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شماره  
  

 خلیج تاریخ بر ماندگار اثری لنج به نگاهی*  طاق کسری*موزه  *خوانی  پرده* فرهنگی هایارزش و شهری میراث*

 فارس

 

  



...نور     
از چگونگی هر شیء تاریخی حامل پیامی است.پیامی 

زندگی، تالش و نبرد انسان برای زنده ماندن و غلبه بر 

طبیعت، برای رفع نیاز خود و استفاده درست از آنچه 

در دسترس داشته است. میراث از ریشه ارث به هر 

شود که از نیاکان به ما رسیده، از آب چیزی اطالق می

و مُلک و خانه ... تا خلق و خوی و مظاهر فیزیکی و 

کالبدی انسان و میراث فرهنگی همان است که فرهنگ 

 و عوامل فرهنگ در ساختار آن موثر باشند. 

بدیهی است که نگهداری کلیه عناصر گذشته نه 

اء مطلوب است و نه ضروری، بنابراین آن دسته از اشی

دهنده فرهنگ باشد مورد توجه قرار و اموالی که نشان

توانند بازگو کننده ارتباط گیرد. زیرا این آثار میمی

فرهنگی انسان در طول تاریخ باشد. به استناد منشور 

 آتن :

قیمتی است از گذشته که فرهنگی شواهد گرانمیراث»

بیش از هر چیز دیگر به لحاظ ارزش تاریخی و 

ها ها و بعد بخاطر اینکه در بعضی از آناحساسی آن

شوند که به نحوی بهترین بیان ارزش نوی یافت می

باید مورد احترام قرار کننده ابداع انسان هستند، می

اند و آنان که های بشریگیرند. اینها بخشی از میراث

ها را مالک این شواهد هستند، یا وظیفه نگهداری از آن

تا این ارثیه شریف را بدون دخل به عهده دارند، ملزمند 

 «.و تصرف به آیندگان ارائه دهند

در ماده یکم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی 

نیز میراث فرهنگی شامل آثار  1364کشور مصوب 

باقیمانده از گذشتگان معرفی شده که نشانگر حرکت 

باشد و شناسایی آن زمینه انسان در طول تاریخ می

-ط حرکت فرهنگی او را میسر میشناخت هویت و خ

 های عبرت برای انسان گرداند تا از این طریق زمینه

فراهم آید. میراث بر دو نوع است ملموس و مادی و 

ناملموس و معنوی. میراث فرهنگی بر حسب نحوه 

ها، بناها، ها، محوطهنیز به دو نوع منقول )تپه انتقال

های باستانی، ها، گورستانها، نقش برجستهکتیبه

منقول که شامل اشیای غیر شهرها و بافت شهری( و

های ملی و باستانی و تاریخی و هنری است و گنجینه

خاکی یا شخصی نگهداری و به اشیای زیرخاکی و روی

 شوند.یم میموروثی و هنری تقس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این شماره به مناسبت اردیبهشت ماه و نیز هفته 

فرهنگی و روز جهانی موزه  تقدیم حضور میراث

 خوانندگان محترم خواهد گردید:

مسجد اعظم  -سیمرغ در آتش

 اردبیل 
اسماعیل دادخواه  -تصویر  
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اگر بپذیریم که به مجموعه رفتارهای گروهی از مردم 

شود؛ اند فرهنگ گفته میکه تشکیل یک اجتماع را داده

و کاربردی باشد ها چنان عقالنی گونه که این کنشآن

های مختلف برای مردم یاد شده به شکل و طی سده

ی آن نیز آداب یک دستور نانوشته درآمده و به واسطه

هایی استخراج شده باشد و رسوم شکل گرفته و آیین

واین نوع شیوه رفتارها بردیگر اقوام همسایه نیز موثر 

بیافتد باید بگویم مردم ایران یکی از خوشبخت ترین 

 ها هستند.گروه این

جغرافیای کم نظیر ایران چه ازنظر مکانی وچه از نظر 

های طبیعی سبب شده که در درازنای پیشینه داشته

 ایی را داشته باشد.بشر جایگاه ویژه

گاه پیوستگی باختر و خاور و سرمای شمال میدان

وگرمای جنوب آز زیست در این نقطه از گیتی را چنان 

شده یکی از بی همانندترین  ارزشی بخشیده که سبب

 ها درمیان اقوام و نژادها پدید آید.همزیستی

اند و اند در آن جمع شدهگاهی که آدمیان آمدهمیدان

سپس از مبدا آن به مقصد گوشه و کنار جهان بار سفر 

اند. این خاصیت منحصر بفرد نه اند وپخش شدهبسته

د که های متعدتنها باعث به وجود آمدن خرده فرهنگ

 های مختلف فرهنگی وحتی بهسبب بسته شدن نطفه

های گوناگون در بلندای تاریخ انسان وجود آمدن تمدن

های تیزی اند تیغاست. اما در این میان نیز بودهشده

که تاختند و بریدند و دوختند و ماندند و رفتند و این 

های مداوم با درپی و ویران شدن های پیشکل گرفتن

های مختلف همراه بوده برای گذران ایی در فرمابزاره

امور و رفاه و دفاعِ بیشتر و صد البته برای اثبات دو 

شهوت، یکی به رخ کشیدن قدرت و دیگری میل به 

ناپذیر انسان است. مانایی که هردو از غرایز پایان

اگرچه که هردو ماندگار نبوده و نیستند و تا به امروز نه 

 ست و نه قدرتی، اما هردوی اینانبشری جاودانه شده ا

اند که نام میراث برآن ای به وجود آوردهاندوخته

 اند.گذاشته

 گوناگون هاینام با دارد مختلفی هایشکل میراث این

 رفتاری میراث جغرافیایی، میراث سیاسی، میراث مثل

 ...میراث یا

 به اما شودمی بد تا خوب از رفتار گونه همه شامل که

 در گروهی رفتار به هانام این تمام که این یواسطه

 در که نامی به توجه با و دارد تعلق زمان از اییبرهه

 درنظر رفتارها مجموعه این برای سخن این ابتدای

 .شد نخواهد پیدا فرهنگ از پرمحتواتر عنوانی گرفتیم

 به است ممکن اگرچه فرهنگی میراث سبب همین به

 اییدوره در و باال در شده اشاره یغریزه دو آن سبب

 یکننده ارضا روزگار آن مردمان برای گیرد می شکل که

 دست به وقتی ولی نباشد؛ یا باشد دوخاصیت آن

 بدون قدرت یک تواندمی قطعاً رسدمی بعدی هاینسل

 جمعی ماندگاری یک و هزینهبی زورآزمایی و خونریزی

 جوامع در فرهنگی میراث روی همین به و بزند رقم را

 شود؛می ارزش دارای مختلف

 قدرتمند نیرویی ایجاد و بخشی هویت سبب که ارزشی

 قطعاً  که چرا گردد،می انسانی مبادالت و مجادالت در

 پیش با مواجه در را جمعی و فردی خطاهای تواندمی

 گرفتن واندرز پند همان) دهد کاهش گوناگون آمدهای

 انسانی برای را تریمناسب جایگاه معموال و( پیشینه از

 برده بسر نزاع این در بشری حیات طول در پیوسته که

 رقم کند، قلمداد هاانسان دیگر از ارجمندتر را خود که

 .است زده

 به خود یگذشته اثبات پی در هاانسان که جاستاین

 هستند شانآبای از جامانده به فرهنگی میراث یوسیله

 عصر هم آدمیان دیگر به شاناکنون اثبات برای

 .خودشان

 در کنش این از هم ایرانی انسان و ایران ما سرزمین

 انواع یواسطه به و نبوده غافل و مبرا خود زیست طول

 و منابع و جسمی هوشی، ابزارهای اقسام و

 درخوری یگنجینه توانسته زمانی و مکانی هایموقعیت

 پیش گفتار شورا 
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 تمام فروشی فخر برای که خود ساکنان برای تنها نه را

 .کند تهیه و آورده وجود به جهانی جامعه

چنان که میراث فرهنگی شکل گرفته در این بخش از 

ی زمین با تنوع عجیبش را میراث بشری و در کره

حقیقت خود را منتسب به هم نوعی با انسان ایرانی می 

دانند که البته متقابال چنین دیدگاهی هم برای ایرانیان 

 وجود دارد. 

تمام این مقدمه چینی را انجام دادم که بگویم میراث 

فرهنگی اگر مهمترین کنش انسان هوشمند نیست اما 

ترین این ترین و باارزشقطعا یکی از کارآمد

ها و به همین سبب است که ملتکارکردهاست و

ها دایم در پی شناخت، معرفی، حفظ، تولید و دولت

های گوناگون هستند و گاه انتشار میراث خود به شکل

کشورها در پی تخریب، سرقت وجعل میراث دیگر 

آیند تا ابتدا تسلط خود بر دیگر ابناء بشر را به رخ برمی

بکشند و در ادامه خود را واجد رهبری و مدیریت بر 

 ها معرفی کنند.دیگر انسان

ی تکامل خود زاد در ادامهلذا با توجه به این که آدمی

های ابتدایی زیست خود به روز به روز از شکل توحش

گیرد و سعی فاصله میی هوشمندی بیشتر واسطه

های فیزیکی به سمت های خود را از نزاعکند ارزشمی

چنان که های فرهنگی، هنری و فکری ببرد؛ آنجدال

های های شخصیت سازی از مقولهاندک اندک شیوه

جسمی را به سوی رفتارهای هوشمندانه سوق داده و 

های فرهنگی  خود را کند پیشینهدر این راستا سعی می

ها بکشد برای استیال و استعمار با رخ دیگرانسانبه 

هدف جذب منافع بیشتر؛ و بر همین اساس در یکی دو 

ایی در شناخت، نگهداری و ی اخیر اهتمام ویژهسده

معرفی میراث فرهنگی شکل گرفته است و از این جهت 

مسئولیت بر هر فرد ایرانی شکلی اجتناب  است که این

 بایست تمام تالش خود را و میناپذیر به خود می گیرد 

 

برای ارج نهی به میراث فرهنگیِ سرزمینی و قومی خود 

به کار گیرد تا در معادالت گیج کننده جهان امروز و آتی 

هویت خود را حفظ کرده و برای بقای خود کوششی در 

 خور انجام دهد.

های غیردولتی هم در راستای شورای هماهنگی تشکل

را در  ی نشریهانجام وظیفه ذاتی خود دومین شماره

ی میراث فرهنگی به ی روز جهانی موزه و هفتهآستانه

 این پهنه اختصاص داده است 

* ی ردویشربگ سبزی تحفه *  

 

 مهران محمدی 

 مدیرعامل وعضو هیات مدیره انجمن دوستداران حافظ 

های و عضو هیات رِییسه شورای هماهنگی تشکل

 غیردولتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی         
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ترین ها در فرهنگ جوامع جهانی به عنوان مهمموزه

آیند شمار میمراکز معرفی تمدن و فرهنگی هر ملت به 

 ها ایکومی بین المللی موزهکمیتهو به همین سبب 
) ICOM(  با  برابر یم 1۸میالدی روز  1۹۷۷از سال

سترش گ با هدفاردیبهشت را روز جهانی موزه  2۸

همکاری و همگرایی میان موزه های سراسر جهان در 

سازی هماهنگصنعتی و های علمی، فرهنگی، زمینه

در این زمینه  نامگذاری کرده است. یاقدامات بین الملل

-ها مهمدانیم که موزهیادآوری این نکته را ضروری می

ترین راه ارتباط میراث فرهنگی با عموم افراد جامعه 

ها فرصتی را است و به همین سبب روز جهانی موزه

فراهم می کند تا نسبت به جلب نظر همگانی در ارتباط 

میراث اهمیت های تاریخی و فرهنگی و با ارزش

فرهنگی اقدام کنیم به همین مناسبت در کشور ما هفته 

ها آغاز و به مدت یک میراث فرهنگی با روز جهانی موزه

ای روز جهانی موزه بهانهیابد. بنابراین هفته ادامه می

نسبت ی آگاهی عمومبرای جلب توجه مردم و افزایش 

به اهمیت و جایگاه موزه ها به عنوان یکی از موثرترین 

ها با حفظ و زنده نگه موزهالزامات توسعه پایدار است. 

های پیشینیان  و حیاتداشتن آثار به جا مانده از تمدن 

، بقای جوامع ی و فرهنگی عالوه بر تقویت هویت ملّ

-را تضمین میو آینده  بین نسل های کنونی  یفرهنگ

 د.کنن

 اشیاء نمایش کارکردهای بر عالوه امروز هاموزه

 همچون هاییفعالیت با فرهنگی رسالتی دارای تاریخی

-شیوه معرفی و سازی مستند مرمت، پژوهش، آموزش،

 و هاپیام انتقال برای محلی و داریموزه نوین های

 حیات مختلف هایدوره تجربیات و هاآرمان ها،اندیشه

-مهم امروزه زمینه این در و است خاکی کره در بشر

 توسعه در بایستی را هاموزه اجرایی نقش ترین

 پیام وزارت خاهن
 هایجنبه اهمیت و هاارزش ترویج و جوامع فرهنگی

-مهم جمله از را هاآن دانست و تمدن و فرهنگ مختلف

 این لذا و نمود قلمداد پژوهشی و علمی مراکز ترین

 گذاشته نمایش به آن در که آثاری با بدیلبی مراکز

 ارتباط پل ها،ملت تمدن و فرهنگ از بخشی است شده

 توسعه ها،فرهنگ سازیغنی ابزار ها،نسل بین فرهنگی

 محسوب بشری جوامع میان صلح و همکاری تفاهم،

 .شوندمی

 با همزمان اردیبهشت 2۸ روز شد، اشاره که گونههمان

 عنوان به ایران تقویم در موزه روزجهانی گرامیداشت

 آغازگر جهانی تمدن نام صاحب های کشور از یکی

 یاداوری و توجه برای فرصتی و فرهنگی میراث هفته

 ترینمهم عنوان به فرهنگی میراث هایارزش و منزلت

 است. تمدنی و هویتی شاخصه

 از مانده جا به معنوی و مادی آثار شامل فرهنگی میراث

 فنون، صاحبان مستمر هایتالش ماحصل و پیشینیان

 اجتماعی تعامالت و هاخالقیت ابتکارات، ها،مهارت

 از که است جهان تمدن صاحب هایملت فرهنگی

 تاثیر شانسکونت محل در حاکم طبیعی شرایط

 هایگنجینه این ازتوجه و حفاظت  عدم و اندپذیرفته

 اقلیمی، شرایط زمان، گذر گرفتن نظر در با ارزشمند

 به مصالح پیشینه، طرح، تکنیک ساخت، مواد و قدمت،

 نابودی به تواندمی رفته و درک یکپارچگی آن، کار

شود. در این زمینه،  منجر جامعه یک هویت و فرهنگ

را نحوه همزیستی  های میراثامروزه بخشی از آموزش

عامل انسان با طبیعت و چگونگی بهره گیری از و ت

تواند به دهد، امری که میتجربیات تاریخی تشکیل می

 هایداشته این از حفاظت توسعه پایدار منجر شود.

 در ضروری و ناپذیر اجتناب امری عنوان به تاریخی

 اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، گذاریسیاست اولویت

 قرار پایدار توسعه برقراری و توازن ایجاد در کشورها

 پیشینیان همچون نیز آینده هاینسل تا است گرفته

 .باشند  اجدادی میراث این پاسدار
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 امری عنوان به تاریخی هایداشته این از حفاظت

 گذاریسیاست اولویت در ضروری و ناپذیر اجتناب

 توازن ایجاد در کشورها اقتصادی و اجتماعی فرهنگی،

 هاینسل تا است گرفته قرار پایدار توسعه برقراری و

  اجدادی میراث این پاسدار پیشینیان همچون نیز آینده

 .باشند

 هاهزاره و اعصار دل از مانده جای به  فرهنگی میراث

 از انسانی پیامی با تاریخ طول در انسان ردپای

 ماندن زنده برای انسان نبرد و تالش زندگی، چگونگی

 امکانات از  صحیح استفاده طبیعت، تهدیدات بر غلبه و

 این انتقال با که بوده هایشنیاز رفع برای موجود

 نقش بشری های تمدن تکامل و تکوین در تجربیات

  .است داشته اساسی

 کارکردهای و فرهنگی میراث جایگاه و اهمیت امروزه

 و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، پژوهشی،

 انسجام و ملّی هویت تقویت و گیریشکل در آن نقش

 این دلیل به شک بی و نیست پوشیده کسی بر فرهنگی

 و همبستگی و ملّی غرور و هویت حفظ و هاارزش

 حفظ، در سعی مختلف جوامع که است تاریخی انسجام

  .دارند خود فرهنگی میراث شناساندن و شناخت

 برای اقوام و هاملت کنونی تنش پر و پرتالطم جهان در

 به نسبت بیشتر شناخت نیازمند اندیشیهم و وگوگفت

 است هاییمسیر جمله از فرهنگی میراث و هستند هم

  .سازد محقق را هدف این تواندمی که

 افزون روز گسترش و جدید دوران سریع تغییرات با

 عنوان به فرهنگی میراث جهان در گردشگری صنعت

 مورد پیش از بیش گردشگری هایجاذبه انواع از یکی

 اقتصاد توسعه  موجب و گرفته قرار هاکشور توجه

 تمدن صاحب هایکشور در زایی اشتغال و فرهنگی

  .است شده

 یکی خاستگاه جغرافیایی خاص موقعیت دلیل به ایران

-بی فرهنگی تنوع با بشری هایتمدن ترین قدیمی از

 هایتمدن گیریشکل در شگرفی تاثیرگذاری نظیرش،

  از جامانده به غنی فرهنگی میراث.  است داشته جهانی
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تهران-موزه ایران باستان -طاق باستان  

ماهان طاهری -تصویر  

  



 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 

 نهادهای و عوامل تعدد طبیعی، حوادث وقوع مراتع،

 و فرهنگی-تاریخی شهرهای در ویژه به تأثیرگزار

 امری به را هاآن از حفاظت و پایش فرهنگی، هایمنظر

 تخریب موجب مواقعی در و کرده بدل برهزینه و دشوار

 هاییادمان و  طبیعی و فرهنگی مناظر ها، بافت بناها،

 میراث از موثر حفاظت رو این از. است  شده تاریخی

 و پایدار توسعه به دستیابی برای طبیعی و فرهنگی

...  و زاییاشتغال ملّی، هویت تقویت یافته، سازمان

 هایحمایت و مشارکت  ملّی، عزم گیریشکل درگرو

 و دولتی و مدنی مختلف نهادهای همکاری  عمومی،

 ملی سرمایه مثابه به طبیعی و فرهنگی میراث پذیرش

 .شد خواهد محقق

 

 

طالبیان محمدحسن  

فرهنگی،  میراث وزارت فرهنگیمیراث معاون

 دستی صنایع و گردشگری

 

 زینت هاآن از بخشی که گذارتاثیر هایتمدن این

 هایجاذبه جمله از است جهان مطرح هایموزه بخش

 از پیش که است کشورمان طبیعی و فرهنگی تاریخی،

 هایتحریم رغمعلی و کرونا پاندمی هایمحدودیت

 گردشگران توجه خور در حضور موجب شده اعمال

 در گذارتاثیر افراد) سفر اینفلوینسرهای و فرهنگی

 .  بود شده کشور در( ایران معرفی

 در طبیعی و فرهنگی میراث متنوع هایظرفیت رغمعلی

 هایسال در گوناگون هایموفقیت رغمعلی و ایران

 افزایش به رو و نظیربی مشارکت جمله از گذشته

 کشور، میراث از پشتیبانی در هارسانه ها،سمن

 مرمت در مردم و خصوصی بخش گیرچشم مشارکت

 کیفی و کمّی توسعه فرهنگی،-تاریخی بناهای و آثار

 مشارکت خصوصی، متنوع هایموزه ایجاد ها،موزه

 اندازی راه در هاارگان دیگر و هاشهرداری و هادستگاه

 تاریخی، آثار و بناها مرمت و حفاظت و وابسته هایموزه

 اموال استرداد در ایران گسترده فعالیت و فرهنگی

 سازی هوشمند کشور، از خارج تاریخی-فرهنگی

 و الکترونیکی حفاظت توسعه بازدید، هایسیستم

 و تزاید به رو معرفی و جهانی و ملی ثبت شناسایی،

 با همچنان اما مختلف، هایمقیاس در سازی ظرفیت

 نیروی و اعتباری تناسب عدم نظیر هاییچالش

 زیاد بسیار تعداد نسبت به حفاظتی و کارشناسی

 نبود کشور، وسیع گستره در تاریخی بناهای و محوطه

 و ارزش اهمیت، به نسبت کافی عمومی آگاهی

 کم مجاز، غیر هایحفاری فرهنگی، میراث کارکردهای

 هایگذاریسیاست در فرهنگی میراث مقوله به توجهی

 که بوده مواجه هابخش سایر نسبت به کشور کالن

 طبیعی میراث و باستانی هایمحوطه از برخی تخریب

 و شهری هایتوسعه یا و عمرانی هایفعالیت اثر در را

 .است داشته پی در را کشاورزی

 مانند دیگری تاثیرگذار عوامل کهآن پایانی سخن

 به افزایش منجر ایگلخانه گازهای و اقلیمی تغییرات

 ها وجنگل تخریب انرژی، مصرف افزایش زمین، دمای
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 ای الکترونیکی و چند رسانه داخلی نشریه

میراث فرهنگی، صنایع  های غیردولتیسازمان هماهنگی شورای

 دستی و گردشگری کشور

 داشت هفته میراث فرهنگینامه گرامیشماره دوّم، ویژه

 1400اردیبهشت ماه  2۹: انتشار تاریخ

های غیر دولتی میراث فرهنگی، صنایع شورای هماهنگی سازمان  صاحب امتیاز:

 دستی و گردشگری کشور

 زاده )ریاست شورا(الیار عاصمیمدیر مسئول: 

 دادخواهاسماعیل سردبیر: 

 زهرا نیکورای  بیژن ربانی/ اسماعیل دادخواه/ /حسن زرگر هیئت تحریریه:

 سمیه مراقی ناظر شورا:

 زهرا نیکورای مدیر هنری:

 

 عکاسان این شماره: 
77Mohammad_dadkhah :insatgram 

zahranikooray :insatgram 
esmaeil_dadkhahinsatgram:  

_elyar_asemizadehinsatgram:  
 

 فهرست :
 نور 

  ایوان 

  آمود 

 گذر دیوان 

 ارگ بم میراث خشت و گل 

 کاروانسراهای صفوی 

     گذر مردم 

 بستان طاق در تغییر و برتهاجم اجمالی مروری 

 الملک/ حسینیه مجتهد تکیه دولت/ تکیه معاون 

 آیین پهلوانی 

 موسیقی نواحی 

 گذر ایران 

 پذیرآالچیق معماری انعطاف 

 فرهنگی هایارزش و شهری میراث 

 خوانیپرده 

 موزه 

 گذر ملل 

 طاق کسری 

 فارس خلیج تاریخ بر ماندگار نگاهی به لنج اثری 

 مسجد کبود ارمنستان 

 هورژین 

 بررسی اذان تاج اصفهانی و اذان -به افق عشق

 مرحوم موذن زاده اردبیلی

 خوانی  شاهنامه 

ن
جم

ان
ن 

را
 ای

اه
گ

«
ار

اچ
و

»
 

۸ 

ژه
وی

ی
نگ

ره
ث ف

را
می

ه 
فت

 ه
مه

نا
 

دوره پهلوی اول –خانه عمارت قزاق  

 Antoin Sevruguin-1940-1930 

  

https://www.instagram.com/mohammad_dadkhah77/
https://www.instagram.com/zahranikooray/
https://www.instagram.com/esmaeil_dadkhah/
https://www.instagram.com/elyar_asemizadeh_/


 ای اساس:آثار تنظیم گردیده است. بر 

که سردر و پیشانی بازار است همان سخن  ایوان

سردبیر است که قالب و محتوای مجله را شرح خواهد 

تزئینات نشسته برا ایوان است و بخشی است  آمودداد. 

شان در که در آن از همکاران و حامیان مجله که زحمت

 هر شماره  زینت بخش مجله شده است خواهیم گفت.

بررسی موضوع مورد بحث از نگاه که به گذر دیوان 

بار به  پردازد، اینمی اساطیر و مذهب و حکومت

بررسی آثار ملموس ثبت ملّی شده اختصاص داده شده 

است؛ که کار دیوان دنیا دوستی بوده و دنیا پرستی، در 

مان که در مقابل و در تقابل با آن، هدفگذر مردمان 

عنوان میراث بررسی و معرفی کوتاه از آنچه تحت 

شود و متعلق به مردم است و روز ناملموس شناخته می

 شود خواهد گفت. روز بر غنای آن افزوده میبه

از میراثی سخن گفتیم که در ارتباط با  گذر ایراندر 

ها و فنون اقوام در ارائه یک فرهنگ و سبک مهارت

از میراث ارزشمند ایرانی در گذر ملل زندگی است، در 

گوییم، مرزهای سیاسی حال حاضر ایران میخارج از 

در بخش هورژین از میراث معنوی و جهانی ایرانی که 

های هرچند ناملموس است اما به عنوان یکی از معرفه

 المللی مطرح است. ایران در سطح بین

مطابق شماره پیشین در هر بخش سعی شده برای 

آگاهی بیشتر و درک مخاطب از آنچه تحت این نشریه 

هایی جهت به تماشا نشستن و یا فراهم شده، لینک

ای و نیز گوش فرا دادن به محتوای چند رسانه

دسترسی به اطالعات بیشتر، در خالل متن قرار داده 

ترین شود تا خواننده خود شخصاً محتوا را به عینی

 حالت ممکن درک کند. 

 سخن  مطالب ارائه شده در امانت تالش شده با رعایت

 برای خوانندگان محترم تنظیم گردد. خالصه صورتبه

 امید است که مقبول افتد... 

 اسماعیل دادخواه 

سردبیر                              

  1400اردیبهشت ماه 

 دومین زرتشتی، و ایرانی هایاسطوره در اردیبهشت،

 قانون از ایفروزه و است زمین نگهبان و امشاسپند

. است هستی و زمین در نظم برپاکننده و هورمزدی

 معروف عاشقان وصال و عاشقان ماه به اردیبهشت

است و اردیبهشت نگهبان زمین و میراث مردمان آن 

 است.

آمدن بهار طبیعت و فرا رسیدن اردیبهشت سبب شد 

ی و روز جهانی موزه که به بهانه هفته میراث فرهنگ

ای واچار شماره دوّم نشریه الکترونیکی و چند رسانه

تهیه و جهت مشاهده و مطالعه تقدی حضور خوانندگان 

 محترم گردد.  

 هاموزه المللیبین کمیته عمومی مجمع دوازدهمین

ماه  اردیبهشت 2۹ با مصادف می ماه 1۸ روز( ایکوم)

 نامگذاری فرهنگی میراث و موزه جهانی روز عنوانبه را 

 نمایش و حفظ در هاموزه تاثیر و کرده است تا ارزش

ها را بیش از پیش متوجه ملت و میراث باستانی آثار

 مردم کند. 

 بسته و کرونا ویروس شیوع دلیل به امسال متاسفانه

 و شلوغی از خبری دیگر جهان هایموزه اکثر بودن

 باتوجه معموالً. نیست روز این در هاموزه وجوشجنب

 اکثر موزه، روز برای شده دیده تدارک هایبرنامه به

 سال طول در را خود روز ترینشلوغ جهان هایموزه

 قبل هایسال با شرایط امسال اما. کردندمی تجربه

 فرهنگی، میراث و موزه جهانی روز در و است متفاوت

 تاریخی آثار دیدن به کسی و هستند تعطیل هاموزه اکثر

 در گردش لذت از چیزی وجود این با. رودنمی قدیمی و

 کم گذشته زیبای و تاریخی آثار دیدن و موزه

 است.نشده

های بندیعناوین و مطالب این شماره بر اساس طبقه

موجود مفاهیم میراث فرهنگی یعنی ملموس و ناملموس 

 بودن و نیز بر اسـاس در داخل و خـارج از ایران بودن 
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حال برآیندی از تمام بردارهای گذشته است در گیتی 

 الیتنهاهی.

با این تعریف بسیار شخصی، میراث برآیندی از تمام 

گونه است که در این خواهد بود که هستیم و اینچه آن

 طریق، حال در وجه میراث آینده قرار خواهد گرفت.

پیدایی دارد که خواه چنان وجوه پیدا و نامیراث آن

ناخواه در دارایی هر تمدن و جامعه در جریانی، همچون 

ماند و از هر منظر که بنگریم تاجِ سروری ان تمدن می

 ، میراث فرهنگی خواهد بود.نگین الماس فام آن

های جغرافیایی را زراکنون که روند جهانی شدن، م

ها در تعریف گنجانده است، صرفاً به اجبار حاکمیت

ها و جوامع نسبت یکی از بارزتری مزایای رقابتی توده

به یکدیگر، گستره و پیچیدگی و نمود میراث فرهنگی 

 باشد.این جوامع می

ه ایران با تنوع جذاب و گسترده جاست که فالت قاراین

میراث فرهنگی خود، با اندک تالش برای خودنمایی و 

ای را در هر جای تواند که دل از هر بینندهطنازی می

گذاری و این کره خاکی برباید و فارغ از هر نوع ارزش

قیاس، این تنوع میراث فرهنگی جاری در فالت قاره 

برای دیدن و لمس ایران، بسیاری از دیگر جوامع را 

 نماید.این میراث به شدت وسوسه می

مواردی که اظهار شد از دو منظر، موقعیتی استثنایی در 

 اختیار ساکنین جوامع فالت قاره ایران نهاده است:

که در مواجه با روند جهانی شدن، به واسطه اوّل آن

تجربی میراث فرهنگی موجود در -تنوع و عمق تاریخی

عین حال پیوستگی ناملموس این  ایران زمین و در

ایرانی  –میراث در پهنه جغرافیایی فالت قاره ایران 

ها امکان حذف و نابودی شاکله اصلی این میراث -بودن

 در مقایسه با دیگر جوامع کمتر خواهد بود.

 

 و شماربی گردشگران جذب اختیار، در موقعیت دومین

 بود خواهد دنیا نقاط اقصی از فرهنگی نیازهای با عمدتاً 

 دنیا در جغرافیایی گستره کمتر در موقعیت این که

 گردد.می مشاهده

چه امروز با عنایت به تجارب گذشته در هر صورت آن

فرهنگ و های جانکاه در عرصه و فرصت سوزی

رسد، آن است که باید کاری کرد گردشگری به نظر می

 مان، میراث بماند.تا میراث

 

 پردل  مهدی 

 شرکت میزبان سرزمین پارس
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 در 13۹۸ سال در پارس سرزمین میزبان مجموعه

 تجهیز، ساخت، نظارت، طراحی، مشاوره، زمینه

 تاسیس نوشیدنی و غذا صنعت در و آموزش اندازیراه

 . گردید

 پارس سرزمین میزبان مشاوران گروه خدمات کلیه

 تمامی در راهبری تا توجیهی طرح از وسیعی طیف

 و غذا داری،هتل صنعت گردشگری، هایحوزه

 در ساله چندین ایگیرد. تجربهمی بر در را نوشیدنی

 توانمندی از اینمونه ما تیم المللی بین و داخلی سطح

 باشد. می شرکت این

 تخصصی صورت به مجموعه این در جاری امور کلیه

 انسانی، منابع و توسعه، تحقیقهای: دپارتمان در

 و مارکتینگ مالی، مهندسی، و معماری آموزش،

 در و راهبری اجرائی و اطالعات آوریفن برندینگ،

 . باشدمی انجام دست

 نوشیدنی، و غذا فرهنگ ارتقاء مجموعه این هدف

 مستعد نیروهای آموزش و داخلی گردشگری

 . باشد می صنعت این در گذاریسرمایه و متخصص

 برداری بهره و مرمت ، ساخت سابقه با مجموعه این

 فرهنگی رویکردی با شهری و تاریخی خاص اماکن از

 را اجرائی حال عین در و جذاب رسالتی توانسته است

 . رساند انجام به

 کافه از برداریبهره و ساخت قبیل از هاییپروژه

 ساخت، سعدآباد، کاخ در واقع سعدآباد رستوران

 عنوان به محمودیه رستوران از برداریبهره و تجهیز

 در فرهنگی و رستورانی فضاهای فاخرترین از یکی

 از برداریبهره سپس و به مرمت آغاز شمیران، منطقه

 کاروانسرای ترین بزر عنوان میاندشت به کاروانسرای

 و گدوک شیراز، کاروانسرای در محتشم خانه ایران،

 به مال ایران فودهال از برداری بهره و مشاوره

 پروژه فاخر چند و چندین و مترمربع ۸۸00 مساحت

 . باشدمی زمین ایران مختلف مناطق در ویژه و

  



   ...گذر دیوان         

 

بناهای تاریخی، اشیاء فرهنگی و میراث به جای مانده 

نمای های مختلف تاریخ یک کشور، آینه تماماز دوره

احواالت فرهنگی و اقتصادی و معیشتی مردم روزگار 

های گذشته است و آن ناشی از حکمرانی و سیاست

 و صاحب منصبان دیوانی و حکومتیداری شاهان کشور

است، خواه رعیت راضی باشد و خواه راه عصیان و 

نافرمانی در پیش گیرد مردم آینه و منعکس کننده رفتار 

 اند.حاکمان خویش

معماری تجسم عینی و قابل لمس و شرحی است از 

آنچه بر مردم یک زمان گذشته، نشان رونق فکر، 

نری و ارزشی است احساسات حاکم بر جامعه، ذوق ه

 اند. که آنان برای همدیگر قائل بوده

اند و جزو داری بودهبرخی از این بناها الزمه حکومت

شوند، برخی جنبه بناهای اداری و سلطنتی محسوب می

مذهبی دارند که از ارکان حکومت دفاع کنند و به آن   

برخی جنبه عام المنفعه و برای رونق قداست بخشند و 

اند. برخی از این بناها هم دنیا و اقتصاد مردم بنا شده

به عنوان تفرجگاه و محلی برای سرگمی حاکمان 

 اند.  ساخته شده

در این بخش به بررسی تعدادی از آثار ملموس و منقول 

ترین ترین سطح حکومتی تا شخصیفرهنگی از عالی

مستقیم با امور دیوانی و  دولتی داشته نوع آن که ارتباط 

و حکومت در برپایی آن نقش اصلی را ایفا کرده خواهیم 

پرداخت. آثاری که بدون اراده حاکمان امکان ساخته 

 شد. شان مقدور نمیشدن
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تهران قورخانه حیاط  

Antoin Sevruguin-1880_1930 

 

  



 ارگ بم میراث خشت و گل
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شهر بم در جنوب شرقی ایران  و ارگ آن در مرکز یک 

دژ قرار دارد و از آنجا که این ارگ در باالترین نقطه دژ 

شود. این ارگ است به تمام  این دژ ارگ بم گفته می

هزار متر  1۸0در محیطی بیایانی و در فضایی در حدود 

مربع بنا شده. به احتمال زیاد تاریخ  ساخت این 

مجموعه به دوره هخامنشی و قرن شش تا چهار قبل 

رسد. این ارگ پس از چند هزار سال اسکان از میالد می

مردم در آن، نهایتاً در دوره قاجار تخلیه شد و در سال 

ای مهیب تقریباً به طور کامل لرزهدر اثر زمین  13۸2

 تخریب شد.

