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چکیذه
ٙٞط زٚضاٖ ٞربٔٙكی ث ٝفٛٙاٖ چىیس ٜای اظ ٙٞط تٕبٔی افهبض ایطاٖ ث ٝقٕبض ٔی ضٚز .یىی اظ ٔكرهبت ٙٞط ٞربٔٙكی ٘مٛـ
تعئیٙی آٖ اؾت و ٝتبثیط فٕیمی ثط ٙٞط ازٚاض ٔ ُّٔ ٚرتّف تبضید ٌصاقتٔ .ی زا٘یٓ و ٝزض ضٚظٌبض ٞربٔٙكی ثطذی حیٛا٘بت ٚ
پط٘سٌبٖ ٔمسؼ قٕطزٔ ٜی قس ٙٞطٔٙساٖ ٘مف آٖ ٞب ضا ؾٕجُ لطاض زاز ٚ ٜضٚی زیٛاضٞب ،وبخ ٞب ٔ ٚقبثس ثهٛضت ٘مف ثطخؿتٝ
فطضٔ ٝی وطز٘س فال ٜٚثط ٘مف ثطخؿتٞ ٝب ایٗ حیٛا٘بت  ٚپط٘سٌبٖ ٔمسؼ ضا ٘یع اظ عال ٘ ٚمطٔ ٜی ؾبذتٙس.
ٙٞطٔٙساٖ ثٕٞ ٝیٗ ؾجت اظ ایٗ ٔٛخٛزات اِٟبْ ٔی ٌطفتٙس اِٟبٔی آؾٕب٘ی  ٚذسا پؿٙسا٘ ،ٝاِٟبٔی و ٝضضبیت ذبعط آٖ ٞب ضا ٘یع
فطأ ٓٞی وطز٘س اِٟبٔی و ٝذٛزقبٖ ضا ٘یع ضٚقٗ ٔی ؾبذت.
٘مف حیٛا٘بتی ٕٞچ ٖٛقیطٌ ،ب ،ٚاؾت  ٚفمبة(قبٞیٗ) ث ٝزفقبت تىطاض قس ٜاؾت.
ؾٞ ٟٓربٔٙكی زض ایٗ زٚض ٜتطویجی اظ ؽطافت ثركیسٖ ،تٙبؾت زازٖ  ٚفؾٕت ثركیسٖ ث ٝقبذٞ ٝبی ٔرتّف ٙٞطی ثٛز ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝآٖ ضا ث ٝاٚج فؾٕت  ٚقى ٜٛذٛز ضؾب٘س.
زض زٚض ٜی نفٛی ٘یع ث ٝفّت حٕبیت حبوٕبٖ ٚلت ٘مف تعئیٙی اظ پیكطفت چكٍٕیطی ثطذٛضزاض ثٛز٘س ٚ .ثیكتط قٟطٞبی نفٛی
پیكطفت لبثُ تٛخٟی زض ٘مٛـ تعئیٙی زاقت ٝا٘س.
زض تحمیك حبضط ث ٝضٔع ٔ ٚبٞیت ٕ٘بزقٙبؾب٘٘ ٝمٛـ ذٛاٞس پطزاذت .ضٔع یب ٕ٘بز ثیبٖ ازضاوی ٔ ٚكٟٛز اؾت و ٝثبیس خبیٍعیٗ
چیعی ٔرفی ٔ ٚىت ْٛقٛز  ٚایٗ ٔبٞیت زض ٘مٛـ ٞط ز ٚزٚض ٜوبٔال لبثُ ٔكبٞس ٜاؾت زض ایٗ ٔمبِ ،ٝثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ ٞبی
تبضیری ،تٛنیفی ؾقی زض ضزیبثی فٙبنط ٘مٛـ تعئیٙی ٞربٔٙكیبٖ ثب تٛخ ٝث ٝویفیبت فطٔی ٔ ٚحتٛایی آٟ٘بزض ٘مٛـ زیٍط زٚضٜ
ی زضذكبٖ فطٙٞ ٚ ًٙٞط ایطاٖ ،یقٙی زٚضاٖ عالیی نفٛی قس ٜاؾت و ٝث ٝفٛٙاٖ زٚض ٜی اٚج زضذكف ٙٞط ایطاٖ ث ٝقٕبض ٔی
آیس.
زض ا٘تٟبی ایٗ پػٞٚف ث ٝثطضؾی فّٕی ٕ٘ٚبزقٙبؾب٘ ٚ ٝتغجیمی ٘مٛـ تعئیٙی زض زٚض ٜپطزاذت ٚ ٝثب شوط ٔمبیؿ ٝای فٙبنط ثب
یى سیٍط تبثیط پصیطی فهط نفٛی اظ ایٗ ٘مٛـ اقبض ٜوطز ٜاؾت ٘تید ٝای و ٝزض ایٗ ٘ٛقت ٝحبنُ قس ٜآٖ اؾت و ٝثیكتط ٘مٛقی
و ٝث ٝفٛٙاٖ ٘مٛـ تعئیٙی زض زٚض ٜنفٛی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝا٘س ٕٞبٖ اقىبَ ٞربٔٙكیبٖ اؾت و ٝثب ویفیت فطٔی ٚ
ٔحتٛایی ٔتفبٚت ث ٝوبض ضفت ٝا٘س.
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مقذمه
ثب تٛخ ٝث ٝتعییٗ ؾبذتٕبٖ ٞب زض ع َٛتبضید اظ ٕ٘بزٞب ی ظیبزی ثطای اٖ اؾتفبز ٜقس ٚ ٜزض ازٚاض ٌ٘ٛبٌ ٖٛتحٛالت ثؿیبضی ضا
پصیطفت ٝاؾت .ایٗ ٘مٛـ زض ثطزاض٘س ٜی تدبضة اختٕبفی ،فطٍٙٞی ٔ ٚقتمسات ٔصٞجی زٚضاٖ ذٛز ٞؿتٙس ِ ٚصا ث ٝف ٟٓثٟتط ؾیط
تح َٛا٘سیكٞ ٝبی ٔطزْ زٚضاٖ ذٛز وٕه ٔی وٙٙس .ثب ٌصقت ظٔبٖ  ٚزض ضٕٗ ضٚاثغی و ٝثیٗ اختٕبفبت  ٚفطٞ ًٙٞبی ُّٔ
