بؽؼقی يمىل جؿییًی هؼماؼی ایؽايی اقالهی با جکیه بؽ ظوؼه ایلطايی
ؾهؽا بؽیكن

9

هكؼىظ ولی ػؽب

:

چکیعه
ؾق جمام ؾوقههای جاقیؽی آقایً بًاها اهمیث ؼاِی ؾاٌحه اوث و جمییًات بًاها ٠الوه بك ایًکه به ً٠ىاو یکی ال
اب١اؾ هًك و ه١ماقی ؾق ٘ىل جاقیػ هٙكض اوثٌ ،کل ه١ماقی قا قوي ٫هیبؽٍیؿ و بؽٍی ال واؼث بًا هعىىب
هیٌؿ .بكای ه١ماقی ؾوقاو اوالهی هحًاوب با ج٥ییكات ویاوی ،ا٬حّاؾی و هفهبی يیم ،وبک و ٌیىه ؼاِی
وشىؾ ؾاٌث و هحًاوب با همیى ج٥ییكات ،جمییًات يیم ؾوحؽىي جعىل هیٌؿ .ي٭ىي جمییًی گىیای اظىاوات
ه١ماق ؾق جمییًات بًا بىؾه اوث که هك کؿام هً١ای ؼاَ ؼىؾ قا ؾاٌث و ؾق هك ؾوقه بىحه به ولی٭ه ه١ماقاو و
جؤذیكاجی که پفیك٨حهايؿ قيگهای ؼاَ و وبکهای هؽحل ٧ؾق اوز جمییًات بىؾهايؿ .ؾق ایى پژوهً و١ی ٌؿه
اوث جّىیكی ال ي٭ىي جمییًی ه١ماقی اوالهی ؾق ایكاو ؾوقه ه٥ىل و ایلؽايی اقائه ٌىؾ و پكوً اواوی ایى اوث
که ٌیىه جمییى به چه ٌکلی بىؾه و هحؤذك ال چه اقکايی اوث؟ به يٝكهیقوؿ هًك ایى ؾوقه ؾق ظ٭ی٭ث جل٩ی٭ی ال هًك
ؾوقههای جاقیػ ایكاو ب١ؿ ال اوالم و بكؼی ي٭ىي هًك ٌك ٪ؾوق اوثٌ .یىه اشكای ایى پژوهً جىِی٩ی -جعلیلی
بىؾه اوث که با گكؾآوقی هًاب ٟو ؾاؾهها ال کحابؽايهها و جعلیل هٙالب گكؾآوقی ٌؿه به يگاقي و جؿویى يهایی آو
ا٬ؿام ٌؿه اوث.
واژههای کلیعی :ه١ماقی اوالهی .ي٭ىي .جمییًات .ایلؽايی.

 .:ؾايٍصىی کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ ایكاو ؾوقه اوالهی ؾايٍگاه ٌهیؿ چمكاو اهىال zahraberisam1989@gmail.cim
; .ؾايٍصىی ؾکحكی جاقیػ ایكاو ب١ؿ ال اوالم ؾايٍگاه ؼلیس ٨اقن بىٌهك M.valiarab@yahoo.com

جاقیػ ؾقیا٨ث :<B>/:9/9? :جاقیػ پفیكي:<B>/:;/:; :

همعهه
بًاهای همه اّ٠اق ليؿگايی بٍك ؾق وكلهیى ایكاو با قيگها و ي٭ىي جمییًی بكشىحه هیؾقؼٍؿ .هًك ه١ماقی ال
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باقلجكیى شلىه ٨كهًگ هك ٬ىم و هك ؾوقه جاقیؽی و يمایٍگك گىیای ٕ٨ای لیىث آؾهی اوث ،ایى هًك ؾق گفٌحه
جاب ٟاِىل و ٔىابٗ کمابیً ه١یى و ًٌاؼحه ٌؿهای بىؾ و پیىيؿ اوحىاقی و ياگىىحًی با ٨كهًگ شاه١ه و الگىهای
ق٨حاقی اوث ،به همیى ؾلیل ه١ماقی هك ؾوقه اي١کان ال ٨كهًگ و هًك آو ؾوقه هعىىب هیٌىؾ .ه١ماقی ؾق
ؾوقاو اوالهی ؾق ٘ىل هماق و چهاقِؿ وال ؾچاق جعىالت بىیاق ٌؿه اوث ؾق هك ؾوقه هحًاوب با ج٥ییكات
ویاوی ،ا٬حّاؾی ،هفهبی و هى١٬یث ش٥كا٨یایی وبک و ٌیىه ؼاِی بكای ه١ماقی وشىؾ ؾاٌث و هًٙ٭ی اوث
هحًاوب با همیى ج٥ییكات جمییًات هن ؾوحؽىي جعىل ٌىيؿ.
ؾق ایى پژوهً و١ی ٌؿه اوث که ه١ك٨ی هؽحّكی ال ي٭ىي جمییًی ؾاٌحه باٌین و به و یژگیهای کلی ایى ي٭ىي
ؾق ؾوقه ه٥ىل پكؾاؼحه ٌىؾ .جؤذیكات ؾوقههای جاقیػ ایكاو ب١ؿ ال اوالم و ؾقوا ٟ٬هًك ٌك ٪ؾق ایى ي٭ىي بكقوی
يمىؾه اوث و به ه١ماقی و ي٭ىي چًؿ بًا ؾق ایى ؾوقه ال ٘ك ٪هٙال١ات کحابؽايهای پكؾاؼحه ٌؿه اوث .ؾق ایى
پژوهً با قوي جىِی٩ی-جعلیلی ،ؾوحیابی به اهؿا ٦هىقؾيٝك ِىقت گك٨حه اوث.
ال هًاب ٟهىشىؾ ؾق ایى لهیًه هیجىاو به کحاب ویلبك جعث ً٠ىاو Dه١ماقی اوالهی ایكاو ؾق ؾوقه ایلؽايی Cاٌاقه
کكؾ که ؾق ایى کحاب ابحؿا ٘كل ه١ماقی و واؼحاق اولیه بًاها اقائه ؾاؾه ٌؿه اوث ویلبك به همكاه جىٔیعات بىیاق
ه٩یؿي به ـکك يمىيههای بًاها ؾق شای شای ٬لمكو ایلؽاياو ؾق ایكاو هیپكؾالؾ و ایى ؼاِیث قا با اقائه جّاویك
بىیاق لیبا ال بًاها و جمییًات آوها جکمیل هیکًؿ .هًب ٟؾیگكی که هیجىاو الآو يام بكؾ اذك ؾوهئل ٧به يامهای ٌكاجى
واقيىث گكوبه اوث با ً٠ىاو هًك ایلؽايی و جیمىقی جكشمه ی١٭ىب آژيؿ .ایى کحاب به ٘ىق کلی هًك ایلؽايی
قابكقوی هیکًؿ و ؾق ؼالل جىٔیعات بؽٍی قا به ه١ماقی ؾوقه ایلؽاياو اؼحّاَ ؾاؾه اوث .اذك ؾیگك ،کحاب
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پىپ جعث ً٠ىاو ه١ماقی ؾق ایكاو ال ابحؿای ؾوقه باوحاو جا ؾوقاو ه١اِك که بؽٍی قا به ٌیىه ه١ماقی ؾوقاو
ایلؽايی اؼحّاَ ؾاؾه ٌؿه اوث.
هحؤو٩ايه بایؿ گ٩ث ؾقؼّىَ ٌیىه ه١ماقی و جمییى بًا ؾق هًاب ٟؾوث اول ؾوقاو ظکىهث ه٥ىالو و ایلؽاياو ؾق
ایكاو هٙالب هىقؾ جىشه و ؾقؼىقی ـکكيٍؿه اوث ٌایؿ ایى اهك به ایى ؾلیل بىؾه اوث که ذبث کًًؿگاو و٬ای ٟبیٍحك
به جاقیػ ویاوی و البحه گاهی اشحما٠ی جىشه ؾاٌحهايؿ .هًاب١ی که بحىاو ال آيها ؾق ایى لهیًه اوح٩اؾه کكؾ همايٙىق
که اٌاقه ٌؿ ؾق ؾوقاوهای ب١ؿ و اکركا ه١اِك يگاٌحه ٌؿهايؿ و البحه ا٤لب ؾق لهیًه ه١ماقی و٨كهًگ وهًك بىؾهايؿ.

هؼؽفی هطحصؽی اؾ يمىل جؿییًی
جمییًی ؾق يمؾیکی هىح٭ین اشما با کل واؼحه هیٌؿه اوث ،به ٘ىقی که ایى اقجباٖ ظحی ؾق بیى ً٠اِك وا١٬ی
واؼحماو کمحك ؾیؿه هیٌىؾ.
بحه/خمه
ٌکل بحه ال گیاهاو الهام گك٨حه ٌؿه اوث و ٘كاض آو ايىاو قا به یاؾ گیاه ؼن ٌؿه ؾق باؾ هیايؿالؾ٬ .ؿیمیجكیى يمىيه
ي٭ىي بحه ؾق يمىيههای ه١ماقی قوهی وحىوهای هىصؿی ؾق بلػ (٬كو چهاقم هصكی) ؾیؿه ٌؿه اوث .ي٭ً بحه
ايىا ٞگىياگىيی ؾاقؾ که بیً ال ٌّث يى ٞال آو ًٌاوایی ٌؿه اوث .بحه هیكی (کىچک) ،بحه جكهه (هحىوٗ) ،بحه
باؾاهی ،بحه گل ؾاق ،بحه هعكهات (ٌیؽايی و کٍاوقلی)08 :0274،
هسؽابی و نمكه
ؾق هىاشؿ هًگام اؾای يمال اهام شما٠ث ؾق هکايی ٬كاق هیگیكؾ که هعكاب ياهیؿه هیٌىؾ .ایى هکاو ؾق واؼحماو
هىصؿ ؾاقای شایگاه و ٌکل ویژه ایىث که الهام بؽً ٘كاظاو کاٌی و ي٭ىي ٨كيهای ایكايی ٬كاق گك٨حه اوث.
ي٭ً هعكابی با جّىیك کكؾو گلها ،ؾقؼثها و ٘ا٬ی که به ؾقوالهای وقوؾی هیهايؿ ،بهٍث هى٠ىؾ قا ؾق چٍن
بیًًؿه هصىن هیکًؿ (ٌیؽايی و کٍاوقلی .)10 :0274،ایى ي٭ىي که ؾق بؽً ووی١ی ال هًكهای وًحی ٌاهل
کاٌی کاقی ،با٨ث ٨كي ،جا ؼاجن کاقی به کاق گك٨حه هیٌىؾ ،هبحًی بك جكکیب اٌکالی هايًؿ هكب ،ٟهرلد ،لىلی،

