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مقدمه
اٌش ٔؼٕبسی اػالٔی دسخلٛف ػبختٕبٖ ٞبی ػبخت ٝؿذ ٜتٛػظ پیشٚاٖ حضشت ٔحٕذ (ف) ثیٗ لشٖ ٞفتٓ ٞ ٚـتٓ یب ٘ ٟٓتفؼیش
ؿٛد ،دس اثتذا دس ٞش ربیی وٚ ٝی دیٗ سا ثشپب وشد  ٚآٖ سا اػالٔی یب ٔؼّٕبٖ ٘بٔیذ ،اختالف آؿىبسی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛدٔ .لبِح اص ػ ًٙتب آرش
پخت ٝؿذ٘ ٚ ٜیض آرش پخت٘ ٝـذ ٜتب چٛة ٔتغیـش ثٛد٘ذ  ٚسٚؽٞبی ػبخت اص ػبخت ػـبد ٜتب سٚوـی اص ػٙـً تشاؿیذ ٜثش سٚی ثتٗ  ٚآرش
پخت ٝؿذ ،ٜتب سٚوـی اص آرش پخت ٝؿذ ٜثش سٚی خـت خبْٔ ،تؼذد ثٛد٘ذ .دس اثتذا ث٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝایٗ عشحٞب اص ثؼیبسی اص اؿىبَ تجؼیت
ٔیوٙٙذ ٔ ٚشدٔی ٚرٛد داؿتٝا٘ذ و ٝاػالْ سا دس ایٗ دٚس ٜدٚاصدٞ ٜضاس ػبِ ٝیب ثیؾتش پزیشفتٝا٘ذ .ثؼذ اص ثشسػی  ٕٝٞایٗ ػٛأُ ٔختّف،
پیذایؾ اك َٛیهپبسچٔ ٝـخق دس ایٗرب ؿٙبػبیی ٔیؿٛد.
ٕٔىٗ اػت اِٚیٗ اكُ ث ٝػٛٙاٖ اكُ ثمبی اكٔ َٛؼٕبسی لذیٕی دس ؿیٜٛای ٟٔٓتش اص اك َٛثبلیٔب٘ذ ٜدس غشة حذالُ ثؼذ اص
أپشاعٛسی وبسِٚی 1ًٙؿشح داد ٜؿٛد .ث٘ ٝظش ٔیسػذ تب لشٖ یبصد ٓٞدٙٔٚغمٚ ٟٓٔ ٝرٛد داؿت ٝاػت و ٝدس آٖٞب اؿىبَ لذیٕی و ٝؿبُٔ
عشحٞب  ٚسٚؽٞبی ػبخت ٔیؿ٘ٛذ ،دس ٔؼٕبسی اػالٔی پزیشفت ٝؿذٜا٘ذ .اِٚیٗ ٔٙغمٔ ٝتـىُ اص رٛٙة غشثی آ٘بتِٛی دس ٕٞؼبیٍی آ٘تیٛد،2
ؿٕبَ ػٛسی ٝو ٝؿبُٔ ٔٙبعمی دس اعشاف دٔـك  ٚسٚػبفب ٔیؿذ ،فّؼغیٗ و ٝدس اعشاف ثیتإِمذع لشاس داؿت ٚ ٚیشا٘ٞٝبیی دس ػٕبٖ و ٝدس
ی٘ٛبٖ ث ٝػٛٙاٖ فیالدِفیب ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت ٌ ٚشاػب دس رشدٖ أشٚصی اػت .ایٗ ٔٙغم ٝاص عشف رٛٙة غشثی تب ٔلش أتذاد یبفت ٚ ٝاص غشة تب
