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  اول توانایی

  گردشگري صنعت پایه مفاهیم و کلیات
  تعاریف و اصطالحات گردشگري

به معناي  Turnsبه معناي گشتن اخذ شده که ریشه در لغت التین   Tour) از کلمۀ  Tourismلغت گردشگري (  
دور زدن ، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد ، و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه ، و در نهایت به 

  انگلیسی راه یافته است . 
می گیرد و سپس بازگشتی به محل  در فرهنگ و بستر ، گردشگري : به سفري که در آنجا مسافرتی به مقصدي انجام

  سکونت را در بردارد ، اطالق می گردد . 
، گردشگري به معناي مسافرت و تفریح براي سرگرمی ، معنا شده LongMan.1988) (النگمندر فرهنگ لغت 

) گردشگري به معناي مسافرت براي تفریح ( لذت یا رضایت ) آمده  Larousse.1991؛در فرهنگ الروس ( 
  و در فرهنگ دهخدا گردشگري، سفر به اقطار عالم به منظور شناخت . است ؛ 

سازمان جهانی جهانگردي ( که بسیاري از دولت ها در آن عضویت دارند ) راهی را براي ارائه تعریفی عمومی از 
لمللی ، سازمان جهانی جهانگردي و دولت کانادا ، کنفرانس بین ا 1991جهانگردي نشان داده شده است . در سال 

دربارة مسافرت و آمارهاي جهانگردي در اتاوا ، کانادا تشکیل دادند که نظر و پیشنهادهایی مربوط به جهانگردي ( 
تعریف و طبقه بندي آن ) ارائه دادند . تعاریفی که در زیر صورت گرفته ، مبتنی بر تعریف هایی هستند که سازمان 

  )1-1نموده است . (شکل  جهانی جهانگردي از جهانگردي و جهانگرد ارائه
  
به عمل فردي که به مسافرت می رود و در آن مکان که خارج از محیط  "توریسم ، جهانگردي ، گردشگري :  - 

ها اقامت نماید ، گفته می  زندگی وي است ، براي مدتی کمتر از یکسال ، جهت تفریح ، تجارت و دیگر هدف
  "د.شو

واژة گردشگر نیز مانند گردشگري تعاریف متعددي دارد ؛ در واقع ، هر تعریفی  توریست ، جهانگرد ، گردشگر : - 
از گردشگري را که بپذیریم ، واژة گردشگر را هم باید بر همان اساس تعریف کنیم . سازمان جهانی گردشگري در 

  تعریفی کامل گردشگر را چنین توصیف کرده است : 
ب و کمتر از یکسال به کشوري غیر از وطن یا محل سکونت خود به کسیکه براي مدت زمانی ، دست کم یک ش "

   "مسافرت می کند و هدف او کار کردن و کسب درآمد نیست ، توریست گفته می شود . 
این تعریف شامل کسانی می شود که براي تفریح ، گذراندن تعطیالت ، دیدار دوستان و بستگان ، انجام دادن امور 

و زیارت و یا تأمین هدف هاي دیگر به مسافرت می روند ؛ توجه شود که بازدیدهاي تجارت و حرفه اي ، درمان 
یک روزه که گاه آن را تفرج می نامند ، در این تعریف نمی گنجد . همچنین تمام کسانیکه صرفا ً از مرز خارج می 

رانشینان ، کارگران مثل خدمه و کارکنان شرکت هاي هوایی و کشتیرانی ، مأموران نیروهاي مسلح ، صح –شوند 
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 –مرزي ، دانشجویانی که براي تحصیل به کشورهاي دیگر می روند و سایر گروه هایی که هدف هاي دیگري دارند 
  گردشگر محسوب نمی شوند .

گردشگري است که شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد  ) : Visitorبازدید کننده (  - 
  مسافرت یک روزه ) .سر نمی برد ( بازدید به 

ر محل مورد بازدید ، کسی که حداقل یک شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی دبازدیدکنندة یک شبه :  - 
  به سر برد .

  کسی که بین دو یا چند مکان سفر کند.) :  Travelerمسافر (  - 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
درون  "( داخلی) ،جهانگردي  "بومی  "اگر معیار سنجش را کشور قرار دهیم ، می توان عبارت هاي جهانگردي 

( بین المللی ) را به روش هاي مختلفی بیان نمود و سه دسته بندي زیر  "برون مرزي  "( ملی ) و جهانگردي  "مرزي 
  را ارائه داد : 

  اص اطالق می شود که فقط در منطقۀ مربوطه سفر می کنند . به ساکنان منطقه اي خگردشگري داخلی :  - 

   مسافران

 ارگرانک

 مرزی 

 دیپلماتھا

 با ھدف

در محاسبات آمار 
 .قرار نمی گیرند 

در محاسبات آمار قرار 
 . می گیرند

 سایر مسافران
 نندگانکبازدید

مھاجران 
 دائمی

مھاجران 
 موقت

نان کارک
نیروھای 

 مسلح

مسافران  پناھندگان
 عبوری

تجارت و 
 بازرگانی
مذھبی و 

 زیارت

ارھای کو 
 دیگر

 تفریح

 درمان

دیدار 
دوستان و 

 آشنایان

 ، طبقھ بندی مسافران در صنعت 1-1شکل 

 ) 1993سازمان جھانی جھانگردی : مأخذ ( جھانگردی 
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به افرادي غیر از ساکنان منطقه اي خاص گفته می شود که فقط در بین مناطق درون کشور خود گردشگري ملی :  - 
  مسافرت می کنند . 

  فر می کنند .به افراد ساکن یک منطقه که به کشوري غیر از کشور محل سکونت خود سگردشگري بین المللی :  - 

  تاریخچۀ مسافرت و جهانگردي
از آنجا که واژة مسافرت و جهانگردي به قدمت تمدن است ، تاریخ نشان می دهد که مسافرت همیشه با تجربه هاي 
خوش آیندي همراه نبوده است . در این قسمت به طور خالصه ، مروري بر تکامل تاریخچۀ جهانگردي از عهد باستان 

نجام می شود و چالش هاي پیش روي جهانگردي در حالیکه دنیا پا به هزارة جدید می گذارد ، مورد تا دنیاي امروز ا
  بررسی قرار می گیرد . 

  عهد باستان  - 
مردم تمدن هاي ما قبل تاریخ با انگیزة بدست آوردن غذا ، دوري از خطر و نقل مکان به آب و هواي مساعد ، 

و کسب فنون ، نیاز انسان به زندگی بدوي و خانه بدوشی کاهش یافت و مسافرت می کردند . با افزایش مهارت 
دیگر با انگیزة تجارت و معاملۀ کاال مسافرت می کرد . ازآنجا که امپراتوري هاي عهد باستان در قارة آفریقا، آسیا و 

و همچنین وسایل نقلیه  خاورمیانه ایجاد شدند ، زیر بناي اقتصادي به وجود آمد که باعث ایجاد جاده و راه هاي آبی
اي براي سهولت راه شد . در دورة حکومت خانواده هاي سلطنتی در مصر ، مسافرت با قصد تجارت و تفریح انجام می 
گرفت که اینگونه مسافرت ها رونق زیادي یافت و در نتیجه در مسیرهاي طوالنی و شهرها براي پذیرایی از مسافرانی 

  ي و مناطق خارج از قلمرو مسافرت می کردند ، مهمانخانه هایی ساخته شد . که بین قرارگاه هاي دولت مرکز
یونانیان باستان در دو مرحله باعث پیشبرد و توسعۀ مسافرت و جهانگردي شدند ؛ نخست با گسترش ضرب سکه که 

، با گسترش زبان  دیگر مسافران مجبور نبودند به خاطر معاوضۀ کاالهاي مورد نظر ، آنها را با خود حمل کنند ؛ دوم
یونانی در سراسر حوزة مدیترانه که باعث شد مسافران بتوانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند . از آنجایی که 
بیشتر شهرها و شهرك هاي یونان در کنار ساحل قرار داشتند ، اصوال ً مسافرتها به و سیلۀ خطوط دریایی انجام می 

اري به بازدید از شهرها به ویژه آتن داشتند ؛ در ضمن آنها از مسافرت براي تماشاي جشن شدند . یونانیان عالقۀ بسی
  هاي مذهبی لذت می بردند و می کوشیدند مسابقات المپیک را که هر چهار سال یکبار برگزار می شد را ببینند . 

ر دوره اي نسبتا ً آرام بودند . آنها زمانیکه امپراتوري روم به قدرت رسید ، طبقۀ اشراف زادة حاکم ، سرگرم تفریح د
همانند یونانیان از مراسم مذهبی و ورزشی لذت می بردند . اشراف زادگان روم عالوه بر دیدن جاهاي دیدنی ، از 

میالدي کتاب ده جلدي به نام  170که اهل یونان بود و در سال پوسایناس یونان نیز بازدید می کردند . فردي به نام  
منتشر کرد تا مسافران را راهنمایی کند . این کتاب براي سیاحان رومی نوشته شد . بر عکس » ونان راهنماي ی« 

دیدن کنند . آسمان مصر همیشه » اهرام ثالثه « و » مجسمۀ ابوالهول « اهالی روم به مصر مسافرت می کردند تا از
  این مکان شدند .آفتابی بود و آب و هواي گرم و خشکی داشت ؛ از این رو رومی ها جذب 
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در تمدن هاي آسیایی هم تاریخ بلند باالیی از سیاحت ، تفریح و گردش وجود دارد ، که نمونه هاي شناخته شدة آن  
  وجود تفریحگاه هایی در مناطق خوش آب و هواي چین و ژاپن است .

  قرون وسطی ( قرن پنجم تا چهاردهم میالدي ) - 
تجارت و مسافرت در قرون وسطی رونق کمتري داشت ، به صورتی که جاده ها تقریبا ً از بین رفته و شرایط 
مسافرت بسیار مشکل و حتی خطرناك شد . طی این دوره ، دیدار از کلیساهاي مسیحیان ، نخستین اولویت بود ؛ زیرا 

شان مسیحی مردم را تشویق به زیارت این مکان ها صومعه هاي زیادي در نقاط مختلف پراکنده بودند و راهبان و کشی
می کردند . در سدة چهارم ، مسافرت به قصد زیارت به صورت یک پدیدة انبوه و سازمان یافته درآمد . مسیحیان به 
بیت المقدس و روم مسافرت می کردند و با وجود اینکه این مسافرت ها اساس و رنگ مذهبی داشتند ، مسافرت هاي 

  اجتماعی هم به حساب می آمدند .  تفریحی و
مسیري از اروپا به آسیا تعیین کرد . او در چین پی به یک سیستم جاده اي » مارکوپولو« در نیمۀ دوم سدة سیزدهم ،

ق.م ) مارکوپولو  1221- 1222بسیار عالی ، که براي اولین بار در زمان سلطنت خانوادة چو ساخته شده بود ، برد ( 
مبناي این سفر نوشت و این کتاب نخستین منبع اطالعاتی غرب دربارة زندگی شرق در آن دوران کتاب خود را بر 

  قرار گرفت . 
نخستین مسافرت کاروانی مربوط به کاروانی است که از ونیز به بیت المقدس می رفت . پیش از شروع سفر ، از 

استراحتگاه ، حیوان براي حمل مسافر و بار ، و  مسافران مبلغ مشخصی براي هزینۀ سفر مانند : رفت و برگشت ، غذا ،
پولی که باید به عنوان رشوه پرداخت می شد ، گرفتند . نخستین نمونۀ غذاهاي فوري امروزي را می توان در مسیر 

  این مسافرت هاي پر جمعیت مشاهده کرد . 

  رنسانس ( سدة چهارده تا هفده میالدي ) - 
دف کسب دانش و تجربه آموزي انجام می شد . در انگلستان ، ملکه الیزابت اول ، در این دوره بیشتر مسافرت ها با ه

براي تربیت و پرورش نمایندگان خارجی ، مسافرت هایی را براي آنان فراهم می کرد و دانشگاه هایی مانند 
این جواز مسافرت آکسفورد و کمبریج در انگلستان به همراه بورس تحصیلی براي دانشجویان ایجاد نمود ؛ عالوه بر 

که دو تا سه سال اعتبار داشت صادر گردید و بدین وسیله محدودیت هایی بر مقدار پول ، تعداد اسب و خدمه ( 
معموال ً سه نفر ) مشخص شد . براي هر مسافر فقط هنگام خروج از کشور، گذرنامه اي صادر می شد. مسافران پول 

زیاد ، از برگ اعتباري که امروزه به چک هاي مسافرتی معروف اند  نقد کمتري حمل می کردند و در ازاي پول نقد
  ، استفاده می نمودند . 

»  گراند تور« کاروان هاي مسافرتی دورة الیزابت پس از چندي ، داراي ساختار و سازمان منظمی گردیدند و آن را 
یمۀ سدة نوزده پابرجا بودند . بیشتر اعضاء نامیدند . این کاروان ها کار خود را در نیمۀ سدة هفده شروع کردند و تا ن
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این کاروان ها براي کسب دانش و تجربه هاي جدید به مسافرت می رفتند . گراند تور یک راهنماي سفر داشت که 
  میالدي توسط توماس نوگنت تهیه شد و پر فروشترین کتاب ، معرفی گردید .  1778در سال 

  ) 1850تا 1750انقالب صنعتی (  - 
ادامه یافت ، پایه و اساس گردش هاي دسته جمعی را ، که امروز ما با آن  1850تا  1750انقالب صنعتی که از سال 

آشنا هستیم ، به وجود آورد . در این دوره تغییرات اقتصادي و اجتماعی عمیقی به وجود آمد که از آن جمله 
به شهر نشینی بود . انقالب صنعتی ، قدرت بخار را  مهاجرت کارگران کشاورز از مناطق روستایی و روي آوردن آنها

که در قطارها و کشتی ها مورد استفاده قرار می گرفت ، معرفی کرد . تغییرات اجتماعی ، موجب تغییر مشاغل و 
گسترش طبقۀ میانی اجتماع گردید و این طبقه توان بیشتري یافت تا بیشتر به مسافرت و تفریح برود ؛ در نتیجۀ 

تقاضا براي مسافرت ، باعث شد که مسافرت هاي تخصصی طبقۀ اشراف  گراند تور ، شکل تازه اي به خود افزایش 
  بگیرد و به مسافرت هاي تفریحی در سطح عمومی تبدیل شود . 

در ابتدا مسافرت هاي تفریحی یک روزه بودند ؛ زیرا هم مردم داراي توان مالی زیاد نبودند و هم اینکه روزهاي 
  ه پنج روز نبود . در پایان سدة نوزدهم ، کارگران تعطیالت ساالنه داشتند . کاري هفت

بوجود آمدن تقسیم کار بعد از انقالب صنعتی ، موجب شد تا افراد براي اوقات فراغت خود برنامه ریزي نموده و به 
  بهترین نحو از آن استفاده نمایند . 

یک بر گسترش صنعت گردشگري تأثیرات جدي گذاشت . در قرن نوزدهم میالدي ، دو پیشرفت عمدة تکنولوژ
تردیدي نیست که نخستین آنها معرفی صنعت حمل و نقل ریلی بود . دومین عنصر مهم در این زمینه نیز تولید کشتی 
بخار به حساب می آمد . چنین شد که گردشگري و فعالیت هاي مرتبط با آن به صورت یک فعالیت اقتصادي ، توجه 

  بیش از پیش به سوي خود جلب کرد تا آنها به عنوان یک کسب و کار به این فعالیت بنگرند . مردمان را 
در )» Robert Smartروبرت اسمارت(« توسط  1822شاید نخستین دفتر خدمات مسافرتی و گردشگري در 

تجاري بود که در بریستول انگلستان تأسیس گردید . آنچه این دفتر بر عهده گرفت ، مشتري یابی براي کشتی هاي 
  کانال بریستول میان بنادر مختلف انگلستان و ایرلند سفر می کردند . 

میان لیستر و الف برو در انگلستان ) »  Thomas Cookتوماس کوك ( « توسط  1841اولین قطار تفریحی نیز در 
  انجام پذیرفت . به راه افتاد . شاید این اولین سفري باشد که براي برگزاري آن اطالع رسانی عمومی 

) عضو سفارت انگلستان Thomas Bennettتوماس بنت ( « به احتمال قوي اولین تورهاي تخصصی نیز از سوي 
  در اسلو نروژ و براي گردانیدن انگلیسی هاي سر شناسی که به این شهر سفر می کردند ، ترتیب داده شده است . 

فت و قهوه خانه هاي بین راهی ، ما حصل این امر به حساب می در قرن نوزدهم مسافرت توسط دلیجان نیز عمومیت یا
  آیند . 

بطور جدي به  1908در سال » هنري فورد « فورد توسط    Tاتومبیل در آغاز قرن بیستم میالدي و با اختراع مدل 
درصد  80 درصد سفرهاي درون شهري و 84عرصۀ حمل و نقل وارد گردید . امروزه در اقتصادهاي پیشرفته ، بیش از 

  کل سفرها ، توسط خودروها انجام می پذیرد .
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کمتر از دو دهه بعد از نخستین پرواز هواپیما ، صنعت گردشگري نیز شاهد حضور حمل و نقل هوایی گردید ؛ این 
در آلمان نخستین پروازهاي مسافربري زمانبندي شده را آغاز » لوفت هانزا « باز می گردد که شرکت  1918به سال 

  و میان برلین و الپیزیک پرواز برقرار شد . کرد 
اجرا  1927میان نیویورك و پاریس در سال » چارلز لیدنبرگ «اولین پرواز ما بین دو سوي اقیانوس اطلس از سوي 

میالدي اختراع موتور جت ، تحولی جدي در صنعت حمل و نقل هوایی و در واقع در صنعت  1950گردید . در دهۀ 
  می آید . گردشگري به حساب 

  مروري اجمالی بر تاریخچۀ سفر و سیاحت در ایران 
مهمترین مسافرت دسته جمعی که به نوعی با تاریخ ایران پیوند خورده است را باید مهاجرت اقوام آریایی از روسیه 

از سایر به ایران دانست . مادها در اواخر هزارة دوم پیش از میالد در ایران سکنی گزیدند . آنها عالوه بر اسب 
  حیوانات همچون شتر و گاو براي حمل و نقل استفاده می کرده و با کاربرد ارابه در حمل و نقل 

ق.م ) به منظور تسهیل  330تا  559آشنا بوده اند . با به قدرت رسیدن کوروش کبیر و بنا نهادن امپراتوري هخامنشی (
ارتباط بخش هاي گوناگون امپراتوري ، به بهبود و توسعۀ راه ها اهتمام ورزیده شد . گزارش هرودوت در شرح لشکر 

ین بار در تاریخ به فرمان کوروش بر روي رودخانه ها پل زده نشان می دهد که براي نخست کشی کوروش به لیدیه ،
  شد . 

کیلومتر مورد بهره برداري قرار می گرفت که از تخت جمشید  2500راه شاهی به مسافتی در حدود در دورة داریوش ،
سافران تأمین شده بود . به منظور رفاه متا سارد امتداد داشته است . در این راه نیز کاروانسراها و ایستگاه هاي شاهی ، 

تأسیس گردیده بود . » دیوان برید « به منظور نگهداري راه ها و رسانیدن نامه ها ، تشکیالت اداري وسیعی با عنوان 
مردمان را یاري می رسانید. چنانچه حمل و  راه شاهی در رونق بازرگانی و جابجایی سریع ، در اقصی نقاط امپراتوري ،

  ایستگاه و استراحتگاه بود .   111روز میسر بود . این جاده داراي  90ن مسیر در مدتی در حدود نقل کاال به کمک ای
تجاري مهم میان ایران و چین ، به سفر نمایندة خاقان چین به ایران در عهد اشک نهم  –نخستین مراودة سیاسی 

توان مبناي شکل گیري راه ابریشم دانست . راه ق.م باز میگردد . این مراوده را در واقع می  124تا  86مهرداد دوم ) (
ابریشم از دروازة یشم در چین آغاز میگردد و ضمن تقسیم شدن به شاخه هاي فرعی ، مسیر نهایی آن به اِفسوس در 
سواحل دریاي مدیترانه ، ترکیه و پالمیرا در سوریه ختم میگردد .  مسیر اصلی این راه در ایران قدیم از شهرهایی 

مرند و خوي می گذشته است . البته شاخه  تبریز ، قزوین ، سراب ، ري ،سمنان ، نیشابور ، دامغان ، سمرقند ، همچون 
در فالت مرکزي کشور عبور می کرده است . باید گفت که هاي فرعی آن در ایران از شهرهاي متعدد دیگري ، 

  ن را به هم پیوند زده بود. جادة ابریشم بیش از بیست قرن پیش ، شرق و غرب جهان مسکو
نخستین کسی بود که در قرن سیزدهم میالدي، مسیر جادة ابریشم را  تاجر ونیزي ، شاید بتوان گفت که مارکوپولو ،

  از ایتالیا تا چین پیمود. 
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نۀ نگهداري درعهد ساسانیان ، راه ها به قرار پیشین بودند ؛ در ضمن آنکه ایشان نیز همانند اشکانیان براي تأمین هزی
  راه ها ، مالیات هایی از کاالهاي بازرگانی اخذ می نمودند . 

،  دو قرن ، تجارت و سفر با رکود سفر و تجارت در ایران همراه بود ؛ لیکن با گذشت تقریبا ً  اسالمیآغاز دوران 
اه هاي جدید و تأمین ، ایجاد رجوقیان و صدارت خواجه نظام الملک. در زمان حکومت سلا بازیافترونق پیشین خود ر

. سیر و سیاحت در این دوران در که رونق تجارت را به دنبال داشت امنیت آن ها ، طرف توجه دولت قرار گرفت
ایران و سایر سرزمین هاي اسالمی بسیار آسان بود ؛ زیرا هرکس براي کمک به دیگري آماده بود و حس مهمان 

، احداث ابنیه هاي عام المنفعه و برقراري موقوفات به مسافران هاي دینی به رعایت حرمت نوازي شرقی و توصیه
، این جملۀ ه بر خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی. چنانچسفر را براي مردم تسهیل می نمود منظور پذیرایی از گردشگران

  معروف حک می شود که :
رگاه باریتعالی به جان ارزد، البته بر هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به د« 

  »خوان بوالحسن به نان ارزد . 
پس از استیالي مغوالن بر ایران و دوران ناامنی و غارت ، نخستین اقدامات به منظور ایمن کردن راهها به عمل آمد ، 

  د ، اشاره کرد.معروف بو مخانه که از آن جمله می توان به احداث چاپارخانه هایی که در زبان مغولی به یا
علیرغم آشفتگی هاي اوایل دوران صفوي ( قرن دهم هجري ) که به تجارت لطمۀ بسیار زد ، گاه و بیگاه مسافرانی 

اما در دوران شاه عباس اول ، امنیت عمومی و ثبات  سیاسی از اروپا به ایران مسافرت می کردند ؛ –با مقاصد تجاري 
ي کشور و رونق سفر به ایران به حساب می آمد . در این دوران ، شبکۀ راه سیاسی ، مهمترین عامل توسعۀ اقتصاد

هاي مهمی احداث گردید که هنوز نیز گاه به راه هاي شاه عباسی شهرت دارند . در این دوران بود که احداث راه 
  هایی با جنبۀ گردشگري نیز مورد توجه قرار گرفت . 

مک آن ، امکان سفر به شمال کشور و بهره برداري از سواحل زیباي بود که به ک "فرح آباد  "از آن جمله راه 
ژها و ویالها و کاخ دریاي مازندران براي طبقات مرفه فراهم گردید . همچنین تأسیساتی ایجاد شد که در حکم پال

کانات کاروانسراي شاه عباسی نیز حکایت از اهتمام این پادشاه در گسترش ام 999هاي امروزي هستند . افسانۀ 
رفاهی براي مسافران است ؛ اما جالب توجه است که اسباب سفر در عهد صفوي در ایران همچنان منحصر به 
چهارپایان بوده و از وسایل چرخدار استفاده نمی شده است . سلطۀ افاغنه در ایران در پایان عصر صفوي ، دیگر بار به 

دیگر بار کشور هجري ، با بیرون راندن افاغنه ،  12شار در قرن رکود سفر و تجارت منجر گردید ، تا اینکه نادرشاه اف
  را آباد ساخت . 

ایران به محلی براي آمد و شد نمایندگان سیاسی کشورهاي غربی مبدل شد . تا عصر صدارت در دوران قاجاریه ، 
کبیر کوشید تا میراث میرزا تقی خان امیر کبیر ، تحولی جدي در گسترش امکانات سفر پدید نیامد ؛ لیکن امیر 

هخامنشی را در تأسیس چاپارخانه وامنیت راهها باز زنده سازد و به امور آنها اهتمام ورزیده شد ؛ لیکن پس از وي 
  دوباره اقدامات اصالحی او به فراموشی سپرده شد . 
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  1تبریز به راه افتادند . –نخستین کالسکه ها احتماال ً در دوران قاجاریه در کشور و در مسیرهایی نظیر تهران 

امتیاز راه آهن حضرت عبدالعظیم را از ایران تحصیل نمود و با مهندس فرانسوي به نام بوآتال ، هجري ،  1299در سال 
بدست ناصرالدین شاه 1301کیلومتر در سال  7/8مشارکت بلژیکی ها ، ساختمان این خط آغاز گشت . این خط بطول 

ه. ق در بروکسل یک دستگاه اتومبیل  1317فرالدین شاه در سفر نخست فرنگ خود به سال قاجار افتتاح گردید . مظ
  که با زغال سنگ کار می کرد، خریداري نمود. این نخستین خودرویی بود که به کشور وارد شد . 

ان خارجی و هجري شمسی ، براي اولین بار در وزارت داخله ( کشور) اداره اي به نام ادارة جلب سیاح 1314در سال 
  تبلیغات تأسیس گردید و انجام امور مربوط به جهانگردي کشور بر عهدة آن اداره محول گردید . 

هجري شمسی ، مؤسسۀ مهمانخانه ها ، با بهره برداري از چند مهمانخانۀ دربند ، مهمانخانۀ گچسر ،  1315از سال 
  تلداري خود را آغاز نمود . مهمانخانۀ قدیمی رامسر و غیره فعالیت ه مهمانخانۀ چالوس ،

  نخستین آژانس جهانگردي ایران در تهران تأسیس شد .  هجري شمسی ، 1319در سال 
 جاي خود را به شوراي عالی جهانگردي داد ، هجري شمسی ، ادارة جلب سیاحان خارجی و تبلیغات ، 1320در سال 

 که هفته اي یکبار در وزارت کشور تشکیل جلسه می داد .

شمسی ، بار دیگر اهمیت جلب سیاحان و سیر و سیاحت با توجه به جنبه هاي اقتصادي و تحکیم   1333سال در 
مبانی حسن تفاهم میان افراد کشورهاي مختلف ، مورد توجه واقع شد و ادارة امور جهانگردي در وزارت کشور 

  متمرکز گردید .
 3فر از نمایندگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ن 12شمسی ، شوراي عالی جهانگردي مرکب از  1340در سال 

نفر از اشخاص مطلع و بصیر در امر جهانگردي ، بموجب تصویب نامۀ هیئت وزیران وقت تشکیل شد که وظیفۀ آنها 
تعیین خط مشی و برنامه هاي اجرایی ادارة امور جهانگردي کشور بود و اصوال ً بر امور مربوط به جهانگردي کشور 

  عالی نظارت داشت .  در سطح
سازمانی به نام  به تصویب هیئت وزیران وقت رسید ، شمسی ، 1342فروردین  17طی تصویب نامه اي که در تاریخ 

تأسیس گردید ؛ که هدف از تشکیل آن ، معرفی بیشتر کشور ایران و تشویق جهانگردان » سازمان جلب سیاحان « 

                                                             
ھ شد و بھ فرمان کق بھ قصد خانۀ خدا ، عازم م 1302ھ در سال کی از جھانگردان ایرانی است کمیرزا محمد حسین حسینی فراھانی ، ی -1

  :رده است کاو در بخشی از سفرنامۀ خود بھ چند نوع وسیلۀ نقلیھ اشاره . سفرنامۀ مفصلی نوشت  ناصرالدین شاه ،

  .دارد و فنر ندارد و فقط برای سھ نفر جا دارد  کروکھ ک این وسیلھ چھار چرخھ ای است شبیھ دلیجان ،: تران تاس  -1

  .و فنر است و سھ نفر بھ سختی در آن می نشینند  کروکھ فاقد کھ ای کالسک :ھ کترو -2

  . و فنر دارد و برای سھ نفر جا دارد  کروکاین وسیلھ : ھ کدرش -3

  . ند کو فنر و چھار نفر مسافر می تواند با آن سفر  کروکوسیلھ ای است دارای : ھ کالسک -4

  . ھ برای ده نفر جا دارد کھ کالسکچھار چرخھ ای است فنردار و سر بستھ ، شبیھ بھ  :دلیجان  -5
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تاریخی و مناظر طبیعی ایران بود . بدین منظور که این امر موجب  –باستانی خارجی و ایرانگردان به بازدید از آثار 
  تحصیل خارجی بیشتر ، توسعه و ترویج صنایع ملی  و کمک به صاحبان حرفه هاي مختلف گردد . 

با توجه به گسترش ، و نیز به منظور هماهنگ شدن سیاست جهانگردي و اطالعاتی کشور در  1353در سوم تیرماه 
داخل و خارج از مرزهاي ایران ، بموجب قانون ، سازمان جلب سیاحان و وزارت اطالعات در یکدیگر ادغام شدند و 

  به وجود آمد . » وزارت اطالعات و جهانگردي « وزارتخانۀ جدیدي به نام 
شمسی پس از پیروزي انقالب ، به وزارت ارشاد ملی و سپس به وزارت  1357العات و جهانگردي در سال وزارت اط

ارشاد اسالمی تغییر نام داد و حوزة معاونت جهانگردي این وزارتخانه ، سرپرستی امور جهانگردي کشور را به عهده 
زیارتی این وزارتخانه ، دفتر ایرانگردي و معاونت سیاحتی و  گرفت . با تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،

جهانگردي را به منظور برنامه ریزي صنعت توریسم ، آموزش دست اندرکاران صنعت جهانگردي ، درجه بندي 
نظارت و نرخ تأسیسات ، برقراري ارتباط بین المللی با نهادها و ارگان هاي جهانگردي تشکیل داد . این دفتر بعد از 

شوراي انقالب اسالمی به نام سازمان مراکز ایرانگردي و جهانگردي تغییر نام داد ،  1358آبان  21 مدتی برابر مصوبۀ
که عمال ً از ادغام چهار شرکت دولتی به اسامی : شرکت سهامی تأسیسات جهانگردي ، شرکت سهامی گشت هاي 

اي ورزش هاي زمستانی به وجود ایران ، شرکت سهامی مراکز خانه هاي ایران و شرکت سهامی مراکز جهانگردي بر
مهمانسراها ،  واحد پذیرایی ، 144آمد و با خط مشی تازه و هدف هاي مشخص به منظور مدیریت و بهره برداري از 

  هتل و تأسیسات توریستی  سراسر کشور و ارائه خدمات جهانگردي شروع به کار کرد . 
ی ادغام شد و وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی تأسیس وزارت فرهنگ و هنر با وزارت ارشاد اسالم 1365در سال 
  گردید . 
به منظور توسعۀ صنعت جهانگردي کشور ، ضمن تجدید نظر در تشکیالت حوزة معاونت سیاحتی و  1370در سال 

ت زیارتی ، امور ایرانگردي و جهانگردي ، برعهدة واحدهاي تابعۀ آن : دفتر برنامه ریزي و امور فنی ، ادارة کل نظار
بر خدمات سیاحتی و زیارتی ، مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردي و جهانگردي و مرکز آموزش جهانگردي 

  گذاشته شد . 
شمسی ، حوزة معاونت امور سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مراکز  1376در سال 

انگردي و جهانگردي کشور به عنوان یکی از سازمان ایرانگردي و جهانگردي در یکدیگر ادغام شدند و سازمان ایر
هاي تابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، متولی ادارة امور گردشگري گردید . با جدا شدن سازمان میراث فرهنگی 

 1382و سازمان ایرانگردي و جهانگردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ادغام آن دو با یکدیگر در سال 
  فرهنگی و گردشگري تأسیس گردید که ریاست آن معاون رئیس جمهور محسوب می شود .  سازمان میراث

سازمان صنایع دستی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگري ادغام شده و تشکیل سازمان میراث  1384در سال 
  نایع دستی و گردشگري را دادند . فرهنگی ، ص

د، منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در هاي اخیر گردشگري به عنوان صنعت بدون دودر سال
هاي بسیاري از کشورها شده است، این صنعت یک صنعت منحصر به بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت
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فرد اقتصادي تلقی شده و طرفداران بسیاري دارد.رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگري در پنجاه سال اخیر نشان 
کند، میت فراوان اقتصادي و اجتماعی این پدیده است.گردشگري در تولید ناخالص ملی نقش مهمی ایفا میدهنده اه

) Ternerالمللی هر کشور است،را متوازن می سازد. لوئیس ترنر (ها، که نشان دهنده معامالت بینتراز پرداخت«
م با آن روبرو است و معتقد است گردشگري داند که جهان سوترین صنعتی میترین و پیچیدهگردشگري را امیدبخش

)توسعه گردشگري موجب رونق اقتصادي 1: 1378(لی، » بیشترین قابلیت را براي جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد.
شود همچنین تأثیر به سزایی در افزایش درآمد و کاهش بیکاري و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر می

ها و از ها و تمدنه اجتماعی دارد. عالوه بر آن گردشگري عاملی است براي گفتگوي بین فرهنگمردم و افزایش رفا
سازد.از لحاظ مذهبی نیز بسیاري از ادیان تأکید ترمیتر و نزدیکملل و دول را متعادل نظر سیاسی نیز، روابط بین

  اند.داشته اي بر سیر و سفر در نقاط مختلف جهان به منظور کسب علم و دانشویژه
  شود. ها میگردشگري در سطوح باالي اقتصادي واجتماعی باعث شکوفایی استعدادها و ارتقاي آموزشی در همه زمینه

ها گردشگر را جذب می نمایند، در کنار تولیدات انبوه شوند میلیونکشورهایی که در صنعت گردشگري فعال می
  گردند.یت عالی به مقدار کم ولی با ارزش زیاد نیز موفق میصنعتی کم ارزش، در زمینه تولیدات هنري با کیف

فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي ایجاد شده در قرن بیست  –هاي تکنولوژیکی از سوي دیگر به دلیل زیرساخت
ناپذیردررفتاروعمل انسان براي ارضاي روح کنجکاو اوخواهد بود. و یکم پدیده گردشگري یک واقعیت اجتناب

گردشگري به دلیل ماهیت و توانایی در جهت اقتصاد عصر پساساختاري، موجب تسریع در شکل گیري دهکده 
هاي غیردموکراتیک، سنتّی و درونگرا را نیز د. گردشگري در روند رو به رشد خود حتی حکومتجهانی خواهد ش

  ها براي توسعه آن ایجاد کنند.مجبور خواهد کرد تسهیالتی در کلیه زمینه
هاي زیست محیطی، تاریخی، میراث فرهنگی و غیره است هاي بالقوه عظیمی در زمینهکشور ایران که داراي توانایی

اجتماعی خود را از این جریان اقتصادي دور نگه دارد  –هاي فرهنگی تواند و نباید به دلیل مسائل سیاسی و نگرانیینم
پوشی کند.در این هاي ایران براي گردشگري چشمتواند ازجاذبهالمللی گردشگري نیز نمیو از سوي دیگر بازار بین

  .ان می پردازیممبحث به تحلیل انواع گردشگري و وضیعت موجود ایر
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  انواع گردشگري:
ریزي در عرصه گردشگري اهمیت اساسی دارد. گردشگري انواع مختلفی دارد و شناخت انواع گردشگري براي برنامه

چرا که تقاضاها و خدمات مورد نیاز گردشگران مختلف یکسان نیست؛ براي مثال گردشگرانی که به قصد دیدار اقوام 
کنند معموالً به هتل و حتی رستوران بیرون از منزل نیاز ندارند، اما از سایر امکانات و تسهیالت میو دوستان مسافرت 

کنند، ممکن است امکاناتی همچون هتل و کنند. در مقابل، براي گردشگرانی که به قصد تجارت سفر میاستفاده می
ازارهاي محل نداشته باشند. همچنین احتمال دارد اي به بتسهیالت اقامتی اهمیت زیادي داشته باشد و از طرفی عالقه

) هیچ تمایلی به خدمات شهري نداشته باشد و تمام مدت سفر خود را در روستا rural touristگردشگر روستایی (
هاي بنديالمللی با توجه به معیارهاي مختلف، دستههاي بیننظران و سازماناقامت نماید. بر این اساس تاکنون صاحب

  اشاره کرد. alternative tourismو  mass tourismتوان به اند براي مثال میدي از گردشگري، ارائه کردهمتعد
گردشگري انبوه عبارت است از گردشگري معمولی که در سطح گسترده در سراسر جهان وجود دارد. گردشگري 

و  1970هاي ي انبوه در دههجایگزین نوعی از گردشگري است که در واکنش به توسعه عنان گسیخته گردشگر
هاي مخرب گردشگري است. هاي نوین در گردشگري به جاي روشمطرح شده و هدف آن به کارگیري شیوه 1980

گراي و ماجراجویانه تقسیم بندي دیگر، گردشگري به سه نوع فرهنگی، طبیعت)در یک تقسیم25: 1385(کاظمی، 
یاد  Adventure Culture Ecotourism) ACEدشگري (شده است که به طور مختصر از آن به عنوان گر

 Fennel ،2003شود. (می

انواع دیگر گردشگري در حال افزایش است نظیر گردشگري فضایی، گردشگري الکترونیکی و اینترنتی که در  
) مسافران قصد دارند از دنیاي New Age tourismهاي امروزي (هاي اخیر آغاز شده است.در گردشگريسال

)با توجه به نوع نظام 160: 1385واي، تري از زندگی دست یابند. (چاكدي فاصله گرفته و به مفهوم عمیق و معنويما
حکومتی، مقررات و اعتقادات جامعه ایران امکان انواع گردشگري که به قصد تفریح و سرگرمی رواج دارد فراهم 

هاي فرهنگی، آشنایی با آداب و رسوم جوامع انگیزه باشد و یا بسیار محدود است. لذا جذب گردشگرانی که بانمی
هاي ورزشی مثل کوهنوردي اقدام به گردي و انجام فعالیتروستایی و اقوام، بازدید از آثار تاریخی، طبیعت

تواند متمرکز کند.الزم هاي عمده خود را در این نوع گردشگران میباشد. بنابراین ایران برنامهکنند، میسر میسفرمی
ه ذکر است در ایران انواعی از گردشگري رواج دارد که در دیگر کشورهاچندان رایج نیست مثل گردشگري آثار ب

گیرد. جنگ، گردشگري زیارت اهل قبور که به منظور بازدید از قبورخویشاوندان وکشته شدگان جنگ صورت می
ها و آثار بازمانده از اماکن و اسارتگاههاي جمعی، در گردشگري آثار جنگ، ایرانیان از میادین جنگ ، گورستان

بیشتر در مناطق غرب ایران آثار  1980-1988جنگ بازدید می کنند که به دلیل هشت سال جنگ ایران و عراق 
  مخرب خود را بر جاي گذاشت.

  
انجام المللی با انگیزه فرهنگی درصد گردشگري بین 37طبق آمار سازمان جهانی گردشگري  ) گردشگري فرهنگی:1

) به heritage tourismشود و این تقاضا در حال افزایش است. رشد گردشگري فرهنگی و گردشگري میراث (می
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گردشگري «عنوان عناصر گردشگري نوین، توجه سیاستگزاران و محققان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است.
هاي فرهنگی دارند. این جا به هایی که جاذبهفرهنگی عبارت است از مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان

: 1385(کاظمی، » شود.جایی به قصد کسب اطالعات و تجارت براي ارضاي نیازهاي فرهنگی گردشگران انجام می
154(  

توان به سطح باالي تحصیالت آنان، باال بردن میانگین سنی آنان و شاغل هاي گردشگران فرهنگی میاز جمله ویژگی 
گردشگري فرهنگی مایل به آشنایی با فرهنگ مناطف مختلف، خواهان کاوش در «ن اشاره کرد. بودن آنا

هاي ) در این نوع گردشگري به جذابیتtribe, 1997, 73اندازهاي فرهنگی جوامع انسانی و درك آنها است (چشم
رهاي دستی، معماري در ایران عالوه بر ها، هنها، ارکسترها، نمایشنامهها، نمایشگاهشود. از قبیل موزهفرهنگی توجه می
ها مانند هاي مذهبی زرتشتی و اسالمی، عزاداريهاي سنتی نظیر تعزیه، مراسم چهارشنبه سوري، جشنموارد فوق، آئین

هاي اخیر از سوي مسئوالن گردشگري ایران تواند تعریف شود. در سالهاي فرهنگی میمحرم و ... نیز از جذابیت
تواند در این زمینه به دست آورد تأکید شده میزان اهمیت گردشگري فرهنگی و سهمی که ایران میبارها درخصوص 

است و ایران در تالش است در نبود امکانات و شرایط مناسب در دیگر انواع گردشگري، این نوع گردشگري را تبلیغ 
  و رواج دهد.

  
 47،1385(پاپلی،» دیگروآگاهی از آنان استگردشگري هنري در پی شناخت هنرهاي ملل « ) گردشگري هنري:2

  )ایرانیان از هزاران سال پیش در زمینه انواع هنرها مانند: 
معرقکاري،کاشیکاري،قالیبافی،نمدمالی،نقاشی،خوشنویسی،مینیاتور وغیره داراي ابداعات وآثار با ارزشی بوده اند که 

  ایران براي گردشگران هستند.  خوشبختانه بسیاري از آنها باقی مانده اند و از جاذبه هاي
  
ها، شود و به بازدید از موزهاین گونه از گردشگري که گردشگري میراث نیز نامیده می) گردشگري تاریخی: 3

اي از گردشگري را به خود اختصاص داده است. ایران به دلیل پردازد، امروزه بخش عمدهها و ابنیه تاریخی میمکان
  با ارزش تاریخی(یک میلیون و دویست ) در این زمینه می تواند بسیار موفق باشد. دارا بودن هزاران ابنیه 

  
در صنعت گردشگري مسافرت براي تفریح در کانون توجه است. در کشورها یا ) گردشگري تفرح و تفرج: 4

پردازند، میشوند که در مقصد به تفریح و تفرج هایی که پذیراي گردشگرند، کسانی مسافر تفریحی محسوب میمکان
هاي کوتاه مدت در آن گیرند و سرانجام اینکه براي دورهخرند، عکس میکنند، سوغات میاز اماکن دیدنی بازدید می

گزینند. در این نوع گردشگري، گردشگري ساحلی بسیار مورد توجه است و گردشگران معموًال ها اقامت میمکان
کنند. در این نوع گردشگري ) به سواحل نقاط مختلف سفر میS (sun, sea, sex, sandبرداري از چهار براي بهره

ها را فراهم آورند. بیشتر تالش اند بیشترین جاذبهکشورهایی همچون اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، یونان، آمریکا توانسته
هایی از افراد کوشند تا چنین گردشگري را میان گروهشود و میبازاریابها و پژوهشگران صرف درك این گروه می
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هاي مشابه دارند، تقسیم کنند. با توجه به اینکه ایران که از نظر اجتماعی، ترکیب جمعیتی یا روان شناسی ویژگی
کشور گرمی است و هزاران کیلومتر مرزآبی با دریاي خزر در شمال و خلیج فارس و دریاي عمان در جنوب دارد در 

است، اما به دالیل قانونی، عرفی و مذهبی تمایلی به رواج این نوع گردشگري  هاي بالقوهاین زمینه کشوري با توانایی
باشد و به طرق مختلف مثل حجاب، جلوگیري از روابط به عنوان یک تابو مطرح می sexوجود ندارد. به ویژه مسئله 

هاي شبانه، کازینو، مشروبات الکلی، گردشگري تفریحی تحت دختر و پسر، ممنوعیت ایجاد اماکن رقص، کلوپ
  ها رخ دهد.دیتاي در جهت آزادي اینگونه محدوهاي آینده تغییرات عمدهرسد تا سالباشد و به نظر نمیفشار می

  
گردشگریی که از ساحل دور می شود و به وسط دریا و اقیا نوس منوط می شود،و از دهه ) گردشگري دریایی: 5

در حال گسترش است.کشتیهاي بزرگ اقیا نوس پیما که گردشگران را پذیرا می شوند و انواع تفریحات سالم  1980
ترش اند.کشتی تایتانیک نمونه مشهور آن است،وکشتی بزرگ و ناسالم را براي آنها فراهم می کنند در حال گس

نفر گنجایش دارد و آن قدر مهم است که به دست ملکه الیزابت ، پادشاه  1080کویین که سالن کنفرانس آن 
  انگلستان افتتاح شد.

رش می با سایر تفریحات دریایی ، مثل غواصی، صیید،شکارو مشارکت در پژوهشها (به عنوان گردشگر)در حال گست
شد.ولی این شاخه از گردشگري دریایی نسبت به شاخه ساحل دریا درصد بسیار کوچکی از گردشگران را جذب می 

  ) 1385، 55، 56کند. (پاپلی یزدي،
  
گردشگري طبیعت نوعی توریسم طبیعی و پایدار است که با مشارکت گردانندگان ) گردشگري طبیعت گردي:6

شود. سازمان جهانی گردشگري؛ اکوتوریسم را هاي بومی و طبیعی گردشگري میسر میگیري از پتانسیلبومی و بهره
نوعی از گردشگري که در آن مسافرت به مناطق طبیعی (که به نسبت بدون آسیب مانده) با «کند: اینگونه تعریف می

هاي فرهنگی هم در بههاي طبیعی و حیات وحش و با توجه به جناهداف مطالعاتی و بهره بصري از مناظر و رستنی
  »پذیرد.گذشته و هم در حال صورت می

گستره فضایی این الگو، محیط طبیعی مثل ساحل، جنگل، کوه، کویر، غار و نظیر اینها است. این الگوي فضایی از 
هاي متفاوتی از گردشگري شامل گردشگري زیست محیطی، گردشگري دریایی، گردشگري در برگیرنده گونه

ی، گردشگري صید و شکار، جمع آوري گیاهان و حیوانات و نظیر اینها است. طبق برآورد انجمن گردشگري ورزش
درصد بازار  7درصد و گردشگري زیست محیطی  20گردشگري زیست محیطی، گردشگري طبیعت یا طبیعت گردي 

و یا امور تحقیقاتی مسافرت جهانی را در اختیار داشته است. درآمد این نوع گردشگري اغلب جهت حفاظت از محیط 
شود و تنها تعداد کمی از کشورها نظیر کنیا بخشی از درآمدهاي به دست آمده را صرف امور دیگري هزینه می

برد و بدین ترتیب گردشگري زیست محیطی، سرمایه و پول فراوانی را از نواحی مرکز به پیرامون می«نمایند. می
ریزي و سیاستگزاري در حوزه اکوتوریسم باید واجد شرایطی باشد که امههر گونه برن»آورد.عدالت اقتصادي پدید می

ساکنان  در وهلۀ اول موجب توسعه اقتصادي جوامع باشد و دیگر تضاد میان منابع مورد استفاده گردشگران و زندگی
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اعی، زیست هاي اجتمبومی را به حداقل برساند و چگونگی توسعه گردشگري در این بخش نباید تعارضی با ویژگی
  محیطی و فرهنگی جوامع محلی داشته باشد.

  دولت براي رشد این بخش باید چندین اقدام اساسی انجام دهد که عبارتند از؛
  الف) بکارگیري نیروهاي محلی در این بخش،

  ب) افزایش کیفیت طبیعت، 
  بیش از حد، هاي صوتی، زباله و ازدحام ج) پاکسازي دائمی محیط و دور نگهداشتن آن از آلودگی

هاي اکوتوریسمی، هاي محلی براي مشارکت در طرحهاي غیردولتی و انجمند) فراهم نمودن تسهیالت براي تشکل
  هاي ولو کوچک در جهت شناسایی و تقویت زیست بوم منطقه،ایجاد مؤسسات و آزمایشگاه

  و) تأسیس یگان ویژه محافظت.
هاي فراوانی است همین بس که از سوي رئیس سازمان جهانی ذبهها و جاایران دراین زمینه نیز داراي قابلیت

  گردشگري به عنوان یکی از پنج کشور داراي بیشترین تنوع زیتسی و جانوري در دنیا نام برده شده است.
  
ها، شود، مسافر در گردهماییدر سفرهایی که با هدف بازرگانی و تجارت انجام می) گردشگري تجاري و بازرگانی:8

کند.یکی از اي یا تخصصی شرکت میهاي مذهبی، تبلیغی و کارهاي حرفهها، شوراها، برنامهها، نمایشگاهانسکنفر
تواند با یک هاي قابل مشاهده در سفرهاي بازرگانی سفر چند منظوره است؛ به این معنی که مسافر میترین پدیدهمهم

کند، یا دي با هدف بازرگانی به همراه همسرش سفر میسفر، چندین هدف را تأمین کند، براي مثال هنگامی که فر
زمانی که تعطیالت خانوادگی با مسافرت بازرگانی یا شرکت در سمینار هم زمان شود، نوعی مسافرت دو منظوره 

)کشورهایی همچون آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلیس بیشترین مسافران تجاري را 182: 1385(کاظمی، » شود.مشاهده می
دهند. به دلیل وضعیت درصد مسافران را این نوع گردشگران تشکیل می 25نمایند حتی در آمریکا جلب میبه خود 

  باشد.اقتصادي ایران و نیز اوضاع سیاسی سفرهاي تجاري بیشتر از داخل به خارج از کشور می
  
الباً مقاصد گردشگري هاي تاریخی و فرهنگی بسیار دارند غنواحی شهري به علت آنکه جاذبه) گردشگري شهري:9

هاي تئاتر، ها، بناهاي یادبود، سالنهاي متنوع و بزرگی شامل موزهشوند. شهرها معموالً جاذبهمهمی محسوب می
هایی مربوط به حوادث مهم ها، شهربازي، مراکز خرید، مناطقی با معماري تاریخی ومکانهاي ورزشی، پاركاستادیوم

  کند. که خود گردشگران بسیاري را جذب می یا افراد مهشورد را دارا هستند
همراه با توسعه گردشگري در نواحی شهري، براي برآوردن نیازهاي گردشگران، خدمات حمایتی بیشتري نظیر «

آیند تنها کسانی نیستند که از این شود، البته بازدید کنندگانی که از خارج شهر میرستوران و محل اقامت ساخته می
)در این ارتباط 189: 1385(پاپلی، » شوند.مند میها بهرهکنند وخود مردم شهر هم از زیرساخته میامکانات استفاد

هاي بسیاري را جاي توان به شهرهایی همچون پاریس، لندن، نیویورك اشاره کرد که در درون خود جاذبهمی

   



                                             

هاي بیشتري ها و زیباییامکانات، جاذبهاند.تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز در بین شهرهاي ایران داراي داده
  کشاند. هاي این شهرها به سوي خود میها مسافر را براي بازدید از دیدنیباشند و هر ساله میلیونمی
  

در گردشگري روستایی منابع فرهنگی، طبیعی و تاریخی نواحی روستایی به عنوان کاالي ) گردشگري روستایی: 10
اند. گردشگري روستایی موجب رشد اقتصادي، ایجاد تنوع و ثبات در اشتغال، پویایی عرضهفرهنگی گردشگري قابل 

هاي چندگانه، ایجاد بازارهاي جدید براي هایی براي رشد درآمد به صورت فعالیتتجارت و صنایع، گسترش فرصت
ترین یکی از مهم) Sharply, 2002, 332شود (اي میمحصوالت کشاورزي و گسترش مبناي یک اقتصاد منطقه

گذاري به علت کوچک بودن و تنوع و ساده بخش خصوصی و سرمایههاي اقتصاد گردشگري روستایی رغبتویژگی
هاي اخیر با توجه به گسترش زندگی شهرنشینی و ماشینی، بسیاري از )در سال208: 1385(پاپلی، » ها است.بودن طرح

سنتی سفر کنند، در واقع این نوع گردشگري شباهتی هم به گردشگري  هاي آرام با زندگیمردم تمایل دارند به محیط
الخصوص در اروپا و آمریکاي شمالی مردم به این نوع گردشگري تمایل دارند. مردم به نواحی بومی دارد علی

در  کنند و از نزدیک شاهد نحوة زندگی روستایی هستند.روند و مدتی را در آنجا اقامت میکشاورزي، دامداري می
تواند از جمله موارد مهم درآمدزاي جهانگردي به ایران اگر شرایط و امکانات آن فراهم شود گردشگري روستایی می

توانند شهرت حساب آید. ایران داراي روستاهاي بکر و سنتی است که برخی از آنها با معماري خاصی که دارند می
  اشان ، زیارت در گرگان و... جهانی کسب کنند نظیر ماسوله در گیالن، ابیانه در ک

  
این نوع گردشگري به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و اقوام انجام  گردشگري قومی و عشایري:)11
هاي آنها است. تماشاي مراسم سنتی، شود. هدف گردشگري قومی شناخت اقوام مختلف و شرکت در تجربهمی

گردشگري است و برخی نیزجهت درك بهتري از موقعیت خود و یا  هاي این نوعها از جمله جذابیتها، آئینجشن
) در ایران به دلیل وجود اقوام مختلف لُر، 47: 1385آورند. (پاپلی یزدي، دنیاي معاصر به این گونه سفرها روي می

هر ناظر و هاي فراوانی براي کُرد، تُرك، بلوچ، عرب، ترکمن و خصوصیاتی که هر کدام از آنها دارند واجد جذابیت
گردشگر بیرونی است. بسیاري از گردشگران عالقه دارند تا از نزدیک به تماشاي زندگی سنتی و قومی 

داري را در تعریف فضایی مناطق عشایري و ادغام آنها را در بپردازند.گردشگري عشایري قابلیت اقتصاد سرمایه
اخت این گونه گردشگري و تجزیه و تحلیل فضاي تواند با اهمیت باشد شندهد ولی آنچه میچرخه مصرف نشان می

آن برپایه سودمندي، رفاه و پایداري براي رسیدن به توسعه مفید است. توسعه خدمات گردشگري عشایري داراي آثار 
ها کاست و بر محاسن توان از آثار منفی و چالشریزي کارفرهنگی میهایی است که با برنامهمثبت و منفی و چالش

)ایران در این زمینه به طرز چشمگیري غنی است ومی تواند موفق به جذب 210: 1385(پاپلی یزدي، » آن افزود.
  هزاران گردشگر،محقق و انسان شناس از سراسر جهان شود.

  
شود که به منظور دیدارازاماکن مقدس یاانجام دراین نوع گردشگري افرادي را شامل می ) گردشگري مذهبی: 12

کنند، مسیحیان به واتیکان یا کلیساهاي ها مسلمان به عربستان سفر میکنند. میلیونسافرت میدادن امور مذهبی م

    19



                                             

کنند و... شاید بتوان گفت در ایران این نوع گردشگري مقدس، بودائیان به بنارس و برهمائیان به لهاسا سفر می
رانیان تنها به شهر مشهد که یکی از امامان میلیون نفر از ای 15بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. ساالنه 

کنند. این شهر در شمال شرقی ایران قرار دارد. همچنین سفر به مکه، کربال، شان در آنجا دفن است سفر میمقدس
کنند برخودار است.تقریباً اکثریت نجف، دمشق، مدینه از بیشترین اقبال در نزد ایرانیانی که به خارج از کشور سفر می

نیان آرزو دارند در عمر خود حداقل یک بار از این اماکن را زیارت نمایند. آنها معتقدند این امر از نظر معنوي ایرا
رساند اما از لحاظ اقتصادي به نفع کشورهاي عراق، سوریه و عربستان سعودي آنها را به میزانی از رضایت قلبی می

اند. ایرانیان در رصد ایرانیان شیعه هستند) را در خود جاي دادهد 91است که بسیاري از مقابر و اماکن مقدس شیعیان (
نمایند و درآمد کنند آنان براي خود و خویشاوندان خود سوغات خریداري میاین سفرها مبالغ زیادي هزینه می

مالً کنند. این نوع گردشگري چون کاهنگفتی را به بازارهاي کشورهاي عربستان سعودي، عراق و سوریه سرازیر می
هاي کالنی نیز چه در داخل و چه گذاريشود و سرمایهبا ایدئولوژي حاکم نیز همخوانی دارد در ایران بسیار ترویج می

هایی که در شهرهاي کربال، سامرا در جریان بحران گذاريشود. مثالً در جریان بمبدر خارج از کشور براي آن می
اند و این در حالیست که ک بسیار زیادي جهت بازسازي آنها نمودهعراق شده است هم حکومت و هم مردم ایران کم

ها و برخی تأسیسات ،ساالنه صدها مکان باستانی ایران تخریب و یا براي همیشه نابود به دلیل ساختن سدها، بزرگراه
  شوند.می
  

ش و تمرین یا اند که با قصد ورزشمار زیادي از میهمانان کشورهاي مختلف اشخاصی) گردشگري ورزشی: 13
شان، یا گذراندن اردوهاي ورزشی به سفر ها یا بازیکنان مورد عالقهشرکت در مسابقات ورزشی، تماشاي مسابقه تیم

سواري، اي از مسافران جنبۀ تفریحی و تفننی دارد. مثل کسانی که به دلیل عالقه به موجاند. ورزش براي عدهرفته
اي جنبه کنند و براي عدها تماشاي مسابقات ورزشی به کشوري سفر میقایقرانی، کوهنوردي و اسکی بازي و ی

ها یا بازیکنانی که براي برگزاري یک مسابقه ورزشی یا گذراندن ارودوي تمرینی عازم اي دارد. مثل تیمحرفه
خرید نیز  شوند. گردشگران ورزشی عالوه بر ورزش اقدام به بازدید از اماکن دیگر و یا احیاناًکشورهاي دیگر می

هاي پیش از برگزار نشده است در حالیکه در سال 1979نمایند.در ایران تقریباً هیچ مسابقه مهم ورزشی بعد از سال می
هاي آسیا و... بوده است. در این ، جام فوتبال ملت1974هاي آسیایی در سال این تاریخ ایران میزبان برگزاري بازي

  ود:توان متصوربزمینه سه علت عمده می
  الف) عدم وجود تأسیسات ورزشی استاندارد به اندازه کافی،

  ب) تصور ناامن بودن ایران براي برگزاري مسابقات مهم،
  ج) عدم وجود خدمات مطلوب (نظیر خدمات حمل و نقل، اقامتگاه و ...)

آمیز عالقه در هر جامعه کسانی هستند که به انجام دادن کارهاي متهورانه و مخاطره« ) گردشگري ماجراجویانه:14
دهند. چنین هاي ماجراجویانه به این نیاز درونی خود پاسخ میوافر دارند. برخی از این افراد با اقدام به مسافرت

ها و جسمی خود را در مواجهه با سختیهاي ها و تواناییهاي جدید یا غیر عادي، مهارتخواهند از راهگردشگرانی می
» ها بیازمایند. لذا نوعی از گردشگري براي آنان لذت بخش و جذاب است که توأم با هیجان بیشتر باشد.دشواري
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ها را مورد آزمایش )در واقع این گونه سفرها حس کنجکاوي خطرپذیري و قواي جسمانی انسان26: 1385(کاظمی، 
هاي سر به فلک کشیده، برخورداري از تقریباً همه انواع شرایط اقلیمی و طبیعی (کوهستان نماید. ایران به دلیلمی

هاي مناسبی در این زمینه هاي انبوه در شمال کشور، غارها و آبشارها) از تواناییهاي خروشان، جنگلرودخانه
  برخوردار است.

  
کنند تا بتوانند بخشی از نیازها و یگر نقاط سفر میبرخی از گردشگران تنها به این منظور به د) گردشگري جنسی: 15

توان غرایز جنسی خود را برآورده سازند، رقم دقیقی از تعداد این گونه گردشگران در دسترس نیست اما با اطمینان می
و یا دهند. در پاسخ به نیازهاي آنان برخی کشورها ها نفر از گردشگران را این دسته تشکیل میگفت ساالنه میلیون
ها و امکانات الزم اقدام به جذب تعداد بیشتري از آنان نمایند در این اند با فراهم آوردن زمینهنواحی سعی کرده

ترین هدف خود اعالم کرده است.در کشور رااصلی sex tourismتوان به کشور تایلند اشاره کرد که خصوص می
فی و مذهبی این نوع گردشگري اصالً موردنظر و قابل طرح هاي قانونی، عرها و ممنوعیتایران به دلیل محدودیت
  اند.هایی بودند که تخریب و یا تعطیل شدههاي شبانه اولین مکانها و کلوپخانهفاحشه 1979نیست و پس از انقالب 

  
ورد هایی که تسهیالت درمانی مگروهی از مسافران براي استفاده از خدمات پزشکی به مکان ) گردشگري سالمت:16

شود که با هدف تأمین هاي گوناگونی میکنند، بنابراین چنین سفري شامل فعالیتنظرشان وجود داشته باشد، سفر می
شود مانند مراقبت بهداشتی و گذراندن دوره نقاهت و بازپروري. بهداشت و سالمت فرد یا گردشگر انجام می

گرشگري بهداشتی (معالجه، سالمت) معموًال ) یک مفهوم جدید است.در Health tourismگردشگري سالمت (
طلبد که اغلب در کشورهاي جریان جابجایی از پیرامون به مرکز است چرا که امکانات ویژة پزشکی و بهداشتی را می

اند که هاي اخیر آمریکا، آلمان، سوئیس، اسرائیل، مالزي همواره از کشورهایی بودهپیشرفته موجود است. در سال
اند. البته گاهی جهت درمان نیازمند یک محیط آرام، پاکیزه دي به منظور درمان به این کشورها سفر کردهبیماران زیا

و زیبا است که چه بسا جریان سفر از مرکز به پیرامون باشد. باال رفتن سطح دانش مردم دنیا و توجه بیشتر به بهداشت 
امروزه این نوع توریسم در کشورهایی همچون یونان، » و سالمت موجب افزایش جذابیت این گونه سفرها شده است.

هاي تنفسی، استخوان درد، پوکی کرواتی، صربستان و ... بسیار مورد توجه بوده و رواج دارد.مردم براي درمان بیماري
هاي کلیدي، حساسیت و دیگر مشکالت سالمتی تمایل دارند به چنین مناطقی مراجعه نمایند. در استخوان، بیماري

هاي اخیر در کنار تأکید بر گسترش گردشگري فرهنگی در ایران، به این نوع گردشگري نیز در قالب سخنرانی لسا
مسئوالن مربوطه و نیز برگزاري سمینارهایی در این زمینه تأکید ویژه شده است و متولیان امر معتقدند ایران به دلیل 

بیشتري از گردشگرانی که با قصد معالجه و تقویت سالمتی تواند سهم برخورداري از طبیعت متنوع ،آرام و بکر می
هاي زیادي وجود دارد که گردشگران جهت به دست آوردن کنند را به خود اختصاص دهد. در ایران مکانسفر می

هاي هایی همچون ارومیه، چشمهها، دریاچهکنند نظیر؛ کوهستانهاي پوستی به آنجا مراجعه میآرامش، درمان نارسایی
اي در این زمینه است اما با توجه به شرایط فعلی و هاي بالقوهآب گرم معدنی نظیر سرعین، الریجان داراي توانایی

  رسد به تنهایی بتوانند موجب جذب جهانگردان خارجی شوند.محلی کشور به نظر نمی
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آغاز شده است و هاي اخیر نوع دیگري از گردشگري مسافرت به فضا است که در سال) گردشگري فضا: 17

اند و مدتی را در آنجا هایی در آمریکا و روسیه به فضا رفتهتاکنون تعدادي از افراد با هزینۀ خودشان از طریق سایت
اند. یکی از این گردشگران بانام انوشه انصاري که ایرانی است به عنوان اولین به همراه فضانوردان حضور داشته

هاي گزافی را رسد با توجه به اینکه این گردشگران هزینها گذراند. به نظر میگردشگر زن تاریخ مدتی را در فض
هاي آتی رشد تواند به عنوان حمایت مالی گسترش تحقیقات فضایی مؤثر باشد، در سالپردازند و این خود میمی

  شتابنده گیرد.
  

د. گسترش و رواج امکانات و وسایل انعصر جدید، را برخی عصر الکترونیک نام نهاده) گردشگري الکترونیکی: 18
ها، ماهواره و اینترنت، موجب شده است تا مردم هر چه بیشتر و به راحتی با دیگر نقاط دنیا الکترونیکی نظیر تلویزیون

هاي گردشگري، ارتباط برقرار کنند وهمچنین دیگر نقاط را مورد شناسایی قرار دهند. تقریباً تمامی شرکت
هاي مسافرتی، اماکن تفریحی، تاریخی و ... در نقاط مختلف دنیا، داراي وب سایت، پست سها، آژانهواپیمایی

باشند و بدین طریق خود را به مردم مناطق اي میهاي تلویزیونی، ماهوارهالکترونیک و برخی از آنها داراي شبکه
طریق اینترنت جاذبه ها معرفی شوند  نمایند. در ایران نیز همچون سایر نقاط سعی شده است ازمختلف دنیا معرفی می

ولی هنوز در حد مناسب و کافی نیست وهنوز بسیاري از عالقمندان اطالعات مورد نیاز خود را نمی توانند از طریق 
  .ورندآاینترنت به دست 

  
) مقوله جالبی است که حداکثر دو دهه از پدید آمدن آن e-tourismگردشگري مجازي () گردشگري مجازي:19

نمی گذرد. گردشگري مجازي ، حضور در سرزمین دیجیتالی وب ، و مشاهده داده هاي صوتی ، متنی و تصویري از 
دنیاي فیزیکی پیرامون ما است . دور دنیا که در نوشته ژول ورن ، نویسیده شهیر فرانسوي ، در هشتاد روز امکان 

شد ، امروز با ابر متن هاي اینترنتی ، با یک کلیک امکان پذیر است. دور دنیا با یک کلیک ، آرزویی بود که پذیر 
امروزه از مرحله آرزو به حقیقتی غیر قابل انکار مبدل شده است . بااستفاده از سایت هاي کاخ موزه ها ، اماکن 

از نمادهاي تاریخ باستان دست یافت. برخی از پایگاه هاي باستانی جهان می توان به دنیایی اطالعات متنی و تصویري 
دولتی در اینترنت ، امروزه سیستم هاي دوربین شهري خود را به سرزمین دیجیتال نیز پیوند داده اند. بااین دوربین ها 

تهران می توانید شهرهاي مختلف را به صورت زنده مشاهده کرده و حتی از ان ها عکس یادگاري بگیرید. شهرداري 
و حتی سایت مرکز کنترل ترافیک استان تهران ، چنین سرویسی را در دسترس عالقمندان قرار داده است. اما این که 
چرا مجموعه ارزشمند پاسارگاد یا بیستون یا سعدآباد تهران ، از چنین سایت هاي مالتی مدیا بی بهره است ، پاسخی 

دید از موزه هاي بزرگ جهان ، از هرمیتاژ مسکو تا لوور پاریس ، از براي آن نیافتیم؟! خیلی از عالقمندان به باز
تارنماهاي اینترنتی ان ها براي مشاهده اطالعات استفاده می کنند. حتی ، رزرو بلیط هواپیما ، هتل ، مسابقات بین 

اه شده است . المللی ورزشی و جشنواره هاي فرهنگی هنري جهانی ، امروز با رفتارهاي سازمانی الکترونیکی همر
میلیون ها کاربر از سراسر جهان ، به دنبال برگزاري تابستانی مسابقات جام جهان در شهرهاي آلمان ، امروزه از 
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سایت هاي دولتی و غیر دولتی گردشگري این کشور استفاده می کنند. این مسئله ، نقش قابل توجهی در آشنایی با 
 ARD DASعلمی دولت فدرال آلمان داشته است . وقتی کانال فرهنگ و دانش و پتانسیل تجاري و سیاسی و 

ERSTE  میلیارد بیننده از  2آلمان را پخش نمود ، بیش از  2006آلمان ، پخش مستقیم مراسم قرعه کشی جام جهانی
بر روي  سراسر جهان و صدها میلیون کاربر اینترنت ، این مراسم را نظاره گر بودند. این مسئله اي بود که تاثیر زیادي

ارتقاي سطح حداکثري عالقمندي براي سفر به کشور آلمان ایجاد نمود. بههر حال ، با ارتقاي سیستم هاي اطالع 
) بر روي سرزمین E-GOVERNMENTرسانی و ارتباطی دولتی در اینترنت و گسترش دولت الکترونیک (

ها دالر فواید آن امیدوار بود.(هفته نامه آساره، علی دیجیتال ، می توان به توسعه توریسم اینترنتی و استفاده از میلیون 
  )2، 7، 1385محمد آقا زمانی،

  
گردشگري بیابانی براي آن دسته از گردشگران که عالقه به سفر به نواحی خشک و گرمسیر ) گردشگري بیابانی:20

رد خاك، موجودات زنده و آب پرورانند و یا قصد تحقیق در مورا دارند و یا رویاي سفر بر کوهان شتر را در سر می
صحراي بزرگ لوت و دشت کویر از این لحاظ نیز  2و هواي نواحی بیابانی را دارند اهمیت دارد. ایران با درا بودن 

براي گردشگري جاذب است اما عمالً اقدام مناسبی از سوي متولیان گردشگري ایران در این خصوص صورت نگرفته 
  یده بر این است که ایران کشوري بیابانی است اما هیچ اطالعی از این بیابان ندارند.است، بسیاري از خارجیان را عق

  
هاي ها به منظور تحقیقات یا شرکت در همایشاین نوع گردشگري) گردشگري آموزشی و علمی و گردهمایی : 21

د کمی از آنها در سطح شود اما تنها تعداعلمی است.در ایران ساالنه هزاران سمینار و دوره آموزشی برگزار می
کند. عالوه بر آن به دلیل المللی است و از این نظر تعداد اندکی از جهانگردان و یا محققان را به خود جلب میبین

هاي ایران و نیز فاصله علمی، تحقیقاتی آن با کشورهاي پیشرفته و شرایط وجود رویکردهاي ایدئولوژیکی در دانشگاه
  دهد.جویان خارجی در ایران رقم بسیار ناچیزي را تشکیل میخاص اجتماعی، تعداد دانش

  
مقصود از این نوع گردشگري تفریح یا استراحت نیست بلکه انجام بخشی از کارتوام با ) گردشگري کاري:22

مسافرت است.از مشخصات بارز این گردشگري شرکت در کنفرانسها ، گردهماییها، سمینارهاي علمی، تحقیقاتی و 
  .است تخصصی

  
  
  
  
  
  

   



                                             

  
  
  
  

 (WTO)سازمان جهانی جهانگردي 

 اي که پیش رو دارید ضوابط ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو آورده شده استدر نوشته

تأسیس شد و در شانزدهم نوامبر  1946متحد (یونسکو) در چهارم نوامبر ملل فرهنگی و علمی  آموزشی، سازمان
جمله ایران اساسنامه آن را امضا کردند. یونسکو در بند اول اساسنامه خود، هدف از ، چهل و شش کشور از 1946

ها در میان ملت دارد: کمک به استقرار صلح و امنیت از طریق ترویج همکاريتشکیل این سازمان را چنین بیان می
قانون، حقوق بشر و هاي آموزش، علوم و فرهنگ به منظور افزایش احترام همگان به عدالت، حاکمیت زمینه

   .هاي نژادي، جنسیت، زبان و مذهب، مطابق با منشور ملل متحدهاي اساسی براي همه، بدون توجه به تفاوتآزادي
ها و پیامدهاي کوشد چالشیونسکو براي اینکه بتواند اهداف خود را در قرن بیست و یکم تحقق بخشد، می

اي، هایی از مواضع فرارشتهمشی به تعیین راهبردها و خط هایش درك کند وشدن را با همه پیچیدگیجهانی
نیافته و قشرهاي محروم جامعه ـ از اي و بین فرهنگی بپردازد که همگان ـ به ویژه کشورهاي توسعهرشتهمیان

  .مند شونددستاوردهاي آن بهره
دهد که بر مبناي ي عضو ارائه میها بر اساس برابري کشورهایونسکو چارچوبی را براي بررسی مشکالت جهانی انسان

شمول، تنوع و کرامت انسانی استوار شده است. این سازمان به طور جدي در پی تقویت ارکان منسجمی اصول جهان
ها، وگو میان تمدندهد و در زمینه فقرزدایی و ترویج گفتاست که صلح، توسعه پایدار و حقوق بشر را تشکیل می

  .کندیها و مردم مشارکت مفرهنگ
  

  تشکیالت سازمان جهانی جهانگردي
  عمومی مجمع 

گیري یونسکو است که هر دو سال یکبار در مقر سازمان در پاریس با ترین مرجع تصمیمکنفرانس عمومی عالی
هاي مشی ها و خطالمللی به منظور تعیین سیاستهاي وابسته و ناظران بینشرکت نمایندگان کشورهاي عضو، سازمان

شود. در این کنفرانس در مورد انتخاب اعضاي بینی شده است تشکیل میو موارد دیگري که در اساسنامه پیش سازمان
گیري در مورد پیشبرد اجراي ها و نهادهاي وابسته و تصمیمشوراي اجرایی، انتخاب مدیرکل و شوراها، کمیته

شود. این اقدام، با اظهار نظر و مشارکت ل نظر میالمللی در کشورهاي عضو بحث و تبادهاي بینها یا بیانیهقطعنامه
 گیرد.هاي نمایندگی کشورها ـ بر اساس این اصل که هر کشور داراي یک حق رأي است ـ صورت میهیئت
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  شوراي اجرایی

اي چهارساله عضو آن براي دوره 58ها و تصمیمات کنفرانس عمومی است که ارگان نظارتی یونسکو در اجراي برنامه
شوند. شوراي اجرایی مسئولیت تدارك دستور کار کنفرانس عمومی، بررسی برنامه ط کنفرانس عمومی انتخاب میتوس

کار سازمان و نظارت بر جذب و صرف بودجه برآوردشده توسط مدیرکل را بر عهده دارد که باید بر این اساس 
  هایی به کنفرانس عمومی ارائه دهد.توصیه

  
  دبیرخانه

شود هاي یونسکو و شامل مدیرکل و کارکنان است. مدیرکل، مدیر اجرایی سازمان محسوب مینامهمسئول اجراي بر
شود. دبیرخانه یونسکو هاي شوراي اجرایی توسط کنفرانس عمومی انتخاب میکه هر چهارسال یکبار بر اساس توصیه

  اي، پشتیبانی و خدماتی تشکیل شده است.هاي برنامهاز بخش
  

  ايهاي برنامهبخش
اجتماعی و انسانی، فرهنگ و ها مطابق با پنج زمینه اصلی فعالیت سازمان یعنی آموزش، علوم طبیعی، علوم این بخش

هاي خاص هاي یونسکو در حوزهها و برنامهاست که براي پیشبرد و اجراي طرح ارتباطات و اطالعات شکل گرفته
  آورد. هاي الزم را به عمل میاي هماهنگیاي و خوشههاي ملی و دفاتر منطقهموضوعی با همکاري کمیسیون

هاي الزم را هاي همکاري و روابط خارجی و بخش اداري است که زمینههاي پشتیبانی: این حوزه شامل بخشبخش
  سازد.اي فراهم میهاي برنامهبراي اجراي فعالیت بخش

  
  هاي خدماتیبخش

هاي کنفرانس عمومی و شوراي اجرایی، دفتر گیرد، شامل دبیرخانهها که واحدهاي متعددي را در بر میاین بخش
  باشد.ریزي راهبردي و....میالمللی و امور حقوقی، دفتر اخالق، دفتر برنامهمعیارهاي بین

  
  هاي ملیکمیسیون

اساسنامه یونسکو، کشورهاي عضو به منظور مشارکت نهادهاي علمی، آموزشی و فرهنگی خود در  7طبق ماده 
هاي ملی، نهادهاي رابط هاي ملی اقدام کنند. کمیسیونتوانند براي تشکیل کمیسیونهاي یونسکو، میها و فعالیتبرنامه

المللی در خصوص شده و پیشبرد اهداف و تعهدات بینهاي تصویبها و برنامهکشورها با یونسکو در اجراي طرح
کمیسیون ملی در کشورهاي عضو یونسکو در مناطق  195ل حاضر ها هستند. در حاها و کنوانسیوننامهاجراي توصیه

  مختلف جهان فعالیت می کنند.

 

   



                                             

  آشنایی با کمیته میراث فرهنگی و طبیعی یونسکو ●
میالدي به عضویت کمیته حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی یونسکو در آمده  1975فوریه  26کشور ایران از تاریخ 

   :اندمنطقه تقسیم شده 5عضو دارد.این کشورها بر پایه مناطق جغرافیایی به  176اکنون است. این کمیته هم

  آفریقا 

 دول عربی 

 اروپا و آمریکاي شمالی 

 آمریکاي التین و کانادا  
  آسیا و اقیانوسیه  

   .ایران در منطقه آسیا و اقیانوسیه قرار دارد
 

 _اثر فرهنگی  23اثر فرهنگی و  582اثر طبیعی،  149اثر است که در این بین  754کل آثار ثبت شده جهانی بیش از 
  .شودطبیعی دیده می

   :سه دسته اثر به عنوان اثر فرهنگی قابل درج در فهرست میراث جهانی است●
آثار: اثر معماري، پیکره و مجسمه، نقاشی و سنگ نگاره ها و کتیبه ها، آثار با طبیعت باستان شناسی، پناهگاه هاي -1

  داخل غارها
  نا: مجموعه اي از بناهاي مرتبط به لحاظ معماري و یا جایگاه، و یا بناهاي مجزاب -2
  سایت: منظره هاي فرهنگی و یا سایت هاي باستان شناسی و یا محوطه هاي مردم شناسی  -3

 
   :هر اثر پیشنهادي باید حداقل یکی از شاخص هاي زیر را دارا باشد●
   .نبوع هنري بشر باشندنمایان گر دست آوردي بی بدیل از  -1
نمایان گر تبادل مهمی از ارزش هاي بشري در یک محدوده زمانی در درون یک حیطه فرهنگی جهان از لحاظ  -2

   .پیشرفت در معماري یا فن آوري، هنرهاي یادمانی، برنامه ریزي شهري یا طراحی چشم انداز باشد
  .ی یا تمدن زنده یا از میان رفته باشدگواهی بی همتا یا دست کم استثنایی بر یک سنت فرهنگ-3

نمونه اي برجسته از نوعی بنا یا مجموعه معماري یا فن آوري یا منظره که نمایان گر مرحله یا مراحلی در  -4
   .سرگذشت انسان باشد

باشد. نمونه اي برجسته از یک سکونت گاه سنتی بشري یا استفاده از زمین، که معرف یک یا چند فرهنگ است،  -5
   .به ویژه مواقعی که تحت تاثیر تغییرات برگشت ناپذیر شده است

به طرزي مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنن زندگی افکار و عقاید یا آثار هنري یا ادبی واجد اهمیت  _ 6
   .واالي جهانی باشد

 
  ضوابط ثبت شهرها در فهرست میراث جهانی●

    26
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  .ط براي درج در فهرست میراث جهانی در سه مقوله زیر قرار می گیردمجموعه بناهاي شهري واجد شرای

شهرهایی که دیگر مسکونی نیست ولی مدارك باستان شناسی که دستخوش تغییر نشده، راجع به گذشته آنها می  _ 1
  .باشد

اقتصادي و فرهنگی شهرهایی که هنوز مسکونی است و به خاطر طبیعت خود با تاثیرپذیري از تغییرات اجتماعی،  -2
   .توسعه یافته و می یابند

شهرهاي مدرن قرن بیستم که ساختار شهري اولیه آنها حفظ شده و قابل تشخیص است، توسعه آنها تا حدود  _ 3
   .زیادي غیر قابل کنترل است

 
در رابطه با شهرهاي غیر مسکونی الزم است بقایاي چنین شهري به صورت کامل و در صورت امکان به همراه محیط 
طبیعی اطراف آن ثبت شود و نه فقط چند اثر انگشت شمار و یا دسته اي کوچک از بناهاي آن، این شهرها داراي 

  .یک سنت فرهنگی و تمدن از میان رفته است، باشد ، یعنی گواهی بی همتا یا دست کم استثنایی از IIIمعیار شماره 

یعنی نمونه اي برجسته از نوعی بنا یا مجموعه  IV براي درج یک شهر مسکونی در فهرست میراث جهانی باید معیار
معماري یا فن آوري و یا منظره باشد که نمایان گر مراحل مهمی در سرگذشت بشر است و نباید صرفا به دالیل 

   :ثبت گردد. در این راستا چهار دسته شهر قابل تشخیص و پیشنهاد است IV بودن معیارفکري دارا 
شهرهایی که نمونه اي مناسب از یک دوره یا فرهنگ خاص است که تقریبا به طور کامل حفظ گردیده و در  _ 1

باید ثبت و حفاظت  نتیجه تحوالت بعدي دستخوش تغییر نشده است که در این مورد شهر و تمامی محیط پیرامون آن
  .شود

شهرهایی که از جنبه هایی خاص تکامل یافته اند و بعضی مواقع در مرکز یک محیط طبیعی، ساختارهایی را حفظ  _ 2
  .کرده اند که مشخصه مراحل متوالی تاریخچه آنها است و در این مورد بخش تاریخی واجد ثبت و حفاظت است

ه باستانی اولیه خود را می پوشانند و در حال حاضر در داخل شهرهاي امروزي مراکز تاریخی که دقیقا همان منطق _ 3
  .محصور شده اند باید پیرامون اطراف این مراکز در باالترین مساحت خود ثبت و مورد حفاظت واقع گردد

مدرکی درباره بخش ها و یا نواحی مجزا که با وجود باقی ماندن به صورت بقایایی از حاالت اولیه و اصلی خود،  _ 4
  .هویت تاریخی شهر ناپدید شده پیشین می باشند

مراکز و محوطه هاي تاریخی که در قالب بافت شهري به ثبت می رسند باید حاوي تعداد زیادي از بناهاي باستانی با 
ه بافت اهمیت باشد و ثبت چند بناي دور افتاده و غیر مرتبط با این ادعا که به خودي خود نمایان گر شهري است ک

  .شهري آن دیگر قابل تشخیص نیست، امکان ندارد
 
   :ضوابط ثبت منظره هاي فرهنگی در فهرست میراث جهانی●

مناظر فرهنگی نمایان گر ترکیبی از فعالیت هاي طبیعت و بشر هستند و در آنجا تکامل جامعه انسانی و سکونت 
انسان ها تحت تاثیر موانعی است که ناشی از محیط زیست طبیعی می باشد. این مناظر فرهنگی باید نمایان گر شیوه 

   



                                             

 .محدودیت هاي محیط طبیعی محل استقرار باشدهاي خاص و مداوم استفاده از زمین با توجه به ویژگی ها و 

   :دسته تقسیم می شود 3مناظر فرهنگی به 
مناظري که بشر آنها را به قصد و از روي طرحی ایجاد کرده است. مانند باغ ها و بوستان ها که به دلیل زیبایی  _ 1

   .ایجاد شده و مرتبط با بناها و مجموعه هاي مذهبی و یادمانی است
ي که انگیزه اولیه ایجاد آنها اجتماعی، اقتصادي و یا مذهبی بوده و شکل فعلی خود را در واکنش نسبت به مناظر _ 2

  .محیط طبیعی خود پیدا کرده است
  
  
  
 این گونه منظره ها خود به دو دسته تقسیم می شود●

اتفاق افتاده و پایان یافته منظره هایی که حالت مرده دارد و یک فرایند تکاملی طی یک دوره زمانی در آنها  _ 1 
   .است و هنوز ویژگی هاي مهم و متمایز کننده آنها مشهود است

مظاهري که در جامعه امروز نقش اجتماعی خود را حفظ کرده و ارتباطی تنگ با شیوه زندگی سنتی دارد و  _ 2
مناظري که به  _ 3مان موجود است.فرایند تکاملی در آنها هنوز ادامه دارد و شواهد مهم دال بر تحول آنها در طول ز

 لحاظ پیوندهاي نیرومند مذهبی، هنري یا فرهنگی با عنصر طبیعی ارزش دارد و نه به واسطه شواهد فرهنگ مادي 
 
  ضوابط درج آثار جهانی در فهرست میراث در معرض خطر● 

  
   :می گیردهر اثر جهانی که شرایط زیر را دارا باشد در فهرست میراث در معرض خطر قرار 

   .خطري مشخص و وخیم آن را تهدید کند -1
  اقدامات عمده براي حفاظت آن ضروري باشد -2
  .درخواست دریافت کمک از طرف کشور عضو شده باشد _3

 
   :خطري که اثر را تهدید می کند ممکن است به دو صورت باشد●
 
   :خطر قطعی _ 1

  الف: خرابی شدید ساختار و یا ویژگی هاي تزیینی 
  ب: انحطاط شدید انسجام معماري یا شهرسازي 

  پ: انحطاط وخیم موقعیت مواد ساختاري 
  ج: انحطاط شدید فضاي شهري یا روستایی یا محیط طبیعی 

  : از دست رفتن چشم گیر اصالت تاریخی ه
  و: از دست رفتن معناي فرهنگی اثر 

    28



                    29                         

 
   :خطر بالقوه _ 2

   .کاهش سطح حفاظت از آن می باشدالف: تغییر وضعیت حقوقی ملک که موجب 
  ب: نبود خط مشی حفاظت 

  ج: تاثیرات تهدید کننده طرح هاي برنامه ریزي محلی 
  د: تاثیرات تهدید کننده شهرسازي 

  : وقوع یا خطر وقوع درگیري مسلحانه ه
  و: تغییرات تدریجی ناشی از عوامل زمین شناسی، جوي و یا دیگر عوامل محیط 

 
 

  فهرست آثار میراث فرهنگی ایران ثبت شده در یونسکو

  )1979(ـ چغازنبیل، شوش
  )1979(ـ میدان امام اصفهان

  )1979( ـ تخت جمشید، فارس
  )2003( لیمان، تکابـ تخت س

  )2004 /2007( انداز تاریخی آن، کرمانـ بم و چشم
  )2004( ـ پاسارگاد، فارس
  )2005(ـ سلطانیه، زنجان

  )2006( ـ بیستون، کرمانشاه
  )2008( ـ مجموعه قره کلیساي آذربایجان

  )2009( هاي تاریخی ـ آبی شوشترـ سازه
  )2010(ـ بازار تبریز

  )2011(اردبیلیالدین ـ بقعه شیخ صفی
آباد بهشهر، چهلستون اصفهان، باغ ایرانی: اکبریه بیرجند، فین کاشان، شاهزاده ماهان، ارم شیراز، عباس  9ـ 

  )2011(پور یزدآباد یزد، پاسارگاد شیراز ، پهلواندولت
  )2012( ـ گنبد قابوس، استان گلستان

  )2012( ـ مسجد جامع اصفهان
 )2013(گلستان، تهران ـ کاخ

 )2014( شهر سوخته-

   

http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:1392-05-02-06-45-17&catid=13&Itemid=208
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 فهرست آثار معنوي ایران ثبت شده در یونسکو 

   )1388(نوروز-
  )1388( هاي موسیقی ایرانیـ ردیف

  )1389(خراسانهاي ـ موسیقی بخشی
  )1389(ـ هنر نمایشی آیین تعزیه
  )1389(ايـ آیین پهلوانی و زورخانه

  )1389(بافی کاشانـ مهارت فرش
  )1389(بافی فارسـ مهارت فرش

  )1390(گویی اجرایی ایرانیـ نقالی؛ قصه
  )1390(سازي و دریانوردي در خلیج فارسـ دانش سنتی لنج

  )1391(ـ قالیشویی مشهد اردهال
  

  آثار مستند ایران ثبت شده در فهرست حافظه جهانی یونسکو
  )1386(شاهنامه بایسنقري

  )1386( نامه ربع رشیديـ وقف
  )1388( ه صفویه آستان قدس رضويـ مجموعه اسناد اداري دور

  )1390(ـ التفهیم بیرونی
  )1390(ـ خمسه نظامی

  )1392(هاي دوره قاجار ایران در مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجهـ نقشه
  )1392( ـ ذخیره خوارزمشاهی

   

http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1489:1392-05-02-06-45-17&catid=13&Itemid=208
http://www.irunesco.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1491:1392-05-02-06-47-43&catid=13&Itemid=209


                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محصوالت صنعت گردشگري
در پاسخ به این سؤال که آیا می توان گردشگري را صنعت به حساب آورد یا خیر ، تا کنون اظهار نظرهاي متعددي 

  شده است . 
و فشار تقاضا براي خدمات گردشگري توصیف کرده اند  "حرکت مردم  "گردشگري را » جفرسون ولیکوریش « 

ا مجموعه اي از چندین صنعت مرتبط در نظر بگیریم . نه صنعت . اسمیت استدالل می کند که بهتر است گردشگري ر
مورخی نیز معتقد است که گردشگري ، صنعت نیست ؛ زیرا محصول مشخصی ندارد . به نظر وي صنایع مشخصی ، 
همچون حمل ونقل ، اقامتگاه ، سرگرمی و تفریح ، منحصرا ً متعلق به گردشگري نیستند ؛ زیرا این صنایع ، 

سکنۀ محلی و غیر گردشگران نیز عرضه می کنند . اما با این همه ، ویژگی هایی در فعالیت  محصوالت خود را به

    31



                                             

هاي گردشگري یافت می شود ، که آن را به صنعت نزدیک می کند . گردشگري یک صنعت است ؛ به علت اینکه 
تولید  »سفر « ا به نام تأسیسات اقامتی ، پذیرایی و حمل و نقل را ، با هم درگیر نموده ، تا یک محصول واحد ر

  نماید. 
  محصوالت گردشگري در یک تقسیم بندي کلی به عناصر زیر تقسیم می شود : 

        حمل و نقل -1
      واحدهاي اقامتی -2 
  رستوران و خدمات پذیرایی  -3
        جاذبه ها -4
        راهنمایان تور -5
  تسهیالت واسطه اي -6 

  حمل و نقل  - 1
شبکۀ حمل ونقل ، مبدأ و مقصد گردشگري را به هم متصل می کند . کارآیی ، راحت بودن و میزان سالمت و امنیت 
این شبکه ، تعیین کنندة نوع تجربه و کیفیتی است که از سفر به دست می آید . کانال ها و ابزارهاي حمل و نقل به 

  این شرح تقسیم بندي می گردد : 
  الف ) هوایی . شامل : 

  پروازهاي زمان بندي شده ( شاتل ) -
  پروازهاي غیر زمان بندي شده ( چارتر ) -

  ب) زمینی . شامل : 
  راه آهن  -
  اتوبوس -
  اتومبیل شخصی -
  اتومبیل کرایه اي -

  ج ) آبی . شامل :
  کشتی -
  قایق  -
  

  حمل و نقل هوایی
، سفرهاي هوایی انجام شده  1910آلمان از سال هواپیما یکی از رایج ترین وسایل مسافرت گردشگران است . در 

  است
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نخستین خط هوایی افتتاح گردید و بعد از جنگ جهانی اول ، مسافرت با  1914در ایاالت متحدة آمریکا ، در سال 
هواپیما ، به صورت یکی از شیوه هاي معمول سفر ، متداول شد . در سال هاي بین دو جنگ جهانی ، در فناوري حمل 

، پیشرفت هاي چشمگیري صورت گرفت . در طول جنگ جهانی دوم ، مسافرت هوایی بین قاره ها ، انجام می و نقل 
شد و پس از مدتی هواپیماي چهار موتوره که تجهیزات پیشرفته اي داشت ، به کار گرفته شد . این هواپیما نقش 

هواپیماي جت در امور بازرگانی ، استفاده شد  از 1958ُبسزایی در تسهیل سفر ، و آسایش مسافران ایفا کرد . در سال 
و مسافرت هاي هوایی جانشین سفرهاي آبی و ریلی گردید . از آن زمان تا کنون ، بر سرعت ، کیفیت و ایمنی 

کی از مناسبترین گزینه هاي حمل و نقل براي ه یه است ؛ بطوریکه امروزه این وسیلهواپیماها ، روز به روز افزوده شد
  به شمار می آید . گردشگران 

  
  حمل و نقل زمینی

حمل و نقل ریلی : راه آهن یکی از قدیمی ترین تسهیالت حمل بار و مسافر است ، که از دیرباز مورد توجه  -
مسافران و تجار بوده است . هر چند هنوز هم  راه آهن ، چنین کارکردي بر عهده دارد ، به تدریج با توسعۀ سایر 

  ده است . وسایل حمل و نقل از جمله هواپیما ، رونق خود را از دست دا
در ژاپن و چندین کشور اروپایی ، شبکه هاي نوینی از راه آهن ، به وجود آمده است که با شیوه هاي دیگر مسافرت 

از قطارهایی با سرعت باال استفاده کرد ؛ و این نوع قطارهاي  1965در سال » آهن ملی ژاپن  راه« رقابت می کند . 
ایی بین مراکز بزرگ تجاري و شهرهاي بزرگ ژاپن به کار گرفت . راه نامید و در مسیره» گلوله  «پیشرفته را 

آهن هاي اروپا هم از آن جهت شهرت دارند که می توان به وسیلۀ آنها به نقاط متعددي سفر کرد و از نظر راحتی هم 
  زبانزد همگان است . 

و کیفیت باالتر ارائه می شود . شبکه براي اینکه راه آهن در صحنۀ رقابت باقی بماند ، هر روز قطارهایی با سرعت 
هاي حمل و نقل ریلی جدید ، به صورتی طراحی شده اند که از قدرت گرانش مغناطیسی ، استفاده می کنند و قطار 

و سرعت به بیشترین حدّ ممکن  کمی باالتر از خط حرکت می کند ؛ بدین ترتیب ، اصطکاك و صدا به کمترین ،
  می رسد . 

  ه اي حمل و نقل جاد 
امروزه شمار زیادي از مسافرت ها با وسایل حمل ونقل جاده اي ، شامل انواع خودروهاي کوچک و بزرگ ِ شخصی 
و عمومی انجام می گیرد . تنوع این وسایل به اندازه اي است که می تواند پاسخگوي سالیق و نیازهاي گردشگران 

  گوناگون باشد . 
ودروهاي مسافربري عمومی انجام می شود . یکی از مزیتهاي عمدة این وسیله بسیاري از مسافرت ها با خاتوبوس :  - 

این است که مثل خودرو و سواري به یک مسیر مشخص محدود نمی شود . همین ویژگی باعث می گردد که 
ل سازمانهاي مربوطه بتوانند خدمات متفاوتی را به جوامع عرضه کنند . در صنعت گردشگري ، اتوبوس از جمله وسای

    33
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عمدة حمل و نقل به حساب می آید و از آن براي جابجا کردن مسافران ، بین فرودگاه و ایستگاه قطار، هتل ها و 
امکان نقل وانتقال دسته جمعی افراد براي اماکن دیدنی مقصد استفاده می شود . یکی از ویژگی هاي عمدة این وسیله ،

  بازدید از مناطق دیدنی است . 
خدمات متنوعی ، از خدمات گردشگري تا حمل و نقل مسافر به صورت شهري و بین نی ،شرکت هاي اتوبوسرا

  شهري و برون مرزي ارائه می کنند . 
  این خدمات را می توان به صورت زیر طبقه بندي کرد : 

  مسیرهاي سریع السیر بین المللی و داخلی  -1
 اتوبوس هاي دربستی  -2

 اتوبوس هاي گردشگري -3

 از فرودگاه به هتل و بالعکسخدمات انتقال مسافر  -4

اتوبوس هاي مسیرهاي طوالنی ، گزینه اي ارزان قیمت ، پیش روي قطار و هواپیما می باشند . تعداد فزاینده اي از 
از بخش هاي متفاوت بازار و معموال ً تیپ جوان که به دنبال ارزانی هستند ، براي مسافرت اتوبوس را  گردشگران ،

  انتخاب می کنند . 
مدرن شدن اتوبوس ها و جذابیت هاي مسیر ، از عناصري هستند که  ینۀ به نسبت پایین ، بهبود کیفیت راهها ،هز

  ین المللی را تقویت نموده اند . تقاضا براي استفاده از اتوبوس ، در سفرهاي طوالنی و ب
مسافران ، از شیوه هاي ابتدایی با توسعۀ اقتصاد و پیشرفت هاي فناوري ، الگوهاي حمل و نقل خودرو شخصی :  - 

مانند پیاده روي ، استفاده از حیوانات اهلی و دوچرخه تغیر شکل یافت و رفته رفته استفاده از موتور سیکلت و 
خودروهاي کوچک و بزرگ رواج یافت . شاید افزایش اتومبیل هاي شخصی ، بیشتر از هر عامل دیگري موجب 

اتفاق  1950گردشگري نقش داشته است . در انگلیس این پدیده ، بعد از دهۀ  تغییر عادت مسافران شده و در صنعت
نه تنها افتاد و تأثیر عمده اي بر اتوبوسرانی و قطار داشته و براي خانواده ها آزادي عمل بیشتري بدنبال داشته است . 

نه هاي غیر مستقیم مثل استهالك کمتر هزیهزینه هاي روزمرة اتومبیل شخصی کمتر شده ، بلکه مالکین اتومبیل ها ، 
و خرابی ها را در نظر می گیرند . به همین دلیل است که این اسباب نسبت به وسایل نقلیۀ عمومی ترجیح داده می 
شود. این استنباط از هزینه هاي پایین ، و انعطاف پذیري باال ، منجر به گذراندن تفریحات بیشتر با استفاده از اتومبیل 

  کوتاه مدت و یک روزه شده است .  تعطیالت ، به خصوص در
از خودروهاي اجاره اي  عده اي از گردشگران در تمام مدت سفر یا بخش هایی از مسیر خود ، اتومبیل کرایه اي :

امی به بردن وسیلۀ شخصی ضمن رفع نیازشان براي حمل ونقل و جابجایی ، الزاستفاده می کنند . به این ترتیب ، 
  .ندارند
ان هایی که خودرو به افراد اجاره می دهند و بیشتر در اطراف فرودگاه ها مستقرند ، در سراسر دنیا درآمد قابل سازم

 2، شش مؤسسۀ کرایۀ خودرو توانستند افزون بر یک میلیارد دالر درآمد داشته باشند .  1996توجهی دارند . در سال 
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با بیش از پانصد هزار دستگاه خودرو در اختیار دارد و آنها است که ناوگانی  هرتزبزرگترین شرکت کرایۀ خودرو ، 
  جایگاه به متقاضیان عرضه می کند.  5400کشور و از طریق  180را در 

  خدمات اقامتی  - 2
جاذبه هاي گردشگري به تنهایی موجبات سفر یا رونق این صنعت را فراهم نمی کنند ، بلکه امکانات و شرایط ، براي 

گردشگران نیز باید فراهم باشد . صنعت گردشگري نظام منسجمی است که عناصر آن ، الزم و جابجایی و اقامت 
ملزوم یکدیگر می باشند . بدین مفهوم که اگرچه اسکان در اقامتگاه ها ، هدف اصلی یک گردشگر نیست ، اما بدون 

بنابراین تقاضا براي استفاده از امکانات فراهم بودن امکانات اقامتی ، رغبتی براي دیدار از یک جاذبه ایجاد نمی شود ؛ 
  اقامتی ، یک تقاضاي مشتق شده است . 

خدمات اقامتی ، اصطالحی است براي تهیۀ تسهیالت خواب و استراحت ، با محوریت تجاري که در صنعت 
وضوع گردشگري و مهمان یاري به کار می رود . بسیاري از نویسندگان ، از جمله مک اینتاش و گلدنر بر این م

تأکید کرده اند که خدمات اسکان و پذیرایی در صنعت گردشگري ، یکی از پیچیده ترین و پویاترین بخش هاي این 
  صنعت است . 

از گذشته ، مسافران براي استراحت  و صرف غذا ، به استراحتگاه هاي عمومی پناه می بردند . بعد از ایجاد راه ها و 
  .اها و آب انبارها متداول شده بودعام المنفعۀ مربوط به مسافران از جمله کاروانسرشبکه هاي ارتباطی ، ساختن بناهاي 

تختخواب « مهمان پذیرها به معنی بازرگانی آن ، در قرن پانزدهم در اروپا به وجود آمد . نخستین مهمان پذیرها نام  
 1774داشتند . افراد در خانه هاي شخصی ، با مبلغی اندك ، از مسافران پذیرایی می کردند . در سال » و صبحانه 

در ایاالت متحده ، نخستین هتل با تجهیزات و تسهیالت  در لندن گشایش یافت .دیوید لو نخستین هتل توسط 
  بود .» ترمانت هاس « در بوستون ماساچوست ، ساخته شد که نام آن  1892امروزي ، در سال 

تسهیالت اقامتی شامل کلیۀ امکاناتی است که هدف اصلی آنها ، تدارك جا و مکان ، براي اقامت شبانۀ گردشگران 
خدمات جانبی دیگري نیز از جمله رستوران ، سونا و استخر ارائه می نماید که اهالی بومی نیز از  می باشد ؛ اما معموال ً 

آن بهره مند می گردند . بازار این صنعت را دامنۀ گسترده اي از مشتریان متفاوت تشکیل می دهند ؛ از آن جمله 
زیارت و یا سایر انواع گردشگري سفر می  ،کسانی که براي انجام امور اداري و تجاري ، آموزشی یا به قصد درمان 

بسیار متفاوت است .  کنند . امکانات اقامتی ِ در دسترس گردشگران ، از نظر اندازه و تعداد اتاق و دیگر تسهیالت ،
  این ترکیب ناشی از ایجاد توازن بین نیاز بخشهاي متفاوت بازار و سطح عرضه می باشد .

                                                                                                                                                                                           
  ) National( نشنال  -6 )                Alamo( آالمو  -5)           Interprise( اینترپرایز  -4
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  طبقه بندي اقامتگاه ها 
 اقامتگاه ها را می توان با توجه به معیارهاي مختلف طبقه بندي کرد . طبقه بندي ، به نوع اتاق و تسهیالت این  ًاصوال

مکان ها ، همچنین کیفیت خدماتی که درآنجا عرضه می شود ، بستگی دارد . تالش براي ارائه نظام طبقه بندي 
ده است ؛ زیرا در هر کشوري ، خصوصیاتی براي اسکان و یکسان و جهانی براي هتل ها همواره با مشکالتی مواجه بو

  شیوة پذیرایی از مهمانان وجود دارد ، که ممکن است به هیچ وجه همانند کشورهاي دیگر نباشند . 
اتحادیۀ بین المللی سازمان هاي رسمی گردشگري ، درصدد برآمده تا براي طبقه بندي اقامتگاه ها در  1962در سال 

که در  –ظامی همانند ارائه کند ؛ ولی همواره با موانعی روبرو شده است . تنوع و تفاوت در تعاریف سراسر دنیا ، ن
یکی از  –کشورهاي مختلف در مورد نبودن نوع خدمت و مدیریت آثار فرهنگی ، تسهیالت و تشکیالت وجود دارد 

، در کشورهاي اروپایی متحد ، نظام  علل ممکن نبودن حصول توافق در مورد طبقه بندي مزبور است ؛ با وجود این
طبقه بندي رسمی و دولتی به وجود آمده است ، و در این باره از شاخص هاي کمّی و کیفی استفاده کرده اند و در 
بعضی از کشورها نیز ، بخش خصوصی اقدام به این کار کرده است . براي مثال اسمیت تسهیالت امکان گردشگران 

آنان به دو دستۀ تسهیالت عمومی و خصوصی تقسیم کرده است . تسهیالت عمومی شامل  را بر اساس نحوة مراجعۀ
مکان هایی از جمله اردوگاه ها و استراحتگاه هاي عمومی مسافران می شود . در حالیکه اقامتگاه خصوصی شامل اتاق 

  هاي اجاره اي ، ساختمان هاي شخصی و هتلهااست .
ها به انواع تفریحی ، تجاري ، موتوري ، فرودگاهی و اقامتی تفکیک شده اند .  در تقسیم بندي دیگري ، مهمانخانه 

هتل هاي تفریحی ، معموال ً در محیطی جالب واقع شده اند و در آنها ترکیبی از خدمات ، از جمله فعالیت هاي 
اري ، براي راحتی سرگرم کننده و تفریحی به مسافران و گردشگران ارائه می شود .مهمانخانه ها یا هتل هاي تج

مسافرانی که به قصد انجام دادن امور تجاري ، حضور در کنفرانس ها و یا سپري کردن تعطیالت به سفر می روند ، 
در مرکز شهر واقع شده اند . مهمانخانه هاي موتوري ، براي گردشگرانی که می خواهند با ماشین خود مسافرت کنند 

ا مانند آمریکا ، کانادا و مکزیک ، بسیار مورد توجه است . به هر حال نمی ، اهمیت زیادي دارد و در برخی کشوره
توان هیچ روش واحدي را براي دسته بندي یا درجه بندي انواع هتل ها معرفی کرد . بطور کلی درجه بندي ، نمایانگر 

  اقداماتی است که در بازار صورت می گیرد تا موجب جذب مسافران و مهمان شود . 
حدهاي اقامتی مسافران بر اساس نوع ساختمان ، خدمات و اندازة آنها و موقعیت محل آنها قابل تفکیک می انواع وا

  باشد. در ادامه هر یک به اختصار معرفی می گردد . 
  
  
  

  Hotelهتل  
مجموعه هاي اقامتی لوکس و شناخته شده اي هستند که از تعداد اتاق هاي متعددي برخوردارند . در هتل به هتل ها ، 

استخر ، سالن هاي بدنسازي غیر از تأمین امکانات خواب ، خدمات گسترده و متنوع دیگري از جمله تریا ، رستوران ، 
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؛ ضمنا ً براي استفادة صحیح از امکانات ایجاد شده و جلب و فروشگاه هاي تهیۀ سوغات تدارك دیده شده است 
  مشتریان خاص ، سالن هایی براي برگزاري سمینار ، سخنرانی و جشن هاي مختلف پیش بینی شده است . 

  هتل ها از نظر درجه بندي در ایران به پنج قسمت تقسیم می شوند : 
  هتل یک ستاره  -1
 هتل دو ستاره -2

 هتل سه ستاره  -3

 هتل چهار ستاره  -4

 هتل پنج ستاره  -5

از نظر اهمیت  Cبهترین آن و  A) تقسیم می شود که   A - B - C - Tهر هتل در هر درجه به چهار گرید ( 
  پایین ترین درجه را دارد . 

مگا « البته در جهان در سطح بین المللی ، عالوه بر درجه بندي مذکور، هتل هاي خاص نیز تحت عنوان هتل هاي 
  شناخته شده اند، که از بسیاري از جهات منحصر به فرد می باشند . »  هتل

  
  مهمانسرا

مهمانسراها از هتل ها ارزانتر بوده و معموال ً تحت نظر سازمان ها و ارگان ها و شرکت هاي دولتی ، سرمایه گذاري 
  و اداره می شوند و گروه هاي خاصی از مهمان هاي مرتبط با آن را می پذیرند . 

  
  سافرخانه یا مهمانپذیرم

اقامتگاه هایی ارزان قیمت و کوچک هستند که اغلب داراي سرویس بهداشتی و آشپزخانۀ مشترك  مسافرخانه ها ،
تا مسافر هزینۀ  -که رفت و آمد بیشتر است  -می باشند . معموال ً مسافرخانه ها در مراکز شهرها ایجاد می شوند 

  کند .  کمتري براي رفت و آمد خود پرداخت
  در ایران مسافرخانه ها به سه درجه تقسیم بندي می شوند : 

  درجۀك  -1
 درجه دو  -2

 ممتاز  -3

 که ممتاز بهترین و درجه دو پایین ترین درجه بندي آنهاست . 

  
  

   Motelمتل یا راه سرا 

   



                                             

واحدهایی اقامتی ، براي مسافرانی که مسافتی  در جاده هاي کمربندي و بیرون شهرها ، در بسیاري از کشورها ،
طوالنی را با وسیلۀ شخصی پیموده اند ، ایجاد می نمایند . این واحدهاي اقامتی معموال ً به صورت ساختمان هاي یک 

و هر اتاق داراي حمام و سرویس بهداشتی مستقل است . در  یا دو طبقه می باشند که داراي اتاق هاي متعدد بوده
داخل هر اتاق ، تلویزیون و یخچال و امکانات تهیۀ چاي و قهوه فراهم می گردد . بعضی از متل ها داراي تجهیزات 

ن گسترده تري هستند و بعضی ساده می باشند . در حوالی این متل ها معموال ً سوپر مارکت ، رستوران و پمپ بنزی
ایجاد می شود تا مسافران بتوانند مایحتاج خود را تأمین کنند . هزینۀ اقامت در این واحدهاي اقامتی ، به دلیل اینکه 

  مناسبتر از هتل است .  خدمات گسترده اي ارائه نمی دهند ،
  

  زائرسرا
دارند . گاه این واحدهاي اقامتی اي هستند که در شهرهاي زیارتی احداث می گردد و اغلب شرایط سهل تري 

زائرسراها وابسته به ادارات و ارگان هاي خاصی بوده و گاه مستقل می باشند . معموال ً زائرسراهاي مستقل ، حداقل 
امکانات را دارا هستند و فقط امکانات خواب را فراهم می سازند. هزینۀ اقامت در اینگونه واحدها به تناسب امکاناتی 

  ی گردد . تعیین م که فراهم می شود ،
  

  پالژ
پالژها اتاقک هایی در سواحل دریاها هستند و از امکانات محدودي برخوردارند . گاه در بعضی اقامتگاه هاي تفریحی 
که مجموعه اي از سرگرمی ها فراهم شده است ، پالژهایی براي اقامت مسافران و مهمانان احداث می گردد. پالژها 

  هستند . اغلب داراي امکانات بهداشتی مشترك 
  

  Campingکمپینگ  
کمپینگ ها استراحتگاه هایی هستند که در بین راه ها یا در مناطق دیدنی و خوش آب و هوا احداث می گردند. 
معموال ً داراي سرویس هاي بهداشتی و استراحتگاه هاي سرپوشیده هستند . مسافران می توانند با استفاده از محوطه 

بنا نهاده و یا ماشین واگن دار خود را پارك نمایند و شب را در همان منطقه سپري  هاي ایجاد شده ، چادر خود را
نمایند . گاه تسهیالتی براي روشن کردن آتش و پخت و پز نیز تدارك دیده شده است . معموال ً به تبع رفت و آمد 

د می شود . گاه در کمپینگ ها مسافر و استقرار آنها در این استراحتگاه ها ، فروشگاه هایی نیز در کنار آن ایجا
  امکانات آب و برق به صورتی که قابل اتصال به سیستم تأسیسات کاروان ها باشد ، تدارك دیده می شود . 

  
  کاروان

کاروان ها واحدهاي اقامتی سیاري هستند که امکانات اصلی یک منزل را دارا می باشند . مزیت این نوع واحدهاي 
 جا توقف نماید . می تواند همان که مسافر قصد اقامت داشته باشد ، اقامتی این است که هر کجا

    38
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  Time  Sharingمجموعه هاي مشارکتی زمانی ( تایم شرینگ )  
این یک الگوي رو به رشد بین المللی براي اقامت مسافران است که به منظور مشارکت دادن مسافران در استفاده از 

ین سیستم شخص ، یکی دو هفته یا مدت کوتاهی را در یک آپارتمان به یک واحد اقامتی انجام می شود . در ا
صورت اجاره به سر می برد . در واقع مشتري ، براي زمان معینی از سال ، امکان استفاده از خدمات اقامتی مجتمعی را 

ن دوران ، مشتریان سال نیز می رسد ، خریداري کرده است ؛ در بقیۀ ایام سال طی همی 30طی دوران معینی که گاه تا 
دیگري همین فضا را خریداري کرده ، در اختیار دارند . در ایران نیز چنین امکانی در مناطق مهم گردشگري ، 

  همچون مشهد ، کیش و هتل نارنجستان در شمال کشور وجود دارند. 
  

  هتل آپارتمان
اقامتی ، عالوه بر امکانات خواب و پذیرایی نوع دیگري از واحدهاي اقامتی را تشکیل می دهند که در داخل هر واحد 

  ک واحد مسکونی دارد . ه یدیده ، به نحوي که شباهت زیادي ب، امکانات اولیۀ پخت و پز نیز پیش بینی گر
  هتل آپارتمان از نظر درجه بندي در ایران به سه درجه تقسیم می شود : 

  یک ستاره  -1
 دو ستاره  -2

  سه ستاره  -3
  

  ویالها
ویالها واحدهاي تفریحی و اقامتی خاصی هستند که بعضا ً به صورت مجتمع ، در مناطق ییالقی و در کنار دریا و 

  سایر مراکز توریستی احداث می شوند و به صورت مستقل اجاره داده می شوند . 
  

  انواع اتاق ها
  Singleاتاق یک نفره یا سینگل   -1
 Doubleاتاق دبل   -2

 Twinاتاق توین   -3

 Suiteوئیت   اتاق س -4

 Studioاتاق استودیو   -5

 Cabanaاتاق کابانا   -6

 Connect  Roomاتاق تو در تو   -7

 Singleاتاق سینگل  
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اتاق هایی است که ظرفیت پذیرش آن براي یک نفر است و معموال ً براي اقامت افراد مجرد و تک نفره استفاده می 
  است . )2m  × 90 cmشود . ( ابعاد تخت در اتاق سینگل بطور استاندارد

   Double اتاق دبل
  اتاق هایی است که ظرفیت پذیرش دو نفر را دارد و معموال ً از یک تخت دو نفرة استاندارد استفاده می شود . 

که این تخت را ، تخت ملکه 2m  ×150 cmو   2m  × 140 cm ( ابعاد تخت در چنین اتاق هایی عبارتست از : 
 )Queen  Size  Bed و یا تخ ( ت فرانسويFrance  Bed )  . می گویند (  

 2m  ×180و یا2m  × 160 cmبه تخت هاي انگلیسی معروف است ؛ و همچنین تخت    2m × 150 cmنوع  

cm که این دو تخت را اصطالحا ً تخت سلطنتی ،King  Size  Bed )  . می گویند ، وجود دارد (  
به کار گرفته می شود که به آن ها سوپر (  2m × 2mز با ابعاد در موارد استثنائی تخت هاي دو نفرة بزرگتري نی

) گفته می شود و بیشتر در کشورهاي عربی متداول California  King  Size Bed یک نفرة شاهانۀ کالیفرنیا 
  ) نیز معروف است . ) Arabian  Styleبوده و به تخت هاي عربی (

  
  Twinاتاق توین  

با دو تخت یک نفرة جدا از هم . در بعضی واحدهاي اقامتی ، اتاق هایی با ظرفیت  اتاقی است براي ظرفیت دو نفر ،
) گفته می شود ؛ اما این اتاق ها  Tripleسه تخت نیز دیده می شود ، که به آنها اصطالحا ً اتاق هاي سه تخته ( 

  قسیم بندي هاي صنعت هتلداري ، در سطح جهانی مطرح نمی باشد . خارج از استاندارد و قاعدة بین المللی است و در ت
  

  Suiteاتاق سوئیت  
براي پذیرایی از مهمانان  اتاق هایی است که عالوه بر محلی براي استراحت و خواب ، اتاق و یا فضاي دیگري نیز

  دارد.
  

  Studioاتاق استودیو  
تفاوت که اوال ً فضاي بین اتاق خواب و نشیمن ، توسط دیوار اتاق هایی شبیه به سوئیت هاي معمولی است ؛ با این 

بسته نیست ، بلکه با استفاده از پارتیشن و فضاسازي هاي مناسب جدا شده است ، که از قسمت باالي اتاق ها ، فضا 
و یا  بطور مشترك می باشد ؛ دوما ً براي استفاده از تخت و محل هاي خواب ، بعضا ً از کاناپه هاي تختخواب شو

تختخواب هاي داخل دیوار استفاده می شود ، به نحوي که روزها به شکل دفتر کار و پذیرایی و شب ها به صورت 
  اتاق خواب تکمیل می گردد . 

  
  Cabanaاتاق کابانا   

   



                                             

اتاق خواب هایی معمولی است که اغلب در طبقۀ همکف هتل هاي کنار دریا ساخته شده ، به نحوي که براي استفاده 
ز دریا ، مهمان الزامی به تردد در داخل راهروي هتل نداشته باشد و بتواند بطور مستقیم و با لباس مخصوص شنا ، بین ا

  اتاق خود و ساحل دریا تردد نماید . 
  

   Connect  Roomاتاق تو در تو  
ط درب وسط بسته شده و بعضی از هتل ها داراي اتاق هایی هستند که از داخل به هم مرتبطند و در مواقع خاص ، توس

هر یک به  Connectمی تواند بطور مستقل و جداگانه ، مجددا ً بهره برداري شود . توجه داشته باشید که اتاق هاي 
  تنهایی باید امکانات خواب و سرویس هاي بهداشتی مجزا داشته باشند .

  رستوران و خدمات پذیرایی
می گذارد ، عالوه بر پی جویی جاذبه هایی که او را بدان مقصد  آن هنگام که گردشگر پا به سرزمین مورد بازدید

کشانیده است، نیازهاي مقدماتی و انسانی اي دارد که به هر تقدیر باید آنها را تأمین نماید. غذا از جمله نیازهاي 
، خود به عنوان گونه اي قابل اهمیت از جاذبه  تر تأمین این ضرورفیزیولوژیک اولیۀ انسانی است؛ اما غذا عالوه ب

خانه ها، اسبابی براي  هاي هر مقصد گردشگري شناخته می شود. غذا خوردن ، حضور در رستوران ها ، تریاها و چاي
گذراندن اوقات فراغت افراد مقیم و همچنین گردشگران است . غذاهاي محلی و چشیدن طعم آنچه تا کنون آن را 

  ایم ، اشتیاق و لذت خاصی به گردشگران هدیه می دهد که جانشینی براي آن نمی توان یافت . تجربه نکرده 
تفاوت هاي فرهنگی میان بازدیدکنندگان و سرزمین مقصد، نقش و جاذبۀ خدمات غذایی را دو چندان می کند؛ خاصه 

... ) در اختیار گردشگر قرار اگر این غذاها در محیطی مناسب با فرهنگ مقصد ( دکوراسیون ، نور ، موسیقی و 
گیرد. از همین جهت است که ارائه غذا و خدمات تغذیه ، به عنوان یک زیر بخش صنعت گردشگري مورد توجه 

  قرار می گیرد. 
تقسیم بندي ساده و در عین حال بسیار جالبی در مورد غذا وجود دارد . در این تقسیم بندي ، غذا بر دو بخش غذاي 

طبقه بندي شده است . غذاي جسم عمدتا ً ، اغذیۀ معموال ً به نسبت ارزان ، سریع و ساده است که جسم و غذاي روح 
با هدف رفع گرسنگی صرف می شود . اما غذا به عنوان غذاي روح ، چیزي بسیار فراتر از آن است ؛ زیرا در این 

ک تجربۀ دلچسب و به یاد ماندنی ه یدن بمی گردد ، بلکه غذا خوروضعیت نه فقط نیاز جسم انسان به سیر شدن تأمین 
تبدیل می شود . این غذا کاملتر و گرانتر است و از نظر صرف زمان نیز طوالنی تر خواهد بود ؛ اما به همۀ این ها باید 
افزود که این غذا در محیطی صرف می شود که خود جزئی از فرایند غذا خوردن است . غذاي روح را می توان یک 

اعی دانست ؛ زیرا به ندرت به تنهایی جهت صرف غذا در چنین فضایی قرار گرفته و چنین هزینه اي فعالیت اجتم
  صرف می کند و به طور معمول صرف غذاي تنها ، بیشتر در نوع اول یعنی غذاي جسم می گنجد . 

گاه اسبابی براي غذا خوردن در رستورانهاي خوب از جمله خاطرات و تجارب خوش زندگی افراد به یاد می ماند و 
  بیان تشخیص به حساب می آید . 
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یک رستوران ، یک بنگاه اقتصادي است که غذاي آماده و نوشیدنی ، براي مصرف در محیط خود به مشتریان ارائه 
  می دهد . 

 انواع مختلفی از رستوران ها وجود دارد . رستوران ها با توجه به فرهنگ محلی ، درجۀ رسمیت و قیمت به شکل هاي
  مختلفی تقسیم بندي می شوند . 

طیف گسترده اي از رستوران ها را با توجه به سطح قیمت آنها و بازار پیش روي این مؤسسات می توان تشخیص داد 
. به عنوان مثال ، رستوران هاي ارزان قیمت که در محل هاي جنب فعالیت هاي عمدة اقتصادي و ازدحام جمعیتی ( 

ال هستند ، بیشتر مشتریانی از قسم کارکنان این مراکز دارند که غذایی ساده و با قیمت ارزان ، بازارها و پایانه ها ) فع
مطلوب آنهاست . در طرف دیگر این طیف ، رستوران هاي مجلل قرار دارند که در فضایی رسمی غذایی خاص را 

  ارائه می دهند . 
صوص استفاده نمی کنند ؛ ولی در عوض لباس فرم در رستوران هاي ارزان قیمت ، اغلب کارکنان از لباس فرم مخ

  رسمی ، جزئی از تشریفات متداول در رستوران هاي مجلل است . 
گاه رستوران ها بر حسب نوع ، غذاهاي دریایی یا غذاي چینی سرو می کنند و یا رستوران هایی که غذاي هندي 

  عرضه می کنند .
و کباب می پردازند ، یا سفره خانه هاي سنتی که غذاهایی همچون دیزي در ایران چلو کبابی ها که صرفا ً به ارائه چل

  ، بریان و کوفته تبریزي به مشتریان خود می فروشند ، در این طبقه بندي قرار می گیرند . 
در همین طبقه بندي بطور مرسوم ، رستوران هایی که اغلب غذاهاي بومی یک سرزمین را عرضه می کنند را با همان 

ستوران می شناسیم ؛ ولی رستوران هایی که غذایی خاص را ارائه می کنند ، اغلب به نام غذایی که عرضه می عبارت ر
کنند شناخته می شوند . مانند : کبابی ، بریانی ، دیزي سرا ، سفره خانۀ سنتی و یا رستوران چینی یا هندي نمونه هایی 

  مرسوم از این قسم در ایران است . 

  يجاذبه هاي گردشگر
ک منطقۀ گردشگري ، بهره مندي و بازدید از جاذبه هاي گردشگري منطقه است . از ه یمنظور گردشگران از سفر ب

  این رو اهمیت مطالعۀ جاذبه هاي گردشگري در کنار سایر کاالها و خدمات این صنعت غیر قابل انکار است. 
 و دیگري  جاذبه هاي طبیعی و خدادادي: یکی جاذبه هاي گردشگري را می توان به دو گروه اصلی  به طور کلی ،

م اندازها ، آب و هوا ، فضاي تقسیم نمود . جاذبه هاي طبیعی شامل مواردي ازقبیل چشجاذبه هاي دست ساز بشري 
جنگل ها و حیات وحش می گردد . در عوض جاذبه هاي دست ساز ، یا محصول تاریخ و فرهنگ بشري هستند  ،سبز

عی از قبیل پارك هاي موضوعی ، باغ وحش ها و مجموعه هاي تفریحی می باشند . از نظر و یا جاذبه هاي مصنو
تاریخی جاذبه هاي دنیاي کهن ، اغلب جاذبه هایی هستند که به منظور استفادة گردشگري ساخته و پرداخته نشده اند . 

ان طراحی شده باشند ؛ و بر ، جاذبه هایی نیستند که براي گردشگر "زیگورات چغازنبیل  "یا  "تخت جمشید  "
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عکس ، جاذبه هاي دنیاي مدرن ، اغلب با هدف اولیۀ جذب گردشگران ساخته و آماده می شوند . باغ پرندگان 
  اصفهان ، کوه سنگی مشهد و سرزمین عجایب تهران نمونه هایی از این دست به شمار می روند .

وان به حضور ارامنه در هر سال در کلیساي طاطاووس از کهن ترین جاذبه هاي گردشگري با مبانی فرهنگی می ت
  قدیس ، مراسم قالیشویان مشهد اردهال ، ذکر نمود . 

برخی از جلوه هاي طبیعت همچون چشمه سارها ، غارها ، کوهستان ها و آبشارها نیز به واسطۀ پیوند میان آنها و 
اي گردشگري شناخته می شوند . کوه بیستون وقایع مهم تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی و نظامی به عنوان جاذبه ه

  کرمانشاه ، غار شاپور کازرون و کوه الموت قزوین در کشور ما از آن جمله اند . 
جاذبه هاي گردشگري را می توان به صورت کلی و یا بر مبناي اهداف خاص تعریف نمود . جاذبۀ گردشگري یک 
منبع دائمی طراحی شده است که به منظور تفریح ، سرگرمی ، لذت بردن و آموزش بازدیدکنندگان ، کنترل و اداره 

رائه طبقه بندي هایی از جاذبه هاي گردشگري می شود . بیان تعریفی همچون تعریف کلی فوق ، به طور معمول با ا
  همراه است که در فصلهاي آینده بطور کامل شرح داده می شود . 

توجه به این نکته ضروري است که عرضه کنندگان محصوالت گردشگري ، به خصوص در زمینۀ حمل و نقل و 
ثابت ، مستلزم تقاضاي به نسبت با ثبات اقامت ، با هزینه هاي ثابت بسیاري مواجه هستند . جبران این هزینه هاي 

کنندگان خرد  -براي این محصوالت است که تورگردان ها به نوعی این وظیفه را بر عهده گرفته اند . عرضه  
محصوالت گردشگري ، نظیر شرکت هاي هواپیمایی ، راه آهن ، هتلداران ، صاحبان دهکده هاي تفرجگاهی و 

  اضاي محصوالت خود به تورگردانان روي می آورند . تفریحی براي ثبات بخشیدن به تق
زیر بخش هاي صنعت گردشگري نظیر تورگردانان نیز با نوسانات و تکامل بازار مواجهند . در مقاطعی از زمان، 
حسب شرایط محیطی و بازار ، با رونق گیري صنعت گردشگري به طور عام ، تقاضا براي خدمات تورگردانان نیز 

د . این رونق و کسب سود به نسبت مناسب ، از سوي فعالین بازار ، موجب جذب بنگاه هاي دیگري افزایش می یاب
به این صنعت و رقابتی تر شدن فضاي صنعت خواهد شد . گاه این شرایط رقابتی و یا وقوع شوك هاي منفی در بازار 

  تورگردانی منجر می شود . و عدم امکان تطابق با آنها به زیان دهی و برخی بنگاه هاي فعال در صنعت 
اگرچه کار تورگردانان تأمین بستۀ سفر به صورت گروهی و کامل است ، در عین حال گاه تورگردانان به فروش 
بخشی از اجزاء بستۀ سفر نیز اقدام می کنند . مثال ً تورگردانان ممکن است بلیط هواپیما و تنها امکانات اقامت را براي 

رند ، تدارك ببینند و از این رو در هر پرواز شاید گروه اندکی از مسافران باشند که چنین مسافرانی که قصد سفر دا
شرایطی دارند و از بقیۀ خدمات تور ، نظیر راهنما ، ایاب و ذهاب و ... استفاده نمی کنند ؛ اما در مورد مقاصدي که با 

زهاي دربستی ، مناسبتر است و بستۀ سفر به طور تقاضاي بسیار سفر مواجه هستند، براي تورگردانان استفاده از پروا
بیشتر عالقه مند  کامل ارائه می شود . گردشگرانی که براي تعطیالت و براي نخستین بار به مقصدي سفر می کنند،

بهره جویند. البته گاه دولت ها در مقاصد  هستند تا از بستۀ کامل تور که از سوي تورگردانان ارائه می شود،
با رواج پروازهاي چارتر که از سوي تورگردانان تأمین می شود ، مخالفت هایی دارند؛ استدالل آنها گردشگري، 

  حمایت از خطوط هواپیمایی ملی سرزمین مقصد است . 
  

   



                                             

  
  

  
  

  دومتوانایی 
  ایران جغرافیایی هاي ویژگی بررسی

  

 
 جمهوري اسالمی ایران.نام کشور به طور کامل: 

  تهران. پایتخت:
  مایل مربع. 636375کیلومتر مربع یا  1648198 وسعت:

درصد، کردي نه درصد، لري دو  26درصد، ترکی و گویش هاي ترکی  58فارسی و گویش هاي فارسی  زبان:
  درصد، بلوچی یک درصد، عربی یک درصد، زبان هاي دیگر دو درصد.

  دي یک درصد.درصد، مسلمان سنی ده درصد، زرتشتی، مسیحی و یهو 89مسلمان شیعه مذهب: 
  جمهوري اسالمی.نوع حکومت: 

  ده ریال ایرانی=یک تومان واحد پول:

    44



                                             

نفت، پتروشیمی، نساجی، سیمان و دیگر مواد ساختمانی، پردازش مواد غذایی (بخصوص تصفیه صنایع و کشاورزي: 
و دیگر شکر و تولید روغن گیاهی)، ساخت فلز، تسلیحات، خودروسازي، کشاورزي به ویژه کشت گندم، برنج 

  غالت، چغندر قند، میوه، خشکبار، پنبه، محصوالت لبنی، پشم، خاویار.
  ده درصد. زمین هاي قابل کشاورزي:

  نفت، گاز طبیعی، ذغال سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روي، سولفور. منابع طبیعی:

 موقعیت جغرافیایی ایران چگونه است؟

آن را آب تشکیل می دهد. ایران یک  0,7مایل مربع وسعت دارد که  636375کیلومتر مربع یا  1648198ایران 
کشور آسیاي غربی ست و در منطقه خاورمیانه و نیز آسیاي مرکزي و قفقاز واقع شده. ایران با کشورهاي ارمنستان, 

ایجان (شامل جمهوري نخجوان) و ترکمنستان در شمال, افغانستان و پاکستان در شرق و عراق و ترکیه در غرب آذرب
مرز دارد. به عالوه ایران در خلیج فارس با کشورهاي کویت, عراق, عربستان سعودي, بحرین, عمان, قطر و امارات 

 متحده عربی مرز آبی دارد.

دقیقه عرض  47درجه و  39درجه و سه دقیقه الی  25ست که در محدوده ایران یکی از کشورهاي وسیع جهان ا
دقیقه طول شرقی واقع شده است. عرض جغرافیایی یک کشور  18درجه و  63درجه و پنج دقیقه الی  44شمالی و 

در آن در اختیار ما قرار می دهد. خورشید مطالب زیادي درباره رابطه آن کشور با خورشید و میزان دریافت تابش 
ایران در عرض هاي جغرافیایی باال قرار دارد و ویژگی عرض هاي جغرافیایی باال این است که تفاوت بین فصل ها 

  .در آن ها بیشتر است

  تنوع آب و هوایی ایران

ایران کشور پهناوري ست که از نظر جغرافیایی ویژگی هاي خاصی دارد و از لحاظ اقلیمی بسیارمتفاوت و متغیر 
است. با نگاهی به اقلیم شهرهاي مختلف ایران حتی شهرهاي هم عرضی مثل طبس, نطنز, گلپایگان و خرم آباد به 

ا را تشخیص داد. به طوري که میزان متوسط بارندگی ساالنه در برخی از آسانی می توان این گوناگونی آب و هو
شهرهاي جنوب ایران از چهل میلی متر تجاوز نمی کند. در حالی که میزان بارش باران در نواحی غربی ایران بیش از 

فاوت ها را در نقاط میلی متر گزارش شده است. در رابطه با بقیه عناصر آب و هوایی نظیر دما, رطوبت نیز این ت 600
  مختلف کشور می توان مشاهده کرد.

  ایران کشوري نسبتاً مرتفع است
متر است.  1000کشور ایران سرزمینی نسبتاً مرتفع است. به طوري که ارتفاع آن از سطح دریا به طور متوسط بیش از 

ي موازي و مرتفعی از نواحی پست و خشک رشته کوه هااین سرزمین مرتفع از طرف غرب و جنوب غرب به وسیله 
عراق جدا می شود و در شمال و شمال شرق نیز به وسیله یک سلسله از کوه هاي مرتفع تر, از قفقاز و حوزه دریاي 

    45
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و علف ترکمنستان جدا می شود. در شرق و جنوب شرقی نیز کوه هاي کم  خزر و ریگزارهاي خشک و بی آب
ارتفاع تري که پیوستگی آنها به یکدیگر به مراتب کمتر از کوه هاي شمال و غرب است, کشور ما را از همسایگان 

  شرقی جدا می کند.
بر ارتفاع آنها افزوده می شود,  در امتداد سواحل دریاي عمان و خلیج فارس نیز چندین رشته کوه موازي که به تدریج

وجود دارد که بلندي آنها در حوالی کرمان و شمال غرب استان فارس به حداکثر می رسد و به سلسله جبال زاگرس 
می پیوندد. سلسله جبال شمالی و غربی و رشته کوه هاي مرکزي و شرقی با جلگه ها و دره ها و دشت هاي کم 

م مساحت کشور را تشکیل می دهد. بقیه مساحت کشور را مناطق کم ارتفاع و عرض خود در مجموع کمتر از دوسو
پست تشکیل داده اند که این مناطق را می توان به صورت مثلثی تصور کرد که رأس هاي آن در شهرهاي بم, 

  سبزوار و قم است.
  ارتفاعات بر سیستم هاي جوي ایران تأثیر می گذارد

مرزي که ایران را از همسایگانش جدا می کند و همچنین وجود نواحی پست در  وجود سه سلسله جبال در حاشیه هاي
مرکز ایران سبب شده که هر سیستم جوي که از هر طرف وارد کشور می شود, در مرکز کشور تحت تأثیر واگرایی 

کاهد (در  قرار بگیرد و همین واگرایی نه تنها سبب کاهش بارندگی می شود, بلکه از دقت پیش بینی هوا نیز می
مقیاس کوچک تر تهران نیز در چینن موقعیتی قرار دارد). چون توزیع ارتفاعات این رشته کوه ها از نظم خاصی 
برخوردار نیست, امکان دارد که در طول فصل سرد سال در یک منطقه بارش برف وجود داشته باشد در حالی که در 

کیلومتر هم نمی رسد, بارش به صورت باران گزارش   به صد منطقه مجاور که فاصله اش از ایستگاه هواشناسی قبلی
  شود.

کلیه سیستم هاي جوي که بر روي ایران اثر می گذارد, از نظر بارش تحت تأثیر این ارتفاعات به ویژه کوه هاي 
غربی (زاگرس) و شمالی (البرز) ممکن است تقویت یا تضعیف شود. در عین حال این رشته کوه ها در تعیین مسیر 
حرکت سیستم هاي جوي نیز تأثیر زیادي دارد و یا به عبارتی همین ارتفاعات تفاوت اقلیمی متنوعی را در سطح 
ایران ایجاد می کند. همین ارتفاعات حتی اقلیم کشورمان را از اقلیم مناطق مشابه و هم عرض بر روي کره زمین 

  متمایز می کند.

  ویژگی هاي فالت ایران
رب آسیا قرار دارد و یکی از مناطق مرتفع و کوهستانی غرب آسیا به شمار می رود. مساحت فالت ایران در جنوب غ

 1،500کیلومتر از غرب به شرق و حدود  2،500هزار کیلومتر مربع است. حدود  600دو میلیون و  فالت ایران
نجد) ایران را تشکیل درصد یعنی حدود دو سوم کل فالت ( 63کیلومتر از شمال به جنوب آن است. ایران امروزي 

هجري، با وقوع حوادثی تاریخی به تدریج از ایران جدا شده اند. این مناطق در  13می دهد. بقیه مناطق فالت در قرن
 حال حاضر عمدتاً به افغانستان و پاکستان تعلق دارند. مناطق غربی فالت ایران نیز در عراق است.

   



                                             

  
فرورفتگی قرار دارد. این دو فرورفتگی عبارتند از خلیج فارس در جنوب فالت ایران به شکل مثلثی است که بین دو 

و دریاي خزر در شمال. به طورکلی فالت ایران از شمال به دریاي خزر محدود است. در شرق، به جلگه حوضه رود 
می  سند می رسد. در جنوب آن کویر ساحلی قرار دارد و در جنوب غربی به زمین هاي پست بین النهرین محدود

شود. فالت ایران در غرب به ارتفاعات ارمنستان می پیوندد و از شرق با منطقه کوه هاي پامیر به هم پیوسته است. 
درنهایت فالت ایران برآمدگی اي را تشکیل می دهد که جلگه هاي آسیاي داخلی را به فالت هاي آسیاي صغیر و 

  .اروپا متصل می کند
فالت ایران در طول هزاران سال نقش مهمی در تاریخ جهان ایفا کند. درواقع همین وضعیت جغرافیایی باعث شده 

زمانی که دریانوردي آسان نبود فالت ایران تنها راهی بود که بخش هاي مختلف آسیا را به یکدیگر و به کشورهاي 
به شمار می رفت در  حوزه دریاي مدیترانه و اروپا متصل می کرد. از آن جایی که فالت ایران چهار راه دنیاي قدیم

  آن مردمان زیادي از نژادها و ملیت هاي مختلف نیز تردد و مراوده می کردند و یا ساکن می شدند.
دورادور فالت ایران را کمانی از کوه هاي مختلف فراگرفته که فرورفتگی مرکزي را احاطه کرده اند. این فرورفتگی 

بیابان هایی بی آب و علف آن را فرا گرفته اند. این بیابان ها مرکزي بستر دریایی خشک شده است و در حال حاضر 
در زمره بایرترین کویرهاي جهان است. این منطقه به دو قسمت تقسیم می شود: دشت کویر در شمال و دشت لوت 

  در جنوب.
، چین خوردگی ها و دره هاي زیادي دارد. بخش هاي دور از مرکز فالت ایران در معرض گسل هافالت ایران 

  کوهزایی آلپی و در حال تجربه باال رفتن و متعادل شدن است. بنابراین بسیار زلزله خیز است.
شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده اند. کوه هاي  کوه هاي مغرب فالت ایران سلسه کوه هاي زاگرسند که از

  کیلومتر عرض دارد. این کوه ها چین هاي موازي متعددي دارند. 200کیلومتر طول و  1000زاگرس بیش از 
در قسمت شمالی مثلث فالت ایران سلسله کوه هاي البرز قرار دارند. بلندترین قله این کوه ها دماوند نام دارد که بیش 

  متر ارتفاع دارد. این کوه ها در امتداد سواحل منحنی شکل جنوب دریاي خزر کشیده شده اند. 5672از 
  سلسله کوه هاي البرز در مشرق، کوه هاي خراسان را ایجاد می کنند. این کوه ها چندان مرتفع نیستند.

  ی کند.یک رشته کوه جنوبی به نام مکران نیز سلسله کوه هاي دورادور مثلث ایران را تکمیل م
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آب و هواي فالت ایران در شمال خشک و قاره اي تا نیمه گرمسیري (با تابستان هاي گرم و زمستان هاي نسبتًا 
سرد) و در جنوب گرمسیري (با تابستان هاي داغ و زمستان هاي گرم) است. شرایط خشکی بر فالت ایران حاکم 

میلی متر متغیر است. فقط دامنه هاي شمالی البرز (تا  150تا  50است درنتیجه بارش هاي پراکنده ساالنه دارد که از 
میلی متر) بارندگی کافی  1،000میلی متر) و کناره هاي جنوب غربی و گستره شمالی رشته کوه سلیمان (تا  2،000

  دریافت می کنند.
رین رودهاي فالت ایران رودهاي کوهستانی نسبتاً کمی دارد که بیشتر به گودي هایی منتهی می شوند. بزرگ ت

ایران، کارون، هلمند و هریرودند. آب این رودها به طور گسترده اي براي آبیاري مورد استفاده قرار می گیرند. 
دریاچه هاي فالت ایران بیشتر دریاچه هاي نمکند (ارومیه، دریاچه نمک) که این موضوع در گودال هاي ایران امري 

رنگ هایی بزرگ و گیاهان استپی (کم پشت) بر روي خاك بیابان طبیعی به شمار می رود. فالت ایران بیابان 
خاکستري دارد. بیابان هاي بزرگ ایران عبارتند از: بیابان نمک دشت کویر، بیابان ماسه اي دشت لوت، ریگستان و 

داخلی بیابان سنگ ریزه اي و ماسه اي دشت مارگو. استپ هاي داراي خاك قهوه اي بیشتر دامنه کوه ها و ارتفاعات 
را در بر گرفته است. جنگل هاي پهن برگ روي خاك جنگلی قهوه اي دامنه هاي شمالی کوه هاي البرز و دامنه 
هاي غربی زاگرس را می پوشاند. دامنه هاي شرقی رشته کوه هاي سلیمان و کیرتهر، محدوده ساوانا (علف هاي 

خت سدر هیمالیا و عناصر گیاهان استوایی نیز گرمسیري) هستند که کم پشتند و جنگل هاي نیمه گرمسیري با در
  آنها را می پوشاند.

جوندگان و خزندگان جانداران اصلی ساکن در فالت ایران هستند. همچنین حشرات سمی بسیار و عنکبوتیان (رطیل، 
هاي فالت عقرب) نیز در فالت ایران وجود دارند. بسیاري از پرندگان مهاجر نیز خانه زمستانی شان محدوده دریاچه 

  .است
  منابع:

ZarubezhnaiaAziia: geografiiaFizicheskaia ،1956. مسکو.  
  ایران از آغاز تا اسالم، تألیف پرفسور رمان گریشمن، ترجمه دکتر محمد معین، تصحیح دکتر میترا مهرآبادي

  جنگل هاي ایران

هاي خشبی (چوبی) و همراه سایر رستنیجنگل، زمینی (اعم از خشکی و آبی) است که بیشتر از درخت و درختچه به 
علفی خودرو پوشیده شده باشد، البته به شرطی که مساحت این زمین کمتر از نیم هکتار و تاج پوشش درختی آن به 

 طور طبیعی کمتر از پنج درصد نباشد.

م غذا، سرپناه، درصد جانوران خشکی زي و حیات گیاهی کره زمین هستند. جنگل ها به طور مستقی 90جنگل ها خانه 
همچنین با  جنگل هامیلیارد انسانی را تأمین می کنند که معیشتشان بستگی به جنگل دارد.  1,6سوخت و منبع درآمد 

  خاك، به محیط زیستمان سود می رسانند.فرسایش تنظیم آب و هوا، چرخه هاي آبی و جلوگیري از 

   

http://020.ir/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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درختان به خاطر تولید اکسیژن، جذب گرد و غبار، گاز کربنیک و دیگر گازهاي شیمیایی موجود در هوا و نیز 
  ا سودمندند. هاي صوتی در شهرها براي مجلوگیري از نفوذ سر و صدا و تشدید آلودگی

هاي شمال و جنگلدرصد از مساحت کشور ما از جنگل ها تشکیل شده. جنگل هاي کشور ما به دو گروه جنگل 8,8
میلیون متر مکعب و جنگل 400هاي شمال کشورمان حدود حجم سرپاي جنگل شوند.هاي خارج از شمال تقسیم می

هزار  300هاي کشور را شناسان ارزش اقتصادي جنگلمیلیون متر مکعب است. کار 200هاي خارج از شمال حدود 
  اند.میلیارد ریال برآورد کرده

تا  25هاي نیمه انبوه خارج از شمال درصد، در جنگل 50هاي انبوه خارج از شمال بیش از تراکم تاج پوشش در جنگل 
  درصد است. 25تا  5هاي تنک خارج از شمال درصد و در جنگل 50

درصد و در  70تا  40هاي نیمه انبوه شمال درصد، در جنگل 70هاي انبوه شمال بیش از جنگلتراکم تاج پوشش در 
  درصد است. 40تا  10هاي تنک شمال جنگل

جنگل هاي جهان در حال حاضر در بحران هستند. جهان نیمی از جنگل هایش را از دست داده است و تنها از یک 
هزار کیلومتر مربع دیگر از جنگل هاي جهان از دست می  130هر سال دهم از آن چه باقی مانده محفاظت می شود. 

  منطقه اي که به مساحت کشور انگستان است. -رود
  هکتار است. 0,62هکتار است در حالی که سرانه جهانی جنگل  0,17حاضر سرانه جنگل در کشور ما درحال 

  

    هاي ایرانسطح جنگل
  واحد: هکتار                                       

  درصد  رصدد  نوع جنگل
  12,4  0178029  جنگل انبوه

  24,2  3468312  جنگل نیمه انبوه
  56,6  8100842  جنگل تنک

  0,2  02576  جنگل ماندابی
  6,6  943858  جنگل دست کاشت

  100  14319063  جمع
   

       
  

  

  

http:// frw.org.ir منابع: سایت اطالع رسانی جنگل ها، مراتع، و آبخیزداري کشور
http://www.wwf.org.uk/what_we_do/safeguarding_the_natural_world/forests
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  ع ایران در کجا قرار دارند؟مرات
 مراتع ایران از نظر تقسیم بندي جغرافیایی عبارتند از:

  مراتع شمال کشور
  مراتع غرب کشور

  مراتع مرکزي
  مراتع خوزستان
  مراتع خراسان

  مراتع سیستان و بلوچستان
  مراتع فارس

  
  

  مراتع شمال کشور:
  مراتع شمال کشور به انواع زیر تقسیم می شوند:

  معمولیمراتع 
  مراتع مشجر
  مراتع آیش

  مراتع معمولی شمال کشور به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:
  مراتع ییالقی

  مراتع قشالقی
  مراتع میان بر

کلیه مراتعی که در ارتفاعات البرز و دامنه شمالی آن  مراتع ییالقی شمال:
  قرار گرفته اند، مراتع شمالی محسوب می شوند.

  دشت ترکمن صحرا، دشت ناز در ساري و مراتع اطراف رشت تا سراوان را شامل می شود.مراتع قشالقی شمال: 
اگر در اطراف درختان براي چراي دام اقدام به تولید علوفه شود مرتعی به وجود می آید که مرتع مشجر مراتع مشجر: 

وجود دارد. البته وجود دام در مرتع مشجر درست نامیده می شود. در شمال حدود شش میلیون هکتار مرتع مشجر 
  نیست. ولی دامداران به دلیل کمبود علوفه به این منبع چراي دام پناه آورده اند.

به زمین هاي کشاورزي اي گفته می شود که قابلیت کشت در آنها وجود دارد ولی کشت نمی شود. به مراتع آیش: 
گیاهی اي در این منطقه ایجاد می شود که این پوشش گیاهی به عنوان همین دلیل و به خاطر بارندگی کافی پوشش 

علوفه مورد استفاده دامداران منطقه قرار می گیرد. مراتع قشالقی غرب کشور به موازات رشته کوه زاگرس، از استان 

    50
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هرهاي اردبیل تا شمال غربی خوزستان ادامه دارد و مراتع اطراف شهرستان هاي اردبیل، تبریز، ارومیه، ش
میلی متر در سال) و حرارت مناسب  500تا  450کردستان و خرم آباد، زنجان و ... به دلیل بارندگی خوب (   استان

(فصل رویش دست کم شش ماه در سال) از نظر این نوع پوشش گیاهی از قوت خوبی برخوردار است. به همین دلیل 
فعالیت هاي  غرب کشور به حساب می آید و بیشترین بعد از شمال کشور مهم ترین قطب تولید علوفه دامپروري 

  دامپروري از گاوداري، گاومیش داري، زنبورداري، گوسفندداري و ... در این منطقه انجام می شود.
با پشت سرگذاشتن جنگل هاي بلوط در ارتفاعات فوقانی زاگرس به مراتع ییالقی غرب کشور می  مراتع ییالقی:

تان به این منطقه می آیند و با سردشدن هوا در پاییز دوباره به سمت ارتفاعات میانی و رسیم که دامداران در تابس
  پایین حرکت می کنند.

  مراتع خراسان:
  مراتع خراسان عبارتند از:

  مراتع شمال خراسان
  مراتع دشت سرخس

  مراتع جنوب خراسان
بیشتر و پوشش گیاهی بهتر است. به همین  به دلیل نفوذ جبهه باران زاي خزري داراي بارندگیمراتع شمال خراسان: 

دلیل اراضی این منطقه بیشتر به صورت دیم است. مناطقی که از بارندگی کافی برخوردار است سرسبز است و پوشش 
گیاهی مناسبی دارد و در خراسان به عنوان مراتع ییالقی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مراتع گوسفندداري، 

  رداري صورت می گیرد.گاوداري و زنبو
این مراتع در خراسان به عنوان مراتع قشالقی است. اولویت دامپروري در این منطقه بیشتر  مراتع دشت سرخس:

  گوسفندداري است. علت آن گرایش پوشش گیاهی مراتع از علفی به بوته اي و نیمه بوته اي است.
دارد. به همین خاطر مراتعی خشک و بیابانی نیز در در مناطقی اقلیم خشک و سوزانی وجود مراتع جنوب خراسان: 

این مناطق وجود دارد که داراي گیاهان خشکی پسند از نوع بوته اي خاك هاي نیمه کویري و کویري است که 
  داراي شن هاي روان و تبخیر زیاد از سطح خاك است. در این نواحی شترداري و بزداري مرسوم است.

  مراتع فارس:
  ل این مراتع است:مراتع فارس شام

  اقلیم مناسبی دارد و به عنوان مرتع ییالقی مورد استفاده قرار می گیرد. شمال و شمال غربی:
مراتع مرکزي و جنوب فارس که به دلیل خشک بودن این نواحی گوسفندداري کمتر و بزداري زیاد در آن انجام می 

  شود.
  مراتع مرکزي:

  مراتع مرکزي شامل این مراتع است:

   



                                             

مسیله (نزدیک دریاچه قم) از نظر تولید علوفه مهم است که در پاییز و زمستان به عنوان مراتع قشالقی مورد  حوزه
  استفاده دامداران (گوسفندداران) قرار می گیرد.

  مراتع اطراف دماوند وفیروزکوه و به سمت قزوین ییالقی است.
  در استان قم در ارتفاعات ییالقات وجود دارد.

اتع شامل مراتع اطراف زاینده رود است که به عنوان مراتع مهم قشالقی مورد استفاده دامداران قرار می در اصفهان مر
گیرد. این مراتع داراي پوشش گیاهی مناسب است که مورد استفاده دامداران قرار می گیرد و نسبت به قسمت هاي 

  م تري براي دامپروري برخوردار است.جنوبی و به سمت فارس و قسمت هاي شرقی به سمت کرمان از اولویت مه
در قسمت هاي جنوبی و شرقی مراتع خشک و بیابانی وجود دارد که در این مناطق شترداري رایج است و مشکل شن 

  هاي روان و توفان هاي شن و ماسه نیز در این مناطق وجود دارد.
  مراتع سیستان و بلوچستان:

  مراتع سیستان و بلوچستان شامل اینهاست:
  اتع اطراف زاهدانمر

  مراتع دریاچه هامون
  مراتع جنوب سیستان و بلوچستان

در اطراف زاهدان و شمال منطقه به علت وجود هواي مالیم و اقلیم مناسب و چشمه ها و قنات ها، گاوداري در کنار 
  گوسفندداري انجام می شود.

سیستانی در فصل هاي پاییز و زمستان است. این در مراتع دریاچه هامون، پوشش گیاهی نی است که غذاي اصلی گاو 
  مراتع قشالقی حساب می شود.

مراتع جنوب سیستان و بلوچستان، مراتعی خشک و بیابانی است. این مراتع تقریباً شبیه به مراتع یزد و بم است. داراي 
این مراتع رواج  پوشش گیاهی خشک و توفان هاي شنی است. دامپروري از نوع شترداري و خیلی کم بزداري در

  دارد.
  مراتع خوزستان:

نامگذاري کرده اند. افزایش بارندگی باعث حاصلخیزي آن شده. بزداري در  savanاین مراتع را به نام ساوان 
  خوزستان زیاد انجام می شود.

  
 آب و هواي ایران

ي البرز و نیز دامنه هاي ایران به طور کلی سرزمینی خشک و بري است. جز دامنه هاي مشرف به دریاي خزر کوه ها
غربی کوهستان زاگرس که از بارش نسبتاً قابل توجهی برخوردارند، بقیه نواحی کشور کمابیش از این موهبت طبیعی 

به شمار می آیند. حداکثر بارندگی در دامنه هاي شمالی  کره زمینمحروم هستند و اغلب جزو خشک ترین نواحی 
حی که دشت هاي مرکزي و میلی متر در سال بالغ می شود. در خشک ترین نوا 2000البرز (استان گیالن) به حدود 

 .میلی متر تجاوز نمی کند 100شرقی کشور هستند هم میزان بارندگی از 
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به طورکلی آب و هواي ایران از جبهه هاي غربی یا مدیترانه اي متأثر است. منتها جبهه هاي بارش زاي غربی به دلیل 
رقی منحرف می شوند و در نتیجه بارش خود برخورد با ارتفاعات غرب کشور تغییر مسیر می دهند و به سوي شمال ش

را به استان هاي آذربایجان و اردبیل و دامنه هاي شمالی کوه هاي البرز فرو می ریزند و درون بوم ایران را از نعمت 
 بارندگی محروم می کنند.

ند، هواي بیشتر به جز نواحی مرطوب و نیمه مرطوب که همان دامنه هاي شمالی البرز و دامنه هاي غربی زاگرس هست
بومی آغاز می شود. این  نواحی کشور در پایان فصل بهار رو به خشکی می رود و فصل خشک و گرم نواحی درون

فصل گاهی تا میانه هاي فصل پاییز ادامه می یابد. از آن به بعد ارتفاعات البرز و زاگرس و دیگر بلندي هاي قابل 
ود و به دنبال آن ریزش زمستانی که بیشتر به صورت برف است، توجه کشور، آرام آرام از برف سفیدپوش می ش

آغاز می شود. به این ترتیب بیشتر نواحی کشور به غیر از دشت خوزستان و نوار ساحلی خلیج فارس و دریاي عمان 
  و یخبندان فرو می رود.برف در 

 - 1379چاپ اول  -مهندس عباس جعفري نوشته -دایره المعارف جغرافیاي ایران - جلد سوم -منبع: گیتاشناسی ایران
  طرح تهیه، لیتوگرافی و چاپ از مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.

