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 نامهشیوه     

 

 .ارسالی نباید قبال در جایی به چاپ رسیده و یا احیانا همزمان برای چاپ به جای دیگری ارسال شده باشد اثر -

نظر صاحب اثر به  ،را پیش از چاپ اثر ۀویراست زاد است و صورتِآدر ویرایش مقاالت در حد متعارف  شناسیفصلنامه ایران -

 .رساندمی

 .ی در پانویس ارائه دهدتوضیحات آثار،در برخی از « شناسیفصلنامه ایران»لزوم، با امضای  مجاز است در صورت فصلنامه -

 .ارسال شودبرای فصلنامه نیز  PDFمتن مقاله به صورت  (31با قلم نازنین ) Wordالزم است به همراه فایل  -

ترجمه  در صورت وجود،و ( کلمه 3۲حداکثر ) ها، کلیدواژه(کلمه ۰۲۲حداکثر )ای به فارسی الزم است به همراه مقاله، چکیده -

 .شودچکیده به انگلیسی فرستاده 

 .فرستاده شود شدهتصحیحا متن یشده به همراه مقاله الزم است تصویر دستنویس یا دستنویسهای مورد بررسی یا تصحیح -

 .فرستاده شودشناسی آن شده، همراه با مشخصات کامل کتابالزم است متن اصلی مقاله ترجمه -

تنها در حتما و ، سامی خاصهای ترجمه شده، معادلهای اصطالحات تخصصی در زبان مرجع و تلفظ االزم است در مقاله -

 .آورده شود پانویس

دارای تصویر، ذکر شماره تصویر و تعیین محل آن در مقاله، به همراه زیرنویس توضیحی و مأخذ تصویر ضروری  طالبدر م -

 .است

 .باید در پایان مقاله آورده شود... اعم از مقاله، سخنرانی، گفتگو، وبگاه، وبالگ و مراجع -

، (ایتالیک/ ایرانیکبا حروف ) عنوان کتابنام، ، نویسنده نام خانوادگی: نامهدر کتاب کتاب دارای یک نویسندهشیوه ارجاع به  -

 .انتشار ، سالنوبت چاپ ،ناشرنام : نشر محل ،مجلد گردآورنده، شماره/ مترجم/ نام و نام خانوادگی مصحح

 .بین نام دو نویسنده« ؛»به همان روش و تنها با عالمت : نویسنده دوکتاب دارای شیوه ارجاع به  -

ذکر نام نویسنده ( ۰. بین نام نویسندگان« ؛»به همان روش و تنها با عالمت ( 3: نویسنده چند کتاب دارایهای ارجاع به شیوه -

 .«و دیگران»افزودن عبارت اصلی با 

 .تاریخ کتابت، محل نگهداری، شماره بازیابی ،عنوان کتاب. امن ت نویسنده؛شهر: نامهدر کتاب نسخ خطیشیوه ارجاع به  -

، نام نشریه، شماره دوره، شماره سال، (در گیومه)مقاله عنوان  ؛، نامنویسنده نام خانوادگی: نامهشیوه ارجاع به مقاله در کتاب -

 .عدد شماره، تاریخ انتشار، شماره صفحات

 .استفاده شود( »«)حتما از گیومه فارسی : تذکر مهم

 .سخنرانی، تاریخ سخنرانیعنوان  ،، نامسخنران نام خانوادگی: نامهشیوه ارجاع به سخنرانی در کتاب -

( ۰. ، تاریخ نشر...گزارش و/ خبر/ مقالهعنوان  منبع،نام ( 3: نامهشیوه ارجاع به وبگاه، وبالگ و دیگر مآخذ اینترنتی در کتاب -

 .ذکر نشانی کامل اینترنتی

 .است« شماره آیه: نام سوره»ارجاع به قرآن کریم در متن و شامل  -

نام خانوادگی نویسنده، شماره »شامل  (اعم از کتاب و مقاله، بجز قرآن کریم) شدهچاپو مآخذ به منابع درون متنی ارجاع  -

 .نامه مقاله آورده شودمرجع باید حتما در کتاب .است« صفحه

نام خانوادگی »یا متن دارای بیش از یک جلد باشد، ارجاع به شکل /نامه باشد وای در کتابگر بیش از یک متن از نویسندها -

 .خواهد بود «شماره صفحه/ مجلد : نویسنده، تاریخ انتشار
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 «شناسیایران»فصلنامه         
 نشریه تخصصی دانشگاهی            

 1911بهار : یکم از دوره دومشماره             
 1911خرداد  91: تاریخ انتشار                 

 فرهنگی: زمینه انتشار                          

 

 

 

 
 :صاحب امتیاز

 دانشگاه تهرانشناسی انجمن علمی دانشجویان ایران

 

 :مدیر مسؤول و سردبیر

 زادهمحمدعلی عزت

 

 :تحریریه و داوری شورای

 فرشیـد شریـف مقدم. سیده سپیـده سجـادی . زهـره رئیسی 

 زادهمحمدعلی عزت
 

 :همکاران این شماره
 دا عطاریپارمی. سمیه حمیدی . پریسا اخوان . پرتو اخوان 

 خسروی جاویدتورج . سید محمدمهدی حسینی راد 

 رضا نمازی. مهرداد مشرقی . ضیاء طرقدار . امیررضا خیرخواه 

 

 :ویراستار

 زادهمحمدعلی عزت

 

 :آراصفحهطراح و 

 ؛ با سپاس از فرشید شریف مقدمزادهمحمدعلی عزت

 

  :و جلد طراح لوگو

 فرشید شریف مقدم

 

 :نشانی دفتر فصلنامه

 لوم انسانیدانشکده ادبیات و ع. دانشگاه تهران . خ انقالب . هران ت

 دفتر انجمنهای علمی. طبقه همکف 

 :نشانی الکترونیک

iranshenasi@outlook.com   
 

 ی این نشریهمطالب و عکسها هر گونه استفاده از 

 .بدون اجازه و ذکر مأخذ ممنوع است 

 باغ و قناتی در استان فارس: عکس روی جلد

 Georg Gesterگئورگ گستر : عکاس

 3131« از فراز ایران » از مجموعه 

 «فرادید» وبگاه: مأخذ
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 سخن سردبیر

 

 هویت ملی ایرانی

 سمیه حمیدی و پارمیدا عطاری

 

 ایرانی دُردانۀ

 پریسا اخوان

 

 جغرافیای ایران باستان

 زادهمحمدعلی عزت

 

 شناسان ژاپنیزندگی و کارنامه ایراننگاهی به 

 رضا نمازی

 

 «بارگاه سلیمان نبی»پرده 

 پارمیدا عطاری

 

 (ع)عزیمت مسلم بن عقیل »بلوی روایت تا

 «مدینه به کوفهاز 

 فرشید شریف مقدم

 

 داستانهای سقف حمام وکیل شیراز

 زهره رئیسی

 

 هنر اسالمی و حکمت اشراقی

 مهرداد مشرقی

 

 شاهنامهرزم و بزم 

 ایخانههای بازاری قهوهدر پرده

 سمیه حمیدی
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 فرشید شریف مقدم
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  3۲۲

 سخن سردبیر

 
 خجل قیاس زین گوینده دل                                  نیست ایران و است تن عالم همه                       

 بـاشد یقیـن بـود، به تـن ز بـاشد                                  دل زمین دلِ ایران کهچون                       

 گنجوی نظامی حکیم

 و گفته ایران از دانشوران و حکیمان تاریخ، دم سپیده از. کهن ایرانِ که است دیرینه اندازه همان شناسی ایران

 و بطلمیوس تا کتسیاس فلوطین، کسنُفُن، افالطون، از. اند افتاده ایران عشق دام در انیرانی؛ و ایرانی و نوشته،

 نُلدکه، راولینسن، مُل، هرتسفلد، مارکوارت، گوته، روکرت، از و نظامی؛ و سهروردی بیرونی، سینا،ابن فردوسی،

معین،  پورداود، پیرنیا، کسروی، نفیسی، بهار، تا نیولی و مینورسکی، فرای هینتس، پوپ، کُربَن، کریستنسن،

 .کوب زرین و زریاب صفا، خانلری،

 شناسی، زبان ادبیات، عرفان، ادیان، حکمت، چون هایی حوزه در دیرینه و پیوسته پژوهشهای و مطالعات بر افزون

 کشورهای در سالهاست ایران، درباره معماری و هنر شناسی، جامعه شناسی، جغرافی، مردم تاریخ، شناسی، باستان

 علمی گروههای و پژوهشی و مطالعاتی های مجموعه به «شناسی ایران» عنوان فرهنگ، و علم عرصه پیشتازِ

 زیبا نام این چتر زیر را پراکنده آثار و مطالعات و بخشیده هویت انجمنها و بنیادها نهادها، مستقل، و دانشگاهی

 .است آورده هم گرد

 همه تیمار و توجه نیازمند و نوپا و جوان هنوز شناسی ایران نهال و نو است نامی هنوز شناسی ایران نام اما، ایران در

 آن از بزرگی بخش و است گران میراثی شناسی ایران. شما پژوهشگران و فرهنگیان ایراندوست ایرانیان و ما

 و کشیم خود دوش بر را گرانسنگ میراث این رفتهرفته تا بکوشیم که است ایرانیان ما بر. ایرانیان غیر دسترنج

 جهان در آن جایگاه ارتقای ساز زمینه بتوانیم تا بشناسیم را خود ایرانِ دیاری، هر از کسی هر از بهتر و بیشتر

 . گردیم

نهد تا خدمتی در حد توان زمین میدر رویشی دوباره، پای به عرصه فرهنگ ایران« شناسیایران»نشریه دانشگاهی 

میان علم و پژوهش و دانشگاه، و عرصه ساز دانشگاهی به جای آورد و پلی خویش به این رشته جوان و آینده

آموختگان مشتاق و این نخستین شماره به همت دانشجویان و دانش. عمومی فرهنگ در جامعه ایران برپا سازد

گیری کرونا به های مرتبط، از انبوه مشکالت و موانع بزرگی چون همهشناسی و پژوهشگران حوزهکوشای ایران

 .رهاورد سفری دور و دراز در ایران بزرگسالمت گذشته و برگ سبزی است 

آموختگان و پژوهشگران ارجمند دوستدار فرهنگ و دست یاری همه دانشجویان، دانش «شناسی ایران»فصلنامه 

برد و فشارد و با افتخار و استقبال از همکاری شما بزرگواران بهره میتمدن ایران عزیزتر از جان را به گرمی می

 .اندوزدتوشه می

 زاده عزت محمدعلی

 سردبیر
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 هویت ملی ایرانی

 علیرضا شاپور شهبازی با نگاه بر آثار احمد اشرف و 
 

 سمیه حمیدی
 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجدانش

 دانشگاه تهران

 

 پارمیدا عطاری 
 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجدانش

 دانشگاه تهران

 بخش اول

  : های متفاوت در نسبت با مفهوم هویت ملیدیدگاه

 میالدی هجدهم قرن از. رسدمی تاریخ از پیش دوران به ملت منشأ اعتقادشان به که رُمانتیک، ناسیونالیسم :پرستانهملت( 3

مادری  سرزمین به عشق ایران و ملت پرستی، وطن. شد ناسیونالیستی هایجنبش محرکه نیروی و سربرآورد اروپا و امریکا در

 به مشروطه انقالب جریان در و شد پدیدار میالدی نوزدهم قرن اواسط از ،ایران در. هستند دیدگاه این اصلی هایکلیدواژه از

 این با افرادی جمله از کرمانی خان آقا میرزاو  (فتحعلیشاه پسر) میرزا الدینجالل آخوندزاده، فتحعلی میرزا. رسید خود اوج

را  زادهتقیسید حسن  رهبری به نیبرل در ملی الـرج از گروهی مدرس و حسن سید افی،ـم السلطنهامـنظ. هستند دیدگاه

 پارسی به هخامنشی دوره از که ایران تاریخ ،زمان این از .برد نام ایرانی ملی هویت گیریشکل نماد عنوانبه افرادیاز  توانمی

، شمسی هجری تاریخ جای به شاهنشاهی تاریخ ساله،۰5۲۲ هایجشن آریامهر، واژه. شد برگردانده ایران به ،بود معروف

 .است تفکر نوع این محصول.. .و فارسی ادب و زبان نگستانهفر

های گسست میان هویت ملی و هویتنظر بر  دارندگان این دیدگاه. هجدهم میالدی آغاز شداز قرن  :مدرنمدرن و پست( ۰

... های ملت وملت در گذشته وجود نداشته و روایت ،به گمان آنها. ملت پدیداری نوین است ،از نظر آنها و ددارنپیش از آن 

ها ایجاد در واقع مفهوم سیاسی ملت را دولت. شود بعد خود ملتابتدا تصور ملت پیدا می. مفاهیم ساختگی عصر حاضر است

ه در واکنش به آثار نامطلوب این دیدگا. زنندها میبینند و دست به ابداع سنتکنند و برای آن قباله تاریخی تدارک میمی

در واقع از از افراط به تفریط . وجود آمده ب ،بوددو جنگ جهانی آکنده از وحشت کردهپرستی و تعصب ملی که اروپا را بین نژاد

 .ها را انکار کردرفت و گذشته تاریخی ملت

در این دیدگاه، دولت مفهوم سیاسی ملت و . داندرا گسسته نمیاما هویت  ،مدرن استمانند مدرن و پست :تاریخی نگر( 1

ساسانیان نوعی دولت شبه ملی قومی ابتدایی . اندهویت ملی را ایجاد کرده و در ایران ساسانیان اولین بار این کار را انجام داده

اطیر را از نخستین انسان و نخستین پادشاه راه انداختند و به تنظیم و تدوین بازسازی اساطیر اقوام ایرانی پرداختند و تاریخ اس

 .تا حمله اسکندر به ثبت رساندند

 هویت ملی

 در بزرگتر جامعه در و بود ایل و طایفه حد در روابط قبال .گرفت شکل امروزی شکل به ملت که آمد وجوده ب زمانی ملی هویت

آید که داللت دارد بر مردمانی که از راه می nationهای اروپایی ملت از واژه در زبان .مسیحیت و اسالم وسیع دنیای حد
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 ه نژاد مشترک و نه دولت مشترک؛عوامل و عناصر اصلی ملت ن ،اما در علوم اجتماعی و انسانی. والدت با یکدیگر نسبت دارند

 . بلکه زبان، دین و سرزمین است

 هویت ملی در هفت دوره متمایز تاریخی

ان مفهوم ایرانشهر، قلمرو پادشاهی، القابی مثل ایر: در این دوره واژه ایران مفهوم سیاسی پیدا کرد -دوره ساسانیان: دوره اول

آنها اعتقادی  از ماد و هخامنشی چیزی در دسترس نیست چرا که. این مفهوم سیاسی است دهندهدبیربد یا ایران ارتشتار نشان

تن غرور ملی در برابر بیگانگان، ساسانیان تاریخ سنتی را هم بر اساس به هدف یکپارچگی ایران و برانگیخ .به نوشتن نداشتند

 .تاریخ اساطیری تدوین کردند

شود و رود و زبان نوشتاری میزبان دری از محاوره فراتر می -های محلی در دوران نخستین خالفت عباسیسلسله: دوره دوم

 .ها، بیشتر تقابل ترک و تاجیک داریم تا عرب و عجمدن ترکشود در این دوره به دلیل آماین موجب سوادآموزی بیشتر می

این دوره بین شکوفایی هویت ایرانی در عهد سامانی و افول تعصب ایرانی در برابر تعصب دینی  -دوره گذار غزنوی: دوره سوم

 . ترکان سالجقه است

افتاد چرا که سالطین سالجقه خود را  رونق از نگاریتاریخ و شعر در ایران واژه کاربرد و ایران حماسه -سلجوقیان: دوره چهارم

بند زادگاه خویش ایـصوفیه که خود را پ قِانی و فرَـهای عرفدانستند و همچنین وجود اندیشهوارث امپراطوری اسالم می

 . ولی زبان و ادبیات شکوفا شد و به عنوان زبان دربار و دیوان رسمیت یافت دیدند؛نمی

داریم و  در این زمان با سقوط خالفت عباسی، شکوفایی مفهوم ایران، تساهل نسبی مذهبی -غول و تیموریدوره م: دوره پنجم

دوره ا اواخر ـل دوره تیموری تـاز اوای. در این دوره به جریان افتاد ان،زمین نخستین بار پس از ساسانیو مفاهیم ایـران و ایـران

زمین، کشور ایران، شاهنشاه ایران، اموال ایران، ان و سالطین مفاهیم ایران، ایرانمانده میان پادشاهجابه در مکاتباتِ ،صفوی

 . توان گفت در این دوره به تاریخ قومی و شبه ملی پرداخته شدمی. شودمشاهده می.. .ن، ممالک ایران وملوک ایرا

نگاری ی در عصر صفوی، شیوه تاریخشیع -بازسازی هویت ایرانی با وحدت سیاسی و هویت دینی و -دوره صفوی: دوره ششم

در این دوره « حب الوطن من االیمان»جمالتی از قبیل . تداوم پیدا کرد در استفاده وافر از مفاهیم ایران،مغول و تیموری 

نخستین بار پس از فروپاشی ساسانیان، ایران دارای دولتی با . آسان شود بیستمو  نوزدهمهای موجب شد که تحوالت در قرن

 . زهای مشخص شدمر

، گراباستانم ، ناسیونالیس«لت ملیدو»سیس بیستم، تأو  نوزدهمپیدایش و رشد هویت ملی در قرون  -دوره پهلوی: دوره هفتم

 ...سال شاهنشاهی و ۰5۲۲ستایش 

 هویت فرهنگی ایرانی

این دیدگاه تمایزی . تاریخی نداردوجود آمده و سابقه ه شناسان بگمانند که هویت ایرانی توسط شرق بعضی محققین بر این

از . دانندمی( نوزدهماواخر قرن )آنها هویت ملی را متعلق به عصر جدید در اروپا  .ت فرهنگی ایرانی و ملی قائل استبین هوی

 مده،ه وجود آدر دوره ساسانی ب ز اسالم تا به امروز وجود داشته،تاریخی که از پیش ااست ای مقوله ، هویت فرهنگیاین منظر

ه در عصر صفوی تولدی دیگر یافته و امروزه به صورت هویت ملی ایرانی ساخته و پرداخت دوره اسالمی نشیب و فراز داشته، در

ولی  شود؛نمی های میانی ایرانی دیدهدر سده ،باشدای که داللت بر مفهوم ملیت داشتهتون واژهبه عقیده لمب. استشده

ربه مشترک فرهنگی این احساسی از تج ؛«ایرانیت»یا « ایران». کندمی« هویت»ز آگاهی به مفهومی وجود داشته که حکایت ا

 . گرفتت میو ادبی مردم نشأ



 3199بهار . شماره یکم . دوره دوم                                                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 شناسیایران                                                                                                                                            9

                                                                                                                     فصلنامه تخصصی دانشگاهی

 

 هویت ملی و هویت قومی

ایران در برابر انیران و یا توران، عجم در برابر عرب، تاجیک : گیردهویت ملی و قومی در کشاکش تصور ما از دیگران شکل می

و هم منفی و ویرانگر باشد در جهت تمسخر  ؛تواند مثبت و سازنده باشد در جهت اعتالی فرهنگیکه هم میدر برابر ترک 

 .میراث فرهنگی

 تحول تاریخی آن « هویت ایرانی»عوامل تداوم 

از میراث تاریخی پادشاهی، زبان و ادبیات فارسی و مذاهب ایرانی پیش از اسالم است تداوم هویت ملی حاصل ترکیبی 

و اهل ( از نظر فکری و انتقال مواریث فرهنگی و ادبی و راه و رسم کشورداری)اهل قلم (. تشیع)پس از اسالم و ( ردشتز)

هویت ایرانی از قرن سوم میالدی از سوی  .اندهر دو از حامالن اصلی مفهوم ایران بوده( از نظر سیاسی و نظامی)شمشیر 

قرار پادشاهی و دین زردشتی که یعنی اساس حکومت سیاسی و دینی است است: پادشاهان ساسانی وارد تاریخ ایران شد

 . موجب شد که حکومت جهان اسالم جایگزین حکومت ایرانی شود

قرنی در هویت هاما یک دوران فترت نُ ،داردمی های قومی فرهنگ ایران را زنده نگهبا اینکه زبان فارسی و تداوم اسطوره

دوباره این هویت را  ،پادشاهان صفوی با کمک مذهب شیعه و شمشیر قبایل ترکمن تا اینکهید آیکپارچه ایران به وجود می

تاریخ . شودشده در دوره صفوی به صورت هویت ملی ظاهر مینیتِ احیابا انقالب مشروطه و دولت ملی، ایرا. کننداحیا می

 ،اما با آمدن هویت ملی در معنای امروز .گیردمی تاریخ جای اسطوره را در این قرن زنده شده، یهای ماد و هخامنشسلسله

گرایی فرهنگی و زبانی، نژادی، ملی: ایستندآید که اینها روبروی یکدیگر میگرایی و هویت ملی پدید میملیت انواع آرمان

هویت فراگیر اسالمی میان هویت ملی ایرانی و : بندنداز طرفی اقوام به آرمان هویت قومی و ملی خود دل می.... شیعی، چپ و

 . شودو این دو با هویت انسان متجدد درگیری پیدا می

 :ماندچند جزء باقی می ،ه قرن فترتدر نُ

 هااقوام ایرانی مثال مقابل اعراب و یا ترک 

 کندسرزمین به عنوان میانه جهان تداوم پیدا می 

 دنرسانتداوم هویت ایرانی مدد می های اسالمی ترکیب شده، بههای ایرانی با افسانهاسطوره 

  شکوفایی زبان فارسی که حامل و نگهبان فرهنگ پربار و هویت ایرانی است 

 

 بخش دوم

 زمان به و گرفت شکل اوستایی دوره در قومی و سیاسی زبانی، هویت یک با کشوری یعنی ملی، کیان یک همچون ایران ایده

 توسط شدن کشیده چالش به زمان تا ایده این .بخشید رسمیت آن به و داد ادامه خود وجود به غیررسمی بطور بابکان اردشیر

 منزله به را ایران ایده میالدی، سوم قرن در ساسانی امپراتوری گذار پایه که رسید نتیجه این به او. داشت رواج نیولی پروفسور

 .باشد او بنیان مذهب برنامه خدمت در تا کرد ابداع ملی دولت یک

 یا پارسی های امپراتوری بلکه نبودند برخوردار ایران رسمی عنوان از هخامنشی و اشکانی های دولت موجود، مدارک براساس

 .نیست دفاع قابل وجه هیچ به مدارک فقدان بر مبتنی استدالل این که دهد می نشان  پژوهش این ولی ؛شدند می خوانده پارتی

 با. کردند می اشاره پرسیا و پرسین الپرسه، عنوان با ایران به کالسیک، و توراتی سنت از پیروی به اروپایی پیشین دانشمندان

 شناسان شرق برخی ادامه در. نامیدند می ایران را خود کشور ها ایرانی که کردند می گوشزد بارها جهانگردان و سیاحان همه، این
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 پیدا ایرانی ناسیونالیسم شمردن ناچیز برای جدیدی راه از این امر برخی اما .خواندند ایران را کشور و شدند ایراد این متوجه

 هویت برساختن: خیالی ملت یک عنوان به ایران ها، کتاب همین از یکی عنوان. کردند زمینه این در نوشتن به شروع ،کرده
 .است ملی

 نیولی .علمی نه و سیاسی ضرورت یک عنوان به است جدی نقد به نیاز دهنده نشان نیولی، گمانه ناخواسته پیامدهای این

 گری زرتشتی به را آن ساکنان قلمروی و خود به را ایریا نام زرتشتی مغان که یافت تکامل زمانی ایران ایده که است معتقد

 برده نام ساینو و سیریما داها، تویریا، ایریا، ملت پنج وشی فره از یشتفروردین در ،همهاین با .کردند محدود و دادند گرایش

 نمانه از که دهد می نشان را الیهپنج سازمان یک میترا ستایش در اوستا های سروده .اند نبوده شتیزرد آنها همه که شود می

 معنی به دینگهو واژه این که دارد اعتقاد ویچگرشِ ایلیا .دینگهوسستی و( کشور) دهیو ،(قبیله) زانتو ،(خاندان) ویس ،(خانه)

 امپراتوری یک آمدن وجود به از تعبیری یک پیشتر که کنند می استدالل ویچ گرِ و دارمستتر. است رفته کار به امپراتوری یک

 خود که است بوده کسانی مشترک احساس ناسیونالیسم، یا ملت یک به تعلق و وحدت احساس طورهمین و است داشته وجود

 .نامند می ایریا را

 بخش استحکام و آریایی کشورهای قهرمان معنی به که کیخسرو آنها مهمترین و کیانی دودمان عنوان به دار( کی) کوی اسامی

 کشورها از بسیاری توسط سیاسی اتحاد یک آمدن وجود به از بعد که ملتی. است ملت یک وجود دهنده نشان بود، امپراتوری

 از اما دارد پارسی اصالت که کرد اعالم بیستون نبشته سنگ در داریوش .آمد وجود به دارند آریایی مشترک میراث همه که

 هرودت های نوشته .دارد نام ایرانی یعنی آریان نامیم، می کهن پارسی را آن ما که او زبان و است آریان قومی هویت لحاظ

 بودند برجسته نظامی امور در پرداختند، می غیرایرانی اتباع به نسبت کمتری مالیات هخامنشیان آریایی اتباع که دهد می نشان

 آنکه با طور همین و کرد خود تابع راحتی به را غیرایرانی های استان آنکه با اسکندر .شد می داده افتخاری مشاغل آنها به و

 .شد مواجه پرستان میهن جنگ و مقاومت با ایران شرق در بود، فروپاشیده مرکزی حکومت

 کنند می اشاره مارکوارت و هوبشمان. گرفتنیز  دیگری مشاهدات از توان می را هخامنشیان برای ایران ایده بودن شده شناخته

 که کند می اشاره زمانی به ،آمده اول اردشیر زبانهسه نبشته سنگ در ابتدا که آیریان میانه پارسی و آریان پارتی شکل که

 یا آن ساکنان براساس ناحیه یک نامیدن سنتیِ روش همان یعنی. کند می اشاره استان نام از قومی ویژگی به( یا) پسوند

 خود اصلی کشور برای را ایرانشهر نام دهد می نشان که هست مدارکی ،پارتی دوره درباره .منزلگاهشان براساس مردمی نامیدن

 .دانستند می آن از بخشی را سیستان حتی که گوید می مقدسی. بردند می کار به

 .است گرفته عهده به را ایران کهن امپراتوری احیاکننده نقش او که دهد می نشان پاپکان اردشیر های سکه

 .بود او آرامگاه بیرونی نمای در داریوش تخت مثل تختی (3

 .بودگذاشته سر بر را دوم مهرداد شاهیِ تاج( ۰

 .خواند ایران پادشاه را خود (1

/ پارسه با او. بداند ایرانیان متحدکننده را او و کند نیاکانش امپراتوری به نسبت او ادعای به اشاره که بود نامی نیازمند اردشیر

 جنبه که بود قومی نشانگانی آگاهانۀ کارگیریهب این. توانست می ایرانشهر از استفاده با اما بکند را کار این توانست نمی پارس

 .کرد می برآورده را ایرانیان دیگر و هراتیان آتروپاتکانیان، سکستانیان، پارسیان، پارتیان، ملی غرور و داشت سیاسی

 : منبع

شهبازی،  شاپور علیرضا و نیولی گراردو از مقاله دو و اشرف احمد: پهلوی پایان تا باستان دوران از ایرانی هویتاحمدی، حمید؛ 
 .3197نشر نی، امرداد  :تهران
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 دردانۀ ایرانی
 
 پریسا اخوان

 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی یوجدانش

 دانشگاه سوره

 

او که به قصد دستبوسی آمده و از در اصلی عبور کرده و پا بر بنای شکوهمند تیسفون . سرای شاهی است

چنین قدر محو و مرعوب جالل و جبروت مدائن هست که در هیچ کجای گیتی عظمتی و سلطنتی ایننهاده، آن

از ولع دیدن به زمینی دوخته  زیر سقف آن بلند بارگاه، اما چشمانش. اش واقفش نگرداندبه کوچکی و ناتوانی

مثال؛ برآمده از رؤیاهایی چندهزارساله در وصف سرزمین موعود، باغی بی. ای از بهشت استشده که گویی تکه

این . استانگیزتر از آنچه در وصف دنیای پریان شنیدهو رنگ و رخساری به غایت زیبایی، و طرح و نقشی خیال

خوان در زمینی که بارور است از جواهر یده از رودهای روان و جویباران نغمهتنای درهم؛ هنگامهبهارستاناست 

ا ـهای زرین، آراسته بزین به شاخهـسیم، م زر و پودِ ارِـکالفی تنیده از ت. انـو مروارید سفته و ناسفته غلت

هایی بوته. ابریشم نشان در غالف برگهایی ازهایی زمردین یا گلهای یاقوتهای سیمین یا خمیده از میوهغنچه

چنین گلستانی . نشاندمرواریدپوش بنشسته در خاکی زرخیز که بیننده را از عالم جدا کرده، بر بال خیال می

زیر طاق کسری گویی سلطانیِ زمین و آسمان را بر پادشاه ارزانی داشته که نداند سهم آسمان و بهشتش در آن 

آرزوی محالِ . گویی عمارتی است سربرآورده از افالک. ز استبرانگیبیشتر است یا زمینش؛ و به راستی رشک

ای چون بهارستان را آنانی که خواب و خوراک بر سر تصاحب هر دو گذاردند و افسوس که قدر گوهر یکدانه

 .سان غنایم دیگر تقسیمش کردندندانستند و به تیغ توحش دلش را شکافتند و به

شکافت، اش سوار بر بـادِ غرب که پهـنۀ آسمـان را میگردۀ گلهای بهشتیگرچه بهـارستانی بر جای نماند، امـا 

فزا را استشمام داند اول بار چه کسی این نسیم روحکسی نمی. زمینِ هنرخیز را از کِشتی دیگر بارور ساختایران

ای به سوی پهرفت؛ یا آن زن کلیایی که از نشیب تکرد؛ آن سوار کرمانشاهی که در کوهستان از پیِ شکار می

ایجان برای خوان عاشقی که در آذربکند؛ یا آن آوازهپر از آب  ،ای را که بر شانه داشتچشمه روان بود تا کوزه

 .خواندرسیدن بهار می

 

 

 

 

 

 

 

 عکس از  

 سید محمدمهدی حسینی راد
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چهارباغ عباسی را تا پیمود جاری گشت در قدمهای هنرمند نقاشی که می. هرچه بود، مسیحادم بود و مشفق

اهلل و مسجدشاه بر روی کاغذی که خوانده شود و گره پشت گره بر نقش زند از شکوه مسجدجامع و شیخ لطف

بار بنشیند از طرح و رنگ و خامه و تیغ و تفتین؛ که حاصلش فرش کند شبستان مسجد را و صدچندان کند 

رضربی و ایوان و مناره و گنبد برآید و مقابل محراب نقش از مقرنس و طاق و چها. الوهیت آن فضای نورانی را

 .ای از روحش را بگذارد و برودآید تکهنشیند تا هرکه می

 

 

 

 

 

 

 

 عکس از  

 سید محمدمهدی حسینی راد
 

کند روح آن را که در کاشان و مشهد و کرمان و یزد، قرار میبی. های فراوان داردباد غرب با خود قصه! آری

ای که از دیرباز بر رخت و تخت و حجاری و کتیبه بوده و تا دنیا زند در دل قالی؛ چونان شمسهنقش ترنج می

گذاشتند و در قلب برآمده از ایمـانِ مردمانی که همواره پیشانی بر آستان پاکی و نور می. دنیاست، خواهد بود

عباسی ای که از تابشش هزاران گل شاهشمسه. های دیر و دورشان این یادگار پرتوافشان تا ابد باقی استافسانه

ریسند یا در شکفد؛ به همت آن دستانی که پشم میصفی بر مزرع سبز قالی میو طرح درختی و افشان و شیخ

گیرند یا چشمان درخشانی که کنند یا ابریشم از پیله میکوهستان و مرتع و جنگل، روناس از دل خاک می

چنان که گیرند به شوق خلق بهشتی؛ آنه دنبال قرمزدانه نگاه از میوه برمیالبالی  برگ درختان بهشتی انجیر ب

خوانی دختر بختیاری و خمسه و قشقایی در تار و پودی که بر دار شده، باقی صدای آوازِ قالی. وصفش رفت

دل  بافد که درگویی دستانش نقش آرزویی می. باف و نامتقارنهمه نقش ذهنیاست؛ شور و سرزندگی در این

دگی است که در کفِ ـنقش زن. گمان از راه خواهد رسیدیـلند سواری است که بـآن باالب راهِـهبچشم. دارد

گونه که دختران ترکمن قدر ناب و خالص؛ آنشود؛ به سادگی زندگی ایلیاتی، همانچـادرها، از دار زاده میسیاه

ماند و ساز را میآن دارِ زمینی، . زنندفرش نقش می از دلشان غزال گز و قاشقی و آخال و چهارفصل را بر لوح

فزای جاری همراه با کیمیایی که چه اکسیری است در این نسیم روح. شده، ریتم جاودانه عشق رااین فرش بافته

پرورد آنچه را خداوند در ضمیر نقاش به ودیعه گذارده و او درخت و می! آورداز دل تاریخ با خود به ارمغان می

طلبد، در قاب محدود یک قالی خه و برگ و بوته و کمان و تیر و نیزه و آهو و همه آنچه را یک شکارگاه میشا

گسترد چونان تابلوی مینیاتور؛ و جایی در میانه، حوضی یا جویباری برای لختی آسودن شکارگر مزین ایرانی می

پیچد؛ در بافی می، خنکا به درون کارگاه قالیبخش حوضگویی از نقش فرح. ایترین رنگ دنیا؛ فیروزهبه ایرانی

ادکار رنگرز ـداند؛ شاید این رود همان رودی است که استکسی نمی. گرمای کویری کاشان و قم و اصفهان
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او که در لرستان از پوستِ . شویداناری و شرابی و اُخرایی و طالیی و عنابی را درش میهای الکی و دانهپشم

 .ه از هرکدام چقدر در کیله بریزدداند کسازد و به دل میس، رنگ میجَفت و انار و رونا

 

 

 

 

 

 

 

 عکس از  

 سید محمدمهدی حسینی راد
 

خورد که در هریس، به قالب تیز، افتـادۀ آن مرد و زنی پیوند میهنر به رنج دست او و رنج سرانگشتان خون

بر پای دارِ قالی  آنانی است که موی فرش خونِ دلِگویی رنگ الکیِ . سازند از جنس ابریشمبافِ ظریف میگره

وزد در سراسر این ملک؛ برخاسته از باد همچنان می. کنند و سهمشان از دارِ دنیا، اندک استسپید می

که روزگاری هموطن -هرکجای این آب و خاک تا هرکجای دیده و نادیدۀ آن؛ از غرب به هرات، همسایۀ امروز 

. شاید مـاهی خاطرۀ خوابی تکرارشونده است از برای او. زند با گرهار و نقش ماهی مید بنشسته بر پایِ -بود

گردد در دلِ و تکرار می ،ماهیگیرد از فراهان و زنبوری تا کردستان و زیرههمان ماهی که صدها نقشِ نو می

بافد آن زن روستای رج میبهرجپر را جقه و گل پنجلچک و ترنج و بته! های ایرانی؛ هر یکی از دیگری زیباترقالی

هزارساله دارد به شِکوه و بیداد از جدایی و زنان و مردانی دیگر در بیجار و فارس که در حنجره، آوازهای چندین

گویی این تار و پور و . آیدباغ که هر یک از گلویشان نوای محزون تصنیفی قدیمی برمینایین و جوشقان و قره

 .مرند برای آنانگره، سنگ صبور روزهای ع

شک نیک بی. دانستم او که در گور سرد و تاریک آن فرمانرای سکایی، فرش ایرانی پهن کرد، که بودکاش می

است؛ جایی دور از موطن پارتها و مادهای ایرانی؛ دانسته که نمادی از بهشت را در آن دخمه تاریک گستردهمی

پس چگونه باور کنیم که این هنر دور و دیر . در طاق کسری شکوفا شود بهارستانبسیار دورتر از زمانی که 

است؟ چنانکه در ایرانی به ناگاه قرنها از تاریخ این مرز و بوم رخت بربسته و باز از دل هنر صفوی سر برآورده

زمین عجین یراناند، نیک پیداست که همواره با زندگیِ مردمان اها از حضور دیرآشنای قالی ایرانی گفتهسفرنامه

انگیز را در شعرش به هنر ایرانی، آن نقوش خیال که شاید خواجه شیراز با نگاه کردن به دردانۀساناست؛ آنبوده

بدیلِ ایرانی، از هویت و های بیسوتر، حکیم طوس گویی بنشسته بر یکی از همین باغیا آن. استتصویر کشیده

تجسمی دیگرگونه از همان زبانی است که او برای پاسداشتش سی  گویی قالی. ملیت ما گفته و سروده است

قدر رنج و خون و ملیت و شجاعت و شوق و گل و برگ و آفتاب و سایه دارد که هر هنر همان. سال رنج برده

 .دیگر
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های زرینش را گردن زده؛ ولی هنوز از سینه بهارستان را شکافته و شاخه رحم دشمنی قرنهاستگرچه تیغ بی

زمین، جایی دور از نور و آب و حتی در دلِ خشکِ کویر، جوانه های ایرانهای آن در کارگاهشاخهقرنها، سر پس

های رانی هنوز روی همین باغـهر کودک ای. شوداف آبیاری میـبا خونِ دل هنرمندان قالیـزند و زمینش بمی

قالی  با دیدن طرح و نقش و رنگ و گلِ کشد و لوح ذهنشآموزد و قد میرفتن میراه ،پشمین و ابریشمین

داند که آنچه دارد؛ می ،چون آن فرمانروای سکاییهماو نیز . شودبندد و رنگین میایرانی است که نقش می

 .ای است نایابدردانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عکس از  

 سید محمدمهدی حسینی راد
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 جغرافیای ایران باستان
 و موسی خورنیاز دیدگاه بطلمیوس 

 (اثر یوزف مارکوارت ایرانشهربر پایه کتاب )
 زاده محمدعلی عزت

 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجدانش

  دانشگاه تهران

 

 

 درآمد

 ا تسلط ـب ،اس نامدار آلمانیـشنرانـاس و ایـشندان، شرقـژوه، جغرافیـپشناس، تاریخانـزب( م3864-391۲) 3یوزف مارکوارت

نظیرش بر زبانهای ایرانی، ارمنی، یونانی، سریانی و چینی، و اطالعات باالیی که از تاریخ و بی

ی جغرافیارا در دو بخش و به ترتیب بر پایه  ۰ایرانشهر جغرافیای ایران داشت؛ کتاب ارزشمند

و تفسیر این متون کهن جغرافیایی به رشته تحریر  4طلمیوسی بَجغرافیاو  1نیموسی خورِ

م به چاپ 39۲3م به پایان نگارش و در سال 3898در اواخر سال  ایرانشهرکتاب . درآورد

ای در جغرافیای ایران مانند، مطالعهکوشم به کمک این کتاب بیدر این جستـار، می. رسید

رغم تقدم تاریخی علی. جغرافیدان یادشده به انجام رسانم/ باستان از دیدگاه دو مورخ

؛ نخست دیدگاه ایرانشهرق ترتیب نگارش مارکوارت در کتاب بطلمیوس بر خورنی، مطاب

 . خورنی و سپس نگاه بطلمیوس به جغرافیای ایران را بررسی خواهم نمود

 

  بخش نخست

 جغرافیای ایران از نگاه موسی خورنی

 دلیل به یرجم ارمنـمتشاعر و  دان،یاله لسوف،یف دان،ـیمورخ، جغراف 5(م488-43۲تا4۲5( )س خورنَتسیموسِ)موسی خورنی 

ای به ایران ارمنستان به شاهنشاهی ایران، توجه و عالقه ویژه و تاریخ مشترک پیشینه تعلق

 شهرستانهای ایرانکه در واقع ترجمه رساله  جغرافیای موسی خورنیداشت و در اثرش با نام 

، به مسائل جغرافیای تاریخی شده نوشته جغرافیای بطلمیوسبه زبان ارمنی است و بر پایه 

در چهار  -مطابق تقسیمات کشوری در دوره ساسانی-ایران پرداخته و شهرهای ایران را 

این چهار ناحیه همان چهار جهت اصلی جغرافیایی در . استتقسیم کرده( ناحیه)کوست 

ا که در باور ـاز آنج -به معنی شمال-( اپاختر)فرهنگ ایران باستان هستند؛ هرچند نام اَباختَر 

 یا همان( کوهقاف)= کبکوه یعنی احیه ـام جغرافیایی نـان، جایگاه دیوان بوده، به نـکهن ایرانی

 .استبدل شده ،امروزی قفقاز

________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Josef Markwart 
2. Movses Xorenac’i  
3. Ptolemy 
4. Markwart, Josef; Ērānšahr, Berlin, 1901 

 .انددرباره سالهای زیستن خورنی تردید وجود دارد و آن را تا سده هفتم میالدی نیز متأخر شمرده( 5
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 :عبارت است ازنام این چهار ناحیه 

 .  یعنی ناحیه غرب شامل نُه استان کوست خوربران( 3

 .یعنی ناحیه جنوب شامل نوزده استان (نیمروز)کوست نیمروج ( ۰

 .وشش استانیعنی ناحیه شرق شامل بیست کوست خراسان( 1

 .که نواحی قفقاز و شامل سیزده استان است کوست کبکوه( 4

 .آوریمهر ناحیه را به اختصار می ستانهایدر بخش بعد، توصیف مارکوارت از موقعیت جغرافیایی و نام کنونی ا

 (خوروَران) خوربران کوست (3

 .؛ ماهان، ماهات(ماه الکوفه)دینِوَر ( + ماه البصره)سرزمین ماد؛ نهاوند  ( =ماه)استان مای 

 (.نزدیک پل نهروان و خوزستان)سِیروان؛ به مرکزیت کِیلون  ( =ماسَبَذان، ماه سُبُذان)استان ماسپتان 

 .اسقف نشین سوریه شرقی؛ نزدیک خوزستان ( =مهرگان کذک، مهرجان قذق)مهرکان کَتَک  استان

 (.، آسورستان6سورستان)ای از سواد استان شاذشاپور ساسانی، ناحیه ( =کسکر، اسکر)استان کَشکَر 

 (.کرکوک)یکی از بخشهای موصل به مرکزیت کرخَدی بیث سلوخ  ( =بِیث گَرمی، باجَرمی)استان گرمکان 

؛ «قباد ایران را آرامش داد»به معنی [ ساسانی]به زبان پهلوی  ( =کواذ، قباد)کوات کرت ( آسان)استان ایران اَسن 

 .خابورکواذ، موصل

 .بخشی از موصل؛ احتماال اربیل ( =نوتاترج، بیث نوهاذره، نوجاتراج، نوهترا، بانُهَدرا)استان نوهاترج 

 (.دهخوارقان)در نزدیکی اورمیه؛ احتماال دهخوارگان ( شیرک نو)نورشیرک  ( =شیزکان)استان شیرکان 

 .ای از استان آلزنیک به مرکزیت شهر ارزن واقع در میان شمشاط و میّافارقینمنطقه ( =اَرهِن)استان ارزن 

 (نِمروز نیمروز،) نیمروج کوست (۰

و پَسا ( ارگان)، ارّجان (خوره)، اردشیرخورّه (وربیشاپ)سرزمین اصلی نیمروز شامل پنج ناحیه اصطخر، سابور  =استان پارس 

 (.فسا)

 .، هرمز اردشیر، شوشتر و شوش(شاپورآباد، گندیبیل)شامل شهرهای بیث الپاث  ( =بیث هوزایه، االهواز)استان خوزستان 

سیم نمود، مرکز آن و تیمره تق( نام قدیم شهر اصفهان)اصفهان بزرگ که قباد اول آن را به دو استان جی  =استان اسپهان 

 .بود که بعدها مستقل شدند( پایک)و کرج ( کُمُندان)رُستاق از جمله قم  ۰6و شامل ( فریدن)شهر پَرَئیتَکَه 

 .مَکَه+ هَرَهووَتیش ( + زرنکه، زرنج)زرنک+ اَسَگَرتَه + سرزمین قدیم یوتیه  ( =کُرمان)استان کورمان 

 .است( کالت امروزی)مرکزش قُصدار  ( =طوران، طواران)استان توران 

 .از شرق پنجاب تا کرمان که سند و سرمن را نیز شامل بود ( =مُکران)استان مکوران 

__________________________________________________________________________ 

  .شدخوانده می« قلب ایرانشهر»ار داشت و  سواد، سورستان یا آسورستان یا همان سرزمین بابل که شهر تیسفون در آن قر( 6
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سوی در کرمان به( رمزاردشیرنوه)شهر اسبیذ به معنی سپید سر راه نُرماشیر  ( =اِسپیت، سِپنج، سبیج، سبید)استان اسپت 

 (.زَرنگ)  زَرنج

 .خواش، خاش؛ در قسمت جنوبی کوه نوشادر =استان وَشت 

 .سرزمین سکاها؛ سیستان بزرگ ( =سجستان)استان سَکَستان 

 .سکستان قرشقلمروی وسیع در شمال مکران و  ( =ژاولستان، زابلستان، جابلستان)استان زاپلستان 