ؿٕبَ آفشیمب أتذاد یبفت ٝاػت و ٝؿبُٔ ػٛاحُ ِیجی  ٚاوخش ثخؾٞبی ت٘ٛغ ثٚ ٝیظ ٜوبیشٚاٖ اػت .دس ٔغشة ثشخی ٔشاوض لذیٕی ثبلیٔب٘ذٜ
ٔب٘ٙذ تبٌٔٛبدی (تیٍٕبد رذیذ دس اِزضایش) ٚ ٚاِٛثیّیغ( 3دس ؿٕبَ آفشیمب) ٕٔىٗ اػت ثش ٟٔٙذػبٖ اػالٔی تأحیش ثٍزاس٘ذ ،أب ثؼیبسی اص ایٗ
ٔشاوض اص ثیٗ سفتٝا٘ذ ٔ ٚـخق ٘یؼتٙذ .ث٘ ٝظش ٔیسػذ ٔؼٕبسی ٚیضیٍٛتیه اػپب٘یب و ٝظشافت چٙذا٘ی ٘ذاسد ،تأحیشاتی داؿت ٝاػت  ٚچ ٖٛتٕبْ
ایٗ ٔٙغم ٝتحت ػّغ ٝس ٚ ْٚثؼذٞب ثیضا٘غ ثٛد ٜاػت ،دس اوخش ٔٛاسد ٔؼتجش  ٚثب اسصؽ اص ِحبػ التلبدی ثبلیٔب٘ذ ٜاػت تب لٛا٘یٗ رذیذ اػالٔی
سا ثب ػًٙوبسأٖ ،ؼشقوبساٖ  ٚدیٍش اػتبدوبساٖ ٔبٞش فشا ٓٞػبصد.
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ٔٙغم ٝد ْٚو ٝدس آٖ اوخش ایذٜٞب ٘ ٚظشات اِٚیٔ ٝؼٕبسی اػالٔی ٔـتك ٔیؿٛد ،ثیٗاِٟٙشیٗ اػت و ٝػشصٔیٗ لذیٕی سٚدخب٘ٞٝبی
دٚلّ – ٛدرّ ٚ ٝفشاتٔ -یثبؿذ .دس ایٗرب  ٚدس ػشصٔیٗ ایشاٖ ،حذالُ اص صٔبٖ ٘ئٛثبثّیبٖ ،ػّیسغٓ ٔٛدٞبی ٔتٛاِی ی٘ٛبٖٔذاسی  ٚتأحیشات ثؼذی
س ،ْٚثؼیبسی اص س٘ٚكٞب  ٚاؿىبَ لذیٕی ثبلی ٔب٘ذٜا٘ذٔ ،ؼّٕب٘بٖ ایٗٞب سا اص أپشاعٛسی ػبػب٘ی ث ٝاسث ثشدٜا٘ذ و ٝث ٝكٛست ٔؼتمُ ٔ ٚخبِف ثب
سٚ ٚ ْٚاسحبٖ ثیضا٘ؼؾ ثبلیٔب٘ذ ٜثٛدٕٔ .ىٗ اػت ایٗ تحمیك ثشای ٔٙبعك ٔؼٕبسی اػالٔی اص ؿشق تب آٖچ ٝو ٓٞ ٝاو ٖٛٙافغب٘ؼتبٖ ،پبوؼتبٖ
ٙٞ ٚذ اػت ،ا٘زبْ ؿٛد ،أب ایذٜٞبی ایشا٘یبٖ و ٝثب ػبػب٘یبٖ  ٚپیـیٙیب٘ـبٖ اؿبػ ٝیبفت ٝاػت ،دس ایٗ ٔٙبعك ٘فٛر وشد ٜاػت .دس ایٗرب ٘یبصی
ث ٝثشسػی ٔؼٕبسی ٙٞذ  ٚاػالٔی ٘یؼت ،چ ٖٛایٗ ث ٝدٚس ٜثؼذ اص لشٖ یبصد ٓٞثشٔیٌشدد.
