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سخن سردبیر:

بوده است .از این جهات در ایان شاماره تصامیم اسات کاه چکیادهای در ایان رابطاه ارائاه شااود.
گرفتیم تا به بررسی قود روسیه بپردازیم تا با آن بنابراین در این شماره ساعی کاردیم کاه از ایان
بیشتر آشنا شویم.

آشنایی با اقوام و ملتها گامی بلناد در ییشارفت
به سمت اهادا متعاالی قلقات بشار اسات .در
قرآن هم قداوند بارها بر سفر و آشانایی باا سایر
تحول اقوام دیگار تاکیاد فرماوده اسات .در ایان
شماره قصد داریم تا سفری باه همااایه شامالی
ایران ،یعنی روسیه داشته باشیم .در شاماره قلا
به بررسی کشور ترکمناتان یرداقتیم که تاچناد
دهه ییش بخشی از کشور روسیه (شوروی سابق)
.

به جز این ،کشاور روسایه طای تحاوالت باایار
سااریعی از نمااام باااته سیاساای و اقتصااادی
کمونیااات بااه نمااام باااز دموکراساای ت ییاارات
شادیدی داشاته اساات .در واقااع در سااال 0371
( )0۹۹0شوروی یس از جناگ سارد طاوالنی باا
غرب فرویاشید و فدراسیون روسایه باه جاای آن
نشات .به عنوان گامی به ساوی تجاارت قاوب

جهت نیز آشنایی با منطقاه اقتصاادی روسایه را
باالتر بلریم.
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اقتصاد جهانی

دامپروری هم در روسیه از تناو باایاری
منطقه اقتصادی روسیه
برقوردار اسات کاه شاام یارورش گااو،
گوسفند ،بز و گوزن شمالی میشود.
امروزه در روسیه صنایع سانگین باه ویاژه
صاانایع بوب فلاازات ،صاانایع شاایمیایی،
ماشینسازی ،و انرژی در ک اقتصاد ساهم
عمیمی را به قود اقتصاص مایدهاد .باا
توجه به منابع عمیم جنگا (حادود %47
اراضی) صنایع چوب نیز نقش مهمی را در
روسیه به عنوان بزرگترین کشور جهان باا ک تولید ناقاال ملای ایان کشاور دارد.
 06کشور مارز دارد .بیشاتر جمعیات ایان بعااد از سااال  0۹۹8تولیاادات کاالهااای
کشااور در غاارب ایاان کشااور و در بخااش مصاارفی و مااواد قااوراکی افاازایش قاباا
ارویایی زندگی میکنند .زبان رسامی ایان مالحمهای داشت.
کشور روسای مایباشاد .واحاد یاول ایان روساایه دارای مقااام اول در دنیااا از لحااا
کشور روب است .اقتصاد آن صنعتی و نیاز منااابع گاااز طلیعاای و مقااام دوم از لحااا
واباته به منابع بزرگ انرژی این کشور باه
ویژه گاز میباشد .و نیمی از گااز مصارفی
ارویا را روسیه تامین میکناد .ایان کشاور
همچنین یکی از مهمترین تولید کنندگان
نفت جهان است.
اقتصاد

شماره ششم (اول نهنگ نو) –آرذ 6931
است ،ییشبینی میشود که رشد اقتصادی
گاتردهاش را در آینده شاهد باشیم.
در سال  4107روسیه رسما عضو ساازمان
تجااارت جهااانی ) (WTOشااد .مقاار ایاان
سازمان در ژناو مایباشاد .باه طاور کلای
عضویت ی کشور در این ساازمان گاامی
مهم در ییشرفت تجارت آن محاوب می-
شود.

