
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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   چکیذٌ

ٞٙط رّسساظی تٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ضاذٝ ٞای ٞٙط وتاب آضایی ٚ وتاب ساظی زض عَٛ تاضید تٕسٖ اسالٔی، پیٛستٝ تحٛالت 

ٚ تغییطات لاتُ تٛرٟی ضا زض رٟت ٌستطش فطًٞٙ ٘طط ػّٓ ٚ ویفیت ترطی زض اضائٝ ی رصاب ٚ ٞٙطٔٙسا٘ٝ ٚ حفاظت 

ٝ اظ آغاظیٗ سسٜ ٞای اسالٔی تا اٚاذط لطٖ زٚاظزٞٓ ٞـ.ق/ ضایستٝ اظ ٘سرٝ ٞای ػّٕی تزطتٝ وطزٜ است. ایٗ تحٛالت و

ٞیزسٞٓ ْ تٝ ٌٛ٘ٝ ای چطٓ ٌیط ازأٝ زاضتٝ، اظ حیج اتساع فٖٙٛ تزّیس، استفازٜ اظ ٔٛاز ٚ ٔػاِح ٔتٙٛع ٚ ذّك ٚ ارطای 

اض ٚ زاضای ظطیف ٘مص ٞای ظیثا تٛزٜ است. زض ایٗ ٔیاٖ ٘مص ٞٙطٔٙساٖ تطن ٚ زض پی آٖ ٞٓ سٛئی سطظٔیٗ ٞای ٞٓ رٛ

تٝ ٚیژٜ زض سسٜ ٞای ضا٘عزٞٓ ٚ ٞفسٞٓ  –فطًٞٙ ٔطتطن اظ رّٕٝ ایطاٖ تا آ٘اٖ زض ذّك آحاض تزّیس وتاب ٞای ٘فیس 

ارتٙاب ٘اپصیط است. ایٗ ٔماِٝ ٔی وٛضس تا ضٕٗ تطضسی تاحیط ٞٙط رّسساظی ایطاٖ ػػط غفٛیٝ تط تزّیس  –ٔیالزی 

ػخٕا٘ی ضا زض سسٜ ٞای ضا٘عزٞٓ ٚ ٞفسٞٓ ٔیالزی، اظ حیج فٙی ٚ ٞٙطی  سطظٔیٗ ػخٕا٘ی، ٚیژٌی ٞای تزّیس آحاض فاذط

 ٔٛضز تطضسی لطاض زٞس.
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Abstract  

 

A branch of art book decoration and book making in history of Islamic civilization, is bookbinding art. 

The art of continuous development and significant changes to expand the dissemination of knowledge 

and the quality of the presentation of artistic and scientific manuscripts has experienced good 

conservation. The developments of the early conturies of the late Eighteenth of such remarkable 
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continue, the intrudoction of bookbinding techniques, the use of a variety of materials and the creation 

and exacution of the fine design is beautiful. The role of Turkish artistic and cooperation of 

neighboring countries, including Iran, with their common culture in the ceation of works of fine 

bookbinding – especially in the Sixteenth and Seventeenth centuries – is inevitable. This article 

attempts to study influence of the Iran Safavid bookbinding on the Ottoman lands and also it study the 

features fine binding of the Sixteenth and Seventeenth centuries of Ottoman, technically and 

artistically review. 

Keywords: The Art Bookbinding, Ottoman, Safavid, Features, Design.  

 

 

 

 ٍ مقذم -1
تٝ عٛض وّی سیط تحَٛ ٞٙط تزّیس ایطاٖ اسالٔی تا لطٖ زٚاظزٞٓ ٜ.ق ٌٛیای ضضس غیط لاتُ ٚغف ایٗ ٞٙط تٛزٜ ٚ ایٗ ضضس 

ضسٜ است. ٘مص ٞا، ضىُ ٞا، اظ ایطاٖ تٝ زیٍط سطظٔیٗ ٞای اسالٔی ا٘تماَ یافتٝ ٚ سثة تؼاِی ٞٙط تزّیس زض رٟاٖ اسالْ 

ا٘ساظٜ ٞا ٚ ٔٛاز ٔٛضز استفازٜ زض تزّیس، ٔتٙاسة تا زا٘ص، تزطتٝ ٚ ٘یاظ فطًٞٙ اسالٔی ٞط زٚضٜ، اظ سازٌی، ضؼف ٚ وٕطٍ٘ی تٝ 

 تسضیذ تٝ پیچیسٌی، لسضت ٚ لٛاْ تٛسؼٝ یافتٝ ٚ زض ٔحسٚزٜ ی آٔٛظٜ ٞای اسالْ تٝ ضضس ذٛز ازأٝ زازٜ است.

یطاٖ زٚٔیٗ سطظٔیٙی تٛزٜ وٝ تٝ فٗ واغص ساظی ٚ ساذت ٔمٛا زست یافتٝ ٚ ٘رستیٗ تٕس٘ی است وٝ اظ آٖ رایی وٝ ا

سٛاتك فٖٙٛ ػُٕ آٚضی چطْ ضا زض اذتیاض زاضتٝ ٚ ٘یع ٘ظط تٝ ٘ثٛؽ ٞٙطی آٖ ٚ تزطتٝ ٞای ٔا٘سٌاض ارسازی زض اتساع ٚ ارطای 

یٍط سطظٔیٗ ٞا تٛزٜ ٚ تأحیط ضٍطفی تط ٞٙط تزّیس سطظٔیٗ عطح ٞای ٞٙطی تسیغ، زض عَٛ تاضید ٞٙط تزّیس رٟاٖ، رّٛزاض ز

  1 ٞای زیٍط رٟاٖ ٌصاضتٝ است.

تا ػٙایت تٝ تٙٛع ٚ تؼسز سّیمٝ ٞا ٚ ذاللیت ٞای ایطا٘یاٖ ٚ سطظٔیٗ ٞای ٞٓ رٛاض زض ساذت رّس وتاب ٚ آحاض ٔىتٛب ٚ 

ض ایطاٖ، وطٛضٞای آسیای ٔیا٘ٝ، ذاٚضٔیا٘ٝ ٚ تطذی ٔػٛض زض ٔحسٚزٜ ی رغطافیایی ایطاٖ لسیٓ )وٝ زض حاَ حاضط سطظٔیٗ پٟٙاٚ

اظ سطظٔیٗ ٞای تطوی ٚ ػطتی ضا زض تط ٔی ٌیطز(، ٔغاِؼٝ تط ضٚی فٖٙٛ تزّیس زض لاِة عثمٝ تٙسی ػّٕی، ٔی تٛا٘س لاتّیت ٞای 

ص ٞای ػّٕی ٔطتطن ٞٙطی ایطاٖ ٚ سطظٔیٗ ٞای ٞٓ رٛاض زض رٟت ٘عزیىی ایٗ وطٛضٞا ضا ٕ٘ایاٖ ساظز ٚ چطاغی تطای پژٚٞ

 زض حٛظٜ ی وتاب آضایی ٚ وتاتت ایٗ ٔٙغمٝ تاضس.

 

تأثیر َىر جلذسازی ایران عصر صفًی بر تجلیذ سرزمیه عثماوی -2  
اظ آٖ رایی وٝ ایطاٖ زض ضٕاض اِٚیٗ تٕسٖ ٞایی تٛزٜ وٝ تٝ فٗ ساذت ٚ تِٛیس ٔمٛا زست یافتٝ ٚ تا فٖٙٛ ػُٕ آٚضی 

٘ثٛؽ ٞٙطی ٞٙطٔٙساٖ آٖ ٚ تزطتٝ ٞای ٔا٘سٌاض ٌصضتٝ زض اتساع ٚ ارطای عطح ٞای  چطْ آضٙایی زیطیٗ زاضتٝ ٚ ٘یع ٘ظط تٝ

ٞٙطی تسیغ، زض عَٛ تاضید ٞٙط تزّیس رٟاٖ رّٛزاض زیٍط سطظٔیٗ ٞا تٛزٜ ٚ تأحیط ضٍطفی تط ٞٙط تزّیس سطظٔیٗ ٞای زیٍط 

 ٌصاضتٝ است.

                                                           

تأحیط ٞٙط رّسساظی تٕسٖ ایطاٖ اسالٔی تٛزٜ ا٘س، ٔی تٛاٖ تٝ ػخٕا٘ی )تطویٝ ی اظ رّٕٝ سطظٔیٗ ٞایی وٝ تحت  1

وٙٛ٘ی( )تا لطٖ یاظزٞٓ ٜ.ق(، ٞٙس )تا لطٖ زٞٓ ٜ.ق(، سطظٔیٗ ٞای ػطتی )اظ لطٖ چٟاضْ تا لطٖ سیعزٞٓ ٜ.ق( ٚ اضٚپا )زض اٚایُ 

ی ایتاِیا، رّسٞای ضاٞعازٜ « ٌطِٚیٝ»ٞٓ ْ زض رّسٞای زٚضاٖ ض٘سا٘س تٝ ذػٛظ زض ایتاِیا، إِٓاٖ ٚ ...( تٝ ٚیژٜ زض لطٖ ضا٘عز

فطا٘سٛای »ٚ ٘یع رّسٞای « ِٛئی پا٘عزٞٓ»زض إِٓاٖ، رّسٞای ٔطتٛط تٝ ساَ ٞای آذط حىٛٔت « آ٘ا»ٚ ٕٞسطش « اٌٚٛست»

 وطز.زض اٍّ٘ستاٖ ٚ... ، اضاضٜ « ازٚاضز ضطٓ»ٚ « ٞٙطی ٞطتٓ»زض فطا٘سٝ ٚ ٘یع رّسٞای ٔطتٛط تٝ زٚضاٖ حىٛٔت « اَٚ
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وٝ رّسٞای ٔتٙٛع اتساع ٚ اذتطاع وطزٜ ٚ حاغُ ایٗ اظ سٛی زیٍط ایطاٖ، تٝ لَٛ فطٍ٘ی ٞا اظ رّٕٝ سطظٔیٗ ٞایی تٛزٜ 

اذتطاع زض فطًٞٙ ٚ ٞٙط ٕٞسایٍاٖ لسیٕص ٚ سپس سطظٔیٗ ٞای زٚضتط ٘ظیط وطٛضٞای ػطتی ٚ اضٚپا تأحیط اساسی زاضتٝ 

 است.