ةررشی ىقَش جزییيی نعهاری ایراىی اشالنی ةا جکیً ةر دوره ایلخاىی

ؾق ه١ماقی ایكاو ٠ال٬ه به جمییى وٙىض با واؼث بًاها و واؼحماوهای هًعّك به ٨كؾ هن قؾی ٧بىؾه و ٘كضهای

بیٕی ًٌ ،گىي ،وحاقه و هٍث گىي اوث که ؾق هىا١٬ی همكاه با ي٭ىي گیاهی به کاق هیقوؾٌ( .یؽايی و
کٍاوقلی )20 :0274،ؾق يگاقگكی به ٘كضهایی که به ِىقت ؾایكهای و با هً١ای ؼىقٌیؿ به کاق ق٨حهايؿ ٌمىه
هی گىیًؿٌ( .یؽايی وکٍاوقلی)10 :0274،
ضظ
په ال اوالم آوقؾو ایكايیاو هايًؿ جمام وكلهیىهای اوالهی ؼٗ ٤یك ال اوح٩اؾه ؾق يگاقي و کحابث به هكوق به
ً٠ىاو یک ي٭ً هن کاقکكؾ بّكی پیؿا کكؾ و ؾق جمییًات بًا به کاق گك٨حه ٌؿ .ؾق اواؼك ٬كو چهاقم ٤یك ال ؼٗ کى٨ی
ًٌ ؼٗ ؾیگك يیم به يامهای جى٬ی ،ٟق٬ا ،ٞقیعاو ،هع٭ ،٫يىػ و ذلد ابؿاٌ ٞؿ .ؼٗ کى٨ی بًایی (ه١٭لی) :بؽً
ههمی ال هًك ؼٙا٘ی که ؾق بًاهای اوالهی به کاق ق٨حه ؼٗ بًایی اوث .ایى ؼٗ ال ؼٙىٖ کى٨ی لاویه ؾاق اوث
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که ال جكوین اٌکال هًؿوی هكب ،ٟلىلی ،هىحٙیل و ؼٙىٖ لىلی و هح٭ا٘ ٟظاِل هیٌىؾ .که يمىيه آو قا ؾق ابًیه
ؾوقه جیمىقی ِ٩ىی هیجىاو ؾیؿ .ال ؼٙىٖ بًایی شهث جمییى هًاقهها ،کاٌی کاقی و ایىاوها بهكه گك٨حه ٌؿه
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اوثٌ( .یؽايی و کٍاوقلی)20-21 :0274،
يمىل اقلیمی
اولیمی کلمهای ٠كبی اوث و ال کلمه اوالم هٍحٌ ٫ؿه اوث .اولیمی پیً ال ٜهىق اوالم هن هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق
هیگك٨ث ولی ؾق ؾوقه اوالهی جعىل یا٨ث و ٘كضهای اولیمی ؾق جمام هًكهای ایكايی ال ٬الی و کاٌی گك٨حه جا گچ
بكی ،و ظصاقی اوح٩اؾه ٌؿ .ؾق ؼٙىٖ اولیمی ي٭ىي ظیىايات و پكيؿگاو به ِىقت واؾه به کاق ق٨حه اوث.
(ٌیؽايی و کٍاوقلی)16-15 :0274،
همؽيف
ظصن ً٬ؿیلی ٌکل ه١ل ٫ؾق ٕ٨ای يین گًبؿ لیك ایىاو ،وكوحىو ،وك هًاقهها و یکی ال لیباجكیى ً٠اِك جمییًی ؾق
ً
ه١ماقی اوالهی اوث٤ .البا ي٭ىي قوی ایى اظصاق قا با آشك و کاٌی و آییًه جمییى هیکًًؿٌ( .یؽايی و
کٍاوقلی.)20 :0274،
يمىل ضحایی
ي٭ىي ؼحایی یکی ال ٘كضهای اواوی ؾق هًكهای جمییًی ایكايی اوث که ؾق ٬الی ،کاٌی و جفهیب کاقبكؾ ٨كاوايی
ؾاقؾ .ي٭ىي ؼحایی ي٭ىي ٜكی٩ی هىحًؿ که بك هعیٗ هؿوق ظكکث هیکًًؿ و قوی آو پك ال گل و بكگ اوث .ایى
ي٭ىي ؾق ه١ماقی و کاٌی کاقبكؾ بىیاقی ؾاقيؿٌ( .یؽايی و کٍاوقلی )17 :0274،هّالط واؼحمايی که ؾق
جمییًات بًا ؾق اوز بىؾيؿ ؾق هك ؾوقه هح٩اوت بىؾيؿ.
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آخؽ
ههنجكیى هّالط واؼحمايی ؾق ایكاو ٬بل اوالم و ب١ؿ ال اوالم آشك بىؾ .آشك ٠الوه بك واؼث بًا ؾق جمییًات يیم
ي٭ً ههمی ؾاٌث .ال اوایل اوالم جا ؾوقه جیمىقی جمییى بیٍحك بًاها با آشك کاقی بىؾه اوث .بكزهای ؼك٬او ،گًبؿ
کابىن ،هًاقه هىصؿ واوه و  ...ال آشك شهث جمییى اوح٩اؾه ٌؿه اوث( .کیايی)14 :0263،

گچ
هح١ؿؾی ؾاٌحه اوث .گچ بكی بكای وٙىض ؾاؼلی بًاها و جمییى هعكاب ها و لیكگًبؿها و ایىاو ها يیم به کاق ق٨حه
اوث .بىیاقی بًاهای ّ٠ك ولصى٬ی و ایلؽايی با گچ بكی جمییى ٌؿه اوث .ؾق لهاو ه٥ىل هًك گچبكی ؾق
لهیًههای گلىالی ٘كضهای هًؿوی و ؼٗ به اوز ؼىؾ قویؿ( .کاقل .شی-ؾوقی )065-064 ،ايىا ٞگچ بكی ال
٬كو پًصن جا ٬كو ؾهن گچ بكی قيگی ،وِلهای ،جى پك و جى ؼالی ،هٍبک ،هىٙط و بكشىحه هرل اِ٩هاو هعكاب
اولصاجیى ليصاو ،گًبؿ ولٙايیه اوث( .کیايی)15-14 :0263،
کانی
اوح٩اؾه ال کاٌی بكای جمییى بًاها الؾوقه ولصى٬ی آ٤ال ٌؿ و ؾق ٬كوهای هحماؾی ؾق ٠هؿ جیمىقی و ِ٩ىی به اوز
ؼىؾ قویؿ .کاٌی ي٭ً ٠مؿه ای ؾق جمییًات بًاهای ؾوقه اوالهی ؾاٌث وبا ٌیىههای هح٩اوت :ه٩ث قيگ ،یک
قيگ ،ه١ك ٪و جل٩ی ٫آشك و کاٌی ؾق ؾوقههای ولصى٬ی ،ایلؽايی و ِ٩ىی کاقبكؾ ؾاٌحه اوث .جمییى بؽًهای
گىياگىو بًا ال پىًٌ گًبؿ و هًاقه گك٨حه جا وٙط ؾاؼلی و ؾیىاقها و هعكاب جمییى ٌؿه اوث .کاٌیهای ه١ك ٪به
بًاهای هفهبی و ٤یكهفهبی ایكاو ؾوقه اوالهی لیبایی ؼاِی بؽٍیؿه اوث .هايًؿ :هىصؿ ٤یاذیه ،هؿقوه ؼكگكؾ،
هىصؿ گىهكٌاؾ ،هىصؿ کبىؾ و هىصؿ اهام و ٌیػ ل ٧ٙالله (کیايی)15 :0263،
نیهه

ةررشی ىقَش جزییيی نعهاری ایراىی اشالنی ةا جکیً ةر دوره ایلخاىی

ال ؾیگك هّالط واؼحمايی که ؾق جمام اؾواق ؾق ه١ماقی هىقؾ اوح٩اؾه واٌ ٟ٬ؿه گچ اوث .گچ اقلاو بىؾه و کاقبكؾ