کسبوکار

منابع نفت است .این کشور رتله  04جهان
به طور کلی کابوکار در روسیه ساادهتار
را در تولید ناقال ملای ( )GDPدارد و از
از گذشته شدهاسات .در ساالهاای اقیار
لحا قدرت قریاد دارای رتلاش ششام در
فدراساایون روساایه بااه منمااور تقویاات
جهان است.
کارآفرینی و تجارت ،قاوانین و مقاررات را
روسیه ششمین بقایر بزرگ طالی جهاان
بهلود بخشیدهاست .روسیه در حال حاضار
را دارد ،و از بزرگترین تولید کنندگان ایان
از نمر میزان سهولت کار در جایگااه 41ام
فلز ارزشمند و فلزات دیگر نیز مای باشاد.
در میان 0۹1کشور قرار دارد.
این کشور بزرگترین تولیدکنندۀ الماس در
مالیات
جهان هم هات؛ حجام تولیاد المااس در
روساایه معااادل  47درصااد حجاام تولیااد از نمر تجاری میزان تعرفه اعمال شده بر
جهانی است.
کاالهای وارداتی به روسیه ،بین ینج تا
با وجود مااحت عمیم کشور روسیه (یا
ینجاه درصد در نوسان است .ولی میانگین

بیشااتر مااردم روساایه بااه ارائااه قاادمات
مش ولاند .به طاوری کاه در ساال 4104
بیش از  %7۹97مردم این کشاور باه ارائاه
قاادمات مااییردازنااد ،یااس از آن %3693
گردانناادگان صاانعت هاااتند و باایش از
حدود  %4مردم این کشاور باه کشااورزی
مییرداقتند.
بخش کشاورزی روسیه یکی از ستون های
اقتصاد روسیه است؛ به نحوی که صاادرات
زراعاای ایاان کشااور در سااال  4106از

سطح باالی آموزش ماردم ،ساهم اقتصااد
روسیه در جهان چندان بزرگ نیاات .اماا

صادرات تالیحاتی اش بیشتر بوده است.

با تدابیری که دولت روسیه تا کنون داشته

هفتم ک ماااحت کاره زماین) و وجاود
منابع طلیعی فاراوان ،صانایع ییشارفته و

تعرفه ورود کاالها به این کشور در حدود
 049۹4درصد است .همچنین متوسط
تعرفه کاالهای کشاورزی برابر با 4694
درصد و متوسط تعرفه کاالهای صنعتی
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 0496۹درصد می باشد .مالیات بر ارزش روسیه یس از بل ارستان ارزانترین
افزوده کاالهای وارداتی بر اساس  08اینترنت دنیا را در اقتیار کاربران قود قرار
درصد ارزش سیاهه در گمرکات روسیه میدهد.
دریافت می شود .این کشور بر اساس نمام
عمومی ترجیحات به کشورهای در حال
*مجله import-export.ir
توسعه از جمله ایران  47درصد تخفیف در
Tahere.koohi@gmail.com
تعرفههای گمرکی اعطا میکند که از
کارشناس ارشد هوشمصنوعی
جمله مزیتهای نالی صادرات به روسیه
است.
فعالیتهای بینالمللی کسبوکار
کشور روسیه تاهیالت مااترکارت و ویازا
کارت را ارائه میدهد ،برای کاانی کاه در
بان های آنهاا حاااب باانکی بااز کارده
باشند.
روابط با ایران
ایااران و روساایه بااا وجااود تعااامالت زیاااد
سیاسی ،ملادالت تجااری نااچیزی دارناد.
اقالم عمده صادراتی ایران به روسیه شام
میوهجاات ،قشاکلار ،سالزیجات ،یااته و
انگااور قشاا ماایشااود و عماادهتاارین
محصوالت وارداتای از روسایه نیاز غاالت،
چوب ،کاغذ ،ماشین االت و فلزات هااتند.
یکاای از موانااع عمااده باارای فعاال کااردن
یتانای های موجود در تجارت دو کشاور،
ماائ سیاسی از جملاه تحاریم هاا علیاه
ایااران اساات کااه دو طاار امیدوارنااد بااا
برطاار شاادن آنهااا ،حجاام ملااادالت را
*
افزایش دهند.
ارتباطات
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روند رو به رشد اقتصاد
اداره آمار فادرال روسایه اعاالم کارد کاه
اقتصاد روسیه به رغم تحریم هاای آمریکاا
علیه این کشاور ،در ساه ماهاه دوم ساال
 4107نااالت بااه ماادت مشااابه در سااال
گذشااته ،رشااد و افاازایش داشااته اساات.
به گزارش ایانا ،طلق آماار منتشار شاده

