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فرهنگ وهنر

هقبلِ ٌّری

تبریخچِ ًقبضی

ازامه اظ قمبضۀ هجل...
نوبق) یبی زوضا هبربضیهه (ههط قهبنهعزیهم
مم زی یي تطًمج) اظ ؾجي ی طیبی اضوپبیه)
ً ؾمي و ؾجي و تٌ مي مم مبتوضیبی زوضا
نوك) اؾت .زض این زوضا مهحهمهس ؿهلهبضی
(ًمبل الملي ؾجي ً ؾمي اضوپبی) ضا زض
ایطا ضواد زاز .زض این زوضا ؾجٌ) اظ نوهبقه)
ثوروز آمس ًه ث ب ه وه ذبنه ق بذته قهس .ایهن
نوع نوبق) یي پسیسه رسیس زض تهبضیهد یه هط
ایطان) اؾت .ؾجي ه وه ذبنه ػهبمهه پؿه هس و
مصیج) اؾت .مويوػبت این ؾهجهي ثهمهكهتهط
تهبویط پمبمجطا و امبمب  ،قؼبئط مصیج) ،ر گ هب
و نب آوضا مل) ثوزنس .ه وه ذبنه یب ضكته ضكهتهه
ربی ذوز ضا زض ثمن مطز مؼمول) ثبظ نهمهوزنهس.
زض این مٌب زاؾتب ؾطایب و نوبال زاؾتبن هبی
حمبؾ) و مصیج) ضا ثطای مطز ثبظگو ممٌطزنهس.
ی طم سا یمب زاؾتبن ب ضا ثط ضوی زیهواضیهبی
این ه وه ذبنه یب نوبق) ًطزه ثوزنهس .ههجه زض
گصقته ًه پبزقبیب و اقطاف ظازگب نوبقب ضا
پكتمجبن) ممٌطزنس؛ امب ایه هجهبض یه هطمه هسا ثهه
زضذواؾت مطز ػبزی آ م هبرهط ضا ثهط ضوی
زیواضیب ممٌكمسنس و ثه این ًهبض ػه ههه مه هس
ثوزنس.
زض ثمكتط این ه وه ذبنه یب این م برط ًه ثمكتط ثهه
زضذواؾت ػموم) ثوز ضنگ آممعی قسه ثهوز.
ظیجبتطین مخبل ب زض موظه انل) ت طا و یمم ُهوض
زض ثؼً) اظ موظه یبی ذهون) زاذل و ذبضد
اظ ًكوض نگ ساضی ممكوز .نوبق) یبی ایهطانه)،
یي نوع م حت ضا ًه ث) قجبیت ثه یهط چهمهع
زیگط اؾت ثه تمبقبگط ػطيه ممٌ س .آن ب یهي
اضتجبٌ ثمٌطا ثب زاؾتبن بی حمبؾ) نگه زاقهتهه
انس .نوبق) ایطان) ،ثؼ وا یٌ) اظ ثهعضگهتهطیهن
ؾجٌ بی نوبق) زض آؾمب مُط اؾهت .آؾهمهب
یبی ضوقن (آث)  ،ظیجبی) قگلت انگمع قٌوكهه
یب و زض ممب آن ب انؿبن بی) ًه زوؾت ممهساضنهس
و انؿبن بی) ًه ت هلهط زاضنهس ،ذهوقهگهصضا و
اكؿطزه ،ثه مويوػبت مرتلق نوهبقهب ایهطانه)
قٌل ممسی س.
اثعاض نوبق)
اثعاض موضز اؾتلبزه نوبـ قبمل انواع مهرهتهلهله)
اؾت  .اظ رمله :
•هلم موی نوبق)
•ًبضزى
•پبلت (اظ ر ؽ چوة یب پ هؾهتهمهي ًهه زض
ی گب نوبق) ضنگ ضا ضوی آ ههطاض زازه و
اؾتلبزه م) ً س
•اؾل ذ
•گمطه
•ؾه پبیه
•هوَ) اؾپطی ضنگ
•اؾپطی ضنگ) زاضای یوای ككطزه
قب آذط احط لئونبضزو زاوی ه) ثه این مواضز مه)
توا گچ  ،مساز گطاكمت  ،پهبضچهه ًه ه هه یهب
زؾتمبل ًبؿص ی  ،آی ه ( ًه گبی) ثطای تـهمهمهط
ظاویه زیس و پطؾپٌتمو و گبی) نمع ثطای نهوهبقه)
قرم اظ ذوزـ ثٌبض م) ضوز تطثبنتمن یب یهط
ضهمن ً سه ث) ثوی زیگط (ًه مؼموالً ثه یهمهطاه
ضوؿن اؾتلبه م) قوز ،مسل یب مويوع و قبیهس
نوض پطزاظی آتلمه ضا نمع ايبكه نموز.
تٌ مٌ بی نوبق)
تٌ مٌ بی نوبق) ػجبضت س اظ :
•ضنگ ظن) ؿلمظ
•آثطنگ
•لؼبة زاز

