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رعایت معماری ایرانی -اسالمی
در حد حرف نباشد

رعایت معماری ایرانی -اسالمی نباید در حد حرف باشد .حجت االسالم «موسوی» امام جمعه جاجرم با بیان این مطلب به خبرنگار ما
گفت :معماری ایرانی -اسالمی در ساخت و سازها ،باید به گونه ای باشد که افرادی که از خارج از کشور می آیند با دیدن معماری ما به یاد
دین اسالم بیفتند .وی یادآور شد :به متولیان مربوطه برای رعایت معماری ایرانی -اسالمی تذکر داده ام.

...

نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی

...
خبر

همایش بزرگداشت روز معمار  ۳۰فروردین
ماه برگزار می شود
هــمــایــش بــزرگــداشــت روز مــعــمــار  ۳۰ف ــروردی ــن مــاه
س ــال جـــاری بــه مناسبت ســالــروز بــزرگــداشــت شیخ
بــهــایــی و روز مــعــمــار ،در بــجــنــورد بــرگــزار مــی شــود.
«محمد قلی پور» رئیس گروه تخصصی معماری سازمان
نظام مهندسی خراسان شمالی گفت :مطابق برنامه همه
ساله ،امسال نیز همایش بزرگ روز معمار از سوی سازمان
نظام مهندسی خــراســان شمالی بــرگــزار خواهد شد.
وی با اشاره به این که حضور در این همایش برای تمامی
مهندسانی که به تازگی در آزمــون ورود به ایــن حرفه
پذیرفته شده اند الزامی است ،خاطرنشان کرد :با توجه
به این که در پایان این همایش ،گواهینامه حضور ،به
شرکت کنندگان اعطا می شــود ،حضور در این رویــداد
به تمامی مهندسان عضو سازمان پیشنهاد می شود.
به گفته این مسئول ،دریافت این گواهینامه در تمدید پروانه
اشتغال به کار مهندسان عضو سازمان تاثیرگذار است .وی
یادآور شد :برای این همایش از استادان و سخنرانان مطرح
کشور به عنوان سخنران ویژه دعوت به عمل آمده است.

یادداشت شفاهی

غربت معماری ایرانی -اسالمی در خراسان شمالی

احمد سالک کاشانی

علی نیا -خانواده ها با دور شدن ساخت و سازها از معماری
ایرانی  -اسالمی و گرایش به سمت معماری غربی ،مصون
نیستند« .احمد سالک کاشانی» نایب رئیس اول کمیسیون
فرهنگیمجلسشورایاسالمیبابیاناینمطلببهخبرنگار
ما گفت :متأسفانه در ساخت و سازهای فعلی ،گرایش به
سمت سبک غربی است و معماری اسالمی رعایت نمی شود.
وی با اشــاره به این که برای طراحی ،مهندسی و استحکام
ساختمانهابایدبهالگویایرانی-اسالمیتوجهشود،افزود:
در گذشته ایرانیها در معماری ایرانی  -اسالمی صاحبنظر
بودند ،اما امروز به دلیل هجوم فرهنگ غربی این موقعیت را
ازدستدادهایم .وی با اشاره به این که درحال حاضر توجه به
معماریایرانی-اسالمیکمشدهاست،بیانکرد:استفاده از
معماری ایرانی  -اسالمی بسیار کم و محدود است با این حال
برخی از استان ها تلفیقی از معماری اسالمی و غربی را انجام
داده اند که فرد نمی داند این معماری ایرانی  -اسالمی است
یاغربی!«سالککاشانی»ادامهداد:مسئوالنیاسیاستهای
موجوددرخصوصمعماریایرانی-اسالمیراباوردارندوباید
اجراوپیادهکنندویااص ً
الباورندارندوکسیکهباورندارد نباید
مسئولباشد .ویاضافهکرد:کسیکهمسئولاستبایدبرای
اجرای سیاستهایموجوددراینخصوصپافشاریکند .وی
با اشاره به اهرم های نظارتی برای مقابله با افرادی که توجهی
به معماری اسالمی ایرانی ندارند و معماری غربی را الگو قرار
می دهند  ،اضافه کرد :دستگاه های بیرونی و درونی باید این
موضوع را دنبال کنند .وی ادامه داد :چنانچه الگوی ایرانی
اسالمیدرمعماریهارعایتشود ،بیشکتاثیراتمعنویو اجتماعی در پی خواهد داشت« .سالک کاشانی» با اشاره به
اینکهمعماریاسالمیبهعنوانیکیازموفقترینشیوههای
معماری در تاریخ معماری جهان قابل بازشناسی است،
اظهارداشت:میتوانپیوستهاییارزشمندوپویارادربناهای
اسالمی بازشناسی کرد تا موجب شود تمامی آنها در قالبی
واحد با عنوان معماری اسالمی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
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زندگی در قوطی کبریت های رنگی