  
  یرانرشته کوههاي ا 

درصد آن را جلگه ها و دشت هاي پهناور و دریاچه ها و هامون  45درصد سطح ایران را کوه فراگرفته و  55حدود 
نمکزارهاي متعدد زیرپوشش قرار داده اند. کوه هاي ایران به چهار رشته شمالی، زاگرس، مرکزي و و  (بیابان ها) ها

 .باختري (شرقی) تقسیم می شوند
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 در تصویر باال دو رشته کوه مهم ایران نشان داده شده است

کیلومتر مربع یا حدود سه  51500کیلومتر بالغ می شود و مساحتی معادل  950رشته شمالی یا البرز که درازاي آن به 
درصد مساحت کشور را زیر پوشش قرار داده است، بخشی از چین خوردگی هاي بزرگ آلپ و هیمالیا است. این 
رشته از استان اردبیل شروع شده و رو به شرق از جنوب دریاي خزر می گذرد و در شمال خراسان به کوه هاي شرقی 

متر در این رشته جاي دارد. کوه هاي دیگري  5671یعنی کوه دماوند با بلندي ایران می پیوندد. بلندترین نقطه ایران 
متر) نیز در همین رشته  3945متر) و شاهوار ( 4375متر)، پالون گردن ( 4175متر)، سیاهالن ( 4650چون علم کوه (

 .قرار دارند

آذربایجان غربی آغاز می گردد و رشته زاگرس که عظیم ترین و طوالنی ترین رشته کوه هاي ایران است، از استان 
پس از عبور از استان هاي کردستان، همدان، کرمانشاه، ایالم، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاري، کهگیلویه و 
بویراحمد ، بوشهر و فارس و هرمزگان تا شمال تنگه هرمز ادامه می یابد و در آنجا به رشته کوه هاي مرکزي ایران و 

 300تا  100کیلومتر و عرض بین  1400کران می پیوندد. رشته کوه هاي زاگرس با درازاي حدود رشته ارتفاعات م
درصد مساحت کشور را زیر پوشش قرار داده است. بلندترین  20کیلومتر مربع یا  323000کیلومتر، مساحتی معادل 

ر می رسد. از دیگر کوه هاي بلند مت 4409قله رشته کو هاي زاگرس، کوه دینار یا دنا نام دارد که ارتفاع آن به 
متر)  3580متر)، الوند ( 3357متر)، پرو ( 3309متر)، شاهور ( 3602کوهستان زاگرس می توان کوه هاي برده رش (

 .متر) را نام برد 3267متر) و کوه فارغان ( 4225متر)، زردکوه ( 4050اشترانکوه (

ي مرکزي ایران در امتداد قطر بزرگ ایران یعنی از شمال غربی به سوي جنوب شرقی کشیده شده و رشته کوه ها
 1460طول رشته کوه هاي مرکزي  استان آذربایجان شرقی را به کوه هاي سیستان و بلوچستان متصل می کند.
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درصد مساحت  8,5کیلومتر مربع یا  143000کیلومتر است و مساحتی برابر  80کیلومتر و عرض آن به طور متوسط 
متر مرتفع ترین کوه این رشته به شمار می آید و کوه هاي الله زار  4465کشور را شامل می شود. کوه هزار با بلندي 

متر)، از دیگر کوه هاي بلند این رشته محسوب  4000متر) و شیرکوه ( 4233متر)، پلوار ( 4135متر)، جوپار ( 4351(
 .می شوند

کوه هاي خاوري (شرقی) ایران، رشته کوه هاي ناپیوسته اي هستند که از شمال خراسان آغاز می شوند و رو به 
متر بلندترین کوه  3941تفتان با ارتفاع  جنوب تا استان سیستان و بلوچستان یا کوه هاي مکران ادامه می یابند. کوه

متر)، چهل تن  2831متر)، آهنگران ( 2595متر)، باقران ( 3503این رشته محسوب می شود و کوه هاي بزمان (
متر) از دیگر کوه هاي مهم آن به شمار می روند. عالوه بر  3040متر) و هزار مسجد ( 3211متر)، بینالود ( 3013(

انه باال، کوه هاي دیگري به طور پراکنده در گوشه و کنار کشور وجود دارد که عمده ترین رشته کوه هاي چهارگ
 3009آنها رشته کوه هاي نسبتاً مرتفعی هستند که دشت کویر را از کویر لوت جدا می کنند. کوه ناي بند با ارتفاع 

الی یا البرز و رشته مرکزي و کوه متر بلندترین قله این گروه به حساب می آید. حدفاصل میان رشته کوه هاي شم
هاي خاوري را بیابان هاي پهناوري به نام دشت کویر و کویر لوت فراگرفته و بیابان هاي دیگري چون چون هامون 
جزموریان و کویر ابرکوه و غیره در حدفاصل میان رشته هاي دیگر جاي گرفته اند. عالوه بر دشت ها و بیابان هاي 

ي مانند دشت ساحلی استان بوشهر، دشت خوزستان، دشت ساحلی دریاي خزر و دشت مغان مزبور، جلگه هاي دیگر
هاي متعددي که در رودخانه نیز وجود دارند که شباهتی با دشت ها و نمکزارهاي درونبومی ایران ندارند و از آبرفت 

 .آن نواحی جریان دارند به وجود آمده اند

 - 1379چاپ اول  -نوشته مهندس عباس جعفري -دایره المعارف جغرافیاي ایران - جلد سوم -منبع: گیتاشناسی ایران
  .کارتوگرافی گیتاشناسیطرح تهیه، لیتوگرافی و چاپ از مؤسسه جغرافیایی و 

 حوضه هاي رودخانه هاي ایران

آب هاي سطحی کشور دارند. کوه هاي ي اصلی ایران نقش مؤثري در رژیم بارندگی و پیدایش منابع رشته کوه ها
البرز و زاگرس که عمده ترین رشته کوه هاي ایران هستند، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ریزش هاي جوي 

است منبع اصلی آب رودخانه هاي ایران است و برف به شمار می آیند. ریزش هاي جوي که بیشتر به صورت 
 .درواقع سرچشمه رودهاي عمده کشور را تشکیل می دهد

   

http://www.020.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=419:2008-10-29-07-30-08&catid=83:2009-04-16-08-50-39&Itemid=36
http://www.020.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=461:2008-10-29-07-12-18&catid=83:2009-04-16-08-50-39&Itemid=36
http://www.020.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=410:2008-10-29-07-49-52&catid=74:2009-04-16-08-50-54&Itemid=36


                    56                         

 
 :رودخانه هاي ایران از نظر زهکشی به پنج حوضه تقسیم می شوند که عبارتند از

درصد سطح  10,7کیلومتر مربع (حدود  173510مساحت حوضه دریاي خزر  :خزر رودخانه هاي حوضه دریاي-1
 .کشور) است و رودخانه هاي ارس، سفیدرود، هراز و اترك عمده ترین رودهاي آن محسوب می شوند

درصد سطح  27کیلومتر مربع، حدود  437670این حوضه با مساحتی معادل  :حوضه خلیج فارس و دریاي عمان-2
شش می دهد و رودخانه هاي کارون، کرخه، جراحی، زهره، موند و سرباز عمده ترین رودهاي آنها به کشور را پو

 .شمار می روند

کیلومترمربع یا حدود سه درصد مساحت کشور است و  50910مساحت این حوضه  :حوضه دریاچه ارومیه-3
 .حسوب می شودرودخانه هاي زرینه رود، سیمینه رود و تلخه رود عمده ترین رودهاي آن م

کیلومتر  808110این حوضه بزرگ ترین و پهناورترین حوضه ایران است و با مساحتی معادل  :حوضه مرکزي-4
درصد کشور را پوشش می دهد. رودخانه هاي زاینده رود، قمرود، قره چاي، کر و هلیل رود  49,8مربع، چیزي حدود 

 .از مهم ترین رودهاي این حوضه محسوب می شوند

درصد سطح کشور را دارد و  9,5کیلومتر مربع یا حدود  153580این حوضه مساحتی برابر  :ه خاوريحوض-5
 .رودخانه هاي کشف رود و همچنین رودهاي مرزي هریرود و هیرمند عمده ترین رودهاي آن به شمار می آیند

 - 1379چاپ اول  -باس جعفرينوشته مهندس ع -دایره المعارف جغرافیاي ایران - جلد سوم -منبع: گیتاشناسی ایران
  .طرح تهیه، لیتوگرافی و چاپ از مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
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  جزایر ایران

وقتی در اکثر نقاط کشور مردم از برف و سرما در مضیقه قرار می گیرند، بیشتر جزایر خلیج فارس دوره آب و هواي 
گل هاي خاص آن دوره زیبایی و شکوفایی را تجربه می کنند و ساکنان    دلپذیرشان را سپري می کنند. گیاهان و

 محلی و مسافران با لباس هاي خنک از لطافت هوا استفاده می کنند.

در میان یکی از مهم ترین خلیج هاي دنیا و شاید مهم ترین خلیج دنیا، جزایري متعلق به کشور باستانی ایران وجود 
  به آنها رشک می ورزد. دارند که بی شک هر بیگانه اي

هاي جنوبی ایران به وجود به عقیده زمین شناسان حدود پانصد هزار سال پیش، شکل اولیه خلیج فارس در کنار دشت
آمد و با گذشت زمان بر اثر تحوالت زمین شناسی به شکل کنونی درآمد. برخی از جزایر این پهنه آبی زیبا نظیر قشم 

هستند و جزایري نظیر هرمز و ابوموسی از جنس گنبدهاي نمکی هستند. بسیاري از و کیش دنباله کوه هاي زاگرس 
این جزایر مأمن گونه هاي مختلف جانوري هستند و برخی از آنها از این نظر حفاظت شده قلمداد می شوند. برخی از 

از زمانی حتی پیش از  این جزایر به خاطر تاریخ کهن ایران داراي آثار به جا مانده از هزاران سال پیش هستند.
یا به عبارتی خلیج فارس روانه دریاي مدیترانه شد و براي  "دریایی که از پارس می آید"داریوش اول که از راه 

  رسیدن به این دریا فرمان کندن کانال سوئز را داد.
موجودات دریایی  از طرف دیگر نیز در خلیج فارس جانوران دریایی اي زندگی می کنند که برخی از آنها زیباترین

هستند و این موجودات در پهنه هاي آبی کنار این جزایر فراوانند. همه اینها موجب شده جزایر ایرانی خلیج فارس 
  ود و کشورمان ایران داشته باشند.ظرفیت هاي بالقوه اي براي توسعه خ

ل غرب خلیج فارس که متعلق جزایر شمالی خلیج فارس که در مالکیت کشور ما هستند نسبت به جزایر جنوب و شما
به کشورهاي عربی اند بیشتر قابل سکونت و آبادانی هستند. یکی از جزایر ایرانی خلیج فارس قشم است که به خودي 

کشور جهان بزرگ تر است و بزرگ ترین جزیره غیر مستقل دنیا نیز هست. جزایر هرمز، کیش،  22خود از 
رك، هنگام، فرور بزرگ، فرور کوچک، سیري، الوان، مینو، خارك، تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی، ال

خارگو، هندورابی، ام الکریم، نخیلو، ام مسیله، دوبه، دارا، حاج صلبوخ، فارسی، عباسک، دوبه، دارا، قبر ناخدا، شیف، ام 
جزایر ترین خان، شیخ کرامه، متاف، گرم، دخیلو، جزایر شتور، شیخ اندرابی بعضی از مهم -الکریم، جبرین، خارگو

  هستند. ایرانی خلیج فارس
جزایر ایرانی خلیج فارس متعلق به سه استان جنوبی کشورمان یعنی خوزستان، بوشهر و هرمزگان هستند. بعضی از این 
جزایر به خاطر نداشتن آب شیرین خالی از سکنه هستند ولی برخی از آنها قابلیت زیادي براي توسعه به ویژه در 

  رند.زمینه گردشگري دا
حتی برخی از این جزایر که امکان سکونت ندارند از لحاظ استراتژیک اهمیت زیادي دارند. نمونه آنها تنب کوچک 

  است که مناسب زندگی نیست ولی به همراه جزیره تنب بزرگ و ابوموسی اهمیت خارق العاده اي براي ایران دارد.
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زیبا و امکاناتی براي نشان دادن آبزیان خلیج فارس به ایر کیش اینک به مدد سواحل کم نظیر و زدر میان این ج
گردشگران و ایجاد اسکله هاي تفریحی و امکانات استفاده از ورزش هاي آبی به مکان تفریحی مورد عالقه 

  هموطنانمان و گردشگران خارجی تبدیل شده است.

ست. قشم به اندازه اي در طول تاریخ خود نیز به تدریج به جزیره مورد توجه گردشگران و بازرگانان تبدیل شده ا قشم
با قوم ها و نژادهاي مختلف سروکار داشته که اینک زبان محلی آن به آمیزه اي از زبان هاي فارسی، هندي، بندري و 
حتی انگلیسی تبدیل شده است. جاذبه هاي تجاري با وجود کوه نمکی، دره ستارگان که به خاطر پدیده هاي زمین 

یچیدن صدا در آن اهالی تصور می کنند در شب ارواح و جن ها در آن تردد می کنند و پوشش شناسی و نحوه پ
و آثار تاریخی متعدد می تواند موقعیت بی  مرجانیصخره هاي جنگلی حرا و وجود گونه هاي مختلف جانوري، 

  نظیري براي توسعه گردشگري در این جزیره ایجاد کند. قشم از این نظر می تواند به بهشت اکوتوریسم تبدیل شود.
اینها تنها دو تا از جزایري هستند که راه خود را تا حدي به سوي توسعه پیدا کرده اند. وگرنه جزایر دیگر نیز هر 

  ویژگی هایی دارند که بعضی از آنها در نوع خود بی نظیر است. یک
الوان با کندوهاي عسلی به رنگ سبز تیره و صید مروارید، هندورابی با جاذبه هاي طبیعی و آثار تاریخی، شتور به 

ا معدن عنوان بی بدیل ترین جزیره از نظر حیات وحش در خلیج فارس با الك پشت ها و دولفین ها و غیره، سیري ب
خاك سرخ، فرور کوچک که با وجود غیرمسکونی بودن از نظر بسیاري منطقه اي دیدنی تلقی می شود، فرور بزرگ 
باز هم به خاطر حیات وحش جالبش جزایري با زمینه رشد و توسعه زیاد هستند. خارك نیز با آثار به جا مانده از 

جزیره مهم، هرمز به عنوان نقطه فرمانروایی بر خلیج  تمدن هاي قدیمی و قرن ها طمع ورزي خارجی نسبت به این
فارس که در تاریخش سابقه رونق بی نظیري را نیز در زمینه بازرگانی تجربه کرده و قضیه بیرون راندن پرتقالی ها از 

ین ها و نیز مشهور است، هنگام با اسکله ساخته شده به وسیله انگلیسی ها، وجود دسته هاي دلف شاه عباسآن به وسیله 
خارکو با یادگارهاي به جا مانده از   صید کوسه توسط صیادان و نور افکن هاي دریایی ایران براي هدایت کشتی ها،

جنگ تحمیلی و سابقه حضور مهاجمان خارجی، الرك با کوه هاي آتشفشانی، مینو با نخل ها، نیزارها و زیستگاه هاي 
گذاري پرستوهاي دریایی، عباسک با نام قدیمی شاه زنگی که هم اینک  پرندگان مهاجر، قبر ناخدا به عنوان محل تخم

مورد توجه زیادي قرار گرفته، میرمهنا با گنبد قدمگاه امیرالمؤمنین و درخت عظیم الجثه اش، فارسی با ایستگاه 
لیج فارس، هواشناسی براي ارایه اطالعات براي شرکت هاي کشتیرانی، نخیلو به عنوان زیستگاه مهم الك پشتان خ

گرم با انبوه درختان جنگلی گرم و سه جزیره مشهور ایرانی که مدت ها است مورد طمع همسایگان عرب قرار گرفته 
اند (تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی) و سایر جزایري که ممکن است از قلم افتاده باشند همگی گنجی بی نظیر 

  توسعه هموارتر کند.براي کشورمان ایران هستند تا راه خود را به سوي 
  
  
  
  

   

http://www.020.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=641:2008-10-24-05-35-33&catid=96:---&Itemid=45
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  3توانایی 
  ایران یتاریخبررسی ویژگی هاي 

  باستان شناسی

   



                                             

باستان شناسی علم پرداختن به گذشته جوامع انسانی از طریق مطالعه آثار مادي به جاي مانده و استخراج فرهنگ آنها 
  در ادوار مختلف می باشد.

به گذشته انسان است اما تفاوت بین مورخ و باستان شناس این است که مورخ تاریخ وظیفه علم تاریخ نیز پرداختن 
گذشته جوامع انسانی را از طریق متون مدون استخراج می کند، ولی باستان شناس اطالعات خود را از آثار و اشیاي 

  العه می کند.درون خاك بیرون می آورد. یعنی باستان شناس روي آثار مادي، و مورخ روي آثار ادبی مط

  تقسیم بندي دوره هاي باستان شناسی: 3- 1
  تقسیم بندي بر مبناي جنس آثار و اولویت کشف و استفاده انسان از آنها.  3- 1- 1

نو  -3میان سنگی -2پارینه سنگی جدید) -پارینه سنگی میانه-پارینه سنگی(پارینه سنگی قدیم -1[ دوران سنگ -الف
  سنگی]

  دوره فلز - ب
  تقسیم بندي بر مبناي نحوه زندگی انسان و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادي و اجتماعی وي : 3- 1- 2

  دوران جمع آوري غذا -الف
  دوران آغاز کشاورزي و استقرار در دهکده ها - ب
  دوران شهرنشینی -ج
تقسیم بندي جامعه شناسان و انسان شناسان که توسط باستان شناسان مورد استفاده قرار می گیرد. توسط   3- 1- 3

  :لویس مورگان آمریکایی 
  عصر تمدن -دعصر بربریت                  -بعصر توحش              - الف

  
  
  
  
  
  دوران سنک  3- 1- 1- 1

  دوران پارینه سنگی - الف
این دوران منطبق با دوران جمع آوري غذا و همچنین عصر توحش در تقسیم بندي دوران پارینه سنگی قدیم:  - 1

  جامعه شناسان می باشد.
در حدود دو میلیون سال پیش انسان براي ادامه زندگی با ساختن ابزار از سایر جانوران جدا شد و قدم به عرصه زندگی 

ابزارسازي الدوان (داراي یک لبه تیز) و صنعت آشولین (داراي دو لبه تیز) مربوط به این زمان بوده  گذاشت. صنعت

 عصر بربریت  -نو سنگی برابر است با دوران آغاز کشاورزی و استقرار در دھکده ھا  دوران 

 پایان دوران یخبندان - انقالب نوسنگی -

 دوران پارینھ سنگی برابر است با دوران جمع آوری غذا و عصر توحش

 عصر برنز برابر است با دوران شھرنشینی و عصر تمدن
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است. این انسان ها بعدها از آفریقا به آسیا و اروپا مهاجرت کردند و به شکار حیوانات و جمع آوري گیاهان 
  شتند، انسان ماهر نامیدند.سی سی) دا700تا  500پرداختند. دانشمندان آنها را که مغزي در حدود (

سی سی) پیدا شد که انسان راست  1000تا700میلیون سال پیش انسان هایی با مغز بزرگ تر ( حدود  5/1در حدود 
  قامت نام گرفتند. این دوران که دوران پارینه سنگی قدیم بود، در حدود یکصد هزار سال پیش پایان یافت.

  
یکصد هزار تا چهل هزار سال پیش را شامل می شود که زمان زندگی انسان از سنگی میانی:  پارینهدوران  - 2

نئاندرتال است. با توجه به اینکه حجم مغز آنها بسیار به انسان هاي امروزي شبیه بوده است، داراي دست هاي کوتاه 
ها موسترین نام داشته تر، استخوان ابروي برجسته با پیشانی کوتاه و چانۀ تو رفته بوده است. و صنعت ابزارسازي آن

  است. انسان نئاندرتال حد فاصل انسان راست قامت و انسان هوشمند است.
  
از ترکیب انسان نئاندرتال و انسان هوشمند که جد انسان امروزي محسوب می شود، پارینه سنگی جدید : دوران  - 3

غالب کرة زمین شد و انواع دیگر انسان هوشمند هوشمند پا به عرصه حیات گذاشت و از چهل هزار سال پیش نوع 
  منقرض شدند.

این دوران از نظر باستان شناسان دیرینه سنگی جدید نام داشت و صنعت ابزارسازي خرده سنگی در این دوره رایج 
  بوده است.

گري : اکثر باستان شناسان این دوران را ادامه دوران پارینه سنگی جدید می دانند. اما گروه دی دوران میان سنگی - ب
  دالیلی را جهت تفکیک این دوران از ادوار گذشته بر شمرده اند که عبارتند از:

تغییر آب و هوایی و محیط زیستی : گرم شدن هوا بعد از عصر یخبندان، جنگلی شدن مناطق استپی، پیدایش گونه  -1
  هاي جدید گیاهی.

  کرومانیون به صورت غالب حیات درآمد. تغییرات در گونه هاي انسانی موجود : که در آن زمان انسان نوع -2
تغییرات در سنت هاي فرهنگی و شیوه هاي ابزارسازي : ابزارسازي به وسیله خرده سنگ ها با اشکال مثلثی،هاللی،  -3

  ذوزنقه.
  

  مسائل مورد توجه باستان شناسان در این دوره :
  مراسم خاص جهت تدفین

 از گِلتغییرات در سبک هاي نقاشی و ساخت پیکر زنان  .1

 استفاده از زینت آالت .2

 تکامل وسایل شکار .3

 احتمال ساخت و استفاده از زورق .4

  احتمال اهلی شدن سگ .5

    61



                    62                         

آغاز دوران نوسنگی مقارن با شروع دوران تولید غذا از طریق کشاورزي و دامداري و همچنین دوران نوسنگی :  - ج
و پایان دوران میان سنگی را حداقل در آسیاي  عصر بربریت در تقسیم بندي جامعه شناسان می باشد. شروع این دوران

  جنوب غربی به ده الی دوازده هزار سال پیش برآورد می کنند.
  شروع تالش هاي اولیه در زمینه کشاورزي و دامداري و تولید غذا -1
  استقرار دائم -2
  ساخت سفال و استفاده گسترده از آن در الیه هاي باالتر از نوسنگی -3

نامیده اند و از نظر  انقالب نوسنگیمیز انسان، حیوانات و گیاهان در دوران نوسنگی را با عنوان زندگی مسالمت آ
  تأثیرات در وضعیت اجتماعی و اقتصادي جوامع آن را با انقالب صنعتی اروپا در قرن نوزدهم مقایسه می کنند.

  
  دوران فلز  3- 1- 1- 2

: ساکنین دشت هاي ایران، اولین فلزکاران دنیا بوده و صاحبان تمدن هاي اولیه همچون سومر و دوران مس - الف
مصر بسیار دیرتر از ساکنین آن زمان فالت ایران، به این صنعت پرداخته اند. به نظر می رسد آغاز استفاده از این فلز 

  تا اواخر هزاره ششم ادامه داشت. 
ام وقت انسان پیش از تاریخ بوده است. در گذشته مسگري اولین صنعتی بود که هر مسگري احتماال ً اولین حرفه تم

درجه سانتیگراد گرما نیاز داشته و در کوره  1083خانواده براي رفع نیاز شخصی خود نمی توانست به آن مشغول شود. 
  هاي سفال کشف شده است.

  
زندگی اقتصادي، معادل دوران شهرنشینی و در طبقه بندي : دوران برتر در طبقه بندي، مبتنی بر نحوه  دوران برنز - ب

قلع  %10مس و  %90جامعه شناسی برابر با عصر تمدن می باشد. برنز یا مفرغ یک آلیاژ فلزي است که از ترکیب 
حاصل می شود و در اثر ترکیب، جلوة طال گونه اي دارد و بیشتر در ساخت وسایل تزیینی کاربرد داشته است. این 

  نامیده شده است. انقالب دومکه در خاورمیانه به اواسط هزاره چهارم مربوط می شود، دوره 
  
اولین بار اقوام هیتی ساکن کوهستان هاي آسیاي صغیر صنعت ذوب آهن را به دست گرفته و تا دوران آهن :  - ج

دوران تاریخی بوده و با سال از کشف خود پاسداري کردند. در منطقه خاورمیانه دوران برنز و آهن مقارن با  500
ورود آریایی ها در هزاره دوم پیش از میالد به منطقه ایران، هند و آسیاي صغیر، نامگذاري دوره هاي باستان شناسی 

  با سلسله هاي پادشاهی رقم خورده است.
  تمدن هاي باستانی 2-3

  تانی ایران اشاره میگردد:قبل از اینکه در مورد ادوار تاریخی بحث نماییم براي نمونه به دو سایت باس

   



                                             

حسنلو در آذربایجان غربی، در جنوب غربی دریاچه ارومیه، در منطقه سرسبز  تپه باستانیتپه حسنلو:   3- 2- 1
کیلومتري شمال شرقی این شهرستان واقع است و به علت مجاورت با دهستان حسنلو به این نام  7شهرستان نقده و در 

  معروف شده است.
متر است. چند  280تا  250متر و قطر آن حدود  20از بستر رودخانه گدار که از کنار آن می گذرد، ارتفاع این تپه 

  متر تجاوز نمی کنند، در اطراف این تپه پراکنده اند. 15تپه باستانی دیگر هم که ارتفاع آنها از 
دي ظروف سفالی با اشکال صورت گرفت. در طی این حفاري، تعدا 1313شناسایی و حفاري این تپه باستانی در سال 

  متنوع و مختلف به دست آمد. 
آمریکایی  -کاوش علمی و تخصصی تپه باستانی حسنلو را هیأت حفاري و کاوش مشترك ایرانی  1336در سال ،

آغاز کرد و در این حفاري و کاوش، از خرابه هاي شهر، دژي از زیر خاك بیرون آمد که به عقیده باستان شناسان 
م ماننا است. دیوارهاي این بناها و منازل و معابد آن با پایه هاي سنگی ساخته شده و در باالي آنها از متعلق به قو

  سانتیمتر استفاده شده است. 14سانتیمتر و ضخامت  23و عرض  40آجرهاي بزرگی به طول
  یل شده است.در قسمت حفاري شده این تپه، ویرانه هاي شهر یا دژي دیده می شود که از دو بخش عمده تشک

قسمت نخست به تاالر شاهی یا معبد سلطنتی معروف است و در آن سکوهاي بزرگ و کوچکی دیده می شود و در 
  انتهاي جنوب تاالر، تختگاه یا محراب معبد قرار دارد و در این قسمت سکوهاي بزرگ و کوچک دیده می شود.

و مجاور بناهاي تاالر اول قرار گرفته و کف آن  قسمت دیگر، تاالر بزرگ یا معبد اصلی است که در ضلع شمالی
فرش شده است و در آن دو قطعه سنگ بزرگ دیده می شود. باستان شناسان این دو قطعه سنگ سرخ رنگ و بزرگ 
را وسیله اي براي مجازات محکومان یا براي به جا آوردن قربانی به درگاه رب النوع می دانند که سر قربانیان و 

ستون بزرگ سنگی جاي گرفته  3ي آن می گذاشتند و از تن جدا می کردند. در انتهاي این تاالر، محکومان را رو
  است.

متري، خانه هاي کوچکی با مصالح سنگی قرار دارد که به نظر باستان شناسان، محل سکناي  4پشت این ستون هاي 
دا شده است. دور تا دور بناها را حصار و زن نیز پی 40بردگان، کنیزان یا خادمان معبد بود. در این قسمت، اسکلت 

متر فرا گرفته است که قسمتی از این بارو و حصار و کنگره هاي آن در ضلع غربی بر اثر کاوش  6بارویی به ارتفاع 
  و حفاري نمودار شده است.

تان شناسان ایرانی و تپه باستانی حسنلو یکی از مهمترین اماکن باستانی و تاریخی ایران و جهان به شمار می رود و باس
سال قبل از میالد تخمین زده اند. حدس دیگر آن است که آثار مربوط به  1400تا  800خارجی قدمت آن را حدود 

  سال قبل از میالد به آتش کشیده شده است . 650یا  700ویرانه هاي تپه حسنلو در 
دید یعنی از دوره دهم تا دوره اول که آخرین دوره متمایز سکونت است که آنها را از قدیم به ج 10این تپه داراي 

  دوره است، تقسیم بندي کرده اند.
  این دوران از دوره ابتدایی سنگی آغاز و تا دوره باستانی، مادها و دوره اسالمی ادامه می یابد.

هیأت قدمت دوره ابتدایی و سنگی تپه حسنلو به عقیده دکتر رابرت دایسون، باستان شناس آمریکایی و سرپرست 
هزار سال قبل از میالد برمی گردد. تاریخ تقریبی سکونت اول به حدود هزاره ششم قبل از  6حفاري تپه حسنلو، به 

    63
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میالد می رسد و دورانی را شامل می شود که تپه حسنلو زیاد مورد توجه نبود. در این دوره ها، به بناهاي خشتی گِلی 
  و سنگی برخورد شده است.

ت در تپه حسنلو، یعنی در هنگام آتش سوزي بزرگ، تا دوره هفتم سکونت، آثار ساختمانی به از دوره چهارم سکون
دست آمده است که داللت بر سکونت در این تپه دارد. دوره چهارم حسنلو مهمترین دوره فرهنگی این دوره است. 

ت که از این انبارها مقدار در میان بناهاي سمت شرقی، حیاط مرکزي، بقایاي چند انبار و اصطبل قابل تشخیص اس
زیادي خمره کشف شده است که به گمانی به درد ذخیره آب دژ می خورده و به گمانی دیگر مخصوص نگهداري 

  مشروبات بوده است.
در جانب ورودي حیاط ،مجموعه اي از بناهایی مانند تاالر بزرگ یا پرستشگاه و تعدادي اتاق هاي متصل و مربوط به 

است. در این میان، پرستشگاه بیش از دیگر بناها هم قرار داشته 
قابل توجه است. این پرستشگاه داراي سقف و ستون هاي چوبی 

  مترعرض داشته است. 18/5متر طول و  24/30بود و 
در دژ حسنلو، اتاق هایی نیز به انبار و آشپزخانه و اسلحه خانه 

اه اسلحه اختصاص داشته است، از اسلحه خانه که معلوم نشده کارگ
 3سازي یا محل نگهداري جنگ افزار بود، مقدار زیادي شمشیر و 

  نیزه آهنی کشف شده است.
باب اتاق بزرگ و کوچک وجود داشته و جام زرین حسنلو در یکی از اتاق هاي  15در اطراف غربی حیاط ، حدود 
  همین قسمت کشف شده است.

و کنیزان بوده است؛ چون در این قسمت مقدار زیادي  بناهاي شمالی حیاط مرکزي گویاي جایگاه مخصوص زنان
جعبه هاي مخصوص نگهداري وسایل آرایشی چون سرمه دان و وسمه دان استخوانی یافت شده است.از تپه باستانی 

طی حفاري هاي باستان شناسان ایرانی و آمریکایی انواع و اقسام ابزار و ادوات  1358تا  1313حسنلو در سال هاي 
ند شمشیر، خنجر، نیزه، سرنیزه هایی از جنس مفرغ و آهن به همراه هزاران ظروف سفالی و اشیاي استخوانی جنگی مان

سنگی سفالی، شیشه اي و فلزي گوناگون که هر یک داراي ارزش تاریخی، باستانی و هنري هستند، کشف شده است 
  شورهاي جهان نگهداري می شود.که در موزه هاي ایران باستان، آذربایجان، آمریکا، فرانسه و دیگر ک

مهمترین اثر مکشوفه تپه باستانی حسنلو که اهمیت ویژه اي در جهان و باستان شناسی دارد، جام طالیی حسنلو است. 
 25سانتیمتر، قطر آن  21گرم، بلنداي آن  950وزن این جام 

سانتیمتر است و در موزه ایران  61سانتیمتر و محیط لبه آن 
گهداري می شود. این کشف در تاریخ باستان باستان تهران ن

شناسی ایران و در جهان یکی از مهمترین اکتشافات علمی و از 
نادرترین آثار تاریخی دینی و هنري دنیاي باستان شناسی به 

  شمار می رود.

   



                                             

قدمت جام این جام اثر کامال ً خیره کننده اي است؛ زیرا بیش از حد ظریف کاري داشته و فاقد ترکیب مجلل است. 
  سال قبل از میالد مسیح است. 800طالیی کشف شده از تپه حسنلو در حدود 

  
کیلومتري غرب کاشان و در سمت راست جاده کاشان به باغ فین قرار دارد و شامل دو  3در تپه سیلک :   3- 2- 2

  تپه شمالی و جنوبی است که تپه شمالی کوچکتر و قدیمی تر از تپۀ جنوبی است.
ی آثار معماري ابتدایی است و در آن از خشت خام دست ساز استفاده شده است ، اما تپۀ جنوبی شامل در تپه شمال

 20×30×10اتاق هاي کوچک با راهروهاي مختلف است و در ساخت آن از خشت هاي بزرگ قالبی با اندازه متوسط 
ن ها اجاق و تنور دیده می شود. آثار سانتیمتر استفاده شده است. در الیه هاي باالتر خانه ها بزرگتر شده و در آ

ق.م قدمت دارد.  3000بدست آمده در آخرین الیه هاي سطح تپه ، مربوط به دوره آغاز تمدن عیالمی هاست و حدود 
دهکده بزرگ سیلک به مرور توسعه یافته و داراي برج و بارو بوده است. مهمترین ویژگی تپه سیلک کشف الواح 

و از جمله قدیمی ترین آثار و نگارش در فالت  گلی داراي عالیم و طرح هاي مختلف استعیالمی است. این الواح 
  ایران به شمار می رود.

  تمدن هاي رودخانه اي 3- 3
در این دوران بیشتر جوامع شرقی به ویژه در اطراف رودخانه هاي بزرگ و پر آب شرق چون مصر در کنار رود  

ه و فرات، تمدن سند و پنجاب(شهر هارپا) در کنار این دو رودخانه، هند در نیل، سومر و بین النهرین در کنار دجل
کناره هاي گنگ و برهماپوترا، چین در کناره هاي رودخانه هاي هوانگهو و یانگ تسه کیانگ و سرانجام تمدن 

عروفند، بزرگ ایالم در کنار رودخانه هاي کرخه، کارون و دز که همگی با عنوان کلی تمدن هاي رودخانه اي م
  پدید آمدند.

زاهدان واقع شده و پنج  -کیلومتري زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل  56در  "شهر سوخته"
سال قبل از میالد پایه گذاري شده و مردم این شهر در چهار دوره بین سال  3200هزار سال قدمت دارد. این شهر در 

  د در آن سکونت داشته اند.قبل از میال 1800تا  3200هاي 
قدمت این تمدن ها بعضا ً چون مصر و بین النهرین به هزاره هاي پنجم و چهارم پیش از میالد بر می گردد.شهر 
سوخته در سیستان و در حوضه آبرفتی رودخانه پر آب هیرمند و دریاچه هاي هامون یکی دیگر از تمدن هاي فالت 

م تمدن شهر سوخته پدید آمده که پیشینه آن به سه هزار و دویست سال قبل از ایران در شصت کیلومتري زابل به نا
میالد رسیده است. تمدن شهر سوخته از شهرنشینی پیشرفته، کوچه ها، خیابان ها و تأسیسات عمومی با کارگاه ها و 

آثار این پیشرفت  1976-1975مساکن تشکیل می شده است. طی حفاري هاي هیأت ایتالیایی ایزمئو در طی سال هاي 
شهرنشینی را در حوزه هاي خاورمیانه نشان داده است. پیشرفت و شکوفایی تمدن و فرهنگ در این شهر باستانی تا به 
آنجا کشیده شده است که در هزاره سوم پیش از میالد(پنج هزار سال پیش) شهر با سیستم هاي آبرسانی و فاضالب 

شرب به شهرنشینان از تنبوشه هاي بزرگ سفالی استفاده می کردند. مردم مجهز شده است و براي رسانیدن آب قابل 

    65
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شهر سوخته با کمال مهارت و استادي در تهیه انواع مختلف دست ابزارهاي سفالی و گلی از چرخ سفالگري حداکثر 
متی و بهره وري را می بردند و عده اي از کارگران و صنعت گران شهر در کارگاه هاي ویژه تراش سنگ هاي قی

بهادار که اینگونه سنگ ها را از اطراف سیستان از جمله کوه هاي بدخشان افغانستان به آنجا حمل می کردند، مهارت 
و استادي خود را نشان می دادند. جالب این است که در گور پادشاهان سومر و بین النهرین یعنی قدیمی ترین تمدن 

داده شده در شهر سوخته وجود داشته است که این امر تجارت و هاي شناخته شده جهان، اینگونه سنگ هاي تراش 
بازرگانی رو به گسترش آن دوران را نشان می دهد. مردم شهر سوخته در تغذیه تنوع زیادي را از خود نشان داده اند. 

 گونه پرنده و ماهی از حفاري هاي شهر سوخته به دست آمده است. حیوان هاي 300استخوان ها و اسکلت هاي 
  زیادي را اهلی کرده اند، از جمله بز، گوسفند و گاو.

مردم شهر سوخته اعتقادها و باورهاي زیادي داشتند. مردگان خود را با حالت چمباته و جنینی در قبرها می گذاردند و 
داشتند و همراه با آنان مقداري وسایل مورد نیاز می گذاشتند. این امر نشان می دهد که به دنیاي پس از مرگ اعتقاد 

  قبور به صورت منفرد و گاه دسته جمعی است. زنان از مردان جدا دفن شده اند.
اسکلت هاي صدها کودك زیر دو سال به دست آمده است که نشان می دهد مرگ و میر کودکان بر اثر بیماري 

زنان از عمر متوسط کودکان را گرفته است.  %70هاي مسري واگیردار چون اسهال و وبا بوده است که حداقل جان 
کمتري نسبت به مردان بهره مند بوده اند. بیشتر زنان به هنگام زایمان با آفت مرگ رو به رو می شدند و حداقل عمر 

سال است. متأسفانه با تمام پیشرفت هایی که شهر سوخته در هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از  25نسبی آنها 
بر اثر یک رویداد ناشناخته عمدي یا اتفاقی دچار حریق بزرگ شده، به طوري که میالد داشته است؛ این شهر بزرگ 

  حیات و طومار این شهر را به کلی در هم پیچیده و از بین برده است.
و یافته هاي کاوشگران، این محوطه باستانی را از صورت یک محوطه عادي دوران مفرغ خارج  "شهر سوخته"وسعت 

با دوران آغاز شهرنشینی در فالت مرکزي ایران و بین  "شهر سوخته"نده که زندگی درکرده و به این نتیجه رسا
  النهرین همزمان است.

سند یا کتیبه اي که نام واقعی و قدیمی این شهر را مشخص کند هنوز به دست نیامده و به دلیل آتش سوزي در دو 
  نامیده می شود. "شهر سوخته"قبل از میالد  2750تا  3200دوره زمانی بین سال هاي 

کشف نشده و به گفته دکتر منصور سجادي سرپرست تیم کاوش در این فصل در  "شهر سوخته"هنوز قسمت صنعتی 
بخش مسکونی شمال شرقی شهر سوخته با هدف رسیدن به طبقات و الیه هاي قدیمی تر شهر و در گورستان آن کند 

  و کاو انجام خواهد شد. 
کلنل بیت، یکی از مأموران نظامی بریتانیا از نخستین کسانی است که در دوره قاجار و :  از نخستین اشاره ها تاکنون

پس از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرده و نخستین کسی است که در خاطراتش این محوطه را شهر سوخته 
  نامیده و آثار باقیمانده از آتش سوزي را دیده است. 

با بازدید از این محوطه در اوایل سده حاضر، اطالعات مفیدي در خصوص این محوطه  "سر اورل اشتین"پس از او 
  بیان کرده است.
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مورد بررسی و  1357تا  1346بعد از او شهر سوخته توسط باستان شناسان ایتالیایی به سرپرستی مارتیسو توزي از سال 
  کاوش قرار گرفت .

هکتار وسعت  151مبناي یافته هاي باستان شناسان شهر سوخته بر جغرافیا و محیط زیست شهر سوخته :   3- 3- 1
دارد و بقایاي آن نشان می دهد که این شهر داراي پنج بخش مسکونی، واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش هاي 

  .مرکزي، منطقه صنعتی، بناهاي یادمانی و گورستان است که به صورت تپه هاي متوالی و چسبیده به هم واقع شده اند
تحقیقات نشان داده است این محوطه بر خالف اکنون که محیط  هشتاد هکتار شهر سوخته بخش مسکونی بوده است.

زیست کامال ً بیابانی دارد و فقط درختان گز در آنجا دیده می شود، در پنج هزار سال قبل از میالد منطقه اي سبز و 
ن بید مجنون، افرا و سپیدار در آنجا فراوان وجود داشته خرم با پوشش گیاهی متنوع و بسیار مطلوب بوده و درختا

است. در آن دوران نیز این منطقه بسیار گرم بوده، اما آب رودخانه هیرمند و شعباتش به خوبی زمین هاي کشاورزي 
  شهر سوخته را سیراب می کرده است.

بسیار پیشرفته بوده و ساکنان شهر  بر اساس تحقیقات باستانشناسان مشخص شد، کشاورزي و دامداري در شهر سوخته
  سوخته در این دو مورد کامال ً خودکفا بوده اند. 

قبل از میالد دریاچه اي بزرگ و پرآب بوده و رودها و شاخه هاي قوي از آن منشعب می  3200دریاچه هامون در 
  شده و در اطراف آن نیزارهاي وسیعی وجود داشته است.

اف شهر سوخته، بستر رودخانه هاي مختلف و آبراه هایی پیدا شده که به مزارع در بررسی هاي منطقه اي در اطر
  کشاورزي شهر سوخته آب می رسانده اند.

در شهر سوخته کوچه ها و خانه هاي منظم، لوله کشی آب و فاضالب با لوله هاي سفالی پیدا شد که نشان دهنده 
  وجود برنامه ریزي شهري در این شهر است.

شهر سوخته مرکز بسیاري از فعالیت هاي صنعتی و هنري بوده، در فصل و مشاغل در شهر سوخته : صنعت   3- 3- 2
  ششم کاوش در شهر سوخته نمونه هاي جالب و بدیعی از زیورآالت به دست آمد .

باستان شناسان با یافتن مهره ها و گردنبندهایی از الجورد و طال در یک گور در باره روشهاي ساخت ورقه ها و 
مفتول هاي طالیی به تحقیق پرداختند و دریافتند صنعتگران شهر سوخته با ابزار بسیار ابتدایی ابتدا صفحه هاي طالیی 
بسیار نازك به قطر کمتر از یک میلیمتر تهیه کرده و بعد آنها را به شکل لوله هاي استوانه اي درمی آوردند و پس از 

  سنگ الجورد را در میان آن قرار می دادند.اتصال دو سوي ورقه ها به یکدیگر مهره هاي 
در شهرسوخته انواع سفالینه ها و ظروف سنگی، معرق کاري، انواع پارچه و حصیر یافت شده که معرف وجود چندین 

  نوع صنعت، به ویژه صنعت پیشرفته پارچه بافی در آنجاست.
سوخته به دست آمده و مشخص شده  نوع بافت پارچۀ یکرنگ و چند رنگ و قالب ماهیگیري در شهر 12تاکنون 

مردم این شهر با استفاده از نیزارهاي باتالق هاي اطراف هامون، سبد و حصیر می بافتند و از این نی ها براي درست 
  کردن سقف هم استفاده می کرده اند.

  صید ماهی و بافت تورهاي ماهیگیري نیز از دیگر مشاغل مردمان شهر سوخته بوده است.
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: نمونه هاي بسیار زیادي از وجود عوارض مهره هاي کمر، چسبندگی مهره  کوشی مردم شهر سوختهسخت  3- 3- 3
هاي گردن و کمر در بقایاي اسکلت هاي زنان و مردان شهر سوخته دیده شده که نشان دهنده اشتغال ساکنان این 

  شهر به مشاغل سخت است.
سالگی عنوان کرده و گفته اند در  45هره ها را بعد از گروه انسانشناسان شهر سوخته سن بروز عوارض چسبندگی م

  سال است. 30تا  20بررسی ها پی برده اند سن ابتال به چسبندگی مهره هاي کمر و گردن در ساکنان شهر سوخته 
انسانشناسان از تناسب بین زنان و مردان در ابتال به این عارضه نتیجه گرفته اند که آنها به یک میزان به کارهاي 

  سخت مشغول بوده اند. 
میالدي،  مبدابرمبناي تحقیقات انسان شناسی انجام گرفته بر روي اجساد ایرانیان هزاره ششم قبل از میالد تا اوایل 

  سال بوده است. 25تا  20و متوسط عمرزنان آن  35تا  30متوسط عمر مردان ایران باستان 
تاکنون بقایاي اسکلتش در محوطه هاي باستانی ایران کشف اما استثناهایی هم وجود داشته، مسن ترین فردي که 

  ساله از ساکنان شهر سوخته است. 85شده، متعلق به زنی 
  سانتیمتر.  5/192ساله اي از ساکنان شهر سوخته بوده با  40تا  35قد بلندترین فرد ایران باستان هم مرد 

ن دالیل مرگ مردمان ایران باستان، بیماري هاي بر مبناي تحقیق روي بقایاي اسکلت ها مشخص شده که عمده تری
عفونی از جمله سرطان پوست، سفلیس و سل در رتبه اول، چسبندگی مهره ها و شکستگی استخوان در اثر کار و 
حوادث کاري در رتبه دوم، جنگ و حوادث طبیعی و غیر طبیعی از عوامل سوم و عوارض و بیماري هاي ژنتیکی از 

  ماندگی و چسبندگی مادرزادي مهره ها بوده است. جمله منگولیسم، عقب
  موردي هم از یک نمونه جراحی مغز در پنج هزار سال قبل در شهر سوخته دیده شده است.

تازه ترین یافته هاي باستان شناسان در گورهاي شهر سوخته حاکی از این است که زنان زنان شهر سوخته :   4-3-3
  به زنان ساري می پوشیدند و به آرایش و زیورآالت قیمتی اهمیت می داده اند.شهر سوخته لباس هاي زیبایی شبیه 

  در تمام گورهاي متعلق به زنان در شهر سوخته سرمه دان، سرمه و شانه دیده می شود. 
زنان شهر سوخته به دلیل صنعت پارچه بافی بی نظیري که در آنجا وجود داشته در انتخاب رنگ و نقش لباس خود از 

  زیادي برخوردار بودند . تنوع 
در یک پیکره یافت شده زن شهر سوخته لباسی شبیه ساري پوشیده و روي لباس او از روي سینه به پایین با پولک و 
سنگ هاي قیمتی تزیین شده است. همچنین در شهر سوخته مهرهاي زیادي کشف شده و تحقیقات نشان می دهد که 

  د براي نشان دادن مالکیت از مُهر استفاده می کرده اند.سال قبل از میال 3200مردم این شهر در 
زنان شهر سوخته داراي مُهر شخصی بوده اند و این امر نشان دهنده آن است که قدرت مالکیت در این شهر از آن 

  زنان بوده است. 
ستان شناسی و گیاه باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی در بررسی یافته هاي باغذاهاي مردمان شهرسوخته :   4-3-3

باستان شناسی خود در شهر سوخته مواد غذایی و خوراکی، دستور پخت و ترکیب چندین نوع از غذاها و نوشیدنی 
  هاي پنج هزار سال پیش این شهر را شناسایی کرده اند.

   



                                             

ها،  مردم شهر سوخته از گوشت گوسفند، ماهی، گاو، تخم اردك و غاز، کشمش، گشنیز، عدس، جو، انواع میوه
لبنیات، آرد کنجد، خیار، انگور، خربزه، هندوانه، پسته وحشی، زیره براي غذا و از آب انگور و ماءالشعیر به عنوان 

  نوشیدنی استفاده می کردند.
نوع دانه خوراکی و گیاهی مصرفی، انواع میوه ها و سبزیجات را در شهر سوخته  25باستان شناسان توانسته اند بیش از 

  د. شناسایی کنن
اهالی شهر سوخته مردگان خود را به حالت چمباتمه در گور می گذاشته اند و در کنار آداب و نحوه دفن :   3- 3- 5

او اشیایی قرار می دادند.اماگور فردي که به احتمال بسیار زیاد اعدام شده است، یافت شد. برمبناي شواهد فرد مذکور 
وکردن شیئی نوك تیز در سر او ( که نحوه اعدام را مشخص می کند)، از دشمنان مردم شهر بوده و ساکنان شهر با فر

  او را کشته و سر و ته دفن کرده اند.
به اعتقاد انسانشناسان دلیل دفن سر و ته جسد این بوده که اهالی شهر سوخته به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند و 

  ی به دنیاي بعدي برود.با دفن سر و ته این فرد خواسته اند تا او به شکل ناشایست
  در گورستان شهر سوخته سی تا چهل هزار گور وجود دارد که احتماال ً اسرار زیادي را در خود حفظ کرده اند.

، قدیمی ترین تخت نرد جهان به همراه 761از گور باستانی موسوم به شماره قدیمی ترین تخت نرد جهان :   3- 3- 6
ه بسیار قدیمی تر از تخت نردي مهرة آن در شهر سوخته کشف شد، ک 60

  است که در گورستان سلطنتی اور در بین النهرین کشف شده بود.
این تخت نرد از چوب آبنوس و به شکل مستطیل است. چون آبنوس در 

  سیستان و بلوچستان نمی روئیده و مشخص است که از هند وارد شده است.
زده و دُمَش را در  بار به دور خود حلقه 20روي این تخت نرد، ماري که 

  دهان گرفته، نقش بسته است.
به نظر می رسد که چنین طرحی هم، به موضوع هاي فرهنگی و فلسفی هند مربوط باشد، چرا که چنین عالمتی در 

  فرهنگ هند به معنی مرکز انرژي هاي حیاتی در بدن انسان است. 
ک ظرف سفالی در کنار تخت نرد قرار داشتند از مهره دارد. مهره ها که در ی 60خانه بازي و  20این تخت نرد 

  سنگ هاي رایج در شهر سوخته یعنی از الجورد، عقیق و فیروزه است.
سال قدیمی تر از تخت نرد بین النهرین است و به همین دلیل این بازي از شهر سوخته به  200تا  100این تخت نرد 

  روش بازي با این تخت نرد را نیافته است.  تمدن بین النهرین رفته است. گروه تحقیق و کاوش هنوز
مقاله به زبان انگلیسی، فرانسه، روسی و ایتالیایی  17کتاب و مقاله به زبان فارسی و  33تاکنون درباره شهر سوخته 

  منتشر شده است.
استان هکتاري شهر سوخته یکی از منحصر به فردترین محوطه هاي باستانی کشور و جهان است که در  150محوطه 

سیستان و بلوچستان و در شهرستان زابل جاي گرفته است. در این محوطه باستانی تاکنون آثار بسیار مهمی از یک 
شهر پیشرفته در هزاره هاي پیش از میالد که شامل بخش هاي مسکونی، صنعتی، یادمانی و گورستانی است، کشف 

  شده است .

    69
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نقیمت بسیار تبحر داشتند و گردنبندها و دستبندهاي به دست آمده از هاي گرازنان شهر سوخته در استفاده از سنگ« 
ساله بسیار  18این منطقه، یکی از شاهکارهاي هنري پنج هزار سال پیش محسوب می شود. در قبري متعلق به یک زن 

سایل تزیینی به کوبی و سایر وکشی مرمري، هاون سرمهدان، سرمه، شانه، جعبه آیینه فلزي، میله سرمهثروتمند، سرمه
دهد که این زن بسیار ثروتمند بوده، اما در قبور دیگر زنان نیز همین اشیا دست آمده است. جنس و نوع اشیا نشان می

  »شود.تر دیده میهاي معمولی و ارزانبا جنس
  
سفالین ، هنرمند نقاش، روي یک جام »شهر سوخته«پنج هزار سال پیش در اولین تصویر متحرك دنیا :   3- 3- 7

را ترسیم کرد. او در نظر داشت » بز«طرحی از یک 
که نقش بز را در اطراف دهانه جام تکرار کند، اما 

حرکت، بزي را  5وقتی شروع به کار کرد، توانست در 
طراحی کند که به سمت درختی حرکت کرده و از 

  پا به عرصه حیات گذاشت.» ركتصویر متح«کند. این اولین باري بود که در جهان باستان، برگ آن تغذیه می
کردند. آنها با نقاشی روي را براي نقاشان و هنرمندان زمان خود ایفا می» بوم«ها در جهان باستان، نقش سفال
هاي مختلف از اعتقادات و محیط اطراف خود به ویژه طبیعت پیرامونشان به عنوان یک سمبل و نماد استفاده سفال

  کردند.می
هاي باستانی در پنج هزار سال پیش است، نقش ترین تمدنترین و پیشرفته ، که از متمدن»سوخته شهر«هاي در سفال

شود. بز و ماهی، دو حیوانی هستند که در این منطقه بیش از هر حیوان بز و ماهی بیش از هر نقش دیگري دیده می
  کرد.تماعی خود امیدوار میشد و ساکنان شهر سوخته را به ادامه حیات اجدیگري از آنان استفاده می

مانند بوده است. این نقاشی، هاي این منطقه نیز بیکشف این سفال با نقاشی متحرك ثبت شده روي آن، در میان سفال
دهد. در دیگر سانتی متر قطر دارد، نشان می 8ترین زمان ممکن روي جامی که دهانه آن حرکت تصاویر را در کوتاه

اند، اما حرکتی در آنها شود که برخی اوقات تکرار شدهشهر سوخته نقوش متفاوتی دیده میهاي یافته شده در سفال
شناسان این کشف نشان دهنده آن است که شود. از نگاه باستاندیده نمی

   اند.مردمان شهر سوخته بسیار باهوش، هنرمند و در زمان خود پیشرو بوده
اي ه یکدیگر موفق شدند نمونهشناسان با نزدیک کردن این تصاویر بباستان

  اي به دست آورند.ثانیه 20از یک تصویر متحرك را در قالب یک فیلم 
متر سانتی 10شده است. ارتفاع این جام از این جام براي نوشیدن استفاده می

  است و روي یک پایه استوار شده است.
و به تعبیر » تصویر متحرك«تان براي ارایه ترین ایده مردمان باستحقیقات نشان داده است که این نقش، قدیمی

  »است.» انیمیشن«امروزي 
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محوطه باستانی شهر سوخته در هزاره دوم و سوم قبل از میالد، توسط 
اند، بنا شده است. این آن مهاجرت کردهمهاجرانی که از چهار گوشه به 

انگیز، یکی از شهرهاي بسیار متمدن و پیشرفته در چند هزار شهر اعجاب
شناسان جهان را به خود سال پیش بوده است که توجه بسیاري از باستان

  جلب کرده است. 
سال  4800متعلق به  چشم مصنوعیبراي نخستین بار در شهر سوخته یک 

ساله بوده که در یکی از گور هاي شهر سوخته مدفون  30تا  25پیش کشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 
  شده بوده است. 

سانتیمتر با دقت  10:  این خط کش به طول کشف اولین خط کش جهان با قدمت بیش از پنج هزار سال  8-3-3  
نیم میلیمتري و از جنس چوب آبنوس است. کشف خط کش در شهر سوخته زابل نشانگر این است که ساکنان این 

  شهر باستانی داراي پیشرفت هاي زیادي در زمینه علم ریاضیات بوده اند 

  تمدن و فرهنگ عیالم  4-3
بزرگ ترین و عمده ترین تمدن و فرهنگ فالت ایران در دشت خوزستان و در کناره هاي رودهاي پر آب کارون،  

دز و کرخه به وقوع پیوسته است. عیالمیان از نظر نژادي و قومی به دو دسته آریایی (هند و اروپایی) و سامی نژادان 
تقسیمات نژادي و قومی زیر عنوان قفقازي یا آسیاتیک تقسیم بندي شده اند. پوست  تعلق نداشتند. از این رو از نظر

بدن آنها به طوري که از نقش برجسته ها بر می آید، تیره و با لبان به نسبت کلفت تر از مردمان منطقه و داراي 
  موهاي مجعد بوده اند.

ترکیب یافته بود: خوزستان، لرستان، پشتکوه و کوه  در عهد قدیم، عیالم اطالق می شد به مملکتی که از این والیات
هاي بختیاري. حدود این مملکت از طرف مغرب، دجله بود. از طرف شرق قسمتی از پارس، از سمت شمال راهی که 

  از همدان به بابل می رفت و از سمت جنوب، خلیج فارس تا بوشهر.
  شهرهاي مهم این مملکت را چنین نوشته اند:

  م ترین شهر عیالم و چنانکه معلوم شده از قدیم ترین شهرهاي عالم بوده است.شوش که مه -1
  ماداکتو روي رود کرخه. -2
  هایدالو که گمان می کنند در جاي خرم آباد امروزي بنا شده بود. -3
   (uxiens)اهواز -4
  تل ملیان -5 

یا  "انشان"شرق و شمال شرق خوزستان را و مناطق  "عیالمتو"عیالمیان سرزمین دشت هموار و آبرفتی خوزستان را 
  می گفتند. در دوران توسعه قدرت در پادشاهی میانه به سه قسمت عیالمتو، انزان و سیماش تقسیم می شد. "انزان"

   



                                             

زبان عیالمی به گروه هاي قفقازي منتسب است که بسیاري از واژه ها و کلمات آن به خط میخی نوشته می شده، به 
عروف شده است. این خط را عیالمیان از سومر اقتباس کرده بودند. مذهب عیالم گرچه عناصري خط میخی عیالمی م

از مذاهب بین النهرینی را در خود ضمیمه دارد؛ ولی به هر حال با مذاهب آن سوي دجله نیز متفاوت است. مثال ً خدا 
یا ننه، الهۀ مادر، زمین و باروري است. که به احتمال زیاد واژه کنونی ننه به معنی مادر از همین  (nana)یا الهه نانا 

نام گرفته شده است. در عین حال خدایان مردوك، انلیل و ائانکی نیز که از بین النهرین به آنجا آورده شده است، 
اك (خداي شوش) بوده است. به همین دلیل است مورد ستایش قرار گرفته است. اما خداي رسمی عیالمیان، اینشوشین
  که عیالمیان سرزمین خود را هل تمتی (سرزمین خدایان) می نامند.

  بر روي هم دوران چندین هزار ساله تمدن عیالمی را می توان در سه دوره پادشاهی خالصه کرد:
و اکدي ها دارد. (از زمان بسیار قدیم تا : عهدي که تاریخ عیالم ارتباط کاملی با تاریخ سومرها  دوره عیالم قدیم - 1

  ق.م) 2225
  ق.م) 745 -2225عهدي که گذشته هاي عیالم با تاریخ دولت بابل مربوط است. ( دوره عیالم میانه : - 2
  ق.م) 645 –ق.م 745: دوره اي که طرفِ عیالم، دولت آشور بوده است. (ازدوره عیالم جدید  - 3

ادشاهی عیالم یکسان نبوده است. براي نمونه پادشاهی قدیم عیالم بارها مورد تهاجم در همه این ادوار قدرت و نفوذ پ
و تجاوز همسایگان بین النهرینی خود یعنی سومر و آکد قرار گرفته است و بارها سرزمین عیالم ضمیمه این دو تمدن 

طریق تجارت و جنگ آن را به شده است. مردمان بین النهرین به معادن فلز، سنگ و چوب عیالم نیاز داشتند و از 
  سرزمین خود وارد می کردند.

قبل از میالد عیالمی ها حالت  18و  17اوج اقتدار پادشاهی عیالم در دوره میانه بوده است. به طوري که در سده هاي 
می تدافعی خود را به تهاجمی تبدیل کردند. شهر عظیم بابل پایتخت امپراطوري بزرگ بابل به تصرف پادشاهی عیال

کودورناخوندي درآمد و به نشانه پیروزي پیکره ها و مجموعه هاي خدایان مردوك، انلیل و ائانکی به شهر شوش 
  پایتخت عیالم آورده شد. ویژگی هاي عصر عیالم میانه عبارت است از:

میالدي  1901رشد نیروي نظامی، معماري و کسب ثروت، انتقال لوح حمورابی ( لوح قانون حمورابی در کاوش هاي 
توسط ژاك دومرگان فرانسوي کشف شده و اصل آن در موزه لوور و کپی آن در گنجینه ملی ایران است. این لوح 

متر. قسمت باالي آن تصویري از شاماش (رب النوع عدالت) به  25/2یک سنگ یکپارچه سیاه رنگ است به ارتفاع 
سطر به خط اکدي  3600ماده در  282ته و در پایین آن حالت نشسته بر تخت و شاه ایستاده در مقابل وي، نقش بس

کنده شده است.) و مجسمه 
خدایان از بابل به شوش، عیالم به 
رونق ادبی، هنري و صنعتی دست 
یافت و مردم تالش کردند تا از 
نفوذ فرهنگ و تمدن بیگانه 
جلوگیري کنند؛ اما در دوره بعد 
با ضعف و سستی گرفتن قدرت 

    72



                                             

ات بین النهرین آغاز شد، تا به حدي که شهر شوش و هایدالو غارت و خراب گردید و عیالم ضمیمه پادشاهان، تجاوز
  بابل شد.

دوره عیالم جدید در پی یک فترت چندین صد ساله ایجاد گردید ولی عمر آن چندین به درازا نکشید. پادشاهی 
بر طبق کتیبه هاي آشوربانی پال شهر  بزرگ آشوریان در شمال عراق امروزي عیالم را به تصرف خود درآوردند.

قرار گرفت و بدین دامان شوش و سرزمین عیالم با خاك یکسان شد و از آن پس به عنوان جایگاه چراي ددان و 
  ترتیب پادشاهی بزرگ عیالم با تمدنی شگرف از میان رفت.

  هنر و معماري عیالم  4-3- 1
خدایان سومر و بابل به نام زیگورات می ساخته اند و در زیر این عیالمیان براي خدایان خود معابدي همچون معابد 

معابد سرداب هایی می ساختند که پادشاهان و شاهزادگان و بزرگان و رجال خود را در آنجا مدفون می کردند. به 
نوان مکان عقیده اکثر مورخان و باستان شناسان، زیگورات ها کارکردي دوگانه داشتند، هم به عنوان مدفن و هم به ع

نیایش و ستایش وعبادت و جایگاه نگهداري مجسمه خدایان بوده است. زیگورات ها بناهاي برج مانند مطبق شکل 
  بودند که عموما ً از سه یا پنج طبقه ساخته می شدند.

 سال پیش اونتاش گال پیراشا (اونتاش گال یا اونتاش هومبان) پادشاه 3250: در حدود  شهر دوراونتاش  4-3- 2
عیالم، شهري مقدس و زیارتی را به نام دوراونتاش در بین دو شهر شوش و شوشتر کنونی در کناره غربی رودخانه دز 
پایه گذاري کرد. گفته می شود شهرسازان عیالمی براي ساختن دوراونتاش مکانی را انتخاب کردند که تپه اي در آن 

ی و شفافی هوا، هر دو شهر شوش و هایدالو را که در نزدیکی قرار داشت و محل تپه به گونه اي بود که در زمان صاف
شوشتر کنونی قرار داشت، قابل دیدن بودند. شاه دستور داد درختان جنگلی را که در آنجا قرار داشت بریده و آنجا را 

صار اطراف صاف کرده و شهر را بنا کنند. دوراونتاش به معناي قلعه اونتاش یا شهر اونتاش می باشد. شهرهایی که ح
می نامیدند. شهر دوراونتاش داراي مساحتی حدود صد هکتار است و توسط دیواري  "دور"آن ساخته می شد به نام 

تصویر بازسازي شده  -1کیلومتر محصور شده است که پالن آن تقریبا ً به شکل مربع است. شکل  4خشتی به طول 
  شهر (تجسمی از زمان آبادانی شهر)

تمامی بناهاي شهر دوراونتاش از آجر و خشت خام ساخته شده اند. مالتی که در این سازه مانی : مصالح ساخت  4-3- 3
ها به کار رفته، قیر معدنی و گچ بوده است. از سنگ نیز براي اتصال درها به دیوارها، پاشنه درها و جا کلونی براي 

آجرها استفاده شده است. از ساروج نیز که  قفل کردن درها و گاه براي جلوگیري از فرسایش آبی به عنوان رو کار
ترکیبی از آهک زنده، خاکستر چوب و موي حیوانات است، گاه براي پوشش ضد رطوبت اتاق ها استفاده شده است. 

  از فلزات نیز براي کلون و جا کلونی درها استفاده می شده است.
هر یک از ایالت هاي آن، خدایی را پرستش حکومت عیالمیان به صورت فدرال بوده است. زیگورات ها :   4-3- 4

می کرده اند. دوراونتاش شهري بود که در آن براي تمام خدایان مورد پرستش ایالت هاي مختلف کشور عیالم 
معبدي ساخته شد. از اینرو می توان دوراونتاش را شهر گفتگوي ادیان نامید. آنان براي هر خدا، خانه یا عبادتگاهی 
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ري از آن خدا به صورت نقش برجسته یا مجسمه در آنجا قرار میدادند. تعدادي از این خدایان به می ساختند و تصوی
صورت زوج شناخته می شدند که یک معبد و دو مجسمه در آن، به آن اختصاص می یافت. در یک مورد نیز براي 

  هشت الهه یک معبد ساخته شده.
زیگوراتی است که در مرکز شهر قرار دارد. این زیگورات وقف ساله دوراونتاش  3250مهم ترین معبد شهر باستانی 

خدایان اینشوشیناك و ناپیراشا(گال) شده است. رب النوع ناپیراشا مقامی داشته مانند شاه بزرگ ترین خدایان یا 
  حامی بزرگ. اینشوشیناك نیز که خداي شوش بوده،عمیق ترین نفوذ را بر روي روحیات عیالمیان داشته. 

ناپیراشا : شود آیا که اینشوشیناك را خوش آید که به ما نزدیک شود، مراحمش را به ما دهد و کالمش را  اونتاش
  جاري سازد. 

که به معناي بلند و برافراشته ساختن می باشد،  (ZEGHAROO)»زقارو«کلمه زیگورات یا زیقورات از فعل آکدي
گرفته شده است. زیگورات بنایی چند طبقه است که مساحت هر طبقه از طبقه پایینی کوچک تر است، بنابراین نماي 
هر طرف آن به شکل یک پلکان است. این زیگورات ها محل نگهداري مجسمه خدایان و انجام مراسم مذهبی بوده. 

س تجربیات خود و شواهد موجود معتقد بود که این زیگورات در زمان آبادانی پنج طبقه داشته و گیرشمن بر اسا
متر پا برجاست. او ارتفاع طبقات  24تا  23طبقه از آن با ارتفاعی حدود  5/2متر بوده که فقط  52ارتفاع آن حدود 

  مختلف را نسبت به سطح زمین اطراف زیگورات، اینگونه بیان می کرد : 
 6/52متر و طبقه پنجم یا ارتفاع کلی زیگورات  44متر، طبقه چهارم  32متر، طبقه سوم  20متر، طبقه دوم  8بقه اول ط

  متر. 
هسته مرکزي زیگورات از خشت خام ساخته شده، خشت هایی که جاویدان شده اند. بر خالف زیگورات هاي بین 

ین زیگورات ساخت هر طبقه از سطح زمین آغاز شده. سه نوع النهرین که هر طبقه را روي طبقه قبلی می ساختند در ا
خشت در بناي زیگورات به کار برده شده است: خشت خام، خشت پخته یا آجر و خشت خام مسلح شده به آجرهاي 

  خرد و کوبیده شده. خشت خام مسلح براي اولین بار در این زیگورات به کار برده شده است.
توجه زیگورات این است که حجم مرکزي که طبقه بلندتري را روي خود نگه می داشته، از یکی از نکات مهم و قابل 

خشت خام مقاوم یعنی خشت خام مسلح شده با خرده آجر ساخته شده. این امر بیانگر آشنایی با علم مقاومت مصالح 
 بوده است.

  
  جهات جغرافیایی:  4-3- 5

متر می باشد. جهات گوشه هاي زیگورات با  2/102ر ضلع آن طبقه اول این زیگورات مربعی شکل است که طول ه
چهار جهت اصلی یعنی شمال، جنوب، شرق و غرب است و این سندي است که نشان می دهد ایرانیان در آن زمان 
جهات جغرافیایی را شناخته بودند. جهات جغرافیایی زیگورات در شکل یک نشان داده شده است. (ورودي کنونی 

  شرق است)شهر از جهت 
  
  معبد اعلی:  4-3- 6
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معبد اعلی که در باالترین طبقه زیگورات یعنی طبقه پنجم بوده از بین رفته. به نظر می رسد مجسمه خدایان ناپیراشا و 
عدد آجر نبشته دار پیدا  70اینشوشیناك در این معبد نگهداري می شده است. در هنگام خاك برداري از زیگورات 

ه زبان عیالمی و آکدي مطالبی نوشته شده بوده که نشان می دهد این معبد جایگاه خدایان شد که بر روي آنها ب
ناپیراشا و اینشوشیناك است. قالب آجرهاي این معبد که هنگام کاوش هاي باستان شناسی یافت شده، بزرگ تر از 

ه اي و طالیی درخشان منقوش آجرهاي زیگورات است و دیوارهاي آن با آجرهاي لعابدار آبی و سبز با پرتوهاي نقر
به دیواره ها و لوزي هاي به هم پیوسته یا خط نوشته دار، تزیین شده بوده. بررسی هاي باستان شناسی نشان داد که از 
اکسید آهن به عنوان مواد اولیه تهیه رنگ سرخ، که بعضی از دیوارهاي این بنا با آن رنگ شده ، استفاده می شده 

هاي زیگورات چند کلوخ رنگی و تعدادي صدف کشف شده که بیانگر استفاده از صدف در  است. در یکی از اتاق
  تولید رنگ می باشد.

متر پوشیده شده. این  2بدنه ورودي زیگورات با روکاري آجري به ضخامت روکار آجري زیگورات :   4-3- 7
داشته است. بدنه آجري و هسته خشتی روکار آجري وظیفه حفاظت از هسته خشتی را در مقابل باران و باد به عهده 

با استفاده از چوب هایی که یک سر آن در هسته و یک سر دیگر آن در این بدنه قرار داشته به هم قفل شده اند که 
به این کار اصطالحا ً کالف کشی می گویند. تنه درختان به کار رفته در کالف کشی به قیر آغشته می شده اند تا 

 9/2و عرض  5/10ا کنند. براي استحکام بخشیدن به دیوارهاي هر طبقه، دیوار کوتاهی به ارتفاع استحکام بیشتري پید
 1متر بر پاشنه آن دیوار روي سطح طبقه پایین ساخته شده. این دیوارهاي کوتاه که شما می توانید در شکل شماره 

  ساخته شده بوده. آنها را مشاهده نمایید از یازده ردیف آجر که یک ردیف آن نوشته داراست
  
وقتی از تاریخ صحبت می کنیم آنچه که بسیار مهم است ارائه سند است. آجر نبشته ها و خشت نبشته ها :   4-3- 8

آنچه کامال ً مستند است تاریخ است و آنچه مستند نیست روایت است. مهم ترین سند تاریخی ، نوشته هایی است که 
  ساخت آن بناها نوشته شده است. در بناهاي تاریخی کشف می شود و هنگام

این اسناد نه تنها از نظر تاریخی که از نظر ملی و معنوي هم بسیار مهم اند. یکی از مهم ترین رویدادهاي تاریخ بشر 
اختراع خط بوده که اثر شگرفی بر تمدن بشر داشته است. خط عیالمی توسط ایرانیان باستان اختراع شد که نشان از 

صدا یا نشانه می باشد و در  25حرف و  174بل تحسین ایرانیان باستان دارد. خط عیالمی داراي هوش و نوآوري قا
طول قرن ها نیز تغییر چندانی نکرده بوده. در بدنه زیگورات پس از ده ردیف آجر ساده یک ردیف آجر نبشته دار 

ت نبشته به زبان هاي عیالمی و آجر نبشته و خش 5275در شهر دوراونتاش  1965به کار برده شده است. تا سال 
  آکدي کشف شده که بدون هیچ شک و تردیدي اثبات کننده دانش و سواد ایرانیان باستان است.

این افتخاري است تاریخی که اکثر کشورهاي جهان از آن بی بهره اند. اکثر آجر نبشته ها از سازنده بنا و دلیل 
عدد از این آجرها بر بدنه زیگورات باقی مانده اند. این نوشته از  659ساخت بنا حکایتی جاودان را بازگو می کند.

  سال پیش در سرزمین عیالم حکایت می کند. 3250وجود ادبیاتی بسیار قوي در 
  

     75



                                             

من اونتاش ناپیراشا پسر هوبانومنا ، شاه آنزان و شوش به خداي ناهونته نماز گزاردم. « متن برخی از آجر نبشته ها : 
  مستجاب کرد و آنچه را که من خواسته بودم انجام داد. این معبد را با تاق هاي آجري ساختم. او این خواهش را

مجسمه طالیی ناهونته را قلمزنی کردم، آن را در مکان مقدس قرار دادم. باشد که اعمال و کارهاي من مورد قبول 
طوالنی به دست آوردم که با  خداي ناهونته رب مکان مقدس قرار گیرد. در طول سال ها و روزها  یک حکومت

  »سالمتی من همراه بود. 
از اشیایی که بیش از همه در بدنه و اطراف زیگورات یافت شده خرده ورقه هاي طالي  ورقه هاي طالیی :  4-3- 9

  چکش خورده با ضخامت کمتر از برگ کاغذ بوده.
ی دوراونتاش براي خدایان معابدي می همانگونه که گفته شد در شهر مذهبی زیارتمعابد دوراونتاش :   10-4-3

ساختند و تصویري از آن به صورت مجسمه یا نقش برجسته در آن قرار می دادند. برخی از مجسمه ها نیز از جنس 
طال بوده. (الزم به ذکر است که با ظهور زرتشت و همچنین گسترش حکومت هخامنشیان، ایرانیان به یکتاپرستی 

  متعدد را کنار گذاشتند.)روي آورده و پرستش خدایان 
شهر دوراونتاش داراي سه حصار بوده. محوطه هایی که داخل حصار دوم شهر قرار گرفته بوده را محله مقدس می 
نامند. معابد خدایان ، در زیگورات و محلۀ مقدس قرار داشته اند. معبد ناپیراشا و اینشوشیناك که در طبقه آخر 

  .زیگورات قرار داشته اند
بر روي دیوار جنوبغربی حصار میانی واقع شده. این دروازه را به این دلیل شوش نامیده اند دروازه شوش :   11-4-3

که مسیري از کنار آن می گذشته که به شوش می رسیده . این دروازه از دروازه شمالشرقی باریک تر بوده و به نظر 
محل همین دروازه تعداد زیادي میله هاي شیشه اي سیاه و می رسد افراد کمی از این دروازه عبور می کرده اند. در 

  سفید وجود داشته که براي تزیین درها و دروازه هاي دوراونتاش از آنها استفاده شد.
اجداد ما ایرانیان از پیشرفته ترین کشورهاي کره زمین از نظر علوم مهندسی سازه آبی شهر دوراونتاش :   13-4-3

آب بوده اند. قنات ها، سدها، کانال هاي انتقال آب چندین کیلومتري حفر شده در داخل  آبیاري، سدسازي و انتقال
  سنگ یا پوشش شده و سایر سازه هاي آبی به جا مانده از ایران باستان ، اثبات کنندة این ادعا است.

هر احداث شده و جزء در بین حصار دوم و سوم، بقایاي تصفیه خانه آب چغازنبیل که به منظور تأمین آب آشامیدنی ش
 45قدیمی ترین تأسیسات آبرسانی به شمار می رود، قرار دارد. آب تصفیه خانه از رودخانه کرخه و از فاصله 

کیلومتري با حفر و احداث کانالی تأمین می شده است. عیالمیان براي دفع آب باران، ناودان ها و آبراهه هاي مناسبی 
  متأسفانه این ناودان ها به مرور زمان پر شده و کارایی خود را از دست داده اند. بر روي بناها ایجاد کرده بودند که

ورودي دوراونتاش بر قسمت جنوب شرقی دیوار خارجی آن قرار داشته است. بر ورودي شهر دوراونتاش :   13-4-3
شاهی یا دروازه شاه اساس آجر نبشته هایی که در هنگام کاوش هاي باستان شناسی کشف شده، این درگاه ، ورودي 
  نام داشته است. از راه پلکانی که بر دیوارهاي این در قرار دارد، فرد می توانسته به باالي بام برود.

یکی از مهمترین عناصر معماري ایرانی هستند که در کره زمین معروف و  باغ هاي اسرارآمیز دوراونتاش :  14-4-3
دهد که در شهر دوراونتاش نیز باغ هاي زیبا و اسرارآمیزي وجود داشته شناخته شده هستند. شواهد تاریخی نشان می 
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سربازان من به باغ هاي پنهان آن "که از بین رفته اند. به وجود این باغ ها می توان از نوشته آشوربانی پال پی برد : 
بود. ایشان اسرار آن را دیدند نفوذ کردند. جایی که هیچ بیگانه اي هنوز نرفته بود، یا حتی به گوشه آن هم نظر نکرده 

  "و آن را به وسیله آتش نابود کردند. 
شهر دوراونتاش در حمله آشوربانی پال، پادشاه خونریز آشور ویران گشت. در کتیبه سرانجام دوراونتاش:   15-4-3

بخش عیالم  چهارده شهر را به اضافه روستاهاي کوچک بی شمارشان در دوازده"اي که از او یافت شده می نویسد: 
   "خانه هاي آنان را ویران کردم، به آتش سوزاندم و تبدیل به زباله و ویرانه کردم. فتح کردم.

در حالی که اغلب شاهان ایران زمین در نوشته هاي خود سعی می کردند سازندگی ها و آزادي بخشش هاي خود را 
شهر پس از این حمله تا چند صد سال مسکونی بوده  نشان دهند، این پادشاه به جنایات خود افتخار می کرده است. این

سال پیش ، زمین  65ولی رونق گذشته را نداشته و در نهایت خالی از سکنه شده و از یادها می رود. تا اینکه در حدود 
شناسی که در پی اکتشاف نفت به یک تپه خاکی برخورد کرد، در این تپه آجري پیدا کرد که بر روي آن نوشته 

  د. این تپه صدفی از جنس خاك بود که گوهر درخشانی از معماري و دانش ایران باستان را در دل خود داشت.شده بو
 
شرقی شهر شوش واقع شده و همان طور که از نام  کیلومتري جنوب 15محوطه باستانی هفت تپه در هفت تپه :   3- 5

ري به سرپرستی دکتر عزت اهللا نگهبان در سال آن پیداست از تپه هاي متعددي تشکیل شده است. اولین عملیات حفا
ادامه یافت. بررسی هاي سطح االرضی که قبال ً مک آدامز  1357در این محل آغاز گردید، که تا سال  1344

(Robert mac Adams)  در این ناحیه انجام داده بود، گویاي این مسئله بودند که این محوطه گسترده باستانی فقط
کونی بوده است. هدف از این حفاري ها بررسی وضعیت و روشن شدن قسمتی از تاریخ عیالم در دوره محدودي مس

  پیش از میالد مشخص گردید.  1305 -1505بود، و با انجام این حفاري ها قسمتی از تاریخ سال هاي 
جسمه هاي سفالین حاصل حفاري هاي هفت تپه، مقابر، انواع سفال ها، کتیبه هاي سفالی، اشیاي برنزي و بسیاري از م

  بود.
همچنین آرامگاه خانوادگی تپی آهار، پادشاه مقتدر عیالم بدست آمده  و  بر روي این آرامگاه تاق بیضی شکلی با 

  اسکلت انسانی مشاهده شده است. 23اجراي روش تاق ضربی مشاهده می شود. در آرامگاه دیگري بقایاي 
تأسیس شده که آثار به دست آمده از حفاري هاي هفت تپه  1351سال در کنار بقایاي عیالمی هفت تپه، موزه اي در 

  در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 1717را در خود جاي داده است. محوطه باستانی هفت تپه به شماره 
  
در فصل دوم حفاري هفت تپه با توجه به کثرت و اهمیت آثار به دست آمده ، نیاز به موزه هفت تپه :  3- 5- 1

به این ترتیب  ساخت موزه اي محلی در جوار محوطه تاریخی که کارکرد مرکز پژوهشی را داشته باشد ، مطرح شد.
آغاز شد و با اتمام عملیات موزه در اردیبهشت ماه سال  1349عملیات ساختمانی موزه اي در یک طبقه در بهار سال 

  افتتاح گردید. 1359
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موزه تعطیل شد و بخشی از اشیاي آن به تهران انتقال یافت. با شروع فعالیت این  1359با شروع جنگ تحمیلی در سال 
به عنوان موزه و نمایشگاه آثار مطالعاتی پروژه  1380پروژه هفت تپه و پس از انجام تعمیرات موزه در اسفندماه سال 

  هاي هفت تپه و چغازنبیل بازگشایی گردید.
  نقش برجسته هاي عیالمی  6-3
این دوره به سلسله سیمشکی متعلق است که چندین بار توسط حاکم اور نابود گشت. یالم قدیم : دوره ع  3- 6- 1

  آثار باقی مانده از این دوره به شرح زیر است :
شاهسوار جایگاهی باستانی در حومه ایذه است که در آن آثار باستانی از جمله نقش نقش برجسته شاهسوار:  - الف

ق.م) واقع شده است. این نقش برجسته به احتمال زیاد نمایانگر صحنه  20عیالم قدیم (قرن برجسته اي متعلق به دوره 
  بارعام یک پادشاه یا ابراز بندگی در مقابل یک خدا است.

 12این جایگاه به خونگ نوروزي نیز معروف است و در نزدیکی دریاچه میانگران (نقش برجسته خونگ اژدر:  - ب
  آن مانند شاهسوار حجاري شده است.شده است که نقش برجسته هاي  کیلومتري شمال ایذه) واقع

نامیده می شده است و پادشاهان آن به صورت مستقل زیر » آیاپیر« ایذه در دوره عیالم نو  دوره عیالم نو :  3- 6- 2
بود و نظر سوخالماهو، وزیر اعظم عیالم حکومت می نمودند. حکومت عیالم در این دوران به صورت اتحادیه اي 

  ی شد. آثار این دوره عبارتند از:متشکل از تعدادي حکومت هاي محلی مستقل اداره م
کیلومتري شمال شرقی ایذه است که در عصر عیالم نو به عنوان  7کول فره واقع در  کول فره (فرح) : -الف

نوشتارهاي عیالمی (میخی)  نقش برجسته به همراه 6نیایشگاهی باز مورد استفاده قرار می گرفته است. در این شکاف 
اطالعات تاریخی ارزشمندي را در اختیار می گذارند. بیشتر این نقش برجسته ها مراسم مذهبی یا میمانی هاي هانی 
شاه، پسر تاهی هی (تاخی هی) حاکم دست نشانده آیاپیر از طرف شوتروك ناهونته را یادآور می نمایند. از نکات 

می توان به آداب و رسوم امور مذهبی عیالم اشاره نمود که در آن کاهنان در حال  جالب توجه این نقش برجسته ها
قربانی کردن حیوانات ، و نوازندگان در حال نواختن موسیقی و مردم یا بزرگان داراي حالتی خاص (شاید حالت 

  خلسه) در نیایش و حمل خدایان می باشند.
غربی ایذه است. در این تنگه چهار نقش برجسته وجود  تنگه اي در کوه الهک واقع در شمال اشکفت سلمان :   - ب

دارد که تمامی آنها به هانی تعلق دارند که بیشتر به خانواده سلطنتی و خدایان 
وجود » ناریشا « اشاره نموده است. در این جایگاه باستانی روزگاري نیایشگاه 

  ب به عیالم عبارتند از:داشته است. از دیگر آثار منسو
آثار نقش برجسته بزرگ کورانگون در حوزه فهلیان ممسنی در جاده  - ج

  بهبهان خوزستان.
نقش برجسته اي بر فراز تپه اي بلند درشهر فهلیان از دوره ایالمیان به جا مانده 

هرتسفلد آنرا نقش کورانگون نامیده است.این نقش حاوي دو رب النوع  است.
این رب  کنندگان هستند.در کنار آنها خادمان و پرستش .زن و مرد است

    78
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با دست راست  سر مار در دست چپ او است. النوع تاجی شاخ دار بر سر دارد و روي یک مار حلقه زده نشسته است.
سه نفر در سمت راست و دو نفر در سمت چپ او ایستاده  ظرف آبی را گرفته است که آب از آن فواره میزند.

و هفت نفر در روبرو بر سنگهاي پراکنده حجاري شده اند.این نقش برجسته به اواخر هزاره سوم پیش از اند.بیست 
  میالد تعلق دارد.

 آثار و بقایاي نقش برجسته اي در نقش رستم. -د

  سآثار تل ملیان در بیضاي فار -ه

  مهاجرت آریاییها به ایران 3- 7
  ایرانیان و همسایگان آنان

.    و تا مدتها پس از سکونت در این سرزمین مستقل از یکدیگر می زیستند ایرانقبایل ایرانی در هنگام مهاجرات به 
رهنگ و آنان براي خویش داراي سرزمینی بودند و فرمانروایی از آن خود داشتند . وجه اشتراك آنها ، فقط در ف

معتقدات بود . این فرهنگ و معتقدات آنان را از دیگر اقوام آریایی جدا می ساخت . به عنوان مثال انها با سکاها که 
دسته اي از اقوام آریایی بودند ، معتقدات متفاوتی داشتند . سکاها که به تعلیمات زرتشت ایمان نیاورده بودند ، 

می کردند ، بخصوص دسته اي از آنها که تورانی نامیده می شدند با پیروان همچنان به معتقدات قبلی آریائیها عمل 
  نیز به دست همین قوم کشته شد . زرتشتزرتشت جنگهاي بسیاري کردند و 

قدیمی این سرزمین بودند ، اما به تدریج با با ورود اقوام ایرانی به فالت ایران ، آنان مدتها درگیر جنگ با ساکنان 
  یکدیگر آشنا و همنشین شدند .

این آشنایی و همنشینی هنگامی صورت گرفت که ایرانیان به عنوان نیروي غالب و پیروز در فالت ایران ساکن شده 
ران آشنا شدند . از میان بودند . از آن پس ایرانیان به تدریج با دستاوردهاي تمدنی و فرهنگی اقوام قدیمی ساکن در ای

این اقوام ، ایالمیها به دلیل پیشرفتهاي فرهنگی و تمدنی بسیار که داشتند از اهمیت بیشتري برخوردار بودند. در نتیجه 
پس از مدتی ایرانیان خط ، کشاورزي و شهرسازي را از آنان فرا گرفتند . یکی از علل تحول جامعه آریایی از زندگی 

  شاورزي ، آشنایی ایرانیان با تمدن و فرهنگ اقوام قدیمی ساکن در ایران بود.شبانی به زندگی ک
با استقرار آریائیها در فالت ایران ، آنان با اقوامی که در سرزمین هاي اطراف زندگی می کردند نیز آشنا شدند، 

تیجه تماس با اقوام مجاور فالت همسایگان فالت ایران در هنگام استقرار آریائیها ، آشوریان و کلدانی ها بودند . در ن
ایران ، بخصوص اقوامی که در کنار رودخانه هایی چون سیحون و جیحون و نیز دجله و فرات زندگی می کردند ، در 
فرهنگ و معتقدات ایرانیان تغیراتی رخ داد . چنانکه به تدریج اعتقاد به آناهیتا رواج یافت . در همین حال زرتشت در 

  آناهیتا را یکی از ایزدان زیر دست اهورامزدا قرار داد . اندیشه هاي خود ،
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  چگونگی تاسیس مادو قدرت یافتن آن  1-7-3  
قبایل ایرانی با همسایگان خود در خارج از فالت ایران تنها روابط تمدنی نداشتند بلکه جنگ و تهاجم نیز نیز بارها 

از هر جاي ایران دستخوش تهاجم بود . در این قسمت از میان آنان رخ می داد . کوهستانهاي شمال غربی ایران بیش 
گذشته هاي دور اقوامی ساکن گردید . همسایه غربی این منطقه دولت آشور بود که پی در پی براي سنگهاي معدنی 
به آنجا هجوم می آورد . تنها راهی که در پیش روي ساکنان کوههاي زاگرس قرار داشت پناه گرفتن در کوهستان 

با یکدیگر بود . چنانکه پیش از این ، گوتی ها و لولوبی ها نیز براي مقابله با مهاجمان متحد شده بودند . اما  و اتحاد
  این اتحاد ، گستردگی و قدرت فراوانی نداشت بنابراین الزم بود اتحاد بزرگتري تشکیل گردد .

انهاي شمال غربی ایران چشم طمع دوخت . در حدود سال هزار ق. م . دولت اورارتو نیز مانند دولت آشور به کوهست
در نتیجه سالیان متمادي میان آن دو جنگ در گرفت و فرصتی به دست آمد تا تعدادي از قبایل ساکن در شمال غرب 

ایران اتحادیه اي تشکیل دهند که به اتحادیه ماننایی موسوم شده است 
. اتحادیه ماننایی براي مدتی توانست موقعیت خود را حفظ کند اما 

  سرانجام در زیر ضربات اشوریان کمر خم نمود. 
تجربه اتحادیه ماننا به وسیله قبایل ماد مورد استفاده قرار گرفت و 

که به مراتب وسیع تر و قدرتمند تر بود .  اتحادیه اي تاسیس گردید .
در این اتحادیه قبایل ماد حتی از همراهی قبایل غیر آریایی نیز 
استقبال کردند . مقابله با تهاجم هاي آشوریان برایشان ضرورتی 
حیاتی یافته بود . زیرا آشوریان در هر هجوم هر آنچه را می یافتند به 

ن و مردمان را اسیر می کردند و یا می کشتند . کسی که هدایت قبایل ماد را به غارت می بردند ، خانه ها را ویرا
  سوي وحدت بر عهده داشت دیااکو نام داشت .

او از روساي طوایف بود و کدخدایی روستاي خویش را بر عهده داشت . چنانکه گفته شده است او بواسطه انصافی 
دمان قرار گرفت ، در نتیجه روساي طوایف و قبایل او را که در داوریهاي خویش نشان می داد مورد توجه مر

  فرمانرواي خود نمودند .
تشکیل اتحادیه قبایل ماد و بنیانگذاري دولت توسط آنان ، آشوریان را بر آن داشت که بر شدت حمالت خود بر 

ر اسباب دردسر و خطر را کوهستانهاي شمال غربی ایران بیفزایند زیرا قدرت یافتن این اتحادیه می توانست براي آشو
فراهم سازد . در مقابل مادها براي آمادگی بیشتر در برابر تهاجمات ، دژ هگمتانه را ساختند . مادها قبال نیز از دژهایی 
که در ارتفاعات می ساختند براي دفاع بهره می بردند لیکن دژ هگمتانه داراي دیوارهاي متعدد و توان دفاعی بیشتري 

  بود .
قرار داشت مرکز دولت ماد به شمار می آمد و جایی بود که مادها دیااکو را  همدانه در محل شهر کنونی این دژ ک

  بر خود به فرمانروایی شناختند .
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حکومت کرد و در این مدت  الق . م به فرمانروایی مادها رسیده بود قریب پنجاه س 708دیااکو که در حدود سال 
  عی او صرف حفظ موجودیت اتحادیه ماد در برابر تهاجمات آشوریان گردید .تمام س

پسر و جانشین دیااکو ، خشثریتی ( فرورتیش ) نام داشت . او از درگیري هاي آشور در بین النهرین و نواحی اطراف 
یه خشثریتی تشکیل ارتشی بود که سیاست دفاعی ماد را به آن ، براي توسعه قدرت و قلمرو ماد بهره برد . اقدام اول

سوي تهاجم و لشکر کشی هدایت کند . به همین جهت ارتشی مجهز تعلیم دیده و حرفه اي پدید آمد . این ارتش از 
یک سو اهداف خارجی دولت ماد را تعقیب می نمود و از سوي دیگر توسعه تشکیالت دولت ماد و تحول اجتماعی 

د را موجب می شد . تحولی که جهت اصلی آن ، افزایش توان نظامی روساي طوایف ( واسپوهران ) و جامعه ما
  گسترش امالك آنان بود .

ارتش ماد به فرماندهی خشثریتی توانست قلمرو ماد را در فالت ایران توسعه دهد و مهمترین موفقیت آن مطیع و 
  یتی او را بر آن داشت تا خاك آشور را مورد تهاجم قرار دهد .متقاعد نمودن پارسها بود . موفقیتهاي داخلی خشثر

پس از مدتها ، این بار کوه نشینان زاگرس بودند که به سوي آشور می تاختند . هر چند آشوریان در این زمان ناتوان 
که با خود متحد شده بودند ، اما در برابر تهاجم مادها ایستادگی کردند و در همان حال آن دسته از قبایل سکایی را 

ساخته بودند ، براي حمله به سرزمین ماد به کمک طلبیدند . این امر نشان می داد که دولت ماد علیرغم افزایش توان 
نظامی خود ، توجهی به گسترش اقدامات سیاسی نداشته است . در نتیجه سکاها به سرزمین ماد سرازیر شدند . این در 

    گ با آشوریان جان باخت .حالی بود که خشثریتی در میدان جن
  هوخ شتر 

ق . م دولت ماد را در وضعیت خطر ناکی قرار داد . هووخ شتر پسر و جانشین خشثریتی ،  653قتل خشثریتی در سال 
اولین اقدامی که انجام داد حفظ موجودیت اتحادیه قبایل ماد بود ، و این در شرایطی که سکاها غلبه یافته بودند ، بدون 

اطاعت از آنان غیر ممکن بود . در نتیجه اتحادیه ماد در حالی که دولتی بسیار ضعیف داشت براي بیست هشت قبول 
سال به زیر سلطه سکاها رفت .این کار از سویی مانع نابودي جامعه ماد به دست سکاها شد و از سوي دیگر باعث شد 

نند . آنچه که در این شرایط به کمک مادها آمد آن بود که تا مادها در پناه سکاها از انتقامجویی آشوریان در امان بما
سکاها پس از غلبه بر مادها براي کسب قلمرو با آشوریان درگیر شدند و در این درگیري نیازمند همراهی و همکاري 

آشوریان و سکاها به غلبه یکی بر دیگري نینجامید ، فرصتی فراهم ساخت تا هووخ شتر  هدشمنان آشور بودند . ستیز
با بهره بردن از آن قدرت ماد را احیا کند .  احیاي قدرت ماد با غافلگیر نمودن و کشتار سران سکاها به وسیله هووخ 

روایی مادها بود . عالوه بر آن مادها بار شتر شتاب بیشتري یافت . به دنبال آن بار دیگر شمال غربی ایران شاهد فرمان
دیگر نواحی مرکزي و جنوبی ایران را مطیع خود ساختند. ارتشی که خشثریتی آنرا بنیانگذاري کرده بود ، با بهره 
گیري از تجارب جنگی سکاها ، قدرت بیشتري یافته بود و در خود توان عملیات خارجی را می دید .هدف اصلی این 

آشور بود که علیرغم ضعف روز افزون، خطر عمده یی براي ماد و همسایگانش بشمار می آمد .  عملیات ، دولت
هووخ شتر در شرایطی آشور را مورد حمله قرار داد که دولت کلده (بابل نو) نیز چنین اندیشه اي را در سر داشت . 

ق . م نینوا  612تند . در نتیجه در سال لذا دو دولت ماد و کلده متحد شدند و متفقا پایتخت آشور را در محاصره گرف
سقوط کرد . چند سال بعد دولت کلده آخرین مقاومت هاي آشوریان را نیز در هم شکست . با نابودي آشور دولتهاي 

    81
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ماد و کلده مبدل به دو دولت بزرگ آسیاي غربی شدند . قلمرو دولت ماد در این زمان بخش وسیعی از فالت ایران 
  ري آباد و پر جمعیت به شمار می رفت .بود و هگمتانه شه

پس از فتوحات و استقرار امنیت ، وظیفه بعدي دولت ماد توجه به امور اقتصادي بود . اقتصاد ماد که بر اساس گله 
داراي بود نمی توانست جوابگوي نیازهاي این دولت وسیع باشد . لذا دست یافتن بر تجارت آسیاي غربی یعنی 

و بین النهرین به سواحل مدیترانه منتهی می شد ، می توانست دولت ماد را در منابع تجاري این  راههایی که از ایران
منطقه سهیم سازد . ظاهرا کلدانی ها زودتر متوجه این امر شده بودند لذا بالفاصله پس از سقوط آشور قلمرو خود را در 

ادها نیز که در غیاب آشور خواهان کسب منافع امتداد رود فرات به سوي شام و سواحل مدیترانه گسترش دادند . م
بیشتر بودند در امتداد دجله متوجه آسیاي صغیر شدند . اما بالعکس کلدانی ها که در سواحل مدیترانه شهرهاي نامتحد 
فنیقی را پیش رو داشت . هووخ شتر در آسیاي صغیر با دولت ثروتمند لودیه که سربازان مزدور فراوانی را به خدمت 

  ته بود روبرو شد لذا پنج سال دولت ماد و لودیه با هم جنگیدند بدون آنکه یکی بر دیگري غلبه قطعی یابد .گرف
صلحی که بدنبال این جنگ منعقد شد مرز دو دولت را مشخص ساخت و هم موجب شد تا ولیعهد ماد ، دختر پادشاه 

  لودیه را به همسري برگزیند .

  انحطاط و سقوط دولت ماد 
ر اندکی پس از صلح با لودیه در گذشت در حالیکه منابع انسانی و مالی بسیار از ماد را صرف جنگ با لودیه هووخ شت

کرده بود . پسر و جانشین او آژدهاك که داماد پادشاه لودیه شده بود توانایی و لیاقت چندانی نداشت . اتحاد بالودیه 
ر اواخر حیات هووخ شتر صورت گرفت سیاست توسعه که در پی ازدواج اژدهاك با دختر پادشاه آن کشور و د

قلمرو دولت ماد در آسیاي صغیر را متوقف ساخت و هیچگونه نفعی براي آن دولت به دنبال نداشت . زیرا ماد دولتی 
  بر مبناي اقتصاد شبانی و لودیه بر پایه تجارت بود ، مسائل و مشکالت آنان نیز مانند هم نبود .

مالی که دولت ماد را بسوي آسیاي صغیر کشانده بود همچنان وجود داشت . در نتیجه مادها  در همان حال نیازهاي
که دولت کلده به توسعه نفوذ خود در آنجا مشغول بود . دولت ماد در بخش علیاي فرات شهر ی متوجه شام شدند جای

بود . بدنبال آن اتحاد قدیمی ماد حران را در نظر داشت ، جایی که زمان سقوط آشور ، دولت کلده بدان چشم دوخته 
هاك در جستجوي هدفی بر آمد که دبا کلده به پایان رسید و دولت ضعیف شده ماد با فرمانرواي ناالیقی چون اژ

  توانایی دست یافتن بدان را نداشت .
یرا به خوبی در چنین شرایطی دولت کلده ، براي مقابله با ماد دست اتحاد بسوي کوروش پادشاه پارس دراز کرد . ز

  می دانست که پارس ها قدرت یافته اند و دولت ماد را تهدید می کنند .

   



                                             

  سقوط ماد به دست پارسها   
دولت کلده در تحریک پارسها به شورش علیه ماد موفق شد . زیرا از مدتها پیش پارسها بر قدرت خود افزوده بودند و 

و ناتوانی اژدهاك ضعیف شده بود موقعیت خویش را در شرایطی که دولت و دربار ماد به خاطر عشرت طلبی 
  مستحکم ساختند . در درون جامعه ماد نارضایتی و نابسامانی در حال گسترش بود . 

عامه مردم به دلیل رشد طبقه اشرافی جامعه ماد وضعیت مناسبی نداشتند . اشراف مادي که در پی توسعه و تقویت 
، امید فراوانی به موفقیت در برابر لودیه داشتند لیکن نه تنها پیشرفتی  ارتش ماد صاحب قدرت و ثروت شده بودند

حاصل نشد بلکه دربار ماد محل نفوذ لیدي ها نیز گردید . در نتیجه سران دولت ماد ، فرمانروایی را ترجیح می دادند 
  که بجاي اژدهاك ضعیف بتواند آنان را صاحب زمین و ثروت بیشتري سازد . 

شورش پارسها علیه ماد آغاز شد . در نتیجه اشراف نظامی ماد در پیوستن به فرمانرواي آنان یعنی در این حوالی 
کوروش تردیدي نشان ندادند . به دنبال آن با پیوستن هارپاگ قدرتمند ترین مرد دولت ماد به پارسها که مشاوره 

، دولت   هاك اسیر شد و به جاي دولت ماداژدهاك و فرمانده لشکریان او بود ، دولت و دربار ماد فرو ریخت ، اژد
  ق . م در ایران به قدرت رسید . 550هخامنشی در سال 

 ق.م ) 330 - ق.م 559سلسله هخامنشیان(  2-7-3

هخامنشیان نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از سالم است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به 
است. هخامنشیان نخست پادشاهان بومی هاي پارسیان بودهپاسارگاد از طایفه که سرکرده طایفه رساندندهخامنش می

پارس و سپس انشان بودند با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح 
وش بزرگ را بنیانگذار شاهنشاهی لیدیه و بابل پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کور

  دانند.هخامنشی می
ها و سلسله هخامنشی یکی از وقایع مهم تاریخ قدیم است. اینان دولتی تأسیس کردند که به قدرت رسیدن پارسی

دنیاي قدیم را به استثناي دو سوم یونان تحت تسلط خود در آوردند. شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوري تاریخ 
  دانند.می جهان

ها مردمانی آریایی نژاد بودند که مشخص نیست از چه زمانی به فالت ایران آمده بودند. آنان از قوم آریایی پارسی
ها است. پارسهاي آشوري از سده نهم پیش از میالد مسیح نام آنان آمده پارس یا پارسواش بودند که درکتیبه

یرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن گردیدند. با ضعف همزمان با مادها به نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پ
 گسترش یافت. و نواحی مرکزي فالت ایران خوزستاندولت ایالم، نفوذ قوم پارس به 

کشور پارسوآ در جنوب و جنوب غربی  ق. م، نام 834هاي آشوري سلمانسر سوم در سال براي نخستین بار درسالنامه
ها است. بعضی از محققین مانند راولین سن عقیده دارند که مردم پارسواش همان پارسیدریاچه ارومیه برده شده 

سلسله جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی ایران  شود اقوام پارسی پیش از این که از میاناند. تصور میبوده
هاي سال پیش از میالد در ناحیه پارسواش، روي دامنه 700ه توقف کوتاهی نمودند و در حدود بروند، در این ناحی
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هاي آشوري اي که جزو کشور ایالم بود، مستقر گردیدند. از کتیبههاي بختیاري در جنوب شرقی شوش در ناحیهکوه
ق. م)، پادشاهان یا  663آسارهادون (ق. م) تا زمان سلطنت  721.  713شود که در زمان شلم نصر (چنین استنباط می

ق. م) پادشاه ماد به پارس استیال یافت و    655.  632اند. پس از آن درزمان فرورتیش (امراء پارسوا، تابع آشور بوده
  این دولت را تابع دولت ماد نمود.

اند. شش طایفه اول دهها به شش طایفه شهري و ده نشین و چهار طایفه چادرنشین تقسیم شگوید: پارسیهرودوت می
عبارتند از: پاسارگادیان، رفیان ماسپیان، پانتالیان ، ژوسیان و گرمانیان. چهار طایفه دومی عبارتند از: داییها، مردها، 

اند و دیگران تابع آنها ها و ساگارتی ها. از طوایف مذکور سه طایفه اول بر طوایف دیگر، برتري داشتهدروپیک
زمان با مادها به نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن ها هماند.پارسبوده

  گردیدند. 
اند و سر سلسله آنها اند که در پارس اقامت داشتههاي هرودوت، هخامنشیان از طایفه پاسارگادیان بودهطبق نوشته

ور بانی پال، چون مملکت ایالم ناتوان شده بود است. پس از انقراض دولت ایالمیان به دست آشهخامنش بوده
ها استفاده کرده و انزان یا انشان را تصرف کردند.این واقعه تاریخی در زمان ها و ماديها از اختالفات آشوريپارسی

بینیم او نسب خود را به چیش پش هاي کوروش بزرگ در بابل، میاست. با توجه به بیانیهچیش پش دوم روي داده
  رساند و او را شاه انزان می نامند .، میدوم

پس از مرگ چیش پش، کشورش میان دو پسرش آریارمنه پادشاه کشور پارس و کوروش که بعداً عنوان پادشاه 
پارسوماش، به او داده شد، تقسیم گردید. چون در آن زمان کشور ماد در اوج ترقی بود و هووخشتره در آن حکومت 

 دید، ناچار زیر اطاعت فاتح نینوا بودند.کرد، دو کشور کوچک جمی

تمدنی  –تمدنی و قوم  –ي شهر شود که از مرحلهبا روي کار آمدن کوروش بزرگ، براي نخستین بار بشر موفق می
گونه که هاي گوناگون، نه آنهم با میل و همراهی تیرهتمدنی بگذارد، آن –تمدنی و ملت  –کشور  يپا به مرحله

گونه است که نفع پیروزمندان.اینها بهمغلوبی و چپاول سرزمین –ي غالب ان رسم بود با رابطهپیش از هخامنشی
ي سوم پیش از میالد مترادف با تاریخ ایران است چرا ي پنجم تا سدهدویست سال نخست از تاریخ بشر یعنی از سده

  شد .چین شامل می که شاهنشاهی هخامنشی ایران، تمام مراکز تمدنی آن زمان را به استثناي
نوشته بیستون بر دیواره کوه بیستون است. نوشته هخامنشی از نظر تاریخی و نیز بلندترین آنها، سنگترین سنگمهم

ترین هاي حکمرانی اش که مشکلنوشته بیستون بسیاري از رویدادها و کارهاي داریوش اول را در نخستین سالسنگ
نوشته عناصر تاریخی کافی براي بازسازي تاریخ کند. این سنگقیق روایت میها حکومت وي نیز بود،به طور دسال

 هخامنشیان را داراست.

شناسی کاملی از خاندان توان با تکیه بر آنها نسببه واقع با وجود فراوانی منابع میانرودانی، مصري، یونانی و التین نمی
نوشته بیستون فرصت مناسبی را در منظور متن سنگ هخامنشی از هخامنش تا داریوش را به دست آورد. براي این

دهد که در آن شاه شاهان نوشته بلند خود را با تایید مجدد رابطه اش با خاندان شاهنشاهی اختیار مورخ قرار می
  برد: ویشتاسپ، آرشام، آریارمنه، چیش پش و هخامنش. این کند و به تدریج اخالف خود را نام میپارسیان آغاز می

   



                                             

هاي طوالنی مورد ایراد قرار گرفته بود. زیرا در این فهرست نام دو نفر از شاهان رشناسی به دالیل مختلف مدتتبا
خورد.همین مسأله کردند یعنی کوروش کبیر و کمبوجیه اول به چشم نمیهخامنشی که پیش از داریوش حکومت می

داریوش با شک و تردید نگاه کنند و او را  نوشتهنوشته نسبت به محتواي سنگاست که مفسران سنگموجب شده
است براي مشروعیت بخشیدن به حکومت نوشته سعی داشتهغاصب پادشاهی هخامنشیان بدانند که با نوشتن این سنگ
  خود از نگاه آیندگان، شجرنامه خود را دست کاري کند . 

ستور قتل برادرش بردیا را صادر کمبوجیه، هنگامی که قصد لشگرکشی به سوي مصر را داشت، از ترس توطئه د
کرد. در راه بازگشت کمبوجیه از مصر، یکی از موبدان دربار به نام گئومات مغ، که شباهت به بردیا داشت، خود را 

  به جاي بردیا قرار داده و پادشاه خواند. 
ر زخمی کرد که بر کمبوجیه با شنیدن این خبر در هنگام بازگشت، یک شب و به هنگام باده نوشی خود را با خنج

پ. م.). کمبوجیه در بازگشت از مصر فوت کرد. ولی برخی دلیل مرگ وي را  521اثر همین زخم نیز درگذشت (
است ولی دلیل دانند اما مسلم است که وي در مسیر بازگشت از مصر مردهبیماري و برخی دیگر توطئه اطرافیان می

  کمبوجیه کسی وارث پادشاهی هخامنشیان نبود .  است. پس از مرگآن تا کنون مکتوم باقی مانده
هاي خاوري شاهنشاهی ایران گماشت. کمبوجیه دوم، کوروش بزرگ، در بستر مرگ، بردیا را به فرماندهی استان

ترسید دستور کشتن بردیا را داد. مردم از کشته شدن پیش از رفتن به مصر، از آنجا که از احتمال شورش برادرش می
پ. م. شخصی به نام گئوماته مغ خود را به دروغ بردیا نامید و اعالم شاه بودن کرد.  522تند و در سال او خبر نداش

چون مردم بردیا را دوست داشتند و به سلطنت او راضی بودند و از طرفی هیچ کس از راز قتل بردیا مطلع نبود، دل 
دل پذیره شدند و این همان اخباري بود که در  ازسلطنت کمبوجیه برداشتند و سلطنت بردیا(گئومات) را با جان و

  سوریه به گوش کمبوجیه رسید و سبب خود کشی او شد . 
است. در کتیبه بیستون نزدیک کرمانشاه گئومات مغ زیر در متون تاریخی از وي به عنوان بردیاي دروغین یاد شده

بزرگ به فرمانداري مصر برگزیده شده  است . داریوش شاه که از سوي کوروشپاي داریوش بزرگ نشان داده شده
  نشیند . آید و بردیاي دروغین را از پاي درآورده به تخت میبود پس از دریافتن ماجرا به ایران می

مغ سبب سوء ظن درباریان هخامنشی شد که در رأس آنان داریوش پسر ویشتاسب هخامنشی بود.  کارهاي گومات
هفت تن از بزرگان ایران که داریوش بزرگ نیز در شمار آنان بود توسط یکی از زنان حرمسراي گئومات که دختر 

از کارش برکشیدند و روزي  یکی از هفت سردار بزرگ ایران بود و موفق به دیدن گوشهاي بریده او شده بود پرده
به قصر شاهی رفتند و نقاب از چهره اش برگرفتند و با این خیانت بزرگ او و برادرش و محارم او که به دربار راه 
  یافته بودند نابود کردند و هم در آنروز عده زیادي از مغان را به قتل رساندند و به سلطنت هفت ماهه او خاتمه بخشید 

  زرگ پادشاهی داریوش ب 
ق.  486تا  521ق. م.) سومین پادشاه هخامنشی (سلطنت از    486. 549داریوش کبیر (داریوش اول، داریوش بزرگ) (

  م.). فرزند ویشتاسپ (گشتاسپ)بود. ویشتاسپ فرزند ارشام و ارشام پسر آریارمنا بود.
هی با مشکالت بسیاري روبرو ویشتاسپ پدر او در زمان کورش ساتراپ (والی) پارس بود. داریوش در آغاز پادشا

شد. غیبت کمبوجیه از ایران چهار سال طول کشیده بود. گئومات مغ هفت ماه خود را به عنوان بردیا برادر کمبوجیه 
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نظمی و هرج و مرج را در کشور توسعه بر تخت مستقر ساخته و بی
کسان دیگر بدعوي اینکه از داده بود. در نقاط دیگر کشور هم 

ن پیشین هستند لواي استقالل برافراشته بودند. شرحی که دودمان شاها
از زبان داریوش در کتیبه بیستون از این وقایع آمده جالب است و 

ها را در همه سرانجام همه بکام او پایان یافت. داریوش این پیروزي
  گوید : جا نتیجه لطف اهورامزدا میداند، می

بود. از زمانیکه شاه شدم، هرچه کردم بهرگونه، به اراده اهورامزدا «
شاه را گرفتم... ممالکی که شوریدند دروغ آنها  9نوزده جنگ کردم. به اراده اهورامزدا لشکرشان را درهم شکستم و 

را شوراند. زیرا به مردم دروغ گفتند. پس از آن اهورامزدا این کسان را بدست من داد و با آنها چنانکه میخواستم 
س از این شاه خواهی بود با تمام قوا از دروغ بپرهیز. اگر فکر کنی: چه کنم تا مملکت من رفتار کردم. اي آنکه پ

  ». سالم بماند، دروغگو را نابود کن...
است که سکاها از جنگ با او احتراز کردند و بداخل سرزمین خود هرودت در شرح حمله داریوش به سکائیه نوشته

اي آنها بود، آنقدر داریوش را بدنبال خود کشیدند که او از ترس قحطی عقب نشستند و چون بیابان وسیع در پیش پ
اي بدست نیاورد سکاها را براي همیشه آذوقه تصمیم گرفت به ایران برگردد. اما با اینکه در این حمله پیروزي شاهانه

یوش متوجه از حمله به ایران و ایجاد زحمت براي مردم شمال این آب و خاك منصرف ساخت.تسخیر هند: دار
ق. م. ایرانیان از رود سند گذشتند و قسمتی از سرزمین هند را گرفتند داریوش فرمان  512پنجاب و سند شد. در سال 

زرخیز و پرثروت براي ایران  ◌ٔ هایی بسازند و از طریق دریاي عمان به پنجاب و سند بروند. این دو نقطهداد تا کشتی
اي گردید وسرنوشت هند را دگرگون یان در تاریخ هند مبدأ دوران تازهآنروز بسیار مهم بود. این چیرگی پارس

  ساخت . 
 36داریوش ولیعهد خود را برگزید و هنگامی که آخرین تدارکات خود را براي جنگ مصر و یونان میدید پس از 

 است. ق. م. بوده 486سال پادشاهی درگذشت. این واقعه در سال 

هارهزار و پانصد متري تخت جمشید، در نقش رستم است.در زمان او حدود آرامگاه داریوش اول در فاصله چ
  متصرفات شاهنشاهی ایران از یک سو به چین و از سوي دیگر به قلب اروپا و افریقا میرسید. 

  وضع اجتماعی و اقتصادي در دوره هخامنشی  
اي که کمابیش مبتنی برمصالح ملل تابعه بود، کورش در دوران زمامداري خود،از سیاست اقتصادي و اجتماعی عاقالنه

تواند از گله رفتار پادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد، چنانکه شبان نمی«گوید: کرد. از این جملۀ او که میپیروي می
تواند استفاده کند که د. همچنان پادشاه از شهرها و مردم همانقدر میکند، برداراش بیش از آنچه به آنها خدمت می

و نیز از رفتار و سیاست عمومی او، بخوبی پیداست که وي تحکیم و تثبیت قدرت خود را » دارد.آنها را خوشبخت می
او در دوران دانست و کمتر در مقام زراندوزي و تحمیل مالیات برملل تابع خود بود. در تأمین سعادت مردم می

    86
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کشورگشایی نه تنها از قتل و کشتارهاي فجیع خودداري کرد بلکه به معتقدات مردم احترام گذاشت و آنچه را که از 
کند، موافق تورات، پنجهزار و چهار صد ظرف طال و نقره را به بنی اسرائیل رد می«ملل مغلوب ربوده بودند، پس داد 
خواستند جز ارادة او همه می«و به قول گزنفون، رفتار او طوري بوده که » ید.آرامعابد ملل مغلوبه را میسازد و می

  » چیزي بر آنها حکومت نکند.
کرد، در دوران قدرت کمبوجیه با آنکه از کیاست کورش نصیبی نداشت و از سیاست آزاد منشانۀ وي پیروي نمی

بیر به اخذ هدایایی چند قانع بود، ولی این سیاست خود به اخذ مالیات از ملل مغلوب مبادرت نکرد بلکه مانند کورش ک
از آغاز حکومت داریوش تغییر کلی یافت و پس از سپري شدن دوران حیات داریوش روزبروز، بر سنگینی مالیات 

  افزوده شد و این روش دور از حزم و خرد تا پایان حکومت هخامنشی ادامه یافت. 
 –به خصوص در اوایل عهد  –. فرمانروایی آنان در قلمرو شاهنشاهی سال بود 220مدت دوام شاهنشاهی هخامنشی ، 

است . مبانی اخالقی این موجب توسعه فالحت ، تامین تجارت و حتی تشویق تحقیقات علمی و جغرافیایی نیز بوده
شاهنشاهی نیز به خصوص در عهد کسانی مانند کوروش و داریوش بزرگ متضمن احترام به عقاید اقوام تابع و 

است . بیانیه معروف کوروش در هنگام فتح است ، از لحاظ تاریخی جالب توجهحمایت از ضعفا در مقابل اقویا بوده
  اند. بابل را ، محققان یک نمونه ازمبانی حقوق بشر در عهد باستان تلقی کرده

شناخته شده آن روز از  پیش از میالد) بر بخش بزرگی از جهان 330پیش از میالد تا  550سال (از  220هخامنشیان 
رود سند تا دانوب در اروپا و از آسیاي میانه تا شمال شرقی افریقا فرمان راندند. شاهنشاهی هخامنشی به دست اسکندر 

  مقدونی برافتاد

  ق . م 250- 330سلـوکیــان   3-7-3
سازد و بدنبال اسکندر پس از شکست داریوش سوم در جنگ گوگامل، خواست دولت مرکبی از ایران و یونان ب

همین منظور دستور داد، ده هزار نفر از یونانیان همسر ایرانی برگزینند و خود نیز دو همسر ایرانی اختیار کرد. یکی 
رکسانا دختر اکسیارتس، یکی از امراي سغد و دیگري استاتیرا، دختر داریوش سوم هخامنشی؛ و همچنین امر نمود 

  در لشکر یونان تعلیم دیده تا خوي و جنگاوري یونان را بگیرند.  تعداد سی هزار نفر از کودکان ایرانی
اسکندر قبل از تسخیر ایران در امور دولتی با مجلسی که مرکب از رجال مجرب ممکلت بود، مشورت می کرد و 

فات رجال مزبور در اظهار عقیده آزاد بودند؛ ولیکن اسکندر پس از آمدن به ایران  رویه خود را عوض نمود . تشری
دربار ایران را پیش گرفت و از آن به بعد یونانی ها و مقدونی ها در موقع مراسم درباري مجبور بودند بایستند و در 

  موقع تکلم با اسکندر یک زانو به زمین بزنند. 
و  یونانی ها و مقدونی ها از این رفتار اسکندر ناراضی گشته و دوبار بر ضد اسکندر شورش کردند، ولی موفق نشدند

  چند نفر از مالزمان از جمله فیلوتاس پسر پارمینیون و کلببت دوست صمیمی اسکندر کشته شدند. 
 32ق .م در سن  323اسکندر پس از فتح ممالک شرق به ایران بازگشت و پس از گذشتن از باتالقی در بابل در سال 

ق . م در گذشت ، براي مدتی کوتاه ، قلمرو او  323سالگی بعلت مرض تب درگذشت.پس از آنکه اسکندر در سال 

   



                                             

کردند یکپارچگی قلمرو را که اسکندر به  وحدت ظاهري خود را حفظ کرد  بعضی از سرداران بزرگ مقدونی سعی
وجود آورده بود حفظ کنند . اما از آنجا که این امپراطوري نظام اداري یکسان و استحکام کافی را نداشت ، حدود ده 

  به دست سلوکوس افتاد.  سال پس از مرگ اسکندر ، به طور کامل تجزیه شد و ایران
ق . م آغاز کرد . شهر باستانی بابل ، که اسکندر آخرین  312ل سلوکوس حکومت خود را با تصرف بابل در سا

روزهاي عمر خود را در آن گذرانده بود ، مظهر دولت و حاکمیت بر امپراتوري او تلقی می گردید. سلوکوس نیز 
شت چنین انتظار داشت که با تصرف بابل ، جانشین اسکندر شناخته شود . اما طی ده سالی که از مرگ اسکندر می گذ

قلمرو او تحوالت بسیاري را پشت سر نهاده بود . در هر گوشه اي سرداري یا اشراف زاده اي خود را مستقل می 
خواند و ادعاي حکومت داشت . لذا اولین اقدام سلوکوس فتح مجدد نواحی اطراف بود . به همین جهت در نزدیکی 

آنجا لشکرکشی هاي موفقیت آمیزي به سوي شرق ایران بابل ، سلوکوس پایتخت خود شهر سلوکیه را بنیاد نهاد و از 
انجام داد . بدین ترتیب سراسر ایران یعنی قسمت بزرگتر امپراتوري اسکندر به تصرف او در آمد لیکن از آنجا که 

  سرداران مقدونی به طور کامل از وي اطاعت نمی کردند مجبور شد به آنان امتیازات بسیاري بدهد .

یان بر پایه ائتالف سرداران مقدونی و سهیم شدن آنان در قدرت سیاسی بنیان گذاشته شد . بعالوه در واقع دولت سلوک
چون آن دسته از اشراف ایرانی که اسکندر حکومتشان را باقی گذاشت ، در برابر سلوکوس مقامت نشان دادند ، 

سلوکوس در ایران تاسیس نمود، داراي  مجبور شد به آنان نیز اختیارات و استقالل بسیار دهد . در نتیجه دولتی که
  حاکمیت کامل نبود و سرداران مقدونی و اشراف ایرانی در آن قدرت بسیار داشتند .

یکی از دالیل مهم همراهی سلوکیان با اشراف ایرانی و سرداران مقدونی خطراتی بود که از سمت مغرب قلمرو او را 
یل شده بود به خاك آسیاي صغیر چشم طمع داشت و دولت تهدید می کرد . دولت آنتیگون که در یونان تشک

بطلمیوس که در مصر قرار داشت ، می خواست منطقه شام را تصرف نماید . در نتیجه طولی نکشید که نواحی غربی 
آسیا عرصه جنگ میان ایران ( سلوکیان ) ، یونان و مصر گردید . بدنبال آن سلوکیان براي آنکه بهتر بتوانند با 

گان غربی خود مقابله کنند شهر انطاکیه را در شام بنا نهادند و آنجا را پایتخت خویش قرار دادند . این اقدام همسای
باعث شد تا سلوکیان براي سالهاي متمادي ، حمالت متعدد یونان و مصر را دفع کنند . اما انتقال پایتخت به غربی 

ی شرقی ایران بسیار ضعیف شود ، لیکن آن دسته از ترین قسمت کشور موجب شد تا تسلط دولت مرکزي بر نواح
سرداران مقدونی و اشراف ایرانی که در شرق ایران سکونت داشتند با افزودن بر اختیارات و استقالل خود مشکالت 

  فراوانی را براي دولت سلوکیان به وجود می آوردند .

  فراز و فرود دولت سلوکیان  
ایران داراي قدرت زیاد و قلمرو وسیع بود . همدستی سرداران مقدونی و همراهی دولت سلوکیان براي مدتی کوتاه در 

اشراف ایرانی عامل اصلی این امر به شمار می رفت . اما طولی نکشید که روزگار قدرت سلوکیان به سر آمد . 
خت . بعضی از شورشهاي متعددي از جانب سرداران در گرفت و مقابله با این شورشها کم کم سلوکیان را ضعیف سا

فرماندهان نظامی نیز از ادامه کشمکش با یونان و مصر ناخشنود بودند . در نتیجه هر یک از سرداران و اشراف چون 
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ق . م قبیله ایرانی پارت در شمال خراسان ،  250فرصتی می یافتند خود را مستقل اعالم می کردند . چنانکه در سال 
آنان عاجز ماندند . چهار سال بعد حاکم یونانی باختر که از ایاالت هاي دولت قیام نمود و سلوکیان از درهم شکستن 

سلوکیان در شمال شرقی ایران بود ، طغیان کرد و خود را مستقل اعالم نمود . لشکر کشی سلوکیان براي کنترل 
شد  دولت مجدد شرق موجب هجوم مصر و از دست رفتن شام گردید و چون با تالش بسیار ، شام دوباره تصرف 

سلوکیان در توجه نمودن به شرق یا غرب قلمرو گسترده خود سر گردان شده بود و لذا بدون آنکه راه حلی براي 
مشکالت خود بیابد ، وقت و نیروي خویش را صرف می نمود . در نتیجه به تدریج نواحی شرقی و مرکزي ایران را از 

پارت ها ، تسلط سلوکیان بر ایران خاتمه یافت ، باقیمانده این  دست داد و سرانجام با تصرف بین النهرین به وسیله
  رومیان در شام از میان برداشتند.دولت را نیز 

  م ) 226ق . م تا  250پارت ها (   4-7-3
 ایران، قوم پارت بود . این قوم از جمله اقوام ایرانی ساکن در شمال شرقی فالت  سلوکیاناحیا گر استقالل در برابر 

امتداد می یافت پرثوه نامیده می شد  خراسانقرار داشت و تا شمال  دریاي خزرسرزمین آنان که در سمت مشرق . بود
کوچ نشینی و رمه گردانی داشتند کار پارت ها دامداري بود مانند نخستین سالهاي ورود آریایی ها به ایران ، زندگی 

ن مردمانی سوارکار و جنگجو بودند . به خصوص در به همین جهت جامعه آنان متشکل از عشایر و قبایل بود . آنا
بکار بردن تیر و کمان هنگام اسب سواري مهارت بسیار داشتند . به همین جهت سوارکاران و نیروي سواره پارتها 
مقام مهمی داشتند . جنگاوران ( اسواران ) مقام و موقعیت خود را پیش از هر چیز به دلیل تاکید و توجه پارت ها بر 

ق جوانمردي و سلحشوري دارا بودند . جنگاوران بر طبق رسم پارت ها بایستی عالوه بر مهارت در فنون جنگ ، اخال
داراي اخالق و صفات پسندیده و از خانواده اي اصیل و معروف می بودند . به گروهی از جنگاوران ( اسواران ) 

  قبایل پارت بودند. درمیان پارتها احترام فراوانی داشتند .پهلوان می گفتند .پهلوانان که برگزیدگان و فرماندهان نظامی 

  قیام اشک علیه سلوکیان  
سال پس از تاسیس دولت ، سلوکیان ، یکی از پهلوانان سرزمین پارت به نام اشک ، علیه آنان قیام نمود  70در حدود 

او عالوه بر استقالل طلبی و بیگانه ستیزي  اشک در میان پارتها مقام فرمانروایی داشت و مورد احترام بود . انگیزه قیام
، تنفر شدیدي بود که او از رفتار زشت و خودپسندانه حکام سلوکی داشت، اخالق ناپسند حکام سلوکی در نزد پارتها 
که سخت پایبند اصول مردانگی و سلحشوري بودند بسیار ناگوارمی آمد و به همین جهت اشک ، پارتها را به قیام فرا 

  اعالم استقالل نمود . خواند و
ق. م آغاز شد و این زمان بسیار مناسب بود . زیرا یکی از مهمترین استانهاي دولت سلوکیان  248قیام اشک در سال 

به نام باختر نیز ادعاي استقالل نموده بود . استان باختر در مشرق قلمرو قرار داشت و حاکم آن یکی از سرداران 
   .دولت سلوکی بود
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اشک قیام نمود ، دولت سلوکی نیروي بزرگی براي درهم شکستن او اعزام کرد . اما سواره نظام اشکانی به هنگامیکه 
آسانی با مهارت به نواحی بیابانی عقب نشینی کرد و سپاه سلوکی پس از مدتی سرگردان در بیابانها ناچار به بازگشت 

   .شد
  از خطري که آنان را تهدید می کرد بسیار موثر بود . عدم همراهی دولت باختر با سلوکیان ، در رهایی پارتها

پس از اشک برادرش تیرداد به مبارزه علیه سلوکیان ادامه داد و به احترام او خود را اشک نامید . پادشاهان پس از او 
  ده است نیز بر خود نام اشک نهادند . در نتیجه دولت و سلسله اي که اشک بنیان گذارد به سلسله اشکانیان معروف ش

، زیرا    استقرار پادشاهی اشکانی از هنگام قیام اشک تا اخراج کامل سلوکیان از ایران بیش از صد سال طول کشید 
دولت سلوکیان با تمام توان براي ادامه حکومت خود بر ایران تالش می کرد و بارها با اشکانیان جنگیدند . با این 

ان به سوي مرکز کشور پیشروي کردند و پس از یک رشته جنگ سخت حال اشکانیان به تدریج از نواحی شرقی ایر
مسلط شدند . پیشروي سواره نظام اشکانی در غرب ایران چون با  زاگرسبر نواحی غربی ایران یعنی نواحی کوهستانی 

رعت بیشتري یافت . سلوکیان که از سمت مصر مورد حمله قرار حمله حکام مصر به دولت سلوکی همزمان شد س
ق . م با شکست از اشکانیان به  140گرفته بودند به تدریج سراسر ایران را از دست دادند و سرانجام در حدود سال 

قر غرب رود فرات عقب نشینی کردند . بدین ترتیب سلوکیان از ایران رانده شدند و سلوکیه پایتخت سابق آنان م
  دولت اشکانی گردید.

دولت سلوکی که در این احوال گرفتار یک دشمن پر قدرت جدید به نام روم شده بود ، دیگر نتوانست کاري علیه 
اشکانیان انجام دهد و سرانجام به دست رومیان منقرض شد . پیروزي نهایی اشکانیان بر سلوکیان توسط ششمین پادشاه 

. مهرداد عالوه بر فتح نواحی غربی ایران توانست قلمرو خود را در سمت شرق  اشکانی به نام مهرداد صورت گرفت
نیز گسترش دهد . در این زمان اقوام صحراگرد به دولت باختر حمله کرده بودند . مهرداد از این فرصت استفاده کرد 

قلمرو اشکانیان را به  و به دولت باختر حمله برد و نواحی وسیعی از شرق ایران را تصرف کرد .بدین ترتیب حدود
  رسانید . هندمرز 

مشکل بزرگ اشکانیان براي حکومت بر ایران ، حکومت هاي مستقل ایالت هایی چون پارس و آذربایجان و 
وکیان تقریبا مستقل بودند و فقط مالیات ارمنستان بود. زیرا دولت هایی که بزرگان ایرانی در آنجا داشتند در زمان سل

به سلوکیان می پرداختند . پس از سلوکیان آنان حاضر به قبول اطاعت از اشکانیان نبودند و همچنان خواهان حفظ 
استقالل خویش بودند . بنابراین به شدت در برابر اشکانیان ایستادگی می کردند . در نتیجه اشکانیان فقط تعدادي از 

غلوب و مطیع خویش ساختند و مجبور شدند استقالل داخلی آنها را بپذیرند . بدین ترتیب تعدادي از ایالت آنان را م
هاي کشور ایران در زمان اشکانیان نیمه مستقل بودند و فقط وظیفه داشتند به پادشاه اشکانی احترام کرده ، در هنگام 

لی تعدادي از ایالت ها ، حکومت ملوك الطوایفی می جنگ یاري دهند. این شیوه حکومت را به دلیل استقالل داخ
نامند. در حکومت ملوك الطوایفی اشکانیان، پادشاه اشکانی، براي حفظ قدرت خود می بایست با ملوك الطوایف 
همراهی میکرد. از آنجا که تعدادي از ملوك الطوایف خود از بزرگان اشکانی بودند ، مجلسی به نام مجلس مهستان به 

آنان تشکیل می گردید که براي مسائل مهم کشور تصمیم گیري می نمود . این مجلس مرکب از بزرگان وسیله 
  کشور ، موبدان ، شاهزادگان بود .
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  تاریخ سیاسی اشکانیان 
هنگامی که اشکانیان مشغول بیرون راندن جانشینان اسکندر در ایران بودند . دولت روم نیز از جانب اروپا قلمرو 

آسیاي و مصر را مورد تعرض قرار داد . پس از تصرف مصر و یونان ، رومیان متوجه  یونانکندر در جانشینان اس
و شام شدند و در آنجا بقایاي دولت سلوکیان را نیز منقرض ساختند و بدین ترتیب ایران و روم با یکدیگر  صغیر

  همسایه شدند و رود فرات مرز میان دو همسایه محسوب گردید .
دوران آرامش در مرزهاي ایران و روم چندان نپائید و به زودي میان دو کشور جنگ هاي طوالنی و شدید در گرفت 

ه طوري که جنگ با روم و یا روابط آن کشور از مهمترین مسائل خارجی دوره اشکانی گردید . رومیان که در . ب
صدد توسعه متصرفات خود در آسیا بودند ، مهاجم و مقصر اصلی در این جنگ ها به شمار می آمدند و بارها 

اکثر پادشاهان اشکانی جنگ هایی با  لشکرهاي آنان مرزهاي غربی ایران را مورد تعرض قرار داد . به طوري که
ق .  53رومیان داشته اند . از مهمترین جنگ هاي ایران و روم در دوره اشکانی جنگ حران است . این جنگ در سال 

م و در زمان اورد سیزدهمین پادشاه اشکانی رخ داد . جنگ با تجاوز یکی از سرداران روم به نام کراسوس به مرزهاي 
کراسوس که امیدوار بود پادشاه ارمنستان او را یاري دهد بی محابا پیشروي را آغاز کرد . براي  ایران آغاز شد .

مقابله با او سورنا از سرداران و فرماندهان زیرك اسواران به میدان جنگ فرستاده شد . کراسوس در میدان نبرد فریب 
ی نکشید که گرفتار عملیات جنگ و گریز سواران عقب نشینی سواران سورنا را خورد و به پیشروي ادامه داد اما طول

ایرانی شد و سپاه سرگردان و خسته او سرانجام در دام کمین سورنا افتاد . عاقبت طی جنگ شدیدي در نزدیکی شهر 
  حران در سواحل فرات ، کراسوس و تعداد زیادي از سربازان رومی کشته و بقیه نیز اسیر شدند 

پیروزي کامل ایرانیان منجر شد لیکن به معناي پایان جنگ نبود زیرا در پی آن رومیان نبرد حران با وجود آنکه به 
لشکرهاي فراوان با فرماندهان معروفی را عازم مرزهاي ایران کردند . در جنگ هایی که پس از جنگ حران صورت 

ز رضایت داده چندي را به گرفت گاهی ایرانیان و گاهی رومیان غالب بوده اند . بعضی از اوقات طرفین به صلح نی
آرامش سپري می کردند . در اواخر دولت اشکانی رومیان با استفاده از مشکالت داخلی ایران توانستند در بعضی 

  مناطق پیشروي نمایند لیکن هیچگاه به غلبه قطعی بر اشکانیان موفق نشدند .
ن که از ایاالت مرزي ایران با روم بود از اوایل از مهمترین مسائل میان ایران و روم مسئله ارمنستان بود . ارمنستا

دولت اشکانی دولتی با استقالل داخلی داشت و پادشاه آن از پادشاه اشکانی اطاعت می نمود . اما چون میان 
شاهزادگان آن براي رسیدن به قدرت اختالف بروز کرد رومیان فرصت یافتند تا در آنجا نفوذ کنند . مداخله رومیان 

تان که به منظور یافتن متحدي در آسیا بود مقابله دولت اشکانی را به دنبال آورد . از آن پس خاك ارمنستان در ارمنس
  عرصه جنگ هاي سختی میان طرفین گردید که تا پایان دولت اشکانی ادامه یافت .

االت بود . آنچه که پیروزي در ارمنستان را براي پادشاهان اشکانی مشکل می ساخت مسیحی شدن مردم آن ای
حضرت عیسی (ع) مقارن با حکومت فرهاد چهارم ، چهاردهمین پادشاه اشکانی در فلسطین ظهور کرد . در آن زمان 
فلسطین از متصرفات دولت روم بود و طولی نکشید که تعالیم آن حضرت در قلمرو روم گسترش یافت و به ایران نیز 

که مسیحی شدند شخصی به نام گریگور بود . او توانست مسیحیت را رسید و پیروانی یافت . از جمله ایرانیان ارمنی 
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در میان ارامنه گسترش دهد . با مسیحی شدن مردم ارمنستان دولت روم کوشید تا آنرا از دولت اشکانی جدا سازد ، 
  بودند .  زرتشتیزیرا اشکانیان بیشتر 

کالتی که اشکانیان در مورد ارمنستان داشتند با شدت کمتري در مرزهاي شرقی نیز وجود داشت ، در مرز ایران و مش
هند ، در زمان اشکانیان ایالتی به وجود آمد که به نام دو دولت آنرا دولت هندو پارتی می نامیدند . در این دولت اگر 

فرهنگ و اقوام هندي در آن بسیار بود . چنانکه اکثریت سکنه چه شاهزادگان اشکانی حکومت داشتند ، لیکن نفوذ 
  آنرا بودائیان تشکیل می دادند . 

در نتیجه در فرصت هایی که براي حکمرانان آن فراهم می گردید درصدد جدایی از دولت اشکانی بر می آمدند . بجز 
را نیز شاهد بود . از جمله آنکه در اوایل مسئله هندوپارتی ، مرزهاي شرقی ایران در زمان اشکانیان تحوالت دیگري 

دولت اشکانی ، سکاها به خراسان حمله ور شدند و به سمت جنوب پیشروي کردند و در قسمتی از شرق ایران که به 
نام آنان سکستان و سپس سیستان نامیده شده ساکن شدند . سکاها پس از چندي مغلوب و مطیع شدند ، لیکن مهاجمان 

ه کوشان نام داشتند توانستند در قسمتهایی از افغانستان کنونی دولتی به نام دولت کوشانی به وجود صحراگرد بعدي ک
را پذیرفت . دولت  بوداآوردند . این دولت قلمرو خود را به سمت هند گسترش داد و تحت تاثیر فرهنگ هند ، آئین 

آئین بودائی در شرق ایران  ی اگر چه سرانجام تحت نفوذ دولت اشکانی در آمد لیکن موجب رواج وسیعکوشان
  .گردید

   
  اوضاع داخلی 

دولت اشکانی بر اساس ملوك الطوایفی اداره می شد ، طولی نکشید که از میان ملوك الطوایف چندین خاندان 
لشکري و نیز امالك را تصاحب نمودند . این خاندانها که از قدرتمند پیدا شدند که بسیاري از مقامات کشوري و 

خانواده هاي قدیمی ایرانی بودند هم در دربار و مجلس مهستان نفوذ بسیار داشتند و هم در ایاالت امالك و رعایاي 
معروف دوره فراوان دارا بودند . این خاندانها با استفاده از رعایاي خود و تجهیزات آنان سواره نظام ( اسواران ) 

اشکانی را تشکیل می دادند . سورنا فاتح جنگ حران از خاندان سورن بود . این خاندان امالك بسیار و لشکریان 
فراوان داشت . خاندان مهران نیز از خاندان هاي مهم دوره اشکانی بود و با خاندان اشک پیوندهاي بسیار داشت . 

که بیشتر اعتبار آن به خاطر اشتغال به امور دینی بود . از این خاندان خاندان ساسان نیز از خاندان هاي معروف بود 
  چون اردشیر به مقام ارگبذي که از مقامات مهم اسواران بود رسید ، بر اهمیت آن افزوده شد .

تعیین در مجلس مهستان بزرگان کشور یعنی پهلوانان و موبدان و دبیران منسوب به خاندانهاي بزرگ ، شاه اشکانی را 
می کردند و تاج بر سرش می گذاشتند . به همین جهت رقابت و دسته بندي میان خاندانهاي بزرگ براي به تخت 
نشاندن شاهزادگان طرفدار خود و در اختیار گرفتن مقامات مهم مدام در جریان بود به طوریکه بارها دربار اشکانیان 

ود را از دست دادند . این امر که دولت اشکانی براي حفظ صحنه قتل و دسیسه گردید و بسیاري از بزرگان جان خ
قدرت و موقعیت خود متکی به خاندانهاي بزرگ بود موجب شد تا به تدریج آن دولت ضعیف گردد و ایاالت ها بر 
اختیارات و استقالل خویش بیفزایند . در چنین شرایطی اردشیر ساسانی توانست از حمایت خاندانهاي بزرگ ایرانی 

  میالدي فراهم سازد . 224در سال  وردار شود و اسباب سقوط اشکانیان رابرخ
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  م ) 652 –م  224حکـومـت سـاسـانیـان (   5-7-3
  نارضایتی از دولت اشکانی  

در اواخر عمر سلسله اشکانی ،ادامه کشمکش میان بزرگان کشور ، موجب نارضایتی دو گروه از آنان از دولت 
موبدان بودند که از سیاست آزادي دینی شاهان اشکانی براي دین زرتشتی احساس نگرانی  اشکانی گردید . گروه اول

می کردند . از یک سو آزادي عمل ادیان مسیحی و بودائی تهدیدي علیه دین زرتشت تلقی میگردید و از سوي دیگر 
اصل ناشی از عدم در پیش گرفتن فقدان اتحاد موبدان توان زرتشتیان را کاهش می داد . فقدان اتحاد میان موبدان در 

  یک مشی سیاسی و دینی واحد و متمرکز در کشور از طرف دولت اشکانی بود .
گروه دوم ، اسواران یعنی هسته اصلی سپاه بودند . اسواران که راه اصلی پیشرفت اقتصادي آنان در فتح سرزمینهاي 

خصوص شکست هایی را که در اواخر کار متحمل  جدید قرار داشت سیاست دفاعی اشکانیان در برابر رومیان و به
شد ، دلیل بر بی لیاقتی آنان می دانستند . فرماندهان اسواران خواهان تاسیس ارتشی واحد به جاي ارتش ملوك 

  الطوایفی براي مقابله با رومیان و کسب فتوحات بودند .
  
  خاندان ساسان در پارس     

س قرار داشت . ایالت پارس به عنوان خاستگاه دولت قدیم هخامنشی نیروي اصلی مخالفین دولت اشکانی در پار
همچنان اهمیت بسیار داشت . به عالوه تعدادي از بزرگان کشور که از خاندانهاي قدیمی به شمار می آمدند ، در آنجا 

  زندگی می کردند و داراي زمین ، نیروي سواره نظام یا مشاغل دینی بودند .
می پارس ، خاندان ساسان بود که نسبت خود را به هخامنشیان می رساندند . ساسان بزرگ این از جمله خاندانهاي قدی

خاندان ، در شهر استخر ریاست معبد آناهیتا را بر عهده داشت . شهر استخر در نزدیکی تخت جمشید پایتخت 
اري از بزرگان پارس از اشکانیان هخامنشیان واقع بود و معبد آن از معابد مهم محسوب می گردید . ساسان به مانند بسی

رضایتی نداشت و به طور کلی در زمان تاسیس سلسله اشکانی ، ایالت پارس در برابر آن مقاومت نموده و استقالل 
  داخلی خود را حفظ کرده بود .

ص چون ساسان با دختر فرمانرواي پارس ازدواج کرد عالوه بر مقام دینی صاحب موقعیت سیاسی نیز شد . به خصو
آنکه از این ازدواج پسري به دنیا آمد که به حکومت ( پادشاهی) پارس رسید . این پسر بابک نام داشت و در زمان 

  حکومت او اعتبار و نفوذ خاندان ساسان بیش از بیش گردید .
مطلع بود و این امر موجب نگرانی اردوان آخرین پادشاه اشکانی گشت زیرا از دشمنی خاندان ساسان با دولت اشکانی 

می دانست که اردشیر پسر بابک تا چه اندازه علیه دولت اشکانی فعالیت می کند .به همین جهت از بابک خواست که 
  پس از خود اردشیر را به حکومت پارس منصوب ننماید .

راسخ تر  اردشیر در زمان پدر ، فرماندهی اسواران را بر عهده داشت بدین ترتیب در دشمنی و مخالفت با اشکانیان
  گردید و تالش نمود به منظور سرنگونی اشکانیان ، بزرگان و موبدان ناراضی را با خود همراه سازد . 

  اردشیر و تاسیس دولت ساسانی   
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اردشیر با توسل به نیروي نظامی حکومت پارس را در دست گرفت و بدین ترتیب طغیان خویش علیه اردوان پادشاه 
دوان کوشید تا اورا به وسیله بزرگان متحد خود در هم بکوبد لیکن پیشدستی اردشیر اشکانی را آشکار ساخت . ار

پیروزي بزرگی براي او به دنبال آورد . در نتیجه اردوان خود به مقابله اردشیر شتافت ، اما او نیز شکست خورد و در 
ی تاسیس گردید . بدین ترتیب میدان جنگ کشته شد . با قتل اردوان دولت اشکانی به پایان رسید و دولت ساسان

اردشیر از پادشاهی پارس به شاهی ایران رسید و با کمک بزرگان متحد خود بقایاي قدرت خانواده هاي متحد اشکانی 
را در هم شکست . اردشیر در فتوحات خود در داخل ایران قدرت ملوك الطوایف را از میان برداشت و آن دسته از 

  مراهی نمودند در دربار دولت مرکزي خود به مقامات عالیه رساندید .ملوك الطوایف را که با او ه
در نتیجه همراه با برچیدن نظام ملوك الطوایفی دولت متمرکز و بر اساس وحدت سیاسی به وجود آمد . این تحول 

وجود آمد که مستلزم ایجاد تشکیالت اداري مناسب براي اداره کشور بود . به همین منظور نظام اداري گسترده اي به 
  مقام عالیه آن بزرگ فرمذار یا وزیر عظم بود . 

وزیر اعظم از بزرگان متحد خاندان ساسانی بود و در زیر دست او دیگر مقامات کشوري ، لشکري ،مالی ،قضایی قرار 
  داشتند.

    
  ایجاد وحدت دینی 

بزرگان ، توام با مشارکت موبدان بود .  عملیات نظامی اردشیر علیه اشکانیان و تالشهاي سیاسی او براي جلب همراهی
اردشیر نیز مانند جدش ساسان به اصالح امور دینی عالقه نشان می داد و موبدان در این مورد با او همراه بودند . 
اردشیر بر این باور بود که علت تفرقه دینی زرتشتیان تعدد حکومتهاي ملوك الطوایفی است زیرا هر پادشاهی در هر 

راي آتشکده اي است که امور دینی آن مستقل از دیگر آتشکده ها می باشد . لذا استقرار مرکزیت سیاسی و ایالتی دا
حذف شاهان محلی ، راه را براي وحدت و تمرکز در امور دینی هموار خواهد ساخت . بدین جهت مقام موبد موبدان 

می موبدان و اداره آتشکده ها را بر عهده در دولت ساسانی داراي اهمیتی خاص گردید . موبد موبدان ریاست تما
  داشت .

م ، پادشاهی کرد با تاسیس دولت ساسانی دو اقدام مهم انجام داد :  241تا  226بدین ترتیب اردشیر اول که از سال 
  اول ایجاد مرکزیت سیاسی و دوم وحدت دینی .

   
  پادشاهی شاپور اول 

کشور شد و فقط یکبار فرصت یافت توانایی دولت جدید را در جنگ بیشتر ایام پادشاهی اردشیر صرف امور داخلی 
با رومیان به نمایش گذارد . اما پسر و جانشین او شاپور اول بیشتر وقت خود را صرف فتوحات و کشور گشایی کرد 
. جنگهاي شاپور در نواحی شرقی و غربی کشور بر وسعت قلمرو او افزود و شکست هاي قاطع بر رومیان وارد 

  اخت . چنانکه والرین امپراتور روم نیز به اسارت در آمد .س
فتوحات و به دست آوردن زمین هاي تازه خشنودي اسواران را به دنبال داشت زیرا این اراضی براي معیشت آنان 
بهره گرفته می شد . به عالوه تشکیالت اداري جدید ساسانیان می توانست از غنایم و منافع آن براي رونق خویش 
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ستفاده نماید . لیکن این فتوحات نتایج دیگري را نیز به دنبال داشت . تعداد زیادي از مردمی که پی فتوحات به ا
قلمرو ساسانیان افزوده شدند زرتشتی نبودند و بیشتر اعتقادات مسیحی و بودایی داشتند . شاپور با انتخاب عنوان شاه 

بر آنان نشان داد اما تفاوت فرهنگی براي دولتی که بر تمرکز  ایرانیان و غیر ایرانیان حاکمیت دولت ساسانی را
  اداري استوار شده بود ، می توانست موجب بروز مشکالتی در آینده گردد . 

  
  پیدایش آئین مانی  

مسئله تفاوت و تنوع فرهنگی قلمرو شاپور اول را مانی پاسخ مناسب داد . مانی از دانشمندان اوایل دوره ساسانی بود 
تولد و تربیت او متعلق به اواخر دولت اشکانی به شمار می آمد . در آن زمان حضور چندین دین وآئین در قلمرو  اما

اشکانیان و سیاست آزادي دینی آنان زمینه مناسبی براي آشنایی پیروان ادیان و آئین هاي گوناگون فراهم ساخته بود 
شد و با مسافرت به نواحی مختلف بر دانش خود افزود و صاحب در چنین محیطی ، مانی با علوم و ادیان متعدد آشنا 

شهرت گردید . در اواخر حکومت شاپور ، مانی به دربار او راه یافت و آیین خود را که آمیزه اي از ادیان مسیحی ، 
بق کردن زرتشتی ، بودایی و افکار فلسفی رایج در آن زمان بود به وي عرضه کرد . این آیین در واقع به معناي منط

دین ایرانیان با دیگر اعتقادات رایج و بمنزله آئینی بود که با ترکیب همه اعتقادات ، سعی در ایجاد یک آیین 
  مشترك داشت . 

شاپور ، آئین مانی را راه حل مناسبی براي وحدت هر چه بیشتر قلمرو خود دانست و از او حمایت کرد . لیکن 
و را انحراف و ارتداد می دانستند ، شاپور را بر آن داشت تا از حمایت مانی مخالف موبدان با مانی که اعتقادات ا

دست بردارد . طولی نکشید که شاپور نیز در گذشت و مانی چاره اي جز خارج شدن از کشور نیافت . این امر اگر 
فراوانی را براي  چه از موقعیت طرفدارانش در ایران کاست اما در خارج از ایران بخصوص در آسیاي مرکزي پیروان

  مانی به دست آورد
  رسمیت یافتن دین زرتشت 

اقدامات و اندیشه هاي مانی ، موبدان را به تکاپوي بیشتري واداشت . از جمله یکی از آنان به نام کرتیر کوشید تا 
راد ضعیفی موقعیت دین زرتشتی را بیش از پیش مستحکم سازد . پادشاهان ساسانی پس از شاپور اول نیز تا مدتها اف

بودند . در نتیجه کرتیر در اداره امور کشور نقش مهمی یافت و در پی کوشش هاي او دین زرتشت به صورت دین 
رسمی در آمد . در نتیجه اقدامات کرتیر و تعدادي دیگر از موبدان امور آتشکده ها منظم تر گردید و مشاغل و 

در این زمان تا بدان حد رسید که در انتخاب ولیعهد دخالت  مسئولیت ها در آنها دقیق تر شد . قدرت موبد موبدان
  مستقیم داشت . در هنگام تاجگذاري نیز موبد موبدان تاج بر سر پادشاه جدید می گذاشت .

با رسمی شدن دین زرتشتی از این به بعد کلیه قوانین ، محاکمات ، احوال شخصی و نیز اقدامات حکومت می بایست 
ود . پیروان ادیان دیگر محدود شدند و در بسیاري از امور ملزم به اطاعت از قوانین و دستورات مطابق با دین رسمی ب

حکومت مرکزي گشتند . از دیگر اقدامات که همراه با رسمی شدن دین زرتشتی صورت گرفت . اقدام به جمع 
  آوري و تنظیم اوستا بود .

    

   



                                             

  شاپور دوم 
نشستند . به روزگار آنان به دلیل قوت گرفتن بزرگان و کشمکش میان پس از شاپور اول هفت تن بر تخت سلطنت 

آنان اوضاع رو به پریشانی نهاد . مهاجمان خارجی نیز مرزها را مورد تعرض قرار دادند . از جمله قبایلی از عربها به 
گشودند . به همین  سوي مرزهاي ایران در بین النهرین سرازیر شده ، دست به غارت روستاها و شهر و کشتار مردمان

جهت اولین اقدام شاپور دوم سرکوب عربهاي مهاجم بود . پس از فراغت از عربهاي بدوي ، اختالفات قدیمی ایران و 
روم بار دیگر دو کشور را به جنگ کشاند ، اما رسیدن خبر تهاجم اقوام بیابانگرد به شمال خراسان ، شاپور دوم بر آن 

ن بشتابد . از آنجا که حمله اقوام صحرا گرد و بدوي همراه با نابودي بیرحمانه آبادیها ، داشت تا ابتدا به مقابله آنا
غارت مزارع و قتل مرزنشینان بود ، در چنین مواقعی بیم هراس فراوان ساکنان مرزها را فرا می گرفت و به دنبال آن 

سیاري داشت . لشکرکشی به شمال مشکالت زیادي روي می داد . به همین دلیل دفع خطر این مهاجمان ضرورت ب
  خراسان همراه با موفقیت بود و به دولت ساسانی امکان داد که جنگ ناتمام با رومیان را از سر گیرد .

  
  جنگ با رومیان 

فراغت از جنگ با اقوام مهاجم ، امکان تجمع نیروي بسیار براي مقابله با رومیان را فراهم ساخت . در فاصله حکومت 
ا شاپور دوم رومیان به برتري سیاسی و نظامی بسیار رسیده بودند . در این زمان امپراطوري روم در حال شاپور اول ت

تجزیه به دو قسمت یکی روم شرقی و روم غربی بود . روم شرقی که بخش مهم سپاهیان رومی را نصیب خود ساخت 
  ز نواحی مرزي ایران را تصرف کرد .میالدي قسمتهاي وسیعی ا 310و قبل از سلطنت رسیدن شاپور دوم در سال 

جنگ هاي شاپور دوم با رومیان بر سر مسئله ارمنستان آغاز شد ، لشکر عظیمی از رومیان که به مقابله با ایرانیان 
شتافته بودند به قصد تصرف تیسفون پایتخت ایران که در کنار رود دجله قرار داشت با کشتی و با سرعت در رود 

و خود را به پاي دیوارهاي تیسفون رساندند ، اما هنگامی که با مقاومت ایرانیان مواجه شدند دجله پیشروي کردند 
دریافتند که به پیروزي نخواهند رسید . این درحالی بود که سواره نظام ایرانیان راه بازگشت را بسته بودند و به خاطر 

. به همین جهت پاي پیاده عازم روم شدند، که با جریان مخالف آب رومیان از کشتی نیز نمی توانستند استفاده کنند 
  تعقیب سواران ایرانی مواجه شدند و عمال لشکر رومی نابود شد . 

به دنبال این حمله پیشروي ایرانیان به طرف غرب آغاز شد و توانستند رومیان را شکست دهند ، رومیان در پی این 
  تعهد شدند در امور ارمنستان دخالت نکنند .شکست حاضر شدند کلیه شرایط ایران را قبول کنند و م

  
  بهرام پنجم 

در قرن پنجم میالدي و پس از شاپور دوم ، ده تن از پادشاهان ساسانی حکومت کرده اند که از همه مشهور تر بهرام 
  پنجم معروف به بهرام گور است . در این قرن یکی از مسائل مهم جامعه ساسانی ، مسئله مسیحیان بود .

در قرن چهارم میالدي مسیحیت ، مذهب رسمی روم گردید . حمایت دولت روم از مسیحیت براي دولت ساسانی 
مشکالت جدیدي را به وجود آورد . زیرا تعدادي از ساکنان مرزهاي غربی ایران و بخصوص در ارمنستان عده زیادي 
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دینی خود امپراتوري روم شرقی بودند . مدام مسیحی شده بودند . مسیحیان که از نظر امور دینی خویش متوجه مرکز 
از جانب دولت ساسانی به اتهام همراهی و همکاري با رومیان تحت فشار قرار می گرفتند . بعالوه چون هر روز 
تعدادي از ایرانیان مسیحی می شدند . این امر بر دولت ساسانی و موبدان گران می آمد این گونه امور اوضاع داخلی 

بسامان می ساخت و فرصت به موبدان و بزرگان میداد که می خواستند از سرکوب مسیحیان به سود خود ایران را نا
بهره برداري کنند . چنانکه بارها در خصوص اینکه موبدان با مسیحیان رفتار خوبی نداشتند میان آنها و شاهان ساسانی 

  بودند .  اختالف به وجود آمد زیرا شاهان خواستار رفتار خوبی با مسیحیان
   
  جنگهاي بهرام پنجم  

در زمان سلطنت بهرام پنجم مسئله مسیحیان موجب اختالف مجدد میان ایران و روم گردید . در نتیجه طرفین براي 
جنگی دوباره آماده شدند . اما هجوم قومی بیابانگرد به نام هیاطله به شمال خراسان ، پرداختن به آن را براي بهرام 

اخت . نقشه بهرام در برابر هیاطله غافلگیر ساختن آنان بود و چنین نیز شد . در نتیجه هیاطله درهم پنجم ضروري تر س
شکستند و تا آن سوي رود جیحون فرار کردند . پس از دفع هیاطله جنگ ایران و روم اغاز گردید و با وجود سالها 

راضی به صلح شدند . در این صلح مقرر شد مسیحیان  ادامه یافتن لیکن هیچ یک از طرفین غلبه قطعی نیافتند . در نتیجه
  در ایران و زرتشتیان در روم آزادي داشته باشند . اما به دلیل مخالفت موبدان به این قرار عمل نشد .

