه   سبز، چغندر قند، کنجد و شاهدانه   رهیشلغم، زهای خوراکی مانند عناب، انار، انگور، زرشک، زعفران، خرما،  جامعه با گونه 

 راسان جنوبی نام برد.  جات در استان خو صیفی

های باشد. چیدن و تکاندن توت یا صرف میوهها مییکی از آداب باغداری دعوت نمون دوستان و خویشان و مهمانان به باغ در فصل رسیدن میوه 

آداب باغداری در ایران های کشاورزی به بازدیدکنندگان، نخبگان، برجستگان و مقامات بخشی از  ها و عرصهنوبرانه و اختصاص برخی زمین

یا محصولی خوراکی جهت مصرف توسط مهمانان    ای برای پرورش گیاهان و درختانی است که عالوه بر بعد زینتی واجد میوهبوده و لذا انگیزه

ست. لذا بخشی  گردیده انوازی صاحب باغ محسوب میدهنده تفکر اجتماعی و فرهنگ مهمانویژه بوده است. لذا وجود این نوع درختان نشان

پذیری در میان ایرانیان نوازی و اهمیتی است که فضای سبز مولد برای تقویت فرهنگ مهماناز هویت منظر کشاورزی وابسته به فرهنگ مهمان

 داشته است. 
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ی و ایینی است،  توان وابسته به فرهنگ وقف، احسان و نیکوکاری که در رابطه با فرهنگ مذهبهمچنین بخشی از هویت منظر کشاورزی را می 

باشد. در تاریخ کشاورزی؛ وقف به معنای ای در فرهنگ اسالمی دارد، فرهنگ وقف می دانست. یکی از عقاید مذهبی در اسالم که جایگاه ویژه

ماعی محصوالت کشاورزی، منافع و عواید کشاورزی، و امثالهم برای صرف در مسیر احسان فردی یا اجت تقدیم نمودن دائمی زمین کشاورزی،

وقف در  است. وقف اسالمی به معنای هدیه ابدی مالکیت یا منفعت چیزی برای انجام امور خیر و در راستای رضا و قرب الهی است. در واقع،  

اسالمی، بدون نیت پس    هیریخ  ایو    یاهداف مذهب  یپول نقد برا  یحت   ای  نیقطعه زم  ایساختمان و    کی  ی ، به طور معمول اهدای حقوق اسالم

 (. 1393)حائری،   استاین مال یا دارایی یا آن چیزی است که مورد وقف قرار گرفته گرفتن 

عزاداری ماه محرم، مراسم ماه  ساخت حوزه علمیه،  صرف نیت واقفین از جمله    محصوالت کشاورزیرآمد حاصل از برداشت  بر این اساس، د

برداری  حصر واقف که بهرهدر صورت    زمین کشاورزی موقوفهمورد    در"شود. لذا  میمبارک رمضان، تالوت قرآن کریم و اعزام به عتبات عالیات  

نیست جائز  کاربری  تغییر  است،  سودآور  و  ممکن  کشاورزی  که  وضعی  در  باشد،  کشاورزی  فقط  آن  آیت  "از  آملی،  )استفتائات  جوادی  الل 

http://javadi.esra.ir .) 

ای با منظر کشاورزی دارد. لزوم تداوم منافع و عواید اقتصادی از آب و زمین و باغ مستلزم کاشت  بستهفرهنگ وقف روابط سیستماتیک و هم

غهای تاریخی است. بعد دیگر این های گیاهی ارزشمند و اقتصادی در طول زمان بوده که مثال برجسته آن فضای سبز کشاورزی در باگونه 

نیت  رابطه  خیابان موضوع،  و  مسیرها  حواشی  در  توت  مانند  میوه  درختان  و کاشت  انتخاب  و  برای  های خیرخواهانه  روستایی  و  های شهری 

و در تداوم با فرهنگ  برداری توسط عابران است که در واقع منظر سبز خیابانی، نمونه سنتی طراحی منظر با استفاده از گیاهان خوراکی  بهره

 احسان برای استفاده توسط عابران بوده است. 

 شناختی هویت اقلیمی: تطابق منظر با بستر اقلیمی و بوم  •

تنش  و  با شرایط  اختصاصی  به طور  زینتی  و  و منظر مثمر  به طور کلی،  ایرانی  باغ  است.  طراحی سیستم  یافته  وجود  های محیطی مطابقت 

سازی مصرف آب سوق داده است. لذا انتخاب عناصر گیاهی  نطقه بیرجند طراحان و باغسازان را به سوی بهینههای محیطی و خشکی در متنش

دهند. همچنین منظر های کاج و سرو تشکیل میهای بیرجند را گونه ها و گیاهان تزیینی ترجیح یافته است. محور اصلی باغدرختی بر کاشت گل 

ها و گیاهان تزیینی سطح بسیار مصرفی مانند پسته، انار، انجیر بوده است. کاشت گلن مثمر مقاوم و کمها متشکل از درختامثمر در این باغ

شود. از  های بیرجند به خود اختصاص داده که بیشتر در جلو عمارت، اطراف استخر و آبنما، و اطراف محور اصلی باغ را شامل میکمی را در باغ

دهد. این عناصر گیاهی  برگان تشکیل میمصرفی مانند سوزنی های درختی بلندپایه و مقاوم و کمها را گونه غطرف دیگر ساختار پایه فضای سبز با

ها و  گیری ریزاقلیم مساعد باغبانی در بستر خشک محیط، زمینه کاشت و پرورش گیاهان خوراکی، درختان میوه و گل به عنوان حامی شکل 

(. اگر مصرف آب در فضای سبز را به دو بخش تولیدی و تزیینی تقسیم  1394)خلیل نژاد و تهرانی فر،    اندگیاهان دارویی مانند گل محمدی بوده

کنیم، بخش تولیدی بر کاربرد آب در حفظ و توسعه پوشش گیاهی و تولید فضای سبز و بخش تزیینی به ظهور و بروز آبنماها و استخرها و در  

سازی، سازی در بیرجند، به دلیل محدودیت منابع آبی و با هدف بهینه اشاره دارد. روش بومی باغ  های هنریهای آبی و المانروش نوین آن بازی

های ایرانی که وجود محور آب و یا آبنما جزء الینفک طراحی باغ ایرانی  بر مصارف تولیدی آب تاکید دارد. لذا بر خالف تصویر عمومی باغ

های تاریخی بیرجند وجود ندارد  ین کاشان و شاهزاده ماهان قابل مشاهده است، محور آب در باغهای ف گردد و نمونه بارز آن در باغمحسوب می

های طراحی محیط منجر به خلق فضای  عمق محدود گشته است. از طرفی خالقیت های کوچک و کمو حضور آب در فضای باز به حوض 

توجه به کمبود آب در این منطقه، این شیوه طراحی ضمن تضمین حضور آب  آباد شده است. با  های بهلگرد و اکبریه و شوکت نشین در باغ شاه

های متنوع در محیط، به کاهش میزان تبخیر  های طراحی در ایجاد فرم در باغ، با کوچک کردن سطح تماس آب با محیط، ضمن بروز خالقیت 
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طراحی طبق    ختان بوده است تا میزان تبخیر آن کاهش یابد.انجامد. به عالوه همین ظهور حداقلی آب در بیشتر مواقع در زیر سایه درآب می

 هویت اقلیمی در فضای سبز مثمر و زینتی به قرار زیر است: 

 هویت اقلیمی منظر مثمر  •

های محیطی مقاوم هستند. مانند پسته دهان بسته در باغ اکبریه  هایی که نسبت به تنش های گیاهی و واریته کاشت گونه  (1

 های محیطی مانند خشکی و ... مقاوم است. ارقام پسته از مقاومت باالتری نسبت به تنش که نسبت به سایر 

های گیاهی حساس به سرمای شدید )مانند انجیر( در حواشی باغ و نزدیک دیوار باغ. دیوار نقش عامل گزینی گونه مکان (2

 کند.محافظ را نسبت به گونه انجیر بازی می

 های محیطی مقاوم هستند مانند زعفران. ارزش اقتصادی باال که نسبت به تنش های گیاهی با انتخاب گونه  (3

  وری از منابع کشاورزی )آب و خاک و هوا( و خورشیدریزی و طراحی محیطی با هدف ارتقای بهرهبرنامه  (4

 انتخاب گیاهان کارآمد، مقاوم و چندمنظوره (5

 دن سطوح و مسیرهای منظر کشاورزی امکان نفوذ نزوالت آسمانی به زمین کشاورزی با کف پوش نکر (6

 هویت اقلیمی فضای سبز غیرمثمر 

توانند زمینه را برای احداث محیط مصنوع در اقلیم خشک  انتخاب عناصر گیاهی کارآمد و مقاوم مانند کاج و سرو که می (1

 و سخت فراهم کنند. 

 های بیرجند به دلیل کمبود آببه حداقل رساندن ظهور بصری آب در باغ (2

 

 باغ   ی منطقه در طراح طبیعی    ی استعدادهاو    ی کشاورز   ت ی شخص   تداوم ای: مینه هویت ز  •

که در   یی استایجغرافزمینه منطقه و  یو گردشگر یکشاورز لیادامه پتانس ،چند منظورهتولیدی  یحیتفر یبه عنوان فضا ایرانی باغ  تیشخص

مقدار آب در    ساندازه باغ بر اسا  می، و تنظمنظرتوسعه    یبرا  کننده  نیی و انتقال آب به عنوان منبع تع  تامینآن باغ قرار گرفته است. در واقع، با  

فراهم گردیده که به عنوان    یطیساخت محامکان  ،  یشهر  ای  ییروستابافت  و در ارتباط با    یکشاورز   یاراض  نهیباغ در زممکان گزینی  دسترس، و  

 . (Khansari, Moghtader, & Yavari, 2004)بخشی از طبیعت، نمایانگر استعداد طبیعی سرزمین بوده است 

ای باغ ایرانی و فضای سبز  توان از این حیث هویت زمینهتولیدات باغهای تاریخی  تداوم تولیدات منطقه جغرافیایی بوده و لذا منظر مثمر را می 

آید که تولیدات منطقه مهریز با آب و هوایی نسبتا خنک و مساعد پرورش گیاهان هایی به عمل می ن دانست. در باغ پهلوانپور مهریز میوهمثمر آ

های تاریخی همان محصوالت کشاورزی منطقه خراسان جنوبی شامل پسته، انار، انگور، زردآلو  و درختان مثمری مانند گردو است. در بیرجند، باغ

ای را به عنوان یکی از  کردند. بنابراین، تداوم هویت کشاورزی منطقه جغرافیایی در منظر مثمر باغ ایرانی، هویت زمینهثالهم را تولید میو ام

 دهد. مشخصات متمایز منظرسازی خوراکی در ایران نشان می 

 . دسترس پذیری منظر کشاورزی: 7

(به فضای سبز مثمر و  4)تصویر  معماری منظر مثمر که کمتر مورد توجه محققین بوده است، دسترسی سلسله مراتبی  – یکی از ابعاد فضایی  

شود. پس از ورود به باغ، بازدیدکننده یا ناظر وارد مسیر اصلی باغ در جلو عمارت اصلی می فضای تولیدی و ثمرات باغ در نظام باغ ایرانی است

کند. اما در زمینه دسترسی  ن بازدیدکننده به زون تفرجی اصلی باغ را که با گیاهان زینتی پوشانده شده، فراهم می این مسیر، راهی برای رساند
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باغ تاریخی لوکزامبورگ در پاریس قابل مقایسه است. در این باغ فضای کاشت درختان میوه با استفاده از تور سیمی از    به ثمرات خوراکی باغ،

ای نظام دسترسی به ثمرات باغ ها و رویکردهای طراحانه زیر به شکل هنرمندانه ت. اما در باغ ایرانی با روش فضای تفرجی تفکیک شده اس 

 مدیریت شده است: 

 تفکیک فضای تولیدی از زون تفرجی 

 های میوه از محور اصلی باغجداسازی کرت

 درجه بندی مسیرها و محورهای ارتباطی باغ

 ها ساختاری در محور اصلی و اطراف کرت کاشت چندالیه درختان 

 

 
   ( khalilnezahad,2017: نقشه دسترسی سلسله مراتبی به منظر مثمر و ثمرات باغ در میراث جهانی باغ اکبریه)4تصویر  

  (Khalilnezhad & Tobias, 2015)های محدودسازی دسترسی به منظر مثمر و خوراکی در باغ ایرانی عبارت هستند از  بنابراین، سیاست 

 دسترسی سلسله مراتبی به فضای سبز تولیدی و ثمرات خوراکی باغ 

 برنامه ریزی دسترسی به بخش مثمر باغ در طیفی از دسترسی کامل فیزیکی تا انقطاع کامل بصری 

 های غیرخالقانه و غیرطراحانه ریزی فضایی، و طراحی خالقانه محیط، به جای روش رسی از طریق برنامه مدیریت دست
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 . نتیجه گیری: 8

ای و مذهبی، همچنین اهداف ادبی و هنری در  ترین دستاوردها در مفهوم و خلق هنر است. مفاهیم فلسفی، اسطورهباغ ایرانی یکی از عالی

عینی یافته و این هنر محقق نگردیده مگر از طریق کاربرد هنرمندانه و ابتکاری مهندسی و فناوری مدیریت  صورت    تظاهرات برجسته ملموس

شناسی. باغ ایرانی محل ظهور و بروز طیف متنوعی از انواع هنرهای ملموس بوده، در حالی که همیشه وحدت  آب، معماری، کشاورزی و گیاه

 دهد.و در اقالیم متنوع ارائه می  آشکاری از مفهوم چهارباغ را در طول قرون

ها را به عنوان مرجع  توان آن ای به عنوان منبع درآمد و تفرج داشته باشند، میتواند کارکردهای دو یا چندگانهایرانی می   با توجه به اینکه باغ

طور که ذکر شد مشخصات فضایی فضایی موثقی برای کشف معیارهای طراحی مناظر و فضاهای باز چندکاربردی معرفی نمود. همان   –فیزیکی  

کننده اصولی برای طراحی منظر مثمر باشد. این مشخصات عبارت هستند از شخصیت منظر، هویت  تواند تعیینمعماری منظر کشاورزی می  –

مدیریت دسترسی به منظر کشاورزی(. شخصیت منظر مثمر در باغ ایرانی با فضاهای کاشت دائمی، بزرگ، متداوم  پذیری منظر )منظر، و دسترس 

های گیاهی آن با منظر زینتی متفاوت بوده، اغلب عناصر گیاهی پایا بوده،  و مستقلی شکل گرفته؛ کارکردهای مستقل و مشخصی داشته، گونه 

دیریت منظر و اعمال عملیات کشاورزی متمایزی بوده و به لحاظ طراحی محیطی نیز با منظر زینتی  ، نیازمند مای داشتهطراحی کاشت ویژه

 متفاوت است. 

ای. گرا در باغ ایرانی متشکل از سه الیه بوده که عبارت هستند از هویت فرهنگی، هویت اقلیمی و هویت زمینههویت منظر کشاورزی منفعت

های دسترسی  شود که از طریق اعمال سیاست ی سلسله مراتبی به فضای سبز تولیدی و ثمرات دیده می های ایرانی دسترسبه عالوه، در باغ

ها به منظر مثمر را از انقطاع  معماری متنوعی داشته و طیفی از دسترسی  –های فضایی  ها ویژگیمورد مدیریت قرار گرفته است. این سیاست 

 رد.گیکامل بصری تا دسترسی کامل فیزیکی در بر می 

ها به عنوان مرجعی برای تعریف  دهد که اهمیت و جایگاه فضاهای سبز تاریخی در معرفی آن، نتایج این مطالعه نشان می به طور خالصه

ریزی و طراحی منظر کشاورزی است. این مطالعه به طور مشخص و برجسته به این دیدگاه توجه دارد که طراحی منظر کشاورزی معیارهای برنامه

های کشاورزی شهری فقط شامل کاشت عناصر گیاهی مثمر نبوده، بلکه شخصیت منظر، هویت منظر، و مدیریت دسترسی به  ه پدیدهو توسع

 دهد.ریزی و طراحی ساختار منظر مثمر را تشکیل می منظر ستون فقرات برنامه 
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 پژوهشی در حمام های تاریخی بیرجند،حمام شوکتیه و چهاردرخت 

 
 1ذبیح الل مسعودی 

 2مرضیه فاریابی

 3حسین کوهستانی

 چکیده: 

 و  نظافت به  اند. با توجه  بوده  برخوردار  باالیی نسبتاً اهمیت از  ایران،  تاریخی شهرهای غیرمذهبی درو   المنفعه عام بناهای به عنوان  ها، حمام

 ساختار در ها حمام به همین دلیل   است میرفته شمار به در شهرهای اسالمی مهم فضاهای از یکی اسالمی، حمام ایرانی فرهنگ در طهارت

اند و به عنوان یک بنای عام المنفعه وغیرمذهبی نقش اساسی در شکل گیری مناطق مسکونی ومحالت  بوده   برخوردار ویژه ای جایگاه از شهرها

احداث گردیده اند. بیرجند از جمله  مسجد و  بازار  نظیر  شهری، دیگر مهم فضاهای کنار و در  شهرها مراکز در  مختلف داشته است که. عموما

خی ارزشمند به لحاظ معماری و آرایه های آن می توانند نمونه های مطالعاتی مناسبی  شهرهای تاریخی است که بدلیل داشتن حمامهای تاری

قه برای پژوهشگران و عالقمندان، به منظور شناخت و آگاهی از ویژگیهای معماری، تزئینات وابسته به آن و عناصر معماری حمام ها در این منط

کنون با وجود تنوع و تعدد حمام های تاریخی بیرجند و ویژگیهای خاص معماری آن، در اختیار آنان قراردهند. بررسی ها نشان می دهد که تا

 خواهیم بیرجند تاریخی بافت و چهاردرخت واقع در  حمام شوکتیه معرفی  به  تحقیق  این مطالعات چندانی درباره آن ها صورت نگرفته است. در

معماری، تزئینات وابسته به آن، ویژگی و ارتباط فضاهای مختلف و مصالح بکار رفته  بررسی ساختار مقاله این نگارش اصلی از هدف و پرداخت

در بنا با توجه به اقلیم منطقه است. پژوهش حاضر ازنوع تحقیقات توصیفی و بارویکرد تاریخی و فرهنگی بوده است برهمین اساس نگارندگان  

 ل فضاهای معماری حمام و تزئینات وابسته به آن خواهند پرداخت.مقاله با روش تحقیق میدانی و کتابخانه ای به بررسی و تحلی

 حمام،چهاردرخت،شوکتیه ، معماری،بیرجندواژگان کلیدی: 

 

 
 Zmasoudi@birjand.ac.ir. دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه مازندران - 1
 کارشناس ارشد باستان شناسی دانشگاه بیرجند  - 2
 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند - 3
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 مقدمه:   . 1

پاکیزگی تن و جان ازروزگاران کهن نزد اقوام آریایی متداول بوده و مستندات بسیاری درباره قداست و حرمت آب درادوار پیش از اسالم در     

ت. با فراگیرشدن اسالم غسل های متعدد و شستشوهای مکرر روزانه )وضو( نیز اهمیت یافت. فعل استحمام درمکانی به نام حمام دست اس

صورت می گرفت که در ابتدای شکل گیری فاقد معماری قابل تشخیص بوده است. اما در طول تاریخ معماران ایرانی به تدریج آن را به فضایی 

 منزلت از المنفعه بناهای عام از یکی عنوان به و آورند می شمار به ایران زادبومی بناهای از یکی را بگونه ای که حمام  باشکوه مبدل ساختند.

و به عنوان یک   دیده بسیار به تعداد سرزمین،  این تمامی شهرهای در  است و تقریباً برخودار  زمین ایران تمدن  و  فرهنگ در  فراوانی جایگاه و

المنفعه وغیرمذهبی نقش اساسی در شکل گیری مناطق مسکونی ومحالت مختلف داشته است.. بنابراین حمام از جمله ابنیه مهم بنای عام  

است.)عالمه صمصام  احداث می شده  اصلی  گذرگاههای  یا  و  بازار  راسته های  مجاورت  در  یا  و  مراکز محالت  در  معموال  که  بوده  شهری 

ه های دور برمی گردد اما متاسفانه تاکنون تنها تعداد اندکی حمام در حفاری های کاخ های هخامنشی اشکانی  (.سابقه حمام به گذشت1338الدین،

و ساسانی کشف شده است. ازجمله آثار مکشوفه حمامی است درتخت جمشید متعلق به دوران هخامنشی،بقایای حمامی درکاخ آشور ازدوره 

انی نیز بقایایی در تخت سلیمان بدست آمده است. متون تاریخی و پژوهشهای باستان شناسی  ( و از دوره ساس168:1366اشکانی)فخارتهرانی،

نشان می دهد که ساخت حمام به ویژه حمام های عمومی در دوره اسالمی گسترش زیادی پیدا کرده و دربسیاری ازشهرها و روستاهای بزرگ 

 حمام های عمومی و پررونقی ساخته شده است. 

( و از فضاهای مختلفی چون داالن و هشتی  102:1383ند سایر بناهای قدیمی ازالگوهای فضایی معینی تبعیت می کند)پارسی،معماری حمام مان

حمام ها دربافت شهرهای اسالمی ازاهمیت خاصی برخورداربوده وهمراهی آن    ورودی و بینه و میاندر و گرمخانه و خزینه تشکیل شده است.

( دوره ی رونق ساخت حمام ها مربوط به عصرصفویه است. دراین 24:1379جامع،مدارس،بازارها و..موید این امراست)مالزاده ومحمدی،بامساجد  

(در این تحقیق به معرفی  248:1387دوره درکنارساخت و سازه های گسترده تعداد نسبتا زیادی حمام درشهرهای مختلف ایران ساخته شد.)کیانی،

شهر بیرجند واقع دراستان خراسان جنوبی پرداخته می شود بیرجند ازجمله شهرهایی است که در حاشیه کویرمرکزی ایران  حام های تاریخی  

مسجد  ازجمله  ارزشمندی  بناهای  که  آمده  بوجود  منطقه  اقلیم  شرایط  با  متناسب  و  ارزشمند  تاریخی  بافت  ودارای  شده  واقع 

و... را در خود جای داده است.حمام ها از جمله بناهای ارزشمند در مجموعه بافت تاریخی بیرجند    جامع،کاروانسرا،حسینیه،آب انبار،حمام، بازار

است که در مراکز محالت ساخته شده و براساس بررسی های میدانی انجام گرفته توسط نگارندگان تعدادی از آنها براثر توسعه شهر و خیابان  

وزه از میان چندین حمام تاریخی، تنها دو حمام )شوکتیه واقع در محله سرده و حمام چهاردرخت  کشی تخریب گردیده است. با توجه به اینکه امر

 نیاز به توجه که با واقع در محله میان ده( باقی مانده است، از این رو پرداختن به معرفی و ویژگی های حمام شو کتیه و چهار درخت بیرجند

ست، به عنوان یکی از گونه های مهم معماری در دوره اسالمی دارای اهمیت فراوانی جهت  ا  شده ساخته منطقه اقلیم با  متناسب و ساکنین

در   شناخت این گونه بناها در ساختار شهری بیرجند می باشد. مقاله حاضر به بررسی ویژگیهای معماری این اثر تاریخی و تزئینات وابسته به آن 

 شهرتاریخی بیرجند می پردازد.  

 . پیشینه پژوهش: 2

جایگاه مهم آن در بافت تاریخی بیرجند، پژوهش در خصوص این بناها تنها به صورت تک   بهداشتی و لحاظ از  این حمامها   اهمیت وجود  با   

نگاری در شناسنامه فنی حمام چهاردرخت و حمام شوکتیه  که در آرشیو میراث فرهنگی صورت گرفته و تاکنون پژوهش خاصی بر روی این  

( اطالعات مختصری 1380:1311(، بیرجند نگین کویر )بهنیا،  190:  1381است. اگر چه در کتاب های بیرجند نامه )رضایی،    بناها صورت نگرفته
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درخصوص این حمام ها به دست آمده اما کافی و کامل نیستند به همین علت بنظر می رسد انجام این پژوهش گامی مهم در جهت شناسایی  

 ر کنار سایر عناصر شهری در بافت تاریخی بیرجند و برشمردن ویژگی های معماری این اثر تاریخی باشد. دقیق بنا و اهمیت شکل گیری آن د

    

 : روش پژوهش .  3

باشد این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای از جمله رویکرد این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی عمدتا بر مطالعات میدانی متمرکز می 

  مطالعه متون، اسناد وقفی، پرونده های ثبتی، مقاالت و مصاحبه با سالخوردگان بومی منطقه، بررسی های میدانی و تحلیل و پردازش اطالعات 

 وش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. به ر

 . واژه شناسی حمام: 4

:ذیل واژه  1367حمام واژه ای است عربی، به معنی گرمابه و محلی برای شستشوی سرو تن و به صورت حمامات جمع بسته می شود.)جر،    

ی واژه ی گرمابه نیز، واژه های متعارف دیگری مانند :حمام(. برا1371:حمام: معین،1377حمام(. حمام را به معنای گرمابه نیز دانسته اند)دهخدا،

به    گرماوه،گرمابان و گرماوان آورده شده است. ازنظر معماری واژه گرمابه مرکب ازدوکلمه گرم و آبه است. در اینجا آبه به معنی آب نیست،یا

سردابه)ساختم مثل  شده،  می  گفته  ساختمان  محل  بلکه  نیست  گرم  آب  مساوی  گرمابه  یا عبارتی  قبرستان  معنی  گورابه)به  سرد(،  ان 

 (1372:197مقبره(...)پیرنیا،

 . فضاهای اصلی معماری حمام: 5

: بینه، سربینه، سرحمام یارختکن،بزرگترین فضای حمام است. کاربرد اصلی بینه، رختکن حمام بوده، ولی استراحت پس از استحمام، نوشیدن  بینه 

 (1374:314مالقات با دوستان و...نیز ازدیگر کارکرد های این فضا شمرده می شده است.)بلوکباشی،چای و کشیدن قلیان، گفتگو و 

:گرمخانه حمام، فضای اصلی شست و شو و استحمام است. گرمخانه فضای عمومی برای کیسه کشیدن، لیف و صابون زدن، مشت  گرمخانه

 ومال واحتماال یک یاچند فضای خصوصی به نام خلوت دارد

 :خزینه یا خزانه حوض بزرگی است که برای پاک شدن، آب کشی و غسل کردن وارد آن می شده اند. هخزین 

حوض  وجود  چال  سرد  ازآب  مملو  بزرگی  حوض  درآن  که  وسیع  است  فضایی  دریاچه،  یا  حوض  حوض،چهارحوض،چارحوض،چاله  :چال 

 ( 1381:95ه است.)طبسی،داردودرتابستان ها و برای شنا کردن و آب تن مورد استفاده قرار می گرفت

:سردر نخستین حلقه ارتباط حمام با بافت شهری است که عالوه برکارکردهای انتقالی وارتباطی گاه کارکردهای اجتماعی نیز داشته و بنا  سردر

 به مناسبت های خاص)همچون عروسی و زایمان و..( محل تجمع خانواده ها و برگزاری جشن و سرور بوده است

ش از فضاهای ورودی و ارتباطی، هشتی یا کریاس است. تقسیم فضایی، ایجاد وقفه و محلی برای انتظار ازکارکردهای هشتی  دومین بخ  هشتی: 

 است. 

داالن یا راهرو، فضای انتقالی درحمام هاست راهروهای حمام ها بنا به رعایت دید مستقیم و مسائل پزشکی، بیشترزاویه دار و پرپیچ و   داالن: 

 (198:1372ند)پیرنیا،خم ساخته شده ا 

 :میان دراصلی ترین فضای ارتباطی حمام ها، واسط بین سربینه و گرمخانه و بیشتر محل مکث و عبور)ونه توقف( است میان در 

 :کوره یا آتشدان حمام فضایی برای افروختن آتش حمام بودهتون 

را در سطح آن  گنداب تادر هوای آزاد خشک شود)طبسی،:فضایی است باز درجوار برخی حمام ها که فاضالب حمام  - 62پخش می کردند 

55::1392) 
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 . حمام های تاریخی شهر بیرجند: 6

بیرجند ازجمله شهرهایی است که در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده و دارای بافت تاریخی ارزشمند و متناسب با شرایط اقلیم منطقه        

امع، کاروانسرا، حسینیه، آب انبار، حمام، بازار و... را در خود جای داده است. حمام ها از جمله  بوجود آمده که بناهای ارزشمندی از جمله مسجد ج

بناهای ارزشمند در مجموعه بافت تاریخی بیرجند است که در مراکز محالت ساخته شده است. با توجه به اینکه حمام پیش و بیش از هر چیز  

در نزدیکی و کناره های مجاری دو قنات قصبه و کوشه)عباس آباد( ساخته شده بود. در اوایل قرن  به آب نیاز دارد از این رو حمام های بیرجند  

چهاردهم هجری شمسی ، به مناسبت اینکه آب قصبه )تنها قنات شهر بیرجند( از کوچه خواجه ها می گذشت ، نه تنها این کوچه به اعیان های 

ه بودند بلکه اکثر حمام های شهر هم برای اینکه از آب قنات بهره مند شوند ، در این کوچه  بیرجند تعلق داشت و اکثر خانه ها دارای حوض خان

حمام -4حمام سراومیون ده )سرآب میان ده یا چهاردرخت( . بعدها  -3حمام غینو  -2حمام قلعه )شوکتیه(-1قرارداشت که از آن جمله است:  

وری داشت و حمام های دیگری که از آب لوله کشی استفاده می کردند ، به حمام خیرآباد که از قنات خیرآباد مشروب می شد و آب کامال ش

عبارت بودند از:حمام های قلعه    شود   ی ( فراگو مhamom) هَامُم    رجندیب  شیواژه حمام در گو(  1380:1311های شهر اضافه شدند.)بهنیا،  

فرزانه، خیرآباد، سرقبرستان،  شهر(،    نیی)پا  ته ده  ته ده)پایین شهر(، زنانه  )شوکتیه(، آغا میرزا، سرآب میان ده )چهاردرخت(، غیناب، باغ، مردانه

(که متاسفانه با ساخت حمام های جدیدی که دارای اتاقک های مجزا به اصطالح  192-189:  1381استاد غالم، نمره و حمام شاد )رضایی،  

یرا در حمام های جدید اثری از خزینه )حوض آب داغ که تمامی افراد  »نمره« بودند ، موجب انهدام و یا تغییر ساختمان حمام های قدیمی شد ز

غالب حمام های مذکور تخریب و  (  1380:1311  ا،ی)بهن  برای شستشو از آن استفاده می کردند و آب آن هم خیلی زود تعویض نمی شد( نبود.

 رند. تنها دو حمام شوکتیه و چهاردرخت در حال حاضر پابرجا و کاربری غیر از حمام دا

 

 . نمونه  های مطالعاتی : 7

 . حمام شو کتیه و چهاردرخت 7-1

 چهاردرخت  حمام مکانی  .موقعیت 7-1-1

است و از لحاظ استقرار در خیابان مطهری ،  شده بیرجند واقع تاریخی بافت در و شهرستان بیرجند در جنوبی، خراسان استان در حمام این      

در فهرست آثار ملی و مواریث فرهنگی ثبت شده، جزو حمام هایی   2405گرفته است. این حمام که به شماره  محله میان ده )چهاردرخت( قرار  

ورزشگاه  در حال حاضر از کاربری اصلی خود خارج شده و تبدیل به یک    گرمابه مزبور  است که از دوره قاجاریه در بافت تاریخی بازمانده است.

 شده است.  (یول یایه( به نام )پور)زور خان ی باستان یورزش ها جهت انجام
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 (https://Google Earth.Com) ماهوارهای تصویر در)چهاردرخت درمحدوده بافت تاریخی بیرجند  حمام  موقعیت : 1نقشه     
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 ( 1395جنوبی،  : محدوده حمام چهادرخت در بافت تاریخی )مأخذ: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان  2نقشه  

 . تاریخچه حمام چهاردرخت:  7-1-2

حمام سرآب میان ده یا حمام چهاردخت از حمام های مشهور شهر بیرجند متعلق به دوره قاجار است محل قرار گیری این حمام در محله       

است. در واقع علت نامگذاری این چهاردرخت یا سرآب میان ده بوده است که این محله جزو هسته های اصلی و اولیه شهر محسوب می شده  

حمام به سرآب میان ده یا چهاردرخت به علت قرارگیری این بنا در جنوب میدانی )چهاردرخت( به همین نام بوده است. در ورودی آن درکوچه  

(.   190:  1381ی شد )رضایی،  جنوب شرقی میدان باز می شد. این حمام مردانه بود و از آب قنات قصبه که ازمجاورت حمام عبور می کرد. اداره م

به دلیل خرابی    1374در واقع وجود قنات قصبه در کنار این حمام می تواند دلیل مناسبی جهت احداث این بنا در این محله باشد. این بنا در سال  

 های صورت گرفته در فضای آن مورد مرمت و احیا قرار می گیرد. 

 . فضاهای معماری حمام چهاردرخت: 7-1-3

 خاصی جایگاه از ایرانی  فرهنگ در آغاز از که می باشد حمامها مانند عام المنفعه بناهای وجود ایرانی، معماری  مهم ساختارهای از یکی     

سایر    همانند  ایرانی   شهرهای  در  می شدند. حمامها محسوب شهری بناهای ترین مهم از  نیز این کشور به اسالم  ورود از  پس و  بوده برخوردار

و از لحاظ تزئینات بسیار ارزشمند هستند. در واقع حمام ها در مراکز محالت   ویژه، دید از درون  اما ندارند،   شکوهی با  بیرونی نمای معماری، آثار

و در کنار سایر عناصر شهری شکل گرفته و بعنوان یک بنای موثر در بافت تاریخی شهرهای ایران نمود پیدا کرده است که شکل گیری حمام 

چهاردرخت در بافت تاریخی بیرجند به عنوان نمونه مطالعاتی و قرارگیری آن در مرکز محله و کنار مساجد نیز به همین صورت بوده است.  

 آرایه پردازان،  است. سازندگان و  مناسب  فضایی در  وقت گذران  و فردی موضوع بهداشت  به  ایرانیان توجه نشانگر  موجود، حمام های معماری

 حمام در که است اوقاتی به و مردم حمام بانیان توجه نشانگر موضوع دارد. این فراوان تاثیر آرامش روح در زیبا فضای که بودند افتهدری نیکی به

( که  74:  1391مدعاست )زارعی،   این گواه بیشترین حمامها، در معماری ساختار با هماهنگ و گوناگون  آرایه های معماری می شده است.  صرف
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ع  حمام چهاردرخت هم از این قاعده مستثنی نیست. این بنا دارای تزئینات کالبدی و از آرایه های معماری به شکل الحاقی محروم است. در واق

گرفته شامل ستون ها، تزئینات  تزئینات کالبدی بنا به اندام و کالبد بنا جان داده و از جمله تزئیناتی که بخشی از معماری حمام با آن شکل  

 ( که همگی این تزئینات در حمام چهاردرخت قابل مشاهده است. 108: 1382مقرنس کاری و کاربندی است )مخلصی، 

حمام چهاردرخت جایگاه ویژه ای در میان حمام های عمومی شهر بیرجند داشته است و اهمیت آن به حدی بوده که از میان سایر حمام ها این  

برجا مانده و با تغییر کاربری آن تخریب نشده است. این بنا طی سال های اخیر دستخوش تغییرات و دگرگونی هایی شده است از جمله این  بنا پا

  170(. این بنا  12عملیاتی بر روی فضاهایی چون فضای ورودی، نمای داخلی و بینه انجام گرفته است )شناسنامه فنی، ص  1374که در سال  

..... بوده است. ساختار معماری حمام چهاردرخت به سبک حمام های ایرانی طراحی شده و شیوه    مترمربع مساحت داشته و حمامی عمومی 

معماری و اجزا و عناصر آن حاکی از این مسئله است که این حمام متعلق به دوره قاجاریه بوده است. این بنا دارای بخش هایی چون سردر  

بهداشتی، آتشخانه، خزینه، میان در و هشتی است. حمام دارای فضاهای هندسی چون هشت ضلعی، مربع و  ورودی، بینه، گرمخانه، سرویس  

مستطیل شکل است که نقشه بینه فضای هشت ضلعی، فضای جهت ورود به گرمخانه مربع شکل و فضای گرمخانه مستطیل شکل است.  

، تون، داالن و آتشدانها و گودالی بوده و عموماً سوخت آن با فضوالت گرمادهی حمام چهاردرخت شامل قسمتهای مختلفی مانند انبار سوخت

حیوانی و شاخ و برگ بوده است. در مجموع سلسله مراتب از ورودی تا انتهای بنا و اجزا مختلف آن به نوعی در این حمام رعایت شده است.  

 (. 4و ساروج می باشد )شناسنامه فنی، صمصالحی که دراحداث حمام چهاردرخت بکارگرفته شده آجر خشت خام گچ و آهک 

 
 ( 1375: پالن حمام چهاردرخت )مأخذ: صادقزاده،  1طرح  
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 ( 1375: برشی از حمام چهاردرخت )مأخذ: صادقزاده،  2طرح  

 فضای ورودی: 

 فضای در طراحی  هدف  مهمترین.  می کرد  ایفا  را  مهمی  بسیار  نقش  ورودی  بیرون،  فضای   با  آن ارتباط کم  و  حمام  گرا بودن  درون  به دلیل      

 ترتیب  این  به  تا  است  بوده حمام فضای درون  و بیرون  فضای بین کنترل غیرقابل  و  حرارتی ناخوشایند تبادل از  جلوگیری ها، حمام ورودی

 درون  انتقال از و نگیرند  قرار هوا ناگهانی تغییر معرض در از حمام خارج شوندگان یا واردشوندگان و باشد برخوردار حرارت کافی از داخل هوای

 (. 64: 1372تدریج صورت گیرد )سلطان زاده،  به  جهت این خالف در حرکت و  بیرون به

این بنا دارای دو ورودی می باشد در واقع ورودی اصلی حمام چهاردرخت با طراحی بسیار سنجیده شامل یک پیش طاق کوتاهی با ترکیب دور  

  دوم دارد، و ورودی  راه سربینه و قدیمی است که به  چوبی  ورودی از سطح معابر عمومی قرار داشته و دارای درقوس از نوع جناغی که پایین تر 

 با نمایی از گچ و آجر که جدید ساخت است ایجاد شده که بعد از آن فضایی مربع شکل و راهی جهت ورود به گرمخانه است.  فرعی یا

 بینه:  

بزرگترین فضای حمام است. کاربرد اصلی بینه، رختکن حمام بوده ولی استراحت پس از استحمام، نوشیدن  بینه، سربینه، سرحمام یا رختکن،    

(، در واقع 314:  1374چای و کشیدن قلیان، گفتگو و مالقات با دوستان و... نیز از دیگر کارکرد های این فضا شمرده می شده است )بلوکباشی،  

یک و پیچ دار که به دهلیزی ختم می شود وارد می شویم، پس از عبور از این دهلیز پا به درون بینه می  بعد از گذشتن از ورودی به راهرویی بار

گذاریم، فضای بینه از نظر مساحت و تزئینات از سایر فضاها مشخص تر بوده، در اطراف آن سکوهای نشیمن و رختکن و در زیر سکوها حفره  

(. بیشتر شکل هندسی که در سربینه ها مشاهده می شود، شکل هشت ضلعی  160:  1347های جای کفش کش تعبیه شده است )ابن اخوه،  

است، این گونه فرم ناشی از سازه سقف این قسمت است و به دلیل این که از گنبد برای پوشش سقف استفاده می شده مناسب ترین فرم همان  

 (.  65: 1392هشت ضلعی است )تهرانی و همکاران، 

ت هم به این گونه است که بعد از ورودی و عبور از داالن بوسیله چند پله وارد بینه می شویم، فضای داخلی بینه در حمام در حمام چهاردرخ   

، شامل محوطه ای است که گودی هشت ضلعی در وسط آن بوجود آمده و تقریباً یک متر از سطح بینه پایین تر ساخته شده است، جهت نشستن 

ایی تعبیه شده است که بعضی از این اجزا در داخل طاقنما ساخته شده و طاقنماهای سکودار بوجود آورده است.  در بینه نیز یک رشته سکوه

، )تصویر( در گوشه ای از فضای بینه نیز اتاقکی تعبیه شده که احتماالً محل استقرار شخصی بوده که مشتری را به داخل حمام هدایت می کرده

گی روی سقف بینه به گونه ای قرار گرفته که بتواند با استفاده از نورگیرهای خود فضای بینه را نوردهی  شکل گنبدی کوچک به شکل کاله فرن

و هوای آن را تهویه نماید، کاله فرهنگی بر اساس سبک سنتی و معماری بومی منطقه شکل گرفته است که نمونه آن را در سایر عناصر مذهبی 
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م. در خصوص تزئینات این فضا نیز طاقنماهای احداث شده در اطراف بینه به شکل قوس دار و در  چون حسینیه، ارگ می توانیم مشاهده کنی

حد قوس پنج اوهفت می باشند که بعضی از آنها نیز به قوس تیزه دار شباهت بیشتری دارند، عالوه بر این کاربندی های ساده تعبیه شده در  

 (. 4ی، صاین فضا به زیبایی حمام افزوده است )شناسنامه فن

 

 
 : سربینه و کاله فرنگی حمام چهاردرخت )مأخذ: نگارندگان( 2و 1تصویر  

 میان در: 

میان در فضایی حائل بین سربینه و گرمخانه است که معموالً از طریق یک یا دو راهروی مجزا معموالً به صورت هشتی با مستراح ها و اتاق      

های تنظیف ارتباط داشت و عالوه بر مسیر ارتباطی، عملکرد آن تنظیم تبادل حرارتی و رطوبتی و همچنین ایجاد فاصله و حریم بصری بین 

(.  میان در در حمام چهاردرخت هم به همین صورت بوده است که در قسمتی  276-275:  1385های مختلف حمام بوده است )قبادیان،  قسمت  

از فضای بینه واقع شده و شامل دهلیزی بوده است، باریک و طویل و مسئولیت تنظیم حرارت بین گرمخانه و بینه را به عهده داشته است، که  

 کی قرارگرفته بنام اتاق تنظیف که سرویس بهداشتی نیز درکنار آن واقع شده است.  بعد از آن نیز اتاق

 گرمخانه: 

  یک  و احتماال و مال مشت زدن، صابون  و لیف کشیدن، کیسه برای عمومی فضایی و استحمام و شو و شست اصلی فضای حمام، گرمخانه    

(، گرمخانه حمام چهاردرخت هم نیز بعد از میان در قرارگرفته و دارای محوطه ای 95: 1381)طبسی،دارد  خلوت نام به خصوصی فضای یا چند

فضای گنبدی است که در آن اعمال شستشو انجام می گرفته و همچنین محل خزانه های آب گرم و سرد نیز در این محل بوده است و    6با  

 (.3شته است )تصویرمکانی بوده که بیشترین حرارت حمام درآن نقطه قرار دا
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 : گرمخانه حمام چهاردرخت )مأخذ: نگارندگان( 3تصویر  

 شوکتیه:  حمام مکانی  . موقعیت 7-2

  1است و از لحاظ استقرار در خیابان منتظری   شده بیرجند واقع تاریخی بافت در و  شهرستان بیرجند در جنوبی، خراسان استان در حمام این    

در فهرست آثار ملی و مواریث فرهنگی ثبت     8735مدرسه و حسینیه شوکتیه قرار گرفته است. این حمام که به شماره  ،در محله سرده  جنب  

در حال حاضر از کاربری اصلی خود خارج شده و   گرمابه مزبور شده، جزو حمام هایی است که از دوره قاجاریه در بافت تاریخی بازمانده است.

 است. تبدیل به چای خانه سنتی شده 

 
   (https://Google Earth.Com) ماهوارهای  تصویر در)شوکتیه( درمحدوده بافت تاریخی بیرجند  حمام  موقعیت     
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: محدوده حمام شوکتیه در بافت تاریخی )مأخذ: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی،  3نقشه شماره  

1395     ) 

 . تاریخچه حمام شوکتیه: 7-3

امیراسماعیل خان حاکم وقت  حمام شوکتیه که به  حمام قلعه نیز مشهور است )بدلیل موقعیت حمام در بافت محله( مورد استفاده خانواده      

بیرجند بوده که دریک روز مختص خدمه و نگهبانان قلعه و در هرهفته یک روز برای عموم استفاده می شده است. حمام شوکتیه اولین حمامی 

ارداشته که بزرگان و  است که به روش جدید و بااستفاده از لوله کشی مورد استفاده قرارگرفت .در جلوی حمام محوطه ای به نام درشکه خانه قر

آرشیو سازمان    -هجری قمری می باشد.)گزارش ثبتی بنا1326خانواده امیر از آن برای استحمام وارد حمام می شدند.تاریخ ساخت این حمام  

 میراث فرهنگی (   
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 . فضاهای معماری حمام شوکتیه: 7-4

داشته که عالوه بر ارزش معماری ازدیدگاه اجتماعی و محل استقرار  حمام شوکتیه جایگاه ویژه ای در میان حمام های عمومی شهر بیرجند     

بنا در محمور فرهنگی بافت تاریخی بیرجند نیز حائز اهمیت است. در شکل گیری فضاهای معماری حمام عوامل متعددی ازجمله دما،رطوبت و  

 مسیر دسترسی نقش داشته اند. 

نی طراحی شده و شیوه معماری و اجزا و عناصر آن حاکی از این مسئله است که این حمام  ساختار معماری حمام شوکتیه به سبک حمام های ایرا

ن  متعلق به اواخردوره قاجاریه بوده است. این بنا دارای بخش هایی چون سردر ورودی، بینه، گرمخانه، سرویس بهداشتی، آتشخانه، خزینه، میا 

ی، مربع و مستطیل شکل است که نقشه بینه فضای هشت ضلعی، فضای  در و هشتی است. حمام دارای فضاهای هندسی چون هشت ضلع

جهت ورود به گرمخانه مربع شکل و فضای گرمخانه مستطیل شکل است. گرمادهی حمام شوکتیه شامل قسمتهای مختلفی مانند انبار سوخت،  

گ بوده است. در مجموع سلسله مراتب از ورودی تا  تون، داالن و آتشدانها و گودالی بوده و عموماً سوخت آن با فضوالت حیوانی و شاخ و بر

انتهای بنا و اجزا مختلف آن به نوعی در این حمام رعایت شده است. مصالحی که دراحداث حمام شوکتیه بکارگرفته شده آجر خشت خام گچ و  

امل بینه،میان در،سرویس بهداشتی و  آرشیو سازمان میراث فرهنگی( فضاهای اصلی حمام شوکتیه ش -آهک و ساروج می باشد)گزارش ثبتی بنا

 گرمخانه است. 

 . نتیجه گیری: 8

 در ویژهای جایگاه از که حمام شد  موجب  اسالم،  مقدس  آیین در استحمام به توجه  نیز  و باستان  ایران فرهنگ در طهارت و  نظافت اهمیت      

 بوده توجه مورد تاریخی بافتهای اکثر در المنفعه بنایی عام عنوان به حمام ساخت دلیل همین به .گردد برخوردار ایران شهرسازی و معماری

است حمام ها جزو بناهای غیرمذهبی و در زمره مهم ترین تأسیسات مدنی برای خدمات رسانی  همگانی در شهرهای اسالمی به شمار می  

شدند. حمام ها در ادوار اسالمی ایران بیش از هر چیز  رفتند که توسط حاکمان، ثروتمندان در مراکز شهرها و یا گذرها برای مردم ساخته می  

  تحت تأثیر عامل اقلیم و جغرافیای منطقه، نیازمندی انسان ها و توجه فراوان به بهداشت که امری واجب برای مسمانان است، شکل گرفته اند 

ب، شکل گیری حمام چهاردرخت در بافت تاریخی و با توجه به قرارگیری شهر بیرجند در منطقه جغرافیایی کویری و آب و هوای خشک و کم آ

بیرجند امری سنجیده بوده، علت این امر آن است که این بنا در قسمتی از شهر قرار گرفته که قنات قصبه شهر از آن جا گذر می کرده و به  

خوبی شرایط اقلیمی را در ساخت بنا در نظر خوبی آب مورد نیاز که جزو ضروریات حمام بوده را تأمین می کرده است. در واقع معمار این بنا به 

داشته و با بهره گیری از منابع بومی و محلی منطقه به ساخت بنایی اهتمام ورزیده که نوعی همگونی و وحدتی با سایر عناصر معماری بافت  

طه ای میان وسعت و گستردگی حمام با تاریخی ایجاد کرده که از هر جهت قابل تأمل است. با مطالعه و بررسی حمام ها به خوبی می توان راب

بافت    توان اقتصادی و جایگاه اجتماعی بانی برقرار کرد که می توان این مورد را در رابطه با حمام چهادرخت و شوکتیه مورد بررسی قرار داد.در 

ین رفته اند از میان این حمام ها،  تاریخی شهر بیرجند حمام های بسیاری از دوره قاجار و پهلوی ساخته شدند که همگی تخریب شده و از ب

دو حمام چهاردرخت و حمام شوکتیه  به یادگار مانده، اما از کاربری اصلی خود خارج و به زورخانه و چای خانه سنتی  تبدیل شده اند معماری  

تی،سربینه،گرم خانه،گلخن،سرویس  حمام مذکور حاکی از آن است که این آثار تمام اجزاء و عناصریک حمام ایرانی را داراست و از ورودی ،هش

ی و بهداشتی و ازدیگر اجزا برخورداربوده اندمعماری بناها  به گونه ای است  که در آن سلسله مراتب فضایی بر پایه حفظ سالمتی و رعایت پاک

 اقلیم و محیط  با آن انطباقبنای این حمام ها   معماری در اساسی نکات جمله تمیزی بر مبنای دین اسالم نیز در آن  رعایت شده است از

 .است  بوده بافت معماری عناصر سایر با وحدت  و هماهنگی یک دارای واقع در که بوده بومی مصالح از واستفاده
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 مطالعه و معرفی محوطه گورستان شیخ زاهد محمد ایلود هرمزگان 
 

 1نسیم مشایخی ساردوئی

 2پیمان پاساالری  

 3احمدعلی اسدی

 4ساسان پیشرو

 5فائقه فردی زاده

 چکیده: 

فارس و همچنین اهمیت آن در ادوار مختلف این مسئله باعث گشته است تا الگوهای استقراری بسیاری در کرانه و  واسطه حوزه خلیجبه         

خلیجکرانهپس سال  های  در طی  بستک  بگیرند. شهرستان  بررسی    1384فارس شکل  این  در طی  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  اسدی  توسط 

ها و آثار متعددی شناسایی و ثبت و ضبط گردید. در شهرستان مقابر متعددی از دوران مختلف اسالمی باألخص قرون  هشناختی محوطباستان

سنگی،  میانه و متأخر اسالمی وجود دارد. ایلود یکی از روستاهای شهرستان بستک در منطقه گوده است که محوطه و آثار متعددی از دوران مس

ناسایی گشت. مقبره شیخ زاهد محمد ایلود یکی از مقابر تاریخی این شهرستان است که در منتهی الیه جنوب  تاریخی )ساسانی( و اسالمی ش

های دیگری نیز بر سطح آن یافت شده قرار دارد. این پژوهش که به دو روش میدانی و کتابخانه  ای که یافتهشرقی ایلود و بر سطح محوطه

ر راستای معرفی این محوطه صورت نگرفته است. در این پژوهش با تأکید بر اینکه محوطه مورد  صورت گرفته است و تاکنون پژوهش جامعی د

 گیرند؟ به تحلیل کلی و معرفی این محوطه پرداخته خواهد شد. ها چه بازۀ زمانی را در برمیهایی است و این یافتهنظر دارای چه یافته

  

 لود، قرون میانه فارس، گورستان، شیخ زاهد، ایخلیجواژگان کلیدی: 

  

 
 Nasimmashayekhi77@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه مازندران. 1
 Peymanpasalari@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی. 2
 a_asadi@shirazartu.ac.ir. استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز. 3
 .Pishro.sasan@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران. . 4
 .Faegh.fardizadeh34@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه جیرفت. 5
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 . مقدمه: 1

های معماری تیموریان در مناطق ماورالنهر و شمال شرقی ایران بود ولی با این وجود مناطق مختلف دیگر ایران از این  با وجود اینکه شاهکار

بودند، در رابطه با ورود دین اسالم به  موضوع دور نماند. بعد از حمله اعراب به ایران در قرون چهارم و پنجم در منطقه بستک زرتشتیان ساکن  

ای از زرتشتیان اسالم پذیرفتند و در منطقه مانند و بعضی  این منطقه اطالعات دقیقی در دست نیست اما آنچه ثابت شده است با ورود اسالم عده

های غربی استان هرمزگان است  ان(. شهرستان بستک یکی از شهرست42-41،  1384شوند )بالودها میدیگر عازم هندوستان و دیگر سرزمین

فارس و همچنین نزدیکی به استان فارس  کرانه خلیجواسطة قرارگیری در پسکه دارای پیشینه تاریخی از دوران متعدد است. این شهرستان به 

  1384های سال  در جریان بررسیهای متعدد که  کرانه قرار داشته است. الگوهای استقراری مختلف از دورههمواره در مسیر ارتباطی کرانه به پس 

های مهم این منطقه همچون راه خور جناح الگوهای استقراری متعددی با وسعت باال شناسایی گردید. محوطه باستانی  و در مسیر راه  1385  -

  1385  -1384ی  موسوم به گورستان شیخ زاهد محمد ایلود در قسمت شرق شهرستان بستک در منطقه گوده قرار دارد. بر اساس بررسی اسد

پیش دوران  از  آثاری  فعالیتپراکندگی  است.  شناسایی گشته  آن  اطراف  و  روستا  این  در  اسالمی  متأخر  دوران  تا  در  ازتاریخ  انجام شده  های 

  آغاز گردید. بستک در قدیم محلی برای   1384شناختی شهرستان بستک توسط دکتر اسدی از سال  های باستانشهرستان بستک از جمله بررسی 

های بستک در حوزه این شهرستان در محوطه روستا  (. از نتایج این بررسی محوطه 2، 1397ها بوده است )محمدخانی و نظیف استراحت کاروان

قبرهای پراکنده در ضلع جنوبی که به صورت صندوقی، محرابی شکل و ساده در سطح این  ایلود گورستانی که دارای آرامگاه، نیایشگاه و سنگ 

 گذاری آن پرداخته شود.  های مختلف آن و سپس تاریخار دارند. در این پژوهش سعی بر آن است تا به معرفی این محوطه و بخشمحوطه قر

 . پیشینه پژوهش 2

با موضوع الگوی استقراری و    1385  -  1384شناسی شهرستان بستک و ایلود در نخست توسط احمدعلی اسدی در سال  های باستان بررسی 

الگوی استقراری و  تحت عنوان    1387ای از نتیجه فعالیت ایشان در سال  ضی در دشت بستک هرمزگان صورت گرفت و خالصهکاربردی ارا

 (.1387؛ همان،1384منتشر گردید )اسدی، هرمزگان ،کاربری اراضی؛ در دشت بستک

 . موقعیت ایلود 3

ز شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان  های هرمزگان در منطقه کوهستانی قرار دارد که ابستک یکی از شهرستان 

ی صفویه تاکنون بوده است و جز  شود، بیشتر اهمیت آن به سبب موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر بندرلنگه به الر از دورهمتصل می

(. موقعیت جغرافیایی ایلود در شهرستان بستک، 2،  1397ظیف  و ن ندارد )محمدخانی های استان هرمزگان است که به دریا راهمعدود شهرستان

یافته با  توجه  با  دارد.  قرار  زاهد محمد  ایلود محوطه گورستان  الیه جنوب شرقی  و در منتهی  قرار دارد،  های بخش مرکزی، دهستان ده تل 

اند و به عبارتی  متعلق به دوره مذکور در نظر گرفته  شناختی در اطراف این محوطه از دوران تیموری و صفوی تاریخ تقریبی ساخت آن راباستان 

این مقبره خانقاه وی بوده است و شیخ زاهد از مشایخ صوفی مسلک که در پی پیرو طریقت قادری از شیخ محمد بلندپرواز به این منطقه آمده 

از سطح دریا قرار دارد )پودات    m400اع  و در ارتف  27  -12  -40و عرض شمالی  54  -40  -15است. مقبره در موقعیت جغرافیایی طول شرقی

 (1)تصویر .(4، 1384
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 (. 21،  1387: موقعیت جغرافیایی ایلود و محوطه شیخ زاهد محمد ) اسدی 1تصویر 

  توان به سنگی تا دوران متأخر اسالمی را در بردارد که از جمله آنها میهای روستای ایلود بازۀ زمانی از دورۀ مسالگوهای استقراری محوطه

  محوطه تمب سوته، قلعه ایلود، کالت ایلود، پاکالت ایلود، تمب کاروانسرا، مقبره شیخ محمد بلندپرواز و محوطه آن،  محوطه گورستان زاهد 

 (2محمد، محوطه کرئی، محوطه بزلفان و غیره اشاره کرد. )تصویر 

 
 منبع: نگارندگان. های باستانی ایلود،  : تصویر هوایی موقعیت آثار و محوطه 2تصویر 
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 . موقعیت مقبره  4

ای و در میان قبرستانی قدیمی و مشرف به کالت، پاکالت و قلعه آرامگاه زاهد محمد در منتهی الیه جنوب شرقی روستا ایلود روی تپه        

شناختی اطراف آن تاریخ تقریبی  ستان های باایلود از توابع دهستان ده تل بخش مرکزی شهرستان بستک قرار گرفته است، که با توجه با یافته

توان حدس زد که این بنا حدوداً دوره تیموری و صفوی برای بنای موجود در نظر گرفته شده است که با توجه به سبک معماری آرامگاهی می 

و این مقبره نیز در اطراف خود دارای   در دوره زندیه و قاجاریه تجدید بنا شده است. این مقبره در شرق مقبره شیخ محمد بلند پرواز نیز قرار دارد 

 های متعددی همچون ساختارهای معماری و سفال است. یافته

 . فرم کلی ساختار مقبره زاهد محمد  5

(. چهارضلعی گنبد دار دیباچه از ریسمان بناهای متنوع نا محصور  9،  1378کار معماری صورت بخشیدن به مکان است )ریخته گران         

است   مقابر چهار ضلعی میچندوجهی  باشد )حاج که  یا چهارطاق  آتشکده ساسانی  یعنی  ادامه دهنده معماری مذهبی ساسانیان  تواند همان 

داشتند اما با به تخت نشستن غازان خان  (. حاکمان اولیه ایلخانی بر اساس تقلید از سنن مغولی محل دفن را مخفی می 22-21،  1380حیدری

ها مظاهرت از معماری بود، بعد از گرویدن غازان خان به دین جامعه ایلخانی ایجاد شد که یکی از این استحالههجری دگرگونی در    695در سال

بلوم   بلر و ام  انتخاب کرد و دستور به ساخت مقبره در تبریز داد )  را  (. با توجه به بررسی مقابر ایلخانی  17-16،  1385اسالم مذهب شیعه 

فارس در سواحل شرقی پالن مشابه چهارطاقی با پوشش گنبد مدور دارند و سواحل غربی  ابر سواحل خلیجفارس توسط توفیقیان وی مقخلیج

(. به گفته ویلسون مذهب 22، 1394شد )توفیقیانهای بوم آور مانند سنگ، ساروج و گاه اجر ساخته میگنبدشان مضرس است و با ساخت مایه

(. در سفرنامه  262، 1387ره تیموری مانند دوره قبل معماری آرامگاهی ترجیهی داده شد )ویلسونترین انگیزه برای ساخت بناها بود، در دوقوی

  کمپفر به بررسی کلیاتی در رابطه با مقابر ایران پرداخته وی گفته است مقابر همانند مساجد از زیر بنای چهارگوش هستند که سقفی گنبدی، 

(. معماری آرامگاه در واقع بخش درخور  135-133،  1350دهد )کمپفرر وسط آنها خبر می هرمی یا مخروطی دارند و از وجود قبر و ضریحی د

دارد، در زمان گذشته تاکنون سبوح و بزرگان دینی و خادمان مورد  ها و بقایای معماری گذشته را در برمینگرش در رابطه با مبانی هنر ملت

کردند که امروزه های در سر مزارشان ایجاد مید توسط دوستداران و مریدانشان آرامگاهرفتناحترام و ارزش قائل بودند و هنگامی که از دنیا می

 (.1، 1380به صورت پراکنده در اکناف جهان قرار دارد )حاج حیدری

افراد  هجری در جنوب فارس و بستک به مرور در مکان محل دفن  10و  9های های مذهبی غیر شیعی )اهل سنت( در سده گیری جریانبا اوج

(. بنا آرامگاه  25،  1387صورت اتاقکی مربع شکل و گنبدی به اشکال گوناگون ساخته شد )اسدی  هایی ساخته شد که عموماً به مذهب گرا آرامگاه

عنوان پشتیبان قرار دارد و ورودی  های منظم به صورت مستطیل که دورتادور آن نیم ستون شیخ زاهد محمد متشکل از حیاطی چهارضلعی به 

توان در  است. دورتادور حیاط مزین به دیوارهای مقعر شکلی است که نمونه دیگر آن را می   58×40×122صلی بنا در ضلع شمالی حیاط به ابعاد  ا

مقبره سید محمد سید منصور چاه بنارد مشاهده کرد. پس از ورودی صحن مقبره مسیری به ورودی مقبره تعبیه شده است. در صحن مقبره  

های این محوطه هستند که در بیرون از صحن اند یکی دیگر از یافتهو همچنین سنگ قبورهایی که در کنار دیوار قرار گرفته  تعدادی تدفین

تدفین با قبوری به فرم مطبق قرار دارند که بر روی یک سکو ساخته   4شوند. در درون مقبره نیز تعداد  ویژه در ضلع جنوبی آن دیده میمقبره به

های اند که نشان از تدفینلع جنوبی و فضای داخلی مقبره تعدادی سنگ قبور با تواریخ دوران صفوی نیز به دیوار چسبانده شدهاند. در ضشده

شده  دیگر در این مقبره دارد. این بنا نیز به مانند بناهای آرامگاهی دیگر فضاهای مربعی هستند که پس از چندضلعی، گنبد بر فراز آن ساخته  

(. گنبد آرامگاه که برای ساخت آن از  93،  1378ترین شیوه اجرا معماری تیموری ایجاد طاق بندی سکنج است )بلر و ام بلوم  ته است. از برجس

های کوچک  چهار گوشواره در چهار کنج زده شده و گنبد روی هشت ضلعی ایجاد شده، فضا داخلی گنبد بیضی شکل است و به دلیل گوشواره
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پله( و فرم مرمتی گنبد در بیرون احتماالً شده است و احتماالً با توجه به فرم مطبق آن از داخل )فرم ساختاری گنبد به پله کامالً به دایره تبدیل ن

این بنا دارای گنبدی مضرس یا اورچین است. یکی دیگر از مقابر مضرس این شهرستان در غرب این مقبره قرار دارد. مقبره سیدنا عامر چاه  

د این مقبره بر روی یک محوطه و همچنین دارای سنگ قبور صندوقی شکل متعددی در اطراف خود است. از نظر تاریخچه  بنارد نیز به مانن

(.گنبدهای اورچین به دلیل پیوستگی  316،  1387رسد )هیلن براندهجری قمری می  8و    7هایساخت گنبد اورچین یا همان مضرس به سده

 (5-4-3(. )تصویر86، 1374شود )اقتداریگنبدسازی با قاعده کوکبی و کثیراالضالع تقسیم می گیری و نوعمیان درون و بیرون باعث شکل 

 

 
 : نماهای مقبره شیخ زاهد محمد ایلود. منبع: نگارندگان. 3تصویر 
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 : پالن و نماها و برش بنای مقبره. منبع: نگارندگان. 4تصویر 

 
 : سنگ قبور داخل مقبره. منبع: نگارندگان. 5تصویر 
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 قبرهای محوطه  سنگ .  6

(. یک  84،  1389باشد )بزرگ نیا  های متعدد مانند عمودی، افقی، محرابی، تندیس وار و صندوقی می سنگ مزارها در اسالم دارای شکل          

، 1389)پویان    پردازدسنگ قبر در مرحله نخست به معرفی شخص متوفی و سپس به ارتباط تصویری و نوشتاری آن با بیننده و انتقال مفاهیم می

قبرهای ساده و مزین به تزیینات نقوش هندسی و گیاهی قرار دارند که به صورت پراکنده حجم بیشتر  (. در اطراف آرامگاه زاهد محمد سنگ99

طقه  در بررسی الگوهای استقراری و کاربری دشت بستک در رابطه با سنگ گورهای من  87آن در ضلع جنوبی محوطه قرار دارد. اسدی در سال  

ها خالی و بدنه مزین به تزیینات هستند  کند که عمدتاً از سنگ گورهای به شکل مکعب مستطیل شناسایی شده که داخل آن بستک اشاره می 

های غیرمجاز دچار صدمات شدیدی قبرها در اشکال متنوع موجود است که برخی به دلیل فعالیت(. در محوطه ایلود سنگ 21:  1387)اسدی

توان در نظر گرفت. در گورستان تاریخی ایلود  این سنگ قبور با توجه به تاریخ موجود قدمت بین دوره صفوی و زندیه را می   اند. برایشده

ای قبرهای با فرم خاص مکعب مستطیل یا به عبارتی صندوقی که مزین به تزیینات که از نظر فرم نسبت به دیگر سنگ قبور جلوه ویژهسنگ 

نا گورستان ایلود بر روی یک محوطه اسالمی قرار دارد و آثار متعددی از ساختارهای معماری نیز بر روی سطح این  (. ب6در بردارند )تصویر

 خورد.محوطه به چشم می

 

 
 : سنگ قبور بیرون از صحن مقبره. منبع: نگارندگان. 6تصویر 
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 . نیایشگاه 7

شد که اند، گاه در مکان مرتفع ایجاد میشدههای گوناگون با کاربرد متفاوت ایجاد میدر میان اقوام و ادیان مختلف جایگاه نذورات به فرم       

یایشگاه (. ن2،  1388گر  ها به خدایان جهان زیرین برسد )شیشهشد تا هدایا و ارمغانبه صورت متحرک و ثابت و گاهاً به شکل گودالی حفر می 

محوطه ایلود به صورت گودالی در سطح محوطه گورستان بنا شده است که بنا بر بیانات شفاهی مربوط به دوره پیش از اسالم در این منطقه  

 (.7وجود داشته و تا چندی پیش برای اعتکاف نیز مورد استفاده اهالی بوده است )تصویر

 
 : نگارندگان. : تصویری از نمای بیرون نیایشگاه. منبع   7تصویر 

 

 های محوطه . سفالینه 8

ازتاریخ و دوران تاریخی ناظر بر این موضوع است که سفال و سفالگری دارای پیشینه معاصر با پیدایش انسان دارد و با توجه به  آثار پیش        

های دوره ایلخانی که به صورت الینههای تزیینات و ساخت سف(. از شیوه4،  1383فواید خودش پیوسته مورد استفاده بوده است )ویلسن آلن

(  67، 1387های مختلف در طراحی نقوش به کار رفته است )موسوی و رجبیگروهای مختلف تزئینات زیر لعابی و روی لعابی که اصول و شیوه 

(.  76،  1393)زارعی و همکارانباشد  ای، آبی، الجوردی و سفال سالدن می های تک رنگ که معموالً فیروزهو نوع سوم از تزیینات شامل سفالینه

های که فضا اصلی  های چون سفال با نقوش تکرار شونده گوناگون  با هماهنگی خاص و سفالینههای ایلخانی به گروهنقوش به کار رفته سفالینه

،  1394یکپارچه است )روشندلبا ظروف یکپارچه تزیین شده که روایت کننده موضوعی را دارد و گروه بعدی عبارت از ترکیبی از نقوش تکراری و  

های سفالی اطالعات اندک است.  های تاریخی ایران  دوره تیموری با وجود شهرت فروان در هنرها اما در رابطه با نمونه (. در بین دوره4-10

حمالت مکرر تیمور و   کند در دوره اوایل تیموری سفالگری دچار سستی شد که علل آن عبارت ازگونه بیان میکامبخش فرد در کتاب خود این

ویران شدن بسیاری از مراکز سفالگری و ورود کاالهای چینی  و ظروف آبی سفید عصر مینگ از چین به سوی ایران  و به علت کم بها بودن  

اواسط کنند که در  (. کریمی و کیانی در کتاب هنر سفالگری بیان می472،  1383این فراورده باعث جانشینی ظروف چینی شد )کامبخش فرد

(.  از  82،  1364های شاهرخ  و وزیر با تدبیرش بایسنقر میرزا در روال سفالگری توسعه ایجاد شد ) کریمی و کیانی  دوره تیموری با حمایت
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نی است  های دوره مغول ادامه یافته و تا تأثیر یافته از هنرهای چیها و شیوهتوان برداشت کرد طرح های در دست تیموری  می های سفالینهنمونه 

توان دوره  های درخشان سفالگری در ایران را می (. از دوره 11، 1375دانند )امامی و برخی نشانه عدم عالقه تیموران به صنعت سفال سازی می

عباس در زمینه ترویج سفال صفوی نقش کالن داشت. )انصاری انگیز در مهارت و سلیقه هستیم و شاههای شگفتصفوی دانست  که از جنبه

های سفید رنگ، سفال آبی و سفید  فام، سفالینههای صفوی در نوع ساخت و تکنیک شامل سفالینه سالن، کوباجی، زرین (. سفال32،  1395یا  ن

(. سفالینه منطقه ایلود به دلیل تزیینات گوناگون از  95،  1387شود )بلمکی و محمدی فر  بندی میمتأخر، ایزنیک و سفال رنگارنگ مشهد تقسیم

ها جغرافیایی فراوانی قابل مطالعه هستند. یکی ازعوامل تاثیرگذار بر سفالینه های منطقه ایلود بستک چه از نظر تکنیک ساخت و نوع نقوش  زوایا

هایی های سفالی این محوطه سفالآن به عنوان یک مسیر تجارتی و قرارگیری در کنار لنگرگاه مهم تجاری در گذشته بوه است. در میان یافته

های دوران قرون میانه به نسبت دوره بعدتر بیشتر در سطح محوطه  دوره ایلخانی، تیموری و صفوی به چشم می خورد که در این بین یافتهاز  

های ساده موجود است.  ای با نقوش زیر لعاب مشکی و سفالهای این محوطه سفال های آبی و سفید، فیروزهوجود دارد. در مجموعه سفالینه

های یافت شده نقش  های این محوطه به صورت نقوش حیوانی، هندسی و گیاهی به چشم می خورد که در یکی از سفاللینهنقوش در سفا

 (8ای در لبه ظروف قرار دارد که با حالتی در حال حرکت نقش شده است. )تصویرپرنده

 
 . ن : سفالینه های سطح محوطه گورستان شیخ زاهد محمد ایلود. منبع: نگارندگا 8تصویر 
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 گیری: . نتیجه 9

سنگی تا قاجاریه را شامل  ایلود در غرب هرمزگان و در شرق شهرستان بستک در منطقه گوده قرار دارد که سابقه تاریخی را از دوره مس       

از شمال به روستا، از  ای مشرف بر روستا قرار دارد که  می شود. محوطه گورستان شیخ زاهد محمد ایلود در شرق روستای ایلود و بر روی تپه

گردد. باتوجه با یافته های  غرب به نخلستان و مقبره شیخ محمد بلند پرواز، از جنوب به محوطه پاکالت و کالت و از شرق به دشت منتهی می

اند و به عبارتی  فتهشناختی در اطراف این محوطه از دوران تیموری و صفوی تاریخ تقریبی ساخت آن را متعلق به دوره مذکور در نظر گرباستان

 این مقبره خانقاه وی بوده است و شیخ زاهد از مشایخ صوفی مسلک که در پی پیرو طریقت قادری از شیخ محمد بلند پرواز به این منطقه آمده 

یخ زاهد محمد، های سفالی )ایلخانی، تیموری و صفوی(، مقبره شهای متعددی از دوران اسالمی همچون یافتهاست. بر سطح این محوطه یافته

سنگ قبور با اشکال مختلف همچون صندوقی و غیره، ساختارهای معماری و بنایی موسوم به نیایشگاه قرار دارد. با توجه به فرم محوطه و  

ساختارهای معماری موجود می توان گفت که گورستان و مقبره شیخ زاهد محمد بر روی یک محوطه شکل گرفته که به احتمال بسیار براساس  

رسد احتماالً اورچین بوده و در  شناختی بخشی از محوطه پاکالت بوده است. مقبره مورد نظر دارای فرمی است که به نظر میهای باستانیافته

های بعد مرمتی پوشانده شده است. گورستان این محوطه که دارای سنگ قبور متعددی است که بخش اعظم این سنگ قبور در بخش  دوره

رار دارد. قبور متعددی عالوه بر مقبره، در صحن مقبره و در اطراف محوطه باالخص در ضلع جنوبی آن قرار دارد. این سنگ قبور  جنوبی مقبره ق

دارای تزئینات متفاوتی همچون ذکر خداوند وآیات قرآنی، اشعار، نقوش هندسی و گیاهی هستند. بنای موسوم به نیایشگاه نیز در شمال این  

توان گفت این محوطه متعلق به دوره قرون میانه  های سفالی نیز می ه بوسیله دهلیزی به درون زمین راه دارد. براساس یافته محوطه قرار دارد ک

های آبی و سفید  های قرون میانه این محوطه به نسبت قرون متاخر بیشتر بوده و گونهتیموری( و متاخر اسالمی )صفوی( است. یافته  –)ایلخانی  

 شود.  نقوش مشکی زیر لعابی به وفور یافت می ای باو فیروزه
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 طالعة حوزۀ جغرافیایی و گسترۀ تاریخی سنگ قبور دوران اسالمی ایران از منظر فرمی م 

 

 1اقدممعروفیاسماعیل 

 2علی زارعی 

 3علی اصغر محمودی نسب

 4فریبرز طهماسبی

 چکیده: 

های فرهنگی و های فرهنگی بشری در طول دوران اسالمی بوده که در سایر حوزهها، یکی از مهمترین دادهسنگ قبور موجود در گورستان

های متنوع آثار چه از منظر فرم و شکل ظاهری و چه به لحاظ نقوش و کتیبهکنند. این  زمین به صورت بارزی خودنمائی میمناطق مختلف ایران

به روش »میدانی  های ارزشمندی را در ارتباط با فرهنگ و اعتقادات جامعه در دل خود پنهان دارند. مقاله پیش رو  قرار گرفته بر روی آنها، دانسته

های دوران اسالمی ایران و  شناسی سنگ قبرهای گورستاندف بررسی فرمبا ه  تحلیلی و تاریخی؛  –و اسنادی« و شیوه پژوهشی توصیفی  

های فرهنگی متفاوت صورت پذیرفته و در این راستا اهداف زیر را دنبال  چرایی پراکنش مکانی و زمانی این دسته از آثار قدسی و هنری در حوزه

  کند:می

 ایران شناسی سنگ قبور دوران اسالمی بندی و گونه طبقه -1

 شناسایی بازه زمانی و مکانی سنگ قبور بر اساس نوع فرم آنها -2

ای، قوچ سنگی، شیر سنگی، اسب  دهد که هر کدام از سنگ قبور نوع: افراشته، صندوقی، گهوارهها و مطالعات صورت گرفته نشان میبررسی 

ه یک جغرافیا و بازه زمانی خاص بوده که سایر عوامل تاریخی،  سنگی، محرابی، مطبق و ساده، ضمن برخی اشتراکات مکانی و زمانی، متعلق ب

 اند.  اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی و... در این امر دخیل بوده

 

 گورستان، سنگ قبر، دوران اسالمی، فرم، گستره تاریخی، جغرافیا واژگان کلیدی: 

 

 
 esmaeel.maroufi@yahoo.com، 09147907350شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، نویسنده مسئول، شماره تماس: آموختة دکتری باستاندانش -1
 azareie@birjand.ac.irشناسی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند، استادیار گروه باستان -2
 aliasqarmahmoodi@yahoo.comدانشگاه مازندران،  شناسیآموختة دکتری باستاندانش -3
 کارشناس اداره کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل.  -4
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mailto:aliasqarmahmoodi@yahoo.com
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 مقدمه:   . 1

اینکه    طور اخص سنگ قبور، قدمتی بسیار کهن درگورها و به آثار ضمن  این دسته از  ایران زمین دارند.  از جمله  فرهنگ و تمدّن بشری و 

باستان  تاریخی،  نهفته دارند، اما تنها در چند دهه اخیر و آن هم از منظر  را از جامعه آن زمان، در خود  ارزشمندی  شناسی و  اطالعات بسیار 

گیری انواع سنگ قبرها، سیر تحول و معانی و مفاهیم ان هیچگاه به نحوۀ شکلهای معماری مورد بررسی قرار گرفته اند. در این میویژگی

ها و علل پراکنش مکانی آنها توجه چندانی نشده است. این در حالی است که مطالعه نقوش و فرم  مرتبط با تزئینات قبور، چیستی و چرایی فرم

های زیباشناسی، اطالعات ارزشمندی را از منظر معانی عمیق فرهنگی  ر جنبهشناختی جامعه آن دوران، عالوه بشناسی سنگ قبور در کنار فرهنگ

دهد. این آثار و نقوش  دهد و پیوندی تنگاتنگ با باورهای مردمان زمانه خویش را بروز میو اساطیری، دینی، فلسفی و عرفانی به دست می

ها در  ی از منابع مهم مردم شناسی و بررسی هنرهای تزئینی و نقشمایهواسطة ماندگاری و تداوم حیات، یکهمتنوع قرار گرفته بر روی آنها، ب

توان نخستین آثار مکتوب جهان به شمار آورد. آثار بر جای مانده  ها را میفرهنگ و هنر ایران به شمار می روند. سنگ قبور موجود در گورستان

ند؛ نقوش گیاهی، انسانی، حیوانی، فرم و اشکال، نقوش هندسی  کبر دل سنگ، همچون کالمی خاموش، گنجینه هنر گذشتگان را معرفی می

باشد )چارئی، ای میکند و از این باب دارای اهمیت ویژهو...، باورها و اعتقادات جامعه و قومی را در احجام ناب و در کتابت سنگ قبور معرفی می

 از  پس حتی که شده تنیده  اشهستی تاروپود در چنان آن انسان باورهای و هاآیین رسوم، آداب،طور کلی باید اذعان داشت که  (. به134:  1387

 هایرا از  یکی  است،  قومی  و فرهنگی   تنوع  با کشوری ایران  که آنجایی از  . است مشاهده قابل  مزار و سنگ مزار وی ساختار در  نیز او مرگ

 زندگی  و  مرگ درباره منطقه هر  مردم باورهای و  افکار هنر، تاریخ، از هاییصحنه  مزارها  هاست. سنگنآ مزارهای بررسی  ایرانی  اقوام  شناخت

(.  10:  1392)عسکری خانقاه و خورشیدی،    کرد مشخص  را ممرد فرهنگ از  متفاوتی هایجنبه توان می آنها واکاوی با که کشدمی  تصویر  به  را

های همجوار، تنوع چشمگیر و درخور توجه این آثار از نظر  های اسالمی ایران و سرزمینمهم در ارتباط با سنگ قبور موجود در گورستان  ة نکت

دهد که از صدر اسالم و تا به امروز، مسلمانان از انواع فرم  های صورت گرفت نشان میشکل ظاهری و حجم کلی آنها است. مطالعات و بررسی

ها، از یک جامعه نسبت به جامعه دیگر و از یک منطقه جغرافیایی نسبت به  اند که این تغییر و تنوعسنگ قبور مردگان خود بهره برده  و نقش در

شود. جدای از وجود برخی اشتراکات در سنگ قبور موجود در سایر ادوار ایران که نشان از تاثیر و تاثرات و  می  منطقه جغرافیایی دیگری دیده

الگوها متنوع موجود در های فرهنگی و عقیدتی مشترک بین سایر جوامع بوده؛ اعتقادات مذهبی، باورها، فرهنگ، آداب و رسوم و کهنویژگی

های گوناگون بر روی آنها است. عالوه بر ساختارهای دهی و ایجاد انواع اشکال سنگ قبور و نقشمیان اقوام ایرانی، مهمترین علل برای فرم

طور کلی زمان ساخت آنها  سازد، بعد زمانی و بهقومی، آنچه که بر فرم و اشکال سنگ قبور تاثیر دارد و آنها را از یکدیگر متمایز میفرهنگی و  

تاریخی ساخت   ۀچنین دورعد مکانی( و هم(. بنابراین مکان سنگ قبرها یا جغرافیای قرار گرفته در آنها )ب191ُ:  1393است )رحمانی و قربانی،  

های قرار گرفته بر روی کنند و حتی بر نقوش و کتیبهعد زمانی( عواملی هستند که در فرم و حجم سنگ قبرها بروز پیدا میآثار سنگی )بُاین  

  - 1:  دهد. بر این اساس و در این راستا، نگارندگان به دنبال رسیدن به جوابی منطقی برای سواالت زیر هستندآنها نیز تاثیرات خود را نشان می

هر کدام ار احجام و اشکال سنگ قبرها متعلق   -2  نگ قبور دوران اسالمی ایران، از منظر فرمی در چند گروه کلی قابل طبقه بندی هستند؟س

 به کدام ادوار اسالمی و حوزه جغرافیایی تعلق دارند؟ 

 پژوهش   ة پیشین .  2

ای صورت پذیرفته که از آن صورت پراکنده و منطقهچندین پژوهش بههای متعلق به ادوار اسالمی در ایران در ارتباط با سنگ قبور و گورستان

(، کتاب »سنگ قبر« نوشته پرویز  1387های تاریخی گرگان و استرآباد« نوشته اسدا.. معطوفی )توان به کتاب »سنگ مزارها و کتیبهجمله می

مان دتخت فوالد یا(، کتاب » 1392ل شریفی و پیمان نعمتی )(، کتاب »سنگ قبور استان کهگلویه و بویراحمد« نوشته عبدالرسو1387تناولی )
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( اشاره کرد. 1384های لرستان« نوشته علیرضا فرزین )کتاب »گورنگاره(،  1384تاریخی اصفهان« نوشته گیالن فقیه میرزایی و زهرا حبیبی )

 1373پدرام خسرونژاد )  (،1371اشاره داشت: خانم ساغر حمیدی کجوری )توان به آثار نویسنگان زیر  ها نیز مینامهدر ارتباط با مقاالت و پایان

(،  1391(، محمدباقر کبیرصابر )1392مرتضی حسینی خاچک )(،  1387(، مریم افقهی )1385(، زهره غضنفری )1377(، مهدی میری )1377و  

(؛ 1837-1839ان و افسران سیاسی مانند: راولینسن )توان مسافران، سیاحان، مکتشفچنین می(. هم1394سید مهدی موسوی کوهپر و دیگران )

ها،  طور ضمنی به گورستانهای خود به( را نیز نام برد که از مناطق ایران عبور کرده و در سفرنامه1935(؛ فیلبرگ )1932(؛ استارک )1845دوبد )

(؛ 1959اند مانند: آیلرز)ی مختصری در این باب نوشته هاهای سوگواری اشاراتی داشته و در نهایت پژوهشگرانی که بررسیسنگ گورها و آیین

(... .  1374( و مشاهدات کرزن، موریه، الیارد، خانم بیشاب، کارنگ )1974(؛ پورکریم )1972(؛ واندنبرگ )71-1970(؛ گاف )1964ملدگارد )

اده از آنها )بازه مکانی و بازه زمانی(، برای اولین بار  چنین ادوار اسالمی مورد استفطور کلی مطالعه پراکندگی سنگ قبرها از منظر فرمی و همبه

 گردد و این پژوهش از این حیث قابل توجه است. است که مطالعه می

 : روش پژوهش .  3

ها و سنگ  های میدانی )شامل بازدید از گورستانها بر اساس پژوهشپژوهش حاضر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی بوده و گردآوری یافتهدر  

های ای )شامل بررسی متون تاریخی و استفاده از اسناد، کتب و گزارشبرداری و...( و مطالعات کتابخانهآن، تهیه طرح و عکس، یادداشتقبور  

 های میراث فرهنگی( است. موجود در آرشیو اداره

 ضرورت و اهمّیت پژوهش .  4

ایران و همهای بیحضور محوطه ادوار اسالمی در  به  نظیر بر روی قبور  ها و قرارگیری سنگ مزارات بیضور گورستانچنین حشمار متعلق 

سفانه تا به امروز در ارتباط با سنگ  آطلبد که متها و مطالعات زیادی را میاسالمی در سایر نقاط این مرز و بوم، لزوم توجه بیشتر و انجام بررسی

 دوره تالش جدی و پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است.    های استقراری ایناسالمی و حتی خود محوطه ۀدورهای قبور و گورستان

 : های دوران اسالمی ایران شناسی سنگ قبور گورستان فرم .  5

 ,Chapmanاست ) مردگان خود ها با رفتار انسان نوعی  تابع  هاسنت این منطقی طور به  اما  مذهبی بوده، هایجنبه دهندهنشان تدفین،  هایسنت

ها و  های مزارات و گورستانها و به طبع آن ویژگیپایه تفکرات آدمی در ارتباط با مرگ و دنیای پس از مرگ، کنش انسان(. بر  7 :1981

های های قبور در واقع بخش الینفک گورستانطور کلی سنگ قبرها تغییرات عمده و خاص خود را در طول ادوار متحمل شده است. سنگ و لوحبه

 از  مدرکی و  نشان هیچ  چه اگرشوند.  عموماٌ در تمامی مناطق و هر جا که نشانی از یک گورستان باشد، دیده می  دوران اسالمی هستند که

 چهل از  پس قبر بر  سنگ( ) نشانه گذاشتن و  تدفین چگونگی در شیعه  فقه صراحت اما نیست،  دست  در قبر بر سنگ گذاشتن کار آغاز چگونگی

 غالبا متأثر و است  متنوعى اشکال داراى اسالم جهان در قبر طور کلی سنگ (. به7:  1388آید )تناولی،   حساب به سنت این سرآغاز تواندمی روز،

ها، این آثار به دو شیوه  (. در یک نگاه کلی به سنگ قبور موجود در گورستان51  –  50:  1393نژاد،  باشد )علیمنطقه می فرهنگ و معمارى از

توان مشاهده ها و بعضی مناطق، ترکیبی از هر دو را در یک گور می اند که در برخی از گورستان )عمودی( به کار رفتهخوابیده )افقی( و ایستاده  

چنین تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر مشخص  ها و همنمود. شروع این سنت یعنی به کارگیری سنگ قبور ایستاده و خوابیده در گورستان

،  های افقی به کار گرفته شده در تدفین، معموالً(. سنگ24:  1377ای در این زمینه دارد )خسرونژاد،  مطالعات گستردهها و  نیست و نیاز به بررسی

قبرها در سنگ قبور نوع ایستاده  ها دارای طرحی محرابی شکل نیز هستند. تنوع سنگمستطیل شکل و صندوقی بوده که در برخی از گورستان

ها )سنگ یا چوب(، سنگ قبور مخروطی ساده، سنگ  شامل: سنگ قبور محرابی شکل، سنگ قبور افراشته یا میل  یا عمودی بسیار بیشتر بوده و 

از نظر گذرانده شد،  ای و... است. همانهای سنگی، شیر سنگی، اسب سنگی، سنگ قبور گهوارهقبور مستطیل شکل عمودی، قوچ طور که 



 

777 
 

های قرار گرفته بر روی آنها، عالوه بر دارا  ها و نقوش و کتیبهها یا حجمهر کدام از این فرمهای هنری سنگ قبور بسیار چشمگیر بوده که  جنبه

 کشند. های دینی و قدسی، فرهنگی و... را با خود به یدک می شناختی، تفکرات و اندیشههای هنری و زیباییبودن جنبه

 : سنگ قبور نوع محرابی شکل .  6

ت کار شده؛ بدین صورت که یا خود سنگ قبر به صورت یک محراب و با دو قوس یا زاویه در دو طرف  نقش محراب در سنگ قبرها به دو صور

  ة صورت یک نقش اصلی، تصویر یک محراب بر روی بدن ساخته شده و طرحی همانند محراب مساجد به خود گرفته و یا بر روی سنگ قبر و به

توان به: گورستان  های ایران که دارای سنگ قبور نوع محرابی شکل هستند میننگاری شده است. از جمله مهمترین گورستاسنگ قبر کنده

سفید چاه مازندران، گورستان روستای النگ کردکوی، سنگ قبور روستای زیارت گرگان، گورستان ارمو دره شهر، گورستان هفشجان شهر کرد، 

ربی، سنگ قبور روستاهای اطراف اراک و بروجرد، سنگ گورهای کند و باغچه بزرگ بوکان در آذربایجان غ های روستاهای حاجیگورستان

روستای نشتیفان خراسان رضوی، گورستان تربت جام خراسان رضوی، گورستان مزار شیخ جام، گورستان بستک هرمزگان، گورستان دارالسالم  

ور خمینی شهر اصفهان، قبرستان شاه بداغ  شیراز )بیشتر دارای سنگ قبور با نقش محراب است(، سنگ قبور مورچه خورت اصفهان، سنگ قب

(. این سنگ  2-1های سایر مناطق دیگر ایران اشاره کرد )تصاویر  و گورستان های دلیجانهای منطقه هلیالن ایالم، گورستانکرمانشاه، گورستان

ها  هایی نیز در گورستاناست؛ هر چند نمونهاصلی قرار گرفته در طرف قبر، نقوش و کتیبه به کار رفته    ة مزارها دو رویه هستند و تنها بر روی

ای به  عنوان دریچهاز آنجا که طراحان در مساجد همیشه محراب را بهشود.  گردد که در هر دو طرف سنگ قبر، نقش و نگار دیده مییافت می

 (. 22: 1380هیری، اند )شاند، بنابراین از طرح محراب برای سنگ قبر نیز بهره بردهسوی خدا در پیش روی خود دانسته

 

 
 ( chevedden, 1986: 165هجری، موزه هنر متروپولیتن )ماخذ:   4، نیشابور، قرن   : سنگ قبر سامانی با طرح محراب 1تصویر  

 ( http://alang-today.blogfa.com/post/2: سنگ قبور محرابی شکل روستای النگ کردکوی )ماخذ: 2تصویر  

 

 : بازه زمانی و مکانی سنگ قبور محرابی شکل .  7

است.    اسالمی ایران، سنگ قبور نوع محرابی شکل به صورت عمودی، بیشتر نوع سنگ قبرها را به خود اختصاص داده  ۀهای دوردر گورستان

ترین آنها متعلق به قرن چهارم های دارای تاریخ، قدیمیرار گرفته، اما با توجه به نمونهسنگ قبور با طرح محرابی، از اوایل اسالم مورد استفاده ق

های اند. از نمونههای علی سجادی »این دسته از سنگ قبرها از صدر اسالم مورد استفاده قرار گرفتهباشد. با توجه به نوشتههجری قمری می
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اند. ذکر نموده  هـ.ق  185تا    180های  جامع العمریه موصل است که تاریخ آن را بین سالاولیه سنگ قبور نوع محرابی، سنگ قبری واقع در  

ای کوفی  های ایرانی که مربوط به قرن دهم میالدیست، سنگ قبری است که در موزه متروپولیتن وجود دارد که دارای کتیبهترین لوحهقدیمی

ای به آخرت و راه گذر از دنیای فانی و  شکل کلی محراب بیانگر دریچه(.  214:  1384؛ به نقل از آبیار،    179:  1376برجسته است« )سجادی،  

رسیدن مومنان به بهشت و سر منزل نهایی است و همین معانی نمادین این شکل قدسی، موجب گردیده تا طرح آن در سنگ قبور مسلمانان 

این نوع سنگ قبر در سایر ممالک اسالمی دیگر نیز مورد استفاده قرار    طور کلی عالوه بر ایران، قرن مورد استفاده قرار بگیرد. به   14در طی  

 گرفته است.  

 : سنگ قبور نوع قوچ شکل .  8

اسالمی   ۀدورسط ا قبور، از او سنگ عنوانبه هاو گورستان هاهامامزاد در کنار که هستند آثاری سنگی ازجمله هایقوچ و شیرها اسالمی ۀدور در

اند. آنچه که مسلم است، این آثار سنگی، مختص قبور مردان ایرانی بوده که در طی قرون متمادی و تا به امروز، حکایت  هماند در ایران، برجای

  ۀ دوراند؛ بدین شکل که هنرمندان  های یکپارچه ساخته شدهاز حضور قبر شخصیتی واال در زیر خود است. این دسته از سنگ قبرها از سنگ

را   ابتدا سنگ  به شکلاز صخرهاسالمی  ابزارهای مناسب  از یک قوچ  های کوه جدا نموده و سپس به کمک  دهی سنگ به صورت حجمی 

های رسوبی بوده که قابلیت تراش  های دیگر نیز، از نوع سنگطور کلی در بیشتر فرمها در این نوع از سنگ قبور و به اند. جنس سنگپرداخته

گرایانه ندارند و به عمق و حجم بدن آنها توجه کافی نشده  ها از نظر شکل ظاهری، فرمی واقع. قوچها دارندآسانتری را نسبت به دیگر سنگ

چنین دو  صورت چهارپا ایستاده و با بدنی صاف و کشیده، در حالی که دو پای جلو و همتر از اندازه واقعی بوده و بههای سنگی کوچکاست. قوچ

های پیچان این سنگ قبرها، تنها قسمت به نمایش شوند. شاخاند، دیده میالب کلی تراش خوردهپای عقب آنها به هم چسبیده و در یک ق

دهی و تراش آن شده است. از نظر ابعاد و اندازه،  شود و دقت بیشتری در حجمگرایی در آن دیده میها بوده که تا حدودی واقعدرآمده از قوچ

سانتیمتر    50طور میانگین در حدود  طوری که ارتفاع این آثار تجسمی بهها در طبیعت هستند؛ بهقوچ  تر از اندازه واقعیسنگ قبور نوع قوچ، کوچک

ها محدود و تنها بر  قوچ  ة های به تصویر کشیده شده بر روی بدنسانتیمتر برخوردار هستند. نقوش و کتیبه  150تا    75بوده و از طولی در حدود  

شود.  چنین نقوش ابزارآالت جنگی دیده میالکرسی و همیی شامل نام شخص متوفی و عبارات و آیههاروی برخی از این سنگ قبرها، کتیبه 

این حیوان بوده که با ایدئولوژی، باورها و اعتقادات مذهبی دوران    ةطور کلی مشخصه اصلی سنگ قبور نوع قوچی شکل، حجم و فرم کلی بدنبه

هایی ترین گورستانها و بر روی قبور شخص متوفی سبب گشته است. از جمله مهمورستاناسالمی پیوند خورده و موجبات حضور آن را در گ

توان به: گورستان روستاهای انجق، دیزج علیا و شجاع مرند، گورستان کججان سردرود  که در آنها از سنگ قبور قوچ شکل استفاده شده می

شهر، سنگ قبور روستای سجاس خدابنده های سنگی داش بوالغ و انار مشکینهای سنگی نیر اردبیل، قوچاسکو، گورستان نقانلو سرعین، قوچ

تبریز، گورستان   اسفنجان  تبریز، گورستان  پینه شالوار  تبریز، گورستان  زنجان، گورستان خواجه  ایجرود  قبور روستای سعیدآباد  زنجان، سنگ 

جارشین اسکو، قوچ سنگی دیزج خلیل شبستر، گورستان آس کلیبر، روستای تسوج تبریز، قوچ سنگی محله شتربان تبریز، قوچ سنگی روستای م

گورستان خانابره بناب، گورستان هیق هریس، گورستان ایواغلی خوی، گورستان آغبالغ علیا خوی، گورستان مراکان چایپاره، گورستان قورول 

لبالب، گوی گنبد، نگارستان، آقا    ی:سنگی روستاها  هایشیر، قوچسفلی چایپاره، گورستان خسروآباد سلماس، گورستان روستای باالس عجب

های های سنگی موزه سنگ و موزه تاریخی مراغه، قوچهای سنگی روستاهای مراغه، قوچبابا سنگ، آقا بابا فرامرزی، سغندل و... ورزقان، قوچ

، قوچ سنگی بلداچی  شهر کرد  سنگی هفشجان  هایهای سنگی خوزستان، قوچهای سنگی قلعه چالشتر، قوچسنگی موزه آذربایجان تبریز، قوچ

های ترکیه و  (. از جمله مهمترین مناطق و گورستان4-3های سنگی گهرو چهار محال و بختیاری و... اشاره کرد )تصاویر  چهار محال، قوچ

اختا، تپه اسماعیلیه، مال عیساقلی، توان به: نخجوان، کول تپه) تپه خاکستر(، ای مشود میآذربایجان که در آنها سنگ قبور قوچ شکل یاقت می
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های (، گوی تپه و... اشاره کرد و عالوه بر این در مناطقی مانند ارزروم، تفلیس و ایروان، قوچLerik، لریک )(Anadoluمیل قره تپه، آنادولو )

 :Ağasioglu, 2013ر گرفته است )آنها، بر روی قبور مسیحیان نیز مورد استفاده قرا ةسنگی با اضافه نمودن نقش یک صلیب بر روی بدن

28 -31 .) 

 

      
 : قوچ سنگی با نقش تیر و کمان، موزه آذربایجان  4تصویر   : قوچ سنگی با نقوش شکار گوزن و شمشیر )ماخذ: نگارندگان( 3تصویر  

 )ماخذ: نگارندگان( 

 : بازه زمانی و مکانی سنگ قبور نوع قوچ شکل .  9

غربی،   و شرقی آذربایجان یعنی: کشور غربی در نیمة  های سنگی بیشترقبور نوع قوچ شکل یا همان قوچسنگ  براساس مطالعات صورت گرفته 

های دارای این نوع  شود. بر این اساس بیشترین پراکندگی گورستانیافت می  بختیاری و و چهارمحال خوزستان احمد،  بویر و  کهکیلویه لرستان،

ها را در جمهوری آذربایجان همچون موزه نخجوان و در ترکیه نیز  های مشابه این قوچکه نمونه  سنگ قبر، متعلق به شمال غرب ایران بوده،

توان به:  شود میهای ترکیه و آذربایجان که در آنها سنگ قبور قوچ شکل یاقت میتوان مشاهده نمود. از جمله مهمترین مناطق و گورستانمی

(، گوی تپه  Lerik، لریک )(Anadoluختا، تپه اسماعیلیه، مال عیساقلی، میل قره تپه، آنادولو )نخجوان ، کول تپه) تپه خاکستر( قدیمی، ای ما

آنها، بر    ةو... اشاره کرد و عالوه بر این در مناطقی مانند ارزروم، تفلیس و ایروان، قوچهای سنگی با اضافه نمودن نقش یک صلیب بر روی بدن

 هایقوچ درباره به امروز  تا که منابعی  همه تقریباً  (. Ağasioglu, 2013: 28 -31روی قبور مسیحیان نیز مورد استفاده قرار گرفته است )

 مرتبط  قوچ و گوسفند با که است قوم دو این لغوی معنای زیرا اند؛داده نسبت قراقویونلو و قویونلوآق هایترکمن به را آنها سنگی نوشته شده،

های سنگی را به این دو حکومت  با توجه به اینکه بر بیرق این دو طایفه نقش گوسفند به نمایش در آمده است، به همین دلیل قوچ  ،هستند

های گورستانهای سنگی در های صورت گرفته، بیشترین تعداد قوچ(. براساس بررسی76 - 74: 1388دهند )تناولی، محلی در ایران نسبت می

خوانی دارد. تعدادی شمال غرب ایران، شرق ترکیه و قفقاز شناسایی شده است که با مناطق زیستی طوایف ترکمن آق قویونلو و قراقویونلو هم

  توان به قوچ سنگی بختیاری مربوط به اوسط قرن هجدهم سنگ قبر نیز در مناطقی خارج از این محدوده به دست آمده که از آن جمله می

های صورت گرفته، (. با توجه به بررسی77ها در دیلمقان ارومیه اشاره کرد )تناولی، همان:  های قرار گرفته بر روی قبور ارمنیمیالدی و قوچ

کهن   طوری که این رسم در آسیایآق قویونلو و قراقویونلو بوده؛ به  ۀدورتر از  ها، بسیار قدیمیهای سنگی بر روی گورتاریخ استفاده از قوچ

در منطقه  (.  Ağasioglu, 2013: 28 -31)تر نیز یافت شده است  های کهنهایی با قدمتمرسوم بوده و در مناطق مختلف آذربایجان، قوچ
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  لقب گشت.  شد و نام قهرمانان نیز با قوچ عجین میر قهرمانان و پهلوانان گذاشته می گوها بر سر  آذربایجان، این آثار سنگی در بیشتر گورستان 

. یکی از مراسم قدیم  و...دادن قوچ برای قهرمانان هنوز هم در آذربایجان مرسوم است مانند: قوچ علی، قوچ نبی، قوچ کوراوغلی، تیمور قوچی 

 باشد.می ها بوده و باورشان این است که قوچ سمبل مبارزه و قهرمانیاین منطقه به مبارزه کشیدن قوچ

 
 های دوران اسالمی ایران، )مأخذ، نگارندگان( سنگی در گورستان   های محدوده پراکندگی قوچ   : 1نقشه  

 : شیرهای سنگی )برد شیر( .  10

های سنگی کاسته شده و در این مناطق بیشتر از برد شیری یا همان شیرهای با عبور از شمال غرب و نزدیک شدن به غرب ایران، از تعدد قوچ

شود که به دو صورت  ترین حیوانی که در میان سنگ قبور دیده میبرجستهسنگی بر روی مزار بزرگان و دلیرمندان بهره برده شده است. شیر  

های دارای شیر سنگی  از جمله مهمترین گورستانصورت مجسمه.  شده است: نخست نقش این حیوان بر روی سنگ قبور و دوم به    نمایش داده

جان( شهر کرد، شیرهای  هفشجان )هفشی  شامل: شیر سنگی گورستان شاد آباد مشایخ تبریز، شیرهای سنگی گورستان ده لیقوان تبریز، گورستان

و گورستان چلیچه فارسان، گورستان مسن    نسگی روستای دزک چهارمحال، گورستان دشت الله کوهرنگ، سنگ شیرهای گورستان گوجان 

لردگان، گورستان کهباد ایذه، شیرهای سنگی روستای ترشک بخش سوسن ایذه، گورستان روستای سر راه سعیدی بخش سوسن، شیرهای  

بارسفید اللی،  سنگی منطقه آب ماهیک و روستای تنبل اللی خوزستان، شیرهای سنگی روستای آرپناه اللی، شیرهای سنگی منطقه قشالقی ان

های گورستان بارانگرد ایذه و باغملک، گورستان شهسوار )کهباد( ایذه، شیرهای سنگی روستاهای بابا زاهد قلعه خواجه و احمد بلد اندیکا، شیر

ی روستای  سنگی جاده پیان و روستای راسوند ایذه، شیرهای سنگی مزار جعفر قلی خان و دره بوری، شیرهای سنگی دشت شیمبار، شیرهای سنگ

چالشتر شهر کرد، شیرهای سنگی دره بازفت چهار محال، شیرهای سنگی امامزاده درب امام، هارون والیت و امامزاده احمد اصفهان، شیرهای  

 (.5باشد )تصویر  شیراز و .. می مسنگی فریدن اصفهان، شیرهای سنگی کنار پل خواجو اصفهان، گورستان دارالسال

 
 ( http://www.donyayesafar.com/n/9257: شیر سنگی ایذه با نقش شمشیر )ماخذ:  5تصویر  
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هایی از  های زاگرس در غرب، جنوب غرب و بخشها و کوهها متداول بوده و در اکثر درهبرد شیر یا شیر سنگی بیشتر در میان لرها و قشقایی

هایی از کشورهای ارمنستان و آذربایجان،  طور کلی این آثار عالوه بر قسمتشوند. بههای البرز غربی یافت می چنین در دامنههمجنوب ایران و  

های آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، لرستان، چهار محال و بختیاری، کهگلویه، فارس و اصفهان و خوزستان پراکنده هستند. این آثار  در استان

شوند؛ از آن جمله هوتوم شنیدلر از شیر و قوچ سنگی در قهرود  مناطق نبوده و در جای جای دیگر ایران نیز به صورت نادر یافت میمختص این  

ترین نمونه شیر سنگی در شمال  (. بر اساس منابع مکتوب، قدیمی12:  1388کاشان و سایکس از شیر سنگی در مشهد یاد کرده است )تناولی،  

نطقه آذربایجان یافت شده است. عبدالعلی کارنگ در کتاب خود با نام »آثار باستانی آذربایجان« در گورستان شادآباد مشایخ غرب ایران و در م

(. حجم بیشتر  1377داند )کارنگ،  تبریز سنگ شیری را شناسایی نموده و آن را متعلق به سلطان اویس، دومین سلطان سلسله آل جالیر می

قاجار و پس از آن نیز این فرم و رسم قرار دادن آن بر روی    ۀدورصفوی بوده که از این تاریخ و تا    ۀدورتعلق به  سنگ قبور شیرهای سنگی م

شمارد. بر روی شیر سنگی  صفوی برمی  ۀدورترین شیرهای سنگی را متعلق به  گورها همچنان مورد استفاده قرار گرفته است. پرویز تناولی قدیمی

 تنهایی به  اسالمی ه  دور  در (.30:  1388صفوی حک شده است )تناولی،    ۀدورهجری قمری متعلق به    1053روستای دزک چهار محال تاریخ  

شود  می هیدد علی حضرت نماد( و با مذهبی مفهوم با بعد به هجری ششم و پنجم قرن سلجوقیان، ۀدور اواخر خصوصاً) خورشید همراه به یا و

 بر داللت،  مست شیر  ، شیر  ساالر همچون اصطالحاتی  چنانچه  است.  دلیر و  شجاع از  کنایه شیر  نیز ایران ادبیات و فرهنگ  در (.  1380)خزایی،  

نقش این حیوان که هم از نظر نجومی و هم    دهخدا، ذیل واژه شیر(.)  است بوده ایران پهلوان دوازده از یکی  نام شیر حتی و کندمی نکته این

خصوص شیعیان دارای اهمیت فراوان است و دلیل آن به خاطر نسبت دادن و نقوش برخی از ائمه  مذهبی اهمیت دارد، در میان مسلمانان به  

 نماد را شناختند و آنمی دیرباز  از شکل شیر را اسالمی،  ۀدورایرانیان در  (.  57،  1386چون امام علی )ع( و پیامبر با شیر و خورشید است )خزائی،

آثار هنری،   دادند قرار خود هنری  هایپدیده  اصلی موضوع را  شیر اندام  صفویان که بود چنین  .شمردندمی نیز )ع(  علی حضرت و در سایر 

بردند )تناولی،   از بردشیرها را  بهره بختیاری بیشترین و چهارمحال مردمالخصوص سنگ قبرها، موره استفاده قرار دادند. در میان سایر اقوام،  علی

های ماندگار، سرشناس بزرگ و  های موجود در فرهنگ بختیاری، قرار دادن شیر سنگی )بردشیر( بر مزار چهره(. یکی از آیین56  –  55:  1392

از  بنام ایل بود. این آیین و رسومات موجب گردید که نه تنها خود سنگ شیر، بلکه حتی نقوش قرار گرفته بر روی بدنه آن نیز حکایت و نمادی 

ها و مردان شجاع و  ن، ایل بکها، کالنتران، جنگجویالرهای بختیار این نماد را بر روی گور خانبزرگی و شجاعت و برجستگی این افراد باشد. 

و مهارت در سوارکاری  و تیراندازی در جنگشکار   هایی چون هنرمندی درای بود از شجاعت، دالوری و ویژگی نشانهکردند که  مهم نصب می

 (. 2)نقشه 
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 دهد(  صورتی رنگ تراکم آنها را نشان می  ۀ های دوران اسالمی ایران )محدود یرهای سنگی در گورستان ش محدوده پراکندگی  :  2نقشه  

 )مأخذ، نگارندگان( 

 

 : اسب سنگی یا سنگ قبور به شکل اسب .  12

های  بر تراشیده در محدود گورستاناسب نیز به مانند قوچ و شیر سنگی، از جمله نمادهای حیوانی بوده که پیکره آن را در قالب یک سنگ ق

اسالمی و بر روی مزار مردگان قرار داده شده است. اسب جایگاه واالیی در اندیشه و فرهنگ ایرانیان داشته و عنصر جدایی ناپذیر در   ۀدور

خورد، ایران کمتر به چشم میهای  رود. اگرچه پیکره اسب به صورت یک تندیس و سنگ قبر، در گورستاناسالمی به شمار می  ۀگورستانهای دور

های موجود از سنگ قبر به شکل  شود. در ایران تنها نمونههای متفاوت به وفور بر روی سایر سنگ قبور دیده میاما نگاره این چهارپا در حالت

بنی و رسوبی بهره برده  شود. در ساخت سنگ قبور اسب شکل از سنگهای کراسب، در آذربایجان، خصوصا در منطقه مراغه و ورزقان یافت می 

 :Açıkyıldız:2010و شیرهای سنگی تنها بر روی قبور مردان مورد استفاده قرار گرفته است )  هااسب سنگی نیز همانند قوچشده است.  

نگاشته شده  (. سنگ قبور نوع اسب شکل اکثراً ساده بوده و کمتر بر روی آنها کتیبه و یا نقوشی  Buğrul, 2016: 137؛ به نقل از  194

های دارای کتیبه و منقوش، این سنگ قبرها بیشتر بر روی مزار مردان و دلیرمردان قرار داده شده است طور کلی با توجه به نمونهاست است. به

 (.6)تصویر 

 
 ( /http://www.batsav.comگرجستان )ماخذ:    ( Samshvilde: سنگ قبر اسب شکل شمس وایلد )6تصویر  
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های متفاوت خورد، اما نگاره این چهارپا در حالتهای ایران کمتر به چشم میاگرچه پیکره اسب به صورت یک تندیس و سنگ قبر، در گورستان

سازی اسب بر روی سنگ  قاجار، تصویر  ۀشود. آنچه که مسلم است در قرون متاخر و خصوصا در دوربه وفور بر روی سایر سنگ قبور دیده می

های متنوع  های مختلف شکار، سوارکاری، در حال رمیدن و... به فور به نمایش در آمده است که نمونهقبرها به عنوان یک نقش اصلی، در صحنه

که سنگ قبر در پیکره کامل یک های شیراز و لرستان و چهار محال و بختیاری مشاهده نمود. این در حالی است  توان در گورستانآن را می

ها، آن هم تنها در منطقه شمال  اسب به نسبت نقوش آن بر روی این آثار، کمتر مورد استفاده قرار گرفته و تنها در تعداد محدودی از گورستان

و قوچ سنگی، آمار    خورد. تندیس اسب به شکل یک سنگ قبور در مقایسه با شیرهای سنگیغرب ایران و کشورهای همجوار آن به چشم می

های ایران در شمال غرب، شرق ترکیه، ارمنستان،  های سنگی در گورستانطور کلی اسبها به خود اختصاص داده است. بهکمتری را در گورستان

سب شکل نیز تاثیر  بازتاب باورهای باستانی در ارتباط با اسب، بر روی سنگ قبور ا  شود.آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان و مغولستان یافت می

شده و هدف از قرار دادن آن به نوعی ستایش و تحسین  طوری که این تندیس بیشتر بر روی گور اشراف و بزرگان به کار گرفته میگذاشته؛ به

افت  های سنگی یا سنگ قبور نوع اسب شکل، اکثراٌ یا تماما در مناطق ترک نشین یشجاعت فرد متوفی بوده است. آنچه مسلم است، اسب

ای از کشور خورشید  (. اولین قبایل ترکی اسب را فرستاده3باشد )نقشه شود و این به دلیل اعتقادات ترکان در ارتباط با تقدس این حیوان میمی

ب  (. اسBuğrul, 2016: 146)کند  دانستند و معتقد بودند که اسب نیز به مانند گوزن روح را به جهان دیگر حمل میها میبه سطح آسمان

 ,Nurzhanov 2014)( از جمله حیوانات قربانی شده در کنار قوچ یا گوسفند برای آسمان بوده است  KOKدر نزد ترکان شرقی کاک )

را مورد تقدس قرار داده است  (377 استوار بودند که خدا نیز اسب  این عقیده  آنان بر  از  .   (Tekçe: 1993: 124)و  بنابر عقیده برخی 

اسالمی تغییر یافت و دفن اسب در گورها جای خود را به مجسمه    ۀ دورب در میان ترکان با گذر زمان و با ورود به  محققین، سنت تدفین اس

 . (Açıkyıldız, 2010:19)اسب بر روی قبور مردگان داد 

 
 های دوران اسالمی ایران )مأخذ، نگارندگان( محدوده پراکندگی اسب سنگی در گورستان   : 3نقشه  
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اسالمی ایران و مناطق همجوار است. سنگ قبور نوع    ۀدورهای  ترین نوع سنگ قبرهای موجود در گورستاناین نوع سنگ قبور، از جمله متداول

زیرین و برجستگی فوقانی  رخم اختالفات جزئی در آنها، به سان یک گهواره بوده که از دو قسمت بدنه  ای از نظر شکل ظاهری، علی گهواره

ها اشاره  طور خالصه بدانهایی را که بهتوان نمونهالی گزارشات و کتب مختلف میای از البهاست. در ارتباط با سنگ قبور گهواره  تشکیل شده

 الدین محیی  هگاآرام ورودی راست   سمت در موجود با برجستگی فوقانی چوبی  قبر صندوق  :به  توان می آن جمله شده است، بیرون کشید. از 

(، دو نمونه سنگ قبر در قبرستان امامزاده عقیل شهر حسن آباد از  255:  1389،  و گلمغانی  الدین اردبیلی )یوسفیصفی شیخ  مجموعه در محمد

(، سه نمونه  31: 1388 (؛ سه نمونه در شهرستان گرگان، موجود در موزه سنگ )رجایی علوی و وفایی،384:  1384توابع بیجار )نیکزاد و کناری، 

 های الشتر همچون: گورستان گرکو،های متنوع در لرستان و در گورستان(، نمونه120:  1373از شهرستان کازرون فارس )شیخ الحکمایی،  

محوطه    (، سنگ قبور104:  1389؛ داوودی،    93:  1384چنین در گورستان روستای بایه خرم آباد )فرزین،  بتکی و هم جوانمرد، پیرمحمدشاه،

ای دارای اشکال سنگ قبور نوع گهواره(.  7( )تصویر  136:  1392( اشاره کرد )موسوی کوهپر و دیگران،  1353سنگ شیر همدان )آذرنوش،  

ای نوع استامپی ای این دسته از سنگ قبرها را به چهار گروه: سنگ قبور گهوارهمختلفی بوده که دکتر موسوی کوهپر و همکارانشان در مقاله

اند  ای تقسیم نمودهای نوع تخت، سنگ قبرهای دورچین سنگی به شکل گهوارهای نوع صندوقی، سنگ قبور گهوارهق، سنگ قبور گهوارهمطب

 هایی دارند.  که در برخی از جزئیات با یکدیگر تفاوت

 
 ای روستای آغبالغ میاندوآب )ماخذ: نگارندگان( : سنگ قبر گهواره 7تصویر  
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های  اسالمی ایران و مناطق همجوار است که در استان  ۀدورهای  ترین نوع سنگ قبرهای موجود در گورستاناین نوع سنگ قبور، از جمله متداول

پراکنش،  حوزه (. گستردگی4)نقشه  شوند  آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، گلستان، فارس، لرستان، کردستان، گرگان، و... یافت می

 خاص مذهب یا سیاسی رۀدو حوزه جغرافیایی،  یک به تنها آنها که است آن روی این دسته از سنگ قبور، بیانگر بر موجود نقوش و هاکتیبه

اسالمی منطقه غرب و شمال   های ادوارای بیشتر در گورستان(. سنگ قبرهای نوع گهواره135:  1394اند )موسوی کوهپر و دیگران،  نداشته تعلق

شویم، از درصد این دسته از سنگ قبرها خورد و هر چه به نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران نزدیکتر می غرب و مرکز ایران ایران به چشم می

تاریخی و زمان ساخت    ۀورهایی حاوی د، این دسته از سنگ قبور اکثراً ساده بوده و تنها بر روی تعداد محدودی از آنها کتیبهشود.  کاسته می

و قرون ده و یازده هجری، سنگ    1038  –  895های  ای موجود در استان گلستان متعلق به سالآنها قرار دارد. از آن جمله سه سنگ قبر گهواره

؛ سنگ قبر    707و    687،  677هجری، سنگ قبور روستای گاوکشک با تواریخ    753الدین محمد در بقعه شیخ صفی به تاریخ  قبر آرامگاه محی

ای موجود در  ( و سنگ قبر گهواره148  –   140:  1394هجری قمری )موسوی کوهپر و دیگران،    550موجود در موزه فلک االفالک با تاریخ  
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توان نتیجه گرفت  دار باال میهجری(. با توجه به موارد تاریخ  694سنه اربع و تسعین و ستمایه« )سال  مقبره سرداران موکری بوکان با تاریخ »

های دوران اسالمی،  ای در گورستانصفوی استفاده از این نوع فرم سنگ قبر تداوم داشته است. سنگ قبور گهواره ۀدورسلجوقی تا  ۀدورکه از 

 نمادی از رسیدن به آرامش و خواب رفتن ابدی هستند. 

 

 
 ان اسالمی ایران )مأخذ، نگارندگان( های دور ای در گورستان محدوده پراکندگی سنگ قبور گهواره   : 4نقشه  
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گیرند و ارتفاع آنها از سنگ  گردد که به صورت عمودی در یک یا دو طرف قبور قرار میسنگ قبور نوع افراشته، به سنگ قبرهایی اطالق می

رسند. سنگ قبور افراشته به لحاظ شکل  نار به نظر میطوری که در نگاه اول همانند یک میل یا مقبور عمودی معمولی بسیار بیشتر بوده به

دار، چهاروجهی هرمی شکل، چهار وجهی هرمی دار یا کالهکای گلدستهای شکل، مدور یا استوانههای: خیارهظاهری و فرم ساختاری به گروه

شوند. این سنگ  طی، طرح محرابی و... تقسیم میدار، مخرو دار، چند وجهی یا منشوری همراه با گنبد مخروطی و مقرنسدار یا کالهکگلدسته

هایی نیز از قطعات مختلف سنگی جهت ساخت آن بهره برده شده  اند و در نمونهاز یک سنگ یکپارچه ساخته شده و تراش خورده معموالًقبرها 

از دو متر بیشتر بوده    معموالًاین سنگ قبرها    توان مشاهده نمود. ارتفاعاست که نمونه آن را در گورستان ریجاب کرمانشاه و میل خسرو آباد می

کند بوکان در استان آذربایجان غربی، ارتفاع  ها همچون سنگ قبور گورستان سوران تایباد خراسان و گورستان روستای حاجیو در برخی از نمونه

ها از نظر قبور سنگی نوع میل افراشته، گورستان  گورستانترین  رسیده است. یکی از مهمهای یادبود به سه متر و حتی بیشتر نیز میاین میل

عموم سنگ مزارهای گورستان خالد نبی بدون کتیبه  باشد.  خالد نبی استان گلستان بوده که دارای سنگ قبور متنوع و بیشماری از این نوع می

اند. عالوه بر  انه ای بلند، مستقیم و عمودی ساخته شدهها به صورتی کامال ماهرانه و به شکل سنگ مزارهای استوو نوشتار هستند و تمامی آن

ها  های بیشماری در ایران موجود است که دارای سنگ قبور نوع افراشته هستند. از جمله گورستانگورستان خالد نبی در شهرستان کالله، گورستان

قبور می نوع سنگ  این  دارای  مقابر  احمد جام  و  مقبره شیخ  افراشته  به: سنگ  نشتیفان خراسان،  توان  قبرستان روستای  نیشابوری،  و عطار 

بند  های جوذقان، روستای سوران، روستای آبقه، گورستان شیزن، روستای فایندر(، گورستان آق های دره باخرز تایباد )سنگ افراشتهگورستان

های منطقه گوران  رستان ریجاب کرمانشاه، گورستانگنبد، گورستان روستای ابوالوفاء کوهدشت، میل خسروآباد، گورستان شاه بداغ کرمانشاه، گو
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های سرفیروزآباد، قبرستان شادبادش )شادباد( مشایخ یا پینه شلوار تبریز، گورستان روستاهای اسالم آباد، گورستان موسی نارنج و سایر گورستان

ویس در بستان آباد، گورستان پیر بابا روستای اونار سردرود، کیجان و کلجاه در اسکو، گورستان بقعه اسحق هریس، گورستان شادبا و سلطان ا

 (. 5؛ نقشه  8کند بوکان و... اشاره کرد )تصویر کند و مالبادین و آلیشهر، گورستان حاجیمشکین

 
 ( نگارندگان های گورستان پینه شلوار تبریز )ماخذ:  : سنگ افراشته 8تصویر  

   : بازه زمانی و مکانی سنگ قبور نوع افراشته .  17

های نسبی  خورند که در عین شباهتهای همجوار دیگر به چشم میاسالمی ایران و سرزمین  ۀهای دورین سنگ قبرها در بسیاری از گورستانا

هایی از این نوع سنگ قبر، عالوه بر سایر  چنین میزان ارتفاع دارای اختالفات جزئی نیز هستند. نمونهبا یکدیگر، از نظر شکل ظاهری و هم

طور کلی این دسته از سنگ قبرها اکثرا ساده بوده و  بهیران، در ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه و... نیز وجود دارد. مناطق ا

د ای حاوی مشخصات متوفی و تاریخ وفات آن نگاشته شده باشد. از موارد قابل استثنا سنگ قبور تایباشود که بر روی آنها کتیبهکمتر دیده می

آباد با تاریخ های منطقه کرمانشاه و اسالمهای افراشته گورستان(، میل106  –  101:  1369خانیکی،  هجری )لباف  10و    9خراسان با تواریخ قرن  

افراشته  ۀدور به  قاجار و سنگ  به نمونه1396ایلخانی )مرادی،    ۀ دورهای گورستان شادباد مشایخ متعلق  با توجه  تاریخ،  های دارای  ( هستند. 

 قاجار نیز مورد استفاده قرار گرفته است.  ۀدورایلخانی و حتی ادوار قبل از آن و تا  ۀدورتوان گفت که این سنگ قبور از می

 
 های دوران اسالمی ایران )مأخذ، نگارندگان( محدوده پراکندگی سنگ قبور افراشته در گورستان :  5نقشه  
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 : سنگ قبور صندوقی شکل .  18

نگ قبرها را شاید بتوان، مجلل ترین نوع سنگ قبور موجود در ایران نامید. سنگ قبور صندوقی شکل به سنگ قبرهایی اطالق  این دسته از س

های آن به جز قسمت زیرین که بر سطح زمین  گردد که به لحاظ شکل ظاهری شبیه به یک صندوق و جعبه مستطیلی بوده که تمامی وجهمی

های آیات قرآنی و .. هستند. این سنگ قبور که گاه ات متنوعی اعم از هندسی، گیاهی، پرندگان و خط و کتیبهنشیند، دارای نقوش و تزئینمی

های مهم دینی و مذهبی هستند. های بزرگ، اشراف و شخصیتنزدیک به یک تن نیز وزن دارند، مخصوص طبقه حکام، سرداران معروف، خان

بور نشان از کار طاقت فرسای حجاران و سازندگان آنها به مدت زیاد بر روی این سنگ قبرها است  در برخی از این سنگ ق تنوع نقوش و کتیبه

(. یکی از مهمترین سنگ قبرهای صندوقی، سنگ قبر سلطان اویس ایلکانی، دومین و مشهورترین پادشاه آل جالیر بوده  407:  1387)معطوفی،  

 که در گورستان شادباد مشایخ تبریز قرار دارد.

   : بازه زمانی و مکانی سنگ قبور صندوقی شکل .  19

توان به: سنگ  شود که از آن جمله میطور کلی این دسته از سنگ قبور در اکثر مناطق ایران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب یافت می به

ندوقی مزار شیخ احمد جام، سنگ قبور  قبور صندوقی قبرستان عاشقان مشهد، سنگ قبور دره باخرز، سنگ قبور هارونیه توس، سنگ قبور ص

عمارت نشاط الر، سنگ قبور حوزه زهک سیستان، سنگ قبور صندوقی گورستان سفید چاه مازندران، سنگ قبور صندوقی گورستان سلطان  

نگ قبور  ابراهیم مرودشت، سنگ قبور صندوقی تکیه هفت تنان شیراز، سنگ قبور گورستان فال، سنگ قبور گورستان شیخ حسن گراش، س

بستک الرستان، سنگ قبور روستای مشکان کاشان، سنگ قبر روستای کران چهار محال، سنگ قبور صندوقی هفشجان شهر کرد، سنگ قبر  

سلطان اویس شادباد مشایخ، سنگ قبور صندوقی روستای کوهول تبریز، سنگ قبور روستای آس کلیبر، سنگ قبور روستای ایده لو خلیفه لو،  

امیر و جیران علیا در مراغه، سنگ قبور صندوقی موزهاهای آغسنگ قبور روست های مراغه، گورستان دارالسالم شیراز، گورستان نودان  کند، 

دار، گورستان تخت فوالد اصفهان، سنگ قبور نظامیه اصفهان، سنگ قبور روستای کهرویه شهررضا، سنگ قبور مجموعه شیخ  بهرستان گله

گورستاصفی و  اردبیلی  انار مشکیننالدین  روستای  قبور  اردبیل، سنگ  شیخ کلخوران  مقبره  گورستان  اردبیل،  اطراف  قبور  های  شهر، سنگ 

صفوی مقابر تمتمان ارومیه )در حال حاضر در کنار برج سه گنبد قرار دارد(، سنگ قبور روستاهای   ۀدورروستای خلخال، سنگ قبر صندوقی  

دار،  های مطالعه شده و تاریخ(. با توجه به نمونه9رم، سنگ قبور موزه سنگ کرمان اشاره کرد )تصویر  بی سیدان سمیچهاراه، قلعه مختارخان و بی

 های تیموری و صفوی مورد استفاده قرار گرفته است.  این دسته از سنگ قبور در قرون میانه اسالم و خصوصا در دوره

 
 اردبیلی )ماخذ: نگارندگان( الدین  : سنگ قبور صندوقی مجموعه شیخ صفی 9تصویر  



 

788 
 

 : فرم سنگ قبور و نمادشناسی آنها 1جدول شماره  

 تصویر  بیشترین حوزه پراکنش  ادوار تاریخی  نوع سنگ قبر  ردیف 
 کل مناطق ایران هجری تا امروزه  4از قرن  محرابی شکل  1

 
هجری و ادوار   10و  9قرون  قوچ سنگی  2

 تر،قبل
 شمال غرب ایران

 
صفویه تا    ۀآل جالیر، دور سنگیشیر  3

 قاجار 
 غرب ایران 

 
شمال غرب ایران، شرق ترکیه و   ؟ اسب سنگی  4

 قفقاز

 
 اکثر مناطق ایران  سلجوقی تا صفوی و به بعد  ای گهواره 5

 
اکثر مناطق ایران، خصوصا شمال   سلجوقی، ایلخانی تا صفویه افراشته  6

 غرب و شمال شرقی 

 
 اکثر مناطق ایران  سلجوقی تا صفوی و قاجار  صندوقی 7
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 : گیری نتیجه .  20

ز نظر  در میان سایر آثار هنری دوران اسالمی، سنگ قبرها، با توجه به اینکه در ارتباط با مبانی اعتقادی و فرهنگی جوامع سازندگان آن بوده ا

نظیرند. باید عنوان نمود که ارتباط خاص انسان با سنگ قبور موجب اهمیت آن و    اندازی و تنوع نقوش در نوع خود بی شکل ظاهری و نقش

شده پیرامون سنگ قبور دوران اسالمی ایران اثبات  تبدیل آن به بستری برای به تصویر درآوردن افکارش شده است. مطالعه و بررسی انجام  

ی شامل: تصاویر انسانی، حیوانی، گیاهی، هندسی و خط و کتیبه است.  قبرها دارای اشکال متنوع و نقوش فرعی متنوعکند که این سنگ می

اریخ مطالعه بر روی اشکال سنگ قبرها و نقوش قرار گرفته بر روی آنها، نشانگر این مسئله بوده که بیشتر این نقوش حالتی نمادین و ریشه در ت

های طور کلی در میان سایر فرم یا حجمیت زمانی و مکانی خود هستند. بهو فرهنگ ایران زمین دارند و متأثر از فرهنگ منطقه، اعتقادات و موقع

ای، صندوقی، سنگ افراشته، قوچ سنگی، برد شیر، اسب سنگی مورد  به کار گرفته شده در تراشیدن سنگ قبرها، اشکال: محرابی شکل، گهواره

یا زمان خاصی   ۀ ی این سنگ قبرها در ایران دوران اسالمی در یک دورطور کلی تمامتوجه بوده و بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده است. به

مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه برخی همچون سنگ قبور محرابی شکل در تمامی ادوار و برخی از سنگ قبرها نیز همچون قوچ یا شیر سنگی  

 در ادوار خاصی مورد استفاده شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته سنگ قبور محرابی از صدر اسالم، خصوصا از قرن چهارم هجری تا

صفوی و بیشتر در شمال غرب و غرب ایران؛ سنگ    ۀتر تا دورو ادوار قدیمی  9و    8های سنگی از قرون  به امروز و در کل مناطق ایران؛ قوچ 

تر در شمال صفوی و تا قاجار و بیشتر در غرب ایران؛ سنگ قبور اسب سنگی در ادوار صفوی و قبل  ۀآل جالیر، دور  ۀقبور شیر سنگی از دور

ای در ادوار سلجوقی تا صفوی و به بعد و در کل مناطق ایران؛ سنگ قبور افراشته در ادوار سلجوقی، ایلخانی تا  ان؛ سنگ قبور گهوارهغرب ایر

صفویه و قاجار و در اکثر مناطق ایران )خصوصا شمال غرب، غرب و شمال شرق ایران(؛ سنگ قبور صندوقی در ادوار سلجوقی، صفوی تا قاجار 

ناطق ایران مورد استفاده قرار گرفته شده است. از طرف دیگر هر کدام از این اشکال و احجام، ضمن تاثیرپذیری از الگوهای معماری و در اکثر م

دوران خود، دارای مفهیم عمیق قدسی نیز هستند. از آن جمله سنگ قبور نوع محرابی، محراب و مکان مقدس مسجد را نمایانگر است و دارای  

جدید و نشانه خدا و عقل رحمانی؛ شیرهای    ۀهای سنگی نمادی از طلوع دورای به آخرت و رسیدن به کمال بوده؛ قوچدریچهمفاهیمی همچون  

گر ای نمادی از زندگانی تازه، هدایتسنگی نمادی از امام علی )ع(؛ اسب سنگی نمادی از رستگاری و به سر آمدن دوران جدید؛ سنگ قبور گهواره

سر منزل نهایی؛ سنگ قبور افراشته نمادی از عروج به آسمان و رسیدن به بهشت و سنگ قبور صندوقی شکل نیز نمادی از ارواح و رسیدن به 

 پیوند انسان با عالم برتر و رسیدن به بعد نورانی و ارتباط با عالم ابدی است. 
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 بازار همدان   ی شناختی مجموعه باستان   ی بررسی و مطالعه 

 
 1ارشدرضا نظری

 چکیده: 

بازار همدان از بازارهای کهن و تاریخی ایران و از مراکز مهم اقتصادی و اجتماعی همدان، در شکل قلبی تپنده در بافت کهن و مرکزی شهر  

اختصاص داده است. اگرچه کارکرد این بخش  دهی امور تجاری و معیشتی مردم این دیار به خود  بدیلی را در سامانباشد که نقش ممتاز و بی می

های ریزان امور شهری و دگرگونیتدبیری برنامهعلت بیدالیل غیرقابل اجتناب اجتماعی و گاه بهمهم از بافت تاریخی و کهن شهر، گاه به

ی ر حاضر ادامه داده است. مجموعه چنان به حیات اقتصادی و اجتماعی خویش تا عصفرهنگی و اجتماعی دچار فراز و فرودهایی شده، لیکن هم 

بازار سنتی همدان در روند تکوین و تحول خود به همراه دیگر عناصر شهری مانند؛ مساجد )مسجد جامع و مسجد پیغمبریه(، مدارس دینی  

شهری، های متعدد درونهسراها و تیمچهمدانی(، بقاع متبرکه )شاهزاده حسین)ع((، کاروانی آخوند مالعلی معصومیی زنگنه و مدرسه )مدرسه

های اقتصادی،  ی قاجاریه تاکنون ویژگیهم پیوسته و یکدستی را تشکیل داده که از دورههای معماری بهها و دیگر تأسیسات شهری، تودهگرمابه

ی بخشی از وظایف و  ه چنین آثار تحوالت نوین شهری در استحالدینی، اجتماعی و فرهنگی را برای این اثر ارزشمند ملی رقم زده است. هم

ی بازار و ساختار معماری ـ کالبدی مجموعه  یعملکردهای بازار قدیم به خوبی مشهود است. در این نوشتار تالش شده تا با بررسی و مطالعه

شده در بافت ی انجام شناختهای باستانهای تاریخی ...( و بازسنجی کاوش ها، نقشه واکاوی مدارک مکتوب )متون تاریخی ـ جغرافیایی، سفرنامه 

های آن  گیری، ساختار کالبدی و توزیع کاربریی تاریخچه و چگونگی روند شکل هایی که درباره ویژه مسجد جامع، بتوان به پرسش کهن بازار به 

 وجود دارد، پاسخ داد.
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 مقدمه:   . 1

ترین و گیرند از مهمی معماری تجارت جای میهای مختلف معماری در ردههای موجود در نظامبندی ها که در طبقهبازارها و معماری خاص آن

های معماری محسوب شده و همواره از اهمیت و جایگاه واالی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی دینی برخوردار  ترین گونه شاخص

دار در  های سرپوشیده، بنای مسقف و دروازهای از خیابان دهد: شبکه اند. سه بنای ویژه، خصوصیات اصلی بازارهای اسالمی را شکل می ودهب

ها و (. در بازار شهرهای اسالمی، وجود مساجد، مدارس، بیمارستان99:  1380سراهاست )سیمز،  ها که معادل شهری کاروانی آن و خانمیانه

ی وحدت اسالمی  سو مبتنی بر اندیشهسازد که از یکها و دفترها در مجاورت هم کلیتی متمرکز را میت تجاری از جمله؛ انبارها، دکانتأسیسا

چنین میراث گیری از فضا و همرود. در برپایی بازارها، سنت برآمده از تاریخ در بهرهشمار میاست و از دیگر سو متضمن منافع شهرنشینان به 

 (. 71: 1365زاده، ی بر ساختارهای شهری کهن، نقشی مهم بر عهده داشته است )سلطانمبتن

شناختی ی بازارها را به درستی مشخص کرد اما با استناد به مطالعات باستانگیری اولیهتوان تاریخ و محل دقیق پیدایش و شکل گرچه نمی 

ط مختلف و روستانشینی و سپس شهرنشینی، لزوم دادوستد و استفاده از  زمان با گسترش جماعات بشری در نقاتوان چنین گفت که هممی

ی بازرگانی و تجارت احساس شد و از همین زمان است که با پیدایش نخستین بازارها به  محصوالت، مصنوعات و تجارب دیگر اقوام در زمینه

و بازرگانی و به تبع آن تکوین و تحول انواع بازار در ایران    های دادوستد و خرید و فروش کاالها مواجه هستیم. تجارتمعنای عام یعنی محل

تری در حال انجام بوده است. در  شناختی در مراحل پیشرفتهویژه در ادوار هخامنشی، پارتی و ساسانی براساس مطالعات باستان پیش از اسالم به 

جتماعی، تبادالت اقتصادی نیز گسترش یافت و رشد شهرها و  های اسالمی و افزایش ارتباطات ای سرزمیندوران اسالمی به موازات توسعه 

عنوان یکی از ارکان اصلی حیات گیری و پیدایش فضایی بازرگانی و تولیدی با معماری خاص خود موسوم به بازار به شهرنشینی موجب شکل 

 اقتصادی در عموم شهرها گردید. 

ها و ها، سراها، تیمچه باشد که از راسته ری و هنری این شهر در دوران اسالمی می ی فرهنگی ـ تاریخی بازار همدان از آثار مهم معمامجموعه

چنین کنکاش در مطاوی متون تاریخی ـ جغرافیایی دوران اسالمی از  شناختی و همسراهای متعددی تشکیل شده است. مطالعات باستان کاروان

 .قدمت، دیرینگی و اهمیت این بازار در ادوار مختلف حکایت دارد

 . پیشینه پژوهش: 2

شناختی به  نگر شامل مطالعات تاریخی، معماری و باستانی بازار همدان تاکنون موضوع اصلی یک تک نگاری جدی و همه جانبهمجموعه

( 1378( و فرزانه )1377(، زارعی )1375(، گروسین )1355جا و کامل نبوده است ولی با این وجود محققان چندی از جمله؛ بیگلری )صورت یک

 اند. های موجود در آن پرداختهی بازار و عناصر کالبدی و ساختار معمارانه و معرفی برخی پیشهی مجموعه به مطالعه

 : ی بازار شناسی و معناشناسی واژه ریشه .  3  

بازار باشد،  نیز  ارتباطی  مسیر  اغلب  و  تجمع  و محل  شود  عرضه  فروش  و  تولید  یا  فروش  برای  آن کاالیی  در  که  شود    فضایی  خوانده می 

وران (. به عبارت دیگر بازارها اماکن سوداگری و معامله هستند که معموالً در مراکز شهرها قرار دارند و بازرگانان و پیشه383:  1366زاده،  )سلطان

ه، به صورت فارسی میانه  ی بازار که به شکل بازر در بازرگان )مخفف بازارگان( هم آمد(. واژه1:  1375آیند )گروسین،  جا گرد هم می در آن

wāzăr   و در پارتی به صورتwāzăr در سغدی مانوی به صورت ،wāčar(a)n  و در سغدی مسیحی به صورتwāčan   آمده است. این

شود. همین واژه از فارسی به ترکی، از ترکی به ایتالیایی و از  تلفظ می   bajārو    bāzārهای  ی اصیل ایرانی در اردو و هندی به صورتواژه

 (. 114: 1381بیدی، های اروپایی از جمله انگلیسی راه یافته است )باغآن طریق به دیگر زبان 
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توان یافت. به اعتقاد می      ی پیشنهادی را در فرهنگ آنندراج   ترین ریشهی این واژه نظرهای متفاوتی بیان شده است. قدیمیی ریشهدرباره

ی بازار در اصل اَبازار به معنای محل خرید و فروش مواد غذایی بوده اما با گذشت زمان به معنی مطلق محل خرید و  مؤلف این فرهنگ، واژه 

هجری و در زبان فرانسه از های اروپای شرقی از قرن پنجم  جا که نخستین شواهد این واژه در زبانجا(. از آنفروش به کار رفته است )همان

ها اولین بار این واژه را از هند به اروپا برده باشند  هجری دیده شده است، این تصور که پرتغالی  951هجری، یعنی قبل از زبان پرتغالی    836

های جهان نی بازار به بسیاری از زبان ی ایراهای خود زبانزد جهانیان بوده و واژهدهد که بازار ایرانی با ویژگی پایه است. این شواهد نشان می بی 

ی عربی سوق و مصّغر آن سویقه )بازارچه( به کار رفته است )پروشانی،  زبان تقریباً همه جا واژهدرآمده است، اما در کشورهای اسالمی عرب

1372 :305 .) 

 : نقش و جایگاه بازار در سازمان فضایی شهر ایرانی ـ اسالمی .  3

مثابه عنصر و جزء اصلی ی ساختار اصلی شهرهای قدیمی مطرح بوده است. بازار، به دهندهیکی از عناصر و فضاهای تشکیلعنوان  بازار همواره به 

چنین های شهر شرق اسالمی است. همهای اعتبار شهر در دوران تاریخی بوده و از سوی دیگر، از مشخصهسو از شاخص شهرهای ایرانی از یک

ترین فضای شهری و بستر تنها نمود ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شهر بلکه مهمی شهر ایرانی ـ اسالمی، نه همثابه قلب تپندبازارها به 

که نقش بازار در سازمان فضایی شهر ایرانی ـ اسالمی، همواره در کانون توجه محققان مختلف  بندی شهر ایرانی اسالمی است، چناناستخوان 

گران، بازارها را بخش  ریزان شهری، معماران و... بوده است. برخی از این پژوهشدانان، شهرسازان و برنامهافی شناسان، جغراز جمله؛ باستان 

را و عده 474:  1389اند )ماسینیون،  ی مرکزی شهر اسالمی خوانده اساسی و هسته  افرادی چون »پالنول«، مسجد جامع  ای دیگر مانند ( و 

عنوان یک مجموعه و اهمیت آن در ساختار بنیادی شهر اسالمی، امری  همبستگی مسجد جامع و بازار به باوم« هر دو را. به هر حال  »گرون 

شهری بوده است )بیهقی،  (. از لحاظ اجتماعی ـ فرهنگی بازار همواره کانون بزرگ خبررسانی درون34ـ27:  1385مشهود و عینی است )حبیب، 

اند. مسجد جامع به سبب تقّدم وظایف مذهبی، در  جامع وابستگی کالبدی و کارکردی داشته(. در شهر اسالمی، بازارها به مسجد  730:  1356

های صنفی معموال در جوار  عنوان مرکز معیشت مردمی و فعالیتشد و بازار به ی مرکزی و محور اصلی شهر ساخته می جای مناسبی در هسته

ترین ویژگی نقش شهر را قدرت ظر شهرشناسان را در باب شهر بپذیریم و مهماگر ن(.  52:  1397مسجد جامع قرار داشت )صادقی و همکاران،  

)ودیعی،   دارد  و  داشته  اجتماعی  نقش مهمی در حرکات  اقتصادی،  اهرمی  عنوان  به  بازار  بدانیم،  آن  (. عناصر عملکردهای 9:  1351ارتباطی 

ها، ارگ، مسجد جامع، محالت و بازار، اما در  صار پیرامونی و دروازهدهند، عبارتند از: حای یکپارچه را تشکیل میشهرهای اسالمی که مجموعه 

رو، بازار شاخص  ی فرهنگی دارای اهمیت اساسی است؛ از این این میان، بازار به سبب مرکزیت اقتصادی و مالی خود، برای شهرهای این حوزه

بسیاری از بازارهای کنونی شهرهای اسالمی   (. 120: 1381عیدی، رود )سشمار میها به ترین آناصلی شهرهای اسالمی و در عین حال برجسته

ی بازار به شهرهای اسالمی را  بخشیِ پدیدهرغم این سابقه، سرآغاز ویژگی اند. به ها شکل گرفته یا در محل بازارهای پیشین و یا در نزدیکی آن

عنوان یک نظام عملکردی یکپارچه در مرکز شهر، همراه با کلیت کالبدی و  اند. از این دوره به بعد است که بازار به های میانه نسبت دادهبه سده

های بعدی ادامه  ی فرهنگ اسالمی مطرح شده است. این روند، تا سدهعنوان دستاوردی خالقانه در حوزه یکپارچگی فضایی و سازمانی آن، به 

شود. اهمیت بازار در حیات شهرهای اسالمی تا قمری مربوط می  13تا    11های  ویژه در ایران به سدهیافت، به نحوی که بسیاری از بازارها، به 

(. از سوی دیگر،  264ی عملکرد و اثرگذاری شناخته نشده است )همان:  ی معاصر برای آن جایگزینی با همان دامنه جاست که در دوره بدان 

اند، به این معنا که ابتدا بازار )و  به دور آن مربوط دانسته  گیری بسیاری از شهرهای اسالمی را به وجود بازار و پدیدآمدن محالت شهریشکل 

رو در بسیاری از شهرها، بازار  (. از همین46-47:  1384گرفتند )حبیبی،  های مسکونی به دور آن شکل می شده و سپس محله میدان( ساخته می 

ان استقرار مسجد جامع در مجاورت بازار، نقش مهمی در  شد. در این میعنوان کانون مرکزی شهر شناخته می در مرکز شهر قرار داشت و به 
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جا( و به این ترتیب بازار عالوه بر  ساخت )همانی فضاها و مراکز اقتصادی مطرح میترین پیونددهندهعنوان مهمویژگی بازار داشت و آن را به 

(.  261زاده، همان:  رفت )سلطانشمار می و سیاسی شهر به   ی فضاها و مراکز اقتصادی، مذهبی، اجتماعیترین پیونددهندهمرکزیت اقتصادی، مهم

های  شد. عالوه بر این، دروازه ی اصلی آن به میدان مرکزی شهر باز می با توجه به مرکزیت بازار، در اغلب شهرهای اسالمی، بازار و دهانه 

شهری به بازار  ن سبب حداقل یک یا چند راه اصلی درون(. به همی122:  1384پذیری بازار دخیل بودند )پیرنیا،  مختلف شهر به تفاوت در شکل 

(. 26-27: 1372زاده، یافت )سلطانهای دیگر امتداد میی شهر تا مرکز آن یا حتی تا دروازهترین دروازهشد. در مواردی، بازار از مهممنتهی می

ای شهری و روستایی ای و فراناحیههای ناحیهمرکز شهرها را به راهسو  ها بود که از یکای متشکل از معابر و خیابانبر این اساس، بازار مجموعه 

ساخت. به این ترتیب، محور اصلی  ای بسته و یکپارچه در کنار هم مطرح میمتصل و از دیگر سو بناها و تأسیسات مهم شهری را در مجموعه

-48رفت )حبیبی، همان: شمار میم ستون فقرات شهر اسالمی به های اصلی و مهم شهر و در یک کالی کانوندهندهبازار قاعدتاً عنصر ارتباط 

های شهرسازی و بندی مدلی شهرهای اسالمی، این عنصر مورد توجه خاص بوده است. براساس جمعپردازی دربارهرو در نظریه از این   (.47

وری درون آن از  مراتب بازرگانی و پیشهار و سلسلههای اساسی شهر سنّتی شرق اسالمی، بازهای اصلی و ویژگی ی کارکردجغرافیایی درباره

(. در گذشته بازارها ستون فقرات  6:  1390ناپذیر شهرهای اسالمی از جمله ایرانی بوده است )ایراندوست و بهمنی،  های بارز و جداییمشخصه

پیونددهنده عنصر  بوده شهر،  آن  و محالت  عناصر شهری  این ی  عین  در  مسیرهااند،  از  یکی  به که  نیز  تردد  مهم  بازارها  رفتهشمار میی  اند. 

ترین فضاهای فرهنگی و عبارت دیگر مرکز شهر بودند و عالوه بر فضاهای اقتصادی، مهمترین محور ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی و بهمهم

زاده، همان: در امتداد آن قرار داشتند )سلطانها و غیره  ها، زورخانهاجتماعی شهر مانند مسجد جامع و سایر مساجد بزرگ، مدارس دینی، خانقاه

علت  اند. به رفتهشمار میی بزرگ شهری، در رابطه با محالت یک »گذر« به (. بازارها عالوه بر یک مرکز فعال، کامل و یک مجموعه26ـ27

سرد و طوالنی در مناطق کوهستانی و   های پربارش و وجود آب و هوای گرم و خشک در مناطق مرکزی و کویری ایران و اقلیم سرد با زمستان

ی شهر ی بسیاری از بناها و مراکز عمده دهندهکه مسیر بازارها، ارتباط شدند و با توجه به این غربی کشور، بازارها عمدتا سرپوشیده ساخته می 

 (.  64: 1386اند، از طریق بازار بوده است )کریمی، بوده، اغلب عبور و مرور مردمی که قصد خرید نیز داشته 

 ی بازار و بازرگانی در هگمتانه ـ همدان: . پیشینه 4

شوند و بر سر قیمت اجناس با هم  که یونانیان در جاهایی از شهر آتن جمع میکند که کوروش کبیر از اینهرودوت ـ مورخ یونانی ـ نقل می 

فته است. گویا منظور هرودوت از نقل این خبر آن بوده که در ایران ها را به سخره گرگویند، ابراز نفرت کرده و آنزنند و به هم دروغ میچانه می

ی تولیدی هر جا که میزان تولید رسد چنین برداشتی درست نیست، زیرا در شرایط هرگونه شیوهآن روزگار »بازار« وجود نداشته است. به نظر می 

سان، در ایران  آید. بدینی کاال پدید میه و فروش و طبعاً مبادلهکند، خود به خود برای آن یک بازار عرضچیزی »مازاد« بر مصرف پیدا می

گویی به سبک یونان رواج  ها چانه زدن و دروغی کوروش کبیرـ در آنباستان آن دوران هم قطعاً بازار وجود داشته، منتها گویاـ حسب کنایه

رودوت در پایتخت مادان ـ »هگمتانه«ی باستان، نه تنها دادوستد  نداشته است! این در حالی است که به استناد مدارک تاریخی حتی پیش از ه

داری پیشرفته و تقریباً امروزین هم، جهت تسهیل امور تجاری و مبادالت و بازرگانی، هم از دیرباز بسیار پررونق بوده بلکه یک نهاد بانکی و بانک

باید دانست که همدان از لحاظ جغ های شمال به جنوب و مغرب به شرق  راهرافیایی در مرکز تقاطع شاه کاالیی در آن شهر دایر بوده است. 

