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 اسپیرال در رقص سماع و نگارگری اسلامی کارکرد حرکت
 1فتانه محمودی

 2آذین اردشیری آلاشتی

 چكیده

های های ظاهری شلللامي ایيایینگارگری ایرانی اسللللامی در  ین ایيایی

ارتياط با  رفان باشللد و سللرشللار اا رمز و راا اسللت که بیباطنی و معنوی می

در ایران  اا یكدیگر الهامات ایادی  بلاشلللدر هنرمندان و  ارفاناسلللللامی نمی

یكی اا نقاط مشلتر  بین این دو حرکت است حرکت در  اند داشلته اندرگرفته

نگارگری بیشلتر به ولورت چريشلیو دورانی و ماريیوی و ود دارد که ترکی  

های آثار کمال الدین بهزاد بیش اا سایر نگاره ها به کار گرفته شده استر بندی

اشللكال اسللپیرال در رقص  کارکرد حرکتبررسللی تیيیقی  در این يژوهش به

بررسی حرکت شودر هدف اا این يژوهش يردايته می سلماع و نگارگری اسلامی

دورانی در رقص سماع قونی و نگارگری ایرانی اسلامیو ضمن « ماريیچ»چريشی

شلر  يیشلینه تاری ی آنها سیر تحولات و مهاهین نمادین مو ود در آنها استر 

همونین دلایي به کارگیری حرکت چريشلیو اسپیرالی یا دورانی مو ود در دو 

ترا  و افتراق بین نگار گری مقوله را ریشللله یابی کرده و در نهایت و وه اشللل

اسلامی و رقص سماع  رفانی  را با تو ّه به حرکات چريشی مو ودو به وورت 

 -بنیادی« »هدف»يژوهش به لحاظ ای به تحریر در آورد  بررسلللی مقلای للله

آوری ی  معاسلللتر شلللیوه« تحلیي محتوا»و بله لحاظ رو  اا نوع « نظری

 که ئله اییباشلدر م می« آرشلیوی –ای کتاب انه»ولورت ها بهاطلا ات و داده

میان سماع باشللد که  این يژوهش در يی ياسل ی برای آن اسلتو این مورد می

اسلللللامی اا منظر کلاربرد فرپ ماريیوی اشلللتراکات _قونی و نگلارگری ایرانی 

معناداری و ود دارد؟ نتیجه تحقیق حاکی اا این اسلللت که  حرکت ماريیچ به 
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هنرنگارگری ایرانی نیز بروا می کندر این حرکت و وللورت اسلللیمی ها نیز در 

چريش را در رقص سللماع قونی نیز شللاهد ه للتینو به این وللورت که سللماع 

کنندگان با چريش به دور يود و سلپ  چريیدن به دور مرشد تدا ی کننده 

باشد که يود نیز تعاریف فیزیكی حرکات ذرات  الن به دور یك محور اولی می

 ه طور کامي شر  داده شدرو  لمی دارد که ب

 و حرکتسماع و نگارگری اسلامیو اسلیمیو اسپیرالکلمات کلیدی   

 مقدمه

اا آنجلا کله هنر ایرانی همواره ریشللله های سلللتر  و  میق در باورها و 

ر گری را بدائمی تصللوف و ووفیا تقادات آئینی و مذهيی داشلته اسلتر تيثیر 

چه ب للا ورود اندیشلله های وللوفیانه هنر نگارگری ایران نمی توان منكر شللدر 

برهنر ایرانی و ه تمایز هنر این اقلین اسللت بر سللایر هنرهای کشللورهای دیگرر 

به يصوص در  تصلوف در ایران قدمتی چند هزار سلاله دارد و با ظهور اسللاپ و

رسلدو همواره اولالت های باستانی قرون میانة اسللامی به او  قدرت و نهوذ می

بر یكتايرستی و سیر و سلو  ان ان برای رسیدن به کمال يویش را که ميتنی 

باشللدر حكین فراانه شللیي فرید الدین  یار نیشللابوری اسللت را در يود دارا می

شا ر و  ارف قرن ههتن )هللللرقق مقامات تصوف را در ههت قدپ اینگونه تنظین 

کند  اول   ط و دوپ   شللقو سللوپ  معرفت چهارپ اسللتپنام  ينجن  توحیدو می

شن  حیرتو ههتن  فقر و فنار همین مقامات ههت گانه را به وورت نقاشی ها شل

ها و و نمادهایی می توان در چندین هزار سلللال قيي اا میلاد م لللیت در کتیيه

 ن  ه های يیی ایرانیان باستان یافتر

با چنین يیشلینه ای حولور معارف تصوف در هنر نگارگری چندان  جی  

های اسلللامی به تصللوف باسللتانی چنان برق و لایی هنمایدر احكاپ و اندیشللنمی

ب شلید که شلوریدگان و  رفای گرانقدری هموون يروانه يیرامون آن گشتند و 

سلماع کردند و سلرم ت شدند و تاریي سرشار اا شر  آثار و احوال این بزرگان 

ودایع الهی استر بزرگانی که  موماً در قال  شعر و حكمت و فل هه و هنر راوی 

 درانشدند که در مراودات  اشقانه و  ارفانه يویش تجربه کردهو شعهی می شور
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بنلابراین هنرمنلدان و  ارفان ایرانی  لاوه بر اینكه اا هن  دا نيوده بلكه با 