لرزه ارگ بم یکی از بزرگترین بناهای پیش از این زمین

شد. این منطقه زمانی به عنوان گلی دنیا محسوب می

-واسطه تولید پارچهیک مرکز تجاری مطرح بوده و به

 های نخی و ابریشمی دارای شهرت بسیار بوده است.

در فهرست آثار  51۹با شماره  1345ر سال ارگ بم د

 در فهرست میراث جهانی 13۸3ملّی ایران و در سال 

 سازمان یونسکو به ثبت رسید.
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 :جغرافیای شهر بم 

شهر بم؛ مرکز شهرستان بم؛ در مشرق استان کرمان 

غربی کویر لوت جای دارد. های جنوبو در کناره

شهرستان بم دارای آب و هوایی گرم و خشک ولی با 

های جبال بارز نسیمی دائمی است. با وجود رشته کوه

 در جنوبی، کوه هزار در مغرب و کوه کبودی در شمال

شهر این منطقه دارای منابع آبی سطحی و زیر زمینی 

های فصلی پشت رود و  غنی است و با وجود رودخانه

های قدیمی، سرزمینی بم رود و همچنین رشته قنات

خیز بوده و طی گذشته بسیار طوالنی خود از حاصل

داری برخوردار بوده و رونق کشاورزی، دامداری و باغ

از پنج شهر مهم استان  یکی از مناطق عمده و یکی

 آمده است. کرمان به حساب می

 :پیشینه تاریخی ارگ بم 

دانش ما از پیشینه ارگ و شهر بم، به منابع و متون 

توان نویسان دوران اسالمی محدود است و می جغرافی

های اطالعات قابل استخراج آثار معماری و الیه

ین منابع باستانی برجا مانده را بر این مجموعه افزود، ا

های آغازین اطالعات ارزشمندی، دست کم از سده

دوران اسالمی تا کنون را در بردارند ولی زمان برپا 

شدن نخستین دوره ساختمانی ارگ بم چندان روشن 

 نیست.

نویسان دوران اسالمی بنیان گزاری ارگ بم را با تاریخ

اند، که خود گویای های اساطیری در آمیختهداستان

گی این بنای تاریخی است. متن یدا از کهنهعمقی ناپ

اردشیر بابکان و قصه شگفت انگیز پیدایش اژدها که 

-ای از این قصهاز کرمی در سیب به وجود آمده نمونه

هاست. این داستان جزو باورهای عمومی به شمار آمده 

و حتی برخی از شهروندان بمی نشانی خانه کرم را 

هایی از ده و بخشبخشی از حاکم نشین به یاد سپر

 دهند.داستان را در انطباق با معماری ارگ توضیح می

 

ارگ بم سیمای اتریخی   

 

 :خالصه داستان هفتواد 

در اواخر دوره اشکانی خانواده هفتواد با تنگدستی و 

-ریسی، در شهر کجاران بسر میدرآمدی اندک از نخ

بردند. هفتواد هفت پسر و یک دختر داشت. روزی 

دخترک کرمی را درون سیب یافت و آن را درون 

-دوکدان نخریسی خود پنهان کرد. از آن پس کار نخ

ین که راز کرم را افزون یافت تا ااش رونقی روزریسی

با پدر در میان گذاشت. پس از چندی، کار و بار خانواده 

هفتواد چندان باال گرفت که حاکم شهر طمع در مال 

ایشان بست و مالیاتی سنگین بر ثروت او بست. هفتواد 

گرمی پسران و پشتیبانی همشهریانش بر حاکم به دل

 پیروز گردید. 

ی استقرار کرم که ای سنگی براهفتواد بر باالی پشته

نشین شهر ای در کنار حاکمشده خانههر روز بزرگتر می

 برپا داشت که به کد کرم معروف شد.

اردشیر پس از روی کار آمدن در اندیشه کار هفتواد شد 

و در نخستین رزم با وی شکست خورد و ناگزیر به چاره 

 کرم وارد شد:اندیشی پرداخت و با حیله به درون کد

نماید که سه روز اردشیر گفت که ایدون بهتر میپس » 

 خوراک کرم را به دست خود دهم. 

... و چون کرم دهان خود را باز کرد که خون خورد، 

 اردشیر روی گداخته به کام وی ریخت. 

چون روی به تن کرم رسید به دو )پاره بشکافت( و 

جا بانگی چنان از وی برآمد که مردمان اندر دژ همه بدان

 «.آمدند و آشوب اندر دژ افتاد

که انم ژنادش هب گیتی   *      چه سازیم با کرم و با هفتواد

 مباد 

 

 

یکی مرد شایسته اتج و گاه * هب کرمان فرستاد چندی سپاه      

 

 

یکی پند باید مرا دلپذری     * که فرزند ساسان منم اردشیر             
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 شادروان مهندس محمد مهریار
 نویسنده و پژوهشگر 
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 :ارگ و شهر بم در قرون اولیه دوران اسالمی 

را « بم»های تاریخی دوران اسالمی تلفظ واژه در کتاب

اند. برخی بر این با فتحه روی باء و تشدید میم نوشته

هستند که این نام برگرفته از صدای مهیب انفجار  باور

کرم باشد. شهر بم در قرون اولیه دوران اسالمی یکی 

از پنج شهر مهم استان کرمان شمرده شده است. 

مقدسی شهر بم را )در نیمه قرن چهارم هجری ق.( 

های سرزمین کرمان یاد کرده ها و ناحیتیکی از خوره

این »ورده است: آ« فهرست شهرها»و زیر عنوان 

ها از سرزمین پنج خوره و ناحیت است. نخستین آن

سوی فارس بردسیر)یا گواشیر(، سپس نرمانشیر 

 «.باشدسپس سیرجان، سپس بم، سپس جیرفت می

گزارش نیمه دوّم قرن چهارم هجری حاکی از آن است 

که بم شهری است با هوابب تندرست، و اندر 

جیرفت  شهرستان وی حصاری است محکم و از

مهترست و اندر وی سه مزگت جامع: یکی خوارج را و 

یکی مسلمانان را و یکی اندر حصار و از وی کرباس 

 عامه )شاید، عمامه( و دستار بمی و خرما خیزد.

 :ارگ بم 

اش از دو بخش ساختمان ارگ بم در شکل توسعه یافته

نشین و حاکم نشین تشکیل شده و دسترسی به مردم

 نشین است. تنها از دروازه جنوبی مردماین مجموعه 

ای از رودخانه باروی شمالی ارگ بم به اندک فاصله

رود است که برج و باروی دیوار شهر بست در پشت

کناره آن برپا شده است.  از این رو شایسته است که 

-فضای میان دو باروی جبهه شمالی ارگ را جزو عرصه

 آورد.شمار های نظامی و پیوسته به ارگ به

نشین بر فراز قله صخره و در شمال ارگ بخش حاکم

جا دارد و متشکل از بناهایی است، همچون؛ برج اصلی 

پندارند و شاید هم جایی بانی می) که آن را برج دیده

برای پرتو افشانی بوده است(، ساختمان سه طبقه 

های آن که به زندان چهار فصل، خانه حاکم ) و زیرزمین

 ست(، خانه رئیس سربازخانه )ساختمان مشهور شده ا

 

معروف به آسیاب بادی(، چاه آب، حمام، سربازخانه، 

دروازه مسدود شده )ساسانی(، برج و بارو و درواه دوّم 

شود. گفتنی است که جز بنای این مجموعه را شامل می

نشین بر باروهایی های حاکمبادی، دیگر بخشآسیاب 

سنگی با بلندی نزدیک به هفت متر استوار شده که در 

گلی پنهان مانده است، چنین به نظر زیر روکش کاه

های مانده در محدوده باروی سنگی رسد که در الیهمی

-ترین بخش حاکمبه ویژه در سطوح زیرین آن کهنه

نشین دروازه نشین باشد. در بخش شرقی حاکم 

کرم )خانه کرم( ای است که آن را کدمسدود شده

اند و وجود این پدیده را سندی برجا مانده از خوانده

 اند.داستان هفتواد تلقی نموده

نشین یا عامه نشین یا حصاری بلند در بخش مردم

نشین جدا شده و غربی از بخش حاکمراستای شرقی

اه دروازه حصار دسترسی این دو بخش به یکدیگر از ر

دوّم است که از شمال بنای میرآخور به سربازخانه 

ای از نشین را به دورهرسد. بخش مردمنشین میحاکم

اند، با این حال این دو بخش گسترش ارگ نسبت داده

برج بزرگ و کوچک جای  4۸در میان باروی حصینی با 

رسد و تنها دروازه هر دو دارد که یکپارچه به نظر می

نشین در میان باروی جنوبی نشین و مردمحاکم بخش

 مردم نشین جاسازی شده است.

دروازه اصلی تنها راه دسترسی به فضای ارگ است و 

دسترسی به آن با گذشتن از روی پلی که بر روی خندق 

جنوبی برپا شده میسر است. در پشت دروازه ورودی 

ه ای )متمایل بهشتی ورودی در میان چهار برج استوانه

شکل مخروطی ناقص( جاسازی شده است. در راستای 

باروی جنوبی و در دو طرف آستانه ورودی ارگ برپاست 

و با گذاشتن از پهنای هفت متری باروی جنوبی، به 

رسد. بازار در راستای شمالی راسته بازار اصلی ارگ می

 جنوبی تا محل میدان تکیه امتداد دارد.

این محله بسیار ها و معماری اماکن ساخت و ساز

رسد با این حال طراحی فقیرانه و کوچکبه نظر می

 جزئیات معماری در آن اندیشمندانه و با ارزش است.
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هجری آخرین تعمیران ارگ  125۹تا  12۷5در سال 

هایی از پیش از متروک شدن آن صورت گرفت. بخش

ارگ بم که بر اثر درگیری ارتش با آقاخان محالتی 

خان مقارن با حکومت عباسقلیآسیب دیده بود، 

 جوانشیر تعمیر گردید و چاه ارگ نیز الیروبی شد.

در دوره پهلوی اوّل، ابتدا ژاندارمری در آن مستقر شد 

برداری و حفاظت قرار و به هر صورت که بود مورد بهره

های انسانی بود، پس از داشت و کمتر دچار آسیب

سال  ، محوطه ارگ تا1320تبعید رضاشاه در سال 

ها بیشترین کامالً متروک ماند و در همین سال 1350

برداری از خاک ویرانی در آن صورت گرفت. برای بهره

ها ها، برخی از خانهآوار آن به عنوان کود کشتزارها و باغ

مورد تخریب قرار گرفت. حتی بلدیه )شهرداری وقت( 

نمود و به فروش خاک و آوار بناهای ارگ بم اقدام می

 کرد. ها مبلغی دریافت میهربار از خاک خانه بابت

به وسیله اداره کل  133۷نخستین تعمیر ارگ در سال 

شناسی با کمک آموزش و پرورش کرمان باستان

مجموعه تحت حمایت 1350صورت گرفت. در سال 

سازمان ملّی حفاظت آثار باستانی ایران قرار گرفت. 

 همه ساله  مجدد آغاز شد و 1351تعمیرات ارگ از سال 

 اعتباری برای مرمت آن اختصاص یافت.

های بزرگ ارگ بم در شمار پروژه 12۷2از سال 

سازمان میراث کشور قرار گرفت و امکان اجرای 

های های پژوهشی و همچنینن تدارک طرحبرنامه

 مرمتی، ساماندهی و معرفی ارگ فراهم آمد.

ا درصد ارگ ر ۸0در بم بیشتر از  2003زلزله سال 

ای خود از ویران کرد. دبیر کل یونسکو در بازدید دوره

المللی برای اماکن تاریخی به بم رفت و از تالشی بین

بازسازی خبر داد. ژاپن، ایتالیا و فرانسه از جمله 

گام در مشارکت برای احیای ارگ کشورهای پیش

 شدند. 

لرزه یونسکو این بنا را به عنوان با روی دادن این زمین

بزرگترین سازه خشتی جهان در فهرست میراث در 

های صورت و مرمت خطر خود جای داد. اما با بازسازی

انجام شد، این  13۹2گرفته که از آن تاریخ تا سال 

کمیته در سی و هفتمین نشست خود اعالم کرد که این 

پرونده ارگ بم، اصالحات در  کمیته پس از بررسی

مدیریت و نگهداری از ارگ بم و محوطه پیرامونی را 

مناسب تشخیص داده و به همین دلیل آن را از فهرست 

 میراث در معرض خطر خود خارج کرده است.
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 مسیر اقفله 

 
ترین ادوار تاریخ شک باید درخشاندوره صفوی را بی

سازی ایران دانست. ابعاد گوناگون این معماری و شهر

گاه در تاریخ این دیگر هیچپیشرفت معماری که 

 سرزمین تکرار نشد. 

ایجاد حکومت مرکزی مقتدر، امنیت ناشی از ثبات 

حکومت، ابداعات و پیشرفت فناوری ساختمان، توسعه 

-ها در اثر توسعه اقتصادی، و خوی و خصلت هنرشهر

پروری پادشاهان صفوی به ویژه ساه دوستی و هنر

ر رشد و شکوفایی عباس اوّل، از جمله عوامل موثر د

سازی در آن دوران به شمار نظیر معماری و شهربی

آیند. عالوه بر این، عوامل دیگری همچون اهمیت می

موقعیت جغرافیایی، آب وهوا، نیز در توسعه و رشد 

ها در کنار اند. همه اینمعماری این دوره موثر بوده

خالقیت و نبوغ هنرمندان و معماران این دوره، باعث 

هایی در طراحی معماری صفویان شده پیدایی ویژگی

 است.

پیرنا، معماری ایرانی در دوره اسالمی را به چهار شیوه 

کند؛ شیوه خراسانی، شیوه رازی، شیوه آذری تقسیم می

و شیوه اصفهانی. آخرین شیوه معماری ایران که 

خاستگاه آن نه شهر اصفهان، که آذربایجان بوده است 

 رشد کرده است، شیوه اصفهانی است. ولی در اصفهان 

 

بخش متقدم و متاخر تقسیم هنر در دوره صفوی، به دو 

شود. دوره متقدم تمامی آثار دوره شاه اسماعیل و می

گیرد و دوره متاخر، شامل آثار بر میشاه تهماسب را در

شود. دوره متقدم دوره شاه عباس و جانشینان وی می

های گیری نیست زیرا جنگعمدتاً دارای معماری چشم

برای معماری پیاپی برای یکپارچه کردن ایران فرصتی 

باقی نگذاشته بود. معماری در دوره دوّم حکومت 

صفوی و با شاه عباس اوّل به اوج خود رسید. تقریباً 

همه پژوهشگران متفقند که هیچ پادشاهی در ایران به 

اندازه شاه عباس اوّل به معماری و شهرسازی عالقمند 

در کنار اهمیت به شهرسازی برای رونق  نبوده است.

تجارت شاه عباس اقدام به ساخت  اقتصاد و

  کاروانسراهای بسیاری در گوشه کنار ایران کرد.

ها امنیت چندانی نداشتند، با چنین ای که راهدر دوره

تر سفر کنند این ها امنکاری، کوشید تا کاروان

های یزرع یا در دامنههای لمدر بیابانکاروانسراها 

وسعت  .بودند ها، گویی ساحل امن آرامشپیچاپیچ کوه

و معماری کاروانسراهای این دوره از متون بجای مانده 

از سیاحان روزگار صفوی مشخص است.به عنوان مثال 

گونه کاروانسراهای عهد موریر در کتاب خود این

تواند با هیچ چیزی نمی»کند: صفوی را توصیف می

کاروانسراهای ایران که توسط شاهان صفوی برای 

و جهانگردان ساخته شده قابل آسایش کاروانیان 

 «.مقایسه باشد

در این بخش به بررسی کاروانسراهای عهد صفوی، 

 ها خواهیم پرداخت: آننوع و سبک 
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عصر طالیی ایجاد کاروانسراهای ایران متعلق به دوره 

صفوی است. رونق تجارت داخلی و خارجی و اهمیت 

ارتی موجب شد تا ها و شهرها زیدادن به راه

ها ساخته گونه جادهکاروانسراهای بسیاری در این

توان کاروانسراهای زیارتی شود. در این مورد می

-خراسان را که از کرمانشاه شروع و به مشهد ختم می

های سیاحتی شده است را نام برد. در این مسیر کاروان

و زیارتی از یک طرف به زیارت اماکن مقدسه نجف و 

و از طرف دیگر به زیارت امام هشتم شیعیان در کربال 

شدند. کاروانسراهای بسیاری را در مشهد مشرف می

بینیم که در دوران صفوی، حکمرانان و این جاده می

 اند.، وقف مسافران و زائران نمودهافراد خیر بنا کرده

های بزرگ زمینی و توسعه کشتیرانی منجر ایجاد جاده

تی ایران به کشورهای اروپایی به صدور کاالهای تجار

در غرب و چین و هندوستان در شرق گردید که در 

نتیجه تعداد کاروانسرا نیز در این مسیر تجاری احداث 

 شد.

جهانگردان و سیاحان بیگانه که در عهد صفوی با 

های سیاسی به ایران مسافرت کردند، نظریات و ایده

ره در شرح و تصاویر جالبی از کاروانسراهای آن دو

های خود صبت کردند. کاروانسراها همانند سفرنامه

 گرفتند.های امروزی مورد استفاده قرار میهتل

-تاورنیه سیاح فرانسوی که چندین بار در فاصله سال

م به ایران سفر کرده، اطالعات  1632 -166۸های 

جالبی در مورد کاروانسراها به وِیژه کاروانسراهایی که 

دهد. او در سفرنامه خود در کرده، میها اقامت در آن

معموالً از تبریز »نویسد: مورد راه تبریز به اصفهان می

های کشد، روز اوّل از کوهروز طول می 24تا اصفهان 

العبور گذشتیم تا به کاروانسراهای باشکوهی که صعب

صفی ساخته و از بهترین کاروانسراهای توسط شاه

 او به هنـگام مقایسه  همـچنین«.  ایران است رسیدیم

 

کاروانسرااهی صفوی        

 
نویسد: ترکیه می کاروانسراهای ایران و

کاروانسراهای ایران زیباتر و از نظر زندگی به مراتب »

شاردن  «.تر از کاروانسراهای عثمانی استراحت

نویسد: درباره اصفهان و کاروانسراهای اصفهان می

 10۸2مدرسه،  4۸مسجد،  162در اصفهان »

 «.حمام وجود دارد 2۷2کاروانسرا و 

توسعه  شهری نیزدر زمان صفویه کاروانسراهای درون

ای برخوردار گردید تا جایی که در یافته، از اهمیت ویژه

هر یک از کاروانسراها کاالهای بخصوصی مورد معامله 

-التجاره خود میگرفت و تجار در ارتباط با مالقرار می

توانستند در کاروانسراها رفت و آمد کرده، به داد و ستد 

یا موجود بپردازند. در یک طومار خطی که در موزه بریتان

است، حدود چهل کاروانسرا نام برده شده که در اطراف 

میدان شاه )امام خمینی( بنا گردیده، هر یک مخصوص 

خرید و فروش کاالهای بخصوصی بودند. ناگفته نماند 

که تعدادی از کاروانسراهای نام برده شده در طومار 

 دهند.هنوز به فعالیت تجاری و اقتصادی ادامه می

ی تغییراتی در نقشه کاروانسراها به عمل در عصر صفو

آمد، با این ترتیب که عالوه بر تقشه چهار ایوانی، 

کاروانسراهایی با نقشه مدور، هشت ضلعی، چند 

ضلعی، دو ایوانی، نوع کوهستانی، و... با توجه به 

-موقعیت جغرافیایی و مکانی محل ساخته شد. در دوره

های زندیه، افشاریه و قاجار در ایجاد کاروانسراها 

تغییرات چندانی به عمل نیامد و ایجاد آن به شیوه 

 گذشته ادامه پیدا کرد. 

از نظر طرح و نقشه، کاروانسراهای دوره یاد شده  

عموماً از نوع چهار ایوانی بوده، از لحاظ مصالح 

 ساختمانی نیز بر خالف دوره مقدم که از آجر و سنگ

است. همچنین  بودند، بیشتر از خشت استفاده شده

تعداد بسیار زیادی از کاروانسراهای عهد صفوی نیز در 

 اند. عهد قاجاریه تعمیر و بازسازی شده
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اعتقاد محققینی همچون پوپ بر این است که بنیاد 

کاروانسراها در ایران پیروزی بزرگ معماری ایران 

های خاص است و در هیچ جای دنیا کاربرد ویژگی

توان دید. بسیاری از کاروانسراهای معماری آن را نمی

روستاها و شهرها تا قرن حاضر مورد ها، مسیر جاده

های گوناگونی، چون ژاندارمری و استفاده سازمان

ها و بقایای تعداد آموزش و پرورش بوده است. ویرانه

های های قدیمی، مکانبیشتری هم در کنار شاهراه

-دورافتاده، معابر کوهستانی و حاشیه کویری دیده می

اها مسکن و شود. در حالی که آن روزگاران کاروانسر

-بخشی برای کاروان و کاروانیان شمرده میماوای آرام

 شدند.

شهری به صورت از طرف دیگر کاروانسراهای درون

-سراهای تجاری همچنان به فعالیت اقتصادی ادامه می

شود با گذشت زمان، کاروانسراها دهند و مشاهده می

های مذهبی، نظامی، سیاسی و ... را از دست داده، جنبه

هایی، چون سرا، تیمچه و ط جنبه اقتصادی آن با نامفق

های بازرگانی به حیات خود پاساژ در بازارها و محله

 دهند.ادامه می

در ادبیات کشور ما، شعرا و بزرگا ادب ایران، جهان را 

به کاروانسرا و آدمیان را به کاروان تشبیه کرده، با 

ن و سرودن اشعار زیبا انسان را از دلبستگی به جها

 گوید:گونه میجهانیان بر حذر داشته است. سعدی این

 *       چرا دل رب این کاروانگه نهیم
*** 

آید که از بررسی کاروانسراهای ایرانی چنین برمی

اساس معماری ایران، مانند سایر بناها تابع شیوه، 

-سنت و سبک رایج زمان بوده است. به این ترتیب می

کاروانسراهای پیش از اسالم نیز تابع توان پنداشت که 

معماری شیوه معماری زمان خود است، ولی شیوه 

معماری، محل و منطقه، مصالح ساختمانی و موقعیت 

 گونه بناها دارد. جغرافیایی نقش موثری در ایجاد این

  

که یاران ربفتند و ما رد رهیم            

     

  ساختمان کاروانسرا معموالً دارای حصاری است

پیرامون حیاط که در گوشه و گاهی در میان اضالع 

ها اصطبل قرار داشته که شده. پشت آنساخته می

ها در چهار گوشه داخلی بنا درب ورودی اصطبل

 شده است. قرار داشته، گاهی به ایوان حیاط باز می

 اند ها ساخته شدهکاروانسراهایی که در دشت

عموماً یک طبقه هستند، ولی کاروانسراهای 

 اند.تجاری داخل شهری دو طبقه

  در دو طرف دروازه ورودی داخل کاروانسراها

هایی برای پاسداران و کاروانسرادار معموالً اتاق

 شده است.ساخته می

 انباری معموالً هر کاروانسرا دارای چاه آب و آب

است که گاهی در وسط کاروانسرا و زمانی خارج 

از محوطه جهت تامین آب مورد نیاز مسافران 

روانسراهای خلیج فارس ساخته شده است؛ مثالً کا

همه در بیرون از بنا قرار دارند. در حالی که در 

مناطق مرکزی عموماً در داخل کاروانسرا ساخته 

 اند.شده

 های تعدادی از کاروانسراها برای رفع نیازمندی

مسافرین، نانوایی، قصابی، آسیاب، مسجد و 

دکانی جهت خرید و فروش کاالهای کاروانی وجود 

 داشته است.

  کاروانسراهای حاشیه کویر و نواحی مرکزی ایران

دارای بادگیر است و این بادگیرها عموماً در جهت 

-شدهها ساخته میمقابل دروازه ورودی روی ایوان

 اند.

  در بسیاری از کاروانسراها، بخصوص از دوره

صفویه به بعد، بخاری دیواری یا مکانی برای 

 برافروختن آتش تعبیه شده است.

معماری کاروانسراهای ایران متنوع بوده،  از نظر

های گوناگونی برای ها و نقشهمعماران ایران از طرح

ها و اند. تنوع طرحایجاد کاروانسراها استفاده کرده

کند که این های کاروانسراهای ایران ایجاب مینقشه

 های مختلف تقسیم شوند:کاروانسراها به گروه
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  :کاروانسراهای کامالً پوشیده مناطق کوهستانی 

ها راههای کوچک کنار گاهاین نوع کاروانسراها، توقف

های سلطنتی زمان شاه عباس اوّل را شامل تا ساختمان

شوند. احداث این نوع کاروانسراها که در مناطق می

العبور، معمول عبهای صکوهستانی، به ویژه گذرگاه

 بوده، پیش از همه در عهد صفوی بنیاد گردیده است.

این کاروانسراها از هر طرف بسته و پوشیده بوده، به 

های زمستانی تواند جلو بادهای مداوم و برفراحتی می

 های بهاری و پاییزی را بگیرد.و تگرگ

 :کاروانسراهای کرانه پست خلیج فارس 

فاقد حیاط مرکزی بوده، شامل این کاروانسراها عموماً 

بنایی چهارگوش است، با اتاق مرکزی صلیبی شکل و 

های جانبی، یک سکوی سنگی دورتادور ساختمان اتاق

 ها به خارج بنا راه دارند.ساخته شده و همه اتاق

کاروانسراهای بسیاری با مشخصات فوق در عهد 

صفوی، بخصوص پس از ایجاد بندرعباس در سال 

الر و  -الر، بندرعباس -های شیرازجادهم بین 1620

جایی که بندر عباس احداث شده است. از آن -اصفهان

این کاروانسراها در دوره آرامش سیاسی عهد صفوی 

ساخته شده، هیچ کدام جنبه دفاعی ندارند اما پس از 

های دفاعی دوره صفوی تغییراتی همچون احداث برج

 کاروانسرا رخ داد. در چهارگوشه بنا در معماری این نوع 

 دار مرکز ایران:کاروانسراهای حیاط 

ترین و بهترین و زیباترین کاروانسراهای ایران در مهم

گیرد. این گروه از کاروانسراها نیز از این گروه قرار می

 شوند:بندی مینظر معماری به انواع ذیل تقسیم

 کاروانسرای مدور: .5

الدین و زین در حال حاضر فقط دو نمونه )کاروانسرای

کاروانسرای زیزه(  از این نوع شناخته شده است، ولی 

همین دو نمونه نشان دهنده ذوق و سلیقه، ابتکار و 

 العاد معمار آن است.هنرنمایی فوق

 کاروانسراهای چند ضلعی حیاط دار: .6

 اند.ضلعی( و زیبا بنا شده ۸به شکل چند ضلعی )اغلب 

 

ای است که در معماری ها دورهزمان ساخت آن

ای اتفاق افتاده کاروانسراها پیشرفت قابل مالحظه

است. تعداد این نوع کاروانسراها اندک است. 

بید چهار آباده و ده خوره،آباد، خانکاروانسراهای امین

 اند از این نمونه اند.که در دوره صفوی ساخته شده

 کاروانسراهای دو ایوانی: .1

همانند مدارس و مساجد و سایر بناهای مذهبی به شکل 

اند. دو ایوانی و به فرم مستطیل و مربع ساخته شده

کاروانسراهای چاه خوشاب و کاروانسرای دوکوهک بر 

 .انداین سبک ساخته شده

 دار:کاروانسراها با تاالر ستون .2

از این نوع کاروانسراها عموماً به عنوان اصطبل استفاده 

شده است. کاروانسرای عسگر آباد و کاروانسرای 

 اند.آباد از این نوعخاتون

 کاروانسراهای چهار ایوانی: .3

در ادورار اسالمی از طرح چهار ایوانی برای  بنیاد 

مانند مدارس و مقابر، مذهبی بناهای مذهبی و غیر

مساجد و کاروانسراها استفاده گردیده و تقریباً طرح 

ثابتی برای احداث این گونه بناها شد، بخصوص از 

دوره سلجوقی به بعد کاروانسراهای بسیاری با طرح 

چهار ایوانی احداث گردید که آثار آن در تمامی ایران 

پراکنده است. گرچه این نوع کاروانسراها به شکل 

هایی اند و از نظر نقشه شباهتمربع و مستطیل بنا شده

به هم دارند ولی در جزئیات مانند شکل داخل و خارج، 

 ای دارند.های ویژهها تفاوتهای ورودی، برجدروازه

 های متفرقه:کاروانسرا با طرح .4

نقشه و معماری کاروانسراهایی که در این گروه قرار 

 گیرند به هیچ کدام از موارد فوق شباهتی ندارد. می

سلیقه و ذوق معمار، نفوذ معماری خارجی، اوضاع و 

موقعیت جغرافیایی در احداث این نوع از کاروانسراها 

توان کاروانسرای نقش داشته است. برای مثال می

سبزوار را نام برد که به عقیده آقای مولر شبیه 

ن النهرین ساخته شده کاروانسراهایی است که در بی

 است. 
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  ...گذر مردمان        

  

 

 

تقابل میان مردمان و دیوان، تقابل دیرپایی است که 

 است. از قیام کاوهتاریخ ایران بارها آن را به خود دیده 

آهنگر و فریدون در به زیر کشیدن ضحاک از تخت 

پادشاهی ایران و برافراشتن پرچم کاویانی که نماد 

شان به ایران و آزاددگی مردمان شد تا به پا خواستن

خواهی که حدود مشروطه، برای آزادی اسم انقالب

سلطانی را مشخص سازند و حاکمیت قانون را مستقر 

ه و همه نشان از این تقابل دارد و تا ایران کنند، هم

 هست این رویارویی نیز خواهد بود.

 شکوهمند دکتر فریدون جنیدی، شاهنامه پژوه؛ فرهنگ

 توان و کوشش و روان و جان از برخاسته ایرانی را

 سرزمین این مردمانِ دانسته و آن را متعلق به ایرانیان

 داند.دیوانیان می و شهریاران آن از نه و

-آنچه برای مردمان است در قالب فرهنگ نمود پیدا می

کند. فرهنگ را زوالی نیست و روز به روز به غنای آن 

شود و همین فرهنگ است که در قالب میراث افزوده می

جای مانده از دیوان را از خطر تواند آثار بهناملموس می

 تخریب حفظ کند و دوام و بقای آن را تداوم بخشد.