رّسساظاٖ سطظٔیٗ ػخٕا٘ی تا لطٖ یاظزٞٓ ٜ.ق وأالً اسّٛب تزّیس ایطا٘ی اظ لثیُ ٔٛاز ٚ ٘مص ٞای ٔٛضز استفازٜ زض 

رّسٞای سٛذت ٚ ٔؼطّق ٚ ضطتی ضا تمّیس ٔی وطزٜ ا٘س ٚ تٟٙا فطق آٖ ٞا تا رّسٞای ایطا٘ی ایٗ تٛزٜ وٝ ا٘سوی تا حاالت ٔحّی 

 أتعاد یافتٝ است. 

ٍی ذاغی تٝ ٞٙط ٚ فطًٞٙ ایطا٘ی زاضتٝ ا٘س، تٝ ٕٞیٗ ٔٙظـــٛض سؼـی زاضتٝ ا٘س تسیاضی اظ ٞٙطٞای زضتاض ػخٕا٘ی ضیفت

 ایطا٘ی )اظ رّٕٝ تزّیس( ضا تیأٛظ٘س ٚ تٝ ضیٜٛ ی ایطا٘یاٖ ٞٙط تیافطیٙٙس. 

ٖ، غٛضت ٌٛیٙس سالعیٙی وٝ زض سطظٔیٗ ٞای ػخٕا٘ی تط سطیط لسضت ٔی ٘طستٝ ا٘س، تٝ شٚق سطضاض ٚ ذاللیت رّسساظا

ٌطاٖ ٚ ذٛش ٘ٛیساٖ ایطا٘ی تٛرٝ زاضتٝ ٚ آ٘اٖ ضا تٝ ٔیُ یا تٝ لٟط تٝ وطٛض ذٛز ٔی تطزٜ ا٘س، تا ایٗ ٞٙطٞا ضا وٝ زض ایطاٖ ضضس 

٘یع پس اظ رًٙ چاِسضاٖ وٝ ٔٛرة ضىست « ضاٜ سّیٓ ػخٕا٘ی»یافتٝ تٛز، زض سطظٔیٗ ذٛز ضٚاد زٞٙس. تٝ ٕٞیٗ سثة 

وطزٜ ا٘س، پس اظ ترّیٝ واخ ٞای سّغٙتی ٚ حُٕ وتاب ٞای ٘فیس ٚ سایط آحاض ٞٙطی تٝ  ایطا٘یاٖ ضسٜ ٚ تثطیع ضا فتح

لسغٙغٙیٝ )استا٘ثَٛ وٙٛ٘ی(، تیص اظ یه ٞعاض تٗ اظ ٞٙطٔٙساٖ ضا زض ایٗ ضٟط وٝ تثطیعی، اغفٟا٘ی، ٞطاتی، ضیطاظی ٚ 

طا٘ی ضا زض تطویٝ تٝ ٘ٛآٔٛظاٖ تطن تیأٛظ٘س ذطاسا٘ی تٛزٜ ا٘س، تٝ لٟط یا تٝ ٔیُ ضٚا٘ٝ ی پایترت ذٛز وطزٜ تا ٞٙطٞای ای

 (.14: 1635)احسا٘ی، 

سؼی زاضتٝ ا٘س تٝ  -تٝ ٚیژٜ زض حٛظٜ وتاتت ٚ وتاب آضائی  –ػخٕا٘ی ٞا تٝ سثة ضاتغٝ تٍٙاتًٙ تا فطًٞٙ ٚ ٞٙط ایطا٘ی 

  -تٝ ٔیُ ٚ یا تٝ لٟط  –ػخٕا٘ی  ضیٜٛ ی ایطا٘یاٖ رّس تساظ٘س، ٟٔارطت ٚ حضٛض استازاٖ وتاب آضائی ٚ تزّیس ایطا٘ی زض سطظٔیٗ

ٚ تالش آٟ٘ا زض ذّك آحاض ٚ ٘یع تطتیت تسضیزی ضاٌطزاٖ ٔستؼس تطن، سة ٌطزیس تا ضفتٝ ضفتٝ ٞٙطٔٙساٖ تطن ػخٕا٘ی ٔسػی 

 ضیٜٛ ی ذٛز ضٛ٘س ٚ تٝ ساذت رّسٞائی ٘فیس زض ٕٞسٛئی تا فٖٙٛ ٚ ضیٜٛ تزّیس ٞٙطٔٙساٖ ٚ استازاٖ ایطا٘ی تپطزاظ٘س.

ی تٝ فطًٞٙ ایطا٘ی زض ٔیاٖ ػخٕا٘ی ٞا چٙاٖ تٛزٜ وٝ زض زضتاض پازضاٞاٖ ػخٕا٘ی ٞٓ چٖٛ سّغاٖ سّیٓ ٚ ػاللٝ ٔٙس

سالعیٗ زیٍط، تٝ واض تطزٖ ظتاٖ تطوی ٕٔٙٛع تٛزٜ ٚ تٕاْ ٔىاتثات تٝ فاضسی ٘ٛضتٝ ٔی ضسٜ ا٘س. حتی تٝ ذظ ٔیطػٕاز آٖ لسض 

اػعاْ وطزٜ ا٘س. ٔؼطٚف است وٝ ضاٜ اسٕاػیُ غفٛی ٘أٝ ای تٝ تطوی ػاللٝ زاضتٝ ا٘س وٝ پس اظ ٔطي اٚ، سٝ ضٚظ ػعای ّٔی 

ٍٔط ٕ٘ی زا٘یس زض زضتاض ٔا »تطای سّغاٖ سّیٓ فطستازٜ تٛز. سّغاٖ ػخٕا٘ی آٖ ضا تطٌطت زازٜ ٚ زض ٌٛضٝ ی آٖ ٘ٛضتٝ است: 

  1 «تطوی ٘ٛضتٗ ٕٔٙٛع است.

ژٜ آٖ ٞایی وٝ پس اظ ٘یٕٝ ی زْٚ لطٖ زٞٓ ٜ.ق  )تٝ ٚی تطضسی رّسٞای تطرای ٔا٘سٜ زض استا٘ثَٛ ٚ زیٍط ضٟطٞای تطویٝ

ساذتٝ ضسٜ ا٘س( حاوی اظ سؼی آٖ ٞا تطای یازٌیطی ٚ ٟٔاضت ٞٙطٔٙساٖ آٖ زیاض زض فٖٙٛ رّسساظی تٝ سثه ایطا٘ی )تٝ ٚیژٜ 

ٖ تٝ ضیٜٛ (. راِة ایٗ را است وٝ تطذی رّسٞای تطوی لطٖ یاظزٞٓ ٜ.ق، چٙا164: 1633)ٞاِسیٗ،  تیٕٛضی ٚ غفٛی( است

ی تزّیس ایطا٘ی ضثاٞت زاضز وٝ زضٛاض ٔی تٛاٖ تؼضی اظ ایٗ رّسٞای رسا ضسٜ اظ ٔتٗ ضا تا اعٕیٙاٖ تٝ یىی اظ ایٗ زٚ وطٛض 

 )ایطاٖ ٚ تطویٝ( ٔٙسٛب وطز.

اض٘ست وُٛ٘ ٘ٛیسٙسٜ ٚ ٞٙطضٙاس ٔؼطٚف إِٓا٘ی زض وتاب ذٛز، زضتاضٜ ی تأحیط تزّیس ایطا٘ی تط ٞٙط رّسساظی ػخٕا٘ی 

ؼتمس است: ٔىتة لسغٙغٙیٝ زض ٞٙطٞای وتاب آضایی ٘ظیط ذظ، تصٞیة، تزّیس ٚ... ظازٜ ی ٔىتة تثطیع ػٟس غفٛی است ٚ ٔ

تأحیط ایطا٘یاٖ تط تطواٖ ػخٕا٘ی چٙساٖ است وٝ تٝ سرتی ٔی تٛاٖ آحاض ٞٙطٔٙساٖ ایطا٘ی ضا اظ آحاض تمّیسی آٖ زیاض تٕیع زاز. 

ق( ٚ عالوٛب ٚ ٘یع ضیٜٛ ی ضٚغٙی ٘یع اظ ایطاٖ تٝ تطویٝ سطایت وطزٜ ٚ زض رّسٞای چطٔی )٘ظیط ضطتی، سٛذت ٚ ٔؼط

)وُٛ٘،  استا٘ثَٛ تٝ اٚد ضىٛفایی ذٛز ضسیسٜ، ِٚی ٕٞیطٝ فمظ ٔحــسٚز تٝ ظیٙت ٘ٛضتٝ ٞا ٚ آضایٝ ٞای تطرستٝ تٛزٜ است

1635 :764  ٚ765). 
                                                           

 .5/3/55تٝ ٘مُ اظ استاز ٔحٕس ٟٔسی ٞطاتی، ٔػاحثٝ ٔٛضخ  1
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میالدیيیصگی َای تجلیذ عثماوی در سذٌ َای شاوسدَم ي َفذَم  -3  
زض عَٛ تاضید پطفطاظ ٚ ٘طیة ػػط غفٛیاٖ، ػاِی تطیٗ ٔظاٞط ٞٙطی زض فٗ رّسساظی ٚ وتاب آضایی تٝ غٛضت ٘سرٝ 

ٞای ذغی ٘فیس تا رّسٞای ٔزُّ ٚ ظیثا تطرای ٔا٘سٜ است. ٘سرٝ ٞای ٕٔتاظ تا رّسٞای ضایستٝ ی ٔٛرٛز زض ٔٛظٜ ی ّٔه، 

ٚ وتاترا٘ٝ ّٔی ایطاٖ زض تٟطاٖ، ٔٛظٜ ٚ وتاترا٘ٝ ی آستاٖ لسس ضضٛی زض وتاترا٘ٝ ی ٔزّس ضٛضای اسالٔی ٚ ٔطوع اسٙاز 

ٔطٟس، ٔٛظٜ ٞای اغفٟاٖ، تثطیع، ضیطاظ، لعٚیٗ ٚ ٘یـــع ٔٛظٜ ٞای ٞٙط اسالٔی ٔٛرٛز زض وطٛضٞایی وٝ زض ضٚظٌاض غفٛیاٖ یا 

..( ٚ یا تسِیُ ٔثازالت سیاسی، فطٍٞٙی ٚ زض حٛظٜ ی تٕس٘ی ایطاٖ لطاض زاضتٝ ا٘س )٘ظیط تاریىستاٖ، اظتىستاٖ، افغا٘ستاٖ ٚ.