تند گرفیكدیگر يیوندی  میق و معنوی داشته اند و هر دو اا یك منشي الهاپ می

ای رسللیدن به هدف والای يود و هر دو یك هدف والا داشللته اند و هر کداپ بر

طریقی را در نظر داشللته اندو شللا ر با شللعرهای ایيایشو نگارگر با نگاره های 

ا  و  ارف وولوفی انده دل با سلماع و چريش سیاره وار يودر تا يیره کننده

اینجا تنها اا يیوندهای باطنی و معنوی  رفان و هنر سللل ن گهتین امّا يار  اا 

 ر ظاهر این دو مقولهو شياهت های قابي بحثی و ود داردريیوند  میق و ایياو د

 ارفان و وللوفیان در رقصللی به ناپ سللماع و د و شللعف يود را به مرحله ا را 

شلللوند که درآورده و با رقص و يایكوبی و چريش چنان م لللت ومدهو  می

 رسدرروحشان اا  الن اسهي  دا شده به  الن برتر می

حرکات ا رائی در رقص سماع ووفیان چريش همانیور که اشلاره شلد یكی اا 

است که يود مقوله ای ب یار مهن و يررمز و راا است که ب یار  ای بحث داردر 

ای می توانین در چريش و حرکت مشللابة چريیدن سللماع کنندگان را به گونه

دورانی و اسلللپیرالی مو ود در نگاره های ایرانی اسللللامی که بیشلللتر در قال  

د و  لاوه بر آن در شللاو و برگهای اسلللیمی ها که یكی اا ترکی  بندی ه للتن

باشلللد ایياترین و يررمز و رااترین اشلللكال مو ود در هنر ایرانی اسللللامی می

مشاهده کردر حال در این يژوهش سعی بر آن است تا حرکت چريشیو دورانیو 

 واسپیرالی را در رقص سماع ووفیان و نگارگری ایرانی اسلامی ریشه یابی کرده 

 دلایي بكارگیری این حرکت را بررسی و سپ  با یكدیگر مقای ه شوندر 

 و حرکت در هنر اسلامی اسلیمی

 هآمد سكون مقابي در و  نيیدن یا  نيشو معنای به ده دا نامه لپت در حرکت

 واژه این مورد در فنون اویلاحات کشاف واح قر 6688  1711 ده داو) است

 در امّا است بوده بوده مكانی  ابجایی و تپییر همان حرکت است؛ آورده

 ریفتع نو ی به را آن ک  هر و دارد تری وسیع مههوپ حرکت فل هی اویلاحات

 اشین فلاسهه اا یك هر تعاریف بودن متهاوت است معتقد سینا ابنر است کرده

 سینا ابن ق امّا67  1841 سیناو ابن) باشدمی حرکت طيیعت فهن در اشتياه اا
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 هب قوه اا تدریجی يرو  را حرکت نیز اسلاپ  هان بر  ته و مشایی فیل وف

 حرکت چی تی در ارسیو بیان مثابه به تعریف این که کندمی تعریف فعي

 حكین اسلاپ  هان اشراقی بر  ته فیل وف قر86  1841 سیناو ابو لی) باشدمی

 مهن  هت این اا که يردااد می باب این در ای نظریه طر  به نیز سهروردی

 و تعریف نیز حرکت بحث در که است مؤس ی حكین  نوان به وی که باشدمی

 آن ثيات که است هیئتی حرکت او نظر اار است نموده  رضه را  دیدی تلقی

 بیش فلاسهه اا یكی نیز راای ف ر قر اماپ112  1717 سهروردیو) شودنمی تصور

 فعي به قوّه اا تدریحی يرو  که حرکت اا قدما تعریف به که باشدمی ودرا اا

 و آیدنمی و ود به تدریجاً  الن در چیزی هیچ که گویدمی و کرده اشكال است

 رد تدریج که برین می گمان که ه تین ما این و آیدمی و ود به دفعتاً  چیز همه

 کنینمی يیال ما که چیزهایی تماپ بود معتقد اور دارد و ود آن آمدن و ود به

 حرکت ما آنوه و آیندمی و ود به دفعی واقع در آیند می و ود به تدریج به که

 معتقد قر ودرالمتيلهین22  1768 میهریو)نی ت حرکت واقع در نامینومی

 وح  کمك به است معقولی یا و  قي کمك به است مح وسی حرکت که است

  قي مرحله تا ح  یا و آیدمی يائین ح  مرحله تا  قي حرکتو فهن در یعنی

 سرو و)دریافت يار  در را حرکت توانمی اینها دو اا هرکداپ با و رودمی بالا

 قر 21  1768

 که  ياراتی گذشته حكمای کلمات لابلای در  »که است معتقد طياطيایی  لامه

 ق188  1761طياطياییور«) شودنمی یافت استو  وهر در حرکت وقوع اا حاکی

است که دور باطي یا  يدیده اسلیمی گویای حرکتی مواون و  قلانی 

يط در هنر اسلامیو شیار  بااگشت به نقیه اول راو هموون دایره تكرار نمی کندر

 تعاریف یك حرکت است و این حرکت گرچه بی نهایت است مع ذالك به حد

های ریاضی ياسي می گویدر این همان است که اسن آن را بی نهایت معقولو و 

ترین ر یكی اا بزر ق 218 ل262  1716 يزاییو) رنیشهاف برای  قيو می گذار

 رتواند رشد و حرکات کاینات را نشان دهد و اسپیرال طلایی استنمادهایی که می

 ق12  1718هاميیور )
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 باستان ایران مذهيی نمادهای نقش در باید را اسلیمی نقو  اولی منشا

 ایرانی و اانق استهاده  لتر کرد   تجو شكوفه و بر  ينجه گلك بشنین مانند

 ایران شدن فرامو  هجری ينجن و چهارپ قرون در اسلامی بناهای تزئین برای

 وان تندت شكلها این ي  آن اار بود رویا به حكومت این وتيدیي قدرتمند باستان

 به و رفت بین اا آنها اسلامی غیر های يیوند و شده يار  يود اولیه معنای اا

 هب اسلامی تزدینات در  دید معنایی با و گذشته اا رها و آااد شكلهایی وورت

 ق181  1711)هیلنزو ررفتند کار

اا  الن واقعو انتزاع يیدا کرده  یك نقش مجرد استر یعنی نقشی که« اسلیمی»

است برای اینكه تو ه  ایاستر ظاهر و تصویر یك چیز مادی نی تر بلكه نشانه

 ق218  1714گاردنرو) .کند را به یك میليی که ماورام این نشانه استو  ل 

های و مانند شايه دار شكي يذیرفتندهای بر ها اا ایدة ساقهاسلیمی

نهایتاً به  طيیعی تحر  یافتند و به سوی رشد و کمالو سیر وعودی یافتند ولی

  1718 ومدیوسوی انحناها و مو های غیرواقعی اا شكي ماريیچ بااگشتندر )

اسلامیو متو ه  ظمت رنگ و تواان قابي ماتی  در سايتار نگارگری ایرانی  ق21

تح ین اشكال و نقو  رنگ در یك ترکی  بندی من جن شد و سعی کرد اا 

روابط تصویری حاکن بر نگارگری بهره گیرد و به ساده کردن اشكال در قال  

 ق111  1761)گودرایو .رنگهای ير قدرت بپردااد

 يتایی و ها اسلیمی هاو شايه و است ترنج یا شم ه مرکزیت وحدتو نقیه

 تعدد و کثرت اا نمادی شوندومی دورتر و دور مرکزیت این اا تدریج به که ها

 اا حرکت این اغل  که گذاردمی نمایش به توحید و وحدانیت مقابي در را و ود

 مو ودات و و ودی مرتيه به شم ه شدهو اا منتج يود به و شده آغاا يود

 ذات و توحید وحدانیتو و مرکزی نقیه به مجدد کثرات اا گذر اا ي  و رسدمی

 ق127  1761فرو شای تهر)رسدمی تعالی حق

 تعریف سماع

 یانووف افشانی دست و يایكوبی و و د سرود آوااو شنواییو شنیدنو سماعو

 که است حالی ق سماعو2414)ده داورياص تشریهات و آداب با  معا و منهردا
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 رمیدهد دست را ووفی دلكشو ای نپمه یا و يو  آواای اثر بر

