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ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم
واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح »ﺣﻮض و ِ

ﻧﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ:
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﻘﻮش و ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪۀ ﺑﺴﯿﺎری دارد .از آن ﻣﯿـﺎن ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣـﺬﻫﺒﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ روﺑﻨﺎی ﻫﻨﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﭙﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و اﺛﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻼم ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬـﺎم و اﯾـﺪه ﺑـﺮای
ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻣﻬﺮ« در ﻧﻘﻮش اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاوان و ﻗﺎﺑﻞ رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ اﺳـﺖ .ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﻘـﻮش و ﻧﻤﺎدﻫـﺎ ﺑـﻪﻃﻮر
ﺻﺮﯾﺢ و ﺿﻤﻨﯽ ﺑﺎ »ﻣﻬﺮ« در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ .درک و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﻮد ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ و ﻧﻘﺶ زاﯾـﺶ ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﻼم در ﮔـﺎم ﻧﺨﺴـﺖ و
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ
از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم و ﮐﺸﻒ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﻮش اﺻﯿﻞ و ﻃﺮﺣﯽ از ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗـﺮار دﻫـﺪ .ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﭘـﯿﺶ رو از
ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﭘﻮﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻼم ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿـﺎر
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .دادهﻫﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش اﺳﻄﻮرهﺳﻨﺠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻄﻮرهﺳﻨﺠﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
و ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎ از ﯾﮏﺳﻮ و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﯾﮕﺮ در ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﻼم را از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮد .ﻃﺮح ﻟﭽﮏ و ﺗﺮﻧﺞ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ
ﺟﺎﻣﮏ« از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﺣﻮﺿﯽ ﺑﻪﻋﻨـﻮان
»ﺣﻮﺿﯽ« ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻃﺮح »ﺣﻮض و ِ
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻧﻘﻮش ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻃﺮح »ﻟﭽﮏ و ﺗﺮﻧﺞ« ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن از آن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« ﺷﺎﮐﻠﻪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮح »ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم را ﺷﮑﻞ داده اﺳﺖ .ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ از ﻧﻘـﺶ
»زاﯾﺶ« اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ» ،زاﯾـﺶ ﯾـﺎ زاﯾﻤـﺎن
زن« ﯾﺎ »زن در ﺣﺎﻟﺖ زاﯾﻤﺎن«» ،دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪۀ روﺳﺘﺎﯾﯽ«» ،ﻧﻘﺶ دوﺳﮑﻮﻣﯽ ﯾـﺎ دوﺳـﺘﮑﺎﻣﯽ« و »ﺗﺠﻠـﯽ ﺑﻮﺗـﮥ ﺳﻪﺷـﺎﺧﻪ« ﺑﻦﻣﺎﯾـﮥ »ﻣﻬـﺮ« ﺗﮑـﺮار
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻬﻦ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .درک اﺳﺘﻤﺮار ﺣﯿﺎت اﺳﻄﻮره در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳـﺖ .دﮔﺮدﯾﺴـﯽ و اﺳـﺘﺤﺎﻟﻪ در اﺳـﻄﻮره روی
داده اﺳﺖ اﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﮐﺖ و زاﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم ﺟﺎی دارد .اﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﺻﯿﻞ
اﯾﻼم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ:
ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ،ﻃﺮح »ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« ،ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« ،ﻣﻬﺮ.
* اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ اول ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت اﺣﯿﺎء ﻧﻘﻮش اﺻﯿﻞ ﻗﺎﻟﯽ ،ﺑﺎزﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﺳﻤﺎﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ در داﻧﺸـﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب اﺳﺖ.
** داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻨﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻨﻮب ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮانkhaterehkhatereh66@yahoo.com /
*** اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻓﺮش ،داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(s.kakavand@art.ac.ir /

 .۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ رواج ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺎﻟﯽ در اﯾﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎدر و ﻣﻨﺎزل اﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺮوش آن ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل ﺷﯿﻮۀ زﯾﺴﺖ و ﮔﺬر از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻢﮐﻢ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ اﺻـﯿﻞ ﻗـﺎﻟﯽ اﯾﻼﻣـﯽ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪ .ﮐﺸـﻒ ﺑﻦﻣﺎﯾـﮥ »ﻣﻬـﺮ« ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻫـﻮﯾﺘﯽ در
ﺻﻮرتﭘﺬﯾﺮی ﻧﻘﻮش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶ روﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ ﺑـﻮده و
ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪای و ﮐﺎرﺑﺮدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ از ﻧـﻮع ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ.
ﻃﺮح »ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻌﻨﺎﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻘﻮش ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« از ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم اﺳﺖ .ﻧﺤﻮۀ ﺑﺎزﻧﻤﻮد »ﻣﻬﺮ« در
ﻃﺮح »ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ،اﺻـﻠﯽﺗﺮﯾﻦ رﺷـﺘﮥ اﺗﺼـﺎل ﻣﻨـﺪرﺟﺎت ﻣﻘﺎﻟـﻪ اﺳـﺖ.
ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ و دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﻮاره ﺑﻨﯿﺎن ﻗﻮی ﺑﺮای ﻧﻘﻮش اﯾﺮاﻧﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷـﻮﻧﺪ .ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪه
اﺳﺖ اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ دورۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی درآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از ﻗﻮت اﺳﻄﻮره ﮐﺎﺳـﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﭘﯿﻤـﺎﯾﺶ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ
ﻧﺸﺎن از اراﺋﮥ رواﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ از ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺎﻓﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ داﺷـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ،ﺑﻦﻣﺎﯾـﮥ ﮐﻬـﻦ »ﻣﻬـﺮ« و زاﯾـﺶ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻧﻮر ﺑﻪ زاﯾﯿﺪن زن و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺗﮑﺮار اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻬﻦ و اﺳﺘﻤﺮار در ﺣﯿﺎت اﺳﻄﻮره اﺳﺖ.
۱ـ .۱ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزۀ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﻗـﺎﻟﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان در دو ﺣـﻮزه ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﮐـﺮد :ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ اﻧـﺪﮐﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﻮش ﻗـﺎﻟﯽ

اﯾﻼم ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ .اﺳﺪیﻧﯿﺎ ) (۱۳۹۰ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ،ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ در دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﯾﻼم در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻫﻨﺮ داﻧﺸـﮕﺎه
آزاد ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی ﻓﻨـﯽ ﻗﺎﻟﯽﺑـﺎﻓﯽ اﯾـﻼم ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻣﯿﺮاﻧـﯽ
) (۱۳۸۴در ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ »ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﯾﺸـﻪﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮحﻫـﺎ و ﻧﻘـﻮش ﻓـﺮش دﺳـﺖﺑﺎف اﯾـﺮان )ﻗـﺎﻟﯽ اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم(« در ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻠـﯽ ﻓـﺮش ﺑـﻪ
ﺟﻤﻊآوری ﻃﺮحﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﮐﻮﺷـﺶ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻃﺮحﻫـﺎ ،ﻧﻘﺶﻣﺎﯾـﻪﻫﺎ و رﻧﮓﻫـﺎی
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﯾﻼم را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ اﻫﺪاف آن ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارد.
اﻣﺎ در ﻣﺤﻮر دوم ،ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺳـﻮیﻟﺮ و رﺳـﻮﻟﯽ ) (۱۳۸۹در ﻣﻘﺎﻟـﮥ »ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤﻮدﻫـﺎی
اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﻣﻬﺮ در ﻓﺮش دﺳﺖﺑﺎف اﯾـﺮان« ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﻘـﻮش ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺮ را ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﺮده اﻣـﺎ اﻟﺘﺰاﻣـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ژرف ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﻼم
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ .رﺳﺘﻢﺑﯿﮕﯽ ) (۱۳۹۰در ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻬﺮی در ﻧﻘﻮش ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺒﻘـﺎت ﻫﻔﺖﮔﺎﻧـﮥ ﻣﻬـﺮی و ﻧﻤﺎدﻫـﺎی
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻬﺮاﺑﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﻬﺮ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ردﭘـﺎی ﻧﻘـﻮش ﻧﻤـﺎدﯾﻦ ﻣﻬـﺮی در ﻫﻨـﺮ ادوار ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﯾـﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﯾﺎﯾﯽ ) (۱۳۹۷ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﺮ در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان« ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ وی ردﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻬﺮی
در ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎمﺑﺮده ،وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن ژرفﻧﮕـﺮی در ﮐﺸـﻒ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﺑﻦﻣﺎﯾـﮥ
»ﻣﻬﺮ« در ﻧﻘﻮش اﺻﯿﻞ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ادﻋﺎ دارﻧﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺶ رو وﺟﻮه ﻧﻮآوراﻧﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد.
۱ـ .۲روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﺳﭙﺲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن
اﯾﻼم ،ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ آنﻫﺎ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای

و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺿﺮورت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﯿﺎی ﻧﻘﻮش ازﯾﺎدرﻓﺘﻪ و ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ اﺻﯿﻞ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح
»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ
»زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ۱۹ ،ـ۳۶
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 .۲ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
ﺑﺎورﻫﺎ ،اﻋﺘﻘﺎدات و اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ .اﺳﻄﻮرهﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﺘﻮن ﺣﻤﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﮥ اﯾﺮان ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .اﺳﻄﻮره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻮﻫﺮۀ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﯾﺎ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ
ﻻﯾﮥ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﻘﻮش را در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﺳﻄﻮرهﻫﺎ ﺷﮑﻞ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﻪ »ﻣﻌﻨﺎﮐﺎوی« ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« در ﻃﺮح »ﺣﻮض
و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.
۲ـ .۱ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﺳﻄﻮره از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ در ﭘﺮورش ﺗﺨﯿﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ در ادﺑﯿﺎت و ﻫﻨﺮ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﺸـﺮی

اﯾﻔﺎ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در راﺳﺘﺎی ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﺟﻮه آﺛﺎر ﺧﻠﻖﺷﺪۀ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻄﻮرهﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻤﺘـﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻧﻈﺎمﯾﺎﻓﺘﻪ رﯾﺸﻪ در داﻧﺶ اﺳﻄﻮرهای ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدی دارد ﮐﻪ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ رﺷﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻤﺒﻞ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﻄﻮره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻒ و درک ﺷـﺪهاﻧﺪ ،آنﻫـﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻃـﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﻄﻮرهای ،اﻟﻬﺎﻣﯽ و آﯾﯿﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ﮐﻨﮕﺮاﻧﯽ .(۷۶ ،۱۳۸۸
۲ـ۱ـ .۱اﺳﻄﻮرهﺳﻨﺠﯽ