التػازی تحت تأحیط فطًٞٙ ٚ ٞٙط ایطاٖ تٛزٜ ا٘س )٘ظیط تطویٝ، ٞٙس، پاوستاٖ ٚ تطذی وطٛضٞای ػطتی(، أىاٖ لاتُ تٛرٟی 

 اسالٔی یاضی ٕ٘ایس.  -است وٝ ٔی تٛا٘س ٔا ضا زض ضاستای ضٙاذت تیطتط رّسٞای ایطا٘ی 

ارطای آحاض تا ٘مص ٞای زضضت ٚ ػاللٝ ٔٙسی فطاٚاٖ تٝ عالپٛش وطزٖ رّسٞا است ٚ  اظ ٚیژٌی ٞای رّسٞای ػخٕا٘ی،

ٕٞیٗ ٚیژٌی ٞا، ٔطرػٝ ٞای ذاغی ضا پسیس آٚضزٜ وٝ ضٕٗ ایزاز ٞٛیت، ٚرٝ تٕایع ٞٓ زاضز. زض ظٔاٖ ضاٜ اسٕاػیُ غفٛی 

آٖ را تٝ تاسیس واضٌاٜ ٞای زضتاضی ٚ حتی زض رًٙ چاِسضاٖ تیص اظ ٞعاض ٞٙطٔٙس ایطا٘ی اسیط ػخٕا٘ی ٞا ضسٜ ا٘س ٚ آ٘اٖ زض 

ٔسضسٝ ی آٔٛظش ٞٙط پطزاذتٝ ا٘س وٝ ساذت تطذی رّسٞای ٘فیس ٔٛرٛز زض ٌٙزیٙٝ ٞای استا٘ثَٛ اظ ٘تایذ ٕٞاٖ ٔسضسٝ ی 

غٙایغ ٔستظطفٝ ٔی تاضس. اٌطچٝ زض ظٔاٖ ضاٜ عٟٕاسة غفٛی ضاتغٝ ی ایطاٖ ٚ ػخٕا٘ی تٝ غّح ٚ زٚستی ٌطائیس، ِٚی ضٚ٘س 

ش ٞٙطٔٙساٖ ایطا٘ی زض ػطغٝ ی ٞٙط رّسساظی ػخٕا٘ی ازأٝ یافتٝ است. تسیٗ تطتیة ضیٜٛ ی رّسساظی غفٛی اظ عطیك ٘فٛ

 تط تزّیس ػخٕا٘ی تأحیط ٌصاضتٝ ٚ تا ساَ ٞا ازأٝ زاضتٝ است.   1ٞٙطٔٙساٖ ایطا٘ی

ضسٜ است تا ا٘ٛاع ٔرتّفی اظ  ذاللیت ٞای ٔتٙٛع ٞٙطٔٙساٖ رّسساظ ایطا٘ی ٚ ػخٕا٘ی ٚ ٘یع ٘ٛع واضتطز آٖ ٞا، سثة

رّسٞا، زض ا٘ساظٜ ٞا ٚ ویفیت ٞایی ٔتٙٛع پسیس آیس. زض ایٗ ٔزاَ تا تطضسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تطرستٝ ای اظ رّسٞای ٔٛرٛز زض 

وٝ ٔحمك ٔٛفك تٝ تاظزیس اظ ٘عزیه ٚ تطضسی ٔیسا٘ی ترص لاتُ تٛرٟی اظ آٖ ٞا ضسٜ  -ٔزٕٛػٝ ٞای ٔرتّف ایطاٖ ٚ تطویٝ 

ٔی ضٛز زض لاِة ٌٛ٘ٝ ٞای ضاذع اظ حیج فٖٙٛ ساذت ٚ عطح ٚ ٘مص تٝ واض ضفتٝ، ٚیژٌی ٞای رّسٞای  ، سؼی -است 

 .ػخٕا٘ی زض ٕٞسٛئی تا ٞٙطٔٙساٖ ػػط غفٛی عثمٝ تٙسی ٚ تحّیُ ٌطزز
 

 جلذ چرمی سًخت ي معرق -3-1
اضث ضسیس. رّسساظاٖ ػػط ایٗ ٘ٛع رّس اظ اتساع ٞای زضذطاٖ ػػط تیٕٛضیاٖ است وٝ تٝ تطای ٞٙطٔٙساٖ زٚضٜ غفٛی تٝ 

تیٕٛضیاٖ، تٝ ایٗ رّس تیطتط ضغثت ٘طاٖ ٔی زازٜ ا٘س. ظیطا ٘فیس تطیٗ رّسٞای ایٗ زٚضٜ، رّسٞای سٛذت ٚ ٔؼطق تا عطح 

ٞای ظیثا ٚ تسیغ ٔی تاضس. ٕٞیٗ ضغثت زض زٚضاٖ غفٛیاٖ ٘یع ازأٝ یافتٝ ٚ عطح ٞا ٚ ٘مص ٞایی تا ٚیژٌی ٞای ٕٔتاظ غفٛی تط 

 رّسٞا ارطا ٌطزیسٜ است. ضٚی ایٗ ٘ٛع

تا ٚرٛز ذاللیت ٞائی وٝ زض زٚضٜ تیٕٛضیاٖ زض ایٗ ٘ٛع تزّیس اتساع ٌطزیسٜ، اسّٛب فٗ ساذت آٖ زض زٚضاٖ غفٛیاٖ ٘یع 

ازأٝ یافتٝ، تا ایٗ تفاٚت وٝ عطح ٞا ٚ ٘مص ٞای رّسٞای سٛذت ٚ ٔؼطق )وٝ تیطتط زض تطویة تا ٞٙط سٛذت ٚ لغاػی تٛزٜ( 

صٞیة ٚ تطغیغ لطٖ زٞٓ ٜ.ق ارطا ٔی ضسٜ است. ٞٙط لغاػی اظ رّٕٝ ٞٙطٞایی تٛزٜ وٝ زض ایٗ ٘ٛع رّسٞا تٝ واض ٔتأحط اظ ٞٙط ت

ٔی ضفتٝ است. ٞٙطٔٙساٖ رّسساظ ػخٕا٘ی زض ٕٞسٛئی تا ٞٙطٔٙساٖ ایطاٖ ػػط غفٛی، تٝ ضیٜٛ ایطا٘ی رّس ٔی ساذتٝ ا٘س. 

ا٘عزٞٓ ٚ ٞفسٞٓ ٔیالزی، تا تٛرٝ تٝ عطح ٚ ٘مص ٞای ٔتٙٛع ٚ ٘فیس تطیٗ رّسٞای سٛذت ٚ ٔؼطق  ػخٕا٘ی زض سسٜ ٞای ض

 .تسیغ آٖ تٝ تطتیة ظیط لاتُ عثمٝ تٙسی ٔی تاضٙس

                                                           

 وٝ ساَ ٞای ظیازی زض تطویٝ تٝ ساذت رّسٞای ٔتٙٛع پطزاذتٝ است.« وٕاَ»اظ رّٕٝ ٞٙطٔٙسی تٝ ٘اْ  1
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 جلذَای تروجی -3-2-1
واضتطز ٘مص تط٘ذ تط رّسٞا اظ ساتمٝ زیطیٙی تطذٛضزاض است. حتی تط ضٚی رّسٞای لطٖ ٞای چٟاضْ ٚ پٙزٓ ٚ تٝ ٚیژٜ لطٖ 

ضطٓ تط٘ذ تٝ ظیثائی ٔطاٞسٜ ٔی ضٛز. أا ضفتٝ ضفتٝ تا ذّك فٖٙٛ ٔرتّف تزّیس زض زٚضٜ ٞای تؼس، تط٘ذ تا تٙٛع تیطتط ٚ ظطیف 

است. تٝ ٚیژٜ اظ ظٔا٘ی وٝ فٙٛ٘ی چٖٛ سٛذت ٚ ٔؼطق اتساع ٌطزیس ٚ عال واتطز تیطتط  تطی تط ضٚی رّسٞا ذٛزٕ٘ائی ٔی وطزٜ

تط رّسٞا یافتٝ، تٝ زَ اٍ٘یعی تط٘ذ تط رّسٞا زٚچٙساٖ افعٚزٜ ٌطزیس. تٝ سثة ضغثتی فطاٚا٘ی وٝ زض استفازٜ اظ عال زض رّسٞای 

تط رّسٞا سپطی وطزٜ است ٚ ایٗ زضذطص زض رّسٞای  زٚضاٖ غفٛی ٔطاٞسٜ ٌطزیسٜ، تط٘ذ زٚضاٖ عالئی ذٛز ضا زض ایٗ زٚضٜ

 ػخٕا٘ی ٘یع تٝ ذٛتی لاتُ ٔطاٞسٜ است. 