 اول  است کرده تق ین ق ن سه به را سماع  ربیو ابن  ق21  1718)حیدريانیو

 يحاو ح ی اووات و موسیقی آلات و ان انی قوای بوسیلهم که طيیعی سماع

 دارای سالك که روحانی سماع دوپر میگردد ظاهری شوق و طرب با ث و میشود

 رب را ونع قلن وریرو در آن اا و نماید ذوق و حال آن وسیلهم به ملكوتی نه 

 که دل در است غریيه معارف و  معانی  القام آن  لامت و شنود محهوظ لو 

 است الهی سماع سوپر دارد وا سجود و رکوع و يووع و يشوع به را آن واح 

 ق1/77  1766)ارین کوبور است سامع حیرت  لامتش و بلاواسیه

 لكن و نی ت دست در دقیقی اطلاع  سماع مجل  يیدایش امان باره در

 يرسشهای در دور ب یار امانهای اا و داشته اسلامی غیر مذهيی ای سابقه سماع

 می قل  رقت شنونديان به و شده واقع استهاده مورد يرستشگاهها و مذهيی

 ق184  1768ابومحيوبو) ب شد

 مجال  در که وورت بدان سماع اسلاپ ودر در است این م لن قدر ولی

 مصری ذالنون که هجری 281 سال در تا و است و ودنداشته شده برگزار ووفیه

 درباره و آمده گرد او دور به بپداد  امع در ووفیان و گردید آااد متوکي اندان اا

  کرد شادی ابراا هن مصری ذوالنون و يواند شعری قوال گرفتند ا ااه او اا سماع

 قییس سری یاران اا یكی نتويی  لی را سماع حلقه ن  تین که 217 سال در و

 ودي به شكي سماع مجال  بعد به امان این اار کرد يا به بپداد درق 217متوفی) 

  اذبه و يردايتند آن نظاره به گروهی گردیده مرسوپ سماع حلقه تشكیي و گرفته

 ار ح اس و يرشور افراد و محر  و  رفانی س نان سل له یك همراه موسیقی

 نیز متهرقه اش اص اا ای  ده و  کرد می د وت معنویت و روحانیت نو ی به

 ق21   1716)راایور يردايتند می سماع به ووفیان همراه

 یدهنام «و د» که کندمی ایجاد ودل درقل  حالتی سماع گویندمی ووفیهر 

 حرکات اگراین که آوردمی بو ود چندی بدنی حرکات و د این و شودمی

ر است رقص و ادنکف باشد مواون واگرحرکات«اضیراب» باشد غیرمواون

 ق21-21  1718)حیدريانیو
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 ا رای سماع  به گونه ای است که محي مجل  شرایط و وضع مقررات

 سماع در ثقلا و الناس  واپ و نا ن  مردپ و و باشد يالی  واپ اا باید سماع

  مع میان در نياید نی ت طریقت م لك ا وای و  ز که ک ی نكنند شرکت

  نوان یا سماع برای ا ااه ک   کردن مقرر و بپردااد سماع به و شده وارد

 در و باشد انده دلش و  مرده او نه  که  است حلال ک ی بر سماع   نمودن

 اار  بود نظر مورد مقدور حد در نیز کنندگان سماع داشتن اهلیت حال  ین

 يیرات اا  لوگیری برای هجویری و سرا  ابونصر چون نظراتی واح  طرفی

 ماعس چون کلماتی به تم ك با کردند منع سماع به را ميتدیان ورود و احتمالی

 نشود لد اا آن تعظین تا کنید دیر به دیر و ن ااید  ادت را آن یا و نكنید نیایدو

 به  لوگیری متهرقه اش اص ورود اا شدیدا گردید مو   مقررات این نظیر و

 ق11ل21  1764)کیانیور  آورند  مي

 وبااارهن درکوچه حتی مولانا يود داشتهو ياص اهمیت مولویه درنزد رقص  

 حالت این باردربااارارکولان یك چنانكهر آمدمی در رقص به اوحاب با که ب ا

 با امولان اشارت به نیز را ارکوب الدینولا   نااه حتی گویند و داد دست بروی

 ق81  1711)حاکمیور بردند قيرستان به رف و رقص

 نه    نو مردن اا قيي سماع در درویشراست نمادین سماع در رقص

 یابانبی ابان با اورکندمی  ريیدن به شروع و کندمی باا را هایشدست را يود

 درر است اندايته يایش ایر به را يود نه  و است يایكوبی حال در که گویدمی

 پچ دستراست نیایش حال در گویی چنانكه بالاستو راست دست سماع هنگاپ

 آسمان میان واسیه و مردپ و يدا میان واسیه درویشانر است متمایي يایین به

 هنگ يود برای را چیزی و ب شندمی آدمیان به و گیرندمی يدا اا هاآنرامینند و

 ق81  همان)ر دارندنمی

 یه ت ميدأ فیض دریافت نماد است آسمان سوی به که دستی مولانا سماع در

 رد ان ان و است مو ودات کي به ب شش نماد است امین سوی به که دستی و

 است؛ اهمیت حائز سماع در نیز لياسر است میر  واسیه  نوان به میان این
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 انفرشتگ که است روحانی  هان یا رو  اا نمادی که بلند دامن با سهید لياسی

 ق11  1782آورد)انصاریومی ذهن به را

   کند می توویف چنین را سماع کيیرو دیوان اا غزلی در مولانا
 يیپللللاپ دل به ينهللللانیان ا

        

 آراپ شلللللان نامللللللله ا بياید غری  دل 

 

 يرد شايه های باد این اا گلللللردد شكهته

 

 م اپ و ود در ايمه این اا گردد گشاده 

 

 آید يدید بدن در  للللجيی حللللللللللاوتی

      

 کاپ به رسللید شكر میرب ل  و نی اا که 

 

 یعقوبی بیقلللللرار بجهللللد طرف هلللللر ا

        

