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چکیده
آثار هنری با موضوعات دینی ،همواره اشاعهدهندۀ اعتقادات مذهبی و عالقۀ شۀیییان بۀه اسۀالم و روایۀات قرآنۀی اسۀت از جملۀه مضۀامی
اخروی و میاد .روایاتی از روز قیامت ،زنده شدن مردگان و حسابرسی به اعمال آنهۀا در روز محشۀر ،از جملۀه موضۀوعاتی اسۀت هۀه در قۀرآن
هریم ،بسیار به آن توجه شده است .در ای بی  ،دیوارنگارههای بقاع و پردهنگاریهای مذهبی ،مهمتری بسۀتر بۀرای بازنمۀایی تصۀویری ایۀ
مضامی هستند .در ای پژوهش تالش شده تا براساس رویکرد تطبیقی ابیاد گوناگون ای آثار بررسی شود تا اشتراهات و تفاوتهۀای نقاشۀی
دیواری بقیه و پردۀ روز محشر محمد مدبر مشخص گردد .هدف ،عالوه بر تأثیرگۀذاری مضۀامی دینۀی بۀر روو و جۀان آدمۀی ،بیۀانگر نقۀش و
حضور پررنگ قرآن هریم در زندگی مسلمانان است تا با دیدن تصۀاویری بۀا مضۀمون اخۀروی ،دریابنۀد هۀه اعمالشۀان بۀدون حسابرسۀی بۀاقی
نمیماند .یافتههای حاصل ،به روش توصیفیتحلیل محتوا انجام شدهاند و بیان میهنند عالوه بر تمایزات ،تشابهات تصویری و تجسمی نیۀز
ً
بی ای دو اثر وجود دارد هه صرفا بهدلیل موضوع مشترک روز محشر نبوده ،بلکه توجه به مضامی قرآنی و روایاتی هه مورد پسند عام مردم و
در راستای اعتقادات شییی آنان بوده هه با صراحت و سادگی در بیان مفهوم مینوی روز محشر ،ای گونه تصویرپردازیها را موجب شده است.
کلیدواژهها:
روز محشر ،نقاشیدیواری ،پردۀ نقاشی ،محمد مدبر ،بقی لیچا.
* دانشجوی دهتری هنرهای اسالمی ،گۀروه هنرهۀای اسالمی،دانشۀکده هنرهۀای صۀناعی اسۀالمی ،دانشۀگاه هنۀر اسۀالمی تبریۀز ،تبریۀز ،ایۀران (نویسۀنده مسۀلول /
z.mehdypour@tabriziau.ac.ir
** استاد ،گروه گرافیک ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایرانkhazaiem@modares.ac.ir /
*** استادیار ،گروه هنر تجسمی ،دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایرانa.aabdollahie@tabriziau.ac.ir /

 .۱مقدمه
موضوع داوری اخروی (روز محشر  ،همواره یکی از مضامی مورد توجه مسلمانان است .اینکه سرنوشت انسان چۀه خواهۀد شۀد و چگونۀه اعمۀال
نیک و بد او مورد سنجش قرار خواهد گرفت ،همواره در آموزههای اسالمی بهویژه آیات قۀرآن هۀریم ،بۀیش از دیگۀر موضۀوعات مۀورد توجۀه بۀوده
است .در ای روز ،اعمال انجامشدۀ آدمیان در زندگی دنیوی آنها سنجش و داوری میشود و بهتناسب اعمال نیۀک و بۀد ،چهرههۀا و حالتهۀایی
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وب ل َدی ال َح َن ِاج ِر ک ِاظ ِمی َن َما ِللظ ِال ِمی َن ِم ْن َح ِمی ٍم َوَل شف ِ ی ٍع ی َطفا ُ آنۀان را بۀه روز نزدیۀک
بهعنوان نماد اعمال ظاهر میشودَ « .وأن ِذ ْره ْم ی ْو َم آاْل ِزفَة ِِ ِإ ِذ القل
هشدار بده روزی هه از [شدت وحشت] قلبها خشم خود را فروخورده ،به گلوگاهها میرسۀند .سۀتمکاران هۀیو خویشۀاوندی و شۀفییی نخواهنۀد
َ
َْ
َ َّ
ََّ ُ َ َ ُ َ ْ
ْ َُ َ َ
فِ افی ََّ
ْ َ َ َّ
ُ ْ ََّ ْ ُ
َ ُْ
السفماوا ِ َو
اع ِِ أیان مرساها قل ِإنما ِعلمهفا ِعنفد ر ِبفی َل یج ِلیهفا ِلوق ِِهفا ِإَل هفو ثقل ِ
داشت هه فریادرسشان باشد» (غافر« . ۱۱ :یسئلونک ع ِن َّ
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ون دربارۀ قیامت از تو میپرسند هه در چه وقۀت واقۀ
اس َل یعلم
اْلر ِض َل تأتیکم ِإَل بَةغآتَِ یسئلونک کأنک ح ِ ی عنها قل ِإنما ِعلمها ِعندالل ِه و لکن أکثر الن ِ
میشود؟ بگو :واقیهای بس عظیم در آسمانها و زمی است و فقط پروردگار میداند و جز او هسی وقتش را نمیدانۀد و بۀهطۀور ناگهۀان مۀیآیۀد»
(اعراف« . ۱۱۱ :در ای زمان ،ملکوت خداوند برقرار خواهد شد و جنگ ،میان خدا و شیطان رخ میدهد و به پیروزی خداونۀد منجۀر میشۀود .در
ای حال است هه نیکان به ملکوت آسمانی خواهند پیوست و بدان به درهات جهنم» (پازوهی . ۱۱۰ ،۱۹۳۱
با وجود تأهید و توجه بسیار قرآن و روایات اسالمی به موضوع میاد و روز محشر ،در زمین هنری و نقاشی ،بهنۀدرت بۀه ایۀ موضۀوع پرداختۀه
شده است .مطالیات بهعملآمده نشان میدهد هه هنر اسالمی بهواسط نوع نگرش ،از ترسیم مضامی اخروی پرهیز هرده اسۀت ،لۀیک در دورۀ
قاجار بهشکل مستقل ،شاهد ترسیم ایۀ مضۀامی در ابیۀاد بۀزر هسۀتیم (رحمۀانی ،محمۀودی ،و حاجمحمدحسۀینی  ۱۱۹ ،۱۹۳۶و بۀارزتری
جلوههای آن را در ای عصر میتوان دید .در واق ای مضامی  ،زمانی در میان عام مردم جای پیدا هۀرد هۀه تیزیۀه بۀه اجۀرا درآمۀد (شۀاد قزوینۀی
 ۱۱ ،۱۹۱۳و بدی ترتیب ارتباطی میان ای موضوعات مذهبی و تیزیه ایجاد شۀد .از جملۀه مهمتۀری نقاشۀیها بۀا مضۀمون اخۀروی ،پۀردۀ «روز
محشر» اثر محمد مدبر ،نقاش برجست مکتب قهوهخانهای است همچنی میتوان به نقاشی دیواری روز محشر بۀر روی یکۀی از دیوارهۀای بقیۀ
لیچا در گیالن اثر نقاش ،مشهدی آقاجان الهیجۀانی ،متیلۀ بۀه دورۀ قاجۀار اشۀاره هۀرد .در هۀر دو اثۀر ،داوری ،روز محشۀر و احۀوال بهشۀتیان و
دوزخیان را در ابیاد بزر  ،یکی بر روی پرده برای نصب در مکانی متناسب با موضوع و دیگری ،نقاشی بر روی سۀط یکۀی از دیوارهۀای بقیۀه ،بۀه
نمایش گذاشتهاند.
بنابرای  ،در بررسی ای آثار ،پرسش زیر مطرو میشود:
اشتراهات و تفاوتهای عناصر بصری و ساختاری در نقاشی دیواری بقیه و پردۀ محمد مدبر چیست؟
در ای پژوهش ،هه با رویکرد تطبیقی به روش توصیفیتحلیل محتوا و گردآوری اطالعات بر مبنای هتابخانهای انجام شۀده ،نقاشۀی دیۀواری
بقی لیچا و پردۀ نقاشی محمد مدبر هه از لحاظ موضوع مشترکاند ،بهلحاظ ساختاری و بصری بررسی گردیده است .با توجه به برخورداری ای دو
اثر از یک مضمون واحد ،شناخت و بررسی تطبیقی عناصر در نقاشیدیواری و پردۀ روز محشر ،از اهداف اصلی پژوهش به شمار میآید.

۱ف .۱پیشینۀ پژوهش
دربارۀ روز محشر ،نقاشی دیواری بقی لیچا و پردۀ نقاشی محمد مدبر مطالیاتی انجام شده است هه در ای راستا میتوان بۀه هتۀب و مقۀاالتی

اشاره هرد از جمله« :تصویرپردازی هنری در سورۀ قیامت» (رفییی و جدیدی  ، ۱۹۳۹چهل مجلس (دیوارنگارههاا زیارتگاههاا گاالن)
(عیسیزاده « ، ۱۹۳۲ظهور و انیکاس اعمال در قیامت» (حسینی « ، ۱۹۱۳نقاشیهای دیواری بقیههای گۀیالن» (محمۀودینژاد ، ۱۹۱۱
نقاشیها بقاع متبرکه در ایرا) (میرزاییمهر « ، ۱۹۱۶شباهت رستاخالز مهد (ع با رستاخالز آخرت» (الهینژاد . ۱۹۱۱
در خصوص نقاشیدیواری بقاع و پردۀ محمد مدبر نیز میتوان به مقاالتی اشاره هرد از جمله« :بررسی ترسیمات پیکرنما مضامی اخۀروی در
هنر اسالمی ایران» (رحمانی ،محمودی ،و حاجمحمدحسینی« ، ۱۹۳۶ ،بررسی دالیل بازتولید نقاشۀیدیواریهای بقۀاع نقشۀی منطقۀه گۀیالن»
(اخویان « ، ۱۹۳۶بررسی مضمونی و زیباشناسی نقاشۀیهای مۀذهبی عامیانۀه در بقیۀ لیچۀا از گۀیالن» (شۀاد قزوینۀی « ، ۱۹۱۳بقۀاع متبرهۀه»
(شایستهفر « ، ۱۹۱۱مقایس ساختاری پردۀ روز محشر اثر محمد مدبر و فرسک داوری واپسی اثر میکل آنژ» (چاواری . ۱۹۱۱
بنابرای با بررسی هتب و مقاالت نامبرده مشخص شد هه تاهنون هیو پژوهشی در راستای مقایس تطبیقی صحن قیامت و روز محشر در
نقاشیدیواری بقی لیچا گیالن و پردۀ نقاشی اثر محمد مدبر صورت نگرفته است.
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 .۲روز محشر
بر اساس روایت قرآن هریم ،سه روز ویژه بهعنوان «ایام الله» یینی روزهایی هه به خۀدا نسۀبت داده میشۀود ،وجۀود دارد هۀه عبارتانۀد از :روز
قیامت مهدی(ع ۀقیامت صغریۀ ،روز رجیت و روز قیامت یا محشر ۀقیامت هبریۀ .روز قیامت ،در آخرت هۀه دورۀ پۀس از ایۀ جهۀان مۀادی
است ،برپا میگردد .مسلمانان ،آخرالزمان و آخرت را از یکدیگر متمایز دانسته و رخدادهای آخرالزمان را از نشانههای قیامت به شمار آوردهاند
(باغبانی آرانی . ۱۱ ،۱۹۳۶
هلم محشر در لغت ،جای گردآمدن مردم و روز رستاخیز (عمید  ۳۲۱ ،۱۹۱۳مینی شده اسۀت هۀه همۀواره در متۀون دینۀی بۀه نامهۀای
داوری عظیم ،واپسی داوری ،داوری اخروی ،روز قیامت ،قیامت هبری ،حسابرسی ،یوم الحساب ،یوم البیث ،یوم التغاب  ،یوم التنۀادی ،یۀوم
الدی  ،یوم القرار ،یوم الموعود و یوم المنشور (همان۱۱۱۱ :ۀ ۱۱۱۱ذهر شده است .ای روز و سنجش اعمۀال هۀه جۀز مفۀاهیم بنیۀادی در
دی اسالم به شمار میآید ،دومی اصل مهم اعتقادی یینی ایمان به میاد و روز رستاخیز است هه در قۀرآن هۀریم ،بۀا هلمۀ «میۀزان» همۀراه
َ َ ُ
بوده و بیانگر ای مطلب است هه رسیدگی به حساب خالی در دادگاه الهۀی و سۀنجش اعمۀال در تۀرازوی عۀدالت صۀورت میگیۀردَ « .ونضفع
ََ
ََ ُْ َ َْ
ْ
ْ
ْ
َْ َ
َ
َ
ََ
َ
ال َم َو ِازی َن ال ِق ْس َط ِلی ْو ِم ال ِقیا َم ِِ اال تظل ُم ن ٌس شی ًئا َو ِإ ْن ک َان ِمثقال َحبَّة ِ ِم ْفن َ ْفر َد ٍل أتی َنفا ِب َهفا َوک فی ِب َنفا َح ِاس ِفبی َن و ترازوهۀای عۀدالت را در روز قیامۀت
مینهیم و به هیوهس ستمی نمیشود و اگر (اعمال خوب یا بد هموزن دان خردلی باشد ،آن را برای وزن هردن میآوریم و هافی اسۀت هۀه
ما حسابگر باشیم» (انبیا . ۰۱ :لذا قرآن هریم برای برپایی ای روز ،نشانههایی را بیان میهند هه مهمتری آنها عبارتاند از:
َ
َ ََّ َ
ْ
ْ
ُ
ََ َ ْ ْ
َ
 .۱اجرای عدالت و رسیدگی به حساب خالی در دادگاه الهی« :ث ََّم ُر َُّدوا ِإلی الل ِه َم ْوَل ُه ُم ال َح َّ ِق أَل ل ُفه ال ُحک ُفم َو ُه َفو أ ْس َفر ُ ال َح ِاس ِفبین سۀسس
همه بهسوی خداوند ،سرپرست و موالی بحقشۀان بازگردانۀده میشۀوند .آگۀاه باشۀید هۀه حکۀم و داوری مخصۀوص اوسۀت و او ،سۀری تری
حسابرسان است» (انیام. ۶۲ :
َُ َ
َُّ َ َ َ
َ
َّ
ْ
ْ
۱
َ
َ
َ
َ
َ
ور اص ِعق مفن ِافی السفماوا ِ ومفن ِافی
َ  .۲نفخ صور و زنده شدن ُانسانها برای داوری و بهرهمندی از جزا و پاداش الهی« :ون ِ خ ِای الص ِ
ْ
ََّ
ََّ ُ ُ ُ َ
َ
ْ
َ َ ُ
ٌ ُْ ُ َ
ون و در صور ۲دمیده میشود ،پس هرهه در آسمانها و زمۀی اسۀت میمیۀرد ،مگۀر
اْل ْر ِض ِإَل َم ْن ش َاء الله ث ََّم ن ِ خ ِای ِه أَ َری ا ِإذا ه ْم ِقیام ینظر
هسی را هه خدا بخواهد ،آنگاه بار دیگر در صور دمیده میشود ،ناگاه هم آنان بر پای ایستاده ،مات و مبهوت به هر سو مینگرند هه سرانجام
هارشان چه خواهد شد» (زمر. ۶۱ :
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
ِ
ِم آس ِف َرِةٌِ،
 .۹برمال شدن باط ها در روز داوری« :و ِإذا الصحف ن ِشر و هنگامی هه نامههای اعمال را بگشایند» (تکویرُ « . ۱۱ :و ُجوهٌِی آوَمئذ ُ
َ ِ
ِعَِی َهةةاِبَبَ ة َةرِةٌِ،تَِة آرَه ُق َهةةاََِةتَ ة َةرِةٌِ،أُوِلَئِة َِِ ُه ة ُِِالآ َة َفة َةرِةُِالآ َف َجة َةرِةُ در آن روز چهرههۀۀایی درخشۀۀان و نۀۀورانی اسۀۀت ،خنۀۀدان و
ِم آستَآب ِرة َةرِةٌَ ِ،وُو ُجةةوهٌِی آوَمئِةةذ َ
ضةةاح َة ٌ ُ
خوشحال ،و در آن روز چهره هایی است هه بر آنان غبار نشسته ،و سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است ،آنان همه هافران بدهارند» (عبس:
۹۱ۀ. ۰۲
َ ْ َ ُ َ
ََّ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ ُ
ْ
 .۰رحمت و عذاب الهی« :الله یحکم بینکم یوم ال ِقیا َم ِ ِایما کنِم ِای ِه تخِ ِل ون خدا در روز قیامۀت دربۀارۀ آنچۀه بۀا یکۀدیگر در آن اخۀتالف
میهردید ،داوری خواهد هرد [تا مؤمنان با ورود به بهشت و ستیزهجویان با ورود به جهنم از هم مشخص و جدا شوند] (حج. ۶۳ :
بنابرای با توجه به آیات فوق و همچنی آیات و روایات بسیار دیگر در ای زمینه ،درمییابیم هه حیات و زندگی ایۀ جهۀان پایۀانی دارد و روزی
فرامیرسد هه مر به سراغ همگان خواهد آمد و اجرای عدالت و تحق آن هۀه از مهمتۀری رویۀدادهای روز قیامۀت ۀۀروز محشر ۀ اسۀت ،بۀه امۀر
خداوند توسط فرشتگانی هه مأمور شدهاند تا اعمال آدمیان را با ترازوی عدالت بسنجند صورت میگیرد .البتۀه در ایۀ روز ،عۀالوه بۀر مردگۀانی هۀه
برای حسابرسی زنده شدهاند ،هسانی همچون حضرت محمد(ص و اهل بیت ایشان نیز حضور دارند هه بهاعتبار آبرومندی و موقییت خاصی هۀه
در پیشگاه حضرت ح دارند ،برای شفاعت صالحان قیام میهنند و خداوند نیز شفاعت آنان را میپذیرد (نوری . ۱۶ ،۱۹۶۳
 .۳بقعۀ لیچا در گیالن
بقی آقا سید محمد یمنی ب امام موسیالکاظم(ع  ،میروف به بقی لیچا ،در روستای لیچا واق در  ۹هیلۀومتری شۀمال شۀرقی شۀهر لشتنشۀا در
استان گیالن قرار دارد .ای بقیه متیل به دورۀ قاجار است و از جمله بقاع گیالن بۀوده هۀه بۀر دیوارهۀای داخلۀی و خۀارجی و نیۀز سۀتونهای آن،
نقاشیهایی با مضامی مذهبی هشیده شده است البته بهدلیل مرمت بنا و نیز بهسبب رطوبت ،تا همر دیوار بقیه را با سنگ پوشاندهاند و به همۀی

علۀۀت ،بخشۀۀی از نقاشۀۀیدیواری ایۀۀوان و سۀۀتونهای آن از بۀۀی رفتۀۀه اسۀۀت .اهثۀۀر صۀۀحنههای
نقاشیشده بر دیوارهای بقیه ،نقاشیهایی با مضامی مذهبی همچون میراج پیامبر(ص  ،واقیۀ
هربال و مضامی مرتبط با آن است هۀه احتۀرام و ارادت مۀردم منطقۀه بۀه اهۀل بیۀت(ع را نشۀان
میدهد .در بی نقاشیهای دیواری ،بر دیوار خارجی پشت بقیه ،تصاویری مشۀاهده میشۀود هۀه
پل صۀرا ،،روز محشۀر و قیامۀت (تصۀاویر  ۱و  ۲نقاشۀی شۀده اسۀت .دربۀارۀ نقۀاش آن ،اگرچۀه
نوشۀۀت نۀۀام هنرمنۀۀد و تۀۀاریخ در نقاشۀۀیهای بقۀۀاع ،چنۀۀدان مرسۀۀوم نبۀۀود ،خوشۀۀبختانه هنرمنۀۀد
نقاشیهای ای بقیه ،نام خود را بر هتیبهای باالی سردر ورودی حۀرم در هنۀار یکۀی از نقاشۀیها
آورده اسۀۀت« :مشۀۀهدی آقاجۀۀان ،ولۀۀد مرحۀۀوم اسۀۀتاد غالمحسۀۀی نقۀۀاش الهیجۀۀانی بۀۀه سۀۀال تصویر  :۱نقاشیدیواری ،دیوار خارجی پشت بقی لیچا،
۱۹۰۰ق» (شاد قزوینی  . ۱۶ ،۱۹۱۳مشهدی آقاجان از شاخصتری نقاشان دیواری بوده اسۀت
گیالن ،نقاش :مشهدی آقاجان الهیجانی،
۱۹۰۰ق۱۹۱۰/ش
هه ای هنر را از پدر خود ،غالمحسی آموخته است .او پیوسته ،نام خود را همراه نۀام پۀدرش ،در
نقاشیهایش ذهر میهرد و پدر را استاد خود خطاب مینمود (شایستهفر . ۲۱ ،۱۹۱۱
 .۴محمد مدبر
محمد مدبر ،نقاش ایرانی (۱۲۶۳ۀ۱۹۰۱ش از اسۀتادان
و بنیانگۀۀۀذاران برجسۀۀۀت مکتۀۀۀب نقاشۀۀۀی بۀۀۀهشۀۀۀیوۀ
ً
قهوهخانهای بۀود هۀه عمومۀا بۀه موضۀوعات مۀذهبی در
آثۀۀارش مۀۀیپرداخۀۀت .وی از جملۀۀه هنرمنۀۀدانی بۀۀود هۀۀه
نقاشۀی قهوهخانۀۀهای را بۀه اوج شۀۀکوفایی رسۀاند (پاهبۀۀاز
 . ۲۱۲ ،۱۹۱۰وی آثۀۀۀۀار مۀۀۀۀذهبی متیۀۀۀۀددی مطۀۀۀۀاب
تصویر  :۲پل صرا ،و روز محشر ،بخشی از نقاشیدیواری بقی لیچا (عیسیزاده ۰۱ ،۱۹۳۲
موضوعهای اصلی نقاشی قهوهخانهای همچۀون وقۀای
هربال و قصص قرآنی (همان ۲۱۱ ،بر روی پرده به اجرا درآورده است هۀه مهمتۀری آنهۀا عبارتانۀد از :پۀردۀ «روز محشۀر» بۀه تۀاریخ ۱۹۱۱ش
(تصویر  ۹هه روایتی است از روز قیامت و زنده شدن مردگان و حسابرسی به اعمال انسانهای نیک و بد و دیگری ،مصیبت هربال و وقای مربۀو،
به آن هه در سۀال ۱۹۲۱ش تصۀویر شۀده اسۀت (چۀاواری  . ۱۶۱ ،۱۹۱۱در واقۀ نقۀاش ،ایۀ مضۀامی را مطۀاب بۀا شۀرحی هۀه از زبۀان نقۀال،
تیزیهخوان ،مداو و روضهخوان میشنید و همان گونه هه در ذه مردم هوچه و بۀازار وجۀود میداشۀت ،بۀه تصۀویر هشۀیده اسۀت (پاهبۀاز ،۱۹۱۰
. ۲۱۱

تصویر  :۹پردۀ روز محشر ،محمد مدبر ،رنگ روغ ۱۹۱۱ ،ش (محمدزاده ۱۱۹ ،۱۹۳۱

مطالی تطبیقی نقاشیدیواری
روز محشر در بقی لیچا گیالن
و پردۀ «روز محشر» اثر محمد
مدبر ۱ ،ۀ۱۶

8

 .۵بررسی تطبیقی عناصر ساَِاری در نقاشیدیواری روز محشر در بقعۀ لیچا و پردۀ روز محشر اثر محمد مدبر
در نقاشیدیواری بقی لیچا و پردۀ نقاشی مدبر هه هر دو حول محور زنۀدگی پۀس از مۀر و قیامۀت ۀروز محشر ۀ بۀه تصۀویر هشۀیده شۀدهاند،
میتوان از لحاظ بصری و تجسمی و بهطور هلی از لحاظ ساختاری ،مورد بررسی و سنجش قرار داد تا بتوان به ویژگیهای مشترک و متمایز و
در نهایت روابط و تأثیر و تأثرهای بی آنها دست پیدا هرد .از جمله عناصر مشترک بی آنها عبارت است از:
۵ف .۱عناصر بصری
۵ف۱ف .۱حاضرین در صحنۀ روز محشر

در نقاشی دیواری بقیه ،فقط انسانهایی هه برای حسابرسی اعمالشان زنده شدهاند ،در هنار فرشت عدالت به تصویر درآمدهاند آنهۀا بۀا در دسۀت
داشت نام اعمال خود از سمت راست تصویر وارد شده و پس از عبور از پل صرا ،،در میان نقاشی دیواری ،نامۀ اعمالشۀان توسۀط تۀرازوی عۀدل
الهی مورد سنجش و داوری قرار میگیرد تا مشخص گردد چه هسانی به بهشت و چه هسانی به دوزخ رهسسار میشوند .درحالیهه در پۀردۀ مۀدبر،
برخالف نقاشی بقیه ،با خیل عظیمی از پیکرهها روبهرو هستیم هه از سمت چپ وارد قاب تصویر شده و بهسمت راست ،آنجایی هه بهشۀت و دوزخ
در دو مرتب باال و پایی قرار گرفتهاند ،حرهت میهنند و در مسیر حرهت افراد در میان پرده ،جۀایی هۀه تۀرازوی عۀدالت قۀرار دارد ،مۀورد قضۀاوت و
داوری اعمال خود قرار میگیرند (تصاویر  ۲ ،۱و  . ۹همچنی در پردۀ روز محشر ،مدبر ،نام هر دسۀته از افۀراد حاضۀر در ایۀ صۀحنه را بۀه سۀیاق
نقاشان مکتب قهوهخانهای ،با هدف صراحت بیان و اثرگذاری بیشتر بر مخاطب در هنارشان نوشۀته اسۀت بۀرخالف آنچۀه در نقاشۀیدیواری هۀیو
عنوانی در هنار افراد مشاهده نمیشود.

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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تصویر  :۰بخشی از نقاشیدیواری بقی لیچا

تصویر  :۱بخشی از پردۀ نقاشی اثر محمد مدبر

نقاش دیواری بقیه برخالف پردۀ مدبر ،چهره و اندامهای افراد در روز محشر را بدون در نظر گرفت اصول هالبدشناسۀی و آنۀاتومی انسۀان ،بۀر
ً
اساس احساس و جهانبینی ذهنی خویش به گونهای هامال ابتدایی و خامدستانه تصویر هرده است تا مورد پسند سلیق عامۀه باشۀد .در خصۀوص
پوشش پیکرهها ،در نقاشی دیواری ،بهجز فرشت عدالت در مرهز تصویر ،آن عده از مردگان هه برای حسابرسی اعمالشۀان زنۀده شۀدهاند ،برهنۀه یۀا
نیمهبرهنهاند زنان فقط چادری یا هفنی بر سر گذاشته ولی دستهای بیرونآمدۀ آنها از زیر چادر نشان میدهد هه ت پوشی بر ت ندارند (تصۀویر
 ، ۰درحالیهه در پردۀ مدبر ،بهلحاظ اعتقادات مذهبی حاهم بر زمان هنرمند و نیز محل نصب پرده در محلهای عزاداری ،دهانها ،زورخانهها یا
قهوهخانۀۀهها ،تمۀۀام پیکرههۀۀای مقۀۀدس ،پوشۀۀش رسۀۀمی بۀۀر تۀ دارنۀۀد .همچنۀۀی مردگۀۀانی هۀۀه بۀۀرای سۀۀنجش و داوری زنۀۀده شۀۀدهاند بۀۀرخالف
ً
نقاشیدیواری ،هامال با هف سفید پوشیده شدهاند البته فقط تیدادی از گناهکاران در دهان مار غاشیه در سمت راسۀت پۀایی تصۀویر و نگهبانۀان
دوزخی پایی هادر ،نیمتنهای بر ت دارند (تصویر . ۱
۵ف۱ف .۲موجود اژدهاوش (مار غاشیه)

بر اساس منابیی چون بحار االنوار ،در جهنم مراتبی است هه انسانها برحسب شۀدت یۀا ضۀی گناهانشۀان در آن عۀذاب داده میشۀوند .در
آخری طبق جهنم ،طبق هفتم هه محل عذاب بدعتگزاران است (محمدزاده  ، ۱۱۱ ،۱۹۳۱مار غاشۀیه چمبۀره زده و همۀراه بۀا موجۀودات
مخوف دیگری همچون عقرب جراره ،گناهکاران را عذاب میدهد.

بنابرای مطاب متون دینی ،ای موجود اژدهاوش در نقاشیدیواری هه دارای هفۀتسۀر
بوده (البته به دلیل مرمت بنا و رطوبۀت ،بخشهۀایی از نقاشۀی از بۀی رفتۀه (شۀاد قزوینۀی
 ۱۱ ،۱۹۱۳و  ۱۱همان مار غاشیه میباشد هه در حال بلییدن گنهکاران تصویر شده است.
در ای صحنه (تصویر  ۶انسانهایی در دهان مار غاشیه یا همۀان اژدهۀای هفۀتسۀر دیۀده
میشوند هه رنگ پوست بدنشان نسبت به افرادی هه هنوز نام اعمالشۀان سۀنجیده نشۀده،
تیرهتر و چهرههایشان درهمفرورفته و هراسناک است گویی فریادهای آنها از شۀدت تۀرس
و وحشت به گوش میرسد .همچنی در اطراف ای مار غاشۀیه ،مارهۀای باریۀک و هوچۀک
زیادی دیده میشود هه دورتادور گناهکاران را فراگرفته و به نیش زدن آنان مشۀغولاند .ایۀ
صحنه در پردۀ نقاشی محمد مدبر بهگونهای تصویر شده اسۀت هۀه در اولۀی برخۀورد ،توجۀه
مخاطب را به خود جلب میهند( .تصویر  . ۱مار غاشیه با چندی سر هه بخۀش اعظۀم آن در
گوشۀ سۀۀمت راسۀۀت پۀۀایی تصۀۀویر در حۀۀال بلییۀۀدن و عۀۀذاب بۀۀدهاران و گناهکۀۀاران اسۀۀت
همچنی در گوش سمت چپ پایی تصویر ،سری دیگر از ای مۀار یۀا اژدهۀای چندسۀر دیۀده
میشود .البته در اینجا برخالف نقاشیدیواری ،نۀهتنهۀا رنۀگ پوسۀت افۀراد تیۀره نیسۀت بلکۀه
میتوان گفت نگرانی و ترسی در چهرۀ آنها مشاهده نمیشۀود و فقۀط تۀالش آنهۀا را بۀرای
بیرون هشیدن خود از دهان مار نظۀارهگریم .البتۀه وجۀه وحشۀتآور در ایۀ بخۀش از پۀرده را
میتوان به شمایل و دهان باز مار غاشیه نسبت داد.
۵ف۱ف .۳ارشِه

تصویر  :۶بخشی از نقاشی دیواری بقی لیچا

تصویر  :۱بخشی از پردۀ محمد مدبر

ً
در نقاشیدیواری ،فقط یک فرشته و آنهۀم ،فرشۀت عۀدالت تقریبۀا در مرهۀز تصۀویر در هنۀار
ً
دوزخ قرار دارد هه چهرهای همانند نقاشیهای هودهانه و ابتدایی دارد .با پوششی هامال سفیدرنگ ،تاج بر سر بۀا دو بۀال هۀه بۀا تۀرازوی عۀدل
الهی در حال وزن هردن و سنجش اعمال افراد میباشد ،اما در پردۀ روز محشر ،فرشتگان بسیاری مشاهده میشود هه چهرههۀایی شۀبیه بۀه
زنان با لباسهای قجری ،تاو بر سر ،با دو بال شبیه بال قو (چاواری  ۱۱۲ ،۱۹۱۱دارند .همچنی در مقابل دوزخ ،سه فرشته دیۀده میشۀود
هه فرشت میانی ،فرشت عدالت بوده و در اینجا نیز همانند نمون فوق ،تۀرازو در دسۀت دارد و در دو سۀویش ،فرشۀت گنۀاه و ثۀواب قۀرار دارنۀد.
فرشت عدالت در صحن روز محشر اثر مدبر ،پوششی همانند پوشش پیکرههای نقوش برجست ساسانی بر ت دارد (همان. ۱۱۲ ،
نکت جالب توجه در هر دو تصویر ،وجود شیطان در هنار فرشت عدالت میباشد هه در هر دو صحنه ،شیطان با پیکرهای تیره ،نیمهبرهنۀه
یا پوشیده ترسیم شده است .با هاله قیفی هج ،ریش یا سبیل باریک ،دستهای خود را بهسوی یکی از هفههای ترازو بلند هرده اسۀت ،گۀویی
قصد دارد توازن ترازو را بر هم بزند (تصاویر  ۱و . ۳
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تصویر  :۳بخشی از پردۀ روز محشر

مطالی تطبیقی نقاشیدیواری
روز محشر در بقی لیچا گیالن
و پردۀ «روز محشر» اثر محمد
مدبر ۱ ،ۀ۱۶
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« َونض ُع ال َم َو ِازی َن ال ِق ْس َط ِلی ْو ِم ال ِقیا َم ِِ اال تظل ُم ن ٌس شی ًئا َو ِإ ْن ک َان ِمثقال َحبَِّ ِم ْن َ ْر َد ٍل أتی َنا ِب َها َوک فی ِب َنفا َح ِاسف ِبی َن» (انبیۀا

 . ۰۱ :آیۀ فۀوق بیۀانگر
تأهید بر عدالت و سنجش است هه در قرآن هریم ،میادل ای مسلله ،هلم میزان به هار رفته است و هنرمندان ،با نشان دادن فرشت عدالت
هه ترازویی در دست دارد ،ای مفهوم را بهخوبی تصویر هردهاند .در واق در روز محشۀر ،پیۀامبری بۀرای داوری انتخۀاب نشۀده ،بلکۀه داوری و
سنجش اعمال بر عهدۀ فرشت عدالت و سایر فرشتگان خداوند است.
۵ف۱ف .۵تاج

بر اساس تصاویر  ۱و  ،۳فرشتگان همواره با تاجی بر سر تصویر شدهاند و شناخت آنها از افراد دیگر در صحنه ،از طری تاج میسۀر میشۀود.
در واق وجود تاج بر سر آنها ،بهمینی سلطنت مینوی ایشان بر ای جهان و نظارت بر اعمال و هردار مردم و نیۀز برگزیۀده بودنشۀان از سۀوی
خداوند است (اخویان . ۱۱ ،۱۹۳۶
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مطاب تصویر  ،۱۱مأمور دوزخ با پوستی تیره هه نیمتنهای بر ت و گرزی در دست دارد مشاهده میشود هه با ایستادن در هنار ترازو ،بۀا اشۀارۀ
دست خود بهسمت دوزخ ،گنهکاران را راهنمایی میهند .اما در پردۀ روز محشر مدبر ،مأموران دوزخی در شکل و قیاف خاصی دیده میشوند،
بدنهای آنها به رنگ سبز و قهوهای با سرهایی شبیه به سر انسان ،بینی عقابی ،دو شاخ هوچک و بالهای خفاش یا عقاب ترسیم شۀدهاند
(تصویر  . ۱۱تنها وجه مشترک ای دو صحنه ،وظیفه و نقش مأموران دوزخ در فرستادن گنهکاران به دوزخ و عذاب آنهاست.
شایان ذهر است هه عالوه بر عناصر نامبرده ،عناصر بصری دیگری نیز در پردۀ روز محشر محمۀد مۀدبر وجۀود دارد هۀه در نقاشۀیدیواری
بقیه ،هیو اثری از ای عناصر دیده نمیشود از جمله :حضرت فاطمه(س سوار بر شتر و فرشتگانی بر باالی سر حضرت هه سۀری هودهانۀه
دارند با دو بال و بدون بدن هه ایشان را همراهی میهنند .در جلوی حضرت فاطمه(س  ،شهدای سۀر بریۀده هۀربال و در پۀایی پۀای ایشۀان،
پیامبران الهی برای شفاعت از امت خویش حضور یافتهاند .همچنی فرشتگانی هه سرهای بریدۀ یۀاران امۀام حسۀی (ع را در دسۀت دارنۀد و
پشتسر امام به ص ایستادهاند (تصاویر  ۱۲و  . ۱۹نیز دو موجود با پوست تیره با گرزهایی آتشی در دست ،در سمت چۀپ تصۀویر بۀر بۀاالی
یک جسد قرار گرفتهاند هه بدون شاخ و دارای گوشهای بلند همانند دیوها نقاشی شدهاند گویی همان نکیر و منکر در روز محشرند.