اص ٞش دٙٔ ٚغمٔ ٝخبَٞبی خبكی اص آحبس ثبلیٔب٘ذ ٜدس ثخؾٞبی ٔشثٛع٘ ٝمُ ؿذ ٜاػتٔ .خبَ خٛة ایٗ ثحج ثبؽ ٔـٟٛس فشدٚع
ٔیثبؿذ .یه ٔؼیش ٔشثغ ؿىُ آثیبسی ؿذ ٜو ٝاص عشیك ٔؼیشٞبی ٔشتفغ ؿذ ٜث ٝچٟبسثخؾ ٔؼبٚی تمؼیٓ ؿذ ٜاػت ٔ ٚشتجظ ثب تب٘هٞبی
ٔتمبسٖ  ٚؿؼبػی آة اػت و ٝدس ثبالی ایٗ ثبؽ لشاس ٌشفتٝا٘ذ .د ٚتب اص ایٗ ثبؽٞب و ٝعشحٞبیـبٖ ٛٙٞص ٔٙتـش ٘ـذ ٜاػت ،دس ػبَ ٔ 959یالدی
دس ع َٛخالفت وٛسدٚثبٖ دس صیش للش دس ٔذیٝٙاِضٞشا دس اػپب٘یب عشاحی ؿذٜا٘ذ .تمشثیبً  ٕٝٞػٙبكش آٖٞب سا و ٝث ٝكٛست آصادا٘ ٝچیذ ٜؿذٜا٘ذ،
ٔیتٛاٖ دس ثبؽٞبی پٕپئی س ْٚثبػتبٖ  ٚثبؽٞبی ٞشوٛال٘ی 1ْٛیبفت .ربیی و ٝیه اػتخش كّیجی ؿىُ دس ثبال لشاس ٌشفت ٝاػت و ٝؿبخٞٝبی
ٔتمبعغ داسد  ٚدس پبیبٖ ٞش ؿبخ ٝاػتخشٞبی ٔتمبعغ داسد .ثٞ ٝش حبَ چ ٖٛایٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب دس صٔیٗ ِشص ٜػبَ ٔ 79یالدی خشاة ؿذٜا٘ذ ،فـشدی
ثبیذ ث ٝد٘جـبَ پیـیٙیٔ ٝؼتمیٕی ثـشای ٔذَٞبی اػـالٔی ثبؿذ .پیـذا وشدٖ ایٗٞـب دس ثبؽٞبی ِٛٚثیّیغ ػخت ٘یؼت .ث٘ ٝظش ٔیسػذ
خب٘ٞٝبی ٚیالیی لذیٕی یب ثیضا٘غ دس ٘ضدیىی دٔـك یب دس وشا٘ٞٝبی فّؼغیٗ اٍِٞٛبیی سا ثشای ثٙیأی ٝفشا ٓٞوشد ٜاػت و ٝآٖٞب ٘یض ثٛ٘ ٝثٝ
خٛد ایٗ تأحیشات سا ث ٝاػپب٘یب ثشدٜا٘ذ٘ ،ظشی ٝچٟبسثبؽ یب ثبؽ چٟبسثخـی ث ٝػٛٙاٖ ٘ـب٘ٝای اص ثٟـت  ٚپیذایؾ ثبؽٞبی فشدٚع ػبػب٘ی دس ایشاٖ
پزیشفت ٝؿذٜا٘ذ .تىخیش ٌؼتشد ٜچٙیٗ ثبؽٞبیی دس ػشاػش رٟبٖ اػالْ ،استجبط ٔؼتٕش آٖٞب ثب ثٟـت ٔٛػٛد  ٚحتی وبسثشد آٖٞب دس آسأٍبٜٞبیی
ٔب٘ٙذ آسأٍبٕٞ ٜبی ٖٛدس دّٞی  ٚتبدٔحُ دس آٌشا سا ٔیتٛاٖ ث ٝػٛٙاٖ آحبس ثبلیٔب٘ذ ٜاص لشٖ ػ ْٛپیؾ اص ٔیالد دا٘ؼت .چٙیٗ ا٘ؼزبٔی سا دس