شمار آمده است. بنابراین،  ترین ادوار ماقبل تاریخی یک چهارراه نظامی، سیاسی و تجاری ـ کاروانی به راه خراسان( قرار گرفته، از قدیمی)شاه

جا پایتختی که همواره چنین بوده، باید که تأسیسات مربوطه هم در آن طبیعی است که مرکز مبادالت کاالیی و بازارگاه هم باشد و در شرایط  

ای از تجارت و بازرگانی و صرافی شهر همدان از همان  شناختی بخش عمده (. براساس مدارک تاریخی و باستان 2:  1375پدید آید )اذکایی،  

هد قاجار و پهلوی ـ هم بخشی از رونق تجاری شهر مرهون  که در دوران اخیرـ عی مادان و باستان در دست یهودان شهر بوده، چناندوره
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ای از بانک  بودن شعبه توان به فعالآید. در این مورد میبازرگانان یهودی و بغدادی ـ که جای یهودان بابلی باستان را گرفتند ـ به حساب می

ق.م    537-553های  نک »ایتومردوک باالتو« طی سالی هخامنشی و حتی حضور رئیس این با ی دورهی یهودی »اگیبی« در هگمتانهخانواده

توان از ترقی  اند. عالوه بر رونق امر تجارت در آن روزگار میجا اشاره کرد که البته با برخی دیگر از شهرهای ایران دادوستد نیز داشته در آن

ق.م(   423نزد داریوش دوم هخامنشی )در سال    که از گزارش یک هیأت سفارت آتنی با ریاست »اپیلخیوس« بهصنعت نیز دم زد زیرا چنان

بهای »کائوناکس« که در هگمتانه/ همدان بافته شده بود اطالع پیدا کرد. باالخص  ی بسیار گران وسیله »آریستوفان« از جامه آید که بدان برمی

های ت بسیاری داشته است. پیداست که پیشه ی باستان شهرسازی، زینگری، عالوه بر بافندگی و سفالگری در هگمتانهصنایع طالکاری، اسلحه

شود( تجمع  که در پیرامون مساجد اسالمی مالحظه می ها و صانعان را هم درون سور و ربض شهر، معموال حول معابد )چنانمزبور، شاغالن آن 

 (. 4جا: یدوفروش شکل یافتند )همانی بازارهای خرهای اصناف و حِرَف و به گونه صورت »راستوان« پهلوی با راسته بخشیده که تدریجاً به 

 . بازار همدان در دوران اسالمی: 5

شده به مساحت یک فرسنگ در  اند؛ شهری بزرگ و بازسازیی چهارم هجری وصف نمودهدانان سدهکه جغرافیهمدان در دوران اسالمی چنان 

های  ها و باغها و جویهای گلین و چشمهی آهنی، خانهچهار دروازهکیلومتر مربع( دارای برج و بارو و شهرستان )رَبَض( با   35یک فرسنگ )= 

ی ی سه راسته بازار بر شالودهجا هم در میانه بسیار که بنای عتیق )ارک هگمتانه/ سارو( در میانگاه شهر روی به ویرانی نهاده، مسجد جامع آن

چنین روایات (. هم 66-68، خزرجی:  575، مقدسی:  105حوقل:  ، ابن 141، جیهانی:  205ساختمانی )معبدی؟( کهن استوار بوده است )اصطخری:

ای که بدان ی کوه الوند بود تا دهکدهکه چهار فرسنگ درازنایی آن از دامنهقدیم حاکی است که همدان بزرگترین شهر کوهستان بوده، چنان

فروشان  ی پارچهها در آن باشد و راسته ها و مالجا همانا گنجینهی آنی زرگران در »سیجاباد« بوده که کوشک ویرانه »زینوآباد« گویند، رسته 

ی »زینوآباد« همدان به معنای »زرّادخانه« )= مکان اسلحه( شاید همان  هم دهی بوده که بدان »برشیقان« گویند. اینک توان گفت که دهکده 

ی پیسا( بایستی حصار  ی »سیجاباد« )در سمت غربی تپه دهکدهشرقی باشد، اما  جا در سمت شمالی »شِوَرین« یا حوالی و قریب به آن قریه

خانه( و »دژنبشت« مشهور بوده که اسم اصلی آن در زبان مادی یا »دزه« کنونی باشد که همانا مرکز اسناد هگمتانه یا »بیت گینزایه« )گنج

االً بایستی »پرجان« )بین جورقان و دهپیاز کنونی( بوده  ی »برشیقان« مذکور هم احتمباشد. جایگاه دهکدهپارسی باستان »پَئیش یاوادا« می 

 (. 476: 1385، همو، 10: 1380؛ اذکایی، 981: 4، یاقوت حموی، ج113باشد )ابن فقیه: 

ق( از بازار همدان سخن گفته و چنین نگاشته است:  367االرض« )حوقل« جغرافیانگار مسلمان نخستین کسی است که در کتاب »صوره»ابن 

(. »مَقدسی«  210:  1377؛ لسترنج،  105حوقل، همان:  ارهای آن بلده، متاع فراوان وجود داشته و تجارتی رایج و خواربار فراوان دارد« )ابن »در باز

ها بوده و ساختمانی  نویسد: »آن شهر سه ردیف بازار داشته که مسجد جامع در یکی از آن ق ضمن توصیف شهر همدان می 375نیز در سال  

القلوب«، همدان را شهری بسیار بزرگ دانسته که بازار  ق در کتاب »نزهه 740(. »حمدالل مستوفی« به سال  597مقدسی، همان:  کهن دارد« )

ی صفویه طی مسافرتی  ق و در دوره1027(. »پیترو دالواله« جهانگرد ایتالیایی که به سال  82زرگرانش بر زمین دیه بوده است )مستوفی، همان:  

نویسد: »شهر نسبتاً بزرگی است که بازار مسقّف آن همانند شهرهای ی این شهر و بازار آن می ز در همدان اقامت کرده، دربارهبه ایران مدتی نی

جا را یک شهر تجاری یاد کرده  ق »اولیاء چلبی« سیّاح ترک از همدان دیدن کرده و آن1065(. در سال 20: 1365اصلی ایران است« )دالواله، 

جا دیدم«. ایشان اطّالعات سودمندی از اصناف، صنایع، شان در آنالتجارهزرگانان هند و سند و روم و عرب و عجم را با مالنویسد: »باو می

ی همدان که از موقوفات ی بزرگ زنگنه ی مدرسهنامهچنین از مطاوی وقفکند. هممحصوالت، مصنوعات، مزارات و مشایخ همدان ارائه می 

علی  زنگنه«  »شیخ  )خان  سلیمان صفوی  سرّاجان،  1077ـ1105وزیر شاه  »لوّافان،  مانند؛  راستابازارهای شهر  از  برخی  اسامی  است،  بوده  ق( 

نظیر آن شهر یاد کرده است  ق از بازار سرپوشیده و مسقّف همدان و صنعت چرم بی 1215آید. »هالینگبری« در  ها دانسته می عطّاران« و جز این
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عنوان یکی از صنایع مشهور همدان و از  سازی به ق از صنعت چرم 1229م/  1812دونالد کینر« به سال  ن مک(. »جا80)هالینگبری، همان:  

ی سیزدهم هجری بازار همدان رونق تجاری سابق  (. در اواسط سده 6:  1375کند )اذکایی،  تجارت بین همدان با اصفهان و تهران و بغداد یاد می

های  ق( و بسیاری از بخش1253ر که در میانگاه بازارها قرار داشته، احداث )یا تکمیل و بازسازی( شد )خود را کمابیش بازیافت. مسجد جامع شه 

آثار آن تاکنون هم  بنا شدند. عجیب آن بازار و سراهای تجاری که  باقیست، تجدید   57م(  1840های )»فالندن و کست« که در سال کهها 

سرا و  ای، نه کارواناند: »همدان از نظر معماری اهمیت ندارد، نه مسجدی، نه مدرسه نین یاد کردهجا چاند، از آنق. از همدان عبور کرده1256ـ

 (. 177: 1356بازاری که جلب نظر کند« )فالندن، 

و بیش    شود در ساختار طرّاحی مرکز شهر، بیست راسته بازارم دانسته می 1851ها به سال  ی ترسیمی روس استناد اطّالعات دریافتی از نقشه به 

کارگاه با  همراه  مختلف  عملکردهای  با  مغازه  چهارصد  بالقوه از  توان  که  داشته  وجود  جنبی  محسوب  های  شهر  ـ صنعتی  اقتصادی  مهم  ی 

رگ، بازار  ها عبارت بودند از: چینه )بُنه( بازار، بازار میدان میرعاقل، بازار بزرگ، بازار میدان بزترین آناند. براساس راهنمای نقشه، عمدهشدهمی

(. »لرد کُرزن«  158حسین، بازار میدان چوبی، بازار گذر پل، بازار کلیسا، بازار پل نظربیک )مهریار و دیگران، همان:  میدان کوچک، بازار میدان شاه 

، از بازار  ی ناصری از همدان دیدن کرده است، ضمن توصیف آب و هوای همدانق( و در دوره 1307م ـ  1891میالدی )  19که در اواخر قرن  

نویسد: »بازارهای خوبی دارد که پر از مردم و خریدار است، محصوالت محلی آن ظروف مسی و چرمی است که  آن به نیکی سخن گفته و می 

ی عنوان مرکز عمده(. وی در جایی دیگر از کتاب خود، از همدان به 719شود« )کرزن، همان:  تر برای چمدان و زین و برگ استفاده میبیش 

 (. 607شود« )همان، گوید: »جنسی که در اروپا به چرم روسی معروف است، اصالً در همدان تهیه میسازی ایران یاد نموده، میاغی و چرم دب

شناختیِ مکتوب، ارزشمند و مستند در خصوص شناخت و آگاهی از اوضاع بازار و فرایند خرید و فروش و نیز چگونگی  یکی از مدارک باستان 

ی نامهی سنگی موسوم به »لعنلت حکومت در مسائل مربوط به کارکرد اقتصادی ـ اجتماعی بازار همدان در همین دوره، کتیبهنظارت و دخا

شاه و پدر زن به دستور »احمدمیرزا قاجار« ملقّب به عضدالدوله، )پسر چهل و هشتم فتحعلی  ی قاجار« است. این کتیبهشاهزاده عضدالدوله

ق تهیه شده و متن آن شرحی است از اوضاع بازار  1308ق( در سال  1310تا    1309ق و سپس  1308ـ  1303م همدان )شاه( حاکناصرالدین

ویژه زغال و  گری در فروش مایحتاج ضروری مردم به شاه و دستور عضدالدوله در ممنوعیت دلّالی و واسطه همدان در اواخر حکومت ناصرالدین

سامانی،  ی عضدالدوله قاجار خبر از نابه کرده است. متن کتیبه بازار همدان دوران پرتالطمی را سپری میرسد در این سال،  نظر می حبوبات. به 

  38در    85دهد که موجب بروز مشکالتی برای مردم و حکومت شده بود. ابعاد کتیبه  رواج داللی و کمبود برخی از اقالم ضروری در بازار می 

دلیل فرسایش ناخواناست ولی پانزده سطر دیگر واضح و قابل خواندن است. متن  اول به جز دو واژه به  متر است و شانزده سطر دارد. سطرسانتی 

آمیزی شده است. گویا هدف از این اقدام، خواناسازی متن بوده که البته کاری غیرکارشناسی  کتیبه توسط شخصی ناشناس در زمانی نامعلوم رنگ 

 اما متن کتیبه:  دار شده است. و بوده و اصالت اثر خدشه 

» ... خرید و فروش ... پیش گرفته بودند یک نوع اسباب عبرت برای عامه مردم بود و محض آسودگی عموم اهل بلده همدان و دعای ذات  

داللی   1308االول سنه  شوکته بتاریخ شهر ربیعمقدس اعلیحضرت پادشاه جمجاه خلدالل ملکه نواب مستطاب اشرف واال شاهزاده عضدالدوله دام

ی مردم بدون واسطه خرید و فروش ذغال و غیره کرده باشند که از هر جهت  و سایر ماکوالت و حبوبات را موقوف داشته که عامه  میدان ذغال

نامه نصب کردند که بعدها هر کس این بدعت را بگذارد یا اجازه در این کارها بدهد به لعنت  آسودگی حاصل شود و این سنگ را بسطور لعنت

 شاءالل«.   رفتار شود ان خدا و نفرین رسول گ

ی قاجار به نام »میدان زغال« که تا پیش از این در دیگر اسناد در متن کتیبه به یکی از فضاهای شهری موجود و فعّال در بازارِ همدانِ دوره

مذکور یکی از موقوفات شهر مکتوب و مدارک تصویری به جای مانده از آن دوره نامی از آن به میان نیامده بود، نیز اشاره شده است. میدان  
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اکنون این محل در ضلع شمالی میدان  شده( گره خورده است. همی اوقاف همدان، رقبات آن با مسجد شاه )تخریبهمدان است که در سامانه 

که محل ال پیش از آن شود. میدان زغیابی میها مکانی موسوم به زغالی کنار با ساختمان بانک تجارت و راسته مرکزی شهر )میدان امام( و هم

جا زدند و در همان جا افراد محکوم به اعدام را گردن می گاه بوده که در دوران صفوی و قاجار در آنخرید و فروش زغال باشد، گویا یک اعدام

و    مزبور متروکه  شد. پس از ممنوع شدن مراسم اعدام در این محل، مکان سپردند. به همین دلیل در آن مکان گورستانی ایجاد  به خاک می 

(. تا پیش از ساخت 1688گردد )اسناد بایگانی اوقاف همدان، سند شماره  گستری و خرید و فروش زغال میسپس تبدیل به محلی برای بساط

که   ی باز بودهگردان و شامل سکوهایی در پیرامون یک محوطه چنان این مکان محل استقرار دورهی پهلوی اول هممیدان کنونی در دوره

زمان با آغاز ساخت میدان مرکزی همدان، میدان زغال  گستردند. پس از گذر از عهد قاجار به پهلوی و همها بساط میفروشان بر روی آن دست

و   ی اوقاف اختالف افتادگرفت و بر سر مالکیت آن میان شهرداری و ادارهی شهر در کانون توجه قرار  ی حاصل از توسعهدلیل ارزش افزودهبه 

های آن جزء موقوفات شهر نامه، اراضی آن میان هر دو نهاد تقسیم شد. از آن تاریخ بخشی از میدان زغال و مغازهدر پایان طی یک تفاهم

رسید.  که به دوران ما  عنوان اموال منقول میدان زغال در بایگانی اوقاف همدان قرار گرفت تا این ی بازار به همین دلیل کتیبههمدان ثبت شد و به 

بازار و در راسته رسد کتیبهنظر میبه  از  این بخش  به زغالی ی مورد نظر در  نیز همی موسوم  امروزه  بوده است  ها که  برجاست، نصب  چنان 

 : منتشرنشده(.                 1399)محمدی، 

که شرق )بغداد ـ همدان( به همدان آمده، ضمن این  راه تجاری غرب بهشاه از طریق شاه»بایندر« سیّاح فرانسوی که در اواخر حکومت ناصرالدین

 نویسد: ی بازار شهر چنین می (، درباره 432: 1370جا را سی هزار نفر دانسته است )بایندر، جمعیت آن

جا ر آن »پس از تماشای این بناهای گوناگون در بازارها که بسیار پرجوش و خروش و مجهز به کاالهای گوناگون است به گردش پرداخته و د

ها هستیم. افرادی در میان جمعیت ها عبارتند از: کاله و کفش که خود شاهد ساختن آنکنیم، ایناشیاء مختلفی از صنایع محلی خریداری می

در    شده، تزیین یافته است. ای است که با نقش و نگارِ حکاکیهای مسین سفیدکردهها در سینی فروشند. متاع آنگردیده، میوه و شیرینی می 

خانه( است که ابزار  زنان )حالج ای به چیزی اختصاص یافته است. گذر از بازار مخصوص پنبه زمین هر راسته ی بازارهای مشرقجا مانند همهاین

 (.   434کند...« )بایندر، همان: ها صدای عجیبی تولید میغریب آن 

نویسد: »بازارهای همدان  جا میی بازار آنز همدان دیدن کرده و دربارهق( »آبراهام جکسن« ا1321م ـ 1903ی بیستم میالدی )در اوایل سده

کنند. از جمله سراهای بسیار، بازرگانان اروپایی همدان را »انبار ایران« یاد میلحاظ رونق تجارت و کاروان دارای سقف با پانصد دکان است. به 

(. پیداست که هم به سبب چهارراهگی  171ها« است« )جکسن، همان:  خانه »شهر دباغکاالهای بازرگانی، اجناس چرمی را باید نام برد زیرا همدان  

ی صدور و ورود کاالها در غرب ایران باشد، همدان با چنین القابی توصیف شده است. »گروته«  جا و خصوصاً رواج بازرگانی که مرکز عمدهآن

(،  204صد هزار نفر دانسته )گروته، همان:  جمعیت همدان را هفتاد تا یک که کل  ق( به همدان آمده، ضمن این 1325م )1907نیز که در سال  

ی مدرن در کنار خیابان اصلی شهر ساخته شده سرای بزرگ و تعدادی مغازههای اخیر چند کاروانگوید: »در سالی بازار این شهر میدرباره

(. وی در ادامه  183شود« )گروته، همان:  اساژ به سبک اروپایی دیده میی بازار، یک ساختمان دوطبقه با یک پترین راسته است. مثالً در بزرگ 

سرای بزرگ با چهل  رود. یک بازرگان ایرانی به من گفت که یک کاروانشمار میگذاری پرسود به سرا نیز یک سرمایه نویسد: »احداث کاروان می

ی رشت ـ قزوین ـ تهران موجبات ها بودند که با احداث راه شوسه که روس  تومان درآمد دارد. البته باید در نظر داشت  150دهنه حجره، ماهیانه  

ها، اجناس روسی دیده ی خود نوشته: »در پشت ویترین بسیاری از مغازهچنین ایشان در سفرنامه رونق بازرگانی همدان را فراهم کردند«. هم

ها عالوه بر  ی ایرانی و روسی متمرکز است. آن ارت همدان در دست ارامنه (. تج184های لودز )همان، شود، از جمله چراغ، بلورآالت و پارچهمی

کنند...«  وارد کردن کاالهای مذکور، محصوالت محلی همدان را نیز مانند: روده، پشم، پوست، پنبه، گردو، بادام و کشمش به روسیه صادر می
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ها دقت داشته و اطالعات کسب نموده است  زیرا به حدی در بررسی  های »گروته« بسیار جالب و دقیق است،(. توصیفات و نوشته 185)همان،  

آهن نویسد: »حال اگر همدان توسط راهکه میطوریکاری هم برای رشد وضعیت اقتصادی و بازرگانی همدان ارائه داده است. به که در نهایت راه

(. »ژاک هردوان« )مأمور سیاسی فرانسه  186زوده خواهد شد« )همان،  اش بسیار افشک به رونق بازرگانی النهرین و اروپا متصل گردد، بی به بین 

 .(22ترین بازارهای فرش مرغوب ایران دانسته است )هردوان: م( شهر همدان را یکی از بزرگ 1924-1926های در ایران طی سال

ست: »تجارت و بازرگانی این شهر بیشتر در ی بازار همدان چنین نوشته ای خود دربارهخ در سفرنامه1307»اسماعیل بوشهری« که در سال  

شده، کتیرا، حبوبات، روغن و ظروف سفالی ممتاز اللجین دست یهودیان بغدادی است. صادرات عمده آن خشکبار، پشم، قالی، پوست دباغی 

 (. 8: 1375داند )اذکایی، (. »پیترآوری« نیز همدان را از مراکز مهم و بازارهای اصلی خرید و فروش فرش ایران می 13است« )بوشهری: 

 

 . تحوالت بافت کهن شهر و بازار در دوران معاصر: 6

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان یکی از پنج شهر    28/9/1369خورشیدی پیرو مصوبه    2/2/1370شهر همدان که در تاریخ  

عرفی شد از نظر شهرسازی و ایجاد تحوالت مدرن شهری یکی از  فرهنگی ـ تاریخی کشور در کنار شهرهای شیراز، اصفهان، تبریز و کرمان م

های معماری و تاریخی  خصوص برخی از یادمانشود که این تحوالت بر بافت کهن شهر و به باشد. البته یادآور می شهرهای پیشگام در ایران می 

یگر از آثار تاریخی ـ فرهنگی شهر که در ارتباط با بازار سنتی های جدی وارد کرد و بسیاری دی باستانی هگمتانه آسیبشهر از جمله بازار و تپه

 (.2و1های ()شکل90: 1378اند )فرزانه، های قرن اخیر بطور کلی نابود شده کشیاند نیز در راستای این تحوالت و خیابانهمدان بوده

ق(  1324زی جدید، هم از بدو انقالب مشروطه در ایران )ی دگرگونی در بافت قدیم شهر، با احداث میادین و شوراع برحسب اصول شهرسااندیشه

ق(. نخستین اقدام  1327و برپایی انجمن والیتی »مجلس فوائد عامه« همدان، خصوصاً تأسیس »بلدیه« )= شهرداری( در آن شهر پیدا شد )

خیابان »بوعلی« کنونی تا اول بازار و اقدام بعدی   ی »الوسگرد« )دره مرادبیگ( به موازاتی رودخانهالنهرین بر کنارهبلدیه، تعریض خیابان بین 

گاه در پی تخصیص مالیات مناطق و نواحی اطراف به »بلدیه«  ق(. آن1332ی قزوین تا راستای بازار بود )ها از دروازههم تعریض و تسطیح کوچه

ن پیاپی به اشغال قوای روس و عثمانی و  م( که همدا1914-1918خیابان مزبور به صورت »شوسه« درآمد. طی سالیان جنگ جهانی یکم )

ی ها خصوصاً کمربندی شهر مورد توجه قرار گرفت. در زمان ریاست شهرداری فریدالدولهانگلیس درآمد، تسطیح معابر شهری و شوسه کردن راه 

رفت. وی معتقد بود که  کشی اصولی و کارشناسی در شهرسازی قوت گی نقشهی همدان، اندیشه خ( مجاهد مشروطه1316  -1256گلگون )ح

ی مدنی و صنعتی نموده بود. بر این  های دیگری هم برای تأسیس و توسعه بینیی »قدیم« و »جدید« داشت. پیش برای همدان باید دو نقشه 

که    خ یک مهندس آلمانی به نام »کارل فریش« نقشه یا طرح جامع و جالب شهرسازی نوین همدان را چنین ترسیم کرد1307پایه در سال  

درجه( از آن در شش    60متر با فواصل مساوی )  30متر و شش خیابان شعاعی به عرض    160ای به قطر  میدان مرکزی )کنونی( شهر با دایره

های باشد )شکل بندی معابر شهری و ارتباطات اصلی به صورت  شعاعی و حلقوی معطوف به همان میدان می جهت انشعاب یافته؛ تمام شبکه 

ی هگمتانه در خیابان اکباتان )سر قلعه( به دو قسمت و بازار کهن شهر سه قسمت گردید. کار ساختن میدان و سه خیابان شعاعی  تپه   (. فلذا 4و    3

نیز موازی با    1332-1337های  خ و سه خیابان دیگر در سال1309-1316های  طی سال  به فرجام رسید. کار احداث خیابان کمربندی دوم 

 (.479: 1380شهر از همان تاریخ آغاز شد )اذکایی، ی میدان مرکزی دایره

ی خ با عبور از تپه1332-35های  ی بعد در حدود سالی اول با عبور از مرکز بازار کهنه و در مرحلهدر این میان »خیابان اکباتان« در مرحله

(. پیش از احداث این خیابان چند باغچه  6و    5های  )شکل   ناپذیری را بر این دو کالبد فرهنگی و باارزش وارد کردباستانی هگمتانه صدمات جبران 

ی ی مسجد جامع، از غرب به سرای تحدید و از شرق به بقعه ها از شمال به راسته در کنار یکدیگر در راستای مزبور قرار داشتند که حدود باغچه 



 

799 
 

ری مابین سرای گلشن و میرزاکاظم و در واقع محل اتصال شده است. سرای میرزا باقر و میرزا حسن در کنار تیمچه صادشاهزاده حسین ختم می

این خیابان ویران شدند )فرزانه، همان:  راسته  از احداث  این راستا قرار داشتند که همگی پس  نیز در  بازار  انسجام  بازار و عوامل  های اصلی 

 (. 7()شکل 120

 . عناصر کالبدی و ساختار معماری بازار همدان: 7

(،...(،  8همراه دیگر عناصر شهری مانند؛ مساجد )مسجد جامع، مسجد پیغمبر)شکل  همدان در روند تکوین و تحول خود به   ی بازار سنتیمجموعه

شهری، های متعدد درونسراها و تیمچهزاده حسین(، کاروانمعصومی(، بقاع متبرکه )شاهی آخوند مالعلی ی زنگنه و مدرسهمدارس دینی )مدرسه

های ی صفویه تاکنون ویژگی دستی را تشکیل داده که حداقل از دورهپیوسته و یکهمهای معماری به یسات شهری، تودهها و دیگر تأسگرمابه

بندی و بافت کهن بازار همدان در روند تکوین و تحوّل  استخوان  ی ارزشمند رقم زده است. اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... برای این مجموعه

ها و دیگر زاده حسین )ع((، گرمابهسراها، معابر شطرنجی، عناصر مذهبی ـ فرهنگی )مسجد جامع، مسجد پیغمبر و امامها،  خود از همایش راسته

شرقی است. این امتداد در بافت و مسیر ورود دو اتصال به  غربی به جنوب ی آن از شمالتأسیسات شهری پدید آمده که جهت محورهای عمده

سراهای گلشن، میرزا کاظم، میرزا باقر و حسن خان )که دو  کند. این راستا و کاروانی بازار را بارز می ی اولیهه ی شهر در این راستا، نطف شبکه 

ی ها نظیر کفشدوزخانهجوار آنهای همی شاهزاده حسین در کنار راستهاند(، مسجد جامع و بقعه مورد اخیر در پی احداث خیابان اکباتان از بین رفته

 دهند.ی بازار را تشکیل می ی اولیهخانه مجموعه خانه، قیصریه و موتاب صحاف بزرگ و کوچک، 

های مسکونی مجاور بازار به مراکز تجاری جدید تبدیل  ی قاجار مصادف با رونق تجارت در همدان بوده است. به همین سبب بخش اواخر دوره

عبدالباقی   طلّب و بانک که به ترتیب منازل مسکونی خاندان کمالی و حاجسراهای دکتر متوان به کاروان ها میی این قسمتشدند که از جمله

ویژه خیابان شورین، اکباتان و باباطاهر از بافتی  بوده، اشاره کرد. بازار همدان پیش از ساخت میدان مرکزی و شش خیابان منشعب از آن، به 

های جدید در  ی پهلوی با احداث خیابان به خود اختصاص داده بود. در دوره  توجهی از شهر راهم پیوسته برخوردار بود و وسعت قابل منسجم و به

های نوپدید با گذر از های شهدا )شورین سابق(، اکباتان و باباطاهر شد. خیابانپی تصویب طرح جدید شهرسازی همدان، بازار، محدود به خیابان 

ی آن آسیب فراوانی وارد نمودند. امروزه  و به بافت منسجم، ارگانیک و یکپارچه   ی ارتباطی آن را دچار مشکل کردهبافت کهن شهر و بازار، شبکه 

های اصلی و فرعی ی شاخه وسیلهشود. ارتباط داخلی نیز به رسی به بازار از طریق سه خیابان مذکور و نیز میدان مرکزی شهر تأمین میدست

انبارهای مهم، مراکز شود که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. در شهر  انجام می همدان بازار، محور اصلی و مرکز اقتصادی شهر بوده و 

تولیدی و توزیع کاالهای گوناگون و مبادالت پولی در آن جای داشته است. پس این جایگاه با این توصیف باید دارای فضاها و معماری خاص 

رشته گذرهای اصلی و فرعی سرپوشیده  ی ایران است و متشکّل از یکوبیش دارای خصوصیات بازار سایر شهرهاباشد. معماری بازار همدان کم

این راسته  از راسته فروشی صورت میفروشی یا خردههای مختلف عمدهها و سراها فعالیتاست که در  بازار همدان ترکیبی است  ها و گیرد. 

ها و گذرهای بازار همدان سرپوشیده و  تر راسته است. بیش ی بزرگ، وسیع و فعالی پدید آورده  شهری متعدد که مجموعه سراهای درون کاروان

هایی که عمود بر یکدیگرند و در حقیقت  روی هم شکل گرفته است. راسته اند. هر راسته با قرارگرفتن یک ردیف دکان در کنار و روبه مسقّف

که اشاره شهری( شکل گرفته است. چنان سراهای درون ناند و در فواصل و گاهی در مسیر سراها )کارواهای اصلی پدید آمدهبرای تکمیل راسته 

ی صفویه )حتی قبل از آن( سرپوشیده بوده است و »پیترو دالواله« سیاح ایتالیایی به صراحت از آن یاد کرده است. بعضی  شد بازار همدان از دوره

ها حفظ شده  تاحدودی فضا و کالبد معماری سنتی بعضی از راسته اند اما  های بازار با گذشت زمان مورد دخل و تصرف و تغییر قرار گرفته از راسته 

تر بازار  نخوردهتر و دست های قدیمیطورکلی بازار همدان اکنون دارای دو نوع پوشش )آسمانه( کامالً متفاوت است. نوع اول که بخش است. به 

دوزخانه،  خانه، کفش ی صحافتوان به راسته با این پوشش می های  طاق هستند. از راستههاست که دارای سقف آجری، طاق و چشمهاست، راسته 
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آورد. ها پدید میها و حجرهخانه و ... اشاره نمود. اما نوع دوم پوشش، سقف شیروانی است که گاه مشکالتی برای مشتریان و صاحبان مغازهحالج

ی یک کاالی خاص اختصاص داشته و دارد.  ها به عرضه ان، راسته طاق در ایردر بازار همدان، همانند سایر بازارهای دارای پوشش طاق و چشمه 

فروشی  دوزی، بعضی دیگر خامهها، کفش خانه، برخی مغازهعنوان مثال در راستای موتابهای بازار، این رسم دگرگون شده، به البته در برخی راسته 

ها تنها های اصلی و فرعی قرار دارند. برخی از دکاندر دو سوی راسته  هااند. دکانی پوشاک تبدیل شدهها اخیراً به محل عرضهو شماری از آن 

ها عالوه بر محل فروش، کارگاه تولیدی صنعتگران  ی کاال اختصاص داشته و دارد مانند دکان بزازها، عطاران و غیره، اما برخی از آن به عرضه 

 ها دارای انباری در پشت یا باالی مغازه هستند. لب دکانگران و غیره. اغهای مسگران، آهنگران، کفش نیز بوده، مانند دکان

باشد. مجموعه  سرای واجد ارزش در کنار چند سرای فاقد ارزش معماری و تاریخی می 25 راسته و بیش از   40ی بازار همدان شامل؛  مجموعه

دستی را تشکیل داده که از هم پیوسته و یکهای معماری بهاند، تودههکتار ساخته شده   30سراهای همدان که با وسعت  بازار سنتی و کاروان

چنین آثار  رهنگی و حتی دینی را برای این اثر ارزشمند ملی رقم زده است. همهای اقتصادی، اجتماعی، فعهد صفوی و قاجاریه تاکنون ویژگی

 (.  15تا  9های خوبی مشهود است )شکل ی بخشی از وظایف و عملکردهای بازار قدیم بهتحوّالت نوین شهری در استحاله

نوردند، در گذر خود به دور  آیند، شهر را در میرون میای به دای هستند که از دروازهی اصلی بازار و گذرهای اغلب سرپوشیدهتنه   ها:راسته 

دستی در ی معماری یکهای کوچک و بزرگ به درآورده، با ساختن تودهیابند و سر از میدان مسجد جامع تنیده، شاخه شاخه شده، گسترش می

های تنگی متر( است؛ اما گاه به داالن   8تا    4گام )حدود    12تا    6ها بین  ی این راستهشدهخورند. پهنای شناختهی دیگری پیوند میشهر به دروازه 

بافت بازار و سراهای  (.  137:  1381رسد )امیرشاهی،  ها میها گاه به فرسنگ گام بیشتر نیست. درازای راسته   3تا    2ها  خوریم که پهنای آن برمی

لحاظ معماری غالباً فاقد ارزش معماری اما دارای هویت تاریخی  ها از  های شطرنجی به هم تنیده شده است. راسته سری راسته ی یکوسیله آن به 

های قبل یکی  های سالسوزیها دارای سقف آجری و تعدادی دیگر پوشش شیروانی دارند و بعضی نیز روباز هستند. آتش هستند. برخی قسمت

 آید.شمار میهای قدیمی بازار به از عوامل تخریب سقف

 مدان عبارتند از:  های بازار هترین راستهمهم

برها  شیشه  -10اسکندریه    -9    مسگرها  -8  هاقصاب-7  قنادها-6  سازخانهحلبی-5  چلنگرها-4بزازها  -3  سازهاصندوق-2ها  راسته زغالی-1

قیصریه  -18بزرگ    یدوزخانهکفش-17کوچک    یدوزخانهکفش-16گلشن    -15خانه  صحاف  -14بندها  عالقه  -13نخودبریزها    - 12قبله    -11

    زرگرها   -26    پیغمبر  -25    هاگونی فروش   -24    خانیحسین  -23    هایهودی-22    اللحاج فضل  -21  هاگندمی-20دوزها  پاالن-19موتابخانه  

  - 35ها  کاه فروش-34روحیه    -33خانه  حالج-32قیصریه فرش    -31سمسارخانه    -30ها  کهنه فروش  -29  برهارزین  -28    مظفریه  -27

 دوزخانه.گرجی -40آهنگرها  -39خانه کوچک دباغ  -38خانه بزرگ دباغ -37 هاشآهک فرو -36سرگذر 

ها و های نشست بازرگانان، کاسبشناسی سرا عبارت است از یک فضای میانی دربسته که به دور آن یگانترین تعریف ریختساده  سراها:

 (. 138تر است )امیرشاهی، همان: ی سربازی است که فضای میانی آن گشادههنرورزان چیده شده است. به عبارت دیگر سرا، همان راسته 

سرا اشاره کرده است. سراهای بازار همدان،  کاروان  50اش به راهای بازار همدان قابل توجه است. »جکسن« در سفرنامه ستعداد سراها یا کاروان 

های جدید ویران گشت و به جای ها پس از احداث خیابان سرا بوده است که بسیاری از آن کاروان   120در اوج پویایی اقتصاد این شهر بالغ بر  

شهری یا همان سراهای عهد سراهای درونترین کاروان بان، سراهای جدیدی برای اقامت کاروانیان ساخته شد. از مهمهای خیاها در کنارهآن

 های زیر اشاره کرد: توان به نمونه قاجار شهر همدان می

سرای گلشن )شکل    -9سرای نو    -8بانک    -7سبزواری    -6الممالک  شریف   -5(  16شریفیه )شکل    -4قلمدانی    -3قبله    -2ـ سرای تحدید  1

قدسیه    -16مازوچی    -15(  19میرزا کاظم )شکل    -14(  18حاج صفرخان )شکل    -13یاری  یعقوب  -12افتخاری    -11ها  نهاوندی   -10(  17
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؛ فرزانه،  9-21:  1375( )گروسین،  21سرای گمرک )شکل    -21(  20خانی )شکل  حسین  - 20روحیه    -19مالیوسف    -18دکتر مطلّب    -17

1378 :109 .) 

 شناختی مسجد جامع و اهمیت آن در تعیین قدمت بازار: های باستان . کاوش 8

های مختلفی از شهرهای اسالمی  دهند و معموالً بازارها در کنار و اطراف آن قرار دارند. مدل مساجد جامع قلب شهرهای اسالمی را تشکیل می 

:  1382دهد )شفقی،  ن مرکز شهرهای اسالمی را مساجد جامع تشکیل میدانان ارائه شده است مانند طرح دتمان که در آی جغرافیوسیلهبه 

(. مسجد جامع همدان در نزدیکی میدان مرکزی شهر و در بین راسته بازارهای شهر که از سه طرف غرب، شمال و جنوب آن را  22()شکل  48

 (. 24و  23های گردد)شکلدر میان گرفته، واقع شده است. این مسجد از سمت شرق به خیابان اکباتان منتهی می

مساحت آن افزون بر سه هزار مترمربع و پالن آن سه ایوانی و دارای شش شبستان در اضالع پیرامون صحن مرکزی است. مسجد دارای دو در 

های خش گردد و دارای بترین مسجد قدیمی همدان محسوب می ی زرگرهاست. این مسجد مهمی بزازها و نیز راسته ورودی اصلی از راسته 

 (. 213-217: 1381، مصطفوی، 79: 1374پور، ، جهان 52: 1375متعدد قدیمی و نوساخته است )عرب،  

»مَقدسی« مورخ و جغرافیانگار قرن چهارم هجری ضمن اشاره به همدان و بازار آن نوشته است: »آن شهر سه ردیف بازار داشته که مسجد 

(. با توجه به موقعیت خاص قرارگیری مسجد در بافت کهن شهر و نزدیکی  597رد« )مقدسی:  ها بوده و ساختمانی کهن داجامع در یکی از آن 

های مختلف مسجد در گرفته در بخش شناختی انجام های باستان ی باستانی هگمتانه و مجاورت با مجموعه بازار سنتی، کاوشآن با محوطه 

گیری بازار اولیه و قدمت آن  چنین روند شکلتحوالت معماری مسجد و هم  ی تاریخی و نتایج ارزشمندی در خصوص پیشینه  82و    79های  سال

 ی مرکزی شهر همدان به دست داد. ی بافت کهن و هستهو در نهایت ماهیت اولیه

ی اساسی  ترین بخش مسجد انجام گرفت. نتیجه شرقی مسجد، در ضلع شرقی گنبدخانه و در قدیمیهای فصل اول در شبستان جنوبکاوش

گر آن است که این بخش  ی ایلخانی و بقایای معماری نشانهای مکشوفه و نیز  یک سکه از دوره( با توجه به سفال1379فصل از کاوش )این  

های قبلی  ( تخریب و بر روی ویرانه 10ی صفویه )قرن  هجری بخشی از بازار اولیه و قدیمی شهر بوده که در اوایل دوره  9و    8از مسجد تا قرون  

 (.  79: 1385این بخش از مسجد ایجاد گردیده است )رنجبران، بازار، 

)کاوش دوم  فصل  تا  1382های  یک  عمق  در  و  شد  انجام  مسجد  مرکزی  صحن  در  با    5/1(  مشابه  بقایای   متر 

شرقی  جنوبهای فصل اول کاوش و ساختارهای معماری ارزشمندی که دقیقاً از نظر جهت در راستای آثار معماری مکشوف از شبستان  یافته

گیری، بقایایی از یک آب انبار مربوط به قرون چهار و پنج هجری در  بوده به دست آمد. این آثار عبارت بودند از: بخشی از یک کارگاه عصاره

تانه  متر که کامالً مشابه آجرهای مکشوفه از هگمسانتی   30×  30×  5عمق سه متری و بقایایی از کف فرش آجری با آجرهایی به ابعاد حدود  

توان آن را به قرون اولیه اسالمی منتسب گفته را احاطه کرده و احتماالً میی آجرفرش پیشاست، بقایایی از یک معبر سنگفرش که محوطه

گر، همانا تأسیسات بازار قدیم شهر همدان است که  ی کاوشهای معماری متأخری که به گفته کرد و در نهایت کشف بقایای تأسیسات و سازه 

 باشد. بازارهای کنونی شهر همدان می سو با راسته مانده از آن همدیوارهای به جای جهات

متر و ضخامت حدود    2گیری »عصاره« و سنگ بزرگ عصاری آن به قطر  ی روغنهای یک حوضچهترین قسمت، بازماندهاین بقایا در مشخص

گردد و با توجه  سفالی، حداکثر قدمت بقایای بازار قدیم به ادوار سلجوقی و ایلخانی باز می های  شود. با توجه به یافتهمتر را شامل می سانتی   70

ی صفویه نیز تطبیق ی شخصی به نام »عالی باال« در دورهوسیلهدست آمده با روایات تاریخی مبنی بر ایجاد مسجد بهبه قراین و شواهد به 

ی صفویه تخریب، تسطیح و با ایجاد حیاطی مرکزی در جنوب شبستان  از بازار کهن در دورهتوان چنین نتیجه گرفت که این بخش  نماید، میمی

 (. 26و  25های ()شکل 81های دیگر مسجد جامع ایجاد گردیده است )رنجبران، همان: قدیمی موجود در همان دوره، بخش 



 

802 
 

 گیری: . نتیجه 9

های متون تاریخی  شده در مسجد جامع و بافت قدیمی بازار و دادهشناختی انجامهای باستانبا توجه به مطالب پیشگفته و با استناد به نتایج کاوش

هجری   توان نتیجه گرفت که بازار کنونی همدان در جایگاه بازار کهن متعلق به قرون چهارم و پنجمها میو جغرافیایی عهد اسالمی و سفرنامه 

ویژه ی صفویه و به که در نهایت در دورهی شهر، بازار نیز رشد و گسترش یافته، تا اینی تدریجی محدوده شکل گرفته و سپس به موازات توسعه 

ختلف  قاجاریه در پرتو آرامش و امنیت نسبی که امور تجاری و بازرگانی نیز رونق یافته و بازارهای متعددی با کارکردهای مختلف در نقاط م

ی مبادالت تجاری و بازرگانی مبدل شد و  ویژه در غرب کشور به یکی از بازارهای فعال و پویا در عرصهکشور پدید آمد، بازار همدان نیز به 

فرهنگی  عنوان میراث ارزشمند  های متعددی با کارکردهای مختلف در بافت بازار ایجاد شد که امروزه به سراها و تیمچهها، سراها، کاروانراسته 

 کند.  گری میـ تاریخی بازمانده از آن دوران بر تارک معماری ایران جلوه

هایی همراه شده است  ی تحوالت همه جانبه، نقش عمده و کارکردهای اقتصادی پیشین بازار همدان نیز با دگرگونی واسطه های اخیر، به در دهه

از جمله سراها و کاروان بازار که زمانی  و  به حساب میسراهای درون  به مکانکانون اصلی ورود و خروج کاال  برای فعالیتآمد،  های هایی 

های خرید  های امروزین، مکانی بازار تبدیل شده است. بر اثر تجددگرایی در بخش تجاری و پدید آمدن راسته خیابانغیرمرتبط با کارکرد اولیه

ه و شهر کهن همدان را با نوعی دوگانگی مواجه ساخته است، اما با این همه هنوز  و فروش با الگوی غربی به عنوان رقیب بازار سنتی مطرح شد

 رود.هم بازار سنتی همدان، کانون اصلی اقتصاد شهر به شمار می 

 



 

803 
 

 
 

 

 

 

 



 

804 
 

 
 

 
 

 

 



 

805 
 

 
 

 

 
 

 



 

806 
 

 



 

807 
 

 



 

808 
 

 



 

809 
 

 



 

810 
 

 



 

811 
 

 



 

812 
 

 
 

 



 

813 
 

 منابع 

 بنیاد فرهنگ ایران.االرض، ترجمه: دکتر جعفر شعار، تهران، (، صوره 1345حوقل، ابوالقاسم ) ابن 

 (، ترجمه مختصرالبلدان، بخش مربوط به ایران، ترجمه ح. مسعود، تهران، بنیاد فرهنگ ایران. 1349همدانی ) فقیه، ابوبکر احمدبن اسحاقابن 

 های همدان، هادی گروسین، همدان، اسکاف. (، مقدمه در بازار و پیشه1375اذکایی، پرویز )

 نامه: بیست مقاله دربارۀ مادستان، همدان، نشر مادستان.(، همدان1380اذکایی، پرویز )

، ج چهارم، تهران، سازمان میراث فرهنگی  مجموعه مقاالت دومین کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران(، »بافت کهن شهر همدان«،  1385اذکایی، پرویز )

 کشور.

محمدبن اسعدبن عبدالل تُستری، به کوشش: ایرج افشار، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود  (، ممالک و مسالک، ترجمه  1373اصطخری، ابواسحاق ابراهیم ) 

 افشاریزدی.

 المعارف بزرگ اسالمی. ، جلد یازدهم، تهران، بنیاد دایرهالمعارف بزرگ اسالمیدایره(، »معماری بازار« در مدخل بازار، 1381امیرشاهی، اردوان )

 ، تهران. 34- 33های ، شماره هنر و معماریزارهای ایران«، (، »با1355بیگلری، اسفندیار )

 نا، تهران.(، نظری به ایران و خلیج فارس، بی1307بوشهری، اسماعیل )

 المعارف اسالمی.، حرف ب، جزوۀ سوم، زیر نظر سیدمصطفی میرسلیم، تهران، بنیاد دایرهدانشنامه جهان اسالم(، »بازار«،  1372پروشانی، ایرج ) 

 (، آشنایی با معماری اسالمی ایران، تهران، سروش دانش.1384پیرنیا، محمدکریم )

 ای، تهران، خوارزمی.(، سفرنامه: ایران در گذشته و حال، ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره1352ولنتاین )جکسن، آبراهام 

 چهارم، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی همدان. ، سال اول، شمارۀ فرهنگ همدان (، »مسجد جامع همدان«،1374پور، علی )جهان

 (، اشکال العالم، ترجمه: علی بن عبدالسالم کاتب، با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری، مشهد، شرکت به نشر.1368جیهانی، ابوالقاسم بن احمد ) 

 فکر و تاثر، تهران: دانشگاه تهران.(، از شار تا شهر: تحلیل تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، ت1384حبیبی، سیدمحسن )

 البلدان، به تصحیح فردیناند ووستنفلد، شش جلد، لیپزیک.م(، معجم 1870حموی، یاقوت ) 

هـ.ق(، با تعلیقات و تحقیقات والدیمیر مینورسکی، ترجمة ابوالفضل طباطبایی،   341(، سفرنامة ابودلف در ایران )1354خزرجی، ابودلف مسعر بن مهلهل، )

 ، زّوار.تهران

 الدین شفا، تهران، علمی و فرهنگی.(، سفرنامه، ترجمه شعاع 1365دالواله، پیترو )

، جلد یازدهم، زیر نظرکاظم موسوی بجنوردی، تهران،  المعارف بزرگ اسالمیدایرهشناسی واژۀ بازار«، مدخل بازار،  (، »ریشه 1381بیدی، حسن )باغرضایی 

 المعارف بزرگ اسالمی. مرکز دایره 

 کرمانشاه. شناسی ایران: حوزۀ غرب،چکیده مقاالت همایش باستانهای مسجد جامع همدان«، (، »کاوش 1385رنجبران، محمدرحیم )

، جلد یازدهم، زیر نظرکاظم موسوی بجنوردی،  المعارف بزرگ اسالمیدایرهگیری و بافت شهرها«، مدخل بازار،  (، »نقش بازار در شکل 1381سعیدی، عباس )

 المعارف بزرگ اسالمی. مرکز دایره تهران، 

 کوشش: محمدیوسف کیانی، تهران، جهاد دانشگاهی.، به2، جلد شهرهای ایران(، »بازارها در شهرهای ایران«، 1366زاده، حسین )سلطان 

 های فرهنگی.(، تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، تهران، دفتر پژوهش 1365زاده، حسین )سلطان 

 های فرهنگی.های تاریخی ایران، تهران، دفتر پژوهش(، فضاهای شهری در بافت 1373زاده، حسین )سلطان 

 ، تهران، سازمان اوقاف کشور. 2، سال دهم، شمارۀ وقف، میراث جاویدان(، »عناصر بازار اصفهان و موقوفات آن«، 1382شفقی، سیروس )

 کز رسیدگی به امور مساجد.، تهران، مر25، شماره مسجد(، »مسجد جامع همدان«، 1375عرب، کاظم )

 ارشد معماری، دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.نامه کارشناسی (، کالبد کهن شهر: بازار همدان، پایان 1378فرزانه، فرهاد )

 (، سفرنامه، ترجمه حسین نورصادقی، تهران، اشرفی.1356فالندن، اوژن )
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 معلی وحید مازندرانی، تهران، علمی و فرهنگی.(، ایران و قضیة ایران، ترجمه غال 1367کرزن، جرج )

 ( سفرنامه، ترجمه محمد جلیلوند، تهران، نشر مرکز.1375گروته، هوگو )

 های همدان، همدان، نشر اسکاف.(، بازار و پیشه 1375گروسین، هادی )

 لمی و فرهنگی.های خالفت شرقی، ترجمه محمود عرفان، تهران، ع(، جغرافیای تاریخی سرزمین 1377لسترنج، گی )

 کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، انتشارات طه. القلوب، به (، نزهه  1378قزوینی، حمداله ) مستوفی

 (، هگمتانه: آثار تاریخی همدان، چاپ دوم، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.1381مصطفوی، محمدتقی )

 االقالیم، ترجمه علینقی منزوی، تهران، شرکت مولفان و مترجمان.(، احسن التقاسیم فی معرفه 1361الدین )بشاری، شمس مقدسی

شناسی، تحوالت تاریخی، فضاهای  ی شهر همدان )باستانیابی و توسعهی بسترهای شکل بررسی و مطالعه (، از هگمتانه تا همدان:  1400ارشد، رضا ) نظری

 دستی و گردشگری استان همدان.نایع فرهنگی، صشهری و آثار معماری(، گزارش طرح پژوهشی، سازمان میراث 

 (، روزنامه سفر هیات سرجان ملکم به دربار ایران، ترجمه امیرهوشنگ امینی، تهران، کتابسرا.1363هالینگبری، ویلیام )

 نا.تا(، در آفتاب ایران، ترجمه مصطفی مهذّب، تهران، بیهردوان، ژاک )بی 

 . 283، شمارۀ  25جلد   یغما،(، »بازار در بافت نوین شهری«، 1351ودیعی، کاظم )
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 های حرم امام رضا)ع( و مسجد گوهرشاد از حمله مغول تا ظهور صفویه مظاهر و مضامین شیعی در نقوش تزئینی و کتیبه 

 

 1صادق هادی پناه 

 2زینب امیدیان

 3علی یحیائی

 چکیده: 

های وابسته  باشد به عبارتی با تکیه بر هنر و مؤلفهسلیقه دربرگیرنده اندیشه و باورها و اعتقادات یک جامعه در طول تاریخ میهنر خارج از ذوق و  

توان پی برد. چنانچه با بررسی آثار معماری اش می به آن به بخش عظیمی از تحوالت فکری اعتقادی سیاسی یک کشور در مسیر تاریخی

شناسایی ایدئولوژی آن دوره پرداخت. معماری و هنر شیعی از این امر مسثنی نیست. از اینرو مسئله این پژوهش واکاوی مضامین و  توان به می

  تحقیق حاضر بر اساس باشد.  های حرم امام رضا)ع( و مسجد گوهرشاد از دوره مغول تا عصر صفوی میمعانی شیعی در در نقوش تزئینی و کتیبه

 دهداست. نتایج این پژوهش نشان مییافته و تدوین مقاله بر پایه روش تحقیق تاریخی صورت گرفتهانجام  میدانیمطالعات  و  مطالعات اسنادی  

ها و سایر جریانات دیگر در جامعه شرایطی فراهم گردید تا بتوانند با استفاده از  های اسالمی، برای اقلیتکه با استیالءیافتن مغول بر سرزمین 

دیدند به بازگویی  ها شیعیان بودند. شیعیان هرگاه شرایط را مطلوب میمغوالن، به جبران گذشته خود بپردازند. از جمله این اقلیت  تسامح مذهبی

تر جلوه دادن شعایر خود معماری و هنرهای وابسته به آن را به مراتب بهتر و تاثیرگذارتر از  پرداختند و در این مسیر برای روشن شعایر خود می 

های معماری اسالمی راه پیدا کند و عقاید خود را در هنر معماری منعکس  ر بسترهای موردنظر در جامعه دیده و توانسته به مهمترین ارکانسای

تزئینی چون ستاره پنج نقوش  امامت در  اعتقادات شیعی چون عدل و  امام رضا)ع( و مسجدگوهرشاد  های  پر و شمسهکنند. چنانچه در حرم 

 شود.  های قرآنی، دعایی، حدیثی دیده میو نیز در انواع کتیبهضلعی دوازده

 

 ها، نقوش تزئینی، حرم امام رضا)ع(، مسجد گوهرشاداعتقادات شیعی، کتیبهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

بوده است که با آغاز قرن هفتم   یمرکز  یایمهاجران و مهاجمان مختلف و از جمله اقوام آس  یزباندور م  یهااز گذشته  یرانکهن ا  ینسرزم

روانه شدند.    یرانو ا  ینچ  یعنیمجاور خود    یهاینبودند که پس از ترک زادگاه خود به سرزم  یگروه از مهاجمان  ینمغوالن آخر  یقمر  یهجر

سقوط    یرا را به همراه داشت، ز  یمتقابل  یراتتاث  یرانگرو  یهایکردن لشکر کش  از فروکش  پسبا مهاجمان    یدجد  یهاینتعامل ساکنان سرزم

 یشتر رشد و وحدت ب  یرا برا  یفرصت   یرانیها با اسالم و فرهنگ امختصر آن  ییو آشنا  ینیو کوچ نش  یکجانشینیخالفت بغداد و تجربه همزمان  

و   یقسبب تحوالت عم  یران،ا  ینگفت حمله مغوالن به سرزم  توانیآورد . پس م   راهمف  یعهنر و مذهب تش  یژهو به و  یرانیا  یتهو  یهامولفه

 فرهنگ، اجتماع و مذهب شد.   هایماندگار در عرصه

خاص در قبال مسائل   یینوع فضا  یجادباعث ا  یرانیان ملل مغلوب مخصوصاً ا  یدهو مذهب و عق  ینبه د  یلخانان مغول و ا  ین اعتقاد فاتح  عدم

تصوف و    یانآن بودند. اما با رشد جر  ینسنت و جماعت و فرام  یروپ ی،سقوط خالفت عباس  یرغمجامعه، عل  یدوره عامه  نی. در ایدگرد  یمذهب

رو به رشد    یفکر  یجامعه به سمت فضا  یوستهحرکت آهسته و پ  یکسوآن از    یجهو تسنن به وجود آمد که نت  یعتش  ینب  یمحکم  لپ  یگر  یصوف

 یمناسب برا  یآمده و فرصت  یرونب ییو درون گرا  ینینش  یهو فرق وابسته به آن را از حاش  یعتش  یگرد  یبود و از سو   یعتش  یشاتفرهنگ و گرا

در    توان ی را م  یعیش  ینبود. چنانکه، مظاهر و مضام  یفرصت را به دست داد، معمار  ینبسترها که ا  یناز ا  یکی .  یدا نمایدپ  یغو تبل  ییخود نما

توان مظاهر و مضامین شیعی را در آثار معماری آن مشاهده کرد منظقه خراسان است.  یکی از این مناطق که میدوره مشاهده کرد.    ینا  یمعمار

پردازیم. از این در این مقاله بر آنیم به شناسایی مظاهر و مضامین شیعی در دو اثر برجسته این دوره یعنی حرم امام رضا)ع( و مسجد گوهرشاد ب

های حرم امام رضا)ع( و مسجد گوهرشاد چه مضامین و ها پاسخ داده شود که در نقوش تزئینی و کتیبهو سعی بر آن است که به این پرسش 

چه    یو اجتماع  یاسیو اوضاع ساند یا خیر؟  شود و آیا این مفاهیم در گذار زمان از دوره مغول تا عصر صفوی تداوم یافتهمفاهیم شیعی دیده می

 ؟  داشته است ینمظاهر و مضام یندر تداوم و تحول ا یریتاث

 پژوهش:   .پیشینه 2

اند به  هایی که تا کنون درباره معماری حرم امام رضا)ع( و مسجد گوهرشاد انجام شدهتوان گفت، پژوهشی تحقیق حاضر میدرباره پیشینه

مقایسه کتیبه نگاری دو مسجد: اند. برای نمونه مقاله »هفتم تا دهم نپرداختهبررسی تحول مظاهر و مضامین شیعی در آثار پیش گفته از قرن  

های نوشتاری، ها و یکسانی بررسی تفاوتو نیز  هاکار رفته در کتیبهی تحلیلی خطوط به مقایسه«، در این مقاله نویسندگان به 1گوهرشاد و کبود

اند و به تحول مضامین شیعی که موضوع پژوهش حاضر  پرداخته  جد گوهرشاد و کبوددو مس  در  هاگزینی کتیبهترکیب رنگی و نیز چگونگی جای

«، همانطور که از عنوان مقاله پیداست،  2بی نظیر جامع گوهرشاد و هنرهای قدسی معماری   اند.  همچنین مقاله » مسجداست، توجه نداشته

ویژگی های هنر کتیبه یعی توجه نداشته است. همچنین مقاله »مقایسه  در این اثر پرداخته و به مضامین ش  هنرهای قدسینویسنده به بررسی  

بررسی،  «، نویسنده به  3نگاری عصر صفوی در دو مجموعه شاخص شیعی ایران )حرم مطهر امام رضا )ع( و بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی(

ره صفوی پرداخته است در حالیکه در مقاله حاضر دوره  در دو  مقایسه و تطبیق کتیبه های در دو مجموعه حرم امام رضا )ع( و بقعه شیخ صفی

 
های باستانشناسی ایران، «، پژوهشمقایسه کتیبه نگاری دو مسجد: گوهرشاد و کبود». حسینی نیا، سیدمهدی، امیر بهرامی، علی نوید و مهدی حیدری،  1

 . 206- 191، ص 1395، 11، ش6دوره
 32- 17، ص1390، زمستان6، ش2، دورهمطالعات شهر ایرانی اسالمی«، نظیر جامع گوهرشاد و هنرهای قدسی معماریسجد بی زمرشیدی، حسین، »م.  2
یران )حرم مطهر امام رضا )ع( و بقعه شیخ  ویژگی های هنر کتیبه نگاری عصر صفوی در دو مجموعه شاخص شیعی ا. حسینی، سیدهاشم، »مقایسه  3

 132-105، ص1388،  11، ش 6«، مطالعات هنر اسالمی، دورهصفی الدین اردبیلی(

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4407
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« اشاره  1توان به کتاب»عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری تیموریان و صفویان مورد بررسی پیش از دوره صفوی است. همچنین می

در واقع آثاری که درباره آثار مذکور نگاشته شده شاید با موضوع این پژوهش    ها و مضامین شیعی داشته است. کرد که نگاهی گذرا به کتیبه 

در دو اثر  مشترک باشند، اما در ارتباط با مساله این نوشتار، کمتر ارتباط دارند. از اینرو در این مقاله در صدد بازشناسی مظاهر و مضامین شیعی  

. در این پژوهش، پس از بررسی اوضاع سیاسی ایران بطور خالصه از حمله مغول تا باشدبرجسته حرم مطهر امام رضا)ع( و مسجد گوهرشاد می

ظهور صفویه، ابتدا به بررسی مظاهر و مضامین شیعی در حرم مطهر امام رضا)ع( و سپس به بررسی مضامین شیعی در  مسجد گوهرشاد پرداخته  

 شده است.  

   . روش پژوهش: 3

مطالعات  ها و اطالعات تحقیق حاضر بر اساس  تحلیلی استفاده شده و داده-حقیق تاریخی و روش توصیفیرویکرد ت برای پاسخ به این سواالت از  

 حاصل آمده است.  میدانیمطالعات اسنادی و 

 .  اوضاع سیاسی ایران از حمله مغول تا ظهور صفویه 4

شود، بر سر راه خود شهرهای کاشمر و بالساغون  یهزارنفری عازم مرزهای ایران م  200تا    150هـ.ق در دأس سپاهی    615چنگیزخان در سال  

از آمدن  را که قبالً فتح کرده بود به قلمرو خود اضاف کرد و برای انتقام گرفتن از قربانیان کاروان مرگ اعزام شهر اُترا شد. خوارزم شاه قبل  

انگیز سپرد و خود مانند پادشاهی بی تاج و تخت به درون ایران   هزار نفر نیز به غایر خان فتنه 50چنگیز فرار را بر قرار ترجیح و شهر اترا را با  

 متواری شد. 

زند. اترار اولین هدف مغوالن بود و توانست پس از پنج ماه مقاومت سقوط کند، و نخستین پیروزی خان مغول را همراه با قتل غایر خان رقم می 

جوجی« را به سمت شهر »جُند« فرستاد که بدون مقاومت و با فرار حاکم آن خان مغول در گام بعدی برای عبور از سیحون فرزند ارشد خود »

  به خوارزم تسلیم خان مغول شد. هدف بعدی سپاه مغول شهر بخارا بود که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی از مهمترین بالد اسالمی بود. اما قبل 

هـ.ق مسیر بخارا برای   617. و سرانجاک با فتح خونین شهر نور در سال گذشتنداز رسیدن به آنجا باید از شهرهای بناکت، خجند، و زرنوق، می 

 (. و دیگر شهرهای شرق ایران در همین دوره چنگیز خان فتح شدند.  1/76، 1370آنان میسر گشت )جوینی، 

تن از فرزندان و تنی چند از  چنگیزخان پس از بازگشت به خاک مغولستان، ادامه روند فتوحات باقی مانده را در داخل خاک ایران را به دو  

ها، در مرز  فرماندهان طراز اول خود سپرد، و خود برای ادامه روند یکسان سازی خاک مغولستان از قبایل صلح ناپذیر درگیر جنگ با تنگغوت 

د اهداف مغوالن محیا هـ.ق منگو قاآن به تخت سلطنت تکیه زد. در زمان وی پیش از هر زمان الزم زمینه پیش بر  648چین درگذشت. در سال  

بود. وی همزمان با به تخت نشستن با دریافت گزارشات مذمت کننده ای از سوی »بایحونویان« و »قاضی القضات قزوین« از احوال ایران و 

های  ندازی کانون های اسالمی و برا های اشغالی بالفاصله قوربلتای شکل گرفت و برادر خود هالکوخان را مأمور ادامه فتوحات در سرزمینسرزمین

هـ.ق، عازم ایران ساخت. وی در شهر کش مورد استقبال امیرارغونف حاکم مغولی مناطق اشغالی    651عقیدتی اسماعیلیان و عباسیان را در سال  

هایی به ن فرمانزند و آنگاه خطاب به همه حکام و ایاالت ایراگیرد و در همان جا برای مدتی اردو میوقتی چند از حکام محلی ایران قرار می

سر  این مضمون صادر کرد: »ما برای سرکوبی اسماعیلیان آمده ایم. اگر شما موافق و یاری دهنده ما باشید و تابعیت ما را بپذیرید، همگی بر  

ید«)رشیدالدین های خود ابقاء خواهید شد و کسی را به شما کاری نیست ولی در غیر اینصورت پس از خاتمه اسماعیلیه نوبت شما خواهد رسشغل

اندک مدتی هر یک از ایاالت با  انداخت که در (. آمدن هالکو آنچنان رعب و وحشت در دل حکام ایاالت ایران 689-2/678،  1373الل،  فضل

 
 (، عناصر هنر شیعی در نگارگری و کتیبه نگاری تیموریان و صفویان، تهران: مطالعات هنر اسالمی.1384شایسته فر، مهناز، ).  1



 

818 
 

و  هـ.ق در شبورقان خیمه و خرگاهی عظیم برپا ساخت و به ط   653های فراوان خود را به خدمت هالکوخان رسانیدند، هالکو در سال پیشکش

 (.2/688، 1373الل، رسمی خود را حاکم و فرمانروای آینده ایران دانست و بر ایران اعالن جنگ داد و آماده حرکت شد)رشیدالدین فضل

های مقاومت در داخل خاک ایران و با سرنگون شدن دستگاه خالف عباسیان، عنصر مغولی حکومتی را در ایران  هالکو با از بین بردن کانون 

های خود مسائلی را مطرح کردند که در آن یاسای دند به نام حکومت ایلخانی شهرت فاتحان مغول با تابعیت از فرامین فرهنگی و آئین بنیان نها

های جدویان مغول گردید. چنگیزی در برابر قرآن آسمانی قرار داده شد. و به زودی قوانین و احکام اسالمی موجود دستخوش تفکرات و سنت 

حوالت تسامح و تساملی که مغوالن به آن پایبند بودند، سبب شد که سایر ادیان و مذاهب انحرافی از این خالء ایجاد شده  برای  در کنار این ت

رسیدن به اهداف خود دربار ایل خانان را انتخاب کرده تا سیطره خود را بر جهان اسالم تثبیت و سپس گسترش دهند. در این شرایط خاص اگر  

شد، دگرگونی خاصی از سوی فاتحان و هم پیمانان آنها در حال شکل گیری بود. اما نبوغ و تدبیر  ایرانی قوی حاضر نمیفرهنگ اسالمی و  

شده آنگاه که از شمشیر خیر بنی  ایرانیان ثابت کرده که هر وقت جامعه ایرانی در طول حیات دیرینه خود در مقابل عناصر خارجی مغلوب می

کردند. و آنها برای این رسالت از سالح فرهنگ در مقابل اقوام  وسیله اصحاب آن در قبال اهالی شمشیر آغاز می  دیدند، جنگ قلم را بهنمی

دانستند و خود را از لحاظ فرهنگی تابع آن آمدند دیگر خود را بومی مُلک ایران میجستند و زمانی که اقوام بیگانه به خود میبیگانه سود می

خانات مغول در ایران مسلمان شدند. بدون شک آنچه باعث اسالم آوردن و سپس ایرانیزه شدن مغوالن انجامید، نفوذ  دیدند. به مرور زمان  می

باشد. این عناصر به صورت آهسته و پیوسته به رسالت های متفاوت در درون دولت مغوالن و ایل خانان میعناصر و نخبگان فرهنگی در غالب

 ل به روزنه ای در ارکان حکومت در مقابل مغوالن و عناصر وابسته به آن شدند. خود پرداختند و رفته رفته تبدی

ها و تضادهای مذهبی عوض کرد. فرق های دینی و فرهنگی گذشته جای خود را به رقابت با اسالم آوردن غازان در دربار ایل خانی رقابت

طین را به سوی خود جذب کنند تا در آینده از امتیازات خاص برای دادند که تا سال اسالمی هر یک سعی و تالش زیادی را از خود بروز می

خانی  پیروان خود استفاده کنند. سالطین جدید تا زمان قبل از تاجگذاری خود چندین باز تغییر دیدن و مذهب داده بود. پس از مرگ ابوسعید ایل  

های محلی در گوشه و کنار ایران متولد شدند و آغاز کوتاه سلسله آثار ضعف و انحطاط در پیکره حکومت ایل خانان هویدا شد و در مدت زمانی

خورد. فترت سیاسی تا یورش تیمورگورکانی ادامه داشت. در طول  های اجتماعی در ایران رقم میدور جدیدی از مجادالت سیاسی و آشفتگی 

های مختلف چون نیروهای قبیله ای، نظامی، گروه  این مدت ایران به قطعات سیاسی متعددی تقسیم گردید و صحنه گردانان عصر فترت از

توان از  ها را می شدند و کشور را تبدیل به میدان زورآزمایی و سلطه طلبی خود قرار داده بودند. . این گروه مذهبی، محلی، دودمانی تقسیم می 

 های اجتماعی آنان به سه گروه تقسیم کرد:لحاظ وابستگی آنها به پایگاه 

ماندگان سالطین چنگیزی که هنوز به فکر یکسان سازی کردن ایران به نفع خود و اوالد خود بودند که شامل قبایل و عشایر باقی   (1

 شدند. غیر ایرانی می 

های محلی و فئودالی که حتی قبل از جمله مغول حیات داشتند و با انحطاط ایل خانان سودای استقالل و گسترش متصرفات سلسله (2

 پروراندند. می خود را در سر 

مردمی که با رشد جریان صوفی گری حیات دوباره به خود گرفته و از فترت سیاسی بهره مند گشتند و به صورت    -های مذهبیگروه (3

 (. 31، 1380افراطی عموماً با تمایالت شیعی افراطی به فکر شکل گیری دولت برای خود بودند)رویمر، 

الن در ایران نگذشته بود که با مرگ ابوسعید ایل خانی جامعه ایرانی یک پارچگی خود را از دست  هنوز چند صباحی از مسلمان شدن مغو      

ر  داد و به مدت نیم قرن فترت سیاسی اوضاع ایران روز به روز متشنج تر از گذشته شد، این چندپارچگی راه را برای تسلط هر چه سریعتر تیمو

یافت که عنصر ایرانی اسالمی بر شمشیر مغول فائق امده بود و خالء مذهبی در ایران بعد از    آماده ساخت، هنگامی که تیمور بر ایران تسلط 
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عباسیان باعث رشد تصوف و تشیع در عنصر مغول و ادامه آن در حیات اجتماعی این عنصر باعث دوستی دو مذهب تشیع و تسنن شده بود. 

زافزون سعنی تشیع و تصوف نهایت استفاده را ببردو از طرفی دیگر سشیعیان هم برای  تیمور با تدبیری که داشت در صدد برآمد تا از دو قدرت رو

حفظ جایگاه اجتماعی خود سعی در متمایل ساختن قوای قهریه تیمور به نفع خود را داشتند و چنانچه وی را در بلخ مورد استقبال سادات و  

طان اویس« و مردم از امیر »شمس الدین بمی« که از شیعیان بود به اردوی  جماعتی از شیعیان قرار گرفت یا به هنگام ورود به کرمان »سل

(. احترام و توافع تیمور در مقابل تشیع فاقد اعتقادات قلبی  3/429، 1380تیمور رفته تا مردم این ناحیه را مورد غضب وی قرار نگیرند)خواندمیر، 

شیعیان بود اکثر مورخان هم به آن اشاره دارند، شاهد برخوردهای سخت و خشن   هایی که درباره دوستی وی با سادات ووی بود، علیرغم گزارش 

وی با سادات خوارزم و مرعشیان مازندران و مهاجرت سادات به همراه شیعیان به پایتخت سیاسی اش که در جهت کنترل و ممانعت از رشد روز  

انه خود در صدد برآمد از تصوف و تشیع نهایت بهره را ببرد، در زمان وی  افزون آنها صورت گرفت. تیمور برای به اجرا درآوردن سیاست سودجوی

های خود را مرهون انفاس  های زیادی در قبال یکدیگر داشتند، تیمور تمام موفقیتبه خاطر بعضی از مسائل اجتماعی تشیع و تصوف همگرایی 

دانست. مالقات  ر تایبادی«، شیخی به نام »سید برکه« می قدسیه سه صوفی هم عصر خود بود. »شیخ شمس الدین خاخوری« ، »شیخ ابوبک

اف  تیمور با »خواجه علی« فرزند شیخ صدرالدین نوه شیخ صفی الدین اردبیلی به این هدف صورت گرفت تا بتواند از تصوف و پیروان آنرا در اطر

اطراف خود جمع کند. شاه نعمت ا... ولی از جمله کسانی  جمع آوری کند. توجه همزمان تیمور به تشیع ئ تصوف، سبب شد تا پیروان آنها را در 

از  بود که به سمرقند رفت تا از عنابت تیمور به تشیع و تصوف استفاده نماید و سید برکه از جمله شیعیانی صوفی بود که به قول این عربشاه  

عبدالرزاق سمر نوشته  به  و  بسیار داشت  ارج  تیمور  نزد  و در  بود  آمده  به سمرقند  او مسلم مصر  به  را  اوقاف حرمین  تمام  بعدها  تیمور  قندی 

. بدین گونه تیمور توانست، شیعیان و سادات را در اطراف خود جمع کند و راه را برای نفوذ آنان در دولت خود  (1/415، 1383سمرقندی، داشت)

ن شیعی بر روی سنگ قبر وی به دستور الغ بیک  و جانشینان خود هموار سازد. یکی از مهمترین این شواهد نوشتن دعای به خط ثلث با مضامی

باشد. اما آنچه از سیاست تیمور و جانشینان اولیه او مشخص  های مختلف حکومت تیموریان می باشد که نشان از گسترش تشیع در حوزهمی

ر چند این سیاست با عملکرد سلطه طلبانه  شود آنها با استفاده از سیاست شیعه دوستی توانستند سادات و شیعیان را به خود متقاعد سازند و همی

آنها تعارض داشت اما باعث دوستی با اهل بیت پیامبر)ص( و گرایشات شدید شیعی با هم با تشیع شدن جانشینان خاتمه یافت و از سوی دیگر 

ع در نوع خود بی نظیر بود. نفوذ  انعکاس آن در عصر تیموری باعث مودت شیعه امامی و گسترش تسنن دوازده امامی در ایران شد و تا آن موق

تشیع در عصر تیموری به حدی گسترش یافت که میران شاه سومبن فرزند تیمور را مجذوب خود ساخت زیرا وی از شاعری به نام لطف ا...  

اما گاهی اوقات مجبور   برد. شاهرخ دیگر فرزند تیمور همان سیاست پدر را در مقابل سادات و شیعیان را داشت نیشابوری در رکاب خود بهره می 

شد. وی پس از رسیدن به قدرت شیعیان و ساداتی را که به ماوراءالنهر تبعید شده بودند را مورد عفو قرار داد و اجازه  به انعطاف و توابع می 

 (.  447، 1345سپارد)مرعشی، دهد و حکومت مناطقی ار آنجا را به آنها میبازگشت به مازندران را به آنها می

،  1356دهند)طهرانی،  مورخان به زیارت مکرر شاهرخ از مرقد امام رضا )ع( و حرم عبدالعظیم حسنی به هنگام جنگ با »محمدبن بایسنقر« را می 

ظ اف(. به گفته مورخان وی هدایای زیادی را به بارگاه منور رضوی اهدا کرد از جمله قندیلی از سه هزار مثقال طال و در حرم رضوی بیاویخت)ح18

(. گوهرشاد آغا همسر شاهرخ از خاندان سادات بودو از جمله افراد خیر که دستور داد مسجدی در کنار مرقد رضوی ساخته  3/639،  1372ابرو،  

افتاد هیچ ترحمی در حق آنها شود که به »مسجد گوهرشاد« شاهرخ هم مانند پدرش در مواقعی که منابع و مصالح سیاسی اش به مخاطره می

داد. وی به هنگام سرکوب بایسنقر مردم اصفهان را گناهکار دانست و به شدن تعدادی از سادان ساوه را مجازات کرد و شاه عالءالدین  ی انجام نم

کرد که به شاهخ بگویید که این  و قاضی امام خواجه افضل الدین ترکه، گویند که دو نوبت ریسمان خواجه افضل ترکه پاره شد او فریاد می 
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ا لحظه ای بیش نیست اما پنجاه سال نام نیک خود را ضایع مساز، چندانکه بزرگان سعی کردند، مفید نیفتاد و آن صورت بر شاهرخ  عقوبت بر م

 . (256، 1366سمرقندی، بهادر مبارک نیامد، بعد از هشتاد روز متوفی شد)

هدایای زیادی به حرم و مجاورین اهدا کرد و در   به حکومت رسید. وی در سفری که به حریم رضوی داشت  853-850پس از شاهرخ الغ بیگ  

یابد. این امر ارادت وی و خاندانش را به اما رضا )ع( دو چندان همین سفر شاهزاده عبدلطیف فرزندش که دچار بیماری بود، شفا و بهبودی می

ا به آن گرویده شوند. ادامه این روند باعث شد که  کند. وجود بارگاه رضوی سبب شد روز به روز دولت و دولتمردان  آنها به تشیع گرایش و پمی

کند. او تمایل به  ابولقاسم بابر، در زمان وی تشیع از حیات نیرومندی بهره گردد تا آنجا که وی اقدام به ضرب سکه به نام ائمه راشدین )ع( می

آنه  با توجه به مذهب غالب خود را همرنگ و هم عقیده  اثنی عشری داشت ولی  به اهل بیت  مذهب تشیع  باطن و ظاهر  ا دانست. وی در 

(. در نهایت دوستی  1/805، 1339، میرخواندورزید تا آنجا که وصیت کرد که جسدش را در آستانه حریم رضوی دفن کنند)پیامبر)ص( عشق می

ر سعی کردن مذهب تشیع آشکار  یقرا آخرین شخصیت مقتدر عصر تیموریان سیاست خود را دبا  ینحسبا اهخل بیت و تداوم آنرا در زمان سلطان  

کند. او وزیری شیعه مذهب به نام »امیرعلی شرنوایی« را برگزید. در زمان وی تشیع در حال قوت و سعود بود و در عوض تسنن در اعالم می 

شد. عیان قرابت می حال ضعف و سراشیبی. در این زمان کتاب تبلیغی »روضه الشهدا« توسط واعظی کاشفی نوشته شد و در مجالس مربوط به شی

در این دوره حتی علمای شیعی، کتب حدیثی اهل سنت را کنار گذاشته و به تدریس علم حدیث شیعه پرداختند و انتخاب تخلص »حسینی«  

، 1388ی،  اسفزارتوسط بایقرا در شعر شیعیان تصور کردند که وی شیعه شده و از او خواستند خطبه و سکه را به نام ائمه اثنی عشری تغییر دهند)

2/348). 

.  به قول خواند میربایقرا دل در دوستی اهل بیت داشت و خواست آنرا در سکه و خطبه علنی کند اما چون شرایط مساعد نبود آنرا اجرایی نکرد

د وی آمد و با  دربار ارادتمندی سلطان حسین بایقرا باید گفت که زمانی که وی در بلخ حکمرانی داشت یکی از اوالد جناب بایزید بسطامی نز

  ارائه کتابی به وی مدعی شد که قبر اما علی)ع( در سه فرسخی بلخ در روستای خواجه خیدان واقع شده است. سلطان با اشتیاق زیاد روانه آن 

د که بر روی  کنمحل شد با دیدن گنبد در آنجا دستور به حفر کردن و کندند قبر را دادند که حین انجام آن بالوح سنگی سفید رنگی برخورد می 

های آن منطقه تبدیل کرد و  آن نوشته شده بود »هذا قبر علی بن ابی طالب« پس از مشاهدات بایقرا این بقعه را به یکی از بزرگترین زیارتگاه

 (. 173-4/172، 1353کرد)خواندمیر، اندکی این مکان به شهری تبدیل گشت و آنرا در مقابل هرات تقویت می در

 های حرم مظهر امام رضا)ع( ن شیعی نقوش تزئینی و کتیبه . مظاهر و مضامی 5

های استوار برای شکل گیری جامعه شیعی  های نفوذ تشیع در ایران نبوده، ولی مهمترین گامسرزمین خراسان علی رغم اینکه جزء اولین پایگاه

شیعی بر ضد عباسیان همگی دلیلی مهم بر گرایشات شیعی    هایبرداشته است از همراهی آنها با عباسیان بر علیه امویان گرفته تا نخستین قیام

باشد و با مهاجرت امام علی بن موسی الراضا)ع( به این سرزمین و سپس شهادت ایشان در طوس، خراسان به کانون  اهالی این سرزمین می

برای جذب شیعیان و گرایشات شیعی برای به  توجهات سیاسی مذهبی مبدل شد و در کنار این توجهات بقعه و بارگاه این امام  همام به مکانی

تجلی کشیدن مظاهر و مضامین شیعی در هنر و معماری اسالمی بوده است، با توجه به قدمت کهن این آرامگاه به راحتی تغییر تحوالت مربوط  

ن و متولیان امر داشته است که بر این  توان دید، که ریشه در باورها و اعتقادات هنرمنداهای معماری و هنرهای وابسته به آن را میبه سبک 

توان حدس زد نخستین سیر تحوالت در مظاهر و مضامین شیعی در هنر و معماری اسالمی بوده است. و اهمیت آن به قدری مهم  اساس می 

(. این امر  278،  1390توان معماری اسالمی را به دو عصر معماری بی رنگ ساده و معماری رنگی تقسیم کرد)حاج قاسمی،  بوده است که می 

باشد که با  باشد که بدون واسطه بیانگر وجود آراء فکری اهل فن و اهالی عرفان و تصوف می مهم در این مجموعه حرم امام رضا)ع( هویدا می 

کتیبه ای با   های رنگی و متنوع و با کمک خط و خالقیت بی نظیری را در سیر مظاهر و مضامین شیعی در ترکیب نقوش استفاده از انواع کاشی 



 

821 
 

ها از اهمیت  های مختلف هندسی و گیاهی به وجود آورده است و به کارگیری اسماء الهی، ائمه معصومین)ع( و آیات قرآنی در این کتیبهنگاره

 ویژه ای برخوردار بوده و به نوعی تداعی کننده جذب و انتشار فرامین مذهب تشیع بوده است.  

ی کاری در سیر تحوالت شیعی نقش بسیار کاربردی و مهمی را ابقاء کرده است و به طوری که بنابر باور  بر اساس آنچه که گفته شد هنر کاش 

های باشد کاشی های زرین فام عالوه بر کاربرد تزئینی، مفهوم آیینی هم داشته است، وی معتقد به این امر مهم می»واتسون« استفاده از کاشی 

( و همواره مورد 216  -  213،  1382داند)واتسون،  شده و حتی سازندگان آن را عمدتاً شیعی مذهب میاده میزرین فام عمدتاً در مقابر شیعی استف

های زرین فام  توجه اهالی سیاست و هنر بوده است، این توجهات باعث شده که این مکان به گنجینه نفیسی از آثار هنری و به خصوص کاشی

امروزه در اطراف روضه منو تلفیقی از کاشیتبدیل گردد که  به صورت  تیموری(  های کتیبه دار برجسته،  ره، مسجد باالسر، دارالحفاظ )عصر 

 (.   344، 1362های زرین فام هستند)صنیع الدوله، ناودانی، ستاره ای، هشت ضلعی و محراب

 

 
رضا)ع(، آرشیو عکس گروه دایره المعارف بنیاد  های زرین فام کتیبه دار برجسته، هشت ضلعی و ستاره ای حرم امام  نمایی از کاشی - 1تصویر 

 پژوهش آستان قدس رضوی 
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 های زرین فام هشت ضلعی موزه آستان قدس رضوی، مأخذ: اداره پژوه و معرفی آثار موزه آستان قدس رضوی نمونه ای از کاشی   - 2تصویر  

 
 أخذ: اداره پژوهش و معرفی آثار موزه آستان قدس رضوی های زرین فام ستاره ای موزه آستان قدس رضوی، م نمونه ای از کاشی - 3تصویر  

توان به »محمد  اند که می ها، بیشتر توسط هنرمندان شیعی طراحی و نصب شده است که در اکثر آنها از خاندان مطرح کاشانی بودهاین کاشی

های زرین  قوچانی، عبدالل، احادیث کاشی[کرد    بن عربشاه« »علی بن ابی سعید النقاش« »حسام بن علی« »محمد بن علی و عبدالعزیز« اشاره

باشد(. که در  فام، هشت ضلعی حرم امام رضا)ع() که مضمون این آثار دربردارنده آیات و احادیث، اشعار و کلمات قصار شامل حکم و نصایح می

های شده است، و در فاصله بین کاشی  ه.ق در اطراف درب طالی پیش روی حضرت )داخل دارالحفاظ( نصب و اجرا  716تا  612های بین سال

های با مضمون ادعیه، آیات، احادیث، نام سازنده و  های تزئینی و حاوی کتیبه زرین فام دارالحفاظ سه محراب زرین فام نصب شده است با قاب 

 سفارش دهنده بر روی آن درج شده است.  
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ش بسیار کاربردی و مهمی را ابقاء کرده است و به طوری که بنابر باور  بر اساس آنچه که گفته شد هنر کاشی کاری در سیر تحوالت شیعی نق

های باشد کاشی های زرین فام عالوه بر کاربرد تزئینی، مفهوم آیینی هم داشته است، وی معتقد به این امر مهم می»واتسون« استفاده از کاشی 

( و همواره  216  -   213  ،  1382داند)واتسون،  را عمدتاً شیعی مذهب می   شده و حتی سازندگان آنزرین فام عمدتاً در مقابر شیعی استفاده می

های زرین مورد توجه اهالی سیاست و هنر بوده است، این توجهات باعث شده که این مکان به گنجینه نفیسی از آثار هنری و به خصوص کاشی 

های کتیبه دار برجسته، )عصر تیموری( به صورت تلفیقی از کاشیفام تبدیل گردد که امروزه در اطراف روضه منوره، مسجد باالسر، دارالحفاظ  

 (344، 1362های زرین فام هستند)صنیع الدوله، ناودانی، ستاره ای، هشت ضلعی و محراب

 های زرین فام حرم رضوی .  محراب 5-1

 . محراب پیش روی حضرت 5-1-1

ب شده که بانی و سازنده آن عبدالعزیزین آدم و محمدبن ابوطاهر و ابوزید  سانتیمتر در دیوار غربی نص 228و ارتفاع  180این محراب به عرض 

 طراحی و نصب شده است.  612نقاش بوده است که در سال 

 
 www.aqm.irه.ق، مأخذ:    612محراب پیش روی امام رضا)ع(، ساخت محمدبن ابی طاهر به تاریخ  - 4تصویر  

 

http://www.aqm.ir/
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، موزه آستان قدس مشهد،  640وسیله علی بن محمد بن ابی طاهر به تاریخ  محراب باالسر مبارک امام رضا)ع( ساخته شده به  - 5تصویر  

www.aqm.ir 

 محراب پایین پای حضرت .  2- 1- 5

سوره بقره و آیات    285احزاب،    56آل عمران و    17سوره توحید، و آیات  از ترکیب و طراحی منحصر به فردی برخوردار بوده که در حاشیه آن  

سوره مبارکه هود و احادیثی درباره فضیلت زیارت امام رضا)ع( نگارش شده است که در پایان به نام بانی)عبدالعزیز بن آدم( سازنده   16و    13

 ه.ق اشاره شده است.  612)محمدبن ابی طاهر( و سال ساخت آن 

 
هجری،    612محراب پایین پای مبارک حضرت محراب، باال سر مبارک حضرت امام رضا)ع(، ساخت محمدبن ابوطاهر به تاریخ  - 6تصویر  

 ( 10:  1392موزه مشهد)کفیلی،  

http://www.aqm.ir/
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ی هاآل عمران و آیه   18-191-190این محراب هم همانند دو محراب دیگر در طراحی آن از آیات قرآنی استفاده شد که به ترتیب آیات مبارکه  

  640تر بود که در سال  بنی اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است، که این محراب از لحاظ ظاهری از دو محراب دیگر کوچکتر و ساده  79و    78

 ه.ق توسط »علی بن محمدبن ابی طاهر کاشانی« ساخته شده است.  

 های مسجد گوهرشاد . مضامین شیعی در نقوش تزئینی و کتیبه 6

ن تیمور بر ایران و جهان اسالم، وی به مراتب زودتر از اجداد چنگیزی خود به سیاست تسامح و تساهل مذهبی در قبال ایرانیان و  با استیال یافت

داد و از حقانیت آل  به خصوص شیعیان پی برد و علی رغم سنی بودن وی گرایشات صوفی داشت و شعار دوست داشتن آل علی)ع( را سر می 

شود، کرد و این حب و دوستی با شیعیان از سوی وی باعث تقویت گرایشات شیعی در بین جانشینان وی میه دفاع میعلی)ع( در قبال آل امی

شد، رفته رفته در بین نوادگان وی از اعمال باطنی قوی برخوردار شد و این سیر تحوالت  وشعاری که روزگاری به صورت ظاهری مطرح می

ت تشیع در کنار مذهب رسمی این دوره گردید و با سلطنت رسیدن شاهرخ عصر مناسبی از شکوفایی باعث مهاجرت سادات به خراسان و تقوی

(. معماری ایران در این قرن به پالودگی 37،  1386و دیگران،  سوات سوچک  شود)فرهنگی و هنری در معماری و هنرهای وابسته به آن هوایدا می 

گیرد و در ( و عناصر تزئینی نقش مهمی در ارکان معماری اسالمی بر عهده می192/ 4، 1387شود)پوپ، و مهارت و توانمندی خاصی نائل می

ها همزمان به تجلی مظاهر  این میان شیعیان با استفاده از تسامح مذهبی تیموریان در کنار عناصر تزئینی همچون انواع خط و طیف گسترده رنگ 

و احادیث نبوی و اسماء الل و نام ائمه معصومین)ع( به بازگویی مهمترین اصول مذهب و مضامین شیعی پرداختند که با استفاده از آیات قرنی  

توان به عنوان  اند و بر این اساس به یکی از مهمترین این آثار که از آن می تشیع توحید، نبوت، معاد و از همه مهمتر به عدل و امامت اشاره کرده

باشد که از لحاظ سنجش مکانی و زمانی در بهترین شرایط به نحو احسنت  جد گوهرشاد« می برگ زرینی از هنر و عرفانیات شیعی نام برد»مس

ها( در کنار انواع  از سوی بانیان و متولیان آثار هنری به بهترین نوع ممکن در قالب انواع نقوش تزئینی )انواع شمسه، ستاره، انواع چند ضلعی

باشد پرداخته شده است  عتقادی سازندگان خود درباره امامت و عدالت که مختص به شیعیان می های قرآنی، دعایی، حدیثی به ابزار هویت اکتیبه

 که در این پژوهش به معرفی این مفاهیم مجموعه مذهبی در قالب ارائه تصاویر و جداول خواهیم پرداخت.

 
 قاب بندی ایوان غربی مسجد گوهرشاد مشهد، ماخذ: حسینی - 7تصویر  



 

826 
 

 
 ین شده با خط بنایی متداخل متوسط، در پایه نمای خارج ایوان شرقی و غربی مسجد گوهرشاد، مأخذ: حسینی شمسه تزئ   - 8تصویر  

 
 ، مأخذ: حسینی 1330تصویر ذکر شهادین: کاشی کاری گنبد مسجد گوهرشاد در سال  - 9تصویر  

 
 ( 185،  1390نام ائمه اطهار، زیر طاق ایوان غربی مسجد گوهرشاد، مأخذ: )حسینی،  - 10تصویر  
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 ( 75،  1384ذکر شهادین، گنبد مسجد گوهرشاد، مأخذ: )مصدقیان طرقبه،  - 11تصویر  

 
 های ایوان جنوبی مسجد گوهرشاد مشهد ذکر شهادین، مناره - 12تصویر  

 
 های قرآنی دیوان مقصوره)ماخذ: نگارندگان(. محراب و کتیبه - 13تصویر  
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 نگارندگان(. های دعایی)ماخذ:  کتیبه - 14تصویر  

 نقوش هندسی مسجد گوهرشاد - 1جدول  

 مضامین شیعی  محل قرارگیری نقوش هندسی 

 توحید  ایوان غربی و شرقی ستاره شش پر

های شرقی و غربی داخل ایوان ضلعی  12، 10، 8های انواع شمسه 
های های شمالی و سقف رواقرواق

فوقانی ایوان شمالی، داخل ایوان  
 مقصوره

 توحید 

های یومیه، پنج تن پنج اصل اسالم، نماز دیوارهای جنوبی اطراف صحن  ستاره پنج پر
 آل عبا 

 

 های مسجد جامع گوهرشاد انعکاس مظاهر و مضامین شیعی در کتیبه - 2جدول 

 مضامین محل قرارگیری ها متن کتیبه 

 توحید)امامت(  در حاشیه محراب آیت  الکرسی 

شبستان غربی به اطراف ایوان سر در  سوره بقره  207آیه 
 جنوبی 

 امامت

باالی درهای ورودی شبستان اطراف  سوره بقره 254، 285های آیه
 ایوان غربی 

 توحید 
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 امامت حاشیه محراب سوره اسراء  85تا  78های آیه

 توحید، معاد  ایوان جنوبی سوره مبارکه توبه  18آیه 

 توحید  سر در شرقی ایوان جنوبی سوره جن 18آیه 

 توحید، معاد، عدالت  داخل ایوان جنوبی سوره نور 42-34آیه 

 توحید و عدالت  ایوان شرقی جنوبی  سوره اعلی

 توحید و عدالت  های شرقی غربی غرفه سوره انسان 

 توحید  ها ایوان شمالی، جنوبی، مناره اسما الحسنی 

گنبد)ایوان  ها و زیر بر روی گنبد، مناره شهادتین ثالثه
 جنوبی( 

 توحید، نبوت، امامت

ها ایوان شمالی، غربی، سر در غرفه  یا الل، الل 
 شرقی و جنوبی 

 توحید 

های شمالی، شرقی و غربی سر در ایوان  یا علی یا علی 
 هازیر طاق ایوان

 امامت

های شرقی، غربی و ایوان  زیر طاق ایوان یا محمد، یا محمد
 شمالی 

 نبوت

 امامت های شرقی و غربی زیر طاق ایوان ائمه اطهاراسامی 
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 گیری: . نتیجه 7

های حرم مطهر امام رضا)ع( و مسجد گوهرشاد مظاهر و مضامین شیعی در نقوش تزئینی و کتیبهآنچه این تحقیق در پی آن بود، شناسایی و فهم  

مظاهر و مضامین هنر شیعی در دو اثر برجسته از یورش مغول تا ظهور صفویه چگونه  اصلی پژوهش، بر این قرار گرفت که    رو پرسشبود. ازاین

 نتایج ذیل حاصل آمد.مشاهده میدانی ای و نیز جلوه یافته است؟ بر اساس روش تحقیق تاریخی و بررسی اسناد کتابخانه

اشاره و     یماءاعالم حضور خود از ا  یآن  برا  یانبرخوردار نبودند، متول   یچندان  یاجتماع  یتو امن  یو فرق وابسته به آن از آزاد  یعآن جا  تش  از

  ی شدند و در زمانمطرح بوده متوسل می  یعتش یگاهکه درباره جا ینبو یثقرآن و احاد یاتاز زمان به آ یکردند. آنان در برهه ااستفاده می یهکنا

معنا که   ینبوده، بد یهنر مقاومت ی نوع  یعیگفت هنر ش توان ی م یکهساختند. به طورهمراه می  یهرا با تقمخصوص خود  یهامظاهر و نماد یگرد

بوده است   یشموضوع، تابع زمان و مکان خو ینخود استفاده کرده است. الزم به ذکر است که شدت و ضعف ا یشنما یفضا برا یناز کوچکتر

اثرگذار   یزن  یتحول در معمار  ینکه ا  دهدی رخ م  یرانی در جامعه ا  یدیتحول جد  یلخانی سلسله ا  یل که همانگونه که آمد با ورود مغوالن و تشک

های توان در حرم مطهر امام رضا)ع( و مسجد گوهرشاد سیر مظاهر و مضامین شیعی در ترکیب نقوش کتیبه ای با نگارهبه عنوان نمونه می است.  

ها به نوعی تداعی کننده جذب و انتشار اسماء الهی، ائمه معصومین)ع( و آیات قرآنی در این کتیبهمختلف هندسی مشاهده کرد. به کارگیری  

های زرین فام دارالحفاظ سه محراب زرین فام نصب شده است  فرامین مذهب تشیع بوده است. در حرم مطهر امام رضا)ع(، در فاصله بین کاشی

ادعیه، آیات، احادیث، نام سازنده و سفارش دهنده بر روی آن درج شده است. همچنین مسجد   های با مضمونهای تزئینی و حاوی کتیبه با قاب 

ها اعتقادات شیعی را دید چنانکه ستاره پنج پر نماد پنج تن آل  توان در نقوش تزئینی مانند انواع شمسه، ستاره، انواع چند ضلعیگوهرشاد می

سوره بقره و نیز شهادتین   207شود که نشان از عدل و امامت است. چنانکه آیه  حدیثی دیده می های قرآنی، دعایی،  عباست. همچنین انواع کتیبه

 به امامت و سوره اعلی به توحید و عدل اشاره دارد. 
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 منابع 

 انتشارات دانشگاه تهران. (، روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات، مصحح سید محمدکاظم امام، تهران: 1388اسفزاری، معین الدین محمد زمچی، )

 (، سیری در هنر ایران، جلد چهارم: سفالگری، خوش نویسی کتیبه نگاری، ترجمه نجف دریابندری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 1387پوپ، آرتر آپنه، )

 ان: دنیای کتاب. (، تاریخ جهانگشای، به سعی و اهتمام محمدبن عبدالوهاب قزوینی، تهر1370جوینی، عالء الدین عطاملک، )

 (، خشت و خیال، تهران: سروش. 1390حاج قاسمی، کامبیز، نوایی، )

 (، زبده التواریخ، مقدمه تصحیح و تعلیقات کمال حاج سید جوادی، تهران: نشر نی.  1372حافظ ابرو، ) 
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 خانه حسن پور در اراک باز شناخت، مطالعه و معرفی معماری و هنرهای تزئینی  
 

 1سید امین هاشمی پور  

 2ندا انصاری

 چکیده: 

های معماری  های شاخص شهرسازی دوره قاجار در ایران است که با رعایت کردن الگوهای شهرسازی سنتی ایرانی از ویژگی شهر اراک از نمونه 

داده بود، شاهد سکونت  دوره قاجار که تحت تاثیر صنعت فرش بافی رخغربی نیز بهره گرفته است. با شکوفایی و رونق اقتصاد شهر در اواسط  

از  اروپاییان و تاجران غربی در اراک هستیم، که این امر باعث تاثیر گذاری بر فرم و معماری و ساختارهای اصلی شهر شد. منازل مسکونی نیز  

اهایی متاثر از هنر و معماری دنیای غرب ایجاد گردید. یکی از این بناها این قاعده مستثنی نبوده و به تدریج در کنار معماری سنتی و ایرانی، بن

مشیری از علیپور است. ساخت بنا منسوب به حاجبافی در جوار بازار بزرگ اراک احداث گشت خانه حسنکه تحت تاثیر رونق صنعت فرش 

پور به  باشد. منزل حسنپور مشهور میو امروزه به نام حسن  آیدپور درمیداران اراک است که پس از چند نسل تحت تملک جواد حسنسرمایه

ویژگی  بودن  دارا  بهرهدلیل  با  قاجار و همچنین  اواخر دوره  و  اواسط  و معماری  بنایی همچون  های شاخص هنر  به  وابسته  تزئینات  از  گیری 

بری و آجرکاری به سبک فرنگی، نمونه  با تزئینات گچ  هاییهای معقلی و برجسته، سنتوری ها و سردرکاریهای حجاری شده، انواع کاشیستون 

بسیار شاخص و بازتاب دهنده از گذار فرهنگی و هنری ایران سنتی عصر قاجار به مدرنیته و مظاهر هنر و معماری و فرهنگ غرب در قرن  

ای ضمن معرفی هر چه بیشتر بنا به  خانهابرو کوشش شده تا با تکیه بر مطالعات میدانی و کتآید. در مقاله پیشمیالدی به شمار می   19و18

 ویژگی ها و چگونگی این تحوالت هنری معماری پرداخته شود.

 اراک، سلطان آباد، هنر و معماری، خانه حسن پور، قاجارواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه: 1

شود. حضور غربیان در ایران  ی اروپایی شناخته میدوره قاجار در تاریخ ایران به عنوان عصر گسترش تعامالت روزافزون حاکمان قاجار با کشورها

تی و همچنین رفت و آمد شاهان قاجار به غرب سبب تاثیرگذاری سبک زندگی اروپایی در ایران شد که این روند بر هنر و معماری این عصر تاثیرا

یرانی شد که تا پیش از این در هنر و معماری  های اروپایی با عنوان فرنگی، در هنر اهایی ملهم از مکتبجدی نهاد و سبب شکل گیری سبک 

سنتی ایران سابقه نداشت. تا پیش از حضور غربیان در این عصر، هنر و معماری ایرانی از ساختارها و الگوهای سنتی و پیشین به ویژه عصر  

از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار،    کردند.صفوی بهره مند بود و ساختار شهری به ویژه منازل مسکونی را طبق همان شیوه مرسوم بنا می 

ترین مراکز تولید فرش در ایران تبدیل شد و حضور مستمر غربیان در ایران، توجه تاجران غربی را به  شهر اراک )سلطان آباد( به یکی از جدی

و موجب شد تا فرش سلطان آباد   میالدی در شهر اراک شد 19و  18فرش سلطان آباد معطوف کرد و همین امر سبب حضور اروپاییان در قرن  

های هنری ویژه، به سرعت در  از شهرت جهانی برخوردار شود. به دلیل کیفیت باالی فرش سلطان آباد و برخورداری این محصول از مولفه 

های تولید و عرضه  شرکت ها و  بازارهای جهانی مورد توجه تجار و بازرگانان و کمپانی های غربی قرار گرفت و عاملی بر تاسیس و ایجاد کمپانی

 فرش در این شهر گشت. 

م( با ریاست مسیو اشتراوس دفتر  1881ه.ش )1260های کتانی به ایرانیان بود در سال هایی مانند زیگلر که فعالیت اولیه آن صدور پارچهشرکت

تر به تجارت و صدور فرش به  یافته  صورت سامان ای در خارج از شهر نمود تا به  خود را ابتدا در بازار شهر گشود و سپس اقدام به احداث قلعه 

بپردازد. )اربابی   از پیش مورد توجه  186،  1346؛ دوراند  15،  1396اروپا  تا فرش سلطان آباد بیش  باعث شد  ( موفقیت و رشد شرکت زیگلر 

ق )ازمیری(، غازان، شرکت تلفنیان، شرکت  های تاوسهندچیان نیویورک، کمپانی شربازرگانان داخلی و خارجی قرار بگیرد. به این ترتیب کمپانی 

هایی بودند که بعد از شرکت زیگلر در سلطان آباد مبادرت به تاسیس دفتر در اراک نمودند. )صوراسرافیل  قراگوزیان و غیره از نمونه شرکت

1372 ،10 ) 

هایی با شکل حیاط مرکزی، درونگرا و  یعنی خانه  ها به همان شیوه سنتی معماری ایرانیمنازل مسکونی در شهر اراک تا پیش از حضور اروپایی

شدند. با حضور غربیان معماران میل به ساختن ها ساخته می عدم ارتباط مستقیم و بصری با محیط خارج از خانه به واسطه هشتی ها و داالن 

سازی در این شهر به وجود آمد که ز ساختمانمنازل و بناهایی پیدا کردند که وام گرفته از سبک غربی یا فرنگی بود و در واقع سبک جدیدی ا

توان گفت بناهایی ساخته شدند که از  های غربی احداث می شدند؛ می داد و نه کامال به شیوه های سنتی جای میبناها را نه کامال در زمره خانه 

شود که اگرچه ساختمان عمومی بنا با دارا  ب میها محسوهر دو سبک تاثیراتی را پذیرفته بود. منزل حسن پور نمونه بسیار خوبی از این خانه 

های سبک اصفهانی مرسوم در اوایل دوره  هایی اطراف حیاط، یادآور منازل سنتی ایرانی است اما بسیاری از مولفهبودن حیاط مرکزی و ساختمان

های تراش ها آجرکاریها، سردر پنجرهنواع سنتوریهای نوینی در آراستن بنا مانند اقاجار از آن حذف شده است. از سوی دیگر تزئینات و شاخصه

 میالدی است.  19و  18به کارگرفته شده الهام گرفته از هنر و معماری اروپا در قرن 

 . موقعیت خانه حسن پور 2

ب )در ضلع شمالی  غر-خانه حسن پور در بافت تاریخی و هسته اولیه شهر اراک در مجاورت بازار بزرگ تاریخی اراک و در ابتدای گذر سپهداری

قرار گرفته است به طوری که فاصله آن با راسته اصلی    Google Earth))  49.6927004، و    34.0927797گذر( به مختصات جغرافیایی   

باشد. مسیر دسترسی  به بنا با استفاده از وسایل نقلیه، از طریق خیابان حصار )پاسداران(، کوچه انصار میسر است. این بنا با  متر می  5بازار تنها  

 ت. )آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی(.در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اس 1377فروردین  16در تاریخ  1985شماره 

 . تاریخچه بنا 3
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چنین اما در گزارش ثبتی اثر در فهرست آثار ملی درباره پیشینه این  درمورد بانی، سازنده اصلی بنا یا معمار آن اطالعات دقیقی در دسترس نیست

( که در نمای ضلع 1335دست نمیباشد اما با توجه به ماده تاریخ بنا )  »درباره بانی و سازنده اولیه بنا اطالعات دقیقی در  گزارش شده است: 

هر شمالی این اثر نوشته شده، سال ساخت آنرا بیان کرده اند که می توان پی برد که بنا در دوره احمد شاه قاجار احداث شده و در آن زمان ش

ت کشاورزی و دامی مانند پنبه، گندم و پشم حائز اهمیت بوده و به )سلطان آباد( اراک فعلی به جهت تولید و تجارت فرش و بعضی از محصوال 

همین دلیل به نظر میرسد که انتخاب محل و انگیزه ساخت منزل مذکور توسط یکی از بازرگانان وقت انجام شده، بعدها از بنای نامبرده به  

خرد )نقل قول از کهن ساالن بازار( و پس از  ری آن را می عنوان مدرسه و محل تعلیم و تربیت استفاده میشده و سپس شخص تاجری بنام مشی

منزل مذکور توسط   1374آن دو برادر به نام های تقی و جواد حسن پور اثر نامبرده را ابتیاع میکنند، پس از سیر اداری و انجام مقدمات در سال 

 نگی استان مرکزی()آرشیو اداره کل میراث فرهشود.«. میراث فرهنگی از وراث حسن پور خریداری می

ود اما با پیرو این گزارش نکته حائز اهمیت درباره نام و انتساب این بنا است؛ این بنا ابتدا با نام خانه حسنپور در فهرست آثار ملی ثبت گشته ب

آثارملی به )حاج علی حاج    تر اداره میراث فرهنگی استان مرکزی و شناسایی مالکان قدیمی بنا نام بنیان گذار آن در فهرستهای گستردهبررسی 

(  1335تر درباره ادعای ماده تاریخ ). اما نکته بسیار با اهمیت)آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی(عابدین مشیری( تصحیح گشته است.  

میدانی بنا توسط نگارندگان در  در نمای ضلع شمالی اثر و احداث بنا در دوره احمد شاه قاجار در گزارش ثبتی میراث است. طی بازدید و بررسی  

شود! لذا این مدعا یا نقل قول نیاز به بررسی جدی دارد که در بخش نمای ضلع شمالی بنا، امروزه هیچ اثری از ماده تاریخی یا کتیبه دیده نمی

 مربوطه به آن پرداخته خواهد شد.  

اده مشیری و ارتباطشان با این بنا دست یافت، بر اساس کتاب نامداران اراک  توان به اطالعاتی درباره خانوبا این وجود با مطالعه برخی منابع می

باشد که اطالعاتی  می  و نیز سند اسشتهادیه موجود در پرونده ثبتی اثر، نخستین فرد نام برده از این خانواده شخصی به نام حاج عابدین )مشیری(

دانند و همچنین  بر اساس اسناد میراث فرهنگی وی را بنیان گذار این بنا می   که   است   از وی در دست نیست. فرزند وی به نام حاج علی )مشیری(

ه ق درگذشته است. )صدیق،   1345طبق اظهارات نویسنده کتاب نامداران اراک، وی از سهامداران عمده بانک عثمانی در اراک بوده و در سال 

 )آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی(. (45:  1372

فرزند به نام های حاج غالم رضا، حسین، خدا رحم و اصغر بوده است    4بر اساس سند اسشتهادیه موجود در پرونده ثبتی اثر: »حاج علی دارای  

ر  واگذاکه طبق اشتهادیه ضمیمه، برادر بزرگتر مرحوم حاج غالم رضا مشیری به نفع سایر برادران کنار رفته و به هر یک از آنان دو دانگ بنا را 

در نهایت نویسنده نامداران اراک زندگانی یکی از پسران    )آرشیو اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی(و شخصا اشتهادیه را امضا کرده است«.  

دهد: »حاج غالمرضا معروف به حاج  بدین شرح ارائه می  45حاج علی به نام حاج غالمرضا معروف به حاج مشیری را در این کتاب و در صفحه 

خورشیدی در گذشت. مرحوم حاج مشیری از نامداران اراک در قرن اخیر    1341خورشیدی در اراک متولد و در سال    1269یری که در سال  مش

اج  است. هم در گروه مالکین بوده و هم در بازار جزء بازرگانان معروف. بیشتر شهرت حاج مشیری مربوط به پدر او بنام حاج علی و مشهور به ح

دین بوده است.« به طور کلی بانیان و مالکان اولیه و حقیقی بنا، ترتیب واگذاری های منزل به وراث و اشخاص مختلف و همچنین  علی حاج عاب

ای از ابهام قرار دارد و نیاز به بررسی  های مختلف بنا اعم از کمپانی فرش و یا مدرسه که در گزارش سند ثبتی اثر درج شده، در هالهکاربری

 تر دارد. و مستقل عمیق، مفصل 

 . ساختار هندسی و گونه شناسی بنا 4

بندی  انواع گونه شناسی و تقسیم  ایران  این عرصه مطرح گشته است.  در معماری سنتی  از جانب پژوهشگران  ( معماری 1372معماریان )ها 

های سنتی ایران را چهار صفه، میان سرادار  مهم خانههای  کند. پیرنیا نیز گونه های ایران را به دو گونه درونگرا و برونگرا تقسیم بندی می خانه
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ها را  های سنتی اراک این خانه شناسی خانه همچنین علی حسینی در مقاله گونه .  (166-147:  1390داند. )پیرنیا،  های ترکیبی میکوشکی و خانه 

(  5یک طرف ساختمان  (  4دو طرف ساختمان  (  3سه طرف ساختمان  (  2حیاط مرکزی و چهار طرف ساختمان  (  1کند:  به پنج دسته تقسیم می 

و دیگران،   فرنگی )حسینی  به صورت کاله  به دسته 31:1397ساختمان مرکزی  توجه  با  بنابراین  از منظر  بندی(.  پور   ها مذکور خانه حسن 

شود. این بنا  در ساختمان میگرا بوده است و به لحاظ شکلی شامل حیاط مرکزی با سه طرف  های درونهای خانهشناسی دارای مولفه گونه 

قطعه زمینی با ساختار هندسی مستطیل است که عمده فضای مرکزی و جنوبی آن به حیاط اختصاص یافته و سه جهت شمالی، شرقی و غربی  

 (. 1آن در دو طبقه به صورت همکف و طبقه اول ساخته شده است )تصویر 

 

 
 ( پالن طبقه اول )چپ( )برگرفته از آرشیو اداره میراث فرهنگی( پالن طبقه همکف پالن طبقه همکف )راست   - 1تصویر  

 
 )برگرفته از آرشیو اداره میراث فرهنگی( : برش شمالی و نمای غربی  2تصویر 
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 )برگرفته از آرشیو اداره میراث فرهنگی( نمای شرقی    - : برش شمالی  3تصویر 

 
 اداره میراث فرهنگی( )برگرفته از آرشیو  : برش غربی و شرقی و نمای شمالی 4تصویر 

 
 )برگرفته از آرشیو اداره میراث فرهنگی( : برش داخلی جبهه غربی  5تصویر 

 

 . ویژگی های عمومی بنا 5

های انبار، مطبخ، تنورخانه و قالیباف خانه  است. پوشش سقف در  طبقه همکف  هایی با جرزهای قطور و با کاربریطبقه همکف بنا عمدتا اتاق 

ن  های زیر زمیباشد که ارتفاع آن نسبت به طبقه اول اندکی کوتاه است. عمده اتاق از نوع طاق و قوس به ویژه طاق کمانی و اجرا شده با آجر می
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ای واحدها و فضاهای منفک و مستقلی هستند که مستقال از طریق بازشو ها در همکف به حیاط راه دارند. به جز جبهه شمالی بنا که مجموعه

 ( و به یکدیگر و به حیاط راه دارند.  5از پنج اتاق تو درتو هستند )تصویر 

اند. این ها دارای بازشو  و رو به حیاطبه یکدیگرر مرتبط هستند و تمامی اتاق  ها و فضاهای تو در تو است که طبقه اول بنا نیز عمدتا شامل اتاق 

طبقه به سکونت اهالی خانه اختصاص داشته است. پوشش بام طبقه اول نیز از نوع مسطح بوده که با تیرهای چوبی درخت صنوبر، حصیرِ بافته 

نمای زیرین آن یا به عبارتی سقف اتاق ها با قطعات چوب لمبه کوبی  شده، گل با پوشش ضخیم کاهگل به صورت تیرپوش اجرا شده است و  

 توان مشاهده کرد.ها و عناصر تزئینی را در نمای بنا می( تمام بنا نما سازی شده و انواع آرایه182:  1392و تزئین شده است. )گالبچی، 

طق ایران از مواد اولیه در دسترس و متناسب با اقلیم منطقه تهیه می مصالح مورد استفاده در معماری بومی ابنیه سنتی در اراک همانند سایر منا

شده است و اصطالحاً بوم آورد است. این مصالح عمدتاً شامل سنگ، آجر، خشت، کاشی، مالت، خاک، ماسه قیر ، آهک، گچ، انواع چوب شیشه  

 گرفتند. های مختلف با یکدیگر مورد استفاده قرار میرنگ فلز بوده است که در ترکیب 

گردد، اما در طراحی بنا و فضاها و همچنین ترکیب و همنشینی  به طور کلی در نوع مصالح مورد استفاده در بنا یک پارچگی کامل مشاهده می

 (.3( و )تصویر 2)تصویر خورد های به کار رفته در نیمه جنوبی و شمالی بنا، دوگانگی شدید به چشم میعناصر تزئینی و نوع قوس 

آید که نیمه جنوبی بنا به ویژه سازه جنوب غربی نسبت به نیمه شمال غربی پیش آمدگی زیادی داشته  وگانگی زمانی بیشتر به چشم میاین د

تر از نیمه جنوبی بنا قراردارد و نیمه شمالی نیز در قیاس با نیمه جنوبی ( یک پله پایین4های نیمه شمالی )و حیاط شمالی( )تصویر است و سازه 

 ی ارتفاع و رخبام بلندتری است. دارا

نویسد: »مقاطع این ساختمان  در مقاله معماری مسکن در شهر اراک به این دو گانگی تلویحا اشاره میکند و می   1383نیا نیز در سال  زهره بزرگ

گری مواجه هستیم که احتماالً آمدگی با ساختمان دیدهد که دو قسمت شمالی و جنوبی دو هویت متفاوت دارد. گویی که از نقطه پیش نشان می 

ساختار، منشاء و علت   بعداً اضافه شده و یا بیرون ساختمان بوده که بعدها دیوار بین بیرونی و اندرونی برداشته شده است.« اما عمیقا به واکاوی

 پردازد.این دوگانگی نمی  پدیدار شناختی

ی بنا، هر قسمت به صورت مسقل مورد مطالعه و تحلیل و بررسی مطالعه قرار  های شمالی و جنوبهای موجود در بخش لذا بر اساس این تفاوت 

 گیرد.می

 نیمه جنوبی شامل: ورودی )جنوبی(، جبهه غربی )جنوب غرب( و جبهه شرقی )جنوب شرق(  

 نیمه شمالی بنا شامل: جبهه شرقی )شمال شرق(، جبهه شمالی، جبهه غربی )شمال غرب(

 نیمه جنوبی 

بنا: نمای جنوبی عمارت را ورودی امروزی )و دیوار در گذشته(، ورودی قدیمی و اصلی بنا، به همراه طبقه اول سازه غربی تشکیل  ضلع جنوبی  

 دهد.می
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 ورودی بنا  

 
 : نمای داخلی ورودی جدید )عکس از نگارنده( 7: نمای خارجی ورودی جدید )عکس از نگارنده(  تصویر 6تصویر 

 

های به کار رفته در این قسمت از  امروزه در میانه ضلع جنوبی بنا با سردری رفیع و قوس و طاق نماهای نیم دایره آجری است. آرایهورودی بنا 

های حجاری شده با نقش گل و گلدان و لبه دیوارهای قطار بنا شامل آجرهای خفته راسته، ستون نماهای آجری قاب بندی شده ، سنگ ازاره 

( آجر  246:  1367های ها مفصل با کاشی جوک، )زمرشیدی،  (. همچنین رخبام سازی6در نمای خارجی دیوار است )تصویر  بندی آجری شده  

ها، کاشی معقلی در ترکیب با آجر به صورت  (، آجرکاری خفته راسته در لچکی 52:  1390ای نیم گرد کله گنجشکی )زمرشیدی،  لعابدار فیروزه

(. الزم به  7شود )تصویر  های با نقش رج چین، در نمای شمالی )داخلی( دیده می( و سنگ ازاره 76:  1367  کلوک بند خفته راسته )زمرشیدی،

خورشیدی ایجاد شده است. به غیر از سنگ    80و    70های برشمرده  تازه ساخت و در خالل عملیات مرمتی در دهه  ی قسمتذکر است که همه 

های  عمر تاریخی بوده که البته در اوج زیبایی و هماهنگی با بنا اما با مصالح جدید و در خالل پرژههای این بخش از بنا سایر مصالح فاقد  ازاره

 (.8اند )تصویر جدید مرمتی ایجاد گشته

ی  کند که امروزه با اجرااما در منتها علیه جنوب غربی بنا در طبقه زیرین )همکف( سازه غربی، آثار ورودی اصلی و قدیمی بنا خود نمایی می

فخر و مدین مسدود شده و از آن جایی که کف کوچه در دوران پهلوی اول با خیابان حصار طراز شده است اندکی سطح کوچه باال آمده که این 

ی  امر منجر به چال افتادن هرچه بیشتر آستان ورودی عمارت گشته است. خود بنا نیز احتماال در گذشته پیرو معماری سنتی و اقلیمی ایران کم

  77های خیابان در دوران پهلوی این اختالف سطح دو چندان و تشدید گردیده است. در تصاویر سال سطح گذر پایین تر بوده که با زیرسازی از

موجود در آرشیو میراث فرهنگی مشخص است که دیوار جنوبی بنا در ادوار گذشته تخریب شده و با مصالح ناهمگون با بنا همچون آجر گری و  

رب آهنی لوالیی جایگزین شده است. این امر مصرحا در گزارش میراث فرهنگی نیز به این شکل عنوان شده است: »درب اصلی  سیمان و د

ورودی در گوشه جنوب غربی قرار داشته که رابط بین کوچه مجاور و هشتی منزل بوده، اما بعدها درب ورودی را به وسط ضلع جنوبی منتثل 

 (9بت اثر منزل حسن پور : کرده اند.« )گزارش پرونده ث

کند. خود در ورودی در چارچوبی قرار  این ورودی به شکل سردری با قوس نیم دایره و قرار گرفته در میان دو ستون نمای آجری جلوه نمایی می 

ئین یافته است. در فضای ها و حاشیه قوس با آرایه آجری خفته راسته تز داشته که امروزه با آجر به صورت فخر و مدین مسدود شده و پشت بغل 

(  ایجاد شده است که  52:  1390ما بین قوس نیم دایره و چاچوب درب ورودی، کادر آجری با آجرهای تراش )یک طرف نیم پخ( )زمرشیدی،  

وش گیاهی و گل  های باال، پایین و میان آن نقباشد اما در مرکز آن قابی دیگر به شکل بیضی قرار دارد که در قسمتزمینه آن آجر رج چین می

بر فراز قوس    82باشد به شماره  طراحی و با آجر تراش اجرا شده است. پالک فلزی قدیمی شهری نیز که محتمال مربوط به بلدیه عراق می 
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فته اند  یادار جبهه غربی و داخل بنا راه می کند. از طریق این ورودی در گذشته به هشتی بنا واقع در زیر ایوان ستون چنان خودنمایی میهم

 (.9)تصویر 

 

 
 : سردر اصلی و ورودی قدیمی بنا )عکس از نگارنده( 9تصویر     : حجاری های ازاره ورودی جدید بنا )عکس از نگارنده(8تصویر 

 

 . جبهه )سازه( غربی 6

های . قوس تر استنا کوتاهباشد، ارتفاع طبقه همکف در قیاس با طبقه اول باین بخش از بنا مشتمل بر دو طبقه، طبقه همکف و طبقه اول می

(  39:   1389به کار رفته در طبقه همکف عمدتا از نوع کمانی بوده اما در نمای بنا در ترکیب با کاشی به گونه قوس کلیل تزئینی )زمرشیدی،  

باشد.  و نعل اسبی می   ها نیز از نوع نیم دایرهها مزین به آجرکاری خفته راسته است و قوس درها و پنجرهتبدیل شده است. لچکی این قوس 

اند و نیمه پایینی ستون  (. جرزها در نمای سازه با ستون نماهایی آجری تزئین یافته10پوشش سقف این قسمت از نوع طاق کمانی است )تصویر  

مقسمی هشت در  معقلی از نوع معقلی    ئینات کاشی نماها با آجر تراش قاب بندی شده است. حدود دو سوم نیمه باالیی ستون نماها دارای تز 

( و یک سوم باالیی ستون نما نیز به یک قطعه کاشی برجسته لعابدار نفیس اختصاص دارد.  11( است )تصویر  198:  1367هشت )زمرشیدی،  

های فاخر، وجود ظرف میوه، جام  کشد که در تعامل با یکدیگرند. پوشش صحنه این کاشی چهار زن را در پوشش اوایل دوره قاجار به تصویر می 

هایی تزئین یافته است. حاشیه باالیی کاشی نیز  ها با  گل باشد. زیر پای بانوان و پس زمینه نقش گر مجلس بزم میدر دست و ساز تار تداعی 

باشند. نکته  های هنری نقاشی عصر صفوی تا قاجار از واقع گرایی نسبی برخوردار می باشد. تصاویر نیز تابع جنبش مزین به نقوش گل و مرغ می 

باشد که این دو کاشی از منظر موضوع و نقش با یکدیگر همسان هستند اما از منظر  حائز اهمیت درباره این دو قطعه کاشی این مطلب می

های پوشاک بانوان بسیار با یکدیگر متفاوتند که این امر خود گویای مهارت کاشی ساز در نقش پردازی و  ترکیب و تناسبات رنگی و ریز نقش 

ها و پوشاک بانوان عصر  های به کار رفته در پارچهها و نقش متنوع در عصر قاجار است و هم بیانگر طیف گسترده نقوش و طراح رنگ آمیزی  

 (.13( و )تصویر 12باشد )تصویر قاجار می
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 نگارنده( : کاشی کاری معقلی ستون نما ها )عکس از  11: نمای عمومی جبهه غربی )عکس از نگارنده( تصویر 10تصویر 

 
 : کاشی برجسته، ستون نمای شمالی )عکس از نگارنده( 13: کاشی برجسته، ستون نمای شمالی)عکس از نگارنده( تصویر 12تصویر 

 

خورد پلکان و ورودی به ایوان  و خود سازه امروزه به چشم می (  14)تصویر  و تصویر تاریخی بنا  (  1)تصویر  ها  یکی از تناقضاتی که ما بین پالن 

اول است.  این پلکان در گذشته در میانه و محوریت بنا قرار داشته و مستقیما از سطح حیاط و به واسطه یک پاگرد و دو ریف پلکان دیگر   طبقه

شده است. از آنجایی که این پلکان در پالن سند ثبتی ترسیم شده است، بدیهی است که این پلکان بعدها  به ایوان ستوندار طبقه باال ختم می 

خورشیدی حذف گریده است که حذف این پلکان اصیل و دخل و تصرف    80و    70الل عملیات مرمتی صورت گرفته بر روی بنا در دهه  در خ

 صورت گرفته در خالل عملیات مرمتی خود بسیار جای تامل و بررسی دارد! 

های بنا )به تو بوده و از ضلع شمالی با سایر قسمتطبقه دوم بنا متشکل از یک ایوان ستوندار و دو اتاق پشت آن است. ارتباط طاق ها تو در

طاقچه پیرامون اتاق و یک پیشبخاری    6شده است. هر اتاق دارای سه بازشو به ایوان ستوندار است. اتاق شمالی دارای  نیمه شمالی( میسر می 

های به کار رفته در اتاق ها از نوع ی است. قوس در دیوار غربی و اتاق جنوبی دارای هفت طاقچه پیرامون اتاق و یک پیشبخاری در دیوار غرب

های آجری باز شوهای اتاق )رو به ایوان( فرمی ذوزنقه ای شکل دارند. قوس به کار رفته در بازشوهای  دایره هستند و مقاطع جرزها و ستوننیم

اتاق نیز طاق نمایی تزئینی با قوس نیم دایره قرار دارد.  ها )و دیوار ایوان( مابین سه بازشو هراین اتاق از نوع نعل اسبی و در نمای خارجی اتاق

نمای یاد شده در میانه ایوان یک قاب مربع گچبری شده قرار دارد و بر هر ضلع قاب برگی قراردارد که متاسفانه ضلع پایینی قاب بر فراز طاق 

هایی نیز پیرامون این قاب را  ارد گچبری گشته است. گل فرو ریخته است. برفراز قاب مربع نیز قابی اشکی شکل که گلی در میان آن قرارد
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ای شکل بیرون آمده است. درون قاب نیز قطعه کاشی برجسته نفیسی  قرار دارد که مضمون آن یک  آراسته اند و هر طرف آن شاخه گلی خوشه 

کور تداعی گر حرمسراها دوره قاجار و دوران تاالر به همراه عده کثیری از بانوان در حال رقص و نوازندگی در مجلس بزم هستند. فضای مذ

 (.  15ماقبل آن است )تصویر 

 

 
 : کاشی برجستهداخل ایوان ستون دار )عکس از نگارنده( 15: عکس تاریخی از بنا )آرشیو شخصی نگارنده(   تصویر 14تصویر 

 

ن محوری بنا امروزه شاهد یک ایوان سراسری با  همانگونه که گفته شد با دخل و تصرف صورت گرفته در خالل عملیات مرمتی و حضور پلکا

دهد. اما این ایوان در حالت و شکل اصیل خود در گذشته بدین شکل  ها را یکپارچه پوشش میرنگ مستطیل هستیم که فضای جلوی اتاقته 

طه یک پا گرد، به دو رشته پلکان )به تعداد  نبوده است. بدین معنی که یک رشته پلکان )با چهار پله( با ورود به بنا در میانه طبقه همکف، به واس

 کرده است.  شده و فی الواقع ایوان را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می عدد( رو به شمال و جنوب تبدیل می 3

ها و جرز  کیه بر ستون های منتهی الیه شمالی و جنوبی تاین ایوان دارای چهار ستون سنگی است. دو ستون میانی ایوان تماما آزاد بوده اما ستون 

اند؛ پایه ستون که دارای  ها مشتمل از چهار قسمترسند. این ستون ستون سنگی به نظر می آجری دارند به گونه که بیشتر به صورت یک نیم

رگ و در  ای است در مقطع پایینی بزمقطعی مربع است و شال ستونی مدوری با لبه گرد بر روی آن است، ساق ستون که به صورت استوانه 

باشد. تختک ستونی با مقطع مربع و قوس  مقطع باالیی کمی کوچکتر است. سر ستون دارای مقطعی مربع و فرم هندسی کلی آن ذوزنقه می 

رسند اما بر  ها ساده بوده و بیشتر به صورت احجام هندسی به نظر میها استوار است. ظاهر این ستون های ایوان و ستون نماهای آجری بر آن

یا برگ کنگری معروف( به چشم  – وجه خارجی سر ستون رو به حیاط و رو به داخل ایوان برگ گیاهی به صورت انتزاعی )به شکل کاهو  روی

اند.  ها از قسمت خیز قوس با تیرهای چوبی به جرزها کالف شده خورد. در دو وجه دیگر نیز دو گل تمام رخ باز شده حجاری شده است. ستونمی

اند های معقلی تزئین یافتهها تماما با کاشی اند که قسمت زیرین قوسها استوار گشته ای بر این ستون های نیم دایرهها نیز، قوس بر فراز ستون 

:  1367ها نیز ، دارای آرایه آجرکاری خفته راسته در ترکیب با کاشی معقی به صورت کلوک بند خفته راسته است. )زمرشیدی،  پشت بغل قوس

( تمامی لبه باالیی  92:  1367های پشت بغل قوس میانی ایوان نیز دو طرح معقلی پنج رجی صلیب اجرا شده است. )زمرشیدی،  ه(  در گوش76

( سقف  52:  1390های جوک مشکی سیاه و آجر لعابدار فیروزه ای نیم گرد کله گنجشکی رخ بام سازی شده است. )زمرشیدی،  ایوان نیز با کاشی

 (.16با قطعات چوب لمبه کوبی تزئین یافته است )تصویر  ایوان نیز مسطح بوده و
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 : قوس میانی ایوان ستوندار جبهه غربی )عکس از نگارنده( 16تصویر 

 

 . جبهه )سازه(  شرقی  7

تر است. طبقه اول به فضاهایی مانند انبار   باشد. ارتفاع طبقه همکف از طبقه اول کوتاهاین بخش از بنا نیز متشکل از دو طبقه همکف و اول می 

اختصاص دارد و طبقه اول کاربری مسکونی داشته، پوشش طبقه همکف بنا از نوع طاق کمانی است. نمای سازه در قسمت همکف را چهار  

های آن دارای حاشیه دهد. قوس بازشوی جنوبی از نوع نعل اسبی است و پشت بغلنما، و پلکان تشکیل میپوشش طاقی، چهار ستون بازشو با

ای است همچنین زمینه آن را با آجر کاری خفته راست کار کرده اند. سه طاق میانی سازه نیز از نوع  خطی و کاشی کاری معقلی به رنگ فیروزه

ها نیز  باشد. پشت بغل ای میها دارای کاشی کاری به صورت شکسته و دندانه دندانه است و به رنگ فیروزهحاشیه لبه قوس   کمانی میباشند،

باشند لذا دارای عرض و پهنای دارای آرایه آجرکاری خفته راسته هستند. ستون نماهای شمالی و جنوبی در واقع نمای جرز های باربر بنا می 

ای که دارای  اند؛ به گونه نماهای میانی بنا هستند و به واسطه پهنای بیشتر، عرصه گاهی برای هنر نمایی معمار بنا بوده  بیشتری نسبت به ستون 

های معقلی )یکی از انواع کلوک بندان( )زمرشیدی،  باشند و یک سوم باالیی این ستون نماها دارای کاشی کاریقاب بندی آجرکاری مستطیل می 

ها حیاط را مستقیما  پله نیز در منتها الیه شمالی سازه قرار دارد که چهار پله آن از دل سازه خارج شده است. این پله  9تعداد ( است.  116: 1367

 سازد.  ای به طبقه اول بنا متصل میو بدون فضای واسطه 

جنوبی بنا با یک بازشو رو به حیاط، اتاقی میانی    رنگ مربع در منتهی الهیاشد. اتاقی با ته فضاهای داخلی طبقه اول نیز متشکل از سه اتاق میب 

رنگ تقریبا هشتی شکل  رنگ مستطیل در میانه بنا با سه بازشو به حیاط به صورت اتاق پنج دری و در نهایت فضای واسط و ارتباطی با ته با ته 

ی در میانه دیوار شرقی اتاق پنج دری وجود دارد. در قسمت شمالی. در این قسمت از بنا تعداد ده طاقچه و طاقنما در پیرامون و یک پیشبخار 

های متمایز نیمه جنوبی بنا )در هر دو بخش شرقی و غربی ( مقاطع  ها و طاق نماها و پیشبخاری از نوع نیم دایره است. از ویژگی قوس طاقچه 

های اتاق پنج دری  بی از نوع نعل اسبی، و قوسباشد. در نمای سازه نیز قوس اتاق جنوهای آجری باز شوها میای شکل جرزها و ستون ذوزنقه 

ها در نما دارای حاشیه کاشی کاری فیروزه  های همه ی قوسپشت بغل  (.17)تصویر  میانی بنا کمانی و قوس فضای ورودی طبقه نیم دایره است  

ل های اتاق پنج دری به صورت شکسته  های شمالی و جنوبی به صورت خطی بوده، اما در پشت بغهای پشت بغل است. با این تفاوت که حاشیه 

های آجرکاری خفته راسته در ترکیب با کاشی معقلی به صورت  های این طبقه دارای آرایهو دندانه دندانه است، همچنین  تمامی پشت بغل
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کاری معقلی نوعی از  کاشی( است. ستون نماهای شمالی و جنوبی بنا نیز تماما دارای تزئینات  76:  1367زمرشیدی،  کلوک بندان خفته راسته )

 (.18( هستند )تصویر 202  : 1367زمرشیدی، هشت چهار لنگه )

 

 
 :تزعینات کاشیکاری ستون نمای شمالی )عکس از نگارنده( 18: نمای عمومی جبهه شرقی )عکس از نگارنده(  تصویر 17تصویر 

ی شده است. آنچه که بیش از هر عنصر تزئینی در رخبام سازی  های آجر و کاشی رخبام باز سازتمام قسمت باالیی نمای طبقه اول با ترکیب

توان مشاهده ( است که انواع آن را در معماری کالسیک یونان می11:  1391کند نقوش موسوم به کلیدی )چینگ،  این قسمت جلب توجه می

اینجا این طرح با مصالح سنتی ایرانی یعنی آجر و  شود. اما در  کرد و در ایران نیز جزء نقوش پیشینه دار در دوران پیش از اسالم محسوب می 

شود. بر فراز آن نیز به ترتیب تا  ای نوآورانه و بدیع تلقی می کاشی و با تکنیک معقلی اجرا گشته است که در نوع خود به ویژه عصر قاجار پدیده

ای نیم گرد کله گنجشکی آجر لعابدار( فیروزه(، دو رج کاشی )246ای، دو رج آجر، یک رج کاشی جوک )ص  لبه بام یک رج کاشی فیروزه

 ( ، یک رج آجر و یک ردیف آجر نرچین )رخبام( در رخبام سازی بنا اجرا شده است. 52: 1390)زمرشیدی، 

 . نیمه شمالی 8

تر رفتن سطح  های متفاوت در نما و یک پله پاییننیمه شمالی از هر حیث در قیاس با نیمه جنوبی بنا دارای تفاوت است و این تمایز با آرایه 

یافته است. بام این قسمت هم اندکی از بام قسمت   بسطکند. این بخش از بنا در سه جبهه شرقی، شمالی، و غربی حیاط بیشتر خود نمایی می

 بی رفیع تر است. دور تا دور لبه بنا در قسمت شمالی دارای تزئینات قطار بندی آجری در دو ردیف است. جنو
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 . جبهه )سازه(  شرقی 9

 
 : نمای عمومی جبهه شرقی )عکس از نگارنده( 19تصویر 

این بخش از بنا هم مانند بخش جنوبی مشتمل بر دو طبقه و دارای چهار بازشو به صورت در پنجره در هر طبقه است و فضا های داخلی بنا با  

تر و پوشش سقف زیرزمین عمدتا قوس  ها در همکف در قیاس با طبقه اول کوتاه فضای حیاط دارای  ارتباطات بصری مستقیم است، ارتفاع سقف 

های این بخش از بنا همگی از نوع قوس تخت است. یک ستون نمای رفیع از سطح  های به کار رفته در بازشو ها و درها و طاقچه قوسکمانی و  

نماید. فضای داخلی و پشت بازشوی منتها الیه  حیاط تا بام، سه بازشو جنوبی این قسمت را از تک باز شوی منتهی الیه شمالی بنا تفکیک می 

 های شمالی در بنا و همچنین صعود از سطح حیاط و همکف به طبقه باال را دارد. رتباطی بین بخش شمالی کارکرد ا

نمای این قسمت تماما از آجر بوده و برعکس نیمه جنوبی هیچ کاشی یا کاشی کاری به چشم نمیخورد. تمام نمای این بخش دارای تزئینات  

ها به ویژه در طبقه همکف بیشتر به صورت حاشیه و کادر  قاجار است. این آجر کاریآجر کاری به سبک فرنگی متداول شده در اواخر دوره  

یابد. فضای هایی بر فراز بازشوها نمود بیشتری میشود. در طبقه اول اما این تزئینات آجری تراش به صورت سنتوری همراه با گره نما دیده می 

نقش فرشتگان در حال حمل تاج گچبری شده تزئین یافته است. سه بازشو جنوبی بخش  ها و نقوش گل و بوته و  ها با آرایهداخلی این سنتوری

اند به لحاظ منظری و موضوعی نقش برجسته گچبری شد و در تقارن با  شرقی که با ستون نمایی از تک بازشو منتهی الیه شمالی مجزا گشته

های بازشوهای جنب آن تنها از نوع شکسته  ی گردن قویی و سنتوری شکسته یکدیگر قرار دارند. به عبارتی سنتوری فراز باز شوی میانی از نوع 

ی سنتوری نشسته است،  ای )احتماال عقاب( است که در راس و میانه(. نقش برجسته گچبری شده سنتوری میانی شامل پرنده19است )تصویر 

(. 20باشد )تصویر  ر من الل و فتح قریب( به خط نستعلیق میای با مضمون )نصدر زیر پای پرنده قاب مدوری قرار دارد که محل درج کتیبه

مابقی فضای داخلی سنتوری با  گل و بوته به سبک فرنگی تزئین یافته و تمامی نقوش با تکنیک گچبری اجرا گشته و زمینه آن نیز با خرده 

 های کوره آجرپزی پر شده است.  سرباره
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ستند و نقش دو فرشته کودک سان در حال حمل تاج پادشاهی را به تصویر میکشد. ظاهر تاج های دو باز شو جنبی قرینه یکدیگر هسنتوری

هایی از آن روییده و تمام پس زمینه قاب را  گر تاج کیانی سالطین قاجار است. در میانه قاب بین دو فرشته گلدانی قرار دارد که گل بسیار تداعی 

باشد که خود عمدتا منشا در  ای بسیار کهن در دوران پیش از اسالم میدر ایران دارای ریشه   (. موضوع این نوع نقش21زینت داده است )تصویر  

ان  اساطیر یونانی و الهه نیکه دارد و در دوران قاجار طی تاثیر هنر غرب و اروپا این قبیل موضوعات باز زنده سازی شده است. در جرزهای می

ی تعبیه گشته است که پوشش آن ها به صورت طاقی کوچک است که بر روی نمای آجری بازشوهای این قسمت پنجره ها و نورگیرهای کوچک

سازه به صورت قوس تیزه دار نماسازی شده است. سنتوری تک بازشو منتهی الیه شمال این جبهه نیز از نوع شکسته است و نقش زمینه آن  

م فضای زمینه را پوشش داده است. متاسفانه حدود نیمی از این نقش  شامل گلدانی در میان قاب سنتوری و گلهایی روییده از آن است که تما

 (. 22امروزه دچار آسیب شده و فرو ریخته است )تصویر 

 

                 
 :سنتوری منتهی علیه شمالی )عکس از نگارنده(      22: سنتوری با طرح فرشته تصویر 21:سنتوری میانی)عکس از نگارنده( تصویر 20تصویر 

 .جبهه )سازه(  شمالی 10

 
 : نمای عمومی جبهه شمالی )عکس از نگارنده( 23تصویر 

باشد، طبقه  بازشو میانی )سوم( این جبهه رار داشته و شامل دو طبقه می درجه به غرب، در امتداد سازه شرقی ق  90سازه شمالی بنا نیز با چرخش  

های بنا و دارا بودن بازشویی بزرگتر  در محوریت اصلی بنا در جهت شمالی جنوبی بنا قرار داشته و با اندکی بیرون آمدگی نسبت به سایر قسمت
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کف، بازشو مانند قسمت شرقی بوده اما قاب بندی نمای آجری دارای اندکی نسبت به سایر بازشوها از جلوه بیشتری برخوردار است. در طبقه هم 

تفاوت با قسمت شرقی است. همانگونه که گفته شد ورودی اصلی قسمت شمالی بنا در مرکز و محوریت بنا قرار داشته و ستون نماهایی در دو  

اند  های اصیل متاسفانه از میان رفته کف استوار است. سنگ ازارهای در طبقه همگردد که بر سنگ ازاره جرز ورودی در هر دوطبقه مشاهده می

اند. بر بدنه جرزهای دو سوی ورودی نیز پیش آمدگی های آجری تعبیه گشته که در گذشته محل قرار گیری های جدید جایگزین شدهو با سنگ 

قوس ورودی این بخش از بنا از نوع کمانی بوده و طاق    انواع چراغ و ابزار روشنایی همچون فانوس و چراغ های پیسوز و روغنی بوده است. 

ها ورود به این قسمت از بنا به ویژه ورود به طبقه اول برخالف نیمه جنوبی که پله باشند.   سایر بازشوها در هر دو طبقه از نوع قوس تخت می 

گیرد و توسط فضایی واسط به صورت  تقیم صورت نمیشدند، به صورت مسمستقیما از طبقه اول با پیش آمدگیِ دل سازه وارد فضای حیاط می

شود. به عبارتی ابتدا از درب ورودی اصلی در میانه جبهه شمالی وارد فضایی مربع در مرکز بنا در طبقه همکف شده و در  غیر مستقیم میسر می

های شرقی و غربی بنا و ورود به طبقه اول بنا  مرکز آن رشته پلکانی به طبقه اول وجود دارد. این فضا در حکم فضایی واسط جهت ارتباط فضا

 . (23)تصویر است 

گردد. از میان  هایی که در قسمت شرقی وجود دارد مشاهده میدر نمای طبقه اول همان اسلوب اصلی تزئینات آجر تراش و گچبری و سنتوری

های طراحی شده دارد. این  پنج بازشو و پنج سنتوری که برفراز آنها قراردارد سنتوری میانی بنا هویت مستقل و مجزایی نسبت به همه سنتوری

ها و جرز و دیوارهای  به واسطه عریض بودن بازشو، قرارگیری در محوریت اصلی کل بنا، پیش آمدگی بیشتر نسبت به سایر قسمتسنتوری  

های آجری رخبام بنا، از جلوه و شکوه زیادی برخوردار است. این  قطورتر و پرتزئینات و همچنین اتصال تاج سنتوری به پیشانی و قطار بندی

های سوخته قویی بوده که فضای داخلی آن با گل و بوته به سبک فرنگی گچبری شده است و زمینه نقش با خرده سرباره   سنتوری از نوع گردن 

 .(26)تصویر کوره های آجرپزی پوشش یافته است 

ا از نوع شکسته  ههریک از بازشوهای شرقی سنتوری اصلی و میانی بنا دارای نقوش گیاهی متفاوت و منحصر خود هستند. هر دوی این سنتوری

بوده و درون قاب آنها نقوش گیاهی به سبک فرنگی با تکنیک آجر تراش در تلفیق با گچبری اجرا شده است، پس زمینه این نقوش نیز با خرده  

ه شرقی . در جرز میانی بین بازشو های این قسمت نیز همانند جبه (25( و )تصویر  24)تصویر  های سوخته کوره آجر پزی پر شده است  سرباره

اند. بر بدنه  بنا پنجره های کوچکی تعبیه گشته که در نمای سازه به صورت پنجره های نور گیر بیضی مزین به گلی در راس آن طراحی شده 

تراش   ای شکل با نقوش گیاهی متصل به باال و پایین قاب طراحی و با آجر  های دایرهجرز میانی بازشو اصلی و میانی بنا با بازشوهای جنبی، قاب

(. اما تمام 27توان همچنان آثاری گچبری شده از طرح یک گل تمام باز شده را مشاهده کرد )تصویر  اجرا گشته است. درون قاب شرقی می

. در سوی غربی بازشو اصلی و محور بنا عینا همین بازشوها با همین ترکیب (28)تصویر  سطح داخلی  قاب غربی فرو ریخته و از میان رفته است  

 های تزئینی اجرا گشته است. دی و نقوش و آرایه بن
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 : سنتوری میانی بنا )عکس از نگارنده( 26: سنتوری دوم )عکس از نگارنده( تصویر 25: سنتوری شرقی )عکس از نگارنده( تصویر 24تصویر 

 

 در نمای ضلع شمالی   1335. عدم وجود ماده تاریخ  11

بسیار حائز اهمیت این بخش که در پرونده ثبتی میراث فرهنگی درج شده ادعای وجود ماده تاریخی در این قسمت از بنا یکی از دیگر نکات  

گردد و از آنجایی که  است. اما طی بازدید و بررسی میدانی نگارندگان هیچ نوع ماده تاریخی و کتیبه ای در این قسمت از بنا امروزه مشاهده نمی

چ نوع عکس تصویر و یا سندی ارائه نشده، وجود این کتیبه و ماده تاریخی جای تامل و بررسی بیشتر دارد. از طرفی محتمل در سند ثبتی نیز هی

رسد که این ماده تاریخی مورد ادعا در دهه هفتاد طی تنظیم سند وجود داشته، اما در طی سالیان بعد و یا در خالل پروژه و ممکن به نظر می 

ر دهه هفتاد و هشتاد خورشیدی، از بیان رفته باشد. به هر روی ماده تاریخی در جبهه شمالی بنا توسط نگارندگان مشاهده مرمتی صورت گرفته د

های باالی ورودی جبهه شمالی و نیز قاب مدور بر نمای جرز غربی ورودی در  سد که در قابنگردیده است. ذکر این نکته ضروری به نظر میر 

باشد و با فرض صحت مدعای مندرج در پرونده ثبتی، کاری دچار فرو ریزش نقش شده و امروزه تهی از هر نقشی می طبقه دوم که به صورت آش 

 توانسته محتمال محل درج ماده تاریخی نیز بوده باشد. این قاب می

 

 
 ریخته )عکس از نگارنده( : قاب فرو  28: قابد دارای گچبری گل )عکس از نگارنده(                       تصویر 27تصویر 

 

 

 



 

848 
 

 .جبهه )سازه(  غربی 12

 
 : نمای عمومی جبهه غربی )عکس از نگارنده( 29تصویر 

ست  سازه غربی نیز با گردش نود درجه رو به جنوب در امتداد و ادامه سازه شمالی قرا دارد. نمای عمومی سازه و شکل بازشوها در این قسمت در

گردد. تنها تفاوت نمای این قسمت از بنا با سازه شرقی،  ازه شرقی است لذا از توصیف مجدد خودداری میو دقیقا قرینه جبهه مقابلش یعنی س

اند   شود که یکی در میان تکرار گشته ها است. تنها دو نقش مایه درون قاب سنتوری ها دیده می ها و نقوش درون قاب آن تفاوت در نوع سنتوری 

منتها اعلیه شمال این بخش از نوع شکسته  است و مضمون درون قاب آن نقوش گیاهی به سبک فرنگی  . سنتوری فراز تک بازشو  (29)تصویر  

گل شیپوری و چهره احتماال یک فرشته به صورت تمام رخ در میانه قاب با تکنیک گچبری در ترکیب با آجر تراش ساخته و پرداخته شده است  

هایی قویی است و نقش درون قاب آن شامل گلدانی در وسط قاب است که از درون آن گل   سنتوری بعدی )جنوبی آن( از نوع گردن(.  30)تصویر  

(.  31)تصویر  اند  های پایینی وارد صحنه قاب  شده و فضای داخل قاب را آراسته روییده و دو دست انسان که دسته گلی در دست دارند از گوشه 

تکنیک آجرتراش در تلفیق با گچبری اجرا شده است، پس زمینه این نقوش نیز با    با نقوش گیاهی به سبک فرنگی با ،  زمینه نقش نیز تماما  

دو سنتوری بعد نیز از منظر نوع، نقش و محتوا عینا تکرار یکی در میان دو سنتوری  های سوخته کوره آجر پزی پر شده است.  خرده سرباره 

 گردد. ز میباشند که از توصیف و پرداخت مجدد به آنها پرهیتوصیف شده قبل می 
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 : سنتوری دوم )عکس از نگارنده( 31: سنتوری شمالی )عکس از نگارنده(              تصویر 30تصویر       

 

 گیری . نتیجه 13

های برجسته و شاخص از معماری و هنر دوره قاجار کمتر مورد توجه و بررسی پژوهشگران قرار  بنای خانه حسن پور علی رغم دارا بودن ویژگی 

ر  گفته است. از جمله مواردی که پیش از این در منابع کمتر به آن پرداخته شده و در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته، نگاهی دقیق تر د

ورودی بنا اصلی است که به تفصیل به این مبحث پرداخته شده و مشخص شد این ورودی  واقع در گوشه جنوب غربی بنا بوده و    خصوص

ازه امروزه نیز مسدود شده است. ورودی و سردر امروزین بنا علی رغم زیبایی و همنشینی و هماهنگی هارمونی با تمام بنا، در واقع یک ورودی ت

های واقع در ورودی بنا دارای ارزش تاریخی هستند.  باشد و فقط سنگ ازاره خورشیدی می   80تا    70لیات مرمتی در دهه  تاسیس در خالل عم

های های این پژوهش، ساختمان از دو بخش اصلی جنوبی و شمالی تشکیل یافته که هر یک دارای هویت مستقل و ویژگی بر اساس یافته

های پنج دری، ایوان  با ویژگی های اصلی همچون: وجود عناصر سنتی در فضاسازی به صورت اتاق   منحصر به خود هستند. نیمه جنوبی بنا

ها به عنوان عاملی مستقل و بی واسطه در ارتباط طبقه اول با حیاط نقش  ها در فضای آزاد و خارجی سازه که در آن پلهستوندار، و قرارگیری پله

های کمانی، نعل اسبی و نیم دایره ند. همچنین در این وجه از بنا ما شاهد به کارگیری انواع قوسداشته و فضاهای واسط و ارتباطی وجود ندار

های برجسته، انواع نقوش کاشیکاری معقلی،  کاری به عنوان عنصر اصلی در تزئین نمای سازه به صورت کاشی مندی از هنر کاشی در سازه، بهره

های خفته راسته و بهره گیری از هنر حجاری  ها با آجرکاریهای قوسکاری، تزئین پشت بغل ی و کاشی گیری از انواع کاشرخبام سازی بنا با بهره 

ها و تزئینات به کار رفته در نیمه  یه صورت ازاره، ستون و حوض آب هستیم. اما در نیمه شمالی شاهد رنگ باختن عناصر سنتی در فضاسازی

های واسط و  ها از نمای سازه، انتقال آنها به داخل بنا و استفاده بیشتر از فضا لی واسط، حذف پلهجنوبی بنا هستیم. طراحی و ایجاد فضاهای داخ

های اصلی آن است. به دلیل عدم استفاده از کاشی رابط در داخل سازه، استفاده گسترده از قوس تخت و بسیار محدود از قوس کمانی از نشانه

بری در نما سازی بنا هستیم. در این جا هنر آجرکاری به صورت آجر تراش و بعضا مهری رکاری و گچکاری در تزئین بنا شاهد اوج گیری هنر آج

های پر آرایه، با نقوش انسانی و گیاهی به سبک  باشد که خودش را به صورت سنتوری و سردر به عنوان عنصر اصلی تزئینی در نماسازی می

 کند. ی جلوه میهای تمام آجرها و قطاربندیفرنگی ، رخبام سازی

های صورت گرفته پیرامون سبک شناسی معماری دوره قاجار توسط پژوهشگران به ویژه طبقه بندی ارائه شده توسط  طی مطالعات و پژوهش

 وحید قبادیان در کتاب معماری معاصر ایران، سه دوره مختلف معماری برای دوره قاجار به شرح زیر ارائه شده است: 
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 ه.ش(، 1164-1229ادامه معماری تاریخی ایران ) -صفهانی دوره اول :  شیوه ا

 ه.ش( 1229-1260تلفیق شیوه اصفهانی و سبک نئوکالسیک )  -دوره دوم : شیوه اصفهانی، شیوه تهرانی 

 ه.ش( 1260-1304سبک نئو کالسیک ) -دوره سوم : شیوه اصفهانی، شیوه تهرانی، شیوه فرنگی

های دوره دوم و های اصلی سبکر بیشتر پژوهشگران آشنا آشکار است. اما قبادیان نیز برخی از ویژگی های سبک اصفهانی کم و بیش بویژگی

 شمارد:سوم را بدین شرح بر می 

های جناقی، نیم دایره و کمانی، به کارگیری تزئینات انتزاعی و واقع گرا،  دوره دوم: تلفیق نمادهای شیوه اصفهانی با فرنگی، استفاده از قوس 

ها و نمای اصلی، بام شیبدار و  هایی با نمادهای نئوکالسیک، تقارن در پالن ( و دوره سوم ساختمان88:  1394ر های آجری باربر )قبادیان،  دیوا

ا  ( لذا بر این اساس نیمه جنوبی بن119:  1394سنتوری در نما، تزئینات کالسیک، تصاویر واقع گرا، گلدان و مجسمه بر روی کالبد بنا )قبادیان، 

( و نیمه شمالی نیز بیشتر از اسلوب معماری اواخر دوره  88قبادیان ص    -بیشتر از اسلوب معماری اواسط دوره قاجار )دوره دوم و شیوه تهرانی

گردد کند.ددر نیم جنوبی تنها رد پایی از نفوذ معماری غرب مشاهده می( پیروی می 119و سبک نئوکالسیک قبادیان ص    -قاجار )دوره سوم

های کلیدی به کار رفته در رخبام سازی سازه شرقی که منشا در هنر غرب دارد اما در عمل با مصالح و تکنیک سنتی کاشی معقلی د طرحمانن

های جناقی بسیار رایج در شیوه  دایره و کمانی که بیشتر در معماری غرب رایج هستند به جای قوس های نیم اجرا شده است و یا ترجیح قوس 

نماید. به عبارتی در اینجا  د خاطر نشان نمود که در این نیمه همچنان عناصر معماری سنتی ایران و سبک اصفهانی پر رنگ میاصفهانی. بای

ح شاهد تلفیق شدن معماری شیوه اصفهانی با مظاهر ابتدایی معماری و هنر غرب هستیم. اما در نیمه شمالی جز در الگوی درونگرای بنا و مصال

ها و هایی همچون تقارن در پالنیی و اثری از معماری سنتی ایران به ویژه سبک اصفهانی باقی مانده است. در عوض ویژگیسنتی، کمتر رد پا 

های شاخص،  نمای اصلی، تزئینات کالسیک گلدان و مجسمه بر روی کالبد بنا و تصاویر واقع گرا و به ویژه نما سازی بنا با با انواع سنتوری 

میالدی در دنیای غرب )اروپا و آمریکا( است. همچنین عدم مشاهده ماده    19و    18سبک معماری نئوکالسیک رایج در قرن  تماما بازتاب دهنده  

بنا   تاریخی در ضلع شمالی بنا )علی رغم ادعای مندرج در پرونده ثبتی اثر( و با توجه به عدم پیشینه تاریخی شفاف از بنا، تاریخ گذاری مطلق

رسد اما بنا بر تطبیق سبک شناسانه بنا، تاریخ گذاری نسبی و ساخته شدن نیمه جنوبی بنا در اواسط دوره قاجار  می   اندکی نامحتمل به نظر

نماید.  )محتمال اواخر سلطنت ناصر الدین شاه و زمامداری مظفرالدین شاه(، ساخته شدن نیمه شمالی بنا در اواخر دوره قاجار را بسیار محتمل می

های بسیار شاخص در معماری مسکونی توان از نمونه تر خانه مشیری اراک را میارت خانه حسن پور یا به عبارت صحیحاز این روی بنای عم

های شاخص هنری اواسط و اواخر دوره قاجار، بیانگر  طبقه متوسط ایران عصر قاجار به ویژه در اراک برشمرد که در عین بازتاب دهندگی ویژگی

 باشد. میالدی می19و  18ی ایران سنتی عصر قاجار به مدرنیته و مظاهر هنر و معماری و فرهنگ غرب در قرن  چگونگی گذار فرهنگی و هنر
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 ( . ه.ق  301عصیان اسحاق بن احمد سامانی ) بررسی  

 های منصوب به وی بر اساس مکتوبات تاریخی و سکه 

 

 1زهیمریم یاغی

 2زهرا نصراللهی

 چکیده: 

کردند. تاریخ نگاران حکومت سامانی را  های وسیعی از سرزمین ایران حکومت میهای بزرگ ایرانی بوده، که بر بخشسامانیان، یکی از خاندان

 - هنگیبه پنج دوره، شامل: دوران حاکمیت محلی و استقرار آغازین، دوران تثبیت و اقتدار در منطقه ماوراءالنهر، دوران طالیی و رستاخیز فر

اند. در دوره سوم، یا دوران طالیی و رستاخیز  نظامی و دوران فروپاشی و اضمحالل تقسیم کرده  -تمدنی نصر دوم، دوران تنزل اقتدار سیاسی

و به  های فراوانی رها و عصیانگیرد، اما این دوره در شروع خود با شورش تمدنی نصر دوم، دولت سامانی در اوج اقتدار خود قرار می  -فرهنگی

ها، به عنوان مدارکی ه.ق( است. سکه  331-301ها شورش اسحاق بن احمد، عموی امیر نصر بن احمد سامانی )رو بوده است، که اولین آن

توان به اهمیت شهرها و قدرت  های اسحاق بن احمد میسازند؛ با توجه به سکههستند که نقاط تاریک و مجهول تاریخ را روشن و نمایان می

منطقه در موقعیت بحران و انتقال قدرت، رابطه اسحاق با خلیفه بغداد و حوزه حکومتی و اختیارات وی پی برد. متاسفانه تاکنون تحقیق    اقتصادی

های معرفی نشده اسحاق بن احمد  های سامانی و زیر مجموعه آن انجام نشده، این مقاله بر آن است به معرفی سکهجامع و کاملی بر روی سکه

های شورش اسحاق بن احمد از قدرت یابی تا فرونشاندن را در بدو حکومت و زمینه و اوضاع سیاسی و اقتصادی روزگار نصر بن احمدبپردازد  

 های موجود بررسی نماید.  عصیانش، توسط نصر بن احمد را بر اساس سکه

 

 سامانیان، نصر بن احمد، اسحاق بن احمد، سکه شناسی، سمرقندواژگان کلیدی: 

 
 (maryamyaghezahi1397@gmail.com)ارشد باستان شناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان آموخته کارشناسیدانش .1

 (z.nasrolahi93@gmail.com)ارشد باستان شناسی از دانشگاه سیستان و بلوچستان آموخته کارشناسیدانش .2
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 مقدمه:   . 1

ه.ق(، پس از شش سال امارت بر قلمرو گسترده سامانیان و تثبیت کامل برخی نواحی تازه، همچون   301-295امیر احمد بن اسماعیل سامانی )

؛  86:  5ج1367ای توسط غالمانش به قتل رسید )ابن مسکویه،  ه.ق، طی توطئه  301سیستان، سرانجام در بیست و سوم جمادی آالخر سال  

(. با کشته شدن وی، هرج و 131:  13تا ج؛ ابن اثیر، بی 387:  1318؛ مجمل التواریخ و القصص،  129:  1363؛ نرخشی،  6827:  1369قرطبی،  

 ای در قلمرو سامانی بروز کرد.های گستردهمرج

ر پسر وی )یحیی، نصر، ابراهیم به دنبال این توطئه، رهبران سیاسی و نظامی دولت سامانی به اتفاق، فرزند هشت ساله احمد، نصر را از بین چها

(. به  6822: 1369؛ قرطبی، 69:  3ج1361؛ بیهقی، 329: 1363؛ گردیزی، 129: 1363و منصور( برگزیدند و او را امیر سعید لقب دادند )نرخشی، 

که بر نصر بن احمد شوریدند،    (. از کسانی555:  3ج1383هنگام بیعت، احمد بن محمد بن اللیث، امور حکومتی را برعهده گرفته بود )ابن خلدون،  

توان به محمد بن حسین، نصر بن محمد، ابوالحسین بن یوسف، حسین بن علی مرورودی، احمد بن سهل مروزی، لیلی بن نعمان )از یاران  می

نی به همراه پسرانش  علویان طبرستان(، سیمجور دواتی، ابوالحسین بن الناصر االطروش، قراتکین و عموی پدر امیر نصر، اسحاق بن احمد ساما

یاس منصور و الیاس در سمرقند اشاره کرد. همچنین برادران نصر، یحیی و منصور و ابراهیم، و نیز جعفر بن ابی جعفر و ابن داود و محمد بن ال

:  3ج1383آمد )ابن خلدون،    و مرداویج و وشمگیر )پسران زیار از امرای دیلم( بر او عصیان کردند، ولی امیر سعید، نصر بن احمد بر همه آنان فائق

555-556.) 