دوره ساسانی که بخشی از سواد بوده و روشن نیست چرا بجای خوربران در « شاذ بهمن»استان  ( =میشان)استان میشون 

 .استناحیه نیمروز ذکر شده

 .پایتخت بحرین ( =بعدها هجر)استان هگر 

 .بحرین« قطیف»در ناحیه « الخط»شهر  ( =بنیاد اردشیر)استان پنیات رشیر 

 .«عوال»ای در بحرین؛ احتماال جزیره ( =درین، دارین)استان دِر 

 .ای میان بحرین و عُمانجزیره ( =ماهیماهیک، میشمیش)مهیک استان میش

 (.سُحار)« صُحار»مرکزیت  نام پارسی عمان به =استان مَزون 

 (.الرستان)؛ االران (پات، هفتوادهفت)« بوختهفتان»به نام  7«کِرم»قلعه حاکم ناحیه  ( =خوژیهرستان)رستان استان خوژه

 .که دقیقا روشن نیست کجاست؛ اما به نوشته خورنی، هندیان آن را تصرف کردند ( =اسپال، اسپَترَه)استان اسپهل 

 .که همچنین هندیان تصرف کردند« الهوری»شهر الدَیبُل در نزدیکی بندر  ( =یبولد)استان دیبهول 

 خراسان کوست (1

و در عرض از گردنه اسدآباد تا « سرسی»تا « کرج»همـدان بزرگ؛ در طـول از دروازه =  (اهمَتَن، هَگمتانه) 8استان اهمدان

 .ساوه

 (.صددروازه)سرزمین پارتها، پَهلَو؛ به پایتختی دامغان =  (کُمِس، قومِس)استان کُمش 

 .گرگان بزرگ ( =ورکانه، هیرکان، جُرجان، گرگان)استان ورکان 

ش که پارت سفلی مِدر برابر کُ)؛ سرزمین پارت علیا (نیوشاهپوهر؛ به معنی شاهپور زیبا)نیشابور  ( =اَپَراَشخَر)استان اپرشهر 

 (.نیشابور)مهم و بزرگی چون طوس و طبس و نسا و ابرشهر ؛ شامل شهرهای بسیار (است

 .منطقه مرو ( =مَرغ، مرگ)استان مرو 

 .منطقه مرورود ( =مروالروذ، مَرگروت، مَروروت)استان مروت 

 .منطقه هرات ( =زهَر، هریو)استان هرو 

 .«پوشنگ»؛ احتماال از متعلقات نواحی (بادغیس)غیس منطقه زوات ( =کادش)استان کاتشان 

__________________________________________________________________________ 
 .«کرمان»ریشه نام ( 7

 .استبندی خود اشتباه کردهاند و موسی خورنی در تقسیمدانسته( اپاختر)درستی جزو کبکوه این ناحیه را جغرافیدانان قدیم ایرانی و عرب به( 8
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 .گز؛ درّه«پاریاب»به مرکزیت ( نسای میمنک)« میمنه»ای در احتماال ناحیه ( =نسای میانه)استان نسای میانک 

 .«شار»در امتداد علیای رود مرغاب به مرکزیت ( غرشستان)غَرجستان  ( =بژین، اَبژین، افشین)استان بِژن 

 .ای در شرق مرورود و جنوب غربی شبورکانناحیه ( =طالخان، طالقان)استان تالکان 

 .شمال شش شهر امبار، اَسان، چهاریک، کُندرم، قُرزُمان و شبورکان ( =جوزجان)استان گوزکان 

 .در کنار جیحون( وزم)شهر زم  ( =زم)استان زمب 

 .اندرآب در دامنه شمالی هندوکش =استان اندراپ 

 (.خُست، خواست، خاست)حیه خُوَست نا =استان وِست 

یک ( در همان دره« هیبک»)که با سمنگان ( «خُلم»در قسمت علیای دره رود « روی»)احتماال روب  =استان هروم 

 .حاکمیت داشته

 .گزهمنام شهری در گوزکان؛ احتماال در ناحیه درّه ( =کَزَه، جَزّه)استان گچَک 

 .آمیختهجایش نامشخص است و تاریخش با گچگ درهم ( =اَسان، سان)استان اَسَن 

 .بوخترا، باختران کوشان؛ ناحیه بلخ؛ مرکز کوشانیان ( =بلخ بامی)هلِ بامیک استان ب

 .در جنوب بلخ« جَزّه»و « خُلم»به معنی شکارگاه پیروز؛ میان  ( =فیروزنخشیر)استان پیروزنخجیر 

 .دژی که در اطراف جیحون، حوالی ترمذ ( =دِزِ آوازه)استان دزین اَوَزَک 

 (.قُندِز، قُهَندِز)؛ قُندوز (وَلوالج)روالیز احتماال وَ =استان وَرچان 

 .محل آن شناسایی نشده ( =مَنسان، مَرسان)استان مَنسَن 

 . در محدوده جیحون( تَنمیت، نَنمِت، تَرمَذ)شهر معروف تِرمِذ  =استان درمَت 

 .در برابر ترمذ در قسمت شمالی جیحون=  (چریمنکن، شرمنکان، صرمنجن)استان چَرمنکان 

 .طخارستان=  (شیر بامیان، شار بامیان، بامیان)شیر بامیکان  استان

 .بیکند؛ پایتخت قدیم بخارا=  (دزرویان، شارستان روئین، مدینه الصفریه)استان دزروئین 

 (کوهقاف کوه،کاف کپکوه،) کبکوه کوست (4

 (.اردبیل)و اَرتَویل ( گنژک در تخت سلیمان امروزی)آذربایجان بزرگ با دو مرکز گَنجَک  ( =اثورپاتکان)استان اتروپاتکان 

 .ارمنستان بزرگ ( =هیک)استان اَرمَن 

 .گرجستان=  (ورک، ورژن، ورغن)استان ورجان 

ن بین کُر و قفقاز ؛ سرزمی(جمهوری آذربایجان کنونی)؛ آلبانیا (شده الوان ارمنیشکل پارسی)اَرّان =  (الوانک)استان رَن 

در کنار رود کُر، گِوگاو ( کامبیچان)، کمیچان (آلبانوس)نزدیک ایبری کنار رودخانه آلوان ( اخنی)شامل والیات اِکسنِی 

کنار رود دیگرّو شرق پایتخت قدیمی ( دیگارو)و دیگرّو ( شکّی)کنار رود آلوان، بیخ در نزدیکی قفقاز و شرق ایالت شکه 

 (.کاوالک)کاولک 
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ترین انشعابهای چشمه در میانی« برزند»دشتهای بالسکان، در مسیر =  (بالسکان، براسکان، بالسجان)ستان بلسکان ا

 . در شمال اردبیل« بلغاروچای»

 .در شرق آرارات( با نام ارمنی سیونیک)نهمین استان بزرگ ارمنستان =  (سیسگان)استان سیسَکان 

 .های کاسپیانتا دروازه« پیشخور»در « دادودان»از  ری بزرگ=  (ری، رگه، رگا)استان اَرّی 

 .سرزمین ساحلی در قسمت سفالی سپیدرود و سرزمین کوهستانی دیلم=  (گیالن)استان گِالن 

؛ از غرب چالوس تا جنوب گیالن که منطقه طارم در ناحیه (دیلمان)سرزمین کوهستانی دیلم =  (دِلوَم)استان دلمونک 

 .نیز در بر داشت میانی مسیر سپیدرود را

 .ناحیه اطراف کوه دماوند به مرکزیت شهر دماوند=  (دیمباوند)استان دُمباوند 

ناحیه مازندران به مرکزیت ساری و مشتمل بر هشت ناحیه ساری، آمل، نامیه، =  9(تپورستان، طبرستان)استان تَپرستان 

 .و پذشخوارگر( شیرجان)، شِرِز (الریجان)، الریز (با شهر چالوس)تمیشه، رویان 

 .ق ضمیمه طبرستان شد98ناحیه رویان به مرکزیت چالوس که در سال =  (رَوَین)استان رَون 

 .ناحیه آمُل که بعدا ضمیمه طبرستان شد=  استان اَمل

 

 بخش دوم

 جغرافیای ایران باستان از دیدگاه بطلمیوس

، کتابی مجسطیو صاحب کتاب برجسته  باستان ونانی دانیاخترشناس و جغراف لسوف،فی( م368–9۲) وسیبطلم وسیکالود

یوزف . استدر زمینه جغرافیای ایران باستان نوشته موسی خورنی بدان دسترسی داشته و آن را به ارمنی ترجمه کرده

                                                                                          .    استترجمه و سپس تحشیه کرده و توضیحاتی بدان افزوده ایرانشهرمارکوارت این کتاب را در بخش دوم کتاب ارزشمند 

بطلمیوس ایران باستان را به هشت منطقه تقسیم و درباره وضعیت، عوارض و متعلقات جغرافیایی هر یک توضیحاتی داده که 

بر نام و گستره این هشت منطقه و تبیین موقعیت جغرافیایی مروری در ادامه، . استبا تحشیه و توضیح مارکوارت تکمیل شده

 . های مارکوارت خواهیم داشتکنونی آنان به کمک نوشته

 ماد

 .                                        شامل استانهای کاسب، کادوش، گِلک و دیلموک؛ و شهرستانهای ری و اسپهان

 (الیمایید)الیمایی 

( بصره)« بِره»گرفته شده؛ گاه به عربی ( شوشان، سوزا)که از نام شوش « شوشانک»؛ به یونانی (مایالم، عیال)خوزستان 

بیث حوازیه )و غرب پارس؛ دارای سه رودخانه،  پنج استان   ( دجله)در شرق دکلت « کوست خوربرنَک»خوانده شده؛ 

و شهرهایی چون آُرمشیر، سولوره، [( شاپورخورّهایران]زان ـدلی، هرمز اردشیر، شوشترین، شوش و کرخه[بیث الپاث]

 . سرزمینی است حاصلخیز و روبرویش در خلیج فارس، دو جزیره. شاپورندیال و گُـشوش، دانی

 __________________________________________________________________________
 .یافته و بخشی از استانهای ساحلی آمل، رویان و طبرستان استتغییرشکلنام شَنچان نیز در کتاب جغرافیای موسی خورنی آمده که ( 9
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 پارس                                                                                                                 

ریشیر »و رود « سُپَت»و « اسکندریه»، پَرسَه و کوبَر، جزایر (استه)در شرق خوزستان و مجاورت ماد؛ شهرهای استخر 

 .استدر آن واقع شده« پَهرسَن

 آریک

شامل استانهای کمش، ورکان، اپرشهر، « کوست خراسانک»در شرق ماد و پارس، تا هند مقابل ورکان و ناحیه اسکیتها؛ 

 (. شهر بادغیس)ان و طخارست( وهرود)نامهای اَرَنگ و وهروت مرو، مروت، کدشان، گزکان، دزروئین تا دو رود به

 

 

 دریای هیرکان                                                                                                      

و کادوسیه، جزایر دودِیسک و سَلکه و رودهای اُمداس ( دیلمان)؛ شامل دیلمونک (کاسپیان)سواحل جنوبی دریای هیرکان 

 .                                                                         و کامبیس( کُر)وس ، کُر(آماردوس)

 (اسکیثیَه)اسکیتها 

و غربی که به « تُرکُستانَک»( اَپاختَرک)شامل دو بخش شمالی « اِمافُن»تا کوههای « اتل»ای در شمال از رود ناحیه

ها محدود و «چِنگ»، کناره رود اتل و کوههای امودا و در شرق به قلمرو «ورکان»در کنار دریای « سارامتها»سرزمین 

، بُلخ، سغدی، تخاری، هپتالی، «ماساگت»، (هراتی)« هریباچیک»، «گاالکتوفاگ»قوم از جمله اقوام  41محل سکونت 

 .آلخُن و والخُن است

                                                        النهرین                                                  بین

دارای دو کوه . سرزمینی در بخش شرقی سوریه، مقابل ارمنستان و محدود به بابل در شمال و صحرای عربستان در جنوب

ه از آنها سرچشمه ک« ترتَر»و ( «خَبر»احتماال )« کَبُران»که دو رود ( احتماال شنگَر و بلندکوه)«  ماسیوس»و « سِگاروس»

النهرین است و در بخش شرقی بین( «موصل»آسورستان، )« اروَستان»َ. «اَمَد»ریزند و کوه کوچک گیرند و به فرات میمی

 .               ، رود دجله و شهر نینوا نزدیک آن«اُرها»شامل شهر 

 لبابِ

ان در شرق و رود فرات و بخشی از صحرای عربستان النهرین، کنار دجله تا دریای پارس و محدود به خوزستهمسایه بین

« کَشکَر»و « کَوات»و دو استان « بابل»و ( مدائن)« تیسبُن»، (بصره)« پَسرَه»، «اَکُلَه»در شمال و غرب؛ شامل چهار استان 

 (. «اَرمَکالِس»احتماال )« و کوتایش« عقبه»، «سُریت»، «سُر»که پارسیان ساختند؛ و نهرهای 

 

 
 

 مآخذ

: ترجمه مریم امیراحمدی، تهران( ایرانشهربخش نخست کتاب )، ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنیمارکوارت، یوزف؛ 

 .3171انتشارات اطالعات، 

انتشارات طهوری، : ترجمه مریم امیراحمدی، تهران( ایرانشهربخش دوم کتاب )، ایرانشهر در جغرافیای بطلمیوسیوزف؛ مارکوارت، 

318۰. 
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 ژاپنی شناسانکارنامه ایران و زندگی به اهینگ

 
 رضا نمازی

 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجدانش

 دانشگاه تهران

 ژاپن و ایران باستانی مناسبات

 سر پشت را نشیب و فراز پر راهی و است برخوردار مُعتنابهی چندهزارساله و از تاریخ ژاپن و ایران فرهنگی و روابط تمدنی

 دوران در ها ملت میان روابط به نوعی پایۀ خود که اقتصادی ـ سیاسی کنندۀ تعیین های مُراوده از جدا آن از بخشی که گذاشته

 قوت نقاط از و کشور دو میان ارتباط پایایی و بقا کنندۀ تضمین نوعی به که است فرهنگی روابط مرهون باشد، می جدید

 و آن از پس. یافت عصر ساسانیان در ویژه  به ایران، اعتالی روزگار در توان می را روابط این اوج. رود می به شمار آنان ارتباطی

 و هند آسیا، شرق جنوب مسیر از بیشتر و اند، نامیده ابریشم جاده را آن که مسیری از مناسبات این اسالم، از پس ایران در

 تأثیر به هم آن که شد  گرفته سر از روابط ـ میالدی نوزده سده دوم نیمه از ـ جدید عصر در که تا کند؛ پیدا می دنباله چین،

 و ها ضرورت به را خود پیوند، جای این در مالحظات سیاسی بیستم، سده میانه از. بود همراه فرود و فراز با احوال گردش

 .دهد می اقتصادی های مصلحت

 یکی) «کودارا» کشور از «نارا» در «آسوکا معبد» ساختن برای که استادکارانی اند گفته ،ژاپن به ایرانیان نخستین ورود درباره

. اند بوده( پارسی) ایرانی یا «سی پو» راستی به  آید، بر می ها نیز آن نام از که چنان بودند، آمده( کره سرزمین های پادشاهی از

 این. دارد ایران از نشان نیز آن معابد و ناحیه این در بازمانده های آیین شماری و آسوکا در گوناگون های تندیس همچنین،

 شرق سوی به ایرانی مردان دولت و شاهزادگان از شماری ساسانی، شاهنشاهی شدن سرنگون از پس که هست هم فرضیه

 جنبه یا و دینی تبلیغ جنبه شناسی، ایران زمینه در ها ژاپنی تحقیقات .آمدند ژاپن نیز در گذر ایام به آنها از کسانی و گریختند

 در آسوکا و ایران در ساسانی وریامپرات دو بین فرهنگی ارتباط اند نموده سعی مواقع، از ای پاره در حتی و نداشته استعماری

 گردد و به نوعی می بر مشروطه انقالب به ژاپن، در شناسی ایران زمینه ترین مهم اما. نمایند ثابت را میالدی هفتم قرن در ژاپن

 مسائل از و یافت تغییر ایران به ها ژاپنی نگرش اسالمی، انقالب از بعد. است دیدگاه همین از ایران به ژاپنی نگاه پژوهشگران

 آثار تا گرفته حماسی منظوم متون زا- شعر ویژه به فارسی ادبیات .آورد روی اجتماعی و هنری مسائل به سیاسی اقتصادی و

 را تابان آفتاب سرزمین و ایران میان فرهنگی روابط از عظیمی بخش ،خود البِغ نفوذ و قاهر قدرت با -غنایی شعر و عرفانی

 ابزارهای عنوان به ادبیات و هنر عاملیت بر ایران، و ژاپن میان فرهنگی روابط تاریخ درازنای بررسی ،حقیقت در. استزده رقم

 در و فراترند مکانی و زمان هر از که انسانی واالی های ارزش بسط در آن بدیل بی توانایی از و نهد می صحه ساز فرهنگ مانای

 .دارد برمی پرده اند، کرده حفظ را خود ارزش و جایگاه جغرافیایی هر در بشر زندگی طول تاریخ

 .کنیم ژاپنی اشاره می شناسان ترین ایران با این مقدمه، در ادامه به مختصری از زندگی و آثار مهم

 Ashikaga, Atsuuji(3981-39۲3) جی آتسوئو کاگا،آشی

 خدمت و خواند ادبیات کیوتو در دوشیشا دانشگاه در. باشد میانه می قرون در ژاپن حاکم های خاندان از یکی آتسوُاوُجی فرزند

 پهلوی و یاوستای های زبان خواندن برای 391۰ سال در. کرد آغاز کیوتو دانشگاه در سانسکریت زبان تدریس با را خود علمی

 میالد هزاره های جشن در میهنش نمایندگیِ به ،ژاپن به بازگشتن از پیش و دوره این پایان در و رفت فرانسه به 3نوِنیستب نزد

                                                           
1. Benwenist 
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 به ماند، ایران در سال یک نزدیک خورشیدی، 3131 سال پاییز در ها جشن این گرفتن انجام از پس. آمد ایران به فردوسی

آشی. است تجربه این یادگار او ایران سفرنامه. دنمو دنبال را باستان ایرانی های زبان آموختن و کرد سفر شیراز و یزد و اصفهان

 هم ژاپن خاورشناسی انجمن مقام ریاست همچنین در .رسید ادبیات دانشکده ریاست و کیوتو دانشگاه ممتاز استادی به کاگا

 .کوشید ژاپن در آسیا باختر مطالعات پیشرفت در ،بود او با مرگش هنگام تا و ها سال که

 Egami, Namio (۰۲۲۰-39۲6) نامیو اِگامی،

 آغاز مغولستان و چین آسیا، غرب شناسی قوم در را خود تحقیقی کارهای توکیو، دانشگاه التحصیل شدن از ازفارغ پس اگامی

 در میان آن از و آسیا باختر در را گسترده کاوش چندین شد، می شناخته ژاپن نظرِ اهل و مکتب صاحب خاورشناسان از. کرد

 در هایی کتاب او عمده های تحقیق حاصل از .یافت دست شناختی باستان درخشان نتایج به و کرد رهبری و ریزی برنامه ایران

 سوارکاران؛ تبار از مردمی کشور ژاپن، ؛(3953 کِنکیو، -نو -بوُنکا هوپّو آجیا یوُر) باستان آسیای-اروپا شمال فرهنگ زمینه

-شده منتشر (3965 کِنکیو، شی -بونکا آجیا)آسیا  فرهنگ در مطالعه: خاور باستانی آثار و آسیا؛ غرب شناسیباستان مطالعات

 یپژوهش نشریه در جویوُسِی، -نو -بونکا ایران) «ایران فرهنگ اهمیت» عنوان با یکی ،میان آن از بسیار؛  های مقاله نیز و است؛

Museum، 3958 .)خاورشناسی انجمن ریاست ،مرگش هنگام تا و سال بیست حدود ،کاگاآشی درگذشت از پس اِگامی 

 میتاکا شهرِ در را (هاکوبوتسوکان اورینتو کودای)خاورباستان  فرهنگ موزه و یپژوهش معتبر مؤسسه ریاست همچنین و ژاپن

 .توکیو را به عهده داشت در

 Okada, Emiko (391۰-) اِمیکو اوکادا،

اوکادا  .گرفت دکتری درجه ادبیات دانشکده از و رفته تهران دانشگاه به تحصیل ادامه برای توکیو، دانشگاه تحصیل در از پس

در بازگشت به  .کرد دریافت تهران دانشگاه از را فارسی ادبیات و زبان دکتری درجه 3146 سال در ژاپنی است که نخستین

 و فارسی بخش أسیسـت از پس و پرداخت؛ فارسی ادبیات و انـزب تدریس به دیگر های دانشگاه و توکیو دانشگاه در ژاپن،

 آن درجه از پس و شد بخش این استاد سپس و ار، دانشی398۲ سال در توکیو خارجی مطالعات دانشگاه در شناسیایران

 و ویس ترجمه ،(3977) نظامی شیرین و خسرو ترجمه جمله از متعددی آثار و وی تألیفات. یافت را ۰ئوچو دانشگاه استادی
 باشگاه جایزه برنده( )398۰) ایرانی دل ،(3983) نظامی مجنون و لیلی ترجمه ،(398۲) گرگانی اسعد فخرالدین رامین

 اسالم جهان های فرهنگ و ها زبان ،(۰۲۲4) خیام رباعیات ترجمه ،(3999) فردوسی شاهنامه ترجمه ،(ژاپن نویسندگان

 زبان تدریس برای متعدد آموزشی کتب تألیف ،ژاپنی به فارسی و فارسی به ژاپنی دوزبانه فرهنگ چندین تألیف ،(۰۲۲8)

 .دارد خود کارنامه در را... و ژاپن در فارسی

 Ono, Morio (۰۲۲3-39۰5) موریو اونو،

 آموخت و سپس در دانش 395۲توکیو در سال  دانشگاه علوم دانشکده در و آمد دنیا به تبارسامورایی ای خانواده از توکیو در

 و تا به دست آورد را این دانشگاه شناسی مردم تحقیق کرسی بعدها. مشغول شد تدریس به دانشگاه این خاوری فرهنگ بخش

 دانشکده تأسیس به پس آن از. به عهده داشت خاوری فرهنگ مؤسسه ریاست ،(3984 سال)شدنش  هنگام بازنشسته

 نیز ترکیه روستاهای در تحقیق به سالها این در. گرداند را آن سالی چند و نهاد همت 1نکابو دایتو دانشگاه خاوری مطالعات

 کارهای به جهت ماهی را چند سال هر ،درگذشتش تا آن از پس و گرفت کناره نیز دانشگاه این از 3991 سال در. آورد روی

 .گذراند می ترکیه و ایران در روستایی پژوهش

 3964 سال از و برگزید روستایی پژوهش برای را فارس مرودشت در خیرآباد روستای ،ایران به سفرهایش نخستین از یکی در

 ۰5»او  ارزنده کتاب ها پژوهش این حاصل. نگذراند آن منطقه در ماه چند تا روز چند از که بود سالی کمتر ،زندگیش پایان تا
                                                           

2. Chuo University 
3. Daito Bunka 
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 با سال ۰5: نامه خیرآباد»عنوان  با آن فارسی ترجمه که بود،( 399۲ توکیو، ،NHK نشر) «ایران در کشاورزی نمایش سال
 .شد منتشر تهران دانشگاه انتشارات سلسله در 3176در سال  «ایران روستاییان

 Ito, Gikkyo  (3996-39۲9) وگیکّی ایتو،

 دانشگاه ادبیات دانشکده سانسکریت در میالدی در رشته زبان 391۲در سال . شد متولد ژاپن 4چییاماگو ایالت گیکیّو، در

 ممتاز استادی درجه تا بود سرگرم زرتشت آیین تدریس و تحقیق به دانشگاه همان در 3943 سال از و آموخت دانش کیوتو،

 پایان تا بود و ژاپن دانشگاهی جامعه احترام مورد همواره ؛دوستی شهرت داشت علم و گیری گوشه وی که به وارستگی،. یافت

 و انگلیسی به فراوان های از وی مقاله. ننهاد دست از را زرتشت آیین در پژوهش و ها دانشگاه از شماری در تدریس خود عمر

 ،(اَستا کِنکیوزُرُ) «زرتشت درباره تحقیق» ،(پرشیا کودای) «باستان ایران»ها  ترین آن که برخی از مهم شده منتشر ژاپنی

 (رونشو ستازُرُاَ) «زرتشت درباره ها مقاله مجموعه» و( کوء تورای بونکا پرشیا) «ژاپن به ایران فرهنگ یافتن راه درباره اندیشه»

 .ندهست

 Izutsu,Toshihiko (399۰-393۰) توشیهیکو  ایزوتسو،

 کتاب نخستین همچنین پس از فراگیری زبان روسی. عربی است زبان و انگلیسی زبان رشته در ئو کِی دانشگاه آموخته دانش

 پژوهش مرکز در و کشاند منچوری به را وی سرنوشت،. درا منتشر کر( وارروس انسان) «نینگن روشیاتِکی»خود به نام 

 عرفان به ،کرد دنبال را خود های پژوهش ،داشت حکومت سرزمین این بر واقع در جنگ از پیش که «منچوری آهن راه شرکت»

 جوهر توان می آثار این از. ساخت فراهم خود ماندنی آثار برای دانشی و ذهنی اندوخته و یافت گرایش قرآنی معارف و اسالمی
 اسالمی فرهنگ ،(3981 توکیو، ایوانامی، نشر) بیداردلی و حقیقت ،(3965 توکیو، ئو،کِی دانشگاه نشر) اسالم الهیات در اعتقاد

 را مالصدرا مشاعر کتاب ترجمه و ولد، بهاء نوشته رومی الدینجالل اقوال در ،مافیه فیه ترجمه ،(3986 توکیو، ایوانامی، نشر)

 3147 سال از که کانادا گیل مک دانشگاه و تهران دانشگاه اسالمی مطالعات مؤسسه و ایران فلسفه انجمن در ایزوتسو. کرد یاد

 پس. گذراند کانادا و ایران در بنیادها این در پژوهش کار در های بسیاری را سال و بود؛ آن علمی ارکان از و فعال ،گرفت بنیاد

 همکاران از انگلیسی به هایی مقاله با دیگران و ایوامی تاکاشی آشتیانی، الدینجالل سید استاد همت به اییادنامه وی، مرگ از

 (.3998 توکیو، ایوانامی، نشر)یافت  انتشار شاگردانش و

 Imoto, Eichi (391۲-) اِئیچی ایموتو،

 روابط و ایرانیان اعتقادات و ها سنت باستان، ایران فرهنگ و تمدن متخصص و کیوتو دانشگاه ادبیات دانشکده آموخته دانش

در  آن از پس و همچنین اوساکا، خارجی مطالعات دانشگاه شناسی ایران و فارسی زبان بخش استاد. استژاپن  و ایران تاریخی

 در ایموتو پژوهشهای حاصل .است ژاپن خاورشناسی انجمن اصلی گردانندگان از ایموتو. استبوده گاکوئین مومویاما دانشگاه

 از هایی گوشه شدن روشن و  یافته انتشار کتاب ها ده و مقاله صدها در تاکنون ژاپن و ایران فولکلور و ایران فرهنگ و تمدن

 .اوست عالمانه های تالش مدیون ژاپن و ایران کهن فرهنگی روابط راز و رمز پر تاریخ

 Inoue, Eiji (3986-3933) یجیئاِ ه،وِئاینو

 یافته فارسی زبان به که شوقی با ؛آموخت هندی زبان  (خارجی مطالعات دانشگاه اکنون)توکیو  خارجی های زبان مدرسه در

 از. آمد ایران به روسیه و سیبری راه از بار نخستین و شد ایران در ژاپن خارجه وزارت مترجمی کارآموزی دوره داوطلب ،بود

 به نزدیک آشنایی با و گذشت افغانستان در سالی چند و ایران در بیشتر او نشیب و فراز پر کاریِ زندگی سال پنجاه پس آن

 ژاپن بازرگانی و اقتصادی های بنگاه نیز و دیپلماسی دستگاه کارگشای ،بود یافته گفتاری فارسی به که تسلطی و ایران احوال

 در متعدد های مقاله او فعالیت از بخش این حاصل که آورد؛ روی نوشتن و تحقیق به عمر، میانه های سال در. بود ایران در

                                                           
4. Yamaguchi 
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 هایی سال در و عمر پایانی دهه دو در. شد می چاپ ژاپن و ایران دوستی انجمن ماهنامه در بیشتر که است ایران وضع بررسی

 ایران به هوِئاینو دلبستگی .به عهده داشت نیز را انجمن این کارهای اداره گذراند، می ژاپن در ایران در هایش مأموریت میان که

 ماه مردادا)سپرد  خاک به و آورد ایران به را او پیکر خاکستر از نیمی فرزندش وی، وصیت برابر و مرگش از پس که بود آنجا تا

 «ایران -نو-کایسوء -واگا» عنوان با را پدر های یادداشت از منتخبی او، فرزند ه،وِئاینو کیماسایو درگذشتنش، از پس(. 3165

است  شده منتشر فرهنگی های پژوهش دفتر سوی از ها یادداشت این کرد که ترجمه فارسی چاپ  (ایران از هایم خاطره)

 (.3181 تهران، زاده،رجب هاشم ترجمه)

 Sugita, Hideaki (3956-) آکی هیده گیتا،سو

 رشته در متعددی که های مقاله از. استعرب  ایران و ادبیات و جامعه هنر، در پژوهش سابقه با کیوتو، دانشگاه آموخته دانش

 ها فواره عربی، و فارسی ادبیات در حمام نقش عرب، جهانِ درسی کتابهای در ژاپن تصویر توان می ،کرده منتشر خود تحقیقی

 توکیو، دانشگاه نشر ها، ژاپنی نگاه از خاورمیانه) «هاکن توچو -نو -جین نیهون »او  ماندنی و خواندنی کتابِ اسالم، دنیای در

 و موجبات و اسالم و ایران از ژاپنیان ذهنی تصویر درباره منطقی  آراء و منسجم مطالعات حاصل از ارزنده ای مجموعه (3995

 .را نام برد آن آمدن پیدا های مایه

 Shiba, Ryotaro (3996-39۰1) ریوتارو  شیبا،

 و ایران دلبسته و تاریخی های داستان پرآوازه نویسنده مغولی، زبان رشته در اوساکا خارجی مطالعات دانشگاه آموخته دانش

 آسیا غرب و شرق های سرزمین دیگر و ماوراءالنهر ،ژاپن ،ایران تمدن و تاریخ درباره ارزنده اثر پنجاه از بیش. دبوابریشم  جاده

 ها ده شد، شناخته ممتاز که( ایرانی ساحره) «شیگِنجوتسو»نام  به کتابش نخستین از پس. استگذاشته یادگار به خود از

( ژاپن تجدّد عصر ،393۰ تا 3867 ساز سرنوشت های سال) میجی دوره درباره که داشت می دوست. گرفت ادبی جایزه

 کوشیدند که دوره این مردان میان از و دید، می ساز دوران یها دگرگونی و رویدادها عصر این در او. بنویسد تاریخی های داستان

 شیبا» او خود نام به که داشت، تاریخ از را خود ویژه بینش شیبا. بود دلبسته ساکاموتو ریوما به آورند فرا نوینی نظم تا

 را جنگ. برد نمی یاد از را ایام آن سختی و بود گذرانده منچوری در را آرام اقیانوس جنگ های سال. استشده خوانده «شیکان

 .ستود می جهانی تمدن در را آن مردم و سرزمین این بزرگ سهم و دبو ایران شیفته شیبا. دانست می نابخردی و دیوانگی

 Fukai, Shinji  (3985-39۰4) جیشین فوکایی،

 دانشگاه این در اسالم دنیای در هنر و ایرانی هنر رشته در تحقیق و تدریس به توکیو، دانشگاه فراغت از تحصیل از از پس

. است ایرانی شیشه و( 397۰ شو،گاکو نشر)اسالمی  هنر ،(3965 کودانشا، نشر)ایرانی  هنر او، ترین آثار مهم از. پرداخت

 برخوردار خاص علمی اعتبار و دقت از ،آن ساخت هنر و فن و ایرانی شیشه درباره خصوص به کاییفو های مقاله و ها تألیف

 .است

 Fukushima, Yasumasa  (3939-385۰) یاسوماسا فوکوشیما،

 شناسایی مأموریت روس، با ژاپن جنگ از پیش سالی چند و چین با ژاپن درگیری از پس ،نوزده سده اواخر در فوکوشیما

 لقب به ژاپن در را او. رفت هم دور خاور و هند به مسیرش در و یافت را عثمانی مستملکات و ایران آسیا، غرب های سرزمین

 بخش که گذاشته یادگار به خود از خواندنی سفرنامه چند. شناسند می «میانه آسیای کاشف»و  نامند می (سپهدار) «نشوگو»

 .است ایران از دیدارهایش و گذار و گشت شرح آن از گیری چشم

 و شاه مظفرالدین با. آمد تهران به و شد پیاده بوشهر در که بود( ق3131) 3896 تابستان و بهار در ایران به سفرش نخستین

 ترکستان به قفقازوالدی و تفلیس باکو، رشت، راه از ،ببیند را قشون مشق نتوانست چون اما کرد؛ دیدار قاجار رجال از شماری
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 بوشهر به سپس و رفت عربستان به جا آن از. شد تهران روانه بار دیگر و آمد مشهد به خوقند راه از چندی از پس و رفت

 .بازگشت ژاپن به 3897 مارس ماه در و شد، برمه و هند راهیِ کشتی با و بازگشت،

 Katsufuji, Takeshi (3913-) شیتاکِ کاتسوفوجی،

 تاریخ و افغانستان فرهنگ و تاریخ مغول، دوره ایران تاریخ در تحقیق گرایش با کیوتو، دانشگاه ادبیات دانشکده آموخته دانش

 فرهنگ و تاریخ و شناسیایران های بخش در تدریسش دوره سرآمدن از پس که طبعلطیف دل صاحب شناس ایران. استچین 

. یافت تدریس کرسی ژاپن شمال در 5ایواته ایالتی دانشگاه در ممتاز، استادی درجه با اوساکا خارجی مطالعات دانشگاه در چین

 شرکت آن در ژاپن پژوهان ایران ترین فعال از شماری که نهاد، بنیاد 398۰ سال در را ژاپن شناسیایران انجمن کاتسوفوجی

 برگزار پژوه ایران استادان از یکی میزبانی به و ژاپن معتبر های دانشگاه از یکی در بهار هر را خود ساالنه مجلس و دارند

 اعتبار و احترام از و ممتاز ژاپن دانشگاهی جامعه در ایران ادب و فرهنگ با آشنایی و دانی فارسی در کاتسوفوجی. کنند می

 به وامبری سفر» و (3985) «افغانستان و ایران تحوالت تاریخی تحقیق» های مقاله وی های نوشته از. است برخوردار خاص

 هاشم همکاری با) ژاپنی به فارسی امثال برگزیده توان به او می منتشرشده های کتاب از. است (399۰) «میانه آسیای

 .اشاره کرد (م3991 توکیو، شورین، دایگاکو نشر زاده، رجب

 Kasama, Akio (3945-3885) آکیو کازاما،

 سال سه از کمتر در. بود علم اهل و آگاه و برجسته دیپلماتی ،(خورشیدی 3133 تا 31۲8)ایران  در ژاپن مختار وزیر نخستین

 چون و  ؛بست دل فارسی ادب به و ستود را ایرانیان هنر و ذوق پرداخت، مطالعه به ایران تاریخ درباره تهران در خود مأموریت

 -نو -ساباکو) «ترکیه و عربستان ایران، بیابان؛ هایسرزمین» عنوان با و ساخت مدون را خود یادداشتهای بازگشت وطن به

 با مجلّد سه در کتاب دوره یک او دیگر های تألیف از(. 3915  توکیو، ایوانامی، نشر)داد  انتشار( تورکو عَرَبیا، شیا،پرو کونی؛

 مأموریت از پس او(. 3943 تا 3919 توکیو،  ایوانامی، نشر)است  مسلمان اقوام تحقیق در( مسلمان مردم) تو-کیو کای عنوان

 سیاسی -نظامی فرمانداری به( 3941)آرام  اقیانوس جنگ میانه در سپس و شد پرتغال نلیسبُ در ژاپن مختار وزیر ایران، در

 پایان از پیش ماهی چند ،(31۰4 بهار) 3945 آوریل ماه در. شد منصوب هانوی، در بود، درآمده ژاپن اشغال به که ویتنام

 آب زیر به و قرار گرفت هدف چین دریای غرب در کشتی این که بود ژاپن به با کشتی برگشت راه در کازاما جنگ، گرفتن

 .سرآمد روزگارش نیز کازاما و رفت

 Kitagawa, Seiichi (3947)ایچی سِی کیتاگاوا،

 تاریخ در به تحقیق رفت، هوندا به شمار می مینوبو شاگردان از هوکایدو و دانشگاه ادبیات دانشکده آموخته که دانش ایچی سِی

 دانشگاه انسانی علوم دانشکده استاد ایچی سِی. مند بودهآسیا عالق غرب در مغوالن و ارمنستان تاریخ ایران، ایلخانان دوره

 بنیاد وی های مقاله از. ژاپن بود شمال در سِندای در توءهوکو دانشگاه اسالمی مطالعات بخش استاد اکنون هیروساکی و

 .است ایلخانان قلمرو در گرجستان و مغول، امپراتوری نکودریان؛ گرفتن

 Gamo, Reiichi (3988-39۲3) ایچی رِی گامو،

 اروپا و ایران هند، در را تحصیل و آموخت، هندی زبان  (خارجی مطالعات دانشگاه اکنون)توکیو  خارجی های زبان مدرسه در

 و تاریخ. داشت عالقه شناسیایران به تحقیق کار در بود، اردو زبان و هندی رشته در وی تدریس و تحصیل آنکه با. کرد دنبال
 نشرِ ،جین شی -نو -پروشیا) گویپارسی شاعران و( 3943 توکیو، هاکوبونشا، نشر ،توبونکا رِکیشی -نو -ایران)  ایران فرهنگ

 سعدی گلستان های ترجمه بهترین از همچنین یکی. روند او در این زمینه به شمار می های تألیف از (3964 توکیو، کونیا، کینو

 .استآورده فراهمگامو  ایچی ری نیز را ژاپنی به

                                                           
5. Iwate University 
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 Matsumoto, Seiicho (399۰-39۲۰) ایچوسِی ماتسوموتو،

 و تحقیقی های نوشته در. دارد هم تحقیقی و گونه گزارش های نوشته که ژاپن، در رمزی های داستان نویسندگان ترین محبوب از

 کارا پرسپولیس»خود  معروف کتاب در را ها نوشته این از ای مجموعه و دارد، خاص جای آن باستانی تمدن و ایران او، تاریخی
  .استآورده (ژاپن باستانی پایتخت- آسوکا تا جمشید تخت از) «ئه آسوکا

 Haneda, Akira (3989-393۲) آکیرا هانِدا،

 کار ها سال این در. است (3918)پاریس  دانشگاه و (3914)کیوتو  در امپراتوری دانشگاه در شرق تاریخ رشته آموخته دانش

 بازگشتن از پس. آموخت هم را فارسی و ترکی عربی، های زبان و گرفت، دنبال ترک اقوام و باستان چین تاریخ در را پژوهش

 کیوتو سرای دانش در زمین خاور تاریخ تدریس به 394۲ سال از .(3919)شد  آسیایی تحقیقات مؤسسه عضو ،ژاپن به

 غرب تاریخ تدریس و شد کیوتو دانشگاه ادبیات دانشکده استاد 3949 سال در. یافت استادی مقام سال یک از پس و پرداخت

 دنبال دانشکده این باختری آسیای مطالعات بخش در را ترکی زبان و غربی جنوب آسیای تاریخ تدریس نیز و آسیا میانه و

 اما شد؛ بازنشسته ممتاز استادی عنوان با 3971 سال در و  داشت، را دانشکده این ریاست 3969 تا 3967 های سال در. کرد

 امپراتوری دوره اوایل و مینگ دوره اواخر در ترکستان شرق»او  های مقاله از. کرد دنبال دیگر علمی مراکز در را تدریس

 . است «مسلمانان برابر در شانگ سلسله دوره چین حکومت سیاست»و  (394۰) «شینگ

 Yagi, Kametaro (3968-39۲8) تاروکامه یاگی،

 وارد خود زادگاه در مدرسه دوره گذراندن از پس و آمد دنیا به( ژاپن جنوبی یکی از جزایر) شیکوکو در یاماماتسو شهر در

 سال ئی، ازهوسِ دانشگاه اندوزی درتجربه چندی از پس. شد (کنونی یتوکیو دانشگاه)امپراتوری  دانشگاه ادبیات دانشکده

 جا آن در و رفت، منچوری در آسیایی تحقیقات بنگاه به 3919 سال در. گردید توکیو خارجی مطالعات دانشگاه دانشیار 3918

خود  زادگاه ماتسویاما، بازرگانی علوم دانشگاه به 3949سال  از. یافت آشنایی ایزوتسو توشیهیکو فقید شناس اسالم استاد با

 سال در شدنش بازنشسته تا را سمت این و شد، آن امنای هیأت همچنین رئیس و دانشگاه این رئیس 3969 سال در. بازگشت

 ترجمه و( 3941) هندی زبان ،(3941)فارسی  زبان ،(3917) اسالم دیانت شرح او های کتاب از. بر عهده داشت 3974
 عنوانِ 16 از و پرداخته، فکری مکاتب و عقاید بررسی به بیشتر هایشمقاله در اما توان نام برد؛ را می (396۲) فارسی شعرهای

 .است ایران در فرهنگ و اندیشه پیرامون آن اکثر ،او یادنامۀ در شدهفهرست

 Yoshida, Masaharu (39۰3-385۰) ماساهارو یوشیدا،

 هیأت رئیس و ژاپن خارجه وزارت منصب ، صاحبو بزرگ شده ای سامورایی به دنیا آمده که در خانوادهیوشیدا ماساهارو 

 خواهی مشروطه جنبش فعاالن از یوشیدا(. ق3۰97-98/ م388۲)فرستاد  شاه ناصرالدین دربار به دولت این که سفارتی است

 وزارت به را سفرش گزارش عثمانی، و ایران به سفارت مأموریت از بازگشتن از وی پس. بود (م393۰ تا 3868) مِیجی عصرِ در

به چاپ  توکیو در 3894 سال در «ایران سفر»عنوان  با که کرد تدوین نیز جداگانه را خود های یادداشت و داد، ژاپن خارجه

 به ژاپن اساسی قانون طرح تهیه و گرفتن الگو برای ژاپن تجدد نهضت پیشروان از میهیروبو ایتو که 388۰ سال در. رسید

 .شد انتخاب او همراه هیأت عضویت به یوشیدا رفت، می اروپا

 

 :مآخذ
 .3186 اول چاپ یزدی، افشار محمود دکتر موقوفات ، تهران، بنیادشناسی جستارهای ژاپنی در قلمرو ایرانزاده، هاشم؛  رجب

 .3189 اسالمی، بزرگ المعارف  دایره مرکز نشر ورا،اِئ کینجی کوشش به ،ژاپن در شناسی ایران هاشم، زاده، رجب
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 ای خانه نقاشی قهوه

 «بارگاه سلیمان نبی»پرده 

 
 پارمیدا عطاری

 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجدانش

 دانشگاه تهران

 

احوال و اوضاع زمانه و  ییربه علت تغامروز که  بوده یرانا ینقاش یخظهور در تارنو یایدهپد یاخانهقهوه یقاشن

 یکه نقاش ییماگر بگو یستاغراق ن. استشده یدهچو هنرشان بر شجامعه، بساط ساده و محقر نقاشان یطشرا

هنر در  ینچه بسا که با گذشت زمان، ارزش ا. شده استاز داخل شناخته یشترب یراندر خارج از ا یاخانهقهوه

، در این مطلب .آشنا خواهد شدنا ینام ،یندهنسل آ یبرا یاخانهقهوه یام نقاشـتر شده و نمردم کمرنگ انـیم

 .پردازیم قوللر آقاسی می اثر( ع)به بررسی پرده سلیمان نبی

 امِـنبه نقاش و ،لمدانـق و کاشی روی بر پرداز نقش ؛ استـادآقاسی قوللر ضاعلیرحسین قوللر آقاسی فرزند استاد 

او در . رفت شمار میای به خانه پیشگامان نقاشی قهوه از ؛قاجار دربار

توان  است و میی ملی و مذهبی را به تصویر کشیدهها حماسه ،هایش نقاشی

های این مکتب  نقاشی. ترین هنرمند این مکتب است شدهگفت که شناخته

های رزمی، بزمی و مذهبی  مایه با درون و روغنای نقاشی روایی رنگ  گونه

هایی که  در پرده .استای کشیده بیش از دوهزار نقاشی پرده قوللر آقاسی. است

ها را از روی حاالت چهره و لباس  توان خیر و شر بودن شخصیت می او کشیده،

ای آرام و متین تصویر  با چهره ،هایی که خیر هستند شخصیت. تشخیص داد

 .اند آمیزی منفی به تصویر در آمده های شر به شکل اغراق هاند و چهر شده

 (ع)تابلوی بارگاه حضرت سلیمان

در بخش ساختمان برج  ،عرض سانتیمتر 3۰1طول و  سانتیمتر ۰37و با ابعاد  1859این اثر با شماره ثبت 