 

  

-گران میراثگری کنشدر این بخش ابتدا به مطالبه

فرهنگی در کرمانشاه، در حفاظت از میراث شکوهمند 

طاق بستان خواهیم پرداخت که کرمانشاه دیار 

پهلوانان و مردانگی است، سپس به معرفی و ارائه 

شرحی هرچند کوتاه ولی جامع در ارتباط با یکی از آثار 

معماری ایران که روح انجمن در آن مستتر است و 

منظور آگاهی از محلی است برای گرد هم آمدن به 

شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه، در سه نقطه مختلف 

از ایران یعنی تهران، کرمانشاه و اردبیل خواهیم 

 پرداخت.

کنیم بر آیین جوانمردی و در گام بعدی مروری می

-ترین ورزشپهلوانی و آداب آن، به عنوان یکی از کهن

ای، که های جهان؛ به نام ورزش باستانی زورخانه

خواهی مردم طلبی و عدالتخواهی و حقشه در آزادیری

این سرزمین دارد و در انتها سفری موسیقیایی خواهیم 

کرد به هشت گوشه از کشور عزیزمان برای گوش 

-سپردن به تاریخ شفاهی از زبان خنیاگران نواحی دل

های وصل و فراق، سوخته و فرزانه ، در قالب عاشقانه

لوانی، شرح حال قهرمانان و های اساطیری و پهافسانه

جنگ آوران از زبان خنیاگران و نوازندگان محلی و 

 مقامی ایران.
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 مسجد شاه تهران

Eugène Flandin -1840_1842 

 

  



 طاق بستان
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های کوهی ستبر که نقوش حجاری شده بر روی صخره

جوشد موید این های زالل آب میاز دل آن چشمه

که این منطقه روزگاری در میان انبوه مطلب است 

ها و نیزارها قرار داشته و به عنوان شکارگاه و بیشه

گاه سلطنتی پادشاهان ساسانی مورد اهمیت و تفرج

توان قرائنی بین توجه بوده است. با اندک دقتی می

نقوش و وضع محل نامبرده پیدا کرد و به طور یقین 

 جنبه محلی گفت که مجالس شکار طاق بستان کامالً

 داشته و مربوط به همان منطقه است.

-در شمال شرقی شهر کرمانشاه در دامنه سلسله کوه

های پُراو که از بیستون شروع و تا کردستان امتداد 

جا مانده از دوره ساسانیان یافته طاقی زیبا و ارزنده  به

قرار گرفته که به لحاظ آیینی، تاریخی و هنری از اهمیت 

 ای برخوردار است. العادهو ارزش فوق

بستان در کنار ارزش هنری خود، گزارشگری است طاق

از دنیای باستان که به شرح و تفصیل و با جزئیات از 

اوضاع و احوال زیست محیطی منطقه در هزارهای 

دهد. از آب و آبادی و باغستان و رونقی گذشته خبر می

 که دیگر خبری از آن نیست.

 

 از یکی. است بوده همراه شهرها رشد با گذشته سده

 بستان،طاق حریم در تعادل خوردن هم به عوامل

به  شمالی آن، دقیقاً  بخش در کرمانشاه شهر توسعه

 قرار بستانطاق تاریخی آثار سمت مکانی است که

 موجب شمالی شهر پاره در شهر توسعه. است گرفته

  شدن ناپدید و کشاورزی هایزمین و هاباغ رفتن بین از

حریم محوطه شده و در عین حال نیز  از زیادی بخش

های مجاور محوطه و رویه آب در دشتهای بیبرداشت

عدم مدیریت صحیح منابع آبی موجب کم آبی و  خشک 

های آسیب های این محوطه شده کهشدن چشمه

 جبران ناپذیری به آثار وارد کرده است.

در این بخش مروری اجمالی خواهیم داشت بر 

های بستان در طول دورهتغییراتی که محوطه طاق

را تجربه کرده.  مختلف مخصوصاً دوره معاصر آن

های ریزیها و برنامهگذاریاتفاقاتی که حاصل سیاست

نجر به آسیب دیدن توسعه ناپایدار بوده و عواقب آن م

 تاریخی خواهد شد. -این محوطه ارزشمند باستانی

22 

ژه
وی

ی
نگ

ره
ث ف

را
می

ه 
فت

 ه
مه

نا
 

 طاق بستان

Pascal Coste- 1840_1842 
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  بستان اقط رد تغییر و ربتهاجم اجمالی مروری 
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 جایگاهی که کوه و آب گفت، توانمی بستانطاق درباره

 اوستا، ها،یشت)اند داشته باستان ایران در مقدس

-بوده موثر بستانطاق ایصخره آثار ساخت در( هاگات

 و پاک هایآب آوردنده وجود به الهه آناهیتا زیرا اند

 کرده خلق مردمان برای را هارودخانه و هاقوی، چشمه

 نقش تمام ساسانی شاهان دلیل همین به .است

 هاچشمه یا و هارودخانه کنار در را خود هایبرجسته

 بر اقتصادی... که ساسانی عهد در.  اندکرده حجاری

 قدرگران غایت به آب وجود است بوده مبتنی کشاورزی

-حجاری با بستانطاق ایصخره آثار سپس. است بوده

 داده شکل هاینماد در موجود تقدس و زیبایشان های

 شاه گیریتاج یا شاهان مقدس شکار مانند در آن، شده

 باورهای تا شد موجب( موبدان موبد) خداوند ازنماینده

 . بگیرد شکل دیگری فرهنگی

 و شجاع زنی به را خود جای آناهیتا اسالمی دوران در 

 بستان طاق و( شکرایی میر) داد شیرین نام به پاکدامن

شبدیز  داستان و فرهاد و شیرین قصه با دیگر بار یک

 هنوز. افتاد هازبان سر بر آن چشمه آب بودن مقدس و

 چشمه این آب در را خود دعاهای اثر پیرامون مردم هم

 پیش سال 20 حدود تا هاکرمانشاهی و اندازندمی

 طاق بزرگ طاق داخل عروسی شب را شانعروس

-می است معروف فرهاد و شیرین اتاق به که بستان

 شوهر و زن زندگی در عشق کهاین بر عالوه تا بردند

 این. گردند سالم و بسیار فرزندان صاحب شود جاری

 .دارد وجود همچنان کنون تا واکنش و کنش

 تصادفی آثار این حجاری برای مکان این انتخاب

 قرار داشته ارتباطی شاهراه یک در نیست، کرمانشاه

 از هرتسفلد و است کردهمی متصل بابل به را سارد که

 کرمانشاه برد. همچنینمی نام آسیا دروازه عنوان به آن

 تیسفون به شهر تریننزدیک و هواترین و آب خوش

 است. بوده ساسانیان و پارتیان شاهی مقرر

 قرماسین از بهتر جایی قباد" که است معتقد مقدسی

-می که را شهرهائی وی پس خسروان سپس نیافت

 ."بساختند گردنه آن تا مداین میان در بینیم

 است باستان ایرانیان مقدس هایکوه از بیستون کوه

 این، از پیش داریوش و( بهار مهرداد دادگی، فرنبغ)

 نموده حجاری کوه این بر را خود کتیبه ترینمعروف

 ثبت بشری میراث فهرست در اکنون که. است

 (.یونسکو)است

 گیر،آب و روان آب پرستش حتی و حد از زیاده احترام

 هایدوره در. بود معمول تاریخ از پیش ادوار در که

-فرمان ساسانیان دوره در. نگردید منسوخ تاریخی

 اعتقادات تا گزیدندمی بر را خاصی محل روایان،

 عظیم هایسنگ روی بر را خود پیروزی شرح و مذهبی

 از گیریآب که هامحل این از هریک در. کنند نقش

 ایجاد نقشی سنگ بدنه پای در شدمی لبریز چشمه

 . کردندمی

 هایچشمه ترینآب پر از یکی کنار در بستان طاق آثار

 دو زمانی که است شده حجاری کرمانشاه کارستیک

 .است شدهمی منشعب آن از رودخانه

 در 1۷2 شماره به 1310 ماهید 15 در بستان طاق

 نیز 1353 سال در گردید و ثبت ملّی میراث فهرست

در  مندرج ضوابط رعایت برای و شد تعیین آن حریم

 حریم گرفت. قرار مسکن و آبادانی وزارت اختیار در آن،

 بقایای ، بستان طاق هایاتاق شامل شده تعیین

-طاق غرب در تاریخ از پیش دهکده و پارتی گورستان

 بقایای و هاطاق کیلومتری دو در خسرو شکارگاه ها،

 تا هاطاق فاصل حد شهری تاسیسات از مانده باقی

 غربی ضلع انتهای در حاصل مراد تپه شکارگاه،

 در کیلومتر 3 حدود در ایمحدوده که باشدمی شکارگاه

 . گیردمی بر در را کیلومتر ۷

  کشـاورزی هایها، زمیـنطاق مقابل دشت از بخشی

 

آبادیملیحه مهدی   
 نویسنده و پژوهشگر 
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 آب از که بود مرادحاصل ابریشـم و باغ روسـتاهای

شدند. می سیرآب "بر جو کل" و "بشیر چم" رودخانه

 اثر کالبد و فرهنگ طبیعت، بستان؛طاق اجزاء بنابراین

 هایمولفه دارای هرکدام که اثر هستند فیزیک همان یا

موجب  ها،آن بین تعادل که هایمولفه اند،خویش موثر

 .است سال شده 1600 طول در اثر حفظ

 بوده همراه شهرها نکردنی باور رشد با گذشته سده

 شهرها در امروزه جهان جمعیت از نیمی از بیش. است

  سایتآمار ارائه شده در وب طبق بر. کنندمی زندگی

UN-Habitat، در نفر میلیارد پنج دیگر دهه دو تا 

 به هم عوامل از یکی. کرد خواهند زندگی شهرها

 شهر توسعه بستانطاق حریم در تعادل خوردن

-طاق تاریخی آثار که جایی شمالی، بخش در کرمانشاه

 شهر پاره در شهر توسعه. گرفته است قرار بستان

 کشاورزی هایزمین و هاباغ رفتن بین از موجب شمالی

 مصوب عرصه و حریم از زیادی بخش  شدن ناپدید و

 ایجاد و شهری هایسازه و ساخت زیر در 1353 سال

 رشد و ترافیک جمعیت، رشد مانند عدیده مشکالت

 هایرستوان و داری،دکه مانند مالکی خرده اقتصادی

  است. شده اثر بالفصل حریم در کوچک

 ورود به نیاز و شهرها در جمعیت رشد رسدمی نظر به

 به مجبور را هادولت اقتصادی، جدید هایعرصه به

 عرصه یک عنوانبه تاریخی – فرهنگی منابع به توجه

. است نموده گردشگری اقتصاد قالب در جدید اقتصادی

 بزرگترین به را آن گردشگری، صنعت وقفه بی رشد

 ناخالص تولید  %12 معادل سهمی با جهان، صنعت

 است.  کرده تبدیل جهان داخلی

 میراث و تاریخی شهرهای فرهنگی، میراث هایدارائی

 هر و اجتماعی اقتصادی توسعه منابع ترینمهم طبیعی،

 یک و مشترک منبع یک فرهنگی هستند و میراث کشور

 (. 13۹6 بهشتی – بروجنی. ) "است همگانی کاالی

 عنوانبه یعنی فرهنگی، میراث از تلقی طرز این شاید

موجب   نمود، درآمد کسب آن از توانمی که دارایی یک

 فرهنگی میراث از حفاظت هایجنبه برخی به توجهیبی

 رقم را تاریخی هایمحوطه در سریع تغییرات و شده

 حریم و عرصه در تصرف و باشد، همچون دخل زده

 دوره از آثاری تخریب و بستانهای طاقاتاق بالفصل

 هاآن نمودن منظره خوش نیت به  پهلوی، تا ساسانی

 و رستوان و هتل ساخت یا بیشتر، توریست جلب برای

 دیگر رفاهی امکانات و دستی صنایع فروش هایمغازه

 . توریست آسایش نیت به

 اثر پیرامون طبیعت رفتن بین از موجب موارد، این همه

 طبیعی تعادل و.است شده باغ و دشت و رودخانه: شامل

 .است رفته بین از اثر

شناسی و تاریخی و همچنین باستان شواهد اساس بر

دوره  از محوطه، این در مانده جایبه مدارک و اسناد

 تغیرات زیادی  و تصرفات و دخل امروز، به تا ساسانی

 اجزای و مجموعه این و گرفتهانجام مختلف اهداف با

 از این حالاست. با  داده قرار خود تأثیر تحت را آن

به  بیشتری شواهد اخیر سال 150 تصرفات و دخل

 آثار، کنونی شرایط بر آن تأثیر که است مانده جای

 است. ترملموس

 پل تخریب با اخیر، سال 150 تصرفات و دخل اوّلین

 و دوم اردشیر نقش مجاور چشمه روی بر که قدیمی

 چشمه روی بر مسعودیه نام به ساختمانی احداث

 کرمانشاه حاکم( ق ه 126۸) عمادالدوله زمان در مذکور

 دیوار و بزرگ طاق مقابل بزرگ حوض ساخت. شد آغاز

-طاق روستای از پیرامون محوطه و هاطاق جداکننده

 چپ و راست سمت هایچشمه آب هدایت و بستان

 داخل به کوچک و بزرگ طاق زیر هایچشمه و هاطاق

 .است اقدامات دیگر از آجری هایکانال توسط حوض

 اولین برای ساختمان، ایجاد و محوطه شدن محصور با

 مکانی به و خارج عمومی استفاده از محوطه این بار

 .شد تبدیل خصوصی

 اول، جهانی جنگ در زمان در و عمادالدوله از پس

 در هاانگلیسی توسط آن محوطه و مسعودیه ساختمان

 ها،انگلیسیشان به خدمات در ازای لدوله،اوکیل اختیار

 .شد قرارداده
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 کهاین تا گشته، رها مدتی تا ملک الدوله،وکیل از بعد

 سپس و اوقاف اختیار در محوطه این 1310 سال در

 ملّی آثار در فهرست و شد نهاده هنر و فرهنگ وزارت

 گسترش تغییرات این به بعد زمان آن از گردید و ثبت

 به توجهبی کرمانشاه میراث مسئولین آنجا که تا یافت

المللی برای  بین و ملّی منشورهای و مقرارت و قوانین

 بیل و لودرها شده داده تخصیص هایهزینه جذب

 خدمت به محوطه نهایی تخریب برای را هامکانیکی

 .گرفتند

 گذاریسیاست حاصل بیشتر حریم، و عرصه در مداخله

 تبدیل شهری هایگذاریسیاست از یکی. است

 فضای به بستانطاق فرهنگی تاریخی مجموعه

  5۷ تا 46 هایسال در کرمانشاه شهر برای گاهیتفرج

 و عرصه در هاییتصرف و دخل موجب عمالً  که بود

 شدهتعیین ضوابط اساس بر که شد، بستانطاق حریم

 تهیه هنر و فرهنگ وزارت که ایعرصه و حریم طرح در

 . پذیرفتمی انجام بود، نموده

 1364 هایسال از حریم در ایجادشده تغییرات بیشتر

 تغییرات سال این از پیش تا. است افتاده اتفاق بعد به

 آسفالت و سازیبهینه مانند بود ایجادشده محدودی

 سویبه کرمانشاه از عمادالدوله که خیابانی نمودن

 بستان،طاق بلوار به آن تبدیل و بود کشیده محوطه

 ساخت و بستانطاق غربی و شرقی پارک احداث

(. 134۹,  کرمانشاه شهرداری اسناد مرکز) شهربازی

 علت به بدواً اسالمی، انقالب از پس هایسال در

 سپس و اداری نظارت و مهار هایسامانه ریختگیهمبه

 مهاجران هجوم علت به13 60 و 135۹ هایسال در

 کرمانشاه، استان مرزی شهرهای ساکنان و زدهجنگ

 و نماند نصیببی بلیه این از نیز شکارگاه اراضی

 و زیر، ساخت به آن غرب و جنوب از هاییبخش

 هرگونه فاقد و بد منظر ریزدانه، مسکونی سازهای

 بعدی هایتالش و رفت شهری خدمات و امکانات

  ماند. فایدهبی زمین آزادسازی و تخلیه برای

 گذاشته کنار انقالب قبل از جامع طرح سال این از پس

 پاره قسمت در شهر توسعه جدید، جامع طرح در و شد

 هایزمین کلیه در دلیل همین به شد شهر دیده شمالی

 و خسرو شکارگاه و بستانطاق هایطاق بین حدفاصل

 حریم و عرصه که گمبادنه، باستانی شهر همچنین

 حریم از و گرفت انجام وسازساخت شد،می محسوب

 : شامل ماند، کهباقی %30 از کمتر مصوب

 حاصل، مراد تپه و شکارگاه عرصه  

 بشیر، چم رودخانه از بخشی 

 آن، اطراف هایو بخشی از باغ  

 شودمی بایر زمین مقداری و 

 سطح در مسئولین رویکرد تغییر با 13۷4 سال از پس

 گردشگری، اقتصادی هایجنبه به توجه و کشور

 توجه. یافت تغییر دوباره تاریخی آثار قبال در هاسیاست

 هایطرح. شد حریم و عرصه در تغییراتی سبب مجدد

 ساخت. شد اجرایی برخی و پیشنهاد دهی،سامان متعدد

 در کابینتله ساخت و هتل ساخت و هارستوران مونوریل،

 .هاستگذاریسیاست این جمله از حریم و عرصه

  

 خوشدست اخیر سده در بستان اقط گفت توانمی پایان در

 جهت در  اثر حفظ جایبه مسئوالن متاسفانه  و بسیارشده تغییرات

 .اندکوشیده اثر حذف
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در شهرهای قدیمی ایران تکیه، میدان و حسینیه 

اند که در مسیر گذرهای اصلی فضاهای محصوری بوده

ها به صورت فضای اند. تکایا و حسینیهشهر قرار داشته

ای بودند و در اعیاد و داخل شهری قلعهای محله -شهر

اسالمی و ایام سوگواری خصوصاً محرم مورد استفاده 

 گرفته است. قرار می

خوانی و طرفداری مردم برگزاری مراسم تعزیه و روضه

های گونه مراسم باعث به وجود آمدن سازماناز این

ها از گردانی شد و در این میان تکیهمفصلی برای شبیه

 و موقعیت خاصی برخوردار شدند. جایگاه

-ها هم نوعی تکیه به شمار میها که آنها و خانقاهتکیه

های دور در ایران معروف بودند و معموالً رفتند از زمان

آمدند و به اجرای جا گرد میصوفیان دراویش آن

پرداختند. چون یکی از آداب مورد مراسم خاص خود می

های و رقص« سماع»عالقه اهل تصوف اجرای مراسم 

ویژه صوفیانه بود، به همین علت در نقشه و ساختمان 

ها در وسط فضای نسبتاً برآمده یا میدانی این قبیل محل

کردند و را برای اجرای رقص  جست و خیز ایجاد می

بند مراد و غالباً در همین قسمت از تکیه کرسی و تخته

به  ساختند و او از همین محلیا مرشد را مستقر می

صوفیان مجلس تعلیمات الزم را داده و به گفت و شنود 

 پرداخت.با مریدان می

در روزگاران بعد که مذهب و تصوف به هم آمیختند از 

ها برای برگذاری مراسم مذهبی نیز استفاده شد و تکیه

خوانی خوانی و اجرای شبیهابتدا در آن شروع به روضه

ها گونه آییناینبه سبک بسیار ساده پرداختند و وقتی 

مورد استقبال قرار گرفتند روز به روز بر رونق آن افزوده 

شد تا جایی که در عهد ناصری چون شخص شاه و 

-گونه عزاداری بودند سازماندرباریانش طرفدار این

 گردانی پدید آمد.های مفصلی برای شبیه
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 Antoin Sevruguin-1896 

تکیه دولت -تشیع جنازه ناصر الدین شاه  
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و به دلیل استقبال عالقمندان  1۹این بنا در اواخر سده 

و شرکت کنندگان مراسم عزاداری امام حسین)ع( به 

دستور ناصرالدین شاه قاجار در تهران و در مقابل محل 

الماثر »فعلی سبزه میدان ساخته شد. بنابر آنچه مولف 

یکصد و پنجاه هزار تومان برای آن »گوید: می« واالثار

گنجایش تقریباً  "داوروساپی"خرج شده و مثل 

بیست هزار نفر تماشاچی را دارد. بهترین نمونه ذوق 

 ایرانی در این شیوه معماری بوده است. 

متر و قطر دایره این محوطه تقریباً  24ارتفاع این بنا 

هشتصد و  متر و مساحت آن در حدود دو هزار و 60

 بیست و شش متر مربع بوده است.

 

 

 

جواری ساختمان تکیه دولت و ساختمان به دلیل هم

-ها، رنگ آمیزی، فرم هواکشکاشی کاخ گلستان، طرح

های خورشیدی باالی طاق نماهای تکیه ها و فرم پنجره

 گلستان بوده است.های کاخ تقریباً برگرفته از فرم

و تغییر اوضاع سیاسی، اجتماعی  12۹۹بعد از کودتای 

ایران و منسوخ شدن مراسم تعزیه؛ تکیه دولت به 

دست فراموشی سپرده شد و تنها در اواخر سلطنت 

رضا شاه از این محل برای تشکیل حوزه نظام وظیفه 

استفاده کردند و بعد از آن تا زمان تخریب در سال 

مسی ساختمان تکیه دولت متروک و هجری ش 132۷

 تنها باقی ماند.
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 Antoin Sevruguin-1880-1930 

دولت تهران تکیه  
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گاه در کنار مراسم محلی برای اجتماع امنای و بی گاه

دولت و رجال به منظور رسیدگی به بعضی امور در تکیه 

به بحث و گاهی رسیدگی به کارهای برخی مسئوالن 

ترین پرداختند. از جمله چند فقره که مهمکشوری می

 باشد:ها به شرح زیر میآن

  :حسابرسی مسکوکات 

الضرب اصفهانی مسئول شد که حاج امینگفته می

ضرابخانه، تقلباتی را در کار ضرب مسکوکات و آب 

ها کرده است که رسیدگی به این امر در تکیه کردن آن

 دولت انجام شده است.

  :تشکیل مجلس موسسان 

هجری قمری )اوایل قرن بیستم  1306در سال 

 میالدی( مجلس موسسان در تکیه دولت انجام شد

 ر تکیه دولت: جنازه ناصرالدین شاه د 

بعد از ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی، 

جنازه وی را جهت قرار گرتن در انظار عموم در تکه 

 دولت قرار دادند.

 :آزاد کردن زندانی به درخواست مردم 

قبل از اتمام مجلس آخرین در تکیه دولت هر ساله 

نمایند که یک نفر  مردم جمع شده و از شاه خواهش می

زندانی بزرگ را از محبس آزاد کند. جمعیت به نوعی به 

داند که پردازند که شاه صالح میهیاهو و اغتشاش می

ها را قبول کند. بنجامین ساموئل در کتاب خواهش آن

 نویسد:ایران و ایرانیان در این مورد می

میالدی، شصت و پنج نفر بدین  1۸۸4در سنه » ... 

طوری معمول ساله به قسم آزاد شدند. این رسم هر

کنند، مداخله عامه است که گماشتگان دولت جرات نمی

و جلوگیری نمایند. آخراالمر گماشتگان دولت نظر به 

اهمیت امنیت اهالی چند روز بعد از اسکات هیجان 

 «.گیرندتدبیری به کار برده همان مقصرین را دوباره می

 :عزل احمد شاه قاجار 

قاجار و پایان دادن به فرمان عزل آخرین پادشاه 

 حکومت قاجاریه در تکیه دولت  انجام شد.

در ایام اوّلین دهه محرم، شاه و رعایایش لباس عزا به 

کردند، رنگ سیاه به عنوان لباس سوگواری تن می

شناخته شده است ولی بسیاری از مردم کمربندهایی 

بندند. می های نارنجی بر دور کمربه همین رنگ با نقش

مردان طبقات پایین به عنوان عالمت عزا دامن پیراهن 

 کنند.ی یقه آن را باز میخود را بیرون گذاشته و دکمه

عزاداری در تکیه دولت از روز اول ماه محرم شروع و 

شده که البته بانی این یازده روز روز یازدهم ختم می

ز آن کرد. بعد ادربار ناصری بود و شاه در آن شرکت می

شدند و تا ده روز وزرا و امناء و دیگر درباریان بانی می

یافت. امّا به اهمیت روزهای آخر ماه صفر ادامه می

 نخست نبوده است.

چون فراهم کردن جای نشستن در تکیه به سختی 

ها از صبح زود بلکه بعضی از قبل شد، زنمیسر می

جا که نگرفتند و از آرفتند و جای میجا میآفتاب به آن

تا آخر مجلس در اثر کثرت جمعیت و غالباً بسته شدن 

طور ها تقریباً بهدرها، ورود و خروج ممکن نبود، زن

آوردند و خودشان را همراه می« گیرهدهان»عموم ناهار 

چه بسا که وسیله قضای حاجت خویش را هم بصورت 

 بردند.چیزهایی مانند مشربه یا کوزه قلیان دنبال می
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 تکیه معاون الملک کرمانشاه 

  

 

 

اجار، مانده از دوره ق این تکیه در میان تکایای باقی

رود. ها به شمار میترین آنیکی از زیباترین و استثنایی

کاری منحصر بفرد خود این ویژگی را مدیون کاشی

سازی واقعه کربال که است که عالوه بر روایت و صحنه

موضوعی بسیار مرتبط با بناست، به مضامین دیگری 

همچون اسطوره، حماسه و تاریخ پرداخته و در واقع 

المعارفی تصویری از سنن، اعتقادات و عقاید دایره

ای، در قالب قصص قرآنی و مذهبی، ملّی و اسطوره

های شاهنامه است. همچنین با نمایش داستان

تصاویری از رجال سیاسی معاصر و غیر معاصر بانی 

تکیه، دیروز و امروز را به نحو ظریف و دلپذیری به هم 

 پیوند داده است.

محل برگزاری مراسم عزاداری و  تکیه در زمان بانی،

های محرم و صفر بوده و گاهی نیز خوانی در ماهروضه

برای حل و فصل اختالفات قومی یا خانوادگی مورد 

گرفته است ولی اکنون تکیه به عنوان استفاده قرار می

یک اثر تاریخی در فهرست میراث ملّی ثبت شده 

 است. 

قمری  1320ال الملک در سساختمان اولیه تکیه معاون

الرعایا بنا نهاده شد. حسینیه معین توسط حسین

توسط  132۷الرعایا در سال ساخته شده توسط معین

خواهان کرمانشاهی به دلیل مخالفت خانواده مشروطه

الملک با مشروطه و پناه دادن به استبدادیون به معاون

حسینیه جدید مجدداً  132۸توپ بسته شد. اما در سال 

د و در سال بعد با تزئینات آیینه کاری مزین ساخته ش

-الرعایا، حسنگشت. پس از کشته شدن حسین معین

خان معاون الملک سهم بقیه ورثه و برادران را 

 خریداری کرد و سپس به گسترش بنای تکیه پرداخت. 

و  ای مشتمل بر حسینیه، زینبیهتکیه کنونی مجموعه

 عباسیه است. 

 ضوع ارزشی و بنیادین تصویردر بنای مورد نظر دو مو

 

 سابقه بوده و بعد از آن نیز اتفاقگذشته بی شده که در

 نیفتاده است :

 مرکب که مجموعه مفهومی برگرفته از واقعه: پالن 

کربالست و اشخاص تاثیرگذار در این واقعه را در  

نماید. امام حسین)ع( نخستین رکن ذهن متبادر می

آور و ادامه دهنده واقعه عاشورا، حضرت زینب)ع( پیام

حضرت عباس)ع( اسطوره فداکاری و  واقعه کربال و

 وفاداری در واقعه عاشورا.

 هایکاری مجموعه که از بدعتکاشی: کاریکاشی 

-رود با مفهومکاری در اماکن مذهبی به شمار میکاشی 

هم کار ها و موضوعاتی متفاوت ولی وابسته و پیوسته به

ها از شده است. کثرت موضوعی منتشر شده در کاشی

 بانی حکایت دارد.  وسعت اهداف 

های مجموعه، نشان از نوعی دگرگونی و حرکت کاشی

به سمت تجدد را دارند. اگر ساخت و تکمیل تکیه را که 

در پایان دوره قاجار و آغاز مشروطه است در نظر 

کاری ها مرحله تاریخی گذار از سنت بگیریم این کاشی

ها به مدرنیته است. تکیه به نوعی نماد آخرین تالش

 .برای حفظ سنت است

به تصویر کشیدن شاهان، از کیومرث اولین شاه 

های فارس و ای تا رضا شاه و نقش برجستهاسطوره

کرمانشاه در ضلع شمالی عباسیه، به نوعی تالش برای 

حفظ سنت است. به گفته میالنی و بر اساس آنچه هانا 

گوید که تاریخ کوششی برای گذشتن از آرنت می

-سان بوده و به تدریج به شرح رخدادهستی عارضی ان

های بزرگ و اعمال شاهان بدل شد و در همین راستا 

در تاریخ فرهنگ خود ما، واژه شاهنامه مترادف تاریخ 

شد. با آغاز تجدد شکل و شمایل تاریخ دگرگون گشت 

 و زندگی خصوصی اهمیتی عمومی یافت.
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 مینا مستقیم
شناسی پژوهشگر حوزه مردم  

 



الملک به تصویر کشیدن تصاویر رجال هم عصر معاون

اند که نقش اساسی در وقایع معاصر بانی بنا داشته

اهلل اهلل نوری، آیتمانند؛ میرزای شیرازی، شیخ فضل

طباطبایی یا آخوند خراسانی و حتی عکس بهبهانی و 

مرشد تکیه حاج اسماعیل نشان از شکل و شمایل 

تاریخ دگرگونگشته قدیمی و اهمیت زندگی خصوصی 

 است که به نظر میالنی نشان از تجدد است.

*** 
تکیه اکنون نمادی یک اثر تاریخی فاخر است که از 

ر ای نه چندان دور به ما رسیده است و ریشه دگذشته

 اعتقادات مذهبی مردم ما دارد.  
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-با رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوره صفویان آیین

سوگواری سیدالشهداء نیز در اردبیل شکل گرفته  های

رفته سامان یافت. عزاداری ماه محرم و تعزیه و رفته

گردانی در مرکز تشیع جهان اسالم آن روزگار  یعنی 

های ایران تر و ریشه دارتر از سایر شهراردبیل گسترده

است. به طوریکه در دوره صفویه و بعد از آن عزاداری 

در اردبیل از رواج قابل توجهی پیدا کرده و شبیه گردانی 

ای در این شهر و شبیه خوانان و شبیه گردانان برجسته

ظهور کردند که به لحاظ نحوه اجرا و برپایی تعزیه و 

های مذهبی و شبیه گردانی در راه انداختن انواع نمایش

 ایران ممتاز بودند.

 121۹ربیع االول سال  1۷میرزا محسن مجتهد در 

قمری در محله طوی اردبیل متولد شد. پدرش هجری 

عبداهلل تاجر بود و در سرای حاج احمد به تجارت حاج

ها پرداخت. او سه پسر داشت که محسن دومین آنمی

بود. وی خواندن و نوشتن و مقدمات علوم ادبی را در 

نزد اساتید اردبیل فرا گرفت و سپس برای تحصیل 

از چندین سال  رود و پسعلوم دینی به زنجان می

اقامت در زنجان، برای استفاده از محضر علمای بزرگ 

 با محسن میرزانهد. اسالم به عتبات عالیات روی می

 عبداهلل الحسـین)ع( بود ابا حضرت شیفته وجود تمام

 

 بزرگترین شد اقدام به ساخت باعث گیشیفته این

 شهر حسینی عزاداران استفاده برای زمان آن حسینیه

به درخواست وی جمعی از مهندسین قابل  .کند اردبیل

دهند و معماران نامدار آن زمان طراحی بنا را انجام می

 انجامد. و احداث آن چندین سال به طول می

حیاط این شاهکار معماری همانند تکیه دولت تهران، 

وسیله طاق نماهای دو طرفه ، به عرض تقریبی دومتر به

طاق نماهای طبقه اول با سقف  در سه متر محصور شده.