ها، عصیان اسحاق بن  های فراوانی برای کسب قدرت به وجود آید. یکی از این عصیانها و عصیانپایین بودن سن نصر باعث شد تا شورش

دانست؛ به همین علت  مشروع خود میآمد و امارت را حق  احمد سامانی، عموی پدر نصر بود. او به نوعی بزرگ خاندان سامانیان به حساب می

های سیاسی حکومت امارت نصر دوم  ها باعث شد تا قدرت اقتصادی و پایهمردم و بزرگان بسیاری به شورش او ملحق شدند؛ نتیجه این شورش

ه سایر بزرگان حکومتی  های بسیاری بها و وعده دهیسست و متزلزل شود. نصر برای بازگرداندن قدرت از دست رفته خود مجبور به باج دهی

کند تا به درک بهتری از اوضاع های مادی است که به باستان شناسان و مورخین کمک میسکه یکی از مهمترین داده )مطابق با شانشان( شد. 

منطقه در    توان به اهمیت شهرها و قدرت اقتصادیهای اسحاق بن احمد میسیاسی و اقتصادی ادوار گذشته داشته باشند؛ با توجه به سکه

بر    موقعیت بحران و انتقال قدرت، رابطه اسحاق با خلیفه بغداد و حوزه حکومتی و اختیارات وی پی برد. متاسفانه تاکنون تحقیق جامع و کاملی

سیاسی و    های باقی مانده از عصر سامانی، اوضاعهای سامانی و زیر مجموعه آن انجام نشده، این مقاله بر آن است با توجه به سکهروی سکه

های شورش اسحاق بن احمد از قدرت یابی تا فرونشاندن عصیانش، توسط نصر بن  را در بدو حکومت و زمینه اقتصادی روزگار نصر بن احمد

 های معرفی نشده اسحاق بن احمد بپردازد.  احمد را بررسی کرده و همچنین به معرفی سکه

 پژوهش: روش  .  2

برد، بنابراین  ها بهره میها استوار است و از متون تاریخی برای اثبات مستدل دادههای استخراجی از سکهادهشناسیِ نوین بر پایه دمطالعات سکه

شناختی قرار گیرد. رهیافت تاریخی نیز بازسازی گذشته انسانی بر پایه بررسی  های سکه تواند بهترین رویکرد برای پژوهشرهیافت تاریخی می

کند؛ در اینجا  شود و تحلیل نهایی را ارایه میشناختی ارزیابی می های باستانپذیرد که در نهایت با دادهصورت می  و تحلیل انتقادی متون تاریخی

شناسی این پژوهش نیز عالوه بر استفاده از نیز متون تاریخی به ویژه منابع دست اول، پایه اصلی پژوهش قرار گرفت. برای مطالعات سکه

های شرقی ایجاد گردید و از  م. پایگاه اطالعاتی سکه2002دو پایگاه بزرگ استنادی استفاده گردید؛ در سال    های تخصصی علمی، ازنگاشته

ایجاد گردید  2005سال   آن  تارنمای  نیز  از سکه  (/https://www.zeno.ru)م.  بیشماری  تعدادی  از آن پس  بهکه  ویژه  های شرقی، 

بید به  سیکس |ها، و سایر اشیای ارزشمند ها، مدالها: سکهم. نیز موسسه حراجی سکه2011 شود. در سالهای ایرانی در آن بارگذاری می سکه
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که اطالعات تمامی سکه به فروش رفته جهان را با تمامی جزئیات و با قابلیت جستجو،    (/https://www.sixbid.com/en)وجود آمد  

 در خود جای داده است.

 : عصیان اسحاق بن احمد و نتیجه آن .  3

(. اسحاق در دربار  109:  1375ه.ق( بود )حاکم نیشابوری،    395-379ابو یعقوب اسحاق بن احمد سامانی، برادر بزرگتر امیر اسماعیل سامانی )

چک لیست(، وی حاکم  ناحیه    1ها )سکه  ( و به روایت سکه255:  1388امیر اسماعیل، سمت دیوان مظالم بخارا را برعهده داشت )هروی،  

اش عاصی شده و سر به طغیان و ادعای امارت  بوده است. وی پس از درگذشت برادرش اسماعیل، بر احمد بن اسماعیل، برادرزادهاخثیکث نیز 

  برداشت. پس از سه سال حبس در بخارا، با آرامتر شدن اوضاع، احمد سامانی او را به امارت سمرقند و فرزندش منصور بن اسحاق را به امارت 

اسحاق پس از کشته شدن احمد بن اسماعیل، بر فرزند وی نصر بن احمد شورید و عصیان خود را آغاز نمود )گردیزی،    نیشابور گسیل داشت.

1363 :326 .) 

ین چون نصر بن احمد، به کودکی بر تخت امارت نشست، مدعیان بسیاری از اطراف و اکناف به ویژه از میان خاندان سامانی، سر برداشتند. مهمتر

. ابن  130: 1363ه.ق(، اسحاق بن احمد بن اسد، عموی پدرش بود که در سمرقند دعوی امارت کرد )نرخشی،  301همان سال ) این مدعیان در 

(. پس از قتل احمد دوم سامانی، چون نصرهشت ساله بر تخت امارت تکیه زد، اسحاق بر این انتصاب ناخشنود، و با اعالم  133:  13تا جاثیر، بی

(. وی مدعی بود که  553:  4ج 1375. میرخواند،  215:  1362خاندان سامانی است، بر نصر سامانی عصیان ورزید )مجدی،  این که او شیخ و پیر  

(. پس فرزند دیگرش الیاس نیز به فرماندهی سپاه  208: 1ج 1364آید و او در ذات خود خردسال است )مهناج سراج، از این کودک کاری بر نمی

نصر بن احمد، اعالم قیام و جنگ کرد. مردم بسیاری از شهرهای ماوراءالنهر نیز )به جز بخارا( به تصور این   برادرش، منصور بن اسحاق بر ضد

که نصر، خردسال و ناتوان است و کاری از او برنخواهد آمد )در حالی که اسحاق بزرگ خاندان سامانیان زنده و صاحب سابقه سیاسی و درایت  

(. حمویه بن علی نیز که از  131:  13تا ج. ابن اثیر، بی130:  1363فرزندش الیاس برخواستند )نرخشی،    نظامی است(، به حمایت از اسحاق و 

(.  255:  1388همان آغاز کار به سپهساالری امیر نصر بن احمد منصوب شده بود، برای رفع این قائله و عصیان، مهیا و اعزام گردید )هروی،  

ق برخاست، و جنگ سختی درگرفت و نیروهای اسحاق درهم کوبیده شد و به سمرقند هزیمت کردند؛ حمویه بن علی به مقابله با نیروهای اسحا

ست  اسحاق مجددا سپاهی آراسته و الیاس را به سمت فرماندهی آن قرار داد و عزم بخارا کرد، این بار نیز حمویه او را به جنگ بسیار سختی شک

در شهر پنهان شد، حمویه به تعقیب او برآمد و بر شهر سمرقند مستولی شد، سپس جاسوسانی    داد و منهدم ساخت؛ و اسحاق به سمرقند گریخته و

جا ماند تا درگذشت. لیکن فرزندش الیاس  برگماشته و کار را بر اسحاق تنگ گرفت تا باالخره تسلیم شد، اسحاق به بخارا فرستاده شد و در آن

(. ظاهرا روحیه نظامی گری حمویه، عاملی 130:  1363قیام مجددی را تدارک دید )نرخشی،  های  جا زمینهبه سوی فرغانه هزیمت کرده و در آن

 (. 256: 1388رود )هروی، اصلی تفوق نیروهای بخارا بر شورشیان سمرقند به شمار می

اری محمد بن حسین بن مت  جا درنگ کرد. بعد از مدتی به یه.ق در آن  316الیاس بن اسحاق پس از مرگ پدر به فرغانه رفت و ظاهرا تا سال  

ای از ترکان و مردم فرغانه سپاهی غریب به سی هزار نفر فراهم آورد و قصد سمرقند کرد، امیر نصر هم )یکی از سرداران سامانی( و با عده

:  1388ستاد )هروی،  شدند به جنگ او فرابوعمر و محمد بن اسد را با تنی چند از دیگر سرداران که در مجموع حدود دوهزار و پانصد نفر می

(. نیروهای امیر سعید نصر در بیرون شهر سمرقند در میان درختان به کمین نشستند و چون الیاس و سپاهیانش سرگرم استراحت شدند بر  255

ز متواری شد؛  آنان هجوم بردند، الیاس و اتباعش منهزم شدند و بسیاری از ایشان تا فرغانه هزیمت کردند. ابن مت نیز به اسپیجاب و سپس طرا

(. الیاس برای سومین بار قیام کرد و حاکم چاچ، 131:  1363یکی از امرای محلی او را دستگیر کرد و سرش را به شهر بخارا فرستاد )نرخشی،  

ه حمایت او  ابولفضل بن ابی یوسف نیز یاری اش کرد. این بار نیز والی سمرقند او را هزیمت داده و الیاس و کاشغر پناه گرفت، حاکم کاشغر ب
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جا ماند، پس از چندی، چون ابوبکر چغانی امیر فرغانه شد، الیاس به نبرد با او  پرداخته و دختر خویش را نیز به ازدواج او درآورد و الیاس در آن

امان گرفت، پس او    برخاست و باز شکست خورد و دوباره به کاشغر پناه گرفت. ابوبکر چغانی با او مکاتبه و مالطفت کرد و برایش از امیر نصر 

 (. 131: 1363سوی بخارا رفت و مورد احترام امیر نصر نیز واقع شد و حتی دختر او را نیز گرفت )نرخشی، 

 

 های اسحاق بن احمد: کلی سکه معرفی  .  4

های  اوزان سکه گشت.های سامانی بطور غالب )و مانند سایر حکومت های اسالمی پیشین و دولت سامانی( از طال، نقره و مس ضرب میسکه

های گذشته )بعد از اصالحات اقتصادی عبدالملک بن مروان در دوره اموی( با دانه گندم )دانه، عشیر، گرین که هر  طال در این دوره مانند دوره

دانه گندم    65.3  های طال سنجیده می شد. به طوری که هر دینار طال در آن دوره باهای نقره با سکهباشد( و اوزان سکهگرم می   0.064کدام  

های نقره که به نسبت ده به هفت از لحاظ  اما در باب درهم  .(2:  1388گرم بطور قانونی دارا بود )هینتس،    4.23کرد، که وزنی معادل  برابری می

ی بودن نسبت ده به  رسید. البته در اغلب موارد با وجود رسمگرم می  2.97کرد، به طوری که وزن هر درهم به  وزنی به طرز قانونی برابری می

رسانده و سبب کاهش وزن بوده است )هینتس،  گرم می 2.82هفت، در اغلب موارد نسبت دو به سه رایج بوده که بدین ترتیب وزن درهم را به 

شمای   های مسین در ناحیه اخسیکث پرداخته است. طرح و(. البته شایان توجه است اسحاق بن احمد در قبل از عصیان به ضرب سکه2: 1388

 باشد: های مسی سامانی و اسحاق بن احمد بدین گونه میکلی سکه

 

 
 چک لیست(   1)سکه    . ه.ق   284اخثیکث،  های اسحاق بن احمد در قبل از عصیان،  : سکه 1تصویر  

 

 روی سکه: لل/ محمد/ رسول/ الل/ اسحق 

 حاشیه: مما امر باالمیر اسحق بن احمد )نام حاکم( ابقاه الل

 اله اال / الل وحده / ال شریک لهپشت سکه: ال  

 حاشیه: بسم الل ضرب هذا الفلس )مبلغ اسمی با توجه به جنس سکه( بسمرقند )ضرابخانه( سنه اربع و اربعین و ماتین )تاریخ( 

ها  ارد طرح سکههای سامانی و خالفت عباسی بوده است، البته در بعضی از موهای طال و نقره اسحاق بن احمد مطابق با سکهطرح کلیه سکه

 ها حاصل نشود. بر حسب نیاز کمی متفاوت شده است، اما سعی بر این بوده تا تغییر چندانی بر سکه



 

856 
 

 

 
 چک لیست(   3)سکه    . ه.ق   301سمرقند،  نمونه درهم اسحاق بن احمد در بعد از عصیان،  

 

 دانست(احمد )نام امیر، البته اسحاق خود را امیر جدید میروی سکه: لل/ محمد/ رسول الل/ المقتدر بالل )نام خلیفه وقت(/ اسحق بن 

 (33حاشیه: محمد رسول الل ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون )قرآن، توبه: 

 پشت سکه: ال اله اال/ الل وحده/ ال شریک له

 توجه به جنس سکه( بسمرقند )ضرابخانه( سنه احدی و ثلث مائه )تاریخ( حاشیه داخلی: بسم الل ضرب هذا الدرهم )مبلغ اسمی با 

 ( 30حاشیه خارجی: لل االمر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المومنون بنصرالل )قرآن، روم: 

 

 )نگارندگان(   های اسحاق بن احمد چک لیست سکه :  1نمودار  

 توضیحات  تصویر  ردیف 

1 

 

 ه.ق.284ضرب اخسیکث، سال 
 گرم  4.15فلس مسی، وزن 

 
 روی سکه: اسحق 

 
(Stephen Album Rare Coins, 22 April 2011, 

lot 624) 
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2 

 

 ه.ق.301ضرب سمرقند، سال 
 فلس مسی، وزن ؟؟.؟ گرم 

 
 روی سکه: اسحق 

 
(Album, 2012, lot B1448) 

3 

 

 ه.ق.301ضرب سمرقند، سال 
 گرم  2.92درهم نقره، وزن 
 

 اسحق بن احمد روی سکه: 
 

(Baldwin’s, 30 October 2007, lot 334) 

4 

 

 ه.ق.301ضرب سمرقند، سال 
 دینار طال، وزن ؟؟.؟ گرم 

 
 روی سکه: اسحق بن احمد 

 
(Album, 2012, lot B1448) 

5 

 

 ه.ق.301ضرب نیشابور، سال 
 دینار طال، وزن ؟؟.؟ گرم 

 
 روی سکه: اسحق بن احمد 

 
(Album, 2012, lot B1448) 

 

 های اسحاق بن احمد معرفی ضرابخانه .  5

هایی که از تمامی جهات، از جمله قدرت اقتصادی، شبکه ارتباطی، موقعیت سیاسی و ... کامل بودند و مهم به حساب  معموال در دنیای قدیم شهر

دارای ضرابخانهمی با  آمدند، هر کدام  توسط یک متصدی  بودند؛ و هر ضرابخانه  اداره میای مستقل  و قدرتمند  از چیدمان  نفوذ  است؛  شده 

ها و فراوانی  توان به قدرت و اهمیت هر شهر و والی آن و در مرحله بعدی با حساب تعدد ضرابخانهها میهای آنها و فراوانی سکهضرابخانه

ها می  . با توجه به موقعیت جغرافیایی ضرابخانهای پی بردای و فرا منطقههای منطقهها در حکومتشود به قدرت شاهان و نفوذ آنها می سکه

های مختلف و شرایط کنونی قیاس کرد. در این قسمت به  ها را با دورههای تجاری آن دوره دست یافت و آنهای ارتباطی و مسیرتوان به راه
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به نمایش گذاشته شده   "سحاق بن احمدهای اچک لیست سکه"ها در قسمت پردازیم )تصاویر سکههای اسحاق بن احمد میمعرفی ضرابخانه

 است(. 

اخثیکث: شهری بزرگ و فراخ نعمت در ماوراءالنهر، در نزدیکی آمل زم بود. در نواحی اخسیکث معادن سیم و زر بسیاری وجود داشت )اصطخری، 

(. تا اوایل قرن  129:  7تا جاثیر، بیه.ق به دست مسلمین فتح شد )ابن    86(. این شهر به سال  240,  206:  1366. ابن حوقل،  267,  256:  1347

(. امرای سامانی 63:  1377هفتم، کرسی ایالت فرغانه بود، و با هجوم مغول اخسیکث ویران و کرسی ایالت فرغانه به اندیجان منتقل شد )عقیلی،  

البته این نکته شایان توجه است که شهر   شد.ای نیمه مستقل اداره میسپرده و اخثیکث به گونه امارت اخسیکث را به افرادی از خاندان خود می

شده و فقط در زمان امیر اسماعیل سامانی، اسحاق به عنوان حاکم  اخثیکث در زمان شورش برای اسحاق بن احمد قلمرو حکومتی محسوب نمی

 چک لیست(. 1ه.ق به ضرب سکه در آن ناحیه پرداخته است )سکه  284اخثیکث بوده است و در سال 

ترین شهرهای آسیای مرکزی است. در ماخذ یونانی نام سمرقند، مارکاندا ثبت شده و آن شهر را در قرن چهارم  سمرقند از کهنسمرقند: شهر  

ه.ق، سمرقند توسط    93(. اعراب پس از چندین بار هجوم، سرانجام به سال  225:  1377اند )عقیلی،  پیش از میالد، کرسی ناحیه سغدیانا دانسته

های قدیمی، با عنوان بخار خداه بر آن  (؛ قبل از فتح سمرقند توسط مسلمین، امرایی از خاندان180:  7تا جشد )ابن اثیر، بی  قتیبه بن مسلم فتح

(. سمرقند همیشه بزرگترین شهر ماوراءالنهر بود، و حتی در عصر سامانیان که بخارا پایتخت بود،  226:  1377کردند )عقیلی،  ناحیه حکومت می

(. در حمله مغول سمرقند به  307: 1ج 1366داشت، زیرا سر راه تجاری هند و ایران و متصرفات ترکان واقع شده بود )بارتولد،  بر آن شهر مزیت

ه.ق سمرقند را به پایتختی برگزید، این شهر رو به آبادانی    771که تیمور به سال  کلی ویران شد و ساکنین آن به قتل رسیدند؛ اما پس از آن

(. در دوره حکومت احمد بن اسماعیل،  246:  1377ن سلطنت بازماندگانش رونق و شکوه قرون گذشته را بازیافت )عقیلی،  گذاشت و در زما

(؛ این انتصاب در ادعای 326:  1363اسحاق بن احمد به امارت سمرقند رسید، و پسرش منصور بن اسحاق به امارت نیشابور گسیل شد )گردیزی،  

گونه که در باال اشاره شد، سمرقند از بسیاری جهات مانند: موقعیت تجاری، وسعت شهری  دی داشت. همانحکومت اسحاق بن احمد نقش زیا

ای داشت. به همین علت اسحاق بن احمد، با توجه به موقعیت شهر سمرقند توانست قدرت و اعتباری زیادی به دست  و ... نقش تعیین کننده

 آورد.

م( پس از ایجاد امنیت در ناحیه خراسان، دژ محکمی به نام نیوشاهپور بنا نهاد 272-241ور اول ساسانی )نیشابور: بنابر گفته کریستین سن، شاپ

گوید: »مردم درباره نام ایرانشهر که  (. مقدسی ابرشهر را ایرانشهر ضبط کرده و در این باب می 246:  1367و آن را کرسی ناحیه ابرشهر قرار داد )

اند، و جابلستان و سگستان و پیرامونش نیز داخل آن خواهد بود؛ و برخی  برخی آن را نام همه این خوره دانسته  به آن داده شده اختالف دارند.

باشد«  ام، زیرا که این قصبه به اتفاق آراء ایرانشهر میدانند و من این را پذیرفتهنام این خوره تنها دانسته و برخی آن را شامل خود قصبه می

؛ بالذری،  54:  1347ه.ق توسط اعراب فتح شد، و برخالف سایر شهرها، بر اهمیتش افزوده شد )یعقوبی،    30به سال    (. نیشابور435:  1361)

ه.ق( مرکز حکومت خراسان را مرو به نیشابور منتقل ساخت و قصر شادیاخ را در کنار آن بنا نهاد؛    230-213(. عبدالل بن طاهر )287:  1346

هایی در اطراف کاخ او پدید آمد، سرانجام نیشابور خارج شده و اطراف قصر او منزل کنند و در نتیجه ساختمان سپس دستور داد تا سپاهیانش از

(. جغرافیانویسان اسالمی در قرون اولیه، همگی متفق القول،  55-54:  1347شادیاخ کم کم محلی بزرگ شد و به شهر متصل گردید )یعقوبی،  

؛  55:  1347دانند )یعقوبی،  های اسالمی و خزانه مشرقین و تجارتخانه خاور و باختر مینظرترین شهر سرزمیننیشابور را ام البالد خراسان و بی  

گوید: »در  (. مقدسی درباره نیشابور می459,437:  1361؛ مقدسی،  167-166:  1366؛ ابن حوقل،  205:  1347؛ اصطخری،  286:  1346بالذری،  

(. یعقوب لیث صفاری  498:  1361ها مانند نیمی از شیراز است« )دارد که برخی از آن ل و چهار محلهشیراز درباره آن از من پرسیدند، گفتم چه 

(، و پس از آن این شهر پیوسته در معرض تاخت و تازهای سرکشان  85:  1347ه.ق نیشابور را تصرف کرد )یعقوبی،    259ه.ق( به سال    245-265)
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ه.ق( از امیر اسماعیل    278-265ه.ق، پس از شکست عمرو لیث صفاری )  278جام نیشابور سال  و داعیه داران حکومت خراسان قرار گرفت. سران

  سامانی نیشابور و سایر متصرفات دولت صفاری به سامانیان رسید. در دوره حکومت احمد بن اسماعیل، اسحاق بن احمد به امارت سمرقند رسید، 

(؛ این انتصاب در ادعای حکومت اسحاق بن احمد نقش زیادی  326: 1363ردیزی،  و پسرش منصور بن اسحاق به امارت نیشابور گسیل شد )گ

 شود(. داده می  "هاتعیین حوزه اختیارات اسحاق بن احمد با توجه به مکتوبات تاریخی و سکه"داشت )در این زمینه توضیحاتی بیشتری در قسمت  

 ها یخی و سکه تعیین حوزه اختیارات اسحاق بن احمد با توجه به مکتوبات تار .  6

شویم. حضور نام خلیفه بر  های سامانی نظری داشته باشیم، متوجه حضور نام خلیفه وقت و نام امیر سامانی میاگر بر طرح و شمای کلی سکه

حکومتش های نصر بن احمد در سال اول های زیرشاخه خالفت است. بر سکهها نمادی از دولت اسالمی و نشانی از فرمانبرداری حکومتسکه

کنیم و سپس نام امیر نصر پایین آن نوشته شده است؛ نام امیر نصر در مرحله اول، فرمانبرداری  را مشاهده می  "المقتدر بالل"ه.ق(، نام خلیفه    301)

کند. اسحاق  فی میدهد، و در مرحله بعدی خود را به عنوان امیر ناحیه حکومتی خود معراو را از خلیفه بغداد )هرچند به صورت اسمی( نشان می

و نام خود به ضرب رسانید. آوردن نام    "المقتدر بالل"هایی را با نام خلیفه  بن احمد پس از شورش، خود را امیر جدید امارت سامانی خواند و سکه

او با خلیفه بغداد بود؛ با  بخشید، و از سویی دیگر نشانی از ارتباط  خلیفه بغداد از سویی به حکومت اسحاق بن احمد، در بین مردم مشروعیت می

چک لیست(، ظاهرا اسحاق برای اعالم حکومت جدید خود، مترصد ارتباط با خلیفه بغداد شده و حکم امارت    5-3های  ها )سکهتوجه به سکه

ارت، مانند سمرقند  خود را نیز از خلیفه دریافت کرده است. اسحاق بن احمد با مشروعیت گرفتن از جانب خلیفه و در دست داشتن نقاط حساس ام

 و نیشابور توانست مدتی در اوج اقتدار باشد. 

 
 چک لیست( 3نام خلیفه المقتدر بالل در باال و نام اسحاق بن احمد در پایین )سکه : 3تصویر 

بروز کرد، به    ای در قلمرو سامانی های گستردههای باال گفته شد، پس از کشته شدن احمد بن اسماعیل هرج و مرجهمانگونه که در قسمت

ه دلیل دنبال این توطئه، رهبران سیاسی و نظامی دولت سامانی به اتفاق، فرزند هشت ساله احمد، نصر را برگزیدند و او را امیر سعید خواندند. ب 

ترین  که بزرگاین  های فراوانی برای کسب قدرت به وجود آمد؛ در این بین اسحاق بن احمد، با توجه بهها و عصیانپایین بودن سن نصر، شورش

حاق  فرد خاندان سامانی بود، توانست بزرگان سیاسی و مردمان بسیاری را با خود همراه سازد؛ عالوه برآن در دوره حکومت احمد بن اسماعیل، اس

شهرهای سمرقند  بن احمد به امارت سمرقند رسید، و پسرش منصور بن اسحاق به امارت نیشابور گسیل شد. با توجه به این انتصاب و موقعیت 

های جاری در دربار سامانی، اسحاق بن احمد  و نیشابور، بر قدرت و جایگاه اسحاق بن احمد افزوده گشت. با موقعیت پیش آمده و هرج و مرج

ایتخت بود، بر  شرایط را فراهم دید و سر به عصیان برداشت. سمرقند همیشه بزرگترین شهر ماوراءالنهر بود، و حتی در زمان سامانیان که بخارا پ

ای داشت؛ به همین علت اسحاق  آن شهر مزیت داشت و از بسیاری جهات مانند موقعیت ارتباطی، تجاری، وسعت شهری و ... نقش تعیین کننده

انست  بن احمد، با توجه به موقعیت شهر سمرقند، توانست قدرت و اعتبار زیادی به دست آورد. با در دست داشتن نیشابور، اسحاق بن احمد تو

های اقتصادی و مساله تعدد نیروی نظامی را برطرف سازد. زیرا نیشابور از جهات نظامی، اقتصادی و جمعیتی سرآمد تمام شهرهای اسالمی  هزینه

ابور  بود؛ در اختیار داشتن نیشابور نشانی از دارا بودن خراسان بزرگ بود. الیاس بن اسحاق )فرزند اسحاق بن احمد( با دست گرفتن لشکر نیش

)لشکر برادرش منصور بن اسحاق(، علیه نصر بن احمد اعالم جنگ کرد. اسحاق بن احمد توانست به سرعت بر بسیاری از شهرهای ماوراءالنهر  

ت  و خراسان بزرگ )به ویژه ربع نیشابور( دست یابد. سرانجام سرداران نصر بن احمد و حافظان دولت بخارا، در طی اقداماتی )در باال توضیحا
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طور کلی حوزه اختیارات اسحاق بن احمد را باید بخشی از ماوراءالنهر و بخشی از ه  اده شد( توانستند عصیان اسحاق بن احمد را فرو نشانند. بد

 شد. های حکومتی وی را شهرهای سمرقند و نیشابور شامل میخراسان بزرگ دانست و قطب

 

 
 . )نگارندگان( ه.ق   301اسان بزرگ و ماوراءالنهر،  بخشی از خر ،  قلمرو حکومتی اسحاق بن احمد :  4تصویر  

 : گیری نتیجه .  7

توان دوران امارت نصر بن احمد گفت، زیرا قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و گسترش قلمرو در باالترین دوران طالیی حکومت سامانی را می 

های  یافت؛ علوم رو به پیشرفت نهاد و رستاخیزی علمی به پا گشت. سالنقطه خود قرار گرفت، و از همه مهم تر فرهنگ ایرانی هویت خود را باز  

را نمی با شورشاولیه حکومت نصر  او  این زمان  های فراوان، قلمرو تقسیم شده بین سرداران و قدرت  توان در عصر طالیی شمرد، زیرا در 

ر بن احمد باقی مانده است، کم و در شهرهای مرکزی )سمرقند، ه.ق از نص  309تا    301های  هایی که از سالاقتصادی ضعیف رو به رو بود. سکه

اند. اسحاق بن احمد، به عنوان یکی از بزرگان دولت سامانی، زمانی که نصر خردسال را بر اریکه قدرت دید، تاب  بخارا، نیشابور و...( ضرب شده

رقند و نیشابور( را به دست گرفت و مردم زیادی را با خود همراه  نیاورد و علم طغیان خود را برافراشت. وی مهمترین شهرهای دولت سامانی )سم

نش  ساخت؛ حتی زمینه ارتباط با خلیفه بغداد را نیز فراهم آورد و به جایگاهی رفیع نیز دست یافت؛ اما سرانجام نصر بن احمد به کمک سردارا

ها دولت سامانی توانست قلمرویی گسترده و امنیتی فراوان  شورش  ها را بخواباند و اسحاق بن احمد را سرکوب کند. پس از اتمامتوانست شورش

تمدنی و عصر طالیی خود فراهم کند. در این مقاله سعی برآن بود تا پایه و اساس کار   -ایجاد کند و زمینه را برای ظهور رستاخیز فرهنگی

ها نمایانگر قدرت اقتصادی، نفوذ ها به شمار آورد؛ زیرا سکه توان شاخص خوبی برای یافتن نقاط ضعف و قدرت دولتها را میها باشد. سکهسکه

 سیاسی و گسترش قلمرو هر دولت و امارت است؛ عالوه برآن سکه، سندی معتبر برای باز یافتن نقاط تاریک و مجهول تاریخ هستند. 
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 ( قاجار   و   صفویه   دوره   نقاشی :  موردی   نمونه )  ایران   نقاشی   هنر   در   زن   بازنمود 
 

 1میاب باقری شهال

 2غزالی ربابه

 3سما معظمی

 چکیده: 

ایران در طول دوره  اثر عواملی چون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،  نقاشی  بر  تغییرات بسیاری داشته است. این تحوالت  تاریخی  های مختلف 

شناسی فیسک و باتوجه به آرا و  مذهبی و سلیقه پادشاهان در ارتباط با شرق دور و غرب صورت گرفته است. این پژوهش که با رویکرد نشانه 

های متنـی ـ تصـویری  اسـتفاده میکند.  ایی استورات هال، از نوع توصیفی ـ تحلیلی واز تحلیل محتوا کیفی وخوانش بصری ودادهنظریات بازنم

هدف از این تحقیق بررسی عنصر زن از لحاظ معنا و محتوا در آثار نقاشی ایران و همچنین شناسایی علل و عوامل تغییر و تحوالت وضعیت  

های تاریخی و همچنین بررسی این تصاویر در دوره قاجار و صفویه به  ها در دورهنان به منظور شناخت جایگاه واقعی آن اجتماعی و فرهنگی ز

سبب ارتباط با غرب که نوعی دوگانگی سنتی و مدرن در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعه نمایان گشت و روند تأثیرگذار آن  بر  

های مختلف نقاشی و با استناد به برخی آثار و به بررسی  ها و تحوالت تصویر زن در دورهش با شناخت ویژگی وضعیت زنان است. در این پژوه

گرایانه ای داشته و از نظر نوع طراحی غیرطبیعت های نگارگری پیش از قاجار، غالباً جایگاهی مثالی و اسطورهتصاویر پرداختیم. زن درآثار دوره

چون دیگر عناصر نگاره بوده است ولی در اواخر دوره صفوی در اثر ارتباط با غرب شاهد تغییری در نوع  هم ترسیم شده و ارزش بصری آن  

گیری آثار تک نگاره بودیم که این تغییرات منجر به ارائه  گرایی در ترسیم پیکره زنان و همچنین شکل نگرش به نقاشی و در نتیجه به طبیعت

های گرایی و تکنیک ر نقاشی ایرانی گشت. در دوره قاجار به علت تأثیرات شدید هنر غرب و شیوه طبیعتتر از گذشته از زن د تصویری متفاوت

تر از پیش در ایران  های نمادین و نگارین مینیاتور ایران، هنری متفاوتگرایانه غرب و جنبه گیری از نقاشی واقع نقاشی غرب و همچنین با بهره

 شکل گرفت.  

 

 ایی، تصویر زن، غرب، دوره قاجار، دوره صفویه بازنمواژگان کلیدی: 
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 الزهرا، تهران   اهگروه طراحی لباس دانشگ استادیار 2
  Samamoazzami74@gmail.comدانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی،تهران 3
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 مقدمه:   . 1

ای تجلیگاه اندیشه ها ، باورها، عقاید، آداب و سنن و به طور خالصه فرهنگ یک قوم و ملت است که از جهان بینی آن قوم  هنر در هر دوره  

های  توان به اطالعات ارزشمندی در خصوص فرهنگ، ریشه ی تاریخی، می گیرد. بنابراین با بررسی آثار هنری یک ملت در هر دورهنشات می

 (.  157:1387ی خویش است)زابلی نژاد،ی این نکته کلیدی است که هنر وابسته به زمانه ترقی و یا افول آن پی برد. این امر نشان دهنده

یکی از مواردی که در بررسی نقوش می توان مورد توجه قرار داد زن به عنوان عضوی از جامعه است که در ادبیات و هنر همیشه مورد توجه   

خاص بوده، بازنمایی و به تصویر کشیدن هر یک از عناصر طبیعی ، انسانی و تخیلی در این گونه آثار ،منطبق بر نگرش و استنباط جامعه و 

ن به این عناصر است. در دوره صفوی و با ورود اروپاییان به ایران و تاثیراتی که غرب در هنر ایران گذاشت، شاهد تصویرپردازی هر چه  هنرمندا

.  می گیرد  بیشتر از زنان هستیم.این روند تا دوره های بعد و خصوصا دوره ی قاجار ادامه پیدا  کرده و رفته رفته تاثیر بیشتری از هنر غرب به خود

هدف    با بررسی نقاشی ها و دیوار نگاری های دوره صفوی و قاجار به ویژگی های خاص هر دوره در بازنمایی نقش زنان برخورد خواهیم کرد.

  از این تحقیق بررسی عنصر زن از لحاظ معنا و محتوا در آثار نقاشی ایران و همچنین شناسایی علل و عوامل تغییر و تحوالت وضعیت اجتماعی 

 پرسش هاىی که در پی پاسخ آن می باشیم عبارتند از: نگی زنان به منظور شناخت جایگاه واقعی آن ها در دوره های تاریخی است.و فره

ه در دوره های مختلف تاریخی عنصر زن از لحاظ معنا و محتوا در آثار نقاشی ایران بازتاب و باز نمود چه تغییراتی و برداشت هایی از جامع  -1

 ده است ؟ معاصر خود بو

علل و عوامل تحوالت در شکل ظاهری ، جایگاه و طرز تلقی جامعه از شخصیت زنان در آثار نقاشی ایران در دوره صفوی و قاجار چیست و  -2

 چه تاثیراتی ارتباط با غرب و دنیای مدرن بر روی آن گذاشته است ؟ 

(  1388زنان عصر قاجار :فردیت ، جهان سنت و گذر از آن « )ترابی فارسانی،  از مقاالت چاپ شده در این زمینه می توان به مواردی چون ؛ تکاپوی  

( ، »نگاهی به زندگی روزمره مردم ایران در اواخر دوره عصر قاجار « )مهدوی و  1387، » بررسی نقش زنان در عکاسی دوره قاجار « )طایی،  

در دوره شاه تهماسب صفوی بر اساس تطبیق نگاره های نسخ شاهنامه ( ، »بررسی جایگاه اجتماعی زنان و کودکان  1392احمد زاده نودیجه ،

( ، » مطالعه تطبیقی پوشش زنان در سفرنامه ها و نگاره های دوره 1393طهماسبی و هفت اورنگ جامی...« )شایسته فر، خزایی، عبد الکریمی،  

(  1392ل پوشش در نگاره های عصر صفوی  « )تقوی، موسوی،( ، »بررسی حضور اجتماعی زنان و سیر تحو1396صفویه « )ولی قوجق، مهرپویا،  

نمونه مورد پژوهش : نگارگری « )رضایی ، نظری ارشد ، طهماسبی زاده و عسکر کافی ،  –، »مقایسه تصویر زن در هند دوره صفوی و قاجار  

( » نمونه های برتر در نقاشی  1394و داودی ،( ، »سیر تحول اوضاع اجتماعی و فرهنگی زنان در دوره صفوی و قاجار« )دهقانی ،دادور  1395

( ، »نقش زن درنگاره های دوره صفوی با تاکید بر آثار رضا عباسی «)محبی ،قوام و  1388نقاشی قهوه خانه ای « )موسوس خامنه،–ایرانی  

قاشان زن ومرد  با موضوع پرتره ( ، » ایدئولوژی جنسیتی بصری در آثار ن  1396( ، »حسبیه ای برای زن « )وریجی و مومنی ،1396رنجبر ،

با تاکید بر نگاه   –( ،و »بازنمایی زن در آثار زنان نقاش معاصر ایران  1393زنان در شش دهه گذشته ایران « )سجودی و طباطبائی یزدی ،

نا و محتوا در آثار نقاشی  ( اشاره کرد که هیچ کدام از آنها به بررسی عنصر زن از لحاظ مع1390جنسی به زن « ) شریعتی مزینانی و صادقی ،

 ایرانی شناسایی علل و عوامل تحوالت آن که در این رساله بررسی شده ، پرداخت نشده است . 

 . بازنمایی: 2

  ها برای اینکه مفهوم »بازنمایی« از مفاهیم کلیدی در مطالعه تمام انواع آثار هنری است. طبق رویکرد بازنمایی، اشیا، افراد، رویدادها و پدیده  

طور که استوارت هال شود. در این رابطه همانبه واقعیت بدل شوند باید به بازنمایی در بیایند و این کار از طریق ورود آنها به زبان ممکن می

ن،  اش مد نظر است؛ یعنی زبان بددهد، منظور از زبان، زبان انگلیسی، چینی و مانند آن نیست، بلکه زبان به معنای جامع( توضیح می1997)
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دهیم، به صورت  ها معنا میزبان نوشتار، زبان گفتار، زبان تصویر، زبان موسیقی یا زبان اعداد. به این ترتیب ما با نحوه بازنمایی چیزها به آن

ها نسبت  که به آنکنیم، عواطفی  ها ایجاد میکنیم، تصاویری که از آنها نقل میهایی که درباره آنها به کار میبریم، داستانکلماتی که برای آن

ها تعیین هایی را برای آنکنیم یا ارزشسازی میها مفهومبریم؛ با این کار در مورد آنها به کار میبندی که برای آنهای طبقهدهیم، روشمی

 کنیم. می

دهد. معموال بازنمایی  ن را به هم پیوند میای برخوردار است. بازنمایی معنا و زباامروزه، مفهوم بازنمایی در مطالعات فرهنگی از جایگاه برجسته  

:  1385کنند) میلنر،  ها و مفاهیم و استفاده از یک چیز به جای چیز دیگر با هدف انتقال معنا تعریف میرا معناسازی از طریق به کارگیری نشانه

ها و  ت و این امر مستلزم به کارگیری زبان، نشانه(. به عبارت دیگر، بازنمایی فرآیند ذاتی تولید و مبادله معنا بین اجزای یک فرهنگ اس333

تصاویر برای بازنمایی چیزهاست. پس بازنمایی یکی از کردارهای فرهنگی است که این مشارکت کنندگان در یک فرهنگ هستند که به افراد،  

 بخشند.ها و حوادث معنا می ابژه

کند و معتقد است  ها یاد میگانه مفاهیم، اشیا و نشانه ل در درون نظام زبان از سهدار آثار استوارت هال است وهامفهوم بازنمایی به شدت وام   

ای معتقد است  نامد و براساس چنین ایدهکند. هال این فرایند را »بازنمایی« می ای از فرآیندها، این سه مقوله را به یکدیگر مرتبط میمجموعه

ای معنادار درباره جهان است؛ معنا است.از دیدگاه استوارت هال، بازنمایی، استفاده از زبان برای تولید نکته های بازنمایی  که معنا برساخته نظام

ای است که از طریق آن ما واقعیت را واجد  شود و نتیجه و محصول یک رویه داللتی است. بازنمایی، شیوهدر ذات وجود ندارد بلکه ساخته می 

معناهامعنا می پیرامون سازیم. همچنین  و دیگران و جهان  درباره خودمان  را که  ایجاد مییی  با یکدیگر سهیم مان  بازنمایی  از طریق  کنیم، 

چنین، هال برای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ  (هم16:  1387زاده،  دهیم )مهدیشویم یا مورد مجادله قرار می می

های بازنمایی در سه دسته کلی  بندی نظری کلی بیان کند. از این منظر، نظریهز بازنمایی را در یک طبقه های متفاوت اکند برداشتسعی می 

 گیرند. قرار می

 های بازتابینظریه  •

 های تعمدی نظریه  •

 های برساختینظریه  •

بر این اساس هال در درون نظام زبان از سه گانه مفاهیم ، اشیاء و نشانه های یاد می کند و معتقد است مجموعه ای از فرآیند ها این سه    

های معقوله را به یکدیگر مرتبط می کنند . هال این فرآیند را »بازنمایی« می نامد و براساس چنین ایده ای معتقد است که معنا برساخت نظام

طبق این نظر بازنمایی یک عمل مرکزی است که فرهتگ را تولید می کند و مرحله ای کلیدی در چرخه فرهنگ محسوب می  .  بازنمایی است 

از شیوه شود. هال استدالل می  را یکی  ندارد و بازنمایی  به نحو معنادار وجود  تولید معنا معرفی میکند که واقعیت  کند که طی  های کلیدی 

 (.   22:1387عضای یک فرهنگ مبادله و توزیع می شود )مهدی زاده ،فرآیندی بین ا

  بنابراین مفهوم »بازنمایی« عبارت است ازنحوه نمودار شدن، تجلی یافتن و پدیدار شدن یک واقعیت اجتماعی. هال برای بیان چگونگی ارتباط   

 نمایی را در یک طبقه بندی کلی بیان کند.میان بازنمایی ،معنا،زبان و فرهنگ سعی می کند برداشت های متفاوت از باز

رسد آنچه به تصویر کشیدده می شود وجود دارد به این معنا که واقعیت درون خود ابژه،  نظریه انعکاسی یا بازتابی : بازنمایی به صفر می -1

 شخص، ایده یا رویداد موجود در جهان واقعی قرار دارد. 

 گذارد و واقعیتی در کار نیست.، نقاش هر چه را می خواهد به نمایش میچیز اراده است نظریه تعمدی :انعکاس وجود ندارد و همه -2
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کنند )نظریه آن چه را که در جامعه است منعکس می   ای هستند کهها نه مانند آیینهنظریه بر ساخت گرا: طبق این نظریه به عقیده هال رسانه-3

داند، بلکه معتقد است که این بازنمایی باید در درون ساختارهای اجتماعی دار و محصول اراده می جهتای را کامالً  بازتاب( و نه تولیدات رسانه 

 ها و شرایط اتفاق آن رویداد باز نمایانده شده توجه گردد.فهم شود و به تمامی زمینه

ای ندارند بلکه ما،  رد، چیزها هیچ معنای خودبسندهداند. برمبنای این رویکهال رویکرد سوم را منطبق با ویژگی عمومی و اجتماعی زبان می  

گرایی، وجود جهان مادی را نفی دهیم. برساختها انجام میهای بازنمایی مفاهیم و نشانهمعانی را می سازیم و آن عمل را به واسطه نظام 

ا نظامی که ما برای بیان مفاهیم از آن استفاده  کند جهان مادی نیست، بلکه نظام زبانی یکند ولی معتقد است که آنچه معنا را حمل مینمی

های بازنمایی را شناختی و سایر نظاماند که نظام مفهومی فرهنگ خود و نظام زبانگران اجتماعیکننده معنا هستند و این کنشکنیم حملمی

 بسازند. دهند تا جهانی معنادار و در ارتباط با دیگران را برای ساخت معنا مورد استفاده قرار می

 .روش شناسی  3

استوارت هال در مقاله ی معروف خود به نام رمزگذاری و رمز گشایی ، تمایز تحلیلی میان معانی صریح و معانی ضمنی قائل می شود. به    

ها در سطح معانی گفتار آورند و قادر به همبستگی با  ها در سطح معانی ضمنی، ارزش ایدئولوژیک کامل خود را به دست می اعتقاد او نشانه 

 (.344: 1382کنند )هال، های ایدئولوژیک را بازنمایی می گرانه ارزششوند. در واقع معانی ضمنی نشانه، تداعی تر می ایدئولوژیک وسیع

کند . لت میفیسک نیز به تمایز تحلیلی هال از معانی صریح وضمنی نظر دارد و معتقد است به وضوح و صراحت و دومی به قصد و نیت دال  

رساند هایی که در نظام رمزگان تصویر به کار رفته است ما را به این ادراک میها و استراژیها در کلیشهی معانی ضمنی نشانهدر واقع مطالعه

به کار میکه متن و کشف جهت گیری بازنمایی  ایدئولوژیک در  نشانه های  برایرود،  است که  معتقد  اما جان فیسک  است،  آزمون    شناسی 

های تحقیق تجربی متعدد مانند تحلیل محتوا و تحلیل تمایز معانی را نیز به کار یابی به نتایج تعمیم یافته باید روشهای تحقیق و دست فرضیه

ز نوع  گرفت .بنابراین در پژوهش پیش رو ، رویکرد روش شناختی نشانه شناسی فیسک و با توجه به آرا و نظریات  بازنمایی استورات هال، ا

باشـد و از تحلیل محتوا کیفی و خوانش بصری و داده هـای متنـی ـ تصـویری  اسـتفاده میکنند که با استفاده از روش  توصیفی ـ تحلیلی مـی

ی صفویه و قاجار،  های تاریخی و در گستره زمانی مشخص، دوره اسنادی و مراجعه به کتاب و مقاالت حاصل شده است و در طی فرآیند دوره

 دهیم. مورد بررسی قرار می  را

 . رمزگان:   4

خورند. جهان برای هر یک از ها، دال و مدلول به هم پیوند میکنند و در چارچوب این نظامهای معنادار تبدیل میها را به نظام رمزها، نشانه

توانیم در مورد  دهد و از همین طریق ما می های خویش را می ها امکان مبادله تجربه گیرد که به آن ها در چارچوب رمزهایی شکل میفرهنگ

 (.  140-135: 1382هستی و جهان اجتماعی بیاموزیم )ضمیران، 

های فرهنگی است که به ما  مند مبتنی بر قوانین و عرفهای قانونرمز به عنوان حلقه واسط میان پدیدآورنده، متن و مخاطب، نظامی از نشانه  

شناسان به طور کلی رمزها را بر حسب معیارهای خاص به (. نشانه 127:  1380بخشد )فیسک،  گ را می امکان بازتولید، حفظ و تحول فرهن 

 اند: بندی کردهکنند .در رویکرد مطالعات فرهنگی رمزها را به گونه ذیل طبقه های متفاوتی تقسیم می بندیدسته

ها، ها، هویت ها، آیینها در این نظام، همواره و پیشاپیش با میثاقانسان  های اجتماعی : جامعه نظامی از روابط اجتماعی است و حضور( رمزگان1

های آن ریشه در تاریخ و ها، و ... همراه است و از آنجایی که فرایندهای روابط اجتماعی و قاعدههای گروهی، آداب و رسوم، مدها، بازینشان

های اجتماعی  توان رمزگان (. بنابراین می126:  1382نی نیرومندی هستند)گیرو،  های ضمناخودآگاه جمعی دارند، رمزهای اجتماعی دارای داللت

 را به رمزهای زیر تقسیم کرد: 
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 ای، فرازبانی(   الف( زبان کالمی )نحوی، واژه

 ب( رمزهای اندامی )برخورد جسمی، ظاهر، حاالت چهره، حاالت بدن، حرکات سر، اشارات...(   

 لباس، فناوری( های کاالمحور )مد، ج( رمزگان

 (  136: 1382ها، تشریفات، ایفای نقش( )ضمیران،  های رفتاری )مراسم، بازید( رمزگان

اند تر اجتماعی شدهکند ،کمشناختی یاد میهای زیباییهای بازنمودی که گیرو از آن با عنوان رمزگان های متنی یا بازنمودی: رمزگان( رمزگان2

ها ابزاری هستند  اند. این رمزگانروند که مبهم و بی ثباتها تصاویری از واقعیت به شمار می اند. آن فرستندهو بیشتر متضمن قدرت آفرینندگی  

 های زیر تقسیم کرد: ها را به دسته توان آنبرای درک امور نادیدنی وصف ناپذیر و نامعقول و امیال انسانی که می 

 های تصویری( های فنی )از جمله رمزگانالف( رمزگان

 های هنری )در شعر، موسیقی و...(   ب( رمزگان

 های سبکی، خطایی و بالغی مانند روایت  ج( رمزگان

های های زبانی بازگویان زبان، نظامهای علمی، عالئمی و فرا زبانی است. )جایگزین های منطقی که خود شامل سه دسته رمزگان د( رمزگان

 (  98-96: 1382، ریاضیات و ...( )گیرو، هاشناسی، عالمت آموزشی، معرفت 

ای از معانی سازگار و منسجم دهند که مجموعه ای سامان می های تفسیری یا ایدئولوژیک: رمزهای ایدئولوژیک، سایر رمزها را به گونه ( رمزگان3

ایدئولوژیک به طور مستقیم بر تاثیر قدرت در تنظیم و های  دهند. رمزگانبه وجود آید و این معانی نیز، خود شعور متعارف جامعه را تشکیل می

سازی از رمزهای قراردادی و قواعد سلطه گر  شود. کارکرد رمزهای ایدئولوژیک، طبیعی سازی و اسطورهبندی رمزهای دیگر مربوط می طبقه 

 (.  130-129: 1380است )فیسک، 

کند. رمزهای  اجتماعی مردم را هدایت می  –بافت سلطه، اعمال فرهنگی    رمزهای ایدئولوژیک محصول کدگذاری مبتنی بر قدرت است و در  

 ایدئولوژیک یا تفسیری رمزهای زیر هستند: 

 های ادراکی )ادراک بصری(  الف( رمزگان

 (.  162: 1382های ایدئولوژیک )پدرساالری، نژادپرستی، فردگرایی...( )ضمیران، ب( رمزگان

شناسان فرایند خلق و تفسیر  بنابراین اگر هرگونه پیام، ارتباط و قاعده ای دارای رمز باشد، رمزگذاری خصلت هرگونه تجربه انسانی است. نشانه  

انتقاد از نظریهنامند. استمتن را به ترتیب، رمزگذاری و رمزگشایی می های ارتباطی یک سویه که نقش عنصر انسانی را نادیده  وارت هال با 

کند. او جریان ارتباطات  های کدگذاری و رمزگشایی تاکید میکننده مدلگیرند، بر سیاسی بودن، متقابل بودن و خالقیت تولیدکننده و مصرفمی

 .  داندهای قدرت میرا جریانی در درون نهادها و گفتمان

 . نشانه شناسی انتقادی جان فیسک:   5

ها در پی چشم انداز خاصی از جهان  فیسک معتقد است متون فرهنگی در سطح معنای ضمنی، آکنده از رمزهای ایدئولوژیک و هرکدام از آن   

سه مرحله است. مرحله اول،    شناسی انتقادی جان فیسک مبتنی بر (. نشانه136:  1380هستند و سعی در طبیعی جلوه دادن آن دارند )فیسک،  

نگاره انتخاب  است؛ مرحله دوم،  از متن مورد نظر  توصیفی کلی  تحلیل  ارائه  و مرحله سوم،  ایدئولوژیک هستند  بار  بیشترین  هایی که حامل 

له آخر است. اگرچه از  های پنهان در متن. در واقع هدف از تحلیل متن رسیدن به مرحشناختی نگاره های انتخابی برای توضیح ایدئولوژینشانه 

گر باید همواره در میان سطوح مختلف تحلیل، که در زیر به آن اشاره خواهد شد، حرکت کند تا در نهایت موفق به یافتن و  نظر فیسک، تحلیل

ع رمزگان ویژه  تشریح درست ایدئولوژی های مستتر در متن شود. از نظر فیسک، هر نگاره از اثر در سه سطح باید تحلیل شود که هر سطح نو
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خود را دارد. سطح اول که سطح واقعیت است، دارای رمزگان اجتماعی؛ سطح دوم که سطح بازنمایی است، دارای رمزگان فنی و سطح سوم که 

 (. 110: 1391سطح ایدئولوژی است، دارای رمزگان ایدئولوژیک هستند )راودراد، 

توانیم واقعیت را مان است که میتر، فقط به وسیله رمزگان فرهنگ ا به بیان دقیقاز نظر فیسک واقعیت، پیشاپیش رمزگذاری شده است؛ ی  

شمول یا عینی برای ادراک و فهم آن وجود ندارد. در  درک و فهم کنیم. چه بسا واقعیت عینی و تجربی وجود داشته باشد. اما هیچ شیوه جهان

 رهنگ است.  شود، محصول رمزگان همان فهر فرهنگی آنچه واقعیت تلقی می 

بنابراین، واقعیت همواره از قبل رمزگذاری شده است و واقعیت محض وجود ندارد و در نمایش این واقعیت رمزگذاری شده، رمزهای فنی و    

برای بینندگان    کردنی باشد و ثانیاً واجد متن فرهنگی مناسبیگذارند تا برنامه اوالً به لحاظ فنی پخشهای بازنمایی تلویزیون بر آن تأثیر میعرف 

 (. 129: 1380باشد )فیسک، 

های در روش فیسک، رمزهای اجتماعی اشاره به عناصر واقعی زندگی اجتماعی همچون لباس، ظاهر، حرکات، رنگ و... دارد که دارای داللت  

ای نمادین به جهان  اند، خصیصهها بار شدهباشند، به طوری که به دلیل رمزهایی که در یک جامعه در طول تاریخ بر آن ضمنی مختلفی می

دهند. به عبارت دیگر، واقعیت همیشه رمزگذاری شده است و هیچ گونه »واقعیت محضی« وجود ندارد. لذا وقتی که این رمزهای  اجتماعی می

سازند. به واسطه  میشنیداری را ممکن    –اجتماعی به واسطه رمزهای فنی، مواردی چون روایت، زمان و مکان ... است که ساختن متن دیداری  

نمایند؛ رمزگان ایدئولوزیکی چون فردگرایی،  شان را بیان میشنیداری فعلیت یافته و رمزگان ایدئولوژیک  -این رمزها است که متن دیداری  

باشند. در نظر فیسک، ایدئولوژی  داری و ... که درصدد طبیعی و ازلی جلوه دادن پدیده تاریخی می گرایی، سرمایهمردساالری، نژادگرایی، مادی

های تفکر و زندگی همه  ایدئولوژی در شیوه   –از آنچه مارکس برایش اعتبار قائل بود مؤثرتر است، زیرا بیشتر از درون کار میکند، نه از بیرون  

در جامعه »طبیعی« و »عادی«   (. این ایدئولوژی است که در کار ساختن توزیع قدرت موجود253: 1386طبقات عمیقاً درج شده است )فیسک، 

 (. 150رسد )همان : به نظر می 

 . نمونه گیری: 6

 جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع آن کلیه آثار هنری، نقاشی و نگاره هایی می باشد که از لحاظ گستره زمانی دوره صفویه و قاجار را  

هدفمند در روش های کیفی استفاده می کنیم، به عبارت دیگر مفهوم نمونه  شامل می گردد. در نمونه گیری تحقیق از تکنیک های نمونه گیری  

رود و بدین معناست که پویشگر افراد و مکان مطالعه را از این رو برای مطالعه انتخاب می کند های کیفی به کار میگیری هدفمند در پژوهش

که عبارتند از گزینش واحدهای خاص مبتنی بر اهداف خاص مرتبط با    که می تواند در فهم مسئله پژوهش و پدیده محوری مطالعه موثر باشند،

پاسخ به سوال های خاص تحقیق. نمونه گیری را با توجه به نشانه شناسی انتقادی فیسک از میان نگاره هایی که دارای رمزگان های اجتماعی 

ر زنان با توجه به موقعیت اجتماعی و طبقات جامعه نوع فعالیت  ، فنی و ایدئولوژی بودند انتخاب کردیم . رمزگان اجتماعی مورد بحث از تصوی

زنان در اجتماع با نگاه به فضاسازی نقاشی بررسی می شود. همچنین رمزگان فنی نقاشی که شامل ترکیب بندی عناصر ترسیم نقوش تزیینات  

سپس به بررسی رمزگان ایدئولوژی همچون مشخصه    لباس و زیورآالت و می باشد به صورت مجزا در هر یک از تصاویر نشان داده می شود و

ها نوع پوشش اندام و میزان خودنمایی و تغییر نگرش و عقاید به حجاب در این دسته خواهیم  های ظاهری و آراستگی حاالت و رفتار پیکره

 پرداخت.

 ر آثار هنری:  . تصویر اسطوره ای زن در تاریخ ایران )شش هزار سال ق.م تا دوره اسالمی( و تاثیر آن د 7

یکی از رویدادها در تعریف جایگاه زن در جامعه نخستین ایران ، تعریف او به عنوان یک اسطوره بوده است. »اسطوره را باید نگرشی دانست    

م که اسطوره  که بیان تفکر و اندیشه بشر را با تخیل در هم می آمیزد و در طول تاریخ خودش را را بر زندگی بشر تحمیل کرده و باید بپذیری
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ه  مجموعه فرهنگ ها از قبیل آداب و رسوم ، سنت ،آثار و رفتارهای جمعی بشر است که نمود معنوی، هنری، تاریخی، ادبی و مذهبی دارد. اسطور

 ( . 1381در ناخودآگاه جمعی بشر رسوب کرده و در آثار هنری از ادبیات تا هنرهای تجسمی خود را بروز داده است« ) معین، 

ایر از  در  بازتابی  یعنی  حیوانات،  و  باردار  زنان  از  گلین  کوچک  های  نمونه  از  بود  عبارت  شد،  ساخته  که  مستقلی  پیکره  نخستین  باستان  ان 

النوع باروری از پیکره های نیمه طبیعی نما با    دستاوردهایی از دو اعتقاد بنیادین پرستش باروری و طبیعت که این شکل های الهه مادر یا رب

  اند.و شکم و کپل های بسیار حجیم ، به مراحل زبده گرایی و انتزاع کامل رسیدهسینه ها 

 
 الهه باروری)مشهور به ونوس سراب( ،هزاره ششم پیش از میالد، موزه ایران باستان، ماخذ: نگارنده    1- 2تصویر 

تماعات بدوی است و از سوی دیگر داللت برتلقی  وجود این آثار در تمامی جامعه از یک سو نشان از موقعیت اجتماعی و خاص زن در این اج

انسان ها از جایگاه کیهانی و اسطوره ای  نیروی مونث در نظام هستی است . همچنین شباهت های طبیعی بین نیروی حیات بخش زن و زمین  

ستی شد که شیره ی حیات و چشمه ی  سبب یکی پنداشتن این دو نیرو گردید و زن تبدیل به نمادی از مادرکبیر به معنای مادر تمامی جهان ه

عصر کشاورزی و بخصوص در پیکرک های الهه مادر    زندگی در سینه هایش جاری است . این قدرت اسطوره ای را در تمامی جوامع بدوی آغاز

ره ی سوم پ.م. در معبد خدایان  ( .در هزا1388و نقوش برگرفته از این تفکر در آثار به جا مانده از آن دوران می توان مشاهده نمود )زابلی نژاد، 

النوع مادر پرستیده می شد در اواخر همین هزاره نیز در معبد اینشوشینگ ، مجسمه ی الهه ای   یا زیگورات چغازنبیل، درنزدیک شوش ،رب 

 بزرگ، به نام »نینورسانگ« یا بانوی کوهستان قرار داشت. 

 
 /https://parsiandej.irبانوی مادری و باروری و حاصلخیزی، ماخذ: تندیسی از آناهیتا الهه نگهبان آب، ایزد    2- 2تصویر  

https://parsiandej.ir/
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ی حاصلخیزی و باروری می شمردند. ایرانیان در هزاره ی نخست پ.م. ایزد بانو آناهیتا را می پرستیدند و او را الهه ی آب ها ، ایزد بانو مادر والهه

 بسیاری از این بغ بانو بر جای مانده است. که حکایت از پرستش او در معابد دارد.   مجسمه ها و نقش های

 (: . زنان آرمانی )ورود اسالم به ایران 8

های اساسی تصاویر زنان چه پیش از اسالم و به ویژه در دوره اسالمی،صورت آرمانی آنان است. در دوره باستانی صورت آرمانی زنان  از ویژگی   

پیش    توان مشاهده کرد. در دوره ی اسالمی نقاشی ایران بسیار متاثر از عواملی چون مذهب، عرفان، سلیقه ی حامیان که تا را در الهه آناهیتا می 

دادند و نیز محدودیت های سنتی و فرهنگی می باشد. زنان در این نگاره ها یا معشوقانی تشکیل می از دوره صفوی اهم آنها را سالطین و دربار

ه  مستورند که تا این حد نیز بدون دانستن محتوای متن کتاب و داستانی که نگاره در موضوع آن کشیده شده، از روی خودنگاره به تنهایی ب

پوشی به شکل قراردادی و توافقی به  شوند و یا خدمتگزاران بزم شاهی هستند که به خاطر احتیاط های سیاسی با نوعی پردهبیننده منعکس نمی 

رند.  ها و پیکرها حالتی رمزگونه و خاموش داها به لحاظ شکل ظاهری تفاوت چندانی با مردم ندارند، چهرهنمایش درآمده اند زنان مصور در نگاره

های رفتاری و ظاهری و حاالت روحی زنان در متن شعر یا داستان موضوع کتاب، زنده و دارای حیات و ویژگی  ها و ویژگیدر حالی که شخصیت

 رود.های بصری میشود تصویر زن در دوره اسالمی به سمت قرارداد( مشاهده می3_2های واقعی انسانی است همانطور که در تصویر )

 
رفتن خسرو به شکار و دیدن شیرین و فرستادنش به مشکوی خود، نظامی گنجوی،     3- 2تصویر  

 http://Persian870a.org/wiki/Persian-miniatureماخذ: 

 . یافته های تحقیق: 9

خواهد پرداخت و همچنین  دراین اینجا به بررسی نقش زن و تحوالت تدریجی آن در نقاشی و نگارگری ایران در دوره صفوی و دوره قاجار  

های اولیه شاهد آن دهد؛ چگونه زن آرمانی که در دورهشرایط عمومی زنان در دوره قاجار و صفویه مورد بررسی قرار خواهدگرفت و نشان می

ان با توجه به نقاشی  شود. به بررسی رمزگهجری قمری )دوره هرات (و پس از آن می  9های قرن تدریج تبدیل به زن واقعی در نگارهایم به بوده

پردازیم و تصاویر زنان در این دوران را با توجه به نقاشی های انتخابی از لحاظ معیارهای اجتماعی، فنی و نگاره های دوره ی صفویه و قاجار می

و طبقات جامعه، نوع فعالیت   رمزگان اجتماعی مورد بحث از تصویر زنان با توجه به موقعیت اجتماعی  و ایدئولوژی مورد تفکیک قرار خواهیم داد.

زنان در اجتماع با نگاه به فضاسازی نقاشی بررسی می شود. همچنین رمزگان فنی نقاشی که شامل ترکیب بندی عناصر، ترسیم نقوش، تزیینات  
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ولوژی همچون مشخصه لباس و زیورآالت و... می باشد؛ به صورت مجزا در هر یک از تصاویر نشان داده می شود و سپس به بررسی رمزگان ایدئ

 ها، نوع پوشش، اندام و میزان برهنگی و تغییر نگرش و عقاید به حجاب خواهیم پرداخت.های ظاهری و آراستگی حاالت و رفتار پیکره

 ه. ق(:   9. تصویر زن در نقاشی های دوره صفویه )قرن  10

ظهور هنرمندان بزرگ هستیم که در پیشرفت نگارگری ایران    ترین دوران در هنر نگارگری بوده است که در آن شاهدعصر صفویه از درخشان

اند. تغییراتی که در این عصر شاهد آن هستیم در اثار نگارگران ایرانی یعنی کمال الدین بهزاد و رضا عباسی به خوبی دیده می  بسزایی داشته 

 پردازیم.  به آن می ای پیدا کرد از این رو اختصاصاًشود. تصویر زن نیز به تبع در آثار او شکل ویژه 

 

 : زن در نگاره های بهزاد: 10-1

ای به این  بهزاد در ترسیم پیکره زنان با هنرمندان پیش از خود بسیار متفاوت و الهام بخش هنرمندان پس از خود بوده است. وی توجه ویژه  

و ابر نیستند که در جهت رسیدن به ترکیب بندی   عنصر مبذول داشته است. زنان در آثار او دیگر تنها عناصر بصری هم ارزش با درخت و گل

ن در  مناسب استفاده شده باشند، بلکه این بار دیگر عناصر تصویر در جهت هماهنگی و همنشینی با این پیکره ها ترسیم می شوند. در آثار او زنا

 (. 131: 1390یاری اسکندری ، های پویاتری ظاهر شده و در حالت های مختلف زندگی روزمره به تصویر در می آیند)ولی نقش 

(می توان مشاهده کرد که بهزاد برای تبیین واالیی مراتب وجود انسان و معرفی انسان کامل با توجه به اعتقاد موالنا به»انسان  1_4در)تصویر

ن است نه انسان منجمد  دهد و انسان کامل مد نظر وی دارای روح و جاکامل« با حالتی متحرک انسان ها را در حال حرکت و تکاپو نشان می 

ایستا و میخکوب شده به تصویر ؛ پس بهزاد برای نشان دادن انسان در چنین مقام رفیعی در فضای دو بعدی و بدون گرایش به علم مناظر و  

مایش دهد) ابراهیمی مرایا فقط با استمداد از نوع نگاه دیده ورانه به پویایی و جنب وجوش پیکره ها توانست انسان را در حالت زنده و متکلم ن

 ( برای اثبات این تفاوت دراینجا به مقایسه اثری از بهزاد و اثر دیگری از این دوره می پردازیم.99_ 98: 1382ناغانی،

 
 ( 408:  1389ه، لیختنشتاین )آزند ،   891سعدی و جوان کاشغری، گلستان سعدی، منسوب به بهزاد، هرات     1- 4تصویر  

کنیم. در ( مقایسه می3_4دار گلنار با اردشیر« را با اثری از بهزاد ، »نظاره ی بهرام گور به آب تنی زنان«)تصویر  (،»دی2_4در اینجا تصویر )

( به حالت پیکر زن لمیده در کنار حوض، و زنی که در حال کف زدن است و یا به زنان درون حوض آب توجه کنید. اینها دیگر زنان  3  _4تصویر)

بینیم که زنان در حوض آب برهنه ترسیم شده اند. البته  نیستند، بلکه گام به دنیای واقعی تری نهاده اند و حتی می پنجره نشین آثار پیشین  

اند، این نگاره ها همچنان رنگ و بوی معنوی داشته و سیمای زنان نیز در  اگرچه زنان آثار بهزاد و در وضعیت های زندگی روزمره ترسیم شده 

، همان سیمای مغولی با چشمان بادامی و ابروان کمانی است با این که زنان برهنه هستند اما این برهنگی عاری نتیجه ی تداوم سبک پیشین
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ای ترسیم شده که تفاوت با اندام مردان نداشته و هیچ نشانه ای از بی شرمی در این پیکره های  از هرگونه تاثیر محرک است و اندامها به گونه 

بنابر آنچه گفته شد دیدیم که در نظر بهزاد یک پیکر زن تنها فرمی تزئینی نیست بلکه نشانه ای از مقام  .  (405:  1387کوچک نمی یابیم.)آژند،

انسانیت بوده و موجودات وعناصر دیگر برای تکامل بخشیدن به او به وجود آمده اند و در آثارش این شکل زن است که به دیگر عناصر تصویر 

»چگونه چهره ی زنان از جنبه ی صرفا تزئینی و نقش گونه خارج شده و ارزشی وفی النفسه و آکنده از مضامین واقع  جان می بخشد و اینکه  

 (1381:120کند«.) رحیمووا ،گرا کسب می

 
 ( 151:  1387ق ، کتابخانه کاخ گلستان، تهران )آژند ، 833دیدار گلنار با اردشیر ، شاهنامه بایسنقری ، هرات    2- 4تصویر  
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 ( 405:  1387ق، منسوب به بهزاد ، کتابخانه بریتانیا ، لندن )آژند ،  900نظاره بهرام گور به آبتنی زنان، خمسه نظامی     3- 4ویر  تص 

رضا عباسی نوع نگاره های تک برگی را به اوج کمال خود می رساند و بدان بیانی پخته،زیبا و دلنشین می بخشد و در آن سلیقه ی زمانه را  

ی ها گذشته، او در معرکهاو با سنت نگارگری ایران بارآمد ولی در بستر این سنت نگاری، ابتکار و تجدد از خود نشان داد. از این  سازد.وارد می 

سازی حتی رضا عباسی را هم   گیری فرهنگیی فرهنگی سازی بود. رونق تمدن جهانی معاصرش افتاده که رهاوردش برای نقاشی ایران شیوه 

هایی از این شیوه را ، چه در تکنیک و چه در محتوا، وارد نگارگری ایران کرد و بدین ترتیب فرنگی سازی را در خاک ناسازگار  ه رها نکرد. او رگ 

( کونل درباره او می نویسد:»گرچه از  1385:157ایران رشد داد و نتایج آن در دوره افشاریه و زندیه و قاجاریه به بار نشسته و چهره نمود. )آژند، 

قلم رضا عباسی مشخص است که او یک ایرانی است ولی در انتخاب موضوعات و نحوه پرداخت آنها با خطوط سریع کارهایش شباهت   حرکت

 (  1347:190بسیار به آثار استادان هلندی قرن هفدهم میالدی دارد«) کونل،

و دوز هستند و رقاصان و فضوالن و ناظرانی که حیرت  در آثار نگارگران غیر از مکتب صفوی زنان با خدمت کارانی مشغول پخت و پز و دوخت  

رده زده و انگشت به دهان و کنجکاو، برای فهم مباحثات و اتفاقات قصه ها یا روزمرگی ها در کنار پنجره ها و روزنه ها و پشت درها و کنار پ

خود بکاهند.گویی آنها هیچ نقشی جز خدمت رسانی و یا  ها سکنا گزیده اند تا شاید با اطالع از اوضاع پیش آمده اندکی از روزمرگی مالل آور  

 (.  78 _77: 1385نظاره گری و کنجکاوی های فضوالنه ندارند )رهنورد،

قصه  درآثار رضا عباسی زنان حالتی متفاوت دارند. محل ارائه تصویر زن در آثار رضا عباسی یا در مجموعه مرقعات است یا در بستر کتاب آرایی 

پروا به تصویر  خمسه نظامی و نظایر آن. رضا عباسی زنان را به صورتی متفاوت و جسور، با شخصیتی قائم به خود و بی   ها و اشعاری چون

شوند و تحت تأثیر سنت  کشد.آثار او سرشار از سنت شکنی است.» از زنان در مرقعات قائم به خود هستند؛ نه در چارچوب قصه ها تصویر میمی

های اخالقی و فرهنگی فاخر پروقار. تصویر این زنان تصویر زنانی است بی پروا ، جسور و مستقل که  مرتبط با ارزشهای نگارگری هستند و نه  

دهند و سلیقه کنند و سلیقه او را تحت تاثیر حضور خود قرار میخود را نه در معرض قضاوت بلکه همچون الگو به بیننده و مخاطب تحمیل می

توان اصطالح »جنس دوم«  شود. به بیانی میه از اصطالحات فمینیستی برای تبیین شخصیت این زنان استفاده  های جدیدی می آفرینند چنانچ
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و »دیگری« را برای زنان با وقار یا رقاص و خدمتکار به کار برد و »جنس اول« و» قائم به خود« و» شخص« را برای زنان آثار رضا عباسی 

 (.  79 _78برگزید«) همان : 

آثار    ، با نقش در  با وقار زن  از قراردادهای فاخر و  اما جدا  بازار حضور دارند  های  رضا عباسی زنان جوانی هستند که در کاخ ها یا کوچه و 

ای متفاوت طراحی یا نقاشی شده اند. از نظر تزئیات ظاهری پیرامون آن  خدمتگزارانه و دون پایه در جامعه آن روزگار صفوی و با لباس و چهره

پوش و تا حدی و بدن نما و سربند آنان در نهایت اختصار و گاه با گیسوانی بدون پوشش ، و نحوه نشستن نیز با حالتهایی خاص و بدون رو

آینه )تصویر  متفاوت از تصویر زنان در دیگر نگاره ها و ندرتا عریان یا همراه با ولنگاری است. آنها اغلب یا مشغول کاری تزیینی اند، مثل نگاه در  

(؛ یا مشغول حرکاتی حاشیه ای و غیر جدی یا تغزلی و شاعرانه اند، مثل اهدای گل یا جام شراب ؛یا در حال شمارش بدون هدف انگشتان،یا  4_4

  با کیسه ای پول در دست ،یا در حال تنظیم عشوه گرانه ی  لباس و چادر،و در هر حالت بسیار متکی به جنسیت خود هستند؛که گویی آنها تنها 

 (.  76: 1390ان صحنه اند نه نظاره گران صحنه ها و حوادث. ولی یاری اسکندری،قهرمان

 
 ( 45:  1385زن آینه به دست ، رضا عباسی ،)جوانی،    4- 4تصویر  

فرعی  همانطور که میبینیم نقاش، زن را در مرکز تصویر قرار داده و تنها به مضمون اصلی توجه کرده است و از به کارگیری مضامین تصویری  

دهد تا با موضوع اصلی ارتباط بیشتری پیدا کند و سردرگم نشود در حالی کامالً دوری می گزیند.  فضای خالی در این اثر به بیننده مجال می

  ای از فضای تصویر خالی از سکنات نبود و مخاطب با مضامینی متفاوت و پر که » در سنت نگارگری ایران تا قبل از مکتب اصفهان هیچ نقطه 

برخورد می  اثر  ارزش تصویری همه آن تحرک  در هر  و  قرار می گرفت  اصلی  به نظر  کردو چندین موضوع در کنار موضوع  نیز یکسان  ها 

باشد تنها زنی تصویر شده که دیگر آن حاالت معنوی تصاویر گذشته ( اما در کنار تصویر که فاقد موضوع نیز می  28_24:  1385رسید«) شاد،می

 ر عمودی نیز مطابق با فرم زن کشیده شده است. را ندارد.کاد

العاده ی قلم اوست که با ظرافت و دقت تمام به ترسیم چهره،  ( با طرح »یک زن و فرزند« اثر رضا عباسی، قدرت خارق5_4تصویر دیگری)

ی اثر با ترسیم گلها و گیاهان و نیز    لباس و پرداخته، حرکات سریع القلم، خطوط مواج را در ارتباط با هم ترسیم نموده است نقاش در زمینه

ابرهای پیچان و عناصری را در فضا آورده است؛ولی به فرم بدن بیش از فضای اطراف پرداخته است. در واقع توجه به رنگ آمیزی لباس و  

ه بر آن نقاش از تعدد پیکره ها  طراحی چهره و مو بدون در نظر گرفتن رنگی برای گیاهان و ابر ها، نمایانگر این تاکید توسط نقاش است. عالو 

کاسته و به تک پیکره ای با فرزندش قناعت نموده است که خود یکی از تغییرات در زمینه نقاشی این دوران محسوب می شود. احتماالً ایجاد  
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وط تاثیر گذاشته و نقاش  روابط با دول غربی و ورود نقاشی های اروپایی به ایران موجب شد که تاثیرات ناشی از نور و سایه در ضخامت خط

 مرقعاتی را نیز با چنین موضوعاتی نظیر مادر و فرزند و یا تک پیکره هایی که از اشخاص گوناگون و عادی ترسیم نماید.

 
سانتی متر، موزه بریتانیای لندن  9* 17م ، طراحی ته رنگ ،مرکب،  17یک زن و فرزند، اثر رضا عباسی ،اوایل قرن    5- 4تصویر  

http://en.wikipedia.org/wiki/persian-miniature 
 

چنان که نقاشی قاجار در یک برداشت کلی نوعی جلوه زنانه دارد که می توان آن دالیل ای از نقاشی قاجار به تصاویر زنان است؛ آن بخش عمده 

( 118:  1378حکومت و مملکت داری.)تفضلی،  را اینگونه برشمرد: وجود حرمسرا در ابعاد گسترده ،تعدد زوجات شاهان قاجار، دخالت زنان در امور  

از سالیق سفارش  این به موازات رویداد های اجتماعی، رویکرد های هنری و متاثر  اجرا  به لحاظ موضوع، خصوصیات و شیوه  گونه تصاویر 

تیاق جهان غرب به شناخت دنیای دهندگان آثار ارایه گردیده اند. در دوره قاجار به سبب مواجهه با غرب ، تمایل به تجربه دنیای مدرن و اش

شرق، نوعی دوگانگی سنتی و مدرن در بسیاری از مناسبات اجتماعی،فرهنگی و هنری جامعه نمایان شد. این روند بر وضعیت زنان و حضور آنها 

داشت،در راستای تحوالت    در عرصه های اجتماعی نیز تاثیرگذار بود. هنرهای تصویری دوره قاجار که به علت تعدد تصویر زنان، نمودی زنانه

، تغییر اجتماعی، هنری و برمبنای معیارهای زیبا شناسی زمان خود، از تاثیرات مواجهه با غرب برکنار نماند. تصویر زن در پی آشنایی با هنر غرب

ود به حوزه دربار به تصویری  سالیق دربار، فاصله گرفتن تدریجی هنر از فضای دربار و رواج هنرهای مردمی، از تصویری آرمانی، خیالی و محد

 ( 1388عینی، واقع گرا و در پیوند با مناسبات زندگی روزمره مبدل شد.)حاتم و حاتم پور غیاثی، 

نصر  تغییرات اجتماعی بیان شده، بروی تصاویر زنان این دوره نیز تاثیر گذاشت تا جاییکه زن در نقاشی های دوره ی قاجار مبدل به مهم ترین ع

مشخصه ای قایم به خود یافت و این در حالیست که در نگارگری دوره های قبل زن تبدیل به موضوع مسلط تابلو نمی شد و یا  تابلو شده و  

خاب شده  کمتر می شد. این شامل انسانگرایی در نقاشی دوره ی قاجار می باشد که الزم است در ابتدا به آن بپردازیم؛ در ادامه نیز نمونه های انت

 ن در نقاشی های این دوره مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. از تصاویر زنا
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های پادشاهی محسوب می شدند.  پرده های نقاشی با موضوع زنان نوازنده در دوره ی فتحعلیشاه، همواره موضوعی محبوب برای تزیین کاخ

در نظر گرفته شده بود، نصب می شدند.    این تصاویر در تاالر های منازل خارج از شهر، که برای مهمانی های و جشن های خصوصی و رسمی 

دهندگان چنین موضوعاتی اغلب تجار و افراد وابسته به دربار قاجار بودند. زنان نوازنده در اکثر موارد با شیوه ی رنگ روغن بر بوم، و    سفارش

در این پرده ها بانوان با لباس های فاخر و  به همراه سازهای محلی دف و دایره، سازهای سنتی مانند تار و تنبک و کمانچه تصویر شده اند.  

( به عنوان یکی از آثار 6_4( تصویر )  38:  1382مخصوص جشن که مزین به انواع جواهرات و مروارید دوزی است ظاهر شده اند.)جعفری ،

. با بررسی اثر از جهات مختلف می  برگزیده ی دوره ی فتحعلی شاه در عهد قاجار با موضوع زنان نوازنده ، یادآور ویژگی های مکتب قاجار است

به آن می پردازیم  ادامه  برد. عوامل بررسی شده که در  آنان در تصاویر پی  این دوره و شیوه ی نوین بازنمایی  به مفهوم آرمانی زنان    توان 

تی آرمانی به خود گرفته اند.  چهرهای زنان قاجار تحت تاثیر آثار ادبی ، حال  .مشخصات مشترک تصاویر زنان در دوره ی فتحعلی شاه می باشد

این صورت ها با متناسب های صورت های دنیای واقعی تفاوت فاحشی دارند. ظریف طبعان و ادب ورزان و زیبایی سازان را تقدیس می کرده  

 .اند چرا که در زیبایی صورت انها اثر و نشانه ای از جمال صنع خداوند می دیدند

رت در نزد هنرمندان، معنای خاصی دارد. آنها از دیرباز ابروان زیبا رویان را به شکل به هم پیوسته می  در هنر نگارگری هر یک از اجزای صو

پسندیدند و آن را به پرنده و اغلب کالغی سیاه تشبیه می کردند که برتارک صورت در حال پرواز است. چشم نیز که به نرگس بینا تشبیه می  

در نزد مردم بهترین و حبوب ترین حالت خود را داشت. همانگونه که در چهره های ظریف نگارگری شد، اگر خمار آلود و بادامی شکل بود  

مشهود است لب را به صورت تار مویی نازک که از وسط چون غنچه گلی سرخ شکافته شده ترسیم می کنند که حکایت از موشکافی زیبارویی  

بیرون خواهد تراوید. کشیدگی و کوچکی بینی مقبول طبع زیباپسندان بوده و منفذهای    دارد که اگر دهانش نیز به سخن گفتن باز شود دری از آن

کوچکی که به عنوان سوراخ بینی در نقاشی های خود تعبیه می کردند، حاکی از ظرافت و شکنندگی چهره های ترسیمی آنها است. چراکه بینی  

م ترسیم شود، مالحت و فریبایی خاصی به چهره می بخشد. موهای بخش عمده ای از صورت را اشغال کرده است و اگر کوچک و کم حج

سلسله وار و مجعد از خصیصه های صورتک های نقاشی ایرانی است. پیچ و تاب ها و جعدهای موجود در موی صنم های نقاشی شده، دل 

 (56_59:  1389حسینی ، )خلج امیر  .عاشق را با کش و قوس های موزون خود همراه می سازند و به التهاب وا می دارند

در هنر و ادبیات و حتی تاریخ ایرانی موی معشوق رشته ای است که عاشق را به خود متصل می کند. برای مثال در شاهنامه حکیم ابوالقاسم 

رودابه ظاهر می  فردوسی قصه اولین عشق میان دو انسان قصه زال و رودابه است. هنگامیکه زال دستان نیمه شبی با خواهرش و نیاز بر درگاه 

یابد. رودابه چاره ای نمی بیند مگر اینکه موی بلند خویش را به سمت پایین و به سوی زال  ¬شود و خود را در زمین و معشوق را در آسمان می

نی در نگارگری  (.  نمونه ای از زن آرما7_4()تصویر56_59:  1389روانه کند و با این ترفند وی را به سوی سوی خویش کشاند)خلج امیر حسینی ،  

   .کنیمی آن دو مشاهده میی نقاشی شده ی زن قاجاری، شباهت بسیاری میان چهرهایران می باشد که با مقایسه ی آن با چهره
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میالدی )مجموعه ای از نقاشی های ایران سده دوازدهم و سیزدهم  1816- هجری    1231زن جوان در حال تار زدن، اثر ابوالقاسم   6- 4تصویر  

 )1351ه.ق  

 
ق ، اثر رضا عباسی ، مرکب هندی و رنگ و طال روی کاغذ، موزه ارمیتاژ سن پطرزبورگ،  1011تک چهره دختر، اصفهان،   7- 4تصویر  

 http://Persian.org/Images/miniature/htmlماخذ 

آنچه در چهره ی زن قاجار با گذشته متفاوت است حالت تمام رخ آن می باشد. در این تصویر زن با حالتی تمام رخ به تصویر درآمده است که  

شده که از همین  »در پیکر نگاری های قاجار تمام رخ نمایی با نگاهی به سوی مقابل، شگردی برای ابهت بخشیدن به صاحب تمثال شناخته  

توان گفت اولین نشانه ای که در چهره یا در کل تابلو نظر را به خود جلب می  شده است.« میشگرد در هنر صورتگری پارتی نیز استفاده می

اصفهان و مراودات    ، از نگاه بازرگانان و هنرمندان اروپایی به11کند، چشمان زن با نگاه خیره و ثابت بر مخاطب است. در نگارگری ایرانی تا قرن  

فرهنگی بیشتر، شاهد تاثیر نگرش غربی در چهره نگاری می شویم. این نحوه ی نگریستن به بیرون از پرده ی نقاشی و به مخاطب بیانگر نوعی  

مخاطب موجب تاثیرپذیری بینا فرهنگی است که هم سو با جهان بینی انسان مدارانه ی غربی در هنر ایران رخنه کرده است. نگاه مستقیم به  
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ر می  پدید امدن نوعی گفتگو و ارتباط دو سویه و به بیان دیگر گفتمان میان اثر هنری و مخاطب می شود و مخاطب را در تقابل بیشتر با اثر قرا

 (. 1390دهد)یوسفیان و جوانی،

وره ی قبل، ظرافت اغراق گونه ای را سرلوحه  در به تصویر کشیدن انگشتان دست و پای انسان نیز هنرمند دوره ی قاجار همانند هنرمند نگارگر د

ب  ی آثار خویش قرار داده است. اینگونه دست ها عموما سنگین ترین چیزهایی را که بلند می کنند، عبارت است از پیاله های پوست پیازی، شرا 

تزیینی در دست آنان قرار داده شده اند.   ، ورق های نازک حاوی اشعار، سینی های سبک حاوی غذا و میوه، آیینه های کوچک و... که با حالتی

ن  در نقاشی ایرانی سنت چنین است که شصت پا  فاصله ای قابل توجه از انگشتان دیگر قرار گیرد، چرا که از نظر بصری انگشتان با رعایت چنی

: 1389ن برابر می کند)خلج امیر حسینی، حالتی دلنشین تر و زیباتر خواهند شد. پیچش رقص گونه دست نیز ناز و اطوار حالت انگشتان را چندی

رفتن  ( وضعیت قرار گرفتن پاها در آثار ، ببینده را بالفاصله به یاد هنر باستانی مصریان می اندازد، جایی که مصریان کمال گرا با نادیده گ83_84

 .وضعیت واقعی بدن، آن را بصورت نیم رخ )از نظر جهت شبیه به هم( ترسیم می کردند

خصوصیت حالت و فرم پیکرها در این مکتب می توان پیکره های سبک پیکر نگاری درباری را پیکرهای ساکن و جامد در نظر گرفت در مورد 

حتی در بعضی از آثار که حرکاتی هم چون انحنای کمر یا کج کردن گردن و انجام عملی از سوی موضوع به تصویر در آمده است، همه ی این  

نمایشی دارند و با حالت واقعی انجام آن اعمال هم خوانی ندارند. خطوط مورب و منحنی پیکر در هماهنگی با جهت تمهیدات جنبه یتصنعی و  

حرکت دستها و اثر یکدیگر را در تقابل با خطوط افقی و عمودی پس زمینه تکمیل می کندد و موجب انسجام در ترکیب بندی آثار می شوند)  

تناسب اجزای پیکره ها در اغلب آثار این سبک نمی توان اثری از شناخت صحیح تناسبات بدن انسان دید.سر  در مورد    (.1390یوسفیان و جوانی،  

  نسبت به سایر قسمت ها بزرگ ترسیم شده و پاها کوتاه تر از معمول است. البته این روند در راستای پیروی از سنت نقاشی ایران است که از 

 (.1390ویش پیروی می کند)همان، زیبایی شناسی قراردادی سبک و دوران خ

گیرد تزیینی بودن آنهاست در تصویر مورد مطالعه حجم تزئینات به قدری  آثار دیگری که در تک چهره های زنان این دوره مورد توجه قرار می 

زیبا ساختن هرچه بیشتر اثر به کار  زیاد است که آن را مبدل به یک اثر کامال تزیینی کرده است ظرافت و ریزنگاری و نقطه پردازی که برای  

 (. 9:  1389رود در مکاتب و مختلف و نقاشی مشرق زمین و نیز ایران سابقه کم و بیش طوالنی دارند) خلج امیر حسینی ،می

خود را حفظ  اند ویژگی های اصیل  نقوش ایرانی که در طی مسیر و ادامه حرکت خود در گذشت از زمانی بس طوالنی دچار و تغییر و تحول شده 

اند برخی معتقدند هنر اسالمی ذات هنر انتزاعی و طبیعت تبریز است و این امر از تفکر و فلسفه اسالمی نشأت می گیرد و اینکه همه چیز  کرده

سان را  حتی خرد ترین عناصر در این هنر تجلی گاه ذات مقدس الهی است و به فاصله گرفتن از جهان واقع از عینیت به حقیقت می رسد و ان

کنند بنابراین هنر اسالمی هنری با وقار و باشکوه متقارن و متوازن و پیچیده و هزارتو است) زابلی نژاد  به شهرها و درک باطنی در حرکت می

نویسد» نقاشی  اند نیز کم نیستند آرتور پوپ در این باره می اما در تاریخ هنر اسالمی ایران و جهان آثاری که از انتظار فاصله گرفته   (.  1387،

سازی مقدم داشت. مفهوم و زیبایی یعنی  ایران مثل سایر هنرهای این سرزمین هرگز از اصول تجریدی خود جدا نشد و تزئین را همیشه بر شبیه 

ر تنها به  عناصر تزیینی خالص بیشتر از هر چیز مورد دلبستگی هنرمند بود و به همین دلیل این شیوه تا سرحدکمال پیش رفت. البته این عناص

منبع    (.25:    1343رفتند بلکه از جوهر اصلی نقش ها بودند و اهمیتی داشتند که  نمی توان نادیده گرفت«) پوپ،  عنوان اجزای فرعی به کار نمی 

بوی خوش  الهام بسیاری از نقوش مشخص است برای مثال گل نیلوفر یا لوتوس که در تصویر دیده می شود. گلی از سفید گاه سرخ و آبی که با  

و مالیم از قدیمی ترین و مناسب ترین نقشه هاست که منبع الهامی برای هنرمندان مصر ایران هند و چین در طول هزاران سال بوده است .گل  

ته رفلوتوس در نقش و نگارها دگرگونی بسیار یا در ادواری از تاریخ سمبل جاودانگی و خوشبختی گاه سمبل فراوانی و حاصلخیزی به شمار می

و گاهی سمبل و خورشید بوده است .در طرح هایی که از دوره هخامنشیان به جای مانده به شکل آبستره بعد در ابنیه و منسوجات دیده می  
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شود. ارزش دکوراتیو و این نقش در زمان ساسانیان بیشتر ورزش سمبولیک آن کمتر شده تا آنکه  پس از اسالم چون به کارگیری این نقش  

ای است که  منع ترسیم موجودات نداشت به عنوان شهید آرایش زیبا در طرح های صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفت، نمونه   منافاتی با

گیرد به خصوص در دوره اوایل قاجار همانند قدمت آن به هزاره اول قبل از میالد می رسد . دوره قاجار نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار می 

شود. روی لباس و فرش و غیره و به تدریج تحت تاثیر اریخی قبل نقوش در تمامی زمینه های هنری به طور گسترده استفاده میهای تدوره

(. در تصویر شباهتی میان  1387هنر اروپایی به سمت طبیعت پردازی و فاصله گرفتن از فرمهای تجریدی و انتزاعی پیش می رود )زابلی نژاد،  

 .های گل لوتوس هخامنشی وجود داردپارچه با نمونههای روی لباس و ¬فرم

ران  نقش بته جقه بر روی لباس و تاج زنان یکی دیگر از پر استفاده ترین طرح های نقاشی قاجار بود که همواره مورد توجه خاص مذهبان و نگارگ

دل خود دارند عجین گشته تا همواره چشم صورت و   نیز بوده است. زیبایی چشم نوازی این نیم دایره های اسلیمی شده با معانی عمیقی که در

یمی دل اهل هنر را روشن سازد و نیم دایره ها در هنر اسالمی نمادی از انسان هستند و هنگامی که همین نیم دایره ها در قالب خطوط طناز اسل

های خطوط اسلیمی  و تالش همچون کش و قوسگیرند و به شکل بوته جقه ها هویدا می شوند، حکایت از انسانی دارند که با سعی  قرار می

باشند. در هنر تذهیب یادآوری سیر دائمی انسان برای کامل شدن تا حد زیادی برگردن  بته  پیچند و می جوشند در پی کمال میکه در خود می

ا را سرشار از گل و برگ های ظریف و  جقه هاست طراحان و مذهب آن و ترجمه ها را به زیباترین وجه تزیین می کنند و می آرایند و درون آنه 

شادابی می کنند که اینگونه آرایش ها حکایت از دل پاک و مصفایی انسان جویای حقیقت و سعادت دارند. کاربرد این نقش را بر روی لباس و  

 (.  30: 1389زمینه و تاج زن می توان مشاهده کرد) خلج امیرحسینی، 

وان نماد، تزیین گر تاج شاهان بوده است. در تصاویر بازمانده از شاهان ایران و تاج پادشاهان و نیم تاج  بته جقه یکی از عناصری بوده که به عن

شاهزادگان و بانوان، نقش بته جقه جواهر نشان زینت شده است. تصویری که شاهان قاجار از شخصیت، قدرت و شوکت خود داشتند در هنر  

ردن نقش بته جقه به عنوان جیقه نماد محافظ در مقابل چشم بد بر روی تاج پادشاهان به صورت  درباری آنان بازتاب یافته است و به کار ب

که    سنبلی از بال پرندگان اسطوره ای و تغییر یافته سرو سرافکنده است که نشانی از ایران و ایرانیان و حکایت از راستی و تواضع ایشان است 

 (. 55: 1388ریشه در واژه بته جقه دارد)دهخدا،

و جلب    عالوه بر شاهان قاجار زنان قاجاری نیز تمایل بسیاری به استفاده از زیورآالت و جواهرات داشتند و از انواع جواهرات در را جهت زیبایی

ی است  توانست باشد استفاده می کردند مهم ترین زیور شاهزاده خانم ها و زنان بزرگان تاجتوجه به نوعی بیانگر و طبقه اجتماعی آنها نیز می 

گرانبها با جقه های طالی مرصع به جواهر هر که بر سر نصب میکردن و گاهی هم به جای جقه پر قشنگی را برای آرایش به کار می بردند)  

ست.  شود که نیم تاج یا سربند او با نقش دو یا چند بته جقه تزیین شده ا (مشاهده می6-4در تصویر مورد نظر بانوی دربار )تصویر    (.1390نادری،  

بته     این امر شاید به این منظور بوده که یگانه بانوی دربار نمی باشد یا این که تداعی کننده مفهوم مادر و داشتن فرزندان بسیار است و نوع

در دربار مقام  های به کار رفته خود نشان از این گفته دارد این را هم باید اشاره کرد که افراد غیر از این سه شخصیت) شاه، شاهزاده و بانو( که 

کردند تا همواره و منصبی داشتند،  به دلیل نداشتن تاج و جهتی اعتقاد به این نقش و تاکید بر اهمیت آن،  در البسه از این نقش استفاده می

ی سه بعدی، نمایش  مفاهیم نهفته در این بخش را تداعی و بر اهمیت آن بیافزایند. چنانچه در تصویر می بینیم نقاش چندان در پی تقلید از فضا

نور، سایه شکل، رنگ واقعی اشیا نبوده است.  نور در این آثار دارای منبع مشخص نیست، گوی نور کل فضا را به صورت منتشر و یکنواخت در  

خشش و روشنایی  های خالص، به دور از نمایش سایه و عمر پردازی از جمله عواملی است که دربر گرفته است. اشتیاق هنرمند در استفاده از رنگ

ر  را به فضای نگارگری وارد می کنند. اعتقاد هنرمند ایران به این است که جهان تجلی نور خداست و شکوه ذات باری تعالی در همه اشیا آشکا

 (. 71:  1369است. همه از او آمده و به سوی او باز می گردند) پوپ ،
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زنان  همانطور که در تصویر مشاهده می کنیم، زن قاجاری غالباً در کنار اشیای فتیشیستی مانند؛ میوه ها سیب و انار ظاهر می شود. اندام های  

ولی  های گوناگون مقایسه شده است به عنوان مثل هلو برای لب ها و سیب و انار برای سینه ها شاید معمدر نظم و نثر مذکر فارسی اغلب با میوه

می  ترین آنهاست که هنوز در شعر فارسی و گفتار روزمره به کار برده می شود می توان گفت سیب در تصاویر زنان دوره قاجار نمادی از زنانگی  

شراب نقاشی شده در تصویر نیز حالت نمادین دارد »سفر به سرزمین شعر و ادب و هنر فارسی صفری مستانه است.    (.p209،1999،Dibaباشد)  

م شراب و باز نوشی و صراحی های بلورین کوزه خمر عناصر جدا ناشدنی از فرهنگ ایرانی محسوب می شوند. گویا باده نوشی و مست بودن  جا

مذهب، اهل دل و رندان است.آثار نگارگری ایرانیان سرشار از مراسم و باده گساری و وزن های مثانه است. در دست معشوق پیاله شراب سرخ  

عاشق را همچون دمی سرمست و فارغ می کند پیاله ها و جام های ظریف و زیبا در نگارگری ایرانی جزئی از زیورآالت الحاقی   است که با آن 

(  25در وصف نکوکاران می فرماید: » و به آنها شراب ناب سر به مهر بنوشاند)  28-25زیبارویان است .خداوند سبحان در سوره المطففین آیه  

( سرچشمه ای که مقربان خدا می  27( ترکیب آن شراب ناب از عالم باالست)26عاقالن بر این نعمت  باید بکوشند)  که به مشک مهر کرده،

(.« باده و پیمانه و عرق تاکستان آن ها از جنس دنیوی نیست، شرابی است ناب و مظفر که خداوند به بندگان خاص خود می نوشاند.  28نوشند )

 (.104 _ 101: 1389.)خلج امیرحسینی، شرابی است از سرچشمه بهشت برین

اروپایی به    آثار متعددی با عنوان مادر و فرزند از زمان قاجار باقیمانده است که از موضوعات مهم نقاشی های این دوره می باشد و با الهام از آثار

 یر پذیری آن از آثار مشابه اروپایی می پردازیم.اجرا درآمده اند. برای اثبات چنین موضوعی، در اینجا به بررسی یک اثر ایرانی و میزان تاث

 
 ( 1351مادر و فرزند با طوطی ، دوره فتحعلیشاه)مجموعه ای از نقاشی های ایران در سده دوازدهم و سیزدهم هجری ،     8- 4تصویر  

( که حضرت مریم و فرزند را نشان می دهند، گرچه مضمون اثر حاکی از مادر  9_4( »مادر و فرزند با طوطی« با )تصویر8_4در مقایسه )تصویر

ثار و فرزندی است که عنوان مریم و مسیح ندارد، لیکن انتخاب چنین موضوعی که مادر، کودک عریان را در بغل دارد در حالتی کامال مشابه با آ

پایی است. عالوه بر شباهت بر نحوه پرداخت به موضوع ،ترکیب بندی پیکر مادر و فرزند در کادر، قرار گرفتن بدن در وضعیت سه رخ و توجه  ارو

نقاش به پس زمینه و تقسیمات عمودی و افقی آن،متوجه می شویم که نقاش ایرانی در ترسیم چین و شکن لباس، فرم بدن و حالت آن را نیز  
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ن داده است. ولی نقاش ایرانی در ترسیم چین لباس از خطوط تکراری و یکنواختی سود جسته است و در نمایش حجم پاها در زیر بخوبی نشا

 لباس و یا فرم دست و پا، نشان داده که از علم اناتومی بی بهره بوده است. 

وبی در کل فضای تیره و روشن به وجود آورده است و این  در اثر اروپایی، نور و سایه خطوط محیطی پیکرها را در خود محو نموده، ارتباط خ

مورد به نمایش سه بعدی آن نیز کمک نموده است. از طرف دیگر می بینیم که نقاش ایرانی در فرم لباس، تزیینات آن و نمایش چهره هنوز به  

تفاده نموده است و این در حالی است که نقاش  شیوه ی سنتی نگارگری ایرانی پایبند است و همچنین از طبیعت بی جان برای تقسیم فضا اس

ه بیان  اروپایی، حضرت مریم را بیشتر در فضای طبیعت قرار داده است.قرار گرفتن فیگور در ترکیبی مثلثی نیز تحت تاثیر آثار اروپایی می باشد ک

آرام و زنانه است. مثلث بسیار گرم و شعله را    کننده ی الوهیت، هماهنگی و تناسب است. در این تصویر » مثلث چون برخط افقی استوار شده، 

 (. 170_171: 1382به سوی فضا متصاعد می کند«)آیت اللهی،

( اثر کمال الملک از معروف ترین آثار اوست که در مسافرت بغداد اجرا شده است. سوژه های عادی و نمایش آزادانه  10_4فالگیر بغدادی)تصویر

ز اثر او در این دوره است. حضور زنان و رهایی آنان از قیدوبند های و قواعد سرسخت پیشین نیز در این اثر  ی آنها در زندگی از ویژگی های بار

اند. فالگیر با رفیقش در اطاق خود در روی  جالب توجه است.»دختر وجیهه ای با مادرش برای فهمیدن طالع خود نزد یکی از یهودیان بغداد آمده

ن گرفته اند. دست رمال الی کتاب فال و با خنده مشغول شرح دادن طالع دختر است. دختر که قدری هم بزک  گلیمی نشسته و جعبه ای در میا

ک  کرده است با چادر تافته پیچه را باال زده و دو دستش را روی یکدیگر روی زانو خود گذارده و از شنیدن طالع خوش خود تبسم می کند. در ی

این تابلو    (.19:  1376ست و در طرف دیگر رختخواب رمال است که به او تکیه داده است«)باقرزاده،طرف اطاق قلیان رمال و صندلی چوبی ا

اثر، نگاهی اجتماعی و واقع گرایانه را گواهی می دهد و در واقع نقطه ی اوج کار کمال الملک است و او را به رئالیسم نزدیک می کند. در این  

جاافتاده و واقعی است و با شخصیت ها قرابت دارد وکمک بیشتری به نمایش خصوصیات مرفه زندگی    زندگی جریان دارد. نورپردازی در این اثر

های سمت راست تابلو و کتابی که در دست رمال قرار دارد، پارچه ها مادر و دختر و شوخ طبعی و زنده دلی فالگیر و همکارش می کند. کتاب

های پیرمرد و چهره ی او با دقت و منتقل کننده ی معنای واقع گرایانه این اشیا است. دستهای عبا و لباس پیرمرد گویا، زیبا  خصوصا چروک

  و قدرت در طرح سایه روشن پیاده شده است. پرسوناژها خوب شناخته شده اند و از رابطه ی منطقی با یکدیگر برخوردارند. سطوح سیاه و روشن 

ا در حالتی قرار گرفته و انتخاب شده اند که معانی را انتقال می دهند. در این اثر نقاش  در تصویر ایجاد حرکت چشم می کند. نگاه ها و دست ه

در ذات طبیعت و عمق جرم و ماده فرو رفته و شعر و شور درونی آن را بیرون کشیده و با زبان خط و رنگ، در بازی سایه روشن ها و انعکاس  

طبیعی چهره و قامت آنها برمال کرده است، خصوصیتی که در آثار بررسی شده ی قبل    الوان نور، نهاد و شخصیت آدمیان را در حاالت کامال

 وجود نداشت. 
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 http://www.abcgallery.com/R/raphael/raphaelحضرت مریم و کودک ، اثر رافائل، ماخذ:    9- 4تصویر  

 
نگ روغن ، موزه مجلس شورای اسالمی، )خوانساری ،  ه ق، ر   1322فالگیر بغدادی)یهودی( ، اثر محمد غفاری)کمال الملک( ،    10- 4تصویر  

1368  :292 ) 

( از دیگر آثار دوره ی قاجار می باشد که به علت اهمیت فردیت زن وبیان واقعگرای او در اینجا انتخاب شده است. این نقاشی  11-4)تصویر  

اجتماعی بود. او در    -زنی خردمند و فعال در امور سیاسی  بیضی شکل از شاهدخت قاجار نمونه ای از تصوبر زن روشن فکر دربار ایرانی است که

مقابل گیاهی نشسته و بسته ای را به دست گرفته که محکم پیجپده شده است و بروی میزی مقابل دسته ای از گلهای تازه و مرتب شده، قرار  

تن دارد. حالت راست، جدی و تا حدودی رفتاری   دارد. او لباس ویکتوریابی با مخملی آبی رنگ که خود با مخملی سیاه یراق دوزی شده به

سختگیرانه و نگاه مستقیمش حس اعتماد به نفس او را متتفل می کند. مقایسه ی این پرتره تغییراتی را تشان می دهدکه تحت تاثیر انقالب  

یر یافته اند و زنان نقاشی شده در این  مشروطه بوده است. این تصویر نشان می دهد که تقرییا تمامی سنتها درطول دوره ی قاجار چگونه تغب

 دوره، با زنان آرمانی دوره های قبل تا چه اندازه متفاوتند. 
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 ( p272 ،1999،Dibaمیالدی ، هنرمند اثر ناشناس، رنگ روغن ،)   1910پرتره تاج السلطنه ،    11- 4تصویر  

هم خاص اوست. ثانیا فضاسازی آن بر طبق نگرش رنسانسی آن باشد و نشانگر شخصیت  در این تصویر اوالً هویت شخص کامالً معلوم می

شود. همچنین کاربست تزبینات آن خصوصا بر روی لباس تنها به دوایری که دستانه مبتتی بر هندسه مناظر و مرایا نمایانده میبصورتی خام

نحصربفرد نگارگری ایرانی ندارد. حالت فیگور و  شود و هیچگونه نشانی از تزیینات خاص و مشوند، محدود می گاهی بزرگ و گاهی کوچک می 

(  1386کند. )ابراهیمی ناغانی،  ای خاص داشته را تداعی میجهت نگاه آن نیز احساس زمانمند و آنی در مقایل دوربین که سعی در ثبت لحظه 

های ژورنالیستی تصاویر چاپی و محصوالت شود متاثر از فن عکاس و عکس  تمام رخ نمایی و نمایش افراد از روبرو که در این دوران باب می

باشد.  کاریهای طاقت فرسا و اغراق آمیز جهت نمایش حاالت روحی و شخصی نیز از تاثیرات چنین گرایشی می وارداتی غرب بود. هم چنین ریزه 

اش تصویر را از روی عکس  تسلط باال،کیفیت کامل نقاشی و وجود پس زمینه در پرتره ی زن به عنوان شخصی خاص نیز نشان میدهدکه نق

 (.p272 ،1999،Dibaکشیده باشد )

ی  اگرچه تاج السلطنه بی حجاب تمایش داده شده است. اما می توان مهره های تسبیح را به دورمچ او مشاهده کرد که نمادی از پرهیزگاری مذهب

آن زمان منعکس می کندکه میان تبعیت از قانون های  است. چنین دوگانگی،دوسوگرایی زنان آن دوره و ارتباط دوپهلوی ایران با غرب را در  

  رفتاری و اخالقیات مذهبی و انگیزه برای پذیرش روش های مدرن غرب قرار داشتند. تسلط باال،کیفیت کامل نقاشی و وجود پس زمینه در پرتره 

د. در مقابسه با تصاویر زنان قاجار در اوایل  ی زن به عنوان شخصی منفرد این احتمال را می دهد که نقاش تصویر را از روی عکس کشیده باش

کرده   نیزتغییر  آنها  نمایش  ی  شیوه  آنان،  اجتماعی  نقش  افزایش  دنبال  به  که  بینیم  می  مشروطه  انقالب  از  بعد  و  دوره 

 (. p272،1999،Dibaاست)
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خورد که تکامل این شیوه را در دوره صفوی  یهمانطور که گفته شد در آثار بهزاد کم کم نشانه هایی از زنان در واقعیت های واقعی به چشم م

های مذهبی و  توان مشاهده کرد. ویژگی اساسی این دوره استقالل هنری نقاش، تمایل به واقعگرایی و کمرنگ شدن تاثیرپذیری از دیدگاهمی

اروپایی، رونق اقتصادی ،گسترش    اسلوب چینی و میراث نقاشی دوره باستان است. روی کار آمدن حکومت صفوی ، ارتباط ایران با کشورهای

اند،  تجارت خارجی و رسیدن به امواج رنسانس اروپایی از این طریق به ایران، حمایت پادشاهان صفوی، که دارای جایگاه مذهبی محکمی نیز بوده 

کنیک های آن ،که نقاشی ایرانی را از  از هنر نقاشی و تمایلشان به نقاشی آن سوی آبها و تغییر در بنیادهای فلسفه هنر و فرم ها و قالب ها و ت

گرا تبدیل کرد ، موجب شد چهره زن با مشخصه های ظاهری قابل تشخیص زن ها به هنر مستقل و تا حدی واقعنگاره های تزئینی متن کتاب

شود )ولی یاری اسکندری  ایرانی همراه با نمایش حاالت و رفتارهایش که حاکی از تمایز شخصیتش با مردان بود در نقاشی ایران جلوه گر  

توان این چنین برشمرد: آغاز رابطه با فرهنگ اروپایی، سفر هنرمندان به اروپا و آشنایی با  عوامل موثر در روند این تغییرات را می  (1390:162،

شدن  هنری افراد جامعه ، خارج  آثار نقاشان دوره رنسانس، ورود نقاشی ها و باسمه هایی از هنرمندان دست چندم غربی توسط تجار و تغییر ذائقه

هنر از تملک دربار و ظهور حامیان و سفارش دهندگان جدید از میان ثروتمندانی غیر درباری و ظهور هنرمندانی تاثیرگذاری چون رضا عباسی  

 که در جای خود به اختصار به آن پرداختیم.

هرچند به صورت کند در این دوره شده است ، استقالل نگارگری از کتابت  از عوامل بسیار مهم دیگری که منجر به نفوذ واقع گرایی به تصاویر 

می باشد. »از تحوالت مهمی که در این مکتب اصفهان صورت گرفت و منجر به تحول انقالبی در نگارگری ایران  شد و رهایی آن از قید و بند  

سی یک اثر هنری بر آن مصداق پیدا می کرد. و در به وجود آمدن  کتابت وکتاب آرایی و تبدیل آن به هنری مستقل بود که قواعد زیبایی شنا 

اول   زمان شاه عباس  .از  نقاشی اساسی داشت  بود  یافته  آنها گسترش  با  روابط  اروپایی که در آن دوره  نقاشی  تحول رسوخ شیوه های  این 

کسب کنند از این رو هدایایی همراه با سفرای خود به    کشورهای اروپایی درصد برآمدند با ایجاد رابطه دوستی امتیازاتی برای حکومت های خود

ین  دربار ایرانی فرستادند که در این میان پرده های نقاشی و باسمه های پارچه ای برای پادشاهان صفوی ارج و قربی بسیار داشت. عالوه بر ا

مندان به صورت واقع گرایانه از دوره حکومت شاه عباس اول  شدند. آثار از این هنرنقاشان اروپایی نیز گهگاه برای کار به دربار فرا خوانده می 

هایی تغییرات محتوایی و بنیادین  های نقاشی اروپایی به دربار و تمایل آنها به چنین شیوه شاه صفی و شاه عباس دوم وجود دارد. راه یافتن شیوه 

بایی شناسی عهد  شاه عباس را در کردند، رضا عباسی با پیروی از  های زیدر شیوه نقاشی ایران ایجاد کرد در میان تمامی هنرمندانی که گرایش 

هنرمندان مکتب قزوین و تبریز دوم به خلق آثاری متفاوت پرداخت. رضا عباسی در طراحی حالت های زنان مهارتی تمام از خود نشان داد.او  

یک  از جهان پیرامون در سرخوشی زائدالوصفی همچون ترنم   بیشتر آنها را با چشمانی خمار و نیمه بسته به تصویر کشیده است که به بیخیال

شته  شعر عاشقانه دو یار، در کنار یکدیگر به آرامش رسیده اند. بدون تردید تحولی در مضمون و اجرای این آثار نسبت به نگارگری دوره های گذ

گرفت و از طرف  نسبت به موضوع هنر سرچشمه می   ایران پدید آمده بود. تحولی که از یک طرف از نگرش حامیان و سفارش دهندگان هنری

  دیگر ضروریات جامعه و زمانه موجب آن می شد. اتینگهاوزن  بر این باور تاکید می ورزد که در مکتب اصفهان انقالبی هنری به وقوع پیوسته 

مردان و زنان عادی همانگونه که هستند ای به واقعیات وتوصیف  است و به جای موضوعات قراردادی درباره قهرمانان و عشاق اشاره افسانه 

:    1385شد روش ارائه آن واقع گرایانه بود«) شاد،  کند که اگر موضوعات سنتی تصویرگری میشود.حتی او بر این اصل تاکید میپرداخته می

و تک برگ ها پا به عرصه وجود  ( . ظاهراً از زمانی که طراحی و نقاشی جدا از مساله ی کتاب آرایی و مطرح شد و در قالب مرقعات  28_24

هایی رواج پیدا کرد که دیگر در خدمت بیان و به تصویر کشیدن داستان ، شعر و یا مضمون ادبی خاص نبود بلکه بیشتر جنبه گذاشت نقاشی 

نه سازی عمومیت  زیبایی شناسی پیکرهای آن مطرح بود. صورتگری، تک چهره سازی از زنان، جوانان، معشوقگان یاد رویش ها بیشتر از صح

گذارند، هرچند هنوز هم هاله  یافت.  زن در این مکتب دیگر موجودی اسطوره ای نبوده و مانند موجودی جاندار پا به عرصه زندگی روزمره می
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اوت از مکاتب  ای متفای از آرمان نگری اطراف او را فرا گرفته ولی کمتر میان هستی و نیستی معلق است و حقیقت انسان در این مکتب به گونه 

نگاره وارد  میپیشین  یاری  ها  )ولی  بود.  آنها  حامیان  و  هنرمندان  نگاه  نوع  و  اندیشه  و  فرهنگ  در  اساسی  تحول  دلیل  به  این  که  شود 

اند و در    (در این نوع نگاره ها غالباً پیکری یا زوجی جوان به اضافه چند گیاه و ابر پیچان به زمین های ساده بازنمایی شده  79:  1390اسکندری،

(ترسیم حیوانات مثل سگ، خرگوش و طوطی نماد ورود فرهنگ غربی  در آثار است .به تصویر  19:  1385مرقع ها جای گرفته اند .)شاد قزوینی،  

 (نگاه کنید.12_4)

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/persian-miniature،ماخذ:  م، لندن   1640زن در حال نگاه به سگ،    12- 4تصویر  

توان نوعی چهره نگاری و یا پیکرنگاری آرمانی در ایران دانست. از آنجا که چهره نگاری و به طور کلی بازنمایی نگاره های تک برگی را می 

تصویری موجودات )انسان و حیوان( بنا به مالحظات عقاید کالمی مجاز نبود ، از این رو چهره نگاری چندان مورد عنایت نقاشان قرار نمی  

. با این همه چهره پردازی، به ویژه نزد صاحبان قدرت ،در لفافه ای از آداب عرفی و رسمی وجود داشت؛ مثالً بر روی سکه ی عبدالملک گرفت  

ق  می توان پیکره ای ملبس به ردای دراز و شمشیری ها حمایل شده از سمت راست تا چپ بدن او مشاهده کرد .   75تا  65های در بین سال

ن به ایران تحولی چشمگیر در نقاشی ایران صورت گرفت. مغوالن با پایبندی به سنت های تصویرگری خود، از پذیرش بعضی از  با ورود مغوال

از  حدود و احکام اسالمی در قلمرو و تصویرسازی سرباز زدند. در نسخه های بازمانده از »جوامع التواریخ« رشیدی، می توان چهره نگاری هایی 

ندگان او مشاهده کرد. بدین ترتیب دست نگارگران ایرانی در چهره سازی باز شد و آنها به تدریج تحت حمایت فرمانروایان  چنگیز خان و بازما

هنرپرور تحولی در خور در جریان چهره پردازی نقاشی ایران پدید آوردند. پیداست که با شروع مکتب اصفهان، در جامعه ی ایران بیان هنری 

راسر سده یازدهم ادامه یافته و بعدها  به خصوص در سده دوازدهم هجری به پیکرنگاری از نوع رنگ روغن پیوسته  جدیدی ظاهر شده و در س

الشعاع قرار داده است. گفتنی است که عامل مهم پیشبرد و بسط نگاره های تک برگی در مکتب اصفهان و  و هنر کتاب آرایی پیشین را تحت

است  که زمینه ساز بهبود زندگی طبقات مختلف اجتماعی شده است. دامنه ی این تحوالت به قدری تحوالت اقتصادی دوره شاه عباس اول  

آرایی سنتی را تحت تاثیر قرار داد مانند رضا گسترش یافت که نگاره های تک برگی در مکتب اصفهان نوع غالب نگارگری ایران شد و کتاب

توان در این نگاره  خوش ترین اسلوب اجرا کرد و توانایی طبع و باریک بینی او را می عباسی که نگاره های تک برگی را به بهترین صورت و  

ی قاجاریه به اوج  گیری پیکرنگاری درباری را از سده ی دوازدهم هجری به بعد بود که در نیمه اول دورههای تک برگی مشاهده کرد. شکل 

( پیکرنگاری ها اغلب تصاویری از پادشاهان  131  _121:    1385رباری گردید.)آژند،  کمال خود رسید و وسیله ای برای تبلیغ موازین و معیارهای د

ان پیشین و زنان حرمسرا و رقاصه ها و زنان نوازنده می باشند. همانطور که گفته شد تصویر زن در آثار رضا عباسی با تصاویر زنان در آثار نگارگر

یز و اصفهان، زنان به گونه ای حاشیه ای یا در مسیر قصه ها و اشعار و عمدتاً در رابطه تفاوت دارد. در مکتب سلجوقی و مغول و تیموری و تبر
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نشین یا خدمتکاران و  اند و دراین موقعیت زن ها یا مقام مشوقعه هستند یا شاهزاده های شاهنامه نشین یا مادران گوشه با ادبیات تصویر شده 

طبقات دیگر نقش و منزلتی نازل در تصاویر نگارگری دارند. لذا در اینجا به بررسی آثار از    رقاصه ها. بدین لحاظ به جز معشوقگان، زنان سایر

 این هنرمند عصر صفوی می پردازیم.

یکی از اساسی ترین عناصر شکل دهنده ی نگارگری ایرانی، هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ محتوایی، شکل انسان است. این شکل در  

، پس از استقالل این هنر از نسخه آرایی و تبدیل آن به هنری مستقل با قواعد زیبایی شناسی جدید، همچون عنصری  تاریخ نگارگری ایرانی 

 محوری بر دیگر عناصر نگارگری سایه افکند و حتی در تک نگاره ها حضوری مستقل و یگانه یافت. 

آید که با توجه به ویژگی های موضوعی و کاربردی نقاشی   پس از سلطنت صفویان، سبکی منسجم و مکتبی متشکل در نقاشی ایران پدید می

 ها، عنوان »پیکرنگاری درباری« را برای این مکتب مناسب دانسته اند که این سبک کمابیش تا آغاز سلطنت ناصرالدین شاه باقی است. 

یرانی تکیه داشت،به کلی از دست داد و تا  شکل انسان در نقاشی دوره ی قاجار جایگاه اصلی اش که در دوره های پیش برآموزه های عرفان ا

تزیینی  صرف و در خدمت بازنمایی ظاهری مدل تنزل کرد. در نتیجه آن نمونه ی آرمانی و مثالی از شکل انسان، به انسان _حد عنصر تجسمی  

ن این چنینی شکل انسان با هیبت و  خاص و این جهانی تبدیل شد. آن هم با بی تناسبی های بسیار در نمایش اندام ها. هنرمند از تصویر کرد

شمایلی پر زرق و برق، در پی ارضای حس تفرد و تشخیص سفارش دهنده، خصوصا شخص شاه، و نمایش ویژگی های فردی کسانی بود که  

ه جغه و  تمثال خود را سفارش می دادند. » چشمان درشت خمار، ابروهای کمانی، چهره سه رخ بیضی، موهای بلند چین چین و مواج با بت

مروارید، دستان ظریف حنابسته، کمر باریک و سرین بزرگ وجه مشترک زنان این تصاویر است که بیشتر در حال رقص و نوازندگی و ساقی  

گری هستند«. اینها مواردی است از تصاویر زنان رقاص که عیش و عشرت شاه ترسیم شده اند)معموال این شغل ها برای افراد پست جامعه بود. 

 واال مقام همیشه در فرهنگ ایرانی دارای جایگاه خاص و ویژه بوده اند( و در سنت بازنمایی جدید و ریشه در صفوی نیز دارد.  زنان

می    در آثار مربوط به دوره های شکوفایی نگارگری ایران، ببینده با حضور کانونی و متمرکز شکل انسان روبه رو نیست و هرآنچه در تصویر دیده

ارزشی همسان با دیگر عناصر نگاره دارد. مگر آنکه هنرمند با توجه به روایی داستان یا موضوع برعنصری خاص تاکید کرده و آن را به  شود  

یل  طریقی نمایان تر ساخته باشد. در نگارگری ایرانی، در عین اینکه هر عنصر وجودی مستقل دارد، در کنار سایر اجزای تصویر کلیتی واحد تشک

 که تداعی کننده ی وحدت و هماهنگی است. می دهد 

حتی در تک نگاره های مکتب اصفهان نیز به رغم سیطره ی شکل انسان، نشانه هایی از توجه هنرمندان به مفاهیم برخاسته از انسان گرایی  

ت. در نقاشی این عهد، شکل انسان  عرفان ایرانی را می توان یافت. اما شکل انسان در نقاشی قاجار متاثر از نگرش انسان مدارانه ی غربی اس

  همه ی عناصر دیگه نگاره را تحت الشعاع قرار می دهد و سیطره ی بی چون و چرای خود را، چه به لحظ اندازه و چه به لحاظ تاکید، برترکیب 

ی و طبیعت و زمینه ی نگاره  تصویر تحمیل می کند. ظریف کاری ها و ریزه کاری ها و تنوع پرداخت ماهرانه که پیش از این در فضاهای معمار

  ها به کار می رفت، یکسره در شکل انسان خالصه شد و به اجزای دیگر تصویر و فضای پیرامون پیکره ها توجه چندانی نشد. در این شیوه بدون 

مثالی در پیکره هاست.    آنکه شباهتی در کار باشد اشخاص نمونه به طرز قراردادی وارد تصویر می شوند. هدف نقاش تجسم جالل، وقار، زیبایی

در اغلب این نقاشی ها موضوع در حالتی رسمی جلوی طاقچه یا ارسی و یا پنجره های با پرده جمع شده قرار گرفته است. اشخاص در هر سن  

ستند)پاکباز،  و مقامی که باشند رخسار پر طراوت و قامت رعنا دارند. چنین است، گرد پیری به آنان نمی نشیند و در همه نقاشی ها جوان ه

1378 :147) 

یکی از عواملی که در چهره ی زنان در نقاشی های دوره صفوی تاثیرگذاشت رواج فرنگی سازی بود. » فرنگی سازی اصطالحی است برای  

ته نمایی  توصیف الگوبرداری ناقص از نقاشی اروپایی توسط برخی از نگارگران قدیم ایرانی و هندی. اینان به طوری سطحی،از شگردهای برجس
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کردند) مانند: علیقلی جبادار(.روش فرنگی سازی در ایران بیش از دویست و ژرف نمایی و گاه تا از موضوع ها و نقشمایه های اروپایی تقلید می 

ترین مهم (   71و    359:  1378از اواخر سده هفدهم/ یازدهم هجری تا اوایل سده بیستم / چهاردهم هجری بسیار متداول بود«) پاکباز، _سال

  نتیجه و برآمد حضور نقاشان اروپایی در ایران ، پدیداری این سبک در ایران بود که صادقی بیگ افشار در »قانون الصور« و قاضی احمد قمی

 سازی به خصوص از نیمه ی دوم سده ی یازدهمدر »گلستان هنر« آن را یکی از انواع هفتگانه ی نقاشی ایران به شمار آورده اند. سبک فرنگی 

ایی سبک غالب نقاشی ایران شد. ورود هنر اروپا و اروپاییان به ایران، حضور آنها به خصوص در داد و ستد تابلوهای نقاشی و تصویر چاپی اروپ

سازی   شیوه فرنگی  (. 199: 1385)آژند،  نظر بعضی از نگارگران ایرانی را برانگیخت تا نقش نمایی هایی اروپایی را وارد نگاره های ایرانی کنند

شد، ولی با آمدن نقاشان اروپایی به ایران در روزگار شاه عباس و پس از آن ، بسط و توسعه  گرچه از انواع هفتگانه ی نقاشی ایران محسوب می 

یافت و دل و دیده ی شاهان ایران را به خود وا داشت، طوری که به تدریج راه و رسم نگارگری سنتی ایران به بهای رونق گرفتن نقاشی  

 (.  157ناتورالیستی به دست فراموشی سپرده شد) همان : 

اند، به چگونگی  در اینجا با مقایسه ی برخی آثار نقاشی ایران که در این دوره تحت تاثیر شیوه های نقاشی غرب دچار تغییر و تحوالتی شده

( را که امروزه 13_4ویر بانویی در کنار فواره )تصویر  تص  ترکیب روش های سنتی نقاشی ایران با شیوه های نقاشی اروپایی می خواهیم پرداخت.  

ها و نیز رنگ بندی این منظره  قمری کشیده است. شکل صحنه  1805در مجموعه ی ادوین بینی محفوظ است ، علیقلی جباردار در حدود سال  

ین تصویر و نیز بخشی از تصویر والدت مسیح از تاثیرات نقاشی سده هفدهم میالدی/ یازدهم هجری ایران بر علیقلی جبادار است.با دقت در ا

( از فرانچسکو دی جورجیو مارتینی به تشابهات زیادی بر می خوریم : فرم لباس ، حالت و حرکت پیکره خصوصا نحوه ی قرارگیری  14_4)تصویر  

بندی فضاسازی، آرایش صحنه و ترکیب پاها، پرداختن به چین ها و نمایش حجم بدن ، توجه نقاش به آناتومی، سایه پردازی ، چهره سازی ،   

دهنده ی میزان تاثیرات اروپایی در کار هنرمند  منسجم، توجه به عمق نمایی و کوچک نمایی منظره نسبت به عناصر پالن اول که همگی نشان 

به خود را به نگارگری سنتی  فرهنگی سازی است. نقاش ایرانی تنها با قراردادن  ظروف آب در کنار حوض و نیز فرم صخره ها تا حدودی تقید 

نشان داده است. چرا که در ترسیم حجم ظروف در زاویه مورد نظر، به شیوه علمی پرسپکتیو عمل نشده است ولی پیکر همچون نقاشی اروپایی  

ا چه اندازه به آثار شود که نقاشان ایرانی زمان شاه عباس تاز حالت و حرکات نرمی برخوردار است. با توجه به تاریخ خلق دو اثر مشخص می

 اند. گذشته ی اروپا نظر داشته و شیفته ی بعدنمایی آن شده
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 ق ، رقم علیقلی جبادار،    107بانویی در کنار فواره آب ، اصفهان ،    13- 4تصویر  

 ( 254:  1385ند ، ژ گالری آرتور سکلر ، بنیاد اسمیت سونیان، واشنگتن )آ 

های ابریشم اصفهان در سده یازدهم هجری،آکنده از  اصفهان است . جامه ی این بانو، از پارچه ( نیز محصول مکتب    15_4تک نگاره)تصویر  

  اسلیمی های گل و بوته ای ملهم از آرایه های و تزیینات این دوره است . روسری او قابل توجه است که با روبان سبزی بسته شده و دسته ای 

انو گلدانی مملو را از گلهای سرخ با آرایه ی مرصع تزیین یافته است. در سمت راست، نیمه  از مویش از شیارآویزان روسری بیرون زده است . ب

شود و در پهلوی هندوانه هم تنگ شراب با ساغر جای گرفته است. در صحنه ی  ای که کاردی در آن فرو رفته روی میز مشاهده میهندوانه 

ی پرشاخ و برگ نقش خورده و آسمان آبی هم مملو از ابرهای سفید و خاکستری  بیرونی شیاری از آب نهر و سبزه های کناره ی آن با درخت

اند. ژاکت روی دوش پیکره هم همچون پارچه های شلوارش در بر دارنده نقوش تکراری گل و برگ  گون است . روی میز مخمل قرمز کشیده

د که در قسمت میانی آن عقیق یمانی جاسازی شده است .  های آن است. که ناخنهای پیکره الک سرخ رنگ خورده و گردنبندی بر گردن دار

 (.  252: 1385معلوم است که پیکره روی بالکنی ایستا و نور از سمت چپ تابیده و پیکره و میز را در سایه روشن قرار داده است) آژند، 
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 http://arthistoryesources.net،دومینیکو    1486والدت مسیح )ع(،  فرانچسکو دی جورجیو مارتینی ،   14- 4تصویر  

 
 ( 264:  1385ق ، رنگ روغن روی بوم ، تهران کاخ سعدآباد)آژند ، 1090- 1060بانویی فرنگی در جامه ایرانی، مکتب اصفهان    15- 4تصویر 

شابهی از ( به خصوصیات م16_4( با اثر اروپایی از ملکه شارلوت )تصویر  15_4در مقایسه ی نقاشی» یک بانو فرنگی در لباس ایرانی«) تصویر

لحاظ نحوه ی ترکیب بندی عناصر تابلو، سایه پردازی و دقت در ترسیم نقوش و تزیینات لباس، نمایش حجم بدن ، منظره سازی و فضاسازی  

  بر می خوریم: قرار دادن پیکر در وضعیتی سه رخ در کنار پنجره و میز، توجه به مربع شاخص در تقسیم کادر و نیز نمایش پرده وچین های آن 

، توجه به عمق نمایی در ترسیم  مناظر دوردست که احتماالً از مکتب ونیز تقلید شده، خطوط سنگ فرش کف اتاق و نورپردازی، نگاه رو به  

روی زن به مخاطب همگی در تشابه با اثر اروپایی است .هنوز نقاش دوره صفوی در بند کشیدن ابروان کمانی، لبان غنچه ای و بینی کوچک 
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های  . عالوه بر آن خصوصیات تزئینی کار و نحوه پرداخت لباس ، پاها ، صورت و دستهای پیکره وفاداری نقاش ایرانی را به سنت   و ظریف است 

 (.28-24: 1385دهد.)شاد قزوینی،نگارگری ایران نشان می 

 
 http://arthistoryresources.netم ماخذ:     18- 13تک چهره ملکه شارلوت ، ناتانیل دنس ، بین قرن     16- 4تصویر  

شیوه  نگارگری تدریجاً تحولی در پسند جامعه و دربار ایجاد کرد و در نهایت منجر به تکوین حرکت انقالبی در سنت نقاشی ایران شد و به  این 

نگارگری هویتی مستقل از سایر هنرها داد، استقاللی که در هیچ دوره هنری ایران وجود نداشت .همچنین از این دوران به بعد هویت فردی 

ها و اعتالی فرهنگی مکتب  مند با رقم زدن و بیان سبک شخصی نمود پیدا کرد. مرقعات این دوره شاهد با ارزش و مهمی برای درک فعالیتهنر

(. اثر دیگری که در این دوره قابل بررسی است ، تصویر »ونوس« اثر محمد رضا نقاش ایرانی اواخر   24 _ 28نگارگری اصفهان است )همان : 

می باشد که شهرتش به خاطر کپی یا تقلید های آزادانه از گراور های فرنگی )اروپایی( و همچنین نقش موثرش در ترویج فرنگی    دوره صفویه

د.   سازی نگارگری ایران است . او به همراه علی قلی جبه دار، نمایندگان برجسته ی این سبک در نیمه ی دوم قرن هفدهم میالدی در ایران بودن

( تحت تاثیر غرب می بینیم که  17_4زنان در نقاشی های قبل از این دوره که جنبه آرمانی و مثال داشتند، در این اثر )تصویر    بر خالف تصویر

( نیز اثری است که محمد زمان از آن    18_4محمد زمان آن را بسیار اورتیکی کشیده و از این رو بر آناتومی زن تاکید کرده است. )تصویر  

است با مقایسه این دو تصویر میزان تاثیرپذیری نقاش ایرانی از اثر اروپایی را به خوبی می توان مشاهده نمود. حالت و   برداشتی آزاد داشت

حرکت پیکره خصوصا نحوه قرارگیری پاها، پرداختن به چین ها و نمایش حجم بدن ، توجه نقاش به آناتومی ، سایه پردازی، چهره سازی ،  

کیب بندی ، منظره سازی پشت تصویر که احتماالً تحت تاثیر مکتب ونیز  می باشد،  پرسپکتیو بکار رفته در فضاسازی، آرایش صحنه و تر

 طراحی میز همگی متاثر از آثار اروپایی است. 

ره صفوی  خورد که تکامل این شیوه را در دوهمانطور که گفته شد در این آثار کم کم نشانه هایی از زنان در واقعیت های واقعی به چشم می 

های مذهبی و  توان مشاهده کرد. ویژگی اساسی این دوره استقالل هنری نقاش، تمایل به واقعگرایی و کمرنگ شدن تاثیرپذیری از دیدگاهمی

اسلوب چینی و میراث نقاشی دوره باستان است. روی کار آمدن حکومت صفوی ، ارتباط ایران با کشورهای اروپایی، رونق اقتصادی ،گسترش  
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اند،  رت خارجی و رسیدن به امواج رنسانس اروپایی از این طریق به ایران، حمایت پادشاهان صفوی، که دارای جایگاه مذهبی محکمی نیز بوده تجا

ز  را ا از هنر نقاشی و تمایلشان به نقاشی آن سوی آبها و تغییر در بنیادهای فلسفه هنر و فرم ها و قالب ها و تکنیک های آن ،که نقاشی ایرانی

گرا تبدیل کرد ، موجب شد چهره زن با مشخصه های ظاهری قابل تشخیص زن ها به هنر مستقل و تا حدی واقعنگاره های تزئینی متن کتاب

ایرانی همراه با نمایش حاالت و رفتارهایش که حاکی از تمایز شخصیتش با مردان بود در نقاشی ایران جلوه گر شود )ولی یاری اسکندری  

توان این چنین برشمرد: آغاز رابطه با فرهنگ اروپایی، سفر هنرمندان به اروپا و آشنایی با  عوامل موثر در روند این تغییرات را می   (1390:162،

شدن  آثار نقاشان دوره رنسانس، ورود نقاشی ها و باسمه هایی از هنرمندان دست چندم غربی توسط تجار و تغییر ذائقه هنری افراد جامعه ، خارج

از تملک دربار و ظهور حامیان و سفارش دهندگان جدید از میان ثروتمندانی غیر درباری و ظهور هنرمندان تاثیرگذار است که منجر به نفوذ  هنر 

 (28-24: 1385واقع گرایی به تصاویر هرچند به صورت کند در این دوره شده است. )شاد قزوینی،

 
 http:// fa.wikipedia.orgماخذ:    ه .ق ، 1087ونوس ، محمد زمان ، سال    17- 4تصویر  

 
 http://fa. Wikipedia.orgونوس ،ماخذ:     18- 4تصویر  

http://fa/
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و حضور زنان    مروری بر تاریخ ایران ، این واقعیت را به اثبات می رساند که در هیچ برهه ای بانوان با اقتدار سیاسی و فرمانروایی بیگانه نبوده اند 

ای اجتماعی و سیاسی حتی از سطوح باال ، سابقه ای کهن دارد و آنان بر حسب مقتضیات زمان، شرایط، موقعیت ها، برخی مصالح و هدر عرصه

ای لیاقت ها قدرت را به دست گرفته اند. همانطور که گفته شد در ابتدا زن به عنوان رب النوع باروری مورد پرستش قرار می گرفت، سپس  پاره

شوند. مطمئناً یکی از دالیل این امر فراهم شدن کند و خدایان اصلی مردم میهای تاریخی بعد شاهد هستیم زن نزول مقام پیدا میدر آثار دوره  

یز  امکان برتری اقتصادی و اجتماعی مرد به زن  و کنار گذاشتن و به احتمال، شاید به کناره گیری زن از کارهای تولیدی است.  دلیل دیگری ن

مورد البته قابل توجه است، اطالع از میزان مشارکت مردم در تولید مثل و ازدیاد نیروی فعال برای کار است . در دوره پس از اسالم  که در این  

بینیم که آنان نه در مراکز اثر که در حاشیه قرار دادند اما این ویژگی به  ها میبه دلیل پیوستگی نگارگری با ادبیات تصویر آرمانی زن را نگاره

 دلیل گسترش ارتباط با غرب در دوره ی صفویه تبدیل به زنی واقعی ، با مختصاتی قائم به خود در نگاره ها می شود. 

 

 . نتیجه گیری: 11

ایران در طول دوره  اثر عواملی چون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،  نقاشی  بر  تغییرات بسیاری داشته است. این تحوالت  تاریخی  های مختلف 

از   مذهبی و سلیقه پادشاهان در ارتباط با شرق دور و غرب صورت گرفته است. با مطالعه آثار نقاشی  ایران به منظور یافتن معانی و درک نسبی

شناسی و فرهنگی هر دوره از تاریخ پرداخته شد. دوره صفوی  های جامعهنوان عنصر بصری از لحاظ معنا و محتوا آن به شناخت ویژگی زن به ع

هنری ایران است. نقاشی این دوره به سبب ارتباط با غرب، دنیای   – اجتماعی همچنین فرهنگی    – ترین مقاطع سیاسی  و قاجار یکی از مهم

روپایی دچار تغییر و تحوالتی است که منجر به ارائه تصویری متفاوت از زن به صورت شکل ظاهری و جایگاهش در آثار مدرن و نفوذ هنر ا

شناسی فیسک و باتوجه به آرا و نظریات بازنمایی استورات هال، از نوع توصیفی ـ  هنری این دوره شده است. این پژوهش که با رویکرد نشانه 

های متنـی ـ تصـویری  اسـتفاده کرد، عنصر زن را از لحاظ معنا و محتوا در آثار نقاشی  فی وخوانش بصری ودادهتحلیلی واز تحلیل محتوا کی

به   های تاریخی دانست.  های جامعه دورهایران، بازتاب تحوالت وضعیت اجتماعی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی و جایگاه واقعی آنان در عرصه

توان گفت که تصاویر زنان عصر قاجار می تواند منبع غنی برای درک تغییرات تفکر درباره جنسیت و   عنوان پیشنهادی برای پژوهشگران می

هویت در این دوران، دگرگونی فکری جامعه پیرامون باورهای اجتماعی و فرهنگی و انطباق های نوین فرهنگی باشد، که در تحقیق در این  

 ری می رساند.   زمینه ما را به شناخت هرچه بیشتر این تصاویر یا
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 1سوره بقره   128نقد باستانشناختی معنای مناسک در آیه  

 

 2خلیلی نژاددمحسن سی

 چکیده: 

  بررسی تطبیقی مناسک دینی با روش بازگشت از آیینها به ساخت معابد قصد دارد با بررسی تطبیقی از دیدگاه عالمان مفسر طباطبایی و طبرسی 

شود، بازگشت از ذهنیت به عینیت در تحلیل مفاد انتقادی کشف کند. آن چه در این نوشتار نو تلقی می -معنای »أرنا مناسکنا« را با روش تحلیلی

که پس از کشف معنای »مناسک« از زبان حضرت ابراهیم )ع( و معنای توبه وی در ادامه آیه، مشخص میشود اوالً ابراهیم )ع(   باشدمیآیه  

مان کعبه را بازسازی نموده است، و ثانیاً این عمل وی پس از انجام قربانی فرزندش انجام گرفته است. در تفسیر »مناسک« با رویدادهایی در ز

م  مختلف همراه هستیم. گاهی این أزمنه با وقایعی که آیات آورده اند، تالقی دارند و گاهی موازی هم هستند. نکته مهم این است که، ابراهیهای  

)علیه السالم( چندین نوبت بعد از ترک همسر و فرزندش به مکه سفر میکند و درخواست هایی از پروردگار مطرح میکند که در بازه زمانی  

 عنا میدهد و ما را به کشف مقصود کمک مینماید. جالب آن که در سور مختلف و آیات هر سوره نیازی به تقدم و تأخر آیات نیست. مشخصی م

 آیین ها، بررسی تطبیقی، مناسکواژگان کلیدی: 

 

 
 . این مقاله مستخرج از رساله دکتری اینجانب با عنوان »بررسی تطبیقی معابد در قرآن و کتاب مقدس و تأثیر آن بر فهم قرآن« است.  1

 Khalili9113@gmail.com. دکتری تفسیر تطبیقی، دانشگاه قم . 2
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 مقدمه:   . 1

نی مردمان بوده و در بنای ساخت معابد تأثیرگذار  ( نشأت گرفته از اعتقادات و باورهای دی1390ها به عنوان الیه رفتاری دین، )مالصالحی،  آیین

یابند. زیارت به عنوان آیینی جمعی شامل آداب  های کعبه در انجام زیارت آن معنا می بوده اند. مقایسه پیشینه و بستر و ساختار شکل دهنده آیین

پیشینه فرهنگی ادیان ابراهیمی با تمرکز بر نیای ابراهیم و   و رسوم و اشکال خود، از پیشینه ای اعتقادی در ادیان ابراهیمی برخوردار بوده است. 

که برخی ارجاعات قرآن به کعبه نظیر  ها در فلسطین و مکه سبب توجه و تمرکز بر عمل »قربانی« شده است. چنان ساخت معابد و قربانگاه 

ادات گوناگون و مختلفی در آنجا انجام میشده است. دقت گیری اجتماعِ اطراف معابد، آداب و رسوم و عبمنسک به این مهم اشاره دارد. با شکل

 ها کمک قابل توجهی خواهد نمود. ی این آداب در کشف و عمق بخشیدن به مفهوم آن آییندر تاریخ فرهنگی سازنده 

 . روش تحقیق: 2

ان فی تفسیر القرآن و مجمع البیان از آیت  انتقادی، میان تفاسیر المیز-باشد. با این حال روش تطبیقیروش تحقیق حاضر مبتنی بر متن قرآن می

  الل طباطبایی و عالمه طبرسی، عالوه بر کشف معنای مناسک به دنبال اثبات این نکته است که در روند مطالعه آیات نیازی به تقدم و تأخر 

با این حال روند  شود.  تلقی می   مهمو مکانی، در بررسی سیر تاریخی »مناسک« در قرآن، در خور توجه است -آیات ندارد. همچنین عامل زمانی

شکل گیری ساخت معابد و معماری ساختمان آن با تأثیر از حکومت و مسئله قدرت و روابط تجاری و مناسک و مراسم مذهبی تحت تأثیر زمان  

 یابد. و مکان معنا می 

 .بیان مسئله: 3

های مکه داللت دارد. ذبح اسماعیل توسط ابراهیم، سرگردانی هاجر در  گیری کعبه به حضور هاجر  اسماعیل در بیابان تاریخ فرهنگی مبیّن شکل 

هایی شدند که پس از ساخت کعبه به ظهور گیری آیینجستجوی آب، سنگ زدن ابراهیم شیطان را در جریان قربانی کردن پسرش عناصر شکل 

شخص نیست که ابراهیم و اسماعیل )علیهماالسالم( پس از ساخت کعبه چه عبادتی انجام دادند. و آیا طواف، رمی و... که از روایت  رسیدند. م

های کعبه در آمده است یا از ابتدا توسط ابراهیم انجام می شده است؟ به طور مشخص  آید با تأخر زمانی به شکل آیینهاجر و اسماعیل بر می

« )بقره/ کَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُرَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَکَ وَ أَرِنا مَناسِکَنا وَ تُبْ عَلَیْنا إِنَّ » م )ع( در آیه  منظور ابراهی

آید، چیست؟ ارتباط این بحث با توبه وی و  ز سیاق آیه بر می آن چنان که ا-اش ( از مناسک و نشان دادن آن به ابراهیم و اسماعیل و ذریه 128

 باشد؟نسبت دادن آن به »وابستگانش« چه می

 .بحث: 4

حضور هاجر و اسماعیل در سرزمین مکه قبل از بحث قربانی شدن اسماعیل نشان می دهد مناسک مورد درخواست ابراهیم در قربانی صرف  

نیز که برگرفته از اعمال هاجر و ابراهیم در روایات جستجوی آب توسط هاجر و قربانی کردن اسماعیل  شده است. چه این که سایر آداب حج  نمی

بود.  در آزمون ابراهیم )ع( و سنگ زدن شیطان در مکه است، نیز از پیش وجود داشته اند؛ و مراد ابراهیم از »أرنا مناسکنا« چیز دیگری خواهد  

در نوجوانی انجام گرفته باشد، چرا که باال آوردن پایه های خانه کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل )علیهما    بنظر میرسد، عمل قربانی اسماعیل باید

 السالم( به احتمال زیاد در ابتدای جوانی اسماعیل )ع( بوده است.  