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزۀ اﺳﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻧﯿﻤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻢ روانﺳﻨﺠﯽ ،ﺑﻪ اﺑﺪاع اﺳﻄﻮرهﺳﻨﺠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺮدﻣﺪاران داﻧﺶ
ﻧﺎمﺑﺮده ژﯾﻠﺒﺮ دوران ،ﭘﯿﺮ ﺑﺮوﻧﻞ و اﯾﻮ ﺷﻮرل ﺑﻮدﻧﺪ» .ﻣﻮﺿـﻮع اﺳﻄﻮرهﺳـﻨﺠﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﯾـﮏ ﻣـﺘﻦ ادﺑـﯽ ﺑـﺎ اﺳـﻄﻮره و ﺑـﻪﻃﻮر دﻗﯿـﻖﺗﺮ ،ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﺻـﺮ
اﺳﻄﻮرهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد« )ﻧﺎﻣﻮرﻣﻄﻠﻖ ۹۶ ،۱۳۸۸ـ .(۹۷اﺳﻄﻮرهﺳﻨﺠﯽ داﻣﻨﮥ ﻣﺘﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روش از ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ادﺑـﯽ و ﻫﻨـﺮی و درک ادﺑﯿـﺖ و
ﻫﻨﺮﯾﺖ اﺛﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﻄﻮرهﺳـﻨﺠﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان در ﺳـﻪ ﮔـﺎم ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﺮد:اﻟـﻒ .ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ و ﺑﻦﻣﺎﯾـﻪﻫﺎ؛ ب.
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺷﺮاﯾﻂ اﺛﺮ؛ ج .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
۲ـُ .۲ﺑﻦﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﮕﺎن
ﻋﻨﺼﺮی وﺣﺪتدﻫﻨﺪه ﮐﻪ اﺟﺰای اﺛﺮ را ﺑﻪﻧﺤﻮی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺑﻦﻣﺎﯾـﻪ ﻋﻨﺼـﺮی ﺗﮑﺮارﺷـﻮﻧﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣﺼـﺎدﯾﻖ
ﻫﻨﺮی و آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﻮم و ﻣﻠﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
۲ـ .۳ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم
از آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻤﺪن ﻋﯿﻼم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ
۱

ﭘﯿﺶ از ﻣـﯿﻼد ،ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻨﮓﻧﮕـﺎرۀ ﻧﯿﻢﺑﺮﺟﺴـﺘﮥ ﺑـﺎﻧﻮﯾﯽ ﮐـﻪ دوک
ﻧﺦرﯾﺴﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دارد و در ﺣﺎل رﺷﺘﻦ ﻧﺦ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱
اﯾﻼم از روزﮔﺎران ﮐﻬﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻗﻮام ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﯽ
از ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻤﺪن ﻋﯿﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣـﺎ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻦ
دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪ از دوران ﻣﺰﺑﻮر و زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺗﺨﻤـﯿﻦ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﻼم
دﺷﻮار اﺳﺖ» .ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﯾﻼم از ﻧﻈـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻗـﻮﻣﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱ﻧﻘﺶ ﻧﯿﻢﺑﺮﺟﺴﺘﮥ زﻧﯽ درﺣﺎل ﻧﺦرﯾﺴﯽ ،دورۀ ﻋﯿﻼم ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﺮون ﻫﻔﺘﻢ و
ﻃﻮاﯾﻒ و اﯾﻼت ﻣﺘﻌـﺪد و از اﺳـﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوهﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻫﺸﺘﻢ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ،ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری :ﻣﻮزۀ ﻟﻮور )(Harper and others 1992, 200
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺣﻔـﻆ اﻟﮕﻮﻫـﺎی رﻓﺘـﺎری ﮐﻬـﻦ ،وارث ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺳـﻨﺖ و
ﺳﯿﺮۀ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠـﺎی اﯾـﺮان ﺗﻀـﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑـﻪاﻧـﺪازۀ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮐـﻪ دوﻣـﯿﻦ
رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ زاﮔﺮس در آن ﻗـﺮار دارد وﺟـﻮد ﻧـﺪارد« )اﺷـﻨﺒﺮﻧﺮ  .(۱۲۳ ،۱۳۸۴اﻣـﺎ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی ﮐﻨـﻮﻧﯽ اﯾـﻼم از ﻗـﺪﻣﺖ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﺳﺎل دارﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﻟﯽ در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺧﻮدﻣﺼﺮﻓﯽ دارد.

از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻼم در ﮔﺮوه ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﯿﻮۀ ﺑﺎﻓـﺖ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻟﯽﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺮار
ُ ۲
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎروﭘﻮد از ﻧﻮع ﻧﯿﻢﻟﻮل اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورﯾﺎت ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻮﺟﯽ اﺳﺖ .در اﺻﻄﻼح ﮐﺮدی ﺑﻪ ﭼﻮب ﮐﻮﺟﯽ ،ﭼﻮب ﮔﺮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .رجﺷﻤﺎر ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﺑﯿﻦ  ۱۸ﺗﺎ  ۲۵ﺑﻮده و ﺟﺰء ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی درﺷـﺖﺑﺎﻓـﺖ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد .ﭼﻠـﻪﮐﺸـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ روش ﻓﺎرﺳـﯽ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺦﻫﺎی ﭼﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻷ از ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪﻧﺪرت از ﭘﺸﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
»اﺑﻌﺎد ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ،ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﺣﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﺑﻌـﺎد ﺧـﺎص ﺑـﺮای ﻗـﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ« )ژوﻟـﻪ
(۸۸ ،۱۳۸۱؛ اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺑﻌﺎد ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ،دوذرﻋﯽ ،ذرع و ﻧﯿﻢ ،ﺳﺠﺎدهای و ﻗﺎﻟﯽ ﺷﺶﻣﺘﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﺖ
در اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از؛ اﯾﻼم ،ﭼﺮداول ،درهﺷﻬﺮ ،اﯾﻮانﻏﺮب ،آﺑﺪاﻧﺎن ،ﺑﺪره و دﻫﻠﺮان .ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﺗﻨﻮع دارﻧـﺪ .از آن ﻣﯿـﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح ﺑﺘﻪﺟﻘﻪای )ﮔﻮﺷﻮارهای( و اﻧﻮاع ﻟﭽﮏﺗﺮﻧﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﯽ ،ﮔﻞ و ﺑﻮﺗﻪای و ﮐﻒﺳﺎده اﺷﺎره ﮐﺮد.
۲ـ۳ـ .۱ﻃﺮح در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم

۲ـ۳ـ .۲ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺷـﮑﻞدﻫـﯽ ﻧﻘـﻮش دﺳـﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﻘـﺶ
دارﻧﺪ .ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم در ﭘـﻨﺞ ﺑﺨـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی اﺳـﺖ
)ﻧﻤﻮدار .(۱
۲ـ۳ـ۲ـ .۱ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺎز دارد» .از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﻃـﺮح ﻓـﺮش رﯾﺸـﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﯽ و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﺎن ﺟﻬـﺎن ،ﻃـﺮح وﺟـﻮد دارد« )ﯾﺴـﺎوﻟﯽ  .(۴ ،۱۳۷۴ﺑـﻪﻃﻮر
ً
ﮐﻠﯽ ﻃﺮح در ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻼم ﺳﺎده و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻠﻮتﺗﺮ از ﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ اﯾـﺮان اﺳـﺖ .ﻃـﺮحﻫـﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در ﺗﻤـﺎم
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻼم ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ .اﻟﮕﻮی ﺑﺎﻓﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ذﻫﻨﯽﺑﺎف ﯾﺎ از روی دﯾﮕـﺮ ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪﺑـﺮداری ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻗﺎﻟـﺐ
ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻃﺮح در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻟﭽﮏ ﺗﺮﻧﺞ ،ﺣﻮﺿﯽ و ﺑﺘﻪای )ﮔﻮﺷﻮارهای( اﺳﺖ .در ﺑﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎی راﯾﺞ در اﯾﻼم ﻃﺮح ﭼﻨـﺪ
ﺣﻮﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را دارد.
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻼﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آدابورﺳﻮم ،اﻋﺘﻘﺎدات ،اﺳـﻄﻮرهﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫـﺎ ،ﭘﯿﺸـﻪﻫﺎ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و داﻧﺶﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ
اﯾﻼم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴـﺘﺮش ﺟﻮاﻣـﻊ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻃﺮحﻫﺎ و ﻧﻘﻮش اﺻﯿﻞ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﻮش ﺑـﻮﻣﯽ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ
ﻧﻤﻮدار  :۱ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم
ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜـﺎل ﯾﮑـﯽ از ﺑﺎورﻫـﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ
)ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻣﺮدم اﯾﻼم اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺬ ﯾـﺎ ﭼﺸـﻢزﺧـﻢ اﺳـﺖ و ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﻘـﻮش ﻗـﺎﻟﯽ اﯾﻼﻣـﯽ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺷﯿﺎء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﻧﻪ و ﺷـﺎخ ﻗـﻮچ .ﻫﺮﯾـﮏ از ﻧﻘـﻮش ﻧـﺎمﺑـﺮده در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﺎﻣـﮥ اﯾﻼﻣـﯽ ﺑـﺎر ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨـﺎﻇﺮ ﺑـﺎ
ﭼﺸﻢزﺧﻢ و دور راﻧﺪن ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دارد .ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،در ﺑـﺎور ﺑﺎﻓﻨـﺪۀ اﯾﻼﻣـﯽ ﺑـﺎﻓﺘﻦ ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻘﻮﺷـﯽ راﻫﮑـﺎری ﺑـﺮای در اﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪن از ﭼﺸـﻢ
ﺣﺴﻮدان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ُ َ ۳
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راهﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﯿﻞ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻼم ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و واﮐﺎوی ﻧﻘﻮش ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺷﺎک ﺳـﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﻠـﻮﻧﯽ
)ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۲اﺳﺖ .ﮔﻠﻮﻧﯽ ﺳﺮﺑﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺰء ﭘﻮﺷﺎک زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان اﯾﻼﻣـﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺳـﺮﺑﻨﺪ ﺣﺎﻣـﻞ ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺮو ،ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ ،ﮔﻞ ﻫﺸﺖﭘﺮ و ﭼﻬﺎرﭘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾـﻦ ﻧﻘـﻮش در اﮐﺜـﺮ ﻗـﺎﻟﯽﻫـﺎی اﯾﻼﻣـﯽ و ﺑـﺎ اﻃـﻼع از
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﮔﻠﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻘﻮش ﺳﺮﺑﻨﺪ ﮔﻠﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﻮش اﺻﯿﻞ در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﭘﻮﺷـﺎک ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻪﻋﻨﻮان در
دﺳﺘﺮسﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﻘﻮش ﺑﺎﻓﺖ ،ﻣﺆﻟﻔﻪای درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ

واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح
»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ
»زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ۱۹ ،ـ۳۶
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۲ـ۳ـ۲ـ .۲ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ

اﺳـﺘﺎن اﯾـﻼم در ﻣﯿـﺎن رﺷـﺘﻪﮐﻮهﻫﺎی زاﮔـﺮس واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳــﺘﮕﯽ
ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣـﺆﺛﺮی در ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی ﻧﻘـﺶﻣﺎﯾـﻪﻫـﺎی ﻫﻨﺪﺳـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻧﻘﻮش زﯾﮕﺰاﮔﯽ ،ﮐﻨﮕﺮهای و ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻧﻘـﻮش
ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎی
ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺘﺎن ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ ،دﺷﺖﻫﺎ ،ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﻻﻟـﮥ واژﮔـﻮن از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﯾـﺪه و
اﻟﻬﺎم ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن در ﺧﻠﻖ ﻧﻘﻮش ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ
ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ )ﻃﺮاح /ﺑﺎﻓﻨﺪه( و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﺶ در ﺷـﮑﻞﮔﯿـﺮی ﻧﻘـﻮش ﮔﯿـﺎﻫﯽ
ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
۲ـ۳ـ۲ـ .۳ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