تصویر  :۱۲حضرت فاطمه(س و فرشتگان اطراف ایشان

تصویر  :۱۹فرشتگان پشتسر امام حسی (ع

۵ف .۲عناصر تجسمی
۵ف۲ف .۱رنگ و نور

در ای دو اثر هه همانند نقاشی ایرانی ،پرسسکتیو ندارند ،عنصر رنگ برای نشان دادن ویژگی ظاهری اشۀخاص حاضۀر در روز محشۀر بسۀیار حۀا ز
اهمیت است .همچنی در هیویک از تصاویر فوق ،منب نور مشخصی در صحنه حضور ندارد .در واق نقۀاش دیۀواری بقیۀه بۀدون توجۀه بۀه نۀور،
ً
سایهروش  ،عم نمایی و بدون در نظر گرفت رنگ واقیی و طبییی عناصر و پیکرهها ،هۀامال بۀر اسۀاس زیبۀاییشناسۀی حسۀی خۀود و اسۀتفاده از
رنگهای خالص و درخشان بهصورت تخت و یکدست ،سط دیوار را رنگآمیزی هرده است .نقاش بیشتر از رنگهای قرمۀز ،بۀهخصۀوص قرمۀز
اخرایی برای رنگ بدن مأمور دوزخ ،مار غاشیه و همچنی لباس شیطان هه بیانگر حزن و اندوه موضوع نقاشی بوده و نیز رنگهای تیۀره و سۀفید
ً
استفاده هرده است .البته برای رنگ سفید ،میموال از سفیدی گۀو دیۀوار اسۀتفاده شۀده اسۀت« .نقۀاش ،هرچۀه روسۀتاییتر ،اثۀرش نیۀز شۀوریدهتر،
حسیتر ،ذهنیتر ،ذوقیتر و آزادتر ،بدون قراردادهای ازپیشتیری شده و رعایۀت نمادهۀای رنگۀی( »...میرزاییمهۀر  . ۶۰ ،۱۹۱۱امۀا در پۀردۀ روز
محشر اثر مدبر ،تنوع رنگ بیشتری نسبت به نقاشیدیواری مشاهده میشود انواع رنگهای قهوهای ،اهر ،سبز تیره ،قرمز و سفید ،بنا بۀه ویژگۀی
افراد به هار برده شدهاند و برخالف نقاشیدیواری ،رنگآمیزی در اینجا دارای سایهروش و حجمپردازی بهشیوۀ نقاشی اروپایی است.

مطالی تطبیقی نقاشیدیواری
روز محشر در بقی لیچا گیالن
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۵ف۲ف .۲بهشِ

در نقاشی دیواری ،تمام توجه نقاش بر نشان دادن گنهکاران و دوزخیانی بوده هه با در دست داشت نامۀ اعمۀال خۀود و عبۀور از پۀل صۀرا،،
عذاب میشوند و اثری از بهشت و بهشتیان دیده نمیشود .حالآنکه ای بخش در پۀردۀ نقاشۀی مۀدبر بۀهزیبۀایی ترسۀیم شۀده اسۀت .نقۀاش،
صحن بهشت را با حضور ا م اطهار(ع در بخش باالی سمت راست تصویر ،با قاببندی از سایر بخشهای پرده جدا هرده است .ای بهشت
با دروازهای آراسته از پرترههای متیدد و در داخل باغ و حوضی در میان آن تصویر شده هه در انتهای باغ بهشت ،هاخی بۀهسۀبک اروپۀایی نیۀز
نقاشی شده است (تصویر . ۱۰
۵ف۲ف .۳دوزخ

همان گونه هه در تصاویر مربو ،به نقاشی دیواری بقیه مشاهده شد ،عناصری چون پل صۀرا ،،صۀ هف پوشۀان ،تۀرازوی عۀدالت ،فرشۀت
عدالت ،مأمور دوزخ ،شیطان ،مار غاشیه و ...همگی بیانگر عذاب بۀدهاران در دوزخ و بلییۀده شدنشۀان توسۀط مۀار غاشۀیه اسۀت هۀه همۀی
صحنه به شکل و فرم دیگری نیز در اثر مدبر دیده میشود .در واق هدف نقاشۀان از نشۀان دادن ایۀ بخۀش از روز محشۀر ،همانۀا اثرگۀذاری
بیشتر بر روو و جان بیننده بوده تا همواره آگاه باشند هه ذرهای از اعمال آنها ،بیحسابرسی و سنجش باقی نمیمانند.

جدول مقایسهای  :۱تطبی عناصر بصری در نقاشیدیواری روز محشر در بقی لیچا و پردۀ روز محشر اثر مدبر (نگارندگان
مضمون
مشابه

۱

هف پوشان

۲

مار غاشیه

۳

فرشت
عدالت

تصویر نقاشیدیواری بقعه

تصویر پرده اثر مدبر

مشخصا
نقاشیدیواری :حرهت مردگانی برهنه یا نیمهبرهنه زندهشده برای
حسابرسی از سمت راست و عبور از پل صرا.،
پردۀ محمد مدبر :ورود خیل عظیمی از پیکرههای هف پوش از
سمت چپ و حرهت بهسمت راست.

در هر دو اثر ،مار غاشیه همان موجود اژدهاوش چندسر یا
هفتسر در طبق آخر دوزخ هه گنهکاران را میبلید.
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۴

ترازو

۵

تاج

۶

مأموران
دوزخ

نقاشیدیواری :چهرهای همانند نقاشیهای هودهانۀه و ابتۀدایی در
ً
پوششی هامال سفیدرنگ ،تاج بۀر سۀر بۀا دو بۀال بۀههمۀراه تۀرازوی
عدل الهی.
پردۀ محمد مدبر :چهرهای شبیه به زنان ،تاج بۀر سۀر ،بۀا دو بۀال و
پوششۀۀی هماننۀۀد پوشۀۀش پیکرههۀۀای نقۀۀوش برجسۀۀت ساسۀۀانی،
بههمراه فرشت گناه و ثواب در دو سویش.
 در هر دو تصویر ،هنار فرشت عۀدالت ،شۀیطان دیۀده
میشود هه با دراز هۀردن دسۀتش بۀهسۀمت یکۀی از
هفههای ترازو قصد بر هم زدن توازن را دارد.
در هر دو اثر برای عدالت و سنجش اعمال انسانها و به دست
فرشت عدالت انجام میشود.

در هر دو تصویر بیانگر سلطنت مینوی ایشان بر ای جهان و
نظارت بر اعمال و هردار مردم و نیز برگزیده بودنشان از سوی
خداوند است.
نقاشیدیواری :با پوستی تیره و نیمتنهای بر ت و گرزی در دست.
پۀۀردۀ محمۀۀد مۀۀدبر :بۀۀدنهای آنهۀۀا بۀۀه رنۀۀگ سۀۀبز و قهۀۀوهای بۀۀا
سۀۀرهایی شۀۀبیه بۀۀه سۀۀر انسۀۀان ،بینۀۀی عقۀۀابی ،دو شۀۀاخ هوچۀۀک و
بالهای خفاش یا عقاب.
 وجه مشترک :فرستادن گنهکاران به دوزخ و عۀذاب
آنها.

جدول مقایسهای  :۲تطبی عناصر تجسمی در نقاشیدیواری روز محشر در بقی لیچا و پردۀ روز محشر اثر مدبر (نگارندگان
مضمون
مشابه

۱

رنگ و نور

۲

بهشت

۳

دوزخ

تصویر نقاشیدیواری
بقعه

تصویر پرده اثر مدبر

مشخصا
نقاشیدیواری :رنۀگآمیزی تخۀت و یکدسۀت بۀا رنگهۀای قرمۀز،
بهخصوص قرمز اخرایی برای رنگ بدن مأمور دوزخ ،مار غاشۀیه و
همچنی لباس شیطان هه بیۀانگر حۀزن و انۀدوه موضۀوع نقاشۀی
بوده و نیز رنگهای تیره و سفید.
پردۀ محمد مدبر :انواع رنگهای قهوهای ،اهر ،سبز تیره ،قرمۀز و
سفید بنا به ویژگی افراد.
 هر دو اثر فاقد منبۀ نۀور مشۀخص و تنهۀا تفۀاوت در
حجمپۀۀردازی و سایهروش ۀ در پۀۀردۀ مۀۀدبر بۀۀرخالف
نقاشیدیواری است.
نبودن تصویر بهشت در نقاشیدیواری.
پۀۀردۀ محمۀۀد مۀۀدبر :در بخۀۀش بۀۀاالی سۀۀمت راسۀۀت تصۀۀویر ،بۀۀا
قاببندی از سۀایر بخشهۀای پۀرده جۀدا شۀده اسۀت .بۀا دروازهای
آراسته از پرترههای متیدد و دارای باغ و حوضی هه در انتهای باغ،
هاخی بهسبک اروپایی نقاشی شده است.
نقاشۀۀیدیواری :پۀۀل صۀۀرا ،،ص ۀ هف پوشۀۀان ،تۀۀرازوی عۀۀدالت،
فرشت عدالت ،حرهۀت دسۀت مۀأمور دوزخ بهسۀمت مۀار غاشۀیه و
دوزخ ،شیطان ،مار غاشیه.
پردۀ محمد مدبر :حضۀور نکیۀر و منکۀر در سۀمت چۀپ بۀر بۀاالی
جسۀۀد ،مۀۀأموران دوزخۀۀی در ردیۀ جلۀۀو ،شۀۀیطان در هنۀۀار تۀۀرازوی
عدالت ،مار غاشیه در حال بلییدن گنهکاران.

 .۶نِیجه
مطالی نقاشیدیواری بقیه و پردۀ روز محشر اثر محمد مدبر ،وجود مضامی مشابه و متفاوتی را در شۀیوههای بیۀان تصۀویری توسۀط هنرمنۀد
نشان میدهد .در واق میتوان گفت هه آگاهی هنرمند از تیالیم قرآنی و اعتقادات مذهبی ،سبب بروز ویژگیهای مشترک ،و آمۀال و عالیۀ
ملی ،تأثیرات فرهنگی ،اقیلمی و همچنی نوع نگرشهای مسلط در زمان هنرمند ،باعث ایجاد تفاوتهایی بی آنها شۀده اسۀت .در هۀر دو
اثر هه بسیار دور از جو و فضای ذا ق هنری درباری و متناسب با سلیق عوام به وجود آمدهاند ،سادگی و صراحت بیان تصویری بهوضوو دیده
میشود بهویژه در نقاشیدیواری ،بهسهولت میتۀوان بۀه مینۀای اثۀر دسۀت یافۀت و ایۀ صۀراحت بیۀان را میتۀوان یکۀی از ویژگیهۀای هنۀر
غیردرباری و عامیانه به شمار آورد .در واق نقاش ای گونه آثار ،از میان اصناف برخاسته و بنا به ایمان و عالقۀ خۀود و از طریۀ تجربۀی ،فۀ
نقاشیدیواری و پردهنگاری با رنگ روغنی را آموخته است.
در روند بررسی تطبیقی بی نقاشیدیواری بقی لیچا و پردۀ محمد مدبر با موضوع مشترک روز محشر ،عۀالوه بۀر شۀباهتهای بصۀری یۀا
تجسمی ،تفاوتهایی نیز داشتهاند هه سبب بروز اثری با ویژگیهای خاص خود شده است از جمله :تمامی افراد حاضر در صحن روز محشر
اثر مدبر ،دارای پوشش و ت پوش مناسبی هستند برخالف نقاشی دیواری زیرا موضوع پرده ،محل نصب آن را میی میهۀرد هۀه ممکۀ بۀود
ای پردهها عالوه بر قهوهخانهها ،در محلهای عزاداری ،دهانها ،زورخانهها و ...آویخته میشۀدند ،لۀذا ایۀ پردههۀا هماننۀد نقاشۀیدیواری،
مکان ثابتی نداشتند .از سوی دیگر بهدلیل اینکه نقاش ِپرده ،ای موضۀوعات را مطۀاب بۀا شۀرحی هۀه از زبۀان نقۀال ،تیزیۀهخوان ،مۀداو و
روضهخوان میشنید و همان گونه هه در ذه مردم هوچه و بازار وجود داشت ،به تصۀویر میهشۀید .همچنۀی حضۀور پیۀامبر(ص  ،حضۀرت
فاطمه(س  ،امام علی(ع و سایر امامان و شهدای هربال و اهل بیت ایشان در پۀردۀ روز محشۀر مۀدبر ،از دالیۀل پوشۀیدگی رسۀمی و مناسۀب
پیکرههاست .اما در نقاشی دیواری بقیه ،نقاش بدون در نظر گرفت نوع میماری یا شخصیت مذهبی هه در آن محل دف شده ،بنا بۀه سۀلیق
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ً
خود و هامال آزادانه ،گرداگرد دیوارها را از داخل و خارج بنا نقاشی میهرده است .در واق ای نوع نقاشیها عالوه بر بار مینۀایی ،بۀرای بهبۀود
بیماری ،نذر بقیه نیز میشدهاند.
از دیگر ویژگیهای متمایز بی ای دو تصویر ،در پردۀ روز محشر ،مطۀاب شۀیوۀ نقاشۀی قهوهخانۀهای ،بۀرای صۀراحت و سۀادگی بیۀان و
اثرگذاری هرچه بیشتر بر مخاطب ،نام اشخاص در هنار تصویرشان نوشته شده است .هه ای صراحت و سۀادگی در نقاشۀی دیۀواری بۀهشۀکل
بداههگری ،اجرای مستقیم موضوع بر روی دیوار بدون پیشطرو ،طراحی و ترهیببنۀدی همچۀون هنۀر ابتۀدایی در نقۀوش و اشۀکال و عۀدم
رعایت آناتومی طبییی پیکرهها و نیز استفاده از رنگهای تند و خالص بهصورت تخۀت و یکدسۀت بۀدون رعایۀت سایهروشۀ و حجمپۀردازی و
ً
هامال بهصورت دوبیدی به بیننده القا میشود .بهطور هلی میتوان بیان هرد هه بقاع متبرهه و پردههای مۀذهبی ،بهتۀری فضۀا و بسۀتر بۀرای
خل آثاری تأثیرگذار بر عوام بوده است .در واق  ،حضور قرآن هریم در زندگی مسۀلمانان ،وجۀود آیۀات و روایۀات بسۀیار دربۀارۀ میۀاد و آخۀرت و
حسابرسی اعمال ،موجب رجوع هنرمندان به تصویر هردن روایات قرآنی شده است هه هدفشان ،مصور ساخت داستانها و روایتهای مۀورد
پسند عام مردم ،اثرگذاری بر روو و جان بیننده و تیم در اعمال و احوال خود در زندگی ای جهانی و پۀس از آن و نیۀز دریابنۀد هۀه ذرهای از
اعمال انسان ،بیحسابرسی باقی نمیماند.
پینوشِها
 .۱نفخ صور :بادی هه اسرافیل در روز رستاخیز در صور خود میدمد و مردگان زنده میشوند (عمید . ۱۹۱ ،۱۹۱۳
 .۲صور :بوق ،شیسور ،شاخی هه در آن بدمند و آوازی از آن خارج شود (همانجا .
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جهانی شدن در تولید و آموزش هنرهای سنتی
سمانه (ثمین) رستمبیگی
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نوع مقاله:
ترویجی

چکیده
جهانبینی جدید با ایدۀ دهکدۀ جهانی همۀ تمدنها را بهسمت جهانی شدن سوق میدهد .آنچه اهمیت دارد تعامل میلان ایلدۀ جهلانی شلدن و
حفظ فرهنگ بومی و سنتی و هنرهای وابسته بدان با توجه به تغییرات پدیدآمده در نظام نوین آموزشی است .جهانی شدن بیشک تأثیرات مثبتلی
همچون همهفهمی مفاهیم موجود در فرهنگ و هنر و بهنوعی گفتوگوی تمدنها را در پی داشته است ،لیکن حفلظ هویتهلای بلومی و مللی و
نفاست آثار در حوزۀ هنرها سنتی همواره از موضوعات چالشبرانگیز در مسئلۀ جهانی شدن است .از آنجا که پدیدۀ جهلانی شلدن و تلأثیرات آن در
دنیای امروز امری گریزناپذیر است ،شناخت همهجانبۀ این پدیده و تأثیر آن بر هنرهای سنتی بهمنظور حفظ ارزشهای موجود در هنرهلای سلنتی
ضروری مینماید .این مقاله با این سؤال آغاز شد که پدیدۀ جهانی شدن چه تأثیری بر تولید و آموزش هنرهای سنتی دارد ،و بله ایلن نتیجله دسلت
یافت که روند نظام مبتنی بر آموزش سنتی (نه کپیبرداری از نظام سنتی) از مزیتهلای نسلبی و ملؤثر در برقلراری ارتبلاس سلازنده بلا ماا بلان و
هدایت هنر متعهد برخوردار است و چنانچه جهانی شدن در برخورد با این هنرها صرفا بهمعنای عامگرایی در نظلر گرفتله شلود و درصلدد برداشلتن
شاخصههای متمایزکنندۀ این هنرها به فراخور ویژگیهای بومی و فرهنگی عم کنلد ،نملیتوانلد در ایلن حلوزه کارآملد جللوه کنلد .للیکن تلفیل
خاصگرایی و عامگرایی فرهنگی که از واکنشهای فرهنگی به امر جهانی شدن است ،میتواند هنرهای سنتی را در کنار حفظ ارزشهای بلومی،
فراتر از مرزهای محدود به ویژگیهای جغرافیایی قرار دهد .این پژوهش به روش اسنادیکتاباانهای و با استفاده از شیوۀ توصلیفیتحلیللی انجلام
پذیرفته است.
کلیدواژهها:
سنت ،مدرنیته ،تولید و آموزش هنر سنتی ،جهانی شدن.
* استادیار ،گروه پژوهش هنر ،دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایرانs.rostambeigi@art.ac.ir /

 .1مقدمه
یکی از مهمترین چالشهای عصر حاضر ،بهویژه در عرصۀ فرهنگ ،صل بنلدیهای سلنتگرایانله و تجدد لبانلهای اسلت کله در یل وسلی
معانیاش ،نهتنها مظاهر معنوی بلکه مادی را نیز در بر میگیرد ،و از سویی پدیدۀ جهانی شدن که بهصورت هدف استراتژیک ،آرملان شلهر عصلر
حاضر را تصویر میکند ،موجب شده است تا در عرصۀ این چالش ،مقوالتی همچون هویتهای قومی و بومی یا ملی و مذهبی در برابر هجومهای
سکوالریستی و جهان و نی به انزوا رانده شوند .جهانیسازی ،جهانی شدن ،آزادسازی مالی ،یکسانسازی فرهنگی از جمله اسامی و اصطالحاتی
است که در ذی جهانی شدن یا مترادف آن قرار میگیرنلد .جهانیسلازی بلا سلازوکار دادوسلتد و بازرگلانی بله وابسلتگی تنگاتنلگ و سیسلتماتیک
اقتصادی کشورها نظر دارد و بهتب آن در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،تعلیم و تربیت ،هنر و سایر روابط سیاسی میان ملتها و دولتها زیر چتر
این نگرۀ نئولیبرالیستی قرار گرفتهاند .در این بین ،آموزش و سیاقهای متفاوت آن نیز از جمله دغدغههای هر دو ی سنتگرا و تجدد لب بوده
و آموزش هنر نیز همواره دلمشغولی اه هنر است .در این پژوهش تالش شده با تبیین اندیشۀ جهانی شدن و نسبتهای متعلار آن در حلوزۀ
آموزش هنرهای سنتی ،به ویژگیها ،تنگناها و خصلتهای هریک از این دو حوزه (سنتی و جدید) پرداخته شود و در نهایت چالش اصلی آملوزش
هنر سنتی در عصر حاضر و در دورۀ حاکمیت و غلبۀ فراگیر جهانبینی نوین مطرح گردد .این مقاله ضمن تحلی پیامدهای نظام جهانی شدن ،به
جایگاه و اهمیت نظام سنتی تعلیم و تربیت و ویژگیهای آن که امکان تربیت هنرمندان خالق را فراهم میسازد اشاره دارد.
1ـ .1پرسشهای پژوهش
ل پدیدۀ جهانی شدن چه تأثیری بر تولید و آموزش هنرهای سنتی دارد؟
ل وجوه تقابلی پدیدۀ جهانی شدن با هنرهای سنتی در چیست؟
این پژوهش در راستای پاسخ به این پرسشها ابتدا پدیدۀ جهانی شدن را مطالعه و در ادامه با ذکر تعریل و ویژگیهلای هنلر سلنتی ،تلأثیرات

جهانی شدن بر این نوع از هنر را بررسی کرده است .این مطالعه با استفاده از روش کتاباانهایاسنادی و بهشیوۀ توصیفیتحلیلی انجام شده است.
1ـ .۲پیشینۀ پژوهش
در خصوص پدیدۀ جهانی شدن و تبیین ویژگیهای آن ،گروههای ماتلفی از نظریهپردازان به مطالعله پرداختنلد .املا برجسلتهترین و اساسلیترین

نظریههای جهانی شدن شام نظریههای افرا لیگرایی ،شکگرایی ،نسبیتگرایی ،بازسازیگرایی ،فراساختارگرایی و نظریۀ انتقالگرایلی میشلود
که هریک از اینها موافقان و ماالفان خود را دارند .همچنین از منظری دیگر میتوان نظریههای جهانی شدن را اینچنین دستهبنلدی کرد :گروه
اول شام جامعهشناسان و نظریهپردازان کالسیکی چون سنسیمون ،۱دورکیم ،۶وبر ۳و مارکس ۰میگردد؛ گروه دوم شلام نظریلههای اجتملاعی
(پارسونز ،۵ب و ،)...اقتصادی (والرشتین ۶و ،)...سیاسی (گیلپین ۱و )...و فرهنگلی (ملک لوهلان )۸میشود؛ گروه سوم شام نظریهپردازانی مانند
دیوید هاروی ،آنتونی گیدنز و رونالد رابرتسن میشود که به ور مستقیم به فرایند جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن اندیشیدهاند.
 .۲پدیدۀ جهانی شدن
امروزه پدیدۀ جهانی شدن با تکیه بر پارادایم مدرنیته (مدرن و پستمدرن) و همۀ ابعاد خود در راستای تغییر هویلت مللی و قلومی و وجلوه ماتلل
زندگی بهخصوص با هدف سنتستیزی ،وارد حوزههای فرهنگی کشورهای شرقی و اسالمی شده است .اما مسئلۀ دارای اهمیت چگونگی برخورد
با این پدیده است .بدیهی است در دنیای امروز نمیتوان درهای گستردۀ ارتبا ات را بسته نگه داشت و فقط در محدودۀ فرهنگی خویش به حیلات
ادامه داد؛ ازاینرو باید دانست چگونه میتوان میان این پدیده و ویژگیهای سلنتی و بلومی فرهنلگ خلویش ایجلاد ارتبلاس کلرد و بلهنوعی ضلمن
هماهنگی و هماوانی با این پدیدۀ جدید از مبانی فرهنگ خودی ،نهصرفا بهصورت پوستهای ظاهری بلکه بهشکلی حقیقی و واقعی صیانت نمود.
روالند رابرتسون در کتاب خود با عنوان جهانی شدن چنین عنوان میکنلد کله «جهلانی شلدن بلهمعنای درهلم شلدن جهلان و تبلدی آن بله
مکانی واحد است ،اما این یگانه شدن به مفهوم وحدت و ادغام نیست بلکه بهمعنای یگانه شدن است؛ یعنی جهان از وضعیت در خود به وضعیت
برای خود حرکت کند» (.)Robertson 1992, 34
تعاری متعددی از فرایند جهانی شدن شده است ،اما میتوان تعری مربوس بله کمیتلۀ بلینالملللی در سلال  ۱11۵را کله دربرگیرنلدۀ تملامی
تعاری است ،بهعنوان تعری جام ذکر نمود« :جهانی شدن عبارت است از درهمآمیزی اقتصاد ،جامعهشناسی ،سیاسلت ،فرهنلگ و رفتارهلا از
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ری نفی مرزها و حذف پیوستگیهای ملی و اقدامهای دولتی» (مرقاتی .)۱۱ ،۱۳۸۶
در کنار واژۀ جهانی شدن ،واژههای نسبتا مترادف دیگری نیز وجود دارند که روشن ساختن نسبت و تفاوت آنها با واژۀ جهانی شدن بیفایلده
ناواهد بود .واژۀ «جهانی کردن» یا «جهانیسازی» ،گرچه به فرایندهای وابستگی و همگونی جهانی معطوف است ،بر این داللت دارد کله قصلد،
برنامه و آگاهی معینی پشت این فرایندها نهفته است؛ بهبیان دیگر ،جهانیسازی دربرگیرندۀ این معنا و مفهوم است که نیروهایی توانمنلد در قاللب
دولت ملت یا شرکت چندملیتی ،در راستای عالی و مناف خود به کار همگون و یکدستسازی جهان پرداختهاند و به هملین دلیل بایلد سلان از
جهانیسازی گفت نه از جهانی شدن .ولی واژۀ جهانی شدن متضمن این معناست که بسیاری از نیروهای جهانیساز و همگونیآفرین ،غیرشاصی
و فراتر از کنترل و قصد هر فرد یا گروهی از افراد هستند (گ محملدی  .)۶۵ ،۱۳۸۳در ایلن مقالله ،بلا مفهلوم جهلانی شلدن کله بله ور فراگیلر و
غیرشاصی بر فرایند تولید اثر هنری تأثیر میگذارد مواجهیم و در راستای درک این پدیده ،نظرات رابرتسون بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
شاید بتوان دیدگاه رابرتسون را چنین توضیح داد که حرکت مشترک با نگاهی ک گرا و بهمنظور رسیدن به یلک هلدف واحلد شلرس اسلت و در
واق انواع حرکتها و تفاوتها در نهایت به وحدت نمیرسند ،بلکه او قائ به مسیر مشترک است و در واق انتااب مسیر از سلوی هملۀ تملدنها
یکی میگردد که پدیدۀ جهانی شدن پدیدار میشود .در همین راستا رابرتسون مفهوم دیگری را نیز بیان میکنلد کله در واقل جهلانی شلدن همانلا
خاص شدن عام و عام شدن خاص است؛ یعنی برداشته شدن تمایزهلا و تفاوتهلای ایلدئولوژیک کله در هلر تملدن ایجلاد تفاوتهلای فرهنگلی
مینماید .در واق رابرتسون معتقد به فرایند دووجهلی «علام شلدن خلاص و خلاص شلدن علام» اسلت .او همچنلین اضلافه میکنلد بنیلادگرایی و
اص گرایی اکنون با پدیدۀ جهانی شدن تبدی به ملیگرایی شده و در واق پدیدۀ جهانی شدن میخواهد جهانگرایی را جایگزین نسبیگرایی کنلد.
این جهانگرایی با خود ،درهم فشرده شدن جهان و تراکم آگاهی در قبال آن بهعنوان یک ک را به ارمغان میآورد (رابرتسون .)۸۶ ،۱۳۸۱
نکتۀ حائز اهمیت در تفکر رابرتسون این است که او در پدیدۀ جهانی شدن همواره بر ملیگرایی ،یعنی التزام به اندیشۀ جامعۀ ملی کله یکلی از
اجزای اصلی جهانی شدن معاصر یعنی تبدی به مکان واحد است ،تأکید دارد .در واق او معتقد است همان ور که جوام ملی دارای وحدتانلد،
واحدهای بزرگتر ،از جمله جهان نیز واجد همین وحدت است و همین نگرش که جوام ملی را بهمثابۀ واحدی مستق به شلمار ملیآورد ،وجهلی
از فرهنگ جهانی است .او همچنین میافزاید ویژگیهای فرهنگی و تأثیرپلذیری جوامل بله درجلات متفلاوت ،نتیجلۀ همکنشلی بلا دیگلر جوامل
جهانی است و فرهنگهای ملی ضمن تعام با فرهنگهای مهم دیگر ساخته شدهاند .به همین ترتیب فرهنلگ جهلانی نیلز خلود تلا حلدودی از
رهگذر تعام بین جوام ملی ساخته میشود .پس به نظر رابرتسون میبایست در موضوع «واکنشگزینلی» دقلت کلرد ،زیلرا جوامل مللی ممکلن
است در پدیدۀ جهانی شدن بهمثابۀ یک پارادیم ،بهصورت وجهی مثبت یا منفی عم کنند .ازاینرو این واقعله ممکلن اسلت بهسلهم خلود ،بحل
جهانی در مورد مسئلۀ رابطه بین هویت ملی و تجدید ساختار ملی و مشارکت در فرایند جهانی شدن را بیش از پلیش رونل دهلد .و ایلن مسلئله بله
قرار داشتن تمام جوام در تحت التزام نهادینه کردن رابطۀ درونبودگی و برونبودگی تأکید دارد (قریب .)۱1۵ ،۱۳۸۵
از سوی دیگر ،نظریۀ نظام جهانی که والرشتاین ارائه میکند و در آن بله مراتلب پلکلانی قائل اسلت ،نیلز درصلدد همگرایلی و حرکلت انسلان
صنعتی بهسمت نقطهای واحد است .وی در قالب نظری خود« ،واگرایی» را که گوناگونی راههای تجدد و صورتهای متفاوت آن است ،تبدی بله
همگرایی میکند (.)Wallerstein 1990, 62
جامعهشناسان برجستۀ کالسیک نیز اگرچه نه به ور صریح ،به ور ضمنی مروج ایلن فکلر بودنلد کله یلک «نظلام ارزشلی مرکلزی» وجهلی
اساسی از یک «جامعۀ ملی پویا»ست و هر جامعه در وجه بیرونی باید هویت جمعی خاص خود را داشته باشد .و اگلر بتلوان ایلن املر را بهشلیوهای
درست اعمال کرد ،دستیابی به یک «خانوادۀ ملی» درست همان ور که نابگان ژاپنی از تلفی «گمینشافت» و «گزلشافت» ارائهشلده توسلط
فردیناند تونیس 1بدان رسیدهاند ،محق خواهد شد (رابرتسون  )۱۱۱ ،۱۳۸۱و درست در همین راستا خواهد بود کله فرهنلگ بلومی و تبللور آن در
هنرهای سنتی قاب تعری میگردد.
تعریفی که ترابیان در کتاب خود از منیت و آنیت ارائه میدهد نیز در همین راستاست .کسی که از تجربۀ خویش سان میگوید ،به تجربلهای
اشاره دارد که بر مبنای استنباس او از «خویشتن خود» معنی شده است .لفظ «خویشتن» را میتوان بهنوعی خودبینی و خودمحوری تعبیر کلرد کله
در این صورت البتله نلوعی «فردگرایلی» و بلهدنبال آن ،عارضلۀ «بیاعتنلایی بله جمل » در آن اجتنابناپلذیر اسلت .املا از جانلب دیگلر ،ایلن لفلظ
«خویشتن» میتواند با مفهومی کامال فرهنگی به کار آید ،و در چنین حالتی ،یک نوع ادراک حسی و ذوقی که از «ارتباس نامرئی» با هویلت قلومی

و سرزمینی یا حتی بینالمللی او ریشه میگیرد ،زمینهساز مرزبندی خویش و بیگانله خواهلد شلد .نگلرش ناسلت ،پرورشدهنلدۀ شاصلیتهایی
است که دچار «منیت» میشوند ،و لذا با اوج گرفتن «کردار مستق ناشی از منیت آنان» الجرم رابطۀ خویشانوندی قومی و سرزمینی خود را از هم
گسسللته خواهنللد یافللت .نگللرش دوم ،پرورشدهنللدۀ شاصللیتهایی اسللت کلله «آنیللت» را میللزان و محللک ارزشگللذاریها میگیرنللد ،و لللذا در
سمتگیری برای کردار مستق میکوشند که تعالی انسانی خود را در تعل و اتحاد با «همۀ هستی» ،یعنی آنچه در فلسفۀ عموم شرقیها «وحدت
وجود» خوانده میشود ،معنی کنند .این نگرش همان دیدگاهی است که هنرمند سنتی در خل آثار خود مدنظر دارد .جالب اینجاست که رشد ایلن
دو گونه خصوصیت در افراد را میتوان دقیقا بهعنوان عکسالعم شاصیت فرد در برابلر نگلرش جامعله بله او نتیجلهگیری کلرد :وقتلی انضلباس
سازمانی جامعه آنقدر اهمیت یابد که بر همۀ ارزشهای فردی رجحان داده شود ،هویت فلرد بلا منیلت او قابل رمیلت میشلود؛ املا وقتلی حفلظ
ارزشهای فرد مورد تأکید جامعه قرار میگیرد ،هر فردی آرزومند آن میشود که ارزشهای خودش را تا حد یکی شلدن و همسلویی بلا جامعلهاش
ترقی دهد ،زیرا بهموجب مستحی شدن در هویت جامعهاش ،میتواند به معنی واالتری از هویت خود دست یابد (ترابیان  ،۱۳۶۵ج .)۶۶۰ :۶ .در
اینجاست که مفهوم ح شدگی در اثر و صرفا خود اثر اهمیت مییابد و هنرمند سنتی در پی نشان دادن منیت خویش برنمیآیلد تلا آنجلا کله حتلی
اثری بدون امضا را ارائه میدهد؛ چراکه اثر خود دارای هویتی مستق شده و در مسیر خل  ،تمام ارزشهای واالی انسانی را بر خود گرفته است و
هنرمند با خل آن در راستای فهم و نیاز جامعه تعهد خود را به انجام رسانده است.
در عصر حاضر و در دنیای جدید با وجود فاصلههای مکانی بسیار و تأثیر محیط جغرافیایی بر تغییرات فرهنگی و نوع فرهنگ بهواسطۀ وجلود
رسانههای فراگیر مث اینترنت و ماهواره؛ فرهنگها در حال حرکت بهسوی نوعی همشکلی هستند که از آن با عنوان جهانی شلدن یلاد میشلود.
رسانهها با رسوخ و رخنه بر همۀ جوام بشری بلا پوشلش ظاهرفریلب و دلپسلند ،مسلئولیت انتقلال فرهنلگ را بله عهلده گرفتهانلد و در واقل بله
همسانسازی فرهنگی میپردازند .این همسانسازی از برایند فرهنگهای گوناگون در عرصۀ جهانی رخ میدهلد و مشلابه قلوانین فیزیلت اسلت
به وری که همواره در یت سیستم ،سیاالت از قسمت پرفشار بهسمت قسمت کمفشار حرکت میکنند تا بله وضل تعلادلی برسلند .فرهنگهلا نیلز
مانند این سیاالت از رفی که قویتر است بهسمت فرهنگی که ضعی تر است میرود و فرهنگ ضعی را تحتتأثیر قرار میدهلد تلا در سایشلی
دوجانبه به تعادل برسند که همان همانندسازی است البته بهنف رف قویتر (تاملینسون  .)۱۶ ،۱۳۸۱آگ برن ۱۱و نیم کلوف ۱۱بله ایلن موضلوع
فرهنگپذیری میگویند؛ ایشان در کتاب زمینۀ جامعهشناسی میآورند« :ا گر جریان جامعهپذیری عمیقا صلورت گیلرد و دوام آورد ،افلراد جامعله از
مشابهتهای فراوانی برخوردار خواهند شد؛ بهبیان دیگر اعضای جدید جامعه در جریان جامعهپلذیری ،رفتلهرفتله در زنلدگی مشلترا جامعلۀ خلود
سهیم میشوند ،راهورسم آن را میآموزند ،خود را با آن سازگار میگرداننلد و سلرانجام بلا سلایر اعضلا هماننلدی مییابنلد .بله ایلن ترتیلب ،همتلایی
اجتماعی یا مانندگردی فرهنگی یا فرهنگپذیری رخ مینماید .و اما فرهنگپذیری ،جریانی است که فرد را عمیقلا و از جهلات فلراوان بلا فرهنلگ
جامعه همانند میکند ،چنانکه جامعهپذیری جریانی است که فرد را صرفا با هنجارهای اجتماعی سازگار میگرداند» (آ گبلرن و نلیمکلوف ،٨٣١۶
 .)۸۳شاید بتوان در یک جمله فرهنگ را انعکاسدهندۀ ارزشها ،سنتها و هنجارهای پایدار یک جامعه تلقی کرد .بنابراین جهانی شدن فرهنگ
بهمعنای جهانی شدن ارزشها ،سنتها و هنجارهای پایدار یک یا چند فرهنگ است (کاظمی .)۰۶ ،۱۳۸۱
میتوان واکنشهای فرهنگی به فرایند جهانی شدن را در قالب سه دستۀ کللی بقلهبنلدی کلرد :خلاصگرایلی فرهنگلی ،آمیلزش و تحلول
فرهنگی و همگونی فرهنگی( ۱۶گ محمدی )۸۰ ،۱۳۸۳؛ که در این میان ،واکنش سنتگرایان تنلدرو بلهنوعی خلاصگرایی فرهنگلی اسلت و در
عین حال ،برخورد با همگونی فرهنگی که باع از میان رفتن تمایزهای فرهنگی و هویتهای بومی میگردد و بلهنوعی تحمیل فرهنلگ غربلی
است .لیکن سلنتگرایان معتلدل تلا حلدی بلر آمیلزش و تحلول فرهنگلی آگاهانله نظلر دارنلد کله میتوانلد در راسلتای تأثیرپلذیری و تأثیرگلذاری
بینافرهنگی دست به انتااب درست با حفظ هویتهای بومی و ملی بزند.
اختالف دیدگاهها و رویهها در مسیر جهانی شدن و در برخورد با جهانی شلدن بهخصلوص در زمینلۀ فرهنلگ چنلین مینمایلد کله میبایسلت
گزینشی درست از مفاهیم آن داشت و در واق میان هویت ملی و وجوه سنتی آموزش ایجاد وفاق کرد .ازاینرو شاید به دیدگاه رابرتسون که هملواره
به مسئلۀ جهانی شدن در کنار مسئلۀ هویت ملی نگاه کرده است بتوان استناد کرد .با ایلن وصل تفاوتهلایی را در بررسلی مقایسلهای و تطبیقلی
میان دو نظام آموزش سنتی و مدرن میتوان شناسایی کرد که از مهمترین آنها بررسی رابطۀ هنرمند با اثر هنری و نیز رابطۀ هنرمند با ماا بلان
است.