 .پارچه نخی استگاه آن از  این اثر بصورت رنگ و روغن و تکیه یشیوه اجرا. شود موزه مقدم نگهداری می

نام و . ترسیم گشته است( ع)این اثر به سفارش فردی به نام کربالیی قاسم و با موضوع بارگاه حضرت سلیمان

همراه بیتی از  به( ع)امضای این نقاش تقریبا در مرکز این تابلوی نقاشی و در کنار و سمت چپ حضرت سلیمان

 :حافظ درج شده است

 اـم دوام مـده عالـریـر جـت است بـثببه عشق                          نمیرد آنکه دلش زنده شد  هرگز

 .استدهنده آمدهوشه تابلو، سمت چپ نیز نام سفارشدر گ
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اما نقاش در این پرده سعی  ؛کشد ای، نقاش اوج داستان را به تصویر می خانه به طور معمول، در کارهای قهوه

، از جهت (ع)پرده بارگاه حضرت سلیمان. داشته است که تمام اتفاقات زمان این پیامبر را به تصویر بکشد

ای، موضوعات رزمی و یا بزمی است و چنین  خانه های قهوه موضوع پرده کمیابی است، زیرا موضوع عمده پرده

، بلقیس، صلصال، ساالر دیوزاد، (ع)تصویر حضرت سلیمان نبیان تومیلو، ـدر این تاب. ای کمیاب است پرده

این تابلو، داستان خبر . تصویر بیش از چهل حیوان را دید طور لشگریان و وزیران، انواع تصاویر دیوگونه و همین

 ییِدر این تابلو، برای سهولت شناسا. دهد آوردن هدهد از وجود مملکت سبا و اتفاقات پیرامون آن را نشان می

 .استشده نام آنها هم درج  ،کدام شده، کنار تصویر هراشخاص کشیده
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دارد که  یجا ینقاش یدر مرکز تابلو ،کندیم یداستان باز ینرا در ا یاز آنجا که نقش اصل( ع)یمانحضرت سل

 :استشده نوشته یاتاب ینآن ا یهایهدر پا وجلوس نموده  یتخت یبر رو

 صحرا به گلستان بردن سِو خخار                       ردن ـان به عمّـود قطره بـنب قـالی

 ردنـب انــیمسل زدِـن یخــمل رانِ                       است ینکنم عادت موران اه اما چ

 .بینیم می ،ای که ران ملخ را به دندان گرفته تصویر مورچه ،و در پایین تخت

 

که نقاش به اما از جهت تکنیک و هنر نقاشی احتماال زمانی بوده  ؛بینیم تاریخ اثر را نمی ،سفانه ما بر این تابلومتأ

 .استکمال رسیده

 

 منبع

شناسان  ، همایش ملی باستان«ای، حسین قوللر اقاسی خانه معرفی اثری ناشناخته از نقاش قهوه» حقی مقدم، زینب؛

 .319۰ ،بیرجند ایران،
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 روایت تابلوی
 3«از مدینه به کوفه( ع)مسلم بن عقیلعزیمت »

 محمد مدبر یاد استاداثر زنده

 

 

 فرشید شریف مقدم
 شناسیکارشناسی ارشد ایران شجویدان

 دانشگاه تهران

 

 

 مشخصات ظاهری تابلو

 رنگ و روغن روی بوم: تکنیک( 3

 مترسانتی ۰51در  ۰۲4 :ابعاد( ۰

 ایخانهقهوه: مکتب( 1

 متعلق به دهه بیست تا سی خورشیدیاحتماال : قدمت( 4

________________________________________________________________________________________

 .، تهرانموزه ملی ایران ایران، اسالمی دوران هنر و شناسی باستان واقع در موزه (3
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، پسرعموی امام (ع)عزیمت حضرت مسلم بن عقیل ه روایتصحنه و یا پرده یا مجلس به صورت پیوسته ب 1۲تابلو در 

اند که داستان و گذاری شدهها به ترتیب شمارهتمامی بخش .پردازد، از مدینه به کوفه میایشان به کوفه و فرستاده( ع)حسین

 .دندارعلیهم السالم را بیان میحضرت مسلم و فرزندان او  سرانجامِ

شکل با ساختاری حلزونی ،نقاشی ایرانی طبق رویهترتیب و قرارگیری مجالس بر اساس چیدمان و پیوستگی اعداد نیست بلکه 

 .(8 ،پورصالح) استطراحی و اجرا شده

 (خورشیدی 3146زمستان  ۀدرگذشت)محمد مدبر 

های وی  تصویرسازی. رودشمار می ایران امروزی بهای در  هخان ترین نقاشان مکتب نقاشی به شیوه قهوه از بنیانگذاران و مهم

او کار نقاشی را به تشویق نگارگر همکارش حسین قوللر . های مذهبی هستند بیشتر در زمینه رخدادهای کربال و حماسه

 (نک سیفبرای اطالعات بیشتر، ) .اسی پی گرفتقآ

دیدم خیلی اصرار دارد که یک تابلوی  ،وقتی فرمایش مش صفر اسکندری را در کشیدن این تابلو اطاعت کردم

! مش صفر»: قبل از شروع کار، به او گفتم. زم شور و حال از روایت عزیمت مسلم به کوفه برای او بسا ماندنی و پر

ما تو هم دعـا کن آن دنیا ، اکنمتور تورا به روی چشم اجرا میمن دس .دعایت گیراست .خدایی هستیتو آدمِ با

پا به پای حضرت مسلم راه بیفتم و بار هم که شده،  من خودم هم برای یک ؛زده نشومالتپیش ائمه اطهار خج

 (همان) «.اش شومسوی کوفه و ساربان روسفید قافلهبه

 پرده مجلس اول

 (قاب شماره یک گوشه سمت راست باالی تابلو)

و است و این تابل یابتدا پرده. استنوشته شدهدر باالی سر ایشان ها عنوان است ولی اسامی تمامی شخصیتاین مجلس بدون 

( ع)در مقابل امام حسیناند و حضرت مسلم شش شخصیت در آن حضور دارند؛ پنج نفر نشسته. کندتابلو به آن آغاز می

در و از اصحاب گرانقدر که  سفیدبن مظاهر پیرمرد ریشحبیب  عبارتند از دیگران. ستایستاده و آماده پذیرش فرمان ایشان ا

در دست ( ع)امام نامهلع دیگر اتاق که گویا فرماندر سمت راست و در ض( ع)نشسته است، حضرت علی اکبر( ع)کنار امام

مابین ( ع)، حضرت مسلم(ع)در کنار ایشان هر دو مقابل امام( ع)و حضرت قاسم بن الحسن( ع)فضل العباس، حضرت ابوالاوست

بایست توسط ن و پیام امام به اهل کوفه که میفرما ،در این مجلس. استیستادهسوم طالیی قاب او در یک (ع)ایشان و امام

 .شود، به او داده میمسلم بن عقیل برده شود

ای از نور گِردِ سر، و خـالی منتسب به های این اثر هالهو تمامی هاشمیان در تمامی پرده( ع)الزم به ذکر است که امام :نکته

 .هاشم بر گونه دارندبنی

  :پرده مجلس دوم

 طلب نمودن امام حسین جوانان خود را/ خدعه نمودن ولید در خانه خود 

را ایستـاده و در هیبتی ( ع)سمت راست که قسمت اصلی پرده است، امام. استاین مجلس به دو قسمت تقسیم گردیده

دامان ایشان بهدر دست گرفته؛ گویی دست دهد که ولید خاضعانه به پای ایشان افتاده و ردای ایشان رامندانه نشان میقدرت
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اند که در پشت پرده، دو نفر مخفی شده. با دست به جایی اشاره دارند و گویا در حال دادن فرمانی هستند( ع)امام. استشده

 .است( ضرغام)ها ابن زرقام نام یکی از آن

مشیر دارند و در حالتی آماده به رزم منتظر اند که دست بر قبضه شدر قسمت سمت چپ، سه جوان هاشمی به نقش درآمده

 .انددو تن نیز در انتهای صحنه به عنوان ناظر ایستاده. هستند( ع)فرمان امام

معاویه به یزید وصیت . هجری قمری، معاویه درگذشت و یزید بن معاویه در ماه رجب به خالفت رسید 6۲در سال : ۰روایت

 .نمود که از چهارتن برحذر باشد و به هر نحوی از آنان بیعت بگیرد

 .حسین بن علی بن ابیطالب، که همانا اهل عراق از او دست برندارند تا او را بر تو بشورانند -3

که وی مردی است که عبادت او را ضعیف و ناتوان کرده، هرگاه همه با تو بیعت ( فرزند خلیفه دوم)ر  بن عمعبداهلل -۰

 .کندماند و بیعت میکنند، او تنها می

 .گذرانیکه هیچ هنری ندارد جز در زنان و لهو و خوش( فرزند خلیفه اول)عبدالرحمن بن ابوبکر  -1

اگر با تو . د شیر بر زانو نشسته و آماده حمله است و هم چون روباه تورا بازی دهد، اما آن کسی که ماننعبداهلل بن زبیر -4

 (33 ، صابومخنف)! چنین کرد و بر او پیروز شدی، بند از بندش جدا ساز

اما بعد؛ حسین، »: در گوشه نامه نوشت. را اطالع داد( معاویه)یزید در نامه ای به ولید بن عتبه نوشت و خبر وفات خلیفه 

 (31 ، صهمان)« .داهلل بن عمر و عبداهلل بن زبیر را برای بیعت بگیر و آن ها را رها نکن تا بیعت کنند و السالمعب

که احساس ( ع)ولی امام حسین. ولید فرماندار مدینه برآن شد تا از حسین بیعت بگیرد، پس آنان را به خانه خود دعوت نمود

هاشم را همراه خود برد و آنان را دمِ در نگه داشت و به آنان از جوانان بنی ای در کار باشد، تعدادیکرد ممکن است خدعه

است، به ناگاه درآیید یا شنیدید آواز من بلند شده اگر شما را خواندم. من داخل می شوم و شما منتظر باشید»: سپرد و فرمود

 (37همان، ص )« .جا بمانید تا به سوی شما برگردمو شر او را از من دفع کنید و گرنه همان

بود، که ولید به این علت که امام از او درخواست مهلت نموده و او موافقت کردهآید در حالیاز خانه ولید بیرون می( ع)امام

. گوید که دیگر موفق به اخذ بیعت امام نخواهد شدپس از آن، مروان بن حکم به ولید می. تواند از ایشان بیعت بگیردنمی

 . شودکند و عـازم مکه میبه همراه خانواده و اهل بیتش و همچنین اصحاب و یاران خود مدینه را ترک می شبانه( ع)امام

 : پرده مجلس سوم

 ، خواب دیدن و اجازه گرفتن کربال(ع)آمدن سر قبر حضرت رسول امام حسین

اند و مسلم زانو ایستاده( ع)امامدر بخش سمت راست، . است که با هم مساوی هستنداین مجلس نیز به دو قسمت تقسیم شده

در پرده اول، مسلم برخالف سایرین شمشیر )کنند را به مسلم اعطا می( شاید شمشیر خودشان)شمشیری ( ع)زده و امام

گر این هاشم نظارهدر سمت چپ در ایوانی دورتر، اصحاب و بنی. شودو در پشت سر آنان ضریح سبز پیامبر دیده می( نداشت

 .اندمطلب

 __________________________________________________________________________

 .ام؛ از جمله کتابهایی که در مراجع آوردهروایات برگرفته از مطالعات نگارنده در زمینه قیام کربالست( ۰
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ودن مسلم بن عقیل، خود مدینه را نماید و پس از راهی نمآید، از ایشان خداحافظی میبه نزد قبر جَدّش می( ع)امام: روایت

 .گذارد که سرانجامش کربالستکند و پا در راهی میترک می

 :پرده مجلس چهارم

 (ع)چاووشی نمودن علی اکبر

در (  ع)در این پرده حضرت علی اکبر. این پرده آخرین پرده ردیف اول در باالی تابلو است و در گوشه سمت چپ قرار دارد

 به دوش دارد ( بیرق سبز کربال)شود، سوار بر اسب است و پرچمی مدینه در عمق تصویر دیده میهای فضایی که خانه

انداخته که در کنار اسب او و پشت به بیننده، با چادری به رنگ سبز ( س)اش حضرت زینبکه دست در گردن عمهدر حالی

که همسر حضرت زینب است ایستاده که در جلوی در سمت راست ایشان و در جلوی اسب، عبداهلل جعفر . استتیره ایستاده

مراد  که مشخص نیست پسران عبداهلل و حضرت زینب؛ «پسران او» ها نوشته شدهپای او دو پسر هستند که در باالی سر آن

 .شوندکمی دورتر، چند مرد عرب دیده میدر سمت چپ و . است یا طفالن مسلم بن عقیل

اما در این تابلو، نقاش رسم ایرانیِ . اهل بیت و یارانش شبانه و مخفیانه مدینه را ترک نمودندو ( ع)دانیم که امامما می: روایت

 . استخوبی در این مقام گنجاندهشود، بهخوانی را که در بدرقۀ زُوّار و مسافرانِ مَشاهدِ متبرکه خوانده میچاووشی

 :پرده مجلس پنجم

 مراجعت حضرت مسلم

کمی . یمت ایشان داردکنیم که نشان از آغاز عزرا سوار بر اسبی سپید در بیابانی مشاهده میدر این پرده، حضرت مسلم 

جلوتر از ایشان در سمت راست تابلو، دو سوار در حال رفتن هستند و در پشت سر و در سمت چپ تابلو که حضرت مسلم 

 .استرها نموده که به آهویی اصابت کرده دست، تیری رانگرد، صیادی زانو زده و کمان بهسربرگردانده و به آنجا می

نماید و امام مراجعت می( ع)گیرد و گویا به نزد اماماست که مسلم این امر را به فال بد میدر برخی از روایات آمده: روایت

 . کنددوباره حکم به رفتن ایشان می

 :پرده مجلس ششم

 (ع)آمدن هانی به پیشباز مسلم

همراه تعدادی از یاران به مسلم به کوفه هستیم که سوار بر اسب است و هانی بن عروه بهدر این مجلس، شاهد رسیدن 

جا از دید هنری زیباست، این است که جهت حرکت اسب مسلم در این پرده برعکس ای که در ایننکته. انداستقبال وی آمده

 .های قبل است که نشان از رسیدن مسلم داردپرده

از طرف یزید جانشین نعمان بن بشیر و برای خواباندن غائله کوفه، والی این شهر  یداهلل بن زیاد کهمسلم قبل از عب: روایت

آیند؛ حال آنکه پس از ورود عبیداهلل بـه کـوفه، ورق از همین رو، اهل کـوفه به استقبـال او می. شده بود؛ به کـوفه رسید

 .گرددبرمی
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 :پرده مجلس هفتم

 هانی

بدن او تمام زخمی است و هر دو دست او . هانی در فضای زندان است. شکنجه و شهادت او اختصاص دارد واین پرده به هانی 

در پسِ آنها، دو نفر . اش با تازیانه هستنددو مأمور در مقابل او مشغول شکنجه. استاز طرفین به تیرهایی چوبی بسته شده

های پشت سر میله. و دیـگری در پشت او قـرار دارد -ایشان استگویی مهتر -اند که یکی دست به کمر دارد دیـگر ایستاده

 .آنها حکایت از زندان دارد

زمانی که عبیداهلل بن زیاد وارد کوفه شد، در صدد دستگیری مسلم بن عقیل برآمد و از همین رو، هانی بن عروه را که : روایت

اهل . کنداطالعی میهانی مسلم را فراری داده و ابراز بی. نماید است، دستگیر و مسلم را از او مطالبه میمسلم در خانه او بوده

عبیداهلل شریحِ . نمایند و درخواست آزادی هانی را دارندشوند، داراالماره را محاصره میقبیله هانی به دستگیری او معترض می

عبیداهلل دست آخر هانی را به شهادت  .فرستد و او آنها را مطمئن می سازد که هانی زنده استقاضی القضات را به ایوان می

 . رساندمی

 :پرده مجلس هشتم

 مسجد نماز 

وجود سه مکبر در مسجد حاکی از تعداد . در این پرده، مسلم نشسته در حال نماز است و افراد گوناگون در پشت سر او هستند

رنجی دارد و منبر در گوشه سمت چپ کف مسجد حالتی شط. باالی نمازگزاران که همان بیعت کنندگان با وی هستند دارد

 . شودباالی تصویر دیده می

کنند و این سبب هزار نفر از مردم کوفه با مسلم بیعت میاست که تا قبل ورود عبیداهلل، تعداد هجدهدر روایات آمده: روایت

 .نمایدبنویسد و ایشان را از این امر آگاه و به کوفه دعوت ( ع)ای برای امامشود وی نامهمی

 :پرده مجلس نهم

 رفتن مردم از دور مسلم 

اند و مسلم در سمت چپ صحنه، با انگشتی از سر حیرت به دهان، رفتن که تمام مردم رفتههمان مسجد پرده قبل؛ در حالی

 .نگردآنان را می

است خود و مسلم بیعت نمودهکند که هرکس با نماید و اعالم میعبیداهلل بن زیاد در کوفه اعالم حکومت نظامی می: روایت

 .ماندنمایند تا حدی که وی تنها میمردم از سرِ ترس و یا به امید منفعت، دورِ مسلم را خـالی می. اش در خطر استخانواده
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 :پرده مجلس دهم

 خانه طوعه

ای د که در حال گرفتن کاسهدهای نشان میسومِ سمت چپش، مسلم را زانو زده بر در خانهکامال مربع است و در یکاین پرده 

سومِ دوم و خانه و در یکدر پس. سر است که میـان چهارچوب در  ایستاده و کاسه آب را در دستان داردآب از زنی چادربه

 .استهای کوفه را با ایجاد فاصله نشان دادهسوم، دوری و نزدیکیِ خانه

طوعه بر درِ خانه، . گذارد که متعلق به زنی شیعه به نام طوعه استای میمسلم غریب و تنها و تشنه، سر بر درِ خانه: روایت

شناسد، وی را به او پس از اینکه مسلم را می. بیند که درخواست آب از وی داردمنتظر فرزند خویش است که مسلم را می

 . نمایددهد و در اتاقی، او را مخفی میخانه راه می

دهندۀ تابلو است که از وی سفارش. استنوشته شده« مایش مشهدی صفر اسکندریانفر»، عبارت در پایین این تابلو :نکته

 .استدارانِ میدانِ سید اسماعیلِ تهران بودهخانهقهوه

  :پرده مجلس یازدهم

 آمدن پسر طوعه

-تکیه کردهکه به شمشیر خود مسلم در جلوی صحنه در درون خانه طوعه درحالی. ترین پرده این تابلو استاین پرده کوچک

 .شودبین آنها رد و بدل می( احتماال قرآن)کنیم که کتابی است، زانو زده؛ و در انتهای قاب، طوعه و فرزندش را مشاهده می

ای که عبیداهلل برای مسلم بن گردد و به طمع جایزهفرزند طوعه که بالل نام دارد، از وجود مسلم در خانه مطلع می: روایت

 .سازدرود و عبیداهلل را از این مهم با خبر میبه داراالماره می است،عقیل قرار داده
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 :دوازدهم مجلس پرده

 (ع)مسلم جنگ حضرت

که درست در وسط تابلو قرار گرفته و به عنوان   ترین پرده این تابلو استترین و گرمترین، شلوغترین، بزرگاین پرده مهم

است که البته خود به تنهایی نیز یک تابلو کامل است و به مزین گردیده 3۰گانه شیعه به عدد شماره نمادی از امامان دوازده

 . استحادثه اصلی یعنی جنگ حضرت مسلم با دشمنان پرداخته

هاست و شاهد ا آنـمشغول جنگ ب ،اند و مسلم درست در وسط تابلوسپاهیان دشمن از سمت راست تابلو هجوم آورده

در قسمت سمت . استاست، یکی از اشقیا را از فرق سر تا کمر با شمشیر شکافتهکه زانو زدهی وی هستیم و در حالیهادالوری

 .استچپ تابلو نیز به همین منوال، حضرت مسلم یکی از دشمنان را از سمت چشم راست تا شکم با تیغی بُـرّان شکافته

غربت وی دارد و در عین حال، با دالوری و رشادت از پس بسیاری از حضرت مسلم در این تابلو تنهاست که خود نشان از 

 (44ص  ،پورصالح) .استدشمنان برآمده

داند مسلم که می. فرستداست، سپاهیان خود را به آنجا میعبیداهلل که از حضور حضرت مسلم در خانه طوعه آگاه شده: روایت

سپاهیان وی را . نماید تا آسیبی به خانه و اهل آن نرسده طوعه را ترک میچه اتفاقی قرار است بیفتد؛ به رسم جوانمردی، خان

این نبرد در روایات تشیع، به مانند نبرد حضرت . پردازدها میکنند و مسلم با نبردی جانانه به مقابله با آنمحاصره می

 .در صحرای کربال زبانزد است( ع)عباس

 :سیزدهممجلس پرده 

 (ع)مسلماز چاه در آوردن حضرت 

هایی بر بدن و صورت دارد، در حال سقوط در چاهی است و سه دژخیم گرداگرد او؛ یکی در حال زخم که زخممسلم در حالی

در . کشدزدن با نیزه به اوست، شخص وسط طنـابی در دست دارد تـا مسلم را با آن ببندد و نفر دیگر او را از چـاه بیرون می

، پسرکی افسار قاطری را در دست دارد که قرار است مسلم را سوار بر آن به نزد ابن زیاد سوترسمت راست تصویر، کمی آن

 .ببرند

های مسلم بربیایند و از رویارویی با او عاجزند؛ به نیرنگ متوسل شده، چاهی سپاهیان که نمی توانند از پس دالوری: روایت 

. شوندگونه قادر به دستگیری او    میافتد واینپشت سر در آن می او از. کشانندحفر نموده، مسلم را به آنجا می( ایچاله)

است؛ ولی چیزی که در روایات حایز اهمیت است شاید هم این چاه یا چاله از قبل مهیا بوده یا به صورت اتفاقی در آنجا بوده

 .داشتندافتاد، توانایی زنده دستگیر کردن وی را ناین است که شاید اگر مسلم در این چاه نمی

 :پرده مجلس چهاردهم

 حضرت مسلم سوار قاطر

هر دو نفرِ جلو مشعل به دست دارند که نمایانگر این است که دستگیری . کنیماز راست به چپ، سه سپاهی را مشاهده می

ای، حتی تصویر شب است؛ ولی طبق سنت نقاشی قهوه خانهمسلم در شب اتفاق افتاده و این جنگ نابرابر تا شب ادامه داشته
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ها روان است و نگاه وی به حضرت مسلم است که سوار بر همان نفر سوم از پیِ آن. (48، ص همان)است هم روشن کشیده شده

مردم از باالی بام . شودخود است، با لبـاسی خونین به نزد ابن زیاد برده میکه فاقد زره و کالهقـاطرِ پرده قبل و در حالی

 .کنندحنه را نظاره میها این صخانه

شود و این واقعه در به نزد ابن زیاد برده می( و نه اسبی اصیل)مسلم بن عقیل غریب و زخمی و تنها و سوار بر قاطر : روایت

 .آیدکس به یاری او نمینگرند؛ ولی هیچها میبودند، همه از بام خانهافتد که مردمی که با وی بیعت نمودهحالی اتفـاق می

 :مجلس پانزدهم پرده

 ابن زیاد

در دو سمت تخت او بر زمین  ،ا محاسن سفیدـیکی پیرتر ب ،است و دو مرددر داراالماره بر تخت نشسته بن زیادعبیداهلل 

جناب مسلم اسیر در دستان سه دژخیم که یکی شمشیری بلند در دست دارد، درخط طالیی سمت چپ قاب در . اندنشسته

حاضرانی در این . او با سیمایی معترض با دست به ابن زیاد اشاره دارد. شودخود دارد، مشاهده میکه سعی در رهانیدن حالی

 .مجلس حضور دارند که پشت به قاب هستند

برند ، پس از صحبت و مشاجره با وی، فرمان قتل او را ابن زیاد در این مجلس زمانی که جناب مسلم را به نزد او می: روایت

 .کندصادر می

 :ه مجلس شانزدهمپرد

 (داراالماره) العمارهدار

که فردی که دانیم داراالماره کوفه است و در سمت راست تصویر قرار دارد، در حالیجناب مسلم در باالی بام عمارتی که می

مت چپ در س. دو عمارت دیگر در همین ردیف در دورتر قرار دارد. قصد پرتاب اورا دارد در پشتش قرار گرفته، ایستاده است

کشد تا است، روی زمین میکه از پایش گرفتهقاب در گوشه پایین، فردی بدن جناب مسلم را که از باال پرتاب شده، به طوری

ای از نور نقش بسته است، مشاهده می را که در دایره( ع)ما در گوشه سمت راست باالی قاب، امام حسین. از کادر خارج شود

 .ناظر شهادت مسلم بن عقیل استنماییم؛ گویی در عالم معنی، 

هجری به فرمان عبیداهلل بن زیاد از بام داراالماره کوفه به  6۲الحجه سال جناب مسلم بن عقیل در روز نهم ماه ذی :روایت

به شهادت ( ع)گونه سفیر اماماینو .  پایین افکنده شد و سپس سر مبارک وی از تن جدا و در دروازه دارالماره نصب گردید

مسلم قبل از شهادت و در مجلس ابن زیاد وصیت نمود که فردی ابتدا با فروش تجهیزات نظامیش دیون وی در کوفه را . رسید

گویا . ای برای امام بفرستد که ایشان به کوفه نیایند که البته این امر صورت نگرفتپرداخت نماید و همچنین از جانب وی نامه

 .استص بودهوقّاآن فرد عُمرِ بن سعد بن ابی
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 :پرده مجلس هفدهم

 یح رِشُ

( احتماال مدینه)بینیم که دو کودک را به سمتی در این پرده شریح که قاضی امیر مؤمنان و به شریحِ قاضی معروف بود را می

 .این کودکان طفالن مسلم بن عقیل هستند. کندراهنمایی می

ها را به گویا مسلم آن. اندمحمد و ابراهیم فرزندان جناب مسلم بن عقیل هستند که با وی در این سفر، همسفر بوده :روایت

وی با دریافت مبلغی هنگفت از . شریح در ابتدا قاضیِ امیرالمؤمنین در کوفه و مورد وثوق شیعیان بود. شریح قاضی می سپارد

صادر ( ع)گونه جوازی شرعی برای قتال با امامنماید و اینرا صادر می( ع)امام حسیندربار یزید، فرمان خروج از دین و قتل 

 .گرددمی

در نماید تا از شرایط خفقان کوفه جان سالم بهرود، راهنمایی میوی در اینجا کودکان را به راهی که احتماال به مدینه می

 .ببرند

 :پرده مجلس هجدهم

 چوپان

ای گوسفند که در عمق تصویر قرار دارد، دو دهد که طی آن، درکنار گلهاه با بزم را نشان میاین پرده، مجلسی شاد و همر

چوپان که یکی بر درختی تکیه داده که یکی از فرزندان مسلم در کنار آن قراردارد در حال نواختن نی است و چوپانی دیگر در 

 .یر نیز در میان قرار داردای شکاسه. ها در حال خدمت به دیگر فرزند مسلم استمقابل آن

 .این صحنه گویا قصد دارد پس از آن حوادث تلخ ، قدری بیننده را التیام بخشد :روایت

 :پرده مجلس نوزدهم

 جنگ چوپان

در این قاب، ما در همان نخلستان، چوپانانی را که در حال خدمت به طفالن مسلم بودند، در حال کارزار با عوامل حکومتی ابن 

 .هر یک از آنان یک کودک را در حمایت خود قرار داده تا گزندی نبینند. نماییممشاهده میزیاد 

 .ها را بیابندها می فرستد تا آنگردد، مأمورانی را به جستجوی آنابن زیاد که از فرار فرزندان مسلم آگاه می: روایت

 :پرده مجلس بیستم

 کودکان را در زندان( مأمور)عمور آوردن م

مأموری که . شکل را ناظریم که طفالن مسلم در سمت راست و زندانبان در سمت چپ قرار داردصحنه، قابی مربع در این

هایی در گوشه سمت میله. استخودِ دارای پر در پشت سر کودکان ایستادهدهد، با لباس نظامی و کالهکودکان را تحویل می

 .راست متذکر محیط زندان هستند
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 .گردندبیداهلل، طفالن مسلم در زندان کوفه اسیر میبه فرمان ع: روایت

 :یکموپرده مجلس بیست

 خواب دیدن مشکور حضرت امیر را

اند، که سر بر زانوان امیر مؤمنان  نهادهکودکان در حالی. استسینه ایستادهبهدست( زندانبان)همان زندان مجلس قبل؛ مشکور 

 .سرِ حضرت امیر است و کودکان پایِ در، کُند و زنجیر دارندای از نور گرداگردِ هاله. در خواب هستند

شود که این کودکان که او که متوجه می. استمشکور از ارادتمندان و شاید از شیعیان حضرت امیر المؤمنین بوده: روایت

 .شاید این خواب تجلی ذهن درگیر وی باشد. شودهستند، دچار عذاب وجدان می

 :ودومپرده مجلس بیست

 جات دادن از زندانن

است و ها را از رندان رها ساختهینیم که با دو دست در حال بدرقه کودکان است که آنبدر بیرون از زندان، مشکور را می

-پناهیشان را به ما القا میدارند، بیکه سر بر سر یکدیگر گذاشته و دست در گردن هم در حالی ،کودکان در سمت چپ قاب

 .نمایند

 .آنها آزادند ولی جایی برای رفتن ندارند. ور با شناختن کودکان و با غلبه وجدان، کودکان را آزاد می نمایدمشک: روایت

 :سوموپرده مجلس بیست

 (شط)طفالن لب شت 

زن که . نماییم که در صحبت با زنی چادرپوش هستنددر کنار رود در خارج از کوفه و در نخلستانی دو کودک را مشاهده می

-کند که برای برداشتن آب آمده بودهشود، ظرف آبی در پیش پایش دارد که نمایان میسرش کلمه کنیز دیده می در باالی

 .بینداست که طفالن مسلم را می

وی از سر . بیندها را میمذهب آنروند که کنیزی شیعهکودکان در نخلستانِ خارج از کوفه در پای درختی به خواب می: روایت

 .بردی و با اصرار، ایشان را به خانه میارادت و دلسوز

 :چهارموپرده مجلس بیست

 خانه حارث

پشت در اتاق و در سمت راست قاب، حارث را . کودکان در اتاقی در خواب هستند/ صحنه دارای ترکیبی گرم و جذاب است

ای قرمز در پرده. صحبت است بینیم که در لباس دژخیمان و اشقیاست و با همسر خود و کنیز در حالنشسته بر صندلی می

 .استای جمع شدهقاب درِ اتاق به گوشه
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کمیل از یاران با وفای امیر مؤمنان بوده است، ولی حارث هیچ . است که حارث، برادر کمیل بن زیاد نخعی استآمده: روایت

 .رنگ و بویی از برادر ندارد

 :پنجموپرده مجلس بیست

 زن حارث و کنیز

زن . استحارث شمعی با پایه در دست، بر باالی سر ایشان زانو زده. ست که کودکان در خواب هستندصحنه همان اتاقی ا

است و  کتابی در دست دارد که در کنارش، کنیز نشسته. گریدحارث پوشیده در چادر، دست بر دیدگان دارد؛ گویی می

 .ت قرآن، حارث را از فکری که در سر دارد منصرف سازندانگار هر دو سعی دارند تا به واسطه زاری و وساط. احتماال قرآن است

 .حارث که شاید از عُمّال ابن زیاد است و یا به طمع جایزه، قصد دارد تا کودکان را تحویل ابن زیاد دهد :روایت

 :ششموپرده مجلس بیست

 حارث

ایشان زانو بر زمین . کشده دنبال میاست و در پی اسب بحارث در هیبت اشقیا، سوار بر اسبی سیاه، کودکان را دست بسته

 .فضا نخلستانی است کنار شط. نگرند، معصومانه وی را میاند و بدون عبا و عمامهزده

ها را به شهادت گیرد آنن کودکان به ابن زیاد، تصمیم میاو به جای زنده تحویل داد. گیردحارث تصمیم دیگری می: روایت

 .ای بیشترخدمتی و اخذ جایزهابن زیاد ببرد؛ شاید برای خوش دکان را به دربارکو برساند و سرِ

 :هفتموپرده مجلس بیست

 حارث

خنجری در دست راست دارد و آن را با ساقی که به دست چپ بسته است  است،چپ قاب ، حارث بر زمین زانو زده در سمت

اسب حارث در . نگرنداند و به حارث میدر مقابل گرفته ها را همانند دعااند، دستدو کودک در مقابل او ایستاده. یدتیز می نما

 . معترض حارث است شاید اسب نیز است؛و یک دست خود را باال نگاه داشتهپشت سر طفالن است 

کنند که گردند، از او تقاضا میخواهند که این کار را نکند؛ ولی وقتی با مخالفت او روبرو میکودکان از حارث می :روایت

 .د تا نماز بخوانند و طلب مغفرت کنندرخصت ده

 :هشتموپرده مجلس بیست

 حارث -طفالن مسلم 

است، قرار داده، موهای وی که زانو زده و پای چپ خود را روی پای کودک که با دستانِ از پشت بسته، زانو زدهحارث در حالی

ا دامن جاری شده و چشمانش با ـخون وی ت .استوم وی را بریدهـر گلوی وی گذاشته و حلقـرا در دست دارد و خنجر ب

اره ـل، ایشان را نظـرار است آن را به چشم ببند؛ در مقابـبندی در دست که قا چشمـکودک دیگر ب. بندی بسته استچشم

 .کندمی
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شهادت رسانـدن حارث پس از به . خواهند که ابتدا وی را بکشد تا شاهد قتل برادر نباشدهریک از کودکان از حارث می: روایت

شود که چنین میدهد تا به نزد ابن زیاد ببرد و اینای قـرار میاندازد و سرها را در کیسهها را در شط میایشان، بدن آن

 .پیوندندو به خیل شهدای کربال می رسندمیطفالن مسلم نیز همانند پدر به شهادت 

 :نهموپرده مجلس بیست

 حارث -ابن زیاد 

که دست بر زیر سر است و همان مرد قبلی در کنار تخت وی در حالیدر دارالماره کوفه؛ وی بر تخت نشسته دربار ابن زیاد

حارث در میان قاب بر زمین زانو زده و سرهای کودکان را از . ای متعجب و در عین حال، خشمگین دارددارد، نشسته و چهره

 .استزه در پشت سر وی ایستادهمأموری با سپر و نی. استتوبره خود روی زمین انداخته

وی به جای جایزه، دستور قتل حارث را . نمایدگردد و شقاوت وی را نکوهش میابن زیاد از عمل حارث خشمگین می: روایت

زنند و در روایتی دیگر، به روایتی، حارث را در همان مکانی که کودکان مسلم را به شهادت رسانده، گردن می. نمایدصادر می

 .زنندکنند و آتش میبر دار می وی را

 :امپرده مجلس سی

 آتش زدن حارث

شاید سرانجام تمامی آنانی که جناب مسلم و . این قاب آخرین قاب این تابلو است؛ صحنه بردارکردن و آتش زدن حارث

 .را به شهادت رساندند( ع)طفالنش و همچنین موالیش امام حسین

از قالب چهارم، حارث با دستانی . استچوبین با چهار قالب به داخل قاب کشیده شدهاز گوشه سمت چپ باالی قاب، دیرکی 

ها ور است؛ چنانکه شعلهاست و در زیر پای وی و در مرکز قاب، آتشی شعلهاز پشت بسته شده، با طنابی به دار آویخته شده

اند و که برخی از آنان سپر به دست گرفتهاند دو ردیف سپاهی در چپ و راست آتش، صف کشیده. اندوی را در بر گرفته

دیوارها بیانگر این هستند . انددو دیوار در پشت سر هر صفحه پرسپکتیو صحنه را رعایت نموده. گر مرگ حارث هستندنظاره

 .استکه حارث در داخل داراالماره به دار کشیده شده

افکند و هم بدعهدی و او هم خود را به هـالکت می. رسدترین شکل به سزای عمـل ننگین خود میحـارث به فجیع: روایت

 .کشدهای دروغینش را به نمایش میوفایی عبیداهلل بن زیاد به وعدهبی

 

ای وجود دارد؛ از جمله تابلوی خانهآثار مشابهی با این تابلو از خود نقاشِ اثر و همچنین دیگر نقاشان مکتب قهوه: سخن آخر

 .اهلل قوللر آقاسیرده از خالق همین اثر و تابلویی با موضوعیت مسلم بن عقیل از فتحدر شش پ «مسلم بن عقیل»
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 :و مآخذ منابع 

 . 3187، نشر اسالمیه، نامهمقتلابومخنف؛  -3

 .3186، تهران، انتشارات میراث فرهنگی، ایخانهنقاشی قهوهسیف، هادی؛  -۰

، ، تهراننمایشی تابلوی عزیمت مسلم بن عقیل از مدینه به کوفه-روایت نقاشیشناختی و تحلیل زیباییپور، اردشیر؛ صالح -1

 .3195انتشارات میراث فرهنگی ، 

 :مراجع روایات

ترجمه فارسی ابوالحسن  دمع الشجوم، بازخوانی کتاب (بازخوانی مقتل حسین بن علی علیه السالم)آه کتاب حجازی، یاسین؛  -3

 .3194، تهران، انتشارات جام طهور، چاپ نهم، نفس المهمومشعرانی از کتاب 

 .3174، عالمه جعفر شوشتری، قم، دارالکتاب، خصایص الحسینیهترجمه : اشک روان بر امیر کاروانشهرستانی، محمدحسین؛  -۰

 .3196، قم، کتاب جمکران، تاریخ سیدالشهداصفایی حائری شیخ عباس؛  -1

 .3193، واحد تحقیقات دارالعرفان شیعی، (جلدیدوره هشت) یا هفتادودو تن و یک تن عنصر شجاعتای، میرزا خلیل؛ کمرهکوه -4

، سید عبدالرزاق موسوی مقرم، تهران، انتشارات آرام دل، کتاب العباس، ترجمه هاشمزندگانی حضرت قمر بنیلوالور، پرویز؛  -5

3195. 

 .3187، علی بن موسی طاوس، تهران، نشر مطهر، لهوفترجمه : نامه کربالغممحمدی اشتهاردی، محمد؛  -6

 .3179، تهران، انتشارات سرور، قصه انتقامبه ضمیمه  قصه کربالنظری منفرد، علی؛  -7
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 داستانهای سقف حمام وکیل شیراز

 
 زهره رئیسی

 شناسیکارشناسی ارشد ایران جویدانش

 دانشگاه تهران

 

 

 

 

 معراج حضرت رسول -3

بینید راق میبُ را سوار بر اسب خود، (ص)پیامبر ،در مرکز

اند و مرکز کادر جای گرفته هستند و در که سرشار از نور

اند و د آن حضرت به شکل دوار قرارگرفتهفرشتگان گرداگر

این . یک از آنها شبیه آن دیگری نیست حالت و زاویه هیچ

ه مرکز جلب ـتوجه بیننده را ب ایتِـنه بندینوع ترکیب

 . کندمی

 

 

 

 

 به چاه انداختن حضرت یوسف -۰

 .داستان این صحنه بین یوسف و برادرانش اتفاق افتاد

نکه چندین برادر هنگامی که برادران یوسف گفتند ما با آ

را از همه ما  پدر چنان دلبسته یوسف است که او ،هستیم

له کردند و اجازه او را از پس حی .بیشتر دوست دارد

و همراه خود به صحرا بردند و او را به گرفتند ( ع)یعقوب

 .چاه انداختند
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 شمایل حضرت علی با شمشیرشان ذوالفقار -1

ای به صورت هاله( ع)، چهره حضرت علیدر این تصویر

حضرت در مرکز که در حالی. استمشخص شدهنورانی 

ذوالفقار را باال برده و پیکر دیوی را تصویر سوار بر اسب  

رسد دیو در حال خواهش از امام نظر می به نشانه گرفته،

تصویر روی هم  دو بخشِ ،ن نگارهـدر ای. باشدمی

در . شوداست و اثری از پرسپکتیو دیده نمیقرارگرفته

 .استگل و بوته استفاده شده از عناصر طبیعیِ ،زمینه

 

 

 
 

 

صحنه قربانی کردن حضرت اسماعیل توسط حضرت  -4

 ابراهیم 

را در حال قربانی کردن  (ع)حضرت ابراهیم ،در این تصویر

که درحالی افرادی. کنیدمشاهده می (ع)سماعیلحضرت ا

 .اند، اطراف آنها تصویر شدهغمگینند

 

 
 

 بیرون آوردن حضرت یوسف از چاه  -5

کاروانی به آنجا  در چاه انداخته شد،( ع)پس از آنکه یوسف

کنار چـاه فله برای برداشتن آب ای قاـوقتی سق .رسید

شود و او را از چـاه بیرون آیـد، متـوجه یـوسف میمی

 .آورندمی
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 صحنه دیدار بیژن و منیژه  -6

د که در شاهنامه دختری بینی، منیژه را میدر سمت راست

، بیژن سمت چپ. بلند با موهای مشکی استزیبارو و قد

بر ، سوار که کاله پدر را بر سر داردزار در حالیدر بیشه

 .اسب است

 

 

 

 دیدار با خسرو آبتنی شیرین در چشمه و -7

ار فارسی صورت شیرین برخالف صورتی است که در اشع

اده ارمنی، صورت مغولی یعنی بجای صورت شاهزآمده؛ 

زاده ایرانی، برای نخستین ـخسرو، شاه. استترسیم شده

محلی که او مشغـول  زاده ارمنی را درـشیرین، شاه بار

 .بیندآبتنی است، می

 

 

 

 

 دیدار شیرین و فرهاد -8

ده، مردی فرهاد که در نخستین نگاه دل به عشق سپر

شیرین با  .رسد با سبیل بلندبسیار معمولی به نظر می

چهره و پیکر دیگران شبیه . لی در دست داردگُ ،طنازی

پوشاک آنها نه فاخر است نه  و بازار است؛مردم کوچه 

 .پرکار

34 
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 بازی شیخ صنعان با دختر ترساعشق -9

، عاشق و حیران او شیخ صنعان پس از دیدن دختر نصرانی

بندد و در شود، دین و ایمان خود را می بازد، زُنّار میمی

و شود درآخر هم پشیمان می. آیدلباس ترسایان درمی

 ،در این نگاره. گرددمیدوباره به حالت روحانی خود باز

شیخ در مقابل دختر ترسا زانو زده و از دست او شراب می 

دختر در . نگرددختر ترسا بر روی ایوان به او می. نوشد

روهای پیوسته و ـتصویر به صورت زنان قاجاری با اب وسط

در . لند ایستادهـگلهایی که مویش را آراسته، با دامن ب

هایی نگران نشان داده چهرهاطراف نیز مریدان شیخ با 

 .اندشده

 

 

 

 

 

 سلطان سنجر و پیرزن -3۲

سلطان سنجر ایستاده و از او پیرزن ستمدیده روبروی 

های و او را دلیرانه مسبب نابسامانی کندخواهی میامان

 .داندمملکت می

 
 

 :مراجع

دانشگاه هنر ، های عالی هنر و کارآفرینیدانشکده پژوهش، «نقوش قاجاری سربینه حمام وکیل شیراز شناختیِمطالعه نشانه»؛ سحر، اتحاد محکم

 .3191، اصفهان

 .3194 ،ری در حمام وکیل شیرازبُآهک هنرِ؛ ابوالقاسم و دیگران، دادور

 

 :عکس

  .مهدی نادری
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 هنر اسالمی و حکمت اشراقی
 

 

 مهرداد مشرقی

 ارشد هنراسالمی یکارشناسآموخته دانش

 دانشگاه هنر

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

است، تعریف هنر از قبول همگان برای هنر ارائه نشده با اینکه هنوز تعریف جامع و مانع و مورد

را داشته ی پوشش خألهای موجود ی آنقدر غنی و کامل است که توانایدیدگاه حکمت اشراق

 ،شیخ شهید استاد و مؤسس این مکتب محور است و به اعتقادای نورحکمت اشراق فلسفه. باشد

حکمتی شهودی و ؛ احیاء حکمت معنوی ایرانیان باستان و تحولی تاریخی در فلسفه اسالمی

، چنانکه ادراک پیام «نور و ظلمت» انکشافی بر پایه اشراقات انوار قدسی و مبتنی بر اصل مشرقیِ

اقی از هنر حقیقی جدا نیست و مت اشرحک. اشراقی جز با نفس منور به انوار الهی ممکن نیست

از آنجا که هنر و حکمت . تواند تحقق این حکمت را میسر و آن را متجلی سازداز این رو هنر می

لذا اثر هنری  ،هر دو از یک منشأ و مبدأ الهی ملهم هستند و هر دو از زبانی رمزی برخوردارند

ای هنرمند اسباب هنر بر ودر عالم معنا و مشاهده حقایق است، نتیجه طی طریق هنرمند 

 .طریقت و عروج

 : واژه های کلیدی

  هنر، هنر اسالمی، حکمت اشراقی

های توصیفی و تحلیلی انجام این پژوهش با استفاده از روش: روش تحقیق و پیشینه تحقیق

. استه دست آمدهای مکتوب و اسناد موجود باطالعات از طریق منابع کتابخانهگرفته و گردآوری 

ینانی در کتب،  مقاالت و غالمحسین ابراهیمی د ،شگر حوزه حکمت اشراق و سهروردیپژوه

رداخته و انسان را هنر خداوند های متعدد به ادراک شهودی و شعاع اندیشه سهروردی پسخنرانی

