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 آموخته کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهردانش  - حمیدرضا جانسوز

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر - ارض اله نجفی

 :چکیده مقاله

اسللا  با مما  ظمم  خود که حرلرم مدمد ( ت ملاف اراوان جه  شلکی ییر  و تدرم آن به کار بس  

 ااام نیز بعد از رحل  حررم رسولموسل  یرویی از ییروان خویش دچار میییرامی یش  که ممامی ای  اختل

یدیدار شلد اما در اللی آن مزلزلی ایجاد نگردیدف اق  بی  کسانی که ای  دی  را یدای  میکردند اختلان نمر  

در مورد جانشلینی آن حرلرم ییش آمد و باظب به وجود آمدن دو مبیت مشیو و مسن  در دی  شدب بیشتری  

یو نمایان یشل  را می موان در دوره   للفو  مشایده نمودف سلسله ماثیرام و نفوذ ارینگی ینر  که در مشل

للفویه منها سللسللها  اسل  که ای  مبیت را رسلمی اظلا  نمودف در دوریها  توی ظلویان یمیشله سرکو  

میشلدند و یا شلاید اختلااام بی  آنها دلایلی بوده که ییو وت  نتوانسته بودند به لورم واحد حکومتی داشته 

ای  زمان شلاه اسماظیی لفو  با مدبیر خود از مبیت شیعه به لورم ابزار  استفاده نمود ما از ای   باشلندف در

یمه ظلم که سلالیان سال بر خاندان ظلی و ظلویانی که در ایران و کشوریا  یمسایه زندیی میکردند و حتی با 

تی ظمیم بر یایه حکوم  ظدل بهره ییر  از احساسام مرد  ایی مسن  آن زمان دس  آورد  کست کند ما دول

ظلی ایجاد یرداند که ماثیرام آن را در ینریا و مصلنوظام اسلامی ساخته شده در دوره لفو  مشایده میکنیمف 

یمچنی  دولتی که یایه آن را مبیت شللیعه مشللکیی میداد باظب اختلااامی بی  آنها و دول ایی مسللن  یمسللایه 

رتاب  یا  ارینگی و ینر  یم شلللدب یکی از ای  ینر یا ینر یردیلد و سلللوت به وجود آمدن جنگها و حتی 

نگاریر  و نقاشلی می باشلد که در دوره   للفو  مورد موجه شلایان ای  دوره نیز ترار داش ب در ای  مقاله 

 .سعی بر آن داریم ماثیرام مبیت مشیو را در آثار نگاریر  ای  دوره مورد مدلیی و بررسی ترار دییم

 :کلیدواژه یا

 تف مشیوف لفو ف نگاریر  و نقاشیمبی

 کد مقاله/لینک ثاب  به ای  مقاله

https://civilica.com/search/paper/n-حمیدرضا%20جانسوز/
https://civilica.com/search/paper/n-ارض%20اله%20نجفی/


برا  لینک دیی به ای  مقاله می موانید از لینک زیر اسلتفاده نماییدب ای  لینک یمیشه ثاب  اس  و به ظنوان سند 

 :ثو  مقاله در مرجو سیویلیکا مورد استفاده ترار میگیرد

https://civilica.com/doc/372633/ 

 CEAE01_321: مقاله COI کد

 :ندوه استناد به مقاله

در لورمی که می خوایید در اثر یژویشی خود به ای  مقاله ارجاع دییدف به سادیی می موانید از ظوارم زیر در 

 :بخش منابو و مراجو استفاده نمایید

فرانس بی  المللی فماثیر مبیت مشیو در ینر نقاشی دوره لفو فکن3131جانسلوزف حمیدرضا و نجفیف ارض الهف

 https://civilica.com/doc/372633مهندسیف ینر و مدی  زیس ففف

 

در داخی مت  نیز یر جا که به ظوارم و یا دسلللتاورد  از ای  مقاله اشلللاره شلللود یس از ذکر مالتف در داخی 

 .یارانتزف مشخصام زیر نوشته می شود

 تف جانسوزف حمیدرضا؛ ارض اله نجفی3131( :برا  بار اول

 تف جانسوز؛ نجفی3131( د:برا  بار دو  به بع

 .را ملاحمه نمایید تراینما  سیویلیکا (مرجو دییبرا  آشنایی کامی با ندوه مرجو نویسی لافا بخش 

 :مراجو و منابو ای  مقاله

لیسل  زیر مراجو و منابو استفاده شده در ای  مقاله را نمایش می دیدب ای  مراجو به لورم کاملا ماشینی و بر 

ده اند و لبا ممک  اسلل  دارا  اشللکالامی باشللند که به مرور زمان دت  اسللاه یوف مصللنوظی اسللتخرا  شلل

اسلتخرا  ای  مدتوا اازایش می یابدب مراجعی که مقالام مربو  به آنها در سلیویلیکا نمایه شده و ییدا شده اندف 

 : به خود ممقالهقاله لینک شده اند

 تمقاله ژورنالی( ...ف راباه نگاریر  ومبیتف مهرانف اصلنامه مدرهف 3133ف ار مهنازف شایسته  

 تمقاله ژورنالی( ...بررسی معمار  موجود در  _ 3131شایسته ارف ماجی کیانیف   

 ...ف بررسی 3133ف نشریه کتا  ماه ینرف اسفند3133شایستهف ار مهنازف   

 تمقاله ژورنالی( ...ف حرور نمادی  اما  ظلی در خ  نگاره 3131ف زیراف شریع   

https://help.civilica.com/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86:%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 ...ف 3ف مشیو ظلو  و مشیو لفو ف چاپ 3131شریعتیف ظلیف   

 تمقاله ژورنالی( ...ف بررسی مفاییم خ  نگاره یا  شمعدان یا 3131اراس ف مریمف   

 ...یلش  ف مفامیح الاظجاز ای شرح 3131لاییجیف شمس الدی  مدمدف   

 ...ف ایران ظصر لفو ف مرجمه کامویز ظزیز ف چاپ 3131سیور ف راجرف   

  Welch, s.c. RoyalPersian Courts, New York, 1992 ... 
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