جهانی شدن در تولید و
آموزش هنرهای سنتی
 ۱۱ل ۶۶
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 .۳رابطۀ هنرمند با اثر هنری در هنرهای سنتی
یکی از دگرگونیهای اساسی و مارب جهانی شدن در دوران پستمدرن در زمینۀ هنر است که همانا تجاری شلدن و تجلاری کلردن مسلئلۀ هنلر
اسلت کله از نتلایج جهانی شدن اقتصادی و همچنین جهانی شدن فرهنگی است .رابرت سلی مورگلان ۱۳هنرپلژوه معاصلر در ایلن زمینله چنللین
اظهلار نظلر میکند« :حرف من این است که هنرمند بودن در اساسیترین مفهوم آن ،در نهایلت یعنلی وظیفلۀ رهاسلازی .چنلین تفکلری بله ایلن
معناست که هنرمند بودن در مفهوم بینالمللی فقط مسئلۀ بازاریابی نشان تجاری شاص نیست ،بلکه بهمعنای حفلظ رابطلۀ اخالقلی خاصلی بلا
هنر است» (مورگان  .)۳۱ ،۱۳۸1جایگاه هنر ،هنرمند ،ماا ب هنلر ،محتلوای هنلر ،پیلام هنلر ،مضلامین و سلاختارها و شلیوهها و مکتبهلای
هنری از جمله حوزههای فرعی و اصلی ساحت هنر هستند که با مقوالتی همچون زیباییشناسی ،فلسفۀ هنلر و نقلد هنلر و سلپس تجللی نهلایی
آنهللا در قالللب موزههللا ،جشللنوارهها و فسللتیوالها بهسللمتی هللدایت شلدهاند کلله امللروزه موسللیقی ،سللینما ،تئللاتر ،هنرهللای رسللانهای ،نقاشللی،
تصویرسازی ،گرافیک و ...در ناستین گام تعاری واحد ،مبانی یکسان و ارزشهای زیباییشناسانۀ مشترکی را بر خود متصل ملیکننلد .هرچنلد
این ماجرا در آغاز و در مسیر بهمنزلۀ بیان مشترک و مفاهمهای میان فرهنگها مطرح بود و در عصر پستملدرن فرهنگهلای غریبله از منلا
دورافتاده و ناشناخته پایشان به عرصههای نمایش جهانی گشوده شد و موجب رضایتمندی اه آن فرهنگ و هنرمندانش شد ،سؤال اصللی ایلن
است که امروز از هنر و فرهنگ آن ملتها و اقوام چه مانده و هنر ایشان تا چه میزان به همان مبانی پایبند است؟ این امر آنجا مهم ملینمایلد کله
یکی از خصلتهای اصلی هنرهای سنتی پایبندی به اصول و تداوم و ثبات در مبانی اصلی آن است.
در بررسی هنرهای سنتی توجه به حضور و اهمیت چند عام ضروری است :هدف هنرمند؛ مادۀ خام هنری؛ محصلول هنلری (اثلر هنلری)؛
ماا ب هنری (بهرهبردار).
در ساحت هنرهای سنتی و آموزش آن و با توجه به شناسایی چهار عام نامبرده ،روابط فیمابین آنها را میتوان چنین تبیین نمود.
 هدف هنرمند سنتی از آفرینش اثر ،هدفی رسالتگونه و متعهدانه است؛ تعهدی که هنرمند برای خلود مشلاص نملیکنلد بلکله بسلتراعتقادی و ایمانی وی ،آن را تبیین و تعیین میکند.
 در این ساحت ،هنرمند هم در جایگاه آفریننده اثر و هم در جایگاه ماا ب قرار دارد .او خود هم ماا ب است. در ساحت هنرهای سنتی ،مادۀ خام هنری انتااب دقی میشود ،نه تصادفی و نه با بیاهمیت شمردن؛ اگر مادۀ مناسب یافلت نشلد،هنرمند ماده را استحاله داده و عو میکند یعنی با رنگ یا فرم یا محتوایی که به آن میدهد ،آن را به مادۀ مناسبی کله ملدنظر دارد
نزدیکتر میکند.
 در ساحت هنرهای سنتی ،محصول هنری از چرخه خارج نمیشود و نمیرود در موزۀ یا قفسه؛ محصول هنری همچنان در چرخه قلراردارد و مادامی که استفاده میشود ارزش دارد .ارزش آن را استفاده از آن مشاص میکند؛ حتلی هنگلامی کله بله ملوزه (یادگارخانله)
سپرده میشود بازهم جنبۀ کارکردی و آموزشی آن مدنظر است.
در همین خصوص ،سید حسین نصر نیز معتقد است که اگر باواهیم شاخصهای بلرای هنلر سلنتی ورای هنلر قدسلی بیلابیم ،همانلا عنصلر
سودمندی و کاربردی بودن در جریان زندگی است؛ هنر سنتی نه برای خود که برای زیبایی و فایدهاش هنری کاربردی است .هنر هرگلز جلدای از
زندگی ،جدای از سود ( )utilityبهمعنای ژرفترین معنلای کلمله و نله بلهمعنای سلودانگاری ( )utilitarianismنبلوده اسلت .هنلر هملواره در دل
زندگی جا داشت و در تمدنهای سنتی هنر ،زندگی و زندگی همان هنر بوده است (جهانبگلو .)۳۰۱ ،۱۳۸۵
 .۴رابطۀ هنرمند با مخاطبان در هنرهای سنتی
با توجه به دو مقولۀ رابطۀ هنرمند با اثر هنری و رابطۀ هنرمند با ماا بان در ساحت هنر سنتی ،میتوان چنین اذعان نمود کله هنرمنلد هنرهلای
سنتی به دو شک دست به آفرینش هنری میزند:
ناست تولید اثر برای کسانی که بهلحاظ باور و درک و نیز نیاز و کاربرد با او (هنرمند) مفاهمه داشته و بهواسطۀ همین خصیصهها اثری در این
شک  ،خاص و متعل به فرهنگی مشاص است .ازاینرو تداوم فرمها ،محتواها و روابط عناصر هنری پیشین را در خود دارد و به همین علت آن را
میتوان از هنر سایر فرهنگها تمیز داد .در اینجا میتوان به نظر کواراسومی اشاره کرد که مردمشناسی را از هنر جدا نمیداند و بر این موضوع تأکید
دارد که با رویکرد مردمشناسانه راه رسیدن به حقیقت و هنر کوتاهتر است ازآنرو که در رویکرد مردمشناسانه و هنر عامیانه ،حکمت ماورای بیعلی

سایۀ گسترده افکنده است .پس از این ،نباید مردمشناسی را از هنر جدا کلرد بلکله بایلد دریافلت کله رویکلرد ملردمشناسلانه ،ملا را بلیش از رویکلرد
زیباییشناسانه به حقیقت هنر نزدیک میکند (کوماراسوامی  .)۳۰ ،۱۳1۱این همانا بهمعنای شناخت ماا ب عام و حفظ ویژگیهای بومی است.
دوم ،تولید اثر برای ماا ب ،عامتر از شک اول و در واق فراتر از محدودۀ جغرافیایی و بستر مشترک فرهنگی ،که در آن پیام هنری بر نیلاز و
کاربرد رجحان دارد .پیام هنری میتواند از تجلی زیبایی در قالب تعادل و تقارن یا هارمونی و هماهنگی (خصلتهای ناب) تلا بازنملایی بیعلت یلا
روایت (خصلتهای ثانوی) گسترده باشد .در این شک از تولید ،اثر هنری در نمود هر دو گروه از خصلتهای پیشگفته (خصلتهای ناب هنلری
یا ثانوی) تاب یک منط یا تجربۀ مشترک و درک و فهم جهانی است و مقوالتی موضوع این هنر هستند که از تابعیت یا وابستگی به قوم ،ملیت یلا
حتی ایدئولوژی صرف مبرا میگردند .این مقوالت کمتر قید زمان و مکان بر آنها حاکم است .اما باید در نظلر داشلت کله در سلاحت هنلر سلنتی،
رابطۀ این دو شک  ،رابطۀ خطی است و در آن ،شک ناست تولید ،مقدمۀ شک دوم است؛ یعنی اینکه هنرمندی قادر به تولید آثار بله شلک دوم
است که از مرحلۀ تولید در شک اول گذشته و آن را تجربه کرده و در آن به کمال رسیده باشد .و تحق این امر در ساحت هنر سنتی کامال وابسلته
به آموزش و نظام آموزشی است.
در جایی که هنرمند سنتی بهعنوان یک آفرینندۀ مستحی در جامعه عم میکند که خود را در جریان حرکت فرهنگی جامعه بهعنوان عامل
تأثیرگذار در پیشبرد حرکت رو به جلو و مترقی قرار میدهد .عدم نگاه و امضای شاصی این هنرمندان نیز نه بهمعنای حذف هویت فردی و بلومی،
بلکه بهمعنای همگامی با حرکت موجود در جامعهای است که به آن باور و ایمان دارند .این امر همواره با تأکید بر هویت فردی که بهموازات هویت
ملی و بومی عم میکند ،همراه است که خود به غنای فرهنگی جامعه کمک میکند.
خصلت مهم دیگری که در هنرهای سنتی دیده میشود ،وجود ایمان و باور قلبی در هنرمند به اثری است که میآفریند و میزان پایبنلدیاش
به فرهنگ ملی و قومی خود .بهعقیدۀ حسین نصر ،هنر سنتی از ری ایدههایی که بیان میکند و هم ابزار و روش بیلان ایلده ،کلامال وابسلته بله
سنت و برخاسته از سنت میباشد و سنت هم مرتبط با امر قدسی و معرفت قدسی است که زنجیروار به هم مرتبطاند و هنر قدسلی خلود باشلی از
هنر سنتی میباشد و در درون آن قرار میگیرد (نصر  .)۶۱1 ،۱۳۸۳هنر سنتی هم از معرفت قدسی جداییناپذیر است و هم بر اساس آن بنا شلده
و هم ری جریان آن است .هنر سنتی در دل سنت است و هویتش را از آن مییابد و از رفی سنت از املر قدسلی برملیخیلزد و هلویتش بلدان
وابسته است .در واق در بح هنرهای سنتی خل اثر همواره بهمنزلۀ یک حرکت آیینی و اعتقادی مطرح میشود و در عین حال معرف فرهنلگ،
ملیت ،قومیت و نوعی ناسیونالیزم است.
هنر سنتی که در دل آن هنر مقدس جای دارد ،هنری است که در آن ،خال هنر یا هنرمند ،به یاری فنون سنتی به ابزاری برای بیان پلارهای
از نمادها یا ایدهها (بهمعنای افال ونی کلمه) تبدی میشود .نمادها و ایدههایی کله فرافلردی هسلتند و سرچشلمۀ صلورتها ،قالبهلا ،نمادهلا و
رنگها .در هنر سنتی نه روان فرد هنرمند که عالم مابعدالطبیعی و معنوی است کله بله هنرمنلد تعلالی ملیباشلد و در واقل ریشلۀ تفلاوت عملدۀ
هنرمند سنتی و هنرمند مدرن همینجاست (رحمتی .)۶۳۵ ،۱۳۸۰
کوماراسوامی معتقد است که مبنای نمایش زیبلایی در هنلر سلنتی ،کلارکرد و نقلش کلاربردی آن اسلت (کوماراسلوامی  )۱۱ ،۱۳۸1و ظهلور
مدرنیته علت نزول ماهیت هنر و کارکردهای حاص از آن در عدم توجه به شأن و غایت هنر است (همان.)۱۱1 ،
تحول در نوع نگاه به هنرهای سنتی در ایران ،با تجدد لبی و نوسازی در حوزۀ تعلیم و تربیت ،و تفاوتهای معرفلتشناسلی در زمینلۀ هنلر و
در مرحلۀ بعد ،روند تغییر در نوع آموزش آن ،بهصورتی رسمی و سازمانیافته از دورۀ قاجار و با تأسیس دارالفنون آغاز میشود .نظام آملوزش غربلی
و نگاه منتقدانه به مکتبخانهها ،جریانی را ایجاد کرد که نهتنها آموزشهای عمومی را متحول کرد بلکه نظامهای آموزش حرفهای یعنلی حلرف و
فنون ماتل چه در باش صنعت و چه در حوزۀ هنر را نیز تحتتأثیر قرار داد .در این میان ،نظام آموزش هنر سنتی که بهشیوۀ استاد و شلاگردی
انجام میشد ،بیش از پیش در این جریان ،به آموزش جدید متحول و در مراح بعدی به فراموشی سپرده شد .آنچله در ایلن میلان عایلد هنرهلای
سنتی شد ،به محاق رفتن پدیدۀ خالقیت و نوآوری مبتنی بر فرهنگ ملی و سنتی بود؛ چراکه الگلوبرداری از نظلام آملوزش غربلی ،رابطلۀ معنلوی
استاد و شاگرد را از بین برده ،گاه رابطهای عا فی و بوروکراتیک را جایگزین کرده و گاه نیز در برخی از نظامهای آموزشی (همچون نظلام آملوزش
اروپایی) نهتنها هیچ جایگزینی نداشته است بلکه نافی هرگونه ارتباس عا فی و انسانی در جریلان آملوزش هنلر بلوده اسلت .در ایلن میلان یکلی از
اهداف هنرهای سنتی که همانا مسئولیت معنوی و انسانی هنرمند در انتقال دانشها و تجارب اکتسابی از پدران و نس هلای پیشلین بله آینلدگان
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بوده است ،به یک مسئولیت صرفا اجتماعی و گاه تهی از هرگونه ریشههای فرهنگی ،ملی و سنتی تبدی شده اسلت .بلدین واسلطه فرهنگهلای
ملی در ذی و تابعیت پدیدۀ فرهنگ جهانی و در معر حذف تفاوتهای موجود میان هنرهای سنتی و مدرن قلرار گرفتنلد .ایلن املر بلهگونلهای
موجبات نابودی هنرهای ملی را نیز بهتب کمرنگ شدن هنرهای سنتی فراهم کرده و اگر در این بلین ،هنلوز در منلا قی هنرهلای مللی و سلنتی
مورد توجه قرار دارند ،بیشتر به شک و فرم ظاهری آنها پرداخته شده و معنا و محتوای متعالی آن ملورد توجله قلرار نگرفتله اسلت .کله ایلن خلود
دلیلی است بر فراموش شدن ماهیت اصلی هنرهای سنتی ،یعنی محتوا و معنای مستتر در کارکرد آن؛ چراکله هنرهلای سلنتی در کنلار خاصلیت
کاربردی خود ،در روند شک گیری ،از زمان انتااب مواد و مصالح تا استفاده و شک دادن و تولید محصول نهایی ،همواره هنرمند ملرتبط بلا خلود
را ملتزم به معنویت و همراستایی با فرهنگ خویش کرده است .اما امروزه پدیدۀ جهانی شدن که در پی عصر مدرن پا به عرصۀ فرهنلگ اجتملاعی
گذاشته ،همواره در پی شکستن مرزها و ماهیتهای جغرافیایی ،فرهنگی ،قلومی و بلومی اسلت .درسلت بلهخلالف هنرهلای سلنتی کله تملایزات
فرهنگی و منطقهای ،عام مهم تفاوتها و ویژگیهای آنهاست.
در حقیقت ،جهانی شدن با هدف نگاه ک گرا سعی در حذف تمایزها و در واق ویژگیهای خاص منطقهای دارد ،درحالیکه آفرینش اثر هنری
و جریان تولید اثر را انگیزهای منبع از تمای به بروز تصاویر ذهنی هنرمند که همانا نشان دادن تمایزهای فردی اوست میدانیم .اما این تمایزهای
فردی از کجا نشئت میگیرد؟ آنچه مسلم است اولین ،مهمترین و پایدارترین منب الهلام و عامل تأثیرگلذار بلر روح و روان آدملی ،محلیط پیراملون
اوست؛ محیطی که همواره تابعی از شرایط زمانی و مکانی است که این زمان و مکان خود بهسبب متغیر بودن تأثیرات متفاوتی را بلر روی افلراد در
شرایط زمانی و مکانی متفاوت دارد .این تأثیرات که منجر به نقشاندازی در ذهن هنرمند است در درون روح و ذهن هنرمند مینشیند و بازتاب این
نقوش همانا تصاویر ذهنی هنرمند یا تای اوست .بنابراین آنچه در ذهن من بهعنوان فردی که در قرن  ۶۱در کشوری آسیایی با پیشینه ،فرهنگ و
ناخودآگاه جمعی خاص خود نقش میبندد با فرد دیگری در کشوری اروپایی با هملۀ تفلاوتهلای زملانی و مکلانی کله دربرگیرنلدۀ شلرایط خلاص
فرهنگی ،اجتماعی و پیشینه و ناخودآگاه جمعی خاص دیگری است ،متفاوت است .ازاینرو بازتاب نقش ذهن من ،یعنی تصویری کله توسلط ملن
آفریده میشود نیز متمایز از فرد مورد مثال ماست .پس این آفرینش ،خود واجد تمایز است .پس چگونه میتوان با پذیرش پدیدۀ جهانی شدن ،این
تفاوتها و دگرگونیها را از میان برد و به یک وحدت رساند؟ آیا در حین این وحدتگرایی دروغین ،آزادی روح آدمی و همانا اصالت وجودی هنر که
همانا خالقیت و نمود دادن تای و تصویر ذهنی شاصی است ،از میان نمیرود؟ بیشک جهانی شدن در پی خود ،حذف این تفاوتها و در واق
تبدی کردن من هنرمند به مای جامعۀ هنری است که آنهم با هدفی که از سوی قدرتی مادی تعیین میگردد و نه هدفی که آیین و فرهنگ آن را
وض میکند .این نظام برای جامعه ،تقاضای اثری بیامضا را دارد .اما اثری بیامضا ،نه همچون آنچه ما در هنر نگارگری ایرانلی و در کارگاههلای
گروهی با یک نگره و هدف که در پس آن هویتی یکسان وجود داشت شاهد آن بودیم ،بلکه حذف امضایی را میخواهد که از بدنۀ هنری آن ،هویت
را میستاند؛ هویتی که در ول زمان و در یک گسترۀ جغرافیایی خاص به وجود آمده ،تغییر یافته و اکنون چیزی متفاوت از هویت دیگران است .اثر
بیعنوان همان اثر بیامضاست .در ساحت سنتی اثر بیامضا ،هنرمند را به انائیت میرساند و در اثر بیعنوان به منیت.
در هنرهای سنتی ،هنگامی که از اثری بیامضا سان میرانیم ،میدانیم که آن اثر و هنرمندان آن از یک روح واحلد و حلاکم بلر جامعله و از
یک هویت آیینی واحدند ،و بهجهت فضای سنتی یعنی انتقال سینهبهسینه (استاد و شاگردی) در همۀ وجوه هنری ،سیر متسلس وحدت بلر کل
این بدنه حاکم است و نگاه به تصویر یا هنر موجود ،نمیتواند یلادآور پیشلینۀ آن نباشلد .املا جهلانی شلدن بلهنلوعی در سلتیز بلا هملۀ پیشلینهها و
تاریاچههاست و صرفا حضور در لحظۀ حال است بیآنکه باواهد بداند آنچله را هنرمنلد در جهلت بلروز درونیلات خلود هلدایت کلرده و از مسلیر
پرپیچوتاب زمان و جریانات حاکم بر محیط پشتسر گذاشته است؛ چنانکه اصرار بر تولید آثار بیعنلوان ،خلود معلرف سرگشلتگی و سلردرگمی در
دوران مدرن است؛ نوعی زدودن رابطه و پیوستگی است؛ گسست هنرمند و اثر هنری است؛ بهمانند یلک پیلام بلیریشلۀ رهاشلده در هواسلت کله
وقتی منتق میشود ،ماا ب نمیداند که چه دریافت کرده! زیرا منب پیام نیز نمیدانست و نملیدانلد و ایلن همانلا نقطلۀ مقابل نگلرش سلنتی
است .ازاینرو نوع آموزش نیز در نگاه مدرن تغییر مییابد؛ آموزشی که در راستای برقراری ارتباس معنوی و عا فی میان یک فلرد بلهعنوان اسلتاد و
در واق مراد و شاگرد یا همانا مرید شک گرفت .و همچون سیروسلوک ،قواعد ،چهارچوبها و شرایط خاص خود را لب میکرد .امروزه همچون
همۀ ابعاد زندگی مدرن که سرعت همۀ مسیرها را کوتاه و فشرده کرده ،این مسیر نیز از روند پیشین جلدا شلده اسلت .ازایلنرو هملهچیلز در جهلت
سرعت باشیدن و همگام شدن با جریان زندگی مدرن حرکت میکند .به همین سبب فقط پوستۀ بیرونی هنر بلا مفهلوم پیشلین آن بلاقی اسلت و

همچون یک بنای بیبنیاد بهراحتی قاب فروریاتن است .این فروریاتن بلهمعنای خلالی شلدن ملداوم از هویلت و پلر شلدن از ماهیلت و هلویتی
ناآشناست .از آنجا که مدرنیته معرف فرهنگ عصر مدرن است ،حتی در هویتباشی نیز واجد سرعت و شتاب شگفتآوری است؛ به همین دلیل
در این عصر ،جنبشی در کمتر از یک دهه ،جایگزین جنبشی دیگر و سبکی جانشین سبکی دیگر میگردد درحالیکه در هنر سنتی ،گذشت زملان
به تثبیت و افزایش غنای هویتی یک سبک ،شیوه و اثر منجر میشود و نه تغییر و جایگزینی آن .هنر سنتی بهسبب آنکله در ابتلدا بلرای رفل نیلاز
بومی به وجود آمده و هنگامی که هنری با رف نیاز در ارتباس باشد کارکرد حرف ناست را در آن میزند ،نمیتواند بدون هویلت بلومی خلود ،بیلانگر
وجه وجودی خود باشد؛ این همان نقطهای است که استاد هنرهای سنتی برای انتقلال هنلرش و آملوزش آن ،بلدان تکیله ملیکنلد .در حقیقلت،
توجیه او به نس بعدیاش بهنوعی توضیح کارکرد آن با توجه به وجوه سیال و در حال حرکت و زنده و پویلای اثلر ملیباشلد و نتیجلۀ آن پیلدایش و
دوام زبانی مشترک است .در برخورد با هنرهای سنتی همانا این زبان مشترک بسیار حائز اهمیت است .این زبان مشترک همچون یک نماد که در
میان افراد خاصی در یک زمان و مکان معنادار است ،مورد استفاده قرار میگیرد؛ با این تفاوت که در فضای هنرهای سنتی ،این زملان تکرارپلذیر
است و این نماد در ول تاریخ از یک نس به نس دیگر انتقال مییابد .اما نباید سنتگرایی را درجا زدن معنی کرد ،چراکه سلنتها در لی زملان
تغییر کرده ،تکام یافته و نو میشوند .اما در ول زمان ،همۀ کدها و ویژگیهای بومی را با خود همراه ملیکننلد .هنگلامی کله از کلدها صلحبت
میشود بح از همان ناخودآگاه جمعی است که در ول زمان در یک تمدن و بههمراه مردمان آن حرکت میکنلد و انتقلال ملییابلد .ایلن کلدها
همان هویتهای بومی و بهنوعی ملی هستند که یک ملت بدانها شناخته میشود؛ بدین معنا که هنرهای سنتی میتوانند بلا حفلظ هویلت مللی
خود ،در مسیری مشترک با هدف جهانی گام بردارند .اما این هنرها ملیبایسلت بیلانگر و نشلانگر هویلت درونلی خلویش باشلند و در جهلت یلافتن
مشترکات هویتی با تمدنها و فرهنگهای دیگر با رویکردی انسانی تالش کنند تا بتوانند در مسیری حرکلت کننلد کله یلا در آن مشلترکاتی وجلود
دارد یا مسیر بهگونهای است که امکان ایجاد مشترکات را به مسافران خویش در سفر جهانی خواهد داد.
در این میان ،آموزش سنتی در ایران نیز دستاوش همین تغییرات قرار گرفته و بهسمت آموزش مدرسهای و آنگاه آکادمیک با همۀ قراردادها
و چهارچوبهای ماتص خود می کرده است .در نظلام آملوزش فعللی ایلران ،جلایی هلم بلرای هنرهلای سلنتی در نظلر گرفتله شلده اسلت املا
بهشیوههای جدید.
شاید بتوان با تکیه بر نظر تونیس مبنی بر تفاوت میان ابزار و هدف تا آنجا که گاه در تقابل بلا یکلدیگر قلرار ملیگیرنلد چنلین اضلافه کلرد کله
هنرهای سنتی نیز دچار همین کشمکش روزگار معاصر هستند؛ بدین معنا که هم هدف و هم ابزار تغییر کلرده املا ایلن تغییلرات همسلو و در یلک
مسیر اتفاق نیفتاده است و حتی در باش تولید این هنرها گاه برخی با توجه به تغییر ابزار اصرار بر نگله داشلتن هلدف بله هملان شلیوۀ سلدههای
گذشته دارند .چراکه هدف مورد نظر ایجاب میکند که ابزارها متناسب و مطلوب آن باشند و اگر این دو در یک راسلتا نباشلند ،تعلار پلیشآملده
ک بدنه را دچار نقصان میکند.
پس نمیتوان این هنرها را که معنویت و شیوۀ نیاکان را از نسلی به نس دیگر با خود حم کرده و انتقال داده و روح و هویت اصلی آن همین
حلول و تجلی معنای قدسی است ،با هنرهای دیگر همچون مدرن ،بهشیوهای یکسان آموزش داد.
 .۵نتیجه
از آنچه گفته شد ،میتوان چنین نتیجه گرفلت کله پلذیرش پدیلدۀ جهلانی شلدن بلا هملۀ ابعلاد آن و بلا تکیله بلر پدیلدۀ سلرعت در عصلر ملدرن و
پستمدرن که در معناباشی و تجدید هویتهای زودگذر همگان را شگفتزده میکند ،نتلایجی متفلاوت بلرای کسلانی در بلر خواهلد داشلت کله
هدفشان حفظ هنرهای سنتی با ماهیت اصلی است؛ چراکه اساسا پدیدههای مورد ذکر به قصلد تغییلر در شلیوه و محصلوالت و ابزارهلای زنلدگی
وارد عصر حاضر شدهاند و نمیتوان بدون در نظر گرفتن تغییرات ساختاری آنها تنها بدنههای سنتی را خالی از ماهیت و هویتهلای اصللی نگلاه
داشت و خوشحال از آن بود که در حفظ آنها تالش شده است .ازاینرو پاسداشت این هنرها به تالشی همهجانبه چه در باش هویتباشی ،چه
در باش آموزش ،چه در زمینۀ تولید و تبلیغ نیاز دارد و این تالش مستلزم باور به مجموعه و مفهوم اصللی هنرهلای سلنتی اسلت نلهصلرفا شلک
ظاهری آن .همین ور با توجه به اهمیت کیفی و محتوایی عناصری همچون هنرمند ،اثلر هنلری ،ملادۀ هنلری و ماا لب در سلاحت هنرهلای
سنتی ،بدیهی است که حتی برای تولید آثاری با محتوای غنی و سوق دادن این آثار بهسمت مضامین قدسلی یلا انسلانی ،الزم اسلت کله بلا پدیلدۀ
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جهانی شدن برخوردی هوشمندانه داشت و صرفا با تکیه بهصورتهای هنرهای سنتی به انهدام و اضمحالل میراث گذشتگان سرعت نباشلید؛
زیرا جهانی شدن در معنای عامگرا ،ادغام و یکی شدن ،تمایزها را حذف و فردیت را بر جمعیت رجحان میدهد.
مواردی که بهصورت مؤکد میتوان برای مرزبندیهای آموزش هنر در ساحت سنتی و مدرن شناسایی کرد به شرح ذی است:
ال  .وحدتگرایی در برابر فردگرایی (فردگرایی ،کثرتگرایی نیست)؛
ب .مضمون متکی به تجربۀ نفسانی و در مقاب  ،مضمون برخاسته از باور جمعی و ملهم از آن است.
ج .در عالم مدرن ماا ب نامعلوم است ولی در هنر سنتی ماا ب همیشه عام معلوم است؛
د .عالم مدرن بر عقالنی شدن ابزارها در مقاب ارادۀ بیعی در انتااب ابزارها تأکید دارد؛
ه .فضای عالم مدرن عمومی (غیرمتمایز) است اما فضای عالم سنتی اختصاصی (متمایز) است؛
و .عالم مدرن درصدد حذف تمایزهاست درحالیکه در عالم سنتی تمایزها معنا دارند؛
ز .در ساحت پستمدرن تمایزها اهمیت دارند ولی با هدف اضمحالل از ری ادغام ،درحالیکله در علالم سلنتی ،تمایزهلا ریشله در گذشلته
دارند و معرف هویت هستند.
شاید بتوان گفت اگر مفهوم حقیقی شعار جهانی شدن مدنظر باشد ،این جهانی شدن صرفا از مسیر سلنتگرایی و ملیگرایلی محقل خواهلد
شد .در واق این همان گزینش سنتگرایان میانهرو است که نظر به تحول و آمیزش فرهنگی دارند و در راسلتای آن معتقدنلد ملیتلوان همگلام بلا
تغییرات جهانی شدن ،با انتاابی آگاهانه و با حفظ ارزشهای سنتی و بومی ،در جهت افزایش درک ماا بان غیربلومی بلا توسل بله اسلتفاده از
عنصر مشترک و قاب فهم و بازتعری برخی از آنها جهت نزدیک شدن به فهم جهانی گام برداشت.
پینوشتها
فیلسوف و عالم اجتماعی و سیاسی و از پایهگذاران نهضت سوسیالیستی ;)1. Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825
جامعهشناس بزرگ قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ;)2. David Émile Durkheim (1858-1917
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱

02

جامعهشناس ،استاد اقتصاد سیاسی ،تاریخدان ،حقوقدان و سیاستمدار آلمانی ;)3. Karl Emil Maximilian "Max" Weber (1893-1947

فیلسوف ،اقتصاددان ،تاریخنگار و جامعهشناس ;)۰. Karl Heinrich Marx (1818-1883
جامعهشناس آمریکایی ;)۵. Talcott Parsons (1902-1979
جامعهشناس ،مورخ اقتصادی و متفکر چپگرای آمریکایی ;)6. Immanuel Maurice Wallerstein (1930-2019
پژوهشگر اقتصاد سیاسی بینالمللی ;)7. Robert Gilpin (1930-2018
)8. Marshal McLuhan (1911-1980

 .1تونیس از ناستین دانشمندانی است که وض جامعۀ نوین را با توجه به انواع جدید ارتبا ات ،مطالعه و توجیه میکند .بهعقیدۀ او ،علت تغییلر و تحلوالتی کله
در جوام انسانی روی میدهد ،بیش از هر چیز ناشی از روابط میان افراد است .او معتقد است که در دنیا دو نوع گروه انسلانی وجلود دارد :گروهلی کله اجتملاع
نامیده میشود و گروهی که به جامعه معروف است (نیکگهر  .)۰۳ ،۱۳۰1دو اص بنیادی زیربنای ارتباس اجتملاعی (اشلتراک و تجلارت) اسلت کله دو شلک
اجتماع (گمینشافت) و جامعه (گزلشافت) را فراهم میکند؛ بهبیان دیگر ،بهبلاور تلونیس دو نلوع ارادۀ بیعلی و ارادۀ عقالنلی سلاماندهنلدۀ گملینشلافت
(اجتماع) و گزلشافت (جامعه) هستند .نوعی اراده به نام ارادۀ بیعی ( )Wesenwilleوجود دارد که عا فی و بیانگر کلیت راهورسم زندگی است .سله شلک
از ارادۀ بیعی (لذت ،علادت و یلادبود) بلهشلک گسلترده بلا سله سلطح از اجتملاع (خویشلاوندی ،همسلایگی و دوسلتی) متناظرنلد .نلوع دیگلر ارادۀ عقالنلی
() ،Kurwilleوسای و هدفها را در مجموعۀ پراکنده از مبادالت بهصورت ابزاری از هم جدا میکند .سه شک از ارادۀ عقالنی (آرزومنلدی ،محاسلبه و فکلر)
شالودۀ نهادهای سیاسی ،اقتصادی و علمی ویژۀ گزلشافت را تشکی میدهند .تلونیس معتقلد اسلت کله ارادۀ بیعلی سلبب پیونلدهای علا فی اجتملاعی
میشود و ارادۀ عقالنی به پیوندهای غیرشاصی جامعه منجر میگردد .از یک سو ،گمینشافت خودبهخود از ارادۀ بیعی هملدردی انسلانی بلا احسلاسهای
نیرومند همبستگی و تعل به وجود میآید .از سوی دیگر ،ارادۀ عقالنی باع شک گیری ساختگی گزلشافت می شود تا به هدفی عمدتا مبتنی بر محاسلبات
فکری دربارۀ وسای کارآمد برسد (الو 72۵ ،٨٣1۵ل.)72۶
 .۱۱ویلیام فیلدینگ آ گبرن (William Fielding Ogburn؛ ۱۸۸۶ل )۱1۵1فیلسوف و جامعهشناس آمریکایی.
 .۱۱میر فرانسیس نیمکوف ( Meyer Francis Nimkoff؛ ۱1۱۰ل )۱1۶۵جامعهشناس.