چبپ  ۴رهبى ایراًی دیگر ًطر ّیال ببلسىّب بِ ببزار ًطر آهذًذ

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضىَ-لؿم آضظو نرؿتمن ًتبة اظ ًهطیهؽ
ًبللط ،ثبظیگط و نویؿ سه آمطیٌبی) و ثطنسه ربیعه گلس گلوة اؾهت
ًه اظ ؾوی نكط پطتوبل م تكهط قهسه و كًهبیه) تهرهمهله) زاضز.ثهه
گعاضـ ذجطنگبض م ط ،ؾطظممن ربزوی) ًه زض این ًتبة تهویط مه)
قوز ،ؾطظممن ههه یبؾت .زضؾت اؾت زض این كًب ثه آز ذوـ م)
گصضز و م) توانس ثب یمه قرهمت یبی) ًه مبرطایكب زض هههه یهب
آمسه ،مؼبقطت ً س امب اگط ًؿ) زض این ؾطظممن گمط ثملتس و گطكتبض
قوز ،مؼلو نمؿت چه ث ی) ثه ؾطـ م) آیس! ًبللط ،زض این ًتبة كًبی) كبنتعی و ذمبل گونه ضا
تهویط ًطزه اؾتً .طیؽ ًبللط ،نویؿ سه این ًتبة زض ایبلت ًبلملطنمبی آمطیٌب ثه زنمب آمهسه؛ او
ثبظیگط ،ذوان سه و ت مه ً سه اؾتً .ه ػلت ق طت وی ایلبی نوف ًطت یمل زض ؾطیبل گهله)
اؾتَ.لؿم آضظویب نرؿتمن ًتبة ًبللط اؾت ًه ربیعه گلس گلوة ضا اظ آ ذوز ًهطزه؛ او زض
این ًتبة اظ ؾطظممن پطیب  ،هلؼه مرل) ،ؾطظممن ق ل هطمعی ،ر گل ًوتوله یبو قرهمهت یهبی
اكؿبنه ای آق بی) چو ؾپمسثطك) گلته اؾت.



ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى 4-ضمب ایطان) آی ه تبل ،پمبزهضویهبی پهبضى
الله ،ؾٌوی زو  ،نمؿتسض ر ب و ثبلع یب توؾٍ انتكبضات یم مه هتهكهط و
ضای) ثبظاض نكط قسنس.ثه گعاضـ ذجطنگبض م ط 4 ،ضمب ایطان) آی ه تبل ،پمبزه
ضویبی پبضى الله ،ؾٌوی زو  ،نمؿتسض ر ب و ثبلع یب اظ ؾطی زاؾهتهب
یبی ایطان) انتكبضات یم ثه تبظگ) توؾٍ این نبقط م تكط و ضای) ثبظاض نكهط
قسه انس.پمف اظ این ًتبةیب ،ػ بوین زاؾتبن) ثوَموبی قمُب  ،این ت ه هبیه)
لؼ ت) ،چمن ذوضزگ) ،یي ضوظ ثل س َوالن) و ػٌؽ ذهون) زض هبلت این مزموػه م تكط قسه ثوز.
ثمن ًتبة یبی رسیس و تبظه چبح این مزموػه ،آی ه تبل نوقته ؾوزاثه كطي) پوض ثطگهعیهسه ؾهومهمهن
رك واضه زاؾتب انو ة اؾت .اظ كطي) پوض ،پمف اظ این مزموػه زاؾتب یممن اؾت ًه یؿت توؾهٍ
نكط اكطاظ چبح قسه اؾت.این ًتبة ثب  264نلحه ،قمبضگب یعاض و  100نؿره و هممت  160یعاض ضیبل
م تكط قسه اؾتً.تبة ثؼسی ،ضمب پمبزهضویبی پبضى الله ؾٌوی زو نوقته ضویب یسایت) اؾت ًه زض
 4كهل نوقته قسه اؾت .اظ این زاؾتب نویؽ ،مزموػه زاؾتب من ذ گتطین زذتط ضو ظمم هم تهوؾهٍ
یممن نبقط چبح قسه اؾت.
یسایت) زض آحبض زاؾتبن) ذوز ،ظثب َ ع ضا ثه ذوث) ثه ًبض م) گمطز.