ٔرتّف ٚخٛززاقت ٝاؾت ایٗ ٘مٛـ زچبض تغییط  ٚتحٛالتی قس ٜا٘س  ٚزض ثطذی ٔٛاضز ،خعئی وٛچه یب ثعضي اظ یه ٘مف وٓ قسٜ
 ٚیب ث ٝعٛض وّی تغیطیبفت ٚ ٝیب ٘بثٛز قس ٜاؾت .انٛال زض ثٙب ٞبی قبذم ٞط زٚض ،ٜتبثیطٞبی ٔتٛٙؿ ضا ٔی تٛاٖ ٔكبٞس ٜوطز ثٙبثطایٗ
ٔغبِقٔ ٝیبٖ ٘مٛـ یه زٚضاٖ ثب زٚض ٜای زیٍط ٔی تٛاٖ پطز ٜاظ ثؿیبضی اقتطاوبت ٔیبٖ ز ٚزٚض ٜتبضیری زض ثط زاضز.
اظ ؾٛی ٔبٞیت ٕ٘بزیٗ ٘مٛـ ثٚ ٝیػ٘ ٜمٛـ تعئیٙی اظ إٞیت ظیبزی زض زٚضٞ ٜبی ٔرتّف ثطذٛضزاض اؾت ٕ٘بز انٛال أطی ٔجٚ ٟٓ
ٌ ًٙیب حبنُ یه ٌطایف احؿبؾی ٘یؿت ثّىٕ٘ ٝبز ظثبٖ ضٚح اؾت(.ثٛضوٟبضت)6431385،
زض ایطاٖ اظ ٌصقتٞ ٝبی زٚض ٕٞچ ٖٛتٕسٖ ٞبی ؾیّه  ٚقٛـ  ٚزٚضٞ ٜبی تبضیری چ ٖٛایالْ اظ ٘مٛـ ٕ٘بزیٗ زض آثبض ٙٞطی ذٛز
ثٟطٌ ٜطفت ٝا٘س٘ .مٛـ ؾفبَ ٞب  ٚاثعاض فّعی  ٚحتی لبِت  ٚفطْ ثؿیبضی اظ ؽطٚف فٕستب ٕ٘بزیٗ ثٛزٖ ایٗ ؽطٚف ضا ٌٛاٞی ٔی زٞس
٘مٛـ ثبلی ٔب٘س ٜزض ترت خٕكیس  ٚزیٍط ثٙبٞبی ثط خبٔب٘س ٜاظ زٚضاٖ اقىب٘ی  ٚؾبؾب٘ی  ٕٝٞحبوی اظ تبثیطات قٍطف ٘مٛـ
ٕ٘بزیٗ زض ایٗ زٚضٞ ٜبؾت.
ثس ٖٚقه ثبتٛخ ٝث ٝپیكی ٝٙی ٘مٛـ تعئیٙی زض ایطاٖ ثؿیبضی اظ ٘مٛـ ث ٝوبض ضفت ٝزض زٚضاٖ اؾالْ  ٚنفٛی ضیك ٝزض زٚضاٖ ٞبی
ٔبلجُ ذٛز زاض٘س و ٝثب تٛخ ٝث ٝتفبٚت ان َٛظیجب قٙبؾی زض ظٔبٖ ٞبی ٔرتّف ٕٞ ٚچٙیٗ ٘ٛؿ ٔٛاز اِٚی ٚ ٝتىِٛٛٙغی زض زؾتطؼ
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ؽطافت  ٚخعئیبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی پیسا وطز ٜا٘س.
زض پػٞٚف ٞبی ٔتقسزی ٘یع ٔحممبٖ زاذّی ٘مٛـ ایٗ ز ٚؾّؿّ ٝث ٝنٛضت تغجیمی ثب ٘مٛـ زیٍط زٚضٞ ٜبی زاذّی یب ذبضخی
نٛضت ٌطفت٘ ٚ ٝح ٜٛی تبثیط ٌصاض پصیطی آٟ٘ب اظ  ٓٞثطضؾی قس ٜاؾت(.ضیبضی1382 ،؛ قبیؿت ٝفط1382،؛ تٛؾّی1387،؛
پٛضخقفط  ٚفطثس)1386،
أب ث ٝعٛض ٔكرم زض ٔٛضز تغجیك ٘مٛـ تعئیٙی ایٗ ز ٚزٚض ٜی ٔكرم  ٚثطضؾی ٘مٛـ ٔ ٚضبٔیٗ ٔكتطن آٟ٘ب و ٝایٗ پطٚغٜ
ؾقی زض ا٘دبْ آٖ زاضز ،تحمیك ا٘دبْ ٌطفت ٝاؾت.ثب ٔغبِق ٝایٗ ٘مٛـ ٔی تٛاٖ ثؿیبضی اظ اؾطاض ٘ ٚىبت فطأٛـ قس ٜی تبضیدٙٞ ،ط
 ٚفطّٔ ًٙٞی ایطاٖ ضا ثب ٚحست ثیكتطی ا٘ؿدبْ ٔ ٚقٙب ثركیس.
زض ٘مف ثطخؿتٞ ٝبی ترت خٕكیس نحٞ ٝٙبی اظ ٔطاؾٓ ٙٔ ٚبؾه ضایح زض پبیترت قبٞبٖ ٞربٔٙكی ٚخٛز زاضز و ٝفٕستب پیىطٜ
ی پبزقب ٜوب٘ ٖٛانّی ٞط نح ٝٙاؾت زض ایٗ وٙس ٜوبضی ٞبی ظیجب و ٝزض زَ و٘ ٜٛمف ثؿت ٝزؾت ٝآٚض٘سٌبٖ ٞسایب نح ٝٙثبض فبْ
پبزقب ٚ ٜزیٍط ٘مٛـ ثطخؿتٔ ٝطثٛط ث ٝآضأٍب ٜثٕ٘ ٝبیف ٌصاضز ٜقس ٜاؾت .
ایٗ وٙس ٜوبضی ٞب زض فیٗ حبَ ٍٕٞی حىبیت اظ تجحط ٟٔ ٚبضت ؾ ًٙتطاقبٖ زاض٘س ٞط یه ٌٛق ٝای اظ ایٗ ٔطاؾٓ ٚ ٚلبیـ
ؾیبؾی ٔصٞجی آٖ زٚضاٖ ضا ٘یع ثٕ٘ ٝبیف ٔی ٌصاض٘س.
ٚیػٌی ایٗ آثبض ثیكتط زض آٖ اؾت و٘ ٝكبٖ ٔی زٞس ٙٞطٔٙساٖ پیىط تطاقی ضٚظٌبض ٞربٔٙكی ث ٝعٛض وّی زض ذسٔت اخطا  ٚعطح
٘مٛـ ذٛز ثٛزٔ ٚ ٜدبِی ثطای ثطٚظ تٕبیالت قرهی ذٛز ٘ساقت ٝثّى ٝوبٔال ٔغیـ ث ٝقٕبض ٔی ضفتٙس.