زاده در طاهره کمالی. مثابه انعکاس انوار قدسی تابیده بر اوان را بهداند و تجلی هنر در انسمی

و  رویکردی تحلیلی ،«الدین سهروردیمبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهاب»کتاب 

ایی و هنر و عالم خیال های شیخ اشراق در نگاه به مقوله زیبتوصیفی در خصوص آراء و اندیشه

 .  داندت و شهود هنرمند در عالم مثال میاست و هنر را ادراکاداشته
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 مقدمه

 مقیم پرده اسرار شد ،ای زبان                       با همه شوخیهای بسا معنی که از نامحرمی
 (بیدل دهلوی)                                                                                                                       

در ادوار مختلف و در اقصی نقاط . است، ارائه نشدهباشندهنر که همگان بر آن توافق داشته هنوز تعریفی جامع و مانع از     

ز ظن خود آمده و هر کسی ااند و کمتر اتحادی به تحصیل دربر ارائه بیانی از این مهم داشتهفیلسوفان و متفکران سعی  ،دنیا

 .استبه جستجوی معنی هنر برخاسته

 شکل پیل دیدم چون عمودآن یکی را کف چو بر پایش بسود                       گفت 

 در کف هر کس اگر  شمعـی بدی                       اختالف از گفتشان بیرون شـدی
 (دفتر سوم -مثنوی مولوی)                                                                                                           

خواهیم دید که همه  ،اگر قدری در این معنا تأمل کنیم. شدست بود، با آن اختالفات بیرون میاما اگر شمعی و انواری در د

ه موضوع ـی فقط از یک منظر بگرداند و هر یک به تنهایطور مجموع پیل را کامل میتعاریف و تعابیر در کنار هم و به

ماهیت و چیستی آن وابسته به واکنش مخاطب  ،تی است؟ که در این صورپس به واقع هنر چیست؟ آیا زیبای. استنگریسته

توان لذا آیا می. اعتالی روح آدمی استی و سنجش باشد؛ یا وسیله پاالیش، واالیاست، که این واکنش نمی تواند یگانه عامل 

یا به تصویر یم برداشتی از طبیعت است، آنگاه آعر و سینما یکی دانست؟ و اگر بگویمیزان این پاالیش و اعتالی روح را در ش

 کشیدن صفات ناپسند باید همانند صفات زیبا، مقدس و محترم باشد؟ 

 مثابه بیان  هنر به

. تخیل است زبانی دیگر، زبانی که بر پایه مستتر و پوشیده برای ارائه حقایق؛بیانی  بتوان هنر را نوعی از بیان دانست؛شاید 

یا به تعبیری، تبدیل ماده به معنا که این خود کم از . بدل سازد های محسوس را به رموز خیالیخیال قادر است دریافت

حال اگر خیال در خدمت تعقل باشد، ». (13۰کُربن، ص )« خیال دلیل تأویل است»کیمیاگری نیست و یا به قول هانری کُربن 

   .(61 زاده، صمالیک)« کندشود و اگر تابع توهم باشد، جز صورتی موهوم ایجاد نمیگر تبدیل میبه اندیشه نظاره

 نظرات و اندیشه سهروردی در باب هنر

از عالم محسوس را دارد و نقوش مختلف  محاکاتی معتقد است که قوه خیال توانای( اقشیخ اشر)الدین سهروردی شیخ شهاب

به آن  ی است که حواس مذکورسان مخزنگانه ظاهر مرتبط است و بهحس مشترک با حواس پنج. نگاردس مشترک میدر ح

معانی  قوه وهم که حاکم خزانه حس مشترک است؛قوه خیال که  عبارتند از حس مشترک؛گانه حواس پنج. متصلند

قوه حافظه که  پذیرا نیست؛ برد و غیر محسوس راسر مینازعه با عقل بهلذا دائم در تقابل و م نامحسوس بر امر محسوس است،

و تصرف ندارد  خیال در صور دخل. رکیب صور مشغول است و این غیر از خیال استو قوه متخیله که به کار ت است؛انبار وهم 

ر رود به نام حال اگر متخیله توسط عقل به کا. لیکن متخیله به کار ترکیب صور متخیل مشغول و فقط حافظ آن است،

متخیله به »یخ معتقد است که ش. شود که تمامی علوم و نیز محاکات در هنرها و رؤیاها از سمت اوستشناخته می« مفکّره»

شد؛ و کسی که میسر نمی، فکر کردن که اگر غیر از این بود و مثبوت نیست؛یابد ز حالتی به حالتی دیگر انتقال میطور دائم ا

، پرتونامه، 1سهروردی، ج )« .خون بر او غالب است، بر چیزهای سرخ محاکات کرده و اگر بلغمی باشد به برف و باران محاکات کند

ن عقل و وهم است، تخیل چون در برزخ بی. تخیل از نظر سهروردی گاهی فرشته است و گاهی دیو»به اعتقاد کُربن . (79ص 

اما اگر وهم بر آن چیره شود، خیال ناپسندی است در قالب دیو . تخیلی نیکو و در حکم فرشته است ،اگر از تعقل الهام گیرد
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چند که همین کند؛ هررِ اهریمنی و شیطانی ایجاد میتخیل آمیخته با وهم، صوَ. افزاستکه هر چه بیندیشد پندارین و توهم

 .(۰98کُربن، ص )« .شودمینائل قوه خیال در اوج خود به دیدار فرشته 

 عالم مثال و عالم خیال 

باطنی درستی بر به تجارب »: گویدخود عالم مثال و خیال را توسط تجربه و مشاهدات باطنی درک نموده، میسهروردی 

اجسام فلکی و )، عالَمِ برازِخ (نفوس)، عالَمِ انوارِ مدبّره (عقول)عالَمِ انوارِ قاهره : ام که عبارتند ازوجود عوالم چهارگانه رسیده

ال را وی صور موجود در آیینه و صور خی. (۰1۰، ص حکمه االشراق، ۰سهروردی، جلد )( عالَمِ مثال)و عالَمِ صوَرِ معلّقه ( عنصری

قوه خیال مابین قوه عقل و حس قرار دارد و عالم خیال و مثال . داندمتعلق به عالم دیگری به نام عالم مثال و خیال می

در نفس هر انسانی هنگام انقطاع از این عالم، شهود عالم مثال امری ممکن . واسطی است بین عالم محسوس و عالم معقول

اول خود عالم هستی که »بیند؛ ، خواص و احکام خیال را در سه مرتبه اصلی مییعه خیالمابعدالطبعربی نیز در ابن. شودمی

کل عالم خیال است؛ دوم عالم میانجی در دل عالم کبیر؛ و سوم مرتبه انسانی خیال است که نور محض است و نه ظلمت 

وسیله رؤیت و کشف و شهود در عالم مثال، ». (133-13۲ص عربی، ص؛ ابن89چیتیک، ص )« .ای از هردوستمحض، بلکه آمیخته

از نظر دشتکی، علت . (73 زاده، صکمالی)« .نه عقل است و نه دیدگان ظاهر، بلکه همان دیدگان تیزبین خصال صافی است

ص دشتکی، ص)است نامیده شدن این عالم به عالم مثال آن است که هر مجرد و مـادی را واجد است و اقلیم هشتم نامیده شده

اقلیم اول اقلیم کیوان، اقلیم دوم از »: داردگانه را چنین بیان می، اقالیم هفتمعجم البلدانو اما یاقوت حموی در . (۰55و۰53

آن مشتری، اقلیم سوم به مریخ و اقلیم چهارم به خورشید منسوب است و اقلیم پنجم زهره و اقلیم ششم متعلق به بروج 

 «.آن ماه است سنبله و جوزا و اقلیم هفتم از

 آنکه هفت اقلیم عالم را نهاد                       هر کسی را آنچه الیق بود داد
 (شیخ اجل سعدی)                                                                                                                 

گونه است و جابلقا های عنصری و فلکی است، عالم مثال نیز به همینمانی دارای بخشو اما اقلیم هشتم؛ از آنجا که عالم جس

فیثاغورث علم موسیقی را پس از عروج »باشد و هور قلیا در عالم مثال فلکی است، که و جابلسا دوشهر عالم مثال عنصری می

: گویداند، میکه بـه عـالم افالک عروج کردهسهروردی در احواالت کسانی (. 594شهرزوری، ص )« به عالم افالک ترتیب داد

پس سالم و درود بر قومی که در اشتیاق عالم نور و عشق جالل نوراالنوار عنان عقل از کف بدادند، دیوانه و سرمست ! هان»

ه جستند و گانه تشبشدند و به وادی حیرت اندر افتادند و پای از از سر نشناختند و در خلسات و جذبات خود، به افالک هفت

حوزه علم خیال . (۰4۰، ص حکمه االشراق، ۰سهروردی، جلد )« اللباب هستنظران و اولیدر این امر، درسی و عبرتی برای صاحب

هاست و از ترینِ عالمعالم خیال وسیع. (1۰3کُربن، ص )چنان وسیع است که دشوار می توان همه بخش های آن را بر شمرد 

القضات همدانی تمثّلی که عین(. 7، ص 3183دینانی، )است تر از عالم خیال نیافریدهخداوند عالمی وسیعباجه منقول است که ابن

کند، همان عالم مثال است و معتقد است که بنای وجود آخرت بر تمثّل است؛ کمااینکه جبرئیل به طریق به آن اشاره می

القضات معتقد عین. چهره بودبت دحیّه کلبیّه که جوانی خوشتمثل به مریم در هیبت آدمی نمایان شد و به پیامبر در هی

در شب معراج خداوند را به ( ص)کما اینکه وقتی پیامبر. شود و همه مُدرک آن نیستنداست که این تمثل بر عموم جاری نمی

سهروردی . (۰96-۰91ص صالقضات، عین)بیند، این خود تمثّل است و خلقت انسان نیز بر سبیل تمثّل است ها میبهترین صورت

ها را از این رو، حواس ظاهری قابلیت درک آن. داند و از مکان و محل فارغذات میبه صور خیـال و صور آیینه را جواهر قـائم

. ها بر این سبیل استها به آن مظاهر باشد که طریق درک آننداشته اال اینکه دارای مظاهر در عالم حس باشند و ظهور آن

است، بلکه اند و صور موجود در آئینه از خود آیینه ناشی نشدهو کلیه اشیاء حقیقی و شفاف مظهر صور معلقه مثالیه آیینه»

« حقیقت این صور متعلق به عالم مثـال است. گیردآئینه تنها مظهر یا محل ظهور صوری است که در مقابل آن قـرار می
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کاری کننده عالم مثال است به آیینهاز جمله هنرهای دینی و سنتی که متجلی. (۰1۰-۰31ص ، صحکمه االشراق، ۰سهروردی، ج )

در این تجلی، نمایش کثرت در عین . گرددتوان اشاره کرد که در اماکن مذهبی جزو الینفک تزئینات محیطی محسوب میمی

 .وحدت بخوبی قابل رؤیت است

 ورود به عالم مثال

های دستیابی ترین روش، از مهمنددر خواب معطل خیالی است و از آنجا که حواس ظاهری از ابواب ورود به عالم مثال، ادراکات

های سهروردی رؤیا را از روش. شوداین حالت است که قوه تخیّله به فعالیت واداشته میبه عالم خیال، خواب است و در 

ه تخیل خالصی یابد، بر امور غیب مطلع هنگامی که شواغل حسی ظاهری انسان تقلیل و از مشغل». داندحصول بر غیب می

هر »الذکر حسب مطالب فوق. (378و61ص ، ص4، منطبق با جلد الواح عمادیه، 1سهروردی، ج )« ها را در رؤیا مشاهده کندشود و آن

ی است کند، اما در حقیقت حاوی معنی و مفهوم و پیاممعنا جلوه میتوان یک داستان رمزی دانست که گرچه بیرؤیا را می

ابوحامد امام محمد غزالی . (399پورنامداریان، ص )« که برای دست یافتن به آن باید به تأویل یا تعبیر رمزهای آن پرداخت

مصرّح است که ریاضت کشیدن در بیداری و دوری دل از غضب و شهوت و اخالق بد و تعطیلی  کیمیای سعادتطوسی در 

خبری از خود حاصل شود بجز خدای عزّ و جلّ و در بیداری نیز روزن مربوطه که بی چنانحواس و پیوند دل با ملکوت، آن

گشوده و آنچه در بیداری بیند، دیگران در خواب بینند و صور نیکو پدیدار شده و به مشاهده پیامبران و فرشتگان فائق آمده و 

غزالی، )« چنان که در وصف نایدشود، آنبر وی نمایانده میها بر او گشوده و ملکوت و زمین و آسمان ها برده و راهاز ایشان بهره

ا ـنامیده شده و هر که به این مقام رسد، اصوات و نغمات عجیب و زیب« مقام کُن»این مقام در کتاب الهی ». (۰4-۰1ص ص

نه حکما و نه . (333ه، ص زادکمالی)« ها در این عالم نباشدبیند که قادر به محاکات آنانگیز میشنود و نقوش شگفت و دلمی

ای تواند پایهشده توسط وی میاند، ولی مبانی مابعدالطبیعی ارائهسهروردی، هیچ کدام به طور مستقیم به مقوله هنر نپرداخته

رمزی سهروردی منابع خوبی برای ایجاد این شناخت  هایرساله. برای درک هنر اشراقی توسط هنرمندان و هنرشناسان باشد

 .  است

 ی یبایز

معتقد است که هنر از سنخ  ،بود( حکمت خالده)می از محققان سنتی هنر که دلبسته مکتب خرد جاودان کوماراسواآناندا 

گنجد و به نظر ات نمیدانستن است و نه از جنس اراده و تمایل، و مستقل از سالیق فردی است و در مقوله احساس

(Contemplation ) شود که مقارن با کمال، حقیقت و شایستگی باشد هنری آن زمان درک می است و زیبایی یک اثروابسته

است که در بطن اثر هنری ( Objective)ترین دستاورد این نظریه آن است که زیبایی امری عینی مهم. (۰4کوماراسوامی، ص )

زیبایی به هیچ وجه . (5۲همان، ص )چه بسا که ناظر واجد یا فاقد صالحیت شناخت زیبایی باشد . قرار دارد و نه در نزد ناظر

نها ـتپس امور زیبـا نه. جمـال ر حقیقت است و حقیقت باطنـال ظاهـنیست، لذا جم( Subjective)ری صرفاً ذهنی ـام

. (66بینای مطلق، ص )آیند بودن آنها ناشی از حقیقت آنهاست آیندند، بلکه قبل از هر چیز حقیقت دارند و خوشخوش

پندارد که با حفظ هویت ملکوتی خویش به عالَم مَلَک آمده و در آغاز آفرینش در را امری عینی و مینوی میسهروردی زیبایی 

از آنجا که سهروردی بر نظریه . ای است از زیباییِ عالَم انواراز این رو زیبایی، حسی نشانه. آدم ابوالبشر به ودیعه گذاشته شده

شناسی اشراقی و نظریه شهود عقالنی تأکید دارد، زیبایی نیز با شهود ناسی و جریانشابصار و جریان قاعده مشاهده در معرفت

لذا هنر جز تجلّی حقیقت در جان هنرمند و در اثر هنری نخواهد بود . شودمستقیم و نه به روش تفکر استداللی درک می

و یا شهود ( Vision)هنر را دیدن ( 3949-3864)فیلسوف ایتالیایی ( Benedetto Croce)بندتو کروچه . (343زاده، ص کمالی)

(Intuition )از راه ( احساس زیبایی)وی معتقد است که این ویژگی خاص هنر است که دریافت آن . (51کروچه، ص )داند می

ح دارد و در لوپس انسان آنچه را که با مکاشفه و شهود دریافت می. شهود و مکاشفه صورت پذیرد نه به روش فکر و استدالل
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گردد و یا با معرفت برای انسان یا از راه شهود و مکاشفه واقع می. سرایدسازد؛ به زبان تخیل و یا شعر میخیال مجسم می

مبانی تیتوس بورکهارت در کتاب . (6همان، ص )هنر از نوع شهود و مکاشفه است و راه درک زیبایی این است . استدالل و تعقل
مند از لذا هنر بهره. بیند؛ یکی مادی و دیگری بنیاد حکمی و عملیالمی بر دو پایه استوار می، هنر را در تفکر اسهنر اسالمی

بل حکمتی است که از عقل استداللی و شهودی ( تجربی و استداللی)علم و صنعت است ولی علم نه به معنای علوم جدید 

: داند، تا آنجا که نقل استامر قدسی و شناخت می سید حسین نصر هنر سنتی را درگیر با(. 9۲بورکهارت، ص )مند است بهره

 .(491نصر، ص )« گویدسنت نه تنها از طریق کلمات بشری بلکه از طریق صور هنری نیز با آدمی سخن می»

 الهام

وری خود را ملهم گونه که سهروردی طرح عظیم حکمت نالهام است؛ همان( قدسیِ)امر غیبی  ،یکی از طرق شهود و مکاشفه

بخشند و در حقیقت، اثر واقعی هنری بر اساس این در جمیع سنن، فرشتگانِ هنر به هنرمند الهام می. داندمیاز نافث قدسی 

داند داند بلکه الهام را نیز دخیل میافالطون نیز اعتبار شعر را فقط به هنر نمی. (3۲5بینای مطلق، ص )شود رابطه خلق می

ای الهی توسط قدیس لوقا با الهام از فرشته( ع)کمااینکه منقول است که نخستین شمایل عیسی. (97، ص له ایونرساافالطون، )

حکیم و . گردندشوند و به زبان رمز بیان میهنر و حکمت هر دو از طریق شهود دریافت می(. 497نصر، ص )ترسیم شده 

کنند ان میـنمایند و در این عالم به زبان رمز بیم مشاهده میهنرمند اشراقی هر دو اصل حقیقت و زیبایی را در آن عالَ

 .  (344زاده، ص کمالی)

 هنر ایرانی

است متفاوت با فضای  ی، بیشتر در صدد نمایان ساختن فضایهنر ایرانی که پیوندی عمیق و نزدیک با حکمت اشراق دارد

شود هنرهای ایرانی بر سبیل تمثیل به طرق مختلف نمایـانده میفضا که به نحوی حاکی از عالم مثال است در آن  جسمـانی؛

سازد، بیننده را از افق حیات عادی و نگارگری ایرانی سطح دوبعدی را به تصویری از مراتب نور مبدل می. (344همان، ص )

وق این جهان مادی که در عین سازد مافدهد و او را متوجه جهانی میای عالی از آگاهی ارتقاء میوجدان روزانه خود به مرتبه

نگارگری ایرانی تمثّل در عالم مثال است که هنرمند با قوه . (371نصر، ص )حال دارای مکان، الوان و اشکال خاص خود است 

ها و اودان خرد، رنگـاب جـاصر، برخی از اصحـسید حسن نصر معتقد است که در دوره مع. خیال قادر به درک آن است

نور نماد . (376نصر، ص )دانند فته در نگارگری ایرانی را نتیجه شهود واقعیتی عینی و متعلق به عالم مثال میکاررهای بهشکل

تجلی خداوند و نماد اندیشه بنیادین اسالم و وحدانیت است و هنرمند مسلمان در آفرینش و ارائه اثر هنری، در صدد محقق 

؛ و از ...ها وها، مشبکشود؛ مقرنسدر معماری ایرانی به وضوح مشاهده میاین امر . ساختن نور در وجود خویش و انعکاس آن

ای درونی آن را آشکار ـشوند و غنور میـها واسطه انتقال نارمونی رنگـآنجا که رؤیت نور به طور مستقیم ممکن نیست، ه

گونه که کیمیای هنر سنتی، سنگ را بدینبیند، بورکهارت تشابهی بین این هنر و کیمیاگری می. (37۲بورکهارت، ص )سازند می

 . (373همان، ص )کند به نور و نور را به بلور تبدیل می

 ظهور غیب

سوره  ۰3اشاره به آیه  غالمحسین ابراهیمی دینانی فیلسوف ایرانی و پژوهشگر در حکمت اشراق و سهروردی در تعریف هنر

و هیچ چیز در عالم نیست جز آنکه منبع و خزانه آن نزد )« لُهُ اِالّ بِقَدرٍ مَعلوموَ ما نُنَزِّ شَیئٍ اِالّ عِندَنا خَزائِنَهُ وَ اِنَّ» :حجر دارد

و معتقد است که هنر یعنی همین ( فرستیمفرونمی -مصلحت استکه -بر عالم خلق االّ به قدر معین  ماست ولی ما از آن

شود، از غیب به اتصال دارند، وقتی دریـچه این مخزن بـاز میهمه به جهـان غیب »گوید وی می. ظهور غیب به اندازه معین

 .(3187ابراهیمی دینانی، )شود یابد و به این ترتیب اثری هنری خلق میعقل و روح و نفس و جسم و اندام تنزّل می
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 هنر بودن انسان 

دینانی علت این امر را این . ان باشد، رفتسخن از عدم ارائه تعریفی جامع و مانع از هنر که مورد قبول همگ ،در آغاز این مقاله

. استگونه که از بدو خلقت تا کنون نیز تعریفی جامع و مانع از انسان ارائه نشدهداند که هنر وجود خود انسان است؛ همانمی

به واقع انسان اما . (همان)« ...است حیوان ناطق؛ و یا مارکس گفته حیوان اقتصادی و یا حیوان صنعتگر ومثالً ارسطو گفته»

فَتَبارَکَ اللّهَ اَحسَنَ »: گویدداند، کمااینکه خداوند پس از خلقت وی، به خود تبریک میچیست؟ دینانی انسان را هنر خدا می

وان هنرمندی مشاهده ـحال در هستی حیا تابهـآی. ر هم خود انسان استـر است و هنـپس آفرینش انسان هن. «اَلخالقین

هیچ موجودی . ولی حیوان هنرمند نداریم...( مثل طوطی و)حیوانی را برای انجام کاری تعلیم دهند  است؟ ممکن استشده

کند که خداوند هر چیزی را بابت یکی از صفاتش وی در جایی دیگر اشاره می. غیر از انسان دارای توانایی خالقیت نیست

به حیث تنزیه و تقدس، ولی انسان را به حیث همه صفات  مثالً کهکشان و ملکوت به صفت خالقیت و رحمت و مالئکه. آفریده

انسان هم رحیم . کندلذا انسان هم همه آن صفات را منعکس می. است؛ یعنی کمال تجلّی و تجلّی کمالهایش آفریدهو ویژگی

در صفتی ولی ظهور هر کس در یک صفت بیشتر و . است هم جبّار، هم شقی است و هم سعید، هم شیطان است و هم فرشته

. یابدهنر انسان با  تصور عوالم بیشتر، توسعه می. یابد، عوالم انسان وسعت می(کنتراست)با وجود این تقابل . دیگر کمتر است

هنر هر کس بسته به میزان ارتباط او با با این مرتبه . وسعت عالم خیال میزان هنر است و این وسعت غیر قابل تصور است

این نزول و صعود . لذا گاهی نزول از جانب خداست و گاهی از جانب خود. نیز در خود عالم غیبی داردهر انسانی . غیبی است

. تر استتر باشد، هنرش ظریفهر چه انسان آگاه. یعنی گسترش ماده توسط روح که همان هنر معنوی، عرفانی و دینی است

د؟ گذشته از اینکه استعداد هنری یک موهبت است، اما با برای گشودن این دریچه غیبی و راهیابی هنر به وجود چه باید کر

مجسمه داودِ میکل آنژ . شودبا زدودن زوائد، زیبایی و هنر متجلّی می. توان آمادگیِ دریافت داشتها، میدور کردن آلودگی

ر حافظ و جاست و زیبایی شعچیزی جز یک تکه سنگ نیست، اما سنگی که زوائدش زدوده شده و زیبایی آن در همین

گونه باشد؛ به دور از حسد و کبر و بغض و سعدی در این است که آنچه نباید در آن باشد، نیست و هنرمند نیز باید به همین

 (.همان)شود تر میگونه است که هنر شفـافاین. معصیت

 گیرینتیجه

ر خویش آن را تعریف و و هر کس به زعم و نظ ول برای همگان از هنر ارائه نشدههنوز تعریف جامع و مانع و قابل قب هبا اینک

پردازد و زبانی بر پایه تخیل است؛ لذا به صورت مستمر به بیان حقایق می است، اگر هنر را نوعی از بیان ببینیم کهتأویل کرده

م که بینیمیالدین سهروردی، لعه آراء و نظرات شیخ اشراق شهابدر مطا. شودهای محسوس به رموزی خیالی بدل میدریافت

؛ و که قوه خیال مابین قوه عقل و حس قرار گرفتهطوریداند، بهس میی محاکات از عالم محسووی قوه خیال را دارای توانای

و اما تمثّل بر عموم . م استعوال ترینِو عالم معقول و عالم خیال وسیع داند بین عالم محسوسعالم خیال و مثال را واسطی می

ها بر امور غیبی مطلع گشته، آن ؛چون شواغل حسی ظاهری انسان تقلیل یابند. همه مُدرِک آن نیستند شدنی نیست وجاری

هر رؤیا داستانی رمزی است در حقیقت حاوی معانی و مفاهیم و پیامی که نیاز به تأویل و تعبیر  و ؛کندرا در رؤیا مشاهده می

ه شدن ی از خود حاصل آید و جز خدای عزّ و جلّ ندیدن، موجب گشودخبرپیوند دل با ملکوت به نحوی که بی. رموز آن دارد

که این ها از ملکوت دریافت خواهد شد؛ ، در بیداری تواند دید و بهرهچنان که آنچه دیگران در خواب بینندها گردد آندریچه

شود که محاکات آن در این عالم ممکن و عجیب شنیده و دیده میزیبا  رِاصوات و صوَ ،مقام، مقام کُن نام دارد و در این مقام

هود و مکاشفه درک این مقامات موجب تجلّی حقیقت در جان هنرمند و اثر هنری خواهد شد که این خود نوعی از ش. نباشد

لمی است که از علم و صنعت هنر در تفکر اسالمی بر پایه مادی و حِکمی و عِ. ی و بیان هنر همین استاست و راه درک زیبای

مبنای هنر  .اشراقی مبتنی بر آگاهی و علم است نوریِ حکمتِ. مند استکمت از عقل و استدالل شهودی بهرهاین ح. دارد بهره

شناسی است که نوعی شناخت معنوی است و درک آن جز با روشن شدن نفس به بارقه ایزدی میسر نخواهد اشراقی، معرفت
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ی را در عالم دیگر مشاهده کیم و هنرمند اشراقی حقیقت و زیبایح. ی استشناسی و هنر اشراقزیبایینفس باب ورود به . گشت

، در صدد نمایان ساختن هنر ایرانی که پیوندی عمیق و نزدیک با حکمت اشراق دارد. کنددر این عالم به زبان رمز بیان میو و 

ده را از افق حیات بینن... خوشنویسی ونگارگری، معماری، . ستی متفاوت با فضای جسمانی است که حاکی از عالم مثال افضای

هنرمند . سازندن جهان مادی را پیش چشم متصور میدهند و جهانی مافوق ایاز آگاهی ارتقاء می ای عالیمادی به مرتبه

نسان را می وجود خود ا. اسالمی در صدد محَقَق ساختن نور در وجود خویش و انعکاس آن است که به کیمیاگری شباهت دارد

و انسان به . گویدبه خودش بابت این خلقت تبریک میکه پس از خلقت، خداوند  چنانآن. «خدا هنرِ»مظهر هنر دانست؛  توان

هم  انسان مجموعی از تضادهاست، هم رحیم است و. کمال تجّلی و تجّلی کمالاست؛ حیث تمام صفات خداوند آفریده شده

یابد و وسعت عالم خیال میزان هنر است و هاست که عوالم انسان وسعت میواسطه این تقابلجبار، هم شقی و هم سعید و به

تر در ظریف هنرِ. گاهی در مقام نزول و گاهی در مقام صعود. هنر هر کس بسته به میزان ارتباط او با این مرتبه غیبی است

 داودشود و وائد از سنگ زدوده میچنان که زشود؛ آنزدودن زوائد موجب تجلّی زیبایی و هنر می. ستگرو آگاهی بیشتر ا

 .آیدپدید می

 منابع 

، متن سخنرانی، مرکز هنرپژوهی نقش جهان، اصفهان، «رویکرد حکمت اشراق به هنر اسالمی»ابراهیمی دینانی، غالمحسین؛  -3

3187. 

 .3183تابستان ، ۰، مجله خیال، فصلنامه فرهنگستان هنر، ش «ادراک خیالی هنر»ابراهیمی دینانی، غالمحسین؛  -۰

 .3183، ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، انتشارات مولی، ۰، ج فتوحات مکّیّهالدین؛ عربی، محیابن -1

 .318۰، ترجمه محمود صناعی، تهران، انتشارات هرمس، پنج رسالهافالطون؛  -4

 .3186ت حقیقت، ، ترجمه و تدوین از امیر نصری، تهران، انتشارامبانی هنر اسالمیبورکهارت، تیتوس؛  -5

 .3185، تهران، انتشارات هرمس و آگاهان ایده، نظم و رازبینای مطلق، محمود؛  -6

 .3196، تهران، علمی و فرهنگی، های رمزی در ادب فارسیرمز و داستانپورنامداریان، تقی؛  -7

 .3184تهران، نشر کتاب هرمس، ، ترجمه قاسم کاکایی، عوالم خیال، ابن عربی و مسأله اختالف ادیانچیتیک، ویلیام؛  -8

، تقدیم و تحقیق علی اوجبی، تهران، اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور الدین منصور؛دشتکی شیرازی، غیاث -9

 .318۰مؤسسه میراث مکتوب، 
العات نسانی و مطپژوهشگاه علوم ا با تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران، ،مجموعه مصنفاتالدین؛ سهروردی، شهاب -3۲

 .318۲، 1فرهنگی، چ 

، تصحیح و تحقیق و مقدمه از حسین ضیائی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی شرح حکمه االشراقالدین محمد؛ شهرزوری، شمس -33

 .318۲و مطالعات فرهنگی، 

، 7هران، نشر منوچهری، ج ، مقدمه و تصحیح و تحشیه عفیف عسیران، تتمهیداتالقضات همدانی، عبداهلل بن محمد؛ عین -3۰

3186. 

 .3183تصحیح احمد آرام، تهران، انتشارات گنجینه،  ،کیمیای سعادتغزالی، ابوحامد محمد؛  -31

 .3184؛ ترجمه انشاءاهلل رحمتی، تهران، انتشارات جامی، عربیتخیل خالق در عرفان ابنکربن، هانری؛  -34

 .3158فؤاد روحانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، ترجمه کلیات زیباشناسیکروچه، بندتو؛  -35

، تهران، مؤسسه تألیف و ترجمه آثار الدین سهروردیمبانی حکمی هنر و زیبایی از دیدگاه شهابزاده، طاهره؛ کمالی -36

 .319۰، «متن»هنری

 . 3184ن، انتشارات فرهنگستان هنر، حسین ذکرگو، تهرا، ترجمه و شرح امیرفلسفه هنر مسیحی و شرقیا؛ کوماراسوامی، آناند-37

 .3194سهروردی،  نشر و پژوهش ، ترجمه انشاءاهلل رحمتی ، تهران، دفترمعرفت و معنویتنصر، سید حسین؛  -38
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 شاهنامه بزم و رزم

 1ایخانهقهوه بازاری هایپرده در
 سمیه حمیدی

 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجدانش

 دانشگاه تهران

 

دالیل وجود روایات پیرامون پهلوانان اساطیری، نبرد با شر و اهریمن بوده که همین موجب پایداری دین مهری و یا  از جمله

زدان پاک کمک ـاکی و روشنی بوده و آنها در این راه از یـپاسداری و نگهداری از پ ،انـوظیفه اصلی پهلوان. شدمزدایی می

 . گرفتندمی

ای که مینیاتور شکل پس از فردوسی و در دوره. منتقل شدند تا اینکه فردوسی آنها را جاودانه کرداین روایات سینه به سینه 

درستی ، بهولی از آنجایی که ذات مینیاتور با مختصات حماسه در تضاد بود ؛تصاویر متعددی از شاهنامه کشیده شد ،گرفت

و در  ؛مینیاتور به اوج نرمش خود رسید ،در دوره صفویه. ندتوانست روح پر جنب و جوش حماسه را در قالب خود تصویر کنمی

مینیاتور در قالب جدیدی ارائه شد و ترکیبی شد از روش نقاشی  های بزرگ رواج یافت،روغن و اندازهو، نقاشیِ رنگدوره زندیه

های درباری، مربوط به بزم بیشتر تصاویر در این دوره. هایی کدرتر از گذشته و متاثر از هنر نقاشی اروپاییسنتی با رنگ

 . این سبک از نقاشی در دوره قاجار تکمیل شد. های ملیهایی از حماسهدرباریان و شاهزادگان بود تا داستان

ولی هنوز روح حماسه در آنها دمیده نشده  ؛ای نزدیک بودخانههای قهوههای شاهنامه به نقاشیداستان ،تا پیش از مشروطه

شده هنر نقاشی گذاشت و تصاویر ترسیم ویژههر تمامی هنرها بخواهی تأثیر بسزایی بهای آزادیجنبش شروع مشروطه و. بود

بلکه این بار پیامی داشت که آن را از مردم  ؛دیگر برای رضایت خاطر شاهزادگان و اشراف و زینت دربار و یا از سر تفنن نبود

 . گرفته بود

هنگام . های حماسی و مذهبی بودها از جمله عوامل پدید آمدن نقاشیخانهشاهنامه در قهوه سرایانِوجود نقاالن و داستان

کشیدند ان میـقلی نـوشیدند،ای میـرفتند، چخانه میبه قهوه ؛رسیدشان به پایان میای که کار روزانههر قشر و طبقه ،روبـغ

سرانجام این . کردندنقل می ،ا افزون بر آنچه که در شاهنامه بودهای قهرمانان شاهنامه رها داستانخانهو نقاالن در قهوه

ها از تابلوهای رزمی و بزمی و مذهبی پوشیده خانهقهرمانان بر روی تابلوهای نقاشی تصویر شدند و طولی نکشید که دیوار قهوه

 . ای بودندخانهدهندگان تابلوهای قهوهها از نخستین سفارشچیقهوه. شد

سازی کاشی ر بودند که در کارگاهـمحمد مدب اسی وحسین قوللر آق ،پس از مشروطه ایِخانههای برجسته نقاشان قهوهاز چهره

آنها از . آموختندکاری بر روی پارچه و دیوار میروغنواندازی بر روی کاشی و رنگطراحی و نقش -استاد علیرضا-پدر حسین 

از . پردازیگرایی و خیالکردند ترکیبی بودند از واقعتصاویری که این دو خلق می. گرای دوره خود بودندجمله نقاشان سنت

های بزمی و رزمی بیشتر از ای برای ترسیم داستانخانهآغاز مشروطه تا زمان نوشتن مقاله، نقاشان قهوه

__________________________________________________________________________ 

 .315۰ آذر، 314 ، شماره3۰ دوره مردم، و هنر نشریه ،«ایخانهقهوه بازاری هایپرده در شاهنامه بزم و رزم»؛ منوچهر، یکالنتر (3
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 .اند و یا سرآغاز یک دراماند که این روایات اغلب یا اوج یک داستان بودهبهره جسته شاهنامه

گویا نقاشان با کمک نقاالن، . استغم زیستن توجهی نشده های رزمی و مذهبی، به غم و دردر این تابلوها، حتی در صحنه

های آنها صحنه. خردانه زیستن را باید داشت نه غم زیستن راپیام اصلی فردوسی را دریافته بودند که غم نامردانه زیستن و بی

در . اندو سرافراز تصویر شدهباز هم مسرور  ،قهرمانان حتی اگر در موقعیت شکست قرار گیرند. اندغم و شکست را تصویر نکرده

 . توان دیدبخشد مانند زنده بودن، همبسته بودن و خردمندانه زیستن را میرموزی که به زندگی معنا می ،این نقوش

 اسیِـهای حمولی در نقش ؛ای از کشور کم نیسترانی و نابود شدن پارهـان ایـغم از دست رفتن پهلوان ،شاهنامهدر خود 

 .  گرددشود و نه به دشمن افزوده مینه از سربلندی ایرانی کاسته می ،ایخانهقهوه

نقاشان در این . ساز و دالالن سفارش دهنده، داستان رستم و سهراب و بویژه مرگ سهراب استرغبت اصلی نقاشان حماسه

نمایش دهند که مرگ سهراب طور اند ایناند و سعی کردهرستم را به بهترین فرم ممکن با مرگ پسرش روبرو کرده ،داستان

دانستند و بر این باور بودند که هیچ نیرویی در جهان تاب برابری با می( ع)آنها رستم را کمربسته علی. استای الهی بودهنشانه

 . استاو را نداشته

کردند و در رک میخواستند و با مقتضیات زمان حال خود دچنان که میمردم در هر دوره قهرمانان ملی خود را آن ،در واقع

که آنها است، زمانیثیر نبودهتأکالم نقاالن نیز بی البته. کردندمی های خود نزدیکهای مختلف آنها را به باورها و سنتدوره

شکنی ابراهیم و پارسایی ای از بتزدند و نقاشان نیز که او را آمیزهگریزی نیز به ابراهیم می ،کردندداستان سیاوش را نقل می

 ،همین خاطربه . ه پیامبران نداننداو را از جرگ ،دریغ داشتند که با این فضایل ،دانستندایرانی می یوسف و دلیری شاهزاده

« و فتح قریب نصر من اهلل»و پرچمی سبز منقش به در دست ا ،نشاندند و هنگام عبور از آتشسیاوش را بر اسبی سفید می

های بشری در ای از زبونینشانه ،های نقاشیدر پرده .نقاشی تفاوت داردهای پرده نیز با رستمِ شاهنامه رستمِ. کردندتصویر می

که حالینی در کنار دارد؛ همیشه درای خوشرنگ نشسته و نه زورزد، نه خشمی نابجا دارد، نه بر قالیچهنه عشق می او نیست؛

چاه بیرون خواهد آمد و در رکاب امام دوازدهم شمشیر  ام از بنِاو شخصی است که سرانج. آماده نبرد است ،لباس رزم پوشیده

توسط نقاالن ساخته و پرداخته و توسط نقاشان ترسیم شد « رستم در بارگاه سلیمان»با این اوصاف، روایاتی مانند . خواهد زد

   .شدو نقل تصویر  ،فراتر از آنچه که در روایات آمده« با بهمن( پسر رستم)نبرد فرامرز »و یا داستان 

 شاهنامههای بعد از ناپدید شدن کیخسرو و به چاه افتادن رستم و مرگ فرامرز، به گمان نقاشان دیگر هیچ داستانی از داستان

ها را دانند و رستمیرور ملی میـای از غهـگران را نشانـآنها ستیز بین رستم و دی. داردـارزش به تصویر کشیده شدن را ن

 . اسفندیار و بهمن که زردشتی هستند، اعتقادی ندارند شناسیِداری و یزدانشناسند و به دینپرست مییزدان

 نشینانترسیم بارگاه و بارگاه

در . ها جایگاه ثابتی در تصویر دارندهر کدام از شاهزادگان و خاندان. ای استخانههای قهوهرسم بارگاه یکی از مشکلترین نقش

کند که عالوه بر اینکه فضا برای نوازندگان و ساقیان وجود داشته باشد، ها را طوری ترسیم میپهلوانمجالس بزم، نقاش، شاه و 

شکایت و یا گفتگو و مشورت با شاه، پادشاه در میان تابلو ترسیم شده و  در مجلسِ. ترتیب قرار گرفتن پهلوانان برهم نخورد

تواند به تصویر نقاش می ،با اینکه با کمک این مثلث. ددو ردیف قرار دارو ضلع مثلث، در تصویر پهلوانان و شاهزادگان مانند د
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قابل  ،ها کوچکتر تصویر شدهشود بعضی از پهلوانکار موجب می چرا که این ؛کندعمق دهد ولی آگاهانه این کار را نمی

ترین نوع نمایش لث غیرعمقی منطقیاین مث. شناسایی برای بیننده نباشند و به ارزش خانوادگی و جنگی آنها لطمه وارد گردد

 . های درباریان استدرجات و مرتبه

 سازیمنظره

کار پهلوانی زیر آفتاب  عمدۀ چرا که. ای عمدتا نتواسته ارتباطی میان پهلوانان با دشت و کوه و آبشار برقرار کندخانهنقاش قهوه

مغز و ایمان به زندگی  ؛ تالش، سالح، اسب،بین راستی و ناراستیشود و در نبرد کرانه بهتر تصویر میهای بیبیابانداغ و در 

نکته بسیار مهم . و مهم نفس پیروزی و ننگ شکست است تا تصویر دشت و کوه و فضای سبز ؛عامل اصلی پیروزی است

های غربی بوده که ثیر مجعول رزمو گویا ترسیم بازو و پای برهنه تأهای دیرین ایرانی بوده پوشیدگی مردان است که از آیین

 . استدیده شده اند،آمده 31۰۲در آثار نقاشان جوانی که بعد از 

 پهلوانان و پیری

به طور مثال رستم از آغاز پهلوانی تا زمانی . ت پهاوانان ملی نقشی ندارد، زمان در تغییر چهره و هیأایخانههای قهوهدر نقش

با اینکه نقاش . یش بلند دو شاخ مشکی، خفتان ببر بیان و کاله دیو سفیدر: استافتد با یک شکل ترسیم شدهکه به چاه می

این توانایی را داشته که گرد پیری را در روی صورت پهلوانان ترسیم کند اما ترس از تغییر در چهره که موجب لطمه زدن به 

گردد، نقاش نزد مردم می شود و پیری و شکستگی قهرمان موجب مرگ قهرمان درشناخت پهلوانان از سوی بیننده می

 .کندپهلوانان را پیوسته در فرم جوانی ترسیم می

 های بازاریزن در پرده

لوهای ـتمام آزادگی و شایستگی، در تاب اـاما ب ؛فراوان هستند ،جنگندردان میـا و دوشادوش مـ، زنانی که همپشاهنامهدر 

که  شاهنامهاز زنان مشهور . در پوشش و شکل زنان قاجار ای جایگاهی ندارند مگر در یکی دو صحنه آن همخانهقهوه

 . توان از رودابه مادر رستم و سودابه همسر کیکاوس نام بردمی ،تصاویرشان در تابلوها آمده

 سیمرغ

سیمای »ای در تبعیت از نقاالن قدیمی، خانهدر نزد نقاشان قهوه ،ای و رمز حکمت انسانی استکه مرغی افسانه سیمرغ

 .ترسیم شده است «رستم در خدمت سلیمان»و  «هنگام زاده شدن رستم»نام دارد و در چندین تابلو از جمله « حکیم

 [پر]ابلق 

 . های موجود در کاله پهلوانان نشان از ارزش جنگی و موقعیت نظامی آنها دارد[پر]تعداد، رنگ و بزرگی و کوچکی  ابلق

 سایه روشن

کشد و بعد نقاش در ابتدا بر روی زمینه پرده گل یا بته جقه می. ها روشن و بدون سایه هستندصورت ،ایخانهدر نقاشی قهوه

کند گذارد، بعد از اینکه رنگ کمی خشک شد، قلم مو را با دستمال خشک میبر روی پارچه نواری سرتاسری از رنگ سیر می

افتد ولی گل و بوته با بر پارچه چین می ،به این ترتیب .کندکشد و سیر و نیم سیر میاست رنگ میو به طور افقی از چپ به ر
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هایی که بر است و چینهای تابلو، بیشتر بد و نادرست افتادهچین در آرنج و زانوی آدم. خوردچین و شکن پارچه چین نمی

 . هاستظاهر از بدترین چینبه ،های پهلوانان هنگام سواری یا کشتی در نبرد افتادهدامن

 الی بر کارهای حسین قوللر و مدبرنظری اجم

و تر باشند ها و اشیا به طبیعت نزدیککرد که آدمکشید و ضمن حفظ هوای قصه، سعی میها را بلند و درشت میمدبر آدم

اده ـهای روشن استفاو از رنگ. شوددیده نمی رـهای تیره در کارهای مدبرنگ. کردسازی میهایش، طبیعتگاهی در نقش

 .آمیختها را با کمی رنگ سفید میکرد و رنگمی

کرد و به وجه میـیات بسیار تاو به رنگ و جزئ. کردحسین قوللر صورت و باالتنه را متناسب ولی پاها را کوتاه تصویر می

دربسته  توانیم در اتاقِما که نمی»: استگفتهفر از قول حسین قوللر عباس ملوکی. سازی و قواعد آن توجهی نداشتمنظره

ا که ـساز تا آنجنقاش خیال. سازی استسازی اساس خیالغلط... سازی نکنیم؟را آنطور که هست بسازیم، چرا غلططبیعت 

اران تابلوهای دوستد. کردهای خام و سیر در کارهایش استفاده میاو بیشتر از رنگ «.ه دور باشدگرایی بتواند باید از واقعمی

 . دانندتر و تمیزتر میتر و تابلوهای مدبر را آراستهای، تابلوهای رزمی حسین قوللر را اصیلخانهقهوه

 وران مشروطه تا زمان نوشتن مقالهای از دخانهقهوه بنامِ نقاشانِ

پدر حسین قوللر، استاد .  کنندیاد می کسوتی آگاه و سزاوار احترامای از او به عنوان پیشخانهنقاشان قهوه :سیدرسول امامی

 . علیرضا، شاگرد او بود

 . بنام پردازانِسازان و نقشاز کاشی :علیرضا قوللر آقاسی

 .درگذشت 3145او در سال . های رزمی و بزمی بوجود آوردجدیدی را در تصویر کردن صحنه شیوه :حسین قوللر آقاسی