  
  قباد و مسئله مزدکیان   

اوانی شده بود میالدي به سلطنت رسید ، دولت ساسانی دچار مشکالت فر 487هنگامی که قباد پادشاه ساسانی در سال 
  . این مشکالت به طور خالصه عبارت بودند از : 

  . جنگ هاي خارجی دولت ساسانی هر چند سال یکبار تکرار می شد . 1 
. اختالفات پادشاه با بزرگان از جمله مسائلی بود که دولت ساسانی در اوایل به قدرت رسیدن هر پادشاه جدید شاهد 2 

رماندهان ارتش و ... ) که مایل بودند بر قدرت خود بیفزایند همیشه در صدد بودند ( موبدان ، ف  آن بود . بزرگان
  پادشاه را تحت نفوذ خود در آورند .

. کشمکش بزرگان با یکدیگر براي کسب امتیازات بیشتر و مقامات عالیه نیز از کشمکش هایی بود که هیچگاه 3 
  پایان نیافت

  . نظام طبقاتی جامعه ساسانی .4 
بهرام گور بار دیگر هیاطله حمالت خود را از سر گرفتند و نواحی مرزي را غارت کردند . پیروز از پادشاهان  پس از

ساسانی که به مقابله با آنان رفته بود کشته شد . در نتیجه این رویداد ها نابسامانی و مشکالت بسیاري پدید آورد . 
  .  کشمکش بزرگی بر سر تعیین ولی عهد به وجود آمده بود

در چنین شرایطی یکی از بزرگان که مزدك نام داشت و از ولیعهدي کاوس پسر قباد طرفداري می کرد ، توانست 
توجه قباد را به خود جلب نماید . علت توجه قباد به مزدك طرفدارانی بود که از او به دست اورده بود . مزدك در 

دم انبارهاي دولتی میان مردم شده بود . همچنین او با شرایط خشکسالی و مشکل عمومی آذوقه ، خواستار توزیع گن
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دست اندازي نظامیان بر اموال و امالك واسپوهران در آن شرایط موافق بود . قباد چون توجه مردم را به مزدك دید ، 
برابر  او را به خود نزدیک کرد و با مشاورت او اقداماتی انجام داد . مزدك و طرفدارانش نیز به حمایت از قباد در

  بزرگان مخالف او پرداختند . به طوریکه قباد فرصت یافت و بزرگان مخالف را کشت 
اقدامات قباد و مزدك نتوانست به سرعت تمامی بزرگان مخالف را سرکوب سازد و در نتیجه تعدادي از آنان فرصت 

که از مخالفان مزدك بودند و نیز  یافتند تا مخالفت خویش را آشکار کرده دست به اقدام بزنند . در این راه موبدان
انوشیروان پسر دیگر قباد با آنان همراهی نمودند . آنان با عنوان کردن ولیعهدي انوشیروان در برابر کاوس حمایت 

  جمعی از درباریان را نیز به دست آوردند .
خطر می دید با انوشیروان  چون این گروه بر مخالفت خود با قباد افزودند و او که اساس سلطنت خانواده خود را در

همراهی کرد و از مزدکیان روي گرداند . به دنبال آن مزدك و هواداران او به قتل رسیدند . ماجراي مزدکیان ظاهرا 
  خاتمه یافت و در پایان این ماجرا انوشیروان پادشاه ایران شد .

   
  انوشیروان  

مزدکیان پرداخت و آن دسته از بزرگان و نظامیانی را  انوشیروان در نخستین سالهاي سلطنت خود به سرکوب بقایاي
که با مزدك همراهی کرده بودند مجازات نمود . انوشیروان در زمان سلطنت خود دست به اصالحاتی زد از جمله ، 
 شیوه سازماندهی نظامیان را تغیر داد ، آنچنانکه هم نظارت بهتري بر آن اعمال گردد و هم تحرك بیشتري براي مقابله
با تهاجمات خارجی داشته باشد . همچنین او روش پرداخت حقوق نظامیان را عوض کرد و بدین ترتیب آنانرا آرام 
ساخت . از دیگر اقدامات انوشیروان تغییر روش مالیات گیري و رسیدگی به شکایات بود چنانکه مامورانی براي 

داشت . این اقدامات بیشتر متکی به توانایی هاي رسیدگی به اعمال حکام و بررسی شکایت مردم به والیات اعزام 
فردي انوشیروان بود اوضاع را منظم و ارام ساخت . در حقیقت انوشیروان دولت ساسانیان را بار دیگر قدرتمند ساخت 

  و به همین جهت از معروفترین پادشاهان آن سلسله به شمار می رود .
اوضاع داخلی او در صدد بر آمد با دولت روم راه دوستی را بپیماید . در اوایل سلطنت انوشیروان به دلیل نابسامانی 

امپراتور روم ، ژوستی نین نیز چون در نظر داشت در اروپا دست به لشکر کشی هایی بزند پیشنهاد صلح او را 
او پذیرفت پس از صلح و سازش دو دولت ، ژوستی نین موفق به فتوحات بسیاري در نواحی از مشاهده قدرتمندي 

  تا این زمان او نیز به آرام ساختن اوضاع داخلی موفق شده بود .  .ان گردیدنگر
در نتیجه در جستجوي فرصتی در پی اختالف دو دولت حیره و غسان به دست آمد . حیره دولتی عربی بود که در 

اقع شده و تابع دولت مرزهاي ایران قرار داشت و تابع دولت ساسانی بود . غسان نیز دولت عربی بود که در شام و
روم به شمار می رفت . اختالفات میان حیره و غسان و مداخله ژوستی نین فرصت مناسب را براي اعالن جنگ به روم 
فراهم کرد . لذا او با سپاهی بزرگ به سمت شام حرکت کرد و با فتح آن سرزمین غرامتی سنگین بر رومیان بست . 

  ست وارد ساخت و شرایط خود را به آنها قبوالند . سپس در جنگی دیگر باز بر رومیان شک

   



                                             

انوشیروان همچنین در جنگهاي بعدي توانست با شکست و اخراج حبشی ها از یمن ، کشور یمن را تابع دولت ایران 
سازند . همچنین سپاهیان ایران با متحد شدن با ترکان در آسیاي مرکزي توانستند شکست سختی به اقوام هیاطله وارد 

  د .سازن
   

  خسرو پرویز 
پس از انوشیروان ، پسرش هرمز چهارم به سلطنت رسید . در زمان او بزرگان کشور قدرت بسیار یافتند و بیشتر وقت 
هرمز صرف محدود نمودن اعمال آنان گشت . از جمله این بزرگان شخصی به نام بهرام چوبین که از فرماندهان 

  ارتش بود .
اسان حمله ور شدند ، بهر ام به جنگ علیه آنها رفت و توانست پیروزي بزرگی کسب در آن زمان ترکان به شمال خر

کند . شهرت فراوان بهرام سبب نگرانی هرمز شد و در بازگشت از بهرام استقبال خوبی نکرد این امر باعث طغیان 
  بهرام شد ، در شورشی بزگ هرمز به قتل رسید و بهرام چوبین به پادشاهی ایران رسید .

هنگام شورش یکی از پسران هرمز به نام خسرو پرویز از ایران فرار کرد و پناهنده دولت روم شد ، دولت روم با  در
گرفتن امتیازات فراوان لشکري عظیم در اختیار خسرو پرویز قرار داد . خسرو پرویز توانست با کمک سپاهیان روم 

  خودش پادشاه ایران شود   بهرام چوبین را شکست دهد و
رو پرویز پس از رسیدن به سلطنت براي خود درباري بسیار پرتجمل ترتیب داد . در دربار او مسیحیان که تا آن خس

زمان تحت فشار بودند ، نفوذ بسیار یافتند . زیرا یکی از زنان خسرو به نام مریم دختر امپراتور روم بود و یکی دیگر 
ورد موافقت موبدان نبود اما خشونت خسرو ، امکان نمی داد کسی از زنانش به نام شیرین نیز مسیحی بود . این امر م

  با او مخالفت کند . 
مدتی از سلطنت خسرو پرویز نگذشته بود که پدر زن او قیصر روم طی شورشی به قتل رسید . خسرو پرویز که در 

وي عظیمی براي جنگ جستجوي فرصتی براي کشور گشایی بود ، خونخواهی امپراتور روم را بهانه قرار داد و نیر
فراهم ساخت . لشکریان خسروپرویز از دو سمت وارد قلمرو رومیان شدند . یک قسمت از سپاهیان متوجه شام شدند 

  و پس از تصرف سوریه و فلسطین و لبنان به دریاي مدیترانه رسیدند 
د . فتوحاتی که قسمت دیگر سپاه وارد آسیاي صغیر شدند و به سوي قسطنطنیه پایتخت روم پیشروي کردن

ایرانی تا این زمان انجام دادند به علت زحمات وفداکاریهاي دو سردار معروف به نامهاي شهربراز و شاهین   سپاهیان
بود . شهر براز در آخرین حد پیشروي خود مصر را نیز فتح کرد و شاهین به دروازه هاي قسطنطنیه رسید . تا این 

  جنگهاي ایران و روم می گذشت .  زمان بیش از ده سال از شروع دوباره
هراکلیوس به خسرو پرویز پیشنهاد صلح داد سرداران ایرانی نیز به خاتمه پیشروي نظر داشتند . زیرا سپاهیان ایرانی به 
سواحل دریاي مدیترانه و سیاه رسیده بودند و ادامه نبرد فقط با نیروي دریایی ممکن بود . در حالیکه ایرانیان فاقد 

ریایی و روم داراي نیروي دریایی پر قدرتی بود . اما خسرو پرویز که سخت مغرور شده بود و شوق به دست نیروي د
آوردن غنایم بسیار دیگري داشت ، حاضر به صلح نشد . در نتیجه در حالیکه سپاهیان ایرانی خسته شده بودند ، رومیان 

  با تمام توان براي نجات خود وارد جنگ شدند .
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وس استفاده از نیروي دریایی براي پیاده کردن نیرو در نزدیکترین موضع به خاك ایران بود . به همین نقشه هراکلی
جهت در حالیکه سپاهیان ایران در عمق خاك روم پیشروي کرده بودند او با لشکریانش در گرجستان از کشتی پیاده 

به پشت جبهه ایرانیان محسوب می گردید و  شد و به سرعت به سوي آذریایجان یورش آورد . این اقدام او حمله اي
قبل از آنکه لشکرهاي مختلف ایرانی به هم بپیوندند ، آنها را غافلگیر کرده در هم شکست . هراکلیوس در حالیکه 
شهرها و روستاها را ویران می کرد از آذربایجان به سوي تیسفون پیشروي کرد . فرماندهی سپاهیان ایرانی براي 

را شخص خسرو پرویز بر عهده داشت . زیرا شاهین در این زمان مرده بود و شهر براز نیز با قدرت تمام مقابله با او 
مواضع خود در شام و مصر را حفظ کرده بود . اما خسرو از مقابل هراکلیوس گریخت و ایرانیان را به شکست کشاند 

  که آنان را بسیار آرزده خاطر ساخته بود .. یکی از علل این شکست بدرفتاري خسرو با سرداران و سربازان بود 
پس از شکست از روم ، سربازان و سرداران دست به شورش زدند ، خسرو پرویز را دستگیر کرده و به زندان انداختند 

سال طول کشید و تلفات و صدماتی که از این جنگ ها به ایران  25. جنگهاي خسرو پرویز با رومیان نزدیک به 
  مل مهم سقوط ساسانیان به شمار می آید .رسید یکی از عوا

  سقوط ساسانیان 
میالدي بر تخت نشاندند .  629بزرگان ناراضی ، خسرو پرویز را در زندان به قتل رسانده و پسرش شیرویه را در سال 

اما او نیز در همان سال کشته شد . ظرف مدت یک سال سه نفر بر تخت پادشاهی نشستند اما بالفاصله معزول یا 
  مقتول گشتند . 

رت بسیار زیاد گشت به طوریکه گفته می شود ظرف مدت چهار سال در آن زمان دسته بندي و کشمکش بر سر قد
دوازده نفر به سلطنت رسیدند ولی در کار خود موفق نبودند . در این زمان به علت ضعف پادشاهی و ناتوانی در دفع 

توانست حمالت رومیان و اقوام مهاجر وضع کشور بسیار نابسامان گشته بود و یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی ن
  این اوضاع را بهبود بخشد .

  ورود اسالم به ایران 
هجري قمري مسلمانان به مزرهاي ایران رسیدند . قبل از آن رسول خدا  12میالدي برابر با  633در حدود سال 

  حضرت محمد ( ص) طی نامه اي به خسرو پرویز او را به اسالم دعوت کرده بود . 
فت ابوبکر ، خالد بن ولید با سپاهیان عرب به مرزهاي ایران در بین النهرین پس از رحلت رسول خدا و در زمان خال

بن حارثه او را رهنمایی می رسید . در مرزهاي ایران یکی از روساي قبایل عرب مجاور مرزهاي ایران به نام مثنی 
حیره بود . اما چون خسرو  تا قبل از خسرو پرویز وظیفه دفاع از مرزهاي ایران در برابر بادیه نشینان با دولتکرد 

پرویز دولت حیره را برداشت مرزبانان ایرانی عهده دار مقابله با بادیه نشینان شدند . خالد بن ولید در حمله به ایران 
  مرزبانان را شکست داد .

   



                                             

خزاد میالدي در جنگ قادسیه لشکریان عرب بر لشکر ایرانیان به فرماندهی رستم فر 636هجري برابر با  14در سال 
پیروز گشتند به دنبال این شکست شهر مدائن پایتخت ساسانیان سقوط کرد . یزگرد سوم به مرکز ایران عقب نشینی 

هجري در نزدیکی نهاوند سپاهیان ساسانی در برابر اعراب صف آرایی کردند . در این جنگ نیز  21کرد . در سال 
ر کرد اعراب وارد ایران شدند و یکی پس از دیگري لشکر ساسانی شکست خورد یزگرد سوم به شمال خراسان فرا

  شهرها و آبادي ها سقوط کردند .
 652هجري برابر با  31هجري یزگرد سوم در مرو به دست آسیابانی کشته شد و بدین ترتیب در سال  31در سال 

  میالدي دوران پرشکوه فرمانروایی سلسله ساسانی به پایان رسید .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  چهارمتوانایی 
  بررسی ویژگی هاي فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی 

مصدر باب تفعل از واژه مدینه و مدن به معنی زندگانی و حیات شهري به کار می رود. معادل این واژه در  تمدن :
زبان فارسی شهرگرایی یا شهري گري است؛ ولی در زبان هاي عربی از زمان ابن خلدون جامعه شناس عرب (قرن 

به کار برده که از واژه حضري در  ةبرابر با چهاردهم میالدي) در کتاب المقدمه معادل واژه تمدن را الحضاره. تم هش
معادل  civilizationمقابل بدوي و ابتدایی گرفته شده و درست به معناي شهر نشینی است. در زبان هاي اروپایی 

  به معنی شهر اقتباس شده است. civicتمدن و از واژه التینی 
  بر روي هم می توان تمدن را عبارت از:

مجموعه کوشش ها، دستاوردها، سرمایه ها و اندوخته هاي مادي انسان دانست که در طول قرن ها و هزاره ها تا « 
  »به امروز ادامه یافته و بزرگ ترین مظهر و نمود آن صنعت و تکنولوژي است. 

    101



                                             

به معنی جلو، باال، شکوه و جالل ،و  "فر"از دو بخش  ف تمدن واژه اي فارسی است کهفرهنگ بر خالفرهنگ : 
(بیرون آوردن) و بر روي هم به معنی بیرون آوردن آب از چاه است. بعد از اسالم ایرانیان  "هنگ"بخش دوم 

بیشتر واژه ادب و جمع (هرچند که در شاهنامه فردوسی واژه فرهنگ را براي کمال یافتن انسان به کار برده است) 
آن آداب را استعمال می کردند. منتهی در زبان عربی امروز معادل واژه فرهنگ، الثقافۀ است و در زبان هاي اروپایی 

به کار برده می شود. بر روي هم هنوز در میان جامعه شناسان، مردم شناسان و فرهنگ شناسان درباره  cultureواژه 
  وجود نیست. تعاریف فرهنگ اتفاق نظري م

پدر مردم شناسی معتقد است که هیچ یک از اقوام ابتدایی و اقوام عصر حجر را که بقایاي آنها تا اوایل  "ادوارد تیلر"
قرن بیستم در اقیانوسیه و آفریقا حضور داشته اند را نباید اقوام وحشی نامید؛ زیرا همان اقوام ابتدایی نیز براي خود 

عقیدة وي، فرهنگ مجموعه اي از سرمایه ها و اندوخته هاي مادي و معنوي انسان است  فرهنگی خاص داشته اند. به
که از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده و بر روي هم مجموعه آداب و رسوم، سنت ها، فولکلور یا ادبیات عامه و 

هاي فرهنگی دانست. به تمام مسائلی که به نحوي منبعث از دین و مذهب است، می توان به عنوان فرهنگ و پدیده 
نظر دانشمندان تنها آن دسته از سرمایه هاي مادي انسان در شمار فرهنگ محسوب می شود که به گونه اي نشأت 
گرفته از ذوق هنري انسان باشد. براي نمونه هنرهاي تجسمی که به صورت پیکرها و مجسمه ها از جنس هاي مختلف 

در ایام گذشته تهیه شده است. با توجه به این که توسط هنرمند زمانه سنگی، گچی، گلی، زرین و سیمین و مفرغی 
خود ساخته شده بایستی در شمار میراث هاي فرهنگی آن دوره و زمانه قلمداد گردد. بدین ترتیب هنرها هرچند که 

یزند و ولی با صنعت مغایر و متما (objective)مظاهر و نمود مادي دارند و به عبارت دیگر عینی و مشهودند 
  دارند. (subjective)همچون شعر و ادبیات زمینه هاي ذهنی 

به عبارت دیگر صنعت و ابزارها و تکنولوژي صرفا ً جهت استفاده مادي، و زیبایی و هنر براي استفاده معنوي انسان 
  است.

  

 
 
طبیعت گردشگري در هر جامعه، متأثر از عوامل پیچیده و درهم تنیده اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. 
به عبارت دیگر گردشگري داراي ابعاد مادي و معنوي است که هر کدام می توانند دیگري را مجذوب خود نمایند. 

دانست (یا مجموعه اي متشکل از صنایع به  در عین حال که می توان گردشگري را یک صنعت و فعالیت اقتصادي
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هم مرتبط)، همچنین مجموعه اي است پیچیده و متشکل از پدیده هاي اجتماعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
(حتی قبل از اقتصاد) فرهنگ و اجتماع را تحت تأثیر می گذارد. به قول مک کانل گردشگري زمینه اصلی تولید 

، گردشگري آمیزه اي از فعالیت هاي صرفاً تجاري نیست، بلکه همچنین بیان اشکال جدید فرهنگی است
ایدئولوژیک تاریخ، طبیعت و سنت است؛ بیانی که قدرت آرایش دوباره ي فرهنگ و طبیعت را بر اساس نیازهاي 

 ).125:1385خود دارد (برنز: 

است، فعالیتی است که با انسان و انگیزه در دوران معاصر گردشگري به واقعیت مهم اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده 
ها، خواسته ها، نیازها و آرزوهاي او که منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد. فرهنگ با نفوذ پرتوان خود، می 

  تواند به بهترین صورت ماهیت، هدف، ساختار و کارکرد گردشگري را توضیح دهد.
نگ ها، جاذبه و محرك اصلی گردشگري و از اصلی ترین شیوه هاي زندگی فرهنگ هاي دیگر و اختالف فره

انگیزه هاي حرکت مردم است. بدون فرهنگ که تفاوت ها را ایجاد می کند همه جا شبیه به هم بنظر می رسد. 
فرهنگ عاملی است براي ایجاد میل یا نیاز به سفر و سیاحت و از سوي دیگر نقشی اساسی در تعیین رفتارها، نگرش 

ا و شیوه هاي زندگی مردم دارد. بدین ترتیب گردشگري و فرهنگ رابطه الینفکی دارند و انسان به ها، ارزش ه
عنوان خالق و حامل فرهنگ، ماهیت و جهت گردشگري را تعیین می کند و باید در محور ضرورت تحلیل و 

 "انسان محور") و people dependent( "وابسته به انسان"بررسی گردشگري قرار بگیرد. به عبارتی گردشگري 
)people oriented.است (  

ورود گردشگران به یک مقصد روابط و تعامالتی بین آنان و میزبانان ایجاد می نماید که یک بعد این رابطه، 
فرهنگی است.گردشگران هنگام عزیمت به یک مقصد، ابتدا با فرهنگ آن مقصد روبرو می شوند و بدین ترتیب 

  اي است فرهنگی و نقش مهمی در ایجاد تغییرات فرهنگی بر عهده دارد.گردشگري به عنوان پدیده 
  

  بحث اثرات
در گردشگري از همان برخورد اول تعامالت فرهنگی میهمانان و میزبانان آغاز می شود. دو طرف داراي ارزش ها 

ا بر یکدیگر داراي و الگوهاي متفاوتی هستند و مسئله تماس و برخورد طرفین و تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن ه
اهمیت ویژه اي است تفاوت رفتاري اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و بومی ها بازخوردهاي متفاوتی را به 
همراه دارد. گردشگري می تواند سبب ارتباط هایی براي تماس هاي فرهنگی شود یعنی بوجود آوردن شرایطی که 

  لمس کنند.گردشگران بتوانند خود، فرهنگ بومی را از نزدیک 
اثرات گردشگري بر فرهنگ و اجتماع غیرملموس و در روندي طوالنی و به آرامی و ممکن است به صورت 

 به توجهی بی که است متعددي   ناخواسته و ناخودآگاه صورت گیرد. گردشگري داراي آثار فرهنگی و اجتماعی
 در که است تغییراتی گردشگري اجتماعی اثرات از منظور. باشد داشته پی در نامطلوبی پیامدهاي تواند می آن

زبانان و گردشگران با یکدیگر می مستقیم تماس دلیل به تغییر این و آید می وجود به میزبان ي جامعه مردم زندگی
است و منظور از اثرات فرهنگی تغییراتی است که در هنر ، آداب و رسوم و معماري و سایر ابعاد فرهنگ مردم 

  ن رخ می دهد.ساکن در جامعه میزبا
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اجتماعی هم  - اوقات فراغت به عنوان حوزه اي زمانی درك می شود که انتقال و تداوم فرهنگی و آموزش فرهنگی
می تواند در آن انجام گیرد و می توان از اوقات فراغت براي تقویت، تداوم و تنوع فرهنگی استفاده کرد. در عین 

مکانی براي تخریب و یورش بردن به فرهنگ ها و از بین بردن حال به خطراتی که در واقع این حوزه زمانی و 
تنوع فرهنگی و به وجود آوردن رفتارهاي فرهنگی غیرمناسب در جامعه دارد، باید بسیار توجه کرد و می توان 
گفت این حوزه از لحاظ فرهنگی، هم پتانسیلی بسیار قدرتمند دارد که بشود از آن براي پیشبرد فرهنگ استفاده 

  ، و هم حوزه اي خطرناك است که فرهنگ را تخریب می کند.کرد
گردشگري تعامالتی بین جامعه میزبان و میهمان پدید می آورد که پیامد طبیعی آن بروز تغییر و تحول در کیفیت 

رفتاري و نظام ارزشی، زبان، روابط خانوادگی، نگرش ها، آداب و سنن،  -و سطح زندگی، کار، الگوهاي فرهنگی
  ر جامعه و به طور کلی تأثیر بر فرهنگ ساکنان محلی و یا گردشگران است.ساختا

نکته مهم در بررسی اثرات گردشگري توجه به تمام متغیرها و عواملی چون نوع گردشگر، میزان و تفاوت کمی 
جمعیت میزبان و گردشگر، نگرش هاي گردشگران و میزبانان نسبت به یکدیگر، نوع تعامل بین گردشگران و 
میزبان، تفاوت فرهنگی بین توریست و میزبان، بافت فرهنگی و اجتماعی دو طرف، موقعیت اقتصادي نسبی میزبان 
و میهمان، نوع سوژه مورد عالقه گردشگران، میزان ماندگاري در محل و ... می باشد که میزان و کیفیت اثرگذاري 

  را مشخص می کند.
رد هم می تواند از آن تاثیر بگیرد اما در مقاله حاضر اثرات مثبت و گردشگر ، هم می تواند بر مقصد تاثیر بگذا

منفی گردشگري بر فرهنگ و اجتماع میزبان مدنظر است چرا که به خاطر ویژگی هاي گردشگري این اثرات بر 
رد میزبان قابل توجه است. ظواهر، رفتارها، برخوردها و تقاضاهاي گردشگران تأثیراتی بر جامعه میزبان می گذا

 مورد میزبان، اجتماع و فرهنگ بر اجتماعی و فرهنگی منفی و مثبت اثرات دسته دو در سیستمی رهیافتی با  که 
  حلیل قرار می دهیم.ت و بررسی

  
  اثرات مثبت فرهنگی و اجتماعی گردشگري 

مثبت در دو در کنار منافع اقتصادي، گردشگري براي مناطق گردشگرپذیر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اثراتی 
  عرصه داخلی و خارجی دارد.

بی اهمیتی به گردشگري باعث بیزاري انسان ها از یکدیگر و بیگانه تر شدن آن ها با هم است که به دنبال آن 
بدگمانی و کینه ورزي در میان ایشان رخ می نماید و سرانجام آن دشمنی و درگیري است. اما گردشگري الگوهاي 

فکار کلیشه اي را تغییر داده و با ایجاد تعامالت مستقیم، واقعیات درونی یک اجتماع را عیان ایجاد شده غیرواقعی و ا
می کند. ورود گردشگران خارجی، فرصت مناسبی را در زمینه شناخت واقعیت هاي جامعه میزبان فراهم می کند. 

ها بین دولت هاست بی تردید  در بعد روابط بین المللی به عنوان نیرویی کمکی در کاهش و از بین بردن خصومت
شناخت بیشتر افراد یک کشور یا کشورهاي مختلف از یکدیگر، تأثیر بسیار مطلوبی در استحکام روابط سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و... دولت هاي آنان دارد و از طرفی تضادهاي فرهنگی میان جامعه میزبان و مبدأ را 

 "قوم مداري"ت تحمل انسان هاي با فرهنگ هاي متفاوت، تعصب فرهنگی و کاهش می دهد و با باالبردن ظرفی
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)ethnocenterism ( "نسبی گرایی فرهنگی") را تبدیل بهcultural relativism می کند. این حقیقت که (
باید در تماس با طبیعت و انسان هاي آن زندگی کرد، تفاهم، شناخت و درك متقابل در رابطه با آداب و برداشت 
ها فرهنگ هاي دیگر را آسان تر می کند و به گردشگران می آموزد تا وجوه تمایز و اختالف و تفاوت هاي میان 
خود و دیگران را به عنوان یک ارزش وجودي بشناسند. بعد از مسافرت، حالت ها و برداشت هاي فرد در رابطه با 

یک نیاز منطقی در جهت برآورده ساختن خواسته مکان ها و محیط می تواند تغییر پیدا کند. گردشگري به عنوان 
هاي مادي و فطري انسان ها جهت ایجاد تفاهم و گسترش فرهنگ و انسجام اجتماعی در همه ي جهان می باشد. 
بنابراین در یک نتیجه گیري می توان گفت، گردشگري در ایجاد ارتباط بین فرهنگ هاي جوامع مؤثر است. هیچ 

ن شناخت هسته اصلی ارزش ها و پیش فرض هاي منطقی شناخت. انسان ها نمایندگان فرهنگی را نمی توان بدو
فرهنگ هاي گوناگون اند و تماس رودرروي این نمایندگان، تماس رودرروي فرهنگ هاست. با این نگرش می 

  است. "تجربه کردن"نیست بلکه  "دیدن"توان گفت که مسافرت صرفاً به معناي 
ي داخلی باعث ایجاد مفاهیم فرهنگی مشترك می شود و این زمینه همدلی ملی و در داخل یک کشور، گردشگر

انسجام فرهنگ هاي متفاوت را فراهم می کند. خاستگاه هاي اقتصادي متفاوت در داخل یک کشور، خواه نا خواه 
تگی قشرهاي متفاوت فرهنگی جدا از یکدیگر پدید می آورد، شغل ها و سطح هاي درآمدي متفاوت باعث گسس

اجتماعی است این جدایی فرهنگی در ساختار سیاسی کشور انعکاس پیدا می کند و توان پیشرفت جامعه را می 
فرساید براي جلوگیري از این فرسایش هیچ ابزاري کارآمدتر از تماس هاي رودررو نیست. نقاط دوردست باید 

هاي فرهنگی هر کشور از طریق تماس همدیگر را بپذیرند و داراي حس روانی و عاطفی مشترك باشند. ارزش 
هاي رودررو تزریق می شود و گردشگري با ایجاد شناخت متقابل، تهدید کثرت فرهنگ هاي متفاوت را به طرف 
وحدت و انسجام ملی می برد. گردشگري داخلی به عنوان عاملی در ایجاد ارتباط فرهنگی و قومی در سطح ملی براي 

طرفی دیگر گردشگر با دیدن فرهنگ هاي نزدیک به فرهنگ خود و مکان هاي  تأمین وحدت ملی بیشتر است. از
این فرهنگ ها که از لحاظ تاریخی داراي معنا هستند می توانند در گردشگر احساسات خفته وطن پرستی یا قومیتی 

ر آن، را بیدار کنند که در حالت مثبت باعث وحدت و انسجام قومی و فرهنگی است. گردشگري راهی است که د
می تواند احساس ملی گرایی و نوستالوژي نسبت به مکان هاي خیالی را در شخص ایجاد  "گام زدن در طبیعت"تنها 

کند و باعث بازیابی هویتی و قومی گردشگران شود. از طرفی اگر به گردشگري به عنوان یک دوره گذر در 
گردشگر به محیط مبدأ باعث تقویت و پیوند زندگی شخص نگاه کرد (مثل تولد، بلوغ، ازدواج و ...) بازگشت 

  دوباره وي با اجتماعش می شود و این زمینه همبستگی و انسجام اجتماع را فراهم می کند.
توسعه گردشگري، حفظ میراث فرهنگی جامعه میزبان را در پی دارد فولکلور، هنرهاي قومی الگوهاي فرهنگی 

وه زندگی، رفتارها و برخوردها، نهادها، نمادها و سنت ها، فعالیت موسیقی، رقص، نمایش، مدهاي لباس، مراسم، شی
هاي سنتی اقتصادي و سبک هاي معماري فرهنگ که فراموش شده یا در حال از بین رفتن است زنده و بازسازي 
کنند تا بدین وسیله در قدرت بخشیدن به هویت فرهنگی اجتماع شان سهمی داشته باشند. گذر زمان در جوامع 

ی موجب کم شدن توجه مردم از میراث فرهنگی و هنري خود می شود و سنت ها کمرنگ و نزد مردم ، بی گاه
اعتبار می شود و یا فقط نمادي از آنها نزد کهنساالن باقی می ماند اما وقتی صنعت گردشگري با توجه به ابعاد 
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رو می شوند که نتیجه ي آن می تواند  فرهنگی گسترش پیدا کند این سنت ها ، جشن ها و آیین ها با تقاضا روبه
زنده سازي و تقویت میراث فرهنگی باشد. بدین ترتیب گردشگري نه تنها می تواند بر آینده فرهنگی میزبان تأثیر 
بگذارد بلکه می تواند الگوها و میراث فرهنگی فراموش شده را احیا کند چرا که ویژگی بنیادي گردشگران 

 سنتی فرهنگ احیاکننده و نگهدارنده عامل  ل است. در واقع گردشگري می تواندفرهنگی جستجوي چیزهاي اصی
  باشد

گردشگران پژوهشگر با کاوش و مطالعه در تاریخ، فرهنگ، هویت و اسطوره هاي موجود در جامعه مورد مطالعه 
میزبان خویش، تاریخ را بازسازي می کنند و ماحصل چنین رویکردي، احیاي میراث و هویت فرهنگی کشور 

خواهد بود. مسافرت می تواند به ارضاء کنجکاوي روي سایر افراد، زبان و فرهنگ آن ها بینجامد؛ محرکه اي است 
براي هنر، موسیقی، معماري و فولکلور. به درك عمیق تر مکان هاي تاریخی و باستانی می انجامد. از طرفی 

ات فرهنگی مدد می رساند. گردشگري تا حدودي از این گردشگري به توسعه و حفظ موزه ها، تئاترها و سایر امکان
منابع و میراث ها حمایت می کند ولی ساکنان بومی نیز از آن ها بهره مند می شوند. بسیاري از موزه ها، اماکن 
باستانی و تاریخی و تئاترها، بیشترین حمایت مالی را از طریق خرید بلیط هاي ورودي گردشگران دریافت می کنند 

روندي اقتصادي به مرور باعث توسعه اقتصادي و فرهنگی میزبان (چون کاهش فقر، تلقی مثبت به میهمان،  و در
توسعه مناطق محروم و ...) می شود به شرطی که تمام اجتماع میزبان از منافع گردشگري بهره مند گردند، در غیر 

آمد حاصل از گردشگري موجب پویایی این صورت باعث نزاع گروه ها و طبقات اجتماعی محلی خواهد شد. در
آثار تاریخی و فرهنگی می شود بدین ترتیب گردشگري از طریق تقویت توسعه عادالنه اقتصادي، به توسعه جامعه 

  مدنی کمک می کند.
گردشگري فرصتی براي توسعه فرهنگی است. فرهنگ در انزوا پژمرده می شود و از رشد باز می ماند فرهنگ یک 

اجتماعی است و حیات اجتماعی در ارتباط انسان ها نهفته است ارتباط انسان ها هر چقدر گسترده تر  جلوه از حیات
باشد فرصت آفرینش و ژرف یافتن فرهنگ بیشتر است. برخورد انسان ها با یکدیگر زمینه آفرینش فرهنگ را 

د با یکدیگر ارتباط داشته باشند. آماده می کند. براي استواري، سالم بودن و کارآمد بودن فرهنگ، انسان ها بای
استواري یک فرهنگ در برخورد با فرهنگ هاي دیگر مشخص می شود. هر فرهنگی در برخورد با دیگر فرهنگ 
ها توانایی هاي خود را می سنجد از طرفی فرهنگ هاي دیگر درون خود، مایه ها و توانایی هاي وافري براي عرضه 

 گردشگري ترتیب بدین  ود فرهنگ ها هرچه بیشتر در افراد تخریب شوند.به بشریت دارد، انفعال باعث می ش
می دهد(که ممکن است در تضاد یا موافق با فرهنگ بومی باشد)،  توسعه مادي و معنوي بعد از را ها انسان فرهنگ

موجب شکوفایی جوامع، مدرنیزه کردن، تغییر تلقی نسبت به قشربندي جنسی و ... می شود. در مجموع، برخورد 
هاي گردشگر و میزبان و مشاهده، بررسی و مطالعه رفتار دیگران موجب تصفیه فرهنگ دو طرف و شناخت شیوه 

سعه فرهنگی ضمن بقاي اصول مفید فرهنگی می شود و به نوعی همانندسازي و همزیستی فرهنگی شکل می هاي تو
گیرد. فرهنگ براي آن که به حاشیه رانده نشود و راه توسعه و تکامل را طی کند چاره اي ندارد جز این که به 

ق به احیا و توسعه الگوهاي فرهنگی تولید و بازتولید ارزش ها و هنجارهاي فرهنگی خود بپردازد و از این طری

   



                                             

کمک کند. یکی از راه هاي توسعه و تکامل تعامالت فرهنگی، توسعه گردشگري است و داراي پتانسیلی است با 
  نیروي مثبت براي بازیافت و ترمیم تمام بخش هاي جامعه.

   
  گردشگري اثرات منفی فرهنگی و اجتماعی 

انسان ها در مکان هاي گردشگري است خوراك، پوشاك و سایر اساس ویژگی دوران گردشگري هم شکل شدن 
رفتارهاي جمعی انسان ها به هم نزدیک می شود در گردشگري، کشورهاي ایجادکننده، فرهنگ (باقیمانده در 

 "فرهنگ ساختگی"گردشگران)، فرهنگ عمومی گردشگران و فرهنگ روزمره ي بومی روي هم رفته، نوعی 
شکل سازي به ضرر فرهنگ بومی و مانع تالش براي حفظ تفاوت فرهنگی است مقدسات، ایجاد می کند و این هم 

  ارزش ها و باورهاي این جوامع را تغییر می دهد و فرهنگ بومی را منحل و به حاشیه می راند.
می توان زمان گردشگري را دوران گذر، گسست، آستانه اي و وارونگی رفتار و فرهنگ و تعلیقی در زندگی 

که نظم اجتماعی واژگون و تنش، بحران، شکاف در نظم اجتماعی و درهم آمیختگی و حتی هرج و مرج  دانست
جنسی ظاهر می شود. شکاف در نظم اجتماعی می تواند ناشی از یک تخطی از قواعد و هنجارها یا زیرپاگذاشتن 

ا از نظم خارج می کند. این روابط مورد انتظار باشد، تنش هایی ظاهر می شود و کنش هاي متقابل اجتماعی ر
گسست و جدایی از جامعه خودي، در گردشگري می تواند تفوق بر مرزها و غلبه بر آن ها، قطع کارهاي روزانه، 
تجربه احساس جامعه مشترك بدون فرق بین افراد مختلف باشد. برخوردها و مالقات ها در گردشگري، از ویژگی 

می رساند که شرکت کنندگان در چنین ارتباطی هدفشان بیشتر برخوردار است. این موضوع  "گذرابودن"
است تا ایجاد رابطه اي محکم و دراز مدت در طول زمان. دقیقاً به واسطه ماهیت چنین  "برخوردي اولیه"

ساختارهایی است که سوءاستفاده هاي غیراجتماعی نیز صورت می پذیرد و منجر به گرفتن قربانی از توریست ها 
دوران گردشگري نوعی وارونگی رفتاري رخ می دهد یعنی رفتار عادي داشتن در تمام سال و سپس  می شود. در

بروز رفتار ناهنجار در یک دوره ي زمانی خاص و دور از قیود جامعه ي روزمره (رهایی از ساختار متداول جامعه). 
به دلخواه و آزادانه مصرف گردشگري به شخص امکان می دهد که کارفرماي زمان و وقت خود باشد و آن را 

نماید. در حالی که زندگی معمولی تعادل و اندازه خود را دارد در تعطیالت هر چیز صحیح تلقی می شود انسان آقاي 
خود و روزهاي خود می شود می تواند مزه کنجکاوي در وقایع مختلف را بچشد عادت هاي معمول خود را بدون 

ند، نوعی عدم مسئولیت رخ می دهد. از آنجا که محیط مقصد ، محیط متعارف هیچگونه احساس گناه و تقصیر رها ک
زندگی و کسب و کار گردشگر نیست و او شناخت کمی نسبت به مکان مورد بازدید دارد ، هر برخورد او با محیط 

ز مقصد می تواند تجربه اي نو براي او باشد که عدم شناخت یا کمی شناخت وي از جامعه میزبان سبب برو
رفتارهاي ناهنجار با اجتماع میزبان می شود. گردشگري موجب رهایی از زندگی روزمره و معمولی می شود و 
گاهی(و نه همیشه) این رهایی شامل شامل آزادي از قیود اجتماعی است. در این مورد ویژگی گردشگر در 

بارتی می خواهد در مکان غیرخودي، جستجوي خطر بودن، ماجراجویی یا به دنبال هویتی تازه دخالت دارد و به ع
انسانی دیگر باشد. در مسافرت همه چیز آزاد به نظر می رسد و آسان؛ در فضاي دیگري هستیم و کنترل اجتماعی 
روي ما تقلیل یافته یا این که اصالً وجود ندارد و بدین دلیل انسان به مکان هایی می رود که با جنس مخالف رابطه 
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 در رفتار بین شباهتی توان می موضوع این در در خوردن و آشامیدن مجاز است و ... . آسان تر است، اسراف 
) و گردشگري مشاهده کرد. از این وجه، گردشگري ابزار و روشی است که افراد به carnavale( "کارناوال"

کنند و به  کمک آن می توانند به طور موقت خویشتن هاي تازه اي براي خود ابداع کنند، با هویت ها بازي
رفتارهاي ((کارناوال بازي)) روي بیاورند که در زندگی روزمره و عادي آن ها، پسندیده و مجاز نیست در 
تعطیالت یا اماکن توریستی بعضی تخطی ها و زیاده روي ها عموماً مشروع است اماکن توریستی فضاهاي مرزي یا 

یت هاي عادي تر و بهنجارتر روزمره ي خود دست بکشند ((بینابینی)) هستند که گردشگران می توانند مدتی از هو
و خویشتن هاي تازه و شیوه هاي وجودي تازه اي را آزمایش کنند و به قول چنی ((قرارگاه جمع آمدن اعمال، 
رفتارها و الگوهایی از تعامل)) است که ((بیرون از حیطه ي هنجارهاي رفتار، پوشاك و فعالیت روزمره است)). 

) ساخت پارك هاي مضمونی که به نوعی شبیه سازي محیط هاي زندگی روزمره و محلی براي 225:1386(بنت:
برآورده شدن تمام سلیقه ها و خواسته هاي گردشگر است در این راستاست که به طور کلی متفاوت با شیوه زندگی 

گردشگرانی است که هر محیط زندگی انسان هاست. هدف این محیط ها برآورده ساختن مجموعه چشمداشت هاي 
با خود به این منطقه می آورند. تصویرهاي ارائه شده، نمادها، امکانات و آرایش مکان ها و...(هر چند با فرهنگ 
اصیل بومی در تضاد است) طبق اصول یکسان عقالنی سازي مدرن اخیر، بسته بندي و به گردشگر عرضه می شوند. 

نواع گردشگري هستند)، تجربه گردشگري لذت بخش بستگی به براي گردشگران راحت طلب (که در فراوانی ا
وجود راحتی هاي خانه و کاشانه همراه با مجموعه اي از جذابیت هاي ((صحنه پردازي شده)) دارد که تصاویر و 
برخوردهاي نامطلوب و زننده از آن حذف شده است (واقعیات در صحنه ها و برخوردها وجود نداشته باشد) و 

ي فعالیت هاي گردشگري براي آسایش، امنیت و رفاه بازدیدکنندگان و افزایش لذت آن ها است. به این برنامه ریز
ترتیب در یک دوره ي زمانی محدود گردشگران از قواعد عادي زندگی و جامعه فاصله می گیرند (آزادي تمام 

وابط متقابل ناپایدار، دوست یابی عیار) و روابط اجتماعی منحصر بفرد (مثل تغییر نقش، اختالط طبقات جامعه، ر
سریع) رخ می دهد و احساس شور و هیجان بر آن ها غلبه می کند وگردشگري موجب خویشتن یابی و تغییر 

می شود خود را دلربا و جذاب می بینند و احساس  "توهم رمانتیک"روحیه ي فرد می شود، گردشگر دچار نوعی 
که در منزل فاقد آن بوده است. از طرفی این نبود کنترل اجتماعی بر می کند داراي شخصیتی ویژه گردیده چیزي 

روي گردشگران سبب رفتارهاي چون دزدي، اقدامات تروریستی، قتل و ... علیه خود گردشگران می شود که 
شلوغی معمولی اماکن گردشگري (که بی نظمی به بار می آورد)، سوءقصدها و هرج و مرج را باعث و تشدید می 

از طرفی ویژگی هاي گردشگري چون فصلی و نامنظم بودن مشاغلش و گذرا بودن دوران گردش به زیادشدن کند. 
  بی نظمی ها کمک می کند.

در برخورد بین گردشگر و میزبان می توان از جنبه تقابل و تضاد نگاه کرد که تأییدي بر دلیل باال بودن ناهنجاري 
ر انسانی بر اساس تقابل هاي دوتایی چون سیاه:سفید، باال: پایین، مرئی ها در مکان هاي گردشگري است. اساساً تفک

 عالم در را گردشگران میزبانان،  نامرئی، خود:دگرخود بنا شده که گردشگر: میزبان نیز در این تقابل ها جاي دارد. 
شخص وتجربه ي  عادي کار/زندگی محل بین اساس این بر  . خدایی عالم در را خود و دهند می قرار شیطانی

گردشگري تفاوت وجود دارد. گردشگر در تعطیالت بسر می برد، در حالی که میزبان مشغول کار و خدمت به 
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اوست. تمایز فراغت و خدمت در روابط بین گردشگر و میزبان در تمام دنیا صدق می کند. گردشگري فعالیتی 
کار منظم و تعیین شده می باشد. . مقصد این است که مستلزم نقطه متضاد خود یعنی  "اوقات فراغت"مخصوص 

سفر یا مکان این اقامت، خارج از محل دائمی سکونت یا کار فرد است و تقاضاهاي گردشگري می تواند شامل چیز 
هایی باشد که به طور طبیعی یا طبق رسوم آن منطقه وجود ندارد، مثل غذاهاي آماده، سیستم تهویه، استخر شنا و 

 طوري به. شود می ایجاد عرضه زیربناي یک بنابراین ی هاي وارداتی (بخصوص مشروبات الکلی)؛ غذاها و نوشیدن
  .کنند می تلقی فرهنگی بی نوعی حتی یا "خطا" فعالیتی را گردشگري یانگ جورج و نش ترنر، که

در پی جستجو "با توجه به ویژگی هاي جهان کنونی و فاصله از فرهنگ سنتی، گردشگري معاصر بر پایه ي 
و جستجو در  "بیگانه اصیل"که هستیم)، جستجو در پی  "اینجا"(چیزي اصیل و بکر در جایی بیرون از  "دگرخود

(به مفهوم کنار آمدن با زندگی در جامعه ي پست مدرن) که سازنده ي انگیزه ي تمام  "خویشتن اصیل"پی 
  گردشگري است شکل گرفته است.

بعاد فرهنگی گسترش یابد و ارائه فرهنگ بومی با توجه به سلیقه و ذوق در صورتی که گردشگري با توجه به ا
گردشگران باشد این کار می تواند تأثیر منفی هم داشته باشد و آن این است که ممکن است این فرهنگ ها جنبه 

قعاً بوده ي بازاري به خود بگیرند یعنی طوري اجرا شوند که مورد خوشایند گردشگران واقع شود نه آن طور که وا
است به عبارت دیگر مردم جامعه میزبان براي ارائه و عرضه فرهنگ خود به شکل محصوالت فرهنگی، آن را به 
گونه اي منطبق با خواسته هاي جهانگردان تبدیل می کنند تا براي دیگران و در سطح گسترده بین المللی نیز قابل 

ت شدن احساس هویت فرهنگی جامعه میزبان بینجامد. مصرف باشد این مسئله می تواند به ضعف فرهنگی و سس
مردم هر جامعه داراي فرهنگ و ارزش هاي خاص خود هستند و هنگام سفر به سرزمین هاي دیگر تمایل دارند 
محصول گردشگري را طبق عالیق و سالیق خود دریافت دارند. در همان حال و بر اساس نگرش اقتصادي به 

نین عرضه و تقاضا بر بازار گردشگري، عرضه کننده (جامعه میزبان) باید محصول گردشگري و مفروض گرفتن قوا
تجاري "خود را مطابق خواسته هاي تقاضاکننده (جامعه میهمان) ارائه نماید. نتیجه این فرایند پدیده اي است به نام 

رایش را به دنبال داشته . با توجه به ویژگی و ارزش توریسم، همیشه این گ"کاالیی شدن فرهنگ"یا  "شدن فرهنگ
 - یا آن چه تلقی ما از نیازهاي آن هاست -است که فرهنگ بومی را چنان مدیریت کنیم تا نیازهاي توریست ها 

برآورده شود. وقتی لباس، مراسم موسیقی، رقص، صنایع دستی و الگوهاي فرهنگی محلی بطور ناشایست به عنوان 
ند موجب سقوط و از دست رفتن اصالت آنها شوند. وجود توریست باعث جاذبه هاي توریستی ارائه شوند، می توان

: حقیقتی که به توریست نشان frontstage(  "صحنه اصلی"شده است که بومی ها فرهنگ خود را به دو دسته 
: یعنی صورت حقیقی و مخفی هر فرهنگ که محلی ها را می توان backstage(  "پشت صحنه"داده می شود) و 

رجی ها را بدان دسترسی نیست) تقسیم کنند. در این هنگام میزبان چهره اي از یک نقش متفاوت اجتماعی دید و خا
. آداب، عادت ها، جشن ها، "مردم نمایشی از خودشان هستند"را به خود می گیرد. به طوري که می توان گفت که 

وند تغییر در اشیاء را براي غایت هنرهاي قومی به صورت محصوالتی براي جهانگردان در می آیند. توریسم ر
تجارت سرعت می بخشد و به دلیل آن است که افراد محلی می توانند معناي اصیل اعمال خود را فراموش کنند. این 

نوعی "برخورد متقابل سنت هاي مادي و معنوي در سطح تجاري گردشگري، باعث می شود فرهنگ دستخوش 
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شود. در این  "ی است که از لحاظ فرهنگی به کاالپرستی دچار می آیندروند تجاري سازيِ تحت تأثیر گردشگران
حالت گردشگران نه تنها منابع و کاالهاي مادي، بلکه فرهنگ مکان را نیز به مصرف می رسانند. کاالیی کردن 
 رویدادهاي آیینی و اجتماعی، به رنگ باختن معانی آن ها منجر می شود و این تغییر معنا، با زوال احساس
همبستگی اجتماعی، از دست دادن احساس هویت محیطی و تاریخی و شیوع از خودبیگانگی جامعه میزبان همراه 
است از طرفی کاالیی کردن فرهنگ و مصرف گرایی کاالیی از سوي گردشگر، به وابستگی هایی همچون 

اماکن، تأثیر متقابلی بر وابستگی فرهنگی مقصد به گردشگرپذیر منجر می شود. این میل و تمناي مصرف بصري 
صنایع گردشگري محلی گذاشته است که اکنون اماکن شهري و روستایی را درست با همان روش هایی بازاریابی 

  می کنند که سایر کاالهاي مصرفی چون پوشاك، موسیقی را به بازار عرضه می دارند.
ان شناسی و تاریخی می تواند موجب ساییده از طرفی دیگر استفاده نادرست و بیش از حد گردشگران از مناطق باست

  شدن و تخریب آنها شود.
نقش آفرینی براي گردشگران باعث اثر القایی آن ها براي اجتماع میزبان می شود که بر اساس آن، فرهنگ 
گردشگران و هر چه مربوط به آن هاست، براي جامعه میزبان الگو شده و مورد تقلید قرار می گیرد و عقده حقارت 
در برتري میهمان بر میزبان بر این رفتار تأثیر دارد. در این شرایط خاص، گردشگران حسادت برانگیز می شوند. 
جمعیت میزبان از ارزش ها، رفتار و الگوهاي پول خرج کردن آنها تقلید کرده و آن را انتخاب می کند و در 

ي میزبان به طرز غیر واقع گرایانه اي باال می رود. صورت نابرابري اقتصادي بین میزبان و میهمان، انتظارات جامعه 
تقلید مردم و بویژه نوجوانان و جوانان از الگوهاي رفتاري و پوشاکی میهمانان، مشکالت اجتماعی از قبیل اعتیاد به 
مواد مخدر و الگوي جرائم دیگر تشنجات و سلسله ناراحتی هاي اجتماعی، به فراموشی سپردن آداب و سنن، نمونه 
اي از این تأثیرپذیري است، چنین رفتاري باعث وانهادگی فرهنگی و فرهنگ پذیري در منطقه پذیرنده می شود و 
فرهنگ قوي تر(نه برتر) غالب شده و فرهنگ ضعیف تر(نه پست تر) را تا حدي تغییر می دهد که می توان به 

یري زبان خارجی براي بومی ها افتخار فراوانی باالي دوزبانه ها در مناطق گردشگرپذیر اشاره کرد که یادگ
  محسوب می شود.

. گیرد می انجام جهانگردان اقتصادي -اجتماعی موقعیت و فرهنگی متفاوت هاي زمینه پس شناخت بدون امر این 
 خودشان همراه به روند می فقیر و سنتی فرهنگ داراي کشورهاي به که زمانی مرفه و صنعتی مناطق هاي توریست

اري ، لباس پوشیدن ، غذا خوردن و نوشیدنی هاي خودشان را به میزبان عرضه می کنند ، ورود میلیون رفت هاي شیوه
ها بیگانه با رفتارهاي غیر عادي براي فرهنگ هاي سنتی و اصیل می تواند اساس نظم اخالقی جامعه میزبان را در هم 

وضع را بدتر می کند و این امر در حقیقت، نه داد  بریزد و بی شک وجود افراد بی بند وبار در میان گردشگران این
و ستد فرهنگی بلکه هجوم فرهنگی می باشد. در حالی که یکی از جاذبه هاي عمده گردشگري همانا سنت ها و 
فرهنگ هاي خاص هر جامعه است و از بین رفتن آن به نوبه ي خود موجب رکود گردشگري و سایر مسائل 

کن است سوءتفاهم و مناقشاتی میان گردشگران و ساکنان به دلیل تفاوت زبان و مم بعالوه  وابسته به آن است. 
رسوم بروز کند که در طرفین نگرش هاي منفی ایجاد نماید. گردشگران می توانند از طریق نحوه هزینه کردن نیز 

ر فروشی به خود در جامعه مقصد اثر بگذارند.گردشگرانی که بیش از حد در مکانی خرج کنند این امر حالت فخ
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بگیرد گردشگر در زمان مسافرت و گذراندن تعطیالت خود، مصرف گرایی اش باال می رود و انتظار آسایش 
بیشتري از جامعه میزبان دارد این امر موجب شکاف میان جامعه محلی و گردشگران خواهد شد البته این موضوع 

رهنگی، به طوري که مک کانل گردشگران مصرف بیشتر براي گردشگران تفریحی پیش می آید تا گردشگران ف
تشبیه می کند. بنابراین انگیزه اشان با انگیزه برخی گونه هاي آدم خوار یکسان است:  "نوعی آدم خوار"گرا را به 

) و باعث 75:1385جذب و از آنِ خود کردن برخی ویژگی هاي خاص قربانی، از جمله قدرت و مقاومت. (برنز:
 به منافع تضاد محلی اهالی و گردشگران هاي داشت چشم میان  ر مردم میزبان خواهد شد. رواج مصرف گرایی د

 کوشند می گردشگري صنایع. است متفاوت کیفی لحاظ به غالباً  ها آن براي مکان ي تجربه که چرا آید، می وجود
تفسیرهاي خود را بر  و معناها محلی، اهالی کنند، عرضه ها خارجی به را خود شهري فضاي از معینی بازنمودهاي

محیط و مکان خویش بار می کنند. از این رو به عقیده ي اید ((تالش براي تثبیت و به کرسی نشاندن یگانگی و بی 
) مسئله ي معنا در گردشگري 229:1386همتایی از سوي پویش و چندپارگی به چالش کشیده می شود)). (بنت:

که به سمت صنایع سرگرمی هاي توده اي رفته است و فرهنگی که  بخشی از تغییر کلی تري در فرهنگ عامه است
به صورت تجاري عرضه می شود اهمیت بیشتري در زندگی روزمره پیدا کرده است، و با این حال، به صورتی 

 نش و ترنر عقیده به  متناقض نما، فرهنگ وحدت و انسجام خود را از دست می دهد و مسئله دارتر می شود.
نوعی استعمارگري فرهنگی است، گرایش سیري ناپذیر جماعت درجه یک لذت جو به تفریح،  مدرن، گردشگري"

خوشگذرانی و عیاشی که به فرهنگ هاي بومی آسیب می رساند و با تمایالت خود دنیا را آلوده می سازند. 
یرنده می شود و از ) این وضعیت، موجب کنترل منطقه ي ایجادکننده ي گردشگر بر منطقه ي پذ111:1385(برنز:

 "میهمان"و  "میزبان"این روي مرکز تمدن را به استعمارگر و گردشگري را به امپریالیسم مبدل می کند. غالباً بین 
نابرابري اقتصادي وجود دارد که مانند استعمارگري، احساس خود برتربینی را در تازه واردان به وجود می آورد. در 

ران به جدایی و خاص بودن در محیط هاي گردشگري، باعث ایجاد و تقویت روحیه مقابل با توجه به تمایل گردشگ
فردگرایی و از بین رفتن مشاغل مشارکتی و خویشاوندي می شود. لذا، سرنوشت بومیان به فشارهاي بیرونی پیوند 

    می خورد که رفته رفته کنترل آن ها را از دست می دهند.
گی و اجتماعی فقط با ورود توریست هاي خوش گذران به کشورهاي سنتی فرهن نامطلوب هاي معیار و الگوها البته 

به خصوص آنهایی که در حفظ  -پخش نمی شوند بلکه زمانی که گردشگري از کشور سنتی به کشورهاي دیگر
، وارد می شوند بازهم  - ارزش هاي فرهنگی و شئونات اجتماعی و اخالقی خود هیچگونه نظارت و حساسیتی ندارند

  ) می شود.cultural shock( "شوك فرهنگی"خطر آنها را تهدید می کند و گردشگر بعضاً دچار 
الزم به ذکر است اثرات گردشگري در محیط هاي مختلف گردشگري متنوع و با توجه به ساختار جوامع، نوع 

  گردشگري و... متغیر و پیچیده می شود و محدود به موارد باال نمی شود.
و بافت فرهنگی جوامع در میزان تأثیرگذاري گردشگري باید مورد دقت قرار گیرد. یکپارچگی  ساختار اجتماعی

محیط مقصد یا اصالت سنت ها در جامعه میزبان در واکنش نسبت به گردشگران و تغییر فرهنگ مهم است. در 
أثیرگذاري بر آنها جوامعی با پایه هاي فرهنگی قوي، تأثیر پذیري از مهمان ها کمرنگ تر و در عوض شاید ت

قدرتمندتر باشد . اگر جامعه مقصد به دلیل شرایط بد اقتصادي و سیاسی و ... دچار چندپارگی فرهنگی باشد ، 
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تأثیرپذیري آن از فرهنگ میهمان می تواند گسترده تر باشد. بطور کلی،گردشگري در جوامع بسته در بلند مدت می 
و تعامل بیشتر افراد در جامعه کمک کند اما در بعد افراطی آن می  تواند به باز شدن فضاي اجتماعی و فرهنگی

  تواند به تهاجم فرهنگی تبدیل شود.
هر چه اختالفات رفتاري و فرهنگی بین جهانگردان و جامعه میزبان کمتر باشد، امکان برقراري ارتباطات، درك و 

  پذیرش طرفین افزایش خواهد داشت.
، منزوي و عقب مانده اثرات عمیق تر و نمایان تري به وجود می آورد. اگر رشد سریع توریسم در مناطق کوچک

  منطقه فقیر باشد به خاطر بهره اقتصادي گردشگران از آن ها به خوبی پذیرایی می شود.
جمعیت گردشگران و میزبانان عامل تأثیرگذاري دیگري در تعیین میزان تأثیرگذاري است. هرچه تعداد گردشگران 

  یشتر باشد (به خصوص تعدادشان بیشتر از میزبان باشد) تأثیر آنها هم برمقصد بیشتر است.در محیطی ب
نوع گردشگر اثرگذاري را تحت تأثیر قرار می دهد. گردشگران فرهنگی (که اخیراً با نام توریسم جایگزین خوانده 

ملی درونی و همدالنه با همدیگر می شود) به خاطر آشنایی با فرهنگ میزبان ارتباط خوبی با میزبان داشته و تعا
دارند به شدت نسبت به رعایت قواعد فرهنگی جامعه مقصد خود را متعهد می دانند و به نوعی می کوشند تا به سنت 
ها احترام بگذارند اما گردشگران خوشگذران و دربستی، نسبت به محیط طبیعی و انسانی محیط هاي گردشگري بی 

باالیی قرار می گیرد، بیش از حد در مکانی خرج کنند و این امر حالت فخر  تفاوت هستند و تخریب در سطح
  فروشی به خود بگیرد و موجب شکاف میان جامعه محلی و گردشگران خواهد شد.

زمان در روند تأثیرگذاري مهم است. در ابتداي ورود گردشگران به مکانی ازآن ها به خوبی پذیرایی می شود و 
راي میزبان است اما به مرور جنبه اقتصادي گردش مورد توجه است. در مقابل با تکرار نوگرایی وي جذابیتی ب

تجربه توریستی و یا با ماندن بیشتر توریست در مکان گردشگري وي با محل آشنا می شود و رفتار وي به سوي 
رود، و به درك  هنجار مقصد نزدیک می شود و بدین ترتیب امنیت خاطر و آشنایی وي با فرهنگ مقصد باال می

کاملی از آیین ها و فرهنگ محلی رسیده، آثار منفی شوك فرهنگی (از خودبیگانگی، عقب نشینی) آرام آرام جاي 
خود را به شرایطی مثبت می دهد (نسبی گرایی فرهنگی، استقالل) و روابطش با افراد محلی استحکام پیدا می کند و 

  رفتارش به سوي استاندارد شدن می رود.
  
  هاجرت از دو منظر عام وخاص تعریف میشودم 

 یا موقت طور به دیگر سرزمین در سکونت و اصلی سرزمین ترك:  از عبارتست کلمه » عام «   مهاجرت به معناي
  .   دائم

  : از عبارتست کلمه » خاص «  مهاجرت به معناي
  ».براي مدتی طوالنی (بیش از یکسال) نقل مکان انفرادي یا جمعی انسان ها با تغییر محل اقامت به طور دایم یا « 

  در اینجا به مهاجرت از روستا به شهراشاره میکنیم:
   

  ب)مهاجرت از روستا به شهر
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فردیناند تونیس مهاجرت را: فرایند شهرنشینی گذار از اجتماع روستایی به جامعه شهري که پیامدهاي بسیار متنوعی 
به ارتباطات نو و مدرن در زندگی افراد دانسته است. وي در این  داشته و نوعی حرکت ارتباطات سنتی و تبدیل آن

 از  شکلی  دیگرمهاجرت تعریف در تحول نقش وسایل ارتباط جمعی و افکارعمومی را بسیار باهمیت دانسته است.. 
ین تحرك ا.  گیرد می   انجام یی جغرافیا واحد  دو بین که است  جمعیت  مکانی یا   جغرافیایی تحرك

 اقامت محل یا مقصد به   وي مهاجرت  از    قبل اقامت محل یا و مبدا   از فرد   معمولی اقامت  محل تغییر   به  باید
 سوم جهان کشورهاي در خصوص ،به امروزه که است جمعیتی مهم هاي پدیده از یکی مهاجرت.  بینجامد   جدید
، ایجاد محله هاي حاشیه نشینی ،فقر و  ات شهري متناسبامکان شهرها،نبود جمعیت سریع افزایش. است توجه مورد

علت یابی مهاجرتهاي بی رویه ،تاکنون به یک نظریه «کمبود بهداشت گریبانگیر اکثرکشورهاي جهان سوم است. 
جامع و مانع در این خصوص نینجامیده است و بررسیهاي انجام شده ، هر یک جزیی از این پدیده را مورد بررسی 

ه است اصلی کلی را به اثبات برساند .در برخی نظریه هاي کل گرا نیز که در سطح کالن قرار داده و کمتر توانست
به بررسی پرداخته اند به علت ضعف تبیین ، نتیجه مطلوب به دست نیامده است .از اینرو ، بررسی این پدیده ،تالش 

ز عوارض مهاجرت و کوشش صاحب نظران را می طلبد. بخصوص بر متفکران کشورهاي جهان سوم که بشدت ا
رنج می برند فرض است که به این مسایل بیشتر توجه کنند،براي حل مسائل ،از تفکر خویش بهره بگیرند و از به 
کار بردن تفکرات غربی که با توجه به مسائل اجتماعی خود آنان و یا حداکثر از دیدگاه جامعه خویش به مسائل 

 تا ستا آن بر عمدتاً بهشهرها نستاییارو تمهاجر صخصو در تتحقیقا   جهان سوم حاصل شده است ،پرهیز کنند
 ؟چیستتاجرـمه ايبر نناآ يتصمیمگیر در ملمؤثراعو و ؟میکنند تمهاجر نستاییارو اچر دکهـکن تبیین

 ،مؤثرند يشهر ـ ستارو تمهاجرياـههزـنگیا داـیجا در گـهماهن ربهطو ديقتصااغیر و ديقتصاا ملاعو گرچها
ن اگوـمناطق گونص و از شخاار در امل تاثیرگذانسبی عوربه طوت، مهاجراي بري یندتصمیمگیرافردر ید دیترب

جابجایی مکانی ت و مهاجرمی دهد. کیل ـتشرا قشرها اد و فرده از اه طیفی گسترـکاچر؛ تـسوت ااـامالً متفـک
د به خوان را هشگروتوجه پژ، جتماعیو انی نسام اعلوناگوـگوني اـتههـشار در ردـموضوعی پایان به عنو، هاننساا

  ست. اشته ف دامعطو
ي نیاتدر داجرـگی مهدترـست. به علت گساشته ار داقرت مهاجرة لب پدیداقن در ها با مکاننسااهـبطراپویایی 

جه هستند استابه شهرها موناز رواـناجوت مهاجرص بخصوت با چالش مهاجري بنحوي مع بشراهمه جووز، مرا
وه ند عالامیتود تخوـل ماهیـلیده ـبده، وـجمعیتبل تحوو صلی تغییر اعامل ر چهااز یکی ت مهاجر ر)پود(سجا

کند« د یجااجمعیت ر ساختااد و تعددر ز ـنیت دـمه اـکوتو ریع ـسري ثا، آطوالنیت و مدات درازبر تغییر
د جووعهـتوسل اـحدر  يهاروـکشدر هم و توسعه یافته ي هارکشودر هم ت مهاجره ).پدید12: 1380، نجانی(ز

ثر مسائل سیاسی در اکه ري جبایااـهتمهاجررد مودر ست. جز وت اها متفاتین مهاجراماهیت ع و لیکن نودارد؛ 
یگر از دبیش ن نااست که جواز آن احاکی ارك مدوهد اوـامی شـتمد، رـیگیـمرت طبیعی صوادث یا حو

در ل ـست تولید نساممکن ن نات آبا مهاجرت طوالنی مدو در هند دمیتاجرـه مهـنبـت، نیـسي اـهوهرـگ
  اهش یابد .ـهکـجامع

   



                                             

پایتختی ي شهرهاي به سواول هـج، در دربه شهرهان ستاییات رومهاجرن، توسعه جهال حاي در هارکشودر غالباً 
ي شهرها، پایتختیي شهرهااز بعد د. میگیررت شغل صوآوردنت ـسده ـبو ندگی بهتر زیک ي جستجوده، در بو

ت اجرـمهع وـرین نـمتـع مهـق؛ در وامیگیرندار قران توجه مهاجررد مور، رکشوـیگي دهانستااکز امرو مهم 
 میباشد ديقتصاا     يهاهنگیزو اکه پاسخی به علل ده به شهرها بون ستاییاي روهاتمهاجر، طلبانهزي داومردرون

  (.162: 1374 وز،بهفر(
  بیان مسئله واهمیت وضرورت:

ز روستا به شهر نابودي کامل شکوفایی ملی و از دست دادن آزادي است چرا که انحطاط تیجه نهایی مهاجرت ا
روستا به مثابه انحطاط تمدن است، تمدنی که ضامن قانون شهروند و حفظ حرمت آزادي انسان است در کشورهاي 

از جمله؛ بروز  در حال اقتصادي به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکالتی
نابسامانی هاي توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و متعدد ناشی از 

 آلودگی ، آموزشی و زیستی فضاي کمبود ، کاري کم و بیکاري  فشاربر منابع و امکانات محدود جوامع شهري ،
خلیه روستاها و غیره را به محیط زیست، سالخوردگی به وجود می ت ، کشاورزي کار نیروي شدن زنانه  و هوا

  آورند.
   

بررسی هاي داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که 
ان ساله در جری 30تا  15تمایل و تصمیم گیري براي مهاجرت به سن و جنس و تحصیالت بستگی دارد. افراد 

 20-24،بیشترین مهاجران زن و مرد در سنین 1375مهاجرت سهم عمده را دارند. طبق نتایج سر شماري 
 جنسی ونسبت 103 کشور کل جنسی نسبت شده یاد سرشماري در همچنین   دارند، قرار) نفر1320766( ساله 

ن مهاجران کشور را مردان بیشتری دهد می نشان که ،( 1375 ایران، آمار مرکز( است شده گزارش 123 مهاجران
دهند. مردان بیشتر براي کسب درآمد، دانش، اشتغال و غیره مکان اقامت خود را ترك می کنند. . از تشکیل می

آنجا که اکثر مهاجران را جوانان جویاي کار تشکیل می دهند، در نتیجه نوعی عدم تعادل (از نظر ساختار سنی) بین 
مشاغل صنعتی و خدماتی) و مناطق روستایی (قطب مشاغل کشاورزي) پدید  جمعیت شاغل در مناطق شهري (قطب

آمده است . این عدم تعادل به صورت سالخورده تر شدن جمعیت کشاورز ،و جوان تر شدن جمعیت شاغل در بخش 
شد که مهاجرت داخلی فرایندي هاي صنعت و خدمات جلوه گر می شود (رمضانیان،). تا چند دهه قبل، تصور می

شوند تا نیروي کار مورد نیاز براي رشد بیعی است که کارگران اضافی به تدریج از بخش روستایی خارج میط
شد منابع رفت که این فرآیند از نظر اجتماعی مفید است زیرا فرض میصنعتی شهري را فراهم کنند. تصور می

ایی که این تولید نهایی نه تنها مثبت بلکه در ههایی که تولید اجتماعی آنها اغلب صفر است به مکانانسانی از مکان
).اما 284، 1383شوند (تودارو، جا مینتیجه تراکم سرمایه و پیشرفت تکنولوژي به سرعت در حال رشد است، جابه

شود و مهاجرت بی رویه از روستا به شهر تجربه کشورهاي در حال توسعه نشان داد که نتایج به همین جا ختم نمی
ها با افزایش شدید عرضه نیروي کار در مقابل شود. این عدم تعادلاي شدیدي میهاي منطقهعدم تعادل باعث ایجاد

جریانی مفید و الزم براي حل مسأله «آهنگ کند رشد مشاغل شهري، باعث شد تا اقتصاددانان دیگر مهاجرت را 
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تی پا را از این نیز فراتر نهاده و معتقدند ندانند. این اقتصاددانان ح» تقاضاي در حال رشد شهرها براي نیروي کار
» جا حاضر کارگر اضافی شهريهمه«کننده پدیده امروزه باید به پدیده مهاجرت به عنوان عامل اساسی و تقویت

شود، مورد مطالعه قرار گیرد.اما باید به عنوان نیرویی که باعث تشدید مسائل جدي بیکاري شهري مینگریست و می
نظران معتقدند که اثرات مهاجرت در فرآیند توسعه شهري بسیار حادتر از تشدید بیکاري و حببسیاري از صا

ویژه در توزیع درآمد کاري نیروي شهر است. این آثار به طور شدیدتر در رشد اقتصادي، خصوصیات رشد و بهکم
مهاجرت، براي درك بهتر  کنندهسازد. در نتیجه شناخت خصوصیات مهاجران و عوامل تعیینخود را نمایان می

هاي مناسب براي تأثیرگذاري بر آن از اهمیت باالیی برخوردار است. ماهیت و خصوصیت توسعه و تدوین سیاست
به طور مثال هرگونه سیاستی که بر تشدید اختالف بین درآمدهاي روستایی و شهري اثرگذار باشد، به صورت 

  رگذار خواهد بود..مستقیم و غیرمستقیم بر جریان مهاجرت نیز اث
  ج)تقابل دو فرهنگ در مهاجرت

   
اگر نقل مکان از کشوري به کشور دیگر را مهاجرت بنامیم و کشورهاي جهان را در دو گروه عمده مدرن و سنتی 

  قرار دهیم چهار نوع مهاجرت خواهیم داشت.
   یکدیگر؛ به سنتی کشورهاي از مهاجرت

   یکدیگر؛ به مدرن کشورهاي از مهاجرت 
   باالخره و سنتی به مدرن کشورهاي از مهاجرت

  .مدرن به سنتی کشورهاي از مهاجرت 
با توجه به اینکه تنش از تفاوت بر می خیزد، می توان دریافت که مهاجرت از دو کشور سنتی به یکدیگر، مانند 

که شرایط حاکم بر دو مهاجرت از افغانستان و پاکستان و ایران و سوریه به یکدیگر چندان مشکل ساز نیست، چرا 
جامعه از بسیاري لحاظ شبیه بوده و در نتیجه فرهنگ این جوامع مشابهند. بهمین ترتیب مهاجرت از کشورهاي 
مدرن مانند کانادا، استرالیا، امریکا و ... به یکدیگر بحرانی در پی نخواهد داشت، چرا که شرایط حاکم بر این جوامع 

  آنها بهم شبیه است.تقریبا یکسان و در نتیجه فرهنگ 
مهاجرت از کشورهاي مدرن به سنتی نیز معمول نیست و اگر مسافرتی هم صورت گیرد کوتاه مدت بوده و به 

 است مدرن به سنتی کشورهاي  منظور گردش و یا ماموریتهاي علمی و سیاسی است. آنچه که می ماند مهاجرت از 
است که سنت در تقابل با مدرنیته قرار می گیرد و این  مهاجرت نوع این در. گیرد می صورت میلیونی سطح در که

  خیزد، بیشترین تنشها را در پی دارد.تقابل که از تفاوتهاي عمده فرهنگی بین دو جامعه بر می
 سمیمدرن  دریاي به) مهاجران( سنت رودخانه که آنجا ،مدرن کشورهاي در تنها نه حاضر حال در را تقابل این 

از  -نه بشکل مهاجرت متعارف- مدرنیته رودخانه نیز آنجا که سنتی ریزد می توان دید بلکه در کشورهاي)می(غرب
شود به نوع دیگري می توان به مشاهده وارد می جامعه یعنی سنت دریاي به و اینترنت ، ماهوارهتلویزیون طریق

  .است مدرن در کشورهاي تقابل این قرار خواهد گرفت نتایج اجمالی ررسیکه در این نوشتار مورد ب نشست. آنچه

   



                                             

  
   مدرن در کشورهاي و مدرن سنتی دو فرهنگ تقابل نتایج 
   

در  که ایستبر جامعه حاکم شرایط حاصل خانوادگی و تربیت از ارث انسانها جداي خصوصیات اینکه به با توجه
 شرایطی چه از دو جامعه در هر یک ببینیم که است براي بر رسی این تقابل این قدم کنند، اولینمی زندگی آن

  شودمی دو جامعه این ویژگی هاي اخالقی و رفتاري در شهروندان بروز چه باعث شرایط و این است حاکم
  

 این اصلی دارند. شاخصه ساالر، و آزاد نیز شهرت ، انسانرن، قانونمند، مدپیشرفته به که دموکراتیک ) جوامعالف
انسانها معموال  جوامع . در ایناست اجتماعی و هم چنین وجود عدالت ، سیاسیاقتصادي نسبی امنیت داشتن جوامع
هستند و بنابراین  قانون پناهدر  ، نژاد و ملیت، رنگ، باور مذهبیاجتماعی و موقعیت ، مقام، جنسنظر از سن صرف

  هراسی از یکدیگر در دل ندارند.
   

 برخی به که گردد می جوامع این مردمان در خصوصیاتی آمدن پدید موجب شرایطی چنین در مدت طوالنی زیستن
  ارتباط زنجیره اي بین این خصوصیات توجه نمایید. به. شودمی اشاره زیر در آنها از

  تعدادي از ویژگی هاي مردمان پرورش یافته در جوامع مدرن 
  با صراحت حرف می زنند و از بیان عقیده شان هراسی ندارند -
  حرف و نظرشان را بطور مستقیم و بدون اینکه به حاشیه بروند بیان می دارند.-
  معموال به یکدیگر اعتماد می کنند، مبالغه نمی نمایند و قسم نمی خورند.  -
  به گفته ها و رفتارهاي یکدیگر مشکوك نبوده و هر حرکت و حرفی را به خود نمی گیرند. -
  به تعریف و تمجید کردن و شنیدن، و استفاده از القاب و عناوین عادت ندارند.  -

  معموال با انتقاد راحت تر برخورد می کنند، اشتباه و خطاي خود را می پذیرند و معذرت خواهی 
ت احترام را بیشتر در درستی، صداقت و تالشهاي اجتماعی و انسانی یکدیگر می دانند و نه مقام و برایشان آسان اس

  مدرك و موقعیت اجتماعی و میزان ثروت
معموال به سرعت و با دیدن یک مورد در باره افراد قضاوت نکرده و در قضاوتشان از مطلق گرائی پرهیز می  -

  گروه خوب و بد، خادم و خائن و ... قرار نمی دهند.کنند، بدین معنی که افراد را در دو 
کمتر احساساتشان را در قضاوتشان دخالت می دهند و معموالٌ از حق دفاع می کنند و نه از قوم و خویش، خودي،  -

  آشنا و یا قدرتمند تر از خود.
  اگر صفتی را در کسی نپسندیدند بر سایر خصوصیات خوب دیگر او خط بطالن نمی کشند  -
  حساب شخص خطا کار را از حساب اقوام و بستگان او جدا نگاه میدارند -
عادت به کنجکاوي و پرس و جو از زندگی خصوصی یکدیگر ندارند و اینکار را تجاوز به حریم شخصی تلقی می  -

  کنند.

    116
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یده و سلیقه و نظر در انجام کارها کمتر به یکدیگر فشار می آورند، اجازه انتخاب به هم می دهند و از تحمیل عق -
  خود به یکدیگر پرهیز می کنند

معموال منطقی، متعادل و میانه روند و در بیان حوادث و احساسات خویش راه افراط نمی پیمایند و از کاه کوه نمی 
  سازند.

ز انسانی به زنان و به کودکان نگاهی انسانی دارند و به عقیده و سلیقه آنان احترام می گذارند و حتی با حیوانات نی
  رفتار می کنند

بیشتر بر مبناي خواست باطنی خودشان به یکدیگر محبت می کنند و بهمین دلیل منت بر سر هم نمی گذارند و 
  کمتر توقع جبران دارند.

اگر درخواستی از آنها شود که قادر به انجام آن نبوده و یا تمایلی به انجام آن نداشته باشند، با صراحت به آن  -
  ی می دهند. جواب منف

و بهمین ترتیب اگر پیشنهاد کمکی به آنها شود و یا دعوتی از آنها به عمل آید در صورت داشتن نیاز یا تمایل 
  آنرا براحتی می پذیرند و بعبارت دیگر تعارف نمی کنند.

  در هنگام تلفن کردن معموال خود را معرفی می کنند. -
  بدون اطالع قبلی به دیدار کسی نمی روند. -
  وقت شناسند و در کارهایشان انظباط دارند. -
از اعمال یا گفتارها (جوك) و کنایاتی که نژاد، رنگ، جنسیت، قیافه، ملیت، مذهب کسی را به مضحکه بگیرد  -

  می پرهیزند.
هاي فوق کلیه ویژگی داراي یکسانی الذکر بگونه فوق در جوامع یافته افراد پرورش تمامی که ذکر است به الزم
افراد بر روي برخی از این ویژگی ها و رفتارها که منع  خانوادگی (ارثی) و تربیت فردي باشند. خصوصیاتنمی

  قانونی ندارند تاثیر می گذارند. 
 ، مردساالر، پدر ساالر، در حال توسعه، توسعه، نابرابر، سنتیغیر دموکراتیک نام هاي به که غیر پیشرفته ) جوامعب

 اجتماعی و عدالت و سیاسی اقتصادي نبود امنیت جوامع این شوند. از مشخصاتمی نیافته و یا عقب مانده نیز نامیده
و در چشم  در برابر قانون ثروت و میزان اجتماعی و موقعیت ، سنکشورها انسان ها از نظر جنس . در ایناست

در چنین شرایطی باعث ایجاد ویژگی هاي اخالقی خاصی می  دراز مدت شوند. زیستننمی دیده یکدیگر یکسان
 شود، خصوصیاتنمی مشاهده یکسان نیز در همه خصوصیات . اینگردد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود 

 یا تشدید ویژگی هاي لتواند در تعدی(خصوصیات طبقاتی) می آن تربیت و نوع خانواده چنین و هم یا ارثی فردي
از سنین کودکستان و دبستان  -خود را قابل مالحظه اي از زندگی ما بخش همه موثر باشد. اما بدلیل اینکه  یاد شده
دیگر  بیان . بهمبرا باشیم خویش بر جامعه حاکم شرایط از اثرات بکلی توانیم، نمیگذرانیممی در جامعه -به بعد
یا  اولیه از اثرات همه خصوصیات . اینزیر است خصوصیات یا زیاد و یا تمامی تعداد کم داشتن مستلزم بودن ایرانی
  . با کمی توجه ماست تاریخ و فقر در طول و نابرابري ترس ثانویه

   



                                             

صوصیت دیگري می توان ارتباط زنجیره اي بین این ویژگی ها را دریافت، بدین معنی که یک خصوصیت به خ
  منجر می گردد و الی آخر.

  
  برخی از ویژگی هاي مردمان پرورش یافته در جوامع سنتی 
  کمتر صراحت در گفتار دارند، غیر مستقیم صحبت کرده و یا در لفافه حرف می زنند. -
  . گیرند می کمک قسم از و کرده مبالغه خویش صداقت اثبات براي معموال و داشته اعتماد یکدیگر به کمتر - 
  ستا رایج آنها بین در عناوین و القاب از استفاده و یکدیگر از کردن تمجید و تعریف -
  معموال انتقاد را تحمل نمی کنند. -
  اشتباه خود سخت پذیرفته و عذر خواهی برایشان معموال مشکل است -
  به حرفها و حرکات یکدیگر حساس بوده آنها را به خود می گیرند. -
  بیشتر در گرو ثروت، ظاهر، مقام و موقعیت اجتماعی می دانند.احترام را  -
  معموال نسبت به زندگی خصوصی یکدیگر کنجکاوند -
  بیشتر از دوست، فامیل، آشنا و قدرتمند دفاع می کنند تا حق. -
د به در بیشتر کارها حتی خوردن چیزها به یکدیگر فشار می آورند و معموال تمایل به تحمیل عقیده و نظر خو -

  دیگران دارند.
  احساساتی، عاطفی و اهل افراط و تفریطند، در بیان احساسات و نقل حوادث اکثرا مبالغه می کنند. -
  تواضع و تفاخر در بین آنها رایج است. -
  تمایل بسیار به قضاوت در مورد یکدیگر از خود نشان می دهند و به قضاوت مردم بسیار اهمیت می دهند -
  را یا خوب می ببینند یا بد ، یا خادم یا خائن ، یا دوست و یا دشمن. معموال افراد -
  گاهی به خاطر اینکه یک صفت را در کسی نمی پسندند بقیه صفات خوب او را نادیده می گیرند. -
  اگر مورد ظلم یا خیانت کسی قرار گرفتند نه تنها با آن شخص که معموال با بستگان او نیز قطع ارتباط می کنند. -
براي زنان و کودکان احترامی معادل مردان قایل نبوده، همسر و فرزندانشان را مایملک خویش می دانند و از آنها  -

  انتظار متابعت بی چون و چرا دارند.
  آزار حیوانات را امري عادي تلقی می کنند و اهمیت چندانی به تمیز نگاهداشتن معابر عمومی نمی دهند. -
  درخواست دیگران برایشان دشوار بوده و پیشنهاد کمک را به آسانی نمی پذیرند.دادن جواب منفی به  -

بیشتر به خاطر انتظاراتی که دیگران از آنها دارند و کمتر به خاطر میل باطنی خویش خدمتی را انجام می دهند، 
  معموال منت می گذارند و توقع جبران محبت دارند.

با  می روند رزده و بدون اطالع بدیدار یکدیگرردن نداشته و معموال سعادت به معرفی خویش در هنگام تلفن ک -
دریافت که مهاجران با  توانآنها می بین و تفاوت فوق افراد در دو جامعه و عادات و آداب خصوصیات به نگاه یک
، دلپذیر و حتی بسیار طبیعی نظر خودمان به از ویژگی هاي ما که شوند. بعضی ممکنست مواجه دشواریهائی چه

دارد. در  در پی قانونی کم بر جوامع مدرن ناخوشایند بوده و حتی گاه مجازات، بر مبناي معیارهاي حامحترمانه است
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برخی از اعمال که ناخوشایند جامعه میزبان بوده و مجازات  اینجا به ذکر مختصري از آین رفتارها می پردازیم:
  قانونی در پی دارد:

  دروغ گفتن -
  نقص عضو و لهجه و در یک کلمه متفاوت بودنشان با مابی احترامی به افراد به خاطر سن، جنس، رنگ، نژاد،  -
  رشوه دادن یا پیشنهاد دادن آن براي انجام کارها -
  ظلم کردن به انسانها و آزار رساندن به حیوانات. -
   زیست محیط کردن کثیف 
  رخی از اعمال که خوشایند جامعه میزبان نیست اما مجازات قانونی در پی ندارد: ب

  در خوردن چیزي یا انجام کاري (مهمان نوازي، احترام و تعارف)اصرار زیاد  -
مله بوجود آمدن یا شدت گرفتن اختالفات زناشوئی، شدت گرفتن اختالفات بین والدین و فرزندان، سست شدن  -

بیان پیوندهاي عاطفی بین افراد خانواده و .. بحرانهایی که ناشی از بزرگترین، ارزشمندترین و زیباترین دستاور غر
یعنی برسمیت شناخته شدن حقوق انسانها صرف نظر از جنس، سن، نژاد، ملیت و مذهب و وابستگی هاي قومی و 

  قبیله ایست..
مهاجرت اصوال تاریخ ساز است. بسیاري از تمدنهاي بشري چه قدیم (ایران و مصر) و یا جدید (امریکا، کانادا و 

  کل گرفته اند. استرالیا) بوسیله مهاجران به این سرزمینها ش
  می شود. فراهم رشد و تکامل براي ايدوباره است که امکان در مهاجرت
در  رشد و پیشرفت امکان شود کهوارد می دنیائی آزاد، انسان به کشورهاي به در مهاجرت گفت توانمی در حقیقت

وجود ندارد. باید و  آدمی و تعالی ترقی بر سر راه مانعی و چندان مهیاست و اجتماعی اقتصادي ، امنیتنیست کم آن
زندگی قومی و قبیلگی که آزادیهاي فردي و بدنبال آن امکان خالقیت و رشد و شکوفایی را از فرد سلب  نبایدهاي

 از اینتواند کرده بود، از میان می رود و اگر مهاجر زندگی و کار خود را محدود به دایره هموطنان ننماید، می
ظهور برساند. درخشش ایرانیان مقیم کشورهاي  منصه خود را به خفته و استعدادهاي گرفته بهره فرصتها و امکانات

پیشرفته در زمینه هاي مختلف علمی، ادبی، فرهنگی و هنري را می توان به وجود استعداد و قابلیت در آنان و مهمتر 
ز این امکانات منتسب دانست. این امر خود نشانگر اینست که هیچ ملتی به از آن به استفاده صحیح این عزیزان ا

لحاظ هوش و استعداد از ملت دیگر باالتر یا پایین تر نیست، بلکه این شرایط محیطی است که زمینه ساز بروز 
اداب و خالقیت ها و استعداهاست. به عبارت ساده تر همانطور که یک بذر خوب براي تبدیل شدن به یک گیاه ش

پر بار احتیاج به خاك مناسب، آب و نور و حرارت کافی دارد، انسانها نیز براي رشد و شکوفائی زمینه مساعد می 
  خواهند 

در بررسی فرهنگ یک جامعه خاص باید توجه داشت که هیچ فرهنگی به صورت خودبخودي به وجود نمی آید 
بلکه هر فرهنگی در روندي تاریخی و در خالل ارتباطات با سایر فرهنگ ها ترکیبی عقالنی از عناصر فرهنگی را 

ش فرهنگ هاي دیگر می پردازند. به به خود می گیرد و در بحث گردشگري، فرهنگ ها همواره به ارزیابی و گزین
هر حال هر جامعه اي ابزارهاي دفاعی خود را دارد لذا گردشگري چه وجود داشته باشد یا چه وجود نداشته باشد 
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فرهنگ تغییر می کند، البته باید دالیل تغییرات در یک جامعه را در عواملی دیگر چون مدرن گرایی، ورود 
  نیز جستجو کرد.تکنولوژي، تغییرات سریع و... 

پدیده گردشگري محیط، فرهنگ، هنر، سبک زندگی، ارتباطات، اعتقادات، سیاست، اقتصاد و نوع توسعه را در یک 
جامعه تحت تأثیر قرار می دهد که تمام این ها در جامعیت فرهنگ قرار می گیرند و معتقدیم در وضعیت 

، توجه به تأثیرات گردشگري بر فرهنگ و اجتماع و پسامدرنیته کنونی و غلبه پساگردشگري بر گردشگري معاصر
رابطه گردشگري با فرهنگ در تعیین انگیزه گردشگري در محوریت قرار دارد. و لذا توجه به تأثیرات مثبت و 

  منفی فرهنگی و اجتماعی آن ها به طور همزمان ضروري است.
داراي تأثیرات مثبت است. زمانی می توان  پیرامون اثرات گردشگري نباید انتظار داشت که ورود گردشگر همیشه

انتظار اثرات مثبت فرهنگی و اجتماعی داشت که این تماس باید داوطلبانه باشد نه اتفاقی؛ براي مدت زمانی مستمر 
و ثابت باشد و مهمتر این که بین انسان هاي همطراز از لحاظ سطح اجتماعی برقرار گردد و نه خارج از آن. ذکر 

ري است که از طریق گردشگري و اتوماتیک وار نمی توان به کاهش خصومت و تعصبات فکري یا این نکته ضرو
تقویت مناسبات فرهنگی بین المللی دست یافت و گردشگري نیز نمی تواند الزاماً به بهبودي روابط بین گروه ها 

به اجزا ویژه داخل بینجامد. گردشگري صرفاً فرصتی است مناسب براي تماس اجتماعی و نتیجه آن بستگی 
  چارچوبش دارد.

با توجه به مطالعه انجام شده، گردشگري در روندي تاریخی، اثرات اجتماعی و فرهنگی آن بیشتر منفی است که می 
توان دالیلی چون نگاه اقتصادي به گردشگري، عدم آشنایی فرهنگ ها با یکدیگر در وضعیت کنونی، جمعیت 

  ... را برشمرد.باالي گردشگران در مکانی خاص و 
و رفتارهاي سنتی به هم می خورد، ارزش ها و تفکرها تغییر می کند. ارزش هاي  سلوك و آداب گردشگري، در 

اجتماعی بیشتر معطوف به فرد می گردد. فردگرایی ارزشی اجتماعی می شود. این روندها در فرهنگ هاي سنتی و 
ی، تنش هاي اجتماعی، آزادي هاي مغایر با بافت جمع گرا، آسیب هاي جدي چون تأخر فرهنگی، شکاف نسل

جامعه گردشگرپذیر و ... وارد می کند. البته در صورتی که انعظاف فرهنگی جامعه محلی باال باشد اشیاء یا فعالیت 
هایی که در شروع با زندگانی و فرهنگ محلی بیگانه اند، با رشد خود و غنی شدن توسط معناهاي جدید می توانند 

  ینفک زندگی اجتماعی گردند و می توانند باعث پویایی و توسعه همه جانبه میزبان شوند.جزء ال
امروزه گردشگري فراگیر شده و عدم توجه به اثرات آن مشکالت عمیق و فراگیري را پدید می آورد. البته رواج 

باعث تخریب فرهنگی است  گردشگري در میان عده اي که در جوامع توسعه نیافته و توسعه یاقته وجود دارد بیشتر
چرا که نابرابري اقتصادي را نشان داده و منجر به ناهنجاري ها و تالش غیرگردشگران به اقدامات زیرزمینی چون 

  دزدي، قتل و ... می شود که به عنوان رفتارهاي انفعالی تلقی می شوند.
ندگی، روابط خانوادگی، رفتار فردي و اما توسعه برنامه ریزي شده گردشگري می تواند بر نظام ارزش ها، سبک ز

  ساختار جامعه میزبان تأثیرات مثبت داشته باشد.
با توجه به عواملی چون پذیرندگی مناطق گردشگري، پذیرش افراد و فرهنگ هاي گوناگون، باالرفتن ناگهانی 

بر میزبان بیشتر جمعیت، کم شدن جمعیت در مناطق گردشگري نسبت به گردشگران و ... تأثیرگذاري گردشگران 
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است تا میزبان بر گردشگران. گردشگري یکی ازعناصري است که با فرهنگ مقصد گردشگري، کنش متقابل 
دارد. البته در شرایطی که در جامعه میزبان فرهنگی قوي حاکم است، یا اقتصادي منسجم و قوي وجود دارد یا 

یزبان می چرخد و میزبان از منافع گردشگري سود مدیریت موفق گردشگري حاکم است روند تأثیرگذاري به نفع م
  می برد.

در خاتمه باید در نظر داشت که توریسم همواره آثار گوناگونی در چارچوب هاي عملکردي خود دارد؛ گاهی 
اوقات فاکتوري تعیین کننده در رشد اقتصادي و اجتماعی است، مواقعی دیگر باعث ازهم گسیختگی فرهنگ سنتی 

سیله اي است براي خشکاندن منابع اقتصادي، سیاسی، فرهنگی یک اجتماع. به هر حال به نظر می آید می شود و یا و
در حالت هایی که ساکنین به عنوان جاذبه هاي توریستی تلقی نمی شوند یا یک نوع تکنولوژي و فرهنگ استثنایی 

ر مورد تماس توریسم با جامعه حاکم است، تغییر چشمگیري وجود نخواهد داشت بدین دلیل از نظر بعضی ها د
اغراق می شود، چون تفکیک آثار و نتایج مدرنیزه شدن بسیار مشکل است. مثالی که دو عقیده باال را در هم اختالط 
می دهد می توان به شیوه تغذیه اشاره کرد: گردشگري در یک منطقه می تواند باعث هموژنیزه کردن و بین المللی 

یا بازسازي غذاهاي محلی و مختص آن مکان گردد. یا مثالً عالمت هاي تغییر  شدن غذا شود یا سبب عرضه
فرهنگی در مورد موسیقی نیز خود را نشان می دهد اما این امر نیز همواره دوسویه است: از یک طرف نسبت به 

در ارتقا موسیقی جدید حساس می شوند و آن را جذب می کنند و از طرف دیگر توریسم پخته تر می تواند سهمی 
  موسیقی قومی داشته باشد و هویت فرهنگ قومی را استحکام بخشد.

 
فرهنگ در دو گروه کلی سنتی و مدرن از دید گردشگري داراي چشم انداز هاي متفاوتی است . با دید سنتی یا 

زاده کالسیک ، گردشگري بیشتر به جلوه هاي سنتی فرهنگ و جامعه توجه دارد . فرهنگ سنتی در بطن جامعه 
فرهنگ سنتی  . شده و بنیان هاي زندگی اجتماعی را شکل می دهد و از نسلی به نسل دیگر به میراث نهاده می شود

که امروزه ما وارث آن هستیم و سبب ایجاد حس نوستالژي در جوامع می گردد ، همواره مورد توجه گردشگران 
سنتی و اصالت مادي و معنوي دارند جلب می  قرار داشته است . گردشگران به مکان هاي که نشان از فرهنگ

 . گردند و خواهان تجربه گذشته در جاي جاي نواحی هستند که سنت همچنان در رگ هاي آن جاري است
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تاثیرات فرهنگی و اجتماعی پذیرش گردشگران در یک منطقه ، نحوه تعامل فرهنگ جوامع محلی با گردشگران 
می نماید و ایجاد یک تجربه گردشگري براي گردشگران از این جوامع که به شکل آداب و رسوم و سنت ها رخ 

 . از جمله مسایل قابل تامل در گردشگري می باشد

پذیرش گردشگر از سوي میزبان با سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد . دیدگاه نخست پیامدهاي اجتماعی 
ن دیدگاه با نگرشی کارکردي ، نتایج مستقیم کشد . دومیمثبت و منفی گردشگري در جامعه را به تصویر می 

گردشگري از جمله عناصري مانند اخالق ، زبان و حتی بهداشت را مورد بررسی قرار می دهد . سومین دیدگاه 
تاثیرات فرهنگی نفوذ گردشگران در بازنگري مهارت ها و رسوم سنتی از قبیل صنایع دستی و آثار باستانی را مورد 

 . دبررسی قرار می ده

گردشگري امري دو سویه می باشد که همزمان سبب تعامل و تبادل در دو سو می گردد . انسان هایی با انگیزه هاي 
توسعه اینجاست که  . متفاوت که نیازها و آرزوهاي آن ها برگرفته از فرهنگشان می باشد مرتبط می گردند

براي تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه موجب ایجاد فرصت کافی  گردشگري به عنوان یک پدیده فرهنگی
میزبان شده و درك متقابل از فرهنگ یکدیگر و احترام بیشتر را به همراه خواهد داشت . فرهنگ نه به عنوان نقطه 
تقابل بلکه به عنوان نظام نمادهاي یک جامعه تفسیر می گردد که جامعه می آفریند و به کار می برد تا خود را 

واسطه انطباق و سازگاري با محیط و کنش متقابل با دیگران تحرك یابد . با چنین تفسیري از سامان دهد و به 
 . دفرهنگ کنش متقابل و رفتارها قاعده مند می گرد
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  پنجمتوانایی 
  بررسی روحیات ملل

این رشته و اطالع از خصوصیات ملل مختلف به اجراي مطلوب برنامه هاي جهانگردي و  آشنایی با روحیات ملل :
ایجاد تفاهم و مناسبات نزدیک بین جهانگردان و راهنماي جهانگردي کمک فوق العاده می نماید.در روحیات ملل از 

... یاري گرفته می شود. مباحث ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی، جغرافیا، تاریخ و 
روحیات ملل درباره روحیات، خصوصیات و رفتار ثابت ملت ها بحث می کند. براي نمونه زمانی که می گوییم 
هوشمندي فرانسوي، دقت ژاپنی، تساهل هلندي و نظم آلمانی، باید بدانیم چه مواردي باعث به وجود آمدن این صفات 

  و روحیات شده است.
  لل مختلف می توانیم میزبان خوبی براي جهانگردان باشیم و صنعت توریسم را گسترش دهیم.با شناخت روحیات م

  منابعی که در زبان فارسی براي مطالعه روحیه ملت ها وجود دارد عبارتند از:
  روح ملت ها، آندره زیگفرید، ترجمه احمد آرام -1
 خلقیات ما ایرانیان، سید محمد علی جمالزاده -2
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 ی خودمانی، حسن نراقیجامعه شناس -3

 روانشناسی اجتماعی ایران، دکتر علی محمد ایزدي -4

 صداي گریه طفالن ز مکتب ها، کیومرث فالحی -5

 شهر خوبان، کیومرث فالحی -6

 ما چگونه ما شدیم، صادق زیبا کالم -7

 یک سال در میان ایرانیان -8

 سفرنامه ها منجمله سفرنامه شاردن -9

  ملل از انسان و ارتباطات انسانی سخن به میان می آید. در بحث شناخت روحیات
  به طور کلی ارتباطات انسانی را می توان به سه دسته زیر تقسیم نمود:

  
  
  
  
  
  

  
  

  معیشت اجداد ما
نیز از راه  %25در روستا ساکن بوده اند.که برخی از این  %75جمعیت در شهر و  %25سال پیش  50اگر برگردیم به 

می کردند. اما ایرانی مزیتی را به دست آورد که کشورهاي دیگر شبیه به آن فاقدش بودند، و آن کشاورزي ارتزاق 
دستیابی به قنات براي آبرسانی بوده است. همچنان که فرهنگ نیز در زبان فارسی یعنی قنات و کاریز نام گرفته 

  را از دل زمین بیرون آورد.است. این نشان دهنده آن است که قومی با فرهنگ است که استعدادهاي نهفته 
لذا کشاورزي خاص ایرانی اثرات روحی به خصوصی را در ایرانیان به جاي گذارده که به دو بخش مستقیم و غیر 

  مستقیم تقسیم می شود

 ارتباطات میان فردی -2

 ارتباطات فردی -1

ارتباطات  -3
 جمعی 

 ارتباطات غیر کالمی
 )حواس پنجگانھ ( ایما و اشاره ← حسی

 ھیپنوتیزم ، ارتباط عرفانی←  فراحسی

   ارتباطات کالمی

 گفتاری 
 اداری ←رسمی 

 دوستانھ←  غیر رسمی

 نوشتاری
 رسمی

 غیر رسمی 

     124
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  نظریه برخی جهانگردان درباره ایران
  ارنست رنان : حقا که ایرانیان طبع شاعرانه دارند و بسیار قناعت کارند.

ولتر در مورد مشرق زمینیان و ایرانیان می گوید : آنها تقریبا ً همه بنده و غالم بودند. از خصایص بندگی و  -2 
بردگی یکی هم این است که در همه چیز با اغراق و مبالغه سخن می گویند. به همین لحاظ علم بیان و فن فصاحت 

  آسیایی به ویژه ایرانی، مهیب و وحشتناك است.
 ن سیاح معروف دوران صفویه در سفرنامه اش در مورد ایرانیان نوشته است :شارد -3 

  بیش از هر چیز دلشان می خواهد زندگی کنند و خوش باشند. -الف
  باور نداند که عیش و عشرت را در حرکت و تکاپو و کارهاي پر زحمت هم می توان به دست آورد. - ب
  بسیار مخفی کار و متقلب هستند. -ج
  رین متملقین عالمند.بزرگ ت -د

آثار غیر 
 مستقیم

 سازگاری با محیط سیاسی

 وجود روحیھ عرفانی

 از ھم دور ھستند و شھرھا از آبادی ھاآبادی ھا : تفرقھ اجتماعی

عار زور و زود ی خواھ:  ش ی م ار را زود ایران ده ک ھ ش م ک ا زور ھ ھ د ب ب

 .چرا کھ آینده برایش نامعلوم است انجام رساند،

کاین اشارت ز جھان گذرا ما را       شین و گذر عمر ببین نبر لب جوی 

اری یط سخت و :  بردب ی در مح دگی زراعت م زن ک و ک خش
روستایی انسان را بردبار تر از شھری  آب در شرایط سخت

 .  ھا کھ زندگی صنعتی دارند بار می آورد

 

دازه ز:  بی نظمی ھ ان ھ کشاورزی ب انی و روحی دگی بازرگ ن
اران است و ؛ صنعتی منظم نیست ھ ب زیرا کشاورز وابستھ ب

ی نظمی را در  چون باران ھمیشھ منظم نمی بارد، لذا یک ب
 .دگی ایرانی می بینیمزن

 

آثار 
 مستقیم
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  در کارشان پر گویی و قسم و آیه را بسیار به کار می برند. -ه
  در خدعه و فریب مهارت دارند. - و
  

براي آشنایی با نظرات صاحب نظران جهانگردان و ایران شناسان در مورد روحیه ایرانیان منابع زیر قابل بررسی و 
  اهمیت می باشند:

  المقدمه، ابن خلدون -
  امه ها ( تا پخته شود خامی ) ، منوچهر دانش پژوهسفرن -
  ایران از نگاه انیرانی، مهرداد جوانبخت -
  سه سال در ایران، گنت دو گوبینو -
  بررسی فلسفه جامعه شناختی ایران،آن.لمبتون -
  مالک و زارع در ایران، آن.لمبتون -
  ایرانیان در میان انگلیسی ها، سردنیس رایت -
  میان ایرانیان، سردنیس رایتانگلیسی ها در  -
  حاجی باباي اصفهانی، جیمز موریه -
  بدون دخترم هرگز، بتی محمودي -

  فرمول اصلی این است:
 - فرهنگ  رفتار اجتماعی –زیست بوم ( اقلیم ، اقتصاد ، ابزار ، روش ( مدیریت و تعلیم و تربیت ) )  - انسان

  ی گیرد.شخصیت که از طریق توارث و محیط ویژگی فردي شکل م
انسان در یک محیط یا زیست بوم، فرهنگی را می سازد که رفتار اجتماعی او را شکل می دهد و رفتار اجتماعی به 

  نوبه خود شخصیت فرد را هم رقم می زند.
حال این سؤال پیش می آید: کدام صفات و روحیه اي تمدن ساز است؟ و چرا ملتی بر ملتی دیگر برتري می یابد و 

  ود؟پیروز می ش
  

  از میان نظرات مختلف دو نمونه را ذکر می کنیم:
آنچه باعث می شود ملتی بر ملتی دیگر برتري یابد ، عصبیت است و  نظریه ابن خلدون ( نمونه نظریه شرقی ) : - 1

این عصبیت باعث حرکت، ایجاد روحیه تسلط و پیروزي یک قوم بر قوم دیگر می شود. این روحیه نسل اول قومی 
عصبیت دارد. نسل دوم این قوم، قدرت را استحکام می بخشد و سازمان می دهد و نسل سوم به شادي می است که 

گراید و رو به شادکامی می آورد و کاري به نسل قبلی ندارد. نسل اول را نمی شناسد و توسط قومی که انگیزه و نبوغ 
  ت.بیشتري دارد، شکست می خورد. عمر هر نسل به طور متوسط سی سال اس

  توین بی قبول ندارد که نژاد یا جغرافیا تنها عوامل تمدن ساز باشند.نظریه آرنولد توین بی :  - 2

   



                                             

نژاد با تمدن رابطه مستقیم ندارد. یعنی نمی توانیم بگوییم فالن نژاد اصالتا ً می تواند تمدن برتر باشد. هر نژادي  -الف
  می تواند تمدن ساز باشد.

  خودي خود نمی تواند به وجود آورنده باشد و در هر محیطی تمدن می تواند به وجود بیاید.محیط جغرافیایی به  - ب
آنچه باعث می شود تمدن به وجود آید و قومی برتر شود، روح مبارزه طلبی با محیط است که باعث ساخت تمدن  -ج

  است.

  برخورد دو یا چند فرهنگ 
  برو شوند :دو یا چند فرهنگ در سه حالت می توانند با هم رو

  جنگ : که می تواند باعث برخورد فرهنگی و ایجاد تمدن باشد .  -1
  تجارت و جهانگردي از این نوع است .  -2
  مهاجرت . -3

گاهی برخورد فرهنگ ها منجر به انفجار فرهنگی می شود ؛ یعنی فرهنگ بزرگی به وجود می آید . مانند : پیدایش 
  هجري .  5تا  3تمدن و فرهنگ اسالمی در قرون 

  
  روحیات مردم انگلستان 

انگلستان یک کشور پر باران است ، شاید این حالت باعث شده است که مردم این کشور در خانه یا مکانی سر بسته 
بمانند و مطالعه کنند . در برخورد اول ممکن است شما آن ها را مردم گریز ببینید ، زیرا زود آشنا نیستند . از این نظر 

ر درون گرایی ، خیلی سخت کوش اند . سخت کوشی انگلیسی ، می توان گفت که درون گرا هستند . اما عالوه ب
وجه غالب روحی آن هاست و بر اثر این سخت کوشی ، انگلستان به جایی رسید که گفتند آفتاب در انگلستان 
غروب نمی کند ؛ زیرا دامنۀ مستعمرات آن ها شرق و غرب را در بر گرفته بود . یکی دیگر از آثار فرهنگی و 

یتانیا این است که رفتارهاي متناقض و گوناگون دارند . بطور مثال از یک طرف بسیار مبادي آداب اجتماعی بر
اشرافی هستند و به اتیکت خیلی اهمیت می دهند . در مهمانی شب به لباس خاص آن مهمانی توجه می کنند . آقایان 

  رنگ کراوات را باید طوري انتخاب کنند که مشکل ایجاد نکند . 
را تنها با لفظ آقا و خانم خطاب نمی کنند و حتما ً به دنبال این الفاظ اسم او را هم می گویند ؛ زیرا خدمه هیچ کس 

را نیز آقا یا خانم صدا می زنند . با وجود اهمیت دادن به اتیکت ، بسیار مقتصد هستند ؛ یعنی خیلی مصرف گرا 
اد کشاورزي و تولید لبنیات بسیار پیشرفته هستند و گوشت نیستند و در نهایت قناعت زندگی می کنند . از لحاظ اقتص

و لبنیات اروپا را تا چندي پیش ، از انگلستان تأمین می شد . تفاوت انگلیسی ها با سایر اروپاییان در این است که 
ر است که انگلیسی ها تنها کشور اروپایی هستند که قانون اساسی ندارند و برابر عرف رفتار می کنند و به همین خاط

  به اتیکت هایشان بسیار اهمیت می دهند . 
انگلیسی ها خیلی به آداب خودشان وابسته اند . در ارتباط با اتحادیه اروپا سرسختی نشان می دهند . به طبیعت 

  عالقمندند ، به طوریکه بزرگترین باغ وحش دنیا در لندن است . 

    127



                                             

را در هتل ها کرایه نمی کند . نعل اسب ،  13تاق شمارة خرافاتی ترین کشور اروپا انگلستان است . هیچ کس ا
) در  Gentelmanاحضار روح ، فال قهوه و شعبده بازي در این کشور طرفدارانی جدي دارد . نجیب زاده ( 

انگلستان کسی است که همۀ اتیکت ها را داشته باشد . وقت شناسی فرد انگلیسی بسیار مشهور است و از این نظر 
  مه هاي بازدید جهانگردي فوق العاده به مجري برنامه کمک می کند . اجراي برنا

فرد انگلیسی به صبحانه اهمیت خاص می دهد و معموال ً صبحانۀ خود را با آب سرد شروع می کند و قهوه و چاي 
ها به غذاهایی مورد عالقۀ اوست و صبحانۀ انگلیسی ها ، غذاهایی مختصر مانند تخم مرغ و یا ماهی می باشد . انگلیسی 

  که از مواد دریایی تهیه شده باشد ، عالقمندند . 
با توجه به صفات خاصی که در باال براي فرد انگلیسی ذکر شد ، چنین می توان نتیجه گرفت که اجراي برنامه هاي 

این نکته بازدید براي گردشگران انگلیسی به علت تمایالت خاص و نظم الزم در این ملت آسان است ؛ ولی باید به 
  توجه شود که برنامه هاي آنان باید کامال ً منطقی بوده و از روي برنامه و نظم خاص اجرا شود . 

  روحیات مردم آلمان 
  آلمان با دو عامل در زمینۀ فرهنگ معروف است : 

  فلسفه : فالسفه اي مانند هگل ، مارکس ، فویر باخ و نیچه . -1
  بتهون و باخ که از معروفترین آن ها هستند .  موسیقی منظم و کالسیک غربی : مثل -2

از نظر صنعت حرف اول را در اروپا و یا شاید در دنیا می زنند . آلمان را بعد از جنگ جهانی اول خانم ها ساختند و 
اآلن هم زن هاي آلمانی را فعالتر از سایر زنان اروپایی می بینیم و حالت کدبانویی و آشپزي خانم هاي فرانسوي و 

  ایتالیایی را کمتر در زنان آلمان می توان دید . 
آلمان جزء کشورهاي پیر است و از نظر رفاهی به کودکان و کهنساالن در این کشور اهمیت زیاد داده می شود . به 
تنوع غذا اهمیت نمی دهند ( آلمان معروف به کشور سیب زمینی خورهاست ، زیرا در جنگ جهانی دوم با کاشتن 

از خطر مرگ و قحطی نجات داده اند ) . شهرداري در این کشور قدرت زیادي دارد و تمام خدمات شهري آن خود را 
و شهروندي مثل حقوق معلمان و ساخت و ساز مدارس و ... در دست شهرداري ها است . از لحاظ ابزار ، ماشین 

و ... اخترع آلمانی هاست . بعد از جنگ مهمترین ابزار آن هاست . مواردي از قیبل لوکوموتیو ، دستگاه چاپ ، تلفن 
جهانی دوم کمتر به هنر پرداخته اند و اکثر هنرمندان و هنرپیشه گان آن ها حین جنگ به آمریکا رفته اند ، اما در 

  زمینۀ ادبیات نویسندگان برجسته اي دارند . 
تدبیر آن ها این است که نظم ، چه در بعد رفتاري و چه در بعد فکري ، موتور حرکت افراد است ( روز تعطیلی 

  وحدت دو آلمان را حذف کردند تا یک درصد به اقتصاد کمک شود ) . 
د . علت سن بازنشستگی در آلمان، زندگی دوباره است ؛ زیرا بازنشستگان به مسافرت، امور هنري و... تشویق می شون

  مسافرت زیاد آلمان ها عبارتند از : بارانی بودن هوا و پولدار بودن .
    شخصیت فرد آلمانی داراي وجوه زیر است: 

  اعتماد به نفس  -3            مسئولیت پذیري  -2      نظم  -1

    128
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  عقل گرایی  -6    رك گویی و صراحت بیان  -5               صداقت  -4
    سفر دوستی  -9  ن دوستی ( چون بچه ندارند )حیوا -8  روحیۀ کار جمعی  -7

  روحیات مردم فرانسه 
  کشور فرانسه سه ویژگی عمده دارد:

  مدیترانه اي است . -3      اروپایی است . -2    غربی است. -1
زیست بوم فرانسه همان ویژگی هاي اروپاي غربی را دارد ، اما با یک سري ویژگی هاي خاص براي فرانسوي ها که 

  آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله 
  ) این کشور جنگلی است. 4/1درصد گل هاي اروپایی می توانند در آنجا رشد کنند. یک چهارم (  40
پارك ملی دارد که پیدایش آن ها به خاطر ایجاد محیط اکولوژیک  6درصد کشور ، مناطق حفاظت شده است.  10

  ن کشور است. مناسب براي رفع آلودگی محیط صنعتی آ
فرانسوي ها دوست دارند که خود را آزادیخواه نشان دهند. خیلی روي زبان فرانسه متعصب هستند . انگلیسی را یاد 

رانسه را می داند، با شخصیت می گیرند اما سعی می کنند غیر از فرانسه صحبت نکنند. در اروپا هر کسی که زبان ف
  ه بزرگترین گالري هاي هنري و موزه ها را دارد . فرانسه در هنر زبانزد است ، بطوریک است

آشپزي براي فرانسوي ها یک هنر است . به صبحانه چندان اهمیت نمی دهند و غذاي اصلی آنان شام است. بیفتک 
غذاي ملی فرانسه است و آشپزي فرانسوي شهرت جهانی دارد . آنان سعی کرده اند آشپزي را در خدمت صنعت 

غذاهاي جدید را اختراع کرده اند که باب طبع مردم دنیا باشد . پاي سفره و سر میز شام بحث می توریسم درآورند . 
ساعت طول می کشد . فرانسوي ها سعی می کنند که خرج و دخلشان  2کنند و گپ می زنند . یک شام رسمی حدود 

وي دارد . مقتصد هستند و وقتی را با هم تطبیق دهند . از قرض بدشان می آید. پدر نقش مهمی در خانوادة فرانس
پولشان زیاد شد ، آن موقع بلند پروازي می کنند . حس همکاریشان با هم خوب است . سعی می کنند حقوق فردي را 

  محترم بشمارند و بسیار اهل تحقیق هستند . ادبیات فرانسه به ویژه رمان نویسی در جهان معروف است . 

  ایتالیا 
و اهل تفریح و خوشگذرانی هستند . قدرت انتقاد و سرکشی شدید دارند که پایۀ آن همان  افرادي آتشین مزاج ، شوخ

آتشی بودن و حرارت درونی افراد آن است . اعتصاب متعدد سالیانه در ایتالیا مؤید این نظر می باشد . فرد ایتالیایی از 
ر زمینه هاي خالف قانون می باشد . مقررات و تشریفات گریزان است و در زندگی پیرو همکاري و مساعدت حتی د

به شکم اهمیت خاص می دهد . از برنامه هاي طوالنی گریزان است و روح فرمانبرداري و اطاعت در او وجود ندارد . 
  در مقابل مشکالت بسیار پر جنب و جوش است ولی به همان نسبت نیز سریعا ً آرام و خاموش می گردد . 
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از نظر وي لحظه و زمان فعلی اهمیت بیشتري دارد . شوخ مزاج و همراه است ولی  اهل استقامت و بردباري نیست و
هر آن ممکن است که دوستی را فراموش نموده و حتی تبدیل به دشمن سخت شود . به همان نسبت که امکان دارد 

  مجددا ً دوست و رفیق بسیار صمیمی گردد . 
ست ؛ لذا همیشه  نسبت به دیگران به علت وجود این خصیصه حالت فرد ایتالیایی اصوال ً قابل اطمینان و اعتماد نی

دفاعی و احتیاط دارد . بطور کلی اجراي تور ایتالیایی مشکل تر از سایر ملل است و راهنماي تور باید مدام دنبال 
ب سایرین به فعالیت هاي او باشد و توجه بیشتري مبذول نماید ؛ زیرا فرد ایتالیایی استعداد خاص در تشویق و ترغی

اعتصاب و به هم زدن برنامه ها دارد . به هیچ وجه وقت شناس نیست ؛ لذا از تأخیر و تغییر برنامه ها ناراحت نمی 
شوند و سریع اعتراض می نمایند ولی به همان سرعت نیز خاموش می شوند . بطور کلی اجراي برنامه هاي بازدید 

  ایتالیایی محتاج دقت و توجه خاص است . 

  ند : آسان گیري و تساهل هل
نژاد هلندي و آلمانی تقریبا ً یکی است . زبان هلندي به زبان آلمان شبیه است . مردم نژادهاي دیگر در هلند ، 

  مراکشی ها و ترك ها هستند . زیست بوم هلند پرآب و مستعد براي پرورش گل است . 
  بزرگترین باغ گل جهان در آمستردام نزدیک الهه است . 

ي که الله از ایران به عثمانی و از عثمانی به هلند رفت ، تبدیل به یکی از جشن هاي آن ها شده است . کارناوال روز
  ( جشن ) گل هلند در اردیبهشت ماه برگزار می گردد . 

بین هلندي ها خود را عادل می دانند و به حقوق فردي احترام می گذارند ، به همین دلیل دادگاه الهه براي منازعات 
المللی است . اما وجه مشخص هلندي ها آسان گیري است . اما پیش گیري را هم در نظر دارند تا از آسان گیري 

  لطمه نخورند . 
هر چیزي که در آلمان ممنوع است ، در هلند آزاد است . مثل خودکشی هاي اختیاري ( موقع مرگ مغزي ) ، فروش 

داد معتادین هلند کمتر از بقیۀ اروپاست .) اما تنها کشوري است که پلیس آزاد مواد مخدر در سوپرمارکت ها ( اما تع
  هر زمان که بخواهد ، بدون حکم وارد منزل کسی می شود . 

ملت هلند از آب کره می گیرند . دهها نوع محصول لبنی دارند . هلند یک کشور کامال ً صنعتی است . کشاورزي و 
که هلندي ها کشورشان را از آب گرفته اند ( یعنی دریا را خشک کرده اند  دامپروري مکانیزه دارند . معروف است

  ). اسطورة پطروس .

  سوئیس
سوئیسی ها با همۀ دنیا فرق دارند . یکی از مشخصات روحی سوئیسی ها بی طرفی آن هاست . ( صلیب سرخ ) و به 

  همین علت کشورشان سالم و امن بوده و سرمایه هاي دنیا را در خود جمع می کنند . 
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بی طرف اند . در  این بی طرفی در آموزش آن ها دیده می شود ؛ یعنی مدارس از لحاظ نظام هاي مختلف آموزشی
سوئیس چندین زبان وجود دارد . چون جمعیت کم است ، براي هر کاري از مردم نظرخواهی می شود . مثل تغییر 

  مکان یک پل .
در سوئیس باید به وجود نظم دقت کرد . اگر کسی ما را به خانه اش دعوت کرد نه زودتر برویم و نه دیرتر . سعی 

  را به رخ آن ها بکشید ، چون به این چیزها اهمیت نمی دهند .  نکنید جواهرآالت و ماشین خود
 3زمان غذا خوردن سوئیسی ها کمی با دیگران فرق می کند . به ناهار ، شام می گویند و آن را دیرتر می خورند ( 

  بعدازظهر) ، شام را نیز دیرتر می خورند و به آن شب چره می گویند . 
  هستند و به نظافت خیلی اهمیت می دهند . مردم سوئیس با اتیکت و مهربان 

  منطقه سرد کوهستانی سوئیس در زمستان از نقاط جالب توریستی براي ثروتمندان دنیا جهت اسکی است . 
  ساعت ساخت سوئیس معروف است . از لحاظ اقتصادي صنعتی هستند و در بانکداري قوي هستند . 

  و از نظر نظم مانند آلمانی ها هستند) .  دقت ژاپنی ( در وقت شناسی همانند انگلیسی ها
ژاپنی ها از نژاد زرد هستند . از لحاظ آب و هوایی ژاپن پرآب ، مرطوب و بارانی است و با جزیره هاي جدا جدا ، 

  کم خاکی ، زلزله ، آتشفشان و خط سیل دست به گریبان هستند . 
ون صنعتی و فوق مدرن هستند . اکنون ابزارهاي ماشینی از نظر معیشتی مردمی با پیشینۀ کشاورزي بوده اند ولی اکن

  روبات و دیگر ابزارهاي فوق مدرن را در اختیار دارند . 
ژاپن در ردیف مذهبی ترین کشورهاي دنیا است . آنقدر مذهبی و سنتی هستند که تا روحانی نیاید و دعایش را 

  کامپیوتر خود نیز دعا ساخته اند . نخواند ، پی هیچ ساختمانی را نمی ریزند . براي ویروس هاي 
مثل ما عید مردگان دارند . به علت کمبود زمین ، مرده هاي خود را می سوزانند . مردمی سازگار و قابل تطبیق با 
محیط هستند . در زمان شکست ، خودکشی از وظایف و میراث سامورایی ها بوده . ارتباط غیر کالمی در فرهنگ 

رد . اگر یک ژاپنی بخواهد خبر مرگ دیگري را به کسی بدهد ، باید این کار را با خنده انجام ژاپنی بسیار کاربرد دا
  دهد . تعظیم ها معانی مختلفی دارند . 

براي ساکت کردن به کار می رود و عملی غیر محترمانه است ، ولی در ژاپن این  "هیس کردن  "در فرهنگ ما ، 
  رساند .  کار عملی محترمانه است و تأکید را می

  ژاپنی ها تجمل پرست و مصرف گرا نیستند . از ویژگی هاي فرهنگی ژاپنی ها دقت آن ها است . 
خیلی به خارجی ها با کنجکاوي نگاه می کنند . ایرانی هاي مقیم ژاپن چندان خوشنام نیستند (شرارت و کارهاي 

لی سؤال می کنند و این به دلیل روح خالف عرف) . دربارة مسائل شخصی افراد و سردرآوردن از کار کسی خی
کنجکاوي آن ها است . به ندرت انگلیسی را خوب می دانند . تا با آن ها شروع به حرف زدن نکنی ، آن ها شروع 
نمی کنند . آنطور که فکر می کنید دوست ندارند با شما حرف بزنند . تواضع را یک ارزش می دانند لذا به یکدیگر 

  نی ها عادت دارند بابت هر موضوعی هدیه بدهند یا بگیرند و مثل ما پول هدیه می دهند . تعظیم می کنند . ژاپ

   



                                             

عادت دارند براي هر مناسبتی کارت پستال بفرستند و این عادت به قدري شدید است که هر خانه دو صندوق پستی 
است و یک عبارت معروف دارد . به مشتري خیلی اهمیت می دهند . مشتري گرایی از ویژگی هاي معروف ژاپنی ه

   "جناب مشتري ، جناب خداست . "دارند : 
مبادي آداب هستند . کمی تعارفی هستند . مستقیما ً نه نمی گویند که کسی را بیازارند . تودار هستند و عاطفه شان را 

د. خیلی مطابق بروز نمی دهند . مثال ً در موفقیت زیاد خوشحالی نمی کنند و هنگام شکست هم ممکن است که بخندن
  آداب و سنن رفتار می کنند . 

در ژاپن در کالس هاي دبستان و دبیرستان ، سیاست ، جنگ و مسائل عقیدتی تدریس نمی شود ؛ اما در زندگی 
  اجتماعی نقش مذهب بسیار پررنگ است . 

ساعت  5خوابشان کمتر از  خیلی مسئولیت پذیرند . اگر کاري به آن ها ارجاع شود ، حتما ً انجام می دهند . میانگین
  است و به پیشینۀ خود و شرکتشان اهمیت می دهند . اگر مشکلی پیش بیاید ، صاحب کار خود را مسئول می دانند . 

هنگام استخدام توصیه را نمی پذیرند و مصاحبه می کنند . اگر قراردادي با ژاپنی ها می بندید ، ضامنتان باید یک فرد 
روز تا یک هفته ) تعطیل همگانی دارند و به سفر می روند . در تعطیالت به دیدار  3سال ( از  بار در 2ژاپنی باشد . 

پنی ها فرمانبرداري از قانون اهل قبور، مهمانی و جدید تر هم به سفرهاي خارجی می روند . یکی از خصوصیات ژا
ینایان طراحی و مشخص شده است. . دقت ژاپنی ها به حدي است که گوشۀ برجستۀ اسکناس براي درك بهتر ناباست

ژاپنی ها بسیار محتاط هستند . هنگام عزا به صاحب عزا پول می دهند . در دبستان ها و دبیرستان ها ، نظافت مدارس 
به عهدة دانش آموزان است. حساب خرج و مخارج را دارند. در غذا بسیار کم و در مصرف مشروبات الکلی (ساکی) 

  بسیار محتاط هستند. 
بحث و گفتگو و رسیدن به عمق مطالب بسیار عالقمندند . لذا راهنماي جهانگردي باید بسیار با اطالع و دقیق باشد  به

. بر خالف آلمان ها موقع غذا خوردن با هم حرف می زنند . آن ها رنگ شاد را دوست دارند و به همین خاطر خیلی 
  عالقمندند که در دامان طبیعت غذا بخورند . 

  چین
چینی ها ملتی هستند که همه چیز می خورند و غذاهاي دریایی و آبزیان در اولویت هستند و کمتر گوشت می خورند 

 .  
زیست بوم چین محیطی استوایی است . مفهوم خانواده و قداست آن براي چینی ها بسیار مهم است . اصوال ً یک چینی 

ون چینی هاست . چینی ها هوشمند هستند ، اما هوش آن ها را بدون خانواده اش نمی توان تصور کرد .انضباط در خ
هوش فردي نیست ، بلکه هوش جمعی است .یعنی ممکن است از یک چینی هوش سرشاري نبینیم، اما وقتی در یک 

سال گذشته شبیه ایران بوده  700گروه قرار می گیرد ، خیلی خوب و هوشمندانه امور را پیش می برد . تاریخ چین در 
حملۀ مغول به هر دو کشور همزمان صورت گرفت . همزمان با دورة صفویه در ایران ، سلسلۀ قدرتمندي در  است .

چین حکومت می کرد . روند اصالحات در چین همزمان با پادشاهی ناصرالدین شاه و محمد شاه در ایران انجام شد و 
  مانند ایرانیان در این تاریخ دانشجو به اروپا فرستادند . 

    132
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  شور در دنیا بیشترین ذخیرة ارزي را دارند که عبارتند از چین و تایوان ( که هر دو چینی اند .) دو ک
سال می رسد و هنوز خط آن ها در مرحلۀ نیمه تصویري قرار دارد و تغییر  4000سابقۀ خط و زبان چینی به بیش از 

ل پیش را خواند . با توجه به وسعت چین ، مراحل تکامل زبان در این کشور آنقدر نیست که نتوان متون هزاران سا
  خط تنها مایۀ وحدت انسان هاي چینی در نقاط مختلف چین بوده است . 

در چین چیزي به عنوان مذهب مثل غرب و اروپا دیده نمی شود . آن ها به خدا اعتقاد نداشته و اعتقاد آن ها به 
دنیا براي هر چیزي متضادي وجود دارد و چیزي که دنیا  آسمانی است که زمین را کنترل می کند . اعتقاد دارند در

  را اداره می کند ، برقراري رابطه بین تضادهاست . 
چینی ها اعتقاد پر ریشه اي به تناسخ ارواح دارند. آن ها معتقدند خوب بودن باعث می شود که هنگام خلقت مجدد ، 

  یا اشکال دیگر . انسان به صورت انسان آفریده می شود نه به صورت حیوان و 
آیین هاي اصلی چینی ها عبارتند از : کنفسیوس و دائوئیت. آیین بودا از طریق هند وارد چین شد و در تبت 
بزرگترین فرقه بودایی را می توان یافت . مذهب بودایی پیش از آنکه بر کنفسیوس و دائوئیت تأثیر بگذارد ، از آن 

   "ما کنفسیوسی هستیم که بودا را هم قبول داریم . "گویند :  ها تأثیر می گیرد . چینی هاي بودایی می
درصد جمعیت چین که معادل هشتاد میلیون نفر است ، مسلمانان سنی  5دین اسالم در ترکستان چین دیده می شود . 

حنفی هستند که بنا بر نوع سیستم حکومتی چین بسیار تحت کنترل هستند و توریست هاي مسلمان غرب آسیا به 
ختی می توانند به این نواحی سفر کنند . اسالم از طریق بازرگانی ایرانی به چین راه یافت . نیت نماز مسلمانان چین س

  به زبان فارسی است . 
، نسل لوسی در حال شکل گرفتن درصد جمعیت چین زیر خط فقر هستند و به خاطر تک فرزندي بودن  7حدود 

است . برخی کلمات فارسی  "یکشنبه  "مشکل است . روز تعطیلی در چین یادگیري زبان خارجی براي آن ها . است
  رایج در زبان چینی: بازار ، شیر، خداآمرزد .

  چین یک کشور خودکفا بوده و چینی ها خود را بهترین ملت دنیا می دانند . 

  مالزي
  ما ایرانیان سخت و آزار دهنده.اقوام مالزیایی از نژاد زرد هستند . آب و هواي مالزي شرجی و مرطوب است و براي 

روحیۀ مردم مالزي روحیۀ سخت کوش و مقلد مثبت در آسیاي دور است . ( امسال با پارسال از لحاظ پیشرفت 
  صنعتی متفاوت است .) 

این کشور از لحاظ توجه به مدرنیته و پیوند سنت با آن ، بسیار موفق بوده است . مردم هم فرایض دینی را انجام می 
و هم صنعت و دموکراسی غربی را بومی کرده اند . دانشگاه ها را ارتقا بخشیده اند . سیستم آموزشی در این  دهند

را جمع کند . سیستم حکومت  "ماهاتیرمحمد  "کشور انگلیسی است . دولت مالزي توانسته است نخبه هایی مثل 
شاه دارد که هر چند سال با رأي گیري یکی از آن  9مالزي پادشاهی است . اما با همۀ پادشاهی هاي دنیا فرق دارد . 

ها را انتخاب می کنند ، اما قدرت نخست وزیر بیشتر است . عملکرد بخش خصوصی در این کشور بسیار توانمند 

   



                                             

است . برج مالزي بعد از برج میالد در چین دومین برج آسیاست و سر در آن را اصفهانی ها کاشیکاري کرده اند . در 
  ح درآمدها به هم نزدیک است . مالزي سط

مسابقات قرائت قرآن و نمایش طرز انجام مناسک حج از مواردي است که براي اولین بار مالزي ها ابداع کردند و به 
  بقیۀ کشورهاي مسلمان یاد داده اند . بزرگترین جشن آن ها عید فطر و عید قربان است . 

ند . پذیرش سنت و مدرنیته به صورت مداوم ، از ویژگی هاي مردم بسیار خونگرم هستند و ایرانی ها را دوست دار
مالزي است . خانم هاي با حجاب و بی حجاب در کنار هم کار می کنند اما قواعد اخالقی به شدت رعایت می شوند 

   سیگار کشیدن در معابر عمومی ممنوع است . زبانشان مالزیایی است و انگلیسی نیز در بین آن ها رایج است .
سال چنین پیشرفت کرده اند . به  200در مالزي قبایلی وجود دارند که دو نسل عقب تر آدمخوار بوده اند . اما پس از 

تحصیالت و خرید خیلی عالقمند هستند ( مخصوصا ً اگر تحصیالت در انگلستان انجام شود . ) به خاطر پیشرفتشان 
ز چهار سالگی انگلیسی را یاد می گیرند و جوانانشان به هنر بسیار بسیار متعصب و ناسیونالیست هاي سختی شده اند . ا

  عالقمند هستند . 

  هند
هند بعد از هالیوود بزرگرین صنعت فیلم سازي را دارد که بالیوود نام دارد و از لحاظ تعداد ساخت فیلم در سال در 

  دنیا اول است . مردم در سینما فیلم ها را سرپایی می بینند . 
د سعی نموده خود را با دنیاي جدید وفق دهد ، به همین علت هند با فرار مغزها روبرو نیست ، بلکه صادر جامعۀ هن

کنندة مغزهاست . دخترها یک کامپیوتر به عنوان جهیزیه با خود به خانۀ شوهر می برند . اهل تعارف نیستند . زبان 
  انگلیسی و پارلمان را ، انگلیسی ها به هند آموختند . 

  تی انسان حافظۀ تاریخی نداشته باشد و از گذشته درس نگیرد،حافظۀ اقصادي و اجتماعی نیز نخواهد داشت.)(وق

  ترکیه
ترك ها از نژاد خاصی نیستند . آن ها اختالطی از آریایی ها ، اقوام قبل از آریایی ها ، ترکان مهاجر عثمانی ، اعراب 
، مردم شمال اروپا و یونان هستند . ترکیه از لحاظ آب و هوایی و مناطق شمال و جنوب شباهت زیادي به ایران دارد 

ز طریق کشاورزي است و جدیدا ً خدمات و صنعت افزایش یافته است . . فقط کویر ایران را ندارد . معیشت آن ها ا
میلیون نفر از ترکیه بازدید کردند . روحیۀ غالب آن ها ، روح نظامی است ، که سختکوشی  15بیش از  2004در سال 

  هید کرد . را باید به آن اضافه نمود . در وهلۀ اول احساس می کنید که بلند صحبت می کنند ولی بعدها عادت خوا
  سلیقۀ ترك ها به ایرانیان نزدیک است . اصل خیلی از لغات ترکی استانبولی ، فارسی است . 

آبدست ( وضو ) ، بد دعا ( نفرین ) ، پیغمبر ( پیغمبر ) ، آویزه ( لوستر ) ، خسته خانه ( بیمارستان ) ، نماز ( نماز) 
  ( چارسوق ) . ، همشیره ( پرستار) ، عجزخانه ( داروخانه ) ، چارشی

  ترك ها حنفی مذهب هستند و ابو حنیفه ایرانی بوده است . 

    134



                    135                         

آتاتورك اصالتا ً یونانی است . تنها سفر رضاشاه به ترکیه بوده است که مجسمه اش در یکی از میدان هاي استانبول ( 
  میدان تقسیم ) هنوز وجود دارد . 

ستان) از رضاخان تقلید کرد و هریک نسبت به مقدار تقلیدشان ، رضاشاه از آتاتورك ، و امان اهللا خان (پادشاه افغان
  در تغییر جامعه موفق بوده اند . 

ترك ها کمتر به ایران می آیند و کمتر از یک درصد توریست هاي ایرانی اهل ترکیه هستند و بیشتر توریست هاي 
  درصد) . 19ترکیه ، ایرانی هستند (حدود 

  اعراب
هستند و به همین درجه نیز افرادي کم توقع و غیر منتقد می باشند . با کمترین خدمت و بذل افرادي مقاوم و حرارتی 

توجه ، بسیار سپاسگزار می گردند و به همین دلیل است که میزان رضایت و خرسندي در میان این قوم بسیار آسان 
کسی نفرت پیدا نمایند ، تبدیل به است . سریع دوست می شوند و دوستی را بسیار نزدیک می نمایند و هنگامیکه از 

  دشمنی خطرناك و خونی می گردند . 
تعصب در میان این ملت عجیب است . بطوریکه با ایراد یک کلمه و یا جملۀ نامناسب ، احتمال عکس العمل شدید و 

را براي آن  گاه خطرناك می رود . آزادي براي آنان چندان اهمیت ندارد ولی هنگامیکه به آن برسند ، حد و حدودي
قائل نیستند . نسبت به زن و رفتار وي بسیار ابتدایی و خشک فکر می کنند ؛ لذا استفاده از خانم ها براي راهنمایی 
تور اعراب مناسب نمی باشد . اعراب به شکم اهمیت خاص می دهند ؛ لذا در اجراي بازدید گروه هاي عرب باید به 

  این نکات توجه گردد .
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  ششمتوانایی 
  آشنایی با صنایع دستی ایران

  کلیات
  چگونگی پیدایش صنایع دستی 

معروف است، مردمی در منطقه وسیعی در آسیاي جنوب غربی » نوسنگی«سال قبل که به عصر  8000در حدود 
 زندگی می کردند که براي نخستین بار در گروه هاي کوچک جمع آمده، در یک مکان ساکن شدند و اولین

ها را به وجود آوردند. آثار به دست آمده از دوران پارینه سنگی، میان سنگی و نوسنگی، گواه بر فعالیت  کدهده 
انسان در ساخت ابزار و وسایل سنگی است. ابزارهایی چون تیغه هاي دندانه دار و به شکل هاي مختلف هندسی در 

ه است. انسانی که یاد گرفته بود با کاشتن دانه هاي مکان هایی مانند بیستون و غارهاي هوتو و کمربند به دست آمد
خوراکی مقدار بیشتري از آن را به دست آورد، ناگزیر بود آن را در جایی ذخیره کند. او ظرف هایی را می خواست 
که در برابر گرما و رطوبت هوا مقاومت داشته باشد و غالت، در آن فاسد نشود. از این رو انسان دوران نوسنگی با 

  لهام از همان شکل هاي طبیعی و با آمیختن آب و خاك، اولین ظرف هاي سفالی را ساخت.ا
     
  تعریف صنایع دستی  

صنایع دستی که هم می تواند، حالت کارگاهی و هم حالت خانگی داشته باشد، همانند صنایع کوچک قابلیت استقرار 
یشتر متکی به تخصص هاي بومی و سنتی است و قسمت در شهر و روستا را دارد، بدون نیاز به فن آوري پیشرفته، ب

اعظم مواد اولیه مصرفی آن در داخل کشور قابل تهیه می باشد. افزون بر این، صنایع دستی هر دو ویژگی مصرفی و 
 - هنر«هنري را داشته، برخوردار از بینش، ذوق، اندیشه و فرهنگ تولید کننده نیز هست و در مجموع آن را یک 

   یده اند. نام» صنعت 
  

  صنایع سنگین 
نیز یاد می شود؛ نیازمند » صنایع مادر«صنایع سنگین زمینه ساز توسعه اقتصادي هر کشور است و از آن به عنوان 

  سرمایه گذاري بسیار زیاد، ماشین آالت و تجهیزات عمده نیروي انسانی و برخوردار از تخصص هاي فنی می باشد.
     
  صنایع سبک  

صنایع سبک در مقایسه با صنایع سنگین، نیازمند تجهیزات و به همان نسبت سرمایه کمتر و نیروي انسانی با تخصص 
    هاي نسبتا ً پایین است. الزمه استقرار آن، بهره گیري از ماشین آالت خودکار و نیمه خودکار است. 
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  ویژگی هاي صنایع دستی ایران
براي میراث فرهنگی و هنري این مرز و بوم است که ریشه در اعتقادات مذهبی و الف) صنایع دستی ایران محملی 

  باورهاي قومی و نیز قوه ابتکار و خالقیت استادکاران ایرانی دارد.
  ب ) امکان تأمین قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی؛ 

  ج ) همانند و شبیه نبودن این فرآورده هاي تولید به یکدیگر؛ 
  انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به وسیله دست و ابزار و وسایل دستی؛ د ) 

    ه ) خود مصرفی بودن بخش عمده تولید و برآورده ساختن نیازهاي داخلی؛ 
  

  ویژگی هاي صنایع دستی از نظر اقتصادي 
  . سهولت ایجاد مراکز تولید؛ 1
  . بی نیازي به سرمایه هاي کالن؛ 2
  ؛ »صنعت -هنر «ن . اشتغال زا بودن ای3
  . وجود ارزش افزوده باال؛ 4
  . جنبه هاي کاربردي و تزئینی؛ 5
   . داشتن زمینه اي مناسب براي جلب جهانگرد و صادرات؛ 6
  

  طبقه بندي صنایع دستی ایران 
  ) سفالگري وسرامیک سازي2    ) طراحی سنتی و نگارگري1
  ) نساجی سنتی4      ) بافته هاي داري3
  هنرهاي مرتبط با فلز )6      ) شیشه گري5
  ) رنگرزي و چاپ سنتی8    ) هنرهاي مرتبط با چوب7
  ) آثار الکی و روغنی10    ) صحافی و جلد سازي سنتی9

  ) سنگ تراشی و حکاکی روي سنگ12    ) رودوزي ها و بافتنی ها11
  ) فرآورده هاي پوست و چرم14      ) حصیر بافی13
   ) سایر صنایع دستی 15
  

   



                                             

 
 
 
 
  

 

  سنتیدستباف هاي 

 دستباف 

  نامیده می شود .» دستبافت«آنچه به وسیله دست یا به کمک وسایل ساده بافته می شود، 
  

 بافته هاي دستی 

   الف ) بافته هاي دستگاهی
   ب ) بافته هاي داري

 
 بافته هاي دستگاهی و بافته هاي داري 

 وردي، چهار وردي، ژاکارد و نظیر آن هااست که با کمک دستگاه هاي بافندگی دو  بافته هاي دستگاهی محصوالتی

دستباف هایی است که با کمک دارهاي  تولید می شود؛ مانند پارچه هاي ساده و نقش دار، زري. بافته هاي داري،
دو دسته اند: بافته هاي داري پرز دار، مانند قالی و بافته هاي داري بدون  افقی و عمودي بافته می شود. این محصوالت،

   .د گلیممانن پرز،

  
  دستگاه هاي بافندگی پارچه

نیز می گویند، براي بافت پارچه هایی » دورد دار«که به آن ها دستگاه هاي  : الف) دستگاه هاي بافندگی ساده باف
   .با نقوش هندسی و راه راه به کار می رود

هندسی استفاده می شود؛ مانند براي بافت انواع پارچه با نقوش غیر  : ب ) دستگاه هاي بافندگی دستوري و ژاکارد
  دستگاه هاي ترمه بافی، زري بافی و مخمل نقش برجسته . 

  
 برخی از پارچه هاي سنتی ایران 

  زري)پ    ب) کرباس    الف) شعر

   ج)جاجیم    ث) مخمل             ت) ترمه

   
 بافته هاي داري 

    138
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  گبه؛الف ) بافته هاي داري پرزدار ، مانند انواع قالی ها و 

  ب ) بافته هاي داري بدون پرز ، مانند انواع گلیم؛
 

  قالی  
قالی، بافته اي است از هزاران گره کوچک که به مدد سرپنجه هاي قالیبافان هنرمند بر خامه و نخ، زده می شود تا 

   سازد.متجلی  پرداخته شود که عالوه بر جنبه هاي مصرفی، هنر را در مقیاس وسیع، مطرح و محصولی ساخته و
 
  مصالح و وسایل مورد نیاز در قالیبافی 

  مصالح : پنبه، پشم، ابریشم

   وسایل : دار قالی، قالب، کاردك، سیخ پودکشی، دفه و دفتین، شانه، قیچی، نقشه قالی
 

  انوع دار 
   ب ) دار عمودي     الف ) دار افقی

شود و شامل دو قطعه  سانتی متري نصب می 30صله دستگاهی است بسیار ساده که به موازات زمین، به فا : دار افقی
است که در باال و پایین قرار می گیرد و سر اضافی آن به  برابر عرض قالی مورد نظر 5/1چوب استوانه اي با طول 

   .چوبی یا فوالدي بزرگ که در زمین کوبیده شده، مهار می گردد وسیله چهار عدد میخ
به طور عمودي بر سطح  دارهاي ابتدایی است، چارچوب مستطیل شکلی دارد کهکه شکل تکامل یافته   : دار عمودي

استوانه اي صاف و محکم که به طور موازي یکی در باال و یکی  زمین مستقر می شود. این نوع دار از دو عدد چوب
    ل شده است.تشکی ) دارد و دو عدد چوب دیگر که حالت ستون هاي دستگاه را دارند ( راست روها در پایین قرار

 
  گوه، چوب کوجی و چوب هاف 

راست روها کوبیده می  قطعه چوب گونیا شکلی است که براي محکم کردن دو طرف زیردار، در شکاف پایین : گوه
   .را بیرون می آورند شود. در موقع شل کردن چله ها و پایین کشی قالی گوه ها

دار قالی که براي تنظیم و تفکیک نخ هاي چله و  چوبی است استوانه اي شکل به اندازه عرض : چوب کوجی
   .جلوگیري از کجی قالی به کار می برند

باریک تر از چوب کوجی است، در باالي آن قرار می گیرد و در زمان پود دادن براي زیر و رو کردن  : چوب هاف
 چله ها از آن استفاده می شود . 

 
  سیخ پودکشی، دفه و دفتین و شانه 

تسمه فلزي نازك و باریکی است که سر آن حالت قالب دارد و براي پودکشی در روش بافت  : سیخ پودکشی
   .ترکی از آن استفاده می شود

   



                                             

استفاده می شود. در روش  دفه و دفتین : ابزارهایی هستند که براي کوبیدن پود و ریشه هاي بافته شده از آن ها
می گویند. در روش ترکی نیز » دفتین«ستفاده می شود که به آن ا فارسی از نوع سنگین آن که پره هاي بیشتري دارد

   .می برند به کار» دفه«
وسیله اي است که براي کرك گیري و جلو کشی ریشه هاي زده شده در حین بافت به صورت شانه کردن به  : شانه

   .کار می روند
 
  

  
  مراکز مهم تولید قالی در ایران

  شهرستان هاي اصفهان، قم، ساوه، مراغه، زنجان و بناب بافته می شود.در  : ) قالی با چله ابریشم1
  در شهرستان هاي اصفهان، تبریز، نایین، کرمان، کاشان و بیجار تولید می شود. : ) قالی با چله نخی ظریف2
ن تولید می در اراك، چهار محال و بختیاري، مشهد، سبزوار، سیستان و بلوچستا : ) قالی با چله نخی نسبتا ً ظریف3

   شود.
  در میان عشایر ایران، قشقایی ها، بختیاري ها، ایل بویر احمد و ترکمن ها رواج دارد. : ) قالی با چله نخی و پشمی4

  
  گبه 

 نام مشهورترین فرش اصیل درشت بافت عشایري است. بافتن گبه با طرح هاي» درشت زمخت و«واژه گبه به معنی 

انسان انجام می شود . پشم مصرفی در  نقشهاي حیوانات به ویژه شیر، پلنگ، اسب، گوزن وذهنی و ابتکار هندسی و 
  .بافت گبه خودرنگ است و معموال ً از سه تا چهار رنگ تجاوز نمی کند

  
   گلیم

 اي است ، داري و بدون پرز که با نخ در ابتدا به جامه درشت پشمین، گلیم می گفتند ولی در حال حاضر، گلیم، بافته
 پود بافته می شود. به این ترتیب که از نخ پنبه اي به عنوان تار و از نخ پشمی، پنبه اي یا کنفی، با درگیري تار و

چندانی ندارد. گلیم هاي هر منطقه طرح و  پشمی رنگارنگ، به عنوان پود استفاده می شود. در گلیم بافی، نقشه کاربرد
   .ته هاي مناطق دیگر مجزا می شودباف رنگ ویژه اي دارد که با توجه به آن از

  

  قلمکار 
با  در طول تاریخ،  از بررسی هنر ایران ،از گذشته هاي دور تا به امروز این نکته برداشت می شود که صنایع دستی

و از سازماندهی و    داشته است ولی هرگاه مورد حمایت قرار گرفته  وجود فراز و فرودهاي بسیار،جریانی پیوسته
مدیریت خوب برخوردار بوده است توانمندي خود را بهتر و گسترده تر به نمایش گذاشته است و هنرمندان ،آثار 

    140



                    141                         

ماندگار و ارزشمندي را از خود به یادگار گذاشته اند.بی شک یکی از درخشان ترین این دوره ها ،روزگار صفوي و 
، هنرهاي ه هاي یازدهم و دوازدهم هجري بوده است. در روزگار یاد شدهبه ویژه به هنگام پایتختی اصفهان در سد

توان باالي خود را در زمینه هاي –قطب صنایع دستی و پایگاه رفیع هنرهاي صناعی -صناعی ایران در اصفهان
ه هاي گوناگون از آبگینه و سفالینه ،زیراندازهاي سنتی ،نساجی و چاپ ،کاشیکاري ،هنرهاي مرتبط با چوب ،نگار

  فلزي و...به ثبت رسانده است .

گروه فرهنگ و صنایع دستی بر آن است تا با نوشتارهایی پی در پی،خوانندگان خود را با هنرهاي اصفهان آشنا سازد 
  و گامی هرچند کوچک براي نگهداري و گسترش این یادگارهاي ارجمند بردارد.

که درخشش آن از دوره ي صفویه و در شهر اصفهان آغازشده   قلمکارسازي یا چیت سازي بوده یکی از این هنرها،
  و تا امروز ادامه یافته است.

در تعریف قلمکار آمده است :پارچه اي ساده و مازور شده از کرباس ،کتان و غیره که بر آن به وسیله ي قالب و 
  )3/2721: 1371ند.(معینمهر ،نقوشی تصویر کرده باشند و آن را به اشکال پرده ،سفره ،رومیزي و...در آور

چیت "در گذشته اي نه چندان دور ،قلمکارسازي به چیت سازي یا چیتگري مشهور بود ،به گونه اي که هم اکنون
که همچنان در عرصه ي هنر قلمکار سازي فعالیت دارندو پارچه هاي چاپ    نام خاندان بزرگی در اصفهان است "ساز

  عرضه می دارند. با کیفیت و متنوعی را تولید و  قلمکار
  

  وجه تسمیه
به طور کلی وجه تسمیه ي قلمکار ،به علت نوع تولید و نحوه ي منقش کردن پارچه در آغاز پیدایش این هنر بوده 
است.بدین معنی که در آغاز روي پارچه هاي پنبه اي و شاید ابریشمی ،با قلم ، نگاره هاي مورد نظر را نقاشی می 

چون براي این نوع تولید ، وقت زیادي صرف می شدو در ضمن   ید می آوردند ولیکردند و نقوش مختلفی را پد
،نقوش رسم شده با قلم داراي هماهنگی نبود و باعث یکسان نبودن تولیدات می شدو همچنین قیمت تمام شده را باال 

ي قالب هاي حکاکی و کنده  ي نیاز به تولید زیاد ،قلمکارسازان ،انتقال نقوش به وسیله  می برد ،بنابراین به واسطه
کاري شده بر روي پارچه را تنها راه چاره ي این مشکل دانستند و به طراحی ،حکاکی و کنده کاري فالبهاي مورد 
نظر پرداختند.البته پس از یافتن راه حل تازه،به طور کلی نقش زنی به صورت قدیمی متروك نشد ،بلکه برخی نگاره 

ي دیگر با دست نقاشی می شد،ولی به مرور زمان و به دلیل نیاز به سرعت بیشتر در ها به وسیله ي قالب و طرح ها
تولید،قلمکارسازي به صورت امروزي یعنی به کار گرفتن قالب براي کلیه ي نگاره ها و نقوش ،فراگیر شد.در این 

شخص است در صورتی روش قلمکارسازي ،تنها نقصی که وجود دارد،استفاده از رنگهاي انگشت شمار با قالبهاي م
که در ابتدا که نقش زنی با قلم انجام می شد،این محدودیت در مورد استفاده از رنگ وجود نداشت و تنوع رنگی در 

  و خالقیت هنري بیشتر دیده می شد.تولیدات 
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 قالب و قالب تراشی 

کنده شده است.قالب تراشی یکی یکی از مراحل مهم قلمکارسازي ،تهیه ي قالب هایی است که نگاره ها بر روي آنها 
از هنرهاي بدیع و جالب ایرانی است که رونق و رواج آن از دوره ي صفویه بوده است.نمونه هاي جالب و ارزشمندي 
از قالب هاي قدیمی به جاي مانده ،که هم اکنون تعدادي از آنها در موزه هاي تبریز،مردم شناسی کاخ گلستان و 

ران و نمایشگاه دایمی آثار موزه اي صنایع دستی در تهران یافت می شود.ضمنا مجموعه گنجینه ي هنرهاي اسالمی ته
  .داران و خانواده هایی در شهر اصفهان برخی قالب هاي ظریف و بی همانند قدیمی را در اختیار دارند

 
مکار اصوال پس قالب تراشی ،به علت ظرافت هاي ویژه ي آن کاري است بسیار پر زحمت و همین طور مهم.قالب قل

از مدتی استفاده ،به علت آلوده شدن مداوم به رنگ ،الیاف و کرك پارچه ،گرد و غبار و تحمل ضربات زیاد 
،حساسیت خود را از دست می دهد و لبه هاي نقوش ،تدریجا ساییده می شود و در این حالت قابل استفاده نیست و به 

 .ن مرمت می شودجاي آن،نقش یا قالب جدیدي تولید یا قالب پیشی

در حال حاضر ،به علت پر زحمت و وقت گیر بودن تراش قالب ،معموال سعی در ترمیم و اصالح قالب هاي قدیمی 
می شود،چرا که اگر قالبی از بین رود ،استاد قالب تراش موظف است یک مجموعه ي پنج تایی یا احتماال یک قالب 

از نظر صرف وقت،قابل مقایسه با زمان صرف شده براي تراش و  تنها را تولید کند.در صورتی که اصالح هر قالب
 .تولید قالب جدید نیست

  
 انواع چوب مصرفی براي قالب

در پی بررسی هاي کارشناسی و از دوره ي صفویه به این سو،براي تهیه ي قالب ،از چوب درخت گالبی و درخت 
می شود.چوب زالزالک معموال براي قالب هاي ریز نقش  زالزالک به علت شکل پذیري و دوام نسبتا زیاد آنها استفاده

و چوب گالبی براي قالب هاي درشت نقش استفاده می شود و علت استفاده از این دو نوع چوب به طور عمده ،ترك 
  لیت انعطاف و ضربه پذیري آنهاست.برداشتن کم ،سخت و محکم بودن ،قاب

   سفالگري
 تاریخچه هنر سفالگري 

   



                                             

سال قبل از میالد می رسد. این سفالها  8000سفالی به دست آمده از گنج دره تپه و غار کمربند به حدود تاریخ آثار 
   .دست ساز بوده و در ساخت آن ها فقط از خاك موجود در طبیعت استفاده شده است

اسماعیل «و » کتپه سیل«، »تپه زاغه«، »علی چشمه«در مرحله دوم (هزاره پنجم و ششم قبل از میالد) به سفالهاي 
پخت  سفالهاي دوره اول خشن، با شکل ها و تزئینات ساده، در اندازه هاي کوچک و با برمی خوریم که مانند» آباد

شده یا علف خشک استفاده کرده اند.  ناقص ساخته شده اند. در ساخت آن ها براي چسبندگی بهتر گل، از کاه خرد
   .سفالها، ظرافت بیشتري پیدا کرده اند» يسفالگر چرخ«در دوره بعد به واسطه استفاده 

 
  

 لعابکاري 

تزئینات سفالی  بابل که قرنها در تصرف آن ها بود به ایران آوردند. قدیمی ترین نمونه از» کاسی ها«لعابکاري را 
    .عیالم میانه منسوب است و عهد» معبد چغازنبیل«لعابداري که در ایران به دست آمده به 

   اولین ماده مصرفی در ساخت ظروف سفالی گل رس یا خاك رس
 
  خاك رس در طبیعت 

خاك هایی است که در کنار سنگهاي مادر رسوب نموده، به وسیله آب یا باد جابه جا نشده،  : الف ) خاك هاي اولیه
   .به طور نسبی خالص باقی مانده است

یا دایمی  د و باران و جریان ها ي موقتخاك هایی است که بر اثر عوامل طبیعی مانند با : ب ) خاك هاي ثانویه
و اکسیدهاي مختلف مخلوط شده است. این نوع خاکها  رودخانه ها از محل اولیه منتقل و در این جابجایی با مواد آلی

 .خلوص کمتري دارند اما از چسبندگی بیشتري برخوردار است در مقایسه با خاکهاي اولیه
 
 ابزار و وسایل تولید سفال 

  براي تبدیل قطعه هاي سنگ بزرگ به خرده سنگ استفاده می شود. : کنسنگ خرد 
  براي پودر کردن مواد معدنی به کار می رود. : آسیاب

   براي دانه بندي، تمیز کردن و جداسازي مواد از یکدیگر از الک استفاده می کنند. : الک
   مخلوط کن انجام می گیرد. به هم زدن دوغابهاي سرامیکی و ورز دادن خمیر سرامیک با : مخلوط کن
  براي خشک کردن دوغاب بدنه هاي خام قبل از پخت، آن ها را در خشک کن قرار می دهند. : خشک کن

   بدنه هاي خام و لعابدار را در کوره می پزند. : کوره
  براي ساخت ظرفهاي سفالی از چرخ سفالگري استفاده می شود. : چرخ سفالگري

   لی است که براي شکل دادن ظرفهاي سفالی، هنگام چرخ کاري به کار می رود.ابزار کوچک چرخکاري: وسای
 
 روشهاي تولید سفال  

    143



                                             

   الف ) روش دست ساخت
   ب ) روش ساخت ظروف با چرخ سفالگري

   پ )روش ساخت دوغابی
 
  

  روش دست ساخت
تولید دستی به گونه هاي زیر این روش بیشتر حالت حجمی دارد و مانند مجسمه سازي در آن عمل می شود. روشهاي 

  :قابل اجراست

شست، سوراخی در  در این روش ابتدا مقداري گل را به صورت گلوله اي در آورده، سپس با انگشت : الف ) فشاري
ظرف را باز نموده، سپس با کمک سایر انگشتان،  وسط آن ایجاد می کنند. با گردش انگشت شست در سوراخ، دهانه

   .آورند وجود میشکل دلخواه را به 
نموده، به  پس از ورز دادن گِل و پهن کردن آن به وسیله وردنه یا دست، آن را گلوله  اي: ب ) مارپیچ یا فتیله

هم قرار داده، با لیسه صاف می کنند تا شکل  صورت فتیله در می آورند. سپس نوارهاي گل را به شکل دلخواه روي
   .مورد نظر به دست آید

  
 وف با چرخ سفالگري روش ساخت ظر 

  :در ساخت ظروف با چرخ سفالگري دو نوع چرخ به کار می رود

 ساده ترین شکل آن دو صفحه چوبی است که زیر صفحه باالیی حالت مقعر دارد، به : الف ) چرخ سفالگري کُند

   .طوري که صفحه زیرین، ثابت است و صفحه رویی می چرخد و گل را شکل می دهد
به گردش در  با استفاده از این چرخ، سفالگر به کمک پا، صفحه زیرین یا طبق چرخ را : تند ب ) چرخ سفالگري

سفالگري بیشترین تولید را به خود اختصاص  آورده، با دو دست گل را در صفحه رویی شکل می دهد. این روش در
    .داده است

 
 روش ساخت دوغابی 

قالب و  نام قالب استفاده می شود. نکته اساسی، تفاوت جنس سرامیکی از ابزاري به در شکل دادن فرآورده هاي
   .خاصیت فیزیکی بدنه مورد استفاده است

  مصنوعات چوبی 
چوب ماده اي است، آسیب پذیر که شرایط مختلف َجوّي، محیطی و گذشت زمان، بر روي آن تأثیر مستقیم و 

نابراین تاریخ و زمان مشخصی در مورد استفاده انسان از غیرمستقیم داشته، آن را فرسوده و به تدریج نابوده می کند. ب
  این ماده در دست نیست.