ٞیچیه اص رٙجٞٝبی ٔؼٕبسی غشة اسٚپب ٕ٘یتٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشد.
٘ـبٖ دادٖ آحبس ثبلیٔب٘ذ ٜدس ٔؼٕبسی اػالٔی ثیٗاِٟٙشیٗ ثبػتبٖ  ٚاؿىبَ ایشا٘ی تب ا٘ذاصٜای ٔـىُ اػت .ث٘ ٝظش ٔیسػذ ػبِٗ
ٕ٘بصٌضاساٖ ػتٖٛداس ٔؼزذ ػٙت آپبدا٘بی ٞخبٔٙـی ایشا٘یبٖ سا ادأٔ ٝیدٞذ ،ثٞ ٝش حبَ چٙیٗ ٔؼبرذی و ٝدس وٛفٚ ٚ ٝاػظ دس ٔٙغمٝ
ٔشوضی ثیٗاِٟٙشیٗ تأػیغ ؿذٜا٘ذٕٔ ،ىٗ اػت ثیؾتش ٔذی ٖٛتغییش ؿىُ ٔیذاٖ ی٘ٛبٖ ث ٝؿىُ تبالس ٔشثؼی ػتٖٛداس ثب ػبِٗ دساص ٚ
ٔؼتغیّی ٔزبٚس ثبؿذ .دسٚاص ٜایـتبس ثبثُ لذیٓ ثب اؿىبَ حیٛا٘بت  ٚرب٘ٛساٖ ػزیت  ٚلبِتٞبی ثضسي وبؿی اص اعبق پبدؿبٞی ٘جٛچبد٘ضاس 2وٝ
اوٞ ٖٛٙش د ٚدس ٔٛص ٜاػتبتّیچ ثشِیٗ لشاس داس٘ذٔ ،خبَٞبی ٕٟٔی ٞؼتٙذ .اٌش ایٗ سٚؽ ثشای لشٖٞب ثذ ٖٚإٞیت ثبلی ثٕب٘ذ یب ٛٙٞص ٔٛاسدی اص
چٙیٗ تضئیٙی ثشای اص ثیٗ ثشدٖ اختالفبت پیذا ٘ـذ ٜاػت ،ػّتؾ ایٗ اػت و ٝثؼذ اص ػمٛط أپشاعٛسی ٞخبٔٙـی تب ؿىٛفبیی ٔزذدؽ دس
لشٖ دٚاصد ٓٞدس ٔشاغ٘ ،ٝبپذیذ ؿذ .اص آٖ صٔبٖ ث ٝثؼذ تضئیٙبت وبؿیوبسی ث ٝتذسیذ ث ٝػبُٔ اكّی دس عشاحی ٔؼٕبسی اػالٔی تجذیُ ؿذ .ایٗ
-Herculaneum
- Nebuchadnezzar
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ثیؾتش ثشای ػٕبستٞبی ػًٙوبسی ؿذ ٜث ٝوبس ٔیسفت ،اٌشچ ٝدس چٙیٗ ٔٛاسدی ایٗ أش ٔؼٕٛالً ثشای تضئیٗ ثخؾٞبی داخّی ٘یض ث ٝوبس
ٔیسفت .ثٞ ٝش حبَ دس تٕبٔی وـٛسٞبیی و ٝػبختٕبٖٞب سا ثب آرش پخت ٝیب ٘پخت ٕٝٞ - ٝسٚؽٞبی ثیٗاِٟٙشیٙی ٔ -یػبختٙذ ،تضئیٗ ػبختٕبٖ
ثب وبؿی ثشاق ؿىٛفب ؿذ :اص ٙٞذ تب ػبحُ الیب٘ٛع اعّغٕٔ ،ىٗ اػت ث ٝؿبٞىبسٞبیی چٔ ٖٛؼزذ أبْ دس اكفٟبٖٔ ،ؼزذ ٚصیشخبٖ دسالٛٞس،