 مشاپ بیافت یوسلللللهی يیرهن بوی کلللله 

 

 حللللال رحیق این اا بنوشید که دلی و تن

         

 حراپ گشت حراپ هجللللران غن آتش بر 

 

  و کن يران ياطلللر و کن گللللرپ سماع

        

 ایاپ رونق و سلللللما ی  ان  ان کلللله 

 

 

 

 گویدمی و میداند دل گل تان سوی به ای ينجره را سماع دیگر غزلی در یا و  

   که

 
 ينجره این سللللللر بر  اشللللقان دل چشللللن  دل گل تان سوی سللللماع شللللد ای ينجره

 سره ای مگو هیچ است يو  حجابی که رو          ظین حجابی ه لللت ينجلللللرهو این که آه

 

 

 

   هک میگهت او میدان تو  ان قرارب ش را سماع و داشت بیقرار  انی مولانا

 
 است بیقرار  ان بهللللللللر اا سماع

      
 است انتظار  ای چله بر لله سيك 
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 يویش اندیشلللهم با تو اینجا مشین

            
 است یار که آنجا برو مردی اگللللر 

 

  ن واهد را مللللللا او که باشد مگوو

         
 است کار چه این با را تشنه مرد که 

 

 است  لللار اندیشه را  شق  ان که          آتش ا نیندیشللللللد يروانه کلللللله

 

   که است سروده انانو چرو تردید بی و دیگرو غزلی در
 

  شدپ یار تو غن با شلللدپو یار شلللدپو یار

        

 شدپ بیزار همه اا توو بر رسللللللیدپ که تا 

 

 تو گرد  اا  ا زپ فلك چرو مرا گهت

        

 شدپ يرگار که کرد مللللرا نقیه این گهتن 

 

  شدپ وديیشله و ودفن شدپ اندیشه اوبع

        

 شدپ کار اا  اقيت دللللللن دید را تو کار 

 

 

 نگارگری ایرانی اسلامی و سماع دراویش تیيیق

 شياهت های نگارگری ایرانی اسلامی و سماع دراویش -8-2-1

ای حرکت ماريیوی یا اسپیرالی در اا آنجائیكه میالعه فوق بررسلی مقای ه

باشد ي  اا توضیحات مهصي نگارگری ایرانی اسللامی ورقص سلماع  ارفان می

و ارتياطات مو ود میان دو مقولة نگارگری ایرانی اا يیشلللینله و سلللیر تحول 

اسللامی و سماع دراویش در فصي يیشین حال به مقای ه تیيیقی این دو مقوله 

که لاامه بررسلللی تیيیقی دریافتن يردااد اا آنجائیها میو تجزیه و تحلیي داده

این باشللد روند بررسی در های مو ود در میان دو مقوله میها و تهاوتشلياهت

های بین رقص سماع و ها و تهاوتفصي به گونه ای است که در شمردن شياهت

ترین نقیه مشللتر  این تحقیق اسللت را نگارگریو حرکت چريشللی که مهن

هنرمندان نگارگر ایرانی اسللللامی تهكرات  رفانی داشلللته اند و بهرة ب لللیاری 

یادی به رابیه اندر در میال  قيلی اشلللاره اااميلانی  رفلانی در آثارشلللان برده
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تنگاتنگ بین هنرمندان و  ارفان شللد که نتیجه این روابط ادغاپ شللدن هنر و 

 تر هنر ایرانی شدر رفان با یكدیگر و ایياتر شدن و معنوی تر شدن هرچه تماپ

  امینه فكری هنرمندان نگارگر و سلماع کنندگان یكی بود و اا اوي توحید

ن ميین اسلاپ است و هر دو مقوله کردند توحید اا اوول اولیه دیيیروی می

دارند ي  یكی اا و وه مشتر  اولیه این دو اسلامی در راه اسلاپ قدپ برمی

 بود نشان استر

اا آنجایی که حرکت در فرهنگ معین  نيش کردن اسللت ومقابي سكونو 

یعنی يرو  اا حالت مو ود به طور تدریجی و يرو  اا قوه به فعي معنا شلللدهو 

رد با حرکت در رقص سلللماع که حرکات آنها را اا حالت  ادی کلاملا تیيیق دا

يار  کرده و وارد حال و هوای دیگر که هر ک لی شای ته آن نی ت و ظرفیت 

يیواند و کندو در نگارگری هن این حرکت اسلللت که يط را میآن را ندارد می

ب شللد و چشللن بیننده را اا درون به بیرون ای کامي و شللكیي به آن می لوه

 ایت می کندرهد

هنرمند شلرقی و به ویژه ایرانی حرکت به سوی ميدا االی را ضرورت تعالی 

ارد سپکند  ین به  ین به تج ن نمیداند او هر آنوه در طيیعت مشاهده میمی

بلكله آن را اا واقعیلت  ینی منتزع کرده و بله سلللوی حقیقلت ذهنی حرکت 

ی اسلللت نه واقع گراو اا طرفی دهد بنابراین هنرنگارگری ایرانی هنری انتزا می

در رقص سللماع نیز حرکت به سللوی حقیقت را شللاهدین حرکتی انتزا ی که 

باشللد که این نیز برگرفته اا حرکت سللیارات به دور يود و به دور يورشللید می

شلياهت دارد به حرکت  الن به دوریگانة ه تی در نتیجه هن رقص سماع و هن 

 انتزا ی ه تندر نگارگری ایرانی اسلامی به گونه ای

اا طرفی اسللیمی یك نقش مجزا اسلت یعنی نقشی که اا  الن واقع انتزاع 

يیدا کرده اسلت ظاهر و تصلویر یك چیز مادی نی ت بلكه نشانه ای است برای 

اینكه تو ّه را به میليی که ماورام این نشانه است  ل  کند همانند چريش در 

 رقص سماع کلا مقوله سماعر
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  مشللتر   ارفان در رقص سللماع و نگارگر ایرانی در ا رای نگاره اا اهداف