    144



                                             

واژه (یکا) در زبان ». تخته و چوب یکا از گاندرا و کرمانیا آورده شد«داریوش در فرمان بنیاد شهر شوش می گوید: 
آپادانا در دوره  فارسی همان درخت جگ است که چوبی قهوه اي رنگ و سخت دارد. از این نقش برجسته  قصر

هخامنشی آشکار می شود که چوب را براي استفاده کاربردي و تزئینی در دوران مادها نیز به کار می گرفتند. در 
قسمتی از این نقش برجسته، یک درباري ماد در حال حمل یک صندلی چوبی مشاهده می شود که مربوط به سده 

  پنجم پیش از میالد است.
اده از چوب در ساختمان رواج بسیار داشته است. به ویژه استفاده از کالفهاي چوبی در میان در زمان ساسانیان استف

   دیوارها به منظور استحکام بخشیدن رایج بوده است. 
  

  منبّت کاري 
واژه منبّت از نبات به معنی گیاه، گرفته شده است و در اصطالح به نقش برجسته و کنده کاري روي چوب گفته می 

  شود. 
  

  ابزار و وسایل مورد نیاز در منبّت کاري 
  الف ) مغار

  ب ) چکش چوبی 
   پ ) دیگر وسایل و ابزارها 

  
  انواع مغار 

مغار: تیغه اي است فوالدي با دسته چوبی یا پالستیک فشرده که در مقابل ضربه، مقاوم است. مغارها به چهار گروه 
  تقسیم می شوند: 

با لبه برش صاف دارد و براي دوربري خطوط و کنده کاري زمینه منبّت استفاده : که تیغه اي تخت  مغارهاي تخت. 1
  می شوند. 

: که داراي تیغه اي ناودانی شکل با لبه برش هاللی است و براي دوربري قسمتهاي منحنی شکل و  مغارهاي نیم واز. 2
  ساخت و ساز استفاده می شود. 

و لبه برش نیم دایره است و از آن براي دوربري قسمتهاي دایره اي : با تیغه اي ناودانی شکل  مغارهاي لگویی. 3
  شکل و ساخت و ساز نقوش استفاده می شود. 

: با تیغه اي ناودانی با لبه برش به شکل هفت است و از آن براي شیار زدن و دوربري اولیه نقوش  . مغار شفره4
   استفاده می شود. 

  
 چکش چوبی  

    145



                    146                         

از یک دسته و یک سر چوبی درست شده و منبت کاران براي ضربه زدن به سردسته  چکش چوبی وسیله اي است که
  مغار از آن استفاده می کنند. 

  
  مراحل تولید منبت  
  . انتخاب و آماده نمودن طرح و قطعه چوب مناسب براي منبت کاري؛ 1
کردن طرح، گرده کردن . انتقال طرح روي چوب : که از طریق چسباندن طرح روي چوب، طراحی مستقیم، کپی 2

  طرح روي چوب مورد نظر انجام می گیرد. 
  . دوربري : براي شکل گیري نقش منبت، ابتدا دوربري و سپس زمینه  اطراف نقوش را کنده کاري می کنند. 3
. کنده کاري : با استفاده از مغار تخت، ابتدا چوب اضافی کناره هاي زمینه کار و در نهایت چوب اضافی بخشهاي 4

  میانی زمینه را برمی دارند. 
   . ساخت و ساز و روسازي : پس از تراشیدن زمینه کار، با مغار مناسب، ساخت و ساز را شروع می کنند.  5
  
  معرق چوب 

معرق چوب تلفیق و ترکیبی است از انواع چوبهاي خودرنگ، مواد و مصالحی مانند استخوان، صدف، روي، مس، 
  عاج، خاتم و غیره که در روي سطح چوبی، نقشی را به وجود می آورد. 

  
  مواد و مصالحی در ساخت معرق چوب

  مواد و مصالحی که در ساخت معرق چوب به کار می رود، به دو گروه چوبی و غیر چوبی تقسیم می شوند: 
. مواد و مصالح چوبی : در معرق چوب از انواع چوب خودرنگ مانند گردو، چنار، عناب، نارنج، سنجد، زبان 1

ر و سلیقه معرق کار انتخاب و استفاده گنجشک، راش، گالبی، فوفل و بسیاري از چوبهاي دیگر، بنا به طرح مورد نظ
  می شود. 

. مواد و مصالح غیر چوبی : هنرمند معرق کار، بنا به ذوق و سلیقه خود و طرح کار می تواند از مصالح دیگري مانند 2
    عاج، استخوان، صدف، فیبرهاي مصنوعی، خاتم، مس و برنج استفاده کند. 

  
  چوب ابزار و وسایل مورد نیاز در ساخت معرق 

  . میز کار : که باید متناسب با قد معرق کار باشد. 1
. تخته پیشکار : تخته اي کوچک و معموال ً نئوپان یا هفت الیی است که در جلوي آن شکافی به شکل هفت وجود 2

  دارد. 
  . کمان اره : که اره مویی بر روي آن بسته می شود. 3
  که اندازه هاي مختلفی دارد.  . اره مویی : تیغه اي برنده و بسیار ظریف است4
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  . در معرق کاري ابزار و وسایل دیگري مانند چوبساي، چکش، میخ سایه، میخ کش، تیزك و رنده به کار می رود.5
  

  حصیر بافی
  بافته می شود.» درهم بافته یا مشبک«و » مارپیچ«حصیر به طور عمده با دو روش 

  روش حصیربافی مارپیچ 
قطعه اي » پایه«یل شده است: پایه و باریکه یا نواري که براي دوختن آن به کار می رود. این روش از دو عنصر تشک

طویل و انعطاف پذیر و معموال ً با مقطع دایره یا بیضی است که از دسته اي علف، پوست درخت، چندین ترکه یا 
ر خود، آن را با نواري از جنس ترکیبی از آن ها  تشکیل می شود. براي بافتن سبد پس از مارپیچ کردن پایه به دو

علف یا تراشه محکم می کنند. در صورت مرکب بودن پایه، آن را به هم می بندند و هر مارپیچ را به دیگري متصل 
   می کنند. روش مارپیچ مناسب ساختن بسیاري از شکلهاي مدوّر است. 

  
  روش درهم بافته یا مشبک 

ه نوار از ماده مصرفی به وجود می آید که معموال ً به شیوه تار و پود عمود نوع ساده این بافت از به هم بافتن دو گرو
بر یکدیگر قرار می گیرند. اما گاهی ممکن است از زاویه قائمه خارج شوند. تارها از نظر ضخامت و انعطاف با پودها 

در میزان ظرافت تولیدات  یکسانند، اما رنگ آن ها  می تواند متفاوت باشد. در این روش، تنوع کمی وجود دارد که
    آن به چشم می خورد. این روش در تهیه ظروف و زیراندازها به کار می رود. 

  گره چینی

یکی از عناصردائمی مورداستفاده در ساختمان و معماري ایران چوب بوده است.تنوع آن باعث شد که در پوشش 
  مورد استفاده قرا گیرد. پشت بامها تا قابهاي تزئینی پنجره ها و ساخت اشیاء فلزي چوب

 رویه کاري اعم -یکی از زیباترین و دلپذیرترین شاهکارهاي هنري در رشته هاي نماسازي
ازسنگی،آجر،کاشیکاري،آئینه کاري وگچ بري طرحهاي گوناگونی است که به نام گره سازي، گره کاري و یا گره 
جینی خوانده می شود.اینگونه طرحها شامل اشکال هندسی گوناگون ازجمله مثلث،مربع،لوزي وچند ضلعی هاي متنوع 

نظیر اینگونه ترسیمات است. کیفیت  پَر ودیگر طرحهاي ستاره اي شکل و 8و6و4و گوناگون و ستاره هاي 
قرارگرفتن ماه وستارگان وفواصل و ارتباط آنها می رساند که خالقان وتنظیم کنندگان نقشهاي زیبا وحیرت انگیز از 
دنیائی که درآن زندگی می کرده اند الهام گرفته واحساس واندیشه خود را به صورت نقوش زیبا وبه صورت اشکال 

ومرغ) ارائه داده اند.طرز طراحی و رسم وپیاده کردن این نقوش زیبا و دل انگیز با مقیاسهاي  منظم هندسی دیگر(گل
آئینه کاري ودیگر آثارهنري با  -مختلف که به صورت مسطح،مدور برجسته روي در وپنجره کاشیکاري گچ بري
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- آثارباستانی ازجمله مساجد شاغول و غیره بر در و دیوار-تراز-شمشه-خط کش-گونیا-ابزارهاي اولیه مانند پرگار
یا آئینه وغیره رابه -کاشی- آجر-مناره ها وغیره، دیده هربیننده را خیره می کند که درتمامی آنها قطعات سنگ-مقابر

  یکی ازصورتهاي گفته شده می تراشند.
هجري  8تا6استفاده از هنر چه درحالت مشبک و چه درحالت آلت ولقط از دوران خلفاي عباسی شروع شده و درقرن 

  قمري در سوریه و مصر متداول شده و از همان زمان به ایران رسیده است.
مناره ها -گنبدها- هجري قمري به بعد دربناهاي اسالمی ضمن روسازي درون وبرون ساختمانها ازجمله مساجد4ازسده 

بیان می دارد.این هنر در  و غیره بکار رفته که زیبائی خاصی به آنها بخشیده و نشانی از وحدانیت باري تعالی را
نوع خاص خود هنرنمائی می 3صنعت چوب به صورت ساده قطعات چوب به صورت زیبا با یکدیگر تلفیق شده ودر 

  کند.
پنجره هاي کوچک درنزدیک سقفها و  -هشتی ها-داالنها- گره چینی توخالی یا مشبک که بیشتر در دهلیزها -1

ر می رود و درنرده سازي وطارمی براي مقابر و حسینیه ها ازآن استفاده بخصوص در بادگبرها جهت جریان هوا به کا
  می شود.

گره چینی هائی که در درون ساختمانها ازجمله سرسراها،اطاقها،مهمانخانه ها وکاخها استفاده می شودو قسمتهاي  -2
اکنان درآن مکانها به مشبک را باشیشه هاي رنگی می پوشاند و نمائی زیبا و فریبنده جهت آرامش جسم و جان س

  وجود می آورند که نمونه هاي زیباي آن در خانه هاي قدیمی کاشان،اصفهان،یزد ونائین خود نمائی می کند.
تکایا و حسینیه ها به کارمی رود وازاستحکام وپایداري - مقابر-گره چینی هائی که درقسمتهاي ورودي مساحد -3

ند بطوریکه قسمتهاي مشبک توخالی را با قطعات نازك چوب به بیشتري برخوردارند وبه نام آلت ولقط مشهور
  صورت هاي بسیار زیبا و ماهرانه به جاي شیشه پوشاند و درساختن مقابر هم ازآن استفاده می شود.

اوج و شکوفائی این هنر درزمان صفویان وقاجاریه در حد اعالي ریزه کاري وظرافت این هنر در پنجره ها ودرهاي 
ئی می کند که این کار به صورت یک چشمه هنر منحصر بفرد آن زمان جلوه یافته وظریف ترین این ارسی خودنما

  میزهاي تحریر وانواع اشیاي تزئینی دیگر به یادگار مانده است. -هنر در خاتم سازي درقابهاي عکس 
ات عالیات و درها وپنجره هاي مرحوم استاد غالمرضا آقا ابراهیمیان(آثا رعتب  از استادان بی بدیل این هنر می توان

  مهمانسراي عباسی) مرحوم استاد مهدي عشاقی،استا دعلی عباس عشاقی،مهدي اولیائی و استا علی مظاهري را نام برد.
  بند و پیوند گري گفته می شود(فرهنگ عمید)- : پیچیدگی و به هم پیوستگی درنخ ریسمانگره 
  وکوچک است(فرهنگ عمید): از زمین برداشتن و برچیدن چیزهاي ریز لقط 

  سرچشمه هاي این نوشتار:
  تاریخ صنایع ایران ترجمه عبداهللا فریار -
  جواد شفائی -هنرگره سازي و گره چینی درمعماري و درودگري -

  گره سازي 

   



                                             

ه.ق،در بناهاي گوناگون 5هنر گره سازي یا گره کاري در کار درودگري از قرن 
 .می خورد مذهبی و کاخها و سراهاي بزرگ به چشم

نامیده » آلت«این هنر زیبا و در حال فراموشی از قطعه هاي درهم قفل شده چوب که 
می شود ،به وجود می آید.قطعه اي که در برخی طرحها که ذکر آن خواهد آمد مورد 

،که در بین آلتها قرار می »لقط«استفاده قرار می گیرد ،قطعه اي است موسوم به 
در حالتی که نور و هوا از بین آلتها -1انجام می شود:گیرد.گره چینی به سه شیوه 

در حالتی که در بین آلتها از - 2نامیده می شود.»گره چینی مشبک«عبور کند،که 
اگر آلتها با لقط -3نامیده می شود.»گره چینی شیشه دار«شیشه رنگی استفاده شود،

 نامیده می شود.»گره چینی توپر«همراه شود،

نامیده می »گره چینی«و طرحهاي هندسی» قواره بري«اسلیمی و منحنی هستند،در اصطالح  طرحهایی که داراي نقوش
  شوند.

چوب مورد استفاده:چوب درخت چنار پرمصرف ترین چوب براي گره چینی است.چوب چنار،چوبی است نیمه 
ابزار آسان  سنگین،نیمه سخت،راست تار و خوش کار.زود خشک می شود ولی تاب بر می دارد.کار با آن با همه

است.قابلیت جذب الك الکل دارد و به خوبی پرداخت می شود.قابلیت تورق و تراش زنی آن باالست.چوب چنار از 
مناسبترین چوبها براي خراطی ، معرق کاري،روکش،ساخت پایه صندلی لهستانی و به خصوص گره چینی است.(به 

  ي).علت قیمت پایین تر و مقاومت بیشتر در برابر حشرات موذ
الگو برداري(براي طرحهاي اسلیمی از فیبر یا تخته سه ال  -3طراحی و رسم گره، -2تعیین اندازه کار، -1روش کار:

وا گرفتن قالب روي آلتها:به مقدار مورد نیاز چوبهاي  -6برش چوب آلتها، - 5ساخت چارچوب، -4استفاده می شود.
ساخت اتصال آلتها(فاق و زبانه -9ابزار زنی آلتها، -8کردن آلتها،نشان  - 7واگیره از قالبهاي آماده شده تهیه می گردد.

  چیدن آلتها. -10کردن)،
ارسیهاي  در را  بري قواره  هاي  ونمونه  اصفهان»سید  مسجد«و»چهلستون کاخ« در  را  هنر  این  هاي  نمونه زیباترین

     دید. میتوان  قدیمی  هاي  خانه
هندسی و با قواعد مشخص رسم می شود ودربسیاري ازمکانها می گره سازي به تزئیناتی گفته می شود که به صورت 

آن استفاده کرد.در سردرها،کتیبه ها،درو پنجره ها،طاقها و غیره.گره را با آجر،کاشی ،گچ ،آیینه وغیره می  توان از
درونِ  توان ساخت.گره سازي انواع و زمینه هاي گوناگون دارد،چنانچه گفته شده است که هفتادودو بطن دارد واز

  .یکدیگر توانایی زایش و به وجودآمدن گره هاي نو را دارد

  گره چینی 
از زمانهاي گذشته تا به امروز چوب یکی از عناصر دائمی مورد استفاده در معماري ایران بوده است. موقعیت ویژه اي 

عنصر استفاده هاي بسیاري بشود که چوب به عنوان یکی از مصالح ساختمانی دارد تنّوع انواع آن باعث شد تا از این 
  و از پوشش پشت بامها گرفته تا قاب هاي تزئینی پنجره ها و ساخت اشیاء فلزي، چوب مورد استفاده قرار گیرد.

    149
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هنرمندان با ذوق و خالّق ایرانی در جهت زیباتر شدن بناها و ساختمانها توانسته اند آثاري خلق کنند که هرکدام به 
توجه قرار گیرند. که منبّت، خاتم، معرّق، گره چینی و مشبک و ... از آنجمله هستند. از سابقه  عنوان هنري مجزا مورد

  در ایران اطالع دقیقی در دست نیست. "گره چینی و مشبّک "
برخی پژوهشگران احتمال داده اند استفاده از این هنر چه در حالت مشبّک و چه در حالت آلت و لغت از دوران 

هجري قمري در مصر و سوریه متداول شده است و از همان زمان به ایران  8تا  6وع شده و در قرن خلفاء عباسی شر
  رسیده است.

مقابر، منابر، و از مشبّک در پنجره هاي منازل و کاخها،  از این سبک کار معموالً در ساخت درهاي اماکن مقدسه،
یه شیشه هاي رنگی در چوب هاي مشبّک رایج شده و نرده ها استفاده می شده است. از دوران صفویّه به بعد تعب

  مشهور گردید. "ارسی"اصطالحاً به 
  
  

از استادان بی بدیل این هنر مرحوم استاد غالمرضا آقا ابراهیمیان است که آثار 
مشبّک و گره چینی در  قطاربندي، رسمی بندي، باارزشی از او در مقرنس کاري،
صفهان موجود است. کلیه درها و پنجره هاي هتل عتبات عالیات و بناهاي تاریخی ا

  عباسی نیز از آثار این هنرمند است.
در حال حاضر سازمان میراث فرهنگی عالوه بر تأسیس کارگاههاي مرمت گره 
چینی و مشبّک اقدام به برگزاري دوره هاي کوتاه آموزش این هنر براي عالقمندان 

  کرده است.
و قدیمی می توان به مرحوم استاد مهدي عشّاقی، استاد از دیگر استادان این هنر اصیل 

  علی عباس عشّاقی، استاد مهدي اولیائی و استاد علی مظاهري اشاره کرد.
  

  خاتم
یکی از گونه هاي زیبا و هنرمندانه صنایع دستی در اصفهان 
خاتم سازي است. این هنر بی بدیل وکم نظیر در واقع هنر 

تی شبیه به موزائیک با آرایش سطح اشیاء چوبی به صور
هاي کوچک است. خاتم ترکیبی است از چند مثلث
هاي منظم با تعداد اضالع متفاوت که با استفاده از مواد ضلعی

  شود. هاي مختلف تشکیل میاولیه گوناگون در رنگ
  خاتم کاري
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  ه چوبی نصب می گردد عبارت است از کنده کاري یک طرح به وسیله اجزا چوبی و مواد دیگري که بعداً بر زمین
هاي استخوان را در چوب با نقش و نگار بنشاند. آنکه پاره« ساز چنین معنی شده است : نامه دهخدا خاتمدر لغت

هنر « سازي آمده است:کاري و خاتمدر دایره المعارف فارسی درباره خاتم» ساز را گویند.سازي عمل خاتمخاتم
هاي گوناگون خاتم همواره به صورت هاي کوچک. طرحموزائیک، با مثلثآراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه 

کنند. بندي میهاي کوچک در کنار هم نقشاشکال منظم هندسی بوده است .این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث
استخوان شتر، نارنج و عناب، استخوانهاي مختلف مانند  آبنوس، هاي گوناگون مانند چوب فوفل،ها را از چوبمثلث

مواد  هاي مسی و برنجی و در برخی موارد طال و نقره براي ساختن خاتم،گاو، اسب و همچنین عاج، صدف و مفتول
هاي میلیمتر رنگ آمیزي کرده و با پهلوي هم چیدن آنها طرح 2تا  1اولیه را به صورت منشورهائی به ابعاد حدود 

تر است .در یک طرح خاتم ،براي ساختن فتر باشند، خاتم مرغوبها ریزتر وظریسازند. هرچه مثلثمختلف می
  »رود.ثر چهارصد مثلث به کار میترین آن ،حداکترین واحد هندسی، حداقل سه مثلث و براي بزرگکوچک

  
  تاریخچه ي خاتم و خاتم کاري

از هنر دستی است که  این هنر از زمانهاي دور در خاور نزدیک شناخته شده است . هنر خاتم کاري نوع مخصوصی
قدمت زیادي ندارد. قدیمی ترین نمونه آن در اروپا تقریبا همزمان با قدیمی ترین نوع آن در ایران است . در ایتالیا 
نوع خاصی از این هنر دستی به صورت قطعات استخوان، عاج، چوب که گاه رنگ می شده و گاه بدون رنگ به کار 

م) می رسد.گویا  14یل می داده است که قدمت آن به سده هشتم هجري قمري( می رفته و بر روي هم طرحی را تشک
هنر خاتم سازي به شیوه امروزي قبل از صفویه و در عهد استیالي ایلخانان مغول بر ایران و ایجاد رابطه مستقیم بین 

ه اي خاتم سازي رواج ایران و چین از مملکت چین به ایران آمده ولی در خود ایران هم پیش از ظهوراسالم به گون
داشته است. مهمترین مرکز خاتم سازي جهان امروز، ایران است. هر چند در کشورهاي هندوستان، سوریه، عراق و 
فلسطین نیز هنر خاتم کاري وجود دارد، اما به قدمت و ظرافتی که در ایران انجام می شود نیست، در حقیقت این هنر 

  ر نمایشگاههاي جهانی و بین المللی، همواره در رده اول و ممتاز بوده است.ویژه ایران است. خاتم هاي ایران د
  

  مواد و مصالح خاتم سازي
  چوب

انواع چوب: چوب فوفل، آبنوس، عناب، شاه چوب، آزاد، بقم، نارنج ، چوب شمشاد، توسکا،کبوده، راش، گردو، بقم، 
  یا نقره اي، مس، برنج، آلومینیوم. عناب، نارنج و بعضی چوب هاي رنگ شده  فلز مفتول هاي طالیی 

  
  استخوان

  استخوان ساق پا و دست شتر یا اسب، عاج فیل، استخوان اسب، استخوان مصنوعی
  

   



                                             

  چسب
چسب چوب، سریشم وسایل و ابزار خاتم سازي وسایل و ابزار مورد نیاز عبارتند از: انواع رنده ، تنگ، پرگار، خط 

ل و مته، اره فلکه ي، دستگاه کاس زنی، انواع سوهان، دینام(ساب)، تیغ کش و گونیا، چکش، گازانبر، پرس، ،دری
 - 3پیچیدن خاتم  -2مثلثی کردن چوبها -1اره، لیسه،مقار و... مراحل تولید خاتم  مراحل خاتم سازي عبارتست از: 

  روغنکاري  -5خاتم چسبانی  - 4توگلویی 
تا 1سانتیمتروقطر  30ه کرده و با ابزار مخصوص خود به طول هاي مختلف تهیهارا دررنگابتدا انواع چوبها واستخوان

کاري تمام اضالع آن به حالت دلخواه و مطابق شود که پس از سوهانهایی تهیه میبرند وازآنها مثلثمتر میمیلی5/2
ا نیز سازي آنههاي سیمی به صورت مثلث بوده که براي آمادهبا طرح درآمده و براي تکمیل طرح نیاز به مفتول

شود سپس براي درست کردن خاتم ابتدا طرح اشکالی که مورد نظر است را به وسیله استادکار مراحل مختلفی طی می
ها ي چوبی ،استخوانی و فلزي با دستان بامهارت و استادانه هنرمند در کنار هم به وسیله سریشم قرار کشیده واین مثلث

شود ،بعد از چند درست می» پره«گردند که از این کار اصطالحاً م میشوند و به وسیله نخ محکداده و چسبانده می
دهند و هاي ساخته شده را در کنار هم قرار میکاري شده و چهار عدد از پرهها باز شده واضالع طرح سوهانساعت نخ

» گل پیچی«ه بعدي که ب ◌ٔ آید. مرحلهبه دست می» توگلو«شوند که حاصل آن مجدداً با چسب به هم چسبانده می
» شمسه«شود وبه آن مشهور است، به وسیله سیم مفتولی گردي که آنرا به صورت شش ضلعی منظم آماده می

شود و حاصل آن طرح شود و با نخ محکم میگویند در اطراف هر ضلع شش سیم به وسیله سریشم چسبانده میمی
طرح مورد نیاز در آمده و سپس در زیر فشار و پرس شوند تا بر اساس ها آنقدر تکرار میاي است ،این طرحستاره

  می گویند.» قامه«قرار گرفته که آن را اصطالحاً 
می » لنگه« میلی متري که اصطالحاً به آن  2تا  1این قامه را به وسیله اره فلکه ي که تیغ مخصوص برش دارد به الیه 

هاي بسیار نازك چوب دراطراف آن طرح اولیه الیه کاري و چسباندهگویند برش داده می شود. و با چند مرحله برش
ها شود. خاتممرحله کاري را شامل می 400آید که تمامی این مراحل از ابتدا تا بدین جا بیش از یک خاتم به وجود می

بر اساس طرح ،رنگ ،شکل و ابعاد محل مورد استفاده بر روي سطح کار بوسیله چسب مخصوص چسبانده شده و با 
ها گردد که پس از برخی ترمیمسازي تمامی سطح طرح به وسیله خاتم مزین میهاي گوناگون و قرینهاد طرحایجــ

کاري وجالبخشی به وسیله کردن سطح خاتم ،کار براي روغنکاري و نهایتاً ساییدن و صاف،سوهان، سمباده و بتونه
یت یک خاتم خوب به ریز نقشی ومنظم بودن طرح شود. مرغوبمواد مخصوص مانند سیلر و کیلرو پولیستر آماده می

مواد اولیه و نحوه کاربرد آن و حوصله و دقت بسیار زیاد  ◌ٔ اینها در مهارت استادکار در تهیه ◌ٔ بستگی دارد که همه
  شود.خالصه می

  
  روغنکاري خاتم

اصوال سطح یک خاتم به دو علت روغن زده می شود : براق شدن خاتم و حفاظت آن در مقابل رطوبت، گرما و سرما. 
در گذشته براي این کار روغن جال یا سندلوس ( شیره درخت کاج ) به کار می رفت. بعد ها از روغن هاویلوکس 

نظر گل تنوع زیادي دارد، از میان آنها می توان به: خاتم استفاده شد و امروزه از پلی استر استفاده می کنند.  خاتم از 
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پره وارو، پره اي، ابري، نه گلی الیه دار، شش و لوز، بته جقه اي، خیابانی، طاقی، قمی، جناقی و خاتم دورنگ اشاره 
دار را نام ر و حاشیه تخمه کرد. از انواع حاشیه نیز می توان حاشیه شش گلی، جویی، بازوبندي، طوره دار، شمسه دا

  برد. 

  مصنوعات فلزي

 » مصنوعات فلزي«سیر تحول ساخت 

تل ابلیس، تپه سیلک و تپه زاغه از حدود هفت هزار سال پیش با  مردم نواحی بمپور، شهداد،
با  فلزي، به ویژه اشیاي مسی آشنا بوده اند. پس از کشف فلزات دیگر، فلزکاران ساخت اشیاي

آغاز شد که قدمت  ی به دست آوردند و به دنبال آن عصر مفرغافزودن قلع به مس، آلیاژ سخت
حکومت هخامنشی هنر فلزکاري  آن به حدود سه هزار سال قبل از میالد می رسد. با تشکیل

پیدا کرد. هنر فلز کاري در دوره سامانی  تحول یافت و جایگاه ویژه اي در صنعت این دوره
مختلف  تأثیر خود قرار داد. در اوایل دوره اسالمی استفاده از آلیاژهاينیز تحت  هنري درباري بود که هنر مردمی را

اشیاي نفیسی با تزئین طالکوبی ساخته شد. تا چندي  رایج شد. در دوره صفویه عالوه بر آلیاژها، از آهن و فوالد نیز
روشهاي ساخت  یگر کهچون سینی، دوري، کاسه، آینه و شمعدان و بسیاري ابزار و لوازم د پیش اشیاي فلزي بسیاري

   و تزئین هر یک از آنها نیز متفاوت بود، ساخته می شد.
 
 هنر دواتگري  

 معروف است که شاید بتوان گفت از نخستین شغلهاست و سابقه چند» دواتگري«به  ساخت اشیاي فلزي به روش سرد

  ظرف یا شیء ساده را می ساختند. هزار ساله دارد. در ابتدا دواتگران با کوبیدن یک قطعه سنگ بر روي فلز سرد،
  

  شیوه هاي ساخت ظروف در هنر دواتگري

  الف ) ساختن اشیاء به صورت یک تکه یا بدون درز؛
  ب ) ساختن اشیاء با استفاده از دستگاه یا به روش خم کاري؛

 .پ ) ساختن اشیاء به صورت چند تکه یا درزدار
 

  شیوه ساخت اشیاء به صورت یک تکه یا بدون درز 
برند، سپس  را به شکل دایره اي که شعاع آن حداقل برابر ارتفاع ظرف مورد نظر است می در این روش ابتدا ورق فلز

محیط ، ضربه هاي یکنواخت و کنار هم، به صورت  مرکز آن را بر روي سندان قرار داده، با چکش از مرکز به طرف
در  اه آن را وارونه بر روي سندان گذاشته با ضربه هاییشکل کاسه در آید. آن گ مارپیچ وارد می کنند تا ورق به

 پیرامون دهانه ظرف را جمع می کنند تا به شکل گلدان یا مشابه آن درآید.
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 شیوه ساخت اشیاء به صورت چند تکه یا درز دار 

محیط و  ثرفلز را به شکل مستطیل می برد. طول و عرض این مستطیل برابر اندازه حداک در این روش هنرمند ابتدا
به حدي نازك می کند که به نصف قطر  ارتفاع ظرف مورد نظر است. سپس لبه دو ضلع رو به روي هم را با چکش

 کاهد، در قلمزنی و تزئین، مشکالتی ایجاد می کند. بنابراین بیشتر قلمزنان اولیه برسد. پس از اینکه لبه ظرف می

 تفاده کنند.ترجیح می دهند از ظرفهاي یک تکه یا بدون درز اس
 

  شیوه ساخت اشیاء با استفاده از دستگاه یا به روش خم کاري

یک صفحه  استفاده می کند. به این ترتیب که همانند روش اول» سه نظام«دستگاهی به نام  در این روش، هنرمند از
دستگاه می بندد و در شکل ظرف ساخته شده، به  گرد فلزي می برد و آن را همراه با قالبهایی که از جنس چدن و به

فشرده، بر  سانتی متر، فلز را 50و قالب را می چرخاند، با قلمهاي فوالدي به طول  حالیکه دستگاه روشن است و فلز
  ورق فلز به شکل قالب در می آید. روي قالب می خواباند. در نتیجه

 هنر قملزنی 

ز چکش و انواع قلم، نقش مورد نظر را روي فلز است که طی آن با استفاده ا» قلمزنی«یکی از روشهاي تزئین فلز 
 ایجاد می کنند.

 
 شیوه هاي رایج در قلمزنی  

   ب ) شیوه زمینه پر     الف ) شیوه عکسی
   ت ) شیوه برجسته      پ ) شیوه منبت

   ج ) شیوه قلم گیري    ث ) شیوه مشبک 
 
 

 هنر زرگري 

سنگهاي قیمتی و نشاندن » زرگري«ساخت زیور آالت از طال و نقره را 
    .می گویند» جواهر سازي«روي آن ها را 

  هنر طال کوبی  
می گویند. که به زرکوبی » طالکوبی«و نقره را  موج دار کردن فوالد با طال

در گذشته طال کوبی روي فلزاتی مانند مس،  .یا مطال کاري نیز مشهور است
    .برنج و مفرغ نیز انجام می شد

  
  فیروزه کوبی

   



                                             

کوب عبارت است از اشیاء ساخته شده از جنس مس، نقره، برنج و یا برنز که قطعات ریز فیروزه بر  کار فیروزه
هاي کوبی از معدود رشتهاند. فیروزهکاري در کنار هم نشانده شدههاي آن به شکل موزائیکهایی از سطحقسمت

گیري آن بدین رسد. طریقه شکلقبل میسال  60باشد که سابقه زیادي ندارد و قدمت آن به حدود صنایع دستی می
صورت بوده که هنرمندي بنام یوسف حکیمیان در مشهد با استفاده از ضایعات فیروزه کارگاههاي فیروزه تراشی و 
نشاندن آن بر قسمتهایی از سطح اشیاء مختلف توانست هنر جدیدي را به مجموعه هنرهاي سنتی ایران با نام فیروزه 

  کوبی اضافه نماید.
شد. پس از آن حدود بیست فیروزه کوبی در مشهد برروي زیورآالتی مثل گوشواره، دستبند، گل سینه و ... کار می

  توسط صنعتگري بنام حاج داداش به اصفهان برده شد و در حال حاضر فقط در اصفهان رواج دارد. سال بعد
  
  

  ابزار کار فیروزه کوبی
قالب خمکاري مخروطی شکل که الگوي کادربندي بوسیله آن تنظیم  چکش، دریل، انبردست، منقاش، پنس، سوهان،

ها، دستگاه شود، چراغ گازي یا بنزینی براي حرارت دادن، چرخ تراش با سنگ الماسه براي ساب دادن فیروزهمی
   هاي فلزي کار و ...سنگ آهن براي پرداخت قسمت

  مواد اولیه کار فیروزه کوبی
   روغن جال (روغن زیتون یا روغن کنجد) و ... ضایعات فیروزه، الك گردوئی،

  
   شیوه کار

شود. آنگاه قسمتی را که باید ابتدا زیرساخت شئ موردنظر بوسیله انواع روشهاي شکل دادن فلزات ساخته می
کوبی گردد مشخص کرده و اطرافش را یک رشته باریک فلزي از جنس فلز خود شئ قرار داده و لحیم فیروزه

باشند، باید دو تا سه میلیمتر از سطح فلز باالتر باشد. ها که به عنوان دیواره شکل موردنظر میفاع این رشتهکنند. ارتمی
کاري هایی از همان فلز، نقش داده و لحیماگر سطح مشخص شده وسعت زیادي داشته باشد درون آن را با رشته

گردد. بعد از این، نوبت به چسباندن کوبی نیز میفیروزهکنند. این کار عالوه بر زیبایی باعث استحکام بیشتر سطح می
   رسد.ها برروي کار میفیروزه

شود. تراشی یا معادن فیروزه مشهد، نیشابور و دامغان استفاده میبراي این کار از ضایعات فیروزه کارگاههاي فیروزه
هستند در ابتدا آنها را جداسازي و تمیز هاي دیگر سنگهاي فیروزه همراه با خاك و تکه سنگ بدلیل اینکه خرده

کنند. زیرا در ساخت متناسب با سطح کار بندي میکرده و سپس برحسب اندازه از یکدیگر تفکیک و به اصطالح دانه
    شود.هاي مختلف استفاده میاز قطعات فیروزه با اندازه

حین حرارت دادن، در قسمتهاي موردنظر دهند و در درجه سانتیگراد حرارت می 30سپس شئ موردنظر را تا حدود 
دقیقه  15پاشند. بعد از ذوب شدن الك، آنرا در همان حالت حدود کوبی مقداري الك پودر شده میبراي فیروزه

دهند که تمام سطح اي قرار میهاي فیروزه را روي کار به گونهگذارند تا سرد شود، بعد از آن خرده سنگمی

    155
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گردد. اگر بین خرده چینی در چند مرحله انجام میورتی که سطح مدور باشد عمل فیروزهموردنظر را پر کند. در ص
دهند و مقدار دیگري الك پودر درجه سانتیگراد افزایش می 40ها فضاي خالی باقی ماند، حرارت را در حدود سنگ

ار داده و با دست فشار پاشند. بعد از ذوب شدن الك، سنگهاي ریزتري در فواصل خالی قرشده برروي سنگها می
دهند تا کامالً به سطح کار بچسبد. بعد از اینکه شئ کار شده سرد گردید قسمتهاي الك خورده سفت و سخت می

خواهد شد. قسمتهاي اضافی الك و برجستگیهاي جزئی سنگهاي درون آن را به کمک چرخ تراش سنگ، ساییده و 
    ار آب جریان داشته باشد.دهند. در حین سمباده زدن باید روي کصیقل می

گردد. اي تیره) نمایان میاي و الك به رنگ تقریباً سیاه (قهوهدر این مرحله سنگهاي فیروزه به رنگ فیروزه
شئ را حرارت داده و بوسیله الك و درصورتیکه در قسمتهایی از سطح کار باز هم ریختگی مشاهده گردد، مجدداً 

اي رنگ که با گل (مل) روغن و رنگ الجورد تهیه شده کار را مرمت فیروزه خرده سنگهاي ریز و یا نوعی بتونه
   دهند.کنند و سپس سمباده زده و صیقل میمی
  

   باشد که دو مرحله دارد:کوبی پرداخت کار میآخرین مرحله از کار فیروزه
    گردد.گ آهن انجام میاند. این کار بوسیله دستگاه سنهاي فلزي که در حین کار کثیف شدهپرداخت قسمت -1
شود. این کار را هاي فیروزه کوبی شده که بوسیله روغن زیتون یا روغن کنجد پولیش داده میپرداخت قسمت -2

   کنند تا روغن کامالً به سطح فیروزه نفوذ کند.چندین مرتبه تکرار می
هایی را طراحی نمود و سپس ها نقشتوان برروي آنباشند ولی میکوبی عموماً داراي نقش خاصی نمیظروف فیروزه

هاي نازك فلزي برروي ظروف توان با مفتولزواربندي کرد و درون آن نقشها را با فیروزه پر نمود و یا می
   گر شود.ها جلوهالي فیروزهها با نوارهاي نازك فلزي از البههایی درست کرد که این نقشنقش

باشند. ستاد روبن یورشلمی، استاد سلیمان صدیق پور و استاد ناصر یورشلمی میکوبی در اصفهان ااز اساتید بنام فیروزه
فیروزه کوبی در اصفهان عالوه بر ساخت جواهرات در ظروفی مثل لیوان، قاب عکس، کوزه، گلدان، قلمدان، 

   زیرسیگاري، کاسه، بشقاب، گالب پاش و ... نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
ههاي فیروزه کوبی، تولید محدودي دارند که این امر باعث گردیده این هنر ـ صنعت آنطور که در حال حاضر کارگا

هاي خوب صنایع دستی باید و شاید در بین اقشار جامعه شناخته شده نباشد هر چند که در شمار یکی از فرآورده
به مواد اولیه یعنی فیروزه درجه  گردد. یکی از عوامل رکود تولید این هنر، عدم دسترسی کارگاههاکشور محسوب می

باشد با توجه به اینکه ما در کشور خود داراي منابع غنی فیروزه هستیم ولی متأسفانه این ماده بعد از گذشتن از می 2
رسد، که این امر منجر به افزایش نرخ نهائی هاي مختلف به قیمت بسیار باالئی به کارگاههاي تولیدي میدست واسطه
  کوبی و درنتیجه پائین آمدن تقاضاي خرید به خاطر قیمت باالي کار تمام شده گردیده استاي فیروزهتولید کاره

فیروز کوبی یکی از معدود رشته هاي صنایع دستی است که سابقه تاریخی چندانی نداشته و در حال حاضر هم تولید 
اید شناخته نشده باشد هر چند که زیبایی و محدودي دارد و همین امر باعث آن گردیده تا فیروزه کوبی آنگونه که ب

  گیرایی یک محصول خوب صنایع دستی را با خوددارد. 

   



                                             

معروف به محمد » یوسف حکیمان«سال قبل می رسد و در آن زمان صنعتگري بنام70قدمت فیروزه کوبی به حدود 
 20رضا در مشهد کار فیروزه کوبی بر روي زینت آالتی نظیر دستبند، گل سینه، گوشواره... را شروع کرد. و حدود 

به اصفهان برده شد. در حال حاضر صنعت از مشهد » حاج داداش«سال بعد این صنعت توسط صنعتگر دیگري بنام
  دستی فیروزه کوبی فقط در اصفهان رایج و صنعتگران شاغل در این رشته نیز همچون تولید آن محدود است. 

در اصفهان فیروزه کوبی صرفنظر از جواهرات در ظروفی مانند بشقاب، لیوان، کاسه و گالب پاش و... نیز  مورد 
است که در کارگاه زرگري و به » زیرساخت«از کارهاي جنبی صنعت فیروزه کوبی تهیهاستفاده قرارمی گیرد. یکی 

  طور جداگانه صورت می گیرد. 
یک فرآورده فیروزه کوب اعم از زیور آالت و یا ظروف عبارت از شیئی است مسی، برنجی، نقره اي و یا برنزي که 

فرم موزاییک در کنار هم نشانده شده و به این ترتیب ذرات و قطعات ریز سنگ فیروزه بر قسمتهایی از سطوح آن به 
  جلوه اي خاص به آن بخشیده می شود. ساخت و پرداخت چنین فرآورده اي شامل دو

  مرحله کلی است: 
 الف) زرگري ب)فیروزه کوبی 

تاً شامل صنعتگر تولید کننده فیروزه کوب در مراحل مختلف کار از ابراز کار و وسایلی نیز بهره می گیرد که عمد
قالب، چکش، دریل، چراغ گاز، چراغ بنزینی، گاز انبر، انبردست، پنس، منقاش، لوله هاي مختلف فلزي، سوهان و 

  سنگ سمباده است. 

نکته حایز اهمیت در فیروزه کوبی در درجه نخست نصب صحیح فیروزه برروي فلز است به گونه اي که داراي 
فیروزه از آن جدا نشود و دیگر اینکه هر چه ظرف فیروزه کوبی شده قدرت کافی بوده و هنگام پرداخت قطعات 

پرکارتر باشد و قطعات سنگ منظم تر در کنار یکدیگر نصب شده باشد و فاصله زیادي در بین قطعات فیروزه دیده 
  نشود کار داراي ارزش هنري بیشتري است.

  
 
  قلمدان سازي 

پژوهشهاي محققین براي اینکه به پدیده اي به نام قلمدان در ایران باستان پی ببرند. راه به جائی نبرده است. و از وجود 
  این هنر در ادوار قبل از اسالم اطالعی در دست نیست.
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معمول گشت و در مدرسه ها، مکتب خانه ها و مراجع دیوانی  با ظهور اسالم، استفاده از قلمدان براي کارهاي تحریري
  مورد استفاده قرار گرفت. 

در دوره سلجوقیان براثر حمایتی که از شعراء و نویسندگان و دبیران به عمل آمد، هنر قلمدان سازي پیشرفت بسیار 
  کرد. این پیشرفت و ترقّی تا عصر تیموریان ادامه داشت.

یانگر این مطلب است.در عصر صفویه که خوشنویسی به نهایت ترقی و تعالی رسید هنر بررسی هاي انجام شده ب
قلمدان سازي نیز به اوج رسید و قلمدان هاي ساخته شده در این عصر از گرانبهاترین و نفیس ترین میراث هاي 

  فرهنگی ایران به شمار می رفت.
طالکوب و مرصّع هستند و بر بعضی نیز آیات قرآنی  قلمدانهاي برجاي مانده از آن روزگار که برخی گوهرنشان و

  نوشته شده است. زینت بخش موزه هاي ایران و سایر کشورهاي جهان می باشند.
در دوره قاجاریه و زندیه نیز هنر قلمدان سازي مثل روزگار صفویان در اوج بود و قلمدانهاي ساخته شده در این دوره 

  ند.نمایانگر هنر هنرمندان اصفهانی هست
از مشهورترین قلمدان سازان دوران صفویه و زندیه و قاجاریه می توان محمد زمان نگارگر، حسن خداداد، محمد 

  خداداد، سمیرمی، محمدصادق امامی اصفهانی، کاظم بن نجفقلی، عبدالرحیم اصفهانی و آقا نجف قلمدان را نام برد.
قرار نمی گیرد اما عالقمندان به هنرهاي اسالمی ایرانی  اگر چه در حال حاضر قلمدان مانند گذشته مورد استفاده

  کرده و خواهان و طالب آن هستند. کماکان از این فراورده هنري استقبال

  نقره کاري
بشر از چهار هزار سال ق.م،پس از کشف طال،با کاربرد نقره آشنا بوده است.نقره فلزي است که مانند طال و مس به 

موجود است،ولی بیشترین مقدار آن از سنگ معدن استخراج می شود.آثار کشف شده در صورت خالص در طبیعت 
تپه هاي سیلک کاشان متعلق به هزاره چهارم ق.م،یادآور این نکته است که مردم این ناحیه از ایران با کاربرد این 

لف ایران داراي سنگ نقره پاالیش و ساخت اشیاء سیمین،آشنایی کامل داشته اند.معادن بسیاري در نقاط مخت  فلز
هستند،از جمله:معادن نخلک در میانه کویر لوت در شمال انارك،که در زمان ساسانیان از محصول آنها به ویژه در 
ساخت ظروف سیمین استفاده می شد.هنر نقره کاري در عصر ساسانیان رونق بسیار داشت.از مقایسه اشیاء مکشوفه 

د در بیزانس و ساسانی با کارهاي مشابه همعصر خو
روم،استنباط میشود که این دو هنر در تکنیک کار و 
اسلوب ساخت،نباید تفاوت چندانی با یکدیگر داشته 
باشند.نقره کاران ساسانی سه روش زیرین را در ساخت 

 :ظروف به کار می برده اند

  ساخت اشیاء نقره به وسیله چکش کاري،-1
  هنر فلزکاري ریختگی در اشیاء سیمین،-2
 .ساخت ظروف آستردار-3

   



                                             

  
 روش ساخت

براي ساخت ظروف نقره،پس از عیار کردن نقره با مس،نقره را ذوب کرده و داخل قالبیکه نام آن ریچه(ریجه)است 
می ریزند.ریچه به شکل دو صفحه آهنی که یکی از آنها داراي دو زه در اطراف آن است،می باشد.این دو صفحه را 

باالي آن نقره مذاب را درون آن می ریزند تا به صورت شمش درآید.شمش را توسط در هم چفت کرده و از شکاف 
که در حال   دستگاه نورد که شامل دو غلتک سنگین است،به ضخامتهاي موردنیاز،نازك می کنند.روشهاي نقره سازي

  :حاضرمورد استفاده قرار میگیرد عبارتند از
 
ز چکش استفاده می شود.به طور مثال براي ساخت کاسه اي با در این روش براي ساخت ظرف تنها ا:چکش کاري -1

سانتیمتر اضافه تر می گیرند و به وسیله چکش آنرا گود می کنند(فُرو می  5-6سانتیمتر،اندازه ورق نقره را  30دهانه
کشیده در این روش ورق نقره روي قالبهاي مخصوص:خمکاري با استفاده از قالب -2.گیرند)تا به شکل دلخواه درآید

و  به خود بگیرد به وسیله میله اي که دستگیره چوبی دارد،آنقدر ورق را روي قالب می کشند تا شکل قالب را و
ریخته گري:ساخت ظروف به وسیله قالبهایی از جنس نقره،برنج و به خصوص -3سپس آن را از قالب جدا می کنند.

جدا روي ظرف نصب می شود،ابتدا درون قالب را از ماسه آلومینیوم است.براي مثال براي ساختن دسته یک گلدان که 
مرطوب پرمی کنند(براي جداشدن آسان نقره از قالب)،سپس نیمه دیگر قالب را روي آن گذاشته و فشار می 
دهندونقره مذاب را از شکاف،داخل قالب می ریزند.پس از خارج کردن نقره شکل گرفته،قسمتهایی که همسان نیست 

پرسکاري:در پرسکاري با استفاده از یک قالب و دستگاه پرس،نقره را به شکل مورد نظر - 4ی کنند.را سوهانکاري م
درمی آورند که بیشتر براي ظروف تخت استفاده می شود.دستگاه پرس داراي دو قالب منفی ومثبت است که با فشار 

   .در هم چفت شده و نقره را به شکل مورد نظر درمی آورند
ظرف،یک الیه از روي ظزف را می تراشند،که به آن چرخکاري گفته می شود تا ظرف براق پس از ساخته شدن 

یک زه دور لبه آن لحیم می کنند و سپس آنرا براي قلمزنی آماده می کنند. زمان    شود.اگر ظرف داراي لبه باشد،ابتدا
رف متصل شود. در حال حاضر افراد )به قطعه می زنند،تا به خوبی به ظ3O2Bلحیم کاري ماده اي به نام تنکا(بوراکس

چندانی توانایی ساخت ظروف با روش چکش کاري را ندارند و بیشتر از روش خمکاري و پرس این کار را انجام می 
  .دهند

  ملیله سازي 
رود تلفیق بلیغی از هایی که در آن بکار میصنایع فلزي ایران است که بدلیل ظرافت ملیله سازي یکی از برجسته ترین

دار هنرمندانی است که با ابزار بسیار ابتدایی به خلق آثاري ارزشمند این هنر وام .گرددو حوصله محسوب می نره
زایی زیاد، مبادرت ورزیده و گاه بینایی خود را در این مسیر از دست داده اند. ملیله ساز که زمانی به خاطر اشتغال

زمان و مشکالت مختلف به بوته فراموشی سپرده شد و تعدادي کمی  ظرافت و زیبایی زبانزد همه جهانیان بود با مرور
  از عالقمندان واقعی، به این حرفه طاقت فرسا و کم سود ادامه دادند.
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هاي هنري خصوصی و ها، مجموعهاین مصنوعات دستی به حدي زیبا و ظریف است که امروز نیز زینت بخش موزه
   ی باشد.منازل افراد متمول در اقصی نقاط عالم م

دست مایه هنرمندان ملیله سازي ایرانی، از جمله ره توشه گردشگران خارجی است که در پایان سفر خود به ایران، 
  .کنندبرند و به آن افتخار میهمراه می

ي مورد نیاز، با اینحال، گران بودن نقره، وضعیت نامناسب اقتصادي، نبود رونق بازار، کاهش انگیزه، نبود سرمایه
قت فرسا بودن کار و کناره گیري اجباري خبرگان از این حرفه، احیاي جایگاه اولیه ملیله سازي را با مشکل مواجه طا

  می سازد.
  

  تاریخچه:
پیش از میالد مسیح متعلق است چه آنکه  330تا  550ترین اشیاء ملیله ایران به روایت اکثر محققان به سالهاي قدیمی

رواج استعمال ظروف گرانقیمت از سوي طبقات ثروتمند و مرفه، صنعتگران فلزکار، به طی سالهاي یاد شده به دلیل 
ویژه زرگران و نقره سازان تمامی توجه خود را به زیباتر ساختن ظروف معطوف داشتند و کوشیدند تا به اشیاء 

اي گرانقیمت این دوره که همصرفی حالتی تزئینی بدهند. با آنکه بر اثر تاراج اسکندر و سپاهیان او از دست ساخته
شناسی غنایمی کم وزن و پربها بودند اثر چندانی باقی نمانده ولی آنچه طی یکی دو قرن اخیر در اثر کاوشهاي باستان

یا بطور تصادفی از زیر خاك بیرون آمده نشانه استادي و مهارت صنعتگران و مؤید وجود ملیله کاري در ایران پیش 
  باشد. از تاریخ می

سازي در سالهاي نین پروفسور آرثر آپهام پوپ در کتاب شاهکارهاي هنر ایران ضمن اشاره به زرگري و نقرههمچ
یافت شده و به قرن دوازدهم میالدي تعلق دارد اشاره کرده » ري « بعد از ظهور اسالم به مقداري ملیله که از منطقه 

از طال و نقره به منظور استفاده مجدد از فلزش ذوب شده است. متاسفانه از آنجا که اکثر اشیاء ملیله ایرانی اعم 
هاي سینی در اندازه –هاي زیادي از آن در دسترس نیست و تنها از دوره قاجاریه مقداري سرقلیان گیره استکان نمونه

باقی مانده که بخشی از آنها در موزه هاي داخلی و خارجی و بخشی دیگر در  …سینه ریز و  –گوشواره  –مختلف 
  شود. ها نگاهداري میهاي خصوصی یا نزد خانوادهمجموعه
هاي نزدیک به جنگ جهانی دوم و در همان شرایطی که گفته شد گروهی به صرافت احیاء هنرهاي دستی در سال

ز زنجانی به اصفهان و تهران رفتند و به ساخت زیورآالتی به وسیله طال و با افتاده بودند، جمعی از هنرمندان ملیله سا
هاي کوچک زرینی که تولید »گوي«بهره گیري از اسلوب فنی ملیله کاري پرداختند که حاصل کارشان، مخصوصاً 

یله کاري در هاي بازار زرگران این دو شهر بود. در حال حاضر نیز ملترین فرآوردهکردند، یکی از برجستهمی
اي تجملی و هاي تولیدي هنرمندان اصفهانی داراي جنبهشهرهاي تهران، زنجان و اصفهان رواج دارد که فرآورده

تشریفاتی است؛ ملیله کاران تهرانی بیشتر در امر ساخت جواهرات به فعالیت اشتغال دارند و زنجان تنها شهري است 
د. صنعتگران زنجانی در حال حاضر مواد اولیه کارشان را فقط از طریق شوکه مصنوعات مصرفی ملیله در آن تولید می

    160



                                             

درصد معروف به عیار  9/99اي مستعمل تهیه می کنند. عیار نقره مصرفی در ملیله زنجان، با خلوصذوب ظروف نقره
است و غناي  استفاده می شود و به لحاظ کیفیت ساخت، ملیله اصفهان داراي نقوش بزرگتر نسبت به ملیله زنجان 100

  ریز نقوش، زیبایی و ظرافت کار آن با ملیله زنجان برابري نمی کند.
ملیله زنجان با توجه به طرحها و نقشهاي اصیل و خصوصا ظرافت زیاد آن در مجموع از کیفیت باالیی برخوردار 

ام یافته از طبیعت و ریز نقوش متداول در ملیله زنجان همانند سایر نقشهاي صنایع دستی اکثرا ذهنی و اله است.
ترین نقشهاي ملیله زنجان عبارتند از: اشک، جغه، پیچک، ترمه و غنچه، برگ، مهمترین و رایج. طرحهاي سنتی است

  .واو ملیله، دو چشم، برگ فرنگ، سه چهارچشم، کورملیله و تابیده، که هر یک داراي ویژگی خاص خود می باشد

بین رفته و یا جهت استفاده مجدد نقره ذوب گردیده است و به دلیل عدم وجود آثار قدیمی ملیله در زنجان به کلی از 
 30ملیله کاري مورد حفظ و نگهداري قرار نگرفته است. امروزه در زنجان حدود  –موزه در زنجان آثار نقره اي

استاد ((منصور کارگاه ملیله کاري فعال موجود می باشد که استادان ملیله کار این کارگاهها همگی از شاگردان 
به منظور حفظ و بقاي این هنر با همکاري سازمان صنایع  1355کاظمیان مقدم)) می باشند. این استاد گرانقدراز سال 

دستی زنجان به آموزش ملیله کاري در مرکز آموزش استان اقدام نمودند. در پایان قابل ذکر است یکی از شاگردان 
  .موفق به اخذ مُهر اصالت در این رشته از یونسکو گردید 86)) در سالایشان به نام استاد ((عبدالحمید محرر

 مواد اولیه:

  مواد اصلی : شامل طال، نقره، مس 

 مواد فرعی : موم، زغال، موادپاك کننده  

  ابزار آالت ملیله کاري:
  ابزار کار ملیله کاري شبیه ابزار و ادوات زرگري است.

کنند و دماي آنها باشد که جهت ذوب فلزات حرارت تولید میهاي گازي میهاي زغالی یا کورهکوره : شامل کوره
  باشد. درجه سانتی گراد می 1300معموال باالي 

شود جنس آن از گرافیت و ظرفیت کوچکترین اي شکل جهت ذوب نقره از آن استفاده میبوته : ظرفی است استوانه 
  گرم و بزرگترین آن یک کیلوگرم است.  50آن تقریبا 

حدیده : ابزاري است براي تهیه مفتولهاي نقره با قطرهاي مختلف به شکل استوانه که از دو الیه بیرونی و درونی  
  تشکیل شده است. 

ه مدادي ک -1شود. ریجه دو نوع است: باشد که نقره بعد از ذوب داخل آن ریخته میریجه(ریژه) : قالب فلزي می
  شود. اي استفاده میکتابی که براي ساخت نقره صفحه -2شود.  جهت تهیه شمش استفاده می

  کند. اي را به مفتول تبدیل میدستگاه نورد : شمش ملیله
باشد و جهت آتشکاري جزئی بکار دمبوري : که حاوي یک مخزن بنزین و یک دم هوا و همچنین یک مشعل می

  رود. می

    161
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  شود. اي بلند بوده و هنگام آتش و لحیم کاري استفاده میانبر آتش کاري : داراي دسته
  شود.مته برقی : براي سوراخ کردن برخی قسمتهاي زمینه کار از آن استفاده می

  اي بکار می رود. تخته تاب : دو قطعه چوب براي تابیدن مفتول نقره
  اي استفاده می شود. تولهاي نقرههاي آهنی و قطع مفقیچی : براي بریدن ورقه

  ها و چرك از روي ملیله استفاده می شود. فرچه یا برس سیمی : براي پاك کردن ناپاکی
  آینه سوهان : براي براق کردن و شفاف نمودن سطح کار نقره استفاده می شود. 

  رود. جفت : براي شکل دادن مفتول ملیله به ریز نقشها بکار می 
  رود. قالب ریخته گري : براي ساختن اشیا از قبیل پایه و دسته استکان بکار می

 شود. اي به نوار دندانه دار استفاده میدندانه : براي تبدیل نوار نقره

  
  نحوه ساخت:

هنر ملیله کاري، محصول کار با طال، نقره و مسی است که به صورت مفتولهاي باریک درآمده است و با صرف وقت 
هاي ي شی یا محصول مورد نظر و با بهره گیري از نگارهمبنادقت فوق العاده و مهارت و هنرمندي ملیله کار، بر و 

  اند. سنتی و طرحهاي اسلیمی به هم پیوند و ارتباط یافته

هاي نقره یا قراضه ظروف دهد که از طریق ذوب کردن سکهعمده ترین ماده اولیه ملیله کاري را نقره تشکیل می
عیار است ولی براي ساختن دسته یا پایه ظروف به طور  100شود. نقره مصرفی در ملیله کاري داراي اي تامین مینقره

  استفاده می کنند. 84تا  60معمول از نقره با عیار 
ره قرار در کو» بوته« ملیله سازان براي شروع کار ابتدا نقره مصرفی را با عیار مورد نظر انتخاب و بوسیله ظرفی بنام 

متر درازا دارد و دو شیار سانتی 30تا  25که » ریچهِ « کنند. آنگاه نقره مذاب را در داخل ابزاري بنام داده و ذوب می
» ریچه« ریزند و به این طریق مفتولی به طول و قطر شیار روي میلیمتر بر روي آن تعبیه شده می 5طوالنی به قطر 

اي را روي سندان گذاشته و به کمک چکش آن را به صورتی چهار پهلو ول نقرهآورند. در مرحله بعد، مفتبدست می
اي حرارت داده و در شرایطی که مفتول کامالً گرم شده و قابلیت انعطاف پیدا آورند. سپس آن را با چراغ کورهدر می

کنند. این تبدیلش می هایی به قطر دلخواهکرده است از میان دستگاه نورد قابل تنظیمی عبور داده و به مفتول
  شود.هاي باریک در کوره حرارت داده شده و آماده حدیده کردن میمفتول

گردد که مفتول حاصل هایی با ضخامت بسیار کم و قطر یکنواخت میعمل حدیده کردن موجب بدست آمدن مفتول
ه صورت نواري به قطر تقریبی ابتدا باید دوال تاب و پس از آن با کمک قسمت مسطح دستگاه نورد کوبیده شده و ب

شود و استادکاران ملیله ساز بعد از تهیه اي مضرس دارد، نوار ملیله نامیده میمیلیمتر درآید. این نوار که لبه 5/1یک تا 
ن ي فلزي مستطیل شکلی را که معموالً از جنس مس و داراي ابعاد مختلف است انتخاب و یک سطح آآن ابتدا صفحه
 کنند. اندود میرا کامالً موم 
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  متر از موم روي صفحه را بپوشاند.اي به ضخامت سه تا چهار میلیبطوري که الیه
سپس قالبی را که به شکل محصول مورد نظر بریده شده روي صفحه 
مسی قرار داده و نواري را که پهنایی بیش از نوار ملیله دارد از 

و در موم فرو گذارنند تا شکل قالب را بخود گرفته اطراف قالب می
  رود.

هنگامی که به این ترتیب طرح اولیه ملیله ساخته شد، استادکار میانه 
هاي ملیله که قبالً بوسیله دست و با کمک انبري قالب را با نقش

هاي کند و در پایان کار آنها را با مفتولظریف ساخته شده پر می
تکان بندد تا بر اثر حرکت و بسیار ظریف فوالدي به یکدیگر می

هاي قدیمی و ارهنقوش رایج در ملیله سازي اکثرا ذهنی و ملهم از نگ خوردن جا عوض نکنند و تغییر شکل ندهند.
  سنتی ایران است.

شود و مقداري گرده این اسکلت بوسیله حرارت دادن صفحه مسی از موم جدا و بر روي سطحی هموار قرار داده می
دهند. بر اثر این است روي آن ریخته و شعله گاز را بر روي آن حرکت می لحیم که عبارت از براکس و براده نقره

  گردد.هاي کوچک را با یکدیگر و همچنین دیواره نقش باعث میکار، گرده لحیم ذوب شده و اتصال نقش
ر پس از اتمام آتشکاري و اتصال کلیه قطعات به یکدیگر، سیم هاي فوالدي را بریده و محصول را که تقریباً کا

دهند. یا در داخل ظرف ساختش به پایان رسیده در طشتکی که حاوي محلول رقیق اسیدسولفوریک است قرار می
هاي روي نقره از بین برود. در پایان با برس جوشانند تا اضافات و لکهمحتوي زاغاب ( محلول زاج سفید و آب) می

هاي ظریف و نیز سمباده از بین برده را بوسیله سوهان هایشسیمی ظریفی ملیله ساخته شده را پاك نموده و ناهمواري
  نمایند.و آن را پرداخت می

شود و شیوه تولید نوع دیگري از ملیله، محصوالتی است که به وسیله خم کردن و لحیم دادن صفحات ملیله ساخته می
به کمک آنها محصوالتی نظیر گیره کنند و سپس هاي مورد نظر تهیه میچنان است که ابتدا از ملیله صفحاتی به اندازه

سازند به وسیله نقره اي با عیار چاي خوري و.... میاستکان و لیوان، قندان ،گالبپاش، قاب عکس، گل سفید، قاشق
  .ساخته و روي کار سوار می کنند پایین تر دسته و پایه آن را

  مینا
و کنده کاري روي فلزات است. از جمله موارد  از هنرهاي دستی ایرانیان در ادوار گذشته و روزگاران دور تزئین

توان از ترصیع نام برد که به معناي نشاندن و جا دادن قطعات کوچک فلزهاي مختلف روي سطح فلزي از فلزکاري می
  جنس دیگر و ایجاد تناسب میان قطعات است.

ي نیز مانند بسیاري از هنرهاي بررسی هائی که در مورد میناکاري به عمل آمده بیانگر این مطلب است که میناکار
  دیگر براي اولین بار در ایران بوجود آمده و سپس به سایر کشورها راه یافته است.

   



                                             

در زمان صفویه میناکاري نیز همچون سایر هنرها ترقّی بسیار کرد و شهر اصفهان به یکی از مراکز عمده این هنر 
  شود.ب میتبدیل شد. هنوز نیز این شهر تنها مرکز این هنر محسو

  شوند.هنر میناکاري شامل فعل و انفعاالت پیچیده اي است که به هم مربوط می
  هاي اسلیمی و گل استفاده بسیار شد و رنگ قرمز در میناکاري مصرف بیشتري پیدا کرد.در عصر صفویان از نقش 

اي قلمکار گیاهی یا معدنی بودند گرفتند مانند رنگههائی که در صنعت میناسازي مورد استفاده قرار میدر قدیم رنگ
  شود. هاي شیمیائی استفاده میاما در حال حاضر براي نقاشی ظروف و سایر اشیاء مینائی از رنگ

  کنند. میناکاران براي تهیه رنگ قرمز از طال، رنگ سبز از مس و رنگ زرد از گل ماشی استفاده می
کنند عبارتند از: گوشواره، گردنبند، و عالقمندان این هنر عرضه میبیشتر اشیائی که هم اکنون میناسازان به خریداران 

جامهاي  قوطی سیگار، سرویس چایخوري و شربت خوري، انگشتر، سینه ریز، جعبه هاي کوچک و بزرگ آرایش،
ائمه گلدان، قابهاي عکس، پیپ، گالب پاش، جاروچهل چراغ، درها و پنجره هائی که براي مقابر  بشقاب، میناکاري،

  در کربال و نجف و سامره و مشهد و قم و سایر اماکن متبرکه ساخته شده اند.
در حال حاضر میناکاري کار هنرمندان اصفهانی طرفداران و خریداران بسیاري دارد و این رشته هنري از طرف 

  دستی مورد حمایت قرار می گیرند. سازمانهاي ذیربط همچون سازمان صنایع 
ي بشر دانست؛ ی توان یکی از اختراعات خالقههنر میناکاري را م

زیرا این هنر شامل فعل و انفعال هاي پیچیده ایست که به هم ربط 
اي از قبیل سیلیس و منیزیم شوند. از یک سوي عوامل سادهداده می

و پتاسیم و از سوي دیگر سنگ قیمتی که ترکیب آنها مینا را به 
آزمایشگاهی است و در آورد. از این رو این یک هنر وجود می

اي است از ترکیب اکسیدهاي فلزات که بر اثر حقیقت ماده
دهد در اختالط با هاي مورد نظر را به دست میحرارت، رنگ

کند. بنابراین ها با درجه حرارت و طول زمان حرارت ارتباط زیاد پیدا میآید در این عمل رنگنمک به دست می
زیبا باید آتش و حرارت به دقت مراقبت و مهار شود. مینا که طبعاً شفاف است،  براي دسترسی به این پدیده هنري

هاي قدیم تا به امروز ثابت و بدون آورد که ترکیبات آن از زمانشفافیت بیشتر خود را از اکسید قلع به دست می
  تغییر مانده است. 

ست زیرا از روزگاران پیش از عهد صفویه (سده مشکل بتوان گفت از چه زمانی هنر میناکاري در ایران رواج گرفته ا
اي بر جاي نمانده هاي قابل مالحظههایی از میناکاري در دست نیست و از دوران صفوي هم نمونهدهم هجري) نمونه

است. لکن در دوران قاجار میناکاري به مقدار کم وجود داشته و اشیایی مانند سرقلیان و کوزه قلیان و کوزه و بادگیر 
هاي او اند. در دربار پادشاهان قاجار مخصوصاً ناصرالدین شاه که قلیان کشیدن از سرگرمیکردهان را میناکاري میقلی

هاي اشراف و بزرگان آن عصر نیز این قبیل اشیاء هاي میناکاري شده وجود داشته است. همچنین در خانهبوده قلیان
کمربند، آفتابه لگن، انفیه دان، گالبپاش، گوشواره، اشکدان و  میناکاري شده موجود بوده است. اشیاء دیگري مانند

  قوطی سیگار میناکاري شده نیز موجود است . 

    164



                                             

  ي هنر میناکاري چنین آمده است: اثر پروفسور پوپ درباره "بررسی هنر ایران"در کتاب 
سال پیش از میالد  1500ه هاي پخته و درخشان که سابقه آن بمینا کاري هنر درخشان آتش و خاك است، با رنگ« 
پیش از میالد مشاهده  500ي ششم تا چهارم پیش از میالد و پس از سال رسد و ظهور آن بر روي فلز در طول سدهمی
هاي قدیمی آن درعهد صفویه توسط شود. هنر میناکاري در ایران بیش از نقاط دیگر تجلی داشته و یکی از نمونهمی

ي مینایی از کارهاي اصفهان بوده، مشتمل بر طرحی از پرندگان و ده است که قطعهشاردن جهانگرد فرانسه ذکر ش
  » حیوانات بر زمینه گل و بته به رنگ آبی کم رنگ و سبز و زرد و قرمز.

اند که یادآور شده   Erwin Marguliesي هنر میناکاري در ایران لئوبرونستین و اروین مرگولیسدر مورد سابقه
رسد؛ ولی استفاده از آن در آغاز اسالم، تا پیش از حکومت سابقه این هنر در ایران به زمان اشکانیان و ساسانیان می

هجري) روشن نیست. پادشاه در مدت کوتاهی به علم شیمی دست  703تا  694ایلخان مسلمان مغول، غازان خان (
کردند ترجیح داد که دانش و مساعی نگفتی در راه پیدا کردن اکسیر صرف مییافت و بر خالف پیشینیان که مبالغ ه

  خود را صرف هنر میناکاري نماید. 
نویسد که میالدي) درباره صنف میناکاران اصفهان می 1877هجري ( 1294در سال » جغرافیاي اصفهان«مؤلف کتاب 

زند آقاباقر نقاش که در فن نقاشی و مینا سازي میناکاري در اصفهان استادان معروف داشت ، مانند : آقاعلی فر
میالدي) و  1847هجري برابر با  1264همردیف پدرش بود و در اواخر سلطنت محمد شاه قاجار درگذشت (حدود 

اینک برخی از نقاشان این زمان در هنر میناکاري هم استادي دارند و اگر به آنها سفارش کار مینا بشود مانند استادان 
  شود. آیند و هم اکنون سرقلیانهاي میناکاري خوبی ساخته میي انجام آن به خوبی بر میشته از عهدهمشهور گذ

شمسی است و مخصوصاً طی سی سال اخیر  1310رواج صنعت میناکاري در اصفهان از دوران پهلوي و حدود سال 
زاده بسط و توسعه یافت و شاگردانی صنیعي یکی از استادان هنرمند و بنام اصفهان آقاي شکراهللا این صنعت به وسیله

ي دیگري را براي هنر میناکاري گشودند. تا جایی که هم اکنون حدود در این مکتب تربیت شدند که هر یک دریچه
کنند ي اشیاء مینائی اشتغال دارند. بیشتر اشیائی که میناسازان فعلی به بازار عرضه میپانصد نفر استاد و کارگر به تهیه

قوطی سیگار  –جعبه هاي بزرگ و کوچک آرایش زنانه  –انگشتر  –گلوبند  –سینه ریز  –ت است از: گوشواره عبار
 –حبابهاي مینا کاري  –شربت خوري مینا  –سرویس چاي خوري مینا  –جعبه هاي خاتمکاري و میناکاري  –

ناکاري که با هنرهاي دیگر مانند تابلوهاي بزرگ و کوچک می –گلدان مینا به اندازه هاي مختلف  –بشقاب مینا 
قاب هاي عکس در اندازه هاي  –کاسه قاب قدح میناکاري  –طالکاري و خاتم کاري و مینیاتور ترکیب می شود 

جار و چهلچراغ مینا ، درها  –پنکه سقفی  -گالب پاش مینا  –آلبوم عکس  –پیپ مینا  -زیر سیگاري مینا  –مختلف 
کاري شده براي مقابر ائمه شیعه در کربال و نجف و سامره و مشهد و قم و حضرت  و پنجره ها و ضریح هاي مینا

  عبدالعظیم و اماکن متبرکه دیگر. 
شود. براي فراهم توان میناکاري کرد ولی اساساً میناکاري بر روي مس انجام میاي هم میروي اشیاء طالیی و نقره

خواهند میناکاري کنند به هر شکل و آمدن مینا چند مرحله باید طی شود؛ به این ترتیب که ابتدا آن چیزي را که می
زم در آید و پس از آن که ساخته شد استاد میناکار به آن لعاب هر اندازه باید به وسیله مسگر ِ متخصص به شکل ال

درجه  700رود و حدود ء، به کوره میشود و در هر بار، شیدهد، معموالً سه الی چهار بار لعاب داده میسفید رنگ می
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از به کوره شود. سپس شیء بهاي گوناگون نقاشی میبیند تا رنگ لعابش ثابت شود. بعد روي آن با رنگحرارت می
   بیند تا رنگها به صورت مطلوب درآید. درجه حرارت می 500تا  400رود و حدود می

هایی که در صنعت قلمکار به کار رفت مانند رنگدرگذشته که میناکاري رواج اندکی داشت، رنگهایی که به کار می
شود هایی شیمیایی استفاده مینایی از رنگبردند، گیاهی یا معدنی بوده؛ ولی اکنون براي نقاشی ظروف و اشیاء میمی

  کنند. که معموالً آنها را از آلمان وارد می
  

  رود بر سه نوع است: رنگهایی که در میناکاري به کار می
  رود. ) رنگهاي گیاهی که در چیت سازي هم به کار می1
  رفته. ) رنگهاي معدنی که در نقاشی و میناکاري به کار می2
  کنند. زي که روي مینا کار می) رنگهاي فل3

شود. رنگ سبز مینا از مس و رنگ زرد آن از گل ماش به براي میناکاري در تهیه رنگ قرمز از طال هم استفاده می
شده است که در شهر سامره آید. رنگ آبی و فیروزه اي از فلزات و رنگ سفید از رنگ مخصوص تهیه میدست می

  اند. آوردهاز شهرهاي عراق نوع خوب آن را به دست می
ي هنر مینا کاري ان مغول سبک جدیدي در مینا کاري ایران به وجود آمده است .در دوره ي صفویه زمینهدر دور

تغییر یافت. ظروف نقره در این دوره با نقوش مینیاتور و مجالس بزم و رزم و شکار و دربار تزئین یافته و نقوش 
توان یکی از اختراعات هنر مینا کاري را می کردند.اسلیمی و ختایی نیز جایی در میان نقوش فوق خود نمایی می

  ي ایرانیان دانست ، زیرا زیبایی این هنر، در مهارت هنرمند در مهار آتش و خاك و رنگ و لعاب است .خالقانه
  
  

  شود :مینا به لحاظ روش تولید به دو دسته تقسیم می
  ) میناي خانه بندي1
  ) میناي نقاشی2
  روش تولید ●

آید و ترکیبات آن از زمانهاي قدیم تا به امروز ثابت است و این شفافیت از اکسید قلع به وجود میمینا طبعاً شفاف 
توان روي طال و نقره نیز مینا گیرد، هر چند میبدون تغییر مانده است. به طور کلی مینا کاري بر روي مس انجام می

ست که ابتدا ظرف مورد نظر (زیر ساخت ) به دست کاري کرد. تولید مینا نیاز به طی مراحل خاصی دارد و آن این ا
زند و در کوره شود، سپس استاد کار مینا به لعاب سفید رنگ میي الزم ساخته میمسگر یا دواتگر به شکل و اندازه

نماید و در نهایت با لعاب شفاف گذارد، سپس به نقاشی روي این بوم سفید پرداخته، در انتها طال کاري میمی
درجه سانتی  800تا  200رود و هر بار بطور متوسط ازبار به کوره می 8ند. در مراحل ساخت هر ظرف حدود پوشامی

  بیند تا رنگها به صورت مطلوب درآید.گراد حرارت می

   



                                             

  ) میناي خانه بندي :1
. پس از نمایندي لحیم ثابت میدر این روش مفتولهاي نازك فلزي را در سطح ظرف در محل نقوش اصلی به وسیله

دهند. اکثراً کنند و حرارت میها، داخل محدوده و سطوح به وجود آمده را با رنگهاي مینایی پر میتثبیت مفتول
  شوند.میناهاي قدیمی به این روش ساخته می

  
  ) میناي نقاشی :2

پوشانند و پس از میکه امروزه متداول است، در این روش ابتدا سطح کار را با رنگ سفید و غلیظ ( با رنگی دیگر ) 
  گویند.نمایند. به همین دلیل به آن میناي نقاشی میحرارت روي این بوم سفید را نقاشی می

  مواد اولیه ●
  ي مینا :ي مورد مصرف بدنهـ مواد اولیه

فلز مس به شود،که آورند استفاده میاز فلزاتی مانند مس، طال، نقره، ورشو و برنج که در واقع زیر ساخت را فراهم می
  تر است.خاطر حالت چکش خواري، از بقیه فلزات رایج

  ي مورد مصرف در لعاب مینا :ـ مواد اولیه
ي رنگ قرمز از طالي شود. در مینا کاري براي تهیهاز سیلیس، کربنات، سدیم، پتاسیم، آهک، قلع و ... استفاده می

ي کرومات سرب و براي تهیه گ سبز از مس به اضافهي براکس و کربنات سدیم، براي تهیه ي رنحل شده به اضافه
ي رنگ زرد از ترکیب آهن ، اکسید کروم و قلع و در هر صورت براي شفافیت لعابها از اکسید قلع استفاده می شود 
در گذشته که مینا کاري رواج اندکی داشته ، رنگها گیاهی یا معدنی بوده ، ولی اکنون براي نقاشی و لعاب اشیاء 

  ی از رنگ هاي شیمیایی نیز استفاده می شود .مینای
  
  ابزار کار ●

  ابزار کار ساخت ظروف مینا عبارتند از :
  ي مس ( طال یا نقره و ... )) ورقه1
  ) کاغذ کپی2
هاي متنوعی که در سر خود دارند، قادرند حالتهاي مختلفی (فرورفتگی و برآمدگی) را در فلز ) چکش: که با فرم3

  ایجاد نمایند.
ي درخت توان از تنه، به جاي سندان میتواند بسته به اندازه و فرم مورد نظر کوچک یا بزرگ باشد) سندان : که می4

  مناسب استفاده نمود.
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  ) گیره5
  ي فلز بر) کمان اره و تیغ اره6
  ) قیچی فلز بر7
  قلم مو 8
  معدنی و فلزي  –هاي گیاهی ) انواع رنگ9

  ) کوره10
  محل تولید  ●
  

  
  
  روش نگهداري ●

زند اي به ظروف نمی، شستن با آب گرم و اسفنج صدمهنقوش مینا توسط لعاب شفاف پوشانده شده استکه از آن جا 
ولی از کشیدن اشیاء نوك تیز و برنده و ضربه زدن به آن باید جلوگیري کرد ( ضربه زدن ایجاد پریدگی 

  سوزاند.هاي مینا را میبعضی از رنگنماید)بدیهی است حرارت زیاد و نا متناسب نیز می
هاي هندسی و ش به هنگام حک کردن نقشی بر سنگ یا فلزي و یا ترسیم نقشا هنرمند ایرانی همواره با کار هنري

  اي به هر حال مقصودي را بیان و رمز و رازي را آشکار ساخته است.اي و یا تراشیدن پیکرهنمادین بر بافته

  

   نگارگري
  نگارگري 

کنند، تحریر، بت، صنم و  نگار در معانی متعددي چون: نقش و نقاشی، نقشی که از حنا بر دست و پاي محبوب
مفهوم عام دارد و روشها و سبکهاي گوناگون نقاشی ایرانی را » نگارگري«معشوق به کار رفته است. در حقیقت 
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سازي،  ل تذهیب کاري، تشعیر، حاشیهشامل می شود، چه آن ها که در کتاب و نسخه هاي خطی صورت گرفته شام
جدول کشی، گل و مرغ و غیره است، چه آن ها  که بر دیوار بناها یا بومهاي دیگر انجام گرفته است. نگارگري 

  .زیباییهاست که در خیال روشن هنرمند نقش می بندد ایران تجسم و ابداع هر چه بیشتر
 

  نگارگري ایران با مینیاتور غربی

شود.  گفته می» گوتیک«و » بیزانس«به نقاشیهاي ظریف داخل کتابهاي مذهبی دوره هاي » مینیاتور«ظ در اروپا، لف
نوزدهم در مورد نقاشی ایران استفاده  این واژه نخست به وسیله جهانگردان اروپایی و سپس توسط خاورشناسان سده

   .ایران جایز می دانند را براي نقاشی سنتی» نگارگري«شد. ولی هنرمندان ایرانی بیشتر عنوان 
 
  

 مکتب بغداد 

کتابها،  پهلوي، سانسکریت و یونانی به عربی در دوره عباسی و نسخه برداري از این با ترجمه کتابها از زبان هاي
میان این کتابهاي علمی، نسخه اي از  زیباسازي و نقش تصویر در آن ها  نیز رایج شد. مشهورترین نسخه خطی در

است که هم اکنون اوراق شده است. از ویژگیهاي نگاره هاي این دوره،  ه. ق 619به تاریخ » وسدیستورید«کتاب 
  .چهره ها به نژاد سامی (عربی) است شباهت

 
   ویژگیهاي نگارگري مکتب سلجوقی

و  در مکتب سلجوقی، نقشها و تزئینات بر روي متن رنگ آمیزي شده و پدیدار گشته اند. چهره ها با چشمهاي بادامی
   تزئین می شد.» اسلیمی«و نقوشی به سبک  شبیه به نژاد زرد و لباسها با گل و گیاه

 
  قدیمی ترین و معروفترین نسخه شاهنامه که تاکنون شناسایی شده کدام است و مربوط به چه دوره اي است؟ 

  مربوط به دوره سلجوقی است.» شاهنامه کاما«قدیمی ترین نسخه شاهنامه، 
 
  ارگري مکتب مغول ویژگیهاي نگ 

مردم را تهدید کرد. ولی مغوالن در اثر  با حمله مغول به ایران، موجی از ویرانی و مرگ، ایران را فرا گرفت و هستی
اقوام خود به  نفوذ اسالم، از هواخواهان فرهنگ و هنر ایرانی شدند. ارتباط ایلخانان با آشنایی با فرهنگ و هنر ایرانی و

ایرانی شد. به این ترتیب که ابرهاي مواج کنگره دار  برخی از عوامل نقاشی چین در نقاشی ویژه چین، باعث نفوذ
ناهمگن با  گره دار و بسیار پیچیده، صخره هاي بلند و قله هاي نوك تیز نوعی منظره سازي داخل هم، تنه درختان

وجود دارد. همچنین پر تحرك شدن این مکتب  نقاشی ایران که با ویژگیهاي نقاشی عصر مغول تلفیق شده، در آثار
خطها و چین و شکن لباسها، به کارگیري صحنه هاي پر جمعیت تر و بر روي  انسان ها و حیوان ها ،درشتی و نازکی

  مجموعه مؤثرتري را به معرض دید می گذارد. هم
  

   



                                             

 مکتب هرات 

بغدادي به  کوچ دادن هنرمندان ایرانی وایران، سمرقند را پایتخت خود قرار داد. او با  تیمور پس از تصرف شهرهاي
قرار گیرد. پس از تیمور، پسرش شاهرخ  سمرقند، باعث شد که این شهر مرکز فرهنگ و هنر سرزمینهاي اسالمی

 هنرمندان را به هرات دعوت کرد و بدینسان مکتب هرات پایه ریزي شد .  را به پایتختی برگزید و» هرات«
 

 ویژگیهاي نگارگري مکتب هرات

جدیدي از  ملی و موافق با طبع و روحیه ایرانی است. در این دوره، نگارگري وارد مرحله هنر این دوره، هنري واقعی،
بهزاد از هنرمندان این دوره، تحوالتی شگرف در  شکوفایی و تحول شد و به عالی ترین درجه خود رسید. کمال الدین

 ستی و پر تحرك بودن طرحها همراه با پختگی شگفت انگیزآورد که می توان به در هنر نگارگري ایران به وجود

 چهره ها اشاره کرد. رنگها و ظرافت به کار گرفته شده در نمایش درختان، گلها و حالتهاي مختلف

کلیله و دمنه، شاهنامه بایسنقري، مجمع التواریخ اثر حافظ ابرو، ظفرنامه، خمسه نظامی از کتابهاي مصور شده این 
   دوران است.

 
  ویژگی هایی نگارگران مکتب تبریز

باال  سطح تخت نقاشی را بشکنند، ترکیب بندیهاي چند سطحی آفریدند که از پایین به نگارگران تبریزي بی آنکه
آکنده از حرکت و جنبش است. رنگها درخشان،  گسترده می شود و غالبا ً از حد فوقانی قاب بیرون می زند. همه چیز

از جمله ویژگیهاي نقاشیهاي این دوره پوشش سر اشخاص به صورت کاله  .حساس و آرام استپرمایه و پرکشش و 
  .قزلباشی است که دوازده ترك دارد قرمز رنگ

  
 

 
  تذهیب 

است  و طالکاري با نقوش الهام گرفته از طبیعت، ولی کامال ً تجریدي، منظم و هندسی تذهیب به معنی زراندود کردن
براي تزئین و جداسازي آیات قرآن  ال تزئین شده است. در اوایل دوره اسالمی تذهیب،که با خطوط مشکی و آب ط

و چهارم هجري، ساده و بی پیرایه و با نقوش ساده و هندسی به کار  مجید مورد استفاده قرار گرفت. در سده سوم
یازدهم و دوازدهم به اوج  گرفته شد . در سده هشتم با شکوه و مجلل، در سده نهم و دهم ظریف و پرمایه و در سده

  تنوع و تعدد مکاتب خود رسیده است.
 

 تشعیر

 گرفته شده است. در تشعیر، خطوطی به نازکی و ظرافت یک موي به کار می رود که» مو«تشعیر از شعر به معناي 

هاي خطی یا معموال ً در حاشیه نسخه  علت نام گذاري این هنر است. تشعیر با نقوش گیاهی و جانوري همراه است و
 مرقعات با طال رسم می شود. 
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  ابزار و مواد نگارگري

   بست -رنگ  - بوم  -قلم مو 

  
 بوم 

 گویند. بوم می تواند از جنس فیبر سفید، چوب،» کار«یا » بوم«آن صورت گیرد،  به هر چیزي که نقش، بر روي

قبل از استفاده براي زمینه کار آن  دارد و کاغذ، مقوا، صاف و عاج باشد که هریک از این مواد، شرایط خاص خود را
 را آماده می کنند.

 
 رنگهاي مورد استفاده در نگارگري 

   .پوست گردو، چاي و غیره که بیشتر براي رنگ کردن بوم و کاغذ به کار می رود : ) رنگهاي گیاهی1
  . اکسیدهاي فلزي طال، نقره، الجورد، سرنج و انواع : ) رنگهاي معدنی2
 رنگهاي شیمیایی .) 3
 

  رنگهاي روحی و رنگهاي جسمی 
 با رنگ دانه هاي ریز و شفاف مثل آبرنگ که براي تزئین قلمگیري و صورت سازي رنگهاي روحی، رنگهایی هستند

به کار می روند. رنگهاي جسمی، رنگهایی هستند با رنگ دانه هاي درشت و قدرت پوشانندگی زیاد مثل گواش و 
   .رنگهاي پودري

  
  

  رودوزیهاي سنتی 
رودوزي آن دسته از صنایع دستی کشور ماست که طی آن 
طرحها و نقوش سنتی با ابزاري ساده نظیر سوزن، قالب و 
غیره و با بهره گیري از انواع نخهاي رنگین یا فلزي بر روي 

    پارچه هاي بدون نقش به وجود می آید. 
  

  چهار گروه اصلی رودوزیهاي سنتی 
  با حذف تار و پود؛الف) رودوزي 

  ب ) رودوزي با نخهاي رنگی؛  
  پ ) رودوزي با زمینه پر؛ 

   



                                             

   ت ) رودوزي با افزودنیهاي تزئینی؛
  

  نمونه هایی از رودوزي با نخهاي رنگی 
: قدیمی ترین رودوزي اصفهان است که معموال ً روي کتاب سفید یا رنگی با نخهاي همرنگ یا  چشمه دوزي) 1

  این دوخت به وسیله نقشه و شمارش الیاف کتاب صورت می گیرد.  رنگی انجام می شود.
: عبارت است از بیرون کشیدن تعدادي تار، پود یا هر دو از نقطه یا نقاط معینی از پارچه و پر کردن  سکه دوزي) 2

  جاي آن با سوزن، به طوري که نقشی از آن پدید آید. 
: معموال ً روي پارچه کتانی، ابریشمی و پشمی ظریف، در اطراف کارهاي قالبدوزي انجام می شود.  شبکه دوزي) 3

بافت پارچه باید ساده باشد. محل شبکه را قبال ً روي پارچه تعیین کرده، نخهاي پارچه را به اندازه  الزم می کشندو 
  براي دوخت آن از نخ همرنگ یا رنگی استفاده می کنند .

  
  ودوزیها با نخهاي رنگی انواع ر

: ابتدا نقوش، روي پارچه  شسته شده منتقل، و پس از آن پارچه به کارگاه بسته می شود. نخ را  الف ) قالب دوزي
به پشت کارگاه می برند و قالب فلزي را که داراي دسته چوبی است از روي نقش در پارچه فرو می کنند. نخ زیر 

  الب را می چرخانند و از پارچه بیرون می آورند. پارچه را به دور قالب پیچیده، ق
ابتدا روي نقشه را با نخ دوال دوخته، بعد روي آن را دندان موشی می دوزند.  ب ) برودري دوزي (دندان موشی) : 

سپس بین نقشه هایی که در وسط دوخته می شود، بندهایی ایجاد می کنند. براي دوختن این بندها، نخ را سه مرتبه از 
  ند، تا پر شود. یک طرف به طرف دیگر می برند و دور این نخها را از سمت راست به چپ دندان موشی می کن

   
  انواع رودوزي با زمینه پر

) بخارا دوزي : از تزئینات سنتی ایران است که بیشتر روي پارچه هاي چلوار یا کتان و به ندرت بر روي پارچه 1
هاي ابریشمی انجام می شود. پس از انتقال نقش روي پارچه، از نخهاي ابریشم تابیده به حالت توپردوزي کوتاه و 

  فاده می کنند.  بلند، است
  ) سوزن دوزي بلوچ : کار با نخهاي دمسه به رنگهاي تند بر پارچه هاي کتان انجام می شود. 2
   

  انواع رودوزي با افزودنیهاي تزئینی 
. ملیله دوزي : دوختن ملیله بر پارچه را ملیله دوزي می گویند. ملیله یا نقره اي یا طالیی است که میانش مثل لوله 1

  . ملیله معموال ً بر پارچه هاي مخمل یا ترمه دوخته می شود. خالی باشد
. نقره دوزي : هم ردیف ملیله دوزي است و معموال ً روي پارچه مخمل، ابریشم، تافته، اطلس، توري و کتان انجام 2

مت نقره می شود. نقره، سیمهاي نازکی از طال یا نقره است که مانند نخ با کمک سوزنی که قطر آن متناسب با ضخا
   مصرفی است، بر پارچه نقش می اندازند. 
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  رودوزیهاي تلفیقی 

پس از انتقال طرح مورد نظر روي پارچه ساتن یا مخمل، با دوختن پولکهاي مطال، ملیله و منجوقهاي الوان روي طرح 
    آن را پر می کنند. در این تزئینات، گاهی فلزاتی شبیه سکه به رنگهاي مختلف به کار می برند. 

   رنگرزي و چاپ سنتی
 رنگرزي 

 می گویند. ماده رنگی ممکن است به سطح» رنگرزي«روي سطح اتکاي مورد نظر را  تثبیت یک ماده رنگ دار بر

   .جسم، چسبیده و ثابت شود یا آنکه در داخل الیاف نفوذ کند
 

  مراحل رنگرزي سنتی
  ب ) رنگرزي     الف) دندانه دادن

 
قدرت رنگ پذیري آن ها را  عملیاتی می گویند که بر روي انواع الیاف انجام می شود. تا به مجموعه : دندانه دادن

موادي را که به این منظور به کار می رود، دندانه می نامند.   .افزایش داده و رنگ حاصل شده را ثابت و بادوام سازد
   .داخل الیاف شود به سطح الیاف، خلل به وجود می آورد که باعث نفوذ بیشتر رنگ دندانه در روي

  
درجه سانتیگراد براي  40تا  30در رنگرزي، براي آماده نمودن الیاف، ابتدا آن ها را در حمام آب گرم رنگرزي :

می دهند تا مواد اضافی و چربی آن گرفته شود. چنانچه  مدت دو ساعت خیس کرده، سپس در آب نیمه گرم شستشو
سانتیگراد می  درجه 70آن ها را نمدار می کنند و داخل آب گرم حدود  رنگرزي مجددا ً کالفها خشک شود، براي

الیاف دندانه شده را داخل حمام رنگ می ریزند و  ریزند، حرارت می دهند و دندانه را به آن اضافه می کنند. سپس
زده، زیر  به همنقطه جوش می رسانند. در طول مدت جوش هر چند دقیقه یک بار الیاف را  دماي حمام را به تدریج به

  و رو می کنند تا به طور یکنواخت رنگ بگیرد.
 
 چاپ سنتی  

قرار » سنتی چاپ«قلم مو، قالب و شابلون، رنگ آمیزي و پذیراي نقش می شوند، در گروه  کلیه فرآورده هایی که با
    .می گیرد؛ مانند چاپ قلمکار و چاپ کالته اي

  
 انواع چاپ سنتی روي پارچه

   .یا چیت سازي معروف است و تاریخی طوالنی دارد» قلمکار سازي«چه هاي پنبه اي و کتانی که به )چاپ روي پار1
    .مشهور است» کالقه اي«) چاپ روي پارچه هاي ابریشمی که به چاپ 2

    173



                                             

  
اي یا باتیک یکی از روشهاي چاپ بر روي پارچه است که در کشورهایی مانند اندونزي ، تایلند، چاپ کَالقه

  اندسریالنکا و هند و ایران از قدیم کاربرد داشته
  شود. واژه باتیک ریشه اندونزیایی دارد.اي نامیده میاین روش در ایران بیشتر در تبریز و اسکو رواج دارد و کَالقه

د. براي کنناي، کلیه طرحها و رنگها را با استفاده از واکس و عملیات رنگرزي بر روي پارچه منتقل میدر چاپ کالقه
شود و هر دو روي پارچه یکسان شود. تاروپود پارچه از واکس پوشیده میاین کار بیشتر از پارچه ابریشم استفاده می

  شود.نقش می
  رنگهاي به کار رفته براي چاپ بیشتر از دسته رنگهاي گیاهی مانند روناس ، اسپرك، پوست انار و زردچوبه است.

هاي رنگی است که در اثر شکستن واکس و نفوذ رنگ از میان این ایجاد رگه ايهاي چاپ کالقهیکی از ویژگی
  آید.ها به پارچه در حین عملیات رنگرزي برروي پارچه پدید میشکست

مو ، مهر و کارگاه اي فلزي شبیه به قیف نازك است. همچنین قلمنام دارد که وسیله» تیان«ابزار کار چاپ باتیک 
هاي چاپ باتیک عبارتند از چاپ مستقیم، چاپ برداشت، شود. روشپارچه) نیز استفاده میچوبی (براي مهار کردن 

مویی، بدون رنگرزي و باندا (پیچشی). استاد چاپ با شابلون، نقاشی باتیک روي پارچه ابریشمی، تار عنکبوتی، قلم
  دان معروف این سبک در ایران است.گنجینه از استا

  
 روش چاپ قلمکار سازي 

چلوار، متقال و غیره  اندازي با قالبهاي چوبی، بیشتر روي پارچه هاي پنبه اي یا کتانی نظیر ین شیوه از چاپ نقشدر ا
قالبهاي چوبی، اولین و شاید مهمترین مرحله چاپ قلمکار  یا پارچه هاي کدري ساده انجام می شود. طراحی و ساخت

   .است
کار تفکیک رنگ انجام می شود. آنگاه نقش  ی یا روغنی رسم و سپسابتدا نقش مورد نظر با مداد بر روي کاغذ پوست

 گالبی یا زالزالک منتقل نموده، اطراف آن را به کمک ابزار مخصوصی مانند مربوطه به هر رنگ را بر روي چوب

که هر هر طرح چهار قالب می سازند  چاقو یا مغار می تراشند تا نقوش، حالتی برجسته به خود گیرد. معموال ً براي
کند . پس از انتخاب و آماده کردن پارچه  مورد نظر در اندازه  مناسب،  قالب یک رنگ را بر روي پارچه منتقل می

ها را در معرض نور خورشید  دوزي و ریشه تابی، آن را براي چاپ آماده می کنند. براي سفید کردن، پارچه حاشیه
قش بر روي پارچه می پردازد. در پایان پارچه نقش زده را می ن قرار می دهند. هنرمند با کمک قالب چوبی به چاپ

    .رنگهاي اضافی از بین برود شویند تا
 

 گازري کردن پارچه 

 انار ساییده شده را در آب جوش ریخته، مقداري مغز روناس به آن می افزایند و براي ثبات رنگ پارچه پوست

شستن مجدد آن رنگهاي به کار رفته  جوشانند. با بیرون آوردن وحرارت می دهند. سپس پارچه را در داخل پاتیل می 
    .پارچه می گویند» گازري کردن «ثابت می ماند. به این مرحله 
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  شیشه گري

 سیر تاریخی هنر شیشه گري 

قدیمی ترین نمونه ها از شیشه هاي دست ساز در خاورمیانه پیدا 
هزاره سوم  سومري ها در شده است. باستان شناسان معتقدند که

قبل از میالد با شیشه، آشنایی داشته اند. گیرشمن بطریهاي شیشه 
 اي زیادي از حفاریهاي معبد چغازنبیل به دست آورده است. از

زمان هخامنشیان، شواهد اندکی براي استفاده کلی از شیشه در 
شیشه اي کهن نشان می دهد که تا قبل از سده  دست است. آثار

 از شیشه فقط به حالت توده اي استفاده می کرده اند. با کشف اشیاي شیشه اي زمان پارتها واول پیش از میالد، 

و » دمیدن در قالب«روش ساخت  ساسانیان می توان گفت صنعت شیشه سازي در ایران رواج کامل داشته و از دو
ي بسیار زیبا با تزئینات مختلف سلجوقیان تا دوره مغول ظرفهاي شیشه ا استفاده می شده است. از دوره» دمیدن آزاد«
 .ایران بیرون می آمد صورت مینایی، تراشیده یا با نقوش افزوده از کوره شیشه گران شهرهاي مختلف به
 

 مواد و مصالح شیشه گري

سنگ چخماق یا  سیلیس یا اکسید سلیسیم، ماده  اصلی تمام تولیدات شیشه است که به صورت شن، عناصر پایه:) 1
   .شیشه استفاده می شود وجود دارد. اکسید بوریک به عنوان عنصر اصلی در ساختسنگ چینی 

نقطه ذوب  این عناصر مانند سود به صورت کربنات سدیم، سولفات سدیم، استات سدیم : عناصر ذوب کننده )2
   .سیلیس را پایین آورده، به ضمیر شیشه حالت قلیایی می دهند

شیشه در  ط شدن بهتر مواد اصلی و ذوب کننده و همچنین جلوگیري از حل شدنبراي مخلو : عناصر تثبیت کننده) 3
   .ترین مواد تثبیت کننده است مواد مختلف از این مواد استفاده می کنند. کربنات کلسیم از رایج

براي خنثی کردن یک رنگ در خمیر شیشه از رنگ دیگر استفاده می کنند؛ مثال ً براي  : عناصر سفید کننده )4
 نثی کردن قرمز از سبز استفاده می کنند.خ
 
 در کارگاه شیشه گري  وسایلی مورد استفاده 

سانتی متر است که براي  2تا  5/1سانتی متر و قطر  150تا  120لوله توخالی و فوالدي به طول  بوري (میله دم) :) 1
   .برداشتن شیشه مذاب از داخل کوره به کار می رود

   .یا فلز براي گرم کردن مواد روي میله دم استفاده می شود از جنس سنگ : سنگ کار) 2
   .به صورت مالته گیر که همیشه خیس است و نقش قالب را دارد : قاشق چوبی) 3
  حوضچه فلزي مکعب مستطیل که داراي آب است .  : دستگاه آب) 4
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  روشهاي ساخت شیشه
   )روش پرسی3    )روش فوتی قالبی2    روش فوتی )1
 
 روش فوتی  

میله،  به وسیله بوري یا میله دم که قبال ً گرم شده، ثابت کردن ماده مذاب روي نوك کورهازبرداشت ماده مذاب 
مرمري کردن یا ورز دادن و چرخاندن آن روي میز کار و گرد کردن آن، دوباره گرم کردن خمیر شیشه روي سر 

خمیر سر میله، سرد کردن خمیر تا جایی که سرخی خود را از در وسط  میله، دمیدن در میله و ایجاد حباب کوچک
میله یا یکنواخت  برداشت مجدد خمیر از کوره و ثابت کردن آن روي میله دم، قاشقی کردن خمیر سر دست دهد،

ر ساخت شیشه را آغاز نماید. از این مرحله به بعد استاد کا کردن آن، کارهایی است که باید انجام شود تا استاد کار
پا قالبی ساز می دهد تا  گرفته، به چرخش درمی آورد تا شکل اولیه ظرف را بسازد. سپس آن را به دستِ  میله دم را

کند. سپس از آن واگیره، گیرمیله  واگیره، را به ته ظرف می  شیاري در محل اتصال شیشه و میله فلزي واگیره ایجاد
دادن و ساخت و  جدا می کند. بعد از این مرحله، کار شکل کار میله دم را از محل شیار ظرف چسباند و استاد

تزئینات را روي آن قرار می دهد. در پایان  پرداخت دهانه و الگوي ظرف شروع می شود. در مرحله بعد دسته و
 می دهد تا به گرمخانه ببرد سپس کوره را خاموش می کنند تا اشیاء هم زمان با ظرف را با میله واگیره به پشت بر

    رد شدن هواي داخل کوره خنک شوند.س
  

 روش فوتی قالبی

دمیدن در آن  از مواد مذاب را با میله دم از کوره برداشته، پس از آماده کردن و یک بار در این روش، ابتدا مقداري
شیشه، قالب قرار داده در میله دم می دمند تا خمیر  مقداري مواد به آن اضافه نموده، گرم می کنند. سپس آن را در

گرمخانه می برند،  بگیرد. سپس از میله دم جدا نموده، لبه کار را صاف می کنند و آن را به شکل قالب را به خود
   .مانند انواع بطري، آبلیمو ، گالب و غیره

 
 روش پرسی

واد م نیز بیشتر براي انواع بطري به کار می رود، به این صورت که مقدار مناسب ساخت در قالب هاي پرس بادي
جدا کرده، در قالب پرس قرار می دهند و با  مذاب را با میله دم از کوره بر می دارند و آن را بسیار سریع از میله دم

 در قالب، خمیر شکل مورد نظر را می گیرد. سپس قالب را باز کرده، به سرعت بستن قالب و فشار هواي وارد شده

 ر می دهند . شیء ساخته شده را خارج نموده، در گرمخانه قرا
 

 روش تولید شیشه رنگی 

  :براي رنگی کردن شیشه، در خمیر آن از اکسیدهاي فلزي به ترتیب زیر استفاده می کنند

   



                                             

رنگ سبز روشن و تیره به دست می آید. همچنین با افزودن اکسید کبالت به آن، آبی خیلی  : الف ) اکسید آهن
   .کمرنگ به وجود می آید

   .سبز، زرد یا آبی سبز خواهد دادرنگ  : ب ) اکسید کرم
    .معموال ً رنگ سبز یا آبی سبز خواهد داد. در بعضی حاالت نیز رنگ قرمز ایجاد می کند : پ ) اکسید مس

  
 روش آب گز کردن

شود. سپس  بعد از انبري کردن، در مقابل حرارت کوره قرار می دهند تا کامالً گداخته شیء شیشه اي ساخته شده را
ریزي در بدنه پدید می آید . سپس آن را در  رد آب کرده، به سرعت خارج می کنند. به این ترتیب ترکهايآن را وا

   .جوش بخورد. بعد از آن به تمام کردن ساخت ظرف ادامه می دهند کوره حرارت می دهند تا ترکها به هم

نیز تراش شیشه در کارگاههاي  رتراش شیشه است. در حال حاض قدیمی ترین کار تکمیلی و تزئین بر روي شیشه 
ضخامت زیاد و گاه دو پوست و سه پوست می سازند و از چرخهاي  شیشه گري معمول است. براي تراش، شیشه را با

 .سانتیمتري ، تراشهاي مختلف ایجاد می کنند 30تا  20سیلیسی 
 
  نقاشی روي شیشه  

شفاف  رد از رنگهاي روغنی بر روي شیشه هاي مات،گرم اجرا می شود. براي نقاشی س این کار به دو صورت سرد و
نقطه ذوب پائین استفاده می کنند. پودر این  یا رنگی استفاده می کنند. در نقاشی گرم از لعابهاي رنگی شیشه اي با

ار کنند. سپس ک هستند. آن ها را با تربانتین مخلوط کرده، با قلم مو روي شیشه نقاشی می رنگها به طور عام، وارداتی
  .شیشه تثبیت شود نقاشی شده را به گرمخانه برده، حرارت می دهند تا رنگ روي

  
  

  سایر مصنوعات صنایع دستی

 سراجی سنتی

نموده  هاي کاربردي از آن بیشتر تابع موقعیتها و مناطقی است که انسان در آن زیست تهیه پوست و چرم و استفاده
فیزیکی چرم مربوط است. این ماده مانند  تا حدودي به ساختمان است. اهمیت فرآورده هاي چرمی در صنایع دستی

پذیر است. قابلیت کشش دارد و قابل رنگ آمیزي و شکل پذیري می باشد.  پارچه قابل دوختن و مانند چوب نقش
بگیرد و کاربردهاي فراوانی  ویژگیها سبب گردیده تا چرم در دستهاي یک ذهن خالق، شکلهاي متفاوتی به خود این

 .چرم ساخته می شود داشته باشد. مانند کیف، کفش، کمربند و غیره که از

  
 پوستین دوزي

    177
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زنند.  پوست را دباغی و سپس رنگ آمیزي و یکدست می کنند و از روي الگو برش می براي ساختن پوستین، ابتدا
به شیوه سنتی به هم می  قسمتهاي مختلف را پس از آن با نخهاي ابریشمی روي آن را گلدوزي می کنند و در پایان،

  .شاندیز، دوین، مشهد، قوچان و درگز در استان خراسان، هنوز هم رواج دارد دوزند. هنر پوستین دوزي در
  

 هنر جلد سازي

 انواع جلدها 

  جلد ضربی  -

  جلد روغنی -

 جلد سوخت -

   جلد معرق   -

  
  جلد ضربی

را روي دو  شود که ابتدا طراح یا مذهب، طرح مورد نظرجلد ضربی را کوبیده نیز میگویند و به این ترتیب ساخته می 
کند. بعد از آن، صحاف این دو قطعه برنج  قطعه برنج ضخیم طراحی می کند. سپس استاد قلمزن آن را حکاکی می

روي چرمی که قبال ً در آب نهاده و نم برداشته می کوبد تا اثر نقش بر  حکاکی شده را کمی داغ کرده و با چکش
 منتقل شود. در صورت تمایل فرو رفتگی و برجستگیهاي ایجاد شده را با محلول روي آن

  .طال یا نقره می آرایند
  

 جلد روغنی

را به اندازه مورد نظر آماده می کند. سپس نقاش یا مذهب  ابتدا صحاف مقوا و عطف آن
ت آن را بوم زده ، زمینه نقاشی بر روي آن را فراهم می کند و تصاویري در رو و پش

نقاشی و رنگ آمیزي می کند. پس از پایان نقاشی جلوه خود نقاش روي آن  مقواي جلد،
تکرار می کرده تا نقش جلد  کمان می زده است و این روغن زدن را در فضاي خالی از گرد و غبار چند بار روغن

 .بماند تابناکی و جلوه پیدا کند و از هر آسیبی محفوظ
 

  جلد سوخت
کاغذ یا پشت چرم با قلم مو طراحی می کند. سپس سوخت  را رويابتدا مذهب، نقشه 

و با دقت بسیار، نقش آن را از بوم جدا نموده و در » نقش بر«نام  ساز، با وسیله اي به
یا درون آن که قبال ً با رنگ یا اطلس خوشرنگ آماده کرده، می کوبد  محلی روي جلد

  .یا سوخته می گفتند» سوخت«، به آن به جهت رنگ تیره چرم مورد استفاده  .تا بچسبد
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 روش ساخت جلد معرق 

تیماج یا  سوخت است، با این تفاوت که در معرق قطعه هایی با رنگهاي مختلف از چرم، جلد معرق نیز مانند جلد
 .و نقشی را به وجود می آورد ساغري بریده شده و روي زمینه آماده جلد، در کنار هم قرار می گیرد

 
  نمد مالی

  .نمد فرآورده اي است از پشم که بیشتر به عنوان لباس و کاله یا زیرانداز از آن استفاده می شود
 

 روش تهیه نمد 

کار نمد مالی سخت و طاقت فرساست. پشم بعد از تمیز کردن و رنگرزي، 
دست و پا آن را روي زمین می غلتاند و در  حالجی شده، سپس نمد مال با کمک

می افزاید. به این ترتیب پشم را در هم  صابون و آب به آنضمن این کار کف 
 می کند و نمد می سازد.

 
  پاپیه ماشه ساز

باطله، آب  کاغذ و ماشه به معنی مچاله کردن است. روش کار چنین است که با کاغذهاي پاپیه واژه فرانسوي به معنی
لمدان، جلد کتاب، جعبه آینه و غیره می سازند. ق و مقداري چسب، خمیر تهیه می کنند و با آن اشیاي کوچکی مانند

 نقاشی و سپس با الك یا روغن می پوشانند. پس از خشک شدن روي آن را
 
  
  
  
  
 

  هفتموانایی ت
  گردشگري دیدگاه از ایران معماري بررسی

داشتند تا کلیه هنر معماري از دیر باز در ایران از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و ایرانیان سعی بر این 
  عناصري را که می توانند در آن به آرامش ذهنی و جسمی برسند در معماري خود پیاده نمایند

  از این رو معماري ایران را می توان شامل سبک هاي ذیل دانست
  معماري قبل از اسالم [شامل سبک پارسی (ماد و هخامنشیان) و سبک پارتی (اشکانیان و ساسانیان)] -1
  سبک اصفهانی) –سبک آذري  –سبک رازي  –معماري بعد از اسالم (شامل سبک خراسانی  -2

   



                                             

  معماري ماد : 
بررسی هنر معماري ماد با کمبود مدارك موجود، کاري سهل و آسان نیست، قطعا ً مادها هم مانند اسالف خویش 

بدست آمده از کاوش هاي اخیر باستان شناسی برخوردار از آثار معماري قابل بحثی بوده اند . مؤید این مطلب آثار 
  تپه هگمتانه و همچنین معماري صخره اي است که از آنها به جاي مانده است.

  بر همین اساس معماري مادي شامل دو بخش می باشد:
  الف) معماري صخره اي 

  ب) معماري معمولی

  معماري صخره اي:
حکومتی که در حقیقت با اتحاد همه قبایل سرزمینهاي  بعد از تشکیل امپراطوري ماد و مشخص شدن یک سیستم 

تحت نفوذ مادها بوجود آمده بود توسعه و پیشرفت چشم گیري در همه شئون هنر به ویژه در هنر معماري صخره اي 
به چشم می خورد چگونگی این هنر معماري را خصوصاًدر گور دخمه ها و یا آرامگاه هایی که در دامنه کوه ها و 

کنده شده اند می توان مشاهده کرد .این گور دخمه ها که در شمال غربی ایران ,بویژه در کردستان و  صخره ها
آذربایجان امروزي و سلیمانیه عراق شناسایی شده اند به وسیله هرتسفلد همگی تحت عنوان آرامگاههاي مادي معرفی 

اري نگردیده و شاید هم بعضی از آنها به دوران شده اند با این حال هیچ یک از این مقبره ها با اطمینان تاریخ گز
معماري صخره اي مربوط به  "هخامنشی و حتی جدیدتر تعلق داشته باشد در هر صورت ما در اینجا آنها را با عنوان

  مورد بررسی قرار می دهیم . "مادها
قوش برجسته در روي از برآمدگی یک صخره طبیعی می توان تندیسی تراشید یا صخره عمودي را مسطح کرده و ن

آن به وجود آورد به این طریق پیکره اي صخره اي و یا نقش برجسته صخره اي ایجاد نمود در یک صخره طبیعی با 
تراش و کندن صخره ,حفره اي ایجادمی نماییم و به تدریج حفره را وسعت داده تا فضاي مورد نیازمان مثالً خانه یا 

ه انسان با صخره را معماري صخره اي می نامیم . به عبارت دیگر معماري صخره آرامگاه ایجاد شود این محصول مبارز
اي از مصالح آزاد و معمولی ساختمان به وجود نمی آید بلکه در صخره طبیعی ایجاد شده و در جهت عکس معماري 

ز فضاي بزرگ و آزاد و معمولی عمل می کند معماري معمولی کالبد یک بنا را به وجود می آورد و به وسیله آن ا
نامحدود به یک فضاي محدود و مشخص می رسد ولی در معماري صخره اي عکس آن عمل می شود به این ترتیب 
که معماري از یک فضاي کوچک و محدود شروع می گردد و از ایجاد تدریجی فضاي کوچک و محدود شروع می 

  گردد و به فضاي بزرگ می رسد.
  

  کالبد آن می توان به دو نوع تقسیم کرد: معماري صخره اي را از نظر فضا و
بناهایی که به کلی آزاد شده اند یعنی ابتداءقسمتی از کوهی را بریده و جدا کرده و سپس در درون آن فضاهاي  -1

متعدد ایجاد نموده اند در این نوع بناهاي صخره اي می توان پنجره و نور گیر نیز تعبیه نمود و همچنین نماي خارجی 

    180
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نیز می توان حجاري کرده و منقوش نمود مانند بسیاري از معابد صخره اي هندوستان و یا قبور صخره اي در  آنها را
  نزدیکی بیت المقدس

بناهایی که در درون کوه کنده شده اند در این نوع بناها فقط فضاي داخلی صخره که به صورت اطاق بر اثر  -2 
حجاري آماده شده مطرح بوده و این نوع بنا هیچگونه پنجره و یا نورگیري غیر از ورودي ندارد و حال این آرامگاهها 

  تقسیم بندي نمود:را برحسب نوع نماي ورودي آنها می توان به ترتیب زیر 
الف: گوردخمه هایی که در نماي ورودي آنها ستونهاي آزاد نمایان است مانند گوردخمه فخریکا در پانزده کیلو 

  متري شمال شرقی مهاباد و مقبره دکان داود در نزدیکی سرپل ذهاب .
انند مقبره صخره اي ب:گوردخمه هایی که در دو طرف نماي ورودي آنها دو نیم ستون در کوه کنده شده است م

  قیزقاپان در سلیمانیه عراق ومقبره داودختر در نزدیکی فارس و آخور رستم در هشت کیلومتري جنوب تخت جمشید.
این  ج: گوردخمه هاي ساده که در نماي ورودي آنها ستون و یا نیم ستون ساخته نشده است مانند گور دخمه سکاوند 

گوردخمه  شناسایی شده که ورودي آنها به شکل مستطیل و یا مربع است.مانندگوردخمه ها در منطقه کردستان 
 سکاوند

 

 دخمه فخریکا

بر سر راه میاندآب در بخش شمال شرقی مهاباد آثار 
دخمه صخره اي وجود دارد که با توجه به نماي ظاهري و 
فرم ساختمانی مربوط به دوره ي مادها می باشد و تا 
حدودي مشابه سایر دخمه هاي این دوره است با این 
تفاوت که از قسمت ایوان تا بخش انتهایی دخمه بصورت 
یکپارچه دیده می شود. اتاق مقبره داراي دو ستون است  
و ته ستون آن به شکل مکعب ساده ساخته شده است. در 
ایوان آن نیز دو ستون سنگی وجود دارد که ته ستونهاي 

  دان وارونه تعبیه شده اند.آن به شکل گل
  
  

  دخمه دکان داود
دخمه دکان داود در فاصله دو کیلو متري و در جنوب شرقی سر پل ذهاب واقع شده است. این دخمه نیز داراي یک 
بخش ایوانی در سمت جلو است و مدخل یا ورودي آن در وسط ضلع رو به رو واقع شده در دو سمت مدخل مقبره 

ون و دو سر ستون سنگی حفره اي مشاهده می شود. در این دخمه تصویري در حال نیایش دیده نیز بقایاي دو ته ست
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می شود که با لباس مادي ظاهر شده که در سمت چپ خود بَرسَم(دسته اي از شاخ و  برگ خرما) گرفته و دست 
  خود را به حالت نیایش و دعا به جلو گرفته است. در قسمت 

  اخل اتاق وجود دارد و انتهاي سالن اصلی همداخلی نما یک قبر مستطیل د
  فرو رفتگی نیم دایره اي در جداره ي دیوار ایجاد شده که محل قراردادن نذورات و اشیاء بود. 

  
  دخمه داو دختر

این دخمه در فهلیان ممسنی در استان فارس قرار گرفته است. دخمه داو دختر در نزدیکی حجاریهاي کورانگون در 
شده و از خصائص مهم این مقبره ستونهاي بزرگ حجاري شده و کنگره ایی است که در باالي آن فهلیان ساخته 

تراشیده شده و دیده می شود. در قسمتهایی که ستونها در نماي کوه کار گذارده شده اند بر روي ستونها دو کتیبه 
شکل پله هایی مدرج نشان داده  نواري به شکل گچبري ساخته شده که بر روي این دو کتبه تصویر برج و بارو به

  شده است.
  

  گوردخمه اتاق فرهاد 
بر سر راه پل ذهاب دخمه اي از دوره ي مادي برجاي مانده است که در ارتفاع پنج متري از سطح زمین در سینه 

یکی از  صخره کنده شده در قسمت انتهاي گور دو پله قرار دارد که از طریق آنها به اتاق مستطیلی وارد می شوند. در
دیوارهاي این اتاق آثاري از یک تصویر حجاري شده دیده می شود که گذشت زمان قسمتهاي زیادي از تصویر را 

  زایل کرده است.

  
: در نزدیکی سلیمانیه عراق مقبره دیگري از دوران مادها شناسایی شده که قیزقاپان نام دارد سطح  گوردخمه قیزقاپان

بیرونی گور دخمه کالًبه صورت ستوندار تراشیده شده بود نماي ورودي آن به وسیله دو نیم ستون عمودي به سه 
سانتیمتر و با یک شال به  5/17بلندي سانتیمتر و  80قسمت تقسیم شده است پایه ستون شامل یک ته ستون به عرض 

متر ارتفاع دارد و سر ستون بصورت حلزونی که از هنر آشوري تاثیر  89/2سانتیمتر است و خود ستون  25/16ارتفاع 
 106پذیرفته است که سرستون سمت چپ تا حدودي آسیب دیده است و این گور دخمه داراي یک در کوتاه با 

ر بلندي وجود دارد که به یک اطاق قبر راه می یابد و در باالي این در ورودي یک سانتیمت 113سانتیمتر و عرض 
  آتشدان هست که در اطراف آن دو نفر را نشان داده شده اند که رویشان به طرف آتشدان است. 

معماري معمولی به این آثار در محلهایی به نام تپه نوشیجان مالیر و گودین تپه ، تپه هگمتانه،  معماري معمولی :
  زیویه و .... قرار دارند که در کاوش هاي باستان شناسی بدست آمده است.

  
  تپه هگمتانه همدان
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ها بوده اما متاسفانه اثري عالوه بر آنچه ذکر شد یکی از برجسته ترین استحکامات دوره مادي که مربوط به خود ماد
از آن بجاي نمانده است استحکامات شهرهگمتانه اولین مرکز حکومتی مادها در غرب ایران می باشدکه دیوارهاي آن 
بلند و محکم و دایره وار و تو در تو ساخته شده است و وضع آن به گونه اي بوده که ارتفاع هردیوار از دیوار بعدي 

تپه نرمی است تا حدي براي این ساختمان مساعد بوده است شماره دایره ها هفت عدد  بلندتر است جنس زمین که
است که کاخ پادشاهی و خزانه در درون محوطه آخري قرار دارد و رنگ بام هاي این دیوارها از این قرار است : 

تاي آخري یکی از نقره و نارنجی  که تمام اینها را رنگین درست کرده بودند و دو –آبی  -ارغوانی –سیاه  -سفید 
  دیگري از طال مستور شده بود.

  
کیلو متري  60مالیر در تپه اي باستانی در  "نوشیجـــان"آتشکـده و قلعه باستانی مالیر :  "نوشیجان  "تپه باستانی 

 "آبادحرم "و در کنـار رودخانه  "شورکــات "کیلو متري غرب مالیــر در منطقه اي به نام  20جنوب همدان و 
 شناسان دراین تپه باستـانی سه طبقه شنــاسایـی شد که طبقه اول را به مادها،باستان هايواقع شده است . با کاوش

شناسی حاکی از هاي باستانیافته دهند . مجموعطبقه سوم را به ساسانیان نسبت می طبقه دوم را به هخـامنشیــان و
  ششم قبل از میالد) بوده است . دوم قرن هشتم تا نیمه اول قرن (از نیمه این است که طبقه اول محل استقرار مادها

  طبقه اول تپه نوشیجان عبارتند از: بقایاي آثار در 
توان بنــاهاي این تپــه می . با توجه به طرح و نقشه مجموعه بناي قدیمی جبهه غربی تپه که نخستین آتشگاه است

ریزي شده دار ساخته شده و از دو محوطه مربوط به هم طرح ث تاالر ستوناز بنــا پس از احدا گفت که این بخش
است . بقایاي یک آتشــدان در جبهه جنوبی نشـانگر 

جنوبی  -بـاشد. اتاق معبد ، شمالیمی مراسـم نیـایش آتش
ساخته شده و در بدنه مخروطی شمالی آن سه طاقچه به طور 

ـت هواکش که یکی از آنها حال شودنامشخص دیده می
جنوبی معبد، بقـایاي یک  داشته است . در حاشیه ضلع

 سکوي برجـسته وجود دارد که احتماال ً شـالوده پـایه

اثر بعـدي طبقـه نخسـت این  هاي معبـد بوده اسـت.ستـون
دار (آپادانا) بر روي سـکویی خشتی  قلعـه، تـاالر ستـون

  شـــده اســـت.  سازي نهادهبا مـالت گل و کف ریـزي قرار گرفتـه و شـالوده آن بر پـایـه شـفتـه
جـنـوبـی اســــت و ضـلـع شـــرقـی آن زاویــه قـایــم نـدارد و ضلــع  -ایــن تـاالر نـیـز شـمـالی

توان آن را با تاالرهاي تاالر می با توجه به پالن عمومی این متکی بــه بـقـایــاي سـتـون غـربـی است.  غـربی
دار فوق، یعنی آپاداناي حسنلو، گودین تپه و تپه تاالرهاي ستون دار حسنلو و گودین تپه مقایسه کرد . از طرفیستون

و احتماال ً با  تاالرهاي اورارتوئی که از آلتین تپۀ آسیاي صغیر، به دست آمده قابل مقایسه هستند نوشیجان با
    .دانتاثیرپذیري از هنر معماري اورارتو ساخته شده

   



                                             

شـنـاخته شـده دراین طبقه ، مـعبد اصلی اسـت که شکل آن به صـورت نیـمه چلیپـا بـوده و بـا همـان  اثر بعدي
هاي شدن ، به منظور حفاظت ، با الشه سنگ رسد پس از تخریبعنـاصر مـعماري دژ سـاخته شده است و به نظر می

ظاهر شده  ها، معماري آن با همان شکل اصلی خودتخلیه سنگاز  اي پر شده است ؛ زیرا در هنگام حفاري و پسورقه
شود و بر روي این پایه شمالی سرسرا و در داخل بناي اصلی، پایه آتشدان و محراب معبد دیده می است . در زاویه

 ها و انبارها اثر مهم طبقه اول تپهاتاق نیـایش به دسـت آمده است . مقداري خاکستر از بقایاي آتش در حین
 و انبار است . هاي مسکونیقرار گرفته و داراي حصار، بارو، اتاق نوشیجـان است که در شرقی ترین قسمت تپه

 
  : اجزاي زیر است نوشیجان شامل

  بناي قدیمی جبهه غربی (نخستین نمایشگاه) -1
  ستوندار (آپادانا ) تاالر -2
 معبد مرکزي (دومین نیایشگاه) -3

  انبارها اتاق ها و -4
  ونلت -5
 حصار و دژ -6

  در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است  763به شماره  1346سال  در ضمن این میراث ارزشمند، در
  

  مجسمه شیر سنـگی 
یکی از یادمانهاي تاریخ باستان در شهر همدان ، مجسمه شیر سنگی است، 

به متري سنگ شیر و در وسط میدان مربع شکلی  12که در انتهاي خیابان 
  همین نام قرار گرفته است.

این مجسمه به همراه قرینه اش ابتدا بر دروازه شهر همدان قرار داشته است 
به معنی دروازه شیر  "باب االسد"و اعراب به هنگام فتح همدان، آن را 

  نامیده اند .
ق نیز، که دیلمیان همدان را به تصرف خود درآورده اند  -هـ  319در سال 

ا به کلی تخریب کردند. مردآویج دیلمی، قصد داشت یکی از آنها را به ري منتقل نماید ولی چون ، دروازه شهر ر
  موفق نشد، پنجه هاي یکی از شیرها را شکست و دیگري را به طور کامل تخریب نمود.

، طراح و معمار  "مهندس سیحون "هـ .ش بر روي زمین افتاه بود، تا اینکه  1328مجسمه آسیب دیده ، تا سال 
  آرامگاه بوعلی، آن را در محل فعلی نصب کرد. 

تاریخ ساخت مجسمه شیر سنگی، مورد اختالف است، ولی از نحوه حجاري مجسمه و نزدیکی آن به باروي اشکانیان و 
اشکانی از آن محل، چنین بر می آید که به اشکانیان مربوط می باشد. این اثر در تاریخ کشف تابوت دوره 

  در فهرست آثار ملی و تاریخی ایران به ثبت رسیده است. 93و به شماره  15/10/1310
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   گودین تپه
ه در حوالی کیلو متري جنوب شرقی کنگاور نزدیک کرمانشا 12: منطقه وسیعی است که تقریباًدر حدود گودین تپه

بین کردستان و لرستان واقع شده و در این محل آثار یک تاالر بزرگ پذیرایی بدست آمده است که در داخل این 
  ردیف ستونهاي چوبی وجود داشته که پاستونهاي سنگی آنها به جاي مانده است. 6در5تاالر 

  هنر در عصر هخامنشی :
اهنگی و تناسب خاص برخوردار می باشد و پادشاه هخامنشی به هنر معماري هخامنشی مانند معماري یونان از هم 

منظور اتمام طرح ها و برنامه هاي بزرگ معماري و ساختمانی که در واقع نمودار قدرت و تسلط و عظمت آنها 
محسوب می شود در تمام قلمرو و امپراتوري پهناور خود ,هنرمندان و صنعتگران آزموده و مورد نیاز را جستجو می 

دند و در این میان حجاران زبردست بیش از سایرین نقش داشته اند.مهمترین ابنیه این دوران را کاخهاي عظیم و با کر
شکوه شاهان تشکیل می دهد تاریخ معماري این کاخها احتماالًاز ابتداي قرن هفتم ق م شروع می شود و در این زمان 

شهرنشینی در می آیند البته این قبایل همان اقوام هندوآریایی  است که قبایل ایرانی از حال چادرنشینی به حال نیمه
می باشند که بعد از استقراریافتن در ایران به نام مادها و پارسها مطرح بوده و مادها در شمال غربی ایران و پارسها در 

ایران را تشکیل داده و اولین امپراطوري  "دیااکو "منطقه خوزستان سکونت اختیار کرده اند مادها به تدریج به رهبري
یک شهر مشخص را که همان هگمتانه و یا محل اجتماع مردم آن زمان بود براي پایتختی انتخاب کرده اند.یکی از 
عناصر مهم معماري این عصر ایجاد صُفه مصنوعی است که پشت به کوه داشته و روي آن اقامتگاه مستحکم شاه را 

روي هم قرار داده و معموالً براي قفل کردن سنگها همچنانکه در معماري می ساختندو تخته سنگها را بدون مالط 
یونان نیز مرسوم بود از بست هاي فلزي استفاده می کردند با توجه به تاریخ هنر معماري در ایران ایجاد ساختمان در 

مشاهده گردیده است  روي صُفه مصنوعی تازگی نداشته بلکه در ایران قبل از تاریخ همانطوري که در تپه سیلک نیز
خانه رئیس قبیله را بیشتر موارد روي صُفه مصنوعی می ساخته اند ولی تراشیدن سنگهاي بزرگ و ایجاد ساختمان هاي 
سنگی از سنگهاي حجاري شده منظم در اوراتورها و هیتی ها معمول بوده است که ایرانیها از همسایگان غربی خود 

اري را آموخته و آن را مورد استفاده قرار داده اند . ساختن صفه مصنوعی و پله بویژه از اوراتورها چنین شیوه معم
هایی که در دو طرف آن حجاري شده اند از بناهاي کلده و آشور تقلید شده و صورت سازیهاي درگاهها, طاق نماها 

منشی را می توان به وپاگردها و پله ها اقتباس از آشور بوده است .مهمترین آثار معماري و ساختمانی عصر هخا
  ترتیب زیر ذکر کرد.

نزدیک به دویست سال از اثبات مشهد مادر سلیمان به عنوان آرامگاه کوروش و دشت مرغاب به عنوان پاسارگاد : 
سخنان بسیاري عنوان شده است. » پاسارگاد«پاسارگاد قدیم می گذرد و در این مدت نیز درباره صورت و معنی 

نام مهمترین طایفه و » پاسارگادي«ظر کرده است ، هرودوت می باشد. او می گوید کهنخستین کسی که اظهار ن
  عشیره پارسیان بوده است و هخامنشیان از این طایفه برخواسته اند. 
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نخستین کسی که نام پایتخت کوروش را یاد کرده ، کتزیاس پزشک یونانی داریوش دوم و اردشیر دوم هخامنشی 
نزدیک « زیست و البد به این نام آشنایی کامل داشته است. وي نوشته است که کوروش در است که در ایران می 

  بر آخرین پادشاه ماد پیروزي یافت.» پاسارگاد
  در بررسی نوشته هاي صاحب نظران بطور کلی می توان اینگونه نتیجه گرفت که :

  نیست.» پارس«یان این نام وبوده و رابطه اي م» پُسُر گَد« نام اصلی شهر پاسارگاد چیزي شبیه -
(پُسُر یا پُزَر یا پُچُرُ » گران گرزان« گرفته شده که » پاسارگاد«نام پاسارگاد از اسم قبیله شاهی پارسیان یعنی قبیله  -

  به معنی گران و سنگین و گَرُ یا گدا به معنی گرز می باشد) معنی می داده است.

همچنان که مورخین قدیم گفته اند، آرامگاه و کاخ هاي رگاد : بوستان پاسا
کوروش در میان باغ بزرگ و انبوه از درختان گوناگون و دشتی چمن زار و 
خرم، واقع بوده که توسط آبروهاي متعددي که از رود پلوار می آوردند، 
 سیراب می شده. این محوطه زیباي سر سبز را بوستان پاسارگاد ( باغ سلطنتی

  ) می خوانیم.
  

طرح بناهاي پاسارگاد تک ساختمان هایی را نشان می دهد که از چهار جانب باز و  : نقشه باغ سلطنتی پاسارگاد
گشاده بوده اند و بنابراین محوطه دیدشان می بایست چشمگیر و خرم باشد. از همین روي، میان طرح کاخ ها و نقشه 

  تگی دقیقی مشخص شده است.آب نماهاي بوستان و خیابان هاي آن وابس
  

شکی نیست که آبراهه هاي متعددي از پلوار به سوي بخشی از آبروهاي باغ سلطنتی : 
دشت کشیده بودند، اما آثارشان را به زحمت می توان تشخیص داد. این آبراهه ها با 
تشکیل سدهایی (که به سرپرستی سایکی و دیگران از بقایاي آنها چیزهایی یافته اند) به 
وجود آمده و از همین جهت، معلوم می شود که بر پلوار پل هایی نیز زده بودند. آثار 

  هنوز یافت می شود. »کاخ دروازه « متري غرب  150یکی این پلها در 
  

    آرامگاه کوروش
گور مادر  این آرامگاه، حداقل هزار سال به نام هاي مسجد مادر سلیمان(ع) ، مشهد مادر سلیمان(ع) ، اسامی آرامگاه :

سلیمان(ع) ، گور سلیمان(ع) ، مشهد ام النبی(ع) ، مقبره سلیمان(ع) و مشهد مرغاب نامیده می شده است. چند نام 
نخستین ، در ارتباط با حضرت سلیمان(ع) می باشد و مشهد مرغاب به دلیل دشت مرغاب که بناي آرامگاه در آن 

لت اشتهار پاسارگاد به مشهد مادر سلیمان و مشهد ام النبی می قرار دارد، اطالق شده است. آقاي سامی در مورد ع
گوید : پاسارگاد را عوام و ساکنین مجاور مشهد مادر سلیمان و قبر مادر سلیمان و مشهد ام النبی و مشهد مرغاب می 

  نامند و این نام هایی است که پس از اسالم به این مکان داده اند . 

 نقشھ باغ سلطنتی پاسارگاد
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یی که در بدو ورود به محوطه معماري آرامگاه : اولین بنا

تاریخی حفاظت شده پاسارگاد با آن مواجه می شویم، بنایی 
موسوم به آرامگاه کوروش کبیر میباشد. این بنا ساخته شده از 
قطعات سنگهاي بزرگ سفید آهکی است که روي هم قرار داده 
شده اند و صفه آرامگاه را که متشکل از شش ردیف پلکان 

  ن هرم خودنمایی می کند را ایجاد می کنند.مرتفع است و همچو
 5/57متر و ارتفاع سه طبقه دیگر هرکدام  05/1، طبقه دوم و سوم هرکدام 65/1از شش طبقه صفه ارتفاع طبقه زیرین 

متر می باشد، در حالی که مساحت طبقه ششم که اتاق  30/12× 35/13سانتی متر می باشد. مساحت اولین طبقه صفه 
متر می باشد. قطعات سنگها را با بست هاي آهنی دم چلچله اي ( خاص  35/5×  40/6وي آن قرار دارد آرامگاه بر ر

  هنر هخامنشی ) وصل کرده اند و از هیچ گونه مالتی جهت اتصال سنگها به هم استفاده نکرده اند .
متر و بلنداي آن  17/2× 11/3 متر می باشد. اندازه اتاق آرامگاه 10/11در حال حاضر ارتفاع آرامگاه از سطح زمین 

متر می باشد. هرتسفلد 50/1متر می باشد. این اتاق در گذشته درسنگی داشته است. ضخامت دیوارهاي این اتاق  327/5
براي نخستین مرتبه متوجه می شود که اتاق داراي دو در بوده و سوراخ هاي پاشنه درها مشخص است. قسمت شیب 

  سانتیمتر ارتفاع است. 85متر طول و  75/4می شود داراي دار باالي اتاق که دو قسمت 
ه.ش. توسط استروناخ براي نخستین بار یک دایره برجسته در روي سنگ باالي در اتاق آرامگاه  1349در سال 

  کوروش دیده شد که قسمت باالي آن از بین رفته است. استروناخ آن را نمادي از اهورامزدا می داند.
  

استروناخ یا کاخ نقش برجسته دار هرتسفلد، دروازه پاسارگاد به شمار می رفته  Rدروازه یا کاخ  کاخ کاخ دروازه :
متري جنوب شرقی کاخ بارعام واقع شده است. طرح آن به صورت  200و در منتهی الیه مجموعه کاخ ها در فاصله 

یف چهارتایی ستون بلند و چهار متر که داراي دو رد 5/25متر و عرض  5/28تاالري بوده مستطیل شکل، به طول 
  درگاه بوده است. درگاه هاي شمال شرقی و شمال غربی اصلی بوده اند و دو درگاه دیگر فرعی.

مترمربع و سنگ فرشی از تخته سنگهاي خوش تراش سفید  542تاالر کاخ دروازه اطاق شکوهمندي بوده با وسعت 
اند. زیرستونها، مکعب هاي مضاعف یا دو پله اي با قاعده اي مرمرین داشته که بعدها همه را از جا کنده و برده 

سانتیمتر بوده است که از سنگ سیاه نیک تراشیده شده، درست کرده بودند و  160متر و ارتفاعی  2× 2متجاوز از 
و بی روي آنها را شالی از سنگ سیاه پاکتراش ولی بی پیرایش گذارده و قلمه هاي ستون را همچون استوانه اي بلند 

متر رسیده است. ستونها گویا از  16پیرایه بر آنها نهاده بودند. با توجه به خصوصیات بنا،ارتفاع درونی تاالر به 
گاوهاي دو سر درست شده بودند که رویشان به سوي درگاههاي اصلی بوده است. دیوارهاي تاالر بسیار کلفت بوده 

نگ سپید) شده بودند و در خارج داراي نیم جرزهاي پهن چند پله اي سانتیمتر ازاره بندي (ازس 70و در داخل تا حدود 
 5/4متر پهنا و  20/3متر بلندي، حدود  9بوده اند که بر استقامت آنها می افزوده. درگاه هاي اصلی ظاهرا ً در حدود 

  متر عمق داشته اند.
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کف درگاه از سنگ سیاه خوب تراشیده پوشیده شده است و جرزهایی از 
د مرمر نما داشته اند که بر هر کدام نقشی وجود داشته است. چنان سنگ سفی

در تخت جمشید، جرزهاي » دروازه ملل«می نماید که در این بنا هم بمانند
درگاه ورودي به نقش گاو بالدار آراسته بوده است. در درگاه هاي فرعی که 

سفید  در میانه دو جناح طولی تاالر تعبیه کرده بودند، جرز و کف از سنگ
متر عمق داشته است. بر هریک از  55/1متر پهنا و  80/1بوده و هر درگاه 

چهار جز این دو درگاه نقش یک موجود طبیعی یا خیالی و باالي سر آن 
کتیبه اي سه زبانی (فارسی باستان، عیالمی و بابلی) به خط میخی تراشیده بودند. از این چهار نقش اصلی، تنها یکی، 

  مشهور به صورت انسان بالدار، باقی مانده است. در شمال غربی،
من :« : این نقش در اصل به کتیبه سه زبانه اي مزین بوده که نوشته اي با این مضمون داشته  نقش انسان بالدار

  ».کوروش،شاه هخامنشی 
نقش حجاري شده بر جرز درگاه شمال غربی کاخ دروازه معروف به نقش انسان بالدار، 

  م ثبت شد. 1811براي اولین بار در بازدید جیمز موریه و سرویلیام اوزلی در سال 
آخرین بازدید کننده قدیمی که نوشته میخی را در جاي اصلی آن بر باالي نقش دید، 

م از پاسارگاد بازدید کرد و بعد از مدتی، وقتی 1861جان اوسشر بود که در اوایل سال
م از پاسارگاد دیدار کرد، تمام بخش فوقانی 1874که عکاس پیشگام اشتولتز در سال 

نقش از جاي خود برداشته شده بود. نقش برجسته نشان دهنده مردي است با ریش انبوه 
مرد تاجی دارد که به و چهار بال که رو به سمت چپ یعنی به سوي مرکز بنا دارد. این 

یک کاله شیاردار کامال ً چسبیده به سر، وصل است. تاج بر روي شاخهاي بلند و تابدار 
یک قوچ حبشی، بین دو مار کبري پشت به هم که هریک گوي کوچکی را به نماد خورشید بر سر دارند، قرار گرفته 

  است.
ها گوي خورشید را بر فراز داشته و با پرشترمرغ بخش اصلی این تاج شامل سه دسته گل نی است که هریک از آن

احاطه شده اند. سه حلقه خورشیدي با دایره هاي متحدالمرکز، درانتهاي دسته گل نی قرار دارد. اندام این نقش به ردایی 
یکسر و حاشیه دار ایالمی ملبس است که از روي بازوي راست می گذرد و حاشیه هاي لباس با نقش روزت ختم می 

. بدن نقش به صورت نیم تنه کامل می باشد. و در پشت ان چهاربال دیده می شود که بر گرفته از هنر آشوري شود
کاخ سارگن دوم در خرس آباد دانسته اند. نظریه هاي متفاوتی در راستاي » نگهبان بالدار و جادویی«مخصوصا ً در 

آیا فروهر است؟ یا نمایش شاه است به   هویت بخشی به این نقش مطرح شده است.آیا این نقش کوروش است؟
  حالت روحانی؟ یا مفهوم دیگري دارد؟

با توجه به اینکه نام کوروش در کتیبه مفقود شده باالي آن ذکر گردیده گرایش بیشتر به نظریه اول وجود داشته که 
دهد این پیکر مظهر فروهر  یعنی دارنده دو شاخ سنتهاي اسالمی و قران می باشد. سامی احتمال می» ذوالقرنین«همان 

میباشد، زیرا نوعی روحانیت و الوهیت در نقش می بیند و آن را همتاي روحانی کوروش می داند، شاپور شهبازي با 

 اخ دروازهکپالن 

     188



                                             

جنبه تخیلی کمتر نقش را به نوعی نمایش آرمانی از کوروش کبیر نسبت می دهد. اما بر مبناي نوشته هاي هرودت 
قبول اینکه نقش بالدار به یکی از خدایان بومی تعلق داشته دشوار » صویر نمی کردندایرانیان خدایان خود را ت« که 

  است.
   کاخ بارعام

کاخ « می خواندند و هرتسفلد آن را » دیوان خانه « بقایاي ساختمانی را که ایرانیان
نامیده ( چون یک ستون آن بر جاي مانده است ) و استروناخ از آن به » ستون دار 

متري شمال  1250مشهور شده در » کاخ بارعام« یاد کرده و بعدا ً به  Sعنوان کاخ 
مشتمل بر یک تاالر مرکزي » کاخ بارعام « شرقی آرامگاه کوروش واقع شده است. 

و چهار ایوان در اطراف آن بوده است. تاالر کاخ بنایی رفیع و مستطیل شکل بوده با 
متري می رسیده است .  18ا بام به متر و ارتفاعی که ت 14/22متر، عرض  35/32طول 

  ستون (در دو ردیف چهارتایی) استوار بوده است. 8سقف آن بر 
در این کاخ هم دو نوع سنگ سیاه و سفید آهکی بکار رفته است، زیر ستونها سنگ هاي سیاه و شالی و قلمه ستونها 

  تکه) از سنگ سفید مرمر نما بوده است. 4متري مشتمل بر  12(قلمه 
دیوارهاي تاالر از خشت خام بوده و اطراف نماي آن را ازاره بندي یا گچ 
کاري کرده بودند. کف تاالر از دو طبقه سنگفرش پوشیده شده است. طبقه 

سانتیمتر بوده است، و روي  48زیرین از سنگ سفید زبره تراش و به قطر 
آن طبقه دوم از سنگ سفید مرمر 

تا  44نماي بسیار تراشیده به قطر 
سانتیمتر و از تخته سنگهاي بزرگ بوده که تقریبا ً همه آنها را در  50

دوران بعدي به جاهاي دیگر( به ویژه مسجد اتابکی و کاروانسراي اتابکی) 
  برده و بکار گرفته اند.

 206سنگ سیاه به پهناي درمیانه هر یک از چهار دیوار، درگاهی از 
سانتیمتر تاالر را به ایوان جانبی وصل کرده است.  162سانتیمتر و عمق 

جوانب این درگاه را نقوشی آراسته. آنچه باقی مانده در دو جرز درگاه 
  شرقی و دو در شمالی و جنوبی است.

  
مردي برهنه پاي، با جبه اي که با زینتی چون فلس هاي ماهی آراسته شده و دامنی  نقوش درگاه جنوب شرقی :

کوتاه در جلو، و مردي که پاي و سم گاو دارد و دُمی بسیار آراسته و مزین به گل، و در دست چوبی گرفته که سر 
  وان تاالر می رفته اند .آن در عقب به درفشی منتهی گردیده است. جهت پاي این دو نشان می دهد که رو به سوي ای

  کاخ بارعام

  بارعـــامــاخ کپالن 

   اخ بارعامونھ سرستون مکشوفھ در کنم
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پاهاي برهنه یک انسان را نشان می دهد که جلو یک هیوال راه می رفته . این جانور  نقوش در گاه شمال غربی :
  پاهایی چون چنگال عقاب داشته و ردایی بسیار آراسته پوشیده است .

  
ایاي نقش سه مرد برهنه پاي ِ بلند جبه را نشان می دهد که سه جانور سم دار را به : بق نقوش درگاه جنوب غربی

  دنبال می کشند.
هر یک از چهار ایوان را دو جرز سنگی متقارن بوده که الوار پیشانی سقف بر 
روي آنها قرار می گرفته است. درون این جرزها براي کاستن وزن آنها گود 

که از درون آنها آغاز می  - تحکیم دیوار خشتی شده و این گودي خود باعث 
  گردیده است. -شده 

در ایوان جنوبی (جنوب غربی) کتیبه اي برروي جرز باقی مانده است. این کتیبه 
داراي چهار سطر است. دو سطر اول نزدیک به هم هستند و داراي یک متن 

  فارسی باستان که بدین گونه خوانده می شود:
  .» من کوروش (ام) ، شاه هخامنشی » : « ی یه هُخامنشی یهاَدُمُ کورش خشایث«

بسیار، روایات ایالمی و    روایت ایالمی و بابلی هریک، یک سطرند و بازگو کننده همین مطلب هستند. به احتمال
  بابلی را کوروش نگاشته و روایت فارسی باستان را داریوش افزوده است.

تا می باشد. ایوان  24رگتر از همه است که داراي دو ردیف ستون هر ردیف از چهار ایوان کاخ،ایوان شمال شرقی بز
تا  546تایی و داراي دو اتاق قرینه بوده است. تاریخ ساخت این کاخ را به سالهاي  14ستون، در دو ردیف  28جنوبی 

  ق.م تخمین زده اند. 530
  

  کاخ اختصاصی

« متري شمال غربی 230در 
بقایاي کاخی » کاخ بارعام 

واقع است که مختصات 
یک بناي مسکونی را دارد 

کاخ « و از این روي به 
شهرت یافته است. استروناخ این کاخ را » کاخ اختصاصی« یا » نشیمن 

تا آغاز سده بیستم چون تنها یک جرز سنگی از این کاخ می نامد.  Pکاخ 
متر  42متر و عرض  76می نامیدند. طرح این کاخ مستطیلی به طول » کاخ جرزدار « ،آن را بیرون از خاك بود
ردیفی) در شرق و ایوانی ستونی 2×20ستونی ( 40ردیفی) با یک ایوان دراز 5×6ستونی ( 30میباشد، با تاالري 

ــاخ کموجود  یسنگ یجرزھــــــا
 بـارعـــام

 یــــاخ اختصـــاصکپالن 
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ر را به ایوان متصل کردند ) درغرب بوده است. هرایوان دو اتاقی جانبی هم داشته است. دو درگاه بزرگ تاال2×12(
  که در مرکز قرار نگرفته و از سمت شمال واقع شده اند.

کف بندي در این کاخ قابل توجه است. می توانیم مرمت هاي دوره هخامنشی را ببینیم به طوریکه هرجا رگه اي در 
  همه مکعبی دوپله اي هستند. سنگ بوده تعمیر کرده اند و وصله هاي هخامنشی تاکنون باقی مانده اند. زیر ستون ها 

سانتیمتر (از  190امر غریبی که در مورد این ستون ها می توان اشاره کرد این است که همه آنها فقط تا ارتفاع حدود 
روي شالی) باقی مانده اند و هیچ اثري از قلمه باالیی ستون و یا سرستون یافت نشده است. از سوي دیگر،مشخصات  

فاع جرز سنگی موجود ( در گوشه جنوب شرقی ایوان شرقی) نشان می دهد که هر یک از معماري مخصوصا ً ارت
متر ارتفاع داشته است. با توجه به مقداري قطعات گچی قوس دار و مزین به رنگ هاي مختلف  10ستون ها احتماال ً 

طرح اصلی بناي این تاالر فقط که در درون خاك هاي انباشته شده در تاالر یافته اند، این احتمال وجود دارد که در 
بخش زیرین ستون ها را از سنگ ساخته بودند و بقیه آنها را از چوب ساخته و رویشان را با گچبري مزین آراسته اند. 
این گچ اندود، رنگ هاي بسیار درخشان آبی الجوردي، زرد (زرین)، سرخ و سفید، سبز مسی و فیروزه اي داشته 

  بایی خاصی به تاالر می بخشیده.است و یقینا ً روشنی و زی
     

هریک از درگاه هاي اصلی را از یک تخته سنگ سیاه خوب تراشیده، درآورده و به نماهایی از کاخ اختصاصی : 
نقوش برجسته مزین کرده بودند. کناره هاي درگاهها را همچون قابی براي نقوش برجسته به صورت مقعر نگه داشته 

نقش کرده بودند که شاه را درلباس پارسی و چکمه هاي بی بند پارسی جلوه » گذرشاه « ازاند. بر هر جرز،صحنه اي 
گر می ساخت؛ در حالیکه عصا در دست، پیشاپیش مستخدمی از تاالر خارج می شد. بر روي چین هاي لباس شاه 

« ار را به عنوان کتیبه اي به خط میخی و به سه زبان عیالمی،بابلی و فارسی باستان کنده شده که شخص تاجد
معرفی می کرد. پیداشدن قطعه اي از یک کتیبه محصور در خطوط موازي، نشان » کوروش،شاه بزرگ،شاه هخامنشی 

می دهد که احتماال ً سه زبانی باالي جرز، برفراز نقش شاه و مستخدمش هم کنده شده بوده. جزئیات تزیینی این 
سنگ تراشی و صیقل زنی و استعمال زر و زیورآالتی که در سنگ  نقوش، قاب دور آنها، آثار استعمال ابزارهاي

ق.م است و به همین جهت می توان  510نشانده اند، همه بیانگر مشخصات هنر دوره داریوش بزرگ، به ویژه حدود 
تعیین کرد که این نقش، بنا به فرمان داریوش بر درگاه ها حکاکی شده است. اگرچه طرح کاخ ، نوع سنگ فرش ، 

  نواع جرزها ، ستون ها و ایوانها همه از زمان کوروش وجود داشته است.ا
تنها جرز جنوب غربی تاالر بر پاي مانده است که مانند جرز کاخ بارعام داراي کتیبه اي سه زبانی در چهار سطر به 

  هستند.» من،کوروش،شاه هخامنشی«خط میخی، همه در بردارنده معناي 
  

: در حاشیه شمالی محوطه کاخ ها، در سلطه ویرانه ها، دیواره ( برج ) سنگی  سلیمان )آرامگاه کمبوجیه ( زندان 
متر قرار گرفته است. این ساختار به شدت آسیب دیده و به زندان سلیمان معروف  14بلندي با ارتفاعی نزدیک به 

سلیمان ساختۀ زمان کورش و  است. نزدیکترین نمونه مشابه به آن کعبه زرتشت در نقش رستم است؛ اما برج ، زندان
  » .کعبه زرتشت اثري است از داریوش « یا کمی پس از اوست، ولی

    191



                    192                         

درمورد کاربرد این بنا سخنان بسیار گفته شده، اما سه نظریه طرفداران زیادي یافته است. یکی اینکه این بنا آتشکده  
ار مهم سلطنتی (مثل رداي کورش و تاج و درفش بوده ، دوم اینکه آرامگاه بوده و سوم اینکه محل نگهداري اشیاء بسی

  او) بوده است.
  