 .۱۶خاصگرایی فرهنگی :برخی نظریهپردازان مدعی هستند که واکنش فرهنگی در برابر فرایند جهانی شدن ،در بیشتر موارد با مقاومت و حتی مقابللۀ پلرتنش
همراه است که معموال در قالب توس به عناصر هویتباشی زبانی ،دینی ،قومی و نژادی نمود مییابد؛ بهبیان دیگلر فراینلد جهلانی شلدن علالوه بلر یکدسلت
کردن جنبههایی از زندگی در دنیای مدرن ،تفاوتهای فرهنگی و هویتی را نیز تقویت و احیا میکند .ازاینرو منتقدان تجدد ،جهانی شدن را آغاز عصلری جدیلد
میدانند که با فرهنگی شدن زندگی و برجستهتر شدن هویتهای گوناگون اجتماعی ویژگی مییابلد .ملدافعان تجلدد هلم در قاللب مفلاهیمی ماننلد ضلدیت بلا
دموکراسی ،احیای قبیلهگری و بنیادگرایی به این واقعیت اعتراف میکنند.
آمی ـ ش و تلــوه فرهنگــی :ایللن نللوع واکللنش کلله معمللوال تحللت عنللاوینی ماننللد روش پیونللدی ( )Hybridizationتحللولی ( )Transitionو غیردفللاعی
( )Offensiveتوصی میشوند ،بر این نکته داللت دارند که نمیتوان گفت در عصر جهانی شدن ،فرهنگها یا باید به خللوص و ریشلۀ خلود توسل جوینلد یلا
ادغام شوند؛ بهعبارت دیگر دنیای پیچیده و متنوع فرهنگی صرفا عرصۀ تسلیم یا ستیز نیست ،بلکه آنهلا ملیتواننلد بلا متحلول شلدن و آمیلزش بلا فرهنلگ و
هویتهای دیگر به حیات خود ادامه دهند .در این رهیافت بر دادوستدهای بین فرهنگی و آمیزش فرهنگی برای ایجاد اشکال فرهنگی ترکیبی تأ کید میشود.
همگونی فرهنگی :برخی نظریهپردازان عقیده دارند که فرایند جهانی شدن نوعی همگونی فرهنگی را بههملراه ملیآورد و ایلن همگلونی فرهنگلی در مسللط و
جهانگیر شدن تجدد یا فرهنگ و تمدن غربی نمود مییابد .مثال نظریهپردازانی مانند گیدنز و رابرتسلون جهلانی شلدن را گسلترش تجلدد از جامعله (غربلی) بله
جهان و گسترش ویژگیهای محوری تجدد در مقیاس جهانی میدانند .بنابراین همگونی فرهنگی عبارت از نوعی انفعال و اسلتحاله اسلت .در چنلین واکنشلی
معموال فرهنگها در برابر جهانی شدن منفع میشوند و حتی ضمن پذیرش فرهنگی که جهانی شدن اقتصادی حام آن است (فرهنگ غربی) ،ویژگیهلای
خود را از دست میدهند (گ محمدی .)۸۰ ،۱۳۸۳
منتقد هنری آمریکایی ;)13. Robert C. Morgan (1943
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چکیده
فرش دستباف سالهای زیادی است بهعنوان هنر کاربردی و تزیینی و اصیل ایرانی در زندگی مردم این خطه نقش و جایگاه ویژه دارد .ازاینرو در
حال حاضر پژوهش در خصوص این شاخه از هنرهای سنتی ،از وجوه مختلف صورت میپذیرد .در این بین ،پژوهشهای فنشناسانه در خصوص
فرش دستباف نیز یکی از شاخههای تخصصی پژوهش در این حوزه است؛ بهویژه فنشناسی قالیهای قدیمی و آنتیک یا آن گروه از فرشهایی
که از لحاظ تکنیک بافت یا مواد اولیه حائز اهمیت و متفاوت هستند .بهوسیلۀ فنشناسی علمی میتوان به تکنیک تولید و نوع مواد اولیۀ بهکاررفته
در فرش دستباف پی برد .این مقوله به ما کمک میکند که با مددگیری از یافتههای بهدستآمده و ارائۀ آن ،در پیشبرد این هنر بکوشیم .پژوهش
پیش رو با توجه به اهمیت قالی موسم به بشریت ،بهعالوۀ کاربرد متفاوت الیاف گالبتون در قسمت گلیمباف قالی بهمنظور شناخت بهتر ساختار
لیف گالبتون مورد نظر و آسیبهای واردشده بر آن ،با رویکرد بررسی فنشناسی گالبتونهای بهکاررفته در قالی بشریت متعلق به دوران پهلوی
صورت گرفته است .در این راستا با معرفی کلی قالی بشریت ،به بررسی تکنیک بافت و نحوۀ تولید ،ساختار و آسیبشناسی گالبتونهای بهکاررفته
در این قالی با کمک روشهای آزمایشگاهی از جمله تصویربرداری میکروسکوپی ،EDS ،طیفسنجی مادون قرمز و ...پرداخته شده است .در
نتیجه با استناد به دادههای پژوهش میتوان به دانش تولید گالبتون در دوران پهلوی پی برد؛ بهعالوه با بررسی نوع و دلیل آسیب وارده به این الیاف
میتوان از وارد شدن آسیب به قالی یا حتی الیاف با شرایط مشابه جلوگیری کرد .و در نهایت بهوسیلۀ روشهای آزمایشگاهی بهکاررفته در این
پژوهش ،همچنین پژوهشهای متناظر ،میتوان از روشهای نوین و علمی در جهت شناخت بهتر و عمیقتر فرش دستباف یاری گرفت .از سوی
دیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی ،میتوان به نوآوری و خلق آثاری بدیع بهکمک الیاف گالبتون پرداخت.
کلیدواژهها:
فنشناسی ،گالبتون ،قالی ،بشریت ،پهلوی ،هنرستان هنرهای زیبای اصفهان.
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 .1مقدمه
سالیانی دراز است که فرش دستباف بهعنوان هنری جدانشدنی در زندگی مردم دنیا بهخصوص مردم ایرانزمین حضور دارد که خود سبب اهمیت
ویژۀ این هنر از لحاظ وجوه مختلف شده است .همچنین در دهههای اخیر ،پژوهش در خصوص این هنر بسیار پررونق بوده است .در این بین،
پژوهشهایی که ریشۀ علمی دارند میتوانند در این حوزه اطالعات قابل قبول و کاربردی ارائه دهند .پژوهشهایی که بر پایۀ فنشناسی صورت
میگیرد ،یکی از انواع پژوهشهایی است که چندسالی است در حوزۀ هنر بهویژه هنرهای دستی انجام میشود .فرش دستباف نیز یکی از رشتههای
هنرهای دستی است که بهلحاظ ساختار و تنوع ،پژوهشهایی بر پایۀ علوم فنشناسی در آن شایان اهمیت است .پژوهش پیش رو با توجه به
اهمیت قالی بشریت اثر عیسی بهادری که اکنون در موزۀ هنرستان هنرهای زیبای اصفهان قرار دارد ،همچنین مواد اولیۀ متفاوت در بافت آن ،به
بررسی فنشناسانه و سبک بافت گالبتون بهکاررفته در آن پرداخته است .هدف از انجام این پژوهش ،تکنیک بافت و نحوۀ تولید ،ساختار و
آسیبشناسی الیاف گالبتون مورد استفاده در قالی بشریت است .اهمیت انجام این پژوهش را ابتدا میتوان در راستای معرفی روشهای علمی و
نوین در حوزۀ مطالعات تخصصی در فرش دستباف دانست؛ بهعالوه انجام این پژوهش میتواند ما را در جهت شناخت بهتر و عمیقتر فرش
دستباف یاری کند .از سوی دیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی ،میتوان به نوآوری و خلق آثاری بدیع بهکمک الیاف گالبتون پرداخت.
این پژوهش از نظر روش تحقیق در دسته پژوهشهای کاربردی قرار دارد و برای دستیابی به اطالعات مورد نیاز پژوهش ،از روش آزمایشگاهی
استفاده شده است و اطالعات مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مطالعات میدانی ،کتابخانهای و عمدۀ آن بهصورت آزمایشگاهی به دست
آمد .در این بین ،نمونۀ مورد نظر برای انجام پژوهش بهصورت هدفمند انتخاب شد .در انجام این پژوهش بهمنظور دستیابی به اهداف ،در مرحلۀ
اول ،مورد مطالعاتی که قالی بشریت بود ،از لحاظ ظاهری و فنی بررسی شد .پس از آن ،نوع بافت گالبتون بهکاررفته در قالی تبیین گردید .در
بخش اصلی مقاله مطالعات آزمایشگاهی آغاز شد و نوع الیاف بهکاررفته در گالبتون و اطراف آن ،همچنین ساختار و آسیبهای وارد بر قسمت
فلزی گالبتون شناسایی شد .در نهایت در بخش آخر پژوهش ،نتایج حاصل از آن بهصورت اجمالی بیان و به سؤاالت اصلی پژوهش پاسخ داده
شد .پس از انجام پژوهش میتوان با تکیه بر نتایج بهدستآمده ابتدا با کمک روشهای نو و علمی استفادهشده در این پژوهش در جهت شناخت
فرش استفاده کرد .از سوی دیگر با توجه به نوع کاربرد گالبتون در این قالی ،میتوان به نوآوری و خلق آثاری بدیع با کمک الیاف گالبتون پرداخت.
1ـ .1پرسشهای پژوهش
 .۱نحوۀ تولید الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
 .۲ساختار الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
 .۳تکنیک بافت لیف گالبتون در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟

 .۴آسیبهای واردشده بر لیف گالبتون به چه صورت هستند؟
1ـ .۲پیشینۀ پژوهش
بهمنظور انجام پژوهش نیاز به مطالعۀ منابع مکتوب و قابل استناد معتبر است .در راستای انجام این پژوهش ،پژوهشگر با منابعی مواجه شد که در

مورد مطالب مرتبط با پژوهش ،دارای اطالعاتی بودند؛ از جمله:
ملول ( )۱۳۱۴در قسمتی از کتاب خود با عنوان بهارستان ،دریچهای به قالی ایران ،با پرداختن به قالیهای زربفت صفوی ،اشارۀ مختصری
نیز بهشکل ظاهری الیاف گالبتون این دوره و میزان کاربرد طال و نقره در آن داشته است .در کتاب سیری در صنایع دستی ایران (فنایی ،)۱۳۱۷
به هنرهای صناعی ایران و حرفههای مرتبط با آن پرداخته شده است؛ در قسمتی از این کتاب ،فنایی به حرفۀ گالبتونسازی و مختصری از ساخت
گالبتون اشاره میکند .صادقیان ( )۱۳۱۷در کتاب طالی بدون زر (گذری بر زریبافی ایران) ،به تاریخچۀ دستبافتههای زربفت و انواع آن اشاره
دارد؛ همچنین در قسمتی از کتاب خود بهتفصیل به روش ساخت الیاف گالبتون پرداخته است .در مقالهای با عنوان «گالبتونسازی ،هنری
فراموششده» ،ریاحی دهنوی ( )۱۳۱۳پس از بیان تاریخچۀ استفاده از گالبتون ،به نحوۀ ساخت آن بهتفصیل میپردازد .روحفر ( )۱۳۷۱در مقالۀ
«زریبافی در دورۀ صفوی» ،به این رویکرد و تاریخچۀ این هنر در دوران صفویان میپردازد؛ همچنین در مقالۀ خود ،اشارۀ مختصری به الیاف
گالبتون دارد و عناصر عمدۀ تشکیلدهندۀ آن را نقره و پس از آن طال معرفی میکند .مایکل فرانس ( )۱111در پژوهش خود با عنوان «سجادههای
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کرکی ایران» ،به بیان فنشناسی و ساختارشناسی الیاف گالبتون بهکاررفته در قالیهای گروه سالتینگ متعلق به دوران صفوی پرداخته است.
کریمی ( )۱۳1۶در پایاننامۀ کارشناسیارشد خود با عنوان فنشناسی ،آسیبشناسی و ارائۀ طرح حفاظت قالی زربافت سالتینگ دورۀ صفویه در
موزۀ فرش تهران ،فنشناسی از یک نمونه قالی زربفت دورۀ صفوی ارائه داده است .در این راستا وی در بخشی از پایاننامهاش به فنشناسی و
آسیبشناسی الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی مورد مطالعۀ خود پرداخته است .ملکوتی ( )۱۳1۵در پایاننامۀ کارشناسی خود با عنوان بررسی
قالیهای پولونزی و بافت یك نمونه از آن ،با بررسی قالی زربفت پولونز متعلق به دوران صفوی به بازبافی یک نمونه از قالیهای این دسته پرداخته
است .وی در بخشی از پایاننامهاش به بررسی الیاف گالبتون متعلق به دوران صفوی اشاره دارد .امینی ( )۱۳1۰در پایاننامۀ کارشناسیارشد خود
با عنوان بررسی حفاظت فرشهای موزهای در ابعاد کوچک با مطالعۀ موردی نمونه فرش لهستانی واقع در موزۀ فرش ،به بررسی نحوۀ حفاظت
قالی پولونزی موجود در موزۀ فرش ایران پرداخته است .ملکوتی ( )۱۳11در کتاب قالیهای زربفت صفوی به بررسی قالیهای زربفت متعلق به
دوران صفویان ،همچنین گالبتونهای مورد استفاده در آن دوران پرداخته است .الدن مؤید ( )۱۳۱۲در پایاننامۀ خود با عنوان بررسی اثرات
زیانبخش حشرهکشها بر الیاف فلزی پارچههای تاریخی ،با معرفی کلی الیاف فلزی ،به روند آسیبزا و تأثیرگذاری انواع حشرهکشها بر ساختار
الیاف گالبتون پرداخته است .صامتی ( )۱۳۷۴در پایاننامۀ مقطع کارشناسی خود با عنوان شناخت و بررسی آسیبهای وارده بر تزیینات فلزی
بهکاررفته در بافتهها؛ مرمت و حفاظت یك نمونه پارچۀ زربفت قدیمی ،با توجه به ساختار الیاف گالبتون ،به موارد آسیبرسان به الیاف گالبتون مورد
استفاده در پارچه پرداخته است .اربابزاده بروجنی ( )۱۳1۰در پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی فنشناسانۀ الیاف فلزی گالبتون و
اهمیت آن در کیفیت الیاف در درازمدت در بافتههای تاریخی ،با بررسی فنشناسانۀ الیاف گالبتون مورد استفاده در پارچهها به کیفیت و سالمت
این الیاف در گذر زمان اشاره دارد.
در مقالۀ پیش رو ،پژوهشگران با توجه به اهمیت و جایگاه الیاف گالبتون در صنایع دستی و دستبافتههای ایرانی کوشیدهاند برای نخستین
بار ،به بررسی فنشناسانۀ الیاف گالبتون متعلق به دوران پهلوی و بهکاررفتهشده در قالی موسوم به بشریت موجود در موزۀ هنرستان هنرهای زیبای
اصفهان بپردازند.
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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1ـ .۳روش بررسی
بهمنظور دستیابی به اهداف مورد نظر در این پژوهش ،پژوهشگران روند کلی انجام پژوهش را بر اساس هدف ،طبق ساختار پژوهشهای تحقیق
و توسعهای پیش برده و با توجه به دادهها و اطالعات مورد نیاز پژوهش ،روش آزمایشگاهی را دنبال کردند که طی این فرایند ،لیف داخلی گالبتون
مورد نظر ،لیف بهکاررفته در اطراف گالبتون ،همچنین نوارهای فلزی گالبتون مورد بررسی قرار گرفت .برای انجام این بررسیها از روشهای
طیفسنجی مادون قرمز ،تصویربرداری میکروسکوپی ،تصویربرداری لوپ دیجیتال ،آنالیز به روش  ،EDSانحالل و سوزاندن الیاف استفاده شد.

اطالعات دیگر پژوهش از جمله اطالعات مربوط به قالی بشریت از طریق مشاهده و بررسیهای میدانی گردآوری شد و اطالعات مورد نیاز در
خصوص ساخت گالبتون بهعالوۀ اطالعات کلی در خصوص تولیدات فرش در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان به روش کتابخانهای گردآوری
گردید .در نهایت ،دادهها از طریق آنالیز و تطبیقشان با پژوهشهای گذشته مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج مورد نظر حاصل شد.
 .۲معرفی مورد مطالعاتی
موزۀ هنرستان هنرهای زیبای اصفهان که در سال  ۱۳۱۵تأسیس و مدیریت آن به عیسی بهادری واگذار شد ،گنجینهای است از آثار تولیدشده در
هنرستان .قالیهای نفیس طراحیشده توسط عیسی بهادری را که بین دهۀ  ۳۰تا  ۱۰تولید شد ،میتوان حسن شهرت هنرستان دانست ،زیرا
بخش عمدهای از تولیدات این مجموعه را به خود اختصاص دادهاند .صحنۀ موزۀ هنرستان ،نمایشدهندۀ  ۶نمونه از این دسته قالیها میباشد و
گنجینۀ موزه نگهدارندۀ حدود  ۳۰مورد از آنهاست .یکی از قالیهای مشهور این مجموعه قالی موسوم به بشریت است .شهرت این قالی بهاندازهای
است که متخصصان حوزۀ فرش ایران ،آن را بهعنوان نماد آثار عیسی بهادری میدانند .اولین قالی با طرح و عنوان بشریت در سال  ۱۳۵۴در
ً
هنرستان بافته شد و پس از طی سالها تعداد  ۷قالی با طرح بشریت توسط هنرستان تولید شد .از این تعداد ۵ ،نمونه عینا مشابه با قالی اصلی،
یک نمونه با رنگ زمینۀ متفاوت و یک مورد با تغییر جزئی در طرح قالی و اضافه شدن لچک به طرح اصلی بافته شد .از بین قالیها با طرح
بشریت ،فقط یک نمونه دارای گلیمباف تزیینشده با الیاف زینتی است.

۲ـ .1قالی بشریت
۲ـ1ـ .1توصیف ظاهری قالی بشریت

وجه شـهرت قالی بشریت بهدلیل طراحی شگفتانگیز آن
توسـط عیسـی بهادری است .در طرح فرش بشریت ،پیکر
انســان در ســه وضــعیت یا دوره شــامل جنینی ،بالندگی و
مرگ با نقوش ختایی نشـــان داده شـــده اســـت .زمینۀ این
قالی بهمثابۀ بســتر یا بوم یک اثر هنری عمل کرده اســت.
پیوند میان نام بشریت که در خود قالی نیز بافته شده است
و ســه مرحله زندگی آدمی در آغاز عجیب به نظر میرســد.
امـا بـا دقـت در جزئیـات طراحی این قالی میتوان به وجه
تســمیۀ آن پی برد .قالی بشــریت درباره انســان به مفهوم
مادی آن نمیتواند باشـــد بلکه مفهومی عمیقتر را تداعی
میکند .شکل عجیب ترنج این قالی ،حاوی مفهوم زایش،
برآمدن و شـــکفتن دارد .قاب زیر ترنج نیز به بالهای پرواز
بیشباهت نیست و مشابه شکل پرندهای است که از روبهرو
تصــویر شــده اســت (مظفریزاده  .)۶۱ ،۱۳1۲در طراحی
قـالی بشـــریـت پیکرههـایی بـا نقوش گردان ختـایی ایجاد
شدهاند و پیکرهای زن و مرد با اندکی دقت قابل تشخیص
اســـت .در این طرح ،پیکرۀ انســـان در ســـه دورۀ جنینی،
بالندگی و مرگ نشــان داده شــده اســت .همچنین دوران
تکــامــل زنــدگی انســــان در مرکز قــالی بــهعنوان اشـــرف
مخلوقات و مرکز هســـتی ترســـیم شـــده اســـت .چنانکه
تصویر  :۱قالی موسوم به بشریت موجود در موزۀ هنرستان هنرهای زیبای اصفهان (نگارندگان)
خداوند فرموده اســت هرچه را در آســمان و زمین اســت،
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برای انسان آفرید و مسخر او کرد« :ألم تروا أن الله سخر لکم ما ِفي السماو ِات وما ِفي اْلر ِض» (لقمان( )۲۰ :معادی .)۳۱ ،۱۳1۴
۲ـ1ـ .۲بررسی فنی قالی مورد مطالعه
جدول  :۱مشخصات فنی قالی مورد مطالعه (بشریت)
ردیف
۱
۲

عنوان
نوع طرح
طراح

توضیحات
ترنجدار
عیسی بهادری

ردیف
1
۱۰

عنوان
جنس تار
جنس پود

توضیحات
ابریشم
پنبه

۳

ابعاد

 ۲۳1×۱۴1سانتیمتر

۱۱

جنس پرز

کرک

۴

رجشمار

 ۷۰رج در  ۶/۵سانتیمتر مربع

۱۲

تعداد پود

دو پود (یک پود ضخیم و یک پود نازک)

۵

محل بافت

هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

۱۳

نوع شیرازه

موازی ،متصل ،تکرنگ

۶

تاریخ بافت

۱۳۵۴

۱۴

نوع رنگ

گیاهی

۷

سبک بافت

تمام لول

۱۵

تعداد رنگ

۱۳

۱

نوع گره

نامتقارن (فارسی)

۱۶

نوع گلیمباف

کرباس ،حاوی گره تزیینی دو گره و قایقی از جنس گالبتون

۱۷

مواد اولیۀ بهکاررفته در
قسمت کرباسباف

ابریشم همراه با گالبتون در قسمت گره
تزیینی

(نگارندگان /آرشیو موزۀ هنرستان هنرهای زیبا)

بررسی و شناسایی سبک بافت ،نوع
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۲ـ .۲بررسی نوع بافت لیف مورد بررسی در قالی بشریت
طبق بررسیهای انجامشده روی گره تزیینی بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی مورد نظر ،همان طور که در تصویر مشخص است ،میتوان گفت
گره تزیینی از نوع گره قایقی رفتوبرگشت است .در گره قایقی بهشیوۀ رفتوبرگشت ،لیف از روی جفت تار عبور کرده به پشت بافته قرار میگیرد

سپس جفت تار را دور زده به روی بافته و از داخل حلقۀ ایجادشده عبور میکند و در جای خود نه زیاد کشیده و نه زیاد شل قرار میگیرد .این عمل
تا پایان عرض بافته ادامه پیدا میکند ،سپس پود عبور داده میشود و بعد در جهت مخالف رج قبلی به همین روش برمیگردد .این نوع گره در قالی
در قسمت گلیمباف به دفعات تا عرض یك سانتیمتر انجام میشود و جنبۀ تزیینی دارد.

تصویر  :۲شمای گرافیکی گره تزیینی بهکاررفته در گلیمباف (نگارندگان)

تصویر  :۳گره تزیینی بهکاررفته در گلیمباف (نگارندگان)

۲ـ .۳فنشناسی لیف بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی بشریت
بهمنظور شناسایی و بررسی الیاف بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی بشریت ،قسمتی بهاندازۀ  ۴سانتیمتر و وزن  ۰/۰۱۵گرم از لیف بهکاررفته در
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قسمت بافت تزیینی قایقی ،همچنین قسمتی از لیف استفادهشده در بافت کرباس قالی بهاندازۀ  ۱۰سانتیمتر و وزن  ۰/۲۰گرم ،از این بخش جدا
شد و به روشهای آزمایشگاهی از جمله تصویربرداری میکروسکوپی ،لوپ دیجیتال طیفسنجی مادون قرمز ،سوزاندن و استفاده از اسیدهای
حالل مورد بررسی قرار گرفت؛ در ادامه به ویژگیهای این الیاف بهتفصیل پرداخته خواهد شد.
۲ـ۳ـ .1تصویربرداری لیف توسط لوپ دیجیتال

بهمنظور دست یافتن به تصاویر قابل قبول برای شناسایی نوع لیف بهکاررفته در قسمت کرباس قالی ،مقطع طولی بخشی از لیف در دسترس توسط
لوپ دیجیتال با دو بزرگنمایی  ۱۰۰و  ۶۰برابر تصویربرداری شد .در این تصویر ،نوع پیچش الیاف بهصورت واضح مشخص است که نخ تاب S
دارد .همچنین تاب منظم و یکنواختی در طول نخ مشهود است که نشاندهندۀ کیفیت خوب نخ بهکاررفته از نظر فرایند ریسندگی میباشد.

تصویر  :۴تصویربرداری با بزرگنمایی  ۱۰۰برابر توسط لوپ دیجیتال
(نگارندگان)

تصویر  :۵تصویربرداری با بزرگنمایی  ۶۰برابر توسط لوپ دیجیتال
(نگارندگان)

۲ـ۳ـ .۲تصویربرداری از لیف توسط میکروسکوپ نوری

لیف متعلق به قسمت گلیمباف قالی برای شناسایی ،پس از آمادهسازی توسط میکروسکوپ الکترونی نوری ،با بزرگنمایی  ۲۰۰و  ۴۰۰برابر ،از
مقطع طولی لیف تصویربرداری شد .مقایسۀ این تصاویر و تصاویر موجود از نمونه الیاف ابریشمی ،تا حدودی امکان ابریشمی بودن لیف را مورد تأیید
قرار دارد.

تصویر  :۶تصویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی  ۲۰۰برابر از لیف
بهکاررفته در گلیمباف (نگارندگان)

تصویر  :۷تصویر میکروسکوپ الکترونی با بزرگنمایی  ۴۰۰برابر از لیف بهکاررفته
در گلیمباف (نگارندگان)

۲ـ۳ـ .۴شناسایی لیف توسط طیفسنجی مادون قرمز

برای شناسایی دقیق و اظهار نظر نهایی در خصوص نوع لیف بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی بشریت ،قسمتی از لیف توسط دستگاه طیفسنجی
مادون قرمز ۱آزمایش شد .نتیجۀ این آزمایش در ادامه بهصورت پیک آورده شده است .بهمنظور طیفسنجی مادون قرمز ،قسمتی از لیف مورد نظر
جدا و همراه با پودر « »KBRتا حدی ساییده شد که لیف در پودر حل شود .پس از این مرحله پودر را درون دستگاه ساخت قرص ،تحت فشار قرار
داده و در نهایت پس از ایجاد قرص مورد نظر ،آن را دستگاه طیف سنج قرار داده و آزمایش انجام شد .در این مرحله پیک مورد نظر به دست آمد.
بررسی و شناسایی سبک بافت ،نوع
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
بهادری موجود در موزۀ ۲۷ ،...ـ ۴۴

02

نمودار  :۱پیک بهدستآمده از لیف بهکاررفته در قسمت گلیمباف قالی (نگارندگان)

در این طیف ،جذب پهن در cmــــ ۳۴۰1 ۱از گروههای هیدروکسیل در مولکولهای آب ناشی شده است ( .)Zhang and Wyeth 2010ولی
شــانۀ موجود در حوالی  ۳۲1۰را میتوان مربوط به ارتعاش کشــشــی  NHدر گروههای پپتیدی دانســت (.)Sionkowska and Planecka 2011
ً
ضـعیف بودن این نوار جذبی احتماال بهدلیل جذب باالی هیدروکسـیل در مولکولهای آب رخ داده است که بهشکل رطوبت جذب الیاف شدهاند.
با توجه به مطالعات انجامشدۀ پیشین میتوان نوارهای جذبی گروههای متیل و متیلن (cmـــ ۲۱۵۰ ۱ــــ  ،)۲1۵۰آمید I (cmـــ ۱۶۳1 ۱ــــ ،)۱۶1۵
آمید II (cmـــ ،)۱۵۱1 ۱آمید III (cmـــ CH ،)۱۲۲1 ۱کششی (cmـــ ،)۱۴۴۳ ۱گروه CـــOـــC (cmـــ )۱۱۶۱ ۱و ارتعاش کششی Cـــ Oمربوط به
اتصال گالیسین /آالنین (cmــــ )۱۰۶۵ ۱را در طیف حاصل مشاهده کرد ( ;Zhang and Wyeth 2010; Sionkowska and Planecka 2011

 .)Ling et al. 2011; Nadiger and Shukla 2015البته هرچند در طیفهای مربوط به الیاف جدید ،جذب آمید  IIدر ناحیۀ ۱۵۳۴ــــــ۱۵۴۲
ً
معموال دیده میشـود ،شیفت این نوار جذبی پس از گذر زمان تا میزان cmــــ ۴۰ ۱دیده شده و نوار  ۱۵۱1مربوط به آمید  IIدر فیبروئین دانسته شده
اســت؛ همچنین نوارهای  ۱۴۴۳و  ۱۰۶۵ناشــی از ســرســین هســتند که بهدلیل مقادیر کربوکســیلیک اســید و هیدروکســیل آلکیل در زنجیرههای
جانبی آمینو اسـید سـریسـین ایجاد میشـوند ( .)Zhang and Wyeth 2010با توجه به این موارد ،نمونۀ مورد آزمایش را میتوان ابریشـم دانست.
بهعالوه مقایسـۀ این طیف با طیف شـاهد ابریشـم در تصویر  ۱و همچنین نمودار مقایسۀ  ،۲نشاندهندۀ تشابه باالی نوارهای جذبی موجود است
( .)http://irug.org/jcamp-details?id=374این امر نیز ابریشم بودن نمونۀ مورد آزمایش را تأیید میکند.

تصویر  :۱رسم توضیحی طیف مادون قرمز شاهد از ابریشم ()http://irug.org/jcamp-details?id=374
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نمودار  :۲نمودار مقایسۀ طیف مادون قرمز ابریشم و نمونۀ شاهد از ابریشم (نگارندگان)

۲ـ۳ـ .۵شناسایی لیف توسط عمل سوزاندن

بهمنظور شناخت دقیقتر لیف مورد نظر ،قسمتی از لیف را شعلهور کردیم .طی این فرایند ،لیف قبل از داخل شدن به شعله و در نزدیکی آن تغییر
رنگ یا حالتی نداشت اما با کم شدن فاصله با شعله ،پس از تغییر رنگ آتش گرفت .طی سوختن مشاهده شد که لیف جمع و متورم شد و بدون دود
به سوختن ادامه داد و کمی بعد دود کم و سفیدرنگی از لیف خارج شد و در نهایت خاکستر شد .خاکستر بهجامانده از سوختن لیف مورد نظر حالت
پود داشت.
۲ـ۳ـ .۶شناسایی لیف توسط اسید

با توجه به نتایج آزمایشهای قبلی ،این احتمال که لیف مورد نظر از نوع ابریشم باشد تقویت شد؛ به همین منظور برای بازشناسی بهتر لیف از اسید
کلریدریک ،همچنین اسید سولفوریک  ۶۰درصد که حالل مناسب برای شناخت الیاف است استفاده شد .به این منظور ،قسمتی از لیف داخل لولۀ
آزمایشگاهی حاوی اسید سولفوریک و قسمتی دیگر داخل لولۀ آزمایش حاوی اسید کلریدریک گرمشده انداخته و مشاهده شد که لیف بهسرعت
تغییر رنگ داد و پس از آن فوری در اسید حل گردید.