23

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲ﺳﺮﺑﻨﺪ ﮔﻠﻮﻧﯽ اﯾﻼﻣﯽ )ﺷﺮﯾﻔﯽﻧﯿﺎ و ﺷﺎﮐﺮﻣﯽ (۶۸ ،۱۳۹۷

ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺤﻮﻃﻪﻫـﺎی ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ دﺷـﺖ ﻣﻬـﺮان ،دﻫﻠـﺮان ،دﺷـﺖ
ﻣﻮﺳﯿﺎن و درهﺷﻬﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم دارد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
ﺑﺖﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺧﺎﻃﺮۀ ازﻟﯽ ﻣﺮدم زﯾﺴﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ» .ﻫﻤﺎن رﺷـﺘﮥ ﻧـﺎﻣﺮﺋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺧــﺎﻃﺮۀ ﻗــﻮﻣﯽ ﻣــﺎ را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫــﺪ ،اﺣﯿــﺎ ﻣﯽﺷــﻮد) «...ﺷــﺎﯾﮕﺎن  .(۷۸ ،۱۳۸۸اﮔﺮﭼــﻪ
اﺳﺘﺤﺎﻟﮥ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻓـﺮم ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﻣـﺎ ﻣﺤﺘـﻮا ﺑﺮﺧﺎﺳـﺘﻪ از ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﯾﻼﻣـﯽ اﺳـﺖ.
ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫﺎ ﮔﻮﯾﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﻮش در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ ﻧﻘـﻮش
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ در ﻣﯿﺎن اﯾﻼﻣﯿـﺎن ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی
اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﻮط ﻣـﻮازی ،ﻧﻘـﻮش ﺷـﻄﺮﻧﺠﯽ و ﺣﺘـﯽ
ﻧﻘﻮش ﺟﺎﻧﻮری را ﺑـﺮ روی ﺳـﻔﺎﻟﯿﻨﻪﻫـﺎ ﻣـﯽﺗـﻮان دﯾـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻧﻤـﻮد ﺑـﺎرز ﻧﻘﺶﻣﺎﯾـﻪﻫـﺎی
ﭼﻠﯿﭙﺎﯾﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻼم از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽﻫـﺎی ﺳـﯿﺎﻫﮕﻞ اﯾـﻮان )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (۳و درهﺷـﻬﺮ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
۲ـ۳ـ۲ـ .۴ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۳ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ ﺳﯿﺎﻫﮕﻞ اﯾﻮانﻏﺮب )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﺸﺎﯾﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﻬﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﯾﻼم از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن دارد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺎدل و ﻣﺮاودۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ در
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻮچﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﺒﺐﺳﺎز ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﮐﻮچ ،دادوﺳﺘﺪ و ازدواج ﻣﯿـﺎن ﻗـﻮﻣﯽ در
روﻧﺪ ﺗﻄﻮر ﻧﻘﻮش ﻣﺆﻟﻔﻪای ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن از ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ وارداﺗﯽ ﺑﻪ داﯾﺮۀ ﻧﻘﻮش اﯾﻼﻣﯽ
دارد .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮح »ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« اﯾﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﻬﻢ از ﻃﺮح »ﻗﺎوه ﺳﯿﻨﯽ« ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪ
دﻫﮥ اﺧﯿﺮ اﯾﻼم ،ﻃﺮح »ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« ﺑﻪﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ از ﯾﮏ ﻃﺮح وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲ـ .۴ﻣﻬﺮ
َ
ﻣﻬﺮ ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﻧﺎﻫﯿﺘﺎ )آﻧﺎﻫﯿﺪ( از اﯾﺰدان اﯾﺮان ﮐﻬﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻬﺮ از اﺳﺎﻃﯿﺮ ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻮش و ﻧﻤﺎدﻫـﺎ
ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ» .او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺪای ﻣﺎﻓﻮقاﻟﻄﺒﯿﻌﻪای )= ﻣﯿﻨﻮﯾﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺎﻣﯿﺮای ﺗﯿﺰ اﺳـﺐ از
اﯾﻦ ﺳﺮ ﺑﻪ آن ﺳﺮ َﻫﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ...ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ )ﺧﺪاﯾﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻪﻫﺎی زﯾﺒﺎی زرﮔﻮن را ﻓﺮاﻣﯽﮔﯿﺮد و از آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ )ﺧﺪاﯾﺎن( ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺎرت دارد« )» .(Gershevitch 1967, 79در ﻣﻬﺮﯾﺸﺖ ﮐﻪ ﺳﺮود ﻣﺨﺼﻮص اوﺳﺖ ﺗﻮﺻـﯿﻒ
زﯾﺒﺎﯾﯽ از او ﻣﯽﺷﻮد .او ﭘﯿﺶ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﯽ او ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ .ﻣﻬـﺮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﺸﺮق ﺑﻪ ﻣﻐﺮب ﻣﯽرود و ﭘﺲ از ﻓﺮورﻓﺘﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠـﺎم دادن
ﭼﻨﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪای ،ﺻﻔﺖ ﺧﺪای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺪار را دارد و ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ« )آﻣﻮزﮔﺎر  .(۲۰ ،۱۳۸۳ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻬﺮ« ﻧﺸـﺎن از

ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارد.
ﺑﺴﯿﺎری از ارﮐﺎن اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺳﺘﯽ و وﻓﺎداری در آﯾﯿﻦ ﻣﻬـﺮ و ﺑﻌـﺪﻫﺎ دﯾـﻦ زردﺷـﺘﯽ ﮔﺮاﻣـﯽ داﺷـﺘﻪ ﻣﯽﺷـﺪ و اﯾـﻦ ﺻـﻔﺎت از ﻣﻬـﺮ ﻣﺎﯾـﻪ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ »ﻣﻬﺮ« ﺑﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و اﯾـﻦ ﻫـﻢ ﻋﺎﻣـﻞ دﯾﮕـﺮی ﺑـﺮای ﻣﻬـﻢ داﻧﺴـﺘﻦ »ﻣﻬـﺮ« ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﺪ» .ﻣﺆﻣﻨـﺎن در
دﻫﮑﺪهﻫﺎی اﯾﺮان در روزﻫﺎی ﺟﺸﻦ ﺑﻪ زﯾﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻬﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ آﺗﺶ و ﺷﻤﻊ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻃـﯽ ﻧﯿﺎﯾﺶﻫـﺎی ﺧـﻮد ،ﻧﺜﺎرﻫـﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺰد ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﺒﺎن "راﺳﺘﯽ" و "ﻧﻈﻢ" و دﺷﻤﻦ "دروغ" و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨـﺪۀ "ﻧﺎراﺳـﺘﯽ" اﺳـﺖ ،ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻣﯽدارﻧـﺪ« )آﻣﻮزﮔـﺎر و ﺗﻔﻀـﻠﯽ
 .(۱۲۹ ،۱۳۹۱ﻣﻬﺮ )ﻣﯿﺘﺮا( از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد» .در ﻣﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﻣﯿﺘﺮا ﺳـﻪ ﺻـﻔﺖ اﯾﺰدﭘﯿﻤـﺎن ،اﯾﺰددوﺳـﺖ و اﯾﺰدﺧﻮرﺷـﯿﺪ را
ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ« )اﺳﻤﺎﻋﯿﻞﭘﻮر  .(۱۲۸ ،۱۳۸۷داﺳﺘﺎن زاﯾـﺶ »ﻣﻬـﺮ« ﻧﯿـﺰ در ﻣﯿـﺎن اﯾﺮاﻧﯿـﺎن و ﻏﺮﺑﯿـﺎن ﻣﺘﻔـﺎوت رواﯾـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ» :ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ دﯾـﻮار
ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻣﻬﺮاﺑﻪﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﻣﻬﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﯽ از ﺻﺨﺮه زاده ﻣﯽﺷﻮد) «...آﻣﻮزﮔﺎر (۲۱ ،۱۳۸۳؛ اﻣﺎ داﺳـﺘﺎن ﭘﯿـﺪاﯾﺶ
ﻣﻬﺮ در اﯾﺮان ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ دارد» :ﻣﻬﺮﯾﺎن اﯾﺮان ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ "ﺑﻎﻣﻬﺮ" در ﮐﻮه اﻟﺒﺮز در ﯾﮏ ﻏﺎر از ﻓﺮوغ زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«
)ﺣﺎﻣﯽ  .(۹ ،۲۵۳۵ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ ﻣﻠﻬﻢ از ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮی« در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۲ـ .۵ﻃﺮح ﺗﺮﻧﺠﯽ )ﺣﻮﺿﯽ(
ﻃﺮح در ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻗﺎﻟﯽ اﺷـﺎره دارد .در ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻋﺘﻘـﺎد
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،دوﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻘﺪس از ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،آب اﺳﺖ و ﺣﻮضﻫـﺎ و

ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻣﻨﺸـﺄ آب ﺣﯿـﺎت ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻃﺒـﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎی ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از دورۀ
ﺻﻔﻮی ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻧﺞ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻮض در ﻗﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﺑـﻮد و در ﮐﻬـﻦﺗـﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮش ﺗﺮﻧﺞدار ،ﺗﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ اوﻟﯿﮥ ﺣﻮض ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﻮش
ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﭘﺮﻫﺎم  .(۴۴ ،۱۳۷۸ﻃﺮح ﺗﺮﻧﺠﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﻟﭽـﮏ
ﺗﺮﻧﺞ اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﻟﯽﺑـﺎﻓﯽ اﯾـﺮان ﮐﻠﻤـﮥ »ﺣـﻮض« ﺑـﻪﺟـﺎی »ﺗـﺮﻧﺞ«
ﮐﺎرﺑﺮد دارد )ژوﻟﻪ  .(۲۲۳ ،۱۳۸۱در اﯾﻼم ﻧﯿﺰ واژۀ »ﺣﻮض« ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺮﻧﺞ ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﻣﯽرود .ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻮضدار ﺷﺎﻣﻞ دوﺣﻮﺿﯽ و ﺳـﻪﺣﻮﺿـﯽ اﺳـﺖ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ .(۴
ﻃﺮح ﺳﻪﺗﺮﻧﺠﯽ ﯾﺎ ﺳﻪﺣﻮﺿـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻃـﺮحﻫـﺎی ﭘﺮﺗﮑـﺮار اﯾـﻼم اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۴ﻗﺎﻟﯽ ﻃﺮح ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ ،درهﺷﻬﺮ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﮔﻮﯾﺶ ﻣﺤﻠﯽ »ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« ۴ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول  ۱ﻃﺮحﻫﺎی ﺣﻮﺿﯽ )ﻟﭽﮏﺗﺮﻧﺞ( در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺮﻧﺞ و ﻟﭽﮏ در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  :۱اﻧﻮاع ﻃﺮح ﻟﭽﮏﺗﺮﻧﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻼم )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﻃﺮح ﻟﭽﮏﺗﺮﻧﺞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﺖ اﯾﻼم