اظ زیٍط خّٞ ٜٛبی ٙٞط زٚضٞ ٜربٔٙكی پیىطٞ ٜبی ظیجبی اظ پبزقبٞبٖ ،خب٘ٛضا٘ی ٘ؾیط اؾتٌ ،ب ،ٚؾً ،قیط ثط خبی ٔب٘س ٜا٘س ٚ
افطاز  ٚخب٘ٛضاٖ ث ٝنٛضت ٘یٓ ضخ ٘مف ٔی وطز٘س زض آثبض ثبلیٕب٘س ٜاظ پیىطتطاقی ٞبی ٞربٔٙكی لسضت تدؿٓ ثركی ،ذاللیت
ٙٞطی  ٚزلت زض ا٘تربة ٔٛضٛؿ ث ٝذٛثی ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز.

چارچوب نظری

ٚاغ ٜپبضؾی ٕ٘بز ثٔ ٝقٙبی ٕ٘بیٙس ،ٜؾٕجُ ٕٛ٘ ٚز ٕ٘ ٚبز ٕ٘ ٚبیٙس ٜاؾت ایٗ ٚاغ ٜچٕٛ٘ ٖٛز ٕ٘بیٙس ٚ ٜؽبٞط وٙٙسٔ ٜقٙب قسٜ
اؾتِ(.غت ٘بٔ ٝزٞرسا)
ٕ٘بز فجبضت اظ ٞط چیعی و ٝثتٛاٖ ثب آٖ ثغٛض ٔقٙی زاض چیعی ضا ٔقطفی وطز(ضاثطتؿ ٚ )88 :1371،ٖٛانٛال ثؿیبضی زض ایٗ ٘ىتٝ
اتفبق ٘ؾط زاض٘س وٕ٘ ٝبز ث ٝچیعی ٌفتٔ ٝی قٛز وٕ٘ ٝی تٛا٘س ث ٝضٚقی زیٍط ثیبٖ قٛز یقٙی ٔفبٞیٕی و ٝثبظثبٖ ٔؿتمیٓ لبثُ ٚ
زضن ٘یؿتٙس  ٚظثبٖ ثب ٔ ٕٝٞحسٚزیت ٞبیف لبزض ث ٝا٘تفبَ ایٗ ٔفبٞیٓ ٘یؿت ،لبِجی ٕ٘بزیٗ ٔی ٌیط٘س تب ثتٛا٘ٙس ذٛز ضا ثیبٖ وٙٙس
یب ث ٝؾرٙی زیٍطٕ٘بز ثیبٖ ازضاوی ٔكٟٛز اؾت و ٝثبخبیٍعیٗ أطی ٔرفی ٔ ٚىت ْٛقٛز(.ؾتبضی)52 :1365،
أب ثبیس ٔیبٖ ٘كبٕ٘٘ ٚ ٝبز تٕبیع لبیُ قس ٘كبٕ٘٘ ٚ ٝبز ٞط ز ٚثٚ ٝضای ذٛز ٔی پطزاظز ِیىٗ ٕ٘بز ثیكتط ضاثغ ٝای لطاضزازی یب فطضی
ثب آٖ چیعی زاضز و ٝث ٝآٖ اقبضٔ ٜی وٙس.
ی ً٘ٛضٕٗ ثحث ٌؿتطز ٜای و ٝضاخـ ثٕ٘ ٝبز زاضز ٔی ٌٛیس:ا٘ؿبٖ ثطای ا٘تمبَ افىبض فمبیس  ٚشٙٞیبت ذٛز اظ ٌفتبض یب ٘ٛقتبضی
اؾتفبزٔ ٜی وٙس ایٗ ظثبٖ ؾطقبض اظ ٕ٘بزٞب ٘ ٚكب٘ٞ ٝبیی اؾت و ٝث ٝذٛزی ذٛز ٔقٙبیی ٘ساض٘س أب ث ٝزِیُ وبضثطز فطاٌیطقبٖ زاضای
ٔقٙب ٞؿتٙس  ٚیب ایٙى ٝا٘ؿبٖ ث ٝؽٗ ذٛز ث ٝآٖ ٞب ٔف ْٟٛثركیس ٜاؾت ِٚی ٞیچىساْ اظ ایٗ ٞب ٕ٘بز ٘یؿتٙس ثّى ٝفمظ تسافی
وٙٙس٘ ٜكب٘ ٝاقیبء ٞؿتٙسٚ :ی زض ازأ ٝثٔ ٝقٙبی ٕ٘بز ٔی پطزاظز ٔ ٚقتمس اؾت وٕ٘ ٝبز یه انغالح یه ٘بْ یب ٕ٘بی ٝای اؾت وٝ
افعٚزٖ ثط ٔقٙبی لطاضزازی  ٚآقىبض ضٚظٔط ٜذٛز زاضای ٔقب٘ی ٔتمبضی ٘یع ٞؿتٕ٘ .بز قبُٔ چیعی ٌ٘ ،ًٙبقٙبذت ٝیب پٟٙبٖ اظ
ٔبؾت أب زؾت یب ثی ی ٝحمیمت ٘یبظ ث ٝثحث زاضز ثٙبثطایٗ یه وّٕ ٝیب ٕ٘بیٍٕٞ ٝبٔی ٕ٘بزیٗ ٔی قٛز و ٝچیعی ثیف اظ ٔفْٟٛ
آقىبض ذٛز زاقت ٝثبقس ایٗ وّٕ ٝیب ٕ٘بی ٝخٙج٘ ٝبذٛزآٌبٌ ٜؿتطز ٜتطی زاضز وٞ ٝطٌع ٕ٘٘ ٝی تٛا٘س ث ٌٝ٘ٛ ٝای زلیك ٔكرم ٌطزز
 ٝ٘ ٚث ٝعٛض وبُٔ تٛضیح زاز ٜقٛز.
ٕٞچٙیٗ پیطؼ ٔی ٌٛیسٞ :طٌب ٜاظ ضا ٜلطاضزازی ٘ؿجت ثٛٔ ٝضز تبٚیّیٛٔ ،ضٛؿ ٔ ٚجٙبی ٘كب٘ ٝضٚقٗ قٛز یب ث ٝثیبٖ زیٍط،
لطاضزازی زاَ ضا ثب ٔسِ َٛیىی وٙس ثب ٕ٘بز ؾطٚوبض زاضیٓ.
پؽ ٕ٘بز تدّی یب ٚاؾغ ٝأطی ٔقٛٙی ٔحؿٛة ٔی قٛز ٕ٘ ٚبزپطزاظی  ٚضٔعپطزاظی خبیی آغبظ ٔی قٛز و ٝأىب٘بت ثیبٖ ٔحسٚز
ثٛز ٚ ٜظثبٖ فبخع ٔی قٛز .ثٙبثطایٗ حمبیك ٔتقبِی و ٝلبثُ ا٘تمبَ  ٚاِمبء ثٞ ٝیچ عطیك زیٍطی ٘یؿتٙس ٍٙٞبٔی و ٝثب ؾٕجُ ٞب ،اٌط
ثتٛاٖ ٌفت زض ٔی آٔیع٘س تب ا٘ساض ٜا٘تمبَ پصیط ٔی ق٘ٛس.
زض زٚض ٜنفٛی ٘مٛـ حیٛا٘ی ذیبِی چ ٖٛؾیٕطك  ٚاغزٞب  ٚلمٛٙؼ ،حیٛا٘بت تطویجی ٔثُ قیط ثبِساض ٞ ٌٝ٘ٛ ٚبی ٔتفبٚت حیٛا٘بت
ٚالقی ٕٞچ ٖٛپط٘سٌبٖ (لٛـ ،اضزن ،عٛعی ،ثّجُ  ٚلطلب ٚ )َٚزضیبیی (ٔبٞی ،الن پكت) ،اّٞی(قتط ،اؾت ،ؾً) ،غیط
اّٞی(ذطٌٛـ ،غعأَ ،بض ،پّٞ )ًٙؿتٙس ٕٞچٙیٗ ٘مٛـ آؾٕب٘ی چ ٖٛاثط  ٚنٛض ٌ٘ٛبٌ ٖٛاظ ذٛضقیس ٘یع زیسٔ ٜی ق٘ٛس.