و مروه و عرفات، مشعر و منی  های کعبه و صفا  های عبادت معنی می دهد. با این توصیف مکانبه بیان مجمع البیان، مناسک در اینجا محل

محل عبادت و زیارت حج بوده که طواف، سعی میان صفا و مروه، وقوف و اعمال منی و رمی جمار اعمال زیارت محسوب شدند. )طبرسی،  

حقیقت اعمال حج  ( تفسیر المیزان معنای »ارنا مناسکنا« را با توجه به مصدر اضافه به »نا« که افاده تحقق می کند، به معنای  394:  1،  1374
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(  284: 1ق، 1417می داند و بنابراین اعمال عبادی مورد نظر از ایشان سر زده است نه آن اعمالی که خدا خواسته تا انجامش دهند. )طباطبایی، 

 کند. ست می اما آنچنان که در ادامه نشان خواهیم داد،  پس از این که ابراهیم )ع( کعبه را بنا نهاد، وی شیوه اعمال عبادی را درخوا

رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً  یموَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْماعیلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمیعُ الْعَلآیات »

بِوادٍ غَیْرِ ذی   رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی ( با قرار گرفتن در کنار آیه »128 -127« )بقره/ بْ عَلَیْنا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُلَکَ وَ أَرِنا مَناسِکَنا وَ تُ

 ( متضمن37« )ابراهیم/  تَْهوی إِلَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَُّهمْ یَشْکُرُونَزَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّالۀَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَۀً مِنَ النَّاسِ  

ساخت کعبه به همراه اسماعیل )ع( و شکل گیری شهر مکه و آبادی آن است. طبق بیان المیزان دعای وی در آیه اخیر در اواخر عمر شریف  

سوره مبارکه ابراهیم را برای عبادت    37( عالمه طباطبایی دعای دوم در آیه  77:  12ق،  1417  حضرت ابراهیم )ع( بوده است. )نک طباطبایی،

مین  خالصانه و بی توجه به مشغله های دنیایی معنا می کند و بر این اساس، وجهی ندارد که آیه را مربوط به زمان ترک هاجر و اسماعیل در سرز

 )همان( ضمن آن که سیاق »اسکنت« داللت بر وجود جمعیت در هنگام دعای ابراهیم )ع( دارد. مکه و مراجعت ابراهیم )ع( به فلسطین بدانیم. 

ت  ( داللت بر وجود بلد مکه در زمان دعای آن حضر35« )ابراهیم/  وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ  وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنیآیه »

دارد. با این توضیح که وی پس از ترک اسماعیل )ع( و هاجر و مراجعت به فلسطین، هنگام بازگشت به مکه قبیله جرهم را در مجاورت همسر 

لَدًا ءَامِنًا وَ ارْزُقْ  َِ اجْعَلْ هَاذَا بَوَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبّو فرزند خود می بنید که در اطراف اسماعیل )ع( جمع شده اند و از این حیث دعا می کند: »

( در 126« )بقره/  عَذَابِ النَّارِ  وَ بِئْسَ الْمَصِیر  ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىَأَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهَُْم بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ االََْخِرِ  قَالَ وَ مَن کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا  

«. )ابراهیم/ وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ  وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنی»  ا مشاهده نموده و می فرماید:مراجعت بعدی به مکه، شهر ر

ها را  و دوری از پرستش بت ( با این وجود عالمه طباطبایی دعا برای اهل شهر و رزق آن ها از ثمرات را در دیدار نخست و دعا برای امنیت  35

( مؤید نظر عالمه معرفه بودن »بلد« است که داللت بر  68:  12ق،  1417در زمان دوم دیدارش از مکه مؤید این احتمال می داند. )طباطبایی،  

دهد وی ابتدا دعا برای  وجود شهر مکه دارد. همین طور در دعای نخست ابراهیم سیاق »اجعل هذا بلدا امناً« که »بلد« را نکره آورده نشان می 

ها ساخت مکه کرده است. دعا برای رزق اهل آن و برخورداری از ثمرات در مقایسه با آیه دوم که دوری خود و فرزندانش را از عبادت بت 

آنها را از درخواست می کند، نشان می دهد وی در دعای اول ملحوظات مادی را در نظر داشته و در مراجعت بعدی نیازهای معنوی و عبادی  

کند. نویسنده المیزان دعای دوم ابراهیم در اواخر عمر شریف آن حضرت و پس از سکونت اسماعیل و هاجر در مکه و  خداوند درخواست می 

 ( 69. )همان، داندمجاورت قبیله جرهم در نزد آن ها و بنای شهر مکه به دست ساکنین آن می

اخت خانه کعبه توسط ابراهیم )ع( و اسماعیل )ع( و شکل گیری ابتدایی شهر مکه و دعای رسد سطبق دیدگاه عالمه طباطبایی، به نظر می

شده    ابراهیم )ع( برای اهل آن و امنیت آنجا و روزی ساکنین مکه و در نهایت مرکز بودن خانه کعبه برای اجتماع تمام انسانها و شهری که ایمن

وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ أَمْنًا وَ اتخََِّذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ  مبنی بر تطهیر خانه در آیات »است، و عهد خداوند به ابراهیم )ع( و اسماعیل )ع( 

َِ اجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَ ارْزُقْ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبّ  جُودََِ لِلطَّائفِینَ وَ الْعَاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّمُصَلىًّ وَ عَِهدْنَا إِلىَ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أَن طَهِّرَا بَیْتىِ

وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ    سَ الْمَصِیرُعَذَابِ النَّارِ وَ بِئْ  ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلىَأَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهَُْم بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ االََْخِرِ  قَالَ وَ مَن کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا  

( براساس ترتیب تاریخی بیان نشده است. علت آن میتواند  127-125« )بقره/  الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ إِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا  إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ

 ز مؤمن و غیرمؤمن در طول تاریخ و توجه قرآن به آن باشد.  مرکزیت توحیدی کعبه و محل اجتماع مردم ا

توان نتیجه گرفت ساخت کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( در کبر سن ابراهیم )ع( و جوانی اسماعیل با همه آن چه گفته شد، می 

خواهد آن مکان را شهری ایمن قرار داده و  ز خداوند می )ع( زمانی بوده است که وی از فلسطین به مکه مراجعت داشته است. در این زمان ا

مند گرداند. در مراجعت بعدی با شکل گیری شهر مکه، ابراهیم )ع( برای امنیت و دوری خود و فرزندانش از عبادت بتان  اهلش را از ثمرات بهره 
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این حال خداوند به ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( امر  دعا می کند. از آن پس اجتماع مردم در مکه فزونی و امنیت آنجا ثابت شده است. با 

رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا  آمدند، پاک گردانند. با این وجود معنای آیه»می کند کعبه را برای طواف کنندگان و ساکنینی که به جهت عبادت و نماز به آن جا می 

 کند: ( نکات ذیل را روشن می 128« )بقره/ ةً لَّکَ وَ أَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبْ عَلَیْنَا  إِنَّکَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمَُِ لَکَ وَ مِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَ مُسْلِمَینْ

 ( ابراهیم )ع( برای ذریه خود دعا کرده است تا امتی مسلمان2( ابراهیم )ع( برای اسالم خود و فرزندانش در زمان زندگی اش دعا کرده است. 1

یُزَکِّیهِمْ  إِنَّکَ  رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِّنهَُْمْ یَتْلُواْ عَلَیهَِْمْ ءَایَاتِکَ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الحَِْکْمَةَ وَ کند: »( با توجه به آیه بعد که دعا می3باشند. 

( محتمل است دعای ابراهیم )ع( که فرمود »و  4ن منظور امت رسول خدا هستند. معلوم می شود امت مسلما ( 129« )بقره/ أَنتَ الْعَزِیزُ الحََْکِیم

( معنای »أرنا مناسکنا« با توجه به نقل المیزان آن اعمالی بوده است که از ایشان سرزده است نه 4تب علینا« ذریه مسلمانش را شامل شود.  

شود. )طباطبایی، شان دهد. با این وجود معنای عبارت حقیقت اعمال عبادی میافعالی که از خداوند درخواست کند یا شیوه انجام آن را برایش ن

بقره و عبارت »أرنا مناسکنا« از ابراهیم،    128بقره بیان کردیم، آیه    127تا    125( با توجه به آن چه در ترتیب تاریخی آیات  284:  1ق،  1417

م است. درخواست از اسالم برای خود و ذریه اش قبل از این عبارت و دعا  درخواست وی از خداوند برای شیوه و منهج و طریقه راستین اسال

حج، محل ذبح یا  با این وجود و معنای »نسک« در قرآن بعید نیست احتماالتی نظیر؛ محل های عبادت 1برای بعثت پیامبر مؤید این نظر است. 

 قربانگاه، یا شیوه عبادت همگی در معنای آیه قابل جمع باشند.  

آن چه گفته شد منطبق با دیدگاه المیزان می باشد، که برخی مؤیدات دیگر نیز برای آن آورده شد. لیک نظر دیگری در رابطه با ساخت بنای 

سوره مبارکه بقره    128گری از معنای »مناسک« و »توبه« ابراهیم )ع( را در آیه  کعبه براساس ترتیب زمانی و تاریخی آیات فوق میتواند وجوه دی

نَّاسِ تَْهوی بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّالۀَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَۀً مِنَ ال  رَبَّنا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی بیان کند. به نظر می رسد، آیه »

( هنگامی بوده است که ابراهیم )ع( هاجر و فرزندش اسماعیل را در سرزمین لم یزرع 37)ابراهیم/ « إِلَیْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ

بحث نمیکند، وجود داشته است. دعای ابراهیم    کند. این در حالی بوده است که بنای کعبه با کیفیتی که آیات قرآن به روشنی از آن مکه رها می 

ه  برای برپایی نماز برای ذریه اش که نسل اسماعیل میباشند و توجه دلهای »گروهی« از مردم به »آن ها« و روزی دادنشان از ثمرات، در ادام 

 ترک همسر و فرزندش و بازگشت به فلسطین می باشد. 

ََ لِلطَّائفِینَ وَ الْعَاکِفِینَ طَهِّرَا بَیْتىِ ةً لِّلنَّاسِ وَ أَمْنًا وَ اتخََِّذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلىًّ  وَ عَِهدْنَا إِلىَ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أَنوَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَآیه »

ه« اشاره کرده است. عبارت »طهر بیتی للطائفین و العاکفین و  ( به قبول دعای گذشته ابراهیم )ع( در حق آن »خان125«)بقره/وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ

دهد بیت الل در زمان ابراهیم نیاز به طهارت و آماده سازی برای طواف کنندگان و ساکنان رکوع کننده و ساجد  الرکع السجود« نیز نشان می

ن جا در دعاها و سخنان ابراهیم و آیات قرآن دیده نمی شود،  زمانی و حضور ابراهیم )ع( در مکه سخنی از مدنیت آ–دارد. تا این موضع مکانی 

اش میکند؛ تا بدین ترتیب وسیله روزی خانواده اش را نیز  بلکه مرکز بحث »بیت« است که در آیه اول دعا برای اجتماع مردم در حق خانواده 

ابراهیم )ع( و قربانی کردن برای فرزندش مؤید نکات گفته شده  ضمناً تأمین کرده باشد. روایات در این باره از احترام قبیله جرهم به خانواده  

( این در حالی است که ابتدای آیه حکایت از وجود گروهی از مردم در این مقطع زمانی دارد. بنابراین دعای نخست 1372است. )رک طبرسی،  

هیم« در آیه دوم بحث اشاره به جایگاهی داشته باشد که  سوره مبارکه ابراهیم مستجاب شده است. احتمال دارد »مقام ابرا  37ابراهیم در آیه  

اش به سمت فلسطین بوده و یحتمل کرده است؛ و آن هنگام ترک خانوادهسوره ابراهیم از خداوند طلب می   37ابراهیم دعای نخست را در آیه  

الی که مجمع البیان از مفسران متقدم بیان کرده است  آن حضرت در کنار کعبه اینگونه دعا نموده است. این تفسیر از مقام ابراهیم گرچه با اقو

این نام  ناسازگار می نماید، در نقلی که همو از امام صادق )ع( آورده است، آن امام مقام ابراهیم را مکانی در مسجدالحرام معرفی می کند که به 
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یل کرده باشد و از آن حیث معروفیت آن در ازمنه آینده ( بعید نیست این دعا را در حضور هاجر و اسماع383:  1،  1372معروف است. )طبرسی،  

وَ عَِهدْنَا  به ثبوت رسیده است. ادامه آیه که می فرماید: »و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی« در خطاب به ساکنان مذکور در اطراف کعبه است. »

« نیز احتماالً در هنگامی بوده است که اسماعیل )ع( به سن رشد  الْعَاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ  ََ لِلطَّائفِینَ وَإِلىَ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أَن طَهِّرَا بَیْتىِ 

ق( و احتماال مدتی را در این  1417رسیده است. با در نظر گیری این نکته که ابراهیم مراجعت های متعددی به مکه داشته است )طباطبایی،  

 شود.  شکالی بر بحث وارد نمی ها در آن جا ساکن بوده است امراجعت

قبیله جرهم را در اطراف آنها  ابراهیم )ع( پس از ترک خانواده اش، هنگامی که برای بار اول به سوی هاجر و اسماعیل در مکه بر می گردد، 

کردند رای ایشان قربانی می کند. بدین ترتیب دعای دوم وی نیز مستجاب می گردد. زیرا آنها به اسماعیل و مادرش احترام کرده و بمشاهده می

و بدین ترتیب هم اسباب روزی ایشان فراهم گردید و هم اجتماع به کعبه روی آوردند. )همان( بدین ترتیب دعای سوم خود را در حق این  

خود را از کفار بیان  سرزمین مبنی بر مدنیت مکه بیان میکند و برای آن از خداوند طلب امنیت و روزی برای اهلش از مؤمنان میکند تا بیزاری  

  َِ اجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنهَُْم بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ االََْخِرِ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبّ ( » 1:282ق،  1417دارد؛ )طباطبایی،  

یابد و این بار ( پس از مراجعت بعدی به مکه آن را شهر می 126« )بقره/  عَذَابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ   أَضْطَرُّهُ إِلىَقَالَ وَ مَن کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا ثُمَّ

وَ بَنِیَّ أَنْ    اً وَ اجْنُبْنیوَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنکند؛ »برای آن شهر امنیت و و دوری خود و فرزندانش از عبادت اصنام را دعا می 

( این همه در زمانی متصور است که کعبه از پیش ورود ابراهیم به مکه و ترک هاجر و فرزندش وجود داشته و یا  35«. )ابراهیم/  نَعْبُدَ الْأَصْنامَ

)ع( در این برهه های زمانی در مکه زیاد  آثاری از آن از دوران های گذشته باقی بوده است. همان طور که گفته شد، احتمال سکونت ابراهیم  

که آن حضرت در این دعای چهارم که از مرحله حوائج مادی برای کعبه گذشت کرده و به نیازهای معنوی روی آورده، دوری  است؛ همچنان 

 جستن از پرستش اصنام را در حق خود و فرزندانش طلب میکند. 

الْبَیْتِ وَ إِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا  إِنَّکَ أَنتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُوَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِمُدر این زمان آیه » ( به زمان بازسازی خانه  127« )بقره/   الْقَوَاعِدَ مِنَ 

نه کعبه مؤید نظریه کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( اشاره دارد. اشاره به »القواعد« به صورت معرفه و باال آوردن پایه های خا

َِ لَکَ وَ مِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّکَ وَ أَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبْ  رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَینْبازسازی کعبه میباشد. بعد از بازسازی کعبه توسط ابراهیم )ع( آیه »

توان معنا کرد. به این ترتیب ابراهیم )ع( برای اسالم خود و فرزندانش  تر می تکلفتر و بی ( را روشن 128  /« )بقرهعَلَیْنَا إِنَّکَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

کند. عبارت »أرنا مناسکنا« با توضیحی که گفته شد به معنای نشان دادن شیوه صحیح و حقیقت آیینهای کعبه است که احتمال داشته  دعا می

عبه توسط اقوام مختلف از مسیر توحیدی منحرف شده باشند. عبارت »و تب علینا« نیز محتمل است اشاره های پیش از بازسازی کاست در زمان 

ه  به ادب ابراهیم )ع( به پروردگار داشته باشد که گویی مناسک و آیین هایی الزم را تاکنون درخواست نکرده یا زمینه آن اعمال وجود نداشت 

 در آیه مورد بحث درخواست و دعای وی بوده است.  است. فلذا حقیقت آیینی مدّ نظر ابراهیم

 .تحلیل: 5

( اجتماع مردم در آن و طلب روزی از ثمرات به ایشان،  2( در حق »بیت الل«،  1با تفصیل بیان شده از آیات مورد بحث، ادعیه ابراهیم )ع( شامل؛  

( امنیت آنجا یک بار قبل از مدنیت و یکبار پس از شکل  6( طلب روزی این بار برای سرزمین و شهر مکه،  5( مدنیت مکه،  4( سرزمین مکه،  3

( دوری جستن خود و فرزندانش از عبادت اصنام بوده است. نتایج زیر حاصل از رویکرد دوم عبارت است از: اوالً ترتیب  7گیری مدنیت در مکه، 

بقره با نظریه    127-125کند. به بیان دیگر ترتیب موجود در آیات  زمانی آیات ما را مجبور به تقدم و تأخر و جابجایی آنها برای فهمشان نمی

شود که جملگی ادعیه حضرت ابراهیم )ع( در حق کعبه و مسائل درگیر آن مستجاب شده است. ثالثاً ترتیب دوم سازگار است. ثانیاً مشخص می

دهد ابراهیم )ع( در برهه های مختلفی در مکه حضور طوالنی تری داشته است. رابعاً دعای اخیر ابراهیم )ع( برای  زمانی ارائه شده نشان می 
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خویش و اسماعیل در درجه اول و اسالم ذریه اش به عنوان امت در درجه دوم ضمن نشان دادن پایان یافتن مأموریت آن حضرت در    اسالم

یه نشر توحید، احتماالً آخرین دعایی از آن حضرت است که قرآن بیان کرده است. با این وجود »و أرنا مناسکنا« تمام گروه های مذکور در ادع

 شود، به معنای حقیقت آیین توحیدی اسالم است. اش را شامل می

داند و ظاهراً نتیجه یکسانی با بحث مطرح شده دارد، اوالً ارتباط آن را با آیات  هر چند نویسنده المیزان »مناسکنا« را حقیقت و روح آیین می 

کند. و از همه مهمتر سیر تاریخی  ریه دوم را مستند نمی دیگر مرتبط با ساخت بنای کعبه بیان نکرده است. ثانیاً برخی داده های تاریخی مؤید نظ

کند. رابعاً وجود حضور ابراهیم )ع( و خانواده اش در مکه و ترتیب زمانی گفته شده که با ترتیب آیات هماهنگی دارد، از نظریه دوم حمایت می

شده است، داللت  ر زمانهای گذشته در آن مکان انجام میکعبه پیش از حضور ابراهیم )ع( در مکه، به اعمال مذهبی و آیینها و مناسکی که د

 دارد. 

 

 گیری: .نتیجه 6

ها و مراسم مذهبی و مناسک آن اصالت بخشیده است. گرچه در طی دوران اعمال عبادی آنجا دچار تحریف یا تغییراتی شده  بنای کعبه به آیین  

ََ لِلطَّائفِینَ وَ  نَا إِلىَ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أَن طَهِّرَا بَیْتىِ وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ أَمْنًا وَ اتخََِّذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلىًّ وَ عَِهدْاست. در آیه »

 ( عهد خدا بر ابراهیم و اسماعیل )علیهما السالم( اشاره به همین مسئله دارد. 125« )بقره/ الْعَاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ

( خداوند،  سوی  از  ابراهیم  برای  بیت  مکان  شدن  مشخص  و  26حج/  هنگام  کنندگان  طواف  برای  آن  پاکسازی  به  دستور  پروردگار   )

»برگزارکنندگان« حج و نمازگزاران میدهد. این زمانی بوده است که خانواده اش را در کنار خدا ساکن کرده و برای جلب مردم به آنجا دعا  

عیل )علیها السالم( به پاکسازی خانه برای طواف کنندگان و  ( با این وجود و تجمع مردم عهد خداوند بر ابراهیم و اسما37کند. )ابراهیم/  می

کند گیرد. در این مقطع زمانی جمعیتی از مردم در کنار خانه حضور داشتند و ابراهیم )ع( برای مدنیت آن دعا میو نمازگزاران قرار می   1»ساکنین«

( و برای  35( اکنون زمانی است که شهر مکه شکل گرفته )ابراهیم/  127آورد )بقره/  و سپس با اسماعیل پایه های خانه مشخص شده را باال می 

دارد. این سیر ( را از پروردگار عرضه می128کند. در اینجاست که درخواست »رؤیت مناسک« )بقره/ اسالم خود و اسماعیل و ذریه اش دعا می

سوره بقره بود.    128طرح مسئله ابتدای فصل راجع به آیه  تاریخی آیات مرتبط با ساخت کعبه و بنای آیینهای آن است که از حاصل  -زمانی

 کند.را ثابت می  2نکاتی که آیات به آن اشاره دارند این ترتیب تاریخی 

«  نَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبْ عَلَیْنَا إِنَّکَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمَُِ لَکَ وَ مِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّکَ وَ أَرِرَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَینْ« در آیه »أَرِنَا مَنَاسِکَنَابنابراین » 

باشد. بنا به  ( درخواست ابراهیم )ع( از پروردگار با وجود آن تغییرات صورت گرفته برای خودش و اسماعیل و  امت مسلمان پیامبر می128)بقره/  

 ر معنای »مناسک« قابل جمع است.  های کعبه داین نظر، محلهای عبادتی و اعمال حج در آیین

 

 

 
مکانی اشاره دارد که مقطع اول مشخص شدن مکان خانه برای ابراهیم است و مقطع دوم جلب  -»قائمین« و »ساکنین« به دو مقطع زمانی. دو کلمه  1

 باشد. مردم به آن قبل از ساخت ابتدایی شهر مکه می 
 ترتیب آیات در سوره به شکلی است که این سیر زمانی  مکانی اشاره دارد، ثانیاً-. با دقت در آیات مشخص میشود که اوالً کلمات »و إذ« به مقاطع زمانی 2

ه آیات  شود. ثالثا ترتیب نزول سور نیز مؤید همین مطلب است. چنانکه سوره  ابراهیم و حج و بقره به این ترتیب نازل شده اند. رابعاً تاریخی ک رعایت می 
 مکانی است.  -دهند نیز تابع این سیر زمانی آن ارجاع می  های آن و شکل گیری شهر مکه بهمذکور ما را به ساخت کعبه و ساخت آیین
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 منابع 

 قرآن کریم 

 ق(. لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.  1414ابن منظور، محمدبن مکرم )

 قم.  هیحوزه علم  نیجامعه مدرس یالقرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسالم ریتفس یف زانیق(. الم1417)  نی دمحمدحسیس ،ییطباطبا

 .القرآن، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر خسرو  ریتفس یف انی(. مجمع الب1372فضل بن حسن )  ،یطبرس

  (. مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی چاپ سوم، تهران: کتاب فروشی مرتضوی.1375طریحی، فخرالدین ) 

 (. ترجمه قرآن. چاپ دوم، دارالقرآن الکریم )دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالمی(. قم.  1373مکارم شیرازی، ناصر. )

 (. باستان شناسی دین. چاپ اول، تهران. انتشارات سمت. 1390اله. )مالصالحی، حکمت 
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 تحلیلی بر منظره پردازی باغ مزارهای ایران 
 

 1آتنا زاده رعیت

 2حسنا ورمقانی

 چکیده: 

ایرانیان و معماری   باغ ایرانی از دست آوردهای مهم معماری و منظر ایرانی به شمار میرود و باغ سازی از روزگاران کهن بخش اساسی از زندگی

.  دیگر ملل بوده است  انپردازمنظره   کشور بوده است و به عنوان یکی از نخستین الگوهای باغ سازی جهان، همواره مد نظر هنرمندان باغساز و

  در   .  است  آراسته  را  یادمان  بنای  یک  یا  و  آرامگاه  یا  و  مزار  یک  پیرامون  باغ  از  ای  گونه  آنها  در  که  هستند ایرانی  های  باغ  از  گروهی  مزارها  باغ

  باغ  عنوان  محل،  در است  ممکن ولی  دارد وجود ها باغ اینگونه  از بسیاری های نمونه   دارند، ایرانی فرهنگ که کشورهایی از بسیاری و ما کشور

  در  مزارها از  ای گونه تدریج به  اسالمی  دوره در شد  موجب  که بود مهمی علل از باغ مزارها نمادین مفهوم  و آیینی اهمیت. باشند نداشته  را مزار

شدند،باغ مزار در    می   ساخته   و طراحی   مزار   باغ صورت  به  مزارها  از   برخی   بعد   به  دوره  آن   از   .   گیرد شکل  ،   شدند  می  ساخته   و   طراحی  باغ  دورن

  زمان ها   همه  در   و  داشته   طوالنی  ای  پیشینه  ما  کشور  در   باغ مزار  است؛ ساخت  داشته   ویژه ای  گسترده فرهنگ و جغرافیای ایران زمین جایگاه

ویژگی  .هست  نیز  آن  طبیعی  محیط  در  ایرانیان  زندگی  و  ذهن  تعامل  اصیل  محصول  سو،  دیگر   از  و.  است  بوده  توجه  مورد  اسالمی   روزگار  ویژه  به

در این مقاله ویژگی های باغ   ها و خصوصیات این گونه معماری در کشور ایران مورد توجه بسیاری از کشورهای همسایه قرار گرفته است

 رد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مزارهای ایرانی و چند نمونه موجود و باغ مزارهای کشورهای دیگر و چند نمونه موجود آن کشورها مو

 ، منظره پردازیمقبره باغ مزار،،  باغ ایرانیواژگان کلیدی: 

 

 
 رانیا  ن، یقزو ، ی دانشگاه آزاد اسالم ن، یواحد قزو ، ی و شهرساز یمنظر، دانشکده معمار  شیگرا  یارشد معمار یکارشناس  یدانشجو 1

Zadehrayatatena@gmail.com 
 )نویسنده مسئول(  رانیا  ن، یقزو  ، ی دانشگاه آزاد اسالم ن، یواحد قزو ، یوشهرساز یدانشکده معمار ، یگروه معمار اریاستاد 2
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 مقدمه:   . 1

این   از  .است درآورده عبادت فراغت و  اوقات گذران  و  تجمع کانون به عنوان را آنها مقابر،عمالً به  مردم زیاد توجه  و  ایران جامعة مذهبی بافت

  که   است  باغ  باغ مزار نوعی  .میشود دیده مقابر  میان این در سبز فضای آرایش و  طراحی و فضاسازی از جالب توجهی و متنوع نمونه های رو

  قرن   تا.  شد  سوم رایج  قرن  اواخر  از  ایران  در  بزرگ  و  شکوه  با  مزارهای  می یافت. ساختن   مزار اختصاص  به  آن  عرصة  از  بخشی  یا  تمام  غالباً

 مقبره،   از  متشکل  های   مجموع  مزارها  به بعد  هفتم  قرن  از  اما.  بودند  کوچک  مجموعة  یا  منفرد  صورت بنای  به  ایران  مزارهای  از  بسیاری  هفتم

 ایران  در  صفویه  دورۀ  از  مقابر  باز  فضای  (. طراحی1378بود )سلطان زاده، تهران    خدماتی  و   مذهبی  فضاهای  دیگر  و  مسجد،خانقاه  نخانه،  مهما

  به عنوان   این اماکن  تدریجا  متعدد،  دفعات  به  و  مختلف ایام  در  آنها  و زیارت   مردم  نزد  شخصیت های مذهبی  احترام  جهت  به .  رایج شد  بیشتر

  محیط   ایجاد  از  شاهکارهایی  تا برای طراحان  بود  فرصتی  مناطق،  این  در  جمعیت  تمرکز.  گرفت  عامه قرار نظر مورد  فراغت،  اوقات  گذران  مرکز

 کنند. ایجاد مقابر  بیرونی درقسمت های آرامبخش و خلوت

 . روش تحقیق 2

ای و اسنادی ها، کتابخانهتحلیلی و روش گردآوری داده  -روش تحقیق در مطالعه حاضر از نوع کیفی است و ترکیبی از روش تحقیق توصیفی

  منابع   از   ای  گسترده  اینترنتی،طیف  و   نوشتاری معتبر  منابع  از  گیری  بهره   و  ای   روش کتابخانه  از  استفاده  با اساس  این  به کار برده شده است. بر

  شده   ارایه  تعاریف  و  مصادیق  تحلیل  به  و استنتاجی  استنباطی  شیوه  به  تطبیقی،  و   ای  مقایسه  بررسی  با  و  مطالعه شده  باغ مزارها  تعاریف  با  مرتبط

 . است  شده پرداخته آن باغ مزارها از

 اطالعات .  بیان مساله و معرفی نمونه و  3

   مزارها   غ تاریخچه با . 1- 3

هجری   421یکی از قدیمی ترین اسناد در دوران پس از اسالم مربوط به دفن سلطان محمود غزنوی در باغی به نام پیروزی در غزنین در سال 

در دوره اسالمی به تدریج  اهمیت آیینی و مفهوم نمادین آن از علل مهمی بود که موجب شد  (.  جهان-و-یاسالم -یمزار/معمار-باغ)  قمری است 

از آن دوره به بعد برخی از مزارها به صورت باغ مزار طراحی و ساخته   د.گونه ای از مزارها که در دورن باغ طراحی و ساخته می شدند، شکل گیر

ز نمادین ترین طرح های چنانکه یکی ا  ؛می شدند و این نکته موجب کاربرد طرح ها و اعداد نمادین در ساخت و طراحی این نوع از فضاها شد

معماری ایران یعنی چهارباغ با طرح هشت بهشت که نمادین ترین و پیچیده ترین طرح معماری در جهان اسالم در دوران گذشته به شمار می  

د سنت ها و روش  ووج از حاکی ایرانی های  روند طراحی، ساخت و شکل گیری باغد. آید، با هم در بعضی از عالی ترین باغ مزارها به کار رفتن

وردار هایی کمابیش پایدار و دائمی است که به ویژه به سبب اهمیت و تقدس برخی از باغ ها مانند باغ مزارها از جنبه ای کمابیش آیینی نیز برخ

یک سو   بسیاری از ویژگی های طراحی باغ ها، همانند طراحی سایر فضاهای معماری، به خصوص طراحی فضاهای آیینی و عمومی از  .شدند

تحت تاثیر برخی از خصوصیات مهم فرهنگ و تمدن ایران و از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط محیطی و سایر عوامل نظیر کارکرد اصلی فضا  

به  قرار گرفته است. در عرصه طراحی باغ ها نیز مانند فضاهای معماری، افزون بر انواع طرح های کارکردی، از طرح های چهارتایی که بیشتر جن

 (.جهان-و-یاسالم-یمزار/معمار -باغت )ینی و نمادین داشتند، نیز استفاده می شده اسآی

 باغ مزارهای ایران .  2- 3

شود که بر پایه معماری و عناصر تشکیل دهنده آن از جمله ساختار هندسی، آب و درختان و کوشک میانی و غیره  هایی گفته می به باغ ایرانی

 .(www.irgarden.ir/fa/news70)ت اس  مناطق پیرامونی متأثر از فرهنگ آن رواج داشته در فالت ایران و  عمدتاً

  

http://www.irgarden.ir/fa/news70
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 : طراحی باغ ایرانی را می توان در اصول زیر خالصه نمود: . طراحی باغ ایرانی 3- 3

 سلسله مراتب   الف:

مختلف بر اساس اهمیت , ارزش کارکردی و بسیاری از عوامل دیگر در کنار هم قرار میگیرند.در طراحی  بر اساس این اصل فضاها و عناصر   

در بیرون باغ شروع   آب نمایی و اغلب باغ های ایرانی این اصل به خوبی دیده می شود.سلسله مراتب در باغ ها از سردر ورودی یا گاهی میدان

- باغ -یطراح) و با گذشتن از هشتی و محور اصلی به کوشک باغ میرسد.این اصل در ارتفاع , رنگ و اندازه عناصر باغ هم میتوان جستجو کرد

 ی(. رانیا

 تقارن:   ب:

  میتوان   را   تقارن   اصل.است   کاررفته  به   مذهبی  و   عمومی  بناهای  از  بسیاری  در  باستان   دوران  در  که  میرود  شمار  به  اصول طراحی تقارن یکی از

مورد توجه بوده است.در باغ های ایرانی    همواره  نیز  ایستایی  لحاظ  از  زیباشناسی  های  جنبه   بر  عالوه  که  آورد   شمار  به   تعادل  شکل   ترین  کامل

 ایرانی(.-باغ-)طراحی به وفور از این اصل استفاده شده است 

  طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر:  ج:

ر طبیعت و جزء الینفک آن و دل سپرده به طبیعت و استفاده از  فرهنگ ایرانی انسان را جدا از طبیعت نمیبیند بلکه او را همراه با سایر عناص

هنر مناظر طبیعی را عالوه بر اینکه پی بردن به آیات و نشانه های خدا میبیند موجب حظ بصر و نشاط روان ادمی می داند.از این رو معماری و 

 ی(. رانیا-باغ-یطراح)نیمه باز مانند ایوان و کوشک شده استایرانی به شدت طبیعت گراست این اصل در باغ ایرانی سبب بوجود آمدن فضاهای  

   نقش آب در معماری باغ ایرانی .  4

، یکی از  دلیل  همین   به  است   بوده آب  کم  و   خشک  کشوری  دیرباز  از  ایران .  کرد  اشاره  زندگی   در   آب  حیاتی  نقش  به   باید در معماری باغ ایرانی  

خیلی کم و بسیار عزیز بوده است. استفاده از آب در باغ به شکل   های مهم باغ ایرانی، تمایل زیاد به نمایش آب بوده. چون آب معموالًمشخصه

ب بودند،  شیجوی، حوض، استخر و فواره ها هرکدام نشان از زیبایی و ایجاد یک محیط آرامش بخش دارد.اگر باغ مسطح بود ، آبنماها خیلی کم

 (.1373آمدند )پیرنیا، می در آبشار صورت به و اگر شیبدار بودند مثل باغ شاهزاده ماهان،  مثل باغ فین کاشان،

   فضای سبز باغ ایرانی .  5

های ایرانی  تمامی زیبایی معماری باغ ایرانی با فضای سبز و گل گیاهان تکمیل می شود. درختان و گیاهان، نقش اساسی را در زیبا سازی باغ  

 باغ   درون  روی  پیاده  مسیرهای  در  ای   گونه  به   و   دهند  می   انجام  ها  باغ  در  هم   را  بان  سایه  نقش  زیبایی،  بر   عالوه  درختان  این .ایفا می کنند

  راحت   درختان  سایه  تا  شد،   می  ساخته  معمول  حالت  از   باریکتر  کمی  ها  گذرگاه  این  همچنین  بگیرند   خود  سایه  زیر  را  مسیر  کل  تا   شدند  می  کاشته

شد    می  استفاده  سرو   و   نارون  سرو،  و  کاج  چنار،  و  کاج  ارغوان،  و  کاج  های  درخت  از   ها،  رو  پیاده  مسیر  طرف  دو  در  معموال .را بپوشانند  گذرگاه  تر

 (.1373 ا،یرنی)پ

 . معرفی برخی مصادیق  6

 ز باغ مزار سعدی، شیرا .  1- 6

سعدی بوده که وی اواخر عمرش   خانقاهاست. این مکان در ابتدا  گویپارسی برجسته  شاعر ، سعدیآرامگاه سعدی معروف به سعدیه محل دفن 

وزیر معروف   دیوانیالدین محمد صاحبشمس است. برای اولین بار در قرن هفتم توسط  جا دفن شدهگذرانده و سپس در همانرا در آنجا می 

 (. هیسعدد )ای بر فراز قبر سعدی ساخته ش، مقبرهاباقاخان

http://www.neginazinco.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
http://www.neginazinco.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
http://www.neginazinco.com/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
http://www.neginazinco.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%85%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86
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 ( www.monuments-in-shiraz: مناظری از باغ مزار سعدی شیرازی )1تصویر  

 .  (هی سعد) است فرانسوی آندره گدارورودی مجموعه در راستای ورودی آرامگاه است که معمار آن  : . ورودی1- 1- 6

ساختمان     .شود اما در داخل هشت ضلعی استدیده می مکعبیبنای آرامگاه از بیرون به شکل    ساختمان به سبک ایرانی است: مزار .  2- 1- 6

 ایفیروزه هایاست. بر روی آرامگاه گنبدی از کاشیین دو ایوان قرار گرفته اصلی آرامگاه شامل دو ایوان عمود برهم است که قبر شیخ در زاویه ا

  راز یکتاب ش)استرنگ تزیین شده   ایهای فیروزهاست. سنگ قبر در وسط عمارتی هشت ضلعی قرار دارد و سقف آن با کاشی رنگ ساخته شده 

 .  (از گذشته تا کنون

متر مربع شد.    10395ای در حدود  های اطراف، آرامگاه دارای محوطه در طرح جدید پس از خرید و تخریب خانه : . باغ و عناصر آن 3- 1- 6

جنوبی در دو  است. در وسط حیاط دو حوض مستطیل شکل، با جهت شمالیبندی شدهبه سبک ایرانی گلکاری، درختکاری و باغچه باغمحوطه  

-)پایگاه پژوهشی آریابوم    استیوان اصلی بنا واقع شدهغربی در مقابل ا  - طرف محوطه آرامگاه قرار دارد و حوض دیگری در جهت شرقی  

 آرامگاه سعدی(.-سعدیه

در عمق ده متری صحن آرامگاه قناتی وجود دارد که آب آن دارای مواد گوگردی و جیوه است. آب این قنات که در زیر زمین   : قنات  •

 (.هیسعد) ریزدجریان دارد به درون »حوض ماهی« می

اندازند. نام دیگر این حوض، حوض ماهی  ، حوضی قرار دارد که در آن سکه به نشان گرفتن حاجت میرواق در جلوی  : حوض سکه  •

 (. هیسعد) است

پله به صحن آرامگاه   28هشت ضلعی است. حوض با  این حوض در سمت چپ آرامگاه واقع است و در داخل به شکل  : حوض ماهی  •

 (. www.rasekhoon.net/forum) شودوصل می

    
 ( www.monuments-in-shirazشیرازی )  سعدی   مزار   باغ   از   مناظری :  2  تصویر 

  

http://www.monuments-in-shiraz/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82
http://www.monuments-in-shiraz/
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 . باغ مزار حافظ، شیراز  7

در شیراز به    ه.ق.  727لسان الغیب، لسان العرفا، ترجمان االسرار و ناظم االولیا در  ملقب به  خواجه شمس الدین محمد فرزند بهاء الدین شیرازی،  

  20000   مساحتی در حدودبا  آرامگاه حافظ در مناطق شمالی شهر شیراز و جنوب دروازه قرآن  ت.  چشم از جهان فروبس  ه.ق.  792او در سال    دنیا آمد

 (.هیحافظاست ) شده تشکیل های مختلفی بخش  از مترمربع،

در برای ورود و خروج طراحی شده که درب اصلی آن در ضلع جنوبی، یک درب در شمال شرقی و دو درب    4در مجموعه حافظیه  . ورودی:  1- 7

 (.www.mapgard.com) نیز در ضلع غربی این مجموعه قرار گرفته است

ستون سنگی، هر یک به    20تاالری که دو صحن شمالی و جنوبی آرامگاه حافظ را از یکدیگر جدا می کند،. تاالر حافظیه شامل  . مزار:  2- 7

متر است، یکی از اتاق های تاالر حافظیه در شرق و دیگری در غرب آن قرار گرفته اند تاالر آرامگاه حافظ در زمان حکومت دوره   5ارتفاع  

 (.حافظ -جاودانه-آرامگاهاست ) مند بهره دوره آن  اسالمی –خته شده و به طبع از معماری زیبای ایرانی زندیان سا

است. قسمت های مختلف این مجموعه عبارت است از آرامگاه حافظ، محوطه   یمجموعه آرامگاهی بسیار بزرگ ، حافظیه. باغ و عناصر آن:  3- 7

در حال حاضر مجموعه  ه.  حیاط جنوبی، رواق چهار ستونه، آرامگاه خاندان قوام، آب انبار و غیر  شمالی، محوطه جنوبی، حیاط غربی، حیاط شرقی، 

 (.حافظ-جاودانه-آرامگاهت )حافظیه به چهار محوطه تقسیم شده اس

 منبع حوضها این که دارد وجود غربی و شرقی بزرگ مستطیل حوض دو و نارنج درختهای و حافظ آرامگاه محوطه این در شمالی :  محوطه   - 1

 (.حافظ-جاودانه-آرامگاهاست ) ورودی باغ بزرگ حوضهای آب

 سنگ مزار حافظ به ارتفاع یک متر از سطح زمین قرار دارد و به وسیله پنج ردیف پلکان مدور احاطه شده است.    سنگ مزار:  •

وی کاشی و سنگ مرمر با خط امیرالکتاب بر دیوارهای این بخش از حافظیه، غزلهایی از دیوان حافظ بر ر  دیوارهای حیاط شمالی: •

  حاج میرزا عبدالحمید ملک الکالمی کردستانی نگاشته شده است.

رواق چهار ستونی کریمخان زند به صورت تاالری وسیع قرار دارد، به گونه ای که چهار ستون   رواق چهار ستونی )بیست ستون(:  •

عهد کریمخانی در وسط این بنا قرار دارد. بر روی دیوارهای دو طرف رواق، سنگهای مرمرین نهاده شده است. این رواق که از نظر  

 شمالی و حیاط جنوبی تقسیم کرده است.  ارتفاع از تمام نقاط حافظیه باالتر است حافظیه را به حیاط 

  قرار  ستونی  بیست  رواق  وسط  در  کانال  صورت   به  حافظیه  انبار  آب .  است  گرفته   قرار  حافظیه  انبار  آب در زیر رواق چهارستونی  آب انبار:  •

 . دارد

به جانب آن و شش اتاق دیگر قرار  سمت چپ رواق بیست ستون اتاق بزرگی متعلق به آرامگاه قوام السلطنه با دو اتاق  : آرامگاه قوام  •

 (.حافظ-جاودانه-آرامگاه) سازی و میناسازی تعلق دارد  گرفته که سه اتاق به آرامگاه و سه اتاق دیگر به نقاشی، مینیاتور، معرق
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 ( حافظ - جاودانه - آرامگاه : مناظری از باغ و مزار حافظ شیرازی ) 3تصویر  

آرامگاه مکانی است که ورودی اصلی در آن قرار داشته و برای رسیدن به مقبره باید از آن عبور کرد. در مرکز  حیاط جنوبی  :  . محوطه جنوبی 2

این محوطه دو حوض بزرگ مربع مستطیل شکل این محوطه را به دو راهرو تقسیم کرده است. همچنین در ضلع شرقی و غربی این محوطه  

 (.حافظ-انهجاود-آرامگاه) دو نارنجستان بزرگ وجود دارد

- آرامگاه)  پشت آرامگاه خاندان قوام فضای سبز نسبتا کوچکی وجود دارد که در مرکز آن نیز حوضی عمیق قرار گرفته است :  غربی   . محوطه 3

 (.حافظ-اودانهج

دان معدل و فربود  در ضلع شرقی محوطه شمالی مجموعه حافظیه، دیوار بزرگی با چهارده طاق نما وجود دارد که آرامگاه خان:   شرقی   . محوطه 4

 (. حافظ-جاودانه-آرامگاه) شیرازى نیز در همین قسمت قرار گرفته است 

نام برده میشود که این امر، چه به علت معماری برگرفته از سنتهای پیشین باشد یا تلفیقی از    باغ مزار ایرانی از آرامگاه حافظ به عنوان برترین  

در ترکیب و تلفیق المانهای معماری ایرانی در کنار بهره گیری از اصالحیات و   مزار نمی نماید. عناصر وارداتی، به توفیق مجموعه لطمهای وارد

  تفکرات معماری غربی طراحی شده است. عناصر بهره گرفته شده بصورتی کامالً متناسب و باندام انتخاب شده و در بستری آشنا از باغ ایرانی 

 قرار یافته است.  

 مصلی نایین، یزد باغ  .  8

است.    است. یکی از دیوار شمالی در راستای سر دروازه جا دارد که ورودی اصلی محسوب می شده دو دروازه ی ورودی دارای باغ. ورودی:  1- 8

 (. نیینا -مصال-باغ )استورودی دیگر دروازه ی جنوبی ست که بر محور شمالی جنوبی باغ و در راستای دروازه شمالی قرار گرفته

  است است .این بنا در قسمت شمالی و در جهت رو به قبله باغ احداث شده  خاندان پیرنیا بنای میان باغ برای یادبود و مقبره پیشینیان. مزار:  2- 8

 (. نیینا-مصال -باغ )

 . باغ و عناصر آن: 3

ها و درختان  گذرد.آبیاری باغچهاختمان میراستای خیابان با محور ورودی اصلی و محور تقارن گذرها مطابقت دارد و از وسط سمحور اصلی: •

)مهریار ، باغ    هایی که از پای درختان کناری دوطرف گذرهای اصلی باغ می گذرندشود. جویهای خاکی انجام میباغ از طریق جوی

 مصال(.

است.ایوان، شاهنشین و سرابستان در این جایگاه قرار دارند که  بر باالی محور تقارن قرار گرفته  باغ ایرانی محل اصلی تختگاه در  تختگاه : •

 )مهریار ، باغ مصال(.   های دوسمت گذر محوری باغهای رنگین و ردیف درختان کنار جوی  هایی با گل زبیا از باغچه  هاییچشم انداز  با  غالباً

که در کنار باغ مصال واقع است به صورت یک   آب انبار مصال مردم از باران که در آب انبارها جمع می شدآب مورد نیاز شرب      آب انبار:  •

 )مهریار ، محمد ،باغ مصال(. استفضای عمومی خود را نمایان کرده

  )مهریار ، باغ مصال(. رنگ بنای میان باغ مشخص است  فیروزه ای از خیابان شمالی، گنبدبخش شمال :   •

که در میان   هشت وجهی  بلند  بادگیر  است با مشخصه یدر بخش غربی باغ بنای آب انباری بزرگ در زیرزمین احداث شدهبخش غربی : •

 (.، باغ مصال اریمهر) ستا فضای باز پابرجا

راه   سمت شرقی آب انبار مسلط به دیوار کنگره دار باغ است، در میان حصار دو بادگیر دیگر آب انبار است که با بنایی که  بخش شرقی:  •

 )مهریار ، باغ مصال(. توان به پاشیر آب انبار راه یافتدسترسی پاشیر آب انبار است، ارتباط دارد و از درون باغ می  پله

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D9%84%D9%87


 

908 
 

پابرجا   تاالر چایپا شکل دی بخش میانی ساختمان قرار دارد. این گنبد بر بخش میانی رنگ و بلند بر بلن گنبدی فیروزه ایبخش میانی : •

 (. 1383)باغ ایرانی، است که درراستای محور رو به قبله است

 . معرفی برخی مصادیق خارج از ایران: 9

 . باغ مزار همایون، هند 1- 9

آرامگاه همایون مانند سایر  .یا گورکانیان هند بود. ی هندامپراتوری مغولآرامگاه همایون که به نصیر الدین همایون مشهور بود، او دومین پادشاه  

..بدون شک بنای همایون آغاز دوره جدیدی است در معماری هند که آثار معماری دوره گورکانی هند دارای عناصر فراوان معماری ایرانی است 

بنای همایون از لحاظ  (.97، براون، ص. ی )پرسند ساخته شد این مقبره اولین آرامگاه باغی بود که در هباید بدان دوره توسعه و عظمت نام داد. 

 (. 97جسم و روح هر دو ایرانی است )پرسی ، براون، ص.

 
 ( www.beytoote.com: باغ مزار همایون )   4تصویر 

  آسیا   باستانی  ملت  دو  کاردانی  و   استعداد  سلیقه   و  ذوق  معرف  معماری  نمونه   بهترین  عنوان  به  ،  جسم  و  روح  لحاظ  از  همایون  بنای. مزار:  2- 9

  17  را   آن  ضلع  هر  که  ساختمان اول  طبقه  ،  دارد  بلندی  پا  4  شده  ساخته آن  روی   به بنا  که   بزرگی سکوی (.  97، ص. ی)پرساست    هند  و   ایران

 ساخته  رویش  به  بنا  اصل  که  آخرین  سکوی  به  مستقیماً  پلهراه  یک  با  طرف  هر  از  و   دارد  بلندی  17  خود  داده   تشکیل  متعدد  اطاقهای  و  طاقنما

   .گرددمی  منتهی شده

 . باغ و عناصر آن 3- 9

اند و مربع است که شکل مربع دارد ، ابتدا این محوطه را به نه مربع مساوی تقسیم کردهآرامگاه در وسط باغ بزرگی ساخته شدهآرامگاه : •

اند و چهار خیابان  اند هشت مربع باقیمانده که چهارباغ نام دارند هر یک به چهار قسمت بخش شده ی احداث بنا در نظر گرفته وسط را برا 

رسند )عجم ، ها به چهار سمت باغ که دارای دیواری عظیم است امتداد یافته در جنوب و غرب به دو دروازه عظیم میپهن از جلو پله

 (.1393تیر 28روزنامه همشهری 

 (. 1393ریت 28 ی)عجم ، روزنامه همشهرراه شمالی به منبع آب می رسد بخش شمالی: •

 ی )عجم ، روزنامه همشهرشوند  کند منتهی میطرف رودخانه جمنا نگاه میراه شرقی به یک ساختمان کوچک و مصفا که به  بخش شرقی:   •

 (. 1393ریت 28

  مختلف های بخش به  را  آب  که کرد، اشاره باغ  ی محوطه  در آب  جوی میر  به  توان می  ایرانی های  باغ های گی  ویژه جمله از   مسیر آب:  •

 (. 1393ریت 28 ی)عجم ، روزنامه همشهررساند  می باغ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.beytoote.com/


 

909 
 

 (. 1393ریت 28 ی)عجم ، روزنامه همشهر کنند می حفظ  را باغ حریم که  است هایی دیوار به محصور باغ دورتادورحریم باغ:  •

)عجم ، روزنامه  است  باغ میانه  در آب استخر عمارت شود،  می دیده هم باغ این  در که ایرانی های باغ شاخص  ویژگی سومین  استخر آب:  •

 (1393ریت 28 یهمشهر 

 
 ( www.beytoote.com: استخر باغ مزار همایون ) 5تصویر  

 هند   آگرا،   محل،   تاج باغ مزار  .  10

(. 1968)هامبلی ، لندن    رودشمار میدنیا به  عجایب هفتگانه جدید ترین بناهای جهان و آرامگاه زیبا و باشکوهی است یکی ازپرآوازه  از تاج محل

از ترکیبی  ساختمان  این  ایرانی معماری  گورکانی و معماری  آن   معماری  ساخت  در  و  ایرانی،  20٬000است  معمار  رهبری  به  احمد   هنرمند 

بنا  معماری ایرانی اولیه و معماری گورکانی (. تاج محل بر اصول طراحی.hub. 2011)  اندو برادرش حمید الهوری شرکت داشته الهوری

 است. شده

 . توان به تاج محل دسترسی پیدا کرداز طریق درهای شرقی، غربی و جنوبی می :  . ورودی 1- 10

مرکز مجموعه تاج محل است. این قسمت، یک سازه بزرگ از جنس مرمر سفید است که روی یک پایه قرار داشته و دارای    مزار،. مزار: 2- 10

ای بنا ریشه در فرهنگ    های گورکانی، عناصر پایههمچون اکثر مقبره  است.است که با گنبدی پوشیده شده ایوان یک بنای متقارن همراه با یک

 (. Anil.1996) فارسی دارند

بین مقبره   کنند. در فاصلهاین باغ دارای مسیرهایی است که هر یک از چهار قسمت باغ را به شانزده باغچه تقسیم می . تقسیم بندی باغ: 10-3

  جنوبی آن قرار گرفته   برای بازتاب تصویر مقبره در جهت شمالی استخر بازتاب آب قرار گرفته و یکو دروازه و در مرکز باغ، یک مخزن مرمرین  

  (. Begley.2011)شود می نامیده کوثر حوض است. این مخزن مرمرین،

 در محل تقاطع دو خیابان اصلی ، حوضی مربع با پنج فواره بر روی سکویی ساخته اند. .حوض آب:  4- 10

طول دو خیابان اصلی باغ به هفت بخش تقسیم شده است ، بدین ترتیب که درست در وسط هر خیابان آبنمایی ساخته    . خیابان اصلی باغ: 5- 10

ن پیاده رو سنگفرش باریکی کشیده اند. در دو جانب این پیاده روها دو باغچه طویل چمن کاری شده )خیابان ( وجود دارد که و در دو سوی آ

تر کشیده   پهنای آبنما است و یک ردیف کاج در آنها کاشته اند. در دو سوی این دو خیابان نیز دو معبر سنگفرش عریض  هپهنای هریک به انداز

 ش(.  1365ن )تیتوس ، تهرا اند

 جنوبی باغ دو برج هشت گوش ، متقارن با دو برج گوشه های شمالی ، برآورده اند.   هجبه  ه در دو گوش . بخش جنوبی: 6- 10

http://www.beytoote.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8_%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%AF%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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دیگر با کاله فرنگی در وسط دیوار باغ ، واقع در دو سوی خیابان اصلیِ شرقی ـ غربی ، ضمن حفظ    هوجود دو برج قرین. بخش میانی:  7- 10

 حکام دیوار باغ شده است . باعث است تقارن

در امتداد ضلع جنوبی باغ ، عرصه ای مستطیل شکل به نام »جلوخانه « واقع شده است که از طریق دروازه ای باشکوه به باغ   . جلوخانه: 8- 10

   راه می یابد. 

 

 . تحلیل منظره پردازی در باغ مزارهای ایرانی 11

متناسب با شخصیت عرفانی حافظ و دیدگاه وی پیرامون جهان هستی است؛ گذار از دیدگاه مادی و ، طراحی  حافظ  مشخصة اولیه در باغ مزار

توجه به درونیات معنوی. طراح برای رسیدن به این نتیجه، از گونة مقابر برجی که مرتفع و باشکوه هستند، صرف نظر کرده و توجه خود را  

نموده است. نحوۀ قرارگیری آرامگاه )تقریباً در انتهای باغ( به کوشکهای باغ ایرانی   معطوف مقابر هشت وجهی مرسوم در معماری سنتی ایران

فرانسوی   نیز پهلو میزند و با تقسیم مجموعه توسط تاالر، بیرونی و اندرونی را نمایش میدهد. در طراحی باغ، الگوی چهارباغ ایرانی با بلواربندی

غچه های جانبی برای استفاده بهتر از فضای آرامگاهی ساخته شده اند. منظر این باغ، کشیده، ترکیب شده و به جز آن، از حوضهای متعدد و با

ن  خطی و طوالنی است و این سیر طولی برگرفته از باغ مزارهایی مانند باغ شازدۀ ماهان میباشد. گفته میشود مقبره نیز در محلی که حافظ دف

فظ و تأکید مؤکد شود؛ اما آنچه میتوان به یقین بدان اشاره نمود، درک نحوۀ عملکردی باغ  شده است، قرار نگرفته است تا این راستای خطی ح

در نگاه اول و به محض ورود به مجموعه، تقارن در آرامگاه به چشم می آید و این امر به علت وجود پرسپکتیو یک    ایرانی توسط طراح است.

ا با تأملی چند میتوان دریافت که گدار در عین یکسان سازی در پروژه، تفاوتهایی نیز در  نقطه ای )که کانون آن آرامگاه است( پدید می آید. ام

دو سوی باغ پدید آورده است؛ فضا و اندازه ها اهمیتی حیاتی برای باغ دارند، در سمت شرقی مجموعه آرامگاه خانوادگی و در سمت غربی  

 به تفکیک این دو وجه از یکدیگر میباشد. کاربریهای معمول قرار دارند و ناظرِ عام، کامالً قادر 

نگاه داشتن عناصر معماری باقیمانده از دیگر نقاط قوت طراحی بشمار میرود. عناصر سنتی خود باعث پدید آمدن حس فضایی آشنا به محیط        

است؛ المانهایی چون تاالر ستوندار،    میشوند و ضمن حفظ ارزش واالی آنها، ناظر در آن احساس نمیکند که پاویونی غربی را به تماشا نشسته

مجموعة قوام، دیوار مشبک آجری که در باغ شمالی به چشم میآیند. حوض کشیدۀ میانی در حیاط جنوبی همانند جوی آبهای باغ فین کاشان و 

با نگاهی به   .را منعکس میکندباغ شازدۀ ماهان است، با این تفاوت که آب در اینجا ساکن و بدون فواره است و تصویر درختان پیرامون خود  

آرامگاه های معاصر در ایران که بصورت هشت وجهی و غیربرجی طرح شده اند، تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم حافظیه مشهود است. این بهره 

آیندهای ریاضی است. ایرانی و نظم هندسی و تابعیت از اندازه، قرینه سازی و دیگر فر  گیری از حافظیه، به سبب استفاده از الگوی کهن باغ

 نمونة این آرامگاهها، که شبیه به کاله فرنگی حافظیه طراحی و ساخته شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند.  

در تاج محل چند اصل مهم معماری ، از جمله اصل سلسله مراتب و اصل تقارن و اصل مرکزیت ، جلوه ای ویژه دارد. رعایت اصل سلسله مراتب  

بازار(، فضای رابط )میدان جلوخانه (، فضای آرمانی و :  ه مجموعه بخشیده استمعنایی نمادین ب ترتیب قرار گرفتن عرصة تجاری )چهارسو 

معمار یا بهشت گونه )باغ ( و عرصة غایی )مزار(، زایران تاج محل را از دنیویترین نماد )بازار( به اخرویترین نماد )مزار( هدایت می کند. توجه  

اصل موجب شده است عمارت مزار را ــ که مرتبتی عالی و ویژه دارد ــ بر وسط دو سکوی بلند و با رنگی متمایز از رنگ  معماران به این  

. نمای بنای فرعی  ش(  1378)سلطان زاده، تهران    سکوی زیرین بسازند و گنبد مرکزی را بلندتر از همة گنبدها و مناره های پیرامونی برآورند 

 . ز ساخته شده است ، در کنار رنگ سفید گنبدهای مرمرین آنها بوضوح بر اصل سلسله مراتب تأکید می کندتاج محل که با سنگ قرم
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اصل تقارن به طرزی شکوهمند و ستایش انگیز در تاج محل رعایت شده است . این مجموعه یک محور تقارن طولی دارد که مستقیماً از میان 

ه آیینه وار در دو سوی آن واقع شده اند. عالوه بر این هر کدام از عرصه های چهارگانة هر چهار عرصه می گذرد و تمام بخشهای مجموع

  مجموعه دو محور تقارن به شکل + دارند. جلوۀ کامل کاربرد محورهای تقارن را می توان در عرصة باغ مشاهده کرد. عمارت مزار نیز دو محور 

تحدالمرکزند. اصرار طراحان بر رعایت اصل تقارن به حدی بوده است که برای ایجاد  تقارن به شکل + و دو محور تقارن به شکل * دارد که م

  ش(.   1378)سلطان زاده، تهران    مسجد و مهمانخانه ــ که کاربرد متفاوت دارند ــ در دو سوی مزار، از نقشه ای کامالً یکسان استفاده کرده اند

عرصه ها یک مرکزِ تقریباً مستقل و مختص به خود دارند. به  ه  ه است ؛ چنانکه همبه اصل مرکزیت نیز در معماری تاج محل کامالً توجه شد

اقتضای اصل مرکزیت ، اصلیترین بخش این مجموعه ، یعنی عمارت مزار، باید در مرکز و نه در امتداد ضلع شمالی مجموعه قرار می گرفت ؛ 

بنای تاج محل   .آن موجب تأکید بر مرکزیت عمارت شده است  عی چهارگوشهمه ، قرار گرفتن این بنا در مرکز سکوی دوم و مناره ها  با این

معماری گورکانی هند خود از ترکیب    ش(.  1373)کخ ، تهران    اوج معماری دورۀ شاه جهان و در واقع اوج معماری آرامگاهی گورکانیان هند است

با اینهمه نقش عنصر   ش(.  1373)کخ ، تهران    پایی تکوین یافته استعناصری ناهمگن از معماری ماوراءالنهر، تیموری ، هند، ایرانی و حتی ارو

  ایرانی در این مجموعه بسیار برجسته تر می نماید تا آنجا که برخی مدعی شده اند این مجموعه که مظهر تمدن مغولی هند و معروفترین بنای

)گوئتس،    آن را معرف سبک معماری ایرانیِ هند خواند   سبک مغولی شمرده شده است ، دارای اختصاصات بناهای سبک مغولی نیست و باید

 ش(.  1336تهران 

، تزیینات تاج محل ، بویژه نشاندن سنگهایی چون یشم و عقیق و یاقوت و زمرد بر مرمر سفید )پرچین کاری (، مخصوصاً در پیرامون پیش طاقها

( و سپس در شهر ماندو در 813پیش از آمدن مسلمانان به هند سابقه نداشته است و مسلمانان هند آن را در مسجد جامع احمدآباد )تاریخ بنا:  

برخی معتقدند پرچین کاری در هنر ایتالیا ریشه دارد. این نظر در ش(.  1352)چغتائی،    به کار بسته اند (839:تاریخ بنا)امگاه هوشنگ غوری  آر

اران  ندرکصورتی قابل اعتناست که ادعای مانریک ، کشیش و جهانگرد پرتغالی ، را بپذیریم و جرونیمو ورونئو ، زرگر ایتالیایی ، را در شمار دست ا

شرقی پرچین کاری تاج محل و شباهت کامل آن با نقش ونگارهای اسلیمی ، این    هبا اینهمه صبغ  ش(.1352)چغتائی،    ساخت تاج محل بیاوریم

به تصریح برخی صاحب نظران ، تاج محل صرف نظر از پاره ای اختصاصات هندی ، تقلیدی ش(.  1352)چغتائی،    احتمال را منتفی می سازد

  ه بورکهارت از آنجا که الگوی اولیة تاج محل ، آرامگاه هشت گوشه  . به گفتش(  1336)گوئتس، تهران    معماری صفوی است  کامل از سبک

امیرتیمور در سمرقند بوده است که در هر دوی آنها تأثیر معماریِ ایرانی کامالً مشهود است می توان تاج محل را    ههمایون در دهلی و مقبر

بنای تاج محل خیلی زود در هند مورد توجه و تقلید  ش(.   1365)تیتوس ، تهران  هندی دانست ترکیب معماری ایرانی با میراث معماری حاصل

بنای تاج در    ش(.  1336() گوئتس، تهران  1089ة دورانی )همسر اورنگ زیب ( در اورنگ آباد دکن )تاریخ بنا:  قرار گرفت . مقبرۀ بی بی رابع

از جمله آثاری هستند که   ش( 1373() کخ ، تهران 1167و مزار صفدر جنگ در دهلی )تاریخ بنا: ش(  1336)گوئتس، تهران حسین آباد لکهنو  

   ش(.  1336)گوئتس، تهران  اما هیچکدام نتوانستند با آن برابری کنندبه تقلید از تاج محل ساخته شده اند، 
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 : تحلیل منظره پردازی در نمونه های مطالعاتی 1جدول  

 تصویر  عناصر منظره پردازی  باغ مزار  ردیف 

1 

ایرانی
 

باغ سعدیه 
 

 مجموعه در راستای ورودی آرامگاه است : ورودی 

  : با  مزار  است  ایرانی  سبک  به  از    8ساختمان  ستون 
 ای رنگ که در جلوی مقبره قرار دارند های قهوه سنگ

 باغ و عناصر باغ:
 در عمق ده متری صحن آرامگاه قناتی وجود دارد قنات : 

 قرار دارد.  رواقدر جلوی : حوض سکه
 . این حوض در سمت چپ آرامگاه واقع است: حوض ماهی 

 

2 

باغ حافظیه 
 

حافظیه  ورودی: مجموعه  خروج   4در  و  ورود  برای  در 
 است.  طراحی شده

جنوبی آرامگاه حافظ  تاالری که دو صحن شمالی و  مزار :  
 . را از یکدیگر جدا می کند

 باغ و عناصر باغ : 
  درختهای   و   حافظ آرامگاه محوطه  این   شمالی : در   محوطه 

  دارد   وجود   غربی  و   شرقی  بزرگ  مستطیل   حوض   دو   و   نارنج
. 

جنوبی که  :    محوطه  است  مکانی  آرامگاه  جنوبی  حیاط 
مقبره ورودی اصلی در آن قرار داشته و برای رسیدن به  

 باید از آن عبور کرد.

پشت آرامگاه خاندان قوام فضای سبز نسبتا    :غربی  محوطه
کوچکی وجود دارد که در مرکز آن نیز حوضی عمیق قرار  

 گرفته است.
مجموعه  :شرقی  محوطه شمالی  محوطه  شرقی  ضلع  در 

که   دارد  وجود  نما  طاق  چهارده  با  بزرگی  دیوار  حافظیه، 
ود شیرازى نیز در همین قسمت  آرامگاه خاندان معدل و فرب

 قرار گرفته است. 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82
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3 

صلی نایین 
باغ م

 

 است. دو دروازه ی ورودی دارای باغ:  ورودی
 مزار: در میان باغ قرار دارد.

 باغ و عناصر آن 
راستای خیابان با محور ورودی اصلی و محور  محور اصلی:

 گذرد. تقارن گذرها مطابقت دارد و از وسط ساختمان می

بر باالی محور   باغ ایرانی محل اصلی تختگاه درتختگاه : 
 .استتقارن قرار گرفته 

آب مورد نیاز شرب مردم از باران که در آب انبارها    آب انبار:  
شد می  مصال جمع  انبار  واقع   آب  مصال  باغ  کنار  در  که 

 .است

رنگ بنای   فیروزه ای از خیابان شمالی، گنبدبخش شمال :  
 میان باغ مشخص است.

در بخش غربی باغ بنای آب انباری بزرگ در  بخش غربی :
 است زیرزمین احداث شده 

سمت شرقی آب انبار مسلط به دیوار کنگره    بخش شرقی:  
 دار باغ است 

رنگ و بلند بر بلندی بخش   گنبدی فیروزه ایبخش میانی :
 میانی ساختمان قرار دارد.

 

4 

غیرایرانی
باغ همایون 

 

  بهترین   عنوان  به  ،  جسم  و   روح  لحاظ  از  همایون  مزار: بنای
 دو   کاردانی  و   استعداد  سلیقه  و   ذوق  معرف  معماری  نمونه
  لحاظ   از  دو   هر  که   است  هند  و   ایران  آسیا  باستانی  ملت

 دارند. قرار اول طراز در  ساختمانی کارهای  و  معماری

 باغ و عناصر آن 

بزرگی ساخته شده آرامگاه   باغ  وسط  در  که  :آرامگاه  است 
 شکل مربع دارد 

 بخش شمالی:راه شمالی به منبع آب می رسد.
بخش شرقی: راه شرقی به یک ساختمان کوچک و مصفا  

 .شوندکند منتهی میکه به طرف رودخانه جمنا نگاه می 

 رساند  می باغ مختلف  های  بخش به را آب مسیر آب : 

باغ:     که   است  هایی  دیوار  به  محصور  باغ  دورتادورحریم 
 .  کنند می  حفظ را باغ حریم

 است. باغ میانه  استخر آب :در

 
 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A7%DB%8C
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5 

باغ تاج محل 
 

توان به از طریق درهای شرقی، غربی و جنوبی میورودی:
 . تاج محل دسترسی پیدا کرد

 مرکز مجموعه تاج محل است.  مزار:

 باغ و عناصر آن 

ین باغ دارای مسیرهایی است که هر    اتقسیم بندی باغ :
 کنند. یک از چهار قسمت باغ را به شانزده باغچه تقسیم می 

در محل تقاطع دو خیابان اصلی ، حوضی مربع  حوض آب :  
 با پنج فواره بر روی سکویی ساخته اند. 

  : باغ  اصلی  هفت    خیابان  به  باغ  اصلی  خیابان  دو  طول 
 بخش تقسیم شده است 

جنوبی باغ دو برج هشت    ه جبه  ه گوش   در دو بخش جنوبی :  
 گوش ، متقارن با دو برج گوشه های شمالی ، برآورده اند. 

دیگر با کاله فرنگی در    هوجود دو برج قرینبخش میانی :  
وسط دیوار باغ ، واقع در دو سوی خیابان اصلیِ شرقی ـ  

تقارن  باغ شده    غربی ، ضمن حفظ  دیوار  استحکام  باعث 
 است .

متداد ضلع جنوبی باغ ، عرصه ای مستطیل  در ا  جلوخانه :
شکل به نام »جلوخانه « واقع شده است که از طریق دروازه  

 ای باشکوه به باغ راه می یابد.

 

 

 . نتیجه گیری 12

است و این  بررسی باغ مزارها و ویژگی هایشان بر اساس سه ویژگی اصلی آن ها شامل ورودی ، مزار ، باغ و عناصر آن هستند  انجام شده  

این ویژگی ها در همه موارد موجود است البته در محل قرار گرفتن هر یک از  .ویژگی در تمام نمونه ها  چه داخلی و چه خارجی موجود است

  این عناصر تفاوت هایی وجود دارد که بسته به شرایط اقلیمی و طراحی متفاوت است در مورد باغ های طراحی شده برای موارد بررسی شده در 

ه  نمونه های داخلی در طراحی باغ مزار ها از مقابر هشت وجهی مرسوم در معماری سنتی ایران بهره برده شده است و نحوه قرارگیری آرامگاه ب 

کوشک ایرانی نزدیک است، در طراحی باغ از الگوی چهار باغ ایرانی استفاده شده و حوض های متعدد و باغچه های جانبی برای استفاده بهتر  

آرامگاه طراحی شده است و در همه آن ها اصول اولیه باغ سازی مانند سلسله مراتب ، اصل تقارن و اصل مرکزیت به چشم می خورد. در از  

نمونه های خارج از کشور هم اصول سه گانه رعایت شده است در این نمونه ها آرامگاه بر روی سکوهای متعدد وجود دارد که بیانگر سلسله 

تقارن به طرز شکوهمند و ستایش انگیزی رعایت شده است و این اصل تقارن به طور چشم گیری در فضای باغ تکرار شده  مراتب است.اصل  

 است و با قرار دادن کوشک در مرکز اصل مرکزیت رعایت شده است.همه موارد دارای ویژگی های اولیه باغ ایرانی هستند و متناسب با عملکردی 

 اند که  در اصل باغ تغییری ایجاد نشده است. که دارد دچار تغییراتی شده 
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 های باستان شناسی و عناصر اقلیمی در جذب و توسعه صنعت گردشگری   بررسی تاثیرات پژوهش 

 )مطالعه موردی: شهر اصفهان( 
 1مجید ساریخانی

 2جواد رحمانی

 3فرزانه شوقی

 چکیده: 

نظر تنوع زیست    کشور جزء ده کشور اول از لحاظ آثار باستانی و پنجمین کشور ازاین  باشد.  ترین کشورهای جهان میایران یکی از دیدنی 

 و  دارد شناسی های باستان  فعالیت و دانش  با  مشترکی های حوزه گردشگری محیطی و جزو سه کشور اول جهان از نظر صنایع دستی است.  

 تموضوعا به توجه  با  حال است. کرده بسیاری های شناسی تالش  باستان  فعالیت از حاصل های یادمان و بناها ارتقاء و  احیاء و حفظ  توسعه، در

 باستانی، آثار به توجه  مقاله این از کنند. هدف  برقرار  تنگاتنگی  ارتباط توانند می  حوزه فرهنگی در گردشگری، و شناسی  باستان بین مشترک

سازی   بستر به منجر که است بخش  این در ای توسعه بلندمدت نیازهای و درآمدزا عوامل و گردشگر عنوان جذب به  تاریخی و عوامل اقلیمی

ترین مناطق گردشگری و نیز  اصفهان یکی از پرجاذبه گردد.   می فرهنگی و تاریخی  رویکرد اساس بر گردشگری پایدار توسعة راستای در الزم

های منحصر به فرد معماری در مرکز فالت  رتبه اول کشور در جذب گردشگر و تعداد آثار و مناطق دیدنی و صنایع دستی است. اصفهان با جاذبه 

خیز و تنوع اقلیمی آن را از صورت یک    رود، خاک حاصلدر حاشیه کویر واقع شده است. وجود رودخانه زاینده   ، ایران و بر روی دشتی رسوبی

این   نماید. درای است که ضریب آسایش مناسبی را برای گردشگران تأمین میاش به گونه شهر کویری خارج ساخته و اعتدال آب و هوایی

مورد بررسی    در افزایش طول مدت اقامت گردشگران در شهر اصفهان  نقش باستان شناسی و عناصر اقلیمی از جمله بارندگی، وهش بررسیپژ

قرار گرفت. در این تحقیق ضمن ارائه یک الگوی بهینه برای مطالعه مشخصات بارش روزانه ایستگاه اصفهان با کمک آمار توصیفی مورد بررسی  

عنوان عنصر مهم اقلیمی از نوسانات اقلیمی بسیاری  فت. باتوجه به اینکه اصفهان درمنطقه خشک واقع شده است و بارش به و تحلیل قرارگر

گذارد، لذا شناخت نوسانات بارندگی و رفتار این عنصر اقلیمی در طول زمان برخوردار بوده است و نقش مهمی در اکوسیستم منطقه برجا می

ای  ریزی یاری رساند. بررسی حاصل از تحلیل خوشهگزاران محیطی در منطقه کمک کرده و در برنامهریزان و سیاستنامه تواند به مدیران و بر می

های بارش در ایستگاه اصفهان نشان داد: ایستگاه اصفهان دارای پنج تیپ بارشی تقریبا متمایز از یکدیگر بوده است. اصفهان از بر روی ویژگی

های اردیبهشت، خرداد، شهریور و مهر برای گردشگری  باشد. ماهع و در اکثر فصول و ایام سال برای سفر مناسب میلحاظ آب و هوایی متنو

 در جذب توریسم در اصفهان موثر است.   %80باشد وآب و هوا و اقلیم مطلوب می

 صنعت گردشگری، عناصر اقلیمی، شهر اصفهان، باستان شناسیواژگان کلیدی: 

 
 استادیار/ گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد.   –1

 Azar_sh4@yahoo.comدانشجوی کارشناس ارشد/ گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد.  -2

 دانشجوی کارشناس ارشد/ گروه باستان شناسی دانشگاه شهرکرد.  -3
 

 

 



 

917 
 

 مقدمه:   . 1

به دههدر   بهرهعنوان گستردههای اخیر جهانگردی  برای  تنگاتنگ  بوده است و همه کشورها در رقابتی  از  ترین صنعت خدماتی مطرح  گیری 

 هایدرمیان سکونتگاه  زداییمحرومی و  توسعه مهم هایمؤلفه  ابزار و از  یکی عنوانبه  توریسم صنعت و جهانگردیاند. مزایای این صنعت بوده

 المللیبین معادالت در را چشمگیری اقتصاد جهانی سهم اصلی ارکان از  یکی عنوانبه  گردشگری امروزه .رودمی شمار روستا به ر و شه  انسانی

 سطح ارتقای و به بهبود می توان ایران، جهانگردی هایجاذبه  از شناساندن بخشی و گردشگری هایفعالیت توسعه با از این رو کرده است. ایفا

 به توسعه گردشگری با و مؤثری برداشت هایگام آنها و اجتماعی اقتصادی کالبد بازسازی و بهسازی برای  و کرد کمک شایانی فضاها این

های گردشگری  عنوان عامل جاذبه در صنعت گردشگری مطرح باشد و نقش غالب در انتخاب مکان تواند به کرد. اقلیم می کمک کشور ملی اقتصاد

های هوایی و اقلیم همراه با سطح سالمتی و وضعیت سیاسی، اجتماعی اماکن گردشگری در انتخاب و جذب گردشگران موثر  نماید. ویژگیایفا 

کننده هرمنطقه جغرافیایی بارندگی یکی از عناصر اقلیمی اصلی و تعیین آیدمی  حساب به هر منطقه عناصر اقلیمی ترینازاصلی یکی  است. بارش

ردد. توجه به نقش این پدیده حیاتی در متاثر ساختن سایر قلمروهای کشاورزی، هیدرولوژیکی، زیست محیط، گردشگری و برنامه  گمحسوب می

معرف فرهنگ خاص   گردشگری اصفهان  آثار باستانی و  پدیده را در بین عناصر اقلیمی متمایز ساخته است.  های عمرانی اهمیت خاص اینریزی

ای قوم و جاذبه  اینهای معنوی بسیار زیاد برای  مرزوبوم است. این آثار دارای ارزش  اینهای درخور توجه  ا و ارزشهو دارای ویژگی  اصفهان

امروزه در کشورهای پیشرفته و حتی    شود.ها و آثار میجاذبه   برای دیگران است و درنتیجه باعث جلب و جذب دیگران برای بازدید و شناخت آن

های باستان شناسی با نگاهی به صنعت جهانگردی صورت می گیرد و حتی قبل از اینکه طرح    حفاری ها و کاوش  در کشورهای در حال توسعه

.  می گیرد  ن محوطه مورد بررسی قرارآ ثار و ورود جهانگردان به  آنحوه نمایش    ،و پروژه حفاری نوشته شود با مشورت متخصصین سایر رشته ها

باستان شناسی می تواند نقش بسیار سازنده ای در زندگی مردمان امروزی داشته باشد چرا که یافته های  توان نتیجه گرفت که    در پایان می

زمینه برای جلب جهانگرد بسیار مساعد است لیکن تنظیم برنامه    استان اصفهان،در  .  باستان شناسی گنجینه های تجربه مردمان باستان است 

 متعددی . تحقیقاتبه همکاری های علمی دارد و باستان شناسی در این میان نقشی بنیادی داردمناسب برای حضور این جهانگردان نیاز مبرم 

پیرامون صنعت توریسم وگردشگری، نقش باستان شناسی برگردشگری وتاثیر عناصر اقلیمی براین  کشور خارج از و داخل در گوناگون زوایای از

 گردد. می  اشاره ها وهشپژ این از تعدادی به زیر در که  است شده صنعت انجام

 . پیشینه پژوهش: 2  

 به پیام آوران و گردشگران که سیاحتگران است فرهنگی اند، یک گفتگوی گستردۀها به هم وابستهگردشگری در فضایی که سرنوشت فرهنگ

 تغییرات تواندمی  (. گردشگری37 -19: 1371آنهاست. )دیبائی ،  تفاهم میان ایجاد برای ابزاری و یکدیگر با هافرهنگ  شدن این سازگار رشد،

اجتماعی   و پیشرفت توسعه  باعث فقر، و کاهش زاییاشتغال درآمد، طریق توزیع از و ایجاد کند میزبان روستاهای را در اجتماعی مهمی و فرهنگی

 زیرا دارند اعتقاد گردشگری و  شناسی  میان باستان  متقابل  تأثیر  به  محققان (. اکثر15:  1383را ایجاد کند. )قادری، عمومی سالمت  و  رفاه و  شده

 به  تواند می گردشگری صنعت متقابالً و است گردشگر جذب در موثر بسیار عوامل یکی از شناسی باستان که اند یافته در عمل در و تجربه با

 کشورها از بسیاری در دست آمده، به تجربیات و اعتقادات همین پایه کند. بر کمک آن کیفیت بهبود و شناسی باستان و گسترش توسعه رشد،

 هم با گردشگری و  فرهنگی میراث  سازمان نیز  ایران  دارند. در هم منسجمی با  و تنگاتنگ  رابطه  یا ادغام هم در  گردشگری و  شناسی باستان

(.  77 – 65: 1389است )یاوری،  آورده وجود به را گردشگری  و  دستی صنایع فرهنگی،  میراث  سازمان نام به تری سازمان گسترده و شده ادغام

کنند تا با   یم  یکشورهای مختلف سع  استمدارانیشود و س  یشناخته م  یاسیو س  یاقتصادی،فرهنگ  یبه عنوان مفهوم  ایمفهوم گردشگری در دن
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 و اثرات  از (. 2000،  1. )لننن نشان دهندیی  کشور خود را مطرح و در سطح باال  ،یغاتیتبل  کردهایچه از لحاظ اقتصادی و چه رو  گردشگر  جذب

اشاره کرد)رنجبران و زاهدی،    یفرهنگ   دیو فوا  ت،یمعروف  ،یاتی مالدرآمد اقتصادی، تنوع درآمدزایی، زایی، اشتغال به توان می  گردشگری بهرهوری

بخش  (.1388 در  زیادی  تاثیر  اقلیمی  توریست پارامترهای  اساس  که  مناطق  محیطی  زیست  منابع  بر  اقلیم  و  هوا  دارد.  جهانگردی  توریسم 

 به  خود خاص اثر بخشی  به توجه با تواندمی  راهبردی که  عنوانبه  (.گردشگری 1386گذارند.)احمد آبادی،جهانگردی مناطق هستند تاثیر می 

 فرهنگی گردشگری  و باستان شناسی (. میان1387دیگران، و کنند. ) ازکیامی  یاد  دارد، نگه  برجا  پا  را آنها و  بدهد  دوباره  حیات جوامع روستایی 

 آورد می وجود به را هایی فرصت که است فرهنگی گردشگری این در واقع  .دارد وجود دوسویه تعامل و تنگاتنگ ارتباط مرتبط، حوزه های و

 (. 157:  1382،  2پی ببرند) وای جاک گی  یکدیگر فرهنگ غنای به و کنند درک را یکدیگر بتوانند گوناگون های فرهنگ به متعلق که افراد

 در تحقیق باستان شناسی هدف  .است جواب بی  چگونه های و چراها پاسخ به  و تاریکی ها ساختن روشن گمشده ها، یافتن علم این از هدف

 مطالعه که داند می از انسان شناسی  شاخه ای را فاگان باستان شناسی  (.7-5:  1388است)معصومی، امروز تا به آغاز از  انسان جامانده به آثار

 گرفتن نظر در با را مردم و زنده موجودات عنوان به  را آدمیان انسان شناسان  :نویسد می وی شود. می محسوب  وسیع بعدی در انسان علمی

  نینماد  ای به مجموعه نشان های مادیاعم از هنری    یفرهنگ  راثیم (. 46  -45:  1385،  3دهند)فاگان می   قرار ویژگی مشترک فرهنگ مورد مطالعه

 محیط به توجه  با  تواند  می شناسی  (. باستان11:  2000،  4)ریچاردز شود   ی اطالق م  دهیرس  تیبه بشر  جهی و در نت  ی که از گذشته به هر فرهنگ

 گردشگری بحث کنار در مردم سازی آگاه در سعی فرهنگی های ارزش گرفتن نظر در انسانی و با محیط بلکه فیزیکی محیط فقط  منطقه نه  یک

 گرفتن در نظر  با شناختی باستان و  فرهنگی میراث از  متناسب  و مناسب استفاده به  که  کاربردی شناسی (. باستان 1387باشند) افخمی، داشته

 (.1391:38باشد)افخمی،   رهگشا بسیار تواند اقتصادی می پردازد، می و  اجتماعی فرهنگی، های حوزه در جامعه یک نیازهای

 : روش پژوهش .  3

های اقلیمی شهر اصفهان، و تاثیر عناصر اقلیمی  در این تحقیق، به منظور ارزیابی پژوهش های باستان شناسی، شرایط اقلیم گردشگری و جاذبه   

یی ایستگاه اصفهان و روش نظری استفاده شده است. با استفاده از آمار روزانه بارش، مشخصات  از جمله بارش، از آزمون روند، تحلیل خوشه ا

های  های آبی بارش مورد بررسی قرار گرفت. در نرم افزار اکسل ماتریس و سری زمانی دادهبارش در هرسال استخراج گردید. در اینجا سال

را ترسیم نموده. در این تحقیق برای تحلیل    االنه، ماهانه و روزانه بدست آمد، و نمودار آنهابارش روزانه تهیه شد. از طریق ماتریس، روند بارش س

محاسبه شیب آن از روش رگرسیون خطی و یک برآورد    روند بارش، جهت شناخت رفتار خطی و توزیع فراوانی نرمال بارش و ترسیم خط روند و

 .درصد بدست آمد 95با درجه اطمینان  زا

                                                    ( 1رابطه ) 

.Precipition = α +βTime 

.  .                                        ( 2)رابطه 

β± t0.25S/Sx 

 
1 Lennon 
2 Gee, Chuck Y 
3 Brian M. Fagan 
4 Richards 
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تحان کردیم. از طریق منتقل کرده و حد باال و پایین و روند آن را ام  spss  های بارش را به نرم افزارهمچنین برای اطمینان از روش کار داده

های بارش هرسال و تاریخ شروع  ماتریس داده ها باالترین مقدار بارش درهرسال، تعدادروزهای بارش هر سال ،تعداد روزهای بدون بارش تاریخ

بارش کم با مقادیر    وخاتمه بارش، روزهای توام با بارش و فراوانی مقدار بارش را بدست آوردیم. در اینجا تعداد روزهای با بارش شدید یا با

دهد وگردشگر  های مختلف سال ارائه میها اطالعاتی در زمینه شرایط آب وهوایی اصفهان در زمانمختلف برآورد شد. که استفاده از این روش

 تواند زمانی را برای سفر به آنجا انتخاب کند که دارای شرایط آب وهوای مطلوب ودلخواه او باشد. می

 

 عرفی نمونه و اطالعات: . بیان مساله و م 4

تواند اجزای مختلف اکوسیستم را به درجات  چند ناچیز آن می  گردد، تغییرات هرترین اجزا اکوسیستم محسوب میجا که اقلیم یکی از مهماز آن 

ها و زندگی انسانی  اکوسیستمهمین جهت بررسی تغییرات پارامترهای مختلف اقلیمی، علل و تاثیر آن بر    مختلف تحت تاثیر خود قرار دهد. به 

تغییر اقلیم نشان   کشاورزی، منابع طبیعی و مدیریت واحد زمین اعم از اکوسیستم، مزرعه یا حوزه آبخیز جایگاه ویژه دارد.ه در  از مواردی است ک

باشد، یکی از مظاهر و  ین میزم  های مختلف کرهآمدهای ناشی از آن در قسمتتغییرات غیرعادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پی  دهنده

های  این بررسی داده پیامدهای این پدیده تغییر در بارش مناطق مختلف بوده، بستر رخدادهای آب و هوایی، بارش و شرایط دمایی بوده است. بنابر 

ی در آن منطقه شود. با توجه  تواند باعث تغییرات اقلیمهای غالب بارش در هر منطقه می رسد. رفتارنظر می اقلیمی بخصوص بارش ضروری به 

طور  دهد و به صر اقلیمی است که تقریباً تمامی ابعاد زندگی در کره زمین را تحت تاثیر خود قرار میاترین عنحیاتی   یکی از  بارشکه،  به این 

ر شناخت هوا بوده که نقش  ترین عناصچنین بارش یکی از اصلی تاثیرگذار بوده است. هم  های مختلف انسانمستقیم یا با واسطه در فعالیت

شناسان،  های گوناگون، توجه اقلیمرو بررسی رفتار این متغیر اقلیمی از جنبهاساسی در پراکنش حیات بر روی کره زمین را ایفا نموده است. از این

 خود جلب کرده است.گردشگران و پژوهشگران علوم طبیعی را به 

 . محدوده مورد مطالعه:            5

  40دقیقه و  39درجه و    51طول جغرافیایی آن  درصد از مساحت کشور ( بین    57/6کیلومتر مربع ) معادل    107045صفهان با مساحت  استان ا

خیز و پربرکت واقع شده و به  ای حاصلدر بخش مرکزی ایران در جلگهثانیه شمالی    30دقیقه و    38درجه و    32ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  

قم و    ،های مرکزیاستان اصفهان از شمال به استان رود است.  گفت اکثر شهرها و روستاهای آن حاصل جریان زایندهتوان  طور خالصه می 

ازجنوب به یزد و فارس، از مشرق به خراسان و از مغرب به لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد محدود    ،سمنان

های زاگرس در قسمت غرب آن مانع نفوذ رطوبت به نواحی مرکزی  . آب و هوای استان اصفهان از نوع بیابانی است که وجود رشته کوهشودمی

یکی دهد.  گردد. از طرفی وجود نواحی پست و کویری شرق این استان هوای بخش وسیعی از آن را تحت تأثیر خود قرار می و شرق استان می 

زاینده رود است که از ارتفاعات زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و سپس با جهت غرب    ،های داخلی فالت مرکزی ایراناز بزرگترین رودخانه 

جوار محیط شهرهای هم  سبزیسزایی در طراوت و شادابی و سر ه ریزد و نقش بگاوخونی واقع در شهر اصفهان می به جنوب شرق استان به تاالب  

. این شهر از معدود مراکز باستان شناسی ارزشمند جهانی و بسیاری از آثار باستانی آن در  کندبه ویژه از نظر محیط زیست و اقتصادی ایفا می 

است. اهمیت اصفهان به اندازه ای است که در اکثر دائره المعارف های بزرگ جهان مدخلی به آن اختصاص لیست آثار تاریخی به ثبت رسیده  

یافته و سفرنامه هایی از محاسن و شکوه ظاهری و باطنی آن از پژوهندگانی چون تاورنیه، شاردن و... به نگارش درآمده و مظاهر تمدن آن  

 (.1)تصویر .هی آن چشمگیر استهمانند سبک معماری، مکتب فلسفی و منهج فق
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 ( 6، صفحه 91: ) موقعیت جغرافیایی ایستگاه اصفهان، ماخذ: نگارنده()رحمانی، سال1تصویر 

 . صنعت گردشگری: 6

ها  باعث تحصیل ارز، تامین آرامش، توزیع عادالنه ثروت و تبادل فرهنگ زاییگردشگری به عنوان سومین صنعت بزرگ دنیا عالوه بر اشتغال

نظر جذب جهانگرد داشته که آن درآمدهای ارزی هنگفتی را به دنبال   کشور ایران در این حوزه یک موقعیت بسیار استثنایی و ممتاز از .شودمی

زیبا با خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی   شود، که از جمله طبیعت موضوعات مورد عالقه جهانگردان در ایران به فراوانی یافت می خواهد داشت و 

از طرفی کشور    .نظیرو سنن باستانی و اسالمی و اماکن بسیار قدیمی با سبک معماری بی ه، مردمی با فرهنگ و تمدن کهن، آداب و رسوم ویژ

تنها کشوری است که  جهان در عصر حاضر است که آثار و آداب و سنن باستانی در حدی قابل توجه وجود دارد و ایران یکی از پنج کشور مهم

های اکنون بخش عمده هزینه توان در آن مقبول ساخت. هم راحتی می  های جهانگردی، بخش صنعت جهانگردی را بههمه جاذبه  با داشتن این

بر دوش ایران  اولیه است  اقتصاد  ایران می   .بخش نفت و گاز و سایر مواد خام و  تواند به راحتی جای بی شک گسترش صنعت توریسم در 

در دنیای امروز صنعت گردشگری  . توان کشورمان را سرزمین تضادها دانستبا توجه به اقلیم خاص ایران می .ددرآمدهای نفتی در کشور را پرکن 

های طبیعی، وجود جاذبه  .تواند تاثیرگذار باشدزایی و کسب درآمد میهایی است که در اقتصاد هر کشور در زمینه اشتغالیکی از مهمترین بخش

های مختلف  تواند تحوالت بنیادین در عرصههای گرانقدری است که می مایههمراه میراث و تمدن بشری دست  های متفاوت جغرافیایی بهاقلیم

ای پویا و فعال برای توسعه آن به دنبال تواند زمینه های گردشگری در هر منطقه می توجه به این که بهره برداری از توان   با  به همراه داشته باشد.

 در سازمانی، اشتراکات جهت به عموماً که مفاهیمی هستند جمله از دستی، صنایع و گردشگری، اقلیم فرهنگی، میراث . واژه هایداشته باشد

 با مردم دهنده ارتباط عنوان به دستی  صنایع موضوعی، کلیت عنوان به فرهنگی  رکن های میراث کنش برهم اند.  گرفته قرار  یکدیگر کنار

 گامی تواند می  جامعه،  از قشری عنوان  به  گردشگری نهایت فرهنگی، اقلیم به عنوان عامل و ضریب آسایش و در  میراث  از مقوله  ای گوشه 

 فرهنگی، میراث به مربوط تا تشکیالت دارد ضرورت گردشگری،  توسعه منظور به امروزه آید. شمار به  گردشگر جذب و فرهنگی  در توسعه موثر
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 بخش منطقی  اتصال حلقه تنها که گفت  توان می  بنابراین  باشند؛  داشته هماهنگی مطلوبی و  تحکممس بسیار رابطه  گردشگری و  دستی صنایع

 می دمیده باستانی  و بقایای آثار کالبد به  ای تازه  روح  فرهنگی،  گردشگر  ورود  با   .است فرهنگی  گردشگری گردشگری،  با بخش  فرهنگی  میراث

 این بشناسند. از نزدیک از را ها فرهنگ خواهند می  و هستند شناسی از زیبایی فراتر بعدی دنبال به فرهنگی گردشگران  از بسیاری چراکه شود،

 گردشگران نوع جلب این  برای را کشور فرهنگی  و اقتصادی های زمینه تواند می  گردشگری مدیریت متخصصان با کمک شناسی  باستان  رو

 کند. فراهم

 . باستان شناسی: 7

و مصوب چگونگی موجودیت یافتن و منشا  بیان  عامه فرهنگی که است  آفرینش و  هستی اسطوره  از  گونه هایی دارای جهان  در ای  جامعه هر

تاریخ   تاریکی های این علم شود.  می مربوط بشر گذشته  به  که است ظریف و پویا علمی (. باستان شناسی27-26: 1385، 1هستی است) فاگان

پرد.   می انسان طوالنی های فعالیت و وقایع و بشر یادگارهای و سرگذشت زندگی به باستان شناسی  کند. می جبران را کمبودهایش و  روشن را

 مورخان در اختیار و کرده تصحیح دقیق، نگاری های الیه و سالم علمی های کاوش با را علوم دیگر و تاریخ های فرضی لغزش و از اشتباهات

 ارزشمند شناختی ای کننده خیره های فعالیت با کارکردگرایانه رشته یک عنوان  به ستان شناسی(. با7-5:  1388دهد) معصومی،  می قرار زمان

 را جامعه و احساس کند می بازسازی  را گذشته باستان شناسی کاوش های با همچنین دهد، می دست به رسوم و آداب و زندگی گذشته از

 قدیمی مناطق  از اعم متعدد های ویژگی  خود،  های تخصصی فعالیت و  پژوهش  موازات  به  باستان شناسی  انگیزد.  برمی  باستانی  میراث درباره

  .کند می معرفی گردشگر  جذب جهت را  ایران متنوع بوم زیست و اقلیم و هنری های ساخته  فرهنگی، دست های سنت  ها،  قومیت باستانی، و

 گذاران سرمایه و دولتی مشارکت نهادهای برای را زمینه تواند  می گردشگر،  جذب زمینه های معرفی و انگیزه ایجاد بر عالوه باستان شناسی 

 متنوع فرهنگی  و  اجتماعی جغرافیایی، های ویژگی  به  توجه  با  مهیا نماید. تاریخی، فرهنگی ابعاد احیاء و تسهیالت ارائه جهت خصوصی،  بخش

 با دانست. نفت به وابسته اقتصاد مناسبی برای جایگزین رنفتیغی اقتصاد یک عنوان به را صنعت گردشگری توان می ایران، کشور خاص و

 شده پرداخته گردشگر  در جذب آن  کاربرد به مقاله این در  که باستان شناسی ازجمله: آن به  وابسته علوم و صنعت این به  تسهیالت و ارائه رونق

 و رشد  جهت مناسبی  بستر توان می وابسته،  علوم دیگر و هنرهای سنتی زبان شناسی،  مردم شناسی، تاریخی، بافت های احیاء و مرمت است، 

 یکی از دانش هایی که می .نمود  فراهم ایران جامعه برای جهان و منطقه سطح در را علمی و توسعه اجتماعی آن  همراه به و اقتصادی توسعه

 در اساس همین است. بر آن به علوم وابسته و باستان شناسی هایکند، پژوهش کمک فرهنگی های جاذبه و آثار این شناخت در ما به تواند

گردشگری، تاثیر  ادامه در و باستان شناسی رشته معرفی به ابتدا مختلف، به منابع اکتفا و عامیانه دیدگاهی با که شده این بر تالش  نوشتار این

 دیگر علوم متخصصان و شناسان باستان توریسم، جذب جهت کارکردی ای  رشته عنوان به شناسی رشته باستان های فعالیت و عناصر اقلیمی

 وجه ادغام با درنهایت کنیم. معرفی نوین  وگردشگر عصر ماجراجو درآمدزا،  آموزشی، فرهنگی، گردشگر  عنوان  به  را  فرهنگی  میراث  به وابسته

شناسی  اشتراک گردشگری به  گردشگری  و باستان    شود.  می المللی بین و داخلی گردشگران  ذبج به  منجر نهایتاً که فرهنگی  خصوص 

 کار از حاصل یادمان های و بناها ارتقا و احیاء، حفظ  توسعه،  در و داشته شناسی باستان های فعالیت و با دانش مشترکی حوزه های گردشگری

محوطه   و باستانی  مناطق  به  سفر تقاضای ایجاد با که است  گردشگری این  در واقع  .است کرده وافری های تالش باستان شناسی  کاوش های

 کننده اش خیره های با فعالیت باستان شناسی دیگر طرف پردازند. از می را آن اقتصادی های هزینه شناسان باستان  شده توسط کشف های

 دهد.  می دست به آن رسوم  و و آداب گذشته  زندگی از ارزشمند شناختی

 

 
1 Brian M. Fagan 
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 فرهنگی:  گردشگر  و  . باستان شناسی 8

 بادانش مشترکی حوزه های گردشگری  .دارد وجود پویا تعامل و تنگانگ ارتباط مرتبط، های حوزه و فرهنگی گردشگر و شناسی باستان میان

 های تالش باستان شناسی کاوش های کار از حاصل یادمان های و بناها ارتقا و احیاء، حفظ توسعه، در و  داشته شناسی باستان های فعالیت و

 شناسان باستان شده توسط  کشف محوطه های و باستانی  مناطق به سفر تقاضای ایجاد با که است گردشگری این در واقع .است کرده وافری

 آداب و گذشته  زندگی  از ارزشمند شناختی کننده اش خیره های با فعالیت باستان شناس دیگر طرف از پردازند. می را آن اقتصادی های هزینه

 (. 97: 1386)افخمی،  انگیزد برمی  فرهنگی  میراث درباره را جامعه احساس و  کند می بازسازی را دهد. گذشته می دست  به آن  رسوم و

باستان   های مکان و  باستانی جوامع  گردشگری فرهنگی جوانب مطالعه به فرهنگی گردشگری و عمومی باستان شناسی  رشته ای میان دانش

و   نوشیدنی ها  و  غذاها معماری، و  هنر  فرهنگی،  تنوع  زندگی،  سبک های و  مردم  شناسی، و باستان  تاریخ ازجمله:  مرتبط  حوزه های  و  شناختی

 فرهنگی( )گردشگران  عالقه مندان  در اختیار گذشته  دربارۀ کافی اطالع و  شناخت تواند می  باستان شناسی  همچنین پردازد.  می محلی  تولیدات

 قدیم دنیای حفظ منظور به تالش جهت در شناسان باستان ضمناً، و کند ایجاد نیز جهان را باستانی عمدۀ محل های  از بازدید امکان و دهد قرار

 (.727: 1387، 1کمک می کنند ) فاگان نیز

 و پژوهش انجام برای شناسی باستان  یک گروه که کرد بیان  گونه  این  توان می  شناسان، باستان با دیگر علوم متخصصان همکاری به  توجه  با

منطقه  در  حتی  و باستانی تپه  و  محوطه  بنا، یک در کاوش  از متشکل  هیاتی  نیازمند معاصر، و  مدرن  مطالعات انجام جهت روستایی یک 

 محیط و جغرافیا پژوهش کنند. و کاوش توانند می دنیا سرتاسر در شناسان باستان است. شناسی باستان کارشناسان و علوم دیگر متخصصان

کنار  در هوا و آب خوش مناطق در اغلب باستانی های مکان  و دارند سزایی به نقش های باستانی  مکان گیری  شکل در طبیعی منابع و زیست

 به شناسان باستان شود. می شناسان محسوب باستان  اصلی مقصد که است گرفته  شکل غنی  و زیبا طبیعی مناظر و ها،  چشمه ها، رودخانه

 سفر حال در همیشه دارند،  کار و  سر انسانی های ساخته  دست  و ها آوردن یافته دست  به  و کاوش جهت باستانی  های مکان با که  این خاطر

 تنهایی به و گاه متخصص خود گروه همراه به گاه تاریخی و باستانی های مکان شناسایی برای ایران مختلف به مناطق شناسان باستان هستند.

 قاره و  ها کشور به  سفر  همچنین و  کشورش داخل  سفردر  حال در همیشه گردشگر  یک مثابه  به  شناس  باستان  منظور همین  به کنند. می  سفر 

 است.  دیگر های

 یک به و تاریخی،  باستانی  مکان یک کاوش  برای متخصصشان گروه همراه به  محدودی مدت  به انسان  شناسایی گذشته  برای شناسان  باستان

 برای را بودجه  این که دارند اختیار در خصوصی گاه بودجه و دولتی بودجه شان میدانی های پژوهش انجام برای ها آن  کنند. می سفر منطقه

 خرج می  همراهش، هیئت تغذیه و  خوراک و کارگاهی تجهیزات اقامتی، تجهیزات باال، تعداد به نیروی کار استخدام  اقامت، محل کردن فراهم

 اقامت محل کردن فراهم برای را بودجه کارشان و شوند می مختلف مناطق وارد گردشگر عنوان به  شناسی باستان های هیئت بنابراین کند؛

و   اقتصادی رونق موجب و کرده خرج کنند می فراهم مناطق همان از اغلب که دیگر نیازهایشان و بومی کار نیروی استخدام  منطقه، همان در

اجتماعی،   رونق  مختلف، مناطق در  شناسی  باستان  های هیئت حضور اقتصادی، رونق  بر  عالوه .شوند می مناطق  آن  ساکنین افزایش درآمد

کار،   برای که شناخت گردشگرانی مثابه به توان  می را  متخصص خود گروه و  شناسان  آورد پس باستان  می  همراه به نیز  را  آموزشی  و علمی

 برای ویژه  به گردشگری برای  باستان شناسی  جاذبه های  .کنند می سفر  مختلف مناطق به  قومیت و  فرهنگ شناخت  پژوهش،  و ماجراجویی

از   بعضی  نکردن  رعایت  با تاریخی آثار و  باستانی  های مکان  دارای  کشورهای حتی شوند،  می جاذبه محسوب  نوع  بهترین فرهنگی گردشگران 

 داشته  گردشگران  برای  جذبه فوق العاده ای همواره  تاریخی و  باستانی آثار کرده اند. جذب را  گردشگران  بازهم بین المللی، موازین و اصول

 
1 Brian M. Fagan 
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 تاریخی و باستانی  آثار از بازید کرد. مشاهده سبک ها و تزیینات هنرها، در معماری، توان می  را تنوع و عرضه  زمینه های حال عین در است، 

 متنوع گردشگران  شناسی برای باستان جاذبه های هم جهت ازاین که کند می درک قابل شهودی و عینی صورت  به را و تاریخ ترسیم را  گذشته

 هستند.  متفاوت و متعدد فرهنگی گردشگران هم و  است

 . بحث: 9

باشد. براساس بارش  ریزی در مورد یک مکان)کشور، منطقه، ناحیه و...( میگیری، ارزیابی، مدیریت و برنامه بارش از عوامل اساسی برای تصمیم

ریزی منابع آب اهمیت بسزایی داشته است. درمناطق  شود. بارش از دیرباز در همه دنیا درمطالعات جوی و برنامه اقلیم یک منطقه تعریف می

بارش پدیده خشکسالی مشاهده گردید، بطورکلی بارش براقلیم یک منطقه، صنعت، کشاورزی و نحوه زیست  پربارش پدیده سیل ودرمناطق کم

باشد، که اثرات مطلوب و نامطلوبی را به همراه دارد، اثرات مطلوب آن درصنعت  گذارد. تغییر الگوی بارش از عالئم تغییراقلیم میمنطقه اثرمی

خطر  ها، تشدید خشکسالی، گردشگری و بهزیست و انسان، اثرات نامطلوب درکاهش منابع آبی، تخریب جنگل وکشاورزی، پوشش گیاهی و محیط

 رساند. صورت غیرمستقیم به اقتصاد کشور آسیب می باشد، که به ها میسان انداختن سالمت ان

 

 توزیع فصلی بارش ایستگاه اصفهان   - 1جدول  

 Precipitation Seasion ردیف 

1 1792.45 Spring 

2 60.7 Summer 

3 1544.2 Fall 

4 2612.5 Winter 

 

 
 ( 70، صفحه 91ماخذ: نگارنده()رحمانی، سال  : ) توزیع فصلی بارش ایستگاه اصفهان،  1نمودار 

فصل   در و % 26پاییز  فصل در  ، % 1تابستان   فصل در ، % 30بهار  فصل در سالیانه  که بارندگی  است  ایبه گونه  دراصفهان  بارندگی  فصلی  توزیع

 نماید. می  ریزش  % 43زمستان 
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 آهنگ تغییرات بارش ساالنه ایستگاه اصفهان منبع: نگارنده   - 2جدول  
 

 ضریب همبستگی شیب خط  آمارهt%95درسطح حد باال حد پایین  آهنگ روند 

 31/0 06/1 29/2 13/0 006/2 روند افزایشی)+( 

 

 

 
 ( 74، صفحه   91: ) روند بارش ساالنه ایستگاه اصفهان، ماخذ: نگارنده()رحمانی، سال  1نمودار 

دهند. میزان و نحوه تقارن  ها را نشان می میزان و نحوه توزیع دادههای شکل توزیع فراوانی هستند که  های توصیفی، شاخصسومین مشخصه

بهداده بررسی می وسیله شاخص ها  بهنجاری، چولگی وکشیدگی  نظیر شاخص  تعداد  هایی  از  بیش  میانگین،  از  باالتر  گاه مشاهدات  شود. هر 

ها چوله یانگین بیش از تعداد مشاهدات باالتر از میانگین باشد، دادهتر از متر از میانگین باشد و یا برعکس، تعداد مشاهدات پایینمشاهدات پایین

دو، برابر باشند، مشاهدات را متقارن گویند. حالت اول را چوله به چپ، حالت دوم را چوله به راست و حالت سوم را توزیع  خواهند بود. و اگر این

ترسیم    1961-2010های بارش ساالنه ایستگاه اصفهان طی دوره آماری  داده   ، نمودار توزیع فراوانی یا هیستوگرام17-4متقارن گویند. درشکل

بندی شده در گروههای مختلف  های بارش طبقه ها و محور افقی نشان دهنده دادهشد. محور عمودی در این نمودار نشان دهنده فراوانی داده 

 بارش بر حسب میلیمتر است. 

است، که    6متر با فراوانی بیش از  میلی  120-50ین فراوانی، با دو فراوانی حدودا متعلق به گروه  دهد بیشترهمانطور که این نمودار نشان می

متر هیچ فراوانی مشاهده نشده میلی250-200اند. همچنین در گروهسال بارشی در این گروه قرار گرفته   49سال از6دهد تقریبا بیش از  نشان می

ها با الگوی توزیع نرمال است،  نشان داده شده است، نیز بیانگر میزان تطابق نمودار توزیع فراوانی داده  هااست. نمودار خطی که روی فراوانی داده

عبارتی به توزیع نرمال ها تاحدودی دارای توزیع نرمال هستند. یا بهتوان گفت دادهرو میشود. ازایندر این نمودار تقریبا تطابق کامل مشاهده می

است که مقادیر منفی نشان دهنده چولگی به سمت چپ و مقادیر مثبت نشان دهنده    -3+ و  3 مقادیر چولگی بین  معموالً  نزدیک بوده است.

برآورد گردید، که نشان دهنده چولگی به سمت راست بوده   31/0، مقدار ضریب چولگی18-4چولگی به سمت راست است. با توجه به جدول

 است. 
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 ( 76، شماره صفحه 91ا هیستوگرام بارش ساالنه ایستگاه اصفهان، ماخذ: نگارنده()رحمانی،سال  : ) نمودار توزیع فرائانی ی 2نمودار 

 منبع: نگارنده   توزیع فصلی بارش ایستگاه اصفهان   - 3جدول 

انحراف  
 ازمعیار 

ضریب 
 تغییرپذیری 

درصد بارش 
 ماهانه به ساالنه 

درصد بارش 
 ماهانه

بیشترین مقدار 
 بارش

تعداد روز  
 بارش

میانگین 
 بارش

مجموع 
 بارش

 تیپ

 1تیپ 25/52 78/7 24/7 73/24 23/36 68/17 30/120 47/9

 2تیپ 73/6 55/1 04/4 34/3 32/6 20/3 93/88 38/1

 3تیپ 47/1 23/1 20/1 27/1 39/1 24/1 79/1 06/0

 4تیپ 71/14 18/5 11/3 56/10 53/12 95/8 97/99 69/4

 5تیپ 56/26 91/3 22/7 23/11 92/21 27/9 63/106 05/4
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 ( 86، شماره صفحه 91: ) نمودار درختی تیپ های بارشی ایستگاه اصفهان، ماخذ: نگارنده()رحمانی،سال  3نمودار 

 
، شماره  91نگارنده()رحمانی،سال  : بصورت وسط چین ) نمودار درختی پنج تیپ بارسی ایستگاه اصفهان و ارتباط آنها با یکدیگر، ماخذ :  4نمودار 

 ( 86صفحه 

دهد: ایستگاه اصفهان دارای پنج تیپ بارشی تقریبا  های بارش در ایستگاه اصفهان نشان می ای بر روی ویژگی بررسی حاصل از تحلیل خوشه 

. شدیدترین حالت بارش مربوط به  دارا بوده است  3و کمترین مقدار بارش را تیپ  5متمایز از یکدیگر بوده است. بیشترین مفدار بارش را تیپ

دارا بوده است. فصول    1و کوتاهترین تداوم بارش را تیپ  2ترین تداوم بارش را تیپبوده است. طوالنی   3و آرامترین حالت مربوط به تیپ  5تیپ

خیلی باال، در فصل زمستان  ( و حداکثر چهار فصل بوده است. بارشهای با مقدار و شدت5و3گانه حداقل سه)تیپ شمارههای پنجبارشی در تیپ

روزه، های با تداوم طوالنی نیز فقط در فصل زمستان حادث شده است. باالترین فراوانی تداوم، مربوط به تداوم نوزده و پائیز رخ داده است. بارش

ه بوده و احتمال رخداد آن بسیار پایین ، دارای کمترین رخداد ساالن1روزه بوده است. تیپ شماره  ترین فراوانی تداوم مربوط به تداوم یکو پایین

 باالترین رخداد ساالنه را در برداشته و احتمال وقوع آن باالبوده است.  3و  2که تیپ شماره بوده است. درحالی
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 گیری: . نتیجه 10

 یکی عنوان  به  اصفهان استان  ریزی جهانگردی بسیار اهمیت دارد و توریسم ها معموال در جستجوی اقلیم مطلوب هستند.اقلیم از دیدگاه برنامه

 پر شهر یک عنوان به اصفهان شهر است. برخوردار گردشگری وگسترده متنوع های پتانسیل و بستر از کشور مهم گردشگری هایقطب از

های ذکرشده در کنار استان با دارا بودن تمام قابلیت  است. این برخوردار انواع گردشگری جهت نیاز مورد ابعاد همه از  برای گردشگری  جاذبه

های طبیعی و تاریخی تواند به عنوان استان هدف گردشگری کشور مورد توجه قرار گیرد. این استان با دارا بودن جاذبهتنوع قومی و نژادی می

های  هوایی در هر فصل از ویژگی ختلف و تنوع آب وهای ماقلیم  .شمار می آیدهای مهم گردشگری کشور بهمتنوع و قابل توجه یکی از قطب 

چون مناظر طبیعی بدیع، آثار باستانی، تنوع اقلیمی و    ،داشتن عناصر مهم جذب گردشگر   ، به لحاظ موقعیت مکانی  .است  اصفهانبارز استان  

در این حوزه برای ایجاد این فرصت شغلی   ییهاتواند با تقویت صنعت به سمت اقتصاد گردشگری و تنوع بخشیدن به فعالیتدار میتمدن ریشه 

زمستان  فصل مقدار بارندگی  و کند.ریزش می  خرداد تا از ماه مهر و سال  دوم نیمه  اصفهان در  بارش عمده . بخش استواری بردارد  های بلند وگام

از  43) بیشتر فصول سایر درصد(  از   می سال  آگاهی  گردشگران  نیازهای  مهمترین  از  یکی  وزمانباشد.  اقلیمی  برای  وضعیت  مساعد  های 

های مناسب جهت حضور گردشگران در منطقه مشخص  ها ومکانبایست زمانگردشگری است. به منظور توسعه گردشگری در اصفهان می 

زیبا    ،فهانعنوان عامل موثر در توسعه فرهنگی، طبیعی و اجتماعی اصمعرفی راهبردهای اساسی جهت پویا ساختن صنعت توریسم به گردد. و  

های بایر در جهت ساختن امکانات مورد نیاز های نامربوط وافزایش فضای سبز و استفاده مناسب از زمینسازی شهر با تغییر یا حذف کاربری

 های راهکار  از  دیگر  یکی  .کرد ایجاد فرهنگی گردشگر جذب  برای را  زمینه  ارزشمند، اقدامات و  ریزی برنامه با توان  می باشد.  می   گردشگران 

 قبل از اهداف  اساس بر  توانند می  شناسی باستان های پارک  .است شناسی  باستان های پارک به  بخشیدن عینیت  فرهنگی گردشگر  جذب

 این اساس بر  که شوند  طراحی متنوع و متفاوت اقتصادی، و  فرهنگی اجتماعی،  شناسی،  زیبایی های گرفتن ارزش نظر  در  با جمله از  شده تعیین

 عوامل تواند می ها پارک این ایجاد عامل ترین بلکه مهم آیند نمی  وجود  به  هستند، تاریخی آثار دارای که خاصی مکان به وابسته فقط ها پارک

 تولید ، فرهنگی ملی هویت راستای در جامعه سازی آگاه هدف با تواند می ها پارک این رو ایچاد این از .باشد فرهنگی و اعتقادی ملی، هویت

 برای مساعد های بسیار زمینه رغم علی  ایران  کشور بردارد در گام کارآفرینی  و  شغل ایجاد نهایت در  و گردشگر جذب  ، دستی صنایع در بخش 

اقتصادی ایجاد شناسی باستان  نبودن  کاربردی دلیل به  فرهنگی  گردشگر  جلب  برنامه تنظیم لیکن  ندارد،  وجود فرهنگی میراث در ظرفیت 

 بنیادی می بسیار نقش میان این  در کاربردی شناسی باستان که دارد ای رشته میان علمی نیازمند همکاری گردشگران حضور برای مناسب

 گام و مشترک های حوزه توان می سپس و وجود آورد به  را فرهنگی میراث از اقتصادی برداری بهره قوانین باید شروع برای باشد.  داشته تواند

 در  ویژه به  فرهنگی  میراث  حوزۀ  در رسانی  روز به  بخشی و عینیت کرد. با آغاز میراث فرهنگی  در بخشی عینیت  زمینه  در را  نخست های

 تفسیر در  آن به  وابسته علوم باستان شناسی شد اشاره که  طور همان  .باشد مهم بسیار جذب گردشگر  در تواند می شناسی،  باستان های محوطه

 مانند توسعه؛ حال کشورهای در اقتصادی پیشرفت و توسعه در مهمی بسیار نقش فرهنگی گردشگری جهت جذب فرهنگی  مواریث حفظ و

 باستان های فعالیت بر مبتنی فرهنگی  گردشگری  کند. ایفا می هست؛ باستانی  محوطه های و تاریخی غنی  آثار دارای که  ایران کشورمان

 مختلف به  مناطق  در  را گوناگونی  مشاغل و اقتصادی های فعالیت تواند  می  فرهنگی، میراث  به علوم وابسته  متخصصان همکاری با  شناسانه 

 دستی صنایع تولیدات  آن کنار در هستند؛  بیشتر خدماتی شغلی های فرصت این  که آورد  وجود به  کوچک های  شهر و روستایی  مناطق  خصوص

وجود   به را دیگری خدماتی و جدید  های شغل اجتماعی امنیت ایجاد ها، فروشگاه ایجاد ونقل، حملو   داری هتل خدمات گسترش آن، فروش و

 را دامداری و کشاورزی بخش مازاد و نیرو داده کاهش بزرگ شهرهای به را کوچک شهرهای و روستا از مهاجرت و بیکاری نرخ که می آورد

 شود.  می جوانان  زایی اشتغال و کاهش فقر  به منجر نهایتاً که  دهد می افزایش  خدمات بخش در
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 منابع 

 و گردشگری.  یفرهنگ راثیسازمان م گردشگری تهران، پژوهشکده ،یو گردشگری فرهنگ  ی(، مقدمه ای بر ارتباط باستان شناس 1387بهروز، )  ،یافخم
دانشگاه تهران، رساله دوره    د،یجمش  تخت  مورد مطالعه  ران،یا  یجهان  راثیدر محوطه های م  ردییکار  یباستان شناس  تیری(، مد  1391بهروز، )    ،یافخم

 دکتری.

 .چهارباغ انتشارات  :تهران  گردشگری، شناخت (،1388زاهدی) محمد  و  بهرام رنجبران،

 .8شماره زاهدان،توسعه،  و  جغرافیا اصفهان فصلنامه  شهر داخلی بازار گردشگری (. تحلیل 1385زیرک باش.) و دیبا محمدی  جمال علی، آبادی، زنگی
کتب   نیشاملو(، تهران: سازمان مطالعه و تدو   یغالمعل  و روش ها(، )ترجمه دکتر  ی)اصول، مبانی(، سرآغاز؛ درآمدی بر باستان شناس  1385)    ان،یفاگان، برا
 .2ی دانشگاه ها) سمت (، جلد او علوم انسان

 تهران. ها،دهیاری  و  هاشهرداری  گردشگری، سازمان توسعه پایدار ریزیبرنامه  اصول  (.1383زاهد.)  قادری،
 . یانتشارات دفتر پژوهش های فرهنگ  :  تهرانعلی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم،  (، جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه    1382)    گی، جاک وای

 دانشگاه ها)سمت(. یانسان کتب علوم  نیلعه و تدو تهران: سازمان مطا ،یعلم باستان شناس  خچهی(، تار 1388غالمرضا، )  ،یمعصوم
 . تهران، انتشارات مهکام ران،یا یدست ع ی(، شناخت صنا 1389)   ن،یحس اوری،ی

Lennon, J& Malcolm, Foley, (2000)., Dark Tourism. London: Continuum 

Richards, G, (2000)., Turism and the word of culture and heritage, Turism 

Recreation research, Vol, 25, pp. 9-17. 
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 های ایرانی در سه نگاره از صادق تبریزی باتاکید بر نوگرایی در هنرایران خوانش گفتمانی نقشمایه 
 

 1سمانه سراج

 چکیده: 

 نوظهور نشانه ی  تولید چگونگی بررسی .است حاضر  پژوهش مطالعه ی مورد  ، ایران  معاصر نقاشی  ایرانی در  نقشمایه های نشانه شناختی  خوانش 

 این در متون  تحلیل روش و موفه و الکال گفتمان نظریه ی براساس ایران، معاصر نقاشی در "نقشمایه ی نوشتاری درکنار نقشمایه ایرانی"

صادق   آثار  این رویکردنوگرایی بر  چگونگی اثرگذاری  بررسی  به  مقاله  این  در  است.نگارنده گرفته انجام الیه ای  نشانه شناسی برطبق  تحقیق

  به   انتها  ودر  خط  نقاشی  به   سقاخانه  نقاشی  از  نوگرا  نقاشی   گفتمان  وتاریخ  و   نشانه شناسی  استناد به ارتباط رمزگان  با  تبریزی می پردازد. بنابراین،

  نوگرایی  که پردازد می سؤال این به  تبریزی،  صادق از اثر سه در  نوشتار کامل شدن  استحاله تدریجی روند سیر  خوانش منظور به ، خوشنویسی

  عنوان   معاصربه  هنر  عرصه  در  هنرمند  این  شاخص  آثار  از  اثر  3راستا  این  است؟در  یافته  بازنمود  تبریزی  آثارصادق  در  هایی  مؤلفه  چه  طریق  از

  از   نگاره  سه   وتصویری  نوشتاری  های  داللت  ای الیه  شناسی  نشانه گفتمانی  خوانش  جدول  راستا  این  گرفت و در  قرار   موردبررسی  آماری  نمونة 

  رویکردگفتمانی   در  که  است  شده  تکرار  آثار  در  هایی  شاخصه  دهد  می  نشان  تحقیق  های  یافته  که.    داد  خواهیم  قرار  بررسی   مورد  را  تبریزی  صادق

  اثر   یک  به  و  تهی  معنایی  بعد  از  آثار  اغلب  نوگرا  رویکرد  چارچوبی  محدودیتهای  به توجه  با اما.  اند  شده  ترویج  نوگرایی  مفهوم  داللتگر  عنوان  به

  که   -  اجتماعی  جریانات  بازگویی  از  و   داشته   مفهومی  توان   سنّتی  مفاهیم  انتقال  حد  در   صرفاً  نیز   معناگرا  آثار  معدود.  گشتند  خالصه  زیبا  بصری

 .هستند تهی -میکند ایجاد را  جامعه بر  اثرگذاری و نقادی ظرفیت

 

 خطسقاخانه، خوشنویسی، نقاشی  تبریزی، نقاشی موفه، صادق و الکال گفتمان شناسی،نشانه   نوشتاری، ینقشمایه نوگرا،  نقاشیواژگان کلیدی: 

 

 
 Doctorin1996@gmail.com کارشناسی ارشد پژوهش هنر. دانشگاه شاهد– 2



 

930 
 

 مقدمه:   . 1

.  گشت ایران هنر یعرصه وارد  وارداتی  های مقوله عنوان به اروپا مدرن هنر فنی اصول و شناختی زیبایی مفاهیم یمطالعه با ایران  در نوگرایی

  سنتی   منابع   از  آثارشان  بودن"ایرانی"  جهت  در   هنرمندان  برخی   نوگرا،  هنر   شناختن  رسمیت  وبه (  ش  ه  1337)    تهران  بیینال  نخستین  برگزاری  با

 جهت   در  اقدامات  این  تزیینی  هنرهای  یهنرکده  تأسیس  با  و  گرفت شکل  نقاشی  این  هویت  درباب  ایتازه گفتمانی  چالش  سپس.  گرفتند  بهره

 یک ایجاد براساس وقت دولت  سیاست و تزئینی هنرهای یهنرکده در آموزشی یشیوه پی در یافت؛ گسترش نوگرا  ایرانی نقاشی مکتب ایجاد

  منابع   از  نوگرا  نقاشی  گیریبهره  لزوم  بر  مبنی  "نو  گرایی  سنت"  هویت  ترتیب،  این  به.  گرفت  شکل  ایتازه  ی  مفصلبند  ایرانی،  هنری  مکتب

  گفتمان   عنوان  با  تازه  گفتمانی  میان  این   در.  شد  تصویری  هایسنت  دال   برای  تازه  مدلول  تولید  به  منجر  که  گرفت  ،شکل  ایران  هنر  سنتی

  مورد   ،(ش  ه  1343)    تهران  چهارم  بیینال  و در  رسید  تثبیت  به   "ایرانی  ینقشمایه"  دال  حول  ایرانی  نوگرای  آثار  تولید  جهت  در  "سقاخانه  مکتب"

  این   بندی مفصل  وارد  نوشتار  ایران،  هنری   و  فرهنگی   پیوستار  به   رجوع  و   ایرانی  هاینقشمایه از  استفاده  پی  در  گفتمان،   این  در .  گرفت قرار  تأیید

  مفصلبندی   این  در  "نوشتاری  ی  نقشمایه"  دال.  یافت  استحاله,  نقشمایه  به  تبریزی  صادق  همچون  هنرمندان  ازاین  برخی  آثار  در  و  شد  گفتمان

  گفتمان   سپس .شد   نقاشی  آثار  وارد  است  شناختی  زیبایی  رمزگان  واجد  که  نوشتار  از   صورتی  عنوان   به  نیز  خوشنویسی  ازآن   پس  و   شد  تثبیت

  مبنا   این  بر  و  بپردازد  موضوع  این  بررسی  به   آثار  این  بررسی  با  دارد  تالش   تحقیق  این  .شد  تثبیت  "نوشتاری  نقشمایه"دال  حول"خوشنویسی"

 ارتباط   به  استناد  رویکرد نوگرایی بر نقاشی معاصر ایران با  اثرگذاری  چگونگی   بررسی   که هدف از این پژوهش  است  این  تحقیق  اصلی  سوأل

  منظور   به   خوشنویسی،  به  انتها  و در  خط   نقاشی   به  سقاخانه   نقاشی   هایی در  ازطریق چه مولفه  نوگرا  نقاشی  گفتمان  و تاریخ  شناسی   نشانه  رمزگان

  نشانه   گفتمانی   خوانش  جدول  راستا   این  بازنمودیافته است. در  تبریزی،  صادق  از  اثر  سه  در   نوشتار  کامل  شدن  استحاله  تدریجی  روند  سیر  خوانش

 . داد خواهیم قرار بررسی مورد را تبریزی  صادق از نگاره  سه و تصویری نوشتاری هایداللت ایالیه شناسی

 تحقیق   . پیشینة 2

  مقاالت .  گرفتند  قرار  مورد جست وجو  حوزه   این  در موجود  بهای  کتا  انتها   در  و  ن نامه ها  سپس پایا  مقاالت،  ابتدا  علمی،  اهمیت  درجة  به  توجه  با

نگارش    ایکتابخانه  مطالعات  اساس  بر  که  گیرند می  مقاالتی قرار اول    دستة   در.  کرد  تقسیم  دسته   چند   به  میتوان   حوزه را   این  به   مربوط  موجود

 این   گیریشکل  در  نها  نقش آ  و  آن  شاخص  هنرمندان  معرفی  مکتب،  این  گیریروند شکل  به چگونگی  است  شده  تالش  صرفاً  نها  آ  در  و  اندیافته

  هنر   در   اصیل  و   نوپا  مکتبی  خط  نقاشی   "عنوان  اوجی با  مصطفی  و  زیندشتی   شریفی   بهروز   مقالة   به   توان زمینه می   این  در .  شود  پرداخته  جریان

عنوان    با  معرک نژاد  مقالة رسول  به  توانمی  که  اند  «سقاخانه  مکتب»یعنی  خطنقاشی  منشأ  به  صرفاً  مقاالت  از  دیگری  بخش.  کرد  اشاره  "  معاصر

عابد    مشترک حسین  مقالة  و  «مدرنیسم  و  ایرانی  هنرمند»عنوان    با  افشار مهاجر   کامران  مقالة  یا  و  «ایران  معاصر  نقاشی  در  نوگرایی  جنبش»

  کوشند با مقاالت با رویکرد گفتمان محور می  از   برخی  .کرد  اشاره  "سقاخانه ای  نقاشی   جامعه شناسی مکتب "عنوان    با  کاظم پور  زیبا  و   دوست

  و   مفاهیم  سایر   و قراردادن   اصلی  مفاهیم  سازیبرجسته  وسیله  به  وموفه  الکال   گفتمان  نظریه  هایمولفه  از  و منظم  منسجم  بندیدسته  ارایه

  این   روند  در  که  کنند  تسهیل  علمی  نظری  چارچوب  یک  قامت  رادر  نظریه  این  بکارگیری  وچگونگی  مدل، فهم  ارایه  نیز  و  انها  ذیل  هامولفه

  نظریه "عنوان  شیرازی تحت  پوزش  وعلی  کسرایی  ساالر  مقالة محمد  به  توانمی  زمینه  این  بود. در  کارامد  بسیار  گفتمان  تحلیل  بررسی  در  پژوهش

  ، ترجمه "گفتمان  تحلیل  در  و روش  نظریه  "کتاب  فیلیپس، در  و  یورگنسن"سیاسی  هایپدیده  وتبیین  در فهم  کارامد  ،ابزاری  الکالوموفه  گفتمان

  شان جایگاه  از  هانشان  لغزش  از  ممانعت   برای  است  تالشی  گفتمان  دهند کهمی  قرار  بررسی   مورد  را  مطلب  این  تهران،   نی،   نشر  جلیلی،  هادی

  وادبیات   هنر  شناسی  جامعه  ی  مجله  دوم  دوره  در  که  ایمقاله  در  محمدرضا،  اعظم، مریدی  حسین، راودراد  تنهایی  یکدیگر ابوالحسن  به  نسبت

 متذکر  را  نکته  رساندند،این  چاپ  به"معاصرایران  نقاشی  درجامعه  هنری  قواعد  گیری  شکل  بررسی:هنرخاورمیانه  گفتمان  تحلیل"  عنوان  وبا(1389)
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 و  کنند می تاکید جایگزین رویکردی عنوان به  گفتمان تحلیل بر مدرن،  هنر تحلیل در سبک  نظریه های محدودیت نقد   با اول گام در  که شدند

  دوران   نقاشی  در  تعهد  گفتمان  گیریشکل"مقاله  در  عبدی  فرانک  .گیرند   می  کار  به  خاورمیانه  هنر  تحلیل  برای  را  گفتمانی   رویکرد  دوم  گام  در

 پردازد. پسمی  دوم  پهلوی  دوران  نقاشی  گفتمان  تحلیل  بررسی  معاصر، به  ایران  در  متعهد  هنر  عنوان  با  ملی  همایش  درششمین  که"دوم پهلوی

  ها، از شاخصه از  هریک  تشریح همراه   به  و   شده تحلیل  پردازان   نظریه  های  دیدگاه  از   استفاده  با  هنری  هایتجربه  در  گفتمان   هایشاخصه  آن   از

  سال  در که ایمقاله نسیم، در زاده بهمن،فخاری مطلق نامور: جمله  از.شد ارائه ایران اخیر دهه دو هنر از شناسی  نشانه یحیطه به ارجاع طریق

 برمطالعه  باتاکید  گیلگمش  هایسازی  تصویر  اینشانه  بینا  خوانش "عنوان  ، تحت1393  پاییز  ،12  شمارۀ  سوم،  سال  هنر،  ، فصلنامةکیمیای  1393

  تک   نظریه:  جمله  از  جدید  رویکردهای  اساس  بر  تا  شودمی   تالش  مقاله   این  در  که   شوندرساندند متذکر می  چاپ  به  "ترامتن–  اسطوره  تک

  دوفرهنگ   در  را  روایت  این  تصویری  بازنمود  ژنت،  ترامتنیت، ژرار  نظریه  چون  تحلیلی  تطبیقی  شهای  رو  و  کمبل  جوزف  سفرقهرمان  و  اسطوره

  و   هاشباهت  علل  همچنین  و   قهرمان  سفر   مراحل   با  روایت   این  انطباق  میزان   و   کالمی   متن  بندیطبقه   راستا؛  این  در   که.  کنیم  بررسی   مختلف

  نشانه   تحلیل"  عنوان  تحت  ایمقاله  طاهرى، در  صدرالدین  شود.می  بررسی  نیز   بینامتنی  روابط  از  بااستفاده  تصاویر  خلق  در  موجود  هایتفاوت

  را  ایتوسعه   و با هدف تفسیری تحلیلی  رویکرد با  شناختی نشانه موردکاوی پژوهش  ، در این"ماگریت رنه"آثار در رمزگذارى هاىشیوه شناختى

  تحت   ای، مقاله  کیاشمشکی، در  داشت. زهرا  کاربرد  بسیار  پژوهش  این  بررسی  مورد   شناختی، اثار  نشانه   تحلیل  روند   در  که   داده  قرار   پژوهش  مورد

  نوظهور   ینشانه  تولید  چگونگی  بررسی   به  ، "ایران  معاصر  درنقاشی  نوشتاری  هایمایهنقش  گیری  شکل   چگونگی  شناختی  نشانه   تحلیل"عنوان

 مجله  ، در1398  مهر  ،17  شماره  دوم،  سال   در  که  ایمقاله  جواد، در  زادهیوسف  اسماعیل،  اردالن  بنی  پردازد. دکترمی"نوشتاری  ینقشمایه"

  به "(پیرس  دیدگاه  اساس  بر)  رودی  زنده  حسین  خط   نقاشی   آثار  یشناسانه  نشانه  تحلیل  "عنوان  تحت   انسانی،  علوم  مطالعات  در  نوین  دستاوردهای

 علم  تعریف  به   و بعد  هنرمند  معرفی  به  ابتدا   که   پرداختند  سقاخانه  مکتب  در  رودی  زنده   حسین  از  آثاری  شناسانه  نشانه   تحلیل  به  رساندند   چاپ

  شده   پرداخته  پیرس  شناسی  نشانه  الگوی  از  استفاده  با  هنرمند  از  شده  انتخاب  آثار  تحلیل  و  بررسی  به  انتها  در  و  پیرس  نظریه  و  شناسی  نشانه

-5(،  78)16  ،  نظر  باغ  شهرسازی  و  معماری  هنر،  پژوهشکده  علمی  درنشریه   که  ای  پرویز،درمقاله  خشایار،حاصلی  زاده  ،قاضی  سعید  است.حسینی

  که   دهند  می  قرار  بررسی   مورد  را  مطلب  این    رساندند  چاپ   به"ایران  معاصر  هنر  در  شناسی  شرق  ای  نمایه  عملکرد  "عنوان  ،تحت1398  آذر/  14

  شناسی   شرق   گفتمان  بازتولید  را   آن  اصلی  گرایشهای  منتقدان   از   برخی  و   است  شده  نقد   مختلفی   های  جنبه  از  تاکنون  ایران   اخیر  دهه   دو  هنر

 عملکرد و هنری آثار قبیل این تولید فرمول میان را مشترکی ویژگیهای  میتوان چگونه  که است این پژوهش مسئله رابطه، همین در. اند دانسته

  شرق   گفتمان  بازتولید  نقادانه  خوانش  منظور  به  و  هنر  تاریخ  و  شناسی  نشانه  مباحث  به  استناد  با  نمایه،  مفهوم  از  منظور  بدین  یافت؟  شناسی  شرق

  منظر  از  اجتماعی محتوای با معاصر هنری اثر  سه  بررسی" عنوان  تحت ای  مقاله در ،  1397صدیقه، باغبادرانی  اند.احمدیان  گرفته بهره شناسی، 

  هنر   که  دهد  می  قرار  بررسی  مورد  را  نکته  این  رسیده  چاپ  به  6-76: (  69)  15  نظر،  باغ  مجله  در  که"معنا  زایشی  سیر رویکرد  با شناسی  نشانه

  اجتماعی   رخدادهای  از  متأثر  هنری  آثار.  دارند  اجتماعی  رفتارهای  و  ها  خواسته  دادن  نشان  و  انسانی  مقاصد  ارزشها،   حفظ   در  بزرگی  نقش  هنرمند  و

  و   ها  تبیین  غنای  بر  گیرند  قرار  بررسی  مورد  و   شوند  وارد  هنرها  شناسی  نشانه  مطالعات  در  اگر  که  هستند  مهمی  وجوه  و  عوامل   از   فرهنگی  و

 پردازان  نظریه  چنین  میشوند.هم  جامعه  هنری  و  فرهنگی  ساحتهای  درک  و  شناخت  موجب  همچنین  افزود  خواهند   پژوهشها  اینگونه  دستاوردهای

  ها ونشانه  1982  ای  رسانه  تحلیل  های  شیوه  "عنوان  با  کتابی  در  برگر  اسا  ارتور  :جمله  از.  پرداختند  معصر  فرهنگ  در  ها  نشانه  تحلیل  به  هم  غرب

  تفسیر   برای   ای   راسامانه   رمزگان  وی.است  کرده  اشاره  ای   نشانه   ارتباطات  در   گزاری  رمز  مساله  به   کند  می  بیان   "  1984معاصر  فرهنگ  در

  باز   حاضر  کالیفرنیااست .درپژوهش  دانشگاه  در  وارتباطات  راهنما،رسانه  آرتوراسابرگر، استاد.  داندمی  ارتباطی  متفاوت  هایشیوه  ناآشکاردر  معناهای

 . شودمی آزمون شناسی  نشانه مفهوم بر تکیه   و با نوین  ایدریچه از معاصر هنر گفتمان تولید
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  از   مسئله  طرح  بودن  و نو  معاصریت  به واسطة  که  است   شده  استفاده  اسنادی کتابخانه ای  روش   از  تحقیق  نیاز  مورد  اطالعات  آوریجمع  برای

  و   تجزیه   برای   استفاده  مورد  روش  تحقیق،   رویکرد اجتماعی  به  توجه  با  اما،  است؛   گردیده  استفاده  نیز  گها  و کاتالو  هاسایت  و   ایرایانه  اطالعات

  جامعة   است   قابل ذکر.  است   گرفته  صورت  اجتماعی  رویکرد   بر  تمرکز  با  است که   بوده  تحلیلی  روش  تحقیق،  سوأالت  تبیین  و  تحلیل اطالعات 

  به عنوان  گردیده که تعریف (به امروز تا 1337 لهای سا بین) ایران 30خط  از نیمه دوم دههنقاشی سقاخانه، نقاشی آثار کلیة تحقیق این آماری

  نبوده   گیری تصادفینمونه  روش.  است  قرار گرفته   بررسی   مورد   و  صادق تبریزی انتخاب  نقاشی سقاخانه ،نقاشیخط    شاخص   اثر   3  آماری  نمونة 

 هنرمند  نام ذکر تأخر و تقدم. است گردیده فروش انتخاب میزان و اثر شهرت جایگاه هنرمند، و میزان تحصیالت نام، هایشاخصه  به توجه با و

    هنرمند بوده است.  کار سنوات  و پیشکسوتی هنرمند،  اهمیت جایگاه و بر  مبنی یعنی  تاریخی  تأخر  و تقدم مبنای بر  انتخاب شده

 نوگرایی در ایران   . رویکرد 4

  و   مفاهیم زیبایی شناختی.  گرفت  صورت  اروپا  مدرن  آثار  یمطالعه  طریق   از  خط  و  رنگ   تجسمیِ  یتازه  امکاناتِ  آزمودن  با   ایران   در   نوگرایی

 هنری   تجربیات  از  ایی تازهعرصه  وارد  هنرجویان  راستا  این  در.  گشت  ایران  هنر  یعرصه  وارد  وارداتی  ایمقوله  عنوان  به  مدرن  هنر  فنی  اصول

 این   گره گاه  "نوگرایی"  شد بنابراین  تثبیت  "نوگرایی"  دال  حول  ،"نقاشی نوگرا "  گفتمان.  بود  ایرانی  مدرنیسم  یا  نوگرایی  زمینه ساز  که  شدند

  . دهند می  را تشکیل  گفتمان  این  هایوقته  "کوبیسم"  و  "اکسپرسیونیسم"  ،"پست امپرسیونیسم"  ،"امپرسیونیسم"  چون  هاییدال  و   است  گفتمان

 درواقع سنت تصویری  شدند؛  تبدیل  سنت تصویری  به  نقاشی  گفتمان گونگی   یحوزه  در  دیگر  هایگفتمان  ، "نوگرا  نقاشی "  گفتمان  گیریشکل  با

  واقعیت   این  . گیردشکل می  "سنت گرایی"  دال  حول  تازه  بندیمفصل  ترتیب،   به این  شد؛می   محسوب  گفتمان  این  هایدال  برای   تازه،  مدلولی

 ی مقابله   یعرصه  سالها  آن   مهرگان در  باشگاه  هستیم؛  شاهد  به خوبی  ش   ه  1330  /م  1950  یدهه  یمیانه  در   مهرگان،  باشگاه   هایفعالیت  در  را

 میان  گفتمانی  چالش  یعرصه  مهرگان  واقع باشگاه  در.  (  554  ،  1381  )پاکباز،  بود  سنتی  نگارگران  و  الملککمال  پیروان   با  جدید  نقاشی  هواداران

بود،   تثبیت  به  "سنت گرایی"  دال  حول  که  "سنت گرا  نقاشی"  است. گفتمان  "سنت گرا  نقاشی"  گفتمان  و   "نوگرا  نقاشی "  گفتمان   رسیده 

  تصویری  های سنت  یتازه  مدلول  اینک  کردیم،  اشاره  که  همانطور  که  "جدید  نگارگری"  و  "نقاشی آکادمیک "  گفتمان  دو  هایدال  از  بود  متشکل

 جنبش  تأیید  در  وقت  دولت  رسمی  اقدام  ترینمهم  ش(  ه  1337  /م  1958  )  تهران  بیینال  نمایشگاه  نخستین  اندازیراه.  بود  آنها  اشتراک  وجه

بود آن    از  پیش  که  جایی  که  است  موفق  زمانی  هژمونیک  یمداخله  است؛  هژمونیک  ایمداخله  اقدام  این  واقع   در  (؛  592  )همان،  نوگرایی 

  برگزاری   بنابراین با.  (  91  ،1389  فیلیپس،  و  )یورگنسن  شود می  رفع  تخاصم  صورت  این   در  شود،  حاکم  تنهایی  به   گفتمان   یک  بود  حاکم  کشمکش

  گفتمان  بزرگ، یک نمایشگاه  در نوپردازان  آثار معرفی و گردآوری با چراکه  هستیم، موفق هژمونیک یمداخله یک شاهد  تهران بیینال نخستین

  ایتازه  هایمدلول  ها،دال  برخی  واقع   در  گرفت،   شکل  متمایزی  رویکردهای  تهران  هایبیینال  متن  از.شناخته شد  رسمیت  به   "نوگرا  نقاشی"

خط  صادق تبریزی نقاش و خوشنویس ایرانی واز پیشروان  نو گرایی درسبک نقاشی.  شد  فراهم  تازه  گفتمان  یک  گیریبرای شکل  زمینه  و  یافتند

ها  هایی چون: آدمسبک کاری تبریزی تثبیت شد و او با اغراق در ابعاد دال  1350شود .با اغاز دهه  است و از پیشگامان مکتب سقاخانه شمرده می

های مصور کهن ،به روایتی تازه از همنشینی دالهایی چون: خط و رنگ در گستره بوم و نواوری  و جانوران، برخالف مینیاتورهای ظریف نسخه

گرای هم عصرش جدا کرد و مدلولی تازه برای دالهایش بوجود اورد. اواز  در نقاشی رسید و همین امر اورا از خیل نقاشان مینیاتوریست سنت

های داخل ایران بود. او در کنار پرویز تناولی ،حسین زنده رودی، فرامرز پیالرام، مسعودعربشاهی و های حاکم بر حراجیجدی جریان  منتقدان

های قدیمی و میراث فرهنگی ایران داشت و قرار بود پلی  را گسترش داد، مدلولی که ریشه در مکتب  "مکتب سقاخانه"منصور قندریز مدلول  

و دن بنابر میان سنت  بنا کند.  نو    های شاخصه  به عنوان  تحقیق   آماری  هاینمونه  که در  هاییمولفه  گفت   توان می   داده شده،  توضیحات  یای 
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  های نوشتاری و تصویری، نقشمایه  ترکیب  مجرد،   و   انتزاعی   فضای:  شرح زیرند  به   گرفت،  خواهد  قرار  بررسی  مورد  نوگرایی   اثرگذاری رویکرد

 ها و...  بافت وکتیبه همانند عناصرتزیینی رنگی،  ساختار  ترکیب بندی،  اساطیر، به  گرایش نمادگرایی و

 

 . رویکرد گفتمان محور 5

 فرعی  هاییارمزگان  خاص  هایرمزگان  با  پیوسته  ما  بلکه  نیستند،  ثابت  و  بیغرض  کلی،  نظامهای  رمزگانها.  هستند  رمزگانها  عملکرد  حاصل  متون 

  رمزگان ها   همچون  را  میرسدآنها  نظر  به  نظری  لحاظ  به   در واقع  و  هستند  معنا  تولید  نظامهای  گفتمان ها.  هستیم  روبرو  شده  بیش رمزگذاری

 کنند   می   هژمونیک  را  وآنها  می کنند  عمل   معنا  تثبیت  جهت  در  که  نشان دار   عبارتی   به   یا  شده  بیش رمزگذاری  فرعی  رمزگانهای  میبینیم؛

  تأثیر   نتیجه   در   دارد؛  پی   در  را  بین رمزگان ها  متقابل   تأثیر  که  هستیم  روبرو   بینارمزگانی   روابط   با  یکسو  از   بنابراین،.  (  180  ، 1387  )سجودی،

 و   میکند  تعیین  را  رمزگان  هر  نشانه های  نظام ارزشی  که  درون رمزگانی،  روابط  با  دیگر  سوی  از  و  متن  تولید  در  دخیل  متفاوت  گفتمان های

  میکند   تعریف  را  متن  از  الیه ای  هر  درونی  ساختار  که  روابط درون متنی  همچنین  و  است  متغیر  میشود،  تولید  که متنی  الیه های  از  متأثر  پیوسته

  طریق   از   گفتمان ها  که   مواجه ایم  متن   از  الیه هایی   با   ترتیب   بدین  یکدیگراست،   بر   متنی   الیه های  متقابل  تأثیر  بیانگر   که   بینامتنی  روابط   و

 تحلیل   به(  Chantal Mouffe)  موفه  شانتال  و (  Ernesto Laclau)  الکال  ارنستو  گفتمان  ینظریه.میدهند  ارجاع  آنها  به  بینامتنیت،

  بر   مبارزه  حول  که   است  نشانه شناختی نظام مانند  آنها  نظر  از  اجتماع  حوزه ی.  میپردازد  گفتمان  قالب  در  تغییرساختارها  و   شدن  ساخته چگونگی

  به  و( Moment) وقته یک قالب در نشانه ای هر  آن در که است  کلیتی گفتمان. میگردد آنها معنای تثبیت برای  تالش نشانه هاو  تعریف سر

داشته    میتوانست  نشانه  که  معناهایی  سایر  تمامی(  Exclusion)  طرد  طریق   از  عمل  این.  شده است   تثبیت  نشانه ها  سایر  با  ی رابطه اش واسطه

  برای ممانعت   است   تالشی   گفتمان.  باشند داشته  یکدیگر  با  نشانه ها است  ممکن  که   روابطی  دیگر  کلیه ی  دیگر  عبارت   به  میگیرد؛  انجام باشد،

  موفه   و  الکال.(  1389،57  فیلیپس،  و  )یورگنسن  معنایی  واحد   نظام  یک  خلق   نتیجه   در   و  یکدیگر   به  نسبت  جایگاهشان  از   نشانه ها  لغزش  از

  مؤلفه ها   میان   را  رابطه ای   که  آورد  خواهیم  به شمار  عملی  را هرگونه (  Nodal point)  مفصلبندی  ما:میکنند   تعریف  اینگونه   را   بندی  مفصل

 را   مفصلبندی  عمل  از  ناشی  ساختاریافته  کلیت  آن.  شود  تغییر  دستخوش  مفصلبندی  عمل  نتیجه ی  در  که هویتشان  نحوی  به  میکند،  تثبیت

  وقته   باشند  شده  مفصلبندی  گفتمان  یک  قالب  در  که  زمانی   تا  را(  Differential positions)  تفاوت   بر  مبتنی  مواضع .  خواهیم خواند  گفتمان

  گره گاه   .(  56  نهاد)همان،  خواهیم  نام(  Element)  عنصر  باشد  نشده  مفصلبندی  گفتمانی  شکل  به  که  را  تفاوتی   هر  مقابل،  در.  خواهیمنامید

(Nodal point  :)گفتمان،   درنظریه ی:  شناور  دال.  مییابند  معنا  آن  حول  دال ها  سایر  و  میدهد  تشکیل  را  گفتمان  یک  اصلی  هسته ی  گره گاه  

  مختلف   که گفتمان های   هستند  نشانه هایی  شناور  دال های  و  دارند  نام  شناور  دال های  بازند،  گوناگون  معانی  انتصاب  روی  به  که  عنصرهایی

(  Field of discursivity)گفتمان گونگی   یحوزه.  (  1384،60  )سلطانی،  بخشند  معنا  خودشان  خاص  شیوه ی  به  آنها  به  تا  میکنند  تالش

 یا  و   دارد  دیگری  گفتمان   در  یک نشانه  که   ایمعانی  یعنی  شوند؛ می  سرریز   گفتمان  یک  از  که  است  معانی ای  درواقع   گفتمان گونگی  یحوزه

(  Hegmony)  هژمونی  (  78  )همان،  شود  گفتمان حاصل  آن  در  معنایی  دستی  یک  تا  اندشده  طرد  و  حذف  نظر  مورد  گفتمان  از  ولی  است،  داشته

  حاصل  اجماع  و  رضایتمندی  احساس  طریق  از  که  تسلطی است  معنی  به  دارد؛(  Gramsci)   گرامشی  هایاندیشه  در  ریشه  که  هژمونی  مفهوم:  

  نیروهای   و  خصومت  وجود  اول:  دارند  شرط  دو  اعمال این.  می نامد  هژمونیک   اعمال  را  معین  و  محدود  های  گفتمان  تثبیت  برای  تالش.  میشود

  در   الیه ای  نشانه شناسی   منظر از متن  مقاله،  این   در.(  1383  کند )حسینی زاده،  می  متمایز  را  نیروها   این  که   مرزهایی  ثباتی  بی   دوم  و  متخاصم

  گفتمان   تحلیل  به  نیاز  و   است  نشاندار  و  شده   بیش رمزگذاری   ازرمزگانهای  متاثر  که  متن  متعدد  هایالیه  بررسی   برای  و  شد   خواهد   گرفته   نظر

  از   است؛  توجه  مورد  نیز،  نوشتاروتصویر  دیداری  کیفیت  حاضر،  تحقیق در.  شد  گرفته خواهد  بهره  موفه  و  الکال  گفتمان  نظریه ی  مفاهیم  از  دارد
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  قرار   بررسی   مورد  تصویر،   رمزگان  و  زبان   رمزگان   سطوح  در  را   نوشتار  نظام  هایداللت  ،وبدین ترتیب   گیریممی   بهره  نوشتار  نشانه شناسی   از  اینرو

 . دهیممی

 شناسی نشانه   رمزگان   گیری شکل   . روند 6

مورد    ندر آ  نوتن متو ضمنی است و همچنین نحوه معنا یاف  نجوی معناهای پنهاتن است که در جستروشهای تحلیل م  ز شناسی یکی انشانه

ارتباط است که به    لاین اصو  زند، یکی ا تحاکم هس  نوتم  نهای پیرامونما  تمرکز است که بر گفتی بر اصولی متشناخ  توجه است. مطالعات نشانه

دا دیدگاه تشناسی اب  میکند. در این تحقیق جهت تعریف مفاهیم نشانهکید  ادهی معنا و برقراری ارتباط با آنها ت  ی در شکلتشناخ  عوامل نشانه

  نظریه وی در انواع ارتباط   و فرضیه قابل تعمیم بودن  یاکوبسنبا اتکا به نظریه  و سپس مد نظر قرار گرفته  ه نظیر سوسور  زصاحب نظر این حو

با این رویکرد به خلق یک نظام واحد معنایی با بررسی   .سی میگرددبرر  نقاشیدر    گفتمان الکال وموفه  ، با توجه به دیدگاه  رمزگان در نقاشی

جدولی با خوانش ساختاری گفتمان نشانه شناسی الیه ای داللت های نوشتاری و تصویری ،برای تسهیل در فهم وشناخت هنر نقاشی معاصر با  

نظری کارامدو   به چارچوب های  به هنروهنرمند  نسبت  نیازعلم جامعه  از  بخشی  به همه  بیان  گفتمان  رامرتفع خواهیم کرد. هر  پذیر  تعمیم 

( با تحلیل گفتمان الکال  3، شماره  1388چیزدرچارچوبی از نظام معانی،مفهومی خاص می بخشد. )محمد ساالر کسرایی وعلی پوزش شیرازی ،

کنیم وبا  ر صادق تبریزی اشاره میبه احاطه گفتمان هژمون بر سوژه ها درسه اث    (Subject positions)وموفه بامفهوم موقعیت سوژه  

 دیداری کیفیت حاضر،  تحقیق دهیم. در ای اثار از  منظررمزگان درون متنی وبینا متنی اثار، ان را مورد بررسی قرار میشناسی الیهبررسی نشانه 

 سطوح در  را نوشتار نظام هایداللت   بدین ترتیب،و   میگیریم بهره نوشتار و تصویر  شناسینشانه از رو این از  است؛  توجه  مورد  نیز،  نوشتاروتصویر 

 دهیم.می قرار بررسی  مورد ای،های تصویری را در سطوح رمزگان تفسیری الیهزبان و داللت رمزگان

 بیان است؛ قلمرو به  مربوط نشانه ای نظام یک نوشتار  زبانی سطح در.میکند عمل زبانی غیر  و  پیرازبانی زبانی،  سطح سه در  تحلیل نوشتار-1

 نوشتار داللت های پیرازبانی  دوم  سطح .آورد می  وجود به  زبان  رمزگان براساس را  متن  دریافت و تولید امکان  که است  نشانه ای نظامی یعنی

 دیداری جنبه های وابسته به  که  میگیرند بر  در را ترفندهایی دوم گروه  و سجاوندی نشانه های اول، گروه میکند؛ عمل گروه دو در که است

 دخیل نظام" .است تصویری نوشتار  امکانات به  وابسته کامال داللت از سطح این .است غیرزبانی  داللت های سطح داللت، سوم  سطح .هستند

 سطح در این درگیر)های(ورمزگان مکانی ترکیب بندی و اندازه رنگ، خط، به مربوط شکلی تمایزهای از افتراقی  است سطح نظامی این در

خوشنویسی  مورد در  زیبایی شناختی و رمزگان  ادبیات، و رسانه ها  در نوشتار مورد در  بخصوص کلمه، عام معنای به فرهنگی رمزگانهای از عبارتند

 ( 303، 1388)سجودی، 

های   توان نظاممیباشد که به کمک آن  ای رهیافتی خاص برای تحلیل متون ازجمله متون هنری می شناسی الیهتحلیل تصویر با روش نشانه-2

ها به عنوان  ها به مثابه متن در نظر گرفته شده و نشانهای ،نظام نشانهشناسی الیهای گوناگون را مورد تحلیل و خوانش قرار داد. در نشانه نشانه

خوانش قرار گرفته و همچنین با  ای موجود در نقاشی صادق تبریزی مورد  های نشانهشوند. در این بررسی، نظامهای گوناگون آن تلقی میالیه

 ای در تحلیل گفتمان به بررسی اثار نقاشی خواهیم پرداخت.تکیه بر مفاهیمی از نشانه شناسی الیه

های نوشتاری و تصویری در سه اثر  ای، داللتشناسی الیهبا درنظر گرفتن یک نظام واحد معنایی در جدولی با خوانش ساختار گفتمانی نشانه -3

 بریزی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.از صادق ت

 ایران  معاصر نقاشی  گیریشکل  بر  مؤثر  . عوامل 7

 مورد آن در متون یافتن معنا نحوه همچنین و ضمنی است و پنهان معناهای جستجوی در که است متن تحلیل  هایاز روش یکی شناسینشانه

 اکو امبرتو  از تعریفها عامترین از  یکی  هستند. حاکم متون پیرامون های گفتما بر که است  متمرکز براصولی نشانه شناختی مطالعات است.  توجه
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 مطالعه شناسی ازطریقنشانه دارد.  وکار سر شود قلمداد نشانه یک بتواند  که چیزی باهر شناسی گوید: نشانمی که(Eco, 1979: 7)   است

 هانشانه از هر پیامی یاکوبسن دیدگاه ( از 17،, 1391 است )نرسیسییانس معنی مطالعه پی در آنها گیریشکل  روند  و  هاکردن نشانه وتئوریزه

 تشکیل می  را ها نشانه  انواع همه ساختار که شالوده عام اصول آن با گرفته، نام شناسیکه نشانه هانشانه دانش قیاس همین بر و شده تشکیل

 انواع که  متفاوتی پیامهای جزئیات گوناگون و  ای های نشانه  نظام با جزئیات  همچنین و  درون پیام ها  آنها کارگیری به خصلت با  نیز  و دهند

 در عدم الگوها اینگونه ضعف درالگوهای ارتباطی که مهمترین  (Hawkes, 2003) دارد. ، سروکار گیرند  می  کار به  را  نشانه ها  گوناگون 

 انتقالی خطی ارتباطات الگوی از  سوسور  همچون  پردازانی  ( نظریه 1387،258و رمزگان است. )چندلر،     اجتماعی بافتهای گرفتن اهمیت نظر

 شنونده،  توسط ادراک فرایند که  داشت بنیاد قرار این اما، بر شد نامیده  » گفتار حلقه «عنوان یک به الگو این اینکه اند باکرده استفاده کالمی

 بینافردی گفتاری ارتباط از الگویی یاکوبسن رومن1960 سال در(Saussure, 1983) است   گوینده اندیشه توسط یک بیان فرایند از ایآینه

  (Jakobson, 1960)گذاشت،    صحه درگیر اجتماعی بافتهای و رمزگان اهمیت بر و  رفت اصیلی فراتر ارتباطی زالگوی  ا که کرد ئه  ارا

 که است ارتباطی الگوی یک ئه  ارا زمینه دراین یاکوبسن اساسی کار (Hawkes, 2003) نامدمی هانشانه  دانش را نشانه شناسی یاکوبسن

 به ارتباط انسانی و  خاص  طور الگو، زبان به این در  است.  ن قائل رمزگا و  ارتباطی  مجرای  فرستنده، گیرنده، پیام، موضوع،  عنصر شش  وجود به 

 ارتباطی که هیچ است  باور این بر  یاکوبسن کند.  پیدا و فرازبانی  همدلی ترغیبی،  عاطفی،  ادبی،  ارجاعی، نقش شش ترتیب،  تواند به  می  عام  طور

 از برخی  یا یکی که این تفاوت با دارند، نقش وجود شش هر ارتباطی کنش هر در معموالً و باشد منحصر هااین نقش از یکی  به تنها تواند نم

ای   پدید را  اساس متن  بر  شدن  دارمعنی را فرایند  شناسی نشانه ( یاکوبسن1392دارند. )گییرو، بقیه  به  نسبت بیشتری برجستگی و  اهمیت آنها

 و تعریف مشخص  چارچوب ها،بندی دسته سایر به  نسبت  یاکوبسن های ارتباطیاند. مولفه کرده معرفی ارتباط برقراری  برای  ابزاری و  فرهنگی

 مرز به توجه  الگو با  باشد. این داشته  نیز  نقاشی را  در قابلیت تعمیم رسدمی نظیر  به  دلیل همین دارد. به  ارتباط دهنده تشکیل از عناصر  ای شد

 تحلیل و بررسی در شده است، قائل اجزا این از هرکدام نقشهای و کالمی ارتباط یک دهنده تشکیل میان اجزای او  که دقیقی تفکیک و بندی

 بینارمزگانی روابط  با یکسو از ( بنابراین،98،  1395محسنی، و جویباری داشت )صراحتی خواهد کارایی زبانی ارتباط نوع هر کل در و متن هر

 روابط با دیگر سوی از  و متن تولید در  دخیل متفاوت  گفتمان های تأثیر نتیجه  در  دارد؛ پی  در  را بین رمزگانها متقابل  تأثیر  که  هستیم روبرو

 همچنین و است متغیر شود،می تولید که متنی هایالیه از متأثر پیوسته و کندمی تعیین را رمزگان هر اینشانه نظام ارزشی که رمزگانی،درون  

 یکدیگر است، بر متنی هایالیه متقابل تأثیر بیانگر که بینامتنی روابط و میکند تعریف را متن از الیه ای هر درونی  ساختار که روابط درون متنی

  ( Kiashemshaki،2015  ،ICAUCAE)میدهند   ارجاع آنها به بینامتنیت، طریق از گفتمانها که ایممواجه متن از هاییالیه با ترتیب بدین

 قالب در تغییر ساختارها و  شدن  ساخته  چگونگی  تحلیل به       (Chantal LaclauErnesto) موفه شانتال و  الکال ارنستو  گفتمان  ینظریه

 معنای تثبیت برای تالش ها ونشانه  تعریف سر  بر مبارزه حول که است نشانه شناختی  نظام مانند آنها نظر  از اجتماع حوزه ی  .می پردازد گفتمان

ی   واسطه  به  و    (Moment)وقته یک قالب  در نشانه ای هر آن در  که است  کلیتی گفتمان .(1388،340گردد  )کسرایی،شیرازی،می آنها

 داشته باشد، توانستمی نشانه که معناهایی سایر تمامی (Exclusion) طرد طریق  از عمل  این است.  شده  تثبیت  هانشانه سایر با  اش رابطه

)محمد ساالر کسرایی وعلی پوزش شیرازی   باشند داشته یکدیگر  با ها نشان است ممکن که  روابطی دیگر یکلیه دیگر  عبارت به  گیرد؛می انجام

 معنایی واحد نظام یک خلق نتیجه در و  یکدیگر به نسبت شانجایگاه از  هانشانه لغزش  از برای ممانعت  است تالشی  ( گفتمان3، شماره 1388،

عملی به   هرگونه  را (Nodal point) بندیمفصل ما  :کنندمی تعریف اینگونه را بندیمفصل  موفه و  ( الکال57،  1389فیلیپس، و یورگنسن(

 آن شود.  تغییر دستخوش بندیمفصل عمل ینتیجه در که هویتشان نحوی به  تثبیت میکند،  هامؤلفه میان را ایرابطه که آورد خواهیم شمار

 زمانی  تا را   (Differential positions) تفاوت بر مبتنی مواضع خواهیم خواند. گفتمان را بندیمفصل عمل از ناشی ساختاریافته کلیت
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عنصر   باشد نشده بندیمفصل گفتمانی  شکل  به که را  تفاوتی  هر مقابل، در خواهیم نامید. وقته باشند  شده مفصلبندی گفتمان  یک قالب در که

(Elementنام ) گره گاه  (57نهاد )همان، خواهیم (Nodal point) دالها سایر و دهدمی تشکیل را گفتمان یک اصلی یهسته گره گاه 

 هایدال و دارند نام شناور هایدال بازند، گوناگون معانی انتصاب روی به که عنصرهایی گفتمان، یدر نظریه: شناور دال یابند.می معنا آن حول

 ( حوزه ی 60،  1384 )سلطانی، بخشند معنا خودشان خاص یشیوه به  آنها به  تا کنندمی تالش مختلف که گفتمانهای هستند هایینشانه شناور

 ای معانی یعنی شوند؛ م سرریز گفتمان یک از که است  ایمعانی واقع در گفتمانگونگی یحوزه  (Field of discursivity)گفتمانگونگی  

 گفتمان حاصل آن در معنایی دستی یک تا اندشده طرد و حذف نظر مورد گفتمان از ولی است، داشته یا و دارد دیگری گفتمان در یک نشانه که

تسلطی است   معنی به  دارد؛ گرامشی هایاندیشه در ریشه  که  هژمونی هژمونی مفهوم (Laclau     and Mouffe, 1985, 111 ).شود  

 این نامد.اعمال هژمونیک می را معین و محدود های گفتمان تثبیت برای تالش  شود.می حاصل اجماع و رضایتمندی احساس طریق از که

( و 1383کند )حسینی زاده،  می متمایز را نیروها این که مرزهایی ثباتی بی دوم و متخاصم نیروهای و خصومت وجود اول :دارند شرط دو اعمال

همچنین ذکر این مورد ضروری است که برای تبدیل یک اسطوره به تصور اجتماعی عالوه بر نیاز به خلق فضای استعاری، وجود دو شرط 

اشاره کرد که خود دو جنبه دارد: اول اینکه ادبیات و مفاهیم آن گفتمان ساده و همه   "رسیقابلیت دست  "ضروری است: نخست باید به مفهوم 

ن  فهم باشد یا دست کم به زبان ساده و همه فهم بیان شود؛ دوم اینکه آن گفتمان در شرایطی در دسترس افکار عمومی قرار گیرد که هیچ گفتما

 Laclau, 1990, 66).)  رصه رقابت حضور نداشته باشد دیگری به عنوان رقیب و بدیل به شکل هژمونیک در ع

 ای های نوشتاری و تصویری با تفکیک الیهای داللتشناسی الیهجدول خوانش ساختار گفتمانی نشانه 

 ای: ای آثار با تفکیک الیهشناسی الیهمعرفی متغیرهای خوانش نشانه

 کاربرد رمزگان در نشانه شناسی آثار: -

در   نقاشی  هایرمزگا شود، ن می بیا مختلفی  های به شیو تاریخ طول در باالخص نیز نقاشی  و اندموقت و  زمانه به وابسته  های نقاشیرمزگان

 :شوند م شامل را معنایی و تکنیکی،ن حوی رمزگانهای که آثار صادق تبریزی

 مدل مفهومی تحقیق در غالب نمودار: 

 

 اثر صادق تبریزی   1خانه درتابلو شماره  رمزگان  گفتمان نقاشی قهوه    - 1جدول  

رمزگان های نقاشی در گفتمان نقاشی 

 1قهوه خانه در تصویر 

 
 

استفاده از مصالح نقاشی،آب مرکب   رمزگان تکنیکی 

،کالژ قطعه های نوشته های قدیمی،امضاو 

 چاپ قدیمی 

 ترکیب بندی مینیاتور دوران سلجوقی رمزگان نحوی 

 سلسله مراتب فضایی ایرانی 

مضمون کتیبه ها و امضاء :نشان دادن   رمزگان معنایی

 اعتقادات دینی
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 اثر صادق تبریزی   2درتابلو شماره  رمزگان گفتمان نقاشی خط    - 2جدول  

رمزگان های نقاشی در گفتمان نقاشی خط در  

 2تصویر 

 
 

استفاده از مصالح نقاشی خطاطی،قلم نی ،آب   رمزگان تکنیکی 

 مرکب رنگی ،دایره رنگی وسیع 

ترکیب بندی دایره ای ،سلسله مراتب فضایی  رمزگان نحوی 

 ایرانی 

 انحناهای دوار نمادینانتزاعی وناخوانا ، 

نوعی   رمزگان معنایی و  دینی  نگاه  دادن  نوشته:نشان  خط 

 امضا 

 

 اثر صادق تبریزی   3رمزگان گفتمان خوشنویسی درتابلو شماره    - 3جدول  

رمزگان های نقاشی در گفتمان خوشنویسی 

 3در تصویر 

  
 

از   رمزگان تکنیکی  رنگی  استفاده  ابزارخوشنویسی،دایره 

فقط   وزمینه  مشکی   رنگ  با  ،خط  محدود 

 رنگی 

ودر  رمزگان نحوی  دایره  از  نیمی  بصورت  بندی  ترکیب 

ناخوانا   و  رسیده،انتزاعی  اوج  به  کادر  باالی 

برعکس   نوشتن  امکان  از  ،استفاده 

 خط،سلسله مراتب کمال در فضای ایرانی 

 خطاطی:نشان دادن اعتقادات دینیمضمون  رمزگان معنایی

 کاربرد صریح در نشانه شناسی اثار: -

 باید کارکرد، ساختن ممکن بر  عالوه شیی، یک فرم  "میگیرد   قرار مورد تاکید مخاطب  نزد فرم طریق  از  که آن است  کارکرد نقاشی در ارتباط از برقراری هدف 

 که کارهایی انجام به را انسان که برساند شفاف و راواضح کارکرد معنای قدر این یعنی مورد تقاضا هم و  باشد کاربردی هم که نماید ئه  ارا شفاف و  واضح چنان  را آن

 ( 1396،260رهنمون سازد  )اکو، الزم است آن تحقق برای
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 مدل مفهومی تحقیق در غالب نمودار: 

 اثرصادق تبریزی 1شماره  جدول کاربرد صریح گفتمان نقاشی سقا خانه در تابلو    - 4جدول  

 فرم وهندسه 

 
 

عنصرهایی از هنر مدرن ،عنصرهای تزئینی   فرم وهویت ملی

های  ودینی،شکل  سنتی  هنرهای 

 محدودکننده هندسی 

 گفتمان سقاخانه  وضعیت گفتمان 

 خط

 

عنصرهای  به صورت  نقاشی  در  ظهور خط 

ناخوانا    گاه  خواناو  گاه  وسنتی  ملی 

 وانتزاعی،سیاه مشق های قدیمی

مدرن  نقاشی  در  خط  سنتی  اصول  رعایت 

 ایران، رنگ های سنی قدیمی  

 پالن اصلی   تصویر عناصرنقاشی 

پشت تصاویر گاه خوانا وگاه ناخوانا به صورت  نوشتار 

 تزئینی 

به صورت گونه ای خاص جدانشدنی و کامل   ارتباط بین تصویرونوشته  روابط 

 یکدیگر کننده نقش 
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 اثرصادق تبریزی 2کاربرد صریح گفتمان نقاشی خط در تابلو شماره    - 5جدول  

 فرم وهندسه 

 
 

سنت خوشنویسی ایرانی با مضامین ایرانی   فرم وهویت ملی

 ،سطح های ساده هندسی 

 گفتمان نقاشی خط  وضعیت گفتمان

تنها به صورت عنصر بصری ،حذف تصاویر  خط

در   خط  شدن  تزئینی  وغالب  عنصر  هیبت 

وناخوانا ورنگین،عدم توجه به معانی کلمات، 

 بازی با خط، 

 حذف تصویر  تصویر عناصرنقاشی 

 استحاله شدن کامل نوشتار  نوشتار 

 مستقل از تصویر ارتباط بین تصویرو نوشته  روابط 

 

 اثرصادق تبریزی 3کاربرد صریح گفتمان خوشنویسی در تابلو شماره    - 6جدول  

 وهندسه فرم 

 
 

 خوشنویسی فارسی فرم وهویت ملی

 گفتمان خوشنویسی وضعیت گفتمان

نوشتاربا   خط در  موجود  هندسه  دقیق  شناخت 

 تکراروتداوم در واژه ها

 حذف تصویر  تصویر  عناصر نقاشی 

 بازی با کلمات وواژه ها  نوشتار 

 مستقل از تصویر ارتباط بین تصویر ونوشته   روابط 

 

 برقراری ارتباط در نشانه شناسی اثار:ابزار  

و   آرامش مثل آنها ارتباطی اثر به که مخاطب کرد اشاره تزئینات و خوشنویسی تابلوها، خطوط در  شده استفاده کهن رنگ به ارتباط تصویر ونوشتاردر میتوان

   .دهدمی پاسخ معنوی حس دریافت
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 مدل مفهومی تحقیق در غالب نمودار: 

 اثرصادق تبریزی 1ابزار برقراری ارتباط گفتمان سقاخانه در تابلو شماره    - 7جدول  

 ارتباط مستقیم 

 
 

نقش برقرارکننده ارتباط بین تصویر ونوشتار به طوری که مخاطب   تصویر ونوشتار 

با دیدن فرم وسطح مصائب شیعه چون عاشورا ،در ذهنش متداعی  

 می شود. 