چوبی و طاق نماهای طبقه دوم که بوسیله راهروهای 

های ضربی و شوند .با طاقمیانی به همدیگر مرتبط می

 اند . با مصالح سنگ و خشت و آجر ساخته شده

در ایام محرم و در موقع شبیه خوانی این طاق نماها و 

شمالی آن های بام بنا و ساختمانمحوطه حیاط و پشت

 دادند . در حدود چهار هزار تماشاگر را در خود جای می

های بنا چیزی شبیه خندق در همچنین از دیگر بخش

قسمتی دیگر از حیاط وجود داشته که در ایام عزاداری 

 شده.و شبیه خوانی از آن به عنوان قتلگاه استفاده می

بانوان برای تماشای عزاداری از درب جنوبی ساختمان 

رفتند و در ها باال میرد داالن ورودی شده و از پلهوا

طاق نما به شکل اکلیل  32نماهای فوقانی که جمعا طاق

 گرفتند. آذری است جای می
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 تصویر : اسماعیل دادخواه

اردبیل -حسینه میرزا محسن مجتهد   

 

 حسینه میرزا محسن  مجتهد اردبیل  



های تاالر جلو در سمت جنوبی خود با سه باب اورسی

های اسلیمی ها با طرحدهنه که قسمت فوقانی آنسه

های رنگین آن تزئین داده شده و آیات قرآنی بر شیشه

نقش بسته است و در میان هر دو دهنه یک قطعه آیینه 

یک متر قرار گرفته با حیاط حسینه تمام قد با عرض 

مرتبط شده و در قسمت شمال خود  با یک باب اورسی 

های فلزی های زنجیری و گرانیگاههفت دهنه با تسمه

برای باال و پایین بردن آنان و حفظ تعادل اورسی ها در 

 هر مقطع از ارتفاع با تاالر عقب مرتبط شده .

جره های دو دره تاالر جلو با اورسی های سه دهنه و پن

های نشمین طبقه فوقانی مرتبط است. پایه با اتاق

ها با طرح های های دیواره دربها و کنارهچوبی اورسی

اسلیمی و قسمتی از سقف تاالر جلو از آیینه کاری کامل 

برخوردار بوده که پس از ریزش سقف اثری از آیینه 

ار کاری آن باقی نمانده است ولی آیینه کاری چهار دیو

 تاالر به همان حالت اولیه باقی مانده است.

های توحید، نصر، فاتحه الکتاب، آیه در این آثار آیه

الکرسی و اشعاری در مدح مولی متقیان به زبان عربی 

و در رسای ابا عبداهلل حسین به زبان فارسی و با رسم 

 نواز نقش بسته است.الخطی زیبا و چشم

 

احداث این بنای  سال از 150اکنون پس از گذشت 

ارزشمند که کامال براساس اصول قرینه سازی ساخته 

های دیگر فروریخته یا در شده بغیر از تاالرها قسمت

 حال تخریب است.
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اردبیل -حسینه میرزا محسن مجتهد   

 تصویر : اسماعیل دادخواه

 

  



های متمادی های دور و در سدهایران زمین از گذشته    

پهلوانان نامی و همواره به داشتن مردان دلیر جنگی و 

ی ی زمان بوده است. تاریخ چند هزار سالهدالور شهره

این مرز و بوم با کُشتی پهلوانی عجین شده و در 

فرهنگ اساطیری ما، پهلوانان جایگاه شناخته شده و 

ممتازی دارند و فرازهایی بلند این تاریخ را همین 

ایمان اند. پهلوانانی که با نیروی پهلوانان ترسیم کرده

اند و نام و به قوت بازو برای ایران زمین افتخار آفریده

 اند.خود را جاویدان ساخته

های قرن هایی که تا سالخصوص آناین پهلوانان به

های اند، مردانی بودند با آرمانزیستهسیزده هجری می

ی جوانمردی که از فضایل و کماالت انسانی و روحیه

 اند.معنوی برخوردار بوده

اما این همه انسانیت و شجاعت و جوانمردی را این 

 گروه از کجا آموخته و جایی که این پهلوانان تن و روان 

 

خود را برای رسیدن به کماالت قدرت جسمی و روحی 

 اند، چه مکانی بوده است؟پروردهو معنوی می

ای آنچه خواهید خواند شرح و توضیح اختصار گونه

ای و ورزش زورخانه و پهلوانی هایاست از آیین

های بعد از ترین ورزشای که به عنوان مهمزورخانه

 اند.اسالم در ایران مطرح بوده

ها که به عنوان یکی از مراکز سنتی مطرح زورخانه

هستند، در نظر باستانی کاران جای نیکان و پاکان و 

مکتب جوانمردی و فداکاری است، ادب، صفا، فروتنی 

و از خودگذشتگی و تمام اصول جوانمردی که میان 

معمول است و در  باستانی کاران )حتی در زمان حال(

 شود.جوامع دیگر کمتر دیده می

 13۸۹ آبان 25 تاریخ ایزورخانه و پهلوانی هایآیین 

 معنوی میراث فهرست در 2010 نوامبر 16 با برابر

 یونسکو به ثبت رسید.
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Antoin Sevruguin 1900-1880  

)دوره قاجار(کشتی پهلوانی –میدان ارگ   

  

 آیین پهلوانی 



ایرانیان به فرزندان خود از پنج »نویسد: هردوت می

آموختند: سالگی تا بیست سالگی جر سه چیز نمی

فردوسی در «. سواری، تیراندازی، راستگوییاسب

های جنگی نزد ایرانیان شاهنامه به اهمیت ورزش

دشیر ساسانی های فراوانی کرده است و فرمان اراشاره

 را در این مورد چنین سروده است:

 

 

 

 

 

 

 برد. توان بیشتر به این موضوع پیبا دالیل موجود می

شبیه بودن آالت و ادوات زورخانه به خصوص میل  .1

به گرز و کمان و ضرب زورخانه که برای  -و کباده

-تنظیم حرکات و تحریک ورزشکاران به کار می

 رود.

و آالت ورزشی و فارسی بودن اسامی حرکات  .2

ها و نام خود زورخانه و نیز کلمه کباده که زورخانه

های فارسی به فارسی سره است و در فرهنگ

معنی کمان نرم سست برای مشق کمان کشیدن 

 ضبط شده است.

کشتی گرفتن که از اصول فنون جنگی ایرانیان  .3

 بوده است.

گونه ورزش به کشور ما که سابقاً در اختصاص این .4

 سلطه امپراطوری ایران بوده است.تحت 

به کار بردن کلمه پهلوان، جهان پهلوان، پهلوان  .5

پایتخت که جزو مناصب ارتشی بوده و در ارتش 

 شد.ترین افراد اطالق میقبل از اسالم به شجاع

عنوان یا نام کهنه سوار که پیش از این در زورخانه  .6

 دادهگیری میشد که تعلیم کشتیبه کسی گفته می

فرستاد رب هر سویی رهنمون   * بدرگاه چون گشت لشکر فزون      

نماند که باال کند بی هنر    * که ات هرکسی را که دارد پسر             

 

 

هب گرز و کمان و هب تیر و خدنگ *سواری بیاموزد  و رسم جنگ    

 

 

و کهنه کار  یو مقصود از کهنه سوار، ظاهراً مرد جنگ

 های¬از ورزش انیرانیاز اهداف ا یکیرزم بوده است. 

 یرگی¬یکشت یآماده ساختن خود برا ،یو پهلوان یجنگ

 و نبرد تن به تن بوده است.

ای بعد از اسالم عمری دراز گذشته بر ورزش زورخانه

های باستانی در گذشته، کاربرد و مانند اغلب سنت

 است. اساسی آن به فراموشی سپرده شده

قدمت تاریخ ورزش باستانی بنا بر شواهدی که مربوط 

به قرن چهارم هجری است، ذکر نام برخی از اعمال، 

ای مانند سنگ گرفتن و کمان های زورخانهافراز

-ها میکشیدن و کشتی گرفتن در ردیف دیگر ورزش

ی ورزش باستانی حکایت کند. اما دقیقاً تواند از سابقه

های کهن یاد شده به رابر نوشتهای بزورخانه ورزش

رسد که البته نه به عنوان اوایل قرن هفتم هجری می

خانه، بیت، حزب، زورخانه، بلکه محل آن را عبادت

 اند.گفتهخانه میلنگرگاه، پاتوق و ورزش

تواند حداقل در چه پیش از آن بوده، میبدون شک آن

دم کشور ما تاریخی بسیار کهن داشته باشد. زیرا مر

گیری و ایران از آغاز تاریخ خود به پهلوانی و کشتی

اند. نقش زورخانه بعد از قدرت بدنی نیاز مبرم داشته

اسالم، در احیاء نهضهت ملّی ایران بر ضد بیگانگان و 

هم چنین رستاخیز زبان و فرهنگ و آیین فتوت و اخوت 

که از عهد باستان در کشور ما رواج داشته است، 

 دارد. اهمیتی بسزا 

ورزش باستانی در ایران بعد از اسالم در تصوف آمیخته 

شد و این گروه اجتماعی به سابقه جوانمردی، که خوی 

ی فتوت را که جبلی پهلوانان ایرانی است و طریقه

باشد، میان خود رواج داده ای از شعب تصوف میشعبه

و طهارت، حلم و مدارا، ترک لذات و رخصت را که همان 

 اند.آداب مسلکی اهل تصوف است، پذیرفتهقواعد و 
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 آیین پهلوانی   
ایمانیمصطفی صدیق  

 نویسنده و پژوهشگر 

 



پس از تعمیم تشیع در ایران چون متصوفه شیعی، موال 

-عالم می« فتی فتیان»حضرت امیرالمومنین علی)ع( را 

دانستند و از آن زمان تا کنون، ورزش در زورخانه نیز با 

نام مبارک حضرت علی)ع( آغاز و به همین نام نیز ختم 

رو اجتماعی زورخانهگردد. علت اعتقاد و پیروی گروه می

به موالی متقیان حضرت علی)ع( در آن است که وی را 

مظهر آرزوهای انسانی و دادگری و برادری و برابری 

 شناختند.می

 :ساختمان زورخانه 

 

 

 

 

شود نخستین طرح زورخانه توسط پوریای گفته می

کسوتان این ورزش بر این باور ولی ریخته شده و پیش

زورخانه شباهتی زیاد به خانقاه  اند که ساختمانبوده

ها در کوچه پس صوفیان داشته است. بیشتر زورخانه

های شهر ساخته شده و بام آن به شکل گنبد و کوچه

 کف آن گودتر از کف کوچه است. 

درِ آن کوتاه و یک لختی است و هر کس که بخواهد از 

آن بگذرد و داخل شود باید خم گردد. در گذشته این در 

شد و آن راهرو باریک یا سقف کوتاه باز میبه یک 

رسید. اما امروزه درِ زورخانه می« سردم»راهرو به 

ها بیشتر به صورت دولختی و با فاصیه ورودی زورخانه

 شود.یک پله نزدیک به سردم باز می

محل دم برآوردن و شعر خواند مرشد است « سردم»

رو و یا های چسبیده به راهکه معموالً در یکی از غرفه

ای شود و آن صفهنزدیک پلکان ورودی ساخته می

اند. علت است نیم گرد که به آن رنگ و پرقو آویخته

های زمان ها ظاهراً از یادگاریوجود سردم در زورخانه

 رواج تصوف است.

 4در میان زورخانه گودالی است هشت پهلو به درازای 

 متر و به عمق سه چارک تا یک متر  4متر و پهنای  5یا 

 جای پاکان بود این منزل انپاکان نیست 

 

 

 خاهن ورزش ما جای هوسناکان نیست

 شود. از دیدگاهنامیده می« گود»که در اصطالح زورخانه 

باستانی کاران، گود محلّی مقدس و جای پاکان و نیکان 

شوند، است.  چنان که ورزشکاران وقتی وارد گود می

گیرند و حالت کسانی را دارند که با خلوص نیت وضو می

اند. ورزشکاران ضمن به یک مکان مقدس وارد شده

ورزش باستانی دایم به ذکر اوراد مذهبی و عملیات 

 پردازند.گفتار اخالقی می

 های ورزش باستانی:جامه 

-تُنکه: شلوار کوتاهی است که کمر را تا زیر ساق پا می

پوشاند و آن را در هنگام ورزش کردن و کشتی گرفتن 

ی ی چرمی یا پارچهپوشند. تنبان را از یک رویهمی

ی آن دوزند. رویهکرباس میی آستر بستر و با الیه

بیشتر به رنگ آبی است. کمر و نشیمنگاه و سر دوزانوی 

های های تنکه گّل و بوتهتُنکه از چرم است و روی ران

ی سرکج قالبدوزی شده بزرگی که بیشتر بوته جقه

شود. فنون کشتی پهلوانی، محل باالی است، دیده می

-ر شکم میو پیش روی تنکه را که زی« برج»تنبان را 

یا « پیش کاسه»و روی دو زانو را « پیش قبض»افتد 

 نامند.می« پس کاسه»و پشت زانوان پا را « سرکاسه»

-لُنگ: لنگی که ورزشکاران در گود زورخانه استفاده می

کنند، همان لنگی است که امروزه در زورخانه به کار 

بندند کاران لنگی را زیر شلوار خود میرود. باستانیمی

 روند.به گود میو 

 

ژه
وی

ی
نگ

ره
ث ف

را
می

ه 
فت

 ه
مه

نا
 

ن
جم

ان
ن 

را
 ای

اه
گ

«
ار

اچ
و

»
 

35 

 

  



 :افزارهای ورزش زورخانه 

 افزارهای مربوط به مّرشد:  .1

کاران در حرکات ورزشی حتماً نظر به اینکه باستانی

صدای ضرب و  بایستی از ریتمی پیروی کنند، بنابراین

 کند.نوای مرشد آنان را در این ورزش همراهی می

ی آن از خاک رُس، تنبکی است بزرگ که بدنهضرب: 

شود و گری ساخته و پرداخته میهای سفالدر کارگاه

پوست آن معموالً از پوست آهو است و یکی از ابزارهای 

مرشد است که به عالمت اخطار به احترام پهلوانان یا 

ت یا واردین و خارج شدگان از زورخانه به کسوپیش

 رود.کار می

یکی از ابزارخا مرشد است که برای عالمت اخطا زنگ: 

رود. به احترام واردین و خارج شوندگان، به کار می

ای است که به طور وارونه به زنجیری شکل آن کاسه

ای فلزی قرار آویخته شده است و در میان آن منگوله

 دارد. 

 کارانمربوط به باستانی افزارهای .2

کار از آن این افزارها به ترتیبی که ورزشکاران باستانی

 اند از:کنند، عبارتاستفاده می

سازند سنگ را امروزه از دو تخته الوار جنگلی میسنگ: 

که یک بر آن هاللی است. درازای سنگ یک متر و 

متر است. در میان سنگ سوراخی سانتی 60پنهای آن 

اند و روی آن را با ای گذاشتهدر آن دستگیرهاست که 

اند تا دست سنگ گیرنده را زخم نکند، نمد پوشانده

گرم متغیر وزن هر دو سنگ تقریباً از چهل تا یکصد کیلو

هم « سنگ نعل»و « سنگ زور»است. سنگ را در قدیم 

 نامیدند.می

چوبی است هموار به درازای هفتاد و پهنای تخته شنا: 

های کوچکتر متر که در اندازهبری دو سانتیهفت و ست

 شود.و بزرگتر هم ساخته می

افزاری است چوبی و کله قندی شکل و میل زورخانه: 

ای به توپر، ته آن گرد و هموار است، در باالی آن دسته

اند. وزن هر میل از متر فرو بردهدرازای پانزده سانتی

 پنج تا چهل کیلوگرم است. 

کسوتان ورزش باستانی براین باورند که در ابتدا پیش

گرز را به زورخانه آورده اند ولی به مرور زمان میل جای 

 گرز را گرفته است.

ی افزاری است آهنی، مانند کمان و سراسر تنهکباده: 

دارد. درازای « جادستی»آن از آهن است و در میانش 

متر است. چله کباده سانتی 130تا  110آن نزدیک به 

های آن معموالً شانزده عدد از زنجیر و تعداد حلقه

 است. در حلقه زنجیر شش پولک آهنی وجود دارد.

اش در بسان میل ورزش است ولی دستهمیلِ بازی: 

ی میل زورخانه، و متر بلندتر از دستهحدود چند سانتی

بازی و پرتاب وزنش کمتر از آن است تا در هنگام 

کردنش به هوا، گرفتنش آسان باشد. وزن هر میل بازی 

 کیلوگرم است. ۸کیلو تا  5از 
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موسیقی یکی از مقوالتی است که از حیث نظری و 

عملی دو رویکرد متفاوت نسبت به آن در تاریخ ایران 

اسالمی وجود دارد. این اختالف که از هنگام رواج 

های اسالمی در ایران ظاهر شده و تا امروز تداوم آموزه

یافته از مسائل مبتال به جامعه ایرانی است با این حال 

موسیقی مقامی ایران از آن جمله مواردی است که 

 توانسته خود را از این دایره اختالف بیرون نگاه دارد.

های پادشاهان ایرانی پیش از سرگرمی موسیقی یکی

از اسالم بود. فردوسی در شاهنامه از حضور نوازندگان 

نواز دربار کند. باربد موسیقیدر دربار شاهان یاد می

ای اعتبار داشت که در هنگام خسرو پرویز به اندازه

خشم خسرو بر یکی از خواص، هیچ کس جز او جرات 

سالم نیز خلفای اموی، نداشت نزدیک او برود. بعد از ا

ها نوازندگان و عباسی، فاطمی و سالطین مقارن آن

 گرفتند.کنیزکان مطرب را در دربار خود به خدمت می

در منابع داخلی و خارجی به وجود اهل طرب و شنیدن 

موسیقی در سفر و حضر برای اوّلین پادشاه صفوی 

 یعنی شاه اسماعیل اشاره شده است. 

دهنده جایگاه موسیقی و نقش آن نهمه این موارد نشا

 هایی است کهدر زندگی ایرانیان در کنار همه محدویت

 رو بوده است.با آن روبه 

 

و ملتی به فراخور طبیعت و محیط زندگی، شیوه هر قوم 

معیشت و روابط تولیدی و نوع مبارزه و جدال برای 

هایی دست یافته که محصول ادامه بقاء خود به روش

ای است که گاه به بهای سنگینی به اندیشه و تجربه

دست آورده است. شعر، موسیقی، رقص و حرکات 

شفاهیبرای حفظ  کارهای موزون و نمایش از جمله راه

ها به دلیل و انتقال این تجارب هستند. این گونه

آمیختگی با احساسات روحی و ذوقی از زیباترین انواع 

 روند. انتقال فرهنگ به شمار می

در طول تاریخ دو طیف از هنرمندان وظیفه انتقال دانش 

ترین اند. برجستهو فرهنگ شفاهی را به عهده داشته

ان و سپس خنیاگران بودند. این آنان به عنوان گوس

سرایایی بودند که وظیفه انتقال هنرمندان داستان

ای را در میان مردم شهری و نزد فرهنگ و دانش توده

 شاهان و نجبا بر عهده داشتند.

خنیاگران حافظه تاریخ شفاهی و تاریخ اجتماعی یک 

های داستانی ملت هستند و آن را در قالب موسیق، نقل

ها برای در یاد ماندن حماسی و عاشقانه – ایاسطوره

 کنند.نبردن زمزمه می و از یاد
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شان موسیقی است در هر صدایی که ها که حرفهآن

توانم بگویم که کنند. من نمیشنوند نوایی کشف میمی

از کی و کجا موسیقی کار من شد، آموختن موسیقی از 

اوّل با من بوده؛ همین باعث شد که چیزی در درون من 

موسیقی مرا به مکاشفه در موسیقی بومی وادار کند. 

محلی و مقامی از مناطق مختلف در گوش و هوش من 

شد، مثل این بود که با تپیدن یک قلب به بارور می

رسد.با های مختلف موسیقی سرزمینم، خون میشریان

 داد با رازهایی نهان. شنیدن هر قطعه، سفری رخ می

خواستم از قلبم با موسیقی سفری را آغاز حاال من می

خواستم در ی دور دست سرزمینم. میهاکنم به شریان

ها که از جنس همان نواها بودند، دوباره و کنار آن

پیوندند و صدباره مکاشفه کنم. نواهایی که به هم می

 شود. سمفونی ایران متولّد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جام متاثر از وجود مقبره شیخ احمد جام موسیقی تربت

گویش عارف و شاعر نامی قرن پنجم هجری است. 

های مردم این منطقه باعث شده تا موسیقی و لحن

 آوازی بر پایه کالم استوار باشد.

 

 

 

فرهنگ شفاهی خراسان با ساز دوتار نواخته و به 

کند.  به دیدار استاد نور مناطق مختلف ایران نفوذ می

رویم او خواننده عرفان گوست و فقط محمد دُرپور می

  کند.منقبت خوانی می

 درپور:  از زبان نور محمّد

هفت هشت ساله بودم در کالته سرخ سرای تقریبا »

هایی داشتیم در جا خلیفهباخرز حوزه تایباد. ما این

بستند. طریقت نقشبندیه که اینها حلقه ذکر می

همینطور شد که مثالً شما شعرهای بسیاری که غزل 

 کردم.خواندی و من از بر میمی

آید. یک عشق این لطف خداست که صدا همینطور می

خوانم معنای هایی که میهست که همین کلمهو محبتی 

 فهمم.ها رو میکلمه

های منطقه خراسان فارسی زبان است همین جان مقام

-زمان، اهلل مدد، اهلل هو، ال اله اال اهلل، اشترخجو، دوبیتی

ها که یک دو بیتی کوچه باغی داریم یک دوبیتی به نام 

-هو میفاطمه بهلوری داریم یک دوبیتی به نام پیر یا

ها از روی همان کسانی که اشعار خوانیم. این نامگذاری

اند به ما رسیده و ای کردهاند و خودشان زمزمهرا گفته

ایم. ها را یاد کردهما هم از روی همان این لحن و آواز

توام نامگذاری من خودم لحن بسیاری یاد دارم اما نمی

ر کنم  شاید بیست هزار سخن گفتم و این بیست هزا

 «.سخن هر ده تا یک لحن باشد

 شنیدن آثار:

 وفای مهربانی نیست .1

 اهلل مدد .2

  به درد عشق درمانی ندیدم  .3

 

ها مسئولیت اجرای مراسم آیینی پیش از زرتشت اوزان

موسیقیایی را در ایران بر عهده داشتند که بعد از اسالم 

 اند.داران آنانمنسوخ شده است و خنیاگران میراث

 

(1310- 1393) 

 

 )موسیقی مقامی(
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 سمفونی اریانی   
 فریدون شهبازیان

 آهنگساز و پژوهشگر

 برگرفته از مستند سمفونی ایرانی به کارگردانی وحید موسائیان 

 

 نور محمد رد پور 

https://soundcloud.com/user8345835/vafanist
https://soundcloud.com/samo1800/allah-madad-nurmohammad-dorpur
https://soundcloud.com/gomgashte/normohammaddorpor


از شانزده سالگی پیش پدر مرحومم »از زبان قلیچ: 

من هم همراه او زد؛ شروع کردم، چوپان بود و نی می

زد، عالقمند به دوتار ام دوتار میخواندم. بعد داییمی

به رادیو  134۷شدم و بعد خوانندگی کردم و از سال 

رفتم؛ رادیو گرگان. غیر از مقام مخمس در دستگاه 

های دیگری هم هست که عبارتند از تشنید، شور مقام

 «.نوایی و قرقلر

شود و تشکیل میقرقلر از ترکیب چندین مقام نوایی 

لحنی محزون دارد، نوایی هم در اطراف تربت جام اجرا 

شود و این دلیل دیگری بر فامیلی و نسبت نزدیک می

-موسیقی ترکمن با موسیقی خراسان است. اینجا ترانه

-های جانسوز است چه بسا ترانهها و فریادها پر از ناله

-های شادی که در طول زمان رنگ غم به خود گرفته

های فراوانی ها با موسیقی درد و رنج و ستمند.ترکمنا

کنند. آثار شاعرانی که بر این قوم رفته بازگو می

 قلی و مالکلته، نمونه بارز آن است.همچون مختوم

ترکمن  ترین بخش ادبیات شفاهیمهم« آریلدیم»

سخنی منظوم و  "جدا شدم"است. آیریلدیم به معنی 

 ها، طبیعت.قهرمانیها، موزون است درباره عشق

 اش لیلیخالهدختر قلی عاشق  مختوم»از زبان قلیچ: 

 قلی فقیر بوده ورسد، چون مختومبوده ولی بهش نمی

دهند. عشق مالی نداشته لیلی را به دیگری شوهر می

قلی که از لیلی جدا شده به نام آیریلدم نام مختوم

 «.سازند به نام آیریلدمگرفته و بعد مقامی می

و از خانواده تنبور است، به  دوتار ساز اصلی ترکمن

گویند و سرپرست های ترکمن بخشی مینوازنده

شود. ها خلیفه بخشی نامیده میها و نوازندهخواننده

ها بدون رقص ها و پایکوبیموسیقی ترکمن در عروسی

شود و مردم در سکوت به موسیقی کوبی اجرا میو پای

است  هاییدهند، شاید این هم از همان شادیگوش می

 شود.که در غم برگذار می

 :آثار شنیدن

 آیرلدیم .1

 حماسه کوراغلو .2

 ذکر خنجر .3

رویم. های مشروطیت میبه آذربایجان مهد نغمه

موسیقی آذربایجان شامل موسیقی عاشیقی و موسیقی 

دستگاهی آذربایجان بازتاب دستگاهی است. موسیقی 

موسیقی سنتی ایران در ابعادی کوچکتر است که فقط 

 شود.گاه و شور اجرا میدر ماهور، سه

 بود روسـتای ازان 1323سال » از زبان عاشیق ولی: 

 عمرش دراز باد( -1326)

 

(1324- 13۹2) 
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 قلیچ انوری 

 عاشیق ولی عبدی

https://www.aparat.com/v/uPH2s/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C__%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.aparat.com/v/uPH2s/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C__%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.aparat.com/v/uPH2s/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C__%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.aparat.com/v/vHZui/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%84%D9%88_-_%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C_%28_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7_%29


زد متولد شدم، هفت سالم بود، برادر بزرگم باالبان می

 و من شروع کردم به آواز خواندن.

ساز را بردارد، تواند اگر عاشیق عشق نداشته باشد نمی

عاشیق یعنی این. این موسیقی در زمان قدیم، در زمان 

قورقود شکل گرفته که از شامان هاست و قهرمان دده

ترین اثر قورقود کهنهای آذری کتاب ددهاسطوره

های عاشیقی دارای مکتوب موسیقی آذری است. ترانه

گاه، مایه های مختلفی است همچون مایه سهمایه

ه شهناز و اگر مایه شور نباشد مقام تکمیل ماهور، مای

ها مایه شور است. این تصانیف اسم شود مادر مایهنمی

سونا "گاه را مخصوص به خود را دارند، مثال تصنیف سه

 «.است "مغانا جیران"و اسم تصنیف ماهور  "لربلبل

های ادبیات ترین نمونهموسیقی عاشیقی از غنی

-زند و داستان میمی شفاهی ایران است. عاشیق ساز

کند. اغلب خواهی را زنده میگوید و احساسات آزادی

های آذری و قهرمان اصلی داستان خود اوست. عاشیق

اند. های پیش از اسالمهای ترکمن خلف اوزانبخشی

واژه عاشیق از گویش عاشیک به معنی مرد مقدس 

است که بعد از پذیرش الفبای قرآنی با واژه و معنای 

عاشق در عربی شکل و معنای امروزش را یافته  کلمه

  است.

 شکل قورقوددده زمان در قدیم، زمان در موسیقی این

قورقود متعلق به دوران اوّل موسیقی است. دده  گرفته

عاشیقی است، دوران دوّم از نهضت ادبی شاه اسماعیل 

شود. در اشعار هجایی شاه اسماعیل صفوی آغاز می

 اند.عاشیقی قابل تشخیصهای انواع شعر

ها این است که ساز با توجه به ویژگی اجرای عاشیق

ها شود. آنتن صدا و زیر و بم صدای خواننده کوک می

ها کنند و آنکه صدای بم دارند سازشان را بم کوک می

ها در کنند. عاشیقکه صدای زیر دارند، زیر کوک می

خوانند و یهمه جا ایستاده و معموالً با لباس رسمی م

موسیقی عاشیقی در ایران گستره وسیعی  نوازند.می

 دارد از آذربایجان تا طوالـش، همـدان و فـارس.

 

موسیقی خنیایی البرز مبتنی بر آواز و اشعار هجایی 

در شرق البرز یعنی از سمنان تا مازندران  است.

است. در گیالن فواصل  موسیقی بر فواصل شور متکی

رویم فواصل دشتی است و به سوی طالش که می

 رسد.ابوعطا به گوش می

ها مبتنی بر فرهنگ دامپروری گالش است. گالش« للوا»

کنند. پرورانی هستند که در مازندران گاوداری میدام

 حافظ موسیثی للواست. حسین طیبی

در سن هفت هشت سالگی من » از زبان حسین طیبی: 

للوا را از دست بزرگترها گرفتم، تغییراتی در ساز للوا 

دادم، مثالً صدای ریز را من انتقال دادم. عنیری را که 

ها چون فواصل شود و للواچیاز عشاق دشتی شروع می

فرود نداشت و آن را نداشتند و قادر به انتقال نبودند ، 

توانستند بشوند، من ناخودآگاه پیدا داخل در اوج نمی

 کردم که از مایه عشاق به شور فرود بیایم.

بند است و از نظر فواصل  ۷گره و  6نی للوا دارای 

-موسیقی با نی فرقی ندارد. و اینکه چرا به این ساز می

 گویند للوا به این خاطر است که این ساز به شکل لوله

(1315- 13۹5) 
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 حسین طیبی



و استوانه و تو خالی است و از همین رو در گویش ما به 

به معنی  لَلِهگویم و از طرف دیگر می )همان لوله( لَلِهآن 

ها بوده و به همین دلیل همدم و همراه چوبانان و گالش

 گویند.به آن نی چوپانی نیز می

نواختند به خصوص در للوا از قدیم در کل مازندران می

غربی مازندران در سواد کوه و دودانگه  جنوب و جنوب

شد للوا را و دشت. حتی مردم وقتی کسی مریض می

 «.کردند تا بنوازد و بهبودی حاصل شوددعوت می

موسیقی خنیایی گیالن و مازندران موضوعات اجتماعی 

و فرهنگی منطقه را با همراهی تنبور طبری با آواز بازگو 

یا تنبور طبری زیر  کند. اما از دوران صفوی دوتارمی

شود. سازهای دیگری مثل های مذهبی حذف میفشار

-سرنا و نقاره نیز در عروسی و ختنه سوران نواخته می

 هایی مثل کشتی لوچو.طور در آیینشود، همین

 

 

راز پهلوانی و حماسه، نواهایی وجود در کرمانشاه، سرزمین پررمز و 

شود. دیگری شنیده نمی دارد که غیر از کردستان ایران در جای

 حضور اهل حق در این مناطق

(131۹- 13۹۸) 

 

گران سبب شکل گرفتن این نواها شده است. خنیا

یارسان جایگاه مقدسی در میان مردمان دارند و طاهر 

یارویسی از خنیاگران صاحب سبک یارسان است.  

قطعات موسیقی یارسان که اساس آن بر کالم استوار 

هاست و به دوران است به روایتی ادامه فرهنگ گات

 گردد.پیش از اسالم باز می

از هفت سالگی من عشق پیدا » زبان طاهر ویسی: از 

کردم که موسیقی یاد بگیرم. تنبور زدن، مقام خوانی و 

 شود را یاد بگیرم.های آیینی که حقانی نامیده میمقام

ولی حسینی که از استادان قدیمی است رفتم پیش سید

ها را از اون آموختم و برای یاد گرفتم ساختن و این مقام

 رفتم پیش استاد شریف.ساز تنبور 

های موسیقی یارسان؛ طرز رستم است که از مقام

شود رستم از هفت خوان به مربوط به زمان کیانیان می

 کند.بوسیله تنبور و صدای آن از هفت خوان عبور می

های موسیقی باریه نام دارد که در زمان نکیسا از مقام

زمانی در دربار خسرو پرویز ساخته شده و اشاره به 

رفته. دارد که شیرین به دیدن فرهاد به طاق بستان می

های حقانی نوازنده نکیسا بوده و خواننده باربد. اما مقام

ها که حماسی هستند، راز و نیاز برخالف سایر مقام

 «.اندگونه

 :آثار شنیدن

 الون .1

 مقام گل و دره .2

 مقام دواله .3

های هایی که نقوش آن ناگفتهلرستان، گنجینه مفرغ

بسیاری در مکاشفه تاریخ دارند و چه بسا در هنر و 

 موسیقی. 