وضعیت اقتصادی روسیه

توسط اداره آمار فدرال روسیه (روساتات)،
اقتصاد این کشور به رغم اعمال تحریمهای
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برنت ،روسیه سرمایه گذاری های بینالمللی
زیادی را به سوی قود جاذب کناد .بهاای
معامالت نفت احتماال به حدود  77دالر در
هر بشکه قواهد رسید که این امر جذابیت
سرمایهگذ اری در بازار بورس و اوراق بهادار
را در روسیه افزایش قواهد داد.
بنابر این می توان نتیجه گرفت که روسایه
در برابر تحریم هاای سیاسای و اقتصاادی
آمریکا علیه این کشور و همچنین کااهش
قیمت نفت به قوبی مقابله کرده است.
دونالااد ترام ا – رئاایس جمهااور ایاااالت

جدیاد آمریکاا و تلاانی برقای کشاورهای
غربی علیه ماکو از یایان ساال  4106باه
روساایه یااس از فرویاشاای اتحاااد جماااهیر
این طر روندی رو به رشد داشته است .متحده آمریکا – به تاازگی الیحاه اعماال
شوروی دچار تحاوالت شادید اقتصاادی و
ی روزناماه آلماانی باه نقا از روساتات دور جدیدی از تحریمهاا را علیاه روسایه،
اجتماعی شاد .در نتیجاه اعماال سیاسات
نوشت ":برقال تحریمهای ایاالت متحده ایااران و کااره شاامالی تصااویب کاارد .ایاان
قصوصیسازی ،تولیدات بایاری از صنایع
آمریکا و سقوط قیمت نفت ،اقتصاد روسیه تحریمها شام محدودیتهاایی در زمیناه
باه ویااژه صانایع نمااامی متوقاف شااد .در
در سالهای اقیر باا سارعت زیاادی رو باه صااانایع دفااااعی ،اطالعااااتی ،معاااادن،
نتیجه صادرات این کشور افت نمود .تعاداد
کشااتیرانی ،راهآهاان و همچنااین صاانعت
رشد و شکوفایی بوده است".
بااایاری از کااارگران و مهندسااین بیکااار
طلق گزارش این روزناماه ،ییشارفتهاای انرژی و نفت و گاز میشود.
شدند ،حقوق کارمندان موسااات دولتای
چشمگیر در بخشهای مختلف نمیر تولید این تحریمها به دلی مداقالت روسایه در
ضمن کم شدن باه طاور مرتاب یرداقات
صنایع ،ساقت و ساز و تجارت و بازرگاانی روند انتخاباات ریاسات جمهاوری ایااالت
نمیشد ،و نرخ تاورم افازایش یافات .ولای
موجب رشاد اقتصاادی ایان کشاور شاده متحده آمریکا در ساال  ،4106دقالات در
امروز از چندین سال ییش با سرکار آمادن
اساات .تنهااا بخااش رو بااه ناازول ،بخااش ماااائ اوکااراین و همچنااین فعالیاات در
دولت آقای یوتین (از ساال  )4111اوضاا
سوریه تصویب و انجام شد که روسیه هماه
کشاورزی در این کشور بوده است.
اقتصادی این کشور رو به بهلودی گذاشت
به نق از اسپوتنی  ،برآورد میشود که در این اتهامات را رد کرده است.
و امروزه روند مثلت دارد.
ماههای آتی با توجه به رشاد قیمات نفات
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عنوان ابرقدرت های سنتی فضا همچناان
در جهان شناقته می شوند.
موساات بین المللی مختلفی به طور دائم
وضعیت صانعت فضاایی را در کشاورهای
جهان بررسی میکنند و در قالب گازارش
های ساالنه منتشار مایکنناد .معیارهاای

یکی از یرتابگاههای فعلی و جالاب روسایه
به نام «یرتابگاه گاگاارین» 3محا یرتااب
یوری گاگارین نخاتین فضانورد جهان باا
فضاییمای وستو  -0اسات کاه تاا ساال
 4171توسط کشاور روسایه از قزاقااتان
اجاره شاده اسات .ایان یرتابگااه از زماان

