
به یاری یسدان 

 :معرفی صخره نگاره های شهرستان تفت 

 :موقعیت جغرافیایی شهرستان تفت

ؽٟزعساٖ زفر یىی اس ٟٕٔسزیٗ ؽٟزعساٖ ٞای اعساٖ یشز اس زیسٌاٜ زاریری، عثیؼی ٚ ٌززؽٍزی اعر ٚ  

اٌز زفر ٘ثٛز ، یشز » تٝ عٛری وٝ ٌفسٝ ا٘س . ٘مؼ ارس٘سٜ ایی زر خیسایؼ زٕسٖ ٚ زٛعؼٝ ٚ ؽىٛفایی آٖ زاؽسٝ اعر

 *«ٞٓ ٘ثٛز 

 ویّٛٔسزٔزتغ1/5949ایٗ ؽٟزعساٖ تا ٌغسززٌی  1 زر ٞدسٜ ویّٛٔسزی تاذسزی یشز لزار زارز،وٝ اس 

ؽٕاَ تٝ ؽٟزعساٖ یشز، اس خٙٛب ٚ ذاٚر تٝ ؽٟزعساٖ ٟٔزیش ٚ اس تاذسز تٝ ؽٟزعساٖ آتازٜ اس زٛاتغ اعساٖ فارط 

.ٔحسٚز ٔی ؽٛز 2 ایٗ ؽٟزعساٖ ٘احیٝ ای وٛٞغسا٘ی .  ٔسز اعر1560 تّٙسای ٔزوش ؽٟزعساٖ زفر اس عغح زریا

ٟٕٔسزیٗ آٟ٘ا وٛٞغساٖ ؽیزوٜٛ تا خٟر ؽٕاَ .  زرصس رٚعساٞای آٖ، زر زأٙٝ وٜٛ ٞا لزار زار٘س60اعر ٚ تیؼ اس 

 خٙٛب ؽزلی اعر–غزتی 
 3

. ٔسز تّٙسی اس عغح زریا اس تّٙسززیٗ وٜٛ ٞای ایٗ ؽٟزعساٖ اعر4075، وٝ تا  4 

اعساٖ یشز، ٚ زر (ٔزوش) ویّٛٔسز ٔزتغ زر ٔیا25ٝ٘ؽٟز زفر، ٔزوش ؽٟزعساٖ زفر تا ٌغسززٌی زر حسٚز 

 . ثا٘یٝ عَٛ ؽزلی لزار زارز30 زلیمٝ ٚ 11 زرخٝ ٚ 54 ثا٘یٝ خٟٙٝ ؽٕاِی ٚ 30 زلیمٝ ٚ 44 زرخٝ ٚ 31 5 ٗای 

ؽٟز اس عٛی ؽٕاَ تٝ وٜٛ آلا اػال، اس تاذسز تٝ ٔشرػٝ عیس ٔحٕس، اس ذاٚر تٝ رٚعسای حغیٙی ٚ اس خٙٛب تٝ آتازی 

 ٔسز ٚ فاصّٝ ٞٛایی آٖ زا 1560ارزفاع ؽٟز زفر اس عغح زریا ، ( 2 ٚ 1٘مؾٝ ؽٕارٜ  ). تازٌش خاییٗ ٔحسٚز اعر

. ویّٛٔسز اعر520زٟزاٖ ،  6 ویّٛٔسز اعر18 فاصّٝ سٔیٙی زفر زا یشز . 7 ٔزوش ترؼ 1349 ؽٟز زفر زا زارید 

. تٝ ػٙٛاٖ ٔزوش ؽٟزعساٖ زفر اػالْ ؽس16/11/1349خؾسىٜٛ تٝ ؽٕار ٔی رفر، أا اس زارید  8 

 

 

 ٔٛلؼیر خغزافیایی ؽٟزعساٖ ٚؽٟز زفر زر اعساٖ یشز: 2 ٚ 1٘مؾٝ ؽٕارٜ 



 

ؽٟزعساٖ زفر، تا زٛخٝ تٝ زارا تٛزٖ ٕٞٝ ؽزایظ، یىی اس غٙی ززیٗ ؽٟزعساٖ ٞای اعساٖ یشز تٝ ِحاػ زاؽسٗ آثار 

 اثز زر فٟزعر آثار ّٔی وؾٛر تٝ ثثر رعیسٜ 57زاوٖٙٛ اس ایٗ ؽٟزعساٖ زؼساز تیؼ اس.  فزٍٞٙی اعر–زاریری