آﺑﺪاﻧﺎن

آﺑﺪاﻧﺎن -درهﺷﻬﺮ

ﺑﺪره -درهﺷﻬﺮ

ﺑﺪره -اﯾﻼم

درهﺷﻬﺮ -ﺑﺪره

آﺑﺪاﻧﺎن -درهﺷﻬﺮ

اﯾﻼم

درهﺷﻬﺮ

دﻫﻠﺮان

واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح
»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ
»زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ۱۹ ،ـ۳۶
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ﺗﺮﻧﺞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ آن اﺳﺖ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
ﻗﺎﻟﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﻧﺞ آن اﺳﺖ .ﺗﺮﻧﺞ ،ﻧﻘﺶ وﺳﻂ ﻓﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺰﯾﺮهای ﺧﻮشﻧﻘﺶوﻧﮕﺎر در ﻣﯿـﺎن زﻣﯿﻨـﮥ ﻓـﺮش ﻗـﺮار دارد
)داﻧﺸﮕﺮ .(۱۵۷ ،۱۳۷۶
ﺗﺮﻧﺞ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺮم ﺗﺮﻧﺠـﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻼم ﺑـﻪوﻓـﻮر ﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪﻟﺤﺎظ ﺷـﮑﻞ
ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪﺷﮑﻞ ﺗﮏﺗﺮﻧﺠﯽ و ﭼﻨﺪﺗﺮﻧﺠﯽ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﻧﺞﻫـﺎ
ً
اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺎﻟﯽ ﻗﺮار دارد و ﺑﻘﯿﮥ ﻃﺮح را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ داﺧﻞ ﺗـﺮﻧﺞﻫـﺎ
ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻞﻫﺎ ،ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و ﺑﺮگﻫﺎ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺑﺼﺮی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ،ﻣﻨﻔﺼـﻞ
ﺑﻮدن ﻧﻘﺶ ﺗﺮﻧﺞ در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
در ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪﺗﺮﻧﺠﯽ )ﺣﻮﺿﯽ( ﺗﺮﻧﺞ ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻦ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺰرﮔـﯽ ﺗـﺮﻧﺞ ﻣـﺘﻦ ﻗـﺎﻟﯽ ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت ﮐﻤـﯽ داﺷـﺘﻪ و
ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻓﺮم ﺗﺮﻧﺞ ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه )ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ( ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺻﺎف ﯾﺎ ﮐﻨﮕﺮهای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
آن »ﻫﻠﮏ و ﭘﯿﭽﮏ« ۵ﯾﺎ راهراه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻣﺒﯿﻨﯽ و ﮐﺮﻣﯽ  .(۵ ،۱۳۹۴اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﻬﺎرﮔﻮش و ﻟﻮزیﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎزو در اﻃﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﻣﯽﺷﻮد )ﺟﺪول  .(۲ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﺮﻧﺞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺮ از دو ﺗﺮﻧﺞ ﮐﻨﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣـﯽآﯾـﺪ .ﻧﮑﺘـﮥ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در ﺗـﺰﯾﯿﻦ اﮐﺜـﺮ اﯾـﻦ
ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻧﺤﻮۀ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﯿﻮان ،اﺷﯿﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻓﺖ و ﯾﺎ اﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﮐﻤـﮏ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺧـﻮاب
ﻗﺎﻟﯽ و اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺪون ﻟﻤﺲ آن و ﺷﮑﻞ و ﺟﻬﺖ درﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
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اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﭽﮏ

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﺳﺮﺗﺮﻧﺞ ﻧﻘﺸﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ در دو ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﻧﺞ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ در اﻧﺪازهﻫﺎی ﮐﻮﭼـﮏﺗـﺮ ﺑـﻪﻫﻤـﺮاه ﺗـﺮﻧﺞ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﺑﺮد آن اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﭘﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎ در ﺟﻬﺖ ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺎﻟﯽ اﺳﺖ» .ﺳﺮﺗﺮﻧﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼﻟﻪﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت داﯾﺮه
ﯾﺎ ﺑﯿﻀﯽ و اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ درآﯾﺪ« )داﻧﺸـﮕﺮ  .(۲۸۷ ،۱۳۷۶ﺳـﺮﺗﺮﻧﺞﻫـﺎی
ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ و در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺗﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻓﺮم ﺳﺮﺗﺮﻧﺞﻫﺎ از ﻧﻮع
ﺑﺴﺘﻪ و در اﺷﮑﺎل ﻣﯿﻠﻪای ،ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮔﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻧﮓآﻣﯿﺰی زﻣﯿﻨـﮥ
ﻟﭽﮏﻫﺎی ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﺳﺮﺗﺮﻧﺞ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺗﺮﻧﺞ اﺳﺖ.
ً
ﻟﭽﮏ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺜﻠﺜﯽﺷﮑﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﭼﻬـﺎر ﮔﻮﺷـﮥ
ﻟﭽﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻃﻮﻟﯽ
ﻓﺮش داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ )وﮐﯿﻠـﯽ و اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯽ .(۱۳۰ ،۱۳۸۳
ً
ﻓﺮم ﻟﭽﮏ در ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﺗﺮﻧﺞ دار ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﻤـﻪﮔـﺮدان
ﻟﭽﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﺮﺿﯽ
اﺳﺖ .در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻟﭽـﮏﻫـﺎ از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﻫﺴـﺘﻨﺪ .در ﭘـﺎرهای
ﻣﻮارد ﮔﺎﻫﯽ ﻟﭽـﮏﻫـﺎ در ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﺮﺿـﯽ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه و
ﮔﺎﻫﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻮﻟﯽ دارای ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽاﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار .(۲
ﻧﻤﻮدار  :۲اﻧﻮاع ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﭽﮏ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

۲ـ .۶ﻃﺮح ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ )ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ(
ﻗﺎﻟﯽ ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮحﻫﺎ در اﯾﻼم دارد .ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ در ﺟﺪول  ۳آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﻮش

ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻞﻫﺎی ﻫﺸﺖﭘﺮ و ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺧﺮﭼﻨﮓ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮاری ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﮕﺮهای در دو ﻃﺮف
ﺿﻠﻊ ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ﭼﻬﺎر ردﯾﻒ ﺣﺎﺷﯿﻪ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺎﻣﻞ ﯾـﮏ ﺣﺎﺷـﯿﻪ ﺑـﺎ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾـﮥ ﺧﻄـﻮط زﯾﮕﺰاﮔـﯽ ،دو
ً
ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ و ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﭘﻬﻦ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﻗﺮار دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﮔﻞﻫﺎی ﭘﺮواﻧﻪای ﯾـﺎ ﮔـﻞ ﭼﻬـﺎرﭘﺮ
)ﭼﻬﺎرﭘﺎره( و ﺑﺘﻪﻫﺎی آﺷﺘﯽ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺪول  :۲ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻃﺮح ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺷﮑﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی

ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ
)ﺗﺮﻧﺞ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن(

۱

درهﺷﻬﺮ

۲

دﻫﻠﺮان

۳

اﯾﻮانﻏﺮب

۴

ﻣﻬﺮان

۵

آﺑﺪاﻧﺎن

۶

ﺑﺪره

۷

اﯾﻼم

۸

اﯾﻮانﻏﺮب

۹

اﯾﻮانﻏﺮب

واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح
»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ
»زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ۱۹ ،ـ۳۶

ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ
)ﺗﺮﻧﺞ ﻫﻤﺴﺎن(

١

ﭼﺮداول

٢

آﺑﺪاﻧﺎن

ﻃﺮح ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﻨﻄﻘﮥ اﯾﻼم اﺳﺖ و از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ آن در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﯾﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﻼم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾـﺎد
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻪﺗﺮﻧﺠﯽ ،ﺳﻪ ﺗﺎﺟﯽ و ﺣﻮض ﺟﺎﻣﮏ اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر
و اﺳﻠﻮب ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻃﺮح »ﻗﺎوه ﺳﯿﻨﯽ« ﮐﻪ از ﻃﺮحﻫﺎی اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﺮد ﺳﻨﻨﺪج اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺗﺸﺎﺑﻬﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۵اﻟﻒ
و ب ۶ ،اﻟﻒ و ب( .اﯾﻦ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاﮐﺎت در ﻓﺮمﻫﺎی ﻟﭽﮏ و ﺗﺮﻧﺞ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .از اﻓﺘﺮاﻗﺎت اﯾﻦ دو ﻃﺮح ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻘﻮش ﺑـﻪ ﮐـﺎر
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رﻓﺘﻪ در ﻟﭽﮏ ،ﺗﺮﻧﺞ ،زﻣﯿﻨﻪ و ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻫﺮ دو ﻗﺎﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻘﻮش ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ،ﻧﻘﺶ ﺧﺮﭼﻨﮓ و در ﻗﺎﻟﯽ
ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﻣﺎﻫﯽ و ﻃﺎووس اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۵اﻟﻒ :ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ ﺳﯿﻨﯽ در ﻗﺎﻟﯽ ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۵ب :ﻃﺮح ﺧﻄﯽ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ ﺳﯿﻨﯽ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﻃـــﺮح ﻗـــﺎﻟﯽ ﺳﻪﺣﻮﺿـــﯽ دارای
ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﯾـﮏ ﺟﺎﻣـﮏ و دو ﺣـﻮض
در ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺮﻧﺞﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﺳﻮﯾﻪ اﺳـﺖ.
درون ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﮏ در ﻣﺮﮐـﺰ ﻗـﺎﻟﯽ ﻧﯿـﺰ
ﻧﻘﻮش رﯾـﺰ ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺳﻨﺠﯿﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﯾـﻦ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺗـﺎ ﭼـﻪ ﺣـﺪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟـﻮد در
ﻣﮑﺎن ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ۶اﻟﻒ :ﻃﺮح ﻗﺎوهﺳﯿﻨﯽ )ﺑﺨﺸﯽ اﻣﻘﺎﻧﯽ (٢۴٩ ،١٣٩۵

ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ ۶ب :ﻃﺮح ﺧﻄﯽ ﻗﺎوهﺳﯿﻨﯽ )ﺑﺨﺸﯽ اﻣﻘﺎﻧﯽ (٢۴٩ ،١٣٩۵

ﺟﺪول  :۳ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻃﺮح ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺼﺎت

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

ﻧﺎم ﻃﺮح

ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ )ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ(

ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ

درهﺷﻬﺮ ،آﺑﺪاﻧﺎن ،ﺑﺪره ،اﯾﻼم ،اﯾﻮانﻏﺮب ،دﻫﻠﺮان ،ﭼﺮداول

ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﯾﮏ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺰرگ ،ﺳﻪ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﮐﻮﭼﮏ
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﯿﺮه
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻻﮐﯽ

ﺗﻨﻮع رﻧﮓ

ﻻﮐﯽ ،ﺳﯿﺎه ،ﺳﻮرﻣﻪای ،ﺻﻮرﺗﯽ ،زرد )أﮐﺮ( ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ ،آﺑﯽ،ﮐﺮم ،ﺳﺒﺰ

ﺳﺒﮏ
رجﺷﻤﺎرﻫﺎی راﯾﺞ
اﺑﻌﺎد راﯾﺞ
ﭼﻠﻪﮐﺸﯽ
ﻧﻮع ﮔﺮه
ﺷﯿﻮۀ ﺑﺎﻓﺖ
ﺷﯿﺮازه
ﺗﺎروﭘﻮد
رﻧﮕﺮزی

روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی
 ۱۸ﺗﺎ ۲۳
ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ،دوذرﻋﯽ ،ذرع و ﻧﯿﻢ
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﺮﮐﯽ از ﻧﻮع ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻪ ﭼﭗ
ﻧﯿﻢﻟﻮل
ﻣﺘﺼﻞ
ﭘﻨﺒﻪ ،ﺑﻪﻧﺪرت ﭘﺸﻢ
ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﺑﻪﻧﺪرت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