با توجه به پیک بهدستآمده از لیف بهکاررفته در قسمت گلیمباف و تطبیق آن با پیکهایی
که از لیف ابریشم تهیه شده و در پژوهشهای پیشین به آن اشاره شده است (تصویر ،)1
همچنین تصاویر میکروسکوپی بهدستآمده از لیف ،روش سوزاندن و انحالل لیف ،این نتیجه
حاصل شد که جنس لیف بهکاررفته در کرباس قالی ،ابریشم بوده است.
 .۳ریختشناسی لیف بهکاررفته در گره قایقی
بهمنظور ریختشناسی لیف بهکاررفته در قسمت بافت گره قایقی ،قسمتی بهاندازۀ  ۳سانتیمتر
از لیف جدا گردید و سپس توسط لوپ دیجیتال و میکروسکوپ نوریـ انعکاسی تصویربرداری
شد.
۳ـ .1تصاویر بهدستآمده توسط لوپ دیجیتال
برای شناسایی ظاهری لیف گالبتون بهکاررفته در قسمت گره تزیینی قالی بشریت ،قسمت
جداشده از گالبتون توسط لوپ دیجیتال ۲با بزرگنمایی  ۶۰برابر تصویربرداری شد (تصاویر 1

و .)۱۰
۳ـ .۲تصاویر بهدستآمده توسط میکروسکوپ نوریـ انعکاسی
تصویربرداری به روش میکروسکوپ نوری ،روش دیگر تصویربرداری برای شناسایی بهتر تصاویر  1و  :۱۰تصویر تهیهشده از گالبتون توسط لوپ
دیجیتال (نگارندگان)

ظاهری الیاف گالبتون مورد نظر پژوهش بود؛ بدین منظور لیف گالبتون با این نوع
میکروسکوپ و با بزرگنمایی  ۲۰۰برابر تصویربرداری شد (تصاویر  ۱۱و  .)۱۲با توجه به تصاویر
بهدستآمده توسط لوپ دیجیتال و میکروسکوپ نوریـ انعکاسی ،نحوۀ پیچش نوار فلزی به دور لیف ابریشمی مشخص شد .بر اساس این تصاویر
چنانکه در شمای گرافیکی تصویر  ۱۳آمده ،نوارهای تخت فلزی به دور یک مغزی که در این لیف از جنس ابریشم است ،پیچیده شده است.

بررسی و شناسایی سبک بافت ،نوع
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
بهادری موجود در موزۀ ۲۷ ،...ـ ۴۴
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تصاویر  ۱۱و  :۱۲تصویر تهیهشده از گالبتون توسط میکروسکوپ نوریـ انعکاسی (نگارندگان)

تصویر  :۱۳شمای گرافیکی از نحوۀ پیچش نوار فلزی
به دور مغزی ()Balazsy and Dinah 2004, 129

 .۴فنشناسی لیف داخلی گالبتون
بهمنظور شناسایی لیف داخلی گالبتون ،بهدلیل محدودیت دسترسی به نمونۀ بیشتر و ناچیز بودن نمونهمانند لیف قبلی از روش طیفسنجی
مادون قرمز (مانند روش نمونۀ قبل) استفاده شد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
۴ـ .1بررسی لیف میانی گالبتون با طیفسنجی مادون قرمز
چنانکه در نمودار  ۳مشخص است ،در این طیف نیز مانند نمونۀ قبلی ،نوارهای جذبی شاخص آمید  IIدر فیبروئین و جذبهای مربوط به

سریسین دیده میشود؛ همچنین تطابق خوبی با طیف شاهد ابریشم (نمودار  )۴دارد.

نمودار  :۳پیک بهدستآمده از طیفسنجی مادون قرمز لیف داخلی گالبتون (نگارندگان)

نمودار  :۴نمودار مقایسۀ طیف مادون قرمز ابریشم و نمونه شاهد از ابریشم (نگارندگان)
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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۴ـ .۲شناسایی لیف درونی گالبتون به روش انحالل و سوزاندن
پس از انجام طیف مادون قرمز لیف داخلی گالبتون و تقویت احتمال ابریشم بودن آن ،بهمنظور شــناســایی بهتر لیف داخلی ،از روش ســوزاندن و
انحالل توسط اسید سولفوریک  ۶۰درصد و اسید کلریدریک گرم استفاده شد .مشاهدات انجامشده از طریق این آزمایشها نیز مانند آزمایشهای

انجامشـده در بخش لیف بهکاررفته در قسمت کرباسباف قالی ،نتیجۀ یکسان داشت و لیف در اسید سولفوریک و اسید کلریدریک بهسرعت تغییر
رنگ داد و حل شــد .همچنین لیف در هنگام ســوختن حالت پفکی و جمعشــده داشــت و دود حاصــل بهصــورت کم و ســفیدرنگ بود و خاکســتر
بهجامانده حالت پودری داشت .پس از انجام آزمایشهای فوق میتوان گفت که لیف داخلی گالبتون نیز از جنس ابریشم بوده است.
با توجه به نتیجۀ حاصلشده از طیفسنجی مادون قرمز لیف میانی گالبتون ،همچنین آزمایشهای انحالل و سوزاندن لیف ،این نتیجه
محرز شد که لیف داخلی گالبتون از جنس ابریشم است.
 .۵تعیین قطر نوار فلزی بهکاررفته در ساخت گالبتون
برای اندازهگیری قطر نوار فلزی گالبتون ،همچنین عناصــر ســازنده و آســیبهای واردشــده بر آن،
نوار فلزی میبایســت با میکروســکوپ الکترونی تصــویربرداری میشــد .به این منظور ۳ ،میلیمتر از
نوار فلزی گالبتون جــدا شــــد و از طرف عرض نوار در مــایع رزین مونــت گردیــد و پس از آن بــا
میکروسکوپ الکترونی تصویربرداری شد.
طبق تصویر  ۱۴که با بزرگنمایی  ۴۰۰برابر توسط میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه متالوژی
رازی تهیه شده ،قطر نوار در دو مقطع باال و پایین نوار مشخص شده است .همان طور که در تصویر

تصویر  :۱۴تصویر مقطع عرضی نوار گالبتون
(نگارندگان)

مشخص است ،قطر قسمت باالیی نوار بهاندازۀ  ۱1/۶۴میکرون معادل  ۰/۰۱1۶۴میلیمتر و قطر قسمت پایینی نوار بهاندازۀ  ۱1/۴۲میکرون
معادل  ۰/۰۱1۴۲میلیمتر است که میتوان گفت قطر این نوار بهطور میانگین برابر  ۱1/۵۳میکرون معادل  ۰/۰۱1۵۳میلیمتر است.
 .۶تعیین عناصر بهکاررفته در ساخت نوار فلزی بهکاررفته در ساخت گالبتون
بهمنظور شناسایی عناصر سازندۀ نوار فلزی گالبتون مانند مورد قبلی ،پس از تهیۀ مونت از مقطع عرضی و تخت نوار فلزی ،توسط آزمایشگاه
متالوژی رازی با بزرگنماییهای  ۱۰۰۰و  ۲۰۰۰برابر تصویربرداری الکترونی و بالک بدنه شد (جدول  )۱و عناصر آنالیز و نتیجۀ حاصل از آن در
(جدول  )۲ارائه گردید.
جدول  :۱تصاویر میکروسکوپی الکترونی از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱۴تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱۵تصویر با بزرگنمایی  ۲۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱۶تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱۷تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون
(آزمایشگاه رازی /نگارندگان)

بررسی و شناسایی سبک بافت ،نوع
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
بهادری موجود در موزۀ ۲۷ ،...ـ ۴۴

03

با توجه به تصاویر فوق و بالک بدنۀ تهیهشده توسط آزمایشگاه متالوژی رازی ،عناصر تشکیلدهندۀ قسمت فلزی گالبتون در جدول  ۲ارائه شد.
جدول  :۲عناصر تشکیلدهندۀ نوار فلزی بهکاررفته در گالبتون
Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ%] [at.ـ%] [wt.ـ[wt.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sulfur K series 0.11 0.10 0.34
Copper K series 0.20 0.19 0.33
Arsenic K series 0.21 0.20 0.29
Silver L series 104.39 97.67 98.03
Tin L series 0.01 0.01 0.01
Antimony L series 0.01 0.01 0.01
Gold L series 1.88 1.76 0.97
Lead L series 0.04 0.03 0.02
Bismuth L series 0.04 0.04 0.02

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Total: 106.9 %

)آزمایشگاه رازی/نگارندگان(

بر اساس جدول  ۱و  ،۲این نتیجه حاصل شد که عمدۀ عنصر تشکیلدهندۀ نوار فلز بهکاررفته در ساخت گالبتون ،نقره بوده و پس از عنصر
طال بیشترین درصد تشکیلدهندۀ نوار فلزی را به خود اختصاص داده است .پس از آن بهترتیب آرسنیک ،مس و سولفور در جایگاه بعدی قرار دارند.
عناصر سرب ،بیسموت ،قلع و آنتیموان درصد ناچیزی از فلز مورد نظر را تشکیل دادهاند که میتوان گفت این عناصر بهصورت ناخالصیهای نقره
و طال در نوار فلزی حضور دارند.
 .۷تشخیص آسیبهای نوار فلزی گالبتون
برای شناسایی آسیبهای واردشده بر فلزات نیز یکی از روشهای مورد استفاده ،تصویربرداری  EDSتوسط میکروسکوپ الکترونی از قسمتهای
بدنه و خوردگیهای بهوجودآمده روی فلزات است .برای شناسایی نوع خوردگی و آسیبهای واردشده بر نوار فلزی لیف گالبتون نیز از روش
تصویربرداری  EDSاستفاده شد که آنالیز حاصل از آن ،عناصر موجود در نواحی خوردگی را نشان داده شده است (جدول  ۳و .)۴
برای این کار ابتدا یک قسمت از نوار فلزی گالبتون به طول  ۳میلیمتر در محلول رزین و اپوکسی مونت گردید و پس از آن توسط میکروسکوپ
با بزرگنمایی  ۲۰۰برابر تصویربرداری شد؛ نواحی دارای خوردگی بر روی تصویر مشخص شد و پس از ارسال به آزمایشگاه رازی این نواحی با
بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر و توسط تصویربرداری  EDSمیکروسکوپ الکترونی تصویربرداری و آنالیز گردید (جدول )۳
جدول  :۳تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نواحی آسیبدیدۀ نوار فلزی گالبتون

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶

تصویر  :۱۱تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۱1تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

بهار و تابستان ۱۴۰۰
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تصویر  :۲۰تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۲۱تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۲۲تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون

تصویر  :۲۳تصویر با بزرگنمایی  ۱۰۰۰برابر از نوار فلزی گالبتون
(آزمایشگاه رازی/نگارندگان)

طبق آنالیزهای انجامشده روی نواحی دارای خوردگی و آسیبدیدۀ نوار فلزی گالبتون ،عناصر موجود در این نواحی در جدول  ۴مشخص شد.

 عناصر تشکیلدهندۀ مناطق آسیبدیدۀ نوار فلزی گالبتون:۴ جدول
A.spxـSpectra: G2

B.spxـSpectra: G2

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[
Sulfur K series 10.39 12.62 31.96
Chlorine K series 1.31 1.59 3.64
Copper K series 0.17 0.21 0.27
Arsenic K series 0.06 0.08 0.08
Silver L series 68.71 83.45 62.82
Tin L series 0.12 0.15 0.10
Antimony L series 1.13 1.37 0.91
Gold L series 0.23 0.28 0.12
Lead L series 0.10 0.12 0.05
Bismuth L series 0.11 0.13 0.05

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[
Sulfur K series 10.59 13.16 33.38
Chlorine K series 0.86 1.07 2.45
Copper K series 0.02 0.02 0.03
Silver L series 67.85 84.31 63.57
Tin L series 0.01 0.01 0.01
Antimony L series 0.01 0.01 0.01
Gold L series 0.04 0.04 0.02
Lead L series 0.05 0.06 0.02
Bismuth L series 1.06 1.31 0.51
% Total: 80.5

ـ
% Total: 82.3
A نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

B عناصر تشکیلدهنده در قسمت

CـSpectra: G2

DـSpectra: G2

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[

 نوع،بررسی و شناسایی سبک بافت
الیاف و مواد بهکـاررفتـه در گالبتون
استفادهشده در قالی بشریت عیسی
۴۴  ـ۲۷ ،...بهادری موجود در موزۀ

Carbon K series 10.42 9.15 43.03
Sulfur K series 8.26 7.25 12.77
Chlorine K series 0.52 0.46 0.73
Copper K series 0.01 0.01 0.01
Arsenic K series 0.02 0.02 0.01
Silver L series 93.97 82.57 43.22
Tin L series 0.01 0.01 0.00
Antimony L series 0.52 0.46 0.21
Gold L series 0.02 0.02 0.01
Lead L series 0.03 0.03 0.01
Bismuth L series 0.03 0.03 0.01
% Total: 113.8

Carbon K series 7.89 7.20 40.92
Sulfur K series 0.10 0.09 0.20
Chlorine K series 0.21 0.19 0.37
Copper K series 0.02 0.02 0.02
Arsenic K series 0.04 0.04 0.04
Silver L series 101.14 92.26 58.39
Tin L series 0.01 0.01 0.01
Antimony L series 0.01 0.01 0.01
Gold L series 0.05 0.04 0.01
Lead L series 0.07 0.06 0.02
Bismuth L series 0.08 0.07 0.02
% Total: 109.6
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C نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

D نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

EـSpectra: G2

FـSpectra: G2

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[
Sulfur K series 0.00 0.00 0.00
Copper K series 0.30 0.27 0.46
Arsenic K series 0.38 0.35 0.50
Silver L series 109.93 99.06 98.80
Tin L series 0.20 0.18 0.17
Antimony L series 0.00 0.00 0.00
Gold L series 0.01 0.01 0.00
Lead L series 0.13 0.12 0.06
Bismuth L series 0.01 0.01 0.01

Element Series unn. C norm. C Atom. C
]%ـ.at[ ]%ـ.wt[ ]%ـ.wt[
Carbon K series 17.06 17.63 58.43
Oxygen K series 5.07 5.24 13.04
Sulfur K series 0.09 0.09 0.11
Chlorine K series 0.00 0.00 0.00
Copper K series 0.01 0.01 0.01
Arsenic K series 0.02 0.02 0.01
Silver L series 74.41 76.90 28.37
Tin L series 0.01 0.01 0.00
Antimony L series 0.01 0.01 0.00
Gold L series 0.02 0.02 0.00
Lead L series 0.03 0.03 0.01
Bismuth L series 0.03 0.03 0.01
% Total: 96.8

% Total: 111.0
E نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

F نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت

Spectra: G2ـG
Element Series unn. C norm. C Atom. C
[.wtـ.wt[ ]%ـ.at[ ]%ـ]%
Carbon K series 14.26 12.13 54.45
Sulfur K series 1.63 1.38 2.33
Copper K series 0.01 0.01 0.01
Arsenic K series 0.02 0.01 0.01
Silver L series 101.29 86.10 43.05
Tin L series 0.36 0.31 0.14
Antimony L series 0.01 0.01 0.00
Gold L series 0.02 0.01 0.00
Lead L series 0.02 0.02 0.01
Bismuth L series 0.03 0.02 0.01
% Total: 117.6
نمودار عناصر تشکیلدهنده در قسمت G

(آزمایشگاه رازی/نگارندگان)

بر اساس جدول  ،۴در هریک از نقاط آسیبدیدۀ مشخصشده ،عناصری متفاوت و شاخص دیده میشود که هریک میتواند بیانگر نوع آسیب
واردشده بر نوار گالبتون باشد .در جدول  ،۵نقاط آسیبدیده و عناصر مشاهده در آن بهتفکیک بیان شده است.
جدول  :۵عناصر موجود در قسمتهای آسیبدیده
ردیف

نواحی
آسیب
دیده

Sulfur

Chlorine

Copper

Arsenic

Tin

Antimony

Lead

Bismuth

Carbon

Oxygen

سولفور

کلر

مس

آرسنیک

قلع

آنتیموان

سرب

بیسموت

کربن

اکسیژن

1

A

۱۰/۳1

۱/۳۱

۰/۱۷

۰/۰۶

۰/۱۲

۱/۱۳

۰/۱۰

۰/۱۱

ـ

ـ

۲

B

۱۰/۵1

۰/۱۶

۰/۰۲

ـ

۰/۰۱

۰/۰۱

۰/۰۵

۱/۰۶

ـ

ـ

۳

C

۱/۲۶

۰/۵۲

۰/۰۱

۰/۰۲

۰/۰۱

۰/۵۲

۰/۰۳

۰/۰۳

۱۰/۴۲

ـ

۴

D

۰/۱۰

۰/۲۱

۰/۰۲

۰/۰۴

۰/۰۱

۰/۰۱

۰/۰۷

۰/۰۱

۷/۱1

ـ

۵

E

ـ

ـ

۰/۳۰

۰/۳۱

۰/۲۰

ـ

۰/۱۳

۰/۰۱

ـ

ـ

۶

F

۰/۰1

ـ

۰/۰۱

۰/۰۲

۰/۰۱

۰/۰۱

۰/۰۳

۰/۰۳

۱۷/۰۶

۵/۰۷

۷

G

۱/۶۳

ـ

۰/۰۱

۰/۰۲

۰/۳۶

۰/۰۱

۰/۰۲

۰/۰۳

۱۴/۲۶

ـ

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰

09

عناصر /درصد

(آزمایشگاه رازی/نگارندگان)
همان طور که در تصاویر دیده میشود ،نقاط  Aو  Bو  Eمربوط به نواحی لبه هستند که در نقاط  Aو  Bتفاوت رنگی نسبت به نقطۀ E

مشهود است .در واقع نقاط  Aو  Bدچار آسیبهای بیشتری نسبت به نقطۀ  Eبودند .مقایسۀ نتایج آنالیز این نقاط نشاندهندۀ مقادیر باالی
سولفور در نقاط  Aو  Bنسبت به نقطه  Eاست .این مسئله تخریب بیشتر این دو نقطه را تصدیق میکند ،زیرا سولفور عاملی بالقوه در خوردگی
نقره به شمار میرود ( .)Hillman et al. 2007منشأ این عامل را نیز میتوان آلودگی اتمسفری دانست؛ زیرا هوای اصفهان در بسیاری از مواقع

سال میزان باالیی آلودگی ناشی از سوختهای فسیلی دارد و با توجه به عدم سولفور باالی هوا این تأثیر بر الیاف مورد بررسی چندان عجیب
نیست .عدم شناسایی سولفور در نقطۀ  Eنیز این امر را تأیید میکند ،زیرا در این نقطه آسیب بسیار کمتری دیده میشود .در سایر نقاط نیز که
مربوط به بخشهای داخلی هستند میتوان رابطۀ خوبی بین شدت تغییر در تصاویر با میزان سولفور مشاهده کرد بدین معنی که میزان باالتر
سولفور در نقاطی که تغییرات بیشتری رخ داده است دیده میشود .البته میزان این امر در نقاط داخلی نسبت به نواحی لبه کمتر است .در نتیجه
میتوان تأثیر سولفور اتمسفری را بهشکل بهتری درک کرد ،زیرا در نواحی لبهها تأثیر بیشتری داشته است .بهطور کلی تخریب اتمسفری نقره
پیش از این بهشکل گستردهای مورد مطالعه قرار گرفته است ( Watanabe et al. 2006a; 2006; Martina et al. 2013; Minzari et al.
 .) 2011دو عامل سولفور و کلر نقشی اساسی در خوردگی اتمسفری نقره دارند ()Sanders et al. 2015؛ که با توجه به میزان کم کلر در
نمونههای مورد مطالعه ،تأثیر اصلی بر فلز نقره را میتوان ناشی از سولفور در اتمسفر دانست.
 .۸مراحل ساخت گالبتون
برای شناخت بهتر الیاف گالبتون و درک مطالب ذکرشده در طول پژوهش ،در ادامۀ پژوهش ،روش رایج ساخت گالبتون بیان خواهد شد.
متأسفانه گالبتونسازی بهصورت سنتی در ایران فقط در اصفهان و توسط استاد عباسعلی فوالدگر انجام میشد که با درگذشت استاد ،این هنر
ً
نیز تقریبا رو به فراموشی گذاشته شد .مراحل گالبتونسازی بهصورت خالصه به شرح زیر است:
الف .دراین مرحله ابتدا نقره را ذوب کرده و سپس درون قالب مورد نظر میریزند .به این منظور بهازای هر  ۱۰۰۰گرم نقره ۲/۵ ،گرم مس
خالص به آن اضافه میکنند .پس از قالبگیری ،نقره را بهصورت مفتولی با طول  ۲۵سانتیمتر و قطر  ۲/۵سانتیمتر درمیآورند .سپس توسط
سوهان شیارهایی روی سطح مفتول بهمنظور سهولت در پیچیدن طال روی مفتول ایجاد میکنند.
ب .در این قسمت ،شمشهای طالی  ۲۴عیار توسط ضربات چکش روی سندان به ورقههای نازک طال به قطر  ۰/۰۴میلیمتر درمیآید
که برای افزایش مقاومت طال در مقابل ضربات چکش ،پس از هر ضربه ورقۀ طال را حرارت میدهند.
ج .ورقۀ طالی آمادهشده را توسط نخ پنبهای دور مفتول نقرهای میپیچند و درون زغال قرار میدهند تا جایی که نخهای پنبهای سوخته
و به خاکستر تبدیل شود .سپس پس از خروج مفتول از آتش بهوسیلۀ سنگ یشم بهآرامی بر روی مفتول حرکت میدهند تا طال بهتر روی مفتول
بچسبد.
د .در این مرحله ،مفتول را بهدفعات حرارت میدهند و درحالیکه هنوز مفتول گرم است آن را چکش میزنند تا طول مفتول زیاد و قطر آن
کم شود .در این قسمت طول مفتول به  ۲متر و قطر آن به  ۱سانتیمتر میرسد.
ه .در این مرحله نیز از قطر مفتول کاسته و به طول آن اضافه میشود .با این تفاوت که در این مرحله مفتول بهصورت سرد و با فشار و
کشش به طولش اضافه میشود .به این مرحله حدیدهکشی میگویند.
و .در این بخش که یکی از حساسترین مراحل ساخت گالبتون است ،مراحل اولیۀ ضخیمکشی تا قطر یک میلیمتر میرسد و پس از آن،
مرحلۀ باریککشی که همان تکرار مرحلۀ حدیدهکشی است ،انجام میشود؛ با این تفاوت که در این مرحله قطر مفتول کمتر شده و نیاز به فشار
زیادی نیست .حدیدهکشی تا زمانی که قطر مفتول به  ۰/۰۱میلیمتر درآید ادامه دارد .در این مرحله برای روان شدن عمل کشش از روغن
طبیعی استفاده میشود (در ضخیمکشی از پیه یا دنبه و در باریککشی از موم عسل استفاده میشود)؛ همچنین بهدلیل شکننده شدن مفتول
در این مرحله مفتول را توسط حرارت نرم میکنند.
ز .در این مرحله مفتول را دور یک لولۀ مسی پیچیده سپس درون لوله را زغال افروخته میریزند .پس از باز کردن مفتول از لولۀ مسی ،آن
را از بین دو غلطک عبور میدهند تا نواری به قطر  ۱/۵میلیمتر به دست آید .در این مرحله نوار به نقده تبدیل میشود که قابلیت دوخت بر
روی پارچه و تور را دارد.
ح .در این مرحله نوار توسط دستگاهی ،به دور ابریشم پیچیده میشود تا به نخ گالبتون تبدیل شود .بنا به مورد مصرف گالبتون ابریشم
میتواند یکال یا دوال انتخاب شود (صادقیان ۵۰ ،۱۳۱۷ـ.)۵۱
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 .۹نتیجه
با بررسی انجامشده دربارۀ فن شناسایی قالی بشریت و توجه ویژه به سبک بافت گلیمباف قالی ،همچنین با استناد به دادههای بهدستآمده از مواد
اولیۀ بهکاررفته در این قسمت از قالی ،با تأکید بر الیاف فلزی مورد استفاده در قسمت گره تزیینی گلیمباف موسوم به گالبتون در راستای دستیابی
به اهداف پژوهش (از طریق روشهای آزمایشگاهی نظیر تصویربرداریهای میکروسکوپی و لوپ دیجیتال ،طیفسنجی مادون قرمز،
تصویربرداری  EDSو بالک بدنه) و نیز اطالعات بهدستآمده در خصوص فنشناسی قالی بشریت توسط مشاهده و مطالعۀ مستندات و مدارک
موزۀ هنرستان هنرهای زیبا از بافت قالی بشریت ،نتایج این پژوهش حاصل شد .این نتایج موجب شد تا ابهامات پژوهشگران در خصوص ساختار
و شناخت الیاف گالبتون برطرف گردد؛ همچنین کمک کرد تا علل و نوع آسیبهای واردشده بر این الیاف شناخته شود .نتایج حاصل گویای این
مطلب است که قالی مورد بررسی ،بافتهشده با الیاف کرک بر چلههای ابریشمی است و گلیمباف آن از جنس ابریشم و با گرههای تزیینی گالبتون
از جنس نقرۀ پیچیدهشده دور الیاف ابریشمی است .همچنین محرز شد که بیشترین آسیبهای واردشده بر قسمت فلزی لیف گالبتون در اثر
مجاورت با هوا و آلودگیهای موجود در محیط رخ داده است .در ادامه برای درک سریعتر مطالب ،همچنین بیان مختصر و انتقال مطالب و دادهها،
همچنین پاسخ صریح به پرسشهای پژوهش ،ابتدا پرسشها بهصورت اجمالی پاسخ داده شده و در نهایت در جدولی اطالعات بهدستآمده از
پژوهش بهصورت کلیدی بیان شده است.
ـ نحوۀ تولید الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
طبق تصاویر میکروسکوپی ،همچنین آنالیز ساختاری در خصوص الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت ،و با توجه به نحوۀ عمومی ساخت
و تولید الیاف گالبتون که در قسمت پایانی مقاله به آن پرداخته شده ،این موضوع مسجل گردید که الیاف گالبتون مورد بررسی نیز مانند گذشته به
همان روش تولید شده است (بخش  ۱مقاله).
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ـ ساختار الیاف گالبتون بهکاررفته در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
طبق آزمایشهای صورتگرفته در خصوص شناخت الیاف داخلی گالبتون از طریق طیفسنجی مادون قرمز ،سوزاندن و همچنین انحالل
لیف ،این نتیجه حاصل شد که لیف داخلی گالبتون از جنس ابریشم است .بهعالوه در خصوص ساختار نوار فلزی گالبتون که این نوارها بهصورت
نوار پیچیدهشده دور الیاف ابریشمی است (تصاویر  ۱۲و  .)۱۳با توجه به آنالیزهای انجامشده (جدول  )۲عمده عناصر تشکیلدهندۀ قسمت فلزی
گالبتون مورد بررسی را عنصر نقره ،طال ،مس ،آرسنیک و قلع تشکیل میدهد که درصد باالی نقره در ساختار نوار فلزی نشان میدهد که نوار
فلزی گالبتون ساختهشده از نقره است و دیگر عناصر موجود در ساختار برای فرمگیری بهتر و زمان استخراج نقره به آن افزوده و با آن ترکیب شده
است .همچنین با توجه به طیفسنجی مادون قرمز و مقایسۀ آن با نمونۀ شاهد (نمودار  ۳و  )۴محرز گردید که لیف میانی گالبتون از جنس ابریشم
بوده است.
ـ تکنیک بافت لیف گالبتون در قالی بشریت به چه صورت بوده است؟
با توجه به بررسیهای انجامشده در پژوهش و همان طور که در تصاویر  ۲و  ۳نیز آمده ،در قالی مزبور ،الیاف گالبتون در دو سر گلیمباف فرش
و بهصورت گره تزیینی جناقی استفاده شده است.
ـ آسیبهای واردشده بر لیف گالبتون به چه صورت هستند؟
پس از تصویربرداری میکروسکوپی از لیف فلزی گالبتون که الیۀ رویی گالبتون را تشکیل میدهد و شناسایی مناطق آسیبدیده از طریق
تصاویر میکروسکوپی و سپس انجام  EDSو بالک بدنه از قسمتهای آسیبدیده ،مشخص شد که آسیبهای واردشده از نوع تخریب ناشی از
مجاورت با آلودگی هوا و وجود عنصر سولفور در هوا بوده است.

بهمنظور سهولت در مطالعۀ نتایج پژوهش ،جدول  ۶بهصورت اجمالی از دستاوردهای پژوهش تهیه شده است.
جدول  :۶چکیدۀ سؤاالت و پاسخهای پژوهش
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ترویجی

چکیده
از میان شیوهها و فنون بهکاررفته در تزیین سفالینهها ،زرینفام ،زیباترین و باشکوهترین روش بوده است .در سدههای ششم و هفتم هجرری،
کاشان یکی از مراکز اصلی تولید سفال زرینفام شناخته میشد و آثار فاخر تولیدشده در این شهر ،هماکنون زینتبخش بسیاری از مروزههرا و
مجموعههای ایران و جهان است .با بررسی آثار رقمدار شناختهشده از سفالگران و کاشیسازان کاشانی در سدههای ششم و هفتم هجری ،با
سلسلهای از روابط خانوادگی مواجه میشویم که گویای انتقال سینهبهسینۀ این هنر است .از خانردانها و هنرمنردان مشرهوری کره در زمینرۀ
هنر زرینفام سبک کاشان فعالیت داشتهاند ،خانوادههای ابوطاهر ،ابوزید و الحسینی نام بررده شردهاند و محققران و پووهشرگران متعردد ،در
مورد آنها قلمفرسایی کردهاند .محمد بن ابی الحسن المقری ،یکی از هنرمندان سبک زرینفام کاشان با شرش اثرر رقرمدار اسرت .پرووهش
حاضر مبتنی بر روش توصیفیتحلیلی است و با بهرهگیری از منابع و اسناد کتابخانهای انجام شده و هدف آن ،معرفی و شناسایی ویوگیهرای
آثار رقمدار المقری است .نتایج پووهش نشان میدهد که المقری از هنرمندان سرفالگر در آن عصرر بروده و انتسراا عنراوین دیگرر همچرون
حامی هنرمند به وی ،بیپایه و اساس است .همچنین بهدلیل شیوۀ خاص وی در تلفیق تکنیک مینایی و زرینفام ،یکی از هنرمندان بیهمتا
در زمانۀ خود بوده است.
کلیدواژهها:
المقری ،زرینفام ،مینایی ،سبک کاشان.
* دانشجوی کارشناسی ارشد هنر اسالمی ،دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایرانhassanrayat.moghadam@gmail.com /

 .1مقدمه
از رقمهرای یافترهشرده روی سرفالینههای دورۀ سررلجوقی ،تراکنون اسرامی تعردادی از سرفالگران و هنرمنرردان کاشیسراز کره در کاشران فعالیررت
داشتهاند ،به دست آمده است .با توجه به ادله و شواهد موجود ،تعدادی از این افراد بهطور قطع در حرفۀ کاشیسازی و سرفالگری مشروول بروده و
جزو هنرمندان سفالگر دورۀ سلجوقی محسوا میشوند .هنرمندانی هستند که تاکنون با یک رقم ثبتشده به این انتسراا قطعری نائرل شردهاند.
افرادی هم هستند که با وجود آثار و رقمهای متعدد ،نمیتوان ایشان را جزو هنرمندان کاشیساز به شمار آورد .از جمله رقمهایی که قطعری برودن
آنها بهعنوان رقم هنرمند کاشیساز محرز نشده ،رقم «محمد بن ابی الحسن المقری» است .بعضی پووهشرگران برر ایرن اعتقادنرد کره المقرری
حامی هنرمند یا سفارشدهندۀ اثر بوده است و برخی نیز او را هنرمند کاشیساز مینامند .تشکیک آرا در خصوص رقرم المقرری ،امرروزه بره قروت
خود باقی است؛ ازاینرو در این مقاله سعی شده با مطابقت آثار رقمدار المقری با ویوگیهای سفال زرینفام سبک کاشان ،اصرالت کاشرانی برودن
این هنرمند اثبات و ویوگی خاص سبک کاری وی بازشناسایی شود .همچنین با شناسایی اشخاص همنام و همعصر وی ،سعی شده رد و نشرانی
از اصل و نسب المقری یافت گردد .در این پووهش بره روش کتابخانرهای ،اطالعرات مرورد نیراز از منرابع مکتروا ،سرایتهرای معتبرر و موزههرا،
جمعآوری شده و سپس با تحلیل منابع و بررسی تصاویر یافتشده ،بهشیوۀ توصیفی و تحلیلی ،آثار ایرن هنرمنرد و اصرل و نسرب وی مرورد بررسری
قرار گرفته است.
۱ـ .۱پیشینۀ تحقیق
پیش از این ،در خصوص خاندان المقری ،پووهش مستقلی صورت نگرفته است اما پووهشگران در خالل موضوعات اصلی خود ،گریزی بره
معرفی ،اصل و نسب و جایگاه اجتماعی این خانواده زدهاند؛ چنانکه آرتور آپهام پوپ )391۶( ۱در مقالهای با عنوان «امضای یک ظرف مینایی
کاشان» ۲به معرفی یک ظرف مینایی دورۀ سلجوقی تولید کاشان پرداخته و المقری را بهعنوان هنرمند این اثر معرفری کررده اسرت .ولری او در

کتاا سیری در هنر ایران و در بخش بررسی شجرهنامۀ خاندانهای کاشیکار کاشان در دورۀ سلجوقی ،نامی از خاندان این هنرمند نیاورده و
فقط به تصویری از یک کاسه با رقم المقری اکتفا کرده است .الیرور واتسرون )3131( ۳در کتراا سفال زرینففل ایرانف  ،خانردان المقرری را
خانوادهای مستقل معرفی کرده است ولی اعتبار این خانواده را بسته به آن دانسته که این نام متعلق به یک استاد کاشیکار باشد ،نه نرام یرک
مشتری یا حامی سفالگر .وی همچنین اشاره به کاسهای کرده که دارای امضایی از المقری بوده اما این کاسره هیچگراه دیرده نشرده و محرل
نگهداری این اثر ،نامعلوم است .همچنین اعتمادالسلطنه ( )۱۳۶۲در کتاا مطلع الشمس و در توصیف کاشیهای حرم مطهر امام رضا(ع) ،از
المقری بهعنوان بانی قسمتی از کاشیها نام برده است .ایمانپور و صیامیان گرجی ( )3139در مقالرهای برا عنروان «بررسری پیشرینۀ یرک اثرر
معماری در حرم رضوی ،کتیبههای سنجری» ،به بررسی کاشیهای ازارهای اطراف حرم حضرت امام رضا(ع) ،معروف به کتیبههای سنجری
پرداخته و اسامی زیادی را از این کاشیها استخراج کرده است .در قسمتی از این کاشیکاریها ،کاشیکاری نفیس و برجستهای به خط ثلث
است که کتیبهای با رقم المقری در آن دیده میشود .این مؤلفان ،معتقدند که سازندۀ این کاشیهای نفیس ،خاندان ابیطراهر بودهانرد و نرام
المقری بهعنوان بانی این کاشیها ثبت شده است .عبدالله قوچانی ( )3191در کتاا احلدیث کلش هلی زرینفل حر مطهر امل رضل اظهار
داشته که المقری همان ابوزید است .در واقع باید گفت هیچیک از این منابع ،اظهار نظر قطعی و ناظر بر دلیلی متقن ،مبتنی بر اصل و نسرب
المقری و جایگاه واقعی او را بیان نکردهاند.
 .۲خاندانهای کاشیساز کاشانی (سبک کاشان)
از میان شیوهها و فنون بهکاررفتره در ترزیین سرفالینهها ،زرینفرام ،زیبراترین و باشرکوهتررین روش اسرت .ایرن شریوۀ تزیینری چرون رازی پنهران و
بهصورت موروثی از نسلی به نسل دیگر منتقل میشده است (واتسون  .)۲۵۵ ،۱۳۳۲در سدههای ششم و هفتم هجری شرهرهایی چرون گرگران،
ری ،ساوه ،سلطانآباد و بهطور ویوه کاشان ،از مراکز اصلی تولید سفال زرینفام بودهانرد (کیرانی و کریمری  .)۴۴ ،۱۳۶۴یراقوت حمروی نویسرندۀ
کتاا معجم البلدان ،شهر کاشان را با کاشیهای زرینفام و مینایی معرفری کررده اسرت( ۴حمروی 311۶ق .)19۶ ،همچنرین ابوالقاسرم عبداللره
کاشانی در بخشی از رسالۀ عرایس الجواهر و نالیس االطلیب در باا چگرونگی سراخت مینرای زرینفرام ،سرخن بره میران آورده اسرت؛ وی خرود
سفالگر نبوده اما در خانوادهای کاشانی که پدر و جدش همگی سفالگر بودند زیسته است (کاشانی  ۶ ،31۴۵و .)1