-خوانی و شادلرستان شش بخش دارد؛ شادموسیقی 

نوازی، موسیقی حماسی، خوانی و سوگنوازی، سوگ

های طنز و هجو، موسیقی عرفانی و موسیقی کار. ترانه

های رایج در لرستان؛ سرنا، دهل، کمانچه، تمبک و ساز

تنبور است. تنبور در لرستان مختص موسیقی مقامی 

 شود.است و در خانقاه نواخته می
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 طاهر یارویسی

https://www.aparat.com/v/JaUpP
https://soundcloud.com/markooo15/nypcf0wdrrn9
https://soundcloud.com/owrsi/qtlizgfme1os


فرج علیپور که پنج دهه نوازندگی کمانچه لری را پشت 

 گذارد. سر می

شد در دانم که چه من اصالً نمی» از زبان فرج علیپور: 

گی رفتم طرف این ساز. از شش هفت سالگی بچه

شروع کردم به نواختن و اطرافیان قبول کردند که من 

های زنم و معلّمی نداشتم. بعدها با خوانندهخوب می

-ها کمانچه زدم و به خاطر عالقهزیادی آشنا شدم با آن

ای که به این ساز و کالم و موسیقی لری داشتم خواندن 

 ار ساز زدن شروع کردم.را هم در کن

موسیقی لری بخاطر الهام گرفتن از طبیعت، موسیقی 

 «. حرکت است و هیجان دارد و موسیقی زندگی است

روزگاری سرنا و دهل که صدای رسایشان مناسب 

های لرستان است در کنار کمانچه طبیعت باز دشت

-شد، امروز کمانچه بیشتر همراه تمبک مینواخته می

رسایی صدا چندان زیاد بود که کمانچه شود. اهمیت 

های پشت باز تبدیل کردند تا پشت بسته را به کمانچه

 به قدرت صدا بیافزایند.

 :آثار شنیدن

 دل عزیز - دوُسِم هه .1

 آبی پیراهن - آوی جومه .2

 

 (عمرش دراز باد -1338)

 

برخالف موسیقی مناطق دیگر ایران زمین، بوشهر فاقد 

انبان با ای مثل تنبور و تار است. ساز نیهای زخمهساز

شخصیت و فرهنگ بوشهر گره خورده است. صدای 

فارس است. انبان صدای بوشهر لمیده بر دریای نی

-ها شکل میقطعات موسیقی بوشهر بر اساس شروه

ای است مبتنی بر داستان مثل گیرد و شروه ترانه

 شعرخوانی در مازندران.

-های ماضی آیینی و مذهبی است. آوازمایه شروهدرون

های آیینی مثل زار هم تا چند دهه پیش روایج بسیار 

بوشهر رایج هایی که در داشته است. از دیگر انواع آواز

شود. موسیقی مذهبی بوشهر است؛ بیت نامیده می

 بسیار پیچیده و متنوع است.

آنکه آموزند بیدر بوشهر موسیقی را از کودکی می

 بدانند چگونه. 

 

انبان در بوشهر های نینوازندهترین علی شرفی یکی از شاخصاحمد

 است. 

دوازده سالم بود که اوّل تک نی زدن را »علی اشرفی: از زبان احمد

 1351زد. از سال شروع کردم و پانزده بیست سالی را نی جفت می

-انبان را شروع کردم، یعنی از قبل از انقالب شروع کردم به نینی

  «.  انبان زدن و این ساز قدمت صد یا صد و بیست ساله دارد
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 فرج علیپور

علی شرفیاحمد  

https://soundcloud.com/belderchin/sdvgytqjinfw
https://soundcloud.com/belderchin/anqd389v1rzu


های بوشهر و ویژگی آن در ساختار و ریتم خوانیچاوش

موسیقی مذهبی بوشهر را از موسیقی مناطق مرکزی و 

 کند. شمال ایران متمایز می

جفتی است که با انبان نوع تکامل یافته دونی یا نینی

افزودن پوست یا خیک بز به انتهای زبانه نی ساخته 

یدن نوازنده با باد کردن خیک دم شود، به جای دممی

کند. با این شیوه نواختن انقطاعی را به زبانه منتقل می

ای های کوبهدهد. معموالً سازدر نوا و ملودی رخ نمی

 کنند.انبان را همراهی میمانند دهل و دمام، نی

 :آثار شنیدن

 انبان تنهانی.1

 انبان جفتی.نی2

 .بندری3

 

-صد آخر این سفر، بلوچستان است. چابهار با سنگمق

سپارد. موسیقی های عظیمی که سینه به امواج می

ست که به عنوان بلوچستان مبتنی بر داستان گویی

شود و این خنیاگران را به عنوان شاعر شعر شناخته می

 شناسند.می

 

 

 

 

 

مجموعه دیگر موسیقی بلوچی؛ مجموعه آیینی مذهبی 

های ها ذکرترین آنها معروفند و مهماست که به ذکر

های گواتی و مشایخ است. در بلوچستان لحنمالد، 

دیگری نیز در موسیقی وجود دارد که بیشتر توسط 

شود همچون امبا و موتک که بیشتر مردم عادی اجرا می

ها که در شود و امبا و نارینکها اجرا میدر سوگواری

ها و شود. لیلونوازش کودکان و عزیزان خوانده می

ها که زنان خوانند و اللویها که برای کودکان مالالیی

خوانند و نیز شعر و آوازی به نام ها میدر عروسی

های هایی هستند با متر مشخص و دورزهیروگ که ترانه

 به زهیروگ متوسط که جنبه تغزلی و عاشقانه دارند.

 از را فرزندش مادری وقتی مثالً هست، تنگی دل معنای

 زهیروگ فراقش در است، دور او از یا دهدمی دست

 .خواندمی

که من کوچک زمانی» نسب: اسحاق بلوچاز زبان محمد

بودم، تقریباً دوازده سیزده سالگی یک خواننده معروفی 

دادم، صدای او خیلی بود که من صدای او را گوش می

خوب بود و من عالقمند شدم. هر خواننده معروفی بود 

های مثل کمال خان، لعل باشی یا یکی از این خواننده

 کردمای بود من شرکت میبزرگ و هر مراسم عروسی

موسیقی بلوچستان  به دلیل نزدیکی جغرافیایی و 

فرهنگی به شدت تحت تاثیر موسیقی پاکستان و هند 

توان قرار گرفته است. چونانکه موسیقی بلوچی را می

 هندی تلقی  کرد. -موسیقی سرحدی ایرانی

 

 :آثار شنیدن

 گوشمیرکمبر، وش .1

 شوکی چیا زهرء جنک .2
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 محمد اسحاق بلوچ نسب

https://soundcloud.com/search?q=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%86%DB%8C%20%D8%AC%D9%81%D8%AA%DB%8C


  ...گذر اریان         

  

 

 

اند که هر جمعیت ایران را اقوام مختلفی شکل داده

ها نیز دربرگیرنده تعداد قابل توجهی از خرده کدام از آن

ها، آداب و رسوم و سنن خاص و منحصر بفرد فرهنگ

-رو طبقههای کوچاست.گروهی از این جمعیت در دسته

به سبب شرایط متفاوت معیشتی و  شوند وبندی می

 زیستی از سبک زندگی متفاوتی نیز برخوردارند.

-های یکجابخش بزرگی از جمعیت، مربوط به دسته

ها و روستاها نشین و شهرنشین هستند و این شهر

روند. هستند که از دیر باز محل اسکان آنان به شمار می

 معاصر شهرهای مراکز اکنون هم که تاریخی هایشهر

های بی بدیل از اند، گنجینهداده اختصاص به خود را

گونه که باید و شاید به عنوان اندکه آنظرافت و زیبایی

است و عدم  بها مورد توجه قرار نگرفتهمیراث گران

ها را فراهم توجه به این آثار موجبات فرسودگی آن

 خواهد کرد.

 

خوان، کسی است که در بازار نشسته، صورتدر 

آدم و معامله ایشان در روز های مالئکه و بنیصورت

های پهلوانان قیامت با هم از عذاب و ثواب چون صورت

و دیوان و جز آن به مردم بازگوید و بنماید و از هر یک 

 چیزی بستاند.

 

فرهنگی هرچند ارزش روزگار گذشته خود این میراث 

 راندو تحوالت و تغییر از پیش را از دست داده است، تا

 .اندرفتهمی به شمار مهمی مراکز معاصر
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های جمعیتی، هر گروهی از مردم، که فارغ از بحث

کنند، به صاحب ایده و تفکر باشند با آثاری که خلق می

تازان در فرهنگ و هنر و معماری مطرح عنوان پیش

 هستند. 

 گویی قصه ما سرزمین در نمایشی هایپدیده از یکی

 که نمایشی گوییقصه از شکلی. است بوده نمایشی

 اشکال سایر همچون شودمی نامیده «خوانیپرده»

 ایجاد در سعی که صفویان یافت قدرت از پس معرکه

 سالطین مقابل در شیعه مذهب بر تکیه با ملی وحدتی

 کند. پیدا می سزایی به رواج داشتند، را عثمانی

ها به هاست و موزهای از گنجینهایران سرزمین غنی

 خدمت در که دائمی غیرانتقاعی سازمان عنوان یک

 عموم روی باید به و دارند قرار آن پیشرفت و جامعه

باشند، محلی برای به نمایش گذاشتن و از نزدیک  باز

 کردن این میراث است.  تجربه

 

چه در مورد در این بخش به ارائه توضیح مفصل از آن

 میراث گفته شد خواهیم پرداخت: 
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اجتماعی  -شناسی ایل را واحدی سیاسیاز نگاه جامعه

تبار مرکب از شماری طایفه و متشکل از چند واحد پدر

کنند، و نیز ایل را )که مبانی آن در زندگی معرفی می

عشایری و سازمان اجتماعی قبیله نهفته است(، پدید 

ای از قدرت دانسته و بُعد سیاسی آورنده ساخت ویژه

های سیاسی قبایل و جامعه عشایری، و تحقق اتحادیه

طوایف عشایری را در سازمانی خاص به نام سازمان 

 اند. ایلی یاد کرده

فرهنگی تعریف شده  -ایل یک واحد مستقل اجتماعی

ای و روش کوچ نشینی که سازمان اجتماعی آن قبیله

آن )کامل یا نیمه(، و شیوه معیشت آن بیشتر دامداری 

است و ساختار اجتماعی آن )به منزله قبیله( از نظام 

-ای مبتنی بر چند عشیره تشکیل شده است بهعشیره

از جماعتی ترکیب شده است که طوری که هر عشیره 

و یک  های خونی متحد شدهافراد آن بر اساس پیوند

توان اند.  بنابر این میواحد مستقل را به وجود آورده

ترین عامل گفت که ساختار اجتماعی سیاسی مهم

 هویت دهنده به جامعه ایلی است. 

ایالت مختلفی در گوشه کنار ایران به زندگی مشغول 

 ارائه شده مربوط به بندیترین طبقهقدیمیباشند. می

 

حمداهلل مستوفی است که بر مبنای آمار مالی و نظامی 

ایران دوره صفوی تنظیم گردیده است. بر این مبنا 

ایرانی که از ایالت به دو گروه بزرک ایرانی و غیر

شوند. تقسیم میاند های دیگر به ایران آمدهسرزمین

بندی دیگری نیز وجود دارد که برحسب اقوام اما طبقه

گاه و وضعیت کنونی آنان صورت گرفته و از خواست

بندی ها صرف نظر شده است در این تقسیمتاریخی آن

 -زبانی و فرهنگی -های قومیپیشینه تاریخی و ویژگی

-گروه بزرگ قرار می 5اجتماعی لحاظ شده و ایالت در 

ها ایالت کرد و لر که سابقه تاریخی آن-1د؛ گیرن

ایالت -2ها به ایران است. همزمان با مهاجرت آریایی

ترک، با پیشینه تاریخی کهن مانند ایالت قشقایی، 

ایالت و طوایف بلوچ و سیستانی. -3شاهسون و افشار. 

عشایر عرب زبان )ایرج افشار -5ها ترکمان-4

 (.1366سیستانی، 

رو ی ایالت به عنوان عشایر کوچوجه مشترک تمام

داشتن سرپناهی مقاوم در برابر عوامل جوی  است که 

در عین زیبا بودن به سرعت برپا شده و با شرایط 

 محیطی خود بیشترین تطبیق را داراست. 

های قومی و انسانی ها مبتنی بر ارزشطراحی این سازه

ها حاکم بر روح ایل قرار داده شده است. این سازه

اند که در عین افزایش راحتی و وری طراحی شدهط

صمیمت ساکنان به برابری و احترام بین اعضای آن که 

های ایل در نگاه خرد و ساختار الزمه پایداری واحد

اجتماعی و سیاسی ایل در نگاه کالن است نیز اهمیت 

تر در آن وجود ندارد و تر یا کم ارزشداده و جزء پایین

تمام عناصر معماری و انسانی بر اساس شکل فضا، 

 طور یکسان در آن تعبیه شده است. به

با توجه به مطالب عنوان شده و لزوم معرفی هرچه 

عنوان یک میراث ملّی های عشایری بهبیشتر سازه

گانه معماری در خطر نابودی که در آن تمام اصول پنج

معماری ایرانی رعایت شده بر آن شدیم تا در این 

های عشایری اختار و روح حاکم بر سازهشماره از س

 مربوط به یکی از ایالت ایران سخن بگوییم: 
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اریان  عشاری    



گوید: سونان میمولف بستان السیاحه درباره شاه

ای است که در زمان شاه عباس سون نام طایفهشاه»

نشناس که جمعی از گروه نمکماضی به علت آن

پای جسارت پیش قزلباش بر شاه عباس خروج کرده و 

-شاه"نهاده بودند ظهور کردند. شاه عباس دستور داد: 

یعنی هر که دوستدار شاه است بیاید.  "سون گلسون

لذا از هر جمع شده و شورشیان را شکست دادند و به 

 «.سون نام نهادهمین علّت پادشاه آن جمع را شاه

سون در ترکی به معنی شاه پرست و شاه دوست شاه

ن واژه از دو جزء تشکیل یافته که بهر باشد، ایمی

 "سون"فارسی و جزء دوّم آن  "شاه"نخست آن 

ترکی است. سازمان امور عشایر، پس از پیروزی 

سون جای شاهسون را بهانقالب اسالمی ایران، نام ایل

انتخاب نموده، به طوری که نام این ایل در مجموعه 

-ایل شمسی 1361ماه جمعیت و عشایر ایران در مهر

 سون ذکر گردیده است. 

-ها از پیشگامان طایفه معروف قزلباش میشاهسون

کردند باشند. این طایفه قبالً در دشت مغان زیست می

گه در زمان صفویه برای مرزبانی در این منطقه اسکان 

ها بخشی از آنان به سایر نقاط داده شدند ولی بعد

خاک ایران ایران کوچ داده شدند. با جدا شدن قفقاز از 

های شاهسون در در دوره قاجاریه تعدادی از خانوار

ها در خاک روسیه منوطن شدند ولی اکثریت آن

سرزمین اجدادی خود در آذربایجان ایران باقی ماندند. 

توان به دو گروه اصلی طوایف ها را میشاهسون

شهر و کوچ نشینان اردبیل تقسیم نمود. مشکین

-طایفه تشکیل شده 32 های مشکین شهر ازشاهسون

 اند.

سون از تعدادی طایفه؛ هر طایفه از تعدادی ایل شاه

تیره، هر تیره از تعدادی گوبک، و هر گوبک از چند اوبه 

 گردد. و هر اوبه از تعدادی خانوار تشکیل می

 

ساختار اجتماعی سنتی عشایر از کوچکترین بنابراین 

 شود.واحد )فرد( شروع و به بزرگترین آن )ایل( ختم می

اوبه )اوبا( در بین عشیره مغان از ترکیب دو یا سه 

ی ی خاوندی، اوبهشود، مانند؛ اوبهخانواده تشکیل می

 علیجان و ...

هایی هستند که به دالئل علمی ها در واقع گروهاوبه

ها معموالً متغیر بوده و کنند. اندازه آنکوچ میباهم 

حدود این تغییرات به عواملی همچون دسترسی به 

علوفه، شیوه کوچ و محل اقامت تابستانی و زمستانی، 

ها و دسترسی گوسفندان به علوفه بستگی بزرگی گلّه

 دارد.

هزار خانوار  25رو حدود تعداد ایالت شاهسون کوچ

اد گوسفندان منطقه مغان که گزارش شده است و تعد

توسط عشایر شاهسون و دامداری روستایی نگهداری 

شود طبق آخرین برآورد حدود سه و نیم میلیون می

 باشد.راس می

 

 آالچیق

باشد به آالچیق که مسکن اصلی عشایر شاهسون می

کره گنبدی شکل با فضای داخلی ای نیمصورت سازه

پوششی از نمد است  متر و با ۸تا  6ای به قطر دایره

که تطبیق پذیری آن با شرایط آب و هوایی، محیطی، 

فرهنگی و عیره، همچنین قابلیت برپایی سریع حمل 

راحت و سبکی آن موجب شده تا سالیان سال مامن و 

محل استراحت و زندگی عشایر ایل شاهسون واقع 

های گردد. سازه اصلی آالچیق متشکل از تعدادی میله

ای به نام کرهکل )قوسی(، چوب نیمچوبی کمانی ش

 ۸الی  6دار به پهنای های پشمی و نقوشچنبره، طناب

باشد. که در واقع مجموعه این عوامل و متر میسانتی

کره چوبی ها به زمین یا نیمبندی و اتصال آنترکیب

های نگهدارند. ها و پایهشکل باالی سازه اصلی، ستون

نده پوشش نمای بیرونی عنصر و مواد غالب تشکیل ده

باشد که در اصطالح محلی )ترکی( به آالچیق نمد می

 گویند.آن )کچه( می
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 آالچیق معماری انعطاف پذری ایل شاهسون
 شهروز جدید مغانلو

 نویسنده و پژوهشکر 

 مولف کتاب آالچیق معماری انعطاف پذیرپ

 

 به که ما سرزمین در نمایشی های¬پدیده از یکی

 گیری¬شکل در سزا به تاثیری خود نوبه

 نمایشی گویی قصه داشته، ما سنتی های¬نمایش

 که نمایشی گویی¬قصه از شکلی. است بوده

 سایر همچون شود¬می نامیده «خوانی¬پرده»

 که صفویان یافت قدرت از پس معرکه اشکال

 شیعه مذهب بر تکیه با ملی وحدتی ایجاد در سعی

 به رواج داشتند، را عثمانی سالطین مقابل در

 تاثیرگذار وسایل از یکی مثابه به و یافت سزایی

های یکی از پدیده ته جهت سنتی جمعی ارتباط

نمایشی در سرزمین ما که به نوبه خود تاثیری 

های سنتی ما گیری نمایشبه سزا در شکل

داشته، قصه گویی نمایشی بوده است. شکلی 

نامیده « خوانیپرده»گویی نمایشی که از قصه

شود همچون سایر اشکال معرکه پس از می

قدرت یافت صفویان که سعی در ایجاد 

ی با تکیه بر مذهب شیعه در مقابل وحدتی مل

سالطین عثمانی را داشتند، رواج به سزایی 

یافت و به مثابه یکی از وسایل تاثیرگذار 

 ارتباط جمعی سنتی جهت تهیج



های وارده فرم اصلی اسکلت مقاومت آن در برابر فشار

شود و این اجزا با در اثر عوامل مختلف را باعث می

همدیگر به صورت یکپارچه و متحد ایستائی کامل بنا را 

 سازند.مهیا می

 

نمای بیرونی عنصر و مواد غالب تشکیل دهنده پوشش 

باشد که در اصطالح محلی )ترکی( به آالچیق نمد می

 گویند.آن )کچه( می

 

 

عنصر و مواد غالب تشکیل دهنده پوشش نمای بیرونی 

محلی )ترکی( به  باشد که در اصطالحآالچیق نمد می

 گویند.آن )کچه( می

های برپایی آالچیق را در ییالق و قشالق )یورد( مکان

نامند. برای آالچیق بزرگان )مانند آالچیق رئیس می

ایل(، دیوار کوتاه سنگی در روی زمین به شعاع یک متر 

سازند که بعضی اوقات این ها میبزرگتر از سایر آالچیق

سازی سازی و زیرهنگامی که دیواردیوار خاکی است. 

-گیرد، در پشت یک آبراهه ایجاد میدر شیب قرار می

دهد و از ای تشکیل میکنند که جلوی آالچیق حوضچه

شود. در داخل آالچیق آب آن برای شستشو استفاده می

متر در کمره داخلی سانتی 20سکوی سنگی به ارتفاع 

قرار گرفتن اشیاء و سازند تا جای مناسبی برای بنا می

بندی شده وسایل خانه به وجود بیاید تا زیر اشیاء عایق

 و از رطوبت زمین مصون باشد.

 بنا ورودی که است این بر سعی سازه اجرای زمان در

 برپایی هنگام در منظور بدین باشد قبله با جهت هم

 ورودی قرار مشخصه و عالمت عنوان به را گّلی آالچیق

کنند جهت بنا بر جهت قبله سعی میدهند. عالوه می

 طوری باشد که در برابر عوامل جوی و شرایط اقلیمی

منطقه نیز جوابگو باشد، برای مثال ورودی بنا رو به 

 ها قرار نداشته باشد.بادهای مزاحم، گرد و باد و طوفان

زمان الزم برای برپایی بنا بستگی به مهارت و تعداد 

افراد شرکت کننده در برپایی آالچیق دارد با این حال 

باشد. از دقیقه متغیر می 40تا  20معموالً این زمان از 

این مرحله به بعد چیدمان اسباب و اثاثیه داخل آالچیق 

شود که بیشتر ع میو تزئینات داخلی )مبلمان بنا( شرو

 گیرد. ها صورت میتوسط بانوان و با نظارت آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیدمان در داخل آالچیق از سمت راست اجرا میگردد؛

ظروف آشپزخانه و پخت غذا که نزدیک و در  .1

 گیرد.دسترس کدبانوی خانه قرار می

محل ذخیره مواد غذایی فاسد نشدنی در قالب  .2

 نام چوال. هایی دست بافته بهکیسه

دار و رنگارنگ به عنوان محل های نقوشمفرش .3

ها و همچنین پشتی افراد خوابگذاشتن رخت

 خانواده و مهمانان.

ها محل سمت چپ ورودی آالچیق بعد از مفرش .4

های پنیر به نام موتال و همچنین نگهداری خیک

 های روغن و ذخیره لبنی.خیک

 اجاق که در زیر هواکش و نورگیر )باجا( تعبیه شده    .5
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سه طرف اجاق جهت نشستن و استفاده از حرارت  .6

 اجاق.

کنند در بعضی مواقع تعداد دو تا بیشتر آالچیق برپا می

ها ها محل پخت غذا و استفاده عمومی آنآنکه یکی از 

تر گیرد و نوع مبلمان و چیدمان داخلی آن سادهقرار می

است و یک آالچیق دیگر که صرفاً جهت استراحت و 

پذیرایی مهمانان است با چیدمان و مبلمان بهتر و با 

تر ها و اسباب و اثاثیه شیکها، قالیاستفاده از مفرش

افزایند، اغلب در این اخلی آن میو نوتر بر تزئینات د

موارد وسائل غالب درون آالچیق فرمش، چوال، صندوق 

باشد و از گذاشتن های رنگارنگ میخوابو رخت

های پنیر و روغن و وسائل و ظروف پخت غذا در خیک

 کنند.آن خودداری می

ها و با استفاده مبلمان آالچیق شاهسون در قالب دلبافته

 گردد.زنان عشایری اجرا می از هنرهای تجسمی

   

 

ها و فضاها در معماری بومی آالچیق یا در برگیرنده فرم

و یا در تصرف بدن انسان بوده و این بنا باید بر اساس 

 و به وسیله ابعاد اندام انسان تعیین شوند.

کاهش ارتفاع سازه تعیین  با افزایش یا ظرفیت آالچیق

گردد بدین صورت که با کاهش ارتفاع سازه سطح می

مقطع سازه بیشتر شده و ظرفیت آن متناسب با تعداد 

 کند.افراد استفاده کننده از آن افزایش پیدا می

کنند و ها را جدا از هم و با حفظ حریم بنا میآالچیق

میانی  ای است که در فضایها به گونهشکل استقرار آن

 ها نیز تامین شود. ها فضای دام و مراقبت از آنآن

بر اساس نقطه نظرات استاد محمد کریم پیرنیا در 

کتاب آشنایی با معماری اسالمی به طور کلی معماری 

-هایی استوار بوده و هست که از مهملیران بر ویژگی

توان به پنج اصل معماری ایرانی در این ها میترین آن

 ه کرد که عبارتند از :سازه اشار
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سرعین -قشالق عشایر شاهسون  

 تصویر: زهرا مقداری 

 

  



 هایرعایت تناسب و داشتن مقیاسواری:     مردم .1

انسانی میان بنا و بدن انسان که در آالچیق رعایت  

متر است  20/3الی  3شده است. ارتفاع معمول این بنا 

باشد. و نسبت عرض به ارتفاع آالچیق یک به دو می

ورودی طوری در نظر گرفته شده که یک انسان با اندام 

 استاندارد به راحتی به داخل بنا وارد و خارج گردد.

 ی:       در آالچیق هر قسمتی از بناپرهیز از بیهودگ .2

کاربرد مخصوص به خود را دارد و در این بنا فضایی  

وجود ندارد که بدون کاربرد ایجاد شده باشد. تک تک 

اجزاء این بنا به نوبه خود از کاربردی خاص برخوردارند 

و گاهی نیز یکی از اجزاء چند منظوره طراحی شده و 

 گردد.مورد استفاده واقع می

 نیارش:      این بنا از استاتیک کامل برخوردار است .3

و با اینکه قابل انعطاف است در مقابل نیروهای اعمال  

 دهد.العمل مناسب از خود نشان میو ایجاد شده عکس

 خود بسندگی:           بوم آورد بودن مصالح در این .4

سازه رعایت گشته و کلیه مواد و مصالح مصرفی بومی  

 و دست ساخت مردم آن مناطق است.

 درون گرایی:           مسئله حفظ حریم شخصی و  .5

خانوادگی در معماری ایرانی اهمیت داشته و عرصه 

شود. در آالچیق خصوصی از عرصه عمومی تفکیک می

فضای داخلی بنا از فضای بیرونی جدا شده و از بیرون 

-شود و حریم شخصی را حفظ نمودهداخل بنا دیده نمی

تواند به صورت سرزده و بدون سپری اند و کسی نمی

 کردن سلسله مراتب ورودی وارد این بنا گردد. 

گذاری های پایهمانها به زتاریخ و قدمت آالچیق

گردد و این بنا شایسته الگو ها بر میمعماری انسان

باشد. ساخت و های امروزی میبرداری در زمان

عنوان یکی از آثار معماری آالچیق شاهسون مغان به

 ناملموس استان اردبیل به ثبت ملّی رسیده است.
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آلوارس -آالچیق عشایر شاهسون  

 تصویر: محمد دادخواه
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 کشورهایی در شهرها کالن و بزرگ و کوچک شهرهای

 هایتفاوت ، چند هزار ساله تمدنی با ایران نظیر

 .دارند غربی کشورهای در مشابه هاینمونه با بسیاری

 تمامی تقریبا ، طوالنی و تاریخی قدمت با کشورهای در

  موقعیت بر اغماض اندکی با معاصر شهرهای

به  واقعیت این  درک و اندمنطبق تاریخی شهرهای

 –محیطی هایویژگی به بنا ایران، کشور در ویژه

 .باشدمی برخوردار ای ویژه اهمیت از  آن، تاریخی

 شناسایی تاریخی شهر ۸۷4 از بیش ایران کشور در

 سرزمین این در محیطی هایمحدودیت. است شده

 نقاطی به محدود زیست قابل هایمکان که شده باعث

 نیکان توسط بارها و بارها اعصار و قرون طی که باشد

 بیش  که روست این از و است گرفته قرار استفاده مورد

 تاریخی شهرهای را کشور معاصر شهرهای %۷0 از

 به متعلق عمدتاً نیز فهرست این باقی و دهدمی تشکیل

 که دارد روستاها توسعه در ریشه که است شهرهایی

 .هستند تاریخی روستاها این اکثر نیز رابطه این در

 معاصر شهرهای مراکز اکنون هم که تاریخی شهرهای

 تحوالت و تغییر از پیش تا اندداده اختصاص به خود را

 موج .اندرفتهمی به شمار مهمی مراکز معاصر دوران

 اوایل از به ویژه که شهری  نامتوازن توسعه و تجدد

 شهرها این در را شهری میراث شد آغاز بیستم قرن

 . گرفت نادیده و کنارگذاشت

 دوران در شهرها دراین  فرهنگی و تاریخی هایارزش

 گوناگونی خطرات معرض در مختلف به دالیل معاصر

 رشد اقتصادی، رکود از متاثر که خطراتی اندگرفته قرار

 باعث آن نظایر و مهاجرت اجتماعی، هایناهنجاری

 . است شده هاآن ازکارافتادگی گاه و فرتوتی

 دسته گوناگونی انواع به توانمی را معاصر شهرهای

 توجه عدم ها،آن تمامی مشترک مشخصه اما کرد بندی

 بر که کسانی اندبسیار گوئی است، شـهری میراث به

 به سرعت بایستمی  که دارند نظر اتفاق موضوع این

 به شمار توسعه برای موانعی که تاریخی آثار شر از

 شد. خالص روند،می

 بسیاری در اکنون هم که است حالی در تلخ واقعیت این

-سرمایه از یکی به عنوان شهری میراث  کشورها، از

-می قرار ایتوسعه هایبرنامه محور شهر، اصلی های

 هایبحران از رفت برون برای عاملی به عنوان و گیرد

  قرار حمایت و توجه مورد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 .گیرندمی

 حفظ زمینه در المللی بین تجارب و هانامهتوصیه مطالعه

 که است واقعیت این مبین شهری، میراث احیای و

 مفهوم به توجه زمینه این در موفقیت عامل ترینمهم

 تمامی در تقریباً که گونهباشد، آنمی مشارکت

 جلب فرهنگی، میراث از حفاظت المللیبین منشورهای

 است. گرفته قرار تاکید مورد مردم مشارکت

 این در پیشنهادی سازوکارهای تمامی حالاین با 

 دولتی نهادهای اتفاق و همراهی لزوم از حکایت اسناد

 و دارد فرهنگی میراث از حفاظت موضوع بر عمومی و

 تضمین مفقوده حلقه به عنوان مردم مشارکت جلب

 مورد  هاآن استمرار و حفاظتی هایفعالیت موفقیت

 اخبار به بنا که است حالی در این گیرند،می قرار تاکید

 و هاویرانی از توجهی قابل بخش موجود شواهد و

 یا و توصیه به ایران در شهری میراث هایتخریب

 که هائیطرح یا و عمومی و دولتی نهادهای توسط

 است شده تهیه هاآن سفارش به یا و هاآن توسط

 گیرد.می انجام

 دولتی نهادهای نظر اتفاق و مشارکت که آنجایی که از

 به ویژه و فرهنگی میراث از حفاظت امر در عمومی و

 عدم است مردمی مشارکت بر مقدم  شهری، میراث

 از بسیاری بروز باعث کشور در ایزمینه چنین وجود

 شده شهری میراث احیای و حفظ عرصه در هاناکامی

 است.
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اهی فرهنگیمیراث شهری و ارزش  
نژاد پیر بازاریعلیرضا قلی  

 پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی
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 حدی تا اندرکاردست عوامل همراهی و باورپذیری عدم متاسفانه