فناوری فضایی (شاام ارائاه یرتابگرهاای
فضااایی ،قاادمات ماااهوارهای ،یروازهااای
سرنشیندار و کاوشهای فضایی) در دهاه
های اقیر به صانعتی ساودآور و در عاین
حال راهلردی تلدی شده است.
از زمانهاای دور عرصاه فنااوری فضاایی
روسیه (شوروی) یکی از ییشتازترینهاا در

این موساات از میزان بودجاهای کاه هار
کشور در صنعت فضایی صر میکناد تاا
میزان رشد فناوری در هر کشور را شاام
میشود .برای بررسی میزان رشد فنااوری
روسیه ،باید ابتدا ساازمان فضاایی فادرال
روسیه 0را مد نمر قرار داد .این سازمان باا
نااام کوتاااه روسکاسااموس 4نیااز شااناقته
میشود.
روسکاسااموس در سااال  0۹۹4و یااس از

شوروی سابق بزرگترین تشکیالت یرتااب
فضایی فعال در جهان است .یایگاه فضایی
واسااتوچنی کااه نخاااتین سااایت یرتاااب
موش غیرنمامی در قا روسایه اسات،
قرار است واباتگی روسیه به اجاره یایگااه
گاگارین را کاهش دهد .همچنین در زمان
افتتاح یایگاه فضایی واستوچنی صحلت بر
ساار ایاان مااااله بااود کااه ناسااا یااس از
بازنشاته شدن موش های شات فضاایی

کاربردی فضایی به ایان زباان بیاان مای-
شدهاند.

عرصه فضایی یایگاههای متعاددی جهات

پایگاه فضایی واستوچنی

دنیا بوده است .بقدری ایان کشاور از نمار
قدرت فضایی ییشتاز بوده است کاه بارای فرویاشی شوروی تاسیس شد و میارا دار کشاااورش باااه روسااایه بااارای ارساااال
فضانوردانش به ایاتگاه فضایی بینالمللای
آگاهی به علم آن ،مردم سایر کشورها باید برنامههای فضایی شوروی گردید.
تکیه دارد.
مدتی مقیم این کشور میشدند تا با زباان افتتاح واستوچنی گام مهم روسیه
روسی آشنا شوند .چون باایاری از عالئام روسیه به جهت قادمت فعالیاتهاایش در
ارائه فناوریهای فضایی برای قود تادار

در عرصه فناوری فضایی قل از هرچیز به
بررسی قدرت کشورها در این زمینه مای -دیده اسات .اقیارا نیاز (در ساال )4106
یردازند .قدرت مانند هار چیاز دیگاری در موش ماهواره بار سایوزاا 2.1Aاز یایگااه
جهان تعریاف سااده ای دارد .کشاورهایی فضایی «واساتوچنی» باا موفقیات یرتااب
که فناوری های ییشارفتهتاری در اقتیاار شده است .به گفته مقامات مائول روسیه
داشااته باشااند و در عااین حااال درآمااد
افتتاح این یایگاه با این موش گامی مهم
بیشتری در حاوزه فضاا کااب کنناد ،در
در گاترش برنامه های فضایی روسیه می-
دسااته ابرقاادرت هااای فضااایی قاارار ماای
گیرند .بالطلع کشوری که قدرت بیشاتری باشد.
در ایاان عرصااه داشااته باشااد ،ساارعت
1
بیشتری نیز در ایان زمیناه ارائاه قواهاد
- Федеральное космическое агентство
کرد .کشورهایی مانند روسیه و آمریکاا باه

России
2
- Роскосмос

 -یا یرتابگاه بایکنور( )Космодром Байконур
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مدیریت منابع آب روسیه
سرزمین روسیه بیش از  061درجه طاول روسیه وجود دارد که عالوه بر تاامین آب نشاااتی کااه در سااال  4107در روساایه
ج رافیاااایی و ده منطقاااه زماااانی را در آشامیدنی ،برق ،سدهای آبای فراوانای بار میان ایران و روسیه ،برگزار شاد ،طارفین
برگرفته است .اقتال سااعت در منطقاه روی آنها احدا شده است .همچنین باه توافق کردند در زمینه های مختلاف ایان
ماکو با شرقیترین نقطه روسیه در شاله جز دریاای قازر کاه بزرگتارین دریاچاه حاااوزه از جملاااه احیاااای بقاااایر آب
جزیره چوکچی و شله جزیره ساقالین ناه جهان محاوب میشود ،دریاچه "بایکال" زیرزمینی ،تصاویر ماهواره ای ،مدل هاای
نیز در این کشور واقاع شاده اسات .ایان هواشناسی ،فاضالب شهری و ت ییرات آب