محمرررد بن ابی الحسررن
المقری ،سفالگری متبحر
امرا ناشنراس ۴۵ ،ر ۵۶
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واضح است که کاشان در سدههای میانه یکی از مراکز عمده و مهم تولید سفالهای زرینفام بوده است .با استناد به آثار رقمدار شناختهشرده
از سفالگران و کاشیسازان کاشانی در سدههای ششم و هفرتم هجرری ،برا سلسرلهای از روابرط خرانوادگی برخرورد مریکنریم کره گویرای انتقرال
سینهبهسینۀ این هنر است (واتسون  .)۲۵۵ ،۱۳۳۲از جملره خانردانهرای مشرهوری کره در زمینرۀ هنرر زرینفرام فعالیرت داشرتند ،خانوادههرای
ابوطاهر ،ابوزید ،الحسینی و خانوادۀ المقری را میتوان نام برد (همان .)۲۵۶ ،ابوطاهر در صنعت کاشیسازی مهارت و استادی خاصری داشرته و
آثار او ،شامل محرااها ،کاشیهای ستارهای و صلیبی و خشتی است .در پایان کتراا ابوالقاسرم عبداللره کاشرانی ،در مرورد شرجرهنامرۀ خانردان
ابوطاهر ،جدولی آمده است (کاشانی  )۳۷۵ ،31۴۵که به شناخت اعضای سفالگر آن کمک میکند.
ابوزید آثار بسیاری را امضا کرده که بهشیوۀ زرینفام سبک کاشان آراسته شدهاند .مهمترین آثار ابوزیرد ،کاشری مرزار امرام رضرا(ع) و حضررت
معصومه(س) است که آنها را با همکاری محمد بن ابی طاهر انجام داده است .در خصوص ابوزید و آثارش ،شیال بلر ۵شرح حرال و فهرسرتی از
کارهای این هنرمند را به چاپ رسانده است .مجموع آثار ابوزید در طول چهار دهه ،شامل  ۲۴عدد شیء امضاشده و تاریخدار است که خلق آنهرا
توسط ابوزید مسلم است .به هر حال ،ابوزید یکی از بزرگترین هنرمندان سفالگر در سدۀ میانه بوده است (پوپ و اکرمن  ،3131ج.)331۵ :۴ .
از سفالگران معروف دیگری که خانوادهای به نام آنهرا ثبرت نشرده ،ولری در سردۀ هفرتم هجرری ،آثراری از سربک زرینفرام کاشران برجرای
گذاشتهاند ،حسن بن عربشاه را میتوان نام برد .او از هنرمندان صاحب سبک و معروف در زمینرۀ کاشری زرینفرام سربک کاشران اسرت و کاشری
محراا مسجد میدان کاشان ،امضای او را دارد (واتسون  .)۲۶۲ ،3131خانوادۀ دیگری به نام خانوادۀ الحسرینی برا دو فررد برا نامهرای علری برن
احمد بن علی الحسینی و حسن بن علی احمد بابویه نیز شناخته شده است که مهمترین اثر علی بن احمد ،محرابی در امرامزاده یحیری و محرابری
محفوظ در موزۀ متروپولیتن ،اثر حسن بن علی احمد است (همان.)1۵9 ،
همزمان با خاندانها و هنرمندان ذکرشده ،امضایی با رقم محمد بن ابوالحسن المقری روی چند کاسه مشاهده مریکنریم .شراید محمرد برن
الحسن المقری ،هنرمند ماهری بوده که بهدلیل تعداد انرد آثرارش ،مهرارت وی برهدرسرتی شناسرایی نشرده اسرت .ظراهرا علرت مشخصری در
خصوص ظاهر شدن امضای این هنرمند وجود ندارد (همان .)3۴3 ،دربارۀ المقری و خانوادهاش ،اطالعات کرافی در دسرت نبروده و بره تعردادی
حدس و گمان محدود شده است.
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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 .۳در جستوجوی نسب المقری
َ َّ
ُْ
کلمۀ المقری را میتوان به دو صورت تلفظ کرد که از لحاظ نوشتاری ،مشابه نوشته میشوند :المقری ( )al-Muqriو المقری (.)al-Maqarri
ْ
ُمقری ( )Muqriدر لوت یعنی خواننده ،کسی که تعلیم قرآن بدهد (معین  ،۱۳۳۱ج)۱۷7۷ :۲ .؛ نیز به تعلیمدهندۀ قرآن به اطفال ،خوانندۀ
قرآن ،قاری قرآن و کسی که به یکی از علوم قرآنی مسلط باشد اطالق میگردد (دهخدا  ،۱۳۳۴ج .)7۲۶ :۴7 .تفاوت ُمقری و قاری در این است
که قاری فقط خوانندۀ قرآن است ولی ُمقری ،صاحب علوم قرآنی است .با این تفاسیر میتوان به این نتیجه رسید که کسی که نام وی ،پسوند
نسب ُمقری یا ُ
المقری دارد ،میتواند قاری یا عالم به علوم قرآنی باشد.
برای در این موضوع میتوان به افرادی با نسب خانوادگی یا شهرت ُمقری در سدههای چهارم ترا دهرم هجرری رجروع کررد ترا شخصریت و
هویت اجتماعی آنها را با شخص ُمقری مورد نظر این پووهش مطابقت داد؛ از جمله شخصی با نرام «قطبالردین ابروجعفر محمرد برن علری برن
حسن ُ
المقری النیشابوری» که از عالمان علوم قرآنی و کالم سدههای پنجم و ششم هجری و صاحب دو کتراا التعلیف و الحفدود در علرم کرالم
بوده است (سیاوشی و محمدی  .)۲۱۵ ،۱۳7۴قطبالدین ابوجعفر ،نسب خانوادگی ُ
المقری داشته و بهسبب این نسرب ،او را برهعنوان یرک عرالم
بزرگ دینی میشناسند .افرادی هم بودهاند که چنین پسوندی در نسب خانوادگی خود نداشرتهاند ولریکن بره ُمقرری مشرهور بودهانرد؛ بررای مثرال
۶
شخصی به نام «ابن مهران ابوبکر احمد بن حسین بن مهران نیشابوری» (۲7۵ر۳۳۱ق) که ُمقری مشهور خراسان و اولین معلرم قرائرات دهگانره
بوده است (.)https://lib.eshia.ir/23022/4/1835
۷
در خصوص افرادی دیگر با پسوند ُ
المقری ،در سدههای مختلف و با مناصب متفاوت ،در کتراا تفلری بیهف اطالعرات مفیردی ثبرت شرده
است .ابن فندق ،مؤلف این کتاا ،در ذکر خاندانهای معروف بیهق ۳و در ذیل خاندان عزیزیان ،از قومی نام برده که ایشران را عزیرز میخواندنرد.
مشهورترین آنها «ابو محمد بن علی بن احمد بن عبدالله بن عزیز المقری» بروده اسرت (ابرن فنردق  .)۱۱7 ،۱۳۶۱در حرال حاضرر نیرز خانردان
عزیزیان ،از خاندانهای بزرگ و مشهور مشهد هستند و با خاندان واعظ طبسی نسبت خانوادگی دارند (حجتاالسرالم مقرری ،امرامجمعرۀ سرابق

نیشابور .ارتباط شخصی ۵ .اسفند  .)۱۳77همچنین «ابوحامد احمد بن علی الحسرین المقرری البیهقری» کره وی را متولرد خسرروجرد 7میدانرد،
راوی احادیث پیامبر(ص) و از مقربان جد پدری ابن فندق بوده است (ابن فندق  .)۱۶۳ ،۱۳۶۱شخص مطرح دیگری که ابن فندق به ذکر نرام او
همت گماشته« ،محمد بن علی بن حیدر األحنف االخرینی المقری» ،خطاط و نساخ مشهور شهر بیهق بوده است (همان.)۲۷۶ ،
ذکر چند نکته در اینجا الزم است .افرادی که پسوند ُ
المقری دارند غالبا موطن ایشان از بالد خراسان ،مثل سربزوار ،نیشرابور و ...بروده اسرت،
همچنان که در حال حاضر نیز افرادی با پسوند خانوادگی ُمقری در شهرهایی مثل نیشابور و مشرهد وجرود دارنرد ۱۰.همچنرین افررادی کره پسروند
ُ
المقری دارند ،صرفا عالمان به علم قرآن نبودهاند و ممکن است حرفهای غیر از عالمان قرآنی داشته باشند (جدول .)۱
جدول  :۱مشخصات برخی افراد با نسب المقری (نگارنده)
قطبالدین ابوجعفر محمد بن علی بن حسن ُ
المقری النیشابوری
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َ َّ
المقری ( ،)al-Maqarriدر علوم فقه و حدیث به شخص معروفی با نام «شهااالدین ابوالعباس احمد برن محمرد برن احمرد برن
اما در تلفظ
َ َّ
۱۱
عبدالرحمان بن محمد المقری» برمیخوریم که در تلمسان زاده شده و در قاهره درگذشته است .او حرافظ قررآن ،ادیرب و عرالم بره علروم فقره و
َّ
حدیث و تفسیر و کالم بوده است .او به خاندان اهل علم و َمقریاالصل تعلرق داشرته اسرت .مقرره ( ،)Maqarreقریرهای اسرت در کشرور موررا
کنونی و نزدیک تلمسان که خانوادۀ شهااالدین ،پیش از تولد وی از آنجا به تلمسان نقل مکان کررده بودنرد .او کترابی در علرم کرالم بره نرام ناف
َ َّ
َ َّ
المقرری» نرام
المقری ،شناسایی شده که «احمد برن محمرد برن علری الفیرومی
الطیب ۱۲دارد (روغنی  .)۱۰۲ ،۱۳۳۵شخص دیگری نیز با پسوند
داشته و از لوویون بوده که در مصر متولد شده و در سال ۷۷۰ق از دنیا رفته است ( .)https://fa.wikifeqh.irبه این ترتیرب میتروان گفرت تلفرظ
َ َّ
المقری ،به شهر مقره منتسب است که فرد در آن زاده شده یا اهل آنجا بوده است .همچنان که بهطور مثال فردی با نام «الشریف ابوالقاسرم علری
الحرانی» محدث ،مفسر و قاری قرآن بوده و در شهر حران از شهرهای سوریه اقامت داشته اسرت( ۱۳ابرن فنردق  .)۵۱ ،۱۳۶۱بنرابراین حرانری در
انتهای نسب این شخص ،اشاره به محل زادگاه وی دارد نه معانی دیگر َ
حران .افراد زیرادی برا چنرین اسرامی خرانوادگیای در کتراا تفلری بیهف
معرفی شدهاند که انتهای نسب ایشان ،شهر محل تولد یا اقامتشان بوده و این شیوهای رایج در آن عصر بوده است.
 .۴آثار المقری در سبک کاشان
از مجموعههای مختلف ،تاکنون شش اثر با رقم المقری به دست آمده که پنج عدد از آنها ،ظرف کاسهای و یک اثر ،کروزهشرکل بروده اسرت .از
این آثار ،سه اثر زرینفام ،یک اثر بدون لعاا و دو اثر ،ترکیبی از مینایی و زرینفام هستند .هر سه اثرر زرینفرام ،دارای رقرم محمرد برن ابوالحسرن
المقری هستند که بهوضوح قابل خوانش است .در دو ظرف دیگر ،رقرم مقرری دیرده میشرود .برهجرز دو کاسرهای کره ترکیرب مینرایی و زرینفرام
هستند ،در بقیۀ ظروف ،سبک زرینفام کاشان قابل ردیابی است .از ویوگیهای شاخص سبک کاشان ،تأکید بر نقشاندازی پیوسرتۀ تمرام سرطح
است (پوپ و اکرمن  ،3131ج)3311 :۴ .؛ چنانکه این ویوگی را در ظروف محفوظ در موزۀ ملی ایران و هنر اسالمی قطر میتوان مشاهده کررد
(تصاویر  3و .)1
جفت پیکرهای در حال گفتوگو در تصویر ( ،)3نقشی رایج بر کاسههای آثار زرینفام سبک کاشان بوده اسرت (همران ،ج )3331 :۴ .کره در
آثار هنرمندان سفالگر سدۀ ششم و هجری همچون ابوزید و روی کاشیها و ظروف سفالین ،قابل ردیابی است (تصویر  .)1جفت پیکره در قسرمت
داخلی کاسه محفوظ در موزۀ ملی ایران (تصویر  ،)3بر اصالت سبک کاشرانی ایرن ظررف تأ کیرد دارد .از ویوگیهرای دیگرر سربک کاشران ،نقرش
پرندگانی با کاکلهای گرهدار برجسته شبیه چکاو شاخدار و ارد های کوچرک فربره اسرت (همران ،ج .)331۶ :۴ .ایرن شاخصرۀ برارز سربک
کاشان (تصویر  )۴را در یک بشقاا زرینفام محفوظ در موزۀ دانشگاه فیالدلفیا میتروان مشراهده کررد (تصرویر  )۵کره بهصرورت نرواری پهرن ،برا
اسپیرالهای دایرهوار از این نوع پرندگان سبک کاشانُ ،پر شده است ( .)Ettinghausen 1936, 44داخل کاسهای دیگر از المقری کره در سرال
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 ۶۰۰هجری قمری ساخته شده و در موزۀ هنر اسالمی قطر محفوظ است ،همران ارد هرای فربره در حرال پررواز ترسریم شردهاند (تصرویر  .)1از
مقایسۀ این کاسه با ظرف موزۀ فیالدلفیا ،در منشأ کاشانی این ظرف ،تردیدی باقی نمیماند.

تصویر  :۱کاسۀ زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری ،رقم محمد بن ابا الحسن
المقری ،محل نگهداری :موزۀ ملی ایران (قوچانی )۳۳ ،۱۳7۷

تصویر  :۲کاسۀ زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری ،رقم محمد بن ابا الحسن
المقری ،محل نگهداری :موزۀ هنر اسالمی قطر (قوچانی )۴۱ ،۱۳7۷

تصویر  :۴پرندگان سفالینههای منقوش زرینفام (پوپ و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۱۳۲۷ :۴ .
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تصویر  :۳کاشی زرینفام ،کاشان ،سال ۶۰۷ق ،رقم ابوزید،
محل نگهداری :موزۀ هنرهای اسالمی بوستون ( Blair
)2008, 161

تصویر  :۶کاسۀ زرینفام ،کاشان ،سال ۶۰۳ق ،رقم
محمد بن ابا الحسن المقری ،محل نگهداری:
مجموعه هاروی ا .پالتنیک ( Pancaroglu
)2007, 146

تصویر  :۵بشقاا زرینفام ،کاشان ،سال ۶۰۳ق .محل نگهداری :موزۀ دانشگاه فیالدلفیا
()https://www.penn.museum/collections/object/185989

تصویر  :۷کاشی زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری،
رقم حسن بن عراشاه ،محل نگهداری :موزۀ ویکتوریا
و آلبرت لندن ()www.vam.ac.uk

تصویر  :۳کاشی زرینفام ،کاشان ،سال ۶۰۲ق ،رقم
محمد بن ابوطاهر ،محل نگهداری :موزۀ ویکتوریا و
آلبرت لندن ()www.vam.ac.uk

سبک کاشان در یک ظرف کاسهای دیگر با رقم المقری که در مجموعۀهاروی ا .پالتنیک در شیکاگو نگهداری میشود ،قابل مشاهده
است (تصویر  .)۶نقش دو پرندۀ ایستاده در کف ظرف ،شبیه همان پرندگانی است که در کاشری محرابری محفروظ در مروزۀ ویکتوریرا و آلبررت
لندن با رقم حسن عراشاه دیده میشود (تصویر  .)1همچنین برگهایی که در بیرون کاسه بهصورت یک نوار پهن و میان دو کتیبۀ براالیی و
پایینی ظرف و داخل اسپیرالها ترسیم شدهاند ،مشابه نقشی است که در یک حاشیۀ باریک از کاشیهای ضریح حضرت معصومه(س) وجود
دارد ( )Ettinghausen 1936, 45و امضای محمد بن ابوطاهر را دارد (تصویر  .)3بنابراین در اصالت منشأ کاشانی این ظرف هم شکی باقی
نمیماند .عالوه بر این کاسه ،در موزۀ لوور ،کوزهای سفالین محفوظ است که تاریخ ۶۱۲ق و رقم مقرری را دارد (تصرویر  .)9تصراویر برجسرتۀ
پرندگانی که روی این کوزه حک شدهاند ،شبیه نقش پرندگان سبک کاشان است که پیشتر از آنها یاد شد.
از بین شش ظرف نامبرده ،دو کاسه برهلحراظ تکنیکری و طراحری ،متفراوت از بقیرۀ ظرروف هسرتند (تصراویر  31و  .)33در ایرن ظرروف،
تکنیکهای مینایی و زرینفام بهطور همزمان استفاده شده است .در قسمت داخلی هر دو ظرف ،مقامی بلندپایره سروار برر اسرب نشران داده
شده است .روی یکی از کاسهها ،تصویر عبارت «کتبه مقری» دیده میشود ( تصویر  )31و در کاسۀ دیگرر (تصرویر  ،)33تصرویری از امضرای
محمد بن ابوالحسن المقری توسط فردریش زاره ۱۴شناسایی شده است ( .)pope 1936, 146بیرون هر دو ظرف ،شریوهای از کتیبرهنویسری
خطوط به کار رفته است که در دیگر آثار مینایی دیده نمیشود (تصویر  .)31در این شیوه کره احتمراال تقلیردی از خطروط برجسرتۀ کتیبرههای
زرینفام محرااها میباشد ،خط با رنگ مشکی دورگیری شده و داخل آن با لعاا فیروزهای پر شده که از لحاظ ارتفاع حروف ،شبیه خط ثلث
است .در بیرون یکی از کاسهها ،شعری به زبان عربی منتسب به حضرت علی(ع) نوشته شده ۱۵که شاید بدین سبب بتروان گفرت کره سرازندۀ
این ظرف ،مذهب شیعه داشته است .در هر دو کاسه و زیر کتیبۀ لبۀ ظرف ،یک جفت اسپیرال متقارن دیده میشود که انتهای اسپیرالها بره
اسلیمی ختم میشود و دورتادور ظرف تکرار شدهاند (تصویر .)31
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تصویر  :7کوزۀ سفالی ،سال ۶۱۲ق ،رقم مقری ،محل نگهداری:
موزۀ لوور (قوچانی )۴۵ ،۱۳7۷

تصویر  :۱۰کاسۀ مینایی و زرینفام ،کاشان ،قرن
هفتم هجری ،رقم مقری ،محل نگهداری:
مجموعه هاروی ا .پالتنیک ( Pancaroglu
)2007: 148

تصویر  :۱۱کاسۀ مینایی و زرینفام ،کاشان،
قرن هفتم هجری ،رقم محمد بن ابالحسن
المقری ،محل نگهداری :اف .ام .گونتر (پوپ
و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۷۰۵ :۴ .

تصویر  :۱۲بخشی از کاسۀ مینایی و
زرینفام ،کاشان قرن هفتم هجری ،رقم
مقری ،محل نگهداری :مجموعه هاروی ا.
پالتنیک ()Pancaroglu 2007, 149
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۶۱۲

تصویر

 .۵ویژگیهای سبک المقری
با بررسی رقمهایی که روی ظروف زرینفام متعلق به دورۀ پیش از موول ثبت شده ،فقرط امضرای ابوزیرد بریش از یرک برار آمرده اسرت و او را تنهرا
تولیدکنندۀ شناختهشدۀ کاشی میدانستند که بهطور قطع ،در زمینۀ ظروف هم شرهرت داشرته اسرت (واتسرون  .)۱۴۴ ،3131دیگرر هنرمنردان و
سفالگران کاشانی آن عصر ،فقط روی کاشی امضا نمودهاند و نمونهای از امضای آنها روی ظرروف دیرده نمیشرود .امرا برا بررسری رقمهرای آثرار
المقری روی ظروف (جدول  )۲میتوان این هنرمند را همپایۀ ابوزید شمرد و از وی بهعنوان سرفالگری کره مشخصرا روی ظرروف هرم رقرم نمروده
است نام برد .بدین ترتیب ،المقری را میتوان سفالگر نامید زیرا وی در ساخت ظروف مهارت داشته است و شراید بتروان او را برهدلیل بره کرار برردن
همزمان دو تکنیک زرینفام و مینایی ،در سفالگری نابوه دانست (تصاویر  31و  .)33بهکرارگیری چنرین تکنیکری ،در ظرروف سراختهشرده توسرط
ابوزید دیده نمیشود .البته قابل ذکر است که ابوزید در تکنیکهای مینایی و زراندود ۱۶متبحر بوده و آثاری از وی به جا مانده است (تصویر  .)31ترا
پیش از این آثار ،در کاشیها و ظروف زرینفام بهجز رنگ طالیی و طیفهای طالیی ،اسرتفاده از رنگهرای دیگرر محردود بره رنرگ الجروردی و
فیروزهای میشده است که کاشیسازان این دو رنگ را یا بهصورت لکههای تصادفی ،روی قسمتی از کاشیها و ظروف قرار میدادنرد یرا برهشریوۀ
زیر لعابی ،اسپیرالهایی را ترسیم میکردند (تصویر  .)3۴اما در دو کاسهای که رقم المقری دارند ،مشاهده میشود که هنرمند بهصورت آگاهانره و
با طرحی ازپیشتعیینشده ،خطوط ظریف زرینفام و سطوح رنگی لعاا مینایی را همزمان به کار برده که در نوع خود بینظیر است (تصراویر  31و
 .)33حتی کتیبههای بیرونی هر دو ظرف یادشده ،از لحاظ نوع خط و رنگآمیزی ممتاز هستند که در آثار هنرمند هرمعصرر او یعنری ابوزیرد دیرده
نمیشود .این ویوگی نوشتن خطوط بهصورت دورگیری و پرشدن با رنگ فیروزهای ،میتواند از ویوگیهای منحصربهفرد سبک این هنرمنرد باشرد.
این شیوۀ کتیبهنویسی را در ظرف دیگری که در مجموعۀ خلیلی محفوظ است مریتروان دیرد (تصرویر  .)3۵ایرن ظررف کره دارای خطری برا شریوۀ
کتیبهنویسی است ،از ظروف دیگر متفاوت است و بهشیوۀ خطنگاشتۀ المقری ،شباهت بسیاری دارد .شاید بتوان ایرن ظررف بردون رقرم را برهدلیل
همین شباهت در کتیبهنگاری ،به المقری نسبت داد.
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تصویر  :۱۳کاسۀ مینایی و زراندود ،کاشان ،قرن هفتم هجری ،رقم ابوزید،
محل نگهداری :موزۀ متروپولیتن ()www.metmuseum.org

تصویر  :۱۴کاشی زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری،
محل نگهداری :موزۀ متروپولیتن ()www.metmuseum.org

تصویر  :۱۵کاسۀ مینایی و زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری ،محل نگهداری :موزۀ کویت ()Watson 2004: 364

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

یک کاشی منحصربهفرد در موزۀ هنرهای زیبای بوستون وجود دارد که کتیبرهای مررتبط برا داسرتانی از شفلهنلم  ۱۷را دارد (تصرویر  )3۶و برر
کاشی نوشته شده« :رفتن ایرانیان از دژ فرود» .۱۳این قطعه کاشی شکسته ،مینایی و زرینفام است .در این کاشی ،یک پرچمدار ،نوارهای در حال
اهتزاز را که یکی از مشخصههای درفش آن روزگار است ،باال نگه داشته است .سه سلحشور دارای کالهخود ،گروه را هردایت مریکننرد و جلروتر
قرار گرفتهاند .یکی از آنها که در وسط قرار گرفته ،مشخصا پادشاه است زیرا نماد مقام باال را که گرزی مرصع برا سرر اژدهاسرت ،حمرل مریکنرد.
سوار پشتسر ،دهنۀ اسبهای هیجانزده را با مهارت در دست دارد .پس از آنها ،دو پرچمدار با بیرقهای کتیبهدار بستهشده میآیند که سوار برر
االغهای رمکرده و خشمگین ،دهلزنان نقش شدهاند .این کاشی شکسته ،نشان از دستاوردی اسرتثنایی دارد کره تراکنون ،حتری تکرهای نراقص
شبیه به آن شناسایی نشده است .ساخت این کاشی ،باید بسیار گران بوده باشد و فقط برای کاخ یا شخصیتی بسیار مهم میتوانسرته سراخته شرده
باشد (پوپ و اکرمن  ،3131ج.)3311 :۴ .
نقوش طراحیشده روی این کاشی ،شامل تعدادی از شاخصترین ویوگیهای سبک زرینفرام کاشران اسرت .برههرمپیوسرتن نقرش در تمرام
قسمتها ،متراکم بودن ارد های کوچک و برگهای رگدار و خرالدار ،همچنرین نقرش مرردان ریرشدار موجرود در ایرن کاشری را میتروان در
کاشی زرینفام ستارهای موزۀ قاهره مشاهده کرد (تصویر  )31که به سبک کاشان است (همان ،ج .)3319 :۴ .این کاشی ،شربیه یرک نگرارگری
است؛ ترسیم قوی رنگهای غنی و جزئیات جالب توجه ،از ویوگیهای آن است .پرداخت سازوبرگ سر اسب ،یال خشن ،برگ خرالدار و ارد هرا
و مارپیچهای ظریف در این کاشی در مقایسه و شباهت با کاسهای که رقم المقرری دارد (تصرویر  )33قابرل توجره اسرت .در هرر دوی آنهرا ،آبری
بنفشفام یکسانی به کار گرفته شده و حتی سبز روشن در کاشی موزۀ بوستون ،منحصربهفررد اسرت و در هریچ نمونرهای بره کرار نرفتره اسرت .در
باالی کاشی ،برگی اسلیمی قلمگیری شده (تصویر  )33که مشابه به چند برگی است که روی بدنۀ خارجی کاسهای با رقرم المقرری (تصرویر  )31و
روی ردای سوارکار در کاشی زرینفام موزۀ قاهره است (تصویر  .)33همچنین سر اسب ترسیمشده روی کاشی بوستون ،بسیار شبیه به سرر اسربی
است که داخل کاسهای با رقم المقری وجود دارد و حلقۀ ترسیمشده روی دهانرۀ اسرب و همچنرین خطروط یرال اسرب در هرر دو اثرر یکری اسرت
(تصاویر  ۱7و  .)۲۰این تشابهات سبکی و تصویری ،گویای آن است که این سربک ترکیرب مینرایی و زرینفرام مروفقیتی ویروه بروده کره در کاشری
بوستون به اوج خود رسیده است .میتوان گفت که بهاحتمال زیاد ،سازندۀ این کاشی زیبا و دو ظرف مینایی و زرینفام ،احتماال یک نفرر بروده زیررا
تشابهات تصویری و تکنیکی هر دو اثر ،همانند است.
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تصویر  :۱۶کاشی مینایی و زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری،
محل نگهداری :موزۀ هنرهای اسالمی بوستون (پوپ و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۷۰۶ :7 .

تصویر  :۱۷کاشی زرینفام ،کاشان ،قرن هفتم هجری،
محل نگهداری :موزۀ ملی قاهره (پوپ و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۷۲۲ :7 .

تصویر  :۱۳بخشی از کاشی مینایی و زرینفام ،کاشان،
قرن هفتم هجری ،محل نگهداری :موزۀ هنرهای
اسالمی بوستون (پوپ و اکرمن  ،۱۳۳۷ج)۷۰۶ :7 .

تصویر  :۱7بخشی از کاشی مینایی و زرینفام
کاشان ،قرن هفتم هجری ،محل نگهداری :موزۀ
هنرهای اسالمی بوستون (پوپ و اکرمن ،۱۳۳۷
ج)۷۰۵ :7 .

تصویر  :۲۰بخشی از کاسۀ مینایی و زرینفام کاشان،
قرن هفتم هجری ،رقم محمد بن ابا الحسن المقری،
محل نگهداری :اف .ام .گونتر (پوپ و اکرمن ،۱۳۳۷
ج)۷۰۵ :7 .

 .۶نتیجه
این ادعا که المقری میتواند سفارشدهندۀ اثر باشد ،اساسا برداشتی اشتباه از دو رقم متفاوت است که یکی با عنوان محمد بن علی المقری در
حرم امام رضا(ع) ثبت شده و دیگری با عنوان محمد بن ابوالحسن المقری روی آثار سفالین ثبت شده است .رقم اول بهاحتمال زیاد ،حامی
هنرمند است که مورد بحث این پووهش نبوده اما در رقم محمد ابی الحسن المقری با توجه به تعدد آثاری که از این رقم در مقام سازندۀ اثر یافت
شده ،صاحب این رقم میتواند بهعنوان هنرمندی سفالگر شناخته شود .از طرفی بهدلیل سبک خاص تکنیکی این هنرمند در ترکیب مینایی و
زرینفام و استقالل و صراحت او در رقم زدن روی ظروف ،المقری میتواند یک هنرمند مستقل به شمار آید و این برداشت که احیانا المقری
همان ابوزید است ،توجیه نادرستی به نظر میرسد .همچنین میتوان المقری را بهدلیل همین سبک ویوۀ او که یک گام جلوتر از ظروف فاخر
مینایی است ،هنرمندی چیرهدست دانست که احتماال همتایی نداشته است .اما چرایی اینکه با وجود چنین توان تکنیکی باال ،ناشناس باقی
مانده ،جای تحقیق و مطالعه دارد .شاید با پیدا شدن قطعۀ گمشدۀ کاشی ستارهای موزۀ بوستون ،ابهامات مطرحشده برطرف شوند .بنابراین
میتوان وی را همپایۀ ابوزید دانست چراکه این دو هنرمند ،تنها هنرمندان شناختهشدهای هستند که در سدههای ششم و هفتم هجری روی
ظروف سفالین رقم زدهاند .اما در مورد چگونگی تلفظ نام مقری ،نمیتوان نظری قطعی داد ولیکن تلفظ این نام ،نمیتواند از دو حالت خارج باشد.
اگر وی را ُ
المقری بنامیم ،وی میتواند از اهالی سرزمین خراسان باشد که به مرکز سرامیک آن عصر یعنی کاشان مهاجرت کرده است و اگر وی
َ َّ
المقری بنامیم یعنی این هنرمند میتواند مهاجری باشد که از شمال آفریقا و احیانا سوریۀ امروزی بهسمت ایران و کاشان آمده باشد .از نظر
را
نویسندۀ این نوشتار ،شاید حالت دوم به واقعیت نزدیکتر باشد چراکه قرابتهای بسیاری بین سبک زرینفام رقۀ سوریه و سبک کاشان وجود
دارد که در اوضاع و احوال مکانی و زمانی آن عصر ،این قرابت فقط با رفتوآمد هنرمندان ممکن بوده است .همچنین برای اثبات بیشتر این
احتمال ،میتوان به نظریۀ مهاجرت شیعیان از فسطاط به ایران پس از سقوط فاطمیون و روی کار آمدن ایوبیان اشاره کرد.
پینوشتها
1. Arthur Upham Pope
2. A signed kashan mina'i bowl
3. Oliver Watson

 .۴و منهما یجلب الوضائر القاشانی و العامة بقول القاشی.
5. MUQARNAS, A Brief of Abu Zayd, Vol. 25, 2008, p.155-176.