 ترینکوچک بدون طراح مهندسین و ایحرفه جوامع که است

-زمینه معماری و شهرسازی رنگارنگ هایطرح ارائه با ایدغدغه

 تاریخی هایمحیط در گسترده هایتخریب قانونی و حقوقی های

 توسعه بهانه به ، همهاین که دارد تاسف جای و آورندمی فراهم را

 از اعم اندرکاراندست این تمامی آنکه توجه جالب پذیردمی انجام

 و هانشست در مجریان، و طراحان گیرانتصمیم سازان، تصمیم

 زمینه بر شهری میراث حفظ از تخصصی، و علمی  مختلف مجامع

 .رانندمی سخن پایدار توسعه

 عمران اندرکاراندست باورپذیری و  مشارکت عدم  حالاین با

 عامل ترینمهم شهری میراث احیای و حفظ زمینه در شهری

 .رودمی شماره ب آنها ویرانی و تخریب

 وفاق عدم این دلیل ترینمهم بشناسیم رسمیته ب را فرض این اگر

 غیر و مادی هایارزش با آشنائی عدم در توانمی را همراهی و

 حفظ چهچنان چراکه دانست شهری میراث احیای و حفظ مادی،

 مقرون عمرانی،-اجرایی هایفعالیت سایر نسبت به شهری میراث

 مربوطه هایبخش اندرکاران دست نظر از هیچگاه بود صرفه به

 عمومیت و شهری میراث هایارزش به توجه لذا ماندنمی مغفول

 هایفعالیت توسعه و ءارتقا در یمهمّ نقش هاآن به بخشیدن

 هاارزش این تذکر و توجه رو این از و. دارد جامعه سطح در حفاظتی

 شماره ب شهری میراث از حفاظت رونق سازی زمینه در مهم گامی

 .رودمی

 به وابسته و تابع که است گوناگونی هایارزش واجد شهری میراث

 نیز آثار الویت و اهمیت ترتیب بدین ، باشدمی اثر هر هایویژگی

-می را فرهنگی میراث هایارزش. هاستآن هایارزش از تابعی

 آورنده پدید عنوانه ب) انسان با ارتباط ماهیت نظر نقطه از توان

 هایارزش ،(تاریخی هایارزش) آثار پیدائی هایدوره و محیط ،(اثر

 .نمود بندیدسته ... و کارکردی محیطی،زیست فرهنگی،

 کمیت و تاریخ از وجهی طبیعتاً  تاریخی هایارزش

 هاارزش از بخش این. دهندمی قرار مدنظر را تاریخی

 خطاب مورد گذشته تاریخ و ایموزه تعابیر با عموماً

 دست این از هاییارزش آنکه حال گیرندمی قرار

 گاه و هماهنگی در انسان هایتوانایی کننده منعکس

 به پیرامون، محیط کلی وبه طور مصالح طبیعت، مهار

  متاسفانه و باشندمی وضعیت ترینمطبوع و بهترین

 در شهری، میراث در نهفته هایارزش از وجه این

 . گیردمی قرار غفلت مورد حفاظت، منتقدین معادالت

 از ایبایگانی را شهر ایتالیایی، شهیر معمار روسی آلدو

 رویدادهای که داندمی جمعی و شخصی خاطرات

 . است شده ثبت آن مختلف  هایالیه در مردم اجتماعی

به  که هستند هائیارزش واجد عموماً تاریخی شهرهای

-لمس قابل معاصر دوران در شاناهمیت استمرار، دلیل

-بی انددسته این از فرهنگی هایارزش. باشندمی تر

 آن نقش و اعتقادی هایارزش اهمیت از کسهیچ شک

 یا و ورزدنمی غفلت آینده و حال دوران به دهیشکل در

 از بخشی به عنوان فرهنگی میراث احیای و حفظ نقش

 .دهدنمی قرار تردید مورد را زیست محیط

 ارزش شهری، میراث فرهنگی هایارزش از دیگر یکی

 بسیاری در ایخاطره هایارزش. هاستآن ایخاطره

 اعتقاد که است اعتقادی و دینی هایاز جنبه متاثر موارد

 است. مردم مذهبی و دینی اعتقادات از منبعث هاآن به

 بناهای در شهری میراث هایارزش از بخش این

 یافته تعین.... و هاتکیه ها،حسینیه مساجد، نظیر مذهبی

 .گیرندمی قرار حفاظت مورد جهت این از و

 از گرفته نشات فرهنگی، ارزش با آثار نیز گاهی 

 شانناخودآگاه یا و خودآگاه در که جوامع، یباورها

 گیرند،می قرار حمایت و توجه مورد است بسته نقش

 یادآور نمادهایی به عنوان شهری میراث گاهی همچنین

 اقبال مورد جوامع ارزشمند هایشخصیت یا و رویدادها

 بزرگان خانه ها،آرامگاه گیرند.می و گرفته قرار توجه و

 . گیرندمی قرار بندی دسته این در.... و مشاهیر و

 که میباشند جامعه یک سنتهای معرف آثار این گاه 

 و حال زندگی در استمرارشان و یادآوری ، آنها به توجه

 تعلق احساس و هویتمندی ، باوری خود ، جامعه آینده
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 از تابعی مکان از شهروندان درک تفاوت که جاآن از

شهری  فضاهای و هامحیط در هاآن تجربیات تفاوت

 شهری هایمحیط و فضاها با هاآن آشناپذیری است

 نتیجه در و آشنایی این تعمیق در توجهی قابل تاثیر

 این که دارد  شهری هایمحیط سر زندگی افزایش

 در شهروندان مشارکت  درجلب را مهمی نقش موضوع

 .نمایدمی ایفا شهری توسعه هایطرح

 ترینمهم از یکی که انگیزی خاطره و خاطره که جاآن از

 نقش رودمی به شمار شهروندان آشناپذیری عوامل

-زمینه در ای،خاطره هایارزش زاویه از شهری، میراث

 و محوری شهری، هایمحیط جانبه همه توسعه سازی

 و حفظ به توجه رو این از  شودمی ارزیابی کننده تعیین

 از معاصر دوره در به خصوص شهری میراث احیای

 . باشدمی برخوردار ایویژه اهمیت

 وجود شهری حفاظت راه فرا بسیاری موانع شک بدون

 و نگاه نوع با موانع و مشکالت این ترینمهم اما دارد

 و حل برای و است مرتبط جوامع مختلف آحاد اندیشه

 هایریزیبرنامه نیازمند دست این از مشکالتی فصل

 زمینه در عمومی فرهنگ ارتقای در آموزشی گسترده

 .باشیممی شهری هایارزش از حفاظت
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 بافت تاریخی یزد

 تصویر : اسماعیل دادخواه

 

 

  



های نمایشی در سرزمین ما که به نوبه یکی از پدیده

های سنتی ما گیری نمایشخود تاثیری به سزا در شکل

-داشته، قصه گویی نمایشی بوده است. شکلی از قصه

شود همچون نامیده می« خوانیپرده»گویی نمایشی که 

سایر اشکال معرکه پس از قدرت یافت صفویان که 

سعی در ایجاد وحدتی ملی با تکیه بر مذهب شیعه در 

مقابل سالطین عثمانی را داشتند، رواج به سزایی یافت 

و به مثابه یکی از وسایل تاثیرگذار ارتباط جمعی سنتی 

مذهبی ایرانیان و هدایت آن در جهت تهیج احساسات 

راستای اهداف حکومت به کار گرفته شد چنان که در 

 های ماعیل صـفوی با ازبکان یکی از راهـجنگ شاه اس

برانگیختن مردم و تشویق ایشان برای پیوستن به 

مبارزه با ازبکان که یار سپاهیان صوفی بزرگ  جهت 

خوانان بود، شدند، استفاده از پردهاشقیا شمرده می

 گردید.افرادی که کارشان نوعی فعل عبادی تلقی می

خوانی  به عنوان یکی از اشکال نمایش سنتی در پرده

های بسیاری در بیان هنری و نمایشی ایران از قابلیت

-ترین شیوهبرخوردار است. پرده خوانی یکی از قدیمی

های های انفرادی در ایران و یکی از نمونههای نمایش

خوانی در گروه بسیار قدیمی آن در جهان است. پرده

گیرد و تلفیقی است از های سنتی قرار مینمایش

عنوان بخشی از هنرهایی چون اجرا )نقالی(، آواز )به

نقالی(، شعر و موسیقی )کاربرد آن در آواز(، ادبیات 

 داستانی( و نقاشی ) به صورت پرد(.)منابع 
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Antoin Sevruguin- 1880-1930 

 خیمه شب بازی

  

 هنراهی نمایشی



-خوان، کسی است که در بازار نشسته، صورتصورت

آدم و معامله ایشان در روز قیامت با های مالئکه و بنی

های پهلوانان و دیوان هم از عذاب و ثواب چون صورت

و جز آن به مردم بازگوید و بنماید و از هر یک چیزی 

 بستاند. )لغت نامه آناندراج(.

خوان به مفهوم عام کسی خوان و افسانهنقال یا قصه

ی از ای به نظم یا نثر و یا ترکیباست که با نقل واقعه

ای را برای دیگران تعریف کند و ایشان نظم و نثر واقعه

چنان که را به شگفت آورد، بگریاند و یا بخنداند و یا آن

بن هشام نقل ابن قتیبه در عیون االخبار از قول علی

 «. بگریاند و سپس شادمان سازد»کند: می

این هنر شرقی که در چین و هند و ژاپن و ایران از 

العاده برخوردار است در ونی و تنوع فوققدمت، گوناگ

آمیزد و جریان تکوین و تکامل خویش با نقاشی در می

آورد که در هند و شیوه جدیدی از نقالی به وجود می

شوند که ایران به دو دسته مذهبی و حماسی تقسیم می

های متفاوت به های فراوان به منظوررغم شباهتعلی

 شوند. کار گرفته می

چگونگی شکل گیری این هنر و سابقه تاریخی بررسی 

خوانی های صورتآن و نیز بررسی تاثیر متقابل شیوه

خوانی( هند و ایران بر یکدیگر و اینکه کدام یک )=پرده

ها تاثیر بیشتری بر دیگری داشته و یا منبع الهام از آن

برای به وجود آمدن دیگری بوده باشد نیازمند بررسی 

ه به نوبه خود ضروری است. اما در ای است کجداگانه

این بررسی توجه اصلی معطوف به این امر است که 

توان هنری خوانی( را میخوانی )=پردهجرا صورت

 قدسی )=دینی( به شمار آورد.

 که است اساسی عنصر سه دارای مذهبی خوانیصورت

 نقاشی محتوا، داستان: از عبارتند ارزشی ترتیب بدون

 (.بازیگری) نقالی( . دراماتیک نگاری شمایل) دراماتیک

 جنبه دو هر که نقاشی و داستان عنصر سه این میان از

 قدسی هنرهای همه همچون دارند، عقیدتی و محتوایی

 که نیز سوم عنصر و گرفتهاند الهام دینی منابع از

 عنصر دو با شدنش همسو دلیل به دارد، دوگانه ماهیتی

 نظام یک در آن ارزشی جایگاه دلیل به و سویی از دیگر

 عناصر این بنابراین. میشود مبدل دینی عملی به دینی

 قدسی هنرهای مشخصات دارای صورتخوانی سهگانه

 اما کرد خواهیم تحلیل جداگانه را آن دالیل که هستند

 مشترک ویژگیهای فهرستوار که است الزم آن از پیش

 :کنیم ذکر را صورتخوانی و قدسی هنرهای میان

  در خدمت دین و اهداف عالیه است 

 ها ها و گریزدر بکارگیری مضامین و محتوا و شمایل

)چه در داستان و چه در نقاشس( چارچوب مقدس 

 کند.از غیر آن پرهیز می گیرد ورا به کار می

  اسباب و عناصر اجرا از مقدمات تا پایان مقدس

 شوند.شمرده می

 ها، قبور متبرکه و مکان اجرا عمدتاً زیارتگاه

 هاست.امامزاده

  زمان اجرا غالباً ایم سوگواری یا ایامی از روزهای

 پردازند.هفته است که مردم به امور دینی می

 اری در چارچوب خون از جایگاهی اعتبصورت

اعتباری در چارچوب باورهای دینی برخوردار 

 است.

 نگار و نقاش نه برای تفنن بلکه از سر شمایل

اش پردازد و هدف اولیهتکلیفی دینی به نقاشی می

الشعاع کسب درآمد نیست و وجه اقتصادی تحت

 گیرد.عمل مذهبی او قرار می

 ر خوان و خواه هسفارش دهنده )پرده( خواه صورت

فرد دیگری از سر اخالص و باور ساختن پرده را 

  دهد.سفارش می
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خوانی()پردهخوانی      هنر مقدس صورت  

 بهروز غریب پور
عروسکی نمایش استاد و سینما و تئاتر کارگردان نویسنده،  

 



 گیرد یا بهتر بگوییم خوان میمزدی که صورت

شود که ثواب صدقه محسوب می« کندگدایی می»

 دوسویه برای پرداخت کننده و دریافت کننده دارد. 

  خوانی در مجالس غیر ها و پرده«پرده»هرگز

 شود.مذهبی استفاده نمی

  فریضه دینی محسوب میبرای همه نوعی ادای-

رغم قدرت و توان سرگرم کنندگی آن شود و علی

شود و با هدف سرگرمی صرف به کار گرفته نمی

هدف واالی قرب به حق و دوری از گناه و معصیت 

 کند.را تعقیب می

گانه، ذکر کلیاتی ضرورت دارد: تبلیغ در مورد عناصر سه

زمین از های مذهبی از طریق نقاشی در ایران اندیشه

ای برخوردار است چنان که مانی از همین سابقه دیرینه

راه برای بیان و توصیف آیین خود یکی کتاب مصور 

داشت. در مورد نقالی نیز انواع گوناگون از بیت ویژها، 

ها و خوانان قصهلرها گرفته تا شاهنامهمیتروها عاشیق

کردند اما ها را برای شنوندگان خود نقل میافسانه

خوانی نیازمند یک دوره طوالنی های صورتاستاند

مدت تکوینی بود تا ذوق و قریحه ایرانی با عنیات به 

های مطلوب خود را به وجود منابع اسالمی، داستان

بیاورند. بنابراین از میان این عناصر تنها داستان 

محتوای جدید است که ارتباط با فرهنگ پیش از اسالم 

دیگر به شکل کامالً دگرگون شده ندارد. البته دو عنصر 

 و با کاربردی نو به خدمت گرفته شده است. 

چنان که گفته شد این عنصر به تدریج و پس  داستان:

از حدود شش قرن از شکل پراکنده بیرون آمد و مدون 

نویسی مرسوم بود ه.ق نوعی تاریخ 560شد. در حدود 

مصائبی ها نامیدند. در مقتلنویسی( میکه آن را )مقتل

نگاشند و در که بر خاندان امام سین )ع( رفته بود می

قرن ششم بود که خوارزمی کتاب جالبی تحت عنوان 

به رشته تحریر درآورد که حاوی « مقتل الحسین»

چهارده موضوع یا مجلس از مصائب و فضایل امام 

 حسین )ع( و یارانش بود. 

نامه ها و تعزیههای پردهترین منبع که داستاناما مهم

که در « روضه الشهدا»اند کتاب از آن سرچشمه گرفته

قرن نهم هجری قمری به وسیله مالحسین واعظ 

 کاشفی تدوین یافت.

بلند یا کوتاه و  هایهای پرده از مقدمههمه داستان

گیری برخوردارند و قدرت ایجاد انتظار را دارند و نتیجه

چنانکه خواهیم دید از یک واقعه فرعی و به ظاهر دور 

از وقایع کربال با استادی مهارت تمام، به وقایع کربال 

، یعنی ۷2ها به احترام عدد مقدس رسند. در پردهمی

مجلس  ۷2(، تن از یاران و همراهان امام حسین )ع ۷2

ها در فرعی و اصلی وجود دارد اما عمدتاً مجالس پرده

ارتباط با واقعه کربال هستند. اضافه بر این مجالس، 

مجالسی از حضرت سلیمان، بهشت و دوزخ، امام رضا 

ها )ع( در مجلس مامون و مجلس ضامن آهو در پرده

خوان( به موقع به خوان )=پردهوجود دارد که صورت

زند تا به موقع به واقعه اصلی بپردازد.  از ز میها گریآن

هایی چون زنی که در کام ها گذشته داستاناین

ریزد، اژدهاست، یا کافری که خاکستر بر سر پیامبر می

برای ایجاد تنوع و ارتباط عاطفی یا بیان نمادین و 

آرمانی شده زندگی، حوادث روزمره و نسبت دادن آن 

آورد ای زنده و جاندار به وجود میهبه انبیاء و اولیاء پرد

-و تماشاگران را تا لحظه آخر مجذوب و منتظر نگه می

 دارد.

نقاشی »رسد که به نظر مینقاشی دراماتیک: 

تواند میان بهترین عنوانی است که می« دراماتیک

ها و این نوع نقاشی تفاوت بگذارد و بالفاصله شمایل

یک عمل مشخص کند که این نوع نقاشی دارای 

نمایشی است و تصاویر آن نقاط عطف ماجراهایی 

 -خواناش را نقال )=صورتهستند که مقدمه و موخره

ها فاقد دهد و بدین وسیله صحنهخوان( شرح میپرده

ایستایی و سکونند. اما از نظر سبک و سیاق اشخاص 

وقایع تابع همان اصول و قراردادهایی است که در انواع 

 گری و ... (خانه )=خیالی سازی، خیالهای قهوهنقاشی
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شود. پرده نقاشی شده معموالً از کرباس است دیده می

ای فید متر عرض دارد و پرده 2که چهار متر طول و 

که در ابتدا و انتهای پرده خوانی کشیده و وجود دارد 

شود و بدین ترتیب ضمن اعالم شروع و بسته می

ها حفظ و از تصاویر عادی پایان، حرمت و قداست پرده

گردند. اما ویژگی های مهمی که و معمولی متمایز می

 سازند:پرده را بع شیئی مقدس مبدل می

 اند. اشخاص و وقایع بیانگر رخدادهای مذهبی

ها و میزان های آنها با اندازهاهمیت و قداست آن

ها تناسب مستقیم دارد. قدیسین پرداخت آن

همواره بسیار بزرگتر از مردمان عادی و اغلب در 

 مرکز پرده جای دارند.

  قیامت و جهنم با نمادهایی همچون اژدها و درختان

ها تند و شوند. رنگو حیوانات ترسناک ترسیم می

اند و تنها در مواردی صورت یتصاویر دوبعد

شود اما دختران و قدیسین با پوشش نقاشی می

 اند.زنان قیام کربال فاقد چهره

 ها های پردهترین موضوعحوادث کربال از عمده

 شوند.محسوب می

 های توضیحی اشخاص و برخی وقایع با نوشته

 سازند.اهمیت را مشخص می

 با سایر  های مذهبیاین برای متفاوت بودن پرده

 شود:ها بر باالی تصاویر نوشته میپرده

 این رپده ات قیام قیامت روزگار 
 

ها از سر خلوص و اعتقاد به ترسیم نقاشان پرده

پرداختند و حتی زمانی که مجالس شاهنامه مجالس می

کردند با سادگی و صمیمیت فراوان را نقاشی می

در تابلوی کردند. مثالً باورهای مذهبی خود را تحمیل می

-گذشتن سیاووش از آتش پرچمی در دست او قرار می

بر آن نقش « نصر من اهلل و فتح قریب»دهند که عبارت 

 بسته بود.

 

خوان معموالً یک همراه دارد که پردهنقال )=بازیگری(: 

کشی نقش یک سوال کننده را اضافه بر وظیفه پرده

خوان مورد خطاب کند و همچنین از سوی پردهبازی می

گیرد. اما محور و بازیگر اصلی خود اوست. قرار می

نامند و این یادگار خوانان را معموالً درویش میپرده

ها در سلسله مراتب اجتماعی دورانی است که آن

صاحب جایگاهی خاص بودند و در یکی از هفت منزل 

و مرتبه اهل نقیب از احترام و عزت اجتماعی برخوردار 

 بودند. 

-واعظ کاشفی در رساله ارزشمند و نادر خویش قصه

ه گویان و افسانه خوانان را در ذیل عنوان ارباب معرک

آورد دهد و آنان را از اخالف آدم )ع( به شمار میجای می

 که به تعبیر وی نخستین و سر سلسله ارباب معرکه

 است. 

ترین حالت، فردی خوان( در عالیخوان )=صورتپرده

است اهل فضل و دانش و مسلط بر روایات و احادیث و 

به همین دلیل دارای نقشی ویژه است که به شیوه خود 

خوان دارای همه امتیازات کند. پردهدین میتبلیغ 

خوانان حماسی نیز هست و هر جا که الزم نقاالن و پرده

خواند، گیرد. آواز میباشد حاالت نقش را به خود می

کشد و گاه از سر سوز و با تبحر یک مداح نعره می

 کند.مداحی می

خوان و مشخصاتی که او را در شمار های پردهویژگی

 دهد:هنر مقدس قرار می هنرمندان

  خود را در امتداد یک حرکت تاریخی مذهبی و از

 پندارد.اخالف حضرت آدم )ع( می

 های دراویش را دارد.صفات و ویژگی 

  خواستار برانگیختن احساسات و عواطف مذهبی

 اندیشد.است و به ثواب بردن و ثواب رساندن می

 کارگیری داستان، شعر، پرده و اسباب و ابزار در به

و حتی جایگاه معرکه دقت دارد تا کارش عبادتی 

برای حق تعالی باشد و امامان و معصومین را از 

 خود خوشنود سازد. 
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افتخار دارد جهان کل رپده اهی رب  



گفتندی آب وحوش و طیور بیامدندی و بخوردندی و 

باران و چشمه و رود بخوریم. از این حوشتر هیچ آب 

ایم. آدم بشنید پنداشت که مسخره همی کنند. ندیده

ملک تعالی به آدم وحی فرستاد که یا آدم ایشان راست 

همی گویند که من هیچ آبی خوشتر از آب چشم 

 «.امعاصیان نیافریده

تصاویر  اش )مطراق( بهخوان غالباً با چوب دستیپرده

دستی طی زمان برای ایضاح کند. این چوباشاره می

ها به کار البکاء در تعزیهاشارات قراردادی توسط معین

 رفت.می

گویان را به طرزی زیبا واعظ کاشفی اسباب و ابزار قصه

اگر پرسند که آنچه »داند: مرتبط با معانی مذهبی می

مخصوص بدیشان چیست؟ بگوی زیلوچه و دایره و 

چهار میخ و میل و کتب، اگر پرسند که زیلوچه اشارت 

به چیست؟ بگوی در اصل اشارت به مرتبه وزارت بوده 

اما نزد اهل طریق اشارت بدان است که ما خود فرش 

-زیر پای مردان )=مردم( داریم و رخ بر خاک نیاز می

ساییم و هر که مالیم و روی بر کف پای اهل دالن می

را نرسد که در معرکه مردان بر  ها ندارد اواین صفت

 زیلوچه نشیند.

نگاری در اسالم به، معنی دقیق منع و تحریم شمایل

کند. شیوه الهی صدق میکلمه فقط در مورد تصویر ذات

برخورد پیامبر اسالم با شمایل حضرت مریم و فرزند او 

 عیسی )ع( موید این دیدگاه است:

-دادند که بتپس از فتح مکه پیغمبر )ص( اوّل دستور 

هایی که در صحن کعبه ساخته بودند شکسته شود و 

سپس وارد خانه خدا شدند. دیوارهای کعبه به وسیله 

یک نقاش رومی )از بیزانس( نقاشی شده بود و روی 

یکی از دیوارها تصاویری مروبط به حضرت ابراهیم)ع( 

و همچنین تصویری از حضرت مریم و فرزند او 

در حالی که حضرت محمّد)ص( شد. عیسی)ع( دیده می

داشته بود این شمایل عیسی)ع( با دو دست محکم نگه

 های دیگر نابود شود. دستور داد تا همه پیکره

 

شمارد که خوان در شرایطی خود را موفق میصورت

گرد آمدگان را بگریاند. این لحظه اوج اقدام مذهبی 

 اوست/. این حالت نیز ریشه در باورهای مذهبی او دارد: 

آدم چندان بگریست که دریا پرگشت و در خبر است  »

 که از گریستن او آب از چشم او چندان گرد آمدی که 
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اوّلین بار در انگلیسی قرن  (Museumکلمه موزه )

آمده که به  Mouseionهفدهم میالدی از واژه یونانی 

معنای جایگاه نه الهه یونانی، دختران زئوس یا ژوپیتر 

های شعر، موسیقی، رقص، تاریخ و سایر زمینه است که

اند. بعدها کردههنر و ادبیات را نگهبانی و تشویق می

این تعبیر در خصوص انبار هدایا و موقوفات به کار برده 

 شد.

ها و موسسات تحقیقاتی ها شبیه کتابخانهاولین موزه

بخش و روشنفکرانه برای امروز بوده و منبعی الهام

شدند. فرعون آخناتون در پایتخت خود دانسته میافراد 

کتابخانه بزرگی را بنا نمود و هدایایی را که از سراسر 

کرد. رسد را در آن نگهداری میسرزمین به او می

پیش از میالد در  2۸0بطلمیوس اوّل نیز در سال 

ای تاسیس نمود که آثار اهدایی را اسکندریه کتابخانه

 کرد.در آن نگهداری می

ها را ها و مجسمهمعابد یونان موقوفات، هدایا، نقاشی

دادند. در قرن پنجم در معرض تماشای عموم قرار می

قبل از میالد تاالر پروفیال از مجموعه آکروپلیس در واقع 

 یک نمایشگاه نقاشی عمومی بود.

-قرون وسطی مسیحیت نقطه عطفی برای مجموعه

هایی به انبارها داری بود. کلیساهای جامع و صومعه

ها بها، آثار مذهبی، جواهرات، پارچهبرای فلزهای گران

های کمیاب بدل شدند و با شروع قرن و دست نوشته

های صلیبی این هفتم میالدی غنائم حاصل از جنگ

ها را تقویت کرد. با این حال شاید بتوان خانه مجموعه

( در ژاپن را که در قرن هشتم میالدی Shosoشوسو )

ای از چند صد کار هنری و مذهبی ه شد و مجموعهساخت

ترین موزه جهان را در خود جای داد به عنوان قدیمی

 به معنای امروزین خود دانست.

در فلورانس خانواده ثروتمند میدچی  تصاویر بزرگ 

 ای را در راهرو باریکی از منزل خود بهمذهبی و اسطوره

 

نام گالریا به نمایش گذاشته بودند. امروزه گالری به  

معنای مکانی برای نمایش آثار هنری به منظور بازدید 

 شود.عموم دانسته می

های قرن هفدهم میالدی یکی از مشهورترین مجموعه

تریداسکنت و پسرش  دان انگلیسی جانبه طبیعی

تعلق داشت. او به عنوان باغبان چارلز اوّل پادشاه 

کرد. تریداسکنت مجموعه خود را انگلستان فعالیت می

آرک نامید و شاید اولین کسی باشد که در ازای دریافت 

اش را مبلغی از افراد به ایشان اجازه بازدید از مجموعه

 داد.می

ذاری و فراگیر گقرن هجدهم ونوزدهم هنگامه پایه

های عمومی در اروپا و شدن اندیشه تاسیس موزه

ها به دنیای جدید است و نهایتاً در قرن بیستم موزه

های آموزشی رو به عنوان محلی برای پاسخ به نیاز

های اروپا در پایان قرن بیستم گسترش گذاشتند. موزه

 میالدی هستند. 1۹50ها در تقریباً چهار برابر تعداد آن

 ها در ایران:ستین موزهنخ 

نخستین موزه دولتی در ایران، توسط ناصرالدین شاه 

قاجار تاسیس شد. او با هدف آشنایی با ملل اروپایی، 

یه بار به اروپا سفر کرد و بعد از بازگشت از نخستین 

ه.ق تصمیم به ایجاد یک  12۹0سفر خود، در سال 

موزه خصوص در ارگ سلطنتی گرفت. ناصرالدین شاه 

در آغاز یکی از تاالرهای وسیع عمارت خروجی باغ 

گلستان را به این منظور اختصاص داد. این موزه در 

های اروپا چندان مورد رضایت مقایسه با موزه

ناصرالدین شاه نبود. زیرا که وی تصمیم گرفت که موزه 

جدیدی بسازد. دستور داد تا عمارت قدیمی سمت 

ر موزه، سرسرا، شمال باغ گلستان را تخریب و تاال

خانه و ملحقات آن را ساختند. ساختمان بنای حوض

 ه.ق به پایان رسید. 12۹3موزه جدید در سال 
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ناصرالدین شاه قاجار دستور داد تا عمارت قدیمی 

سمت شمال باغ گلستان را خراب کردند و تاالر موزه، 

خانه و ملحقات آن را بسازند. ساختمان سرسرا، حوض

ه.ق به پایان رسید و 12۹3بنای موزه جدید در سال 

این تاالر بعدها به تاالر سالم و تاالر تاجگذاری مشهور 

 گشت. 
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موزه »نویسد: درباره این موزه میاعتمادالسلطنه 

بها، ظرایف، همایونی مشحون از جواهرات گران

نفایس، اشیاء و آثار علمیه و مهمات حربیه قدیمه، آالت 

و ادوات متنوعه و مصنوعات ازمنه سفاله و تمثیل 

های نقاشی مشهور های بی مثل روزگار و پردهنگارنده

ف چینی و های معروف و ظروو حاصل صناعی کارخانه

بلورآالت، مسکوکات قدیمه با صدر سالطین معظم 

 «.ایران و غیره است

خان اعتمادالسلطنه در حسنهای محمداز یادداشت

آید که آرایش و تنظیم تاالر روزنامه ایران چنین برمی

ها، حدوداً سه سال موزه و چیدمان اشیاء و نصب تابلو

 طول کشیده است. 

ه.ق  12۹3ران و به تاریخ روزنامه ای 2۹0در شماره 

بها و اشیاء هرکس از جواهرات گران»چنین آمده است: 

نقیسه قدیمه از قبیل ظروف و مسکوکات و اسلحه و 

پرده نقاشی و غیره داشته باشد به جهت اتاق موزه 

همایونی الزم است به دارالطباعه آورده و به صنیع 

جهت  الدوله بنمایاند که به قیمت عادالنه و عادله به

 «. دیوان همایونی اعلی ابتیاع خواهد شد

ای از آثار این موزه شمسی بخش عمده 1316در سال 

 به دستور رضا شاه به خزانه بانک ملّی انتقال یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تاسیس موزه ملّی 

سو ویرانی و غارت آثار تاریخی و اموال فرهنگی از یک

 های اندیشهخواهانه و های وطنو افزایش روند جنبش

 

 

انجمن آثار »گرایانه از سوی دیگر، منجر به تشکیل ملّی

 ه.ش شد.  1304در سال « ملّی

این انجمن به همت برخی از اندیشمندان آن زمان 

شکل گرفت. از جمله اقدامات این انجمن ایجاد 

م، 1۹00م و امتیازنامه سال 1۸۹5مقدمات لغو قرارداد 

ه.ش  1306مهرماه  25توسط مجلس شورای ملّی در 

سراسر ایران  بود.  به موجب این قرارداد کاوش

د. در پی همین ها داده شده بوانحصارا ًبه فرانسوی

ای از اشیاء مکشوفه و ارزشمند ها قسمت عمدهکاوش

تاریخی ایران، به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه 

های اروپایی از جمله لوور به نمایش منتقل و در موزه

 درآمد.

گیر موسسان این انجمن، منجر به تصویب تالش پی

قانون حفظ آثار ملّی شد و تاسیس یک کتابخانه و ثبت 

ها به عنوان آثار ملّی به بندی آثار و حفظ آنو طبقه

دولت پیشنهاد شده. در ماده یازدهم آن نیز چنین آمده 

بود که دولت بعد از تاسیس موزه و کتابخانه باید 

متخصصینی را برای اداره این تاسیسات و ثبت آثار و 

-نامهابنیه قدیمی استخدام کند. لذا دولت طبق موافقت

 ، آندره گدار را استخدام کرد.1306رماه مه 25ای در 

 بینیشمسی پیش 130۹برطبق قانون عتیقات مصوب 

 

 

 

 

 

 

 

ها در شده بود که قسمتی از آثار کشف شده در حفاری

نامه موزه نگهداری شوند. به همین جهت و بنا بر اساس

 ای برپا کند.انجمن، دولت تصمیم گرفت در تهران موزه
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اصغر حکمت، بلدیه سرانجام در زمان وزارت علی

اراضی میدان مشق سابق واقع در تهران بخشی از 

السطلنه را برای تاسیس موزه ضلع شرقی خیابان قوام

به اداره معارف واگذار وطرح و نقشه آن به کارشناسان 

فرانسوی واگذار گردید. عقیده رایج بر این است که 

 آندره گدار ارائه دهنده طرح و نقشه ساختمان است. 

عمار و استاد مراحل ساخت موزه توسط حاج عباسعلی م

مراد تبریزی تکمیل و ساختمان موزه در سه طبقه و با 

متر مربع به پایان رسید و  11000زیر بنایی در حدود 

 افتتاح گردید. 1316موزه در سال 

 :تعاریف مربوط به موزه 

الدوله، ملقب به اعتماد السلطنه خان صنیعحسنمحمد

اطباعات وی در از مقربان دربار ناصرالدین شاه و وزیر 

موزه در »کند: گونه تعریف میموزه را این 12۹0سال 

اصطالح اهالی فرنگ عبارت است از مکانی که مخزن 

آثار قدیمه، بدیعه و نفایس و مستظرفات دنیاست و از 

هر نوع تحفه و یادگاری که در آن مخزون و موضوع 

 ...«. است 

م 1۹46ها )ایکوم( که در سال المللی موزهشورای بین

به عنوان سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی متشکل از 

داری در پاریس تاسیس شد ها و متخصصین موزهموزه

یک سازمان »کند: گونه تعریف میموزه را این

غیرانتقاعی دائمی که در خدمت جامعه و پیشرفت آن 

قرار دارد و به روی عموم باز است. این سازمان شواهد 

ها و محیط زیست ایشان را به سانمادی مربوط به ان

منظور مطالعه، آموزش، کسب لذت گرد آوری و حفاظت 

ها را به نمایش دهد و آنکرده، مورد پژوهش قرار می

 «.گذاردمی

اتحادیه پادشاهی متحده )انگلستان( نیز تعریفی مشابه 

ای است که شواهد مادی موسسه»را ارائه داده است: 

ها را در جهت منافع عمومی؛ و اطالعات مرتبط با آن

ها را در سازی و حفاظت کرده و آنگردآوری، مستند

 «.  نماید دهد و تفسیر میمعرض دید عموم قرار می

 

 :وظایف موزه 

های حاکم ها و روشای و سیاستگردآوری آثار موزه

ها وظایف است اما موزه بر آن از جمله وظایف ذاتی موزه

 دیگری را نیز بر عهده دارند از جمله:

مستند سازی: ثبت و نگهداری کامل و دقیق  .1

اطالعات هر کار هنری، تاریخی، صنعتی یا نمونه 

 علمی در یک مجموعه.