رﻧﮓ ﺣﺎﺷﯿﻪ
رﻧﮓ زﻣﯿﻨﻪ

۲ـ۶ـ.۱ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮح ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﮐﺎوی ﻧﻤﻮد »ﻣﻬﺮ«

ﺟﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﺣﻮض ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﺎن ﺗﺮﻧﺞ ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ و ﺳﻨﺠﺶ اﺻﺎﻟﺖ آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮه ﻣﻤﯿﺰۀ آن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ دﻗﺖ ﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑـﺎت در ﻣـﻮرد ﻧﻘـﺶ »ﺟﺎﻣـﮏ« )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (۷ﭼﻬـﺎروﺟﻬﯽ ﺑـﻮدن آن
اﺳﺖ و اﯾﻨﮑـﻪ در ﭼﻬﺎرﺳـﻮی آن ﭼﻬـﺎر ﻓﻀـﺎی ﺑـﺎز رو ﺑـﻪ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد.
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﭼﻬـﺎروﺟﻬﯽ ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎر ﻓﻀـﺎی ﺑـﺎز در
اﻃﺮاﻓﺶ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺑﻨﯿﮥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ؟
آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮد ﻧﻘﺶ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺑﺎﻓﺖ آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﻨﺎی ﭼﺎرﻃﺎﻗﯽ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ
 (۸ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در درهﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۷ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻗﺎﻟﯽ ﺳﻪﺣﻮﺿﯽ ،ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﮏ ﻣﺮﮐﺰی
)ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح
»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ
»زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ۱۹ ،ـ۳۶
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۹ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن :ﻣﻬﺮ در ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺎجﺳﺘﺎﻧﯽ اردﺷﯿﺮ دو و ﻣﻨﻈﺮۀ ﭘﯿﺮوزی او
ﺑﺮ دﺷﻤﻦ )ﻣﻮﺳﻮی ﺣﺎﺟﯽ و ﺳﺮاﻓﺮاز (۲۴۵ ،۱۳۹۷

ﭼﻬﺎرﻃــﺎﻗﯽ ﯾﮑ ـﯽ از ﺷ ـﯿﻮهﻫــﺎی ﭘﻮﺷــﺶ ﻗﺒــﻞ از اﺳــﻼم ﺑﻪﺻــﻮرت ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾ ـﻪ و
ﭼﻬﺎرﺗﺎق در ﭼﻬﺎر ﻃﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻋﺮقﭼﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .از آﻧﺠـﺎ
ﮐ ـﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﺮای ﺳــﺎﺧﺖ ﻧــﻮﻋﯽ آﺗﺸ ـﮑﺪه ﺑــﻪ ﮐ ـﺎر رﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ ،ﮔــﺎﻫﯽ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎی
آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ راﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽرود )ﻓﻼحﻓـﺮ  .(۱۳۹۶ ،۱۳۸۹ﺑﺮﺧـﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﺑﻨﺎﻫـﺎ و اﺳـﻄﻮره ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧـﺪ» :ﺑﻨﺎﻫـﺎی ﭼﺎرﻃـﺎﻗﯽ در
دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎزرﺗﺸﺘﯽ ﻣﻬﺮاﺑﻪﻫـﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ در آﯾـﯿﻦ ﻣﯿﺘﺮاﺋﯿﺴـﻢ ﻣﮑـﺎن ﻋﺒـﺎدت و
ﺳــﺘﺎﯾﺶ اﯾــﺰد ﻣﻬــﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ« )ﻋــﻮضﭘــﻮر ،ﻣﺤﻤــﺪیﺧﺒﺎزان ،و ﻣﺤﻤــﺪیﺧﺒﺎزان
 .(۳۵ ،۱۳۹۶ﻣﻬﺮاﺑﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻌﻀﯽ در ﻏﺎرﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺎرﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ روی زﻣﯿﻦ و ﮐﻨﺎر آبﻫﺎی
ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(۳۶ ،ﻋﺪد ﭼﻬﺎر و ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻃﺎق در ﭼﻬﺎر
ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ ﯾﺎدآور ﭼﻠﯿﭙﺎ و ﮔﺮدوﻧﮥ ﻣﻬﺮ از ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده
در ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان اﺳﺖ .در آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﮔﺮدوﻧﮥ ﻣﻬﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻓﺮض ﺷـﺒﺎﻫﺖ »ﺟﺎﻣـﮏ« ﺑـﺎ ﭼﺎرﻃـﺎﻗﯽ درهﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻮش ﭼﻠﯿﭙـﺎﯾﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۸ﺑﻨﺎی ﭼﺎرﻃﺎﻗﯽ درهﺷﻬﺮ )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﺣﻮضﻫـﺎی دو ﺳــﻮی آن ،ﻧﻘــﻮش ﭼﻠﯿﭙــﺎﯾﯽ درون زﻣﯿﻨـﻪ ﮐــﻪ ﻫﻤﮕــﯽ ﺑــﺎ ﭼﻠﯿﭙﺎﻫــﺎی
ﺷﮑﺴﺘﻪ در اﻃﺮاﻓﺸﺎن ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﭼﻘـﺪر ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر
ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﻮش ﻫﻤﺨﻮان و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ؟ درون ﻧﻘﺶ»ﺟﺎﻣﮏ« دوازده ﮔـﻞ ﻫﺸـﺖﭘـﺮ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﻧﻘﻮﺷﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﻮﺳـﻮم ﺑـﻪ ﻧﯿﻠـﻮﻓﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در داﺳﺘﺎن ﺟﺸﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻣﺪه و ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺑـﺪ ﻣﻮﺑـﺪان در
ﺧﻮاﻧﭽﻪای ﮐﻪ روز ﺟﺸﻦ ﻧﺰد ﺷﺎه ﻣﯽآورد ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در آن ﻣﯽﻧﻬﺎد .در ﺻﺤﻨﮥ »ﺗﺎجﺳـﺘﺎﻧﯽ اردﺷـﯿﺮ
دوم و ﻣﻨﻈﺮۀ ﭘﯿﺮوزی او ﺑﺮ دﺷﻤﻦ« در ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺗـﻮ ﺧﻮرﺷـﯿﺪی دور ﺳـﺮ و اﯾﺴـﺘﺎده روی
ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۹
ً
ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻘﺸﯽ ﭼﻬﺎرﭘﺮ ،ﻫﺸـﺖﭘﺮ و دوازدهﭘـﺮ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ آن را
ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﮔﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻞ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ »ﻣﻬـﺮ« و ﻧﺸـﺎن از ﺗﮑﺎﻣـﻞ و ﺟـﻮﻫﺮ زﻧـﺪﮔﯽ،
آﻓﺘﺎب و ﻧﯿﺮوی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪۀ زﻣﯿﻦ دارد .اﯾﻦ ﮔﻞ در ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﯾـﺪه ﺷـﺪه
و ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ در اﯾﺮان ﻧﻤﺎد ﻧﻮر و روﺷﻨﯽ اﺳﺖ .ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ را در ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﮔـﻞ آﺑـﺰاد ﯾـﺎ ﮔـﻞ
زﻧﺪﮔﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﯾﺎ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ )ﺷﻤﯿﻢ  .(۷۱ ،۱۳۹۰ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ ﯾﺎ ﻫﻤـﺎن ﻟﻮﺗـﻮس از

ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و در ﺗﺰﯾﯿﻦ اﮐﺜﺮ آﺛـﺎر ﻫﻨـﺮی و ﺗـﺎرﯾﺨﯽ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد» .ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺗﺼﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﺎدﯾﻨﮥ ﻫﺴﺘﯽ در رواﯾﺎت دﯾﻨﯽ اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮده اﺳـﺖ .در رواﯾـﺎت ﮐﻬـﻦ اﯾـﺮان ،ﮔـﻞ آﺑـﯽ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ)ﻟﻮﺗـﻮس( را ﺟـﺎی
ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺨﻤﻪ ﯾﺎ ّﻓﺮ زردﺷﺖ ،ﮐﻪ در آب ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ازاﯾﻦرو ،ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﺎ آﯾـﯿﻦ ﻣﻬـﺮی ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ« )ﯾـﺎﺣﻘﯽ
 .(۴۲۹ ،۱۳۷۵اﯾﻦ ﮔﻞ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺟﺰء ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺰداﻧﯽ ﭼﻮن آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ )اﯾﺰد آبﻫﺎی
روان( و ﻣﯿﺘﺮا )ﺧﺪای روﺷﻨﺎﯾﯽ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﻫﻤﮥ روﺷﻨﮕﺮیﻫﺎ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ،ﺑﺎروری ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت و ﺑﯽﻣﺮﮔﯽ اﺳﺖ )ﮐـﻮﭘﺮ ،۱۳۷۹
 .(۳۷۰اﯾﻦ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﺎﮐﯽ و ﮐﻤﺎل در ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻪوﻓﻮر دﯾﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  (۱۰و در ﺣﺠـﺎریﻫـﺎی ﻃـﺎقﺑﺴـﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از آﺛﺎر دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدی از آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼـﻮﯾﺮ  .(۱۱ﮔـﻞ ﻧﯿﻠـﻮﻓﺮ آﺑـﯽ در ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﻼم ﺑﻪﺻـﻮرت ﭼﻬـﺎرﭘﺮ،
ﻫﺸﺖﭘﺮ و دوازدهﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻫﺸﺖﭘﺮ آن ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد )ﺟﺪول  .(۴ﮔﻞ ﻫﺸﺖﭘﺮ ﯾﮏ رﻧﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮم رﻣﺰی از ﻋـﺪد
ﭼﻬﺎر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻞ ﻫﺸﺖﭘﺮ دو رﻧﮓ ﻧﻤﺎد ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل و ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺗﻔﺎوت آنﻫﺎ از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻞ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت
ﺣﺠﺎری و ﮔﭻﺑﺮی ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﻪﺧﺼـﻮص دوران ﺳﺎﺳـﺎﻧﯽ ،در آﺛـﺎر ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺸـﻬﻮد اﺳـﺖ .آﺷـﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ و
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ آن ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﮔﭻﺑﺮی و اﺷﯿﺎء ﮐﺸﻒﺷﺪه از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﮑﺸﻮﻓﮥ ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ درهﺷﻬﺮ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳـﺖ )ﺗﺼـﺎوﯾﺮ  ۱۲و
.(۱۳

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۰ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ آﺑﯽ ﺑﺮ روی دﯾﻮار ﭘﻠﮑﺎن ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ ،ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﯿﺪ
)ﺷﻬﺒﺎزی (۷۳ ،۱۳۸۹

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱۱ﻧﻘﺶ اﻋﻄﺎی ﻧﺸﺎن ﺑﻪ اردﺷﯿﺮ در ﺣﻀﻮر اﯾﺰد ﻣﻬﺮ ﮐﻪ روی ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن )ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ (۱۹۰ ،۱۳۷۰

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۲و  :۱۳ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ درهﺷﻬﺮ )ﻟﮏﭘﻮر (۳۸۷ ،۱۳۸۹

اﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ اﯾﻼم ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺪری در ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﺗﻘﺪس آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺻﺮف اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﻮاﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد؟
در آﺛﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪﺷﺪه از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ درهﺷﻬﺮ ،ﮐﻪ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﮔﻞ ﺷﺶﭘﺮ و ﻫﺸﺖﭘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ ،در ﺳﺎﯾﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﺳﺘﺎن اﯾﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد
اﯾﻦ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻨﺎی ﭼﺎرﻃﺎﻗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﻧﻘﻮش
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻨﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد.