رسلیدن به حقیقت اسلتر دست یاایدن به حقیقت به واسیه وهای دل و 

 ياکی و طی طریق الهیر

 ای ه للتند برای هن رقص سللماع و هن نقش اسلللیمی در نگارگری وسللیله

 کتوعود و نزول مجاای و هر دو نمایانگر قوس وعودی و نزولی ه تندرحر

ماريیچ و دورانی و چريشلللی مو ود در این دو مقوله اسلللت که این ح  

کند در نتیجه حرکت در هر مجاای ولللعود و نزول را در ذهن ما ایجاد می

 دو نمادین استر 

  اا نقاط مشلتر  دیگر بین این دو مقوله مورد بحثو ر ایت یك اوي مهن

اوي وحدت در در هنر اسللامی یا در کي در دین ميین اسللاپ اسللت و آن 

 باشدرکثرت و کثرت در وحدت می

 شاف درونی كرساند فراا و فرودو معنا و مادهو انمعانی که اسللیمی به ما می

 و ب ط بیرونی است که همگی در رقص سماع نیز و ود داردر

  بر اسلاس حرکت منحنی با  لن فیزیك و ولعود و نزول ناشلی اا آن ایجاد

شودر بدیهی است فوای مجاای می فولای مجاای در سیت دو بعدی ثابت

ذهنی نیز بله نوبله يود  والن روحلانی را می تواند يدید آورد این فولللای 

 ذهنی و  الن روحانی در هر دو مقوله مورد بحث و ود داردر

  اا نظر معنوی و ملادی ویژگی ماريیچ اسللللامیو نیي به وحدت و معنی آن

  اسلللیمی نگارگری روبه کمال اسلت و حرکت ماريیچ در سللماع و در نقو

شود که هدف اسلاپ است بنابراین هر در انتها به کمال و وحدت منتهی می

 باشندردو هنر کمال گرا می

  حوللور ریتن و تكرار در اسلللیمی همانقدر اسللت که ما در رقص سللماع

مشللاهده می کنین کلا ریتن و تكرار که نو ی تذکر اسللتو در هنر اسلللامی 

های و ریتن کثرت در  ناور است که در ژگییكی اا اولول است یكی اا وی

ولورت ر ایت هماهنگی و تناسليات ایياشللناسانه در هریك اا ا زام و در 

کند رابیه بین هر  زم با دیگریو کیهیت وحدت در ترکی  بندی ایجاد می
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آیلد بنلابراین مههوپ وحلدت در کثرت یكی اا و حرکلت مواون يلدیلد می

های در هن تنیدة هنر در اسلللیمی های ایياشللناسللی اسللت که هننشللانه

 اسلامی ایران و ود دارد و هن در چیدمان سماع گرانر

 

 تهاوت های نگارگری ایرانی اسلامی و سماع دراویش   -

ي  اا برشللمردن تمامی تشللابهات و و وه اشللترا  بین نگارگری ایرانی 

 يردااینراسلامی و رقص سماع ووفیان حال به و ه افتراق مو ود می

اینكه شلیوه بیان یا ا رائی متهاوت است به طوری که سماع گر برای  یكی

باشد مقصد را به واسیه سلاپ و رقص و رسلیدن به مقصلود که همان معيود می

کنلد ولی نگلارگر سلللوار بر مرک  قلن شلللده و با چريش و يلایكوبی طی می

ط های ایيا و ملونو يیوچرياندن دست به او  هت داده در طی طریق با رنگ

 مدون و يیوشهای مكرر و نقشهای مزین همراه شده تا به مقصدی معین برسدر

تهاوت در این است که یكی سماع است و دیگری نگاره استر مجریان یكی 

  ارف رقاص است و دیگری نقا ر

دیگر اینكه رقص سلماع مجمو ه حرکاتی اسلت که به وورت ا رای انده 

اسللت که ثابت و تعیین شللده اسللت يذیرد و شللامي مجمو ه حرکاتی انجاپ می

یعنی چیزی اا آن کن یلا ایاد نمی شلللود ولی در نگارگری موضلللوع ها متنوع 

بندد شللود و بر روی کاغذ نقش میه للتند و هر موضللو ی که یك بار ا را می

شللود و به  يارتی نگارگری یك هنر تصللویری ماند و ثيت میبرای همیشلله می

نری بنامین می توان گهت هنر ا رام یا اسلللت و اگر ب واهین رقص سلللماع را ه

 باشدريرفورمن  می

 باشندا را کنندگان در سماع چندین ووفی درویش در مرات  م تلف می

 بندد یا در نهایتدر وللورتیكه در نگارگری تنها یك هنرمند اسللت که نقش می

 یك یا دو شاگرد و نیز او را همراهی می کنندر
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فرینی اا واسیه که همان ابزار باشد)مثي در نگارگریو هنرمند برای نقش آ

ه و واسیکند در وورتیكه در رقص سماعو سماع گر بیقلن و رنگق اسلتهاده می

 يرداادرتنها با   ن يود به حرکت درآمده و به سماع می
 

 عتشابه ویژگی های نگارگری و رقص سما   -1 دول 

ص 
 رق
ی و
ران
 ای
ی
گر
گار
ی ن
ها
ت 
اه
شي

اع
سم

 

 عویژگی های رقص سما نگارگری ایرانیویژگی های 
 يیروی امینه فكری سماع کنندگان اا اوي توحید  يیروی امینه فكری هنرمندان نگارگر اا اوي توحید 

رقص سماع نیز حرکتی انتزا ی که برگرفته اا حرکت سیارات به  هنرنگارگری ایرانی هنری انتزا ی است نه واقع گراو 

 باشديورشید میدور يود و به دور 

دست یاایدن به حقیقت به واسیه وهای دل و ياکی و طی 

 طریق الهیر

دست یاایدن به حقیقت به واسیه وهای دل و ياکی و طی 

 طریق الهیر

ای ه تند برای حرکت ماريیچ و دورانی و چريشی وسیله

 وعود و نزول مجاای و هر دو نمایانگر قوس وعودی و نزولی

ای ه تند برای وعود ورانی و چريشی وسیلهحرکت ماريیچ و د

 و نزول مجاای و هر دو نمایانگر قوس وعودی و نزولی

 ر ایت اوي مهن وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ر ایت اوي مهن وحدت در کثرت و کثرت در وحدت

 انگشاف درونی و ب ط بیرونیفراا و فرودو معنا و مادهو  فراا و فرودو معنا و مادهو انگشاف درونی و ب ط بیرونی