ثؼیبسی اص آحبس تبسیخی ٔشاوـی  ٚاػپب٘یبیی لشٖ چٟبسد٘ ٓٞیض اؿبس ٜؿٛد.
پیـٟٙبد ؿذ ٜاػت و ٝثمبیبی ؿىُ  ٚؿبیذ ٔؼٙی ثؼیبسی اص ػٙبكش لذیٕی عشاحی ،ثیؾتش دس ٔؼٕبسی اػالٔی اػت تب ٔؼٕبسی غشة
اسٚپب  ٚایٗ أش ٕٔىٗ اػت سٚؽ ٔؤحشی سا ثشای دسن ٔؼٕبسی اػالٔی فشا ٓٞػبصد ،ثبیذ سٚؿی ایزبد ؿٛد و ٝایٗ ٔٛضٛع ٌؼتشد ٜسا ث ٝؿیٜٛای
ٔؼٙیداس ؿشح دٞذ .ث٘ ٝظش ٔیسػذ اػٕبَ اكٚ َٛیظٔ ٜؼٕبسی اػالٔی ث ٝوبس ثشد ٜؿذ ٜدس ٔغبِؼبت سارغ ث ٝفشًٞٙٞبی ثبالی د٘یبی رذیذ
ػٛدٔٙذ ثبؿذ .اِٚی سٚؽ والػیه یب ػبص٘ذ ٜاػت ؤ ٝؼبدَ ثب سٚؽ اًٌِشثبس 1اػتٕٞ ،بٖعٛسو ٝدس وبس اخیشؽ یؼٙی تـىیُ ٙٞش اػالٔی
تؼشیف ؿذ ٜاػت و ٝؿبُٔ ٔؼٕبسی خالفت ثٙیأیٔ ٚ ٝؼٕبسی ػجبػیبٖ تب ػبَ  1199ثؼذ اص ٔیالد ٔیؿٛدٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝؼٕبسی دس اػپب٘یب ٚ
دس دٚساٖ خالفت وٛسدٚثبٖ تب پیشٚصی إِٛساٚیذ 2دس ػبَ ٘ 1986یض ثشاػبع ایٗ ٔؼیبسٞب لشاس داؿت .دس ایشاٖ  ٚؿشق ،دٚس ٜتؼییٗوٙٙذٚ ٜ
ػبص٘ذ ٜؿبُٔ ٔؼٕبسی ػبٔب٘یٞب  ٚغض٘ٛیبٖ ٔیؿذ و ٝتٟٙب ثب تىٕیُ ٔؼٕبسی ػّزٛلیبٖ دس چٟبس ػبَ آخش لشٖ یبصد ٓٞپبیبٖ یبفت ،ایٗ دٚس ٜاص
عشیك ث ٝوبسٌیشی ػشیغ  ٚفؼبَ اؿىبَ  ٚسٚؽٞبی ٔختّف اص صٔبٖ لجُ اص اػالْ ٔـخق ؿذ ٜاػت .ثٞ ٝش حبَ ث٘ ٝظش ٔیسػذ وٍٕ٘ٛٞ ٝی
ٞشٌض اتفبق ٘یفتبد ٜثبؿذ .اٌشچ ٝاوخش تضئیٙبت ثخؾٞبی خٛدؿبٖ سا ایزبد ٔیوشدٜا٘ذ ،ثشای ٔخبَ عبقٞب دس ػبختبسی ٚاحذ ٕٔىٗ اػت دس
عبق یه لٛػی یب عبقٞبی ٘ؼُ اػجی ؿىُ ٔتغیش ثبؿٙذ ،اٌشچ ٝثذٞ ٖٚیچٌ ٝ٘ٛتالؿی دس ایزبد ٍٕ٘ٛٞی ٔـخق ؿذٜا٘ذ.