های ترین فلسفهحفظ و نگهداری: یکی از مهم .2

ها؛ شامل های کلیدی آنها و ماموریتوجودی موزه

تی است که به منظور ها و اقداماکلیه فعالیت

های آتی ای برای نسلنگهداری شایسته آثار موزه

 پذیرد.صورت می

ها: از جمله وظایف استفاده تحقیقاتی از منابع موزه .3

ای نهفته های نهادی موزهکلیدی که در ماموریت

کند است. شاید بتوان گفت موزه نقشی را ایفا می

 نظیر آنچه در آزمایشگاه علوم تجربی با آن

 مواجهیم.

ای: با هدف جلب توجه، نمایش آثار موزه .4

برانگیختن احساسات و اذهان، طرح سواالت در 

برداری ذهن مخاطبان،  دعوت به مشارکت در بهره

-از گنجینه در اختیارات موزه و ارتقای سطح آگاهی

 های عمومی است.

ها خط مقدم برقرارب ارتباط میان موزه نمایشگاه

ها را از نظر زمان یشگاهو مخاطبان است. نما

های توان به دو دسته کلی نمایشگاهفعالیت می

های دائمی و موقت تقسیم بندی کرد. نمایشگاه

دائمی در واقع پایه تشکیل دهنده و همان برداشت 

ها هستند.اما و شناخت متعارف ما از موزه

های موقت استمرار دائمی نداشته و به نمایشگاه

 گردند.طعی از زمان برپا میدالیل متفاوت در مقا

-ترین اهداف شکلهای آموزشی: از مهمبرنامه .5

های آموزشی برای ها. برگزاری برنامهگیری موزه

کنندگان و کارشناسان و متخصصان و نیز بازدید

 های مختلف سنی.  مندان در گروهعالقه
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 ها:بندی موزهطبقه 

  :بر اساس موضوع 

بندی پوشانی موضوعی، ارائه این نوع طبقهبه دلیل هم

نیست. ای که مورد توافق عمومی باشد کار چندان ساده

بندی به با این حال چنانچه مرسوم است این طبقه

 شرح ذیل است: 

 هنری .1

 تاریخی  .2

 تاریخ طبیعی .3

 آوریعلم و فن .4

 های وحشجانورشناسی و باغ .5

 های فضای باز موزه .6

 :بر اساس شیوه ارائه و نمایش 

ها بری جلب نظر مخاطبان خود و ارائه اطالعات موزه

برای نمایش و معرفی های مختلفی را به ایشان شیوه

 گزینند:اند برمیهایی که در خود جای دادهگنجینه

 سنتی .1

 های قدیمی مستقر در خانه .2

 فضای باز .3

 تعاملی  .4

 

 :بر اساس سطح تخصص مخاطبان 

-ای دارای بازار هدف خاصی است. در این طبقههر موزه

 شوند:های زیر تقسیم میها به دستهبندی موزه

 با مخاطب عام  .1

 دانشگاهی با مخاطب .2

 با مخاطب متخصص )درهنر، معماری و یا ...( .3

  :بر اساس نحوه اداره 

بندی بر نهادهای متولی اداره امور اساس این طبقه

که ها بر مبنای اینبندی موزهموزه است. در این طبقه

-بندی میشوند طبقهاز سوی چه دستگاهی اداره می

 گردند:

 دولتی .1

 وابسته به شهرداری .2

 دانشگاهی .3

 مستقل .4

 نظامی .5

 های اقتصادیمتعلق به بنگاه .6

 خصوصی .۷

  :بر اساس حوزه جغرافیایی 

 المللیهایی با کارکرد ارائه خدمت در حوزه بینموزه .1

 ملّی .2

 ایمنطقه .3

 شهری .4

 محلّی .5
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چندان دور ایران یکی از پهناورترین و در روزگاران نه 

آمده و طبعاً به بزرگترین کشورهای  جهان به شمار می

واسطه این وسعت تاریخی جریانهای مختلفی از 

سازندگی و خالقیت و نوآوری منجر به خلق آثار گرانقدر 

 در حوزه فرهنگی ایران شده است. 

با اینکه وسعت جغرافیایی کشور عزیزمان ایران در  

دوره معاصر در مقایسه با آن دوران بسیار تغییر کرده  

جای مانده در حوزه فرهنگی با این حال آثار و میراث به

 خارج از ایران بسیار زیاد و قابل توجه است.

ای عالی از نبوغ از جمله ارزشمندترین آنان که نمونه

رود بنای عظیم معماری در دنیای باستان به شمار می

که در حال حاضر در کشور عراق قرار طاق کسری است 

 کند. گرفته و روزگار خوشی را سپری نمی

مسجد کبود ایروان مورد بعدی است که در این شماره 

شرحی مختصر از آن ارائه خواهد شد. این مسجد که 

بعد از فروپاشی شوروی و استقالل ارمنستان توسط 

ایران مورد بازسازی قرار گرفته شده همچون نگینی  

رخشان، فرهنگ و معماری ایرانی را در خارج از د

 کند.مرزهای فعلی ایران نمایندگی می

 سازی نیز به عنوان یک شاهکار مهندسی و لنج

 ی حمل و ترابری قدیمی ایرانی از جمله موارد وسیله

 دیگری است که لزوم معرفی آن در این شماره 

 شد.احساس می

فراهم شده شما را به خواندن و تماشای محتوای 

 کنیم:دعوت می

 

  ر



 طاق کسری 

 

ن
جم

ان
ن 

را
 ای

اه
گ

«
ار

اچ
و

»
 

امپراطوری ساسانی شاهنشاهی پر عظمتی است که از 

رود جیحون تا فرات را تحت کنترل خود دارد. تیسفون 

پایتخت ساسانیان یکی از بزرگترین شهرهای روزگار 

شهر قرار گرفته و طاق کسری که خود در دل ایران

تاریخ معماری جهان است نماد  اثری منحصربفرد در

 امپراطوری ساسانی است.

ساسانیان  بیش از چهار قرن بر ایران فرمانروایی 

کردند تا اینکه با حمله اعراب و مرگ یزدگرد سوم در 

طاق میالدی عمر این سلسله به پایان خود رسید.  651

کسری یا ایوان مداین هم تماشاگر روزهای پرشکوه 

م شاهد سقوط آن. یورش اعراب امپراطوری بوده و ه

 مسلمان در سده هفتم میالدی کاخ را متروکه کرد. 

زیبایی طاق کسری بیشتر از نظر عظمت آن است.  

به این طاق را به کوهی تشبیه کرده که در آن خردادابن

 کاخی تراشیده باشند:

گویند خلیفه المنصور اولین کسی است که دست می»

لح آن برای ابنیه شهر جدید به خرابی آن زد و از مصا

بغداد استفاده کرد. ظاهراً علت اینکه تمام مصالح آن 

به کار نرفت، این بوده که پس از چندی به نظر رسیده 

که خراب کردن و حمل مصالح از ارزش حقیقی آن 

کند و از استفاده از آن صرف نظر مصالح تجاوز می

 «.اندکرده

اخ تیسفون اگر بخواهیم تنها به جنبه ظاهری ک

 بپردازیم، بزرگترین طاقی است که از گِل ساخته شده 

 

و همین طاق بعدها به یکی از عوامل کالسیک معماری 

اسالمی تبدیل شد. از آغاز سده بیستم میالدی 

ها جدی برای شناخت تیسفون و طاق نخستین تالش

شناس آلمانی باستانکسری توسط ارنست هرتسفلد 

ها توسط هیئت آغاز شد و چند دهه بعد نخستین کاوش

ها نیز آغاز صورت مشترک با آمریکاییآلمانی و بعدها به

 گردید. 

این طاق در نزدیکی رودخانه دجله قرار گرفته، سیل 

مهیبی که در پایان سده نوزدهم روی داد موجب فرو 

ن بخش در ریختن نمای شمالی طاق شد و بازسازی ای

به کوشش وزارت فرهنگ عراق آغاز شد  1۹۷۷سال 

ولی شروع جنگ با ایران روند کار را متوقف کرد. در 

حسین، طاق کسری زمان ریاست جمهوری صدام

 گاه شد. تبدیل به یک تفریح

فارس گزارشات بسیاری در مورد در پی جنگ خلیج

ها در طاق کسری منتشر شد. تر شدن شکافعمیق

ایان اشغال عراق توسط آمریکا، وزرات پس از پ

فرهنگ عراق از یک شرکت مربوط به کشور چک برای 

ترمیم طاق دعوت کرد اما این شرکت هم فاقد دانش 

قسمتی از  201۹کافی برای مرمت طاق بود. در مارس 

های ترمیم شده بوده شود قسمتطاق که گفته می

ر اثر است فرو ریخت. متاسفانه در سالیان اخیر نیز د

های ها و تاثیرات جوی، بخشتوجهی و نیز بارندگیبی

ها از فروریختن دیگری از طاق نیز فرو ریخته و نگرانی

 کامل این طاق باستانی بیشتر شده است.

طاق کسری هنوز در فهرست میراث جهانی یونسکو به 

 ثبت نرسیده است.
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Pascal Coste - 1851 

دوره قاجار -طاق کسری  

 

  



 لنج سازی 

 
یک شاهراه  که به عنواندر کنار اینفارس خلیج

اقتصادی و مسیری برای حمل و نقل انسان و کاال بوده، 

همواره به عنوان شاهراه اطالعاتی نیز در نظر گرفته 

در این شاهراه آبی داد و هایی که شده است. انسان

جایی اند، همراه با جابهستد کرده و رفت و آمد داشته

و با آداب  کاالها، به تبادل فرهنگ و اندیشه نیز پرداخته

ای  به های گوناگون از کرانهو رسوم، عقاید و اندیشه

 اند.ی دیگر در حال رفت و آمد بودهکرانه

المللی همچون ی بینهای اصلی در تمام فعالیتوسیله

نقل کاال و مسافر، شناورهایی و صید، دریانوردی، حمل 

 بوده که از قدیـم همـواره به دسـت بومیان سـاخته و

 پرداخته شده است. 
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 از استفاده با سنتی طور این شناورهای دریایی که به

 شود. شوند لَنج نامیده میمی ساخته چوب و دست

ترن صنعت سواحل و لَنج سازی را شاید بتوان قدیمی

نامید. دریا برای ساحل نشینان این فارس جزایر خلیج

ها همواره منبع نعمت و برکت و راه تجارت و کرانه

کسب ثروت است و زندگی مردم با آن پیوند خورده 

های است. وابستگی به دریا، موقعیت مناسب کرانه

ساحلی، دسترسی به دریای آزاد، دریانوردی و تجارت 

 نطقه است.دریایی از عوامل اصلی رونق لَنج سازی در م

 ساخت طوالنی زمان و باال هزینه علّت با این حال به

سازه دریایی چوبی اقبال را از این دست هایلنج

 و دانش و فرهنگ تا شده باعث این برگردانده و

 حال در تدریج به چوبی هایلنج ساخت تشریفات

 .باشد شدن رنگکم

 و ساز و ساخت های سنتیمهارت 2011 سال 

 فهرست در فارسخلیج در ایرانی لنج دریانوردی

 .رسید ثبت به یونسکو ناملموس میراث
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 رسوم و آداب مطابق چوبی، هایکشتی کلی طور به

 بنابراین. شوندساخته می و طراحی منطقه، هر مکانی

 ابتدا در شناورها این. ندارند واحدی یاندازه و شکل

 امروزه لکن بودند، امکانات دریانوردی کمترین دارای

 یزمینه در چه) آوری فن پیشرفت با هاآن از بعضی

 نیمه صنعتی وسایل به ،(صید زمینه در و چه نقل و حمل

 . اندشده مجهز مدرن

 یا بار نقل و حمل چوبی جهت شناورهای کلی طور به

 شناورهای عموماً . شوندمی ساخته و طراحی ماهیگیری

 زیر و بار نقل و حمل برای تن ۷0 باالی ظرفیت چوبی

 نیروی. گردندمی استفاده گیریماهی جهت ظرفیت این

 .باشدمی دیزل موتور نیز هاآن یمحرکه

 که باشندمی مختلفی انواع دارای چوبی شناورهای

 انواع معموالً .هستند هاآن ترینمعروف هالنج اصطالحاً

 خوانده نیز لنج عنوان با چوبی شناورهای مختلف

 بزرگ قایق یا کشتی کوچک از ایگونه لنج. میشوند

 عمان دریای و فارس خلیج در که است مسافری و باری

 هایقایق پایه بر هالنج. شوددیده می هند اقیانوس و

 این با شودمی ساخته فارس خلیج در رایج بادبانی

 عرشه. کندمی حرکت موتور با بادبان به جای که تفاوت

 بنزینی موتور میالدی 1۹50 دهه از. دارد بازنیمه یا باز

 امروز و رفت به کار هالنج راندنپیش برای دیزل یا

 .دارند موتور هالنج بیشتر

 :وجه تسمیه 

 (Launchانگلیسی )  النچ واژه از فارسی در لنج نام

 النچا اسپانیایی واژه از نیز آن خود شده که گرفته

(Lancha)  را آن آفریقا شرقی سواحل در و است آمده 

 راه معنای به شناسیلغت دیدگاه از لنج .خوانندمی دهو

 آهستگی با لنج که آنجا از شاید و کبر است و ناز با رفتن

 است. شده خوانده نام این به رودمی جلو به و خرامدمی

گاهی هب لنج  ن

  چوبی

 

«اثری ماندگار بر تاریخ خلیج فارس»   
 نیز را نکته این توانمی لنج، کلمه تسمیه وجه درباره 

 شراع با که های بادیکشتی تمام به گذشته در کرد ذکر

 گفتندمی( جیم فتح به) جهاز کردندمی حرکت بادبان و

 کنندمی رفت و آمد موتور که با هایکشتی با امروزه و

 راه معنای به شناسیلغت دیدگاه از لنج. گویندمی لنج

 آهستگی با لنج که آنجا از شاید و کبر است و ناز با رفتن

 است. شده خوانده نام این به رودمی جلو به و خرامدمی

 نخستین هایانسان جایگاه فارس خلیج  

 هاقایق اولین و

 هایانسان و است بوده اولیه بشر جایگاه فارسخلیج

 رانیبه قایق دریا این در بار لیناوّ برای نخستین

 هایقایق همراه را سازی قایق هنر سپس و اندپرداخته

 به را کار رموز و دیگر بردند دریاهای و هاراهآب به خود

 . آموختند نشین ساحل انسانهای همهی

ی بشر در بوشهر، درباره فرانسه کنسول نایب رواداال

به طوری که مشهور »نویسد: سواری او میاولیه و قایق 

فارس آغاز گشته های خلیجاست، تاریخ بشر از کرانه

 که است دریایی اولین فارس خلیج است،بنابراین

-کرده پیمایی بحر کوچک هایقایق با روی آن هاانسان

 . «اند

 دوران هایانسان یدسته اولین حال هر در

 نیز و( سومریان بابلیان، کلدانیان، کهن)فینیقیان،

فارس خلیج هایآب در( تازیان و ایرانیان یونانیان،)

 در دیرین گورهای ویران بقایای. اندکرده کشتیرانی

 که شناسیدیرین مقدماتی کاوشهای و ایالم و بحرین

 آن در که کنندمی ثابت آمده، عمل به بوشهر پیرامون

 تاسیسات مسیح از میالد پیش سال هزار از بیش جا

 . است داشته وجود کشتیرانی

 از بندرگاههای آمده دست به شواهد و آثار براساس

 در جمله از فارس خلیج سواحل در ایران تاریخی

 کهور و لیان سیراف، تاریخی بندرهای

 در ایالمیان زمان از کم دست ایرانیان دهد می نشان

 بهره فارس خلیج دریای از سواحل این
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 فاطمه ذوالفقار نسب 
 کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی 

فارس بوشهردانشگاه خلیج  
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 تاریخی بندرهای در جمله از فارسخلیج سواحل

 کم دست ایرانیان دهدمی نشانکهور  و لیان سیراف،

 فارس خلیج دریای از سواحل این در ایالمیان زمان از

 آن اما حال این با. اندداشته مختلف هایبهره گیری

 ترین مدارک دقیق گویندمی شناساننباستا که گونه

 است. اسالم از بعد دوران به مربوط رابطه این در

 فارسخلیجگیری چوبی در های ماهیانواع کشتی 

-می ،(سنتی صید) چوبی گیریماهی شناورهای مورد در

 سنتی سنتی )شناور شناورهای و هالنج انواع به توان

 و آداب به بسته و بوده عرشه فاقد که است شناوری

-می ساخته و منطقه طراحی هر زمانی و مکانی رسوم

-می شناورها نوع این جزو چوبی بدنه هایقایق. شود

 . کرد اشاره.( باشند

 ساخته مختلفی اشکال و هااندازه در نیز این شناورها

 شکل ظاهری نظر از شد، گفته که طور همان و شوندمی

-آن از نوع چند. دارند شباهت چوبی باری شناورهای به

 امر در عمان و دریای فارسخلیج هایآب در که ها

 معمول ظرفیت به توجه با کنند،می فعالیت گیریماهی

 این ای،منطقه نظر از. گردداشاره می هاآن گذارینام و

 کرد: تقسیم گونه دو به توانمی را شناورها

 بلوچستان، و سیستان یمنطقه چوبی شناورهای .1

 : همچون

  (تن 45 الی 20 ظرفیت با)هبل

 ( تن 15 ال 3 ظرفیت با) گالیت

 ( تن ۷0 الی 45 ظرفیت با) لنج

 تن(. 5/1الی  1ظرفیت  با)تکدار

خوزستان  بوشهر، چوبی هرمزگان، شناورهای .2

 همچون:

  ،(تن۷0 الی 15 ظرفیت با) سمبوک

( تن ۷0 الی 45 ظرفیت با) پاکستانی هایلنج

 (تن 5 الی 3 ظرفیت با) زاروغه

 (.تن 3 ظرفیت با) ماشو و( ترتری)پرپری  آمله،

 اکنون: به تا ابتدا از لنج مختلف انواع 

 اندر نسل هرمزگان استان در سازیلنج صنعت استادان

 دست برای داشتند و اشتغال لنج ساخت کار به نسل

 اسامی این و اندبرگزیده را اسامی مختلفی خود ساخت

 که این با و وجود داشته قبل سال صدها از شاید

 دیگر و اندرفته بین از چوبی هایلنج این از تعدادی

 مانده باقی هاهنوز اسامی آن ولی شوندنمی ساخته

 . است

 

 برده نام هاقایق و هالنج جهازها، مشهورترین زیر در

 شده است:

 

 بیشتر امروزه که چوبی شناورهای به هم زیر جدول در

 اشاره شده است: شوندمی ساخته یا و استفاده مورد
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Betil بیتل  

Zarook ه )زاروغه(زاروگ  1 

Shooaea 2 شوعی 

Sammach 3 سماج 

Katar 4 کتر 

Samae 5 سمعه 

Hoory 6 حوری 

Baghala 7 بغله 

Bagara 8 بگاره 

Kouchy 9 کچلی 

Tashala 10 تشاله 

Manshowa 11 منشوه 

Mangea 12 منجی 

Boom  1 بوم 

Samboo  2 سمبوک 

Pakistani 3 پاکستانی 
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 ثبت جهانی 

 فارس، خلیج سنتی لنج با دریانوردی و ساخت دانش

به ثبت جهانی  ایرانی ناملموس اثر هشتمین عنوان به

 در ششمین 2/۹/۹0رسید. این رخداد در تاریخ 

 جزیره در که یونسکو سازمان ناملموس میراث اجالس

 اجالس این در. گرفت صورت شد، برگزار اندونزی بالی

 میراث ۸0 از بیش پرونده ادامه داشت، نوامبر 2۹ تا که

 ایران، جمله از جهان مختلف کشورهای از معنوی

 فهرست در ثبت برای پرتغال و اندونزی، مکزیک

 قرار بررسی مورد یونسکو سازمان ناملموس میراث

 .گرفتند

 و ساخت سنتی دانش جهانی ثبت نهایی چکش

اجالس  در فارس خلیج سنتی لنج با دریانوردی

-مهم جمله از پرونده این. شد زده یونسکو اندونزی

ثبت جهانی  برای ایران از که بود هاییپرونده ترین

 فرستاده شده بود.

 خلیج سنتی لنج با دریانوردی و ساخت دانش»پرونده 

یکی از پنج پرونده ارسالی ایران به اجالس « فارس

 اندونزی یوسنکو بود که با موفقبت ثبت یونسکو گردید.

 سازیلنج مصالح و کار ابزار 

 ساده بسیار کار ابزارهای اکثر سازیلنج کارگاه یک در

 هامجموعه آن گرفتن کار به اما است افتاده پا پیش و

 بدنه. است شده آموخته زمان طول در که است مهارتی

 که شودساخته می کوچک چوب قطعه هزاران از لنج هر

 که، جایی تا شوند دوخته هم به دقت و مهارت با باید

 بنابراین . باقی نماند هاآن میان آب نفوذ برای منفذی

 سرگرم کارگاه در مشغول افراد از بزرگی بخش

 الزم کردن ابزاری جور و جفت و هاچوب تراشیدن

 هستند. هاآن پیوستن هم به برای

 لنج اصلی بندیاستخوان و چارچوب باید دیگری گروه

 زیادی استحکام از باید قسمت این. آورند وجود را به

 به لنج ساخت در گوناگونی بومی مواد. باشد برخوردار

 داشته باشند زیادی را استحکام که شودمی گرفته کار

 برابر در بتواند که کنند فراهم را ایبدنه نصب امکان و

 و کرده مقاومت دریایی هایترین طوفانسهمگین

 طوالنی مسیرهای در را بازرگانی محموالت و مسافران

 فاصله در یا فارسخلیج جنوبی و ای شمالیکرانه میان

 .کند حمل منطقه این ایرانی جزایر و بنادر
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در کشور ارمنستان به همت و تالش سفارت جمهوری 

اسالمی ایران، مسجدی بازسازی و احیا شده است که 

کند. این مسجد که به ای را خیره میچشم هر بیننده

مسجد کبود و مسجد جامع ایروان معروف است یکی 

باشد که در دوران از بزرگترین مساجد منطقه قفقاز می

حکومت کمونیستی به دست فراموشی سپرده شد، و 

سال در شهر ایروان همچون نگینی زیر انبوه  ۷0حدود 

 غبارها مدفون گردید. 

ای برای برقراری روابط استقالل ارمنستان، وسیله

جمهوری اسالمی ایران با این کشور شد. سفارت ایران 

های مکرر با مقامات و مسئوالن این کشور، ی مالقاتط

های واگذاری، احیا و بازسازی این بنای زیبای زمینه

 اسالمی معماری ایرانی را فراهم کرد. 

 ، تحت حکومت کمونیستی از این مسجد1۹50در سال 

 

 

شده، به طوری به عنوان موزه تاریخ طبیعی استفاده می

که دو ماکت دایناسور در حیاط آن وجود داشته است. 

این مسجد که  1۹۹0بعد از استقالل ارمنستان در سال 

ای شده بود به علت رابطه خوب تبدیل به بافت فرسوده

توسط بنیاد  1۹۹6-1۹۹۹ن در سال ایران و ارمنستا

مستضعفان و جانبازان ایران به طور کامل مرمت شده 

بار تحت نظارت سفارت و دوباره به عنوان مسجد و این

 برداری قرار گرفت.ایران مورد بهره

ها و همچنین گنبد و کاریاین مسجد بخاطر کاشی

های آبی رنگ آن به نام مسجد آبی معروف بوده و مناره

-ها شناخته میهمچنین با نام مسجد ایرانی در نقشه

 شود.

های فارسی و تاسیس کتابخانه، برگزاری کالس

های برپایی نمایشگاه دائمی عکس که شامل عکس

های مربوط به قدیم و تاریخی مسجد و همچنین عکس

بازسازی و احیای آن است،  از جمله فعالیت فرهنگی 

 د در جریان است.است که در حال حاضر در این مسج
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ملّی ها و اسناد بر اساس مدارک موجود در موزه

ارمنستان، در شهر ایروان حدود هفت تا هشت مسجد 

و تعدادی بناهای اسالمی و مذهبی به وسیله مسلمانان 

ها به دلیل شرایط ناشی از احداث شده بود، که اکثر آن

-های دولتی، مورد بیتغییر و تحوالت سیاسی و نظام

 توجهی یا تخریب کامل قرار گرفتند و از بین رفتند.

مادام دالنوا، تصویری از یک مسجد در در سفرنامه 

شود، که هر چند مسجد جامع شهر ایروان دیده می

نیست، ولی داللت بر وجود مساجد دیگر در این شهر 

 کند.می

در بین این مساجد و بناها فقط یک مسجد به نام 

مسجد جامع ایروان یا مسجد کبود که بعضاً به مسجد 

تستفاده آن برای باشد، به علت میخانی نیز مشهور 

مدتی به عنوان موزه تاریخ ایروان و تاریخ طبیعی 

 ارمنستان، از خطر نابودی کامل در امان ماند.

برداری از مسجد به عنوان هر چند در طول مدت بهره

موزه، کمترین اقدامی برای بازسازی آن صورت 

نگرفت، اما همین امر باعث شد تا این مکان مقدس 

دد و چارچوب و کالبد اصلی آن کمتر دچار تخریب گر

 حتی به صورت نیمه مخروبه باقی بماند.

باش اما مساجد دیگری همچون: مسجد تپه

م(،  1۸۹۸م(، مسجد جعفر )ساخت  16۷۸)ساخت

م( و دیگر بناهای  1۸مسجد سر تپه )ساخت قرن 

 اسالمی کامالً ویران شد.

بر اساس شواهد موجود به ویژه مطالب قید شده در 

علی های مسجد جامع، این مکان به دستور حسینکتیبه

م  1۷65ه.ق/  11۷۹خان، والی شهر ایروان در سال 

مصادف با اواخر سلسله زندیه تاسیس شد. این 

شخص در نیمه دوم قرت دوازدهم، بیگلر بیگی یا امیر 

 تومان شهر ایروان بود.

 ها و تصاویر گردآوری شده از موزه تاریخ ایروان عکس

 مسجد کبود    اریوان  

 

دهد که مسجد و اداره آرشیو ارمنستان، نشان می

ه.ق همچنان فعال بود، و در آن  1330ایروان تا سال 

طالب به فراگیری علوم دینی و مسلمانان به انجام 

در فاصله  دادن امور مذهبی مشغول بودند. این مسجد

ه.ق،  132۸تا  1325م /  1۹10تا  1۹0۷های سال

یک بار بازسازی شده که همزمان با آغاز جنگ جهانی 

اوّل و متعاقب آن بر روی کار آمدن نظام کمونیستی در 

روسیه و همچنین سیاست دین ستیزی بود، به طوری 

توجهی و خسارات وارده، کموجبات متروک که بر اثر بی

 آن فراهم آمد.و مخروبه شدن 

های جدید دولت کمونیستی این عامل در کنار سیاست

های عمرانی و شهری، شوروی در خصوص اجرای طرح

های همچون طرح جامع شهر ایروان و احداث خیابان

جدید، به ویژه در کنار ضلع شمال غربی مسجد که در 

باشد، موجب تخریب و حال حاضر ورودی اصلی آن می

قسمتی از مسجد گردید، به طوری  از دست رفتن کامل

که تنها راه ورود از بین رفت و تبدیل به دهلیز تنگ و 

 باریکی شد. 

عالوه بر تمام این مسائل، بر اثر اجرای طرح جامع 

های اطراف نیز بیش از شهر ایروان، کف گذرها و کوچه

دو متر باال آمد. به این ترتیب، مسجد در گودی قرار 

های اطراف دیوارهای مسجد؛ گرفت و رطوبت خاک

های داخلی عمارت از موجب فرسایش شدید قسمت

های واقع در شر و غرب ها و حجرهجمله: دیوارها، طاق

آن شد. شدت رطوبت و بارندگی زیاد، موجب شد تا بر 

دیوارها و پشت بام مسجئئ، انواع گیاهان و حتی 

های کوچک و بزرگ ریشه بدوانند تا جایی که درختچه

ه کارشناسان بر این عقیده بودند که با وجود چنین هم

رطوبت و ویرانی، بایستی سختمان کامالً تخریب و از 

نو ساخته شود که به لطف خدا و نظر امیر مومنان که 

شان را بر سین دارد، عمارت این مسجد نام مقدس

 پابرجا و بازساریی گردید. 
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هزار مترمربع و در ابعاد  ۷این مسجد با مساحتی برابر 

ها در هر حجره دارد، که تعداد آن 2۸متر،  ۷0در  100

حجره است. ابعاد صحن داهل  14طرف حیاط مسجد، 

است، و تنها مناره آن واقع در متر  50در  ۷0مسجد 

متر ارتفاع دارد.  24ضیع جموب شرقی، از کف زمین 

گنبد مسجد، رنگی کبود دارد که احتماال علت نامگذاری 

 این مکان مقدس است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اعالم 

استقالل و تاسیس جمهوری در این کشور در سال 

ز اولین کشورهایی م، جمهوری اسالمی ایران ا 1۹۹1

بود که استقالل ارمنستان را به رسمیت شناخت. 

متعاقب با آغاز ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگ 

میان دو کشور، قراردادی نیز درباره مرمت و بازسازی 

-مسجد کبود و واگذاری آن به سفارت جهت بهره

مهر  21م/ 1۹۹5اکتبر  13برداری فرهنگی در تاریخ 

 رسید.به امضا  13۷4

مسئولیت اجرایی عملیات بازسازی به بنیاد مستضعفان 

و جانبازان انقالب اسالمی، و وظیفه نظارت، تحقیق و 

تهیه طرح بازسازی و مرمت آن، به کارشناسان میراث 

مرداد  26فرهنگی واگذار، و عملیات بازسازی عمالً از 

ادامه یافت  13۷۷آغاز شد. این عملیات تا سال  13۷5

آن عمالً جریان کار متوقف گردید و ضلع شمال  و بعد از

غربی مسجد که بنا بر اصل طرح درب اصلی و حسینیه 

شد، نیمه تمام شمالی بایستی در آنجا بازسازی می

 باقی ماند.

همزمان برای فعال بودن این مکان مقدس، هیئت 

امنایی تشکیل گردید که به رغم مشکالت موجود، با 

امور مسجد رسیدگی گردید و  کمک ایرانیان متعدد، به

 13۷۸کلیه مراسم مذهبی در آن اجرا شد. در تابستان 

با شروع کار رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

در ایروان، مسئولیت نظارت و نگهداری مسجد به 

 عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی واگذار شد.

ژه
وی

ی
نگ

ره
ث ف

را
می

ه 
فت

 ه
مه

نا
 

۷1 

  

 

  



ن
جم

ان
ن 

را
 ای

اه
گ

«
ار

اچ
و

»
 

(vazgen)      وازگن       

 
متولد ایران، ارسباران شرقی، روستای من وازگن، 

قاسم کندی. من آنجا متولد شدم. بعد از هفت سالگی 

به تهران رفتیم و آنجا درس خواندم، آنجا بزرگ شدم 

 و در هفتاد و شش میالدی به ارمنستان آمدم.

های ارمنستان کار در نود و پنج میالدی که کارخانه

رو بودند، در های زیادی روبهکرد و مردم با سختینمی

خانه نشسته بودم و مشغول فکر کردن که دیدم در 

کنند که در ایروان مسجدی است تلویزیون اعالم می

ها قصد تعمیر آن را دارند، من آمدم ایروان. که ایرانی

پرسیدند چه کاری بلدی؟ گفتم هرکاری که باشد. و 

 شروع کردیم به کار کردن و چهار سال به طول انجامید.

ای مسجد خراب بود. حسینیه اصالً نبود و فقط تکهتمام 

 باقی مانده بود.

در نود و نه میالدی که کار تمام شد کنسول ایران که از 

اهالی مشهد بود از من دعوت کرد به عنوان خادم 

مسجد فعالیت بکنم و االن بیست و پنج سال است که 

 به این کار مشغولم و در حال خدمت رسانی به مردم. 

ین چهل و سه سالی که من ارمنستان هستم فقط در ا

چهار سال کلیسا رفتم و برای من بین مسجد و کلیسا 

فرقی وجود ندارد. چیزی است که به نام خداوند است 

 ها نیست. و هیچ فرقی بین آن

 

تنها  من مسلمان نیستم، من یک مسیحیم و اینجا 

مسجد در دنیاست که خادم آن یک مسیحی است. من 

به اینجا خیلی عالقه دارم، خیلی خیلی عالقه دارم و 

 تونم از اینجا برم.من اینجا را خیلی دوست دارم.نمی

 «اینجا خانه من شده است»
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یا بازار جزئیات و آداب زیادی را در دل خود جای واچار 

داده است، یکی از این هزار؛ آداب خرید و گردش در 

مسیر واچار )بازار( گردش مردمان با خورجین 

)هورژین( است. خورجینی که کوله باری از سوغاتی و 

خلعتی و یادگاری از مسیر دارد و بر روی دوش 

 کند.مسافران خودنمایی می

 1442ه به دلیل تقارن اردیبهشت با رمضاناین شمار

اردیبهشت که روز بزرگداشت فردوسی  25و نیز روز 

در طی یک بخش به بررسی نواهای مشهور اذان در 

ایران خواهد پرداخت و در طی بخشی دیگر درارتباط 

های منظم هفتگی با شاهنامه خوانی و برگذاری کالس

 دید:در بنیاد نیشابورمطالبی ارائه خواهد گر

 تصویر: الیار عاصمی زاده 

 بافت تاریخی بوشهر

 



 بیات رتک  

گانه موسیقی بَیاتِ تُرک یا بیات زند از آوازهای پنج

 قشقایی ترک به آواز این نام در تُرک واژهایران است. 