بًاهای با٬ی هايؿه ال اؾواق هؽحل ٧اوالهی يٍاو هیؾهؿ که ال ٌیٍههای الىاو گىياگىو به قيگهای وكغ و آبی و
بً ً٩و وبم بكای جؤهیى قوًٌایی و جمییى ؾق و پًصكه و ٬ابهای گًبؿ ؼايه ها و ٌبىحاو ها اوح٩اؾه ٌؿه اوث .ال
٬كو  5جا ٌ 01یٍه کاقبكؾ بىیاقی ؾاٌحه اوث٠ .ماقت ٠الی ٬اپى و ه٭بكه ٌیكی بک آ٬ا ٌاه ليؿ يمىيههای آو
بىؾهايؿ( .کیايی)16 :0263،
ویژگیهای کلی يمىل جؿییًی ظوؼه ایلطاياو ظؼ ایؽاو اقالهی
ه٥ىالو ؾق وال  505هـ  ٪ .به ایكاو هصىم آوقيؿ .ظکىهث آياو به ولىله ایلؽايی ؾق ایكاو ه١كوٌ ٦ؿ .آوها ال
هماو ابحؿا ؾقیا٨حًؿ که به ایكايیاو ؾق اؾاقه اهىق يیالهًؿيؿ .ال ٘ك٨ی به ٠لن و ٨كهًگ و ظك ٦جىشه ؾاٌحًؿ ،به همیى
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ؾلیل ؾق ایى لهاو جمییًات بًاها يیم همكاه ؾیگك هًكها ؾق ایى ؾوقه قٌؿ کكؾ .ایى پیٍك٨ث ؾق ایى لهاو ویژگی
ؼىؾي قا ؾاٌث و ایى جمییًات ِ٩عه شؿیؿی ؾق هًك ایكاو اوالهی به وشىؾ آوقؾ .ه٥ىالو ا٨كاؾی شهاو گیك
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بىؾيؿ ،ایى ؼّىِیث قا ؾق ه١ماقی ؼىیً يیم بكول ؾاؾيؿ .واؼحى بًاهای با گًبؿهای بمقگ و بكزهای بلًؿ ال
ؼّىِیث ه١ماقی ایى ؾوقه بىؾ .ایى ١٨الیثها ال لهاو هالکى آ٤ال و ؾق ؾوقه شايٍیًاو وی اؾاهه یا٨ث .ؾق لهاو
٤الاو ایى ١٨الیثها با ؼىی هىلمايی وی ؾقآهیؽث .وی ًٌب ٤الاو قا واؼث ،بًاهای ًٌب ٤الاو ٌاهل جمییًات
لیبایی ال شمله ه٭كيه کاقی کحیبههای ظاٌیه لقیى و وٙىض پىٌیؿه ال کاٌیهای ٨یكولهای ،الشىقؾی و ویاه با
٘كضهای هًؿوی گىياگىو بىؾ .ؾق لهاو اولصاجیى واؼث ٌهك ولٙايیه با لیباییهای جمییًی ؾیگك به قغ کٍیؿه
ٌؿ .که ه٭بكه اولصایحى هٍك ٦بك جمام آو بىؾ .ایى ه٭بكه ؾاقای گًبؿ يیمکكهای با کاٌی آبی بىؾ و ؾق هك یک ال هٍث
ٔل ٟهًاقه هً٭ىي آبی ؾقؼٍايی ؾاقؾ ؾیىاقهای آو با آشك ٘الیی پىٌیؿه ٌؿه اوث و کحیبههای بمقگ کى٨ی با
٘كضهای هحًى ٞجكيسهای بمقگ ٌبکه ای با کاٌیهای ي٭اٌی ٌؿه و ي٭ًهای گل یا٬ىجی قيگ کاقی ٌؿه آبی جًؿ و
٘الیی قوی لهیًه قوٌى ٘ا٪ها با ٬ابهای ي٭اٌی ؾاقای ي٭ًهای هًؿوی شالب جمییى ٌؿه اوث .ؾق ایى لهاو
ؼاي٭اهها به ؾلیل قٌؿ چٍن گیك ؼىؾ ؾاقای جًى ٞبىیاقی ؾق لهیًه ي٭ًهای جمییًی بىؾيؿ .کاٌیهای ٨یكوله ای
آشك ل١اب ؾاق و ٌکلهای هًؿوی و ؼٙىٖ کى٨ی ؾق ظاٌیه ایى بًاها به ؤىض به چٍن هیؼىقؾ( .پىپ:0255،
)023
ال ؾیكبال و ال ٬كو وىم ؾق آویای هیايه و ؼكاواو و ایكاو هًك ي٭اٌی گل و بحه و بكگ هٍصك و ؼٙىٖ اولیمی
هًؿوی و يىٌحه کى٨ی همیى به گل و بكگ قواز جام یا٨ث .ایى وبک جمییى ؾق ؾوقاو ه٥ىل و ایلؽاياو يیم ي٩ىـ و
ٜهىق هییابؿ( .ظبیبی )10 :1424،بكای جمییًات بًاها ال وك ًّ٠ك آشك و گچ و کاٌی اوح٩اؾه هیٌؿ .ؾق لهاو
ه٥ىل و ایلؽاياو يیم په ال ٌكو ٞؾوباقه ه١ماقی و جمییًات بًاها اوح٩اؾه ال ایى ً٠اِك ال وك گك٨حه ٌؿ .اوح٩اؾه ال
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آشك و جمییًات بًا په ال ولصى٬یاو ؾق اوایل ؾوقاو ایلؽاياو يیم قواز ؾاٌث .ؾق ایى لهاو ؾیىاقهای ابًیه بؿوو هیچ
گىيه پىًٌ أا٨ی با هماو يماوالی آشكی ٠كٔه ٌؿ و جمییًات شمیی ال ه١ماقی و ً٠اِك به کاق ق٨حه ؾق آو قا
جٍکیل هیؾاؾ .ؾق آشك ویلبك ج٩اوت آشك چیًی ؾوقاو ولصى٬ی و ایلؽاياو قا ایى گىيه ً٠ىاو هیکًؿ :چیًی پك کاق و
پك ي٭ٍه ال ؼّىِیات ه١ماقی ؾوقه ولصى٬یاو بىؾ ولی به ٘ىق کلی ؾق آشك چیًی ؾوقه ه٥ىل ؾاقای یک
ؼّىِیث جاله اوث که ٠باقت باٌؿ ال اوح١مال ي٭ً کىچک ل١اب ؾاق که ؾق ؾاؼل ؾیىاق شای ؾاؾه هیٌؿ.
(ویلبك .)41-40 :0235،آشكهای ههكؾاق ؾق لهاو ایلؽاياو ؾق بىٙام و گًبؿ ولٙايیه و هىصؿ شاه ٟیمؾ بىیاق به

کاق بكؾه ٌؿه اوثٌ .کلهای هًؿوی و ٤یك هًؿوی بىیاق لیبایی قوی آشكها ي٭ً هیکكؾيؿ و به کاق هیبكؾيؿ.
کاقی جمییًی گكه با کاق گكه اوث که به کمک ١ٙ٬ههای هؽحل ٧آشكهای بكیؿه و ؾق ايؿالههای گىياگىو ايصام
هیٌؿه اوث٘ .كضهای گكه ٌاهل ي٭ىي هًؿوی ،لىلی ،هرلد ،هكب ،ٟهىحٙیل و ـولي٭ه و وحاقه و ٌکلهای
ؾیگكی باٌؿ( .کیايی)50 :0263،
ویلبك ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ اوح١مال آشكکاقی جا آؼك ٬كو ه٩حن هًىىغ ٌؿ لیكا جمییًات و٩الی و ل١ابی قوی وٙىض بمقگ
هحؿاول گكؾیؿ( .ویلبك )41-40 :0235،ولی ٌكاجىاهبك و اقيىث گكوبه به ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ ،جمییًات به وویله آشك ؾق
ً
ؾوقاو ایلؽاياو کاهال هحكوک يٍؿ ،بلکه قاه قا بكای کاقبؿ و٩الیًههای ل١اب ؾاق همىاق واؼثٌ( .كاجى،
گكوبه .)04 :0265،آشكهای ؾوقاو ایلؽايی ال يٝك قيگ يیم ؾاقای جًى ٞهىحًؿ و قيگهای لقؾ کن قيگ ،لقؾ
اؼكایی ،لقؾهایل به ٬كهم٬ ،كهم جیم و ؼاکی ؾق هیاو آوها ؾیؿه هیٌىؾ( .کیايی )40 :0263،همچًیى ؾق ؾوقاو
ایلؽاياو به آشكهای هىحٙیلی ٌکل ؾق شكشاو همچًیى آشك ًٌ ٔل ٟبكؼىقؾ هیکًین (کیايی)41 :0263،
هٍؽُ اوث که کاقبكؾ آشك به ً٠ىاو جمییى ؾق ؾوقاو ایلؽاياو ؾق ابحؿا همايًؿ ؾوقاو ولصى٬یاو بىؾه اوث ولی ؾق
اؾاهه همايًؿ ؾیگك ً٠اِك جمییى ؾق ایى ؾوقه هًعّك به ٨كؾ ٌؿ ،و ؾاقای ٘كضها و ٌکل ها و قيگهای ؼاَ ؼىؾ
ٌؿ .ال ؾیگك ً٠اِك جمییًی گچ بىؾ که ؾق ّ٠ك ه٥ىالو و ایلؽاياو شایگاه ویژهای یا٨ث.
یکی ال ؼّىِیات بكشىحه ه١ماقی ؾوقه ایلؽايی ههاقت ٨ى ٪ال١اؾه ؾق گچ کاقی و اوح٩اؾه لیاؾی بىؾ که ال آو به
ً٠ىاو هؽحل ٧به ٠مل هیآهؿ .يمىيههای ٘كی ٫اوح٩اؾه ال گچ ؾق ؾوقه ایلؽاياو ٠باقتايؿ ال :و٩یؿکاقی يىاظی
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کاق جمییى يماها با آشكهای ي٭ً ؾاق بكشىحه ههكی ال ؾوقاو ایلؽاياو واب٭ه ؾاقؾ .یکی ال ٌیىههای ٜكی ٧آشك

بمقگ ،واؼحى کحیبه و هعكاب ،جل٩ی ٫آشك کاقی و گچ کاقی که بىویله قيگ بكشىحه به يٝك هیقویؿيؿ.
(ویلبك )74 :0235،پىپ يیم ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ ؾق ٬كو هٍحن ب١ؿ ال جكهینهای ياٌی ال ظمله ه٥ىل ٌاهؿ گچ بكیهای
ٝ٠یمی ؾق واؼث بًاها هىحین .هعكابهای گچ بكی ٌؿه لیبا که اشمای آوها يىبث به ؾوقههای ولصى٬ی ؾ٬ی ٫جك
هىحًؿ کحیبه يىیىی های ؾوق هعكاب ها يیم ؾاقای ؼٙی ٠الی هىحًؿ که ؾق هیاو ٌکى٨هها ،بكگها و پیچکهای
٬یٙايی به لیبایی ٘كاظی ٌؿهايؿ .ي٭ىي گل و بحههای پیچ ؾق پیچ و يیلى٨كهای آبی که ي٭ً هىقؾ ٠ال٬ه ٬كو هٍحن
بىؾه اوث .ؼٙىٖ کى٨ی يیم ال ي٭ىي به کاق ق٨حه اوث (پىپ)045 :0255،
ویلبك يیم ا٠ح٭اؾ ؾاقؾD :که ؾق جمییًات ٘كضهای گچ بكی٘ ،كضهای لیًحی ٌاهل ٘كضهای هًؿوی ،اٌکال گل بحه
و اواهی ه٭ؿن هايًؿ :الله و یا ٠لی هیباٌؿ .وی هیگىیؿ ایى ٘كض ها ؾق لهاو ولصى٬یاو يیم ه١مىل بىؾهايؿ به
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٘ىقی که ال بكقوی آو ها يمیجىاو ه١لىم کكؾ که بًا هح١ل ٫به ؾوقه ولصى٬ی بىؾه اوث یا ه٥ىل( .Cویلبك:0235،
 )75يٝك ویلبك هیجىايؿ ؾقوث باٌؿ لیكا بؽٍی ال هًكهای جمییًی ه١ماقی هكبىٖ به ؾوقه ایلؽايی گك٨حه ٌؿه ال
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ؾوقاو ولصى٬یاو اوث .هًكهًؿاو اوالهی ال گچ بكی به هًٝىق اقائه ٘كضهای هفهبی بهكه بكؾهايؿ .و جمییًات
هعكاب ها٘ ،ا ٪ها و ٘ا٬چه ها ،گًبؿها و قوا٪های هىاشؿ وظحی هًاقه ها و وك وحىوها به کاقکكؾهای گچ بكی
هیوپاقيؿ و ؾق ٘كض ايؿالی و ٌکل بؽٍی و لیًث هىاشؿ ٘كضهای اولیمی همكاه به ؼٙىٖ کى٨ی و گل و بحه و
يیم و وىقه ها و آیات ٬كآيی هىقؾ جىشه هًكهًؿاو ٬كاق هیگیكؾ .هٍؽُ اوث که ٘كضهای هًؿوی و ي٭ىي گل و
بحه و ؼٙىٖ و وىقههای ٬كآو همىاقه لیًث بؽً هکاوهای هفهبی بؽّىَ هىاشؿ بىؾه اوث .بكای جمییًات
٠ماقات و کاغ اٌكا ٦يیم ال ٘كضهای گچ بكی ٌؿه اوح٩اؾه هیٌؿ .گچ بكی ؾق ؾوقاو ه٥ىل به اوز ؼىؾ قویؿ و
ظحی ؾق آذاق ب١ؿ ال ایى ؾوقه يیم جؤذیك گفاقؾ .واؼث هعكابهای گچی کًؿه کاقی ٌؿه ال ؼّىِیات باقل ایى
ؾوقه اوث .ظاٌیههای هعكاب ها ؾاقای کحیبههایی به ؼٗ کى٨ی ؾق لهیًه ي٭ىي ،گل و بحه ؾق هحصاول ال بىث
واؼحماو ایى ؾوقه وشىؾ ؾاقؾ .کحیبههای بًاها ؾاقای قيگهای هؽحل ٧بىؾيؿ ،بكای هرال ظكو ٦و٩یؿ ؾق لهیًه
ویاه ،ظكو ٦و٩یؿ ؾق لهیًه آبی ویك ،آبی با ظاٌیه ٬كهم ،ظكو٬ ٦كهم ؾق لهیًه آبی و ظكو ٦آبی ویك ؾق لهیًه
و٩یؿ (و یلبك).77-76 :0235،
ؾق ایى ؾوقه جمایل به ؼىؾ بمقگ بیًی و يٍاو ؾاؾو آو بىیاق ؾق هیاو ه٥ىالو و ایلؽاياو وشىؾ ؾاٌحه اوث و ایى
ؼّىِیث ؾق ه١ماقی و جمییًات که بًای آو ها به و٨ىق هٍاهؿه هیٌىؾ .جمییًات بىیاق بكشىحه هیباٌؿ و بًاها
ٝ٠مث و ٌکىه بىیاقی ؾاٌحهايؿ .ایى اهك ؾق گ٩حاق ویلبك بىیاق هٍؽُ اوث :اوح١مال گچ ؾق واؼحى بكشىحه
کاقیهای بلًؿ و کًؿه کاقی یکی ال ٨كاوقؾههای ؾوقاو ه٥ىل اوث .ؾق ایى ؾوقه جمایل به آقاوحگی هًّى٠ی جمییًی
ٌؿیؿی پیؿا ٌؿ و ا٨كاٖ پكکاقی ؾق کاقبكؾ ي٭ىي بكشىحه و کًؿه کاقی ٌؿه گچی به و٨ىق ؾق بًاها ؾیؿه هیٌىؾ.
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وی همچًیى ه١ح٭ؿ اوث ٘بی١ی اوث که ي٭ىي گل و بحه بكای بكشىحه کاقی با گچ بىیاق هًاوب بىؾ ،ولی
٘كضهای هًؿوی يیم ؾق گچ بكی ها بىیاق ؾیؿه هیٌىؾ( .ویلبك )67 :0235،کیايی يیم ه١ح٭ؿ اوث که پك
کاقبكؾجكیى ً٠اِك جمییًی ٌاهل :ي٭ىي هًؿوی ،ي٭ىي گیاهی ،ي٭ىي ظیىايی و ايىايی که ٌاهل ٨كمهای
اوا٘یكی اوث .همچًیى ي٭ً ؼٗ و کحیبه (کیايی)84-82 :0263،
البحه ؾق آوها ؾق ایى ؾوقه جل٩یً٠ ٫اِك جمییًی ال شمله جكکیب ؼٙىٖ و ي٭ىي گیاهی بؽّىَ ؾق کحیبه ها و
جكکیب ي٭ىي هًؿوی و گیاهی و ايىايی ؾق آذاق ؾیؿه هیٌىؾ .قيگهای گكم و بكشىحه ،و٩یؿ ،لقؾ٬ ،هىه ای ،وبم،