  

  ( زندان سلیمان )   آرامگاه کمبوجیه
و توضیح سامی نیز معتقد است که شاید قبر کامبوزیا (کمبوجیه) بوده است 

کامبوزیا شهریار عصبانی و تند مزاج و مقتدر و فاتح مصر پس :«می دهد که 
از اقامت سه سال در آنجا هنگام مراجعت از مصر به ایران در اکباتان خود را 
کشت. تاریخ نویسان قدیم راجع به قبر او که کجا بوده چیزي ننوشتند و پاره 

رابه هاي سنگی بین نقش رستم و اي از باستان شناسان معتقدند شاید آثار خ

تخت جمشید که مثل کعبه زرتشت ساختمان شده 
و اینک معروف به تخت گوهر است، قبر 
کامبوزیا بوده است، ولی این تصور بعید میرسد؛ 
زیرا تخت جمشید و نقش رستم در اواسط سلطنت 
داریوش آباد گردید، ده دوازده سال پس از مرگ 

سو معطوف گردید و کامبوزیا توجه دربار بدان 
منطقی نیست که چند سال جسد کمبوجیه 

  (کامبیز) را بالتکلیف گذارده باشند.
از نظر معماري استروناخ در مقایسه با کعبه زرتشت نشان می دهد که این دو تا شباهت ظاهري دارند و در بسیاري از 

تفاوت ها ، کفه ظرافت و دقت برج جزئیات، تفاوتهاي چشمگیري میان این دو وجود داشته است و در همه این 
پاسارگاد وزین تر است . خصایص سنگ تراشی و نکات فنی و احتمال ذکر نام کورش در کتیبه اي که بقایاي آن را 

کعبه « ق.م است، در حالیکه جزئیات فنی  520تا  540به برج پاسارگاد منسوب می کنند، همه حاکی از تاریخ میان 
  ق.م میباشد.  500تا  520در حدود حاکی از تاریخی » زرتشت 

  

: در شمال جلگه پاسارگاد و مشرف به تــــل تخت 
تمام این قصور و باغات، بر روي تپه اي که متجاوز از 

متر از سطح جلگه ارتفاع دارد، بقایاي دیوار سنگی  50
عظیمی مربوط به یک ساختمان دیده می شود که از هر 
کجاي این جلگه و از راه بین شیراز و اصفهان هویدا 

مان یزندان سل( ھ یمبوجکآرامگاه  )در نقش رستم ( عبھ زرتشت ک

 ) زندان سلیمان( آرامگاه کمبوجیھ 

 تل تخت ( تخت سلیمــان )  نقشھ
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  هاي عظیم و جسیم آن را مورخین بعد از اسالم بنام تخت سلیمان گفته اند. است و از لحاظ بکار رفتن سنگ
  

  تل تخت ( تخت سلیمان )   تصویر
این صفه که از سنگ هاي کوه پیکر زیبا تراش تشکیل گردیده مثل دیوارهاي سنگی تخت جمشید، صفه وسیعی را 

در آغاز توسط کوروش براي احداث متر مربع تشکیل می دهد به گفته مورخین صفه تل تخت  6000در حدود 
مجموعه اي همچون تخت جمشید در نظر گرفته شده بود ولی پس از مرگ کوروش مکان احداث مجموعه پارسه ( 
تخت جمشید ) به محل کنونی تخت جمشید انتقال یافت و به حکم داریوش تل تخت حکم یک دژ نگهبانی به خود 

  گرفت .
:« سلیمان نیز مشهور است، چهار دوره معماري در نظر گرفته است و می گوید استروناخ براي تل تخت که به تخت 

در گستره بیش از دو هکتار ، شواهد معتبري از وسعت و کیفیت فعالیت هاي ساختمانی سنگی کورش را بدست 
سوم ق.م آورده ایم (دوره اول) ، مدارکی از ساختمان خشتی که می توان آن را از اواخر قرن ششم تا اوایل قرن 

دوم ق.م (دوره سوم) و بعد از فترتی طوالنی ،  –تاریخ گذاري نمود (دوره دوم) ، نشانه هاي اشغال در قرون سوم 
  »نشانه استقرارهاي استحکاماتی صدر اسالم (دوره چهارم). 

  
 بیسُتون

نام امروزي یک صخره برافراشته در شمال یک راه باستانیِ پر رفت و آمد که بیسُتون، بیسِتون، بیسْتون، بهیسْتون، 
رس و همدان (اکباتان) بوده، می باشد. بیستون در محل عبور کاروانها و نظامیان از بابل و بغداد به سوي کوههاي زاگ

نام پارسی باستان این کوه بَغستانَ و بگستانَ به معنی جایگاه  کیلومتري شرق شهر کرمانشاه قرار دارد. 32فاصله حدود 
ن حَوقل، خدایان و در نوشته هاي یونانی بگیستانُن (اُروس) می باشد. در آثار جغرافیدانان عرب سده هاي میانی مثل اب

اصطخري و یاقوت هم این کوه بَهِستون، بِهِستون (ستونهاي خوب) و بهیستان آمده است. در مجموع دگرگونی این 
  واژه بدین گونه است: 

  بیستون. ←بهستان  ←بهستون  ←بگستانَ  ←بَغستانَ 
ده و آثاري از هر دوره اي از بیستون به علت شرایط جغرافیایی، همیشه از آغاز زندگی بشر تا به امروز مورد توجه بو

کیلومتر که  3کیلومتر و عرض  5بطول تقریبی  بیستونتاریخ را در خود جاي داده است. امروزه در محوطه تاریخی 
  امروز در بردارد  آثاري را از دوران پیش از تاریخ تا به

  کرمانشاه؛ بیستونمعرفی آثار 
رجسته و کتیبه داریوش بزرگ می باشد که به نخستین سال مهمترین و مشهورترین اثر باستانی در این محوطه نقش ب

فرمانروایی داریوش بزرگ از زبان خود او می پردازد. با آشنا شدن با این اثر باستانی می توانیم خط میخی پارسی 
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سال  2500باستان را بشناسیم و در مورد پوشاك، طرز آرایش سر و صورت، اسلحه شناسی و اعتقادات مذهبی مردمان 
  پیش در امپراطوري هخامنشیان، اطالعات ارزنده اي بدست آوریم.

 
  بیستوننقش برجسته و کتیبه 

سنگ نبشته سه زبانه بیستون، به نخستین سال فرمانروایی داریوش بزرگ از زبان خود او می پردازد. سالی که 
داریوش، سراسر آن را در جنگ با شاهان دروغگو سپري کرد. پس از کشته شدن بردیا و افتادن حکومت به دست 

افتاد. داریوش بزرگ پس از اینکه این شورش بزرگ و کوچک اتفاق  19داریوش، در سراسر امپراطوري هخامنشی، 
شورش ها را فرونشاند تصمیم گرفت که مردم امپراطوریش را (و جهان پس از خود را) در جریان چگونگی به دست 
گرفتن قدرت و نخستین سال فرمانروایش قرار دهد. او این بناي یادبود و بیانیه مهم را در بیستون بر سر یک راه کهن 

هی پر رفت و آمد که محل عبور کاروانها و نظامیان از بابل و بغداد به سوي کوههاي زاگرس و به ثبت رساند. را
همدان بود و به علت جایگاه ویژه اش که از دیر باز سرزمین خدایان (بغستانَ) نامیده می شد، شهرت داشت. این نقش 

متر قرار دارد. داریوش لباس  5/5پهناي  متر و در 3در سطحی عمودي به بلندي  –نگاره داریوش و اسیران  –برجسته 
پارسی بر تن کرده، ریشی آشوري دارد و افسري کنگره دار بر سر گذاشته است و در سمت چپ مجلس بیستون قرار 
دارد. اندازه داریوش در مقایسه با اسیران براي نشان دادن شکوه و عظمت این مجلس، بزرگتر می باشد. بلندي قامت 

 "ویندَفْرَناه"متر می باشد. دو تن از یاران داریوش (هفت تنان)، شامل  72/1ندي قامت داریوشو بل 17/1اسیران 
(گوبریاس) نیزه دار، پشت سر او ایستاده اند. داریوش که در دست چپش کمانی دارد، پاي  "گئوبَروَه"کمان دار، و 

دست هایش را به حالت التماس به باال  چپ خود را بر سینه نخستین دشمنش، گئوماتَ مُغْ گذاشته است و گئوماتَ
تن اسیر قرار دارد. که به ترتیب نام هاي آنها آثرین، ندئیتَ بَ ئیرَ، فِرَورتیش،  8دراز کرده است. پشت سر گئوماتَ 

مَرتی يَ، چیسن تَخمه، اَرخ و فرادَ می باشند. گردن هاي این اسیران را با طناب به یکدیگر و دست هایشان را از 
  ر بسته اند. پشت س

بعدها اسیر نهم یعنی سکونخاي سکایی با خُود تیز، به جمع اسیران اضافه گردید. بر فراز سر اسیران، رو به روي 
  داریوش، نگاره فَرَوهر قرار دارد و داریوش دست راست خود را به نشانه نیایش اهورامزدا به باال بلند کرده است. 

  
  کرمانشاه ؛بیستونکتیبه 

بابلی و متن ترجمه آرامی . متن در دست داریم: متن پارسی باستان، متن عیالمی، متن  4امروزه از سنگ نبشته بیستون 
متن پارسی باستان که ظاهرا ً به صورت بخشنامه براي آگاهی ساتراپی هاي گوناگون به جاهاي دور و نزدیک 
فرستاده شده است که نسخه اي از آن در اِلِفانتین مصر به دست باستان شناسان افتاده و در بابل هم قطعه اي از نگاره 

  بیستون به دست آمده است. 
تو که پس از این، این نبشته و نگاره را می بینی، مبادا به آنها آسیب ") می گوید: 15بند 4داریوش در بیستون (ستون

ولی گذر زمان و فرسایش هاي ناشی از باران و باد  "بزنی. تا می توانی آنها را همان گونه که می بینی، نگهداري کن.
به زبان بابلی را دچار آسیب هاي فراوانی کرده است. ولی بیشترین تمام سنگ نبشته ها را و مخصوصا ً سنگ نبشته 

    194
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خسارت در همین قرن اخیر اتفاق افتاده است. زمانی که سربازانی که در جنگ جهانی دوم در پایین جاده بیستون 
این اثر گشت زنی می کردند، نگاره ها و کتیبه با ارزش بیستون را هدف گرفتند و آسیب هاي جبران ناپذیري را به 

تاریخی وارد نمودند. ولی ما باید از داریوش بزرگ سپاسگزاري کنیم بخاطر اینکه بعد از اتمام کار بناي یادبود 
بیستون، فرمان داد که زیر این بناي یادبود را بتراشند و همین عمل باعث شد که تا قرنها دست بشر این اثر با ارزش 

  از خوي زشت انسانها دور نگهداشته شود.تاریخی را لمس نکند و از آسیب هاي ناشی 
نکته جالبی که در مورد این نقش برجسته وجود دارد، شباهت زیاد آن با نگاره شاه لولوبی ها، آنوبنی نی است که در 

کیلومتري بیستون در سرپل ذهاب قرار دارد. در این نگاره هم آنوبنی نی (آنوبانینی)، کمانی در دست چپ و  140
ست راست خود دارد و پاي خود را بر سینه دشمنی که بر زمین افتاده، نهاده است و الهه ایشتار در حال تبرزینی در د

دادن حلقه حکومت به اوست. شش اسیر در زیر پاي آنوبنی نی نقش بسته اند. دو اسیر هم رو به روي آنوبنی نی در 
ا آویخته شده. این احتمال وجود دارد که داریوش حالیکه دستهایشان از پشت، بسته شده و طنابی به گردن یکی از آنه

پیش از فرمان حجاري ها در بیستون، نگاره آنوبنی نی را دیده بوده است و یا شاید هم این شباهت فقط یک تصادف 
  باشد.

  
  کرمانشاه؛ بیستونفرهادتراش؛ 

ده متري سطح زمین بوده ، جایی در ارتفاع چند بیستوننبشته  نگاره و سنگ محل انتخاب شده براي تراشیدن سنگ
است. به نظر می رسد که در زمان ساخت، راهی براي دستیابی آسان به محل کارگاه وجود داشته. بقایاي مبهم پلکانی 

دهنده وجود راهی هاي زمین، نشانهاي زیر کتیبه تا نزدیکیسنگهاي باالیی کوه و نیز آثار تراشیدن تخته در بخش
تراشان پس از پایان کار و به هدف دسترس ناپذیر کردن کتیبه، در ضمن پایین سنگ به سوي باال است. راهی که

اي تاریخی در چنین بلنداي دست ناپذیري که از پایین کوه نیز به اند. نبشتن کتیبهآمدن، آنرا نیز تراشیده و محو کرده
مردمان روزگار خود، بلکه منحصراً   دهنده اینست که داریوش این متن را نه برايهیچوجه قابل خواندن نیست، نشان

کار ساخت، از بهترین آوري و سازوبراي آیندگان نوشته بوده است. آثار حجاري شده در بیستون از نگرگاه فن
هایی بر روي سنگ آهک که هاي ساخت و پرداخت چنین نگارههاي هنر هخامنشی است. از ابزارها و شیوهنمونه

اي گونه و قهوهصیقلی و براق هستند، اطالعی در دست نیست. با توجه به رنگ لعابسال بسیار  2500هنوز پس از 
مانندي که پس از همراه شدن با ذرات اکسیده شده عناصر آمیخته سنگ آهک، در سراسر نماي کتیبه به چشم 

ب دیده شده است، خورد و نیز با توجه به اینکه در داخل حروف چند سطر ِ نخست متن پـارسی باستان، بقایاي سرمی
رسد که پس از پایان نوشتن متون، داخل آنها را براي پایداري بیشتر با سرب، و تمام نماي کتیبه را با به نظر می

شد، اند. در حین ساخت، هر کجا که به دلیلی سطح سنگ تخریب میاندودي که براي ما ناشناخته است، پوشانده بوده
  اند. کردهتراشیده و در جاي آن نصب میتخریب شده می قطعه سنگ دیگري را به اندازه محل 

  کتیبه هاي گنجنامه و دره هاي اطراف
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کیلومتري  5گنجنامه، در یکی از دامنه هاي کوهستان الوند و به فاصله 
جنوب غربی همدان، در دره مصفاي عباس آباد قرار دارد. در نزدیکی 
گنجنامه ، چشم انداز زیبایی از آبشار گنجنامه و دره هاي سرسبز عباس 

  آباد و تاریک دره دیده می شود. 
نی هخامنشیان بوده و در مسیر جاده به سبب آنکه هگمتانه، پایتخت تابستا

شاهی قرار داشته است، داریوش اول هخامنشی پس از اتمام کار سنگ 
نبشته هاي بیستون، دستور انجام کتیبه کنونی گنجنامه را داده است. پس از او فرزندش خشایار نیز به پیروي از او 

  اي گذارده است. کتیبه اي در سمت راست و کمی پایین تر از سنگ نبشته پدر، بر ج
سطر، بر روي صخره اي بزرگ حک شده اند، در ستون دست  20هر یک از کتیبه ها به سه زبان، در سه ستون و 

چپ ، متن فارسی باستان، ستون وسط؛ عیالمی یا شوشی و ستون دست راست کتیبه ها، به زبان بابلی یا اکدي و هر 
به معنی خداست. در تاریخ  " baga"به فارسی باستانی حک شده ، سه به خط میخی می باشند. اولین واژه ستونی که 

باستان شناس  "اوژن فالندن"معاصر، ایران شناسان بسیاري درصدد ترجمه متون کتیبه هاي گنجنامه بوده اند، که 
 "سر هنري راولینسن"میالدي) دستیارش ، از آن جمله اند. ولی عاقبت  1841و  1840( "پاسکال کست"فرانسوي و 

انگلیسی موفق شد، که رمز خط میخی پارسی باستان را کشف نماید و سرانجام این پندار مردم، که این کتیبه ها را راز 
  مکتوب یک گنج پنهان تصور می کردند، با کشف رازهایی از تاریخ باستان این سرزمین تعبیر شد. 

زدا که این سرزمین را آفرید، که مردم را خداي بزرگ است اهورام"و اینک ترجمه سنگ نبشته داریوش هخامنشی: 
آفرین، که شادي را براي مردم آفرین، که داریوش را شاه کرد، یگانه شاه از میان شاهان بسیار و یگانه فرمانروا از 
میان فرمانروایان بسیار. من (هستم) داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهاي با دولت هاي بسیار، شاه این 

  زرگ دور دست پهناور، پسر ویشتاسب هخامنشی. سرزمین ب
متن هر دو کتبیه یکی است، فقط در کتیبه خشایار شاه به جاي داریوش، خشایار شاه آمد و به جاي ویشتاسب ، 

، فقط در کتیبه  "که بزرگترین خدایان است"به معنی :  "hyah maoistha baganam"داریوش و عبارت : 
  کتیبه هاي از دیرباز تاکنون، نامهاي گوناگونی به خود گرفته اند.  خشایار شاه آمده است . این

نام برده است و اسامی  "تب نابر"خود، از آن بعنوان  "اخبار البدان"هجري، در کتاب  290ابن فقیه همدانی، در سال 
که دو نام  "ج نامهگن "و  "جنگ نامه"،  "کتیبه هاي الوند "،  "نبشت خدایان "،  "سنگ نبشه "دیگر عبارتند از: 

در فهرست آثار تاریخی و ملی  15/10/1310مورخه  92آخر، در سده هاي اخیر مصطلح شده اند. این اثر طی شماره 
  ایران به ثبت رسیده است. 

نیز توسط شهرداري همدان، ترجمه هاي فارسی و انگلیسی هر دو کتیبه بر روي دو تخته سنگ خارا  1373در سال 
  لع دیگر محوطه گنجنامه قرار داده شده است.کنده شده و در ض

  شده جهانترین فرش یافتهفرش پازیریک قدیمی

   



                                             

در  1947شده جهان است که درسال ترین فرش یافته، قدیمیپازیریکفرش  
» پرفسور رودنکو« دره آلتاي مغولستان نزدیک نواحی جنوبی سیبري توسط 

باستان شناس روسی از گورهاي یخ زده پادشاهان سکایی  کشف شد. 
بررسیهاي پژوهشگران بر روي نقوش بافته شده در این فرش نشان میدهد 

سال قبل است. این فرش که به نام محل  2500حدود  که تاریخ بافت فرش
نامیده شد،و به خاطر نقوشی که نشان از از طرح » پازیریک« کشف آن 

هاي ایرانی دارد فرش ایرانی شناخته شده است. این قالیچه از نوع گره دار به 
، با گره هاي متقارن بافته شده پازیریکسانتیمتر است. فرش  183×210ابعاد 

گره دارد و رنگ هاي به کار رفته در این فرش، سبز، آجري، قرمز تیره، آبی و قهوه اي  36ودر هر سانتیمتر مربع 
  هستند.

ري کوچکی از جانوران افسانه اي و بالدار، و پس از آن یک ردیف سوار که یک قسمت بیرونی حاشیه نقش تکرا 
در میان ایستاده و سوار بر اسب نشان داده شده است و الگوي بسیار دقیقی از نقش برجسته هاي تخت جمشید 

ود به است.پس از آن یک ردیف گوزن خالدار و نقش گلدار وسط بافته شده است. رودنکو در چندین جاي کتاب خ
گوزنها از  و نقش  شیوه گره خوردن دم اسبها و کاکل آنها شبیه ایرانیان است« اشاره دارد   ایرانی بودن این فرش

یکدیگر می آیند نمایانگر شیوه هاي    تیره گوزن زرد خالدار ایرانی است . صف مردانی که به همراه چارپایان از پی
نکو کاشف این فرش و و بسیاري از محقان دیگر این فرش را ایرانیان بنا بر اظهار رودر.»  هخامنشی و آشوري است 

بافته و آن را به پادشاه سکایی هدیه داده اند. و به عنوان یکی از اشیاي قیمتی و منحصر به فرد در گور این پادشاه به 
  همراه او دفن شده و به دلیل یخ زدگی تا کنون سالم باقی مانده است. 

  ق.م) 518تخت جمشید (
) نام محلی پایتخت داریوش بزرگ است؛ که از لحاظ وسعت، عظمت و Ttakht -e- Jamshid(تخت جمشید 

کوه رحمت (کوه مهر)، در  شکوه، مهمترین مجموعه باستانی هخامنشی در ایران است. این مجموعه بی نظیر در دامنه
قرار دارد.  شیرازکیلومتري شمال شرقی  55و  مرودشتمقابل جلگه 

، "پرسه پلیس"اییان، گاهی آنرا یونانیان و به تبع آنها اروپ
دوم)  "پ"اول و ضم  "سین"اول، فتح  "پ"(با کسر  "پرسَپُلیس"

) می خوانند؛ اما نام تاریخی آن که persepolis( "پرسپولیس"یا 
شهر ") به معناي parsaدر کتیبه هاي کاخ ها ثبت شده پارسَه (

 است. "مردمان پارسی

آثار تاریخی به جاي مانده در آن، از باشکوه ترین مجموعه هاي 
تاریخ ایران و جهان است. این بنا در زمان داریوش اول از پادشاهان 

قبل از میالد به قصد ایجاد پایتختی آئینی در  518هخامنشی در سال 

    197

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9&action=edit
http://www.anobanini.ir/travel/fa/fars/1385/10/post_19.php#more
http://www.anobanini.ir/travel/fa/fars/cat-110/index.php
http://www.anobanini.ir/travel/fa/fars/cat-109/index.php


                                             

سال به طول  120عا ً حدودجلگه مرودشت، بر دامنه کوه مقدس رحمت (کوه مهر) بنیان نهاده شد و ساخت آن جم
  انجامید.

متر مربع و تماما ً از سنگ ساخته شده است. در میان سنگها از هیچ  125،000مجموعه تخت جمشید به وسعتی حدود 
گونه مالتی استفاده نشده اما در بعضی نقاط ، سنگها را با بست هاي آهنی به نام دم چلچله اي به هم اتصال داده اند و 

  سربی استفاده کرده اند.از چفت هایی 
و دو آرامگاه سنگی است. جمعاً  ستونها،  شامل هفت کاخ (تاالر)، نقوش برجسته، پلکانها، تخت جمشیدمجموعه 

هاي تخت جمشید وجود دارد که به طرز خارق العاده اي  بیش از سه هزار نقش برجسته در ساختمان ها و مقبره
  هماهنگ می باشند.

این بنا را تخت جمشید یا قصر شاهی جمشید، پادشاه اسطوره اي ایران می نامند که در شاهنامه فردوسی بزرگ، 
  ساختن کاخهاي باشکوه، به او که دیو است، و جنها که تختش را حمل می کردند، نسبت داده شده است.

بر اساس خشت نبشته هاي کشف شده در تخت جمشید در ساخت این بناي باشکوه معماران، هنرمندان، استادکاران،  
کارگران، زنان و مردان بیشماري شرکت داشته اند که عالوه بر دریافت حقوق از مزایاي بیمه کاري خویش نیز 

  استفاده می کرده اند.
  

  پلکان ورود:
در شمال غربی تخت جمشید پلکان ورودي همچون دستانی که آرنج خویش را خم کرده و بر آن است تا مشتاقان 
خود را از زمین بلند کرده و در سینه گرم خود جاي دهد، قرار گرفته است. این پلکان دوطرفه به طول هفت متر و به 

سانتیمتر می باشد. پله ها را کوتاه تر از معمول ساخته اند تا راحتی  10است که هرکدام به ارتفاع پله  111ارتفاع 
حضور و ابهت مهمانان گرانقدر و پیران فرزانه اي که تصاویرشان با لباسهاي فاخر و بلند بر دیوارهاي تخت جمشید 

نقش بسته، هنگام باال رفتن 
  حفظ شود.

  کاخ یا دروازه ملل:
باال رفتن از پلکان پس از 

ورودي تخت جمشید به 
ورودي باشکوهی برمی خوریم 

که دو گاو نر بزرگ همچون نگهبانانی بر جرزهاي آن جا گرفته اند. بر اساس یکی از عقاید ایرانیان باستان، گاو 
  اولین حیوان آفریده شده توسط اهورامزدا (خداوند جان و خرد) و همچنین سمبل برکت بوده است.

  
  ي ورودي دروازه مللنما

 ورودی تخت جمشید در کنار تصویر کنونی آن نمای بازسازی شده پلکان
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باالي جرزها سنگ نبشته اي به سه زبان عیالمی، پارسی باستانی و بابلی حک 
  "من خشایارشاه، این بارگاه همه ملل را، بتوفیق اهورامزدا ساختم."شده: 

  از همین روي آنرا کاخ یا دروازه همه ملل نامیده اند.
ملل به سالن انتظار می رسیم. سقف این سالن با پس از عبور از ورودي دروازه 

متر بر روي دیواري خشتی و چهار ستون استوار بوده.  5/16ارتفاعی حدود 
کاملترین ستون تخت جمشید نیز یکی از همین سه ستون است که توسط 

  پرفسور کرفتر بازسازي شده است.
ه ورود به میهمانان بر روي کرسی هاي سنگی اطراف می نشسته اند تا اجاز

  بارگاه شاهی بیابند.
دو جرز درگاه شرقی کاخ ملل با دو موجود خیالی تزیین گردیده است. بال عقاب بلندپرواز که نشان پرچم ایران 
باستان بوده، بدن گاو قوي هیکل که سمبل برکت بوده و سر شاهان هخامنشی هم شاه را همچون موجودي قدرتمند 

  ت، نشان می دهد.که در حال نگهبانی از کشور اس
  

  حوض سنگی:
تن وزن دارد و در جنوب شرقی  150بزرگترین قطعه سنگ تخت جمشید که درون آن مانند یک حوض خالی شده، 

  کاخ ملل قرار گرفته است. به نظر می رسد این حوض سنگی نوعی آب نما نیز بوده است.
  حوض سنگی تخت جمشید

در انتهاي خیابان سپاهیان که کاخ ملل را به کاخ ناتمام روش اتصال سنگ ها : 
وصل می نموده، بخشی از یک ستون روي زمین افتاده است. روي این ستون حفره 
هایی است که در آن سرب مذاب می ریختند. سرب مذاب پس از سرد شدن سخت 

  می شده و دو قطعه سنگ را به هم متصل می نموده. 
سنگها بکار می رفته، از حفره هاي مکعبی شکل پیشانی قطعه ستونها با استفاده از مکعب  حفره هایی که براي اتصال

  هاي سربی براي هم مرکز نمودن آنها استفاده می شده.
  
  
  
  

  کارگاه تخت جمشید:

 خروجی دروازه ملل
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پنجه هاي شیر  در شمال خیابان سپاهیان دو سرستون با سر عقاب، گوش گاو و
قرار دارد. این سرستونها در همین مکان کشف شده و بر روي پایه هایی نصب 

  گردیده. گفته می شود که این مکان کارگاه تخت جمشید بوده.
  این سرستون قرار بوده باالي یکی از ستونهاي تخت جمشید قرار گیرد .

شید بازسازي دیوارهاي کوتاه کاهگلی در تخت جمدیوارهاي کوتاه کاهگلی : 
  شده اند تا بازدید کنندگان بتوانند دیوارهاي بلندي را که روزي به جاي آنان قرار داشته به تصویر درآورند.

  
آپادانا در لغت به معناي بارعام یا مالقات شاه با عموم مردم است. سالن این کاخ توسط داریوش بزرگ و کاخ آپادانا: 

  پلکان آن توسط خشایارشاه ساخته شد.
زیباترین نقشهاي تخت جمشید بر دیوارهاي پلکان شرقی این کاخ سنگ تراشی شده است که نشان می دهد ایرانیان 

 یکی از نخستین ملتهاي آشنا به علم و هنر گرافیک بوده اند. 

  نقشهاي پلکان شرقی کاخ آپادانا
معبد بود به شمار  : بیانگر موجودي افسانه اي است که نگهبان گنج خانه وشیر بالدار انسان سر

  می رفته.
که نشان دهنده آمدن نوروز به همراه طلوع خورشید در حمله شیر به گاو(شیر گاو شکن): 

صبح نوروز بوده است. شیر سمبل خورشید و گاو نام یکی از 
برجهاست.در زمانی کهتخت جمشید را می ساخته اند ،ورود خورشی به برج گاو در 

ت. به همین دلیل گفته میشوداین تصویر نشان دهنده نزدیکی نوروز انجام شده اس
 نوروز و شروع فصل بهار است.

: افسران را به ترتیب یک در افسران نیزه دار
میان در لباسهاي معروف به پارسی و مادي نشان می دهد. افسرانی که کاله 
 استوانه اي بر سر دارند معروف به پارسی هستند و آنان که کاله نیم کره اي بر

  سر دارند معروف به مادي هستند.
  

: که زینت بخش اکثر نقشهاي تخت جمشید است، نماد تمدن نقش گل نیلوفر
 12گلبرگ این گل  12هخامنشیان و سمبل صلح و دوستی بوده. گفته می شود 

  ماه سال را نشان می دهد.
  

: که در سمت چپ پلکان شرقی کاخ آپادانا سنگ  نقش هدیه آورندگان
استان تابع پادشاهی ایران را نشان می دهد که در  23ه، نمایندگان تراشی شد

یکی از سر ستونھای پیدا شده 
 در کارگاه تخت جمشید
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حال حمل هدایاي خود می باشند. در این نقش، بزرگان مملکتی بطور یک درمیان در لباسهاي معروف به پارسی و 
راسم بار مادي، دست نماینده اول هدیه آورندگان را گرفته و به سوي پادشاه راهنمایی می کنند. این نقش بخشی از م

  پادشاهی را نمایش می دهد.
  هر گروه از نمایندگان با یک درخت سرو که سمبل جاودانگی بوده، از یکدیگر جدا شده اند.

: در سمت راست پلکان شرقی کاخ آپادانا به تصویر در آمده. تعداد نفرات این سپاه هیچ گاه  نقش سپاه جاویدان
نان کشته و یا مریض می شده، سریع یک نفر جایگزین او می شده؛ از هزار نبوده و هرگاه یکی از آ 10کمتر از 

  همین روي آنان را سپاه جاویدان گفته اند.
  

: با گل نیلوفري در یک دست سران مملکت ایران را نشان می دهد که دست  نقش بزرگان ایران
   یکدیگر را گرفته و گفتگو کنان به سمت کاخ آپادانا در حال حرکتند.

افرادي که در حال آوردن فرش، صندلی و درشکه شاهی هستند، در سمت راست پلکان شرقی نقش 
کاخ آپادانا نشان داده شده است. به نظر می رسد نقش تنها زن تخت جمشید را بر محور مرکزي 

  چرخ این درشکه ها می توان دید.
 

متر  20: با سقفی به بلنداي حدود  کاخ آپادانا
رین ساختمان تخت جمشید است. بلندترین و باشکوه ت

 72این کاخ داراي سه ایوان و یک سالن مرکزي با 
ستون بوده که نشان دهنده جایگاه این عدد در 
فرهنگ ایران باستان بوده. بر روي این ستونها 

تن  14سرستونی به شکل گاو یا شیر با وزنی حدود 
  قرار داشته که سقف کاخ روي آن استوار می شده.

ارهاي کوتاه کاهگلی اطراف کاخ آپادانا، ناودانهاي سنگی قرار دارد که آب پشت بام را به سیستم آب در وسط دیو
  زیرزمینی براي خروج از تخت جمشید انتقال می داده.

خداي بزرگ است اهورا مزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را خلق کرد " سخنان داریوش:
  "داد. میل من آن است به آنچه که راست است. انسان دروغگو را دوست نیستم. و به مردم شادي 
  کاخ تچر یا آینه:

کاخ تچر در جنوب غربی کاخ آپادانا قرار دارد و 
متر از کف کاخ آپادانا باالتر می باشد.  5/2کف آن 

بر اساس سنگ نبشته اي که بر دیوارهاي آن حک 
شده، توسط داریوش بزرگ ساخته شده است. 

باستان شناسان بر اساس شواھد موجود بھ این نتیجھ 
 اخ تچر در زمان آبادانی اینگونھ بودهکھ کرسیده اند 
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همین روي آنرا کاخ سنگهاي این کاخ چنان صیقلی و براق بوده که فرد می توانسته تصویر خود را در آن ببیند،از 
  آینه نیز نامیده اند.

تصویر شاه بر درهاي شمالی و جنوبی نقش بسته. بر درهاي شرقی و غربی نیز شاه در حال جدال با حیوانات دیده می 
  شود.
  

  کاخ هدیش:
احداث کاخ هدیش توسط داریوش بزرگ شروع شده و بدست خشایارشاه به اتمام رسید. در سنگ نبشته هاي بدست 

ستون بوده است. نقش شاه را  36آمده هر دو کاخ هدیش و تچر به هر دو نام خوانده شده اند. این کاخ داراي سالنی با 
  می توان بر درهاي کاخ هدیش مشاهده نمود، بطوریکه دو مستخدم چیزي شبیه چتر را باالي سر او گرفته اند.

کنده شده که آب کاخ را به بیرون انتقال می داده  از شمال به جنوب کاخ هدیش راه آبی زیر زمینی در دل سنگ
  است.

  
  کاخ مرکزي، سه دروازه یا شورا:

کاخ مرکزي در مرکز تخت جمشید واقع شده است و داراي سه دروازه است که توسط اردشیر اول بنا گردیده است. 
دگان، دیده میشود. نقش شاه بر بدنه درگاه شرقی کاخ، نقوش شاه و ولیعهدش نشسته بر تخت، و به روي دست نماین

  در حال خروج از درهاي شمالی و جنوبی کاخ دیده می شود.
نقش گل نیلوفر را بر پاگرد درهاي کاخ می توان دید. سرستونهاي این کاخ به شکل موجودي است با سر انسان و 

ن مملکتی حک گردیده بدن حیوان. پلکان این کاخ شبیه پلکان ورودي تخت جمشید است که بر بدنه آن نقش بزرگا
  است. گفته می شود این کاخ محل برگزاري جلسات شاه با بزرگان بوده.

  
: در مرکز این کاخ سنگی بر روي زمین سنگ تعیین نوروز

کار گذاشته شده که گفته می شود از آن براي تعیین نوروز و 
استخراج تقویم استفاده می شده. در دیوار شرقی این کاخ 

فقط در صبح نوروز و صبح روز اول مهر، سوراخی بوده که 
  هنگام طلوع خورشید نور را به مرکز این سنگ می تابانده.

سنگ نبشته اي از زمان هخامنشیان بدست آمده که نشان می دهد ستاره شناسان ایران باستان می توانسته اند ماه 
  گرفتگی، خورشید گرفتگی و محل و زمان دقیق آنرا پیش بینی کنند.

  موزه:
باستان شناسان یکی از کاخهاي تخت جمشید را بر اساس نماي بیرونی آرامگاه هاي تخت جمشید و نقش رستم، 
بازسازي کرده اند. این کاخ اکنون موزه تخت جمشید است. کلیه ستونهایی که در تخت جمشید وجود دارند، 
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خواهند بدانند کاخهاي تخت جمشید قبل  روزگاري مانند ستونهاي موزه سقفی را باالي خود داشته اند. کسانی که می
  از تخریب چگونه بوده، می توانند از این موزه بازدید کنند.

  
  خزانه: 

در فاصله بین کوه و موزه تخت جمشید، ته ستونهایی است که بر روي آنها ستونها و سقف بنایی قرار داشته است که 
  گفته می شود خزانه تخت جمشید بوده.

ر این مکان کشف شده متعلق به پلکانهاي شمالی و شرقی کاخ آپادانا بوده که یکی را همین جا دو تابلو سنگی که د
سر پا کرده اند و دیگري را به موزه ایران باستان در تهران انتقال داده اند. این نقشها بخشی از مراسم معرفی بارعام را 

  ده می شود.نشان می دهد. اکنون نقش افسران نیزه دار به جاي این نقشها دی
  کاخ صد ستون:

ساخت کاخ صدستون توسط خشایارشاه آغاز و بدست اردشیر اول به پایان رسید. کاخ صدستون با زیربنایی حدود 
  متر مربع بزرگترین تاالر سرپوشیده دنیاي کهن بوده.  4690

در چهار طرف، یعنی دو دروازه دروازه  8این کاخ داراي صد ستون در ده ردیف ده تایی و 
  در هر طرف بوده است.

قوم تابع  28بر دروازه هاي جنوبی این کاخ، شاه بر تخت که روي دست نمایندگان 
پادشاهی است قرار دارد. بازدیدکنندگان قرون گذشته تخت جمشید که پیشرفت تکنولوژي 

ساخت چنین بناي باشکوهی مانند امروز نبوده نمی توانستند تصور کنند که انسان توانایی 
داشته باشد، بنابراین احداث این بناي باشکوه را به دیو و جنهایی نسبت می داده اند که بر 
اساس آنچه فردوسی بزرگ گفته تخت پادشاهی جمشید را حمل می کرده اند. لذا آنها 

امیده پنداشتند شاهی که براین تختها نشسته همان جمشید است و این بنا را تخت جمشید ن
  اند.

افسر نیزه دار که از  100بر دروازه هاي شمالی، شاه روي صندلی آراسته اي نشسته و 
ردیف در زیر پاي او ایستاده اند. در اصل آنها در جلوي پادشاه ایستاده اند، که  5فرماندهان لشکر ایران بوده اند، در 

  او سنگ تراشی کنند. براي نمایش آنها بر دیوار مجبور شده اند آنها را در زیر پاي
بر دروازه هاي شرقی و غربی نیز نقش شاه در حال جدال با حیوانات حک 
گردیده. در کلیه نقشهایی که جدال شاه با حیوانات را به تصویر می کشد، گاه 
شاه با یک حیوان مانند شیر یا گاو در حال نبرد است و گاه با موجودي می 

یوان مانند شیر، گاو، عقاب وعقرب جنگد که ترکیبی از اندامهاي چند ح
است. آنگونه که در شاهنامه فردوسی بزرگ آمده، شاید بتوان نبرد شاه با 
حیوانات را نبردي بزرگ براي اثبات تواناییش براي رسیدن به تخت شاهی 

  قلمداد نمود.

تخت (شاه روی تخت 
 )جمشید
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قش چهار شیر و گاو به در کنار درب غربی ایوان شمالی کاخ صدستون، سنگی مکعبی شکل بر روي زمین افتاده که ن
 زیبایی هرچه تمامتر بر روي آن حک شده است.

  
  کاخ یا دروازه ناتمام:

در شمال شرقی تخت جمشید، روبروي کاخ صدستون، کاخی ناتمام قرار دارد. قرار 
بوده کاخی مانند کاخ ملل در اینجا بسازند که ناتمام مانده. این مکان از نظر آموزشی 

اهمیت زیادي است به گونه اي که می توان دریافت که و دانش مهندسی حائز 
چگونه سنگها را در کنار هم یا بر روي یکدیگر قرار می داده و نقش برجسته هاي 

  روي آنرا بوجود می آورده اند.
ستونهاي نیمه کاره اي در داخل کاخ ناتمام قرار دارد. بر پایه یکی از این ستونهاي نیمه 

  سیله بستهاي سربی به هم اتصال داده شده، دیده می شود. کاره، دوقطعه سنگ که بو
 10سر ستونی که در کنار کاخ ناتمام قرار دارد روزگاري روي ستونی با ارتفاع بیش از 

  متر قرار داشته.
در تخت جمشید دو آرامگاه وجود دارد که نماي بیرونی آن شبیه به نماي خارجی 

است که در دل کوه کنده شده است. در  کاخها می باشد. هر آرامگاه اتاقک کوچکی
باالي آرامگاه، شاه بر تخت، روي دست نمایندگان در حال نیایش در مقابل ماه و آتش 
یا خورشید دیده می شود. آرامگاه شمالی مربوط به اردشیر سوم است و آرامگاه جنوبی 

  اردشیر دوم را در خود جاي داده است.
در زیر تمام کاخهاي تخت جمشید آبرو زیر زمینی سنگی، ساخته جمشید : سیستم زهکشی یا آب زیر زمینی تخت 

شده که آب باران و فاضالب را بیرون می برده. از راه پلکان سنگی که در گوشه کاخ شرقی کاخ صد ستون قرار 
  دارد، می توان به درون این آبراه رفت.

  
  چاه سنگی: 

ر سنگ حفر شده که نشان از توان باال و اراده پوالدین گذشتگان هزار لیتر د 574در دامنه کوه رحمت چاهی به حجم 
ما دارد. به نظر می رسد هدف از حفر این چاه جلوگیري از ورود سیالب کوهستان به درون کاخها و همچنین تامین 

  آب آشامیدنی تخت جمشید بوده است.
  

ها هستند که سند سواد و دانش ایرانیان  از مهمترین آثار باقی مانده در تخت جمشید سنگ نبشتهسنگ نبشته ها: 
باستان به شمار می روند. گفته می شود خطوط میخی این سنگ نبشته ها با طالي ناب پر شده بوده. اکثر این سنگ 

  نبشته ها به سه زبان هستند که اثبات می کند تخت جمشید بنایی بین المللی بوده است .
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زدا، خداوند جان و خرد، سندي است به استحکام سنگ که از خداپرستی آغاز این سنگ نبشته ها با ستایش اهورام
ایرانیان باستان حکایت دارد. این سنگ نبشته ها اثبات می کنند که ادعاي افرادي که معتقدند اعراب خداپرستی را 

  براي ما به ارمغان آوردند، قابل قبول نیست.
. این یکی از جمالت سنگ نبشته اي است که به "ظ بدارپروردگارا این کشور را از دروغ، دشمن و قحطی محفو"

  دستور داریوش بزرگ بر دیوار جنوبی تخت جمشید حک شده است. 
که در دین زرتشت به آن فروهر می گویند، بخش اهورایی وجود انسان است که پس از مرگ نقش انسان بالدار: 

را به نشانه دعا به سمت آسمان بلند کرده و در دست بسوي اهورامزدا باز می گردد. این انسان بالدار دست راستش 
چپش حلقه مهر و دوستی خداوند قرار دارد. بالهاي افراشتۀ دو طرف، نشانۀ اعمال نیک یا همان اندیشه، گفتار و 
کردار نیک است که باعث تکامل انسان و پرواز او بسوي آسمان می شود. بالهاي پایین نشانۀ اعمال بد است که 

ا به زمین زده و نابود می کند. حلقه دور کمر او بیانگر دایره زندگی است که انسان همواره بر روي آن در انسان ر
حال حرکت است. هر کس خوبی کند، خوبی می بیند و هر کس بدي کند، بدي خواهد دید. دنبالۀ جلو، بیانگر 

که به پیشرفت انسان کمک می نماید و راستی هایی است مانند راستگویی، خالقیت، دوستی، سازندگی و هر آنچه 
  باید آنها را دنبال نمود.

دنبالۀ عقب، بیانگر ناراستی هایی است مانند دروغ، تقلید، کینه، ویرانگري و هر آنچه مانع پیشرفت انسان می شود و 
  باید از آنها دوري جست.

  
  کاخ شوش

سوسن بوده است؛ چون این ناحیه پر از سوسن هاي شوش به معناي » دانشمندان«برخی گفته اند که به باور بعضی از 
  زیبا است و شاید به همین مناسبت نام این شهر را شوشن یعنی سوسن انتخاب کرده اند.

شوش را از خوب و خوش مأخذ دانسته است نام این شهر در تورات با تلفظ شوش یا شوشن آمده » حمزة اصفهانی«
  است.

قبر دانیال پیامبر بر جانب غربی آن رود و «از میالد دربارة شوش می گوید:  در قرن هشتم بعد» حمداهللا مستوفی«
شهر است و شهر کرخه نزدیک شوش است که اکنون نام آن شهر به نام دور گذاشته اند و رود کرخه می گویند. آن 

خه واقع شده رود که از دامنۀ تپه هاي شوش می گذرد باقی بوده و به مسافت کمی باالي رود در جانب راست کر
  »است.

 تپه هاي باستانی شوش 

تپه هاي باستانی شوش به وسعت بیش از سیصد هکتار در حد فاصل میان رودهاي دز و کرخه و در کنار رودخانه 
شائور واقع شده اند . بر اساس وضعیت جغرافیایی، این محوطه به چهار قسمت تقسیم بندي و توسط اولین باستان 

ترتیب که بلند ترین قسمت تپه ها که قلعه بر  شناسانی که در شوش کاوش کرده اند ، نامگذاري شده است . به این
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روي آن واقع شده بنام اکروپل ، تپه هاي شمالی بنام آپادانا ، تپه هاي شرقی بنام شهر شاهی و تمامی تپه ها و اراضی 
  شرقی و شمالی این فضاي پهناور بنام شهر صنعتگران ( پیشه وران ) نامگذاري شده است .

 8سال پیش ) بر روي یکی از تپه هاي سه گانه طبیعی که حدود  6000از میالد ( حدود در آغاز هزاره چهارم پیش 
متر از دشت بلند تر بوده و امروزه بنام اکروپل ، آپادانا و شهر شاهی معروف اند ؛ تختگاه ( مصطبه ) پهن و بلندي 

برپایی خانه و زندگی همت  ساخته شد که بر باالي آن معبدي بر پا شد و به مرور زمان جمعیت بر گرد آن به
  گماشتند و بدین سان اساس یک شهر ریخته شد 

سال پیش ) نخستین حکومت در این شهر شکل می گیرد که بعدها  4800در آغاز هزاره سوم پیش از میالد (حدود 
ددي بر بنام حکومت ایالم نامیده می شود . این حکومت به مرور زمان گسترده تر شده و سلسله هاي پادشاهی متع

سال پیش ) توسط آشوریها  2642پیش از میالد (حدود 640ایالم فرمانروایی می کرده اند که در نهایت در سال 
  منقرض می شود .

در این مدت طوالنی بجز در سه دوره کوتاه، شوش همواره پایتخت حکومت ایالم بوده است . پس از آن در دوره 
. م ) شوش به پایتختی انتخاب شد که تا پایان این دوره ادامه داشته  پ521هخامنشیان و در زمان سلطنت داریوش (

است . در دوره هخامنشیان عالوه بر سه تپه یاد شده ، شهر به سمت شرق گسترش یافته و شهر جدیدي ساخته شده ، 
  که به شهر صنعتگران ( پیشه وران ) معروف است .

را به دست نیاورد ، ولی در دوره ساسانی یکی از شهر هاي پس از دوره هخامنشیان هر چند شوش چنین موقعیتی 
معتبر بوده و این اعتبار به حدي بود که شوش داراي یک ضرابخانه بوده و سکه نقره ضرب می کرده است . گسترش 

  شهر در دوره هاي بعد ، کماکان رو به شرق داشت .

شهر شوش که روزگاري   هارم یا پنجم هجريهجري شوش به تصرف سپاهیان اسالم درآمد و از قرن چ 17در سال 
دراز ، مرکز دو امپراتوري نیرومند ایالم و هخامنشی بوده است، رو به ویرانی نهاد که در نهایت همچون بسیاري از 

  شهرهاي دیگر خوزستان به مرور خالی از جمعیت شده و به کلی متروك شد .
  

مورگان که جهت تحقیق و اکتشاف به شوش آمد، دولت میالدي ژان مارك ژاك دو  1897در سال قلعه شوش : 
  فرانسه را متقاعد ساخت تا محلی امن و مناسب براي هیأت باستان شناسی فرانسه در شوش ایجاد نماید.

به همین منظور بلندترین نقطه تپه هاي شوش یعنی اکروپل براي این منظور انتخاب گردید و قلعه اي با یک طرح 
بر فراز آن ساخته شد. ساختمان این قلعه که با نظارت حاج مصطفی دزفولی و با مصالح محلی از قرون وسطایی اروپا 

میالدي به انجام رسید. پالن قلعه ذوزنقه شکل است که قاعده کوچک آن در  1912جمله خشت بنا گردید، تا سال 
هایی به سمت حیاط ، بر گرد آن سمت شمال واقع شده است. دور تا دور آن را راهرویی احاطه کرده و ردیف اطاق 

  و برج شمال شرقی، دایره شکل است.قرار گرفته اند. برج شمال غربی قلعه مربع شکل 

   



                                             

کیلومتري  35الی  30در قسمت غربی تل آکروپل و تل خاك، رودخانه کوچکی جاري بود که سرچشمۀ آن در 
نام داشت سخت تند بوده و این رودخانه باقی مانده » شائور«شمال شهر شوش قرار داشت. آب این رودخانه که 

  ن مربوط می ساخت. شهري است که در دورة عیالم حفر شده و پاي پل را از طریق شوش و رود کارو
 تپه آپادانا

وجه تسمیه این نام به علت بقایاي قصر معروف آپاداناي داریوش در روي تپه است. آپادانا در شمال غربی شهر شوش 
  واقع بوده است.

م. تحقیقاتی به عمل آمد که نشان می داد در زمان داریوش اول، تپه  1946 – 47برروي این تپه طی سال هاي 
ه آپادانا و تپه شهر پادشاهی در حصار محکمی محصور بوده و روي تپه اکروپل قلعه مستحکمی از زمان اکروپل و تپ

  هخامنشی برپا بوده است.
در آنجا از روي تاالر تخت جمشید، که از طرف » گیرشمن«بقایاي کاخ داریوش اول را از زیر خاك بیرون آوردند 

  اري نمود و ستون هاي کاخ را بیرون آورد.شمال شرقی با کاخ داریوش مرتبط می شد خاکبرد
تاالر مرکزي سه ایوان ستون دار دارد و در گوشه هاي شمالی و شرقی دو اطاق کوچک مربع شکل واقع شده است. 
سقف آپادانا روي شش ردیف و هر ردیف داراي شش ستون از سنگ بوده تکیه داشته. این ستون ها را با مهارت 

بودند. ساقۀ ستون ها شیار دارد و پایۀ آنها مربع و سرستونشان مرکب از قسمت قدامی دو گاو  فوق العاده اي باال برده
  نر است که در ارتفاع بیست متر از کف تاالر قرار داده شده اند.

که از طبیعت تقلید کرده اند و از این جهت از نمونه هاي آشوري و بابلی دور می شوند و شخصیتی پیدا می کنند. هر 
ستون دار شامل دو ردیف شش ستونی بود، و هر پایه ستون از حیث شکل و زینت، با پایۀ ستون دیگر فرق  ایوان

داشت و به شکل گلدان برگشته بود. مجموع ستون ها به رنگ زرد روشن بود. به طوري که شباهت به مرمر پیدا می 
بختیاري به این نقطه حمل شده بودند، می کرد و ضمنا ً این رنگ آمیزي نقائص سنگ هاي آهکی را که از کوه هاي 

  پوشانید.
و قسمت هاي دیگر کاخ شوش به وسیلۀ آجرهاي لعاب دار انجام گرفته است. فقط ستون ها و » آپادانا«تمام زینت 

پاشنه هاي دروازه از سنگ ساخته شده است. در ویرانه هاي کاخ بزرگ شوش حتی یک قطعه سنگ یا نقش برجسته 
  جز باقی مانده هاي یک مجسمۀ سنگی از داریوش.بدست نیامده، 

زیر حمایت فرشتگان نیکوکار قرار گرفته بود و نقش بعضی از آنها در » آپادانا«در شوش نیز مانند پاسارگاد، تاالر 
  میان برگ هاي خرما و گل هاي پنج پَر قرار داشت. به این نقش ها نقش سربازان جاویدان را اضافه نمودند.

اریوش با این سربازان در لشکرکشی به مصر هنگام پیروزي کمبوجیه برآن کشور، شرکت داشت. به می گویند د
  عالوه این سربازان براي بدست آوردن تاج پادشاهی به او کمک کرده بودند.

پ . م ) دچار حریق شده که در زمان اردشیر دوم  461قسمت هاي مهمی از کاخ آپادانا در زمان اردشیر اول (
  پ.م. فتح گردید . 330پ. م ) بازسازي شد. شهر شوش در حمله اسکندر مقدونی در حدود سال  404ـ359(

  در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. 3981تپه و کاخ آپادانا به شماره 
  استخوان بندي کاخ داریوش (تاالر) از مرمر بوده و این ساختمان از خود کاخ مرتفع تر می باشد؛ 
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«  ترجمۀ کتیبه  کشف شد» لوفتوس«م. توسط  1852که به سه زبان روي مرمرهاي پی کاخ آپادانا در سال  کتیبه اي
می گوید شاه اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، شاه این سرزمین، پسر شاه داریوش، پسر شاه اردشیر، پسر 

شی: این کاخ را داریوش جد بزرگ من بنا کرد، خشایارشا، خشایارشا، پسر شاه داریوش، داریوش پسر ویشتاب هخامن
بعدها در زمان اردشیر پدربزرگ من، این کاخ به آتش بسوخت، به یاري هورمزد و آناهیتا و میترا، من امر کردم که 

ده این کاخ را بار دیگر بسازند تا اهورامزدا و آناهیتا و میترا، مرا از جمیع بالیا حفظ کنند و مرا و آنچه را که من کر
  »ام که اشان بدین خشم نگیرند و آن را منهدم نسازند.

قصر شوش را من ساختم. تزیینات آن از جاهاي دور آمده. خاك را کندند تا آنکه به دژ رسیدم. پس از آنکه خاك 
را کندند و ریگ به قدر کفایت بود، محل را به اندازة چهل ارش و بیست ارش از ریگ پر کردند، و براین ریگ ها 

  ر ساختم.قص
پر کردن محل از ریگ و ساختن آجر کار مردم اکد بود. چوب سدر که استفاده شده، آن را از محلی آورده اند، که 
کوه نامیده می شود (مقصود جبل لبنان است) مردمان ایبرناري (ماوراءفرات) این چوب را از مملکت بابل، کرسا و 

ورده اند. چوب بلوطی که استعمال شده از کشور گندار (افغانستان) یون (یونانی هاي آسیاي صغیر) تا شوش آنها را آ
که در قصر به کار رفته از » مار«آمده ... طالي مصرف شده را مردم سارد و باختر آورده اند. سنگ الجورد و سنگ 

را که به سغد آمده، سنگ آهن را از خوارزم آورده اند. نقره اي که کار شده از کشور مصر آمده است. عاج هایی 
کشور اژه توسط یونانیان و » آفردیزیاس«کار برده اند از حبشه و هند و آراخوزي آمده است. ستون مرمري از شهر 

  مردم سارد آورده اند.
نام صنعتگران کشورهاي که در بناي این قصر کار کرده اند: مادها مبادرت به ... مصریان ... بابلی ها و یونانیان 

داریوش شاه می گوید: هرچه در شوش کرده ام علیه » یینات روکاري کاخ را به اتمام رساندندعملیات آجرکاري و تز
  دشمنان من بود. اهورامزدا مرا و خاندان و ملت و کشورم را حفظ کند.

  ق.م) تعمیر یا دوباره ساخته شده است. 359تا  404بنابراین آپادانا توسط اردشیر دوم (
ق.م. در تاالر بزرگ کاخ تخت جمشید که از جهتی شبیه تاالر بارگاه کاخ  323حریقی که بدست اسکندر در سال 

شوش است، ایجاد شد، نتوانست ستون هاي این تاالر بزرگ را واژگون سازد. بنابراین می توان گفت که اردشیر دوم 
یر از طریق آپادانا نیز به دلیل ساختن مجدد آپادانا فقط دستور داده است ستون هایی که از بناي جدش داریوش کب

  باقی مانده بود بار دیگر برجا و استوار گردد و بنا را تعمیر کنند.
به فضل اهورامزدا داریوش شاه پدر من این «سندي نیز که خشایارشا ساختمان این قصر را از داریوش دانسته است.

  ».جایگاه را ساخت
  

  تپه مرکزي 
تپه مرکزي یا شهر پادشاهی که در شرق آپادانا و آکروپول واقع است و شهري را تشکیل می داده و درباریان و 

شهر به دست آمد که بر روي هم  9م.، آثار 1954- 55منصب داران در آن زندگی می کرده اند، در آخر فصل کاوش 
دوران اسالمی پایان می یافت. از مساحت محل شروع شده و به » بابل جدید«قرار داشت و از نظر قدمت از دوران 
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مترمربع بود، دو طبقۀ اول از عهد اسالمی، و نخستین آن ها متعلق به قرن هشتم یا نهم میالدي و  6000کاوش که 
دومین آن ها شهري از قرن هشتم یا نهم بود؛ عالوه بر این طبقه سوم متعلق به ابتداي تسلط اعراب تا پایان دوران 

سانتیمتر برخورد نموده اند که در آن هیچ اثري جز خاك پیدا  80تا  50ست و سپس به طبقه اي به عرض ساسانی ا
  نشد.

) در آن دیده می شدطبقۀ پنجم 307 – 309طبقه چهارم از عهد ساسانیان بود. و آثار خرابی شهر در زمان شاپور دوم (
سوزي دیده می شود. تعدادي گلوله هاي سنگی، که به از زمان اشکانیان است. در نقاط مختلف این طبقه آثار آتش 

وسیلۀ دستگاه هاي مخصوص به داخل شهر پرتاب گردیده بود در خانه هاي این طبقه به دست آمده است. چنین به 
  نظر می رسد که شهر در نتیجۀ یک حمله ویران شده باشد.

از جانب اردوان پنجم روي آن مطالبی  یک نقش برجسته به دست آمد، که» شهر پادشاهی«م. در  1947در سال 
  نوشته شده بود.

این پادشاه در این نقش تاجی بر سر، و لباسی فاخر بر تن دارد و بر روي تختی جلوس کرده و پایۀ تخت روي دو 
حیوان افسانه قرار گرفته است. ساتراپ شهر شوش مقابل او ایستاده و از دست اردوان تاجی را می گیرد، که در واقع 

بعد از  221ه حدود شانۀ قدرتی است که به او تفویض می گردد. کتیبۀ پهلوي اشکانی که در روي آن است مربوط بن
  میالد است.

  
 شهر شاهی و شهر پانزدهم 

تپه بزرگ و پهناور شرق اکروپل و آپادانا شهر شاهی نامیده می شود، زیرا بر اساس شواهد موجود، در دوره  
ریان بوده است این گود که امروزه به شهر پانزدهم معروف است ، پانزده الیه تمدنی هخامنشی محل زندگی دربا

    شناسایی شد که :الیه هاي یکم و دوم و سوم مربوط به دوره اسالمی،
  الیه چهارم مربوط به دوره ساسانی ،

  الیه هاي پنجم و ششم مربوط به دوره اشکانی،
  الیه هفتم مربوط به دوره سلوکی و

  م مربوط به دوره هخامنشی است ؛ الیه هشت
از الیه نهم تا پانزدهم به دوره هاي مختلف ایالمی تعلق دارد که قدیمی ترین آنها الیه پانزدهم یا شهر پانزدهم است 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت  3982که قدمت آن به قرن هجدهم پیش از میالد می رسد .تپه شهر شاهی به شماره
  رسیده است .

   



                                             

 شهر صنعتگران و مسجد دوران اسالمی

بخش شرقی و شمال شرقی تپه هاي شوش که قسمت بزرگی از محوطه باستانی شوش را به خود اختصاص داده است، 
شهر صنعتگران ( پیشه وران ) نامیده می شود .سه الیه تمدنی در آن تشخیص داده است. الیه اول :اسالمی، الیه دوم : 

  یرین: مربوط به دوره هخامنشی است که وي آنرا یک روستاي هخامنشی نامیده است .اشکانی و الیه سوم و ز
بر فراز بلندترین بخش شهر صنعتگران بقایاي یک مسجد مربوط به قرن دوم یا سوم هجري است . مسجد کهن تري 
که متعلق به اواخر قرن یکم هجري بود وجود داشت. از آنجایی که مسجد اولیه جوابگوي نیازمندي هاي زمان نبوده 

د بزرگتر و وسیعتري بنا نموده اند. هر دو مسجد است، ظاهرا ً مسلمانان شهر، آنرا خراب کرده و بر روي آن مسج
داراي نقشه اي تقریبا ً یکسان هستند، یعنی یک حیاط مرکزي که از چهار طرف داراي شبستان و رواق هاي ستوندار 

  می باشند. بوده اند، 
  

 کاخ شاوور

تپه آپادانه، بقایاي یک متري غرب  400روي یک تپه واقع در ساحل راست (کرانۀ غربی) رود شاوور، به فاصله  
موسوم است. کاخ شائور مجموعه اي نسبتا ً وسیع با » شائور«کاخ هخامنشی در این منطقه آشکار شد که به نام کاخ 

ردیف ستون و  8×8متر با  5/37×6/34متر عرض است که از یک تاالر ستون دار به ابعاد  150متر طول و  220
ستون هاي سنگی این تاالر ستون دار مشابه پایه ستون هاي تاالر آپادانا می قسمت هاي دیگر تشکیل شده است. پایۀ 

باشد، اما در اندازه هاي کوچکتر است و بر روي آن ها ستون هاي چوبی رنگ آمیزي شده قرار می گرفته است. در 
جی است سه سمت شمالی، شرق و غربی این تاالر سه ورودي به چشم می خورد و سمت جنوبی آن داراي دو خرو

که به قسمت مسکونی کاخ باز می شده اند. در سمت جنوبی کاخ محوطه اي قرار دارد که احتماال ً باغ بوده است و 
ردیف ستون که به ایوان  2×2در سمت غربی آن قسمت مسکونی شامل چند اتاق، یک تاالر ستون دار کوچک با 

  به چشم می خورد. ردیف ستون باز می شود و چند اتاق جنبی، 2×4ستونداري با 
دیوارها از خشت خام و روي آن کاهگل و سپس یک ورقه گچ کشیده شده است. احتمال دارد که روي این دیوارها 
نقاشی هم وجود داشته و بعضی از قطعات گچ رنگ شده، از میان رفته اند. در این کاخ چند تکه نقش برجسته سنگی 

ران پارسی و مادي را در حال حمل ظروف غذا نشان می دهد. قطعاتی از به دست آمد که نگهبانان نیزه دار و خدمتگذا
چند کتیبه به دست آمده است؛ این کاخ را هدیش خوانده و ساخت آن را به اردشیر دوم نسبت داده است. احتماال ً 

خود بنا نهاده وي هنگامی که مشغول بازسازي کاخ اصلی بر روي تپه آپادانا بود، کاخ شائور را براي استقرار موقت 
  است.

  
  حضرت دانیال (ع) در شوش

حضرت دانیال (ع) از پیامبران بزرگ الهی ملقب به نبی اهللا است . آن حضرت پسر یوحنا و از نسل حضرت داوود 
  (ع) می باشد. دانیال نبی (ع) یکی از پیامبران بزرگ قوم بنی اسرائیل است. ( قرن هفتم پیش از میالد ) 

    210



                                             

وم آن زمان و بخصوص حکمت تسلط داشت. وي هرگز خود را به اغذیه و اشربه قوم یهود آلوده حضرت دانیال بر عل
نساخت و مهمترین واقعه اي که سبب نفوذ حضرت دانیال (ع) گردید، تعبیر خواب سالطین آن زمان بود و به واسطه 

به ایران مهاجرت نمود و سرانجام در  این تعابیر مقام پیامبري خود را آشکار نمود. وي به همراه عده اي از قوم یهود
  شوش دیده از جهان فرو بست .

با ورود مسلمانان (اسالم) به ایران، آنان از وجود اتاقکی با مُهر و موم حکومتی در شوش آگاهی یافتند. جریان را از 
اند : حضرت علی (ع)  مردم پرسیدند و شنیدند که بدن مطهر آن پیامبر الهی در این اتاقک قرار دارد. مورخین نوشته

  دستور داد پیکر مقدس دانیال نبی (ع) را طبق دستورات اسالم دفن نمایند.
بارگاه زیباي آن حضرت به صورت چهار طاقی با گنبد مخروطی کثیراالضالع ساخته شده و داراي دو مناره با پوشش 

در  51دانیال نبی (ع) به شماره  هجري قمري است .بارگاه مقدس 1330کاشی است که تاریخ ساخت مناره ها سال 
 فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

  
  نقش رستم :

یکی از مهمترین و زیباترین آثار باستانی سرزمین همیشه جاوید پارس می  
باشد که آثار مهمی را از دوران عیالمی، هخامنشی و ساسانی در خود جاي 
داده است. بر سینه این کوه مقبره هاي بسیار عظیمی بجاي مانده که شهریاران 

سوب به خشایارشا، هخامنشی در آنجا آرمیده اند. از راست به چپ این قبور من
داریوش کبیر، اردشیر اول و داریوش دوم می باشد. در آرامگاه داریوش اول، 
سنگ نوشته هاي بزرگی به خط میخی وجود دارد که حاوي نیایش و مضامین 

مذهبی است. داریوش اول، نام کشورها و سرزمین هاي تابع خود و اندرزهاي معنوي فراوانی را در این نوشته ها 
  مرودشت واقع شده است.-و در کنار جاده جدید شیراز تخت جمشیدکیلومتري  3ه است. این آثار در برشمرد

  چپ عبارتند از:در پایین کوه هم آثار بسیار زیبایی از دوران ساسانی حجاري شده که به ترتیب از راست به 
  میالدي) که حلقه شهریاري را از آناهیتا، خداي آب دریافت می کند. 304-294تاجگذاري نرسی ( نقش اول -
نقش دوم که زیر آرامگاه داریوش کبیر قرار دارد، مشتمل بر دو نقش است که نشان دهنده پیروزي بهرام دوم  -
  میالدي) بر دشمن خویش می باشد. 273-294(
م که زیباترین، مجلل ترین و پرافتخارترین نقش دوران ساسانی است، نشانگر شکوه و بزرگی شاپور اول نقش سو -
  میالدي) شاه ایران می باشد که والرین امپراطور روم در مقابل او زانوي تسلیم بر زمین زده است. 239-270(
است. در باالي این نقش آثار حجاري میالدي) بر دشمن خویش  309-302نقش چهارم نشانگر پیروزي هرمز دوم ( -

  دیگري دیده می شود.
  میالدي) می باشد. 379-309نقش پنجم احتماال ً تصویر شاپور دوم ( -

 و مقبره ھای آن نقش رستمنمایی از 
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میالدي) همراه با  294-274قبل از میالد) است و نقش بهرام دوم ( 700نقش ششم که مربوط به زمان عیالمیان ( -
شده است. در هر دو طرف نقش بهرام هنوز آثاري از نقوش عیالمی خاصان و نزدیکان بر روي نقش عیالمی حجاري 

  دیده می شود.
از دیگر آثار موجود در نقش رستم، بناي سنگی موزون و استواري است که کعبه زرتشت نامیده می شود و از 

  رد.مهمترین آثار منحصر به فرد عهد هخامنشی به شمار می آید. درباره این بنا نظرهاي مختلفی وجود دا
  در نقش رستم آثار دیگري همچون چاه آب و دو آتشدان سنگی مربوط به عصر ساسانیان به چشم می خورد.

  
  اولین نقش

این فضاي خالی بزرگ حجاري نشده اي که به چشم می خورد، شاید به 
اما  منظور حجاري حوادث تاریخی اواخر دوران ساسانی تهیه گردیده بوده،

 5متر و ارتفاع آن  10فرصت اتمام آن به دست نیامده است. طول این مجلس 
متر از سطح زمین در مرکز این قسمت حجاري نشده  2متر می باشد و حدود 

کتیبه بیست سطري به زبان فارسی حک گردیده است که بسیار جدید می 
است. الزم به ذکر است که این کتیبه در بسیاري  "ممحمد رفیعخان، ابن الخان العظی"باشد و وقف نامه اي مربوط به 

 "تقسیم آب مصرفی براي زمین هاي مزروعی کنار نقش رستم"از مراجع و حتی تابلو راهنماي کنار اثر به عنوان 
  ذکر شده است.

  میالدي )  304-294تاجگذاري نرسی (
میالدي بر بهرام سوم، پسر بهرام  294نرسی پسر شاپور اول و فرمانرواي ارمنستان در سال 

دوم و نوه بهرام اول (یعنی پسر برادرزاده خود) شورید و تاج و تخت ایران را به دست 
آورد. این نقش ِ صخره اي ِ بسیار مشهور، تاجگذاري نرسی را نشان می دهد. حلقه دیهیم 

و و نقش زنی تاجدار قرار دارد و مانند آن است که نرسی آنرا از دست دار شاهی میان ا
بانو می گیرد. بانوي مذکور در سمت راست ایستاده است، موهاي مجعدش در باالي تاج 
کنگره داري آراسته گشته و لباس بلند و آویزانش با کمربندي بسته شده و با دکمه اي 

  توار گردیده است. روي سینه اش و زیر گردنبدنی گوهرنشان اس
  

  نقش دومین
میالدي) را بر دو دشمن خویش نشان می دهد.  294-274پیروزي بهرام دوم (

این نقش در دو صحنه یکی باالي دیگري که به وسیله خط باریکی از هم 
جدا گشته اند، حجاري شده است. بهرام سوار بر اسب چهارنعل به سوي 

ن دشمنی سواره می تازد و نیزه بلند خود را چنان بر او زده که نیزه دشم
شکسته شده است. در پشت سر بهرام، سواري آراسته درفشی را به دست 

مجلس خالی و کتیبھ جدید بھ 
 زبان فارسی

تاجگذاری نرسی 
 ؛ نقش رستم 

پیروزی بھرام بر 
 دشمنان؛ نقش رستم
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گرفته است که میله اي افقی مزین به سه گوي بر فراز آن است و دو طره پارچه اي از آن آویخته است. شاید این 
سرخ همان درفشی باشد که آمیانوس مورخ رومی می گوید ساسانیان به هنگام حمله بر می افراشتند و رنگ آن 

  همچون شعله آتش بوده است.
از زیبایی هاي این نقش یکی روکش پارچه اي منگوله دار اسب است و دهانه و لگام آراسته آن و دیگري تیردان 
بلندي که بر ران راست پادشاه آویخته شده. در این صحنه نقش یک سرباز رومی را هم حجاري کرده اند که بر زمین 

  کوب شده است.افتاده و زیر اسب بهرام لگد
  

  نقش سومین
میالدي) بر والرین امپراطور روم را نشان می دهد. در زمان شاپور اول، سه پادشاه  270-239پیروزي شاپور اول (

بود  "فیلیپ عرب"میالدي کشته شد. دیگري  242جوان بود که در  "گردیانوس"رومی به ایران حمله ور شدند. یکی 
میالدي با  262بود که در  "والرین"عجز شد و قبول کرد که باج سالیانه بپردازد و سوم که در برابر شاپور ناچار به 

هفتاد هزار سرباز و امیر و سناتور رومی به دست ایرانیان اسیر گشت. شاپور پیروزي خود را بر دیوار کعبه زرتشت 
  در نقش رستم توصیف نمود. شاپور در این کتیبه می گوید:

گروه اروپایی بود (وي یکی یکی  29مشتمل بر  والرین با سپاهی که "
نام آنها را می برد) و به هفتاد هزار نفر بالغ می شد به جنگ ما آمد. در 
اطراف الرها و ادسا جنگ بزرگی بین ما و امپراطور والرین درگرفت. ما 
امپراطور والرین را با دست هاي خویش به اسارت گرفتیم و همگی آنها 

  ."ن انتقال دادیمبه ایاالت ایرا را
  نقش رستمپیروزي شاپور اول بر والرین؛ 

این صحنه پیروزي شاپور از زیباترین نقش برجسته هاي تاریخی نقش رستم است و از حادثه اي حکایت دارد که 
ان می باشد. شاپور با تاج کنگره اي و جامه آراسته سوار بر اسب رو به سمت چپ نقش شده مایه سرافرازي ایرانی

است و در پیش او فیلیپ عرب امپراطور باجگذار رومی زانو زده است (این امپراطور بر خالف تصور والرین نیست). 
فیلیپ تاج رومی بر سر دارد و پادشاه یک دست خویش را به طرف او دراز کرده تا نشان قبول باجگذاري او باشد. 

باالپوش او بر روي دوشش به اهتزاز درآمده، چنانکه گفتی با شتاب دویده است تا پیش شاه ایران به زانو درآید. وي 
هر دو دست خویش را به حالت بخشش به جلو دراز کرده است. بزرگی و عظمت پادشاه از لباسش، زینت آالت او 

طرز آرایش موهاي چین دار و بر شانه افتاده اش و نیز دهنه و زین و لگام اسب مغرورش، (گردنبند، دستبند و تاج) و 
  همه نشانی از عظمت دارد.

کنار شاپور، امپراطور رومی دیگري ایستاده است که شاپور مچ او را به نشانه اسیر گرفتنش به دست دارد و این 
ه افراد این نقش کامال ً زنده می باشند و این امر مهارت و امپراطور اسیر، والرین می باشد. چنین به نظر می رسد ک

دیده می شود  "کرتیر"استادي هنرمندان دوره ساسانی را تأیید می نماید. در پشت سر اسب شاه، تصویر موبد بزرگ 
ي که کاله بیضی شکل مزین به نشان قیچی به سر دارد و انگشت سبابه دست راست خویش را به نشانه احترام به سو
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شاپور دراز کرده است و گردن بند مرواریدي آراسته شده به گردن دارد و باالپوشش با سنجاقی در جلو سینه نقش 
  شده است.
  نقش چهارمین

در زیر مقبره اردشیر اول، یک مجلس حجاري با دو نقش دیده می شود. نقش باالیی به آذر نرسه یا شاپور ذواالکتاف 
ن نقش تقریبا ً به طور کامل از بین رفته است. نقش پایین متعلق به هرمز دوم می میالدي). ای 379- 310می باشد (

  میالدي). 310-302باشد (
هرمز دوم نوه شاپور اول ساسانی است. این نقش صحنه پیروزي هرمز را بر دشمن او نشان می دهد. پادشاه چهارنعل 

اراي ریشی است که پایین آنرا بریده اند و کاله بر دشمن تاخته و اسب دشمن را سرنگون کرده است. دشمن رومی د
  خودش مانند خودهاي رومی آرایشی تاج مانند دارد.

  نقش رستمپیروزي هرمز دوم بر امپراطور رومی؛ 
دیده می شود. اسب پادشاه به نحو  تیردان بلندي در کنار پاي راست پادشاه

جالبی با زینت آالت پشمی و منگوله بر روي ران اسب، تزئین یافته است. دم 
اسب به شکل گوئی گره خورده و اسب با افسار و یراق تزئین شده است. در 

  پشت سر پادشاه پرچمدان دیده می شود.
  نقش پنجمین

  رستم نقش دوم؛ شاپور نقش
ش دوم و بر روي کعبه زرتشت، نقش حجاري شده اي در زیر مقبره داریو

مربوط به دوران ساسانی نظر بینندگان را به خود جلب می نماید. طول این نقش 
متر است. در این نقش یک سوار تاج دار، نیزه خود را بر  3و بلنداي آن  6/7

گردن دشمن فرو کرده است. تاریخ و شخصیت این پادشان فاتح مشخص نیست 
 379-309عقدیه برخی از دانشمندان این نقش متعلق به شاپور دوم (ولی به 

میالدي) می باشد، با این قرینه که تاج او شبیه تاج شاپور بر روي سکه هاي اوست تأیید می شود. نیزه دشمن شکسته 
  شده و اسب او از پشت به زمین نشسته است.

  
  نقشمین شش

  نقش بهرام دوم و خانواده اش که روي یک حجاري قدیمی عیالمی کنده شده است. 
این قسمت از کوه، نقشی از اوایل هزاره اول قبل از میالد و متعلق به 
فرمانروایان عیالمی داشته است که بعدها با ایجاد نقش بهرام دوم صدمه 

ی در سمت راست شدیدي دیده اما از این نقش هنوز دو قسمت مانده است: یک
که مردي را با لباس بلند و کاله لبه تیز نشان می دهد و دیگري در سمت چپ 
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که الهه اي را بر تختی از مار می نماید. نمونه کامل این نوع حجاري ها در کورانگون ممسنی به جاي مانده است و از 
   رفته را باز شناخت.روي نمونه هاي باقی مانده به خوبی می توان شکل اصلی این نقش از میان 

                                
میالدي) قسمتی از نقش عیالمی را محو نمود و برجاي آن مجلسی حجاري کرد که  294-274بهرام دوم ساسانی (

خودش را ایستاده و در میان یاران و افراد خانواده اش نشان می دهد. تاج پادشاه مزین به نقش عقاب است که پرنده 
ص ایزد بهرام، ایزد پیروزي بوده است. پادشاه جامه اي بسیار آراسته دارد و دسته شمشیر بلندي را به نشانه مخصو

  قدرت با دو دست گرفته است.
 

  مخزن آب
 720این چاه آب و یا مخزن آب به شکل یک پنج ضلعی نامنظم در پاي کوه کنده شده است که بلندترین ضلعش 

سانتیمتر طول دارد. شاید به علت قداست منطقه به خصوص در دوران ساسانی، براي  550سانتیمتر و بقیه اضالعش 
  بازدیدکنندگانی که به زیارت آثار می آمدند و یا براي اسبان آنها مخزن آبی الزم می بوده است.

این ساختمان بسیار زیبا و مکعب شکل روبروي کوهستان که نظر بینندگان را کعبه زرتشت 
نامیده شده است؛ زیرا  "کعبه زرتشت"به خود جلب می نماید در این دو قرن اخیر به نام 

کرده اند که با آیین زرتشت پیامبر ایران باستان رابطه داشته است. مهارت و دقتی که  خیال
در برش و حجاري سنگ هاي حجیم سفید و مشکی این بنا به کار رفته است، استادي 
هنرمندان و سبک معماري دوران هخامنشی را به خوبی می نماید. این بنا توسط مهاجمین 

لی در عین حال به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران ناآگاه به سختی آسیب دیده و
مورد توجه می باشد. قمست زیرین بنا توپر ساخته شده اما در باالي ساختمان اطاقی به اندازه 

متر وجود دارد که کاربرد آن مایه بحث بسیار شده است. عده اي آنرا آتشکده می دانند که محل آن و بی  5/2× 5/2
این فرضیه را تا حد زیادي مردود می سازد. گروهی آنرا محل نگهداري اسناد و یا حتی جاي نگهداري نفوذ بودنش 

جسد شاهان می دانند که پیش از ساختن آرامگاهشان آنجا به امانت گذاشته می شدند. اما پلکان سخت این بنا و محل 
آن است که این بنا را براي آرامگاه ساخته تنگ آن هم این فرضیه را تا حد زیادي مردود می کند. بهترین تعبیر 

بودند، ولی بعد که داریوش بزرگ نوع آرامگاه شاهی را از بناي ساختمانی به مقبره درون کوه درآورده شده تغییر 
داد، این بنا را هم براي کار دیگري گذارده بوده اند. یک پلکان سی پله اي براي این ساختمان ساخته بوده اند که 

  انی آن توسط عده اي ناآگاه در طول تاریخ نابود گردیده است. قسمت فوق
کتیبه طوالنی که در اطراف دیوار پایینی این بنا نقش شده است یکی از شاپور اول ساسانی است که به سه زبان 
پهلوي ساسانی (پارسی میانه)، پهلوي اشکانی و یونانی حک گردیده است و موضوع اصلی آن شرح حوادث تاریخی 

، "گردیانوس"وران شاپور اول به خصوص جنگ ایران و روم است که در آن جنگ، سه امپراتور رومی به نام هاي د
 262به سختی شکست خوردند و این آخري پس از اسارت در بیشاپور زندانی گشت ( "والرین"و  "فیلیپ عرب"

  میالدي).

 نقش رستمکعبھ زرتشت، 
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موبد موبدان نقش  "کرتیر"سطر و به دستور  19در  کتیبه دیگر در زیر کتیبه اول است که به زبان پهلوي اشکانی و
ضمن معرفی خود و القابش به شرح خدماتی که در راه دین زرتشت انجام داده می پردازد و از  "کرتیر"شده است. 

  سخن می راند. رسیدنش به جایگاه موبد بزرگ و دادور (قاضی) تمام کشور و سرپرستی معبد آناهیتا،
  

  آثـار سلوکیان
  آتشکده یا میل خورهه محالت- 1

تنها آثار بجامانده از قصر یا پرستشگاه خورهه، ستونهاي باریک و سکوهاي سنگی است. 
معبد داراي طرح یونانی بوده و داراي ستونهایی می باشد که از حد تناسب کالسیک میان 

هخامنشی ارتفاع و قطرتجاوزمی کند. ته این ستونها بالشتکهایی قرارگرفته که به شیوه 
  ساخته شده اند. در ساخت سرستونها نیز از سبک ایونی تقلید شده است. 

یادمان مذکور بر روي تپه خورهه ،نزدیک محالت قرارگرفته است. طی بررسی هاي 
  خورشیدي آثار و عناصر سه دوره از زیر خاك بدست آمده است : 1375سال 
  پیش از آغازنگارش -الف
  ه قسمت اعظم الیه ساخت و معماري بنا راتشکیل میدهد. دوره سلوکی یا اشکانی ک - ب
  گورستان اسالمی روي تپه-ج
  آثارملی و تاریخی رسیده است.  131این بنا، به ثبت 
از سلوکیان آثار مهمی دیگري بر جاي نمانده است، بنابر روایات، شهر سلوکیه در کنار دجله پایتخت سلوکیان -2

 ا در نور آباد ممسنی فارس را از آثار این دوران بر شمرده اند. بوده است. عده اي دیگر میل اژده

کارگرانی که براي احداث راه جدید در دامنه کوه بیستون کار می کردند، ضمن کار، 1337در بهمن ماه سال -3
د عریانی مجسمه نسبتا ً بزرگی را که قسمتی از شانه اش از زیر خاك نمایان بود، پیدا کردند. این مجسمه مرد نیرومن

راحت می کرده است را نشان می دهد. در پشت این ترا با مو و ریش مجعد در حالتی که بر روي پوست شیري اس
  مجسمه کتیبه اي است که به زبان یونانی قدیم حک شده است . 

 

  اشکانیان هنر معماري
  فزودند.پارتها در زمینه هنر، ابتکارات بدیعی داشتند و در معماري دو عنصر نوظهور را ا

  ) احداث گنبد بر روي بناهاي مربع شکل از طریق فیلپوشها و دیگر توسعه ساختمان ایوان بود. 1
ایوان اتاق راستگوشه اي است با طاق بشکه اي که در قسمت پشت بسته بود و در جلو که معموال ً رو  – "ایوان")2

  به بیرون یا محیط حیاط قرار دارد کامال ً باز است. 

   



                                             

  از مشخصه هاي معماري اشکانیان: 
  حداکثر استفاده از مصالح بوم آورد -1
  استفاده از تکنیک پیشرفتۀ تاق و گنبد -2
  تنوع فوق العاده در طرحها -3
  استفاده از مالت ساروج -4
  پرهیز نکردن از شکوه و ارتفاع -5

شهرهاي عصر سلوکی به شیوة شطرنجی ساخته می شد، یعنی مربع بود و خیابانهاي آن یکدیگر را قطع می کردند. در 
دوره اشکانی ساخت شهرهاي دایره وار رواج یافت، یعنی شهرهایی که به شکل دایره بود و گرداگرد آنها را دیواري 

  از خشت فرا گرفته بود. 
  شامل این قسمتها بود:شهرهاي زمان اشکانیان عموما ً 

  محل سکونت حاکم: در وسط شهر و به شکل یک قلعه -
  خانه هاي بزرگان و اشراف -
  خانه هاي سایر طبقات مردم چون کشاورزان، پیشه وران و صنعتگران. -
  

  مهمترین آثار باستانی و میراث فرهنگی این دوران: 
در نسا یا پارنیسا است که فاصله چندانی با عشق آباد قدیمی ترین محل سکونت پارتها که تاکنون یافت شده،  -1

  امروزي ندارد. 
نسا شهري است که روي تپه اي کوچک بنا شده بود. از شهر نسا فقط یک ارگ باقی مانده است، این ارگ بر طبق 

متر ضخامت  5متر ارتفاع و  25تا  20لوح گلی که در آن پیدا شده، توسط مهرداد اول ساخته شده است. دیوارهاي آن 
  داشته و با استفاده از گل ساخته شده بود و نماي آنرا آجر می پوشاند. 

ورود به ارگ از طریق پاگردهایی که در پی دیوارهاي گرد شهر قرار داشت، صورت می گرفت و هر لشکري که 
  . قصد حمله به ارگ را داشت مجبور بود از طرف پلکان صعود کند و زیر آتش مداوم قرار می گرفت

بقایاي آثار معماري پارتی که بعنوان مقبره مورد استفاده قرار می دادند، در شهر دامغان یافت صد دروازه دامغان:  - 2
شده. جان هافمن، این محل را شهر گمشده سلوکی به پارتی ، نامیده که پارتها آنرا در ربع آخر قرن سوم ق.م. 

لت موقعیت شهر، دامغان احتماال ً یک پایتخت کوهستانی براي بصورت یکی از پایتخت هاي خود در آورده اند. بع
پادشاهان اشکانی بوده است. شاید پارتها در ادامه متصرفات خود آن مکان را انتخاب کرده باشند. اشکانیان در قرن 

  نخست ق.م. این شهر را ترك کرده و رو به سوي تیسفون نهاده اند. 
 
  معبد آناهیتا - 3

یکی از مهمترین و ارزنده ترین آثار سنگی این دوران مجموعه 
کیلومتري  80بناهاي معروف به معبد آناهیتا در کنگاور، در 
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کرمانشاه است. معبد ناهید با توسل به الهه آبها در زمان اردشیر دوم هخامنشی بنیاد نهاد شده تا براي تقویت این الهه 
دا) دخالت شده و با انجام نیایش در پرستشگاهها موجبات خشنودي وي و فراوانی مز –آناهیتا –در ثالثه یزدان (میترا

  آب فراهم شود. 
این مکان مذهبی که در عهد هخامنشیان پی ریزي شده، بر صخره اي شکل گرفت که با الشه سنگهاي بزرگ و 

رتویی و مقبره کوروش کوچک، سه صفه چهارگوش یا سه طبقه در آن بوجود آمد. طرح کلی آن مانند معابد اورا
  است که در باالترین سطح، مراسم آتش در هواي آزاد انجام می گرفته است. 
، به عنوان "دیانا"و به رومی،  "آرتمیس"مورخ یونانی ایزیدورخاراکسی در سده اول میالدي از معبدي  که به یونانی، 

  یاد کرده است.  کنگبار الهه شکار و آب و فراوانی است، در
سکه هاي اشکانی در اطراف معبد، معلوم شد که اشکانیان مصالحی از قبیل حجاریها بر آن افزوده اند و سعی  با کشف

  در تکمیل کردن این بنا داشته اند. مُهر و عالیم آرامی در بدنه سنگها نیز رد پاي اشکانیان است.  
شده است. بناهاي این مجموعه بجز امامزاده  در دوره ساسانیان از این بناي مقدس براي انجام مراسم آتش استفاده می

آجر بنا گردیده، کال ً از سنگهاي تراشیده شده بزرگ است که  واقع بر روي صفه که از دوران اسالمی است و از
بدون مالت بر روي هم استوار شده است. ستونهاي سنگی معبد آناهیتا بر خالف  ستونهاي تخت جمشید ضمانت بسیار 

  تفاع کمتري بر خوردار بوده است . داشته و از ار
  
  کاخ هترا -4

اند، به دفعات پیشروي کرده و یا داده هاي سیاسی و فرهنگی بارها تغییر شکلطول تاریخ این سرزمین کهن، مرز در
نیز  اند. هتراهاي دور به یادگار گذاشتهاز آثار و میراث ایران را در سرزمین اند و در هر عقب نشینی بخشیپس نشسته

سیاسی امروز ایران، داخل خاك عراق واقع  از جمله همین میراث ایرانی است که اکنون کیلومترها دورتر از مرزهاي
  .شده است

ترین خورد، مهمیونانی و رومی به چشم می اي از سه تمدن ایرانی،شهر هترا که در معماري و فرهنگ آن آمیزه
اي محوطه شود که بدانیم هیچ بنا یایان است. اهمیت هترا وقتی آشکارتر میدوران اشکان محوطه باستانی به جا مانده از

   .باقی نمانده است با این درجه از اهمیت از دوران اشکانیان در داخل مرزهاي ایران
بین رودهاي دجله و فرات، واقع شده است.  هاي خشک شمال الجزیره، واقع در منطقهاین شهر باستانی در مرکز استپ

کیلومتري جنوب غرب موصل قرار  105کیلومتري شمال غرب بغداد و  290در  جه به معیارهاي امروز، هترابا تو
  .آشور باستان واقع شده بود کیلومتري شمال غرب پایتخت 50است، اما در دوران باستان این شهر در فاصله  گرفته

است. موقعیت جغرافیایی این محل که در مرز  هترا از اوایل قرن اول میالدي قلمرو حکمرانی یک سلسله محلی بوده
هایی که از سمت شرق به سوي سوریه، پترا ( در اردن)، مسیر مهم کاروان بین امپراتوري اشکانی و روم و در
روم، سلسله حاکم بر این شهر و  هايرفتند و همچنین اتصال این شهر به شبکه راهبعلبک(در لبنان) و آسیاي صغیر می

  .شده بود که روز به روز بر قدرت این شهر و حاکمانش افزوده شود ین شهر را قدرتمند ساخته و موجبالبته خود ا
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اشکانی بود تبدیل به قلمرو کوچک و نسبتاً  در نتیجه این تحوالت هترا که در ابتدا یکی از هجده ایالت امپراتوري
 است. در دوران اشکانیان که ایران به صورت محیط پیرامونش تشکیل شده بوده شود که از شهر هترا ومستقلی می

تر از شاه اشکانی که سلسله مراتب پایین شدند و درشد، حکمرانان این شهر شاه خوانده میملوك الطوایفی اداره می
  .گرفتندمی شد، جايشاه شاهان خوانده می

د که هترا در قرن دوم میالدي رونق دهنمی هاي موجود در این شهر نشانشناسی و ترجمه متن کتیبهشواهد باستان
 اش افزوده شده است. بر اساس همین شواهد، دوران رونق هتراچشمگیري بر وسعت گرفته و در همان دوران به میزان

ساسانیان، هترا براي همیشه خالی از سکنه  بسیار کوتاه بوده و تنها اندکی بعد با سقوط این شهر و تصرف آن به دست
  .مانده است

تاریخ نگار رومی ذکر شده است. این  هاي باستانی مانند گزارش آمیانوس مارسلینوس،د این شهر در گزارشوجو
ها پیش ویران و متروك هترا از مدت«نویسد این شهر دیدن کرده است می میالدي از بقایاي 363مورخ که در سال 

که در فواصل معینی بنا  طه برج و باروهاییاست. این شهر داراي دیواري گرد و مدور و ضخیم است و بواس مانده
شده است. محیط شهر پهن که شهر را در احاطه دارد محافظت می یافته است و با خندقی عمیق واند استحکام میشده

دان مسلمان نیز که جغرافی یاقوت حموي،». شودمیل است و در وسط آن آثار کاخ سلطنتی دیده می متجاوز از سه
هاي جالب توجهی درباره آن بقایاي این شهر را دیده و گزارش زیستههجري قمري می 626تا  575هاي بین سال

  .نوشته است

و  1836ها و بقایاي شهر مذکور توسط جهانگردان اروپایی قرن نوزدهم و مشخصاً ابتدا توسط جی راس در سال خرابه
  .کشف شد 1837یا 

 1906هاي باستانی توسط والتر آندریا، بین سال اطالعات مربوط به این محوطههاي دقیق و علمی و ثبت اولین بررسی
قرار داشت،  شناسان آلمانی بود که در بقایاي آشور که در همان حوالیاعضاي تیم باستان انجام شد. او از 1911تا 

  .مشغول حفاري بودند

هاي سازمان دهی شده در این نخستین و تنها حفاري
به بعد توسط مقامات دولتی عراق  1955محوطه از سال 

 صورت گرفتند که آن هم بیشتر روي قسمت معبد

هاي بعدي این بزرگ هترا متمرکز بود. در حفاري
انجام شد  1960تا  1950هاي محوطه که بین سال

 هاي زیادي از این شهرشناسان موفق شدند قسمتباستان

مثال  باستانی را از زیر خاك بیرون بیاورند که براي
هاي زیارتی جدید، مکان توان به دوازده معبدمی

  .کرد تر، دروازه شمالی شهر و چندین مقبره اشارهکوچک
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است که » هُآتَرا«یا » هُتَر«آرامی به صورت  هاي هترایی آمده است در زباننام این شهر آن طور که در متون کتیبه
واقع  یا پرچین باشد و نشانگر این مطلب است که این شهر درمحیط بسته، حصار و  رسد بیشتر به معنايبه نظر می

  .محلی محصور و حفاظت شده بوده است

ها و یا نهایتاً از دوران از دوران آشوري رغم این که برخی از محققان معتقدند سکونت و تمدن در این ناحیهعلی
 ترا پیش از دوران اشکانی به دست نیامدهکنون هیچ مدرکی دال بر وجود شهر ه هخامنشیان آغاز شده است، اما تا

  .است و چنین ادعاهایی همگی مبتنی بر فرضیات هستند

  آثار کوه خواجه - 5
کاخ شاهی در کوه خواجه، در جزیره اي میان دریاچه هامون سیستان واقع شده است. این کاخ با خشت بنا شده و 

بک بعدها در دوران اسالمی در همه  مدرسه هاي سنتی، ایوانهایی در اطراف حیاط مرکزي قرار داده شده که این س
کاروانسراها و مساجد بکار گرفته شده اند. اگر از بخش شمالی کاخ که تاالري پر تزئین از نقاشیهاي دیواري بوده، 
بگذریم به سکویی می رسیم که بر حد آن آتشگاه قرار داشته که مهمترین قسمت ساختمان، همین آتشگاه بوده است. 

ر دوران اشکانی نقاشی آبرنگ بر روي گچ در آثار کوه خواجه مشاهده شده که بعضی از مشخصات و ویژگیهاي د
  هنري یونانی در آن دخالت داشته است.

  در بیستون سر راه کرمانشاه آثاري از نقش برجسته هاي اشکانی مشاهده می شود.  -4
  ته ها و کتیبه پارتی مشاهده می شود. در پایکولی در سر راه خاك عراق نیز آثار نقش برجس -5
  

  خط و زبان
در آغاز، خط یونانی در دربار اشکانیان بکار می رفت و پادشاهان اشکانی خود را (فیلهِلِن) یا  دوستدار یونان می 

. به نامیدند و حتی تئاترهاي یونانی می دیدند و سکه را به تقلید از آنها می زدند و خط یونانی بر آن ضرب می کردند
تدریج حس و گرایش ایران خواهی غلبه کرد و خط جدیدي از خط آرامی منشعب شد که بنام خط پلهوي اشکانی 
معروف است. واژه پهلوي و پهلوان در زبان فارسی از واژه پرثوه ریشه گرفته است. از مکتوبات این دروان سه نسخه 

ن به خط یونانی و سومی به زبان پهلوي و خط آرامی است نوشته است که در اورامان کردستان پیدا شد. دو نسخه از آ
  که هر سه روي پوست آهو نوشته شده است. منظومه بز و درخت آسوریک.

  اوستا و مذهب اشکانیان
از مذهب اشکانیان در آغاز دوره امپراطوري اطالع صحیح در دست نیست، ولی احتماال ً اشکانیان بعضی از عناصر 

دایان مهر و ناهید را ستایش می کرده اند و در عین حال به خدایان و مذهب یونان نیز مذهب آریایی قدیم و خ
گرایشی داشته اند. در این دوران گرایش به پرستش اهورامزدا وجود داشته، با این تفاوت که بر خالف مذهب 

  زرتشت، ساختن مجسمه یا صورت هرمز در دوران اشکانیان رواج داشت. 
بعد از اشک اول که او را به عنوان مؤسس سلسله اشکانی مقدس می دانستند، وجود داشت؛  همچنین اجداد پرستی

بطوریکه گفته شد بالش اول را به عنوان گرد آورنده اوستا یاد کرده اند، که البته چندان سندیت و قطعیت ندارد. 
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، " ودا "ققان این واژه را با کلمه به معنی دانستن است. بدین ترتیب همه مح "وید"اوستا واژه اي ایرانی از ریشه 
  کتاب مقدس هندیها، به زبان سانسکریت، هم ریشه می دانند. 

  قسمت تشکیل شده است که به ترتیب عبارتند از: 5کتاب اوستاي کنونی  از 
  که بخش قدیمیتر آن به نام گات (سروده هاي منسوب به شخص خود زرتشت است) می باشد.یسناها:  - 1
به معناي ستایش و نیایش است و در واقع بزرگترین بخش اوستا را تشکیل می دهد و مهمترین  که یشتها: - 2

  هومن یشت (بهمن) و غیره.   –آناهیتا یشت  –قسمتهاي آن عبارتند از : مهر یشت 
  : به معناي همه بزرگان  یا دانشمندان.ویسپرد - 3
سرزمین آریایی  نژادان، قوانین و  16وه بر نام بردن از که به معناي قانون ضد دیو است. این بخش عال وندیداد: -4

  حقوق زرتشتیان را شامل می شود. 
: (خرده اوستا): که شامل بخشهاي متفرقه و پراکنده می شود. در روزگار ساسانیان اوستا مشتمل بر خدتک اوستا - 5

  نسک یا کتاب بود که امروزه تنها بخش کوچکی از آن بر جاي مانده است.   21
  

  پیشینه تاریخی ارگ بم (براي مطالعه)
ارگ بم نمونه کاملی از شیوه هاي معماري ایران است و نمونه هایی از قرنها معماري در آن به چشم می خورد. ارگ 

متر، چونان تاجی  61بم که بزرگترین مجموعه خشتی جهان است، به شکل قلعه هاي پرشکوه، برفراز تپه اي به ارتفاع 
بناهاي تاریخی ایران، درخششی جاودانه دارد. پیرامون ارگ بم، حکایتهاي تاریخی که گاه به جرگه مرصع، بر سر 

افسانه می گراید، فراوان است ولی سعی بر این است که مستندترین موضوعات باستان شناسی با مدد از تاریخ و 
  معماري، در معرفی هرچه بهتر این بناي بزرگ دخالت داشته باشد. 

ریخی ارگ بم به موجب نوشته هاي تاریخی، از جمله حدودالعالم و تاریخ وزیري، به دو هزار سال پیش می سابقه تا
رسد. شواهد زیادي از جمله وضعیت پالن مرکـــزي و تعدادي خشت موجود در خانه حاکم و خانه رئیــس 

ران اسالمی و بررسی هاي مقدماتی سربازخانه، ادعاي فوق را به اثبات می رساند. در کل، از مجموع نوشته هاي دو
معماري و باستان شناسی، می توان نتیجه گرفت که ارگ، قبل از حکومت ساسانی و احتماال ً در دوره اشکانی ایجاد 
شده و چند حصار و دروازه در اطراف آن وجود داشته است. احتمال می رود ساکنین قلعه بم، معاش خود را از راه 

می گذرانیده اند. پژوهش در امر نحوه زندگی و تاریخ ارگ، احتیاج به یک سري کاوشهاي کشاورزي و پارچه بافی 
منظم باستانشناسی دارد؛ ولی آنچه مسلم است، این است که سابقه تاریخی ارگ، به قبل از اسالم می رسد و در طول 

  تاریخ، ارگ بارها مورد یورش قرار گرفته و بازسازي شده است. 
ارگ بم با این سابقه طوالنی تا 

سال پیش از این، محل  180حدود 
سکونت عده اي از اهالی بم بوده و 
بعد از ترك و نقل مکان مردم، به 

   



                                             

سال به طول انجامیده، خرابی هاي جبران ناپذیري توسط  150دست فراموشی سپرده شده است. دراین مدت که بیش از 
ره ساختمان ها وارد آمده است. مجموعه ارگ بم، شامل شهر قدیم و قلعه، قریب عوامل انسانی و عوامل طبیعی بر پیک

 6متر می باشد) وسعت دارد و مسافت ارگ و قلعه، قریب  430و عرض آن  520هکتار(طول ضلع غربی ارگ 20به 
  هکتار است. 

در امتداد رودخانه،  سه سمت قلعه را باغ و خانه هاي مسکونی و زمینهاي کشاورزي محصور نموده و ضلع شمالی
پشت رود قرار گرفته است. این شهر قدیمی از چهار قسمت تشکیل شده و به طـــور کلی شامل خندق گرداگرد 
حصـار، برجهاي دیده بانی، مدخل قدیمی، کوچه ها و خانه ها می باشد. از سمت شمال شرقی یک حصار و از طرف 

تادور قلعه خندقی ژرف وجود دارد که آنرا از یورشها مصون می جنوب، چهار حصار قلعه را در بر می گیرد. (دور
برج دیده بانی در فواصل معین روي باروها قرار گرفته و آخرین بارو را خندقی عمیق از  38داشته است.) در مجموع 

الجیشی  اطراف جدا می نموده است. بدون شک ایجاد قلعه ارگ بم، بر بلنداي تپه اي سنگی، باید داراي موقعیت سوق
مهمی باشد. درمیان این شهر عمارت یا قلعه حاکم نشین برروي صخره اي طبیعی بنا شده است. عمارت داراي پنج 
طبقه است که از خشت خام ساخته شده است. واحدهاي شناخته شده گوناگون این بنا به ترتیب عبارتند از: ورودي و 

ربازخانه و تشکیالت مربوط به آن، ساختمان مرکزي یا حاکم محله عام نشین، دروازه دوم و اصطبل، دوازه سوم، س
نشین. واحدهاي شناخته شده در عامه نشین عبارتند از: راهرو اصلی(بازار) ، مسجد جامع، نمازخانه، حسینیه، کاروانسرا، 

ن، خانه هاي آب انبار، میدان مدرسه ،سابات جهودها، حمام و زورخانه و تعدادي خانه هاي قدیمی. در محله عام نشی
عمومی، کنار کوه، روي زمین مسطح بناگردیده و از نظر شهرسازي و تشکیالت زندگی شهري مجموعه کاملی است 
که تاحدودي نیازهاي وابسته به اجتماع زنان خود را رفع می نموده است. برخی از خانه هاي عام نشین از اهمیت 

اندرونی، بادگیر، ایوان، اتاقهاي زمستانی و تابستانی و محلی  خاصی برخوردارند؛ زیرا این خانه ها شامل بیرونی و
 بیشتر خانه هاي جهت نگهداري اسب و احشام بوده و داخل حیاط هر خانه، چاه آبی در نظر گرفته شده است . تقریبا 

ه چشم می عمومی، متصل به هم ساخته شده و غالب آنها به یکدیگر راه دارند. در بعضی خانه ها حمام اختصاصی ب
  خورد و در کنار تعدادي از آنها اصطبل را جدا از محل زندگی ساخته اند.

تعدادي از خانه هاي ارگ بدون در نظر گرفتن مقاومت و باربري ستونها دو طبقه ساخته شده اند که این امر نشانگر 
یی از نظر وسعت حجم و روند ازدیاد جمعیت در یکی از دوره هاي گذشته است. در میانخانه هاي عمومی تضادها

استقامت مشاهده می شود. بعد از ورودي، یکراه اصلی تا دروازه دوم کشیده شده. قسمتی از این شاهراه بازار شهر 
است که متأسفانه سقف هاي بازار منهدم شده و در حال حاضر ستونها و قوسها باقی مانده است. آثار مغازه هاي 

ی در بازار، نشانی از رونق گذشته آن می باشد. به موازات شاهراه، دو راه دیگر نانوایی، روغنگیري و قفسه هاي خشت
به دروازه دوم می رسد. در دوره اسالمی، در ارگ، دو مسجد با نامهاي مسجد جامع و مسجد حضرت محمد و حسینیه 

سینیه وجود دارد. شامل یک صحن، یک ایوان دو طبقه قرینۀ هم و چند اتاق ساخته شده است. سه منبر خشتی در ح
زورخانه ارگ به شیوه سایر ورزشگاههاي سنتی از چهار ایوان، یک گنبد و گود تشکیل شده است. در ارگ یک 
کوچه سرپوشیده وجود دارد که به سابات جهودها شهرت دارد. در محله عامه یک حمام عمومی بوده که براثر بی 

را به کلی منهدم کرده اند. دومین واحد ارگ بعد از دروازه دوم، خبري مردم به منظور استفاده از آجرهاي حمام، آن 

    222
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اصطبل و یک حصار و اتاق هایی براي نگهبانان است. بعد از دروازه دوم تشکیالت مربوط به حاکم نشین واقع شده 
ه که این قسمت از ارگ در شیب و باالي کوه قرار گرفته است که اصطبل، اولین واحد این بخش است و در محوط

آن آب انبار، و در گوشه جنوب شرقی، چاه آب تعبیه شده است. با توجه به نوشته ها و کتب تاریخی زمان قاجاریه 
از جمله تاریخ وزیري، دستگیري لطفعلی خان زند و محاربۀ او با سربازان محمدعلی خان زابلی حاکم قلعه، در اصطبل 

خانه و خانه رئیس قشون مستقر در ارگ می باشد. در برج جنوب اتفاق افتاده است. پس از اصطبل دروازه سوم، سرباز
غربی سنگ آسیا بادي دیده می شود. آسیاي ارگ تنها آسیابادي است که درمنطقه بم دیده می شود. این آسیا در 
 دوره قاجاریه ساخته شده است. چاهی عمیق در سربازخانه دیده می شود که اکنون فاقد آب است. از سرباز خانه یک
راه به طرف منطقه مرکزي قلعه کشیده شده است. این راه به حیاط حاکم نشین می پیوندد. هسته مرکزي یا حاکم 
نشین ارگ از دو ساختمان به نام چهار فصل و خانه حاکم تشکیل شده است. برج دیده بانی مرکزي، حمام، حوض و 

سمت شمال و شرق و داخل حصار جنوبی وجود چاه آب دراین قسمت وجود دارد. آثار مسیر آبی از طرف غرب به 
دارد که احتماال ً بخشی از قنات نهرشهر به طور مداوم از ارگ می گذشته است. عمارت چهار فصل، سه طبقه و قصر 
حکومت بوده و کلیه اوامر و احکام مربوط به شهر و توابع آن دراین محل از طرف حاکم صادر می شده است. 

یک حمام اختصاصی و یک چاه آب دیده می شود. آب آشامیدنی ساکنان ارگ از درکنار عمارت چهارفصل 
چاههایی در حیاط خانه ها تأمین می شده است. مصالح عمده بناهاي ارگ، خشت خام، مالت، گل رس و کاه و گاه 

که طاق  به ندرت در بناي آن سنگ الشه، آجر و تنه درخت خرما به کار رفته است. ارگ بم تنها یک ورودي دارد
ورودي آن قابل مقایسه با قوسهاي دوره ساسانی است، و دو برج طرفین و هشتی، احتماال ً در دوره صفویه به ورودي 

به چشم می خورد که به  "کت کدم  "الحاق شده است. آثار دروازه دیگري، در ضلع شمالی ارگ در محلی موسوم به 
از ایجاد حصار مسدود شده است. ارگ بم داراي یک راه اصلی از ظاهر استفاده چندانی از آن نشده و یا کمی بعد 

متر از راه اصلی بازار  60جنوب به طرف حاکم نشین و دو گذر به موازات آن و چند راسته شرقی و غربی است. 
سرپوشیده بوده و آثار سنگفرش در قسمتهایی از راسته ها به چشم می خورد. از ویژگیهاي ارگ بم، چهار حصاري 

ت که ازسمت جنوب، حاکم نشین را برمی گیرد و اولین حصار، مطمئنترین نقطه اتکایی است که مردم را از هجوم اس
متر برجهایی در نظر گرفته شده و  40تا  30متر می رسد و در فاصله  18مصون می داشته است؛ زیرا ارتفاع حصار تا 

بانی درحصار عالوه بر تقویت و استحکام حصار و  متر است. برجهاي دیده 6پهناي حصار در مردگرد متجاوز از 
تسهیل امر دیده بانی، محل استــراحت مأمورین و نگهبانان بوده، و کنگره ها و ترکشها و برجها در دیده بانی 
وحراست قلعه، نقش ارزنده اي داشته اند. حصار برونی ارگ را خندقی احاطه کرده است. ارگ بم به واسطه اینکه در 

ده شرق به غرب قرار گرفته همیشه در طول تاریخ مورد توجه بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است. مسیر جا
آخرین حادثه تاریخی که در اذهان مردم از ارگ به یادگار مانده است، دستگیري لطفعلیخان زند بوسیله محمدعلی 

آقاخان محالتی مسکونی بوده و تا هشتاد هـجري قمري و غائله  1254خان زابلی حاکم قلعۀ بم است. ارگ بم تا سال 
سال قبل، از حاکم نشین به عنوان ژاندارمري و مرکز قشون نظامی استفاده شده است و به عبارتی زندگی در ارگ از 

  تاریخ ایجاد قلعه تا اواسط دوره قاجار به طور مدوام جریان داشته است.
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مرمت ارگ بم بیشتر جنبه حفاظتی و نگهداري 
عی بر آن است تا فرم و شکل و نماي دارد و س

مجموعه هاي ارگ همچنان حفظ و تغییرات کلی 
در آنها به وجود نیاید. تنها چند اثر مهم به عنوان 
نمونه سازي مانند مسجد، مجموعه میرزانعیم، خانه 
مشهوربه خانه احمدي یا زابلی و خانه حاکم و چند 

لعه اثر دیگر تعمیر و احیا شده اند. حاکم نشین ق
هجري شمسی به بعد توسط  1337درحدود سالهاي 

هجري شمسی  1352اداره باستان شناسی و آموزش و پرورش بم تعمیر گردیده است. تعمیرات اساسی ارگ از سال 
شروع شد و هر سال به طور متوسط شش ماه در ارگ کار شده است. تعمیرات انجام شده عبارتست از تعمیر و مرمت 

آبروها، زیربندي و مرمت بخشی از ستونها، اندود پشت بام، اصطبل، سربازخانه، خانه حاکم و  باروها، مشخصکردن
  ریشتري تقریبا ً بطور کامل ویران شد. 3/6غیره. این مجموعه عظیم خشتی امروز، بر اساس زلزله 

  فرهنگ و هنر ساسانیان 
در این دوران مذهب رسمی ایران، زرتشتی اعالم بطوریکه گفته شد، ساسانیان را باید دولت وحدت ملی نامید، زیرا  

که در پایین کتیبۀ سه زبانه، شاپور اول در نقش رستم فارس و بر » کرتیر« شد. بر طبق کتیبه اي از پیشواي روحانی 
 –بهرم اول و بهرام  –موبدان موبد در زمان شاپور اول هرمز اول » کرتیر « دیواره بناي کعبه زرتشت نقش بسته، 

دستور داد که براي بزرگداشت دین زرتشت پیروان سایر مذاهب در ایران قلع و قمع شوند و بدین ترتیب دوم 
مذاهب یهودي، مسیحی، بودایی، برهمنی، مانوي و صائبی، غیر رسمی و ممنوعه اعالم شد. این نشان دهندة آن است 

سمت هاي اوستا در همین دوران، به خط که مردم ایران باید دین واحد زرتشت را بر گزینند. در واقع بیشتر ق
مخصوصی که اختراع شده بود، موسوم به اوستایی (دین دبیره) نوشته شد و بالغ بر بیست و یک سنگ یا کتاب 

می گفتند. افزون بر خط اوستایی که کاملترین و  "پازند"و تفسیر آن را  "زند"گردید. این کتب را در دوران بعد، 
آن زمان بود، خط پهلوي ساسانی، خط پهلوي اشکانی و در اوایل دورة ساسانی، زبان و خط ساده ترین خط جهان تا 

یونانی نیز رواج داشته است. چنانچه شاپور اول در نقش رستم به سه زبان یونانی، پهلوي اشکانی و پهلوي ساسانی 
  کتیبه نوشت. 

ابن ندیم، هزاران کتاب در دوران ساسانی در   ساسانیان داراي ادبیات  وسیع هستند. بر  اساس کتاب الفهرست اثر
زمینه هاي دینی، اخالقی، پند و اندرز، طلب، حکمت و فلسفه، موسیقی، ریاضی، جغرافیا، نجوم، هیأت و... داشته است، 
که همگی باقی نمانده و تنها عده معدودي از آن در قرن دوم و سوم هجري در دوران خالفت عباسی از پهلوي به 

  جمه شده است. مهمترین کتب دینی این دوران عبارتند از: عربی تر
  بُندَ هشن (اساس دهنده)  -2دین کرت (کار دین) حاوي تاریخ و ادبیات و سنن زرتشتی است.  -1
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  داستان دینیک (عقاید مذهبی)  -3
  ویراف است. ار داویر فنامک که داستان آن شرح به بهشت و دوزخ رفتن روحانی زرتشتی در عالم رویا اردا -4

در دوران ساسانی کتبی در زمینه هاي ادبی به رشته تدوین در آمده بود، برخی از آنها جنبه اخالقی و پند و اندرز 
داشته است که معروفترین آنها عبارتند از : پند نامه انوشیروان، پند نامه بوذر جمهر (بزرگمهر) وزیر انوشیروان، پند 

تبی نیز در زمینه تاریخ، داستانی و حتی جغرافیا تألیف گردیده که نامه خسرو، عهد نامه اردشیر، نامه تن سر. ک
  معروفترین آنها: کارنامه اردشیر بابکان و شهرستانهاي ایران شهر است. 

  معماري و شهرسازي
در دوران ساسانی بسیاري از شهرهاي بزرگ و کوچک در نواحی جنوب و غرب ایران بویژه فارس، خوزستان، بین 

، آذربایجان، لرستان، کرمانشاه و ایالم ساخته شده است. حتی شهر بزرگ نیشابور در استان خراسان النهرین و عراق
  به شاپور اول منسوب است. در شهرهاي دوره ساسانی سه قسمت از یکدیگر متمایز است: 

  ربض یا حومه -3    شهرستان - 2                 ارگ (کهندژ) -1
دیده می شد. شهرها بصورت مدور و یا نقشه مستطیل ساخته می گردد، ولی  که این عناصر در شهر نیشابور قدیم

اکثرا ً شکل مدور مطلوبتر می نمود. شهرهاي معروف آن سروستان، تیسفون و مدائن، فیروز آباد یا شهر گور، 
  بیشاپور کازرون فارس، شهر به اردشیر و ریواردشیر از مهمترین آنها بود. 

ي و سکه زنی رواج فوق العاده اي یافته و بشقابهاي سیمین و زرین که کنده کاریهاي در دروان ساسانی فلز کار
  صحنه هاي بزم و رزم شاهان ساسانی را به نمایش می گذارد، هم اکنون در بسیاري از موزه هاي مهم جهان مثل:

  موزه ملی ایران (ایران باستان)  -1
  موزه لوور  -2
  بریتیش میوزیوم  -3
  نیویورك  متروپولتین -4
  موزه مسکو  -5
  توسکاي استانبول -6

آثار ارزنده اي از ظروف طالیی و نقره اي و مفرغی و سایر فلزات دیگر موجود است. این نقش و نگارها در آثار 
اروپا و بیزانس تأثیري بسیار گذارد؛ چنانکه معماري آنها نیز در معماري بیزانس تأثیر می گذارد. سکه هاي طال 

ر پادشاهان حک می شد، امروزه در مجموعه هاي سکه هاي (دینار) و نقره (درهم) که در دوره ساسانی با نقش و نگا
  جهانی و مجموعه داران تعداد زیادي از سکه ها، یافت می شود. 

نقاشی به عنوان یک هنر ساسانی معروف است به طوریکه گفته اند مانی مدعی پیامبري در مسافرت خود به ترکستان، 
انی مرسوم به ارژنگ یا ارتنگ با نقاشیهاي زیبا ترسیم شده چین مینیاتور را در آنجا رواج داد. یکی از کتب م

  بود(بعضی از نقاشیها در برلن است). 
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کتابهاي دیگر مانی عبارتند از: شاپورگان و انگلیون که آنها اکثر به زبان سریانی یعنی زبان سوریه است. ولی از 
  مزدك، پیامبر زمان قباد، متأسفانه نوشته و کتابی در دست نیست. 

قالی بافی و فرش بافی نیز در این دروان رواج داشت و طبق نوشته هاي تاریخی قرن، بهارستان در ابعاد و اندازه هاي 
بزرگ چهار فصل را بوسیله نخهایی از طال و نقره، یاقوت و مروارید، زمرد و زبرجد به نمایش گذاشته است؛ که 

و آنرا به غنیمت بردند. از هنرهاي دیگر دوره ساسانی  اعراب در غارت تیسفون، بهارستان را قطعه قطعه کردند
موسیقی است و بسیاري از دستگاهها و نواها و گامهاي موسیقی در این زمان ساخته شده است. موسیقیدانانی به نام 

  بامشاد، سرگِس، سرکب، رامتین، نکیسا و باربد از نوازندگان آن عصر هستند. 
  

  عبارتنـد از: از جملـه آثـار دوران سـاسـانـی
از اردشیر بابکان  معرفی خود به سر زبان پهلوي ،  - حجاریهاي نقش رستم و کتیبه ها و سنگ نوشته هاي آنها  -1

  اشکانی ، ساسانی و یونانی ( ترجمه : این پیکر مرده پرت خدایگان اردشیر شاهنشاه ایران )
  آسمانی نژاد از ایزدان پسر پاپک شاه است.  -
  رجسته بهرام دوم یا سوم در گوم در نزدیکی شیراز.آثار نقش ب -2
تن در  30غار شاپور که پیکره و مجسمه بزرگ شاپور اول با ارتفاع هفت متر و عرض دو متر و به وزن حدود  -3

  آن قرار دارد. 
  آثار نقش رجب در فارس. -4
نجا نرسی شرح می دهد که چگونه آثار سنگ نگاره ها و کتیبه ها و حجاریهاي نرسی در پایکولی عراق (در ای -5

بهرام سوم را از تخت پایین آورده و به سلطنت رسیده است، این کتیبه مفصل ترین  کتیبه ساسانی است(اطالعاتی 
  راجع به حدود ایران)).

  قلعه سالسل در شوشتر و همچنین پلهاي دزفول و پل شوشتر. این پلها را به شیوه رومی ساخته اند  -6
  ي هاي تنگ واشی در فیروزکوه. آثار حجار -7
  آثار آتشکده تپه میل ورامین.  -8
آثار و بقایاي نقش برجسته هاي ساسانی در چشمه علی شهر ري (کوه سرسره) که متأسفانه توسط فتحعلیشاه  -9

  قاجار محو شده و حجاریهاي خود را بر آن کنده است. 
  شاپور اول به پهلوي اشکانی و ساسانی است.  در حاجی آباد (سه فرسخی تخت جمشید) کتیبه اي از - 10

  
  تخت سلیمان - آتشکده آذرگشنسب 

  تخت سلیمان 
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ها نگه داري هایی که در این آتشکدهدر زمان ساسانیان سه آتشکده بزرگ و برجسته وجود داشته است که نام آتش
نیشابور بود. آتشکده دیگر، فربغ به شده، عبارت بوده است از: برزین مهر به معناي آتش عشق که در نزدیکی می

 معناي فرّ ایزدي نام داشت که در کاریان فارس قرار داشت و آتشکده آخر، آذرگشسب بود به معناي آتش اسب نر.

کیلومتري شمال شرقی شهرستان تکاب در یک دره ي سرسبز در بلندي  45تخت سلیمان یا شهر گنجک (شیز) در 
متري بلقیس در آنجا قرار  3200تاریخی واقع شده است که قله  -ي کم نظیر طبیعیمتري, سرشار از جاذبه ها 3000

دارد. ویرانی هاي بجا مانده از آتشکده آذرگُشنَسب (آتشکده پادشاهان و جنگاوران) بر پیرامون دریاچه اي همیشه 
ی, آثار معماري خاص جوشان و بر روي صخره اي سنگی ناشی از رسوبات آهکی دریاچه, در میان برج و باروي سنگ

مانند چهار طاقی آتشکده و سازه هاي آیینی وابسته بدان, نیایشگاه آناهیتا, کاخهاي دوران ساسانی و ساختمان هایی 
  مربوط به سالطین ایلخانی قرار دارد.

اي مجموعه بناهاي تاریخی در تخت سلیمان در اطراف دریاچه
متري از  116این دریاچه که از عمق  آبطبیعی ساخته شده است. 
ریزد داراي هاي اطراف میآید و به زمیندرون زمین به سطح می

امالح زیادي است که آن را براي آشامیدن و کشاورزي نامناسب 
به ها لهاي حاصل از این امالح در طی قرنکرده است. رسوب

  دریاچه را شکل داده و متغیر کرده است.
و ساسانی و ایلخانان مغول در این  اشکانیانهاي آثار بناهاي دوره

گر ترین آثار بجا مانده آن آتشکده و تاالرهاي دوره ساسانی است. برخی آثار ساسانی دیمحل یافت شده است. مهم
  نیز در کوه بلقیس و زندان سلیمان در نزدیکی تخت سلیمان ساخته شده است.

است و در نوشته هاي پهلوي به نام  زرتشتاین ناحیه همان شهر مشهوري است که بنا به نوشته هاي کهن, زادگاه 
نوشته اند و » گزکا«گفته اند, گذشته نگاران رومی و یونانی » شیز«ن عرب آن را خوانده شده؛ گیتا نویسا» گنجک«

  گفته است که امروزه تمام این آثار را تخت سلیمان می نامند.» ستوریق«حمداهللا مستوفی آن را به زبان مغوالن 
  
  تاریخچه 

شد ها نگهداري میهایی که در این آتشگاهایرانیان سه آتشگاه بزرگ و برجسته داشتند. نام آتش ساسانیاندر زمان 
جاي داشت. دیگري  خراسان نیشابوریکی بُرزین مهر به معناي آتش عشق واال و ویژه برزیگران بود که در نزدیکی 

فَربغ بود به معناي آتش فرّ ایزدي که در کاریان فارس و ویژه موبدان و بلندپایگان بود و سومی گُشَسب که در 
ي تکاب آذربایجان قرار داشت. آتشگاه آذرگشسب ویژه ارتشیان بود و در شهر و محلی بنام شیز یا گَنجَک بر رو

هاي ایرانی این آتشگاه بدین علت افسانه ◌ٔ کوه اَسنَوند قرار داشت. آذرگشسب به معناي آتش اسب نر است. بر پایه
این طور نامیده شده است که کیخسرو بهنگام گشودن بهمن دژ در نیمروز با تیرگی شبانه که دیوان با جادوي خود 

وي فرود آمد و جهان را دیگر باره روشن کرد و کیخسرو پدید آورده بودند روبرو شد. آنگاه آتشی بر یال اسب 
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پس از پیروزي و گشودن بهمن دژ، به پاس این یاوري اهورایی، آتش فرود آمده را آنجا بنشاند و آن آتش و جایگاه 
  به نام آتش اسب نر (گشسب یا گشنسب) نامیده شد. این محل هم اکنون نام تخت سلیمان نام دارد.

نیز از سوي یونسکو به عنوان میراث جهانی شناخته شده است و طرحهاي بزرگی براي بازسازي و کاوشگاه باستانی 
  کاوش در آن در دست اجرا است.

  
  جایگاه آتش جاویدان آتشکده آذرگشنسب 

, اشکانیان و ساسانیان داراي ارزش هخامنشیانسال پیش باز میگردد و در دوره هاي  3000ساخت این سازه به بیش از 
م)نسبت به 531- 578و شکوه ویژه اي بوده است. در دوران پادشاهی ساسانیان و در زمان خسرو اول انوشیروان (

آبادانی آن کوشش ویژه اي به عمل آمد, در این جایگاه مراسم نیایش هاي آیینی, برگزاري جشنها و امور تشریفات 
 7اهی انجام می گرفت. این آتشکده, در زمان خود بسیار مورد توجه بوده است و آتش جاویدان آن به مدت پادش

قرن به عنوان نماد اقتدار آئین زرتشت و عامل وحدت سیاسی و اجتماعی حکومت ساسانی نقش به سزا داشته است و 
  از آن به عنوان ثروتمند ترین نیایشگاه زمان خود یاد شده است.

سازنده آن, کیخسرو پسر سیاوخش شناخته شده است که فر ایزدي به او رسیده بود.  39کتاب هفتم دینکرد در بند در 
واژه آذر گشنسب, به معناي آتش اسب نر است.درافسانه ها آمده که کیخسرو بهنگام گشودن بهمن دژ درنیمروز، با 

و شد. آنگاه آتشی بر یال اسب وي فرود آمد و جهان تیرگی شبانه که دیوان با جادوي خود پدید آورده بودند روبر
را دیگر باره روشن کرد و کیخسرو پس از پیروزي و گشودن بهمن دژ، به پاس این یاوري اهورایی، آتش فرود 

  (گشسب یا گشنسب) نامیده شد. "اسب نر"آمده را آنجا بنشاند و آن آتش و جایگاه به نام آتش 
پس از نشستن بر اریکه شاهنشاهی با پاي پیاده به نیایشگاه آذرگشنسب آذربایجان می رفتند و  ایرانبیشتر پادشاهان 

  به درگاه خداوند نیایش و سپاس و درود می فرستاده اند و سپس هدایایی تقدیم می کردند. 
و تازهاي ایران و روم در زمان خسروپرویز سه بار محاصره می شود و این مجموعه بزرگ اجتماعی مذهبی در تاخت 

م توسط سپاهیان روم غارت و ویران گردید. بعد از این رویداد, به علت آشفتگی هاي 624در یورش سوم در سال 
اختند, سیاسی اواخر دوران ساسانی و تاخت وتاز اعراب,آبادانی خود را از دست داد. هنگامی که اعراب به ایران ت

مردم تیزهوش شهر نیز این مجموعه را به حضرت سلیمان نسبت دادند تا از ویرانی بیشتر این جایگاه مقدس توسط 
  اعراب جلوگیري کنند و نام تخت سلیمان را بر آن نهادند.

طبیعی,  -یه ق در زمان فرمانروایی آباآقاخان مغول جانشین او قازان خان, با توجه به ویژگی هاي تاریخ 674در سال 
به خصوص وجود چراگاه هاي مرغوب و گونه هاي جانوري, این مکان باستانی به عنوان پایتخت تابستانی سالطین 
مغول انتخاب و با انجام بازسازي گسترده در آثار دوران ساسانی و ساختن بناهاي جدید, بار دیگر تخت سلیمان مورد 

تخت تابستانی و شکارگاه و تفرجگاه ایلخانان می گردد. جالب است که استفاده حکومتی پیدا می نماید و تبدیل به پای
  بدانیم, تنها در تخت سلیمان است که بقایاي کاخ هاي دوره ایلخانی دیده می شود.

   

http://www.ibcpars.net/ibcpars0033.htm
http://www.ibcpars.net/ibcpars00a0011.htm
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پس از فروپاشی فرمانروایی ایلخانان این جایگاه تبدیل به مرکز خدمات کوچک براي روستاییان و عشایر محل می 
ه ق این مکان متروکه می شود و گذر زمان بر  11قرن شود تا اینکه از 

  روي چهره خسته ي این مکان سحر انگیز خروارها خاك مینشاند.
 3جاذبه هاي طبیعی این دره سرسبز در نوع خود در دنیا بی نظیر هستند. در 

کیلومتري غرب تخت سلیمان, کوه مخروطی میان تهی وجود دارد که 
وع آتش فشان به وجود آمده است. اهالی محل هزاران سال پیش, بر اثر وق

این کوه زیبا را زندان سلیمان یا زندان دیو می شناسند و معتقدند که 
حضرت سلیمان دیوهایی را از فرمانش سرپیچی می کردند در این کوه 
زندانی می کرده است. این نام نیز به افسانه و با توجه به نسبت دادن محل به 

  کوه گذارده شده است.حضرت سلیمان بر این 
  
  

  کاخ سروستان
خود جاي داده است در زمان بهرام گور ساسانی  ترین گنبد آجري کشور را درمجموعه کاخ سروستان که قدیمی

   .ساخته شده است
از  کیلومتري جنوب شهر سروستان در دشتی وسیع جاي گرفته است. این کاخ 9استان فارس و در  کاخ سروستان در

   .در زمان بهرام گور ساخته شده استسنگ و گچ و 
بقایاي معماري  اند بناها،مطالعات و تحقیقات مختلفی انجام شده است که طی آنها کاوشگران توانسته در این مجموعه

   .و آثار از دوران اسالمی و ساسانی را شناسایی کنند
شامل یک  هاي مختلف این بنااست. بخشهاي ساسانی است در آن زمان مقدس بوده ترین کاخباشکوه این بنا که از

هاي دوره از فن معماري و پالن ایوان ورودي و گنبدي در مرکز و حیاط است. این کاخ نسبت به دیگر بناهاي این
شناسی در مجموعه کاخ سروستان نشان داد؛ این هاي باستانآخرین بررسی .تري برخوردار استپیچیده و کامل

 .هکتار وسعت داشته است 30وج شکوه خود حدود ساسانی در دوره ا مجموعه

  
  آتشکده فیروز آباد

آتشکده فیروز آباد از دیگر بناهاي مهم این دوره است. ایرانشناسان مغرب زمین سعی دارند آنرا کاخ اردشیر بدانند 
نکنه مهم در این آید؛ زیرا الزمه کاخ بودن، داشتن بعضی فضاهاست که این بنا ندارد. در صورتیکه بنظر چنین نمی 

آتشکده استفاده از انواع و اقسام فنون معماري است، ساختمان آن بوم آورد بوده مانند سنگ الشه که به صورت 
آتشکده بزرگترین بناي سنگ الشه اي است که ساخته شده. از طاق طبیعی روي هم چیده شده اند. تا این زمان این 
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استفاده شده است. بعد از بناي بازه هور(نیایشگاه بین تربت حیدریه و آهنگ و گنبد براي پوشش فضاهاي مختلف آن 
  نیشابور)دومین گنبد در این بنا دیده می شود. 

  
  م ) 241کاخ بیشاپور( 

کاخ بیشاپور در نزدیکی کازورن بوسیله شاپور ساسانی ساخته شده است و در مرکز مجموعه، یک ارگ شاهی است 
متر و گمان می رود بازسازي این قسمت به گونه اي که در نقشه برخی 22اي حدود که داراي فضایی است با دهانه 

محققین غربی انجام گرفته، درست نباشد، عقاید گوناگونی در مورد پوشش سقف آن گفته شده است. برخی گفته اند 
دیوارهاي آن  که این فضا اصال ً سرپوشیده نبوده و فقط یک حیاط بزرگ بوده است، در این صورت ضخامت زیاد

پیس "غیر الزم است. این بنا گنبدي داشته و درست در سمت راست آن تاالري با  کف موزائیک است که به آن 
سیاه و سفید) و بر روي زمین شکلهاي  گوناگون را با موزاییک هاي بزرگی ساخته اند.  –می گویند(ابلق "پیسه

ا همانند نقوش هم نیستند و آنرا می توان مادر تمام گچبریها اشکال گچبري آن نیز گوناگون است و هیچ کدام از آنه
  و نقاشیهاي ایران دانست. 

  تاق کسري    –ایوان مداین 
ایوان مداین از بناهاي مهم دوران ساسانی است. متأسفانه ساختمان آن از طرف کشور عراق مرمت نشده و حتی 

یونسکو نیز موفق به این کار نشده است. ویژگیهاي 
ده اي در این بنا یافت می شود، اما دو ویژگی ارزن

معماري ایران در آن به خوبی آشکار است. یکی بهره 
گیري از تناسب معماري ایرانی در ایوان بزرگ میانی و 
ویژگی دوم بهره گیري از مصالح معمولی یا خشت 

  است و نه سنگ تراش. 
جلوي ساختمان میانسرا یا حیاط بوده و بنابراین 

مرسوم  نماها را با گیر سارو، گچ سفید کرده  اعتقادات
اند.  ( گیر یعنی گچ و سارو یعنی ساروج ). در این مالت بجاي آب از شیر آهک و دوغاب آهک (و شیره سوخته 
انگور) بهره گیري می شود و آنرا با خاك رس شسته و شکر سنگ ( ماسه)، گچ نیم پخته می آمیزند و مالت را می 

ي ایوان دهلیزهایی همراه با مردگرد ساخته شده است.  ساختمایۀ آن از سنگ الشه و آجر است. نوع سازند. در دو سو
آجر کاري در باال بصورت ضربی،  پایین تر بصورت ایالمی (رومی) و چپیله (پوشش سردرگاه) می باشد به این نوع 

  نیز گفته می شده است. » اسپید دژ« بناها 
  
  تاق بستان مجموعه تاریخی و تفریحی  ♦

  دوره تاریخی : ساسانیان 

   



                                             

  موقعیت : کرمانشاه
تاق بستان مکان بسیار زیبایی است که در شمال شهر کرمانشاه قرار گرفته و عالوه بر استخري بزرگ چشمه اي پر 

  آب و درختان انبوه شامل دو تاق کنده شده است که از دوران ساسانی به جا مانده است.
این مجموعه یکی از جاهایی است که خاطره دیدنش دریاد و خاطره بازدیدکنندگان خواهد ماند؛ چراکه عالوه بر 
آثار تاریخی ارزشمندي که بعضی از آن ها متعلق به حدود هزار و هشتصد سال پیش از این می باشند، وجود طبیعت 

گی و مالل را از وجود مسافران و گردشگران می زیبا و متنوع شامل دریاچه و کوه و درختان و پارك زیبا، خست
تاق بستان جاذبه اي است دوگانه که هم ما را به دل تاریخ می برد و هم « زداید و در مورد تاق بستان می توان گفت:

  » در دامن پر مهر و لطیف طبیعت روح ما را نوازش می دهد.
  
  
  
  
  
 نقش تاجگذاري خسرو پرویز ♦

  دوره تاریخی: ساسانیان
  تاق بزرگ –مجموعه تاق بستان  –موقعیت: کرمانشاه 

یکی از آثار و نقش هاي تاق بزرگ در تاق بستان، نقش تاجگذاري  
خسرو پرویز (خسرو دوم) می باشد که روایتگر یک واقعه تاریخی می 

 باشد و در آن صحنه، تاجگذاري و اعطاي سلطنت به خسرو پرویز دیده می شود.

قسمت فوقانی تاق بزرگ قرار دارد، همانند نقش تاجگذاري اردشیر دوم، شاه ساسانی، تصویر سه در این نقش که در 
نفر دیده می شود که همچون آن نقش، تصویر شاه در وسط قرار گرفته است و با دست راست حلقۀ سلطنت را از 

(ناهید)، الهه » آناهیتا « ه، دست اهورامزدا می گیرد که او نیز حلقه را با دست راست گرفته است. در سمت چپ شا
فراوانی و برکت و آب قرار دارد که در دست راستش حلقه اي همانند حلقه سلطنت و در دست چپ او کوزه اي 

 قرار دارد که آب از آن جاري است.

 از ویژگی هاي این نقش برجسته ، سه بُعدي بودن آن است که عالوه بر ارزش تاریخی، از لحاظ حجاري و هنري نیز
بر ارزش آن افزوده است. همچنین وجود نقش الهۀ ناهید در این نقش نیز قابل توجه می باشد که بیانگر اعتقادات در 

 آن دوره می باشد.

از نکات جالب این نقش نحوه پوشش و لباس آن ها می باشد و تزئینات و نقوش روي لباسها بویژه لباس شاه قابل 
  توجه است.

 پیکره سوارکار ♦

  تاریخی : ساسانیدوره 
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  تاق بستان –موقعیت : کرمانشاه 
در پایین صحنه تاجگذاري، پیکره انسانی سوار بر اسب دیده می شود. گروهی پیکره سوارکار را منتسب به ایزد بهرام 

می دانند اما بطور متداول تر گفته می شود که این پیکره، نقش خسرو پرویز و اسب  –ایزد فتح و پیروزي  –
است. در دست راست سوار نیزه اي بلند و در دست چپ وي سپري دیده می شود. همچنین سوار و  "شبدیز"معروفش 

 اسبش کامال ً در زره پوشیده شده اند.

پادشاه کاله خودي بر سر نهاده که هالل و قرص خورشید بر روي آن قرار گرفته است. زره اي با حلقه هاي ریز و 
ود پوشانده است. در زیرجوشن، لباس شاه نمایان است که تصاویري شبیه اسب آبی یکنواخت اندام شاه را تا کاله خ

بر روي آن نقش بسته است. شاه نیزة درازي بدست راست گرفته و در دست چپ شاه، سپر مدوري دیده می شود. 
گوله دار من» برگستوانی«کمربندي نوین و ترکشی پُرتیر، اسلحه شاه را تکمیل کرده است. سر و سینه اسب را 

 پوشانده است.

از نکات جالب توجه در این نقش، ریزه کاري ها و ظرافت هاي بکار برده شده بر روي این نقش می باشد. مثال ً در 
بخشی از سر و صورت شبدیز که به سمت کوه است و حتی دست به سختی در آنجا حرکت می کند، نقوشی شبیه 

ین حاکی از چیره دستی و مهارت هنرمندان و صنعتگران ایرانی در آن وجه بیرونی صورت اسب ایجاد کرده اند که ا
زمان می باشد. به گونه اي که بخش پشتی این نقش به کوه چسبیده است. که این مهارت و ظرافت فن آوري در 

 انجام این کار دشوار، بیننده را به تحسین وامیدارد.

ز داشته است. نام شبدیز، بادپاي معروف خسرو را مورخان و گفته شده که خسرو پرویز عالقه بسیار زیادي به شبدی
شاعران ایران و عرب به کرات در آثار خود ذکر کرده اند. این اثر از نظر ظرافت و تناسب اندام شاهکار حجاري 
محسوب می شود، بطوریکه حتی نقش هاي لباس شاه و زره را به خوبی و با هنرمندي نشان داده اند. بخشی از این 

 جسمه متأسفانه بر اثر تعصب مهاجمان شکسته شده است.م

در مورد شبدیز اسب محبوب خسرو گویند که خسروپرویز این سمند بادپا را بی نهایت دوست داشته و چون شبدیز 
بد حال شد، او سوگند یاد کرد که هر کس خبر مرگ شبدیز را به من بیاورد، او را بی درنگ خواهم کشت و 

ر به معالجه شبدیز پرداختند؛ اما شبدیز تاب نیاورد و مُرد. پس از مرگ شبدیز میرآخور بیمناك خادمان و میرآخو
رامشگر مخصوص شهریار، چاره جویی کرد. باربد در ضمن نغمه اي حادثه مردن اسب را با ابهام » باربد«شده و از

  گنجاند و خسرو را تعزیت گفت.
  
 نقش شکارگاه گراز ♦

است که در سمت چپ » شکار گاه گراز«یکی از زیباترین و عجیب ترین آثاري که در تاق بستان وجود دارد، نقش
تاق بزرگ به شکلی هنرمندانه و بسیار ماهرانه بر دیواره تاق ایجاد شده است. این اثر بخاطر ظرافت هاي بکار رفته در 

نقش هاي آن، از شاهکارهاي حجاري به شمار می 
بیننده اي را به تحسین وا میدارد. شاید  رود و هر

بخاطر این حجاري هاي زیبا و ریزه کاري هاي 
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می نامند. در این نقوش، شکارگاه به صورت روایی » مبدأ هنر مینیاتور«بکار رفته در آن باشد که تاق بزرگ را 
یکی بعد از شکار گرازها تصویر شده است. مثال ً تصویر شاه دو بار به چشم می خورد که یکی در حین شکار و 

بخوبی در حال فرار نشان داده شده اند. این حجاري ها منبع مناسبی براي آشنایی با شیوه نقاشی و پرده سازي عهد 
 ساسانی است.

در سمت چپ تاق بزرگ، فیلبانان، گرازها را به سمت میانی هدایت می کنند و در آن محل، شاه که با تصویري 
 داده شده است، به صید آن ها می پردازد.بزرگتر از بقیه نشان 

پایین تر از این صحنه ها فیل ها با خرطوم، به جمع آوري گرازهاي شکار شده مشغولند و در سمت راست، صحنه 
گرازهاي شکار شده را سوار بر فیل می بینیم که به بیرون شکارگاه حمل می شوند. در هر دو صحنۀ شکار، نوازندگان 

 سیقی دیده می شوند.با آالت مختلف مو

در نقش شکارگاه گراز، بقدري نقوش، حجاري شده که در آن ذره اي جاي خالی نمی توان پیدا کرد. در این قسمت 
حتی نقش هاي پارچه لباس را هم با دقت تمام رسم کرده اند. صورت جانوران بویژه فیل ها را چنان با ظرافت و دقت 

حیات، شخص به حیرت می افتد و به شاهکار بودن این حجاري ها گواهی ساخته اند که از جهت حرکات و نمایش 
می دهد. شکارگاه نشان داده شده مکانی است نیزار و باتالقی که ماهی و مرغابی در آن زیاد است. در حجاري 

ري از زنی شکارگاه گراز، تصویر شاه دوبار، سواربر قایق نشان داده شده است. در تصویر اول که باالتر است، شاه تی
که در طرف چپش ایستاده می گیرد و در جلوي آن ها دو گراز شکار شده تصویر شده است. در تصویر دوم شاه را 

  به کمان سست شده و در پایان شکار حجاري کرده اند.
 نقش شکار گاه گوزن ♦

  دیواره راست تاق بزرگ –تاق بستان  –موقعیت : کرمانشاه 
رگ، دو شکارگاه مختلف به صورتی بسیار ماهرانه حجاري شده اند. در دیوارة سمت در دیواره هاي  جانبی طاق بز

راست، گوزن هایی نشان داده شده اند که از بیرون شکارگاه توسط فیلبانان به سمت داخل شکارگاه رم داده شده اند و 
 پس از شکار، آنان را سوار بر شتر کرده و به خارج از محوطه حمل می کنند.

متر  7/5متر و عرض  8/3ارگاه خسرو به ارتفاع مجلس شک
حجاري شده است. این مجلس در خطوطی، حصار مانند 
محصور شده است. صیادان، گوزن ها را تعقیب می کنند و 
گوزنان به دنبال چند گوزن که عالمت مخصوص در گردن 
دارند می دوند. این گوزنان عالمت دار، ظاهرا ً دست آموز 

هدایت دیگر گوزن ها به سوي محل شکار، بوده اند و براي 
استفاده می شده اند. در این قسمت سه نقش شاه حجاري 
شده است. در قسمت باال، پادشاه سوار ایستاده و اسبش 

مهیاي جهیدن است و زنی در باالي سر او چتري را که عالمت سلطنتی بوده بر افراشته است. در پشت سر شاه صفی 
رامشگري وجود دارند که در بین آن ها، دو زن شیپور به دست و یک زن طنبور نواز وجود از زنان در حال رقص و 
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دارد. در قسمت روبروي شاه چوب بستی وجود دارد که باز هم بر روي آن گروهی زن نشسته اند که بعضی از آن ها 
به زه کرده، در دست چنگ و دف می نوازند و گروهی دست می زنند. در زیر این قسمت، شاه، در حالیکه کمان 

دارد و به دنبال صید هاي گریزان اسب می تازد، نشان داده شده است. سومین نقش مربوط به شاه، او را ترکش به 
دست و سوار بر اسب، در حالیکه از شکار بر می گردد، نشان داده شده است. در سمت چپ حصار مذکور ، شترانی 

 مل می کنند.دیده می شوند که گوزن هاي شکار شده را ح

وجود آالت موسیقی مختلف در نقوش تاق بزرگ جالب است و از تصاویر این نقوش می توان به قدمت بعضی از 
  سازها پی برد.

  
 نقش شاپور دوم و سوم –تاق کوچک  ♦

 دوره تاریخی : ساسانیان

  تاق بستان –موقعیت : کرمانشاه 
زمان ایجاد این اثر چند سال بعد از نقش تاجگذاري اردشیر دوم 
و حدود دویست سال قبل از تاق بزرگ می باشد که در آن دو 
نقش برجسته همراه با کتیبه به چشم می خورد. پیکره سمت 
راست، شاپور سوم بوده و پیکره سمت چپ، شاپور دوم (پدر 

 شاپور سوم) را نشان می دهد. 

وزگار سلطنت شاپور سوم پادشاه ساسانی ( تاق کوچک در ر
میالدي) در کوه حجاري شده است و شامل دو نقش  383 -  388

 -  379، این دو، نقش شاپور دوم (مشخص استبرجسته و دو کتیبه به خط پهلوي ساسانی است، بطوریکه از کتیبه ها 
 م) و فرزندش شاپور سوم می باشند. 310

این پیکر خدا پرست خوب، شاپور، شاه شاهان « وده و ترجمه آن چنین است : سطر ب 9کتیبه سمت راست داراي 
ایران و غیر ایران نژاد آسمانی از طرف خدا، پسر خدا پرست خوب، هرمز، شاه شاهان ایران و غیر ایران از نژاد پاك 

 »آسمانی از طرف خدا، نوه خوب نرسی شاه شاهان.

این پیکر خداپرست خوب، شاپور، شاه شاهان « جمه آن چنین است : سطر می باشد و تر 13کتیبه سمت چپ داراي 
ایران و غیر ایران از نژاد آسمانی از طرف خدا، پسر خدا پرست خوب، شاپور، شاه شاهان ایران و غیر ایران از نژاد 

 »آسمانی زاده خدایان، نوه خداوندگار هرمز

قابل، حجاري شده اند، هر دو دست ها را بر قبضه شمشیر پیکر شاپور دوم و سوم که صورت آن ها بطور نیم رخ در م
دارند و لباس آن ها شلوارهاي چین دار می باشد. گردنبند و نوار و گیسوي مجعد و ریش نوك دار، چهره آن ها را 
زینت داده است. انتهاي ریش ها در حلقه اي فرورفته است. شاپور دوم که در طرف راست قرار دارد تاج کنگره 

بر سر نهاده و گوي منسوج و نوارهاي متصل به آن که از عالیم خاص ساسانیان است، بر فراز تاج دیده می داري 
 شود. 
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اهمیت تاق کوچک بیشتر بدین جهت است که دو کتیبه به خط پهلوي ساسانی در آن از حوادث روزگار محفوظ 
 ند.مانده اند و هم اینک از پس قرون و اعصار، نقوش تاق را معرفی می ک

متر می باشد. طول دو پیکره شاپور دوم  31/5متر و ارتفاع آن  66/3متر و عمق تاق  90/5عرض دهانه تاق کوچک 
 میالدي ساخته شده است. 385متر می باشد. این تاق در حدود سال  97/2و سوم، بطور مساوي هر کدام 

  
 
  نقش تاجگذاري اردشیر دوم  ♦

  دوره تا ریخی : ساسانیان
  تاق بستان  –موقعیت : کرمانشاه 

این اثر که قدیمی ترین اثر از مجموعه آثار تاق بستان می 
م) بر کوه ایجاد شده 379 - 383باشد، در حدود سال هاي (

است، در کنار چشمه تاق بستان قرار دارد. این نقش صحنه اي 
از مجلس تاجگذاري و پیروزي اردشیر دوم ساسانی را نشان 

ویر شاه در وسط قرار گرفته و در سمت راست شاه، اهورامزدا در حال اعطاي حلقه مودت و سلطنت به می دهد که تص
شاه نشان داده شده است. در زیر پاي شاه و اهورامزدا، پیکرة دشمن در حالیکه به پشت افتاده است، مشاهده می شود. 

در دست » برسمی«دور سرش وجود دارد و مهر الهه مهر)، در حالیکه هاله اي از نور»(میترا«پشت سر شاه نیز نقش
دارد و در زیر پایش یک گل به زیبایی و ظرافت کنده شده است، دیده می شود. این نقش بسیار با اهمیت و مورد 
توجه پژوهشگران و جهانگردان است، چرا که اطالعات مناسبی دربارة ویژگی هاي تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن 

 زمان ارائه می کند.

تاجگذاري خسرو «حلقه اي که توسط اهورامزدا به شاه اعطا می شود، درنقش هاي دیگر ساسانی از جمله نقش
 در تاق بزرگ نیز قابل مشاهده است و احتماال ً حلقه سلطنتی مختص به سلسله ساسانیان می باشد. »پرویز

رسیده است. دامن قباي شاه، مدور است و هر  شاهنشاه و اهورامزدا لباس هاي بلندي بر تن دارند که تا سر زانوهایشان
دو نفر شلواري گشاد به پا دارند که از میان پا، چین دار بوده و توسط بندي به مچ پا چسبیده است. در ضمن 

و آرایش و بافته شدن موها و کاله ها در این » دستبند«و» گردنبند«کمربندي دور کمر بسته اند و زیور آالتی چون
  می باشد. نقش قابل توجه

  
 تاق بزرگ ♦

  دوره تاریخی : ساسانیان
  موقعیت : کرمانشاه تاق بستان

هر چند که تمام آثار موجود در تاق بستان از جنبه هاي 
مختلفی با اهمیت و در خور توجه هستند، اما تاق بزرگ را 
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ظرافت بکار رفته در ایجاد نقوش، دانست؛ چرا که این تاق، از لحاظ تنوع و تعداد آثار، » نگین تاق بستان«می توان
 نحوه حجاري معماري تاق، ویژگی هاي هنري نقوش و طرح ها کم نظیر است.

شاهان ساسانی که بیش از همه گذشتگان خود، سنت هاي نقوش برجسته روي سنگ را حفظ کرده اند، متجاوز از سی 
تند، که این نقوش، سیر تحول و تکامل هنر نقش برجسته در صخره ها و کوهپایه هاي فالت ایران از خود بجا گذاش

دوره ساسانی را در طی حدود چهار قرن نمایان ساخته و عظمت نقوش برجسته دوران هخامنشی را به نحو تحسین 
به حساب آورد. این » شاهکار هنر حجاري دوره ساسانی«آمیزي حفظ کرده است که البته شاید بتوان تاق بزرگ را 

را در خود دارد، که این امر به صورت نقوش فرشته  "یونانی"و  "هنرهلنی"ار گیري فرهنگ و اثر نشانه هایی از بک
، الهه پیروزي یونان می باشد، تجلی یافته است و نشانه اي "نیکه"پیروزي، بر باالي تاق بزرگ که برگرفته از نقش 
 از تعامل فرهنگ ها و تمدن ها با یکدیگر می باشد.

و شاهکارهاي بزرگ و کم نظیر می باشد که بیننده را به تحسین این همه زیبایی و » رياوج هنر حجا«تاق بزرگ 
 هنرمندي وا می دارد.

تاق بزرگ مجموعه اي از آثار را شامل می شود که هر کدام به تنهایی قابل تعمق و در خور تفکر است. در دو طرف 
ند که عالوه بر ظرافت هاي هنرمندانه بکار رفته در این تاق، دو صحنه شکارگاه گراز و شکارگاه گوزن حجاري شده ا

» روایی«ایجاد نقوش، از لحاظ شیوه بیان نیز جالب و منحصر به فرد است. شیوه کلی این دو نقش، بیان به صورت 
 است. بدین معنی که با ایجاد نقوشی از موقعیت هاي مختلف یک موضوع، آن را روایت می کند.

بزرگ نقش مجلس تاجگذاري خسرو پرویز می باشد و در پایین آن نیز نقش خسرو پرویز یکی دیگر از آثار در تاق 
 و اسب معروفش شبدیز به شیوه بسیار ماهرانه و هنرمندانه اي طراحی و حجاري شده است.

نقش نقش محمد علی میرزا دولتشاه نیز که در عصر قاجار به تقلید ناشیانه از سایر نقوش ایجاد شده است، جدیدترین 
 این مجموعه می باشد.

همچنین نقوش فرشته پیروزي و تکرار طرح ها و نقش ها بر سر در تاق، از زیباترین و بیادماندنی ترین آثار است که 
 با ظرافت بر سنگ کوه ایجاد شده است و جذابیت تاق بزرگ را دو چندان می نماید.

ینه وضعیت فرهنگی، هنري، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و این تاق مجموعه نسبتا ً کاملی جهت مطالعه و پژوهش در زم
  نظامی روزگار ساسانیان را جهت پژوهشگران و ایران شناسان فراهم آورده است.

  
 دیوار خسرو ( شکارگاه خسرو) ♦

  دوره تاریخی : ساسانیان 
  موقعیت : تاق بستان

متر، 1000در  700آبادانی به ابعاد تقریبی  در نزدیکی تاق بستان بقایاي دو دیوار عظیم که با خشت خام در روزگار
بنیانگذاري شده، هنوز به چشم می خورد. از این آثار می توان حدس زد که این دو دیوار بقایاي عمارتی به شکل 

می پیوندد » مراد حاصل«مربع مستطیل بوده است. اثر این عمارت در ضلع دیوار غربی هنوز باقی است که به دهکده
عی دهکده که بر تپه اي مرتفع و خاکی بنا شده، می نمایاند که قبال ً در اینجا آثار مخروبه اي از و نیز وضع طبی
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عمارات روزگار پیشین بوده است. راجع به این عمارت عقاید مورخان مختلف است و اینجا را قطعه زمینی محصور به 
اینجا را عمارت و باغ یادداشت کرده اند. در  منظور شکارگاه تشخیص داده اند. بعضی به قرینه آثار حجاري تاریخی،

کتب مورخان اسالمی هم مذکور است که خسرو اول نوشیروان، در نزدیکی کرمانشاه باغ و قصري طرح ریزي کرد 
و در آن از خاقان و قیصر وراي هند پذیرایی نمود. چون آثار خطی نسبت به این ساختمان ها تاکنون به دست نیامده، 

نمی توان تعیین کرد که دیوار معروف به خسرو در روزگار قباد یا خسرو اول نوشیروان یا خسرو دوم به طور قطعی 
متر بوده، از  6/4ساخته شده است. قراینی که در دست است، می رسانند که این دیوارها که ضخامت آن در حدود 

که در اینجا بکار رفته دو نوع می  سانتیمتر در روزگار ساسانیان ساخته شده اند. خشت هایی 45خشت خام بطول 
 3/3باشد. نوعی به رنگ نخودي نزدیک به قرمز و نوعی دیگر به رنگ خاکستري به نظر می آید. ارتفاع فعلی دیوار 

متر است که با توجه به خاك هاي ریخته شده در دو طرف دیوار می توان حدس زد که ارتفاع آن در اصل بیش از 
  متر بوده است. 10
  

 محمد علی میرزا دولتشاهنقش 

  دوره تاریخی : قاجاریه 
  تاق بستان –موقعیت : کرمانشاه 

این نقش که در سمت چپ تاق بزرگ و در باالي صحنه شکار 
هجري قمري به دستور محمد علی 1237گراز دیده می شود در سال 

میرزاي دولتشاه، پسر بزرگ فتحعلیشاه قاجار ایجاد شده است که 
که بر صندلی نشسته است دیده می شود. در نقش وي در حالی 

 کنار وي، پسران او ایستاده اند و در مقابل آن ها آقا غنی دیده می شود. 

این تصویر که به تقلید از نقوش تاق بستان کنده شده است، با یک قاب گنبدي شکل که بر روي آن متنی نوشته 
 شده، احاطه شده است.

ه. ق توسط پدرش به حکومت عراق عرب و عراق عجم منصوب شد و ایالت 1221محمد علی میرزا دولتشاه در سال
 کرمانشاهان تا حدود بغداد از سر حد بصره تا خرم آباد را به وي واگذار کرد.

وصف کرده و  "طور کلیم اهللا"شاعر، در وصف این مجلس رباعی ساخته و جلوه گاه شاهزاده را » بسمل«جالب آنکه 
 و معرفی نموده است :خسرو پرویز را دربان ا

  این طور تجلی کلیم اهللا است  /  باجلوه گاه جمال دولتشاه است 
  شهزاده محمد علی ان کش خسرو  /  چون دربانی ستاده بر درگاهش

 ) شاهنشاه ساسانیمجسمه خسرو دوم ( پرویز ♦

  دوره تاریخی : ساسانیان
  تاق بستان –موقعیت : کرمانشاه 
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مسعربن "چشمه، مجسمه اي از خسرو پرویز قرار دارد که در قرن چهارم هجري قمري، در برابر تاق، نزدیک 
، سیاح معروف آن روزگار در آنجا مجسمه را دیده است. در ایام بعد مجسمه خسرو در استخر نزدیک کوه "مهلهل

محوطه نصب کرده  افتاده و در قرن نوزدهم میالدي آن را درحالی که پایش شکسته بود، از آب بیرون کشیده و در
اند. این پیکر به علت مدت زمانی که در آب سر کرده، آسیب فراون دیده، اما عدم محافظت مناسب نیز مزید بر علت 
شده و حتی با گلوله سر و صورت آن را شکسته اند. در نتیجه بصورتی درآمده که بسختی اعضا و چهره آن را می 

دریافت که این مجسمه، شاهنشاه را ایستاده در حالی که دست چپ خود توان تشخیص داد. از هیبت مجسمه می توان 
  را بر قبضه شمشیر گذاشته است نشان می دهد.