٘یش ؽٙاعایی ٚ زر فٟزعر آثار  (زرٜ ٌٙح، ٞظ ترسٝ، زرٜ ٌاسٜ ٚ رٔٝ وٜٛ) ٔحٛعٝ صرزٜ ٍ٘ارٜ 4افشٖٚ تز آٖ . اعر

زر حاِی وٝ زر تیؾسز ؽٟزعساٖ ٞای اعساٖ یشز یا آثار صرزٜ ٍ٘ارٜ ؽٙاعایی ٘ؾسٜ . ّٔی وؾٛر تٝ ثثر رعیسٜ اعر

صرزٜ ٍ٘ارٜ وٜٛ ار٘اٖ زر ؽٟزعساٖ ٟٔزیش، ٚ صرزٜ ٍ٘ارٜ عزخ وٜٛ ٘سٚؽٗ  ). ٚ یا زؼساز آٖ زر ؽٕار یه ٔٛرز اعر

 .(زر ؽٟزعساٖ صسٚق

زفر ٔحمما اس آتازی ٞای لسیٓ اعر وٝ ٔی زٛاٖ ٌفر ٞیچ » : ػثساِحغیٗ آیسی زر زارید یشز ٔی ٘ٛیغس

ٌاٜ یشز تسٖٚ زفر ٘ثٛزٜ اعر، سیزا ٌذؽسٝ اس ایٙىٝ ٚضؼیر عثیؼی آٖ ایٗ حىٓ را ٔی وٙس، یؼٙی زفر وٝ ٔدزی 

عدظ زٚ ٘ٛع . تا ذٛز یشز زٛأا آتاز ؽسٜ تاؽس، آثار زاریری ٕٞیٗ زالِر را زارز. ٚ ٔغیز اغّة اس آب ٞای یشز اعر

اس آثار زاریری را یىی ٔزتٛط تٝ لثُ اس اعالْ ٚ زیٍزی ٔزتٛط تٝ تؼس اس اعالْ ٔٛرز اعسٙاز لزار ٔی زٞس، اس آثار ٘ٛع 

وٝ ؽثیٝ لالع یشز ٚ « خّٟٛاٖ تازی » اعر ٚ زیٍزی لّؼٝ ٔٛعْٛ تٝ « رٚعسای چٓ»اَٚ یىی زذٕٝ سرززؾیاٖ زر 

 .اس آثار ٘ٛع زْٚ ٔغاخس ٚ ٔسارط ٚ اتٙیٝ ٞفصس ٚ ٞؾسصس عاِٝ ٚ ٔاثز حضزذ ؽاٜ ٘ؼٕر اِٟی اعر. ٔیثساعر 9 

 اس ٟٕٔسزیٗ آثار تاعسا٘ی ؽٟزعساٖ زفر ٔی زٛاٖ تٝ لّؼٝ زاریری ٚ عٍٙی ؽٛاس، تماع عٍٙی ؽید خٙیس ٚ 

چُٟ زذسزاٖ زٛراٖ خؾر، لّؼٝ ذؾسی ٔحّٝ ٌزٔغیزی، تمؼٝ عیس ٌُ عزخ زٛراٖ خؾر، تمؼٝ خیزٔزاز زٛراٖ خؾر 

 ٔحّٝ ٌزٔغیزی، حغیٙٝ ؽاٜ ِٚی، ذا٘ماٜ یا تمؼٝ ؽاٜ – فزٍٞٙی زٛراٖ خؾر، ٔغدس ٚ حغٙیٝ –ٚ ٌٛرعساٖ زاریری

 .ذّیُ ثا٘ی، ٔغدس ؽاٜ ِٚی ٚ زٜ ٞا اثز زیٍز اؽارٜ وزز

 :صخره نگاره های شهرستان تفت 

 ٔدٕٛػٝ صرزٜ ٍ٘ارٜ وٝ تٝ ِحاػ وثزذ ٚ زٙٛع ٚ ٍ٘ارٜ ٚ ٘یش 4 چٙاٖ چٝ اؽارٜ ٌززیس زر ؽٟزعساٖ زفر 

ٚ تا زٙظیٓ ٌشارؽاذ وٝ زٛعظ ٍ٘ار٘سٜ . ٚخٛز ٘ٛؽسار خیؼ اس اعالٔی إٞیر ٚیضٜ ای زار٘س، ؽٙاعایی ٌززیسٜ اعر