ﺟﺪول  :۴ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻄﯽ اﻧﻮاع ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در ﻗﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻼم )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(
ﻧﺎم ﮔﻞ

درهﺷﻬﺮ ،آﺑﺪاﻧﺎن ،ﺑﺪره ،اﯾﻼم ،اﯾﻮانﻏﺮب ،دﻫﻠﺮان

درهﺷﻬﺮ ،ﺑﺪره

اﯾﻮانﻏﺮب

آﺑﺪاﻧﺎن ،درهﺷﻬﺮ

ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ دوازدهﭘﺮ

ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻫﺸﺖﭘﺮ

ﻧﻘﺶ ﮔﻞ و ﻣﻨﻄﻘﻪ

اﯾﻮانﻏﺮب

درهﺷﻬﺮ ،ﺑﺪره

آﺑﺪاﻧﺎن ،درهﺷﻬﺮ

دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪای ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﯾﻼم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد» ،ﺑﺘﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد در ﻣﺮﮐﺰ و ﺗﻌـﺪادی در ﺣﻮاﺷـﯽ ﻗـﺎﻟﯽ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ .اﯾـﻦ
ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺮﻋﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻗـﺎﻟﯽ ﺣﻀـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده و ﭘﺮاﮐﻨـﺪه دارد .ﻧﻘﺶﻣﺎﯾـﮥ ﺑﺘـﻪ،
ﺟﻠﻮهای اﻧﺘﺰاﻋﯽ از درﺧﺖ ﺳﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺗﮑﺮارﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎ در ﻫﻨﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
درﺧﺖ ﺳﺮو در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد .ﺳﺮو درﺧﺘﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﻃﺮاوت اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
دارد .ﺳﺮو ﻧﻤﺎد ﻧﺎﻣﯿﺮاﯾﯽ ،آزادﮔﯽ و ﭘﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ّ
اﮐﻨﻮن ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ »ﺟﺎﻣﮏ« ﻧﯿﺰ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬـﺮی دارد .از دﯾﮕـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی درﺑﺮدارﻧـﺪۀ ﻧﻘـﺶ ﺑﺘـﻪ از ﺑﻨﺎﻫـﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧـﺪۀ درهﺷـﻬﺮ
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮔﭻﺑﺮی وﺟﻮد دارد )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۴
در ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،۱۴ﻫﺮ دو ﻧﻘﺶ ﺑﺘﻪ ﺗﮑﯽ و دوﺗﺎﯾﯽ در ﺗﺰﯾﯿﻨـﺎت ﻣﻌﻤـﺎری
درهﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺑﻦﻣﺎﯾـﮥ
»ﻣﻬﺮ« ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد ،ﻧﻘﺶ »ﻣﻮج« ﮐﻨﺎرهﻫـﺎی زﻣﯿﻨـﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ
ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺻﻮری ﯾﺎدآور ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺮﯾـﺎن آب ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺟـﺰء
آن دﺳﺘﻪ ﻧﻘﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﯾﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮ روی ﻇـﺮوف ﺳـﻔﺎﻟﯽ ﮐﻬـﻦ
ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  .(۱۵اﮔﺮ ﻻﯾﮥ روﯾﯿﻦ ﻧﻘﺶﻣﺎﯾـﻪ ،ﻣـﻮج ﯾـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن
آب ﻓﺮض ﺷﻮد ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد دو ﺟﺮﯾﺎن آب در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ ﺟﺎﻣـﮏ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺮی ﻋﻨﻮانﺷﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۴ﻧﻘﺶ ﺑﺘﻪ در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری درهﺷﻬﺮ ،دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،اﯾﻼم
)ﻟﮏﭘﻮر (۳۸۲ :۱۳۸۹

واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح
»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ
»زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ۱۹ ،ـ۳۶
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ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﻗـﺎﻟﯽ ﻧﯿـﺰ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺑـﺮ دارد.
رﻧﮓ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎ ﻻ ﮐﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻧﮓ در آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ وﯾـﮋه دارد.
»در ﻧﻘﺸﯽ از ﻣﻬﺮاﺑﮥ ﺑﺎرﺑﺮﯾﻨﯽ در روم اﻃﻠـﺲ ﯾـﮏ زاﻧـﻮ ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ ﻧﻬـﺎده و ﺑـﺎ
دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﮑﯿـﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،دﺳـﺖ راﺳـﺖ را ﺑﻠﻨـﺪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ و
آﺳﻤﺎن را ﻣﯽﺳﺎﯾﺪ .در دو ﺳﻮی او درﺧﺖ ﺳـﺮو دﯾـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد .اﻣـﺎ ﺟﺎﻣـﮥ او
ً
ﺳﺮخ اﺳﺖ و ﮐﻼه ﻓﺮﯾﺠﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ دارد و ﻇﺎﻫﺮا او ﻣﯿﺜـﺮس اﺳـﺖ« )ورﻣـﺎزرن
.(۱۴۰ ،۱۳۸۳
از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﻣﻬﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺎو را در دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎرﻫﺎی ﻣﻬﺮی ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﺎرﯾـﮏ اﺳـﺖ.
ﻣﻬﺮاﺑﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻏﺎری ﻣﻬـﺮی ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ رﻧـﮓ ﺳـﯿﺎه
ﺟﺎﻣﮏ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آن ﺑﺎ ﻏﺎر ﻣﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺮی ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .رﻧﮓﻫﺎی اﺻﯿﻞ
و ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ،رﻧﮓﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﯿﺎه ﻫﺴـﺘﻨﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ دو رﻧﮓ در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯽ در اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮش رﻧﮓﻫﺎی اﺻﯿﻞ اﯾﻼﻣﯽ دارد.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۵ﻧﻘﺶ ﻣﻮج ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری ،درهﺷﻬﺮ ،اﯾﻼم
)ﻟﮏﭘﻮر (۶۲۹ ،۱۳۸۹

 .۳ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺳﺖ:
اﻟﻒ .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﻪ ﻧﺎم »زن در ﺣﺎﻟﺖ زاﯾﻤﺎن« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻧﻘـﺶ زاﯾـﺶ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤـﺎد ﺑـﺎروری و
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی دوران ﻧﻮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و در ﻏﺮب اﯾﺮان ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
اﻏﻠﺐ ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از اﯾﻦ دوران ﭘﯿﮑﺮکﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎدﯾﻨﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ آنﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ
 .(۱۶اﯾﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻟﻬﮥ آﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎ اﻟﻬﮥ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﺑﺎﺳـﺘﺎنﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑـﺮ ﺟﻨﺒـﮥ ﻣـﺬﻫﺒﯽ اﯾـﻦ
ﭘﯿﮑﺮکﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و آن را ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﻣﺎدر ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﯿﺮﭼﺎ اﻟﯿﺎده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺮکﻫﺎ ﺑـﺎ ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽـﻮن ﺑـﺎروری،
ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ،ﺗﻮﻟﺪ و زاﯾﺶ ،ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﯾﺎ ﺗﺪﻓﯿﻦ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﻔﮑـﺮات آﯾﯿﻨـﯽ ﻣﺮدﻣـﺎن آن زﻣـﺎن اﯾﻔـﺎ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
)اﻟﯿﺎده  .(۳۶ ،۱۳۷۲ﻧﻤﺎدﭘﺮدازی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ،ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ،ﻧﻘﺎﺷـﯽ ،ﺳـﻔﺎل ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﺖ .در
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ،۱۶ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ را در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﮔﭻﺑﺮی ﻣﻌﻤﺎری درهﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ اﯾﻦ ﻗـﺎب ﮔﭻﺑـﺮی ﺷـﺎﻣﻞ
ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ را در ﺷﮑﻢ دارد .ﺳﺮ و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و دو درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺑﻪﺻﻮرت ﻗﺮﯾﻨﻪ از دو ﺳﻮی ﺳﺮ
اﻧﺴﺎن روﯾﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﯾﺎدآور ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ اﯾﺰدﺑﺎﻧﻮی آب و ﺑﺎروری در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳـﺖ )ﻟـﮏﭘـﻮر  .(۲۸۴ ،۱۳۸۹ﻧﻘﺶﻣﺎﯾـﮥ اﻟﻬـﮥ ﻣـﺎدر ﯾـﺎ
ﻫﻤﺎن زن در ﺣﺎﻟﺖ زاﯾﻤﺎن ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺗﺠﺮﯾـﺪی و ﻫﻨﺪﺳـﯽ در ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷـﮥ ﻃـﻮﻟﯽ ﻗـﺎﻟﯽ اﯾـﻼم ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ
ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺠﺮﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﯽ در ﺣﺎﻟﺖ زاﯾﻤﺎن اﺳﺖ .دﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨـﺪ اﯾـﻦ زن
ﺗﺎ روی زﻣﯿﻦ و در اﻣﺘﺪاد ﻧﻘﻮش زﯾﮕﺰاﮔﯽ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻮهﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺣﻔﺎﻇﺖ و دﻓﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺪ ،ﻣﺤﮑﻢ در آﻏـﻮش
ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻧﻌﻤﺖ و ﻗﺪرت ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺎک ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐـﻪ
ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮده و از اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی آن ﻣﻠﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﮕﺎرهﻫﺎی زاﯾﺶ »ﻣﻬﺮ« ،ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« در دورۀ ﮔﺬار از اﺳﻄﻮره ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ از »زاﯾﺶ ﻣﻬﺮ« ﺑﻪ »زاﯾﻤﺎن زن« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺧﺼﻮص زاﯾﺶ ﻣﻬﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﺮان و اروﭘﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ ...» :در اﻓﺴـﺎﻧﮥ زاﯾـﺶ آﺑـﺰاد ﻣﻬـﺮ )رﺿـﯽ  (۱۶۸ ،۱۳۸۴از
درﯾﺎﭼﮥ ﻫﺎﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎدر ﻣﻬﺮ ]ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ[ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻬﺮ در ﻫﯿﺌﺖ ﭼﻬـﺎر ﯾـﺎ دو ﺑـﺮگ ) «...درﯾـﺎﯾﯽ  .(۲۷ ،۱۳۹۷در ﺗﺄﯾﯿـﺪ اﯾـﻦ ادﻋـﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﺑﻪ زاده ﺷﺪن ﻣﻬﺮ ﺑﺮ روی ﻓﺮﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﯿﻮۀ درﺧﺖ ﮐﺎج ﯾﺎ ﻏﻨﭽﮥ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اﺷﺎره دارﻧـﺪ .در ﺟـﺪول ) (۵اﻟﮕـﻮی ﻣﺸـﺎﺑﻪ و ﻫﻨﺪﺳـﯽﺷـﺪۀ