 . از دنیا رفت 3146در سال . حوادث مذهبیبهترین نقاش در تصویر کردن  :محمد مدبر

قوللر آقاسی  هللفر، فتح اتوان از افرادی چون محمد رحمانی، عباس بلوکیاز شاگردان حسین قوللر آقاسی و محمد مدبر می

از توان یکی حسین را می. پسر علی همدانی که نقاش سنتی بود)دانی ـ، حسین هم(پسرخوانده حسین قوللر و وارث شیوه او)

هایی از کشید و همچنین نقشکه پرده درویشی می)زاده، محمد درویش ، حسن اسمعیل(گرا دانستبهترین نقاشان سنت

 .نام برد( حوادث شاهنامه

های ر و حسین قوللر در کشیدن صحنهـهمکار با مدب)اد غدیر ـاست: ای که همزمان نقاش ساختمان نیز بودندخانهنقاشان قهوه

 . ، علی طاهر و حسن طاهر، حاج محمد(مذهبی و حماسی

مقامی، محمد حمیدی، اسماعیل ، امیرحسین قائم(حسن شله)محمد صانعی، اسمعیل آرتیست، میرزا حسن : دیگر نقاشان

 .  و حسین منفردی( معروف به اکباتانی)کیانی 
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 «رستم و شغاد»داستان 

 فردوسی شاهنامه از

 زاده عزتمحمدعلی 

 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجدانش

 دانشگاه تهران

  درآمد

این میراث گرانسنگِ فرهنگ و ادب ایران . روایت حکیمانه حماسه ملی ایران و سند هویت ملی ایرانی است شاهنامه فردوسی

دارد و فرزند زال ، تبار پهلوانی نیز شاهنامهرستم پهلوان نخستِ . اندرا به سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم کرده

که هر یک آرمانی را در داستانهای  شاهنامهدر میان خیل یالن . ای ایران استفرزند نریمان از تبار گرشاسب؛ پهلوان اسطوره

رستم در شاهنامه، نماد ایران است و . کنند، رستم تنها پهلوانی است که همیشه و تنها آرمانش ایران استآن دنبال می

مرگ . استسرایی، این نماد را در فرهنگ ایرانی جا انداختهمانندِ حماسهق از تمدن ایرانی و قدرت بیفردوسی با درک عمی

است و پایان کارِ پهلوانان  شاهنامهرستم اگرچه همچون مرگ سهراب و سیاوش سوزناک و جانگداز نیست، اما تلخترین مرگ 

 ،شاهنامهجای ای به مرگ دارد و این در جایژهـایران، رویکرد ویاد تصویرگر حماسه ملی ـاست ،فردوسی. و پهلوانی در ایران

انگیز مرگ رستم داستـان تلـخ و غم« داستـان رستم و شغاد». شودخوبی خوانده میبه« داستـان رستم و سهراب»ویژه آغاز به

 . است

 منبع داستان

پیکر از تبـار سام فرزند نریمان؛ نیای رستم مردی پهلوانکند؛ معرفی می« سروه آزاد»منبع خود را  یفردوس ،داستان آغازدر 

 .                       استیاد  و کتابهای شاهان را در اختیار داشتهبوده، داستانهای بسیاری از رستم به

 یکی پیـر بُـد نامش آزاده سرو                که بـا احمدِ سهل بودی به مـرو

 تــن و پیکـر پهلــــوان داشتی                کجـــا نـامه خسـروان داشتی

 دلی پر ز دانش، سری پرسخن                زبـان پـر ز گفتـــارهـای کـهن

 به سام نریمـان کشیدی نـژاد                بسی داشـتی رزمِ رستـم به یـاد

                      شخصیتهای داستان                                                    

 .                                      فرامرز؛ پسر رستم/ رخش؛ اسب رستم / زَواره؛ برادر رستم / رستم /  زال؛ پدر رستم  :مثبت

 .شاه کابل/ شَغاد؛ برادر ناتنی رستم  :منفی

 قاموس واژگان دشوار

/ اختر، بختیار نیک= بلنداختر / جنگجو = گُنداور / شناسی ول ستارهجد= زیج / نوعی ساز زهی = رود / حرم، حرمسرا = پرده 

= بـاژ / نام دیگر زال؛ پدر رستم = دَستان / نریمان؛ پدرِ سام و نیای رستم = نِیرَم / تبار = تُخمه / شناس ستاره= شُمَر ستاره

سرنیزه = سِنـان / شکـار = نَخچیر / شوم = بـداخـتر /  بـدسرشت، حـرامزاده= بـدگُهر / بزرگان = مِهتران / باج، خـراج، مالیات 

یل، = گَو / نَه = مَه / تـاب، طاقت = تـاو / بـاج، خسارت جنگ = ساو / تنومند، لقب رستم = پیلتن / آبدار، درخشان = آبـگون / 

غُـرّان، = دَمـان / ودمـان، تبار د= دوده / نیزه، زوبین = ژوپین / تنومند، لقب رستم = تهمتن / امـان = زنهـار / پهلوان 

/ جنگ = آویزِش / دشت = هامون / گورخر = گور / میش کوهی = غُرم [ / هندی]دستار = شاره / دَوان = پویان / خـروشان 

                                                               .                                                                               ارّه= ار / هزار، بیوَر ده= پیوَر 
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 شرح داستان

. شباهت بسیار به سام پدر زال داشتآورد که  ایدنهبزیباروی  یپسرروزی از زال،  ،زال حرمسرای از ی هنرمند و رودنواززیکن

به یزدان پاک پناه برد، زال . خواهد شد در ایرانشوم است و مایۀ تباهی خاندان سام و آشوب شناسان به زال گفتند او ستاره

پرورد، در او نشان شاه کابل او را . او را نزد شاه کابل فرستاد به نوجوانی که رسید، نیایش کرد و نام کودک را شَغاد نهاد؛ و

                                          .اش درآورده همسریب دختر زیبارویش را قدر دوستش داشت کهجنگاوری و پادشاهی دید و آن

چون . خواست دیگر زیر بار خراج دادن به رستم نرود ی گرفت،دامادرا به شغاد  گزار رستم بود، زمانی کهشاه کابل که خراج

این چه برادری . کندیبرادرم از من شرم نم»: شد و به شاه کابل گفت شغاد خشمگین ،آمدندبرای گرفتن خراج رستم مأموران 

شب نخفتند و تا بامداد . رفتیشاه کابل پذو « .وپا کنیمو نامی در جهان دست میاو را به دام انداز به کمک هم، دیبا! ت؟اس

 با حضور بزرگان ترتیب بده یمهمان» :خواست از شاه کابل شغاد. دسیسه چیدند تا رستم را بکُشند و زال را به سوگش نشانند

بروم؛  به زابل نزد پدر و برادربرای دادخواهی،  ری در برابر چشمان همه، مهمانی را ترک کنم؛دلخوبا  آن، به من بد بگو تاو در 

 ، آنها را از نیزه و تیغبه اندازه رستم و رخش بکن هاییچاه، تو در شکارگاه. را وادار به حرکت به سوی کابل نمایم رستم و

 «                                                        !مردان رازداری به این کار بگمار و این راز را با هیچکس در میان مگذار. را بپوشان یشانو روبیاکن 

به زابل  در مهمانی بد گفت و بِدو بد کرد، او شغاد خرد گوش سپرد و چون بهکابل جوانمردی از سر نهاد و به حرف آن بیشاه 

نامش »: چون رستم حال شاه کابل را از وی پرسید، پاسخ داد. آنها از دیدنش شاد شدند و آفرین گفتند. فترنزد پدر و برادر 

رستم « .شناسد و به من هم گفت فرزند زال نیستیخواهد به تو خراج دهد و دیگر رستمی نمیکه گفته دیگر نمی! را مبر

: تشغاد گف چون عزم کابلستان کرد،. ی بیاراسترگپس لش. کردخواهم و تو را شاه کابل  کشمیمن او را م: برآشفت و گفت

و نماینده  ودش مانیپش[ با دیدن تو و از ترس هیبتت] او پندارمچه کسی جرأت جنگیدن با تو دارد؟ می !کنم یرکشگلش»

                                                                                                .افتادراه کابل به یسوبه و صد پیادهسوار  صدو تنها  ،زوارهبرادرش پس رستم با  «.بفرستد برای پوزش

پیکی شغاد  ،کابل رستم بهپیش از رسیدن . ند و از تیغ و نیز و شمشیر آکندندرا چاه کند گاهشکارسراسر دستور داد شاه کابل 

با روی خوش و  شاه کابل «!بخواه امان ات پوزش و از اواز کرده و ایب .آمدهن سپاه بدوپهلوان  رستمِ»که  نزد شاه کابل فرستاد

 رستم .خواست زار و گریان، پوزش و ، دستار و پاپوش کنداده شدیاز اسب پسوی رستم شتافت، از شهر به اندیشه پلید،

شاه کابل در حضور بزرگان از . و پر آب و درخت در نزدیکی کابل شتافت سرسبز ییجابا وی سوی  و رفتیپذ جوانمردانه

دارم پر از میش  یشکارگاه خوب هستی، شکار مایل بهاگر »: گفت نوشیدنی و ساز و آواز پذیرایی کرد و بدوو  رستم با خوردنی

ا برداشت، و به همراه شغاد و زواره، ، بازها و شاهینهای شکاری را پراند، کمان کیانی ررفتیرستم پذ «.کوهی، آهو و گورخر

 .عازم شکار شد

ترسید،  ؛برد ی به وجود چاهپ تازه، خاک یرخش از بو پیمود کهراه می ارهو زو با شغاد ر در شکارگاه پراکنده شد و رستمگلش

در جستجوی راه  رخش. به او زد یاانهیتازشد و  نیخشمگاز درنگ رخش، رستم . ایستاددو چاه  انیو م فتکو نیبر زم پا

، اما توانست با دالوری خود را از شد یرستم هم زخمتن و پای  .شد دهیدر شیدر چاه افتاد و پهلو گریز، سُر خورد، دو پایش

از این کار تو، ایرانِ آباد ویران ! ای مردِ بدبختِ شُوم»: و گفتدب وکار اوست  کار ، دریافتدید اشغاد ر چاه بیرون کشد و چون

خواهی در ایران، خون بریزی تا کی می. سرنوشت حق تو را داد» :شغاد گفت «.ی و به پیری نخواهی رسیدشویم مانیپش. شد

 « .و جنگ و تاراج کنی؟ زمان آن رسیده که به دست اهریمنان کشته شوی
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 قرااثر باشدن« گیردالوقوعش را میرستم انتقام مرگ قریب»نگاره 
                (آرتور هاتن، موزه متروپولیتن نیویورک، گالری طهماسبیشاهنامه شاه)
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 «.ریزمو برایت اشک خونین می ورمآمیپزشک  روم و برایتیمکنی؟ اینجا چه می» : گفتبه رستم و  رسیدشاه کابل آنگاه 

از جمشید بزرگان  شاهان وهمه ! اشک خونین برایم مریز. کار من از پزشک گذشته! گرحرامزاده دسیسه یا»: رستم پاسخ داد

  «.خواهد خواستاز تو  کین مرام فرامرز دلبند پسر اما م،ریمیمو فریدون و کیقباد و سیاوش مُردند و من نیز 

از  شغاد خندان «.شایسته نیست گزندی به من رساند ،دیآسویم  یریاگر ش کهبده  م راکمان»: به شغاد گفترستم سپس 

 تهیچناری میان شغاد پشت درخت .نشانه گرفت ی خودشرا به سو ناگهان آناما رستم  .دادکمان را کشید و بدو  مرگ برادر،

پیش  هکه توانست را سپاس گفتخداوند  آنگاه .هم دوختبه را  دردرخت و برابا واپسین توان، تیری افکند و رستم  .شد پنهان

 .درگذشت گرید چاهیدر  زیزواره ن. جان سپردو  ...از مرگ، کین خود را بستاند

 

 

 

 
 

 

 

 
 نگاره

 «رستم شغاد برادر خود را به تیر کشتن»

 فردوسی شاهنامهاز یکی از نسخ مصور 
 (*«داستانهای شاهنامه»وبالگ : منبع)

_______________________________________ 
* https://ferdosi-toosi.blogsky.com/1392/06/23/post-106  

 نقد داستان

؛ امری است سترگ که فردوسی با قدرت از پس آن برآمده و از شاهنامهمرگ رستم؛ نماد ایران، یلِ تاجبخش و پهلوان اول 

مانند همه داستانهای شاهنامه، حکیم بزرگ طوس با . استدل این داستان نیز، پند و اندرز و حکمت به خواننده ارائه کرده

او نوید شوم مرگ را از پیش به . استانه، داستان را پرورش داده و به انجام رساندهپردازی ماهرساختن تصاویر بدیع و شخصیت

رستم را . گویدشود، از شگفتیِ سرنوشت و دونیِ چرخ گردون میخواننده داده و هر گام که قهرمان داستانش بدان نزدیک می

حتی در آستانه . اد شغاد و شاه کابل استاش مانع دیدن حقیقتِ نهکشد و جوانمردیفریبد و به کام مرگ میخودی می

فروغلتیدن به چاه مرگ، رستم با تازیانه زدن به رخش که درتکاپوی گریز است، خود موجب دستپاچگی او و افتادن این دو یار 

 .آفرین است، یار همیشگی و فادار رستم و همانند یک انسان، نقششاهنامه فردوسیرخش در . شودهمیشگی به دام مرگ می

گوید همه شهریاران و می پذیرد ورستم مرگ را بـا آرامش می. دهدنیز با هم روی می شاهنامهانگیز این دو قهرمان مرگ غم

او در دم مرگ نیز خدای را . آوردجا میخواهی از برادر نابکار را رستم شخصا بهسنت کین. اندو مرده بزرگان نیز رفتنی بوده

                     .رودبه درگاه یزدان از دنیا می گوید و بـا نیایشسپاس می

                                                                                  منبع
.3183اقبال، : تهران ده از نسخه ژول مُل و نسخه مسکو،با استفاپور، و مقدمه علیرضا شجاعتصحیح  ،شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم؛  
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 آباد نطنزباغ تاریخی تاج
 

 

 تورج خسروی جاوید
 کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخیآموخته دانش

 دانشگاه آزاد اسالمی

 

 

 چکیده

آب و بناهای ویژه  گیری از گل و گیاه، درخت،ای است محصور و ساخت انسان با بهرهباغ محوطه

یک اثر معماری باغ تاریخی  ،طبق منشور فلورانس .دیاب، موجودیتی یکسان میکه در کل

که در آن  ی استجای هوا و اقلیمِواست از منظر و معماری که تابع آبشود و تلفیقی محسوب می

؛ از فرد استهو از یک جهت منحصرب واقع شدهشهرستان نطنز در مرکز فالت ایران . قرار دارد

؛ های کرکسکوهطرف دیگر در دامنه رشته و ازای خشک و کویری قرار دارد یک طرف در منطقه

ان و نیز وهوای مساعد و لطیف و وجود وحوش و پرندگان و آب فراودلیل داشتن آبهب که

-به .استبوده فرمانروایاناز دیر باز تاکنون مورد توجه پادشاهان و موقعیت جغرافیایی مناسبش، 

شاهان این سلسله توجه خاصی به این خطه داشتند و این منطقه حکم  ،ویژه در دوره صفوی

اغ ـاز ب ها، بارهاامهـدر متون تاریخی و سفرن. استایشان را داشتهشکارگاه و منزلگاه تابستانی 

باغ این . تعیین کرداز روی این متون، توان تاریخ دقیق احداث آن را آباد نطنز یاد شده و میتاج

موجود در  های ایرانیاز معدود باغ است؛تخت -کوشک باغِ گونهاز های ایرانی و باغ در دسته

داللت بر شکل ها این گونه باغ. های تخت جای داردبندی باغکه درگونه حوزه جغرافیایی ایران

هدف این . استطبیعی زمین و در نتیجه سیستم آبیاری متفاوتی دارند که تابع بستر زمین باغ 

، تزئینات و فرد عهد صفوی از منظر معماریههای منحصربیکی از باغ و درکشناخت  پژوهش،

روش . است، متروک شدهمهری و عدم رسیدگیاست که متأسفانه بر اثر بیموقعیت مکانی 

با  و میدانی استها؛ ها و نقشهعکس ،هاای یعنی مراجعه به کتابپژوهش به دو صورت کتابخانه

برداشت و مصاحبه با افراد ها و کروکی؛ و ش از جمله نقشهجزئیاتو ارائه تهیه  مراجعه به خود اثر،

به  ،وسط نگارنده کتابـتهیه پرونده و گزارش ثبتی آن تا ـب و 3195ل این باغ در سا .بومی

 .استرار گرفتهـار ملی قـر فهرست آثد 135۰9شماره 

 

 :های کلیدیواژه

 .مرمت و حفاظت ،آباد، صفوینطنز، باغ ایرانی، باغ تاریخی تاج
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 مقدمه

صفوی و نیز در حوزه  قلمرودر گوشه و کنار های ایرانی س فصلی نوین در خلق و پیدایش باغدوره صفوی و عصر شاه عبا

، مانند تبریز؛ شهرهایی شاهی بیشتری بودندهای اندازی باغمراکز قدرت دودمان صفوی شاهد طرحویژه است؛ به فرهنگی ایران

های شده تابع اقلیم و موقعیت باغ بود ولی در مجموع، باغهای خلقالگوی باغ. ، قزوین و اصفهان(بهشهر)اشرف البالد خوی، 

ها در مراکز شهری ایجاد باغبعضی از این  .کنندهای زیادی با یکدیگرند و الگوی خاصی را دنبال میارای مشابهتاین دوره د

آباد ای اصلی پدید آمدند نظیر باغ تاجو برخی دیگر در کنار راهه ؛بهشت اصفهان ستون و هشتهای چهل، نظیر باغشدند

است شک در زمره آثار ماندگار این عصر بی ،اصفهان قرار دارد -که در اطراف نطنز و در مسیر کاشان آباد نطنز باغ تاج. نطنز

ختان ه درـو سای سرسبزی ،آب نکیِـخمنـطقه، وقعیت خـاص و کوهستـانی این و م وهواآب یِدلیل خوش، بهگذشتهکه در 

آباد باغ تاجموقعیت . استقرار گرفتههای بعد پادشاهان صفوی و شاهان دوره نظر مد ،ای در دل کویرسان واحههب ششماربی

 یسان حصارهکوهستان ب باغ در دشتی باز قرار گرفته و. استدقت و حسن انتخاب خالق باغ بوده ناشی از در محیط اطرافش

آثار موجود در . استظر فرهنگی ناب حاصل شدهیک من ،و انسان( باغ)، معماری ؛ و از تعامل منظرطبیعی باغ را احاطه کرده

و  هستندردیف دیگر آثار ممتاز عصر صفوی فرد و همهآباد هر کدام چه از نظر معماری و چه از نظر زیباشناسی منحصربباغ تاج

از جمله این  .استتغییرات زیادی بودهها و متاسفانه این باغ شاهد آسیب. ستی آن گواهی براین مدعاتزئینات و معماری اجزا

کوشک هشتی همچنین . ت گیاهان و آبیاری آن اشاره نمودالحاقاتی به اجزای اصلی باغ و تغییر طرح کاش توان بهتغییرات می

اشکوب دوم آن تخریب و به جای آن سه اتاق کوچک به عنوان مهتابی  ،در گذشته دارای دو اشکوب بوده که در دوره قاجار

ده که نمای بنا را یک اتاق الحاق ش ،در نمای غربی کوشک هشتی ،در دوره قاجارنیز  .ستاایجاد شده که اخیرا نیز مرمت شده

ه پهلوی اول به بنا افزوده ورالحاقی گلین داشته که در د کیک اتاق 3183گیری تا سال کوشک گالب. استنامتقارن کرده

حفر استخر بعد از خشک شدن قنات جهت آبیاری باغ به موارد دیگر عبارتند از . استدر تعمیرات اخیر، حذف شده وبود شده

، که در حال حاضر همه خشک سال گذشته 3۲کاشت درختان جدید انار و به طی ور استفاده از سیستم مدرن آبیاری؛ ومنظ

 .اندشده

 نطنز جغرافیایی موقعیت( 3

 شهرستان. است گرفته قرار کرکس کوه رشته دامنه در و  اصفهان استان در که است ایران مرکزی و تاریخی شهرهای از نطنز

 و درجه 53 جغرافیایی موقعیت در ؛مربع کیلومتر 1197 بر افزون وسعتی با مرکزی کویر سواحل در سبز نگینی مانند نطنز

 و آران هایشهرستان با شمال از؛ جغرافیایی عرض ثانیه 1۲ و دقیقه 1۰ و درجه 11 و جغرافیایی طول ثانیه 1۲ و دقیقه 54

 و شهرشاهین برخوار، هایشهرستان با غرب از و اردستان شهرستان با مشرق از اصفهان، شهر با جنوب از کاشان، و بیدگل

 استان توابع از کوه کرکس دامنه درو  ایران مرکزی کویر مجاورت در ،دریا سطح از متر 36۲۲ ارتفاع در و است مرزهم میمه

 . دارد قرار کاشان شهر کیلومتری68 و اصفهان شهر کیلومتری3۰۲ در، اصفهان

 آبادتاج باغ موقعیت( ۰

آباد در کنار کیلومتری شهر نطنز، در روستای تاج3۲تان کرکس در آباد در شهرستان نطنز در بخش مرکزی و در دهسباغ تاج

و در متر  693×588د در ابعاشکل ، در زمینی مستطیلکیلومتری از آزاد راه3کاشان و در حدود  -آزاد راه جدید اصفهان 

، آن را در بر طبیعی یسان حصارهکوهستان ب ،ترطرفی خشتی محصور شده؛ و کمی آنوسیله دیوارهب واقع ومحیطی باز 

 1۲دقیقه و  1۰درجه و  11طول شرقی از گرینویچ و ثانیه  1۲دقیقه و  54درجه و  53 باغ؛جغرافیایی  موقعیت. استگرفته

 .(۰و3نقشه  ؛۰و3 تصویر) ستعرض شمالی از خط استوا ثانیه
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 (میراث فرهنگی نطنز: مأخذ) موقعیت روستا و باغ در شهرستان نطنز (3تصویر 

 

 

 
 (نگارنده: مأخذ) محدوده باغ نیمه آباد امروز و باغ دوره صفوی (۰تصویر 
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 (نگارنده: مأخذ)آباد سایت پالن باغ تاج (3نقشه 

 
 (لفرام کالیسوُ: مأخذ)آباد سایت پالن باغ تاج (۰نقشه 
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 وضع موجود باغ( 1

، هرچند که در بعضی اکنون نیز وجود دارداغ هم ـالیه بحصار گِلینِ چند. و فاقد کاربری است آبادِ فعلی متروکبـاغ تاج

ـاغ، هنوز شکل خود را حفظ ب بستر تختِ. پابرجاستدوره صفوی همچنان  اغِـب اصلیِ ها فرو ریخته است ولی حصارِقسمت

؛ ولی قابل شناسایی و مسطح شده ،هاو در بعضی قسمتکمی ناخوانا  ،چند با گذشت زمان و به علت عوامل جویکرده؛ هر

شده و  تروکها نیز م، حمام، بنای پهلوی اول، قلعه و خانهیگیرگالب تی وهای هشکوشک ؛اجزای معماری باغ. است پیگیری

زه حمام آسیب بیشتری بر خود سا .و نیاز به رسیدگی دارند هستندفرد کوشک هشتی در وضعیت نامناسبی تزئینات منحصربه

ست و همچنان خوانا شانو طرح شاکله اصلی خود را حفظ کرده -یرغم عدم رسیدگعلی-اجزای معماری باغ . استدیده

 -خشک شدن قنات رغمعلی-تا خود باغ از سرچشمه  شقرار دارد و مسیر آنمظهر قنات باغ بیرون  .استمخدوش نشده

باغ به علت  روستا خالی از جمعیت شده و تمام مزارع اطراف ،318۰با خشک شدن قنات باغ در سال . همچنان وجود دارد

 ،های باغ نیز تا حد زیادی از بین رفتهکرت. اندان باغ نیز به همین دلیل خشک شدهگیاهان و درخت. اندنبود آب از بین رفته

، باغ را ایو به روش قطرهمالک باغ استخری ایجاد کرده تا آب را در آن ذخیره  ،در سالیان اخیر.اما قابل شناسایی هستند 

های آن از آبراه کبکیینهولی س ،آبراه سنگی باغ همچنان وجود دارد. نیز خشک و فاقد آب استاکنون استخر هم. آبیاری کند

 . (1 تصویر) ندا، به حال خود رها شدهجدا و در قسمتی از باغ

 
 (نگارنده: مأخذ) وضع موجود باغ (1تصویر 

 باغ به دسترسی( 4

ممکن باغ از طریق یک بریدگی از این جاده  به اصفهان و دسترسی -آباد از طریق جاده قدیم نطنز دسترسی به روستای تاج

شود و یک خیابان پوشیده از یک خیابان خاکی به این جاده وصل می. کیلومتر است 3طول این بریدگی در حدود . است

آن ( سر در)، کوشکِ هشتی نخستین به باغ دسترسیِولی  ؛سازدآباد را میسر میک چنار دسترسی به باغ تاجدرختان نیمه خش

 .(4 تصویر)است بوده
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 (نگارنده: مأخذ)آباد دسترسی به باغ تاج( 1نقشه 

 

 

 

 (نگارنده: مأخذ)آباد تاج باغ فعلی( درون محوطه)های اصلی و فرعی دسترسی( 4تصویر 

 

دسترسی فعلی به 

 آبادباغ تاج
نخستین به باغ  دسترسیِ

آباد، کوشک هشتی تاج

 .استبوده
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 ه و بانی احداث باغوجه تسمی (5

تاج ) تاج خانم، وی این مجموعه را برای خواهر خودشاه عباس صف ،زندگی نوشته جهانگیر خان ریاحی سراببر اساس کتاب 

 .شودآباد نامیده می، این باغ و روستایی که در آن قرار گرفته، تاجهمین دلیل به. بنا کرد( خاتون

 مالکیت باغ (6

بر شمردن رقباتی که به ضمن  ،چنانچه درتاریخ منظوم صفویه ؛این باغ همانند بسیاری از اموال شاه عباس اول وقف عام بوده

 :استآباد نیز به شرح ذیل یاد شدهتاج ق توسط شاه عباس وقف شده از3۲35سال 

معصوم بر حضرات عالیات چهارده امالک و مستغالت خود را  ستانی،وقف نمودن واقف مواقف دوجهانی و رموز گیتی»

 (اعظم واقفی)« .صلوات اهلل و سالمه علیهم

 را ثواب ست آنا توان شد که چند        ه واقـف ز وقـت ثـواب            کالی ـسبه

 انــه کام چنـاشد بـش بـدو گیتی    ستان               به توفیق چون خاست گیتی

 امـش نـه نیکیـم بـشود در دو عالخیــر عــام                    فـف موقـواقکه آن 

 رینـهشت بـد بـایـف نمـوقَـکه م  ان دین                 ـف شاهـکرد از آن وق سرا

 لـت جلیـاج کرامـه تـت بـامـقی      ــل              ردن سبیـاد کـآبــاجد از تـش

ال پایتخت به شیراز و ولی مسلما با انتقآگاهی چندانی دردست نیست؛  ان صفوی،از سرگذشت این باغ پس از دودم هرچند

رونق اولیه خود را از دست داد و تا حدودی به  ،قرارگرفت و در نتیجه بعدیمهری زمامداران سپس تهران، این باغ مورد بی

ن معاون دیوان که در میرزا محس( گویا در زمان ناصرالدین شاه)اریه اما در اواخر سلسله قاج .دست فراموشی سپرده شد

کند و سپس پسرش، علی که جزو امالک خالصه بود، تملک میآباد را ، باغ تاجالسلطنه در مسند قدرت بودهدستگاه حسام

ز، ـته بعضی از کهنساالن نطنـگفبه. فروشداحی میـان ریـا نصراهلل خرزـه میـرا ب اغـاین ب (السلطنهمشهور به خیبر)خیبر 

 .استرا به میرزا نصراهلل خان فروخته آبادباغ تاج رالدین شاه قاجار و حاکم اصفهان،فرزند ناص السلطان،ظل

نیاد مستضعفان خریداری را در یک مزایده از ب آنمنی است که در تملک شخص حقیقی به نام آقای مؤباغ  ،در حال حاضر

در . ان ادعای مالکیت دو سهم از شش سهم باغ و روستا را دارندایش. کنندکمی در روستا زندگی میامروزه عده . استکرده

در دوره قاجار به صورت شفاهی مالک باغ که  کردنداهالی روستا صورت گرفت، آنها ذکر  با  توسط نگارندهکه ای مصاحبه

ولی چون سندی در  ؛استو آن دو سهم را به آنان بخشیده تیان اسسهم روستا و باغ متعلق به روستای عنوان کرده مالکیت دو

 .شوداساس تلقی مییان بیادعای روستای ،ه وجود ندارداین زمین

 های دیگر نطنزباغ( 7

آباد نطنز و کوشک باغ فین آباد با کوشک باغ عباسهای باغ تاجساخت کوشکهای با مقایسه سازه، معماری، جزئیات و تکنیک

در ذیل به . اندبه دستور شاه عباس احداث شدهتوان به این نتیجه رسید که هر سه اثر در اوایل دوره صفویه و ؛ میکاشان

 .دات مشابه هر دو بیشتر نمایان شوپرداخته شده تا خصوصی (5تصویر ) آباد نطنزآباد و عباسهای باغ تاجمقایسه کوشک
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  آجر  کاررفته،مصالح اصلی به .بنیه موجود در دو باغ استاولین مورد قابل تامل مصالح به کار رفته در ا ،دو بنادر مقایسه

؛ لین و ساخت آن به یک طریق و به یک شکل استحصار هر دو باغ گِ. ، گچ و خاک و ساروجاست و مالت مورد استفاده در آن

 .سمت باالی دیوار استتر از ققاعده دیوار در سطح مقطع آن عریضسان که بدین

 و اصلی خود  هها شکل اولی، بعضی از قوسکه در تعمیرات اخیردو باغ دارای قوس پنج و هفت است، گو اینهای هر کوشک

 .انددست دادهرا از 

 

 
                      (نگارنده: مأخذ)نظنز آباد عباس باغ کوشک( 5تصویر 

 

 ایی است که قسمتی از این تزئینات همچنان وجود داردهای ختبوته با طرح آباد گل وتزیینات کوشک هشتی باغ تاج .

وشک دارای هر دو ک پس. استو با گذشت زمان، از بین رفتهآباد در گذشته با طرح گل و بوته بوده تزیینات کوشک باغ عباس

 .اندتزیینات تقریبا مشابهی بوده

 ه قدمت آنها به آباد کآباد و کوشک باغ عباسباغ تاج گیریِو گالبهای هشتی کوشک: هفّهای چهارصُبندی کوشکدسته

همچون  آباد متقارن هستند؛گیری باغ تاجهای کوشک هشتی و گالبپالن. گرا دارند، معماری برونگردددوره صفوی بازمی

نیز آباد در باغ عباس. متعادل استپالن این دو کوشک، . صورت قرینه وجود داردکه در چهار گوشه آن، چهار اتـاق بهبی ـصلی

ق طویل به صورت قرینه قرار در مرکز ایوان و سرسرای اصلی است و در هر دو جناح سرسرا دو اتا پالن کوشک متقارن است؛

 گوشِ، یک هشتی و در چهاردر مرکز کوشک .استدر دوره صفویه معمول بوده( تقارنصورت مهب) این شکل پالن .استگرفته

 .(6تا  4نقشه )شود شکل تقسیم میصورت نُه قسمت مربعسه بخش  و به پالن بهد و هایی به قرینه وجود دارقهشتی اتا
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 (نگارنده: مأخذ) پالن کوشک عباس آباد و نمایش سه بخشی کوشک (4نقشه 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

               

 (نگارنده: مأخذ) گیریمحورهای کوشک گالب  (6نقشه                                  (نگارنده: مأخذ) محورهای کوشک هشتی  (5نقشه               
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 آباد در متون تاریخیباغ تاجبررسی پیشینه  (8

از سه کتاب ولی در  ؛توان تاریخ دقیق باغ را تعیین کردنمی ،نوشته نیستندکه باغ و اجزای آن دارای کتیبه و سنگ از آنجا 

ق  به قلم مالجالل یزدی نگاشته شده، 3۲36کتاب اول که در سال . استآباد اشاره شدهبه باغ تاج ،اسناد مکتوب تاریخیمیان 

کتاب دوم که . داندق می3۲3۲آن را سال خ ساخت و تاری داردباغ اشاره  این نام دارد که به دفعات به تاریخ عباسییا  روزنامه

نام دارد که در فصل مستحدثات شاه  آرای عباسیتاریخ عالمق  به خامه اسکندربیگ منشی نگاشته شده، 3۲38در سال 

زمان شاه ، ایران در برین خلد، کتاب سوم .کندق ذکر می3۲3۲ریخ احداث باغ را نیز سال و تا ، به باغ و ابنیه آن اشاره عباس
در این اسناد بر گیری باغ سی روند شکلبرر. ق است3۲15ف واله قزوینی اصفهانی در یوسنوشته محمد صفی و شاه عباس دوم

؛ نخست کتاب مالجالل یزدی، سپس تر باشدتر و صحیحتا این بررسی دقیق هاستاساس توالی زمان زندگی نویسندگان آن

 .ه قزوینی اصفهانیلیف والأتبرین خلد کتاب اسکندربیگ ترکمان و در نهایت کتاب 

وقایع روزانه زمان را به نگارش درآورده و بدین  یزدی، منجم مخصوص شاه عباس اول،لیف مالجالل تأ تاریخ عباسیکتاب 

ق، 3۲36مالجالل منجم یزدی ضمن بیان رویدادهای سال . استنیز شهرت یافته روزنامه مالجاللاین کتاب به  ،لحاظ

 :است، چنین آوردهشودنه اصفهان میکه شاه عباس از کاشان رواهنگامی

آباد که از مبدعات نواب کلب آستان علی و در او عمارات عالی است و ه جانب اصفهان شدند و چون به تاجو صاحبش روان»

صورت با تحف رسیدند و با زنان مطربۀ خوب حوض بس عالی نفیس، رسیده وفلکدرختان سربه و آبشارها و مشتمل بر انهار

منجم )« ...و صحبت مشغول شدند د و به سازنشستن ،کشیدندروز بود که انتظار مقدم اشرف می و هدایا و اسباب طرب چند

 (31۲ص ، یزدی

 :استبدین شرح یاد کرده آبادجایی دیگر نیز از تاجدر  نویسنده مذکور

ویکم متوجه شدند شنبه بیستپنج نویس کردند وشبندران میل فرمودند و رفقا را نامو شکار ماز و در اواسط رمضان، سیر»

، با سه عدد توپ بزرگ و پنج عدد توپ که از قارص آورده بودند برخورداربیگیدند، انیس الخاقانی آباد رسو چون به تاج

 ( ۰3۲صهمان، )« .بوس، مشرف شد و روانه اصفهان شدپای رسید و به شرف

 :استین نوشتهچن ،ق3۲38نین در ضمن بیان رویدادهای او همچ

قینان و مجادله و مناقشه  خان رسید و خبر نفاق میان جماعت فق و شاطر ذوالفقار ،آباد نطنز فرمودندو چون نزول به تاج»

 (۰۰۲ص همان، ) «.کرای و خان تاتار آوردیان شاهینم

روزه بود و توقف سهکه به رعیت کرده سبب زیادتی و ظلمییس شکراهلل طرقی را کور کردند به، چشم رئآباد نطنزو در تاج»

رفتند و نسق  ،به جهت سیر و شکار و به دیدن کان سنگ مرمر جدید که از محدثات زمان نواب کلب آستان علی است

نواب کلب آستان علی بر سر  .آیدند چاهی است که صدای آب از آن میاستادان و کارکنان آن کان نمودند و در صحرا گفت

سر کار کردند که این چاه  ،اعجوبه زمان بود آقا کمال که به کاردانی. اه شدندخود در تفحص احوال آب و چ ،آن چاه رفتند

ین برند که اصال خاک به چاه نریزد تا آب رسند و حقیقت شیرینی و کمیت معلوم نموده اعالم را مدور به قطر ده ذرع پای

 (۰۰3ص همان، )« .تا به هر چه صالح باشد، عمل شودکنند 

ز شاه عباس های بعد ادر دوره. است آرای عباسیتاریخ عالمکتاب  شده،آباد اشاره می که در آن به دفعات به باغ تاجمنبع دو

 ،لیف اسکندر منشی ترکمانتأ آرای عباسیعالمو در کتاب  د توجه و محل توقف جانشینان بوده؛آباد مورهم باغ و کاخ تاجاول 

، چنین درج از زمانی که شاه صفی به جهت جلوگیری از هجوم عثمانیها به سوی آنان  لشکرکشی نمود ،مورخ شاه عباس

 :استشده
 «.آباد نطنز روانه شدنداصفهان بیرون آمدند و از راه تاجاز دارالسلطنه  ،الحراممحرم ۰1شنبه تاریخ روز سهبه»
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 :که ستااریخ زندگانی شاه عباس دوم، آوردهدر ت

خلدنشان که آباد مضرب سرادقات جاه و جالل گردیده در آن مکان روز پنجم، باغ مبارکه تاج ...بعد از حرکت از اصفهان»

به سیر آن  یاز دارد تا پنج روز اقامت نموده،اندازگی لطف و سرشاری صفا از بساتین روی زمین امتازحیث احراز هوا و بی

 (9۲ترکمان منشی، ص)« .ندافزا بودو فرحاندوز فضا، نشاطلگشای و تماشای آن روضه ارمد

 :استذکر شده آرای عباسیعالمتاریخ دوم، نیزدر کتاب  های زیر حاکی از آبادانی و رونق باغ مذکور در عصر شاه عباسبیت

 وایش گالبـوان گرفت از هـکه بت               ؟ابـو تپر آب  اغِـم از آن بـچه گوی

 دـل شنیـل از گــبلب ۀمـوان نغـت               کشید  زان پاـوی خ اغ کزــدر آن ب

 رابـام شــج کند کارِل میـکه گ     اب           ــدارد حســانی نــادمــدر او ش

 استـا کجـا تـاوت ببین از کجـتف        خطاست          ،کنم نسبتش گر به جنت

 سروی ندارد بهشت ،که چون شاه     زشت             ردوســف هست ،شیَـخوب برِ

 :استق، چنین آمده3۲7۲مان مـأخذ، در ضمن حوادث سالدره باز

 «...نین کاشان گشتندمگلزار توقف فرموده متوجه دارالمؤ چند روز به جهت سیر و شکار و تفرج آن ،آبادبنیاد تاجدر بهشت»
 (3۲۲ص همان، )

اصفهان  الدوله بهرویدادی که به هنگام سفر اعتماد جلوس شاه عباس به دومِومنشی در شرح رویدادهای سال بیست اسکندر

 :نویسد، میاشاره کرده ،آباد رخ دادهدر میانه راه، در باغ تاج

مجلسی  آباد نطنز،یک روز در باغ تاج. نوازی و بذل احسان فروگذاشت نشدایق، میهمانالقصه از ابتدا تا انتها دقیقه از دق»

با مالزمان او  ،همانا وقت سواری بعضی جاللیان که از پاشا آزردگی داشتند .عالی ترتیب داده صحبت بزرگانه انعقاد یافت

پاشا اطالع یافته او نیز بدمستانه در مقام انتقام برآمد و همچنانچه شیوه  ،بدمستی آغاز نهاده یکدیگر را زخم زدند و در منزل

دو رفته در یک لحظه کل آن طایفه ه حمایت برخاسته، رفتهاز هر طرف جمعی ب ،نامحمود و رسم معهود آن طایفه است

یکدیگر آمیختند و نزدیک به آن شد که فتنه عظیم حادث گشته از طرفین ه ح شمشیرها آخته بگروه گشته مکمل و مسل

، سوار شده الفور متهورانه با هفت هشت نفری از مالزمان که حاضر بودندجناب دستوری اطالع یافته فی. شد خونها ریخته

 (3۰75، صهمان)« .فتنه را تسکین دادند... درآمده... آن دو گروه

 :نویسدق، می3۲59یع سال در شرح وقا خلد برینکتاب  زوینی اصفهانی، مورخ شاه عباس، دریوسف واله قمحمد

پیمای بودند تا افسر شکفتگی و خرمی گروه پای دولت در رکاب سعادت درآورده مرحله، خاقانِ واالشکوهِ انجمو روز چهارم»

فرمای گلستان ارم تا پنج آسای خرم و این رشکو این باغ بهشتآباد نهادند همایون بر سر باغ بهشت بنیاد تاجبه نزول 

 (449واله قزوینی، ص) «.ار ایام و خاقان سپهر احتشام بودشهری آرامِ قامِمُ ،هنگام

 :، نوشتهق که دوران پادشاهی شاه عباس دوم است3۲69همو در ذکر وقایع سال 

روان و  منین کاشان و قم و طهراناز راه دارالمؤ... خلدبنیان روان گشتند به صوب مازندرانِ... از مقر سلطنت پایدار... »

چند روز گلچین آن گلستان آباد محل ورود موکب مسعود گردید، نهاد تاجارم و چون باغِ... پیمای شوندشکارکنان مرحله

 (449همان، ص)« .منین کاشان گشودندجا بار اقامت در چشمه فین دارالمؤبوده از آن

 :ق، نوشته3۲73در ذکر وقایع سال همو  باز

در راه . نمایدهوا قصد بازگشت به اصفهان را می دلیل گرمی، بهبردهسر میکه شاه عباس دوم در مازندران بهنیز هنگامی»

 (645، ص همان)« .نمایدو در آنجا توقف میآباد رفته ، او به باغ تاجبازگشت
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های آباد در زمان میرزا نصراهلل خان ریاحی عبارت بوده از سردر هشتی کنونی و اتاقکاخ تاجمانده به گفته کهنساالن، آثار باقی

ساختمان مشخصی از عصر صفویه در شمال شده؛ ماندۀ کنونی به آن ختم میآبِ باقیای جالب توجه که راهدریاچه ؛روی آن

نصراهلل خان که پس از فوت  السلطنه فرزند ارشد میرزامعیناهلل ریاحی ملقب به به جای این ساختمان در زمان حبیب)اچه دری

و از بیم های حیاط که همگی از سنگ مرمر بوده فرش خیابان؛ و سنگ(بنای جدید احداث شدبود، آباد شدهر مالک تاجپد

 .شودمی تخریب و آثار تاریخی آن محو وسیله مالک جدیداحتمال ضبط این مجموعه توسط دولت، به

مباشر . ودآباد نمؤول اداره تاجعلت سکونت در تهران، مباشر خود حسن مختاری را مسالسلطنه بههلل ریاحی معیناحبیب

تر از هشتی بوده، ارای سبک و تزیینی به مراتب ظریفداشته و د سه اتاقی را که روی هشتی قرارنامبرده به دستور مالک، 

تور مالک به به منظور احیای هر چه بیشتر کشاورزی به دس کند؛بنا میای آن سه اتاق کوچکتر جهت سکونت خراب و به ج

، آنجا را زمینهای محوطه و رو و با تسطیح زیر ،هایی را که در دل خاک نهفته بودهکاو محوطه پرداخته، بقایای ساختمانکندو

های زیر و رو شده را در ساختمانها و خیابان ها،، حوضدریاچه های مرمرشنیده شده که سنگ .دنمایآماده کشاورزی می

پس از  .برای سکونت موقت خود بنا نهاد ،ساختمانی نوساز به سبک مدرن در انتهای حیاطمالک مزبور . اندگودالی دفن کرده

فرزند ارشد  چونعلت کهولت سن همسر و نیز همسر و فرزند ارشدش در آمد که بهآباد به ملکیت السلطنه، تاجدرگذشت معین

جامانده نیز که مرمتی به آثار به ؛سبزی پیشین را از دست دادآباد طراوت و سرتاج دوبارهبرد، سر میهیز در خارج از کشور باو ن

 .استخود ندید، تقریبا رو به ویرانی نهاده

بز و خرم این سرسهای آباد را شاه عباس اول ایجاد کرده و باغهای تاجشود که کاخبا توجه به مطالب گفته شده، معلوم می

 -شودمانده از نامبرده مشاهده میگونه که در سایر آثار باقیهمان-ای چون سرو و کاج و چنار کشیدهفلککاخ را درختان سربه

های زیادی در این ناحیه بوده، خود دال بر وجود گلستانگیری افزون بر این، وجود عمارت گالب. استاحاطه کرده بوده

زله کاخ این عمارت به من همچنین. ساختمانی چنین مفصل بنا نهندها، کرده برای گرفتن گالب از آنمی آنچنان که ایجاب

خروج از اصفهان به آنجا  در هر مسافرتی پس ازراه شرق و غرب ایران قرارداشته،  چون در سرییالقی سالطین صفوی بوده و 

رود که با توجه نیز احتمال آن می .انداین محل تدارک می دیده فر را درشدند و چه بسا مقدمات و تجهیزات کلی سوارد می

گرفتن در سر راه اردستان و نطنز، تمرینات لشگری که بیشتر شخص پادشاه بر آن نظارت  به وسعت دامنه آن و به دلیل قرار