ا٘داْ ؽسٜ اعر ، ٍٕٞی آٟ٘ا « 1382عاَ ٞای–ٔؼاٚ٘ر خضٚٞؾی ازارٜ وُ اعساٖ یشز » زر سٔاٖ ٔغِٛیر تؼٙٛاٖ 

أیس ٔی رٚز وٝ تا تزرعی ٞای تیؾسز آثار صرزٜ ٍ٘ارٜ ٞای . زر فٟزعر آثار ّٔی وؾٛر تٝ ثثر رعیسٜ اعر

 .تیؾسزی زر ؽٟزعساٖ ؽٙاعایی ٚ ٔؼزفی ؽٛ٘س

 :موقعیت صخره نگاره های دره گنج 

 صرزٜ ٍ٘ارٜ ٞای زرٜ ٌٙح زر ؽٕاَ غزتی ؽٟز زفر ٚالغ ؽسٜ اعر ٚ ٔغیز رعیسٖ تٝ آٖ اس وٙار آعیاب 

٘مؾٝ  ). یىی اس ٌٛرعساٖ ٞای ػٕٛٔی ؽٟز زفر زر ٔداٚرذ آعیاب یاز ؽسٜ لزار زارز. اعر« راحر آتاز » ٔحّٝ 

زرٜ ٌٙح زر ارزثاط تا ٘مؼ ٚ ٍ٘ارٜ ٞای تز رٚی صرزٜ « ٚخٝ زغٕیٝ»ٌٕاٖ ٔی رٚز وٝ چزایی ٘اْ   (4زعسی ؽٕارٜ 

افزازی وٝ ایٗ صرزٜ را زیسٜ ا٘س، تؼّر ؽٛ٘س یا ػسْ آٌاٞی ٚ اؽزاف تز ٔٛضٛػاذ، ٘مٛػ ٚ . زر ایٗ ٔٙغمٝ اعر

 .**زرٜ ٌٙح را تٝ ایٗ ٔىاٖ زازٜ ا٘س»ٍ٘ارٜ ٞا را ٘ٛػی ٘ؾا٘ٝ ٞای ٌٙح ٚ زفیٙٝ زصٛر وززٜ ٚ ٘اْ 

ایٗ ٔىاٖ . ٚالغ ؽسٜ اعر (وٜٛ  ) صرزٜ ای وٝ تز رٚی آٖ ٍ٘ارٌزی ا٘داْ ؽسٜ، تیٗ زٚ ػارضٝ عثیؼی 

 (.1ػىظ ؽٕارٜ )اعر « ٌزز٘ٝ تغسٗ»وٕیٍٙاٜ ٔٙاعة ؽىارچیاٖ ٔی تاؽس ٚ تٝ اصغالح ٔحُ 

تزخایٝ ی زدزتٝ، ؽىارچیاٖ خایی را تزای ؽىار ا٘سراب ٔی وٙٙس وٝ راحر زز تسٛا٘ٙس وٕیٗ وززٜ، زؼمیة 

اس آ٘دا . ٌٕاٖ ٔی رٚز ایٗ خای ٔؼثز ٚ ٔحُ ٔٙاعة ٚ خای زززز ٌّٝ ٞای تش وٛٞی تٛزٜ اعر. ٕ٘ٛزٜ ٚ ؽىار ٕ٘ایٙس

وٝ زززز ٌّٝ ٞای تش وٛٞی ٚ ؽىار آٟ٘ا زر ٕٞٝ عاػاذ ازفاق ٕ٘ی افساز، ؽىارچیاٖ ٔی زٛا٘غسٙس زر ٔٛالؼی اس رٚس  

 



 

 (ٍ٘ار٘سٜ: ززعیٓ )ٔٛلؼیر خغزافیایی ؽٟزعساٖ زفر ٚ صرزٜ ٍ٘ارٜ زرٜ ٌٙح: 4ٚ 3 ٘مؾٝ ٞای ؽٕارٜ 



 

افشٖٚ تز آٖ زر ٍ٘ارٌزی . زر وٕیٍٙاٜ ٚ خیزأٖٛ آٖ ٚ اس عز عزٌزٔی تٝ ٍ٘ارٌزی تز رٚی صرزٜ تٝ خززاس٘س

