
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v.  , Appendix A)   باید توجه کرد کهه

هوجههود در  در ایه  ااه  ااهههه بهه  هههار   هر    

ا امایشههها   ههام ههمواههه  هها    گههایر   هها

خصوصی ا براشور ا ا کاتایوگ  ا ایز اسهن اد  

 شد  است. 

 کنابش اسی  ا ا ه ابع. 5          

فهرست کاهل ه ابع هورد اسنفاد  در ای  

چاپی هاا هد   ههمواه اام از ه ابع چاپی ا غیر

دست اوشنه  ام ههمواهه  ها  ا،هنم اهوار     

ایدئو ا فهیمم بهه رهور هلمهو  در پایها   هر       

هدخل به ترتیب تاریخ اایی  ایهرای  ا سها    

هرتب شد  ااهد. در صهورا اسهن اد بهه ه هابع      

 هرجع صورا اخنصار  اها ذکر گردیهد  اسهت  

 (v.  ,Appendix c list A)سیا ه کاهل 

 هقایه  ا   اویس دگا . 6          

ا  اویس دگا  در اانها   هر هقایهه   ضاه 

اجود دارد. در هقایه  ها  چ هد بیشهی یه      

بی  یا بیشنر هم،  است اهضا اشهد  باشهد   

که در ای  صورا اویسه د  بیه  بلهد    را    

اهضا امود  است. چ ااچه در هوارد  ایراسنار 

هقایه ا  را تاییف ا گرد ار  کرد  باشهدا یها   

 د ااشه ا  بمااهد بهه جها      اویس د  ا  بیوا

( گذاشهنه  □اهضا در پایا  هقایه االهت هربهع  

شد  است. اگر چ ااچهه دا اویسه د  هشهنرکا    

هقایه ا  را تاییف امود  باش د اساهی  اهها بهه   

 ترتیب اام خااوادگی ظا ر هی شود.

 

 

 

 

 

 ( Indexنمایه ) 

بههه امایههه اخنصهها  دارد ا    43جمههد  

یههابی هلایههب   خواا ههد  هههی توااههد بههرا  باز 

هسنقیما به    هراجله امایهد بهرا  اسهنفاد     

راحت تر از امایه توجه به ا،اا ذیهل توصهیه   

 شد  است: 

شمار  جمد  ا  (Bold)ایف. ااداد پرراگ

 را تش،یل هی د  د.  

ب. االهت سنار   *( در جمو شهمار   ها   

اشا  هی د د که هقایه اصمی   یا هقایه فرای 

یها صهفحاا  ههد     تر( در    هدخل ا صفحه 

 است. 

ج. اساهی اسالهی زیر اام کوچ  ایفبایی 

 شد  ااد.  

د. بههرا  ارجههاا ه،هها   هها ا شهههر ا    

 "ارجاا هنقابل "قدیمی به اساهی جدید اظام 

 یحاظ شد  است. 

 . چ ااچه دا ه،ا  ا هحهل دارا  تشهابه   

  "ه لقهه  "یها    "کشور "اسمی باش دم توسط 

 هشیص ا هنمایز هی گرداد.

 Cross)قابهل نفاد  از اظام ارجهاا ه اسن

Refrences) 

خواا د  توسط اباراا ا کمماا ارجهاای  

  see, see also , under  بههه شهه،ل )

هورد اظر در هحهل ایفبهایی    "هدخل"پذیرفنه 

 خود را  مایی هی شود.
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جمههد  ااه  ااهههه   ههر در  43ههمواههه 

حقیقت ی   دااش اهه هحسوب هی شود. کهار  

 0871تاییف ا تدای  ای  اهر جههاای از سها    

کشهور جهها     021اویسه د  از   6811توسط 

سا  به ااهام رسید  است.  02ز ا در رو   غا

اویس دگا  هقایه  ها از هنیصصها  هوعهوای    

در تاریخ   رم رراحی ا اقاشی بهه شهمار ههی    

رااد ا بر پایه تیصص خود اانیاب شهد  ااهد.   

( اسهناد  Jane turnerایراسنار    جی  ترار 

  ههر رراحههیم هلههاا  کنابیااههه هورگهها      

 Morgan libraryسن وین ( ایویورکم فهر

بیههه    هههر غربهههی در ههههوز  اشهههمم      

 Ashmolen museum  کسههفورد هههی  )

 .باشد

 گستره موضوعی مجموعه

پوش  هوعهوای ااه  ااههه   هر را بهه       

رور کمی اقاشهیم ههسهمه سهاز م هلمهار م     

ا،اسیم رراحیم   ر ها  تزئی هی بهه یحهاظ     

تارییی ا جغرافیایی تش،یل هی د هد. حهوز    

جهها  ا شهاهل    جغرافیایی ای  ه بهع سراسهر  

افریقام ج وب شرقی  سهیام  سهیا  هرکهز  ا    

هغویسنا م چی م   هدم جهها  اسهالمم هاپه م     

کههر م  هری،هها  شههماییم اقیااوسههیهم اسههنراییام 

کممبیام صر بسنا م یواها  ا رم قهدیم ا شهر     

 ازدی  هی باشد.