ساعت است.
 %02آب شیرین در دریاچه بایکال
زماانی کااه سااخن از ماادیریت منااابع آب
سااخن ماایرود بیشااتر مقصااود ماادیریت

دریاچه ،به عناوان بزرگتارین دریاچاه آب و هوایی با یکدیگر همکاری کنند .در ایان
شیرین جهاان %41 ،آب شایرین بقیاره نشات همچنین تهران به عناوان میزباان
شده دریاچههای جهان را داراست.

منابع آب شیرین اسات .اگرچاه سارزمین مدیریت منابع آب ی

ششمین نشات کارگروه مادیریت مناابع

چالش مهام بارای

یهناااور روساایه را دریاهااای متعااددی در بایاری از کشورهای منطقاه اسات .چارا
برگرفتااه (مث ا دریااای بالتی ا

آب جمهوری اسالمی ایران و روسیه اعالم
شد.

و قلاایج که عالوه بر ت ییرات آبوهوایی ،آلودگی-

فنالنااد در غاارب ،دریااای ساافید ،قلاایج هایی مانند آلودگی صنعتی و بیمارساتانی
یچورا ،اقیانوس منجمد شمالی در شامال ،منابع آبی را در معار

قطار قارار مای-

دریای اقتُا  ،و اقیانوس آرام در شارق ،دهند .در این راستا ،هرچند سال ی

باار

دریای سیاه و دریای قزر در جنوب ).ولی نشاتی بینالمللی جهت مادیریت مناابع
شاالکه گاااتردهای از رودهااای یاارآب در آب برگزار مایشاود .باه عناوان مثاال در
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تر از کانکس هاتند .ضمن اینکه تخمین گیگاهرتز عم میکند .در مقاام مقایااه

ارزانترین سازههای قرن 40

زدهاند دوام و ماندگاری کپرها تاا نزدیا

باید گفت موج های رادیویی  FMبار روی

 01سال باشد.

باند فرکانای باین  8797و  018مگااهرتز

تراشه فرکانس باال با تواناایی انتقاال عم می کنند .باند فرکانای شلکه هاای
نا چهارم و  LTEهم بین  811مگاهرتز

دهها گیگابایت اطالعات در هر ثانیه

و  6.4گیگاهرتز و با یهناای باناد حاداکثر
 41مگاهرتز است.
بااه گفتااه مااومنی اگاار چااه شاالکه هااای
مخااابراتی نااا چهااارم هنااوز بااه حااد
محدودیت قود در مورد نارخ تلاادل داده
امروزه با ورود فناوریهای چاپ سهبعادی محققاان ایراناای شااغ در دانشااگاه

UC

رقابت سازهها در هزینه کمتار تماام شاده  Davisکالیفرنیا موفق به دستیابی به نارخ
ساارعتی شاادهانااد کااه مرتلااهای باااالتر از

آنها متمرکز شده است.

اسفندماه سال  03۹7بود که قلر سااقت ساریعترین ساارعت اینترناات در دسااترس
قانه توسط متخصصان ی

شرکت روسی امروز دارد.

با استفاده از فنااوری چااپ ساه بعادی از امید مومنی اساتادیار دانشاکده مهندسای
دیجیتال ترندز نقا شاد .شارکت روسای رایانه و برق و حااین جلیلای دانشاجوی
 Apis Corقانااهای کوچا

را بااا قیماات مقطع دکتری با همکاری یکادیگر تراشاه

بایار یاایین  01هازار دالر مناساب یا

یاد شاده را باا اساتفاده از سیااتم آناتن

قانااه  41متااری در جااا و باادون مونتاااژ آرایه مرحلهای 4طراحی کردهاند.
ساقته است .اللته اقیارا هام باه نقا از سیاتم آرایاه مرحلاهای ،انارژی از مناابع
یکی از افراد گروه داوطلب کم

به زلزله -مختلف را به ی

ت

یرتو تکیه میدهناد.