گفت وگو

دورشدن از معماری ایرانی  -اسالمی
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▪ماهیت غربی

یک کارشناس شهرسازی در این باره می گوید :سبکی
که در معماری بناها و ساخت و سازها به کار گرفته می
شود ،بیش از آن که رنگ و بوی اسالمی -ایرانی داشته
باشد ،ماهیتی غربی دارد .وی با تأکید بر ضرورت رعایت
معماری اسالمی در ساخت و سازهای شهری و روستایی
می افزاید :معماری اسالمی ،هنری بــرای زندگی به
شیوه دینی است .وی اظهارمی دارد :معماری اسالمی
برداشت های متفاوتی در جامعه دارد که یکی از آن ها
شامل معماری دوره اسالمی می شود که از نظر تاریخی
زمان مشخصی دارد.
وی همچنین می افزاید :معماری اسالمی تعریف دیگری
دارد که شامل معماری مبتنی بر تفکر اسالمی است.
وی با تأکید بر این که استفاده از معماری اسالمی باید
در کشور نهادینه شود ،بیان می کند :ظاهر شهرها از
آشفتگی برخوردار و دچار نابسامانی شده و این در حالی
استکهزمانیشکوهواعتالییدرمعماریداشتیمکهباید
به آن زمان برگردیم و نیازمند معماری اسالمی هستیم.
وی اظهارمی دارد :باید معماری اسالمی مبتنی بر تفکر
اسالمی باشد اما اکنون در شرایطی هستیم که جامعه از
آن بی بهره است .احیای تفکر معماری اسالمی نیازمند
صبر و حوصله است و راهی که سال ها خراب شده است
یک شبه درست نمی شود.
▪عظمت تاریخی

یک کارشناس ارشد طراحی شهری و دانشجوی دکترای
شهرسازی نیز شهرسازی اسالمی را نوعی زندگی
اجتماعی ذکر می کند و می گوید :شکوه معماری ایرانی-
اسالمی ،جلوه ای از عظمت تاریخی و دینداری و اعتقاد
به تعالیم مذهبی معماری اسالمی اســت .وی اذعان
می کند :در ســال هــای اخیر ،وقــوع تحوالت گسترده
ناشی از نفوذ اندیشه های تکثرگرای پست مدرن غربی،
سبب ایجاد دگرگونی های بسیاری در حوزه معماری و
شهرسازی شده است.
▪ساخت و سازهای بدون هویت

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی فاروج

هایی از جنس برنج دارد .وی این سبک معماری را بی
توجهی به معماری ایرانی -اسالمی می داند و خاطرنشان
می کند :امیدواریم یک بار دیگر رعایت الگوهای اصیل
ایرانی -اسالمی در دستور کار قرار گیرد.
«وحدتی» ادامه می دهد :معضل بزرگی که در حال حاضر
وجــود دارد این است که عــاوه بر افــراد ،دستگاه های
اداری نیز نمای معماری خودشان را کامپوزیت و شیشه
های رفلکس می گذارند که جایگاهی در معماری ایرانی
اسالمی ندارد و حتی گاهی باعث دردسر هم می شود.
وی اظهارمی دارد :الزم است در معماری و شهرسازی
معماری ایرانی -اسالمی تأکید شود ،معماری جدیدی
که طراحی می شود باید الهامی از معماری گذشته در
بعد نظری باشد .وی خاطرنشان می کند :در حالی که
در روستاها ،معماری روستایی وجود دارد اما مساکنی
را شبیه قوطی کبریت می سازیم که هیچ تطابقی با هم
ندارند .وی استفاده نکردن از مؤلفه های بومی را توهین
به کوه و طبیعت می داند.