تز رٚی صرزٜ تٝ اٞساف زیٍزی چٖٛ افشایؼ ٘غُ تش وٛٞی، افشایؼ زٛاٖ ٚ چیزٌی ؽاٖ زر ؽىار حیٛا٘اذ ٘یش ٘ظز 

( 3ػىظ ؽٕارٜ  ). زاؽسٙس

 

 

 

 :موضوع نگاره ها 

 عا٘سیٕسز عزح ٞای اتسسایی ٚ ٍ٘ارٜ ٞای زدزیسی ٚ ػاری اس 220*150 تز رٚی صرزٜ ای تٝ عَٛ ٚ ػزض 

 . ٔیّیٕسز اعر3 اِی 1 (ػٕك)ؽیٜٛ حداری تصٛرذ ضزتٝ ٔغسمیٓ تا یه اتشار فّشی تٝ صرفا . ٘ٛؽسار زیسٜ ٔی ؽٛز

٘مؼ ٍٚ٘ارٞای تغیاری تز رٚی ایٗ صرزٜ زیسٜ ٔی ؽٛز، ٚ ؽٕار زیٍزی اس ٘مؼ ٞا ٘یش تز اثز ٌذر سٔاٖ ٚ 

ا٘غا٘ی، ٍ٘ارٜ ٞای « ٘مٛػ»٘مؼ ٍ٘ارٜ ٞای حداری ؽسٜ تٝ عٝ زعسٝ ٍ٘ارٜ ٞای . ػٛأّی زیٍز ٔحٛ ؽسٜ ا٘س

 :حیٛا٘ی ٚ اؽىاَ ٕ٘ازیٗ زمغیٓ ؽسٜ وٝ تٝ ؽزح سیز ٔؼزفی ٔی ٌزز٘س«  ٘مٛػ»

 زر ٌٛؽٝ تاالیی ٚ عٕر راعر صرزٜ، ٍ٘ارٜ ٞای تش وٛٞی تصٛرذ ٘یٕزخ تا تسٖ وؾیسٜ ٚ ؽاخ ٞای تّٙس 

ایٗ ٍ٘ارٜ ٚ زر عٕر چح « ٔماتُ»تزاتز . وٝ ٔٛاسی تا تسٖ حیٛاٖ تٝ ػمة تزٌؾسٝ ؽسٜ، حداری ٌززیسٜ اعر

آٖ «  ٔماتُ»صرزٜ، ٍ٘ارٜ تش وٛٞی زیٍزی وٝ تا تسٖ ٘یٕزخ تا ؽاخ ٞای ٞالِی تٝ ػمة تزٌؾسٝ ؽسٜ، ٚ زر تزاتز 

ٍ٘ارٜ ٞای ا٘غا٘ی تٝ صٛرذ زدزیسی ٚ عازٜ حداری . زصٛیز ٍ٘ارٜ ا٘غا٘ی تا زعر ٞای تٝ وٕز سزٜ زیسٜ ٔی ؽٛز

(  1عزح ؽٕارٜ )ٚ  (3ػىظ ؽٕارٜ ). ؽسٜ اعر

خاییٗ زز اس ایٗ زٚ زصٛیز ٚ زمزیثا حس فاصُ زٚ ٍ٘ارٜ یاز ؽسٜ، زٚ ٘مؼ ٕ٘ازیٗ تٝ ؽىُ ٘شزیه تٝ ٔزتغ زر وٙار 

زر سیز ایٗ زٚ ؽىُ ٕ٘ازیٗ، ٍ٘ارٜ تشوٛٞی ریؼ زار وٝ ؽاخ  (4ػىظ ؽٕارٜ ). ٕٞسیٍز حداری ٌززیسٜ اعر

خؾر عز ایٗ، . ٞایؼ تٝ ؽىُ سیٍشاٌی یا تٙس تٙس حداری ؽسٜ ٚ تصٛرذ ٞالِی تٝ ػمة تزٌؾسٝ ٔؾاٞسٜ ٔی ؽٛز



ؽاخ ٞای تشوٛٞی تصٛرذ تٙس تٙس ). زصٛیز ا٘غا٘ی وٝ سا٘ٛ سزٜ ٚ زر حاَ ؽىار حیٛاٖ تشوٛٞی اعر، زیسٜ ٔی ؽٛز