زدگان کرمانشاه ،شاهد اساتحکام بخشای این انرژی میتواند به صاورت دقیاق و باه
سازههاای سانتی «کپار» شادهایام .ایان ی
سازهها که توسط دانشجویان ایرانی با گا
و قا

نرساایدهانااد .امااا بااا افاازایش اسااتفاده از
«قدمات کلود» و مهاجرت به «شلکههای
تلفن همراه نا جدید» نیااز باه سارعت
بیشت ر روز به روز در حاال افازایش اسات.
استفاده از فرکانسهای بااالتر باه معناای
یهنای باند بیشتر و یهنای باند بیشاتر باه
معنای نرخ باالتر تلادل داده است .یاروژه-
ای کااه در حااال حاضاار ایاان دو محقااق
مش ول کار بر روی آن هاتند
“Scalable Traveling and Standing
Wave Structures for High-Power and
High-Efficiency Terahertz and mmWave Radiator and Phased Array
”Systems.

میباشد.

مکان قاص هدایت شود.

تراشه ابدا شده توسط این دو نفر بر روی

محکمتر شدهاند در ک باا هزیناه باند  371گیگااهرتز و باا یهناای باناد 74

 711هزار تومان قاب تهیه و بایار ارزان-

- phased array antenna

4
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قطر و  6متر و  01سانتیمتار طاول دارد ،بازی نهنگ آبی ()BlueWhale

سفینه فضایی روسیه روی ماه

روسکاسموس (آژانس فضاایی فدراسایون در منطقاه واساتوچنی در جناوب روساایه شرکت "الکترونهناگ فااطر ساماوات" در
روساایه) اعااالم کاارد تااا سااال  414۹ساقته میشود و میزان دقات مادلهاای یاای اسااتقلال گاااترده جهااانی از "بااازی
فضانوردانی را به کره ماه قواهاد فرساتاد .نهایی لونا هنگام فرود  7کیلاومتر ناالت
نهنگ آبی" که به روسای باه ناام Синий
طراحی سفینه ای که قرار است فضانوردان به منطقه محاسله شده است.

Siniy kit

روسی را به ماه برسااند از ساال  411۹باا

ناخه ایرانی بازی نهنگ آبی قود را بارای

همکاری مشتر

روسکاسموس و شارکت

 кит,معارو مایباشاد ،اکناون

یلتفرم اندروید ارائه کردهاست.

انرگیا آغاز شده است.

داستان ایان باازی در ژانار جااتجوگری

این سفینه فضایی که لونا 747-نام گرفتاه

تعریف شاده اسات؛ نهنگای از ماایرهای

قطاب جنااوبی مااه را بررساای مایکنااد و

ساخت و صااعب العلاوری ماایقواهاد بااه

نمونههایی از قاا

آن را بارای تحلیا و

مطالعه بیشتر به زمین میآورد.

اقیانوس برسد.
رده این بازی مربوط به سن قاصی نمای-

ایاان ساافینه  41سااال یااس از آقاارین

شااود و از کااود

ماموریت روسیه به مااه باه فضاا مایرود.

بزرگاال امکان انجام این باازی را یاس از

فضاییمای قللی لونا44-
به عنوان ی

6

نام داشات کاه

ایااتگاه فضاایی اتوماتیا

گرفتااه ،تااا نوجااوان و

انجام تکالیفشان دارند.
کلی تصویری مراح بازی

عم میکند و هدایت سفینه فضاایی بای

لین

سرنشین را برعهده دارد.

http://enahang.ir/apps/enahang.blue
_whale_0.0.1.apk

ماموریتهای بعدی روسکاساموس کاه در

دانلود بازی:

برنامهریزی بلند مدت روسهاا باا آژاناس
فضااایی ارویااا ( )ESAلونااا 46-و لونااا47-
طراحی مایشاوند .قارار اسات در نهایات
موجب یای نهادن مجادد انااان بار روی
کره ماه شوند.
میدان یرواز و فرود سافینه فضاایی مااه-
ییمای روسیه که  4متر و  41ساانتیمتار
- Luna-25
- Luna-24