هبجرای ًیورٍز بِ ضبکِ ًوبیص خبًگی هیآیذ
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى-نؿهرهه نهمهبیهف
ذبنگ) كملم ؾم همهبیه) مهبرهطای نهمهمهطوظ ثهه
ًبضگطزان) محمسحؿمن م سویب ثه ظوزی واضز
ثبظاض م)قوز.
ثه گعاضـ ایؿ ب ثه نول اظ ضواثٍ ػموم) كهمهلهم،
نؿره ذبنگ) مبرطای نممطوظ تهوؾهٍ مهوؾهؿهه
ی طیبی تهویطی ؾوضه ثه ظوزی توظیغ ذهوایهس
قس .الجته ؾبظنسگب كملم زض ت ـ یؿت س نؿهرهه
ویسئوی) این كملم ضا ثطای ػمس كهُهط واضز ثهبظاض
ً س.مبرطای نممطوظ نوضوظ  96اًطا ػهمهومه)
قس و ثب توره ثه كًبی ؾمبؾ) تبضیر) كملم ًهه
ثه حوازث م م انو ة زض اثتسای ؾهبل  60مه)
پطزاظز ،توانؿت ثه كطوـ نعزیي ثه  5مملمهبضزی
زؾت یبثس.یمه من این احط زض رك واضه كملم كزط
ؾبل گصقته یم موضز تهورهه ههطاض گهطكهت و
توانؿت پ ذ ؾممطؽ ثلوضین ضا اظ آ ذوز ً س و
كملم م ترت مطزم) این ضویساز قوز.زض مبرهطای

نممطوظ م طزاز نسیومب  ،احمس م طانلهط ،یهبزی
حزبظیكط ،م سی ظممنپطزاظ ،حؿهمهن مه هطی،
محمب زیوبن) ،لم سا ًمبن) ،اممطاحمهس ههعویه ه)،
اممطحؿمن یبقم) و رواز ػعت) ثب حًوض م سی
پبًسل ثه ایلبی نوف م)پطزاظنس.
زض ذ نه زاؾتب این كهمهلهم آمهسه اؾهت :زض
محله یبی پط آقوة ت طا  ،زض پمهبپمچ ذمبیب یب
و ًوچهیب و زض پؿتوی ذبنهه یهب ؾهطگهطزا و
حمطا  .آیب این رؿتزو ضا كهطرهبمه) یؿهت اظ
ػوامل تولمس مهبرهطای نهمهمهطوظ مه) تهوا ثهه
كملم بمه:محمس حؿمن م سویب و اثطایمم اممه ه)،
مسیط كملمجطزاضی :یبزی ث طوظَ ،هطا گهطیهم:
محؿن زاضؾ ذَ ،طا نح ه و لهجهبؼ :ثه هعاز
رؼلطی ،تسوین :ؾزبز پ لوا ظازه ،نهساثهطزاض:
یبزی ؾبػس مهحهٌهم ،نهسا گهصاض :مه هطقهبز
ملٌوت) ،موؾمو):حجمت ذعای)كط ،مسیط تولهمهس:
ؾؼمس قطك)ًمهب ،رهلهوه یهبی ویهػه :مهحهؿهن

سرآضپسی
کَفتِ تخن هرغ
ضوظث بن) ،ثطنبمه ضیع :وحمس ًبق) ،زؾتمهبض اول
ًبضگطزا  :ػجسالطحمم نبحت اللهول ،انترهبة
ثبظیگط و ثبظیگطزا  :اثطایمم امهمه ه) ،ػهٌهبؼ:
ؾحبة ظضی ثبف ،مكبوض ضؾبنه ای:ثمتب مهوؾهوی،
مزطی َط ً :بمطا حزبظی و ت مهً سه:ؾهمهس
محموز ضيویبقبضه ًطز .این كهمهلهم مهحهههول
مكتطى موؾؿه ؾممبی م ط ،ث مهبز ؾهمه همهبیه)
كبضاث)  ،ؾبظمب ؾم مبی) حوظه یه هطی انهوه ة
اؾ م) و موؾؿه تهویط ق ط اؾت.

رضب صبدقی بِ صحٌِ تئبتر هیآیذ

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى-محمس مهؼهتهمهسی
ذوان سهی ق بذته قسه موؾمو) ایطا احط رسیسی
ضا ثب آی گؿبظی مكتطى ممسیب كطدنػاز و ثه هعاز
ػجسی ثه نب نب من ػكن اؾت م تكط م)ً هس.ایهن
احط ثط اؾبؼ اقؼبض حؿمن م عوی ،ػلمطيب ًلمبیه)،
ؿ مطيب َطیو) ،ػلمطيب ثسیغ و مهوالنهب اؾهت و
یم نكم ) موؾمو) ایطان) و مهوؾهمهوه) ؿهطثه) ضا
م) توا زض آ مكبیسه ًطز .ت ظمم ثرف موؾمو)