ٕ٘ٛ٘ٝ ای اظ رّسٞای ضاذػی وٝ تحت تأحیط تزّیس زٚضاٖ غفٛیٝ ساذتٝ ضسٜ، رّس سٛذت ٚ ٔؼطق ظضیٗ لطآٖ وطیٓ 

مص تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ وٍٙطٜ زاض ٚ ِچه ٔٛرٛز زض وتاترا٘ٝ ی تعضي سّیٕا٘یٝ ی استا٘ثَٛ است. ایٗ رّس سطعثُ زاض زاضای ٘

ٞای ٔعیٗ تٝ اسّیٕی ٞای ظطیف تط تستط عال است وٝ ٕٞٝ ی ایٗ ٘مص تط ظٔیٙٝ ی سیاٜ ی چطْ لطاض ٌطفتٝ ٚ تضاز ذٛتی اظ 

٘ظط اغُ ذّٛت ٚ رّٛت پسیس آٚضزٜ ا٘س. اعطاف ٘مص ٞا، حاضیٝ ای اظ ٘مص تىطاضی اسّیٕی ظضپٛش تط ظٔیٙٝ ی سازٜ ی چطْ 

وطزٜ است. وُ ٘مص سطعثُ، ٔتأحط اظ ٘مص تٙسی رّس است. تط وتیثٝ ی ػغف سطعثُ رّس، زض لاِة وتیثٝ ای احاعٝ 

 (1( تٛضتٝ ضسٜ است. )تػٛیط 46)ٚالؼٝ، آیٝ ی « ال یّٕسٝ اِّا إِغّٟطٖٚ»تاظٚتٙسی تٝ لّٓ حّج ػثاضت لطآ٘ی 
 

ضٚی رّس لطآٖ وطیٓ، سٛذت ٚ  -1تػٛیط 

د لٟٜٛ ای، تا ٔؼطق ظضیٗ ٚ سطعثُ تط تیٕا

وٍٙطٜ زاض ٚ ِچه ٘مص تط٘ــذ ٚ سطتط٘ذ 

ٞای ٔعیٗ تٝ اسّیٕی ٞای ظطیف تط تستط 

عال ٚ حاضیٝ ای اظ ٘مص تىطاضی اسّیٕی 

ظضپٛش ٚ ٘یع وتیثٝ ای تط ػغف لسٕت 

سطعثُ رّس تط یه لاب تاظٚتٙسی تٝ لّٓ 

، «الیٕسّٝ اِّا إِغٟطّٖٚ»حّج  تا ػثاضت: 

، ٔتط، وتاتت سا٘تی 67/72×44/16ا٘ساظٜ 

،  ٌٙزیٙٝ ی 462/1ٜ.ق، ضٕاضٜ حثت  1141

یٝ  ٕ٘ا ٘سرٝ ٞای ذغی وتاتراٝ٘ ی تعضي سّی

.َ                                            استا٘ثٛ

                                         

 جلذَای کتیبٍ دار  -3-2-2
زض ایٗ ٘ٛع رّسٞا وٝ تٝ عٛض ٔؼَٕٛ تسیاض ٘فیس ٚ ظطیفٙس، وتیثٝ تیطتط زض لسٕت حاضیٝ )تٝ غٛضت سازٜ یا پیٛستٝ ٚ 

تاظٚتٙسی( ارطا ٔی ضسٜ ٚ ٌاٞی ٔطاٞسٜ ضسٜ وٝ زض لسٕت ٔیاٖ رّس تٝ غٛضت سطِٛح ٚ یا زض ػغف ٚ یا سطعثُ یا ِثٝ ی آٖ 

یك ٚ ٌاٞی تؼّیك، ضیحاٖ ٚ ضلاع تا فٗ سٛذت ٚ ٔؼطق ٚ ٌاٞی زض تّفیك تا فٗ ٘یع تا استفازٜ اظ لّٓ ٞای ٘سد، حّج، ٘ستؼّ

ضطتی ٚ ٔؼطق ٔطثه وتاتت ضسٜ است. ٔحتٛای اغّة وتیثٝ ٞا ضأُ: آیٝ ٞای لطآٖ وطیٓ، حسیج ٞای لسسی، ٘ثٛی ٚ أأاٖ 

 ٔؼػْٛ )ع(، ضؼط ٚ ػثاضت ٞای ازتی ٚ وّٕٝ ٞا ٚ رّٕٝ ٞای ٔمسس ٚ ػطفا٘ی تٛزٜ است. 

ىی اظ تٟتطیٗ آحاض ایٗ ٌطٜٚ، رّس وتاب وّیات سؼسی ضیطاظی است. ایٗ رّس زاضای ٘مص تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ وٍٙطٜ زاض ٚ ی

ِچىی ٞا وٝ زضٖٚ ٚ تطٖٚ آٖ ٞا ّٕٔٛ اظ اسّیٕی ٚ ذتایی ػاِی است تا زٚ وتیثٝ ی ظیثای عالپٛش تٝ لّٓ ٘سد تط تاال ٚ پاییٗ 
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وٝ ٌفتاض سؼسی پسٙس  -٘ػیحت وسی سٛزٔٙس آیسش»سؼسی ٘ٛضتٝ ضسٜ است: )غسض ٚ شیُ( لاب رّس تٝ تطتیة سرٙی اظ 

، تط سطعثُ رّس ٘یع تٝ ٕٞیٗ ضىُ، ِٚی تا تیتی ٔتفاٚت آضاستٝ ضسٜ، وُ ایٗ ٔزٕٛػٝ ی ٘مص ضا حاضیٝ ای تا چٙسیٗ «آیسش

است. الظْ تٝ شوط است وٝ ایٗ  وتیثٝ ی تاظٚتٙسی تا آضایٝ ی اسّیٕی ٚ ٌُ ٞای ضٍ٘یٗ )سطخ ٚ آتی( تط تستط عال احاعٝ وطزٜ

رّس واض ٞطات ٚ زض ضٕاض آحاض ٞٙطی است وٝ زض ذعا٘ٝ ی ضاٜ اسٕاػیُ غفٛی تٛزٜ ٚ تؼس اظ رًٙ چاِسضاٖ تٝ ػخٕا٘ی ٔٙتمُ 

 (7ضسٜ است. )تػٛیط 
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ٔؼطق ظضیٗ ٕٔتاظ ٚ سطعثُ  تط ٔػّح اِسّیٗ سؼسی تٗ ػثساهلل ضیطاظی، سٛذت ٚ ضٚی رّس وتاب وّیات ضید  -7 تػٛیط

تیٕاد سیاٜ، تا ٘مص تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ وٍٙطٜ زاض ٚ ِچىی ٞا وٝ زضٖٚ ٚ تطٖٚ آٖ ٞا ّٕٔٛ اظ اسّیٕی ٚ ذتایی ػاِی است، تا زٚ 

وتیثٝ ی عال پٛش تٝ لّٓ ٘سد، ٕٞطاٜ تا حاضیٝ ای تا چٙسیٗ وتیثٝ ی تاظٚتٙسی تا ٔتٗ اسّیٕی ٚ ٌُ ٞای ضٍ٘یٗ تط تستط 

، ٌٙزیٙٝ ی ٘سرٝ ٞای ذغی وتاترا٘ٝ ی تعضي 667/1ٜ.ق، ضٕاضٜ حثت  661سا٘تی ٔتط،  11/15×41/14٘ساظٜ عال، ا

 سّیٕا٘یٝ ی استا٘ثَٛ

 

 جلذَای سًخت ي معرق مشبك -3-3
زض ایٗ رّسٞا )وٝ تسیاض ٘ازض٘س( فٖٙٛ سٛذت ٚ ٔؼطق ٚ ٔطثه ٚ ٌاٞی ضطتی زضٞٓ ازغاْ ٔی ضسٜ ٚ ایٗ تّفیك تٝ ٌٛ٘ٝ 

ای ٔاٞطا٘ٝ ارطا ٔی ضسٜ وٝ تطریع ضیعٜ واضی فٖٙٛ ساذت آٖ، تٝ سرتی ٕٔىٗ است. تا تٛرٝ تٝ زلت، ٟٔاضت ٚ ذاللیت 

رٝ ٞای ذغی تا ایٗ فٗ تزّیس ٔی ضسٜ ا٘س. عطح ٞا ٚ ٘مص ٞایی چٖٛ ا٘ٛاع فطاٚاٖ زض ایٗ رّسٞا، تٟتطیٗ ٚ ٟٔٓ تطیٗ آحاض ٘س
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ٌُ ٚ تطي، ٌُ ٚ تتٝ، تطي ٚ غٙچٝ، ٌُ ٞای پیچه زاض، اسّیٕی ٚ ذتایی، زضذت ٚ زضذتچٝ، پط٘سٌاٖ ٚ حیٛا٘ات ٔرتّف زض 

ف ٌٛضٝ زاض، ٔٙحٙی ٚ حاِت ٞای ٌطفت ٚ ٌیط ٚ یا آضأص، ٘مص ٞای ٞٙسسی، تط٘ذ ٚ ِچه ٚ حاضیٝ تا حاِت ٞای ٔرتّ

زاِثطی، ا٘ٛاع وتیثٝ ٞای پیٛستٝ ٚ تاظٚتٙسی تا لّٓ ٞای ٘سد، حّج، ٘ستؼّیك، ٔحمك ٚ ضیحاٖ ٚ ٌاٞی تؼّیك زض لاب ٞای ظضیٗ 

 ٚ ضٍ٘یٗ زض ایٗ رّسٞا لاتُ ٔطاٞسٜ ا٘س.

 

 جلذَای کتیبٍ دار -3-3-1
أىاٖ ٞٙطٕ٘ایی فطاٚا٘ی ضا تطای ٞٙطٔٙساٖ  ایٗ ٘ٛع رّسٞا تا تٛرٝ تٝ ارطای زلیك سٝ یا چٟاض فٗ تزّیس زض یه رّس،

فطاٞٓ ٔی وطزٜ است. وتیثٝ ی حّج، ٘سد ٚ ٘ستؼّیك ایٗ رّسٞا تٝ عٛض ٔؼَٕٛ تٝ غٛضت سٛذت تطرستٝ زض زَ ٘مص ٞای 

ٞٙسسی ٚ یا اسّیٕی ٚ ذتایی ٚ ٌُ ٚ تطي ٞای ٔىطض ظضیٗ ارطا ٔی ضسٜ است. ا٘تراب ٘ٛع ذغٛط ٚ ٔحتٛای وتیثٝ ٞا ٔا٘ٙس 

 ای سٛذت ٚ ٔؼطق یا سٛذت ٚ ضطتی ٔی تاضس. رّسٞ

یه ٕ٘ٛ٘ٝ ی رصاب اظ ایٗ زست، رّس لطآٖ وطیٓ تا ٘مص تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ ٚ ِچىی ٞای ّٕٔٛ اظ ٔتٗ اسّیٕی ٚ وتیثٝ ای 

ظیثا ٚ پطواض زض حاضیٝ است. زاذُ تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ ٚ ِچىی ٞا زض لاِة عطح ٞای ٘ظاْ ٔٙس ٞٙسسی ّٕٔٛ اظ اسّیٕی ٞای ظطیف 

طثه ظضیٗ تط ظٔیٙٝ ی الرٛضز ٚ سثع ٚ سطخ ٚ فیطٚظٜ آضاستٝ ضسٜ، فضای ٔیاٖ تط٘ذ ٞا ٚ ِچىی ٞا ضا اسّیٕی ٞای تا عطح ٔ