           

 
 

گهرا  دسهنه ب هد      02هقایه  ها در                      

بزرگنری  گرا م سرگذشه اهه  ها ههی     شد  ااد.

 ههزار  35از  711/21کههه در ههمههوا   باشهه د

 411/08در برهههی گیراههد. در حههداد هههدخل را

زیسههت ااهههه بههه   ره ههداای از قبیههل اقاشهها م 

ههسههمه سههازا  م رراحهها م هلمههارا  ا اقشههه  

کشا م زرگرا م هبل سازا م کوز  گهرا م سهفا    

سهت.  گرا  ا رراحا  ص لنی اخنصا  یافنهه ا 

سرگذشن اهه هنلمق  4511 مچ ی  ازدی  به 

بههههه گرد اراههههدگا م کههههارگزارا  ا دالال م   

فراشههه دگا م هشهههنریا م اظریهههه پهههردازا م   

اویسهه دگا م هورخهها    ههرم راسهها  هههوز م    

ه نقدا  ا اساتید هی باشد. در هقایسه بها اصهر   

جدیدم سرگذشن اهه  ا  هربوط به دارا  قرا  

دتر  را در ایه   اسلی ا اصر جدید اسبت زیها 

ااه  ااههه فراگرفنههه ااههد. پههاازد   ههزار تصههویر ا  

ا،ن هن اسب بها ههدخل  ها  ههورد بررسهی      

 سراسر کناب را هی پوشااد.

 ساختار واژه نامه  

 اظم ایفبایی . 0

اظم ایفبایی ههمواه حرف به حرف       

هی باشدم االئم سههاااد   اقلههم ایرگهو (    

،هه ههدخل   ای  ترتیب را به  م هی زاهد چ اا 

stam,mart  جموتر ازStamford  قرارگرفنه

هدخمها  هشهابه توسهط ااهداد راههی ا      است

هشیص هی شهواد ایه  اهوا      (I)داخل قالب

هقایههه  هها بههه ترتیههب ه،هها م هههوادم را  ا   

ت، ی م قایب   ر م هوعوام اام ا فاهیهل یها   

 خاادا  ا سرگذشن اهه فرد اارد شد  ااد.  

 
 

شابه بر اسها  سها  ا   هدخمها  ه،ا  با اام ه

تاریخ ساخت ایفبایی ههی شهواد. افهراد دارا     

 (i)تشابه اسمی توسط ااهداد راههی کوچه     

 هشیص ا بر پایه سها م تهاریخ تویهد ا افهاا    

 ایفبایی گردید  ااد.

 سرگذشن اهه  ا  .  2

سرگذشن اهه  ا اموها از قدیم به جدیهد   

بر ربق دار م سا  ا تاریخ سازها  یافنه ااد ا 

یه  بهه بیه   ها ا زیهر ههمواهه  ها          ر 

کوچ،نر تقسیم شد  ااد. افراد ی  خاادا  زیر 

اام اشهر    فاهیل ایفبایی ا از شیص دام بهه  

بلد اابسنهی فاهیمی  ر یه  اسهبت بهه فهرد     

 داد  شد  ااد.  بل ا بلد توعیحق

 اساهی ه،ا   ام فرهااراایا م تقویم ا تاریخ   . 4          

با توجه به تغییر اام کشور ا ا شههر ا از  

سازها  همهل   "اظر سیاسیم هلیار اانیاب اام 

ا اجود اام رسمی  اها در ای  سازها   "هنحد 

است ا چ ااچه در رو  تهاریخ اسهاهی تغییهر    

یافنه باشه دم بهه اهام جدیهد ارجهاا داد  ههی       

 .شواد
 ه،ا  ا هحل اههدار   هار   ر   .3          

اههر   هر  ههورد بحهش تهال       برا   ر 

گردید  است به هحل دقیهق اهههدار     در   

حا  حاعر اشار  شود. ش،ل اخنصهار ا کوتهه   

جا ا ه،ا   ر اهر  (Abbreviations)اوشت 

  ر    هام بررسی در جمو    داخهل قهالب   

 هد  است. به صورا کاهل ایه  اخنصهاراا را   

 هی توا  در پیوست هربوره هالحظه امود 
 