 کهنآب مرکب با تونالیته رنگ های  رنگ 

 ترکیب بندی

 

 به صورت خاصی تصویر ونوشتار جدایی ناپذیرند. 

 دهد. می پاسخ آرامش مثل ئینات تز ارتباطی تصویر با اثر به مخاطب تصویر ارتباط غیرمستقیم

 

 درمکان حضور حس مثل خوشنویسی خطوط ارتباطی اثر به مخاطب نوشتار 

 دهد. می پاسخ مذهبی

 

 اثرصادق تبریزی 2برقراری ارتباط گفتمان نقاشی خط در تابلو شماره  ابزار    - 9جدول  

 ارتباط مستقیم 

 

 حذف تصویر  تصویر تصویرونوشتار 

 سنت سیاه مشق نویسی ایرانی   نوشتار 

 

 رنگ 

 حضوررنگ های مذهبی با دایره رنگی وسیع 

 

 ترکیب بندی

 

صوفیانه و رقص رویکردی اقتباسی از ضرباهنگ موجود در موسیقی  

درهم بافتاری  و  دایرهسماع  چیدمان  از  استتنیده  حروف  با   .وار 

وار و استفاده از عنصر »تکرار« )که  چیدمان نوشتار در ساختاری دایره

ست(، بیان تصویری محدود ویژگی اصلی در هنر و معماری ایرانی

ی قلم، عاملی ، اما حرکت سریع و بداهه شودبه یک عنصر پایه می

 .شودکننده در ایجاد ریتم و ضرباهنگی پویا در ساختار اثر مییینتع

 حذف تصویر  تصویر ارتباط غیرمستقیم

 درمکان حضور حس مثل خوشنویسی خطوط ارتباطی اثر به مخاطب نوشتار 

 دهد. می پاسخ مذهبی
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 تبریزی اثرصادق  2ابزار برقراری ارتباط گفتمان نقاشی خط در تابلو شماره    - 10جدول  

 ارتباط مستقیم 

 

 حذف تصویر  تصویر تصویر ونوشتار 

 تکراروتداوم خطوط خوشنویسی فارسی نوشتار 

 

 رنگ  

 حضور رنگ مذهبی با دایره رنگی محدود

 

 ترکیب بندی

 

 

رویکردی اقتباسی از ضرباهنگ موجود در موسیقی صوفیانه و رقص  

درهم بافتاری  و  چیدمان  سماع  از  استدایرهتنیده  حروف  با   .وار 

وار و استفاده از عنصر »تکرار« )که چیدمان نوشتار در ساختاری دایره

ست(، بیان تصویری محدود به  ویژگی اصلی در هنر و معماری ایرانی

می پایه  عنصر  بداهه شودیک  و  سریع  حرکت  اما  عاملی ،  قلم،  ی 

 .شوداثر میکننده در ایجاد ریتم و ضرباهنگی پویا در ساختار تعیین

 حذف تصویر  تصویر ارتباط غیر مستقیم

 درمکان حضور حس مثل خوشنویسی خطوط ارتباطی اثر به مخاطب نوشتار 

 دهد. می پاسخ مذهبی

 رمزگان فرازبانی نشانه شناسی آثار:

 استفاده هایفرم جایگاه به میتوان میان این که از  دارد خود محتوای سطح مثابه ها بهداللت از  دیگری نظام است شده تشکیل آثار این عناصر از  که بیانی  سطح

 حامل های نوعی به  تا  اندشده ساخته دلیل این  به تنها دارد که وجود نشانه های حام از  نظام متشکل تعدادی هرحال به  .کرد اشاره اسالمی  بینی درجهان شده

 ردپای این آثار، در شده، جایگاه اعداد استفاده هایرنگ توان بهمی که کرد برقرار ارتباط این آثار با دیگر هایزبان بتوان ازطریق   و دیگری باشند با نشانه

 .کرد اشاره نقطویه و حروفیه فرقه

 مدل مفهومی تحقیق در غالب نمودار: 

 اثر صادق تبریزی   1رمزگان های فرازبانی در گفتمان سقاخانه در تابلو شماره    - 11جدول  

 رمزگان های فرازبانی 

 

معنای  

نمادین 

عناصر 

در  موجود 

 تابلو

تصاویر   تصویر و  نقوش 

 وتزئینات

 یادآور بیان سوگواری بر مصیبت

در  کتیبه هاوآرایه ها  نوشتار  معنوی  کلمات  موسیقی  ضرباهنگ  یادآور 

 فضای دنیوی 

 شیعه ترکیب تصویر ونوشتار برای نشان دادن مصائب  
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سیاست  

 حکومت ها

 

 انتصاب به گفتمان سقاخانه 

 اثر صادق تبریزی   2های فرازبانی در گفتمان نقاشی خط در تابلو شماره  رمزگان - 12جدول  

 رمزگان های فرا زبانی 

                  
 

 

عناصر   نمادین  معنای 

 موجود در تابلو

 

 

 

وتصاویر  تصویر نقوش 

 وتزئینات

 حذف تصاویر

ضرباهنگ   وآرایه هاکتیبه ها  نوشتار  یادآورتکرار 

در  معنوی  کلمات  موسیقی 

 فضای دنیوی 

 استحاله شدن نوشتاربرای بیان  نشان دادن حضور در فضای دینی  سیاست حکومت ها

 انتصاب به گفتمان نقاشی خط 

 

 اثر صادق تبریزی   3رمزگان های فرازبانی در گفتمان خوشنویسی در تابلو شماره    - 13جدول  

 رمزگان های فرازبانی 

                    

عناصر   نمادین  معنای 

 موجود در تابلو

 

 

 تصویر

 

 

وتصاویر   نقوش 

 وتزئینات

 حذف تصاویر

 نوشتار 

 

بیان تصویری محدود به یک  کتیبه ها وآرایه ها

می پایه  اما  شودعنصر   ،

ی قلم، حرکت سریع و بداهه 

تعیین ایجاد  عاملی  در  کننده 

و   در  ریتم  پویا  ضرباهنگی 

 .شودساختار اثر می

به   سیاست حکومت ها بیان حضور در فضای قدسی  برای  غالب شدن خوشنویسی  

 کمال رسیده 

 انتصاب به گفتمان خوشنویسی 
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 معرفی متغیرهای خوانش گفتمانی آثار:-

 مدل مفهومی تحقیق در غالب نمودار: 

 گفتمان نقاشی نوگرا   - 14جدول  

 گفتمان نقاشی نوگرا 

 داللت های رمزگانی  گفتمان سقاخانه 

 گفتمان سقاخانه 

شناسی   نشانه  رمزگان 

 تصویری و نوشتاری تابلو 

 ساختارروابط رمزگان 

روابط   مدلول  دال مدلول  دال

 بینارمزگانی

 

 مصائب شیعه 

  

 
 

 

تزئین  

گرایی،اسلوب  

  ، مدرن  نقاشی 

نقوش سنتی هنر  

ایران،هنر  

عامیانه،مضمون  

مذهبی،نقش  

نوشتاری  مایه 

 نمادین 

مکتب  

 سقاخانه 

دال 

 تصویری: 

مایه   نقش 

 ایرانی  و 

مایه   نقش 

مذهبی   های 

موجودیت   ،

وابسته  دال 

 به نوشتار 

دال 

 نوشتاری:  

 خط نگاری ، 

مایه   نقش 

نوشتاری  

قدیمی 

ایرانی  

 فارسی،

امضا،  و  مهر 

خط  

نستعلیق، 

نوشته   دست 

 ها

مدلول  

 تصویری:

را  عاشو

بن   وحسین 

 علی

مدلول  

 نوشتار: 

خطوط 

از   ناخوانا 

ادبی   متون 

فارسی کهن 

ومتون  

و   شاهنامه 

داستان  

مصائب 

 شیعه 

درون   روابط 

 رمزگانی

 

 

پاک  های  انسان  وجود 

 ودشمنان    

تاریکی   از  دوار  حرکت 

پایین تابلو به حضور نور  

و   امام   سر  باالی  در 

 رسیدن به کمال 

 

روابط   گونه 

 درون متنی 

 

مذهبی،روایی   فرهنگی 

 ،حرکت وپویایی

 

گونه روابط بینا 

 متنی 

 

مذهبی،روایی   فرهنگی 

و   انسان  بندی  ،ترکیب 

حیوان تداعی گر  مکتب  

سر  دور  سلجوقی،هاله  

مایه   نقش  گر  تداعی 

سبیل   باستان،  ایران 

گر   تداعی  تیز  نوک 

قاجار،)نوع  دوران 

پوشاک اسالمی تیموری 

وقبای  زیر  قبای  وجود 

 ، کمر(  شال  رو،خفتان، 
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دوره   عباسی  شاه  گل 

صفوی ،پرداز چهره فقط  

 ایه اصلی امام، نقش م

 

 گفتمان نقاشی خط 

 

 داللت های رمزگانی 

 گفتمان نقاشی خط 

شناسی   نشانه  رمزگان 

 تصویری ونوشتاری در اثر 

 ساختارروابط رمزگان 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دال

 

 مدلول 

 

 دال

 

روابط   مدلول 

 بینارمزگانی

وایجاز   حرکت  شتاب 

 محض  

 ساحسا  نداد  ننشا

 نقاش  صخا

 

درون   روابط 

 رمزگانی

 

یبایی و ایجاد زآفرینش  

و   مخاطب  در  لذت 

مایه   ثر پیام والقای م نقش 

 نوشتاری، 

گرایی،   انتزاع 

 خوشنویسی

مکتب  

نقاشی  

 خط

خوشنویسی 

 ایرانی و 

گرایی   انتزاع 

 و

اسلوب  

 نقاشی مدرن 

دال 

تصویری 

 دایره ای و

فضایی  

 قدسی، 

 ، نمادین 

 انتزاعی 
درون   روابط 

 متنی 

 

 انتزاع خط وحرکت دوار 

 روابط بینا متنی  

 
 

موضوع،    نداد  ننشا

مضموتمح و   پیام  نوا 

گیری پیام   جهت  ،خط و 

رمز  به ،حرکت  سوی 

خط   گر  تداعی  خط 

نستعلیق، گونه   شکسته 

رنگ   گر  تداعی  رنگ 

 مکتب قاجار
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 گیری: . نتیجه 8

  رانشان   فرایندهایی  از  شبکه ای  آثارصادق تبریزی،  گفتمان گونگی  حوزه ی  در  گفتمان ها،  متعدد  مفصلبندیهای  در  دال ها  تثبیت  چگونگی  بررسی

  زمینه،   و  یافتند  ایتازه  هایدال ها، مدلول  برخی   واقع   در  شکل گرفت،  متمایزی  رویکردهای  آثار  متن  از.  میشود  خلق  آن  درون  معنا  که  میدهد

در   "نو  سنت گرایی " هویت  شد  آن  به تولید منجر  "نوگرا نقاشی "گفتمان که  ایمعانی با  رابطه  در. شد فراهم تازه گفتمان  یک گیری شکل  برای

  گفتمانی  چالش  بنابراین  نوگرایی بود؛   هایدال  برای  تازه  هاییمدلول ایجاد  در  سعی تازه  بندیمفصل  این  درواقع   گرفت؛ آثار اولیه هنرمند شکل

  هنر  سنتی   منابع از  است  الزم اساس   براین  و بیانجامد  اروپایی مدرنیسم از  تقلید به   صرفاً نباید  "نوگرا  نقاشی" اینکه  بر  مبنی  گرفت  شکل  ایتازه

نو"  تازه  بندیمفصل  سانبدین  ببرد؛  بهره  ایران آثاربه  "سنتی  نقشمایه ی"  دال  حول  "سنت گرایی    سنت گرایی "  .گفتمان  رسید  تثبیت   در 

 به   و  داده بود  جای خود  در  هادال  این  کردن  وقته  به  تبدیل  با  ایران  هنر  در  تصویری  سنت  غنیِ  پیوستار  یواسطه   به  را  هادال  از  وسیعی  طیف"نو

 ایجاد   براساس  وقت  دولت  سیاست  و  روند تدریجی استحاله شدن نوشتار    پی  در  .گرفت  شکل  گفتمان در آثار  این  در  متنوعی  تجربیات  ترتیب  این

در آثار اولیه   "ایرانی  نقشمایه ی"  دال  حول  "سقاخانه  مکتب"  گفتمان  ترتیب  این  به  گرفت؛   شکل  بندیِ تازه ایمفصل   ایرانی،  هنری  مکتب  یک

 مفصلبندی  وارد  نوشتار  ایران،   هنری  و   فرهنگی   پیوستار  به   رجوع  و  ایرانی  هاینقشمایه  استفاده از  پی   در  گفتمان،  این  در .  شد  تثبیت  صادق تبریزی

  اسلوب" چون دال هایی با همراه و شد تبدیل وقته به بندی این آثارمفصل  در "نوشتاری ینقشمایه" دال شد. گفتمان آثار اولیه صادق تبریزی

  مفصلبندی   در  "ایرانی  ینقشمایه"  دال  حول  "تزیین گرایی"  و  "مذهبی  هایمضمون"،  "عامیانه  هنر"  ،  "ایران  هنر  سنتی  نقوش"  ، "مدرن  نقاشی

گره    در آثار بعدی این هنرمند  "نقاشیخط"  گفتمان  مفصلبندی   در  تازه،  معانی  انتصاب  یدر نتیجه  دال  این  سپس.  شد  تثبیت  "سقاخانه  مکتب"

  از شده  تولید معانی  دادیم،  قرار بررسی   مورد  که   نخست، اثر  در  برون متنی رمزگان  و   درون متنی  رمزگان  داللتهای   . گرفت  قرار   گفتمان  این  گاه

های دال  است   شده  گرفته  بهره  "مدرن  نقاشی  اسلوب"  از  آن  در  که  حالی  در  است؛   مشهود  روشنی  به   "سقاخانه  مکتب"  دال های گفتمان  طریق

های  مدلولی،  ارجاعات  و  تصویری گرایی"  جنبه    "ایران  هنر  سنتی  نقوش"  و  "مذهبی  هایمضمون"  و  "عامیانه  هنر"  از  و  دارند  "تزیین 

  "خطنقاشی"  گفتمان  به  مربوط  که  بعد،  تصویر  در.  است  گرفته شده  بهره  اثر  در  "ایرانی  نقشمایه ی"  ایجاد  جهت  در  "نوشتاری  ینقشمایه"و

  آن   هایکه نقشمایه  اثری  تولید  جهت  در  را  "انتزاع گرایی"  و  "خوشنویسی"  تصویری  هایدال  "مدرن  نقاشی   اسلوب "  از  گیریبهره  با  است، 

  بر   داللت  مرسل  طریق مجاز  از  و  دهدمی  قرار   زبان  ساحت  در  را  ما  آثار،  این  در  "نوشتاری  هاینقشمایه".  شودمی  مشاهده  هستند،  "نوشتار"

نه به منظور اثرگذاری معنایی بلکه تنها جنبه   ،"خوشنویسی"  دال   به تازه مدلول  ی انتصابواسطه  به  ،"نقاشیخط"  گفتمان   .کندمی  زبان   حضور

هایی موقعیت  ها،  برای  تزینی  ترتیب،دال    است؛  کرده  ایجاد  گفتمانی  ساختار  این  درون  در  سوژه  نوشتاری"بدین  مدلول  "نقشمایه  حول 

رساند که  شکل گرفت و گره گاه جدیدی از نقاشی سقاخانه تا نقاشیخط و استحاله شدن کامل نوشتار در آثار مارا به این نتیجه می"خوشنویسی"

تدریجی نقاشی در این آثاردرجهت نوگرایی در نقاشی معاصر ایران ثابت نبوده و در حال تغییر وتحول درجهت پیشرفت و تکنولوژی و تحت روند  

هایی چون هایی چون خوشنویسی ایرانی و استحاله شدن این مدلول همراه با دالباشد. مولفهتاثیر بروز شدن علم ودانش و هنر در جهان می

های مقدس همراه با نوگرایی ما را به این  رسیده در نوشتار ایرانی و رنگ  کمال  به  قدسی  فضای  در  حضور  بیان   برای   وشنویسیخ  شدن   غالب

شود تاکمال شویم احساس به نشان دادن و توجه به ایرانی بودن در آثار بیشتر میرساند که هر چه به علم و هنر روز دنیا نزدیک تر میمهم می

 ی به جهان نشان داده شود. هنراصیل ایران

 

 

  



 

946 
 

 منابع 

 مرکز: تهران دیداری، ارتباط شناسی  نشانه سوی  به متن، تا تصویری های نشانه از.  1371. بابک احمدی،
 .مرکز نشر:  تهران. متن  تأویل و  ساختار.  1385. بابک احمدی،
:    69)  15  نظر،  باغ .  معنا  زایشی  سیر  رویکرد  با   شناسی  نشانه   منظر  از  اجتماعی  محتوای   با  معاصر   هنری   اثر  سه   بررسی.    1397.  صدیقه  باغبادرانی،  احمدیان

)76-67 . 
 .مرکز: تهران. مخبر عباس  ترجمه ادبی نظریه بر درآمدی پیش .  1390. تری ایگلتون،

 . هنر فرهنگستان:  تهران.  1 هنر، شناسی  نشانه اندیشی هم مقاالت: در. معنا زایشی ،سیر 1385. مرتضی معین، بابک
 .هنر فرهنگستان:  تهران.  1 هنر، شناسی نشانه اندیشی هم  مقاالت مجموعه  در هنر،  شناسی ،نشانه 1388. احمد پاکتچی،

 .مهر سوره: تهران. پارسا مهدی ،ترجمه شناسی  نشانه مبانی.  1387. دنیل چندلر،
  باغ  شهرسازی و  معماری هنر، پژوهشکده  علمی نشریه ایران، معاصر هنر در  شناسی شرق ای  نمایه عملکرد پرویز، خشایار،حاصلی  زاده  ،قاضی سعید حسینی

 1398 آذر/ 14-5(، 78)16 ، نظر
 .فخراکیا: تهران سیدسعیدحسینی، و  مقبلی آناهیتا ،ترجمه هنر تاریخ های نظریه و  روشها.  1394 آن، دآلوا،

 .آگه: تهران. نبوی محمد و  مهاجر مهران ،ترجمه مکاریک ریما  ایرنا ویراسته معاصر،  ادبی های  نظریه دانشنامه: در.  مجاز و  ،استعاره 1390. گیلبرتدی شاتن،

  « ، فارسی  ادبیات  و  زبان نامه  ،کاوش"ناصرخسرو  قصاید در   زبان  ترغیبی نقش ایجاد  در  موثر  عوامل "  1395  محسنی، مرتضی  و  مهدی،  جویباری،  صراحتی
 . . 125 -  97( «پژوهشی علمی( 33

 1392 ، تهران آگه، نبوی، محمد  توسط تدوین ، شناسی نشانه یر، پی گیرو،
  هنرهای   توسعه  مؤسسه  شدن،  جهانی  و   ایران  معاصر  هنر   همایش.  مکان  و   زمان  مفهوم  در  کندوکاوی  ایران،  معاصر  هنر  معاصریت.    1394.  محمدرضا  مریدی،
 .تهران معاصر، تجسمی

 شماره  تطبیقی،  هنر  اندیشی  هم  سومین   و   دومین  ،  مقاالت  مجموعه  ژنت،  ژرار   نزد  بینامتنیت  حضوری؛  هم  هابراساس  متن  ،ارتباط  1388   بهمن،  مطلق،  نامور
15، 115-97   

 .  1391 ، تهران افکار، زاده، حسن علیرضا ترجمه  با فرهنگ، نشانه، ، انسان  امیلیا، نرسیسیانس،
 آگه : تهران. نبوی محمد و  مهاجر مهران ترجمه پین  مایکل ویراسته معاصر،  ادبی های  نظریه دانشنامه: در. نمایه.  1390.  لوکاس لگر، و  آنا سایدسنت، وایت

 .تهران معاصر  هنرهای  موزه  در سقاخانه   نمایشگاه کاتالوگ ،1356  ، کریم  امامی،
  علیرضا  با بلند درگفتگویی  آغداشلو آیدین: امروز  تا گذشته از ایرانی خوشنویسی به  نگاهی زمینی، و  آسمانی ، 1384   ، نژاد  هاشمی علیرضا و  آیدین آغداشلو،
 . کرمان  باهنر، شهید تهران؛دانشگاه روز، فرزان پژوهش  و  نشر نژاد، هاشمی
 .تهران سوم،  چاپ معاصر، فرهنگ نشر گرافیک،  سازی، پیکره نقاشی،: هنر المعارف دایره  ، 1381، رویین پاکباز،
  شماره   ،2  ایران،دوره  معاصر  نقاشی  جامعه   در   هنری  قواعد  گیریشکل   بررسی:  خاورمیانه  هنر   گفتمان  محمدرضا،تحلیل  اعظم،مریدی  ابوالحسن،راودراد  تنهایی

 40-7 ،صفحه  1389 زمستان و  ،پاییز2
 1387 ، تهران مهر، سوره  پارسا، مهدی ترجمه  ، شناسی  نشانه مبانی  دانیل، چندلر،

 .  1383 ،زمستان28 سیاسی،شماره  علوم ،فصلنامه سیاسی،تهران وتحلیل گفتمان علی،نظریه محمد سید  زاده حسینی
   212قم  باقراالعلوم،  دانشگاه.1383-  181   زمستان.    28.  هفتم  سال  سیاسی،  علوم  فصلنامه   سیاسی،  تحلیل  و   گفتمان  نظریه  ،1383  ،  علی  محمد  زاده،  حسینی

 . تهران علم، نشر دوم(، )ویرایش  کاربردی  شناسی نشانه  ،1387  ، فرزان سجودی،
 .نشرعلم،تهران ، مقاالت( )مجموعه  عمل و  نظریه: شناسی  ،نشانه   1388  ، فرزان سجودی،
 . تهران نی، نشر ایران، اسالمی  جمهوری در قدرت جریان کارهای  و  ساز: زبان و  گفتمان قدرت، ،  1384  ، اصغر علی سید سلطانی،

-30، ،تهران 1388آذر.  135. هنر ماه کتاب مجله ،"ایران معاصر هنر در اصیل  و  نوپا مکتبی خط ،نقاشی  1388 اوجی، مصطفی و   بهروز  زیندشتی، شریفی
37 . 

   1396شورآفرین، ،انتشارات جوار،تهران هم  های وسرزمین باستان ایران هنر در  الگوها کهن  شناسی  صدرالدین،نشانه طاهری



 

947 
 

   1379ها، رسانه وتحقیقات  مطالعات ،مرکز ودیگران،تهران پیران  شایسته فاطمه گفتمان،ترجمه انتقادی  نورمن،تحلیل فرکالف
  دانشکده   سیاست،مجله  سیاسی،فصلنامه  های  پدیده  وتبیین  فهم  در  کارامد  ابزاری-وموفه  الکال  گفتمان  علی،نظریه  شیرازی  ساالروپوزش  محمد  کسرایی

 .  339-360 ،صفحات 1388،پاییز3 ،شماره 39 سیاسی،دوره علوم و  حقوق
 1378.راهبردی  مطالعات پژوهشکده ،تهران، یوسفی حاجی محمد امیر  سیاسی،ترجمه علوم  در نظریه و  جری،روش واستوکر دیوید  مارش

 ،پاییز 34  خرد،شماره  جاویدان   ،(تبریز  کبود  مسجد  موردی  مطالعه)معماری  در  شناسی  ونشانه  ارتباط  بر  موثر  مسعود،عوامل  مینو،وفایی  بگلو  احد،قره  نژادابراهیمی
 . 202- 179  ،صفحات1397 وزمستان

 . هنر فرهنگستان: تهران. قاسمیان مسعود: ،ترجمه هنر  تاریخ.  1390. ورنن هایدماینر،
 .تهران نی، نشر جلیلی، هادی ترجمه ، گفتمان تحلیل در روش و  نظریه ،1389 ، فیلیپس لوییز و  ماریان یورگنسن،

Hawkes ،Terence . 2003. Structuralism and Semiotics. london . 

Eco  ،Umberto. 1979. A Theory of Semiotics. London: Macmillan: Bloomington،Indiana University Press . 

Issa, Rose, Ruyin Pakbaz, & Daryush Shayegan (2001) Irainian Contemporary Art. London: Barbican 

Art . 

Zahra Kiashemshaki ،A Semiotic Analysis of appearance of writing motifs in Iranian Modern Painting   

International Conference on Architecture, Urbanism, Civil Engineering, Art, Environment،Future 

Horizons & Retrospect،ICAUCAE 2015،16 Novamber 2015, Tehran, Iran, Institute of Art and 

Architecture (SID ) 

de Saussure, Ferdinand (1916), Course in General Linguistics, transl. by Wade Baskin,London: 

Fontana/Collins . 

Jakobson, Roman (1987), “Linguistics and Poetics”, in: Krystyna Pomorska and Stephen،Rudy (Eds.), 

Language in Literature, Cambridge: Belknap Press 

Jakobson  ،Roman. 1960. Closing Statement: Linguistics and Poetics  ،in Style in Language. Edited by 

Thomas Sebeok . 

Jakobson ،Roman. 1998. "Linguistics and poetics." Twentieth-century Literary Theory 119-125 

Berger, Arthur Asa (1995), Cultural Criticism: A Primer of Key Concepts, Thousand Oaks:Sage 

Publications . 

Laclau, E, Mouffe (1990), New Reflections on the Revolution of our Time, (London: verso ( 

Laclau, E, Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical،Democratic Politics. 

London: Verso -Jung, Carl Gustav.(1990).’’The Psychology of the Child Archetype’’ in The Archetypes 

and the Collective Unconscious. 

Trans. R.F.C. Hull. Pt.10.New York: Bollingen Foundation Inc.Kristeva, Julia.(1974). La revolution du 

langage poétique, Paris: Le Seuil 

Liszka J. J   ،1996 ،A general introduction to the semiotics of charles Sanders Peirce .Indianapolis. Indiana 

University Press   .  

Amirsadeghi  ،H ،2009  ،Different sames: New perspective in contemporary Iranian art  ،London: Thames& 

Ltd Hudson 

Hooper  ،J،1991  ،Peirce on signs  ،writings on semiotics by Charles Sanders Peirce،, London  ،The 

University of North Caroli Press . 

Saussure  ،Ferdinand de. 1983. Course in General Linguistics. Translated by Roy Harris. London: 

Duckworth . 

 

 
  



 

948 
 

 

شناخت فنی و بررسی آسیب های وارده برتزیینات سرمه دوزی به کاررفته در یک نمونه پارچه مخمل منسوب به قاجار  

 گلستان شناسی کاخ واقع در موزه مردم 
 

 1زهراشفیعی تجن گوکه 

 2هائیده خمسه 

 چکیده: 

  ایران   تمدن  بسط  و  گیریشکل  در  صنعت  و هم  هنر  عنوانبه  هم  نساجی  باشد،می  نساجی  هنر،  تاریخ  طول  در  ایران،  هنر   مهم  ارکان  از  یکی

.  باشد های تزیین شده با سرمه می کرد،بافته  مشاهده  آن  در  را  اسالمی-هنرایرانی  توان جلوهمی  که  آثاری  از  یکی.  است  داشته  بسزایی  نقش

باشد که به عنوان قاب عکس ویاآینه مورد استفاده  ی مخمل باتزیینات سرمه و پولک میمطالعه در این پژوهش یک تکه پارچهی مورد  نمونه

فلزی   الیاف شناسایی  دوزی در دوران اسالمی، پژوهش پس از معرفی هنر سرمه این  اصلی باشد.هدفگرفته و متعلق به دوران قاجار میقرار می

برای نگهداری و  -1سوالهای تحقیق عبارتند از:  .  باشد می  آن  بر  وارده  آسیبهای  شناخت  دوزی(وهمچنیناین قاب )سرمه   تزیین  در  رفته  کاربه

-3باشند؟الیاف فلزی به کاررفته در اثر، چه نوع فلز یا آلیاژی می-2توان بکاربرد؟حفاظت الیاف طبیعی مجاور با الیاف فلزی چه روشی را می

جهت نگهداری اثر و وارد شدن آسیب کمتر در محل موزه چه   -4توان بکار برد؟یاف فلزی بکاررفته در اثر چه روشی را میرای براق شدن الب

  400میکروسکوپ الکترونی روبشی با بزرگنمایی  3SEMدستگاهی    آزمایش  از  فلزی  الیاف  شناسایی  توان به کار بست؟ جهتراهکارهایی را می

-تحلیلی است که شامل مطالعه-جهت شناسایی جنسیت الیاف فلزی بهره برده شد. روش پژوهش توصیفی  4EDAXبرابر استفاده شد و آنالیز  

ای و باشد. نوع مطالعه در این پژوهش،کتابخانهبندی اطالعات میمع آوری اطالعات، ارزیابی اطالعات)براساس بررسی نمونه ها( و جمعج،

  نقره  جنس از سرمه الیاف که دهدمی مطالعه،نشان مورد نمونه روی بر شده انجام هایبررسی و آزمایشات از حاصل باشد.نتایجآزمایشگاهی می

 پارچه  همچنین الیاف  است ثابت نیست.روش مکانیکی مقادیر طال که سرمه با آن روکش شدهعلت ساخت سرمه بهباشند که بهمی  طال  روکش  با

 .شد داده مخمل از جنس پنبه تشخیص

 

 گلستان کاخ فلزی، قاجار،دوزی، الیافسرمه دوزی،سوزنواژگان کلیدی: 

 

 
 zahrashafie81@yahoo.comوتحقیقاتکارشناسی ارشد،دانشگاه آزادواحدعلوم 1
 Hkhamseh72@yahoo.comاستادیار،دانشگاه آزاد واحدابهر،  2
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 مقدمه:   . 1

های ابریشمی برای دوختهای در دوره صدر اسالم به علت منع مردم از تجمالت، استفاده از لباسهای ابریشمی منسوخ شده ولی استفاده از نخ 

به بنیمتنوع همچنان  بود. در دوره  باقی  ،  قوت خود  بنیامیه  پارچهخلفای  تولید می امیه  را که در خوزستان  نیلی  ابریشمین  تن  های  بر  شده 

  نوعی به  که  است  منسوجات  از  بسیاری   و  جامه  تزیین  دیرینه  هایروش  از  یکی  ایران  سنتی  هایدوزی(. سوزن1370،170کردند)اسفندیاری،می

  در   است  اشپدیدآورنده  جامعه  و  اقلیم  برگیرنده  در  که  ایشناسنامه  و   تزیینی  جنبه  جز   به  هادوخت  دست.  دارد  و  داشته  کاربرد  بشر  زندگی  در

 بوده  مطرح  نیز  آن  گونهطلسم  جنبه  تزیینی،  جنبه  جز  به  اسالم  از  قبل.  کردمی  گریجلوه  البسه  روی  مذهبی  عقاید  دلیل  به  اوقات  از  بعضی

.  دارد شباهت  اسالم از پیش ایران در ساسانی  دوران به خصوصیات و جهات بسیار  ،اسالم از  بعد ایران در صفویه  دوران (65 ،1385، کالگ)است

 دوران   یادگار  که  ایرانی  هایدوزیسوزن  اکثر  قاجاریه  دوره  در.باشدمی  دوزیقالب  و  دوزینقش  رواج  از  حاکی  دوره  این  از  ماندهباقی  هاینمونه

  وولف، )دارد   هنر  این  احیا  از  حکایت  دوره  این  از  مانده  باقی  آثار   که  گردید  رایج  اکثرمناطق  در  دوزیهارو  این  بیشتر   و  گرفت  دیگری  جان  بود،  قبلی

گردد ولی با توجه به در دست نداشتن  ای برای غنی کردن سطح پارچه به عهد عتیق برمیهای فلزی طالیی و نقره. استفاده از نخ(1372،150

ها به دلیل ماهیت آلی  طور حتم مبدا و یا تاریخ مشخصی برای آن تعیین نمود، چرا که اغلب این پارچهتوان به  شواهد و مدارک کافی نمی

گذاری  شوند. بنابراین تاریخاند و یا بنا به نوشته های برخی از محققین برای بازیافتن فلزات گرانبهایشان سوزانده میفرسوده شده و از بین رفته

های ارائه شده در منابع نیز مشکل بزرگی  کنیم که البته ضدو نقیض بودن گزارشاز موارد به منابع مکتوب بسنده می  این آثار به اجبار در بسیاری

دهند در یکی از منابع  برخی محققان استفاده از این تزیینات را در ایران به دوره مادها نسبت می  (.1372،55وولف،)شوددر این زمینه محسوب می

های سراسرمزین و  دوزی شده و مادها با جامه..... و برتر از همگان خودپارسیان با باالپوش قالب "م خشایارشاه آمده است:در توصیف پیاده نظا

ها و  های زیادی از این آثار در موزههای فلزی روی پارچه در دوران قاجار نیز به وفور دیده شده است و نمونهکاربرد نخ  (.151 ،1374فریه،)مطال

های فلزی جنبه  دلیل تغییراتی که نوع پوشش ایجاد شد رودوزیی خصوصی موجود هستند. در اواخر دوره قاجار و عصر پهلوی بههامجموعه

های دوران اشکانیان دیده هایی از این دوخت به روی پارچه و لباستوان گفت که نمونهتجملی پیدا کرد. در پیشینه تاریخی این رودوزی می

جای  دوزی شده است. قابل ذکر است که در تزیین پرده کعبه که از دوران تیموری بهها، یک درخت انگور سرمهاین نمونهشود. در یکی از  می

سرمه771تا916است)مانده از  شدهه.ق(  استفاده  نگهداری میدوزی  ملی  موزه  در  اکنون  پرده هم  این    تمام   در  (.1391،27جنیدی،)شوداست. 

  مانده   جا به  آثار  . مدعاست  این  بر   گواه   خود  دوره  این  از   ماندهباقی  آثار.  است  بوده  برخوردار  واالیی  شکوه  و  مجد   از  دوخت   این  اسالمی  هایدوره

  1389،21شد)ممتاز،  بسیار  تحوالت  دچار  دوزیسرمه  بعد  هایدوره  در. است  بوده  صفویه   یدوره  به   مربوط  دوزیسرمه  هنر   شکوفایی  دهدمی  نشان

 و   کیفی  لحاظ  از  سرمه  هاینخ  هادوره  دراین  و  داده  ادامه  خود  تحول  سیر  به  دوخت  این  معاصر  و  قاجار  زند،  و  افشار  یعنی  بعدی  هایدوره  در.  (

  اشتباه   ملیله  با  نگاه  یکدر  سرمه. دارد  دوخت  این  رواج  ادامه  از  حکایت دوران  این  از  مانده  باقی  آثار  تعداد  ولی  دادند  دست  از  را  خود  اصالت   کمی

 استفاده  مورد  قدیم  در  که  هاییسرمه.شودمی  ساخته  مختلف  هایاندازه  در  ایلوله  صورت  به  بلکه  نیست  انعطاف   دارای  اکثرا  ملیله  ولی  شودمی

  را   نقره  و  طال  جای  براق  آلیاژهای  صفویه،  از  پس  که   است  بوده   نقره  یا  طال  درصد50  یا  و  نقره  یا  طال  از  بیشتر  گرفتمی  قرار

کنند، در نتیجه از نظر پیچد. سرمه را از نخ نقده تهیه میمغزی که به حالت فنر میسرمه عبارت است از نخ بی (.279، 1384اسفندیاری،)گرفت

می ارتجاعی  خاصیت  دارای  سرمه  نخ  است.  نقده  مانند  مصرفی  فلز  مینوع  باعث  ویژگی  همین  بتوان  باشد،  شکلی  هر  به  را  آن  که  شود 

 (.14، 1374 ی،صامت)درآورد
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 . روش تحقیق 2

ها( و جمع بندی اطالعات  آوری اطالعات،ارزیابی اطالعات)براساس بررسی نمونهتحلیلی است که شامل مطالعه،جمع-روش پژوهش، توصیفی

 آزمایشگاهیمعتبر،مطالعاتمدارکاندوزی،استناد به اسناد و  باشد. روش یافتهایی و آزمایشگاهی میباشد.نوع مطالعه در این پژوهش ،کتابخانهمی

فن نیزمطالعات  میکروسکوپی)الکترونی(،ساختارو  روش  به  روش  شناسی  به  شناسی  آسیب  دستگاهی،  و  تر(  آزمایشگاهی)شیمی  شناسی 

 های بدست آمده ، ارائه خواهد شد. گیری و سرانجام پیشنهاد حفاظتی با تحلیل دادهباشد. نتیجهآزمایشگاهی می

 و بررسی فنی نمونه مورد مطالعه مراحل زیر انجام شد:  جهت شناسایی

 های مختلف بافتهتهیه مدارک تصویری از قسمت-1

 نمونه برداری -2

 SEM-EDXشناسایی تزیینات فلزی با استفاده از روش -3

 

 . بیان مساله 3

ها ضرورت دارد تا بدین وسیله بهترین یل دهنده آنهرگونه عملیات مرمتی برروی آثار، شناخت دقیق نسبت به اجزا و مواد تشکقبل از اقدام به

های عملی حاصل خواهد شد.آنچه اهمیت دارد به دست آوردن بیشترین اطالعات با  استفاده از روشروش انتخاب و اعمال شود. این شناخت با

 حداقل مداخله و تخریب است. 

کار رفته در ساخت اثر مورد استفاده شناخت مواد مصالح و شیوه ها و فنون بهشود که منجر به  فن شناسی در دانش مرمت به فعالیتی اطالق می "

شود.این  ها و دانش فنی مورد استفاده در ساخت یک اثر مورد بررسی قرار داده میها و فنون ساخت مکانیزمشود و در شناخت شیوهقرار داده می

گردد مواجه ه امروز ما با محصول نهایی یا اثری که امروز تاریخی محسوب میبخش از شناخت همواره از دشواری بیشتری برخوردار است چرا ک

اسی  هستیم و از دانش فنی و تجربیات سازنده اثر بسیار دور ودر مواردی تمامی آن تجربیات و فنون به فراموشی سپرده شده است.بنابراین بازشن

 )بهرمان،روش های نوین مرمت(.  "آنها محقق نخواهد شد

شناسی( واقع در کاخ گلستان از مواد آلی مانند پارچه و چوب مردمای به ویژه کاخ ابیض)موزه لی این است که بخشی از آثار موزهمساله اص

تر است  دوزی و پولک دوزی هستند , ساخته شده اند که حفاظت و نگهداری طوالنی مدت آنها از آثار دیگر مشکلوتزیینات فلزی مانند سرمه

 دوزیسرمه  تزیینات  با  مخمل  یپارچه  یک  مطالعه  مورد  اری ویژه دارند و این مقوله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. پارچهو نیاز به نگهد

  است   سانت  50در  60  پارچه  این  ابعاد.  باشدمی   عکس  قاب  آن  کاربرد  که  است،  گلستان  کاخ  شناسیمردم  موزه  به  متعلق  و  قاجار  دوره  از   باشد،می

  این   گرداگرد.است  شده گذاشته  خالی  عکس   جای  برای سانت25  در18  ابعاد به آن  وسط  و  شده  تزیین  مروارید  و  ملیله  سرمه،  با  آن  دورتادور  که

 آسیب   دچار(  سرمه)فلز  و(  پارچه)الیاف  همجواری  و   نامناسب  محیط  در  نگهداری  اثر  بر  که  است  شده  استفاده  تزیینی  نوار  از  هم  میانی  خالی  فضای

 . سازد می ضروری را آن  در کاررفته به تزیینات بویژه و اثر این  حفظ جهت ، آن به  رسیدگی که شده

  شدن   تیره  و(  عکس  قاب  جای)  وسط  و  دورکار  در  بویژه  مخمل  پارچه  پرزهای  رفتن  بین  از  شامل  شود  می  دیده  اثر  این  در  که  آسیبهایی  مهمترین

 در .است  ضروری  بیشتر  هایآسیب  از  جلوگیری  برای  اثر  نمایش  و  نگهداری  صحیح  شیوه  ارائه  و  مرمت  و  حفاظت  بنابراین.باشدمی  فلزی  الیاف

  خواهد   انجام  که  آزمایشاتی  براساس  و  پرداخته  اثر  به  رسانآسیب  عوامل  و  هاآسیب  شناسایی  و  هنری  تاریخی،  مطالعات  بررسی  به  پژوهش  این

 .شودمی جلوگیری آن بیشتر تخریب  از مناسب مرمتی و حفاظتی طرح  یک ارائه با گرفت
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  به   سنتی   هایطرح  با طالیی  و ایینقره  فلزات  با  همراه  مخمل  پارچه  زیبایی.است  شده  فراموش  هنرهای  جزو   مخمل  پارچه  روی  بر  دوزیسرمه

  منسوب   و  فرد  به  منحصر  آثار  جزو   ساله،100  قدمتی  با  بررسی  اثرمورد.دارد  را  گذشته  هایدوره  از  ماندهباقی  هنر  این  حفظ  و  توجه  ،ارزش  رفته  کار

  رفته   بکار  فلزات  شدن  سیاه  ،  پارچه  پریدگی  رنگ  شامل  متعددی  هایآسیب  دارای  و  شده  نگهداری  نامناسبی  شرایط  در  که  است  قاجار  دوره  به

  هنر   به  پرداختن  و   خاص  طور  به  اثر  این  حفظ   برای  ای  انگیزه  عوامل این  مجموع.شد  خواهد  اثر  نابودی  به منجر  توجه  عدم  صورت   در  که  است

 . است  بوده کلی طور  به مخمل پارچه برروی دوزی سرمه

 

 . معرفی کوتاه مجموعه کاخ گلستان 4

 شهر   که ق .ه 1028 سال  در دالواله پیترو سفرنامه  از  بخشی  و گردد  می  بر (  ق. ه 988)  صفویعباسشاه زمان  به  گلستان کاخ تاریخچه  چه  اگر

  و   ،   است   نکته  این   موید  خود(    سلطنتی  ارگ   بر   آغازی  سر /    است   نموده  توصیف  ،   بوده  کرده  احاطه  را  سلطنتی  قصر  که   چنارستانی  با  را   تهران

  با   مجموعه   این  نیز  ق.ه  1180  تا  1173  سالهای  بین  ما  زند  کریمخان  عهد  در   اینکه  تا  شده  واقع   توجه  مورد  نیز  بیش  یا  کم  بعد  هایسلسله  در

-ناصرالدین  عهد  داد.در  نسبت  قاجار  آقامحمدخان  دوران  به  توانمی  را  ارگ  واقعی  اهمیت  ولی  ،  گردیده  اساسی  تغییرات  دچار  ای  دیوانخانه  ساخت

  او  دیدار و(  سال 49 به قریب)   وی حکومت مدت بواسطه گلستان کاخ (  گلستان کاخ/  ق.ه 1264 القعده ذی 21 جمعه تاجگذاری)  قاجار شاه

 سلسله   آخر   پادشاه  سه  دوران   در  چه   .اگر   گردید  اروپا  از   متاثر  و   اساسی  تغییرات   دستخوش   خود   سفر   سه   در  اروپا   از   ایران   پادشاه  اولین  بعنوان 

  سلطنتی  ارگ(    ش.ه  1304  ماه  آبان   9/    ق.ه  1344  الثانی  ربیع)  سلسله  این  انقراض  تا(  قاجاراحمدشاه  و  شاهمحمدعلی  ،  شاهمظفرالدین)    قاجاریه

  توام   آن  از  ناشی  تبعات  و  مشروطه  انقالب  مانند  موثری  العاده  فوق  سیاسی  وقایع  با  آن  تاریخ  ولی  ندید  خود  به  را  خاصی  تغییرات  معماری  لحاظ  از

 حافظه لحاظ از  که قدمتی با گلستان اوصاف،کاخ این با. دهدمی تشکیل  را ایران  ملت تاریخی حافظه از ناپذیرجدائی بخشی که گردید عجین و

  بخش   بیانگر  تنها  نه  قدمت  این  با  مجموعه   باشد،اینمی   ایران  تاریخی  هایعه  مجمو  فردترینبه  منحصر  از   یکی  رسدمی  سال  442  به  تاریخی

  بی   ایمجموعه  به   ، آن  با  مرتبط  نوعی   به   یا   آن  در  افتاده  اتفاق   موثر  العاده فوق   رخدادهای  بواسطه  بلکه  است  وبوم   مرز  این  هنر   تاریخ  از  مهمی

. گرددمی  باز  پهلوی  دوران  آغازین  سالهای  به  شناسیمردم  موزه  تاسیس.  است  گشته  تبدیل  ایران  تاریخ  بخش  مهمترین  از  زنده  سندی  و  بدیل

  اشیاء   آوری  جمع  جهت  کارشناسانی  فرمان،  این  صدور  از  پس.  گردید صادر پهلوی  رضاشاه  توسط  شمسی  1314  درسال  موزه  این  تاسیس  فرمان

  موزه  این  زیاد  تالش  از  پس  شمسی،1316سال  مهرماه  در.شدند  اعزام  کشور  نقاطاقصی  به  مختلف،  واقوام  شهرها،روستاها  مردم  زندگی  لوازم  و

  از   یکی  شناسی مردم  موزه.  یافت  گشایش  باشد،می  ایران   ملی  ومفاخر  آثار  انجمن  محل   اکنون  هم  که  بوعلی  خیابان   در  واقع   ساختمانی  در

 کف هم  طبقه . شودمی  تشکیل متنوعی   بخشهای  از   و   طبقه   دو   در  موزه  این.است  کشور  سطح   در   شناسیمردم  هایموزه  ترینغنی   و  ترینقدیمی

  در   دیگر  موارد  و  قاجار  زنان  و  مردان  پوشش  ایران،  مختلف  مناطق  پوشاک  بر  عالوه   دوم  طبقه   در.است   نمایش  تاالرهای  و  اداری  بخش  شامل

 (.http://www.golestanpalace.ir) باشندمی بازدیدکنندگان تماشای معرض

 دوزی دوران اسالمی . سوزن 5

های ابریشمی برای دوختهای در دوره صدر اسالم به علت منع مردم از تجمالت، استفاده از لباسهای ابریشمی منسوخ شده ولی استفاده از نخ 

به قوت خود باقی بود. در دوره بنی ، خلفای بنیمتنوع همچنان  را که در خوزستان تولید میامیه پارچهامیه  نیلی  ابریشمین  بر تن  های  شده 

در ایران پیش از اسالم  (.دوران صفویه در ایران بعد از اسالم،دربسیار جهات و خصوصیات به دوران ساسانی 170،ص1370کردند)اسفندیاری،می

دوزی های ایرانی که  باشد.در دوره قاجاریه اکثر سوزندوزی میدوزی و قالبهای باقی مانده از این دوره حاکی از رواج نقششباهت دارد. نمونه

http://www.golestanpalace.ir/
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مانده از این دوره حکایت از احیا این هنر  دوزیها در اکثرمناطق رایج گردید که آثار باقییادگار دوران قبلی بود، جان دیگری گرفت و بیشتر این رو

 (.150،ص1372دارد)وولف، 

 :  شوند می تقسیم  دسته 6 به ایرانی هایرودوزی

  گردیده   نگار  و   نقش  از  پر  ایتازه  زمینه   پیدایش  موجب   الوان  هایدوخت  و  نبوده مشخص  آن   اصلی  پرکاری،زمینه  اثر در  که  هادوزی  سوزن   -1

 البدوزی ق ،  دوزینقش:   مثل.  است

 دوزی مضاعف و دوزیقیطان :  مثل. ماندمی باقی خود اصلی رنگ  به زمینه نموده  پر دوخت را زمینه از قسمتی که دوزیهاییسوزن -2

  اصفهان   دوزیسکمه:    مانند.    گیردمی  صورت  پودها  تارو  آوردن  بیرون  و   کردن  جابجا  با   ،   گیردمی  انجام  خاص  شکل  به   که  هاییدوزی  سوزن   -3

 دوزی شبکه و

  ،   دوزییک  ده  ،   دوزیگالبتون:    مانند.    دهدمی  دیگری  جلوه  پارچه  به  و   باشندمی  پارچه  زمینه  آذینگر  فلزی  نخهای  که  هاییرودوزی  -4

 . دوزیگالب و دوزیدوزی،ملیلهسرمه ، دوزینقده

  و  پود و تار  از میان نقده مثل فلزی هاینخ گذراندن با  بلکه  ندارند نقشی زمینه آن روی آفرینی نقش  در قالب و سوزن که هاییدوزیسوزن-5

 .  گرددمی پدیدار نظر مورد اشکال دست وسیله به  دادن  شکل

 دیگری   زایموادتزئین  به  بلکه محتاج  نبوده  موثر  آن  روی  تزئین  و  آفرینینقش  در  تنهایی  به  سوزن  و  نخ  که  هادوزیسوزن  از  گروهی  -6

   (.98ص  ،1379 اسفندیاری،)باشدمی

 تاریخچه الیاف فلزی .  6 

گردد ولی با توجه به در دست نداشتن شواهد و مدارک  ای برای غنی کردن سطح پارچه به عهد عتیق برمیهای فلزی طالیی و نقرهاستفاده از نخ

ن پارچه ها به دلیل ماهیت آلی فرسوده شده و از بین  توان به طور حتم مبدا و یا تاریخ مشخصی برای آن تعیین نمود، چرا که اغلب ایکافی نمی

گذاری این آثار به اجبار در  شوند. بنابراین تاریخهای برخی از محققین برای بازیافتن فلزات گرانبهایشان سوزانده می اند و یا بنا به نوشتهرفته

های ارائه شده در منابع نیز مشکل بزرگی در این زمینه  ارشکنیم که البته ضدو نقیض بودن گزبسیاری از موارد به منابع مکتوب بسنده می

ایران به دوره مادها نسبت می55، ص  1372شود)وولف،محسوب می را در  این تزیینات  از  استفاده  از منابع در  (.برخی محققان  دهنددر یکی 

های سراسرمزین و  دوزی شده و مادها با جامهوش قالب..... و برتر از همگان خودپارسیان با باالپ  "توصیف پیاده نظام خشایارشاه آمده است:

 (. 151،ص 1374مطال)فریه،

 قاجار   و   صفویه   دوره   در   فلزی   های نخ   . کاربرد 7

  این  در  ایران  هایرودوزی  انواع  پیشرفت.  نامید  ایران   در  بافندگی  پای  پابه  فلزی  تزیینات  از  استفاده  طالیی  عصر  توانمی  جرات   به  را  دوره  این

  حساب   به  هاخودچینی  تولیدات  برای  نیز بالمنازعی رقیب  بلکه   شد   چینی  هنر  نفوذ  قطع  باعث تنها  نه  که  بود جانبه  همه  و   سریع حدی  تا  دوران

رسید و پیشرفتهای زیادی نمود تا حدی  هانیز به اوج خودعصرصفوی مثل بسیاری از هنرها،انواع رودوزی(.363 ص  ،1365 بیگی، حسن)آمدمی

های سنتی مشغولند برای راه اندازی  چینی شد.در عصرشاه عباس ازتمام هنرمندان ازجمله هنرمندانی که به امر رودوزیهنر   ث قطع نفوذ باعکه

ای به نام  هنرهای سنتی و قدیمی به اصفهان دعوت شدند و صاحبان این مشاغل دارای اعتبار و شهرت اجتماعی بودندوحتی در آن زمان محله

دوزی بدانید زیرا براساس مسائل سیاسی و اقتصادی نی قالبدوزها معروف بوده است.دوره قاجار راباید دوران افول نساجی و سوزنمطرکاران یع

آن دوران این هنرها آسیب فراوان دید.گسترش روابط تجاری با غرب و ورود پارچه های کارخانه ای و... زنده بودن هنر نساجی را به مرگ  

ها،دوختها و رد و با افول آن هنرسوزن دوزی نیز از رونق افتاد،متاسفانه با هجوم طرحهای اروپایی و... شکل سنتی طرحتدریجی آن تبدیل ک
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آید های ایرانی به حساب میهای آن تحت تاثیرقرار گرفت.نقش بته جقه تنها نقش ماندگار از گذشته است که از اختصاصات پارچهرنگ آمیزی

 (.1359دهد)سامی،نشریه بررسیهای تاریخی،عصر امروز ادامه می و هنوز به حیات خود در 

 .نمود تقسسیم اصلی دسته دو به  توانمی را گیرندمی قرار استفاده مورد ها بافته در که فلزی تزیینات کلی طور  به

  فلزی هاینخ – 1

 فلز  قطعات-2

 : شوندمی تقسیم  دسته 4 به فلزی هاینخ

 ( مس نقره، طال،)طبیعی  مواد از شده  ساخته فلزی نوار نوار،-1

 فلزی  هایسیم-2

 اندشده پیچیده حیوانی یا گیاهی  الیاف دور به که فلزی سیم-3

 (1379اند)معتقد،شده پیچیده حیوانی یا گیاهی الیاف دور به که فلزی نوارهای-4

 : شوندمی تقسیم اصلی دوگروه  به تزیینات در استفاده مورد فلزی الیاف موجود، تاریخی هاینمونه اغلب در

 (سره  نقده، فلزی، هایملیله)اندشده تشکیل فلز از کامال که هایینخ – الف

 (30،ص1395بازو، قوی()گالبتون) "است فلز جنس از آنها از  بخشی که هایینخ – ب

 قطعات فلزی شامل : پولک و سرمه با فرمهای مختلف 

 پژوهش: . مطالعه نمونه مورد  8

شناسی کاخ گلستان.در دفتر  دوزی و مرواریددوزی واقع در موزه مردمدوزی،پولکدوزی شده، دارای تزیینات سرمهیک تکه پارچه مخمل سرمه

-دوزی و پولکدوزی شده،سرمهقاب)زینت اتاق(، از جنس مخمل،زمینه صورتی،مستطیل شکل،سوزن  "اموال موزه اینگونه نوشته شده است: 

متر در وسط این پارچه  سانتی18وعرض 24.5دوزی شده و یک مستطیل به طول سانتیمتر است،که تمام آن سرمه 60در 47عاد این اثر.اب"دوزی

اثر در موزه مردم1باشد)تصویری عوامل موزه جای قاب می بدون تزیینات است که طبق گفته ی دوم در یک گلستان،طبقهشناسی کاخ(.این 

 (2شود.)تصویره با چندشی دیگر نگهداری میایی همرای شیشهمحفظه
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 مترسانتی 47

 :نمونه موردمطالعه،منبع نگارنده 1تصویر 

 
 نگارنده : موزه،منبع   در   نمونه   گیری   قرار   مکان   - 2تصویر 

اصلی است با تزیینات سرمه. الیه دوم که در زیر پارچه مخمل قرار دارد و همراه بادوخت  الیه تشکیل شده است. الیه اول که الیه  این اثر از سه

کار رفته در نمونه مورد باشد که در پشت کار دوخته شده است. تزیینات بهی سوم آستر میتزیینات به زیر پارچه مخمل متصل شده است و الیه

باشد. سرمه  های به کاررفته در اثر از دونوع سرمه می دوزی تزیین شده است . سرمهولکدوزی و پمطالعه کامال فلزی است  که به صورت سرمه

ها از نوع  دوزی دیده می شود.مرواریددوزی شده هم مرواریداز نوع فنری با سطح گرد و سرمه از نوع فنری با سطح مربع .در بین گلهای سرمه

مترسانتی 60  
سان 24.5

 تی متر

سانتی متر 18  
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ایی شکل است که به صورت خوابیده دوخته شده است.تمام این تزیینات  وع صاف و دایرههای به کاررفته در اثر از نخشخاش بحرینی است.پولک

 (.3باشد)تصویری مخمل میبرروی پارچه

 
 ایی از تزیین نمونه، منبع نگارنده گوشه   - 3تصویر 

 برداری . نمونه 9

باشد، انجام شد. از  بافته که کمترین دخالت و آسیب را در پی داشتههایی از  برداری با ابزار مناسب از قسمتبه منظور شناسایی تزیینات، نمونه 

ایی و پولک و مروارید  برداری ازسرمه با سطح دایرهبرداری شد و امکان نمونه الیاف فلزی فقط یک نمونه سرمه از نوع مقطع مربع شکل نمونه 

 اتصال قطعات برقرار بود بنابراین امکان نمونه برداری وجود نداشت.   وجود نداشت .چون در هیچ از این قسمتها آسیب و یا پارگی وجود نداشت و
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 SEM. آنالیز عنصری نمونه مورد مطالعه در لیف فلزی با دستگاه 10

)ریخت ETD، تصویر5)ترکیب شیمیایی( و تصویر SSD، تصویر 4ایی که از نمونه برداشته شده از نوع فنری و سطح مربعی است. تصویرسرمه 

 باشد. شناسی ( از سرمه می 

 

 
 (،منبع:آزمایشگاه رستاک SSDلیف سرمه) - 4تصویر 

 

 
 (منبع:آزمایشگاه رستاک ETDسرمه)- 5تصویر 

 

ها کربن ، اکسیژن  ی خاکستری و سیاه دیده می شود.در قسمت خاکستریدر این تصاویر که در آزمایشگاه رستاک بررسی شده است دو منطقه 

 (. 1()جدول6شده. یک الیه اکسید هم برروی سطح سرمه دیده شده است)تصویر ،سرب،طال و نقره دیده

 کنیم: تصاویر گرفته شده را بررسی می 

پردازد و  های مورد مطالعه میسازی و خالصه کردن ویژگیای از آمار است که با تغییر زبان توصیف از کلمه به عدد، به سادهآمار توصیفی شاخه

کند. اهمیت روش توصیفی آمار در این است که بدون  گونه داوری توصیف میطرفانه و بدون هیچزیاد را را کامال بی یک مجموعه با اعضای  

ها  پردازد که به خاطر تنوع و گستردگی اجزاء شناخت مستقیم و فردی آنای میهای جمعیهای فردی اعضاء به شناخت پدیدهتوجه به ویژگی

 :دهدهای زیر انجام می (. آمار این کار را به کمک روش1-3: 1370غیرممکن است)دکالت، 
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 هاتهیه جدول فراوانی داده. 1

 هارسم نمودار مناسب داده. 2

 (.39: 1382ها)زارعی، دست آوردن اطالعات بیشتر در مورد دادههایی برای به تعریف پارامتر و شاخص . 3

 

 
 ای،منبع:آزمایشگاه رستاک :نمودارآنالیزنقطه 2جدول 

 ، آنالیز در نقطه گرفته شده به این شرح است:   1با توجه به جدول 

باشد.در  درصد نقره .بیشترین مقدار مربوط به نقره می  41.27درصد سرب و    2.7درصد طال،    12.32درصداکسیژن،    40.25درصد کربن،    3.46

 به این شرح است: 3(و نتیجه با توجه به جدول شماره 7ه شده )تصویرنقطه ی دیگری که آنالیز گرفت

ی قبلی بیشتر است و  باشد. درصدنقره از نقطهدرصد می80.82درصد و نقره    03/6درصد،طال  12.01درصد،سرب  0درصد، اکسیژن  1.14کربن  

مقدار و  نگرفته  صورت  اکسیداسیون  نقطه  این  در  است.  صفر  منطقه  این  در  می مقداراکسیژن  نشان  را  کمتری  وجودآلودگی  کربن  -کم 

 (. 4و3دهد)جدول
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 ی اکسیدسطحی،منبع:آزمایشگاه رستاک الیه - 7تصویر 

 درصدترکیبات،منبع:آزمایشگاه رستاک -3جدول 

 
 ای،منبع:آزمایشگاه رستاک آنالیز نقطه -4جدول 
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 انجام شد. آزمایشات وتصاویر به  شرح زیراست: ( در سطح 8در این قسمت آنالیز سرمه بدون اکسید در سطح انجام شد)تصویر

 
 آنالیز سرمه بدون اکسید درسطح،منبع:آزمایشگاه رستاک   - 8تصویر 

رسد به واسطه ی تمایل نقره به اکسیداسیون بیشتر، بنابراین  دیده شد.به نظر می  5درصد نقره براساس جدول شماره    05/50درصد طال و  95/49

 شود. ی اکسید سطحی مشاهده میالیهمقدار نقره ی بیشتری در 

 ترکیبات نمونه بدون الیه اکسید،منبع:آزمایشگاه رستاک   - 5جدول 

Net Int Atomic Weight Element 

8459.01 49.95 64.57 AuM 

3717.09 50.05 35.43 AgL 

 

 سطح،منبع:آزمایشگاه رستاک ایی سرمه بدون الیه اکسید در  آنالیز نقطه    - 6جدول 
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 شود. شود. این الیه ترد و شکننده است و به راحتی شکسته می ی اکسید به خوبی دیده میالیه9در تصویر 

 
 اکسیدشده،منبع:آزمایشگاه رستاک الیه - 9تصویر  

جدول به  توجه  الیه7و8شمارهبا  در  زیر  شد:کربنترکیبات  مشاهده  شده  اکسید  طال8/19درصد،اکسیژن  28/8ی  سرب  02/2درصد،  درصد، 

درصد.بازهم نقره درصد بیشتری را تشکیل داده است. مقدارسرب هم در این نقطه نسبتا زیاد است که نشان از وجود 79/59درصد و نقره  1/10

 دهد. این ضخامت را نشان می 10است. تصویر  287nmی اکسیدشدهآلودگی در سطح سرمه دارد.ضخامت الیه

 
 ای الیه اکسید آنالیزنقطه -7جدول 

 ترکیبات مشاهده شده   - 8جدول  
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 ضخامت الیه ی اکسید،منبع:آزمایشگاه رستاک - 10تصویر 

در سطح عرضی سرمه نقره نوسانات بیشتری دارد چون تاثیرپذیری بیشتری از سطح دارد و در قسمت سطح بیشتر شده  و در عمق نوسانات  

دهد.این تصویر به صورت الین صورت الین از مقطع عرضی سرمه این نوسانات را نشان می، عکس به    11(.در تصویر  11کمتری دارد)تصویر

 توان نوسانات طال و نقره را در مقطع عرضی مشاهده کرد.هم به خوبی می 1گرفته شده است.در نمودار

 
 نوسانات طال و نقره در سطح مقطع عرضی سرمه،منبع:آزمایشگاه رستاک - 11تصویر 
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 نوسانات طال و نقره در مقطع عرضی،منبع:آزمایشگاه رستاک   - 1نمودار 

 
 سطح مقطع عرضی سرمه،منبع:آزمایشگاه رستاک   - 12تصویر  

 

 دوزی شده اند . آسیب های پارچه هایی که سوزن 11

خورد. این آسیبها شامل  چشم میهای رودوزی به  های فیزیکی بیشتری به لحاظ ظرافت و استفاده از نخدر این نوع تکنیک رودوزی ، آسیب

 موارد زیر هستند:

 باشد. سوراخ که شامل کمبود نیز می  -1

 باشد.ها میپارگی الیاف که شامل جداشدن تاروپود و پارگی رودوزی -2

دوزی می  دوزی و نقدهشکافتن درزها ، شکافتن تاروپود و شکافتن تزیینات که شامل شکنندگی فلزات تزیینی مثل گالبتون، سرمه -3

 اشد. ب

 ای تاخوردگی قطعات فلزی یا پارچه -4

 پوسیدگی سطح الیاف  -5
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 پریدگی رنگ  -6

 فرسودگی -7

 چروک -8

توان  های سطحی را می های انتقالی و آلودگیاز آسیب های شیمیایی نیز تغییرات رنگی تزیینات و تغییرات کلی رنگ پارچه و همچنین وجود لکه

باشند همانند اثر منگه، چسب، زنگ آهن، میخ، چربی چای و قهوه و دوخته شده مشابه میهای چاپ شده و  هایی که برای پارچهنام برد.آسیب

 (. 109،ص1384ها)اسدیان،سایر آسیب

 . آسیب شناسی نمونه مورد مطالعه 12

و به دنبال گردد که به شناسایی محصوالت خوردگی و فرسایش در یک اثر تاریخی پرداخته  آسیب شناسی در دانش مرمت به فعالیتی اطالق می

شی تاریخی و یا اثر هنری به دوعامل  پردازد. وضعیت یکهای محیطی اثر میکشف علت حضور و تشکیل این محصوالت به شناخت پدیده

موادی که از آن تشکیل شده بسیار متغیر است، دو دیگر شرایطی که شی در طی محدودیت  خود تحت  یامهم واساسی بستگی دارد:یکی ماده

توان به دو گروه آلی و غیرآلی یا معدنی تقسیم نمود. گفته  دهنده اشیاء و یا آثار هنری را می قرار داشته است. به طور کلی مواد تشکیلتاثیر آن  

امی ای در تمشود مواد آلی زودتر از مواد معدنی تحت تاثیر محیط قرار گرفته، فاسد شده و یا از بین می رود، اما باید در نظر داشت هیچ مادهمی

شیا به  شرایط پایدار نیست. هنگام رخداد تغییرات داخلی و خارجی در اشیا یعنی تغییرات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی، تغییرات دیگری نیز در ا

  نیستند  پذیر  آسیب   چندان  آثار  برخی   (.1،ص1374پیوندد که مجموع این عوامل موجب فساد تدریجی وتخریب اثر می شود)پلندریت،وقوع می

 سبب  که  آنهاست  جایی  به  جا  و  نقل  و  حمل  در  داران  موزه  دقتی  بی  اثر  بر  و   موزه  داخل  در   گردد  می  وارد  آنها  به  که  ای   صدمه  بیشترین  ولی

  می   آثار  به  زدن  لطمه  موجب  که  است  مواردی  از  نیز  ها  مخزن  در  اشیاء  منظم  نا  و  اندازه  بی  شدن  انباشته  چنین  هم.  شود  می  آنها  شکستگی

 (. 25-26 ،صص  1376ریدرر،. .) شود

آسیب های نمونه مورد مطالعه را از چند منظر می توان بررسی کرد. آسیب های که در اثر گذشت زمان و فعل و انفعاالت فیزیکی و شیمیایی  

موجب توجه و جلب نظر می شد  به وجود آمده و آسیب هایی که در حین استفاده ی این اثر در موزه اتفاق افتاده است. اولین چیزی که بیشتر  

نحوه ی نمایش این اثرفاخر بود . متاسفانه این پارچه ی مخمل رودوزی شده در ویترین موزه با سنجاق ته گرد نصب شده بود در مورد پارچه 

مورد مطالعه در کناره   ی مخمل میتوان گفت با گذشت زمان ، ریختگی پرزها اتفاق می افتد.به دلیل گذرزمان و ساییدگی ، پرزهای مخمل نمونه 

(.گفته شد که تزیینات نمونه مورد مطالعه از سرمه  13ها و وسط اثر، ریخته شده و باعث و صاف و یکنواخت شدن سطح پارچه گردیده)تصویر

ا دچار اکسیداسیون باشد که جنس سرمه و پولک از فلز است. این تزیینات فلزی تماما تغییررنگ داده و دراثر مجاورت با هو،پولک و مروارید می

 (.14شود)تصویراند.این تغییر رنگ در تمام قسمتهای سرمه و پولک دیده میشده و تغییر رنگ داده
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 ریختگی پرزمخمل در وسط اثر،منبع نگارنده - 13تصویر 

 
 ریختگی پرز در کناره ها،منبع نگارنده - 14تصویر 
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 گیری . بحث و نتیجه 13

  از   اهمیت   این  اینکه  حال.هستند  اهمیت  حائز  علتی   هر   به  که   است  هاییگنجینه  از   نگهداری  و  محافظت  ها،موزه   مهم  و  اصلی   اهداف  از   یکی

  به   فرهنگی   از  و   دیگر   نسل  به  نسلی  از   تا   مانده  دور   به   معمول  اتفاقات  و   حوادث  گزند   از  است  الزم   که  است   مهم  یادآوراین  باشد،  ایهرجنبه

  اجرای   و طراحی در  هنگفت   ی ها هزینه  صرف  با  هاموزه  االجرا،الزم و  جدی  استانداردهای  تعریف با  منظور  این  برای .  یابد  تسری  دیگر   فرهنگ

  اصول  است  تاریخی،ضروری آثار از  صیانت منظور به.کنند تضمین و تامین زیادی حد تا را  اشیاء سالمت  و  دوام قادرند  مرمتی، و حفاظتی اصول

  نشر   نگهداری  و   حفاظت  امر  در  اصول  این  کردن  کاربردی  منظور   به وسیع  معنای  در  را  هاآن  و   شناخت  خوبی  به   را   پیشگیرانه   حفااظت   قوانین   و

  مراحل   انجام  از  ناشی  تغییرات  از  جلوگیری  و  آن   اصالت  حفظ  و  اثر  عمر  افزایش   نظر  از  مرمت   با  قیاس  در  حفاظت  در  موجود  مزیتهای  لحاظ  به.داد

به همین منظورحفاظت،پاکسازی و مرمت  .است  بوده  تاکید  مورد  همواره  و  داده  قرار  موارد  اهم  از  را  حفاظتی  اقدامات  تقدم  ضرورت,    مرمتی

گران پارچه را به خود جلب  اند یکی از مسائلی است که همواره توجه مرمتهای تاریخی کارشدهها و فلزاتی که به شکل تزیین روی پارچهپارچه

پذیری در برابر شرایط محیطی و شرایط نامناسب نگهداری دارند و آنها را  ها و الیاف فلزی، ماهیت بسیار حساس و آسیبزیرا پارچهکرده است  

دوزی تری دارند. پس از مطالعات و بررسی روی پارچه مخمل سرمههای حفاظتی و نگهداری دقیق دهد که نیاز به روشدر زمره آثاری قرار می

ها و شناسایی میزان تخریب الیاف  جار واقع کاخ موزه گلستان و ضمن آزمایشات مختلف جهت شناسایی الیاف ،آلودگی ها و چرکیشده دوران قا

های ی مورد مطالعه یک نکته قابل توجه جهت انتخاب روش مرمت و نگهداری آن قابل توجه است، نظر به مشاهدات و بررسیفلزی ، برای پارچه

های فتوشیمیایی موضعی شده که این مسئله خشکی، لزی نمونه ،آسیب جدی وجود نداشته.  نور باعث ایجاد واکنشبصری سطح تزیینات ف

دوزی و در کنار تزیینات فلزی بیشتر است.تمامی سطح  های سرمهی مخمل در قسمتپریدگی و ریختگی پرزها شده است. ریختگی پرزهارنگ

طح شان کامال تیره و کدر شده است.این قطعه پارچه نیاز به مرمت جدی ندارد ولی باید از شرایط مطلوب  ها س ها در اثر نزدیکی با آالیندهسرمه

ها به روند فرسایش و  بدیهی است گاه مکان و شرایط محیطی نامناسب و نمایش نادرست آثار در این موزهبرای نمایش در موزه برخوردار باشد

ایجاد اطمینان دائمی در خصوص ایمنی و سالمت    "همیشه پیشگیری بهتر از درمان است  "ل که  .براساس این اصزندها دامن می تخریب آن 

هاست. در ابتدا باید شرایط مناسب و صحیح را برای نگهداری آثار برگزینیم تا ها و مجموعهآثار از مهم ترین اصول در امر مراقبت از گنجینه

هاست  شود تیرگی سرمهمرمت هم به حداقل برسد. آنچه که در قسمت تزیینات اثر بیشتر دیده میآسیب کمتری متوجه اثر شود و در نتیجه نیاز به  

شود که در اثر مجاورت با هوا و آالینده ها به وجود آمده است . خوردگی، اثر تخریبی محیط  ها در تمام سطح تزیین دیده میی سرمه. رنگ تیره

ای خود به خودی است . در واقع واکنش اصلی در انهدام فلزات ، عبارت است از اکسیداسیون فلز،  هباشد. خوردگی، پدیدبر فلزات و آلیاژها می

 شود: ها بیان میکه این اکسیداسیون به خوبی بر روی اثر قابل مشاهده است.پیشنهاداتی برای براق شدن سرمه

توان ابتدا با اپلیکاتور ابتدا  خشک کرده که الیاف فلزی درخشان شوند. میابتدا با تیوسولفات سدیم و آب مقطر و سپس آب مقطر و اتانول تمیز و  

بدست    ای از اثر را آزمایش کرد اگر نتیجه مثبت بود برای باقی اثر هم انجام داد تا سطح سرمه براق شود.با در نظر داشتن موارد باال و نتایجگوشه

شدگی مقدار اندکی از قسمتهای الیاف فلزی رودوزی ، شدگی و باز در نظر گرفتن لهآمده ، شیوه خشکشویی برای پاکسازی پارچه انتخاب و با  

های گوناگون  دوزیها و سوزنگردد. شایان ذکر است در مورد پارچههای فلزی پیشنهاد میدوزیشیوه دوخت جهت استحکام بخشی سوزن

 ها و شرایط خاص هریک بایستی تصمیماتی متناسب با آن اتخاذ نمود. توان نسخه حفاظتی کامال یکسانی را ارائه داد چرا که به ویژگینمی

 پیشنهادات برای ارائه اثر در موزه 

نحوه  به کنترل شرایط محیطی،  توجه  نفاست  عدم  نادرست نگهداری و همچنین قدمت،  به    دوزی شده  نمونه سرمهی  موزه  قاجاری متعلق 

ای فراهم نمود. بدیهی است گاه مکان و شرایط محیطی  برای مطالعات جامع و گسترده  ی کاخ گلستان تهران، زمینه راشناسی مجموعهمردم
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همیشه پیشگیری بهتر از    ".براساس این اصل که  زندها دامن میها به روند فرسایش و تخریب آننامناسب و نمایش نادرست آثار در این موزه

ثار از مهم ترین اصول در امر مراقبت از گنجینه ها و مجموعه هاست. در ابتدا  ایجاد اطمینان دائمی در خصوص ایمنی و سالمت آ  "درمان است

ر  باید شرایط مناسب و صحیح را برای نگهداری آثار برگزینیم تا آسیب کمتری متوجه اثر شود و در نتیجه نیاز به مرمت هم به حداقل برسد. د

کردن  باشد. آویزانگرد میکند ، اتصال نمونه با سوزن تهزبین را به خود جلب میی تیابتدا آن چیزی که در بدو ورود به موزه توجه هر ببیننده

تری را وارد خواهد.معموال هرچه زمانی که یک بافته باید  گرد هم آسیب جدیزند و نصب آن با سنجاق ته اثر خود یک نوع آسیب به اثر می

باشد،به تقویت بیشتری نیز احتیاج است.مخصوصا این اثر که با تزیینات فلزی سرمه پوشیده  آویزان باشد یا در معرض نمایش قرار بگیرد بیشتر 

شده است و قطعا سنگینی قابل توجهی را بر روی بافته خواهد داشت و این مسئله در مدت زمان زیاد،اثر را دچار ضعف و سستی خواهد کرد.  

ی پشتیبان استفاده شود.قابی طراحی کرده که جای آویزان کردن آن از قاب یا الیه گردد جهت حفاظت و نگهداری اثر مورد نظر،به پیشنهاد می

متر با بافته فاصله داشته تا از فشار و سایش بر سطح تزیینات و بافته جلوگیری شود. این قاب از پشت به وسیله مقوای  ی آن چندسانتیشیشه

بیه شده که برای جلوگیری از عبور ذرات مضری چون گرد و غبار نیز روی سوراخ هایی برای عبور هوا تعضد اسید پوشانده و روی آن سوراخ

ای نازک پوشیده شود. ساده ترین راه حل پیشنهادی،قرار دادن بافته درحالت افقی یا در شیب بسیار کم ، برای بدست آوردن  ای مزبور با پارچهه

 را در حالت طبیعی نمایش داد.  حداکثر میزان پشتیبانی است که بتوان با کمک آن قطعه پارچه

ها در اثر مجاورت با بخارها و  باشد به طوریکه بافتهنگه داشتن شرایط محیطی ثابت برای اشیاء ، یکی از عوامل گسترش طول عمر آثار می

ر، از ورود اشعه ماوراءبنفش جلوگیری بیند.بهترین حالت این است که با ایجاد مانع در برابر منابع نوگازهای آلوده ناشی از مواد ناپایدار صدمه می

ها در ویترین های فلزی  رده،میزان نور قابل رویت را در نظر گرفته و طول زمان تابش را به حداقل برسانیم. به نمایش گذاشتن بافته و لباسک

 (.108، ص1385آل هستند)جین رابینسون، اند ایدهکه دارای درزهای محکم هستند و مخصوص موزه ساخته شده

آل ها، باید حداقل نور در نظر گرفته شود، برای محل نمایش نیز این شرایط باید رعایت شود. در حالت ایدههمانطورکه در مخزن نگهداری بافته

داشته باشند و هنگامی    UV، منسوجات باید در محلی که نور طبیعی وجود نداشته باشد،نمایش داده شوند. نورهای مصنوعی)فلورسنت( فیلتر  

  که اشیاء در حال مشاهده نیستند خاموش شوند. منابع نوری برای جلوگیری از آسیب گرما باید در فاصله مناسب از شئ نصب شوند. به طورکلی، 

که تجهیزات الزم برای تعیین لوکس منابع نوری ندارید، این نور کمی روشن ها است. در حالیلوکس مقدار مناسب نور برای نمایش پارچه  50

ها در شرایط محیطی صدمات فیزیکی عمل می ها به عنوان یک ویترین کوچک جهت حفاظت از پارچه و بافتهقاب.گرگ و میش است  ر از ت

های داخلی،ازنوع پایدار بوده و به نحوی محکم شده باشند که هیچ را نفوذی ها به خصوص در قسمتنند. باید مواد مورد استفاده در ساخت قابک

 (.23، ص 1385یا حشرات باقی نمانده باشد)جین رابینسون، برای ورود خاک 

شود که در اثر  ها در تمام سطح تزیینن دیده میی سرمههاست . رنگ تیرهآنچه که در قسمت تزیینات اثر بیشتر دیده می شود تیرگی سرمه

ای خود به خودی است  باشد. خوردگی، پدیدهفلزات و آلیاژها میها به وجود آمده است . خوردگی، اثر تخریبی محیط بر  مجاورت با هوا و آالینده

هاداتی . در واقع واکنش اصلی در انهدام فلزات ، عبارت است از اکسیداسیون فلز، که این اکسیداسیون به خوبی بر روی اثر قابل مشاهده است.پیشن

طر و سپس آب مقطر و اتانول تمیز و خشک کرده که الیاف فلزی ابتدا با تیوسولفات سدیم و آب مق   ها بیان می شود:برای براق شدن سرمه

ای از اثر را آزمایش کرد اگر نتیجه مثبت بود برای باقی اثر هم انجام داد تا سطح سرمه براق  درخشان شوند. می توان ابتدا با اپلیکاتور ابتدا گوشه

وی پارچه های تاریخی کارشده اند یکی از مسائلی است که همواره توجه  که به شکل تزیین رها و فلزاتیحفاظت، پاکسازی و مرمت پارچه  شود.

پذیری در برابر شرایط محیطی و شرایط  مرمت گران پارچه را به خود جلب کرده است زیرا پارچه ها و الیاف فلزی، ماهیت بسیار حساس و آسیب

 روش های حفاظتی و نگهداری دقیق تری دارند.  دهد که نیاز بهنامناسب نگهداری دارندوآنها را در زمره آثاری قرار می
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ها و شرایط  که به ویژگیتوان نسخه حفاظتی کامالیکسانی را ارائه داد چراهای گوناگون نمیدوزیها و سوزنشایان ذکر است در مورد پارچه

 خاص هریک بایستی تصمیماتی متناسب با آن اتخاذ نمود.

 تقدیر و تشکر 

اساتید بزرگوار دانشگاه آزاد   رستاک وکاخ گلستان و همچنین آزمایشگاهرا در انجام این پژوهش یاری کردند،مسئولین موزهاز تمام عزیزانی که ما  

 واحد علوم و تحقیقات تشکر و قدردانی می شود. 

 پی نوشتها 

زی است که عالوه بر  های آنالییکی از بهترین روش (Scanning Electron Microscope - SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی-1

تواند برای آنالیز شیمیایی، بررسی ترکیب، خصوصیات سطح و که به تجهیزات اضافی مجهز شود میتهیه تصاویر بزرگنمایی شده، در صورتی

 کار گرفته شودریزساختار داخلی در ابعاد میکرونی و نانومتری به 

جهت تشخیص درصد عناصر در نمونه های  SEM افزونه در دستگاه هایطیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس، یک  EDS یا EDAX آنالیز-2

تشیص    جامد است. این آنالیز می تواند با استفاده از انرژی اشعه ایکس منحصر به فرد ساطع شده از نمونه، نوع عنصر و درصد وزنی یا اتمی آنرا

دارد. این روش می تواند   ICP و XRF های تعیین عنصری مانند توانایی های منحصر به فردی در مقایسه با دیگر روش   EDAX بدهد. آنالیز

عناصر سبکی همانند اکسیژن و کربن و یا هالوژن ها را تشخیص دهد. در نتیجه امتیاز بزرگی برای تخمین این عناصر در نمونه های به خصوص  

 .آلی دارد
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 آنتولوژیکال شدن روایت های باستان گرایی در دوره معاصر تحلیل جامعه شناختی  
 

 1مرضیه شهریاری 

 2کریم رضادوست

 چکیده: 

توانند تأیید اجتماعی و یا امنیت را برای افراد  ها می باشد به همین جهت تنها اسطورههای جهان امروزی پیوستگی و گسست مییکی از ویژگی

یعنی مشخصاً چگونگی و سمت و  شوند  ها دیگر شکل آنتیک ندارند بلکه آنتولوژیکال مییجاد نمایند. اما زمانی که اسطورهدر جامعه امروزی ا

هدف از پژوهش    .تر از کردارهای دیگر شودشود که بعضی کردارها گفتمانی برای افراد مهمسازند منجر به این میها را مشخص میسوی فعالیت

فهم  ،مقوالت در حال شکل گیری و گسترش آن در سطح جامعه که نقد و بررسی آن نیز نیازمند ظرافت تحلیل می باشد  حاضر، بررسی یکی از

سازوکاری که در دوران معاصر سبب مطرح شدن و بازگشت به ایده ی ایران باستان شده است. فهم این سازوکار، چرایی و معلول بودن باستان  

ز  گرایی، نیازمند بررسی نظام معنایی طرفداران بواسطه گفتمان باستان گرایی و بررسی باستان گرایی به عنوان بیان نظری و انتزاعی نوعی ا

براساس  م است.  انجام شده  استنادی  و  محتوایی  تحلیل  روش  با  اجتماعی  پژوهش،  یافتهناسبات  و جنبشهای  تجمعات  ها یک حرکت  این 

سلطنت  که  است  سیاسی  رفتار  بلکه یک  نیست،  شبکه اجتماعی  به کمک  داده طلبان  سامان  اسالمی  نظام جمهوری  علیه  اجتماعی  اند.  های 

های فرهنگی از طریق شعر، موسیقی، هنر، پوشش، ورزش  کن برساخت شدگی اجتماعی خود را با پاسداشت ارزشهمچنین این روایت ساختار ش 

ها و تفسیرهای متفاوت که  توان از شیوه های متفاوت مواجهه شهروندان با آن، روایتسازد و  این چارچوب سازی مجدد را میو .... بازتولید می

از سیاس  این گفتمان خلق شده و  بازنمایی های  ها و خط مشیتاز  این  این گفتمان ترومایی دریافت و در  های متفاوت دولت در برخورد با 

شود، ضرورت ایجاد تغییر است که با رویکرد کامیونیتاریانیسم و همکنشی نمادین به عنوان الگویی  تروماتیک، چیزی که بیش از همه برجسته می

 هنگ می توان به یک سازواری اجتماعی دست یافت.مناسب برای سیاستگذاری کالن در عرصه فر

 

 باستان گرایی، فانتزی ایرانی، نگاه حسرت گرایانه، هویت مقاومت، همکنشی نمادینواژگان کلیدی: 

 

 
 m.shahryari@scu.ac.irاستادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران .  1
   k.rezadoost@scu.ac.irدانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.  2
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 . مقدمه: 1

گسترش   امروزه یکی از مقوالت در حال شکل گیری و گسترش در سطح جامعه که نقد و بررسی آن نیز نیازمند ظرافت تحلیل می باشد،       

ان  فعالیت تبلیغاتی ایرانی گرایی و ترویج ایران باستان در مصاف با عقالنیت اسالمی با خط مشی ایدئولوژیکی می باشد. صحبت از فانتزی ایر

ارزشگرایی   انحراف در مبانی فکری و  ایجاد  با هدف تضعیف و  گفتمان   باشد.های فرهنگی جامعه اسالمی می با ظاهر ملی گرایی که که 

 کهنگی، معنای به1 یونانی آرکائیسم واژه های جدید برای نوسازی ایران برشمرده می شود که معادلگرایی یکی از مؤلفهستانباایدئولوژیک  

  (. 1391باشد)سیف الدینی، می ایران هایبه یادمان ورمانتیک عاطفی اصالت گرایش و گذشته به رجعت

دوره قاجار و رضاخان تا قبل از جنگ جهانی اول، ابتدای مسیر  در خصوص سیر تاریخی باستان گرایی به عنوان یک پدیده مدرن از اواخر      

پرستی چهارم گردد. باستانساله برمی  2500های  پرستی سوم به جشنخان است. باستانپرستی است. دوره دوم در دوران خود رضاجریان باستان

با نوعی واژگونی گفتمانی در دولت نهم و گرفتار شدن   در دوران معاصر با رسوخ مدرنیته غربی در دوران آقای خاتمی آغاز شد و جریان پنجم نیز

های اجتماعی که به دنبال  بوک و شبکه از طریق فیس   "غزه نه لبنان جانم فدای ایران  نه "و شعار     88فتنه  و    ورطه هولناک باستان گراییدر  

(. از مهم ترین نمودهای آئین های باستانی،  1399باشند، مدیریت و وارد فرهنگ عمومی شده است)خبرگزاری رسا،تحریف و جعل تاریخ  می

که هرگز از یاد ایرانیان نرفته، اما تأکید گفتمانی بر روز جهانی کوروش که تا  باشد  بزرگداشت چهارشنبه سوری، نوروز باستانی، سیزده بدر می

درصد    95گزارش وزارت کشور، ترکیب سنی و تحصیالت معترضان حدود    چندین سال قبل چنین مناسباتی مطرح نبوده است. در این بین طبق

سال و فاقد    35درصد فراد زیر    84صد باالتر می باشد. همچنین  درصد مدرک کارشناسی و یک در  14درصد نامعلوم،    26زیردیپلم و دیپلم،  

های تاریخی، برنامه ریزی برای ایجاد آشوب های داخلی و تبدیل  . عالوه بر این، بازتعریف از شخصیت(1399سابقه امنیتی بوده اند)ذوالفقاری، 

هایی در دسترس  ها و فیلمای است. در همین راستا گزارشویژهفرصت ها به چالش ها برای جامعه حتماً از نظر اجتماعی حاوی معنا و مفهوم  

طلبان حمل و شعار »جاوید شاه« سر داده شده است. اقدامات  دهد که در تجمع سال گذشته، پرچم سلطنتهای مجازی، نشان میدر شبکه 

های مجازی ضد انقالب قرار  هایی که در شبکههنامآلود، مانند سجده در برابر مقبره منتسب به کوروش همچنین در دعوت غیرعقالنی و شرک 

( این یک صورت  1396داده شده بود، هدف از این تجمع »مقابله با دولت« یا اعالم مبارزه با »پاسداران و بسیج« عنوان شده بود)جهان نیوز،

درصد   93.2هرداری تهران انجام شده ( توسط ش1388در پژوهشی که سال )قضیه گفتمانی می باشد. طرف دیگر این گفتمان این می باشد که 

شان وجود دارد. در پژوهش جهانی سازمان غیردولتی ی اندکی در پیرامون زندگی کنندهآفرین یا خوشحالاند؛ چیزهای شادیپاسخگویان گفته 

  143در میان    2009در سال  و    67کشور رتبه    178در میان    2006ی سیاره شاد« وضعیت ایران در سال  بنیاد اقتصاد جدید تحت عنوان »نقشه 

شده است. در یک پژوهش جهانی دیگر با عنوان    77کشور    151ی ایران در میان  رتبه   2012بود. در گزارش همین مؤسسه در سال    81کشور  

-182  : 1395بود )کاظمی،    110کشور    158رتبه ایران در میان    2015و در سال    115رتبه ایران    2013»شادترین کشورهای جهان« در سال  

 ی ایران به شادی است.ها به خوبی نشانگر نیاز شدید جامعه (. این پژوهش181

در واقع اصطالح جنبش  تواندکارناوال باستان گرایی در نظر گرفته شود.آبان، بیش از آنکه تجمعی ناسیونالیستی و سیاسی باشد می 7لذا رخداد 

رخ دادن است مفهوم مناسبی نمی باشد. چرا که هیچ کدام از ویژگی جنبش شامل  برای چنین صورت بندی گفتمانی در توصیف آنچه در حال  

هدفمندی مشخص و داشتن انسجام باال را ندارد. بیشتر ماهیت تکثری دارند و به دلیل خودجوش بودن و گسترده بودن )تنوع قومی و زبانی 

(. اینکه عده ای به جهت ناراضی بودن یا سوء مدیریت دست 1396زاده،  بازدید کنندگان( پتانسیل انگیزشی و فعال گرایی در آنها باالست)علی 

شان نه آگاهی انتقادی و نه خالقیت منحصر به فردی برای نفی وجود به تجمعات اعتراضی در بستر قانونی بزنند مانعی ندارد چرا که در کنش
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آمیز است. آنچه به یک ملت موجودیت  تاریخی ناساز و تناقض گوید؛ »مفهوم ملت بدون گذشته و خاطره  دارد. همانطورکه ریک هابسبام می 

(.  1389بخشد گذشته آن است« )بروجردی،ترازی می ها، پروانه هستی و جواز همبخشد گذشته آن است، آنچه به ملتی در برابر دیگر ملت می

های افراطی همراه با  ه از آنجا شروع می شود که سویههای باستانی هستند. بلکه دقیقاً مسئلبنابراین مسئله این نیست که گروهی طرفدار دال

خواهد با احیاء و تجدید  باشد و میهای معاصر برای نوسازی ایران می شود که یکی از مؤلفهتمایالت باستان گرایی تبدیل به یک ایدئولوژی می

ایران بازتولید کند و زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی ها و عقاید باستانی یک نظم نوینی را در تفکر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حیات سنت 

 (.1397گردد، بنا کنند)اباذری،پندارند به ایران پیش از اسالم برمینوین ایران را براساس آن نظام کهنی که می

( تاحدودی به حاشیه  94:  1392،هرچند باستان گرایی بعد از انقالب اسالمی به جهت فاصله با ناسیونالیسم همسو با اسالم گرایی)قنبرلو        

لذا این تقلیل   (.1389خواهند ببینند و بزرگ کنند)بروجردی،ها آنچه را که می توانند به فراخور حال در اسطورهرفته است. اما از آنجا که افراد می 

تان گرایی به عنوان یک فراروایت  گرایی و روایت های گزینشی از ایران باستان منجر به آن شده است که گفتمان مشکوک و هدایت شده باس

نسل جوان( از طریق فضاهای سایبری جهت یکسان سازی هویتی، دین ذایی و کم رنگ کردن باورهای دینی  ها را، )به ویژه  نظام معنایی سوژه

گرایی و کشمکش  ه)اسالمی( مردم را به جهت فقر دانش تاریخی و عصیان هدایت شده از سوی مرزها نسبت به نظام جمهوری اسالمی، فرق

های ناسیونالیستی بعد از انقالب اسالمی، به دنبال احیای گذشته سوء استفاده نمایند و سبب های افراطی سیاسی، مشروعیت ایدئولوژیک خواسته

(.   1396اجرنیا،های بین ملت ودولت و در نهایت شکل گیری منافع متعارض و واگرایی شوند)مه از حاکمیت دینی، افزایش تنش  یأس و سرخوردگی 

  لذا در یک نگاه عمیق تر و جامعه شناسانه نوشتار کنونی در پی پاسخ به این پرسش است که نظام معنایی طرفداران گفتمان باستان گرایی از 

 چه مفاهیمی شکل گرفته است؟   

 . روش تحقیق 2

در این تحقیق از روش تحلیل محتوا و روش تحلیل استنادی که یکی از شیوه های کتاب سنجی است، استفاده شده است. مهم ترین مزیت     

تحقیق حاضر، روش امکان عملی انجام آن دو و دورماندن از تعصب ها و اعمال نظرهای مزیت شخصی در بررسی کلیة متغیرهای تحقیق حاضر  

یکی از روش های تحقیق و تحلیل اطالعات استفاده شده در تحقیقات و مطالعات بیش تر    بعبارتی تحلیل محتوا  .باشد  و نتایج تحقیق می

 رشته ها می باشد. 

 . تعریف متغیرها 3

گی به  های ملی در اروپا، هموقوع رخداد های بزرگ و تحول زایی چون رنسانس و انقالب صنعتی و شکل گیری طبقات سرمایه دار و دولت    

رشد و توسعه سطح آگاهی در میان جامعه کمک کرد و باعث پدید آمدن دیدگاه هایی چون ملی گرایی، باستان گرایی، میهن پرستی، نژادگرایی  

 و واگرایی شده است که در این بخش به هر یک از این مفاهیم خواهیم پرداخت.

 . باستان گرایی 4

ها و سبک های گذشته است که برای مدتی طوالنی ترک شده است. در این شرایط متون، آثار مفهوم آرگائیسم بازگشتی آگاهانه به مدل   

ان  معماری و هنری بازگشتی به سبک ها و شیوه هایی دارند که گذشته را شکل بخشیده است که این باز زنده سازی و تقلید از گذشته را به باست

گرایی در سیاست و جامعه شناسی را معادل سبک ا توجه به این تعریف می توان باستانبدین ترتیب ب(.  kabl, 2010:1گرایی تعبیر می کنند)

این الگوی بازگشت به گذشته ای مشخص،    .( در اروپا رشد کرد15نئوکالسیک در هنر دانست که پس از قرون وسطی و در دوره رنسانس )قرن  

هایی به این سبک صورت می  ها و جهت گیریو اجتماعی نیز جنبش  تنها منحصر به جنبش های هنری و ادبی نمی شود. در زمینه سیاسی 

پذیرد که عموما گذشته به عنوان ابزاری هویت بخش و وحدت بخش برای ایجاد شوق و شور جمعی در جهت خواسته های سیاسی مورد استفاده 
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  1648تا    1337سیستم حکومت در اروپا در طی سال های    قرار می گیرد. به عنوان نمونه رشد فئودالیسم و بازگشت به دوران امپراتوری رومی در

در ایران این پدیده به صورت سنتی، پس از دوران هخامنشی   (.18:  1393، به نقل از قلی نژاد،  creveld, 1999:126میالدی ظاهر گشت )

گذشته فرهنگی و سرزمینی خود اقدام کرده   چندین بار احیا شده است به طور مثال پس از دوران سلوکی، اول بار اشکانیان به احیای سنت های

اند. به طور مشخص این احیا به صورت تمام و کمال و به صورت تقلیدی صرف و بدون اعمال خالقیت و نوآوری از دوران قاجار بیشتر نمود 

ها   بیشتر در قالب توجه به نمادها ، اسطورهیافت. پس از دوران قاجار، در دوران پهلوی این پدیده به شکلی نو و سازمان یافته به اوج رسید. معموالً

و نیز آثار تاریخی برجای مانده از دوران باستان همچون تخت جمشید ، کوروش ، خاک ایران و ... صورت می گیرد و فاقد هر گونه ا ندیشه 

 شت. الگوسازی می باشد و حتی با توجه به اشکاالتی که در برخی اندیشه های کهن دوران باستان وجود دا

 1. ملی گرایی 5

گروهی از مردم که تشکیل یک گروه اجتماعی  "فرهنگ انگلیسی آکسفورد و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تعریف ملت چنین گفته اند:      

یک سرزمین  با هویت سیاسی می دهند و خود را از سایر انسان ها متمایز می دانند و سنت های تاریخی و فرهنگی مشترکی دارند و بیشتر در  

. فارابی برای کلمه ملت سه معنی آورده است که در یکی از معنای ملت را به مردمی اطالق کرده که قصد کرده اند برای  "زندگی می کنند

 (. 35: 1381پیروی کردن از آرا و عقاید و فرهنگ خاصی با هم متفق و متحد شوند )نجفی، 

به   -نه لزوماً با یک قومیت یا نژاد همسان  -گرایی را برابر گرایش یک گروه از مردمبایستی ملیبه این ترتیب با توجه به تعریف گفته شده  

ملی گرایی را یکی از فرم های ایدئولوژیک می داند که جهت تقویت    2های تاریخی و فرهنگی خود دانست که گاتلی و واتکینسونهویت و سنت

گرایی را وضعیتی ذهنی و به معنای اراده ی جمعی می داند که نهایت وفاداری فردی را ملی  نیز  3اتحاد میان یک ملت توسعه می یابد. کوهن

(. از علل دیگری که به تقویت ملی گرایی کمک می کند می توان به اشتراکات  146-147:  1382نسبت به دولت ملی نشان می دهد )نظری،  

شاره داشت. برخی پژوهشگران همچون کرولد شواهد بروز این تفکر را در برخی  زبانی، دینی، ادبی، اخالقی، سنت های تاریخی، تاریخ و... ا 

میالدی نسبت می دهند که پس از بسط تفکرات میهن پرستانه ژان ژاک روسو رشد کرد. این تفکر به واسطه داشتن گذشته  18کشورها به قرن  

ر ها بیشتر قابلیت رشد داشته است به طور مثال کشور هایی  فرهنگی قابل اتکا و قدرت منطقه ای برخی حکومت ها در برخی کشو  -تاریخی

 (. Galaty, 2012مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، یونان چنین تجربیاتی را داشته اند )

تفکرات، در کشورهایی رسوخ کرد  داند، بلکه بیان می دارد که این رویکرد ها و  گرایانه را محدود به اروپا نمیفکری حسن، رشد تفکرات ملی    

گرایی  رفت. رشد ملیکه تحتِ حاکمیتِ استعمارِ قدرت های بزرگ اروپایی بودند و این تفکرات بین مستعمرات یک نیروی مقاومت به شمار می

ر آنها تقویت شد.  های یک دوره تاریخی بود که ملت ها به صورت واحد های سیاسی مستقلی ظهور کردند که اصل حاکمیت ملی داز ویژگی

میالدی بود و در آسیا در نیمه دوم قرن بیستم روی داد. این دوره را به دوران بیداری ملی  13تا اواخر قرن 17این دوران در اروپا مقارن با قرون 

 (. 320: 1373می شناسند که با جنبش های ضد استعماری در هم آمیخته است )آشوری، 
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های مختلفی  شود؛ بلکه گونههای سرزمینی بنا نمیر که پیش از این نیز گفته شد تنها مبتنی بر چهارچوباز طرف دیگر ملی گرایی همانطو   

گرایی پسا استعماری، فرهنگی، دینی، اقتصادی، قومی که هر کدام بر مبنای توان گرایی وجود دارد که قابل ذکر است به طور مثال ملیاز ملی

 و قابلیت خاصی عمل می کند.

 1ن پرستی . میه 6

عشق ورزیدن به زادبوم خویش و آمادگی برای فداکاری در راه سرزمین می باشد که براین اساس هویت قومی، ملی و فرهنگی نیز حاصل     

میالدی بر می گردد و از لحاظ مفهومی معموالً با    1625(. موارد استفاده کلمه میهن پرست به حدود سال های  315:  1398می شود )آشوری،  

  گرایی به اشتباه یکی گرفته می شوند در صورتی که کمی با یکدیگر متفاوتند. از نظر لئو تولستوی میهن پرستی هم غیراخالقی و هم احمقانه یمل

است؛ زیرا میهن پرستان گمان می کنند کشورشان بهترین کشور است و به این علت دیگران را تحریک به افزایش این دیدگاه در مورد کشور 

کنند. یک نظریه پرداز آمریکایی نیز گفته های تولستوی را تایید می کند و می گوید میهن پرستی یک خطای بزرگ اخالقی است که  خود می

گشتگی ذهنی سرچشمه می گیرد و میهن پرستی را آمادگی برای کشتن و کشته شدن به دالیل ناچیز تعبیر می کند. کسی که  منبع آن از گم

( از خانواده ای خرده بورژوا بود. وی معتقد بود میهن 1712-1787ه تفکرات میهن پرستانه شده بود ژان ژاک روسو ) باعث دگرگونی در زمین

های مغرورانه  پرستی واالترین فضیلت می باشد. روسو بر اساس گفته های خودش یک ملی گرا نیست؛ زیرا ضرورتا میهن پرستی شامل ایده آل

 creveldی، سنت های جامعه، اعیاد، خانه ها و خیابان هایی با الگو های منحصر به هر جامعه مربوط می شود)نیست ولی به ابعاد زندگی انسان

 (.  23: 1393، به نقل از قلی نژاد،  1999:192، 

 2. نژادگرایی 7

پژوهشگران معاصر، نژاد را به عنوان پدیده ای جدید مورد توجه قرار می دهند، درحالی که فشار ها و درگیری های نژادی به وضوح قبل از      

های پدید آمدن مفهوم زیستی نژاد، نیز رخ داده است. با این حال مفهومی که برای نژاد به صورت تاریخی وجود دارد به تنوع انسانی به گروه

  کوچکی گفته می شود که از نظر زیستی و ژنتیکی مشابه هم هستند و در طول زمان از لحاظ ژنتیکی دچار اختالط ژنتیکی نشده اند. نژادگرایی 

ر  مانند دیگر تفکرات ذکر شده به صورت بنیادین و تندروانه منجر به وقوع نوعی خود برتر بینی نژادی می شود که نمونه های این شکل تفکر د

 (. Arnold, 2006اخیر در کشور هایی چون آلمان، اسپانیا، اسرائیل و افریقای جنوبی تجربه شده است ) قرن

 3. شووینیسم 8

یک ناسیونالیست شووینیست،    .رودهای افراطی به کار می به معنای برتری طلبی خودمحورانه است و غالبا به عنوان پسوندی برای ناسیونالیسم 

 .(1399زرشناس،داند و تمایلی استیال جویانه برای به زیر سلطه گرفتن دیگر اقوام و ملل دارد )جهان می  ملت خود را برترین ملت

 4ایرانیسم . پان 9

های سیاسی پیدا پان در زبان یونانی پیشوندی است به معنای »همه«. در قرن نوزدهم و بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آسیا و افریقا و جنبش

دن این پیشوند بر سر نام یکی کشور یا نژاد یا دین خود را نامگذاری کردند، و هدفشان گردآوردن مردم همنژاد یا همزبان یا همدین،  شد که با آور

ایرانیسم یا اتحاد ایرانیان یک معنی خاص  پان(.  78:  1387به نام یک ملت یا امت یا نژاد، در یک واحد قدرت ملی یا دولت بوده است)آشوری،  

ظور از آن اتحاد کلیه ی ایرانی نژادان است برای حفظ عظمت و احترام تاریخ چند هزار ساله مشترک و زبان ادبی و ادبیات مشترک،  دارد من

 
1 Patriotism 
2 Racism 
3 chauvinism 
4 Pan-Iranism 
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مقصود آن نیست که با این عنوان تمام طوایف ایرانی نژاد به وحدت سیاسی و یک دولت برسند، قدر مشترک وحدت، یگانگی نژاد، وحدت تاریخ 

 (.110: 1381اشتراک در احساسات و آمال آینده است)طالع،  سیاسی و ادبی و

 1. واگرایی 10

 شده معنا یکدیگر، از هازبان و هاشدن گویش دور مثل شدن، دور و تحول  و تغییر فرآیند متباعد، به معنای فارسی لغت هایفرهنگ در واگرایی

 شبیه  و  تحول و  تغییر فرایند و تقارب همسویی، به  همگرایی  یعنی مخالف آن،  مفهوم که واگرایی همچنان واژه ذیل دهخدا،  است. لغت نامه

 . است اجتماعی های هویت گیری فاصله توسعه و  گسترش است. واگرایی، تعبیرشده یکدیگر به زبان ها و گویش ها شدن

تبلور یافته و به شکل رفتار ها و آرمان باور  ٔ  نتیجه  اجتماعی  گراییوا         بازتاب می هایی است که در وجود آحاد جامعه  یابد.  های اجتماعی 

و    پیوندهای فرهنگی، زبانی، مذهبی، میراث معنوی و تاریخی و منافع مشترک و تقریباً نابرابر اقتصادی از جمله عوامل مؤثر بر عدم همنوایی

شوند و سبب فروپاشی جامعه شده و تفرقه و شکاف  با توجه به حوادث و رویدادهای جامعه، کمرنگ یا پررنگ میواگرایی اجتماعی هستند که  

 (.1393کند)گلجان،آن ناامیدی و نابسامانی و آشفتگی را جایگزین امنیت و آرامش مینماید و به دنبال را در نهادهای اجتماعی پدیدار می

  2ت . هوی 11

 جواب در که  است پاسخی ترین(. کوتاه33-34:  1382 می شود)الطائی، شناخته آن با فرد چیستی و کیستی که است  چیزی هویت: هویت

 جامعه، حقایق یک افتراق. هویت بر هم و دارد داللت تشابه  بر هم توأمان، به طور  هویت،  دقیق، اما عرفی نگاه در  .می آید کیستی از پرسش

 مرز را آن میتوان بنابراین .ندارند وجود جامعه،  آن غیر در و دارند وجود جامعه آن در که هستند جامعه یک اعضای میان مشترک پایدار و ثابت

 مالزم دارد،  داللت دیگر هایهویت  از  افتراق  بر  که  از اینجهت (. هویت18-19:  1385نامید)گودرزی، جوامع سایر با جامعه آن  افتراق شاخصه یا

 و گیری تصمیم برای ایدئولوژیک عاملی به  و  افتخار برای موضوعی به  که  گرددمی تبدیل واگرایی  عاملی برای به زمانی  و نیست واگرایی  با

 از ساز هستند. هویت  عوامل مهمترین ایدئولوژی و  جنس ملّت،  قوم، مذهب، نژاد، زبان  متعددند.  هویت ساز عوامل  .گردد تبدیل تضاد منافع

 .هستند مذهبی و  قومی هویت  فرهنگی، و اجتماعی هویت های مهمترین

 . مالحظات نظری 12

 . مبانی دینی  12-1

تفکر امام خمینی از آغاز نهضت اسالمی مبتنی بر اندیشه وحدت اسالمی و نگرش امت مدارانه به مسائل جهان اسالم بوده است. ایشان     

 .شمردندداده و رفع مشکالت از جامعه مسلمانان را یک اصل مسلم میمصالح اسالم و مسلمانان را همواره در کنار مصالح و منافع ملی قرار 

حضرت آیت الل خامنه ای در زمینه ناسیونالیسم می فرماید: »ما ناسیونالیسم را به معنای مثبتش قبول داریم. هر کس باید به میهن خودش        

لیسم به این معنا چیز خوبی است؛ اما به این معنا که چون من اهل  شود کسی از میهن خودش دور باشد؟ ناسیوناعالقه داشته باشد. مگر می 

های دیگر توطئه کنم و بدخواه آنان باشم و علیه آنان کید و مکر داشته باشم، این بد است؛ یعنی  ی ملتجا هستم، پس بایستی علیه همهاین

ها، وقتی که گرایش ناسیونالیستی فی کند. معموالً این ناسیونالیستی عمومی و جهانی را ن جا، جزییت من از خانوادهاثبات وابستگی من به این 

 ( 1369/01/26طوری هستند«)شود، این در یکجا خیلی قوی می

 

ایشان در زمینه اهمیت و چیستی هویت ملی و ناسیونالیسم مثبت مردم ایران می فرماید: »آنچه را که من امروز به عنوان یک تکلیف برای     

 
1 Divergence 
2 Identity 
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باید از سرمایه هویّت ملی و جمعی کشور، با همه وجود و همّتِ خود دفاع کنند. هر  ور حس میجامعه جوان کش کنم، این است که جوانان 

ی انسانی به یک هویّت جمعی احتیاج دارد و باید احساس اجتماع و بستگی و هویّت جمعی کند. در کشورهای دنیا معموالً روی مفهوم  مجموعه

کنند. ملیّت چیست؟ یک هویّت جمعی است که با برخورداری از آن، هر کشور میتواند  جاها هم روی قومیّت تکیه می ملیّت تکیه میکنند. بعضی

از همه امکانات خود برای پیشرفت و موفقیّت استفاده کند. اگر این احساسِ هویّت جمعی وجود نداشته باشد، بسیاری از مشکالت برای آن  

ها در یک کشور، جز با احساس هویّت جمعی ای از موفقیّتها برای آنها حاصل نخواهد شد؛ یعنی پارهموفقیّتآید و بسیاری از  مجموعه پیش می

شمریم و بسیار که ملیّت را محترم و مقدّس میبه دست نخواهد آمد. این هویّت ملی و جمعی در کشور ما حتّی از ملیّت هم فراتر است. ما با این

تکیه    -شود  ثبت آن، نه به معنای منفی آن؛ همان چیزی که در عرف سیاسی دنیا به آن »ناسیونالیسم« گفته میبه معنای م  -هم روی ملیّت  

تری دارد.  کنیم؛ اما هویّت جمعی و ملی ملت ایران، نظام اسالمی است که حتّی از ملیّت ایرانی، کارایی و جذابیّت بیشتر و حوزه تأثیرِ وسیعمی

این است که هم در مقیاس ایرانی دارای بازده و تأثیر است، هم در مقیاس اسالمی چنین تأثیری دارد و هم در    اهمیت این هویّت جمعی به

ها هیچکدام اینها را ندارند؛ یک چیز فراملّی است. دایره بعضی از شعارهای فراملّی، محدود مقیاس جهانی مؤثر است؛ یعنی چیزی که دیگر ملیّت

هاست و فراتر از آنها کنند؛ اما این هویّت اواّلً محدود در دایره عربت عربی و ناسیونالیسم یا قومیّت عربی تکیه می ها به هویّاست. مثالً عرب

ای  های جهان جاذبهشود؛ ثانیاً چون عربیّت یک واقعیت است، حاوی و متضمّنِ یک آرمان فراملیّتی نیست که برای دیگر ملترا شامل نمی

عرب و غیر عرب، عرب و   -کند ماند و حتّی با افرادی که آن سوی مرز هستند، تعارض هم پیدا میکمربند، محصور می داشته باشد. لذا در یک

گونه نیست. نظام  چون آرمانی در آن نیست که بتواند یک دایره وسیعتر از این هویّت را فرا بگیرد. اما نظام اسالمی این   -فارس، عرب و ترک  

 (. 1380/08/12رد ملی است، هم دارای کاربُرد اسالمی است، هم دارای کاربُرد جهانی است؛ یعنی فرااسالمی است.« )اسالمی، هم دارای کاربُ

کارى، به شود از سرِ اشتباه و ندانمدر کنار قبر کوروش فرمودند: »اینکه یک نفر پیدا می  1378مقام معظم رهبری در برگزاری مراسم عید نوروز  

کند. البته تخت جمشید، یک اثر  مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوى، تخت جمشید را زنده مى   جاى مرقد امام رضا و

کند؛ اما این غیر از آن است  هاست، به آن افتخار هم مىکند و چون متعلّق به ما و مال ایرانیمعمارى است؛ انسان، اثر معمارى را تحسین مى

ى طاغوتیگرى است. در همان  اى کنیم که در آن خبرى از معنویت نیست، بلکه نشانه هاى مردم را متوجّه به نقطه جانها و ها و ذهنکه ما دل

گناه، در مقابل داند که چقدر بى ها که امروز بعد از گذشت یکى دو هزار سال، ویران است، زمانى به مناسبت همین روز نوروز، خدا مى ساختمان

 (.1395)عزیزی، »این افتخارى ندارد شدند.رسیدند و چقدر دلها ناکام مىقتل مى  هاى زمان بهتخت طاغوت

از طرف دیگر، در نگرش امام خمینی)ره( به قومیت، ملیت و اندیشه فراملی هم از ظرافت خاصی برخوردار است، ایشان تا هنگامی به قومیت،  

(. ایشان  1385قالب یک ایدئولوژی در برابر اسالم قرار نگرفته باشد)امام خمینی،  حب وطن و احساسات پاک ملی گرایانه ارج می نهد که در  

ها را محکوم  ها آمده است و برای هیچ گروهی ویژگی خاص قرار نداده است: »اسالم بزرگ تمام تبعیضمعتقدند که اسالم برای رفع تبعیض

ها است و در پناه اسالم و جمهوری اسالمی حق  به اسالم، تنها کرامت انسان  نموده و برای هیچ گروهی ویژگی خاصی قرار نداده، و تقوا و تعهد

 (.1358اداره امور داخلی و محلی و رفع هرگونه تبعیض فرهنگی و اقتصادی و سیاسی متعلق به تمام قشرهای ملت است« )امام خمینی، 

گوید: »اسالم آمده است که بگوید همه نژادها با هم  رستی می داند و میامام خمینی )ره( در یکی دیگر از بیانات خود تعالیم اسالم را ضد نژاد پ 

  اند، هیچ کدام بر هیچ کدام تفوق ندارند، نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ یک از اینها و نه هیچ نژادی بر دیگری و نه 

 (. 1359فضیلت با تقوا است، فضیلت با تعهد است...« )همان، سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید، هیچ کدام بر دیگری فضلیت ندارند. 

های خونین است، از نظر امام خمینی مردود است؛ زیرا این مسئله بنابراین، برتری قومی و نژادی که یکی از دالیل مهم ایجاد تفرقه و جنگ 

ه آنها اصرار دارند این است که ما با هم مجتمع نشویم، زند: »آن چیزی کمخالف صلح بوده و امری است که اساس دعوت پیامبران را برهم می
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گوید ملت فارس، آن  ما با هم برادر نباشیم، مسلمان ها در هر کجا که هستند با اشکال مختلفه )باشند(، یک شکل آن ملی گرایی، آن می

هر زبانی بخواهد مقابل کشور دیگر و زبان    گوید ملت عرب، آن می گوید ملت ترک، این ملی گرایی که به این معنا است که هر کشوری،می

 (. 1360دیگر بایستد، این امری است که اساس دعوت پیامبران را به هم می زند«)همان،

گرایی و قوم پرستی، استعمار است که در صدد چپاول مخازن کشورهای مسلمان است: »این تبلیغات که این  از نظر امام خمینی)ره( منشأ ملی   

ترک است و یا فارس یا کرد، تبلیغاتی است که اجانب برای چپاول مخازنی که در این ممالک است رواج می دهند که مسلمانان    عرب است، آن

پذیرد. این (. بنابراین امام خمینی ناسیونالیسم منفی را که در صدد برتری قومی، زبانی، نژادی و ... است نمی 1357را از هم جدا کنند«)همان،

قه بین ملت ها گشته و مخالف تعالیم دینی است. او در سخنرانی دیگری، وحدت مسلمانان را ضامن پیشرفت می داند و ملی تفکر باعث تفر

. ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است برای این است که این  »داندگرایی را اساس بدبختی آنان شمرده و از ابزار سلطه استعمارگران می 

اند که مسلمین با هم های مسلمین قرار می دهد... اینها نقشه هایی است که مستعمرین کشیدهدر مقابل سایر ملتملی گرایی، ملت ایران را  

 (.1359مجتمع نباشند«)همان،

واره  پذیرد که در سایه تعالیم اسالم باشد؛ بر همین اساس ایشان دفاع از میهن را از واجبات می داند و همامام خمینی ملیت را در صورتی می    

اسالم بر حفظ و یک پارچگی آن تأکید می کردند: »ما ملت را و فداکاری در راه میهن را در سایه اسالم می پذیریم. ما ملیت را در سایه تعالیم 

مه اش قبول داریم و ملت، ملت ایران است، برای ملت ایران هم، همه جور فداکاری می کنیم، اما در سایه اسالم، نه اینکه همه اش ملیت و ه

ات گبریت. ملیت، حدودش حدود اسالم است، و اسالم هم تأیید می کند او را، ممالک اسالمی را باید حفظ کرد، دفاع از ممالک اسالمی جزء واجب

را به    (. همچنین اگر ملت گرایی 1358است، لکن نه اینکه ما اسالمش را کنار بگذاریم و بنشینیم فریاد ملیت بزنیم و )پان ایرانیسم( )همان،  

معنای حب وطن نیز در نظر بگیریم و ناسیونالیست را کسی بدانیم که دوستدار وطن و سرزمین خود است و سایرین را انسان و همنوع خود می 

 ایداند نه غیر انسان و غیر همنوع، در این صورت نیز مورد تأیید امام خمینی )ره( است: »حب وطن، حب اهل وطن و حفظ و حدود کشور مسأله

 است که در آن حرفی نیست«.  

به عالوه امام خمینی )ره( با ملی گرایی اگر به معنای استقالل طلبی مردم یک سرزمین برای مقابله با قدرت های استعماری و مستکبران       

نشأ نژادپرستی دارد و در  بی گانه باشد که در قالب نهضت های ملی تظاهر و تجلی یافته، نیز مخالفت نیست. اما آن ناسیونالیسم غربی که م

 جداکردن آدمیان و نوع بشر از یک دیگر نقش به سزایی داشته و به پیدایش ایدئولوژی های محدود و اختالف برانگیز انجامیده و ثمره ای جز 

ی که طراحان برای  تضییع حقوق انسان ها و دفاع از گروه خاصی را نداشته به شدت از سوی امام خمینی)ره( طرد و نفی شده است. از مسائل

ن  ایجاد اختالف بین مسلمانان طرح و عمال استعمارگران در تبلیغ آن به پا خاسته اند، قومیت و ملیت است... آن ملی گرایی که به دشمنی بی 

سترش آن  شود برخالف اسالم و مصلحت مسلمانان و از حیله های اجانب است که از اسالم و گمسلمانان و شکاف در صفوف مؤمنان منجر می

 .(13: 1358رنج می برند)همان،

 . مبانی علمی 2- 12

کند که ایرانیان بواسطه بستر هوّیتی خود، با این اقدام که هوّیت ملیِ ایرانی، اگر اثرپذیر از  در کتاب “مقاومت شکننده” بیان می  1جان فوران

س بنابراین باید مؤلفه هوّیت ساز دین حذف شود مقابله نموده و هوّیت غربی نباشد، یعنی مسیر تمدّنی دیگری را به روی جهان خواهد گشود، پ

ان  سیاست های ضد هوّیتی را نمی پذیرند. بنابراین مسیر حذف مستقیمِ دین از هوّیت ما مسدود شد و با برگشت به عقب، فضا را به ایران باست

ا هدف غرب زدگی کلید زدند، مدعی شدند که قبل از ورود اسالم، ما  سوق دادند. جایی که اسالم وجود نداشته و باستان گرایی جامعه ایرانی را ب
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 عقبه تاریخی، سرزمینی و فکری داشته ایم و به اهمیّت تاریخ در ساخت هوّیت پی بردند و به دنبال جعل هوّیت جدید با حذف دین بودند. در 

ای جدّی هستند؛ توأمان در تالش بودند که دین را نفی کنند.  اینجا باستان گرایی و غرب گرایی که در تعاریف اصلی خود با هم در تعارض ه

ساله به حذف جدّی دوران صفویه    2500در شرح جشن های    "آخرین سفر شاه"در کتاب    2این تالش ها به حدّی بروز داشت که ویلیام شکراس

ست. در بحث تعارض غرب گرایی و باستان گرایی هم  از این جشن باستانی اشاره می کند و از اینجا مشخّص می شود که تقابلِ با دین مطرح ا

(. همانطور که  1397ها اشاره کرد. در واقع باستان گرایی شعار و مقدمه ای برای غرب گرایی بوده و هست)سیاووشی،شود به همین جشنمی

که از    -ز بین بردن مرزهای هوّیتی ایرانفرمایند: “غرب گرایی هوّیت زداست”؛ یعنی ایشان با نفی خودباوی و اای میحضرت آیت الل خامنه

به مقابله می پردازند. پس تاریخ در منظر موافقین و مخالفینِ   -منظر غربی ها خطرناک است و ظرفیت ساخت تمدّنی برخالف تمدّن غربی را دارد

وری” و “ما نمی توانیم” را القا  هوّیت ملی، دارای اهمیّت است و تمام تالش دشمن در جهت رسوخ تفکر غرب گرایی است که “نفی خودبا

 نمایند.می

   1. نظریه کنش ارتباطی هابرماس 13

های اعتراضی و بی معنا شدن زندگی روزمره است. هابرماس برای تبیین این  هایی چون تروریسم، جنبش جهان مدرن در حال تجربه پدیده    

نظر او منطق سیستم منطق عقالنیت ابزاری و پول و قدرت است و منطق   شرایط دو حوزه سیستم و جهان زندگی را از هم تفکیک می کند. از

شوند، که سیستم بر جهان زندگی غلبه کرده و به این ترتیب  های مدرنیته از اینجا ناشی می عارضه   .جهان زندگی ارتباط و معنا و توافق است

کرده است. ماحصل این فرایند سه بحران عقالنیت، بحران    عقالنیت منفعت محور و ابزاری جای عقالنیت ارتباطی به جهان زندگی رسوخ

 مشروعیت نظام سیاسی و بحران انگیزش در شهروندان برای مشارکت در امور مدنی است.  

از این رو طبق نظریه هابرماس، ناسیونالیسم باستان گرا، همچون ناسیونالیسمی نگران از همان ابتدا دو دیگری را در عرصه ی زیست جهان 

ان به عنوان تهدید و مانع روبروی خود دیده است و قریب به پنج دهه مهمترین عامل در ترویج خشونت  و عدم تحقق ترابط مافاهمه ای به  ایر

عنوان ابتنای دموکراسی و جامعه مدنی محسوب می شود. در جریان این غیرت سازی، دیگری تکثر اقوام به عنوان تهدید یکپارچگی و ملت 

اسالم به عنوان مانع پیشرفت و غربی شدن حکومت های پهلوی اول و دوم حول گفتمان ایدئولوژی خردگریز باستان گرا، زیست  شدن ایران  و  

ی تقابل های ایدئولوژیک مبدل ساخته بود که ویژگی بارز آن سیطره ی خردگریزی و عدم نهادینه عقالنیت تفاهمی  جهان ایرانی را به عرصه

 (. 151: 1397د)رستمی و زیباکالم،در زیست جهان ایرانی بو

ی ائتالف نخبگان غربی شدن و دولت پهلوی بیدارگری ناسیونالیسم باستان گرا، ترویج فاشیسم و ایدئولوژی خرد گریزان های بود که در نتیجه

ونالیسم باستان گرا، نه روحانیون  بود که مهمترین مانع تحقق عقالنیت ارتباطی در زیست جهان ایرانی شد. در واقع بیداری در ایدئولوژی ناسی

های دینی، فرهنگی و زبانی اسالم و اقوام را هدف تهاجم خود قرار داده بود که بخشی تاریخی از زیست جهان ایرانی محسوب بلکه ارزش

نماید و به همین دلیل میدر واقع این شیوه فهم از ایران تاریخیت ایران را گزینشی می خواهد و تمنیات خویش را ایرانیت معرفی    شدند. می

محکوم به شکست است. اما آنچه امروزه می بینیم یک حرکت اجتماعی یا واگرایی هویتی نیست، بلکه یک رفتار سیاسی است که سلطنت  

 اند.های اجتماعی علیه نظام جمهوری اسالمی سازمان دادهطلبان به کمک شبکه
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گرایی رایج ساز از دل تاریخ، در صدد برساختن تاریخ است. در واقع ایرانشهری و باستان های هویتمؤلفه ایرانشهری با برکشیدن  چرا که اندیشه 

ایرانیست بوده و تجلی آن در  باشد که نمود سیاسی آن احزاب سومکا و پانپرستی بعد از مشروطیت می تفکراتی اقتدارگرا و تداوم جریان ایران

 نمودند. میهنی بود که سرکار استوارها باالی سر خود آویزان می  -خدا- دوران شاه سابق تابلوی مشهور شاه

دهد که با بسیاری واقعیات تاریخی ناخواناست و در بسیاری موارد از جمله این تفکر روایتی مخدوش و ناصحیح از تاریخ ایران به دست می  

فردگرایی و حقوق بشر به دوران باستان است که در آن چنین  »منشور حقوق بشر کوروش« مبتنی بر فرافکندن مفاهیم و تصورات مدرنی مثل

ای  گرایانه به تعامالت فرهنگی میان ایران و سایر کشورها و نیروهای قومی و منطقهاند. این در حالیست، روایات باستانمفاهیمی معنایی نداشته

 (.1397اعتناست )اباذری، در طول تاریخ بی 

ر نسبت به »عظمت« و »شکوه« ایران در دوران هخامنشی و ساسانی را آرزوی تشکیل دولتی »مقتدر« همچنین سویه دیگر حسرت و تفاخ

ها را به رسمیت بشناسد  گیر شدن خواست تشکیل دولتی خردمند بود که تمامی اقلیتجای چنین آرزویی باید در پی همهخواند و تاکید کرد که به 

ساز  های اسکاتلند برای استقالل از بریتانیا، بازار آزاد را زمینهاقع در این خصوص می توان به تالش و به تکثر قومی و زبانی پایبند باشد. در و

آمیختگی اقوام گوناگون در جغرافیای ایران  های ناراضی یا محروم و تجزیه کشورها دانست و با توجه به درهم امکان عینی جدایی اقوام و گروه 

، نسبت به بروز خشونت و درگیری قومی هشدار داد. لذا، برای پایان دادن به چرخه خشونت و جلوگیری از  گرایانهو شدت یافتن احساسات قوم

یاری و تعامل و تبادل فرهنگی نه فقط در  های خونین در آینده، یگانه راه دوستی و به رسمیت شناختن حقوق متقابل و همگیری تقابل شکل 

(. از این رو،  1399های زبانی و دینی و مذهبی خاورمیانه می باشد)همان،مامی ملل و اقوام و گروهمیان اقوام مختلف ساکن ایران، که میان ت

کنند ایران را در قامت کوتاه خود با الفاظ وام گرفته از هگل و فیخته تعریف کنند در حالی که راه بنیادگرایان ناسیونالیست در ایران تالش می

این موضوع در حافظه  هر چند پس از انقالب اسالمی اوضاع تغییر کرده،  آریای گرایی به جای نخواهد رسید.  توسعه ایران با افکار ناسیونالیستی

های جدی و  شوند که جای استراتژیها بعضاً آن قدر عمیق و هژمونیک میتاریخی و باورهای مردم به آسانی تغییرپذیر نیست. اینکه تاکتیک

 گرایی است، به شود که نه از روی عمد، بلکه سهواً در جایی که نیاز به همبه این ترتیب گاهی دیده می رسان است.  گیرند، آسیب قطعی را می 

با واگرایی مواجه می  تاریخی،  به منظور هماهنگی و سازماندهی  همان جهات  از یک طرح عملیاتی  استراتژی یا راهبرد عبارت است،  شویم. 

ها در صحنه است. در علم مدیریت، استراتژی نخستین سطح و تاکتیک تاکتیک، دانش اداره نیرو اقدامات برای دستیابی به هدف. در مقابل  

ها  ای تاکتیکدهد. حال اگر در جامعهسومین سطح از سطوح چهارگانه مدیریتی است؛ بنابراین، این استراتژی است که به تاکتیک جهت می

 (.1393شود )گلجان، ار بحران می جایگزین استراتژی شوند، آن جامعه در سطوح گوناگون دچ

 . نظریه پایگاه اجتماعی و اقتصادی 14

شواهد نظری و عملی چندی در مورد رابطه طبقه اجتماعی و اقتصادی فرد و کم وکیف اندیشه و رفتار وی وجود دارد. رابرت مرتون معتقد     

مله بنیان های اجتماعی معرفت را موقعیت اجتماعی، طبقه، نسل و  های وجودی تولیدات ذهنی یا اجتماعی اند یا فرهنگی. وی از جاست بنیان

نیز معتقد است آنهایی که پایگاه واحدی در جهان اجتماعی دارند )مانند طبقه، گروه های نسبی،    1نقش های اجتماعی معرفی می کند. بوردیو

مان ذهنی بر وفق ماهیت جایگاه افراد در جهان اجتماعی تغییر جنسیت ها و...( از ساختمان ذهنی مشابهی نیز برخوردارند. او معتقد است ساخت

عی  می پذیرد و برای همین است که افراد گوناگون ساختمان ذهنی واحدی در جامعه ندارند. به هر روی، آنهایی که جایگاه واحدی در جهان اجتما
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(. نظریه پردازان مارکسیست نیز از جمله کسانی هستند که تأثیر 172:1393، 2و ساختار طبقه دارند از ساختمان ذهنی مشابهی برخوردارند )ریتزر

هایشان را محور اصلی تفکرات خود قرار داده اند. مارکس معتقد بود افکار ما را باید با  عوامل اقتصادی و معیشتی و منزلتی بر رفتار و دیدگاه

، مارکس پذیرفته بود که افراد خاص ممکن است 3دند. به نظر کوزراوضاع زندگی و موقعیت تاریخی کسانی ارتباط داد که به آن افکار معتق

 همیشه بر وفق منافع طبقاتی شان فکر نکنند و در رفتارهایشان تحت تأثیر طبقه ای که بدان تعلق دارند نباشند اما طبقات مردم، به معنای

 (.89:  1394متمایز از افراد جداگانه همیشه تحت تأثیر شبکه شان هستند )کوزر، 

پیرامون      پژوهش  به سؤال  پاسخ  واکاوی ریشه در  پیرامون فضای فکری ،  تتبع  ایران معاصر،  در  گرایی  باستان  فلسفی    - های شکل گیری 

 اجتماعی بنیان کننده باستان گرایی ضروری می باشد.   - ی باستان گرایی و بررسی روندها سیاسی برسازنده 

خود است و مردمان آن سرزمین به اقتضای تاریخ و بنیاد های عقیدتی خویش، برخی نقاط   تاریخ هر سرزمین واجد نقاط عطف مخصوص به    

های افتخار آفرین« در حافظة تاریخیِ خود نگه می دارند و به اقتضای شرایط، آن لحظه های افتخار آفرین را به  عطف را به عنوان »لحظه

ها، گاه در قالب رویدادهای تاریخیِ افتخارآفرین، گاه در آنها بهره می گیرند. این لحظهخوانند و از ابعاد بینشی و یا انگیزشی  عرصة کنش فرا می

  .ای، که از ترکیب رویدادها با اشخاص حاصل می آید، نمودار می شود قالب اشخاص و گاهی نیز در قالب »وجه نمادین« و حتی بعضاً اسطوره

ها ساخته شد، کورش  نمادین پیدا کردا ست و پیرامون وی سخن ها رفته و حتی افسانهبرای مردمان ایران زمین از جمله شخصیت هایی که وجه  

 پادشاه دورۀ هخامنشی است. اینجا مسئله این نیست که بررسی کنیم که وی که بود و چه کرد. و حتی مسئله این نیست که آیا آنچه دربارۀ وی 

اس این  باستانینقل می شود، صحت و سقم شان چگونه است، بلکه مسئله  چیست«؟ هدف   ت که ماهیت جریان طرفدار احیای »نمادهای 

شود که مبنای اجتماعاتی از قبیل تجمعاتی در جوار مقبرۀ کوروش، چیست؟ به عبارتی این موج برساخته، سومین موج پان ایرانیستی معاصر می

 . بوده اند جستجو نمود  در رژیم گذشته  این عادت واره را باید در  موج های پیشین که هر دو

کردگان آن زمان)میرزا فتحعلی آخوندزاده  توصیه روشنفکران و تحصیل   گردد. زمانی که او با پیروی ازموج اول به ابتدای حکومت رضا شاه برمی

گ انجمن آرای ناصری« که ایدئولوژی فرهن«نژادنامه« رضاقلی خان هدایت و »نامه خسروان« شاهزاده جالل الدین میرزا و  «و آثاری چون  

تضعیف و کم رنگ ساختن فرهنگ و تمدن اسالمی، برجسته ساختن تمدن موهوم باستانی و جستجوی آرمان   محور قابل طرح است:  3آنها در 

را برگزیند و دست به  (. تمایل یافت برای ایجاد دولت مدرن در ایران الگوی انقالب فرانسه  1376شهر در سطوح فرهنگ و آداب غربی)شهبازی،

روایت مرکزی تاریخ ایران را به تنها روایت   و بی رحمانه ای به ویژه در غرب و جنوب کشور، در سطح اقوام ایران نمود و   سرکوب های گسترده

 این سرزمین تبدیل کرد.