ایطان) ضا كطدنػاز و ثرف ؿطث) ضا ثه هعاز ػهجهسی
ثطػ سه زاقته اؾت و هطاض اؾت ًواضتت ًلگمو
ًه یٌ) اظ ق بذت قهسه تهطیهن ًهواضتهت یهبی
زنمبؾت ،یم زض این احط حًوض زاضز.این ذوان سهی
موؾمو) ؾ ت) ایطا اوایل ذطزاز مبه توض ً ؿهطت
ًویط ذوز ضا زض ثمطر س ثطگعاض ًطز و ثؼس اظ مهبه
مجبضى ضمًب نمع این توض ضا زض ق طیبی زیهگهط
ازامه ذوایس زاز .زض این ارطایب ًه ثه نوػ) تمسیس
ً ؿطت ًویط این ذوان سه و گطویف زض یهلهتهه
یبی پبیبن) ؾبل گصقته اؾت ،هُؼهبت مه هتهرهت
محمس مؼتمسی ثه آی گؿبظی تؼسازی اظ ثهعضگهب
موؾمو) ًكوض ًه َ) زوضا كؼبلمت) این ی طمه هس
ًه ثب اؾتوجبل مربَجب ضو ثه ضو قسه زض زو ثرهف

تَتفرًگیّبی فرٍیذ حراج هیضَد

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى-نهوهبقه)
توتكطنگ)یهبی لهوؾهمهن كهطویهس زض
حطار) ؾبتجه) ثهه كهطوـ گهصاقهتهه
م)قوز.ثه گعاضـ ایؿ ب ،تبیمع نوقهت:
حطار) ؾهبتهجه) ًهه اضظـ تهبثهلهوی
توتكطنگ) یهبی لهوؾهمهن كهطویهس ضا
حساهل  55یعاض پونس پمفثم ) ًطزه ،این احط ضا ثه ظوزی زض ل هس چهوة
حطاد م)ظنس.كطویس این نوبق) ضا ثه آ چبضتطیؽ ًه زض آ ظمب یمؿهط
لطز ضوزضممط ثوز ،یسیه زاز .این ظ یب ثؼسیب ثب یب كهلهمهمه هگ نهویؿه هسه
مؼطوف اظزواد ًطز و ال ب ثرف او ثطای نگبضـ ضمب یبی رممهع ثهبنهس
قس.نوبق) ًوچي  10.2زض  12ؾبنت)متطی این ی طم س ثطرؿته انگلمؿه)،
هطاض اؾت زض حطار) ی ط مسض و امپطؾمونمؿت ؾبتج) ًه ضوظ  21غوئهن
ثطگعاض م)قوز ،زض مؼطو كطوـ هطاض گمطز.این احط ی طی ؾبل  2008یهم
زض ؾبتج) ػطيه قس و آ ظمب ثه هممت توطیج)  230یعاض پونس ثه كهطوـ
ضؾمسً .بضق بؾب هممت ً ون) توتكطنگ)یب ضا ثهمهن  55تهب  75یهعاض
پمفثم ) ًطزهانس.زض حطار) پمفضوی ؾبتج) ل س یمه مهن آحهبضی اظ
پبثلو پمٌبؾو و ذوا ممطو یم ػطيه م)قوز.لهوؾهمهن كهطویهس یهٌه) اظ
تأحمطگصاضتطین نوبقب انگلمؽ ثوز ًه زض زؾبمجط  1922زض ثطلمن مهتهولهس
قس .او زض ؾن  10ؾبلگ) و ثب ثه هسضت ضؾمس حعة نهبظی زض آلهمهب ،
یمطاه ذبنوازهاـ ثه انگلمؽ ضكت و ًبض نوبق) ضا آؿبظ ًطز.ایهن نهوهبـ
ر زبل) ،نوهی ظیگمونس كطویس ،ضوانك بؼ و نظطیهپطزاظ مؼهطوف ثهوز و
نوبق)یبیف ثبضیب ضًوضز حطار)یبی مرتلق ضا قٌؿته اؾت .این نوبـ
واهغگطا ًه ثمكتط ػمط حطكهای ذوز ضا زض ل س گصضانس ثهه ؾهجهي یهبی
واهغگطای) ،اًؿپطؾمونمؿم و كطاواهغگطای) نوبق) م)ًكمس.