آبی قوٌى و آبی ویك ،پكج٥الی و کكم و ٘الیی و ویاه ؾق گچ کاقیها به کاق ق٨حه اوث( .ویلبك ).81 :0235،ؾق
و ا٨كاٖ ؾق جمییى و جمایل به ؾیؿه ٌؿو جمییًات ٝ٠مث بًاها ،جًى ٞقيگ ها ؾق ایى ؾوقه بىیاق لیبا بىؾه اوث.
کانی کاؼی
ؾق ؾوقاو ولصى٬ی به ِىقت کاٌی ل١اب ؾاق ؾق کحیبه ها بًاها به کاق ق٨حه اوث .ب١ؿ ال هصىم ه٥ىل که ابًیه والی
هحىٌ ٧٬ؿه بىؾ بالوالی ٌكوٌ ٞؿ و کاٌی کاقی ال هماو هكظله اواؼك ٬كو ٌٍن اؾاهه پیؿا کكؾ .کاٌی کاقی ؾق
ه٭ایىه با گچ بكی یک باقه شايٍیى آو ٌؿ و ایى هًك بمقگجكیى ؾوحاوقؾ ؾق جمییًات ه١ماقی اوث.
کانی کاؼی هؼؽق
اوح٩اؾه ال ١ٙ٬ات کىچک کاٌی جكاٌیؿه ٌؿه به ً٠ىاو کاٌی ه١ك ٪ال ابحؿای ٬كو ٌٍن ؾق هكا٤ه پؿیؿاق ٌؿ .ایى
ٌیىه کاٌی ه١ك ٪به ٘ىق هؿاوم قٌؿ کكؾ جا آو که ؾق ٬كو هٍحن به و٨ىق قویؿ .پىپ هیگىیؿD :به کاقگیكی
ً
قيگهای هماهًگ ؾق کاٌی کاقی ه١ك ٪به ؤىض ؾیؿه هیٌىؾ .ؾق ابحؿا کاٌی قيگی ٠مىها آبی وؾق یک لهیًه
هحٕاؾ آشك واؾه بىؾ .اها ب١ؿ ال هؿجی اوح٩اؾه ال کاٌی قيگی به واؼحى ٬ىمثهای قيگی هًصك ٌؿ.C
(پىپ )057-054 :0255،همچًیى ویلبك يیم ه١ح٭ؿاوث ؾق بًاهای ایى ّ٠ك ١ٙ٬ات کىچک کاٌی يیلی و و٩یؿ
يمؾیک هن ٬كاق هیگك٨ث( .ویلبك )80 :0235،کیايی يیم هیگىیؿ Dاوح٩اؾه ال کاٌی کاقی ه١ك ٪ؾق ابحؿا و ؾق کًاق
گچ بىؾه اوث١ٙ٬ .ات قیم کاٌی ؾق کًاق گچ بكی و اٌکال هؽحل ٧به ویژه ٘كاضهای هًؿوی با٠د جعىلی ؾق
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ؾوقاوهای ٬بل هن قيگ ؾق گچ کاقی به کاق ق٨حه اوث ولی ؾق ایى ؾوقه به ؾلیل هماو ویژگی جمایل به بكشىحه کاقی

قٌؿ کاٌی کاقی ٌؿه اوث(C.کیايی )022-021 :0263،همیى که کاٌی کاقی کمال ظاِل کكؾ جکًیکهای
کاٌی کاقی ؾق ؾو شهث پیٍك٨ث ؼىؾ یً١ی ٘كض هًؿوی با اٌکال گل و بحه هؽلىٖ گكؾیؿ و قيگهای ٌ٩ا٦
بیٍحكی به کاق بكؾه ٌؿ .هكاکم کاٌی کاقی اِ٩هاو ،یمؾ و کكهاو بىؾ (ویلبك٠ )80 :0235،الوه بك کاٌی ه١ك ٪که
به کاٌی کاقی گل و بحه ای هن ه١كو ٦اوث (کیايی )022-021 :0263،کاٌی کاقی ٘الیی یا لقیى ٨ام يیم ؾق
ایى ؾوقه ؾق جمییات بًا به کاق گك٨حه هیٌؿ .کیايی جىٔیط هیؾهؿ که Dجىو١ه جؿقیصی کاٌی لقیى ٨ام و اوح٩اؾه ال
آو ؾق ه١ماقی به ویژه بًاهای هفهبی ال اواؼك ؾوقه ولصى٬یاو آ٤ال ٌؿ و ؾق ؾوقه ایلؽايی به اوز ؼىؾ قویؿ.
جّاویك ي٭ً گك٨حه بك ایى يى ٞکاٌی بیٍحك اٌکال هًؿوی ايىايی ،ظیىايی و گیاهی قا ؾق بك هیگیكؾ .همچًیى
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يگاقي ٌیىههای هح٩اوت و هىلويی ال اٌ١اق ٨اقویٔ ،كب المرلها ،اظاؾیری ال پیاهبك اکكم (َ) و ائمه ا٘هاق ال
ً
ؾیگك جمییًاجی بىؾ که ٠مىها به ؾوقه و لبه کاٌیهای لقیى ٨ام ي٭ً هیبىث( .Cکیايی)026 :0263،
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کانی یک ؼيگ
کاٌیهایی که ال یک قيگ به وشىؾ هیآوقيؿ ؾق ؾوقاو ایلؽاياو به ً٠ىاو جمییى بًا کاقبكؾ ؾاٌحًؿ .يمىيههای به
ؾوث آهؿه ای لیاؾی ال کاٌیهای یک قيگ و لقیى ٨ام که بكای آقایً کاغ ابا٬اؼاو ظکمكاو ه٥ىل ؾق جؽث
ولیماو به ؾوث آهؿه ِعث ایى اؾ٠ا قا اذبات هیکًؿ( .کیايی )026 :0263،کاٌیهایی به قيگ و٩یؿ و ٬هىهای و
باؾهصايی و قيگ لقؾ ٘الیی ؾق ایى ؾوقه ؾیؿه هیٌىيؿ .همچًیى هایه گك٨حى ال ؾو قيگ آبی قوٌى و ویك ؾق ٬كو
هٍحن قواز بیٍحكی ؾاٌحه اوث( .ویلبك )80 :0235،هعكابهای کاٌی کاقی ٌؿه ؾق ٬كو ه٩حن و هٍحن ال يٝك
لیبایی ؼیكه کًًؿهايؿ( .کیايی )035 :0263،کیايی هیگىیؿD :جل٩ی ٫آشك و کاٌی ؾق آقایً بًاهای هفهبی و ٤یك
هفهبی ال ٬كو ه٩ث به ب١ؿ جىو١ه یا٨ث .ایى اهك لهايی قغ ؾاؾ که هًكهًؿاو کاٌی کاق ؾق ًِ١ث کاٌی کاقی با
ل١اب الىاو به هكظله بىیاق پیٍك٨حه ای ؾوث یا٨حًؿ C.ایى ؾوقه ال يٝك کاٌی کاقی ؾوقاو ؾقؼٍايی قا آ٤ال کكؾ که
جؤذیك آو ؾق ؾوقههای ب١ؿ يیم یا٨ث هیٌىؾ و ؾق ؾوقاو جیمىقی و ِ٩ىیه ایى اهك به ؼىبی هٍهىؾ اوث .وبک و
ٌیىه ه١ماقی جمییى ؾق ؾوقاو ایلؽاياو ال وه ٠اهل هئذك جؤذیك پفیك٨حه اوث که البحه هؿ ٦ؾق ایى پژوهً بكقوی آو
وه ٠اهل و اذبات اؾ٠اوث.
ال )٧ال ٌیىه جمییى ؾوقاو ٬بل یً١ی (ولصى٬یاو) اوث .همچًیى ه٥ىالو په ال وقوؾ به ایكاو ایصاؾ ظکىهث
ایلؽايی ؾاقای ه١ح٭ؿات ؼاَ بىؾيؿ .که ایى ا٠ح٭اؾات ؾق و یژگیهای جكبیحی آوها ي٩ىـ پیؿا کكؾ.
ب) په ٠اهل ؾوم جؤذیك گفاق ؾق ٌیىه جمییى ه١ماقی ه٥ىالو ،ایلؽاياو و یژگیهای ه٥ىلی آوها بىؾ .ال وىیی
ه٥ىالو ؾق اقجباٖ ویاوی و ا٬حّاؾی با چیًیاو ال ؾیكبال ؾاقای هكاوؾت ٨كهًگی يیم بىؾيؿ و ؾق ٘ی ایى اقجباٖ آوها
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هٝاهك جمییًی و هًؿوی چیًیاو قا وام گك٨حًؿ و ایى جؤذیك ؾق جمییًات ه١ماقی ه٥ىالو و ایلؽاياو قاه یا٨حه و بىیاق
جؤذیك گفاق بىؾ.
ز) ٠اهل وىم جؤذیك ً٠اِك جمییًی چیًی ؾق جمییًات ه١ماقی ه٥ىالو و ایلؽاياو اوث.