پروانه شیری

با تغییر سبک زندگی و رواج ساخت و سازهای غربی،
هویت معماری ایرانی -اسالمی در بسیاری از مناطق
کشور از جمله در خراسان شمالی ،در دل معماری های
مدرن و غیربومی گم شده و تنها در اندک مکان هایی می
توان نقشی از نگاره های اسالمی را به چشم دید .امروزه
ساخت و سازها در محاصره ساختمان های بلند و مدرن
قرار گرفته و دیگر از روح معماری ایرانی -اسالمی در
کوچه پس کوچه ها خبری نیست و به اعتقاد کارشناسان،
تغییر سبک زندگی و گرایش به معماری نوین ،راه را بر
توسعه ساخت و سازهای اسالمی بسته است.
این روزها که در شهر قدم می زنیم ،ساختمان هایی را در
اطراف خود می بینیم که سیمایی را به نمایش گذاشته
اند که هر لحظه غریبه تر و ناملموس تر با تاریخ پرافتخار
گذشته این دیار می شود .امروز ترکیبی از سیمان ،آجر و
سنگ ،شهری که زمانی جای جای آن پر از خاطره بود ،را
هر روز برای ما غریبه تر می کند ،نماهای ساختمان های
امروزی ،آن قدر شبیه به یکدیگر ساخته شده اند که هیچ
ارتباطی با روحیات و باورهای ایرانی -اسالمی ندارند.
اکنون معماری ایرانی -اسالمی را باید بیشتر در کتاب
های دانشجویان معماری و عمران جست و جو کرد.

حجت االسالم «قلی زاده»