زض اٚا ذط فٟس نفٛی ثٚ ٝیػ ٜاظ ظٔبٖ ؾّغٙت قب ٜفجبؼ ز٘ ْٚمٛـ حیٛا٘ی ث ٝنٛضت عطح انّی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.

مقایسه نقوش حیوانی و گیاهی مشترک در تسئینات دوره ی هخامنشی و صفوی
زض ایٗ لؿٕت اثتسا ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔكبث ٝاظ ز ٚزٚض ٜی ٞربٔٙكی  ٚنفٛی زض تمؿیٓ ثٙسی ٌیبٞی  ٚحیٛا٘ی اضائ ٚ ٝاظ ِحبػ فطْ ٚ
ٔحتٛا ثطضؾی ٔی ق٘ٛس  ٚؾپؽ ٘مٛـ زض زاذُ خسا َٚتغجیمی ٔٛضز تحّیُ لطاض ٔی ٌیطز.

تررسی نقوش گیاهی دوره هخامنشیان و دوره ی صفوی
زض ثؿیبضی اظ فطٞ ًٙٞب ٌیب ٜث ٝفٛٙاٖ انُ  ٚضیك ٝی حیبت زض ٘ؾط ٌطفتٔ ٝی قٛز ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ زض آییٗ ٔیتطا ٚلتی ٔیتطا
ٌبٚی ضا ٔی وكس اظ تٗ آٖ ظ٘سٌی ث ٝنٛضت غّ ٝآقىبض ٔی قٛز  ٚایٗ ٘ٛیس ثرف ظ٘سٌی  ٚآفطیٙف زض آییٗ ٔیتطای اؾت
(أٛظٌبض.) 28 :1374،
زض ٔتٔ ٖٛصٞجی آییٗ ٔصٞجی ٔعزیؿتی اظ ثطذی ٌیبٞبٖ ٔمسؼ شوط ٘بْ قس ٜاؾت ثٙبثط ٔتٗ ثٙسٞف ٌیب ،ٜچٟبضٔیٗ آفطیسٜ
اٛٞضأعزا زض خ ٟبٖ ٔبزی ثقس اظ آؾٕبٖ  ٚآة  ٚظٔیٗ ثٛز ٞ ٚسف اظ ایٗ آفطیٙف یبضی ضؾب٘سٖ ثٌٛ ٝؾپٙس ؾٛزٔٙس ثیبٖ قس ٜاؾت
(ثٟبض.)51 :1378،
زض اٚؾتب ٞئ ٝٔٛاؾٓ ٌیبٔ ٜمسؾی اؾت و ٝاظ آٖ قطثتی ؾىطآٚض ث٘ ٝبْ  ْٛٞؾبذت ٚ ٝث ٝفٛٙاٖ فسی ٝث ٝذسایبٖ فطضٔ ٝی
قس(یبحمی ٕٞ ْٛٞ .)898 :1388چٙیٗ ٕ٘ٛزی اظ یه ایعز و ٟٗزض اٚؾتب اؾت و ٝاظ ا ٚث ٝفٛٙاٖ زٚض وٙٙسٔ ٜطي ؾرٗ ضفتٚ ٝ
ثؿیبض ٔٛضز تمسؼ  ٚاحتطاْ لطاض ٌطفت ٝاؾت ٌیبٛٔ ٜضز یب ٔٛضت ٘یع اظ ایٗ خٌّٕ ٝیبٞبٖ ٔمسؼ اؾت(.ث٘ٛٙیؿت.)53 :1383،
زض ایٗ ٔیبٖ ٌُ ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ لسیٕی تطیٗ ٘مٛـ ایطا٘یبٖ ث ٝقٕبض ٔی آیس و ٝزض زٚضٞ ٜربٔٙكی  ٚزٚض ٜنفٛی ٘یع ث ٝاقىبَ
ٌ٘ٛبٌ ٖٛزیسٔ ٜی قٛز ایطاٖ زض ازٚاض ٔرتّف تبضیری اظ ٔطاوع ٔ ٟٓپطٚضـ ٌُ ،ثٚ ٝیػٞ ٌُ ٜبی ٔقغط ثٛز ٜاؾت زض ٔٛاضزٜ
ٔقسٚزی ٔی تٛاٖ ثٛ٘ ٝؿ ٌُ ثىبض ضفت ٝزض آثبض ٙٞطی پی ثطز ٍٔط ٌُ ٞبی ذبل ٔب٘ٙس٘ ،یّٛفط و ٝزاضای پیكی ٝٙی لبثُ تٛخٟی
ثبقٙس.
ٌُ ٘یّٛفط (٘یّفط٘ ،یّپط٘ ،یّٛپط٘ ،یّٛپطن٘ ،یّٛفُ) یب پیچه  ٚیب ِٛتٛؼ (ِتٛؼِٛ ،عٛؼ) ٘بْ ٍٕٞب٘ی یه ٌط ٜٚاظ ٌُ ٞب ٌ ٚیبٞب٘ی
اؾت و ٝزض فبضؾی ٌُ آثعاز یب ٌُ ظ٘سٌی  ٚآفطیٙف  ٚیب ٘یّٛفط آثی ٘بٔیسٔ ٜی ق٘ٛس زض ضٚایبت و ٟٗایطاٖ ٘یّٛفط آثی ضا خبی
ٍٟ٘ساضی ترٕ ٝیب فط ظضزقت و ٝزض آة ٍٟ٘ساضی ٔی قس ٔی زا٘ؿتٙس زض اؾبعیط و ٟٗایطا٘ی ٘یّٛفط ٌُ ٘بٞیس ث ٝقٕبض ٔی ضفتٚ ٝ
٘بٞیس تهٛض انّی ٔبزیٞ ٝٙؿتی زض ضٚایبت زیٙی ایطا٘ی لسیٓ ثٛز ٜاؾت ٘بٞیس یب آ٘بٞیتب فطقتٍ٘ ٝبٞجبٖ فٙهط آة اؾت.
٘یّٛفط ث ٝاقىبَ ٔرتّفی تطؾیٓ ٔیكٛزٚ .یػٌی ٞبی ضیرتی ایٗ ٌُ (٘یّٛفط) ٕٞچٙیٗ ثٔ ٝمساض ظیبزی ٌُ ٔقطٚف ث ٝقب ٜفجبؼ ضا
زض ش ٗٞتسافی ٔی وٙس و ٝزض ظٔبٖ حىٔٛت نفٛیبٖ  ٚزض ظٔبٖ التساض قب ٜفجبؼ وجیط ث ٝایٗ ٘بْ ٔقطٚف قس.