ارطا ذوایس قسً .ویط ثب تطانه و آی هگ مهحهمهس
مههؼههتههمههسی ،قههٌه ههم ؾههبؿههط ثههه آیه ههگههؿههبظی
پطویع یبحو) ،ثه یبز نمبز ثه آی هگهؿهبظی رهواز
لكگطی ،ثمب ثه آی گؿبظی حجمت اهلل ثسیؼ) ،چهو
مطزه قو  ،پطواظ ثه آی گؿبظی محمس مؼهتهمهسی،
اممس ربنم ثه آی گؿبظی ػل) تزویسی ،ثه نگهبیهم
ث گط ثه آی گؿبظی پطویع یبحو) و ضكته ظ زل ثهه
آی گؿبظی اممط م سی موس اظ رهملهه ههُهؼهبته)
یؿت س ًه زض این مزموػهه ًه هؿهطت یهب ثهطای
مربَجب ارطا م) قوز .او یمه من ثه تبظگ) اپطای
ذمب ثه ًبضگطزان) ث طوظ ؿطیتپوض ضا ثهه اتهمهب
ضؾبنسه اؾت .این احط ثه آی گؿبظی اممط ثه هعاز و
ضیجطی اضًؿتط كطنوـ ث عاز انزب قسه اؾت.

 ۴بخص ٌّری در ًوبیطگبُ قرآى  ۰۴۳اثر
را در یک ًوبیطگبُ ببیٌیذ

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى-نمبیكگهبه ثهمهن
الملل) هطآ ًطیم ًه اظ  8ذطزاز ثهطپهب قهسه
اؾت و تب  26ذطزازمبه ازامه زاضز ،این ضوظیهب
پصیطای آحبض ی طی هطآنه) زض ؿهطكهه یه هطی
نمبیكگبه اؾت.ثه گعاضـ ذجطنگبض م هط ،ایهن
ضوظیب ثعضگتطین نمبیكگبه تزؿم) ثب نهمهبیهف
 340احط ی طی زض ؿطكه ی طی نمبیكگبه ثمن الملل) هطآ ًطیم ثطپبؾت و
یٌ) اظ كطنت یبی م بؾت ثطای ثبظزیس اظ آحبض ی طی ثب محوضیت ههطآ
ًطیم ،احبزیج ،اؾ و مؼ ویت اؾت.ػل) تن ،مؼبو زكهتهط تهجهلهمهؾ و
تطویذ وظاضت كطی گ و اضقبز اؾ م) و مؼبو ًممته ی طی ثهمهؿهت و
پ زممن نمبیكگبه هطآ ًطیم زضثبضه ثرف ی طی این زوضه اظ نمهبیكهگهبه
ثه ذجطنگبض م ط گلت :ثرف ی طی نمبیكگبه هطآ ًطیم امؿهبل زض 44
ثرف ثطگعاض م) قوز ًه زض ثرف تزؿم) و ن بیغ زؾهته)  3400احهط
زضره یي اظ ی طم سا تطاظ اول ًكوض زض ثرف یبی مهته هوػه) چهو
نوبق)ً ،بضیٌبتوض ،ذوق ویؿ) ،نگبضگطی ،آحبض حزم) ،ن بیغ زؾهته)،
ػٌبؾ) و ...ثه نمبیف زضآمسه اؾت.وی ثب ثمب ای ٌه امؿبل ثرف یه هطی
زض مؿبحت) ثه وؾؼت  1800متطمطثغ ثطپب م) قوز ،ثمب ًطز :زؾتطؾ) ثهه
این ثرف اظ زضة قمبضه  18قجؿتب ثه آؾبن) ثطای ػ هم سا م مهبؾهت
و امؿبل ثب زًوضیبی ؾلمس ضنگ این ثرف ثمف اظ گصقته زض نمبیكهگهبه
رلوه گطی م) ً س.مؼبو ًممته ی طی ثمؿت و پ زممن نمبیكگبه ههطآ
ًطیم یمه من اظ ؾلبضـ  8المب حزم) ثه ی طم سا مزؿمه ؾبظ ثهطای
نهت زض مه ذجط زاز و گلت :این المب یب یم اً و زض كًبی ثمطون)
نمبیكگبه نهت قسه و ثؼس اظ اتمب ظمب نمبیكگبه هطاض اؾهت زض ؾهُهح
ق ط نهت قوز.