اثری از معماری ایرانی -اسالمی نیست
علی نیا -متاسفانه درکشور و به خصوص استان ما به
معماری سنتی ایرانی -اسالمی توجهی نشده است و اثری
از این معماری را در نمای ساختمان ها ،بناها و مصالح
ساختمانی نمی بینیم.
با وجود این که در گذشته ،نگاه عمیقی در مورد معماری
اسالمی -ایرانی وجود داشت ،اما هم اکنون از این نگاه
عمیق خبری نیست و به فراموشی سپرده شده است.
در معماری کنونی از سیستم گرمایشی و سرمایشی که در
ساخت و سازهای گذشته استفاده می شد ،هیچ بهره ای
گرفته نشده و تنها به الگو برداری از سبک غربی توجه شده
است و هم چنین مواردی که در گذشته برای جلوگیری از
دید نامحرم در ساخت و ساز داخلی ساختمان اعمال می
شد در حال حاضر حذف شده است.
به عنوان نمونه آشپزخانه های کنونی به صورت باز است
و هال و پذیرایی همگی یکی شده است .می توان گفت
عواقب این نوع ساخت و سازها به سراغ زندگی همه ما
آمده است.
در حال حاضر با ورود سبک غربی به معماری های ایرانی-
اسالمی ،به نوعی فرهنگ غربی نیز وارد زندگی می شود.
اصــول مناسبی در ساخت و سازهای قدیمی رعایت و
معماری اسالمی -ایرانی در خانه های قدیمی مشاهده
می شد.
در گذشته نگاه ویژه ای به ساخت وسازها بود و معماری
ایرانی -اسالمی رعایت می شد و حتی این ساخت و سازها
به گونه ای بود که در خانه های قدیمی در زمستان به بخاری
و در تابستان به پنکه نیازی نبود .نکته قابل تامل در معماری
ایرانی -اسالمی این است که این نوع معماری در روستاها
نیز به فراموشی سپرده شده است.
متأسفانه هم اکنون ساخت و سازها در روستاها از معماری
اصیل ایرانی -اسالمی دور شده است .زمانی که به روستا
سفر می کنید تفاوتی با ساختمان های شهری از نظر
معماری نمی بینید.
وقتی برای استراحت به روستا می رویم همان حال و هوای
زندگی و ساخت و سازهای شهری را می بینیم که رنگی از
معماری اسالمی ندارد .چندین بار به متولیان مربوطه بنیاد
مسکن گفته ام در اجرای طرح های هادی به هیچ عنوان
به بافت روستاها دست نزنید و به همان شکل موجود و با
مصالح بومی کار را انجام دهید.
چرا روستاها آسفالت می شود؟ این در حالی است که می
توان در روستاها از سنگ فرش های مناسب استفاده کرد
و با همان مصالح محلی کار مناسبی برای حفظ معماری
اصیل ایرانی انجام داد.
در برخی از روستاهای خراسان شمالی به ویژه روستای
رویین در نمای ساختمان ها ،از الگوی مناسبی بهره گرفته
شده است .راهکار برای ساخت و ساز در روستاها این است
که به روستاییان چندین الگو بدهید تا براساس آن ساخت
و سازها را انجام دهند .در غیر این صورت جاذبه روستاها
از بین می رود.
در حال حاضر با ساخت و سازهای غربی ،فرهنگ و جاذبه
غربی به روستاهای ما نفوذ کرده و در نتیجه توقعات هم باال
رفته است و افراد به سمت کار و تولید نمی روند .معماری
ایرانی-اسالمی از جمله فضاهایی است که باعث الهام
بخشی می شود.
می توان گفت در فضاهای مذهبی و مساجد از معماری
اسالمی -ایرانی استفاده نمی شود و تنها بخش کوچکی را
به این فضاها اختصاص می دهند .به نظر من برای توجه به
معماری اسالمی -ایرانی باید کارگروهی تشکیل شود و با
توجه به اقلیم روستاها برای ساخت و ساز ایرانی -اسالمی
اقدام شود .هم چنین توجه به معماری ایرانی-اسالمی
سبب می شود شهر از حالت ناهمگونی ،ناهماهنگی و
نازیبایی خارج شود .در حال حاضر برخی از بازارهای
جدید در اردبیل را با مصالح قدیمی می سازند و این ساخت
و سازها به گونه ای است که هرتازه واردی در ابتدا فکر
می کند این آثار تاریخی است ،اما این گونه نیست بلکه از
معماری ایرانی -اسالمی بهره گرفته است.
خراسان شمالی آثار زیادی دارد که در آن معماری ایرانی-
اسالمی رعایت شده است و از جمله این آثار می توان به
آینه خانه مفخم اشاره کرد که می تواند به عنوان الگو مورد
استفاده قرار گیرد.

▪مبانی نداریم

«منصوری» یک کارشناس معماری با بیان این که شتاب
ساخت و سازهای بی رویه و بدون هویت ،چهره شهرها را
مخدوش کرده است ،می گوید :امروز با گرایش به معماری
های نوین و غربی ،راه را بر تبلیغ آثار و شناسنامه افتخارات
خود بسته ایم که این مسئله موجب عقب ماندگی در تمام
بخش ها می شود .وی می افزاید :از آن جایی که خراسان
شمالی در مسیر شهر مقدس مشهد قرار دارد ،اگر به
معماری اسالمی ایرانی توجه شود ،به طور حتم این عامل
باعث جذب گردشگر و افزایش میزان زائر و ماندگاری
بیشتر آن ها در استان خواهد شد.
وی معماری ایرانی -اسالمی را نشان دهنده هویت و تاریخ
این ملت می داند و اضافه می کند :این روزها ساخت و
سازهایی از جنس انبوهسازی ،با هدف بهره وری مادی
انجام می شود که تبعاتی همچون دور شدن از فرهنگ
غنی گذشتگان را به دنبال دارد .وی معماری مدرنیته را
بهمنزلهقوطیکبریتهاییرنگیقلمدادمیکندکههیچ
گونه فرهنگ و تاریخی پشت آن نیست ،حال آن که رنگ
و بوی معماری ایرانی -اسالمی نیز از بین می رود .وی
معماری افسارگسیخته را عاملی برای از بین رفتن نظم
و انضباط و پیروی نکردن از قاعده و قانون خاص معماری
ایرانی -اسالمی مطرح و خاطرنشان می کند :بی توجهی
به این سبک از معماری ،چالشی جدی است که متأسفانه
امروزه در ساختمان سازی ها اتفاق می افتد.
به گفته وی ،احداث ساختمان ها و واحدهای تجاری و
اداری بدون ضابطه ،به هویت و ماهیت هر شهری آسیب
می زنــد به طــوری که معماری اسالمی که هنر دیــروز
محسوب می شد امــروز مظلوم واقع شده و در غربت به
سر می برد.
وی نداشتن دانش و مهارت کافی در رابطه با معماری
ایرانی -اسالمی را یکی از دالیل بی توجهی و غفلت در
این حوزه عنوان می کند و می افزاید :اگر جایگاه معماری
سنتی و اسالمی احیا شود ،با مشکل ساختمانهای بلند
و بی قاعده مواجه نخواهیم شد .به گفته وی ،در شرایط
فعلی ،نبود مدیریت واحــد شهری ،باعث رواج انبوه
معماری های لجام گسیخته و سلیقه ای شده است.