ٔؼٕبسی والػیه ٔ ٚؼٕبسی اػالٔی ثب پخؾ  ٚا٘تـبس ٔمش٘غ دس ػشاػش اػالْ ٔمبسٖ ثٛد٘ذ و ٝایٗ پذیذ ٜدس ربی دیٍش ٔٛسد ثحج ٚ
ثشسػی لشاس ٌشفت ٝاػت .دس ایٗرب الصْ ث ٝروش اػت و ٝاٌشچ ٝایٗ أش دس ایشاٖ دس دٚساٖ لجُ اص ٔؼٕبسی والػیه سخ داد ٜاػت ،أب ا٘تـبس
ػشیغ آٖ دس پبیبٖ لشٖ یبصد ٓٞاتفبق افتبد ٕٞ ٚشا ٜثب اػتفبد ٜرٟب٘ی اص عبق چ ٝث ٝكٛست ٘ؼُ اػجی ؿىُ دس اػپب٘یب  ٚایبِت آفشیمب  ٚچ ٝثٝ
كٛست ػبد ٜثٛد .ایزبد ٔشحّ ٝوالػیه ٔمبسٖ ثب حىٔٛت ا ِٕٛساٚیذ دس ؿٕبَ آفشیمب  ٚاػپب٘یب  ٚدس اٚاخش دٚساٖ حىٔٛت فبعٕیٞب دس ٔلش ٚ
صٍ٘ی ٚ ٖٛفبتحبٖ آٖ یؼٙی ایٛثیٞب دس ػٛسیٔ ٚ ٝلش ثٛد .دس ایشاٖ ػّزٛلیبٖ ػجه والػیه سا وبُٔ وشد٘ذ  ٚخٛیـب٘ٚذاٖ آٖٞب دس آ٘بتِٛی اص
عشیك پیشٚصیٞبی ثیضا٘غ ،آٖ سا ث ٝایٗرب آٚسد٘ذ .غٛسیذٞبی افغب٘ؼتبٖ اؿىبَ والػیه ػّزٛلیبٖ سا ثٙٞ ٝذ ثشد٘ذ ،أب ؿشایظ خبف دس آٖ
وـٛس ٔٛرت تغییشات آٖ اؿىبَ ؿذ.
دس ػشاػش دٚسٜٞبی والػیه  ٚغیشوالػیه ،ػّیسغٓ اختالف ٘ظشٞبی ػمیذتی  ٚپبدؿبٞی ،سٚؽٞب  ٚایذٜٞبی سػٕی ث ٝعٛس آصادا٘ ٝاص
یه ٔٙغم ٝاػالْ ثٙٔ ٝبعك دیٍش ٔٙتـش ؿذ٘ذ .تضئیٙبت ػًٙوبسی ػٛسی ٝدس ٔلش  ٚآ٘بتِٛی تٛػؼ ٝیبفت ،دس حبِیو ٝسٚؽٞبی تضئیٙی ثب
ٔٛصائیه  ٚثؼذٞب تضئیٙبت ثب ٔٛصائیه ٞبی ٘مبؿی ؿذ ٜدس ػشاػش اػالْ ایزبد ؿذ٘ذ .تجذیُ عشح تضئیٙی اص یه ٔبد ٜثٔ ٝبد ٜدیٍش ٌ ٚبٞی اٚلبت
- Oleg Grabar
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ثبصٌـت ٔزذد ثٔ ٝبد ٜا َٚثؼیبس سایذ ثٛد ،ثشای ٔخبَ لشم ٌشفتٗ اؿىبَ ٌچجشی خبسری ثشای تضئیٙبت ػٍٙی دس دٚس ٜػّزٛلی یب رب ثٝ
ربیی ثیٗ ٌچجشی  ٚچٛة تشاؿیذ ٜؿذ ٜدس ٔشاوؾ سا ٔیتٛاٖ ثشؿٕبسد .دس ٙٞذ ،ػًٙوبساٖ ٝ٘ ،تٟٙب اص ٌچجشی ٘ ٚمؾ ٍ٘ ٚبسٞبی آرش ،ثّى ٝاص