 هایترانه از بسیاری که رودمی گمان کندمی اشاره

 برخی رو همین از. باشد آواز این در قشقایی قوم محلی

 نام این چه اگر شناسند،می نیز زند بیات نام با را آن

 پیشوند همچنین،. نیست رایج «ترک بیات» اندازه به

 کرد بیات همچون دیگری آوازهای نام در که) «بیات»

 مخفف است ممکن( رودمی کار به نیز اصفهان بیات و

 نامیده نیز «ترک آواز» گاهی آواز این. باشد «ابیات»

 .شودمی

 و شده توصیف اندوه و حزن احساس دارای ترک بیات

 دانسته مناسب تعزیه اجرای برای جهت این از

 برای االرواح روح و دوگاه نظیر هاییگوشه. استشده

  اما شوند؛می گرفته کار به مذهبی اشعار خواندن آواز به

 آوازهای از اینمونه را ترک بیات خالقی اهللروح

 اما هستند رایج مردم عموم بین که داندمی «بازاری»

بیات ترک از جمله  .اندنبوده محبوب دانانموسیقی نزد

برای اجرای اذان از آن استفاده  هایی است کهدستگاه

شده و از آن جمله اجراهای مشهور در این دستگاه 

زاده اردبیلی و اذان تاج اصفهانی موسیقی؛ اذان موذن

 است. 

  اصفهان در 12۸2 سال در اصفهانی الدین تاججالل

 الواعظینتاج به معروف اسماعیل شیخ پدرش. شد زاده

 ایرانی سنتی موسیقی هایدستگاه با حدی تا که بود

دکالماسیون شعر، تحریرهای برجسته،  .داشت آشنایی

تنوع تحریری، صدایی رسا و قدرتمند و مناسب خوانی 

 .های آوازی اوستبرخی از ویژگی

. شد متولد اردبیلدر  1304مهر  یکمزاده، رحیم مؤذن

 سال در بار نخستین که «زادهمؤذن کریم» پدرش،

 132۹ سال در بود، گفته اذان رادیو در 1322

جای  تا رفت تهران به سالگی 25 از او و درگذشت

 در شجریان مرحوم محمّدرضا .پُرکند را پدرش خالی

  :گویدمی زادهمؤذن رحیم اذان مورد

-موذن یاد زنده. دارد توجه قابل ویژگی دو اذان این"

 ترک بیات چون خوانده، «ترک بیات» در را آن زاده

 و است بخشآگاهی و نویددهنده دهنده، پیام همواره

 هر و شده انجام ایشان سوی از درستی به انتخاب این

 خلوص، دیگر سوی از. دهدمی نوید مردم به را زمانی

 در است ها سال که من و زندمی موج اذان این در

 اذان این که است سال 60 کنم،می کار موسیقی عرصه

 ".کنممی زندگی آن با و شنوممی را

به  13۸6موذن زاده اردبیلی در خرداد سال رحیم ذان ا

 .عنوان میراث معنوی کشور به ثبت رسید
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 اصفهان؛ دوره قاجار  میدان نقش جهان 

Eugène Flandin – 1840-1842 

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84


در سراسر کشورهای مسلمان جهان، از اندونزی تا 

فیلیپین، از ایغور و پاکستان تا ایران، تمامی شمال 

-آفریقا و حتی دریای کارائیب؛ هرجا که موذنی اذان می

خواند، جنس صوتی اذان آنان با جنس صوتی تکلم 

آنان مطابت دارد. از این جهت در هر فرهنگ اسالمی  

شود، آن اذان زبان و گویشی به ذانی خوانده میکه ا

گیرد که به فرهنگ مردم آن سرزمین تعلق خود می

 دارد.

به طور کلی در دوران معاصر و با در نظر گرفتن 

توان به دو دسته تقسیم های اذان را میتکنولوژی، گونه

 کرد: 

 ها و طور سنتی بر فراز گلدستههایی که بهگونه

شود و صبح و ظهر و مغرب مسلمانان زنده اجرا می

 خواند.را به مساجد فرا می

 صورت استدیویی از پیش صدای ای که بهگونه

اذان موذن را ضبط کرده و سپس در ساعات معین 

چه از طریق رادیو یا تلویزیون یا بلندگوهای 

 کنند.ها را پخش میمساجد آن

وان آنچه در ایران در رادیو و بسیاری از مساجد به عن

شود، ضبط استدیویی است، مخصوصاً اذان پخش می

 شود.آن دسته که سحرگاهان برای اذان پخش می

*** 

تا کنون اجراهای بسیاری از اذان در ایران وجود داشته 

است، اما بعضی از اجراها در میان مردم از ارزش و 

ای برخوردارند. اذان مرحوم رحیم العادهاحترام فوق

ها از اجرای آن اردبیلی با وجود اینکه دههزاده موذن

ای تازگی گذرد از جمله آثاریست که برای هر شنودهمی

الدین تاج و جذابیت دارد، و نیز اذان استاد جالل

های دستگاهی ایران محسوب اصفهانی که جزو اذان

 شود و از زیبایی خاصی برخوردار است.می

زاده و اذان مشهور مرحوم رحیم موذن در ارتباط با دو

الدین تاج اصفهانی که در دست مرحوم استاد جالل

 توان نکات زیر را مطرح کرد:میاست 

 دقیقه و  زاده اردبیلی پنجزمان و اجرای اذان موذن

سی و سه ثانیه است که طوالنی تر از اذان مرحوم 

 تاج اصفهانی است.

  گونه که از نام ایشان بر زاده اردبیلی )همانموذن

خوان هستند که تمامی ای اذانآید( از خانوادهمی

از پدر یا برادر )داود و سلیم( ها، اعم خانواده آن

-خوان هستند. روش اذانای اذانطور حرفههمه به

ای بوده خوانی این خانواده از پیش، روش گلدسته

ای و اگر چه این نمونه که در دسترس است نمونه

ای استدیویی است، ملهم از همان روش گلدسته

 اجرا شده است.

 آواز بیات  االرواح درزاده در گوشه روحاذان موذن

ترک اجرا شده که با دقت و بدون استفاده از 

های دستگاهی خوانده شده است. کیفیت تحریر

صوت شناسی آن کامالً با زبان فارسی مطابقت 

 دارد. 

جنبه روحانی آن از جانب شنوندگان مسلمان ایران 

در طی چندین دهه متفاوت مورد تایید قرار گرفته 

به مثابه نماد  است. اضافه شود که این اذان

هایی است که در دنیای اذان ای از گونهبرجسته

 تشیع مورد احترام است. 

اذان تاج اصفهانی نیز در آواز و دستگاه بیات ترک 

است. بیات ترک مختص موسیقی ایرانی است و 

تر به نظر آمده، خواندن اذان در این دستگاه دلنشین

جرا شده های ایرانی در همین دستگاه ابیشتر اذان

 است. 

 

 هب افق عشق
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الدین تاج اصفهانی در مورد اذان مرحوم استاد جالل

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نیز می

  زمان و اجرای اذان تاج اصفهانی سه دقیقه و سی

نسبت به دهد، و سه ثانیه است و این نشان می

هایی که تا کنون اجرا شده حالتی تند و بیشتر اذان

حی علی »سریع دارد؛ مخصوصاً دور سرعت آواز از 

-از دور اصلی قسمت اوّل سریع می« خیر العمل

 رساند.گردد و اذان را به سرعت به پایان می

  در اذان تاج اصفهانی از تحریرهای دستگاهی

علت کاربرد  رسد بهشود و به نظر میاستفاده می

های دستگاهی که با موازین اذان این گونه تحریر

خوانی مغایرت دارد موجب شده این اذان مورد 

 اقبال جامعه سنتی قرار نگیرد.

  از تحریر « حی علی خیر العمل»در نیمه اوّل اذان تا

شود و بعد از آن استفاده از دستگاهی استفاده می

 شود. تحریر کنار گذاشته می

خوان است در ای اذانده اردبیلی به طور حرفهزاموذن

ای آوازخوان حالیکه تاج اصفهانی به طور حرفه

 دستگاهی است. 

در کشورهای اسالمی، همچون ایران؛ اذان یا تالوت 

گیرد. قرآن، خوانندگان دستگاهی مورد تایید قرار نمی

هایی از قرآن را تالوت کرده کلثوم که آیهدر مصر نیز ام

ه در رادیو و تلویزیون مصر پخش نگردید. گاهیچ

متاسفانه اذان تاج اصفهانی شامل این نوع نگاه شده 

 است. 

 جهت شنیدن اذان لینک زیر را لمس کنید:

  الدین تاج اصفهانیاذان استاد جالل

 زاده اردبیلیاذان رحیم موذن
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 کتیبه مسجد جامع ارومیه 

 تصویر: اسماعیل دادخواه

 

  

https://soundcloud.com/mohammad-hossein-khadjehali/pda6447mm4hm
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https://soundcloud.com/mohammad-hossein-khadjehali/pda6447mm4hm
https://soundcloud.com/wathiq_alahed/azan-rahim-moazzenzade-ardabilis
https://soundcloud.com/wathiq_alahed/azan-rahim-moazzenzade-ardabilis
https://soundcloud.com/wathiq_alahed/azan-rahim-moazzenzade-ardabilis
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 رد    انرنجی

 

ای در دل تهران به عنوان پایتخت کنونی ایران، خانه

گردها، دانشجویان و که برای پیاده خود جای داده

ای مندان به فرهنگ؛ مکانی شاخص است. خانهعالقه

 ای گرد و دری نارنجی.با پنجره

واقع در بلوار کشاورز،  خیابان جاللیه. از بلوار که وارد 

کند. شوی، مجسمه ابن سینا خودنمایی میخیابان می

-گاهی روی سکوهای کنار مجسمه مسافران با زبان

هایی متفاوت مشغول گپ زدن هستند. گاهی هم شلوغ 

تر با صدای دانشجویان. از سکو تا ساختمان در 

نارنجی همیشه شلوغ است. بنیاد نیشابور ساختمانی 

قدیمی است و سر بن بست قدیم که حاال کوچه شده 

 است واقع شده.

روی دیوار نوشته شده کوی زارع، در واقع ساختمان 

ت. در در نارنجی کلونی قدیمی برای مهندس زارع اس

بینی روی شوی ابتدا حیاط را میدارد. از در که وارد می

 گاه(.گاه )انجمنتابلویی نوشته هنچمن

شنبه شلوغ تر از همیشه است. کل حیاط روزهای یک

اند. بلند گو و را بیخ به بیخ هم صندلی گذاشته

تلویزیونی که روی دیوار است داخل کالس را نشان 

ای یک هاست هفتهدهد. دکتر فریدون جنیدی سالمی

های پهلوی خوانی دارد جدا از کالسجلسه شاهنامه

خوانی. و تحلیل هایی از شاهنامه.  خوانی و اوستا

خوانان از هر سن و قشری هستند. از پیر و شاهنامه

 آیند. جوان تا فرزندانی که با والدین خود می

 شود.غاز میخوانی آبا درود استاد شاهنامه

حیاط شلوغ است و به دو قسمت تقسیم شده. حیاط 

پشتی حوض کوچک گردی دارد به رنگ آبی الجوردی 

رسد. در کالس استاد هایی که به کتابخانه بنیاد میو پله

هایی خود نشسته در پشت سرش روی طاقچه عکس

 افشین، در حال کند از عکس پسرش روانشادنمایی می

های شاهنامه خوان تا عکس بزرگی کوهنوردی با بچه

دانایان شاه مسعود، گواه پیوند محکم فارسیاز احمد

آَشپزخانه است. ته کالس پنجره کوچکی است که به 

رو کوچکی است که به خانه راه دارد و در انتها راه

رسد. از پله حلزونی میفریدون )اتاق کار استاد( و راه

ها که باال برویم خانه پر مهر دکتر فریدون جنیدی پله

 است. 

۷۷ 

 

  



شاهنامه خوانی   

 

 گمانبی اندیشیدم، ایران فرهنگ دربارۀ هاسال چون

 از برخاسته جهانگیر، شکوهمند فرهنگ چنین که شدم

 از پس؛... است ایرانیان توان و کوشش و روان و جان

 و شهریاران آن از نه است، سرزمین این مردمانِ آنِ

 که غزنوی محمود هنگام از آنکه ویژه! دیوانیان

. اندرانده فرمان سرزمین این بر انیرانی، شهریاران

 بیگانه فرهنگ این با زند( خان کریم مگر) همگان

 خواجه چون دانشمند، وزیری گاهگاه اگر و اند،بوده

 قائم جوینی، عطاملک توسی، نصیر خواجه و الملکنظام

 گام ایران فرهنگ راستای در... مقام، امیرکبیر

 سوی از و اند،برداشته خود را هاگام چنان اند،برداشته

! اندنشده پشتیبانی ایرانی فرهنگ با بیگانه فرمانروایان

 پیروی با بایستیمی ایرانی فرهنگ است چنین چون و

 این فرزندان سوی از و ارجمند، نیاکان فرمان از

 که نبایستی دیگر به سخنی و. یابد گسترش سرزمین،

 .باشد کاری ایران فرهنگ کار در را فرمانروایان
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 دکتر فریدون جنیدی
 شاهنامه پژوهش 

 موسس بنیاد نیشابور
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 در که را شماربی هایزخم و هاشکست دیگر، سویی از

 خورده ایران فرهنگ و مردم پیکر بر سال هزاریک این

 و کرد، درمان فرمانروا یک کوتاه زمان با نشاید است،

 دستکم یا سال هزاریک فراز؛ برای فرود، سال هزاریک

 که بایستی نمی است، چنین چون و باید، سال یک صد

 دل فرمانروا، یک کوتاه به زمان دردها، همۀ درمان برای

-می ترفراخ ایدامنه راه، این در کوشش که... بستن

 !خواهد

 رسیده فرا نیز بهمن انقالب... رسیدم جای بدین چون

 آمد، پیش آن توان نیز مرا و شد ترمردمی کارها و بود،

 بنیاد برنامه» نامبه ایبرنامه پراکندن و نوشتن با که

 که کوچک اتاق یک در را کار 135۸ سال در «نیشابور

 دفتر در خرمشاهی اکبر علی شادروان مهربانم دوست

 ... کنـم آغـاز واگذاشت، به من کاراین برای خود کار

 

۷۹ 

( جلسه) وانجمن پژوهشگاه،  و( کتابخانه) نپشت و گنج

 .بود اتاق همان در همه

 دفتر زارع، کیخسرو شادروان 136۸ سال در کهآن تا

 رویروبه (10 شمارۀ جاللیه خیابان در) را خودش کار

 گشایشی با و کرد، ویژه کار بدین پزشکی دانشکدۀ در

 پهلوی، هایزبان آموزشی هایانجمن داد، رخ که

 و خوانیشاهنامه انجمن باستان، فارسی اوستایی،

 برگزار نیشابور بنیاد در شاهنامه( تفسیر)گزارش 

 نگرش با به ویژه آن، نپشت گنج و و پژوهشگاه شودمی

 افتخاری به گونۀ همه )که بنیاد فرزندان بستگی دل و

 و پژوهشگران پذیرفتن آمادۀ کنند( هموارهمی کار

 و است، دانشجویان

 

 .جمعه روزهای جز به است باز روزه همه

 

 کسی او. است ایرانی ادب و فرهنگ هماره شاهنشاه و پارسی زبان روان و جان توسی فردوسی ابوالقاسم حکیم

 فرهنگی، هیچ و کشور هیچ و زبان هیچ در. هست بزرگ خود او که کنند برگزار بزرگداشت برایش باشد نیاز که نیست

 .باشد کوشیده چنین خود فرهنگ و زبان حفظ در که کرد پیدا او چون تواننمی

. ندارد وجود آن برای تاریخی سندیت هیچ زیرا است؛ وجهبی کاری فردوسی بزرگداشت برای اردیبهشت، 25 روز

 چنین هم توس حکیم خودِ  و است بوده شاهنامه سرایش پایان  روز که دادندمی قرار اسفند 25 را روز این بود بهتر

 .«اِرد روز سپندارمذ ماه به /یزدگرد قصه کنون سرآمد»: است گفته

 «. ابوالقاسم فردوسی استاردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم  25» 
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 :انجمن شاهنامه خوانی 

 با که اندیشیدممی خویش با خیامی 1355 سال پائیز

 و اندیشه که کردگی خودگم چندین و آشفتگی چنین

 است، فروگرفته را ایران فرزندان گفتار و روش و منش

 را گرامی ایران که بستن بدان امید توانمی چگونه

 که روند به راهی امروز جوانان و باشد، روشن ایآینده

 که رسند، به جایی و بودند، پیموده خردمندشان نیاکان

 داشتند، جهانی بینش و دانش و فرهنگ گسترۀ در آنان

 !بود روشن آنان دانش و خرد و شکوه و فرّ  از جهان که

 تا بود، کرده سرگرم بخویش مرا روزها اندیشه، چنین

 خواندن شاهنامه را ایران فرزندان که رسیدم بدانجا

 مهرو با همراه سرگذشت از شدن آگاه با تا باید،می

 دشمنان برابر در ایستائی و پیوسته، کوشش و خرد

 به پای را خون و روان و توان و جان و سر و ایران

 و هاکوه و ایران فرهنگ سرسبز همواره و تناور درخت

 مهرورزی آمادۀ... ریختن ایران گستردۀ هایدشت

 فروزش کانون این در برافراشتن قد و میهن، به دوباره

 .شوند جهان فرهنگ

-می چگونه آن زمان فرهنگیِ بازارِ  آشفته چنان با اما

 بدین ایشاهنامه که خواستن ایرانی جوان از توانستم

 ... بخواند؟ آنرا و گیرد به دست را بزرگی

 چارۀ که بدانجا تا گذراندم، اندیشه این در روزگاری باز

 که دانستم، پهلوان رستم سرگذشت خواندن در را، کار

 است آن راه در جان سپاری و به میهن مهر از سرشار

 پهلوانان دیگر سرگذشت و زیبا، گفتارهای از لبریز و

 مردم و گذشت و بینش و خرد از همه و است، ایران

 .است برخوردار پروری

-می دربر را شاهنامه از نیمی نیز رستم هایداستان اما

 آن خواندنِ توان و تاب را روزگار آن جوانان و گیرد،

 اندیشه بدین را جان نیز، چندی پس،... نمودنمی

 رستم داستان توانمی که رسیدم بدانجا تا... پیوستم

 رودابه، و زال همچون کوچک، هایبخش در را پهلوان

 کشپیش و آوردن... رستم هفتخوان سهراب، و رستم

 اگر چراکه! چاره راه این است و! نمودن ایران جوانان

 خویش، روزگار پایان تا بخواند را هاداستان این کسی

 !نهدنمی فرو دست از را شاهنامه

 بخش یازده به را رستم هایداستان بی درنگ پس،

 آغاز «رودابه و زال» بنوشتن روز همان از و کردم،

 بنگاه چند با آن، رسیدن به پایان از پس و. نمودم

 کودکان فکری پرورش کانون با آن میان از انتشاراتی؛

 دریافتم فراوان اندوه با و کردم، وگو گفت نوجوانان و

 موش و تنتن چون دیگر هایداستان پروای آنان را که

 بیدار نه است، ژاپنی دروغین هایآدمک و آمریکائی دزد

 صده چند که گرانی خواب از ایران فرزندان کردن

 !!است کرده بیخود خود از را ایرانیان است،

 و کردم، آغاز را «افراسیاب و رستم» داستان من اما

 بیهوده را زمان... را رستم هفتخوان آن از پس

 بیدار من در اندیشه این نرمک نرمک کهآن تا نگذراندم

 است بهتر رسد،نمی به چاپ هاکتاب که اکنون که شد

 گزارش و به خواندن آن، در تا آورم پدید انجمنی که

 همه و کار همه آن زمان اما بپردازیم، شاهنامه( تفسیر)

 کار چنین با نیز دولتیان و بود دولت دست در چیز

 و گذشتیم، بهمن انقالب از آرام آرام... نبودند همراهی

 کار که توانستم من و شد، کوتاه دولت آن درازِ دستِ

 را ایرانی هایپژوهش و بیاغازم را «نیشابور بنیاد»

 و پیوستند بنیاد به یارانی اندک اندک و کنیم دنبال

 را ما اما. بخشیدند گسترش را پژوهش هایزمینه

 شاهنامه و آوریم گرد آن در را گروهی که نبود جایگاهی

 .بخوانیم

 سالگرد هزارمین ،135۸ سال اسفندماه پنجم و بیست

-نامه من و رسید،می فرا فردوسی شاهنامه یافتن پایان

 شناسی،باستان ادبیات، هایدانشکده به چند ای

 در و نوشتم... فروهر سازمان زرتشتیان، انجمن هنرها،

 شناسیباستان سازمان تنها اما دادم، هشدار باره این

 های نشست برگزاری زمان از را ما: داد پاسخ  که بود

 برای را سازمان این نمایندۀ تا سازید، آگاه خود

 !داریم گسیل شما با همراهی
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 در یزد 

  زرتشتی زنان سازمان 1362 سال در و گذشت، روزگار

-شاهنامه هایانجمن برگزاری برای را خویش سالن

 در هاانجمن این 136۷ سال تا که) کرد ویژه خوانی

 (.شدمی برگزار سالن همان

 وَخشوری پرویز دکتر به خواهش ،1362 سال در

 به شهرستان آن در کرمان، زرتشتیان انجمن رئیس

 نزدیک کار این چون و پرداختم، پهلوی زبان آموزش

 برای نیز دیگر هایشهرستان از بود، مهرگان به جشن

 جشن روز در و بودند، فراخوانده میهمان جشن،

 به زبان یک هر پهلوی زبان آموختگان دانش مهرگان،

 و گیرا بسیار شنوندگان برای که گفتند، سخنی پهلوی

 کورش دکتر) نیکنام کورش آن هنگام. بود خوشایند

 شورای مجلس در زرتشتیان امروز نمایندۀ نیکنام

 سال پهلوی آموزش برای تا خواست من از( اسالمی

 درنگبی نیز من که است پیدا و روم، یزد به آینده

 .پذیرفتم

 همسرش و کوروش مهمان و رفتم یزد به 64 تابستان

 روزنیم از چون و کردم، آغاز را وآموزش شدم پَریمَرز

 شامگاهان که بهتر چه که اندیشیدم بودم، بیکار شام تا

 شاهنامه شود،می خنک اندکی یزد تابستانی هوای که

 .بخوانیم

 روانشاد» خانه در زمانآن نیکنام کورش خانوادۀ

 پِسکمِ  با که بزرگی خانۀ زیستند،می «اردشیرراوری

 و اندرونی و بیرونی و( شبستان بزرگ، پِسکمِ )مَس

 ها شب و... بود خوانیشاهنامه برای خوبی جای... آبگیر

 .گذشت به خرمی چنین

 هزاره شاهنامه 

 که کوچکی جایگاه در اندوه و درد با هاشب از شبی

 به من کار برای خرمشاهی اکبر علی روانشادم دوست

 روزانۀ تیره ناآگاهی بدین و بودم نشسته بود داده

-می گذشتمی ما بر که بزرگی هزارۀ از ایرانیان،

 به سازمان اینامه که شدم آن بر آنکه تا اندیشیدم،

 از را شما خود جای در: که نوشتم و... نویسم فروهر

 اگر ام،کرده آگاه داریم روی پیش که بزرگی هزارۀ

 و نیاکان فروهر پاسخ فردا بایدمی نشینید، خاموش

به  جوانی دست بر راآن و!... دادن را فردوسی فروهر

 تلفن که نگذشت چندی... فرستادم فروهر سازمان

 یاری چه ما از که پرسیدند و فروهر، سازمان از زد، زنگ

  آید؟ می بر

 مهاجرت و زندگی کتاب به چاپ یاری -1: دادم پاسخ

 و است شده پرداخت آن هزینۀ از نیمی که آریائیان

 برای کتاب که شود چنان تا ایم،بازمانده آن ماندۀ برای

 و رسد، ایرانیان به دست اسفند ماه پنج و بیست روز

 !هزاره جشن برگزاری برای جایی دادن -2

 زمانی و داد، روی گذشت،نمی اماندیشه در که را آنچه

 و فروهر، سازمان از. داد آواز تلفن باز و گذشت کوتاه

 از پس تا است، آماده کتاب چاپ وام چک که گفتند

 تاالرِ و دهید، پس باز به ما کتاب بگونۀ راآن چاپ،

 آماده اسفندماه پنجم و بیست شب در نیز سازمان

 .است جشن برگزاری

 ورزشکارش برادر به یاری او و) پیشوا منوچهر به یاری

 رادیو خوانشاهنامه بهترین جذّاب، مرشد( پیشوا ناصر

 هزارۀ و خواندیم، فرا به جشن را زورخانه مرشد و

 سخنرانی و باستانی ورزش و شاهنامه آوای با شاهنامه

 و شد، برگزار شادکامی و شیرینی و شربت و نقل و

 نخستین که نیز آریائیان مهاجرت و زندگی کتاب

 است، فردوسی برشاهنامۀ ایرانی( تفسیر) گزارش

 خواهندگان به دست آمده، بیرون چاپخانه از همان روز

 !بود رسید
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  کودکان و شاهنامه 

 برخورد کهآن برای ،66 یا 65 سال ندارم به یاد درست

 پرورش مهدکودک در بسنجم، شاهنامه با را کودکان

 کودکان برای را رستم هایداستان یک بار ایهفته

 در من و نشستندمی زمین روی کودکان. کردممی بازگو

-می فریدون عمو مرا آنان و گفتممی داستان آنان کنار

 آن روان چنان رستم پهلوانی و منش و روش... خواندند

 و کودکستان و خانه در که افروختمی بر را کودکان

 پرسیدندمی همواره و... کردندمی یاد رستم از جا همه

-می چنان رستم آیا» ،«کرد؟می چنین رستم آیا»: که

 آن از آنان و بود، کودکان راه چراغ رستم... «خواست؟

-می زندگی در را خویش راه و گرفتندمی روشنی چراغ،

 ...یافتند

 آن از یک سال، و بیست پس از و گذشت، هاسال چون

 یازده در «پهلوان رستم هایداستان» نخستین، اندیشۀ

 بازتاب رسید، ایرانیان به دست و رسید به چاپ دفتر

 : که بود چنین کودکان دربارۀ آن

 نیک و نیکی و مردانگی نماد را رستم ایرانی، فرزند

 آن فرّخ و داند،می پهلوانی و دوستیایران و اندیشی

به  تا زیراکه! گیرد باال رستم روش و منش با که فرزند،

 رستم گوئیممی است کرده ناخوشایندی کارِ که کودکی

 پاک رستم هایجامه... کردنمی چنین کودکی به هنگام

 زشت سخن رستم. خوردمی خوراک خوب رستم بود،

 راهِ  کرده، رها را کار آن کودک درنگ،بی... گفتنمی

 نماد که ایرانی کودکان آن خوشا .گزیندمی بر را درست

 که بدانند پدران و مادران اگر  باشد، رستم شانزندگی

 و نام یادآوری با را ایرانی کودک توانمی چگونه

 هرگز بپرورند، خوبی و بآسانی رستم کردارهای

 .کنندنمی دریغ آنان از را رستم و شاهنامه

 در خیابان بلوار 

 خویش خانۀ زارع، کیخسرو شادروان که 136۷ سال از

 واگذاشت، نیشابور بنیاد به کار گسترش برای را

 زرتشتی زنان انجمن از را خوانیشاهنامه هایانجمن

 هفته همه درنگبی سال، آن از و آوردیم، خانه این به

 .شودمی برگزار هاانجمن این یک بار ای

 انجمنیان از یک هر که بود چنان آغاز در کار، شیوۀ

 بایسته که جای هر و خواندند،می را شاهنامه از بخشی

-می را واژه و شدم،می اندر آنان به سخن نمود،می

 سال دو یکی چون اما افزودم،می گزارشی یا شکافتم

 یاران سخن که نماند یارا مرا بیش گذشت، گونهبدین

 پس! پردازم به سخن بریده، را فردوسی گفتار و را

 خود و بخوانم، خود را شاهنامه که دیدم آن بهتر

 .کنم گزارش

 از خواندیم،نمی بیشتر یک بار ایهفته را شاهنامه چون

. کشیدمی بدرازا ونیم چهارسال شاهنامه پایان تا آغاز

یک  داشتنِ توانِ که بود آنجا تا دستیتهی کار، آغاز در

 از یکی کهآن تا نداشتیم، را «صوت ضبط» دستگاه

-پیش بنیاد به «صوت ضبط» یک دستگاه همراه، بانوان

 بنیاد به فراوان نوار نیز پرکیش شرکت سوی از و کش،

 ما، خوانی شاهنامه نوارهای انبوه اکنون و شد، داده

 ..اندازدمی به شگفتی را بیننده
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 افشین 

 و داشت به شاهنامه را مهر برترین که افشین فرزندم

 ماه و مهر به روز بود، شده بزرگ شاهنامه با کودکی از

 جان نیشابور مهر درمانگاه در مهرگان، جشن و مهر

 از نیازمند یک درمان به هنگام ایران، راه در را خویش

 سوی به را پاک روان من، دلبند پیشتیبانِ و داد، دست

-به شیوه را خوانی شاهنامه کار او به یاد اما برد، نیاکان

 ویرایش شیوۀ چنان است آن و کردیم، دنبال دیگر ای

 سال سی به 13۸4 سال در که) شاهنامه در را خویش

 .نهممی میان در انجمنیان با( است شده کشیده

 هیچ که شدندمی یادآور دوستان از برخی آغاز در

-نمی به دیگران را آن کارش، چاپ از پیش نویسنده؛

 جان اگر که بود چنین آنان همۀ به من پاسخ اما دهد،

 کالبد از دم یک در من، افشینک جان چون جوانی، پاک

 سنجیدن، خویش کار اندازۀ بایستی نیز مرا شد، جدا

 و کند، پرواز یک دم در که شاید نیز من جان که چرا

 است بهتر پس رود، به باد نیز من سالۀ سی کوشش

 را آنچه یا دانممی که را آنچه رویداد، چنین از پیش که

 اگر تا نهم، درمیان ایران جوانان با ام،رسیده بدان که

 بمانم، اگر و... نباشد شاهنامه نگران روانم شد، چنان

 زندگی در و دیدن خواهم را خویش ویراستۀ شاهنامۀ

 مهرک روان و فردوسی روان و نیاکان، روان خویش

 !کردن خواهم شادمان را افشین

 فرجام 

 ایستائی هیچ بی نیشابور بنیاد خوانیشاهنامه کارِ چون

 و رسید، هابه دانشگاه اشآوازه نرم نرم شد،می دنبال

 دانشگاه دانشجویان خوابگاه در چندسال این چنین،

 دانشجویان که هاشب در و ترمی میان به گونۀ تهران

. کردیم برگزار خوانیشاهنامه انجمن داشتند، آسایش

به ) تهران دانشگاه ادبیات دانشکدۀ در یک سال

 برق دانشکدۀ در یک سال ،(دانشگاهی جهاد فراخوانی

 دانشگاه در یک سال و شریف، صنعتی دانشگاه

 ...کرمان

 و فرهنگ کارنامۀ خواندن با ایرانیان همۀ کهآن به امید

 در آنان دراز آهنگ کوشش و نیاکان بینی جهان و خرد

 از لبریز جهانی در نیک، هایآئین پاس داشت راه

 و جان یاری، و شادمانی و راستی و پاکی و روشنائی

 سازند، آینده هایرهنوردی آمادۀ را خویش روانِ و توان

 شایستگی که ببالیم خود بر روزی نیز ما که باشد

 !داریم را خردمند بزرگان آن فرزندی

 ایدون باد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خوانی های صوتی جلسات شاهنامهجهت شنیدن فایل

 لینک زیر را لمس کنید:

t.me/bonyad_neyshaborTELEGRAM:  
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 اهی غیردولتیشورای هماهنکی سازمان

 میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 

 ای الکترونیکی و چند رسانه داخلی نشریه

 میراث فرهنگی،  های غیردولتیسازمان هماهنگی شورای 

 صنایع دستی و گردشگری کشور

 داشت هفته میراث فرهنگینامه گرامیشماره دوّم، ویژه

 1400اردیبهشت ماه  2۹: انتشار تاریخ

 
 حامیان این شماره :

 
 
 
 

 