ﻏﻨﭽﻪ در ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد» .ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ ﻣﻬﺮ ﭼﻮن ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﻬﺮ )ﻧﺎﻫﯿﺪ( در آب از ﺗﺨﻤﮥ زرﺗﺸـﺖ ﺑـﺎرور ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
زاﯾﺶ او را از ﻣﯿﺎن ﻏﻨﭽﮥ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮۀ ﮐﺎج اﺳﺖ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی زاﯾﺶ ﺑﺎزﻧﻤﻮدهاﻧﺪ« )ﻣﻘـﺪم ۹۴ ،۱۳۸۰ــ .(۹۵ﮐـﺮدۀ  ۲از ﻣﻬﺮﯾﺸـﺖ ﺑـﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻬﺮ را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﯿﻢ ...ﺧﻮشاﻧﺪاﻣﯽ ﮐﻪ دارای ﻫﺰار ﭼﺸـﻢ اﺳـﺖ و ﺑﻠﻨـﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻی ﺑـﺮج ﭘﻬـﻦ )اﯾﺴـﺘﺎده(
زورﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﯽﺧﻮاب ﭘﺎﺳﺒﺎن اﺳﺖ« )ﭘﻮرداود  ،۱۳۴۷ﮐﺮده  .(۲ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در
ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ ﮐﻪ از ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﻢﻣﻌﻨﺎ و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ اﺳﺖ از ادوار ﮐﻬـﻦ در
ﻫﻨﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﻮﺷﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪﻃﻮر ﺿـﻤﻨﯽ درﺑﺮدارﻧـﺪۀ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻤﯽ
ﭼﻮن ﺑﺮﮐﺖ ،زاﯾﺶ ﺑﻮده در ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﺸﺎورز و داﻣﺪار از اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ».ﮔﻞ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻧﻤﺎد زاﯾﺶ در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه
راﺑﻄﮥ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾـﺰد ﻣﻬـﺮ دارد و اﺳـﻄﻮرۀ زاﯾـﺶ اﯾـﺰد ﻣﻬـﺮ از ﻧﯿﻠـﻮﻓﺮ ﺑـﺮ اﯾـﻦ
اﺳﻄﻮره اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ« )رﺿـﯽ  .(۲۷۱ ،۱۳۸۱ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﻔﻬـﻮم ﺑـﺎروری و
آﻓﺮﯾﻨﺶ از ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم درک ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻘﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ

ﺟﺪول  :۵ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۶ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ ،ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری درهﺷﻬﺮ ﻗﺮن دوم ﺗﺎ ﭼﻬﺎرم
ﻫﺠﺮی )ﻟﮏﭘﻮر (۳۸۵ ،۱۳۸۹

واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح
»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ
»زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ۱۹ ،ـ۳۶
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۷اﻧﻮاع ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی دوﺳﺘﮑﺎﻣﯽ
ﯾﺎ دوﺳﮑﻮﻣﯽ )ﺣﺼﻮری (۴۷ ،۱۳۸۵

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود در ﻧﻘﺶاﻧﺪازی ﻗـﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻫﻨﺪﺳـﯽ در ﻗﺎﻟﯽﻫـﺎی روﺳـﺘﺎﯾﯽ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی روﯾﮑﺮد واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻘﻮش ﺳﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻦﻣﺎﯾـﮥ ﻣﻬـﺮ و ﻣﻔﻬـﻮم زاﯾـﺶ ﻗﺎﺑـﻞ
درک اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۷
ب .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﻄﻘﮥ اﯾﻼم اﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﻫﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻓﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﻫـﺎی
ﺧﻮد را ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و آرزوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در دل دارد.
ج .ﻋﻠﯽ ﺣﺼﻮری ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزۀ ﻓﺮش ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻧﻘﻮش ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ
ﯾﺎدﮔﺎر روﻧﻖ اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﻬﺮﮔﺮاﯾﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ» :اﺛﺮ آﯾـﯿﻦ ﻣﻬـﺮ را ﺑـﻪﺷـﮑﻞ دﯾﮕـﺮی ﻫـﻢ در
ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ و آن در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوﻓﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻫـﺮ ﮔﻮﺷـﮥ اﯾـﺮان ﻧـﺎﻣﯽ دارد ،اﻣـﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎم در ﻓﺎرس ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣـﯽرود و آن دوﺳـﮑﻮﻣﯽ )دوﺳـﺘﮑﺎﻣﯽ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﯽ ﺟـﺎم ﺷـﺮاب( اﺳـﺖ«
)ﺣﺼﻮری ) (۴۷ ،۱۳۸۵ﺗﺼﻮﯾﺮ .(۱۸

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۸ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ ،ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۱۹ﻗﺎﻟﯽ ﺑﻠﻮچ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺶ دوﺳﮑﻮﻣﯽ در ﻣﺘﻦ و
ﺣﺎﺷﯿﻪ )درﯾﺎﯾﯽ (۲۷ ،۱۳۹۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۰ﺟﺎم دوﺳﮑﻮﻣﯽ ،ﺑﺎزار ﺗﺠﺮﯾﺶ
ﺗﻬﺮان )درﯾﺎﯾﯽ (۲۷ ،۱۳۹۷

از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ واﮔﯿﺮۀ ﺣﺎﺷﯿﻪ دوﺳﺘﮑﺎﻣﯽ ﯾﺎ دوﺳﮑﻮﻣﯽ دارد» .ﺧﻼﺻﮥ ﻫﻨﺪﺳﯽﺷﺪۀ ﻧﻘﺶ
دوﺳﮑﻮﻣﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺎﻣﯽ در وﺳﻂ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻧﻘﺶ ﺑﺮگﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﺷﻮد« )درﯾﺎﯾﯽ  .(۲۷ ،۱۳۹۷ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﺻﯿﻠﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻃﺮۀ ازﻟﯽ و ﻗﻮﻣﯽ اﺳﺖ .اﺗﺼﺎل ﻧﻘﻮش ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی و ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺷﮑﻞدﻫﻨﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور اﻟﯿﺎده ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﺣﺪی اﺳﺖ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ )اﻟﯿﺎده  .(۱۳۹۲ﭘﺲ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ
در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎرۀ اﻟﯿﺎده ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﮥ دوﺳﺘﮑﺎﻣﯽ )دوﺳﮑﻮﻣﯽ( ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ.
»ﻧﻘﺶ دوﺳﮑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﻬﺮورز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻔﺖﮔﺎﻧﮥ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﻬﺮی از آن ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺑﺎدهﻧﻮﺷﯽ و آﯾﯿﻦ َﻫﺌﻮﻣﻪ« ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ« )درﯾﺎﯾﯽ  .(۲۶ ،۱۳۹۷در ﺿﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺰﺑﻮر در راﺳﺘﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  ۱۹و  ۲۰ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ادوات و اﺑﺰار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ«
ﻋﮑﺲﺑﺮداری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺟﺎم در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﺎمﺑﺮده ،ﺑﺮای ﺗﻄﻬﯿﺮ و وﺿﻮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۲۷ ،
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﺎم دوﺳﮑﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺎی ﺳﻨﮕﺎﺑﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی در اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﻨﺪ )دوﺷﻦ ﮔﯿﻤﻦ  .(۲۴۱ ،۱۳۸۵ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان دﯾﮕـﺮی
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺟﺎم دوﺳﮑﻮﻣﯽ و ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻄﺶ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺻﺤﻪ ﮔﺬاردهاﻧﺪ» .دوﺳﺘﮑﺎﻣﯽ ﻧﺎم ﺟﺎم ﭘﺎﯾﻪدار ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐـﻪ از آن ﺑـﻪ ﮐـﺎم دوﺳـﺖ
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم دوﺳﮑﻮﻣﯽ در ﺳـﻮﮔﻮاریﻫﺎ در آن آب ﻣﯽرﯾﺰﻧـﺪ و ﺑـﻪراﯾﮕﺎن ﺑـﻪ ﺗﺸـﻨﮕﺎن ﻣﯽدﻫﻨـﺪ« )ﺣـﺎﻣﯽ  .(۱۵ ،۲۵۲۳دوﺳـﮑﻮﻣﯽ
ﺟﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪس در آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺗﻘﺪس ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﻓﻘﻂ دﭼﺎر دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﺮﯾﺸﺖ )ﮐﺮدۀ  (۹۱از ﻟﻮازم ﻋﻤﺪه ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻢ ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺎون ،آﺗﺸﺪان و در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻣﺠﻤـﺮ )ﭘـﻮرداود
َ
)ﻫﻤﺎزور( ﮐﻪ در آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن و ﯾﺰد وﺟﻮد دارد ،ﺷﺒﯿﻪ ﺟﺎم دوﺳﺘﮑﺎﻣﯽ )دوﺳﮑﻮﻣﯽ( اﺳﺖ .ﻧﻘـﺶ ﺟـﺎم دوﺳـﮑﻮﻣﯽ
 .(۱۳۴۷ﺣﺘﯽ ﻓﺮم آﺗﺸﺪان
۶
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی اﯾﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﺳﮑﻮﻣﯽ و آﯾﯿﻦ ﻫﺌﻮﻣﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﻧﺴﺎن و ﭘﺪﯾﺪۀ »روﺋﯿﻦﺗﻨـﯽ«
دارد» .و ﭼﺮﺑﯽ آن را ]ﮔﺎو[ ﺑﺎ ﺷﯿﺮۀ ﻣﻘﺪس ﻫﺌﻮﻣﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران ﺧﻮاﻫﺪ داد و آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎودان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ) «...ﺷﺎرل ﭘـﻮش
 .(۱۵ ،۱۳۴۶ﻧﻘﻮش زﯾﺎدی در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﺮان دﻻﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ« دارﻧﺪ» .ﺳﻮﻣﺎ ]ﻫـﻮم[ ﮔﯿـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﻧﯿـﺮوﺑﺨﺶ و ﺧـﺪاﯾﺎن و
ﮐﺸﯿﺸــﺎن و ﻣﺆﻣﻨــﺎن از آن ﻣﯽآﺷــﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺮدﻣــﺎن از آﺷــﺎﻣﯿﺪن آن روان ﺟــﺎوداﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨــﺪ و دﯾﮕــﺮ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧــﺪ« )ورﻣــﺎزرن  (۲۶ ،۱۳۴۵در ﮐــﺮدۀ ۳۰
ﻣﻬﺮﯾﺸﺖ آﻣﺪه» :ﻫﻮم ﻧﺜﺎر و ﻧﺬر ﺷﺪه را ﺑﺎﯾﺪ زوت ۷ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ) «...ﭘﻮر داود  ،۱۳۴۷ﮐﺮدۀ  (۳۰ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻋﺼﺎرۀ ﻫـﻮم ﺑﺨﺸـﯽ از ﻣﻨﺎﺳـﮏ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
د .ﺳﯿﺮوس ﭘﺮﻫﺎم در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی ﻧﻘﻮش دﺳﺖﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻮش را ﻣﻠﻬـﻢ از ﺑﻦﻣﺎﯾـﮥ »ﻣﻬـﺮ« ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .از آن ﻣﯿﺎن ﮔﻞﻫﺎی ﺳﻪﺑﺨﺸﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
»در اﯾﻦ ﻧﮕﺎرهﻫﺎ ﮔﺎه ﮔﻞ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ دو ﮔﻞ در ﯾﮏ ارﺗﻔﺎع ﻗﺮار دارد و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦﺗﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﮔﻞ ﯾﺎ ﺑﺮگ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﺸـﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪی ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﯿﻤﺮوزی در آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ دارد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮔﻠﺒﺮگﻫـﺎی ﻣﯿـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ اﺷـﻌﮥ آﻓﺘـﺎب،
ﺗﺠﺴﻤﯽ از اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ داﯾﺮۀ ﻧﺼﻒاﻟﻨﻬﺎر اﺳﺖ« )ﭘﺮﻫﺎم  ،۱۳۷۱ج» .(۳۶۴ ،۲ .ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺳﻪﺷﺎﺧﮥ ﺳـﻪ ﮔـﻞ ﯾـﺎ ﺳـﻪ ﺑـﺮگ ﯾـﺎ
ﮔﻞدرﺧﺖﻫﺎی ﺳﻪﺷﺎﺧﻪ اﻧﺎر ،در ﻫﻨﺮﻫﺎی ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ،ﻧﻤﻮد رﻣـﺰی ﻣﻮاﺿـﻊ آﻓﺘـﺎب اﺳـﺖ« )ﻫﻤـﺎن .(۳۶۴ ،ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻘـﻮش ﻣﺜـﻞ