 .استگرفتهف آن انجام میهای اطراکرد، در پهنه گسترده بیابانمی

 گیریروند شکل( 9

هوا قرار گرفته و در حکم اقامتگاه تابستانی حاکمان صفوی و قاجاریه بوده وای خوش آبآباد در حومه نطنز و در منطقهتاجباغ 

یخی مشتمل است ن قدمت یک اثر تاریبهترین منابع مطالعاتی در مورد تعی. استکه حاکی از اهمیت و ارزش این اثر تاریخی 

آباد را به کمک مطالعه تاریخ احداث باغ تاج. دورۀ آنایسه تطبیقی اثر با دیگر آثار همو مق منابع مکتوب ها بر خود اثر، کتیبه

روزنامه ، ، منشی شاه عباسترکمان بیگاسکندر نوشتۀ اسیآرای عبتاریخ عالمها و متون تاریخی موجود به ویژه کتب سفرنامه
قزوینی؛ مقایسه این  واله ِبرین خلدمنشی دیگر شاه عباس و کتاب  ، منجم ونوشته مالجالل یزدی( جاللروزنامه مال) عباسی

ق  3۲3۲توان سال دوره؛ میهای همباغ دیگرتطبیقی خصوصیات معماری و هنری آن با دوره و نیز بررسی های همباغ با باغ

 .ر اصفهانهلل و مسجد جامع عباسی داجد شیخ لطفعصر خود مانند مس؛ یعنی پیش از احداث آثار همدانست

 :استآباد در چهار مرحله شکل گرفتهباغ تاج

و شامل کوشک  احداث شدهق 3۲3۲به دستور شاه عباس در سال  گیری باغ در دوره صفوی است کهشکل مرحله نخست

و در  شامل کاج و چنار؛مثمر ؛ درختان غیر، گالبی و بهگیری؛ حمام؛ قنات؛ درختان مثمر شامل گیالسهشتی؛ کوشک گالب

عنوان قنات باغ به. هنوز موجود است (آبراه)های طول محور اصلی ها و آبشرهکبکیکه سینه ، یک آبراه سنگی بودهنهایت
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 خوبی آشکاراساسی آن بهنقش  318۰نقش داشته که با خشک شدن آن در سال ، باغگیری عنصری اصلی و حیاتی در شکل

آباد نطنز که تقریبا در ظیر کوشک باغ فین و کاخ باغ عباسن دوره،باغ با دیگر ابنیه همبیقی ابنیه درون با بررسی تط. گرددمی

ینات از نظر طرح، مصالح و تزیمعماری این ابنیه مشابه خصوصیات دارای اند و صله زمانی کوتاه از هم احداث شدهیک فا

توانیم استدالل کنیم که باغ و ابنیه آن نظیر می، به کمک شواهد و قراین موجود. تر استاری محتملگذهستند، این تاریخ

 ،سرتوماس هربرت. هستندسه اثر  مربوط به دوره صفوی و متعلق به مرحله اول حمام  وگیری کوشک گالب ،کوشک هشتی

و یک شب  د را به رشته تحریر درآوردهمشاهدات خو از باغ دیدن کرده،( ق3۲6۲)م 365۲در حدود سالکه سیاح انگلیسی 

ه صفوی و به زمان شاه نگارد که هسته اصلی باغ به دورپردازد و می، به توصیف این باغ میمهمان شاه صفوی بوده ،نیز در باغ

 .(ترکمان منشی ؛یزدی نجمم) گرددعباس بازمی

، طی این دوره .اندشکل گرفته لینهای گِخانه وقلعه که در آن  استگیری باغ در دوره قاجار تکامل و شکلمرحله دوم 

سه اتاق  ،و نیز اشکوب دوم کوشک هشتی خراب و به جای آن گرفتهگیری صورت های هشتی و گالبالحاقاتی به کوشک

گرفته توسط نی صورتبا بررسی میدا. گرددها به دوره قاجار برمیبنابراین قدمت قلعه و خانه. استگشتهکوچک احداث 

مشخص شد که قلعه محل زندگی کدخدا و مباشر روستا بوده و در اواخر دوره قاجار  ،تانگارنده و مصاحبه با بومیان روس

 .استبودهمحل زندگی اهالی روستا سال پیش،  31تا حدود های گلین نیز ؛ و خانهساخته شده است

این اثر در امتداد محور اصلی  .استی حفظ و بنای پهلوی اول احداث شدهابنیه قبل آن،طی  دوره پهلوی است که مرحله سوم

از مصالح  ،به ساخت این بنا کرده که در ساخت آن ، صاحب باغ در دوره پهلوی اقدامبا توجه به اظهارات بومیان. باغ قرار دارد

 .گرددبه دوره پهلوی اول برمی قدمت بنای دوره معاصر لذا .استر تیرآهن و سیمان استفاده شدهمدرن نظی

آن از سیستم برای آبیاری  ،علت خشک شدن قنات باغ، بهطی این مرحله ، دوره اخیر است کهگیریشکل مرحله چهارم

، طی این دوره نیز. با پمپاژ برای آبیاری مهیا کننداند تا آب را ، استخری احداث کردهبدین منظور وای استفاده آبیاری قطره

در وضع  .استبنا مرمت شده کوچک بوده نیز برچیده شده وگیری که یک اتاقک گلین الحاق صورت گرفته و کوشک گالب

علت هو ب ؛همچنان وجود دارند ،های گلین و بنای پهلوی اولها، حمام، خانهآن شامل کوشکتمام اجزای معماری  ،موجود باغ

های به و انار به کاشت نهال، مالک باغ اقدام طی سالیان اخیر. اندها از بین رفتهاکثر قریب به اتفاق درختان و کرت ،نبود آب

 .(۰ و 3 جدول ؛8 و 7نقشه )اند ، ولی به علت عدم وجود آب، آنها نیز خشک شدهنموده

 باغ اجزای گیریشکل (دوره) مرحله

 حمام و گیریگالب کوشک هشتی، کوشک (صفویه) اول دوره

 گِلین هایخانه و قلعه (قاجاریه) دوم دوره

 اول پهلوی بنای (دوم و اول پهلوی) سوم دوره

 (باغ اجزای تمامی حفظ)باغ  موجود وضع (فعلی) چهارم دوره
 

 (نگارنده: مأخذ) آبادتاج باغ بندیدوره( 3 جدول
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 آبادتاج باغ ویژگی (ویژگی) اطالعات بندیدسته

 قدیمی، هاینام تاریخی، دوره باغ، نام) باغ کلیت

 (باغ فعلی عملکرد باغ، موقعیت
 نطنز آباد،تاج روستای پهلوی، قاجار، صفوی، آباد،تاج

 ایرانی باغ، چهارباغ (باغ اهمیت باغ، الگوی و نماد) باغ هایشاخصه

 اولیه عملکرد باغ، احداث علل بناکننده،) باغ تاریخچه

 (تاریخی مستندات و
 شکارگاه و تابستانی اقامتگاهشاه عباس یکم صفوی، 

 توپوگرافی، بستر، شیب،) باغ فیزیکی ساختار

 (آب منابع شناسی،خاک
 تخت باغ، قبّمطَ باغ

 نظم معماری، نظم آب، نظم، گیاه نظم) باغ انتظام

 (فضایی

اند، تأمین آب از استخر، درختان همه خشک شده

 نخوردهدست تقریبا باغ پالن

 تصاویر، اولیه پالن، فعلی پالن) باغ بندیترکیب

 (مقاطع جدید، و قدیمی

 و نخوردهدست ابنیه دیگر و هاکوشک پالن، باغ پالن

 مانده باقی تغییر بدون

 هایدوره اولیه، دوره در بنا کاربری) بنا کاربری

 (فعلی دوره و مختلف
 متروک، اقامتی

 دید زاویای تعیین باغ، اطراف منظر نوع) منظر و دید

 (باغ رونبی به روند و درون به باغ بیرون از

 ،باغ قناتِشدن  خشک علتبه باغ درون و اطراف

 شده یزرعلم بیابانِ

 (نگارنده: مأخذ) باغ اطالعات آوریگرد (۰ جدول
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 (نگارنده: مأخذ)بندی تاریخی باغ دوره (7نقشه 
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 (نگارنده: مأخذ) گیری باغنمایش روند شکل( 8 نقشه

 (9و نقشه  1جدول )و عناصر باغ  بناها، اجزا( 3۲

 (اصلی  و سردر باغورودی )کوشکِ هشتی ( 3۲-3

محل اقامت شاه عباس صفوی و های سیاحان معروف عصر صفوی نقل شده، نامهگونه که در مآخذ تاریخی و سفراین بنا آن

این کوشک . استوی کاشان و اصفهان و بالعکس بودهسایر پادشاهان این سلسله در سفرها و تردد از قزوین و تبریز به س

های در میخان پابرجاست و دو کوبه آهنی و گُلآن همچن چوبی نخستینِ درِ باغ در دوره صفوی بوده؛ مدخل نخستین

 فقط بخشی به قسمت شرقی بنا  ؛سمت جنوب است و نماها کامال حالت قرینه دارندورودی اصلی بنا به. همچنان وجود دارند
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 (نگارنده: مأخذ)نمای اصلی  ،کوشک هشتی( 6تصویر 

ه ارتفاع یک متر ، سکوهای سنگی بدر دو سوی ورودی. استشده که بنا را از حالت قرینه خارج نمودهدر دوره های بعد الحاق 

وران ینات نقاشی نفیس د، تزیبعد از ورودی هشتی. متر مربع است 387متر، برابر  35×5/3۰وسعت بنا به ابعاد . قرار قرار دارند

های ها، گلورودی و سقف هشتی اصلی بنا، شامل انواع اسلیمی سردرِ اشی موجود روی سقفِینات نقتزی. شودصفوی دیده می

 اصفهان یقاپوخ عالیسرای اصلی کاهای موجود بر روی سقف سر، عینا مانند نقاشیایی و مینیاتورهای مکتب اصفهان استخت

در چهار . یابدسنگفرشِ وسطِ باغ ارتباط می اد راهروِامتد بهدرجه  45دو راهرو و با پیچ  ،شکل وسط بنانگینی از هشتیِ. است

ا اتاق انتظار افرادی وجود دارد که احتماال محل استراحت مراجعین یمتر  1×۰/۰و  1×۰/1چهار اتاق به ابعاد  ،کوشک گوشۀ

به  متر با انحنای مخصوص 3طبقه همکف از طریق یک دستگاه پله به عرض حدود  استند با شاه مالقات کنند خوبوده که می

اقدام به احداث سه اتاق در  ،های بعد، در طبقه فوقانی بنا در دورهبه احتمال فراوان .یابدطبقه فوقانی و بام دسترسی می

 .(33تا  9نقشه  ؛7و  6تصویر )ست اکوب استفاده شدهای چوبی و تختهها از تیرهو در پوشش آنانتهای ضلع شمالی 

 
 (نگارنده: مأخذ) تزئینات گل و بوته کوشک هشتی (7تصویر 
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 (نگارنده: مأخذ) بازسازی سیرکوالسیون (9نقشه 

 

         
 (نگارنده: مأخذ) پالن اشکوب دوم کوشک هشتی (33نقشه                                 (نگارنده: مأخذ) پالن کوشک هشتی (3۲نقشه               
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 گیریکوشک گالب( 3۲-۰

 

 
                           (نگارنده: مأخذ)گیری کوشک گالب( 8تصویر 

 

مفصلِ  شرح به-گل با انبوه درختان گوناگون و پوشیده از  با توجه به عالقه وافر دودمان صفویه به ایجاد باغهای سرسبز

م خوریمیبربنایی به  ،آبادتاجباغ در  -دانویژه اصفهان بازدید داشتهران بهای ن دوران ازآ جهانگردانی که در بیشترِ هایرنامهسف

هایی باغ ،آبادتاج بادانیِآن است که در دوران آگر این خود بیان گیری را تا بدین زمان برای خود حفظ کرده وکه نام گالب

گیری عمارت گالب. استوجود داشتهبخش در پهنه گسترده این بیابان ی فرحهایگلستان، به تعبیری دیگر پوشیده از گل و

ورودی  خانِایوان جنوبی به جلو. استوسیله چهار ایوان محصور شدهضلعی است که به، دارای پالنی هشتهشتیکوشک  مانند

 .شکل استمستطیلاق جنوبی آن مربع و دو اتالی اق شمکه دو ات اق قرار دارد، چهار اتدر چهار گوشه آن ارتباط دارد؛

. با آثاری از یک نهر کوچک ؛گوش نیز در وسط کوشک قرارگرفتهیک حوض هشت. استها صدمه دیدهسفانه کلیه این اتاقمتأ

وسیله نوارهای بیرون، ایوانهای ساده آجری بهدر . سبک معماری این ساختمان شبیه سبک سایر بناهای دوره صفویه است

باالیشان، هایی نما در باال و درهستند حاوی طاقهایی یگر مجزا شده، دارای کمی برجستگی و مبین چهارگوشهقی از یکداف

 از جوشاندن گل، ظرفی را که بخارِ شدهیری، برای سرد کردن بخارهای حاصلگطبق روش سنتی گالب. اندها قرار گرفتهپنجره

این بنا نیز رعایت این موضوع شده، زیرا در داخل در  .دهندحوضچه آب روان قرار میشود، در حوض یا گل به آن وارد می

فته و ولی بعدها به یغما ر های قرار داشته که تا حدود پنجاه سال پیش بر جای بودگیری حوض سنگی یکپارچهبنای گالب

 .(3۰ نقشه؛  8تصویر )شود اکنون تنها جای آن دیده می
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 (نگارنده: مأخذ) گیریکوشک گالبپالن ( 3۰نقشه 

 

 سنگیراه آب( 3۲-1

متر از طول این  3۰۲. بخشدتیاز و ارزش مینمای سنگی به این مجموعه امباغ، ساختمان آب( طولی)منطبق بر محور اصلی 

قدیمی ما از مقابل ساختمان ناین قسمت از آب. و در قسمتی از باغ اصلی باقی استنمای سنگی هنوز دست نخورده آب

ان تو، میپشت ولی از روی شواهد موجود در باغ و زمینِ شود؛هشتی شروع شده، به استخر مقابل ساختمانی نوساز منتهی می

آید و با انتقال شود، به صورت آبشار درمینما در شش قسمت شکسته میاین آب. تخمین زدمتر  45۲ه حدود نما را بطول آب

طور کلی نما بهساختمان آب. کندلغزد و صدای دلنشین ایجاد می، آب روی آبشره میاهآبر آب از یک سطح به سطح دیگرِ

راحتی و ای نازک از آب به دهد که حتی الیهی است که اجازه آن را میو شیبی کاف( مترسانتی 3۲) سنگی با عمق نسبتا کم

ی از هایقطعه وبنا شده  (تراورتن)نظرسنگ  سنگ سفیدطور کلی از یک نوع رو بهپیاده نما وببنیان آ .لطافت در آن بلغزد

 .(34و  31نقشه ؛ 3۲و  9ر تصوی) اندباد بردهآنما را به رحمتبآ های اینسنگ
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 (نگارنده: مأخذ)کبکی باغ سینه (3۲تصویر                                              (نگارنده: مأخذ)ره آبراه سنگی و آبشُ (9 تصویر              

 

 
 (نگارنده: مأخذ)جانمایی مسیر آبراه  (31نقشه 
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        (نگارنده: مأخذ)بعدی محور اصلی و آبراه سه (31نقشه 

 خشتی قلعۀ( 3۲-4

و به  ۰۲×۰۲در ابعاد  پالن آن به شکل مربع .است های بیشمار و فعال متروکقلعه باغ مربوط به دوره قاجار، شاهد آسیب

مشخص شد که  ،گرفته توسط نگارندهطبق تحقیقات میدانی صورت. تماما خشتی است و بنای آنمتر مربع  4۲۲مساحت 

جهت حفاظت از مقیمان باغ ، محل اسکان سربازان بهقلعه محل زندگی کدخدا و خانواده وی و کمی پیشتر کاربری نخستینِ

 .(33 تصویر)است بوده

 

 
 (نگارنده: مأخذ)قلعه باغ  ( 33 تصویر
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 حمام( 3۲-5

 
 (نگارنده: مأخذ)حمام باغ ( 3۰تصویر 

 ،گیری قرار گرفتهگالبکوشک مده و نزدیک آویرانه در صورت نیمهبه که بنای نسبتا مفصلی داشته و امروزه متروک وحمام 

مرکز . ای از ترکیب بین این دوساختمان مشهود استایده ،با در نظر گرفتن این مجاورت .استمربوط به همان دوران صفویه 

های اقتن مجموعه ای از اآ اطراف گوش و چهار ایوان که درک هشتساختمان دیگر عبارت است از ی این قسمت مانند دو

جای به اننآ ثاری ازآ تنها خراب شده و ،اندمانند بودهکه مربع وجهیپالن هشتاتاقهای اطراف . شودکوچک وجالب دیده می

مربوط  این قسمت در ساختمانهای نظیر و تشابه نزدیکی با معماری زمان صفویه دارد ارتباط و ،قائم خطوط افقی و .استمانده

از سطح زمین  -در ورودی جنوبیغیر از سر-ن آ قسمتی از ،هاسایر حمام انندم. شودمشاهده می، اصفهان ۀبه دوران صفوی

 . (35نقشه  ؛3۰تصویر) تر است ر مربع از تراز ورودی حمام پایینمت 75/3کف حمام است تا گرما هدر نرود؛  رتپایین

 بنای پهلوی اول( 3۲-6

 و شامل یک زیرزمین و یک طبقه و ستا ساخته شدهبنا در دوره پهلوی و به عنوان خانه مسکونی توسط صاحب باغ و اهالی رو

مقابل  .استاز تیرآهن استفاده شده ،و در سازه و بام آناست آجر  ،آنکاررفته در بهمصالح  .متر مربع است 31×35ابعاد آن 

؛ 31تصویر )شود ، به این بنا ختم میشودکه از  مقابل کوشک هشتی شروع می آبراه سنگی. ، یک استخر وجود داردنمای اصلی

 .(36نقشه 
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 (نگارنده: مأخذ)نمای اصلی بنای پهلوی اول ( 31تصویر 

        
 (نگارنده: مأخذ) پالن بنای پهلوی اول( 36نقشه                (نگارنده: مأخذ) پالن حمام (35نقشه                                
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 آباددیوار باغ تاج( 3۲-7

باغ دارای دیوارهای . استهکتار  4۲و مساحت باغ  متر؛ 585متر و عرضش  693یوار دورتادور باغ خشتی است؛ طول آن د 

ضخامت  متر،سانتی 5۲ضخامت سطح مقطع دیوار. اندبند، تخریب شدهدلیل نداشتن پشتهب آنهااست که بیشتر  ایالیهچند

البته حصار  .اندمتر بر روی هم سوار شده 5/۰ارتفاع  ای و بهصورت چینهدیوارها به. است مترسانتی 3۲آن در باالترین نقطه 

 .(37نقشه  ؛34تصویر ) استها افزوده شدهالیهبه  ،های مختلفاست و در دورهالیه باغ چند

 
 (نگارنده: مأخذ) دیوار باغ( 34 تصویر

 

 
 (نگارنده: مأخذ) حصار اطراف باغ (37نقشه 
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 قنات و نحوه آبیاری باغ( 3۲-8

ها قنات .استمتر  15۲۲گیر کرکس با ارتفاع های  برفکوه، رشتههای آنین آب قریه نطنز و اطراف و نیز قناتممنبع اصلی تأ

داشته قنات حلقه  4۲۲شهرستان نطنز در گذشته  .اندها داشتهها و قصبهش اصلی و اساسی در تأمین آب قریهدر گذشته نق

از سفری ( قاجار دورهمربوط به )خاطراتش کتاب السلطنه مافی در نظام. اندضر، بیشتر آنها خشک و از بین رفتهکه در حال حا

همراهان وی نیز نظر او را . کندمیها و روستاها تأکید بر اهمیت قناعت در آبیاری باغیاد و قاجار به نطنز داشته،  در دورهکه 

 :ندکنتأیید می

ید است و در تأی تقناها استعداد تم که در دامن این کوه و این درهگف ،آنجا به میرزا هادی حاکم نطنز که نوکر خود بود»

 (375السلطنه مافی، ظامن)« .آمدندته برای تفریح و شکار به نطنز میحرف وی گفتند حاکمان صفوی در گذش

فاصله کف قنات تا سقف آن در . ار دارد و مظهر باغ در ورودی باغکیلومتری روستا قر5صله آباد در فاسرچشمه قنات باغ تاج

که آب آن به طوریآب شد؛ به، کمزیرزمینی های آبپایین رفتن سفرههای اخیر و طی خشکسالیقنات باغ  .متر است 3حدود 

هرهای اصلی به درون باغ توسط نآب قنات بعد از ورود به روستا، . خشک شد 318۰و نهایتا در سال  ؛بودمتر رسیدهسانتی 35

هایی کبکی، سینهاه اصلی باغدر آبر .شد، کل باغ آبیاری میو در نتیجهدر باغ توزیع و سپس توسط نهرهای فرعی  هدایت

، استخری نیز هاافزون بر نهرها و حوض. کرد و زیبایی صدچندان داشتموج پیدا می ،شدمی ددارد که وقتی آب از آنها روجود 

ش از زیر بنای روبروی، آناز طریق سوراخی در ته  آن ودر وجود دارد که آب پس از جمع شدن  در مقابل بنای دوره پهلوی

اکنون روستا و باغ فاقد هم. استنیز مخروبه شدهاستخر  ،ولی حاال به علت عدم وجود آب ؛کردبه آن سو جریان پیدا می وعبور 

 . (38نقشه ) اند ها و گیاهان درون باغ خشک شده، تمام جالیزهای اطراف باغ و درختدر نتیجه هستند وآب 

 
 (نگارنده: مأخذ) نمایش گردش آب در باغ (38نقشه 
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 طرح کاشت درختان و گیاهان( 3۲-9

بوده؛  یخبیمختلف باغ دارای درختان مثمر و  ،در اعصار .است، کاشت باغ تغییر یافتهدر چندین مرحله ،کنون از دوره صفوی تا

اغ نظام کاشت ب ،در حال حاضر .سرو و چنارنظیر کاج،  یخیبیو درختان  ؛، گیالس و اناردرختان مثمری نظیر گالبی، زردآلو

اج و الشه نظیر ک یخبیبه این صورت است که چند اصله درخت مثمر نظیر انار کماکان وجود دارد و چند اصله درخت 

ها نیز ، آنمزرعه و جالیز بوده که با خشک شدن قنات باغ ،اطراف باغ ،در گذشته. درختان مردۀ چنار همچنان باقی است

 ،از جمله ؛دندشکاشته می شان، در باغیت دارویی و درمانی و رایحهجهت خاصبه نیز گیاهان دارویی و زینتی. اندخشک شده

کردند و این که از گل آن گالب استخراج میمحل کشت گل محمدی بوده  ،گیریاغ و نزدیک کوشک گالبقسمتی از ب

 .شودکوشک به این نام نیز نامیده می

 :کندآباد دیدن کرده، باغ را این چنین توصیف میاز باغ تاج( ق3۲16) م36۰7در سال که  3س هربرتسر تامِ

 ...استامروزه به همان صورت باقی مانده و شدشد، آبیاری میی که از قنات تغذیه میاین باغ توسط آب زالل نهر کوچک»

داشت که ر زیادی در آن وجود ها بود و درختان چناهای محمدی و سایر گلخاطر وجود این نهر، این باغ پوشیده از گلبه

بلوط هم در این باغ وجود سیب، گالبی، گیالس و شاه ، زردآلو،لو، هدرختان انار. پوشاندهای اطراف را میشان زمینسایه

، ص خوانساری)« .همچون بهشتی بر روی زمین بود ،؛ و بدین صورت بود که چنین باغی در صحرایی پر از نمک و ماسهداشت

 .(1؛ جدول 39نقشه ؛ 77

 
 (نگارنده: مأخذ)وضع موجود  باغ؛ کاشت (39نقشه 

_________________________________________________________________________________
که سفرهای متعددی به آسیا  رباریان چارلز اول، پادشاه انگلستانانگلیسی و از د ، سیاح و مورخزادهنجیب (368۰-36۲6) سر تامِس هربرت( 3

وی در عهد شاه عباس اول به ایران سفر و از شهرها و بناهای تاریخی ایران بازدید نمود که توصیفات آن جالب و سندی محکم در ارتباط با . داشت

 .استد گراور تهیه کردهباستانی تخت جمشیکه از بنای  استین کسانی نخستوی از . است ایران های تاریخیبناها و باغ جزئیات برخی از
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 (نگارنده: مأخذ) آبادتاج باغ اجزای (۰۲ نقشه
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 آبادتاج باغ اجزای آبادتاج باغ عناصر

 معماری
 اول، پهلوی دوره بنای حمام، هشتی، کوشک گیری،گالب کوشک

 گلین هایهخان و قلعه

 (نارون و چنار کاج،) غیرمثمر و( توت و به انار،) مثمر درختان گیاه

 آب
 هاکبکیسینه ،(باغ اصلی محور) باغ سنگی آبراه باغ، آبیاری نظام و قنات

 باغ هایکرت و

 باغ چندالیه خشتی دیوار حصار

 (نگارنده: مأخذ)آباد باغ تاج عناصر و اجزای (1جدول                       

 سازمان فضایی باغ( 33

 هاکوشک  -

ند که در حکم اقامتگاه پادشاهان شوهای باغ تاریخی محسوب میترین گونهقدیمیها در زمره کوشک-ها، باغبندی باغدر تقسیم

و خاندان  یانمدت درباریا کوتاهمدت مسکونی و محل اقامت طوالنی در حکم خانه هااین گونه باغ. اندو حرم ایشان بوده

تا ساکنان باغ در محیطی آرام و با امنیتی  آمدهشمار میبهحیاتی  یعنصر ها،پادشاهی بودند و محصور بودن در این گونه باغ

شوند تا افراد مقیم ه است که رو به حیاط و محوطه باز میفّصُگرا و چهارصورت برونها بهمعماری کوشک. ، مأوا گیرندکامل

ای تجسمی با استفاده از هنره نواز ها نیز بسیار زیبا و چشمدرون کوشک .های آن لذت ببرندکوشک بتوانند از باغ و زیبایی

کردند تا اه حوضی با فواره در آن تعبیه میو گ شدهای گل و بوته و هندسی مزین میکاری با طرحمانند نقاشی دیواری و آینه

 .لذت برند کوشکرون یبهم از که هم از درون و  زیبایی دوچندان شود

و اغ ایرانی بوده ـب نخستینِ الگو و نمونۀاخ پاسارگاد اشاره نمود که کهنک-توان به باغ، میهاکوشک-اغـهای متقدم بنهاز نمو

 اشاره کردکاخ فین -توان به باغ، میدر دوران پس از اسالم .هخامنشی، شهرت جهانی دارد عنوان اولین پایتخت شاهنشاهیبه

است؛ آن قرار گرفتهعرضی و طولی  در تقاطع محورهایباغ و  یمرکزنقطه متعلق به دوره صفویه است و کوشک در  که

 .متعلق به دوره صفویه و کوشک آن نیز در مرکز باغ است همستون اصفهان که آن باغ چهل-کاخ همچنین

یکی از آنها بر روی محور اصلی باغ قرار گرفته و کوشک  .ی باغ قرار دارندسوم باالییکدو کوشک دارد که هر دو در آباد باغ تاج

طور که از اسم ؛ همانگیری نام داردکوشک دیگر باغ کوشک گالب. استبودهورودی باغ  درِ، سردر گذشتههشتی نام دارد که 

ن ای محل پرورش و کاشت گل محمدی بوده و ،در گذشته اطراف کوشک .است، محل تهیه گالب بودهآن مشخص است

در حکم  ،آباد با دارا بودن دو کوشک و نیز با بناهای خدماتی دیگر نظیر حمامباغ تاج. شودکوشک به همین نام خوانده می

 .(۰3نقشه )گیرد باغ قرار می-کوشک ها، در دستهباغبندی ستانی شاهان صفوی بوده و در دستهاقامتگاه تاب
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 (نگارنده: مأخذ) آبادهای باغ تاججانمایی کوشک( ۰3نقشه 

 تخت  -

های همانند آبشار آن،ب از باالی باغ به سوی پایین آ تا استگونه از باغ به صورت مطبق و دارای چند تراس با شیب الزم  این

آب  به کمک آن، است تاثر از شکل زمین و باغ دارای شیب أها، شکل و ریخت باغ متدر این گونه باغ .درآیدحرکت  به یکوچک

ه هسته آن به دوره توان به باغ تخت قراچه شیراز کمی ،های تختاز باغ .روان و جاری شود آنبتواند از باالی باغ به پایین 

عموال در باالی باغ قرار کوشک م ،هادر این گونه باغ .ماهان متعلق به دوره قاجار اشاره کرد دهازهگردد و باغ شاتیموری بازمی

بزرگترین ( باال)؛ تراس اول باغ دارای چهار تراس است این. گیردهای تخت قرار میباغنیز در دسته  نطنز آبادباغ تاج. گیردمی

 ،جهت جاری شدن آب از تراس باال به پایین، باغهاهمانند دیگر تخت .قرار دارند آنها و ابنیه دیگر در کوشک و تراس باغ است

 .(۰۰ه نقش)درصد است  ۰و شیب این باغ  شیب دارد

 
 (نگارنده: مأخذ) آبادبندی باغ تاجتراس(  ۰۰نقشه 
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 الیه حصار چند -

تر از بخش فوقانی لین و پایه دیوار ضخیمصورت دیوار گِ، بهاکنون بخشی از آن نیز وجود داردآباد که هماطراف باغ تاجحصار 

 .(۰1نقشه ) ندادهکرالیه چند را و حصار باغبه آن افزوده  ، دیوارهاییهای مختلفدر دوره. آن است

 

 
 (نگارنده: مأخذ) الیه باغحصار چند( ۰۰ نقشه

  محورهای باغ -

در جهت آبراه سنگی باغ و بر روی محور  غربی،-محور اصلی باغ شرقی. استغربی -جنوبی و شرقی-باغ دارای دو محور شمالی

 .ترازهای پایین محور اصلی باغ است حرکت آب در آبراه از تراز باال به سوی .استاصلی باغ میان کوشک هشتی و بنای معاصر 

همانند دیگر . استداالنی پوشیده از درخت بوده سانِبه در گذشتهرو دارد و ، درخت و مسیر پیادهاین آبراه در دو سوی خود

مسیر  ،جنوبی-محور شمالی یعنی باغ فرعی محور. استاین داالن محور اصلی باغ  ،باغ شاهزاده ماهان چونهم های تخت،باغ

 .(4 جدول ؛۰1نقشه ) گیری استمیان کوشک هشتی و کوشک گالب

 جنسیت پایان نقطه آغاز نقطه باغ محورهای

 معماری گیاه، آب، اول پهلوی بنای (هشتی کوشک) سردر اصلی محور

 معماری گیاه، آب، گیریگالب کوشک (هشتی کوشک) سردر (جانبی)فرعی محور

 (نگارنده: مأخذ)محورهای باغ  (4جدول 
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 (نگارنده: مأخذ) محورهای باغ (۰1نقشه 
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 گیرینتیجه

مورد  ،هوای مناسب و مساعدوو آبو وجود اقلیم  -در دوره صفویه پایتخت ایران بود که-نطنز به علت نزدیکی به اصفهان 

باغ تاریخی تاج آباد نطنز یکی از این جای مانده؛  عنایت پادشاهان صفویه بوده و مستحدثات بسیاری از این عصر در نطنز بر

اهان صفوی های بین راهی و نیز اقامتگاه تابستانی شحومه شهر نطنز واقع شده، از باغمستحدثات است که در دشت و در 

استه اصلی باغ نوع آن را گیرد و محور رتخت قرار می-های کوشک، این باغ در زمره باغایرانی هایبندی باغدر گونه. استبوده

تراس  است وباغ دارای چهار تراس  .همه در باالترین تراس قرار دارند ،و ابنیه دیگر هااین باغ، کوشکدر . کندمشخص می

باالی باغ به پایین آن حرکت  های تخت است تا آب ازباغ الزم برایدارای شیب طبیعی  آن وباالیی یا اول بزرگترین تراس 

اشجار نظیر  نیز تعداد کمی از انهار و .استها، فرو ریخته؛ گو اینکه در بعضی قسمتحصار باغ همچنان وجود دارد .کند

، ود که طرح، مصالحش، این نتیجه حاصل میها و دیگر ابنیه باغدر بازخوانی کوشک. و انار همچنان وجود دارند درختان کاج

گرفته، این اثر مخدوش نشده و شاکله اصلی های صورتمهریرغم بیخوانا هستند؛ و با گذشت زمان و علیمفهوم و عناصر باغ 

 .استخود را حفظ کرده

 

 منابع

 .318۲انتشارات انجمن آثار ملی، : تهران جلد سوم، ،میراث فرهنگی نطنزحسین؛ سید  اعظم واقفی، -

 .ق3۲38، نسخه خطی موجود در کتابخانه مجلس ،آرای عباسیتاریخ عالمبیگ؛ ، اسکندرمنشیترکمان  -

 .3166، انتشارات مجرد: تهران، (به قلم حسن نراقی« نطنز»مقاله ) ایران معماری جوادی، آسیه؛ -

 .3181انتشارات میراث فرهنگی، : ، تهرانهای ایرانیباغخوانساری، مهدی؛  -

 .3189 ،انتشارات جهاد دانشگاهی: ، تهرانهای پردیسپارادایم شاهچراغی، آزاده؛ -

 .3187انتشارات فضا، : ، تهرانهای فرهنگیگذاری بر ثروتحریمفالمکی، محمد منصور؛  -

 .3165، انتشارات آستان قدس رضوی: مشهد، آثار ایرانگدار، آندره؛  -

 .ق3۲36ان، در کتابخانه ملک تهر، نسخه خطی موجود تاریخ عباسییا  روزنامه منجم یزدی، مالجالل؛ -

به کوشش معصومه مافی و  ،3جلد، السلطنه مافینظام حسینقلی خانخاطرات و اسناد  حسینقلی خان؛ ،السلطنه مافینظام -

 .316۰ نشر تاریخ ایران،: تهران دیگران،
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 حجامت؛ درمان باستانی ایرانی
 1از ایرانیکا« حجامت»ترجمه مدخل 

 نوشته ویلِم فلور
 سیده سپیده سجادی

 شناسیدانشجوی کارشناسی ارشد ایران

 دانشگاه تهران

 

، هرچند استدر طول تاریخ ایران بوده یروش درمانی رایج (فارسیِ رگزنی و خون گرفتن فارسی، برابرِ-واژه عربی) حجامت

مورد  کهیونانی احتماالً  ریشه باستانی باطبق تئوری پزشکی  .شوداستفاده می فقط در شرایط استثنایی توسط پزشکان جدید

نیز پس را ، غذا جانعالوه بر حمل  رگ .شودتولید می هاخون در رگ، استقرار گرفتهایرانیان باستان و بعداً مسلمانان  اقتباس

 به صورت کامل توسط گرمای داخلی به خون و در هنگام نیازدر بهترین حالت، این غذا  کند؛جابجا میروده، از هضم توسط 

اگر گرمای بدن بیش از  .دهنده خون استاصلی تشکیلصفرای سیاه یکی از مواد  .استهدشبدن دوباره به غذا تبدیل  توسط

پس پزشکی که در حال معالجه . دندار وجودهمه مزاج ها در خون  ،بنابراین .شود، خلط به جای خون تولید میحد باشد

هرچه   ؛خون است رفع گرمیبرای  یدنبال راهبه ست، ا[ ناشی از گرمی اضافیبا طبع گرم، ]« گرم»مبتال به ناخوشی بیماری 

 (.نیبیل، و 3953، اِلگوداین مفاهیم، نک  برای بحث دقیقترِ) .باشد ، مقدار خون بیشتری باید از بدن خارج شود تر«گرم»ناخوشی 

 کاربردها

باالی چهارده سال حداقل سالی یک  بسیاری از ایرانیانِ، در حقیقت ؛استهدر طول تاریخ ایران حجامت یک درمان معمول بود

بدون توصیه پزشکی انجام  بیشتر اوقات، حجامت .(۰67، ص ایران، اشپولر؛ 4۲۲و۰8-۰۰ص ، صآبادیاِلگود؛ نجم)د کردنمی بار حجامت

 ۰پوالک .یِ .اِ .استجمع شده هایشخون زیادی در رگ پنداشتمیکرد یا این دلیل که فردی احساس ناخوشی می، به شدمی

 «دارم؟ [زیادی]خون » کهاین بود  ،شدکه از پزشکان پرسیده می لیتداوال مؤگزارش داد س 39در قرن 

 ، روزِفصل)باید در نظر گرفته شود، اما زمان ( نک پایین)، ماهیت بیماری و محل قرارگیری رگ تشخیص پزشکی به منظور

اعتقاد بر این بود که هر عضو بدن با یکی از صورتهای فلکی  .به همان اندازه مهم بود [حجامت]فرآیند انجام ( هفته، شکل ماه

شمرده خطرناک  ،در نقطه اوج باشد آنکه صورت فلکی مرتبط با هنگامیاندام  خون گرفتن از یک .کیهانی در ارتباط است

 .دکنمشخص  که یک اخترشناس روز و ساعت مناسب برای این کار را شودانجام توانست می پس از آنحجامت فقط  .دشمی

حجامت ، خون خود عالوه بر آن، بیشتر ایرانیان در نوروز برای پاکسازی .(3953، الگود)د ویژه فرخنده بوشنبه بهبعدازظهر پنج

 هادالک دنبالام، بهاز استحم ود؛ جـایی که همه پسجاری بها حمام در خون به معنی دقیق کلمه،آن زمان  در ؛کردندیم

 برای بیماران. کردندمی برخی از افراد حتی ماهی یک بار حجامت.  شددر ابتدای پاییز تکرار می کاراغلب این . گشتندمی

زنان . ضروری بود یامر ،اما در موارد تب حصبه و دیفتری آمد؛به شمار نمیروش مناسبی  گیریخون ،مبتال به سکته یا حصبه

آن  توانستند در انجاممی، های پایانیخصوص در ماهبه ،، اما بعد از آنکردندمینباید در طی سه ماه اول بارداری حجامت 

که تخم مرغ ، شیر و ، درحالیپس از حجامت، باید حداقل به مدت یک هفته از خوردن تربچه خودداری کنند .روی کنندزیاده

 . (4۲، ص ؛ اشلیمر۰18-۰17ص ، ص۰پوالک، ج ) شدندتوصیه می مقویسایر غذاهای 

 هاروش

 و( حجامت کردن) بادکش ،(صد کردنرگ زدن، فَ) بازکردن وریدیا  نشتر زدن: شودانجام می شگردحجامت با استفاده از سه 
 __________________________________________________________________________

1. Floor, Willem;  “BLOODLETTING”, Iranica, Vol. IV, Fasc. 3, pp. 315-316.                      2. E. J. Polak    
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 رگزنیبعدها پزشکان  .شدندنامیده می «شفادهنده با تیغ»شاخص ، پزشکان در ایران قبل از اسالم .(زالو انداختن) درمانیزالو

کتابهای . کردطرد میها را دیگر شگردنیاز داشت و ( شناسیآناتومی ، آسیب)دانش پزشکی  ازای درجه که به کار بستندبهرا 

مربوط به آناتومی اطالعات مفصلی از جمله  آثاربودند و بسیاری از  رگزنیدرسی پزشکی معموالً شامل یک فصل در مورد 

زیرا برای تأثیر بهینه بر بیماری تشخیص داده شده ، باید ، مهم بود ر بسیاراخینکته . دادنددقیق رگها ارائه می جاینمودارهای 

شاخصهای اصلی  (1۲۲، ص 3953) 1لگودسیریل اِ .شدندزده نمیها اصال عالوه بر این، برخی از رگ ؛شدمیرگ صحیح انتخاب 

مورد بیاز انجام کارهای  دردنکمی وادارکتابهای درسی پزشکی، پزشکان را  .استرا مورد بحث قرار داده رگزنیپزشکی برای 

تیغ  .دردنکرا برای بهبود بینایی توصیه می رمهسُو استفاده از  ،خودداری کنند تا دستان خود را سالم و حساس نگه دارند

ها دالکدر عمل، البته . کردمی که انگشت اشاره رگ را لمسدرحالی دادند،وسط قرار می را بین شست و انگشت( نشتر)

که از تجربه شخصی خود  (88ص ) 4ونوِ، ت37ِدر قرن . گذاشتندمعموال این قوانین را زیر پا می بودند و رگزنی اصلی عامالن

ازو گره ـب دور بسیـار درستچرمی را  بندشریـانیک »است؛ هتوصیف کرد« در این کاراهر ـبسیار م»ها را دالک، نوشتمی

، است تراشیتیـغ ریشمانند  اشار پهن و دستهـبسیکه ، تیغ خود را محلبه زیـاد  سپس بدون مالش و نگاه کردنِ ند،نزمی

 5اردنشنظر وی توسط ژان « .گیرندزیادی میخون  ؛ اما اگر به حال خود رها شوند،دهندو بسیار ماهرانه خراش می دارندبرمی

، درکمی بند را بازدالک شریان داد،که بیرون و در خیابان رخ می بعد از حجامت هافزود ه؛ و ویتأیید شد (379، ص 5جلد )

تقریباً یک ) سو قیمت آن دو. ستبیم ،و آن را با دستمالی که توسط بیمار تهیه شده شتگذامیمقداری پنبه روی زخم 

 .بود( شاهی

به جای قسمت را ( پالسما)خون تر قبخش رقیاین روش  ؛باشدشدهمنع  رگ زدنشد که ی انجام میغالباً هنگامبادکش کردن 

شد تا ، پوست خراشیده میتر بادکش کردنِدر  .تر و خشک: دو نوع بود بادکش کردن .کرداز بدن خارج می( خونابه)چسبناک 

کار به (شیشه حجامت)مشابه شکل  ی بهیا لیوان( شاخ حجامت)شاخ گاو یا گوسفند  که فنجان، و سپس یک خون جاری شود

، به فنجان متصل تکه چرمیک  بود؛[ حجامت]و سوراخی تعبیه شده در نقطه دارای یک لبه نرم  فنجاناین . شدمی گرفته

یک  ،درمان تجویزشده بسته به .شده را بپوشاندعد از برداشتن لیوان سوراخ ایجادب ساخترا قادر می( حجامتچی)کننده بادکش

بود و بیشتر  (حجامتگاه) هاشانهبرای این نوع حجامت بین  جاترین محبوب. در یک جلسه پر شودممکن است  فنجانتا سه 

ص ، ص۰جلد ) طبق گفته پوالک م،39/ ق31در قرن . کردندتحمل میآمد، به نظر میشالق  ایرانیان عالئم آن را که شبیه جای

برای مشاهده تصویر از بادکش کردن خشک )بود ( حجامت بادی یا کوزه) خشک بادکش کردنِ ،مورد استفادهاصلی شگرد  (۰19-۰4۲

نبُریده  را روی پوستِکه در آن، فنجان  (46۰، ص 39۰3، 19، شماره نشنال جیوگرافیک، نک 39۰۲سال حدود در  یتوسط یک زن عشایر

 زدن به آنپنبه برای آتش  ایتکه یـاروشن  یو از شمع پهنبدن  مبتالیخمیر روی قسمت (. بادکش کردن) گذاشتندمی

ه کوززیر  شد تا پوستِباعث میشده حاصل خأل. دادندقرار می محلروی  سانتیمتر 3۲تا  7با دهانه  ایکوزه ؛شداستفاده می

 .(دست آوردخردل به خمیرتوان با ن اثر را مییهم. )باد کند و بترکد

کاسپین، از نواحی دریاچه  زالوها عمدتاً .شد خون را بمکندوها اجازه داده میبه زال در آن، زالو انداختن بود که ،سوم شگرد

 هایدورهتجارت صادرات زالوها یک انحصار دولتی بود که برای  385۲در اواسط دهه  .شدندمین میأمیه و شیراز توردریاچه ا

ها را بر میه داشتند که زالووراردبیل و ا دو شرکت بازرگانی فرانسوی نمایندگانی در رشت،. شداجاره داده میمورد  هسالده

در  .دندشبه فرانسه صادر می ه وگذاشتهایی پر از خاک مرطوب آنها در صندوق کردند؛و وزنشان انتخاب می اندازهاساس 

و احتماال این انحصار بعد از دهه  شدتهدید میکنندگان خارجی مینأت دیگر رقابتتجارت زالوهای ایرانی از  هم زمان همان

در زالـو که  اندناظران اشاره کردهبعدها . استآن ثبت نشده بارهی درگزارشدیگر که  چرا، (76، ص بالو) ادامه پیدا نکرد 385۲
 __________________________________________________________________________
3. Cyril Elgood                                          4. Thevenot                                      5. Jean Chardin  
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خاطر تقاضای زیاد به .فروختندان میـدر خیاببـا فریاد شد که جنس خود را فروخته میی گرددورهان فروشوـزالران توسط ـای  

 .بود «خزهبه رنگ »زالویی  بهترین نوع زالو،، (1۲3، ص 3953)طبق گفته الگود . نبود هودهبی فریادشان هرگز ،و قیمت پایین 

ازه ـو اج (روی شقیقه ،درددرمان چشم در ،عنوان مثالبه) شدمی عمـالا یا نزدیک آن وجود داشت بیمـاریایی که ـج بهزالو 

زالودرمانی . (345، ص شهریبرای مشاهده تصویری از زالو انداختن، نک ) کردمی سقوطبیمار  بدن ؛ سپس ازدادند که خون را بمکدمی