ٔاضی ٚ ذتایی ٞای ظطیف تط تستط وأُ عال پٛضا٘سٜ است، زٚ حاضیٝ ی ٟٔٓ وٝ یىی وتیثٝ ای تٝ لّٓ ٘سد اظ آیٝ اِىطسی 

اظزٜ لاب تاظٚتٙسی ٚ حس فاغُ ٞط وساْ تا ٘مص ٞای ظطیف اسّیٕی ٔطثه ظضیٗ لطآٖ وطیٓ وأالً ظضیٗ تطرستٝ زض زاذُ زٚ

ٔعیٗ ضسٜ ٚ حاضیٝ ی زیٍط ضأُ وتیثٝ ٞای وٛچه تاظٚتٙسی ٔطثه وٝ ٞط یه تا ٘مص اسّیٕی ٞای ظضیٗ ٔطثه تط ظٔیٙٝ 

 (6ست. )تػٛیط ی سطخ، سثع ٚ الرٛضزی آضاستٝ ضسٜ، زٚض عطح ٔیا٘ی یؼٙی تط٘ذ ٚ ِچىی ٞا  ضا احاعٝ وطزٜ ا

 

 

 

 

زاذُ رّس لطآٖ وطیٓ،  -6تػٛیط 

سٛذت ٚ ٔؼطق ٔطثه ٕٔتاظ ٚ سطعثُ 

تط تیٕاد لٟٜٛ ای سیـــط ، تا ٘مص تط٘ذ ٚ 

سطتط٘ذ ٚ ِچىی ٞا وٝ زضٖٚ آٖ ٞا ّٕٔٛ 

اظ ٔتٗ اسّیٕی ٔطثه ظضیٗ ٚ فضای 

ٔیاٖ تط٘ذ ٞا ٚ ِچىی ٞا آضاستٝ تٝ 

اسّیٕی  ٔاضی ٚ ذتایی ٚ تط حاضیٝ ی 

زٚ وتیثٝ ی تاظٚتٙسی ٕٞطاٜ وتاتت  رّس

لّٓ ٘سد اظ آیٝ اِىطسی لطآٖ وطیٓ وأالً 

ظضیٗ تطرستٝ، لغغ سّغا٘ی، غفٛی، 

، ٔٛظٜ ی ٞٙطٞای تطوی 213ضٕاضٜ حثت 

 ٚ اسالٔی استا٘ثَٛ.

 

 
 جلذَای سرطبل دار -3-3-2

تسیاض است. حاَ اٌط  -وٝ تا سٝ یا چٟاض فٗ تزّیس تٝ غٛضت تّفیمی ارطا ٔی ضسٜ ا٘س -ظطافت ٚ زلت ایٗ ٘ٛع رّسٞا

ٕٞاٖ ویفیت زض لاب سطعثُ ٘یع ظاٞط ٌطزز، زَ ضتایی آٖ ضا چٙس تــطاتــــط ٔی وٙس.  ٕ٘ٛ٘ٝ ی ٘ازض ایٗ ٘ٛع رّس، سطعثُ 
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است. تط ایٗ رّس ٘مص تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ ٚ ِچىی ٞا ّٕٔٛ اظ اسّیٕی ٞای  رّس لطآٖ وطیٓ تا فٗ سٛذت ٚ ٔؼطق ٔطثه ظضیٗ

تسیاض ظطیف ٚ ٔطثه زض لاِة تمسیٓ تٙسی ٞٙسسی تا ٔتٗ الرٛضزی است وٝ ٕٞٝ ی ایٗ ٘مص ٞا تط تستطی اظ اسّیٕی ٔاضی 

ی لاب اغّی رّس ضا احاعٝ وأالً ظضیٗ تا ٌُ ٞای تطرستٝ ٚ تیضی ٞای وٛچه ٔطثه تط ظٔیٙٝ ی آتی ارطا ضسٜ ا٘س ٚ حاضیٝ 

وطزٜ ا٘س، اِٚی زاضای وتیثٝ ٞایی تا لاب تاظٚتٙسی ٘سثتاً تاضیه ٔعیٗ تٝ ٌُ ٞای آتی ضً٘ تط ظٔیٙٝ ی ظضیٗ است ٚ زٚٔی ٘یع 

زاضای وتیثٝ ٞایی تا لاب تاظٚتٙسی ٘سثتاً پٟٗ تط تا آضایص ٌُ ٞای ٔطثه ظضیٗ تط ٔتٗ آتی ٔی تاضس. تٕاْ ٘مص ضٚی رّس 

 (4سطعثُ رّس تىطاض ضسٜ است. )تػٛیط  اغّی تط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضٚی رّس لطآٖ وطیٓ، سٛذت ٚ ٔؼطق ٔطثه ظضیٗ ٚ ضٍ٘یٗ ٕٔتاظ ٚ سطعثُ  تط تیٕاح لٟٜٛ ای سیط، تا  ٘مص  -4تػٛیط 

اظ اسّیٕی تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ ٚ ِچىی ٞا ّٕٔٛ اظ اسّیٕی ٞای تسیاض ظطیف ٚ ٔطثه زض لاِة تمسیٓ تٙسی ٞٙسسی تط تستطی 

 67/72×44/16ٔاضی وأالً ظضیٗ تا ٌُ ٞای تطرستٝ ٚ زٚ حاضیٝ زاضای وتیثٝ ٞای تا لاب تاظٚتٙــسی ظضیٗ تط ٔتٗ آتی،ا٘ساظٜ 

 ، ٌٙزیٙٝ ی ٘سرٝ ٞای ذغی وتاترا٘ٝ ی تعضي سّیٕا٘یٝ ی استا٘ثَٛ.732/1ٜ.ق، ضٕاضٜ حثت  635سا٘تی ٔتط، 
 
 جلذَای زریه -3-3-3

ٔطثه، زض ایٗ زٚضٜ اظ فٗ عالپٛش تٟطٜ رستٝ ا٘س ٚ تٝ عطیمی عال زض زَ واض استفازٜ  غاِة رّسٞای سٛذت ٚ ٔؼطق

ضسٜ است. ٌاٞی تٝ غٛضت عالپٛش وأُ ٚ تا ٘مص ٞای تطرستٝ، ظٔا٘ی تحطیط تا عال ظاٞط ٔی ضسٜ است. تٝ ٞط حاَ استفازٜ 

 ست. اظ عال ػّٕی رسا٘طس٘ی زض ایٗ ٘ٛع رّسٞای فاذط ٚ ٘ازض ٔحسٛب ٔی ٌطزیسٜ ا

یىی اظ رصاب تطیٗ آحاض ایٗ ٌطٜٚ، ته رّس ٘فیس ظضیٗ ٔٛرٛز زض ٔٛظٜ ی ٞٙطٞای تطوی ٚ اسالٔی استا٘ثَٛ ٔطتٛط تٝ 

ػػط غفٛیٝ است. ٘مص ضٚی ایٗ رّس زاضای تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ ٚ ِچىی ٞای ّٕٔٛ اظ ٌُ ٚ تطي ٞای تطرستٝ ی وأالً ظضیٗ ٚ 
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. 

ٔاضی ٚ ذتایی ظطیف ٚ یا زضضت تطرستٝ ٚ ظضیٗ تا زٚ حاضیٝ است وٝ اِٚی تا  فضای ٔیاٖ تط٘ذ ٚ ِچىی ٞا پٛضیسٜ اظ اسّیٕی

ٌُ ٚ تطي ٞای تىطاضی ٔطثه تٝ ضً٘ لٟٜٛ ای تط ظٔیٙٝ ی عال ٚ زٚٔی وتیثٝ ای وأالً ظضیٗ تطرستٝ تٝ ذظ حّج  تا حسیخی 

ترص اظ حسیج وأالً  ظضیٗ تطرستٝ اظ پیأثط اوطْ )ظ( است ٚ ٘مص ٞایی ظطیف ٌُ ٚ تطي تٝ غٛضت تاظٚتٙسی زض ٔیاٖ ٞط 

زاضز. ٘مص زاذُ رّس )وٝ زض تػٛیط تیطتط سطعثُ  آٖ ٕ٘ایاٖ است( ٔزٕٛػٝ ای اظ عطح ٞای ٞٙسسـی تا ٔحٛضیت ٘یٓ زایطٜ 

 آضاستٝ تٝ اسّیٕی ٚ ذتایی ضیع ٚ  ظطیف ]وٝ ٌاٜ ضٍ٘یٗ تط تستط ظضیٗ ٚ یا ظضیٗ تط تستط ضٍ٘یٗ )آتی ٚ لٟٜٛ ای( ظاٞط ضسٜ[ زض

ٔیاٖ رّس،  تا زٚ حاضیٝ ای تسیاض زلیك وٝ اِٚی زاضای اسّیٕی ٞای لٟٜٛ ای تط تستط عال ٚ زٚٔی زض لاِة چٙس لاب  تاظٚتٙسی 

 (2تا ٘مص اسّیٕی ظضیٗ ٔطثه تطرستٝ تط تستط ضً٘ لٟٜٛ ای ٚ آتی ٚ تىٝ ٞای ضٍ٘ی سثع زض اعطاف ٔعیٗ ضسٜ است. )تػٛیط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ضٚی ٚ زاذُ ته رّس ٘فیس ظضیٗ، سٛذت ٚ ٔؼطق ٔطثه ظضیٗ ٚ ضٍ٘یٗ ٕٔتاظ ٚ سطعثُ تـط تیٕــاد لٟٜٛ  -2تػٛیط 

ای، ٘مص ضٚی رّس زاضای تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ ٚ ِچىی ٞای ّٕٔٛ اظ ٌُ ٚ تطي ٞای تطرستٝ ی وأالً ظضیٗ ٚ فضای ٔیاٖ تط٘ذ ٞا ٚ 

رستٝ ٚ وأالً ظضیٗ تا زٚ حاضیٝ ی آضاستٝ تٝ ٌُ ٚ تطي ٚ ِچىی ٞا پٛضیسٜ اظ اسّیٕی ٞای ٔاضی ٚ ذتایی ضیع ٚ زضضت تط