تلِ فیلن سالم یبضبییص (سالم زًذگی) سبختِ هی ضَد

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى-تلهه كهمهلهم ؾه
یبقبیمف (ؾ ظنسگه) ثهه ته همهه ًه ه هسگه)
وًبضگطزان) احس رؼلطی یومن ثطای ثهههه یهبی
ؾطَبن) ؾبذته م) قوز.
ثه گعاضـ ق طیبض ،رؼلطی یومن ثؼس اظ ؾبذت تله
كملم زنمبی تبظه ًه زض مهوضز ًهبقهت حهلهعو

(نبق وایب ثوز اً و ثطای ثهه یبی ؾطَبن) تلهه
كملم ؾ یبقبیمف ضا ذوایس ؾبذت.
این تله كملم متلبوت ثب زاؾتبن) ظیجب ثب ت ق بی ث)
قبئجه احسرؼلطی یومن كملمؿبظ ذمط ثب یهمهٌهبضی
رمؼ) اظ ی طم سا و ثبظیٌ ب كوتجبلمهؿهت ذهمهط
ؾبذته ممكوز ًه ثُوض ًبم ضایگب زض چ س اؾتب
زض اذتمبض قجٌه یبی تلویعیون) یب قجٌه ذهبنهگه)
گصاقته ذوایسقس .
یبقم چبووق)  ،ػهمت ػؿگطی ،ؾؼمهس رهلهوه
گط  ،ث طا ػطثمب  ،نوضوظ ؾلممبن) ،مهمه ز وَهن
پطؾت ،اثواللًل رسیطی ،محموز ضیبح) ،یوؾق
ػجبؾپوض ،مؿؼوز محؿ ) ،رواز ثهطظگهط ،مهحهمهس
ضیجط و ثمف اظ  70ی طم سزیگط زض این كملم ایهلهبی

نوف ذوای س ًطز.
یمه من ثبظیگطان) اظ پبیترت چو ث من یبقم)،
ًمبنوـ گطام) ،ؾؼمس نوضالل )،كبَمه قهٌهطی ،
مطیم نبزه) و چ س ثبظیگط نبم) ذمط زیگط ثه ایهن
تله كملم ذسا پؿ سانه زػوت قسه انس.
اممس م) ضوز مؿوال اؾتب مخل یممكه زض ؾبذهت
این كملم ثل س اضظقم س وتبحمهط گهصاض ًهه احهطات
ملمسی ذوایس زاقت ،ی طم هسا ذهمهط ضا یهبضی
ً س.
این تله كملم ؿمگمن و پط محتوا و ظیجب ثب زاؾهتهبنه)
كوم الؼبزه و ثب َ عیبی موهمؼت) توؾٍ رمؼه) اظ
ی طم سا ذمط و نهمهٌهوًهبض ًكهوض زض تهجهطیهع
وت طا ؾبذته م) قوز .

ٌّرًوبیی فرش عطق داًطگبُ ٌّر اسالهی تبریس در کتببخبًِ هلی آًکبرا
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضىً-تبة كطـ نلمؽ هطآن) تولمس قهسه
زض زانكگبه ی ط اؾ م) تجطیع َ) آیم ) زض ًتبثرهبنهه مهله) قه هط
آنٌبضا ثه نمبیف زض آمس.
ثه گعاضـ ایؿ ب ،م ُوه آشضثبیزب قطه) ،ضایع كطی گ) ؾهلهبضت
رم وضی اؾ م) ایطا زض آیمن ضونمبی) اظ این ًهتهبة كهطـ ثهب
تكطیح هسمت ن ؼت كطقجبك) زض ایطا  ،گلت :ن ؼت ثبكت كهطـ
و تبثلو كطـ زض ایطا ثب هسمت ظیبز زض اهه) نوبٌ ر هب قه هطت
ثؿعای) زاضز ًه این ق طت ر بن) ثه زلمل ظیجبیه) یهب و نه هؼهت
پمكطكته این ی ط ثطرؿته ایطان) اؾهت .حؿهن نهلهطذهبنه) اكهعوز:
كطقجبك) نطكب یي ی ط نمؿت ،ثلٌه تللمو) اظ ػ بنط مهرهتهلهق اظ
ظنسگ) و كطی گ ایطان) اؾت ًه م زط ثه ذلن یهي احهط یه هطی
م)قوز .وی ثب اقبضه ثه ویػگ) یبی ثطرؿته ی طم هسا ایهطانه) زض
ظمم ه تولمس كطـ ار بض ًطزَ :طاح) نوكه كطـ و ی ط ثبك هسگه) و
رطاكت یبی ثه ًبض گطكته قسه زض ثبكت كهطـ ایهطانه) ثهه یهمهطاه