 .1گل نیلوفر (گل از پهلو) در دوره ی هخامنشی
٘یّٛفط آثی (ِٛتٛؼ) تهٛیط ایٗ ٌیب٘ ٜیع ث ٝفطاٚا٘ی زض ٘مٛـ ترت خٕكیس زیسٔ ٜی قٛز أب ٕٟٔتطیٗ خٙج٘ ٌُ ٝیّٛفط اضتجبط آٖ ثب
آة اؾت چ ٖٛآة فٙهط اؾبؾی حیبت ٕ٘ ٚبز اظ الیب٘ٛؼ اِٚی ٝویٟب٘ی٘ .یّٛفط آثی ٌطچ ٝضیك ٝزض لقط آة زاضز ِٚی ثط ؾغح آة
قىفتٔ ٝی قٛز ایٗ ٌُ ٔؾٟط اظ قىٛفبیی خٟبٖ ٘ ٚیُ آٖ ثٔ ٝطتج ٝتدّی یب ؽٟٛض اؾت زض اؾبعیط ایطا٘ی ٘یّٛفط ٌُ ٘بٞیس ث ٝقٕبض
ضفت ٝاؾت٘ .یّٛفط زض ٙٞط ٞربٔٙكیبٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘بز نّح  ٚظ٘سٌی ٔغطح ثٛز ٜاؾت.

شکل  – 1گل نیلوفری در دوره هخامنشی

 . 2درخت سرو در دوره ی هخامنشی
زض ٙٞط ٞربٔٙكی زضذت ؾط ٚو ٝثیكتط زض حدبضی ٞبی ترت خٕكیس زیسٔ ٜیكٛز زض افتمبز ایطا٘یبٖ ثبؾتبٖ خٙجٔ ٝمسؼ زاقت
ایٗ زضذت زض آییٗ ٟٔط ٘یع ٔمسؼ اؾت زض اؾبعیط ایطاٖ زضذت ؾطٕ٘ٚبز ذسایی ٌیبٞی اؾت ٟٔط تب حسٚزی ٕ٘بز ذسای ٘جبتی
ٔی قٛز تهٛیط ٘ ٚمف ؾط ٚزض ثؿیبضی ٔقبثس ٔیتطایی زیسٔ ٜی قٛز ؾط ٚث ٝفّت ٘یطٙٔٚسی  ٚؾطؾجعی زٚاْ ثطای ایطا٘یبٖ ثبؾتبٖ
ٕ٘بز ض٘ٚك ،لٛت ،پبیساضی ،ؾط ثّٙسی ّٔی  ٚآظازی ثٛز ٜاؾت.

شکل -2درخت سرو در دوره ی هخامنشی

. 1گل نیلوفر در دوره ی صفوی
٘یّٛفط ث ٝاقىبَ ٔرتّفی تطؾیٓ ٔیكٛز ٚ.یػٌی ٞبی ضیرتی ایٗ ٌُ (٘یّٛفط)ٕٞچٙیٗ ثٔ ٝمساض ظیبزی ٌُ ٔقطٚف ث ٝقب ٜفجبؼ ضا
زض ش ٗٞتسافی ٔی وٙس و ٝزض ظٔبٖ حىٔٛت نفٛیبٖ  ٚزض ظٔبٖ التساض قب ٜفجبؼ وجیط ث ٝایٗ ٘بْ ٔقطٚف قس.