5
6
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نهنگ نو

هنر
دیدگاه میتوان نقاشی در ایران را

گذری بر تاریخچاه و تحاوالت هنار از ی
به طور کلی به دو دسته قل از اسالم و
نقاشی ایران
بعد از اسالم تقایم کرد .یس از اسالم،
کتاب ها با سرآغاز و حاشیه ها زیلا رنگ
آمیز و تزئین شده بود .این طرحها و
روشها از ی نا به نا دیگر با همان
روش و اسلوب منتق می شد ،که معرو
است به "هنر روشن ساز " .هنر روشن
قدمت نقاشی در بین اناانها ،شش برابار ساز و زیلا کردن کتابها در زمان
قدمت اساتفاده از زباان نوشاتاری و قاط سلجوقیان ،م ول و تیموریان ییشرفت
میخی است که توسط ایرانیها ابدا شاده زیاد کرد .شهرت نقاشیها دوران

شماره ششم (اول نهنگ نو) –آرذ 6931
یکی از نقاشیهای ماندگار ایرانی که در
هر دو دوره قل و بعد از اسالم در ایران
0
وجود داشته ،مینیاتور (نقاشیهای
کوچ ) میباشد .مینیاتور بعد از ورود
ایرانیان به دربار علاسیان قل از م ولها،
یس از اسالم ،قوت میگیرد و از ی رکود
قارج میشود .قرنها مینیاتور در ایران از
ی روند و چارچوب کلی ییروی میکرد.
آثار مینیاتوری بر اساس قوانین کلی که
نقاشهای هر منطقه آن را رعایت
میکردند ،به مکتبهای آن منطقه

اسالمی شهرت قود را از مدرسه ب داد معرو میشدند .به طور مثال میتوان به
بود.
آثار مکتب هرات ،ب داد ،شیراز ،قراسان،
داشت.
تاااریه هناار نقاشاای در ایااران بااه زمااان
اصفهان ،قزوین ،بهلهان ،تلریز و غیره
غارنشینی برمیگاردد .در غارهاا اساتان نقاشی ایرانی تا مدتها محدود به مصور اشاره کرد.
لرستان تصاویر نقاشی شاده از حیواناات و ساقتن کتابهای طلی و گیاهان دارویی
بود .در این دوران ،عالوه بر کتابهای نخاتین تصاویر به دست آمده از این ناو
تصاویر کشف شده است.
الخاص،
مفید
مث
طلیعی
و
طلی
مصور
نقاشی برگ هایی از کتاب ارژنگ است کاه
از قدیمیترین نقاشیهای ایرانی مربوط به
به
االشجار،
قواص
و
جالینوسی
طب
توسط مانی (ییاملر و نقاش ایرانی قرن )3
نگارگریهای بیاتون بودهاست .نقاشی بار کتابهای داستانی مصور ،مث «ورقه و
تصویرگری شده ،کاه باا یا روناد آرام و
سفالینههای مناطق تپه سیال و لرساتان کلشاه» که ی مثنوی عشقی است و
تنهااا تفاااوتهااایی در اجاارا ،تااا زمااان
نیز نمونههای دیگری از نقاشیهای کشاف سم عیار که داستانی طوالنی است (به
کمال الدین بهزاد ادامه یافته اسات .اللتاه
شده ایرانی هاتند .نگارگر بایاری از ایان نثر) بر میقوریم.
برای اه فن ،تفاوت ها ،قابا شناساایی و
آثار بینام هاتند.
اما در کنار کتاب آرایی ،باید به نقاشی-
آشکار است .اما به طور کلای ایان آثاار در
ها به دست آمده روی ظرو سرامی
موضوعاتشان ،چون حماسی بودن ،درباری
اشاره کرد .میتوان گفت که بهترین
بودن ،ت زلی باودن یاا ماذهلی باودن باا
نقاشیهای زمان سلجوقیان روی ظرو
سفالی آن دوره نقاشی شده .نمونه هایی از یکدیگر فرق دارند.
این آثار را میتوان در موزه آبگینه در بهزاد بهترین استاد سل مدرسه هراتای،
تهران مشاهده کرد.
تعلیمات ابتادایی نگاارگری را در کاودکی
 -با ریشه التین minium
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ناازد میاار  0نقاااش در کتابخانااه هاارات

میقورد .ترکیب فضای سانتی باا غربای،

آموقت .یس از آن در طی قادرت گارفتن

مکتااب نقاشاای قاجااار را بااه وجااود آورد.