ٔؼٕبسی چٛثی ٙٞذ٘ ٚیض اِٟبْ ٌشفتٝا٘ذ.
ٔؼٕبسی اػالٔی والػیه ثٕٞ ٝبٖ ؿی ٚ ٜٛا٘تمبَ ٘ظشات دٚس ٜوالػیه ادأ ٝداد .ثٞ ٝش حبَ ثب ؿشٚع اٚاخش لشٖ ػیضد ٚ ٓٞاٚایُ لشٖ
چٟبسد ٓٞوبٞـی دس ٔمذاس تضئیٙبت ػغٛح یب دس ا٘ذاص ٜػبخت ثٚ ٝرٛد آٔذّٕٛٔ .ویبٖ ٔلش  ٚػٛسی ٝاؿىبَ ث ٝدػت آٔذ ٜاص پیـٙیبٖ خٛد
یؼٙی ایٛثیٞب سا دس ؿیٜٛای ٔـبث ٝث ٝوبس ٌشفتٙذ .دس ایشاٖ ثؼذ اص اٟ٘ذاْ ٔغٛالٖ ،ایّخب٘یبٖ ثذ ٖٚتغییش دادٖ اؿىبَ اكّیٔ ،مذاس تضئیٙبت
ػّزٛلی سا وبٞؾ داد٘ذ ،و ٝایٗ دس ٔؼٕبسی فبتحبٖ آٖٞب یؼٙی تیٕٛسیبٖ آؿىبس اػت.
دٚس ٜثؼذ اص دٚس ٜوالػیهٕٞ ،بٖعٛس و ٝتٛػظ آفشیمبییٞب ؿشح داد ٜؿذ ٜاػت پیـشفت  ٚتٛػؼ ٝسا دس دٚساٖ تؼّظ ٌؼتشد٘ ٜظبٔیبٖ
پٛؿؾ ٔیدٞذ .ث٘ ٝظش ٔیسػذ دس ثیٗ ایٗ ٘ظبٔیبٖ استجبط ثؼیبس ٔحذٚدی اص ٘ظشات  ٚایذٜٞب ٚرٛد داسد .آخشیٗ اثذاػبت دس پیـشفتٞبی
ٔؼٕبسی اػالٔی تٛػظ أپشاعٛسی ػخٕب٘ی ثؼذ اص پیشٚصی لؼغٙغٙی ٝدس ػبَ  ،1453سطیٓ كفٛی دس ایشاٖ اص ػبَ  ٚ 1559ػّؼّٔ ٝغ َٛدس
ٙٞذ ثؼذ اص ثبصٌـت ٕٞبی ٖٛدس ػبَ  1555ایزبد ؿذ .ایٗ ػ ٝأپشاعٛسی ثب  ٕٝٞسطیٓٞبی اػالٔی لجّی فشق داس٘ذ ٞ ٚشوذاْ خٛدآٌبٞی
خبكی سا ایزبد وشدٜا٘ذٞ .ش یه اص ایٗ ػ ٝأپشاعٛسی ،اؿىبَ ،تضئیٙبت ٔ ٚلبِح ٔؼٕبسی ٔٛرٛد  ٚػجه ٚاحذ ایزبد ؿذ ٜتٛػظ خٛدؿبٖ سا
پزیشفتٝا٘ذ ،دس حبِیو ٝثشای ٔـىالت ٔؼبرذٔ ،حُٞبی ػى٘ٛت  ٚآسأٍبٞبی لذیٕی ،ساٜحُٞبی خبكی سا پیذا ٔیوشدٜا٘ذٞ .ش ػ ٝأپشاعٛسی
ثشای اختالف ٘ظشٞبی پبدؿبٞی اص یىذیٍش رذا ٔیؿذٜا٘ذ ثب ایٗ ٚرٛد ٔشصٞبی ٔزبٚس سا ثیٗ خٛد تمؼیٓ وشد ٜثٛد٘ذ .ثٞ ٝش حـبَ ایـٗ ٔزبٚست