  
 موزه سنگ ♦

  موقعیت : مجموعه تاریخی و تفریحی تاق بستان
ها، در این موزه سر ستون هاي نگاره دار دوره ساسانی، در معرض نمایش عموم قرار دارد. در یک وجه این سر ستون 

نیم تنه خسرو پرویز(شاه ساسانی) و در وجه دیگر، نیم تنه ایزدانی همچون اهورامزدا، آناهیتا و بهرام نقش شده است. 
 عالوه بر سر ستون هاي فوق، پایه ستون ها، ساق ستون ها و سر ستون هایی نیز از ادوار مختلف نگهداري می شود.

دیگر کشف شده اند و به تاق بستان منتقل شده اند، اشیا تاریخی عالوه بر سرستون هایی که از بیستون و اماکن 
دیگري نیز که از اماکن دیگر کشف شده اند و به تاق بستان منتقل شده اند، دراین مجموعه وجود دارند و به صورت 

، تابوت، موزه اي در محوطه تاق بستان به نمایش گذاشته شده اند. برخی از این آثار عبارتند از: ستون هاي بزرگ
  آتشدان، کتیبه هاي اسالمی و ... .

  
 پله هاي کوه تاق بستان

  دوره تاریخی : ساسانیان
  موقعیت : تاق بستان

دو رشته پله در کوهستان تاق بستان به چشم می خورد. یک رشته از این دو از سمت شرقی مجلس تاجگذاري اردشیر 
بزرگ که به نقاره خانه پله به طرف بام تاق  34دوم شروع می گردد و پس از 

پله دیگر بدان اضافه می شود که مجموعا ً  20موسوم است، می پیچد و سپس 
پله می گردد. یک رشته دیگر پله از روي چشمه تاق بستان شروع می شود  54

 پله ختم می گردد. 78و در وسط کوه پس از 

ولت در به نظر می رسد این پله ها از باالي چشمه شروع می شوند و براي سه
صعود به کوه، در هنگام حجاري ایجاد شده اند یا شاید هم چنانچه گفته می 
شود، در این مکان نقاره خانه اي قرار داشته و براي رسیدن به آنجا مورد استفاده 

  قرار می گرفته اند.
  

   



                                             

  
  

  تاریخ و معماري دوران اسالمی
  ي است . این چهار شیوه عبارتند از : هنر و معماري در جهان پهناور اسالم داراي چهار شیوه بنیاد

این شیوه از معماري کهن مصر ریشه گرفته است و در کشورهاي اسالمی شرق آفریقا ، مصر،  شیوه مصري :) 1
  سودان و کشورهاي پیرامونی تا حجاز را در بر می گیرد که در آن جا با شیوه شامی برخورد می کند. 

این شیوه از هنر و معماري بیزانس ریشه گرفته و کشورهاي سوریه ، فلسطین ، لبنان ، اردن و بخشی شیوه شامی : ) 2
از ترکیه را در بر می گیرد و داراي ویژگی هاي مشترکی با شیوه مصري است . این شیوه در عربستان با شیوه مصري 

  ه و مدینه دیده می شود . در هم آمیخته شد و دستاورد آنها ساختمان هایی است که امروزه در مک
که شیوه اي بسیار پیشرفته و چشمگیر است و در برگیرنده کشورهاي مراکش امروز ، الجزایر و شیوه مغربی : ) 3

جنوب اسپانیا می باشد . شیوه مغربی ، یکی از شیوه هاي ارزشمند هنر و معماري اسالمی است . این شیوه بعدها به دو 
ریقا برجاي ماند و دیگري در اندلس پا گرفت . شاخه اندلسی پیشرفته تر از شاخه مغربی شاخه شد . یکی در شمال آف

  شد ، گرچه هر دو یک خاستگاه داشتند . 
این شیوه از همه ارزشمندتر و گسترده تر بود و در برگیرنده کشورهاي بین النهرین ، ایران ،  شیوه ایرانی :) 4

تاجیکستان ) و تا هند و اندونزي می باشد و همچنین  –راء النهر ( ازبکستان افغانستان ، پاکستان ، جمهوري هاي ماو
  شیخ نشین هاي پیرامون خلیج فارس مثل عمان .

سبک شناسی معماري ایرانی در طی شش شیوه ، بررسی می شود که در طول تاریخ کهن این کشور ، به گونه شگفتی 
ه معماري ایرانی ، دو شیوه پارسی و پارتی پیش از اسالم و چهار شیوه پیوسته به دنبال هم پدیدار شده اند . از شش شیو

خراسانی ، رازي ، آذري و اصفهانی ، از آن ِ دوران اسالمی هستند و به دنبال دگرگونی هاي پس از آمدن اسالم به 
  ایران پدیدار شدند . 

  
  معماري دوران اسالمی

اجراي هر طرح معماري به سه عنصر اجتماعی بستگی دارد. اول  برخی از محققان نظیر پروفسور ویلبر، معتقدند که
جامعه اي که به آن طرح نیازمند است؛ دوم شخص یا اشخاصی که از اجراي طرح حمایت می کنند و هزینه مالی آن 

ن در را متعهد می شوند؛ سوم معمار یا استاد کارانی که طرح را اجرا می کنند. جذابیت تحقیق و مطالعه معماري ایرا
این است که دریابیم چگونه این عوامل سه گانه بر یکدیگر تأثیر می گذارند و سرانجام به احداث بنایی منجر می 

  شوند.
  

  کاربرد بناها

    239



                                             

مطالعه درباره معماري ایران، نشان دهنده چگونگی گسترش آن در طی پانزده قرن گذشته است. در هر دوره بناهایی 
اها، شهرها، جاده هاي کاروانی، مناطق کویري، گذرگاههاي کوهستانی و شهرهاي با ویژگیهاي گوناگون در روست

  ساحلی ایجاد گردیده که کاربردهاي متفاوت داشته اند.
که  –اهمیت معماري اسالمی وقتی آشکار می شود، که بدانیم در ساخته هاي این دوره به کاربرد مادي و معنوي بناها 

وجه شده است. براي دریافتن اهمیت این ویژگی ها در گسترش معماري شایسته ت –از مهمترین ویژگیهاي آن است 
  است طبقه بندي بناهاي دوره اسالمی و کاربرد آنها را مشخص کنیم.

  بطور کلی بناهاي دوره اسالمی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
  کایا، و مصلی ها.الف) بناهاي مذهبی: شامل مساجد، آرامگاهها، مدارس، حسینیه ها، ت

  ب) بناهاي غیر مذهبی: شامل پلها، کاخها، کاروانسراها، حمامها، بازارها، قلعه ها و آب انبارها. 
  در دو گروه فوق از بناهاي دوره اسالمی، مکانی براي عبادت، تجارت و سکونت وجود داشته است.

  
  مساجد و عوامل مشترك در آنها و تزئینات وابسته به معماري آنها:

با ظهور اسالم بسیاري از معابد، آتشکده ها، پرستشگاه ها و کلیساها با تغییر شکل مختصري، تبدیل به مساجد : 
مساجد شدند. مانند مسجد یزدخواست که برروي آتشکده بنا شده است و مسجد جامع بروجرد که بر روي آتشکده 

طاقی به صورت مسجد درآمده و مسجد محمدیه  اي نیمه ویران ساخته شده است و مسجد نیریز که از تبدیل چهار
  نایین که بر روي مهرابه اي بنا گردیده است و مسجد جامع زواره که آن نیز بر روي مهرابه بنا گردیده است.

  به طور کلی مساجد ایران را به چهار گروه تقسیم می کنند: 
  شبستانی -1
  چهار طاقی – 2
  ایوانی – 3
    چهار ایوانی  – 4
 
یکی از اولین مساجد شبستانی، مسجد فهرج است که از بخش مساجد شبستانی :  –1

سرپوشیده در جانب قبله و حیاط مرکزي و ایوان جلوي آن و صفه هایی در اطراف 
  تشکیل یافته است.

دومین مسجد شبستانی را تاریخانه دامغان می دانند که نقشه اي مستطیل شکل با حیاط 
  ر جهت قبله و رواق هایی در اطراف دارد.مرکزي مربع و شبستانی د

سومین مسجد را در این تقسیم بندي، مسجد اولیه جامع نایین می دانند و آن را به 
  قرن چهارم نسبت می دهند.

چهارمین مسجد از نوع شبستانی را مسجد اولیه جامع اصفهان به شمار می آورند و آن را به قرون اولیه اسالم نسبت می 
   دهند. 

    240
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طرح این مساجد شامل چهار ستون در چهار گوشه مربع شکل می باشد که به وسیله چهار مساجد چهار طاقی :  - 2
قوس در چهار جهت اصلی نمایان شده است و چون از چهار طرف باز بوده ، به چهار طاق شهرت یافته است. بناي 

فته است. مانند چهار طاقی نیاسر و خرم دشت در چهار طاقی بیشتر براي آتشکده یا آتشگاه مورد استفاده قرار می گر
  کاشان و چهار طاقی برزو در اراك و چهار طاقی فراشبند در فارس.

پس از ظهور اسالم بسیاري از آتشکده ها تبدیل به مسجد شدند. براي این منظور ابتدا یک درگاه از چهار درگاه را 
هاي شرقی و غربی را نیز پوشاندند و راه ورودي به چهار طاقی، که به طرف قبله بود مسدود کردند و به تدریج درگاه 

به درگاه شمالی منحصر شد و سپس ایوانی پوشیده در جلوي درگاه شمالی می ساختند. مانند مسجد یزد خواست و 
  مسجد اردبیل.

 
بسیاري از کارشناسان معتقدند که شرق ایران به ویژه مساجد ایوانی:  – 3

خراسان جایگاه ایوان هاست. اولین ایوان هاي اسالمی در جنوب و مقابل گنبد 
خانه شکل گرفتند و سپس ابتدا ایوان شمالی در جهت قرینه سازي با ایوان 

تضاي جنوبی و بعضا ً براي استفاده از آفتاب زمستان ساخته شد. نمازگزاران به اق
فصل، از ایوان شمالی و جنوبی استفاده می کردند. از مساجد تک ایوانی می توان مسجد نیریز، مسجد رجبعلی در محله 

    درخونگاه تهران، مسجد جامع یزد و مسجد جامع سمنان را نام برد. 
 
مساجد دو ایوانی  مسجد زوزن در فریومد سر راه جاده خراسان و مسجد ساوه از نمونه هايمساجد دو ایوانی:  –4

هستند. مسجد دو ایوانی ساوه که از مساجد سلجوقی است ویژگی خاصی دارد که دو ایوان آن مقابل هم نبوده و در 
   کنار هم هستند. 

  
به نظر آندره گدار فرانسوي، اولین مسجد چهار ایوانی در ایران، مدرسه خرگرد یا خورجرد مساجد چهار ایوانی:  –5

ز آن مسجد جامع اصفهان و مسجد جامع زواره را جزء مساجد اولیه چهار ایوانی ایران می دانند. از خواف است و بعد ا
نمونه هاي دیگر این مساجد، مسجد جامع اصفهان، اردستان ، زواره ، نطنز، ورامین ، مسجد امام خمینی تهران و مسجد 

جوقی به بعد در ایران ساخته شده است، طرح گوهرشاد در مشهد مقدس است. تقریبا ً تمام مساجدي که از دوره سل
    چهار ایوانی دارند. چون طرح چهار ایوانی شکلی زیبا، متقارن، قابل قبول و کامل بوده است. 

  عناصر مشترك در مساجد  
عناصر مشترك در مساجد عبارت اند از: صحن، ایوان، رواق، مناره، گنبد، شبستان و محراب؛ ولی بعضی از مساجد 

  مسجد شیخ لطف اهللا اصفهان فاقد صحن و مناره هستند.مانند 
تعدادي از مساجد اولیه اسالمی نیز ایوان و گنبد ندارند، مانند تاریخانه دامغان. اما هیچ مسجدي نمی تواند محراب 

  ه اند. نداشته باشد. بنابراین کلیه عناصر ذکر شده، به نوعی کم یا زیاد در ساختمان مساجد اسالمی به کار گرفته شد
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یکی از عناصر مهم معماري مساجد اسالمی، صحن و حیاط است که معموال ً طرح مربع یا مربع صحن و حیاط: 
مستطیل دارد. در وسط آن، آب مظهر پاکیزگی و نظافت در حوض بزرگی که با فضاسازي بنا به صورت دایره و یا 

ل حوض را در جایی انتخاب می کردند که الاقل مربع و مستطیل و یا هشت گوش متناسب است متجلی می شود. مح
تصویر بخش اعظمی از بنا، به ویژه ایوان ها و طاق نماهاي زیبا که داراي تزیینات و رنگ هاي الوان بودند، کامال ً در 

  حوض منعکس شود. مانند مسجد امام خمینی اصفهان. 
تختگاهی ساخته اند که پایه هاي آن در حوض  در بعضی از مساجد مانند مسجد عتیق شیراز، بر روي حوض، سکو یا

می گویند، مؤمنین دور از دسترس مردم عادي ، به تالوت قرآن » خداي خانه«است. در باالي این سکو که به آن 
   مجید می پرداختند. 

  
فضاهاي سرپوشیده ستون دار اطراف صحن و حیاط مساجد رواق ها: 

هستند که معموال ً در پشت آنها دیوارهاي انتهایی مسجد قرار دارند. ما 
   در تاریخانه دامغان شاهد این رواق ها هستیم. 

  
زیباترین و عالیترین ایوان ها، در مساجد و بناهاي اسالمی ایران مشاهده می ایوان: 

یرانی اغلب بلند و متناسب با بنا ساخته شده اند. وجود طاق نماهاي شود. ایوان هاي ا
  بسیار جالب و متنوع در اطراف ایوان ها، حالت موزونی به آن داده است.

سقف ایوان ها که نیم کره یا نیم گنبد است با عناصر تزیینی مانند مقرنس، 
ن شده است. آجرکاري، گچبري، آیینه کاري، نقاشی و به ویژه کاشی کاري، مزی

ایوان هاي ورودي مسجد جامع یزد، مسجد شیخ لطف اهللا و مسجد و مدرسه چهار باغ 
    (مادرشاه) در اصفهان از شاهکارهاي هنري جهان محسوب می شوند. 

ایوان صحن امیرعلی شیر نوایی در آستان قدس رضوي از ایوان هاي مشهور معماري 
  اسالمی است.

ه السالم) و حرم حضرت معصومه (سالم اهللا علیها) از با شکوهترین و زیباترین ایوان ایوان هاي حرم عبدالعظیم (علی
هاي اسالمی اند. ایوان هاي صفه صاحب، صفه استاد و صفا درویش در مسجد جامع اصفهان نیز از زیبایی خاصی 

  برخوردارند.
   

وال ً در کنار مناره ها بناهایی هستند در قالب برج بلند و باریک، که معممناره ها : 
مساجد و بقاع متبرکه براي گفتن اذان ساخته می شوند. کلمه منار یا مناره به معناي 
جاي نور و نار(آتش) است. پلکان هاي مناره ها از داخل به صورت مارپیچ است و 
هر چه به طرف رأس منار پیش می رود، پهناي پله ها کمتر و باریک تر می شود. 

راهنماي موجود در ایران، میل اژدها مربوط به دوره اشکانی  قدیمیترین منار یا برج
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متربلندي دارد و مصالح آن سنگ هاي سفید با تراش منظم  7است که در غرب نورآباد ممسنی قرار دارد. این میل 
  است.

ست. این از دوره ساسانی نیز، مناري در فیروز آباد فارس باقی مانده است که به صورت توده بزرگی از سنگ و گچ ا
 11متر بوده و ابعاد آن در پاي منار حدود  33منار چهار ضلعی است و پلکان آن از خارج است. ارتفاع منار در اصل 

  متر است.
قدیمیترین مناره دوره اسالمی در شهرستان قم واقع است. این مناره آجري، عالوه بر عملکرد شاخص شهري، احتماال ً 

د داشته و در باالي آن اذان نیز گفته می شد. این مناره مدور و راه پله آن از درون به عنوان میل راهنما هم، کاربر
است. از مناره هاي قدیمی دیگر مناره تاریخانه دامغان، منار مسجد جورجیر اصفهان و منار خشتی مسجد جامع فهرج 

ارسالن جاذب، در نزدیکی مشهد در یزد است. یکی دیگر از مناره هاي آجري قدیمی ایران، مناره ایاز کنار مقبره 
  است که مربوط به قرن چهارم هجري است.

منارها ابتدا منفرد بودند و مصالح آنها از خشت بود و بعدها با آجر همراه با تزیینات آجري و کتیبه ساخته شد. منار 
ارهاي زوجی به ویژه در مسجد علی در اصفهان و منار تاریخانه بعدا ً به اصل بنا اضافه شده است. در همین زمان من

  نیز گفته می شود.» گلدسته«ایوان هاي گنبد دار متداول گردید که در این حالت به آن 
  از قدیمیترین منارهاي دوره سلجوقی می توان منار مسجد ساوه، منار مسجد پامنار و منار مسجد جامع کاشان را نام برد.

احداث شدند که نمونه هاي آن منارهاي مسجد امام خمینی اصفهان، و زیباترین منارهاي زوجی ایران در دوره صفویه 
  منارهاي مدرسه چهارباغ (مادرشاه) در اصفهان است.

  هر گلدسته یا مأذنه شامل قسمت هاي زیر است :
  . بدنه یا ساقه2          . پایه1
   . تاج یا کالهک 4    . محل گفتن اذان (مأذنه)3
  

معماري اسالمی هستند که متنوع ترین گنبدها یکی از عالیم گنبد : 
آنها در ایران به کار گرفته شده اند. مصالح آنها از خشت خام با 
اندود کاهگل یا آجر و سنگ است و رنگ آنها معموال ً آبی فیروزه 

گنبدهاي ایران به دو دسته رك و نار تقسیم می شوند.  .اي است
ان و گنبد میرزا گنبدهاي نار مانند گنبد مدرسه چهارباغ در اصفه
    رفیعا در اصفهان و گنبد مسجد گوهرشاد در مشهد. 

  گنبدهاي رك به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از :  
 گنبدهاي رك هرمی: مانند مقبره فیض کاشانی در کاشان و گنبد خانقاه حاج عبدالصمد در نطنز. -1

 نگنبدهاي رك مخروطی: مانند گنبد میل رادکان در قوچا -2

   



                                             

گنبدهاي رك اورچین (پله پله اي): مانند گنبد مقبره دانیال نبی (ع) در شوش. گنبدهایی که ما از خارج بنا  -3
می گویند، ولی گنبد دیگري در زیر » خود«مشاهده می کنیم، پوسته بیرونی بناي گنبد است که به آن اصطالحا ً

  می گویند.» آهیانه«و به آن اصصالحا ً گنبد خارجی وجود دارد که آن را از داخل مشاهده می کنیم 
 

شبستان ها فضاهاي سرپوشیده و داراي ستون هاي یک شکل و شبستان : 
موازي اند که از یک طرف به صحن مسجد راه دارند. سقف شبستان ها 
مسطح و یا قوسی شکل (طاق و تویزه) هستند. مساجد بستگی به اهمیت 

    و اعتبار و تعداد نمازگزارانشان داراي یک یا چند شبستان هستند. 
  

قبله مسلمین است. کلیه مساجد اسالمی در نشان دهنده محراب : 
کشورهاي مسلمان محراب دارند. محراب ها در فرورفتگی قسمتی از دیوار قبله و از ساده ترین وجه تا پرنقش و 

نگارترین شکل ساخته می شوند. محراب هاي ساخته شده در ایران به ویژه محراب 
جري در مسجد جامع هاي گچبري شده، نظیر محراب اولجاتیو در قرن هشتم ه

اصفهان، محراب گچبري در مسجد اشترجان (اسفراین)، محراب مسجد جامع ورامین، 
  مسجد نیریز فارس و مسجد جامع اردستان، از زیبایی ویژه اي برخوردارند. 

همچنین محراب هاي کاشی کاري ایران مانند محراب زیباي مینایی و محراب مسجد 
  ي بسیار عالی در ایران و جهان هستند.میر عمادي کاشان، از نمونه ها

  
یکی از بارزترین عناصر نمادي معماري اسالمی، به ویژه در مساجد و مقابر هستند. کتیبه هاي قدیمیتر از کتیبه ها : 

آجرچینی و گچبري ها و کتیبه هاي جدیدتر با کاشی معرق و یا کاشی خشت اغلب به رنگ سفید بر زمینه الجوردي 
    ه هاي حجاري شده از سنگ مخصوصا ً سنگ مرمر نیز دیده می شوند. و بعضا ً کتیب
اطراف گنبد و یا در ساق یا ساقه آن نورگیرهاي زیبایی دیده نورگیرها : 

می شود. این پنجره ها که معموال ً در بغل ایوان ها نیز به وجود آمده اند 
زو می گویند، در اکثر مساجد قدیمی ج» پاچنگ«و اصطالحا ً به آن 

عناصر همراه مسجد هستند. نورگیرها از مصالح کاشی معرق، سنگ، 
آجر، کاشی و چوب ساخته می شوند و داراي نقوش اسلیمی یا هندسی 

  هستند.
پنجره شبستان شمالی صحن حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و امامزاده سهل بن علی (ع) بین قم و کاشان، از شاهکارهاي 

  هنري ایران محسوب می شوند.
نس پنجره هاي نورگیر در هند و پاکستان از سنگ مرمر است. یکی از زیباترین پنجره ج

  هاي نورگیر، پنجره هاي مشبک چوبی است، مانند پنجره هاي محل نگهداري نخل در ابیانه.

    244
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اسالمی و از سطح زمین به فاصلۀ یک متر و کمی بیشتر، کتیبه اي از سنگ یا کاشی، تقریبا ً تمامی بناهاي ازاره ها : 

می گویند. ازاره هاي مسجد امام (مسجد » ازاره«مساجد را به ویژه در محوطه ایوان و شبستان پوشانده است که به آن 
شاه سابق) و مدرسه چهارباغ اصفهان و مسجد جامع اصفهان از مرمرهاي مرغوب هستند. گاه لبه هاي باالیی ازاره ها 

  را مختصري تزیین می کردند.
  

مقرنس ها بیشتر در زیر نیم طاق کروي شکل ایوان ها و نیم طاق هاي محراب ها عملکرد دارند.  کاري :مقرنس 
مقرنس هاي النه زنبوري و مقرنس هاي کاسه اي از معروف ترین انواع مقرنس 
هستند. عالی ترین کار مقرنس کاري متعلق به دوره صفوي مربوط به ایران 

رسه چهار باغ و مسجد شیخ لطف اهللا است ورودي مسجد امام (مسجد شاه)، مد
  که هر سه از نوع النه زنبوري هستند.

مقرنس کاري ایوان ورودي مسجد جامع یزد و ایوان شرقی مسجد جامع اصفهان 
  از نوع مقرنس کاري کاسه اي است.

  
از گچ در سقف بسیاري از زیر ایوان ها به صورت مقرنس و گچ بري : 

به خوبی استفاده کرده اند. به ویژه در کتیبه هاي رسمی بندي و یا کاربندي 
ایوان ها و زیر گنبدها، گچ کارکرد مناسبی براي این اقدام دارد. اما 
مهمترین نقش گچ، در محراب هاي زیبا و باشکوه ایران است که نمونه 
هاي چنین محراب هایی را در مسجد جامع اصفهان (محراب اولجاتیو) می 

    توان مشاهده کرد. 
  

در دوره اسالمی به ویژه در عهد سلجوقی عالوه بر استفاده کاربردي از آجر، آن را به  آجر کاري و گره چینی :
عنوان تزئینات بنا و مخصوصا ً در نماسازي به کار می بردند. همچنین براي طرح هاي کاربندي و گره سازي حداکثر 

  استفاده از آجر شده است.
ي ها را می توان در ضلع شرقی صحن مسجد جامع نمونه هاي زیباي این آجرکار

نایین، نماسازي برج هاي خرقان قزوین و ایوان مسجد جامع اصفهان مشاهده کرد. 
یک نمونه دیگر از کار گره چینی با آجر که بسیار جالب توجه است، کاربندي با 

   آجر در سقف مسجد جامع بروجرد است. 
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ها و زیارتگاه ها داراي درهاي چوبی بسیار نفیس اند که روي آنها با انواع  اکثر امامزادهدرهاي چوبی و فلزي :  
منبت و معرق چوب کار شده است. چوب این درها از درخت چنار یا گردو است که حشرات چوب خوار به آسانی 

  نمی توانند در آن رخنه کنند.
  

  عناصر تزیینی و آیینی منقول در بناهاي مذهبی:
ین بخش می توان از منبرهاي قدیمی و رحل ها و سنگ آبه ها و به طور خالصه در ا

زیلوهاي قدیمی در مساجد نام برد. سنگ آبه ها، ظروف سنگی بزرگی بودند که در 
داخل آنها آب آشامیدنی سالم ریخته می شد تا مردم از آب هاي دیگر براي رفع 

    تشنگی استفاده نکنند، زیرا آب هاي معمولی آلوده بودند. 
مساجد مهمترین بناهاي مذهبی هر شهر و روستا هستند که همواره نقش مهمی در زندگی مسلمانان داشته اند. اقامه 
نماز جمعه، مراسم مذهبی، ایراد خطبه ها و تدریس در مساجد انجام می گرفت؛ زیرا مسجد بهترین مکان براي ابالغ 

وار بعضی از مساجد(مسجد جامع قزوین و مسجد جامع کاشان) فرامین حکومت به مردم بود. کتیبه هاي باقیمانده بر دی
حاوي وقف مکانهایی براي توسعه و تعمیرات مساجد از طرف واقف یا حکمران است. اغلب مساجد در مرکز شهرها، 
نزدیک بازارها و محدوده دارالحکومه ساخته می شدند و اگر شهري به بیش از یک مسجد نیاز داشت، مساجد دیگري 

ف حکومت یا افراد خیر، احداث می شد. اهمیت مساجد در شهرها به حدي بود که اگر شهري مسجد جامع یا از طر
آدینه نداشت، اهمیت شهري هم نداشت. در صدر اسالم مساجد نقشه هاي ساده اي داشتند، ولی در طول زمان با 

از قرن چهارم هجري دگرگونیهایی به طرحهاي گوناگون و تزیینات مختلف، نقشه ها پیچیده شدند. درنقشه مساجد، 
وجود آمد و بر اساس آن، مساجد متفاوت در شهرها احداث شد. مهمترین نقشه هایی که در مساجد به کار گرفته 
شده، شامل یک ایوانی، دو ایوانی، چهار ایوانی، و ترکیب چهار طاق و ایوان بوده که معماران دوره اسالمی آنها را از 

عهد اشکانی و ساسانی اقتباس کرده اند. مثال ً نقشه چهار ایوانی ـ در ساخت بسیاري از بناها ـ شیوه هاي معماري 
الهام گرفته از نقشه کاخ آشور، متعلق به زمان اشکانیان است. معماران دوره اسالمی مسجد را به شیوه هاي گوناگون 

داول بوده است؛ براي مثال در عهد سلجوقیان می آراستند. در هر دوره یکی از عناصر تزیینی در آراستن مساجد مت
آجرکاري، در عهد ایلخانیان گچبري و در عهد تیموریان و صفویان کاشیکاري رواج بیشتري داشته است و در 

  مواردي نیز تزیینات آجرکاري، گچبري و کاشیکاري با هم به کار گرفته می شد.
   

ر چهارباغ (مادر شاه) اصفهان است که مربوط به دوره صفوي از جمله این مدارس، مدرسه مشهومدارس علوم دینی : 
   و به دستور مادر شاه سلطان حسین ساخته شده است. 

مدارس دینی در عصر قاجار رونق دوره صفویه را نداشتند. از جمله مدارس این دوره، مدرسه شهید مطهري (مدرسه 
نی سابق) در کاشان، مدرسه غیاثیه خرجرد خواف در سپهساالر)، مدرسه صدر در تهران و مدرسه امام خمینی (سلطا

    خراسان و مدرسه جده بزرگ در اصفهان می باشند. 
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مدارس نیز از جمله فضاهاي معماري هستند که برابر خصوصیات جغرافیایی و آب و هوایی هر معماري مدارس : 
آن است. قرار گرفتن حجره ها در  منطقه احداث می شوند. یکی از مهمترین عناصر فضایی یک مدرسه، حجره هاي

  چهار جبهه بنا، موجب تکوین شکل خاصی می گردد.
یکی از مدارس مشهور دوره ساسانیان، مدرسه جندي شاپور، در اهواز است. همچنین پایتخت ساسانیان یعنی بخارا 

تربیت نوجوانان و جوانان  داراي تعدادي مدرسه بوده است. در دوره صفویه و قاجاریه به تدریج مدارسی براي تعلیم و
دایر شد، از آن جمله مدرسه دارالفنون تهران که به دستور و همت میرزا تقی خان امیرکبیر ساخته شد و در واقع یک 

  مرکز دانشگاهی بود. شکلی که کم و بیش آن را در کاروانسراها و خانقاه ها نیز می توان دید. 
محل اقامت طلبه ها، مدرس محل تدریس استادان، کتابخانه، مسجد، اتاق عناصر عملکردي مدارس عبارت اند از: حجره 

  هاي خادم، چراغ دار، سقا، آبکش و سرویس هاي بهداشتی.
در صدر اسالم تدریس علوم مذهبی در مساجد انجام می شد. بتدریج با توسعه علوم اسالمی، فضاي آموزشی از مساجد 

ومت سلجوقیان) به تشویق خواجه نظام الملک، مدارس متعددي در جدا گشت. در قرن پنجم هجري (همزمان با حک
شهرهاي معروف اسالمی مانند بغداد، ري، نیشابور و جرجان ساخته شد. بعدها نقشه چهار ایوانی، که مورد توجه 
معماران قرار گرفت، براي فضاهاي آموزشی طرحی متعارف شد. در اطراف ایوانها، حجره هایی به صورت یک یا دو 
طبقه براي استفاده و اقامت شبانه روزي دانشجویان و طالب علوم دینی ساخته شد. غیر از ساعات تدریس، از مدارس 
به عنوان مسجد نیز استفاده می کردند. مدارس نیز همانند مساجد با آجرکاري، گچبري و کاشی کاري تزیین می 

  شد(مانند مدارس غیاثیه، چهار باغ و مطهري).
  
  

  و آرامگاه ها زیارتگاه ها
  زیارتگاه ها وآرامگاه هاي ایران به شرح زیر تقسیم بندي می شوند:

زیارتگاه ها و مقابري که منتسب به فرزندان و اقوام نزدیک امامان معصوم اند؛ مانند آستانه حضرت معصومه  -1
ن در قزوین و مرقد سلطان علی بن (سالم اهللا علیها) در قم، زیارتگاه شاه چراغ برادر امام رضا در شیراز، شاهزاده حسی

  امام محمدباقر در شهر اردهال کاشان.
زیارتگاه ها و مقابري که مخصوص علم و فضیلت و نام آوران دینی و مذهبی و یاران ائمه اطهارند؛ مانند خواجه  -2

  ربیع و خواجه اباصلت در مشهد و شیخ صدوق (ابن بابویه) در شهر ري.
ادیبان و شاعران و عارفان و دانشمندان؛ مانند آرامگاه شیخ آرامگاه و زیارتگاه  -3

  عطار و خیام در نزدیکی نیشابور.
آرامگاه هایی که مخصوص پادشاهان، امرا و حکام و فرمانروایان ایران است؛  -4

مانند گنبد کاووس یا قابوس در شهر گنبد قابوس در استان گلستان، مقبره طغرل 
ري و گنبد سلطانیه در نزدیکی زنجان که در کنار و سلجوقی (برج طغرل) در شهر 
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مقبره سلطان محمد خدابنده (اولجاتیو از پادشاهان مغول) واقع است. اما » تربت خانه«چسبیده به آن در محلی به نام 
کاري  قدیمیترین مقبره تاریخ دار مربوط به ایران، مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا است. این بنا سرشار از آجر

    هاي متنوع است که مانند حصیر به هم بافته شده و گنبد آن شبیه گنبدهاي ساسانی است. 
برخی از اماکن مقدس به دلیل وجود آثاري که در آنهاست، موجب تبرك و تیمن گشته اند؛ مانند زیارتگاه  -5

   قدمگاه در نزدیکی نیشابور و زیارتگاه جمکران در نزدیکی قم. 
  

  معماري مقابر 
بسیاري از بناهاي مقابر منفرد و تک بنا هستند؛ یعنی فقط از گنبد و فضاي زیر 
گنبد که محل قبر یا ضریح متوفی است تشکیل شده است. مانند مقبره مالحسن 
کاشی در سلطانیه، مقبره شیخ عطار در نیشابور و مقبره امیر اسماعیل سامانی در 

  بخارا.
مقبره اي هستند. نماي بیرونی این برج ها اغلب با آجر،  بیشتر مقابر شامل برج

نماسازي و بدنه بنا به صورت مضرّس دندانه، دندانه تزیین شده است. معموال ً 
کتیبه اي آجري یا آجر لعابدار به صورت انواع خطوط کوفی در قسمت فوقانی 

آن ذکرشده  بدنه دورتا دور گنبد وجود دارد که نام متوفی، بانی و تاریخ بنا در
  است. مانند برج مهماندوست در دامغان، برج رادکان در نزدیکی گرگان، برج الجیم در سوادکوه مازندران.

هجري و محل دفن یکی از امراي طبرستان (مازندران کنونی) است و احداث بناي آن  413تاریخ کتیبه برج الجیم 
  مربوط به دوره آل زیار است.

عروف ایران گنبد قابوس است که در شهر گنبد قابوس در استان گلستان قرار دارد و از دیگر برج مقبره هاي م
   از پادشاهان آل زیار است.  "قابوس بن وشمگیر"مربوط به قرن چهارم هجري می باشد. این برج مدفن 

رار گرفته است معروفترین بناي مجرد در ایران، تک بناي مشهور گنبد سلطانیه است که در سر راه قزوین به زنجان ق
متر زیر گنبد با کف) و حجیم بودن آن  52و به دلیل ارتفاع زیاد بنا از سطح زمین (

جزو اولین بناهاي عظیم و معروف جهان به شمار می رود. این بنا به دستور سلطان 
محمد خدابنده (اولجاتیو) در دشت سرسبز سلطانیه ساخته شده است. گنبد آن، دو 

طح خارجی آن با کاشی هاي آبی رنگ، پوشیده شده است. پوسته است و تمامی س
فضاهاي اطراف گنبد با انواع و اقسام تزئینات گچبري و نقاشی زینت یافته و طرح 
نقشه بنا، هشت ضلعی است و اطراف آن را حیاط بزرگی احاطه می کرده است، اما 

ه اند؛ مانند تعداد زیادي از آرامگاه ها و مقابر از یک مجموعه معماري تشکیل شد
مجموعه آستان قدس رضوي و مجموعه حرم حضرت معصومه (سالم اهللا علیها) و 

    مجموعه شاه چراغ و ... 

   



                                             

به طور کلی آرامگاه به بنایی گفته می شود که یک یا چند شخصیت مذهبی یا سیاسی در آن دفن شده باشد. این نوع 
ه هاي غیر مذهبی می توان تقسیم کرد. مقبره هاي مذهبی در بناها را به دو گروه مقبره هاي مذهبی(زیارتی) و مقبر

بیشتر شهرها و روستاها به امامزاده معروف شده اند و در مقایسه با سایر بناهاي اسالمی(بجز مساجد) از اعتبار ویژه اي 
شیعیان هستند. بناهاي برخوردارند. امامزاده ها بیش از دیگر بناهاي دوره اسالمی مورد احترام و عالقه مسلمانان، بویژه 

فوق در طول زمان توسعه یافته و از یک آرامگاه معمولی به مجموعه هاي بسیار با شکوهی تبدیل شده اند(مانند 
  مجموعه بناهاي مشهد، قم، بسطام و شیخ صفی). 

ند مرقد مقبره ها اغلب با نقشه هاي مدور، مربع و هشت ضلعی با شیوه هاي گوناگون معماري احداث شده اند(مان
اسماعیل سامانی در بخارا، گنبد قابوس در دشت گرگان، برج رادکان در خراسان، برج عالء الدین در ورامین و بناي 
سلطانیه در زنجان). همانند سایر بناهاي اسالمی مقبره ها نیز با آجرکاري، گچبري، کاشیکاري و آینه کاري تزیین 

ه ایجاد مقبره ها و زیارتگاهها از چنین سابقه طوالنی و ویژگیهاي معماري شده اند. تنها در ایران دوره اسالمی است ک
منحصر به فرد و تزیینات باشکوه برخوردار است. اینگونه بناها به نامهاي برج، گنبد، بقعه و مزار نیز معروف شده 

  اند(مانند برج رادکان، گنبد قابوس، بقعه شیخ صفی).
  

ع عرفا و صوفیان و دراویش است. بناي خانقاه مشابه بناي مدارس علوم دینی این اماکن، مخصوص تجم خانقاه ها :
است و عناصر تشکیل دهنده آن عبارتند از: حیاط مربع و یا مربع مستطیل، با حوضی در وسط و چهار باغچۀ با صفا 

به اقامت سالکان در چهارگوشۀ آن. در اطراف حیاط و در فاصله ایوان ها، حجره ها یا اتاق هایی ساخته شده که 
طریقت و خادمان و مریدان اختصاص دارد. در هر خانقاه حجره هایی نیز به مسافران از راه رسیده اختصاص می دادند 

اختصاص دارد. حجره و زوایاي کوچکی نیز براي خلوت نشینی و چله نشینی  "پیر"و در هر خانقاه حجره اي نیز به 
در رواق جنوبی خانقاه شاه نعمت اهللا ولی در کرمان. سقف » شاه نعمت اهللا ولی« در هر خانقاه وجود دارد؛ مانند زاویه

رواق شمالی مقبره شاه نعمت اهللا ولی با گچ، کاربندي زیبایی شده است. اصل بناي شاه نعمت اهللا ولی مربوط به عصر 
  صفوي است.

د. در شیراز خانقاه چهل تن و هفت تن از در تهران خانقاه هاي صفی علیشاه، مشیرالسلطنه و ظهیرالدوله شهرت دارن
خانقاه هاي مشهور قدیمی هستند. در روستاي بیدخت گناباد، مقبره نورعلیشاه، از خانقاه هاي بزرگ و مشهور است. 

اهللا اهللا «از خانقاه هاي دیگر می توان به مقبره صفی الدین اردبیلی جد پادشاهان صفوي در اردبیل اشاره کرد که گنبد 
مشهور است. دیوار فضاي اصلی این مقبره با مهارت و ظرافت، تنگبري شده و شبیه سالن مجموعه عالی آن » 

    قاپوست و به بناي چینی خانه معروف است. 
 

  کلیساي سنت استپانوس جلفا
کیلومتري کناره هاي جنوب رود مرزي ارس و در  3کیلومتري غرب شهر مرزي جلفا و به فاصله  16این کلیسا در 

قرار گرفته است. نام این کلیسا از نام اسپتانوس مقدس، شهید اول راه مسیحیت گرفته شده است؛ » دره شام«ستاي رو
به معنی مقدس است که همواره قبل از نام کلیسا آورده می شود. تاریخ بناي این کلیسا را » سانتا«یا » سنت«اما کلمه 

    249
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سیاح فرانسوي ، آن را مربوط به دوره صفویه  "قارونیه"ي مانند هجري می دانند و عده ا 6تا  4بعضی مربوط به قرن 
  می داند.

از کلیساهاي معروف دیگر منطقه آذربایجان، کلیساي سهرقه، موجومبار و قره کلیساست که از نظر ساختمانی، ساده 
  تر و مختصرتر از کلیساي استپانوس مقدس است. 

  
اس اول می باشد و به دلیل ایجاد موزه اختصاصی در محوطه این از بناهاي مشهور دوران شاه عبکلیساي وانگ : 

کلیسا، همواره مورد بازدید جهانگردان قرار می گیرد. فرم و طرح کلیساهاي اصفهان، تفاوت کلی با سایر کلیساها 
و بنا به دارد. کلیساي وانگ در ناحیه جلفاي اصفهان داراي گنبدي است که شکل و مایه گنبد مساجد ایرانی را دارد 

  آجر ساخته شده است.
متر مربع است. قسمت داخل کلیسا و محوطه  8731کلیسا در محله اي به نام میدان بزرگ در منطقه جلفا و وسعت آن 

اي که به زیر گنبد یا گنبدخانه می رسد، تماما ً داراي ازاره کاشی کاري با کاشی هاي خشت هفت رنگ است. از 
خل کلیسا با سقف گنبد، نقاشی هاي بسیار زیبا دارد. موضوع این نقاشی ها عموما ً حد فاصل ازاره هاي اطراف دا

داستان ها و وقایع زمان حضرت مسیح (علیه السالم) و فرشتگان و مقربان و قدیسین مسیحیت و از خلقت آدم تا 
  تصلیب مسیح است.

برج ناقوس در زمان شاه سلطان حسین  کلیسا داراي یک برج ناقوس یا کتیبه اي است که نشان می دهد ساخت بناي
(آخرین پادشاه صفوي) انجام شده است. برج ناقوس دو طبقه و بناي آن داراي تزئینات کاشی کاري و مقرنس کاري 

    است. 
  

تاریخ آغاز بناي حسینیه ها را مربوط به زمان حکومت صفویان می دانند که پذیرش مذهب تشیع در میان حسینیه ها : 
ایرانیان عمومی شد. کارکرد حسینیه ها در ایام سوگواري امام حسین(علیه السالم) و یارانش در واقعه کربال است و 

و معموال ً سرپوشیده اند یا سقف آنها را در ایام  بقیه اوقات سال از آن استفاده نمی شود. حسینیه ها یک در دارند
    سوگواري با چادرهاي بزرگ می پوشانند. 

  
عملکرد مذهبی تکیه و حسینیه کم و بیش یکسان است؛ ولی تکیه کارکرد وسیعتري نسبت به حسینیه دارد. تکایا : 

م می شده است. از نظر فرم و شکل تکایا صرفا ً مذهبی نبوده و بلکه نمایشهاي آیینی و حماسی نیز در آن انجا
معماري نیز تکایا کاملتر از حسینیه ها هستند. تکایا به صورت معمولی فضایی باز هستند، اما بعضی از تکیه ها 

  سرپوشیده اند؛ مانند دو تکیه باال و پایین بازار تجریش که هر دو سرپوشیده اند. 
متر) تعبیه شده است که دایره یا هشت 1ز سطح زمین (حدود : در وسط صحن تکیه، سکویی بلندتر ا معماري تکایا

متر است که به منزله فضاي نمایش می باشد. نمایش هایی نظیر رستم و سهراب،  8تا  6ضلعی است و قطر آن بین 
واقعه مرگ سیاوش و ... . باالخره نمایش هاي مذهبی و آیینی که همان تعزیه خوانی است. در اطراف صحن حیاط ، 
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ق یا حجره هایی در دو طبقه ساخته شده است که حجره هاي پایین، ویژه مردان و غرفه هاي باال مخصوص بانوان اتا
در شهر تهران بوده که دستور ساخت آن در زمان ناصرالدین شاه » تکیه دولت«است. یکی از تکایاي مهم ایران 

   صادر شده است. 
است که تکایا به چند گذر اصلی ختم می شوند، مانند تکیه باالي یکی دیگر از تفاوت هاي تکیه با حسینیه در آن 

   تجریش که به چهار گذر اصلی می رسد. 
فضاهاي وسیعی هستند که در گذشته براي اجراي فریضه نماز مصالها : 

جمعه و نمازهاي اعیاد در خارج از شهر احداث می شد. مصالي یزد که 
نام برده شده » مصالي عتیق«نام در تاریخ جعفري در قرن نهم از آن به 

است، یکی از این مصالهاست. احداث آن را مربوط به دوره آل مظفر 
می دانند. فضاي این مصال به شکل ذوزنقه است. مصالي معروف دیگر، 

  مصالي سبزوار است که به شکل دایره بوده است.
ان مراسم دعا، روضه و سوگواري برگزار می در بسیاري از شهرهاي اسالمی در مواقع خاصی مانند محرم، صفر و رمض

شده است. این مراسم بیشتر در مکانهایی معروف به تکیه و حسینیه برقرار بوده است. به طور کلی تکایا و حسینیه ها 
مکانهاي محصوري بودند که در مسیر گذرگاههاي اصلی شهرها قرار داشتند. از این مکانها بویژه در ایام سوگواري ـ 

محرم ـ براي مراسم تعذیه خوانی، پرده خوانی و سینه زنی استفاده می شد. در این ایام مکان را سیاهپوش  خصوصا ً
کرده، آن را با طوق و نخل و عالمت و کتل، آذین می کردند. مصلی اغلب در خارج از شهرها قرار داشت و براي 

ا داراي طرح و نقشه خاصی نبودند و با توجه به مکانهاي اقامه نماز عید فطر و قربان از آن استفاده می شد. اینگونه بناه
شهري و عمومی در گذرگاهها، میدانها و راسته بازارها ساخته می شدند. همچنین این مکانها فاقد تزیینات معماري 

  بودند(مانند امیر چخماق یزد، پهنه و ناسار سمنان و گذر حاجی محله کاشان).
 

روز ایجاد آن را به اورارتورها نسبت می قدیمی ترین پلی که امپل ها : 
دهند، بر روي رود ارس که رود مرزي بین ایران و شوروي سابق است، 

  بسته شده است.
در دوران هخامنشی نیزچند پل کشف شده که تعدادي از آنها، در محدوده 
کاخ ها و باغ هاي پاسارگاد، در قرن هاي چهارم و پنجم قبل از میالد بنا 

  شده اند.
دوره ساسانی پل هاي متعددي در ایران ساخته شد. پل و سد بیستون، بند قیصر( پل والرین) در شوشتر، پل  در

در خرم » پل شاپور«کیلومتري خرم آباد، پل شکسته خرم آباد یا طاق پیل یا  52کشکان بر روي رود کشکان در 
   . آباد و پل دختر در شمال غربی اندیشمک از پل هاي عهد ساسانی هستند
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 15قدیمیترین پل و سد دوره اسالمی را بند امیر می دانند که 
کیلومتري جنوب تخت جمشید واقع است و در دوره آل بویه 

  ساخته شده است .
در دوره سلجوقی نیز تعدادي پل ساخته شد. از قدیمی ترین پل هاي 
سلجوقی پل شهرستان در اصفهان است که بعضی معتقدند بر روي 

پایه هاي یک پل ساسانی بنا شده است. سنگینی این پل را با ایجاد طاق هاي کوچک در فاصله طاق هاي بزرگ روي 
    پایه ها تقسیم کرده اند. 

در منطقه قافالنکوه و بر روي روخانه قزل اوزن در نزدیکی زنجان، پلی از دوران تیموري بسته شده در دوره تیموري 
  است که پل قافالنکوه نام دارد و مربوط به قرن نهم هجري است.

در دوره صفوي نیز پل هایی ساخته شده که از معروفترین آنها پل جاجرود بر روي رودخانه جاجرود است. پل اهللا 
  متر بر روي رودخانه زاینده رود ساخته شد، مربوط به دوره صفوي است. 290(سی و سه پل) نیز که به طول وردیخان

از پل هایی که در دوره قاجار ساخته شد، می توان به پل بلده بر روي رودخانه نور در شرق بلده اشاره کرد. در زمان 
    سک در شمال ایران است. رضاخان نیز پل هاي زیادي احداث شد که مهمترین آنها پل ور

پلها و آب بندها از بناهاي غیر مذهبی هستند که در ادوار گذشته در مسیر جاده هاي کاروانی، راهها و روي رودها 
ایجاد شده اند. مهمترین پلها در مسیر جاده هاي کاروانی و جاهایی که طغیان آب رودخانه ها غیر قابل کنترل بوده، 

بسیار کهن، هنگامی که بشر توانست آب را مهار کند و مسیر آن را مشخص سازد و از تنه بنا شده اند. از دوران 
درختان براي عبور و مرور از عرض رودخانه استفاده کند، کار پل سازي آغاز شده است. معماران ایرانی در احداث 

اهده قدیمیترین پلها یعنی پل بردیده از پلها عالوه بر تسهیل امر عبور و مرور، ایجاد آب بندها را در نظر داشته اند. مش
دوره هخامنشیان در جلگه مرودشت، بیستون در کرمانشاه از دوره ساسانیان، بند امیر در فارس از دوره آل بویه و پل 
خواجوي اصفهان، مؤید این نکته است که معماران در امر پل سازي عالوه بر گذر از رودخانه، به ذخیره کردن آب 

از قرن هشتم ق.م.  –شته اند. ایران در دوره باستان و دوره اسالمی سهم قابل توجهی در توسعه پل سازي نیز توجه دا
به عهده داشته است. بقایاي پلها و سدها نشان دهنده نوع معماري آن زمان است. ذوق و سلیقه معماران  –تاکنون 

تزیینات آجرکاري و کاشیکاري است ( مانند پل ایرانی در تزیین پلها نیز قابل توجه است؛ بعضی از پلها داراي 
  خواجوي اصفهان).

  
ایجاد بناي بزرگ یا کاخ سازي در این سرزمین به اواخر هزاره دوم قبل از میالد مربوط است. در میان کاخ ها : 

قبل از  550صفحات تاریخ معماري ایران، در کاخ سازي هخامنشی، سه دوره متمایز وجود دارد که اولین دوره از سال 
میالد در طراحی یکی از کاخ هاي پاسارگاد با ایجاد یک تاالر بزرگ که به صورت یک مستطیل بزرگ که داراي 

در گوشه  –سه معبر است، آغاز می شود. قسمت شرقی آن کامال ً طوالنی و ستون دار است و دو اتاق شبیه برج 
  شمال غربی و جنوب غربی آن ساخته شده است.
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قبل از میالد شروع می شود که نمونه بناهاي مربوط به این دوره را در دشت گوهر که میان  520سال دوره دوم از 
نقش رستم و تخت جمشید واقع است ایجاد کرده اند. نمونه معماري دوره هخامنشی را در کاخ هاي آپاداناي تخت 

  گوشه هاي بنا تعبیه شده است. جمشید و کاخ شوش می بینیم. چهار برج پیش آمده نسبت به سایر قسمت ها در
  

اشکانیان مردمی سلحشور و جنگجو بودند و به کاخ سازي توجه زیادي نداشتند. سه بناي معروف کاخ هاي اشکانی : 
کاخ مانند دوره اشکانی عبارتند از: کاخ نسا درعشق آباد ترکمنستان، کاخ هترا در بغداد و کاخ کوه خواجه در 

  سیستان و بلوچستان.
  

مهم ترین کاخ هاي عصر ساسانی عبارتند از: کاخ بیشابور، هاي ساسانی :  کاخ
    فیروزآباد، تخت سلیمان و سروستان. 

  
با ظهور اسالم، فرم و شکل کاخ سازي ایرانی تغییر کاخ سازي در دوره اسالمی : 

یافت و عناصر اسالمی و عربی در ساخت کاخ هاي اسالمی ایران تأثیر گذاشت. 
  استفاده زیاد از قوس هاي شکسته و تیزه دار.از جمله 

اکثر این کاخ ها در شهر تاریخی اصفهان واقع اند و مربوط به دوران صفوي 
هستند. از کاخ هاي صفوي در اصفهان، می توان به تاالر اشرف، بناي عالی 

  قاپو، کاخ هشت بهشت و کاخ چهل ستون اشاره کرد.
حدوده فعلی شهر قرار دارد که فقط سر در(عالی قاپو) آن همراه با یک در قزوین طرح یک کاخ صفوي در داخل م

کوشک باغی که در زمان قاجاریه تغییراتی در آن داده شد، مشاهده می شود. این کوشک توسط شاه طهماسب، 
یک دومین پادشاه صفوي، که در زمان او قزوین پایتخت ایران بوده، بنا شده است. کوشک عبارت است از بنایی با 

فضاي مرکزي که چهار ایوان در اطراف و چهار برج در گوشه هاي آن واقع شده و اطراف آن را راهرویی مسقف و 
    ستون دار احاطه کرده است. 

ساخت بناي عالی قاپو( درب عالی) در میدان نقش جهان اصفهان توسط شاه طهماسب به صورت کوشکی سه طبقه 
  پایتخت از قزوین به اصفهان، عالی قاپو را به شکل امروزي خود گسترش داد . آغاز شد، اما شاه عباس پس از انتقال

  محل استقرار پادشاهان و درباریان براي تماشاي جشن ها و بازي هاي ورزشی، بر سر در این بنا قرار داشته است.
عالی قاپو، کاخی است با دري با شکوه که تاریخ بناي آن به عصر تیموریان می رسد. این بنا را می توان مقر 

   حکومتی دولت صفویه دانست . 
کاخ چهل ستون از یک تاالر اصلی پر از نقش و نگارهاي روغنی و یک 
تاالر مسقف باز در جلوي آن و یک استخر بزرگ آب تشکیل شده است. 

ن تاالر بر بیست ستون استوار شده است که بازتاب تصویر این سقف ای

   



                                             

  ستون ها در آب، مجموعه اي از چهل ستون را تشکیل می دهد و به همین دلیل این بنا را چهل ستون نامیده اند.
کاخ هشت بهشت عبارت از یک هشت ضلعی نامنتظم در مرکز است. در چهار سمت فضاي میانی هشت ضلعی که 

  ع شده ، چهار ایوان و روي چهار ضلع دیگر اتاق هایی ساخته شده است.در وسط واق
  
  
  

کاخ صفوي باغ فین کاشان همراه با باغ بزرگ و ملحقات جانبی از تلفیق 
معماري و هنر باغ سازي صفوي محسوب می شود. کاخ صفی آباد در بهشهر 

  نیز طرحی شبیه کاخ هاي صفوي دارد. 
نیز که در کالت نادري واقع است تنها بناي » قصرخورشید«کاخ نادرشاه به نام 

   کاملی است که از نادرشاه باقی است. 
ارگ «در قرن یازدهم (ه .ش) توسط کریم خان کاخی بنا شد که به 

  شهرت دارد. » کریمخانی
  طرح این بنا یک فضاي مرکزي چهار ایوانه با چهار اتاق در گوشه هاست.

رن دوازدهم ( ه.ش) که تهران پایتخت شد، پادشاهان قاجار در بخش شمالی هسته مرکزي آن زمان شهر، شروع در ق
  نامگذاري شد. مهمترین این بنا ها کاخ گلستان است.» ارگ«به ساختن تعدادي بنا کردند. این محل بعدها 

عبارتند از: کاخ صاحبقرانیه در نیاوران،  قاجاریه تعدادي کاخ ییالقی در اطراف تهران بنا کردند که مهمترین آنها
  0کاخ شهرستانک و کاخ فرح آباد در شرق 

در دوره پهلوي نیز کاخ هایی ساخته شد که بیشتر آنها از معماري غربی اقتباس شده اند. یکی از کاخ هاي دوره 
  ران است.پهلوي که تقریبا ً شکل بناهاي سنتی ایران را دارد، کاخ سبز در مجموعه سعدآباد شمی

تعدادي کاخ به ویژه در شمال ایران ساخته شد که تماما ً شکل غربی دارند. مانند کاخ میان پشته، در بندر انزلی و 
   کاخ سرودسر و کاخ رامسر. 

احداث کاخها در ایران به گذشته هاي بسیار دور باز می گردد. مفهوم امروزي کاخ با مفهوم این کلمه در گذشته 
گذشته بناهایی منفرد با نوعی معماري برتر از دیگربناها احداث می گردید که کاربردهاي متعددي  متفاوت است. در

داشت؛ مثال ً، ممکن بود زمانی به عنوان معبد و نیایشگاه و گاه به جاي قلعه دفاعی و سرانجام براي سکونت حکمرانان 
کاخها یا قصرها در ایران مقر حکومت سلسله هاي استفاده شود(چغازنبیل). بتدریج ماهیت این بناها تغییر یافت و 

مختلف شد؛ براي مثال در زمان هخامنشی تخت جمشید، در زمان اشکانی کاخ آشور، در زمان ساسانی تیسفون و 
کسري و سروستان را می توان نام برد. در دوره اسالمی اینگونه بناها بتدریج براي سکونت و امور حکومتی استفاده 

ر اسالم کاخ یا بناي با شکوهی که در مقیاس برتر ساخته شده باشد، به جاي نمانده است. شیوه معماري گردید. از صد
از شیوه هنري عهد  –که در زمان امویان احداث گردید و بقایاي آن هنوز پابرجاست  –کاخ العمره و کاخ المشتی 

زه اي شد و در پایتختهاي سه گانه آنها (تبریز، ساسانی اقتباس شده است. از زمان صفوي احداث کاخها، وارد مرحله تا
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قزوین و اصفهان) نمونه هاي جالب توجهی ساخته است. کاخهاي چهل ستون، هشت بهشت و عالی قاپوي اصفهان، 
صفی آباد بهشهر، فین کاشان و فرخ آباد ساري از مهمترین نمونه هاي شیوه معماري عهد صفویان هستند. ایجاد 

ه تا عهد نادرشاه(مانند کاخ خورشید کالت) و عهد قاجار(مانند کاخ صاحبقرانیه و شمس العماره) کاخها به همین شیو
ادامه یافت. کاخها در ایران نقشه هاي گوناگونی داشته است؛ برخی کوشک مانند بوده اند( مانند هشت بهشت صفی 

مهمترین مسأله در ساختن کاخها، بویژه از آباد)، بعضی نقشه مربع و مستطیل داشته اند و برخی چند ضلعی بوده اند. 
  عهد صفوي به بعد، تزیین با کاشیکاري، گچبري، آیینه کاري و سنگ کاري است.

  
: ساده تر از همه چنین می توان گفت که کاروانسرا ساختمانی است که کاروان را در خود جاي می  کاروانسراها

دهد و بزرگترین نوع ساختمانهاي اسالمی است. پالن آن معموال ً مربع یا مستطیل شکل است، با یک ورودي برجسته 
بادگیرهایی در انتهاي آن تعبیه شده است. عظیم و بلند، معموال ً ساده و بدون نقش، با دیوارهایی که گاهی اوقات 

یک داالن با طاق قوسی که مابین ورودي و حیاط داخلی قرار گرفته است، فضاي کافی را براي جا دادن حیوانات 
بارکش فراهم ساخته است. بر روي سکوي برآمده اي که در پیرامون این حیاط قرار گرفته است، طاقگان هایی واقع 

اخلی را مفصل بندي کرده اند. در پشت آنها حجره هاي کوچکی براي منزل دادن مسافران تعبیه شده اند که نماي د
شده است. در کاروانسراهاي دو طبقه، از حجره هاي پایینی براي انبار کردن کاالها و از حجره هاي باالیی براي منزل 

  دادن مسافران استفاده می شد.
با این حال، تمامی این نوع 

و عملکرد ها، ساختمان ها 
کاروانسرا نامیده نمی شوند. تا به 

امروز، بسیاري از آنها به عنوان رباط تشریح شده اند. این لغت از ریشه عربی ربط است که یکی از معانی آن افسار 
کردن اسب است. البته تصور توقفگاه کوتاهی که در وجود این لغت نهفته است، دلیل مناسبی براي انتخاب این نام به 
نظر می رسد، اما رباط معنی تخصصی تري را در بر دارد. این واژه در اواخر قرن چهارم ه.ق بیانگر نوعی دژگونه است 
که به عنوان مبنایی براي تداوم جهاد، مورد استفاده قرار می گرفت. بیشتر نمونه هاي سالم مانده از این نوع ساختمان 

  ، طافرطست و طیط.در مغرب یافت می شوند، مانند موناسیر، سوسه
دالوران دین در چنین ساختمانی، 
براي اقامت کوتاه مدت بر ضد 
کافران گرد می آمدند. رباط ها در 
سراسر جهان اسالم ساخته می شدند. 
با توسعه مرزهاي اسالم و برقراري 

آرامش نسبی، فعالیت دالوران دین(غازیان) کاهش یافت. اما ساختمانهایی که مورد استفاده آنها بود، باقی ماند. 
احتماال ً تبدیل رباط براي استفاده در زمان صلح، مستلزم کار زیادي نبوده است. بنابراین زیاد تعجب آور نیست که 

است که در مناطق » خان«این واژه نیز بر کاروانسرا داللت داشته باشد. واژه دیگري که به چنین بنا هایی اشاره دارد، 

 ) ایران –ق .ه 470 -رباط ملک ( 

 ) تونس –قرن سوم ھجری  -رباط سوس ( 
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این واژه، هم در عربی و هم در فارسی، خانه است. بنابراین، ویژگی  می گویند. معناي اصلی» هان«ترك زبان به آن 
هاي ریشه این واژه را می توان دست کم در تعدادي از ساختمان هاي اولیه اي جستجو کرد که به خانه اي براي رفع 

  نیاز مسافران شباهت داشتند. در زیر به اختصار تفاوتهاي چنین بناهایی عنوان می شود:
  

به معناي آسایش  "سا"ین واژه که به بسیاري از زبان ها راه یافته، در فارسی کهن ریشه دارد. جزء اول آن، : ا ساباط
نمودار ساختمان و بنا و عمارت است که در انتهاي واژه هاي دیگري نظیر رباط ،  "بات"و جزء دومش پسوند 

  اه و استراحتگاه امروز به کار می رفته است.کاربات و خرابات آمده است. روي هم رفته، این واژه به جاي آسایشگ
ساباط به کلیه بناهایی که به منظور آسودن به پا می شده، چه در شهر و چه در بیرون از آن اطالق می شده. در 
شهرستانهاي جنوبی ایران هنوز هم این واژه در جاي درست خود به کار می رود. این بناها عمدتا ً به چند تختگاه، 

ار و گاهی یک یا دو اتاق کوچک که تنها می توان به منظور رفع خستگی و اندکی آسودن مورد استفاده یک آب انب
ختم می شود. ساباط داراي سه تا هفت دهانه سرپوشیده است که دو سوي آن، تختگاه هاي کوچکی به   قرار داد

  ار است. اندازة یک تخت یا نیمکت قرار دارد و اغلب دهانه میانی آن، درگاه آب انب
  

: این واژه به ساختمان هاي کنار راه  رباط
و به ویژه بیرون از شهر و آبادي اطالق 
می شود و از روزگاري بسیار کهن به زبان 
تازي راه یافته است. رباط عالوه بر حوض 

و آب انبار، داراي اتاق هاي متعددي است که گرداگرد حیاطی را فرا گرفته و مسافران می توانند یک یا چند شب در 
  بیاسایند. آن 

: به رباط هاي بزرگ و جامع کاروانسرا می گویند؛ چه در شهر و چه بیرون از آن واقع شده باشد.  کاروانسرا
کاروانسرا عالوه بر اتاق و ایوان، داراي باره بند، طویله و انبار است و اغلب ورودي آن را بازار کوچکی به نام 

د اتاق پاکیزه قرار گرفته که به کاروانساالر اختصاص دارد. گاهی غالفخانه تشکیل می دهد و بر روي سر در آن چن
در دو سوي کاروانسرا، برجهایی قرار می گرفته که در مواقع ناامنی، مورد استفاده مدافعان و راهداران قرار می گرفته 

  است. در زبان عربی واژه خان به جاي کاروانسرا مورد استفاده قرار می گیرد. 
  

کاروان سراها از یادگارهاي پر ارزش معماري ایران هستند که به منظور ارتباط ، نقل و انتقال ایران : کاروانسراهاي 
هاي اقتصادي و انتظامی و از همه مهمتر، رفاه مردمی که سفر می کردند، بنیاد گردیده اند. کاروانسراها همچنین محل 

رات و آداب و رسوم و مسایل مذهبی اقوام مختلف بوده برخورد اندیشه ها و تبادل نظر درباره مسایل اجتماعی، خاط
  است.

  -نمای سھ بعدی رباط شرف ( 
 )  خراسان –قرن ششم ھجری 
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در دوره سلجوقی به دلیل رونق گرفتن داد و ستد و تجارت کاروانسراهایی احداث شد که یکی از مشهورترین آنها 
مشهور است. طرح این بناي هزار ساله که در نزدیکی شهر مرزي » رباط شرف«است که به » کاروانسراي شرف«

شمال شرقی خراسان قرار دارد، داراي دو حیاط تو در تو با حجره و اتاق هاي متعدد براي استراحت سرخس در 
کاروانیان است. شهرت این بنا بیشتر مربوط به تزیینات اجزاي زیبا و متنوع آن است که در نماسازي آن به کار رفته 

    است. 
صفویه است. کاروانسرا سازي بعدها در دوره قاجاریه نیز عصر طالیی و شکوفایی احداث کاروانسراها در ایران، دوره 

  ادامه یافت.
در کاروانسراها، جایگاه هایی به صورت اتاق انفرادي که در مقابل آنها، ویژگی هاي معماري کاروانسراهاي ایران : 

اري احشام و ایوان هاي کوچکی قرار دارد  دیده می شود . در پشت اتاق ها و گرداگرد کاروانسراها، محل نگهد
اصطبل چهارپایان واقع است. حصارهاي کاروانسراها را ابتدا با خشت خام و بعد با آجر می ساختند. در چهار گوشه 
بنا ، برج هایی به صورت نیم دایره پیش آمده، احداث می کردند و در آنها به دیده بانی می پرداختند. کاروانسراها 

دي ها داراي سر در و ایوان بودند که سقف بعضی از ایوان ها یک نیم فقط یک در ورودي و خروجی داشتند. ورو
گنبد ساده و برخی دیگر داراي تزیینات بودند. معموال ً ایوان ورودي دو طبقه و شاه نشینی در طبقه دوم براي اقامت 

ی شد. دروازه یا بزرگان ساخته می شد. بقیه بناي کاروانسرا یک طبقه بود و معموال ً روي یک سکو یا صفه بنا م
ورودي کاروانسرا داراي در بزرگ دو لنگه و محکم از جنس چوب هاي چنار و گردو بود. هنگام شب از الوار براي 
چفت و بست کردن در استفاده می کردند. معموال ً ایوان هاي ورودي را با کاشی و آجر و یا گچ به صورت مقرنس 

که اطراف ایوان ورودي قرار داشت، نام بانی و سازنده و تاریخ ساخت هاي ساده تزیین می کردند و در کتیبه هایی 
کاروانسرا را ذکر می کردند. کتیبه ها در شیوه رازي بیشتر از آجر و کاشی و در شیوه هاي آذري و اصفهانی و در 

  دوره قاجار اغلب از سنگ و کاشی است.
ي اتاق ها ایوان کوچکی وجود دارد. سقف اتاق ها اتاق ها داراي در چوبی یک لته و بدون پنجره بودند. در جلو

  عموما ً گنبدي شکل و پوشیده از الشه سنگ و آجر و ساروج است.
نماي حیاط کاروانسراها از آجر و کف صحن حیاط ، با قلوه سنگ مفروش شده و کف ایوان ها و اتاق ها را با آجر 

اط مرکزي چاه و یا حوض آبی از سنگ بود و در وسط فرش می کردند و دیوار اتاقها اندود گچ داشت. در وسط حی
  بعضی از آنها سکویی وجود داشت که بازرگانان کاالهاي خود را روي آن عرضه می کردند.

ساخت کاروانسرا با توجه به اوضاع اجتماعی، اقتصادي و مذهبی، از روزگاران قدیم در ایران مورد توجه خاص بوده 
به دو گروه برون شهري و درون شهري تقسیم می شوند. توسعه راههاي تجارتی و است. به طور کلی کاروانسراها 

زیارتی باعث شده که در بین جاده هاي کاروانی در سراسر کشور، کاروانسراهایی براي توقف و استراحت کاروانیان 
بوده است. در ایران به بنا شود. موقعیت جغرافیایی، سیاسی و اقتصادي در ایران از علل ازدیاد و گسترش این بناها 

کیلومتر) کاروانسرایی براي استراحت بنا شده است. زیارت شهرهاي مذهبی مانند قم،  26فاصله هر چهار فرسنگ(
مشهد و کربال باعث شده بود تا کاروانسراهاي متعددي در مسیر جاده هایی که به این شهرها منتهی می شود، احداث 

شرق، کرمانشاه و مشهد). این راه ارتباطی مهم از غرب به شهرهاي مذهبی  گردد(در مسیر خراسان بزرگ، غرب به

    257



                                             

نجف و کربال و از شرق به حرم حضرت رضا(ع) در مشهد متصل می شده است. همچنین در زمان صفوي براي رفاه 
معماري حال زائران، کاروانسراهایی در این مسیر بنا شده که در حال حاضر بقایاي پنجاه کاروانسرا باقی است. 

کاروانسراهاي ایران بسیار متنوع است. معماران با توجه به موقعیت اقلیمی سرزمین ایران، کاروانسراهایی با ویژگیهاي 
گوناگون احداث کرده اند. در ساخت کاروانسراهاي برون شهري از نقشه هاي چهار ایوانی، دو ایوانی، هشت ضلعی، 

تفاده شده است. در احداث کاروانسراها مانند مساجد و مدارس بیشتر از مدور، کوهستانی و نوع کرانه خلیج فارس اس
طرح چهار ایوانی استفاده شده و اتاقهایی در اطراف حیاط ، براي استفاده مسافران ساخته شده است. برخی از 

انسراي کاروانسراها با شیوه هاي آجر کاري، گچبري، و کاشیکاري مزین شده اند(مانند رباط شرف خراسان، کارو
  سپنج شاهرود و مهیار اصفهان).

  
برابر مدارك تاریخی سابقه شست و شو در ایران به قبل از زمان زرتشت حمام ها : 

مربوط است. هخامنشیان از حمام هاي خصوصی استفاده می کردند که یک نوع آن در 
تخت جمشید کشف شده و در کنار آن لوازم شست و شو مانند کاسه سفالین و 

  ن به دست آمده است.گالبدا
در دوره اشکانی نیز نمونه هایی از حمام در کاخ آشور به دست آمده است. با ظهور 
دین مبین اسالم و تأکید این دین بر پاکیزگی، تحولی در زندگی مردم به وجود آمد. 

فرنامه خود تعداد حمام مورخان تعداد حمام هاي ایران را بسیار نوشته اند. شاردن، سیاح فرانسوي در دربار صفوي در س
دستگاه ذکر کرده است. از حمام هاي معروف می توان حمام گنجعلی خان در کرمان و حمام  272هاي اصفهان را 

   وکیل در نزدیکی بازار وکیل شیراز را نام برد. 
  

آنها باید در نظر حمام ها باید در جایی در مسیر آب روان ساخته می شدند و نیز خروجی فاضالب معماري حمام ها : 
به این ترتیب  گرفته می شد. در حمام ها مسیر دسترسی به بناي اصلی حمام با طراحی هاي جالبی صورت می گرفت.

که هر فضا به وسیله راهرو هشتی مانند از فضاي دیگر جدا می شد تا دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضاي مجاور 
  نی هواي سرد جلوگیري می کردند. تنظیم گردد و به این ترتیب از ورود ناگها

  فضاهاي تشکیل دهنده حمام عبارتند از:
: سردر حمام ها معموال ً با آجر کاري، کاشی کاري و یا نقاشی روي گچ تزیین می شد. پس از  ورودي – 1

چ دار پیشخوان، نخست فضاي ورودي در ارتباط مستقیم با خارج قرار می گرفت، پس به وسیله راهرویی، باریک و پی
  که مانع از هدر رفتن دماي داخل حمام بود به یک دهلیز و از آنجا به بینه یا سربینه حمام می رسید.

: سربینه جایگاهی بود براي درآوردن لباس و نشستن و مانند سکویی دورتادور فضا را گرفته بود.  بینه یا سربینه –2
ت هاي دیگر بود که به آن شاه نشین می گفتند و یک قسمت از سکو وسیعتر و پر تزیین تر و تمیزتر از قسم

  مخصوص اعیان و بزرگان و دولتمردان بود. فضاي سربینه معموال ً هشت گوش و چهار گوش و به ندرت دایره بود. 
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: میان در داالنی پر پیچ و خم با سقف کوتاه بود که سربینه را به گرم خانه مرتبط می کرد. معموال ً  میان در – 3
  هاي بهداشتی نیز در حد فاصل این داالن قرار داشت. سرویس 

: بعد از میان در به فضاي گرم خانه می رسیم. در گوشه اي از این فضا که محل تمیز کردن سر و بدن  گرم خانه – 4
بود، خزینه آب گرم قرار داشت. خزینه فضاي حوض مانند، با آب گرم بود که ابعاد آن متناسب با بزرگی و 

  متر مربع بود.  25الی  12ام از کوچکی حم
در کنار خزینه مخزن آب سرد قرار داشت. کف حمام ها با سنگ مرمر و یا ساروج پوشانده می شد و تمام قسمتهاي 
گرم خانه و راهرو و سربینه و هشتی، داراي ازاره بودند که از جنس سنگ یا کاشی بود. آهک بري به صورت ساده 

   و رنگی از جمله تزیینات داخلی حمام ها به شمار می رفت. 
مامها از دیگر بناهاي غیر مذهبی ایران است که در شهرها و روستاهاي مختلف احداث شده است. در ادیان مختلف ح

آیین شستشو، غسل و تطهیر از اهمیت ویژه اي برخوردار است. طبق مدارك موجود توجه به پاکیزگی و طهارت در 
نیاز بشر به محلی براي شستشو و تطهیر، موجب  ایران زمین به دوران قدیم حتی پیش از زرتشت می رسد. بنابراین

احداث حمامها شده است. طبق مدارك باستانشناسی از جمله قدیمیترین حمامها، حمامی در تخت جمشید از دوره 
بویژه غسلهاي متعدد  –هخامنشی و حمامی در کاخ آشور متعلق به دوره اشکانیان است. بعد از ظهور اسالم، پاکیزگی 

در زندگی روزمره مسلمانان از اهمیت ویژه اي برخوردار شد تا جایی که سخن  –مازهاي پنجگانه و وضو براي ن
شعار هر مسلمان گردید. در شهرهاي اسالمی حمامها در » النظافه من االیمان «گوهربار رسول اکرم(ص) 

ین آب بهداشتی و گذرگاههاي اصلی شهر، راسته بازارها و کاخهاي حکومتی طوري ساخته می شد که براي تأم
خروج فاضالب مشکلی پیش نیاید. شاید بتوان گفت حمامها پس از مسجد و مدرسه یکی از مهمترین بناهاي شهري 
محسوب می شدند. فضاي اصلی هر حمام، شامل بینه، میان در و گرمخانه بود. به این ترتیب که هر یک از فضاهاي 

می شد تا دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضاي مجاور تنظیم شود. فوق به وسیله راهرو و هشتی از فضاي دیگر جدا 
کف حمامها از سنگ مرمر و دیگر سنگها پوشیده شده بود. ازاره حمام با سنگ و کاشی تزیین می شد. از جمله 
تزیینات داخلی حمامها آهکبري به صورت ساده و رنگی بوده است (مانند حمام گنجعلیخان کرمان، کردشت میانه و 

  سرو آقا اصفهان).خ
  

سرزمین ایران در گذشته ، به علت وضعیت جغرافیایی خاص که بین دو جلگه بین النهرین و پنجاب سند قلعه ها : 
قرار گرفته، کشور رابطی بوده است که اقوام و طوایف مختلف براي دسترسی به شرق و غرب مجبور بودند از آن 

ه ویژه از طرف شرق و شمال شرق بوده است. بنابراین در سرتاسر ایران، عبور کنند و در نتیجه همواره مورد تهاجم ب
قلعه، برج و بارو، ارگ، خندق و دروازه می بینیم که هر کدام نمونه هاي کوچک و بزرگ از استحکامات نظامی 

  است.
از جمله این دژها می در نقاط مهم و گذرگاه ها و بر قله کوهها، دژهایی می ساختند تا بتوانند بر دشمن مسلط باشند. 

  توان دژ کوهستانی قلعه استخر و قلعه ارجان را نام برد.
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با توجه به تقسیم بندي قلعه هاي ایران معماري و مصالح ساختمانی قلعه ها : 
به دو نوع جلگه اي و کوهستانی، مصالح ساختمانی آنها نیز متفاوت است. 

ل است که درچهارگوشه طرح اصلی قلعه هاي جلگه اي مربع یا مربع مستطی
آن برج هاي مدور براي دفاع ساخته شده اند. مصالح این قلعه ها خشت و 
گل است و به ندرت از آجر و گچ استفاده شده است. باروي این قلعه ها 

چینه اي است یا با خشت هاي قطور ساخته شده است. ضخامت بعضی از باروها به چهار متر هم می رسد. اطراف 
ه ها خندق حفر می کردند و براي رسیدن به قلعه از پل متحرك بهره می گرفتند. بعضی از قلعه ها به دلیل بعضی از قلع

امنیت آنها محل سکونت کشاورزان و روستاییان شد؛ مانند قلعه هنجن در سر راه نظنز به ابیانه. از قلعه هاي مشهور 
    به موزه شده است.  ایران، قلعه فلک االفالك خرم آباد است که هم اکنون تبدیل

آغاز خانه سازي بشر همواره با اندیشه دفاع در برابر دشمنان همراه بوده است و قلعه ها مظاهر بارز اندیشه دفاعی 
  انسان هستند. 

  به طور کلی قلعه ها به دو گروه عمده تقسیم می شود: 
  قلعه هاي کوهستانی و قلعه هاي دشت. 

شد، از یک بنا ممکن است استفاده هاي گوناگونی شود. از قلعه نیز در موقع همانطور که در معرفی کاخها گفته 
آرامش و صلح به عنوان کاخ استفاده می شد. با این توضیح تخت جمشید را، با توجه به طراحی آن، می توان یک 

نوان نیایشگاه گاهی به ع –که مکانی مقدس بوده  –قلعه دانست. همچنین از تخت سلیمان در تکاب آذربایجان غربی 
و زمانی به عنوان کاخ استفاده می شده است. بزرگترین و مستحکمترین قلعه هایی که در ایران بنا شده، متعلق به فرقه 
  اسماعیلیه است. این قلعه ها در بلندیهاي رشته کوههاي البرز بنا شده اند(مانند الموت، لمبسر، گردکوه، سارو و امامه). 

ا جنبه نظامی و دفاعی داشته و طرح و نقشه آنها ویژگیهاي گوناگونی دارد. قلعه ها در صعب معماري اینگونه قلعه ه
العبورترین بلندیهاي کوهستانی بنا می شدند و چون طرح و نقشه اي از پیش آماده نداشتند، طراح یا معمار، حصارها، 

می کرد. به این علت اغلب قلعه هاي برجها، اتاقها و ورودیها را با توجه به موقعیت طبیعی صخره ها، احداث 
کوهستانی داراي طرح هندسی مشخص نبودند. مصالح ساختمانی قلعه ها بیشتر قلوه سنگ و آجر، و مالت آن ساروج 
و آهک بود. قلعه هایی که در دشت براي محافظت از کاروانها و یا براي استفاده سربازان بنا می شد، عمدتا ً طرح 

داراي نقشه هاي مربع، مستطیل، چند ضلعی و مدور بودند. این قلعه ها داراي برج و بارو هندسی مشخص داشتند و 
بودند و مصالح ساختمانی آنها نیز از آجر و خشت بود (مانند قلعه گلی ورامین، میان گاله گرگان، قوشچی ارومیه و 

ه گذشته متوقف شد و پاسگاهها و قلعه کهنه کرمانشاه). در قرن دوازدهم هجري ایجاد قلعه در گذرگاهها به شیو
سربازخانه هایی به شیوه جدید احداث گردید. همچنین در کرانه خلیج فارس قلعه هایی با سبک معماري غربی ساخته 

  شد(مانند قلعه هاي هرمز، خارك، قشم و بندر عباس).
  

   



                                             

شرب و براي ذخیره سازي آب  آب انبار از مخازن آب زیرزمینی است که براي رفع نیاز مردم به آبآب انبارها : 
  در بیشتر مناطق ایران ساخته می شد. آب انبارها از عناصر معماري زیر تشکیل شده اند.

: سردر به حفره یا فضاي شیب داري منتهی می شود. معموال ً در سردر نام بانی و سازنده آب انبار ذکر می  سردر
  شود.

  سیله پله هاي متعدد به آن دسترسی می یابند.: محل انتهاي شیب آب انبار است که به وپاشیر 
  

این بخش معموال ً در زمین سفت تعبیه می شود تا از ریزش دیواره هاي آب انبار جلوگیري شود. مخزن آب انبار: 
  بعضی از آب انبارها داراي بادگیرهایی براي خنک کردن آب بودند.

صالح آجر و بدنه نیز از آجر و طاق آب انبار که سقف هاي آب انبارها تزییناتی به جز سر در نداشتند. پله ها از م
گهواره اي یا کژاوه اي است، تماما ً از آجر و نحوه اجراي آن ضربی است. از آب انبارها می توان آب انبار سید 

بیانه را بادگیر در کیش و آب انبار روستاي ا 5اسماعیل در تهران، آب انبار معصوم خانی در نایین، آب انبار دو قلوي 
  نام برد.

موقعیت اقلیمی مناطق مختلف ایران تأثیر زیادي در ابداعات معماري این سرزمین داشته است. از روزگاران کهن در 
کنار طرحهاي عمده تأمین آب مانند ایجاد قنات و ساختن سد، به ذخیره سازي آبهاي زمستانی و مصرف آن در 

را به همین منظور بنا کرده اند. قدیمیترین نمونه به » آب انبار«و  فصلهاي کم آب و خشک سال نیز توجه شده است
جاي مانده، منبع ذخیره آب معبد چغازنبیل در خوزستان از دوره عیالمی است. آب انبارها به دو گروه کلی، عمومی و 

هواکش، راه پله، خصوصی تقسیم می شوند. از نظر معماري، آب انبارها شامل منبع ذخیره آب، پوشش منبع، بادگیر و 
پاشیر و سردر تزیینی و کتیبه هاست که در اشکال گوناگون مکعب، مستطیل، استوانه اي و چند ضلعی ساخته شده 
اند. مصالح ساختمانی آنها سنگ و آجر، شفته آهک و ساروج است. تعدادي از این آب انبارها با آجر و کاشی تزیین 

  ک سمنان و پنج بادگیر یزد).شده اند(مانند آب انبارهاي قزوین، ده نم
  

در نقاط گرمسیر و مناطقی که آب و هواي آن در یخچال : 
روز و شب کامال ً متغیر است. (مانند سمنان و یزد و کرمان) 
یخچال هایی ساخته شده است. یخچال ها معموال ً در مسیر 

  آب هاي روان و نیالوده ساخته می شوند. 
 

متر که عرض آن در جهت شرق  10و عرض  100: براي ساختن یخچال ابتدایی، گودالی به طول  معماري یخچال ها
  سانتی متر حفر می کردند. 80تا  40و غرب و طول آن رو به شمال و جنوب، به صورت مربع مستطیل، با عمق 

فتاب را بگیرد. این دیوار متر کشیده می شد تا جلوي تابش آ 12تا  10در قسمت جنوب این گودال، دیواري به ارتفاع 
با خاك کوبیده خام ساخته می شد. هنگام شب و نزدیک سحر، آب جاري را به داخل گودال هدایت می کردند. به 
علت سردي هوا، تمام یا قسمتی از آب یخ می بست. شب هاي بعد هم این عمل را تکرار می کردند. هنگام روز یخ 
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که عمق آن از بلندترین نقطه تا پایین ترین نقطه گنبد بود می » پاچال«نام ها را می شکستند و در چاله عمیقی به 
  بنابراین اگر گنبد مخروطی یک یخچال را از بیرون مشاهده کنیم به همان اندازه گودال پاچال عمیق است. 0ریختند

  
  
  

  مراکز اقتصادي
هزاره پیش از میالد می رسد. افزایش تبادالت سابقه پیدایش بازار در سکونتگاه هاي این مرز و بوم، به چند بازار:  

  شد.» بازار«اقتصادي و رشد شهرها و شهرنشینی موجب شکل گرفتن فضایی بازرگانی و تولیدي، موسوم به 
همانند سابق، بازار مهمترین شاهراه و مسیر ارتباطی شهر است که از مهمترین و شلوغ ترین دروازه ها، شروع و به 

هري می رسد و گاه از آنجا تا دروازه هاي دیگر نیز مرکز میدان اصلی ش
ادامه می یابد. عموم عناصر و فضاهاي مهم شهري، مانند مسجد جامع و سایر 
مساجد بزرگ شهر، برخی مدرسه ها، بعضی از فضاهاي حکومتی، اداري و 
نهادهاي انتظامی، کم و بیش همانند نهادهاي اقتصادي، رابطه فضایی نزدیکی 

  داشتند. با بازار 
اما در اواخر عهد قاجاریه به تدریج با ورود فناوري مدرن، خصوصیات فضایی 

   شهرها و در نتیجه بازارها دچار دگرگونی شد. 
  

  انواع بازارها به شرح زیر می باشند: 
بازار، پنج  : بازارهایی که در مواقع معینی از روزهاي هفته و ماه تشکیل می شوند؛ مانند دوشنبه بازارهاي ادواري -1

 شنبه بازار و ...

: بازارهایی که داراي فضایی ساخته شده هستند؛ مانند بازار وکیل شیراز، بازار همدان و بازار بازارهاي شهري  -2
  نیشابور.

: بازارهاي کوچکی که در مراکز محله ها، براي تأمین نیازهاي روزمره و هفتگی اهالی محله شکل می  بازارچه ها -3
  گرفت.

  ارچۀ هر محله، بنا به وسعت محله و جمعیت آن، شامل تعدادي دکان بود که نیازهاي اساسی را تأمین می کرد. باز
  

هسته اولیه بعضی از بازارهاي شهري(و بیشتر بازارهاي روستایی) در بازارهایی روند شکل گیري بازارهاي شهري : 
ی شد، تکوین می یافت و سپس فضاهایی کالبدي که در برخی فضاهاي باز و میدان هاي مهم سکونتگاه تشکیل م

   براي پاسخگویی به آن گروه از نیازهاي فضایی که نمی توانست در محیط باز شکل گیرد، احداث می شد. 
  

   



                                             

اغلب بازارهاي شهري ایران داراي شکل خطی و ممتد هستند. البته باید توجه داشت که بازارها خصوصیات معماري : 
توسعه و گسترش نمی یافته اند؛ بلکه با به خدمت گرفتن فضاهاي مجاور خود و تغییر کارکرد، تنها در جهت طول، 

نیازهاي فضایی و ساختمانی خود را تأمین می کردند. به این ترتیب، بازارهاي پر رونق واقع در شهرهاي بزرگ 
داد زیادي راستۀ فرعی (رسته) و بازرگانی، عالوه بر بدنۀ اصلی که گاه متشکل از چند راستۀ بزرگ بود، داراي تع

  فضاهایی مانند کاروانسرا، تیمچه و ... نیز بودند.
نام داشت، به خصوص در شهرهاي بزرگ، مکان هایی براي عرضه » قیصریه«بعضی از بازارها که قسمتی از آنها 

    کاالهاي گرانبها بودند. 
می گرفتند و فقط ورودي از طرف بازار داشتند. این  در طول اصلی بازارها، فضاهایی بودند که در عمق قرارسراها : 

  سراها (باراندازها) مخصوص انبار کردن کاالهاي خاص بودند. 
سراها بر دو نوع اند : سراهاي سرپوشیده که تعدادشان بسیار کم است و سراهاي روباز. همۀ سراها داراي حیاط 

    مرکزي و بسیاري از آنها دو طبقه اند. 
هاي سرپوشیده اي هستند که به عرضۀ یک نوع کاال اختصاص دارند و به ندرت تیمچه هاي روباز هم : فضا تیمچه ها

دیده می شود. تیمچه ها یک فضاي آزاد در وسط دارند و اطراف آن، حجره ها و مغازه ها، در یک یا دو طبقه قرار 
س کاري شده است؛ مانند تیمچه امین گرفته اند. سقف اکثر تیمچه ها کاربندي و رسمی بندي، و در گوشه ها مقرن

  الدوله غفاري در کاشان. 
  از دیگر تیمچه هاي معروف، تیمچه حاجب الدوله تهران و تیمچه مهدیه در تهران و تیمچه مظفریه تبریز است.

  : یعنی تقاطع دو بازار که سقف هاي بلندتري دارند و سقف آنها گنبدي است. چهارسوها
  همیشه سعی می شود از بهترین مصالح و طرح هاي معماري در بناي بازار استفاده شود.مصالح و فناوري بازار : 

در زمین هاي مرطوب، قطعات سنگ را در شالوده و پی ستون ها (تویزه ها) به کار می بردند. تویزه ها و دیوارهاي 
  باربر، اغلب با آجر و گچ ساخته می شوند.

و تیمچه ها، از گنبد و کاربندي استفاده می کردند. به این ترتیب ضمن براي پوشش دهانۀ بزرگی مانند چهارسوها 
آنکه می توانستند دهانه هاي بزرگ را به کمک تویزه هاي متقاطع بپوشانند، از نظر زیبایی هم حجم ها و شکل هاي 

  ظریف و بدیعی را با کمک فن کاربندي به وجود می آورند.
نده می شد که هم عایق حرارتی بود و هم تا حدودي به عنوان عایق رطوبتی پشت بام بازارها، بیشتر با کاهگل پوشا

    عمل می کرد. 
سابقه ایجاد بازار در ایران به روزگاران بسیار دور باز می گردد. طبق مدارك تاریخی، بازار در بسیاري از شهرهاي 

اي اسالمی و افزایش ارتباطات قبل از اسالم، یکی از عناصر مهم شهري بوده است. پس از اسالم، گسترش شهره
اجتماعی، ازدیاد راههاي کاروانی، توسعه کاروانسراها و تبادالت اقتصادي، موجب شکل گرفتن فضاي بازرگانی و 
تولیدي موسوم به بازار شد. در شهرهاي اسالمی، بازار محور اصلی و مرکز اقتصادي شهر بوده و انبارهاي مهم، مراکز 

الهاي گوناگون و مبادالت پولی در آن جاي داشتند. بازارها بیشتر در امتداد مهمترین تولیدي، مراکز توزیع کا

    263
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راههاي اصلی شهر ساخته می شدند و در اغلب موارد، راسته بازار، شاهراه اصلی شهر نیز بود که مهمترین و شلوغ 
و بازار نایین). در بیشتر شهرهاي  ترین دروازه ها را به مرکز شهر متصل می کرد(مانند بازار سلطانیه، بازار اصفهان

اسالمی مسجد جامع در کنار بازار قرار داشت. دکانها در دو سوي راسته اصلی و راسته هاي فرعی قرار داشتند. برخی 
از راسته ها به عرضه کاالهاي مخصوص اختصاص داشت؛ مانند بازار بزازها، کفاشها، زرگرها و آهنگرها. 

اغلب در پشت دکانهاي بازار قرار داشت و به  –که قبال ً مورد بحث قرار گرفت  –کاروانسراهاي درون شهري 
وسیله راهرو یا فضاي کوچک به بازار مرتبط می شد. بسیاري از سراها دو طبقه ساخته می شدند و همه آنها داراي 

بازار، متفاوت بود. حیاط مرکزي بودند. طول بازارها اندازه مشخص و معینی نداشت و به نسبت وسعت شهر و رونق 
طول راسته اصلی در شهرهاي کوچک و متوسط ، در حدود چند صد متر و در شهرهاي بزرگ، بیش از یک کیلومتر 
بود و عرض بازارها بین پنج تا ده متر بوده است. در ساختمان بازارها از بهترین مصالح و شیوه هاي معماري استفاده 

گ و آجر بود و براي پوشاندن سقف از گچ و آجر استفاده می کردند. براي می شد. ستونها و دیوارها بیشتر از سن
پوشاندن دهانه هاي بزرگ، مانند چهار سوها و تیمچه ها از گنبد و کاربندي استفاده می شد. پشت بام بازارها هم 

ا اغلب خاکی بود بیشتر با کاهگل پوشانده می شد؛ زیرا کاهگل هم عایق حرارتی بود و هم عایق رطوبتی. کف بازاره
که در اثر گذشت زمان کوبیده و محکم می شد. البته گاهی از سنگ وآجر براي پوشاندن کف بازار و حجره ها 
استفاده می کردند. به هر حال، بازار یکی از مهمترین بناهاي عمومی شهرهاي گوناگون است که در وهله اول براي 

گرفت، ولی بعدها کارکردهاي متعدد فرهنگی و اجتماعی پیدا کرد. عرضه، تولید، تبادل و خرید و فروش کاال شکل 
رشد و رونق اقتصادي، منجر به پیدایش انواع بازار شد که از میان آنها می توان از بازارهاي ادواري، بازارهاي 

  روستایی، بازارهاي ثابت، بازار بین راهی و بازارهاي شهري نام برد.
  

  مراکز علمی و فرهنگی
رصدخانه ها یا مراکز ستاره شناسی، از مراکز علمی و پژوهشی مهم در گذشته بودند. یکی از این راغه : رصدخانه م

تنها اثر بازمانده از  مراکز، رصدخانه الغ بیک (فرزند تیمور) در سمرقند است که بسیار حائز اهمیت بوده است.
هجري به دستور هالکوخان و با  657سال  رصدخانه ها در ایران رصدخانه مراغه است. بناي رصدخانه مراغه در

   نظارت خواجه نصیرالدین طوسی ساخته شد. 
  

تقریبا ً همه شهرهاي ایران داراي کتابخانه هاي بزرگ با تعداد زیادي کتاب بوده اند که متأسفانه بسیاري کتابخانه : 
رنوح سامانی در بخارا، کتابخانه بزرگ مسجد از آنها از بین رفته اند. از جمله کتابخانه هاي مشهور ایران کتابخانه امی

عتیق یا مسجد جامع اصفهان و کتابخانه هاي شهرهاي نیشابور، طوس و ... می باشند که اقوام وحشی، چندین هزار 
   کتاب آن را آتش زده و یا به جریان آب سپرده اند. 
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، در »کمربند«و» هرتو«وع شد. دو غار معروفنخستین استقرارهاي اولیه در ایران نیز از غارها شرشهر و شهرسازي : 
نزدیکی بهشهر، از جملۀ این غارها هستند. تاریخ تشکیل شهر در ایران به گذشته هاي دور می رسد. شهر به مکانی 

  گفته می شود که داراي ساخت و ساز معماري باشد. از این رو شهر بدون بنا، شهر نیست.
نام داشت. معموال  در  "بارو"طراف شهر را دیوارعریضی می کشیدند که می گفتند، ا» شارستان«در قدیم به شهر

چهارگوشه بارو، برج هاي دیده بانی برپا می ساختند و این امر به لحاظ امنیت، اهمیت زیادي داشت؛ زیرا از این 
  طریق رفت و آمدها به درون شهر کنترل می شد و هر کسی نمی توانست آزادانه وارد شهر شود.

  
عبارت است از مجموعه عوامل معماري و شهرسازي که تحت عناوین مختلف، یک شهر و یا روستا را تشکیل : بافت 

می دهد. اما هر مجموعه اي از ساخت و سازهاي معماري از نظر عملکرد، کاربرد مصالح، نوع، فرم و شکل، تحت 
  تأثیر آب و هواي اقلیم هاي مختلف است.

یوار محافظ ، امکان نداشت. این موضوع مرحله اول امنیت هر شهربود. شهر بدون تصور شهر بدون در، دروازه و د
   نظام اجتماعی و قانونمند نیز نمی توانست ادامه حیات دهد. 

  
  در اینجا دو نوع بافت مسکونی شرح داده می شود : بافت هاي مسکونی : 

  ) بافت پیوسته2    )بافت گسسته 1
در بافت گسسته خانه ها نمی توانند به هم چسبیده باشند؛ مانند خانه هایی که در مناطق جنگلی ساخته می شوند، زیرا  

سکون هوا و رطوبت باال در این مناطق نیاز دارد که خانه ها از هر چهار طرف فضاي خارج، پنجره و ایوان داشته 
   کند و از دم و گرماي داخل ساختمان بکاهد. باشند تا جریان هوا دائما ً در محوطه خانه عبور 

برعکس در بافت پیوسته، خانه ها به هم چسبیده اند؛ مانند خانه هایی که در مناطق سردسیر و گرمسیر ساخته می 
شوند. این خانه ها براي جلوگیري از مبادله سریع گرما و سرما به هم چسبیده اند، زیرا دیوارهاي حائل مانع ورود 

   رما می شوند. سرما و گ
  

معماري خانه هاي سنتی 
  ایران 

خانه ها در ایران، یا شمالی 
هستند و یا جنوبی؛ زیرا 
بافت شهري اکثر شهرهاي 
ایران شطرنجی است. حیاط 
خانه معموال ً در جنوب 
ساختمان یا شمال خانه قرار 
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باغچه و حوض بوده اند. در گذشته، در می گیرد. شکل هندسی زمین خانه ها مربع مستطیل است و همه خانه ها داراي 
خانه هاي قدیمی، مستقیما ً به حیاط باز نمی شد؛ بلکه ابتدا به فضایی به نام هشتی راه می یافت و سپس از داخل 

  هشتی، خانه به دو سمت بیرونی و اندرونی تقسیم می شد. 
ور کرد. این عمل مانع از آن می شد که براي رسیدن به اندرونی، می بایست از داالن باریک و پیچ و خم داري عب

اهالی خانه از هشتی در دیدرس باشند. بنابراین یکی از صفات معماري ایران به ویژه در ساخت خانه هاي مسکونی، 
  رعایت درون گرایی است؛ یعنی کسانی که در یک خانه زندگی می کنند، دیده نشوند.

یک خانه مهم بوده، معموال ً یک اتاق بزرگ رو به قبله داشته که قسمت بیرونی که از نظر معماري و تزئینات براي 
می گویند. این اتاق و پنجره هاي آن(پنجره » شاه نشین«(به دلیل داشتن پنج یا هفت پنجره) یا » پنج دري«به آن 

   هاي ارسی) داراي تزئینات فراوان مشبک و منبت و گچکاري و نقاشی و آیینه کاري بوده است. 
ی از خانه هاي قدیمی که در تهران باقی مانده اند، عبارتند از : خانه وثوق الدوله، خانه امام جمعه تهران، خانه تعداد کم

دروازه داشته که در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده  12امیربهادر، عبارت باغ فردوسی و ... . تهران در گذشته 
   امالن دوره رضا شاه تخریب شد. بود. این دروازه هاي زیبا به دستور یکی از ع

  
  عناصر تشکیل دهنده معماري اسالمی

هر بناي دوره اسالمی چه بناي مذهبی، مانند مسجد و مدرسه و چه غیر مذهبی، مانند کاروانسرا و کاخ از فضاهاي 
گوناگون تشکیل می شود و گاهی نیز ممکن است فضاي تازه به صورت الحاقی به بناهاي دیگر اضافه شود؛ مثال ً 

یکی  –حیاط و صحن  –مجزا هم کاربرد دارد. میانسرا  مناره یا منار در مسجد و مدرسه که جزیی از بناست و به طور
  از ویژگیهاي معماري اسالمی است. مساجد، مدارس و کاروانسراها عمدتا ً داراي صحن یا حیاط مرکزي هستند. 

  
در دوره اسالمی دو نقش مهم داشت: اول اینکه نیاز مسلمانان را به وضوخانه و محل تطهیر در مساجد و  میانسرا :

و نیاز مسافران را به استراحت، بارگیري و باربندي در حیاط کاروانسرا تأمین می کرد. دوم اینکه با کانون  مدارس
قرار دادن فضاي داخلی، بنا را از سر و صدا و فعالیت زندگی روزمره و عادي جدا می کرد. شکل میانسرا عموما ً مربع 

ر هم استفاده می شد. میانسرا راه دسترسی به شبستان و و مستطیل بود، ولی گاهی از نقشه هاي چند ضلعی و مدو
  بناهاي وابسته، مانند راه پله ها و اتاقها را مشخص می کرد و داراي ایوانی در یک یا دو یا چهار طرف بود.

  
ان از زمان اشکانی مورد استفاده قرار گرفته و ساخت آن تاکنون به شیوه هاي گوناگون ادامه یافته است. ایوایوان : 

که معموال ً از یک طاق آهنگ تشکیل می شود، از سه طرف بسته و به طرف میانسرا باز می شود. ایوانها به صورت 
فضاهاي ورودي و خروجی ساخته می شوند و در حالیکه براي جریان یافتن هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیري 

وق العاده اي داشته و به بنا، برجستگی و شکوه می بخشند. می کنند و به عنوان یکی از اجزاي تشکیل دهنده اهمیت ف
  ایوان کانونی است براي تزیینات مختلف بنا چون ایجاد مقرنسها با شیوه آجر کاري، گچبري و کاشیکاري.
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به فضاهاي سرپوشیده ستوندار یا متشکل از چشمه طاقهایی گفته می شود که در طرفین صحن یا میانسراي رواق : 

اماکن مذهبی ساخته می شود. دهانه اینگونه فضاها رو به صحن است و در ورودي مسجد را به شبستان یا  مساجد یا
  گنبد خانه متصل می سازد.

  
نیز مانند ایوان یکی از مهمترین عناصر معماري ایران است که سابقه آن به قبل از اسالم می رسد. پوشش گنبد : 

دي دارد و بیش از هر نوع پوششی کاربرد داشته است. ایجاد گنبد روي گنبدي در معماري اسالمی ویژگیهاي متعد
فضاي مربع و یا چند ضلعی داراي چند مرحله بوده است: نخست اتاق چهار گوش با درها و طاقچه ها، سپس بخش 

روي مقبره انتقالی بین اتاق چهار گوش و گنبد و در پایان گنبد اصلی. معماران ایرانی روي بناهاي گوناگون، بویژه 
ها، مساجد و مدارس، زیباترین گنبدها را ساخته اند. گنبدهاي ایرانی داراي اشکال مختلفی است که برخی از آنها 
عبارتند از: گنبد مخروطی یا رك، گنبد یک پوش، گنبد پیوسته و گسسته. شکوه و زیبایی معماري ایران در دوره 

  لب با کاشیکاري معرق تزیین شده اند(مانند مسجد شیخ لطف اهللا).اسالمی بستگی زیادي به گنبدهاي آن دارد که اغ
  

معموال ً در طرفین گنبدها بنا شده اند. این   –که ارتفاع چندانی ندارند  –: شبستانهاي ستوندار  شبستان ستوندار
شبستانها به گونه اي ساخته شده اند که بتوان با افزودن یا برداشتن دهانه هایی، آنها را توسعه داد یا کوچک کرد. به 
 این ترتیب چنین منطقه سرپوشیده اي را می توانستند با دیواري تیغه مانند که هیچ گونه عملکرد ساختمانی نداشت

  محصور کنند(مانند مسجد تربت جام و امیر چخماق یزد).
  

قرن هشتم هجري تاریخ تکامل چهار صفه با موارد استفاده گوناگون است. این بنا در اصل عبارت است چهار صفه : 
از یک فضاي مربع یا مستطیل شکل که با اتاقهاي متصل به هم احاطه شده، به طوریکه در اطراف فضاي مرکزي، 

اتاقهاي شاه نشین مانند به وجود آورده است. اصطالح چهار صفه را می توان براي اتاق یا چهار طاق (صلیبی  تعدادي
شکل) یا تاالر مستطیل به کار برد، که با چند طاق پوشیده شده است. چهار صفه هاي ساده معموال ً در گوشه هاي 

  سه خرگرد خراسان). عمارتی که در وسط حیاط قرار دارد ساخته شده اند(مانند مدر
  

یا اتاق معموال ً در اطراف حیاط مرکزي یا میانسرا به صورت مربع، مستطیل یا چند ضلعی ساخته می شد. این حجره : 
گونه حجره ها در مدارس براي استفاده طالب و در کاروانسراها براي استراحت مسافران و گاهی به منظور چله نشینی 

شد. در بعضی موارد حجره ها به صورت دوطبقه ساخته می شد که رفتن به طبقه باال  و عزلت گزینی درویشان بنا می
از طریق راهروهاي ارتباطی انجام می گرفت. معموال ً چنین اتاقهایی از حداقل روشنایی برخوردار بودند، سقف آنها 

  کوتاه بود و از نوع طاق آهنگ ساخته می شد.
  

   



                    268                         

است و به بناي بلند و کشیده اطالق می شود که عموما ً کنار بناهاي مذهبی مانند یا منار به معناي جاي نور مناره :  
مدارس، مساجد، و مقبره ها ساخته می شدند. قبل از اسالم از منار براي راهنمایی استفاده می کردند که گاهی نیز 

میل فیروزآباد). در دوره  معرف وجود آتشکده و آتشگاههاي بزرگ بود و به آن میل می گفتند(مانند میل نورآباد،
اسالمی احداث مناره گسترش بیشتري یافت. یکی از قدیمیترین مناره ها متعلق به مسجد جامع دمشق است. از دیگر 
مناره هاي باقیمانده اوایل اسالم، می توان به مناره مسجد سامره اشاره کرد. اگرچه معلوم نشده که قدیمیترین مناره در 

بناهاي مذهبی ساخته شده، ولی منار مسجد جامع سمنان و دامغان را می توان از قدیمترین مناره ایران در کدامیک از 
هاي ایران دانست. الزم به یادآوري است که در آغاز، مناره ها عموما ً به صورت منفرد در مجاورت مساجد ساخته 

سر در ورودي و یا بر ایوان اصلی احداث  می شدند، ولی از دوره سلجوقی به بعد، بتدریج مناره ها به صورت زوجی بر
گردید(مانند مسجد جامع اصفهان، مدرسه دو منار گلشن طبی). از نظر معماري، مناره ها از سه قسمت اصلی پایه، ساقه 
یا بدنه و کالهک یا تاج و بخشهاي پلکان و نورگیر تشکیل می شود. مناره ها به اشکال استوانه اي، مخروطی و چند 

ته شده اند. مناره ها در آغاز احداث بسیار ساده و عاري از تزیینات بودند، ولی بتدریج همانند دیگر عناصر ضلعی ساخ
معماري با تزییناتی چون آجرکاري، کاشیکاري، مقرنس و کتیبه آراسته شدند. مصالح ساختمانی مناره ها از آجر و 

  ز رانش بنا ساخته می شدند. سنگ بوده است. مناره ها براي استحکام بخشیدن و جلوگیري ا
معماران و استادکاران ایرانی با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق گوناگون ایران، شیوه هاي معماري  بادگیر :

را در شهر هاي مختلف توسعه بخشیدند؛ همان طور که به دلیل سرما ایجاد بناهاي فاقد میانسرا در آذربایجان متداول 
ادگیر نیز در مناطق کویري رواج داشته است. سالیان بس دراز، بادگیر یکی از اجزاي مهم بناها در بوده، ساختن ب

نواحی گرم و خشک ایران بوده است. هر بادگیر شامل برجهاي تهویه بر فراز ساختمان است. در باالي هر برج یک 
و براي گرفتن نسیم و هدایت آن به اتاق رشته دهانه هاي عمودي وجود دارد که در مقابل بادهاي وزان قرار گرفته 

همکف یا زیرزمین که رطوبت را از یک حوض آب اخذ می کند، تعبیه شده است. در شهرهاي کویري ایران مانند 
کاشان، یزد و کرمان از بادگیر در بناهاي مختلف به نحوه مطلوب استفاده شده است. در بعضی بناها حتی چندین 

  آب انبار پنج بادگیر یزد). بادگیر ساخته شده (مانند
  

گرچه پله یک اثر معماري مهم به حساب نمی آید، ولی کاربردهاي سودمندي در معماري دارد. راه پله هاي پله : 
مارپیچ داخل مناره ها و پله هایی که به بامها و فضاهاي داخلی و خارجی بنا و به پاشیرهاي سراشیبی آب انبارها 

یژه اي برخوردارند. همچنین پله ها، راههاي ارتباطی مفید به طبقه دوم یا پشت بام به شمار منتهی می شود، از اهمیت و
می روند. در بعضی از بناها پله ها عالوه بر کاربرد ارتباطی، وسیله سبک کردن حجمهاي ساختمانی نیز هستند(مانند 

همچنین مسجد کبود تبریز پله هایی در بناي تایباد خراسان). مدرسه غیاثیه خرگرد داراي هشت دستگاه پله است. 
شش قسمت دارد که دو دستگاه پله به نماي اصلی متصل است و چهار دستگاه در گوشه هاي گنبد خانه یا شبستان 

  قرار دارد که به طبقه دوم متصل می شود. مصالح ساختمانی پله ها اغلب آجر است.
  

   



                                             

یتی مذهبی یا سیاسی هستند که زیر طبقه همکف ساخته می تعداد بسیاري از آرامگاهها مدفن اصلی شخصسردابه : 
شدند. از آنجا که طبقه همکف باید محلی براي زیارت یا مراسم مذهبی می داشت، معموال ً محل تدفین را در طبقه اي 

ست. پایین تر از سطح زمین می ساختند. احداث سردابه بیشتر در آرامگاههاي ناحیه شمال و آذربایجان مرسوم بوده ا
از قرن هشتم هجري به بعد، نصب ضریح چوبی در روي مزارها به صورت سمبلیک متداول شد. صندوقهاي چوبی 

  منبت کاري شده نام بسیاري از درودگران هنرمند را برخود دارد.
ر به طور کلی آگاهی ما از نحوه ساخت، طراحی و سایر امور ساختمانی دوره اسالمی بسیا روشهاي ساخت و تزیین : 

کم و محدود است. بدون شک ایجاد بناها، چه مجموعه هاي مذهبی و چه غیر مذهبی، مستلزم آگاهی از علومی چون 
هندسه، ریاضی و طراحی بوده است و استادکاران طی قرون متمادي با بهره گیري از علوم، توانسته اند شاهکارهایی 

دوره اسالمی مطالب مهم و تصاویر چندانی در مورد  در هنر معماري به وجود آورند. متأسفانه در متون تاریخی
هجري،  872چگونگی ایجاد بناها به چشم نمی خورد. تنها نمونه هاي قابل ذکر دو نقاشی منسوب به بهزاد، با تاریخ 

در ظفرنامه و خمسه نظامی است. این نقاشیها در حال حاضر در دانشگاه هابکینز آمریکا نگهداري می شوند و در آنها 
نحوه ساخت مسجد جامع تیمور و همچنین کاخ خورنق به شیوه مینیاتور به تصویر کشیده شده است. در این نقاشیها تا 
حدودي تزیینات و ابزار و وسایل معماري مرسوم آن روزگار مانند داربست، گونیاي چوبی، اره، خط کش، بیل، تیشه، 

سنگ، آجر، گچ، مالت و کاشی و مراحل اجراي ساختمان نشان  ماله، نردبان، و ... و همچنین مصالح ساختمانی مانند
داده شده است. برخی محققان بر این عقیده اند که علت فقدان مطالب سودمند درباره معماران دوره اسالمی و روشهاي 

بوده اند. طراحی و ساختمانی آنها، این است که معماران در مقایسه با شاعران، فیلسوفان و مورخان، کمتر مورد توجه 
البته این رأي درست به نظر نمی رسد؛ زیرا در ادوار مختلف نیاز همگان به معمار و استادکاران ساختمانی براي ایجاد 
محلهاي مسکونی، تجاري و عبادي امري مسلم بوده است. مورخان اسالمی چون بیهقی، ابن خلدون و خواجه 

ان نوشته اند؛ از جمله نوشته اند معماران از علوم ریاضی و هندسه رشیدالدین، مطالب سودمندي درباره معماري و معمار
اطالع داشتند و در احداث بناها قبل از هر چیز به طراحی و نقشه کشی مبادرت می ورزیدند. فارابی فیلسوف بزرگ 

هنرمندانه در  ایران می گوید معماري مبتنی بر علم الحیل است و حیل، مهارت، هنر و فنی است که با کار استادانه و
اشکال هندسی نشان داده می شود. هندسه مبناي معماري بود و معمار بسیار ماهر و استاد را مهندس می گفتند که به 
معناي هندسه دان است. همچنین متونی در دست است که در آنها از هندسه و طرحهاي هندسی براي معماران بحث 

است که به معماري عملی ارتباط پیدا می کند. بخشی از کتاب مفتاح می شود و سراسر این کتابها داراي توضیحاتی 
الحساب، نوشته جمشید کاشی، ریاضیدان و منجم عصر تیموري، به معماري اختصاص یافته و در آن بخش، از روشهاي 

می  ساختن طاق و گنبد و مقرنس بحث می کند. از انواع طاقهایی که او شرح می دهد برخی را در بناهاي تیموري
توان دید. معماران، استادکاران، بنایان و دیگر گروههاي وابسته به علم معماري، با آگاهی کامل از فن معماري و با 
ابتکار و ابداعات خاص خود و رعایت کامل اصول هندسه و مهارت هاي سنتی و همچنین الهام از عقاید دینی فضاي 

ت ساخت بنا نیز به عهده گروههاي متعددي بوده است؛ مثال ً معماري ایران را شکوهی جاودانه بخشیدند. مسئولی
گروهی مسئول احداث ساختمان تا مرحله سفت کاري، و گروهی مسئول تزیینات بنا مانند آجرکاري، گچبري و 
کاشیکاري بوده اند. همچنین بین استادکاران، سلسله مراتبی وجود داشته، مانند مهندس، معمار، بنا، سرکارگر، 

    269
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، گچکار، کاشیکار و کارگر ساده که هر یک مسئولیت خاصی داشتند. الزم به یادآوري است که معماران سنگکار
ایرانی به علت فروتنی از ثبت کردن نام خود بر بناها خودداري می کردند؛ به همین علت جز تعدادي از بناها که نام 

  ه آن است.معمار یا سازنده آن مشخص شد، بقیه فاقد نام استادکار یا سازند
  مصالحی که در ایجاد بناهاي دوره اسالمی به کار رفته متنوع است.مصالح ساختمانی : 

: مهمترین مصالح ساختمانی در ایران، قبل و بعد از اسالم بوده است. آجرهاي به کار رفته در معماري عموماً  آجر
آجر عالوه بر استفاده در ساختن بدنه مربع شکل است که در کارگاههاي آجرپزي در سراسر ایران ساخته می شد. 

بنا، براي تزیین آن نیز نقش مهمی داشت و از اوایل اسالم تا دوره تیموري تزیین بیشتر بناها با آجرکاري است. 
همچنین از آجرهاي تراشدار و قالبی نیز استفاده می شد. آجرهاي پخته، رنگهاي گوناگونی چون زرد کمرنگ، قرمز 

سانتیمتر ساخته می شد و در قسمتهاي  25×25×5و  20×20×5، 20×20×3که بیشتر در ابعاد  و قرمز تیره داشته
مختلف بنا مانند ایوانها، طاقنماها، گنبدها، مناره ها و اتاقها به کار می رفت(برجهاي خرقان، گنبد قابوس، مناره مسجد 

  ساوه).
اري استفاده شده است. از آنجایی که گچ از مصالح : از دیگر مصالح ساختمانی است که در تمامی ادوار، در معم گچ

ارزان قیمت بوده و زود سفت می شده است، کاربردهاي متعدد داشته و مورد توجه معماران بوده است. گچبري براي 
آراستن سطوح داخلی بناها، نوشتن کتیبه ها، تزیین محرابها، زیر گنبدها و ایوانها به کار می رفته است. بسیاري از 

اهاي عصر سلجوقی و ایلخانی با گچبري تزیین شده اند. اهمیت گچبري در بناهاي اسالمی به حدي بود که هنرمندان بن
معروف بودند و نام بسیاري از این هنرمندان در کتیبه هاي بناها به یادگار مانده است. عالوه » جصاص«این رشته به 

شیوه هاي گوناگونی مانند گچبري رنگی، گچکاري وصله اي،  بر این، هنرمندان گچبر در قرن پنجم تا دهم هجري از
گچکاري توپر و توخالی، گچبري مشبک و گچبري مسطح و برجسته استفاده کرده اند(مانند اصفهان: محراب 

  اولجایتو، زنجان: گنبد سلطانیه، همدان: گنبد علویان و اشترجان: محراب اشترجان).
: استفاده از کاشی براي تزیین و همچنین استحکام بخشیدن به بناها، از دوره سلجوقی آغاز شد و در طی قرون  کاشی

متمادي بویژه در عهد تیموري و صفوي به اوج رسید. کاشی نقش عمده اي در تزیین بناهاي دوره اسالمی داشت و با 
ستفاده از کاشیهاي یک رنگ، کاشی هفت رنگ، شیوه هاي متفاوت توسط هنرمندان کاشیکار به کار می رفت. ا

کاشی معرق و تلفیق آجر و کاشی در دوره هاي سلجوقی، ایلخانی و تیموري و صفوي در تزیین بنا مرسوم بوده و تا 
عصر حاضر ادامه یافته است. تزیین بخشهاي گوناگون بنا، از پوشش گنبد و مناره گرفته تا سطح داخلی بنا و زیر 

ها و محراب با کاشیهاي مختلف، بویژه کاشیهاي معرق، به بناهاي مذهبی و غیر مذهبی ایران دوره گنبد و دیوار
اسالمی زیبایی خاصی بخشیده است(مانند گناباد: مسجد گناباد و غیاثیه، خرگرد: مدرسه خرگرد، مشهد: مسجد گوهر 

  شاد، تبریز: مسجد کبود، اصفهان: مسجد شیخ لطف اهللا و مسجد امام). 
  

   



                                             

: از دیگر مصالح ساختمانی معمول در معماري ایران، خشت است. در دوره اسالمی، یا تمامی بنا از خشت بوده  شتخ
یا بخشی از دیوارها از خشت و بقیه از آجر بوده است. از آنجایی که مقاومت خشت در برابر باد و باران و برف 

  نده است. اندك است، بناهاي خشتی زیادي از روزگاران گذشته باقی نما
: در معماري اسالمی از سنگ براي کار در شالوده، بدنه، فرش کردن کف و تزیین بنا استفاده می شد. گرچه  سنگ

به علت موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، استفاده از سنگ در برخی نقاط چون آذربایجان بیشتر دیده می شود، اما بهره 
متداول بوده است. استفاده از سنگ در پی بنا و دیوارها اهمیت ویژه  گیري از آن تقریبا ً در سراسر ایران مرسوم و

که با دقت  –اي داشت و براي ساختن کتیبه ها، سنگهاي گوناگونی چون سنگ سیاه، سنگ آهک، سنگ مرمر 
به کار می رفت(مرند: کاروانسراي مرند، شیراز: مسجد جامع، کاشان: کتیبه هاي  –تراشیده و گاهی حجاري می شد 

  مسجد میدان).
: استفاده از چوب براي ساختن در، پنجره، صندوقهاي ضریح، ستونها و تیر سقف و چهار چوب، از ویژگیهاي  چوب

معماري اسالمی است که در ناحیه مازندران و گیالن رواج بیشتري داشته است. درختهاي تبریزي، سپیدار، چنار، کاج 
آنها براي بخشهاي گوناگون بنا استفاده می شده است(ورامین: مسجد و گردو از جمله درختهایی بودند که از چوب 

  جامع، تبریز: ارگ علیشاه، ساري: امام زاده صالح).
  

: کاوشهاي باستانشناسی سالهاي اخیر و همچنین بناهاي باقیمانده از ادوار مختلف اسالمی، نشان می دهد که از  شیشه
شیشه هاي الوان به رنگهاي سرخ، آبی، بنفش و سبز براي تأمین روشنایی و تزیین در و پنجره و قابهاي گنبد خانه و 

اریخی و مشاهده مینیاتورهاي قرن ششم تا دوازدهم هجري نشان شبستانها استفاده می شده است. همچنین مطالعه متون ت
  می دهد که شیشه، کاربرد وسیعی داشته است(خرگرد: غیاثیه، شاه زند: مقبره شیري بکا آقا، اصفهان: عالی قاپو).

  سبک شناسی معماري ایرانی 
که  راسانی، رازي، آذري و اصفهانیپارتی، پارسی، خ شیوه هاي مطرح شده در معماري ایرانی عبارتند از: شیوه هاي 

شیوه هاي پارسی و پارتی متعلق به دوره هاي پیش از اسالم و سبکهاي خراسانی، رازي، آذري و اصفهانی مربوط به 
  دوران اسالمی می باشند. 

صد  ساختمانهاي تخت جمشید نمونه هاي خوبی جهت توضیح شیوه پارسی هستند که شامل: دروازه ملل، آپادانا، تاالر
که از بارزترین ویژگیهاي آنها استفاده از سنگهاي پاکتراش و گاهی صیقل  ستون، تچرا، هدیش و تاالر شورا هستند

از سنگ، آرایش فضاهاي درونی با  شده، منظم و بهره گیري از بهترین مصالح، بنا کردن ساختمانها بر روي سکوهایی
 ستون و استفاده از نقوش برجسته(ستونها در این دوره داراي ستون و سر کاشی هاي لعاب دار، بهره گیري از پایه

  حداکثر ارتفاع هستند)می باشند.

بعد از حمله اسکندر به ایران و در دوره هاي اشکانی و ساسانی پیدا می شود و در این دوران است که  شیوه پارتی
 صالح بومی رواج می یابد و مهمترین دستاوردرود. در این دوران استفاده از م توجه به معماري یونانی رو به افول می

چهار گوش می باشد که آتشکده  این عصر استفاده از پوششهاي طاقی در دهانه هاي بزرگ و گنبدها در زمینه

    271
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ایوان کرخه از نمونه هاي ابنیه این دوران می باشند. در این عصر گچ بري با  فیروزآباد، کاخ بیشابور، کاخ سروستان،
قرینه سازي در نیایشگاهها و کاخ ها  خمیده و استفاده از کنگره ها در نماي ساختمانها رواج یافته و خطوط شکسته و

  مورد توجه قرار می گیرد.

با ورود اسالم به ایران، سبکهاي معماري تا حدودي دستخوش تغییرات می گردند و سبکهایی چون خراسانی، رازي، 
 آذري و اصفهانی به عرصه ظهور می رسند.

از آنجا به شهرهاي دیگر اشاعه می  ، همانطور که از نامش بر می آید، در خراسان شکل می گیرد وشیوه خراسانی 
یابد(از سده نخست هجري تا سده چهارم). این شیوه بر اصولی چون سادگی، دوري از بیهودگی، مردم واري و استفاده 

  است.  "فهرج"از مصالح بومی، استوار بوده که یکی از اصیل ترین بناهاي این شیوه، مسجد جامع
 در این سبک می باشند. ن از نمونه هایی دیگرمسجد جامع اصفهان و مسجد جامع اردستا

آل بویه، سلجوقی، اتابکان و  نیز در شهر ري ظهور می نماید و از زمان آل زیار آغاز و در زمانهاي شیوه رازي
نغز کاري شیوه پارسی، شکوه شیوه پارتی و ریزه کاري شیوه خراسانی با  در این شیوه"خوارزمشاهیان ادامه می یابد.

   "ر می شوند.پدیدا هم
کارکردهایی ویژه و خاص، مانند آرامگاههاي برجی و میل  از مهمترین ویژگیهاي این سبک ساخت بناهایی است با

دارد و از  ها (برجهاي راهنما براي مسافران در بیابانها). در این شیوه نیز ساخت تاق و گنبد پیشرفت ارزنده اي
گچبري که در این دوره بسیار رواج داشته، گچبري  ایند. یکی ازشیوه هايگچبري بسیار در تزیین بناها استفاده می نم

با رنگهاي مختلف می آمیختند و زمانیکه سفت می شد، آنرا به اشکالی در می آوردند و  بوده که گچ را "گچ تراش"
ان به گنبد از نمونه هاي این سبک می تو همچون کاشی در کنار هم قرار می دادند و تصویري را خلق می کردند.

 قابوس و گنبد کبود مراغه اشاره نمود.

پایتخت شدن مراغه و دوره دوم از زمان  را می توان به دو دوره تقسیم کرد. یک دوره از زمان هالکو و شیوه آذري
 عنوان مشخصه اصلی این سبک می توان ذکر نمود، بهره گیري هر چه بیشتر از تیمور و پایتختی سمرقند. آنچه که به

باشد. در این سبک از کاشی  سه و طرحهاي متنوع و پیچیده در آثار معماري و ساخت بناهاي بسیار بزرگ میهند
شده است و در دوره دوم استفاده از کاشی هفت رنگ(کاشی  تراش یا معرق، بیشتر از سبکهاي گذشته بهره گرفته

در تزیین استفاده می کردند) وخشتی در  سفید لعاب دار که پس از نقاشی روي آن آنرا داخل کوره می گذاشتند و
  برخی ساختمانها باب می گردد.
خیز کم که  ( گنبد کوچکی با"کلنبو"و تاق    "تویزه"،تاق"تاق آهنگ یا استوانه اي"در این شیوه از تاقهایی چون 

می گرفتند . بازارها به کار می رفته) بهره  در مکانهایی چون سقف نشیمن، خانه هاي اشرافی و پوشش چهار سوق
  نمونه اي از این سبک دانست. را می توان "سلطانیه  "گنبد 

 آخرین شیوه در معماري ایرانی می باشد که براي این سبک نیز می توان دو دوره را در نظر گرفت: شیوه اصفهانی

  از زمان قره قویونلوها تا حکومت محمد شاه قاجار.- 
  زندیان.از زمان افشاریان تا پایان حکومت  -

   



                                             

از جمله ویژگیهاي این شیوه، ساده شدن طرحها و استفاده از اشکال هندسی ساده)برخالف شیوه آذري که از طرحهاي 
 پیچیده هندسی بهره گرفته می شد، استفاده از گنبدهاي گسسته میان تهی و بهره گیري هر چه بیشتر از کاشی هاي

  .هفت رنگ تا کاشیهاي تراش یا معرق در تزیینات
در این شیوه بر خالف شیوه هاي قبل در مصالح، تغییراتی ایجاد و سپس از آنها استفاده می کردند که البته این کار 

در شیوه هاي گذشته از مصالح به شکل اولیه شان استفاده می نمودند و تغییر  سبب پایین آمدن کیفیت بناها می گشت
قرار می دادند.)از جمله بناهاي مطرح در  بدون تراشیدن مورد استفاده تحولی در آنها ایجاد نمی کردند، مثال ً آجر را و

 مسجد شیخ لطف اهللا و عمارت عالی قاپو می باشند. این سبک، مسجد امام اصفهان،

تناسبات)،   انسان و در نظر گرفتن به طور کلی می توان اصول معماري ایرانی را در مردم واري(توجه به نیازهاي
بی کاربرد و صرفا ً تزیینی)، نیارش(توجه در به کارگیري مصالح)،  دوري از خلق فضاهاي پرهیز از بیهودگی(

و پایبندي به ارزشهاي بومی  خالصه  خودبسندگی(توجه به معماري بومی) و درون گرایی در نظر گرفتن اعتقادات
  نمود.

  
  معماري ایران از صدر اسالم تا عصر سلجوقیان

توحات مسلمین در اقصی نقاط ایران، تا مدتها هنر معماري همچنان بر عناصر گذشته با وجود بسط قلمرو اسالم و ف
متکی بود. از آن پس، هنرمندان مسلمان با تکیه بر عناصر هنري گذشته خود، بویژه هنر عصر ساسانی و با الهام از 

  ي را در این دوران بنیان نهادند.اي بخشیدند و با ابداعات خود معماري جدیدروح اسالمی، معماري ایران را رونق تازه
به موازات گسترش حوزه نفوذ اسالم و به دالیل دینی، اقتصادي و نظامی ضرورت احداث بناهاي تازه احساس شد و 

  هاي کاروانی ایجاد گردید.بناهایی مانند مسجد، مدرسه پل، کاروانسرا و قلعه در شهرها و جاده
مقایسه با سایر بناهاي اسالمی اهمیت بیشتري داشت. مسجد جزء در آغاز حکومت اسالمی احداث مساجد در 

بزرگترین بناها در هر شهر و روستا بود؛ به طوري که بدون نشانی، ویژه خود به خود نگاه و توجه هر مسلمانی را به 
  کرد.سوي خود جلب می

سیاسی، اجتماعی و اداري به شمار  در صدر اسالم مساجد عالوه بر اینکه محل انجام فرایض و اقامۀ نماز بود، نهادي
رفت؛ مسجد تاالر اجتماعات مسلمین، خانۀ مستمندان، اقامتگاه مسافران و کاروانیان، پناهگاه مظلومان، مکانی براي می

درس و بحث طالب و محل ایراد خطابه، ابالغ فرامین سالطین، اعالم جنگ و بسیج و اخذ مالیات بود و نقش مهمی در 
  مسلمانان داشت. زندگی روزمره

اي مربع یا مستطیل شکل و رو به قبله، با دیوارهاي خشتی ساخته مساجد اولیه بناهایی بسیار ساده بودند، در محوطه
گاه، از ها و چهارطاقیها و ایجاد قبلهشدند (مانند مساجد مدینه، کوفه و بصره). با مسدود کردن سه طرف آتشکدهمی

هاي زیادي کردند. گرچه در ایران از مساجد و بناهاي اولیه اسالم نمونهذهبی استفاده میآنها براي برگزاري آیینهاي م
به جا نمانده ولی طبق متون تاریخی در دو قرن اولیۀ اسالم، سنت و شیوه معماري و نوع مصالح دورة ساسانی رواج 

د شوش و فهرج از قدیمترین داشته است. تحقیقات باستان شناسی و تاریخی نشان داده که مساجدي مانند مسج
هاي مساجد در ایران دورة اسالمی است. ضمن کاوشهاي هیأت باستان شناسی فرانسوي در محوطه باستانی نمونه

    273
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شوش، بقایاي مسجدي کشف شد که طرحی بسیار ساده داشت و شبستانی ستوندار در یک طرف آن ساخته شده بود. 
بوده است. در سالهاي اخیر در فهرج یزد مسجدي شناسایی شد که به این مسجد از خشت بنا شده و فاقد تزئینات 

اعتقاد معماران و محققان، متعلق به صدر اسالم است. شیوة بنا و ویژگیهاي این مسجد به معماري بناهاي ساسانی 
  شباهت دارد.

مغان است که محققان تاریخ از بناهاي دیگري که با الهام از شیوة معماري عصر ساسانی در ایران بنا شده تاریخانۀ دا
  دانند.هجري می 300احداث آن را حدود سال 

این مسجد داراي حیاط بزرگی است به شکل مربع که اطراف آن را رواقهایی با طاق ضربی فرا گرفته است. تاریخانۀ 
ه دست هنرمندان رفته ـ بدامغان به شیوة معماري ساسانی ـ در شهري که زمانی از مراکز مهم ساسانیان به شمار می

  دورة اسالمی بنا گردید.
با تأسیس سلسله امویان در دمشق و عباسیان در بغداد در وضع معماري دگرگونی به وجود آمد، بناهایی مانند قبه 
الصخره، مسجد جامع دمشق و مسجد سامره حاصل این تحولند. در این بناها استادکاران، چه در شیوة معماري و در 

  اند.معماري قبل از اسالم، بویژه دورة ساسانی، الهام گرفته تزیینات بنا، از
قرن دوم هجري با تحوالت سیاسی در جهان اسالم همراه بود. خراسان در شرق ایران در این تحوالت نقش اساسی 

ی ایران داشت و از این خطّه ایرانیانی برخاستند که با شیوة حکومتی عباسیان مخالف بودند و به حفظ برخی از رسوم مل
هاي مستقلی گردید که رفته رفته نفوذ عالقه داشتند. این مخالفت به تدریج گسترش یافت و منجر به تشکیل سلسله

خود را از شرق به دیگر نقاط گسترش دادند. در نقاط مختلف ایران مانند سیستان، فارس، طبرستان و اصفهان 
  ن و باالخره زیاریان و آل بویه تشکیل گردید.هاي مانند صفاریان، طاهریان، سامانیان، علویاسلسله

در قرن چهارم حکومت غزنویان با مرکزیت غزنه به وجود آمد و منطقۀ وسیعی از طبرستان، گرگان، خوارزم، 
سیستان و خراسان تا گجرات هندوستان در حوزة اقتدار این سلسله قرار گرفت، بعد از محمود غزنوي حکومت آنان 

  یري نگذشت که بیشتر قلمرو حکومتی آنان به دست سلسلۀ دیگري به نام سلجوقیان افتاد.رو به ضعف نهاد و د
هاي مهم آثار معماري قابل توجهی از دورة غزنویان به جا نمانده است ولی از نظر گسترش ادبیات، این عصر از دوره

  آید.تاریخ ایران به شمار می

: تنها مسجد بجاي مانده ازقرن اول هجري در ایران، مسجد جامع فهرج   مسجد جامع فهرج( کهن ترین مسجد ایران)
میباشد.آنگونه که ازمنابع تاریخی برمی آید، این مسجد پس از فتح یزد بدست سپاهیان اسالم بنا گردیده، اما کتیبه اي 

در محور عرضی و که این مدعا را تأیید کرده باشد، در دسترس نیست. نقشه این مسجد و قرارگرفتن محراب آن 
تزیینات بکار رفته در آن، حاکی از آن است که این بنا در صدر اسالم 

  بنا گردیده است.
دربناهاي تاریخی سده هاي نخستین اسالمی بهره گیري از سبک 
معماري ساسانی در سطح وسیعی مشهود است. مسجد جامع فهرج به 
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  ه.ق بنا گردید. 45ان سعید بن عثمان در سال عنوان کهنترین مسجد باقی مانده در ایران زمین، در زم
این بنا نیز کامال ً به سبک و سیاق معماري عصر ساسانی بنا گردیده و 
نقشه اصلی آن بسیار ساده می باشد و در واقع تقلیدي از طرح و شکل 

  مسجد النبی است.
 –آنگونه که در عصر ساسانی مرسوم بوده  – 32×32×5خشتهایی به اندازه 

ات گچبري شکنجی و قوسهاي ناري و تاقهاي ناوي و آهنگ بکار تزیین
  رفته در مسجد جامع فهرج این موضوع را تأیید میکند.

این مسجد شبستانی با سه دهانه دارد که دهانه میانی بزرگتر از دهانه چپ و 
  راست است. چفدها، خاگی و تاقها، آهنگ هستند.
ا نقوش ساسانی است که بر دیوارهاي مسجد برجاي مانده است. از ویژگیهاي جالب این مسجد، طرح درهایی ب

احتماال ً معمار میخواسته در دورانی که ساخت درهاي پر تجمل مرسوم نبوده، اثري از درهاي زیباي کهن بر جاي 
  بگذارد.

ه شمالی بوده ک –) به آن افزوده شده است و ورودي اصلی مسجد 5یا4مناره گلین مسجد احتماال ً در دوران بعد (قرن
  به کنار مناره تغییر مکان داده است. –

بطور کلی معماري این مسجد، بجز پالن آن، کامال ً ساسانی بوده و 
  همه تزیینات به شیوه پیش از اسالم است.

  
این مسجد یکی دیگر از مساجد  :(شیوه خراسانی)تاریخانه دامغان

اولیه اسالمی(قرن دوم هجري) و با شیوه خراسانی بنا شده است. 
بخشی ازاین مسجد چندین بار دوباره سازي شده است. صحن 

  بزرگ آن تقریبا ً چهار گوش می باشد و در اطراف آن رواق هایی با طاق ضربی روي پایه هایی مدور قرار دارد.
و بی پیرایه و شبیه یک حیاط اندرونی است. ساختار کلی این مسجد و مصالح آن در حین نقشه کلی مسجد ساده 

سادگی، شبیه طرح بناهاي دوران ساسانی است و نوع آجر چینی آن و ابعاد آجرهاي آن قرمز رنگ و ستون ها، بیشتر 
نسبت به دهانه هاي دیگر  شبیه طرح بناهاي دوران ساسانی نیز می باشد. در رواق هاي اطراف حیاط ، دهانه وسط

  ارتفاع بیشتري دارد. قوس هاي آن ابتدا بدون تیزه و صاف بوده اند و قوسهاي جناقی(تیره دار) را بعدها زده اند. 
  :(شیوه خراسانی)مسجد اولیه جامع اصفهان

کاوش هاي اخیر نشان می دهد، طرح اصلی و ابتدایی مسجد جامع 
ین مسجد بزرگ، تاریخی هجري قمري) ا156اصفهان شبستانی (

کهن دارد و در دوره هاي مختلف تغیرات کلی در آن شده است. 
تقریبا ً از تمامی دوره ها، سلسله ها و پادشاهان ایرانی بعد از اسالم، 
در آن اثر و کتیبه اي دیده می شود و به ویژه در عهد سلجوقی، 
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  بیشتر رازي است .تیموري و صفوي. نظر به این که مسجد کنونی داراي شیوه اي 
  

گنبد و ایوان آن مربوط به شیوه رازي است و بر روي بناي شبستانی ساخته شده است و در مسجد جامع اردستان: 
  تزیینات آجري آن نهایت دقت و ظرافت به کار رفته است. 

  ستونهاي شبستان آن ابتدا به صورت مربع بوده و سپس هشت ضلعی شده است.
  

یکی از بناهاي شیوه خراسانی : (شیوه خراسانی)مسجد جامع نائین
(شبستانی) است. قدیمیترین قسمت مسجد مربوط به شبستان جنوبی است. 
تغییرات زیادي در دوره هاي بعد، از جمله در زمان آل بویه در آن دیده 

  شده، لذا مسجد ترکیبی از شیوه خراسانی و رازي را نشان می دهد.
  

این مسجد در اصل شیوه خراسانی  :سانی)(شیوه خرامسجد جامع نیریز
داشته و بعدها ملحقاتی به آن اضافه شده است. طرح اولیه این مسجد 
شبستانی در جنوب و ایوانی در مقابل شبستان داشته است. گروهی از 

  کارشناسان عقیده دارند که قبل از آن، این مسجد آتشکده بوده است.
  

  عصر تیموریانمعماري ایران از سلجوقیان تا پایان 
سلجوقیان تُرکان غز بودند که براي تصرف زمینهاي حاصلخیز از  

ماوراءالنهر به کشور ایران آمدند و به زودي با فتوحات خود توانستند عالوه بر ایران آسیاي صغیر را نیز به تصرف 
طغرل نوبت به حکمرانی درآورند. بدین ترتیب در آغاز قرن پنجم سلسلۀ ترکان سلجوقی تأسیس شد. بعد از حکومت 

آلب ارسالن رسید. بعد از مدتی حکومت به دست ملکشاه سلجوقی افتاد و سرانجام در دورة حکومت سلطان سنجر 
  سلجوقی حکومت این سلسله رو به ضعف نهاد و بعد از مدتی به دست سلسلۀ دیگري به نام خوارزمشاهیان منقرض شد.

گیر اسماعیلیان بود که حدود دویست سال، تقریباً بیشتر قلمرو جهان اسالم و از وقایع مهم سیاسی این دوره، قیام فرا
آوري تعداد زیادي از طرفداران خود گذرگاههاي آسیا را فرا گرفت. رئیس این فرقه حسن صباح، ضمن جمع

یشتر در العبور را به عنوان پایگاهی براي توسعۀ قدرت و قیام خود انتخاب کرد. مراکز سیاسی این فرقه بصعب
کوههاي البرز از قزوین تا دامغان گسترده بود. مرکز حکومتی آنان به نام آشیان عقاب یا قلعه الموت معروف است. 
اسماعیلیان معتقد بودند که اسماعیل پسر جعفر بن محمد(ع) از احفاد حسین بن علی(ع) همان مهدي موعود است. 

وریه و مصر پیروان بسیار داشتند، ولی سرانجام به دست گرچه اسماعیلیان در بیشتر کشورهاي اسالمی حتی س
  هالکوخان مغول از بین رفتند.

   



                                             

اي از محققان هاي درخشان هنري است. همچنین عدهاز نظر توسعۀ هنرها بویژه معماري، عهد سلجوقیان یکی از دوره
یافت. معماري عهد سلجوقیان از اند که در این دوره صنایع گوناگون به شیوة گذشته ادامه و گسترش بر این عقیده

گذرد ولی بناهاي باقیمانده از استحکام و زیبایی خاصی برخوردار است. گرچه حدود یک هزار سال از آن دوره می
هاي مختلف معماري است. آن دوران نشان دهندة مهارت و استادي هنرمندان و استادکاران و آگاهی آنان از شیوه

همچنین مدیون آرامش و ثبات سیاسی قلمرو سلجوقیان است که در آن هنرمندان شکوفایی هنرها در این دوره 
الملک در دستگاه حکومتی توانستند آثار متعددي به وجود آورند. همچنین وجود وزیري دانشمند چون خواجه نظام

جرجان تأسیس  سلجوقیان، باعث رونق صنایع و فنون شد. وي مدارس زیادي در شهرهاي بغداد، نیشابور، مرو، ري و
الملک به شدند. مدارسی که در زمان صدارت خواجه نظامکرد و تقریباً از همین زمان بود که مدارس از مساجد جدا می

وجود آمد اغلب چهار ایوانی است. دورة سلجوقیان از نظر ادبی نیز اهمیت خاصی دارد؛ شاعران بزرگی چون 
  ارند.ناصرخسرو، خیام و خاقانی به این دوره تعلق د

حکومت سلجوقیان جاي خود را به حکومت خوارزمشاهیان داد. خوارزمشاهیان در آغاز قرن ششم هجري به ایران 
آمدند و ممالک خراسان و کرمان و ایالت جبال را تصرف کردند. از حکمرانان این سلسله سلطان محمد خوارزمشاه 

امان مغول نه تنها مهلت اجراي این نقشه حمالت بی است که تصمیم به فتح بغداد و انقراض حکومت خلفا گرفت ولی
  را به او نداد بلکه در مدت کوتاهی به حکومت آنان پایان داد.

سال از آغاز اسالم تا پایان عصر سلجوقیان، تحوالت مهمی در جهان اسالم رخ داد. کشور ایران نیز در  600با گذشت 
یاسی، اقتصادي و مذهبی دستخوش تحوالت و دگرگونیهایی شد که این فاصله یعنی تا آغاز قرن هفتم هجري از نظر س

  شک در گسترش هنرها به ویژه معماري تأثیري بسزا داشت.بی
در این ادوار، بویژه در عهد سلجوقیان و خوارزمشاهیان، معماري اعتبار خاصی داشت. نقشۀ بناها چهار ایوانی و 

ایجاد بناهاي گوناگون مانند مساجد، مدارس، آرامگاهها و  تزیینات مهم آنان آجرکاري و گچبري بود. همچنین
  کاروانسراها توسعه پیدا کرد.

ذکر این نکته ضروري است که بسیاري از محققان ویژگیهاي معماري دورة خوارزمشاهیان را ادامه عصر سلجوقی 
  دانند.نند میدانسته، اختصاصات هنري این دوره را با عصر سلجوقی و گاهی هم با دورة ایلخانی هما

بررسی سالهاي اخیر نشان داده است که دورة خوارزمشاهی از نظر هنرهایی مانند فلزکاري، سفالگري، کاشیکاري، و 
  اي داشته که با ویژگیهاي عصر سلجوقی و ایلخانی متفاوت بوده است.گچبري و ویژگیهاي معماري، سبک جداگانه

علت اشتباهات سیاسی حکمرانان خوارزمشاهی سپاهیان چنگیزخان هجري) به  617در اوایل قرن هفتم هجري (سال 
مغول به سرزمین ایران هجوم آوردند. مغوالن پس از فتح سمرقند و بخارا به خوارزم و خراسان و دیگر بالد آباد و 
 پرجمعیت روي آورده و شهرهاي معروفی چون نیشابور، ري، گرگان، مرو، هرات و بلخ را با خاك یکسان کردند.

الدین مدت ده سال با مغول پیکار کرد، ولی از این جنگ و گرچه یکی از شاهان خوارزمشاهی به نام سلطان جالل
  هجري در کردستان کشته شد و این سلسله منقرض گشت. 628جدالها سودي نبرد و سرانجام به سال 

چنگیز آغاز شد، هالکو نیز مانند هاي هجري هجوم دیگري از سوي مغوالن، به دست هالکو یکی از نوه 653در سال 
  اجداد خود به ویرانی شهرها پرداخت و از طرفی به قیام دویست سالۀ اسماعیلیان در قلعه الموت پایان داد.

    277
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اندیشی کنند و بعد از آنکه مغوالن شهرهاي آباد را ویران کردند، مجبور شدند براي بقا و ایجاد حکومت جدید چاره
امانی بدهند. آنها به زودي دریافتند که براي ادامه حکومت به عناصر و عوامل داخلی ممالک مفتوحه را سر و س

نیازمندند؛ از این رو حکومت آنان که به سلسله ایلخانی معروف است با صدارت دانشمندان ایرانی چون خواجه 
  نصیرالدین طوسی آغاز شد. وي در توسعه فرهنگ ایران در دورة ایلخانی نقش اساسی داشت.

به این ترتیب تجدید فرهنگ ایران اسالمی آغاز شد و هالکو در ایران ساکن و مؤسس سلسله ایلخانی شد و نسبت به 
اي در مراغه با کمک خواجه نصیرالدین طوسی توسعۀ علوم اظهار عالقه کرد. از جمله اقدامات او تأسیس رصدخانه

  بود.
به اولجایتو، ارغون و غازان رسید. در این دوره روابط  بعد از هالکو، حکومت به دست آباقا پسر هالکو و بعد

ایلخانیان با ممالک خارج رو به توسعه نهاد و به تدریج توسعۀ هنرها به ویژه معماري وارد مرحله جدیدي شد. ایجاد 
 بناهایی چون سلطانیه، مسجد جامع ورامین، فریومد، مسجد ملک و پامنار کرمان و مقابري چون گنبد سرخ، گنبد

دهندة توسعۀ معماري در این دوره است. با آغاز حکومت ابوسعید انحطاط سلسلۀ علویان، برج عالءالدین ورامین نشان
  ایلخانی آغاز شد و حکومتهاي محلی مانند سربداران، جالیریان و مظفریان در نقاط مختلف ایران تأسیس گردید.

دوران قبل از خود یعنی سلجوقیان است. استادکاران و معماران معماري دورة ایلخانی با اندك تفاوتی ادامۀ معماري 
دورة ایلخانی نقشۀ چهار ایوانی را براي ایجاد بناهایی چون مدارس، مساجد، کاروانسراها و ... به کار بردند. نوع و 

ریکتر شد. بیشتر شکل گنبدها به شیوة سلجوقی ادامه یافت. در این دوره ایوانها مرتفع و کم عرض و دیوارهاي بنا، با
بناهایی که در دورة ایلخانی ساخته شد به دست معماران و هنرمندان محلی بود. گاهی نیز شاهان ایلخانی با صدور 

  1شدند(مانند غزانیه وسلطانیه).احکام و فرامین، خواستار ایجاد بناهاي مهم و باشکوه می
اي محلی در شرایط مختلف اقدام به ساختن ابنیۀ مذهبی و ههنرمندان و معماران در جوامع کوچکتر با امکانات و شیوه

اي به وجود کردند. چون هر منطقه ذوق و سلیقه بخصوصی در معماري داشت، سبکها و اسلوبهاي ویژهغیرمذهبی می
آمد که از آن میان سبک معماري آذربایجان و یزد قابل توجه است. به طور کلی از نظر مصالح ساختمانی و شکل، 

اي است. تزییناتی چون شود. معماري این دوره شاهد تحوالت ویژهبناهاي نقاط دیگر ایران کمتر دیده میبین 
هاي متقدم و گچبري، کاشیکاري و آجرکاري، با مهارتی خاص زینت بخش بناها شدند. گچبري این دوره بر دوره

دهندة ومیه، اشترجان و دیگر بناها نشانمتأخر برتري کامل داشته است. محراب مسجد جامع اصفهان، مسجد جامع ار
  اوج رونق و شکوفایی این هنر تزیینی است.

هجري، تیمور به ایران حمله کرد و بار دیگر قتل و غارت،  783آرامش نسبی دورة ایلخانیان دیري نپایید، در 
ا، از چین تا مصر و از شهرهاي آباد و پرجمعیت ایران را فراگرفت. تیمور در طول زندگی خود سرزمینهاي وسیعی ر

  دهلی تا استانبول و مسکو، پایمال اسب سپاهیان خود ساخت.
هجري به حکومت رسید و پس از وي به ترتیب الغ بیک، ابوسعید و سلطان  807پس از درگذشت تیمور، شاهرخ در 

هنري، مانند معماري  حسین میرزا به حکومت رسیدند. در دورة شاهرخ مجدداً آرامش به ایران بازگشت و ابداع آثار
  بار دیگر شکوفا شد.
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اي مانند آق قویونلو و قراقویونلو در ایران به وجود آمدند و هنوز پنجاه سال هاي جداگانهدر پایان عهد تیموري سلسله
  از ظهور تیمور نگذشته بود که والیات ایران، به جز خراسان، از دست تیموریان خارج شد.

ر سمرقند را به پایتختی انتخاب کرد و براي آبادانی پایتخت خویش، معماران و تیمور پس از فتوحات خود شه
هنرمندان را به سمرقند دعوت کرد. این هنرمندان به ایجاد بناهاي متعدد اقدام کردند و سرانجام در قرن نهم، سمرقند 

ن نهم هجري، در ایجاد بناهاي الدین شیرازي، معمار معروف قرمرکز ابداعات هنرهاي اسالمی شد. هنرمند بزرگ قوام
  المنفعه سهم خاصی دارد.عام

تیموریان نیز مانند ایلخانیان به ایجاد بناهاي مذهبی و غیرمذهبی عالقه نشان دادند و از نظر طرح و شیوة معماري از 
است. شیوة تزیین با ها و طرحهاي متداول آن زمان بهره بردند. از نظر تزیینات بنا این دوره از ادوار مهم اسالمی نقشه

کاشی معرق در عهد تیموري حکایت از آن دارد که هنرمندان این دوره در شیوة تزیینی به حد اعالي مهارت دست 
اي این چنین کاشیکاري مشاهده شده است. مساجدي مانند گوهرشاد مشهد، یافته بودند، به طوري که در کمتر دوره

جامع تیمور در سمرقند و همچنین بناهاي ساخته شده در بخارا و هرات، کبود تبریز، مدرسۀ خرگرد خراسان، مسجد 
  دهندة برجستگی هنر کاشیکاري و کاربرد آن در بناهاي مذهبی است.نشان

  
در اوایل قرن چهارم هجري، یکی از بهترین بناهاي برج مقبره اي ایران، یعنی گنبد قابوس  :(شیوه رازي)گنبد قابوس

  . این برج مدفن بانی آن قابوس بن وشمگیر از آل زیار است. نزدیکی گرگان ساخته شد
این بنا در شهري به همین نام قرار دارد که از هزار سال پیش تا کنون بر روي تپه خاکی، خود نمایی می کند. در 

سالم عین سادگی یکی از غرور انگیزترین بناهاي آرامگاهی است که نه تنها در خاك ایران بلکه در سرتاسر جهان ا
  ساخته شده است.

با روي کار آمدن دیلمیان، آل زیار و آل بویه، مجددا ً عظمت معماري اصیل ایرانی در سرتاسر ایران آن روز، جلوه 
  گر شد و سبک و شیوه رازي را در معماري اسالمی پدید آورد.

(پی بنا) بر آن نهاده شده، بناي گنبد قابوس داراي شکوه و عظمت و اندازه هاي متناسب است. تپه اي که پاي بست
متر ارتفاع دارد. خود تپه، تپه اي باستانی است. درون این پاي بست سردابی بوده است که آثار  17اکنون در حدود 

  طاق آن هنوز باقی است.
متر تا زیر گنبد است و با آجر ساده  37بدنه برج را ده پره مضرس شکل ، احاطه کرده است . ارتفاع این مضرس ها 

ار شده است. گنبد دو پوسته بوده و گنبد درونی خاگی و از آجر معمولی است و پوسته بیرونی گنبد مخروطی ک
  شکل است. 

  
کیلومتري  30: در کنار روستاي حصار در قزوین - برجهاي خرقان

ابو سعید "آبگرم، آرامگاه دو تن از بزرگان دوره سلجوقی به نام هاي 
، پسر تکین قرار دارد که به "ایلناي ابو منصور"، پسر سعد و "بیجار

متراز یکدیگر واقع  30صورت دو برج شکوهمند آجري با فاصله 
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   0سال از یکدیگر ساخته شده اند 26شده و طبق کتیبه هاي موجود با فاصله زمانی 

  آمده است. "ابوالمعالی محمدبن... زنجانی "و دومی  "محمد... زنجانی"معمار برج قدیمیتر 
متر، با طرحی هشت ضلعی و ستون هاي مدور در هر گوشه، بر پایه اي  11متر و قطر  15با ارتفاع تقریبی برج شرقی 

هجري قمري ساخته  460سانتیمتر می رسد. این برج در سال  60از سنگ بنا شده است. ضخامت دیواره هاي برج به 
  شده و نخستین بنا با گنبد دوپوش غیر مخروطی اسالمی است.

هجري قمري به پایان رسیده، از نظر طرح و نقشه، همانند برج قدیمیتر است؛ با این  486ی که در سال بناي غرب
سانتیمتر  55تفاوت که یک پلکان مارپیچ دارد و ضمن رعایت ابعاد، برج قبلی حدود 

 1381مرتفع تر است و کشیده تر به نظر می رسد. این دو برج در زلزله ویرانگر تیر 
  یب دیدند.آوج به شدت آس

 
در نزدیکی گرگان واقع است و از لحاظ زمانی  :(شیوه رازي)برج الجیم و برج رادکان

  فاصله اي کم و جدا از گنبد قابوس ساخته شده اند . 
برج الجیم نقشه اي دایره شکل دارد ، گنبد آن به مرور زمان صدمات زیادي متحمل 

  سازي ندارد و داراي کنگره است.شده و از شکل اولیه خارج شده است؛ نماي آن گره 

  
در محل کنونی دهکده سلطانیه و در میان خانه هاي روستایی، بناي گنبد شهر سلطانیه: 

سلطان محمد خدابنده خود نمایی می کند. در زمان ایلخانان مغول، در این ناحیه شهري 
 به وجود آمده که با سرعت شگفت آور، در شمار یکی از آبادترین شهرهاي جهان

  قرار گرفته است. 
در این منطقه مرتع و چمن زار طبیعی سطح زمین را پوشانده که از زمان هاي گذشته، چراگاه احشام و مرکز پرورش 

  اسب و محل تشکیل اردوگاه بوده است. 
ارغون خان که از نیمه قرن هفتم حکومت داشت، در صدد برآمد در این 

ان حصار شهر را شروع محل شهر جدیدي بسازد و با این فکر ساختم
کرد؛ اما عمر وي وفا نکرد و کار بناي شهر ناتمام ماند؛ تا اینکه فرزند 
کوچکش الجایتو که در اوایل قرن هشتم بعد از برادر خود، غازان خان 
به پادشاهی رسید، کار پدر را دنبال کرد و به احداث شهر جدید 

  پرداخت.
الم گروید و نام محمد را بر الجایتو به واسطه یکی از زنانش به دین اس

خود نهاد و در اعتالي شعاعر این دین کوشش فراوان کرد. الجایتو 
دستور داد تا مهندسان، معماران، بنایان، صنعتگران و سایر اهل فن از 
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به تمام کشورهاي تابعۀ او روانه آن دیار شده و در آنجا اقامت کرده و به کار بناي شهر بپردازند. طرح و نقشه شهر 
واسطه وزیر دانشمند او خواجه رشیدالدین فضل اهللا انجام گرفته بود. او فرمان داد بناهاي بسیاري شامل مسجد، کاخ، 

  دارالشفاء، مدرسه و... بسازند. مسجدي که به خرج سلطان بنا گردید، از مرمر و چینی ساخته شده بود. 
ترین بنا، آرامگاهی است که به دستور سلطان در مرکز  از میان تمام ساختمان هاي این شهر جدید و با شکوه عظیم

شهر براي او ساخته بودند. به این ترتیب سلطانیه بعد از تبریز، بزرگترین، پرجمعیت ترین و با شکوه ترین شهر 
  امپراطوري وسیع ایلخانی گردید.