جأثیؽ هؼماؼی ظوؼاو قلدىلیاو ظؼ جؿییًات ظوؼاو هغىل و ایلطاياو
ٌؿه اوث .ه١ماقی ولصى٬ی و ایلؽايی ال ظید هحٝاهك ٌؿيٍاو با هن ٌباهث ؾاقيؿ.
ویلبك هیگىیؿD :ؾق ؾوقاو ولصى٬یاو ه١ماقی و ٘كاظیهای جمییًی ؾق هكظله آلهایً بىؾ .ؾق ِىقجی که ؾق ؾوقاو
ایلؽاياو هىئله ٠مؿه جل٩ی ٫و جكکیب اٌکال واؼحمايی و جمییًی هىشىؾ بىؾ .او ه١ح٭ؿ اوث ه١ماقی ولصى٬ی
ٌکل ابحؿایی وبک ایلؽايی اوث و ؾق یک ؾوقه ویّؿ واله هىیك هًٝن جکاهل قا ٘ی کكؾه اوث( Cویلبك:0235،
 .)24-22به يٝك پژوهٍگك ویلبك ؾق ایى ظؿوؾ جا ظؿی جًؿقوی کكؾه اوث .لیكا که ٌیىه جمییى ؾق ؾوقه ولصى٬ی
و یژگیهای ؼىؾ قا ؾاٌحه و ایى ؾوقه ال يٝك ٌیىه جمییى یکی ال ؾوقهای پك قوي ٫و پك شلىه بىؾه اوث .ایى اهك قا
ظؿا٬ل هیجىاو ال آذاق به شا هايؿه و ٌیىه جمییى لیبای ایى ّ٠ك هٍاهؿه کكؾ که ال ظىِله ایى بعد ؼاقز اوث.
ولی ٌایؿ بحىاو ایًگىيه گ٩ث که جمییًات بًا ؾق ؾوقه ه٥ىالو و ایلؽاياو يىبث به ؾوقه ولصى٬یاو پیٍك٨حه جك ٌؿه
اوث .ظبیبی هیگىیؿD :ؾق ؾوقاو ه٥ىل په ال واؼث و والهای ياٌی ال ؼكابی ها و و٭ىٖ هؿيیث و هًك
ٌاهماؾگاو ه٥ىل و ایلؽاو با اهك آباؾايی و ٠مكاو و هًك قوی آوقؾيؿ .وی اؾاهه هیؾهؿ که چىو ه٥ىالو پای بًؿ
ٌكی١ث اوالم يبىؾيؿ ؾق هىائل هًكی و ِىقی هکحب ولصى٬ی قا پیكوی کكؾيؿ( .Cظبیبی )15 :1424،البحه که
ه٥ىالو ؾق ابحؿا به ؾلیل آًٌا يبىؾو با و یژگیهای جمییًات و بًاها ال ٌیىههای جمییى ؾوقههای ٬بل ج٭لیؿ هیکكؾيؿ .ال
شمله آشك کاقیهای لیبایی که ال ؾوقاو ولصى٬یاو ؾق بًاهای ؾوقه ایلؽايی يیم به کاق بكؾه هیٌؿ .ویلبك هیگى یؿ
Dاوح٩اؾه ال آشك ؾق جمییًات بًا په ال ولصى٬یاو ؾق ؾوقاو ایلؽاياو يیم قواز یا٨ث .او جؤکیؿ هیکًؿ که ابحؿای ؾوقه

ةررشی ىقَش جزییيی نعهاری ایراىی اشالنی ةا جکیً ةر دوره ایلخاىی

وبک ه١ماقی و ٌیىه جمییى ؾوقاو ایلؽاياو به ِىقت هىح٭ین ال وبک آذاق واؼحمايی ؾوقاو ولصى٬یاو ا٬حبان

ه٥ىل همايًؿ ؾوقه ولصى٬یاو ؾیىاق  ...بؿوو هیچ پىًٌ أا٨ی با هماو يماوالی آشكی ٠ىْ هیٌؿ و جمییًات
شمیی ال ه١ماقی و ً٠اِك به کاق ق٨حه ؾق آو قا جٍکیل هیؾايؿ(Cویلبك )41-40 :0235،ؾق لهیًه گچ بكی يیم بایؿ
گ٩ث که گچ بكی ؾق ؾوقاو ایلؽاياو اؾاهه ؾوقاو ولصى٬ی اوث .پىپ هیگىیؿD :هعكابهای گچ بكی ٌؿه لیبای
ؾوقاو ایلؽاياو بكگك٨حه ال گچ بكیهای ؾوقاو ولصى٬ی هىحًؿ با ایى ج٩اوت که اشمای آو يىبث به ؾوقاو ولصى٬یاو
ؾ٬ی ٫جك هىحًؿ( .Cپىپ )045 :0255،ؾق ؼّىَ کاٌی کاقی يیم ایى جؤذیك بىیاق هٍهىؾ اها ايؿک اوث لیكا
کاٌی کاقی به ِىقت لیباکاقی و هحًى ٞال ؾوقاو ایلؽاياو بىیاق قواز پیؿا کكؾ .کیايی جىٔیط هیؾهؿ که جىو١ه
جؿقیصی کاٌی و اوح٩اؾه ال آو ؾق ه١ماقی به ویژه بًاهای هفهبی ال اواؼك ؾوقه ولصى٬یاو آ٤ال ٌؿه بىؾ و ؾق ؾوقه
ً
ایلؽاياو به اوز ؼىؾ قویؿ .ي٭ىي به کاق گك٨حه ؾق کاٌی کاقی ها يیم اکركا ي٭ىي هًؿوی ،گیاهی و ظیىايی قا ؾق بك
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هیگیكؾ( .کیايی .)022-021 :0263،همچًیى ؾق هًاب ٟـکك ٌؿه اوث که ب١ؿ ال بالوالی په ال هصىم ه٥ىل
اوح٩اؾه ال کاٌی به ً٠ىاو ًّ٠ك جمییًی ال هماو هكظله اواؼك ٬كو ٌٍن یً١ی ؾوقاو ولصى٬یاو اؾاهه یا٨ث.
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(پىپ )80 :0255،اها بایؿ جاکیؿ کكؾ ؾقوث اوث که جمییًات ؾوقاو ایلؽاياو ؾق ابحؿا بك پایه جمییًات ؾوقاو
ولصى٬ی بىؾ اها ق٨حه ق٨حه و ؾق وایه جىلٗ ٌؽّیثهای ه٥ىلی ایى جمییًات ه٭یان و ٝ٠مث جاله ای یا٨حه بىؾ .به
همیى جكجیب که جمییًات بًاها ؾق ٬كو هٍحن با و یژگیهای هًعّك به ٨كؾ ؾوقاو ه٥ىل و ایلؽاياو اؾاهه پیؿا کكؾه و
يمایاو ٌؿ .ؾق ي٭ً ايؿاله ای جمییًات ایى ؾوقه بایؿ گ٩ث که يىبث به ؾوقه ولصى٬ی ج٩اوتهایی ؾاقيؿ .ي٭ًهای
٠مؿه ای ایى ٠هؿ ٠باقتايؿ ال :هكب ،ٟاقیب یا لىلی٘ ،كض جىمه ای یا هٍبک٘ ،كض چلیبایی (ِلیبی ٌکل)
٘كضهای لاویه ؾاق و ؼٗ بًایی( .کیايی )035 :0263،هیجىاو به ؤىض ؾیؿ که ؾق اذك اقجبا٘ی ؼاَ ویاوی
ایلؽاياو و ؾالیل ؾیگك ي٭ىي ویژهای واقؾ ٘كضهای جمییًی ؾوقاو ه٥ىل ٌؿه اوث که با ؾوقاو ولصى٬ی والبحه ؾوقاو
ابحؿایی ه٥ىل هح٩اوت اوث.
جأثیؽ ویژگیهای هغىل ظؼ جؿییًات هؼماؼی ایلطاياو ظؼ ایؽاو اقالهی
شاه ٟالحىاقیػ یکی ال اقليؿهجكیى هًاب ٟایى ؾوقه ؾق ؼّىَ يى ٞا٬اهث و ليؿگی ابحؿایی ه٥ىالو و ایلؽاياو ؾق
ایكاو ِعبث کكؾ و آو قا جىِی ٧هیکًؿ٬ :ىم جاجاق هايًؿ هك ٘ای٩ه بؿوی ؾیگك پایبًؿ ا٬اهث ؾق هعلی ذابث يبىؾيؿ
و ٬كاقگاههای ایٍاو هًعّك به هماو چاؾقهای ایلیاجی بىؾه اوث٘ .ای٩ه جاجاق و اجبا ٞچًگیم ؼاو و وكؾاقاو و
شايٍیًاو او به هك کصا که ٬ؿم هیگفاٌحًؿ .آباؾیها قا لیك و قو هیکكؾ و گاهی يیم ٝ٠ینجكیى بالؾ قا بؿوو ا٤كا٪
با ؾٌث و هاهىو بكابك هیيمىؾيؿ ولی ایى ظال چًاو که ؾق چیى اوحیالی ٬ىهی اج٩ا ٪هیا٨حؿ و په ال آيکه ؾوقه
٨حىظات به ايحها قویؿ و لهاو اؾاقه همالک ه٩حىظه و لموم اؼحیاق هكاکمی بكای آوها پیً آهؿ ،ه٥ىل يیم ؼىاهی
يؽىاهی هعکىم ظکن آؾاب ق٠ایای ه٥لىبه ؼىؾ آهؿ و هرل ایٍاو به ٬بىل ا٬اهث ؾق پایحؽث و جؤویه اؾاقات و
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٨كاهن ؾاٌحى ولقا و ٠مال ؾیىايی ؾق گكؾ ؼىؾ هصبىق ٌؿيؿ .ؾق هك یک ال هكاکم ایلؽاياو و اهكا و ولقای ایٍاو
شهث ؼىؾ ٠ماقات و ابًیه بًا هیکكؾيؿ( .همؿايی )47-46 :613،بایؿ گ٩ث که ٘ب ٫گ٩حه قٌیؿالؿیى ٕ٨ل الله
هؿجی ال هصىم ه٥ىل جا ا٬اهث ؾائمی ایٍاو و واؼث ابًیه و جىشه به ه١ماقی و وپه جمئیًات ٘ىل کٍیؿ.
ه٥ىالو ؾق ؾوقاو وقوؾ به ایكاو ٬ىهی چاؾقيٍیى بىؾيؿ و الا٬ل جا یک يىل په ال هىح٭ك ٌؿو ؾق ایكاو به ایى ٘كل
ليؿگی کكؾيؿ .ایى چاؾقها ؾق وكاوك ٬لمكو ه٥ىل با ٜكا٨ث بىیاق با٨حه هیٌؿ .اق٤ىو ظاکن ؼكاواو هالکى قا ؾق
چاؾقی پفیكایی کكؾ که ال پاقچه لقیى با٨حه ٌؿه بىؾ و با یک هماق هیػ ٘ال به لهیى کىبیؿه ٌؿه بىؾ .همچًیى ّ٬ك