ث طه گمطی اظ ؾبیط ك و و ی طیب نظمط ذُبَ)؛ م زط ثه ذهلهن آحهبض
نلمؿ) م)قوز ًه زض هبلت تبثلو كطـ هطآن) تهزهله) مه) یهبثهس.
رواز حؿ پوض نبم) ،ػًو یمبت ػلم) زانكٌسه كطـ زانكگبه یه هط
اؾ م) تجطیع و مؿئول محبؾجه و َطاح) این ًتبة كهطـ ههطآنه)
نلمؽ نمع زض این آیمن ثه تكطیح ویػگ)یبی ممتبظ این احط نلمهؽ و
ممتبظ زض ر ب اؾ پطزاذت .وی گلت :این احط نهلهمهؽ ًهه زض
حوموت قبمل ًل هطآ مزمس ثوزه ًه ثه ذٍ مطحو اؾتبز ػخهمهب
َه ذوق ویؽ مؼطوف ر ب اؾ ًتبثت قسه اؾت و ثطای اولمهن
ثبض زض ر ب ثه نوضت كطـ زو ضویه محبؾجه و َهطاحه) قهسه و
ؾپؽ توؾٍ تمم) اظ ثبك سگب ذجطه و مبیط ثبكته قس .وی اكعوز :زض
این احط نلمؽً ،ل آیبت هطآ زض  76وضم زو ضویه و  152نلهحهه
ثه نوضت كطـ زو ضویه ثبكته و ثب م بضت تمب نحبك) قسه اؾهت.
وی زض ذهول اثؼبز این ًتبة كطـ هطآن) ثمب ًطز :این ًهتهبة
كطـ زاضای  45ؾبنتممتط ػطو و  70ؾبنتممتط َول ثوزه و يربمت

یط یي اظ اوضام ًمتط اظ چ بض مملممتط اؾت و ضوی یم ضكته اضتلبع
و يربمت ًتبة كطـ هطآن) حسوز  36ؾبنت)متط اؾت .يو یمهبت
ػلم) زانكگبه ی ط اؾ م) تجطیع و مؿئول محبؾجه و َهطاحه) ایهن
كطـ هطآن) نلمؽ گلت :این احط زض ؾبل  1383قمؿ) قطوع و زض
اؾل س مبه ؾبل  1389ثه اتمب ضؾمسه و توؾٍ موب مؼهظهم ضیهجهطی
ضونمبی) قسه اؾت.

*الٌبزاضراقی

هَاد الزم:

ترم مطؽ پرته  5ػسز ،گوقت مطؽ چطخ قسه  300گط ،
ؾبهه پمبظچه ذطز قسه  2هبقن ؿصا ذوضی ،ترم مطؽ ظزه
قسه  2ػسز ،پوزض ظنزجمل  2هبقن چهبی ذهوضی ،پهوزض
ذطزل  2هبقن چبی ذوضی ،آضز  60گط  ،آضز ؾوذبضی،
نمي و كللل ثه موساض الظ
طرز تْیِ:

اثتسا گوقت مطؽ ،ؾبهه پمبظچه ،پوزض ظنهزهجهمهل ،پهوزض
ذطزل ،كللل و نمي ضا ثب یهم مهرهلهوٌ ًهطزه و وضظ
م) زیمم.
ؾپؽ موساضی اظ آ ضا زض زؾتمب پ ن ًطزه و وؾهٍ
آ ترم مطؽ پرته ًه زض آضز ؿلُبنسه ایم ضا هطاض زازه و
ًبم آ ضا ثب مواز م) پوقبنمم.
ثؼس ثه ترم مطؽ ظزه قهسه آؿكهتهه ًهطزه و زض آضز
ؾوذبضی م) ؿلُبنمم .ؾپؽ ؾطخ م) ً مم.