 .۶قرائات عشر به قرائتهای منسوا به ده قاری مشهور اطالق میشود.
ُ ُ
ُ ُ
 .۷تلری بیه یا تلری ابن فندق کتابی تاریخی به فارسی ،نوشتۀ ظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابی القاسم زید بیهقی معروف به ابن فندق ،دربرگیرندۀ تاریخ و
جورافیا و احوال عالمان و خاندانهای مشهور نواحی خاوری و شمال خاوری ایرانزمین و شهرهایی چون بیهق ،سبزوار ،نیشابور و ...و چگونگی رویدادهای
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این مناطق در زمان استیالی صفاریان ،سامانیان ،غزنویان و سلجوقیان است.
 .۳حدود سبزوار فعلی.
 .7روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی است.
 .۱۰برای مثال امامجمعۀ پیشین شهر نیشابور ،حجتاالسالم اسماعیل مقری بوده است و بستگان وی اهل شهر نیشابور هستند.
 .۱۱از شهرهای مراکش امروزی در آفریقا.
 .۱۲از جمله کتااهایی که تاریخ مسلمانان آندلس را به تصویر کشیده است .اثر نه تاریخ محض است و نه فرهنگنامرهای تراریخی ،بلکره دایررةالمعرارفگونرهای
است در تاریخ ،ادا و جورافیای آندلس و شرح احوال بزرگان آن از آغاز عصر اسالمی تا سقوط غرناطه.
 .۱۳و کان شوله اقراء القران اشریف فی بلده َ
حران من بالد شام.
14. Fredrich sarre

 .۱۵تعلم قوام الخط یاذا التادا /فما الخط اال زینة المتأدا.
 .۱۶برای اطالعات بیشتر نک :یزدانی و دیگران 3۶3 :3191ر.313
 .۱۷احتماال یکی از اولین تصویرگریهای شلهنلم روی کاشی.
 .۱۳فرود نام فرزند جوان و دالور سیاوش از همسر دیگرش «جریره» و دژبان مرزی تورانزمین بود.
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(نمونۀ موردی :سربینۀ مردانۀ حمام چهارفصل اراک)
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چکیده
حماام چهاارفصاااک ارا ی ی اا ایناتریر ار تزیینات کاشااایکاری ایران در دورۀ قاجار اساااتی ایر حمام بهواساااط تنوع نقوش ،بهویژه در
کاشاایکاریهای سااربینه ،۱بهلحاظ طرح و مضااامیر نرارهها ا ری منحصااربهفرد به شاامار میرودی طرحها و نرارههای ایر حمام میتواند
تصااویری یویا اا وصااوصاایات هنرهای تزیینی دوران قاجار و باورها و فرهنگ ن امان ارائه دهدی بدیر ترتیب میتوان با بررساای ایر نقوش،
پشاتوانههای فرهنری نها را تنییر نمودی نمون مورد بررسی اا جمله بناهای بااراشی است که کمتر مورد نظر پژوهشرران واقع شده و عالوه
بر معناشاناسای نرارهها ی قاجاری ،معرفی ایر بنا اا اهداف پژوهش حاضار استی نررش کلی حاک بر پژوهش حاضر اا نوع تفسیری بوده و
راهنرد ن موردپژوهی اسات ،روش پژوهش حاضر توصیفیتحلیلی و ابزار یرد وری اطالعات ن کتابخانهای و مشاهدات میدانی استی مورد
پژوهش بهطور واص تزیینات سربین مردان حمام چهارفصک ارا و نقوش بهکاررفته اا ن شامک نقوش هندسی ،ییاهی ،جانوری و انسانی
میبااشااادی نتاای تحقی نشاااان میدهاد نقوش و تزیینات بهکاررفته دارای چهار ساااطع معنی شاااامک تصاااویرسااااای تقلیدی (اا مناظر و
کارتپستالهای غربی) ،مضامیر سیاسی ،مفاهی اساطیری و معانی مذهنی میشودی
کلیدواژهها:
حمام چهارفصک ،کاشی هفترنگ ،کاشیکاری قاجاری ،نمادهای
* استادیار یروه معماری ،دانش ده معماری و هنر دانشراه کاشان ،کاشان ،ایران (نویسنده مسئول)farshchi46@kashanu.ac.ir /
**
***

دانشجوی کارشناسیارشد معماری ،دانشراه عالمه فیض کاشانی ،کاشان ،ایرانansari25j@gmail.com /
استادیار دانشراه ااد اسالمی واحد کاشان ،کاشان ،ایرانm.ataeehamedani@iaukashan.ac.ir /

 .۱مقدمه
یرمابه۱ها یا حمامها اا جمله بناهای اراشمند برجایمانده است که با جننههای یونایون اا اندیی یک جامعه ارتناط داشتهاند و عالوه بر ا ریذاری
بر ن ،متأ ر اا ن نیز بوده اساااتی اکثر حمامهای سااانتی دورۀ قاجار شاااامک کارکردهای متنوعی بوده که عامک شااا کدهندۀ هویت نهاساااتی
حمامها عالوه بر فعالیتهای بهداشاتی دارای کارکردهای اجتماعی دیرری نیز بوده اسات؛ همچون ساریرمی ،یفتویو ،صرف نوشیدنی و چای
ً
در کنار اقوام یا دوستان ،استراحت و کشیدن قلیان و یاهی لذت اا موسیقی در مراس های متنوع (وسروی )۱۱ ،۱۹۱۱ی حمامها معموال در مرکز
محله و جزئی جدانشادنی اا بافت تاریخی شاهرهای ایران بودهاندی در بنای حمامها همچون اکثر ار معماری سانتی اسالمی ایران ،نمای بیرونی
پرتزییر دیده نمیشااوند ،اما فضااای داولی نها دارای جزئیات و تزیینات اینا و باش ا وهی هسااتند؛ ایر نشااانرر تف ر توجه به درون و نیز ذوق و
سالیقه ساااندیان نها بوده است (عزتی ،اارعی ،و نوری )۲ ،۱۹۱۵ی حمام چهارفصک ارا در نزدی ی محل حاج محمدابراهی قرار داردی ایر بنا
مربوط به اواور دورۀ قاجار اسات و توسا حاج محمدابراهی ووانسااری (۱۲۹۲اااا )۱۲۱۵در امان احمدشااه قاجار بنا نهاده شاده اسات (صدی
)۶۱ ،۱۹۵۲ی ایر بنا حدود  ۱۶۰۰مترمربع مسااااحت دارد و اا چهار بخش مجزای مردانه ،انانه ،حمام ویژۀ اقلیتهای دینی و حمام وصاااوصااای
تشا یک شاده اساتی قسمت عمدۀ کاشیکاریشده در ایر حمام ،در قسمت سربین  ۲مردان ن میباشد و پالن ایر قسمت بهش ک هشتضلعی
نامنظ اسات که چهار ضالع ن بزرو و چهار ضالع دیرر کوچکتر اساتی ساربین مردان حمام به هشات رواق ،صاحر و روتکر بهش ک قرینه
تقسی شده استی ایر سربینه با کاشیهای هفترنگ ۹و با طرحهای متنوع تزییر شده و تمام سطوح داوک ن نیز با کاشی و نرارههای مختلفی
نظیر اساالیمی و وتایی مزیر شااده اسااتی ینند اصاالی سااربینه بر روی هشاات سااتون اصاالی قرار دارد و ایر سااتونها نیز بهش ا ک هنرمندانهای
کاشااایکاری شاااده و دارای پیچکهای بسااایار ایناساااتی اا دیرر ویژییهای معماری ساااربینه عالوه بر قرینهسااااای و رسااامیبندیهای ن،
کاشیکاریهای قالنی و پیچ ی است و تمام سطع سربین مردانه
بهوساایل همیر کاشاایها تزییر شااده اسااتی طرحهای اساالیمی
نظیر یاکوبوتاه ،دروتان سااارو ،صااانوبر و انرور و نیز منظرههای
طنیعی مثاک چشااامههای ب ،رودوانه و ییاهان وحشااای که در
میان نها پرندیانی مثک کنوتر و قرقاول در حالت نشاااساااته یا در
حال پرواا دیده میشااوند ،اا جمله نقوش اینای کاشاایکاری ایر
حمام اسات (وساروی )۵ ،۱۹۱۱ی پژوهش حاضر ضمر معرفی و
دستهبندی نقوش سعی در کشف ارتناط مضامیر نقوش با مفاهی
مااذهانای ،اساااااطایاری ،حا اوماتای و تااقلیاادی (اا مناااظر و
کارتپستالهای اروپایی) دارد (تصویر )۱ی
تصویر  :۱نمای داولی سربین مردان کاشیکاری و نقوش بهکاررفته در حمام چهارفصک
(ساامان میراثفرهنری و یردشرری استان مرکزی)

۱ـ .۱پرسشهای پژوهش
۱ی طرحها ،نقوش و رایههای بهکاررفته در سربین مردان حمام چهارفصک چیست و شامک چه مفاهی و مضامینی است؟
۲ی منشأ ش کییری و مفهوم نرارههای بهکاررفته در فضای سربینه چیست؟

۱ـ .۲روش تحقیق
نررش کلی حاک بر تحقی اا نوع برساوتیتفسیری میباشد؛ بدیر منظور حساسیت نظری اا طری مطالع مراجع معناشناوتی نرارههای دوران
قاجار استفاده شده و با مشاهدات میدانی در انطناق قرار یرفته استی روششناسی تحقی اا نوع کیفی استی راهنرد اصلی پژوهش موردپژوهی
بوده و روش پژوهش حاضر بهشیوۀ تحقی توصیفیتحلیلی استی نمون موردی ،بنای تاریخی حمام چهارفصک ارا است که با بررسی منابع اا

اصالت نرارههای ن اطمینان حاصک شده استی روش یرد وری دادهها در مراحک یونایون پژوهش شامک مطالعات اسنادی و کتابخانهای و نیز
مشاهدات میدانی استی مشاهدۀ میدانی بهصورت مشاهدۀ مستقی و برداشتهای میدانی اا فضای سربین مردان حمام و تصویربرداری اا نرارهها
و کاشیکاریهای ن انجام شده و در بخش مطالعات کتابخانهای ،اا منابع مختلفی برای جمع وری اطالعات در باب حمامها ،کاشیکاریها و
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مفاهی نقوش مرتن با دوران قاجار استفاده شده استی همچنیر منابع مطالعاتی یونایونی که نمون موردی را معرفی کرده یا به ن اشارهای داشته،
مورد توجه قرار یرفته استی ایر منابع عنارتاند اا :منابع موجود در کتابخانهها ،اسناد و مدار ساامان میراثفرهنری صنایع دستی و یردشرری
استان مرکزی شامک رشیو ع س ساامان ،نت اطالعات مشاهدهشده بهصورت ع س و تصویر یا منابع مشابه دیرری در ایر پژوهش ،توصیف و
تحلیک بهیونهای است که با همررا کردن مفاهی کسبشده اا مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی ،تفسیری منطقی حاصک اا دو نوع
اطالعات یادشده محق یرددی روش کار بدیر صورت بوده که در ابتدا اا طری مطالعات میدانی ،اا طرحها و رایهها ع سبرداری شده است و
سپس برای یویاتر شدن هویت و مفاهی هریک اا نقوش و نرارهها اا طری یفتویو با افراد مطلع و کارشناس ۴اا میراثفرهنری شهر ارا و نیز
مطالع طرحها در م توبات مختلف مرتن با کاشیکاری و فرهنگ تصوری رایهها و نمادها ،محتوا و سرمنشأ نها مشخص یردیده استی
همچنیر با توجه به محک قرارییری ایر نقوش در فضای سربینه ،اطالعات جمع وری و در ادامه با بررسی منابع مطالعاتی مربوط ،طرحوارهها و
نقوش بر اساس مضامیر و مفاهیمی مانند محتوای تاریخی یا اساطیری ،مذهنی یا ح ومتی و محک استفاده اا نها دستهبندی و تحلیک شدهاندی
۱ـ .۳پیشینۀ تحقیق
بستر ن استی تاکنون پژوهشهای بسیاری با
پژوهشهای ایر تحقی شامک دو دسته منابع مرتن با موضوع و منابع مرتن با نمون موردی و ِ
موضوع بررسی نقوش و کاشیکاری دورۀ قاجار انجام شده است؛ اا جمله میتوان به کتاب هادی سیف ( )۱۹۵۶با عنوان نقاشی روی کاشی اشاره

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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کرد؛ او در کتاب وویش به هنر نقاشی روی کاشی و نیز تاریخچ ن پرداوته و معتقد است کاشی اا جمله مصالع نقشپذیر در تجلی ذوق و هنر
کاشینراران بوده که طی قرون متمادی به یادیار مانده است و با بررسی و مطالع نقوش روی کاشیها میتوان به باورها و فرهنگ جامع ایشان
نزدیک شدی همچنیر محمدرضا ریاضی با هم اری اکرم کنیری ( )۱۹۱۷در کتاب کاشیکاری قاجاری با توضیع مختصر تاریخچ کاشی و
کاشیکاری در ایران به معرفی انواع کاشی و نراریری در دورۀ قاجار پرداوته و کاشیکاری را ی ی اا مه تریر دستاوردهای ایرانیان مرتن با معماری
دانسته است و اا دالیک کاربرد ن در بناهای مختلف ،علک حفاظتی ،کارکردی و ایناشناوتی میداندی عالوه بر کتب نامبرده ،مقاالت مختلفی با
موضوع کاشی و نقوش ن تدویر شده است؛ اا جمله مقال کاظ افرادی ( )۱۹۱۴در مورد نقوش سردر بناهای عمومی دورۀ قاجار که بیشتر به
تحلیک یفتمانی و تاریخی نها پرداوتهاندی همچنیر مطالعاتی مختلف در امین حمامهای تاریخی و تزیینات نها انجام شده است؛ اا جمله مقال
حسیر امرشیدی ( )۱۹۱۲با عنوان «هنر ساروجبری و تزیینات در حمامهای عمومی قدی »ی اما در ایر تحقیقات بیشتر بر وجه ت نیک اجرایی یا
ایناشناوتی تزیینات معماری حمامها توجه شده و در مورد منشأ ش کییری اش ال و تزیینات بهوصوص نقوش کاشیکاری در حمامها بحث
نشده استی در وصوص نمون موردی ،میتوان به مقال منوچهر حمزهلو ( )۱۹۱۲با عنوان «حمام چهارفصک ارا » در ماهنام هنر اشاره کرد که
در ن تاریخچه و وجه تسمی بنا ذکر شده و بهصورت توصیفی اندامهای کالندی بنا معرفی شده استی همچنیر حسر سجادااده و علی عالیی
( )۱۹۱۲در مقال «بررسی و مقایس عناصر معماری حمام یپ (بزرو) ورم باد و حمام چهارفصک ارا » به بررسی تطنیقی اندامهای کالندی دو
نمونه حمام اکه ی ی اا نها مصداق پژوهش حاضر استا پرداوتهاندی مرتن تریر تحقی دربارۀ پژوهش حاضر مقال «بررسی عناصر یرافی ی
نقوش تزیینی کاشیکاریهای حمام چهارفصک» نوشت محد ه جیریائی شراهی و دیرران ( )۱۹۱۱است؛ در ایر مقاله با نراهی یرافی ی به ریت ،
تقارن ،تواان و دیرر اصول تصویرساای به نقوش بنا توجه شده استی در پژوهش پیش رو سعی در تفسیر رابط نقوش با مضامیر مختلف و
دستهبندی نها شده است که اا ایر بابت با مقال یادشده تفاوت داردی
 .۲تاریخ و معماری حمام چهارفصل
بنای حمام چهارفصک ارا ی ی اا ایناتریر ار معماری و کاشیکاری ایران در قرون اویر است و بهواسط تزیینات ویژۀ ن ،در معماری اسالمی
ا ری منحصربهفرد به شمار میرودی در باب ساوت حمام نقک شده است که سلطان باد (نام قدی ارا ) اا رون اقتصادی ووبی برووردار بوده
است و ح ام محلی ن با رعایا و مردم ووشرفتاری میکردند؛ و همیر امر باعث نقک م ان  ۱۷وانوار یهودی اا سایر نقاط به ایر شهر شدی اینان
در شمال شرقی شهر ساکر شدند لی ر فاقد حمام بودندی بزریان اقلیتها به حاج محمدابراهی ووانساری متوسک شده و وواستار حک ایر مش ک
شدند و او در حک ایر مش ک پیشقدم شد تا حمامی بسااد که هم مردم و اقلیتها با رعایت مسائک شرعی به سانی اا ن استفاده کنندی به ایر
ترتیب ساوتمان حمام پس اا ش کییری شهر ارا در حدود صد سال پیش و در امان ح ومت احمدشاه قاجار توس محمدابراهی ووانساری

بنا یردیدی بنای کنونی حمام چهارفصک در ضلع شرقی ویابان شهید بهشتی واقع در ارا جای داردی ایر حمام حدود  ۱۶۰۰مترمربع مساحت
داشته و اا چهار بخش مجزای مردانه ،انانه ،حمام ویژۀ اقلیتهای دینی و حمام وصوصی تش یک شده استی ب مورد نیاا حمام اا ب جاری
قنات تأمیر میشده و بهلحاظ تأمیر ب و همچنیر حفظ یرما و حرارت ،کف حمام حدود  ۹تا  ۹/۷متر اا کف ویابان پاییرتر ساوته شده استی
حمام اا بخشهای داالن ورودی ،سربین مردانه ،انانه و اقلیتها ،یرمخان وصوصی و عمومی ،هشتیهای ارتناطی ،وزینه ،تون ،باننار و سایر
بخشهای مرتن تش یک شده است (وسروی ( )۴ ،۱۹۱۱تصویر )۲ی

 .۱ورودی مردانه؛  .۲سربینۀ مردانه (کاشیکاریشده)؛  .۳گرمخانۀ مردانه؛  .۴حمامهای نمره (خصوصی)؛  .5خزینههای
آب سررررد و گرم؛  .0سرررربینرۀ ا یر هرا؛  .7گرمخانۀ ا ی ها؛  .5گرمخانۀ زنانه؛  .9سرررربینۀ زنانه؛  .۱6ورودی زنانه؛
 .۱۱نظاف خانه و دسررویررویی زنانه؛  .۱۲تون؛  .۱۳انبار سرروخ ؛  .۱۴نظاف خانه و دسررویررویی مردانه؛  .۱5هیرروی؛
 .۱0ورودی ا ی ها

تصویر  :۲پالن قسمت کاشیکاری و نقوش بهکاررفته در حمام چهارفصک (ساامان میراثفرهنری و یردشرری استان مرکزی)

 .۳نقوش کاشیکاری در حمام چهارفصل
عمده نقوش و تزیینات بهکاررفته در ایر حمام در سربین مردان ن قرار دارد ،بهصورتی که در دیرر قسمتهای ن فق یچبریهای ساده و
جرکاری استفاده شده استی نوع کاشیکاری ایر بخش نیز اا نوع کاشیکاری هفترنگ ۲لعابدار بوده و با نقوش متنوع و متفاوتی اا ه کار شده
است؛ اا جمله ایر نقوش میتوان به نقوش دارای هندس واص ،نقوش انسانی ،نقوش حیوانی و نیز نقوش منظره در چهار جهت ن اشاره کرد،
بهصورتی که وجه تسمی نام ایر حمام نیز بهواطر ایر مناظر منقوششده اا چهارفصک سال است (حمزهلو )۱۲۰ ،۱۹۱۷ی بنابرایر میتوان نقوش
بهکاررفته در سربین مردان ایر حمام را بر اساس هندسه و طرح به پن دست کلی تقسی و بررسی کرد۱ :ی نقوش هندسی نظیر شمسه ،ترن و
ستاره؛ ۲ی نقوش انسانی همچون طرح سربااها؛ ۹ی نقوش حیوانی مانند یاو ،شیر و پرندیان؛ ۴ی طرحهای ییاهی؛ ۷ی منظرنراریی
۳ـ .۱نقوش هندسی
۳ـ۱ـ .۱شمسه

۶

۵

سمان  ۷سربین مردانه ایر حمام ینندی است که با کاربندیهایی اا نوع یزدیبندی تزییر شده استی در وس ن ،شمس  ۲۴ضلعی اینایی
دیده میشود؛ در مرکز ایر شمسه هورنو ۱وجود دارد که اینایی ایر نقوش را دوچندان میکندی شمسه که نمودی اا وورشید است ،در ادبیات فارسی
مننع پرتوافشانی و مظهر کمال و اینایی و بلندی است (یاحقی )۹۹۱ ،۱۹۱۶ی تجس نمادیر شمس «وورشید» جایراه مهمی در باور ایرانیان دارد
و در تاریخ معماری دورانهای مختلف مورد توجه هنرمندان ایرانی بوده استی ایر طرح دارای مفاهی نمادیر ایادی استی قنک اا اسالم ،قرص
وورشید نماد روانهای بوده است که نور الهی اا طری ن به امیر تابیده میشده استی در نقش برجست فروهر نیز ،قرص وورشید قراریرفته در
وس دو بال که در امتداد ی دیررند ،بیانرر ایر موضوع استی در دوران اسالمی نیز با توجه به ی «الله نور السماوات واالرض» (نور )۹۷ :کاربرد
ش ک شمسه و برجسته نمودن ن ،ضمر کارکرد ساوتاری در ترکیب اش ال رسمیبندی ،ن را به نمادی اا وورشید و روشنایی مندل کرده استی
در ایر حمام عالوه بر الروی کاربندی معماری برای فراه ساوتر اجرای سااۀ طاق ،هنرمندان کاشیکار ،طرح وطوط شمس رسمی را با استفاده
اا کاشیهای نواری بیرنگ به طرح هندسی به رسمی مودی و ترکینی  ۲۴و  ۹۲چندالیه مندل کردهاندی طاق سربینه همچون سمانهای رنرارنگ
است و بر جایراه شمسه و روان ورود نور بهعنوان تجسمی اا نماد وورشید تأکید شده استی هرچند پوشش بنا ینندیش ک است و روان ن
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میتوانست دایرهایش ک باشد ،تأکید هنرمند کاشیکار بر مسیر وطوط در تقسیمات دایره
در ایر سقف و ایجاد ش ک کنررهای لنهها ،در نزدیک روان نور ،یویای توجه او بر پرتوهای
شعاعی نور وورشید در سقف استی با توجه به موارد فوق و سابق تاریخی شمسه ،چنیر
قابک برداشت است که ایر ش ک بهعنوان رمز وورشید عالوه بر تزییر و انتقال نور به
فضای داوک سربینه ،بهعنوان نمادی اا روشنایی و اندییبخشی در بنای حمام مورد توجه
بوده است (تصویر )۹ی
۳ـ۱ـ .۲کاشیپیچ

رای مارپیچ نماد پیچیدهای اسات که اا عصر حجر در صناعات مختلف انسان به کار رفته
اسات (کوپر )۹۹۶ ،۱۹۱۶ی برای شا ک مارپیچ تعابیر مختلفی مطرح شاده است؛ اا جمله
مارپیچ دویانه اا نجا که جمع و یشاوده میشود ،میتواند نماد کاهش و افزایش نیروهای
شمسی یا قمری باشدی مانند پیچش و یشایش ،اندیی و مرو و همچنیر بهمعنای استمرار
و ادامه یافتری دو مار نماد تضاااد (ویر و شاار ،صااعود و نزول ،یرما و ساارما ،تغییر فصااول)
هسااتند که در ه پیچیده شاده و ساارانجام به ه بسااتری رساایدهاندی دو مار بهه پیچیده
میتوانند نمادی اا امان و سرنوشت باشندی مارهای روی عصای هرمس ،مظهر نیروهای
درمانی و بیماری هستند (عابددوست و کاظ پور ۴۱ ،۱۹۱۷ا)۱۱ی ایر سمنک محافظ ب،
ورد و روت در دیر ایالمی اسااات و در ن فرهنگ ،نقش دورکنندۀ نیروهای شااایطانی را
داردی در هنر ایالمی ،ماارهاای منقوش باهمثاابا محاافظاان دروااهها بودند و دور دسااات
ابزارهایی چون تنر ،عصااا و چویان ساالطنتی میپیچیدند (هینتس )۴۶ ،۱۹۵۱ی نقشمای
دو مار بهه پیچیدهشااده ،در هنر تاریخ کهر سااومری و نوسااومری نقشاای متداول بوده و
پس اا ن بر روی مهرهاای قرن سااایزده هجری قمری دیاده میشاااود (بلک و یریر
تصویر  :۴نقش مارپیچ و تزییرشده با نقاشی یکهای بی و
)۲۵۵ ،۱۹۱۷ی ایر طرح بهصورت مخلوقات ایرامینی و یک مننع الهی باروری امیر بوده
اسات (هال )۱۷ ،۱۹۱۰ی مارپیچ نماد حرکت و حرکت نماد امان و جزء ذاتی ن محسوب یکبهی با بروهای سنز نمادی اا اینایی طنیعت ،پاکیزیی در
سربین مردان حمام (نرارندیان)
میشاود و یردش هوا ،حرکت ب اا جمله مظاهر ن است (کوپر )۹۶ ،۱۹۱۶ی ایر حرکت
مساتقی الخ را با حرکت مارپیچ مقایساه کنی  ،متوجه تغییر و حرکت در شا ک وواهی شد که در ذات وویش القاکنندۀ پویایی و تحر استی در
عرفان اساالمی نیز یردش و تغییر فصک در طنیعت نمادی اا اندیی و پویایی است و تعییرات ن اا یات الهی محسوب میشودی با توجه به مطالب
فوق میتوان یفت ش ک کاشی مارپیچ در حمام همراه با طرحها و یکهای رنریر عالوه بر تزییر و القای نرمی در یوشهها و دور ستونها سمنک
حرکت ،پویایی و اینایی یکها در طنیعت ،و رنگهای بی و سفید در ن نمادی اا پاکیزیی و روشنایی ب است (تصویر )۴ی
تصویر  :۹شمس  ۲۴و  ۹۲و روان ورود نور در میان ن بهعنوان
نمادی اا وورشید و روشنایی در سربین مردان حمام چهارفصک
(ساامان میراث فرهنری و یردشرری استان مرکزی)
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۳ـ۱ـ .۳ستارۀ چهارپر و پنجپر

در بسیاری اا م توبات فرهنگ مصور ،ستاره نمادی اا سمان استی ستاره نشانهای اا الوهیت ،تعالی ،ابدیت ،نامیرایی و مظهری اا نور و معنویت
نیارشی کاربندیها در تقاطع تر ها،
است (کوپر  ۱۱۹ ،۱۹۱۶و )۹۹۶ی در رایههای معماری سنتی ایران بهوصوص در دورۀ اسالمی ،ویژییهای
ِ
یرههایی را به وجود ورده است و مودکاران ایرانی ایر یرهها را بهش ک ستارۀ چهارپر و پن پر تزییر کردهاندی ایر نقوش عالوه بر این ه هماهنگ با
سااه و معماری بنا طراحی شدهاند ،با روشهای مختلف اا جمله کاشی رنرارنگ نمایان شده و کارکرد تزیینی یافتهاندی اا دیدیاه بعضی اا محققان،
ستاره در بیرالنهریر بهعنوان محافظ در مقابک بالها به کار رفته و نشان عش و اینایی استی (همانجا)ی در عرفان اسالمی نیز ستاره بیانرر اینایی
ّ
ّ
انوار الهی است و با عنایت به ی «إنا ز ّینا السماء الدنیا بزینة الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد» (صافات ۶ :و  )۵ستارهها عامک اینایی و حفظ
سمان اا پلیدی استی نرارهها در ایر سقف حمام ،سمان سربینه را به نمادی اا سمان پرستاره مندل ساوته است و مفاهیمی اا نور ،سمان،
یستردیی و بهتنع ن حس معنویت و نور را به مخاطب القا میکند (تصویر )۷ی

تصویر  :۷نقوش ستارۀ چهارپر و پن پر در سقف سربین مردانه (نرارندیان)

۳ـ .۲نقوش انسانی
۳ـ۲ـ .۱طرح سرباز

در دورۀ قاجار نرارۀ سرباا در کاشیهای حمام مرسوم بوده استی ایر نقوش اغلب بهصورت اوجی است
قدرت دولت برای مخاطنان باشد با ایر مضمون که سربااان ح ومت
و میتواند پیام یا القایی اا ش وه و ِ
با مادیی کامک مادۀ فدا کردن جان وود برای شاه هستند (افرادی ۹۹ ،۱۹۱۴ا)۴۵ی در حمام چهارفصک
دو نوع سرباا به چش میوورد که تفاوتهای چشمریری با ه دارند؛ اا جمله رنگ لناس و نوع سالحی
ُ
حائز اهمیتتریر تفاوت بیر نها در نوع مدالهایی ۱است که بر روی سینه دارندی مدالهای قاجاری نه
یونه بودند که روی صفح هم نها نقش شیر و وورشید و در وس ن القاب همایون شهریاری استی
ایر مدالها برحسب درجه اا سه نوع فلز نقره ،مطال و طال ساوته میشده استی مدال نقره به سرباا ،تصویر  :۶نقوش سرباا قاجاری به دو صورت
متفاوت ،حمام چهارفصک ارا  ،سربین
وکیک و سرجووه ،نشان مطال به بیکااده و وکیکباشی و مدال طال به نایب اعطا میشده است (نسخ
مردانه (نرارندیان)
وطی نشانهای دولت علیه ایران بیتا)۱۶ ،ی اا نظر ش ک نیز مدال پن ِپر بزرو متعل به سرهنگ و
مدال با چهار ِپر بزرو نشان یاور بوده است (علیزاده بیرجندی ،حمیدی ،و ملکااده ۵۱ ،۱۹۱۶ا)۱۱ی اا نقوش حمام چنان برمی ید که سرباا دارای
مدال نقرهای همراه با سالح تفنگ دارای درج یاوری و نقش دیرر با مدال پن پر و طالیی با سالح شمشیر درج سرهنری داشته استی درمجموع،
ایر نقوش را میتوان نمادی اا اقتدار ح ومت دانست (تصویر )۶ی
۳ـ .۳نقوش حیوانی
۳ـ۳ـ .۱طرح شیر و اژدها

در هنر ایران نقشمای شیر بارها در حال جدال با یاو ،پلنگ ،اژدها و مار دیده شده استی شیر نماد تش،
وورشید و نور است و اژدها نماد نفس؛ بنابرایر پی ار شیر و اژدها در واقع ننرد نور بر ظلمت و ویر بر شر
است (رضی )۷۶ ،۱۹۵۱ی در شرق سیا و تمدنهایی چون چیر و هند ،اژدها اا نمادهای قدرتمند ویر
و سالمتی است و با توجه به تصاویر متفاوتی که اا اژدها در س ههای دورۀ قاجاریه پیدا شده ،نمیتوان
یفت اژدها نمادی منفی استی همچنیر ایر با دقت به صحن ننرد اژدها و شیر نراه شود ،میتوان دید
تصویر  :۵نقش ننرد شیر و اژدها در رأس دو
که هیچیک بر دیرری غالب نیست و فق در حالت پیچش و حمله به ه نشان داده شدهاند؛ به ایر
قوس اا حمام چهارفصک ارا  ،سربین
صحنهها «یرفتوییر» نیز مییویندی ننرد شیر و اژدها در هنر دورۀ قاجاریه بارها استفاده شده است؛ اا
مردانه (نرارندیان)
ن جمله در کاشیکاری ضلع شرقی کاخ یلستان ،حمام چهارفصک ارا و مننت تیمچ صناغ و
نقش برجست وان بروجردیها در کاشانی با توجه به این ه اا دیرباا شیر نمادی اا محافظت و نمادی اا پادشاهی بوده است ،میتوان یفت که
طرح شیر و اژدها در ایر حمام میتواند نمادی اا قدرت شاهان و فائ مدن نها بر دشمنانشان و همچنیر تسل نور بر تاری ی باشد (تصویر )۵ی

بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات
کاشیکااری حماامهااای قاجاار
(نمون موردی :سربین مردان حمام
چهااارفصک ارا )۷۵ ،ا ۵۲

0۲

۳ـ۳ـ .۲طرح شیر گاوافکن
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بر فراا چهار قوس کوچ ی که در ایر سربینه وجود دارد ،نقش شیری در حال ننرد با یاو دیده میشودی در فرهنگ کهر ایران ،شیر مظهر مهر و
وورشید استی در نقوشی که اا ایام کهر درایرباره به دست مده ،شیری را نشان میدهد که در پی ار بر یاو غلنه یافته است و اشاره به سپری شدن
امستان و غاا تابستان داردی شیر نشان وورشید و میترا و یاو نماد امستان و سرماست؛ در روایات اساطیری دربارۀ میترا مده است که شیر بر یاو
غلنه کرده و تابستان بر امستان فائ می یدی مطالب مورد اشاره دربارۀ پی ار شیر و یاو را میتوان در ادوار مختلف در نمونههای تصویری ایرانیان
مشاهده کرد؛ اا جمله نقش برجست معروف هخامنشی که در قسمت تالقی راهپلههای شرقی و شمالی تاالر پادانا دیده میشود و محققان ن را
تنها نقش برجسته اا منظر روبهرو در دوران هخامنشی میدانندی ن ت مه در ایر نقشبرجسته ایر است که ا ری اا کشته شدن یاو نیست و
بهنوعی نقش همچون یک چروه که بر تغییر فصول و برتری یافتر یک نماد بر دیرری داللت دارد ،تصویر شده استی اا سوی دیرر با توجه به
داستانهای کهر ایرانی ،کشتر یاو و پیدایش هم ییاهان اا ن را میتوان به نماد ایر حیوان بهعنوان نشان باروری اشاره کردی (رست بیری ،۱۹۱۰
 ۷۶و )۶۱ی ایر مسئله توس پژوهشرران بسیاری تفسیر شده است و ن را نمادی اا شروع کار کشاوراان پس اا سرما میدانند (بی رمر و دیرران
 )۷۶ ،۱۹۱۴یا قدرت غلنه کردن شاه با نیروهای مخالفی که سر تعظی در مقابک قدرت شاهانه و
نمیکردند (بویس  )۱۱۵ ،۱۹۵۴یا پیروای نیروی نی ی بر نیروی اهریمنی (ییریشمر )۱۷۵ ،۱۹۵۱ی
اوالنسی یاوکشی مهر را نیز باامانده اا همیر نقشمای ننرد شیر و یاو میداند (اوالنسی ،۱۹۵۱
)۱۷۵ی طن داستانهای کهر ایرانی پس اا کشته شدن یاو و جاری شدن وون ن ،جانداران
سودمند پدیدار میشوند (یارشاطر )۱۷ ،۱۹۹۶ی اا ایر روایات چنیر برمی ید که شیر نمادی اا
یرمابخشی ،قدرت و فرینش و یاو همچون نمادی اا سرماست و مغلوب شدن ن غلن بهار بر سرما
را نشان میدهد و با ادام داستان ،دیرر موجودات جان دوباره یرفته و شروع به رشد و نمو میکنندی
بنابرایر میتوان یفت طرح شیر نشانی اا وورشید و یرمابخشی است و یاو نمادی اا سرما و تاری ی
تصویر  :۱ننرد شیر و یاو در پایههای سقف
است و پی ار ایر دو حیوان نمادی اا یردش فصول است و غلن شیر بر یاو کنایه اا رسیدن فصک
قوسی سربین مردان حمام چهارفصک
بهار و در پی ن رویش مجدد (تصویر )۱ی
(نرارنران)