شکل-3گل نیلوفری در دوره ی صفوی

 . 2درخت سرو (زنذگی) در دوره صفوی
زضذت زض ثبٚض ایطا٘یبٖ ٕ٘بز خبٚیساٍ٘ی ،قبٔ ،ٜمبْ ؾّغٙت  ٚحىٔٛت اؾت  ٚثٛ٘ ٝفی تسافی وٙٙس ٜی ضؾتبذیع اؾت .زض ٙٞط
اؾالٔی ٘مف زضذتبٖ یبزآٚض ثبك ٞبی ثٟكتی اؾت زضذت ٕ٘بزی اظ ٘ٛض ٘ ٚیطٚی اِٟی ،زا٘ف ،ذطزٚظی  ٚزض ٘تیدٕٛٞ ٝاض ٜث ٝفٛٙاٖ
تدؿسی اظ انُ ذیط ٔٛضز احتطاْ ثٛز ٜاؾت.
٘مف زضذت ظ٘سٌی ث ٝنٛضت زضذتی زض ٚؾظ ٔحطاة زض عطح ٞبی ٔٛؾ ْٛث ٝؾدبز ٜای زض زٚض ٜاؾالٔی زیسٔ ٜی قٛز .ایٗ عطح
اظ عطفی ٔفٔ ْٟٛحطاة خبی فجبزت ،تمطة ذسا  ٚاظ خبیی زیٍط ٔفٔ ْٟٛحطاة ثٔ ٝقٙبی خبی لطة یقٙی (خ ًٙزض ضا ٜذسا) ضا ثٝ
شٔ ٗٞتجبزض ٔی وٙس .زض ایٗ تهٛیط ٌّسا٘ی ث ٝقىُ ز ٚثطي وٍٙط ٜای ٔبٞی قىُ زیسٔ ٜی قٛز و ٝیبزآٚضٔ ٜبٞی ٞبی ٔحبفؼ
زضذت ظ٘سٌی زض اؾغٛض ٜی ظضزقتی اؾت .ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝنٛضت ؾٙسی تسأ ْٚف ْٟٛاؾغٛض ٜای ٔبٞی ٞبی ٔحبفؼ زضذت ظ٘سٌی
ضا زض افؿب٘ ٝای ظضزقتی ثطضٚی ثبفتٞ ٝبی ایطا٘ی ثیبٖ ٔی وٙس.

شکل -4درخت سرو در دوره ی صفوی

تررسی نقوش حیوانی در دوره ی هخامنشیان و دوره صفوی
حیٛا٘بت اظ خّٕ ٝپسیسٞ ٜبی ٞؿتٙس و ٝپی٘ٛسی زیطی٘ ٚ ٝٙب ٌؿؿتٙی ثب ظ٘سٌی ا٘ؿبٖ ثطلطاض وطز ٜا٘س .زض ث ٝتهٛیط زض آٚضزٖ
حیٛا٘بت زض ایطاٖ ثبؾتبٖ زٌ ٚطایف ث ٝچكٓ ٔی ذٛضز ٔٛضٛؿ تهٛیط قس ٜاظ حبِت وبٔال ٚالـ ٌطایب٘ ٝای ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ،اظ عطفی
ٚلتی ٘مف ٔبی ٝوبٔال ٚاضح  ٚآقىبض ٘جٛز ،ث ٝقىّی وبٔال ٔٙؾٓ  ٚزض فیٗ حبَ ذكه  ٚضؾٕی تطؾیٓ ٔی قس و ٝزض ثطذی ٔٛاضز
حتی ثٔ ٝحسٚزٞ ٜبی ا٘تعاؿ  ٚتدطیس ٘یع ٔی ضؾس٘ .مٛـ حیٛا٘ی زض ٙٞط ٞربٔٙكی ثیف اظ ؾبیط ٘مٛـ ٕ٘ ٚبزٞب ذٛز ضا خٌّ ٜٛط
ٔی ؾبظز .زض ٙٞط ٞربٔٙكی ثٚ ٝیػ ٜترت خٕكیس ٘مٛـ حیٛا٘ی ٕٞچ ٖٛقیط ،اؾت ،فمبة ٌٚب ٚث ٝزفقبت تىطاض ٔی قٛز .زض ٙٞط
نفٛی حیٛا٘بتی ٕٞچ ٖٛؾیٕطك ،فمبة ،قیط  ٚاؾت ث ٝچكٓ ٔی ذٛضزٔ .ی زا٘یٓ و ٝزض ضٚظٌبض ٞربٔٙكی ثطذی حیٛا٘بت ٚ
پط٘سٌبٖ ٔمسؼ قٕطزٔ ٜی قس٘س ٙٞطٔٙساٖ ٘مف آٖ ٞب ضا ؾٕجُ لطاض زاز ٚ ٜضٚی زیٛاضٞبی وبخ ٞب ٔ ٚقبثس ثهٛضت ٘مف ثطخؿتٝ
فطضٔ ٝی وطز٘س فال ٜٚثط ٘مف ثطخؿتٞ ٝب ایٗ حیٛا٘بت  ٚپط٘سٌبٖ ٔمسؼ ضا اظ ؾ ًٙعال ٘ ٚمطٔ ٜی ؾبذتٙس.
و ٝفجبضت ا٘س اظ :قیطٌ ،ب ،ٚاؾت ،فمبة(قبٞیٗ) و ٝغبِجب ته ته  ٚظٔب٘ی ثب ٓٞزض یه اثط ٙٞطی خٌّ ٜٛطی ٔی وٙٙس ایٗ حیٛا٘بت
ثیكتط ٔتٙبؾت ثب ٞیىُ عجیقی زض ٘مف ٚالقی ذٛز ؽبٞط قسٌ ٚ ٜبٞی ٘یع تّفیمب ثب ٓٞتطویت قس ٚ ٜؾط یىی ثب ثسٖ زیٍطی
پی٘ٛس ظز ٚ ٜاضائ ٝزاز ٜا٘س ٛٔ ٚخٛزی فدیت اِرّم ٝی افؿب٘ ٝای ثٛخٛز آٚض٘س.

اسة در دوره هخامنشی 1.
اؾت ث ٝؾجت ٘دبثت شاتی  ٚؾٛزٔٙس ثٛز٘ف ٔٛضز تٛخٞ ٝربٔٙكیبٖ ثٛز ٜاؾت .اؾتفبز ٜاظ ٘مٛـ حیٛا٘ی ثس ٖٚتٛخ ٝثٔ ٝفبٞیٓ
اؾغٛض ٜای آییٙی  ٚتٟٙب ث ٝزِیُ ظیجبی ٞبی فطٔی آٟ٘ب نٛضت پصیطفت ٝاؾت .ثطای ٕ٘ ٝ٘ٛقبخ ٞبی ثّٙس زض زٚضاٖ وٕ٘ ٟٗبز ظایف ٚ
ثبضٚضی ثٛز.
.