انی که با مرگ سلطان شهر سلطانیه به همان سرعتی که به وجود آمد و رونق گرفت، پس از سقوط دولت ایلخ
  ابوسعید روي داد، راه زوال پیش گرفت. 

شهر باعظمت سلطانیه با همه حوادث طبیعی و دگرگونی هاي سیاسی تا پایان دولت صفوي هنوز به صورت شهر 
  کوچکی با نعمت فراوان، مطرح بود. 

  
(شیوه آذري): اکنون تنها اثر مهمی که از آن همه بناهاي گنبد سلطانیه

شکوه عهد الجایتو در شهر سلطانیه به جاي مانده، بناي عظیمی است که با 
  به گنبد سلطان محمد خدابنده معروف است.

الجایتو پس از طرح سلطانیه فرمان داد تا آرامگاهی به همان عظمت براي 
او در مرکز شهر بسازند. طرح بنا هشت گوش است و بنایی که اکنون 

  به آن افزوده شد. معروف است» تربت خانه«به نام 
متر و قطر داخلی آن  52ارتفاع بنا از نوك گنبد تا کف زمین در حدود 

متر ضخامت، دیوارهاي اصلی که پایه هاي بنا را تشکیل می  25نیز به 
متر می رسد؛ گنبد آن دو پوسته پیوسته است. دیوارهاي اصلی  7دهند، به 

 8رسد، ولی وجود  متر می 7بنا اگرچه قطور بوده و ضخامت آن ها به 
  طاق رفیع وسیع که آنها را از یکدیگرجدا می سازد، باعث شده که بنا خشن جلوه نکند.

در هشت گوش فوقانی بنا، هشت مناره ظریف وجود داشته که گنبد را در بر گرفته و این منظره از دور شکل جالبی 
تمام سطح گنبد، مناره فقط بقایایی باقی مانده است.  8دارد. امروزه از این 

پوشیده از کاشی هاي فیروزه اي رنگ بوده و قسمت تحتانی و قاعده گنبد 
  با خطوط کوفی مربع با کاشی گره سازي شده است.

تا زمان ناصرالدین شاه، تقریبا ً یک قرن پیش، تمام تزئینات کاشی کاري 
گنبد، دست نخورده باقی مانده بود؛ لیکن امروز قسمت هاي زیادي از آن 

  فرو ریخته است.
 

یا مسجد کبود  از آثار ابوالمظفر جهانشاه بن  مسجد جهانشاه: مسجدکبود

   

http://aftab.ir/articles/do_search.php?articles_search_text=%26%231605%3B%26%231587%3B%26%231580%3B%26%231583%3B%26%231705%3B%26%231576%3B%26%231608%3B%26%231583%3B&id=41&kind=subcategory


                                             

بیگم خاتون، زن جهانشاه  هجري به همت و نظارت جان 870قرایوسف از سلسله ترکمانان قراقویونلو می باشد که در
  بن قرایوسف قره قویونلو، پایان یافته است.
د توجه ابوالمظفریعقوب بهادرخان قرار خوانده اند که مور» عمارت مظفریه«در کتابهاي تاریخی، این بناي باشکوه را 

گرفت. در این روزگار تبریز در نهایت آبادانی و رونق بود. در نیمه اول قرن یازدهم هجري، کاتب چلبی و اولیا 
فرانسوي، از این مسجد دیدن  چلبی، جهانگردان ترك عثمانی و در نیمه دوم همین قرن، تاورنیه و شاردن جهانگردان

  نویسد: ب چلبی در تاریخ جهان نما میکرده بودند. کات
درگاه مسجد جهانشاه بلند تر از طاق کسري است. بنایی عالی است که با کاشیهاي زیبا آراسته شده و گنبد هاي 

ا ً از بلندي دارد... . جامع دل انگیزي است که هرکس داخل شود، دلش اجازه بیرون شدن را نمیدهد. لیکن شیعیان غالب
بلندي دارد و همه در ودیوار آن با  د خودداري میکنند. این بنا با کاشیهاي زیبا آراسته شده، گنبدهايبدان مسج رفتن

 کاشیهاي رنگارنگ زینت یافته است.

   :مادام دیوالفوا جهانگرد فرانسوي می نویسد 
مسجد کبود است که در  است. بهترین نمونه آن شهر تبریز ابنیه قدیمی زیادي ندارد، اما آنچه باقی مانده شایان توجه

قره قویونلوها ساخته شده است. متأسفانه گنبد این بناي بی نظیر به واسطه زلزله  میالدي در زمان جهانشاه 15قرن 
حیاط بزرگی داشته که در اطراف آن طاق  خراب شده و قسمتی از دیوارها را نیز با خود فرو ریخته است. این مسجد

  مرکز آن حوض بزرگی براي وضو گرفتن وجود داشته است.نماهاي جالب توجهی بوده و در 
این شخص «انگیزه ایجاد این مسجد را به خاطر عالقه جهانشاه قراقویونلو به مذهب شیعه یاد کرده و می نویسد:

دوستدار خاندان نبوت و عصمت و طهارت بوده است. در تمام کاشیکاریهاي بی نظیرش، عبارت(علی ولی اهللا)و 
کف این بنا بسیار  حسنین سالم اهللا علیها، به اشکال مختلف، زینت بخش دیوارها بوده است. سنگفرش اسامی مقدس

ورودي مسجد به دهلیز یا کفشکن باز میشود.  باشکوه و خوش منظره بوده که هنوز هم آسیب ندیده است. درب
هر ضلع آن شانزده و نیم متر واقع شده است. این مسجد به شکل مربع و طول  مسجد مرکزي بزرگ در جنوب دهلیز

داشت و این گنبد بود که  است. گنبد فیروزه گون بزرگ و بسیار معروف مسجد کبود، در باالي این قسمت قرار
 مسجد را به فیروزه اسالم مشهور ساخته بود.

راوانی، فرو ریخته و خس و خاشاك ف هجري، تمام سقف مسجد 1192متأسفانه پس از زلزله وحشتناك تبریز به سال 
  مرمر محراب بی نظیر آن از وسط شکسته و به روي خاك افتاده بود. چون پوشاکی ستبر روي آنها را فرا گرفته و

ساخته  1337آذربایجان برپاست که در سال  در صحن و محل عمارات ضمیمه مسجد کبود، دبستان جهانشاه و موزه
  شد. موزه مشروطیت مهمترین قسمت موزه آذربایجان است. تاریخی تبریز می با شده و اکنون یکی از مراکز دیدنی و

  
نماي روبروي مسجد با سردرب کاشیکاري شده، شکوه و جالل بخصوصی دارد. مصالح بنا آجري معماري مسجد: 

بقایاي مسجد معلوم می شود که آجرها با گچ، بند کشی  است. سنگهاي ساختمانی نادري در آن به کار رفته است. از
شکل، حوضی براي وضو، شبستانهاي اطراف براي درس و همچنین پناهگاه مستمندان، مسجد  صحن مربعشده است. 

را تشکیل می دادند. در قسمت جلوي صحن و رو به قبله، بناي اصلی مسجد به پا شده که محوطه اي محصور، پوشیده 

    282



                                             

 پایه یک محوطه مربع شکل قرار متر است که بر روي چهار 12سقف ضربی آن،  و مربع شکل است. فاصله پایه هاي

است. تزیینات دل انگیز و زیباي متنوع  دارد. باالي این بنا گنبدي قرار داشت که از آجر ساخته شده بود که ریخته
به داخل مسجد اختصاص دارد. کف مسجد کاشیهاي براق داشت. شبستان بزرگ محاط به رواق هاي به هم پیوسته 

سقفی ضربی پوشیده شده است که  ی به رواقهاي اطراف خود ارتباط دارد. این شبستان بااست و از سه سو با طاقنماهای
این گنبد ساخت آن برروي چهارپایه مربعی است که این مربع  متر است. تنها خصوصیت جالب 17قطر دهانه آن 
قرون مختلف به  یتقارن و تجانس در درون مسجد می انجامد؛ لذا عظمت و زیبایی مسجد را که ط خود به خود به

  دانست. نامهاي مختلف خوانده شده است، باید به لحاظ معماري خاص آن

  متر به وجود می آید. 30اگر نمازگاه را که شامل محراب نیز است، از بناي اصلی جدا کنیم، مربعی به طول 
ا هماهنگ نیست. ارتفاع دیگر قسمتهاي بن آنچه در ابتدا به چشم ناظر می خورد، بزرگی و پهناي سردر است که با

خطاي چشم در ارزیابی عمودي و افقی آن را مرتفع تر و بلندتر نشان می دهد. سر  سردر، دو برابر پهناي آن است؛ اما
طاق ضربی روي آنها زده شده و در  در با ویژگیهاي خاص خود به سه قسمت تقسیم شده است؛ دو پایه بزرگ که

است. حاشیه طاق سردر را ستون مارپیچی ممتد تشکیل می دهد. همه هنرها  يوسط دو پایه محل استقرار درب ورود
  تزیین این سردر به کار گرفته شده است. در کار

دیوار جلویی بود، زیرا گذشته از اینکه هیچ  این مسجد گلدسته ندارد. احتماال ً محل دو گلدسته مسجد در انتهاي دو
به گلدسته در محل نزدیک سردر مشاهده نمی شود، تمرکز سردر عظیم براي صعود  گونه محل ریزش، پایه و پله اي

مغایرت داشت و حتی کمترین  با دو گلدسته مرتفع ظرافت و عظمت خاصی به بنا می داد که با هنر سازندگانش
  باشد.  اعتباري نمی توانست در معیارهاي معماري داشته

 
  معماري ایران از صفویان تا دوران معاصر

هجري به وسیلۀ  907هاي هنري ایران اسالمی، دورة صفویه است. سلسله صفویان در سال ترین دورهپررونقیکی از 
هجري به وسیلۀ شاه اسماعیل صفوي در تبریز  907شاه اسماعیل صفوي در تبریز تأسیس شد و بعد از او در سال 

به علل سیاسی پایتخت را از تبریز به  هجري، شاه طهماسب به سلطنت رسید و 930تأسیس شد و بعد از او در سال 
قزوین منتقل کرد. هنگام حکومت شاه طهماسب، همایون پادشاه مغولی هند به ایران پناهنده شد و مدتی در دربار 
صفوي اقامت کرد؛ اقامت وي در ایران و حمایت شاه صفوي از او در بازگشت به هند، باعث ایجاد رابطه میان دو 

و هند در همۀ شئون از جمله هنر شد. در قزوین، پایتخت شاه طهماسب، بناهایی چون مسجد، کشور باستانی ایران 
هجري به ترتیب شاه اسماعیل دوم و محمد  996کاخ و کاروانسرا ایجاد شد. تا به سلطنت رسیدن شاه عباس در سال 

  خدابنده هریک مدتی کوتاه، حکومت کردند.
فایی هنر در ایران است. در این دوره از یک سو روابط ایران و اروپا و از سالۀ سلطنت شاه عباس، عصر شکو 42دورة 

سوي دیگر روابط ایران و هند توسعه یافت. شاه عباس پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد و این شهر را با 
هان مرکز هنرهاي بناهاي متعددي مانند قصرها، مساجد، بازارها، پلها و کاروانسراها آراست و بدین ترتیب اصف

اسالمی شد. بعد از شاه عباس، شاه صفی و شاه عباس دوم به سلطنت رسیدند و در زمان شاه عباس دوم هنر معماري و 

    283
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هنرهاي دیگر رونق داشت. در زمان سلطنت طوالنی شاه سلیمان توسعۀ هنرها به شیوة گذشته، ادامه یافت. در سال 
نت رسید و در زمان او سلسلۀ صفویه ناتوان و ضعیف شد و سرانجام در هجري شاه سلطان حسین صفوي به سلط 1105
  با هجوم افغانها سقوط کرد. 1135سال 

اند. در این دوره با حمایت شاهان صفوي، قرن دهم و یازدهم هجري را دوران شکوفایی هنر اسالمی در ایران دانسته
به حد اعالي توسعه و تکامل رسید. شاهان صفوي در سازي و معماري بافی، نقاشی، فلزکاري، سفالهنرهاي پارچه

پایتخت و شاهزادگان و حکمرانان در دیگر شهرها در ایجاد بناهاي مذهبی و غیرمذهبی فعالیت چشمگیري داشتند. به 
توان نام برد عنوان نمونه گنجعلیخان، حکمران کرمان و شیخ علیخان زنگنه حکمران کرمانشاه و اهللا وردیخان را می

  بناهاي بسیاري در اصفهان و کرمان وشیراز به همت آنها ساخته شد. که
در دورة صفویه مکنت، شکوه و زیبایی اصفهان، بسیاري از بازرگانان و جهانگردان را به ایران کشاند و بسیاري از 

اند. در ف کردههاي خود وصآنان مانند تاورنیه، کمپفر، شاردن، و الئاریوس زیبایی و عظمت اصفهان را در سفرنامه
 1082مدرسه،  48مسجد،  162خوانیم که در زمان دیدار او از اصفهان پایتخت صفوي داراي سفرنامۀ شاردن می

  حمام بوده است. 272کاروانسرا و 
از ابنیۀ اوایل دورة صفوي آثار بسیاري برجاي مانده است، ولی طبق نوشتۀ مورخان، قصرهایی را شاه اسماعیل در 

بنا کرد. از دیگر آثار باقیمانده، مسجد جامع ساوه و مسجد علی است که در زمان شاه اسماعیل ساخته  خوي و قزوین
شد. در زمان شاه طهماسب ـ وقتی که پایتخت از تبریز به قزوین منتقل شد ـ بناهایی چون قصر، مسجد و کاروانسرا 

یی مهمانان خارجی ساخته شده بود که گنجایش در آنجا احداث گردید. طبق مدارك تاریخی کاروانسرایی براي پذیرا
  مسافر را داشت. 250

فعالیت وسیع معماري دورة صفوي در زمان شاه عباس اول آغاز شد. در این دوره نه تنها در اصفهان، بلکه در شیراز، 
  اردبیل، مشهد، تبریز و دیگر شهرهاي ایران بناهاي مختلف احداث شد.

  ایران تجدید شد و در طرح بناها، شکل و مصالح بناها جاي خود را باز کرد.در عهد صفوي سبک معماري قدیم 
اغلب بناهاي دورة صفوي مانند مساجد، مدارس و کاروانسراها به شکل چهار ایوانی بنا شد. استفاده از کاشی معرق و 

بد، ایوان، طاقنما، هفت رنگ براي تزیینات، رونق فراوان یافت؛ به طوري که ساختمانهاي مذهبی این دوره از گن
سردر ورودي و حتی منارها، با کاشی آراسته شد. خطاطی و خوشنویسی روي کاشی نیز در آرایش بناهاي مذهبی 

  عمومیت یافت و بناهاي متعددي با خطوط ثلث، نسخ، نستعلیق و خطوط دیگر تزیین شد.
ه نیافت و به علل مختلف از جمله مسائل پس از انقراض صفویان، توسعۀ هنرهاي گوناگون به شیوة دوره متقدم ادام

سیاسی، آرامش مناطق مختلف ایران مختل شد. کشمکشهاي سیاسی، جنگهاي داخلی و خارجی در سه دورة تاریخی 
بعد (افشاریه، زندیه، قاجاریه) توسعۀ هنرهاي گوناگون را تا حد زیادي متوقف کرد. سبک معماري، که در دوران 

فایی خود رسیده بود، در این سه دوره همچنان ادامه یافت ولی از نظر زیبایی مانند دورة صفویه به اوج رونق و شکو
صفویه نبود. در این دوران به ویژه در دوران قاجاریه، ارتباط ایران با اروپا بیشتر شد و در نتیجه، تأثیر هنر اروپایی در 

  هنرهاي اسالمی به خصوص معماري و نقاشی و سفالگري پدیدار شد. 
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در این دوران نیز از کاشیکاري درتزیینات معماري بهره گرفتند و در پوشش گنبدها، ایوانها و نماي خارجی از 
کاشیهاي هفت رنگ استفاده شد. همچنین در دورة قاجاریه بسیاري از بناهاي گذشته که در حال ویرانی بودند، مرمت 

  و تجدید بنا شدند.
یه، شامل بناهاي مذهبی و غیرمذهبی از نظر طرح و نقشه به شیوة دورة صفوي معماري دوران افشاریه، زندیه و قاجار

رغم ناآرامیهاي سیاسی و ناامنی، در این سه دوره بناهایی به وجود آمد که هریک از نظر زیبایی و اصول بود. علی
ویژه بناهاي مذهبی نشان معماري حائز اهمیت هستند و استادي و نبوغ معماران ایرانی را در احداث بناهاي مختلف به 

  دهد؛ بناهایی مانند مجموعۀ وکیل شیراز، مجموعۀ کاخهاي گلستان تهران، مجموعه بناهاي سپهساالر.می
  

  اصفهان: مسجد علی
هجري) در نزدیکی مسجد جامع اصفهان ساخته  929مسجد علی در دورة بنیانگذار سلسلۀ صفوي یعنی شاه اسماعیل (

مسجدي متعلق به عهد سلجوقی، که در دورة صفوي تخریب شده بود، بنا گردید. از مسجد  شده است. این بنا در محل
اي کوفی و کاشی تزیین شده، باقی دورة سلجوقی فقط منارة آجري قدیمی که حدود چهل متر ارتفاع دارد و با کتیبه

دیگر بزرگتر است و شبستان  مانده است. مسجد علی به شکل چهار ایوانی بنا شده و ایوان جنوبی آن از ایوانهاي
گنبددار مسجد در پشت ایوان جنوبی قرار دارد. گنبد آن از خارج با کاشیکاري و از داخل با مقرنسهاي گچی تزیین 

هجري ـ نوشته شده است. سر در  929اي به خط ثلث شامل آیاتی از قرآن بر زمینۀ گچی ـ با تاریخ شده و کتیبه
الدین تبریزي تزیین شده است. کتیبۀ ردیف اول شامل آیاتی ردیف کتیبه خط شمسمسجد با کاشیکاري زیبا و دو 

از قرآن است که به خط ثلث بر زمینۀ کاشی الجوردي نوشته شده و کتیبۀ ردیف دوم شامل نام شاه اسماعیل صفوي 
و مقرنسهاي  ورودي و بانی ساختمان، میرزا حسین اصفهانی است. مسجد علی از نظر معماري و تزیینات آن در سر در

  گچی داخل گنبد و کاشیکاري آن، در ردیف مساجد مهم دوره صفوي محسوب می شود.
  

  اصفهان: مسجد حکیم
هجري در دوران سلطنت شاه عباس دوم صفوي  در محلۀ قدیمی شهر اصفهان معروف به  1067مسجد حکیم به سال 

ام رنگرزان وجود داشت ـ بنا شده است. بانی مسجد باب الدشت ـ که در آن بقایاي مسجدي از اوایل اسالم به ن
مهري دربار صفوي واقع شد معروف به تقرب خان از پزشکان عهد شاه عباس دوم و شاه صفی بوده است که مورد بی

خان در کشور هند موقعیت ممتازي یافت و اموال بسیار گرد آورد و به هندوستان گریخت. محمد داود ملقب به تقرب
اموال خود را به اصفهان فرستاد و مسجد مورد بحث که بعدها به نام حکیم معروف شد، به وسیلۀ بستگان  و بخشی از

او ساخته شد. مسجد با نقشۀ متداول چهار ایوانی بنا شده و مانند بناهاي مذهبی دورة صفوي از تزیینات زیبایی 
ثلث بر زمینۀ الجوردید به وسیلۀ خطاط  برخوردار است؛ از آن جمله کتیبۀ تاریخی سردر مسجد است که به خط

معروف محمدرضا امامی نوشته شده است. در ضلع شمالی مسجد، نام سازنده و معمار مسجد محمد علی بن استاد علی 
  خورد. بیک بنّاي اصفهانی به خط نستعلیق و به رنگ سفید بر زمینۀ الجوردي به چشم می
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هاي جمعه اسري، بقره، مائده، دهر، اخالص، درضا امامی شامل سورههاي متعددي به خط محمدر مسجد حکیم کتیبه
تکویر و ... به شیوة ثلث و نستعلیق و خطوط معقلی یا بنایی در بخشهاي مختلف مسجد چون داخل گنبد ایوانها وجود 

ایش با دارد. شبستان مسجد حکیم یا ایوان جنوبی از اهمیت بیشتري برخوردار است. محراب مسجد، عالوه بر آر
هاي متعددي است. کتیبۀ اطراف مسجد به خط ثلث بر خشتهاي کاشی الجوردي مقرنس کاري بسیار زیبا، داراي کتیبه

باشد. هجري می 1071به قلم محمدرضا امامی است که شامل آیۀ ششم از سوره اسري است. این کتیبه داراي تاریخ 
هجري به اتمام رسیده  1071از سوره بقره است که در سال  144کتیبۀ داخل محراب نیز از محمدرضا امامی شامل آیۀ 

  است.
  

  اهللاصفهان: مسجد شیخ لطف
اهللا که در ضلع شرقی میدان نقش جهان، ترین بناي دورة صفوي، مسجدي است به نام شیخ لطفزیباترین و باشکوه

عباس بزرگ به پایان رسیده است.  هجري در دورة شاه 1028مقابل عمارت عالی قاپو واقع شده و بناي آن در سال 
اهللا) نامگذاري شده که در زمان سلطنت شاه عباس به علل مذهبی از یکی این مسجد به نام امام جماعت آن (شیخ لطف

اهللا در این مسجد و در مدرسه از قراي لبنان به ایران کوچ کرد و در مشهد و سپس در اصفهان مقیم شد. شیخ لطف
  پرداخت.ماز و تدریس علوم دینی میمجاور آن به اقامۀ ن

هاي زیباي آن است که به دست اهللا بیشتر به واسطۀ کاشیکاري داخل و خارج و کتیبهعظمت مسجد شیخ لطف
  هنرمندان معروفی چون علیرضا عباسی، استاد حسین بنَا و باقر بنًا انجام شده است.

روي گنبد، با کاشیکاري معرق با طرح اسلیمی پوشانده ورودي و گنبد مسجد با کاشیکاري زیبایی تزیین شده است. 
هد. هجري را نشان می 1112اي به خط ثلث با کاشی سفید بر زمینۀ الجوردي تاریخ شده و در گردن گنبد، کتیبه

اند. پس از در ورودي، راهروي مسجد قرار گرفته که اند، اخیراً تعمیر شدهکاشیهایی که پوشش خارجی گنبد را ساخته
  شود.هاي سنگی مشبک است و به شبستان و محراب مسجد منتهی میاراي کاشیکاري بسیار زیبا و پنجرهد

هاي کاشی معرق است که تمامی شبستان، قسمت داخلی گنبد و محراب را دربر تزیینات داخلی مسجد شامل کتیبه
  گیرد.می

باسی است. کتیبه اول به خط ثلث با کاشی دو کتیبۀ فوقانی داخل شبستان مسجد به خط هنرمند معروف علیرضا ع
هاي مشبک هجري دارد. کتیبۀ دوم در زیر پنجره 1025سفید معرق بر زمینۀ کاشی الجوردي رنگ است و تاریخ 

  اطراف گنبد، قرار گرفته و به خط ثلث با کاشی سفید معرق بر زمینۀ الجوردي است که شامل آیاتی از قرآن است.
ندي داخل گنبد، در هر گوشه در دو شکل لوزي مانند، با کاشی مشکی بر زمینۀ سفید، در زیر کتیبۀ دوم کمرب

هایی نیز به خط ثلث در چهار گوشۀ داخل مسجد در قسمتهاي جنوبی هایی از قرآن نوشته شده است. کتیبهسوره
  غربی، جنوب شرقی، شمال غربی و شمال شرقی با کاشی سفید بر زمینۀ الجوردي وجود دارد.

هاي دو ضلع شرقی و غربی داخل گنبد به خط ثلث با کاشی سفید معرق بر زمینۀ الجوردي شامل اشعاري به یبهکت
هاي شمالی و جنوبی به خط ثلث با کاشی زبان عربی مشتمل بر اسامی چهارده معصوم و به خط باقر بنا است. کتیبه
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بنا بر آن نوشته شده است. تزیینات داخلِ بنا با طرحها  اهللا و باقرسفید معرق بر زمینۀ الجوردي است که نام شیخ لطف
  اي به شبستان مسجد داده است.کنندهآمیزي الوان، جالل و زیبایی خیرهو نقوش رنگ

کاري محراب کاري و معرقکاریهاي خاصی که در آن به کار رفته و مقرنسکاشیکاري سقف با طرح لوزي و ریزه
هایی که در اطراف از شاهکارهاي هنري است. روشنایی داخل مسجد به وسیلۀ روزنهآن اعجاب انگیز است و در واقع 

تابد، زیبایی و جلوة خاصی به تزیینات شود؛ نورهایی که به داخل مسجد میگنبد به فواصل منظم وجود دارد، تأمین می
اهللا توافقی است بین یخ لطفطور که آرتور اپهام پوپ گفته است مسجد شبخشد. به طور خالصه همانکلی شبستان می

شناسی بوده است و منبعی جز یک دنیاي شور  هیجان و سکوت و آرامش باشکوهی که نمایندة ذوق سرشار زیبایی
  تواند، داشته باشد.ایمان مذهبی و الهام آسمانی نمی

  
  اصفهان: مسجد امام

ویه به نام مسجد امام واقع شده است که در در ضلع جنوبی میدان امام، یکی دیگر از آثار باشکوه معماري دورة صف
هجري ساختمان آن به دستور شاه عباس اول آغاز و به تدریج در زمان جانشینان او تکمیل شد. مسجد امام  1020سال 

اهللا عظمت آن بیشتر به سبب کاشیکاري و تزیینات زیباي آن به شکل چهار ایوانی بنا شده و مانند مسجد شیخ لطف
  است.

سجد داراي دو پوشش است؛ حد فاصل بین دو جدار داخلی و خارجی گنبد در حدود پانزده متر و ارتفاع گنبد گنبد م
اي متر است. این گند عظیم با تزیینات زیباي کاشیکاري پوشیده شده است و کتیبه 54از سطح زمین به طور تقریب 

  دارد. هجري 1037به خط ثلث سفید بر زمینۀ کاشی الجوردي رنگ با تاریخ 
کاري و کاشیکاري تزیین شده است؛ کتیبۀ سردر باشکوه مسجد به خط ثلث با سردر اصلی مسجد با کتیبه، مقرنس

هجري و به خط هنرمند معروف علیرضا عباسی است. متن  1025کاشی سفید معرق بر زمینۀ الجوردي و با تاریخ 
خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جدَ اعظم خود  کتیبه حاکی از آن است که شاه عباس اول این مسجد را از مال
هاي دیگري نیز در زیر کتیبه ذکر شده و در طرفین شاه طهماسب اول هدیه کرده است. عالوه بر کتیبۀ مزبور کتیه

اي که از هنرمند معروف محمدرضا امامی در ذیل سردر مسجد به خط جلوخان مسجد، نوشته شده است؛ طبق کتیبه
  اکبر اصفهانی معمار و مهندس مسجد آمده است.نام استاد علی ثلث مانده،

هایی از قرآن و عبارات ال اله اند. آیهمتر ارتفاع است که با خطوط مارپیچ تزیین شده 48این مسجد داراي دو مناره با 
هاي مسجد تزیینات بدنۀ منارهاي، قسمت دیگري از اال اهللا، محمد رسول اهللا و اهللا اکبر با رنگ مشکی بر زمینۀ فیروزه

هاي مشبک تعبیه شده که روشنایی شبستان را هاي معین پنجرهدهد. دور تا دور ساقۀ گنبد در فاصلهرا تشکیل می
اي رنگ است. کند. طرح کاشیکاري روي گنبد مرکب از نقوش اسلیمی سفید و حنایی بر زمینۀ فیروزهتأمین می

ها، عبارت از هشت لوحه تزیین شده به خط بنایی الجوردي بر زمینۀ فواصل پنجره تزیینات کاشیکاري ساقۀ گنبد در
ه. ق. در زیر مقرنس ورودي،  1046اي شامل صلوات بر چهارده معصوم است. از زمان شاه صفی یعنی سال فیروزه

  دري وجود دارد که با نقره و طال پوشش شده و اشعاري به خط نستعلیق بر آن حک شده است.

   



                                             

د مستطیل شکل و چهار ایوانی ساخته شده و در وسط هر یک از اضالع صحن ایوان و در اطراف ایوانها، مسج
ترین قسمت داخلی مسجد، محوطه زیر گنبد است. تزیینات زیر گنبد با هاي دو اشکوبه بنا شده است. مجللغرفه

طالیی بر زمینۀ آبی است؛ کتیبۀ داخل گنبد هاي سفید و زرد و مهارت و زیبایی تمام انجام گرفته و شامل گل و بوته
هجري نوشته  1036به خط ثلث بر زمینۀ کاشی الجوردي است که به وسیلۀ هنرمند معروف عبدالباقی تبریزي در سال 

توان از اند میهایی به یادگار گذاشتهشده است. از جمله هنرمندان معروف دیگري که در نماي داخلی مسجد کتیبه
اي به خط ثلث سفید بر زمینۀ هانی و محمدرضا امامی نام برد. در قسمت فوقانی محراب مسجد، کتیبهمحمدصالح اصف

هجري نوشته شده است. در دو طرف  1038کاشی الجوردي وجود دارد که آن را محمد صالح اصفهانی در سال 
پوشیده شده و بر ستونهاي محوطۀ زیر گنبد دو شبستان قرار گرفته که سقف هریک از آنها با هشت گنبد کوچک 

رنگ زینت ها نیز مانند محوطۀ زیر گنبد با کاشیهاي خوشسنگی ظریف استوار است. تمام بدنه و سقف این شبستان
کند. همچنین هر یک از هاي مشبک ظریفی است که روشنایی داخل شبستان را تأمین مییافته است و داراي پنجره

  اي به خط ثلث از محمدرضا امامی وجود دارد.در اطراف آنها کتیبهها داراي دو محراب است که شبستان
در دو گوشۀ مسجد دو مدرسه به نام سلیمانی و ناصري قرار دارد که هر دو در زمان شاه سلیمان صفوي ساخته شده و 

عروف شده به علت تعمیراتی که در زمان ناصرالدین شاه قاجار در مدرسۀ دوم صورت گرفته، این مدرسه به ناصري م
  است.

  
  اصفهان: کاخ چهلستون

در دورة شاه عباس اول آغاز شد و در زمان سلطنت شاه عباس دوم به پایان رسید. کاخ چهلستون رو به مشرق ساخته 
شده و در جلوي آن ایوانی سرپوشیده قرار گرفته که سقف آن بر روي هجده ستون یکنواخت از چوب چنار در سه 

هاي سنگی و بدنۀ آنها به صورت چند ضلعی دوازده متر استوار است. ستونها داراي پایهردیف شش تایی به بلندي 
است. پوشش ایوان نیز از چوب است و سقف آن با ظرافت خاصی با قابهاي چوبی به اشکال هندسی تزیین و روي 

است و دو ستون چوبی مانند آن نقاشی شده است. بعد از آن، ایوان دیگري قرار دارد که کف آن از ایوان قبلی بلندتر 
ستونهاي ایوان اول و در قسمت مقدم آن واقع شده و قسمتی از سقف ایوان روي آن تکیه دارد. در دو طرف ایوان 

ها بسیار زیبایی قرار دارد. مهمترین قسمت کاخ، تاالر دوم دو تاالر ساخته شده که در اطراف آنها درها و پنجره
رود. در گذشته قسمت پایین تاالر با کاشیهاي منقوش ان صفوي به شمار میبزرگ آن است که محل جلوس شاه

مجلس  24پوشیده شده بود ولی اکنون کاشیهاي جدید به جاي آنها نصب شده است. در باال بر دیوارهاي دور تاالر 
هاي اند. موضوعهایی از عیش و سرور و باالتر از آنها نقاشیهاي بزرگ رنگ روغن کشیدهنقاشی دیواري شامل صحنه

  ها به ترتیب عبارت است از:این نقاشی
  هاي ضلع غربی تاالر مقابل در ورودي از راست به چپ:الف) نقاشی

  مجلس بزم شاه عباس و پذیرایی او از ولی محمدخان پادشاه ازبک؛ .1
 هاي بعد از صفویه) ؛جنگ شاه اسماعیل با عثمانیها در محل چالدران (از نقاشی .2

 شاه طهماسب اول از همایون پادشاه هندوستان.مجلس پذیرایی  .3

    288



                                             

  هاي ضلع شرقی از راست به چپ:ب) نقاشی
 جنگ شاه عباس با ازبکها؛ .1

 هاي بعد از صفویه)؛جنگ نادر با هندیها در کرنال (از نقاشی .2

 مجلس پذیرایی شاه عباس دوم از محمدخان پادشاه ازبک. .3

شهوري که در آن زمان در ایران بودند وجود دارد. همچنین اتاقهاي هایی از سفرا و اروپاییان معالوه بر این، نقاشی
اطراف تاالر بزرگ نیز با نقاشیهاي زیبا از دورة شاه عباس و پادشاهان بعدي تزیین شده است. طبق کتیبۀ ایوان 

  .میالدي)، هنگام سلطنت شاه عباس دوم ساخته شده است 1647هجري ( 1057چهلستون، قسمت اعظم کاخ در سال 
  

  اصفهان: کاخ هشت بهشت
 1080کاخ هشت بهشت بناي زیباي دیگري از دورة صفویه است که در زمان پادشاهی شاه سلیمان صفوي در سال 

 35/26میالدي) احداث شده است. این کاخ به شکل هشت گوش نامساوي و به طول سی متر و عرض  1669هجري (
سکویی کم ارتفاع فراگرفته و طبقۀ اول بنا دو متر از کف زمین  متر و در دو طبقه ساخته شده است. اطراف کاخ را

هایی است که در طرف غرب و شرق ساخته شده است. اطراف کاخ بلندتر است. راه ورودي کاخ از طریق پله
شوند. ایوانهایی دارد که سقف آنها روي دو ستون چوبی قرار گرفته است. از ایوانها وارد تاالر هشت ضلعی کاخ می

اند. سقف تاالر هشتی وسط، گنبدي شکل است و ر چهار ضلع بزرگ تاالر، اتاقهاي متعددي به طور قرینه واقع شدهد
اي قرار گرفته که داراي هشت دریچۀ مشبک است. طاقنماهاي بیرونی کاخ با کاشیهاي الوان همراه در باالي گنبد قبه

  کاري است.داخل قصر داراي نقاشیهاي زیبا و مقرنسبا نقش پرندگان و حیوانات تزیین شده و کلیۀ قسمتهاي 
کاخ هشت بهشت در باغ «نویسد:شاردن، سیاح فرانسوي که در زمان شاه سلیمان صفوي این کاخ را دیده است، می

بلبل قرار دارد. تمام سقفهاي آن از موزائیک بسیار عالی است؛ دیوارها و جرزها دوطبقه و داالنها و غالم گردشهایی 
انگیزترین نقاط دنیا محسوب ترین و فرحطراف آنهاست. در این داالنها صدها مکان وجود دارد که دلکشدر ا
یک از این نقاط از حیث شکل و شود. هیچتابد، روشن میگردد و هر یک به وسیلۀ منفذي که نور از آن میمی

ناگون وجود دارد؛ در بعضی نجاریها و در ساختمان و تزیینات به دیگري شبیه نیست. در هر جایی چیزهاي تازه و گو
  ».گیرندهایی از داخل دیوارها آب میهایی هست که از لولهها و فوارهبرخی دیگر حوض

اند؛ به طوري که فالندن که در زمان محمدشاه قاجار و مادام در دورة قاجاریه در این کاخ تغییرات زیادي داده
اند باور کنند که کاخ هشت بهشت از آثار دوره صفوي اند، نتوانستهایران آمدهدیوالفوا که در عصر ناصرالدین شاه به 

  اند.است و آن را به شاهان قاجار نسبت داده
  

  اصفهان: کاخ عالی قاپو
همزمان با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت، شاهان صفوي در زیبایی ان کوشیدند و با احداث مدارس، مساجد، پلها، 

کاخهاي زیبا، اصفهان را به صورت یکی از زیباترین پایتختهاي آن دوره درآوردند. از جمله بناهایی کاروانسراها و 
که توصیف زیبایی آن در کتابهاي سیاحان و جهانگردان خارجی آمده، کاخهاي اصفهان است. اغلب جهانگردان در 

    289
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این کاخ «نویسد:دربارة کاخ عالی قاپو می اند؛ مثالً شاردن فرانسويهایی بر جاي گذاردهوصف کاخهاي صفوي نوشته
اند همچنین سیاحان نقاشیهایی از برخی کاخهاي صفوي کشیده». بزرگترین کاخی است که در پایتختی وجود دارد

رود ساخته شده بود و امروزه اثري از آن بر جاي که امروز وجود خارجی ندارند؛ مانند قصر آینه در کنار زاینده
  نمانده است.

اهللا بنا شده است. طبق مدارك عالی قاپو در زمان شاه عباس اول، احتماالً همزمان با ساختمان مسجد شیخ لطف کاخ
تاریخی در محل فعلی کاخ عالی قاپو، شالودة بنایی از دورة جانشینان تیمور ریخته شد ولی در دورة صفوي تجدید بنا 

کارهاي دولتی برگزید و دستور داد تا به تکمیل و توسعۀ آن گردید. شاه عباس کاخ عالی قاپو را محلی براي انجام 
بپردازند. کاخ عالی قاپو بنایی شش طبقه است که هر طبقۀ آن تزیینات مخصوص به خود دارد. هنرمند معروف دورة 

شکل اند. تزیینات بنا به شاه عباس، رضا عباسی و شاگردان او آثار زیبایی در این کاخ از خود به یادگار گذاشته
نقاشیهاي گل و بوته، شاخ و برگ و اشکال طیور و حیوانات است که در قسمتهاي مختلف قصر مانند اتاقها، سقفها، 

خورد. در دو گوشۀ طبقۀ اول، دو راهرو با پلکان مارپیچی تعبیه شده که تا طبقۀ آخر راهروها و پلکانها به چشم می
اپو طبقه ششم آن است که سالن آن از تمام اتاقهاي بنا بزرگتر است یابد؛ زیباترین قسمتهاي عمارت عالی قادامه می

یافته است. تزیینات گچبري این قسمت که تمام و در همین اتاق مجالس سرور و عشرت در حضور شاه ترتیب می
سقف و بدنۀ آن را پوشانده بسیار جالب توجه است، گچبریها به اشکال مختلف ظروف مانند جام، صراحی و تنگ 

  اند.راحی شدهط
در زمان سلطنت شاه عباس دوم، تاالري با هجده ستون چوبی به طبقۀ سوم کاخ عالی قاپو اضافه شد. ستونهاي الحاقی 

  با آیینه پوشیده گردیده و سقف آن با صفحات بزرگ نقاشی تزیین شده است.
دو پوشش تزیینی است که اولی در در وسط تاالر حوضی با فواره از مرمر و مس ساخته شد. دیوارهاي تاالر داراي 

  زمان شاه عباس دوم و دومی در زمان شاه سلطان حسین به آن الحاق شده است.
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  هشتمتوانایی 
  هنر سخنرانی و فن بیان

بسیاري از عالقه مندان به آیین سخنرانی از جمله کسانی هستند که در کنفرانس ها شرکت کرده و به سخنرانی 
اند یا آنکه ممکن است اولین سخنرانی آنها باشد حال به سخنرانی هاي ایراد شده اي که تا به سخنوران گوش داده 

  حال شنیده اید فکر کنید. کدامیک در ذهن شما باقی مانده است و چرا؟
در تعریف عبارت است از یک فرایند دو طرفه که ارایه سخنرانی یکی از دو بخش این فرایند است. هدف شما  ارتباط

د.  لذا باید بدانید که مخاطب شما چگونه یاد می یاز سخنرانی آن است که اطالعاتی را به مخاطب خود ارایه نمای
  خواهند داشت که :گیرد. مخاطبین در صورتی بهترین بهره وري را از سخنرانی شما 

  انگیزه یادگرفتن داشته باشید.    
  اهداف یادگیري آنها مشخص و واضح باشد.  
  نیاز به یادگیري را در خود احساس کنند.  
  در فرایند یادگرفتن، شرکت فعال داشته باشند.  
  روشهاي متعدد یادگیري را استفاده کنید.  
  یادگیري برایشان لذتبخش باشد.  

د. بلکه باید ایه سخنرانی و ایراد آن لزوما به معناي آن نیست که اطالعاتی را به مخاطب خود رسانیده حضور در جلس
  راهی بیابید که مطالب سخنرانی شما توسط مخاطب تفهیم شود.

  آماده شدن براي سخنرانی :
کنید. چند نفر در جلسه : تصمیم بگیرد چه مطالبی را به مخاطب خود می خواهید منتقل * مخاطب خود را بشناسید

حضور خواهند داشت. هر چه تعداد مخاطبین کمتر باشد تعامل شما با آنها بیشتر خواهد بود. آیا زبان شما و مخاطب  
ژي و علمی نیز زبان شما را ومشترك است و او زبان شما را می فهمد؟ سواي زبان مادري مخاطب باید از نظر تکنول

د. عالوه بر این سعی کنید مطالب را در حدي که براي مخاطب شما قابل درك باشد به بشناسد و برایش قابل فهم باش
  او عرضه کنید و بیش از ظرفیت دریافت او، اطالعات به او سرازیر نکنید.

: وجود بی قراري در دهنده یا گیرنده در یک ارتباط دو طرفه به ارتباط * اضطراب و تشویش را به خود راه ندهید 
ها با توجه به تجربه اظهار می دارند که همیشه قبل  ارتباط موثر می شود. اغلب سخنراند و مانع از یک صدمه می زن

از شروع صحبت در جلسه سخنرانی اضطراب دارند و این چیزي نیست که ضرورتا به مرور زمان بهبود یابد.این یک 
اب حالت یکنواختی در کالم ایجاد می کند. از پدیده طبیعی است که اتفاقا می تواند مفید هم باشد. عدم وجود اضطر

سوي دیگر اضطراب داشتن بیش از حد نیز معضلی است که نه تنها براي سخنرانی بلکه براي شنونده نیز دردسرآفرین 

   



                                             

است. گاهی اوقات تمرین نفسهاي عمیق می تواند در این مورد کمک کند. اغلب سخنرانان تجربه کرده اند که با 
  رانی اضطراب تا حد قابل کنترلی کاهش می یابد.شروع کردن سخن

بله، کلید مهم براي کاهش اضطراب آن است که بدانید براي انجام سخنرانی  * متن سخنرانی خود را تمرین کنید :
آماده هستید. نه تنها راجع به آنچه می خواهید بگویید مطمئن باشید که باید بدانید آنچه می خواهید بیان کنید چه 

مانی طول خواهد کشید. بنابراین بهتر است متن سخنرانی تان را تمرین کنید، ترجیحا در مقابل همکاران یا مدت ز
دوستانی که آنها را قبول دارید و با آنها راحتید و کسانی که بازخوردهاي سازنده اي به شما دهند این تمرین را انجام 

ر حرفه اي آن است که از زمان خود تخطی کنید و یا زمان دهید. زمان بندي مناسب اهمیت دارد. یک عمل کامال غی
سایر سخنرانان را بگیرید. البته یک نفر صاحب کرسی مسئول اداره زمان سخنرانان است و اجازه نخواهند داد که 

  اتفاقی بیفتد. 
غذ بخوانید ارتباط از روي کا ده اید: اگر تمام آنچه را که با خود براي سخنرانی آور* کارتهاي فشرده آماده کنید 

نمی کنید. در این شرایط شاید بهتر باشد شما از متن سخنرانی خود یک فتوکپی  رموثر و مستقیمی با شنونده برقرا
بگیرید و به شنونده هایتان بدهید که بنشینند و آن را مطالعه کنند. همچنین خواندن یک متن از روي کاغذ فرصت 

ی به شما کمک می کند که بتوانید مشنده را از شما می گیرد. ارتباط چنوبرقراري ارتباط و ارتباط چشمی با ش
قضاوت صحیح تري داشته باشید که آنچه می گویید براي شنونده دریافت خوبی دارد یا نه. یک راه حل آن است که 

ا کمک می از کارتهاي فشرده استفاده کنید. این کارتها فقط شامل نکات کلیدي صحبت شما هستند و به حافظه شم
  کنند و نیز از اضطراب شما که مبادا حرفهایتان را فراموش کنید کمک می کند.

: زودتر از موعد در سالن کنفرانس حضور یابید تا فرصت کافی داشته باشید * امکانات موجود را ارزیابی کنید 
ضعیت نور و ابزاري را که می را بررسی کنید. همچنین و lay outاندازه اتاق و نحوه چیدمان تجهیزات و صندلی ها 

پوینت براي سخنرانی استفاده کنید سیستم کامپیوتر یا فالپی  -خواهید استفاده کنید. اگر می خواهید از سیستم پاور
مورد نظر را کنترل کنید. همیشه برگه هاي شفاف (ترانسپرنسی) براي استفاده توسط اُورهد داشته باشید تا در مواردي 

اُورهد را از انتهاي -ر به هر دلیل درست عمل نکرد شما باز نمانید. وضعیت نوردهی سیستم اسالیدکه سیستم کامپیوت
سالن بررسی کنید. ازعملکرد صحیح سیستم اطمینان حاصل کنید و با نحوه کار با آن آشنا شوید. اگر شما در شروع 

  شید شنونده شما تحریک پذیر خواهد شد.کار در استفاده از ابزاري که در اختیار دارید رفتار مسلطی نداشته با
  

  محتواي سخنرانی :
بگویید از چه می خواهید صحبت کنید. سخنرانی کنید و سپس آنچه را گفته اید جمع بندي کنید. تمام سخنرانی ها   

یعتا یک شروع، یک وسط و یک انتها دارند. در ابتدا طرح واره اي از آنچه می خواهید صحبت کنید را بیان کنید. طب
  شاه کلیدهایی بدست می آورید که باید مد نظر قرار دهید. در قدم دوم محتواي اصلی کالمتان را بیان کنید. 

  چرا کار مورد تحقیق انجام شده است؟  
  چگونه انجام شده است؟  
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  به چه یافته هایی دست یافته اید؟  
  نتیجه این تحقیق چیست؟  

ساده و شفاف جمع بندي کنید. نگران تکرار مطالب نباشید. تکرار کردن به تفهیم نهایتا باید آنچه را گفته  اید، بطور 
  و یادگیري کمک می کنید.

  انتقال مطالب :
: ارائه یک سخنرانی چیزي خارج از رفتن پشت تریبون نیست. اولین موضوع مهم * قرار گرفتن در پشت تریبون  

وي صفحه پرژکتور صحبت نکنید. شما نمی خواهید حواس تمامی آنست که بی قرار و ملول نباشید. من من نکنید یا ر
شنوندهایتان از آنچه صحبت می کنید پرت شود. این امر تا حدود زیادي به رفتار شما بستگی دارد. به خاطر داشته 

را از  باشید که ارتباط غیر کالمی به اندازه عبارت و واژه هایی که به کار می برید اهمیت دارد. توجه شنونده تان
ابتداي صحبت جلب کنید. شما می توانید کنجکاوي او را تحریک کنید. یک مقدمه کوتاه بگویید لبخند بزنید و 
اعتماد به نفس داشته باشید. آهسته و واضح سخن بگویید و تُن صدایتان را تغییر بدهید. در حین صحبت به تمامی 

  رار کنید. شنونده هایتان نگاه کنید و با آنها ارتباط چشمی برق
: یک سخنران متوسط نیاز به تفکري دقیق دارد. از میان ابزارهاي در مورد روش انتقال مطالب تصمیم بگیرید  *

کمکی که شامل اسالید، اُورهد، پاورپوینت هستند کدام یک براي شما بهترین است؟ شما باید تصمیم بگیرید از 
  کدام روش را می خواهید استفاده کنید.

: همانگونه که پزشکان با استفاده از دیاگرامها یا نوشتارهایی براي صري خود را روشن و شفاف سازید * کمکهاي ب
بیمار خود آنچه را می خواهند بگویند تشریح می کنند. در سخنرانی هم کمک کننده هاي بصري می توانند واژه هایی 

از روي اسالید شما بنویسد چند ثانیه صبر کنید را که به کار برده اید توصیف کنند. اگر شنونده نیاز دارد چیزي 
سکوت کنید تا این عمل را انجام دهد. شما با موضوع مورد صحبت خود خیلی آشنا هستید ولی لزومی ندارد که 
شنونده شما هم همین آشنایی را داشته باشد. مثال وقتی راجع به محورهاي ایکس و واي روي دیاگرام صحبت می 

  دهید تا شنونده تفهیم شود.کنید آن را توضیح 
: دامنه توجه مخاطبین محدود است، خصوصا اگر چند * روشهاي متنوعی براي انتقال موضوع در نظر بگیرید 

دقیقه طول می کشد بسیار مهم است که به  20تا  10سخنرانی را پشت سر هم گوش داده باشند. اگر سخنرانی شما از 
ثال به جاي صحبت راجع  به یک موضوع می توانید از نمایش فیلم در همان تغییر روش انتقال مطالب فکر کنید. م

  مورد بهره ببرید.
: آنچه غیر قابل پیش بینی و غالبا اضطراب انگیز است، آن است که شما در * از سوال کردن مخاطبین نترسید 

د جلب توجه دارند یا سعی معرض سوالهاي سخت قرار گیرید. بخاطر داشته باشید که همیشه سواالتی هستند که قص
دادن امتیاز به شما دارند یا سواالتی هستند که به نیت کسب اطالعات و دانش بیشتر از شما بیان می شوند. یادتان باشد 
انجام یک تحقیق خوب راجع به موضوع بسیاري از سواالت را جواب می دهد. اگر شنونده سوالی بپرسد که شما فکر 
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یدي را براي تحقیق بعدي در ذهن شما پدید می آورد. اگر براي سوال مخاطب پاسخ مناسبی آن را نکرده اید طرح جد
ندارید، از پاسخ به آن بپرهیزید. در این شرایط به شنونده خود بگویید که جواب را نمی دانید و راجع به آن تحقیق 

  خواهید کرد. 
نید که شنونده کالم شما را درك کرده است، اگر : این که شما ارزیابی ک * ارتباط غیر کالمی را فراموش نکنید

نگوییم غیرممکن، ولی بسیار مشکل است. سواالتی که در پایان سخنرانی از شما می شود می تواند این بینش را به 
شما بدهد که میزان درك شنونده چقدر است. ولی اگر هیچ سوالی در پایان از شما پرسیده نشود چه حکمی  دارد؟ از 

ي غیرکالمی شنونده در حین سخنرانی شما می توانید چه دریافتی داشته باشید؟ مخاطب شما شیفته سخنان شما رفتارها
شده یا دچار بهت و سردرگمی شده است؟ چه تعداد از آنها چرت می زنند؟ چه تعداد تحمل خود را از دست داده اند 

رخورد کردید، صحبت خود را به نتیجه اي برسانید یا یا حتی اتاق را ترك کرده اند؟ اگر با هریک از این رفتارها ب
چیزي بگویید که شنونده هوشیارتر شود. از جمله این که از مخاطب سواالتی بپرسید یا با بیان نکته اي توجه اش را 

  جلب کنید.

  بحث و نتیجه گیري : 
اعتماد به نفس به شنوده منتقل  رضایت واقعی از ارائه یک سخنرانی زمانی به دست می آید که مطالب از روي      

شود. آبراهام لینکلن جمله اي به یاد ماندنی را عنوان کرده است : اگر من شش ساعت فرصت براي قطع کردن یک 
درخت داشته باشم چهار ساعت اول را صرف تیز کردن اره ام می کنم. پیام این عبارت واضح است: سخنرانی شما 

براي آماده شدن همت کنید. اغلب سخنرانان قبل از شروع سخنرانی ضربان قلب  قوي و خوب برگزار خواهد شد اگر
خود را حس می کنند و کمی مضطرب می شوند، ولی زمانی که شروع به سخنرانی می کنند، این احساس تبدیل به 

 حسی لذتبخش می شود. 

  انواع ارتباطات انسانی
  ارتباطات غیر کالمی -2باطات کالمی    ارت - 1ارتباطات انسانی به طور کلی بر دو نوع است: 

  ارتباطات کالمی:
  مهارتهاي چهارگانه ارتباطات کالمی:

به مجموعه روابطی که از طریق گفتگو حاصل می شود ارتباط کالمی گویند. براي اینکه در شغل خود موفق شویم 
عملکرد متفاوتی را در افراد برمی انگیزد. باید از کلمات با دقت استفاده کنیم. هر کلمه اي که احساسات و عواطف و 

اگر کلمات در جا و مکان مناسب خود به کار برده شوند به سرعت برق بر جسم و روح افراد تاثیر می گذارد. در 
برخورد با مشتري از بکارگیري کلمات منفی همچون ؛ نمی توانم، غیرممکن است، امکان ندارد، هرگز و ... پرهیز 

  نیروي کلمات و تاثیري که در دیگران دارند آگاهی داشته باشید. شود شما باید از

    294
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فراموش نکنید که فرمان دادن یکی از برخوردهاي محکوم به شکست است. براي اینکه سخنان شما نافذ و موثر    
واقع شود باید نظریات خود را با کلمات مناسب و در چارچوب مشخص مطرح کنید. پس چارچوب پیام خود را با 

  قت مشخص کنید و سپس با صراحت و بدون پیشداوري حقایق را با لحن و کالمی غیر مغرضانه شرح دهید.د
بیان الفاظی موزون و دلپذیر موجب می شود که شخص مقابل با متانت گوش بدهد. حقایق را جمع بندي کند و به 

  آنها را به جبهه گیري دعوت می کند. فکر حل مساله باشد. عبارت کینه جویانه اغلب خشم افراد را برمی انگیزد و
به طور کلی کلماتی را انتخاب کنید که در الگوي زیر گنجد: صریح، کوتاه، دقیق، مودبانه، پرمحتوا، مهارتهاي 

  است. "یدن، گفتن، خواندن و نوشتنشن"چهارگانه شامل 
  

  گفتن:
گذارد. در اولین لحظه برقراري ارتباط با سالم و سخن گفتن فن یا هنري است که آدمی بوسیله آن بر دیگران اثر می  

احوالپرسی قدرت بیان خود را نشان می دهید اینکه چقدر با صالبت سالم کنید یا از روي ترس یا ناراحتی و با 
  چیزدیگري، وضعیت روحی شما را نشان می دهد.

  خوب گوش کردن ما را براي بهتر گفتن آماده می کند. -
  فرصت می دهد تا حرفی براي گفتن داشته باشیم. مطالعه کردن به ما -
  درباره آنچه اطالعات نداریم اظهارنظر و صحبت نکنیم. -
  از بکار بردن  کلماتی که معناي آن را نمی دانیم خوداري کنیم. -
  به جز آغاز ارتباط سعی کنید اگر از شما پرسش نشد در باره خودتان سخن نگویید. -
  نیز فرصت گفتن بدهید. هنگام گفتگو به دیگران -
  درباره آنچه عالقه مند هستید و اطالعات دارید صحبت کنید. -
  سعی کنید از نظرات بزرگان هنگام سخن گفتن نقل قول کنید. -
  در سخن گفتن از دیگران تقلید نکنید. -
  

  شنیدن:
  شنیدن بهره مندي از دانایی تمامی افرادي است که با آنان زندگی می کنیم. 
  ریم که دیگران حق حرف زدن دارند.بپذی -
  از قطع کردن حرف دیگران خودداري کنیم.  -
  همواره سعی کنید فقط به حرف یک گوینده گوش فرادهید.  -
  شنونده فعالی باشید؛ یعنی آنچه را که گوینده درست می گوید تایید نمایید. -
  اگر ابهامی درباره سخنان گوینده دارید، سوال کنید. -
  دادن یعنی اینکه براي دیگران و حرف آنان احترام قائل هستید.گوش  -
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  : خواندن

هر کس هر مطلب یا هر موضوعی را وقتی براي دومین بار می خواند بهتر و عمیق تر درك می کند. بنابراین  -
  تکرار در مطالعه ابزاري مهم در یادگیري است. 

  براي مطالعه فعال، نوشتن نکات مهم ضروري است. خواندن بدون یادداشت علت مهم فراموشی است.  -
  خواندن با کشیدن، حاشیه نویسی و خالصه نویسی دوام می یابد. -
  پیش از مطالعه از صرف غذاهاي چرب و سنگین خودداري کنید.  -
دقیقه است. پس از  30العه روي موضوعی متمرکز کنند، حداکثر زمانی که افراد می توانند فکر خود را براي مط -

  دقیقه استراحت کنید.  10مطالعه 
درصد به یادآوري اختصاص دهید بسیار  70درصد وقت خود را به خواندن و  30پژوهشگران ثابت کرده اند اگر  -

  مفیدتر است. 
  

  نوشتن: 
  است. چگونه بهتر بنویسیم:خوب نوشتن کار دشواري است و نوشتن سخت ترین مهارت ارتباطی 

  مدت کوتاهی قبل از نوشتن، درباره موضوع فکر کنید. -
  نوشته کوتاه حداقل باید از سه بخش مقدمه، متن و نتیجه تشکیل شود.  -
  منابع –نتیجه  –متن   -مقدمه  –نوشته بلند داراي پنج بخش است: تیتر  -
  واننده دارد.غلط امالیی یا انشایی در نوشته تاثیر شگرف بر خ -
  براي خوب نوشتن به طور گسترده مطالعه کنید. -
  نوشته ها از گفته ها تاثیر جدي تري بر دیگران می گذارند. -
  همیشه متن نوشته پس از اتمام و قبل از ارسال به گیرنده یک بار خوانده شود. -
  

  آداب ارتباط کالمی:
ادي که نمی شناسیم باید به گونه اي باشد که قضاوت آنها نسبت سالم و احوالپرسی با دوستان و آشنایان و تمامی افر

  به ما مثبت باشد. 
  ند با گرمی جواب بدهند.رسالم کردن وظیفه اخالقی کوچکترهاست و بزرگترها نیز وظیفه دا -
و بی  کسانی که به سالم دیگران با بی اعتنایی و سردي جواب می دهند موجب ناراحتی سالم کننده شده و خودخواه -

  ادب جلوه می کنند.
  توقع سالم از بزرگترها نشانه بی ادبی است و در پیشی گرفتن در سالم، شخص را متواضع و مودب نشان می دهد. -
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به کار بردن اسم کوچک اشخاص در برخوردها براي رابطه خیلی نزدیک و صمیمانه با آنهاست، در غیر این  -
  صورت زننده و تحقیر آمیز است. 

  لپرسی نباید جنبه کنجکاوي در زندگی خصوصی افراد را داشته باشد.احوا -

  نحوه معرفی و آشنایی :
  همیشه کوچکترها را به بزرگترها معرفی کنید. -
  هنگام معرفی، مجردها را به متاهل ها معرفی می کنند. -
  افرادي که سطح علمی یا شغلی پایین تر دارند به افراد مافوق معرفی می شود. -
  آقایان را به خانم ها معرفی کنید، مگر اینکه آقا از درجه علمی باالیی برخوردار باشد. -
  تا آنجا که ممکن است به کسی نگویید قیافه شما به نظرم آشناست، ولی اسم شما را به خاطر ندارم. -
  درشرایط علمی مساوي جوانترها را به پیرها معرفی کنید.  -
  تازه وارد توسط میزبان معرفی شود. در مهمانیهاي دوستانه باید -
  هنگامی که فردي به فرد دیگري که نشسته معرفی می شود، کسی که نشسته باید برخیزد. -

  تماس تلفنی:
براي اینکه صدایتان کامال شنیده شود مستقیما درگوشی حرف بزنید نه اینکه صورت خود را به طرف دیگر نگه  -

  دارید.
  نی خالف نزاکت است. موقع صرف غذا مکالمه تلف -
اگر سرگرم کاري هستید به جاي اینکه با بی توجهی خود و او را ناراحت کنید بهتر است از او خواهش کنید که  -

  چند دقیقه بعد تلفن کند یا اینکه خودتان به او تلفن خواهید کرد.
کن است مکالمه را مختصر چنانچه با کسی صحبت می کنید که می دانید خیلی گرفتار است سعی کنید هرچه مم -

  نمایید.

  ارتباط غیرکالمی :
طرز قرارگرفتن، راه رفتن، ایستادن، حرکات، چهره، لحن صدا، طرز لباس پوشیدن و ... جملگی نشانه هاي ارتباط غیر 

درصد اطالعات را منتقل می کنند، در نتیجه قبل  55درصد و حرکات  38درصد، طنین  7کالمی هستند. معموال کالم 
  ر نمایید.از شروع  سخنرانی لبخند بزنید تا بتوانید ارتباطی موثر با افراد برقرا
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  لباس و پوشش ظاهري :
شکل نمی دهد، اما لباس و وضع ظاهر اغلب پایه اي براي قضاوت اولیه در مورد افراد است. ما را لباس، شخصیت  -

ظیفه پوشیدن لباسی که نشانه گر شغل شما باشد، از بنابراین بهتر است ظاهري مرتب داشته باشیم. در هنگام انجام و
  یک طرف و تمیزي از طرف دیگر موجب موفقیت در کار می شود. 

پوشاك تقریبا نشانه ایست که به بیننده می گوید شما چه کسی هستید. مهم پوشیدن لباس شیک و لوکس نیست،  -
و از نظر رنگ همخوانی داشته باشد. لباس رسمی  بلکه نظافت و نظم اهمیت دارد. باید لباس اتو شده و بدون لک

آقایان عموما کت و شلوار تیره رنگ، پیراهن روشن، جوراب خاکستري و کفش مشکی است و لباس خانمها در 
ایران چادر یا مانتو با مقنعه می باشد. در صورت استفاده از مانتو با مقنعه رعایت رنگ تیره الزامی است. از پوشیدن 

 بلند بپرهیزید.کفش پاشنه 

لباس پوشیدن باید با سن و موقعیت و محیطی که در آن قرار دارید، متناسب باشد. زیاد تابع مد بودن صحیح نیست.  -
  از مدهاي جدید با عجله استقبال نکنید.

  ب و یا پاهاي برهنه در حضور مهمانان نشستن ،خالف نزاکت است.راپوشیدن جو -

  چهره و چشم:
چهره به مراتب از رمزها و راسانه هاي کالمی راستگوتر است و در میان رسانه هاي غیر کالمی تماس چشمی       

می تواند کمترین دروغ را بگوید. برخی مطالعات و تحقیقات که بر روي ارتباطات غیر کالمی انجام شده فقط روي 
وجوه ظاهري ما، آشکار سازترند.چشم ها حتی بدون  حرکات چشمها و چهره متمرکز شده اند و چشمها از میان کلیه

اینکه خود بخواهیم، ارتباط برقرار می کنند. مثال وقتی که مردمک چشم هاي ما گشاد می شوند، صمیمی تر، جذابتر و 
  گرمتر بنظر می رسیم.

کز شده اند، بر اساس نظریه اي به نام نظریه مردمک سنجی وقتی که چشم ها روي چیزي مطلوب و لذت بخش متمر
مردمکها گشاد و وقتی روي چیزي ناراحت کننده متمرکز باشند، تنگتر می شوند. مردمکهاي تنگ شده و کوچک 

  شده، نشان دهنده خستگی و بی حوصلگی است. 
هنگام سخنرانی ارتباط چشمی را رعایت کنیم. یک سخنران نباید از نگاه دیگران بترسد. زمانیکه شنوندگان  استبهتر 
شم شما نگاه می کنند، شما حتما به چشم یک یک آنها نگاه کنید. اصطالحا سر را مانند پنکه حرکت دهید تا به چ

بتوانید نگاه خوذ را بین سایرین تقسیم نمایید. اما این نگاه نباید به صورت خیره شدن به چهره باشد. نگاه کردن 
د. نگاه کردن به چشم طرف عموما بیانگر این است ثانیه می تواند موجب عصبانیت یک فرد شو 10مستقیم بیش از 

  که ما در گفتارمان صادق هستیم.
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  اشارات و حرکات دستها:
بسیاري از افراد در هنگام سخن گفتن از دستهایشان استفاده می کنند. گاهی حرکات دست می تواند جایگزین کالم 

مخاطبان خود القا کرده و با آن ارتباط موثرتري از باشد و به عنوان یک ارتباط غیرکالمی پیامهاي گوناگونی را به 
این طریق برقرار نماید. مانند تمامی مدرسانی که مفاهیم و اطالعات خود را با خلوص براي دانش آموزان خود تشریح 
. می کنند و یا پزشکانی که با حرکات دست و سر گفته هاي بیماران را تایید نموده و آنها را مجذوب خود می نمایند

البته حرکات دست نباید خیلی زیاد باشد. بطوریکه مخاطب بجاي اینکه به سخنان شما گوش دهد، متوجه حرکات 
  دست شما گردد.

  دست دادن:
  دست دادن نوعی اداي احترام، ابالغ دوستی و تایید صمیمیت است و نه رفع تکلیف.

ت را به سوي نفر اول دراز می کنند، صورتشان را بعضی ها عادت دارند و قتی به چند نفر می رسند در حالی که دس -
به طرف نفر دوم می چرخانند و همین عمل نسبت به سایرین تکرار می شود. درحالیکه این عمل بسیار ناپسند است. 
سعی کنید به هنگام دست دادن با کسی، به صورت او و چه بسا به چشمانش نگاه کنید تا تایید دوستی و صمیمیت 

  .دوچندان شود
طرز دست دادن مانند طرز راه رفتن، نشان دهنده اخالق و روحیه اشخاص است. ممکن است خیلی سرد و بی اعتنا یا  -

  خیلی گرم و یا خیلی با خشونت باشد.
  نگه داشتن دست افراد براي مدت نسبتا طوالنی بر خالف نزاکت است. -
و و گرفتن دست راست طرف، تاکید بر احترام دست دادن با یک دست انجام می گیرد و بردن دست چپ به جل -

  نیست.
اگر کسی دست خود را به سوي شما دراز کرد، هرچند به نظر شما از نظر شخصیت پایین باشد، از دست دادن  -

  امتناع نکنید.
جلوه نباید هنگام دست دادن با کسی از او فاصله داشته باشید. کسانی که از دور دست می دهند خودخواه و بی ادب  -

  می کنند.
  نباید با دستکش به کسی دست بدهیم.  -
  دست دادن باید محکم، صمیمانه و کوتاه باشد.  -
هنگام دست دادن با بزرگترها، این شما نیستید که اول دستتان را جلو می برید، بلکه اوست که دستش را پیش می  -

  آورد.
انمی دستش را جلو نیاورد، هیچ آقایی نیاید با یک خانم دست ابتدا خانمها باید دست بدهند نه آقایان. تازمانیکه خ -

  بدهد.
  هنگام دست دادن دست دیگر را روي سینه قراردادن حالت تملق دارد و عادتی مزموم است. -
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  لحن کالم:
همانطور که هر فرهنگ نسبت به فرهنگ دیگر متفاوت است، از نظر ارتباطی نیز تفاوتهایی وجود دارد. مثال مردم 

ربایجان عموما بلندتر و درشت تر از مردمان فارس و اصفهان سخن می گویند. عموما شهرستانی ها نسبت به آذ
  روستاییان و عشایر آرام تر و با بلندي کمتري سخن می گویند.

روانشناسان و متخصصان ارتباطات معتقدند افرادي که داراي ویژگی شخصیتی تهاجمی هستند با بلنداي صداي بیشتري 
بت به کسی که در نقطه مقابل است و شخصیتی خجالتی دارد سخن می گوید. فردي که بسیار بلند سخن می گوید نس

  اغلب موجب رنجش دیگران می شود. 
کیفیت صدا نیز باید مطلوب و خوش طنین باشد. لذا نا خوشی هاي مربوط به بینی، گرفتگی صدا، خشونت صدا و 

  رتباط می شود.دشواریهاي تنفسی موجب اختالل در ا
  فاصله هاي ارتباطی:

یکی از موارد مهم غیر از فعالیت هاي فیزیکی فاصله ارتباطی یا فاصله افراد هنگام ارتباط رودررو با یکدیگر است که 
  عدم رعایت آن می تواند تاثیر بسیاري در ارتباط و نتیجه آن را داشته باشد.

سانتی متر را شامل می شود و روابط صمیمانه افراد انجام می  45فاصله یا حریم خصوصی: این فاصله که تا حدود  -
  گیرد.

سانتی متر را شامل می شود و عموما مصاحبه ها و گفتگوهاي دونفره در این  120تا  45فاصله یا حریم شخصی : از  -
  فاصله انجام می گیرد.

اغلب مذاکرات تجاري سیاسی و مراودات سانتی متر را شامل می شود و  360تا  120فاصله یا حریم اجتماعی: از  -
  اجتماعی اینگونه هستند.

سانتی متر فاصله عمومی نامیده می شود. این فاصله در سالن هاي سخنرانی،  600تا  360فاصله یا حریم عمومی : از  -
  کنفرانس ها، کالس درس بین سخنرانان و شنوندگان اتفاق می افتد.

  

  

  

  

  

  

  

   



                                             

  

  

  

  

  

 

  توانایی نهم
  المللی بین رفتاري الگوهاي

راهنماي موزه که دختر جوانی است با دیدن زن فرانسوي به 
آید. بعد درباره تمام زوایاي اش میطرف او و همراهان ایرانی

موزه از زمان ساخت آن و دلیل شکل جالب معماریش تا 
ها سرگذشت پادشاهی که در قبر داخل موزه آرمیده، مجسمه

موزه و هر چیز دیگري که فکر  هاي رزم داخلو لباس
دهد. یکی از همراهان زن فرانسوي هم مطالب را براي او ترجمه کند جالب است براي زن فرانسوي توضیح میمی
خواهد پرسد یا راهنمایی میدهد، هر بازدید کننده دیگري که از او سؤالی میکند. در حینی که راهنما توضیح میمی

هایی دهد. راهنما زن فرانسوي را حتی تا بیرون از محوطه موزه و کنار مغازهسرباال می دهد یا جوابجوابش را نمی
  .بردفروشند هم میمی صنایع دستیکه 

دهد و خیلی گرم از او در آخر با وجود این که دو زن دیگر هم همراه زن فرانسوي هستند تنها با او دست می
کند و بدون خداحافظی از بقیه به محل کارش برمی گردد! توضیحات او قریب به نیم ساعت طول خداحافظی می

دهد که تالش زیادي کرده شاهی قرار میکشد و واقعاً زن فرانسوي را تحت تأثیر کارها و شخصیت مغرور پادمی
بود تا ایران را متحد کند و به عنوان کشوري قدرتمند در صحنه جهانی مطرح کند. اما رفتار او به عنوان یک ایرانی 

شد که راهنما او را توانست زن فرانسوي را تحت تأثیر قرار دهد. زن فرانسوي به خوبی متوجه میبه هیچ وجه نمی
که تنها یک کارمند ساده در کشورش است، به انبوهی از هموطنانش که در بین آنها افراد فرهیخته  با وجود این
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خواسته تصویر مثبتی از ایران نشان دهد رفتارش به حدي همراه با دهد یا حتی اگر میزیادي وجود دارند ترجیح می
  .افراط بوده که تبدیل به رفتاري زننده شده است

گیریم. در ها در پیش میها به ویژه غربیاز رفتارهاي غیرمتعارفی است که ما در مواجهه با خارجی اياین تنها نمونه
رسد که رفتار ما در مواجهه با این افراد دچار نوعی افراط و تفریط است. افراط و تفریط از یک واقع به نظر می

ها خواهند به خارجیاز جانب کسانی که میکنند و برعکس طرف از جانب کسانی که نظیر راهنماي موزه رفتار می
اي با آنها دارند. این هر کنند و یا رفتار خصمانهها را هیچ حساب مینشان دهند که افراد مغروري هستند و خارجی

هاي اقتصادي غرب از یک سو و از سوي دیگر دو نوع رفتار هم از گذشته همراه با شیفتگی ما نسبت به جهش
اند و نهایت آن اجراي قانون مان وارد کردهیري که استعمارگران به کشور ما و غرور ملیجبران ناپذ صدمات

 .شودکاپیتوالسیون در دوره پهلوي است ناشی می

هایمان را براي ولی از هرچه که ناشی شود الزم است که در رفتارها، تعدیلی به وجود آید و همه فکر و برداشت
کند. ها به ویژه جهانگردان نسبت به فرهنگ ما خدشه وارد میامر به دیدگاه خارجیخودمان نگه داریم. چراکه این 

شوند یا طوالنی مدت در ایران به هایی که به دلیل مأموریت و یا به دالیل دیگر در ایران ماندگار میدر واقع خارجی
بینند. حتی ترك ایران را سخت میشوند پس از مدتی برند و به تدریج با فرهنگ عمومی مردم ایران آشنا میسر می

شود. به برد گاهی هضم بعضی از رفتارها سخت میولی براي جهانگردي که تنها مدت کوتاهی در ایران به سر می
شود و در کشور ما هم به تدریج رویکردي ویژه که روزبه روز بر اهمیت توریسم در اقتصاد کشورها افزوده می

 .ده است. طبیعی است که گسترش توریسم هم به فرهنگ خاصی نیاز داردنسبت به گسترش توریسم ایجاد ش

ترین بخش این فرهنگ این است که به جهانگردان لبخند بزنیم، به آنها احترام بگذاریم و بکوشیم به آنها مهم
  .کنیم ارائه کنیمخدمات بهتري در ازاي دریافت مبلغی که از هموطنان خودمان نیز دریافت می

ها پیشگام قوانینی هستند کند در عین حال فرانسويسال بیشترین میزان جهانگرد را در جهان جذب می فرانسه هر
نمونه آن برخورد با دانش آموزان محجبه بود که فرانسه در ایجاد  .آیدهاي دیگر جور درنمیکه به مذاق فرهنگ

شوند متوجه فکر و برداشت برخی ر میاي که وارد این کشوجریان آن نقش زیادي داشت. ولی جهانگردان محجبه
گذارند و زنند، احترام میها در هر صورت به همه لبخند میشوند. چراکه فرانسويها نسبت به خود نمیاز فرانسوي

دهد که با همین رفتارهاي محترمانه و لبخند از کنند. این نمونه نشان میتشکر از هیچ کس را فراموش نمی
هاي فرهنگی ما احترام بگذارند یا توان خواست که به مؤلفهجامعه ما آشنا نیستند می هایی که با عرفخارجی

رفتارهاي بخصوصی را انجام ندهند. به عنوان مثال پلیس یا مأمور یک موزه در فرانسه هم ممکن است به شما تذکر 
  .دهد ولی این تذکر همیشه با لبخند همراه است

    302
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  گردندمطمئن شویم آنها باز می طوري با جهانگردان رفتار کنیم که

کنیم آنها افراد مناسبی براي ها به ویژه جهانگردان این است که گمان مییکی از فکرهاي اشتباه ما در قبال خارجی
تیغ زدن هستند. در حالی که ما الزم است اصول مشتري مداري را در قبال جهانگردان نیز رعایت کنیم. لبخند زدن 

مشتري و ارائه خدمات مناسب به او اصول اصلی مشتري مداري هستند که نه تنها در قبال  و احترام گذاشتن به
ها بلکه در قبال خریداران کاال و خدمات داخلی نیز باید رعایت شوند و بقاي صنایع در شرایط رقابت جهانی خارجی

 .به آنها بستگی دارد

شود. ترکیه نمونه این مشتري مداري به خوبی رعایت میدر واقع در کشورهاي موفق در زمینه صنعت توریسم این 
کنند تا با قیمت مناسب هاي خدماتی دیگر با هم رقابت میها و بخشها، هتلکشورها است. در این کشور رستوران

ن تر خدمات بهتري نسبت به رقیبشان به جهانگردان ارایه دهند و حداکثر رفاه را براي او فراهم آورند. هدف آنها ای
ها براي خرید کاال است که توریست دفعه بعد هم به هتل یا رستوران آنها مراجعه کند. یا در کشور فرانسه توریست

شوند و در هنگام خروج از کشور با ارایه رسید خریدها، پول مالیاتی که از از معافیت مالیاتی برخوردار می
هاي خدماتی ما این حالی که یک فکر اشتباه در بخششود. در شود به آنها پرداخت میشهروندان عادي کسر می

  .کند و بنابراین باید با او گران تر حساب کننداست که جهانگرد همین یک بار به آنها مراجعه می

هر بار که به تنهایی «گوید: او می .برد، از این بابت شاکی استیک خارجی که براي مأموریت در ایران به سر می
کنند. بنابراین همیشه با یک ایرانی به رستوران وم قیمت غذا را براي من گران تر حساب میربه رستورانی می

اي که بخواهند حق دارند از کنند که هر کرایهها فکر میروم. در مورد کرایه تاکسی هم همین طور است. رانندهمی
 .«پول خرد همراه داشته باشم کنم میزان کرایه هر مسیر را بفهمم و حتماًمن بگیرند. بنابراین سعی می

گویند خدماتشان را به یورو یا دالر هم ها میکنند زرنگی است به خارجیاي که فکر میها هم به شیوهبرخی از هتل
  .کنند و در این میان مقدار زیادي از ما به التفاوت را براي خود برمی دارندارائه می

ها نیز وجود دارد. گاهی قیمت بلیت یک موزه براي یک موزه هاي خدماتی دولتی نظیراین تفکر حتی در بخش
ها در نهایت براي صنعت توریسم ما ثروتی را به همراه رسد. تمام این پولخارجی به چند برابر قیمت عادي هم می

ر برد، هر چه قدر هم که او از طبیعت و آثاآورد، ولی چون قیمت تمام شده سفر را براي جهانگرد باال مینمی
 .دیدنی کشورمان لذت برده باشد براي بار دوم کمتر تمایل دارد به کشورمان سفر کند

  ها عادي باشیمدر هنگام مواجهه با خارجی
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کنند در زمینه هاي خدماتی کار میدهد که نه تنها مردم ما بلکه حتی افرادي که در بخشها نشان میتمام این نمونه
ندارند. رانندگان آموزش ندیده نمى دانند با جهانگردان چگونه رفتار کنند. به  ها اطالعات زیاديرفتار با خارجی

ها شیوه رفتار با هاى دیگر را بدانند. گارسنندرت آشپزهاى مجربى وجود دارند که طریقه پخت غذاهاى ملت
 ...ان رفتار کنند وها هم به مردم آموزش نمى دهند چگونه با جهانگردرسانه .مشترى را فقط به تجربه آموخته اند

خورد که همگی نیازمند تصحیح هستند. به عنوان نمونه ها به چشم میهاي دیگري هم در رفتار ما با خارجینمونه
کنند و از همه زوایایی که فکر بسیاري از هموطنان ما با دیدن یک فرد خارجی سفره دلشان را براي او باز می

کنند. این کار ارزش و مرتبه کشوري قدرتمند که از اولین صحبت می کنند کشورشان مشکل دارد براي آنهامی
آورد. هر چند که بی شک از نظر توسعه اقتصادي ما هاي جهان با میراثی کهن است را در نزد آنها پائین میتمدن

ضمن این  .توانیم به آنها ببالیمدر حد کشورهاي پیشرفته نیستیم ولی موضوعات ارزشمند زیادي وجود دارد که می
بینند که درباره مشکالت کشورشان به دیگران پاسخ دهند. که به طورکلی مردم بسیاري از کشورها اصالً دلیلی نمی

ها هنگامی که درباره نحوه اداره کشورشان، یا حتی انتخابات آینده و این که به که رأي به عنوان مثال ژاپنی
 .زنندشود تنها لبخند میدهند از آنها پرسش میمی

ها زبان فارسی بلد نیستند. در نتیجه در کنار آنها به صحبت درباره کنند که هیچ یک از خارجیبرخی نیز فکر می
کنند و سپس کنند. چهره کسانی که درباره یک خارجی شوخی میپردازند یا درباره آنها شوخی میشان می

اي را افزود که توان نگاه کنجکاوانه عدهاینها می کند دیدنی است. بهفهمند که او به خوبی فارسی صحبت میمی
ها تنها محدود به افراد موبور و چشم آبی نکته دیگر این است که بیاموزیم توریست شود.گاهی آزاردهنده می

کشورهاي اروپایی و امریکا نیستند. بلکه جهانگردانی از کشورهاي همسایه یا کشورهاي آفریقایی وارد کشور ما 
کنند ولی همیشه رفتارها با آنها که ثابت شده برخی از آنها بیش از جهانگردان اروپایی پول خرج میشوند می

 .مؤدبانه و توأم با میهمان نوازي نیست

ها از جمله جهانگردان در پیش بگیریم و این رفتار در واقع الزم است که رویه مشخصی را در رفتار خود با خارجی
خوش آمدن یا بد آمدن از این یا آن به کار ببندیم. طبیعتاً این رویه نیاز به دادن  را بدون تبعیض و بدون فکر

ند و یا به هست ها در تماسهایی دارد که با جهانگردان یا خارجیآموزش هم به افراد عادي و هم به کارکنان بخش
درسی نیز گنجاند. این جا است  هايتوان در کتابها را مینوعی ممکن است با آنها برخورد کنند. حتی این آموزش

  .ایمتوانیم بگوییم به توریسم به چشم یک فرصت نگاه کردهکه می

   



                                             

 

یکی از اصلی ترین عوامل رشد و توسعه صنعت گردشگري در همه کشورها ، فرهنگ چگونه رفتار از نگاه دیگر 
جاذبه هاي گردشگري ، با  کردن با گردشگر خارجی می باشد . این نکته که هر گردشگر در کنار بازدید از

فرهنگ و رفتار مردم جامعه میزبان نیز آشنا می شود ، اهمیت بسیار دارد . فراموش نکنیم که گردشگران می توانند 
بهترین سفیران تبلیغاتی باشند ؛ در حالی که مثبت و یا منفی بودن این تبلیغات ، به رفتار جامعه میزبان بستگی دارد . 

چگونگی رفتار با یک گردشگر ، نه تنها سبب نارضایتی گردشگر و از بین بردن فرصت  عدم آموزش کافی در
هاي بعدي براي حضور وي در کشور میزبان می شود ، بلکه شکل گیري تصویري منفی و ناخوشایند در ذهن وي 

تند که به دنبال خواهد داشت . ارگان ها و سازمان هاي گردشگري و مردم عادي ، دو گروه از عناصري هس
گردشگر در مقصد با آن ها سر و کار دارد . استفاده از راهنماي تور تعلیم نیافته ، می تواند لطمه هاي جبران 
ناپذیري بر مقصد گردشگري وارد کند ، چرا که راهنماي گردشگري به عنوان پل ارتباطی میان فرهنگ ها است. 

ارت دقیق بر تور ها می توان مشکالت مربوط را حل در عرصه تور گردانی ، با آموزش تخصصی راهنمایان و نظ
کرد . از طرفی دیگر، مردم کشور ما میهمان نواز شناخته شده اند اما با وجود این، کاستی هایی وجود دارد که 
برطرف کردن آن ها ابتدا نیازمند شناسایی است . دریافت مبلغی چند برابر کرایه ي معمول تاکسی ، با این تصور 

گر از میزان مبلغ آن بی خبر است ، آثار نامطلوبی به دنبال دارد . هر گردشگر قبل از سفر به مقصد ، در که گردش
خصوص تمام هزینه ها اطالعاتی جمع آوري می کند و در صورتی که مورد سوء استفاده هاي مالی قرار گیرد و یا 

تبلیغات منفی فراوانی را پس از سفر ، براي بر اساس آن چه پرداخت می کند ، خدمات شایسته اي دریافت نکند ، 
مقصد گردشگري پدید می آورد . شایسته است هر یک از ما ، به عنوان نماینده فرهنگ ایرانی ، با برخورد صحیح 
با گردشگران خارجی ، از ترویج تبلیغات منفی علیه کشورمان جلوگیري کنیم و راه را براي توسعه ي گردشگري 

  .سازیم داخلی هموار

مردم شهر میزبان قبل از اینکه با سیاست هاي گسترش صنعت گردشگري  والبته این را هم در نظر بگیریم که آیا
مورد هجوم گردشگران قرار گیرند با فرهنگ نوین این صنعت آشنا شده اند؟! آیا برنامه ریزي ها فقط در جهت 

هستند به امان خدا رها شده اند تا با مرور  زیرساخت هاي شهري بوده و مردم که اصلی ترین بازیگر این صنعت
 !زمان بازي در این صنعت را صحیح یا غلط بیاموزند؟

     305
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رفتار تک تک اعضاي جامعه میزبان براي حفظ گردشگر و ایجاد وفاداري در وي نقش اساسی دارد. ایفاي نقش 
انتخاب می کند و این نقش سال جامعه میزبان از مبدا آغاز می گردد ، از همان لحظه که گردشگر مقصد خود را 

هاي سال ادامه خواهد داشت. توشه ي فرهنگی که گردشگر از مقصد با خود به خانه می برد مقوله اي جدا از صنایع 
دستی و عکس است. وقتی من گردشگر با اشاره به مبلغ درج شده بر روي بطري آب معدنی در مقابل گران فروشی 

بی حرمتی از سوي فروشنده قرار می گیرم و لفظ آنچه که زیاد خریدار جاري  مورد کم لطفی و شاید گاهی مورد
می شود اعتماد درونی خود را به تمام هر آنچه در آن جامعه براي من تدارك دیده شده است از دست می دهم. و 

ن باز هم خواهم وقتی که پیرزنی مبلغی باور نکردنی در قبال چند دقیقه شارژ باتري دوربین از من می طلبد آیا م
 !توانست براستی به این میهمان نوازي ایمان بیاورم؟

ایجاد فرهنگ مشتري مداري و دیگر دوستی در جامعه میزبان وظیفه رسانه هاي مورد اقبال می باشد و با اطمینان می 
اد اطمینان همچنین ایج .توان گفت این بخش از مسایل اجتماعی کمترین سهم از مسایل مطرح شده در رسانه هاست

از تداوم جریان بازار گردشگري در جامعه از سوي سازمانهاي ذیربط و ایجاد فرهنگ حفظ گردشگر می تواند هم 
میزبان هم میهمان را در برابر آسیب ها ایمن کند. اگر فروشنده ي خدمات یا کاال ایمان داشته باشد که با رفتار 

ردشگري بهره فرهنگی و مالی خواهد برد بلکه بازاري متداوم در صحیح و حسن انجام وظیفه نه تنها از یک گروه گ
پیش رو خواهد داشت ، تالش خواهد کرد با ایجاد ارتباط دوستی از میهمان خود به عنوان سفیر تبلیغاتی زمینه را 

گ براي میهمانان بیشتر آماده سازد و از سفره گسترده ي گردشگري آهسته و پیوسته بهرمند گردد. رشد هماهن
اجزا در هر صنعتی پایه هایی مستحکم براي تداوم رشد و رسیدن به اوج آن را فراهم خواهد کرد. دولت و سازمانها 
با در نظر گرفتن این اصل کلی بایستی پیش از گشودن درهاي گردشگري زمینه رشد فرهنگی و محلی را در کنار 

دو سوي بازار را بیمه کرده از سود پیوسته این زیرساخت هاي رفاهی و صنعتی فراهم سازند و بدین وسیله هر 
  .صنعت در جهت نیل به اهداف خود بهرمند گردد

  
  در پایان علت ضعف گردشگري ایران

سالها است که همه می دانند ایران کمتر از یک دهم ترکیه، یک پنجم عربستان و یک پنجم امارات متحده عربی 
 .رتبه نامناسبی در جهان قرار دارد جهانگرد خارجی جذب می کند و از این نظر در

این در حالی است که در واقع توریسم به عنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین فعالیت هاي اقتصادي جهان به طور 
درصد اشتغال به کاردرسطح جهان را به خود اختصاص داده و براي  10درصد تولید ناخالص داخلی و  10میانگین 

  .ترین فعالیت اقتصادي سودآور استبعضی از کشورها مهم 
در این بین در واقع سهم ایران در ورود جهانگرد طی سال هاي اخیر نسبت به سال هاي قبل تغییري نکرده و با 
توجه به پتانسیل هاي گسترده وگوناگون کشور مان در بخش هاي اکو توریسم، توریسم درمانی و وجود صدها اثر 

  .کایت از عقب ماندگی این بخش از صنعت در کشور ماستباستانی و..بیش از هر امري ح
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بین پرسشی که فراروي ما است رفتار ما با گردشگر و چگونگی برخود با آنها است. یعنی در زمانی که  در این
هجمه رسانه اي جهانی بر ضد ایران در سه دهه گذشته تصویري عقب مانده و افراط گرا از ایران به نمایش گذاشته 

  اند ما باید چگونه رفتاري با گردشگران خارجی داشته باشیم؟
ن است که نحوه ي رفتار با گردشگر خارجی به عنوان یکی از موثرترین مولفه هاي توسعه ي صنعت سبز پاسخ آ

گردشگري، در ایران داراي کاستی هایی است که تنها با آموزش تخصصی و نظارت دقیق تر برطرف خواهد شد و 
 .گردشگر با رضایت کامل کشور را ترك خواهد کرد

سفر خود با افراد مسوول و مردمان عادي، مسووالن فرودگاه، راهنماي تور، راننده  در این بین هر گردشگر در طول
میزبان، رو به رو می شود و رفتار تمامی این افراد نقش تعیین کننده یی در  کشور در …وسایل نقلیه، فروشندگان و

 .میزان رضایت گردشگر دارد

فرهنگ «د با آنها روبرو می شود، به عنوان نماینده در این بین هر یک از افرادي که گردشگر در مسیر سفر خو
هستند لذا موضوع چگونگی رفتار با یک گردشگر نه تنها در جلب رضایت گردشگر و ایجاد فرصت هاي » ایرانی

بعدي براي حضور وي در کشور مهم است بلکه سبب شکل گیري تصویري منفی ویا مثبت در ذهن گردشگر در 
  .مورد کشور خواهد شد

این حال نحوه رفتار با گردشگر همچون سایر حوزه هاي صنعت گردشگري در ایران داراي کاستی ها و نواقصی در 
است. چنانچه گاه گردشگران خارجی به منظور کنترل مدارك و انگشت نگاري در فرودگاه ها یا حتی مرزهاي 

  .زمینی، مدتی طوالنی متوقف می شوند و همین امر نوعی ضد تبلیغ است
قابل نیز برخوردهاي نامناسب در باره ي نوع پوشش گردشگران و رعایت نکردن حجاب کامل از سوي در م

گردشگر گاه موجب نارضایتی گردشگر است لذا بهبود رفتار با گردشگر بسیار راحت تر از تقویت زیرساخت 
  .هایی نظیر هتل، غذاخوري و پرواز است

و برخورد تحکمی با » رگان ها و سازمان هاي مربوط با گردشگررفتار ا«و » رفتار مردم با گردشگر«یعنی اگر
چرا که با توجه به وضعیت سایر مناطق اکنون بسیاري از  .گردشگر به محض ورود باید مورد توجه قرار گیرد

کشور مقصد گردشگري  20درصدي ورود گردشگران به کشور و قرار گرفتن ایران در فهرست  60تا  50افزایش 
 دن می گوینجهانی هم سخ

 

 
 
 

   



                                             

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  دهمتوانایی 
  قوانین و مقررات گردشگري

راهنماي تور هاي گردشگري باید به میزانی از یکسري قوانین و مقررات در زمینه هاي مخلف ورود و خروج 
گردشگر اطالع داشته باشد از جمله مواردي که در قوانین و مقررات گردشگري ذکر می شود چگونگی 

به قوانین و مقررات تاسیس و راه اندازي یک دفتر خدمات مسافرتی است از سایر موارد مقرراتی می توان 
  نین و مقررات فرودگاه اشاره کرد گمرك و قوا –اداره اتباع بیگانه  –گذرنامه و روادید 

  تأسیس شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردي
  »: توسط سازمان هواپیمایی کشور صادر میگرد.  "الف  "مجوز بند  - 1« 

  فروش بلیط هواپیما  - وظایف دفتر : تنظیم برنامه هاي مسافرتی هوایی 
  :  "الف  "شرایط براي اخذ مجوز بند 

  هفته)هماك پالس)2هفته)، عالی یا پیشرفته (2هفته)، متوسطه (3داشتن مدارك دوره هاي فروش بلیط ( مقدماتی( -1
 سال سن  25داشتن حداقل  -2

 ارشناسی داشتن حداقل مدرك تحصیلی ک -3

 عدم اعتیاد به مواد مخدر  -4

 نداشتن اشتغال دیگر که مانع فعالیت شود . -5

  سال سابقه کار مرتبط 3حداقل  -6
  
: توسط سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري بخش نظارت بر تأسیسات صادر  "ب  "مجوز بند  -2« 

  »می شود . 
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  تورهاي زمینی است .  وظیفه : تنظیم برنامه هاي مسافرتی براي
A  اداره اطالعات ) -اماکن  -فرم عدم اعتیاد  -فرم سوء پیشینه  - ) ضوابط کلی : ( فرم تقاضا نامه  
  ارائه محل مناسب براي دفتر کار -1
  معرفی مدیر فنی -2
  ارائه نام و نشان  -3
  سپردن تضمین  -4

B  : شرایط الزم (  
  عدم اعتیاد  -1
  ء پیشینۀ کیفريارائه گواهی عدم سو -2
  داشتن کارت پایان خدمت  -3
  داشتن حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی -4
  نداشتن اشتغال دیگر -5
  سال سن  25داشتن  -6
  سال سابقه کار  3داشتن  -7

  ارائه محل
  m 270الی  m 240الف ) مساحت دفتر 

  ب ) کاربرد تجاري یا اداري محل دفتر  
  پ ) ارائه مدرك معتبر رسمی ، مبنی بر تصرف مالکانه یا استیجاري محل دفتر 

  
  مدیر فنی

  را داشته باشد و همچنین از موارد زیر برخوردار باشد :  "ب  "مدیر فنی باید کلیۀ شرایط بند 
  آشنایی کامل بۀکی از زبان هاي خارجی ، ترجیحا ً انگلیسی -1
ا فارغ التحصیل از مراکز آموزش عالی و مدارس حرفه اي خدمات مسافرتی و دارا بودن مدرك مدیریت فنی ی -2

 گردشگري

 مدیر عامل در صورت دارا بودن شرایط مدیر فنی ، می تواند مدیر فنی نیز باشد .  -3

 مدیر فنی نمی تواند مدیر فنی بیش از یک دفتر باشد .  -4

  
  نام و نشان 

   



                                             

در آن بکار نرفته باشد و همچنین مشابهت ایران ، تور ، گشت کلمات  باشد وفارسی متقاضی باید نامی خاص که 
  اسمی با آژانس دیگري نداشته باشد را انتخاب کند . 

  
  سپردن تضمین 

سپردة تضمین هر دو سال باید تمدید شود  –ک بانک معرفی می شود ه یریال توسط سازمان ب 50/000/000به مبلغ 
بیش از شش ماه بدون عذر موجه شروع به کار ننماید یا سه ماه بدون داشتن عذر  هرگاه دفتر ، پس از اخذ مجوز ، –

قابل قبول ، تعطیل باشد یا به مدت یکسال ، هیج گونه فعالیتی نداشته باشد ، به تشخیص مرجع صادر کننده ، مجوز 
  فعالیتش لغو می شود . 

  
  نظارت بر دفاتر

  الف ) تذکر کتبی
  ب ) اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال 
  پ ) تعلیق موقت از یک ماه تا سه ماه  

  فعالیتهاي دفاتر خدمات گردشگري
  ارائه مشاوره به مشتریان بالقوه در زمینۀ گردشگاه ها و مقاصد گردشگري -1
 انجام ذخیرة مکان ها بر حسب نیاز مشتریان  -2

 محاسبۀ دقیق هزینه هاي بلیط هواپیما و دیگر انواع حمل و نقل  -3

 رستوران ) -حمل و نقل  -برقراري ارتباط بین عناصر صنعت گردشگري ( هتل  -4

 در دسترس قرار دادن بروشورهاي معرفی بسته هاي سفر  -5

  انتقال دیدگاه ها و شکایات مشتریان به عناصر اصلی صنعت -6
  
  » : توسط سازمان حج و زیارت  صادر می گردد .  "پ  "مجوز بند  - 3« 

  شرایط : سه سال سابقه به عنوان مدیر کاروان زیارتی 
  »صدور کلیۀ مجوزها براي یک نفر بالمانع است . نکته : « 

بعضی از کشورها مبدأ بوده و صادر کنندة توریست می باشند . بعضی از کشورها نیز نقش مقصد را داشته و وارد 
ندة تور می باشند . در بین مبدأ و مقصد ، فاصله اي وجود دارد که باید کسی در این میان باشد تا این دو را با هم کن

  می باشد .  Travel Agencyمرتبط نماید و آن 
  آژانس ها از نظر تخصص متفاوت می باشند و به چند دسته تقسیم می شوند : 

 Out  Going  Touristآژانس هاي صادر کنندة مسافر ( مبدأ )  -1
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 In  Coming  Touristآژانس هاي وارد کنندة مسافر ( مقصد )  -2

 آژانس هاي بزرگ ) - Wholsalersآژانس هاي وارد کننده و صادر کنندة توریست (  -3

  Retailersآژانس هاي کوچک و محدود  -4
  

  

  انواع گذرنامه ( پاسپورت )
این پاسپورت ، پاسپورتی است که هر کشور براي اتباع خارجۀ خود که اقامت دارند ، گذرنامه اتباع بیگانه :  -1

  صادر می کند .
گذرنامه اي که افراد عادي دارند ، افرادي که تبعیت آن کشور را دارند و محرومیت از حقوق گذرنامه عادي :  -2

 قانونی ندارند ، می توانند آن گذرنامه را دریافت کنند . ( ممنوع الخروج ) 

که مخصوص مأمورین سیاسی کشورها و افرادي است که در مأموریت هاي دیپلماتیک یا  گذرنامه سیاسی : -3
 الیرتبه حضور دارند . هیئت هاي ع

که توسط صلیب سرخ بین المللی براي اعضاء جهت کمک به افراد هنگام وقوع  گذرنامه مخصوص صلیب سرخ : -4
 حوادث غیر مترقبه صادر می شود . 

هیئت ها و گروه هایی است که به منظور انجام مأموریت هاي دولتی از  که مخصوص افراد ، گذر نامه خدمت : -5
 شوند . کشور خارج می 

 گفته می شود . Sea  Man  Bookمخصوص دریانوردان است که به آن  گذرنامه دریایی : -6

 مدیر فنی

 ورودی

 اداری مالی 

 ونیرزرواس اپراتور ویزا

 خروجی

 مدیر تور 

 گشت گردان تبلیغات فروش

Tour  Leader Tour  Guide 

صدور 
 بلیط
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 مخصوص کادر پرواز می باشد که درهنگام ورود به هر نقطه اي داراي اعتبار است. گذرنامه کادر پرواز : -7
 

  انواع ویزا یا روادید
  Airport  Transit  Visaویزاي ترانزیت فرودگاهی   - 1

این ویزا براي مسافرانی صادر می شود که بر اساس قانون یک کشور ، در هنگام توقف پرواز به منظور ترانزیت 
فرودگاهی به شرط عدم خروج از فرودگاه در اختیار آنان قرار می گیرد . بطور کلی ، در مسیرهایی که ترانزیت 

ل مسافرت را بر عهده داشته ، ویزاي مذکور را فرودگاهی نیاز به ویزا دارد ، شرکت هاي هواپیمایی که بخش او
  درخواست می کند . 

  
  Transit  Visaویزاي ترانزیت   - 2

ساعت است . شروع  72ساعت و حداکثر  24مسئولیت آن با تأیید هواپیمایی بر عهدة مسافر است و اعتبار آن حداقل 
 شود .  اعتبار آن از زمان مسافرت است و مسافرمی تواند از فرودگاه خارج

  
  Short  Period  Visaویزاي مسافرتی   - 3

تجاري ، توریستی ، درمانی که دورة مسافرت آن سه ماه می باشد و اعتبار آن زمانی است که در آن کشور معلوم می 
  کند و مدت اقامت مجاز ، تنها دوره اي است که ویزا اعتبار دارد . 

  
  ویزاي مدت دار  -4

سه ماه از جمله ویزاي دانشجویی ، ویزاي اقوام درجۀك و مسافرانی که دورة درمان آنها به منظور مسافرت بیش از 
بیش از سه ماه طول بکشد ، صادر می شود . هرگاه فردي قصد اقامت بیشتر از سه ماه را داشته باشد ، باید درخواست 

نهاد صادر کننده است . داشتن یا نداشتن این ویزا را نماید . صدور یا عدم صدور این ویزا ، براي مدت مزبور به عهدة 
   .همراه باید در ویزا قید شود ؛ در غیر اینصورت همراه گذرنامه ، اجازة مسافرت و ورود به آن کشور را ندارد

  
  انواع ویزاي اشتغال - 5

این نوع  بطور کلی ، براي فرد مجوز اشتغال نیست و فرد باید براي اشتغال ، موافقت دیگري را کسب کند ، که به
ویزا ، ویزاي بدون مجوز کار می گویند ؛ اما اگر فرد مجوز کار براي دورة اعتبار ویزا داشته باشد ، عالوه بر ویزا 

  برگ مجوز کار نیز براي فرد مزبور صادر می شود که به آن ویزاي با مجوز کار می گویند . 
  
  ویزاي شنگن  - 6

   



                                             

اتحادیۀ اروپا رسید . این قرارداد در شهر کوچک شنگن واقع در  پیمانی به امضاء پنج کشور عضو 1985در سال 
لوگزامبورگ به امضاء رسید . پنج کشور عبارتند از : آلمان ، بلژیک ، فرانسه ، لوگزامبورگ ، هلند. کشورهاي عضو 

  یش ، یونان . شنگن عبارتند از : فنالند ، سوئد ، نروژ ، ایسلند ، دانمارك ، پرتغال ، اسپانیا ، ایتالیا ، اتر
  
  گرین کارت  - 7

گرین کارت یک روادید اقامت دائم در ایالت متحدة آمریکاست . گرین کارت به شما حق قانونی کار و زندگی 
دائمی در ایالت متحدة آمریکا را می دهد . دارندگان گرین کارت از خدمات بهداشتی ، تحصیلی و بسیاري دیگر از 

  شما داراي گرین کارت باشید ، می توانید پس از مدتی درخواست تابعیت بنمایید .  مزایا برخوردار می گردند . اگر

  یازدهمتوانایی 
  گوناگون مذاهب بررسی

آشنایی با مذاهب باعث می شود راهنما درك و فهم باالتري نسبت به گردشگر داشته باشد تا بتوان رضایت 
مذاهب زنده دنیاي شرق و غرب را بصورت اجمالی کامل وي را برآورده سازد. لذا در این نوشتار بخی از 

  مورد مطالعه و برسی قرار می دهیم.

  دین بودایی
ق. م می زیسته  486تا  566کـه در حدود » سیدارتا گوماتا«بـوداگـرایی دین و فلسفـه اي مبتنی بـر آمـوزه هـاي

نطقه اي در نپال کنونی بدنیا آمد. پس از زایش بنا بر داستانهاي بودایی سیدارتا (به معنی کمال جو) در م .است بنا شد
توجه پیشگویان به او جلب شد. بدینگونه که سیدارتا در آینده یا پادشاهی جهانگیر خواهد شد، یا روحانی بیداردل. 

، براي اینکه پسرش در راه او قرار گیرد وي را در ناز و نعمت پروراند و در کاخهایی »سودو دانا شاه«پدرش یعنی
ظ قرار داد تا سیدارتا با رنجها و کاستیهاي زندگی آشنایی نیابد. با این حال وي از کاخ گریخت و در طی این محفو

گریز با چهار منظره از زندگی آشنا شد: پیري، بیماري، مرگ و شخصی پارسا که در پی رهایی از رنجها بوده . دیدن 
دگی شاهزادگی را نهاده و به جستجوي حقیقت بپردازد. این چهار منظره بر وي تأثیري ژرف نهاد و برآن شدکه زن

 .پس از گذراندن مدتی با مرتاضان، در جنگلها، آن راه را، راه راستین حقیقت یابی ندانست راهی میانه در پیش گرفت

درخت مطابق اعتقادات بودائیان، سیدارتا پس از شش سال آزمودن و پویش، در مکانی به نام یودگایا، زیر درختی بنام 
بیداري (بودي) به درون پویی (مراقبه و مکاشفه) نشست و پس از چیرگی بر ترفندهاي مارا (دیو دیوان) به دریافت 

  .رموز و بیداري کامل رسید و بودا گشت. واژه بودا یعنی بیدار شده، یا به عبارتی به روشنی رسیده می باشد

به زندگی و بدست آوردن چیزهاي بسیار. احساسات بودا می گفت: علت رنج کشیدن هوس است، هوس و تمایل 
اول  -1بدنبال این طرز تفکر چهار اصل را بنیان گذارد.  .قدرتمندي چون عشق دنیوي، نیز باعث رنج کشیدن می شود
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هوس باعث رنج  -2آنکه رنج جزء جدایی ناپذیر تمامی مراحل طبیعی زندگی است (تولد، بیماري، پیري، مرگ). 
چهارمین اصل به بیان  -4غلبه بر درد و رنج می بایست از تمامی هوسها و خودخواهی ها دور شد.  براي -3است. 

 .چگونگی دست یافتن به سه اصل قبلی پرداخته است

روشی که بودا به تعلیم عقاید خود می پرداخت به راه هشتگانه شهرت دارد که طبق آن می بایست هشت عمل صحیح 
 هدف درست، گفتار نیک،رفتار نیک، شغل درست، تالش صحیح، تفکر صحیح و مراقبهپندار نیک،  :را پیش گرفت

(meditation)  یا همان عالم صلح و آرامش و آسودگی از رنج است. از جمله » نیروانا«هدف مذهب بودا رسیدن به
شود. بدین ترتیب هر عقاید بودائیان زندگی مکرر یا تناسخ است و معتقدند که انسان پس از مرگ، دوباره متولد می 

    زندگی بعدي عذاب یا پاداش زندگی قبلی خواهد بود.

  
 هندوئیسم آشنایی با آیین

آیین هندو در قدیم دین برهمایى خوانده مى شد که به برهما، خداى هندوان اشاره مى کرد. هندوئیسم شکل تکامل 
. این آیین گونه اى فرهنگ ، آداب و سنن یافته آنیمیسم است و به همین دلیل بنیانگذار آن شناخته شده نیست 

اجتماعى است که با تهذیب نفس و ریاضت همراه شده و در تمدن و حیات فردى و جمعى مردم هندوستان نقش 
   . بزرگى داشته است

 
  مردم هند پیش از ورودآریاییها- 1

سیاه چرده بودند که فرهنگ و دین  پیش از مهاجرت آریاییها به ایران و هند، مردم این سرزمینها قومى کوتاه قامت و
و مراسم مخصوص خود را داشتند و تمدن آنان در سطح تمدن بین النهرین بود. این قوم در ایران تقریبا به طور کامل 

  از میان رفتند، ولى در هندوستان به طرف جنوب آن کشور رانده شدند و اکنون به نام قوم دراویدى

(Dravidians)   و گروه بزرگى از اینها به نام نجسهاشناخته مى شوند(Untouchables)  معروفند که درباره
در کرانه  (Mohenjo- Daro) ایشان سخن خواهیم گفت . حفاریهاى باستانشناسان در منطقه اى به نام موهنجودارو

برخى از خدایان  رود سند (پاکستان )، آثار عظیمى از تمدن آنان را نشان داده است . از این کشفیات بر مى آید که
  .آیین هندو قبل از ورود آریاییان در هندوستان وجود داشته اند

 
  اصول دین هندو -2

اصول دین هندو عبارت است از اعتقاد و احترام به کتابهاى باستانى و سنتهاى دینى برهمنان و پرستش خدایانى که به 
رعایت مقررات طبقات اجتماعى در معاشرت و ازدواج ،  ظهور آنها در دوره هاى قدیم عقیده دارند. اعتقاد به تناسخ و

 همچنین احترام به موجودات زنده ، مخصوصا گاو از اصول آن دین است

به معناى آمین براى هندوان بسیار تقدس دارد و از سویى اسم اعظم الهى به شمار مى رود و از این نظر  (Om) لفظ ام
  .به اسم اعظم یهوه در دین یهود شباهت دارد
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 خدایان ودایی- 3

هندوان به عده بى شمارى از خدایان آسمانى و زمینى با اسماء و صفات عجیب و غریب معتقدند و به آنها کرنش مى 
کنند و براى هر یک بتخانه هاى با شکوهى مى سازند. این خدایان با هم خویشاوندى سببى و نسبى دارند و ویژگیهاى 

ذکر جزئیات در کتب مقدس و فرهنگ دینى هندوان آمده است . اعتقاد به جسمى و روحى هر یک به تفصیل و با 
جلوه گرى خدایان به شکل انسان و حیوان در ادوار مختلف ، نیز بسیار جلب نظر مى کند دسته بندى خدایان در 

  :خدایان هندو عبارتند ازارتباط با طبقات اجتماعى نیز معهود است . برخى از معروف ترین 
  یعنى آتش ؛ (Agni) اگنى

  یعنى آسمان ؛ (Varuna) وارونا
  یعنى قادر متعال ؛ (Isvara)ایشوار 
  یعنى وحشتناك ؛ (Rurdra) رودرا

  یعنى دلپذیر؛ (Rama) راما
  یعنى آبى پر رنگ ؛ (Krishna) کریشنا

 . یعنى ارابه ران معادل جم در آیین زردشت ) که خداى حاکم بر ارواح مردگان است (Yama) یاما

یعنى اسب سوار عنوان دو تن از فرشتگان آیین هندو است . هندوان معتقدند که این پزشکان  (Asvin) اشوین
  .آسمانى براى انسان تندرستى ، نیکبختى و دارایى به ارمغان مى آورند

ز طریق به معناى سیاه معتقدند هدایاى ویژه این بت را باید ا (Kali) پرستندگان بت مؤنث زشت و بد ترکیب کالى
راهزنى به دست آورد و تقدیم بتخانه کرد. البته باید توجه داشت که معموال بتان را بسیار زیبا مى سازند تا آنجا که 

  . بت در شعر فارسى کنایه از محبوب زیبا است
 
  کتابهاي مقدس- 4

سکریت گرد آمده است و به معناى دانش ، به زبان سان(Vedas)ادعیه و آیینهاى هندوان در مجموعه اى به نام وداها
یعنى وحى و الهام و علوم مقدس موروثى لقب مى دهند. پژوهشگران تاریخ تصنیف وداها را (Sruti) به آن شروتى

چهار ودا .ق .م . را دوره ودایى مى خوانند 800 -1500مى دانند، و بر این اساس سالهاى . ق .م 1000تا  1400بین 
  : وجود دارد، به این شرح

 یعنى وداى ستایش ؛(veda-Rig)اریگ ود-1

 یعنى وداى قربانى ؛(veda-Yajur)یجور ودا-2

 یعنى وداى سرودها؛(veda-Sama)سام ودا-3

  .یعنى وداى اتهروان (نام نویسنده این ودا) (veda-Atharva)اتهرو ودا -4
 
  فرهنگ و تربیت ودایی - 5

   



                    316                         

نامیده مى شوند، نظام طبقاتى شدیدى  (Brahmana) ق .م . در اوج اقتدار روحانیان هندو، که برهمن 6حدود قرن 
سال سایه سهمگین خود را بر کشور پهناور هندوستان افکنده بود و هنوز هم بقایاى آن  2500پذیرفته شد که مدت 

مى خوانند که واژه اى پرتغالى و به معناى نژاد است .  (Caste) وجود دارد. پژوهشگران طبقات اجتماعى را کاست
 : نظام چهار کاست اصلى وجود داشتدر این 

 ، طبقه روحانیون ؛(Brahmanas)برهمان  -1

 ، طبقه شاهان ، شاهزادگان و جنگاوران ؛(Kshatrias) کشاتریاها-2

 ، طبقه بازرگان و دهقانان ؛(Vaisyas) ویشیاها -3

  . ، طبقه کارگران(Sudras)شودراها  -3
وع بود، به خصوص طبقه اخیر که هر گونه تماس ، حتى نگاه کردن معاشرت افراد یک طبقه دیگر شرعا و عرفا ممن

  .افراد طبقات باال به این گروه ، گناه کبیره شمرده مى شد
نامیده مى  (Untouchables) فروتر از این چهار طبقه ، گروهى از بومیان غیرآریایى هندوستان بودند که نجسها

در محله هاى آن طبقات چهارگانه تردد کنند و هر گاه از باب شدند. افراد این طبقه به هیچ وجه حق نداشتند 
ضرورت براى حمل زباله و کناسى به اماکن آنان مى رفتند، موظف بودند با صداى بلند حضور خود را اعالم کنند که 

اد و ستد نیز از مبادا نگاه افراد طبقات باال به این گروه بیفتد. در این صورت ، بیننده باید با غسل خود را طاهر کند د
  ... راه دور، با گذاشتن پول در مکانى و تقاضاى متاع با فریاد و اختفاى کامل انجام مى گرفت

گوش دادن به تالوت کتابهاى مقدس نیز بر آنان حرام بود و اگر فردى از ایشان در این مورد استراق سمع مى کرد، 
  .براى مجازات ، سرب مذاب در گوش او مى ریختند

ر اینکه افراد طبقه نجسها به این وضع خو گرفته ، آن را حق مى پنداشتند و باور داشتند که این تیره بختى عجیب ت
زاییده بدکردارى آنان در زندگانى پیشین است که از طریق تناسخ آن را دریافت کرده اند. هر گونه اقدامى براى کم 

به تدریج در ضمن آن چهار طبقه پدید آمده ) و دفاع طبقه فرعى که  2000کردن فاصله طبقات چهارگانه (و حدود 
رسما لغو شد و تنها جلوه هایى از آن  1955از نجسها، خالف شرع و غیرمقبول بود. البته این سنت اجتماعى در سال 

  . باقى است
دس به معناى تندرو که در بخش بزرگى از هندوستان جریان دارد، از تق (Ganga) رود خروشان و پر برکت گنگ

، عبادتى مهم شمرده مى شود. (Benares) باالیى برخوردار است و غسل کردن در آن ، به خصوص درشهر بنارس
  . نیز بسیار مقدس است (Padma) نیلوفر

که قبال به عنوان یک عمل عبادى میان آنان معمول بود، بعدا به  (medha - Asva) قربانى و بویژه قربانى اسب
  . ت انجام مى گرفتمنظور برآورده شدن حاجا

به معناى پرهیز از آزار جانداران اصل مهمى است که در زمانهاى بعد، تحت تعالیم مهاویرا  (hinsa - A)اهیمسا 
مورد توجه قرار گرفت و تاکنون به شدت رعایت مى شود. این آموزه خوردن گوشت حیوانات را عملى غیر اخالقى 

  . زندگى هندوان باقى گذاشته است مى داند و این مساءله اثر عجیبى بر شیوه

   



                                             

هندوان جسد مردگان خود را مى سوزاند و خاکستر آن را بر روى گنگ بر باد مى دهند. قبال سنت مذهبى این بود، 
که هنگام سوزاندن جسد مرد متوفى ، همسر وى نیز به نشانه وفادارى میان توده هاى هیزم مى خوابید و همراه شوهر 

به معناى بانوى وفادار و بافضیلت عطا مى شد.  (Sati) ق زنان به این امر به وى لقب ستىمى سوخت و براى تشوی
(این واژه سانسکریت در فارسى و عربى براى تجلیل از بانوان بسیار برجسته به کار مى رود.) اگر احیانا زنى تاب و 

تراشید و جالى وطن مى کرد. تحمل این فداکارى را در خود نمى یافت پس از مرگ شوهر موى سر خود را مى 
م . ممنوع کردند و از این منع کمتر تخلف  1829زنده سوزاندن زوجه را انگلیسیها پس از استعمار هندوستان در سال 

  :شده است . صائب تبریزى در اشاره به این سنت مى گوید
  

  چون زن هندو کسى در عاشقى مردانه نیست                 
  سوختن بر شمع خفته کار هر پروانه نیست.                                                  

 
  خدایان سه گانه -6

به معناى  (Brahman) آریاییان هندوستان مانند سایر مشرکان به خداى حقیقى جهان نیز معتقد بودند و او را برهما
نداشتند و مراسم عبادى خویش را در فضاى باز مى قائم بالذات و ازلى و ابدى مى نامیدند. آنان در آغاز بت و بتخانه 

دادند و به خدایانى مذکر که معموال نماد اجرام آسمانى بودند، عقیده داشتند. در دورانهاى بعد بتهایى بى شمار و بتخانه 
دایان خود هایى باشکوه و گوناگون ساختند و خدایانى مانند الهه مادر، الهه زمین ، مار کبرا و غیره را به مجموعه خ

  .مى افزودند
 :عبارتند از (Trimurti Hindu) خدایان تثلیث هندو

 ، خداى ایجاد کننده (که قبال اشاره شد)؛(Brahman)برهما -1

او فراوان است . رقص شیوا نقش او را  خداى فانى کننده که مجسمه چهار دست و در حال رقص  (Siva) شیوا -2
 در ایجاد و انهدام نشان مى دهد؛

خداى حفظ کننده . جلوه هاى دهگانه این خدا براى مردم در طول تاریخ عبارت است از: ماهى  (Vishnu) ویشنو-3
 ى تبر به دست ، راما، کریشنا(Rama) ، الك پشت ، گراز، موجود نیمه آدم و نیمه شیر، کوتوله ، راما

(Krishna)بودا ، (Buddha) و کلکى (Kalki) 

مارى دارد که با یکدیگر در صلح و صفا به سر مى برند. پیروان هر یک از این فرقه ها بر آیین هندو فرقه هاى بى ش 
جنبه خاصى از دین تأکید مى کنند و معموال به یکى از خدایان روى مى آورند. طرفداران هر یک از شیوا و ویشنو 

  .جمعیت بزرگى را تشکیل مى دهند
مى نامند. مجسمه هاى لینگا و معابد آن نیز فراوان  (Linga) را لینگا شیواپرستان عورت شیوا را نیز مى پرستند و آن

  . است
 بتخانه بزرگ و باشکوه که به افتخار لینگا و براى پرستش آن بنا کرده بودند، معبد سومنات 12از جمله 

(Somanatba) غزنوى  است . ثروت هنگفت و خیال انگیز آن بتخانه که چهارده گنبد طال داشت ، سلطان محمود

    317



                                             

هجرى قمرى به سوى آن لشکر کشد و خزائن انباشته از زر و سیم و گوهرهاى  416را تحریک کرد تا به سال 
گرانبهاى آن را که طى قرنها گرد آمده بود، تاراج کند. هندوان حمله هاى سابق وى به بتخانه هاى دیگر را به علت 

. سلطان محمود با سپاهى انبوه به عنوان بت شکنى به خشم گرفتن بت معبد سومنات به آن معبد توجیه مى کردند
سومنات حمله کرد و پس از کشتن گروهى بى شمار از هندوان ، گرزگران خود را بر فرق مجسمه لینگا کوبید. وى 

  .(3)براى نشان دادن فتح نمایان خود قطعه اى از آن را به مکه معظمه و بغداد و بالد اسالمى دیگر فرستاد
یعنى حامالن لینگا، که مسلکشان در قرن دوازدهم میالدى  (vat - Linga) شیواپرستان ، به نام لینگاواتافرادى از 

پایه گذارى شده است ، پیوسته مجسمه اى از لینگا را که داخل کیف کوچکى است به گردن آویخته دارند. چیزهایى 
به برخى از فرقه هاى شیوایى نسبت داده مى  شگفت آورى مانند قربانى انسان و نوشیدن شراب در کاسه سر مردگان

به معناى نیرو، معتقدند قوه الهى در جنس لطیف قرار دارد. از اینجاست که در معابد  (Sakti) شود. فرقه هاى شکتى
شکتى زنانى جوان مى رقصند. برخى از این فرقه ها رقصهاى وحشیانه ، آوازهاى گوش خراش و حرکات جنون آمیز 

  .ل روحى الزم مى دانندرا براى تکام
 
  نظریه تناسخ و تصور کارما - 7

به معناى کردار، آدمى نتیجه اعمال خود را در دوره هاى بازگشت مجدد خود در  (Karman) بر اساس قانون کارما
این جهان مى بیند. کسانى که کار نیک انجام داده اند، در مرحله بعد زندگى مرفه و خوشى دارند و آنان که کار بد 
مى کنند، در بازگشت با بینوایى و بدبختى دست به گریبان خواهند بود و چه بسا به شکل حیوان بازگشت کنند. به 
عقیده برخى تناسخیان ، بازگشت انسانها ممکن است به یکى از چهار صورت زیر باشد که تصادفا به ترتیب الفبا از 

 :جمادات تا انسانها را شامل مى شود

 ل شخص متوفى در جمادات ؛رسخ ، یعنى حلو -1

 فسخ ، یعنى حلول شخص متوفى در نباتات ؛-2

 مسخ ، یعنى حلول شخص متوفى در حیوانات ؛-3

  .) نسخ ، یعنى حلول شخص متوفى در انسانها (تناسخ -4
به معناى تناسخ در بسیارى از ادیان و مذاهب جهان (حتى نزد برخى فرقه هاى انحرافى جهان  (Samsara) سمسارا

اما این عقیده در آیین هندو از اهمیت بیشترى برخوردار است . (4) سالم ) با عناوین گوناگون وجود داشته و دارد،ا
 هندوان معتقدند آدمى همواره در گردونه تناسخ و تولدهاى مکرر در جهان پر رنج گرفتار است

است .  (Nirvana) و بال پیوستن به نیرواناتنها راه رهایى انسان از گردونه تناسخ و تولدهاى مکرر در جهان پر درد 
این کلمه در لغت به خاموشى و آرامش و در اصطالح به ((فناى فى اهللا )) داللت مى کند. نیروانا مورد توجه بوداییان 

 . واقع شده است

جهان بگرود. آیین هندو با خود محورى میانه اى ندارد و یک هندو مى تواند عالوه بر آیین خود به هر یک از ادیان 
با این وصف ، شدیدترین تعصبها را مى توان میان هندوان یافت . کافى است به یاد بیاوریم که مهاتما گاندى به سبب 
اعتقاد به برابرى هندوان و مسلمانان ، مورد دشمنى گروهى از هندوان قرار گرفت و یکى از ایشان او را با گلوله 
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اخیر بسیار شدت یافته است و یکى از تازه ترین و خشن ترین مظاهر آن  کشت . ملى گرایى هندویى در دوره هاى
تخریب مسجد بابرى و کشته شدن تعداد بى شمارى از مسلمانان و هندوان در این حادثه بود. مستمسک آنان در 

ند که ارتکاب این عمل این بود که مکان مسجد بابرى زادگاه بت راما بوده است . آنان با این سخن ادعا مى کن
ویشنو (یکى از خدایان تثلیث هندو) در آنجا به شکل بت راما جلوه کرده و به همین دلیل ، هندوان در آن مکان 
بتخانه اى ساخته بوده اند که به مسجد تبدیل شده است . آنان به همین بهانه بتهاى خود را بر ویرانه هاى مسجد نصب 

  .ند ساختمان بتخانه را در فرصت مناسب آغاز کنندکردند و آنها را پرستیدند. هندوان تصمیم دار
 
  فلسفه یوگی یا روش جوکیان - 8

یعنى یوغ نهادن حاصل مى شود.  (Yoga) به عقیده هندوان ، دستیابى به حقیقت یا اتحاد با خداى توانا از طریق یوگا
ته به شکل چهار زانو و همراه یوگا به ریاضتهاى سخت و طاقت فرسا داللت مى کند و معموال با نشستن آرام و پیوس

با تأمل انجام مى گیرد، اما شیوه هایى دیگر نیز معمول است ، مانند ایستادن ، وارونه ایستادن ، خم شدن و آویختن 
دستها و زیستن بر روى تختى که در سراسر آن میخهاى تیزى سر بر آورده است . این عملیات چه بسا براى دهها 

 .(5)قتهایى دیگر مانند در پیش رو نهادن آب و تشنه به سر بردن همراه باشدسال ادامه یابد و با مش

 (Yogin)با آنکه هدف از ریاضت وصول به حقیقت است ، گاهى کشف و کراماتى را پدید مى آورد. یوگى 

اظهار آن معموال آن امور را مانع کمال خود مى داند و بسیار مى شود که به آن خارق عادت ابداً توجهى نکند و از 
  .روى بگرداند

حبس دم به گونه اى است که بر اثر تمرینهاى سخت تنفس کاهش مى یابد و یوگى در طول سال به چند نفس بسنده 
همچنین ضربان نبض و سایر کارهاى بدن را مى توان با یوگا در اختیار گرفت . در همه این حاالت بدن  .مى کند

مى ماند. چه بسا یک یوگى را به مدت شش ماه دفن کنند و پس از این مدت شیوه هاى نویى را بر مى گزیند و زنده 
قبر او را بشکافند و او را بیرون آورند و وى با یک بار تنفس زندگى را از سر گیرد. تواناییهاى دیگرى نیز براى 

آب با یک نگاه و برخى از آنان میسر مى گردد، مانند رهایى از جاذبه زمین ، متوقف کردن قطار، به جوش آوردن 
  … غیره

دانشمندان مغرب زمین به تکرار، آزمایشهاى علمى گوناگونى روى یوگیان انجام داده و واقعى بودن این حاالت را به 
تحقیقات و  1936در  (Brosse) اثبات رسانده اند. از جمله یک هیأت علمى فرانسوى به رهبرى دکتر بروس

 .و دستاوردهاى خود را منتشر کردآزمایشهایى در باب یوگیان انجام داد 
  

 :پینوشتها

 .302 - 301، صص 10المیزان ، ج -1

 .کلکى موعود آخر الزمان است که براى اصالح جهان ، شمشیر به دست و سوار بر اسب سفید، ظاهر خواهد شد-2

  . نهاده شده است 1951معبد سومنات بارها ویران شده و شالوده بناى کنونى آن در سال -3
  : عرى از روى طنز، چارپایى را مخاطب قرار داده و این رباعى را گفته استشا-4

    319



                                             

  گشته                 نامت زمیان مردمان گم گشته )بل هم (اى رفته و باز آمده 
 ناخن همه جمع آمده و سم گشته                    ریشت زعقب در آمده دم گشته

پاتانجالى آمده است و دانشمند بزرگ مسلمانان ابوریحان بیرونى آن را به عربى آداب و شرایط یوگا در کتاب -5
  ترجمه کرده است

 الزم است تاءکید شود که در امثال این امور، شایعات بى اساس و داستانهاى بى پایه به مراتب بیشتر از واقع است  -6

  .1936اکتبر  14، 83، ش Medicale Presse مجله-7
  

 آیین سیکآشنایی با 

یعنی شاگرد، معروفترین آنها است .  (Sikh) انشعابات تازه تري نیز در آیین هندو وجود دارد که آیین سیک
برخورد اسالم و هندوئیسم در هندوستان در دورانهاي گوناگون مذاهب التقاطی چندي را پدید آورده است . یکی از 

اسالمی را با برخی عقاید هندویی در آمیخت و مریدان بی ) توحید 1518- 1440عرفاي بزرگ مسلمان به نام کبیر (
 (Guru)بود که پایه گذار آیین سیک و نخستین گورو  (Nanak) شماري گردآورد. یکی از شاگردان وي نانک

یعنی معلم است . پس از وي نه گوروي دیگر، یکی پس از دیگري ، آمده اند. این فرقه اندك اندك قوت گرفت و 
  .(1)ی مذهبی تبدیل شدبه گروهی سیاس

سیکها به تجارت گرایش دارند و افرادي از آنان به سراسر جهان مهاجرت کرده و به بازرگانی مشغولند. همچنین 
 .افرادي از ایشان به زاهدان و تهران آمده اند و در این دو شهر معبد (گورودواره ) دارند

 سرگذشت نانک - 1

در خانواده اي از طبقه کشاتریاها در یکی از روستاهاي الهور  1469سال بنیانگذار آیین سیک به نام گورو نانک به 
به دنیا آمد. او از عرفاي مسلمان و هندو استفاده کرد. سپس به کشورهاي اسالمی و زیارت مکه معظمه رفت و 

 درگذشت1539سرانجام آیین سیک را که آمیزه اي از هندوئیسم و اسالم است ، تأسیس کرد و در سال 

گوروي سیکان و  10گوروي دیگر یکی پس از دیگري برخاستند و اینک فهرست اسامی  9ز گورو نانک پس ا
  :تاریخ تولد و وفات ایشان

 )؛1539-1469گورو نانک (-1

 )؛1552- 1504گورو انگد ( -2

 )؛1574-1479گورو امر داس (-3

 )؛1581-1534گورو رام داس (-4

 )؛1606-1563گورو ارجن (-5

 )؛1644-1595گوبیند (گورو هر -6

 )؛1661-1630گورو هرراي (-7

    320
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 )؛1668-1656گورو هري کریشن (-- 8

 )؛1675- 1621گورو تیغ بهادر ( -9

  )1708- 1666گورو گوبیند سینگ (- 10

 تعالیم -2

نانک خداي یکتاي جهان را حق نامید. وي می گفت خدا به هر نامی که خوانده شود فقط او قادر متعال و حق است . 
ت و وصول به نیروانا همان استغراق در ذکر حق است . وي مایا یا صورت وهمی جهان را که در دین هندو سعاد

العمل را تا حدودي قبول کرد. نانک خوردن گوشت را  آمده است ، پذیرفت و گردونه تناسخ و قانون عمل و عکس 
  .طبقاتی و تعدد زوجات را هم حرام شمرد مباح دانست ، ریاضت و بت پرستی را ممنوع کرد، نظام براي پیروانش 

 
 آثار مذهبی- 3

پنجمین رهبر سیکان که گورو ارجن خوانده می شود، معبدي از طال در شهر امریتسار هندوستان بنا کرد و کتابی به 
 . نوشت که مهمترین کتاب مقدس آیین سیک است ( GranthSahib) نام گرانت صاحب

  تاریخچه سیاسی سیکها-4
سیکها در زمان دهمین رهبر خود به نام گورو گوبیند سینگ بیعتهایی را براي امور سیاسی مرسوم کردند و افرادي 

جنگجو شدند و از آن هنگام نام خالصه یعنی بی آالیش ، بر خود نهادند. آنان براي خود پنج شعار قرار دادند که هر 
 :شروع می شود»ك «یک در زبان پنجابی با حرف 

 باقی گذاشتن موي سر و صورت ؛: کس-1

 کونکا: همراه داشتن شانه ؛-3

 کاچک : پوشیدن زیر شلواري کوتاه ؛-3

 کارا: داشتن دستبند (النگوي ) آهنین ؛-4

 کاندا: حمل شمشیر یا خنجر فوالدین-5
  

دي نمونه اي از سیکها با یکدیگر بسیار متحدند و براي تشکیل کشور مستقل به شدت مبارزه می کنند. ترور خانم گان
فعالیتهاي سیاسی این قوم است . آنان تبلیغات مذهبی نیز دارند و کتبی هم در این باب به زیانهاي دیگر و از جمله 

 .فارسی منتشر کرده اند

 :پینوشتها

ه .ق . اکبر پادشاه مسلمان هندوستان تحت تاءثیر این آیین و به کمک یکی از دانشمندان عصر  1000قریب سال 
 .آیین اکبري را بنیاد نهاد که صلح کل بین ادیان را تبلیغ می کردخود 

   



                                             

 گورو نانکهاي میالدي است و مدعی است که چکیده نخستین آموزه 15ذهب سیک، محصول اختالفات مذهبی سده 

به وجود آورد. نانک بر  هندوگراییو  اسالمتلفیقی از  دیناست. او کوشید یک  ).م1469ها زاده پیامبر سیک (
  .ها دوري نمودها و نیایشویژه در آییناصول مشترك این دو مذهب تأکید کرد و از موارد جدایی و اختالف به

 تعالیم

ها از هاي سیکاست، پرستشگاه پنجابسیک ایالت  مرکز 
دیدگاه  .استمعماري به سبک معماري اسالمی ساخته شده

نیایشگاه  ترین پرستشگاه سیکهاست که درمقدس زرین
  .واقع است» آمریتسار«

خوانده  گورو ارجنها که پنجمین رهبر سیکطال معبد 
بنا کرد و  هندوستان امریتسارمعبدي از طال در شهر  شود، می

  .است آئین سیکترین کتاب مقدس آوري کرد که مهمرا جمع (GranthSahib) کتابی به نام گرانت صاحب

  
  آشنایی با آیین شینتو

  )یعنى طریقه خدایان ، آیین باستانى ژاپن است .Shintoشینتو(
) را نگهبان سرزمین اجدادى مى داند و خاندان سلطنتى را از Amaterasuاین آیین الهه خورشید به نام اماتراسو( 

  نسل این خدا و تجسم وى مى شمارد.
  سابقه اجتماعى  - 1

ناصر از برخورد با شینتو، سرانجام بسیارى از ع م . به ژاپن وارد شد و پس  552آیین مهایاناى بودایى در حدود سال 
بودایى را به مذهب شینتو منتقل کرد. پرستش خدایان ملى و امپراطور، کرنش و قربانى براى مردگان و وطن پرستى 

)یعنى طریقه دالوران که تا اندازه اى از آیین زن الهام Bushidoاز آداب این آیین است . نوعى فتوت به نام بوشیدو(
سربازان هنگام شکست ، طى مراسمى  زام مى کرد. بر این اساس مى گرفت ، جوانمردى و مقاومت براى شرف را ال

با یک خنجر مخصوص که در سراسر عمر آن را همراه داشتند، شکم خود را پاره مى کردند و شهید راه وطن شدند. 
توسط خود وى منسوخ گردیده است .  1946آیین شینتو نیز بارها نوسازى شده است و پرستش امپراطور از سال 

  ن در ژاپن این آیین در کنار آیین بودا به حیات خود ادامه مى دهد.اکنو
  کتابهاى شینتو- 2

در آیین شینتو کتابهایى یافت مى شود که آداب و سنن گذشتگان را در بر دارد. این کتابها در زمانهاى مختلف تهیه 
از طبقه روحانیون نقل مى کند. کتاب  م . نوشته شده ، داستانهاى کهن را در دفاع 806شده و یکى از آنها که در سال 

دیگرى از قرن دهم است که فهرستى از عبادات و مناسک و رسوم شینتو، بویژه آداب پرستش امپراطور را شرح مى 
  دهد.
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  ریوبو- 3
سرانجام ، آیین بودا در ژاپن در قرن هشتم میالدى کامال رواج یافت و مقامات کشور آن را پذیرفتند. در آن زمان 

شد که میان آیین بومى و قدیم شینتو از یک سو و آیین بیگانه و نورسیده بودایى از سوى دیگر تلفیقى صورت الزم 
گیرد. در آن هنگام برخى از روحانیون بودایى اعالم کردند در مکاشفات خود دانسته اند که خدایان باستانى ژاپن در 

. همچنین گفتند اماتراسو یعنى خداى خورشید همان ظهور حقیقت هر کدام بودى ستو بوده اند و آنجا ظهور کرده اند
کامل بودا در کشور ژاپن بوده است . این مکتب را ریوبو، یعنى شینتوى ترکیبى نامیدند و به تبلیغ آن پرداختند. بدین 

  شیوه آیین شینتو نوسازى شد و احیا گردید.
  دین رسمى -4

دینى گفتند خوب است آیین شینتوى قدیم احیا گردد و سرانجام  حدود نه قرن بعد، در قرن هفدهم برخى از رهبران
تحول تازه اى در حیات اجتماعى مردم ژاپن پیش آمد و با تردد مسافرانى از آمریکا به ژاپن ، در این  1868در سال 

شانه هاى کشور به روى جهانگردان باز شد. چندى بعد امپراطور ژاپن شینتو را دین رسمى اعالم کرد و دستور داد ن
آیین بودا را از آن آیین بزدایند. این کار در آغاز با فشار انجام گرفت ؛ زیرا مردم هنوز هم به آیین بودا عالقه مند 

حق آزادى مطلق دین براى تمام مردم ژاپن به رسمیت شناخته شد، ولى  1889بودند. سرانجام در قانون اساسى سال 
  دولت جانب آیین شینتو را مى گرفت .

که آمریکا ژاپن را بمباران اتمى کرد و این کشور به اشغال آمریکا در آمد، ادامه  1945یین دولتى شینتو تا سال آ
به بعد،  1945داشت و تعالیم آن به گونه اى بود که جوانان را در مقابل نفوذ تمدن غربى مقاوم مى ساخت . از سال 

  انجام دادن مراسم این آیین اختیارى شده است .
  نویسنده: حسین توفیقی    59ع: آشنایی با ادیان بزرگ، ص منب

  ایران باستانآشنایی با مذاهب 
 الف) دین زردشت 

هنگامی که چند قرن بر ورود آریاییان به ایران گذشت این قوم اندك اندك به شهر نشینی روي آوردند و این 
  مساءله در جهان بینی ایشان تاءثیر گذاشت

اصالح گري بر خاست و آریاییان را که خواستار ترك خرافات قدیم بودند، به آیین تازه اي در آن روزگار انسان 
این پیامبر مصلح که خود را فرستاده خداي خوبی و روشنایی معرفی می کرد،  . دعوت کرد و آیین مغان را برانداخت

ن را از تیرگیها پاك کند و آن را زردشت نام داشت . وي مدعی بود آیین خود را از آهورمزدا دریافت کرده تا جها
زردشتیان به نامهایی چون گبر و مجوسی و پارسی خوانده می شوند. کلمه .به سوي نیکی و روشنایی رهنمون شود

در دستور زبان  »المجوس «در زبان سریانی به معناي کافر از جانب دیگران به آنان اطالق گردیده و واژه  )گبر(
) در کنار پیروان ادیان دیگر 17در قرآن کریم (حج :)المجوس ( مفرد آن مجوسی استجمعی و  عربی ، اسم جنس 

آیین  .یافت می شود. اکثر علماي اسالم زردشتیان را اهل کتاب دانسته اند. احادیثی نیز در این باب موجود است 
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می نامند. مزدیسنا در زردشت حدود یک قرن قبل از میالد تحول یافت و آن صورت تحول یافته را آیین مزدیسنی 
  . لغت به معناي ستایش مزداست

  
 سرگذشت زردشت - 1

دانشمندان در مورد وجود تاریخی پیامبر ایران باستان شک دارند، اما بیشتر آنان وجود وي را نفی نمی کنند. زردشت 
در گاتها  (Zarathushtra)))زرثوشتر((، زرتشت ، زرادشت ، زراتشت ، زردهشت و کلماتی از این قبیل از واژه

  (بخشی از کتاب آسمانی زردشت ) می آید که طبق نظریه صحیحتر معادل زرد اشتر یعنی دارنده شتر زرد است

نام پدرش پوروشسب یعنی دارنده اسب پیر، نام مادرش دغدو یعنی دوشنده گاو ماده و نام خاندان وي سپیتمه یعنی 
  .سپید نژاد بود

ن او زردشت را از فلسطین می دانند و می گویند وي از آنجا به ایران آمده است، اما طبري مورخ مشهور اسالم و پیروا
قول صحیح و معروف آن است که وي ایرانی و اهل آذربایجان بوده است و محل برانگیختگی او را کوهی نزدیک 

  .(1)دریاچه ارومیه می دانند
سال قبل از میالد نیز برده شده است . اما بر اساس  6000درباره زمان زردشت نیز اختالف است و زمان وي حتی به 

سالگی ) به پیامبري  30قبل از میالد (در سن  630قبل از میالد به دنیا آمد و در  660نظریه مشهور، وي در سال 
توسط لشکر قومی مهاجم  سالگی در آتشکده اي در بلخ (افغانستان ) 77ق .م . در سن  583مبعوث شد. وي در سال 

  .ادت رسیدبه شه
گر چه بعثت زردشت در شاهنامه فردوسی آمده است ، اما متاءسفانه آن حادثه در قسمت افسانه اي آن کتاب مذکور 
است ، به طوري که درباره گشتاسب (پادشاهی که زردشت او را دعوت می کند و به آیین خود در می آورد) 

ی برابر دانسته اند. از سوي دیگر از نظر تاریخی مسلم اختالف است . برخی او را با ویشتاسب پدر داریوش هخامنش
  . است که ویشتاسب نه یک پادشاه ، بلکه استانداري بوده است

  
 تعالیم زردشت -2

در آیین زردشت سه اصل عملی گفتار نیک ، پندار نیک ، کردار نیک وجود دارد که مانند آن را در ادیان مختلف 
   .االیمان قول باللسان و اقرار بالجنان و عمل باالرکان : است می یابیم . از جمله در اسالم آمده

احترام به آتش به عنوان یکی از مظاهر خداي روشنایی و افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمی خاص در اطراف آن 
شینی در معابدي به نام آتشکده مشخصترین ویژگی این آیین است . همچنین آبادانی ، کشاورزي دامداري و شهرن

مورد ستایش قرار گرفته است . احترام به حیوانات ، مخصوصا سگ و گاو، همچنین خوشرفتاري با مردم نیز جایگاهی 
ویژه دارد. برخی از آداب و رسوم سرزمین ما از قبیل مراسم چهارشنبه سوري و سوگند خوردن به روشنایی چراغ و 

  .برخی زندیقان قرون نخست اسالم گرایشهاي زردشتی داشتندهمچنین .چیزهاي دیگر با تعالیم زردشتی ارتباط دارد
  
 اوستا -3

    324
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کتاب آسمانی زردشتیان اوستا نام دارد که به معناي اساس و بنیان و متن است . این کتاب به خط و زبان اوستایی 
عقیده بسیاري از نوشته شده است که به ایران باستان تعلق دارد و با زبان پهلوي و سانسکریت همریشه است . به 

م .) پدید آمد و اوستا که قبال در سینه ها بود، به آن خط  641 - 226محققان ، خط اوستایی در دوره ساسانیان (
  کتابت شد و به قولی این کار پس از ظهور اسالم صورت گرفته است

وده است که به عقیده برخی روي زردشتیان و پژوهشگران بر این مساءله اتفاق دارند که اوستا در اصل بسیار بزرگتر ب
کلمه (یعنی  345700کلمه است و احتماال اصل آن داراي  83000پوست گاو نوشته بود. اوستاي کنونی داراي  12000

نسک  21نسک (کتاب یا بخش ) تقسیم می شد و اوستاي کنونی نیز  21چهار برابر) بوده است . اوستاي اصلی به 
   .است

  
  :بخش دارد 5اوستا 

یسنا (یعنی جشن و پرستش )؛ قسمتی از این بخش گاتها نامیده می شود (به معناي سرود). این بخش که مشتمل  .-1
بر ادعیه و معارف دینی و معروفترین قسمت اوستاست ، به خود زردشت نسبت داده می شود، در حالی که سایر 

  قسمتهاي اوستا را به پیشوایان دین زردشت نسبت می دهند؛
  (یعنی همه سروران ) مشتمل بر نیایش ؛ویسپرد -2
  وندیداد (یعنی قانون ضد دیو) درباره حالل و حرام و نجس و پاك ؛-3
  شتها (یعنی نیایش سرود و تسبیح )ی-4
خرده اوستا (یعنی اوستاي کوچک ) درباره اعیاد و مراسم مذهبی و تعیین سرودهاي آنها زردشتیان ، عالوه بر -5

  .زنداوستا و کتب مقدس دیگري به زبان پهلوي دارنداوستا، تفسیري به نام 
 
 داستان خلقت و دو گانه پرستی -4

کسی نمی داند گرایش زردشتیان به خدایان دو گانه(خداي نیکی و خداي بدي یا خداي روشنایی و خداي تاریکی) 
اده می شود، اهریمن در چه عصري آغاز شده است . در قسمت گاتها (از یسناي اوستا) که به خود زردشت نسبت د

در برابر خرد مقدس صف آرایی می کند و نه در برابر آهورمزدا که خداي واحد و فوق پروردگاران روشنایی و 
تاریکی است . همچنین گروهی از زردشتیان به نام زروانیان در عصر ساسانی پدید آمدند که معتقد به خداي یکتا به 

ایی و تاریکی برتر می شمردند. این فرقه پیروان بسیاري در ایران آن روز نام زروان بودند و او را از خداي روشن
   .(2)داشته است

 خدایان- 5

با مطالعه در آیین زردشت معلوم می شود که وي در میان ایرانیان به اصالح دینی قیام کرده و خرافات مذهب باستانی 
ز آهور مزدا تبلیغ می کرده و خدایان قوم خود را که از جمله آنکه وي ا .آریاییان را مورد حمله قرار می داده است 

  دئوه (یعنی دیو) خوانده می شده اند، باطل می دانسته و آنها را خداي دروغ دوستان می نامیده است

   



                    326                         

دستیار دارد که به منزله فرشتگان ادیان ابراهیمی هستند. آن دستیاران را امشاسپندان  6در آیین زردشت ، آهور مزدا 
آنها رهبري دارند به نام سپنتامئنیو یعنی خرد مقدس و نامهاي خودشان از این قرار  .می نامند ویدان مقدس یعنی جا

 : است

  ؛(Vohuman) وهومن -1
  ؛(vahishta-Asha) اشه وهیشته -2
  ؛(vairya-Xshathra) خشتره وائیریه-3
  ؛(armaiti-Spenta) سپنته ارمئیتی-4
  ؛(Haurvartat) هئورتات-5
 .(Ameretat) امرتات-6

عدد از آنها معروفند. اینها تشکیالت خرد مقدس هستند. در مقابل ، اهریمن هم  30پس از آنها یزتها قرار دارند که 
  .(3)تشکیالتی دارد

سال بر جهان حکمرانی می  3000سال است . خداي نیکی مدت  12000طبق آیین زردشت دوره کهن کنونی جهان 
داي بدي در تاریکی به سر می برد. پس از این مدت خداي بدي از تاریکی بیرون آمد و با کرد و در این مدت خ

سال مهلت داد که با او مقابله کند. وي اطمینان داشت که سرانجام 9000خداي نیکی روبرو شد. خداي نیکی به وي 
د و بدین گونه با یکدیگر به خود او به پیروزي خواهد رسید. در این زمان هر دو به آفریدن نیک و بد آغاز کردن

سال زردشت آفریده شد و از این زمان به بعد توازن قوا به نفع خداي نیکی گرایید و به  3000مبارزه برخاستند. پس از 
  .سیر صعودي خود ادامه داد

  
  
 
 آخر الزمان -6

زردشت مطرح است . انتظار ظهور سه منجی از نسل (Millennialism Zoroastrean) در هزاره گرایی زردشتی
  .این منجیان یکی پس از دیگري جهان را پر از عدل و داد خواهند کرد

 
  سال پیش از زردشت ؛ 1000هوشیدر،  -1
  سال پس از زردشت ؛ 2000هوشیدرماه ، -2
  .سال پس از زردشت که با ظهور او جهان پایان می یابد 3000سوشیانس (یا سوشیانت )،  -3
  
  
 بقاي روح- 7
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از ترك جسم تا روز رستاخیز در عالم برزخ می  به جاودانگی روح عقیده دارند. آنان می گویند روان پس زردشتیان 
ماند. همچنین آنان به صراط، میزان اعمال ، بهشت و دوزخ معتقدند. بهشت آیین زردشت چیزي مانند بهشت اسالم 

و کثیف است که انواع جانوران در آن ، است ، ولی به خاطر مقدس بودن آتش ، دوزخ زردشتی جایی بسیار سرد 
  .گناهکاران را آزار می دهند

 
 وضع کنونی- 8

بیش از هزار سال است که زردشتیان ایران به بمبئی هندوستان کوچیده اند و اکنون حدود صد و پنجاه هزار نفر از 
از ایشان نیز در یزد، کرمان و آنان در آن سامان زندگی خوبی دارند و پارسی نامیده می شوند حدود پنجاه هزار نفر 

  .تهران سکونت دارند
افراد برجسته اي در گذشته از این اقلیت کوچک برخاسته اند، مانند ارباب کیخسرو شاهرخ نماینده زردشتیان در 

شهرت  وي که که صندوقدار مجلس بود به درستکاري و بی آالیشی  مجلس شوراي ملی در عصر شهید مدرس (ره)
در این مجلس فقط یک مسلمان وجود دارد و آن هم (( :مدرس (ره ) یک بار در مجلس گفته بودداشت . شهید 

  ارباب کیخسرو است))
 :پینوشتها

 آب دریاچه مذکور در کتابهاي مذهبی زردشتیان مقدس شمرده شده است -1

اصوال اعتقاد به دو مبداء در جهان باستان رایج بوده و گونه اي از آن را مکتب غنوصی می خوانده اند. این لفظ از -2
  .تلفظ می شود(Gnostic) یونانی می آید و در عصر ما ناستیک 

ی داستان تشکیالت خداي خیر و خداي شر به حدیث جنود عقل و جهل در کتاب الکافی ، نوشته مرحوم کلین-3
  .شباهت دارد

  .209، ص 13امام خمینی ، صحیفه نور، ج -4

  ب) دین مانوي
  ترسیدمانی از غلبه تاریکی بر نور می

   مانی که بود
میالدي در اولین روز حکومت اردوان پنجم آخرین شهریار اشکانی در شرق عراق، در روستاي  216مانی در سال 

دار و اساس منابع مختلف پدر مانی فاتک (پاتیک) بود، او مردي زمینمردینو در ناحیه کوت العماره به دنیا آمد. بر 
اي ثروتمند بود ثروتمند از همدان بود و مادرش زنی مسیحی به نام ماریا که از شاهزادگان اشکانی بود. مانی از خانواده

 .اي اصیل بودد و از خانوادهتوانستند خرج او کنند. پدر مانی دانا و هوشیار و مادرش زنی عالقه منو پدر و مادرش می

پیامبران قبل «رفتند. مانی خود در یک جا گفته است: ها به بابل میگذراندند و زمستانها را در همدان میآنها تابستان
   ».اماند و من هم از آنجا برخاستهاز من از بابل برخاسته
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اندازه هوشیار بود زادان دیگر متفاوت بود. مانی بیاي خندان و خوب داشت که با نوگویند وقتی به دنیا آمد، چهرهمی
هاي یونانی، چینی، هندي، عبري هاي آن روزگار را فرا گرفت. او زبانمند به فراگیري علوم مختلف. همه زبانو عالقه

اش لسفهکرد و آن قدر فداد. از دل مردم صحبت میها التفات نشان میو ... را فرا گرفت. او به سایر خدایان و دین
   .شدجذاب بود که هنگام سخنرانی اطرافش جمعیت زیادي جمع می

مانی همه را در بحث و   .اطالعات دینی او در مورد آیین بودا، یهود و زردشت به مراتب از موبدان ساسانی بیشتر بود
هاي پزشکی، فلسفه نو افالطونی، جادوگري که منفور ساسانیان بود، متافیزیک، هیات داد. او در زمینهجدل شکست می

   .و نجوم، اطالعاتی داشت
کرد. همان طور که مشهور است، نقاش زبردستی نیز بود و براي این که عامه مردم منظورش را بفهمند نقاشی می

دانست و با هر کسی مناسب خود او مند بود و صداي خوبی هم داشت. روانشناسی میدانست به شعر عالقهمی موسیقی
   .کردبرخورد می

گفت: برد. او به مال و مقام عالقه نداشت و میمانی آنچه که اسباب ترسیم زیبایی و ذوق و شادي بود را به کار می
  ».دهممن باید بیاموزم و به دیگران هم آموزش «

  وجه تسمیه مانی
در واقع یکی از القاب آن فرد است. قاعدتا اهمیت شخصیت مانی باعث شده که این نام را » مانی«گویند می بعضی 

 »مانی صورتگر«و شعراي ایرانی » مانی نقاش«ها ها و انگلیسیگویند. آلمانیها به مانی زندیق میبه او بدهند. عرب
است به معنی جاویدان. هم چنین مانی به معنی اندیشه هست. مانی به معنی » من«ی، نامندش. ریشه واژه مانمی

   .اندیشمند است
 

  مکتب مانویت 
مانی از اعداد و ارقامی که نزد ایرانیان بود و از ساختار کلیسا در جامعه مسیح و از تناسخ بودا و از آفرینش زرتشت 

جدید بیاورد. وجود ادیان مختلف در زمان شاپور یکم اختالفات و در جامعه ساسانی استفاده کرد و توانست آیینی 
هایی را در قلمرو او به وجود آورد. در نتیجه شاپور ناگزیر شد براي جلب رضایت پیروان ادیان مختلف، ناراحتی

اي از زهاي را که آمیسیاست آزادي ادیان را در پیش گیرد. در این میان مانی از این سیاست سود برد و دین تازه
ادیان مسیحی، زرتشتی و بودایی بود، به شاپور عرضه داشت و شاپور یکم دین مانی را راه حلی مناسب براي وحدت 

  .قلمرو خود دانست و اجازه تبلیغ آن را داد و خود به آن دین گروید
 

  چگونگی آشکار شدن مذهب مانی 
بدان و اشراف براي پادشاه ایجاد کرده بودند. آنها حاضر شاپور یکم در بن بست قرار گرفته بود و این بن بست را مو

ها و مذهب خود را آشکار کند. به حمایت از شاه نبودند. مانی وقتی این شرایط را دید فرصت مناسبی یافت تا گفته
   .مانی با هرمز ،برادر شاپور، دوست شد و از طریق او با شاپور ارتباط گرفت

   



                                             

ن شکل بود که مانی در روز تاج گذاري شاپور به واسطه هرمز در کاخ شوشتر حاضر رابطه مانی و شاپور اول به ای
شد. هدیه مانی به شاپور کتاب شاپورگان بود که در مدح و وصف شاهان از جمله خود شاپور و در مدح نیرومندان 

   .ردگشا خواند و حتی به دین مانویت روي آوبود. شاپور هم میدان را به مانی داد و او را گره
  .گشت که بتواند مشکالت را حل کند و مانی را براي این کار مناسب دیدشاپور دنبال کسی می

 
    آداب و آیین زندگی و عبادت در جامعه مانوي

گرفتند و با خاك و کردند، با آب وضو میبار سجده می 12خواندند و براي هر نماز بار نماز می 4مانویان در روز 
بردند و شب رو به ماه. یک بار در روز غذا ند. قبله آنها نور بود. در روز به خورشید نماز میکردخاشاك تیمم می

دادند تا به گدایی نروند. یک دست لباس بیشتر کردند را باید به نیازمندان میخوردند و غذایی که اندوخته میمی
   .هاي آنها سفید یا صورتی بوداندوخته نداشتند. رنگ لباس

گفت نماز وقتی ارزش دارد که چارچوب نماز پذیرفته باشد و درست آمد. مانی میاز غیبت کردن بدشان میمانویان 
   .گرفتندانجام شود. مانویان در روزهاي دوشنبه و پنج شنبه هر هفته روزه می

 
  مفاهیم آفرینش و نور و ظلمت در تعالیم مانی
رسید و تا صبح د. شب که فرا می رسید غم و اندوه مانی هم فرا میترسیمانی از این که تاریکی بر نور پیروز شود، می

گفت بدي خطرناك و نیکی مظلوم است. روان مثل اسیري که در کرد تا تاریکی غلبه نکند. مانی میعبادت می
   »بریدهر چه به ظالم التفات کنید، روح را از بین می«گفت: شود، مظلوم است. او میچنگال تن گرفتار می

گفت و مانی می» اهورامزدا، کیومرث، خرداد«اند ؛ ایرانیان گفته»اب، ابن، روح القدوس«سیح گفته است م
   .در واقع، مانی تقلیدي از آنها را در بیان دیگر مطرح کرد». پورعظمت، انسان نخستین، مادر زندگان«

گفته است بعد از من پیامبري گفت حضرت مسیح آمدن من را بشارت داده است، گویا مسیح در جایی مانی می
آید که کارش عیبی ندارد و در واقع مانی خود را پیامبر نوید داده شده، معرفی کرد و گفت این شخص من هستم. می

   )(این پیامبر در واقع حضرت محمد (ص) بوده است که حضرت مسیح نوید آن را داده است
  

  آثار مانی 
او شهرت بیشتري داشت زیرا » ارژنگ«به قلم خودش است. کتاب  است که گویا» شاپورگان«اولین کتاب او 

هم از آثار او » گنج زندگی«مخصوص مردم عادي نوشته شده بود و به همین خاطر تصاویر زیادي داشت. کتاب 
   .است

 پرداخت و با روحیه مشکل گشایی که داشت توانست درمانی به تبلیغ مکتب خود یعنی مانویت میسرانجام مانی : 
مدت کوتاهی افراد زیادي را به سوي خود جلب کند. اقدامات او سبب شد که موبدان ساسانی به او رشک بورزند. 
اقدامات مانی موجب نارضایتی و مخالفت موبدان قدرتمند شد و بر اثر فشار آنان، پادشاه ساسانی (شاپور یکم) از 

ن که شاپور یکم از حمایت مانی دست برداشت مانی حمایت مانی دست برداشت و مانویان سرکوب شدند. بعد از ای

    329
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فرار کرد که گویا به هند و یا چین رفته بود. او در اواخر حکومت بهرام اول بازگشت و در زمان بهرام اول فرمان 
میالدي در زمان بهرام دوم به دستور کرتیر (موبد موبدان)  276قتل مانی را موبدان از پادشاه گرفتند. مانی در سال 

  .کشته شد

او را زنده زنده پوست کندند و پوستش را پر از کاه کردند، بر دیوار جندي شاپور قرار دادند تا براي همگان درس 
با وجود این، تبلیغات طرفداران مانی، عده بسیاري را به ویژه در بیرون از قلمرو ساسانیان متوجه مانویت  .عبرت شود

 در آن رواج یافت، آسیاي مرکزي بودساخت. از جمله مناطقی که آیین مانی 
 

  ج) مزدك
 .بود پس از میالد 528یا  524،درگذشته در فارس استخرمزدك پسر بامداد از مردم 

اند. یاد کرده ایرانی کمونیسموي در نیمه قرن پنجم میالدي نهضت اجتماعی مهمی ایجاد کرد که از آن به عنوان 
به اوج رسید. اوضاع مملکت در این زمان سخت آشفته بود و هبتالیان از  ساسانی قباد شاهنشاهیشهرت مزدك مقارن 

و  زرتشتیهاي شدید و خونین مذهبی بین موبدان آوردند. کشمکشهجوم می ایرانجانب مشرق و شمال پی در پی به 
دانست، می روم امپراتوريکه آنان را عوامل  مسیحیانبا  ایرانبا یکدیگر و دولت  مسیحیهاي مختلف ، فرقهیهودیان

 .داشتپیاپی نیز مردم گرسنه و محروم را به عصیان وامی هايخشکسالی .در جریان بود

  .کرد پیامبريدعوي  قباددر زمان حکومت  مزدك
در باب آفرینش و جهان دیگر معتقداتی ویژه داشت. وي  مانیهاي آموزه ◌ٔ مزدك از روحانیون مانوي بود و بر پایه

گفت انسان باید از عالیق دنیوي بپرهیزد تا هرچه بیشتر به دو اصل نور و ظلمت و رهایی نهایی نور معتقد بود و می
کرد و داشتن یک همسر را را منع نمی ازدواجیاري داده باشد. اما وي به خالف مانی  به رهایی نور از بند ظلمت ماده

و بدون انجام امور ظاهري دینی  ار نیککردبودند و باور داشتند که با  گیاهخواردانست. مزدکیان همچینین کافی می
 .توانند رستگار شودمی

آید که مزدك ازدواج زنان با مردانی بیرون از طبقات روحانی و اشرافی را جایز دانسته و داشتن بیش از چنین بر می
ها و شبستان هاي متعدد تاریخی در مورد شمار بسیار زیاد زنان درشمرده چرا که بنا بر گواهییک زن را ناروا می

 2 ][1]استحرم سراهاي ساسانی سخن مکرر آمده

به سر برده بود و با  بیزانسر ها دکرد که سال، پیروي میزرتشت خورگاناز نظر اجتماعی مزدك از استاد خود، 
گفت آشنایی داشت. مزدك با توجه به جنبه علمی این معتقدات می افالطوناز جمله جمهور  یونانکتب فلسفی 

است. اما حرص و زیاده خواهی و انباشتن مال به خشونت و ده همگان آفریدهخداوند مواهب حیات را براي استفا
ود. زیرا در آن به هیچ روي سازگار نب ساسانیانجامد. این گونه باورها با نظام اجتماعی عصر بدرفتاري و نابرابري می

 .توانست، ولو به لیاقت و استعداد، از حد اجتماعی خود تجاوز کندجامعه، طبقات از یکدیگر جدا بودند و کسی نمی

خواست که مزدك که سخنوري ورزیده بود و نفوذ کالم بسیار داشت به هواخواهی مردم مستمند از درباریان می
 .دست به تعدیل ثروت زنند
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مزدك به انقالبی اجتماعی تبدیل گردید و، با آن که مزدك پیروان خود را از ستیز و کینه  بدین ترتیب، نهضت
جویی منع کرده بود، کار به خشونت و افراط کشید. اما آنچه که از آن به عنوان اشتراك در زن و خواسته نام برده 

که مزدك خود روحانی معتقدي  است نه دزدیده شدن زنان حرمسرا بوده و نه دزدي مال و اموال نجبا چراشده
رفت. عالوه بر آن آیین است. آنچه که در این قیام رخ داد واکنش روستاییان به فشار و ظلمی بود که بر آنها میبوده

عیاشی دسته جمعی به سبب آنکه از آیینهاي باستانی روستاییان بوده در میان آنان مرسوم بود. در این میان بعضی نجبا 
، نیز خود با اصالحات اجتماعی موافق بود و از مزدك حمایت ساسانی شاهنشاه، قباد .کیان پیوستندنیز به صف مزد

لقب  انوشیروان، که بعدها خسرو اول، پسرش قباد شاهنشاهیکرد. اما بعدها بر اثر وقایعی تغییر راي داد. در پایان می
حریف مزدکیان بودند. مزدکیان مغلوب و  مسیحیو  زرتشتیاي ترتیب داد که در آن روحانیان گرفت، مجلس مناظره
هاي ایشان را سوزاندند و اموالشان را اند که در یک روز دوازده هزار مزدکی کشته شد. کتابقتل عام شدند. گفته

 .مصادره کردند

  
 پیام مزدك

خداوند وسیله معیشت را در زمین نهاد تا مردم آنها را به تساوي میان خود تقسیم «نویسد: ثعالبی از قول مزدك می
کنند چنانکه هیچ یک از آنان نتواند بیش از سهم خود بگیرد، اما مردم به یکدیگر ستم ورزیدند و در پی آن بر آمدند 

ابند؛ زورمندان ناتوانان را بشکستند روزي و دارایی را براي خود گرفتند. بسیار ضروري است تا بر دیگري برتري ی
که از توانگران بگیرند و به تهیدستان دهند چنانکه همه در دارایی برابر گردند. هر آنکه در خواسته، زن و کاال فزونی 

  ».ها بیش از دیگران نیستحق او بر آن

 :گویدبزرگ چنین می فردوسی

 گفت هر کو توانگر بود/تهیدست با او برابر بودهمی

 نباید که باشد کسی بر فزود/ توانگر بود تار و درویش پود

 یزجهان راست باید که باشد به چیز/ فزونی فزونی توانگر حرامست ن

 زن و خانه و چیز بخشیدنیست/ تهیدست کس با توانگر یکیست

 من این را کنم راست تا دین پاك/ شود ویژه پیدا بلند از مغاك 

داشت. چون بیشتر مزدك مردم را از مخالفت، دشمنی و کشتار باز می نویسد:هم می محمد بن عبدالکریم شهرستانی
  .دهدها به سبب مال و ثروت و زن روي میدرگیري

است. با بررسی و غور بدین ترتیب او خواستار مساوات و برابري مردم و مالکیت و توزیع عادالنه زن و خواسته بوده
توان به درستی فهمید که مزدك براي کاستن به زنان ساسانی میدر ساختار نظام ساسانی و قوانین حقوقی مربوط 

است. از جمله توزیع ثروت از طریق کردهامتیازات طبقات باال، تعدیل و تغییر قوانین به سود تهیدستان تالش می
د تقسیم اراضی بزرگ، جلوگیري از احتکار، تعدیل سهم مالکان از بازده زمین، ادغام آتش مقدس و کاستن تعدا

ها و ساده کردن سازمان دستگاهی موبدان زرتشتی و به دنبالش کوتاه کردن دست روحانیون در امور اجرایی آتشکده
   .کشوري
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یافت. نیم قرن پس از او، پسر خاقان بزرگ ها همچنان پنهانی دوام داشت و انتشار میاما افکار مزدك پس از او قرن
را متصرف شد و زمین داران و بازرگانان بزرگ را مجبور به  بخاراطراف، ترکان غربی، به همراهی فقرا و محرومان ا

براساس عقاید مزدك عصیانی  خوارزمنیز در  قرن هشتم میالديفرار کرد اما خود نیز سرانجام سرکوب شد. در 
 .صورت گرفت که دیري نپائید و از هم پاشید

در تاریخ  .شکلی سر برآوردهاي ایرانی ماندگار شد و هر ازگاهی از جائی بهتعالیم مزدك براي همیشه در اذهان توده
کردند، ولی تراوش فکرشان همان است که مزدك گفته بود. در گ تظاهر به مسلمانی میایران چندین متفکر بزر

دسته از شعراي ایرانی که ترند. آناز همه بارز عین القضات همدانی(شیخ اشراق) و  سهرورديو  خَیّاممیان اینها 
اند تعالیم مزدك را ترویج فکر آزاديِ انسان و شادزیستی و دوري از اندوه و آزار انسان و موجودات زنده کرده

دوزبانه  تن از ایرانیانِ توسط هفت بصرهدر  سده چهارم هجريکه در  »اخوان الصفا«اند. جمعیتبازتاب داده
زودي منتشر کردند (و به »لصفاءرسائل إخوان ا«نام بهجزوه  51گذاري شد و اصول و فروعِ عقایدشان را در پایه

دهنده تعالیم مزدك بودند. حتی از درون تعالیمشان بیرون آمد)، از جهات بسیار زیادي بازتاب »باطنیان« نامجریانی به
در  ابوالعَالء مَعَرّيبینیم. مثال، در بیرون از ایران نیز آثار تعالیم مزدك را در میان برخی از متفکران ظاهراً مسلمان می

 عیار استهایش یک مزدکی تمام سروده

  آشنایی با مذاهب ملل غربی
  الف) یهودیت 

 عبرانیان- 1

یهودیان مانند اعراب و آشوریان ، از نژاد سامى هستند. زبان ، ادبیات ، فرهنگ ، آداب ، رسوم و اعتقادات این اقوام  
چنان به یکدیگر نزدیک است که دانشمندان معتقد شده اند اصل آنها به یک جا مى رسد. مثال اگر به بررسى ادبیات 

هاى عبرى ، سریانى و حبشى در کار خود موفقیت بیشترى کسب عرب مشغول باشیم ، با مطالعه و تحقیق در زبان
خواهیم کرد.از سابقه تاریخى قوم عبرانى اطالع دقیقى در دست نیست . برخى دانشمندان معتقدند که نام ((عبرانى )) 

اند که  را که کنعانیان پس از ورود حضرت ابراهیم (ع ) به سرزمین کنعان به او داده اند و وى را عبرانى خوانده
بعدها جزو القاب او شد و لقب مذکور در خاندان وى باقى ماند؛ زیرا عبرانى از ماده ((ع ب ر)) به معنا گذر کردن از 
نهر مى آید، به اعتبار این که حضرت ابراهیم (ع ) از رود فرات عبور کرد و وارد کنعان شد.برخى نیز معتقدند که 

یم (ع )است . همچنین کسانى با توجه به نام آزر پدر (یا عموى ) آن عبرانى منسوب به عابر نیاى حضرت ابراه
حضرت ، گفته اند اصل خاندان وى آریایى است . اما دانشمندان این نظریه را تاءیید نمى کنند؛ زیرا از معناى لغوى 

  تارح است.واژه آزر در قرآن کریم و متون اسالمى اطالع درستى نداریم . نام پدر ابراهیم (ع ) در تورات 
 
  )حضرت ابراهیم (ع - 2

   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7_%D9%85%D8%B9%D8%B1%DB%8C


                                             

عظمت حضرت ابراهیم خلیل (ع ) به حدى است که وى همواره موجب نزاع یهودى و مسیحیت و اسالم بوده است و 
هر یک ، آن حضرت را از خود مى داند. از این رو، خداى متعال فرموده است : ((ما کان ابراهیم یهودیا و ال نصرانیا 

). وى حتى میان مشرکان مکانى بلند داشت و 67و ما کان من المشرکین )) (آل عمران :  و لکن کان حنیفا مسلما
آثار وى در مکه مکرمه مورد زیارت و تقدیس آنان قرار مى گرفت .نسب حضرت ابراهیم (ع ) تا حضرت آدم (ع ) 

ر اصل و منشاء آن پذیرفته در تورات آمده است . نسب نامه هاى تورات به کتب اسالمى نیز راه یافته و بدون دقت د
سال  2000حضرت ابراهیم (ع ) حدود  ( شده است .به عقیده اهل کتاب (در نتیجه جمع بندى حوادث کتاب مقدس

در شهر اور به دنیا آمد و به گفته تورات در آغاز ابرام (یعنى پدر بلند   سال پیش 4000قبل از میالد، یعنى حدود 
تعال نام وى را در سن نود و نه سالگى به ابراهیم (یعنى پدر اقوام ) تبدیل کرد. شهر مرتبه ) نامیده مى شد. خداى م

اور نزدیک یک قرن پیش در عراق در ساحل فرات از زیر خاك بیرون آمد و آثار باستانى بسیارى در آنجا یافت 
ع ) و همسر وى ساره و نوه شد.به گفته تورات پدر حضرت ابراهیم (ع ) که تارح نامیده مى شد، پسر خود ابراهیم (

خویش حضرت لوط (ع ) را برداشت و به سرزمین کنعان در غرب فلسطین عزیمت کرد. آنان در بین راه از ادامه 
سفر منصرف شدند و در شهر حران سکنی گزیدند. این شهر در جنوب ترکیه فعلى و در مرز سوریه قرار دارد.پدر 

ده مى شود، ولى قرآن مجید وى را آزر بت پرستى معرفى کرده است (انعام حضرت ابراهیم (ع ) در تورات تارح خوان
علماى شیعه معتقدند همه  .). پدر حضرت ابراهیم (ع ) در سلسله اجداد حضرت رسول اکرم (ص ) قرار مى گیرد74: 

رت بوده و پدران آن حضرت تا حضرت آدم (ع ) یکتا پرست بوده اند، و به همین دلیل گفته اند آزر عموى آن حض
چنین  (133 : استعمال ((اب )) به جاى ((عم )) در زبان عربى صحیح است ، از آن جمله در قرآن کریم (بقره

سالگى به امر خدا از شهر حران عازم کنعان شد.  75چیزى دیده مى شود.تورات مى گوید حضرت ابراهیم (ع ) در 
ند نفر از مردم حران را برداشت و همگى به کنعان رفتند وى همسر خود ساره و برادر زاده اش حضرت لوط (ع ) و چ

از چندى در حبرون (الخلیل ) ساکن  و در آنجا روى کوهى در شرق بیت ایل خیمه زدند. حضرت ابراهیم (ع ) پس 
شد و تا آخر عمر در آنجا بود و اکنون مقبره خانوادگى وى در آن مکان است . حضرت لوط (ع ) به شهر سدوم و 

ى مجاور آن رفت . مردم آن شهرها به سبب نافرمانى و بى اعتنایى به پیام وى به امر خداوند نابود شدند. این شهرها
حادثه در قرآن مجید نیز آمده است .دو موضوع بسیار مهم در تاریخ حضرت ابراهیم (ع ) وجود دارد که در تورات 

به آتش افکندن وى و دیگرى داستان بناى کعبه .قرآن کنونى اشاره اى به آنها نشده است : یکى جریان بت شکنى و 
افکندن او را آورده است .همچنین قرآن کریم از  مجید (در سوره هاى انبیا و صافات ) داستان بت شکنى و به آتش 

). از آنجا که این 127بناى کعبه به دست آن حضرت و به کمک حضرت اسماعیل (ع ) سخن مى گوید (بقره : 
)، بناى کعبه در اواخر عمر شریف وى صورت گرفته باشد.تورات داستان 39رى به او عطا شد (ابراهیم : فرزند در پی

ذبح فرزند را مى آورد و مى گوید حضرت ابراهیم (ع ) ماءموریت یافت حضرت اسحاق (ع ) را قربانى کند، ولى این 
ى قربانى کنم و آن گوسفند را خداوند برایم مساءله را با وى در میان نگذاشت و به او گفت : ((مى خواهم گوسفند

خواهد فرستاد.))... اما در قرآن مجید آمده است : ((فلما بلغ معه السعى قال یا بنى انى ارى فى المنام انى اذبحک فانظر 
دانیم فرزند ). همان طور که مى 102صافات : ) ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤ مر ستجدنى ان شاء اهللا من الصابرین ))

 از مرگ نجات یافت و خداوند قوچى را فدیه او قرار داد

    333



                                             

 
 اسماعیل (ع ) و اسحاق (ع) - 3

) بعد از این وقایع ، کالم خداوند در رؤ یا به ابرام رسیده ، گفت 1درباره حضرت ابراهیم (ع ) در تورات مى خوانیم :(
) ابرام گفت : ((اى خداوند یهوه مرا چه خواهى داد و 2) (: ((اى ابرام مترس من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو.)