 نیي به وحدت و کمال گرایی نیي به وحدت و کمال گرایی

 سماعحوور ریتن و تكرار در رقص  حوور ریتن و تكرار در اسلیمی و نگارگری اسلامی

اسلیمی نمادی اا سیرالی الله و نمایشی اا م یر تعالی یافتن 

 است 

 در رقص سماع حرکت نمادین به سوی م یر الهی و متعالی

حاکن بودن قوانین و اوول و نظن و انتظامات باطنی و درونی 

 در هنر اسلامی

 حوور نظن و انتظاپ در رقص سماع

همه نقو  اسلامی در شكي منظن و هماهنگ ظاهر شده و اا 

 اندهای هندسی و ریاضی مدد گرفتهشكي

 در سماع نیز حرکات چريشی به يیروی اا نظن و قانون ریاضی

گونه  الن ه تی که همگان چريش به دور يود و در همین 

 حین چريیدن به دور یك محور اولی است

تكثیر و اایش  هان و رویش گیاهان کاملا در حرکت اسپیرالی 

 مو وددر در هنر نگارگری 

تكثیر و اایش  هان و رویش گیاهان کاملا در حرکت اسپیرالی 

 مو وددر در رقص سماع 

 امانی استمكانی و بییكی اا  نيه های بارا تصوف اسلامی بی نقاشی های نگارگری بعد امان و مكان معنایی ندارددر بیشتر 

در هنر های مانوس با دین اسلاپو دایره نمایند  هانی است که 

دارد و تمامی ه تی حول محور این « الله»مرکزیتی به ناپ 

 مرکزیت قرار داده شده اند

ر رقص سماع اا حرکات دورانی گرفته تا مكانی حوور دایره را د

يردااد و حتی ليه های دامن که سماع گر در آن به رقص می

 آیدووفیان که در حال چريیدن به شكي دایره در می
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حرکات ریتمیك و يرتكرار اسلیمی همانند موسیقی مواون 

است و با موسیقی میابقت دارد  لاوه بر ریتنو اسلیمی مانند 

 دارای نوايت است موسیقی

اا نقاط مشتر  دیگر بین سماع  رفانی و نگارگری ایرانی حوور 

 و تيثیر موسیقی است به دو وورت معنوی و کاربردیر

در معملاری و در نگلارگری چه دوران باسلللتان و چه در 

دوران اسلللامی رنگ ها کاملا سللميولیك بوده و هر رنگ نماد و 

 نشانه چیزی استر

رنگ لياس ولوفیان نیز به ولورت سميلیك در يود  رفان 

کند تنوع رنگی اسلللتر آنوله در لياس ولللوفیان  ل  تو ّه می

 آنهاستر

نگارگری ایرانی اا کیهان شناسی  رفانی متاثر اندر در این مقوله 

يلداونلد حق تعالی به ترتی  در  والن  يروت ملكوت)مثال یا 

 کندريیالق و نهایتا ملك) یا مادهق تجلی می

ص سلللماع اا کیهان شلللناسلللی  رفانی متاثر اندر در این مقوله رق

يلداونلد حق تعلالی بله ترتیل  در  والن  يروت ملكوت)مثال یا 

 کندريیالق و نهایتا ملك) یا مادهق تجلی می

 مايذ   نگارندگان

 

 تهاوت ویژگی های نگارگری و رقص سماع  -2 دول 

 ویژگی های رقص سمام ویژگی های نگارگری ایرانی 

مام
 س
ص
 رق
ی و
ران
 ای
ی
گر
گار
ی ن
ها
ت 
هاو
ت

 

ولی نگارگر سوار بر مرک  قلن شده و با چرياندن دست به او 

های ایيا و ملونو يیوط  هت داده در طی طریق با رنگ

مدون و يیوشهای مكرر و نقشهای مزین همراه شده تا به 

 مقصدی معین برسد

 ر برایشیوه بیان یا ا رائی متهاوت است به طوری که سماع گ

باشد مقصد را به واسیه رسیدن به مقصود که همان معيود می

 کندسلاپ و رقص و چريش و يایكوبی طی می

 مجریان یكی  ارف رقاص است و دیگری نقا  یكی سماع است و دیگری نگاره استرر

ولی در نگارگری موضوع ها متنوع ه تند و هر موضو ی که 

بندد برای همیشه کاغذ نقش میشود و بر روی یك بار ا را می

 شودماند و ثيت میمی

 

رقص سماع مجمو ه حرکاتی است که به وورت ا رای انده 

يذیرد و شامي مجمو ه حرکاتی است که ثابت و تعیین انجاپ می

 شده است یعنی چیزی اا آن کن یا ایاد نمی شود

 باشدرمی رقص سماع هنر ا رام یا يرفورمن  نگارگری یك هنر تصویری است

در وورتیكه در نگارگری تنها یك هنرمند است که نقش 

بندد یا در نهایت یك یا دو شاگرد و نیز او را همراهی می می

 کنندر

ا را کنندگان در سماع چندین ووفی درویش در مرات  م تلف 

 باشندمی

در نگارگریو هنرمند برای نقش آفرینی اا واسیه که همان 

 کندقلن و رنگق استهاده میابزار باشد)مثي 

واسیه و تنها با در ولورتیكه در رقص سلماعو سماع گر بی

 يرداادر  ن يود به حرکت درآمده و به سماع می

 

 مايذ   نگارندگان

 

 نتیجه گیری
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میالعات انجاپ شده و بررسی مقای ه ای که بین حرکت چريشی و دورانی 