قىُ -5اؾت زض زٚض ٜی ٞربٔٙكی

 . 2شیر در دوره ی هخامنشی
قیط ضا ث ٝؾجت ٘یطٙٔٚسی  ٚحبوٓ خ ٍُٙثٛز٘ف ٔٛضز تٛخ ٝلطاض زاز ٜقس ٜاؾت .أب ثبیس زض ٘ؾط زاقت ٘مف قیط زض ٚضقیت ٞبی
ٔرتّف ث ٝتهٛیط وك یس ٜقس ٜاؾت وٞ ٝط وساْ اظ آٖ ٞب ث ٝتٟٙبی ٔی تٛا٘س وبضآیی یه ٘كبٖ ثبقس زض حبِیؿت و ٝقیطاٖ لسضتٕٙس
زٚضاٖ ٞربٔٙكی زض تٕسٖ ٞبی ٕٞؿبیٞ ٝب تجسیُ ثٛٔ ٝخٛزات ضقیف ٌ ٚب ٜاٞطیٕٙی ٔی قس٘س.

شکل -6شیر در دوره ی هخامنشی

نثرد شیر تا گاو :
یىی اظ ٘مف ٞبی ثطخؿت ٝثؿیبض ظیجب زض ترت خٕكیس نحٕ٘ ٝٙبزیٗ ٘جطز قیط ثب ٌب ٚاؾت ایٗ ٘مف ٘ؿجتب تىطاض
ق٘ٛس ٜاؾت  ٚیه پیبْ ثؿیبض ٔ ٟٓثٛز ٜو ٝای ٍٝ٘ٛٙث ٝتىّف  ٚتبویس ٘مف قس ٜا٘س .ضٌ ٗٔٚطیكٕٗ ثبؾتبٖ قٙبؼ
ٔقطٚف أطیىبیی ٔقتمس اؾت :و ٝایٗ ٘مف ٌٛیبی تغیط فه َٛاظ ٘یٓ ؾبَ ؾطز ث٘ ٝیٓ ٌطْ  ٚث ٝثیبٍ٘ط ثبظٌٛوٙٙس ٜحَّٛ
ثٟبض اؾت.

شکل -7نثرد شیر تا گاو در دوره ی هخامنشی

. 3عقاب (شاهین)در دوره ی هخامنشی
قبٞیٗ ضا ثربعط ثّٙس پطٚاظیٟب ،چبثىی ،تیعٛٞقی  ٚتیع چٍٙی ثٛز٘ف زٚؾت زاقتٙس .قبٞیٗ اِٟبْ ثرف اٚج  ٚتطلی
آٟ٘ب ثٛزٔ ٚ ٜی ذٛاؾتٙس ٕٞیك ٝزض آؾٕبٖ ٞب ؾیط وٙٙس  ٚثبَ قبٞیٗ زضاظ  ٚلٛی زاقت ٝثبقٙس و ٝقىؿت ٘بپصیط اؾت
 ٚالٛاْ زیٍط اظ ایٗ زاقتٗ ٔحطٞ ْٚؿتٙسٞ .ربٔٙكیبٖ ٘مف قبٞیٗ ضا ٘كب٘ ٝالتساض  ٚتٛا٘بیی ٔ ٚؾٟط خالَ  ٚفؾٕت
ٔی زا٘ؿتٙس.

شکل -8عقاب در دوره ی هخامنشی

 .1اسة در دوره ی صفوی
اؾت اظ ضٚظٌبض و ٟٗزض اؾبعیط ُّٔ ٔٛضز تٛخ ٝثٛز ٚ ٜثٍٟ٘ ٝجب٘ی  ٚتیٕبض ایٗ حیٛاٖ ؾٛزٔٙس و ٝث ٝنفبت تٙس  ٚتیع ٚ
چبالن  ٚزِیط  ٚپّٟٛاٖ ٔٛنٛف اؾت .فطقتٍٟ٘ ٝجبٖ چٟبضپبیبٖ زض اٚؾتب ذٛا٘س ٜقس ٜاؾت .قبیس ثب تٛخ ٝثٕٞ ٝیٗ
ٔؿئّ ٝو ٝاؾت ضا قب ٜچط٘سٌبٖ زض ٔیبٖ چٟبضپبیبٖ اظ ٘ ٕٝٞیىٛتط ٔیكٕبضز٘س .
اظ ل َٛویرؿطٞ :ٚیچ چیع زض پبزقبٞی ثط ٔٗ ٌطأی تط اظ اؾت ٘یؿت  .زض ٘مف اؾت زض زیٍط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی نفٛی ٘یع
و ٝاؾت زض حبَ لسْ ظزٖ اؾت وٕٞ ٝیٗ فطْ پبٞب ٔكبٞسٔ ٜی قٛز.

شکل -9اسة در دوره ی صفوی

 .2شیر در دوره ی صفوی
قیط زض ٙٞط  ٚفط ًٙٞثؿیبضی اظ ّٔت ٞب ث ٝفٛٙاٖ ؾٕجُ آتف ،پبضؾبی ،پیطٚظی ،زالٚضی ،زض٘سٌی ،ظ٘سٌی ،غطٚض،
ٔطالجت ٛٔ ٚاؽجت قٙبذت ٝقس ٜاؾت٘ .ؿجت زازٖ ٘ ٚمف ثطذی اظ ائٕ ٝثب قیط ثٟتطیٗ ٙٔ ٚبؾت تطٖ ٔٛلقیت ضا ثطای
ظ٘س ٜوطزٖ ایٗ ؾٙت ٘مف پطزاظی زض زٚض ٜی اؾالٔی ثٚ ٝخٛز آٚضز  ٚقیط ٔؾٟط لسضت  ٚقدبفت ثبلی ٔب٘س٘ .مف
قیط اظ ؾفبَ ٞبی ؾیّه زض فط ًٙٞایطا٘ی ٔٛخٛز اؾت تب ٘مف حّٕ ٝقیط ثٌ ٝب ٚو ٝزض ٘مف ترت خٕكیس وٙسٜ
قس ٜاؾت ایٗ ٘مف زض ٙٞط ایطا٘ی پیف اظ زٚضاٖ اؾالْ ٚخٛز زاقت ٝاؾت.