 (5ػىظ ؽٕارٜ . )(حداری ؽسٜ تٝ ٌٕاٖ تیاٍ٘ز عٗ حیٛاٖ اعر

تٝ « حّٕٝ» سیز خای تشوٛٞی ریؼ زار، ٘مؼ ا٘غا٘ی تصٛرذ زدزیسی ٚ زر حاَ وؾیسٖ وٕاٖ ٚ زاسػ 

. حداری ؽسٜ اعر (تشغاِٝ)ٚ زیٍزی وٛچه  (تشوٛٞی ٔازر)تشوٛٞی یىی تشري ٚ زرؽر زز 

 

 

 



ٍ٘ارٜ ٞا، زصٛیز تش وٛٞی زیسٜ ٔی ؽٛز وٝ زر حاَ  (ٔزوش)ا٘سوی خاییٗ زز اس ایٗ ٍ٘ارٜ ٞا ٚ ٘شزیه تٝ ٔیا٘ٝ

زر خاییٗ . آذزیٗ ٍ٘ارٜ ٞا ٔزتٛط تٝ لغٕر سیزیٗ صرزٜ ٚ زر ٌٛؽٝ چح ٚ راعر صرزٜ ٔی تاؽس. ٔحٛ ؽسٖ اعر

افشٖٚ تز آٖ ٍ٘ارٜ یه تش وٛٞی ریؼ زار . صرزٜ ٚ زر خٟر راعر آٖ چٙس ٍ٘ارٜ ٘الص ٚ آعیة زیسٜ زیسٜ ٔی ؽٛز

زر عٕر چح ٚ . ؽاخ ٞای ایٗ حیٛاٖ ا٘سوی تا ٞٓ فاصّٝ زار٘س. تا ؽاخ ٞای ٞالِی ٚ تٝ ػمة تزٌؾسٝ زیسٜ ٔی ؽٛز

خاییٗ صرز ، ٍ٘ارٜ  زٚ تشوٛٞی ریؼ زار وٝ زر ٔماتُ یىسیٍز ززعیٓ ؽسٜ ا٘س ، ٚ ٘یش یه ٍ٘ارٜ ا٘غا٘ی زر حاَ 

 (2 ٚ عزح ؽٕارٜ 6ػىظ ؽٕارٜ ). وؾیسٖ وٕاٖ ٚ حّٕٝ تٝ تش وٛٞی حداری ؽسٜ اعر

ػثارزغر اس ایٗ وٝ زٕاْ ٍ٘ارٜ ٞای ا٘غا٘ی ٚ :  آ٘چٝ زر ٍ٘ارٌزی تز رٚی صرزٜ ٔی زٛاٖ تٝ آٖ اؽارٜ زاؽر

حیٛا٘ی تصٛرذ اعسّیشٜ ٚ زدزیسی حداری ؽسٜ اعر، أا ٍ٘ارٜ ٞا زارای اعسٛاری ٚ زحزن ٔی تاؽس، خرسٍی ٚ 

ٔٛضٛع صحٙٝ ٞای ا٘غا٘ی ٚ حیٛا٘ی، وٕیٗ، وٕاٖ وؾیسٖ ٚ حّٕٝ . زر ززعیٓ آٟ٘ا زیسٜ ٔی ؽٛز« ٟٔارذ»چیزٌی 

ٚ ایٗ صرزٜ ػاری اس صحٙٝ ٞای ؽثا٘ی ٔا٘ٙس چزای ٌٛعفٙساٖ، ؽیز زٚػ ٚ ٘یش وسیثٝ ٚ ٘ٛؽسار ٔی . اعر (ؽىار)

تٝ ٘ظز ٔی رعس زر صحٙٝ ٞای ؽىار ٚ حّٕٝ حیٛا٘اذ ، ٞسف اس ززعیٓ تشوٛٞی تٝ زؼساز تیؼ اس یه ػسز . تاؽس

ٚ حداری ؽاخ حیٛا٘اذ تصٛرذ تٙس تٙس تیاٍ٘ز تیاٖ عٗ حیٛاٖ . ٘ؾاٖ زازٖ ٚخٛز ٚ حضٛر ٌّٝ تشوٛٞی اعر

ٚ زر خایاٖ ایٗ وٝ وٟٗ ززیٗ ٘مؼ تز رٚی ایٗ صرزٜ . تشوٛٞی ٚ ٘ؾاٖ زازٖ ریؼ حیٛاٖ تیاٍ٘ز خٙغیر ٔی تاؽس