و ابرام گفت : ((اینک مرا نسلى ندادى و خانه  (3) ((.من بى اوالد مى روم و مختار خانه ام این العاذار دمشقى است 
لکه کسى در ساعت کالم خداوند به وى رسیده ، گفت : ((این وارث تو نخواهم بود ب (4) ((.زاده ام وارث من است 

) و او را بیرون آورده ، گفت : ((اکنون به سوى آسمان بنگر و 5که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود.)) (
در آن  (18به وى گفت : ((ذریت تو چنین خواهد بود.))... ( ستارگان را بشمار هر گاه آنها را توانى شمرد.)) پس 

مین را از نهر مصر تا به نهر عظیم یعنى نهر فرات به نسل تو بخشیده روز خداوند به ابرام عهد بست و گفت : ((این ز
سپس تورات عهد یاد شده را به حضرت اسحاق (ع)، نیاى بنى اسرائیل اختصاص مى دهد (18 - 1: 15ام.)) (پیدایش 

د.)) کاش که اسماعیل در حضور تو زیست کن)) : ) و ابراهیم به خدا گفت18و در همان سفر پیدایش مى گوید:(
) خدا گفت : ((به تحقیق زوجه ات ساره براى تو پسرى خواهد زایید و او را اسحاق نام بنه و عهد خود را با وى 19(

اسماعیل تو را اجابت فرمودم اینک  ) و اما در خصوص 20استوار خواهم داشت تا با ذریت او بعد از عهد ابدى باشد (
ار کثیر گردانم . دوازده رییس از وى پدید آیند و امتى عظیم از وى به او را برکت داده بارور گردانم و او را بسی

) لیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت که ساره او را بدین وقت در سال آینده براى تو 21وجود آورم (
ده نسل فراوان داده ).به گفته تورات ، خداوند بارها به حضرت ابراهیم (ع ) وع21-18: 17 خواهد زایید.)) (پیدایش 

بود. کنیز آن حضرت به نام هاجر پسرى را به دنیا آورد که اسماعیل (یعنى خدا مى شنود) نامیده شد. پس از چهارده 
سال ساره فرزندى به دنیا آورد که او را اسحاق (یعنى مى خندد) نامیدند.کتاب تورات در این قسمت به کوتاهى سخن 

د که حضرت اسماعیل (ع ) در فاران ساکن شد و مادرش براى او زنى از مصر مى گوید و فقط اشاره اى مى کن
گرفت . سایر مسائل مربوط به وى در تورات به فراموشى سپرده شده است و حتى یک جمله درباره بناى کعبه در این 

اکنون هم به نام  کتاب دیده نمى شود. پیدا شدن آب براى اسماعیل (ع ) نیز که طبق احادیث اسالمى در مکه بوده و
زمزم باقى است ، به گفته تورات در مکانى به نام بئرشبع بوده است !از نظر تورات ، حضرت اسحاق (ع ) جانشین 
حضرت ابراهیم خلیل (ع ) گردید و دو فرزند تواءم براى او به دنیا آمد. آنکه نخست دیده به جهان گشود، عیسو 

رمو است . به گفته تورات این کودك در هنگام تولد موهاى بسیارى بر تن نامیده شد. این کلمه در لغت به معناى پ
یعنى تعقیب مى کند) خوانده شد؛ زیرا هنگام تولد، کودك قبلى را تعقیب کرد و پس از (داشت . تواءم دیگر یعقوب 

 .او به دنیا آمد

  اسرائیل  - 3
کتاب این اسم مرکب را چنین معنا مى کنند: حضرت یعقوب (ع ) دوازده پسر داشت و به اسرائیل ملقب بود. اهل 

کسى که بر خدا مظفر شد، ولى اصل معناى آن در عبرى چنین است : کسى که بر قهرمان پیروز شد. به گفته تورات 
، کشتى گرفتن حضرت یعقوب (ع ) با خدا که به پیروزى او بر خدا انجامید، علت ملقب شدن وى به اسرائیل است 

). اهل کتاب از زمانهاى قدیم گفته اند که مقصود از خدا در این داستان ، یکى از فرشتگان 32- 24: 32(پیدایش 

    334



                                             

پس از چندى حادثه مفقود شدن حضرت یوسف (ع ) پیش آمد و سرانجام این موضوع )خداست (رك .: هوشع 
یابد.در آغاز سفر  موجب شده که بنى اسرائیل در مصر اقامت کنند. مطالب سفر پیدایش تورات به اینجا خاتمه مى

خروج تورات مى خوانیم که دوازده پسر حضرت یعقوب (ع ) در مصر زندگانى خوبى داشتند و نسل ایشان در آن 
دوازده قبیله بنى اسرائیل که  .)40: 12سرزمین منتشر شد. مدت توقف آنان در مصر چهارصد و سى سال بود (خروج 

فنون پیشرفت کردند و همین امر موجب حسادت مصریان شد. عالوه بر در اصطالح بسیط نامیده مى شوند، در علوم و 
این ، مصریان مى ترسیدند بنى اسرائیل با نیروى خود زمام امور را به دست گیرند؛ از این رو، به استضعاف آنان اقدام 

نوزادان پسر بنى کردند و کارهایى دشوار و جانکاه به عهده ایشان گذاشتند. همچنین مقرر شد که قابله هاى مصرى 
  اسرائیل را براى کشتن معرفى کنند و فقط داشتن دختر براى آنان مجاز باشد

 
  دین مردم صحرانشین- 5

) 1عبرانیان در آغاز قومى صحرانشین بودند و نخستین اقامت آنان در شهرها در زمان حضرت یوسف (ع ) بود.(
داشت . هنگامى که حضرت موسى (ع ) آنان را از دست صحرانشینى در اعتقادات و مراسم دینى آن تاثیر فراوانى 

فرعون نجات داد، مجبور شدند مدت چهل سال در صحراى سینا بمانند، ولى پس از آن پیوسته در شهرها به سر مى 
  . بردند و تمدنى را پایه گذارى کردند که میراث گرانبهاى قوم یهود شد. مسیحیت نیز زاییده همین تمدن است

  
  کار در اقوام بنى اسرائیل تحول اف -6

تحت افکار ملتها امرى عادى و طبیعى است و عبرانیان در خالل کوچ و جابه جایى تحت تاءثیر اندیشه هاى ملل 
آمده است که بنى اسرائیل هنگام خروج از دریا و نجات از  138گوناگون قرار مى گرفتند. در سوره اعراف ، آیه 

رخوردند. آنان از حضرت موسى (ع ) تقاضا کردند براى ایشان نیز بتى قرار دست فرعون ، به گروهى بت پرست ب
دهد و این خواسته به شدت رد شد. همچنین هنگامى که در مصر مستقر بودند، باورهاى مصریان در آنان تاءثیر 

آنان نیز  گذاشته بود، به گونه اى که پس از ترك آن سرزمین ، به تقلید مصریان که گاو را مقدس مى دانستند،
  .گوساله اى ساختند و به عبادت آن مشغول شدند

  
  حضرت موسى (ع) - 7

) با یکى از دختران قبیله خود ازدواج کرد و 2در باب دوم سفر خروج تورات مى خوانیم که یک تن از بنى اسرائیل (
ماه پنهان کرد. از آنجا که داراى پسرى شد. مادر نوزاد به منظور نجات وى از چنگال ماءموران فرعون او را مدت سه 

مخفى نگه داشتن کودك براى همیشه ممکن نبود، مادرش صندوقى تهیه کرد و منافذ آن را با قیر اندود و کودك زا 
در آن نهاد و در میان نیزارهاى رود نیل رها کرد. خواهر وى در آن حوالى ایستاد تا ببیند چه بر سر او خواهد 

رعون که براى شستشو به سوى نیل آمده بود، صندوق را مشاهده کرد و یک تن از آمد.اندکى پس از آن ، دختر ف
کنیزان خود را به دنبال صندوق فرستاد. هنگامى که صندوق را براى وى آوردند، آن را گشود و دید کودکى در آن 

در آن حال گریه مى کند. دل او بر آن کودك سوخت و گفت معلوم مى شود این کودك از بنى اسرائیل است . 

    335



                                             

دختر فرعون پذیرفت و خواهر کودك  .خواهر کودك جلو آمد و پیشنهاد کرد زنى را براى شیر دادن وى بیاورد
مادر خود را نزد آنان آورد. دختر فرعون به او گفت این کودك را با خود ببر و شیر بده ، من نیز مزد تو را خواهم 

و را نزد دختر فرعون برد. دختر فرعون او را به پسرى پس از چند سال وقتى کودك بزرگ شد مادرش ا .داد
پذیرفت و نام موسى (موشه در عبرى یعنى : از آب کشیده شده ) را بر او نهاد. این داستان با آنچه خداوند متعال در 

ق .م .  1250سوره قصص فرموده است ، بسیار نزدیک است .بر اساس برخى محاسبات تاریخى، این حادثه در حدود 
رخ داده است .به هر حال حضرت موسى (ع ) امور قوم خود را سامان داد و آنان را براى مبارزه با کافران آماده کرد 
و احکام خدا را به آنان تعلیم داد. وى قوم بنى اسرائیل را برکت داد و در صد و بیست سالگى در مکانى به نام موآب 

ائیل براى او سى روز عزادارى کردند. این جریان در آخر سفر تثنیه یافت ، حوالى دریاى میت ، درگذشت و بنى اسر
) پس موسى بنده خداوند در آنجا به زمین موآب برحسب قول خداوند مرد 5مى شود و تورات بدان پایان مى یابد:(

) و 7دانسته است (و احدى قبر او را تا امروز ن )3() و او را در زمین موآب در مقابل بیت فعور در دره دفن کرد 6(
) و بنى اسرائیل براى 8موسى چون وفات یافت ، صد و بیست سال داشت و نه چشمش تار و نه قوتش کم شده بود (

) و یوشع 9موسى در عربات موآب سى روز ماتم گرفتند. پس روزهاى ماتم و نوحه گرى براى موسى سپرى گشت (
ى خود را بر او نهاده بود و بنى اسرائیل او را اطاعت نمودند و بن نون از روح حکمت مملو بود، چون که موسى دستها

) و نبیى مثل موسى تا به حال در اسرائیل برنخاسته 10بر حسب آنچه خداوند به موسى امر فرموده بود عمل کردند (
نها را در زمین ) در جمیع آیات و معجزاتى که خداوند او را فرستاد تا آ11است که خداوند او را روبرو شناخته باشد (

) و در تمامى دست قوى و جمیع آن هیبت عظیم که 12مصر به فرعون و جمیع بندگانش و تمامى زمینش بنماید (
 )12 – 5: 34موسى در نظر همه اسرائیل نمود (تثنیه 

 
  تاسیس یهودیت  - 8

صداى خداى متعال را از در باب سوم سفر خروج مى خوانیم که حضرت موسى (ع ) در بیابان حوریب در دامنه کوه ، 
میان آتشى از بوته خار شنید که با او سخن مى گوید.در قرآن مجید نخستین سخن خداوند از درختى در بیابان طوى 
چنین آمده است :فلما اءتاها نودى یا موسى . انى اءنا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوى . و اءنا اخترتک 

اهللا ال اله اال اءنا فاعبدنى و اءقم الصلوة لذکرى . ان الساعۀ آتیه اءکاد اخفیها لتجزى کل  فاستمع لما یوحى . اننى اءنا
).تورات مى گوید خداوند به 16 - 11بما تسعى . فال یصدنک عنها من ال یومن بها و اتبع هواه فتردى (طه :  نفس 

سرزمین کنعان و حدود آن را که اماکن  حضرت موسى (ع ) وعده داد بنى اسرائیل را از دست مصریان نجات دهد و
رسالت یافت نزد فرعون برود و از او بخواهد که  ) پر برکتى بودند، به ایشان عطا کند. از این رو، حضرت موسى (ع

بنى اسرائیل را رها کند. وى با معجزاتى عازم مصر شد و مقرر گردید حضرت هارون (ع ) به وى کمک کند.به گفته 
عال به حضرت موسى (ع ) قدرت داد تا به اعجاز، عصاى خود و برادرش را به اژدها تبدیل کند و تورات ، خداى مت

نیز از دست خود نور سفیدى ساطع نماید. فرعون جمعى از جادوگران را گرد آورد تا با حضرت موسى (ع ) مسابقه 
کار آن حضرت جادو نیست . به فرموده  بدهند. اژدهاى مزبور تمامى آالت و ادوات آنان را بلعید و آنان دانستند که

قرآن مجید آنان بدون ترسى از فرعون به حضرت موسى (ع ) ایمان آوردند. پس از این معجزات چند عذاب بر 
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مصریان فرود آمد و هر بار فرعون قول مى داد بنى اسرائیل را مرخص کند، اما به قول خود عمل نمى کرد. تورات ده 
. 4. زیاد شدن پشه ؛3. زیاد شدن قورباغه میان آنها؛2تبدیل شدن آبهاى مصریان به خون ؛ .1نوع عذاب را برشمارد:

. فرود آمدن 7. مبتال شدن مصریان و چارپایان آنان به دمل ؛6مرگ حیوانات مصریان بر اثر وبا؛ .5زیاد شدن مگس ؛
. تاریک شدن مساکن مصریان تا 9؛ . زیاد شدن ملخ8تگرگ بر آنان و تلف شدن مقدار زیادى از حیوانات و مزارع ؛

. هالك شدن نخست زادگان انسان و حیوان همه مصریان حتى نخست زاده خود فرعون .قرآن مجید نشانه 10سه روز؛
) و ظاهرا مقصود تنها نشانه هایى است که براى فرعون 101هاى حضرت موسى (ع ) را نه عدد مى داند (اسراء: 

قرآن کریم و تورات معجزات آن حضرت بیش از این عدد بوده است . برخى از آورده بوده و گرنه به نص صریح 
).به گفته تورات ، فرعون سرانجام تسلیم شد 133و  130این عذابها در قرآن مجید به گونه اى مذکور است (اعراف : 

مى خواهید بروید.  و حضرت موسى (ع ) و هارون (ع ) را شبانه طلبید و به آنان گفت با بنى اسرائیل به هر جا که
پس آنان به سوى دریاى سرخ در شرق مصر کوچ کردند و آنجا اردو زدند. قوم موسى از دور آمدن فرعونیان را 
مشاهده کردند. در آن هنگام حضرت موسى (ع ) دست خود را به طرف دریا دراز کرد و دریا شکافته شد و خشک 

) آنگاه لشکریان فرعون وارد شدند و حضرت موسى (ع ) به امر 4.(گردید و بنى اسرائیل به آسانى از آن عبور کردند
خداوند با اشاره دست ، آنان را غرق کرد. تورات درباره غرق شدن شخص فرعون چیزى نگفته است .از قرآن مجید و 

همچنین به ). 52احادیث اسالمى بر مى آید که بنى اسرائیل به امر خدا از مصر خارج شدند، نه به اذن فرعون (شعراء:
صریح قرآن کریم ، حضرت موسى (ع ) به فرمان الهى عصاى خود را به دریا زد، نه اینکه دستش را به سوى دریا 
دراز کند.بنى اسرائیل در حوالى شبه جزیره سینا توقف کردند و در آنجا براى آنان از آسمان چیزى مانند شبنم و نیز 

د، فرود مى آمد و آنان آنها را مى خوردند. این جریان تا چهل سال مرغ بلدرچین که به عربى سلوى نامیده مى شو
یعنى در تمام مدت سرگردانى بنى اسرائیل در بیابان ادامه داشت . تورات مى گوید آن غذاى شبنم گونه من نامیده شد؛ 

  زیرا بنى اسرائیل با دیدن آن به زبان عبرى پرسیدند: ((مان هوء)) یعنى آن چیست ؟
  
  ده فرمان  الواح و- 8

ماءموریت یافت براى گفتگو با  ) هنگامى که سه ماه از خروج بنى اسرائیل از مصر گذشته بود، حضرت موسى (ع
برود. وى در آنجا دو لوح دریافت کرد که فرمانهاى خداوند بر آنها نقش  خداوند به باالى طور سینا (یعنى کوه سینا)
). از جمله آن فرمانها ده حکم بسیار مهم 145ه جمع نام مى برد، (اعراف : بسته بود. قرآن کریم از ((ابواح )) به صیغ
. نام خدا را به 3. به بت سجده نکنید؛2براى خود خدایى جز من نگیرد؛ .1است که به ده فرمان معروف شده است :

. دزدى 8. زنا نکنید؛7ید؛. کسى را به قتل نرسان6. پدر و مادر را احترام کنید؛5. شنبه را گرامى بدارید؛4باطل نبرید؛
. به اموال و ناموس همسایه طمع نورزید.پس از آن ، تفصیالتى درباره این 10. بر همسایه شهادت دروغ ندهید؛9نکنید؛

  به بعد سفر خروج آمده است 21احکام در باب 
 
  گوساله پرستى- 9
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ت از طور سینا تاءخیر کرد، نزد تورات مى گوید وقتى بنى اسرائیل مشاهده کردند حضرت موسى (ع ) در مراجع
حضرت هارون (ع ) رفتند و از او درخواست کردند تا براى آنان خدایانى بسازد و آن حضرت موضوع را به حضرت 
موسى (ع ) اطالع داد و خواست آنان را هالك کند، اما بر اثر شفاعت وى از آن صرف نظر کرد. حضرت موسى (ع 

بنى اسرائیل آمد. هنگامى که وى کار زشت آنان را مشاهده کرد، لوحها را بر  ) آن دو لوح را برداشت و به سوى
زمین زد و به مؤ اخذه برادرش پرداخت و گوساله را سوزاند و خرد کرد و آن را در آب ریخت و به بنى اسرائیل 

د داستان مذکور نوشاندو سپس امر کرد شمشیرهاى خود را بردارند و به مدت نصف روز یکدیگر را بکشند.قرآن مجی
را تقریبا به همین وضع در موارد مختلف نقل کرده است ، جز اینکه ساحت مقدس حضرت هارون (ع ) را از چنین 

). سازنده گوساله در قرآن کریم فردى به نام سامرى است .اهل کتاب به 90کار ناروایى پاك دانسته است (طه : 
گفته اند چنین کسى وجود نداشته است ؛ زیرا سامرى به شهر کلمه ((سامرى )) در قرآن کریم اعتراض کرده و 

سامره در فلسطین منسوب است و آن شهر را پادشاهى به نام عمرى که سالها پس از حضرت موسى (ع ) مى زیسته ، 
 ).مرحوم عالمه بالغى پاسخ داده است که در بنى اسرائیل فردى به نام شمرون16:24ساخته است (کتاب اول پادشاهان 

). شمرونى در 26:24و  46:13بن یساکار بن یعقوب وجود داشته که خاندان وى شمرونى نامیده مى شود (پیدایش 
)تورات مى گوید خداوند به حضرت موسى (ع ) دستور داد وى دو لوح سنگى مانند 5تلفظ عربى سامرى شده است . (

ویسد. قرآن کریم نیز به این مطلب اشاره کرده است لوحهاى خرد شده بتراشد تا خداوند وصایاى مذکور را بر آنها بن
  .)154  (اعراف

  
 تورات با تاریخ یهود-10

تورات واژه اى عبرى و به معناى قانون است ؛ زیرا در کتاب تورات احکام و قوانین زیادى وجود دارد. نام دیگر 
. 2؛ E . منبع الوهیمى1قائلند:تورات شریعت است .متخصصین کتاب مقدس تورات چهار منبع اساسى براى تورات 

که منبعى ویژه است ).یکى از قدیمى ترین و معروفترین ) D . منبع سفر تثنیه4؛ P . منبع کاهنى3؛ J منبع یهوهى
) در کتابى به 1677-1632( 8نقدهاى تورات و کتاب مقدس را دانشمند و فیلسوف هلندى باروخ (بندیکت ) اسپینوزا 

و سیاست (به زبان التینى ) انجام داده است .اسپینوزا در کتاب خود با ذکر دلیلهایى اثبات مى نام رساله اى در الهیات 
کند که براى بررسى اعتبار کتاب مقدس باید به شواهد تاریخى و انتقادى آن پرداخت و متاءسف است که پیشینیان 

دسترس ما به دور مانده است . وى مى این شناخت را متروك داشته اند و یا اگر چیزى در باب آن نگاشته اند از 
افزاید اکنون ما در شرایطى زیست مى کنیم که مسائلى تعصب آمیز به نام دین معروف شده است و مردم براى عقل 
در اعتقادات خود سهمى قائل نیستند. از این رو من با نومیدى نسبى پاى در این راه مى نهم و در نخستین گام به 

ب مقدس (و قبل از همه به مؤ لف اسفار پنجگانه تورات ) مى پردازم :تقریبا همه (اهل کتاب بررسى نویسندگان کتا
) معتقدند که موسى تورات را تاءلیف کرده است ، به گونه اى که فرقه فریسیان از یهود در تاءکید بر این عقیده ، 

ا آزاد اندیش بود، براى اظهار نظر خویش در مخالف آن را مرتد دانسته اند. به همین دلیل ابن عزرا که دانشمندى نسبت
این باب جراءت نکرد و تنها با اشاراتى مبهم ، اشتباه بودن این اعتقاد عمومى را متذکر شد. اما من بدون ترس و 

   



                                             

عهد  -11)6واهمه پرده ابهام را از روى سخنان ابن عزرا برخواهم داشت و حقیقت را براى همه آفتابى خواهم کرد.(
 عتیق 

د عتیق نامى است که مسیحیان در مقابل عهد جدید به کتاب یهودیان داده اند. مسیحیان به هر دو عهد عقیده دارند. عه
عهد عتیق به زبان عبرى و اندکى از آن به زبان کلدانى نوشته شده است . این دو زبان مانند عربى از زبانهاى سامى 

همچنین نسخه اى از عهد عتیق به زبان یونانى وجود دارد که از هستند. کتاب تورات در آغاز عهد عتیق قرار دارد.
روى نسخه عبرى ترجمه شده و آن را ترجمه سبعینیه (یا ترجمه هفتاد) مى نامند. گفته مى شود این ترجمه حدود 

ایى با تن انجام گرفته است . این نسخه تفاوته 72فیالدلفوس پادشاه مصر، توسط  ق .م . به امر بطلمیوس  258سال 
یعنى پوشیده ، نام دارد و از قدیم االیام مورد شک بوده است  8اصل عبرى دارد و از همه مهمتر آنکه بخشها اپوکریفا 

، اما مسیحیان معموال آن را مى پذیرفته اند. حدود پنج قرن پیش ، در جریان نهضت اصالح دین ، اعتبار این قسمتها 
جمعیت بریتانیایى و جمعیت آمریکایى  1826ع شد. پس از مدتى ، به سال مورد سوءظن جدى مسیحیان پروتستان واق

کلیساهاى کاتولیک و ارتدوکس با این عمل  .کردند طبع و نشر کتاب مقدس به طور رسمى آنها را از کتاب مقدس 
: همه ما با مخالفند و قسمتهاى مذکور را بخشى از عهد عتیق مى شمارند.اینک سخنى پیرامون ارجاع به کتاب مقدس 

شیوه ارجاع به قرآن کریم آشنا هستیم و مى دانیم به جاى ذکر صفحه از نام سوره و شماره آیه استفاده مى شود. 
پرهیز از ذکر صفحه در صدها کتاب باستانى و مشهور معمول است ، مانند آثار افالطون ، ارسطو، هومر، هرودت ، 

هیدهایى اندیشیده اند و ابواب و فصول و شماره هایى ساخته اند تا ارجاع شکسپیر و غیره . براى ارجاع به این آثار تم
به چاپهاى خاصى محدود نشود و براى همه کارساز باشد.هنگام ارجاع به کتاب مقدس ، نخست نام کتاب ، آنگاه 

.عهد 27بند  ،1)) یعنى سفر پیدایش ، باب 1:27شماره باب و سرانجام شماره فقرات ذکر مى شوند؛ مثال ((پیدایش 
. حکمت 2. تورات و بخش تاریخى عهد عتیق ؛1کتاب دارد که از نظر موضوع به سه بخش تقسیم مى شوند: 39عتیق 

  .پیشگوییهاى انبیا .3، مناجات و شعر؛
 

  عقاید و احکام مذهبى - 11

نو پوشاند و سیزده  م .) به آیین یهود لباسى 1204 -  1135عالم دینى ، پزشک و فیلسوف یهودى ، موسى بن میمون (
. حکمت او در 5. نداشتن زمان ؛4. مجرد بودن او؛3. یگانگى او؛2وجود خدا؛ .1اصل براى آن ترتیب داد، به این شرح :

.برتر 9. اعتقاد به نبوت ؛8. قابل تقرب بودن از راه عبادت .اینها مربوط به خدا بود، اما سایر امور:7. عدالت ؛6امور؛
. آمدن مسیحاى 12. عدم جواز نسخ احکام ؛11. اعتقاد به آسمانى بودن تورات ؛10بودن حضرت موسى (ع )؛

  قیامت و جاودانگى نفس آدمى .13موعود؛
  

  خدا در یهودیت -12
یهودیت (مانند اسالم و مسیحیت ) از آغاز بر توحید استوار شده است و همه انبیاى یهود، از حضرت موسى (ع ) تا  

شرك مبارزه کرده اند. بدیهى است که پیروان ادیان توحیدى نیز در مواردى از دین خود انبیاى پرشمار بعدى ، با 
غافل مى شوند و به گونه هایى از شرك روى مى آورند. این مساءله هیچ گاه نظر پژوهشگران را نسبت به اصل این 

    339



                                             

ت خود دانسته اند که ادیان دو گونه ادیان تغییر نداده است . آنان با قطع نظر از لغزشهاى پیروان یک دین ، از تحقیقا
اند:الف ) ادیانى که مردم را از شرك بر حذر مى دارند، مانند ادیان ابراهیمى ؛ب ) ادیانى که شرك را به مردم تعلیم 

نام خاص خدا در دین یهود یهوه یعنى باشنده (موجود) است . این نام بسیار احترام دارد .مى دهند، مانند ادیان شرقى 
زبان آوردن آن حتى از طریق قرائت تورات حرام است . بر اثر این تحریم ، کسى تلفظ حقیقى آن را نمى داند و بر 

ثبت مى کنند. اما گروهى  (YHWH) و گاهى در کتابهاى علمى مغرب زمین ، از باب احتیاط آن را بدون حرکت
مان بر پا بود، باالترین مقام مذهبى یهود حق از محققان برآنند که تلفظ حقیقى آن یهوه است . هنگامى که معبد سلی

داشت سالى یک بار در روز عاشوراى تقویم یهودى (دهم ماه تشرى ، در اوایل پاییز)، در قدس االقداس آن معبد، نام 
یهوه را بر زبان آورد و دعا کند. هنگام تالوت تورات نام مزبور به ادوناى به معناى آقاى من تبدیل مى شود و 

  )7همین کلمه را روى آن مى گذارند؛ از این رو، گاهى آن را یهوه ضبط کرده اند.(حرکات 

  
 ظهور انبیا -13

همچنین براى نبوت معناى ویژه اى قائلند  .یهودیان به نبوت معتقدند و در مورد آن بحثهاى کالمى گسترده اى دارند
و هوشع به عنوان نبى یعنى پیشگو شهرت که پیشگویى است و پیامبران بزرگى همچون اشعیا، ارمیا، حزقیال 

) اشعیا، ارمیا، عاموس با بیانات شیواى خود به بنى 8دارند.پیامبران بسیارى در کتاب عهد عتیق مطرح شده اند. (
اسرائیل هشدار مى دادند و آنان را از عاقبت کارهاى زشت و ناروایشان بر حذر مى داشتند و متذکر مى شدند که 

در پیش دارند. اما آنان به این گفتارها کمترین توجهى نمى کردند و از سوى دیگر به قتل و حبس اسارت ذلت بارى 
و آزار پیامبران خود کمر مى بستند (قرآن مجید از این امور بسیار سخن گفته است ). هفده کتاب پایان عهد عتیق 

تن به اهل کتاب  20مذکور در قرآن کریم پیامبر  26که کتابهاى نبوت نام دارد، مشتمل بر این پیشگوییهاست .از 
مربوط مى شوند: آدم ، نوح ، ابراهیم ، لوط، اسماعیل ، اسحاق ، یعقوب ، یوسف ، موسى ، هارون ، داوود، سلیمان ، 

تن به اهل کتاب ربطى ندارند:  6الیاس ، الیسع ، عزیز (عزرا)، ایوب ، یونس ، زکریا، یحیى و عیسى .از آن انبیا 
یا به نام یترون در  2:18)، شعیب (مگر به نام رعوئیل در سفر خروج 5:24گر به نام اخنوخ در سفر پیدایش ادریس (م

  )، ذوالکفل ، هود، صالح و محمد.3:1سفر خروج 
 
  حکومت بنى اسرائیل- 14

از  پس از حضرت موسى (ع )، حضرت یوشع بن نون (ع ) به امر خدا به رهبرى قوم برخاست . وى از رود اردن که
شمال به جنوب فلسطین کشیده شده است ، گذشت و بالد کنعان و حدود آن را فتح کرد. به ادعاى عهد عتیق سکنه 
بومى آن مناطق قتل عام شدند و آن سرزمین به بنى اسرائیل اختصاص یافت . جریان این جنگها در ششمین کتاب 

ع (ع) مردان بزرگى در بنى اسرائیل به رهبرى عهد عتیق ، به نام صحیفه یوشع موجود است . پس از حضرت یوش
تاریخ این  .مردم اشتغال داشتند که داوران بنى اسرائیل نامیده مى شوند. آنان عموما سمت پیامبرى یا پادشاهى نداشتند

رهبران در سفر داوران آمده است .آخرین داور بنى اسرائیل حضرت سموئیل (ع ) دو پسر داشت که شایستگى 
را نداشتند. از این رو، مردم از آن حضرت درخواست کردند که پادشاهى براى آنان برگزیند. در واقع بنى رهبرى قوم 
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اسرائیل در آن زمان پادشاهى نداشتند. سموئیل پس از اصرار زیاد مردم ، از طرف خدا جوانى را به پادشاهى آنان 
میالد انتخاب شد. نام این پادشاه در عهد عتیق (کتاب سال قبل از  1030نصب کرد.نخستین پادشاه بنى اسرائیل حدود 

).پس از انتخاب نخستین پادشاه ، جنگ 247به بعد) شائول و در قرآن کریم طالوت است (بقره : 9اول سموئیل ، باب 
م مهمى میان بنى اسرائیل و فلسطینیان آن زمان رخ داد و پیروزى نصیب بنى اسرائیل گردید. مهمترین قهرمان این قو

جلیات بود که در قرآن کریم جالوت نامیده شده است . وى به دست حضرت داوود (ع ) کشته شد و لشکر وى 
سال قبل از میالد) و حضرت سلیمان (ع ) به  1015گریخت .حضرت داوود (ع ) جانشین حضرت طالوت شد (حدود 

رائیل را به وجود آورد. وى معبد جاى پدرش حضرت داوود (ع ) نشست و مهمترین و با شکوهترین دوران بنى اس
بسیار بزرگى در شهر اورشلیم (یعنى شهر سالمت ) ساخت که به نام هیکل سلیمان معروف شد. (هیکل در زبان 

 70ق .م . به دست بختنصر و بار دیگر در سال  587عبرى به معناى ساختمان بلند است ). این معبد بعدا یک بار حدود 
خراب شد.اهل کتاب بر مبناى محتویات دروغین عهد عتیق (کتاب اول  (Titus) ، تیتوس م . به دست شاهزاده رومى

) معتقدند که حضرت سلیمان (ع ) بر اثر وسوسه همسران بت پرست خویش ، در آخر عمر بت 11پادشاهان ، باب 
ت .پس از پرست و خطاکار شد! قرآن کریم با تمجید فراوان از آن حضرت ، ساحت قدس وى را پاك کرده اس

رحلت حضرت سلیمان (ع )، فرزندش رحبعام زمام امور مملکت بنى اسرائیل را در کف گرفت و چون وى به 
ستمکارى پرداخت گروهى از مردم از فرمان او بیرون رفتند و تنها دو سبط یهودا و بنیامین در سرزمین یهودا (به نام 

بود، براى او باقى ماند. این قسمت که شامل شهر یکى از فرزندان حضرت یعقوب ) که بخش نسبتا کوچکترى 
از اینجا مى آید. ده سبط دیگر حکومت مستقلى » یهودى«اورشلیم (قدس ) نیز مى شد، اهمیت بسیارى داشت و نام 

به نام اسرائیل به رهبرى فردى به نام یربعام بن ناباط در شمال فلسطین تشکیل دادند. یربعام یکى از استانداران حضرت 
لیمان (ع ) بود.تجزیه کشور مبداء ضعف و بدبختى آنان بود. پادشاهان یهودا و اسرائیل نیز عموما گنهکار بودند و س

  .مردم را به گناه و بت پرستى دعوت مى کردند
 
 اسارت بابل - 15

در عراق و از چندى آشوریها که در شمال بابل  ) و پس 9به هر حال پیشگوییهاى انبیاى بنى اسرائیل تحقق یافت (
سوریه کنونى حکمرانى داشتند و پایتخت آنان شهر نینوا بود به اسرائیل تاختند و عده کثیرى را به اسیرى بردند. چند 

تاج را نگهدارى مى کند) نامیده مى شود،  »نبو«سال بعد، پادشاه بابل بختنصر که در عهد عتیق نبوکدنصر (یعنى بت 
را کشت و عده اى را به اسارت به بابل برد که تا مدتى طوالنى در آنجا بودند. به اورشلیم حمله کرد و مردم یهودا 

اسیر شدن مردم اسرائیل و یهودا موجب پراکندگى آنان در خاورمیانه و سرزمینهاى دیگر شد. این اسارت اهمیت 
معاف شده بودند، در  ویژه اى داشت ؛ زیرا گروهى از مردم اسرائیل نیز که در حمله پیشین توسط آشوریها از اسارت

این یورش همراه با ساکنان یهودا به بابل کوچ داده شدند. این موضوع جالى بابل نامیده مى شود.یهودیان در زمان 
اسارت ، برخى آداب و اخالق مشرکان را پذیرفتند و کمتر کسى در بین آنان از جالى وطن و اسیرى و دشوارى 

که انحصار طلبى و خود بزرگ بینى خوى و خصلت جدانشدنى قوم  پرستش خدا رنج مى برد.باید توجه داشت
کوچک یهود است و سایر اقوام جهان در واکنش به این صفات ، با یهودیان از در دشمنى و ستیز در آمده و به تحقیر 
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قرن قبل آنان پرداخته اند. شاید نخستین ویرانى شهر قدس و گرفتار شدن بنى اسرائیل به دست بابلیان در حدود شش 
از میالد نیز به همین علت بوده است . ارمیاى نبى از جانب خداى متعال پیام آورده بود که بنى اسرائیل نباید در برابر 

ایشان این پیام را به چیزى نگرفتند و آن پیامبر را زندانى کردند. پس از سقوط شهر قدس ،  .آن دشمن مقاومت کنند
 )39:14ارمیا آزاد شد (ارمیا 

 
  تجدید معبد - 16

هنگامى که کورش (یعنى خورشید) بنیانگذار سلسله هخامنشى بابل را فتح کرد، یهودیان آزاد شدند و اجازه بازگشت 
 .به سرزمین خود را یافتند. اما بسیارى از آنان حاضر نبودند بابل را ترك کنند و در بابل و اطراف آن پراکنده شدند

ق .م . صادر شد. کورش با این کار در میان یهود محبوبیت  538دود سال اعالمیه کورش در مورد آزادى یهود ح
زیادى به دست آورد.گروهى از یهودیان نیز به فلسطین بازگشتند و به بازسازى شهر قدس آغاز کردند. در آن دوران 

د.پس از همسایگان آن سرزمین احساس خطر کردند و مانع بر پایى یک حکومت مقتدر یهودى بر خاك فلسطین شدن
آن حکومتهاى ناتوانى در مناطق مختلف فلسطین بر پا شد و پس از چند قرن آشفتگى،  شهر قدس براى بار دوم به 
دست رومیان ویران شد و این ویرانى یهودیان را در جهان پراکنده ساخت . از آن پس،  یهودیان در کشورهاى 

  .کوفتگى را در جسم و جان خود مى چشیدندبیگانه زندگى سختى را مى گذراندند و انواع خوارى و سر
 

  پیدایش کنیسه - 17
 (synagogue) پس از بازگشت یهود از بابل ، جامعه دینى نظام تازه اى یافت و معابدى ساخته شد که بعدا کنیسه

داشت .  نامیده شد.این معابد مانند سایر معبدها معمارى خاصى داشتند و در آنها قربانگاه و اماکن ویژه دیگرى وجود
هم اکنون نیز معبد یهودیان کنیسه نامیده مى شود.قبله یهود معبد سلیمان (مسجد اقصى ) است . فقط سامریان قبله را 
کوه جرزیم در نزدیکى شهر نابلس مى دانند. آنان روزى سه بار نماز مى خوانند: نماز صبح ، نماز عصر و نماز مغرب 

وجود داشته باشد نماز برگزار مى شود و در این حال یک نفر که معموال  در صورتى که دست کم ده مرد در کنیسه .
پیرتر از سایرین است و عبرى را خوب مى داند، جلو مى ایستد و قسمتهایى از تورات یا دعاهایى به عبرى مى خواند 

که از تورات گرفته نام دارد  (و در مواردى رکوع مى کنند. معروفترین عبارتى که خوانده مى شود، شمع (یعنى بشنو
) پس یهوه خداى خود را به تمامى جان و تمامى 5)اى اسرائیل بشنو یهوه خداى ما یهوه واحد است (4شده است :(

  )5-6:4قوت خود محبت نما(تثنیه 
  

 تأثیر عقاید مزدیسنى و فرهنگ پارسى   - 18

اس با برخى تمدنهاى باستانى ، خواسته یا یهودیان نیز مانند سایر اقوام تحت تاءثیر محیط قرار داشتند و پس از تم
ناخواسته ، بسیارى از مفاهیم و اعمال آنها را وام گرفتند، ولى باید توجه داشت که آنان پیوسته و در تمام موارد، 

خویش در مى آوردند. مثال داستان طوفان نوح ، خواه از بابلیها  مسائل یاد شده را به رنگ اخالقیات توحیدى خاص 
 .شده باشد یا نه ، آن گونه که در سفر پیدایش آمده است ، از خداى واحد، مهربان و درستکار سخن مى گوید س اقتبا
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که روى الواح میخى حک شده است و عالوه بر شرك صریح  (napishtim-Per) نپیشتیم -این داستان به داستان پر
کند، چندان شباهتى ندارد. این تمایز در سایر ، خدایانى خودخواه ، ستیزه جو، احساساتى و حسود را مطرح مى 

داستانها و قوانین و باورهایى که گفته مى شود یهود از اقوام دیگر اقتباس کرده اند، نیز مشهود است .در تورات 
و تثنیه  26). از نظرات تورات (الویان باب 8:16تقریبا ذکرى از قیامت نیست (مگر یکى دو اشاره مبهم ، مثال تثنیه 

دیندارى و بى دینى در جلب نعمتهاى این جهان و سلب آنها تاءثیر مستقیم و قطعى دارند. از سوى دیگر،  (28ب با
کتاب تلمود از قیامت بسیار سخن گفته است .یکى از باورهاى اصیل یهودیت که به تصور پژوهشگران ، از بیگانگان 

با آرمان مسیحایى گره خورده و چیزى مانند اعتقاد به گرفته شده ، اعتقاد به رستاخیز مردگان است . این اعتقاد 
رجعت را پدید آورده است . ایرانیان باستان مى گفتند در زمان آینده ، پس از آنکه آهورمزدا بر هماورد خود انگرو 

ل مئنیو پیروز شود و او را نابود کند، مردگان برخواهند خاست ، ولى شکل عالى و معنوى این آموزه دستاورد اصی
الهامات یهود است و با اعتقاد خشک و بى روح مغان ایران زمین شباهتى ندارد. به گفته پژوهشگران ، اعتقاد به 
جاودانگى روح از قدیم میان بنى اسرائیل وجود داشته و در چندین مورد از کتاب مقدس بدان اشاره شده است ، ولى 

گى قوم و قیام مسیحا پیوند خورد و اعتقاد به رستاخیز مردگان را آن باور پس از بازگشت از بابل ، با عقیده به جاودان
ع ) در اوایل سوره )پدید آورد. این نظریه با قرآن مجید تعارض دارد؛ زیرا از داستان برانگیخته شدن حضرت موسى 

 )10طه بروشنى مى فهمیم که اعتقاد به رستاخیز در نخستین پیام او وجود داشته است .(
 
  یهوداعیاد   - 19

. روز شنبه : در این روز افراد خانواده دسته جمعى غذا مى خورند و طى آن ، بزرگ 1یهود عیدهایى دارند از این قرار:
 .خانواده جام شرابى بر دست مى گیرد و با خواندن دعا، آن را تبرك مى کند و افراد خانواده از آن شراب مى خورند

. عید اول ماه : به عبرى به آن روش حودش مى گویند 2)11).(11-20:8تعطیل شنبه یکى از ده فرمان است (خروج 
. سال هفتم یا سال انفکاك : طبق تورات هر هفت سال یک بار باید وامها را بخشید و 3که به معناى آغاز ماه است .

این سال شمیطا به نام عبرى  .(15کارهایى انسانى از قبیل آزاد کردن بردگان اسرائیلى و مانند آن انجام داد (تثنیه 
. سال یوبیل :این عید هر پنجاه سال یک بار مى آید که اعمال انسانى و اخالقى بسیارى در 4معناى رها کردن است .

. عید فصح : در لغت به معناى چشم پوشى کردن است که به مناسبت چشم 5).25آن انجام مى شود (الویان باب 
ئیل در حین نزول این بال به فرعونیان چنین نامى به آن داده شده است ). پوشى خداوند از قتل نخست زادگان بنى اسرا

این عید هفت روز طول مى کشد و آغاز آن چهاردهم ماه نیسان در فصل بهار است و مراسم آن در تورات (خروج 
عیسى  ) آمده است . این عید مهمترین عید است و مسیحیان نیز به خاطر تقارن آن با خاك سپارى حضرت12باب 

(ع ) آن را گرامى مى دارند. از دو سه قرن پیش تاکنون گاهى یهودیان متهم شده اند که یک کودك یا بزرگسال 
. 6مسیحى را کشته و از خون آنان در مراسم عید فصح استفاده کرده اند. کتابهایى نیز در این باب نوشته شده است .

ه مناسبت گذشتن هفت هفته و آماده شدن محصول برگزار مى عید هفته ها: این عید پنجاه روز پس از عید فصح ب
. عید اول سال : این عید که به عبرى روش هشانا (راءس السنۀ ) 7شود. نام عبرى آن شاووعوت یعنى هفته هاست .

وق مى نامیده مى شود در اوایل مهر (اعتدال خریفى ) قرار دارد. در آن روز به نشانه آمادگى براى ده روز ایام توبه ب

    343



                                             

یعنى روز کفاره ؛ این عید  :. یوم کیپور8روز دهم اهمیت خاصى داشت و به آن یوم ها کیپور مى گفتند. .نواختند
مهم در دهمین روز ماه تشرى واقع است و آن را ((عاسور)) یعنى عاشورا مى نامند. یهودیان از غروب روز قبل تا 

مى گیرند و از خوردن ، آشامیدن ، استحمام و کار پرهیز مى کنند و شبانگاه این روز، به منظور کفاره گناهان ، روزه 
در کنیسه ها به عبادت و استغفار مشغول مى شوند. در آن روز، یهودیان بنیادگرا لباس ویژه اى بر تن مى کنند و از 

ى کردن بنى .عید سایبانها: در روز بیست و دوم ماه تشرى به نشانه زندگ9پوشیدن کفش چرمى خوددارى مى کنند.
اسرائیل در خیمه هاى تیه در عصر حضرت موسى (ع ) مدت یک هفته در خیمه زندگى مى کنند نام این عید به زبان 

. عید گشایش : در عبرى حنوکا نامیده مى شود؛ یادبود پیروزى یهود بر 10عبرى سکوت یعنى سایبانهاست .
وز معبد سلیمان به دست یهود از پلیدیها و خرابیهاى دشمن ق .م . است . در این ر 168استعمارگران یونانى در سال 

این روز به مناسبت  .. عید قرعه ها: در عبرى پوریم نام دارد11از عید سایبانهاست . تطهیر شد.این عید یک هفته پس 
ا در کتاب رفع خطر قتل عام یهودیان به توطئه هامان وزیر خشایارشا عید قرار داده شده است . شرح مفصل این ماجر

استر در عهد عتیق آمده است . وجه تسمیه این روز آن است که هامان براى تعیین روز اعالم تصمیم خود به پادشاه 
  .قرعه کشیده بود. مزبور در ماه اسفند قرار دارد

  ب )مسیحیت 
 ) عصر ظهور عیسی (ع- 1

سلطه رومیان درآمده بود و فلسطین یکی از حضرت عیسی مسیح (ع ) در نقطه اي ازجهان متولد شد که به تازگی زیر 
آخرین سرزمینهایی بود که به دست رومیان تسخیر شد. در آن عصر، یهودیان به شکل نامطلوبی زیر یوغ بیگانگان 
قرار داشتند و فشار دولت روم غیر قابل تحمل بود. نهضتهاي بی فرجامی در گوشه و کنار فلسطین برخاست ، ولی بی 

رد، ولی بعدا شاگردان و پیروان او با عزمی استوار به نشر آیین وي پرداختند. این آیین بازماندگان رحمانه شکست خو
 .نهضتهاي پیشین را به خود جلب کرد

 پیشگویی ظهور عیسی (ع) -2

در جهان چند مجموعه دینی یافت می شود؛ مثال ادیان ابراهیمی یک مجموعه و ادیان هند و چین مجموعه دیگري یا 
ل می دهند. هر دینی که متاءخر است ، ادعا می کند که ظهور آن در ادیان قبلی مجموعه خودش پیشگویی شده تشکی

است .از این رو، مسیحیان از گذشته هاي دور در تالش بوده اند پیشگویی ظهور حضرت عیسی (ع) را در عهد عتیق 
عتیق نام عیسی بن مریم (ع) نیامده است ، یعنی کتاب یهودیان پیدا کنند. از آنجا که در هیچ جاي کتاب عهد 

مسیحیان براي نیل به این مقصود دست به تاءویالتی زده اند تا پیشگوییهاي دیگري را که در آن کتاب یافت می 
شود، به آن حضرت ربط دهند. این شیوه در انجیل متی فراوان است و به همین دلیل ، گفته می شود که انجیل متی 

  ان نوشته شده استبراي ارشاد یهودی

مربوط می کنند که از دیدگاه قرآن  ) مسیحیان مقدار زیادي از این پیشگوییها را به مصلوب شدن حضرت عیسی (ع
  )157کریم اشتباهی بیش نیست (نساء: 
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 )سرگذشت عیسی (ع- 3

اطمینان و آرامش قلبی پیروان ادیان الهی به برکت اعتقادات دینی نسبت به وجود تاریخی فرستادگان خداوند از 
برخوردارند، ولی یکی از دغدغه هاي دانشمندان غیر متدین به وجود تاریخی انبیاء (ع ) مربوط می شود، مورخ بزرگ 

 سال تشکیک پیرامون وجود تاریخی حضرت عیسی (ع ) را چنین گزارش  200مغرب زمین ، ویل دورانت تاریخچه 
  :می دهد

یا تاریخ زندگی بنیانگذار مسیحیت حاصل غم و اندوه مردم و تخیل و امید آنان و در آیا عیسی وجود داشته است ؟ آ
واقع افسانه اي مانند افسانه هاي خدایان مشرکان نبوده است ؟ از مدتی پیش ، یعنی در قرن هجدهم ، به طور 

ویرانه هاي امپراطوري خصوصی درباره احتمال اسطوره بودن عیسی بحث می کردند. دانشمندي به نام ولنی در کتاب 
با یک نویسنده نامدار آلمانی به نام  1808هنگامی که ناپلئون در سال  . همین شک را ابراز می داشت 1790به سال 

ویلند مالقات کرد، درباره سیاست یا جنگ چیزي از او نپرسید، بلکه سؤ ال کرد آیا وي به تاریخی بودن عیسی معتقد 
  (1)است یا نه ؟
و لوقا، عیسی در بیت لحم زاده شد. این شهر در هشت کیلومتري اورشلیم واقع شده است و حدود هزار به نقل متی 

سال قبل از میالد، داوود پادشاه در آن به دنیا آمده و بزرگ شده بود. سال والدت حضرت عیسی (ع ) او تقریبا آغاز 
، دشوار می نماید و شاید چهار تا هشت سال قبل  تاریخ میالدي است ، ولی تعیین سال والدت او به طور دقیق و قطعی

از مبداء تاریخ میالدي بوده است . مادرش ، مریم نامزد نجاري از شهر ناصره به نام یوسف بود. داستان تولد عیسی در 
نمی  آغاز هر یک از انجیلهاي متی و لوقا آمده است . مرقس و یوحنا که این داستان را نیاورده اند، از بیت لحم حرفی

 : ). در انجیل متی می خوانیم7:42، رك .:یوحنا 46- 1:45و یوحنا  1:9مرقس )زنند و فقط به ناصره اشاره می کنند 

اما والدت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند او را  )18(
چون که مردي صالح بود، نخواست او را عبرت نماید؛ پس اراده  ) و شوهرش یوسف19از روح القدس حامله یافتند (

) اما چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وي 20نمود او را به پنهانی رها کند (
از ظاهر شده گفت : ((اي یوسف پسر داود از گرفتن زن خویش مریم مترس زیرا که آنچه در وي قرار گرفته است 

و او پسري خواهد زائید و نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا که او امت خویش را از گناهانشان  )21روح القدس است (
) که 23) و این همه براي آن واقع شد تا کالمی که خداوند به زبان نبی گفته بود تمام گردد (22خواهد رهانید.)) (

ام او را عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است : خدا با ما اینک باکره آبستن شده ، پسري خواهد زائید و ن
) پس چون یوسف از خواب بیدار شد چنان که فرشته خداوند بدو امر کرده بود به عمل آورد و زن خویش را 24(

  .)25-1:18) و تا پسر نخستین خود را نزایید، او را نشناخت و او را عیسی نام نهاد (متی 25گرفت (
تبدیل کردند و در  8ولد، نام یشوع بر او نهاد و معناي آن نجات خداست . یوناییان و رومیان آن را به یسوس پس از ت

  .زبان عربی عیسی شد
از احوال حضرت عیسی در دوره بلوغ و آغاز جوانیش در اناجیل و روایات رسمی چیزي مذکور نیست . اینکه در 

یحیی (ع ) رفت ، نشان می دهد که احتماال وي پیش از آن با  حدود سی سالگی براي دریافت تعمید نزد حضرت
  فرقه اسنی و زاهدان آشنا بوده است

    345



                                             

در اناجیل ، ذکري از برادران و خواهران عیسی به میان آمده است . به عقیده مسیحیان کاتولیک و ارتدوکس ، مریم 
عناي دقیق کلمه داشته باشد. ایشان کالم انجیل را تا آخر عمر، باکره بود و در نتیجه ، محال است عیسی برادرانی به م

تاءویل می کنند. ولی مسیحیان پروتستان به تفسیر لفظی این عبارات گرایش دارند و می گویند: درست است که 
عیسی از مریم باکره به دنیا آمد، ولی مریم و یوسف نجار پس از تولد وي ، زندگی زناشویی طبیعی داشته اند و از این 

 .ق ، فرزندانی براي ایشان به دنیا آمده اند. عبارتی از انجیل متی که قبال گذشت ، این نظر را تاءیید می کندطری

قرآن مجید به برخی از معجزات عیسی در کودکی ، از قبیل زنده کردن پرنده هایی که از گل ساخته بود و سخن 
  . اي اپوکریفایی آمده استگفتن در گهواره ، اشاره می کند. این موارد در برخی انجیله

  
 یحیاي تعمید دهنده-4

، پیامبر جوان و پرآوازه بنی (اندکی پیش از برانگیخته شدن حضرت عیسی مسیح (ع )، حضرت یحیی بن زکریا (ع 
اسرائیل در سرزمین یهودیه قیام کرد و به موعظه مردم پرداخت . این پیامبر به مردم می گفت : ((توبه کنید، زیرا 

  .)3:3، لوقا 1:4، 3:2آسمان نزدیک است )) (متی ملکوت 
از دیدگاه بنی اسرائیل ، ملکوت آسمان گونه اي حکومت الهی بود که آرمان مقدس آنان به شمار می رفت . به همین 

یحیاي تعمید دهنده در دعوت خود موفقیت چشمگیري به دست آورد و  (دلیل (به گفته اناجیل در موارد مختلف 
ی بر مردم گذاشت به طوري که همه طبقات اجتماعی ، گروه گروه ، نزد او می آمدند و توبه می کردند تاءثیر عمیق

  .و وي آنان را غسل تعمید می داد
اندك اندك حضرت یحیی با هیرودیس تیتراخ ، پادشاه فاسد و ستمگر ایالت جلیل به مخالفت برخاست و پس از 

  )9-9:7، لوقا 29-6:14بریدند (متی ، مرقس چندي به فرمان وي سر او را در زندان 
هنگامی که حضرت عیسی خبر دستگیري حضرت یحیی را شنید، شهر خود، ناصره را ترك کرد و به شهر کفرناحوم 

 .در کنار دریاچه جلیل آمد

 و عیسی در تمام جلیل می گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده ، به بشارت ملکوت موعظه همی نمود و هر )23(
) و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت و جمیع مریضانی که به انواع امراض 24مرض و هر درد قوم را شفا می داد (

) و گروهی بسیار 25و دردها مبتال بودند و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید (
، 15-1:14، مرقس 25-4:23ف اردن در عقب او روانه شدند (متی از جلیل و دیکاپولس و اورشلیم و یهودیه و آن طر

  )15-4:14لوقا 
 

حضرت عیسی (ع ) نیز مانند حضرت یحیی (ع ) تا زمانی که به عنوان یک پیامبر در مورد نزدیک شدن ملکوت 
ه آن آسمان پیشگویی می کرد، مشکلی با مردم نداشت و پذیرش پیام او چشمگیر بود. بسیاري از کسانی که ب

رهبران یهود  .حضرت ایمان می آوردند، یقین داشتند که وي به زودي پادشاه یک آرمانشهر خدایی خواهد شد
هنگامی با حضرت عیسی به مخالفت برخاستند که مشاهده کردند وي آرزوي آنان براي قیام یک مسیح فاتح را 

اي ناپسند آنان به ستیز برخاسته است .عیسی برنمی آورد و از سوي دیگر او بر ضد ناهنجاریهاي اخالقی و رفتاره

    346
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مسیح (ع ) به تکرار، حضرت یحیی (ع ) را ستوده و در گفتگو با مخالفان خود با استناد به سیرت پسندیده آن پیامبر 
  )8- 20:1، لوقا 33-11:27، مرقس 27-21:23از نام نیک وي بهره برده است (متی 

 
 قیام عیسی (ع) -5

ه کار حضرت یحیی (ع ) را گرفت و به مژده فرارسیدن ملکوت خداوند آغاز کرد. وي حضرت عیسی (ع ) دنبال
ارشاد و رهبري مؤ منان و شاگردان را بر عهده گرفت و در کنیسه هاي نواحی مجاور به ایراد موعظه پرداخت . لوقا 

  به جلیل برگشت و در کنیسه ها به موعظه پرداخت :می گوید

ا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دالن را شفا بخشم و روح خداوند بر من است زیر
  )4:18اسیران را به رستگاري و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم (لوقا 

 : هنگامی که عیسی به سی سالگی رسید، به بشارت دادن آغاز کرد. تعلیم اساسی وي دو بخش داشت

  توبه کنید؛ یعنی از گناه دست بردارید و به سوي خدا برگردید؛ -1
  .والیت و سرپرستی خدا (ملکوت آسمان ) را بر زندگی خود پذیرا شوید -2

 
  :عیسی ، عالوه بر وعظ و تعلیم ، امور زیر را انجام می داد

  اجراي معجزات و شفاي بیماران به قدرت خدا؛-1
  راندن آنها؛جنگ با شیاطین و دیوان و  -2
  بخشودن گناهان به نام خدا؛ -3
  تسلی دادن بیماران ، ماتمیان و بینوایان ؛ -4
  همنشینی با گناهکاران ؛ -5
  انتقاد شدید از بزرگان یهود و علماي شریعت ؛ -6
  پیشگویی یک گرفتاري جهانی که در آن پیروزي از آن خدا خواهد بود؛-7
انند او سلوك کنند و پیام او را به دیگران ابالغ نمایند. این گروه از دوازده بنیانگذاري گروهی از شاگردان که م -8

 .شاگرد و سایر رسوالن تشکیل شد

  
  عیساي انقالبی -6

با مطالعه اناجیل به آسانی می توان دریافت که حضرت عیسی (ع ) یک فرد انقالبی بوده و براي پیروز کردن 
البته نباید فراموش کرد که مسیحیان تقریبا از همان آغاز، پیوسته  .است می کرده  ستمدیدگان بر ستمکاران تالش 

می گفتند که هدف وي مسائلی ملکوتی بوده و کشته شدن او براي کفاره شدن گناهان بشر اتفاق افتاده است . این 
از کارهاي انقالبی و  دیدگاه با اناجیل هماهنگی زیادي ندارد، ولی با نوشته هاي پولس موافق است . اینک نمونه هایی

  :سیاسی وي 
 

   



                                             

 نفوذ در تشکیالت دشمن- 1- 6

حضرت عیسی مسیح (ع ) با آنکه بارها از پیروان خود خواسته بود خود را با او نزد مردم آشکار کنند، باز هم در 
(سنهدرین) مسیر اهداف واالي رسالت به یک تن از شاگردان خویش اجازه داد تا به طور ناشناس در شوراي یهود 

شرکت کند. گر چه کسی نمی داند نقش این شاگرد که انکار ظاهري حضرت مسیح (ع ) را ایجاب می کرده است 
چه بوده ، اما طبیعی به نظر می رسد که او توطئه هاي شورا و خیانت یهوداي اسخریوطی را به آن حضرت گزارش 

  .داده باشد
ستگیر و مصلوب شد، در آن شرایط هراس انگیز که همه شاگردان سرانجام هنگامی که عیسی مسیح (ع ) در ظاهر د

از ترس گریخته بودند، او نزد حاکم رفت و به ظاهر جسد عیسی مسیح (ع ) را از وي تحویل گرفت و آن را با 
  .تحلیل زیاد به خاك سپرد

  :انجیل نویسان او را این گونه معرفی کرده اند
  )60-27:57که او نیز از شاگردان عیسی بود (متی شخص دولتمند از اهل رامه ، یوسف نام 

 )15:43یوسف نامی از اهل رامه که مردي شریف از اعضاي شورا و نیز منتظر ملکوت خدا بود (مرقس 

یوسف نامی از اهل شورا که مردي نیکو و صالح بود که در راءي و عمل ایشان مشارکت نداشت و از اهل رامه ، 
  )53-23:50انتظار ملکوت خدا را می کشید (لوقا بلدي از بالد یهود بود و 

 )19:38یوسف که از اهل رامه و شاگرد عیسی بود، لیکن مخفی به سبب ترس یهود (یوحنا 

 تعمید در خون -2- 6

که تعمید در  -حضرت مسیح (ع ) در گفتاري شوق آمیز واژه مقدس تعمید را براي بیان آرزوي شهادت در راه خدا 
، تعمید به معناي 39- 10:38می برد (مانند وضوي خون در ادبیات اسالمی ). همچنین در مرقس  به کار -خون است 

شهادت آمده است . در اناجیل ، عالوه بر تعمید با آب ، تعمید با آتش و روح القدس نیز به چشم می خورد (متی 
یز به نظر گروهی از مفسران به معناي ) ن138). تعبیر صبغۀ اهللا در قرآن کریم (بقره 3:16، لوقا 1:8 ، مرقس 2:11

  .تعمید الهی است 
) اما مرا تعمیدي است 50من آمده ام تا آتشی در زمین افروزم ، پس چه می خواهم اگر اآلن در گرفته است ( )49(

بر  ) آیا گمان می برید که من آمده ام تا سالمتی51که بیابم و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید (
) زیرا بعد از این پنج نفر که در یک خانه باشند، دو از سه و سه 52زمین بخشم ، نی بلکه به شما می گویم تفریق را (

) پدر از پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس و عروس از 53از دو جدا خواهند شد (
  )53-12:49خارسو مفارقت خواهند نمود (لوقا 

 
 صلیب شهادت- 3- 6

مسیحیان به نشانه مصلوب شدن عیسی مسیح (ع ) در راه گناهان بشر نشان صلیبی به گردن می آویزند. حضرت عیسی 
بارها به تاءکید گفته است که پیرو واقعی او کسی است که صلیب خود را بردارد وبه دنبال او برود. از این سخن می 

ختن نشان صلیب به دوران زندگی آن حضرت باز می گردد و نباید آن را نشانه توان به روشنی دریافت که سابقه آوی

    348



                                             

مصلوب شدن او دانست . این سنت باید به ((انکار خویشتن )) و اعالم آمادگی براي شهادت در راه خدا تفسیر شود. 
دا کفن می پوشیدند. همان گونه که مردم ایران در تظاهرات انقالب اسالمی به نشانه آمادگی براي شهادت در راه خ

همچنین دعبل بن علی خزاعی شاعر اهل بیت (ع )، در اشاره به جانبازیهاي خود، گفته است : ((من پنجاه سال است 
  (2)که چوبه دارم را بر دوش دارم ، اما تاکنون کسی را نیافته ام که مرا بر آن بیاویزد))

 
اگر کسی نزد من آید و پدر و )) : دانیده بدیشان گفت)و هنگامی که جمعی کثیر همراه او می رفتند روي گر25(

) و هر که 27مادر و زن و اوالد و برادران و خواهران ، حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمی تواند بود (
  صلیب خود را برندارد و از عقب من نیاید نمی تواند شاگرد من گردد.)) (لوقا)

 
ود خوانده گفت : ((هر که خواهد از عقب من آید، خویشتن را انکار کند و صلیب )پس مردم را با شاگردان خ34(

زیرا هر که خواهد جان خود را نجات دهد، آن را هالك سازد و هر که جان  (35خود را برداشته مرا متابعت نماید (
، لوقا 26-16:24و  39-10:37، متی 35-8:34 خود را به جهت من و انجیل بر باد دهد، آن را برهاند.)) (مرقس 

9:23-25(  
 
 شمشیر به جاي سالمت-4- 6

به منظور تصحیح اندیشه هاي  ( مردم آسایش طلب تصور نادرستی از مسیحاي موعود داشتند. حضرت عیسی مسیح (ع
 :آنان ، هدف رسالت خویش را به روشنی اعالم کرد

) زیرا که 35ام تا سالمتی بگذارم بلکه شمشیر را (گمان مبرید که آمده ام تا سالمتی بر زمین بگذارم ؛ نیامده  )34(
) و دشمنان 36آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم (

  )36- 10:34شخص اهل خانه او خواهند بود (متی 

  دعوت به دفاع مسلحانه -5- 6
طعی و نزدیک شد و دانست که با وي همچون یک مجرم رفتار هنگامی که تعقیب و دستگیري حضرت مسیح (ع ) ق

 :خواهند کرد، براي دفاع مسلحانه آخرین تالش خود را کرد، اما پاسخ مساعدي نشیند

) زیرا به شما می گویم 37پس به ایشان گفت : ((...کسی که شمشیر ندارد جامه خود را فروخته ، آن را بخرد ( )36(
یی ) در من باید به انجام رسد یعنی با گناهکاران محسوب شد زیرا هر چه در خصوص من که این نوشته (یعنی پیشگو

) گفتند: ((اي خداوند اینک دو شمشیر.)) به ایشان گفت : ((کافی است 38است انقضا دارد (یعنی واقع می شود).)) (
  )38-22:36.)) (لوقا 

موعود براي او خطري احساس نمی کردند، فرمان مؤ  از آنجا که یاران عیسی به سبب تصور نادرست خود از مسیحاي
اما هنگامی که ((جمعی کثیر با شمشیرها و چوبها)) به او هجوم  .کد وي را براي خریدن شمشیر جدي نگرفتند

آوردند، آنان هم به اهمیت حمل سالح پی می بردند. ولی به علت فقدان آمادگی قبلی ، استفاده از شمشیر در آن 
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از این رو، حضرت مسیح (ع ) در آن شرایط آنان را از  .بی نتیجه بود و موجب قصاص می گردید وضعیت بحرانی
 :(3)این کار منع کرد

ناگاه یکی از همراهان عیسی (یعنی شمعون پطرس ) دست آورده ، شمشیر خود را از غالف کشیده ، بر غالم  )5(
وي را گفت : ((شمشیر خود را غالف کن زیرا هر آنگاه عیسی  (52رئیس کهنه زد و گوشش را از تن جدا کرد (

  ، یوحنا 51-22:50، لوقا 14:47 ، مرقس 52-26:51که شمشیر گیرد به شمشیر هالك شود.)) (متی 
 
 تحقیر پادشاه- 6- 6

حضرت عیسی مسیح (ع ) هیرود پادشاه منطقه جلیل را روباه نامید و از ستمگري و سنگدلی او که قاتل حضرت یحیی 
  ، هیچ باك و پروایی نداشت(ع ) بود

در همان روز چند نفر از فریسیان آمده ، به وي گفتند: ((دور شو و از اینجا برو زیرا که هیرودیس می خواهد  )31(
) ایشان را گفت : ((بروید و به آن روباه گویید اینک امروز و فردا دیوها را (از دیوانگان 32تو را به قتل رساند.)) (

) لیکن می باید 33و مریضان را صحت می بخشم و در روز سیم (در انجام وظیفه ) کامل خواهم شد () بیرون می کنم 
امروز و فردا و پس فردا (براي انجام رسالت ) راه می روم زیرا که محال است نبیی بیرون از اورشلیم کشته شود.)) 

  )33-13:31(لوقا 
بود. ولی پس از وي پولس اطاعت از فرمانروایان را توصیه برخورد حضرت مسیح (ع ) با پادشاه ایالت جلیل چنین 

 :کرد

)هر شخص مطیع قدرتهاي برتر بشود زیرا که قدرتی جز از خدا نیست و آنهایی که هست از جانب خدا مرتب 1(
) حتی هر که با قدرت مقاومت نماید، مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد و هر که مقاومت کند، بر خود 2شده است (

) زیرا از حکام عمل نیکو را خوفی نیست ، بلکه عمل بد را. پس اگر می خواهی که از آن قدرت ترسان 3ورد (آ
) زیرا خادم خداست براي تو به نیکویی ، لیکن هرگاه بدي 4نشوي ، نیکویی کن که از او تحسین خواهی یافت (

 )5وبا غضب ، انتقام از بدکاران می کشد ( کنی بترس ؛ چون که شمشیر را عبث برنمی دارد؛ زیرا او خادم خداست
زیرا که به این سبب باج نیز می  )6لهذا الزم است که مطیع او شوي نه به سبب غضب فقط به سبب ضمیر خود نیز (

) پس حق هر کس را به او ادا کنید: باج را به مستحق 7دهید؛ چون که خدام خدا و مواظب در همین امر هستند (
مستحق جزیه و ترس را به مستحق ترس و عزت را به مستحق ترس و عزت را به مستحق عزت  جزیه و ترس را به

  )7-13:1رسول به رومیان  (رساله پولس 
 
 خدا و قیصر -7- 6

باید دانست که (اوال)  .کار قیصر را به قیصر واگذارید و کار خدا را به خدا:گفته می شود که در اناجیل آمده است
مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا، (ثانیا) این سخن به  : اناجیل به این شکل استعبارت مذکور در 

  : چیزي داللت نمی کند، زیرا حضرت مسیح (ع) هنگام گفتن آن در شرایط تقیه بوده است

   



                                             

او را به حکم و قدرت  و مراقب او بوده ، جاسوسان فرستادند که خود را صالح می نمودند تا سخنی از او گرفته ، )20(
اي استاد می دانیم که تو را به راستی سخن می رانی و تعلیم می دهی  :) پس از او سؤ ال نموده گفتند21والی بسپارند (

) آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر 22و از کسی روداري نمی کنی ، بلکه طریق خدا را به صدق می آموزي (
دیناري به  249( مرا براي چه امتحان می کنید؟: کر ایشان را درك کرد بدیشان گفت) او چون م23بدهیم یا نه ؟ (

از  :ایشان در جواب گفتند من نشان دهید (آنان دیناري را نزد او آوردند و او پرسید) صورت و رقمش از کیست ؟
پس چون  )26( .خدا پس مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به : او به ایشان گفت )25( . قیصر است

، متی 26- 20:20نتوانستند او را به سخنی در نظر مردم ملزم سازند، از جواب او در عجب شده ، ساکت ماندند (لوقا 
  .)17-12:13، مرقس 22:15-22

 
 ستیز با دین به دنیا فروشان- 8- 6

ی کرد. همین امر آنان حضرت عیسی مسیح (ع ) رهبران دینی خودپسند، ریاکار و دنیاپرست را به شدت سرزنش م
  را برانگیخت تا براي نابودي آن حضرت توطئه و اقدام کنند. برخی از سخنان او در این باب چنین است: 

واي بر شما اي کاتبان و فریسیان ریاکار که در ملکوت آسمان را به روي مردم می بندید زیرا خود داخل آن نمی  
) واي بر شمااي کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا خانه هاي بیوه 14شوید (شوید و داخل شوندگان را از دخول مانع می 

) واي بر شما اي 15زنان را می بلعید و از روي ریا نماز را طویل می کنید؛ از آن رو عذاب شدیدتر خواهید یافت (
او را دو مرتبه پست تر کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا که بر و بحر را می گردید تا مریدي پیدا کنید و چون پیدا شد 

) واي بر شما اي کاتبان و فریسیان ریاکار که قبرهاي انبیا را بنا می کنید و 29از خود پسر جهنم می سازید...(
) و می گویید اگر در ایام پدران خود می بودیم ، در ریختن خون انبیا با ایشان 30مدفنهاي صادقان را زینت می دهید (

برخود شهادت می دهید که فرزندان قاتالن انبیا هستید، پس شما پیمانه پدران خود را  ) پس 31شریک نمی شدیم (
  )54-11:39، لوقا 36- 23:1متی ) ...) اي ماران و افعی زادگان چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد33لبریز کنید (

 
 نمایش قدرت- 9- 6

  حضرت عیسی مسیح (ع ) گفت

جالل پدر خویش به اتفاق مالئکه خود و در آن وقت هر کسی را موافق اعمالش  زیرا که پسر انسان خواهد آمد در
) هر آینه به شما می گویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت 28جزا خواهد داد (

  )27-9:26، لوقا 9:1، مرقس 28-16:27متی ) .خود می آید ذائقه موت را نخواهند چشید
ام آن حضرت در واپسین روزهاي زندگی خود در میان استقبال پرشور منتظران ملکوت آسمانی در حالی که بر سرانج

مبارك باد  :از جمله شعارهایی که در آن جمع به گوش می رسید، این بود .کره االغی سوار بود وارد شهر قدس شد
 .پادشاه اسرائیل که به اسم خداوند می آید

 : )او در جواب ایشان گفت40( اي استاد شاگردان خود را نهیب نما :ریسیان از میان بدو گفتندآنگاه بعضی از ف )39(

  )40-19:39لوقا ) .به شما می گویم اگر اینها ساکت شوند هر آینه سنگها به صدا آیند

    351



                                             

وي با شکوه و جالل فراوان به معبد پا نهاد و آن مکان مقدس را از کسانی که به خرید و فروش مشغول بودند، 
پاکسازي کرد. شاید برخی مردم انتظار داشتند مسیحاي موعود بر اسب سوار شود و تخت پادشاهان ستمکار را 

انجام داد این بود که بر کره االغی عاریتی  واژگون سازد، اما تنها کاري که حضرت عیسی مسیح (ع ) در آن شرایط
، 11، مرقس 21متی )سوار شد و پس از ورود به معبد، تختهاي صرافان و کرسیهاي کبوتر فروشان را واژگون ساخت 

  و یوحنا  19لوقا 
کرد و پس از مشاهده مخالفت آشکار  در واقع حضرت مسیح (ع ) با کار خود جامعه بنی اسرائیل را آزمایش 

ریسیان با اقدامات اصالحی او در معبد، دانست که شرایط براي انقالب فراهم نیست . از این رو، پس از عتاب فراوان ف
  ، شهر قدس را مخاطب قرار داد و گفت

اي اورشلیم ، اورشلیم ، قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسالن خود، چند مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع کنم ، مثل 
) اینک خانه شما براي شما ویران گذارده 38وجه هاي خود را زیر بال خود جمع می کند و نخواستید (مرغی که ج

 .زیرا به شما می گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارك است او که به نام خداوند می آید )39می شود (

  )35-13:34، لوقا 39- 23:37متی )
 
 تکمیل تورات -10- 6

 :مسیح (ع ) در موعظه بر روي کوه ، رسالت خود را چنین شرح دادحضرت عیسی 

) 18گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم ، نیامده ام تا باطل بنمایم ، بلکه تا تمام کنم ( )17(
گز زایل نخواهد شد، تا زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه اي با نقطه اي از تورات هر

) پس هر که یکی از این احکام کوچکترین (یعنی جزئی ترین حکم تورات ) را بشکند و به مردم 19همه واقع شود (
چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده خواهد شد؛ اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت 

) لیکن من به 39اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی ( ) شنیده38آسمان بزرگ خواهد شد...(
 شما می گویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو طپانچه زند دیگري را نیز به سوي او بگردان

  .)48- 5:17متی ) ...
یرش ستم آنان دانسته اند، اما می توان گفت که برخی از افراد عبارت فوق را به معناي تسلیم در برابر ستمکاران و پذ

این سخن یک توصیه اخالقی مبالغه آمیز است و تنها به عفو و بخشایش در امور شخصی داللت می کند. دستورهاي 
اکید و فراوانی مانند آن ، مبنی بر صبر و عفو بدکاران و سالم دادن به افراد بی فرهنگ و بزرگواري ورزیدن برابر 

  .(4)یهاي ایشان در قرآن مجید و احادیث اسالمی یافت می شود و سیره اولیاي الهی بر آن گواهی می دهدناهنجار
حضرت امیرالمؤ منین علی (ع ) یکی از صفات پسندیده انسان تقواپیشه را این می داند که از کسی که به او ستم روا 

همچنین آن حضرت در نامه به امام  . (5) ن قطعهیعفو عمن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل م :داشته ، گذشت می کند
نباید این دستور العمل را در غیر مورد آن ، یا  :حسن مجتبی (ع ) به اموري از این قبیل سفارش می کند و می افزاید

در روایتی نیز می خوانیم که امام جعفر صادق (ع ) همین عبارت . (6) نسبت به کسی که شایسته آن نیست ، اجرا کرد
   :در موردي دیگر از انجیل می خوانیم  .(7)ربوط به طپانچه زدن را به حضرت مسیح (ع ) استم

    352
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آنگاه پطرس نزد او آمده ، گفتخداوندا چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد، می باید او را آمرزید آیا تا هفت  )21(

- 18:21متی ) ) مرتبه 7*70تو را نمی گویم تا هفت مرتبه ، بلکه تا هفتاد هفت ( : عیسی بدو گفت )22( مرتبه ؟
  )4-17:3، لوقا 22

به گفته یوحنا، هنگامی که حضرت عیسی مسیح (ع ) را دستگیر کردند، یکی از دشمنان به او طپانچه زد. آن حضرت 
  )23-18:22یوحنا  براي چه می زنی ؟ : فورا اعتراض کرد و گفت

با آنکه حضرت مسیح (ع ) عدم مقاومت در برابر شریر را توصیه کرده ، شاگردان و پیروان وي این  همچنین ،
سفارش را مربوط به امور شخصی می دانستند و در برابر زورگویان کامال مقاومت می کردند (شرح این مقاومتها در 

دشاهان و دشمنان دین ایستادگی کنند به درگاه کتاب اعمال رسوالن آمده است ). آنان براي اینکه بتوانند در برابر پا
 :الهی چنین دعا کردند

زیرا که فی الواقع  )27( ... )خداوندا، تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه را در آنهاست آفریدي24(
ئیل با هم جمع بر بنده قدوس تو عیسی که او را مسح کردي ، هیرودیس و پنطیوس پیالطس با امتها و قومهاي اسرا

) اآلن اي خداوند به تهدیدات 29) تا آنچه را که دست و راءي تو از قبل مقدر فرموده بود، بجا آورند (28شدند (
  .29-4:24اعمال رسوالن  .ایشان نظر کن و غالمان خود را عطا فرما تا به دلیري تمام به کالم تو سخن گویند

 
منافع آنان را مورد تهدید قرار می دهد، براي کشتن او توطئه کردند.  هنگامی که بزرگان یهود دیدند تعالیم عیسی

یکی از شاگردان او به نام یهوداي اسخریوطی به وي خیانت کرد. آنگاه عیسی که به اتهام توطئه براندازي حکومت 
آخرین شب  استعماري روم ، تحت تعقیب قرار گرفته بود، به مقامات رومی سپرده شد. به نوشته اناجیل ، وي در

زندگی ، عشاي ربانی را با شاگردان خود صرف نظر کرد. پس از شام آخر، مقامات رومی او را دستگیر کردند و به 
  .محکمه بردند و در آنجا به اعدام محکوم شد

طبق تعلیم اناجیل ، عیسی مصلوب شد، روي صلیب مرد و او را دفن کردند. پس از سه روز، خدا او را از مرگ 
د. وي چندین بار براي شاگردان خود ظاهر شد، سپس به آسمان رفت . در روز عید گلریزان (پنحاهه ، برخیزان

پنطیکاست ) روح القدس در رسوالن حلول کرد و پس از ایشان جماعتی را پدید آورد که در طی قرون و اعصار، 
  .رسالت عیسی (ع ) را به دوش داشتند و چون او عمل می کردند

 
  رسوالن - 7

رت عیسی مسیح (ع ) در آغاز قیام خویش ، یارانی را برگزید تا به نشر دعوت وي کمک کنند. این موضوع در حض
 پایان سوره صف آمده است و در اناجیل می خوانیم:

و برادرش اندریاس را  و چون عیسی به کناره دریاي جلیل می خرامید، دو برادر یعنی شمعون مسمی به پطرس  )18(
 از عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم  : ) بدیشان گفت19ر دریا می اندازد؛ زیرا صیاد بودند (دید که دامی د

  )18-1:16؛ مرقس 20-4:18در ساعت دامها را گذارده ، از عقب او روانه شدند (متی  ()20(
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). 6:13نامید (لوقا  ن را رسول عیسی می نامند. او دوازده تن از آنان را برگزید و آنا این یاران را معموال شاگردان 
می نامد که در زبان حبشی به همین معنی است . او می خواست  قرآن مجید رسوالن حضرت عیسی (ع ) راحواري 

هنگامی که پیروزمندانه بر کرسی جالل می نشیند، آنان نیز بر دوازده کرسی بنشیند و بر دوازده سبط بنی اسرائیل 
  )19:28داوري کنند (متی 

) 1:13؛ اعمال رسوالن 16-6:14؛ لوقا 19-3:16 ؛ مرقس 4- 10:2دوازده رسول حضرت عیسی (ع ) در اناجیل (متی  نام
 از این قرار است

  شمعون (پطرس )؛-1 
  اندریاس (برادر پطرس )؛-2
  یعقوب (پسر زجبدي )؛-3
  یوحنا (برادر یعقوب )؛-4
  فیلیپس ؛-5
 برتولما؛-6

 توما؛-7

  متی ؛-8
  حلفی )؛یعقوب (پسر -9

  تدي (به گفته لوقا: یهودا برادر یعقوب )؛- 10
  شمعون غیور؛- 11
  یهوداي اسخریوطی- 12

به گفته اناجیل ، همان طور که عیسی پیشگویی کرده بود، همه رسوالن در مورد او لغزش خوردند و هنگام دستگیري 
وي ، او را رها کردند و گریختند. یهوداي اسخریوطی نیز قبال با مراجعه به بزرگان یهود، براي کمک به دستگیري 

ه آنان نشان داد و در مقابل آن پولی گرفت . پس از رفتن عیسی اعالم امادگی کرده بود و به همین منظور، وي را ب
حضرت عیسی ، یازده رسول دیگر با انتخاب فردي به نام مقیاس به جاي یهوداي اسخریوطی ، عدد دوازده را کامل 

  )26 – 1:15کردند (اعمال رسوالن 
و را سنگ زیر بناي کلیسا بزرگترین رسول شمعون است که حضرت عیسی (ع ) وي را پطرس یعنی صخره نامید و ا

 :یعنی جامعه مسیحیت قرار داد

)و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس وبر این صخره ، کلیساي خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن 18(
) و کلیدهاي ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه در زمین ببندي ، در آسمان بسته 18استیال نخواهد یافت (

  )19 – 15: 21؛ 19 -  18: 16متی )((.و آنچه در زمین گشایی ، در آسمان گشاده شود گردد
) و به عقیده مسیحیان ، انجیل خود را در سن پیري ، در 20: 21و  25 -  13:23یوحنا در خردسالی رسول شده (یوحنا 

برخی از رساله هاي عهد جدید به پایان قرن اول نوشته است . متاي رسول نیز یکی از اناجیل را نوشته است . همچنین 

   



                                             

پطرس یوحنا و رسوالن دیگر منسوب شده است . چندین انجیل و رساله اپوکریفایی را به رسوالن نسبت داده اند و 
  .بعضی از جوامع مسیحی سابقه کلیساي خود را به برخی از رسوالن می رسانند

د، رسول دیگري به نام پولس عمال موقعیت بهتري با آنکه حضرت عیسی (ع ) پطرس را به جانشینی خود برگزیده بو
پیدا کرد و معمار مسیحیت کنونی شد. نام این شخص در آغاز، شاؤ ول بود که از نامهاي عبري است و تلفظ یونانی 
آن ستولس می شود .او پس از قبول مسیحیت ، نام خود با به پولس تغییر داد که ترجمه یونانی واژه شاؤ ول و به 

  چک  استمعناي کو

ع )، به آزار مسیحیان مشغول )وي با آنکه یک یهود متعصب بود، تابعیت رومی داشت و پس از رفتن حضرت عیسی 
بود تا اینکه مدعی شد هنگامی که براي دستگیري برخی مسیحیان از شهر قدس به دمشق می رفته است ، نور عیسی را 

  )31 – 1: 9رسوالن در راه دیده و به دستور او مسیحی شده است (اعمال 
پولس با شور و نشاط فراوان به تبلیغ مسیحیت آغاز کرد و در این راه بسیار رنج کشید. او که مدعی رسالت از جانب 

داد. رساله هایی نیز  حضرت مسیح بود، به مناطق مختلف سفر کرد و مسیحیت را به اطراف دریاي مدیترانه گسترش 
  به آنان رهنمود داد. برخی از این رساله ها در کتاب عهد جدید گرد آمده است به تازه مسیحیان آن مناطق نوشت و

اندیشه هاي تازه پولس میان رسوالن تنش می آفرید و درگیریهاي وي با پطرس و سایر رسوالن ، در کتاب اعمال 
او را روبرو مخالفت اما چون پطرس به انطاکیه آمد،  :وي می نویسد . رسوالن و رساله هاي خود او منعکس شده است

  )11: 2رساله به غالطیان ) .نمودم ؛ زیرا که مستوجب مالمت بود
پولس هنگام برشمردن فضائل خویش و خطرهایی که در راه تبلیغ مسیحیت بر خود هموار کرده است ، به برادران 

  :کذبه اشاره می کند و مقصود او رسوالنی است که با اندیشه هاي او مخالفت می کرده اند
) 23آیا عبرانی هستند، من نیز هستم . اسرائیلی هستند، من نیز هستم . از ذریت ابراهیم هستند، من نیز می باشم ( )22(

آیا خدام مسیح هستند، چون دیوانه حرف می زنم من بیشتر هستم . در محنتها افزونتر، در تازیانه ها زیادتر، در زندانها 
) سه مرتبه مرا چوب زدند، 25ان پنج مرتبه ، از چهل یک کم ، تازیانه خوردم () از یهودی24بیشتر، در مرگها مکرر (

) در سفرها بارها، در 26یک دفعه سنگسار شدم ، سه کرت شکسته کشتی شدم ، شبانه روزي در دریا به سر بردم (
شهر، در خطرها در خطرهاي نهرها، در خطرهاي دزدان ، در خطرهاي از قوم خود، در خطرها از امتها، در خطرها در 

) در محنت و مشقت ، در بیخوابیها بارها، در 27بیابان ، در خطرها در دریا، در خطرها در میان برادران کذبه (
) بدون آنچه عالوه بر اینهاست ، آن باري که هر روزه 28گرسنگی و تشنگی ، در روزها بارها، در سرما و عریانی (

)کیست ضعیف که من ضعیف نمی شوم ؟ که لغزش می خورد که 29ساها (بر من است یعنی اندیشه براي همه کلی
)خدا و پدر عیسی مسیح 31) اگر فخر می باید کرد، آنچه به ضعف من تعلق دارد، فخر می کنم (30من نمی سوزم (

شقیان ) در دمشق ، والی حارث پادشاه ، شهر دم32خداوند که تا به ابد متبارك است ، می داند که دروغ نمی گوید (
) و مرا از دریچه اي در زنبیلی از باره قلعه پایین کردند و از دستهاي وي 33را براي گرفتن من محافظت می نمود (

  )33 – 22: 11رستم (رساله دوم به قرنتیان 
در رم درگذشته است . از نظر مسیحیان جمعی از رسوالن مانند  67 - 64گفته می شود که پولس در حدود سالهاي 

پولس شهید شده اند. آرامگاه پطرس در تپه واتیکان شهر رم بسیار اهمیت دارد و از دیر باز مرکز مسیحیت  پطرس و

    355
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کاتولیک بوده است . کلیساي سنت پیترو کاخها و باغهاي اطراف آن از زیباترین آثار هنري جهان است  در 
  .کتابهاي تاریخی مستقل هیچ چیز درباره رسوالن یافت نمی شود

  گذاري کلیساپایه - 8
را می آوردند، ولی عمده اهتام  (هر یک از چهار انجیل زندگینامه و مقداري از سخنان حضرت عیسی (علیه السالم 

همچنین داستان مصلوب شدن وي در پایان هر چهار انجیل آمده است  .آنها به پیام رسانی آن حضرت مربوط می شود
ضرت زاهدي پرشور بود که براي اصالح جامعه پوسیده و فرسوده . به طوري که از اناجیل به دست می آید، آن ح

فلسطین در عصر خود برنامه گسترده اي داشت و براي اجراي آن نهایت سعی و کوشش را به عمل آورد، ولی 
موفقیت وي در آن زمان بسیار ناچیز بود. اما به خاطر پایه گذاري کلیسا یعنی جامعه مسیحی که از چند شاگرد 

ده بود، پس از رفتن وي و با گذشت سالیان دراز،اندك اندك دینی که به وي منسوب بود، پاگرفت . از تشکیل ش
نظر تاریخ نگاران نقش پولس که پس از وي مسیحی شد، در ترویج مسیحیت بسیار مهم است . ولی مسیحیان نقش 

  .روح القدس را در این کار مهم می دانند

ب عهد جدید آمده است ، کلیساي رسوالن نامیده می شود و مقصود از آن، جامعه مسیحیت که توصیف آن در کتا
، یعنی از عید 100تا  30جامعه رسوالن و نسل اول مسیحیت است . این جامعه از نظر زمانی به تقریب ، فاصله سالهاي 

  .گلریزان تا تدوین آخرین بخش کتاب مقدس را در بر می گیرد
 :دجامعه مسیحی نخستین این گونه بو

) همه خلق 43) تازه مسیحیان ) در تعلیم رسوالن و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند (42(
) همه ایمانداران با هم می زیستند و در 44ترسیدند و معجزات و عالمات بسیار از دست رسوالن صادر می گشت (

خته ، آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم می ) و امالك و اموال خود را فرو45همه چیز شریک می بودند (
) هر روزه در هیکل به یک دل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردند و خوراك به خوشی 46کردند (

  )47 - 2:42) و خدا را حمد می گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می گشتند (اعمال رسوالن 47و ساده دلی می خوردند (
 .زت با گذشت زمان ، نخست از جانب یهود و سپس از جانب امپراطوري روم به دشمنی مبدل شداین ع

در اورشلیم جامعه اي از مسیحیان یهودي االصل به رهبري یعقوب رسول پایه گذاري شد و تعداد افراد آن در همان 
برنابا بشارت را به اقوام شهر و سپس در سایر مناطق فلسطین گسترش یافت . فرستادگانی نیز مانند پولس و 

غیریهودي رساندند. به دنبال این قضیه ، نخستین مورد از مشکالتی که پیش روي کلیسا قرار داشت ، پدید آمد و این 
سؤ ال مطرح شد که آیا بت پرستان تازه مسیحی ، پیش از آنکه به مسیحیت پذیرفته شوند، باید به دین و شریعت 

یده پولس که مورد قبول پطرس و یعقوب نیز واقع شد، این بود که خدا عیسی را از یهودي گردن نهند یا خیر؟ عق
مسیحیان از این پس به  مردگان برخیزاند و با این عمل راه براي دوره جدیدي از نجات گشوده شد و بر این اساس 

  .پیروي از شرع یهود ملزم نیستند

   



                                             

رسوالن در همه مناطق امپراطوري روم افزایش یافت و افرادي آنگاه مسیحی شدن بت پرستان به برکت تبلیغ و تبشیر 
که از غیریهودیت به مسیحیت راه یافته بودند، در کلیساي مسیحی اکثریت یافتند. جوامع کوچک مؤ منان نیز در 

 اساس  شهرهاي امپراطوري از سوریه تا مصر و پس از آن در آناتولی و یونان و سرانجام در ایتالیا به وجود آمدند. بر
منقوالت سنتی ، پطرس نخست در اورشلیم ، سپس در انطاکیه و سرانجام در رم به رهبري جامعه رسوالن برگزیده شد 

  .و اعدام وي در عهد نرون در شهر رم رخ داد
 
 کتاب مقدس - 9

معتقدند خدا کتاب مقدس مسیحیان دو بخش دارد: عهد جدید و عهد عتیق . علت این نامگذاري آن است که مسیحیان 
با انسان دو پیمان بسته است : یکی پیمان کهن ، به وسیله پیامبران پیش از عیسی مسیح . در این پیمان مرتبه اي از 
نجات از طریق وعده وعید، قانون و شریعت به دست می آید. دیگري پیمان نو، توسط خداي متجلی یعنی عیسی مسیح 

می شود. به این معنا که طبق اعتقاد آنان ، خداي پسر به شکل انسان . در پیمان نو نجات از طریق محبت حاصل 
مجسم می شود، گناهان بشر را برخود می گیرد و با تحمل رنج صلیب ، کفاره گناهان می شود. تا آنجا که تاریخ 

وحنا چنین نشان می دهد، این عقیده ، با وجود دوري آن از عقل و منطق ، زیربناي مسیحیت بوده است . در انجیل ی
  می خوانیم:

)زیرا خداوند جهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هالك نگردد، 16( 
) زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري کند بلکه تا به وسیله او 17بلکه حیات جاودانی یابد (

  )17 – 3:16جهان نجات یابد (یوحنا 
آن قسمت از کتاب مقدس که درباره پیمان کهن سخن می گوید عهد عتیق ، و آن قسمت که درباره پیمان نو سخن 

  .می گوید عهد جدید نامیده می شود
در حقیقت عهد عتیق کتاب آسمانی یهودیان است که مسیحیان براي آن احترام قائل شده ، آن را در آغاز خود قرار 

  .داده اند
در زبان یونانی  د به زبان یونانی نگارش یافته است . چهار انجیل در آغاز عهد جدید وجود دارد. کلمه انجیلعهد جدی

  به معناي مژده است : مژده به فرا رسیدن ملکوت آسمان یا پیمان تازه

اپوکریفایی عهد جدید البته کتابهاي  .تمام عهد جدید مورد قبول همه مسیحیان است و اپوکریفا بین آنها وجود ندارد
از اپوکریفاي عهد عتیق بیشتر بوده است ؛ اما در همان دو سه قرن نخست ، مسیحیان اندك اندك بر کتابهاي موجود 

  .عهد جدید اتفاق کرده اند
ترجمه هاي بسیار زیادي از کتاب مقدس به زبانهاي گوناگون انجام گرفته است و سازمانهاي متعددي مخصوص 

در لندن تاءسیس شد  1806ر سراسر جهان وجود دارد. از جمله آنها انجمن کتب مقدسه است که در سال انتشار آنها د
  .(8)و شعبه هایی در بیشتر کشورها دارد

کتاب است که فهرست آنها در بخش یهودیت  39کتاب است : عهد عتیق  66مجمع کتابهاي عهد عتیق و عهد جدید 
  :نظر موضوع به چهار بخش تقسیم می شوند کتاب است که از 27گذشت و عهد جدید 
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 اناجیل ؛ .-1

 اعمال رسوالن ؛ -2

 نامه هاي رسوالن ؛ -3

  . مکاشفه-4
 اناجیل 1- 9

گروه زیادي از یاران و پیروان حضرت عیسی (ع ) به نوشتن سیره آن حضرت اقدام کردند و نوشته هایی به وجود 
  .(9)ر انجیل از این انجیلها رسمیت یافت و اناجیل دیگر متروك شدآوردند که بعداانجیل خوانده شد. اندك اندك چها

 
 .نویسندگان انجیل اول و انجیل چهارم از حورایون و نویسندگان دو انجیل دیگر از حواریون معرفی می شوند

  .میان سه انجیل اول هماهنگی وجود دارد و به این دلیل آنها را اناجیل همنوا می نامند
 انجیل است 4 این بخش مشتمل بر

 انجیل متی (سیره و مواعظ مسیح با اشاره به پیشگوییهاي عهد عتیق )؛-1

 انجیل مرقس (قدیمترین و کوتاهترین کتاب سیره و مواعظ مسیح )؛-2

 انجیل لوقا (سیره و مواعظ مسیح با تکیه بر جزئیات )؛ -3

 مافوق بشر بودن او)انجیل یوحنا( متاءخرترین کتاب سیره و مواعظ مسیح با تاءکید بر -4

  
 :پینوشتها

رابرتسون ، آرچیبالد، عیسی : اسطوره یا  :. . براي تحقیق بیشتر در این مساءله رك26، فصل 3تاریخ تمدن ، ج -1
 .1378مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،  : تاریخ ، ترجمه حسین توفیقی ، قم

 .125عبداهللا بن المعتز، طبقات الشعراء، ص -2

همان طوري که پیامبر عالی قدر اسالم نیز در دوران سختی کشیدن مسلمانان در مکه مکرمه به علت فراهم نبودن -3
 شرایط دفاع ، ایشان را از هر اقدام مسلحانه اي باز می داشت

 .36-34و فصلت :  72و  63، فرقان : 96، مؤ منون : 128-126براي نمونه رجوع شود به : نحل :  -4 

 .194لبالغه ، خطبه نهح ا-5

 .31نهج البالغه ، نامه -6

در آخر کتاب تحف العقول  (، این عبارات انجیل در ضمن مواعظ حضرت مسیح (ع 287، ص 14بحاراالنوار ج  -7
 تألیف حسن بن شعبه بدون هیچ استنکاري نقل شده است

فعالیت ، به تصمیم نظام جمهوري اسالمی شعبه آن در تهران (خیابان سی تیر، جنب کلیساي انجیلی ) پس از سالها  -8
تعطیل شد. از دیدگاه فقه اسالمی ، تبلیغ اعتقادات مسیحی (مانند فدا و تثلیث ) که در اسالم باطل  1368ایران در سال 

شمرده شده ، در جامعه اسالمی ممنوع است . بدیهی است که اسالم در مقابل این ممنوعیت ، داشتن آن اعتقادات را 
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سیحیان کامال آزاد می داند و گفتگوي اندیشمندان اسالم و مسیحیت را توصیه می کند. نسخه هاي فراوانی از براي م
  .کتاب مقدس براي استفاده پژوهشگران در کتابخانه هاي عمده سراسر کشور وجود دارد

ت رسول خاتم (ص ) در انجیل برنابا که مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است و بشارتهاي فراوانی به ظهور حضر-9
آن یافت می شود، مورد قبول مسیحیان نیست و آن را جعلی می دانند. نام انجیل برنابا در فهرستی که پاپ جالسیوس 
اول قبل از بعثت حضرت رسول (ص ) منتشر کرده است ، وجود دارد، ولی مسیحیان می گویند آن انجیل مفقود شده 

ندارد. همچنین نوشته اي به نام رساله برنابا نزد مسیحیان وجود دارد که تا اندازه  است و ربطی به انجیل برناباي کنونی
  .اي مورد احترام آنان است ، ولی باید دانست که رساله یاد شده غیر از انجیل برناباست 

، 1377میشل ، توماس کالم مسیحی ، ترجمه حسین توفیقی ، قم : مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ، - 10
  .26ص 
 .بر عکس اعتقاد مسلمانان در مورد بیانگري پیامبر اسالم (ص ) نسبت به قرآن مجید -11

  .44 -  43کالم مسیحی ، صص  -12
  .کتاب اپوکریفایی را نمی پذیرند 7کتاب است ؛ زیرا آنان  39عهد عتیق نزد پروتستانها  -13
  .51- 49کالم مسیحی ، صص - 14
مورد ایمان صبحگاهی به اسالم و بازگشت شامگاهی به یهودیت ، به منظور بر گرداندن مانند نیرنگ آنان در  - 15

  )72ایمان مسلمانان (آل عمران : 
 .104رك .: بقره : - 16

  مباحث ادیان ممکن است نواقصی داشته باشد زیرا این نوشتار تنها جهت آشنایی مقدماتی دانشجویان میباشد.
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  دوازدهمتوانایی 
  گردشگري تورهاي اجراي و ریزي برنامه ، سازماندهی

براي اینکه مسافران از لحاظ بلیط و ماشین و جا و مکان دغدغه خاطر نداشته باشند و مشکالتی از این قبیل دامن گیر 
  آنها نشود، دفاتري را تشکیل دادند که این دفاتر و مؤسسات، خدماتی را در مورد مسافرت ارائه دادند.

  مجوز بند الف: مخصوص گشت هاي هوایی -1
 مجوز بند ب:  مخصوص گشت هاي زمینی -2

  مجوز بند پ:  مخصوص گشت هاي زیارتی -3
  

  »ب«وظایف بند 
  برنامه ریزي گشت ها -1
  بازاریابی و فروش -2
  عقد قرارداد کارگزاري -3
 اجراي گشت -4

  
  ویزا کنند.هستند، می توانند اقدام به اخذ » ب«دفاتري که داراي بند نکته: 

  در بحث برنامه ریزي ، ما با سه شکل برنامه ریزي مواجه هستیم :
  تورهاي ورودي -1
 تورهاي خروجی -2

  گشت هاي ایرانگردي  -3

   



                                             

  تعریف تور 
مسافرت گروهی از مکانی به مکان دیگر که این مسافرت نسبتا ً طوالنی بوده و شامل بازدید از تعدادي مکان هاي 

  از تور ، تورهاي برنامه ریزي شده است. دیدنی در یک سفر باشد. مقصود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اطالعاتی که براي برنامه ریزي گشت ها مورد نیاز است :           
 شناخت جاذبه ها  - 1

  طبیعی و...  -مذهبی  -تقسیم بندي بر اساس موضوع  =  جاذبه تاریخی و فرهنگی* 
  جاذبه زمانی ( پدیده کسوف ) - تقسیم بندي بر اساس زمان وقوع = جاذبه مکانی(گالب گیري)  *
  
  بازدید از جاذبه ها  -  2
  اهمیت جاذبه ها : شناسایی جاذبه هاي اولیه از ثانویه -1
  منحصر به فرد بودن جاذبه ها:در برنامه ریزي قید شود که درهیچ جاي جهان وجود ندارد . -2
  دسترسی به جاذبه ها : در برنامه قید شود که جاذبه در چه مکان جغرافیایی قرار گرفته است. -3
  در شب باید بازدید از جاذبه داشته باشیم. - زمان بازدید از جاذبه ها : در طی روز یا در شب -4
  

تقسیم بندی 
 انواع تور

 از نظر ھدف -1

 ورزشی

 علمی و آموزشی

 از نظر مدت مسافرت  -2
 یک روزه 

 چند روزه

 از نظر مقصد  -3
 یک مقصده 

 چند مقصده 

 از نظر ھزینھ -4

وسیلۀ نقلیھ و  –اقامتگاه = تعداد بیشتر : ارزان 

 پذیرایی ارزان

 طبقات متوسط و باالی جامعھ: متوسط 

کھ اثر مستقیم بر روی ھزینھ ھا دارد و ھرچھ تعداد  از نظر تعداد نفرات  -5

بیشتر، قیمت ارزان و ھرچھ تعداد کمتر، قیمت تور 

 .بیشتر است
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بدون شک اقدام به هر امري که نتیجه مطلوب از آن مورد نظر باشد، احتیاج به طرح ریزي و تنظیم صحیح و دقیق 
رت به انجام امري نمود و در عمل نیز مواجه با برنامه دارد. ممکن است در پاره اي از موارد بدون نقشه و یا برنامه مباد

مشکلی نشد ولی در اغلب اینگونه موارد با پیدایش تغییري یا حدوث واقعه اي پیش بینی نشده، رشته امور از هم 
  گسیخته می گردد و به علت عدم وجود تمرکز و اعمال کنترل الزم نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.

درصد تحرکات جهانگردي از طریق آژانس هاي مسافرتی و  80امروزه بیش از  اگر به این نکته توجه شود که
جهانگردي انجام می گیرد. اهمیت تنظیم برنامه هاي بازدید جهانگردي آشکار می شود. از جمله دالیلی که باعث می 

  شود افراد به صورت دسته جمعی مبادرت به سفر نمایند عبارتند از:
فراد بازارهاي جهانگردي ناشناخته است و این امر موجب می گردد که جهانگردان سرزمین هاي جدید براي ا - 1

  ترجیح دهند به این سرزمین ها به صورت دسته جمعی مسافرت نمایند.
مسافرت دسته جمعی ارزان تر از مسافرت انفرادي است. این امر به علت تماس هاي دائمی آژانس هاي مسافرتی  - 2

گردي مقصد از قبیل هتل، رستوران و وسایل ارتباطی است که از این طریق می توان از با اماکن و محل هاي جهان
 تخفیف هاي ویژه استفاده نمود.

مسافرت دسته جمعی امکان تنظیم و اجراي برنامه هاي خاص جهانگردي را می دهد (جشن هاي خصوصی و  - 3
د بۀکدیگر طی مدت معینی و امکانات دوستی و مهمانی ها ) و مهم ترین عامل در سفرهاي دسته جمعی نزدیکی افرا

 مصاحبت و برقراري روابط اجتماعی و دوستانه است.

تسهیالتی که در اختیار گروه ها قرار می گیرد بسیار ارزان تر و ساده تر از سفرهاي انفرادي است به عنوان مثال  -4
جهانگردي بر مخارج اجراي برنامه هاي  هزینه راهنماي جهانگردي و یا نشریاتی که براي استفاده از یک مسیر

 جهانگردي تعلق می گیرد، در مسافرت هاي دسته جمعی بر تعداد افراد شرکت کننده در گروه سرشکن می گردد.

برنامه هاي بازدید جهانگردي را به هر شکل می توان تنظیم نمود ولی مهم تر آن است که این برنامه ها چگونه تنظیم 
مطلوبیت از آنان حاصل آید. به عبارت دیگر برنامه هاي بازدید جهانگردي متضمن چند نکته گردند که حد اعالي 

  می باشد:
  برنامه باید شامل کلیه عرضه هاي اصلی جهانگردي باشد.  -1
 برنامه باید متناسب با احتیاجات مسافران تنظیم گردد. -2

 نعطاف آن رعایت شود.برنامه ها باید سهل و آسان و قابل اجرا بوده و قابلیت ا -3

 برنامه هاي بازدید جهانگردي باید در عین کامل بودن، هزینه را در حداقل ممکن نگه دارد. -4

برنامه هاي بازدید باید رضایت کامل جهانگردان را پس از اجرا تأمین نماید و این امر از نظر تبلیغات جهانگردي  -5
 بسیار اهمیت دارد.

   



                                             

 هاي جهانگرديشرایط تنظیم کننده برنامه 

تنظیم برنامه هاي بازدید جهانگردان مستلزم اجتماع اطالعات و تخصص خاص جهانگردي در تنظیم کننده است که 
بدون وجود آنها برنامه هاي بازدید جهانگردي مطلوب نخواهد بود. شرایط و خصوصیات تنظیم کننده برنامه هاي 

  بازدید جهانگردي را می توان چنین خالصه کرد:
در این آشنایی تشخیص عرضه هاي اصلی و ثانوي جهانگردي  آشنایی کامل به عرضه هاي جهانگردي کشور: - 1

اهمیت دارد. زیرا همان طوري که قبال ً ذکر شد هر برنامه بازدید جهانگردي باید شامل عرضه هاي اصلی جهانگردي 
  احتیاجات تنظیم برنامه ها دارد. باشد و استفاده از عرضه هاي ثانوي جهانگردي بستگی به مدت برنامه و

  آشنایی کامل به انواع جهانگردي - 2
  آشنایی کامل به طبقات جهانگردان - 3
  

  جهانگردان را از نظر قدرت مالی می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
طبقه اي از جهانگردان هستند که از هتل هاي لوکس استفاده نموده و از وسایل مسافرتی  جهانگردان متمول: - الف

  سریع و مرفه استفاده می نمایند.(هواپیما، کشتی، اتومبیل هاي شخصی) 
طبقه اي از جهانگردان می باشند که از هتل هاي درجه اول و دوم استفاده می نمایند و اغلب  جهانگردان متوسط: - ب

  از وسایل مسافرتی درجه اول در تمام طول برنامه بازدید براي آنان مقدور نیست. استفاده
جهانگردانی هستند که در حداقل هزینه و رفاه مسافرت می نمایند و اغلب از وسایل مسافرتی  جهانگردان عادي: - ج

  و وسایل ارتباطی ارزان) 3و اقامتی عادي و ارزان استفاده می کنند.(هتل هاي درجه 
این طبقه را دانشجویان و افرادي که قصد مسافرت هاي طوالنی را دارند تشکیل می دهند و  جهانگردان فقیر: -د

توجه خاص به نوع محل اقامت و وسیله مسافرت ندارد. این طبقه از جهانگردان از مناسبت هاي تنظیم برنامه بازدید 
  خارج هستند.

ت جهانگردي خبره باشد و این اطالعات را که در رشته هاي بسیاري برنامه نویس باید در زمینه هاي مختلف اطالعا
تنظیم شده است در دسترس داشته و از جزئیات آن براي تنظیم برنامه هاي بازدید و قیمت گذاري برنامه ها و همچنین 

  زمان بندي برنامه ها استفاده نماید.

  به تنظیم برنامه هاي جهانگردي مسائل مربوط
  که در تنظیم برنامه هاي بازدید جهانگردي باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:از جمله عواملی 

    تحرك -2     اقامت -1
  ترکیب برنامه هاي مختلف با یکدیگر -4   اماکن مورد بازدید -3
  
  مسئله اقامت جهانگردان: - 1
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یرا به طور کلی رفاه و آسایش موضوع اقامت مهم ترین و اصلی ترین عامل در برنامه هاي بازدید جهانگردي است. ز 
جهانگردان در محل اقامت آنان خالصه می شود. انتخاب محل اقامت جهانگردان باید با توجه به نکات مختلف انجام 
گیرد. درجه تناسب محل اقامت با احتیاجات برنامه هاي بازدید و انواع جهانگردان درجه مطلوبیت برنامه هاي مزبور 

  انتخاب محل اقامت شامل نکات زیر می باشد:را افزایش خواهد داد. 
  محل اقامت باید متناسب با بودجه جهانگردان ( طبقات جهانگردان ) انتخاب شود. -الف
محل اقامت باید متناسب با انواع جهانگردي انتخاب شود. جهانگردي ورزشی در حوزه هاي مجاور، جهانگردي  - ب

  شهري و تجاري در مرکز شهر.
مقدور سعی شود کلیه افراد یک گروه جهانگردي با برنامه واحد در یک محل اقامت نمایند. ایجاد باید حتی ال -ج

  شکاف و تقسیم در میان گروه واحد جهانگردي بر خالف هدف برنامه می باشد.
  
  مسئله تحرك جهانگردان:  - 2
  
  

با برنامه هاي مختلف بازدید و همچنین بودجه جهانگردان خالصه می این مسئله در انتخاب وسیله سفر و تناسب آن 
گردد. موضوع وسیله مسافرت از نظر راحتی و آسایش مسافران نیز حائز اهمیت است و زمانبندي برنامه هاي بازدید 

  با توجه به وسیله سفر انجام می پذیرد.
  د از:وسایل نقلیه سفر قابل استفاده در برنامه هاي بازدید عبارتن

وسیله اي است سریع با درجه آسایش باال ولی هزینه مسافرت با این وسیله گران است و از این وسیله هواپیما:  - الف
اغلب طبقات اول و دوم جهانگردان استفاده می نمایند و سرعت و رفاهی که در این وسیله موجود می باشد موجب 

استفاده از هواپیما در برنامه هایی که مدت آنها کوتاه می باشد امتیاز آن نسبت به سایر وسایل مسافرتی می گردد. 
بسیار ضروري است.در فاصله هاي بسیار دور و به طور کلی بین مبدأ و مقصد و بالعکس (کشور محل اقامت و محل 

ت هوایی مورد بازدید) اغلب هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد. این امر امروزه چنان گسترش یافته است که تسهیال
موجود را براي مسافران هواپیماها به وجود آورده است. آخرین تحول در مسافرت هاي هوایی استفاده از هواپیماهاي 
چارتر می باشد که در جهت تقلیل هزینه مسافرت، که هزینه باال تنها نکته منفی این وسیله نسبت به سایر وسایل 

از هواپیما احتیاج به وسایل ارتباطی مکمل (اتومبیل یا اتوبوس براي مسافرتی است در حال توسعه می باشد.استفاده 
  فواصل فرودگاه ها و هتل ها و یا اماکن مورد بازدید) دارد.

وسیله اي است راحت و مطمئن به علت وجود فضاي کافی در کشتی ها امکانات پذیرایی و آسایش کشتی:  - ب
ی هاي مسافربري به رستوران، استخر شنا، وسایل ورزشی، اتاق هاي بیشتري نسبت به هواپیما وجود دارد. امروزه کشت

مناسب و دیگر تسهیالت ممکنه مجهز می باشند. استفاده از این وسیله براي کسانی که وقت کافی دارند مناسب است. 
  کشتی نیز مانند هواپیما احتیاج به وسیله ارتباطی مکمل دارد.

  

 زمان برنامھ

 بودجھ مسافران

   



                                             

ر مطمئن، سریع و ارزان. اطمینان و ارزانی این وسیله مسافرت و نیز تسهیالتی قطار وسیله اي است بسیاراه آهن:  - ج
که در این سرویس براي مسافران موجود می باشد موجب گردیده که راه آهن از نظر امتیازات و ارجحیت بین 

  جیح می دهند.هواپیما و کشتی قرار گیرد. امروزه در اغلب کشورهاي اروپایی مسافران استفاده از راه آهن را تر
سیستم راه آهن به علت دقتی که در وقت در رسیدن به مقصد در آن وجود دارد و نیز منظم بودن برنامه هاي آن، از 
نظر زمانبندي برنامه هاي بازدید جهانگردي بسیار مناسب می باشد و از این نظر از هواپیما و کشتی بهتر است . 

  مکمل احتیاج دارد.استفاده از قطار نیز به وسایل ارتباطی 
  
ارزانی، امتیاز مثبت این وسیله بر سایر وسایل ارتباطی است. این وسیله اغلب مورد استفاده طبقات دوم و اتوبوس:  -د

سوم جهانگردان است و امروزه با تهیه اتوبوس هاي مجهز، ایجاد راه هاي ارتباطی مناسب و نیز ارائه خدمات و 
د آسایش و رفاه بیشتري را نیز در این سرویس ایجاد نمایند . اطمینان و امنیت تسهیالت خاص مسافرتی کوشیده ان

این وسیله از سایر وسایل کمتر است (حوادث، خرابی ها و ... ) ولی ارزانی غیر قابل رقابت این سیستم موجب 
  ارجحیت آن نسبت به سایر وسایل ارتباطی می گردد .

ه بسیار خسته کننده می باشد. به خصوص که امکانات خواب و استراحت استفاده در مسیرهاي طوالنی از این وسیل
موجود نیست. امتیاز جالب دیگر این وسیله در آن است که از طریق مسافرت با اتوبوس تماس نزدیک با مردم یک 

  حوزه و یا نقاط مختلف آن امکان پذیر می گردد و نیز اتوبوس احتیاج به وسیله ارتباطی مکمل ندارد.
  
داراي امتیازات اتوبوس می باشد. عالوه براین که اتومبیل محیط نزدیک تري را ایجاد می نماید و قدرت اتومبیل:  - ه 

تحرك آن بیشتر است ولی امتیاز ارزانی اتوبوس را ندارد. اتومبیل اغلب مورد استفاده طبقات اول و دوم جهانگردان 
از این وسیله فقط براي گروه هاي محدود و کم مقدور است. در است ولی باید به این نکته توجه داشت که استفاده 
  اتومبیل نیز مسئله وسیله ارتباطی مکمل منتفی است.

  به طور کلی انتخاب وسیله سفر در اجراي برنامه هاي بازدید جهانگردي باید شامل نکات زیر باشد:
  وسیله سفر متناسب با بودجه جهانگردان انتخاب گردد. -1
 ر متناسب با وقت برنامه تعیین گردد.وسیله سف -2

 وسیله سفر باید متنوع باشد. -3

  وسیله سفر باید با توجه به آسایش و رفاه و نیز احتیاجات برنامه هاي بازدید انتخاب گردد. -4
 
  انتخاب محل ها و اماکن مورد بازدید - 3

مختلف و با توجه به انواع جهانگردي  در هر حوزه جهانگردي عرضه هاي متنوعی موجود می باشد که در زمینه هاي
مورد توجه است. ولی غالبا ً هر حوزه جهانگردي داراي عرضه هاي اصلی جهانگردي می باشد که به علت اهمیت و 
قدرت جاذبه جهانگردي آنان در برنامه بازدید انواع جهانگردي منظور می شود. عرضه هاي جهانگردي را می توان در 

  کرد:دسته هاي زیر خالصه 
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  این اماکن شامل بناهاي باستانی، تپه هاي باستان شناسی، موزه ها و مناطق تاریخی می باشد.اماکن تاریخی:  - الف
این عرضه ها شامل جشن هاي ملی، لباس هاي محلی، صنایع دستی و تولیدات ملی هر کشور  عرضه هاي ملی: - ب

  است.
  این تأسیسات شامل مهمانخانه ها، رستوران ها ، کافه ها و غیره می باشد. تأسیسات پذیرایی: - ج
این تأسیسات شامل نقاط ورزشی و تفریحی حوزه مناطق ساحلی و تابستانی، اتفاقات ورزشی،  مکان هاي تفریحی: -د

و انواع  نقاط طبیعی کشور و متناسب با احتیاجات جهانگردي ورزشی (فوتبال، کوهنوردي، شکار، اسب سواري
  ورزش ها ) می باشد.

شامل سازمان هاي مختلف آموزشی، صنعتی و مذهبی و تأسیسات بهداشتی درمانی  تأسیسات علمی و فرهنگی: - ه 
  می باشد.

انتخاب محل ها و اماکن مورد بازدید و اعمال آنها در برنامه هاي بازدید جهانگردي باید با توجه به انواع جهانگردي 
  به عمل آید.

  انتخاب محل ها و اماکن باید با توجه به عرضه هاي اصلی جهانگردي به عمل آید. -الف
  انتخاب باید متناسب با مدت برنامه و محدودیت آن تعیین گردد. - ب
انتخاب باید با توجه به بودجه معین شده به عمل آید ؛زیرا گسترش و یا کاهش آن موجب افزایش و تقلیل هزینه  -ج

  هد شد.الزم جهت اجرا خوا
انتخاب باید به نحوي عمل گردد که آسایش و رفاه الزم در برنامه بازدید و نیز قابلیت انعطاف در برنامه ها وجود  -د

  داشته باشد.
  
  ترکیب برنامه هاي بازدید جهانگردي و خصوصیات این برنامه -4

  می باشد. ترکیب برنامه هاي بازدید جهانگردي آخرین مرحله در تنظیم برنامه هاي بازدید
به عبارت دیگر هنگامی که نوع و طبقه جهانگردان مشخص شد، محل اقامت آنان تعیین گردید، انتخاب وسیله سفر به 
عمل آمد و محل ها و اماکن مورد بازدید تعیین گردید، زمانبندي برنامه بازدید جهانگردي آغاز می شود. مرحله 

  زمانبندي این برنامه ها به شمار آورد. ترکیب برنامه هاي بازدید جهانگردي را می توان
  در ترکیب برنامه هاي بازدید جهانگردي نکاتی باید رعایت گردد:

نقاط مختلف حوزه جهانگردي که مورد بازدید قرار می گیرند باید با در نظر گرفتن مدت زمان الزم براي طی  -1
گردد. براي استفاده از عرضه هاي اصلی تعداد  مسافات و هزینه تعیین شده بین تعداد روزها (مدت برنامه) تقسیم

  بیشتري از روزها و براي عرضه هاي ثانوي تعداد کمتري منظور خواهد گردید.
در برنامه وقت بازدیدها و تعداد اماکنی که در هر وقت مورد بازدید قرار می گیرند باید مشخص گردد.معموال ً  -2

ود و در هر قسمت بنا به اختیار تنظیم کننده، زمانبندي شده و یا بدون روز به دو قسمت صبح و بعدازظهر تقسیم می ش
درج ساعت بازدید اماکن مورد بازدید ذکر می گردد. در مورد ذکر نام محل ها و اماکن مورد بازدید مناسب تر است 
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جمشید  که براي هر محل در یک جمله و یا چند کلمه کوتاه مشخصات اصلی آن ذکر شود. به عنوان مثال تخت
  (بناي هخامنشی).

وقت در برنامه هاي بازدید جهانگردي، چهار رقمی است که دو رقم اول معرف ساعت و دو رقم دوم معرف دقیقه 
  است.

برنامه هاي سفر به نقاط مختلف، باید حاوي ساعت حرکت، فاصله بین مبدأ و مقصد و ساعت تقریبی الزم براي  -3
  استراحت و یا بازدید از اماکن تاریخی درج گردد.طی آن باشد. توقف بین راه براي 

صرف صبحانه و ناهار در روزهاي مختلف برنامه و محل آن باید کامال ً مشخص باشند. در مورد شام چون اغلب  -4
در برنامه هاي بازدید جهانگردي عصر و شب شامل برنامه خاصی نمی شود ( به لحاظ رعایت آسایش و رفاه بازدید 

  حتیاج به ذکر ندارد.کنندگان) ا
در برنامه ها به خصوص در قسمت هایی که برنامه مسافرت طوالنی و یا فشرده منظور گردیده است، باید حتماً   -5

مدت کافی براي استراحت و انجام امور خصوصی به جهانگردان داده شود. گاهی تنظیم کننده برنامه هاي جهانگردي 
شتر محل هاي مورد بازدید مطلوبیت برنامه را باال می برد، در حالی که نتیجه تصور می نمایند که گنجاندن هرچه بی

  درست برعکس این مطلب را نشان می دهد. مثال ً صبح براي میدان نقش جهان اصفهان.
چنانچه برنامه بیش از یک هفته به طول بیانجامد، الزم است آخر هفته را کامال ً آزاد تعیین نمود، و براي کسانی که 

  مایل به بازدید دارند و مایل به استراحت نیستند، از عرضه هاي ثانوي استفاده نمود.ت
چنانچه براي بازدید از اماکنی که در برنامه منظور گردیده است، پرداخت وجه (ورودیه) و یا اجازه مخصوص و  -6

مقابل هر یک طی یک جمله یا دعوت از طرف سازمانی الزم بوده، پس از انجام مذاکرات و جلب موافقت باید در 
کوتاه این امر شرح داده شود.(ذکر این مطالب از آن جهت اهمیت دارد که اوال ً جهانگردان از هزینه ها و تشریفات 
بازدید مطلع می شوند و از طرف دیگر در بسیاري از دعوت ها دیده شده است که جهانگردان هدایا و یادگاري هایی 

  دید می دهند. لذا الزم است قبال ً از این دعوت ها آگاه باشند.)را به مسئوالن محل مورد باز
برنامه ها باید حتما ً حاوي فعالیت هاي جهانگردي شبانه نیز باشند و این امر ایجاد تنوع خاص در برنامه هاي  -7

  شب کافی خواهد بود.) 3الی  2روزه  10مزبور خواهد نمود. (در یک برنامه 
بازدید جهانگردي باید بسیار متنوع عمل شود.به عنوان مثال صبح بازدید از یک مسجد،  در ترکیب برنامه هاي -8

یک موزه و بازدید از یک بازار در برنامه منظور شود، و اال دیدن چندین اثر تاریخی مشابه با عرضه واحد جهانگردي 
  موجب خستگی و مالل خواهد بود.

مهم است. مثال بازدید از بازار هنگام صبح جالب تر از ظهر است  تناسب اوقات روز با عرضه هاي مختلف جهانگردي
که اغلب مغازه داران به صرف غذا می روند و یا مشتریان آن کم می شوند و به همان ترتیب بازدید از مناظر طبیعی 

  و فضاي آزاد به هنگام عصر بهتر از صبح می باشد.
 6صبح شروع و پایان آن نباید دیرتر از ساعت  9ا ً حدود ساعت آغاز برنامه هاي بازدید در هر روز باید تقریب -9

  بعدازظهر در زمستان باشد. 5بعدازظهر در تابستان و 

   



                                             

  هزینه یابی و قیمت گذاري گشت ها  
در یک تور نباید قیمت را آنقدر باال ببریم که مشتریان را از خود برانیم و یا آنقدر پایین باشد که موجب ضرر ما 

  باید کاري کرد که هم مشتري را حفظ کنیم و هم بتوانیم سود معقولی را به دست بیاوریم.بشود. پس 
  براي اینکه بتوانیم قیمت گذاري کنیم باید یکسري نکات را مورد توجه قرار دهیم:

         وسیله نقلیه -1
           واحد اقامتی -2
  هزینه پرسنل و تحقیقات -3
      هزینه بازاریابی -4 
      و نوشیدنیهزینه غذا  -5 
  هزینه ورودیه ها -6 
         انعام ها -7 
         هدایاي اعضاي تور -8
  هزینه هاي متفرقه و هزینه هایی که پیش بینی نشده اند             -9
  سود -10 

  هزینه وسیله نقلیه:
  یکی از مسائل مهم وسیله نقلیه است که باید قیمت گذاري و نحوه اجاره گرفتن آنرا بدانیم:

  ن است اتوبوس را بر اساس مدت زمان و یا بر اساس فاصله اجاره بدهند.ممک -
  براي مسافت هاي طوالنی در بست گرفتن یک اتوبوس براي دوره اي از زمان بهتر است. -
  وجود میکروفون در اتوبوس -
  هزینه پرداخت عوارض در بزرگراه ها -
  میزان استفاده از صندوق هاي بغل اتوبوس -
  صوتی و تصویري در اتوبوس وجود سیستم -
  هزینه بیمه که آیا اتوبوس بیمه است یا خیر -
  در اجاره اتوبوس باید غذا و هزینه اقامت راننده مشخص شود که آیا به عهده راننده است یا دفتر. -

  هزینه هتل و اقامت:
  اتاق هاي دو نفره راحت تر است. در هتل باید بیشتر به دنبال این باشیم که اتاق هاي دو نفره را به دست بیاوریم. -
  بهتر است همه مسافران را در یک طبقه هتل جا دهیم تا دسترسی به آنها راحت تر باشد. -
  انعام براي چمدان برها در صورت لزوم فراموش نشود. -
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  به نوع و نرخ اتاق ها در قراردادمان توجه کنیم. -
  

  ه پرسنل و تحقیقات:نهزی
  اگانه اي دارد. مثل هزینه راهنما، رهبر تور، مدیر تور و ... .هر تور هزینه پرسنلی جد

هزینه نمودن براي تحقیقات موجب می شود ما سود بیشتري به دست بیاوریم. زیرا به وسیله تحقیق از بسیاري 
  ضررهاي احتمالی جلوگیري می نماییم.

  هزینه بازاریابی و تبلیغات:
  یم، تا هزینه بازاریابی سرشکن شود.سعی کنیم چند تور را با هم بازاریابی کن

  بازاریابی براي یک تور معموال ً از طریق:
  چاپ عکس و پوستر -
  و آگهی دادن به روزنامه می باشد. -

  هزینه غذا و نوشیدنی:
اگر تور همراه با وعده هاي غذایی است، همه وعده ها را از رستوران هتل استفاده نکنیم. زیرا رستوران هتل ها به 

داشتن تشریفات، قیمت ها را باال می برند. سعی شود چند وعده غذا در رستوران هاي بیرون سرو شود. ما باید علت 
با توجه به اعضاي تور غذاهاي آماده را هم در برنامه قید نماییم و آنرا در بین راه مثال ً در یک جنگل، فضاي سبز یا 

  کنار رودخانه به اعضاي تور بدهیم.

  ا و بازدیدها:هزینه ورودیه ه
ما باید بر اساس اعضاي تور و تعداد ورودیه هایی که وجود دارد هزینه هایمان را مشخص کنیم و براي بسیاري از 
ورودیه ها به خاطر گروهی بودن تخفیفات ویژه اي می دهند.براي هر ده نفر در بعضی از ورودیه ها یک نفر رایگان 

  وارد می شود.
  

  هزینه انعام:
از هزینه ها محسوب می شود. انعام به راننده ، به نگهبان هاي ابنیه ها، انعام به چمدان برها و انعامی که که یک بخش 

به کارگران رستوران ها داده می شود براي اینکه بهتر از اعضاي تور پذیرایی کنند. و انعام دیگري که موجب تبلیغ 
  زدواج آنهاست.می شود، دادن هدیه به افرادي است که سالگرد تولد یا ا

  وسیله نقلیه، راهنما، پرسنل، بازاریابی و تبلیغات، انعام. هزینه ثابت:
  واحد اقامتی، غذا و نوشیدنی، ورودیه ها، هدایا، هزینه متفرقه. هزینه متغیر:
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  هزینه متغیر+ هزینه ثابت = قیمت پایه
  ورپایه = قیمت ترقم سود + قیمت      قیمت پایه = رقم سود× درصد سود پیش بینی شده 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  مراحل اجراي گشت
موفقیت هر برنامه به مرحله اجرایی آن بستگی دارد. مرحله تنظیم و اجراي برنامه ها الزم و ملزوم یکدیگر می 
باشند.عملیات اجرایی و نقص در هر مرحله موجب مشکالت و شکست در مرحله دیگر می گردد، ولی امتیاز مرحله 

ر برنامه ها چه به علت غلط بودن تنظیم و چه اجرایی برنامه آن است که با شایستگی مجري امکان اصالح و تغیی
  حدوث وقایع پیش بینی نشده در مرحله اجرایی ممکن است. 

  از جمله عملیاتی که در قسمت اجرا انجام می گیرد عبارتند از:
  درخواست ویزا براي اعضاي تور (از طریق وزارت امور خارجه) -1
  فصل هاي شلوغ.رزرو هتل ها به موقع انجام گیرد، به خصوص در  -2

 ھزینھ کل وسیلھ نقلیھ                 

 ھزینھ حمل و نقل برای ھر مسافر= _  ________________ ×تعداد روزھا

 نقطھ شکست                            

 مالیات و عوارض+ ھزینھ اتاق                

 اقامت برای ھر مسافرھزینھ  =________________________ ×تعداد شب ھا

 تعداد مسافران ھر اتاق                          

 غذا + اقامت + دستمزد                

 ھزینھ راھنما در ازای ھر مسافر =_____________________×تعداد روزھا

 نقطھ شکست                             
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رزرو سرویس هاي حمل و نقل گروه به موقع انجام شود و کیفیت وسایل حمل و نقل و امکاناتی که باید در  -3
  اتوبوس وجود داشته باشد به دقت کنترل شود.

  وضعیت شخصی و رفتاري راننده اتوبوس حتما ً مورد نظر قرار گیرد. -4
  زباندان، فهیم و با تجربه انتخاب کنیم.راهنما را حتما ً مسلط ، مطلع،  -5
  کلیه اوراق قانونی ورود اتوبوس به شهرها را قبال ً آماده کنیم. -6
کلیه پروازهاي داخلی گروه را در صورت نیاز از قبل آماده و تأیید مجدد کنید و در صورت کنسل شدن پرواز  -7

  بلیط جدید تهیه کنید.
  حتما ً فردي را از قبل براي بازدید هتل هاي خود بفرستید. اگر در ابتداي اجراي تور هستید، -8
حتما ً فردي را براي استقبال گروه به فرودگاه بفرستید، این عمل باعث دلگرمی و خشنودي مسافران شما خواهد  -9

  شد.
  بررسی نمایید. (vocher)لیست مسافران را چک کنید و مدارك آنها را - 10
  ي مسافران حتما ً فردي را همراه داشته باشید.براي حمل و نقل چمدان ها - 11
چمدان هاي ورودي را به دقت چک کنید تا کسري نداشته باشد. برچسب آژانس وارد کننده تور و یا روبان  - 12

  یک رنگ روي چمدان ها وصل نمایید تا از مفقود شدن آنها جلوگیري کنید.
افی و خیلی مختصر را به مسافران بدهید، به نحوي که در هنگام ورود به شهر در داخل اتوبوس توضیحات ک - 13

  کسل کننده نباشد و ایجاد خستگی نکند. در ضمن مهربانی و لبخند را در تمام شرایط فراموش نکنید.
در ورود به هتل محل اقامت سعی کنید که اتاق ها قبال ً آماده شده باشد و کلیدها سریعا ً در اختیار مسافران قرار  - 14

را مشخص کنید. اگر غیبت آنها موجه بود هتل  می تواند پولی دریافت نکند و اگر موجه  No showمسافران گیرد. 
  نبود می تواند جریمه بگیرد.

  حتما ً سر میز صبحانه که براي غربی ها بسیار مهم است فردي را به عنوان نماینده داشته باشید. - 15
یز براي هر نفر به هنگام خروج از ایران می تواند یادگار بسیار خوبی خریدن کادویی ارزان قیمت ولی خاطره انگ - 16

  باشد.
  برگزار نمایید. Good by partyقبل خروج آخرین وعده غذایی را در بهترین رستوران به عنوان  - 17
  مسافران حتما ً سه ساعت قبل از پرواز در فرودگاه حاضر باشند. - 18
مل آورید و دقت نمایید که معضالت فرودگاه گریبانگیر شما نشود و خوشی اسکورت کامل و صمیمانه را به ع - 19

سفر را به ناخوشی تبدیل نکند. در بدرقه مسافران مراقب باشید، زیرا این مرحله از مراحلی است که دقت در اجراي 
  آن به ادامه روند تور شما کمک می کند.

  وظایف اصلی راهنماي تور
ه ناخواسته پیش روي مسافران قرار می گیرد نیز راهنما است. چندان مهم نیست که مسئول مستقیم رفع مشکالتی ک

آیا این مشکالت به دلیل ناهماهنگی میان عناصر خدمت رسان به برنامه سفر روي داده است و یا مشکلی شخصی 
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اي هتل باشد یا است که حتی به واسطه سهل انگاري براي گردشگر رخ داده است.می خواهد تغییر در توزیع اتاق ه
پیچ خوردگی پاي یک گردشگر به هنگام قدم زدن در محوطه اي تاریخی  و یا سرقت و یا مزاحمت خیابانی باشد یا 
برخورد قانونی مأموران محلی با گردشگري که اصول یا قوانین متعارف را زیر پا گذارده است. گاه به نظر می رسد 

  بال مشتري نوعی کج اندیشی است.تعیین حد و مرزي براي وظایف راهنما در ق
  عالوه بر آنچه ذکر گردید یک راهنما به طور متعارف وظایف رسمی زیر را بر عهده دارد:

  استقبال از گردشگران ورودي و خوش آمدگویی به ایشان و بدرقه مسافران خروجی که مقصد را ترك می کنند. -1
مسافران ایجاد کند تا برنامه سفر به تجربه اي خوشایند، دلپذیر او موظف است جوي دوستانه و صمیمی میان گروه  -2

  و به یاد ماندنی براي ایشان مبدل گردد.
برنامه ریزي فعالیت هاي روزانه گروه نظیر ساعت شروع برنامه، هماهنگی در تدارك وعده هاي غذایی و  -3

جاذبه یا موقعیت و مقدار زمان اختصاص  بازدیدها بر عهده راهنماست. او به طور مستمر ساعات حرکت به سوي هر
  یافته به هر فعالیت را به مسافران یاد آور می شود.

هماهنگی با وسایل حمل و نقل از جمله وظایف راهنماي تور به حساب می آید. به عنوان مثال راننده باید در چه  -4
اي حرکت نماید و سرعت سیر او بر  ساعتی و در چه محلی منتظر گروه باشد و از چه مسیري به سوي چه   جاذبه

حسب اینکه راهنما قصد توضیح مطلبی درباره مسیر دارد یا خیر چه اندازه باشد، از نکاتی است که از سوي راهنما با 
  راننده اتوبوس یا قلیق یا دیگر وسایل نقلیه مورد استفاده در مقصد هماهنگ می شود.

بابت همه هزینه هایی که بر حسب برنامه بر عهده تور است نیز از وظایف تنظیم برنامه مالی سفر و انجام پرداخت  -5
راهنما است. اگر چه به طور معمول دفاتر تدارك کننده برنامه تور حدودي از اختیارات براي خرج کردن راهنما قائل 

رایی ساده به حساب تور هستند لذا راهنما اجازه دارد حسب شرایط خارج از برنامه تور مسافران را به نوشیدنی یا پذی
  گردان دعوت نماید. اما به هر حال او باید حساب دخل و خرج سفر را به دقت داشته باشد.

راهنما باید کارهاي دفتري و بوروکراسی اداري مرسومی که در طول سفر براي تحقیق سایر وظایف خویش به  -6
ه یا محل خاص نیازمند اخذ مجوز از مقامات محلی است، آنها نیازمند است را انجام دهد. مثال ً اگر بازدید از منطق

  اجراي آن وظیفه اوست.
توزیع اطالعات مکتوب در خصوص جاذبه ها، مسیرها، خدمات اولیه مورد نیاز گردشگران (مثل نقشه موقعیت  -7

  هتل در شهر) نیز از جمله وظایف بدیهی راهنما است.
عرضه کننده خدمات به مسافران و کیفیت و کمیت خدمات ارائه  دقت در نحوه خدمت رسانی از سوي واحدهاي -8

شده نیز از وظایف راهنما است. مثال ً نظارت بر کیفیت غذاي رستوران در صورت نقص تذکر به مدیر آن و در 
  صورت عدم تأثیر موضوع را به صورت کتبی به دفتر برگزار کننده تور منعکس نماید.

باید بسیار دقیق باشد. یکی از بزرگترین خطاهایی کۀك راهنماي تور ممکن است راهنما در هر جزء برنامه  -9
  مرتکب شود، به جاي گذاردن مسافري در یک توقف بین راه یا در یک مقصد و محل مورد بازدید است.

   



                    373                         

 از بروشورهاي منتشر شده در زمینه هاي مختلف جهت راهنمایی هرچه بهتر اعضاي تور خود استفاده به عمل - 10
آورده و در صورتی که چنین بروشورهایی به اندازه کافی در اختیار باشد، بین اعضاي تور توزیع نموده تا اطالعات 

  توریست ها بیشتر شود.
راهنماي تور می بایست همیشه پیش از اعضاي تور در سر میز صبحانه حاضر شود. این امر از اهمیت زیادي  - 11

  ش و اعتماد می بخشد.برخوردار است و به اعضاي تور آرام
به جاست که راهنما آدرس کامل هتل و محل اقامت گروه را به هر یک از اعضاي تور داده و از طریق نقشه  - 12

  راهنما نیز مکان آنرا براي تمامی اعضاي تور مشخص نماید.
است که  از دیگر وظایفی که بر عهده راهنما است هدایت اعضاي تور جهت خرید در محالت مختلف شهر - 13

  اجناس مناسب و مورد نیاز را براي فروش ارائه می نمایند.
داشتن اطالعات مربوط به امور مهاجرتی، امور گمرکی، ویزا، گذرنامه و نحوه تأمین ارز، چه در کشور خود و  - 14

  چه در کشور مقصد از دیگر وظایف یک راهنما است.
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