مو ود در نگارگری ایرانی رقص سللماع وللوفیان و حرکت اسللپیرالی و حلزونی 

اسلللامی داشللتین ما را به نتایج مهمی می رسللاند که اا این قرار اسللتر حرکت 

 ینی و نمادین ماريیچ حرکت ولعودی و رهایی ب ش اا  الن اسللهي را در رو  

های نمادین نهایتا به وحدتو معنا و کنلد و این گونه حرکتان لللان ایجلاد می

ای ذکر مههومی متعالی و ایيا نمودار رسلللد و شلللكي مقدس را برولللورت می

سلااد و رقص سماه و نگارگری ایرانی اسلامی که سرشار اا حرکات ماريیوی می

 رساندراست ما را به وحدت که ياستگاه اولی تماپ کمالات است می

اا طرفی ي  اا ریشلله یابی و آشللنایی با يیشللینة کاربرد حرکت ماريیچ به 

تقدس و ایيایی اا دوران باستان تاکنون همواره رسین که وحدتو این نتیجه می

در حرکت ماريیچ بوده اسلللت و تمامی اینها در نقش ایيای اسللللیمی و حرکت 

 باشدرچريشی در سماع مو ود می

 ده شد و گهته هایاا مههوپ فیزیكی قانون دسلت راست که قيلا توضیت دا

ی ثانویه توان چنین نتیجله گرفلت کله  ملاً حرکت ولللعودروژه گلارودی می

مند اا حرکت توان به کلیه آثار هنری بهرهحقیقی یا مجاای در بعد سللوپ را می

ماريیچ تعمین داد که رقص سلللماع و نگارگری ایرانی اسللللامی را نیز در بر می 

شللود که در قال  رمز اا آنجایی که هنری هنر مقدس یا دینی نامیده می گیردر

نمایش بگذارد هنر نگارگری ایرانی اسلامی و نماد حقایق متعالی و ماورایی را به 

باشللد در  ایگاه که شللامي نقو  نمادین مانند بته  قهو اسلللیمیو ترنج وررر می

 گیردرهنرهای مقدس قرار می

هنر نگارگری ایرانی اسلللامی و رقص سللماع قونی هر دو ایر سللایه اسلللاپ 

رمز و رااهایی  اند و در بین يود سلرشاراا يیاپ ها وشلكي واقعی به يود گرفته

ای بنابراین هر دو دار ه لتند که اا تهكرات اسلامی و  رفانی نشات گرفته استر

یك هدف مشلللتر  که همان نیي به سلللوی  الن معنا و رهایی و دل کندن اا 

  الن ماده استر
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سللماع و نگارگری اسلللامی هریك برای رسللیدن به هدف والا و الهی يود 

هر  مي ن للليتا متهاوتند ولی در باطن یكی راهی را برگزیدن که هرچند در ظا

مقصد هر دو یكی است هدف یك چیز است ولی سماع ان با يایكوبی  باشندرمی

و چريش و سلاپ و ولوات و سایر اوول مربوط به این رقص  رفانی قدپ در راه 

رسلیدن به معيود بر می دارد و نگارگر با چريش قلن يود در نقش ب تن نگاره 

های ایيا و يريیچ و تاب هموون ووفی سماع گر و ترکی  بندی هاو اسلیمی ها

 رودربا قليی مملو اا  شق به معيودو به ملاقات می

یكی اا چهره های شللايص ميحث « بورکهارت»همان طور که گهته شللد 

حكمت در حواه مياحث نظری هنر اسللامی استر اا نظر وی هنر الهی بیش اا 

و نظن  الن اسلللتر وحدت در هماهنگی و  هر چیز تجلی وحدت الهی در  مال

یابدو در میال  يیشین اشاره ان لجاپ  الن کثرت و در نظن و تواان انعكاس می

   آن هرچیز بر  ای ای می داند که بر حشلد که بود کهارت حكمت را قا ده

گیرد این واقعیت نشللان دهنده آن اسللت که در هنر اسلللامی يود  قرار می

گیردر معنای کامي وحدت مه چیز بر مينای قا ده قرار میه قا ده و ود دارد و

در کثرت و کثرت در وحدت یكی اا قوا د اسلللامی اسللت که در رقص سللماع 

 دراویش و نگارگری شاهد ر ایت این قا ده و مينا بودینر

در نتیجه رسلیدن به وحدت اا دیگر اهداف مشتر  بین سماع و نگارگری 

اولللیت يویایی حرکت منحنی ماريیچ یا اسللللامی بوده و ه لللتر اا طرفی ي

اسلیمیو اا نظر معنوی و مادی به یك وحدت وورت و معنای روبه کمال منتج 

 آید و برایشللودر بنابراین حرکت اا اولین لوااپ رسللیدن به تعالی بشللمار میمی

 متعالی شدن باید به دنيال حقیقت بودر 

تو يود مرحله ای که با تو ّه به مراحي سلیر و سللو  و رسیدن به حقیق

اا حقیقت اسللت و اا آنجایی که نگارگری ایرانی اسلللامی و رقص سللماع شللامي 

يویایی و حرکت ماريیوی ه لتند در انتها به حقیقت ابدی دست می یابند و با 

 شوندرنور حقیقت الهی روشن می
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همونین ایيایی های مو ود در هر دومورد انعكاسی است اا ایيای ایيایی 

نده را با يود در این سلللیر ایيا همراهی کرده و ایيایی هایی را که واقعی و بین

گذراند و بیننده را هن در کشللف کرده و اا  مق دل فهمیده اند را به نمایش می

 کنندراین ملاقات سهین می

کنین يود را در آن فوللای لاهوتی ها نگاه میکه وقتی ما به نگاره به طوری

 دا می شللوین و یا با تماشللای تج للن نموده و برای لحظاتی اا  الن ناسللوت 

های مداوپ و يیايی سماع گران ذهن و چشن  ما به چريش درآمده و اا چريش

گیرد ور و شعهی  رفانی ما را در بر میحالت  ادی يار  می شلوین و ح  شل

ق و شلعف سماع گر نياشد و لیكن قیره ای اا که شلاید به تمامی و کاملی شلو

دریلای بی کران  رفلان و حال و هوای  اشلللقانه و  ارفانه برای ما که غرق در 

 دنیای يرتلاطن و ير ارق و برق دور شلللده اا  الن معنا ه لللتین کافی لللت تا

فرامو  نكنین يار  اا این سللرا  ایی ب  ایياتر و سللرشللار اا نور ایزدی در 

 مومن و حقیقت  و استر انتظار بندگان

ن به نگاره های ایيا و يیچ و تماشللای این رقص ایيای  رفانی و نگری للت-

های فرورفته در يواب و تواند تلنگری باشد برای ان انهای اسللیمی ها میتاب

گوید ای ان للان بیدار شللو بپايیزو به رقص آ برای مپروف در دنیای ماده که می

 ررسیدن به معيود 

ست به سوی  الن ا شی و دورانی در سماع و نگارگری حرکتیحرکت چري 

سلت به دو محور اوللی و االی و يویشلی است برای رسیدن به ا معنا چريشلی

کمال و سعادت ابدی که به ایيایی و سر ت هرچه تماپ تر بیننده را اا این دنیا 

دن یبرد که نتیجه آن رسکنده و با يود به سلیر و سللو   اشقانه و  ارفانه می

 باشدربه روشنایی و نزدیك شدن به يداوند می

گیری بیشلللتر به اهداف سلللماع و نگارگری يردايتین حال تا اینجا نتیجه

نتایجی که اا حرکت يویای منحنی وار و چريشلللی مو ود در رقص سلللماع و 

 يردااینرترکی  بندی های نگارگری و ماريیوی های اسلیمی دریافتین می
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 لمی و فانی به  مي آمده در بحث چريش به این بلا میلالعات فیزیكی و 