جابىحايی ٤الاو ؼاو ؾق اقشاو چاؾقی بىؾ لقبا٨ث که ًِ١ث کاقاو هؿت ؾو وال ِك ٦با٨حى آو کكؾيؿ .ایى
بایؿ گ٩ث که جمایل به ؼىؾ بمقگ بیًی ال واؼحى بًاهایی با گًبؿهای بمقگ و واؼحماوهایی با بكزهای بلًؿ و
جمییًات بىیاق بكشىحه و کًؿه کاقیهای بىیاق و ٘كضهای بكشىحه بكای لیباجك شلىه ؾاؾو بًا و همچًیى ایصاؾ
ٌکىه و ٝ٠مث ال ؼّىِیات ه٥ىلی ایلؽاياو ؾق ایكاو بىؾ .ایًاو هماو ٬ىهی بىؾيؿ که ٌاهماؾگايٍاو ؾاقای
چاؾقهای لقبا٨ث و لیبا و با ٌکىه بىؾيؿ .چاؾقهایی که به گ٩حه پالو کاقپى يؽىحیى و٩یك واجیکاو به ؾقباق ه٥ىل
ایى گىيه جىِیٌ ٧ؿهايؿ Cپایههای چىبی چاؾق ال بكگ ٘ال پىٌیؿه ٌؿه بىؾ ،و٭ ٧چاؾق و پىًٌ ؾقويی آو ال
پاقچه لقبا٨ث ب٥ؿاؾ و بیكوو چاؾق ال پاقچههای ؾیگك بىؾ .چاؾق بىیاق لیبایی بك پا ٌؿه بىؾ که ایى چاؾق به قيگ
اق٤ىايی جًؿ بىؾ( .کاقپى )010-011 :0252،هیلى بكايؿ يیم ؾق ؼّىَ چاؾقهای ٌاهماؾگاو ه٥ىلی هیگىیؿ:
Dهً١ایی که به ٘ىق ٘بی١ی ال چاؾقی ِىقت بؿوو و اقلاو به ـهى ٨كؾ هباؾقت هیٌىؾ ِعیط يیىث .بكپایی
بٕ١ی ال چاؾقها ظؿوؾ یک هاه ٘ىل هیکٍیؿ و ٌایؿ هماقاو ي٩ك قا ؾق ؼىؾ شای هیؾاؾ .چًگکهای بىیاقی که به
چاؾقها وِل هیٌؿ ال شًه ٘ال بىؾ و چاؾقها ؾاقای ٤ك٨ههای لیبا و همیى بىؾيؿ( .Cهیلى بكايؿ )376 :0266،ال
گ٩حههای هىل٩او بىیاق هٍؽُ اوث که جمایل به بكشىحه کاقی هًّى٠ی و جمییًات به لق ٪و بك ٪که ؾق جمئیًات
ه١ماقی ه٥ىل و ایلؽاياو هٍهىؾ اوث بكگك٨حه ال ؼل ٫و ؼىی ه٥ىلی و جمایل به لیبایی والی بىیاق اوث .ال ؾیگك
و یژگیهای جمییًات بًا که ؾق ؾوقاوهای ٬بل ال ایلؽاياو ؾق جمییًات بًا وشىؾ يؿاٌث و ؾق ؾوقاو ایلؽاياو بىیاق
قواز ؾاٌث .جمئیًات ؾاؼل و ؼاقز بًا به ؼّىَ گًبؿها با اوح٩اؾه ال کاٌی بىؾ .ایًگىيه که ظیات آوها ال ٨اِله
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چاؾقها ٌاهل جاالقها و اجا٪هایی هح١ؿؾ بىؾيؿ .ایى چاؾقها هح١ؿؾ و ووی ٟو هصلل بىؾيؿ( .ویلبك)31-28 :0235،

ؾوق ؾق ه٭ابل يىق آ٨حاب به ؾقؼٍايی جمام شلىه هیکكؾ٠ .بان ا٬بال ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ که ؾق هیاو ابًیه اوالهی بًاهای
ؾوقاو ایلؽاياو اولیى يمىيه ای اوث که ؾق جمام آو کاٌی کاقی به کاق ق٨حه اوث جا که بًا به لیبایی جمام شلىه کًؿ.
ایى يى ٞجمییى يیم بك اذك ٠اؾت ه٥ىل و قوىهات ایٍاو اوث .چه ایى ٬ىم ؾق چاؾقها و یىقت هایی که شهث ؼاياو
ؼىؾ جهیه هیؾیؿيؿ .و١ی بلی ٣ؾاٌحًؿ که ؾو ٘ك ٦ؾاؼلی و ؼاقشی چاؾق و ؼیمه ها قا به ا٬ىام جمییًات بیاقایًؿ و
ؼیمه لقکٍی که هًكهًؿاو جبكیم بكای ج٭ؿین به ابا٬اؼاو واؼحًؿ ؾاؼل و ؼاقز آو قا به ا٬ىام ا٘له و ظكیك و
وًصاب آقاوحًؿ ال ایى ٬بیل بىؾ .وی هیگىیؿ :ایًاو په ال ا٬اهث ؾق ٌهك ؾق بًای ابًیه يیم همیى ولی٭ه قا به کاق
بكؾيؿ و به هًكهًؿاو و ه١ماقاو ؾوحىق ؾاؾيؿ که اهاقات و هىاشؿ و ه٭ابك قا به همیى ؤ ٟؾلگٍا و ه٩كض بىاليؿ.
(ا٬بال )455 -454 :0886،همايٙىق که هٍؽُ اوث جمییًات بًاهای ایلؽاياو وابىحگی کاهل با ؼل ٫و ؼىی
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آو ها ؾق قوىهاجٍاو ؾق جمییًات بىیاق لیاؾ و بمقگ يمایی بًاها به ٌؿت يمایاو ٌؿه اوث .اها ؾق ؼّىَ
قيگهای واقؾ ٌؿه ال ٨كهًگ ه٥ىلی يیم ٌىاهؿی وشىؾ ؾاقؾ ،آشك ؾو ه٭بكه ؾق هكا٤ه و ؾو کاقواو وكا و هعل ه٭بكه
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٤الاو قيگ اق٤ىايی ویك ؾاقؾ( ..ویلبك )85 :0235،ؾق ظالی که باقکهاولو يى یىًؿه کحاب اهپكا٘ىقی لقؾ هیيىیىؿ
که يمایًؿگاو يیمی ال هكؾهاو قوی لهیى ؾق بكابك چاؾق اق٤ىايی قيگ چًگیم گكؾ آهؿه بىؾيؿ( .باقکهاولو:0235،
 )010ایى گكؾهمایی ٌایؿ باق ٠اهی بىؾه که چًگیم يهاؾه بىؾ اها يمىؾ قيگ اق٤ىايی چاؾق چًگیم آو ٬ؿقی بىؾه
اوث که په ال وقوؾ ؼايات ه٥ىل و ایلؽاو به ایكاو ؾق واؼث جمییًات ابًیه جا آو ؾوقه جؤذیك يهاؾه اوث و قيگ
اق٤ىايی ؾق جمییًات بًاهای ؾوقه ه٥ىل و ایلؽاو بىیاق جؤذیك يهاؾه اوث.
جأثیؽ يمىل جؿییًی چیًی بؽ هؼماؼی ػصؽ ایلطايی ظؼ ایؽاو
شاه ٟالحىاقیػ ً٠ىاو هیکًؿ که ال لهاو هالکى به ب١ؿ که قوابٗ بیى همالک اوالهی هكکم و ه٥كب آویا با چیى قو
به ا٨مایً ق٨ث ،ؾق اذك ق٨ث و آهؿ به بالؾ یکؿیگك با هن هؽلىٖ ٌؿيؿ ؾق يحیصه بىیاقی ال ه١لىهات و هًكهای
ً
یکؿیگك قا آهىؼحًؿ .ه١ماقی چیًی يیم ؾق همالک اوالهی جؤذیك کكؾ ،هؽّىِا ال وبک ه١ماقی چیًی چیمی که
ً
بیٍحك هیاو هىلمیى قواز پیؿا کكؾ :یکی ٌکل گًبؿهاوث که ؾق ه٭ابك و هىاشؿ کاهال ال ه٭ابك چیًی و بىؾایی
ج٭لیؿ ٌؿه اوث و ؾیگك اوح١مال قيگ آبی ٌ٩ا ٦ؾق کاٌی کاقی و پىٌايؿو گًبؿها ال کاٌیهای کبىؾ بكا٪
ً
هؽّىِا بٕ١ی ال بًاهایی که ال ٠هؿ ایلؽاياو با٬ی هايؿه اوث ،بًاهای ٜكی٩ی که هًىل ٬ىمثهای ٠مؿه آو ؾق
هكا٤ه وشىؾ ؾاقؾ و یکی ال آو به ه٭بكه ؾؼحك هالکى ٌهكت ؾاقؾ ال همه شفاب جك هىحًؿ( .همؿايی 613،هـ)48 :
ال وؽًاو قٌیؿ الؿیى ٕ٨ل الله همؿايی هٍؽُ اوث که جمییًات ه١ماقی چیًی بىیاق بك ٌیىه جمییى ه١ماقی
ایلؽاياو جؤذیك گفاٌحه اوث .هاقکىپىلى ؾق جىِی ٧کاغ ٬ىبیالی ٬اآو ؾق چیى (ؼحا) ه٭كؼاو ه٥ىل هیگىیؿ:
٠Dماقت بیً ال یک ٘ب٭ه يیىث ولی و٭ ٧آو ؼیلی بلًؿ و گىیی وك به آوماو کٍیؿه اوث .ؾیىاق هكهكیًی ال
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چهاق ٘ك٠ ٦ماقت قا هعّىق هیکًؿ .بك وٙىض ؾیىاقهای جاالقها و وكاها ي٭اٌیهای لیبایی ال جّاویك اژؾها و
ؾقيؿگاو و پكيؿگاو ؼىي قيگ و هًاٜك و هیؿاوهای شًگ به چٍن هیؼىقؾ٬ .ىمث جعحايی و٭ ٧ها ٘ىقی
واؼحه ٌؿه که چیمی شم ي٭اٌی و ٘الکاقی قوی آو ؾیؿه يمیٌىؾ .بام ٠ماقت ال آشكهای و٩الی وكغ و وبم و
آبی و بً ً٩پىٌیؿه ٌؿه اوث( C.هاقکىپىلى )041 :0241،به قاظحی هیجىاو جمییًات ا٨كا٘ی گكایايه ایى کاغ قا
ياٌی ال آؾاب جمییًات ه١مىلی اوث هٍاهؿه کكؾ .ظحی يى ٞواؼث آو که یک ٘ب٭ه اوث و و٭ ٧آو گىیی وك به
٨لک کٍیؿه اوث ٌبیه به چاقهای هصلل ه٥ىالو اوث که ؾاقای و٭٧هایی بلًؿ هىحًؿ .اها جمییًات ي٭اٌی آو که