چار جنون قدرت و مست از ورود سرمایه  موج دوم پان ایرانیسم در دوره محمدرضا شاه آغاز شد درست زمانی که او نیز همچون پدرش د    

بر سر مقبره کوروش جمله معروف »کورش آسوده بخواب، ما    های نفتی، تصمیم گرفت که ورود ایران به »تمدن بزرگ« اعالم کند و اتفاقاً

و تا   1360ان حذف کرد. در دهه  برای همیشه این خاندان را از تاریخ ایر   بیدار هستیم« را بیان کرد و کمتر از هفت سال بعد انقالب اسالمی

در ده سال اخیر بسیار شدت گرفته     موج سوم پان ایرانیستی آغاز شد که  70از نیمه دهه     پان ایرانیسم بود. اما   ، کمتر خبری از1370نیمه دهه  

دار مدل رضا شاهی دانست)عزیزی،  است. دلیل اصلی را باید در سوء استفاده گروهی از روشنفکران سلطنت طلب و پان ایرانیست و به خصوص طرف

های مسلط امروزی همچون آزادی، مدارا و حقوق بشر سازگار باشد و این هویت  سازند که با ارزشرویکردهایی از ایرانیت را خلق می( که  1395

ه این امر دامن زده است،  دهد. چیزی که در یک چشم انداز کلی برود که بنای آن مقاومت و اعتراض را شکل میمتعرض به دنبال هویتی می

 
3 George Gerbner 
4 Günter 
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های اولیه چون قومیت، دیانت و ملیت نشان می دهد. این  امواج مخالف روندهای جهانی شدن است که خود را در تمنایی بازگشت به هویت

ر واقعیت این گردهم  های قومی دارد. در اینجا چیزی که اهمیت می یابد نه دهای ملی گرایانه؛ آگاهانه یا ناآگاهانه سویهحرکت عالوه بر سویه

در این رابطه چند مسئله را باید  شود.  آئینی بلکه توجهی که به آن جلب شده است و آن را معادل مبارزه سیاسی با نظام حاکم فرض دانسته می 

ان از مسائل نژادی و  از هم تفکیک نمود: اول مسئله اسالم را از عرب؛ دوم مسئله تعلق فرهنگی ایرانیان را نسبت به تاریخ و عظمت گذشته ایر

 (.  1398کنند )نجفی، های سیاسی از آن سوءاستفاده میها و گروهکتفاخر قومی؛ سوم مسئله نظام حکومتی و مسائلی که سلطنت طلب

ساز قرار گرفته است، این ترکیب و تعادل های جدید هویتویژه در یک دهه اخیر که جوان ایرانی در معرض فناوریرسد امروزه و به به نظر می    

  های قبلی تفاوت اند که با هویت های جدیدی پدیدار شدهتوان انکار کرد که امروز هویتشک نمی دچار دستکاری یا حداقل چالش شده است. بی 

هویت یا  است  گرفته  قرار  جهانی  هویت  گستره  در  ملی  هویت  مثالً  هویت دارند.  کنار  در  مدرن  اندام  های  عرض  بومی  و  محلی  های 

های جدید در هویتتر و خرده های کوچکترین دلیل این سرگردانی هویتی این است که احساس تعلق به هویت توان گفت عمدهمی  کنند.  می

های سنتی در میان نسل جدید وجود ندارد. زمانی که جوان یا نوجوانی موفق به شکل دادن  دیگر تعصبی روی هویت   حال فراگیر شدن است و 

های مثبت پایدار در فرهنگ،  شود. فردی که قادر به یافتن ارزشهویت فردی خود نشود، دچار بحران هویت ناشی از سرگردانی هویتی می

  (.13999شود)رائفی پور،ریختگی هویتی می ریزد و دچار درهمهایش به هم میآلمذهب یا ایدئولوژی خود نیست، ایده 

همچنین دیدگاه حسرت گرایانه معطوف به ایران باستان« با توجه به ضعف شدید سیاسی، نظامی و اقتصادی »خودِ« ایران در برابر »دیگری«  

ه ویژه دوران باستان، یعنی دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی که  غرب و آگاهی نخبگان فکری و سیاسی ایران از گذشته تاریخی ایران، ب 

برخی دیگر معتقدند اولین جرقه های ایران گرایی    (.164-165:  1388ایران از بازیگران بزرگ نظام جهانی وقت بود، تجلی پیدا کرد )احمدی،  

(. به نظر کاتوزیان،  165: 1383یخ ایران پرداختند )میرمحمدی،  و بازگشت به هویت قبل از اسالم وقتی آغاز شد که مستشرقان به بازنویسی تار

. رشد آگاهی و توجه دوباره به تاریخ ایران باستان؛ و  2. آگاه شدن از افکار ملی گرایانه و تاریخ اروپا؛  1این نگرش نشئت گرفته از سه عامل بود:  

نماید )کاتوزیان،  رمان های مینوی و عقده خود بزرگ بینی یک جا جمع میشناسی ستم دیدگانی که ترکیبی از خشم و سرافکندگی را با آ. روان 3

گیرد، چون اصرار بیشتر بر  علت دیگر این ارجاعات و توجه به نمادهای باستانی، از نگاه تاریخی تمدنی به جامعه ایرانی نشأت می (.432: 1395

اسالمی، جامعه ایرانی و تمدن ایرانی داشته باشیم. ما در حال حرکت به سوی یک  آن بود که نگاه سیاسی و محدود به فرهنگ ایرانی، فرهنگ 

گیری است. در نظر داشته باشید ما در حال  ساحت تعدیل تمدنی هستیم که نگاه تاریخی به مباحث فرهنگی و تمدنی در آن در حال شکل 

رهنگ و تمدن اسالمی نیز وجود دارد. در تاریخ، کوروش مهم است، از  بازخوانی جامعه ایرانی از دریچه تمدن فرهنگ ایرانی هستیم که در آن ف

بازخوانی، شخصیت این  و در  است  بسیار مهم  امام علی )ع( هم  دارد که  سوی دیگر  نکته جالبی وجود  اما  بسیار مهم هستند.  تاریخی  های 

نماید؛ علما، رجل دینی و... اما نگاهی بدبینانه نسبت به  های فرهنگی تاریخ اسالم را بازگو  صداوسیما تالش و اصرار بسیار دارد که شخصیت 

جانبه به تاریخ  سویه و یک توان این را هم گفت که این توجه واکنشی به آن نگاه یکهای سیاسی تاریخ ایران داشته؛ می شاهان و شخصیت 

های بزرگ نیز نظاره کرد، و  از جانب تاریخ رجل و شخصیت  رجل دینی و علما است. تاریخ ایران را نباید تنها از منظر تاریخ علما دید بلکه باید

توانند رجل پیش از اسالم و هم پس از ورود اسالم باشند؛ این رجل اعم از دانشمندان و علمای دینی هستند. به دلیل اینکه در  رجل هم می

کنند نگاهی  نخبگان فکری و اجتماعی تالش می   رسانه به خصوص تلویزیون حساسیت بسیار زیادی نسبت به تاریخ علمای جامعه وجود دارد،

ها یک حرکت لذا این تجمعات و جنبش  .شودهمه جانبه و توجهی به رجل سیاسی نیز داشته باشند که در میان این رجل، کوروش هم مطرح می

ی علیه نظام جمهوری اسالمی  های اجتماع طلبان به کمک شبکه اجتماعی یا واگرایی هویتی نیست، بلکه یک رفتار سیاسی است که سلطنت

های  طلبان پشت وی مخفی شوند و بخواهند این میراث ملی را با ناکامیترین ظلم به کورش این است که سلطنتدر واقع بزرگ  .اندسامان داده
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ست وضعیت متصلب و نامطلوب خود به کامروایی تبدیل سازند. به عبارتی باستان گرایی همیشه به مثابه ی راهی نمایش داده شده که قرار بوده ا

دهد، اجتماعی در زمان حال را با ارجاع به گذشته بهبود بخشد؛ اما با تکیه بر نقش محوری نگاه سلبی و تناقض، بازنمایی این داستان نشان می  

ریخ، گذشته و زمان حال تبدیل  باستان گرایی چگونه زندگی اجتماعی را به متصلب ترین وجه ممکن به رابطه ای شیء انگارانه میان انسان ها، تا

می باشند. زیرا شخصیت او تنها   "2ساحتیانسان تک"شهروند دنیای مدرن    1(. در واقع طبق نظر مارکوزه1:  1398می کند)امیری و همکاران،

شناسد. واقعی خود را نمیها و مقتضیات نظام است. او نیازهای  در یک راستا و از یک جنبه رشد کرده، و آن مصرف هرچه بیشتر مطابق خواسته 

کند. او برای نظام یک فرد آزاد و   "مصرف"گوش به فرمان نظام است تا به او بگوید چه نیازی دارد و چگونه باید برای برآورده ساختن آن  

است،    "ساحتیتک "نیز    در روایت باستان گرایی نیز، تفکر انسان   .است  "کنندهمصرف"مستقل، با ذهنی بیدار و منشی پویا نیست، بلکه تنها یک  

های تبلیغاتی دارد که ذهن او را در جهت ها و دستگاه یکسره گوش به فرمان رسانه زیرا او به جای تفکر آزاد و مستقل بر پایه هوش و خرد خود،  

ین انسان فاقد شعور فردی و  سازند تا از مقاومت در برابر نظام مسلط ناتوان باشد. ا آموز میکنند؛ از او موجودی دستدلخواه خود هدایت می

ای خموده و منفعل به سرنوشتی که نظام سرمایه داری برای او  ناتوان از انتقاد است. شوق پرسش و کنجکاوی در او فرو مرده است و با روحیه

داری توانسته  ، که سرمایهدوزدنشین چشم می های حاشیهبه گروه  ساحتی مارکوزهلذا انسان تک   .(1352دهد)مک اینتایر،  رقم زده است، تن می 

اند:  های گوناگونی که به دالیل اجتماعی و سیاسی از نظام بیرون افتادهاست آنها را به طور کامل در معده هیوالیی خود فرو برد؛ مانند الیه 

نفکران، جوانانی که نظام مسلط  قربانیان تبعیضات نژادی و ملی و جنسی... و البته روشهای ناراضی و خشمگین،  کارگران فقیر و مهاجر، اقلیت 

های توانسته ذهن مستقل، احساسات انسانی و عقل سلیم آنها را نابود سازد و چون در آنها حس داوری انتقادی هنوز زنده است، بنابرین کاستی

دی در امریکا و اروپای غربی به  میال  1960های پایانی دهه  ها بودند که در سالهمین گروه   .برندبینند و از آن رنج می نظام را به روشنی می 

اما سیمای جوامع غربی را از بنیاد تغییر    ها رفتند و مرگ تمدن مدرن را آرزو کردند. جوش و خروش آنها به تحوالت انقالبی منجر نشد، خیابان

ی جوامع غربی را دگرگون  ده و چهرههای سنتی را برانداختند، بنیادها و ساختارها را سست نموداه اند. بسیاری از ساختارهای کهنه و عادت

از آنجایی که امروزه بخش عمده هویت ملی ایرانیان همان مولفه هایی هستند که هویت دینی آنها را شکل می   .(1964ساخته اند)مارکوزه،  

چنین مباحثی را در یابیم چرا  دهند. از این روی در مواجهه با کسانی که دم از باستان گرایی می زنند الزم است هدف، انگیزه و محتوای طرح  

باشد  که اگر هدف، صرف ارائه اطالعات، آن هم اطالعات مستند، موثق و قابل اعتماد از تاریخ ایران باستان و یا بیان نکات عبرت آموز تاریخی  

ل فیلم سازی در باره گذشته  چنین امری هیچ اشکالی نداشته و نباید حساسیت بی جا نسبت به این مساله داشته باشیم چنانکه حتی اموری مث

ط آن  تاریخی این کشور نیز با توجه به چنین اهداف و انگیزه هایی هیچ اشکالی ندارد ، اما اگر هدف ، باستان گرایی و ملی گرایی به معنای غل

ان ، گذشته و عظمت  باشد که در آن تالش می شود تا هویت ملی و هویت دینی از هم تفکیک شده و به بهانه مسائلی همچون ایران باست

تمدنی و امثال اینها ، تالش برای گسست ملت از هویت دینی و نیز هویت ملی شکل گرفته شده در دوران پس از اسالم صورت پذیرد چنین 

اد بهترین مساله ای نه تنها خدمت نیست بلکه دانسته یا ندانسته خیانت در حق ملت تمدن ساز ایران است و از این روی در مواجهه با این افر

و   راهکار آشنا کردن آنها با ابعاد مختلف این موضوع به ویژه خدماتی که در اثر ورود اسالم به ایران به فرهنگ و تمدن این ملت صورت گرفت

 خطرات ناشی از گسست ملت از عظمت و شکوه تمدنی خود که در پرتو دین مبین اسالم شکل گرفته است می باشد. 

 

 

 
 1 Marcuse 
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 گیری . نتیجه 15

و       جریان های الئیک  برخی  گذشته  در سنوات  در کشور  گرایی  باستان  اشاعه  و  مسئولین  برخی  از سوی  ایرانی  مکتب  تبلیغ  با  همزمان 

ن  ضدانقالبی برخی از گروه های انحرافی از این فرصت طالیی استفاده نموده و در حرکتی همسو با نظریه پردازان غربی و با حمایت کامل جریا 

گری خوراکی برای طبقه متوسط است اقدام به ترویج بی محابای آن نموده و تبلیغات هدفداری ارج از کشور با این توجیه که ایرانهای فکری خ

های اساسی نظام اسالمی  به فرهنگ و تمدن تاریخی ایران، یکی از پیش فرضگرایش این در حالیست که  در این خصوص آغاز گردیده است.

تمدن عظیم اسالمی در سطح بین الملل می باشد. از این رو شناخت دقیق از ماهیت تاریخ ایران و تمدن و فرهنگ کهن برای ترویج گفتمان و 

های ضد عقالنی که مستقیماً هویت اسالمی نظام اسالمی و بافت اعتقادی مردم آن ضروریات اجتناب ناپذیری است که می تواند در برابر پویش

به عبارتی گفتمان باستان گرایی برساخته ایست که از طریق تخاصم هژمونی بسترساز گسستی ذات گرایانه و   رود مطرح گردد.را نشانه می

یک  بازاندیشانه از هویت می شود و از این طریق درصد مقابله با دال مرکزی یعنی انقالب اسالمی می باشد. این در حالیست که در روابط هژمون

های ایجابی و سلبی انقالب  شود. در همین راستا در کنار فرصتد مسلط خواهد شد و دیگری نماینده میتنها دالی که مفصل بندی محکمی دار

گرایی با تکیه بر ابزارهای اقناع و سوء استفاده از کاهش اعتماد عمومی و یا مدیریت ناصحیح افکار عمومی بدون  اسالمی ایران، گفتمان باستان

گرایی از  ای از افراد شده است و منجر به تقلیل ظرفیت باستانر تبدیل به یک رفتار اجتماعی میان عدهتوجه به منابع و امکانات موجود کشو

معتقد  »( در کتاب »تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ1380ای فردی شده است. این در حالیست که توکلی طرقی )سرمایه فرهنگی به عادت واره

ملت و  -. لذا امروزه واقعا ساخت دولت "برانگیختن حس وطن دوستی برای ساختن آینده بود  بزرگداشت پیشینیان شگردی بدیع برای"است:

باید   هویت ملی و امنیت برآمده از آن به شدت در معرض خطر است. لذا افکار عمومی جامعه ایران باید خیلی روی این قصه حساس شود. 

افتد به شدت جلب شود و این امر نیازمند عدم تفکیک پیرامون ما اتفاق می   ها نسبت به تقویت هویت های قومی و آنتاگونیستی که درحساسیت

اندیشمندان  هویت ایرانی از اسالمی می باشد که باید در مواجهه با کسانی که به ترویج باستان گرایی می پردازند مورد تاکید قرار گیرد، به عبارتی  

رانی به دنبال حیات مشترک و طوالنی تاریخی به میزان زیادی با یکدیگر سازگاری های ملی و دینی هویت ایحوزه هویت اعتقاد دارند مؤلفه 

ن  اند به طوری که امروزه امکان تفکیک آنها از یکدیگر وجود ندارد، یکی از علل این امر نیز این است که اسالم با توجه به مولفه های تمدیافته

به صورت جاهالنه و سلبی برخورد نمی کرد بلکه در صورت وجود پتانسیل تمدنی در درون  سازانه ای که در درون خود دارد نه تنها با تمدن ها 

 یک ملتی با بهره گیری از این ظرفیت ها به بالندگی آنها نیز کمک خواهد نمود.
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 منابع 

 ( دانشنامه سیاسی )فرهنگ اصطالحات و مکتب های سیاسی( ، تهران: نشر مروارید. 1398آشوری، داریوش ) 

 1-31، ص 35، دوره 15شماره  ، های دفاعیفصلنامه مدیریت و پژوهش امام خمینی )ره(، مقام معظم رهبری )مدظله( و فرماندهان دفاع مقدس،

- 424، ص  54( تاریخ همچون حماسه »روایت باستان گرایی در ایران معاصر، نشریه مطالعات جامعه شناختی، شماره 1398امیری، نادر، نادرکردی، محمد )
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 دیاژنز یا تغییر ملکولی اجساد باستانی پس از مرگ، مطالعه موردی گورستان باستانی لما 
 

 1فهیمه شیخ شعاعی

 

 

 چکیده: 

های مورد آنالیز از یک گورستان باستانی در  پردازد. نمونهباستان میاین مقاله به بررسی امکان و دالیل بروز دیاژنز در بقایای اسکلتی انسان  

های ایران برداشت شدند و بوسیلة آنالیز عناصر کمیاب، مورد بررسی قرار گرفتند. هر چند هدف این پژوهش در ابتدا، بازسازی ردپای مهاجرت

علیرغم  ها، نتایج آنالیز را به سوی بحث جدیدی سوق داد.وجود دیاژنز در نمونهاحتمالی و تعیین منشاء جغرافیایی آنها در آن منطقه بود. اما اثبات  

پیچیدگی فیزیولوژی بدن انسان و با وجود گستردگی و تنوع مسائل زیستی مرتبط با انسان باستان از جمله تغذیه، مهاجرت؛ همچنین بازسازی 

ها  زندگی گذشتگان، مهم ترین مسئله ای که بررسی این گونه پژوهش مسائلی همچون آب و هوا و پوشش گیاهی و وضعیت جغرافیایی محیط

ها پس از تدفین  کند، دیاژنزیس یا تغییرات شیمیایی است که استخوان و دنداناز طریق آنالیزهای شیمیاییِ مواد اسکلتی را با مشکل روبرو می

 ظر می رسد برخی از عناصر آسیب پذیرتر هستند.در خاک پیدا می کنند. هیچ عنصری از دیاژنز در امان نیست، هرچند به ن

 دیاژنز، اجساد باستانی، آنالیزهای شیمیایی، آنالیز عناصر کمیابواژگان کلیدی: 

 

 
 fahimeh_shoaee@yahoo.com آموخته دکتری باستان شناسی از دانشگاه تهران، رایانامه:دانش  1
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 مقدمه:   . 1
یا تغییر ملکولیِ مواد اسکلتی بعد از تدفین، یکی از موانع اصلی کاربرد آنالیزهای عنصری وایزوتوپی در باستان شناسی است. تغییرات   1»دیاژنز«

 Nelson et al. 1986; Sillen 1986; Priceاتفاق بیافتد )  تواندفیزیکی و شیمیاییِ استخوان و دندان، در محیط پس از رسوب می

et al. 1992; Sillen & Sealy 1995; Hoppe et al. 2003; Dauphin & Williams 2004; Jacques et al. 
2008; Balter & Zazzo 2014; Brown et al. 2014; Kendall et al. 2017; Rasmussen et al. 2019  درجة .)

 Priceمحیطِ تدفین و آب و هوا وابسته است )  آلودگی دیاژنزی در هر عنصر اسکلتی متفاوت است و نیز به تعدادی عوامل، شامل مدتِ تدفین،

et al. 1992; NielsenMarsh & Hedges 2000a, b  (. همچنین نوع مواد )مینای دندان یا استخوان( و حتی عنصر شیمیاییِ مورد

ها  دندان  (. Schoeninger 1995تواند درجه و میزان مراحل دیاژنزی را در طول زمان تحت تاثیر قرار دهد )آنالیز)استرانسیوم یا کربن(، می
ها، از مواد مقاوم تری ایجاد شده اند. دلیل آن این است که همزمان با ساخته شدنِ عناصر ریز و درشت در داخلِ مینا و عاج برخالف استخوان

تخلخل و   ورین، عدم(. مینای دندان بخاطر طبیعت خیلی بلAppleton, 1991افتد )دندان، تغییر وضع و تغییر و تبدیلی قوی اتفاق نمی

( و بنابراین  Koch et al. 1997; Hillson, 2005میزان ِپایین ماده آلی در محتوایش، به طور خیلی زیادی در مقابل دیاژنز مقاوم است )

 Appleton, 1991; Quade et al. 1992; Wang & Cerling 1994; Kochبرای مطالعات عنصری و ایزوتوپی کاربرد دارد )

et al. 1997; Budd et al. 2000; Hoppe et al. 2003; Trickett et al. 2003; Hillson 2005;  و شیخ شعاعی 

 .(1397؛ شیخ شعاعی و نیکنامی،  1396؛ شیخ شعاعی و موسوی، 1390همکاران، 

یلی بیشتر از مینای دندان  (، تخلخل باال و ساختار بلورین ناچیزشان، خ%30~ها به خاطر محتوی باالی ماده آلی )اما از طرف دیگر استخوان
آلودگی تدفین،  دیاژنزی هستند. بمحض  تغییر  مانند کوارتز، کلسیت و خاک رس میدر معرض  اطراف  از خاک  فیزیکی  به داخل  های  تواند 

تواند  مرگ می(. بعالوه، از هم پاشیدگی و تبلور مجدد قسمت معدنی استخوان پس از  Kyle 1986های ریز فضاهای استخوان نفوذ کند )سوراخ
 برای مثال سطوح ایزوتوپ استرانسیوم استخوان و میزان عنصر استرانسیوم نسبت به سایر عناصر مانند کلسیم و فسفر را تحت تاثیر قرار دهد 

(Sillen 1981; 1989; Nelson et al. 1986; Price et al. 1992; Sandford 1992 .) 
های نسبتاً سریع دارند، ممکن است برای این دسته از  های دراز که تغییر و تبدیلانتهای استخوان  ها یاهایی مانند دندههرچند انتخاب استخوان

استخوانآنالیز این  اما  باشد؛  اغواکننده  و  جالب  شدهها  تشکیل  )ترابکوالر(  اسفنجی  استخوان  از  اصوالً  فشرده ها  استخوان  از  بیشتر  که  اند، 

 (. Lambert et al. 1982; Buikstra et al. 1989)کورتیکال( در معرض دیاژنز است )
ها در درگیر شدن با دیاژنز متفاوت است. تخلخل باال، تراکم پایین تر و مقدار باالتر مواد معدنی غیر کریستالی در بافت استخوانِ  استعداد استخوان

راد جوان، بویژه نوزادان، بارها غلظت بسیار باالیِ عناصر های افتواند آن را برای تغییر پس از مرگ مهیاتر کند؛ برای مثال استخواناسفنجی می 

بنابراین   (. Grupe, 1988; Buikstra et al., 1989تواند نتیجة نسبت های باالی مواد معدنی غیر بلورین باشد )دهد، که میرا نشان می
سوال و حیطة تحقیق، بلکه همچنین به یکپارچگی نمونه و    گیری، نه فقط بهباید در انتخاب مواد اسکلتی )اعم از استخوان و دندان( برای نمونه

های دیاژنزی در  های اندازه گیری و بازبینی آلودگیالبته تعدادی از مطالعات، روش خطر کلی آلودگی دیاژنزی )از محیط تدفین( توجه داشت.

 .Nelson et alدر دندان و استخوان مشخص کردند )هایی را برای بی اثر کردن آلودگی دیاژنزی  مواد باستانی را مستند ساخته و پروتکل

1986; Sillen 1986; Price et al. 1992; Sillen & Sealy 1995; Nielsen-Marsh & Hedges 2000a,b; 
Hoppe et al. 2003 .) 

 

 

 
1. Diagenesis   
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 . آنالیزهای عناصر کمیاب: 2

نیست و مقادیر کمی از سایر عناصر در آن وجود دارد. برای مثال هیدروکسی آپاتیتِ موجود در ساختمان معدنی استخوان و دندان کامالً خالص 

 Comarکند )شود و در هیدروکسی آپاتیت بلوری مینای دندان و استخوان انسان رسوب میدر زنجیرۀ غذایی، استرانسیوم جایگزین کلسیم می

et al. 1957a یو استخوان  یدندان یبافت ها دوران رشدِ ی ط(. یا ، Zn21 ن ی گزیجا کیبه عنوان ها، این بافت تِ یآپات یدروکسیشبکه ه ر د  

 . (Cutress, 1983) دگیریم قرار Ca21 یها ونی یهم واالنس برا

شود  گویند. غلظت این عناصر بر اساس درصد وزن به وزن استخوان بیان نمیمی  1غلظت این عناصر به قدری کم است که به آنها عناصر کمیاب 

شود. بیشتر مطالعات مربوط به ترکیبات عناصر اسکلتی به منظور تحقیق  یا میکروگرم در گرم استخوان بیان می  2میلیونبلکه بر مبنای واحد در 

در خصوص مسائلی از جمله تغذیه، مهاجرت و بوم شناسی، بر روی عناصر کمیاب متمرکز بوده است. آنالیز بخش معدنی بقایای اسکلتی و  

ها پاسخ دهد. برای اینکه  تواند به تعدادی از سواالت در این زمینههیدروکسی آپاتیت دندان یا استخوان میسنجش عناصر کمیاب موجود در  

ها در نظر گرفته شود، باید تغییرات سطح آن پس از دفن جسد  یک عنصر کمیاب بتواند به عنوان یک شاخص مناسب برای این قبیل پژوهش

باش مقادیری  و معادل  ناچیز  و  به دست میبسیار جزئی  زمان حیات   ;Burton & Wright, 1995; Burton, 1996آید )د که در 

Burton et al., 1999, 2003.) 

 . معرفی محوطه ی باستانی: 3

 های مورد مطالعه در این پژوهش از گورستان باستانی لَما برداشت شده اند. نمونه

کیلومتریِ شمال غرب بخش پاتاوه، از منطقة بویراحمد    10متری جنوب روستای لَما، در    300این گورستان در حدود    گورستان باستانی لَما: 

های اصلی رود کارون است که با ورود به منطقة چهارمحال و بختیاری خِرسان  (. رودخانة بَشار، از سرچشمه1سفلی، واقع شده است )شکل  

 (. 13: 1386گذرد )رضوانی و همکاران، دست این گورستان می شود. این رود از پاییننامیده می

 

 
 (. 13:  1386: نمای عمومی و موقعیت گورستان لما در درۀ رود بَشار )رضوانی و همکاران،  1تصویر  

 

زیستند. این  ین منطقه میهای سفالی، گورستان لَما مربوط به مردمانی بوده که از نیمة هزارۀ دوم تا اوایل هزارۀ اول ق.م در ابر اساس مقایسه

های  دورۀ زمانی در توالیِ فرهنگیِ تعریف شده برای حوزۀ رود کُر، که نزدیکترین حوزۀ شناخته شدۀ فرهنگی به گورستان لَما است، شامل دوره

 
1. Trace elements 
2. ppm-(parts per million) 
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کردند وم از درۀ رود بَشار عبور میشود. گورستان لَما احتماالً مرتبط با مردمانی کوچ رو بوده که در نیمة دوم هزارۀ دکَفتری تا شقا/تیموران می

 (. 28: 1386)رضوانی و همکاران، 

 . معرفی پوشش گیاهی منطقه و بستر طبیعی گورها: 4

ی    محدودۀ گورستان لَما، همچون چشم انداز سراسر درۀ رود بَشار، دارای پوشش گیاهیِ درختی و بوته ای است. در بسیاری از موارد نفوذ ریشه

های فروروِ سطحی  ها باعث شده بود که محتویات و یا معماری آنها دچار آشفتگی یا آسیب شود. افزون بر این، نفوذ آبدرختان به داخل گور

توان در نحوۀ حفاظت بسیار  های فرورو را میباعث ایجاد رسوب ثانویة سفید رنگ کربناته روی شماری از ظروف سفالی شده بود. تاثیر آب

 (.13ون گورها مشاهده کرد به طوری که تقریباً در هیچ مورد اسکلت سالمی دیده نشد )همان: نامناسب بقایای استخوانی در

 

 
های آنها به داخل قبور نفوذ کرده  ، به پوشش گیاهی اطراف گورستان و درختانی که ریشه 1379: نمای کاوش گورستان لما در سال  2تصویر  

 (. 13بود، توجه کنید. )همان: 

 

های فرورو، در نحوۀ حفاظت اسکلت و اشیای داخل گور بسیار زیاد بوده؛ این امر  تاثیر عوامل طبیعی، نظیر رانش زمین و عمل آبافزون بر این،  

بر روی ظروف سفالی دیده می شود، دانسته می شود. بر اساس شواهد متعدد روشن است که اجساد را  از رسوب ضخیم کربنات کلسیم که 

 (.15-16نهادند )همان: دون هیچ زیرسازی، میمستقیماً روی بستر گور، ب

 و روش ها:   . مواد 5

به هر روی، شواهد امر حاکی از این است که این گورستان با توجه به غنایِ مواد اسکلتی یافت شده از آن، مستعد پاسخگویی به بسیاری از  

حیوانیِ مصرفی و سایر مسائل مرتبط با این گورخفتگان خواهد    های گیاهی وسواالت باستان شناسان در زمینة تغذیه، مهاجرت، آب و هوا، گونه

های باستانی، به بررسی تعدادی از مواد  بود. این پژوهش بر این اساس و از آنجائیکه این انسان ها کوچرو بودند، به منظور شناسایی مهاجرت

نسیوم در مواد اسکلتی نتایج قابل توجهی نشان داده است.  اسکلتی این محوطه پرداخته است. در آنالیزهای عناصر کمیاب، سطوح عنصر استرا

تواند ابزاری کمکی برای تعیین خاستگاه جغرافیایی و شناسایی افراد غیر بومی باشد  همچنین سنجش این عنصر به همراه عنصر کلسیم، می

(Hodges et al., 1950; Turekian & Kulp, 1956; Comar et al., 1957b; Thurber et al., 1958; Parker 

& Toots, 1980; Burton et al., 2002; Knipper, 2002; Burton et al., 2003; sheikhshoaee et al., 2015  .)

نمونه)استخوان و دندان(از گورستان عصر آهن لَما مورد آنالیز عنصری قرار گرفتند. این نمونه هااکثراً از گورهای دسته جمعی،    20بنابراین، تعداد  
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 1ها از گورهایی که برداشت شده اند به همراه شمارۀ لوکوس و نوع نمونة برداشت شده در جدول شماره  ری شدند. مشخصات این نمونهجمع آو

 نشان داده شده است. 

 1386منبع: رضوانی و همکاران،  : نمونه های مورد مطالعه   1جدول  

 شماره لوکوس  شماره گور  نوع نمونه  شماره ردیف 

 6702 67 استخوان  1

 14/5/67 67 استخوان  2

 - SK2 ,68 استخوان  3

 - SK3 ,68 استخوان  4

 - SK6 ,68 استخوان  5

 C 9 ,6806 68 استخوان  6

 C 10 ,6806 68 استخوان  7

 C 12 ,6806 68 استخوان  8

 C13 ,6806 68 استخوان  9

 C 14 ,6806  68 استخوان  10

 C 16 6806, C 16 68 استخوان  11

 TBI 6806 68 استخوان  12

 6806 68 استخوان  13

 بدون شماره  68 استخوان  14

 19/7/69 69 دندان 15

 42/7/69 69 استخوان  16

 43/7/69 69 استخوان  17

 74/7/69 69 استخوان  18

 85/7/69 69 استخوان  19

 7407 74 استخوان  20

 

ها های اولیه از سطح این نمونهیک برس نرم انجام شد که منجر به برداشتن خاک و آلودگیها با آب مقطر و تمیز و آماده کردن اولیة نمونه

 ها برای ورود به دستگاه آنالیز کننده آماده شدند.گردید. پس از عکاسی، نمونه

 کار و دستگاه آنالیز کننده: . روش 6

و پس از نصب بر    شد تکه کوچکی جدا    ، از هر نمونه:  1پروتون(   ا ب  انگیختگی  اثر  در   گسیلی  ایکس  پرتو)  پیکسی   تجزیه  آنالیز عنصری با روش 

باریکه  با  ها  نمونهتور قرار دارد. سپس    10-  5. اطاقک آزمایش تحت خآل  ه شدداخل اطاقک آزمایش قرار داددر  نمونه،    ۀنگهدارند  ۀروی گیر

ها به داخل آشکارساز از  انرژی کم و جلوگیری از ورود آنتحت بمباران قرار گرفتند. برای جذب پرتوهای ایکس با    MeV  2انرژیپروتون با  

میکرون استفاده شد که در مرکز فیلتر سوراخی تعبیه شده است و کسر خاصی از پرتوها قادرند از   175فیلتر پالستیکی به نام مایالر با ضخامت 

 
1. PIXE: Proton Induced X-Ray Emission 
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میکرون    46/1از فیلتر دیگری از جنس نقره به ضخامت    هاآن عبورکرده و وارد آشکارساز شوند. همچنین برای کاهش کلسیم موجود در نمونه

 استفاده شد. 

 بحث و نتیجه گیری: .  7

ها است. به همین منظور، نسبتِ کلسیم بر اولین قدم در تعیین اعتبارِ نتایج بدست آمده از این قبیل آنالیزها، تعیین عدم ایجاد دیاژنز در نمونه

است.    16/2موجود در بخش معدنی )هیدروکسی آپاتیت(  Ca/P نسبت   رِ فرضیِ مناسب برایفسفر در بخش معدنی باید سنجیده شود. مقدا

های  باشد، نشان دهندۀ غنایِ بخش معدنی بوسیله یون 16/2، اگر این نسبت باالتر از 1983ها و ضوابط وایت و هَننوس در سال برطبق مالک

4PO    باشد، نشان دهندۀ از دست  63/1است و اگر پایین تر از  ( دادن و کاهش کلسیم در این بخش استWhite & Hannus, 1983  .)

های مورد استفادۀ این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج برآمده از تمامی آنها نشان دهندۀ بر اساس این اصل، نتایج بدست آمده از نمونه

( عددی باالتر  17ها )به جز نمونة شمارۀ  در تمامیِ نمونهCa/P نسبت   رِها تحت تاثیر دیاژنز قرار گرفته اند. مقدااین موضوع است که این نمونه

برای مناسب  فرضیِ  نمونه  Ca/P نسبت   از مقدارِ  این  بنابراین بخش معدنیِ  است.  آپاتیت(  بوسیلة  موجود در بخش معدنی )هیدروکسی  ها 

نیز پایین تر از    17در نمونة شمارۀ     Ca/Pنسبت   ها یونیزه شده بودند. مقدارِ غنی سازی شده بود یا به عبارت دیگر این نمونه  4POهای  یون

 دهد. این نتایج را نشان می 2دهندۀ از دست دادن و کاهش کلسیم در بخش معدنیِ این نمونه است. جدول شمارۀ سطح استاندارد بود و نشان

 

 1394های گورستان لَما منبع: شیخ شعاعی،  در نمونه   Ca/P نسبت    مقدارِ : نتایجِ 2جدول  

 
است،  Ca/P نسبت   های اسکلتی )دندان یا استخوان(، محاسبة مقدارِ از آنجائیکه اولین قدم در تحلیل نتایج به دست آمده از آنالیز عنصریِ بافت

ها  مطلوبِ اهداف این پژوهش، از آنها نشد. البته متاسفانه همانطور که بیان شد این نمونهاستاندارد نبودنِ این مقادیر، منجر به استخراج نتیجة  
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هایِ برداری و دقت در برداشتِ نمونهتوان گفت که این نمونه ها حتی قبل از نمونهشده بودند. بنابراین می  2و حفظ   1در شرایط نامناسبی نگهداری

تاثیر شدید دیاژنز قرار گرفته بودند. با این وجود، هرچند نتایج بدست آمده از این پژوهش نتوانست ما  بهتر، بخاطر شرایط نامناسب گورها تحت 

های باستانی آن منطقه رهنمون شود اما امکان بررسی وجود دیاژنز و علل ایجاد آن در مواد اسکلتی را فراهم آورد. موضوعی  را به ردپای مهاجرت

 ن باستان شناسی در سرتاسر دنیا است. که مورد بحث بسیاری از پژوهشگرا

  Pollardو    Wilsonدر این پژوهش، دیاژنز یا تغییر ملکولیِ مواد اسکلتی بعد از تدفین، مانع اصلی کاربرد آنالیزهای عنصری شد. بر اساس

دهند؛ این  حیط تدفین را تغییر میمواد باستان شناسی در م  همة مراحل زیستی، شیمیایی و فیزیکی متراکمی هستند که  "، دیاژنز،  2002در سال  

اش را های اصیل ساختاری و یا شیمیایی شیء غیر آلی)معدنی( را تغییر خواهند داد و برحسب حفاظت یا تباهی وضعیت نهاییمراحل، ویژگی

مطالعه، بسیاری عوامل نیاز به ارزیابی  های مورد  های باستانی از جمله نمونه. بنابراین در بررسی تاثیر بالقوه دیاژنز بر اسکلت"کنترل خواهند کرد

دارند. این ارزیابی ابتدا از بررسی ترکیب معدنی شناسی و عنصری مواد اسکلت شروع می شود و در پیِ آن با ارزیابی خاک محوطه و همچنین  

کند. تمامی منابع بالقوه آلودگی اهمیت  محیط محل تدفین و سایر عوامل از جمله جغرافیا، آب و هوا شناسی و آب های زیر زمینی ادامه پیدا می

اند. اول: شرایط و موقعیت بدِ قبور  های مورد مطالعة این پژوهش، به خاطر چندین علت عمده تحت تاثیر دیاژنز قرار گرفتهیکسانی دارند. نمونه

حتویات و معماری قبور را دچار آشفتگی و آسیب  باستانی که گاهاً در مسیر رودخانه بود و همچنین رویش درختان و نفوذ ریشة آنها در قبور که م

های  های مناسب در نمونه گیری برای آزمایش، که بدلیل کمبود نمونهبود، دوم: شرایط بد نگهداری آنها بعد از کاوش و سوم: کمبود نمونهکرده

نسبت به بافت دندان بیشتر در معرض خطر دیاژنز    شد بافت استخوان ها از بافت استخوانی انتخاب شدند. همانطور که گفتهدندانی، عمدۀ نمونه

 واقع است. 

 

 تشکر و قدردانی: 

های مورد بررسی و سرکار خانم پروین اولیایی کارشناس در اینجا الزم است از جناب آقای محمد جواد جعفری، جهت در اختیار قرار دادن نمونه

 این پژوهش، کمال تشکر را داشته باشم.  های مورد نیازمحترم آزمایشگاه واندوگراف جهت انجام آزمایش

 

 

  

 
 پیش از حفاری  -1
 پس از حفاری  -2
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 های بردنشانده و سرمسجد فرانسویان در محوطه های  های به دست آمده از کاوش نگاهی اجمالی به تعداد سکه 

 M.D.P  1  با تکیه بر مجموعه   

 

 2مهدی عسکرزاده 

 چکیده: 

ها . این مجموعه حاصل کاوش3شناسی فرانسه در ایران شهرت داردباستاندر منابع فارسی، تحت عنوان خاطرات هیأت    M.D.P  مجموعه     

میالدی   1900نامبرده شده از سال    میالدی است، انتشار مجموعه  1976تا  1897شناسی فرانسه در ایران از سال  و تحقیقات هیأت باستان 

شناسی  های عقب افتاده و جدید این سالنامه مهم باستانزیر نظر وزارت فرهنگ و هنرهای زیبای فرانسه شروع شد و تا هم اکنون تعدادی از شماره

ی بردنشانده و سرمسجد به ویژه آثار  هادر رابطه با محوطه  حاوی مطالبی ارزنده  M.D.P  مجموعه  (45) و    (44)گردد. جلد  چاپ و منتشر می

های مکشوفه )سهم فرانسه( در مناطق نامبرده به دلیل مطالب و تصاویر سکه  (44)پیدا شده از حکومت الیمایی است. در پژوهش حاضر، جلد  

هزار عدد گزارش شده است که این مسکوکات   6ها نزدیک به  های مکشوفه در این محوطهست. مجموع سکهسزایی برخوردار اشده از اهمیت به

ها مربوط به حکومت الیمایی است. در  ترین درصد فراوانی سکهاند، در این میان بیشهای زمانی متفاوت بودهو دوره  متعلق به چندین حکومت

های بردنشانده و سرمسجد به  های پیدا شده در هر یک از محوطه به تعداد سکه M.D.P  ر مجموعه مقاله پیش رو سعی شده است تا با تکیه ب

  صورت جداگانه اشاره گردد و با توجه به میزان فراوانی مسکوکات پیدا شده از هر حکومت، اطالعات استخراج شده در قالب نمودار و جدول با 

 توصیفی به نمایش درآورده شود.   _رویکرد آماری

 

 M.D.P  های فرانسویان، بردنشانده، سرمسجد، خوزستان، مجموعه سکه، کاوشواژگان کلیدی: 

 

 
کارـشناـسی ارـشد نویـسنده مقاله در دانـشگاه هنر اـصفهان اـست، لذا برخی از مطالب مقاله حاـضر به ـصورت میدانی در  نامه  . این مقاله مـستخرج ـشده از پایان1

 شناسی در تهران گردآوری شده است.مراکز تحقیقاتی و مرتبط با رشته باستان

                                                                                     mahdiaskarzadeh1375@gmail.comشناسی دانشگاه هنر اصفهان؛  . دانشجوی کارشناسی ارشد باستان2

3. Mission archéologique en Iran (cited variously as Délégation en Perse; Mission archéologique de 

Susiane; Mission archéologique de Perse, Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran, and 

commonly known as (MDP).  

mailto:mahdiaskarzadeh1375@gmail.com
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 مقدمه:   . 1

های مهم عصر رنسانس توجه به مشرق زمین و شناخت  آید، یکی از ویژگیای در روابط شرق و غرب به حساب میسده پانزدهم مرحله تازه      

 سالیان  پی  در   باستانی  آثار  کشف  و  شناسی های باستان برای کاوش  ایران  به   فرانسویان   (. ورود 4؛  1380)ریاضی،  های مختلف جهان است  سرزمین

دیگر ملل    از   بیش   فرانسوی  محققان  و   مذهبی  مبلغان  میالدی  قرن هجدهم  در طی .  گرفت  صورت   شناسیایران  و   شناسیشرق  مطالعات  دراز

آوری نمودند، آنان سپس تجارب  ایران جمع  فرهنگ  و  تاریخ  ویژه  شناسی، جغرافیا، بهادبیات، جامعه  سیاست، مذهب،اطالعاتی در زمینه؛    اروپایی

روابط ایران   که زمانی حتی ایران مورد در هافعالیت و هاپژوهش آمده را در قالب آثاری مفید و ارزنده به چاپ رسانیدند. ایناطالعات به دست و

  فراهم   ایران  در  فرانسویان  حضور  و  شناسی باستان  هایبرای کاوش  مناسبی  زمینه  شناسیایران  مطالعات  .داشت  ادامه  همچنانبود،    و فرانسه تیره

دوران    خودشان بگیرند. در  اختیار  در  را  ایران  حفاری  مطلق  انحصار  دهه  چندین  مدت  شدند به  موفق  فرانسویان  نمود، اما طی سالیان متوالی

رسید    نتیجه   ایران به   مختلف  مناطق  در   شناسیباستان   هایکاوش  و  حفاری  زمینه   در  فرانسویان  تحقیقات  و  شاه قاجار، تالش   ناصرالدین  سلطنت

  در   را  ایران   شناسی باستان  هایکاوش  اولین  1885  فوریه   26دیوالفوا در    مارسل   سرپرستی  به   فرانسه   شناسیباستان  و در زمانی کوتاه هیأت

 (. Cbevalier, 2018: 42) کرد آغاز )خوزستان(شوش 

 
 . 1( 1171: ش  1399کار،  شناسی در ایران )غارتگری فرانسویان در ایران عهد قاجار( )عسکرزاده و کشت های باستان اولین کاوش :  1تصویر  

های  شناسی جدیدی بین ایران و فرانسه منعقد شد، اما سرانجام بر اثر نارضایتیدر دوران حکومت قاجاریه طی سالیان بعد، قراردادهای باستان     

اه  مهرم  25حفریات در مجلس شورای ملی در تاریخ    الغای  روز افزون برخی از روشنفکران و سیاستمداران ایرانی در دوره پهلوی اول قرارداد

تری بین  شناسی با شرایط عادالنهبنابراین از آن پس قراردادهای باستان (. 35_38: 1389 معصومی،)رسید   کشور دو نمایندگان  امضای به  1306

شناسی  های باستانایران و سایر کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه منعقد گشت، با وجود قوانین جدید وضع شده فرانسویان همچنان به کاوش

  1972تا    1964های  شناسی فرانسه در ایران تغییر کرد. در طی سالخود در ایران ادامه دادند و در این راستا چندین دفعه ریاست هیأت باستان

شناسی فرانسه در ایران را بر عهده داشت، وی به عنوان پیشوا تیم  میالدی مصادف با دورانی که پروفسور رومن گیرشمن ریاست هیأت باستان

شناسان  های باستان های بردنشانده و سرمسجد خوزستان به چندین فصل کاوش پرداخت، سپس نتایج و گزارششناسی فرانسه در محوطهستانبا

 
 . 1171شماره ، سال شانزدهم، 1399مهرماه   ه، پانزدهممتن چاپ شده در روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وحدت خوزستان. سه شنب 1
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شناسی ایران، زیر نظر  های باستانترین سالنامهبه عنوان یکی از مهم  M.D.Pمجموعه (  45)و  (  44)های مذکور در جلد  فرانسوی از محوطه

های که مرتبط با مباحث و داده  ( 44)با توجه به عنوان مقاله، جلد  (.  Ghirshaman, 1976  1979 &)رومن گیرشمن تدوین و انتشار یافت  

  6دیک به  شناسی این دو محوطه نزهای باستان در پژوهش حاضر برخوردار است. در کاوش  ایشناسی این دو محوطه است، از اهمیت ویژهسکه 

های مکشوفه بین ایران و فرانسه تقسیم شناسی وضع شده سکههزار عدد سکه گزارش شده است که مطابق با قوانین جدید خدمات باستان

معرفی و منتشر شده، مورد   M.D.P مجموعه (  44)های تخصیص یافته به کشور فرانسه که در جلد  گردید، لذا در این مقاله صرفا تعداد سکه

ای در شناخت تاریخ و فرهنگ مناطق حفاری شناسی دارای اهمیت و جایگاه ویژههای باستاننتایج و گزارش  1و بررسی واقع شده است مطالعه  

کنند، بنابراین نباید به عنوان اسناد قدیمی و متروکه به آنها نگریست، بلکه برخی از اطالعات قدیمی این متون باید مورد بازنگری  ایفا می  شده

شناسی و تحقیقات آتی در مناطق حفاری شده های باستاندهی بهتری واقع گردند تا این اطالعات استخراج شده مکمل نتایج کاوشازمانیا س

سازی ابعاد  توانند در جهت روشن شناسی قدیمی هنوز میهای باستانگردد که برخی از داده تر بر ما آشکار می باشند. ضرورت موضوع زمانی بیش 

های های علمی جهان به بررسی مُجدد برخی از این دادهسزایی ایفا نمایند. امروزه در برخی از آکادمیناطق حفاری شده نقش مهم و به مختلف م

( معرفی  1است؛  آنان به گوییپاسخ حاضر درصدد پژوهش که اهدافی ترین. مهم2شناسی پرداخته شده است شناسی به ویژه مطالب سکهباستان

( سهم تخصیص یافته  3های بردنشانده و سرمسجد خوزستان،  های مکشوفه در محوطه( تبیین مجموع تعداد سکهM.D.P  ،2اجمالی مجموعه  

های هر حکومت از  های مکشوفه بر اساس حکومت و درصد سهم سکهسازی سکه( تفکیک  4از کل مسکوکات مکشوفه بین ایران و فرانسه،  

ای به  دهی بهتر مطالب است. در راستای پیشینه پژوهش حاضر تألیفات ارزنده( ترسیم جدول و نمودارهای آماری برای سازمان5  میزان کل، 

شناسی خود در سال  های باستانشناسی این دو محوطه را رومن گیرشمن بعد از کاوشترین منبع در رابطه با باستانچاپ رسیده است؛ مهم

ها و  که خود وظیفه تدوین و نشر آن را بر عهده داشته، به چاپ رسانیده است. در این اثر مهم به داده M.D.Pوعه مجم (45)در جلد  1976

  در   شده است؛   تشکیل  مجزا  خوزستان پرداخته شده است که این اثر از دو جلد  3های بردنشانده و سرمسجدشناسی محوطههای باستان گزارش

ترین منابع دست اول آورده شده است که به عنوان یکی از مهم مربوطه( Planches) تصاویر و هاپالن  دو جلد  در و( Texte) متن  اول جلد

های  مجموعه مذکور به نتایج و داده44) )در جلد    1979آید، مجدداً وی در سال  های بردنشانده و سرمسجد به حساب میشناسی محوطهباستان

و سرمسجد پرداخته است که این جلد مهمترین اثر در زمینه پیشینه پژوهش حاضر است. سپس    های بردنشاندههای مکشوفه در محوطهسکه

پژوهش و  مطالعات  حاصل  ارزنده  اقدامی  باستاندر  هیأت  آقایان؛  های  را  ایران  در  فرانسه     Vanden Berghe  ,Haerink,شناسی 

Stevensشناسی فرانسه  شناسی مرتبط با هیأت باستان ها و مقاالت باستان شناسی ایران که حاوی فهرست کلیه کتابشناسی باستاندر کتاب

سال در  ترتیب  به  است  ایران  رسانیده2005 ،  1996،  1987،  1981،  1979  هایدر  چاپ  یا به  مقاالت  آثار  این  از  برخی  در  که  اند 

در دانشگاه سیدنی استرالیا    2014در سال    Salarisها اثر  . یکی از جدیدترین پژوهش4های مرتبط با این دو محوطه معرفی شده است پژوهش

 
به  های مکشوفه در هر دو محوطه باستانی نیمی از مسکوکات گردد که از مجموع کل سکهمی  آقای رومن گیرشمن متذکر  هل و چهارچ در مقدمه جلد 1

های سهم  و مابقی به کابینه سکه و مدال کتابخانه ملی فرانسه تخصیص یافته است، لذا در این جلد صرفا تعداد سکه ایرانموزه ملی کتابخانه و مرکز اسناد 
 ور فرانسه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.کش

2. Österreichische Akademie der Wissenschaften.  

 (.65: 1379سلیمان خوزستان را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است )واندانبرگ، ناحیه مسجد  (J.M.Unvala) . آقای جمشید انواال3

4. Bibliographie analytique de l’archéologie de l’Iran Ancien; Vanden Berghe, L. 1979. Bibliographie analytique 

de l’archéologie de l’Iran Ancien, Leiden, Vanden Berghe, L. 1981. Bibliographie analytique de l'archéologie de 

l'Iran Ancien. Supplément 1: 1978-1980, Leiden, Vanden Berghe, L. & Haerinck, E. 1987. Bibliographie analytique 

de l’archéologie de l’Iran Ancien. Supplément 2: 1981-1985 (=Suppléments à Iranca Antiqua 7), Leuven, Haerinck, 
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ها پرداخته است، اما تکیه اصلی پژوهش بر معماری گذاریهای فرانسویان به تصحیح برخی از مطالب و تاریخاست که با تکیه بر نتایج کاوش

های مختلف به ویژه فارسی تألیف شده  عدد به زبانهایی در قالب مقاالتی نسبتاً متاین مناطق بوده است. در سالیان اخیر در این راستا پژوهش

بوده است، لذا نگارنده مقاله حاضر با انتخاب عنوان پایان نامه خود تحت    شناسی این دو محوطههای غیر سکه است که بیشتر متکی به داده

های بردنشانده ه دست آمده از کاوش در محوطههای بهای الیمایی با تکیه بر سکهسنجی سکهشناختی و مطالعه باستانعنوان؛ بررسی باستان 

های حکومت الیمایی آغاز کرده و این مقاله های مکشوفه این مناطق به ویژه سکهو سرمسجد، مطالعاتی منسجم و جدیدی را در رابطه با سکه

 بخش کوچکی از آن تحقیقات است. 

 M.D.P  ( معرفی اجمالی مجموعه 1

شناسی فرانسه در ایران معروف است، این حروف اختصاری، مشتق  سی تحت عنوان؛ خاطرات هیأت باستاندر منابع فار M.D.Pمجموعه       

 شناسی فرانسه در ایران« است؛ شده از اشکال متعدد عنوان »ماموریت باستان 

Mission archéologique en Iran (cited variously as Délégation en Perse; Mission archéologique 

de Susiane; Mission archéologique de Perse, Mémoires de la Délégation Archéologique en Iran, 

and commonly known as (MDP). 

این  است، انتشار    میالدی1976 تا    1897شناسی فرانسه در ایران از سال  ها و تحقیقات هیأت باستان مجموعه نامبرده شده حاصل کاوش     

  های شماره  از  ( و تا هم اکنون تعدادی33:  1380زیر نظر وزارت فرهنگ و هنرهای زیبای فرانسه شروع شد )ریاحی،    1900از سال    مجموعه

ها و شماره گردد. انتشار مجموعه به صورت مرتب نیست و تسلسل سالمنتشر می  شناسی چاپ وسالنامه مهم باستان  این  افتاده و جدید  عقب

  نظر   (. این مجموعه زیر33پس و پیش است، بعضی از مجلدات حاوی یک موضوع و بعضی دیگر حاوی چند موضوع است )همان:    مجلدات،

همانند و    Scheil ,Gouteir ,Lampre ,De Morgan  Pierre Amiet ,Ghirshman ,De Mecquenem,؛  افرادی 

  M.Bruins ,Allotte de la Fuÿe,بر افراد نامبرده شده پژوهشگرانی دیگری همانند؛    عالوه  است،  نشر یافته  و  پژوهشگرانی دیگر تدوین

,Rene Labat ,C.Lerider  ,G.Pezard  ,R.Geble  ,G.Bondox  ,L.Lebreton  ,M.Rutten  ,H.Gasche ,C.Jequie 
,G.Miles ,A.Porada  ,M.Bruinst  ,N.Belaiew  ,R.Pfister   J.Walker ,M.J.Steve ,G.Contenaتالیف برخی از    در

خورد اما در ، اسمی از پژوهشگران ایرانی به چشم نمیهای آغازین منتشر شده از این مجموعه. در جلد1اند شرکت داشته  مقاالت این مجموعه

ده بوده است،  گیر و قابل مشاهچشم شناسیسالیان اخیر مشارکت و همکاری پژوهشگران ایرانی در تألیف برخی از مقاالت این مجموعه باستان 

های موزه ملی ایران و آقای دکتر بهزاد  شامل مقاالتی از خانم صدیقه پیران مسئول بخش کتیبه  M.D.P2مجموعه    (58)به عنوان مثال؛ جلد  

 
E. & Stevens K.G. 1996. Bibliographie analytique de l’archéologie de l’Iran Ancien. Supplément 3: 1986-1995 (= 

Suppléménts à Iranica Antiqua 8), Leuven, Haerinck, E. & Stevens, K.G. 2005. Bibliographie analytique de 

l'archéologie de l'Iran Ancien. Supplément 4:1996-2003 (= Suppléments à Iranica Antiqua 9), Leuven.   
که به عنوان پدر    Allotte de la Fuÿeشناس معروف قابل رویت است همانند؛ آقای  برخی از پژوهشگران سکه. در بین اسامی نامبرده شده، اسم  1

 Sasanianشناس مطرح ساسانی و نویسنده کتاب  سکه  blöRobert G یا آقای (Henning, 1951: 165),شناسی الیمایی شناخته شده است  سکه

Numismatics  شناسی ساسانی استه که یکی از منابع شناخته شده سک  (bl: 1971ö(G . 

2. M.D.P Volume (58); Susa and Elam. Archaeological, Philological, Historical and Geographical 

Perspectives, (De Graef & Tavernier: 2013). 
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  رشد   بر گواه  موضوع  این  است که  1های باستانی دانشگاه گوتنبرگ شهر ماینز آلمانشناسی شرق نزدیک و زبانمفیدی نصرآبادی استاد باستان 

مذکور از شماره   جلد از مجموعه  (58)این حوزه طی سالیان اخیر بوده است. تعداد    در  نظری  صاحب  پژوهشگران  تربیت  و  ایران  شناسیباستان

ایران قابل    و یا در کتابخانه و مرکز اسناد موزه ملی  2در کتابخانه مرکز ایفری تهران   (56)و  (  51(، )49(، )48)به جز جلدهای؛    (58)تا  (  1)

  M.D.Pمجموعه  (  1979( )44(، )1965( )38(، )1960( )37(، )1934( )25(، )1928( )20(، )1905( )8)دسترسی است. جلد شماره  

  از  های به دست آمدهبه دلیل تعدد سکه (سرمسجد  و بردنشانده ( )44)  و( شوش( )37)شناسی است، اما در این میان جلد سکه  مباحث با  مرتبط

مرکز ایفری تهران واقع در خیابان فلسطین جنوبی، خیابان    M.D.P  داری مجموعه محل اصلی نگه  .اندقابل توجهی برخوردار  اهمیت ویژه و

های مهم و خطیری است که دولت فرانسه در راستای انجام تحقیقات و مطالعات نظر، کوچه ادیب )سمت چپ( است، این مرکز یکی ارگان

و سپس در کشور   (Délégation archéologique française en Iran)ترتیب ابتدا در کشور ایران تحت عنوان  شناسی به  باستان

 تاسیس و راه اندازی کرده است.   Délégation archéologique française en Iran))افغانستان تحت عنوان 

 . 3در مراکز دولتی ایران  M.D.Pاطالعات )سال انتشار، وضعیت موجودی، محل دسترسی( برخی از جلدهای   - 1جدول  

 شماره ردیف  M.D.Pشماره جلد  سال انتشار وضعیت موجودی محل دسترسی 

 Tome 1 (1) 1900 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 2 (2) 1900 موجود  I.F.R.I))   مرکز ایفری تهران 

 Tome 3 (3) 1901 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 4 (4) 1902 موجود  I.F.R.I))   مرکز ایفری تهران 

 Tome 5 (5) 1904 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 6 (6) 1905 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 7 (7) 1905 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 8 (8) 1905 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 9 (9) 1907 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 10 (10 ) 1908 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 11 (11 ) 1911 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 12 (12 ) 1911 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 13 (13 ) 1912 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 14 (14 ) 1913 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 15 (15 ) 1914 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 16 (16 ) 1921 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 17 (17 ) 1923 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 
با3 آبادی به عنوان سخنران سی و هفتم نشست دانشگاه هنر اصفهان تحت عنوان؛ خط و کتابت در ایالم  ستان، مورخ  . حضور دکتر بهزاد مفیدی نصر 

16/7/1398. 
4. Bibliotheque Henry Corbin. 

و مرکز  و کتابخانه    (IFRI)توسط اینجانب در مرکز ایفری    M.D.P . تمامی اطالعات جدول، به صورت میدانی و بررسی تک به تک جلدهای مجموعه  1
ه.ش گردآوری شده است، لذا این احتمال قوی وجود دارد در طی سالیان آتی نسخه جدیدی از مجموعه به این مراکز    1399در سال    ایرانموزه ملی  اسناد  

 اضافه گردد. 
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 Tome 18 (18 ) 1927 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 19 (19 ) 1928 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 20 (20 ) 1928 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 21 (21 ) 1929 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 22 (22 ) 1930 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 23 (23 ) 1932 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 24 (24 ) 1933 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 25 (25 ) 1934 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 26 (26 ) 1935 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 27 (27 ) 1935 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 28 (28 ) 1939 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 29 (29 ) 1943 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 30 (30 ) 1947 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 31 (31 ) 1949 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 32 (32 ) 1953 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 33 (33 ) 1953 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 34 (34 ) 1961 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 35 (35 ) 2011 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 36 (36 ) 1954 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 37 (37 ) 1960 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 38 (38 ) 1965 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 39 (39 ) 1966 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 40 (40 ) 1968 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 41 (41 ) 1967 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 42 (42 ) 1970 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 43 (43 ) 1972 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 44 (44 ) 1979 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 45 (45 ) 1976 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 46 (46 ) 1971 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 47 (47 ) 1973 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 48* 1(48 ) ؟ ؟ ؟ 

 Tome 49* (49 ) ؟ ؟ ؟ 

 Tome 50 (50 ) 1974 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 51* (51 ) ؟ ؟ ؟ 

 Tome 52 (52 ) 1992 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 
ها بی  نسخه ، در هر دو مرکز نامبرده شده موجود نبودند و مسئولین این مراکز از چاپ این  با عالمت ستاره )*( مشخص گردیده  که در جدول  یی. جلدها1

 اطالع بودند. 
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 Tome 53 (53 ) 1987 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 54 (54 ) 2005 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 55 (55 ) 2006 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 56* (56 ) ؟ ؟ ؟ 

 Tome 57 (57 ) 1974 موجود  I.F.R.I)) مرکز ایفری تهران  

 Tome 58 (58 ) 2013 موجود  1کتابخانه موزه ملی تهران 

 *؟ *؟  *؟  *؟ *؟ 

 

 های بردنشانده و سرمسجد در استان خوزستان محوطه   .2

ایرانرودخانه  ترینطوالنی  از  یکی  کارون،  درّه  به  مشرف  متر  675  ارتفاع  به  ایقله  روی  بر  بردنشانده  محوطة        است   شده  واقع  های 

(Ghirshaman, 1976: 9  .)مسجد  شهر امروزی  به  سرمسجد، چسبیده  محوطة   بردنشانده،  محوطه  غربیجنوب  کیلومتری  10حدود    در-

  کیلومتری  90  از  بیشتر  کمی  فاصله  در  بردنشانده  محوطة.  دارد  بختیاری  و  چهارمحال  و  استان اصفهان  با  مشترکی  مرزهای  لیمان واقع شده کهس

   (. Salaris, 2014: 49,69) است  قرار گرفته استان خوزستان مرکز اهواز شرقیشمال

 های بردنشانده و سرمسجد در استان خوزستان. مختصات جغرافیایی محوطه   - 2جدول  

 محوطه )فارسی( محوطه )التین(  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی

+49°20'4.13" + 32°2'7.71 Bard-e Neshandeh بردنشانده 

+ 31°59'1.66" + 31°59'1.66" Masjed-e Sar  سرمسجد 

 
 های بردنشانده و سرمسجد در استان خوزستان )نگارنده(. : موقعیت محوطه 2تصویر  

 
های موزه ملی ایران  موجود است، آنهم به دلیل اینکه خانم صدیقه پیران مسئول بخش کتیبه  ایران  موزه ملی  و مرکز اسناد  تنها در کتابخانه   (58). جلد  2

های  اند. طبق گزارش بخانه موزه ملی ایران اهدا کردهبه کتا  26/5/1399است، لذا جلد مذکور را در تاریخ    نگارش یکی از مقاالت این جلد را بر عهده داشته 
 ه.ش(. 1399نژاد مسئول کتابخانه ایفری قول بر پیگیری و تهیه این نسخه در این مرکز شد )بنده و صحبت با جناب آقای مرتضی عباس
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طی قرن بیستم میالدی، تعدادی از محققان از مناطق بردنشانده و سرمسجد واقع در استان خوزستان بازدید داشتند، اما تجزیه و تحلیل        

توسط یک تیم فرانسوی به سرپرستی رومن گیرشمن آغاز شد و طی چندین فصل کاوش در   1964سیستماتیک فقط در اولین کاوش در سال  

های های فرانسویان در محوطه. نتایج حاصل از کاوش1شناسی این تیم فرانسوی به پایان رسیدهای باستانفعالیت  1972سال  ها در  این محوطه

جلد شماره   دو  نیز در  و سرمسجد خوزستان  از    M.D.Pمجموعه    ( 45)و    ( 44)بردنشانده  تن  چند  با همکاری  و  گیرشمن  رومن  نظر  زیر 

(  Texte)شناسی شامل دو جلد منفصل متن  این سالنامه مهم باستان(  45)  پژوهشگران مطرح تألیف و در نهایت تدوین و چاپ شده است، جلد

 است.  (Planches)ها و پالن

 
 )نگارنده(. M.D.P ها و تصاویر( مجموعه  (: پالن 2(: متن و ) 1)شامل دو جلد منفصل )   45و 44 : جلد شماره  3تصویر  

شناس فرانسوی به سرپرستی رومن  های بردنشانده و سرمسجد در استان خوزستان توسط تیم باستاندر طی چند فصل کاوش در محوطه     

تر مذهبی )کارکرد تعدادی از  ی با کارکردهای متفاوت اما بیشدر هر دو محوطه آثار و بناهای متعدد  (Ghirshaman, 1976)گیرشمن  

اند که در ادبیات از آن بناها باید مورد بازنگری قرار گیرد( کشف و شناسایی گردید. این دو مجموعه مقدس بزرگ، متعلق به یک نوع معماری

اند که بیشتر  که به وسیله دیوارهایی تشکیل و محدود شدههایی  های ایجاد شده در قلههای مقدس یاد شده است. عبادتگاهتحت عنوان تراس

تخته سنگ )ترکیباز  یا  نامنظم  اشکال  به  بزرگ  بدون مالت ساخته شدههایی  تخته سنگهای چهارگوش(  این  ایجاد اند.  برای  با دقت  ها 

  (. Salaris, 2014: 49)تنظیم شده است  ها و در واقع معابد کامل  ها، جایگاه تندیسهای مسطح در راستای ساخت سکوها، محرابزمین

های گسترده ها موجود باعث ایجاد سکو در معماری بومی این مناطق شده است. بدون تردید این بناهای همگانی با پلکانشیب کوهستانی زمین

تواند به  با چندین پلکان در چند جهت بنا میاند. این فراخوان با وجود نه تنها یک پلکان بلکه  خود، عده زیادی را به درون یا فراز خود فرا خوانده

های سال جمعیت  حرکت دسته جمعی افراد کثیری در زمان معین و برای پیشگیری از تراکم جمعیت مربوطه اشاره داشته باشد. شاید برخی فصل

های فراوان پیدا شده از حکومت  تعداد سکه  اند. با توجه به اشیاء و آمدههای باستانی میقابل توجهی از مردم برای نیایش به سوی این جایگاه

شناسی دو تراس مقدس برای  . کشفیات باستان2ها، مناطق مذکور یکی از مراکز مهم مذهبی حکومت الیمایی بوده است الیمایی در این محوطه

نماد و چشم اندازی از شور و اشتیاق زائرانی است که  شناسی ایران به چاپ رسیده است. این اماکن در واقع  باستان اولین بار در سالنامه تحقیقات  

 ,Ghirshaman)اند  اند، و نذرها یا پیشنهادات پولی و هدایا یا نذورات خود را به این اماکن مذهبی اهدا نمودهاز این مناطق بازدید به عمل آورده

 
 .شده است توسط رومن گیرشمن انجام  شناختی در ضلع جنوبی صفه سرمسجدیک فصل کاوش باستان 1948. در سال 1

های مذکور پرداخته است که البته برخی از آنها باید مورد بازنگری  گذاری بناها و محوطههای به دست آمده به تاریخاس سکهآقای رومن گیرشمن بر اس  .1
 :Introduction)  .(Chirshman, 1979 قرار گیرند
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1979: X.) ذهبی بوده که خود حاکی از مسیرهای تجاری مهم و پرگذر این حجم از انبوه نذورات گواه بر اهمیت خطیر مسیر این دو مکان م

های  رسد کاروانبه نظر می  کرده است.در مناطق مذکور است که منطقه شوشان را به خلیج فارس و ایران شرقی و آسیای مرکزی وصل می

سخت همراهی    هایراهروهای بختیاری در مسیر  عدا توسطو ب  اندو قبل از رودخانه کارون توقف داشته  اند هکردزیادی از این منطقه عبور می

  با   (.Ghirshaman, 1979: XI)  ورده است آرا به وجود    بوده که دو مرکز مذهبی  ایبه گونهرسد شرایط دو مرکز  به نظر می  ند.اهشدمی

  دو   این  اهمیت  گویای  ود،مشه   بومی  تصویری  عناصر  با  بردنشانده  سنگی   پالک  مخصوصا  و   مسجدسر  در  یادمانی  متعدد  آثار  کشف  به  توجه

در ادامه به صورت اجمالی و مختصر به معرفی دو محوطه  .  Kawami, 1987, 72-75))  است  الیمایی  شاهان  منظر   از  مذهبی  یمحوطه

 غربی ایران پرداخته شده است. بردنشانده و سرمسجد واقع در جنوب 

 بردنشانده   :  محوطه 2-1

پور بر روی رودخانه سلیمان، که بر سر راه این شهر سد شهید عباسشرقی مسجدکیلومتری شمال  16ای کوهستانی است در  بردنشانده منطقه      

های کوچک و بزرگ نامنظم در ابعاد متفاوت باشد و از سنگ(. صفه بردنشانده مستطیل شکل می25: 1381کارون واقع شده است )رضائی نیا، 

فصل توسط رومن گیرشمن انجام شده   3میالدی در  1966تا  1964های شناسی از سالهای باستانشده است. در این منطقه کاوش ساخته

با ریشه  (.Ghirshaman, 1976)است   رابطه  نزدیک تختدر  بردنشانده رومن گیرشمن معتقد است؛ آبگیری  نامگذاری منطقه  گاه یابی 

های موجود در نزدیکی برکه آب )باران(  اند، آنان یکی از ستونبردهشایر بختیاری در فصل کوچ از آن بهره میبردنشانده وجود داشته است که ع

نشانده شده )سنگ ثابت( یا سنگ برافراشته شده بوده  را برپا کرده بودند تا به عنوان میل راهنما ایفای نقش نماید، میل برپا شده به معنی سنگ 

در زبان شیرین لری واژه    (.Ghirshaman, 1976: 9)  ط آنان به این منطقه اطالق و نامگذاری شده استاست که به مرور زمان توس

روهای بختیاری برای نشان کردن یک مکان برای دسترسی آسان به آن منطقه  سنگ« بوده است و هم اکنون برخی از کوچ» »بَرد« به معنی  

توان در واژگان لری دیگری  برند. مصادیق واژه مرکب )برد+ نشانده( را نیز میگوناگون بهره می همچنان از قرار دادن بَرد یا سنگ به اشکال  

کیلومتری،   9مانند؛ بردشیر )شیر سنگی( یا بردگوری )گور سنگی( مشاهده کرد. بردنشانده با وجود نزدیک بودن به رودخانه کارون در فاصله  

ز پوشش گیاهی است که همچنین باید کمبود آب را هم به آن اضافه کرد. این اقلیم و طبیعت  ای خصمانه، خشک، متروک و عاری ادارای منظره

خاص باعث کمبود نیازهای اساسی برای حمایت از زندگی افراد بوده است و همین موضوع باعث خالی از سکنه شدن این منطقه شده است  

(50  Salaris, 2014: 49,  .)ُها( واقع شده بود و بیشتر مردم به کشاورزی ر درآمد )مسیر توقف کاروانبردنشانده در یک منطقه اقتصادی پ

های متعددی قرار کاروان  اند، اما از قرن جدید با ورود صنعت و ماشین این منطقه که در مسیر)به صورت محدود( و دامپروری اشتغال داشته

های انجام شده در این  گذاریتر در رابطه با آثار مکشوفه و تاریخی بیشداشت کم کم پتانسیل مکانی خود را از دست داد. برای مطالعه و آگاه

 شناسی را که رومن گیرشمن تدوین و چاپ کرده است، مطالعه نمود.کارهای باستانتوان گزارشمحوطه می



 

1003 
 

 
 . ( Ghirshman, 1976, Pl.V)شناسان فرانسوی  : تراس مقدس محوطه بردنشانده در پایان کار باستان 4تصویر  

 
 (. Ghirshman 1976, Plan I) : پالن و طرح سایت بردنشانده 5تصویر  

 سرمسجد   : محوطه 2-2

  1948کیلومتری شمال شرق اهواز واقع شده است. در سال    150سلیمان قرار دارد که در  مسجد در حاشیه شمالی شهر مسجدمنطقه سر     

ی رومن گیرشمن به عمل آمده است. پس از هجده سال وقفه وی مجدداً از شناختی در ضلع جنوبی صفه به سرپرستیک فصل کاوش باستان

یابی نامگذاری منطقه  (. در رابطه با ریشه25:  1381فصل در این محوطه به کاوش پرداخت )رضائی نیا،    6به مدت    1972تا    1967سال  

مشتق شده    (Irsoleyman)های معبد  ی دارد و از ویرانهشود که نام منطقه ریشه در اعتقادات ساکنان بوممسجد )مسجدسلیمان(، تصور میسر

  بررسی مورد رومن گیرشمن مانند محققانی توسط که دارد وجود محلی متداول روایت و عقیده سلیمان« است. یک است که به معنای »مسجدِ

گرفته  قرار  بحث  محلی   حاکم  یک  پسر  عنوان  به  کوروش   که  محلی  بوده، (  Parsumash)پارسوماش    شهر  این  باستانی  نام  که   است  و 

این منطقه در گذر زمان دارای اسامی متعددی بوده است؛ تلغر )قرون وسطی(، جهانگیری  (.  Salaris, 2014: 69)  است  شده  متولد  )کمبوجیه(

ه وزرای کابینه و خوانین خورشیدی رضاشاه پهلوی به همرا  1303)قبل از اکتشافات نفت(، نفتون )بعد از اکتشافات نفت( و سرانجام در سال  

ای از طرف خود به مجلس ارائه  بختیاری آن دوران پس از بازدید از تأسیسات نفتی شهر و مشاهده آتشکده یا معبد باستانی در این شهر الیحه



 

1004 
 

حمله اعراب به این منطقه مردم  . مطلب دیگری است که با  1سلیمان تغییر کرده است داد و از همان تاریخ نام این شهر از میدان نفتون به مسجد

را معبد حضرت سلیمان نامیدند از تخریب آتشکده، آن  ( M.I.Sسلیمان در صنعت نفت با عالمت اختصاری )مسجد.  2بومی برای جلوگیری 

ین بار در خاورمیانه های مدرن نفت خاورمیانه شهرت جهانی دارد. عملیات استخراج نفت برای نخستو به دلیل داشتن اولین چاه  شناخته شده است

میالدی توسط ویلیام ناکس دارسی از این شهر با چاه شماره یک آغاز گردید. در این محوطه باستانی مهم آثار و بناهای متعددی    1908در سال  

ایی است. برای  ترین آثار مکشوفه در این محوطه تندیس سر اُرد، شاه الیمبه دست آمده است که بیشتر آثار الیمایی است و یکی از شاخص

شناسی را که کارهای باستانتوان گزارشهای انجام شده در این محوطه میگذاریتر در رابطه با آثار مکشوفه و تاریخمطالعه و آگاهی بیش

 رومن گیرشمن تدوین و چاپ کرده است، مطالعه نمود. 

 
 . ( Ghirshman 1976, Pl. LI, 2) : نمای هوایی سایت سرمسجد از شرق  6تصویر  

 
 . ( Ghirshman 1976, Plan III)پالن و طرح سایت سرمسجد    : 7تصویر  

 
ل بوده و جنبه  رایج و متداو همان منطقه    محلی  تر بین مردم دارای اسامی دیگری مانند؛ شهباز، آساک بوده که بیش  تاریخی  این منطقه قابل ذکر است  .  1

 اند. چندان رسمی نداشته

 توان در سایر نقاط ایران مانند؛ استان فارس آرامگاه کوروش )قبر مادر حضرت سلیمان( مشاهده کرد. فور میو . این موضوع را به 2
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 M.D.P های بردنشانده و سرمسجد با تکیه بر مجموعه  های مکشوفه در محوطه سکه   .3

میالدی   1972تا    1964شناس فرانسوی به رهبری پروفسور رومن گیرشمن از سال  های به عمل آمده توسط تیم باستانبا توجه به کاوش      

شناسان یافت  عدد سکه توسط باستان   5894غربی ایران، در مجموع تعداد  در دو محوطه بردنشانده و سرمسجد استان خوزستان واقع در جنوب

های بردنشانده و سرمسجد  به محوطه  M.D.Pمجموعه  (  45)  و  (44)در این راستا به ترتیب جلد    (.Ghirshaman, 1979: XI)شده است  

 Volume I)است    (Planches)ها  و پالن  (Texte)شامل دو جلد منفصل متن    (45)  آور شد جلداختصاص داده شده است، البته باید یاد

& II  :Ghirshaman, 1976.)    شناسی دو محوطه نامبرده شده است به یک موضوع بسیار باحث سکه که مختص به م(  44)در مقدمه جلد

  1964های انجام شده از سال  مهم اشاره شده؛ آنهم مسکوکاتی که در این جلد بررسی و منتشر شده است، توسط رومن گیرشمن طی کاوش

گردد ست، در ادامه آقای رومن گیرشمن متذکر میغربی ایران بوده اهای مقدس بردنشانده و سرمسجد واقع در جنوبمیالدی در تراس  1972تا  

که مسکوکات معرفی شده در این جلد بعد از تقسیم با موزه ملی تهران )ایران( بوده است، یعنی فقط سهم بازگردانده شده به کشور فرانسه  

(  % 52های مکشوفه )، یعنی تقریبا نصف تعداد سکهاندرا پژوهشگران مورد مطالعه و بررسی قرار داده  1)کابینه سکه و مدال کتابخانه ملی فرانسه(

عدد سکه است که بعد از    5894های مکشوفه از این دو محوطه  است. تعداد مجموع کل سکه  از این دو محوطه باستانی چاپ و منتشر شده

عدد سکه به کتابخانه    2854ه و  عدد سکه به کابینه سکه و مدال کتابخانه ملی فرانس  3040تخصیص یافتن مسکوکات بین ایران و فرانسه،  

مکشوفه    هایسکه  زیادی  دقت  با   فرانسه   و   ایران  ها بینسکه  تخصیص  از   گردد قبل . رومن گیرشمن متذکر می2موزه ملی ایران تعلق گرفته است 

  اند، برابر و ملی فرانسه یکسان کتابخانه سکه و مدال کابینه و کتابخانه موزه ملی ایران مجموعه تقسیم گردید، لذا  قرعه طور به سایت دو هر از

  خواهد   کار  های احتمالی درنقص  باعث بروز  صورت   هر  اند، درشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفتههای سکهبه خاطره اینکه تمامی داده  اما

 (. Ghirshaman, 1979) شد

 
های بردنشانده و سرمسجد بین کشور ایران و فرانسه  مشکوفه در محوطه عدد سکه    5894(: سهم و درصد تخصیص یافته از  1نمودار ) 

 )نگارنده(. 

شناسانی که در این ماموریت موفق به کشف آثاری شده بودند، پس از انجام  شناسی ایران، حتی باستان طبق آیین نامه جدید خدمات باستان      

شناس فرانسوی غیر  ها وجود نداشت و برای هیأت باستان جایی غیر از تهران برای آنها در  اشتراک گذاری آثار با ایران دیگر امکان مطالعه آن

 ,Ghirshaman)شناسی به ایران )تهران( اعزام نمایند  شناس را با کمک تیمی متخصص برای انجام تحقیقات سکهممکن بود که یک سکه

 
1. Bibliothèque nationale de France (BNF). 

 های تخصیص یافته به ایران متاسفانه اطالعات روشن و واضحی در دسترس نبود. . در رابطه با سکه1

سهم کشور ایران
(عدد2854)

48%

هسهم کشور فرانس
(عدد3040)

52%
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1979: Introduction )1.  با ارائه کشفیات خود با مشکلی مواجه نشده است و تمامی    4819گردد که در سال  آور میرومن گیرشمن یاد

آمریکا  1130های  یافته نومیسماتیک  انجمن  به  را  شوش  در  شده  پیدا  دِرهم  پژوهش  2عدد  و  تحقیقات  سکه برای  است  های  داده  شناسی 

(Ghirshaman, 1960)  شناسی فرانسه در  شناسی برای هیأت باستان باستان، اما این دفعه چنین عملیاتی با توجه به قوانین جدید خدمات

شناسی و پولی را  های سکهشناسی فرانسه به رهبری رومن گیرشمن موظف گردید فقط نیمی از یافتهایران غیر ممکن بود. در نتیجه تیم باستان

معرفی و بررسی نمایند و سپس اطالعات    M.D.Pمجموعه (  44)  کتابخانه ملی فرانسه تخصیص یافته بود، در جلد که به کابینه سکه و مدال

های مقدس بردنشانده و سرمسجد در های پیدا شده در تراسشناسی را در جلد مذکور چاپ و منتشر کردند. سکههای سکهاستخراج شده از داده

گاهشماری که اساس نگارش دو جلد   اند،ای برای استقرار و گاهشماری بناهای تاریخی کشف شده برخوردارحین حفاری از اهمیت فوق العاده

 پروفسور رومن گیرشمن است؛ 

1) Terrasses sacrée de Bard-é Néchandeh et Masjid-i Solaiman, Mémoires de la Délegation 

archéologique en Iran, 1976.   

2) Terrasses sacrée de Bard-é Néchandeh et Masjid-i Solaiman, Mémoires de la Délegation 

archéologique en Iran, 1979.  

میالدی که    1945دومین کتاب مربوط به کشفیات پولی است که آقای رومن گیرشمن از سال    M.D.Pمجموعه  (  44)در واقع جلد       

پردازند و  )نومیسماتیک( می. این جلد به یک موضوع واحد  3شناسی فرانسه را در ایران بر عهده داشته، چاپ کرده است رهبری هیأت باستان

دهد، یا بهتر نقش بسیار متفاوتی را که پول در زندگی مردم ایران باستان به ویژه منطقه بردنشانده و سرمسجد خوزستان داشته است نشان می

د نشان  ممکن  شکل  بهترین  به  قرن  چند  طی  در  ایران  غربی  جنوب  مردم  مذهبی  زندگی  در  را  ارز  و  پول  نقش  بگوییم  است  است  اده 

(Ghirshaman, 1979: Introduction & X .)  باستان شناسی دو تراس مقدس برای اولین بار در سالنامه تحقیقات کشفیات باستان-

اند،  ردهناسی ایران به چاپ رسیده است. این اماکن در واقع نماد و چشم اندازی از شور و اشتیاق زائرانی است که از این مناطق بازدید به عمل آوش

در این جلد ضمن   (.Ghirshaman, 1979: X)اند  و نذرها یا پیشنهادات پولی و هدایا یا نذورات خود را به این امکان مذهبی اهدا نموده

کارهای فرانسویان به  های پیدا شده نیز پرداخته شده است. در گزارشسازی اهمیت این مطالب علمی به ارزش هنری و تصویری سکهبرجسته

شده است،  ها توسط دهقانان و کشاورزان کشت و زراعت میسرمسجد و به ویژه بردنشانده قرن  هم اشاره شده است در محوطهاین موضوع م

شناس فرانسوی فقط تعداد کمی از این  آوری شده است و تیم باستانهای نمایان شده در سطح زمین توسط کشاورزان جمعلذا بدون شک سکه

گونه که در مطالب قبل ذکر گردید بعد از تخصیص مسکوکات مکشوفه بین ایران  است. همان  دانی کشف کردههای میمسکوکات را در بررسی

عدد سکه به کتابخانه موزه ملی ایران تخصیص یافت، اما از    2854عدد سکه به کابینه سکه و مدال کتابخانه ملی فرانسه و    3040و فرانسه،  

( رومی،  5( سلوکی،  4( اشکانی،  3( ساسانی،  2( الیمایی،  1های مختلف؛  چندین دوران زمانی و حکومتای که به فرانسه رسید از  عدد سکه  3040

شناسی در جدول زیر  های سکهدهی و درک بهتر این داده ( کوشانی است. نگارنده برای سازمان9ساسانی،  _( کوشانی8( خاراسن،  7( یونانی،  6

 ه است. بر اساس تفکیک حکومت به نمایش مطالب پرداخت

 
  وفه امکان عکس برداری از مسکوکات )سهم ایران( براینگار( بر روی برخی از مسکوکات مکشهای خاکی یا تشکیل پتینه )ز. به دلیل وجود رسوب2

 امکان پذیر نبوده است. فرانسوی شناسانباستان
3. Centennial Publication of the American Numismatic Society. 

ای مهم مربوط  های شوش بوده است که همگی این مسکوکات در قالب قطعات گمشده یا گنجینهها یا کوچهوفه در خانههای مکشجلد اول مربوط به سکه.  1
 ها متوالی دفن شده بودند. ساکنان شهر شوش در طی قرنبه 
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شماره   سکه   - 3جدول  محوطه اطالعات  از  مکشوفه  حکومت های  تفکیک  اساس  بر  خوزستان  سرمسجد  و  بردنشانده  منابع:    . 1های 

 (Ghirshaman, 1979).: پایان نامه تحصیلی مقطع ارشد دانشگاه هنر اصفهان( و  1400)عسکرزاده،  
درصد سهم  

مسکوکات هر  
 حکومت  

مجموع مسکوکات  
هر دو  مکشوفه در 
 محوطه 

تعداد مسکوکات  
مکشوفه در محوطه  

 سرمسجد 

تعداد مسکوکات  
مکشوفه در محوطه  

 بردنشانده

 
 مسکوکات به تفکیک حکومت

 
 شماره ردیف 

 (1) های الیماییسکه 2477 241 2718 % 89/ 407

 (2) های ساسانی سکه 3 262 265 % 8/ 717

 (3) های اشکانیسکه 10 9 19 % 0/ 625

 (4) های سلوکیسکه 5 3 8 % 0/ 263

 (5) های رومی سکه 0 8 8 % 0/ 263

 (6) های یونانیسکه 6 1 7 % 0/ 230

 (7) های خاراسن سکه 0 2 2 % 0/ 065

 (8) ساسانی_های کوشانیسکه 0 2 2 % 0/ 065

 (9) های کوشانیسکه 1 0 1 % 0/ 032

 ( 10) های ناخوانا و ساییده سکه 0 10 10 0/% 320

 ( 11) مجموع کل  2502 538 3040 % 100

های تخصیص یافته به کابینه سکه و مدال کتابخانه ملی شناس فرانسوی سهم سکهکارهای باستان  با توجه به اطالعات جدول و گزارش      

آثار شاخص پیدا  ( است. با توجه به  %407/89ها متعلق به حکومت الیمایی )ترین درصد سکهعدد سکه است که در این میان بیش  3040فرانسه  

های  های مکشوفه حکومت الیمایی نسبت به حکومتهای بردنشانده و سرمسجد و نیز حجم انبوه سکهشده، موقعیت جغرافیای تاریخی محوطه

وطه جز  گیر بوده است و این دو محها در این مناطق بسیار پر نفوذ و چشمدیگر نشان دهنده این واقعیت تاریخی است که نفوذ و قدرت الیمایی

به حساب میمحوطه الیمایی  اصلی حکومت  اکثریت  های  الیمایی مکشوفه آن است که جنس  با مسکوکات  رابطه  توجه در  قابل  نکته  آیند. 

د اندازهای برنزی کوچک الیمایی ما را به یاد مردم عادی جامعه میگزارش شده است. در واقع انبوه سکه  2های الیمایی از جنس برنز یا مفرغسکه

تنباط  و این نکته گواه بر رفت و آمد مکرر طبقه عادی در آن دوره در این مناطق بوده است، البته نباید بر اساس این مطلب ذکر شده اینگونه اس

ه نیز توسط  بها و اهدا اشیاء به این اماکن کاند، زیرا با توجه به عرضه کنندگان فلزات گرانگردد که طبقه ثروتمند در این مناطق ترددی نداشته

  1های مکشوفه متعلق به حکومت کوشانی با ترین درصد سکه. کم3آمدند ها ساخته شده مطمئناً جز طبقه مرفه جامعه به حساب میصاحبان آن

مهمی    عدد سکه است. عدم تطابق و فاصله جغرافیایی مناطق بردنشانده با قلمرو کوشانیان گواه بر این است که این اماکن در مسیرهای تجاری

اند. جدیدترین  اند و از این اماکن بازدید به عمل آوردهها حضور داشتهواقع شده بودند که خواه یا ناخواه از طبقات و جوامع دیگر هم در این کاروان

توجه به جدول  ها هیچ گونه مسکوکات اسالمی به دست نیامده است. با  ها مربوط به حکومت ساسانیان و شاپور دوم است و در این محوطهسکه

 
 است. کارشناسی ارشد نگارنده مستخرح شده از پایان نامه  ی مقاله حاضر، هاداده  مطالب و  . تمامی2
 ام شده است.انجو جدیدی ارزنده   های( تحقیقات و پژوهشXRFلیمایی در پایان نامه نگارنده با روش )های اسکه و آلیاژ . در رابطه با جنس1

پیدا  در این مناطق  (Curtis, 2020: 73)های آرامی با ذکر اسامی شاهان سلسله کامناسکیری همانند کتیبه  اسناد دولتی و شاهانه الیمایی  سری. یک2
 .(156:  1395)محمدی فر و خونانی،   شده است
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عدد متعلق به سرمسجد است،    538عدد متعلق به محوطه بردنشانده و مابقی یعنی    2052های تخصیص یافته بین ایران و فرانسه،  از سهم سکه

به ترین سپرده پولی هم نیز متعلق  ترین و بیشهای مکشوفه متعلق به محوطه بردنشانده بوده است. مهمتر سکهالبته قابل ذکر است بیش

عدد سکه    1عدد اُبول اشکانی و    4عدد تترا الیمایی و    165عدد سکه مفرغی الیمایی است که در این میان    4735محوطه بردنشانده با کشف  

 (. Ghirshaman, 1979: X)در زیر تخته سنگ درب ورودی پنهان بوده، کشف شده است 1کوشانی از کانیشکا 

 
 ها )نگارنده(. های بردنشانده و سرمسجد نسبت با سایر حکومت الیمایی مکشوفه از محوطه های  (: سهم و درصد سکه 2نمودار ) 

 
 عدد سکه تخصیص یافته به کابینه سکه و مدال کتابخانه ملی فرانسه )نگارنده(.   3040(: سهم هر محوطه )بردنشانده و سرمسجد( از  3نمودار ) 

 
3. Kanishka (ΚΑΝΗϷΚΙ). 

مسکوکات 
2718الیمایی؛ 
98%

؛ سایر مسکوکات
322

2%

2502بردنشانده؛ 
82%

538سرمسجد؛ 
18%



 

1009 
 

 1نشانده و سرمسجد خوزستان های برد های مکشوفه در محوطه ( تصویر برخی از سکه 4

 
 . ( :Planches 1 Ghirshaman, 1979)متر  میلی   21گرم، قطر    3/ 34، وزن  2، ضرب سیزیک Carus(: سکه برنزی  8تصویر )

 
 . ( Ghirshaman, 1979: Planches 1) میلی متر   17گرم، قطر    4/ 16(: سکه نقره الکساندر باالس، ضرب انطاکیه، وزن  9تصویر )

 
 . 3( Ghirshaman, 1979: Planches 2)متر  میلی   18گرم، قطر    3/ 46(: سکه نقره اردوان اول، ضرب اکباتان، وزن  10تصویر )

 
 . ( Ghirshaman, 1979: Planches 12)متر  میلی   26/ 7،  14/ 64رب شوش؟، وزن  (: سکه برنزی ارد دو، ض 11تصویر )

 

 
و این تعداد    نیستند  خود  در ابعاد واقعی  مسکوکاتاست، بنابراین  برابر شده    دیگر یکسان و یکا  ب  پژوهش حاضری معرفی شده در  هاسکه   تمامیاندازه  .  1

 . اندبه طور قرعه انتخاب شدهسکه به نمایش درآورده شده 
این    آناتولی، در  موسیا  در  است  بوده   باستانی  شهری  نام(  ترکی در)  آیدینجق یا  (Κύζικος :یونانی به) کوزیکوس ،(Cyzique :فرانسوی به) سیزیک.  2

 واقع شده است. ترکیه کنونی  کشور بالیکسیر استان در  امروزهمنطقه 

 (. Sellwood, 1971) منبع مطرحی است An introduction to the Coinage of  Parthia شناسی اشکانی. در رابطه با سکه1
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 :Ghirshaman, 1979)متر  میلی   26گرم، قطر    15، وزن  1Spasinou Charax(: سکه برنزی آتامبلوس چهار، ضرب  12تصویر )

Planches 2 ) . 

 
 . (Ghirshaman, 1979: Planches 18)متر  میلی   28گرم، قطر    4/ 24(: سکه نقره شاپور اول، ضرب تیسفون، وزن  13تصویر )

 
 . ( Ghirshaman, 1979: Planches 2)متر   میلی   18، قطر  3/ 81(: سکه برنزی کانیشکا اول، ضرب ؟، وزن  14تصویر )

 
 (. Ghirshaman, 1979: Planches 5 & 11)های الیمایی )سمت چپ(،  های ساسانی )سمت راست( و سکه (: سکه 15تصویر )

 گیری: . نتیجه 4

کنند،  ایفا می  ای در شناخت تاریخ و فرهنگ مناطق حفاری شدهشناسی دارای اهمیت و جایگاه بسیار ویژههای باستاننتایج و گزارشات کاوش      

دهی  بازنگری یا سازمانبنابراین نباید به عنوان اسناد قدیمی و متروکه به آنها نگریست بلکه برخی از اطالعات قدیمی این متون باید مورد  

تا اطالعات استخراج شده مکمل نتایج کاوش باستانبهتری واقع گردند  از  های  شناسی و تحقیقات آتی در مناطق حفاری شده باشند. یکی 

شناسی  اناست. تعدادی از جلدهای این سالنامه مهم باست  M.D.Pشناسی ایران مجموعه  های باستانگزارش  ترین مجموعه ترین و مهممعروف

شناسی فرانسه در ایران )ایفری( یا کتابخانه و مرکز اسناد موزه ملی ایران موجود و قابل دسترسی است.  در کتابخانه هانری کُربَن انجمن ایران

 
2. Charax Spasinu, also called Charax Spasinou, Charax Pasinu, Spasinu Charax (Ancient 

Greek: Σπασίνου Χάραξ), Alexandria (Greek: Ἀλεξάνδρεια) or Antiochia in Susiana (Greek: Ἀντιόχεια 

τῆς Σουσιανῆς), was an ancient port at the head of the Persian Gulf, and the capital of the ancient kingdom 

of Characene.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf
https://en.wikipedia.org/wiki/Characene
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  بعضی  و  موضوع  یک  حاوی  مجلدات  از  بعضی   است،   پیش  و   پس  مجلدات،  شماره  و  هاسال  تسلسل  و  نیست  مرتب   صورت   به  مجموعه  انتشار

های بردنشانده و شناسی محوطهمجموعه نامبرده شده مرتبط با مباحث باستان  (45)و    (44)است. در این میان جلد    موضوع  چند  حاوی  گردی

به مطالعه و   (44)غربی ایران است که توسط رومن گیرشمن تدوین و چاپ گردیده است. در جلد  سرمسجد استان خوزستان واقع در جنوب

های مذکور به دست آمده پرداخته شده  میالدی در محوطه  1972تا    1967های فرانسویان از سالشناسی که از کاوشهای سکه بررسی داده

های شناسی فرانسه موظف گردید که دادهین کشور ایران و فرانسه، هیأت باستانشناسی وضع شده باست. مطابق با قوانین جدید خدمات باستان

عدد سکه مکشوفه در دو    5894های بردنشانده و سرمسجد را بین دو کشور به اشتراک و تقسیم نماید. بنابراین از  پولی مکشوفه از محوطه

  2854( و تعداد  %52همان کابینه سکه و مدال کتابخانه ملی فرانسه )عدد سکه به کشور فرانسه یا    3040محوطه بردنشانده و سرمسجد تعداد  

شناسانی که در این ماموریت طبق آیین نامه جدید، حتی باستان ( تخصیص یافت.%48سکه به ایران یا کتابخانه و مرکز اسناد موزه ملی ایران )

ها در جایی غیر از تهران وجود نداشت و برای  ن دیگر امکان مطالعه آنموفق به کشف آثاری شده بودند، پس از انجام اشتراک گذاری آثار با ایرا

شناسی به ایران )تهران( اعزام  شناس ماهر را با تیمی متخصص برای تحقیقات سکه شناس فرانسوی غیر ممکن بود که یک سکه هیأت باستان

های تخصیص یافته به کابینه مدال و سکه  واقع شده است. سکههای تخصیص یافته به فرانسه مورد تحقیق و بررسی  نمایند. بنابراین فقط سکه

های الیمایی های مکشوفه از هر حکومت به ترتیب تعداد این گونه است؛ سکهسازی حکومت و تعداد سکهکتابخانه ملی فرانسه بر اساس تفکیک 

عدد،    7عدد، سکه های یونانی    8های رومی  ، سکهعدد  8های سلوکی  عدد، سکه  19های اشکانی  عدد، سکه  265های ساسانی  عدد، سکه  2718

سکه ناخوانا و ساییده شده است )بنگرید به    10عدد و    1عدد، سکه های کوشانی    2ساسانی  _عدد، سکه های کوشانی  2سکه های خاراسن  

کومت مربوط به کوشانی )کانیشکا( ترین تعداد سکه بر اساس ح( و کم%98ها متعلق به حکومت الیمایی )ترین تعداد سکه(. بیش 3جدول شماره  

اسالمی    ها متعلق به شاپور دوم از سلسله ساسانیان است و هیچ گونه سکهاست. جدیدترین مسکوکات مکشوفه از لحاظ زمانی در این محوطه

( و مابقی به  %82ه )عدد سکه مربوط به محوطه بردنشاند 2052عدد سکه تخصیص یافته به فرانسه  3040ها گزارش نشده است. از در محوطه

بوده است. مهم%18عدد سکه مربوط به محوطه سرمسجد )  538تعداد   به  ترین و بیش( استان خوزستان  ترین سپرده پولی مکشوفه متعلق 

ه  عدد سک  1عدد ابول اشکانی و    4عدد تترا الیمایی و    165عدد سکه مفرغی الیمایی است که در این میان    4735محوطه بردنشانده با کشف  

شناسی  شناسی منتشر شده در این جلد نیازمند تصحیح و سازماندهی بهتر مطالب )به ویژه سکهکوشانی پیدا شده است. بسیاری از اطالعات سکه

  الیمایی( است، این امر امروزه در مراکز علمی مطرح همانند؛ آکادمی علوم اتریش )وین( به طور جد قابل مشاهده است. مطمئناً با بررسی و 

های بردنشانده و سرمسجد میتوان به نتایج  های تخصیص یافته به کشور ایران از محوطهتر این مسکوکات و همچنین بررسی سکهالعه دقیقمط

 تر عمل کرد.ای از تاریخ و فرهنگ این مناطق دست یافت و در تاریخ گذاری بناها در این دو محوطه دقیقجدید و ارزنده

 ها گزاری سپاس 

شناسی دانشگاه هنر اصفهان(، جناب دکتر پرویز هالکوئی )استادیار گروه از استادان عزیزم جناب دکتر بابک رفیعی )استادیار گروه باستان      

های مشرق زمین موزه بریتانیا و مدیر  مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشگاه هنر اصفهان( و سرکارخانم دکتر وستا سرخوش کرتیس )مسئول سکه

های اشکانی در آکادمی علوم اتریش( تشکر و قدردانی ویژه دارم. همچنین از خانمان اعظم جلولی )مسئول کتابخانه و پروژه بین المللی سکه

ایران(، طیبه اسناد موزه ملی  ایران  کارشناس)  ابراهیمی  مرکز  اسناد موزه ملی  ارشد  ، خانم سپیده کشت(کتابخانه و مرکز  )دانش آموخته  کار 

آقایان مرتضی عباس تانباس ایرانشناسی دانشگاه شیراز( و  انجمن  ایران(، داود نجاتی  نژاد )مسئول کتابخانه هانری کُربَن  شناسی فرانسه در 

س شناسی فرانسه در ایران(، غالمحسین عالی پور )مسئول اجرایی پژوهشکده آیاپیر ایذه( و عبا)کمک کتابدار کتابخانه هانری کُربَن انجمن ایران

 شناسی دانشگاه هنر اصفهان( تشکر و قدردانی میکنم.تقیان )دانشجوی ارشد باستان 
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 پژوهشی بر نماد پرندگان در منطق الطیر عطار نیشابوری 

 )مطالعه موردی نگاره نسخه موزه متروپلیتن( 
 

 1مریم علی ابادی

 2خسروی زهره 

 3مریم عظیمی نژاد

 چکیده: 

های این آثار استفاده از نمادپردازی مایه عرفانی دارند با زبان عامیانه و روزمره قابل فهم نیستند به همین دلیل یکی از گرایشآثار ادبی که درون

نیز در منطق الطیر خود به منظور تفهیم معانی و است و از آنجا که نگاه نمادین به پرندگان در ادبیات مورد توجه شاعران بوده و عطار هم   

تحلیلی میباشد عالوه بر این    -مفاهیم عرفانی  از زبان تمثیلی که حاوی رمز و نماد است بهره گرفته است. در این پژوهش که به روش توصیفی 

ی قرار میگیرد و با توجه به اینکه نگارگری در  که جنبه نمادین پرندگان منطق الطیر عطار را بر اساس نگاره ای از نسخه مصور آن مورد بررس 

آوری  جمعاکثر موارد منطبق بر متن بوده به این سوال نیز پاسخ داده خواهد شد که: نگارگر در این نگاره تا چه اندازه به متن متعهد بوده است؟   

ص شد که نگارگر در مصور کردن این نگاره از روش مطالب پژوهش پیش رو به شیوه کتابخانه ای است. در بررسی داده ها و تحلیل نتایج مشخ

تکثر و تنوع نقش پردازی پرندگان به جهت القای بهتر روایت اصلی استفاده کرده است و با این روش نقش پردازی سعی در حفظ قرابت انطباق  

 روایت و تصویر داشته است. 

 نماد، پرنده، منطق الطیر عطار، نگارگریواژگان کلیدی: 

 

 
    aliabadi69@birjand.ac.ir_Maryamتطبیقی(، دانشگاه بیرجند  –نشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی)مطالعات تاریخی  دا 1
   z.khosravi61@birjand.ac.irتطبیقی(، دانشگاه بیرجند  –دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی)مطالعات تاریخی   2
 m.aziminezhad@modares.ac.ir هنر،دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایراندانشجوی دکتری پژوهش  3
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 ه: مقدم   . 1

 استعاره از  فراتر ایمرتبه در دارد، که ایگسترده معنایی ظرفیت مفاهیم و تعدد دلیل به که است  شاعرانه خیال صور انواع از یکی سمبل یا نماد

 1387کند)خسروی،می نمایندگی نیز )مجازی(را معنای غیرحقیقی چند یا یک ،  خود حقیقی معنای حفظ بر افزون واژه یک نماد، در  .میگیرد قرار

 و جسته سود خویش معنوی عرفانی و مقاصد برای پرنده، تمثیل از نویسندگان و شاعران  .است پرنده نقش از سرشار ایران  هنر و ادبیات. (66:

منظومه منطق الطیر ( از جمله این آثار ادبی  40:  1389اند)صباغ پور و شایسته فر،داده انعکاس خویش هنری اثر در آن را تصویر نیز هنرمندان

های بصری، پرندگان  ترین تمثیلاسالمی می باشد که شاعر عارف با استفاده از ظریف  -ترین نسخ عرفانی ایرانیعطار نیشابوری، که یکی از غنی

دیگران، و   )شکرپور  معنوی  فرودهای  و  اوج  و  نفس  و  بهشت  از  نشان  که  طیف2:  1397را   نماد  انسان(و  مختلف  )فسنقهای  و  ها  ری 

این منظومه که نقش پرندگان در آن مشهود است،نگاره( است بیان می166:  1397نصراللهی، از تصویرگری  ایست که در کتاب  کند بخشی 

ه(که توسط حبیب  1018الطیر عطار عنوان شده ،) افزوده شده در اصفهان پیش از سال  نگارگری ایرانی یعقوب آژند با نام، پرندگان و هدد منطق

 شود.شهدی)ساوجی( نگارگر دوره شاه عباس اول مصور شده است و اکنون در موزه متروپلیتن نگه داری میالل م

الطیر به بررسی نماد پرنده ها در نگاره فوق، پرداخته میشود و با  در پژوهش حاضر،با توضیح مختصری از احوال و زندگی عطار و کتاب منطق

های موجود  نگارگری همواره در نسخه های مصور مورد توجه هنرمندان بوده است، در نهایت با تطبیق پرندهتوجه به اینکه همگامی ادبیات با  

 ت؟  در نگاره با متن منظومه به این سوال پاسخ داده میشود که تا چه اندازه نگاره مصور شده توسط نگارگر، در خدمت و منطبق با متن بوده اس

 . پیشینه پژوهش: 2  

  ذیل  موارد به توان  می آنها جمله از که  شده انجام  هایی پژوهش و  مقاالت الطیر منطق در نماد زمینه در  گرفته صورت جوهایجست به  توجه  با

 : کرد اشاره

 و   فسنقری  پرداخته،  کرده  یاد  آنها  از  الطیر¬منطق  در  عطار  که  پرندگانی  تمثیل  وجه  بررسی  به  خود  مقاله  در(1397)  همکاران  و  زاده  عباس

 استفاده   و  را  عطار  الطیر¬منطق  از  او  پذیری  تاثیر  و  سودانی  شاعر  فیتوری  «طائراللیل  اوراق»  قصیده  در  را  پرندگان  عرفانی  نماد(  1397)  نصراللهی

 بهره . اند  کرده  بیان   را   الطیر¬منطق   در  نماد  خود  های¬مقاله  در (   1387)خسروی  نیز  و(1383)آذرگون.  است  کرده  بررسی   را   نماد  از   شاعر   دو  این

  معتقدند   چراکه  اند  داده  قرار  بررسی  و  تحقیق  مورد  الطیر  منطق  در  را   پرندگان  شخصیت  شناسی  گونه(  1394)  محمدی  نیکداراصل،فرزانه   ور،

 بکار   پرندگان  شخصیت   قالب  در  را  آنها  تواند  می  و  داشته  معاشرت  جامعه  در  مختلفی  های  شخصیت  با   خود  حرفه  و  شغل  به  توجه  با  عطار

 پیشینه  به  توجه   با  اند  کرده  استفاده  خود  پژوهش   در  ها  آن  از  نگارندگان  که  بوده  عرفانی  ادبیات  و  ادبیات  زمینه  در  بیشتر  شده  یاد  مقاالت.گیرد

  و  تحلیل توصیف، عنوان با(1394)حسینی نامه پایان  یک در تنها و نشده پرداخته آن به نگاره اساس بر پردازی نماد  که گفت توان می پژوهش

  پرداخته   آنها  نماد  و   پرندگان   بحث به  مختصری  و   آن   بندی ترکیب  و نگاره توصیف به  متروپلیتن  موزه  نسخه الطیر  منطق   از نگاره هشت  تفسیر

 . است

 : روش پژوهش .  3

کتابخانه ای وتصاویر مورد استفاده برگرفته از  تحلیلی و گردآوری اطالعات به شیوه اسنادی و  _روش پژوهش در این مقاله به شیوه توصیفی  

 باشد.موزه متروپلیتن می
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 . بیان مساله: 4

الطیر عطار نیشابوری از آن جمله نیستند، از رمز و نماد استفاده شده است. منطق  فهم  عرفانی به دلیل اینکه به زبان عامیانه قابل_در آثار ادبی  

الطیر  پرندگان خود نگاه نمادین داشته است.در بررسی های صورت گرفته پژوهشی برنماد شناسی پرندگان منطقآثاری است که عطار در داستان  

 عطار بر اساس نگاره انجام نشده ، از این جهت در پژوهش حاضر این مهم صورت گرفته است. 

 . عطار نیشابوری و منطق الطیر: 5

 سدۀ پایان در فارسی ادبیات بلندنام ایرانی  و شاعران  عارفان از  یکی نیشابوری، عطّار شیخ به مشهور نیشابوری عطار محمد ابوحامد فریدالدین

مغول به قتل   حملة هنگام  به  هجری  618 در و  شد زاده نیشابور در میالدی 1146 با برابر  هجری 540سال  در او  هفتم است. سدۀ آغاز و ششم

 درمان و  عطّاری کار به  و  نبود تصوف مشایخ از  خاصی سلسلة یا شیخ مرید عرفان،  در و  آموخت پدرش از  را  داروشناسی  و  داروسازی رسید او 

 شغل این  بر  عالوه  .کند پیدا از داروخانه  را  عرفان  راه  داشت  دوست و  داد  نمی  نشان خانقاه و  مدرسه به ای عالقه پرداخت. وی بیماران می 

 منظومه جمله چهار از گذشت بسیار اشعار تنظیم به او شد. زندگی پادشاهان برای گوییمدحبه   عطار رغبتیبی و نیازیبی عامل خود عطاری،

 غربی نواحی  به و  گذشته خراسان و  نیشابور از حیاتش  در روزگار او شعر  آوازۀ .مختارنامه رباعیاتش،  مجموعه و اشعار دیوان  بر عالوه وی از

 و  است بوده و پرشور گرم بسیار نیشابور  در عطار عرفانی درسهای حلقة  دهد  می نشان که است  دست در اسنادی نیز  .است بوده رسیده ایران

 (.73و72: 1397اند)عباس زاده و آقایی و عظیم زاده، می شده حاضر آنها در عصر بزرگان از بسیاری

 بارگاه به  رفتن برای سفر پرندگان روایت  (که 151:  1375حکایت کوچک تر )بینالو،  174منظومه ای است یا یک قصه محوری و   الطیرمنطق

 مجمع و توصیف شرح با تحمیدیه، از پس  را داستان عطار،  .است خویش نخستین مأوای و  راستین به جایگاه آنها بازگشت واقع، در و سیمرغ

 و حق  بَرید  را  خود و میشود حاضر سر، بر  حقیقت  از افسری و  در بر  طریقت  از با جامهای هدهد  آنگاه، .میکند آغاز شهریار به آنان  نیاز و مرغان

 در او، شوق  حکایت و میگوید سخن سیمرغ از شوند. هدهد همراه او با سیمرغ، بارگاه به رفتن برای تا آنان میخواهد از و میخواند غیب پیک

 هایشانپرسش و  میکند بیان را  سمعا )صنعان( حکایت شیخ هدهد،.  میشوند شیفته  همه  مرغان، یک از هر  می افتد سپس، کارگر ایشان جان

 امّا بازمیزنند سر  و آورندمی عذرها ها،نخستین دشواری از آگاهی با ولی کنندراه می عزم هدهد، سخنان پذیرش با مرغان .میگوید را پاسخ

سی   تنها و  میشود هالک زار،  مرغ بسی وادی، هر در  و می آید  پیش خطرها راه کنند. در عزیمت می و آنگاه میگوید  پاسخ آنها همة به  هدهد

 رسندمی فنا از  بعد  به بقای سیمرغ، این  امّا بینند چیزی نمی هستند، خودشان که مرغسی جز  سیمرغ، پیشگاه در  نیز میرسند. آنان  به مقصد مرغ

 (. 255: 1396صفا )نوری و بیرانوند، و  است صلح همه که

 . رمز و نماد منطق الطیر: 6

الطیر موفق به یک نظام نمادین منسجم شد و از زهگدر همین نظام های مختلف خود از جمله مختار نامه و منطقنیشابوری در کتابعطار  

 روانی و عرفانی تفهیم به منظور هایشدر داستان پردازی (.عطار229:  1385نمادین در میان شاعران عارف به سبکی یگانه دست یافت )فتوحی،

(. از جمله  71:  1397است )عباس زاده وآقایی و عظیم زاده، جسته بهره رمز و تمثیل زبان از ... و سلوک نفس، روح، چون اعیانتز هایانگاره

مند الطیر است. شاعر عارف خود میگوید که برای عوام و خواص نوشته تا عوام از صورت آن لذت ببرند و خواص از معنی آن بهرهآنها منطق

الطیر از زبان مرغان که در قرآن کریم بدان اشاره رفته است از نخستین ایام توجه صاحبان اندیشه (. جنبه رمزی منطق23  :1384گردند )ثروتیان،

الطیر انجمنی که مرغان تشکیل می دهند به تکمیل یک ساختار تمثیلی  (. در کتاب منطق102:  1384را به خود جلب کرده است)شفیعی کدکنی،

: 1385انجامد. رمزپردازی با  کردار و رفتار مرغان سبک و سیاق خاصی برای عطار در این کتاب رقم زده است)فتوحی،منسجم آکنده از نماد می
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می  230 رمز  سراسر  عارفان  زبان  چون  را  مرغان  زبان  وی  دارد،  تعلق  عاشقان  جهان  یعنی  نور  و  نار  ماورای  جهان  به  عطار  مرغان   .)

 (. 231: 1385خواند)فتوحی،

 دگان و هدد)اجماع پرندگان(: . نگاره پرن 7

هایی است که مواد شکل دهنده آن جوهر آبرنگ غلیظ، طال و نقره بر روی کاغذ  ترین نگارهمتر از مهمسانتی  4/11×4/25این نگاره در ابعاد  

حاوی امضای هنرمند است. در ای است که در اصفهان دوره صفوی ترسیم شده و  است. این اثر دومین نگاره در کتاب، و یکی از چهار نگاره

 این همگی و است،  شده نقش عدد سه در نیز، دیگر  گونه و یک صورت جفت  به  ها  نگاره چهارده گونه پرنده ترسیم شده که سه گونه آن

سمت یک  های بلندی که به آسمان طالیی منتهی می شود ترسیم شده که در آن ق کنند در بخش دیگر نگاره صخرهنگاه می هدهد به پرندگان

در نگاره  .شودمی دیده شکارچی سر باالی راست نگاره، درست سمت در نیز کوچکی درخت شکارچی با تفنگی در دست، یک جفت بزکوهی و

:  1394( ) حسینی ،1طاووس در مرکز تصویر و برخالف دیگر پرندگان از روبه رو تصویر شده اما سر او به سمت راست نگاره متوجه است)تصویر  

 ( .124و123

 این به که  تونیم و تاریخی  درمیان کتب الل،  حبیب  نام به  نگارگری شخصیت این نگاره دارای امضای حبیب الل مشهدی)ساوجی( است. درباره

می  به هم نزدیک بسیار ای دوره در و نگارگر دو هر که خوریمبرمی الل مشهدیحبیب  و ساوجی الل حبیب نام دو اند بهکرده اشاره شخص

 دو این اینکه احتمال و است؟ کدام  کرده است مرقوم خود  اثر در را الل  حبیب رقم که نسخه  این نقاش  که دارد وجود اند. حال این نکته یستهز

 در و  بود  اول عباس شاه دوره نقاش" مشهدی الل  حبیب  .شودمی مهم پرداخته این بررسی به  ادامه در است؟  چقدر باشند بوده یکی  شخص 

 آدمی به غایت است. ساوه  از الل حبیب موالنا " : است  آمده الل  حبیب درباره هنر گلستان آفرید درمی نقش عباسی سبک رضا اصفهان و  شیوه

 انگشت چابکی، دستی و  چرب از  .مشغول بود کار به  قم در  مدتی آمده قم به  ساوه از  ندارد،  نظیر کشیشبیه و  تصویر  در و  درویش است  و  صفت

 مالزم را او قم دارالمومنین حاکم شاملو خان نواب حسین .ترقی است در روز به  روز گشته زمانه اهل مقبول بندینقش در و شده جهان نمای

 سلک در و  دارد  اشتغال همایون سرکار خدمت  به اصفهان دارالسلطنه در حاال  گرفته از خان را  او  رکاب سپهر کامیاب برد. نواب  هرات  به  ساخته

 به مشهدی ساوجی از نگارگر این نام تغییر دلیل و اند بوده واحد شخصی تن، دو این آژند یعقوب دکتر گفته به بنا است. خاصه شریفه نقاشان

 جلد در گردد. ایشان می ساوجی پس جایگزین  این از مشهدی پسوند ایشان نظر به  بنا و  اند،کرده ذکر خراسان در  الل حبیب  طوالنی اقامت را

 طبع صاحب هنرمندی الل حبیب" :اند  نوشته  است آورده الل حبیب درباره قمی احمد قاضی که توضیحاتی ایران« پس از کتاب »نگارگری دوم

او   هاینگاره و داشت  دست الطیرمنطق آراییکتاب در که  بود هنرمندانی از او  . گرفت  تاثر عباسی  رضا از در ابتدا  .بود استادی و رویه  قدرت و

 ق.996سال در اول عباس شاه فردوسی برای شاهنامه پرداخت و ساخت در او  دهد.می نشان را او  طبع توانمندی و قلم توانایی نسخه این در

 (.52: 1394زده است)حسینی، رقم را آن هاینگاره از  نگاره نُه و داشت  دست هم
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 (url:1): نگاره پرندگان و هدد 1تصویر 

 همین پرندگان از که است است، منطقی داشته قرار معتدل و خشک ای منطقه در شهر این و زیسته می نیشابور در عطار که این به توجه با

 توسط  وی از قبل یا هستند و منطقه همین بومی پرندگان ... و کبک،تذرو کوف، باز، قمری، صعوه، چون پرندگانی  البته که  ببرد، نام منطقه

 پرندگان این از  یک  هر ها، آن به  نظر  با  عطار  و  اند،  کرده یاد خصوصیات ذکر با پرندگان  این از  کتب،  یاسایر و  جانورشناسی  کتب در  نویسندگانی

 محدوده در  نه  و  متن در  که نه  است پرندگانی  حضور دارد،  وجود صفوی  نگاره این  در چه  آن  است. اما دانسته هاانسان از ای  دسته  را مظهر

 را  هاآن ایرانی  نقاشی  در پرندگان طراحی سنت  به  توجه هنرمند با که گرفت نتیجه طور  این توان می  پس شوند. می یافت نویسنده جغرافیایی

 چه آن  صورت هر در  . است کرده تصویر  دیده، می را  ها آن و اند بوده نگارگر  زندگی بومی منطقه که پرندگانی  به توجه با یا و نموده ترسیم

 به پرنده گونه  چهار نگاره،  این در شد  ذکر باال در چه  ( چنان132:  1394است. )حسینی ، تصویر و متن اشعار  بین تفاوت  مشخص است  کامال

 رنگ همین به که کوچکی پرنده و نشسته، سنگ روی هدهد کنار که را رنگی سفید پرنده ووری،  .است شده ترسیم تایی سه و جفت صورت
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 ووری گفته به و اند تصویر شده نهر کنار در که است یاپرنده چهار ها،جفت دیگر از .کندمی معرفی خانگی کبوتر را دارد قرار پایین صخره

 به شبیه بیشتر اند،شده کشیده هاآن کنار که جفتی ولی هستند صاف غاز و بلند نسبتا هایگردن با سفید پرنده هستند دو خانگی غاز همگی

 رسد می ذهن به  که دالیلی از یکی  اما است،  کرده ترسیم جفت  صورت به  را  هاآن هنرمند چرا  که غاز. مشخص نیست تا است وحشی مرغابی

 ساله هر که بوده مناطقی اصفهان از شهر .کنندمی زیست گروهی صورت به و هستند مهاجر وحشی پرندگان بحث،  مورد مرغان که این است

 و  شکل این به را ها آن و دیده، خودشان بوم زیست در را این پرندگان هنرمند که دارد وجود احتمال این و است بوده مهاجر پرندگان پذیرای

در   نیز دیگر فاخته یک هستند. فاخته ووری، گفته  به  اند  نشسته هدهد جلو سنگ، روی بر  که جفت آخری .است کرده ترسیم جفت غالب در

شده:   گفته آن درباره و کندنمی را بزرگ اش  جوجه خود و گذارد می تخم پرندگان سایر آشیانه در مرغ این .است شده ترسیم خانگی کبوتر کنار

 که است کرده ترسیم دیگر قسمتی در را سومی و جا یک در را پرنده دو نگارگر شد چه گفتهدارد چنان شهرت  دروغگویی به که است مرغی

 نمایانه واقع بسیار نگاره این  در پرندگان  (. تمامی133-132:  1394باشد) حسینی ،  پرندگان  سایر آشیانه  در مرغ این  بزرگ شدن  به اشاره  شاید

 پرنده یک احتماال که  است  معتقد ووری  چارلز رو، این اند از  شناسایی قابل  به راحتی  و  اند شده ترسیم هستند، طبیعت  در  چه آن  به  نزدیک و

 خود زیستگاه در یک هر و  خوار، حشره و اهلی مرغان کنار در شکارچی و  وحشی پرندگان  نگاره این است در کرده را تصویر مرغان  این شناس

 کنار در دارند  پرواز قابلیت که پرندگانی اند، شده نقش ها صخره برفراز هما و  باز نهر، کنار در غاز  و مرغابی مثال، برای .است شده ترسیم

 و ترسیم در نگارگر (. هنرمند133:  1394اند) حسینی ، ساخته را جالب البته و زیبا فضایی و شده اند،ترسیمبهرهبی قابلیت این از که پرندگانی

 پیوستگی .است شده نزدیک پرندگان  خصوص به عناصر، واقعی ویژگی و طبیعت به بسیار آن ترسیم در و  است نمایانه واقع بسیار نگاره عناصر

 در اعداد از هوشمندانه و استفاده نمادین مفاهیم درست کارگیری به با و است تیموری دوره های نگاره به نزدیک بسیار نیز اجرا سبک و در فرم

 در جامعه،  و هنرمند نزد پرندگان آن  اهمیت از  اثر، در پرندگانی خاص روی بر  تاکید .است بوده موفق بسیار نگاره بندی ترکیب و دهی  شکل

) حسینی    .است مشخص وضوح به پرندگان اجتماع نگاره در دوره این در  هاسنت و هاموتیف در برخی تغییر تاثیرات و  .دارد حکایت روزگار آن

،1394 :138 ) 

 . نماد پرندگان در نگاره: 8

 الطیر و درنخستین بیت آن از هدهد سخن به میان می آید که او هادی است و هدایت مرغان عالم بر عهده ی اوست. در آغاز منطق

 مرحبا ای هدهد هادی شده                   در حقیقت پیک هر وادی شده 

الطیر پس از هدهد از دوازده مرغ دیگر سخن به میان می آید که این دوازده مرغ هیچ یک بی راز و رمز نیست و و در بیان عطار  در منطق

 (این دوازده مرغ شامل:31: 1384غرضی نهفته است )ثروتیان،

 مررغ زرین  -12چرخ   -11 فاخته  -10 قمری-9تذرو  -8  طاووس-7  عندلیب-6  دارج-5باز   -4  کبک -3  طوطی -2 موسیچه -1

کند که ولی در کل اثر از هجده پرنده نام می برد. در صورتی که چالز ووری که پرندگان این نگاره را شناسایی کرده است از نوزده پرنده یاد می

 قرار ست: پرنده نوزدهم غیرقابل شناسایی معرفی شده است .پرندگانی که در پژوهش چالز وودی معرفی شده اند از این 

غیر قابل شناسایی    -10کسترل  -9غاز خانگی  -8درنا  -7مرغ آواز خوان  -6کالغ  -5طوطی دم دراز هندی  -4فاخته  -3کبوتر خانگی  -2هدهد  -1

 ( 129: 1394قوش)حسینی، -19لک لک  -18خروس  -17طاووس -16حواصیل -15زاغ  -14شاید مرغ زنبورخوار -13ققنوس  -12باز -11

 راه به  او سر پشت و کرده اطمینان هدهد هستند، به  مختلف ازمنه و دوران انسانهای نماد یک هر شد  گفته  که  الطیرنطقم داستان  پرندگان

بودنشان   زیاد خاطر  به عطار اما است،  هزار هزاران  پرندگان  تعداد البته .است پرداخته آنها تعدادی از معرفی به پرندگان  میان از عطار افتند؛می

 :نمیکند بیان  را آنها نام
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 بیخبر  مشتی گفتند عذرها   سر  به  سر  دیگر  مرغان آن  از بعد

 دراز  گردد می که معذورم دار  باز  تو با  یک یک عذر بگویم گر

 ( 74: 1397)عباس زاده و دیگران،                                                                      

 . هدهد: 8-1

رسان نیز شهرت  برد و از این رو به پرنده پیامسر است که طبق آیات قرآن، نامه سلیمان را به به نزد بلقیس میبه هدهد همان پوپک یا مرغ شانه  

 است  نیقرآ تلمیح این بر  تکیه با (.45:  1389فر،  پور،شایسته  صباغ)الطیر این پرنده رهبر مرغان در سفر به پیشگاه سیمرغ است دارد. در منطق

 قدرت با  ای پرنده  به  تبدیل شدن  زمان تا که کندمی معرفی ای پرنده را  او و نمایدمی توجیه  برتر ۀ پرند عنوان  به  ا ر انتخاب هدهد شاعر،  که

 (.198و199: 1393بخش،است )لعل خریده جان فراوان به های رنج و کرده تجربه بسیار سفرهای رهبری، و هدایت

: 1388( و)حجازی،219:  1398سر مینهد )اردشیرزاده،نیری،آمیز را پشتهای مخاطرهها و قلهدلیل راه و پیر طریقت که وادیهدهد نماد مرشد و  

سلوک،  سهمناک  ههای را از گذشتن و انفس و آفاق و سیر سلیمان با مصاحبت و همنشینی اثر در که است (و نماد انسان کامل است مرغی125

  . (45:  1389فر،  پور وشایسته  صباغ)کنند طی را پرحادثه طریق این او،  پر و  بال با همت  تا میگزینند بر  را او دیگر  مرغان  و شده  کامل و پخته

  .اند دورویی و نفاق اهل که آنان یعنی روزمره است زندگی در انسانی هایتیپ از یکی سادۀ سمبل و پرندگان دیگر همانند ایستپرنده هدهد

 پادشاه محرم و روح زبان به سلوک آشنا و سیر رموز به آگاه است شیخی و مرشد رمز و پرنده یک از بیش عطار هدهد (اما69:  1387)نزهت،

 (. 70: 1387عطاری است)نزهت، سیمرغ و قرآنی سلیمان یعنی

 . کبوتر: 8-2

آموزش و اساطیر یونانی که آن را نماد مهر و در پیوند با الهه زیبایی  نامند که در  های کهن ایرانی کبوتر و پیک ناهید می کبوتر در اسطوره

اند که عاشق نشده است در میان مسلمانان کبوتر حوالی خانه خدا و اماکن مذهبی است و مقدس است و گاه ایرانیان به دلیل  آفرودیت دانسته

 عنوان به کالسیک ادبیات در (کبوتر11:  1396)جامعه شورانی و دیگران،  اعتقاد به فرد زندگی این پرنده بر بام منزل هایشان جلدشان می کردند

 شماربه آشتی و صلح نماد آزاریبی و آرامی سبب به و غرب فرهنگ از ثیرپذیری تأ با نوین در فرهنگ اما است شده معرفی رسانی پیام مظهر

 ( URL:2) .بهاراست الشعرا ملک شعر در آن اولین کاربرد گویا.رود می

 . فاخته: 8-3

 نیز فاخته .دارد شهرت گویی دروغ به  در ادبیات  و  گیرد می  انس  کمتر مردم با  و  است مشهور خوش صدای به  که  است ایپرنده کوکو، مرغ

 بدمهری به  فاختهداند  دروغگو که  را او  ندارد. عرب  حضوری مرغان گوی و  گفت  صحنه  و در گیرد می قرار خطاب مورد داستان مقدمه در تنها

ای است که در برخی از  فاخته پرنده  (. 89:  1397است)عباس زاده و دیگران، حرکت در مدام  و بنددنمی دل جایی به  است  معروف بیوفایی یعنی

 (. 71: 1387عهد است )نزهت، ثابت  و وفادار های انسان های ایرانی دیده می شود و معموال سمبلنگاره

 . طوطی: 8-4

 سخت به آن  و  دارند اعتقاد جاوید حیات و  باقی دنیای به  که  است تقلید و ظاهر اهل مردمان  از آن دسته  نمونه عطار  الطیرمنطق در  طوطی

 پس از  که طوطی  (.7:  1397اند)شکورپور و دیگران،بی بهره عشق از  و دهندمی انجام بهشت به  رسیدن طمع در را عبادتهای خود که پایبندند

 نقش بسیار که خضر با را او طوطی پرهای است. سبزی شود، مرتبط می  نازل غیبی واردات از سالک ضمیر بر چه آن دهند بامی الهام را او آینه،

 الل فی  فناء طریق  از  صوفی را که  جاودانگی  وجوی جست و کندمی  مرتبط دارد، مشایخ تصوف هایسلسله حتی و  صوفیه میان در مهمی

 آرزوهای که است کسی نماد نامد، مرغان می خضرِ را خود که نیز طوطی  .(45:  1389فر،  پور وشایسته  صباغ)  می آورد یاد، به است آن خواستار
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 .نیست  مستمند مرغ توان در اما است؛ بلند آرمانی برسد. زندگانی آب به باید  که گوید او می .پرورد می و پزد می سر در نابرآوردنی و دراز و دور

(.  79و78:  1397باشد )عباس زاده و  دیگران، درون رسیده روشنایی به  کهآن بی جوید؛ می  را زندگانی  آب تیرگی،  در که است کسی نماد طوطی

 روح مظهر عنوان به پرنده این از فارسی در ادیبات .است تقلیدگرایی و سخنی شیرین نماد گویی، سخن و آدمیان سخن تقلید سبب  به طوطی

 (. 219: 1398انسانی است )اردشیرزاده و نیری، ناطقة نفس (طوطی نمادURL:2شود ) می یاد

 . موسیچه: 8-5

بیند و از  یکی از گونه های قمری که در تداول اهالی مشهد آن را موسی کو تقی گویند. شیخ عطار آدمی را و سالک را به چشم موسیچه می

های سلوک و وصول به سالک دل می دهد که اگر ای کام نهادن در گردنهشفاحت لفظی موسی و موسیچه) موسی+ چه( بهره گرفته که بر

 (143: 1383نتوانی به پایگاه پیامبران اولوالعزمی چون »موسی« برسی، موسیچه )موسی کوچک( می توانی باشی)آذرگون، 

 . کبک: 8-6

 آنچه به  هم گذرانند. کبکمی قیمتی های سنگ  جواهرات و  اندوختن و آوری  جمع به را  عمر همة  که است دنیادوستان  نماد نیز  داستان کبک

 هایتمام ویژگی از عطار (.71:   1387(و )نزهت،200:  1393بخش،ندارد)لعل سیمرغ بارگاه مقصد سفر به  برای تمایلی هیچ و است  قانع آورده جمع

 و تیغ( درکان چشمانش، گرداگرد قرمزی لطیف، پرهای رنگارنگ سرخ،  منقار سرمستی، خرامیدن، مانند دارند، اعتقاد بدان عامه که پرنده این

 کار به را آنها تمام به لطف و جسته سود بودن جواهر عاشق  و خفتن کوه و سنگ روی و  خوردن سنگریزه سر دادن، قهقهه و زیستن) کمرکوه

:  1397)عباس زاده و دیگران،.است معروف کردن پنهان برف زیر در سر همچنین و چابکی عدم و پرواز در ضعف و آزاری بی به کبک .است برده

78.) 

 . باز: 8-7

است)عباس زاده و   معرفی شده خودپسندی و  تکبر حس  از ایگونه با مقام  احراز و شاهان  به تقرب  مباهات واسطه  به  عطار الطیرمنطق در باز

 کنند، می سوءاستفاده خود داریکله و سپهداری از که قلم اهل و درباری مردم باز نمونة عطار، الطیرمنطق (. در82:  1397آقایی و عظیم زاده،

 ( آنچه در70:  1387خویش )نزهت، اجتماعی مرتبة  و  جاه مغرور به  از انسانهای است  ایساده (و سمبل 65و 64:  1386است )صرفی، شده  شمرده

 هایخواسته و سلوک( وامیال عالم به ورود از قبل انسان از )رمزی دارد  وحشی طبیعتی که است باشد این داشته میتواند رمزی جنبه باز مورد

 و  خواست خداوند به تبدیل او کرد(خواست عبور سلوک مدارج از )و کردند تربیت را او وقتی اما کوشد،می خود برای و دنبال میکند را خود

روح و نقش ناطقه است و عرفا آن را سالکی اسیر زندان تن دانسته اند  ( در آثار عرفانی باز تمثیل 8: 1397میشود )شکرپور و دیگران،  او صاحب

رانی  که با ریاضت، سلوک ، چشم دوختن از تعلقات، به یاری پیر یا عقل فعال باید قفس تن را بشکند تا به عالم مثال اعالء عروج کند) جامه شو

 (. 9و8: 1396و دیگران، 

طلبی است در عهد قدیم به دلیل اخالقیات رایج در آن دوره نقش یک باز روی پشت دست عالمت  سلطهباز نماد ربا خواری، زیاده خواهی و  

 (. 23: 1379،  2اشرافیت و برتری بود باز پرنده شکاری و مهاجر است)شوالیه و گربران،ج

 . دراج: 8-8

 (193: 1384می کند. )ثروتیان، پرنده ای است از تیره ماکیان و جزو راسته س کبک ها و مانند کبک در صحرا ها زندگی

 . عندلیب)بلبل(:  8-9

 ای عنوان پدیده به فقط و آن زمینی جنبه از تنها را عشق که است عاشقانی نماد عطار، ( بلبل194:  1384عندلیب به معنی بلبل است )ثروتیان،

می  را  عشق  نشیب  و  فراز کنند می  ادعا و دارند  خود بر  عاشق  نام تنها داند »که می کسانی  نماد را  بلبل اند دزفولیان، پذیرفته جسمانی و مادی
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 در ( بلبل199:  1393بخش،می داند. )لعل کافی خود برای را گل به عشق که روست این از سفر ،در کت مشار برای بلبل تمایل شناسند. عدم

جمال نمونه الطیرمنطق پیشه و پرستمردمان  و   عاشق  دنیا  7:  1397دیگران،است)شکرپور  ناپایدار  مظاهر  عاشق  که  افرادی   )

 (. 77: 1397(و)عباس زاده و دیگران،76: 1387،یهستند)خسرو

 . طاووس: 8-10

 مظهر را طاووس الطیر،منطق در عطار.است نیشابوری عطار آنها بارزترین که رانده اند بهشت سخن باغ طاووس  از نیز شاعران  از بسیاری

شود)صباغ پور و هم بهشت حجاب ایشان از رویت حق تعالی می عمال و است ایشان آرزوی منتهای بهشت که کندمعرفی می خداپرستانی

کرده و با هبوط آدم به این کره خاکی آمده مدام از زیبایی خود میگوید و منتظر است  طاووس که در بهشت زندگی می (. 41: 1389شایسته فر،

جمالش بندی می شود بر پایش و او را از حرکت به سوی سیمرغ   .شوداش میالطیر هم قربانی زیباییهشت برگردد. طاووس منطقکه دوباره به ب

: 1397های بهشت خوش کرده اند)عباس زاده و دیگران،او نماد کسانی است که دل به کامه .طاووس می گوید من جبرئیل مرغانم .باز می دارد

-است)لعل بهشت از ایگوشه آوردن دست به جهت ها بهآن پرستش که است مغروری های انسان نماد لیان، دزفو نظرم از نیز طاووس   (.79

 (. 219: 1398(و)اردشیرزاده و نیری،199:  1393خش،ب

 . تذرو: 8-11

  یکی از گونه های زیبای مرغان است با تاج طالیی پرهای رنگانگ و دم دراز.در داستان عطار مرغ زیبایی است که در میان چاه ظلمت مانده و

 (.  196: 1384به حبس گرفتار شده است )ثروتیان،

   . قمری:8-12

 (197: 1384ای. )ثروتیان،دست غم روزگار گرفتار آمده در منطقالطیر خطاب به او این چنین گفته می شود که تنگدلی تو از آن است که در

 : . چرخ 8-13

ی  افکنده ای سرنگون مانده ای . تسلیم باش و تن بکار بده زیرا که غرقهدر خطاب به او در منطق الطیر آمده که سرکشی مکن که همچون سر 

ای ( چرخ پرنده199:  1384از دنیای آخرت غافل مانده ای )ثروتیان،خون هستی و جای تن زدن و نافرمانی نسیت به مردار دنیا عشق می ورزی و  

اش از باز و حتی کالغ نیز کوچکتر است .استخوان پای این پرنده بلند و قوی است و پنجه  های ها که جثهی عقاباست شکاری جز راسته

 (. 200: 1384ی سفید و سیاه دیده می شود )ثروتیان،های خاکستری با لکه هانیرومندی دارد و آن را به عربی صقر می نامند و به رنگ

 : . مرغ زرین8-14

برای  شاید مرغ زرین نیز همانند مرغان دیگر نام پرنده ای از پرندگان کره خاکی است و ما نمی دانیم با توجه به این که هر مرغی را نموداری  

شود به قرینه اینکه مرزغ زرین باید هر چیزی را از گرمی بسوزاندد  ه نمیامت پیغمبری از پیغمبران خدا ساخته و در این قطعه نامی از کسی دید

 (. 201: 1384به نظر می رسد مراد از مرغ زرین کنایه آفتاب است و مرغ زر که آن نور حق است و از نظر ها غایب است)ثروتیان،

 . بوتیمار: 8-15

است با وجود اینکه در کنار آب می باشد اما دلش در آرزوی آب است و  مرغی است که در کنار دریا زندگی میکند و همیشه خاموش و غمگین  

 (. 220و219: 1384در حسرت و افسوس این که چرا باید با لبی خشک در کنار دریا جان بسپارم )ثروتیان،

 . صعوه: 8-16

به کوچکی و نزاری خود اعتراف    بردبینی رنج می پردازی عطار، موجود دل ضعیفی است و از احساس حقارت و خودکمصعوه که در شخصیت

قوت است کجا الیق وصل به سیمرغ است و این کار را برای من محال و غیر ممکن است و گوید کسی که مثل من فرتوت و بیکند و میمی
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به درگاه   دانند که  صعوه رمز و نماد انسان های ضعیف است، کسانی که خود را کوچکتر و خوارتر از آن می   .من یوسف خود را در چاه می جویم

صعوه، نماد  (220و1398:219نیری،و    )اردشیرزادهصعوه نماد سالکانی که تحمل سختیها را ندارند  (86:  1397الهی برسند)عباس زاده و دیگران،

 ( . 200: 1393بخش،و)لعل (76: 1387)خسروی،افرادی است که با ادعای ضعف ، از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می کنند

 . خروس: 8-17

 یادآوری را  آن کردیم تالش  ما و پیش برگزیدند  سال هزاران  بودند  زیبا نمادهای برگزیدن استاد که ما هوشمند نیاکان را  زیبا نماد این حقیقت  در

 ایران  نام پرنده با را  آن باستان یونانیان که بود برخوردار جایگاهی چنان  از  بود گرامی و ارجمند ای پرنده کهن ایران فرهنگ در کنیم. خروس

 هاینگاره برخی در «است که مهر سپید»پیک خروس مهر آیین در چون  شمردند می ناروا  نیز را خروس گوشت خوردن ایرانیان،  .شناختند می

 آورد،  می بر بانگ خروس که هنگام خروس خوان سحرگاهان به مهر، آیین پیروان و بینیم می دار کنار کوت مشعل در را آن اروپا در مهری

 خروس  .(79:  1389)بهمنی،داختند   پر می کار به و کردند می آغاز را خود روز گونه این و خواندندبامدادی می نیایش و نمودند می "شویی تن"

 خروس که داشتند  باور چون  است " بین  پیش  معنی به  که  است "پرودرش " اوستا  در  زیبا پرنده این نام  است « سروش  اوستا  همکار و پیک در

 "خروش" همین برای و دهد می سر  "بیدارباش" مردمان برای خود خروش بامدادی با و بیند می بامداد در را خورشید پرتوهای نخستین

 و مقدس نگرشی  با مسلمین همراه باستان  . ایرانیان (80: 1389)بهمنی، شود می شناخته "خروس " صفت با زبان فارسی در که اوست  معروف

 شهرت و  شومی، زشتی مظهر هم  گاهی اما  .است صدایی  خوش و خیزی  سحر  مظهر فارسی  ادب  در خروس اند نگریسته ه  پرند این به  مثبت

 (. URL:2است) شده دانسته

 مرغابی)بط(: .  8-18

می  صرف  عمر ظاهر وشوی  در شست  و بودند  مبتال تطهیر در وسواس به که  است عباد طبقه از  آن نمود عطار الطیرمنطق  در بط  یا مرغابی

(.آنچه که عطار روایت می کند بط  29:  1398دانند )کریمی،می بهشت بهای به  را قشری عبادت  که هستند مدعی کرامت  زاهدان مانند نند،ک

آورد و خود را پاک از هرگونه گناه و می داند و مدام از کراماتش یاد می کند که روی آب می ایستد، سجاده بر آب می  مدام در آب غسل بجا می

(بط  82و81:  1397افکند و روی آب نماز می گذارد و مدعی کرامت است که از سوی عارفان حقیقی مورد نقد واقع شده است)عباس زاده و دیگران،

شمرد نیز زاهدان مدعی کرامت و کسانی که عبادت قشری  بل انسان زاهد وپارسا که به احکام ظاهری بسیار اهمیت داده و خود را مقدس میسم

 (.76: 1387(و)خسروی،219: 1398را بهای بهشت میدانند)اردشیرزاده و نیری،

 . جغد)بوف،کوف(: 8-19

منکران نبوت پیامبران و مخالفان انسان کامل شمرده شده است که بشدت به ویرانة دنیا    جغد در این داستان نمادی از انسانهای دنیاپرست و

 زاهدان نیز نماد طالع نحس  و بدشگون  ( جغد67:  1386یابند )صرفی،چسبیده اند و از ظلمت اندوه ونادانی خود، راهی به سوی نور و دانایی نمی

 برگز جغد .اند یده  برگز  یش  خو  مطلوب زندگی  شیوه  عنوان  ا به  ر  عزلت  و  اند  جامعه  از  بریده عارفانی لیان دزفو  گفتة  به  که  است  نشین  عزلت

 رستگار بیهوده دهند،نمی انجام   کاری هیچ آنکه   با افرادی کند چنین سر  دارند  نهان  یش  خو  دل در که گنجی یی  ها یرانه  و در  تا است ای یده

  1393بخش،دارد،)لعل می اعالم را سیمرغ بارگاه به سفر برای خود تمایل که عدم هم ایپرنده جویند.آخرین می تنهایی و نشینی عزلت در را ی

 پیشه امساک مردمان سمبل  حتی یا  و  اند کرده جهان منزل ویرانه در گنج  هوای به  و  بریده  خلق  از  دل که است جویانی  عزلت  جغد نماد (200:

 (. 71: 1387اند )نزهت، کرده مال مقصور و زر انباشت  به را خود همت که

زشتی  از آنجا که جغد ها نور روز را نمی بینند، نماد اندوه، ظلمت، انزوا، و خلوتی مالیخولیایی هستند جغد بدون شاخ با شهرتی دزد و عالمت  

 - ه( است که مغایر است با شناخت الهامیشناخته شده، در ارتباط با ماه است جغد نماد شناخت عقالیی یعنی دیدن نور از طریق انعکاس)نور ما

file:///D:/z.khosravi/ارشد/ترم%202/رمز%20و%20نماد.دکتر%20فرزین/مقاله/2
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یعنی دیدن نور مستقیم) نور خورشید( .شاید به همین دلیل است که جغد از مختصات پیشگویان شده است جغد نماد دید باطنی است جغدف  

 (.   437و436: 1379، 2چرنده آتنا نماد عکس العملی است که بر ظلمت ها مسلط می شود ) شوالیه وگربران،ج

 : لک لک .  8-20

لک لک عموما مرغی خوش یمن است و نماد مهر و مودت پدر فرزندی می باشد زیرا گفته شده که او پدر سالمند خود را اطعام می کند .لک  

لک  از مرغان مارکش است بنابراین دشمن شر و بدی، حیوانات ضد شیطان، و در نتیجه نماد مسیح می باشد.این پرندگان که بی حرکت و  تنها 

ی خود مینشینند، طبعا یاداور مراقبه و کشف  و شهود هستند. لک لک رایج ترین نماد طول عمر است، چرا که به لک لک عمری روی یک پا 

 (. 16و15: 1387، 5) شوالیه و گربران،جطوالنی نسبت داده شده است 

 . بوتیمار: 8-21

کنار آب می نشیند و ماهی خوار نیز آن را می نامند.میگویند با  در ادبیات عرفانی کنایه از انسان ممسک و بخیل است. مرغی است سفید که در 

 (. 51: 1385وجود تشنگی شدید آب نمیخورد مبادا آب کم شود و از همین رو کنایه از انسان ممسک می باشد. )نبوی علمداری،

 . قوش: 8-22

 نزدیکی لیان،  دزفو تعبیر کنند.به می افتخار  نکته این و به  دربارند  به وابسته  که است  حکمایی و  نخبگان نماد یگر،  ی سو  از  عطار،  داستان

 به نزدیکی  به  را شاه به  او نزدیکی هدهد اما است، نیازبی سیمرغ دیدار از  او  که  است شده موجب  ذهن او در  را  باور این پادشاه دربار به قوش

 (. 200: 1393کند)لعل بخش، می تشبیه آتش شراره

 )شاهین(: . کسترل  8-23

 را  یش خو خون  که آن بر افرادی افزون چنین .نگرندمی تحقیر دیدۀ به  را  خود از تریین پا طبقات افراد که است اشرافی و نجبا نماد شاهین،

 زندگی تجمالت و دربار به  کنند. نزدیکی می تصور باالتر و برتر  نیز  را  اندیشة خود و فکر  و ذهنی قوای دانند،می دیگران خون  از تررنگین

 (. 200: 1393دارد)لعل بخش،بازمی او مقدس دربار و راستین، پادشاه سیمرغ، به  از عشق  را  آنان درباری،

 . همای: 8-24

زن و متکبر است که خود را واال نشان میدهند هرچند که گفته شده عزلت نشین است، اما با غرور وارد  همای در این داستان، نماد مردم الف

داستان می شود و از همت بلندش می گوید از اینکه باالنشین است و شاهان از لطف او توانسته اند به شاهی برسند.به نظر می رسد که  صحنه 

همای به دلیل احساس غرور آمیزی که دارد نقاب بر چهره واقعی خود کشده بر این اساس می توان همای را نماد افرادی دانست که درک  

(هما پرنده سعادت است و طالع نیک را تداعی می کند و نماد 87:  1397ی و دوری از خلق ندارند)عباس زاده و دیگران،صحیحی از عزلت طلب

 (.  200: 1393طلبی است که عبادت های ظاهری خود را به قصد کسب منافع دنیوی انجام میدهند)لعل بخش، ریاضت طلبان جاه

 . کالغ و زاغ: 8-25

گری، دلیری، هلحی  محتاط بودن و دور اندیشی،  حرص،  سی بیش از سایر حیوانات است.اورا به صفاتی چون دزدی،رفاصفات باطنی کالغ در  ادب  

یکی دیگر از صفات  (36:  1388)تاج بخت و فرجی قرقانی،  چینی متصف ساخته اند عجیبتر از همه خبر  تیز بینی و   نادانی ،صبج خیزی،  زیرکی و

به س این صفت  است  بودن  اعور  اوست  کالغ  بینایی  و قدرت  بینی  تیز  قرقانی،بب  و فرجی  بخت  نفس  (37:  1388)تاج  در مضامین عرفانی 

)تاج بخت و فرجی    سی نماد زمستان استرهواپرست ،چشم ،صوت ،طبایع و دنیای مادی  به کالغ و زاغ تشبیه شده است زاغ در ادبیات فا

 (. 40: 1388قرقانی،
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 و هدهد )منبع: نگارندگان( ، پرندگان در نگاره پرندگان  2تصویر 

 

 . پرندگان موجود در نگاره )منبع: نگارندگان( 1جدول 

 تصویر شماره
نام 

 پرنده
 تصویر شماره

نام 

 پرنده

 

1 

  

 11 هدد 

 

 همای

 

 

2 

  

کبوتر 

 خانگی 
12 

 

مرغ  

زرین یا مرغ  

 زنبورخوار 
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3 

 

 13 فاخته 

 

 زاغی 

4 

 

 14 طوطی

 

 حواصیل 

5 

 

 15 کالغ 

 

 طاووس

6 

 

مرغ  

آوازه خوان  

 یا عندلیب

16 

 

 خروس

7 

 

 17 درنا 

 

 لک لک 

8 

 

 18 غاز 

 

 قوش

9 

 

 کسترل

 )شاهین(
19 

 

 مرغابی 

10 

 

باز  

 )قوش(
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 گیری: نتیجه 

نگارگر با توجه به نوع نگاه خود و  نگارگری ایرانی اغلب بازتاب اندیشه های اجتماعی، عرفانی و یا حماسی برگرفته از ادبیات ایرانی است که  

برداشت شخصی و یا بر طبق اراده سفارش دهنده و حامی، نگاره را منطبق بر روایت، به تصویر کشیده است. در این مسیر همواره قرابت و  

گان و هدهد نیز برگفته از داستان  انطباق عنصر کلیدی و اصلی بوده است و نگارگر سعی نموده به اصل اثر وفادار باشد. نگاره حاضر با عنوان پرند

عطار نیشابوری است که نگارگر سعی نموده با توجه به نوع و محتوای روایت نزدیک ترین بیان تصویری را انتخاب کند و ازین رو به نمایش  

به این مهم دست یابد. از این رو متکثر پرندگان پرشمار روی آورده و با توجه به ذکر عطار از پرندگان در روایت خود، سعی نموده با تبحر خود 

به    نگاره حاضر نوع منحصر به فردی است که در آن طبیعت گرایی نمود ویژه ای داشته و نگارگر با تمهیدات ویژه خود انطباق تصویر و نگاره را

 بهترین شکل ممکن برقرار نماید.
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 دستباف  فرش در قرآنی آیات  جایگاه  تحلیل و بررسی
 

 1فاطمی وحیده سیده

 2فرد  پایدار آرزو

 3زینب نیک نسب  

 چکیده: 

و    است  زمین ایران  غنی  فرهنگ و اصیل  هنر نماد و مختلف مضامین دارای  گوناگون یهاطرح  با به عنوان یک هنر ارزشمند ملی   ایران قالی

با آیات قرآن، ادعیه و اسماء الهی    غالباًو انواعی دارد. فضای کتیبه در فرش    هاستآن که کتیبه یکی از    باشد یمدارای عناصر تزئینی مختلف  

استفاده شده است. همچنین    هابهیکتتزئین شده و چون خط در ایران اسالمی از عناصر مهم هنرهای تزئینی است، از خطوط مختلفی در این  

 بررسی  مقاله این تدوین از  هدف.  باشدی م فرش  در قرآنی هایکتیبه شگستراعتقاد به رسیدن به خیر و برکت در پی توسل به ادعیه، عامل  

به   پژوهشاین   نمونه قالیچه به انجام رسیده است.  7که با تاکید بر  باشدمی  دستباف فرش  و مطالعه دعاها و اسماءالهی در قرآنی آیات جایگاه

 هایفرش .  2  استفاده شده است؟  ی اتیاز چه آ  شتریدر فرش چه بوده و ب  اتیاستفاده از آ  لیدل.  1:  باشدیم   سؤاالتدنبال پاسخ گویی به این  

 و یاکتابخانه  تصویری منابع اطالعات،  گردآوری روش و است  تحلیلی-توصیفی مقاله،  این در  تحقیق روش اند؟ داشته  کاربردی چه آیات دارای

به   هایقالی این  هانگاره این نتیجه حاصل شد که تزئینات و خط   محرابی مربوط به دوره صفوی نمونه قالیچه    7شد. با بررسی  بامی یاموزه

آیات   هانمونه بسیار است. در تمام این  هاآنی حاوی خط نگاره در  هاهیحاشدر نیمه فوقانی قرار گرفته و کتیبه و  غالباً هاآنسبب کارکرد دینی 

نمونه نیز از ادعیه مانند دعای نادعلی و   3تکرار شده و در    هانمونه که در تمام    هاستآن  نیپرکاربردتر  و اسماء الهی وجود دارد که آیه الکرسی

 دعاهای کوچکتر استفاده شده است. 