شکل -11شیر در دوره ی صفوی

 .2عقاب در دوره ی صفوی
فمبة (قبٞیٗ)و٘ ٝبٔف زض اٚؾتب ؾئ ٝٙآٔس ٜاؾت پط٘س ٜای تیعثبً٘ ،ثّٙس آقیبٖ  ٚتٙس ٍ٘ب ٚ ٜؾٍٕٟیٗ چٍٙبَ اؾت ٚ
ثیف اظ نس ؾبَ فٕط ٔی وٙس .لٛقجبظی ٙٞط پطٚضـ ٍٟ٘ ٚساضی پط٘سٌبٖ قىبضی اؾت ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثٚ ٝاؾغ ٝزؾت
آٔٛظ وطزٖ ایٗ پط٘سٌبٖ ٔی تٛاٖ اظ آٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ اثعاضی ثطای قىبض اؾتفبز ٜوطز .زض ؾالعیٗ نفٛی ثیف اظ ؾبیطیٗ ثٝ
ایٗ حطف ٝفالل٘ ٝكبٖ ٔی زاز٘س.

شکل -11عقاب در دوره ی صفوی

مقایسه نقوش حیوانی و گیاهی مشترک در تسئینات دوره ی هخامنشی و صفوی
٘مٛـ ٔكتطن ٌیبٞی ،حیٛا٘ی زض زٚضٞ ٜبی ٞربٔٙكی  ٚنفٛی ٚاضز خسا َٚتغجیمی قس٘س  ٚزض ز ٚثقس ٔٛضز ٔمبیؿٝ
لطاض ٌطفتٙس خس َٚثطاؾبؼ ؾتٞ ٖٛبی فٕٛزی  ٚقبذم ٞبی اضائ ٝقسٛٔ ٜضز ذٛا٘ف لطاض ٌطفتٙس.
اعالفبت ث ٝزؾت آٔس ٜاظ ٘مٛـ ٞط زٚض ٜزض خسا َٚزیٍطی و ٝثطای ٞط ز ٚزٚض ٜث ٝعٛض خساٌب٘ ٝعطاحی قس

.

جذول 1-تطثیق نقوش گیاهی هخامنشی و صفوی
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جذول 2-تطثیق نقوش حیوانی هخامنشی و صفوی
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جذول 3-اطالعات ته دست امذه از نقوش هخامنشی تر اساس جذاول تطثیق
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جذول 4-اطالعات ته دست امذه از نقوش هخامنشی تر اساس جذاول تطثیق
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نتیجه گیری
٘مٛـ ٞربٔٙكی ثب ٔكره ٝی ٌطایف ث ٝا٘تعاؿ  ٚاقىبَ ٙٞسؾی زض ثبظٕ٘بی ،تطویت ثٙسی ٔتمبضٖ ٕٞطا ٜثب لبة
تعییٙی ٔ ٚضٕ ٖٛاؾغٛض ٜی ٕ٘ ،بزیٗ لبثُ تقطیف ٔیجبقس.
زض ٔمبثُ ٘مٛـ نفٛی ٔكرهبت عجیقت ٌطایی  ٚپٛیبیی ضا زض ثبظٕ٘بیی ،تطویت ثٙسی اظاز ٔ ٚضٕٙٔ ٖٛبؽط عجیقی،
تعییٙی ضا زاضا ٔیجبقس.
فٙبنط تعییٙی ٞط ز ٚزٚض ٜتب حس ظیبزی یىؿبٖ ٔیجبقس٘ .مٛـ ٌیبٞی  ٚ ٌُ ٚثٛتٞ ٝبی تعییٙی و ٝث ٝاقىبَ ٌُ اظ
پ ، ّٟٛزضذت ظ٘سٌی  ... ٚث ٝنٛضت ته  ٚضزیفی زض ثٙب ٞب اؾتمبزٔ ٜیكس٘س.
ثیكتط ٘مٛـ خب٘ٛضی و ٝث ٝفٛٙاٖ فٙبنط تعییٙی زض زٚضاٖ نفٛی ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٝا٘س ٕٞبٖ اقىبَ ٞربٔٙكی
ٔب٘ٙس قیط ،اؾت  ٚفمبة ٔیجبقٙس و ٝتحت تبثیط قی ٜٛی ٍ٘بض ٌطی فٟس نفٛی ثب حبِتی ٘عزیه ث ٝعجیقت زض وٙبض
زیٍط فٙبنط تعییٙی ،تىٕیُ وٙٙس ٜعطح انّی ٔیجبقٙس.
زض ٟ٘بیت عجیقت  ٚفٙبنط عجیقی زض زٚضاٖ نفٛی ثبضظتط ٚ ،الـ ٌطای ٝٙتط  ٚپٛیب تط اظ زٚضاٖ ٞربٔٙكی ثٚ ٝخٛز أسٜ
اؾت.

مناتع
 .1ثٛضوٟبت ،تیتٛؼ()1385؛ ٔجب٘ی ٙٞط اؾالٔی؛ تطخٕٔ ٝحٕٛز ثیٙبی ٔغّك؛ تٟطاٖ؛ ا٘تكبضات ٞطٔؽ.
 .2تٛؾّی ،ضضب()1387؛ ثطضؾی تغجیمی ٔٙؿٛخبت نفٛی  ٚفثٕب٘ی؛ ز ٚفهّٙبٔٔ ٝغبِقبت ٙٞط اؾالْ. 8
 .3زٞرسا ،فّی اوجط ()1373؛ ِغتٙبٔٝ؛ تٟطاٖ؛ ا٘تكبضات زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.

 .4ؾتبضی ،خالَ()1365؛ ضٔع ا٘صیكی ٙٞ ٚط لسؾی؛ تٟطاٖ؛ ا٘تكبضات تٛؼ.
 .5أٛظٌبض ،غاِ)1374(ٝ؛ تبضید اؾبعیطی ایطاٖ؛ تٟطاٖ؛ ا٘تكبضات ؾٕت.
 .6احٕسی ،ثبثه()1371؛ اظ ٘كب٘ٞ ٝبی تهٛیطی تب ٔتٗ؛ تٟطاٖ؛ ٘كط ٔطوع.
 .7تبخجرف ،احٕس()1378؛ تبضید نفٛی(ٝخّس ز)ْٚ؛قیطاظ؛٘ٛیس قیطاظ.
 .8فبثس زٚؾت ،حؿٗ؛ وبضٓ پٛض ،ظیجب()1388؛ نٛضت ٞبی ٔتٛٙؿ زضذت ظ٘سٌی ثط ضٚی فطـ ٞبی ایطا٘ی ،فهّٙبٔٝ
فّٕی پػٞٚكی ٌّٙبْ ،قٕبض12ٜ
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