ً
جّىیكهای ظیىايات ؾقيؿه و اژؾها و پكيؿگاو قيگاقيگ و هًاٜك هؽحل ٧هىحًؿ .ؾ٬ی٭ا هماو ايىا ٞجمییًی چیًی
ه١ماقی ایى وكلهیى با٬ی هايؿيؿ .ال ؾوقاو ه٥ىل ٘كضهای هًك ؼاِی يیم واقؾ جمییًات ه١ماقی ایكاو ٌؿ که جؤذیك
لیاؾی ال هًك ٌك ٪ؾوق ؾاٌث .اقيىث کىيل ـکك هیکًؿ که Dاوح٩اؾه ال هكاظل اوً٩صی ٌکل چیًی االِل به يام
Dجاٌی Cؾق جمام ؼاوقهیايه ؾاقای اهمیحی ٨ى ٪ال١اؾه گكؾیؿ و گىحكي یا٨ث و اها ؾق ایكاو ؾوقه هفکىق ایى ٘كض
جمییًی ؾق ه١ماقی به ٌکل ي٭اٌیهایی به ٌکل جىؾههای ابكی ؾق ٤الب وبک جمییًی اوالهی به کاق بكؾه ٌؿ.C
(کىيل )007 :0265،همچًیى هًكهای هؽّىَ و ه١كو ٦چیًی وىيگ و یىاو ال ً٠اِك چیًی ٨كهًگ ه٥ىالو بك
هًكهای جمییًی ایلؽاياو واقؾ ٌؿٌ( .كاجى ،گكوبه٠ .)0 :0265،الوه بك ایىها به کاق بكؾو ٌکى٨ه چیًی گل يیلى٨ك
آبی ه١كو ٦به لىجىن ؾق جمییًات ابًیه اهمیث ٨ى ٪ال١اؾه یا٨ث لیكا ایى اهکاو قا به وشىؾ هیآوقؾ جا ٘كضهای
يؽلی ٌکل جا ايؿاله ای ؾوباقه هىقؾ اوح٩اؾه ٬كاق گیكيؿ .و ال ٘ك٨ی بىجههای ٌکى٨ه و بٕ١ی اٌکال يباجات يیم هىقؾ
اوح٭بال ٬كاق گك٨ث( .کىيل )007 :0265،همچًیى ٠الوه بك ٘كضهای یاؾ ٌؿه ٘كضهایی ال پیکكههایی ال ؼاوق ؾوق
یً١ی ٬٭ًىن همكاه با ابكهای کپه کپهای و ه٩حىلی ال گلهای يیلى٨ك آبی که ال ٬بل هن ـکك ٌؿ و گلهای ِؿ جىهايی
يیم ال ٘كضهای جؤذیك گك٨حه ال چیًیاو اوث که بًاهای هح١ؿؾ ایى ؾوقه ؾق جمییًات به ؼىبی هٍاهؿه هیٌىؾ.
ً
(ٌكاجى ،گكوبه٠ .)33-31 :0265،الوه بك ایى جّاویك اژؾهاٌ ،یك یا گىلو و ال ایى ٬بیل که ه١مىال ال ي٭ىي چیًی
ً
گك٨حه ٌؿه بىؾ بیٍحك ؾق ؾوقاو ایلؽاياو ؾق جمییًات هىقؾ ٠ال٬ه ٬كاق هیگك٨ث .ایى ي٭ىي اکركا با ٘كضهای ایكايی به
کاق بكؾه هیٌؿ( .کىيل )008 :0265،گاهی او٬ات بؿوو آو که ظحی ه٩هىم ومبىلیک آو ق٠ایث ٌؿه باٌؿ و یا
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هىحًؿ که ؾوقاو ایلؽاياو ؾق جمییًات ه١ماقی ؾق ایكاو واقؾ ٌؿه و بىیاقی بك آو جؤذیك هاؾه و جا ٬كو ها ؾق جمییًات

ظحی ؾقک ٌؿه باٌؿ ؾق جمییًات به کاق بكؾه هیٌؿ .به يٝك هیقوؿ آيچه ؾق ایى شا هٙكض بىؾ ٬كاق ؾاؾو ٘كضهای
بكشىحه و جمییًی ظیىايات و گیاهاو ؾق کًاق هن یا ؾق ه٭ابل هن بكای جمییى بًاها بىؾ .به يٝك هیقوؿ که ؾق ایى
ؾوقاو هًك جمییًی چیًی و ي٭ىي ظیىايات ا٨ىايهای ؾق ه١ماقی په ال هؿجی ؾق ه٩هىم اوالهی ج٥ییك ٌکل ؾاؾ و
يى٠ی ٌکل بىهی ایكايی به ؼىؾ گك٨ث.
هؼؽفی بؽضی بًاهای ههن ظوؼاو ایلطاياو و جؿییًات آوها
بیٍحك بًاهای ؾوقه ایلؽايی جىوٗ ه١ماقاو وهًكهًؿاو هعلی واؼحه ٌؿ .و ایى بًاها يٍاو ؾهًؿه جىو١ه ه١ماقی
ایى ؾوقه اوث.
گًبع قلغايیه
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ً
گًبؿولٙايیه ال باٌکىهحكیى بًاهای ه١ماقی اوالم اوث ایى بًا هٍث وشهی بمقگی اوث به ٙ٬ك  27هحك که ج٭كیبا
اوحىاق ایىحاؾه اوث .یکی ال لیباجكیى ٬ىمثهای جمییًی آقایً لیكگًبؿ اوث به ٠كْ  5هحك .ؾق ایى ٌاهکاق همه
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اشما با هن هماهًگی کاهل ؾاقيؿ و يٍاو هیؾهؿ که ه١ماق یا واليؿگاو آو ٠الوه بكؾاٌحى جصكبه و ظمایث ؾق
ً
ه١ماقی و ٌهكوالی ال يىبثهای هًؿوی و هعاوبات قیأی يیم به ؼىبی آهاؾه بىؾه و آوها قا ؾ٬ی٭ا بکاق بكؾه-
ايؿ( .همؿايی 613،هـ)50-51 :
کاش جطث قلیماو
ایى کاغ جمییًات وا٨كی قا ؾق ؼىؾ شای ؾاؾه اوث .وٙىض ي٭ً و يگاق ؾاق آو که بكؼی با ل١ابهای وبم قيگ
پىٌیؿه ٌؿه اوث .ال اقههای ل١اب ؾاق با کاٌیهای وحاقه ای و ِلیبی ،کاٌیهای چًؿ ٔل١ی و هىحٙیلی با
ي٭ًهای جصىمی همچىو ِعًههای ظماوی و ٌ١كهای ٤مل گىو و يگاقههای چیًی هرل ٬٭ًىن و اژؾها و
يىٌحههایی ٘ىاليی ال ٌاهًاهه جمییى ؾاؾه ٌؿهايؿ .ایى جمییًات بكؼی قیٍه بىهی ؾاقيؿ به ؼّىَ کاٌی کاقیها
همچًیى جؤذیك ٌؿیؿ جمییًات چیًی ؾق جمییًات ایى کاغ با٠د باليگكی بًیاؾیى ؾق جاقیػ ًٌاوی ایى جؤذیك بك ي٭اٌی
ایكاو ٌؿه اوث( .هیلى بكايؿ )385-384 :0266،هیلى يیم ٔمى بیاو جمییًات لیبای کاغ به جؤذیك ً٠اِك جمییًی
چیًی ؾق جمییًات ه١ماقی ؾوقه ایلؽاياو اٌاقه هیکًؿ.
هسؽاب و همبؽه اولداجیى
بًای بكشىحه ه١كو ٦لیبا و وا١٬یث ٬ابل وحایً ؾوقاو ایلؽاياو که هیجىاو ایى بًا قا یکی ال هٍؽّههای جمییًی
ؾوقاو ایلؽاياو ً٠ىاو ؾاؾ .ایى هعكاب یک ٌاهکاق ٝ٠ین گچ بكی جمییًی اوث که ؾاقای ي٭ىٌی هًعّك به ٨كؾ
اوث که ا٤لب هًك ًٌاواو قا به جعىیى و جمصیؿ وا ؾاٌحه اوث .ایى آقاهگاه يماؾی ال آقایً جمییًات ه١ماقی ایى
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ّ٠ك اوث .ؾق ابحؿای ٕ٨ای ؾاؼلی با کاٌی کاقی ل١ابی شلىه یا ٨حه ؾق ه٭یاوی اوث که جاکًىو بی واب٭ه بىؾه
اوث( .هیلى بكايؿ)274 :0266،
همچًیى ؾاقای ٘كضهای آشكکاقی و کاٌی کاقی بىؾه اوث .جمییًات ؾاؼلی با پىًٌ گچ و٩یؿ که قوی آو ؾاقای
کحیبههای هح١ؿؾ و ٘كضهای هًؿوی و گل و بحه با قيگ آبی قوٌى اوث هً٭ٍی ٌؿه اوث( .ویلبك.)15 :0235،
هعكاب اولصاجیى ؾق ايحهای شًىبی يمالؼايه واٌ ٟ٬ؿه اوث .هعكاب ٠الیجكیى ؾقشه اوحاؾی و ههاقت ؾق گچ