 

 ، اسماءالحسنیادعیه قرآن، آیاتکتیبه،  دستباف، فرشواژگان کلیدی: 

 

 
    Email: svfkfarsh@gmail.comفارغ التحصیل کارشناسی فرش از دانشگاه بیرجند. 1
 Email: a.paydarfard@birjand.ac.ir استادیار گروه هنراسالمی، دانشکده هنر، دانشگاه بیرجند. 2
 Email: zeinabniknasab@gmail.com .زیتبر ی دانشگاه هنراسالم ، ی تجسم یدانشکده هنرها ، یران یا  یاشارشد نق  یکارشناس یدانشجو 3
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 مقدمه:   . 1

 تغییراتی اسالمی  دوره  در  اما  است بوده  متداول  ایران  در  آن  از  ی پسها دوره  و  هخامنشیان دوره  از  منزل وسایل در و تزئینات   نگار  و  نقش  ایجاد

 ادعیه، وبود   خط از ، استفادهآثار ی تزئینهاوهیشلذا یکی از   را به دنبال داشت  حیوان و انسان نقش ممنوعیت تصویرکردن  که آمد پدید دین  در

 ادعیه و قرآن از که یافت توانیم را هنری کمتر ملی هنرهای میان در .شدندی م نقش لوازم روی بر خوش خط با اشعار و اندرز و پند ،احادیث

ت و به وفور از خط در  اس نبوده بهرهبی  ریتأث این از  ملی  هنرهای از یکی  عنوان  به فرش دستباف   ویژه  به ایران هایدستبافته .  باشد نبرده بهره

 آیات از آن در که یداربهیکت فرش (. 44  -55  ،1387شریعت  است ) شده رایج فرش در قرآنی هایکتیبه صفویه  دوره از آن استفاده شده و 

 بزرگ و کوچک هایاندازه  در مسلمانان  مذهبی اماکن در پرده عنوان به یا قبله جهت نمایش منظور  به اسالم ظهور اوایل از  باشد شده استفاده

 مورد چند  به  توان می  که از نوع محرابی رواج بسیار یافت  هایقالو    شودمی  دیده زیاد فرش  در هاکتیبه این از  صفویه  دوره در  که  است شده  بافته

عنصر تزئینی    نیتری اصلی محرابی  هاچه یقالاین    در  و... .  استانبول توپقاپی موزه و متروپولیتن موزه از جمله  کرد اشاره دنیا فرش یهاموزه در

که در حاشیه و کتیبه فرش به خط ثلث، نسخ، کوفی و... بافته شده است که در این پژوهش به بررسی آیات قرآنی    باشدیمی قرآنی  هانگاره خط  

دار دوره صفوی ی کتیبههافرشبه بررسی  . در پژوهش حاضر ابتدا  شودیمو نیز ادعیه و اذکار پرداخته    هاینگاربه عنوان بخشی از این خط  

. در  رندیگیمی قرآن و اسماءالحسنی معرفی و مورد مطالعه قرار هاسورهو پس از آن هفت نمونه فرش محرابی حاوی آیاتی از  شودیمپرداخته 

 مقاله این تدوین از هدف.شودی مپرداخته    هاافتهنیز بررسی شده و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری از ی  هافرش ادامه ادعیه موجود در این  

 روش  نمونه قالیچه به انجام رسیده است.   7که با تاکید بر  باشدمی  دستباف فرش  و مطالعه دعاها و اسماءالهی در قرآنی  آیات جایگاه بررسی 

 . باشدیمی اکتابخانه اطالعات  گردآوریشیوه  و تحلیلی -توصیفی  تحقیق

 تحقیق  پیشینه .  2

 که این نتیجه حاصل شد 1387 سال « بهصفویه دوره کاری فلز و  بافی قالی در قرآنی یهانگاره عنوان »خطتحت  شریعت   زهرار مقاله  د

 یک مثابه  به  هایقال به یمقاله »کتطی    .کندی م تعیین آیه کاربردی اهمیت و حجم  بیشتر را  (فلز و  گونه )قالی دو هر  در رفته کاربه  آیات محتوای

 عموماً یابهیکت فضای این داخل در موجود یهانوشته  که شد  مشخص و  شد مطالعهتوسط کریم میرزایی   هایقال در به یکت  1388 سال «متن

 مقاله »نگاهیطی    1388حسین کمندلو در سال    .گرفت قرار مطالعه مورد هابه یکت وانواع فرش در هابهیکت کارکرد همچنین . است اسماء و آیات

با تاکید بر    را  قدس آستان  فرش موزه محرابی  یهایقال،  «عشق شهر هفت قالی وبررسی رضوی قدس  آستان فرش  موزه محرابی یهای قال به

« نوشته عبدالل میرزایی  صفوی عصر محرابی یهاچهیقال در الحسنی اسماء جلیتمقاله »نیز    مورد بررسی و مطالعه قرارداد. عشق شهر هفت قالی

بررسی و  مقاله » درزهرا فنایی    .باشدی م صفویه  عصر محرابی یهاچهیقال قالب در اسماءالحسنیی در رابطه با نمود یافتن  پژوهش  1393 در

 صفوی دوره در  شده بافته یها فرش  تمام 1392سال    « به با تاکید بر طرح، رنگ و نقش  نیاییاوترانسیلو صفوی  محرابی یهایقال مقایسه

 هندسی تحلیل و »بررسی ی تحت عنوان امقاله مهال تختی در  .است کرده مقایسه و رنگ نقش،  طرح بر تاکید با را ترانسیلونیایی های وفرش

 کرده آنالیز را  محرابی  فرش  وچند داده قرار  بررسی  مورد  هندسی لحاظ از را فرش وش و عناصر  نق،  1388سال    صفویه« دوره محرابی  یهافرش

 .است

 تحقیق . روش  3

 شد. بامی یاموزه  و یاکتابخانه تصویری منابع اطالعات، گردآوری روش و است تحلیلی-توصیفی  مقاله،  این در تحقیق روش
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 کتیبه دار دوره صفوی  ی ها فرش . بررسی  4

که    ران یا  یهایقال  نیتریعالبرخی از    جستجو کرد. در واقع  انیدوران حکومت سلسله صفورد  دیرا با  رانیا  یاوج هنر فرش باف  خیهادت تاربه ش 

ی  هایقال(.  17،  1381ژوله  )  استمتعلق به دوران حکومت پادشاهان صفوی    شودیموب  هنر محس  نیاز دوران عظمت ا  ماندهیباقی  هانمونه تنها  

و به چند    دهدی م  کوفی، ثلث و نستعلیق شکل  یی بر گرفته از خطوطهابهیکتایران دارای عناصرمختلف تزئینی است که یکی از این عناصر را  

و    و نوع دیگر تزئینی صرف   اندکردهاشعار و شناسنامه قالی را در خود درج    که آیات،  اندینوشتار  هاآن تقسیم هستند. نوعی از   نوع مختلف قابل

 (. 123 -140، 1388میرزایی ) کنندی معاری از هر نوشتارکه با فرم و شکل خود کتیبه را تداعی 

در متن،    هافرش   ن یا  شتریطرح ب  . شدندی می عصر طالیی )دوره صفویه( اغلب با کارکردی مذهبی و برای ادای فرایض دینی بافته  هاچهیقال 

. زمینه  هر دو است  ای  هیمتن، حاش  بهیکتدر    سییخوشنواز    استفاده  هافرش  نیا  یژگیو  نیترمهم.  است  یابهیکتطرح    هیالگوی محرابی و در حاش

  ن ی ا. محل بافت  اندپوشاندهی گیاهی هندسی  هاه یماو ادعیه و هم نشینی با نقش    هاسوره از آیات و    ی قرانیهانگاهرا اغلب خط    هاچهیقال  این

. در دوره صفویه به واسطه انقالب گسترده تغییر مذهب شیعه به همراه آیات قرانی در قالب خط  کنندیم  و تبریز منتسب  را به کاشان  هایقال

ی  هانگاره ی( و با خط  اسجادهی حاوی ساختار محرابی ) هاچهیقال  هاآن شاخص    نمونهکه    هایقال  شدند. این  گرجلوهیی در زمینه قالی  هانگاره

قرآنی هستند و اغلب به سفارش حاکمان محلی، افراد سرشناس و یا درباریان به جهت استفاده شخصی و یا هدیه به اشخاص واماکن مذهبی  

. متن  شودی متخته آن در موزه توپقایی نگهداری    37  بیش از هفتاد قالی محرابی در دست است که   (.63  -84،  1393میرزایی  )  اندشده تولید  

به ویژه اسلیمی ماری, طرح   هایی ختاانواع اسلیمی و  با و  و مسحور کننده است نوازچشمی آن هانگاره و   هانیآذفوی بسیار پرکار و ی صهایقال

ی دارای آیات در دوره صفویه زیاد محفوظ مانده برای  هافرشجایی که   از آن (.31  - 1392،38فنایی  )  استقندیلی آراسته شده   باغی, درختی و

ی مختلف دارای یک هانقش محرابی هستند که در    هافرش. اکثر این  شوندیمانتخاب شده و بررسی    هافرشین مقاله چند نمونه از  پیشبرد ا

بزرگ در وسط دو حاشیه کوچک قرار دارد بزرگ است که حاشیه  بوده که خود شامل دو حاشیه کوچک و یک حاشیه  و    کناره سه حاشیه 

ی کوچک شامل حاشیه درونی و بیرونی است و متن فرش که از یک محراب و دو طرف باالی محراب و نوار محراب تشکیل شده  هاهیحاش

آیات وخط   دارد.    هانگاره است که  قرار  باالیی فرش  نیمه  از دوره صفوی در  هاچهیقالبیشتر در  مانده  باقی  متروپولیتن هاموزهی محرابی  ی 

، رجشمار( اطالعاتی نظیر  1) شماره. در جدول شوند یمل، ملی ایران، آستان قدس رضوی، دولتی ترکیه و ...نگهداری نیویورک، توپقاپی استانبو

 ی محرابی عصر صفویه ذکر شده است. هاچهیقالنوع طرح و نقش، تاریخ بافت، محل نگهداری و ابعاد مربوط به هفت نمونه منتخب از 
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 1400منتخب منبع: نگارندگان:  ی  ها نمونه بررسی طرح و نقش    - 1جدول  

 

 
 نوع طرح  تاریخ بافت  نوع فرش  محل نگهداری  ابعاد 

تعداد  
 گره 

شماره  
 تصویر 

 

 

 

 

110/161 
موزه متروپولیتن  

 نیویورک 
 هـ. ق  1016 محرابی 

اسلیمی  
 ماری 

 1 ؟؟ 

 
 
 
 
 

112*160 
موزه توپقاپی  

 استانبول
 2 ؟؟  گلدانی .قه 10سده  محرابی 

 
 

 .قه 11سده  محرابی  موزه دولتی ترکیه  160*112
درختی  

 گلدانی

1000  
در   گره

دسی  
 متر

3 

 
 
 
 
 

 4 ؟؟؟  اسلیمی هـ. ق  10سده  محرابی  موزه ملی فرش  107*67

 
 
 
 
 

108*195 
موزه ایران  

 باستان
 5 ؟؟  ترنج دار  هـ. ق  1052 محرابی 

 
 
 
 
 

 6 ؟؟  قاب قابی  . ق هـ 1162 محرابی  موزه فرش ایران  159*99

 

 محرابی  موزه فرش ایران  174*118
سده ده یا یازده  

 ه.ق
 قندیلی

4000  
در   گره

دسی  
 متر

7 
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 ی حاوی آیه و اسماء الهی هافرش .  5

ی محرابی  هاچه یقال.  اندبوده ی محرابی به لحاظ کارکردی که در انجام فرایض الهی داشتند، دارای اهمیت و جایگاه واالیی نزد مسلمانان  هایقال

در قسمت فوقانی و    غالباًکه به سبب کارکرد دینی،    باشندی مدوره صفوی حاوی آیات قرانی و مضامین مذهبی به خصوص شیعی در متن خود  

ازگزار تا آیات و اسما الهی زیرپای نم  شدینمی در نیمه پایینی قالیچه بافته  انگارههیچ نوع خط    اصوالًی باالی محراب قرار دارند و  هابهیکت

 افق دید نمازگزار باشند.  در قرارنگیرد بلکه جهت قرائت،

و نیز اسماء   هاآنی هابهیکتی قرآنی در متن و هاسوره و آیات و  شودیمی منتخب این پژوهش پرداخته هافرش در این بخش به بررسی نمونه 

ی اسلیمی و  هانقش فرش بافته شده در شمال غرب ایران و دارای    : این1. نمونه  ردیگیممورد بررسی و مطالعه قرار    هاآنالهی بافته شده در  

ی از جانب شاه عباس اول به  اه یهدکه به علت حاشیه قرانی زیبا و اسما الهی موجود در متن آن شناخته شده است و به عنوان    باشدیمختایی  

، هرگز توسط سالطین سنی مذهب عثمانی  باشدی ممامان شیعه  که مربوط به شفاعت ا  ن آ  متنسلطان مراد سوم بوده اما به دلیل برخی آیات در  

کتیبه با اسماء الهی نگاشته شده است که عبارتند از: )الرئوف، الغفور، القوی، المتین، حیُ القیوم،   24مورد استفاده قرار نگرفت. در باالی محراب 

الصبور، العلیم، الغفور، العظیم، الشکور، الحافظ(. در حاشیه بزرگ با خط ثلث  الکریم المجید، الحق و الوکیل، الرشید،  الباقی، الوارث، االحد اکمل،

کتیبه مربع قرار    4  هابهیکتسوره بقره )آیه الکرسی( در سه کتیبه در اطراف محراب بافته شده است. در ابتدا و انتها و دو قسمت میانی    256آیه  

نی  دارد که در میان دایره احاطه شده و جمالت »الاله اال الل و محمد رسول الل و علی ولی الل« با خط کوفی بنایی، درحاشیه باریک بیرو

ست. همچنین سوره اعراف با خط نسخ حک شده ا  206و    205،  204سوره بقره با خط ثلث و در حاشیه کوچک داخلی آیات    286و    285ی  هاهیآ

 در کتیبه زیر محراب ذکر الل اکبر کبیراً نقش بسته است. 

 
 URL1)ماخذ )(،  1شماره ) : قالی  1  ر ی تصو 
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مزین شده است. در    هاییختاو    هایمیاسلو گلدان همراه با    درخت  4با    ،باشدی م: متن این فرش محرابی که به سجاده سالتینگ معروف  2  نمونه

  30سوره نور و در حاشیه کوچک بیرونی آیات    35سوره حشر و قسمت اول آیه    23در سه کتیبه، در حاشیه درونی آیه    حاشیه بزرگ آیه الکرسی

« و در نوار  سوره انعام و همچنین دعای حمد و سپاس پروردگار با عبارت »الشکر ندومُ النعم و الحمدلل رب العالمین  83سوره نمل و    31و  

سوره اسراء بافته شده است و در باالی محراب اسماء الهی از جمله )الرحمن، العزیز، الجبار، الودود، الغنی، المفنی، الشکور،   81و    80محراب آیات  

ش بسته است و در ابتدا، میان و  المجید، المفید، الحی، المؤخر، الرافع، الباسط، المبدی، المقدم( و در کتیبه زیر محراب عبارت الل اکبر کبیراً نق

 انتهای حاشیه بزرگ عبارت »ال اله اال لل و محمد رسول الل و علی ولی الل« بافته شده است. 

سوره نور    35، با این تفاوت که در حاشیه بیرونی عالوه بر آیه باشدیم یکسان  2ی ان با نمونه هابهیکتفرش محرابی گلدانی که تمام  -3نمونه 

 سوره انعام نیز اضافه شده است.   84ره انعام قسمتی از آیه سو 83و 

 
 (. 73،  1393میرزایی و همکاران،  ماخذ ) (،  3شماره ) : قالی  3  ر ی تصو (.      72،  1393میرزایی و همکاران، ماخذ ) (،  2شماره ) : قالی  2  ر ی تصو 

ی پیشین با خط ثلث در حاشیه بزرگ به چشم هانمونه در این فرش محرابی که از اوایل دوره صفویه بجا مانده، آیه الکرسی مانند    –  4  نمونه

سوره اسراء، در نوار دور محراب آیات   81و    80سوره بقره، در حاشیه کوچک درونی آیات    286و    285و در حاشیه کوچک بیرونی آیات    خوردیم

کتیبه اسماء الهی با    24الل اکبر کبیراً« بافته شده است. همچنین در باالی محراب در  »  عبارتبراهیم و در کتیبه زیر محراب  سوره ا  41و    40

 . اندشده خط ثلث بافته 

 41و    40مشکی آیه  . در نوار سفید رنگ جدا کننده متن از محراب، با خط  اندگرفتهو ایات در قسمت فوقانی قالیچه، قرار    هانوشته   –  5نمونه  

ی رنگ نوشته شده است. آیه  اسورمهمتنی    « درسوره ابراهیم آمده است و در زیر نوار محراب ذکر سجده در نماز »سبحان ربی االعلی و بحمده

دردو مربع با رنگ سفید و خط کوفی عباراتی نوشته شده است.    انیانتهاالکرسی با خط ثلث سفید رنگ در حاشیه بیرونی نوشته شده و در ابتدا و  

 سوره بقره به رنگ سفید بافته شده است.  286و  285در حاشیه بیرونی نیز ایات 
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 ( 74،  1393میرزایی و همکاران،  ماخذ ) (،  5شماره ) : قالی  5  ر ی تصو (.   73،  1393میرزایی و همکاران،  ماخذ ) (،  4شماره ) : قالی  4  ر ی تصو 

ای شبیه به  ی وجود ندارد. در زیر محراب کتیبهابهیکتی آن هیچ  هاه یحاشی قبلی متفاوت است و در  هانمونهاین فرش روستایی با    –   6نمونه  

در آن سه کلمه  و در آن ترنج کوچکتری به شکل شش ضلعی وجود دارد که دهدی مدکه جای سجده را تشکیل وجود دار به رنگ نارنجی ترنج

ی که شبیه به ترازوی عدالت و نمادی از عدل اسالمی است تصویر شده و نواری  اه یما»یا الل محمد یا علی« با خط ثلث به همراه دو نقش  

الکرسی  بیرونی دارد که در آن دعای ناد علی؛ »ناد علیاً مظهر العجایب تجده... یا علی یا علی« با خط ثلث بافته شده و در متن زیر محراب آیه 

الل الکریم« به اتمام رسیده است. همچنین در باالی محراب در زیر حاشیه عبارت    با عبارت »اعوذ بالل من الشیطان الرجیم« شروع و با »صدق

 (. 63 -84، 1393 ییرزایم) است»عجلوا بالصاله قبل الفوت و عجلوا بالتوبه قبل الموت« بافته شده 

اوایل سده یازدهم در شهر تبریز بافته شده یی است که از دوره صفوی بر جای مانده و در اواخر سده دهم یا  هافرشاین نمونه از جمله    -7نمونه  

 را آن  جایگاه بافته شده،  دوران همین در  که دیگری یهانمونه  با  آن  مطابقت  و   شودی مدیده    فرشبا توجه به نوع طراحی که در این  است.  

 معقلی، های درکتیبه یابیم درمی مشابه یهاسجادهبا   کرد. درمقایسه تعیین هافرش  گونه این بافت و سقوط طراحی  آغاز منزله به توانیم

 قالی این ی طراحیهاظرافت و  دستی  چیره توان ی نم حال این با  شده است ولی حذف  هابهیکت بندی قاب و خطوط  بین ختایی تزئین  استفاده از

  عبارت بافته شده است و   آل عمران 19و  18و  سوره ابراهیم 41و  40 هیآی داخلی هاه یحاشکتیبه بیرونی آن آیه الکرسی و در  در  کرد. انکار را

به   آن در رفته کار به یهابهیکت نوع همچنین و هابهیکت  قرارگیری محل به  توجه  با  فرش . اینخوردیمالل اکبر« نیز در زیر محراب به چشم  »

 است.  داشته کاربرد نماز سجاده عنوان
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 ( (URL2ماخذ (،  7شماره ) : قالی  7  ر ی تصو (.    75،  1393میرزایی و همکاران،  ماخذ ) (،  6شماره ) : قالی  6  ر ی تصو 

ی هنراسالمی، محملی برای تجلی مبانی  هاتیقابلایرانی در دوران اسالمی به علت برخورداری از   ی هنرهاجلوهاز   یکی عنوان  به  ایران قالی

ی قرانی، آیات و اسماء هانگاره  خط  .باشدیمو مفاهیم اسالم    ی دوره صفوی نمونه شاخصی از جلوه گری مظاهرها یقالاین هنر بوده است و  

. نقش کردن اسماءالحسنی، آیات باشندیمی از جمال الهی  اجلوهنقش بسته و به نوعی تجلی    هاچهیقالی این  هاه یحاشالهی در بستر متن و  

در قسمت باالی محراب صورت گرفته است که عالوه بر نقش تزئینی، کارکرد ذکر و   عموماًیی در متن قالی و  هابهیکتقرآنی و اذکار در قالب  

با خواندن آیات و اسماء قرآنی منقوش بر فرش، به تعقیبات نماز بپردازد.    توانستیمتذکر نیز داشته و مسلمان نمازگزار پس از ادای فریضه نماز  

اما در مواردی اندک زیر   اندشده ی مورد بررسی این پژوهش، اسماء الهی در بیشتر موارد در نیمه فوقانی فرش و باالی محراب نقش هانمونه در 

ی مورد بررسی بافته شده است  ها چهیقال( اسماء الحسنی که در 2ول شماره )محراب و یا در میان حاشیه بزرگ فرش نیز بافته شده است. در جد

، به دلیل محدودیت  باشندی می مورد بررسی که حاوی آیات قرانی  هایقالدر    در فرش بررسی شده است.  هاآن به همراه معنی و محل قرارگیری  

ی بقره، اعراف، انعام، نمل، حشر، نور، اسراء، ابراهیم  هاسوره امل آیاتی از  و یا چند آیه از یک سوره استفاده شده است که ش  ی کوتاههاسورهفضا  

حاوی پیامی دینی و مذهبی است از جمله: یاری خواستن از پروردگار و به یاد خدا و بزرگی و عظمت وی   عموماً . این آیات باشدی مو آل عمران 

ین اسالم و عدل و حکمت خدا، برگزاری نماز و طلب بخشش برای خود و والدین و بودن، احترام به قرآن و اطاعت پیامبران، اشاره به حقانیت د

ی  هاچهیقال در متن کتیبه    ( بارهاسوره بقره )آیه الکرسی  255الزم به ذکر است آیه    فرزندان و همچنین توصیه به شب بیداری برای عبادت خدا.

بسیاری برای محافظت و نیز آرامش و   ریتأثرار دارد که این آیات کاربرد فراوان و متعدد تکرار شده و مورد توجه هنرمندان قالی باف این دوره ق

  هاآن ی منتخب این پژوهش به همراه معنی  هافرش ( نیز آیات به کاربرده شده در نمونه  3شماره )تسکین روح فرد نمازگزار دارد. در در جدول  

 شرح داده شده است.  هاآنعلت کاربرد و مفهوم کلی مورد بررسی قرار گرفته و با ذکر شماره آیه و نام سوره، 
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 1400اسماء الهی: منبع: نگارندگان:    - 2  شماره جدول  

 معنی  اسما ء الحسنی 
محل قرار  

 گرفتن در فرش 
اسما ء  
 الحسنی 

 معنی 
محل قرار گرفتن در  

 فرش 

 باالی محراب  باشکوه  العزیز باالی محراب  مهربان الرئوف

 باالی محراب  توانگر الجبار  باالی محراب  بخشاینده بسیار  الغفور

 باالی محراب  دوست الودود باالی محراب  نیرومند  القوی

 باالی محراب  توانگر الغنی باالی محراب  قابل ستایش  المتین

 باالی محراب  بی نیاز کننده  المغنی باالی محراب  زنده پاینده  حی القیوم

 باالی محراب  بزرگ المجید  محراب باالی  فنا ناپذیر الباقی

 الوارث 
مالک نهایی تمام  

 مخلوقات 
 باالی محراب  مفید المفید باالی محراب 

 باالی محراب  زنده الحی  باالی محراب  تنها و کامل  االحد االکمل 

 باالی محراب  فراپس دارنده  المؤخر باالی محراب   الکریم المجید 

 باالی محراب  رفع کننده  الرافع  باالی محراب  حافظ  الحق الوکیل 

 باالی محراب  گستراننده روزی الباسط  باالی محراب   الرشید الصبور

 باالی محراب  آغاز کننده  المبدی باالی محراب  دانا  العلیم 

 باالی محراب  فراپیش کشنده المقدم باالی محراب  بزرگ العظیم 

 خدایی جز الل نیست ال اله االلل  باالی محراب  شکر کننده  الشکور
  در میان حاشیه

 بزرگ

 زیر محراب  خدا بزرگ و بزرگتر است  الل اکبر کبیرا  باالی محراب  نگهدارنده  الحافظ 

 باالی محراب  بخشنده الرحمن 
ربی   سبحان

 االعلی و بحمده 

پاک منزه است خداوند واال  
مقام و من او را سپاس می  

 گویم
 زیر محراب 

 

 1400. منبع: نگارندگان:  ها نمونه ی بکار برده شده در  ها ه ی آ   - 3جدول شماره  

 ها ه ی آ  معنی  علت کاربرد  سوره  شماره آیه 

 بقره 255

  در  مسافر  ماندن ایمن
  از  خویش روحانی سلوک

  نفس، ثواب هوای شر
 زیاد 

.  است وپاینده زنده نیست خدایی او  جز  که  یکتاست خدا
  خواب به که  برسد چه  تا  فرانگیرد خواب کسالت  را او  هرگز

  این را که. است وزمین هاآسمان  در آنچه مالک اوست .رود
  فرمان به مگر برخیزد شفاعت او به پیشگاه  در  که است جرات
  وآنچه آمده  خلق نظر  پیش  آنچه به است محیط او  علم او؟

  نتوانند احاطه او   علم  از مرتبه  هیچ به وخلق  آمد خواهد سپس
  زمین و  هاآسمان  از علمش  خواهد، قلمرو  او   آنچه به مگر کرد

و   زحمت است و بی آسان   براو  وآسمان زمین فراتر، و نگهبانی
 .است عظمت  و با مرتبه واال او 

اللّهُ الَ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَی الْقَیومُ الَ تَأْخُذُهُ  
سِنَةٌ َوالَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِی السَّمَاَواتِ َومَا فِی  
الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِی یشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ  

یعْلَمُ مَا بَینَ أَیدِیهِمْ َومَا خَلْفَهُمْ َوالَ  
لْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ َوسِعَ مِنْ عِ ءٍیبِشَیحِیطُونَ 

کرْسِیهُ السَّمَاَواتِ َوالْأَرْضَ َوالَ یؤُودُهُ  
 حِفْظُهُمَا َوهُوَ الْعَلِی الْعَظِیمُ 
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 بقره 285
  دین در  بودن محکم 

 اسالم 

  آورده ایمان کرده  نازل  او  بر خدا آنچه به  رسول این
 وپیغمبران وکتب  خدا  فرشتگان و  خدا  به همه نیز ومومنان

  خدا پیغمبران از یک هیچ میان  ما( وگفتند) آوردند ایمان خدا
  ما که کردند اظهار( دل  و یک زبان  یک همه) و  نگذاریم فرق

  تو آمرزش   ما  پروردگارا،  کردیم  واطاعت شنیده  را  خدا فرمان
 توست سوی  به همه بازگشت (میدانی م)  و  خواهیم را

أُنْزِلَ إِلَیهِ مِن رَبِّهِ  آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا 
َوالْمُؤْمِنُونَ کلٌّ آمَنَ بِاللّهِ َوماَلَئِکتِهِ َوکتُبِهِ  
َورُسُلِهِ الَ نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ َوقَالُوا  
 سَمِعْنَا َوأَطَعْنَا غُفْرَانَک رَبَّنَا َوإِلَیک الْمَِصیرُ

 بقره 286
یاری خواستن از  

 پروردگار 

 خداهیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او،
ی هر کس به سود او وبدیهایش نیز به زیان خود  هایکین

را بر آنچه به فراموشی یا به خطا    ما  ،پروردگارا اوست.
گران وطاقت   فی تکل پروردگارا، بار  مواخذه مکن. میاکرده 

  بار ،پروردگارا ی بر ما مگذار.انهاده فرسا که بر پیشینیان ما 
بیامرز وببخش گناه    و  تکلیفی فوق طاقت ما بر دوش ما منه،

ما را   پس آقای ما ویاور ما تویی، تنها فرما، وبرمارحمت ما را،
 بر گروه کافران یاری فرما.

ا مَا  لَهَ هاوسع الَ یکلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا 
کسَبَتْ َوعَلَیهَا مَا اکتَسَبَتْ رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا  
إِن نَسِینَا أَْو أَخْطَأْنَا رَبَّنَا َوالَ تَحْمِلْ عَلَینَا  
إِصْراً کمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا  
َوالَ تُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ َواعْفُ عَنَّا  

اغْفِرْ لَنَا َوارْحَمْنَا أَنْتَ مَواْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَی َو
 الْقَوْمِ الْکافِرِینَ 

 اعراف  204
احترام گذاشتن به  

 قران

و چون قران قرائت شود همه گوش به آن فرادهید و  
 سکوت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت حق شوید.

أَنْصِتُوا  َوإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ َو
 لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ 

 به یاد خدا بودن  اعراف  205
آواز برکشی در   کهآن خدای خود را با تضرع و پنهانی و بی 

 صبح و شام یاد کن و از غافالن مباش. 

َواذْکر رَبَّک فِی نَفْسِک تََضرُّعاً َوخِیفَةً  
واآلصَالِ واَلَ َودُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ 
 تَکن مِنَ الْغَافِلِینَ 

 به یاد خدا بودن  اعراف  206

آنان که در حضور پروردگار توهستند هیچ گاه از بندگی او  
سرکشی نکنند وپیوسته به تسبیح وتنزیه ذات احدیت و به  

 سجده او مشغولند.

إِنَّ الَّذِینَ عِندَ رَبِّک الَیسْتَکبِرُونَ عَنْ  
 عِبَادَتِهِ وَیسَبِّحُونَهُ َولَهُ یسْجُدُونَ 

 آیه ثواب  انعام  83

هر   ما  واین است حجتی که ما ابراهیم را بر قومش دادیم.
خدای تو به   که ،میبری مکه را بخواهیم به درجات رفیع باال 

 نظام وصالح عالمیان آگاه وداناست.

وْمِهِ  ی قَعَلََوتِلْک حُجَّتُنَا آتَینَاهَا إِبْرَاهِیمَ  
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّک حَکیمٌ  

 عَلِیمٌ 

 تاکید بر نام خدا  نمل 30
که آن نامه از جانب سلیمان وعنوانش به نام خدای  

 بخشنده مهربان است. 

إِنَّهُ مِن سُلَیمَانَ َوإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ  
 الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

 

 أَلَّا تَعْلُوا عَلَی َوأْتُونِی مُسْلِمِینَ  بر من برتری مجویید وتسلیم امر من شوید.  پیامبران اطاعت از  نمل 31

 بزرگی خداوند حشر 23

اوست خدای یکتایی که غیر اوخدایی نیست، سلطان مقتدر  
عالم، پاک از هر نقص وآالیش، منزه از هر عیب وناشایستی، 

ی هراسان، نگهبان جهان وجهانیان، غالب  هادل ایمنی بخش 
و قاهر بر همه خلقان، با جبروت وعظمت، بزرگوار و برتر، 

منزه  منزه وپاک خدای یکتاکه ازهرچه بر او شریک پندارند 
 ومبراست.

هُوَ اللَّهُ الَّذِی الَ إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِک  
الْقُدُّوسُ السَّالَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیمِنُ الْعَزِیزُ  
 الْجَبَّارُ الْمُتَکبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یشْرِکونَ 
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 نور 35
حقیقت خدا و معرفت  

 یافتن نسبت به او 

نورش به مشکاتی   داستان وزمین است. هاآسمان خدا نور  
ی  اشه یشماندکه در آن روشن چراغی باشد وآن چراغ در میان 

ی است درخشان و روشن از  استاره که از تاللو آن گویی 
  کهآندرخت مبارک زیتون که شرقی وغربی نیست وبی 
آن   پرتو آتشی زیر آن را برافروزد خود به خود روشنی بخشد،

گرفته است و خدا   قرار( معرفت) نورروی  بر( حقیقت) نور
خدا   هارا مثل ( هرکه راخواهد به نور خود هدایت کند و )این

 وخدا به همه امور داناست. زندی مهوشمند( )  مردمبرای 

اللَّهُ نُورُ السَّماَواتِ َوالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ  
مِْصبَاحٌ الْمِْصبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ   های فکمِشْکاۀٍ 

نَّهَا کوْکبٌ دُرِّی یوقَدُ مِن شَجَرَۀٍ الزُّجَاجَةُ کأَ
مُبَارَکةٍ زَیتُونَةٍ الَّ شَرْقِیةٍ َوالَ غَرْبِیةٍ یکادُ  

ی  عَلَوَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ  ءُیِضزَیتُهَا ی
نُورٍ یهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یشَاءُ وَیضْرِبُ اللَّهُ 

 عَلِیمٌ  ءٍی شَلِّ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ َواللَّهُ بِک 

 اسراء  80
طلب یاری در راه  

 مستقیم بصیرت

همیشه به هر جا روم به مکه یا  )  مراوبگو که پروردگارا  
قدم صدق داخل و قدم صدق   به( مدینه یاعالم قبر ومحشر

خارج گردان وبه من از جانب خود حجت روشنی که دائم یار  
 ومددکار باشد عطا فرما. 

َوقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ َوأَخْرِجْنِی  
مُخْرَجَ صِدْقٍ َواجْعَل لِی مِن لَدُنک سُلْطَاناً 

 نَِصیراً

 حقانیت دین اسالم  اسراء  81
  که آمد و باطل نابود شد، حق( دین)  که  بگو( به امت) و 

 باطل خود الیق محو و نابودی ابدی است. 

َوقُلْ جَاءَ الْحَقُّ َوزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ  
 کانَ زَهُوقاً 

 ابراهیم  40
طلب عاقبت بخیری  

 خود و فرزندانش 

نیز کسانی رانمازگزارگردان   امه یذرواز  مرا  پروردگارا،
 عای مرا بپذیر.وبارالها د

رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّالَۀِ َومِن ذُرِّیتِی  
 رَبَّنَا َوتَقَبَّلْ دُعَاءِ 

 ابراهیم  41
طلب بخشش برای  

 خود و والدین 
بر من و   شودی ممیزان عدل( به پا ) که ی  روز بارالها،

 ا .ببخش ( والدین من وهمه مومنان )از کرم

وَلِوَالِدَی َولِلْمُؤْمِنِینَ یوْمَ  رَبَّنَا اغْفِرْ لِی 
 یقُومُ الْحِسَابُ 

 محترم شمردن نماز  اسراء  78

ما را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پا دار )یعنی  
نماز ظهرین را از اول ظهر و نماز عشایین را از بدو تاریکی 
شب به پا دار( و نماز صبح را نیز به جای آر که آن نماز به  

 . هود )نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز( استحقیقت مش

ی غَسَقِ  إِلَأَقِمِ الصَّالَۀَ لِدُلُوک الشَّمْسِ 
اللَّیلِ َوقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ 

 مَشْهُوداً 

 توصیه به شب بیداری  اسراء  79
و بعضی از شب را به خواندن قرآن )در نماز( بیدار و متهجّد  

شب خاص توست، باشد که خدایت تو را به    باش، که نماز
 .مقام محمود )شفاعت کبری( مبعوث گرداند

ی أَن  عَسََومِنَ الَّیلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّک 
 یبْعَثَک رَبُّک مَقَاماً مَّحمُوداً 

18 
آل 
 عمران

تاکید بر عدل و  
 حکمت خدا 

که جز او    دهدیمخدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی  
هیچ معبودی نیست و فرشتگان ]او[ و دانشوران ]نیز گواهی 

که[ جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی   دهندیم
 . نیست

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ َوالْمَالَئِکةُ  
قَآئِمًََا بِالْقِسْطِ الَ إِلَهَ إِالَّ هُوَ  َوأُوْلُواْ الْعِلْمِ 

 الْعَزِیزُ الْحَکیمُ 

 

19 
آل 
 عمران

تاکید بر دین اسالم و 
 عدم اختالف در قران 

در حقیقت دین نزد خدا همان اسالم است و کسانی که  
کتاب ]آسمانی[ به آنان داده شده با یکدیگر به اختالف  

]حاصل[ آمد آن   نپرداختند مگر پس از آنکه علم برای آنان 
هم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت و هر کس به  

 .آیات خدا کفر ورزد پس ]بداند[ که خدا زودشمار است

إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللّهِ اإلِسْالَمُ َومَا اخْتَلَفَ  
الَّذِینَ أُوْتُواْ الْکتَابَ إِالَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ  

بَینَهُمْ َومَن یکفُرْ بِآیاتِ اللّهِ فَإِنَّ الْعِلْمُ بَغْیا 
 اللّهِ سَرِیعُ الْحِسَابِ 
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 ی دارای ادعیه هافرش .  6

ی منتخب این پژوهش، ادعیه نیز  هانمونه ی محرابی دوره صفوی و به خصوص ها چهیقالعالوه بر کاربرد بسیار آیات قرآن و اسماء الحسنی در 

نیز    و  2،3ی شماره  هایقالی مورد بررسی  هانمونه . در  اندشده ی فرش بافته  هابهیکت جایگاه مهمی دارند و در برخی موارد بعضی دعاها در متن و  

عبارت »الشکرندوم النعم والحمد لل  حاوی دعای حمد و سپاس پروردگار با  3و  2. نمونه شماره باشندیمدارای دعا در متن خود   6قالی شماره 

حاوی دعای ناد علی با عبارت »نادعلیا مظهر عجائب تجده عونا لک فی النوائب کل حمٍ و غم سینجلی بوالیتک    6رب العالمین« و نمونه شماره  

نیز به نوعی آیات دعایی هستند و به   به کاررفته 4سوره اسراء که در نمونه شماره  81و  80یا علی یا علی« هستند. الزم به ذکر است که آیات 

 . باشدیمجهت طلب بصیرت و یاری خواستن از پروردگار برای طی طریق در راه مستقیم 

ی این  هادادهکه طبق    اندگرفتهمورد بررسی قرار    هاآن بر اساس آیات، ادعیه و اسماء الحسنی موجود در    هافرش ( نمونه  4)  شمارهدر جدول  

اما ادعیه فقط    باشندیمحاوی آیه الکرسی در متن خود    هافرش اسماء الهی و آیاتی از قرآن وجود دارد و نیز تمامی نمونه    هاهنمونجدول، در تمام  

 در سه نمونه به کاررفته است. 

بر اساس آیات، ادعیه و اسماء الحسنی. منبع: نگارندگان:    ها فرش بررسی نمونه    - 4جدول شماره  
1400 

 

 اسماء الحسنی  آیت الکرسی  آیه  ادعیه  شماره تصاویر 

 دارد  دارد  دارد  ندارد  1

 دارد  دارد  دارد  دارد  2

 دارد  دارد  دارد  دارد  3

 دارد  دارد  دارد  ندارد  4

 دارد  دارد  دارد  ندارد  5

 دارد  دارد  دارد  دارد  6

 دارد  دارد  دارد  ندارد  7
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 . نتیجه گیری: 7

ی دارای آیات قران دوره صفویه، از نوع  ها فرشی پژوهش حاضر و جداول موجود این نتیجه حاصل شد که اکثر  هاافتهبررسی و تحلیل ی  در پی

، گلدانی، درختی،  دارترنجی قندیلی، افشان،  هاطرحکه انواع    باشندیم ی متعدد  هابهیکتگوناگون و دارای    هاآنمحرابی هستند که طرح ونقش  

باغی در   و  قابی  باالی حاشیه    هاآن قاب  اغلب در سه طرف  است.  الکرسی،    هاآنبه کاربرده شده    و همچنین   هاسورهآیات مهم دیگر  آیه 

در فرش چه بوده و    اتیاستفاده از آ  لیدلاسماءالحسنی به کار رفته و در مواردی از ادعیه نیز استفاده شده است. در پاسخ به این پرسش که  

 ها آنآیات قرآن و پربهاترین    که اعظم  باشدی مآیات از سوره بقره    نیترمعروف ؛ آیت الکرسی یکی از  استفاده شده است؟  یاتیاز چه آ  شتریب

ی محرابی  هافرش آیات در  نیپرکاربردترآیات قران معرفی شده است و به همین دلیل  نیترلتیبافضسوره نور از   35خوانده شده، به همراه آیه 

نمل و...    سوره  31  و  30سوره نور،    35  انعام، سوره    83  بقره،   سوره  286  و   285مورد بررسی است. بیشترین آیات دیگر استفاده شده عبارتنداز: آیه  

بیان کرد که    توانی مرا این طور    هاآن است. با توجه به آیات دلیل استفاده از    ترکوچکی استفاده شده شامل دعای ناد علی ودعاهای  دعاها  .

به کار بردن اسماءالهی، بزرگی و عظمت  شخص یا درخواستی از خداوند داشته، یا به منظور طلب گشایش در کارشان بوده است. همچنین با  

 .کردندی مپروردگار را بیان کرده و پس از آن، از او نیازهای خود را درخواست 

به عنوان سجاده و زیرانداز   هافرشکاربرد این  این گونه بیان داشت که    توانیم؛  اند؟داشته کاربردی چه آیات دارای هایفرش  سؤالدر پاسخ به  

که   اند بودهو به صورت قالیچه   کوچک نسبتاًدارای ابعاد   هافرش وگاهی به عنوان پرده درمساجد بوده است. این  نمازگزاران و نمایش جهت قبله 

را بخوانند و این گونه تعقیبات نماز را اذکار، دعاها و آیات بافته شده روی فرش  هاآنتا  شدیمی نمازگزاران نیز آویخته روروبهبر دیوار مساجد 

 . اندبودهو یا موقوفه مساجد نیز  با مضمون مذهبی و دینی خود، به عنوان هدیه و پیشکش میان اشخاص هافرش این  بعضاًبه جای آورند.  
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 ناسی ش های باستان آمار در تحلیل علم  های  کاربرد تئوری 
 

 1سامان فرزین

 چکیده: 

شناسان به زبان آماری و ریاضی،  شناسانه بر مبنای مطالعات کمی استوار است و باستانهای باستانگیریشناسی، نتیجهامروزه در مطالعات باستان 

مطالعات باستان شناسی، استفاده از این روش ها  های آمار و ریاضی در  دهند. با توجه به اهمیت استفاده از روشنتایج مطالعات خود را ارائه می

ها  شناسان ایرانی با استفاده از این روششناسی در ایران متداول نگردیده و امید است که باستانهنوز به شکل مدون در مطالعات میدانی باستان 

شناسی همواره بعنوان ابزاری برای »کمک به  انهای کمی در باستضرورت مدل د.ندر این زمینه باشعلمی خویش ای برای کارهای آتی مقدمه

  شناسی مورد توجه بوده است های باستانسازی، به عنوان ابزار موثری به منظوراعتبار بخشیدن به تحلیلشناختی« و مدلپیشرفت اندیشه باستان

(  Site-Catchment Analysisطی )تحلیـل حـوزه گیـرش یـا جـذب زیسـت محیبر همین اساس مقاله پیش رو سعی دارد تا با معرفی 

از تئوری  در تحلیــل آمــاری  در تحلیل داده های آماری بپردازد.    (Principal Components Analysis)و تحلیل مؤلفه های اصلی

که معادل    ”PCA“ (Principal Components Analysis)موسوم به تحلیل  محوطه های باستانی    الگـوی اسـتقرار  دیگری در تحلیل

هـا  کـه به منظـور مطالعـه حـوزه گیـرش محوطه PCA    . در بحـث تحلیـلمی شودبهره گرفته  است  "تحلیل مولفه های اصلی"ارسی آن ف

.  شــود هــای باســتانی به عنــوان متغیــر وابســته و منابــع طبیعــی به عنــوان متغیــر اصلــی بررســی می بـه کار رفتـه اسـت محوطه

 بسیاری های  لفهؤم استقرار یک تداوم  و ساخت در که است  منطقی استوار  اصل این بر هاپدیده توضیح برای اصلی هایمولفه به  داختنپر بحث

 است ممکن لفهؤم یک نقش موارد  بسیاری در و ممکن نیست شناسیباستان  در هرگز ها آن  از برخی ثیرأت  میزان شناسایی که تصور هست قابل

بررسی خواهد شد. به     در جدول هم بستگی رابطه بین متغیرها دو به دو با هم  مولفه های اصلیدر تحلیل   .نیست بی تاثیر اما باشد، ناچیز بسیار

برد این  در مقاله پیش رو، به کاراین منظور که بدانیم آیا متغیرها با هم همبستگی دارد، آیا با تغییر یک متغیر متغیر دیگر هم تغییر می کند یا نه.  

 دو تئوری در تحلیل الگوهای استقراری در محوطه های باستانی با ذکر مثال برای تبیین و تفسیر داده ها خواهیم پرداخت.

 

 الگوهای استقرار، تحلیل حوزه گیرش، تحلیل مولفه های اصلی، تفسیر داده های آماری واژگان کلیدی: 
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 مقدمه:   . 1

شناسی، طرفداران بسیار سنجش فرایندهای پیچیده تعاملی بین انسان و محیط در حوزه مطالعات باستان های اخیر، توجه به درک ودر طی سال

ه  زیادی پیدا کرده است. تفسیر رفتارهای گذشته انسان از حیث وابستگی آن به اجزای محیط طبیعی و اکولوژیکی، در مرکز توجه این نوع اندیش

دارد)نیکنامی،   ا15:1385قرار  این  در  دهنده(.  تشکیل  اجزای  کلیه  میان  که  شده  تلقی  زنده  ارگانیزمی  مثابه  به  انداز  چشم  و ندیشه،  آن  ی 

انداز در بر گیرنده کلیه عناصر جغرافیایی، اکولوژیکی های طبیعی و فرهنگی، روابط متقابل ارگانیک وجود دارد. بُعد فیزیکی و طبیعی چشمسیستم

است) محیطی  فرهDeetz, 1990و  بُعد  و  فیزیکی  (  محیط  با  مواجهه  در  انسان  ذهنی  تجارب  عینی  تجلی  واقع  در  انداز  چشم  نگی 

 (.  Boone, 1994:7است)

ی باستانی گوناگون این سوال را در ذهن ایجاد می کند که به چه دلیل یک محوطه باستانی  گیری و زوال استقرارها و محوطهنگاهی به شکل

توان به این سوال پاسخ داد، اما این پرسش دو نوع پاسخ را در بر دارد: عوامل جاذبه و یقین نمی در مکان خاصی شکل گرفته است، هر چند به

  عوامل دافعه محیطی، البته عوامل فرهنگی مختلف نیز در انتخاب یک محل برای ایجاد یک استقرار نقش مهمی را ایفا میکند؛ بنابراین مجموع 

شود؛ از مهمترین این عوامل منابع آبی، عوارض سطح زمین و همچنین نقش  اری یک محوطه می این عوامل است که باعث ایجاد الگوی استقر

بندی توان شکل گیری یک استقرار را به عوامل ذکر شده نسبت داد، اما اولویت ارتباطی و عوامل دفاعی یک منطقه است، هر چند به یقین نمی

اند  بستگی دارد، بدین دلیل است که بیشتر استقرارهای بزرگ در نزدیکی آبها شکل گرفتهگیری معموالً به ترتیبی که در باال ذکر شد این شکل

 (Aston, 1999:63-70) ..اندها و یا مناطقی که در برابر هجوم سیل و یا بهمن قرار داشتهو نه در شیب تند کوه

ها  ی آنرو هستیم که هدف از مطالعههای نابسامانی روبهادهشناسی معموال با حجم انبوهی از دهای علوم انسانی و از جمله باستاندر رشته 

شناسی،  شناسی و کال علوم رفتاری، انسان هستند. اما در باستانشناسی، جامعهها در علوم انسانی مانند روانها است. دادهترسیم رفتار جمعی داده

آوری داده بازسازی جوامع گذشته بر اساس  شود و هدف از جمعسوب میچه که برجای مانده از انسان و در ارتباط با او است، داده محهر آن

ی انسان مؤثر باشد.  تواند در بازسازی گذشتهها تا چه اندازه میهای مادی است. بنابرین مشخص است که مطالعه دقیق و اصولی این دادهیافته

های جمعی است آمار توصیفی به بهترین گیرد رفتارها و حرکترار میچه که در بازسازی گذشته انسان و جوامع انسانی مورد توجه قو چون آن

 (.1-3: 1370گر را یاری کند. )دکالت، تواند در رسیدن به این هدف پژوهششکل می 

رخ  های فرهنگی مختلف به ویژه شناخت نشناسی در حوزهدر راستای شناخت تغییرات باستانآماری  های جدید  یکی از مباحث و شیوه       

شناختی  های باستانهای بررسیآگاهی گیری ازتغییرات فرهنگی و اجتماعی جوامع در دوران گذار از یک دوره فرهنگی به دوره دیگر؛ بهره

های فرهنگی به لحاظ آماری است. این رویکرد  ها، در بوته آزمایش پایش دادهشناختی حاصل از این بررسیهای باستان منطقه و قرار دادن داده

ن  همچنین در فهم کامل روابط میان عناصر مختلف مکانی، زمانی، اکولوژیکی و شناختی، که بسترهای مختلفی را برای ایجاد رابطه متقابل انسا

نگر  ، بیا1انداز شناسی چشمکند. بطورکلی پایه بحث تحلیل الگوهای استقراری و یا بطورکلی باستاننماید کمک شایانی ارائه میو محیط ایجاد می

(. در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از تحلیل  Fleming, 2006: 267تعامل و تاثیر انسان با محیط و محیط با انسان می باشد)

و  ثیر محیط بر استقرارها أاست به ت  "های اصلیلفهؤتحلیل م  "که معادل فارسی آن  (3PCA)تحلیل  و یا جذب زیست محیطی"2حوزه گیرش"

 تاثیر آن بر باستان شناسی چشم انداز بپردازیم.

 
1- Landscape   

2- Site-Catchment Analysis 
3- Principal Components Analysis 
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 . پیشینه پژوهش: 2  

با شکل گیری باستان شناسی نوین در آمریکا توسط لوئیس    1960شناسی در دهه   های باستان ژوهشهای ریاضی و آمار در پ از روش  استفاده

تا این که در سال    در کشورهای آمریکائی و اروپایی استفاده از این روشها ادامه یافت.و بعد از آن    (Binford, 1962)صورت گرفت  بینیفورد

به چاپ رسید و برای اولین بار به تحلیل حوزه گیرش و تحلیل    "متودها و روش های نوین در باستان شناسی"رنفریو و بان کتاب    1991سال  

 . (Renfrew & Bahn, 1991)ناسی در این کتاب مورد بحث قرار گرفت مولفه های اصلی و کاربردهای متنوع علم آمار در باستان ش

در ایران بجز چند مقاله فارسی که بطور بسیار کلی در خصوص علم آمار در باستان شناسی اشاره کرده اند تاکنون پژوهش تخصصی مستقلی 

  "(.  اما در بحث تحلیل های کمی در باستان شناسی کتابی تحت عنوان:  1385  ،و نیکنامی  1387در این زمینه صورت نپذیرفته است )الهیاری،  

توسط کمال الدین نیکنامی به چاپ رسیده است که انواع کاربردهای ریاضیات و علم   "یباستان شناس یها در پژوهش  یکم ل یتحل یها روش

   (.1394آمار را در تحلیل های باستان شناسی معرفی میکند)نیکنامی، 

 : ش پژوهش رو .  3

آید، که براساس آن  به حساب می  علّلیپژوهش حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی است و از نظر ماهیت و روش از  نوع تحقیقات  

ج  شناختی و عناصر وابسته به آن از نتای شواهد باستان  المقدور دست اول گردآوری شده و سپس، مدارک و اطالعات مکتوب از منابع معتبر و حتی

آماری )تحلیل جذب زیست محیطی و  های منطقی  گاه با استدالل قیاسی و تحلیلشناسی فراهم شده است و آنهای باستان ها و کاوشبررسی

تحلیل مولفه های اصلی (تبیین و تفسیر خواهد شد و مثال ها و نمونه های عینی برای درک بیشتر و ملموس شدن مبحث به صورت مفصل  

گردآوری اطالعات در این پژوهش به شیوه اسنادی و ابزار گردآوری اطالعات نیز به صورت تهیه فیش، عکس، طرح، جدول  د .ارائه خواهد گردی

 خواهد بود. 

 ی: شناس های آماری در مطالعات باستان ضرورت استفاده از روش .  4

اهمیت علم آمار بیش از همه چیز ناشی از نقش اساسی آن در کمک به پیشرفت سایر علوم از جمله علوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و پزشکی   

های استنباطی خود به  ها به زبان کمی عددی و یا با استفاده از روشاست. چرا که آمار با طراحی مدلی مناسب و تغییر زبان توصیفی کیفی داده

به فرد آمار سبب شد که محققان سایر علوم به  پردازد. این خاصیت منحصرها و در نتیجه پیشبرد اهداف علم مورد نظر میهزیه و تحلیل دادتج

شناسی  های آماری را درک کرده است، باستان یکی از علوم جوانی که نیاز به روش  کار گیرند.سرعت نیاز به این علم را درک کرده و آن را به

شناسی پی بردند و اصطالح مدل های کمی در تحقیقات باستانبه اهمیت روش 1960نو بود. بینفورد و کالرک طی تحقیقات مجزایی در دهه  

شناسی همواره بعنوان ابزاری برای »کمک به پیشرفت اندیشه  های کمی در باستانشناسی کردند. ضرورت مدلرا وارد عرصه مطالعات باستان 

:  1387شناسی مورد توجه بوده است )نیکنامی،  های باستانسازی، به عنوان ابزار موثری به منظوراعتبار بخشیدن به تحلیلی« و مدلشناختباستان

بندی نظریه باشد و ریاضیات  تواند ابزار بسیار مفیدی برای فرمولهای ریاضی میشناسان کامال آگاهند که استفاده از مدل(. عالوه بر این انسان2

 (.Read, 1986:3هاست )ها و توصیف دادهاین دلیل مفید است که ماهیت مدل ریاضی نیازمند تعریف جامع، بیان دقیق ارتباط بین متغییر  به

های آن شامل مفاهیم ریاضی از قبیل پیوستگی، متغییر، تابع، معادله و نامعادله صورت که در ریاضی مدل تعریف روشنی دارد که بخشبه این

نگاری استوار است.  شناسی و قومهای باستانی دادهآلی است که بر پایهتوان گفت مدل، بیان ریاضی و یا روائی وضع ایدهین ترتیب می است. بد

 باشد  نامشخص  هامتغییر  بعضی  مورد  در  هاآگاهی  اگر(.  92:  1383  علیزاده،)شوندمی  ساخته  است  مبهم  جزییاتش  که  ایایده  –و برای توضیح  

 شود. می  ارائه آماری مدل یک کرد، بندیمدل احتماالت از استفاده با  را آن  بتوان اما
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پردازد. در مراحل بعدی  سازی و طرح فرضیه میسازی اولین گام طرح کردن سؤالی است که در رابطه با آن پژوهشگر به مدلدر فرایند مدل 

سازی هر چند  افزاید. فرایند مدلسازی میها است که به اهمیت و اعتبار یک مدلگیری از دادهآوری داده و آزمایش مدل و در نهایت نتیجهجمع

ها و بیان  های متعددی باشد، دارای چهار جزء اصلی مشخص کردن هدف، جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل دادهدارای مراحل و یا گام

 باید در نظر گرفته شوند: سازی ( که در هر مدل9: 1372ها  است)باتاچاریا و جانسون، یافته

اولین مرحله از انجام یک مدل سازی آماری باید بیان دقیق و روشن هدف تحقیق باشد. به عنوان    مشخص کردن هدف تحقیق: .  1-4         

دنبال ایجاد یک مدل ریاضی برای تحلیل پراکندگی الگوهای استقراری جنوب شرق ایران باشد. نخستین کاری که  شناسی بهمثال اگر باستان

صورت که هدف او از انجام این کار اثبات یک نظریه  جامع و یا اینام این کار باشد، بهدهد باید صرف بیان دقیق هدف خود از انجانجام می

گیری یک و یا چند استقرار  جدید درباره نحوه شکل گیری الگوهای استقراری در جنوب شرق است و یا به تأیید نظریات پیشین در رابطه با شکل

 پردازد.خاص در منطقه می

های مناسب است، این اطالعات مخصوصا برای  آوری دادهسازی ریاضی جمعترین مراحل مدلیکی از مهم  طالعات: جمع آوری ا .  2-4         

کننده وضعیت اجتماعی، اقتصادی، های جمع آوری شده از یک محوطه باید بیانشناسان اهمیت دارد، زیرا دادهتهیه یک مدل ریاضی برای باستان

 های زیاد میدانی است. ها و کاوششناسی مستلزم بررسیآوری اطالعات در باستان ل باشد، بنابراین جمعمحیطی و فرهنگی ساکنان مح  -زیست

های باستانی مهمترین منبع برای تجزیه و تحلیل اطالعات  ها و کاوشآوری شده از بررسیهای جمعداده  ها: تجزیه و تحلیل داده   . 3-4         

شناس هستند، بنابراین باید به اصولی ترین روش و با کمترین درصد خطای ممکن مطالعه شوند. یکی از  تان و برآورده کننده نیاز مطالعاتی باس

 های ریاضی و آماری است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.کند، استفاده از مدلهای ممکن که این نیاز را برآورده میترین روشعلمی

شناس در مرحله اول تحقیق  هایی که باستانآیند، با توجه به هدفدست میها بهاطالعاتی که از تجزیه و تحلیل داده  :ها بیان یافته .  4-4           

انجامد اند، بیشناس مطرح شدهگیرند. این مورد ممکن است به تأیید و یا رد فرضیاتی که از سوی باستاناست، مورد بررسی قرار میمشخص کرده

 های بیشتری شود.آوری و تجزیه و تحلیل دادهشناس مجبور به جمعها باستان گویی به آنتری شود که برای پاسخاساسی   و یا منجر به سؤاالت

 ی: شناس های باستان کاربرد آمار توصیفی در پژوهش .  5

پردازد و  های مورد مطالعه مییژگیسازی و خالصه کردن وای از آمار است که با تغییر زبان توصیف از کلمه به عدد، به سادهآمار توصیفی شاخه

کند. اهمیت روش توصیفی آمار در این است که بدون  گونه داوری توصیف میطرفانه و بدون هیچیک مجموعه با اعضای زیاد را را کامال بی 

ها  ناخت مستقیم و فردی آنپردازد که به خاطر تنوع و گستردگی اجزاء شای میهای جمعیهای فردی اعضاء به شناخت پدیدهتوجه به ویژگی

 : دهدهای زیر انجام می(. آمار این کار را به کمک روش1-3: 1370غیرممکن است)دکالت، 

 هاتهیه جدول فراوانی داده. 1-5

 هارسم نمودار مناسب داده. 2-5

 (.39: 1382ها)زارعی، دست آوردن اطالعات بیشتر در مورد دادههایی برای بهتعریف پارامتر و شاخص. 3-5

 . مبانی نظری: 6

 1محیطی   زیسـت   جـذب   یـا   گیـرش   حـوزه   تحلیـل   . 1- 6

طلبد. بدون شک در مناطقی  های خاص خود را میمطالعه الگوهای استقراری در یک منطقه، به اقتضای ویژگی های طبیعی و فرهنگی، روش 

های اقتصادی و باورهای مذهبی، متفاوت از منطقه است که با  استقراری، کیفیت فعالیتگیری الگوهای  که منابع تامین آب کم است، شکل

 
1 Site-Catchment Analysis 
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مسئله کمبود زمین مساعد برای کشاورزی مواجه است. عالوه بر عامل تعیین کننده مکان، هر دوره زمانی خاص، روش مطالعاتی ویژه ای نیاز  

کنند. برای نتیجه گرفتن از این مبحث،  اکز جمعیتی و صنعتی نقش اساسی ایفا میها، مرهای فرهنگی همچون جادهدارد. به عنوان مثال پدیده

 نیازمند ابزاری برای تحلیل الگوهای استقرار هستیم که در ادامه به آن اشاره ای می نماییم.

یـرش یـا جـذب زیسـت محیطی  بـر پایـه الگـوی مشـابه از رشـته جغرافیـا گرفتـه شـده اسـت. تحلیـل حـوزه گ تحلیــل حــوزه گیــرش 

هـای باسـتانی و محیـط قابــل دســترس  فرهنگـی مطـرح شـد و رویکـرد آن کشـف رابطـه زیسـتی مکان  -شناسـی تاریخـیدر باستان

در  (.  376:1390  )رنفریو و بان،ویتافینـزی و هیگـز مطـرح شـد م. توســط1970اطرافشــان اســت. ایــن نظریــه نخســتین بــار در ســال  

یـر  ایـن تحلیـل مسـافت یــا زمــان رفت وآمــد بیــن اســتقرار و منابــع طبیعــی در اســتفاده شــدید یــا ضعیــف از آن منابـع متغی

 (196:1383هـای باسـتانی و اقتصـاد معیشـتی سـاکنان اسـت )علیـزاده، مهمـی در موقعیـت مکان

 

    1( PCA)لفه های اصلی ؤتحلیل تحلیل م . 6-2

شــد کــه به عنــوان ابــزار توصیــف، طبقه بنــدی  خواهد  اســتفاده   GIS هــا از نرم افــزاردر مبانــی آمــاری پژوهــش در پرداخــت داده

در تحلیــل آمــاری بــرای   کنــد.شناســان را در درک درســت فضــای مــورد نظــر یــاری میو تحلیــل داده هــای مکانــی، باستان

که معادل فارسی آن   ”PCA“ (Principal Components Analysis)رســیدن بـه الگـوی اسـتقرار از تحلیـل موسوم به تحلیل  

کار رفتـه  هـا بـه  کـه به منظـور مطالعـه حـوزه گیـرش محوطه PCA . در بحـث تحلیـلبهره گرفته خواهد شد است   "تحلیل مولفه های اصلی"

  ، شــود)نیکنامــیهــای باســتانی به عنــوان متغیــر وابســته و منابــع طبیعــی به عنــوان متغیــر اصلــی بررســی میاسـت محوطه

 قابل بسیاری های  لفه ؤم استقرار یک تداوم و ساخت در که است منطقی استوار اصل این بر هاپدیده توضیح برای اصلی هایمولفه به پرداختن بحث  (.  1390

 اما باشد، ناچیز بسیار است ممکن لفهؤم یک نقش موارد  بسیاری در و ممکن نیست شناسیباستان در هرگز ها آن از برخی ثیرأت میزان شناسایی که تصور هست

ترین   نزدیک به ای عد اجباری کوچ آن  دنبال به  و روستا  یک ساکنان بین و نزاع درگیری ایجاد روستا،  یک  گیریشکل در است  ممکن  مثال برای نیست، بی تاثیر

 لذا .نمود محسوب سنخ این از توان می را غیره ...و نژادی قومی، آیینی؛ های به نگرش مربوط تهای تفاو .باشد جدید روستای ایجاد بنای زیر و عامل خود مکان

تاثیر عمده که  محدود عامل چند به  همواره  شناسیباستان  منظم بررسی  یک رفتاری   توضیح برای اصلی مؤلفه عنوان به دارند  استقرار یک ایجاد در را ترین 

بدین خاطر در این مطالعه ما ابتدا به شناسایی متغیرهای اصلی خواهیم    .گردد می محاسبه ها آن براساس هاتحلیل  کلیه و شودمی گرفته نظر در خاص

 پرداخت. 

 متغیرهای اصلی عبارتند از:

 ارتفاع از سطح دریا  •

 منابع آبی  •

 پوشش گیاهی  •

 شیب زمین •

بررسی خواهد شد. به این منظور که بدانیم آیا متغیرها با هم همبستگی    در جدول هم بستگی رابطه بین متغیرها دو به دو با هم   PCAدر تحلیل  

درنظر گرفته شده که هر    -1تا    1دارد، آیا با تغییر یک متغیر متغیر دیگر هم تغییر می کند یا نه. در ضریب همبستگی رابطه بین متغیرها بین  

 
1 Principal Components Analysis 
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نزدیک تر بود نتیجه عکس دارد. در جدول ضریب هم    -1بستگی بیشتر و هر قدر که به  منزدیک تر بود نشان از ه  1متغیرها به    قدر رابطه

ها به بوته آزمایش ها  و مساحت محوطهبستگی رابطه معنادار متغیرهای ارتفاع از سطح دریا و فاصله از منبع آب و هم چنین رابطه شیب محوطه

به این منظور با استفاده از نرم افزارهای آماری،    تر باشد دسترسی به منبع آب بیشتر است.. بدین معنا که هرمیزان ارتفاع پایینگذاشته خواهد شد

 خواهیم پرداخت. خروجی داده هاشناسی را به آمایش خواهیم گذاشت و به تبیین و تفسیر های باستانداده

 . مفاهیم کلیدی: 7

 همبستگی  .  1-7

شود توزیع توان وضعیت یک متغیر را به روشنی ترسیم کرد اما موضوعی که اغلب در پژوهش مطرح میمی  استفاده از همبستگی و رگرسیونبا  

شناسان با تغییرات دو متغیر سر و کار دارند، و سعی در روشن کردن تأثیر و تأثر روابط  دو متغیری است. اکثر اوقات پژوهشگران و از جمله باستان 

پردازد در واقع رابطه  شناس به مطالعه وضعیت معیشت یک جامعه نوسنگی میعنوان مثال زمانی که یک باستانن دو یا چند متغیر دارند. بهبی

های مختلفی باشنداین کند. این متغیرها نسبت به هم ممکن است دارای وضعیتمتغیرهایی نظیر جغرافیای منطقه و منابع موجود را بررسی می

ترین عبارت  شود.به سادهگذارند موضوعی است که در آمار همبستگی نامیده میاند، و یا بر هم تأثیر میچه اندازه متغیرها به هم وابسته که تا  

دست  ها را از طریق یک فرمول بهای که بتوان ارتباط آنگونه ( به219:1382توان گفت همبستگی ارتباط بین دو و یا چند متغیر است)زارعی،  می

شناسان بدون آشنایی با مفاهیم آماری همبستگی و رگرسیون به دنبال رابطه بین متغیرها هستند در شناسی اغلب باستاندر علم باستان  آورد.

بردن به رابطه بین متغیرها، چه این رابطه علی و معلولی و چه در نتیجه عامل سومی  کنیم. زیرا پیهایی از این دست را مشاهده میزیر مثال

شناسان  رسد آشنایی باستانشناسان برای بازسازی سرگذشت انسان است. بنابرین به نظر میهای باستانباشد، از جمله اهداف و تالششکل گرفته

 تر روابط خواهد انجامید. تر و کشف علمیمند و اصولی روابط بین متغیرها به مطالعه دقیقدلیل مطالعه قاعدهبا این مفاهیم آماری به

(. این مثال در واقع به 169:  1381باشند)هول،  ها شباهت نزدیکی به هم داشتهرود که سفالل: در یک گروه با خویشاوندی نزدیک انتظار میمثا

تر باشد،  تر و عمیقپردازد به این صورت که هرچه این خویشاوندی نزدیکبیان وجود رابطه بین دو متغیر خویشاوندی و شباهت سفالی می

زیرا    شود،یاد می  همبستگی مثبتتری با هم دارند. در آمار از این رابطه با عنوان  تولید شده توسط این خویشاوندها شباهت بیش  هایسفال

مثال: ارتباط متقابل مرکز و  .کنندشود و در واقع این دو متغیر در یک جهت حرکت میافزایش یکی از این متغییرها موجب افزایش دیگری می 

بین دو    همبستگی منفی ای از وجود  (. این مثال از لحاظ آماری نمونه 237:  1381یابد )جانسون،  افزایش فاصله مرکز و روستا کاهش میروستا با  

یابد و دو متغیر در جهت عکس هم  متغیر ارتباط متقابل روستا و مرکز و فاصله است. زیرا هر چه فاصله افزایش یابد، ارتباط متقابل کاهش می

 کنند. حرکت می

 ضریب همبستگی خطی .  2-7

ای از فرانک هول مطرح شد که در آن در یک گروه خویشاوندی نزدیک انتظار  شناسی فرضیهپیش از این برای آشنایی با همبستگی در باستان 

ان خویشاوندی و میزان ها شباهت نزدیکی به هم داشته باشند.برای آزمودن این فرض به کمک آمار نیازمند محاسبه عددی میزرود که سفالمی

سنجد به  می  Yرا نسبت به تغییرات     Xها به کمک ضریب همبستگی خطی هستیم. ضریب همبستگی فرمولی است که تغییراتشباهت سفال

یابد و یا در  کند؛ افزایش میجهت و یا در مقابل هم هستند یعنی با افزایش یکی دیگری چه تغییری میاین صورت که آیا تغییرات این دو هم

توان به کمک یک خط راست توصیف کرد و یا چنین امکانی وجود  کوشد نشان دهد که تغییرات را میحال کاهش است. ضریب همبستگی می

( که چنین  225:  1379است)هاراوی،  Y و    Xتوان گفت ضریب همبستگی خطی شاخصی برای یافتن رابطه خطی بین دو متغییر  ندارد بنابرین می

 شود: می محاسبه
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𝑌و𝑋 تغییرات  بین

√(𝑋  تغییرات)(𝑌  تغییرات)
 ضریب همبستگی    

 به زبان ریاضی:

𝑟𝑋𝑌 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1 ∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

 

 رگرسیون .  3-7

بازگشت موضوعی در آمار توصیفی دهیم رگرسیون خطی است. رگرسیون به معنی  آخرین موضوعی که در این مبحث مورد مطالعه قرار می 

را از روی     Yو با شرط وجود همبستگی بین دو متغیر،مقدار متغیر وابسته(  y)و متغییر وابسته     (X)است که از طریق تشخیص متغییرهای مستقل

متغیرها و وضعیت علمی آن  گویی علمی در مورد  گران به کمک رگرسیون به پیشدهد، به عبارت دیگر پژوهشتشخیص می  Xمتغیر مستقل  

 پردازند.می

شناسی  جا که رگرسیون خطی روش آماری مناسبی برای پیشگویی علمی متغیرهای مورد مطالعه در علوم مختلف از جمله باستاناز آن       

خمین بزنیم بنابرین با استفاده از  را ت  yمقدار   xرا برآورد کنیم تا از این طریق به ازای مقادیر مختلف     y=bx+aاست الزم است که معادله خط

 شوند. صورت زیر برآورد می به    bو    aروش حداقل مربعات در رگرسیون آماری، 

Y=bx+a 

𝑏 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 − (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )

∑ 𝑥2𝑛
𝑖=1 −

(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

𝑛

 

a= �̅� − 𝑏�̅� 

 شود.  برآورد می   aازای آن مقداروابسته است، که بهبه ترتیب میانگین مقادیر مستقل و �̅�و  �̅�در معادله اخیر        

 

 شناسی های باستان در تحلیل مورد مطالعه    ی های آمارتئوری . مثالی از کاربرد  8

 های اسالمی دشت سیستان الگوی پراکندگی و رتبه استقراری محوطه .  1- 8     

سده پایان    سده چهار تا محوطه مربوط به دوره اسالمی)از    525شناختی که در دشت سیستان صورت پذیرفت، تعداد  با توجه به بررسی باستان 

برآیند   .ه.ق( در دشت سیستان کشف و شناسایی شد که خود در روشن ساختن بسیاری مسائل مهم تاریخی در منطقه نقش بسزایی دارند  نهم

ها را در دشت بزرگ سیستان و تراکم آنها را هم در جنوب و هم در  به وضوح، پراکندگی و توزیع محوطه Gisهای جانمایی محوطه ها در نقشه

  (.1دهند)نقشه نشان میشمال سیستان را 
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 ( نگارندگان :  مأخذ ) های اسالمی دشت سیستان پراکندگی محوطه   - 1نقشه  

 

 شرح زیر تقسیم بندی نمود:     توان به ها را میاز نقطه نظر وسعت، این محوطه

 ( نگارندگان :  مأخذ )وسعت   براساس   سیستان   دشت   اسالمی   های محوطه   بندی تقسیم   - 1  جدول 

 (525)تعداد محوطه های اسالمی وسعت  ردیف 

 428 محوطه با وسعت زیر یک هکتار 1

 46 محوطه با وسعت بین یک تا دو هکتار 2

 31 هکتار 5هکتار تا  2محوطه با وسعت بین  3

 18 هکتار 10هکتار تا  5محوطه با وسعت  4

 6 هکتار تا بیست هکتار10محوطه با وسعت  5

 6 بیست هکتارمحوطه با وسعت بیش از  6

         

گردد، دهد. همانگونه که در جدول مالحضه میهای اسالمی دشت سیستان را براساس وسعت آنها نشان می(، تعداد محوطه1  جدول فوق)جدول

هکتار و    بیستتا   ده محوطه دارای وسعتی بین    20باشند و مجموعا  های شناسایی شده دارای مساحتی کمتر ار یک هکتار می بیشترین محوطه

 هکتار هستند.  بیستبیشتر از 

 موقعیت استقرارها نسبت به منابع آبی .  2- 8

گرفته  های شناسایی شده و تحلیل سازمان فضایی آنها مورد استفاده قرار  یکی دیگر از متغیرهای مورد مطالعه در تشخیص عملکرد محوطه      

  525های آن می باشد. مطالعات آماری نشانگر آن است که از مجموع رودخانه هیرمند و شاخه به ویژهها از منابع آبی، است، فاصله این محوطه
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ها است در نیمه شمالی سیستان و در مجاورت شاخه  کل محوطه  %57محوطه که معادل    301هجری(،    9محوطه اسالمی سیستان)تا پایان قرن  

مجموع محوطه ها قرار دارد در نیمه جنوبی سیستان و در امتداد رودخانه   43محوطه که معادل %  225لی رودخانه هیرمند قرار گرفته است و  شما

 (. 2اند)نقشه رود بیابان شکل گرفته

 
 ( نگارندگان :  مأخذ های اسالمی دشت سیستان تا منابع آبی) فاصله محوطه   - 2نقشه  

اند. از این میان، تنها شش  % در فاصله کمتر از یک کیلومتری هیرمند جای گرفته  23/51معادل    محوطه،  270محوطه،    525از مجموع        

در   %35/20محوطه معادل  109 یعنی ها ای از محوطهاند. بعالوه، تعداد قابل مالحظه محوطه در فاصله بیش از دو کیلومتری هیرمند قرار گرفته

 (. 2اند)جدول صل یک تا دو کیلومتری هیرمند شناسایی گردیدهحدفا

 ( نگارندگان :  مأخذ ) سیستان   دشت   اسالمی   های محوطه   در   متر   برحسب   رودخانه   از   فاصله   - 2  جدول 

 متر 1000زیر  محوطه 
  5000تا    1000

 متر

  10000تا    5000

 متر
 متر  20000تا    10000

از     20000بیش 

 متر
 جمع

 526 6 105 42 93 280 تعداد محوطه 

 98/99 06/1 35/20 20/9 05/18 32/51 درصد 
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های شمالی و جنوبی رودخانه هیرمند فعال که در دوران اسالمی همانند دوره اشکانی، تمام شاخه توان چنین استنباط نموداز آنچه بیان شد می  

لیکن تنها اختالف بین شمال و جنوب، در    اند.بودهتمام نقاط دشت سیستان ایران، دارای سکونت    اند، و براساس شواهد تقریباًو دارای آب بوده

های شمالی هیرمند از رونق و آب بیشتری برخوردار  دهد به احتمال بسیار باال، شاخههای باستانی است که این نشان میکمیت و کیفیت محوطه

ها در شمال و هم در جنوب سیستان از رونق خوبی برخوردار  ت که در دوره اسالمی هم رودخانهتوان چنین نتیجه گرفبوده است. در نتیجه می 

 بوده و شواهد نشانگر عالیم زیستی مناسب در این دوره است. 

 های اسالمی توزیع ارتفاعی و شیب استقرارهای محوطه .  3- 8

توزیع مکانی محوط های باستانی دشت سیستان براساس ارتقاع آنها از سطح  یکی دیگر از متغیرهای مورد مطالعه، تعیین چیدمان فضایی و  

 باشد. های آزاد و شیب زمین میآب

شناسی این منطقه، بطور  ها در سیستان با توجه به ساختار توپوگرافی و زمینسطح ارتفاع محوطه  های قبلی اشاره گردید،قسمتطور که در  همان

توان دشت سیستان را  های آزاد متغیر است. برمبنای این ارتفاع و سطح تحت اختیار هر واحد شیب، می آب  متر از سطح  618تا    429کلی بین  

 (: 3به شش منطقه تقسیم نمود)نقشه 

 متر  483تا    429منطقه اول: با ارتفاع  -

 متر 500تا  483منطقه دوم: با ارتفاع  -

 متر  523تا  500منطقه سوم: با ارتفاع  -

 متر 551تا   523ارتفاع منطقه چهارم: با  -

 583تا  551منطقه پنجم: با ارتفاع بین  -

 618تا   583منطقه ششم: با ارتفاع بین  -

 
 ( نگارندگان :  مأخذ های اسالمی دشت سیستان) ارتفاع از سطح دریا، محوطه   - 3نقشه  
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محوطه هستند که معادل    309متر،    480تا    470های اسالمی با ارتفاع بین  ( قابل مشاهده است، محوطه3طور که در تصویر فوق)نقشه  همان

اند،  هایی که در جنوب دشت سیستان واقع شدهشود که توزیع مکانی آنها متفاوت از هم هستند. محوطهها را شامل میدرصد کل محوطه  90/57

در شمال سیستان، توزیع مکانی آنها های واقع  متمرکز است، در صورتی که محوطه  اًپراکندگی آنها به صورت فشرده و نزدیک بهم و اصطالح

ای، سیستان بر مبنای بندی ناحیههای واقع در بخش جنوبی است.  براساس این تقسیمطهبا فاصله نسبتا زیاد از یکدیگر البته نسبت به محو

 :( ذیل می باشد11-4های اسالمی سیستان به صورت مندرج در جدول)جدول پراکندگی محوطه ارتفاع،

های آزاد، با استناد به وضعیت پراکندگی و توزیع  ها از سطح آبهای استقراری دشت سیستان براساس متغیر ارتفاع محوطههوضعیت محوط

آل  شود، شرایط مطلوب و ایدهها را شامل میمحوطه  %90متر که نزدیک به    490تا    470توان استنباط نمود که ارتفاع  ها چنین میمکانی محوطه

متر که    470اع زیر  ف، ارتبا توجه به شرایط فوق سیستان بوده است.  گیری استقرارهای اسالمی در دشتز سطح دریا برای شکلاز منظر ارتفاع ا

توان آنرا کف سیستان هم نامید، عملکرد بستر رودخانه هیرمند را دارد. از آن سوی،  رود و میترین قسمت دشت سیستان به شمار میعمیق

کرده است.  ها را با مشکل  مواجه میو دسترسی ساکنان محوطه گیردمتر هم به دلیل مرتفع بودن دور از شریان آب قرار می 500ارتفاع باالی 

 اند ها در این رنج قرار گرفتهمتر بوده است که اکثر قریب به اتفاق محوطه  490تا    470ترین ارتفاع چنانکه ذکر شد، ارتفاع  به همین منظور مطلوب

 ( نگارندگان :  مأخذ ) سیستان   دشت   اسالمی   های محوطه   دریا   سطح   از   تفاع ار   - 3  جدول 

 محوطه  ارتفاع
زیر     470ارتفاع 

 متر

بین     470ارتفاع 

 متر 480تا 

بین     480ارتفاع 

 متر 490تا 

بین   تا    490ارتفاع 

 متر 500

از   بیش  ارتفاع 

 متر 500
 جمع

 526 28 22 156 309 13 تعداد محوطه 

 100 61/4 90/3 36/31 90/57 30/2 درصد 

 

ثیر بسزایی در سرعت های اسالمی دشت سیستان، نحوه شیب زمین است، این مورد تاًثر در کم و کیف پراکندگی محوطهمؤاز دیگر عوامل   

شده، ذخیره  های گیاهی دارد. شیب کم زمین باعث نفوذ بهتر آب  جریان آب، زهکشی، میزان تخریب و فرسایش، نوع پوشش و انتخاب گونه

کند. از طرف دیگر، دامنه تغییرات حرارتی در شیب کم به مراتب  های کم آبی، این مشکل را رفع میرطوبتی خاک را افزایش داده و در دوره

ث جذب  آید. از طرف دیگر، شیب زیاد نه تنها باعکمتر از شیب زیاد بوده و این به عنوان عامل مهمی، در نحوه رشد پوشش گیاهی به حساب می

درجه متغییر و    0  -90ثیر منفی در رشد پوشش گیاهی دارد. شیب در حالت درجه از  های سطحی، در درون زمین می شود بلکه تاًحداقلی آب

ها  (، عموم محوطه4دشت سیستان)نقشه    اسالمی های  درصد است. براساس این موارد و با توجه به نقشه شیب محوطه  100درجه برابر    45شیب  

از  در شیب   اند. و داده  2کمتر  نقشه شیب، نشانگر شناخت ساکنین سکونتگاهدرجه واقع شده  تاً-های  از شیب زمین و  ثیر آن در زندگی ها 

 هاست. آن
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 ( نگارندگان :  مأخذ های اسالمی دشت سیستان بر حسب درجه) شیب محوطه   - 4نقشه  

 پوشش گیاهی    به موقعیت استقرارها نسبت  .  4- 8

ای، کویر، اراضی کشاورزی دهد که عبارتند از: مراتع و باغات، رسوبات دریاچهپارامتر را به ما نشان می  پنجنتایج حاصل از نقشه پوشش گیاهی،   

  محوطه  525ها نشانگر آن است، که از تعداد های سیالبی. مطالعه آماری دادههای شنی و دشتهای شور و تپهآبی و پوشش گیاهی ویژه دشت

ای محوطه در قسمت دریاچه  42اند. همچنین  محوطه در دشت شمالی و در قسمت مراتع و باغات قرار گرفته  119  مورد مطالعه در دوره اسالمی،

  100اند و  حدود  محوطه در قسمت اراضی کشاورزی آبی واقع شده  36محوطه در قسمت کویری قرار گرفته است.  218واقع شده اند. بیش از  

 (. 5اند.)نقشه های سیالبی قرار گرفتهشتمحوطه در د

 
 ( نگارندگان :  مأخذ های اسالمی دشت سیستان)پوشش گیاهی و زیستی محوطه   - 5نقشه  
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 های اسالمی دشت سیستان محوطه   ( Site-Catchment analysis)تحلیل حوزه گیرش   . 9

 های اسالمی دشت سیستان تخمین رگرسیون ارتفاع از سطح دریا با وسعت محوطه   . 1-9

شود مساحت  محاسبه شده است. بدین معنا که، هرچه ارتفاع از سطح دریا )متغیر مستقل( بیشتر می  منفیضریب رابطه در این نمودار : 1گروه   

𝑅2 (. در این رابطه1شود)نمودار  ها کمتر میمحوطه = از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل قابل تفسیر    % 0.7باشد، که  می   0.007

 (.22-5دار است)جدول معنی 95بدست آمده است که در سطح % -25.5است. همچنین ضریب متغییر مستقل  

 
 ( نگارندگان :  مأخذ )   1گروه   – های اسالمی  تخمین رگرسیون بین مساحت وارتفاع از سطح دریا محوطه   - 1نمودار  

 

 ( نگارندگان :  مأخذ ) رگرسیون   تخمین   جدول   - 4  جدول 

 احتمال خطا  Tاماره  ضریب متغیر 

C   0.008 2.65 17367 عرض از مبدا 

H 0.05 1.95- 26.5- ارتفاع از سطح دریا 

𝒀 = 𝟏𝟕𝟑𝟔𝟕 − 𝟐𝟔. 𝟓 ∗ 𝑯 
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شود محاسبه شده است. بدین معنا که، هرچه ارتفاع از سطح دریا )متغیر مستقل( بیشتر می  مثبتضریب رابطه در این نمودار  :  2گروه          

𝑅2 (. در این رابطه2شود)نمودار  ها بیشتر میمساحت محوطه = وابسته توسط متغیر  از تغییرات متغییر    %0.02می باشد، که    0.0002−

 (.5دار است)جدول معنی 99.8بدست آمده است که در سطح %319.8مستقل قابل تفسیر است. همچنین ضریب متغییر مستقل 

 
 ( نگارندگان :  مأخذ )   2گروه   – های اسالمی  تخمین رگرسیون بین مساحت وارتفاع از سطح دریا محوطه   - 2نمودار  

 

 ( نگارنده :  مأخذ ) رگرسیون   تخمین   جدول   - 5  جدول 

 احتمال خطا  Tاماره  ضریب متغیر 

 H 319.8 3.33 0.0025ارتفاع از سطح دریا

𝒀 = 𝟑𝟏𝟗. 𝟖 ∗ 𝑯 
 

 های اسالمی دشت سیستان ها( با وسعت محوطه تخمین رگرسیون فاصله منابع آبی )رودخانه .  2-9

شود مساحت محاسبه شده است. بدین معنا که، هرچه فاصله از رودخانه )متغیر مستقل( بیشتر می  مثبتضریب رابطه در این نمودار  :  1گروه         

𝑅2 (. در این رابطه3ها هم بیشتر می شود)نمودار محوطه = % از تغییرات متغییر وابسته توسط متغیر مستقل قابل  5.9باشد، که  می  0.059

 (. 5دار است)جدول معنی 99بدست آمده است که در سطح % 0.346تفسیر است. همچنین ضریب متغییر مستقل 
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 )مأخذ: نگارندگان(   1گروه   – های اسالمی  تخمین رگرسیون بین مساحت و فاصله از منابع آبی محوطه   - 3نمودار  

 

 ( نگارنده :  مأخذ ) رگرسیون   تخمین   جدول   - 5  جدول 

 احتمال خطا  Tاماره  ضریب متغیر 

 C 3137.4 7.10 0.01 عرض از مبدا 

 Dis 0.346 5.581 0.01 فاصله از رودخانه 

𝒀 = 𝟑𝟏𝟑𝟕. 𝟒 + 𝟎. 𝟑𝟒𝟔 ∗ 𝒅𝒊𝒔 
 

شود مساحت محاسبه شده است. بدین معنا که، هرچه فاصله از رودخانه )متغیر مستقل( بیشتر می  مثبتضریب رابطه در این نمودار  :  2گروه  

𝑅2 (. در این رابطه4شود)نمودار  ها هم بیشتر میمحوطه = از تغییرات متغییر وابسته توسط متغیر مستقل قابل   %24می باشد، که    0.24−

 (. 6دار است)جدول معنی 94بدست آمده است که در سطح % 12.37تفسیر است. همچنین ضریب متغییر مستقل 
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 )مأخذ: نگارندگان(   2گروه   – های اسالمی  خمین رگرسیون بین مساحت و فاصله از منابع آبی محوطه ت   - 4نمودار  

 

 )مأخذ: نگارندگان( رگرسیون   تخمین   جدول   - 6  جدول 

 احتمال خطا  Tاماره  ضریب متغیر 

 Dis 12.37 1.89 0.06 فاصله از رودخانه 

𝒀 = 𝟑𝟏𝟓𝟏. 𝟕 − 𝟎. 𝟒𝟖 ∗ 𝒅𝒊𝒔 
 

 دشت سیستان   اسالمی های  تخمین رگرسیون شیب زمین با وسعت محوطه .  3-9

شود مساحت محوطه ها  محاسبه شده است. بدین معنا که، هرچه شیب)متغیر مستقل( بیشتر می منفیضریب رابطه در این نمودار :  1گروه         

𝑅2 (. در این رابطه5شود)نمودار  کمتر می = از تغییرات متغییر وابسته توسط متغیر مستقل قابل تفسیر است.    0.03باشد، که %می0.0003

    (.7دار است)جدول معنی 32طح %بدست آمده است که در س -98.53همچنین ضریب متغییر مستقل 
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 )مأخذ: نگارندگان(  1گروه   – های اسالمی  تخمین رگرسیون بین مساحت و شیب محوطه   - 5نمودار  

 

 )مأخذ: نگارندگان( رگرسیون   تخمین   جدول   - 7  جدول 

 احتمال خطا  Tاماره  ضریب متغیر 

 C 4667.7 11.77 0.000 عرض از مبدا 

 S -98.53 -0.405 0.68 شیب 

𝒀 = 𝟐𝟔𝟎𝟖. 𝟖 − 𝟐𝟖. 𝟔𝟓 ∗ 𝒔𝒍𝒐𝒑𝒆 
 

ها  شود مساحت محوطهمحاسبه شده است. بدین معنا که، هرچه شیب)متغیر مستقل( بیشتر می  منفیضریب رابطه در این نمودار  :  2گروه        

𝑅2 شود. در این رابطهکمتر می = متغیر مستقل قابل تفسیر است. همچنین  از تغییرات متغییر وابسته توسط  7(، که %6باشد)نمودار می0.07

    .(8)جدول دار استمعنی  83بدست آمده است که در سطح % -202660ضریب متغییر مستقل 
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 )مأخذ: نگارندگان(  2گروه   – های اسالمی  تخمین رگرسیون بین مساحت و شیب محوطه   - 6نمودار  

 

 )مأخذ: نگارندگان( رگرسیون   تخمین   جدول   - 8  جدول 

 احتمال خطا  Tاماره  ضریب متغیر 

 C 267494 2.87 0.008 عرض از مبدا 

 S -202660 -1.40 0.17 شیب 

𝒀 = 𝟐𝟔𝟕𝟒𝟗𝟒 − 𝟐𝟎𝟐𝟔𝟔𝟎 ∗ 𝒔𝒍𝒐𝒑𝒆 
 

 ( دوره اسالمی در دشت سیستان PCAهای اصلی )لفه ؤ تحلیل م .  10

در جدول همبستگی، ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی به صورت دو به دو باهم مقایسه شدند. مقدار ضریب    PCAدر تحلیل         

نزدیکتر باشد نشان    -1نزدیکتر باشد نشان از همبستگی مثبت شدید است و هرچه قدر به    1متغییر است که هر چقدر به    - 1و    1همبستگی بین  

ر صورتی که به صفر نزدیک باشد نشان همبستگی ضعیف بین دو متغیر است همچنین همبستگی بین دو  از همبستگی منفی شدید داشته و د

متغیر تحت تاثیر جهت آنها نمی باشد، به عنوان مثال، همبستگی بین مساحت و شیب با همبستگی بین شیب و مساحت فرقی ندارد. برای 
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ها بر دیگری  و تفسیر هرکدام از مولفه  گرفت   قرار  ازیابی  مورد  ها  داده  ، EViewsافزاز  ز نرم تحلیل تاثیر هرکدام از متغیرها بر دیگری، با استفاده ا

 به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1گروه    - محوطه های اسالمی   PCAتحلیل  .  1-10

عامل بر یکدیگر دارد. منظور از منفی که نشان از تاثیر منفی و بسیار ضعیف این دو    -0.018رابطه همبستگی بین مساحت و شیب   -1
کند  بودن رابطه این است که، دو متغیر در جهت عکس هم حرکت می کنند، بدین معنی که با کاهش یکی، دیگری افزایش پیدا می

 و بالعکس. 

ر یکدیگر دارد.  که نشان از تاثیر منفی و بسیار ضعیف این دو عامل ب  -0.101رابطه همبستگی بین مساحت و ارتفاع از سطح دریا   -2
کنند، بدین معنی که با کاهش یکی، دیگری افزایش  منظور از منفی بودن رابطه این است که، دو متغیر در جهت عکس هم حرکت می

 کند و بالعکس. پیدا می

گر دارد.  که نشان از تاثیر منفی و بسیار ضعیف این دو عامل بر یکدی  -0.113رابطه همبستگی بین مساحت و فاصله از منابع آبی   -3
کنند، بدین معنی که با کاهش یکی، دیگری افزایش  منظور از منفی بودن رابطه این است که، دو متغیر در جهت عکس هم حرکت می

 کند و بالعکس. پیدا می

منظور  که نشان از تاثیر مثبت و نسبتا ضعیف این دو عامل بر یکدیگر دارد.  0.634رابطه همبستگی بین شیب و ارتفاع از سطح دریا  -4
کنند، بدین معنی که با کاهش یکی، دیگری نیز  از مثبت بودن رابطه این است که، دو متغیر در جهت هم سو و موافق هم حرکت می

 کند و بالعکس.  کاهش پیدا می

رد. منظور  که نشان از تاثیر مثبت و نسبتا ضعیف این دو عامل بر یکدیگر دا  0.399رابطه همبستگی بین شیب و فاصله از منابع آبی   -5
کنند، بدین معنی که با کاهش یکی، دیگری نیز  از مثبت بودن رابطه این است که، دو متغیر در جهت هم سو و موافق هم حرکت می

 کند و بالعکس.  کاهش پیدا می

 ( نگارنده :  مأخذ )   1گروه    - محوطه های اسالمی 

ماتریس  جدول 

 همبستگی
 DISفاصله از منابع آبی  hسطح دریاارتفاع از  Sشیب yمساحت 

Y0.24 0.088- 0.018- 1 مساحت 

S 0.012 0.24 1 0.018- شیب 

H   0.049- 1 0.24 0.088- ارتفاع از سطح دریا 

DIS  منابع از  فاصله 

 آبی
0.24 0.012 -0.049 1 
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یکدیگر دارد.    که نشان از تاثیر مثبت و نسبتا ضعیف این دو عامل بر  0.362رابطه همبستگی بین ارتفاع از سطح دریا و منابع آبی   -6

کنند، بدین معنی که با کاهش یکی،  منظور از مثبت بودن رابطه این است که، دو متغیر در جهت هم سو و موافق هم حرکت می
 کند و بالعکس.  دیگری نیز کاهش پیدا می

که؛ طبیعتا این همبستگی،  که در قطر جدول ماتریس همبستگی قرار گرفته است، نشانگر همبستگی هر متغیر با خودش است    1: عدد  نکته

 باشد. می 1کامل و مثبت است. بطور مثال بین متغیرهای مساحت در ستون اول و سطر اول همبستگی 

 

 2گروه    - محوطه های اسالمی   PCAتحلیل .  10

 که نشان از تاثیر منفی و بسیار ضعیف این دو عامل بر یکدیگر دارد.  -0.26رابطه همبستگی بین مساحت و شیب  -1

 که نشان از تاثیر منفی و بسیار ضعیف این دو عامل بر یکدیگر دارد.  -0.009رابطه همبستگی بین مساحت و ارتفاع از  سطح دریا  -2

 که نشان از تاثیر منفی و بسیار ضعیف این دو عامل بر یکدیگر دارد.   -0.107آبی   رابطه همبستگی بین مساحت و فاصله از منابع -3

 که نشان از تاثیر منفی و بسیار ضعیف این دو عامل بر یکدیگر دارد.  -0.969رابطه همبستگی بین شیب و ارتفاع از سطح دریا  -4

 منفی و بسیار ضعیف این دو عامل بر یکدیگر دارد.  که نشان از تاثیر -0.088رابطه همبستگی بین شیب و فاصله از منابع آبی  -5

 که نشان از تاثیر منفی و بسیار ضعیف این دو عامل بر یکدیگر دارد.  -0.371رابطه همبستگی بین ارتفاع از سطح دریا و منابع آبی  -6

  

 ( نگارنده :  مأخذ )   2گروه    - محوطه های اسالمی 

 DIS منابع آبیفاصله از   hارتفاع از سطح دریا Sشیب y مساحت جدول ماتریس همبستگی 

Y 0.107- 0.009- 0.26- 1 مساحت 

S 0.088- 0.969- 1 0.26- شیب 

H   0.371- 1 9.969- 0.009- ارتفاع از سطح دریا 

DIS 1 0.371- 0.088- 0.107- فاصله از منابع آبی 
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 گیری . بحث و نتیجه 11

رود، چنانکه در سیستان ها به شمار میترین عوامل ظهور و افول تمدناصلیمحیطی و اقلیمی در طول حیات انسان از جمله  تغییرات زیست      

های اسالمی این پهنه، نوسانات میزان  های مختلف زمانی، از شهرسوخته گرفته تا متروک شدن دهانه غالمان و تعداد زیادی از محوطهدر دوره

ها را های آن، مردم و ساکنان محوطهیر بستر رودخانه هیرمند و شاخههای منطقه است. از سوی دیگر تغیآب، دلیل موجهی برای ترک محوطه

ساخته است که به منزله از بین رفتن استقرار بوده و ساکنان را به برپایی  های خود دور میدر جستجوی آب کافی برای زندگی، از استقرارگاه

 کرده است.   استقرارهای دیگر، با منابع آبی مطمئن راهنمایی می

محوطه که    301هجری(،    9محوطه اسالمی سیستان)تا پایان قرن    525وی استقراری و مطالعات آماری نشانگر آن است که از مجموع  الگ 

محوطه که معادل   224کل محوطه ها است در نیمه شمالی سیستان و در مجاورت شاخه شمالی رودخانه هیرمند قرار گرفته است و    %57معادل  

اند. این جابجایی و تغییر در دوره ساسانی  ر دارد در نیمه جنوبی سیستان و در امتداد رودخانه رود بیابان شکل گرفته مجموع محوطه ها قرا %43

و اسالمی جالب بنظر می رسد، زیرا در دوره ساسانی تراکم محوطه ها در جنوب سیستان بوده اما در دوره اسالمی تراکم در شمال سیستان را  

% در فاصله کمتر از یک کیلومتری هیرمند جای گرفته اند. از این میان،    23/51جموع محوطه های اسالمی، معادل از مشاهد هستیم همچنین 

در حدفاصل   %35/20ها، معادل  ای از محوطهتنها شش محوطه در فاصله بیش از دو کیلومتری هیرمند قرار گرفته اند. بعالوه، تعداد قابل مالحظه

توان چنین استنباط نمود، که در دوران اسالمی همانند دوره اشکانی، تمام  از آنچه بیان شد می     شناسایی گردیده اند.یک تا دو کیلومتری هیرمند  

اند، و براساس شواهد تقریبا تمام نقاط دشت سیستان ایران، دارای سکونت  های شمالی و جنوبی رودخانه هیرمند فعال و دارای آب بودهشاخه

دهد به احتمال بسیار باال، های باستانی است، که این نشان میف بین شمال و جنوب، در کمیت و کیفیت محوطهباشد لیکن تنها اختالمی

ها  توان چنین نتیجه گرفت که در دوره اسالمی هم رودخانههای شمالی هیرمند از رونق و آب بیشتری برخوردار بوده است. در نتیجه میشاخه

رونق خوبی برخوردار بوده و شواهد نشانگر عالیم زیستی مناسب و کشاوزی و دامپروی و صیادی در این    در شمال و هم در جنوب سیستان از

 دوره است. 

ه.ق( در فصل پنجم    9محیطی با استفاده از نرم افزارهای آماری در دوره اسالمی)تا پایان قرن  در رابطه با تحلیل حوزه گیرش یا جذب زیست    

 ذیل قابل تفسیر است:  (7 جدول) نتایج آن به شرحبه طور مفصل بحث گردید و  

 2و گروه    1گروه    - های اسالمی تخمین رگرسیون محوطه   - 7جدول 

 متغیر وابسته متغیر مستقل 

 ضریب همبستگی

 

 درصد تغییرات متغیر وابسته بر متغیر مستقل

 بر حسب درصد

 2گروه  1گروه  2گروه  1گروه 

 %  0.02 %  7 مثبت منفی محوطهمساحت  ارتفاع از سطح دریا  1

 %  24 %  5.9 مثبت مثبت مساحت محوطه فاصله محوطه از منابع آبی  2



 

1064 
 

 %  7 %  0.03 منفی منفی مساحت محوطه شیب زمین 3

که شامل  ،  2گذارند ولی در گروه  ثیر می% بر یکدیگر تاً  6، تمام متغیرها کمتر از  1جدول فوق بیانگر آن است در دوره اسالمی در گروه       

% بر مساحت    24گذارند به جز فاصله از منبع آب که  مترمربع می شود، متغیرها با نوسان بر یکدیگر تاثیر می  42000های بزرگتر از  محوطه

 . فاصله از رودخانه نیز بیشتر می شود -ثیر گذار است، یعنی با افزایش مساحتها تاًمحوطه

ی: شیب زمین، ارتفاع از سطح دریا  توان نتیجه گرفت که از سه مولفهدوره اسالمی، میان در دشت سیستهای اصلی در  لفهؤدر بحث تحلیل م 

های آماری و سنجش دو به دو هریک از این  اشکانی در دشت سیستان با استفاده از تحلیل  -ها از منبع آبی، در دوره سلوکیو فاصله محوطه

، شیب زمین، به عنوان  2، فاصله از منابع آبی و در گروه  1نند دوره هخامنشی، در گروه  توان نتیجه گرفت هماها بر یکدیگر، چنین میلفهؤم

 اند. ها در اولویت دوم و سوم بودهلفهؤگزینی و استقرار مورد توجه بوده است و مابقی ملفه اصلی در مکانؤم

های ها در مجاورت این رودخانه است. خروجی نقشهعامل آب و وجود رودخانه هیرمند و مشتقات آن بدون شک، عامل اصلی تمرکز سکونتگاه

GIS  دهد. های فرعی آن، رودخانه شیله، سنارود و رود بیابان را نشان میها را در بستر و مجاورت رود هیرمند و انشعاببه روشنی تراکم محوطه 

که در انتخاب محل استقرار، توجه به ارتفاع زمین، در استنتاج نگارندگان بر این است،  متر است و    468تا    470ها بین  میانگین ارتفاع محوطه

ردم آن  اولویت قرا نداشته است. به عبارت دیگر در این منطقه، متغییر ارتفاع در انتخاب محل استقرار از اهمیت باالیی برخوردار نبوده است و م

ها  توان گفت، اکثر محوطهدر رابطه با شیب زمین هم می اند.ها توجه خاص داشتهدوره، بیشتر به متغیرهای دیگری از جمله نزدیکی به رودخانه

اند. همین موضوع، اثبات میکند که ساکنین این منطقه با آگاهی محل زندگی خویش را انتخاب نموده و  در شیبی کمتر از یک درجه قرار گرفته

 اند. به درستی از مزایای این امر در بحث کشاورزی و حفظ منابع آبی آگاهی داشته
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 هنرهای صناعی بومی و نقش آن در شکل دهی به عناصر معماری تزیینی در عمارت باغ اکبریه 
 

 1مقدممحدثه مالکی 

 2سید محمدرضا خلیل نژاد

 چکیده: 

صناعی است، چرا که سه حوزه مهم معماری یعنی فنون تامین مواد اولیه، برخی هنرپژوهان معتقدند که معماری سنتی زیرمجموعه هنرهای

ین نظریه به انجام امور پژوهشی  تزیینات معماری و ابعاد مهندسی، همگی به نوعی وابسته به هنرها و صنایع اسالمی بوده است. البته اثبات ا

تواند گواهی بر رابطه  میدانی بستگی دارد و از این روی پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا مطالعه ابعاد تزیینی آثار معماری سنتی می

  با ارت باغ اکبریه است که  ، عمجنوبیدر استان خراسان    معماری و هنرهای صناعی باشد؟ یکی از بهترین بناها برای بررسی معماری تزیینی

کاری، هنرهای چوبی،  بری، آجرکاری، آینهتزیینی بکاررفته در مجموعه اکبریه شامل گچ هنرهای  ،  و مطالعات اسنادی  توجه به مشاهدات عینی بنا

توان آمده میای و میدانی است. از نتایج بدست تحلیلی و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه -روش انجام پژوهش توصیفی .سنگی و فلزی است 

 صناعیهنرهایکرد. البته در زمینه اجرا، این  اشاره  گیری بناصناعی در شکل هنرهایگرایانه هرکدام از  اجرا، سادگی و جنبه طبیعت  به تنوع تکنیک

دوره آن در  ها را نسبت به سایر تزیینات همتوان آن تقارن و در بعضی موارد عدم ظرافت نقوش کارشده، نمی  کاره و یا عدمبا توجه به موارد نیمه 

ای از  معماری آن جلوه  عالوه بر اینکه تزیینات لذا  باشد.اهمیت می   ز. اما نقش آن در معرفی معماری این عمارت حائ دیگر بناها شاخص دانست

، با حذف فرضی این تزیینات هیچ  است گیری معماری این منطقهدر جهت شکل دستیهای کاربردی و صنایعاستعدادهای مردمی در زمینه هنر

 ماند و لذا معماری سنتی، همان صنایع دستی در مقیاس کالن است. چیز قابل توجهی از معماری تزیینی این بنا باقی نمی 

 عماری صناعی، تزیینات مبیرجند، باغ اکبریه، هنرهایواژگان کلیدی: 

 

 
 m.maleki.m62@gmail.comارشد صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان، هنرآموز صنایع دستی آموزش و پرورش شهرستان درگز،  دانش آموخته کارشناسی 1
 استادیار معماری منظر دانشکده هنر دانشگاه بیرجند 2
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 مقدمه:   . 1

موضوع رابطه هنرهای صناعی و معماری با وجود تعدد تالیفات علمی در هر دو حوزه، به خصوص معماری؛ کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته  

( معتقدند که 2( و فرچایلد راگلس)1است. در میان محقیقن حوزه هنر و تمدن اسالمی برخی محققان همچون پروفسور مارکوس میلرایت )

اما اثبات این نظریه به انجام امور پژوهشی میدانی بستگی  (.  Milwright, 2017: 199)ر مجموعه هنرهای صناعی است  معماری سنتی زی

صناعی جوامع اسالمی شامل هنرهای چوبی، سبدبافی،  این است که درکنار هنرهای    "هنرها و صنایع اسالمی"دارد. نکته قابل تامل در کتاب  

نیز مطرح شده و لذا پروفسور میلرایت    "معماری و مهندسی"کاری و غیره؛  سازی، خوشنویسی، نقاشی، فلز غذبافی، کارنگرزی و دباغی، فرش 

می تقسیم  بخش  سه  به  دستی  صنایع  دیدگاه  از  را  حوزه  اولیه،    -1نماید:  این  مواد  تامین  و    -2فنون  معماری  مهندسی   -3تزئینات  ابعاد 

(Milwright, 2017: 189-205بنابراین بر .)توان هر یک از این سه بخش را به  ای اثبات رابطه عمیق معماری و هنرهای صناعی می

 پردازد:طور دقیق مورد بررسی و کنکاش قرار داد که این مقاله به طور مشخص تزیینات معماری را مورد توجه قرار داده و به این سواالت می 

 صناعی باشد؟ بندی معماری به عنوان یکی از هنرهای تواند گواهی بر طبقه میآیا مطالعه ابعاد تزیینی آثار معماری سنتی  -

تواند ثابت نماید که معماری سنتی نه به عنوان یک حوزه مهندسی مستقل از صنایع دستی؛ بلکه در  آیا مطالعه معماری تزیینی می -

 گردد؟ارتباط با آن و حتی بخشی از هنرهای صناعی محسوب می

های تاریخی است که به اعتقاد آرتور پوپ، نمای های واقع در باغها و عمارترین بناها برای بررسی معماری تزیینی، کوشکتاز جمله شاخص

(.  Pope, 1976: 112)های معماری تزیینی برخوردار است  گزینی رو به جبهه اصلی باغ از بهترین جلوهاصلی این عمارات به دلیل مکان 

و نارنجستان قوام در شیراز مشاهده کرد.  توان در عمارت چهلستون واقع در باغی به همین نام در اصفهانرا می  نمونه اعالی چنین شاهکاری

ترین باغ تاریخی، میراث جهانی باغ اکبریه است که بررسی نمای اصلی عمارت و تزیینات داخلی اما در حوزه شرقی ایران و در شهر بیرجند، مهم

شرقی    - باغ اکبریه دارای عمارت بزرگی است که در جهت غربیصناعی در جوامع سنتی. یر رابطه معماری و هنرهاتواند آزمونی باشد بآن می 

های دیگر مناطق های باغهای باغ اکبریه بوده که آن را از فرم عمومی کوشکباغ گسترش یافته است، که این گسترش یکی از مهمترین ویژگی

هایی از تزیینات گچی، آجری، چوبی، فلزی  بیرجند به عنوان بخشی از معماری گلی حاشیه کویر ایران نمونه   سازد. در معماریایران متمایز می 

 گرفتههای گوناگون و در هماهنگی کامل با مفهوم کاربردی فضاهای معماری شهر شکل ها و تکنیک شود که با استفاده از شیوهو سنگی دیده می 

های  ی معماری تزیینی عمارت اکبریه نیز مشهود بوده و لذا ویژگی ممتاز این بنا دارا بودن انواع تکنیک گیراست. این نوع تزیینات در شکل 

 بندی است.  های اسلیمی، هندسی، مقرنس و رسمی کاری، و هنرهای چوبی؛ با طرح کاری، آینهبری، آجر گچ

 . روش تحقیق 2

تحلیلی است. از دیدگاه روش تحقیق، موردپژوهی با تحلیل درون موردی   -آن، توصیفیاین تحقیق در محدوه مطالعات کیفی بوده و روش انجام  

ها مبتنی بر نظر محققان برجسته حوزه معماری تزیینی و  مورد توجه نگارندگان بوده است. مورد مطالعاتی بنای تاریخی باغ اکبریه بوده و تحلیل

های شاخص ایرانی محسوب گشته و تنها باغ واقع در حوزه جغرافیایی پژوهش از باغدستی کاربردی صورت پذیرفته است. اما چون مورد صنایع

ها ها مبتنی بر مقایسه با سایر باغ های منطقه نبوده و لذا تحلیلدر میراث جهانی یونسکو ثبت گردید، تحلیل  2011شرق ایران است که در سال  

بر دو پژوهش فوق  اطالعات  است. روش گردآوری  و تصویربرداری  درون موردی  به صورت مشاهده مستقیم  میدانی، که  قسمت مطالعات 

ها، نامهها، مقاالت، پایانای، که در این بخش، از منابع مختلفی مانند کتابنگارندگان در بنای مذکور صورت پذیرفته است و مطالعات کتابخانه

منابع مشابه دیگر در عرصه مطالعات معماری، تزیینات و اطالعات    ها و سایت های اطالعاتی معتبر وطرح های تحقیقاتی و همچنین پایگاه

 تاریخی استفاده شده است. 
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 . بیان مساله و معرفی نمونه و اطالعات 3

 . رابطه هنرهای صناعی و معماری 1- 3

ای واالتر، به  ه مرتبه ای برای رسیدن ب ، تجلی نمادین جهان ابدی و ازلی است که این جهان را محلی گذرا و واسطه اسالمیمعماری سنتی  

ای دارند. این هنرها در واقع، حاصل دسترنج  داند. در این میان تزئینات و هنرهای بازتاب یافته، جایگاه ویژهمنظور وصول به آرامش درونی می 

اما آنچه حائز اهمیت است اینکه  اند.  اسالمی، با تکیه بر ایمان خویش از جان، مایه گذاشته   -هنرمندانی است که برای اعتالی جایگاه هنر ایرانی

بخش و اثرگذار  صناعی، تکامل اند. بلکه همراه با معماران، همواره استادان هنرهایهای مهندسی و عمرانی نبودهآثار معماری صرفاً نتیجه طرح

بدیلی را در تولید آثار کالن مقیاس ش بی اند. لذا استادکاران مشاغل سنتی در تمام مراحل ساخت و ساز، نقاسالمی بوده  -بر معماری سنتی ایرانی

گران  بینند. اما اگر ثابت شود که هنرمندان و صنعتاند. فرض رایج این است که نقش هنرهای صناعی را معموال در قالب اشیاء میبازی کرده

بندی نمود.  سنتی را نیز نوعی هنر صناعی طبقه مقیاس، و معماری  توان آثار معماری را اشیائی بزرگاند، می در معماری نیز واجد ایفای نقش بوده

 . (Milwright, 2017: 189-205)ای است که مارکوس میلرایت در پی اثبات آن است این همان نظریه 

که توسط گروه تاریخ هنر و مطالعات بصری دانشگاه    (/http://craftsofsyria.uvic.ca)سایت هنرهای صناعی سوریه  همچنین در وب

ها معماری رشته صنایع دستی متعلق به حوزه تمدن اسالمی معرفی گردیده که یکی از این رشته   11ویکتوریای کانادا تاسیس گردیده است،  

بافی، و  بافی، پارچهلزکاری، سفالگری، طنابسازی، فسازی، چرم ها عبارتند از: معماری، سبدبافی، خوشنویسی، نمدمالی، شیشهاست. این رشته 

می  سنتی  مشاغل  این  بر  مشتمل  رشته معماری  دیدگاه  این  از  چوبی.  برداشت هنرهای  معماران،  بازالت،  باشد:  فروشندگان سنگ  و  کنندگان 

کاران، معدنچیان ر، بناها، موزاییکداران سنگ آهک و گچ، جالدهندگان سنگ مرمآجرسازان، سازندگان، کارگران ساختمانی، نقاشان مسکن، کوره 

الزم به یادآوری است در متون علمی منتشرشده    (./http://craftsofsyria.uvic.ca/find-crafts-by-category)ماالن  و خشت

واژه به جای  انگلیسی،  زبان  یابه  مهندس  واژه  های  از  توصیف  به معنای صنعت   Masterو   Artisan های  معمار؛  برای  استادکار  و  گر 

 استادکاران معماری تزیینی استفاده شده است که خود گواه رابطه هنرهای صناعی و معماری تزیینی است.  

 توان طراحی نمود:دهد برای اثبات نظریه پروفسور میلرایت سه شاخه تحقیقاتی می نشان می  1طور که جدول همان

)نقش هنرمندان و صنعت - مواد و مصالح معماری  تامین  اسالمی در  بازاررسانی،  نقش هنرها و صنایع  فرآوری،  استخراج،  گران در 

 سازی( استعمال و بازیافت مواد و مصالح ساختمان

نما،  ها و طاقدر طراحی و ساخت طاق   گرانها و عناصر تزیینی معماری )نقش هنرمندان و صنعتنقش هنرها و صنایع اسالمی در فرم  -

ها و  گیری از صنایع دستی چوبی و فلزی در ساخت الحاقات ابنیه مانند درب و پنجرههای داخلی و خارجی بنا، بهرهتزیینات جداره

 غیره(.

ر متکی به علوم گران دوره اسالمی در ساخت آثانقش هنرها و صنایع اسالمی در ساخت و مهندسی آثار )نقش هنرمندان و صنعت -

های آبگرد و آبرسان به باغات و شهرها، احداث و نگهداشت  های مکانیکی، چرخهای فاخر و درباری، ساعتبازیمهندسی مانند اسباب

 مندی از مصالح بومی و متکی بر دانش بومی هنرهای صناعی(. ها با بهرههای رودخانههای حائل در جدارهقنات و ساخت دیواره

  

http://craftsofsyria.uvic.ca/
http://craftsofsyria.uvic.ca/find-crafts-by-category/
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 صناعی اسالمی    های اصلی و فرعی حوزه معماری و مهندسی از دیدگاه هنرهای رشته :  1جدول 

 ( Milwright, 2017)نگارندگان بر اساس 

 های موردی نمونه  ها زیرشاخه  های معماری و مهندسی شاخه 

تامین مواد و مصالح، ساخت مساکن سنتی،   فنون تامین مواد و مصالح

گچ، استفاده تولید خشت خام و آجر، تولید 

مجدد از مصالح بناهای قدیمی در ساخت 

های غیرمکانیزه ساخت و  ابنیه جدید، سنت 

 سازهای روستایی

 مساکن برج مانند سنتی )شیبام در یمن(

 تولید خشت خام و آجر )ایران(

 کاری در معماری داخلی )فلسطین( گچ

مندی معماران دوره اسالمی از عناصر بهره تزیینات معماری 

تزیینی در بستر عناصر ساختاری بنا، کاربرد 

های هندسی  ها، توسعه طرحفراوان سکنج 

های بندی، توسعه گچبری و کاشی گره

 کاری دار، نقاشی، طالکاری، آینه لعاب

کاری زیر گنبد آرامگاه شیخ مقرنس 

 عبدالصمد نطنزی، نطنز 

 ا... در اصفهانکاشیکاری زیر گند شیخ لطف

ها با مساجد، مقابر و کاخ تزیین نمای بیرونی

 های چندرنگ لعابدار در ایران کاشی

 تراشی در هراتنقاشی، گچبری و کاشی 

ها، هوارسانی  احداث قنات، حفر معادن و چاه  های مهندسی ساختجنبه

های  های آبی )نوریه(، دیوارهها، چرخبه چاه

حائل، ساخت ابزارهای مکانیکی مهندسی  

 مانند ساعت 

ر نمای مدرسه البوعنانیة ساخت ساعت د

 )فاس( در مراکش 

الشام  های آبرسانی در درب ساخت سامانه 

 )دمشق( 

 ساخت قنات در ایران 

 

 . معرفی عمارت مورد مطالعه 4

باغ تاریخی بیرجند )اکبریه، رحیماهم  امیرآیاد آباد، شوکتهای  آباد، سراب، معصومیه، منظریه و  بهلگرد، حاجی  بهلگرد، سیدآباد  امیرآباد،  آباد، 

شهر بیرجند    آباد در محدوه فعلیشیبانی( در دوره قاجاریه و پهلوی اول شکل گرفته است. از هشت باغ تاریخی بیرجند، تنها دو باغ اکبریه و رحیم

(.  53:  1384های دیگر قبل از گسترش شهر در روستاهای خارج از شهر قرار داشته است )فاطمی و دیگران،  قرار دارند که این دو همچون باغ

به همراه  ای ساده، با محوری پوشیده از درختان کاج و سرو،  ها عموماً از صورت و ساختاری مشابه بهره بوده که عبارت است از محوطه این باغ

بافتی از فضای معماری و فضاهای باز خردتر مجتمع در یک سوی باغ. معماری و معماری منظر ساده و نیمه روستایی، به همراه فضاهای باز 

یا    (. در فضای معماری درون باغ یک8:  1396دارد )اعتضادی و بینا،  ها، صورتی منحصر به فرد از باغ ایرانی را عرضه می متعدد هریک از باغ

شد که از لحاظ ای طراحی و ساخته می نامیدند، زیرا به گونه شد که غالباً آن را اندورنی می چند عمارت برای سکونت دائمی در نظر گرفته می 

شد. برای حفظ محرمیت و متمایز  اجتماعی و کالبدی دارای حریم مشخص و معینی بود، به نحوی که در باغ، خلوت و عرصه اندرونی حفظ می 

ها متمایز  کردند که از سایر بخش های باغ، غالباً اندورنی را در یک سمت باغ به نحوی طراحی و احداث می ختن حریم اندرونی از سایر بخش سا
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:  1378زاده،  شد )سلطان و محفوظ باشد، در این حالت یک یا چند فضای باز مرکزی، محصور یا نیمه محصور برای اندرونی در نظر گرفته می

میالدی در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. این باغ   2011اغ اکبریه تنها باغ تاریخی در شرق ایران است که در سال  ب  (.  60

دهد که شناخت  آرایی و معماری باغات مسکونی را فراروی مخاطبین خود قرار میهمچون دیگر باغات تاریخی بیرجند وجهی متمایز از باغ

 باشد.  شده منطقه میهای شناختهستلزم تطبیق آن با دیگر باغصحیح و موثق آن م

های معماری متعلق  هایی از سبک ها و اجزائی از معماری با نشانه تکوین تدریجی بنا در طول یک بازه زمانی چند ساله و کنار هم قرارگیری اندام

شناسانه ه نیازهای مالکان و کاربران آن در طول زمان، کیفیات زیباییگویی کمابیش ببه ادوار معماری مختلف، کلیتی فراهم آورده که ضمن پاسخ

اکنون  هزار مترمربع در ضلع جنوب روستای اکبریه که هم  30کمابیشی را فراهم آورده است. مجموعه باغ و عمارت اکبریه با وسعت قریب به  

گاهی مشتمل ته است. این مجموعه به عنوان مقر حکومتی و سکونت جزو شهر بیرجند شده در انتهای خیابان معلم و میدان موزه فعلی قرار گرف

اند. عمارت  باشد. عمده بناهای این مجموعه در یک جبهه و در ضلع جنوب قرار گرفتههای متعدد با کارکردهای متفاوت میبر بناها و بخش 

الملک، و بنایی که کارکرد دیوانی ای معروف به شوکت شود در مرکز این جبهه، و بناکبریه که در واقع بنای اصلی و مرکزی آن محسوب می

هزار متر با دیوارهایی   22اند. باغ اکبریه در مقابل این جبهه از بناها با وسعت  داشته است به ترتیب در ضلع شرق و غرب این جبهه قرار گرفته

مرکزی و دیگری در وسط باغ و همچنین انواع درختان  متر از سه طرف محصور است و برخوردار از دو حوض یکی در مقابل بنای    2با ارتفاع  

های تزیینی و فضایی نسبتا باز با سه هزار متر مربع مساحت در پشت این عمارت و با یک استخر  پسته و زردآلو، توت، انار و کاج و شمشاد و گل

باشد، شامل اصطبل، مطبخ، حمام، مسجد می  بزرگ نعلی شکل در وسط و درختان کاج و توت پیرامون آن و سایر فضاهایی که در این بخش

ورودی فعلی بنای اکبریه در ضلع غربی مجموعه قرار دارد که پس از ورود، حیاط مستطیلی شکلی با وسعت    دهند.این مجموعه را شکل می 

اند. در ابتدای ورود  رار گرفته اتاق و راهروهای ارتباطی ق  12مترمربع قرار دارد که در ضلع جنوب و غرب آن یک رشته فضا شامل    1200حدود  

هایی نماید. در ابتدای ورود به این بخش و در ضلع جنوبی آن اتاق به این حیاط و باغ، گذری باز قرار دارد که ارتباط بین دو بخش را برقرار می

خانه بوده  خیمه، بایگانی اسناد و صندوق   قرار دارند که دارای کاربری انبارهای متفاوت از جمله  انبار سوخت، وسایل نجاری و کارگاهی، چادر و

ترین قسمت مجموعه از لحاظ معماری و تزیینات ساخته است. بخش مرکزی مهماست. داالنی با هفت اتاق ارتباط به این فضاها را ممکن می

در دو طرف یک محور شود که پس از یک داالن در شرق بخش نخست قرار گرفته است که فضاهای مختلف آن به صورت قرینه  محسوب می

شود در ابتدا از این فضاها به عنوان محل سکونت، پذیرایی و  های معماری احتمال داده میجنوبی قرار دارند. با توجه به نقشه و ویژگی  -شمالی

 شده است.  تشریفات استفاده می 

 . معماری تزیینی در عمارت اکبریه 5

تزئینات معماری را با هدف بررسی هنرهای صناعی بکار رفته در بنای اکبریه تعقیب   خه ، این پژوهش، بررسی زیرشا1بر اساس جدول شماره   

ها را در  توان مجموعه آن نماید. تزئینات موجود در بنا و آرایه های معماری باغ اکبریه چندان قالب توجه و ممتاز نیست، اما با این همه می می

صناعی به اجرا درآمده است. این هنرها با توجه به امکانات  هر بخش انواع مختلفی از هنرهای بندی نمود؛ که به تناسب چند گروه متمایز دسته

های اقلیمی، و موقعیت عنصر تزیینی در بنا، دارای مراتب گوناگونی است که  محلی، وجود و حضور مشاغل سنتی در شهر، شرایط و ویژگی

 ها را در چهار گروه دسته بندی کرد: توان آن می

 تزیینات درون بنا   -4تزیینات فضای اتصال درون و بیرون بنا،  -3تزیینات فضاهای ورودی،  -2زیینات نمای بیرونی بنا، ت  -1

های متقدم منظم شده های مختلف آن به بخش مجموعه باغ و عمارت اکبریه در طول زمان به شکل کنونی تکوین یافته و به تدریج بخش 

ترین فضاهای معماری بنا در بخش مرکزی عمارت تجمیع یافته، گوناگونی آراسته شده است. همانگونه که مهم  است به فراخور زمان با تزئینات
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این بخش مشاهده میترین و باشکوه انبوه تزئینات در  اکبریه را  ترین  بکار رفته در مجموعه  از دیدگاه هنرهای صناعی، عناصر تزیینی  شود. 

 اند. معرفی نمود. این تزئینات یا به تنهایی و یا به صورت ترکیبی در بنا اجرا شدهبندی و  توان به صورت زیر تقسیممی

 بری . هنر گچ 1- 5

بری در تاریخ معماری ایران حضور داشته و جلوه های انگیز و شکوهمندی است که از دیرباز تحت عنوان هنر گچ گچ، ماده اولیه آرایه خیال

بری یکی از هنرهای وابسته به معماری است که در هر  (. هنر گچ 127:  1387نژاد،  خته است )مکی متنوعی از نقش و فن و رنگ را نمایان سا

کار رفته در این هنر، منطقه و هر دوره زمانی، شکل و شیوه مخصوص به خود را داشته است. همان طور که از نام آن پیداست، مصالح اصلی به 

می نیز گچ گچ  ایران  در  دورهباشد.  در  تفاوت های  بری  با  همراه  تاریخی  داشتن خاصیت شکل مختلف  دلیل  به  گچ  است.  بوده  پذیری، هایی 

های توان در تعدد تکنیک چسبندگی، رنگ مطلوب، کاربرد آسان، فراوانی و ارزانی، کاربرد زیادی در هنرهای تزئینی داشته و همین امر را می 

های دیوار تاالر مرکزی و  ها با ظرافت کامل )مانند گچبریآن در بعضی از قسمتکاربردی این ماده در عمارت اکبریه مشاهده نمود. اجرای  

ها و سر در ورودی  های تاق(. از طرفی نمونه گچ بری1ها در مجموعه اشاره دارد )تصویر  فرنگی( به اهمیت و جایگاه ویژه این بخشسقف کاله

 باشد. ها از نقاط ضعف تزئینات بنا می بندی و در دیگر بخش کمیل نقوش رسمیسازی و تها که با ظرافتی کمتر و دقت کمتری در تقارن اتاق

 

 
 فرنگی بنا )آرشیو میراث فرهنگی خراسان جنوبی( بندی، سقف کاله کاری و یزدی : نمونه گچبری شاخص، مقرنس 1تصویر  

 بندی کرد:تقسیمتوان به سه دسته  های گچی در معماری عمارت اکبریه را میبه طور کلی تکنیک 

برش بر روی سطح کار: در این روش پس از اجرای خمیر گچ بر سطوح اجزای معماری مورد نظر مثل دیوار، سقف، ستون و ... و همچنین   -1

به گچ می  به شکل دادن  اقدام  مناسب، هنرمند  برای گیرش گچ در حد  زمان الزم  آرایه کند. بخش عمدهسپری شدن  از  های گچی که  ای 

 :(.1390کاخکی و اصالنی، اند )صالحیبخش معماری دوران اسالمی ایران هستند، بدین روش شکل داده شدهزینت
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هایی در گذشته از چوب و امروزه از نوعی  گیری و نصب در محل مورد نظر: در این روش دوغاب گچ را درون قالب هایی توگود )قالبقالب  -2

شوند تا خود را بگیرد. سپس قطعات ایجاد شده را خارج  کنند و منتظر میپالستیک به نام سیلیکون یا التکس( ریخته، سطح آن را صاف می 

 چسبانند. وسیله خمیر گچی در محل مورد نظر می   نموده، به

بریدند. با این کار  گرفتند و یا دو انتهای آجر را در امتداد بند عمودی میتر می شیوه استامپی: در این شیوه بندهای عمودی آجرها را عریض   -3

های گوناگون زینت  بود سطح آن را به طرحا نگرفته شد و هنگامی که گچ کامال خود رآمد که اغلب بوسیله گچ پر می فضای مناسبی بوجود می 

های ساده  های مزبور شامل طرحشدند. طرح ها در این تکنیک با تراش دستی یا در بعضی موارد با مُهر چوبی روی گچ حک میدادند. طرحمی

 (. 68:  1393خکی، کاهندسی، اشکال گل وبوته و اسامی مقدس مانند الل و علی )ع( و ... هستند )شکفته و صالحی

 به کارگیری این سه تکینک در اجرای تزئینات گچی به این ترتیب بوده است:

های آن در دوره  ها با سفیدکاری ساده سطوح مستوی و منحنی آغاز شد که نمونه ها و پس طاق کاربندی: استفاده از گچ در زیر طاق  -

ر دوره اسالمی، هنرمندان همت خود را  معطوف زیباسازی آن کردند. این  شود؛ ولی با رشد و اشاعه گنبدسازی دساسانی نیز دیده می

از   انواع مختلفی  این منظور  به  و  نقوش ممکن گردید  نیز تکامل هندسه  و  تزیینی ساختمان  فنون کاربردی  پیشرفت  به مدد  امر 

ها و گنبدها را از یکنواختی خارج اق های گچی پدید آمد که فضای وسیع طکاری و قطاربندیبندی، مقرنس ها شامل یزدیکاربندی

 (. 189: 1387نژاد،  ساخت )مکیها و آویزه ها مزین میها را با ترکیبی از انوع سطوح و قوس کرده، آن

های منشوری برجسته و گود بطور  کاری: در معماری نوعی موتیف تزیینی است که از جفت و جور شدن و روی هم قرار گرفتن فرممقرنس   -1

شود که  ها استفاده میای از لبهساخت آن از مجموعه گویند، به این لحاظ که در(. مقرنس را قطاربندی هم می15:  1360است )انصاری،    متضاد

 گیرند. های مقرنس همگی بین این دو لبه یا دو قطار و یا دو تخته قرار می تخته یا قطار نام دارد و آلت 

بندی سطح افقی شود در  این صورت یزدیاست که یا با استفاده از خطوط )قالب( دیگر با آن ساخته می   بندی: از انواع دیگر کاربندییزدی   -2

های های افقی با شکلها عبارتند از صفحهبندی با ایجاد تخت اجرا می شود. تخت یبندی کنار گذاره شده یزدندارد، یا اصوال خطوط رسم

بندی همیشه یک طرف یا یک نقطه تخت به  ای با چهارپر( و پنج لنگه و غیره. در یزدیارلنکه )ستارهمختلف مانند سه لنگه )مثلث مانند( و چه 

بندی شبیه یک سقف بندی را به وجود میآورند. در هر حال، یزدیها متصل شده یزدیهای دیگر به این تخت چسبد سپس آلتپس تاق می

 رود.کاذب برای پوشاندن و تزیین پس تاق به کار می

 آید و دو نوع است. شود به وجود می بندی: رسمی، از تقاطع چند قوس )دور( که قالب نامیده میرسمی  -3

توانند  نها در امتداد یکدیگر و در یک صفحه نیستند، بنابراین نمی های اصلی به وجودآورنده آ هایی هستند که قالبرسمی قالب سرسفت : آن   -الف 

ها به بدنه پس تاق یعنی به چشمه یا گنبدی ها منتقل کنند، به ناچار برای برپایی آن اهار را به دو طرف تکی به صورت یک قوس )دور( کامل ب

 دارد.شوند. پس تاق است که رسمی را نگه می شود متصل میکه رسمی در زیر آن اجرا می 

ها را در امتداد یکدیگر و در یک صفحه قرار دارند،    دهنده آنهای )تویزه( تشکیلهایی که قالبرسمی قالب شاغولی: عبارت است رسمی   -ب

ها منتقل کنند وباربر باشند. کل رسمی مانند یک چشمه یا گنبد باربر  گاهتوانند به صورت یک دور )قوس( کامل بار را به تکیه به همین خاطر می 

 (. 10: 1385کند )شعرباف، عمل می

های سازی خمیر )به شکل نوارها یا فتیله با توجه به فرضیاتی در ارتباط با نحوه آمادهای برای این شیوه  های گچی: عنوان فتیلهفتیله -

های آماده شده براساس طرح ترسیم شده روی بستر، بر سطح دیوار قرار گرفته و پس از فشرده گچی( انتخاب گردیده است. فتیله

گچ اضافی که احتماال کناره نقوش را آغشته کرده، از سطح  شدن لبه های بیرونی آن، جهت تقویت اتصال بین نقوش و زمینه بستر،  
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شده  ها با الیه ای طالیی رنگ آراسته می آمیزی و سطح خارجی فتیلهشده است. به طور معمول زمینه نقوش، رنگ کار تراشیده می 

 ( 102:  1390کاخکی و اصالنی، است )صالحی

 های بنا که به روش استامپی انجام شده است. یبرنقوش اسلیمی )استامپی(: ایجاد نقوش اسلیمی بر گچ  -

بندی فضایی که دارای عمق است و پوشاندن آن توسط تخته گچی با ضخامت کم، طرح را گرده  بری: در این شیوه بعد از تقسیمتنگ  -

الدین مگاه شیخ صفیی آراخانهبری در چینیهای این نوع گچبرند. نمونه کرده سپس سطح گچ ر ابر اساس طرح، با ابزار مخصوص می 

:  1398شود )سعادتی،  های دوران صفوییه در اصفهان دیده میقاپو، هشت بهشت و برخی خانه در اردبیل، اتاق موسیقی کاخ عالی

47.) 

کاری شکل گرفته است. روش معمول اجرای این تزئینات،  بری و آینه تزئینات گچی روی آینه تخت: این تزئینات از تلفیق دو هنر گچ  -

به صورت  ان ادود گچی  اجرای  یافته،  انتقال  براساس طرح  بر سطح و  آینه  بر سطوح اجزای معماری، چسباندن قطعات  تقال طرح 

کاخکی و اصالنی،  بری بر زمینه آینه کاری بوده است )صالحییکپارچه و یا موضعی، برش و تراش گچ و نمایان شدن نقش گچ

1390 :103  .) 

ترین انواع رایج تزئینات در دوران اسالمی محسوب می شوند. میزان برجستگی این نوع ازتزئینات  قدیمیبرجسته: از  تزئینات گچی نیم  -

یابد. در این  سانتیمتر نیز افزایش می  3سانتیمتر در نظر گرفت. البته گاهی این مزیان تا    5/2تا    5/0توان بین  از سطح زمینه را می 

ل بوده و اغلب اندود گچی با ضخامت مورد نظر، تمامی سطح کار را پوشانده و پس  روش اجرای اندود به صورت موضعی، کمتر معمو

شده است. سطوح برجسته اکثر آثار اجرا شده به این روش، تخت و  از تراز شدن و انتقال طرح بر سطح آن، بهبرش و تراش اقدام می 

 بدون انحناهای کوژ یا کاو هستند )همان(.

 نماید.بری به طور خالصه معرفی می صنعت گچ-مارت مورد مطالعه را در بخش هنرمعماری تزیینی ع 2جدول شماره 

 بری در عمارت اکبریه )نگارندگان( : نمونه تزیینات گچ 2جدول  

 توضیحات  نمونه تصویر اصلی تزیینات  محل اجرا در بنا  تکنیک 

ی 
کاربنـد

 

 

 کاری مقرنس 

سقف اتاق  

فرنگی بنای  کاله

اصلی مجموعه و  

های بال اتاق اغلب 

شرقی بنا از  

قطاربندی مقرنس  

 است. استفاده شده  

 

اتاق کاله فرنگی مجموعه اکبریه مربع 

سازی شکل  است که با استفاده از گوشه 

 تبدیل به هشت ضلعی شده است. که

ای مقرنس چهار قطاره همراه تزئین فتیله

است. که در کنار کاربندی و  اجرا شده 

شباهت به یزدی کاری شمسه سقف آینه

 بندی شده است. 
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 بندی یزدی

 سقف 

اتاق کاله فرنگی  

 بنای اصلی مجموعه
 

دارای لقاط سه لنگه و چهار لنگه  

 باشد. چسبیده به تاق می 
ی

رسم
ی

بند
 

ت 
ب سرسف

قال
 

ورودی اصلی 

 مجموعه

 

ورودی اصلی مجموعه که از دو نوع 

یافته است. تاقی  اصلی تاق ایرانی شکل 

جناغی پنج و هفت که در داخل با قوس 

آن قوس هاللی اجرا شده و حد فاصل 

این دو قوس در نمای خارجی با  

 است. بندی تزیین شده رسمی

ی
ب شاغول

قال
 

سمت راست بنای  

 اصلی مجموعه

 

در نمای اصلی مجموعه شش نیم کار 

قالب شاقولی در باالی در  12کاربندی 

های مشرف به حوض مرکزی در پنجره

طبقه اول بنا کار شده است. از  

های دوره قاجاریه  های کاربندیویژگی

های آن مثل خرد کردن برخی آلت

ها است که در این نمونه نمود شاپرک

 دارد.

 

 های گچی فتیله

های حاشیه مقرنس 

دیواری اتاق پشتی 

 کاله فرنگی 

 

های گچی که در حاشیه قطار نمونه فتیله 

ها و ورودی تاقچه ها و بندی مقرنس 

های پشت کاله فرنگی های اتاقدرب

 باشد. موجود می

 

 نقوش اسلیمی

ها و حاشیه تاقچه 

بندی برخی  قاب

 هاجرز

سقف تاالر میانی  

  طبقه همکف 

از جمله تزئینات گچی داخل بنا  

مخصوصا طبقه همکف نقوش اسلیمی 

باشد. که ترکیبی از نقوش گیاهی و می

باشند و  مهری میصورت ه پرندگان ب

نسبت به سایر تزیینات بنا دارای ظرافت 

 بیشتری هستند. 
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تاالر میانی طبقه   بریتنگ 

 همکف

 

تنها در حاشیه دو تاقچه از تاالر میانی 

های ابتدایی و دور از ظرافت  نمونه 

 شود.بری مشاهده میتنگ 

تزئینات گچی روی آینه  

 تخت 

تاالر میانی طبقه  

 همکف

 قاب آینه

 

ای  های آینهها و قابدر حاشیه تاقچه 

های برش  ها از تکه بری برروی گچ

 خورده آینه استفاده شده است. 

نمای بیرون بالکن  برجستهتزئینات گچی نیم

 بنای اصلی

 

برجسته که در نقوش تزئینی به روش نیم

حاشیه نمای بیرون بنا در قسمت بالکن 

های سر ترنج اسلیمی کنده به شکل 

کاری شده است. که در باالی 

های آن های بالکن نیز نمونه پنجره

 شود.مشاهده می

 

 . هنر آجرکاری 2- 5

ها ها و اجزای بنا از پی گرفته تا جرزها، ستون ترین و معروفترین مصالحی است که بعد از سنگ و خشت در تمامی قسمتترین، مهمآجر، عمده

شده است. ساختن بندی بنا تا نماسازی استفاده میهای بزرگ و استخوان های کوچک و دهانها پوشش طاق و دیوارهای باربر و از سردرها گرفته ت

های مختلف آجر برای کاربردهای  شناسی و ساختن گونههای گوناگون با توجه به ترکیب خاک هر محل، ایرانی را در کار مصالحآجر در ناحیه

ر برابر آب، در برابر فشار، با رنگ های مختلف و ... حاصل تجربه ای آگاهانه و متکی بر شناخت متنوع یاری رساند. ساختن آجرهای مقاوم د

(. در دوره اسالمی، سلجوقیان با ساخت مقبره امیراسماعیل سامانی ثابت نمودند که از یک  44:  1376جنس خاک و مواد داخل آن است )کیانی،  

 . (Pope, 1976: 49)تولید نمود  توان کاربردهای متعدد تزیینیعنصر ساختاری می

اند  های گوناگونی را آزمودهمعماران و بنایان هنرآفرین ایرانی به شهادت آثار به جای مانده از سده چهارم هجری به بعد، در زمینه آجرکاری شیوه

 ها را به چند گروه تقسیم کرد: توان آن که می

 "رگ چین"های مختلف در سطحی صاف که از آن با نام ها و نقش طرحرگ چینی: آجرکاری با ترکیب آجرهای یک رنگ و ایجاد  -

 ترین، رایجترین رگ چین شامل:های سادهنیز نام برده شده است. طرح 

 آجری که از پهلو و درازا در نما کار شده باشد.  -راسته  -1

 آجری که از سر یا عرض به صورت افقی و یا عمودی کار شده باشد.  -کله -2
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 آجری که از پهلو و درازا، به طور عمودی درنما کار شده باشد.  -ا هرهقدنما ی -3

 آجری که به صورت افقی درکف کارشود و تمامی سطح آن دیده شود. -نماخواب -4

 ای را نشان دهد.پلهزمانی که رج آجرها حالت پله -الزیر -5

 شده است.های کله و راسته کار زمانی که یک درمیان ردیف -البند مرتب -6

 یا بندکشیهای عمودی رگ باال درست در وسط آجرهای رگ پایین قرار بگیرند.  "کوربند"رود و آجرها به صورت راسته به کار می -نیمانیم -7

ار  سوم از آجر رگ زیر قرباال به جای وسط در حد یک  "کوربند"درجه کاربرد دارد و    45آجر راسته است و بیشتر در گوشه پخ    -سه یا یک  -8

 گیرد.می

  -قطار   -جناغی  -ای یا مشبکتسمه  -بافت حصیری  -خفته و راسته با نروالس  -های جالب و مشهور رگ چین عبارتند از: کله راستهطرح

نقش اندازی گوناگون با خط بنایی و .. نمونه آجرچینی سقف مسجد نایین   -طرح لوزی -مارپیچ -زمینه شطرنجی یا بابزنی )پیچازی( -دارزاویه

 (. 23: 1393از این نمونه محسوب می شود )حیدری 

های مختلف هفت رگی، پنج رگی و غیره که نمونه  ها گل چینند که از ترکیب آن چین کردن آن را چنان می انداز: در این شیوه رگ گل -

در مساجد جامع اصفهان  معروف است.    "بند شیرازیشش  "انداز به نام  خوب در ازاره خانه یزد شاهد هستیم. و مشهورترین نوع گل

 انداز دیده می شود. های گلو سر در مسجد جورجیر نمونه 

به کمک قطعه سازی: شیوه گره - بریده و تیشههای ظریف و پرکاری که  با طرح های مختلف آجرهای  مایه های گره در نقش داری 

ین شیوه از دوران سامانیان و آل بویه )سردر ای. اهندسی چون  مثلث، لوزی، مربع، مستطیل و ذوزنقه و گاهی چندضلعی و ستاره

 شود.جورجیر، مسجد جامع اصفهان و مسجد نایین( دیده می

گردد.  های گوناگون ایجاد میسازی رنگی(: در این شیوه با آجرهایی با رنگ های مختلف و به شیوه مسطح، طرح آجرکاری رنگی )گره -

 (. 62: 1376شود)کیانی، ان عثب برده می کاربرد آجرهای رنگی د رنمای بنا به دوره ایلخان

آورند  هایی به وجود می آجرکاری خفته و رفته یا )پتگین(: در این شیوه از مایه صاف خارج شده و به صورت برجسته و فرورفته طرح  -

:  1377ح موسوی،  یاد شده است)لو  "هشت و گیر"شود، از این شیوه به عنوان  که با ایجاد سایه روشن جلوه خاصی به بنا بخشیده می 

85.) 

خوون چینی: در این شیوه آجرکاری در مایه خفته و رفته و گره چینی که در شوشتر و دزفول رواج فراوان داشته است. سطح عمده   -

اندازه  در  تراش  آجرهای  کمک  به  شهر  دو  این  در  آجری  )بناهای  مانند  موزاییک  کوچک  شده  سانتی  3×3×3های  پوشش  متر( 

 (. 63: 1376است)کیانی، 

آجرکاری با آجرهای تزیینی نقش دار )مهری(: این شیوه از دوران ایلخانی سابقه دارد. که در آن آجرهای مربع و مستطیل، لوزی،   -

ها، ها و زبر خورشیدیها، حاشیه ها، رخ بامهایی چون: لچکی قوسهای مختلف برجسته همراه با قطعهها با نقشچلیپا و دیگر گونه 

دو طبقه بنا و ... دارای آجرهای مهری هستند از جلوه ای دلپسند برخوردارند. در برخی از بناها به کمک آجرهای   روی جرزها، میان

های برجسته ای به صورت نوار در مایه مثلث و غیره به کار برده شده است. شیوه آجرکاری  ها، دورهها و پنجرهتراش در باال ورودی

 (. 64ا چون: یزد، کاشان، تهران و شیراز رواج فراوان یافت)همان: مهری در دوران قاجار در برخش شهره
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شوند. در مجموعه  گیرد و بسیاری از منازل مسکونی با آجر تزئین می در دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی، آجرکاری در بیرجند رونق فراوان می 

ه کار شده است. در دو ستون مکعبی که در امتداد دیوارها قرار دارند  عمارت اکبریه دو ستون با آجر فلکه نگینی و شش ستون با آجر فلکه ساد

شک مهمترین نقش آجری موجود در مجموعه چهار نقش آجری است که یادآور  با استفاده از آجر فتیله ای نقوش ساده اجرا شده است اما بی 

(. در  2شود )تصویر  قاجاری و اوایل پهلوی بیرجند نیز دیده میپرگار و شاغول است و احتماال نماد معمار بنا است. این نقش در دیگر بناهای  

 های آجرکاری در مجموعه اکبریه اشاره شده است. به تکنیک 3جدول 

 

 
 (. 1398: نمای کلی از آجرکاری بنای اصلی عمارت اکبریه )اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری خراسان جنوبی،  2تصویر 

 در عمارت اکبریه )نگارندگان( کاری  : نمونه تزیینات آجر 3جدول  

 توضیحات  نمونه تصویر اصلی تزیینات  محل اجرا در بنا  تکنیک 

گ
ی ر

آجــــــــرکار
چین 

 

حاشیه نمای پنجره  راسته 

باالیی ورودی موزه 

 شناسیمردم

 

چین در بنا که  های رگنمونه آجرکاری

با توجه به جایگاه استفاده شده آن در  

 ده است.مشاههر بخش قابل 

چیدمان باالی یکی   کله 

از ورودی های 

 کناری بنای اصلی 
 

سردر ورودی موزه  قدنما یا هره 

 مردم شناسی 
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 کف تاالر مرکزی  نماخواب

 
سردر ورودی موزه  الزیر

 شناسیمردم

 
سقف هالل بالکن   نیمانیم

 بنای اصلی

 
بنای روی دو بال  آجرکاری خفته و راسته 

 اصلی

 

با طرح چلیپایی کار شده است. و  

تزیین نقش شاغول و پرگار که احتماال 

نماد معمار بنا است. این نقش در دیگر 

بناهای قاجاری و اوایل پهلوی بیرجند 

 شود. نیز دیده می

 بام بنالبه پشت آجرکاری مهری 

 

استفاده از ترکیب آجر قالبی و ساده در 

درسرتاسر بنا قرار  لبه پشت بام که 

 دارد.