 ، ٔٛظٜ ی ٞٙطٞای تطوی ٚ اسالٔی استا٘ث7332َٛوتیثٝ ی حّج، لغغ ٚظیطی، غفٛی، ضٕاضٜ حثت 

 

 جلذَای ريغىی -3-4
زض ٔسیط تاضید رّسساظی حٛظٜ تٕسٖ ایطاٖ ٚ سطظٔیٗ ٞای ٕٞزٛاض، رّسی وٝ تیص اظ ٕٞٝ، تستط اتساع ٚ ارطای عطح ٚ 

ٙط ٞٙطٔٙساٖ ضا فطاٞٓ وطزٜ، رّس ضٚغٙی تٛزٜ است. زض ایٗ ٘ٛع رّسٞا ٘ماش تٝ ضیٜٛ ٞای تسیغ ٞٙطٕ٘ایی وطزٜ ٚ ػالٜٚ تط ٞ

٘مص ٞای ٔٛضز استفازٜ زض رّسٞای ضطتی ٚ سٛذت، اغّة تٝ تٙاسة أىاٖ، تٝ عطاحی پطزاذتٝ است ٚ تسیٗ سثة زض ایٗ 

ٛیطٞای حیٛا٘ات ٚ تسیاضی اظ ٘مص ٞای رصاب زیٍط وٝ ّٕٔٛ اظ ٞٙطٕ٘ایی رّسٞا عطح ٞای ٌُ ٚ تتٝ، ٘مص ٞای ٞٙسسی، تػ

 ٘ماضاٖ ایطا٘ی است، زض زٚضاٖ غفٛیاٖ ٚ پس اظ آٖ فطاٚاٖ تٝ چطٓ ٔی ذٛضز.
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 اِٚیٗ ٕٞایص تیٗ إِّّی ٘ٛآٚضی ٚ تحمیك زض ٞٙط ٚ ػّْٛ ا٘سا٘ی
1

st
 International Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities  

11 

 

٘ىتٝ ی حائع إٞیت زیٍط ایٗ است وٝ اظ رّٕٝ زستاٚضزٞای ٟٔٓ رّسساظاٖ ایطا٘ی، تىٕیُ فٗ ٘ماضی ضٚی ٔمٛا ٚ 

یا ضٚغٗ وٕاٖ تٛزٜ است، اٌطچٝ ٔمسٔات ایٗ ٞٙط زض زٚضاٖ تیٕٛضیاٖ تا تالش آلا ٔیطن اغفٟا٘ی )وٝ  پٛضا٘سٖ آٖ تا ضٚغٗ رال

اظ تٟتطیٗ ضاٌطزاٖ وٕاَ اِسیٗ تٟعاز تٛزٜ( زض اتساع ٚ ضٚاد آٖ تٙا ٟ٘ازٜ ضسٜ ٚ تٝ ٕٞیٗ سثة زض تطذی ضساِٝ ٞای ذغی ٚ ٘یع 

ا٘ی تسیٗ ٘ٛع ٞٙط، ضیٜٛ  یا آییٗ آلا ٔیطوـــی ٘یـــع ذٛا٘سٜ ا٘س )ٞطاتی ٚ تصوطٜ ٘أٝ ٞا ٚ ٔطلؼات تاضید ٍ٘ــاضاٖ ٞٙطٞای ایط

.(، ِٚی زض زٚضاٖ غفٛیاٖ تٝ وٕاَ ضسیسٜ ٚ حتی ویفیت فٗ ساذت آٖ اظ زیٍط رّسٞا ٘یع 22: 1657ٚ  1651ػتیمی ٔمسْ، 

 پیطی ٌطفتٝ ٚ زض زٚضٜ ٞای تؼس ٞٓ چٖٛ لاراضیاٖ رای ٌعیٗ رّسٞای زیٍط ضسٜ است.

ٌی ٕٔتاظ رّس ضٚغٙی، أىاٖ ٘ماضی ٚ عطح ا٘ساظی تٝ ضیٜٛ ٞای ٔرتّف تا ٔٛضٛػات ٔتٙٛع است. ایٗ ٘ٛع رّس تٝ ٚیژ

ٞٙطٔٙس اراظٜ ٔی زٞس تا لّٓ ٚ ضً٘ ٞط آٖ چٝ ضا وٝ زض زَ زاضز ٚ زض ضٚیا ٔی پطٚضا٘س ضا تط تستط رّس تٙطا٘س، تٝ ٕٞیٗ سثة 

ی آٖ لسض ٔتٙٛع ٚ فطاٚاٖ است وٝ أىاٖ عثمٝ تٙسی زلیك ضا اظ ٔا سّة ٔی تؼساز عطح ٞای ارطا ضسٜ تط ضٚی رّسٞای ضٚغٙ

ٕ٘ایس، أا تا تٛرّٝ تٝ ایٗ وٝ غاِة ٘مص ٞا ٚ تطسیٓ ٞای ایٗ ٘ٛع رّسٞا تا عطح ٞای ٍ٘اضٌطی، تصٞیة ٚ تطؼیط، لاِی ٚ زیٍط 

ٚیژٜ ی ٞٙطٔٙساٖ ٘ماش ٚ غحاف زٚضاٖ ٞٙطٞای ظطیفٝ ی ایطا٘ی ضثاٞت ٚ تماضٖ زض ذٛض تٛرٟی زاضز ٚ ٘یع ٘ظط تٝ ػٙایت 

غفٛیٝ تٝ عطح ٞا ٚ ٘مص ٞایی ذاظ، رّسٞای ضٚغٙی ایٗ زٚضٜ ضا اظ حیج عطح ٚ ٘مص ٚ فٗ ارطا زض سطظٔیٗ ػخٕا٘ی زض 

 .ٕٞسٛئی تا ٞٙطٔٙساٖ ایطاٖ، ٔی تٛاٖ تٝ تطتیة ظیط زستٝ  تٙسی وطز
 

 جلذَای ريغىی تروجی -3-4-1
ایٗ ٘ٛع رّسٞا ضا تا ظٔیٙٝ ٞا ٚ ضً٘ ٞای ٔرتّف ٔی ساذتٝ ا٘س. زض ٔیاٖ رّس، تط٘زی تا سط تط٘ذ ٚ پای تط٘ذ ٚ چٟاض 

ِچىی ٚ حاضیٝ تط وٙاضٜ ٞای رّس لطاض زاضتٝ ٚ ٔتٗ تط٘ذ ٞا ٚ ِچىی ٞا تا تػٛیطٞای ٌُ ٚ ٔطؽ ٚ پط٘سٜ، ا٘ساٖ ٚ ضىاضٌاٜ ٚ ... 

 اظ ٌُ ٚ تطي ٞای ضیع ٚ ٘مص ٞای ٞٙسسی ظضیٗ پٛضیسٜ ٔی ضسٜ است. ٔعیٗ ٔی ضسٜ ٚ حاضیٝ ی اعطاف رّس 

یىی اظ رصاب تطیٗ رّسٞائی وٝ زض ایٗ ٌطٜٚ لاتُ تطضسی است، ضٚی رّسی ٘فیس اظ وتاتی تسٖٚ ٘اْ ٔی تاضس وٝ        

طاف ایٗ ٘مص پٛضیسٜ زاضای ٘مص تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ ٚ ِچىی ٞای ٔعیٗ تٝ ٌُ ٚ تطي ٞای ظضیٗ تط ظٔیٙٝ ی سیاٜ است. فضای اع

اظ ٌُ ٚ تطي ٞای ضٍ٘یٗ ظطیف تط ظٔیٙٝ ی سیاٜ ٚ حاضیٝ ای تا ٌُ ٚ تطي ٞای ضیسٝ ای ضٍ٘یٗ تط ظٔیٙٝ ی سیاٜ ٔی تاضس. 

 (3)تػٛیط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضٚی رّس وتاتی تسٖٚ ٘اْ، ضٚغٙی تط٘زی ٕٔتاظ ٚ سطعثُ، تا ٘مص تط٘ذ ٚ سطتط٘ذ  ٚ ِچىی ٞای ٔعیٗ تٝ ٌُ ٚ -3تػٛیط 

 ْ(، 1211-1453تطي ٞای ظضیٗ تا فضای اعطاف پٛضیسٜ اظ ٌُ ٚ تطي ٞای ضٍ٘یٗ ظطیف، لغغ ضحّی، غفٛی )

 ، ٔٛظٜ ی ٞٙطٞای تطوی ٚ اسالٔی استا٘ثَٛ.461ضٕاضٜ حثت 
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 جلذَای ريغىی گل ي برگ -3-4-2
ی تٕأی تستط رّس ایٗ رّسٞا وٝ زض ساذت رّس لطآٖ ٚ وتاب ٞای ٘فیس ارطا ٔی ضسٜ است، تٝ ٌٛ٘ٝ ای تٛزٜ وٝ تط ضٚ

تٝ رع حاضیٝ ٞا، فمظ ٘مص ٞایی اظ ٌُ ٚ تطي ٚ ٌیاٜ ارطا ٔی ضسٜ ٚ حاضیٝ ٞای رّس ضا تٙا تط إٞیت ٚ ٘فاست آٖ تا تتٝ ٞای 

ضیع یا ضیسٝ ٞای ٌُ ٔعیٗ ٔی ساذتٝ ا٘س. ٌاٜ تطای ضىـٜٛ تیطتط آٖ تا ٔطغـص تیطٜ ضً٘، ظٔیٙٝ ی رّس ضا ٔــعیٗ ٔی وطزٜ 

 آٖ افعٚزٜ ٌطزز. ا٘س تا تط لسض 

زض تطذی اظ رّسٞا وٝ تطای لطآٖ ٞای ٘فیس تٟیٝ ٔی ضسٜ، تٝ غٛضت وتیثٝ زض حاضیٝ ٞای رّس آیٝ ٞایی اظ لطآٖ وطیٓ 

ٚ زض رّسٞای زیٍط وتاب ٞای ٔصٞثی، رّٕٝ ٞایی اظ حسیج ٞای ضسَٛ اوطْ )ظ( ٚ ضٚایت ٞایی اظ أأاٖ ٔؼػْٛ )ع( تا 

ترص رّس ٔی ساذتٝ ا٘س. زضٖٚ رّس ضا تا ضٕایُ حضطت ٔحٕس )ظ( ٚ حسٙیٗ )ع( ٚ یا  ذغٛط عالیی ٘سد ٚ ٘ستؼّیك ظیٙت

 (3فمظ تٕخاَ حضطت ػّی )ع( ٔعیٗ ٔی وطزٜ یا تٝ رای آٖ تتٝ ای اظ ظ٘ثك یا ٘طٌس تط زضٖٚ رّس ٘مص ٔی تستٝ ا٘س. )تػٛیط 

خٕا٘ی است، ٕ٘ایاٖ ٔی تاضس. ایٗ رّس ٕ٘ٛ٘ٝ ی راِثی اظ ایٗ ٌٛ٘ٝ رّسٞا زض تػٛیط ظیط وٝ ٔطتٛط تٝ یه رّس ٘فیس ػ

زاضای ٘مص ٌُ ٚ تطي ٘سثتاً تا فاغّٝ تط ظٔیٙٝ ی لٟٜٛ ای وٓ ضً٘ تا حاضیٝ ی ٌُ ٚ تطٌی ظضیٗ تط ظٔیٙٝ ی سیاٜ است. 