شاهاسماعی صفوی و مکتب تلریز یس از

دیوارنگاااری در ایاان دوره شاارو شااده و

م ولها به یایتخت صافویان در آن دوران،

ت ییر ابعاد در آثار دیده مای شاود .زماانی

یعناای تلریااز رفاات و در دربااار صاافوی

ییش از این نقاشی ها بر صفحات کاغذ باه

مش ول به کار شد.

منمور تصویرگری کتاب کشیده مایشاد،
اما در این دوره با ابعاد بزرگ آثار رو به رو
هاتیم .نقاشی ها روی یرده هاای بازرگ و
نقش بر دیوارها نصب میشد .نقاشای روی
در دوران صفویه مرکز هنر به شاهر تلریاز بوم ،مد و طرفداران یرتره ،زیاد مایشاود.
آمد .ولی برقی از هنرمندان هام در شاهر گ و مر سازی نیز در این دوره رایج شده

نمونهای از دستنویس آراسته ایرانی مربوط به دوران
صفوی که بر دیوار هت شاه علاس اصفهان نگهداری
میشود

شیوه دیگری از نقاشی کاه از اواقار عهاد

قزوین ماندگار شدند .در عین حاال اصا
ساال

است که ریشههای آن به دوره سالجوقی و

نقاشاای ص افویه در شااهر اصاافهان صفویه میرساد .اللتاه گا و مار در دو

بوجود آمد .مینیاتورهاای ایرانای ،در دوره قرن اقیار یکای از شااقههاای نگاارگری
صفویه در شهر اصفهان ،باه سال

واقاع -ایرانی به حااب میآید.

4

صوفیه آغاز شد به نام گ و مار مشاهور گرایی متمای شدند .اگرچه آغازگر آنها سل
را باز میتوان قود بهازاد داناات .یاس از مردم در نقاشی ایاران رایاج شاد ،نقاشای
است .این نقاشی به نوعی از هنار تزیینای
غرب متاثر است .بیشتر رنگهاایی کاه در بهاازاد ،رضااا علاساای ساقتارشااکنتاارین قهوهقانه ای بود .این شیوه در آغاز توساط
هنرمند مؤساس سال "مدرساه نقاشای نقاشاااانی آماااوزشندیاااده بااار اسااااس
نقاشی های گ و مر استفاده شده اسات،
صفوی" بود .در نقاشیهای دوران صافوی شاالیهقااوانی و یااردهقااوانی نقاااالن از
منشا غربی دارد.
دگرگونی بایار عالی در نقاشی ایرانای رخ داساااتانهاااای حماسااای و ماااذهلی در
دیگری که از دوره قاجار با حمایات

داد .بزرگتاارین اقاادام علاساای در نقاشاای قهوهقانهها کشیده شد.
استفاده از ت

فیگورهاا در صافحه کاغاذ

بود که تا یایش از آن باه نادرت باه ایان

Fatemeh.kvd@gmail.com
کارشناس سختافزار

موضو یرداقته میشد.
در زماان قاجااار آنچااه بااه عنااوان نقاشاای
 در یکاای از کتااابهااای دسااتنویس "قماااه نمااامیگنجوی" ،سیزده مینیاتور زیلا بوسایله "میار " کشایده
شده است.

ایراناای ماایشااناقتیم کمتاار بااه چشاام
- Realism
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نهنگ نو

وژیه انهم

شماره ششم (اول نهنگ نو) –آرذ 6931
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نهنگ نو

وژیه انهم

شماره ششم (اول نهنگ نو) –آرذ 6931

جشن تولد دوسالگی «ای نهنگ»

14