 یشهرهمیک برای تا  بودآمده و برگشتهپیاده  کیلومتر ۰9۲است ویزدخا هلیک دهقان ا»که  بود محبوبیی روش درمان چنان

، نشنال جیوگرافیک)« تهیه کندزالو ، تعدادی نیاز به زالودرمانی نداشتاحتماالً که خیلی مریض بود اما  مقامشو عالیثروتمند 

 حجامت؛ برای 3۲1، ص نجمی) شداستفاده میدر ایران  همچنانم 397۲/ خ315۲ دههزالودرمانی در . (465، ص 39۰3، 19شماره 

 .(کوپهدر اروپای امروزی، نک 

 عوارض

در بین مردم ایران بسیار ( قِلّتِ دم)خونی کم، (496-495ص ص)  6شلیمرادر نتیجه آن، طبق گفته  .خطرناک بود یامر حجامت

ه غیر بهداشتی بودند و ابزارهای مورد استفاد. همچنین علت اصلی قاعدگی نامنظم بود .شایعتر از اغلب کشورهای دیگر بود

بهبود  بـا چرک کردن،ا معموالً ـآنه ؛شدندمی ین ترتیب اغلب عفونیه اها بشد، زخمام میـچون عمل اغلب در خیابان انج

طریق عفونت یا به این دلیل که دالک به اشتباه یا از شد؛ میمرگ بالفصل  عامل حجامت، گاهی اوقات در حقیقت. یافتندمی

 نزدیک بود، (م3۰65-3۰56/ ق661-654: سلطنت)، هوالکو خان برای مثال، حاکم مغول. بودرگ را به جای رگ باز کردهشاه

برای قتل مردم ی راه ،مسموم با یک تیغ رگزنی .کردندمی خلفای عباسی نیز مرتباً حجامت .بمیرد ،چنین اشتباهی ۀدر نتیج

، ص ایران؛ اشپولر، 3953الگود، )نبود مفید او، شد که در صورت بیمار بودن می ، حجامت باعث ضعف متقاضیطور کلیبه. بود

۰67). 
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 کُهن درباره زبان آذریِ
 

 رقدارضیاء طُ
 آموخته کارشناسی علوم سیاسیدانش

 دانشگاه آزاد اسالمی

 

، حمله مغوالن به ایران دنبالبهحمله تُرکان و همچنین بعدها اثر حدوداً از قرن چهارم هجری در  ؛دانیمطور که میهمان

ی از ترکان در منطقه بزرگ آذربایجان ساکن و حاکم شدند و این امر در طول چند قرن باعث دگرگونی زبان آذرهایی دسته

توان این زبان را است و میهای آذری کُهن و تُرکی ی مردم آذربایجان تلفیقی از واژهزبان کنون. در این منطقه بزرگ گردید

 . نامید« آذری تُرکیِ»

شناسان بسیاری زبان، نویسندگان و در منطقه آذربایجان« تُرکی آذری»و دالیل دگرگونی آن به « کُهنآذری »درباره زبان 

زبان آذری کُهن و زبان تالشی در منطقه تالش که همسایه شرقی منطقه آذربایجان است و زبان کُردی در . اندها نوشتهکتاب

شناسان زبان. نو، شاخه شمال غربی هستند های ایرانیِجزو زبانجنوبی آذربایجان است؛ منطقه کردستان که همسایه غربی و 

ز دگرگونی در پیوند با دیگر ، زبان آذری کهن را پیش انامداری از اهالی آذربایجان مانند سید احمد کسروی و یحیی ذکاء

 . اندشمار آوردهبههای شاخه شمال غربی زبان

 
 کهن گستره جغرافیایی زیست گویشواران زبان آذریِ
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تالشی و  های آذری کهن،، چند واژه از زباندر این نوشته. استواقع شدهمنطقه آذربایجان بین منطقه کردستان و تالش 

های بیشتر از این سه با بررسی واژه. ی این سه زبان ایرانی را دریابیمهاها و تفاوتایم تا شباهتتطبیق داده کُردی را با یکدیگر

های ایرانی از یک ریشه و دارای اشتراکات اساسی با یکدیگر ایرانی نیز مانند دیگر زبان دریافت که این سه زبانِتوان زبان، می

این است که زبان آذری کهن شباهت و پیوند بسیار زیادی با  ،شودها مشخص میبا بررسی این واژه نکته دیگری که .هستند

در منطقه بزرگ . استزبان آذری کهن مانند گویش شمالی زبان تالشی شود طور که دیده میزبان تالشی دارد و همان

 . یندگوتند که مردمانشان به زبان آذری کُهن سخن میهنوز روستاهایی هس ،آذربایجان

 بررسی تطبیقی

 2، آذری کُهن و کُردی1های تالشیهایی از زبانواژه

 دختر( 3

  kǝla؛ کلَه  kila؛ کیلَه  kinaکینَه : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  kela؛ کِلَه  kinaکینَه : (آستارا)تالشی شمالی 

  kināکینا : (1کرینگان)آذری کهن 

  kinaکینَه : (1قیهگلین)آذری کهن 

 dot؛ دُت  kaniškکَنیشک : (استان کردستان)کُردی 

 پسر( ۰

  za؛ زَه  zuaزواَ : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  zâ؛ زا  zuâزوآ : (آستارا)تالشی شمالی 

 zuvāزووا : (کرینگان)آذری کهن 

  zōraزُرَه : (قیهگلین)آذری کهن 

  korکُر : (استان کردستان)کُردی 

 خانه( 1

 kâکَه : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

 kâ کا: (آستارا)تالشی شمالی 

  kāکا : (کرینگان)آذری کهن 

  karکَر : (قیهگلین)آذری کهن 

 māl؛ مال  māol؛ ماول  māwlماول : (کردستاناستان )کُردی 

 مرغ( 4

  kargکَرگ : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  kâgکاگ : (آستارا)تالشی شمالی 

  kārgکارگ : (کرینگان)آذری کهن 

  korkکُرک : (قیهگلین)آذری کهن 

 mer؛ مِر  māmerمامِر : (استان کردستان)کُردی 
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 خروس (5

  sugla؛ سوگلَه  sukسوک : (فومن ماسال ،)تالشی جنوبی 

  sukسوک : (آستارا)تالشی شمالی 

  kâlāyکَالی : (کرینگان)آذری کهن 

  kala bōr؛ کَلَه بُر  xoruzخُروز : (قیهگلین)آذری کهن 

 kala šir؛ کَلَه شیر  kala šerکَلَه شِر : (استان کردستان)کُردی 

 گوسفند( 6

  gusand؛ گوسَند  pasپَس : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  pâsپاس : (آستارا)تالشی شمالی 

  pasپَس : (کرینگان)آذری کهن 

  pāsپاس : (قیهگلین)آذری کهن 

 paz؛ پَز  pāzپاز : (استان کردستان)کُردی 

 گرگ( 7

  vargوَرگ : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  vâgواگ : (آستارا)تالشی شمالی 

  vārgوارگ : (کرینگان)آذری کهن 

  vorgوُرگ : (قیهگلین)آذری کهن 

 guru؛ گورو  gurgگورگ : (استان کردستان)کُردی 

 خورشید( 8

  āftāvآفتاو : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  haši؛ هَشی  hayšiهَی شی : (آستارا)تالشی شمالی 

  rūž؛ رُوژ  harašiهَرَشی : (کرینگان)آذری کهن 

  ružروژ : (قیهگلین)آذری کهن 

  roj؛ رُج  rož؛ رُژ  xur؛ خور  xuar؛ خواَر  xorخُر : (استان کردستان)کُردی 

 کُرۀ ماه، ماه آسمان( 9

  mānga؛ مانگَه  mang؛ مَنگ  mǝngمنگ : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  ošǝm؛ اُشم  ovšǝmاُوشم : (آستارا)تالشی شمالی 

  ušmāاوشما : (کرینگان)آذری کهن 

  ušma؛ اوشمَه  ōšmaاُشمَه : (قیهگلین)آذری کهن 

māng؛ مانگ  māo؛ ماو  māwماو : (استان کردستان)کُردی 
4 
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 سوراخ( 3۲

  xǝlخل : (ماسال ، فومن)تالشی جنوبی 

  hǝla؛ هلَه  hǝlهل : (آستارا)تالشی شمالی 

  helāهِال : (کرینگان)آذری کهن 

  henaهِنَه : (قیهگلین)آذری کهن 

  qulik؛ قولیک  qul؛ قول  kuna؛ کونَه  kune؛ کونِه  konāکُنا : (استان کردستان)کُردی 

 
 (5وندوبگاه ویکی: مأخذ)های ایرانی نقشه گستره گویشوران زبان

 و معرفی منابع پژوهشپی نوشت 

در گویش مرکزی زبان تالشی، منطقه رضوانشهر و اسالم، به . استهای فرهنگ تالشی برگرفته شدههای تالشی از کتابواژه( 3

گُسترۀ منطقه تالش در غرب و . شودگفته می« oftovاُفتُو « »خورشید»و به « mongمُنگ »و « māngمانگ « »ماه آسمان»

 .استهایی از شرق استان اردبیل ان نیز در غرب استان گیالن و بخشدریای کاسپین و در داخل ایر جنوب غربیِ

 .صورت مستقیم از گویشوران این زبان پرسیده شدهای کُردی مربوط به گویش استان کردستان است که بهواژه( ۰

های واژه.  قیه در شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی قرار دارندروستای کرینگان در شهرستان وَرزَقان و روستای گلین( 1

 (:های بیشتری از زبان آذری کُهن به این دو کتاب نگاه کنیدبرای واژه)اند از این منابع برگرفته شده آذری کهن

 .3179، انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، جستارهایی درباره زبان مردم آذربایگانذکاء، یحیی؛  -

نتشارات رشد ، به کوشش کاظم آذری سیسی، ا(ایجاندو لهجه از زبان باستان آذرب)تاتی و هرزنی کارنگ، عبدالعلی؛  -

 . 3194، چاپ دوم خالق

 . شودنیز گفته می« مانگه، مونگ و هیو»، «ماه آسمان»های کُردی، به در دیگر گویش( 4

 .3199خرداد  ۰9: روزرسانی، آخرین به«زبانهای رایج در ایران»پدیای فارسی؛ وبگاه ویکی( 5
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 تحوالت دینداری در ایران
 (1خالصه و تلفیق یک مقاله و یک سخنرانی از مقصود فراستخواه)

 
 پارمیدا عطاری

 شناسیایرانکارشناسی ارشد  یوجدانش

 دانشگاه تهران

 

شود در دنیای کنونی زیست  چگونه می. ای در باب دین به میان بیاید سابقه تأمالت بی استآفاق فکری جدید بشر سبب شده

رود این است که بدانند در این  حداقل چیزی که از دینداران و نهادهای دینی انتظار می ؟ولی از آفاق فکری آن طفره رفت

کسی که در این آفاق . شود چگونه توضیح داده میگیرد و  هایی قرار می فکری، دین ورزیدن محل چه نوع پرسش نوپدیدِ آفاقِ

پس . ر دین باوری و دینداری او با دنیای پیشین متفاوت خواهد بودبرد، حتی اگر هم بخواهد دین ورزی بکند، صوَ سر می به

 .های جدید باید بحث بشود فهمیدنی است که در باب دین ورزی از این افق

 ورزی در زندگی روزمرهدین( 3

دین . ها و مناسبات جریان دارد ها و کوی و برزن و میهمانی همان است که در زندگی روزمره مردم در خانه   ورزی واقعی دین

های مختلف اجتماعی و  شود و در میان گروه ورزی مردم به صورت اجتماعی برساخته می دین. نیز یک واقعیت اجتماعی است

 .کند ها و شرایط مختلف فرق می در زمان

 ورزی تحول و تکثر دین( ۰

 .گذارد بلکه آن است که پا به زندگی روزمره ما می ،شود ورزی ما آن نیست لزوما که در سطح ایدئولوژیک به آن اشاره می دین

  .دیاب زندگی و فرهنگ ما حضور میصورت پسینی در به ،دین بیش از آن که یک امر پیشینی باشد

 ورزی در سه زمان پیشامدرن، مدرن و پسامدرن تفاوت دین (1

ها و  ها، اعمال و نهاد کنند، باور های پیشامدرن، مدرن یا مدرن زندگی می ها و مکان های مختلف به نسبت اینکه در زمان گروه

هاست، به چوب  نقد سنتشود دینداری در دنیای مدرن را که دنیای  نمی .شود شان نیز کم و بیش متفاوت می مناسبات دینی

آمدند، درک دیگری داشتند و طور دیگری  اگر انبیا و اوصیا نیز به این دنیای مدرن می. احکام دنیای ماقبل مدرن، پیش راند

کند و تکلیف او به قدر  طاق نمییُکند، تکلیف ماال به دینداری می خدایی هم که بنابر اعتقاد، مردم را مکلف. کردند عمل می

 ،آمیز ها، تحکم ی پیشامدرن را ندارند و تکلیف ماالیطاق آنباورورزی و دین ردمان مدرن، طاقت دینم. ان استوسع مردم

 .خالف عدالت و غیر اخالقی است

کنیم و  ها گفتگو می ها و دیگر سوژه ای هستیم که با متن ما سوژه. مدرن، دیگر یک سوژه مطلق نداریم دنیای مابعددر 

داری  توان از آن طفره رفت و دین های مختلفی از دین هست که نمی ها و روایت تلقی. دهیم دست می تفسیرهای مختلفی به

 .های مختلف از دین است همین روایت

 ورزی میانجیگری ذهن و زبان در کار دین( 4

این  ،در دنیای مدرن. یابند این فرض غالب بود که حقایقی ناب هست و کسانی به آن دست می ،ر دنیای ماقبل مدرند
 __________________________________________________________________________

  یآموزش عال یزیر در مؤسسه پژوهش و برنامه یتوسعه آموزش عال یزیرشناس و استاد برنامه جامعه (-3115)مقصود فراستخواه ( 3
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، موضوع دیگری مطرح «مابعد مدرن»در جهان . های ما ناب نیست چون تحت تأثیر ذهن ماست بحث به میان آمد که آگاهی

 .محصول زبان ما هستند( و از جمله دعاوی دینی ما)شد و آن این بود که دعاوی ما 

ها انتظار داشت بدون  شود از انسان نمی. ها در عالم آگاهی و زبان خویش و انسان کنند حیوانات در عالم غریزه زندگی می

ناگزیر با پروژه آگاهی  دینداری مردم به. خدا را بپرستند و دین را باور بدارند و به آن عمل بکنند ،وساطت ذهن و زبان خویش

های ما کم و بیش خصلت گفتمانی  ما انسانیم و همه آرای ما و از جمله دین باوری. خورد پیوند می اوبشر و راهبردهای زبانی 

ها نیز آغشته به صور و انحای قدرت هستند و مقدس نیستند و موضوع تحلیل و نقادی در حوزه عمومی  دارد و گفتمان

 .هستند

 ورزی در تغییر است ت اجتماعی دینساخ

چه در زندگی آن. استهای زندگی متنوع ساخته شده و سبکر این روزگار شبیه گذشته نیست ساخت اجتماعی واقعیت د

فهمیدن امور . یابد حیطه امکانات و آزادی بشر افزایش می .روزمره و زیست جهان امروز در حال ساخته شدن است، تکثر است

بسیاری امور نه یکسره محلی به معنای . شود میگرا  زندگی و فرهنگ، سیال و ارتباط. کند و زیستن، میل به واگرایی می

ورزی  ساخت اجتماعی دین. دهمان حال محلی هستن   ، بلکه جهانی و درتند و نه جهانی به معنای مدرن آنپیشامدرن آن هس

ی ا پذیری، توصیهطور نیست که نقد این. شود نقد میهمه چیز معروض  .پای این تحوالت، در تغییر و تبدل استنیز پابه

تماعی امروز، ساخت اج. راهی جز این نیست. اخالقی باشد، بلکه گشودگی به نقد، اقتضای ساخت اجتماعی امروزی است

ورزی  دین .بازد پس انحصارگرایی دینی نیز رنگ می. دیگر یک ذهن ناب نداریم. ذهنیمرکزگریز است و چندذهنی و میان

ها رونق  ها و عالیق و ذائقه شود و حسب تقاضا شود و در بازار عرضه می قی مییک امکان تل ،بیش از آنکه یک قید یا اجبار باشد

در این دنیای  .کنند و کسانی دیگر نه آیند چون احساس نیاز می های دینی می کسانی به مکان. یابد گیرد یا کسادی می می

بنا به ساخت زندگی  .ها کنار دیگر رویکرد اما در ؛تواند زندگی بکند و ظهور اجتماعی داشته باشد متکثر، بنیادگرایی هم می

و هم بود ها  نهاد نوعاً هم مافوق حالی است که در جامعه گذشته، دیناین در . اجتماعی امروز، دین در مرکز آگاهی نیست

ی و طور که دین، سلطه عین همان. اند ها تخصصی شده وجود آمده و کارتماعی بهاما اکنون تقسیم کار اج .مرکز آگاهی بشر

شما هرچه . برند، انواع مراکز آگاهی دارند سر میها حتی وقتی در مناسک آیینی به نانسا. نهادی ندارد، سلطه ذهنی هم ندارد

ورزی، برای توضیح امور  شاید در حیطه علم. های مختلف ذهنی و نهادی تعلق دارید ولی به حیطه ،مذهبی هستید یهم فرد

د اما شما فردی مذهبی هستی. گیرید شناختی در پیش می خدایی روش یعنی در علم، نوعی بی. بینید نیازی به فرضیه خدا نمی

خیلی . مرکزی ندارد چون در کنار دین، مراکز دیگری از آگاهی مانند هنر و علم و اخالق هستدر ذهن شما، دین جایگاه تک

خوب و بد را تعیین . ت و شرعیات وابسته باشدکنید بدون اینکه آن اخالقیات به یک الهیا ها شما اخالقی زندگی می وقت

  .ها مد نظرتان باشد کنید بدون اینکه اساساً وجه دینی آن می

اب بحث ـر این بد 1کاپوتو. امدـن می« دین بدون دین»آن را  ۰داـریای از رویکرد پسامدرن به دین چیزی است که دِ نمونه

این  که حاکی از تأیید دریدا از بسیاری از داشته« شکنیحساب شالودهحرف »دریدا با عنوان ای با  وی مصاحبه. استکرده

دین بدون دین یعنی . ورزی امروزی این اصطالح دین بدون دین، استعاره بسیار خوبی است برای توضیح دین. هاست روایت

ها  در گفتار« شالوده دین»عبور از باز هم در او تمایلی برای  ،از نوع دینی دارد نگرانی مبهمنوعی دلآنگاه که انسان پسامدرن 

امروز چگونه  دهد که ذهن انسانِ توضیح می ،در آنجا. دارد خانمان ذهن بیکتابی به نام  4برگر .شود و نهادهای موجود دیده می

ها بود و انسان  معنای معنا خدا. ت که در پناه آن زندگی کندخواس سایبان مقدس می ،انسان در گذشته. استخانمان شده بی
 __________________________________________________________________________

 .یفرانسو تبار یریالجزا یلسوففJacques Derrida (۰۲۲4-391۲ ) یداژاک دِر( ۰

 .سیراکیوزفیلسوف آمریکایی و استاد دانشگاه John David Caputo (394۲- )وتو کاپجان دیوید ( 1
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اما ذهن ؛ این سادگی دنیای قدیم، امروز وجود ندارد. جست های وجودیش، خدا را می نگرانی برای معنا دادن به واپسین دل

ز فکر تفرقه باز آید و مجموع بشود و به نوعی اخانمان امروزی نیز ممکن است برای برون شدن از این کثرت آشفته، بخواهد  بی

به احتمال زیاد خواهد  و پسامدرن مواجه و درگیر خواهد بودوبیش با ابهامات دنیای اما این امر کم د،گرایبورزی  ایمان و دین

 .خواست که از شالوده دین در گفتارهای رسمی بگریزد

. شوند ها وا می شالوده. شکنند ها را می های متکثر، شالوده ساختار گفتار. اما نه لزوماً بر یک منوال واحد ؛ورزی هستپس دین

از « دیگر»و « متمایز»نهی جوی کُهایی تازه در جست نسل. شوند می ها متکثر خوانش. روند ها بیرون می معانی از قفس متن

 5کهارتاگر بخواهیم این را به زبان مایستر اِ. کند تعبیر می« دین بدون دین»همان چیزی است که دریدا     ایمان هستند و این

کند و آنگاه که چیزی را  خواهد که او را از خدا رهایی بخشد، خدا را ورای فهم جستجو می کنیم؛ انسان از درگاه خدا میبیان 

حق تعالی ورای  ؛استاست که در عرفان ما هم آمدهچیزی این . کندتواند به آن اعتقاد پیدا  گز نمیهر ،فهمد به عنوان خدا می

 .فهم و زبان ماست

 در ایران باوری و دینداریدین وضع

چند نمود اجتماعی  با خود را و پیچیده و حتی ناسازی است مختلف و  هدارای وجو ،در ایران باوری و دینداریدین وضع

 .سازدآشکار می

 ینّسِ متغیرهای جنسیتی و ور جمعیت دیندا( 3

با  ها شایداین داده. دانندعامل به دین می  اند که خود را در مجموع قائل وها اظهار کردهدرصد باالیی از مردم در پیمایش

گیرد و حتی با استفاده از جهانی شکل می دینداران در مقیاس  جمعیت بزرگی از. قابل توضیح باشند 6نگلهارتینظریۀ ا

. استچند درصدی بیش از مردان بوده داریبه طرز معنا باوری و دینداری زناندین .کندمی خود را بازتولید ،امکانات مدرن

 عامل مؤثری در -مثال از طریق نقش آنها در تربیت فرزندان-« جمعیت دینداری»های بعدی رشد دینداری زنان در چرخه

ها و نیز زندگی روزمرۀ پدران در فعالیتهای تحصیلی بچهز دهد که مادران بیش اشواهد نشان می. رشد دینداری است

 و هاجمعیتیِ دینداری از طریق خانوادهوجه . شودیات آنها در فرزندان بازتولید میکنند و روحو مشارکت می حضور دارند آنها

اما عوامل . ی هستندمذهب بیشتر وسالترسننسل کم. شودقل میـدان منتـاعی شدن، به فرزنـد اجتمـطی فراین دارس وـم

تأثیرات خاص خود را  بازتابی از فرایندهای عرفی شدن هستند و ع،نیز در مجمو  دنیای امروز« ای وارتباطیِرسانه»بعدیِ 

آنها تمایل کمتری به  ،شودتر مییابد، دینداری آنها ضعیفهرچه سن جوانان دانشجو افزایش میطبق تحقیقات ایرانی،  .دارند

 .شودادهای دینی نیز کمتر میدهند و حضورشان در نهو شعائر دینی نشان مینجام مناسک ا

 تفاوتهای نسلی( ۰

. وجود ندارد اما وفاق نسلی نیز ،ایرانیان در دست نیست ورزیِتعارض نسلی در دین هرچند دلیل مطمئنی از گسست یا حتی

قالبهای  ورزی جوانان تفاوتهایی باالگوی دین. خوردورزی به چشم میت که نوعی شکاف نسلی در حوزۀ دینقدر مسلم این اس

شاید یکی از . دستوری نیز نمی گنجد چندان در قالبهای رسمی و؛ دینداری در کل جمعیت دارد باوری ومتعارف دین

 .استدین شدن جوانان همین بودههای تلقی شایع از بیسرچشمه
_______________________________________________ ___________________________

 .شناس اتریشی آمریکاییشناس و دینجامعه Peter Ludwig Berger (39۰9-۰۲37) پیتر لودویگ برگر( 4

 یلسوف،ف شناس، یند( به معنی استاد اکهارت) Meister Eckhartمشهور به Eckhart von Hochheim   (3۰6۲-31۰7 )اکهارت فُن هوخهایم( 5

 .که تکفیر و اعدام شد یقرون وسط در  یآلمان مسیحی یبعارف، شاعر و خط

 .استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگانRonald Inglehart (3914- )رانُلد اینگلهارت ( 6



 3199بهار . شماره یکم . دوره دوم                                                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 شناسیایران                                                                                                                                            111

                                                                                                                     فصلنامه تخصصی دانشگاهی

 

قدر مسلم این است که  ؛ل جوانان به مناسک جمعی دینی استنتایج برخی تحقیقات حاکی از شواهدی مبنی بر کاهش تمای

 آنها به شکلی کامال اقتضایی و . دینی نیز در چارچوبهای سنتی قابل توضیح نیستآنها به برخی مناسک دینی یا شبه گرایش

به عقایدی مانند  و هاعرفانبه شبه ،بابابه مناسکی مانند مدیتیشن، به نمادهایی مانند ساری ،برحسب نیازهای نوپدید خود

 .دهندمی تناسخ عالقه نشان

دارد و    کننده های سرگرمحاشیه، نصر گذران اوقات فراغت قرین استبخش از مناسک جمعیِ دینی که به نوعی با عضمناً آن 

اول مانند مراسم دهۀ )آورد ات سبک زندگی برای آنها فراهم میتظاهر و دوستان و الناارتباطات اجتماعی با هم  فرصتی برای

تر ین استقبالی از سایر مناسک عبادیکه چنتوجهی از جوانان است، درحالیخش قابل عالقۀ ب همچنان مورد توجه و ؛(محرم

 .معی مانند نماز جماعت وجود نداردج

 قشربندی اجتماعی( 1

مانند تحصیالت، )ه اجتماعی کیف دینداری با پایگا و کمّ. نیز قابل توضیح است بندی اجتماعیقشر روندهای دینداری برحسب

دانشجویان  از غیر داریبه طرز معنا مناسک جمعی دینی در شرکت دانشجویان .ارتباط دارد( ، شغل و سبک زندگیدرآمد

 .دارترندباال، دین ، نسبت به جوانان با پایگاه اجتماعیِپایین و متوسط ای پایگاه اجتماعیِدار جوانانِ .کمتر است

وانی معنادار از فرا «تحصیلکرده بیشتر»گروههای با مقایسه در «تحصیلکرده کمتر» گروههای میان در دینی فرایض انجام

 .تبیشتری برخوردار اس

های پایین بیش افراد وابسته به پایگاه.  هستند، دیندارتر از افراد با پایگاه اجتماعی باالافراد با پایگاه اجتماعی پایین در مجموع،

نگلهارت مبنی بر ینظریه ا ر بعضی تحقیقات ایرانی،د .گرایش دارند« مسلمانی انقالبی»های باال ومتوسط به تیپ پایگاه از

نوعی با عدم احساس یشتر دینداران کسانی بودند که بهب. تأیید شده است« عدم امنیت حیاتی»رابطۀ دینداری با احساس 

 .گریبان بودندبهدست( هابحران ویل، زلزله، بیماری، فقر س در قبال)امنیت وجودی بشر 

های فرهنگی نوین سرمایهو  روابط، سبک زندگی، هاآموزش، جدید شهری برحسب مشاغل طبقات متوسط و ،در عین حال

دهند که از بسیاری جهات با نوع کنند و ترویج میباوری و دینداری را دنبال میای از دینهای تازهرمها و نُرویّه، هاروایت ؛خود

 .متفاوت است نهادهای رسمی مذهبیتفاسیر متولیان و  سنتی دینداری و عقاید و

یت اهمیت هو -3: متوسط جدید شهری در ایران عبارتند ازورزی در میان طیف قابل توجهی از طبقۀ از جملۀ تمایزهای دین

ا محک اخالق ـداری بـسنجش دین -1داری، ـرۀ معنوی دینـدادن به جوه اهمیت -۰ ،داریـواستقالل فردی در امر دین

ن، ـان رسمی دیـدهای سنتی و متولیاـه نهـدم سرسپردگی بـع -5رایی، ـگکثرت -4 وق بشری،ـوحقول انسانی شمانـجه ِ

آمیز از آمیز و غیرخشونتدرک مسالمت -9 و قائل بودن به مقتضیات -8گرایی، عرف -7رویکرد مدنی و آزادی خواهانه،  -6

 .ورزیدین

 ورزیتحول در الگوی دین( 4

به دین است، همچنان در « قائل بودن»که بحث بر سر  ورزی در ایران تا جاییاست که دیناز آن های متعددی حاکی پژوهش

خص انجام اعمال جمعی عبادی ویژه شاهب. آیدرسد، شاخص پایین میبه دین می« عامل بودن»ن نوبت به ولی چو ؛حد باالست

به سه امر اختصاص  ورزی در ایرانگروه رفتارهای دین ، نخستین و باالترینهای ملی رسمیبر مبنای پیمایش .تر استپایین

بخش از شریعت که با ریتم زندگی خانواده و روابط  آن (ب، شخصی درونی و گرم از دین مانند توکل ابعاد ذهنی و (الف: رددا
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روزه  رمضان وماه در  ،طور مشخصوبه بازاری برای خود ایجاد کرده و میهمانی و برخی ذوقیات درآمیخته گرم اجتماعی مانند

  .اجتماعی کننده یا نمایشی وهای سرگرمپر احساس با حاشیه مناسک مذهبی گرم و( پ. دهدخود را نشان می

دارند به دین می دهد آن است که اکثر پاسخگویان با وجود اینکه خود اظهارها خود را نشان مینکتۀ مهمی که در پیمایش

گریبان بهحتی روند نزولی دست و کنند، اما معتقدند که دینداری در ایران با نوعی مشکلهم میوبیش به آن عمل کم ند وقائل

 .خواهد شدهم بیشتر  ،این مشکل در آینده و است

ورزی پردامنه در الگوی دین ورزی در ایران فقط کم شدن انجام مناسک نیست بلکه شاهد روندی عمیق واما مسألۀ دین 

در « شکلورزی بیدین» که نوعی تازه از انداز بررسی خود به این نتیجه رسیدهکه برخی محققان حدیبه ؛ایرانیان هستیم

را چندان گویای واقعیت « دین خصوصی شدن»محققان دیگر حتی مفهوم . جریان دارد وضعیت دینداری جوانان دانشجو

ورزی آنان را توضیح تواند دینکه می است« شدن دینشخصی»مفهومِ  بلکه این ؛انددانشجویان ندیده ورزیدین

های رخی از ویژگیـان است که بـجوان در میان« ضاییـاقت شده وشخصی ،شکلبی» ورزیِتحقیقات حاکی از نوعی دین .بدهد

 :از ندآن عبارت

 بندی به مناسک دینی جمعیپای در تغییرات شایع -3

 اجتماعی-مسایل سیاسیباب رجوع به روحانیت در  تحول در نگرش در -۰

 ها درباب دین و سیاستاختالف و کثرت دیدگاه -1

 گراییتکثر خواهی وتحول -4

 عمل به رساله در معنای سنتی کمرنگ شدن -5

 ضرورت نقد اندیشۀ دینی -6

 بازنگری در معرفت دینی ضرورت -7

 .اختیاری بودن دینداری آزادی عمل و -8

، به دارند به دین قائل هستنددرصدشان اظهار می7۲ان دانشجو که ای آماری از جوانجامعهدر  یقبر یک تحقبنا ،برای مثال

بخش بزرگی از حیات دینی  .ن و عدم دخالت دولتی در آن هستندهمان میزان نیز قائل به اختیاری بودن پوشش دینی دخترا

آمیز مقاومت طور موازی و یاکند وبهتعریف می متکثر و سیال ،صورت متفاوتبه ؛، خود را جدا از نهادهای رسمیدر جامعه

 رسماً دینِ»واکنشی دربرابر  و آن را بحث« دین خاموش» و «دین عامّه» بهمثامحققان از این، به. یابدشیوع می درپایین جامعه

 .اندتلقی کرده «نهادمندشدۀ مضاعف

 ابعاد سیاسی دینداری( 5

به  عامل بودن مردم در امر قائل بودن و 8۲و 7۲تحقیقات دو دهۀ  ها ونتایج پیمایشاتفاق نظر باالیی که بنابر  آن اجماع و

 ،به عبارت دیگر. شودرسد، اصال دیده نمیدین می اهای سیاسی مرتبط باز سوی آنها اظهار شده، وقتی نوبت به دیدگاه دین

طرز محسوس های بهدارای دیدگاه ؛دین ناسکیِعملی و م ،حتی تجربی مردم با وجود اشتراک زیاد کلی در مبانی اعتقادی و

 .دولت هستند متفاوتی در ارتباط دین و

طبقات متوسط  اما اکثر ؛شودوبیش در چارچوبهای رسمی ظاهر میکمتظاهرات مذهبی،  رفتارها و جامعه، در بخشی از

 بسیاری جهات با تفاسیر نهادهای رسمیِکنند که از ورزی دنبال مینتر از دیتر وچندتکهوجدید شهری الگوهایی اقتضایی

 .اعتراض مدنی همراه است مذهبی و ایدئولوژی دولتی تفاوت دارد وحتی گاهی با مقاومت و احیاناً
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 ابعاد هویتی دینداری( 6

 دـتوانامعه، نمیـی از جهایان گروهـل در میـحداق اـ، امارز فرهنگ عمومی ایرانی استـوه بـجو یکی از وز همـهن دین

، جنسیتی، نسلی، قومی، ملی جدید اجتماعی به هویت فردی، فکریهای گروه. ستقلی برای هویت آنها باشددهندۀ متوضیح

 .کندمعانی مثبت و منفی پیدا می ،وسوورزی نیز برای آنها در این سمتگی دلبخواه خود حساس هستند و دینسبک زند و

 ای دینداریرسانهابعاد ارتباطی و ( 7

، هیأتها، حوزۀ عمومی، نهادهای مدنی، مطبوعات، جلسات. وارتباطی آن است ایابعاد رسانه ،ورزی در جامعهدین دیگر وجوهاز 

؛ همه فضاهایی مشحون از بحث دینی، مبادالت وبالگها و مانند آن ،های جمعی، اینترنتکتب، رسانه ارتباطات اجتماعی،

   .اندپدید آورده وحیات دینی در ایران نمادها و ،معانی

  :مان هستیمارتباطی در جامعۀ کنونی ای وجریان متمایز رسانهحداقل پنج شاهد 

و نیز وزارت ارشاد  وسیما ومحصوالت وسیع صدا ها واش بخش غالب برنامهنمونه)ای ایدئولوژی رسمی دولتی جریان رسانه -3

 .(امثال آن است ها ودانشگاه نهادهای مشابه در ادارات و جماعات و های ائمه جمعه وستاد، اسالمی بلیغاتسازمان ت

بخشی از ارتباطات مرجعیت دینی  اش هیأتهای مذهبی سنتی و زیارت اماکن ونمونه) ای متعارف سنتیجریان رسانه -۰

 .(لیتهاستنیز حوزۀ مذهبی اهل سنت و اق مستقل از دولت و

 (.اجتماعات و ارتباطاتی که تجددخواهان دینی دارند ،آموزشها، مجالت، کتب، هاحلقه) ای روشنفکری دینیجریان رسانه -1

مناسک  بازار از طریق برخی مثالش در ارتباطات خودجوش مردم کوچه و) رسمیغیر پسندِعامّه ایِجریان رسانه -4

؛ شدهشناخته سنتیِیّد به هنجارهای نه تابع چارچوبهای رسمی دولت هستند و نه مق مناسبتهای دینی است که لزوماً و

بلند از داخل خودروهای جوانان با صدای  پسندی است که گاهی در خیابانومصداقی از آن، برخی محصوالت مداحی عامه

 .(شنویممی

شناسی، فراروان ،هادینشبه، گراییگرایی، عرفاننویتمانند ارتباطات معطوف به مع)رسمی ای نوپدید غیرجریان رسانه -5

 (....انتشارات راجع به تناسخ و کتب و، پوستی و آمریکای التین های سرخ ی، یوگا، عرفاندرمان انرژی

ای دولت و به ران نه تنها به نیروی غالب رسانهدهد که دین در ایاین نشان می .بازار پررونقی دارند ایهر پنج جریان رسانه

ضایی، ـاقت جدید یا تلفیقی و ، سنتی وپنهان های آشکار وبلکه با انواع رسانه ؛های هنگفت، مستظهر استبودجه قدرت و

 فرهنگ و و کندجاد میـای اطی مختلفیـفضاهای ارتبـا؛ نیز در مأل یا در خف ، ورسمیغیر پسند، رسمی وامهـع رایانه وـگنخبه

  .دهدجامعۀ ما را پوشش می

ها است رسانهنتوانسته ،اشرغم انحصارات گستردهبه دولتی، ای رسمیِیان رسانهبرآمده از تحقیقات این است که جر نکتۀ مهمِ

  .کلی از میان برداردهب پسندِ نوپدید راپسندِ غیررسمی و عامّهروشنفکری، عامّه ارتباطات دینی از نوع متعارف سنتی، و

 :منابع
 .3189، بهمن 7مقصود فراستخواه، وبالگ «ورزی تحقیق ایرانی در باب دین 56فراتحلیل تعداد »؛ مقصود فراستخواه،

 .3194، اسفند 8شناسی ایران، وبگاه انجمن جامعه«ورزیدن  ساخت اجتماعی دین» سخنرانی با عنوان فراستخواه، مقصود؛

 

 

__________________________________________________________________________ 
7. https://farasatkhah.blogsky.com/1389/11/27/post-33/ 

8. http://www.isa.org.ir/ ورزیدن یند-یاجتماع-ساخت-3384/یند-یشناس جامعه-گروه-نشست-گزارش-168/ها-نشست-گزارش  
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 شیراز ساعت مسجد مشیر

 
 زهره رئیسی

 شناسیکارشناسی ارشد ایران جویدانش

 دانشگاه تهران

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ترین ساعتهای شیراز، تاریخییکی از زیباترین و 

مسجد مشیر است که بر فراز طاق غربی ساعت 

 .استشیراز قرار گرفتهمسجد مشیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزا ابوالحسن خان مشیرالملک با تأسیس آمده می شیراز دلنوازدر کتاب 

به  ای باشکوه در شیراز و نیز وقف بخشی از اموال خویشمسجد و حسینیه

 .از وجاهت فراوانی در جامعه برقرار شد ،آل عبا
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 :استآمده العجم آثار در

 شبستان بر دو است مشتمل که ساخته دلکش طرزی و خوش وضعی به مشیرالملک حاجی مسجد سیاه، سنگ محله در»

. است دینی علوم طالب مسکن و محل که متعدد اشفوقانیه منازل رفیع طاقی آن سمت سه از یک هر وسط در و وسیع

 از متجاوز آن زنگ که بزرگ بسیار فرانسوی ساعتی. ماالمال و پر سلسال آب از همواره که بزرگ است حوضی وسط در

 جناب ساعت، آن مواظب و بست و شکست متحمل نقداً و اندداده قرار جنوب به رو بزرگ طاق فراز است، من شصت

 خـاصۀ کماالت در که شیرازی است خوشنویس اسماعیل سید حاجی مرحوم ابن محمدعلی میرزا حاجی انتساب سیادت

 «.است جنابآن کماالت و مرتبه دون مذکور صنعت که گفت توانمی و ربوده همگان از سبـقت گوی سازی،ساعت علمِ

 

 عبارتاین ساعت را از نزدیک مشاهده و  ،در زمان تعمیر مسجد مشیر ایشان ؛شیراز پژوه ،آقای مهدی پارسایی اما طبق گفته

 .انددیدهبر روی آن شده حکرا « ساخت لندن»
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 عکس از

 امین رضایی

این ساعت دو رو دارد؛ روی مسجد به اعداد فارسی و . هست که موتور ساعت در آن قرار داردمکعبی فلزی در کنار ساعت 

از این ساعت، دو نمونه وارد ایران شده که یکی برای مسجد . انگلیسی داردروی دیگر که به عمارت مشیرالملک هست، اعداد 

اما ساعت برای ایوان مسجد نصیرالملک بزرگ بوده و ناچار شدند آن را در  ؛نصیرالملک و دیگری برای مسجد مشیرالملک بوده

 .شاهچراغ نصب کنند

 :مراجع

: تهران منصور رستگار فسایی،و تحشیه به تصحیح  ،یک لدج ،(العجم آثار)عجم  آثار؛ محمد نصیر ،شیرازی حسینی الدولهفرصت

 .316۰انتشارات امیرکبیر، 

 .3193، ادیب مصطفوی، چاپ اول: ، شیرازشیراز دلنواز ؛سید ابوالقاسم، فروزانی

 و

 .پژوهشیراز ،مهدی پارسایی با استاد ی نگارندهگفتگو

 :عکس

 .، امین رضایییسیئزهره ر
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 عروسی درخت نارنج

  
 سیده سپیده سجادی

 شناسیدانشجوی کارشناسی ارشد ایران

 دانشگاه تهران
 

 

 

 :مأخذ عکس

 «۰4اقامت »الگ وب

 

باورهای بر پایه  ، و اکثراًساالنه یاماهانه ، صورت فصلیهای مختلفی بهها و آیینجشن ،ما ایران گوشه گوشه از دیرباز در

ان ـمی از .استو آشنایان بوده اقوام یاستحکام روابط بین اعضای خانواده ا ،ها بسیاری ازآن هدف شده کهبرگزار می یمذهب

 .پردازیم می «نارنج عروسی درخت»به جشن ، مراسم گونهاین

و  ندبرهای زیادی می هاستفاد ،از این درخت سخاوتمند مردم .سزایی داشته و داردنارنج نقش به درخت ،شیراز در زندگی مردم

 یخاص دلبستگی ؛نوعی دلبستگی خاص هم بین مردم شیراز با درخت نارنج وجود دارد ها،بهره همه اینو در اثر در کنار 

دلیل این  .ها با سبالنآذری یا ،نخل با جنوب ۀیا مردم خطّ ،رودزاینده بارابطه مردمان اصفهان  درست همرنگ و همجنسِ

 آنها ا زندگیـب چنانآنکه  استارنج ـدرخت ن ندگیاز بخش شیراز نمردمان قدردا های گوناگونِ استفاده دلبستگی بدون شک

، اینهخـاـاط هر که در حی دهـن شـعجی

زیبایی و عطر از جدای  .توان آن را یافتمی

هر انسانی را به که  های بهار نارنجشکوفه

درخت این از محصوالت  ،آوردوجد می

-از میوه خوش ؛شودگوناگون میهای استفاده

که خواص  میوهتا پوست  و مفیدش طعم

بهار نارنج که  نوشیدنیو  ،درمانی زیادی دارد

حاصل و بخش خوب با طعمی عالی یک آرام

 .استگیری از شکوفه درخت نارنج عرق

. استشدهآن جالبی با  و شکل گرفتن آداب رفتارهاانجام سبب  ،نارنجدرخت شیراز نسبت به  این دلبستگی و احترام مردم

درخت  ،این اعتقاد که اگر این کار را انجام دهند با ؛چینندنمیرا  هاتعدادی از آن ،هنگام چیدن میوه درخت نارنج ؛برای مثال

 به اصطالحِشود که موقعی انجام می دقیقاً «نارنج عروسی درخت»مراسم جشن  .نشیندو سال آینده به بار نمی کندمی قهر

 .استرخت قهر کرده و محصول خوبی ندادهد، مردم بومی

که یاگونهبه ؛گشتهنگ مربه شدت ک آنامروزه اجرای  که شدهانجام می های طوالنی در شهر شیراز ین رسم کهن برای سدها

طور کامل از بین نرفته و هنوز هم در گوشه و کنار اما خوشبختانه به ؛اندم شیراز حتی اسم آن را هم نشنیدهمرد بسیاری از

 عکس از وبگاه زن امروزی
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 میان همسایگان درکی کوچجشن درخت نارنج، ( قهر)در صورت بار ندادن رسم  این .گیرد این شهر بزرگ و تاریخی انجام می

خانه خود دعوت انه تعدادی از همسایگان و یا خویشاوندان را به خصاحب .استشدهبرپا می آنبرای باروری بیشتر  و اقوامیا 

خانه درحضور مهمانان صاحباست که  مراسم چنین .اجرا کنند «عروسی درخت نارنج»تحت عنوان ای نمایشنامه تاکند می

را غیرت بی این بریدن کند که قصدمی فریادبا صدایی بلند  ،رودبا عصبانیت به سمت درخت می ،گیرددست میای بهتبر یا اره

چند  ،دست داردتبری که بهیا اره  و حتی باد؛ کنمی ابرازدیگر ثمره خوبی ندارد  را از این که درخت مدام شکایت خود ،دارد

خانه را بگیرد و کند جلوی صاحبن سعی میایک نفر از حاضر ،در این میان .کندبه یا خراش کوچک به درخت وارد میضر

 به صاحب ،طتبا پادرمیانی و وسا ضامن درخت .گویندمی ضامن درخت ،این شخصمانع قطع درخت شود که در اصطالح به 

البته الزم به ذکر . شودمانع قطع درخت می ،شد و با این کار خواهد بارنارنج پرگر حتماً درخت یکه سال د دهدخانه قول می

خره با خواهش کند تا اینکه باألبه قطع درخت می خانه اصرارشود و مدام صاحبکه این اتفاق چندین بار تکرار میاست 

 .شوداز تصمیم خود منصرف می ،اطرافیان

 

 

 

 
 

 

 

 

 :مأخذ عکس

 «۰4اقامت »وبالگ 

برای  ؛استمرسوم بوده ناایردر بسیاری از نقاط  ،ددر بین باغداران و کسانی که درخت میوه داشتناز قدیم االیام این رسم 

است  مراسمید، شوا میهباعث تمایز آن آنچهاما  .ایران مناطقکرمانشاه و دیگر  ،هایی از مازندرانالن یا قسمتدر گی ،مثال