نه تنها در استان بلکه در سراسر کشور به شدت در بعد
طراحی ها و استفاده از مصالح و متریال ،دستخوش
تقلیدهای سبکی و غیراصولی از معماری غیربومی و
غربی شده است.
وی می افزاید :متأسفانه در حال حاضر به جای تأکید بر
ویژگی های اصلی معماری های بومی ایرانی و اسالمی،
بیشتر فرهنگ تجمالتی مد نظر قــرار گرفته و نمای
ساختمان ها و فضای داخلی آن ها در حد زیادی برگرفته
از معماری پرطمطراق غربی است.
وی اضافه می کند :این گونه معماری ها که برگرفته از
فرهنگ غرب و برپایه تجمالت است ،برای ما مفهوم و
هویتی ندارد چون در گذشته هیچ آرایه ای در معماری
بیهوده نبود اما در حال حاضر عنصری در طراحی اضافه
شده که هرچه فکر می کنیم ،مفهوم آن را نمی فهمیم و
فقط تقلید از فرهنگی است که ممکن است در فرهنگ ما
هیچ کارکردی هم نداشته باشد.
به گفته وی ،در معماری ایرانی -اسالمی ،هر بنا از جمله
مسجد،بهلحاظارتفاع،رنگومصالحساختمانی،جایگاه
و شأن و ویژگی خاص خود را دارد ،به عنوان مثال اگر بافت
سنتی یزد را در نظر بگیریم مسجد جامع از یک فاصله ای
به لحاظ رنگ ،از بناهای دیگر متفاوت است.
وی با بیان این که منظر و نمای شهر خیلی مهم است،
ادامــه می دهــد :مسجد به لحاظ عقیدتی ،مهم ترین
جایی بود که در یک جامعه شهری تبلور می یافت اما االن
معماری این بناها نیز در بهترین حالت ،گلدسته ها و مناره

مهمترین نکات پرونده
احداث ساختمان ها و واحدهای تجاری و اداری بدون ضابطه ،به هویت و ماهیت هر شهری آسیب می زند به طوری که
معماری اسالمی که هنر دیروز محسوب می شد ،امروز مظلوم واقع شده و در غربت به سر می برد
معضل بزرگی که در حال حاضر وجود دارد این است که عالوه بر افراد ،دستگاه های اداری نیز نمای معماری خودشان
را کامپوزیت و شیشه های رفلکس می گذارند که جایگاهی در معماری ایرانی -اسالمی ندارد و حتی گاهی باعث
دردسر هم می شود
یک سری باورها باید به یک سری اصول تبدیل شود تا معماری اسالمی محقق شود

▪فرهنگ تجمالتی

از سوی دیگر ،دکتر «وحدتی» معاون میراث فرهنگی اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
شمالی نیز در این باره می گوید :معماری و شهرسازی ما