زاذُ رّس ضأُ ٘مص ٌُ ٚ تطي ظطیف تط ظٔیٙٝ ی ػٙاتی ٚ حاضیٝ ی ٌُ ٚ تطٌی تا لّٓ ٌیطی ظطیف تط ظٔیٙٝ ی لٟٜٛ ای 

 (4تاضس. )تػٛیط ضٚضٗ ٔی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضٚی یه رّس ٘فیس )وتاتی تسٖٚ ٘اْ(، ضٚغٙی ٌُ ٚ تطي ٚ سطعثُ تط ضٚی ٚ زاذُ رّس، ضٚی رّس تا ٘مص  -4تػٛیط 

ٌُ ٚ تطي تا حاضیٝ ی ٌُ ٚ تطٌی ظضیٗ، زاذُ رّس ٘مص ٌُ ٚ تطي ظطیف ٚ حاضیٝ ی ٌُ ٚ تطٌی، لغغ ٚظیطی، غفٛی 

 ،  ٔٛظٜ ی ٞٙطٞای تطوی ٚ اسالٔی استا٘ث6654َْٛ(، ضٕاضٜ حثت  1211 -1453)
 

 جلذَای ريغىی با صًرت َای اوساوی -3-4-3
زض ایٗ رّسٞا ٘ماضاٖ ٚ ٔزّّساٖ تػٛیطٞای غٛفیاٖ ٚ ػاضفا٘ی ضا ٘مص ٔی تستٝ ا٘س وٝ زض ٔحفّی ضٚتطٚی یىسیٍط لطاض 

احخٝ ٔی پطزاظ٘س. زض تطذی ٔٛاضز غحٙٝ ٞایی زاض٘س ٚ ضاٞساٖ رٛاٖ زض آٖ را ٘طستٝ یا ایستازٜ حضٛض زاض٘س ٚ تٝ ٔٙاظطٜ ٚ ٔث

اظ ا٘ساٖ ٞای زض حاَ ضىاض، ٔٙظطٜ ٞای ضظْ، غٛضت ٞایی اظ ٔزّس ٞای ػاضما٘ٝ ٚ ٘یع تعْ ٚ ضازی ٚ ٔیٟٕا٘ی ضرػیت ٞای 

 ٔرتّف تٝ ٕ٘ایص زضآٔسٜ ا٘س. 

ٞای ازتی ٚ تاضیری، تطذی غٛضتٍطاٖ زض تطسیٓ ٔزّس ٚ ارتٕاع ٞا ٚ ٔزّس ٞای ػطٚسی، غحٙٝ ٞای رًٙ ٚ ضٚیساز

تٝ رای تْٛ پاضچٝ ای ٘ماضی، تطسیٓ ٞای ذٛز ضا تط ضٚی رّسٞای تعضي ا٘زاْ ٔی زازٜ ا٘س. ِٚی ایٗ ٘ٛع رّسٞا ِعٚٔاً تطای 
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پٛضص وتاب ٘ثٛزٜ، تّىٝ زض غاِة ٔٛاضز آٖ ٞا ضا ٔا٘ٙس احط ٘ماضی زض لاِة ٞای چٛتی ٔٙاسثی ٟ٘ازٜ ٚ اظ آٖ تٟطٜ ٔٙس ٔی ضسٜ 

ٗ ٘ٛع رّسٞا تٝ لغغ تعضي زض تػٛیطٞای  ػطٚسی ٚ تعْ ٚ حىایت یٛسف ٚ ظِیرا ٚ رًٙ ٞای ٟٔٓ تاضیری ٚ پصیطایی ا٘س. اظ ای

 ضاٞاٖ لاراضی اظ ٔیٟٕا٘اٖ ذاضری ٚ غیطٜ تسیاض ساذتٝ ضسٜ است.

وٝ  یه ٕ٘ٛ٘ٝ ی راِة ایٗ ٘ٛع رّسٞا زض سطظٔیٗ ػخٕا٘ی، ٔطتٛط تٝ وتاب ذٕسٝ ی ٘ظأی ٌٙزٛی است. تط ایٗ رّس

زاضای لغغ سّغا٘ی است، ٔزّس تعْ یىی اظ زاستاٖ ٞای ذٕسٝ تػٛیط ضسٜ است. اعطاف آٖ ضا حاضیٝ ای اظ وتیثٝ ٞای 

ٔتؼسز وٝ ٞط وساْ زض لاب تاظٚتٙسی تٝ لّٓ ٘ستؼّیك تا ضً٘ سفیساب تط ظٔیٙٝ ی سیاٜ ٚ اعطاف وتیثٝ ضا ٌُ ٚ تطي ٞای 

 (5ظطیف ٚ پیٛستٝ احاعٝ وــطزٜ است. )تػٛیط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضٚی رّس وتاب ذٕسٝ ی ٘ظأی ٌٙزٛی، ضٚغٙی تا غٛضت ٞای ا٘سا٘ی ٕٔتاظ، تا ٘مص ٔزّس تعْ یىی اظ -5تػٛیط 

 زاستاٖ ٞای ذٕسٝ ٚ حاضیٝ ای اظ وتیثٝ ٞای ٔتؼسز زض لاب تاظٚتٙسی تٝ لّٓ ٘ستؼّیك تا ٌُ ٚ تطي ٞای ظطیف،

 ، ٔٛظٜ ی ٞٙطٞای تطوی ٚ اسالٔی استا٘ثَٛ.1661حثت ْ(، ضٕاضٜ  1227-1224لغغ ٚظیطی تعضي، غفٛی )

 
 

 وتیجٍ گیری -4

زٚضاٖ غفٛیاٖ زض ٔیاٖ زِٚت ٞای اسالٔی ایطاٖ، یىی اظ فطغت ٞای عالیی ٚ تٛإ٘ٙس زض رٟت ضضس ٚ ضىٛفایی ٞٙط 

ذاِك ضیٜٛ ٞای  وتاب آضایی )تٝ ٚیژٜ تزّیس( است. ٞٙطٔٙساٖ تزّیس ضٕٗ تٟطٜ ٔٙسی اظ تزطتٝ ٞای ٔٛفك زٚضٜ ٞای پیطیٗ،

تسیؼی زض ایٗ ػطغٝ تٛزٜ وٝ ذٛز ظٔیٙٝ ساظ تحٛالت تؼسی تطذی ٌٛ٘ٝ ٞای رّسساظی ٘ظیط رّسٞای سٛذت ٚ ٔؼطق، ٔطثه 

 ٚ ضٚغٙی ٚ ... تٛزٜ است. 

زض ایٗ ٔیاٖ ٘مص ٞٙطٔٙساٖ ایطاٖ ٚ زض پی آٖ ٞٓ سٛئی سطظٔیٗ ٞای ٞٓ رٛاض ٚ زاضای فطًٞٙ ٔطتطن اظ رّٕٝ 

ارتٙاب ٘اپصیط است. ػخٕا٘ی ٞا تٝ سثة  –تٝ ٚیژٜ تا لطٖ یاظزٞٓ ٜ.ق  –زض ذّك آحاض تزّیس وتاب ٞای ٘فیس ػخٕا٘ی تا آ٘اٖ 

سؼی زاضتٝ ا٘س تٝ ضیٜٛ ی ایطا٘یاٖ رّس  -تٝ ٚیژٜ زض حٛظٜ وتاتت ٚ وتاب آضائی  –ضاتغٝ تٍٙاتًٙ تا فطًٞٙ ٚ ٞٙط ایطا٘ی 

ٚ تالش آٟ٘ا زض ذّك   -تٝ ٔیُ ٚ یا تٝ لٟط  –یس ایطا٘ی زض سطظٔیٗ ػخٕا٘ی تساظ٘س، ٟٔارطت ٚ حضٛض استازاٖ وتاب آضائی ٚ تزّ

آحاض ٚ ٘یع تطتیت تسضیزی ضاٌطزاٖ ٔستؼس تطن، سة ٌطزیس تا ضفتٝ ضفتٝ ٞٙطٔٙساٖ تطن ػخٕا٘ی ٔسػی ضیٜٛ ی ذٛز ضٛ٘س ٚ 

 ٘ی تپطزاظ٘س.تٝ ساذت رّسٞائی ٘فیس تا اٍِٛپصیطی اظ فٖٙٛ ٚ ضیٜٛ تزّیس ٞٙطٔٙساٖ ٚ استازاٖ ایطا

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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اظ رّٕٝ تحٛالت اساسی وٝ زض ٞٙط تزّیس ػخٕا٘ی زض سسٜ ٞای ضا٘عزٞٓ ٚ ٞفسٞٓ ٔیالزی پسیس آٔسٜ است، ٔی تٛاٖ تٝ 

 ٔٛاضز ظیط اضاضٜ وطز:

 رّس وتاب تا اضتیاق ظیازتطی تعییٗ ٔی ضسٜ ٚ عالواضی تیص اظ زٚضاٖ تیٕٛضیاٖ زض آٖ تٝ واض ٔی ضفتٝ است. -1

چطٔی ٘ظیط تیٕاد، ٔیطٗ، ضثطٚ ٚ ساغطی ٚ زض ضً٘ ٞای ٔتٙٛع ٚ رصاب تٝ ذٛتی تٝ واض ٔی ضفتٝ  ا٘ٛاع ضٚوص ٞای -7

 است.