جشن  و کنندواقعاً درخت را عروس می ،در این مراسم .مرسوم استها در بین شیرازی، تهدید درخت که پس از مرحله

تور سفید  .دهنددیگری را داماد قرار میا عروس و یکی ر ،حتی اگر دو درخت در کنار هم باشند. ددارن مفصلی برایش برپا می

مجموعه شعرهای شاد محلی ) ونکواسّ ،کشندمی لزنان کِ .پاشندمی شکرپنیر  ،بر سر آنکشند و درخت میروی بزرگی 

 ،حتی پای درخت .ندکنها پخش میبین مهمان و آش می پزند ،کننددر کنار درخت رقص و پایکوبی می ،خوانندمی (رازـشی

 .باعث قوت درخت شود دود آن تاکنند کباب می سفندگو جگر

. پنداردخرافه را  آن؛ تعریف کنیم ،از این سنت دیرینه خبر بیرا برای کسی  «عروسی درخت نارنج»شاید اگر جزئیات مراسم 

؛ یعنی نداهگرفتمیو از آن نتیجه شده گرفته در این مراسم در اکثر مواقع مثمر ثمر واقع میاینجاست که رفتار شکلاما جالب 

باور به آن کاری که  ثمربخشی دراما قدرت ایمان ، حقیقت ماجرا چیست داندکسی نمی. استدادهبار می بعدیدرخت در سال 

 .توان انکار کردداریم را نمی
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 سنجی در ایرانآب

 نژاد  جواد صفی سنجی، نوشته خالصه مدخل آب

 1دانشنامه فرهنگ مردم ایران، جلد  

 

 نمازیرضا 

 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجشدان

 دانشگاه تهران

 

 

حجمـی و سـنجش زمـانی انجـام      ای بـه دو شـکل سـنجش    سنجش آب در ایران از دیرباز تاکنون بر اساس قوانین عرفی ویژه

هـا   ن سـنجش است و هر قدر از مناطق خشک شرقی کشور به سوی غرب نسبتاً پرباران پیش رویم، از اهمیت نظـام ایـ  شده می

 .شود کاسته می

 سنجش حجمی آب: 

به عنوان مثال در اطراف تهران اندازه حجمـی آب را بـا   . شود آب به اشکال گوناگون دیده می سنجش حجمی آب در مناطق کم

 آجـر  یک اندازۀ به ای دهانه از آرام حرکت با بتواند که است آبی مقدار آب سنگِ  یک مقنیان، تعریف بنابر. سنجند می« سنگ»

 در را شـیبی  بـدون  محـل  گیـری،  اندازه برای. کند حرکت شدهالیروبی یک جوی در دقیقه در قدم 35 معادل سرعتی محلی با

طـور  به) محلی قدیمی آجرهای سپس. کردند می الیروبی را آن متر 3۲۲ حدود و کردند انتخاب می( نما آب) قنات مظهر نزدیک

 جـوی  کـفِ  در افقـی  صـورت  به را( مربع متر سانتی 4۲۲ با برابر متر، سانتی ۰۲ ×۰۲ ابعاد دارای شهرری قدیمی آجرهای ،مثال

 بـه  نیـز  آجـری  و گذاشـتند  می افقی آجر طرفین در عمودی به صورت آجر دو آب، سنگِ هر تعیین برای سپس. دادند می قرار

 از آزادانـه  و فشـار  بـدون  که آبی مقدار نتیجه، در. بستند می را آن اطراف و دادند قرار می آن روی سقف صورت به افقی صورت

 از سـرعت،  گیری اندازه برای. شد می شمرده آب سنگ یک داشت، دقیقه در قدم 35 با برابر سرعتی اگر کرد، می عبور مجرا این

یـک   یـا  سـبزه  گُل، کاه، مقداری آنگاه. کردند می گذاری عالمت و شماری قدم آب، مسیر جهت در قدم 35 آجر، قراردادن نقطۀ

 یادداشـت  را حرکـت  آغـازِ  زمـانِ  و انداختنـد  مـی  آب در کنـد،  حرکـت  آب سـرعتِ  بـا  و نشود ورغوطه آب در که درخت برگ

 اگـر . کردنـد  مـی  گـذاری  عالمـت  رسـید،  می به آنجا درخت برگِ یا سبزه گُل، کاه، که را ای نقطه دقیقه، یک از پس و کردند می

 از بـیش  بـود،  قـدم  35 از تر بیش اگر و سنگ یک از کمتر آب، مقدار بود، قدم 35 از کمتر شده، گذاری عالمت نقطۀ دو فاصلۀ

 .شد می شمرده سنگ یک

 لیتـر  34 تـا  3۲ بـین  را آب سنگ اندازۀ اکنون همین سبب، به و نبوده دقیقی گیریِ اندازه این شیوه، به آب سنگِ گیری اندازه

 افـراد  قد طول هم به ها قدم طول و ها قدم طول به آب سنگِ حجمیِ مقدارِ محاسبۀ گذشته، در زیرا کنند، می محاسبه ثانیه در

 نسـبت  همـان  بـه  هـم  سنگ آب حجمی مقدار بود، متر یک از بیش قدم هر طول اگر صورت این در. داشت بستگی کننده قدم

 .یافت می تغییر
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 آب زمانی سنجش: 

 از اسـت  عبـارت  آب گـردش  مـدار . نامنـد  می «آب گردشی دور» یا «آب گردش مدار» را ایران در آب سنجش نظام ترین کهن

 هفتـه  دو از بیشـتر  تـا  هفته یک از کمتر از ایران مختلف نقاط در که محلی آبۀ حق براساس آبیاری نوبت دو میان زمانی فاصلۀ

 از بسـیاری  در. دارد عرفـی  جنبـۀ  و اسـت  محلـی  اولیـۀ  نیازهـای  و امکانـات  بر مبتنی «آب گردش مدار» اساس .است بار یک

 حـد  زمـانی،  فاصـلۀ  ایـن  زیـرا  اسـت؛ گرفتـه  شکل بار یک روزشبانه 3۰ بر اساس آب گردش مدار مطلوب حد ایران، روستاهای

 .دارد زیادی اهمیت ایران در که کشت آن جو، و گندم آبیاری برای است مطلوبی

 هـای  امنظـ  ایـن . هسـت نیـز   آب سـنجش  متعدد های نظام دارای خود که است روز شبانه ایران، تمام در آب گردش مدار واحد

 .آبطاق زمانی  روزی و سنجش شبانه زمانی  سنجش: دارد دو شکل کلی جغرافیایی، مقتضیات بر اساس آب، سنجش سنتی

 :روزی شبانه زمانی های سنجش -الف

 متغیـر  نیز زمانی سنجش نظام سال، مختلف فصول در روز شبانه  مدت طول شدن کوتاه و بلند سبب به ایران کویری مناطق در

 چهار به روز شبانه هر. استشده تعیین بار یک روز شبانه 34 بر اساس آب گردش مدار ،«خور»شهرستان  در به طور مثال .است

 برابـر  و ثابت همیشه آن مدت طول و شود می آغاز خورشید طلوع با صبح روز نیم. شود می تقسیم فنجان ۰4۲ با برابر «روز نیم»

 روز نـیم . اسـت  متغیـر  آن مدت طول و آفتاب است غروب تا صبح، نیمروز از پس (بعد از ظهر)ایواره  روز نیم. است فنجان 64 با

 از پـس  شـب،  آخـر  روز نـیم . اسـت  فنجـان  16 با برابر و ثابت همیشه آن مدت طول و شود می شروع آفتاب غروب از شب، سرِ

 .است متغیر نیز آن مدت طول و آفتاب طلوع تا شب سر روز نیم

 مـدت  طـول  در بـری  آبـه  حق هر و شود می آغاز( اردیبهشت پنجم) عید از بعد روز 16 از گردش مدار سنجش آغاز و مداربندی

 روز یـک (. روز 164=  سـال  آبیـاری  نوبـت  ۰6×  بـار  یـک  روز شـبانه  34 گردش مدار) دارد آبه حق نوبت ۰6 شمسی سال یک

 کمبودهـا،  جبـران  بـرای  را اضـافات  ایـن  و کنند می محاسبه روز نیم پنج با برابر ها محلی را شمسی سال های خرده و مانده باقی

 34 هـر » نوبتِ .نگردد پدیدار روزها نیم سنجش در اشکالی جدید سال شروع با تا گیرند می نظر در نیازها سایر و ها ماندگی عقب

 فـردی  اگر: کنند می گردش چنین روزها نیم در ها نوبت ،«خور» در مثالً نیست، ثابت روزها نیم در بران آبه حق «بارِ یک روز شبانه

 آبیـاری  سـوم  نوبت در و شب سر روز نیم به آبش سهم مجدد، آبیاری نوبت در روز، 34 از پس باشد، صبح روز نیم در آبش سهم

 .یابد تغییر می شب آخر روز نیم به چهارم نوبت در و ظهر از بعد روز نیم به

 :آب طاق زمانی های سنجش -ب

 حـد  اگـر . اسـت  معـروف  شب طاق و روز طاق به که کنند می تقسیم «طاق» دو به را روز شبانه هر ایران، مناطق از بسیاری در

 متشـکل  کـه  بود خواهد آب طاق ۰4 دارای آب گردش مدار دور هر شود، حساب بار یک روز شبانه 3۰ آب گردش مدار مطلوب

 مالکـان  یـا  مالک دهد نمی اجازه محل عرف. گردد می محاسبه ساعت 3۰ با برابر طاق هر. است شب طاق 3۰ و روز طاق 3۰ از

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  شب در را خود آبۀ حق همیشه شب آب طاق مالکان یا مالک و روز در را خود آبۀ حق همیشه روز آبطاق

یـک   بـری  آبه حق اگر که ترتیب بدین  .پردازند می خود آب طاق تعویض به آبها طاق کنندگان  استفاده بار هر در رو، این از. دهند

 . گیرد می بهره شب آب طاق از بعدی نوبت در کند، استفاده روز آب طاق از بار 

 مالکیـت  حقـوقی،  نظـر  از آب طـاق  مالکیـت . اسـت  ثابت زراعی سال طول در و شود می تعیین ساعت براساس آب طاق مالکیت

 باشـند،  کـه  نفـر  چنـد  هـر  آب،طـاق  هـر  مالکـان . باشد داشته تعلق نفر چند یا یک به است ممکن و شود می محسوب واحدی
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 گـروه  هـر . نامنـد  مـی  «آب هـم » گروه را آب طاق هر درون بران آبه حق کلیۀ .کند تجاوز ساعت 3۰ از نباید آنان آبۀ حق مجموع

 نـام  بـه  نفر یک نظر زیر همکاری این .دارند مشترکی گروهی همکاری خود آب طاق به مربوط تصمیمات و ها الیروبی در آب هم

. شـوند  مـی  انتخـاب  دارنـد،  بیشـتری  سهم که آب طاق یک بران آبه حق میان از معموالً ها سرطاق. گردد می آهنگ هم «سرطاق»

 از منـاطقی  در و اسـت  ممنـوع  دیگـر  آب طاق به  آبه حق انتقال ولی است، آزاد ها آب طاق درون در آب مبادلۀ و فروش و خرید

 . استشده لعن عمل این ایران

 سنجش واحد : 

 سـنجش  -۰ و( آبـی  سـاعت ) ای پیالـه  سـنجش  -3: استشده صورت انجام می دو به ،ساعت رواج از قبل تا آب سنتی سنجش

 (. آفتابی ساعت) آفتابی

 در و شـدند  مـی  ساخته مس از که بودند ای پیاله سنجش گیری اندازه واحدهای ظروف سَرجه و طاس تَشته، سبو، پیاله، فنجان،

 آب بنـد  محـل  بـه  نزدیـک  اطـاقی  در سـرطاق  یـا  میـرآب  کـه  بود شکل بدین سنجش، .گردید می تعبیه ریزی سوراخ آنها زیر

 آب بـر  بـران،  آبـه  حـق  مقابـل  در معینی لحظۀ در را دار سوراخ پیالۀ. گذاشت می خود جلوی در آب از بزرگی ظرف و نشست می

 میرآب حالت این در. گردید می ور غوطه آب در شدن پر از پس پیاله و شد می وارد پیاله درون به زیرین سوراخ از آب و نهاد می

زمـان پـر شـدن ظـرف از آب بـه حجـم آن        .نهـاد  می آب بر را آن مجدداً تخلیه، از پس و کرد می خارج آب از را پیاله بالفاصله

 .بستگی دارد

 متـر  سانتی 35۲ طول به را مستقیمی چوب که ترتیب بدین. دادند می انجام آفتاب با را زمانی های سنجش ایران نقاط برخی در

 شـش  چـوب،  طـرف  هـر  در و کردنـد  مـی  فرو  زمین در شد، می نامیده «گاه نشان» که مشخصی محل در( شاقولی) قائم طور به

 قـرار  غربـی  شـرقی  جهـت مسـتقیمِ   از انحـراف  کمـی  بـا  بـود،  مساوی زمانی نمایندۀ که نامساوی های فاصله به سنگی عالمت

 . دادند می

 : آبیاری اداری سازمان

 ایجاد مجهزی آبیاری سازمانهای آب، توزیع بر نظارت و بندیجیره منظور به ،ایران شرقی مناطق در ویژهبه ،آبکم نقاط در

 تأیید مورد و شوند می انتخاب محلّیان ترین آگاه از اینان. دارند اشتغال کار به معین وظایف با افرادی سازمانها این در. استشده

 در توان می آبیاری امور در را سازمانها این نمونۀ. دارند می دریافت مستمری و حقوق سازمان از خود کار ازای در و برانند حقابه

 :کرد مشاهده زیر مناطق

 بـه  اسـتخرها  از یکـی  اداری سـازمان . انـد  داشـته  اشـتغال  کـار  به نفر 54 ش،3156 در سمنان استخر شش آبیاری سازمان در

 :بود چنین وظایف تفکیک

 سرپرستی به بران حقابه و اندرکاران دست همۀ شرکت با که بود ابیاری شورای یک دارای استخر هر: آبیاری شورای -

 .شد می تشکیل تکیه یا و مسجد در لزوم هنگام در «اِنگارنویس»

 در بآ به مربوط انتقاالت و نقل ساله همه که داران حقابه آب سهام به مربوط است ای نوشته طومار، یا قانون: قانوندار -

 در که «قانون» نام به است دفتری دارای استخر 1 هر. شود می گذارده اجرا مورد به بعد زراعی سال در و ثبت آن

 «قانوندار» نام به تأیید مورد و امین شخصی نزد قانون دفتر. دهد می نشان را منطقه آن تاریخی تحوالت مجموع،

 .شود می دهداری
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 در باید نامبرده که شود می انتخاب «رودخانه امین» نام به فردی ششگانه استخرهای مسئوالن توافق با: رودخانه امین -

 .کند نظارت گردش مدار حقابۀ براساس رودبار گل اب بستن و کردن باز بر دقیقاً و شود ساکن «درجزین» روستای

 سرپرستی. گردد می تشکیل آنجا در آبیاری شورای که «اِنگار» نام به است جایگاهی دارای استخر هر: انگارنویس -

 انتخاب استخر هر عمدۀ مالکان توسط وی. دارد شهرت «انگارنویس» به که است فردی عهدۀ به مذکور شورای

 از مقصد تا مبدأ از استخر آب در تحوالت و تغییرات کلیۀ. بماند باقی خود شغل در لعمرا مادام است ممکن و شود می

 در و نویسد می «مَرّه» نام به کاغذی در را بران حقابه روزانۀ آب مقدار و زمان و اسامی وی. است انگارنویس اختیارات

 .شود می تکرار عمل این روزه همه که دهد می قرار «بان مَرّه» اختیار

 اسـت،  ثبت قانون دفتر در که مدارکی و اسناد روی از قانوندار توسط که کم پهنای با است طویلی کاغذ طومار: طومار -

 مـنعکس  طومـار  آخـرین  در رسـد،  می قانوندار اطالع به انگارنویس توسط که تحوالت کلیۀ و گردد می تهیه سالههمه

 بـه  سوم نسخۀ و انگارنویس به نسخه یک قانوندار، به نسخه یک: گردد می تنظیم مشابه نسخۀ سه در طومار. گردد می

 سـال  یـک  مدت در آنها اسامی و داران حقابه کلیۀ آب مقدار کنندۀمنعکس طومار هر. شود می سپرده محلی معتمدی

 . است آبیاری شورای ساالنۀ اجرایی دستورالعمل واقع در و است زراعی

 انجـام  «مـرّه » طبـق  بر را وظیفه این وی. است بان مرّه عهدۀ بر نفر هر آب میزان و آبیاری چگونگی بر نظارت: بان مره -

 ثبـت  آن در ،کننـد  اسـتفاده  اسـتخر  هـر  آب از بایـد  روز هـر  در که کسانی اسامی که است کاغذی تکه مرّه. دهد می

 دفتـر  و طومـار  براسـاس  و شود می مطرح آبیاری شورای در استخر آب از بر سهم هر اسامی و گیری آب زمان. شود می

 هـر  آب سـهمیۀ  میزان و آبیاری چگونگی وی. گیرد می قرار بان مره اختیار در و رسد می انگارنویس تصویب به قانوندار

 افـراد  آب مقـدار  و ساعت که است این بان مره دیگر وظایف از. رساند می استخربان اطالع به( مرّه وسیلهبه) کتباً را نفر

 .برساند آنها اطالع به را ابیاری جلسۀ در غایب

 و اوست عهدۀ به شبها در استخر آب حراست و حفظ که است «استخربان» نفر  یک دارای استخر هر: استخربان -

 استخر آب توزیع و تقسیم و آب حجم بر ناظر گذارد،می نامبرده اختیار در بانمره که «مره» صورت براساس روزها

 معموالً و شود می انتخاب استخر آب از کنندگان استفاده و محلی معتمدان و انگارنویس موافقت با استخربان. است

 .باشد نیز استخر همان آب از کنندهاستفاده کشاورزان از یکی باید وی. ماند می باقی خود شغل در سالها

 آب خروجی محل از که بزرگی نهرهای زیرا است، مزارع بین استخر آب تقسیم بر ناظر دار عمله(: آب مقسّم) دار عمله -

 .است کشاورزان عهدۀ به جویبارها در آب تقسیم. شوند می تقسیم کوچکتری نهرهای به خود یابند، می جریان استخر

 .است بان پاره عهدۀ به استخر تا( کنپخشآب) پارا محل از نهر هر حراست و حفظ: بان ارهپ -

 

 :مآخذ

 .3151توس، : ، تهرانروستایی کهن بر کران کویرجندق،  یغمایی، عبدالکریم؛حکمت 

 .316۰کز انتشارات علمی و فرهنگی، مر: جم، تهران ، ترجمه حسین خدیوالعلوم  مفاتیحخوارزمی، محمد بن احمد، 

 .31۲7ه کوشش کاظم سمیعی، اصفهان، ، بطومار شیخ بهایی، محمد؛

 .3159سسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، تهران، مؤ، دانشگاه آبیاری سنتی در ایراننظامهای  نژاد، جواد؛ صفی
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 پنگان؛ ساعت آبی
 آب یزد واقع در موزۀ

 

 فرشید شریف مقدم
 شناسیدانشجوی کارشناسی ارشد ایران

 دانشگاه تهران

 

 به نام یگانه پروردگاری که همه چیز را از آب زنده ساخت
  (1۲ء آیه سوره انبیا) حی ئوجعلنا من الماء کل شی

 

 که دانست از اول چه گویی که ایدون

 زمان را بپیمود باید به پنگان

 (ناصر خسرو)

 

بوده و  اریـابی به آب و آبیـیخشک، دستک و نیمههای ایرانیان در این سرزمین خشیکی از دغدغه ،همواره در طول تاریخ

ساخت سد و ، بتکاراتی نظیر حفر کاریز یا قنـات، کندن چـاها کشاورزی تنها باعلت کمی نزوالت آسمانی، حیات و بقای به

 .استمیسر شدهیابی به آب برای دست... وبند آب

 این مهم مقدر . ایشان است میانکشاورزان مترتب است و آن توزیع آب  ، امری مهم بریابی به آباما پس از دست

در . م نمایداین امر نظارت کند و آب را از روی اصول و عدالت بین کشاورزان تقسی برکه سازمانی دقیق  بااست مگر شدهنمی

امر توزیع آب را   «یدیوان آبیار»، در عصر ساسانی. اندا کار تقسیم آب را بر عهده داشتههادوار مختلف، شاهدیم که حکومت

در زمان خلفای . استن امر در ید افراد ماهر بودهماره ایه. تغییر نام داد «دیوان الماء»به کرد که در قرن دوم هجری، اداره می

این . حفاظهیا  قوامو در نیشابور  مقسّم الماءغزنوی در مرو  نامیدند؛ در دورهمی حسّابیا  قیّاسول توزیع آب را ، مسؤعباسی

رغاب یا شهر مرو که آب مَ( مدیر توزیع آب -میرآب) میراب ،هجری قمری ممنصب آنقدر دارای اهمیت بود که در قرن چهار

مسالک و اسحق اصطخری در ابو  .(پاپلی یزدی و لباف خانیکی) است، از والی و حاکم قدرتمندتر بودهنمودآب مرو را توزیع می

ام کی یش از حرمت والی معونت بود و شنودهرا حرمت ب و برین رود میرابی باشد که او»: نویسدخصوص می در این، ممالک

 (۰۲7، اصطخری) «.ر مردانست کی عمل آب این رود دارندقرب ده هزا

های تقسیم واحد. استشدهآب چگونه و با چه واحدی توزیع میباید دید که  ،قدر این موضوع حایز اهمیت بودهحال که تا این

 :قابل تقسیم هستندآب بر سه گروه 

 .شودمساحت زمین کشاورزان آب تقسیم میکه بر مبنای  واحدهای زمینی -3

 .کند در واحد زمان چه حجمی از آب استفاده شودکه مشخص میهای حجمی واحد -۰
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برداری از آب است که به این و فقط شامل مدت بهرهگنجد بندی میه موضوع ما در این تقسیمکزمانی  هایواحد -1

از تنوع باالیی  ،در هر منطقه تناوب دارد –در این واحد خصوصا آب قنات کاربرد دارد–علت که مقدار آب جاری 

   .(پاپلی یزدی و لباف خانیکی) برخوردار است

ترین امر در توزیع عادالنه آب است و این مهم نیاز بندی در واحد زمانی، بدیهی است که محاسبه زمان مهمدر خصوص تقسیم

طور ساعت آفتابی همان. گردداستفاده میبه ابزاری دقیق برای محاسبه دارد که برای تعیین آن از ساعت آفتابی و ساعت آبی 

ای برابر بر هروز گاه به واحدبندی شبانهنماید و در این تقسیم، زمان را از طریق شاخص آفتاب معین میکه از نامش پیداست

 .که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد تری داردانیزم پیچیدهاما ساعت آبی مک شود؛اساس آفتاب تقسیم می

 پنگان -ساعت آبی 

را روی یک دیگ  آن. استکه در وسط آن یک روزنه تعبیه شدهگذاری شده ای عمدتا مسی است؛ مدرج و نشانهپنگان کاسه

یک  ،روددیگ می شود و به تهی که در آن یک پنگان پر از آب میمدت زمان .دهند تا آب به مرور وارد آن شودپر از آب قرار می

   .(سعادتمند و رحیمی) واحد زمانی است

 ،فنکام ،بنکام ،فنجان ،پنگان: ، از جملهاستهای متعددی خوانده شدهختلف مورد استفاده بوده و با ناماین ساعت در ادوار م

از ی یهاترجمه. نامیدندمی( bost / bast) بُستو در دیوان آبیاری ساسانی این ساعت آبی را  فنکال، در دیوان الماء فنجام

کتاب آله »خود تحت عنوان  الفهرستکه ابن ندیم آن را در به دست مسلمانان رسیده ارشمیدس ای اثر صفحهکتابی بیست

علم الساعات و العمل »دکتر احمد دهمان در مقدمه کناب آن توسط از و دو ترجمه یاد کرده « ساعات الماء التی ترمی البنادق

است که با آب ، از ظرفی مسی سخن رفتههادر این ترجمه. استبه چاپ رسیده( ق637متوفی )از رضوان بن محمد ساعاتی  «بها

 .گرددوسیله آن طلوع و غروب آفتاب مشخص میافتد و بهای از منقار کالغی بیرون می، مهرهشود و در هر ساعت از روزپر می

جاحظ، نویسنده طورکه همان است؛نام برده شده ،که جمع بنکام است البنکاماتعمل  ، ازاما در عبارت آغازین ترجمه دوم

صندوق خوارزمی و غزالی از  .کندهان و دانشمندان بنکام را ذکر میتعیین وقت شب توسط شا برای( ق۰55متوفی )بزرگ عرب 

همچنین در باالی باب ساعات مسجد  .گردد که همان پنگان استا ذکر توضیحات و عملکرد معلوم میبرند که بنام می ساعات

های خود آن را ، با قدری اختالف در کتاببطوطهجبیر و ابن، ابنکه دو جهانگرد معروف موجود بوده ، ساعتیدمشق مویِاُ

که همگی معرب نام  کار بردههرا بمنقاله و  منغاله، منغانه، منجانه، المنجانهاسامی  ،ابن جبیر در ذکر نام آن .اندمعرفی نموده

ر وَو بنکام و فنجام صُ ی، به صورت فنجان درآمدهاین کلمه در زبان عرب .استرب و اندلس مصطلح بودهپنگان است و در مغ

 .(محقق)اند دیگر بنکان و فنجان بوده

شده که به ، ساخته میانداخت این ابزار دقیق را می دانستهیا فنجام توسط افرادی ماهر که ظرافت خاص سپنگان یا فنجان 

ها را از آنها مجاری فنجان. اندنمودهرتبه در دارالخالفه بوده و حقوق دریافت میارای د گفته می شده و «فنجامیین»آنها 

 .(همان) استشدهانتخاب می جزعاند که ساییده نشود و معموال سنگ ساختهسنگی سخت می

 ؛استو فنجان بسیار بوده انواع بنکام .اندام بردهعلم رصد از بنکام نیز به عنوان ابزار علم الرصد ن که دانشمندانِناگفته نماند 

 فنجان الطالبین و فنجان الفیل، فنجان الکاس، (آسیایی)البنکام الرحوی ، (شنی)البنکام الرملی ، (آبی)البنکام الماءی نظیر 

 .(همان)
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یا  پنگاننام دارد و دومی  (پاپلی یزدی و لباف خانیکی: بیشتر، نک برای آگاهی) خابیهاما ساعت آبی دارای دو نوع است که اولی 

 :ی ساعت آبی عبارتند ازاجزا. استفنجان که مورد بحث نگارنده 

 کاسه یا فنجان -3

 گیردپر از آب که کاسه در آن قرار می دیگی -۰

 (همان تیله در گویش محلی خراسانی)های کوچک یا تشله سنگ -1

است را  زمان آبدهی به کاربران آب و شخصی که ناظر بر این توزیع ، پنگان ابزاری است برای محاسبهطور که گفته شدهمان

وی در محلی که برای استقرار دایمی او در نظر گرفته . استشدهنیز گفته می سرطاقو  الکیّ،  فلّمؤ به میراب؛. میراب گویند

، به شدن با هر بار پرکاسه  .شودمیگاه به پنگان منتظر پر شدن آن نشیند و با ن، میشودگفته می خانه پنگانشده و به آن 

سنگی بابت آن نوبت توسط  غرق شدن یک پنگان محاسبه گردیده،هر بار  .گرددخورد و در اصطالح غرق میمیکف دیگ 

این  ،در تابستان. ، نگه داشته شودشود تا حساب شخصی که کاربر آب استکیسه یا ظرفی سفالین انداخته می میراب در

 .که محل میراب به مظهر قنات یا سرچشمه تغییر یابد امکان وجود دارد

شستشو  شود، ظرف بزرگتر را خالی کند،می طاقاز وظایف میراب است که در مواقع طلوع و غروب آفتاب که سهم حقابه یک 

تا رسوبات  انددادهسوراخ پنگان آن عبور مینخی را از  ،بعضی اوقات .و با آب تازه پر نماید تا برای سهم بعدی آماده گردددهد 

کاسه د تا ندهند، سنگی کف ظرف بزرگ قرار میورند کاسه را سریع از ظرف بزرگ درآبرای آنکه بتوان. احتمالی گرفته شود

 .دست بیایدهنگام غرق شدن، کج شود و راحت به

گ اول در پایین پیاله دان. دهر پیاله شش دانگ دار. شودگفته می دانگمدرج است که به هر درجه یک  ،پنگان داخل هر پیاله

 .گرددتر از لبه پیاله، که با پنج نقطه مشخص میانگ پنجم، کمی پایینترتیب تا دبا یک نقطه، دانگ دوم با دو نقطه و به

 .دانگ ششم بی عالمت است و غرق شدن پیاله نمایانگر به پایان رسیدن ششمین دانگ است

 
 .استشدهها روی آن مشخص که دانگتصویر پنگان 
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کار هدر کنار آن واحدی دیگر نیز ب ،شود و در بعضی نقاطای مختلفی برای پنگان استفاده میهدر نقاط مختلف ایران، از حجم

سعادتمند و رحیمی؛ برای آگاهی ) گویندپنگان را یک طاق می 7۰، اردستان و نیریز هر ؛ به عنوان مثال، در کاشاناسترفتهمی

 .(پاپلی یزدی و لباف خانیکی: بیشتر، نک

های جدید جایگزین گردید و حتی در بعضی از روستاها مانند که این ساعت بسیار دیر در روستاها با ساعت جالب توجه است

 .شود، همچنان استفاده میکاخک گناباد در استان خراسان

 یزدشهر پنگان موجود در موزه آب 

ای مربوط به دوران قاجار شهر یزد در خیابان قیام در خانه شمال میدان امیرچخماقدر خورشیدی،  3179در سال موزه آب 

قطه ن. های شهر یزد استآغاز به کار کرد و یکی از دیدنی زمان با اولین همایش کاریزهم ،هابه نام خانه کالهدوز( ق3۰66)

اکبر کالهدوز، ر سید علیاین خانه به دستو. میان آن استساله از ها، عبور یک رشته کاریز چندصدتمایز این موزه از دیگر موزه

ها، د در این موزه شامل ظروف و وسایل، یادگارهایی از قناتآثار موجو. است، در پنج طبقه ساخته شدهیکی از تجار عصر قاجار

 .و اسناد و لوازم مربوط به تقسیم و وقف آب است

. «اولین ساعت آبی جهان»: شته شدهنو ،در باالی این ساعت آبی. نیستوجود در این موزه دقیقا مشخص قدمت ساعت آبی م

؟ مشخص ، ولی آیا اولین استها از لحاظ قدمت دانستاین امر بحثی علمی نیست؛ شاید بتوان این ساعت آبی را از اولین

 .نیست

 
 ساعت آبی موجود در موزه آب یزد
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اجزای  .که در موزه آب شهر یزد قرار دارد استساعت آبی هر دو رکن اصلی ای دقیق و کامل و دارای این ساعت نمونه

آن عبارتند از ظرفی بزرگ از سفال و کاسه مسی که در ته آن سوراخی قرار دارد؛ دقیقا همان که ما در مورد پنگان 

 .این پنگان مدرج نیست دانیم، جز آنکهمی
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ای دیگر نیز از پنگان موجود است نمونه

خورشیدی مورد  3154سال  که تا

پنگان قنات  گرفت؛استفاده قرار می

واقع در شهرستان گناباد  دزیبَروستای 

زیبد . جنوب استان خراسان رضوی

که  است با آثار تاریخی گوناگونروستایی 

روایات و همچنین  شاهنامه فردوسیطبق 

هایی معروف از قبیل محل جنگ تاریخی،

زده رخ دگرد ساسانی و جنگ دواجنگ یز

روستا دارای کاریزی همنام این . است

یکی زیر بستر  ؛شاخه ست که از دوروستا

 ۰5 رودخانه و شاخه دیگر کانالی به عمق

. گیردمتر از درون قلعه ساسانی منشأ می

 ،مشخص نیست اقدمت این کاریز دقیق

سال  35۲۲آن را بیش از عمر  نلیک

ساعت آبی این روستا . دانتخمین زده

ساله دارد و از ۰5۲۲کم ستقدمتی د

برای ) قنات قصبه گنابادابتدای ساخت 

 (پاپلی یزدی و لباف خانیکی: بیشتر، نک آگاهی

 .استبودهمورد استفاده 

 :منابع و مآخذ

 :تهرانبه کوشش ایرج افشار، محمد بن اسعد بن عبداهلل تستری، ترجمه ، مسالک و ممالک ، ابواسحق ابراهیم؛اصطخری -3

 .314۲، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول

، تحقیقات جغرافیایی، «تقسیم آب در نظامهای آبیاری سنتیواحد » پاپلی یزدی، محمدحسین و لباف خانیکی، مجید؛ -۰

 .71-47ص ص ،5۲و  49، شماره 3177تابستان و پاییز 

، تاریخ علم، پاییز و «تکیه بر ابزار پنگانان قدیم با ب در ایرمدیریت تقسیم آ»سعادتمند، ایرج و رحیمی، غالمحسین؛  -1

 .359-351 ص، ص۰3، شماره 3195زمستان 

ات و ، دانشکده ادبی«ع ساعتهای زمانی در تمدن اسالمیفنجام یا یکی از انوا -بنکام  - فنجان -پنگان »محقق، مهدی؛  -4

 .13-۰1 ص، ص7، شماره 3175علوم انسانی دانشگاه اصفهان، بهار 

 .های موزه آب یزدنیوز؛ عکسسایت اقتصاد  -5

 .های قنات زیبد گناباد؛ عکسپدیاسایت ویکی -6

 .تحقیقات میدانی نگارنده -7
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 سریزد
 یتاریخروستای 

 کویر مرکزی ایران حاشیهدر 
 زادهمحمدعلی عزت

 شناسیکارشناسی ارشد ایران یوجشدان

 دانشگاه تهران

 
 درآمد

نوروز سال سفر در  .شده استچشمگیر و جذاب؛ کمتر برای ایرانیان و جهانیان شناختهسریزد با داشتن آثـار تاریخی بسیار 

در همسایگی  ،گالری آثـار هنری با کاربریِ شدهخانه تاریخیِ بـازسازی-« خانه کسرا»از در بازدید به شهر یزد و  3189

 سریزد بکر و دنج روستـای در« قلعه سریزد» سویمرا به (3تصویر )از ارگی تـاریخی مسحورکننده تصویری  -یزد شکدهآت

یافت  در اینترنت سریزدهیچ نام و اثری از  ی که هنوززمان در نوب یزد، نزدیک شهر تاریخی مهریز؛کیلومتری ج4۲در کشاند؛ 

و مسؤوالن  ، و اهالیرا به دیدار از آن شما، روستای تاریخی/ های این شهربـا توصیف جاذبه کوشمدر این گزارش، می. شدنمی

 .کنم ترغیب را به نگهداری و مراقبت از این میراث تاریخی ارزشمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 (گالری خانه کسرا، یزد: مأخذدست، عکس از مهدی خبره) سریزد از باال قلعه (3 تصویر

 سریزد

عمومی نفوس و مسکن، سرشماری ) تن سکنه 4۰3آنچه از سریزد بـاقی مانده، طبق تقسیمات کنونی کشوری؛ روستـایی است بـا 

ای بزرگ و حسینیه امعـجمسجد  ،های گوناگون تاریخیاز دورهدو کاروانسرا  و انبارآب چون ارگ، هشتاری هماما آث. (3185

ها با در ورود به سریزد، خـانه .چندان دور داردهای نهیک شهر در گذشتهنشان از  پررونق؛ همگی دیرپـا و گردانیِبا نخل

با انهای کهن ساختم. بسیار آرام و دلپذیر استروستا  ضایف. آیندار به پیشواز میانگیز انیبای گِلی، و باغهای هوسدیوارهای ز

زارع، بـاغهای میوه، م. استـرانی به سریزد بخشیدهران؛ رنگ و روی ناب ایوانه کویری ایـاری جادُنواز و معمادگیرهای چشمبـ

 .ندآیشمار میبه نشانه زندگی روستایی ،امروز ر دنیایدتر، این سو و آن سو؛ های گوسفند و حتی کاروانهای شگله
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 (عکس از پرتو اخوان)باغ انار در ورودی سریزد ( ۰تصویر 

 

 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)سریزد کهن در کاهگلی  خانه( 1تصویر 
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 (زادهعکس از محمدعلی عزت)مسکونی در سریزد و ساختمانهای تاریخی مخروبه ( 5و  4تصاویر 

 

          
 (عکس از پرتو اخوان)بسته در سریزد شترهای آذین( 7و  6تصاویر 
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 سریزد انبارهایآب

        های از دورهمعماری متنوع طراحی و با انبار سریزد دارای هشت آب

 .که نشانگر اهمیت باالی آن در گذشته است مختلف تاریخی است

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انبار چهاربادگیره، پیش از دوره صفویآب( 8تصویر 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)

 ساله سریزد، از دوره صفوی5۲۲انبار آب( 9تصویر 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)

 ساله  محله پایین1۲۲انبار آب( 33تصویر 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)

 پای برج از دوره قاجارانبار آب( 3۲تصویر 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)
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 سریزد قلعه

ارگ  هـایی دنـج و آرام، چهره افسونگربـاغها و کوچهدر جنوب غربی روستـای کنونی سریزد و پس از پشت سر نهـادن خانه

را شکوهمند ای یزد و راهنمـای ارگ، این بنـزد و سراهالی ی .(3۰تصویر ) گرددی سریزد یا همان قلعه سریزد پدیدار میتاریخ

 .(دانشنامه شهرهای ایران) کنندمیو برخی منابع این ادعا را تأیید منسوب ساسانی  دوره به

 
 (زادهمحمدعلی عزتعکس از )آن ورودی دروازه سریزد از سمت  قلعهنمای ( 3۰تصویر 

 

دارد؛ دروازه تـاشوی  و دوره اسالمی تا پیش از سلجوقیان هایی از معماری و هنر دوره ساسانیسریـزد مؤلفه قلعهمعماری 

و اشیاء، وسایل  ها، اتـاقها، پستوهـا، تنورهـا؛اقهای ضربی، خانه، بارو، برجها، راهروها، طهای خشتی، دژ دوالیهورودی، دیواره

 ...نگ وو اطرافش یافته شده؛ همچون کوزه، کاسه، تُ قلعهشناختی در هایی که در کاوشهای باستانفلزی و سفالینه

 
 (پرتو اخوانعکس از )بام قلعه از  و دشت اطراف سریزد قلعهنمای ( 31تصویر 
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 سریزد قلعه دروازه ورودی( 34تصویر      

 (زادهعکس از محمدعلی عزت)     

 درون قلعهسریزد از  قلعه استحکامات باروی( 35تصویر       
 (زادهعکس از محمدعلی عزت)                              

، بدل به ی ارگاروـب ردِـرشده گِـحف از شدن و قرار گرفتن بـر خندقِـبا بای تـاشو داشته که ارگ سریزد در گذشته، دروازه

و همـگی در  (38-36ویر اتص)هستنـد  (طبقه)اُشکوبه و سه -ساختمانهای ارگ دو. (34تصویر ) استهشدمی آنپـل ورودی 

 .اندقرار داشته (39و  35تصویر )پوشش حفاظتی بـارو و هفت برج بلند و بسیار مستحکم آن 

 
 (پرتو اخوانعکس از )بام طبقه اول از  سریزد طبقه قلعهو سه -ساختمانهای دونمای ( 36تصویر 
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 سریزد طبقات دوم و سوم ساختمانهای قلعهنمای ( 37تصویر       

 (پرتو اخوانعکس از )به شکل اصلی     

 شده طبقات دوم و سومبازسازیبخشهای نمای ( 38تصویر   

 (پرتو اخوانعکس از ) سریزد ساختمانهای قلعه           

 در دوره  شهررشد جمعـیت و گسترش ا ـامـا ب ؛بوده سکونتگاه مردم شهر باستانی سریزداستان، ـاحتماال در دوران بن ارگ ـای

سازی بیرون ارگ، انو ساختم اسالمی

کم نـقش سکونتی خود را از دست کم

 به انبار آذوقه، مهمات و اشیاءداد و 

 ثراین ا. قیمتی مردم سریزد بـدل شد

 شماره با 3154 خرداد ۰7 تاریخ در

 ملی آثار از یکی عنوان به 3۲84 ثبت

 3173از سال  و  3هرسید ثبت به ایران

در اختیار دولت ایران قرار گرفته و از 

داری ـعنوان میراث ملی نگهآن به

  .گرددمی

__________________________________________________________________________ 
1. http://www.citypedia.ir/ مهریز-در-سریزد-قلعه / 

 (پرتو اخوانعکس از )بام قلعه سریزد از  قلعه استحکامات باروی( 39تصویر 
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 ی سریزدهاکاروانسرا

 بنای .هستند این روستای تاریخیای دیگر از تمدن کهن جلوه ،سریزددر شرق ( رباط نو)و نو ( رباط کهنه)کهنه ی هاکاروانسرا

و کامال پابرجا، ساخته دوره صفوی  کاروانسرای نو،. و کامال متروک است گرددباز میصفوی،  از دوره پیشبه  کاروانسرای کهنه

 .استکاربری گردشگری یافته و شدهبازسازیدر سالهای اخیر رای کهنه قرار دارد و کاروانس نزدیکی در

 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت) 3189سریزد؛ فروردین  رباط نو،( ۰۲تصویر 

ر در اند؛ اما هنوز کاروانهـای شتاگر چه با تغییر سبک زندگی مردم و پیرو آن، سبک و وسایل سفر، کاروانسراها از رونق افتاده

در پناهگاه دنج و امن آن، . آسایندآیند، در این کاروانسرا میکنند و آنهایی که به سریزد میدشتهای کویری ایران سفر می

 .(۰3تصویر ) بالندکنند و میآرمند، زاد و ولد میمی -این همرهـان تاریخی، پایبند و شکیبای ایرانیان کویرنشین-شترهـا 

 
 (پرتو اخوانعکس از )سریزد کهنه  شترها، کاروانسرایاستراحتگاه ( ۰3تصویر 
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 (زادهعکس از محمدعلی عزت) سریزد استراحت امن شترهای مادر و فرزند در رباط کهنه،( ۰1و  ۰۰تصاویر 

و جالب هـا بوده ای اعیانی در گذشتهخورد که احتماال خانه، ارگی کوچک و زیبـا به چشم میی کهنهدر جنوب کاروانسرا

 .اکنون هنوز کاربرد مسکونی دارداست که هم

 
 (زادهعکس از محمدعلی عزت) سریزد ارگ مسکونی نزدیک کاروانسرای( ۰1تصویر 

 سریزد« پای نخل»حسینیه 

گفته اهالی بـه ۰.است قاجارشده در دوره ساختهسریزد، حسینیه بزرگ روبازی قرار گفته که  روستای تاریخیدر مرکز 

هزار نفر است؛ اغلب از اهـالی قدیم سریزد که ایـام تاسوعا و عاشورا، این حسینیه معموال پذیـرای بیش از ده محل، در

کند کـه در آیین سنتی و در گـوشه حسینیه، نخـل عظیمی خودنمایی می. اکنون در یزد، تهران و کـرج اقـامت دارند

گردانی در سریزد؛ نشانه دیگری از شهر بودن سریزد و اهمیت آن ـلپیشیـنه دراز نخ. رودکار میگردانی بهمعـروف نخـل

 .در گذشته است

________________________________________________________________________ 
2. https://iqna.ir/fa/news/2118484/ کشور-ملی-آثار-فهرست-در-مهریز-سریزد-نخل-پای-حسینیه-ثبت  
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 (زادهمحمدعلی عزتعکس از ) 3189ر؛ سریزد، فروردین رافَفَ دروازۀ

 ررافَفَدروازۀ 

( افتَرفَر)درشمال شرقی سریزد، بقایای ساختمان خشتی عظیمی قرار گرفته که به گفته اهالی محل؛ دروازه شهر باستانی فَرافَر 

شده، اما از باال و روی سازه در معرض خوبی مستحکم این اثر ارزشمند در وضعیت نامطلوبی است و هرچند پایه آن به. است

 .آسیبهای جدی در اثر باد و باران و آفتاب است

ساخت این . استنـام کهن سریزد بوده احتماال فرافرقدیم فرافر؛ و  شهر( دروازه)بخشی از سازه ورودی احتماال ی این اثر تاریخ

 1.رسدی میصفودوره پیش از کم به زنیهـای تاریخدانـان، دستبنـا به گفته اهالی محـل به دوره ساسانی و بر پـایه گمانه

در حمله اعراب بـه ایـران در پایان دوره ساسانی، مدتها ( سریزدِ کهن یا باستانی)فرافر شهر ، گفته اهالی کهنسال سریزدبر بنا

 .استدر محاصره مهاجمان قرار داشته و سرانجام، ویـران شده

 مآخذ

 .گفتگو با اهلیپژوهش محلی و ( 3

 .«قلعه سریزد در مهریز»؛ (پدیاسیتی) وبالگ دانشنامه شهرهای ایران( ۰

 .«فرافر»وبگاه صداوسیمای مرکز یزد؛  (1

 .3195اردیبهشت  37، «معرفی شهرستان مهریز»وبگاه فرمانداری مهریز؛ ( 4

 .3198آبان  37: روزرسانیآخرین به، «سریزد»پدیای فارسی؛ وبگاه ویکی( 5

 

 
__________________________________________________________________________ 

 .یزد استان گردشگری و فرهنگی میراث شناسه اثر در کنار آن،( 1
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