ﺑﻮﺗﻪﻫﺎی ﺳﻪﺷﺎﺧﻪ ،ﺳﻪ ﺑﺮگ ،ﺳﻪ ﮔﻞ ﻧﻤﻮدی از ﻃﻠﻮع ،اوج و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑـﺎاﻃﻼع از ارﺗﺒـﺎط آﻓﺘـﺎب و »ﻣﻬـﺮ« ،ﻧﻘـﻮش ﻧـﺎمﺑـﺮده ﻣﻠﻬـﻢ از
ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« ﻫﺴﺘﻨﺪ» .ﻧﻘﻮﺷﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮﺗﻪ ،ﺳﺮو ،ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺶﻫـﺎی ﺣﺎﺷـﯿﻪ دﻻﻟـﺖ ﺑـﻪ آﯾـﯿﻦ ﻣﯿﺘﺮاﯾﯿﺴـﻢ در اﯾـﺮان دارد« )درﯾـﺎﯾﯽ
.(۱۳۳ ،۱۳۸۷

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۰ﻣﻬﺮ ﺳﻪ ﺑﺮگ ،ﺷﻮش ،ﻫﺰارۀ ﺳﻮم ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد )ﭘﺮﻫﺎم  ،۱۳۷۱ج(۲۹۷ ،۲ .

ﺗﺼﻮﯾﺮ  :۲۱ﻃﺮح ﺧﻄﯽ ﮔﻞ ﺳﻪﺷﺎﺧﻪ ،ﻗﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﻮان )ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« در ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ اﻟﻒ ﺗﺎ د ،رﺷﺘﮥ اﺗﺼﺎل آنﻫﺎ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻧﻘﺶ
ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ )ﺷﮑﻞ ﮐﻨﮕﺮهای ﺑﺮگ؛ ﺗﺼﻮﯾﺮ  (۱۸وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺟﺘﻨﺎب از اﻃﻨﺎب ﮐﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد» :در ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﻬﻦ ﻣﻬﺮی ،ﮐﯿﻬﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻔﺖ ﺳﭙﻬﺮ ﻣﯽﺑﻮد و در ﻫﺮﯾﮏ از آن اﻓﻼک ﺳﺘﺎرهای ﻣﻌﺮوف ﺟﺎی ﻣﯽداﺷﺖ .ﮔﻮﻧﻪای زﯾﻨﻪ ]ﭘﻠﻪ[ ﺑﺮآﻣﺪه از
ﻫﺸﺖ دروازه ،اﯾﻦ اﻓﻼک را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﺮد« )ﻓﺮﺷﺎد  .(۱۴۲ ،۱۳۶۸ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﻓﺘﺮاق دﯾﺪﮔﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« اﺷﺎره دارد.
 .۴ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﮥ آﯾﯿﻨﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑـﺮ روی ﻃـﺮح
ﺟﺎﻣﮏ« و »ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ« از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬـﺮ« و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ
»ﺣﻮض و ِ
روش اﺳﻄﻮرهﺳﻨﺠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮاواﻧﯽ ﻃﺮح ﻟﭽﮏ و ﺗـﺮﻧﺞ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺎﻓﻨـﺪﮔﯽ اﯾـﻼم ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻃـﺮح ﻧـﺎمﺑـﺮده ﺑـﺎ ﻧـﺎم
»ﺣﻮﺿﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» .ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« ﻧﯿﺰ از اﻧﻮاع ﺣﻮﺿﯽﻫﺎ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣﯽآﯾـﺪ .اﺷـﺘﺮاک ﻓﺮﻣـﯽ ﻣﯿـﺎن ﻃـﺮح »ﺣـﻮض و ﺟﺎﻣـﮏ« و
ﭼﻬﺎرﻃﺎﻗﯽﻫﺎ از ﯾﮏﺳﻮ و وﺟﻮد»ﺣﻮض« در ﻃﺮح »ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻣﺎﻫﯽ در ﻫﻢ ﮐﻪ آﯾﯿﻨﮥ ﺗﻤﺎمﻧﻤﺎی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬـﺮ« اﺳـﺖ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ،
ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻬﺮی ﻃﺮح»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« اﺳﺖ.
»ﻧﻘﺶ زاﯾﺶ« از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﺑﻮده و ﺗﮑﺜﺮ ﻧﻘﺶ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ اﯾﻼم ﻧﺸﺎن از اﻗﺒﺎل ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺑﺮ داﺷﺖ :ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎﻓﻨﺪۀ
اﯾﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ »زاﯾﺶ« را ﻧﻤﺎدی از زﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم زاﯾﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﺪ »ﻣﻬﺮ« ﺑﺮ اﻟﺒﺮزﮐﻮه و ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻏﻨﭽﮥ ﻧﯿﻠـﻮﻓﺮ
در ﻧﻘﺶ ﻧﺸﺎن از ﺗﮑﺮار ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« دارد .ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﺎن اﯾﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ»زاﯾﺶ« را ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ رﻧﺞﻫﺎ و آﻻم دﺧﺘـﺮان روﺳـﺘﺎﯾﯽ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﻣﺸﮑﻼت ،زﻧﺠﯿﺮی ﺑﺮ ﭘﺎی دارد .اﺳﺘﺤﺎﻟﮥ ﻧﻘﺶ »ﻣﻬﺮ« ،ﮔﺬر از ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺳﻄﻮره ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ از اﯾـﻦ روﯾﮑـﺮد اﺳـﺘﻨﺒﺎط
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣـﺎ ﻧﮕﺎرﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﯿـﺪاﻧﯽ ﺑﺴـﻨﺪه ﻧﮑﺮدﻧـﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای را ﭘـﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ .ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻧﻘـﺶ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ واﮔﯿـﺮۀ
»دوﺳﮑﻮﻣﯽ« ﯾﺎ »دوﺳﺘﮑﺎﻣﯽ« ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮد .ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﻣﯿﺎن ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی دوﺳﮑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﺎمﺑﺮده وﺟﻮد
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺰ رواﯾﺘﮕﺮ آﯾﯿﻦ »ﻫﺌﻮﻣﻪ« در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣـﻮزۀ ﻗـﺎﻟﯽ ،ﻧﻘـﻮش
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﻪﺑﺨﺸﯽ ﯾﺎ ﺳﻪﺷﺎﺧﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻃﻮل روز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و ﮔﻞﻫﺎی ﺳﻪﺷﺎﺧﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﺎد
ﻣﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﻫﻤﯿﺖ آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻤﺮوز در ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻬﺮی دارد.
ﻣﻌﻨﺎﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﻄﻮرهﺳﻨﺠﯽ در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ اﮔﺮﭼﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻬﺮی ﺑﻪﻃﻮر اﺳـﻤﯽ و رﺳـﻤﯽ
ﻣﻠﻤﻮس ﻧﯿﺴﺖ ،در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺳﻄﻮره ﻣﺆﻟﻔﻪای ﺧﺎص و اﺛﺮﮔﺬار در ﺑﺮش زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﭼﺎر ﺟﺎﯾﮕﺸﺖ ﺷﺪه و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی اﺳﻄﻮره ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘـﺶ ﻧﺴـﺒﺖ داده ﻣﯽﺷـﻮد،
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﮑﺎری اﺳﻄﻮره اﺳﺖ .ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ »ﻣﻬﺮ« و زاﯾﺶ ﻣﻬﺮ )ﺧﺎص( ﺑﻪ زن زاﯾﻨﺪه )ﻋﺎم( ﯾﺎ دﺧﺘﺮ رﻧﺞدﯾﺪۀ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟـﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

واﮐﺎوی ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ در ﻃﺮح
»ﺣﻮض و ﺟﺎﻣﮏ« و ﻧﻘﺶ
»زاﯾﺶ« در ﻗﺎﻟﯽ اﯾﻼم ۱۹ ،ـ۳۶
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ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
 .۱ﺑﺮای ﻋﯿﻼم ﺑﺎﺳﺘﺎن از »ع« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺷﻬﺮ اﯾﻼم اﻣﺮوزی ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻟﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
2. Gord
3. Golvani

ﺟﺎﻣﮏ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
 .۴در زﺑﺎن ﮐﺮدی اﯾﻼمِ ،

5. helek va peachek

» .۶ﺑﺎرﺗﻮﻟﻮﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺎتﻫﺎ ﯾﺴﻨﺎ  ۳۲ﻗﻄﻌﻪ  ۱۴ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ اﯾﺮان ]زرﺗﺸﺖ[ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺴﮑﺮ را ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﻮم ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻗﺪﯾﻢ
ﻫﻢ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺴﮑﺮی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ« )ﭘﻮرداود .(۱۳۴۷
 .۷ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎ.

دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ اﯾﺮان
ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ۷
ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
 .۱آﻣﻮزﮔﺎر ،ژاﻟﻪ .۱۳۸۳ .ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺎﻃﯿﺮی اﯾﺮان .چ .۶ﺗﻬﺮان :ﺳﻤﺖ.
 .۲آﻣﻮزﮔﺎر ،ژاﻟﻪ ،و اﺣﻤﺪ ﺗﻔﻀﻠﯽ .۱۳۹۱ .ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺎﻃﯿﺮ اﯾﺮان .چ .۲۲ﺗﻬﺮان :ﭼﺸﻤﻪ.
 .۳اﺳﺪیﻧﯿﺎ ،ﺣﺴﻦ .۱۳۹۰ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ،ﻧﻘﺶ و رﻧﮓ در دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﯾﻼم .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ .داﻧﺸـﮑﺪۀ ﻫﻨـﺮ ،داﻧﺸـﮕﺎه
آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺎﺗﻢ.
 .۴اﺳﻤﺎﻋﯿﻞﭘﻮر ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ .۱۳۸۷ .اﺳﻄﻮره ،ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎدﯾﻦ .چ .۲ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش.
 .۵اﺷﻨﺒﺮﻧﺮ ،ارﯾﮏ .۱۳۸۴ .ﻗﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻟﯿﭽﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺸﯿﺪ ﺗـﻮﻻﯾﯽ و ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﻧﺼـﯿﺮی .چ .۲ﺗﻬـﺮان :اﻧﺘﺸـﺎرات
ﯾﺴﺎوﻟﯽ.
 .۶اﻟﯿﺎده ،ﻣﯿﺮﭼﺎ .۱۳۷۲ .رﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ادﯾﺎن .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻼل ﺳﺘﺎری .چ .۱ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.
 .۷ﺑﺨﺸﯽ اﻣﻘﺎﻧﯽ ،اﮐﺮم .۱۳۹۵ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻃﺮح و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻟﯽﻫﺎی ﮐﺮدی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ و اراﺋﮥ ﯾﮏ
اﺛﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ :ﻋﻠﯽ وﻧﺪﺷﻌﺎری.
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