ه کنند کگران در چريش اا الگویی يیروی میرسین که سماع نتیجه گیری می

چیزی نی للت  ز چريش سللیالات به دور يود و در همین حال به دور محور 

باشد بنابراین چريش در سماع نمادی اا اوللی حرکت مرکزی که يورشید می

 باشدر چريش  الن کیهانی می

اا طرفی بنا به گهته مجدالدین فریدون سلپه الار )اوایي قرن هشتن هللللق 

تمامی حرکات در سلماع اشارت است به نكته ای و حقیقتیر چنانكه چرو ادن 

اشلاره اسلت به توحید و این مقاپ  ارفان موحد است که در آن حال محيوب و 

د اا فیض او بهره گردنبینند و به هر سلللو که میمیلوب را در همله  هلات می

 یابندرمی

ه کاا طرفی دیگر يیوط طناا و يیویده اسلللیمی حكایت اا ان للانی دارند 

يیوند های يیوط اسلیمی که در يود میبا سعی و تلا  هموون کش و قوس

 باشندر وشند در يی کمال يدایی يویش میو می

که قيلا اا بحث قيلی يار  شللوین به چريش ا زا  الن بپردااینو همانیور 

هن گهته شللد بهترین و کامي ترین فرپ تقارنی اا نظر هندسلله فرپ دایروی و یا 

بهتر گهته شود کروی شكي است و این حقیقت در بین تماپ ا زام  الن اا نظر 

 واقعیت سايتمانی و حرکتی معنوی نههته استر

تمامی ا زام  الن در حال گرد  به دور يود و به دور یك ه للته مرکزی  

اشلللندر بارها گهتین که این چريش و گرد  در رقص سلللماع و نگارگری بمی

قا ده چريش »و ود داردکه اا لحاظ  لمی نیز برگرفته اا همین قا ده اسللتر 

ه ای بهره نگرفتولی نگارگری م تقیما اا چنین دیدگاه و قا ده«ر کي ا زام  الن

سللماع بكار  اسللت بلكه این امر م للتقیماً در  قاید  رفانی و به يصللوص رقص

گرفته شللده اسللت و اا آنجاییكه  رفان اسلللامی تيثیر ب للاای بر روی نگارگری 

اسللامی داشته است این قا ده اا طریق  رفان وارد نگارگری شده است بیوری 

شود و به شكي اسلیمی در که ماريیچ اسلیمی وقتی به گي ها و بندها مزین می

شللودو وللعودی معنوی آراسللته میآیند و به وللورت يلكانی اا برای مرتيه می
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نمایانگر مراحي سلیر و سللو   ارف و سالك در راه حق می باشدر بنابراین در 

قلا ده حرکت و گرد و نگارگری کاملا اا مياحث  رفانی الهاپ گرفته و مياحث 

  رفانی الهاپ گرفته و مياحث اا ا زام  النر

 منابع

يیعی اا کتاب شها/اا تصنیهات شیي قر فن سماع ط1768ابن سیناو ح ین بن  يداللهر)

 تهران  هرم تر مه  محمد  لی فروغیرالرئی  ابو لی ح ین بن  يدالله بن سینا؛

قر الشهاالیيیعیاتر تحریر ابراهین مذکورر قن  1841ابن سیناو ح ین بن  يداللهر)

 منشورات مكت  آیه الله مر شی نجهیر

 اقواپ یباستان رقص با مولانا سماع تیيیقی بررسی و قر يیشینه1768احمد ر) ابومحيوبو

  يائیزر 17 شمل هنرر فصلنامه  بدویر 

 مولائیور  سرور محمد الصوفیهر تهران   چاپ قر طيقات1782محمدر ) بن انصاری و يداللّه

 چاپ ر تهران دانشگاه انتشارات تصوفر تهران   در قر سماع1711اسما یير ) و حاکمی

 چهارپ ر

  سنائیر انتشارات  ارفانر تهران  قر سماع1718ح ینر ) يانیو حیدر

 يانقاه سماعرانتشارات نورب شر  واد  ارفانر دکتر ر سماع ق1718ح ینر) يانیو حیدر

 سنائیر  انتشارات اللهیر تهران   نعمت

کتاب ماه « شم ه؛ نقش حورت محمد)صق در هنر اسلامیقر »1716يزاییو محمدر)

 124هنرر شماره 

 ور تهران  انتشارات دانشگاه تهرانر8قر لپت نامهر  1711لی اکيرر)ده داو  

 تهرانر دانشگاه ده دا ر تهران  انتشارات ی نامه قر لپت1711اکير ر) ده داو  لی

تهران   ریاحیر  امین محمد اهتماپ قر مروادالعيادر  به1767ر) الدین و نجن راای

 دهن ر چاپ فرهنگی و  لمی انتشارات

 يژوهش اا برگرفته سماعر  و رقص در  امی و قر   ارف1766 يدالح ینر ) کوبو ارین

 ر 8   ادبو و فرهنگ نامه

 تهران  موس ه فرهنگی وراطرقر نهاد نا آراپ  هانر 1768سرو و  يدالكرینر)

ل المشارع 1قور مجمو ه مصنهات شیي اشراقو   1717سهروردیو شیي شهاب الدینر)

ل حكمه الاشراقو تهران  يژوهشگاه  لوپ ان انی و میالعات 2 و المیارحاتو التلویحاتو 

 فرهنگیر
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«ر نمادگرایی و هویت حاکن بر قالی های دوره وهویه» قر 1761مهناار)شای ته فرو 

 ر8میالعات هنر اسلامیور شماره 

 فرهنگیر  و  لمی انتشارات  ایرانر تهران قر مادر1718 انگیزر) مهر ومدیو

و تر مه   لی 7قر تر مه و شر  بدایه الحكمهر  1781د ح ینر)طياطياییو سید محم

 شیروانیو قن  بوستان کتابر

 دوپر  چاپ ر طهوری تهران  انتشارات ر ایران در يانقاه قر تاریي1764ر) مح ن و کیانی

 انتشارات  تهران ل فرامرای تقی محمد امان ر تر مه گذر در ر هنرق1714)ر هلن گاردنرو

 ر دوپ چاپ ل آگاه و نگاه

 ر تهران  انتشارات ودرار1قر درس های اسهارر   1768میهریو مرتویر)

 ل آژند یعقوب تر مه اردشتو و مانوی هنرق 7) ایران هنر ر تاریيق1718)لوئیر  هاميیو

 مولیر انتشارات  تهران

  تهولیر تهران احمد آمواگارر ژاله تر مه ایرانر اساطیر ر شنايتق1711)ر   انر هینلز

 چشمهر نشر

 

 

 