ؼبغ ؼنیعی
ایى هکاو ٨كهًگی ،پؿیؿه ای ال هًك و جمییًات ه١ماقی ؾوقاو ایلؽاياو به ٌما هیآهؿ که البحه به ؾلیل اؼحال٨ات
ویاوی ب١ؿ ال هكگ ؼىاشه قٌیؿ الؿیى به ٌؿت جؽكیب ٌؿ .ولی ب٭ایای آو هًىل هن لیباییهای جمییًی ّ٠ك
ایلؽاياو قا به يمایً هیگفاقؾ .جمییًات کاٌی کاقی قب ٟقٌیؿی ٌبیه به کاٌیهای ه٭بكه ٤الاو اوث .ایى ١ٙ٬ات
ٌاهل کاٌیهای هٍث گىي ل١ابؿاق يیلی و آبی هیباٌؿ .همچًیى ٘كضهای جىمه ای با باقیکههای و٩ال يیلی و
آبی و ١ٙ٬ات کحیبه که با کًؿو و جكاٌیؿو به ِىقت ظكو ٦ؾقوث ٌؿهايؿ وشىؾ ؾاقؾ .ؾق ٬كو هٍحن کاٌی کاقی
به آوحايه جکاهل قویؿه بىؾ( .ویلبك )15 :0235،هىاشؿ اٌحكشاو اِ٩هاو و شاه ٟوقاهیى يیم که ؾق ؾوقاو ایلؽاياو
واؼحه ٌؿهايؿ ؾاقای جمییًات لیبا هیباًٌؿ .ال شمله ؾاقای کحیبههایی به ؼٗ کى٨ی و  ...هیباًٌؿ که ؾق لهیًه
الشىقؾی ظک ٌؿه اوث و ؾاقای هعكابهایی لیبای گچ بكی هیباًٌؿ (کیايی )61-58 :0263،جمییًات آوها
به ؼىبی هٍؽّه جمییًی ه١ماقی ایى ّ٠ك قا يٍاو هیؾهؿ.
يحیده گیؽی
با جىشه به بكقویها جمییًات ه١ماقی ؾق هك ؾوقه ال جاقیػ با جعىالجی قو به قو بىؾه اوث و ایى جعىالت بىحه به هى١٬یث
ویاوی ٨كهًگی و اشحما٠ی هك ظکىهث هح٥یك بىؾه اوث .بایؿ به ایى يکحه يیم جىشه ؾاٌث ٘كضها و ي٭ىي جمییًی بىیاق
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کاقی قا يٍاو هیؾهؿ و ال ظید وبک با هعكابهای لهاو ؼىؾ ٨ك ٪ؾاقؾ هن ال شهث ٘كضها و اٌکال و هن ال
ً
ایى شهث که وٙط شلىی گچ کاهال ِا ٦و هايًؿ ه١مىل بكشىحه يیىث( .ویلبك)042 :0235،

به کًؿی ج٥ییك پیؿا کكؾه اوث و البحه جمییًات ؾق هك ؾوقه يىبث به ؾوقه ٬بل به ٘ىق کاهل ال بیى يمیق٨حًؿ بلکه گاهی
ي٭ًهای جمییًی اؾاهه جمییًات ؾوقه ٬بل بىؾيؿ و گاهی يیم یک ي٭ً جمییًی ؾق یک ؾوقه به يماؾ جمییًی به اوز ؼىؾ قویؿ و
به ً٠ىاو يماؾ ي٭ً بًؿی جمییًی ؾق آو ؾوقه ٬كاق هیگیكؾ.
ؾق ؾوقاو ایلؽاياو يیم با جىشه به ٌكایٗ ایى ؾوقه جعىالجی ؾق جمییًات ه١ماقی به وشىؾ آهؿ که ؾق ٬بل و ب١ؿ ال ؼىؾ بی
يٝیك بىؾه اوث و ؾوقه جالهای ال هًك جمییًی قا بك قوی ایكاو گٍىؾه اوث .ؾق قاوحای اذبات ٨كْهای پژوهٍگك بایؿ گ٩ث
که ي٭ىي جمییًی ؾق ه١ماقی ابًیه ایكاو ؾوقه اوالهی با جىشه به آذاق بك شای هايؿه که ج١ؿاؾی ال آوها يیم ـکك ٌؿ اول
جعث جؤذیك ي٭ىي ؾوقاو ٬بل الؼىؾ یً١ی ولصى٬یاو بىؾه اوث لیكا که ه٥ىالو ال ابحؿای وقوؾ و جٍکیل ظکىهث ایلؽايی
ههاقجی ؾق ه١ماقی و يى ٞجمییى يؿاٌحًؿ به ایى ؾلیل ٌیىه جمییى ؾوقاو ولصى٬ی قا که ؼىؾ ؾوقه ٌکى٨ایی ال ایى هًك اوث
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قا اؾاهه ؾاؾيؿ .ؾوم ه٥ىالو په ال جٍکیل ظکىهث ؾق ایكاو ٠اؾات و ٌیىه جمییى ه٥ىلی چاؾقها و یىقجهای ؼىؾ قا ؾق ٌیىه
جمییى ه١ماقی ٌهكيٍیًی واقؾ کكؾيؿ و ؼىاوحه یا ياؼىاوحه با٠د به وشىؾ آهؿو يى ٞؼاِی ال جمییى ٌؿيؿ که بمقگًمایی
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و شلىه بىیاق لیاؾی ؾاٌث وشىؾ گًبؿهای ٝ٠ین کٍحی کاقی ٌؿه و بكا ٪و هعكابهای گچ کاقی ٌؿه با ي٭ىي بىیاق
لیاؾ و هحًى ٞال ایى شملهايؿ .و وىم ال آيصایی که قوابٗ ویاوی ي٩ىـ بىیاق ؾق ایصاؾ قوابٗ ٨كهًگی و هًكی بىیاقی بیى
ایكاو و چیى شا به شا ٌؿ که ؾق هك ؾو کٍىق بىیاق جؤذیك گفاق بىؾ .ؾق لهیًه ه١ماقی يیم ي٭ىي جمییًی ؼاِی قا ایكايیاو ال
چیًیاو وام گك٨حًؿ که با جىشه به آذاق هىشىؾ و ـکك پژوهٍگك ي٩ىـ قيگ آبی الشىقؾی و ي٭ىي ظیىايات هؽحل ٧ال شمله
ظیىايات ا٨ىايه ای چیًی و گلهایی هرل يیلى٨ك آبی و ِؿ جىهايی ال ایى شمله بىؾهايؿ.
البحه يکحه ٌایاو ـکك ایى اوث که يبایؿ گماو ٌىؾ که جمییًات ه١ماقی ایلؽاياو به ٘ىق کاهل واقؾاجی بىؾه اوث و آوها
٘كض ؼاِی قا ؾق جمییى ؾق يیًؿاؼحًؿ .بلکه بایؿ گ٩ث آياو ایى ً٠اِك جمییًی قا گاهی جل٩ی٭ی به کاق بكؾه و ؾق کٍىقی
ظکىهث هیکكؾيؿ که ؼاِیحً شفب و هٕن ٨كهًگها و جمییًات گىياگىو بىؾ.
هًابغ
اظمؿی ٌیؽايی ،ههكؾاؾ و کٍاوقلی ،هكشاو ( .)0274هًعقه يمىل ،جهكاو :ايحٍاقات ٨كهًگ ِبا و ؼكؾه پژوهاو.
ا٬بال٠ ،بان ( 0886م) .جاؼیص هغىل ها و اوایل ایام جیمىؼیاو ،جهكاو :يٍك ياهک.
باقکهاولو ،پىاؼین ( .)0235اهپؽاعىؼی ؾؼظ چًگیؿیاو و فؽؾيعايم ،جكشمه اقؾٌیك يیک پىق ،جهكاو :ؾاوقپًاه.
پىپ ،آقجىق .)0255( ،هؼماؼی ایؽاو ،جكشمه ٤الهعىیى ِؿق اٍ٨اق ،ايملی :ايملی.
جكاٌى ،اهبك ،گكوبه ،اقيىث ( .)0265هًؽ ایلطايی و جیمىؼی ،جهكاو :هىلی.
ظبیبی٠ ،بؿالعی ( .)1424هًؽ ػهع جیمىؼیاو و هحفؽػات آو ،جهكاو :بًیاؾ و ٨كهًگ ایكاو.
ٕ٨ائیلی ،ظبیب الله ( .)0280اعلف ضظ ،اِ٩هاو :يٍكیه ايصمى آذاق هلی.
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کاقپیى ،پالو ( .)0252قفؽياهه ،جكشمه ؾکحك ولی الله ٌاؾاو ،جهكاو٨ :كهًگ وكای یىاولی.
ٔ
ؼقاله عاق و اؼج ،جكشمه و جعٍیه ویؿ ٠لیكٔا شفبی ،جهكاو :وكوي.
کاٌايی٤ ،یاخ الؿیى شمٍیؿ (.)0255
کىيل ،اقيىث ( .)0265هًؽ اقالهی ،جكشمه ی١٭ىب اژيؿ ،جهكاو :هىلی.
کیايی ،هعمؿ یىو .)0265( ٧جؿ ییًات وابكحه به هؼماؼی ایؽاو ظوؼهٔ اقالهی ،جهكاو :ايحٍاقات هیكاخ ٨كهًگی.
ـــــــــــــــــــ ( .)0263جاؼ یص هًؽ هؼماؼی ایؽاو ظؼ ظوؼهٔ اقالهی ،جهكاو :ومث.
هاقکىپىلى ( .)0241قفؽياهه ،جكشمه ظبیب الله ِعیعی ،جهكاو :بًگاه جكشمه و يٍك کحاب.

ویلبك ،ؾواليؿو ( .)0274هؼماؼی اقالهی ایؽاو ظؼ ظوؼهٔ ایلطاياو ،جهكاو :يٍك کحاب.
همؿايی ،قٌیؿالؿیى ٕ٨ل الله (وًه  613هصكی) .خاهغ الحىاؼیص ،ز ،0بی شا ،بی يا.
هیلى بكايؿ ،قابكت ( .)0266هؼماؼی اقالهی ،فؽم ،ػملکؽظ و هؼًی ،جكشمه ؾکحك ایكز ا٠حّام ،جهكاو :چاپ
چلًگكی.
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هال ،هكی ( .)0273اهپؽاعىؼی هغىل ،جكشمه ياؾق هیكو١یؿی ،جهكاو٬ :٭ًىن.
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