«رمضانی» رئیس نظام مهندسی ساختمان خراسان
شمالی هم با بیان این که مبانی مشخصی برای معماری
ایرانی ،اسالمی تعریف نشده است ،می گوید :در حال
حاضر معماری ایرانی -اسالمی را مدنظر داریم تا این
سبک معماری در دستور کار قرار گیرد و به عنوان یک طرح
پژوهشی و خلق یک ایده روی آن کار شود.
وی می افزاید :مبانی که ما را به سمت معماری ایرانی-
اسالمی سوق دهد ،در هیچ جایی نداریم و تنها با تحصیل
در رشته معماری نمی توان به هدف مورد نظر رسید زیرا
معماری برگرفته از اقلیم ،فرهنگ و محیط زندگی در هر
منطقه ای است.
وی اظهارمی دارد :ما باید با رعایت یک سری مالحظاتی
به معماری ایرانی -اسالمی ورود پیدا کنیم و مسیر را به
سمتی سوق دهیم که اصول انسانی و خواسته های مردم
در آن رعایت شود .وی ادامه می دهد :معماری کنونی ما،
معماری بی سر وسامانی است و باید روی آن بیشتر کار
کنیم تا به یک خواسته عمومی تبدیل شود« .رمضانی»
تصریح می کند :برای انجام هر کاری باید هدف ،اصول
و مسیر مشخصی تعیین شود زیرا بدون هدف و مسیر
مشخص ،نمی توانیم به اهداف مان برسیم.
وی خاطرنشان می کند :در رابطه با معماری ایرانی-
اســامــی ،مصوبات زیــادی داریــم که فقط از معماری
ایرانی -اسالمی یاد شده است در حالی که چارچوب و
سبک خاصی برای آن مطرح نمی شود .به گفته وی ،یک
سری باورها باید به یک سری اصول تبدیل شود تا معماری
اسالمی محقق شود.

شکوه معماری ایرانی -اسالمی ،جلوه ای از عظمت تاریخی و دینداری و اعتقاد به تعالیم مذهبی معماری اسالمی است

پیگیری معماری اسالمی از سوی شورای فرهنگ عمومی
شیری -معماری اسالمی و سبک زنــدگــی از سوی
شورایفرهنگعمومیخراسانشمالیدرحالپیگیری
است.
مسئول دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی خراسان
شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت :بعد از سفر
مقام معظم رهبری به خراسان شمالی و مطرح شدن
 31مورد از مطالبات در راستای بحث معماری ایرانی -
اسالمی ،از سال  94پیشنهادی را مطابق با فرمایشات

مقام معظم رهبری و در رابطه با سبک زندگی ارائه دادیم.
«رضا لنگری» افزود :براساس این پیشنهاد ،مقرر شد در
همایش ملی به منویات مقام معظم رهبری که در قالب
 31سؤال بود ،پرداخته شود و به سمت کارهای پژوهشی
پیش برویم.
به گفته وی ،این طرح در شورای فرهنگ عمومی کشور
مطرح و طبق دستور وزیــر مقرر شد در ســال  96هر
استانی ،یک همایش استانی با یکی از سیاست های

سبک زندگی داشته باشد.
وی اظهارداشت :با هماهنگی های انجام شده ،به دنبال
این هستیم که برای هر استان ،یک موضوع انتخاب شود،
به عنوان مثال با توجه به تعدد قومیتی که در خراسان
شمالی وجود دارد ،موضوع زاد و ولد را به عنوان یکی از
پژوهش ها مطرح کردیم و در شوراها هم به این سمت می
رویم که کتابی را در این رابطه به چاپ برسانیم.
به گفته وی ،براساس سیاست های تعیین شده ،در یکی