ػالٜٚ تط واضتطز رّسٞای ضطتی، سٛذت ٚ ٔؼطق )وٝ اضٔغاٖ اتساع ٞای ٌصضتٝ تٛزٜ است( رّس ضٚغٙی ضٚاد فطاٚا٘ی   -6

 یافتٝ است.

ة ٔٛاضز ػثاضت تٛزٜ ا٘س اظ: تط٘ذ، ٌُ ٚ تطي، ٌُ ٚ تتٝ، اسّیٕی تعییٙاتی وٝ تط ضٚی رّسٞا غٛضت ٔی ٌطفتٝ، زض غاِ -4

ٚ ذتایی، غٛضت ٞای ا٘سا٘ی )ضأُ غحٙٝ ٞای ضىاض ٚ رًٙ، تػٛیطٞای پازضاٞاٖ ٚ أیطاٖ ٚ ضٕایُ ضرػیت ٞای ٔمسس ٚ 

 ....(، عطح تٛستاٖ ٚ را٘ٛضاٖ ٚ ضىاضٌاٜ، وتیثٝ ٞای حّج، ٘سد ٚ ٘ستؼّیك ٚ ٘یع عالواضی ٚ ٘مطٜ واضی

تا ػٙایت تٝ ٔغاِؼات غٛضت ٌطفتٝ زض تطضسی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞایی اظ رّسٞای ٔٛرٛز زض ٔزٕٛػٝ ٞای ٔرتّف تطویٝ، وٛضص  -2

ضسٜ است زض لاِة یه ٌٛ٘ٝ ضٙاسی ارٕاِی، رّسٞای ضاذع ػخٕا٘ی ٕٞسٛ تا ضیٜٛ ٞای ٞٙطٔٙساٖ ػػط غفٛیاٖ تا زض ٘ظط 

 ٌطفتٗ فٗ ساذت ٚ  عطح ٚ ٘مص، عثمٝ تٙسی ٌطزز. 

ایٗ عثمٝ تٙسی رّسٞای ػخٕا٘ی ٕٞعٔاٖ تا زٚضاٖ غفٛیاٖ تٝ سٝ زستٝ ی ٟٔٓ: رّسٞای سٛذت ٚ ٔؼطق،  رّسٞای زض 

سٛذت ٚ ٔؼطق ٔطثه ٚ رّسٞای ضٚغٙی تمسیٓ ٌطزیسٜ ٚ ٞط یه ذٛز  تٝ ا٘ٛاع ٔرتّفی چٖٛ: رّسٞای تط٘زی، رّسٞای 

 تُ عثمٝ تٙسی ٚ تحّیُ ٔی تاضٙس.زاضای وتیثٝ، ٌُ ٚ تطي، غٛضت ٞای ا٘سا٘ی، ظضیٗ ٚ سطعثُ زاض لا

اظ آٖ را وٝ ایطاٖ زض ضٕاض اِٚیٗ تٕسٖ ٞایی تٛزٜ وٝ تٝ فٗ ساذت ٚ تِٛیس واغص ٚ ٔمٛا زست یافتٝ ٚ تا فٖٙٛ ػُٕ  -3

آٚضی چطْ آضٙایی زیطیٗ زاضتٝ ٚ ٘یع ٘ظط تٝ ٘ثٛؽ ٞٙطی ٞٙطٔٙساٖ آٖ ٚ تزطتٝ ٞای ٔا٘سٌاض ٌصضتٝ زض اتساع ٚ ارطای عطح 

ی تسیغ، زض عَٛ تاضید ٞٙط تزّیس رٟاٖ، رّٛزاض زیٍط سطظٔیٗ ٞا تٛزٜ ٚ تأحیط ضٍطفی تط ٞٙط تزّیس سطظٔیٗ ٞای ٞای ٞٙط

 تٝ ٚیژٜ سطظٔیٗ ٞای ٞٓ رٛاض ٌصاضتٝ است. –زیٍط رٟاٖ 

ُ ایٗ اظ سٛیی زیٍط ایطاٖ )تٝ لَٛ فطٍ٘ی ٞا( اظ رّٕٝ سطظٔیٗ ٞایی تٛزٜ وٝ رّسٞای ٔتٙٛع اتساع ٚ اذتطاع وطزٜ ٚ حاغ

اذتطاع زض فطًٞٙ ٚ ٞٙط ٕٞسایٍاٖ لسیٕص ٚ سپس سطظٔیٗ ٞای زٚضتط ٘ظیط وطٛضٞای تطوی، ػطتی ٚ اضٚپا تأحیط اساسی 

زاضتٝ است. اظ رّٕٝ سطظٔیٗ ٞائی وٝ تحت تأحیط تزّیس ایطا٘ی تٛزٜ ٚ ٕٞسٛ تا ٞٙطٔٙساٖ رّسساظ ایطا٘ی الساْ تٝ ذّك آحاض 

ا٘ی )تطویٝ ی وٙٛ٘ی( تٛزٜ است. ایٗ تاحیط ٌصاضی چٙاٖ است وٝ ٌاٜ تغثیك آٟ٘ا تا تسیاض ٘فیسی ٕ٘ٛزٜ است، سطظٔیٗ ػخٕ

 ٕ٘ٛ٘ٝ رّسٞای ایطا٘ی تسیاض ٔطىُ است.

 

 تشکر ي قذرداوی
تسیٗ ٚسیّٝ اظ زا٘طٍاٜ ٞا، ٔٛظٜ ٞا ٚ ٌٙزیٙٝ ٞایی وٝ زض ظیط ٘اْ تطزٜ ٔی ضٛز، تٝ ذاعط زض اذتیاض ٟ٘ازٖ ٔٙاتغ ٚ آحاض 

ٚ فطاٞٓ آٚضزٖ أىا٘ات تطضسی ٔیسا٘ی ٚ یا وتاترا٘ٝ ای رّسٞای تٕسٖ ایطا٘ی ٚ ػخٕا٘ی، تمسیط تٝ ػُٕ آٔسٜ  ٘فیس ٔٛضز ٔغاِؼٝ

 ٚ ٔحمك تٛفیك ٚ سؼازت ضٚظ افعٖٚ یىایه آ٘اٖ ضا اظ ذساٚ٘س سثحاٖ ذٛاستاض است.

 استا٘ثَٛ. -ٔٛظٜ ی تٛج لاج سطا

 استا٘ثَٛ. -ٔٛظٜ ٚ وتاترا٘ٝ ی تعضي سّیٕا٘یٝ

 استا٘ثَٛ. -طٞای تطوی ٚ اسالٔیٔٛظٜ ی ٞٙ

 وتاترا٘ٝ ی زا٘طٍاٜ زِٚتی استا٘ثَٛ.
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 مراجع
زاض اِمطآٖ اِىطیٓ )زفتط ٔغاِؼات تٟطاٖ، (، تطرٕٝ آیت اهلل ٘اغط ٔىاضْ ضیطاظی، چاج زْٚ، 1646لطآٖ ٔزیس ) -

 .یری ٚ ٔؼاضف اسالٔی(تاض

 اَٚ، تٟطاٖ، أیط وثیط. (، رّسٞا ٚ لّٕساٖ ٞای ایطا٘ی، چاج1635احسا٘ی، ٔحٕس تمی ) -

(، غحافی سٙتی، تٝ وٛضص ایطد افطاض، چاج اَٚ، تٟطاٖ، وتاترا٘ٝ ی ٔطوعی ٚ ٔطوع اسٙاز 1624افطاض، ایطد ) -

 زا٘طٍاٜ تٟطاٖ.

پژٚٞطی  -، ٍ٘طٜ، )فػّٙأٝ ی ػّٕی«ٌٛ٘ٝ ضٙاسی ٞٙط رّسساظی زض زٚضاٖ غفٛیاٖ»(، 1653ضستٕی، ٔػغفی ) -

 .55تا  41، تٟطاٖ، 4ٜ ، ضٕاض7زا٘طٍاٜ ضاٞس(، ساَ 

، ٍ٘طٜ «اسالٔی تط تاضید وتاب ساظی اضٚپا -تأحیط تزّیس ایطا٘ی»(، 1654ضستٕی، ٔػغفی ٚ آیت اِّٟی، حثیة اهلل ) -

 .25تا  42، 3، تٟطاٖ، ضٕاضٜ 4پژٚٞطی زا٘طٍاٜ ضاٞس(، ساَ  -)فػّٙأٝ ی ػّٕی

 .5/3/1655ٚ  71/4/1652ٞطاتی، تٟطاٖ، ٔػاحثٝ ی حضٛضی تا استاز ٔحٕس ٟٔسی (. 1655ضستٕی، ٔػغفی ) -

(، رّسساظی ایطا٘یاٖ )اظ سّزٛلیاٖ تا پایاٖ لاراضیٝ(، چاج اَٚ، تٟطاٖ، فطٍٞٙستاٖ ٞٙط ٚ 1667ضستٕی، ٔػغفی ) -

 زا٘طٍاٜ ٔاظ٘سضاٖ.

 .تٟطاٖ، تٛس(، ٞٙط اسالٔی، تطرٕٝ ی ٞٛضًٙ عاٞطی، چاج سْٛ، 1635وُٛ٘، اض٘ست ) -

اب آضایی زض تٕسٖ اسالٔی، چاج اَٚ، ٔطٟس، تٙیاز پژٚٞص ٞای اسالٔی آستاٖ (، وت1647ٔایُ ٞطٚی، ٘زیة ) -

 لسس ضضٛی.

 .تٟطاٖ، سطٚش(، غحافی ٚ رّسٞای اسالٔی، تطرٕٝ ٞٛش آشض آشض٘ٛش، چاج اَٚ، 1633ٞاِسیٗ، زا٘ىٗ ) -

ٟطاٖ، ت(، تْٛ سٙتی زض ٞٙطٞای ایطا٘ی، چاج اَٚ، 1657ٚ  1651ٞطاتی، ٔحٕس ٟٔسی ٚ ػتیمی ٔمسْ، ٟٔسی ) -

 .ٕاَ ٞٙط ٚ ذٛش ٟ٘از پیٕأٖؤسسٝ ی فطٍٞٙی ٚ ٞٙطی و
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