رغشافیـبیی ٔٙزـش ث ٝتجـبدالت فشٙٞـٍی ؿذ .اػتبدوبساٖ ث ٝایبالت ٞش أپشاعٛسی فشػتبدٔ ٜیؿذ٘ذ .أب ٞشٌض اص ٔیبٖ ٔشصٞبی خٛدؿبٖ ػجٛس
ٕ٘یوشد٘ذٕٔ .ىٗ اػت ایٗ ٘تیز ٝحبكُ ؿٛد ؤ ٝغٛالٖ ث ٝساػتی اص كفٛیبٖ ایشا٘ی اِٟبْ ٌشفت ٝثٛدٜا٘ذٛٙٞ .ص دس تحمیمی و ٝدس ٔٛسد ٙٞش
آٖٞب كٛست ٌشفت ٝاػت ،ث ٝعٛس ػبد ٜثیبٖ ؿذ ٜوٙٞ ٝذیبٖ ٘یض اؿىبَ ث ٝاسث ٌشفت ٝؿذ ٜاص تیٕٛسیبٖ سا ث ٝوبس ثشدٜا٘ذ وٞ ٝش وذاْ ث ٝعٛس
ٔؼتمُ ٔٙتمُ ؿذ ٜاػت.
ٕٔىٗ اػت ػؤاِی دس ٔٛسد اسصیبثی ٔؼٕبسی دس ػشاػش ٔٙبعك اػالٔی روش ؿذ ٜدس ایٗ وتبة ایزبد ؿٛد .ایٗ ٔـىُ اص ٞبفؼیذٞبی
ت٘ٛغ  ٚثخـی اص اِزضایش ثؼذ اص ػبَ ٔ ٚ 1228شاوؾ ثؼذ اص ػبَ  1511اػت .دس آٖرب ٞیچٌ ٝ٘ٛاثذاػبت ٔؼٕبسی ربِجی كٛست ٍ٘شفت.
ؿیٜٞٛبی ٌزؿت ٝثب ٘تبیذ ٔىب٘یىی  ٚپیؾ پب افتبد ٜتىشاس ؿذ٘ذٔ ،ب٘ٙذ ٘تبیزی دس ّٕٔٛوی ٝلبٞش ،ٜتب ایٗو ٝتمّیذ اص اؿىبَ اسٚپبیی یب ٔٛری اص
تمّیذ ػخٕب٘ی ثؼذ اص پیشٚصیٞبی تشنٞب كٛست ٌشفت .احش حبضش ،دس ٔٛسد ثبصٌشدا٘ی تضئیٙبت لذیٕی یب حتی دس ایزبد تضئیٙبت رذیذ دس
ؿیٜٞٛبی اِٚی ٝدس ػشاػش ایٗ ٔٙبعك  ٚدس ػشاػش اػالْ كٛست ٌشفت ٝاػت و ٝثیبٖ وبُٔ آٖ خبسد اص ٔحذٚد ٜایٗ وتبة اػت.

فصل اول

اوایل معماری اسالمی ایران :سامانیان و غزنویان

11

فصل دوم

معماری اسالمی ایران باستان  :سلجوقیها

11

فصل سوم

معماری اسالمی سوریه و عراق باستان

93

فصل چهارم

معماری اسالمی آناتولی باستان

93

فصل پنجم

معماری اسالمی آخر باستان :ایلخانیان و تیموریان

11

فصل ششم

معماری اسالمی هند باستان

31

فصل هفتم

معماری امپراطوری عثمانی

119

فصل هشتم

معماری سلطنت صفوی

113

فصل نهم

معماری امپراطوری مغول

193

منابع و مآخذ

119