از استان ها معماری اسالمی و ایرانی برگزار خواهد شد
و درصدد هستیم استادان و متخصصان در این بخش را
درگیر موضوع و بعد از آسیب شناسی مراحل بعدی را
شروع کنیم.
وی اظــهــارداشــت :دستگاه هــای اجــرایــی هم در این
همایش حضور خواهند داشت.
وی اضافه کرد :این کار را از یک سال و نیم پیش شروع
کردیم و امسال به ثمر خواهد رسید.
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افقی
  - 1شهری در جنوب فرانسه و در ساحل دریای مدیترانه -
گیاهیعلفیوپایابابویتند-اثریازپرل.اس.باک،نویسنده
آمریکایی- 2خوراکقناری-آدمماشینی-پدرنمایشنامه
نویسی انگلستان  -معبود  - 3زمین غیرقابلکشت  -لقب
سعدی شیرازی  -مقید  - 4براده فلز  -نوعی آچار سركج -
كوچكردن-حقهباز- 5واحداندازهگیریاختالفپتانسیل
الكتریكی  -فرق سر  -از صور فلکی نیم کره جنوبی آسمان
كارها-کتابیپرتیراژباموضوعزنانوجنگنوشتهسیدهاعظم حسینی  - 6شترمرغ آمریكایی  -نوعی پلیمر بادوام
و سبك  -حداد  - 7تیر پیكاندار  -فانی و ناپایدار  -فهرست
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–جغوربغور-زنانعرب-خاستگاه- 9دریا-سرسپردگی
 پدر ادبیات کانادایی و نویسنده داستان های کوتاه دربارهحیوانات وحشی  - 10سخن زیرلب از روی نارضایتی -
درختیباگلهایخوشهایخوشبو-حنا-ازنمازهایواجب
- 11علمیکهبهتولیدفرآوردههایمختلفازنفتوگازمی
پردازد-ذرهایبابارالکتریکیمثبت-حرفربط.
عمودی
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كردن  -بهشت زیر پای اوست  - 4از مشتقات نفت  -نوعی
دهل  - 5از مقام های موسیقی قدیمی ایــران  -علف - 6
ترسانیدهشده-نوعیانگور-7دشمنآتش-عقیقسلیمانی

قهدایت-پاینده- 9عنکبوت
اصلهرچیز- 8کتابیازصاد پشمالو  -منسوب به یمن  - 10گشاده رو  -استخوانی در
پاچه گوسفند  - 11كاشتن بوته برنج  -همسایه بیلوروسی
- 12انحراف-اندازهفرنگی- 13مجهزبهسالح-ناشناخته
- 14نوعیموسیقیغربی-تخمكتان-الفبایموسیقی15
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-1از اسامی باری تعالی به معنی تقسیم کننده روزی –
لم یزرع – سلول نر گیاه – با فرهنگ  -2ناخوش  -پسوند
شباهت – نوعی زیر انداز – حرف همراهی  -3سمت
راست – باختر – موثر – ذره باردار – آفت گندم  -4قوت
الیموت – عشق فرنگی – ستایشگر – نحیف – نغمه و ساز
 -5تکرار حرف – شکاف – پدر – هماهنگ – نوعی شنا
 -6ورم – اخگر – ازحروف الفبا  -دیروز  -7هوس زن
باردار – رشتهای که در پهنای پارچه بافته میشود – ریز
نمرات – یک آذری  -روستا  -8کرشمه – غذای بیمار –
تازه رسیده – ابله – چرم دباغی شده  -9ناپیدا – میوه
تلفنی – ماهر – راندن و دور کردن – سرباز نیروی دریایی
 -10خشکی – از انواع ابر – غذای زمین – سوغات قم
 -11جلد  -نیستی – جانب  -راهرو
عمودی

-1ســاده  -2سرشیر – اسب چاپار  -3مورد اعتماد –
پرنده شکاری – حرف نداری  -4دیدنی ارتش – درخت
اعــدام – ابــزار نجار  -5تلخ – لقبی اشرافی در اروپــا –
بیماری تنفسی  -6پرنده ای شناگر – فرآیند  -7دیوار
قلعه – نحس  -پهلوان  -8حیوان نجیب – دعا  -پس
 -9حرف تردید – سوزان  -پیکان  -10نارس – مکان
داد وستد سهام  -11از حاالت ماده – زمان بی پایان
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تمدن های بشر در این منطقه تشکیل شده است
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