ٍ٘ارٜ ٞا خای زارز ٚ ٔزتٛط تٝ زصٛیز تشوٛٞی اعر وٝ زمزیثا زر حاَ ٔحٛ ؽسٖ اعر  (ٔزاوش)٘شزیه تٝ ٔیا٘ٝ ٞای

ٚ خسیسززیٗ ٍ٘ارٜ ٘یش زر لغٕر تاالیی صرزٜ ٚ زر عٕر راعر لزار زارز ٚ تاس ٞٓ ٔزتٛط تٝ زصٛیز تشوٛٞی ٔی  

. تاؽس



 

 :نگارگران« هویت»چیستی 

ٌٕاٖ ٔی رٚز وٝ ٍ٘ارٌزی تز رٚی صرزٜ زر ٌٙح زرٜ « ؽٛاٞس»تزذی ٌٛاٜ ٞا « ٔالحظٝ» تا زیسٜ  ٌزفسٗ 

 :زٛعظ ؽىارچیاٖ ا٘داْ ؽسٜ تاؽس ٚ ٔی زٛا٘یٓ ٔا صرزٜ ٍ٘ارٜ ٞای زرٜ ٌٙح را ٞٙز ؽىارچیاٖ تٙأیٓ

ٔٙغمٝ اعسؼساز ٚ زٛإ٘ٙسی تزای چزای ٌٛعفٙساٖ را ٘سارز ٚ ذاِی اس : ٔٛلؼیر ٔٙغمٝ تزای ٍ٘ارٌزی -  اِف

ٚ زلیما ٔحّی وٝ . ٌّٝ ٞای تش وٛٞی ٔی تاؽس« ػثٛر»اس عٛی زیٍز ایٗ ٔٙغمٝ ٔحُ ٌذر. ٌیاٞاٖ ذٛزرٚ ٔی تاؽس

« ٌزز٘ٝ تغسٗ»اصغالحا ایٍٙٛ٘ٝ ٔحُ ٞا را ٔحُ . صرزٜ ٍ٘ارٜ زر آٖ ٚالغ ؽسٜ، یىی اس وٕیٍٙاٜ ٞا تزای ؽىار اعر

ٌّٝ ٞای تشوٛٞی ٚ ؽىار آٟ٘ا زر ٕٞٝ عاػاذ رٚی ٕ٘ی زٞس، خظ « زززز»اس آ٘دا وٝ آٔس ٚ ؽس . ٔی ٌٛیٙس

اس ؽثا٘ٝ رٚس زر وٕیٍٙاٜ ٚ خیزأٖٛ آٖ تٝ فؼاِیر ٞای زیٍز اس خّٕٝ « ٔٛالؼی»ؽىارچیاٖ ٔی زٛا٘غسٙس زر ٌاٜ ٞایی 

 .ٍ٘ارٌزی تدززاس٘س

تز رٚی صرزٜ، ٘مٛػ ٚ ٍ٘ارٜ ٞا زر ارزثاط ٔغسمیٓ تا ٔٛضٛػاذ ؽىار : ٍ٘ارٜ ٞای زر ارزثاط تا ؽىار-  ب

صحٙٝ ٞای وٕیٗ، وٕاٖ وؾیسٖ ٚ خززاب زیز، حّٕٝ تٝ تشٞای وٛٞی ٚ ؽىار آٟ٘ا اس اصّی ززیٗ ٔٛضٛػاذ . اعر

 .ٍ٘ارٌزی زر ایٗ ٔٙغمٝ اعر

تز رٚی صرزٜ ، ٞیچٍٛ٘ٝ ٘مٛػ ٚ ٍ٘ارٜ ایی وٝ زساػی : ذاِی تٛزٖ صرزٜ اس ٍ٘ارٜ ٞای تا ٔٛضٛػاذ ؽثا٘ی- ج

 ...ٔٛضٛػاذ ٔا٘ٙس چزای ٌٛعفٙساٖ، ؽیز زٚؽیسٖ، عً ٌّٝ ٚ . س٘سٌی ٚ فؼاِیر ؽثا٘ی وٙس، ٚخٛز ٘سارز

ٚ ٔضٕٖٛ اصّی آٖ تزای « ٔؼٙی»زٚ ٍ٘ارٜ ٕ٘ازیٗ تٝ ؽىُ ٘شزیه تٝ ٔزتغ وٝ  چٓ : اؽىاَ ٕ٘ازیٗ-  ز