 قسمت اداری  موزه آجر کاری نگینی

 

دو ستون در ساختمان سمت چپ  

عمارت اصلی دارای دو ستون با آجر  

 باشد.فلکه نگینی می 

 

 کاری . هنر آینه 3- 5

های متنوع با قطعات کوچک و بزرگ آینه به منظور تزیین سطوح داخلی بناست. حاصل کاری هنر ایجاد اشکال منظم در طرح ها و نقش آینه

کاری را باید واپسین ابتکار  آید. آینهشمار آینه پدید میاین هنر ایجاد فضایی درخشان و پرتأللؤ است که از بازتاب پی در پی نور در قطعات بی 

 (.  239: 1376نرمندان ایرانی در گروه هنرهای زیبا دانست که ایرانیان در معماری داخلی و تزیین درون بنا به  کار گرفته اند )کیانی، ه
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زیارتگاه  و همچنین  سلطنتی  بناهای  تزیینات  برای  قاجار  دوره  آینهدر  از  از  ها  آثار شگرفی  گرفت.  رونق  روز  به  روز  لذا  و  شد  استفاده  کاری 

سازی و همچنین نقاشی و خطاطی بر پشت آینه به وجود  ها( و انواع کارهای گره و اسلیمهای آویز )مقرنسها، آونگ بندیها، رسمیبندیمتن

: 1391  آبادی و جمالیان،العماره، پدید آمد )علیهای شمسآمد. در همین دوره بود که آثار زیبایی مانند تاالر آینه کاخ گلستان و تاالرها و اتاق

توان دید و بهترین نمونه آن در ارگ بهارستان )دوره زندیه(  ها میکاری را تنها در عمارت مجلل درون باغدر معماری بیرجند نفوذ هنر آینه  (.20

نات  کاری به منصه ظهور رسیده که شامل تزییهای مختلف عمارت اکبریه نیز هنر آینهبوده که بخش اعظم آن تخریب شده است. در قسمت

هاست های شاخص درون تاالر آینه و همچنین تاالر میانی طبقه همکف از جمله آنکاریهای پشتی عمارت و آینهدرون اتاق  ها و قاب آینهتاقچه

 شود.کاری موجود در بنای اکبریه نشان داده میهای آینهتکنیک 4جدول  (.که در3)تصویر 

 

 
 ( 1398میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی،    : نمای کلی تاالر آینه )اداره کل 3تصویر 

 کاری شده در مجموعه اکبریه )نگارندگان( : نمونه تزیینات آینه 4جدول  

محل اجرا در   تکنیک 

 بنا 

 توضیحات  نمونه تصویر اصلی تزیینات 

 تاالر آینه های گرهطرح

 

ها در طرح های هندسی نقوش بر روی آینه 

کاله فرنگی و تاالر تالر آینه که مابین درب 

آینه قرار دارد که با وجود خطوط برش الزم 

بر روی آینه ها بریده نشده و نصب شده 

است که بنوعی تعجیل در اتمام کار را نشان  

 دهد.می
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تاقچه اتاق   بندیرسمی

پشت 

 فرنگی کاله

 

رسمی بندی فضای باالیی تاقچه که با 

تقسیم بندی آلتها به تشکیل این گره  

 ه شده است. پرداخت

حاشیه سقف   مقرنس 

 تاالر آینه

 

های حاشیه سقف تاالر آینه که قطار مقرنس 

در زوایای آن بطور کامل قرا ردارد اما در 

های درون آن از بین دیگر قسمت ها آینه

 رفته است. 

 تاالر آینه قاب تصویر

 

ها در تاالر ها دورتادور قاب عکس نصب آینه

شود و  بعنوان قاب استفاده می آینه که از آن  

همان طور که قبال نیز اشاره شد از تزیینات 

بری بعنوان قاب آینه نیز  آینه همراه با گچ

 استفاده شده است. 

نقاشی روی  

 آینه

حاشیه دیوار  

 تاالر آینه

 

ای با نقوش پرنده و اسلیمی های واگیرهطرح

ها که برای مشخص شدن  بر روی آینه 

 است.ذ چسبانده شدهنقش، پشت آن کاغ

 

 . هنرهای چوبی ) منبت، معرق و مشبک(: 4- 5

اسالمی، اطالعات دقیقی در دست    _در مورد تاریخچه اولین کاربرد هنرهای چوبی در قالب تزیینات معماری و عناصر کاربردی در بنای ایرانی

:  1398نیست. اما چوب و هنرهای چوبی، همواره نقش پر رنگی در تزیینات بناهای معماری در دوارن اسالمی داشته است )آقاداودی، و دیگران،  

طبیعی است که هر بنا پس از پایان یافتن کار ساختمان، نخست به درب و پنجره نیاز دارد و اصوال هر پناهگاهی برای داشتن امنیت بیشتر  (.  14

و محفوظ ماندن از گزند سرما وگرما نیاز به درب دارد. در مجموعه اکبریه تعدادی درب چوبی تاریخی وجود دارد که همگی در بخش میانی  

کاری  واقع در اتاق جلویی عمارت در طبقه همکف اشاره نمود  کاری و مشبکتوان به دو درب چوبی منبترار دارد. به طور خاص می طبقه اول ق

 (. 4)تصویر 
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 های چوبی اتاق جلویی طبقه همکف )نگارندگان( : نمای لنگه درب 4تصویر  

تاالر مرکزی در طبقه هم و  اتاق جلویی عمارت  ارسی سه  مابین  نامانوس میکف،  این فضا  دارد که در  بفردی وجود  و لنگه منحصر  نماید 

بایست قبل از الحاقات شمالی بنا تعبیه شده باشد. چرا که مهمترین کارکرد ارسی تامین نور فضای داخلی است؛ کارکردی که با توجه به  می

های چوبی بکار  است. از تکنیک  ی، زرد، قرمز و ... ساخته شده های آبهای رنگی به رنگ است. این ارسی از شیشه اثر شده  وضعیت فعلی بنا بی

 های موردی آن اشاره شده است. به نمونه  5چینی و ارسی را نام برد که در جدول توان هنرهای منبت، مشبک، گرهرفته در بنای اکبریه می

 : کاربرد هنرهای چوبی در عمارت تاریخی اکبریه )نگارندگان( 5جدول  

 توضیحات  نمونه تصویر اصلی تزیینات  جرا در بنا محل ا  تکنیک 

درب اتاق جلویی   کاری منبت

 عمات در طبقه همکف 

 

دو درب دو لنگه داخل تاالر میانی طبقه  

همکف دارای نقوش منبت کاری شده در 

حاشیه طرح اصلی با دو شکل و فرم متفاوت 

گلبرگ 12باشند. که در یکی نقش لوتوس می

لوزی بعنوان قاب طرح درب و دیگری و نقش 

ها دارای نقوش  قرار دارد. از طرفی یکی از درب

کاری شده در وسط آن به صورت طرح  کنده

 باشد. شمسه می
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درب اتاق جلویی   کاری مشبک

عمارت در طبقه  

 همکف

 

کاری درب اتاق و ترکیب آن با مشبک

های رنگی که در تاالر میانی طبقه  شیشه

 همکف قرار دارد.

درب تاق جلویی   گره چینی

عمارت در طبقه  

 کف هم

 

ها های کار شده بر روی یکی از دربچینیگره

بعنوان نقش مرکزی و همچین حاشیه دور آن  

 ای را دارد.که ظرافت ویژه 

 

 ارسی 

 

مابین تاالر مرکزی و 

اتاق جلویی عمارت در  

 کف طبقه هم 

 

های رنگی  کارشده همراه با گره چینی و شیشه 

 . است
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 . هنر و تزئینات سنگی 5- 5

تراشی و هنرهای مربوط به سنگ، به نسبت هنرهای اجرا شده بر بستر مصالح دیگر، کاربرد اندکی اسالمی، آثار سنگ   -در هنر معماری ایرانی

حاصل شود؛ سپس، سطح  تراشند تا فرم کلی  قدر میتراشی سنتی، برای ساختن فرم کلی شی سنگی، شمش را با کلنگ، آن دارد. در سنگ 

(. در خراسان جنوبی  82:  1391نمایند )فنایی،  اندازی میبیرونی شی را به کمک تیشه و ابزارهایی همچون سوهان، صاف و مسطح و آماده نقش

االی حرارتی  های دیواری است و این را مدیون ضریب بهای بنا و سنگ زیرکار بخاریبیشتر کاربرد سنگ در بناهای تاریخی منحصر به کتیبه 

های طوالنی و سرد کویری در صورت اشتعال شعله در مجاورت سنگ  سنگ در مقایسه با مصالحی چون خشت و آجر است به نحوی که در شب 

رغم است که علی دهد. همین امر باعث شدهکم به محیط این گرما را پس میدارد و کمتا مدت طوالنی سنگ گرمای شعله را درخود نگه می

ها خاصی تهیه شود که در برابر آتش به آسانی ترک برندارد و پوسته نشود و از طرف دیگر ضریب حرارتی  ها سنگسنگ برای زیربخاری  کمیابی

ها از زیرکار سنگی استفاده شده است. ولی ذوق هنر دوست ایرانی این  رو در مجموعه اکبریه برای بیشتر بخاریباالیی داشته باشد. از این  

ها ها با انواع نقوش گیاهی، جانوری، اساطیری و باالخره اشعاری نغز آراسته است. البته برخی از این سنگ را فراموش نکرده و آن قطعات سنگ 

اند. در میان نقوش گیاهی و اساطیری در یک نمونه در مرکز گل زنبق که از دوره زندیه  کاره رها شده و برخی دیگر اصال حکاکی نشدههنیز نیم 

کند دار که گل پیشکش میای باللک توسط عقاب و همچنین شاهزاده شود به همراه صحنه شکار لک از آن در نقوش تزیینی شروع می  استفاده

 نماید.های عمارت را بیان می اتاق های کار شده در زیربخارینمونه حجاری 6شود. جدول دیده می

 نگارندگان( : نمونه تزیینات سنگی موجود در عمارت اکبریه ) 6جدول  

 

 کاری . هنر فلز 6- 5

گیری از ابزارهای دستی بر روی فلزاتی، همچون مس، نقره، طال،  گردد که با شیوه سنتی و بهرههنرهای فلزکاری، معموال به آثاری اطالق می 

و    شناسی شود. با توجه به تاریخچه درخشان این دسته از هنرها در ایران، غالبا هر دو بعد زیباییآهن و انواع آلیاژهای برنج و ورشو تولید می

 توضیحات  نمونه تصویر اصلی تزیینات  محل اجرا در بنا  تکنیک 

ی 
حجار

 

  نقوش تزیینی  

اتاق   بخاری  زیر 

پشت 

 فرنگی کاله

 

 

شده بر روی سنگ بعنوان زیر  نقوش تزیینی حک 

است.   وجانوری  گیاهی  نقوش  شامل  بخاری 

 ای با مضامین وجود دارد:   همچنین کتیبه

 بخاری همچه عشاق جگر سوز  "

 "برای گلرخان سوزد شب و روز

 و یا

 های گلزار بخاری رانظر کن آتشین گل "

 "که در سوز و گداز آورد مراغان شکاری را

 ها ناتمام مانده است. ر آینه حجاریدر تاال

 زیر بخاری کتیبه

 تاالر آینه
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های فلزی جلوی بالکن بنای  ای از این هنر را  مشاهده کرد. نردهتوان نمونه کاربرد مدنظر صنعتگران سنتی بوده است. در عمارت اکبریه نیز می 

های دههای تاریخی، نرهای اخیر بر اساس طرح و فرم نردهباشد که مربوط به دوره پهلوی است. در سالاصلی عمارت از نمونه آثار فلزکاری می

 (. 5ها نصب گردیده است )تصویر مشبک ساخته و جلوی پنجره

 
 های جلویی بالکن بنای اصلی عمارت )نگارندگان( : نمونه فلزکاری نرده 5تصویر  

 

 . بحث و تحلیل 6

گر ای نوعی اثر معماری و مهندسی جلوهبینندههای متمادی، در نگاه هر  نظر به مقیاس و ابعاد بنای عمارت اکبریه و دوام و پایداری آن طی دهه

بندی معماری به عنوان یکی از  تواند گواهی بر طبقه ای شاخص از آثار معماری سنتی میگردد. اما مطالعه ابعاد تزیینی این بنا به عنوان نمونه می

توسط آجر پوشانده شده که هم از حیث تامین مواد اولیه    گیردصناعی باشد. چرا که تمام جبهه اصلی نمای جنوبی که رو به باغ قرار می هنرهای  

( در  1372گرفته است. شاردن )گیری و پخت و هم از حیث تراش توسط هنرمندان و صنعتگران صورت می)رس و خاک( و هم از حیث قالب

در این زمینه با شرح دقیق جزئیات مورد مشاهده نموده و   ارائه را  ایران  در آجر را و خشت خام ساخت در استفاده مورد هایایران روش  سیاحتانه

های هنرهای صناعی که در معماری کاربرد داشته در ایران از اهمیت خاصی برخوردار  دهد که آجر و آجرکاری به عنوان یکی از شاخه نشان می

لی نیز وابسته به فنون تامین مواد اولیه،  کاری فضای داخ های بنا هم از این قاعده مستثنا نیست. چرا که تمام تزیینات گچاست. سایر بخش 

صنعت )آجرکاری و گچکاری( که بیشتر  -فناوری سنتی تولید گچ و به کارگیری آن در تزیین فضای داخلی عمارت است. عالوه بر این دو هنر

اجرا گردیده است. کمترین سطح   ترکاری در مقیاسی کوچکعمارت اکبریه را در دو بخش بیرونی و درونی پوشانده است، هنرهای چوبی و آینه 

تواند ثابت نماید که معماری نه به عنوان  این پرسش که آیا مطالعه معماری تزیینی مینیز به آثار سنگی اختصاص یافته است. لذا در پاسخ به  

باید گفت حتی آثار   گردد؛یک حوزه مهندسی مستقل از صنایع دستی؛ بلکه در ارتباط با آن و حتی بخشی از هنرهای صناعی محسوب می

نیز می  نیستند  تزیینی شاخص  لحاظ معماری  به  نقش هنرمندان و صنعتمعماری که  بر  باشند  گواه صادقی  گران هنرهای صناعی در تواند 
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  گیری آثار کالن مقیاس. هر چند سهم همه مشاغل در این میان مساوی نیست، به طوری که مشاغل مرتبط با آجر و گچ )اعم از تامین شکل 

 تری در معماری تزیینی عمارت اکبریه برخوردار هستند.  گیری و پخت، بازاررسانی و فروش، طراحی و نصب( از نقش مهممواد اولیه، قالب

 

 نتیجه گیری .  7

های مطابق با منطقه را در یک مکان یافت،  توان انواع تکنیک با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی خراسان جنوبی در کمتر بنایی در استان می 

ری،  کابری، آجرکاری، آینه توان انواع هنرهای تزئینی مرتبط با معماری بنا شامل گچ کاری و سرامیک می اما در عمارت اکبریه به جز هنرکاشی 

کاری؛ تاالر آینه  بری؛ سقف کاله فرنگی و در هنر آینههنرهای چوبی، هنرهای سنگی و فلزکاری را مشاهده کرد. فضای شاخص در هنر گچ

تر را شاید بتوان در سایر بناهای های نمای بیرونی نیز بخش شاخص بنا در هنر آجرکاری است. هرچند عناصر تزیینی شاخصاست. آجرکاری

 های اجرایی در این عمارت بیشتر است.  طقه مشاهده نمود، اما تنوع تکنیک تاریخی من

بری ورودی،  های هندسی گچسازی و ایستایی مدنظر معمار بوده است. البته در بعضی موارد مانند گره در معماری تزیینی این بنا اصول قرینه

ورودی تاالر آینه؛ عدم اتمام تزیینات منجر به نقصان معماری تزیینی کاری واقع در سردر  های هندسی آینهو گره   بخاریحجاری سنگی زیر

سازی اواخر قاجار و  های باغدهد عالوه بر عظمت فضای سبز و باز باغ اکبریه، وجود شاخصاین بررسی نشان می  عمارت موردنظر شده است.  

تزیینی نیز با جوانب گوناگون آن مورد توجه طراحان و سازندگان    اوایل پهلوی اول، و اهمیت منظر کشاوری در نظام گیاهی باغ، موضوع معماری

های میراث مجموعه بوده است. لذا ثبت این باغ در میراث جهانی یونسکو بیش از پیش اهمیت آن را بر همگان روشن ساخت. در سایر باغ

سازی در فضای باز باعث غفلت های باغ. یعنی، شاخص جهانی ایران همچون چهلستون، ارم، یا شاهزاده ماهان نیز وضعیت به همین ترتیب است

گاه مرکزیت سیاسی و حکومتی شهرهایی همچون اصفهان از معماری و به خصوص تزیینات معماری نگشته است. اما  چون شهر بیرجند هیچ

های تر از باغاغات و از جمله باغ اکبریه ساده و شیراز را نداشته و تحت نفوذ حکام محلی بوده است، به همان نسبت نیز تزیینات معماری در ابنیه ب

سازی به عنوان هنر  صناعی به عنوان هنر ریزمقیاس با معماری و باغاصفهان و شیراز و کاشان است. نکته مهم بعدی توجه به رابطه هنرهای  

رشته های متعدد هنرهای صناعی در هر   سازی ایران است که متناسب با رشد فنونهای هنر باغکالن مقیاس است. این امر نیز از شگفتی 

  – اقتصادی    -ای میان اهمیت جایگاه اجتماعیتوان رابطه های معماری تزیینی در عمارات تقویت گشته و به نوعی می منطقه، ظهور و بروز جلوه 

تر توسط سایر محققان مورد بررسی قرار  تر وعمیق بایست به شکل دقیق فنی هنرهای صناعی با معماری ابنیه تاریخی یافت. موضوعی که می 

ای از توان مهندسی  توانسته به نوعی جلوهنشین قهستان( میای مانند عمارت اکبریه )حاکمهای شاخص شهری و منطقه گیرد. چرا که عمارت

های های طبیعی و اقلیمی سرزمین ایران در کرانهدهنده قابلیتتر فرهنگی خود باشد. لذا اگر فضای سبز و منظر باغ اکبریه نشانو هنری بس

هنرهای کاربردی   ای از استعدادهای مردمی این منطقه در زمینه شرقی حاشیه کویر است، عمارت اکبریه و تزیینات وابسته به معماری آن جلوه

باشد. اما بیشترین  کاری و نقاشی می در انتها باید ذکر نمود که از میان هنرهای متعدد تزیینی؛ عمارت اکبریه فاقد هنرهای کاشی.  و صناعی است

به آجرکاری و سپس گچ بگیریم که تکسطوح  اگر در نظر  به دست هنرمندان و  تک آجرها و قالبکاری اختصاص یافته است.  های گچی 

توان به راحتی رابطه عمیق و پنهان است، نمی   های عمارت نصب شدههای دستی و مصالح بومی ساخته و بر جدارهیوه گران سنتی و با شصنعت

کاری همگی نشان از صحت نظریه پروفسور میلرایت و راگلس  معماری و صنایع دستی را دست کم گرفت. حتی هنرهای چوبی، فلزکاری و آیینه

تواند نوعی  تر نسبت به اشیاء و ظروف، می ه معماری سنتی نوعی هنر صناعی است که به دلیل مقیاس بزرگ دارد. در واقع باید اذعان نمود ک

مقیاس قلمداد گردد. از طرفی فنون و مصالح مورد استفاده در تولید عناصر تزیینی معماری، همان فنون و مصالح تولید اشیاء هنر صناعی بزرگ

 یگری بر رابطه عمیق معماری تزیینی و صنایع دستی باشد.  تواند گواه د و ظروف بوده که خود می 
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 پی نوشتها 

کانادا است.    یایکتوری در دانشگاه و  یهنر و مطالعات بصر  خیگروه و استاد تار  ری(، مدMarcus Milwright)  تیلرایمارکوس م -1

از دانشگاه آکسفورد در انگلستان   یدر اسکاتلند، موفق به اخذ مدرک دکتر  نبورگیارشد از دانشگاه اد  یپس از اخذ مدرک کارشناس  یو

دوره    یباستان شناس  یپژوهش او بر رو  . وستیپ  ایکتوریدانشگاه و  یمطالعات بصربه گروه تاریخ هنر و    2002او از سال    .دیگرد

عالوه    یو  . دوره اسالمی استعمران    یسو مهند  یو معمار  یدست  عیصنا  ی سنت  یها  وهیش  ،یپزشک   خیتار   یهنر و معمار  ، یاسالم

  یو باستانشناس یدر حوزه هنر و معمار گریکتاب مشهور دمولف   نبورگ،یچاپ دانشگاه اد ؛یدست عیو صنا ی اسالم یبر کتاب هنرها

ابتدا  یکهایسرام  یبر رو  یاست. در حال حاضر و   یدوره اسالم رقّه )سور  ییدوره    ق یاند، تحق( کاوش شدههیاسالم که در شهر 

 .دینمایم

ها و مناظر استاد تمام دانشگاه ایلینوی در آمریکا است که سالها بر روی معماری باغ(،  Fairchild Rugglesفرچایلد راگلس ) -2

سالمی بوده و دارای ابتکارات  ها و مقاالت مهمی در حوزه فرهنگ هنری و طراحی ا اسالمی پژوهش نموده است. وی مولف کتاب

 نماید.ها مطالعه میمهمی در شیوه مطالعاتی آثار تاریخی است. از جمله اینکه آثار را در بستر طبیعی و فرهنگی خود ابنیه و باغ
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 بررسی قوم صابئین مندائی از دیدگاه تاریخی و باستان شناسی 
 

 1ملکی  محمدرضا

 چکیده: 

زمان کاری بس دشواربوده است. صابئین  صحبت در مورد اقوام و فرهنگ های قدیم، بدلیل نبود اطالعات کافی همیشه در هر برهه ای از  

شان،  مندائی نیز از این امر مستثنا نبوده و این قوم کهن که در قرآن کریم به اهل کتاب از آنها یاد شده است پیش از این بدلیل سابقة سکونت

یل اسالم بر میگردد و منابع قبل از اسالم  یکی از اقوام تاریخی در دنیای باستان بحساب می آیند. بسیاری از اطالعات در مورد این قوم به اوا

اردن   اطالعات روشنی را در اختیار ما نمیگذارد. صابئین قومی آرامی هستند که سکونت اولیة آنان را مصر و فلسطین که بویژه از کناره های رود

میرسد که صابئین مندائی و صابئین حرّانی    به سرزمین های دیگر همچون ایران و عراق گسیل پیدا کرده اند. بر اساس اطالعات تاریخی بنظر 

دو گروه متفاوت باشند که گروه اول همان گروهی است که در قرآن به اهل کتاب معروفند و آداب و سنن دینیشان غسل تعمید و آب جاری 

کند. اما صابئین حرّانی بر خالف    را دو چندان می است و معماری نیایشگاهی یافت شده در خوزستان، ارتباط این قوم و نقش آب در زندگی آنان

صابئین مندائی به ستایش اجرام آسمانی گرایش داشته و بنا به شرایط سیاسی و اجتماعی بوجود آمده در آن زمان خود را به صابئین مندائی  

به ساختار مذهبی آنها، شاید بتوان نسبت داده اند. اطالعات ما در مورد مذهب این قوم همانند اقوام کهن دیگر بسیار پراکنده است اما با توجه  

توصیفی، به تبیین جایگاه باستان شناسی این قوم در خوزستان    -مذهب گنوسی را به این اقوم نسبت داد. هدف نگارنده عالوه بر رویکرد تاریخی  

 ر از منابع معتبر خواهد بود. )شوشتر(، می پردازد. انجام پژوهش در این مقاله نیز به صورت کتابخانه ای و میدانی و جمع آوری تصاوی

 

 صابئین مندائی، حرّان، نیایشگاه صابئین، مذهبواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه: 1

شود و پژوهشگران بدلیل نداشتنِ اطالعات و  دربارۀ هر فرد و شخصیت باستانی یا نامی در ادوار کهن بحث و گفت گوهای بسیاری انجام می

کنند و بر اساس مقتضای نتایجی که از این اطالعات و مدارک های متعددی را انتخاب میهای خود راهگیریمدارک کافی در تحقیق، در نتیجه

اطالعات و مدارک موجود در مورد قوم صابئین  (. 9:  1360کنند )رضی،  اندک دارند مطابق سلیقه خود آرایی را به صورت فردی یا جمعی بیان می

گر تمدن بشری ندارد و چه بسا این اطالعات بسیار ناقص تر از بقیه اقوام باشد. صابئین مندائی در بسیاری  ها نیز دست کمی از اقوام دی یا مَندائی

  از متون تاریخی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و این اطالعات تاریخی نقش درخوری در اختیار پژوهشگران میگذارد. علی رغم ارزشهای 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در میان موارد فوق که در این مقاله گریزی به آن خواهیم کرد، بحث    تاریخی، اجتماعی و سیاسی این قوم، 

در  آغاز تاریخ آن در ایران و نقش این قوم، توجه بیشتری را می طلبد. مقالة حاضر به بررسی نقش صابئین از دیدگاه تاریخی و باستان شناسی  

گیری آن در منابع تاریخی، و نقش عوامل تأثیرگذار را بر روند  د بود. دگرگونی این قوم از آغاز شکلمنطقه جنوب غرب ایران )شوشتر(، خواه

تاریخی و گردآوری   -گیری و تحول اجتماعی این دسته از متون خواهد بود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیل توصیفی  شکل

عه در این پژوهش به دو دورۀ قبل از اسالم و بعد از اسالم خواهد بود. هرچند در دوره پیش  اطالعات بر پایة منابع کتابخانه ای است. دوره مطال

ادامه    از اسالم این اطالعات بسیار اندک است اما نگارنده ناچار است که جایگاه اولیه این قوم را مورد بررسی قرار دهد تا دیدگاه بهتری برای

. اساساً تفاوت اصلی صابئین مندائی و صابئین  1دهند عبارت اند از:  وهش حاضر را تشکیل میپژوهش داشته باشد. سواالت اصلی که اساس پژ

 . مذهب صابئین با کدام یک از مذاهب پیش از اسالم ارتباط نزدیکتری دارد؟2حرّانی چیست؟ 

ی از جایگاه قوم صابئین را برای ما باز . همه این سواالت مبتنی بر فرضیاتی است که گره کوچک1شود:  پیرو سواالت فوق این فرضیه مطرح می

میکند. در خصوص سوال اول صابئین مندائی و صابئین حرّانی دو گروه متفاوت می باشند که گروه اول همان گروهی است که در قرآن به اهل  

ابئین حرّانی بر خالف صابئین کتاب معروفند و آداب و سنن دینیشان غسل تعمید و آب جاری است که از اهمیت زیادی برخوردار است. اما ص 

ده مندائی به ستایش اجرام آسمانی گرایش داشته و بنا به شرایط سیاسی و اجتماعی بوجود آمده در آن زمان خود را به صابئین مندائی نسبت دا

صابئین    دوران اشکانیان باشد.. فرضیه دوم احتماالً بتوان صابئین را به مذهب گنوسی نسبت داد و بنظر می رسد نمودِ چنین مذهبی از  2اند.  

  قومی آرامی هستند که محل سکونت اولیة آنان در مصر و فلسطین قدیم بوده و امروزه با توجه به مهاجرتشان در جنوب کشورهای ایران و عراق 

قبل، بر اثر برخورد با سایر اقوام  به زندگی خود ادامه میدهند. مندائیان به عنوان اولین آوارگان فلسطینی هستند که نزدیک به دو هزار سال  

سوی شمال سوریه  های رود اردن به  ها از فلسطین بویژه کرانهمنطقه، محل زندگی و دیار خود را ترک کرده و شروع به مهاجرت نمودند. مندائی

(. حضور آنها در بخش  16-17:  1367ی،  مکان نمودند )برنج  رودان و سپس به خوزستان که بخشی از قلمرو امپراتوری اشکانیان بود، نقلِو میان

هایی از عراق، بخصوص در خوزستان، پس از هجرت ازفلسطین راه را برای یک زندگی جدید بدلیل شرایط مناسب و زمینهای حاصلخیز و  

رفی نکرده اند و با نام  (. صابئین امروزی در متون خود هیچگاه خود را صابئین مع17رودهای پرآب، اهمیت این منطقه را دوچندان نمود )همان، 

(. مندائیان در کتب خود همچون گنزاربا، وابستگیِ خود  1377مندائیِ ناصورایی خود را معرفی کرده اند که به معنی متقی و مؤمن است )فروزنده،  

پرست بوده و اعتقاد عمیقی  (. این قوم، خدا1389را به اورشلیم که یکی از شهرهای مقدس به شمار می رفته به خوبی بیان کرده اند )شیرالی،  

(. در این پژوهش سعی داریم عالوه بر نگاه 32:  1392به جهان آخرت دارند و بسیاری از اعمال خود را در کنار آب انجام میدهند )شیرالی،  

 اشته باشیم. شناسی نیزهرچند کوتاه بپردازیم تا دیدگاه بهتری نسبت به این قوم ناشناخته د تاریخی به این قوم، از منظر باستان 
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 . اهداف پژوهش 2

در مقاله پیش رو هدف اصلی، بررسی صابئین مندائی در متون تاریخی و بررسی ساختار معماری یافت شده از این قوم در شوشتر از دیدگاه 

تاریخی ایران )مذهب    باستان شناسی خواهد بود و نگارنده عالوه بر بررسی عوامل فوق، به مطالعه تطبیقی مذهب صابئین با یکی از مذاهب

 گنوسی(، که اهمیت فراوانی داشته است و بیشترین غرابت را به مذهب صابئین نیز دارد می پردازد.  

 . روش تحقیق 3

ای وجود دارد، خیل عظیمی از اطالعات است. ابتدا منابع اطالعاتی معتبر مانند مقاالت علمی یکی از مشکالتی که در روش تحقیق کتابخانه  

کتب دست اول در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نگارنده به بعضی منابع دست اول قابل دسترس رجوع و انجام کار میدانی    معتبر و

آوری شده و سپس با صرفاً به صورت بررسی محدود بوده است، که محدودیت سفر یکی از این دالیل بوده است. اما تصاویر از منابع معتبر جمع

ها خواهیم پرداخت واطالعاتی را که در راستای پژوهش است در این مقاله  آوری شده به تحلیل و توصیف این دادههای جمعاستفاده از داده

دهد صرفاً مشاهدات خود را به صورت ها اطالعاتی در مورد معماری صابئین به ما نمیبکارخواهیم گرفت. هرچند به دلیل اینکه بعضی داده

 .توصیفی بیان خواهیم کرد

 . پیشینة مطالعاتی صابئین 4

تاب کتب و مقاالت متعددی در حوزه صابئین مندائی نگاشته شده است. یکی از مهمترین کُتبی که شاید قبل از انقالب بتوان به آن اشاره کرد، ک

(. تریانا کتاب دیگری  1337)ممتحن،  به چاپ رسید    1337تحقیق در احوال و مذاهب و رسوم صابیان در عراق و خوزستان باشد که در مرداد  

(. شاید اولین کتابی  1340نگاشته شد و تحقیقی در مورد صابئین در ایران را روایت می کرد )یکتائی،    1340بود که بقلم مجید یکتائی در سال  

قوم پیدا کردند، کتاب »قوم از یاد رفته«    که بعد از انقالب در ایران منتشر شد و ایرانیان نسبت به دو کتاب قبلی اطالعات بهتر و بیشتری از این

(. سپس مسعود فروزنده، کتاب ارزشمندی به  1367به رشته تحریر در آمده است )برنجی،    1367است. این کتاب توسط سلیم برنجی در سال  

های »صابئین  (. کتاب1377وزنده،  رشتة نگارش درآورد )فر  را به  1377نام »تحقیقی در دین صابئین مندائی با تکیه بر متون مندائی« در سال  

چاپ رسید. با این حال نباید از منابع تاریخی    به  1392و    1389های  ترتیب در سالراستین« و »صابئین مندائی در ایران« توسط عادل شیرالی به  

(. از آثار نویسندگان مهمی که در  1387آیه به این قوم اشاره کرده است چشم پوشی کنیم )قرآن کریم،  3و اسالمی همچون قرآن کریم که در  

(،  1381(، »الفهرست« اثر ابن ندیم )ابن ندیم، 1386توان به »آثار الباقیه« نوشتة ابوریحان بیرونی )بیرونی، است می شده  آنها به صابئین اشاره

رّوج الذهب« نوشتة مسعودی )مسعودی، (، و همچنین کتاب »م1362»الملل و النحل« از ابوالفتح محمدبن عبدالکریم شهرستانی )شهرستانی،  

( اشاره کرد. منابع معتبر دیگری به این قوم پرداخته اند که در این پژوهش به آن اشاره خواهیم کرد. پژوهشگران دیگری همچون رودلف  1382

قاالت و کتب دیگری به چاپ رسیده  اند. در ارتباط با این قوم م رشتة تحریر درآورده  ماتسوخ چکسوالکی نیز اطالعات مهمی در این زمینه به 

است. با این وجود تا به امروز بررسی این قوم از دو دیدگاه تاریخی و باستان    است که نگارنده برای نگارش این پژوهش از آنها بهره جسته

 شناسی در کنار یکدیگر، مطالعه ای صورت نگرفته است. 

 . وجه تسمیة صابئین 5

دو جزء تشکیل شده است. جزء اول صفت مندا بمعنی دانش و معرفت است و جزء دوم همان یای )ی( نسبت کلمه مندائی لغتی آرامی که از  

(. در اصل واژه صابئین از  41:  1367شود که صاحب معرفت الهی و نیز صاحب علم است )برنجی،  است. در نهایت مندائی به کسی اطالق می
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ید است، زیرا اعراب با استفاده از کلمه ی صُبا )صوا(، آنها را صُبی یا تعمیدیون نام نهادند.  معنی تعم( بهکلمه مندائی، آرامی صُبا یا صوا )

دهند. نقش )یای( نسبت نیز با اضافه شدن به واژه صبا، صفت تعمیدگری به خود  صابئین مراسم تعمید خویش را همیشه در آب جاری انجام می

( در جمع این کلمه را نباید نادیده گرفت، بااضافه شدن این کلمه آنها را الصابئون و الصابئین   گرفته است. هرچند نقش کلمه ) ی ، ن( و ) و، ن

(. این تفسیر نیز وجود دارد که صابئین چون از مذهب خود دست کشیدند و به مذهب دیگری گرویدند آنها را صابئین می  42می خوانند)همان:  

هبی به مذهب دیگر تمایل دارند. در سخنی دیگر این کلمه یعنی صابیه از صَبا گرفته شده است و  خوانند. که در واقع صبالرجل شده اند و از مذ

ان چون قبلة آنها بسمت باد صبا بوده است به آنها صابی گویند. جمعی دیگر این کلمه را به معنیِ خروج و ظهور نیز تعبیر می کنند که در زب

 (.5-6: 1337(، می نامند )ممتحن، عرب به معنی صباالنجوم ) ستارگان آشکار شده

 )جایگاه اولیة صابئین(    . منطقة حرّان 6

رودان است. که موطنِ خانوادۀ حضرت ابراهیم )ع( بعد از مهاجرت از اور و همچنین  حرّان به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرها در شمال میان

شد و رومیان به آنها کاریا  عنوان مرکز قلمرو صابئین نیز شناخته میبان بوده است. در واقع حرّان به  محل سکونت پدرزن حضرت یعقوب )ع( ال

از کلمه حرّانو به معنی راه راست است که در  ( میپرستی  و روحانیان مسیحی هلنوپولیس )شهر بت  اران  نامیدند. در منابع اسالمی حرّان یا 

(. این شهر مرکز عبادت سن، خدای ماه بوده که چند تن از  79:  1388آزار شیرازی،  بیمانده است )  های خطوط میخی آن شهر برجایکتیبه

حرّان در نزدیکی سرچشمة بلیخ قرار داشت و مکانی بود که صابئین در آن حضور    .اند )همان(پادشاهان آشور در تزئین و گسترش آن کوشیده

رت ابراهیم باقی مانده اند و این شهر نخستین شهری است که بر اثر واقعة طوفانِ نوح بنیان شد.  داشتند و این قوم )صبائین حرّان(، بدیانت حض

 به گفتة مقدسی این شهر دارای قلعه ای است که از سنگ ساخته شده بود و مانند بیت المقدس بسیار زیبا و از اهمیت باالیی برخوردار بوده 

(. به گفتة عادل شیرالی حرّان منطقه ای بی آب و علف 111:  1377ن آورده است )لسترنج، است که از حضور مسجدی در آن شهر سخن به میا

:  1390و خشک و بیابانی بوده است که حرّانیان در آن سکنی گزیده بودند و منبعی وجود ندارد که صابئین در آنجا حضور داشته اند ) شیرالی،  

47.) 

 . صابئین در متون اسالمی 7

سالمی که از این قوم یاد شده، قرآن کریم است که همانند سایر ادیان همچون مسیحی، یهودی و مجوس )زرتشتی(، به  اولین منبع معتبر ا

ا  صابئین نیز اشاره شده است که منبع معتبری پیش از این از صابئین ذکر نکرده است و سه بار قرآن کریم در سه سوره متفاوت نام این قوم ر

کسانی که به پیامبر اسالم ایمان بیاورند و کسانی که به آیین یهود "فرماید  می  62(. در سورۀ بقره در آیه  17-18:  1375بکار برده است)فروزنده،  

ان  گرویدند و نصاری و صابئان )پیروان یحیی( هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دادند پاداششان نزد پروردگارش

(، همچنین سورۀ  119)همان، مائده:  69(. در سورۀ مائده آیة 10: 1387)قران کریم، بقره،  "ترس اندوهی بر آنها نیستمسلم است و هیچ گونه 

(، به صراحت از آنها یاد کرده است. به عقیده ابن ندیم که حکایتی را از ابو یوسف ایشع قطیعی نصرانی نقل میکند  324)همان، حج:    17حج آیة  

کرد. که بسیاری کرد از مکانی به نام مضر عبور میتاخت و تاز به شهرهای روم که در اواخر عمر زندگی خود را سپری میو میگوید مأمون برای  

ای نیز از حرّانیان با لباسی متفاوت و قبائی بر تن و موهای پرپشتی دیده از مردم برای سخنرانی مأمون به سوی او شتافته و در میان مردم عده

ای به آنان  مأمون برای تغییر دین این اقوام آنان را مجبور به گرویدن به ادیان دیگر کرد تا اینکه شخصی از بزرگان حرّان مژدهاند. تهدید  شده

که در  داد که باعث نجات حرّانیان شد. او به حرّانیان گفت؛ پس از بازگشت مأمون از سفر به او بگویید ما از صابئان هستیم و صابئه نامی است 

(. به عقیدۀ بیرونی پس از حمالت مختلف بخت النصر به همسایگان و کشورهای دیگر 569-568:  1381ندیم،  ه آن اشاره شده است )ابنقرآن ب

رفتند و پس از عادت و یادگیری آداب و رسوم مجوس  اسیرانی را از فلسطین)بیت المقدس ( به بابل منتقل کرد که از صابئین حقیقی به شمار می
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کنی گرفتند که کیش آنان ترکیبی از مجوسیت و یهودیت بود. حرّانیان که از بازماندگان و معتقدان دین مغرب زمین بودند که پس  در همانجا س

می    از گرویدن رومیان به دین مسیحی از آن دست کشیده و به دین صابئین روی آوردند. اما مطلب دیگری که بیرونی در آثارالباقیه به آن اشاره

ه.ق. این نام را بر خود انتخاب کردند تا شرایط ذمه )پناه گرفتن زیر نظر دولت اسالمی(، دربارۀ    228که در زمان عباسیان در سال    کند این است

(. مسعودی نیز در کتاب التنبیه و االشراف می  508-507: 1386که قبل از آن با نام حرّانیان شناخته میشدند )بیرونی، آنان رعایت شود، درحالی 

سد؛ ایرانیان پیش از آنکه بر دین حنیفیان باشند از صابیان بودند و این مذهب را بوذاسب به طهمورث ارزانی داشته است. حنیف یک کلمه نوی

کند که پیرو  سریانی است که معرب شده و اصل آن حنیفوا بوده است. در سخنی دیگر صابیان را به صابی بن متوشلخ بن ادریس منتسب می

(. مسعودی در مرّوج  65:  1391د و نسب آن به صابی بن ماری می رسد که در زمان حضرت ابراهیم می زیسته است)مسعودی،دین حنیفی بو

اند که این معابد به شکل مثلث و  الذهب در مورد صابئین حرّانی می گوید که صابیان حرّانی معابدی به نام جواهر عقالنی و ستارگان داشته

گوشه بوده است. و این معابد رموزی داشته اند که اسرار خود را به دقت پنهان می کردند)مسعودی،  و هشت    گوشه، چهارگوشه  دارای شش

ای واقع در میان بادیه و بطحیه سکونت داشتند. حمزۀ اصفهانی  داند که در ناحیهای از مسیحیان می(. حمزۀ اصفهانی صابئین را فرقه598:  1382

ای از مردم که عزیزان خود را از دست داده بودند به احترام آنها و  وجود آمده است که عدهمان طهمورث بهگوید پرستش و صورتگری در زمی

ها در نظرشان مقدس جلوه کرد و در همان زمان روزه به  هایی از مردگان ایجاد کرده و پس از مدتی این مجسمهبرای تسکین دردشان مجسمه

پیروان شخصی به نام بوذاسف )بوداسف(، بودند و این گروه با نام کلدانیان شناخته می شدند و در زمان  عنوان فرایض دینی به وجو آمد و آنها  

(. خوارزمی نیز معتقد است، کلدانیان همان صابئین و حرّنانین نامیده  31:  1346اسالم به صابئین تغییر نام دادند تا در امان باشند )اصفهانی،  

کنند که پیامبر آنان بوذاسف و در هندوستان ظهور کرده است. در جایی دیگر این فرقه  رّان و عراق زندگی میشوند و باقی ماندۀ آنان در حمی

(. در کتاب تاریخ ثعالبی نوشتة ثعالبی  38:  1347دانند و معتقد است این فرقه در زمان مأمون، صابئین نامیده شده اند )خوارزمی،  را از نصرانیان می

رفتند و آنها را داند که ستاره، ماه، خورشید و مشتری از خدایان مهم به شمار میاز گشتاسب را بر کیش صابئی مینیشابوری، شاهان پیش  

کند که برای کنیز خود شعری به نثر  پرستیدند. نیشابوری اشاره به اسحاق بن ابراهیم هالل صابی که از افراد مهم هالل صابی بود میمی

پرستم که ثریا با ستارگان روان است. چون یک بار بر خورشید سجده برم، ده بار نیز ثریا را نماز  ام ستارگان مییمن صاب"گوید  سراید که میمی

( و اطالعات کوتاهی از این قوم را بیان میکند. ابوالمعالی اما در جایی مانویان را به صابیان نسبت  169، 168: 1368)ثعالبی نیشابوری،  "برممی

بعضی از "(. در بیان االدیان ابوالمعالی به این نکته اشاره می کند که  53،  1375ی در مورد عقاید آنان بیان می کند )فروزنده،  می دهد و اطالعات

اند و صابی در لغت از کیشی به کیش دیگر است به همین دلیل این  فالسفه از شهر یونان که ایشان را صابیون خوانند ایشان این مذهب داشته

را صابی اند   طبقه  داشته  را  این مذهب  از طرف مادر  و  بوده  افالطون  از جدّ  آغاذیمون، هرمس و سولون که  ارانی،  ایشان  و سَروَر    "خوانند 

در واقع اطالعات ابوالمعالی با محققان گذشته یکسان است و احتماالً با توجه به نظر فالسفه و مورخین اسالمی، مصداق    .(47:  1376)ابوالمعالی،  

  تواند حرّانیان باشد و میراث خواری حرّانیان از کلدانیان به نوعی این ارتباط می تواند حلقه ای از علوم یونانی و تمدن اسالمی را در صابئین می 

 (. 54، 1375بر بگیرد ) فروزنده، 

 . مذهب، خط و زبان صابئین 8

ساب می آید. بطوری که این فرقة عرفانی در پیش از اسالم  به گفتة ماتسوخ، مذهب صُبی یکی از قابلِ توجه ترین مذاهب در دنیای باستان بح

عاتی  تنها فرقه ای است که تا به امروز باقی مانده است و تمام کتب مذهبی خود را به شکل کامل و با دقت باالیی نگاشته اند. این مذهب، اطال 

(. گنوسیس از ریشة هندو اروپایی و واژه ای یونانی است به  23:  1339از گنوستییزیم یعنی عرفان قدیم را در اختیار ما قرار میدهد)ماتسوخ،  

(. در واقع شباهت عقاید اصلی در مذهب صُبی و اصطالحات تحت اللفظی آن، با اساس عرفان  97:  1387معنای دانش و معرفت ) هالروید،  
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ت است. هرچند که مهاجرت صابئین از مسیحیت ارتباط در خوری دارد. اطالعات نشان میدهد که مذهب صُبی قدیمی تر از مذهب مسیحی

فلسطین به بین النهرین باعث نفوذ مذاهب دیگر در این مذهب تاریخی شده است. مذاهبی که که بر مذهب صابئین تأثیر گذاشته اند شامل:  

هب گنوسی به قرن دوم  (. آغاز مذ1(، )تصویر  23:  1339مذهب بابلی، زرتشتی، مسیحی، سریانی و از همه مهمتر دین اسالم است )ماتسوخ،  

:  1389(. دین صابئین تلفیقی از عناصر هلنیستی و نو افالطونی در آن دیده میشود )زرین کوب،  70:  1375میالدی باز میگردد )کریستین سن،  

ریه و تا قلب بین  هایی از ماورای اردن و سو(. آئین گنوسی به بخش114:  1388دانند )بهار،  ای نیز آئین مزدک را نوعی گنوسی می(. عده269

اصطالح منداعی برگرفته از لفظ آرامی غربی مندع یا مندعا که در کتاب دانیال نبی در عهد   (.146: 1395النهرین نفوذ کرد )جعفری و عامری، 

مطالعات باستان  (. این مطلب نیز باید گفته شود که یکی از خطوط فراموش شده در  1345عتیق چهار بار به زبان آرامی ذکر شده است )مشکور،  

شناسی و زبان شناسی که از اهمیت خاصی برخوردار است و شناخت خطوط و زبان های دوره میانه ایران را برای ما آسان و کمک مفیدی به  

ه  پژوهشگران می کند، خط مندائی است. این خط شعبه ای از خط آرامی جنوب شرقی که منتسب به مندائیان عراق و ایران است. یکی از نشان 

(. گویشی که ادبیات مندائی با  1: 1392های منشأ و مأخذ این خط، خط الیمایی همچون تنگ سروک و سکه های الیمایی است )بشّاش کنزق، 

آن نوشته شده است یک لهجه آرامی است که از نفوذ زبان های بیگانه در امان مانده است. این خط باتوجه به مشتق شدن از آرامی، یکی از  

واج که از راست به چپ نوشته میشود.    23خطوط از خط سامی است که مصوت ها در آن نیز بکار می رود و به صورت فونتیکی با  کاملترین  

 (.481-482: 1379نزدیکی زیادی با لهجة تلمود یعنی آرامی بابلی علیا دارد )بهزادی، 

 
پ، یکی از مندائیان در حال خوردن آب ، مراسم لوفانی  )برنجی،  : سمت راست، یک مندایی در حال خواندن نماز )بَراخه(، سمت چ 1تصویر  

1367  :297  ،301 ) 
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 شباهت مذهب صابئین با مذهب گنوسی )نگارنده(   - 1جدول شماره  

 مذهب گنوسی  مذهب صابئین مندائی 

 به معنی دانش و معرفت صاحب معرفت الهی و نیز صاحب علم است

آواره شدن یهودیان که بخشی از دین گنوسی ها را در برمی گیرد و   تاریخ آواره شدن صابئین در طول 
 احتماالً متاثر از عرفان یهود بوده اند 

 قرن دوم پیش از میالد  احتمال شکل گیری در قرن دوم و سوم پیش از میالد 

سوی شمال  های رود اردن به ها از فلسطین بویژه کرانهمندائی
 کرده اند  رودان مهاجرت سوریه و میان

نفوذ آیین گنوسی در بخشی از ماورای اردن و سوریه تا قلب بین  
 النهرین به وسیله فرقه های تعمیدی آغاز شد 

غسل تعمید در بخشی از عرفان مسیحیت که در دین گنوسی نفوذ   غسل تعمید در مذهب صبی 
 کرده است 

 

 . کاوش در نیایشگاه صابئین )شوشتر( 9

که در برنامه های پژوهشی این شهر و سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته شده بود بخش    1368بررسی های باستان شناسی در سال  

(. در واقع این بخش ها شاملِ بخشی از میانِ آب و جادۀ مسجد سلیمان بوده است. در جنوب  2زیادی از جنوب شوشتر را در برمی گرفت )تصویر  

ت چپ رود گرگر، به بقایای دیوارهایی بر می خوریم که از سنگ های ماسه ای و مالط ساروج ساخته شده است. چهار بخش  شوشتر و در سم

از این معماری باقی مانده است که نزدیکی زیادی بهم ندارند ولی از یک مجموعه تبعیت می کنند. در یکی از این مجموعه ها به یک بقایای  

  4/ 5دیده شده است که از شمال به جنوب امتداد داشته است. با فاصلة کمی از این دیوار یک دیوار قوسی به عرض  مهم بر میخوریم که دیواری  

متر که به شکل یک برج است. مصالح بکار رفته در این دیوارها، سنگ های شنی و مالط ساروج است. همراه آن قطعات کوچک    20متر و طول  

. هرچند از ماسه نیز در دیوارها استفاده شده و استحکام خوبی ایجاد کرده است. باالی برج، باندی  آهک و گچ و قطعات ذغال یافت شده است 

متر و سطح باالی آن صاف  15سانتیمتر و کمی جلوتر از بدنه دیده میشود. این برج که به شکل دایره نمایان است قطری معادل    30به عرض 

ه سنگ های رودخانه ای در مالط ساروج یکی دیگر از ویژگی های این معماری است. بلندی برج  (. استفاده از قلو87 -103است )رهبر، بی تا، 

متر هم می رسد. به طور کلی تأسیسات قدیمی و جدیدی بنظر نمی رسد که در این    5/4متر است که باتوجه به شرایط آب رودخانه تا    5/3نیز  

(. در کنار این مجموعه و در زیر پلِ جدید التأسیس و بر روی صخره کنار 3است )تصویر    بنا اضافه شده باشد. این برج با نام برج عیار معروف

یار باشد. ساحل به بقایایی از دنبالة دیواره هایی که برای مهار آب ایجاد شده و با همان مصالح دیده شده است. احتماالً ارتفاع آن همانند برج ع

سانتیمتر و عرض   25با ساروج مستحکم تر بنا شده است و شبیه به پله است )شبه پله(، پله ها  این دیواره ها به صورت قوسی دیده می شود و  

در   70سانتیمتر است. چند متری پایین تر از برج و قسمت چپ رود گرگر، به یک صخره بر می خوریم که تعدادی کانال با عرض    20تا    15

متر می رسد. سطح برج و صخره هم سطح هم هستند. این کانال    7رود گرگر به  سانتیمتر ایجاد شده است و بلندترین نقطة صخره از    100

طوری ایجاد شده است که از پشت برج عیار وارد کانال ها شده و به شعباتی تقسیم میشود و در فضای دیگری بهم متصل می شوند. در این  

وی آب را مهار می کند تا بتوانند آب بیشتری را ذخیره کنند.  بخش به عقب رفتگی هایی می رسیم که بوسیلة تخته یا چیزی شبیه به کشو جل

(.  4در کنار کانال ها به دو شبهِ اطاق به صورت مختلف که در سطح صخره کنده شده است و به شکل دو فضای حوض مانند است )تصویر  

  75آن، به یک ورودی اطاق با عرض    سانتیمتر عرض که قسمت شرقی  230سانتیمتر طول و    280اطاق شماره یک به شکل مربع ناقص در  

سانتیمتر    150سانتیمتر ایجاد شده است که نسبت به سطح صخره    160در    280سانتیمتر برمیخوریم. در سمت غرب اتاق فوق، سکوئی به اندازۀ  
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ریان داشته باشد وجود ندارد.  سانتیمتر است. هیچ گونه منفذی که نفوذ آب در این اطاق ها ج  250عمق دارد. بخش شرقیِ اطاق، عمقی به ابعاد  

متری جنوب شرقی اطاق شماره یک و در انتهای کانال ها به اتاق دیگری از خود صخره و به شکل ذوزنقه می رسیم که احتماالً کاربریِ   40در  

ارتباطی با آسیاب    این بناها برای اجرای مراسمات خاص بوده است. طی بررسی های باستان شناسی، این مکان یک مکان مذهبی است و هیچ

بند برج عیار آب رودخانه گرگر را به ترازی باالتر برای مقاصد معین منتقل می کند.     که در بعضی از کتب به آن اشاره شده است ندارد )همان(.

ی بدست آمده است که  تعدادی کانال دستکند، وظیفة انتقال آب را از پشت بند به پایین دست به عهده دارند. در بررسی های دقیق تر، شواهد

فنی مربوط به بهره برداری از نیروی آب بوده است. وجود آثاری از حرکت چرخ های بزرگ در بدنه این    –این سازه ها و تاسیسات تاریخی  

 مجموعه، صحت استفاده از چرخاب در این تاسیستات را دوچندان می کند. 

 
 : استان خوزستان )سازمان نقشه برداری کشور( 2تصویر  
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 ( 98: موقعیت برج عیار و کانال های حفر شده به همراه تدفین صابئین )رهبر، بی تا،  3تصویر  

 
 ( 89- 90: کروکی فضای حوضچه مانند برج عیار )رهبر، بی تا،  4تصویر  

 . تدفین صابئین 10

برخوردار است و می تواند کمک زیادی به باستان شناسان  یکی از مهمترین آثاری که در دوره های تاریخی و پیش از تاریخ از اهمیت فراوانی 

دست آمد که بصورت طاق باز در حالی که  سانتی متر از سطح زمین اسکلتی به 40و پژوهشگران در این حوزه نماید تدفین ها هستند. در عمق 

که اطالعات بسیار مهمی به ما می دهد، باز بودنِ  های این جسد، سر به طرف جنوب و پاها به طرف شمال قرار داشتند دفن شده بود. از ویژگی

ای روی  های زرد، سفید، آبی و سورمهبیش از حدّ فک و حرکت غیر طبیعی جمجمه به همراه دو النگو که احتماالً از جنس خمیر شیشه به رنگ

وه ای بسیار جالب از یک دفن وجود دارد که  های دست بود دیده شده است. با توجه به بررسی های باستان شناسی و اهمیتِ این تدفین، شیمچ

جهت تدفین و وضع فک و النگوهای مچ دستِ این اسکلت احتماالً متعلق به زنی صابئی است که به هنگام تدفین، طبق رسم خود مقداری  

االً این نامگذاری حاصل یک  نامند که احتمکش( میاند. محدوده بند عیار را در حال حاضر )صابئیخاک یا شن در دهان شخص متوفی گذاشته

ریزی شده بوسیلة متعصبین مذهبی شوشتر، درگیری هایی بین مردم شوشتر با صابئین باشد  رویداد مهم است. احتماالً یک توطئة از پیش برنامه

اهواز و محمره و دیگر    که بر سر صابئین ساکن در این محل ریخته و تعدادی از آنها را مورد ضرب و شتم و تعدادی دیگر، کشته و مابقی به

(. امروزه به عقیدۀ صُبی ها روح  103اند. از آن تاریخ دیگر هیچ شخص صابئی در شوشتر باقی نمانده است )همان،  شهرها نقل مکان کرده
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و غذایی  مردگان پس از چهل روز که مرگ حاصل شده است در پیشگاه خدا حاضر شده و وابستگان در این مدت در خانة متوفی جمع می شوند  

 (. 28: 1340که شیخ )بزرگ صُبی ها( تبرّک کرده است صبح و شام  از آن طعام می کنند )یکتایی، 

 . بند برج عیار در متون تاریخی 11

(، که در آخرین نتایج احتمال بند بودنِ آن نسبت به پُل محتمل تر  5در بعضی از متون تاریخی اشاره ای به این بند یا پل شده است )تصویر  

پائین بند میزان آخر شهر محاذی محلة دکان شیخ و دکان شمس،  "ت. اعتمادالسلطنه در کتاب مرآۀ البلدان این گونه توصیف می کند که  اس

ها به  بند برج عیار است که به طرف شهر آسیابها و چرخهای بسیار در آن دایر بوده و اکثر باغات آن محله را مشروب می کرده و در اکثر خانه

بودند، همچنین برج عیار زیوری است که از طال و جواهر سازند  ن آب روان بود و از طرف صحرا باغات زیاد از این آب مشجّر و خرّم میواسطه آ

رسیده، و  و زنان در آن نقش داشته اند. گویند زنی زیور خود را فروخته و به ساختن این بند اقدام کرده و دیگران کمک کرده اند تا بند به اتمام 

نیز پائین تر در یک فرسخی شهر بندی است از سنگ خارۀ خداآفرین مشهور به بندماهی بازان که صیادان در آنجا شکار ماهی می نمایند و  

(. در توصیف دیگری از این بند، حسینی شوشتری در کتاب تذکرۀ شوشتری 700: 1367)اعتمادالسلطنه، "ها نمایان است اطراف آن آثار چرخاب

پایین بند میزان، آخر شهر بندی ایذاً از سنگ و ساروج هست، آنهم الحال خلل یافته مشهور "البی از بند برج عیار دارد و می گوید،  اما توصیف ج

آباد که در میان شهر  های متعدد از آن دایر بوده و باغ برج عیار، و بالگردان و گالبی و سالمها و چرخاببه بند برج عیار که اطراف شهر آسیاب

جاری بود و از طرف صحرا باغ بلبل و باغ فیض    ها آبها معمور بود و در اکثر خانههای آن که در محالت بود همه به آن چرخابودند یا باغچهب

)الحسینی   "ای از اهل کفر ساکن هستند که ایشان را صابئه گویندالل شکرنویس و طالش علیا و سفلی همه مشجّر بودند. در آن محله فرقه 

بند  "(. شوشتری مرعشی در کتاب فردوس، در تاریخ شوشتر و برخی مشاهیر آن، به بند میزان اشاره دارد و می نویسد،  24:  1343وشتری،  ش

ای از شادروان عجیب الشأن اوست چون مدّ الف بر سرِ آب افتاده، و مانند سدّ سکندر در دفعِ یأجوج طغیان ثابت قدم ایستاده بند  میزان که قطعه

ن  عیارش از متنزّهات روزگار و عیار اقتدار سالطین کامکار، آب فرات را بازالل انهارش معارضه نمودن و بادِ هرات را با شمال أشجارش زبا برج

 (. 8: 1378)شوشتری مرعشی،  "تحدّی گشودن و بی فایده و آب بغربال پیمودن است

زمانی که قیصر روم بر ایران تاخت و خرابی  "پردازد که  اینگونه به بند میزان میدر توصیفات میر عبداللطیف خان شوشتری در کتاب تحفة العالم  

س  به بارآورد و مورد خشم نبیرۀ اردشیر، شاپور قرار گرفت. با اینکه شاپور سن کمی داشت اعراب را قلع قمع کرده و به جنگ قیصر شتافت و پ

را داد، قیصر چون از این امر خوشحال شد و خود را نجات یافته می دید و از طرفی    هااز اسارت قیصر، و وعده برای نجات جانش بازسازیِ خرابی

ه ترازوی  دیگر نوید تاج بخشی رااستشمام نمود، دستور داد تا مهندسان و معماران به همراه دانشمندان از روم و فرنگ بیایند. مهندسان بعد از آنک 

دخانه و شدت جریان آب، ساختن شادروان محال و زمین رودخانه را سنگ بست نمودن، که  آب را برآورد نمودند، دیدند که به سبب بسیاری رو

خانه  دیگر باره عمیق نشود، ممکن نیست مگر اینکه آب را اوالً به طرفی دیگر جاری نمایند که آب رودخانه منقطع گردد، بعد از ساختن زمین رود

را ببندند. رأی دانشمندان فرنگ و روم به این قرار گرفت که از زیر کوهی که بقعة سید  و شادروان باز آب را به این طرف سر دهند و آن رخنه  

د.  محمد گیاه خوار واقع است و آب رودخانه از زیر آن کوه به طرف مغربیِ شهر جاری بود، رخنه ای نمایند که رودخانه به طرف جنوب میل نمای

دوازده فرسخ کامل است، به کلی بریدند و آب را بدان طرف سر دادند تا شادروان و بند میزان    و چنان کردند که از زیر کوه مذکور الى بند قیر، که 

شروع    تمام شده و هنوز آثار در اطراف رودخانه الى بندقیر نمایان است و این اولین خطائی بود از مهندسان رومی به ایرانیان. پس مردمان قیصر

رسید و به شیر  الک روم، روز و شب هزار گوسفند روانه نمایند که هر صبح و شام دو هزار گوسفند میبه کار نمودند و قیصر دستور داد که از مم

باید آنها نوره و گچ ترکیب کرده و خمیری می ساختند و به کار می بردند. گویند شاپور به قیصر فرمود گِلی که در این کار به مصرف میرسد می  

گران از آن  های عظیم ایجاد شود و کوزهد تا با عرابه آنقدر خاک بیاوردند و در خارج شهر ریختند که تلاز خاک قسطنطنیه باشد. قیصر دستور دا
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طوق آهنین به یکدیگر بسته، از دهنة مافاریان الى زیرِ پل بردند، دو دو به کار میهای گران که به جرالثقیل بهخاک ظروف گلی ساختند. سنگ

- 45: 1363)شوشتری،  "رب آب کرده رخنه های سنگها را استوار کردند و به این سبب آن را بند میزان گویندبه یک ترازو فرش کردند و به س

تماالً در دوره های مختلف (. بنظر می رسد این توصیفات توسط مورخین در شکل و ساختار این بند تفاوت های ملموسی وجود دارد که اح47

این بند اضافه شده است. هر چند توصیفات، بیشتر به زیبایی شناسی بصری و منظرِ این بند در این متعلقاتی به این بند و قسمت های همجوار 

  قسمت به نسبت خود بند بیشتر است و اطالعات کمتری از بند برج عیار در اختیار ما می گذارد. در تفسیر عبدالطیف خان شوشتری اما در نوع 

 ا حدی بزرگنمایی شده است. ساخته شدنِ این بند احتماالً این توصیفات ت

 
 : پل بند برج عیار مربوط به صابئین )نگارنده( 5تصویر 

 

 . اشیای یافت شده از صابئین 12

ین یکی از مناطقی که آثار مندائیان یافت شده تپه هگمتانه است. این تپه به عنوان یکی از تپه های باستانی شهر همدان که در بافت قدیمی ا

ه های مهم و یکی از تپه های بزرگ در غرب ایران محسوب میشود. پیش از نام گذاری این تپه به هگمتانه به آن سرقلعه  شهر قرار دارد و از تپ

 550(. نخستین اشاره تاریخی به هگمتانه در کتیبه نبونید پادشاه بابل در  318:  1378گفتند )سعید نیا،  )جنوب( و قلعه شاه  داراب )شمال( می

ن کتیبه به لشگر کشی آستیاگ بر علیه کوروش اشاره دارد که لشگریان علیه آستیاگ شوریدند و او را دستگیر کرده و به  باشد. در ای  ق.م می 

توسط هئیت فرانسوی به سرپرستی فوسی از    1913ها به سال  ها و بررسی(. اولین پژوهش(Cogan, 2008: 211کوروش تحویل دادند  

گیری  (. مشهورترین روایت که شکل9:  1392ه هگمتانه به ایران سفرکردند) محمدی فر و دیگران،  طرف موزه لوور فرانسه جهت کاوش در تپ

شهر را به دئیوکس مادی نسبت داده است متعلق به هرودت است که این شهر را هفت بارو که هرکدام رنگ خاصی دارد اشاره می کند )اذکایی، 

 یک خرده سفال مندائی است که در این بخش به آن اشاره می کنیم.(. با توجه به اهمیت این تپه، یافت شدنِ 61:1367

(.  1:1392همانطور که قبالً اشاره شد خط مندائی شعبه ای از خط آرامی جنوبِ شرقی و مربوط به مندائیان عراق و ایران است )بشّاش کنزق،  

سیک، متون کالسیک ادبیات دینی و نجوم متون متأخر و سوم  های پیش از دوره کالها به سه دوره کتیبهگویش مندائی بر اساس متون و کتیبه 

خرده سفال کتیبه داری     AR.40و ترانشة     loc.8توسط مسعود آذرنوش در    1383شناسی در سال  مندائی نو است )همان(. کاوش های باستان

ر رسول بشّاش کنزق مورد بررسی قرار گرفت  سازی بود که به درخواست علی هژبری از دکتدست آمد که بدون خوانش و پاکاز هگمتانه به

های سحرآمیز و جادویی و یا تلة شیطان معروفند و  شوند به کاسههای سفالی نوشته می(. این ظروف که اکثراً درون کاسه6( )تصویر3)همان،  

دارد. سنّت به کارگیری انواع مندائی و    متون سحر آن ها از مرکز شروع شده و به صورت گردشیِ حلزونی، شعاعی و غیره تا لبة کاسه ها ادامه
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دوره تاریخیِ این ظروف که در ایران و عراق یافت شده است. این خط برگرفته از خط الیمایی در دوره اشکانی است )همان(. ظرف دیگری در  

فالی چر خسـاز و به رنگ نخودی و  س، است. ایـن کاسـة سـ-109ای مندایی با نام تــاالر صـدف مـوزۀ آبگینـه تهـران وجود دارد که کاسه

هــ.ق. تخمیـن زده    7تـا    5دهانــة گشــاد و بدنــه به صورت محــدب و بدون پایــه است. این سفال در شوشـتر کشـف شـده و زمـان آنرا  

  55(. در  85:  1394پور و دیگران،  متر اســت )فکریسـانتی  1متر و ضخامـت لبـه حـدود  سـانتی  8متر و ارتفـاع آن  سانتی  5/8انــد. قطـر آن  

م. یافت    1894کیلومتری شمال غرب مسیب در منطقة خابور که در سمت راست فرات قرار دارد به یک سفال دیگری بر میخوریم که در سال  

 (. 7( )تصویر86سطر خط مندایی نوشته شده است )همان،   12سانتی متر و  4/18شده است. قطراین ظرف 

 
 ( 4- 5:  1392ست خرده سفال مندایی، یافت شده از هگمتانه و سمت چپ طرحی به همراه استنساخ کتیبه ) بشّاش کنزق،  : سمت را 6تصویر 

 
: سمت راست کاسة سفالی یافت شده از شوشتر، خط و زبان مندایی ) موزه آبگینه(، سمت چپ طرح کشیده شده از کاسة سفالی، یافت  7تصویر 

 ( 1394مندایی )فکری پور و دیگران،    شده از منطقة خابور، خط و زبان 

 



 

1101 
 

 
 : آثار یافت شده از صابئین )نگارنده( 8تصوبر  

 . نتیجه گیری 13

نقش اساسیِ اقوام، همیشه به عنوان یک عنصر مهم که برخاسته از فرهنگ یک جامعه است می تواند در بطن همین جامعه مسیری در تحوالت  

سیاسی و اجتماعی خود بروز دهد که گاهی سرنوشت یک ملت را بکلی دچار تغییر کند. اقوام پیش از اسالم همیشه با رویکردهای ناعادالنة  

و سیاست رو به رو بوده اند که در بسیاری از این سیاست ها قربانیِ ایدوئولوژی های خطرناک آنان می شدند، به همین دلیل  صاحبان قدرت  

آن کریم که  ناچار بودند تا برای در امان ماندن، خود را با سیاستمداران وفق دهند. شاید صابئین مندائی نیز از این امر مسثتثنا نبوده است. در قر

یک منبع مهم بحساب می آید در سه آیة متفاوت از این قوم نام برده شده است و آنان را از اهل کتاب می داند. در اصل، قرآن نمودِ    به عنوان

در کنار  بارزی از یک منبع متعالی و تاریخی، اطالعاتی هرچند کوتاه و مهمی در اختیار ما می گذارد. از ویژگی این منبع مهم قرار گرفتن صابئین  

یان دیگر همچون، مسیحی و یهودی است که ارزش این مهم را برای ما دوچندان می کند. بدلیل اطالعات کمی که از این قوم در پیش از  اد

د. اسالم در دسترس است بسیاری از پژوهشگران، به طور قطع و یقین از ظهور صابئین در قبل از اسالم اطالعات موثقی در اختیار ما نمی گذارن

ه بعضی از منابع اسالمی همچون آثارالباقیه نوشتة ابوریحان بیرونی نگاهی بیندازیم در مورد حمالت مختلف بخت النصر به همسایگان اما اگر ب

ن  و انتقال اسیران از فلسطین به بابل که از صابئین سخنی به میان می آورد به ما کمک می کند امیدوارانه پژوهش بیشتری از این قوم در ای

م دهیم تا راهگشای بیشتری برای ما باشد. اما اطالعات باستان شناسی در مورد صابئین چنان اندک و ناچیز است که گویا چنین قومی زمان انجا

ند. وجود خارجی ندارد. اما نباید از این نکته غافل بود که بسیاری از متون اسالمی در روند پژوهش های پیش از اسالم کمک زیادی به ما می ک

به بررسی های متون تاریخی، صابئین را قومی آرامی که سکونت اولیة آنان در مصر و فلسطین، بخصوص در کناره های رود اردن که با توجه 

  به سرزمین های دیگر به ناچار و بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، و بر اساس شرایط سیاسی به ایران و عراق گسیل پیدا کرده اند و تا به 

خود ادامه می دهند. احتماالً این قوم همانند سایر ادیان الهی همچون مسیحیان و یهودیان مورد آزار و اذیت قرار گرفته و به  امروز به زندگی  

 این مناطق رهسپار شده اند. متون اسالمی و تاریخی نشان میدهد صابئین دو گروه هستند، گروه اول صابئین راستین که در قرآن به صراحت از

د و از اهل کتاب بحساب می آیند و گروه دیگر صابئین حرّانی که به اجرام آسمانی گرایش داشته اند و بنا به شرایط سیاسی که  آنان نام می بر
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رار گیرند  احتماالً در زمان مأمون عباسی بوده است دین خود را به صابئین راستین تغییر داده اند تا از اهل کتاب بوده و در پناه حکومت اسالمی ق

شم سرمداران آن زمان در امان باشند. در مورد مذهب صابئین اطالعات روشنی وجود ندارد اما بنا بگفتة بعضی از پژوهشگران این قوم  و از خ

تنها قومی است که آداب و سنن دینی خود را بر اساس غسل تعمید و آب جاری به خوبی به نمایش می گذارد. احتماالً بتوان مذهب صابئین را 

بت داد و بنظر می رسد نمودِ چنین مذهبی از دوران اشکانیان باشد، زیرا اشکانیان به نسبت سایر حکومت ها تسامح مذهبی بهتری  به گنوسی نس

یایشگاه از خود به نمایش گذاشته اند. اما همانطور که اشاره کردیم اطالعات باستان شناسی در مورد صابئین بسیار اندک بوده و تنها میتوان به ن

در شوشتر و آثار کم آنها که در بعضی از مناطق ایران همچون همدان، لرستان و خوزستان یافت شده است اشاره کرد، خرده سفال های صابئین  

بدست آمده از این مناطق مربوط به مندائیان است که تلة شیاطین یا متون سحر و جادو شهرت دارند که از مرکز کاسه آغاز شده و به شکل  

رف ادامه دارد. اما مهمترین یافته ای که از صابئین بجا مانده، نیایشگاه صابئین است که در هیچ منبعی در مورد پرستشگاه حلزونی تا لبة ظ

ن منبع  صابئین اطالعاتی به ما نمی دهد و شناخت ما تنها در کتاب تریانا است که شرح مختصری از معبد مندائی ها در اختیار ما میگذارد. اما ای

وم نیست مربوط به پرستشگاه های جدید است یا قدیم. بررسی های باستان شناسی در نیایشگاه یافت شده نشان میدهد که این مهم نیز معل

ه  معبد برای انجام مراسم مذهبی بوده است و کاربرد دیگری ندارد. بسیاری از مراسمات مذهبی این قوم مانند غسل تعمید و مراسم عروسی رو ب 

دفین خود پاها به سمت شمال و سر به طرف جنوب انجام میشود. در نتیجه باید چنین استنباط کرد که قبلة اصلی این  شمال است و حتی در ت

د که  قوم رو به شمال قرار دارد. با توجه به کانال های کنده شده و اتاق های یافت شده میتوان این معماری را به یک نیایشگاه مذهبی نسبت دا

 ار رودخانه، این مراسمات به خوبی انجام می گرفته است. بدلیل قرار گرفتن در کن
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 ررسی و تحلیل معماری بافت قدیم روستای آسیابان با تکیه بر اقلیم منطقه ب 

 

 1علی اصغر محمودی نسب

 2خدیجه برزگر 

 3عباس قربانی 

 4اسماعیل معروفی اقدم

 چکیده: 

در شکل مهمی  نقش  جغرافیایی  مجتمعگیری  عوامل  معماری  اقلیمفضاهای  زیستی  اقلیمهای  هر  در  و  داشته  ایران  مختلف  معماری   ،های 

طوری که مصالح به کار رفته رابطه مستقیمی با شرایط محیطی و بومی آن  مسکونی و سایر عناصر معماری تحت تاثیر آن شکل گرفته است، به

های دور مورد  از گذشته محیط در بالقوه بالفعل و امکانات و وی هایخواسته و یازهان بین تعادل ایجاد برای انسان منطقه دارد؛ در واقع تالش

ای که جوابگوی نیازهای ساکنان آن باشد. در این تحقیق به معرفی بافت و عناصر معماری قدیم روستای آسیابان و  به گونهتوجه بوده است،  

از لحاظ    و در استان خراسان جنوبی، شهرستان درمیان و بخش قهستان قرار داردشود. این روستا  طور محالت مختلف آن پرداخته میهمین

حال حاضر در تقسیمات سیاسی استان خراسان جنوبی این منطقه  در  جغرافیای تاریخی در گذشته بخشی از ایالت قهستان در شرق ایران بوده که  

باشد. روستای آسیابان در یک منطقه نیمه کوهستانی و در گذاری و مرکز بخش مین نامعنوان شهر قهستاپس از ادغام با روستای درخش به

هایی کم ارتفاع واقع شده و با توجه به اقلیم گرم و خشک خراسان جنوبی، این منطقه از شرایط آب  ای نسبتاً وسیع همراه با کوهابتدای یک درّه

ر است. کوهستانی بودن منطقه موجب شده که این روستا دارای معماری متفاوتی باشد و  و هوایی معتدلی نسبت به سایر مناطق استان برخودا

هایی به صورت پلکانی در دامنة کوه با معماری دار، خانهعالوه بر خصوصیات معماری نواحی گرم و خشک و فضاهای مسکونی به صورت حیاط

توان دید، بلکه مصالح های معماری مختلف آن میدر معماری مسکونی روستا و فرمنواحی کوهستانی ساخته شود، در واقع تاثیر اقلیم را نه تنها  

بوده و   از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی و با رویکرد تاریخی و فرهنگیبه کار رفته نیز بومی و متناسب با محیط بوده است. پژوهش حاضر  

 ی انجام شده است. انیز طریق مطالعات میدانی و کتابخانههای آن آوری یافتهجمع

 

 اقلیم گرم و خشک، بافت قدیم آسیابان، محله، معماری، خانهواژگان کلیدی: 
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 . مقدمه: 1

گیری  کالبد و مسکن روستایی بستر فعالیت انسان و پاسخی به نیازهای انسانی است و دخالت در آن نیازمند شناخت تمام عوامل موثر در شکل

های روستایی است. سازمان فضایی، استقرار و ساخت آن نیز  مسکن جزء اصلی تشکیل دهندۀ بافت  های طراحی و ساخت آنهاست.و ویژگی

توان گفت تأمین مسکن مناسب  ها و هنجارهای حاکم بر جامعه روستایی است. میبیانگر کیفیت استفاده از محیط و تأثیر اقتصاد و معیشت سنت

امکاات روز، با ویژگیشود که ضمن توجه به تحوروستایی هنگامی محقق می از  استفاده  اقتصادی و  ها و مختصات معماری  الت اجتماعی، 

گیری و ترکیب  (. در شکل48:  1388پور،  های فرهنگی و تنوع اقلیمی موجود در مناطق مختلف کشور منطبق باشد )سرتیپیروستایی و سنت

یات متفاوت هر اقلیم، در پیدایش شهرها و روستاها و ترکیب معماری  بریم که خصوصمعماری بومی مناطق مختلف ایران به این واقعیت پی می

های زیستی مناطق مختلف گیری مکان(. در واقع شرایط آب و هوایی نقش اساسی در شکل161:  1378اند )کسمائی،  این مناطق تأثیر داشته 

معماران مناطق بگیرد.  نطقه تحت تأثیر اقلیم آن منطقه شکل  های شهری و روستایی در هر مشود، بافتکند و همین امر موجب میایران ایفا می

کردند، تا فضاهای معماری ساخته شده با نیازهای مردم همخوانی داشته  مختلف ایران با درک صحیح از شرایط محیطی هر منطقه تالش می

ر فضاهای در ارتباط با کشاورزی و دام در  طوهای مختلف جهت سکونت و همینباشد و در طراحی فضا عالوه بر سازگاری با محیط، قسمت

شود.  کردند. در این تحقیق به معرفی بافت قدیم روستای آسیابان که در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته است، پرداخته میساخت بنا را لحاظ می

ه این روستا از لحاظ تقسیمات اقلیمی در کیلومتری شمال شرق شهر بیرجند )استان خراسان جنوبی( قرار دارد. با وجود اینک  65این روستا در  

یک منطقه گرم و خشک قرار گرفته، قرارگیری آن در مناطق کوهستانی استان خراسان جنوبی موجب شده که عالوه بر اینکه بافت این روستا  

و همین امر موجب  ار رفته است  به کبا ویژگی اقلیم گرم و خشک ساخته شود، ویژگی معماری مناطق کوهستانی نیز در طراحی بافت این روستا  

تر و سردتری برخودار باشد. کوهستانی  شده که آسیابان از نظر آب و هوایی نسبت به مناطق همجوار )جنوب و غرب استان( از آب و هوای معتدل

مسکونی به صورت    ها فضاهایهای مسطح را جهت کشاورزی استفاده کنند و در بعضی قسمتبودن منطقه موجب شده که ساکنین بافت زمین

صورت یک بافت فشرده و در اطراف یک تپة کم ارتفاع با عناصر معماری مختلف گیری بهپلکانی ساخته شود. بافت قدیم روستا در ابتدا شکل

ا گیرد و با روند گسترش روستا، بافت به سمت جنوب و شمال و در نهایت غرب گسترش پیدمیهمچون قلعه، مسجد و فضاهای مسکونی شکل

طور قرارگیری آن در مسیر ارتباطی که از  گیری روستا، آب کافی و زمین حاصلخیز جهت کشاورزی و همینکند. از جمله دالیل اصلی شکلمی

سمت شهر بیرجند به سوی شهرهای خراسان رضوی )خواف، تایباد و تربت جام( و شهرهای افغانستان از جمله فراه و هرات منتهی شده، بوده  

شود. با توجه به اهمیت موضوع  ین تحقیق ضمن معرفی بافت روستا و عناصر معماری آن به تحلیل فضاهای مختلف روستا پرداخته میاست. در ا

هایی از بافت قدیم روستا به مرور زمان تخریب و در حال تخریب  و اینکه ساخت و سازهای جدید مثل اکثر مناطق ایران، باعث شده که قسمت

 در نهایت این مقاله در صدد پاسخ به سواالت زیر است؟  ن بافت پرداخته شده است.باشد، به معرفی ای

 اند؟گیری بافت قدیم روستای آسیابان دارد و عناصر معماری این بافت کدام. اقلیم چه تأثیری در شکل1

 ای طراحی شده است؟. با توجه به کوهستانی بودن منطقه فضاهای مسکونی با چه نقشه2
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 پیشینة پژوهش .  2  

و گزیک شهرستان درمیان   1شناسی بخش قهستانگونه پژوهشی دربارۀ بافت قدیم آسیابان صورت نگرفته و تنها در بررسی باستانتاکنون هیچ

 ( به دو بنای این بافت اشاره شده است. 1394)صدیقیان، 

 . روش تحقیق 3

ای )موضوعات جغرافیایی، تاریخی و معماری( های آن از طریق مطالعة منابع کتابخانهمقاله حاضر براساس روش توصیفی و تحلیلی بوده و داده

 .اد بومی( صورت گرفته است برداری و گفتگو با افرو برداشت میدانی )عکس

 
ای  محدودۀ فعلی جنوب خراسان منطبق بر ناحیهمنطقة قهستان در جغرافیای تاریخی ایران دارای هویتی مشخص و در پیوند با خراسان بزرگ بوده است.    -1

طور کلی از  های مختلف تاریخی یکسان نبوده، ولی بهادوار مختلف تاریخی با نام قهستان معروف بوده است. حدود قهستان ظاهراً در دوره است که طی  

و ای بوده است که از شمال غرب به دشت کویر، از جنوب غربی و جنوب به کویر لوت ساختار طبیعی منطقه تبعیت داشته و شامل منطقة کوهستانی گسترده

شده است و منطقة وسیعی را شامل گناباد، فردوس، سرایان، طبس، قاین، بیرجند و نهبندان را در  زارهای غرب افغانستان محدود میاز شرق به دشت و شوره

عبارتی  کرده است. بهگرفته است. این منطقه در مسیر ارتباطی مهمی بوده که صفحات جنوبی کشور را به هرات و نیشابور و خراسان بزرگ متصل می بر می

ر جنوب  دیگر، در محل تالقی سه ناحیة مهم خراسان در شمال، نواحی داخلی فالت و صفحات جنوبی ایران در غرب و جنوب غرب و ناحیه سند و سیستان د 

کنیم، به این معنی که ابن  ـ.ق مشاهده می(. نام قُهستان را، برای اولین بار در آثار قرن سوم ه28-29:  1380فرد،  شرق قرار داشته است )ابراهیمی و وفایی 

و قدامه بن   62: 1371ابن خردادبه،  ؛ 121: 1365اند )ابن رُسته، شمار آوردههای خراسان به قهستان را از خوره ابن خردادبه و قدامه بن جعفر، رُسته اصفهانی، 

ینى پهناور است که هشتاد فرسنگ سنگین در هشتاد است، ولى بیشتر آن  قوهستان سرزمنویسد: »طور می(. مقدسی در مورد قهستان این139: 1370جعفر، 

و بى ها و دشترا کوه  قاین و شهرهایش: تون، جنابد، طبس هاى خشک  آن  فرا گرفته است. قصبه  رقه   درخت   ، خور، خوشت، کرى عناب، طبس خرما، 

سنگی میانه است که حدود    این غار مربوط به دوران پارینهمله غار خونیک قاین )های پیش از تاریخی از ج(. وجود محوطه436  -  437/  2:  1361باشند« )مى

(، محوطة کالته محمدالله )فرجامی،  1392(، غار چهل دختران سربیشه )برفی و سروش،  1392محوطة گُدار نُوزاج )برفی و دیگران،  (،  سال قدمت دارد  30000

(، کالته شور )صدرایی،  1393قلعه خوانند، محوطة کمربیک و الخ آتش روستای رِگ )صدیقیان،    های افزار سنگی در محوطه (، کشف تعدادی دست1392

(،  1397؛ عنانی، 1397نسب (، محوطة بِکندا پیرحاجات در طبس )محمودی1392؛ یوسفی و دیگران، 1390کوب آیسک )عنانی، (، محوطة کَله 1396عنانی، 

های شاه ولی و قلعه  (، محوطة خرابه1395(، باراز در قائن )قلی نژاد،  1394(، گَوند باغستان فردوس )فرجامی،  1393محوطة جعفرآباد افین )دانا و دیگران،  

های دوران تاریخی از جمله محوطه تخچرآباد، محوطه دو کوهه و گیو  (، محوطه1394؛ صدیقیان،  1392بی، محوطة رزه در درمیان )سروش و یوسفی،  بی

های و آثار معماری  طور محوطهمحوطه قلعه اسرار، محوطه گبری مود، محوطه اَنبز پشته، محوطه چهار فرسخ و... و همینخوسف، محوطه طبس مسینا،  

در دوران شاخص دورۀ اسالمی از جمله شهر قدیم قاین و تون، ارگ طبس، مسجد قدیم قاین، تون، افین، هندواالن، و... نشان از اهمیت و سکونت انسان  

چنین تداوم این استقرارها تا دورۀ تاریخی و اسالمی در این منطقه از شرق باستان دارد. امروزه در تقسیمات سیاسی کشور قُهستان زمانی  هم  پیش از تاریخ و 

را در  هایی از استان خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و بخشی از افغانستان که بخشی بزرگی از شرق کشور شامل تمام استان خراسان جنوبی و قسمت

  در   درخش و  آسیابان   روستای دو  ادغام  از که است  قُهستان شهر بخش، مرکز و  درمیان شهرستان  غربی شمال در قهستان بخشعنوان گرفته است، به بر می

   است. شده  تاسیس هـ.ش 1387 سال
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 . موقعیت جغرافیایی و وجه تسمیة آسیابان 4

دقیقه عرض    8 درجه  33کیلومتری شمال شرق شهر بیرجند و بین    65روستای آسیابان در استان خراسان جنوبی، شهرستان درمیان و به فاصلة  

از سطح دریا قرار دارد. این روستا در یک منطقة نیم کوهستانی )با آب و هوای گرم    1965دقیقه طول شرقی و ارتفاع    42درجه و    59شمالی و  

یابد  تداد میو هر چه ارتفاعات به سمت شمال و شمال غرب امهایی مرتفع واقع شده است  ای نسبتاً وسیع با کوهو خشک معتدل( و در ابتدای درّه

شود که بعد از آن ارتفاعات  های بازتری منتهی میبه ارتفاع آن افزوده و هر چه به سمت جنوب و شرق پیش رفته از ارتفاعات کاسته و به دشت

ی نه چندان  هاهای مختلف از جمله آسیاب، آسباد، خراس و فعالیت آن در گذشتهبه دلیل وجود آس  آباد از غرب به شرق کشیده شده است.مومن

  گذاری روستای آسیابان نامید.توان آن را وجه تسمیة مناسبی برای نامدور، می

 گیری روستای آسیابان . عوامل مؤثر در شکل 5

خراسان جنوبی اگرچه در یک اقلیم گرم و خشک واقع شده است، با این وجود دو نوع آب و هوا در استان حاکم است، در مناطق دشت و حاشیة  

( 19-20:  1393پور و دیگران  )حاجیو هوای گرم و خشک و مناطق کوهستانی استان دارای آب و هوای سرد و خشک و معتدل است    کویر آب

طور که گفته شد، این روستا در یک منطقة و همین امر موجب شده که در معماری مسکونی این منطقه شاهد دو معماری متفاوت باشیم. همان

ای طراحی شده که چشم انداز مناسبی  موقعیت و استقرار بافت روستا در امتداد درهرم و خشک معتدل قرار گرفته است.  کوهستانی و ناحیة نیمه گ

ای کم ارتفاع نسبت به اطراف  (. بافت قدیم روستای آسیابان بروی تپه1نسبت به مزارع کشاورزی که در غرب بافت روستا بوده، دارد )تصویر  

گیری روستای آسیابان، قرارگیری این روستا  ها شکل گرفته است. از جمله دالیل اصلی شکلانی در دامنة شیب کوهقرار گرفته و به صورت پلک

های آسیابان، منبع دیگر تأمین آب روستا،  در یک محیط جغرافیایی مناسب از لحاظ منابع آب و حاصلخیزی زمین در گذشته است، عالوه بر قنات

ستا قرار دارد و در گذشته در فصول زمستان و بهار و تا حدودی تابستان از این رودخانه آب جاری بوده است که  ای که در ضلع غرب رو رودخانه

 گرفته است.  در کشاورزی روستا مورد استفاده قرار می

 
 ( https://Google Earth.Comای )در تصویر ماهواره روستای آسیابان  :  1تصویر  

 

(. از  147:  1389فر،  کرد )یوسفیپذیر و از جهت دیگری نیز آن را پشتیبان میافزایش جمعیت در یک استقراگاه را امکانمنابع آب کافی امکان  

شود و بعد از عبور آسیابان این  نظر موقعیت مکانی آسیابان در مسیر یک جادۀ ارتباطی قرار دارد که از بیرجند به سمت این روستا منتهی می 

شود که یک مسیر به سمت روستاهای زهان، افین، اسفدن، شاهرخت، آبیز، یزدان  ایی به نام بَراَندود به دو شعبه تقسیم میمسیر در نزدیکی روست
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شود و مسیر دوم  و در نهایت به سمت خواف، تایباد و تربت جام )شهرهای استان خراسان رضوی( فراه و هرات )شهرهای افغانستان( منتهی می

های اروپایانی  شود. در سفرنامهبه سمت قاین و از آنجا به سمت شهرهای شمال خراسان منجمله مشهد و نیشابور منتهی می در دو راهی بَراَندود  

گیری  در روند شکل(. این مسیر  1363، نیدرمایر،  1371؛ گابریل،  1336)سایکس،    که به این منطقه سفر کردند، نیز به این مسیر اشاره شده است

گیری آن در قرون متأخر اسالمی است )صفوی به بعد(،  گیری روستا هر چند نشان از شکلاشته است، شواهد موجود شکلو توسعة روستا نقش د

حاتی  اما با این وجود اشاره گذشتگان به قبرستانی معروف به قبرستان گبری )جنوب غربی روستا( نشان از تاریخ کهن این روستا دارد و یا اصطال

 هایی از زبان فارسی باستان است. شود، نشانهوستا دیده میکه در گویش محلی مردم ر

 . معرفی بافت معماری روستای آسیابان 6

های پیشین ساخته شده، بافت  ها در زمان عنوان هستة اولیه آبادیبافت تاریخی هستة اولیة هر آبادی است. قلعه، ارگ، کهندژ و آنچه که به

(. در بررسی ترکیب معماری و بافت شهرهای و روستاهای نواحی گرم و خشک، به  22-23:  1395شود )موسوی و دیگران،  تاریخی نامیده می

ای را دارا بوده و مشکالت آب و  گیری بافت سنتی و ترکیب معماری این نواحی نقش عمدهبریم که عامل آب و هوا در شکلاین مورد پی می

( و هر گونه دخل و تصرف انسانی در محیط تا حد  59:  1360ه است )توسلی،  هوایی همیشه به صورت حاد برای مردم این نواحی مطرح بود

ها تا حد امکان متراکم و فشرده و سطح خارجی بنا  پالن ساختمان(. 31: 1391زیادی تابع شرایط آب و هوایی بوده است )اخترکاوان و دیگران، 

های خارجی ساختمان را در چه در تابستان  تبادل حرارت از طریق جدارهها میزان نسبت به حجم آن کم باشد. این تراکم و فشردگی پالن خانه

  اند و چه در زمستان به حداقل رسانده است؛ سقف ساختمان به شکل طاق یا گنبد و از خشت خام و گل که ظرفیت حرارتی زیادی دارند، بنا شده

(. در کل  60:  1360ها اشاره کرد )توسلی،  پوشش ضخیم بام  توان به رنگ روشن کاهگل،(؛ از جمله دیگر عوامل می 164:  1378)کسمائی،  

عناصر معماری در بافت با یکدیگر پیوسته و متصل هستند و وحدت موجود در بافت سطوح بیش از هر چیزی مرهون هماهنگی مصالح مورد  

   (.1389کار، آید )سلمانیان و گلمی استفاده در آنهاست

گیری  ترین عامل در شکلعنوان مهمدلیل آب و هوا بهگرم و خشک معتدل ایران شکل گرفته است، به هم  بافت قدیم روستای آسیابان در اقلیم

های پر پیچ و خم و بدون  پذیر، کوچهبافت تا حد زیادی متناسب با شرایط اقلیمی است. کاهش سطوح تابشعناصر بافت تأثیر داشته است. این 

هایی که از سه جهت با  ( و خانه2)تصویر  د تابستان محافظت کند و محیطی سایه دار ایجاد کند  تا ساکنین بافت را گرمای شدینظم هندسی  

 های بافت قدیم آسیابان است. ، از جمله ویژگیهای دیگر احاطه شده و تنها یک ضلع آنها در معرض تابش خورشید قرار داشته استخانه
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 ( 1399)نگارندگان،  های بافت قدیم آسیابان  : کوچه 2تصویر  

 

دادند  دادند که میزان سایه روی سطوح را افزایش میهایی را شناسایی و در آثار خویش مورد استفاده قرار میمعماران اقلیم گرم و خشک فرم

کنند )اخترکاوان و ترل اقلیم از آن استفاده میای است که طراحان غالباً برای کن(. سایه وسیلة شناخته شده58:  1380زاده،  زاده و امین)نقی

این سازه به شوند نیمه پوشیده بودن در تابستان    توان به ساخت ساباط در مسیر گذرها اشاره کرد.ها می(. از جمله این سازه42:  1391دیگران،  

تر شدن  . همین نیمه پوشیده بودن در زمستان به گرمکندتر میانجامد که هوای درون ساباط را از بیرون آن خنکبه پدید آمدن کوران هوا می 

هایی که شود؛ نخست ساباطهای از نظر کاربری به دو نوع تقسیم میاین ساباط  (.91:  1388انجامد )شمس،  هوای درون ساباط از بیرون آن می

ها فقط بار سقف  کوچه داشته است. نوع دوم این ساباط  ای رو بهاند و معموالً پنجرهشده و کاربری مسکونی داشته روی سقفشان بنایی ساخته می 

های های دو طرف خود کارایی داشته که باعث استحکام و یکپارچگی خانهعنوان یک طاق حمال در کوچه با دیوارهکرده و بهخود را تحمل می

امروزه دو ساباط در بافت قدیم آسیابان وجود کند. ای که این عنصر به ساختمان در تحمل نیروی وارده بر آن کمک میشود. به گونهمجاور می

پوش و با چوب درخت سپیدار پوشیده شده است و بروی  ها در نزدیکی مسجد جامع فعلی آسیابان قرار دارد و به صورت تختدارد، یکی از ساباط

(.  3گرفته است )تصویر  ستان مورد استفاده قرار میها در فصل تابهایی دارد که اتاقها در دو طرف پنجرهآن دو اتاق ساخته شده که این اتاق

های های دیگری در گذرهای منتهی به مسجد بوده که به مرور زمان و بر اثر توسعه و احداث بناهای جدید، این سازهعالوه بر این ساباط، ساباط

عنوان یک عنصر ارتباطی بین کوچه و  دارد که به معماری تخریب شده است. ساباط دیگری هم در قسمتی از بافت قدیم روستای آسیابان قرار  

 فضای مسکونی )نقش داالن ورودی( شکل گرفته است.      
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های بافت قدیم آسیابان، ساباط سمت راست مربوط به گذر اصلی بوده و ساباط سمت چپ مربوط به ساباط ارتباطی به چند  : ساباط 3تصویر  

 ( 1399)نگارندگان،  خانه است  

طور نگهداری دام و علوفه و سایر  ت قدیم روستای آسیابان با توجه به نیاز و اقلیم منطقه، جهت اسکان در فصول مختلف و همینهای بافخانه

اند که با محیط خود سازگاری داشته باشد و با ساختن جرزها و معماران بومی از مواد و مصالحی استفاده کرده  ها ساکنین ساخته شده است ونیاز

از آنجایی که در گذشته چند خانواده )پدر یک  شتی با قطر یک متر و بیشتر به راحتی نفوذ سرما و گرما را به داخل بنا سد سازند.  دیوارهای خ

های زیادی است، به همین دلیل بعضی از  اند، این خانه دارای اتاقکرده اند( در یک خانه زندگی میخانواده همراه با پسرانش که ازدواج کرده

 گرفته است.  طور مشترک مورد استفاده قرار میانه همچون مطبخ، سرویش بهداشتی، آغل )طویله(، انبار و... بهعناصر خ

 

 . معرفی محالت بافت قدیم آسیابان 1- 7

 پردازیم:شود، در ذیل به معرفی آن میروستای آسیابان دارای پنج محله بوده که امروزه هم تقریباً از نام آنها استفاده می

ترین گذر روستا  گیری روستا بوده است و مهمترین محلة بافت قدیم آسیابان و نقطة شکلاین محله قدیمیده(:  ده )میان . محلة میون 1- 1- 7

این محله  (. عناصر اصلی بافت از جمله مسجد، حمام، آسیاب و... در  4کرده است )تصویر  ده بوده، از این محله عبور میکه معروف به کوچه میون

 قرار دارد. 
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 ( 1399ده( )نگارندگان،  ده )میان : محله میون 4تصویر  

 

های روستا، دلیل قرارگیری در مجاورت خرمناین محله در جنوب بافت قدیم آسیابان قرار دارد و به  ها(:. محلة خَرمَنو یا بَر خَرمَنو )خرمن2- 1- 7

قرارگیری این محله در جبهة غربی کوه محله )این کوه در مجاورت )جنوب( محله میان ده قرار  چنین به دلیل به محلة خَرمَنو معروف است، هم

 (. 5دارد(، به محلة پشت کوه محله نیز معروف است )تصویر 

 
 ( 1399: محلة خَرمنو )نگارندگان،  5تصویر  

 

به محلة سر کاریز باال، معروف است و از لحاظ   1ی روستا،این محله به دلیل همجواری با مظهر کاریز )قنات( باال. محلة سر کاریز باال:  3- 1- 7

 موقعیت مکانی در شمال بافت روستا قرار دارد.

این محله جزء محالت جدید آسیابان است و از لحاظ مکانی در شرق بافت قدیم روستا قرار دارد و از آنجا که ساکنین   . محلة عشایر: 4- 1- 7

عنوان محلة تَه فَلزِی ر دامداری مشغول بودند، به این نام معروف شده است. این محله دارای دو ریز محله بهاین محله اکثراً دامدار بوده و به کا

 سُوز یا سبز( است.  و محلة تَه هُمواری مزار )محلة خاک 

افت قدیم آسیابان قرار  این محله در طی دورۀ معاصر شکل گرفته است و از لحاظ موقعیت مکانی، در جنوب غربی ب  . محلة پُشته لینو: 5- 1- 7

عنوان محل نگهداری دام )گوسفند و بز( در فصل زمستان  رود که از آن به (. واژه لین و یا لون در جنوب خراسان به کار می6داشته است )تصویر  

 
ها( که در مجاورت محلة میون دِه )میان دِه( قرار دارد و کاریزی کاریز پِی بَغوو )پُشت باغروستای آسیابان عالوه بر کاریز )قنات( محلة باال، دارای دو کاریز دیگر به نام    -1

 باشد. نام کاریز چَخَلَنگو که در ضلع جنوبی روستا و در میان مزراع کشاورزی قرار دارد، نیز میدیگری به
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کردند،  ر این مکان نگهداری میبردند و در شب و یا روزهای برفی و بارانی آنها را دشده، به این معنی که در روز دام را به چرا می استفاده می

شدند و دارای یک ورودی و در بعضی مواقع نورگیری در سقف ایجاد این فضاها به صورت دستکند در دل زمین و یا دامنه تپه یا کوهی ایجاد می 

عنوان قبرستان گبری یاد بهچنین در این مکان در قدیم قبرستانی وجود داشته که از آن  کردند. همشدند. در این محله سکنه زندگی نمیمی

ها ها از بین رفته است. از آنجایی که محلة پُشته لینو در مکانی که در گذشته این لینسازی این قبرستان و لینشود که امروز بر اثر ساختمانمی

گذاری جدید در بین مردم محلی به همین  مها و ناکشیشود و امروزه عالوه بر خیابانیابد، به این نام معرفی میگیرد و توسعه می)لون( شکل می

صورت شطرنجی و بافت مسکونی این منطقه نسبت به  ها طراحی شده در این محله بهنام معروف است. از لحاظ نظم هندسی و خیابان و کوچه

 ها تقریباً از ابعاد یکسانی برخودار است.تر و خانه سایر محالت آسیابان منظم

 
 ( 1399ینو )نگارندگان،  : محلة پُشته ل 6تصویر  

 

 . معرفی عناصر معماری بافت قدیم آسیابان 2-7

 . قلعه آسیابان 1- 2- 9

ها غیر ممکن به نظر  گیری جوامع انسانی و حیات و تداوم آنگیری حیات انسانی وجود امنیت است که بدون آن شکلیکی از ضروریات شکل

سرزمین ایران،  (.  13: 1385های مناسب، مستحکم و تدافعی است )مالزاده و محمدی، ترین عوامل تأمین کننده امنیت، پوششرسد. از مهممی

ها، همواره  کرده و به دلیل این ویژگیبه دلیل موقعیت خاص جغرافیایی شرایط اجتماعی در طول تاریخ، همچون پلی بین شرق و غرب عمل می

اقوام داخلی و مهاجمان خارجی  شاهد قدرت این  نمایی قبایل و  از تاریخ و فرهنگ  ایجاد استحکامات دفاعی، بخشی  این رو  از  بوده است و 

در واقع خطر حمله و تهاجم، موجب وضع دفاعی شده و حالت تدافعی تأثیر  (.  214:  1395بخش و صفا منصوری،  آید )فرحسرزمین به شمار می

قلعه قدیم روستای آسیابان در قسمت مرکزی بافت قدیم  ته است.  های زیستی به جا گذاشگیری مجتمعخاصی در انتخاب محل استقرار و شکل

ای نسبتاً مرتفع نسبت به محیط اطراف ساخته شده که امروز تا حدودی تخریب گشته و فقط قسمتی از بقایای معماری آن باقی روستا بروی تپه

(. ساخت قلعه با پالن مدور دارای  7مدور بوده است )تصویر    های میدانی و شواهد موجود این قلعه دارای پالنیمانده است، با توجه به گزارش

توان به قلعه نهبندان )دانا و همکاران،  های مدور مربوط به دورۀ اشکانی در محدودۀ خراسان جنوبی میای طوالنی است که از جمله قلعهپیشینه

ای مدور مربوط به قرون متأخر اسالمی بوده و  سینا( که قلعهطور قلعه محمدآباد )طبس م( و همین1394( و قلعه طبس مسینا )صدیقیان، 1395
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بانی تر نسبت به سایر فضاهای معماری قلعه جهت دیدهتوان اشاره کرد. در قسمت شمالی آن برجی مرتفعقابل مقایسه با قلعه آسیابان است، می 

که قطر آن در باالی برج نسبت به پایین آن کمتر و با  صورت مخروطی طراحی شده  کاربرد داشته است. براساس گزارش میدانی این برج به

هایی  مصالح خشت و سنگ ساخته شده است. قسمتی از این قلعه در دو طبقه بوده است و دارای حیاط مرکزی بوده که دور تا دور آن اتاق

های طبقة اول  های باقی مانده قلعه اتاقبه اتاق  ( و با توجه 8شده است )تصویر  ها از داخل حیاط قلعه انجام می طراحی شده و ورود به این اتاق

ها بیشتر  فاقد هر گونه نورگیری بروی دیوار بیرونی بنا بوده که این امر بیشتر برای امنیت فضاهای معماری قلعه مطرح بوده و نورگیر این اتاق

های با قوس هاللی طراحی شده است،  روی دیوار طاقچهها با اندود گچ و یا کاهگل بوده و باز داخل حیاط قلعه بوده است. فضای داخل اتاق

 متر متغیر بوده است.   5/1ضخامت دیوار قلعه از یک تا 

 

 
 ( http://gndb.ncc.gov.ir: عکس هوایی از محدودۀ قلعه آسیابان )7تصویر  

 
 ( 1399دید از شرق )نگارندگان،    – : نمای کلی از قلعة بافت قدیم آسیابان  8تصویر  

 

پوشش فضاهای معماری قلعه یا به صورت تیرپوش و یا گنبدی ساخته شده و مصالح به کار رفته در بنا شامل سنگ، خشت، چوب، مالت خاک 

و گچ است و از سنگ بیشتر در پی بنا و ساخت دیوار تا ارتفاع یک متر، از خشت در ساخت دیوار و پوشش و از چوب برای پوشش سقف و  
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استفاده میطاق اینده است. میشها  بهتوان  این مجموعه  بیان کرد که  نقطه  عنوان قدیمیطور  از این  نقطة روستا بوده است و روستا  ترین 

های زیادی از این قلعه در طی چند دهة اخیر تخریب و ساخت و سازهای جدید بروی قلعه انجام شده گسترش پیدا کرده است. متأسفانه بخش

ای دیگر در شمال و شرق مسجد جامع آسیابان به نام قلعه پایین ای که ذکر آن رفت قلعهیدانی عالوه بر قلعههای ماست. با توجه به گزارش

 شده است. های ورودی این قلعه با سنگی مدور بزرگ در زمان خطر مسدود میوجود داشته که امروزه تخریب شده است. طبق شنیده

ها بوده است و از هرج و مرجی در این دورۀ جهت  ها و ترکمنه مورد تاخت و تاز ازبکمناطق جنوب خراسان در قرون متأخر اسالمی همیش

و استحکامات دفاعی   توان بقایای قلعههای خراسان بزرگ و جنوب خراسان میطوری که امروزه در اکثر آبادیکردند، بهغارت منطقه استفاده می

که این امر در منابع مختلف از جمله کتاب تاریخ عالم آرای عباسی بیان    1فاعی وجود دارد را دید و معموالً در هر آبادی این منطقه یک سازه د

ه.ق عبدالل دوم، حاکم ماوراءالنهر در رأس لشکری عظیم که عبدالمومن، پسر و ولیعهد   995(. در سال  455-457:  2/  1382شده است )ترکمان،  

ه.ق   999دا به هرات لشکر کشیدند و سال بعد مشهد، مشهد و در سال  ها ابتاو و حاکم بلخ نیز در آن حضور داشت عازم فتح خراسان شد. آن

توان به بناهایی که در این منطقه  ( و حتی می7:  1385های دیگر سربازان بخارایی به تصرف قهستان مشغول شدند )بارتون،  عبدالمومن با دسته

 که خود نشان از حضور این اقوام غارتگر در این منطقه است.  به اسم ازبک هست، اشاره کرد از جمله مسجد ازبک درخش یا مسجد ازبک بُجد

  2متر نسبت به محیط اطراف قرار دارد که معروف به کوه قَلَبرگ )قراول(  30متری غرب قلعه آسیابان کوهی نسبتاً مرتفع با ارتفاع    225به فاصلة  

ه این برج تخریب و به صورت تلی از خاک با ارتفاع حدود یک  بانی ساخته شده است که امروزاست. در این مکان در گذشته برجی جهت دیده

باشد، این برج به صورت مدور بوده است و با استفاده از مصالح سنگ متر مشهود است، با توجه به شواهد معماری که بروی سطح مشخص می

شود،  های اطراف آسیابان دیده میروزه در اکثر آبادیها که امهای سالم و باقی مانده از این برجو خشت ساخته شده است و با توجه به نمونه

بانی کاربرد داشته است.  صورت دو طبقه طراحی شده که طبقه اول جهت استراحت نگهبان و طبقة دوم برج جهت دیدهاحتماالً این برج هم به

ویژه در قسمت جنوب این  بت به محیط اطراف بهداده، دید کامل نسبانی می مکان ساخت برج به نوعی است که نگهبانی که در این مکان دیده

کرده است که معموالً برای این کار با استفاده از دود و یا فریاد خبر  کوه داشته است و در صورت بروز خطر به ساکنین قلعه اعالم خطر می

 که دشتی است را دارا بوده است. ویژه در قسمت جنوبی کیلومتر به 15قرار داشته دیدی وسیع و در حدود  دادند. محلی که برجمی

 مسجد باال آسیابان .  2- 2- 7

های ترین عوامل هویت دهندۀ کالبدی همة مجتمعهای مسلمانان، از اصلیمساجد به دلیل جامعیت و اهمیت و تعدد و جایگاه واالیشان در آبادی

و سیما که حتی از نظر صوتی و سایر تمهیداتی چون، عملکردی   اند. این هویت بخشی، نه تنها در شکلزیستی مسلمانان اعم از شهر و روستا بوده

غربی با ابعاد شرقی و جنوب(. مسجد تاریخی آسیابان در راستای شمال161: 1387زاده، شد )نقیبودن و مرکزیت و مکان استقرار نیز اعمال می

باشد که دارای دربی فلزی است، عالوه بر این ورودی،  می(. ورودی آن در ضلع جنوب شرقی بنا  9متر مربع ساخته شده است )تصویر    9×    10

مسجد ورودی کوچکتری دیگری در ضلع شرقی دارد. مسجد باال فاقد حیاط و به صورت شبستانی در سه دهانه به صورت مستطیل شکل  

(. در  10طرف سوارند )تصویر  ها بر دیوار دو  ها از روی این ستونطراحی شده است؛ قسمت وسط شبستان چهار ستون وجود دارد که قوس

 
شده  های مرتفع مخروطی شکل جهت نگهبانی ساخته میچهار گوشه هر قلعه یا میانه اضالع برج  شده و معموالً درمستطیل ساخته می  –ها معموالً با پالن مربع  این قلعه   -1

شد و در صورت احساس خطر از  ها به صورت تک و بروی نقطة مرتفع دیگری که نسبت به محیط پیرامونی آبادی دید کاملی داشته، ساخته میاست، در بعضی مواقع برج
 کردند.رسانی میاین برج به ساکنین قلعه اطالع

بان، مستحفظ، پاسدار.  ها به مراقبت پردازد. سربازی که در محلی به کشیک و نگهبانی پردازد، نگاهبانی که در برج و باروی اطراف شهر و جادهقراول: دیده  -2

 (.1232: 1386/2معین،  میرشکاری که صید را از دور بیند و تشخیص دهد. فوجی که از پیش رود، مقدمه، طالیع، طالیه، جلودار ) 
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ها طاقنماهایی با قوس جناغی درون  پوشش شبستان از طاق جناغی استفاده شده است. مسجد فاقد تزئینات است و فقط در بعضی از قسمت

دی ایجاد  ای و پوشش گنبدیوار ایجاد شده است. پوشش بنا به صورت عرقچین و گنبدی است. در قسمت مرکزی مسجد گنبدی با ساقة استوانه 

نور فضای داخلی مسجد ایجاد   تأمینهایی جهت ها برخودار است و در چهار طرف آن نورگیریشده که از ارتفاع بیشتری نسبت به سایر پوشش

قابل ذکر است که مسجد  مسجد به صورت یک طاقنما به صورت نیم استوانه در گوشة جنوب غربی مسجد ایجاد شده است.    1شده است. محراب 

روستا که اولین مسجد روستا بوده است در محل مسجد جامع فعلی آسیابان قرار داشته و طبق گفتة حاج شیخ سلیمان حسنی این مسجد    قدیمی

بسیار کوچک و به صورت شبستانی بوده و ابعادی حدود هفتاد متر داشته است که با استفاده از مصالحی خشت و چوب ساخته شده بود به این  

های به کار رفته برای نگهداری تیرهای سقف از چوب و در دیوار از سنگ و خشت استفاده شده بود  طور ستونو همین شکل در ساخت پوشش 

های اطراف مسجد جامع  این مسجد تخریب و با خریداری زمین 1345و همین مسجد مورد استفاده اهالی روستا بوده است و در نهایت در سال 

 شود. فعلی ساخته می

 
 ( 1391: فضای داخل مسجد باال آسیابان )نگارندگان،  10(        تصویر  1399نمای کلی مسجد باال آسیابان )نگارندگان،  :  9تصویر  

 

 . آسباد 3- 2- 7

استفاده  احتماالً اولین  (.  165:  1377آسیا را باید نیرویی بچرخاند و اگر آس سنگی با باد گردانیده شود، بادآس یا آسباد خوانند )فرصت شیرازی،  

تاریخی وجود دارد، هم توصیف ساخت آن و   است. در این ارتباط هم مستندات صریح  بوده  غالت  های آسیای بادی برای آرد کردناز دستگاه

(. 7:  1386آنکه هنوز آثار و بقایای این نوع آسیاها در ناحیة سیستان و خراسان وجود دارد )رحیمی،    ویژهاست؛ به  دسترس  در  ترسیمات مناسب

. اختراع آسباد در ناحیة است   ناحیة سیستان ساخته شده  در  ویژهزمین، به   گفته شده که بیش از سه هزار سال است که این آسیاها در ایران 

(. اصطخری 8همان:  اند )اند، ولی در عوض بادخیز بودهنداشته  ویژۀ مناطقی است که منابع آب کافی  شرایط  با  از انطباق  سیستان ایران، نوعی 

نویسد »که در سیستان پیوسته باد سخت وزد و آسیا بر باد ساخته باشند و از  طور میدر کتاب مسالک و ممالک )قرن چهارم هجری( خود این

 (.  194: 1340عنوان آسیا گرد نام برده است« )اصطخری، آن به

 
 (. 203: 1390محراب از ریشه حَرب و به معنی مبارزه با شیطان است )شاطریان،  -1
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ی یکی از این آسبادها باقی مانده است، از لحاظ موقعیت مکانی یکی از این  آسیابان در گذشته دو آسباد داشته که امروزه فقط بقایای معمار

دلیل ( و دیگری بروی کوه کِشکی در محلة باال بوده است، به12و    11آسبادها در کنار کمیته امداد امام خمینی و در محلة پُشته لینو )تصویر  

بستان این آسبادها در این منطقه نیز مورد استفاده ساخته شده و بروی بلندی  ویژه در فصل تاروزه سیستان در این منطقه به  120وجود بادها  

ویژه در مناطق  ترین کاربرد و استفاده از این بادهای محلی را داشته باشند، البته سرعت وزش باد آن نسبت به مناطق پست بهقرار داشته تا بیش

شود، در واقع منشأ این بادهای در  تر میاین باد از سمت شمال به جنوب بیشچون طبس مسینا و یا سیستان کمتر بوده و سرعت  همجوار هم

ترین زمان و وزش خود را دارد. از دو آسباد آسیابان امروز فقط بقایای معماری یک آسباد جام( است که در سیستان بیشخراسان رضوی )تربت

مستقل و احتماالً محل استراحت مالک بنا یوده و دو اتاق دیگر که   باقی مانده است که شامل سه اتاق است که یک اطاقک به صورت ورودی

 شده است. در راستای یگدیگر قرار دارند یکی مربوط به انبار و دیگر اتاقی بوده که در آن غالت آرد می

 
 ( 1400)نگارندگان،    محلة پُشته لینو : فضای داخل آسباد  12(                      تصویر  1399)نگارندگان،   : آسباد محلة پُشته لینو 11تصویر  

 

   1: 1شماره    . آسیاب 4- 2- 7

تنظیم غذایی بشر در   حیاتی که وجودش جهت بقای حیات انسان عامل ارزنده بوده و در ایجاد صورت بخشیدن بهتر مهم بسیار یکی از وسایل

استفاده شایان و رفع از آن  نیروی محرکة آب؛ جهت 56:  1360،  نیازمندی نموده؛ آسیاب است )نصیب  مراحل زندگی  از  استفاده  برای  ( که 

های آسیابان در گذشته آسیاب(.  27:  1393بخش،  زاده و عالئیویژه گندم و جو است )بهرامهای آسیاب و آرد کردن غالت بهچرخاندن سنگ

های مختلفی از جمله جوی  ای بوده و دارای قسمتهها به صورت تنورزیادی داشته که امروزه بقایای دو آسیاب آن باقی مانده است. این آسیاب

متری شمال شرق بنا سوار بر جوی انتقال   600انتقال آب، تنوره، پاچال، اطاقک آرد گندم، انبار و... بوده است. منبع تأمین آب آسیاب به فاصلة  

شود  ی که امروزه برای نگهداری دام استفاده میشده است. این آسیاب داخل فضای مسکونی آقای علیرضا رضایی در مکانآب و تنوره آن می

های مختلف بنا با توجه به شواهد  شود. قسمتمتر میسر می  1×    70/1بنا در راستای شمالی و جنوبی و ورودی به بنا از غرب با ابعاد   قرار دارد. 

 
( و دو سنگ گِرد و پخ بَرهَم نهاده و زیرین در میان میلی آهنین و جز آن از سوراخ میان زبرین )دهخدا، 39:  1342آس بر وزن طاس، مطلق آسیا را گویند )تبریزی،    -1

های آسیا آس است که همان له و خرد شده چیزی است که از زیر سنگ آسیا بیرون  کند. فرآورده گیرد، له می چرخد و هرچه را درمیان میکه یکی بر دیگری می (98: 1325
 (. 115، 1385آید )جواهری و جواهری، می
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باشد.  ، فقط فضای آرد گندم بنا سالم و قابل رؤیت میسازی شده استموجود سالم است. اما با توجه به این که با گذشت زمان برروی آسیاب خانه 

 (. 13های جناغی ایجاد شده و پوشش این فضا به صورت عرقچین و با سنگ اجرا شده است )تصویر  این فضا با طاق

تنوره فضا نیز اتاقی  شود. بر روی  ضلع شرقی این فضا به صورت دو طبقه است که دسترسی به آن از طریق پلکانی از جنوب این فضا میسر می

های مختلف بنا قابل رؤیت  ایجاد شده است. با خواناسازی فضای معماری و تخریب فضاهای معماری ساخته شده برروی تنوره بنا قسمت  3×    4

ل توضیح است. مصالح مورد استفاده در بنا الشه سنگ، مالت گل،گچ و ساروج است. فضاهای مختلف آسیابان در باال به صورت مختصر و کام

 داده شد.  

 
 ( 1394)نگارندگان،  : اطاقک آرد گندم آسیاب خانه رضایی 13تصویر  

 

تنوره  (.  373:  1367آمده است )بلکوباشی،  شده و با آب قنات و چشمه به گردش درمی آب ساخته می ای بیشتر در جاهای کمهای تنورهآسیاب

طور یک طرف آن به  ن بر اثر آب و رطوبت موجود در تنوره نشست نکند و همینساختند تا به مرور زماای میآسیاب را بروی بستر صخره

 کرده است. ای طبیعی تکیه داشته که به عنوان یک پشتبند عمل میدیواره

 2آسیاب شماره  .  5- 2- 7

سازی تخریب و  بر اثر فعالیت خانهاین آسیاب در خانة آقای رضا آسیابانی است که در مسیر قنات محلة باال قرار داشته است که به مرور زمان  

ویژه روغن  گیر بهبرای روغن  امروزه فقط بقایای قسمتی از طاق آن باقی مانده است. عالوه بر آسباد و آسیاب در گذشته خراس نیز در آسیابان

ر در این آس به این شکل بود که  شود. شیوه کاها در نقاط مختلف روستا دیده میشده است که امروزه این خرآسمنداب یا کلزا استفاده می

ای، مرکز و پایین آن سوراخی بوده و وزن تقریبی یک تن داشته است. این سنگ در مرکز یک اتاق به صورت  سنگی بزرگ به صورت استوانه

الیی سنگ نیز یک چوب  گرفته که حالت دورانی داشته باشد و قسمت باای قرار میایستاده بوده و قسمت تحتانی آن که سوراخ بوده داخل میله

به صورت مخروطی قرار داشته که قسمت نوک تیز آن داخل سنگ و از قسمت باالیی آن چوبی به طول دو تا سه متر به گردن حیوانی که  

ت  شده است و با ریختن منداب در سوراخ باالیی سنگ و چوبی که در باالی سنگ )چوب مخروطی( بوده و با حرک معموالً گاو بوده بسته می 

آمده و بر اثر این چرخش روغن حاصله از سوراخی که در قسمت بیرونی سنگ بروی بدنة آن قرار داشته،  دورانی گاو سنگ به چرخش در می

 (. 14شود )تصویر داخل ظرفی ریخته می



 

1118 
 

 
 ( 1400که امروزه در پارک گلستان آسیابان قرار دارد )نگارندگان،    : دو نمونه از سنگ خراس 14تصویر  

 های مسکونی بافت قدیم آسیابان . معرفی پالن خانه 3-7

 شود: های بافت قدیم آسیابان از لحاظ نقشه و پالن در چهار گروه قابل تقسیم است که در ذیل به آن پرداخته می خانه

خانه باالی یکدیگر ساخته    های مسکونی به صورت پلکانی و در دامنة کوه بوده که معموالً چند ردیففرم و نقشه این خانه . گروه اول: 1- 3- 7

ها در کدام ضلع کوه ساخته شود، مثالً در محلة باال و محلة  شده که بستگی دارد خانهشود که یا پشت به آفتاب یا رو به آفتاب ساخته میمی

شمال است و معموالً فضاهای ها رو به  ها( این خانه پشت به آفتاب و رو به غرب است و در محلة میون ده )میان ده( این خانهخَرمَنو )خرمن

های ساخت شود که ساخت آن بستگی به مساحت و شیب زمین دارد. یکی از ویژگیمعماری دور یک حیاط در یک، دو یا سه ضلع ساخته می

 (.15ر شود )تصویها که از یک یا دو ضلع به کوه تکیه دارند، که این امر باعث مقاوم بودن خانه در برابر زلزله می طور خانهاین

 
 ( 1399محله باال )نگارندگان،    – هایی با پالن و نقشه پلکانی  : خانه 15تصویر  

 

(، از آنجایی که روستای آسیابان در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته است،  16دار است )تصویر  های حیاطاین گروه خانه  . گروه دوم:2- 3- 7

های مسکونی که شخص  باشد، اما در بعضی خانهزیربنای محدود با حیاط کوچک یا به ندرت فاقد حیاط میهای بافت روستا با  معموالً اکثر خانه

های  ها شامل قسمتکند، این خانهدار میهای حیاطزمینش در سطح نسبتاً همواری قرار دارد و مساحت زمین زیاد است، اقدام به ساخت خانه

طور  ها اینهایی در سه و یا چهار ضلع ساخته شده است. نحوۀ ورود به این خانهو، حیاط، مطبخ و اتاقمختلفی از جمله ایوان ورودی، هشتی، راهر

شود، دید مستقیمی به فضای داخل خانه نداشته باشد و  است که بعد از ورودی هشتی یا داالنی ال شکل قرار دارد تا شخصی که وارد خانه می
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توان این  اسالمی است که می  – های مهم در فضاهای معماری ایرانی و مَحرمیت یکی از ویژگی 1ی با یک مکث وارد خانه شود، بحث درونگرای

وفور در بناهای دورۀ اسالمی دید. بعد ورودی حیاط خانه قرار دارد که قسمت مرکز حیاط باغچه و حوض آبی قرار دارد و در  شیوۀ طراحی را به

های یک ضلع خانه مختص مهمان بوده که نسبت نیاز ساکنین خانه را برآورده کند و معموالً اتاقهایی ساخته شده است که  چهار ضلع خانه اتاق

 باشد. ها از داخل حیاط میباشد. ورودی و نورگیر همة اتاقبه سایر فضاها بزرگتر و تمیزتر می 

 
 ( 1399دار و با پالن مربع )نگارندگان،  های حیاط : خانه 16تصویر  

 

شود و دارای حیاطی  گیرد و در دو طبقه ساخته میهایی است که از لحاظ مساحت فضای کمی را در بر میاین گروه خانه  . گروه سوم: 3- 3- 7

شود و در ضلع مقابل و دو ضلع دیگر فضای مسکونی در دو طبقه  باشد که از طریق یک ورودی و راهرو مستقیماً به حیاط منتهی میکوچک می

شود، به ندرت  ها و انبار ذخیرۀ علوفه و طبقة دوم برای سکونت ساخته میها طبقه اول مختص دامر این خانه(، د17ساخته شده است )تصویر  

 (.18هایی فاقد حیاط نیز ساخته شده است )تصویر شود که خانهدر این گروه دیده می

 
ای مردم، بسیار کارساز بوده است. یکی از باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی  های سنتی، باورهویژه خانههای گوناگون ساختمان و بهاصوالً در ساماندهی اندام  -1

 (. 35: 1386ای معماری ایران را درونگرا ساخته است )پیرنیا،  گونهشخصی و حرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به
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 ( 1399دو طبقه و فاقد حیاط )نگارندگان،  : خانه  18(           تصویر  1400: خانه دو طبقه با حیاط کوچک )نگارندگان،  17تصویر  

باشد، به این شکل که بعد از ورودی هشتی های نشیمن و مطبخ میها معموالً شامل ایوان ورودی، هشتی، اتاقاین خانه . گروه چهارم:4- 3- 7

قرار دارند، در وسط حیاط حوض آبی ساخته شده  هایی که در مسیر قنات  شود. معموالً خانهبنا ساخته شده و بعد با یک زاویه به حیاط منتهی می

شود که رو به فضای باغ باشد و  ترین بخش خانه طوری طراحی می مهمهایی ساخته شده است و  است و در سه ضلع یا دو ضلع حیاط اتاق

 سرا نام برد. عنوان باغها بهتوان از این گروه خانهمی

 م آسیابان های مسکونی بافت قدی . عناصر معماری خانه 4-7

های محیطی ساخته شده و دارای عناصر مختلفی از جمله ایوان ورودی، راهرو، حیاط،  های بافت قدیم روستای آسیابان با توجه به ویژگیخانه

سیابان  های مسکونی بافت قدیم روستای آهای نشیمن، مطبخ، سرویش بهداشتی، آغل )طویله(، انبار و... است. در ذیل عناصر معماری خانهاتاق

 معرفی شده است:  

باشد. این ندرت از ایوانی بزرگ برخوردار است که دارای تزئیناتی نیز می ها معموالً به صورت ساده و به فضاهای ورودی به خانهورودی:    - الف

به خانهورودیها دارای دربی چوبی دو لنگه است.  ورودی به اشکال مختلف ساختههای منتهی  بافت قدیم آسیابان  از    ها  شده است، بعضی 

صورت ساده و ها بهها بوده و در بعضی از ورودیها شامل ایوان رفیعی و با تزئینات آجرکاری به کار رفته و بلندتر از نمای بیرونی خانهورودی

توان به قوس  آن میشود که از جمله  تر طراحی شده که فقط تنوع در قوس ورودی به خانه دیده میهمسطح با دیواره خارجی بنا و یا کوچک

ها داخل ایوان دو سکوی نشیمن ساخته شده کند. در بعضی از ورودیهاللی و کلیل و کالله اشاره کرد که آن را از دیوارۀ اصلی بنا متمایز می

آجر الماسبر وان به تزئین  تهای بافت قدیم آسیابان به کار رفته می(. از جمله تزئینات آجرکاری که در ایوان ورودی بعضی از خانه19است )تصویر  

چین و آجرکاری هرهبا نقش زنجیری )چشم گاوی(، آجر با نقش بازوبندی، آجر چارکه با نقش ترکیبی الماسبری و ستاره و آجرکاری پوزه گاوی  

هایی است که بروی  کوبه  ها(. از جمله سایر عناصر تزئینی در ورودی خانه1)که بیشتر در ساخت پلکان کاربرد دارد( استفاده شده است )جدول  

ای که کوبه بروی آن قرار گرفته به شکل درخت سرو و ترنج کار شده و بروی کوبه نیز نقوشی  (. صحفه20درب نصب شده است )تصویر  

 1صورت هندسی تزئین یافته است. به

 
ها از دو مدل مختلف کوبه  (. در بعضی از درب 1409/  2:  1386فلزین زیرین کوبند تا اهل خانه را خبر کنند )معین، آلتی فلزی که بر در خانه تعبیه کنند و آن را بر صحفة    -1

ای و هر کدام بروی صحفه فلزی و به صورت قرینه در مرکز درب )درب اگر دو لنگه باشد هر کدام از  گردد که یکی به شکل چکش و دیگری به صورت حلقه استفاده می
ای که صدای زیر و به صورت جداگانه بروی یک لنگه قرار دارد( تعبیه شده و کوبه چکش مانند که صدای بم و سنگین دارد مخصوص مردان بوده و کوبه حلقه ها  کوبه 
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 ( 1399دگان،  )نگارن   های بافت قدیم روستای آسیابان های ورودی به خانه : چند نمونه از ایوان 19تصویر  

  های بافت قدیم آسیابان : تزئینات آجری به کار رفته در بعضی از سردرهای خانه 1جدول  

 ( 1399)نگارندگان،  

 نوع تزئین  طرح  عکس  ردیف 

 آجر با نقش بازوبندی    1

2 
  

آجر چارکه با نقش ترکیبی الماسبری و  

 ستاره 

3 
  

 الماسبر با نقش زنجیری)چشم گاوی( آجر  

4 
  

 پوزه گاوی 

5 
  

 هره چین 

 

 
ه اقتضای آن یکی از ساکنین  شود، شخص پشت درب، مرد است یا زن و بها صاحب خانه متوجه میباشد که با کوبش هر کدام از کوبه ها مینازکی دارد، مخصوص خانم

 آمده است. خانه به پاسخگویی بر می
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 ( 1400های قدیم بافت آسیابان )نگارندگان،  های درب خانه ای از کوبه : نمونه 20تصویر  

شود و کسی که از راهرو  بعد از ورودی راهرویی طویل با عرض کم قرار دارد که معموالً با یک انحنا به داخل حیاط خانه منتهی میراهرو:    - ب 

اسالمی و بحث محرمیت است که    –های معماری ایرانی  شود، در ابتدا دیدی نسبت به داخل خانه ندارد، که این یکی از ویژگیوارد حیاط می

 در فضاهای مسکونی و عمومی رعایت شده است. 

هایی ساخته شده است، با توجه به کوهستانی بودن  دو یا سه ضلع اتاقبعد از راهرو ورودی حیاط قرار دارد که دور تا دور حیاط و یا در  حیاط:    - ج

هایی بزرگ نیز ساخته  ندرت با توجه به متراژ زمین حیاطهای بافت مسکونی روستا آسیابان دارای ابعاد کوچکی است و بههای خانهمنطقه حیاط

 شده است. 

متر متغیر بوده است، معموالً دو یا چند اتاق برای استفاده ساکنین خانه و یک  20تا  8های مسکونی معموالً از اتاق ابعاد های مسکونی:  اتاق   - د

شده است. در گذشته که سوخت  های مسکونی طراحی می صورت مجزا که دارای ابعاد بزرگتری نیز بوده برای مهمانان و پذیرایی در خانهاتاق به

شده و دودکش آن از طریق  ها اجاق دیواری که درون دیوار تعبیه بوده، طراحی میز اتاقها هیزم بوده است، داخل هر یک امورد نیاز برای خانه

 (.21آراستند )تصویر شده است و معموالً دور اجاق را با تزئینات گچبری میدیواره بنا و در امتداد اجاق به بیرون کار می

 
 ( 1400گارندگان،  های بافت قدیم آسیابان )ن : نمونه اجاق دیواری در خانه 21تصویر  
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باشد که در بعضی مواقع با توجه به مساحت زمین و توان مالی مکانی برای نگهداری یونجه، سوخت )هیزم( و سایر وسایل زندگی می  انبار:  - ه

 شد. ساخته میها به صورت جداگانه در داخل حیاط یا بیرون خانه و چسبیده به فضای مسکونی و یا در مجاورت آن شخص هر یک از این اتاق

شد،  ها ساخته و طراحی می ویژه نان مصرفی خانواده در اکثر خانههای بافت سنتی آسیابان برای پخت و پز بهمعموالً مطبخ یا تنور خانه  مطبخ:  - و 

بود این فضا در بیرون  شد و اگر ابعاد زمین کوچکتر  در فضاهای مسکونی که ابعاد زمین بزرگتر بود، مطبخ در داخل خانه و داخل حیاط ساخته می

متر متغیر بود و عالوه بر فضای تنور، مکانی نیز برای   30متر تا  10شد از عنوان مطبخ ساخته میشد، معموالً ابعاد اتاقی که بهخانه طراحی می

داری  م( را در این مکان نگهشد و عالوه بر این اگر مساحت اتاق زیاد بود، در این فضا سوخت مورد نیاز )هیزپخت غذا در این فضا طراحی می 

 کردند.می

شده است و معموالً انبار ذخیره علوفه در همجواری با آن است. این فضاها یا در  از این مکان برای نگهداری دام استفاده می آغل یا طویله: - ز

 شده است. داخل حیاط و یا در خارج فضای مسکونی طراحی می

 شده است. ر داخل حیاط و یا در راهروی ورودی به حیاط ساخته میاین فضا معموالً د  سرویس بهداشتی:   - ح

ها در بافت قدیم روستا با چهار نقشه طراحی و ساخته شده  ای کم عرض خانهبه دلیل کوهستانی بودن این منطقه و قرارگیری روستا در دره

 رزی به کار ببرند.  است. در واقع کمبود زمین مسطح موجب شده است که زمین هموار را جهت مزارع کشاو

 . تحلیل بافت تاریخی آسیابان 8

شود، در نواحی کوهستانی دارای آب و  طور که گفته شد، خراسان جنوبی به لحاظ توپوگرافی از دو بخش کوهستانی و دشتی تشکیل می همان

های وسیع باعث به وجود آمدن آب  وجود دشتها دارای آب و هوای خشک است. نزدیکی به کویر مرکزی ایران و  خشک و در دشتهوای نیمه

اند، باعث گردیده از شدت  شرقی کشیده شده  -های منطقه که بیشتر در جهت غربی  و هوای بیابانی با تابستان گرم شده است. از سوی دیگر کوه

اشند. تفاوت نسبتاً زیاد درجه حرارت  گرما کاسته شود و مناطق کوهستانی و پای کوهی از اعتدال بیشتری نسبت به مناطق اطراف برخوردار ب

 چنین اختالف دمای زمستان و تابستان در این شهرستان به علت نزدیکی آن به مناطق کویری است.  روز و شب و هم

تاثیر  قرارگیری روستای آسیابان در منطقة کوهستانی موجب شده است که در طراحی بافت این منطقه دو نوع معماری متفاوت را داشته باشیم و  

اقلیم را در معماری فضاهای مسکونی منطقه شاهد باشیم. در طراحی بعضی از فضاهای مسکونی تا حد امکان بروی دیوار بیرونی بنا پنچره 

های سرد منطقه بتوانند خانه را گرم کنند و (، تا در زمستان22وجود ندارد و اگر پنجره هم کار شده با ابعاد کوچک طراحی شده است )تصویر  

های سرد فضای داخل خانه را گرم کند. یکی دیگر  کنند که در جهت آفتاب باشد، تا در زمستانهای بزرگتر را طوری طراحی میمعموالً پنجره

صورت مستقیم نبوده، ها بههای بافت روستای آسیابان )گروه اول(، به این شکل است که ورودی از فضای حیاط به داخل خانههای خانهاز ویژگی

ها  عنوان فضایی رابط بین اتاقشود که این راهرو عالوه بر اینکه به تا دو متر و طول پنج متر و بیشتر طراحی می  5/1لکه ابتدا راهرویی با عرض  ب

 شده است. ها جلوگیری میها از داخل آن بوده است از سرما زمستان و گرما تابستان به داخل اتاقطراحی شده و ورودی تمام اتاق
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 ( 1399: بازشوهای بافت قدیم روستای آسیابان )نگارندگان،  22یر  تصو 

 

های منازل آسیابان با ابعاد کوچک ساخته شده است، از جمله نکات دیگری که  های سرد، اکثر حیاطدلیل کوهستانی بودن منطقه و زمستانبه

آید و تنها های وسیع در ساخت فضای خانه جلوگیری به عمل میها و ایوانشود، حتی االمکان از ورودیدر طراحی معماری این روستا دیده می

ها زودتر گرم شود.  ها کوچک بوده تا اتاقها ابعاد اتاقتوان دید. با توجه به شدت سرما در فصل زمستانها میهای بزرگ را در ورودی خانهایوان

کردند و بروی همین  دیواری که درون دیوار قرار داشته گرم میهای  قابل ذکر است که در گذشته محیط فضاهای مسکونی را از طریق بخاری

ها بافت قدیم روستای آسیابان عالوه بر شیوه گبدی به دلیل در دسترس بودن چوب اکثراً  سقف خانه  دادند.ها پخت و پز نیز انجام میاجاق

گذاشتند  بروی آن شاخ و برگ و یا خار و خاشاک و حصیر میشده و  ها استفاده میپوش و مسطح است که از چوپ سپیدار برای پوشش سقفتخت

دادند، قطر چوب به کار رفته در پوشش با توجه به یک طبقه  ( و بعد از آن الیة گل ضخیمی برای اندود پشت بام بروی آن قرار می23)تصویر  

در پوشش  شده است.  هستند از چوب با قطر زیاد استفاده میهایی که دارای طبقة دوم یا باربر  بودن و یا دو طبقه بودن بنا متفاوت است و پوشش

تا    3  شود و معموالً عرض این اتاقسانتیمتر( کنار هم چیده می  50ها تیرهای چوبی به فاصلة مشخص و نزدیک به هم )حدود  سقف این خانه

دلیل ریزش برف در این فصل موجب صل زمستان بههای تیرپوش در فباشد. یکی از معایب اصلی سقفمتر و طول اتاق معموالً بیشتر می 5/3

همین دلیل با ریزش برف در زمستان، با پارو برف پشت بام شود که به مرور زمان و با آب شدن برف باعث رطوبت سقف و دیوارها شده بهمی

های سقف و شکستگی دیوارها نیز  چوبها و شکستن  ریختند، برف عالوه بر رطوبت موجب سنگینی سقف خانهها میها را به داخل کوچهخانه

عنوان ستون در پیشخان فضاهای مسکونی بافت قدیم آسیابان استفاده شده است. استفاده از چوب در گذشته عالوه بر پوشش سقف، به می

بل ذکر است در  قاصورت گنبدی بوده و در ساخت آن از خشت استفاده شده است.  ندرت در بعضی از بناها پوشش سقف بهشده است. بهمی

های کشاورزی آسیابان، به دلیل استفاده از آن در پوشش فضای مسکونی زیر کشت درخت سپیدار بوده است که  گذشته بخشی زیادی از زمین

های زیر کشت این درختان قطع و جهت سودآوری بیشتر کشت درخت  طی سه دهة اخیر و با توجه به جایگزین کردن آهن به جای چوب، زمین

طور کلی در ساخت بناهای روستا آسیابان از دو نوع مصالح به کار رفته است. گروه اول مصالحی مانند سنگ  به  جایگزین آن شده است.  زرشک

به بیشتر  بهعنوان عناصر سازهو خشت که  انواع چوب که  و... کاربرد دارد. گروه دوم  عنوان عنصر کششی در ای عمودی در دیوارها، جرزها 

 گیرد.  پنجره مورد استفاده قرار می ها، در وسقف
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 ( 1399: پوشش تیرپوش فضاهای مسکونی بافت قدیم آسیابان )نگارندگان،  23تصویر  

 

روستای آسیابان با الهام گرفتن از طبیعت در طی سالیان طوالنی و با توجه به نیاز ساکنین در طول زمان رشد کرده و با  در پایان باید گفت که  

ی ایجاد کرده است که عوامل مختلفی از جمله نوع مصالح، جنس آن و نحوه برخورد با توپوگرافی و... در این امر دخیل  محیط خود سازگار

اند و نوعی سازگاری محیطی و  تأمین کرده محیط اند، به نوعی که علیرغم محدودیت محیطی، از شرایط و امکانات موجود، نیازها خود را از بوده

گیری فضاهای  نوع استقرار و جهت  ها و فضاهایی منطبق با محیط به وجود آورده است. ساختماناند و  به وجود آوردهفرهنگی در این منطقه  

های بافت قدیم، در یک جهت خاص طراحی نشده، بلکه در جهات طوری که فضاهای معماری خانهکند، بهمختلف از شرایط طبیعی تبعیت می

توان دید، طراحی عناصر مختلف از جمله ها میه ساخته شده است. تنها ویژگی مشترکی که در اکثر خانهگوناگون با توجه به توپوگرافی منطق

بافت قدیم روستا در ابتدای  های نشیمن، انبار، مطبخ و آغل است که هر کدام با عملکرد مختلف ساخته شده است.  ورودی، راهرو، حیاط، اتاق

گیری محالت جدید، روستا به شکل خطی  ای شکل است و مرور بر اثر زمان و توسعه و شکلدایره  گیری بافت منجسم و فشرده و تقریباًشکل

گیری  شود، قسمت اول که شامل بافت قدیم و نقطة شکلروستای آسیابان از نظر بافت مسکونی به دو قسمت تقسیم می.  کندتوسعه پیدا می

های پر پیچ و خم تشکیل شده است. قسمت دوم فضاهای از بافتی فشرده و کوچهروستا )محله میان ده( که بدون نظم خاصی شکل گرفته و  

مسکونی آسیابان مربوط به بافت جدید روستا در شرق )محله عشایر( و جنوب غربی )محله پُشته لینو( است که طی دورۀ معاصر شکل گرفته  

کشی شطرنجی برخودار  ته شده است(. این دو محله از نظم و خیاباناست )محله پُشته لینو نسبت به محل عشایر جدیدتر و در سه دهة اخیر ساخ 

 های به نسبت یکسان هستند. ها دارای فرم مربع و یا مستطیل و اندازهبوده و خانه
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 گیری . نتیجه 9

قدیم روستای آسیابان در اقلیم  عوامل اقلیمی در هر منطقه موجب شده که فضاهای زیستی تحت تاثیر آن و منطبق با اقلیم شکل بگیرد. بافت  

گرم و خشک ایران قرار گرفته است، با این وجود، موقعیت این بافت در یک منطقه نیمه کوهستانی موجب شده است که بافت معماری این 

دهد. با توجه به  ن میگیری بافت معماری روستا نشانوعی تاثیر اقلیم و توپوگرافی منطقه را در شکلمنطقه دارای دو چهرۀ مختلف باشد که به

صورت فشرده و با ابعاد کوچک ساخته شده است و گاهاً از داخل حیاط  کوهستانی بودن روستا نسبت به سایر مناطق استان، فضاهای مسکونی به

توجه به توپوگرافی  ها کوچکتر است و با ها قرار داشته است، به دلیل سرمای زیاد منطقه در فصل زمستان ابعاد حیاطیک ورودی به داخل اتاق

آسیابان و کمبود زمین فضاهای مسکونی با چهار نقشه مختلف طراحی شده است. مصالح به کار رفته در بافت قدیم آسیابان، سنگ، خشت و  

کاشت  های گنبدی شکل( و از چوب به دلیل  چوب است که از سنگ در پی بنا و به ندرت در دیوارها، از خشت در ساخت دیوارها و پوشش )خانه

گیری فضاهای مسکونی براساس معیشت و اقتصاد هر خانواده،  چنین در شکلهای کشاورزی در پوشش بناها کاربرد داشته است. همزیاد در زمین

 عالوه بر تاثیر اقلیم و طبیعت منطقه در طوری که نیازهای رومزه ساکنین را برآورده کند.  های مختلف در ساخت خانه در نظر گرفته بهقسمت

توان  صورت پلکانی میها بهویژه در استفاده از مصالح بومی و استفاده از توپوگرافی منطقه در ساخت خانهمعماری بافت قدیم روستای آسیابان به

حی  طوری که در طرادفاعی است، به  -های ارتباطی و بُعد نظامی  گیری بافت نقش داشته که از جملة آن راهگفت که سایر موارد نیز در شکل

گیری اندیشیده شده و بعد از ساخت قلعه در پیرامون آن فضاهای مسکونی  بافت آسیابان، ساخت قلعه در باالترین نقطه روستا در ابتدای شکل

رسانی از دیگر نکات دفاعی در  متری غرب قلعه جهت اطالع  225عالوه بر آن ساخت برجی به صورت جداگانه به فاصلة  شکل گرفته است.  

گیری بافت جهت تأمین امنیت ساکنین در مواقع خطر بوده است. محالت آسیابان به نوعی نشان از توسعة روستا در طول زمان  لساخت و شک

گیرد،  ده( است که بعداً سایر محالت در اطراف آن شکل و گسترش میده )میانترین محلة آسیابان، محلة میونتوان گفت قدیمیاست و می

گیرد. طبق گفتة افراد کهنسال از وجود قبرستانی  محلة پُشته لینو بوده که در جنوب غربی بافت قدیم آسیابان شکل می  جدیدترین محلة آسیابان

 کنند که موقعیت مکانی این قبرستان در محلة پُشته لینو قرار داشته است.  عنوان قبرستان گبری یاد میبه
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 .35تا  27چهارم. زمستان: صص  شمارۀ اول. سال .فارس خلیج

 . چاپ پنجم. تهران: انتشارات سروش دانش.شناسی معماری ایرانیسبک(. 1386پیرنیا، محمد کریم )  
 . به کوشش محمد معین. چاپ دوم. تهران: انتشارات ابن سینا.1جلد  – برهان قاطع (. 1342تبریزی، محمدحسن بن خلف )  

 اپ سوم. تهران: انتشارات امیر کبیر.. چ 2جلد  - آراى عباسى (. تاریخ عالم1382، اسکندر بیگ ) ترکمان
 . چاپ چهارم. تهران: چاپخانه رشدیه. ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران(. 1360توسلی، محمود )

 . چاپ اول. تهران: انتشارات سمر. ی آب در تاریخ فارسچاره(. 1385جواهری، پرهام؛ جواهری، محسن )  
 درخت. جنوبی، بیرجند: انتشارات چهار خراسان گذاریسرمایه هایفرصت و  ها پتانسیل ها،توانمندی (.1393پور، میثم و دیگران )حاجی

هایی  های جعفرآباد افین و سرتخت باغستان؛ نویافتهمحوطه"(.  1392دانا، محسن، گاراژیان، عمران، سروش، محمدرضا، شکویی، مریم و فرجامی، محمد )  -
البنین غفوری. چاپ نخست. تهران: (. به کوشش ام4)شماره    مجله باستان شناسی ایران  "در شرق ایران )خراسان جنوبی(.های نوسنگی و مس سنگی  از دوره

 .57تا  41انتشارات موسسة بین المللی مطالعات گردشگری، صص 

،  8مجله مطالعات باستان شناسی، دوره    "ق ایران.قلعه نهبندان: شواهدی از دوره اشکانی در شر"(،  1395دانا، محسن؛ نصرآبادی، علیرضا؛ شریفان، هادی )
 . 37- 56، صص 1شماره  

. دی: 97. شماره  مجله ماه علوم و فنون  "ایران. زادگاه آسیاهای بادی عمود محور ایران. زادگاه آسیاهای بادی عمود محور."(.  1386رحیمی، غالمحسین )
 .13تا  7صص 

. دی: 97. شماره  مجله ماه علوم و فنون  "ایران. زادگاه آسیاهای بادی عمود محور ایران. زادگاه آسیاهای بادی عمود محور."(.  1386رحیمی، غالمحسین )
 .13تا  7صص 

 کتابخانه ابن سینا.  . ترجمه حسین سعادت نوری. تهران: انتشاراتسفرنامه سرپرسی سایکس یا ده هزار میل در ایران(. 1336سایکس، سرپرسی )  
 . 47-60. صص 49. شماره  19دوره  "صفه.بررسی تحلیل مسکن روستایی در ایران. مجله "(. 1388پور، محسن ) سرتیپی 
 چهارمین مقاالت  مجموعه   "خشک. و  گرم بومی مناطق  معماری فرهنگ سازی زنده  و  حفاظت در  آن نقش  و  جغرافیایی  محیط "(.  1389کار، آرزو )سلمانیان، مریم؛ گل  

 .1- 12. صص  4. شماره  اسالم جهان جغرافیدانان المللی  بین  کنگره
 . تهران: انتشارات نور پردازان. تحلیل معماری مساجد ایران(. 1390شاطریان، رضا )  
 . چاپ اول. تهران: انتشارات فرشیوه هایی از هنر و معماری ایران زمینجلوه(. 1388شمس، صادق ) 
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گردآورنده شرق ایران،    –های جوامع شکارورز  بررسی و تحلیل پراکنش فضایی دست افزارها در استقرارگاه "(.  1396علی و عنانی، بهرام ) صدرایی کهنه فرود،  
 .اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنگره ملی انجمن کواترنر ایران "های کالته شور.با استناد بر یافته

. بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی صنایع  های قهستان و گزیک شهرستان درمیانشناختی بخشباستانگزارش بررسی  (.  1394صدیقیان، حسین ) 
 دستی و گردشگری خراسان جنوبی. منتشر نشده.

گری و صنایع  فرهنگی، گردششناسی بخش قهستان و گزیک شهرستان درمیان، بیرجند: مرکز اسناد ادارۀ کل میراث(، بررسی باستان 1394صدیقیان، حسین )
 دستی استان خراسان جنوبی )منتشرنشده(. 

بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع    گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه بکندا شهرستان طبس،(.  1397عنانی، بهرام ) 
 دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی. 

. بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شناختی شهرستان سربیشهنباستاگزارش بررسی  (.  1392فرجامی، محمد )  
 جنوبی. 

دومین همایش ملی باستانشناسی    "های عصر مفرغ در خراسان جنوبی، مطالعة موردی: محوطه گوند باغستان فردوس.نویافته"(.  1394فرجامی، محمد ) 
 چهار درخت. . بیرجند: انتشاراتایران

ایرانهای باستانمجله پژوهش  "بازشناسی استحکامات دفاعی ارگ بم."(.  1395بخش، مرتضی؛ صفا منصوری، هادی ) فرح  - . دورۀ  10. شماره  شناسی 
 .211-231ششم. صص  

 . چاپ اول. تهران: انتشارات امیر کبیر.آثار عجم(. 1377فرصت شیرازى، محمد نصیر بن جعفر )  
 . ترجمه حسین قره چانلو. تهران: نشر البرز.الخراج(. 1370ر)قدامه بن جعف 

. بیرجند: آرشیو اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  شناسی بخش مرکزی شهرستان قاینگزارش بررسی باستان(. 1394نژاد، مستنصر )قلی
 استان خراسان جنوبی.

 تهران: انتشارات بازتاب.  . چاپ اول.اقلیم و معماری(. 1378کسمائی، مرتضی ) 
 . ترجمه فرامرز نجد سمیعی. چاپ اول. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.عبور از صحاری ایران(. 1371گابریل، آلفونس)  
میراث  . بیرجند: آرشیو اداره کل  شناسی بخش دیهوک و دهستان پیرحاجات شهرستان طبسگزارش بررسی باستان(.  1397محمودی نسب، علی اصغر ) 

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی.
 . چاپ چهارم. تهران: انتشارات اَدِنا.2. ج فرهنگ فارسی معین(. 1386معین، محمد ) 
 .ان . چاپ اول. تهران: انتشارات شرکت مولفان و مترجم. ترجمه على نقى منزوى2و  1جلد  – أحسن التقاسیم (. 1361مقدسی، محمد بن احمد. ) 
. چاپ اول. تهران: انتشارات  6. ج  دایره المعارف بناهای تاریخی ایران در دوره اسالمی  –قالع و استحکامات نظامی  (.  1385مالزاده، کاظم؛ محمدی. مریم ) 

 سوره مهر.  
. دوره دهم. مجله هویت شهریران.  فضایی بافت قدیم شهر در ا  -های کالبدی(. بازشناسی ویژگی1395موسوی، میرسعید؛ ماجدی، حمید؛ حبیب، فرح ) 

 .  19-28شماره چهار. صص 
 . 60تا   56. صص  4. سال سوم. شماره مجله فرهنگ مردم  "آسیاب و موقعیت آن در پهنای فرهنگ مردم."(. 1360نصیب، ناصر ) 
 . 51 -  70: صص 2. شماره 6دوره  – نشریه بیابان "بررسی معماری و شهرهای بیابانی ایران."(. 1380زاده، بهناز )زاده، محمد؛ امیننقی 
 . ترجمه کیکاوس جهانداری. چاپ اول. تهران: نشر تاریخ ایران. زیر آفتاب سوزان(. 1363نیدرمایر، اسکارفون )  
 . 170تا  145. صص  5/64. مجله تاریخ ایران. شماره "الگو پیدایش شهر و شهرنشینی در تاریخ ایران"(. 1389فر . شهرام )یوسفی 
مجموعه مقاالت برگزیده    "مفرغ در جنوب خراسان.  –ای از دوران مس سنگی  کله کوب؛ محوطه"(.  1392یوسفی، صاحب، عنانی، بهرام، شیرازی، روح الل ) 

 . چاپ اول. بیرجند: انتشارات چهار درخت همایش ملی باستان شناسی ایران
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