هخبلفت بب کبرِ کَدکبى در ًوبیطگبُ
عکس

ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى-نمبیكگبه ػٌؽ لـهو ًهبض
ًوزى ،ظیؿت ًوزًب زضگمط زض مكهبؿهل ؾهرهت زض
اػتطاو ثه مويوع ًبض ًوزًب ثهطگهعاض مه) قهوز.ثهه
گعاضـ ایل ب ،ثه م بؾجت ضوظ ر بن) لـو ًبض ًوزى(12
غوئن نمبیكگبه ػٌؽ ثب مويوع یؿت ًوزًب زضگهمهط
زض مكبؿل ؾرت ثب ث طه گمطی اظ تههبویهط حهجهت قهسه
ػٌبؾب حطكه ای اظ ظیؿهت ًهوزًهب ًهبض ثهطگهعاض
م)قوز.ثه م بؾجت  12غوئن ثطاثط ثب  23ذهطزاز مهبه ضوظ
ر بن) مجبضظه ثب ًبض ًوزى ،نمبیكگبیه) مهتهكهٌهل اظ
نمبیف كملم و نمبیكگبه ػٌؽ ؾهه ضوظه ای ثهب ػه هوا
ًوزًب ًبض و مكبضًت رمؼ) اظ ػٌبؾب مُهجهوػهبته)
ایطا زض گبلطی حبلج ،ذمبثب ًطیهمهرهب  ،په ى 148
ثطپبؾت.م لت ثبظزیس این نمبیكگبه اظ ضوظ رهمهؼهه 19
لـبیت  22ذطزاز مبه ذوایس ثوز.زض این نمبیكگهبه ،آحهبض
ػل) ًبرم) ،ػلمطيب گوزضظی ،ػُبهلل ضنزهجهط ،حهمهمهس
ربن) پوض ،ر ل قمؽ آشضا  ،مؿهؼهوز ههطآنه) ،نؿهب
ًكبوضظ ،ؾم ب ر بنپوض ،ؾ مل ث طوظی و ئبضیع ههبزضی ثهه
نمبیف زضم) آیس.این نمبیكگهبه ثهب مكهبضًهت انهزهمهن
حمبیت اظ حووم ًوزًب و ثب ؾره هطانه) لهمه اضقهس،
مُ طه نبرطی و پممب قطیؼت) (اظ كؼبال حووم ًوزًهب
ًبض ثطگعاض ذوایس قس.
فراخَاى عوَهی طراحی تٌذیس جطٌَارُ فیلن
تبریس هٌتطر ضذ
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمه اضى-ؾتبز ثطگعاضی نهرهؿهتهمهن
رك واضه كملم تجطیع كطاذوا َطاح) و ؾبذهت ته هسیهؽ
زائم) این رك واضه ضا م تكط ًطز .ثه گعاضـ ایؿ ب ،مهتهن
این اَ ػمه ثسین قط اؾت؛ نظط ثه ایممهت َهطاحه) و
ؾبذت ت سیؽ زائم) رك واضه كملم تجطیع ؾتبز ثطگهعاضی
رك واضه ثه م ظوض ث طهم سی اظ نظطات و َط یبی اكهطاز
مترهم ،ثب تزطثه و ذ م زض حوظه َطاح) ،گطاكمي و
نوبق) زض نظط زاضز َطاح) ت سیؽ رك واضه كملم تجطیع ضا
اظ َطین كطاذوا ػموم) ثه قٌل مؿبثوه ثطگعاض ًطزه و
اظ َط ثطگعیسه زض ؾبذت ت هسیهؽ زائهمه) ركه هواضه
اؾتلبزه نمبیس .ثط اؾبؼ این كطاذوا ی طم هسا ؾهطاؾهط
اؾتب م) توان س آحبض ذوز ضا ثب توره ثه مويوع ركه هواضه
حساًخط تب تبضید  20/4/1396ثه زثمطذبنه رك واضه اضؾهبل
نمبی س .قبذم و ویػگ)یبی كه ه) زض َهطاحه) ایهن
ت سیؽ ػجبضت اؾت اظ؛ متمبیع و قبذم ثوز زو مل هو
رك واضه كملم و تجطیع زض َطاح) ،ضػبیت انول و مجبنه)
ی طیبی تزؿم) ،پطیمع اظ ًپ) ثطزاضی و م حههط ثهلهطز
ثوز آحبض اضؾبل) ،زاقتن زیس م بؾت اظ تهمهبمه) ظوایهب،
زاضای هبثلمت الظ زض حزمؾبظی ثه نوضت زو ثؼهسی و
ؾه ثؼسی ثطای ؾبذت ت سیؽ.
ّوسهبى بب لیبلی قذر ّوبیص خَضٌَیسی کتببت
قراًی برگسار هی ضَد
ؾطویؽ ذجطی ضوظنبمهه اضى-مهسیهط ػهبمهل ؾهبظمهب
كطی گ) ی طی ق طزاضی تجطیع گلت :یمعمب ثهب لهمهبله)
پطكمى هسض ،یمبیف ذوق ویؿ) ًتبثت ههطانه) تهوؾهٍ
ؾبظمب كطی گ) ی طی ق طزاضی تجطیع ثطگعاض م) قوز.ثه
گعاضـ ق طیبض ،حؿمن آشضنمب گلت :این یمهبیهف ههطاض
اؾت ثه ضوال ؾبل یبی گصقته ثه یهمهت ؾهبظمهب و ثهب
حًوض ی طم سا ذوق ویؽ و اؾبتمس ثطرؿته این ػهطنهه
ثطگعاض قوز.وی ثب ثمب ای ٌه زض این یمبیف ههطاض اؾهت
ی طم سا ذوق ویؽ ق طثهه ذهلهن آحهبضی زض ظمهمه هه
احبزیج ،آیبت هطان) و اقؼبض ثپطزاظنس ،تبًمس ًهطز :اثهن
یمبیف یمواضه ثب اؾتوجبل گؿتطزه اظ ؾهوی یه هطمه هسا
ذوق ویؽ ضوثطو قسه اؾت و انتظبض م) ضوز چه هبضمهمهن
زوضه این یمبیف نمع ثه ؾمبم گصقته ثب اؾهتهوهجهبل ضوثهطو
قوز.