ٍ٘ار٘سٜ رٚؽٗ ٕ٘ی تاؽس، ِٚی حسط سزٜ ٔی ؽٛز وٝ ایٗ زٚ ؽىُ ٕ٘ازیٗ، تیاٍ٘ز زٚ ٔحُ وٕیٗ ٚ یا زٚ زاْ یا زّٝ 

افشٖٚ تزآٖ وٝ زر رٚی صرزٜ ٔا زٚ ؽىُ . اعر وٝ زر ٞز زٚ تاٚرآٖ ، زر ارزثاط تا ٔٛضٛػاذ ؽىار ٔی تاؽٙس

ٕ٘ازیٗ زر وٙار ٕٞسیٍز ٔی تیٙیٓ، ٚ زر ٔٙغمٝ زرٜ ٌٙح ٘یش زٚ صرزٜ ای تشري زر وٙار ٕٞسیٍز ٔی تیٙیٓ، وٝ تز 

. تٝ ٘ظز ٕ٘ی رعس وٝ ایٗ ٕٞا٘ٙسی یا ؽثاٞر ازفالی تاؽس. رٚی یىی اس آٟ٘ا ٍ٘ارٌزی ا٘داْ ؽسٜ اعر



 

 (.تٝ ٌٕاٖ یافسٗ زفیٙٝ ٚ ٌٙح ، صرزٜ را خاتدا وززٜ ا٘س )ٕ٘ایی اس آعیة ٞای ا٘غا٘ی : 7ػىظ ؽٕارٜ

 

 :زمان نگارگری



 وٟٗ لسیٕی ززیٗ ٍ٘ارٜ زر ٔیا٘ٝ صرزٜ ٚ ٘یش خسیسززیٗ ٍ٘ارٜ زر لغٕر تاالی صرزٜ ٍ٘ارٜ ٚ زر عٕر  

عزحی اس ٍ٘ارٜ ٞای صرزٜ  ٍ٘ارٜ زرٜ ٌٙح : 7ػىظ ؽٕارٜ

ٚ اس آ٘دائی وٝ زفاٚذ سیازی زر ؽىُ . اعر (تشوٛٞی)راعر آٖ زیسٜ ٔی ؽٛز ٚ ٞز زٚ ٔسؼّك تٝ ٍ٘ارٜ حیٛا٘ی 

حداری، زىٙیه ززعیٓ ٚ ٘یش اذسالف رً٘ ٚ سٍ٘ار آٖ ٔؾاٞسٜ ٕ٘ی ؽٛز، ٚ زٕاْ ٘مٛػ ٚ ٍ٘ارٜ ٞای ززعیٓ ؽسٜ اس 

٘ٛػی زاسٌی تزذٛرزار٘س، ٚ ٘ثٛز فزعایؼ ٚ زغییز رً٘ ٘مؼ ٚ صرزٜ زر آٟ٘ا زیسٜ ٕ٘ی ؽٛز، ٚ ٘یش تا زٛخٝ تٝ 

ٔمایغٝ ٚ عٙدؼ تا زیٍز صرزٜ ٍ٘ارٜ ٞای ٔٙغمٝ وٝ زارای وسیثٝ ٔی تاؽس، تٝ ٘ظز ٔی رعس وٝ صرزٜ ٍ٘ارٜ ٞای 

. اعر (ق.لزٖ خٙدٓ ٜ)زرٜ ٌٙح ٔسؼّك تٝ زٚرٜ اعالٔی 

 :«منابع» و سرچشمه ها« توضیح » فهرست زنذ 

ٔدٕٛػٝ « زاثیز أاوٗ ٔذٞثی تز تافر ٔحالذ عٙسی ؽٟزعساٖ زفر» - خا٘ة اِٟی فیزٚس آتازی ، ٔحٕس عؼیس *

 3رٚیٝ  (3)ٔماالذ ٔززْ ؽٙاعی 



 اس ایٗ ٔحُ زاؽسٓ ؽٛرترسا٘ٝ صرزٜ را تا ٔاؽیٗ آالزی ٔا٘ٙس خزثمیُ خاتدا وززٜ ٚ سیز 81زر تاسزیسی وٝ عاَ **

 ).ٚ ٔمساری تٝ صرزٜ آعیة ٚارز وززٜ تٛز٘س. آٖ را تٝ ٌٕاٖ ایٗ وٝ ٌٙدی زر آ٘دا خٟٙاٖ اعر، ذاِی وززٜ تٛز٘س

 (7ػىظ ؽٕارٜ 
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