۳ـ۳ـ .۳طرح کبوتر

طرح کنوتر در ایر حمام بهصورت نقوشی با تعداد کمتر نسنت به طرحهای دیرر بر روی بروی اا
دیوارههای سربینه بر جای مانده استی نقش کنوتر و بهطور کک پرندیان ،بهدلیک بالها و پروااشان اا
تداعیکنندههای جننههای روحانی و سمانی اندیی هستندی در بسیاری اا اعتقادات باستانی چنیر
یفته شده که بعد اا مرو ،روح بهش ک یک پرنده جس را تر میکند؛ بنابرایر پرنده سمنک اادی و
پرواا روح استی پرندیان میتوانند پیام ور بیر ودایان و انسانها و وسیل ظاهر شدن ودایان باشندی
در بسیاری اا مذاهب ،موجودات سمانی یا ارواح بالدار ایادی وجود دارند (بروسمیت فورد ،۱۹۱۱
)۶۱ی طرح پرواا پرندیان میتواند نمادی اا پرواا انسانها باشد (کیانی )۱۷ ،۱۹۱۰ی اا جمله پرندیانی
که در نقوش ایرانی استفاده میشده است میتوان به عقاب ،وروس ،طاووس ،کالغ ،قو و کنوتر تصویر  :۱نقش کنوترها در سربین مردان حمام
چهارفصک (نرارنران)
اشاره کرد (رست بیری ۴۱ ،۱۹۱۰ا۶۵؛ دادور ۴ ،۱۹۱۰ا )۱۱در ایر حمام تصویر پرنده ،دارای یردنی
کوتاه و حلقهای به دور یردن است که ن را اا طاووس بودن متمایز کرده و چنان مینماید که پرندۀ تصویرشده بر کاشی یک کنوتر استی کنوتر نماد
عش  ،بهار ،سادیی و ولوص ،صلع ،هماهنری ،امید و ووشنختی استی کنوتر را نیز نشان یوهر اوالناپذیری و روح جاودان دانستهاندی(یربران
 ،۱۹۱۹جی )۷۴۲ :۴ی پس میتوان نقش کنوتر را در نقوش سربینه بهدلیک بال و پرهای بسیار لطیف به نمادی اا روح انسانی و مظهری اا عش ،
اینایی ،امید ،لطافت ،سن ی ،اادیی و جاودانری دانست (تصویر )۱ی
ایر نقش ی ی اا تصاویر مشتر بیر تمدنهای یذشت نزدیک و دورههای باستانی استی عقاب بیش اا چهک سال عمر میکند و در توانایی
و ش وه و قدرت سر مد پرندیان و شاه مرغان استی چشمانی درشت دارد که اا قدرت بینایی فوقالعادهای برووردارند و میتوانند ش ار را اا فراا

ً
سمان بنینندی شیان او عموما بر فراا جنرکها ،کوههای بلند و ناهموار و نقاط دور اا دسترس انسان است (حدیدی )۲۷۵ ،۱۹۱۱ی ایر تصویر در
ایر ینند کار شده است و ایر نشان اا اهمیت طرح داردی نچه اا ایر تصویر برمی ید غلن عقاب بر پرندۀ دیرر است که میتواند نشانی اا
ِ
افقی ِ
نوار ِ
قدرت شاهی و غلن او بر دشمنان باشدی به نظر میرسد پرندۀ ایریر ،قو باشدی قو مظهر باکرۀ سمانی است که با ب یا وا دریاچه یا ش اریر
بستر میشود و همانا اشاره به وصلت مقدس سمان و امیر در مصر باستان دارد (رست بیری ۴۱ ،۱۹۱۰ا)۶۵ی اا ایر نقش میتوان دو برداشت
کرد۱ :ی فائ مدن عقاب بر پرنده که نمادی اا قدرت شاه است؛ ۲ی بستر کردن قو توس ش ارچی وود که نمادی اا پیوند باکرۀ سمانی با امیر
استی اا نجا که در دورۀ قاجار تلقیر قدرت حاکمان به مردم اا راه نمادها مورد توجه ح ام و مناشران نان بوده است ،به نظر میرسد تفسیر اول
محتمکتر باشدی (تصویر )۱۰ی

تصویر  :۱۰تصویر ش ار قو توس عقاب بهعنوان نمادی اا قدرت در
پای ینند سربین مردان حمام چهارفصک ارا (ساامان
میراثفرهنری و یردشرری استان مرکزی)

تصویر  :۱۱سمت راست نقش یلدانی و در چپ نقش کاسهبشقابی
نقاشیشده بر تمامی پی رۀ حمام ،حمام چهارفصک ارا  ،سربین مردانه
(ساامان میراثفرهنری و یردشرری استان مرکزی)

۳ـ .۴نقوش گیاهی
۳ـ۴ـ .۱طرح گل و گلدان
نرارۀ یک و ییاه در فرهنگ ایران ،نمادی اا باغ و پردیس است که با طرحهای یونایون در صناعات مختلف ایران استفاده شدهاندی ایر شیوۀ تزییر

در کاشیکاری دورۀ قاجار اا چند جهت نسنت به شیوههای ادوار قنک تغییراتی یافتی اول این ه نقوش ییاهی در سای طنیعتیرایی و طنیعتنراری
ایر دوره متحول شدهاند و یهراه اسلیمیها و وتاییها جای وود را به نقوش ییاهی سادهتر (یکهای چندپر) و واقعیرایانهتر (یک را ،میخک،
انن و اقاقیا) ،یک فرنری یا یکهای لندنی (یکهای سرخ پربریی) دادهاند (محمدااده و سالحی ۵۶ ،۱۹۱۲ا)۶۹ی دوم این ه عنصر دیرری در
ایرمجموع یلدانها قرار یرفت؛ نقوش کاسهبشقابی با اننوهی اا یک تزییر میشدندی «ترسی نقشمایههای یک و کاسهبشقاب ی ی اا نو وریهای
دورۀ قاجار است که بیشتر به تقلید اا دنیای فرنگ متداول یردید» (بمانیان ،مؤمنی ،و سلطانااده ۱۹۱۰الف)۱۰ ،ی در نقوش کاسهبشقابی درون
کاسهبشقاب ،ساای همراه با یک دستهیک سرخ و انن وییی در تزیینات کاشیکاری و حجاری به کار برده میشد (همان۱ ،ا)۱۶ی میتوان یفت اا
ایر نقوش بیشتر بهعنوان تزییر استفاده شده است که به الهام یا تحتتأ یر اا هنر غربی یکها اا حالت انتزاعی بهش ک واقعیرایانه و طنیعیتر
نسنت به دورههای قنک طراحی و منقوش شدهاند (تصویر )۱۱ی
۳ـ۴ـ .۲گل فرنگی

یک فرنری یا یکهای هلندی (یکهای سرخ پربریی مانند یک را) یاهی درون یلدان و یاهی بدون ن طرح میشودی تمام طرحهای ایر یروه بر
مننای یکهای طنیعی بهویژه یک را با رنگهای بسیار روشر نظیر ارد ،بی و سرخ است (جوانمرد و امانت ار )۱۱ ،۱۹۱۱ی ایر مجموعه نقوش
تزیینی ،به تأ یر اا نقوش غربی در دورۀ قاجار استی در بروی موارد نررش هنرمند قاجاری به تأ یر جریانات هنری در اروپا طنیعتیرایانه و واقعیرایانه
است (م ینژاد )۴۱ ،۱۹۱۵ی ایر نقوش برای تزیینات حاشیهها و دیوارهای ورودی ایر حمام به کار رفته است (تصویر )۱۲ی
۳ـ۴ـ .۳تاک (انگور)

در ایر حمام اا ایر نقش فق بهعنوان تزییر حاشیهها استفاده شده استی بعد اا اسالم با نفی شمایکنراری ،هنرمندان به نقوش هندسی و ییاهی
که بتواند سطحی را بپوشاند ،روی وردندی اا نظر معنایی ،تا یا انرور ی ی اا نقوشی است که بهعنوان نمادی اا وانوادۀ سلطنتی در نظر یرفته

بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات
کاشیکااری حماامهااای قاجاار
(نمون موردی :سربین مردان حمام
چهااارفصک ارا )۷۵ ،ا ۵۲
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میشود مانیان ،مؤمنی ،و سلطانااده ۱۹۱۰ب۹ ،ا )۱با توجه به محک بهکارییری ایر نقش میتوان ن را نقش تزیین ِی پوشاننده در نظر یرفت
(تصویر )۱۲ی

تصویر  :۱۲اا راست نقوش اول و دوم ،نقوش یک فرنری و نقش سوم ،نقش تا است (نرارندیان)

۳ـ۴ـ .۴طرحهای اسلیمی
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اسلیمیها ی ی اا اجزای مه طرحهای اصیک ایرانی است؛ ایر طرحها مرکب اا وطوط منحنی مارپیچ است که در امین کاشیکاری ،یچبری و
نقاشی مورد استفاده بوده و با رنگهای متمایز طراحی شده و شاوههای کوتاه و برو و یک اا ساقههای مارپیچی ن منشعب یردیده استی نقش
اسلیمی اا و کوفی استخراج شده است و لفظ اسلیمی را ش ک ش ست لفظ اسالمی میدانندی طرحهای مذکور اا ابت ارات هنرمندان عصر
اش انی و ساسانی ،و اقتناسی است اا پیچوتابهای دروت موی نمون بارا ن را میتوان در ار سیمیر دورۀ ساسانی مشاهده کردی طرحمای اسلیمی
ک ک بس یافته و اا ن اش ال یونایون و متنوعی به وجود مده استی امرواه بیش اا پنجاه ش ک اسلیمی وجود دارد (ماچانی ۲۲ ،۱۹۱۰ا)۱۱ی
اسلیمیها که نمادی اا مردانری هستند ،تزیینات کمتری نسنت به وتاییها دارند و امختتر ،قویتر و سنریرتر طراحی میشوندی انواع اسلیمیها
عنارتاند اا :ساده ،توساایدار یا تخمکدار ،پیچکدار ،یکدار ،بریی،
دهاناژدری ،ورطوم فیلی و ماریی در بیر اسلیمیهای ذکرشده فق
اسلیمی ماری اا نظر ش ک و ساوتار ظاهری با سایر اسلیمیهای دیرر
تفاوت داردی بهبیان دیرر ،اسلیمی ماری با استفاده اا ش ک و حرکت مار
طراحی شده که بعدها در نراریری ایرانی با تغییراتی ،به نام ابر چینی
شهرت یافته است؛ اما سایر اسلیمیها دارای پای ییاهی هستند (ندی
)۴ ،۱۹۱۶ی ایر نقوش را در تمام سقف حمام چهارفصک ارا میتوان
یافت؛ ایر نقوش با وطوط شاوهای در کنار نقوش وتایی با فرم نرمش،
ترکینی بینظیر و اینا به وجود ورده استی در سربینه اا نقوش اسلیمی
تصویر  :۱۹اسلیمیهای کارشده روی کاشیهای بدن سربین مردانه ،حمام
چهارفصک (نرارندیان)
بهعنوان طرح پرکنندۀ امینه بر بدن درونی ینند استفاده شده است
(تصویر )۱۹ی
۳ـ۴ـ .۵طرحهای ختایی

ً
وتاییها دارای انواع بسیاری بوده که اا ترکیب یکها و بروها بر اساس سنک و سیاق ایرانی ساوته میشودی ایر طرح ظاهرا با ورود مغوالن اا
ً
چیر به ایران مده استی طراحان برای ایجاد هماهنری در یک نقش وتایی اا میان هزاران نوع یک و برو و غنچ وتایی ،معموال دو تا شش نوع
یک ،دو یا سه نوع غنچه و سه یا چهار نوع برو انتخاب میکنند و به سلیق وود نها را با ه می میزندی اساس نقش وتایی عنارت است اا وطوط
منحنی و مواونی که هریک اا نها «بند» نامیده میشوند و مجموع ایر بندها مانند استخوانبندی ،سرتاسر نقشه را فرامیییرد (ماچانی ،۱۹۱۰
)۲۲ی همیر طور وتاییها یروه دیرری اا نقوش یردان است که با استفاده و الهام اا طنیعت ترسی میشوند و بر همان مننای چروش حلزونی
ش ک یرفته و در قالب یک کادر قرار میییرندی وتاییها دارای ظرافت و تزیینات بیشتری نسنت به اسلیمیها هستند ،پای ییاهی دارند ،پرکنندۀ
فضاهای فرعی هستند و بهمراتب بیشتر اا اسلیمیها حضور دارند؛ همچنیر بهدلیک یستردیی و ظرافت و تزیینات یونایون به نماد انانری مشهورند

(رایس )۱۱۴ ،۱۹۱۶ی هرچند نقوش طرح اسلیمی و وتایی بسیار به ه نزدیکاند ،نچه اا یفت صاحبنظران در ایر امینه برمی ید ایر است که
نقش اسلیمی نمودی اا طرح دروت با هم پیچوو ها و شاخ و بروهای ن است اما طرح وتایی نمادی اا طرح بوتههای پریک و پر نقش میباشد
و میتواند نمادی اا سراندیی یک دروت و دروت طوبای بهشتی نیز باشدی در ایر حمام اا ایر نقوش بهعنوان طرحهای تزیینی فضاهای داوک
الت کاربندی نظیر سوسنی و ترن استفاده شده است (تصویر )۱۴ی

تصویر  :۱۴وتاییهای بهکاررفته در سربین مردانه ،حمام چهارفصک ارا (نرارندیان)

۳ـ .۵منظرنگاری
۳ـ۵ـ .۱نقاشی منظره (منظرهنگاری)

منظرهنراری یا ترسی یک منظرۀ مشخص در یک قالب اا جمله هنرهایی است که در دورۀ قاجار در پی اوتراع ع اسی و ورود کارتپستالهای
اروپایی به ایران ،وارد نرارههای ایران شد (بمانیان ،مؤمنی ،و سلطانااده ۱۹۱۰ب۹۷ ،ا)۴۵ی منظرهنراری اغلب بهصورت نمایش دورنما یا پرسپ تیو
یک منظرۀ طنیعی شامک وانه ،رودوانه یا باغ (تصویر  )۱۷و همچنیر یک منظرۀ انسانساوت شامک ترسی شهروندان در حال تفریع در فضاهای
ً
شهری یا نمایش نشانهها و ساوتمانهای شهری استی (اسدپور ۱ ،۱۹۱۹ا( )۱تصویر )۱۶ی ایر مناظر عمدتا در قالبهای بیضوی ،دایره و مربع
به تصویر درمی مدندی ایر هنر در دورۀ قاجار در بخشهای مختلف ساوتمان و اا جمله ورودیها به کار برده میشد (افرادی ۹۹ ،۱۹۱۴ا)۴۵ی با
توجه به یفتههای ساکنان محلی و یفتویو با افراد مطلع ساامان میراثفرهنری منطقه ،ی ی اا دالیک نامیذاری ایر حمام نیز استفاده اا ایر
نقوش منظرهپردااانه است که فصول مختلف را به نمایش مییذاردی در تمام سربین مردانه اع اا یوشههای سقف و دیوارها ایر نقوش دیده
میشوندی هرچند بروی اا افراد ایر نقوش را روایترر داستان میدانند ،با توجه به استفاده نشدن اا هیچیونه نقش انسانی و حتی حیوانی در ایر
کاشیها بهنظر غیرقابک باور است و بیشتر روایترر برداشت هنرمند اا حالوهوای طنیعت استی ن ت قابک توجه در ایر تصاویر ،نمایش فصول بهار
و تابستان در ایر نقاشیهاست و با کمی اغماض میتوان بروی تصاویر را نزدیک به فصک پاییز در نظر یرفت ولی صحنهای امستانی در میان نها
به چش نمیوورد؛ ایر میتواند نشان اا روحی شاد و انس بیشتر هنرمند با طنیعت سنز باشدی

تصویر  :۱۷مناظر طنیعی ،حمام چهارفصک ارا (نرارندیان)
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تصویر  :۱۶مناظر انسانساوت ،حمام چهارفصک ارا (نرارندیان)

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰

07

 .۴یافتههای پژوهش
با توجه به بررسیهای انجامشده میتوان نقوش بهکاررفته در سربین مردان حمام چهارفصک ارا را بر اساس نوع مضامیر و منشأ پیدایش به چهار
دست مختلف تقسی بندی کرد۱ :ی نرارهها و نقوشی که سرمنشأ پیدایش ن ریشه در تاریخ و فرهنگ باستانی ایران دارند؛ ۲ی رایه و طرحهایی که
امینهها و ریشههای عقیدتی و مذهنی دارند؛ ۹ی نقوشی که به فرمان حاکمان یا دستور مناشران و بعضی وواستههای مستندانه یا بلندپروااان نان
طراحی و ساوته شدهاند؛ ۴ی تعدادی اا منقوشات نیز تقلیدی و وامیرفته اا هنر غرب استی یاهی ترکینی اا ایر نقوش در ترکیب رایهها دیده
میشودی تقسی بندی دیرری که میتوان انجام داد بهلحاظ ش ک وطوط و نحوۀ ترسی ن در ول رایههاست که در طراحی تزیینات وابسته به
معماری سنتی و اا جمله تزیینات ایر حمام دیده میشود؛ شیوه ترسی وطوط درتصویرپرداای نقوش است که به دو دسته قابک تقسی اند :دست
اول ،نقوشی که با وطوط راست و اش ال ااویهدار ترسی میشوند که به نها نقوش ش سته یفته میشود مانند نقوش هندسی راستیوشه نظیر
شمسهها ،ترن ها ،سوسنی و ستارهها وییی ی دست دوم ،نقوشی که با وطوط منحنی ترسی میشوند که به ایر نوع ،نقوش یردان مییویندی مانند
نقوش ییاهی ،اسلیمی ،وتایی ،حیوانی ،انسانی وییی است (نک :جدول )۱ی ترکیب ایر نقوش در یک بنا حاصک تجربه ،ذوق و سلیق شخص
سااندیان بناست که در عیر اصالت بعضی نقوش و ترکیب ن با رایههای جدید و یاهی تقلیدی و بریرفته اا هنر غرب ،طرح و ترکینی اینا و
چش نواا ول میکنندی
جدول  :۱تقسی بندی نقوش بر اساس نوع و امینههای پیدایش ن (نرارندیان)
نقوش انسانی ،نقوش حیوانی ،منظرهنراری و نقوش هندسی
مضامیر پیدایش
نقوش

مضامیر پیدایش نقوش
موقعیت و تعداد

نام و نوع نقوش
مذهنی

تاریخی و فرهنری

تأ یر هنر غربی

ح ومتی و سیاسی

تاریخی و فرهنری

مذهنی

ح ومتی و سیاسی

تأ یر هنر غربی

نقوش انسانی (سرباا)

سرهنگ

نقوش ییاهی

یک فرنری

*

تصاویر نمونه

نام و نوع
نقوش

موقعیت و تعداد

در کنارههای نقوش
اصلی هریک اا
* س وها اا نقوش
یک فرنری استفاده
شده استی

تصاویر نمونه

وتایی

یاوری

اسلیمی

*

رأس هر  ۴قوس
بزرو یک نقشی
درمجموع  ۴نقش

*

پای هر قوس بزرو،
 ۱نقش و درمجموع
 ۱نقش

*

*

*

*

*

روی ینند در
سربین مردانه

روی ینند در
سربین مردانه

شیر

انرور و تا

*

روی هریک اا ۱
ستون سربینه یک
یاوری نقاشی شده
استی درمجموع ۱۶
یاوری

شمسه

شیر و اژدها

روی هریک اا
ستونهای سربینه
یک سرهنگ نقاشی
شده استی درمجموع
 ۱سرهنگ

در س وی شمال
غربی و شمال
شرقی ،کنارۀ منظرۀ
اصلی ،اا نقوش
انرور و تا
استفاده شده استی

شیر و یاو

*

*

*

نقوش هندسی

نقوش حیوانی

مارپیچ
عقاب و قو
کنوتر

*

*

*

پای ینند در سربین
مردانه به تعداد ۲۴
نقش

قسمتهای کناری
هر س ِو بهصورت
مجموعهای اا ۴
کنوتر ،جمع کک۱ :
مجموعه

طنیعی
منظره نراری

*

*
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ستاره

*

در رئوس بیرونی
بهسمت حوض به
تعداد  ۱ستون و ۱۶
نقش

در مرکز ینند
سربین مردانهی
درمجموع  ۱شمسه
کاشیکاریشده

*

*

روی سقف ینند
سربین مردانه

روی سقف
درمجموع۱ :
منظرۀ بزرو۴ ،
منظره روی هر
* قوس بزرو و ۱۶
منظره در بیر
قوسها به کار رفته
استی درمجموع
 ۲۱منظره

روی هر ستون ۱
* عدد و درمجموع ۵۲
یک و یلدان

*

یک و یلدان
نقوش ییاهی
یک فرنری
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در س وی شمالی و
جنوبی ،کنارۀ منظرۀ
* اصلی ،اا نقوش یک
فرنری استفاده شده
استی

انسانساوت

روی سقف درمجموع
*  ۴۴نقش یک و یلدان
به کار رفته استی

*

روی هر ستون
بهسمت حوض
سه نقش
منظرهنراریی
درمجموع ۲۴
منظرۀ متفاوت

روی دیوارههای
س وهای در هر
س و  ۲منظره و
درمجموع ۱
منظرۀ متفاوت

 .۵نتیجه
با بررسی نقوش موجود در حمام چهارفصک ،میتوان چنیر ذکر کرد که مضامیر ایر ار با اعتقادات سیاسی و دینی مردم در ایر دوران پیوند
نزدیک و نایسستنی داشته استی اا امان ناصرالدیرشاه بهبعد ،ساوت شهرها و بناهای جدید با تأ یرپذیری اا هنرهای غربی تلفیقی اا فرهنگ
ایرانی و هنر مدرن را نشان میدهدی در ایر حمام ار هنری کاشیکاری مانند نقاشی با مضامیر تاریخی و مذهنی ،سیاسی و ح ومتی ،غربی
و اروپایی ،یک و یلدان ،نقوش اساطیری ،حیوانی و منظرهنراری در کنار ی دیرر نقوش تزیینی ایر م ان را به نمایشراه نرارههای مختلف
مندل کرده استی مضامیر طرحوارههای نقوش در سربین مردان حمام چهارفصک بهطور کلی به چهار دسته قابک تقسی است۱ :ی میراث هنر
دوران باستان و یذشتران با امینههای اساطیری ایران کهر؛ ۲ی مفاهی دینی ،مذهنی و قدسی؛ ۹ی تحوالت سیاسی و ح ومتی؛ ۴ی تأ یرپذیری
اا هنرهای غربیی بهکارییری انواع مضامیر در کنار ی دیرر ،اا جمله ویژییهای تزیینات بهکاررفته در ایر حمام استی اا مضامیر باستانی
کاشیکاری در ایر حمام میتوان به طرحهای کاشیهای هفترنگ با نقشهایی مانند نقوش اسلیمی (که اا دوران ساسانی تداوم یافته) و
مانند ننرد شیر و یاو که قدمت ن
ترکیب ن با نقوش وتایی که وامدار عصر مغوالن در ایران است اشاره کردی همچنیر است نقوش اساطیری ِ
به دوران ایالمیها و هخامنشیان میرسد و در نهایت بهرهییری اا مناظر اروپایی در ول مناظر مصنوع مانند وانهها و کاخها به سنک غربی
با سقفهای شیروانیی اا طرف دیرر بهجهت سیاسی بروالف اعتقادات اسالمی ،شاهد صورتنراریهایی اا سربااهای ح ومتی هستی ی
برای مثال روی ستونهای اصلی سربین مردان حمام ،طرح سرباا دورۀ قاجار بهعنوان نمادی اا اقتدار و پایداری ح ومت منقوش شده استی
در جایی دیرر ،روی قوسها نقوشی اا شیر کشیده شده است که با فائ مدن شیر بر یاو یا پیروای شیر بر اژدها یا ش ار قو توس عقاب،
میتوان نمادی اا غلن شاه بر دشمنانش را مشاهده کرد ی همچنیر نقوش مارپیچ و تصاویر یک روی ن ضمر القای پویایی و حرکت ،امان و
یردش فصول در طنیعت را یاد ور میشوند؛ سقف مزیرشده با نقوش ییاهی ،سمانی اا بهشت را در ذهر تداعی میکند؛ نیز طرح شمسه
نمادی اا روشنایی و یرمابخشی استی اینها همری فضای حمام را عالوه بر م ان تطهیر بدن ،به م انی اینا ،پویا و فرهنری مندل میکندی
بهطور والصه مجموعه مضامیر نقوش در حمام چهارفصک ایر م ان را نهتنها به محلی برای تطهیر و شستوشوی بدن بل ه به فضایی برای
بااتابی عرصههای مختلف فرهنری و تاریخی ،مذهنی و اعتقادی ،اجتماعی و سیاسی مردم دورۀ قاجار تندیک کرده است که در ن ،سیری اا
تاریخ و نراریری اا ایران باستان تا دورۀ قاجار در ن دیده میشودی

پینوشتها
 .۱یرمابه به حمامهای عمومی سنتی یفته میشود با فضاهای مختلف که کارکرد اصلی ن تطهیر و شستوشوی بدن و نیز محلی برای غسک نمودن در
اصطالح اسالمی استی
« .۲بینه یا روت ر ،فضایی بزرو و سرپوشیده با حوضی بزرو در میان و س وهایی در یردایرد ن است» (پیرنیا )۲۰۰ ،۱۹۱۵ی در اینجا به روت ر سرپوشیده
سربینه یفته میشودی بینهها بهصورت چهارپهلو ،هشتپهلو و کش ولی ساوته میشده است که در میان ن حوضی قرار داشت؛ اا ایر حوض برای شستوشو
و ب کشیدن پاها استفاده میشد و یاه رایشراه نیز در نجا قرار داشت (همان)ی
 .۳کاشی هفترنگ نوعی کاشیکاری است که توسع ن را میتوان به تحوالت سیاسی و اقتصادی دورۀ صفویه نسنت داد؛ ابتدا طرح مورد نظر را بر روی کاشی
منتقک مینمودند و سپس با لعابهایی به رنگهای مختلف شروع به نقاشی و رنگ میزی میکردند و کاشیهای مادهشده را در کوره میپختند (یاوری و
وشت نی پخت نقاشی میکنندی کاشیها را پس اا نقاشی دوباره به
ح ا باشی )۶۵ ،۱۹۱۰ی در روش سنتی ابتدا طرح را با رنگهای الوان بر روی کاشیهای ِ
ً
کوره برده لعاب میدهند و نقوش را ابت میکنندی معموال وشتها بهصورت مربع  ۱۷×۱۷و ضخامت حدود  ۱/۷سانتیمتر استی کاربرد کاشیهای رنریر با
نرارههای مختلف در بناهای دورۀ قاجار و بهوصوص فضای داوک حمامها بهوفور دیده میشودی ایر نوع کاشیکاری ضمر ایجاد حفاظت و استح ام در مقابک
نفوذ رطوبت و رعایت بهداشت ،فضای مجموعه را رنریر و نمادیر میکندی
 .۴یفتویو با مطلعان و کارشناسان میراثفرهنری اا جمله مصاحن حضوری و پرسش و پاسخ با سعید وسروی ،کارشناس و ونرۀ میراثفرهنری ارا در پاییز
۱۹۱۱ی
ْ
 .5سقف ،سمک ،عرش ،ش وب ،اش وب (دهخدا  ،۱۹۱۱ذیک واژۀ سمانه)ی
 .0کاربندی بهمعنای تمام کردن کار است؛ بهعنارت دیرر ،کاربندیساای نوعی پوشش است متش ک اا لنرهطاقهایی با قوس معیر که تحت قواعدی هندسی
همدیرر را قطع میکنند و قوارۀ اصلی پوشش را به وجود می ورندی
ً
 .7به رسمیهای پرکار یزدیبندی مییویند و معموال در نها اش ال ستارهیونه (تخت چندلنره) دیده میشودی
 .5روان میانی ینند که به سمان باا میشود (پیرنیا )۴۰۹ ،۱۹۱۵ی
 .9در دورۀ قاجار ،به س ههای یادبود که یاه بهسنب پیروایهای ویژه ،جشرها و مراس ملی ضرب میشد ،مدال مییفتند (شمس )۱۱ ،۱۹۶۱ی سابق مدال
در ایران به قنک اا اسالم برمییردد (ملکااده ۱ ،۱۹۴۱ا)۱۷ی

منابع
 .۱اساادپور ،علیی ۱۹۱۹ی «تحلیک ماهیت و ساااوتار باانمایی فضااای شااهری در کاشاایکاریهای قاجاری؛ مورد مطالعه :کاخ یلسااتان تهران»ی
نشری تخصصی پژوهشهای منظر شهر ،شی ۱ :۱ا۱ی
 .۲افرادی ،کاظ ی ۱۹۱۴ی «شاناساایی وجه اشاترا پیام موجود در سردر هفت بنای عمومی دورۀ قاجار اا طری تحلیک یفتمان نقوش بهکاررفته
در نها»ی نشریه علمیپژوهشی نگره ،شی ۹۹ :۹۵ا۴۵ی
 .۳اوالنسی ،دیویدی ۱۹۵۱ی پژوهشی نو در منشأ میتراپرستیی تهران :نشر چشمهی
 .۴بروسمیت فورد ،میراندای ۱۹۱۱ی فرهنگ مصور نمادها و نشانهها در جهانی تهران :انتشارات دانشراه الزهرا(س) و کلهری
 .5بلک ،جرمی ،و یریر ،نتونیی ۱۹۱۷ی فرهنگنامه خدایان ،دیوان و نمادهای بینالنهرین باستانی تهران :انتشارات امیرکنیری
 .0بمانیان ،محمدرضاا ،مؤمنی ،کورش ،و سالطانااده ،حسیری ۱۹۱۰الفی «بررسی تطنیقی نقوش کاشیکاری دو مسجدمدرسه چهارباغ و سید
اصفهان»ی نشریه علمیپژوهشی تطبیقی هنر ،شی ۱ :۲ا۱۶ی
 .7اااااااااااا ی ۱۹۱۰بی «بررسی نو وری و تحوالت تزیینات و نقوش کاشیکاری مسجدمدرسههای دورۀ قاجار»ی نشریه علمیپژوهشی نگره ،شی
۹۷ :۱۱ا۴۵ی
 .5بویس ،مریی ۱۹۵۴ی تاریخ کیش زرتشتی تهران :توسی
 .9بی رمر ،مری و دیررانی ۱۹۱۴ی علم در ایران و شرق باستانی تهران :نشر قطرهی
 .۱6پیرنیا ،محمد کری ی ۱۹۱۵ی معماری اسالمی ایرانیی تهران :نشر سروش دانشی

بررسی مضامیر و نمادها در تزیینات
کاشیکااری حماامهااای قاجاار
(نمون موردی :سربین مردان حمام
چهااارفصک ارا )۷۵ ،ا ۵۲

76

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰

7۱

 .۱۱جیریائی شااراهی ،محد ه ،پژمان دادوواه ،و حساایر شااجاعیی ۱۹۱۱ی «بررساای عناصااریرافی ی نقوش تزیینی کاشاایکاریهای حمام
چهارفصک»ی در سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیکی تهرانی
 .۱۲جوانمرد ،کمال ،و امانت ار ،پرستوی ۱۹۱۱ی «نمود نمادهای فرهنری در قالی کرمان»ی نشریه مطالعات ایرانی ،شی ۱۱۷ :۲۲ا۲۱۱ی
 .۱۳حادیادی ،النااای ۱۹۱۲ی مطالعۀ تطبیقی نقش و نماد عقاب در مجسممممهها ،فلزات و منسممموجات ایران ،یونان و مصمممر باسمممتانی پایاننام
کارشناسی ارشد در رشت پژوهش هنری تهران :کلهری
 .۱۴حمزهلو ،منوچهری ۱۹۱۲ی «حمام چهارفصک ارا »ی ماهنامه هنر ،شی  ۷۵و ۱۲۰ :۷۱ا۱۲۴ی
 .۱5وسروی ،سعیدی ۱۹۱۱ی استعالم از میراثفرهنگی و گردشگری استان مرکزیی یزارش :مصاحنه و پرسش و پاسخ ا ارا ی
 .۱0دادور ،ابوالقاسا ی ۱۹۱۴ی «نقوش و نمادهای ییاهی و حیوانی در سافالینههای دوران اساالمی ایران»ی فصلنامه علمی نگارینه هنر اسالمیی
شی ۴ :۱ا۱۱ی
 .۱7دهخدا ،علیاکنری ۱۹۱۱ی لغتنامه دهخدای تهران :مؤسس لغتنامه دهخدای
 .۱5رایس ،تالنوتی ۱۹۱۶ی میراث ایرانیانی تهران :انتشارات علمی و فرهنریی
 .۱9رست بیری ،سمانهی ۱۹۱۰ی «نقشمایههای مهری در نقوش تزیینی هنر ایران»ی نشریه فصلنامه علمیاپژوهشی نگره ،شی ۴۱ :۱۱ا۶۵ی
 .۲6رضی ،هاش ی ۱۹۵۱ی آیین مهر میترائیسمی تهران :بهجتی
 .۲۱ریاضی ،محمدرضای با هم اری اکرم کنیریی ۱۹۱۷ی کاشیکاری قاجاری تهران :انتشارات یساولیی
 .۲۲امرشیدی ،حسیری ۱۹۱۲ی «هنر ساروجبری و تزیینات در حمامهای عمومی قدی »ی نشریه کتاب ماه هنر  ۷۱و ۵۱ :۷۵ا۱۲ی
 .۲۳سیف ،هادیی ۱۹۵۶ی نقاشی روی کاشیی تهران :سروشی
 .۲۴سااجادااده ،حساار ،علی عالیی ،و ااده شاامسی ۱۹۱۲ی «بررساای و مقایس ا عناصاار معماری حمام یپ (بزرو) ورم باد و حمام چهارفصااک
ارا »ی در اولین همایش ملی معماری ،مرمت ،شهرسازی و محیطزیست پایداری همدان
 .۲5شمس ،اشراقی ۱۹۶۱ی نخستین سکههای امپراطوری اسالمی اصفهان :دفتر فرهنری استار ی
 .۲0صدی  ،حسری ۱۹۵۲ی نامداران اراکی بهکوشش محمدرضا محتاطی تهران :نشر کارای
 .۲7عابددوسات ،حسایر ،و اینا کاظ پوری ۱۹۱۷ی «تحلیک ریشاهها و مفاهی نقوش هندسای معماری دورۀ اساالمی در هنر کهر ایرانی»ی نشریه
علمیترویجی نگارینه هنر اسالمی ،شی ۴۱ :۲ا۱۱ی
 .۲5عزتی ،شااایما ،ساااارا اارعی ،و فاطمه نوریی ۱۹۱۵ی «شاااناوت و معاصااارسااااای کاربری فضااااهای داولی حمامهای تاریخی»ی نشاااریه
معماریشناسی ،شی ۱ :۱ا۱ی
 .۲9علیزاده بیرجندی ،اهرا ،ساامیه حمیدی ،و الهام ملکاادهی ۱۹۱۶ی «واکاوی واسااتراه و کارکردهای نشااانهای دولتی عصاار قاجار»ی نشااریه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شی ۵۱ :۱ا۱۱ی
 .۳6کوپر ،جییسیی ۱۹۱۶ی فرهنگ مصور نمادهای سنتیی تهران :نشر نوی
 .۳۱کیانی ،محمدیوسفی ۱۹۱۰ی پیشینۀ سفال و سفالگری در ایرانی تهران :انتشارات نسی دانشی
 .۳۲یربران ،لری ۱۹۱۹ی فرهنگ نمادهای تهران :انتشارات جیحونی
 .۳۳ییریشمر ،رمانی ۱۹۵۱ی هنر ایران (در دوران ماد و هخامنشی)ی تهران :انتشارات علمی و فرهنریی
 .۳۴ماچانی ،حسینعلیی ۱۹۱۰ی آموزش تذهیبی تهران :انتشارات یساولیی
 .۳5محمدااده ،مهدی ،و یلناا ساالحیی ۱۹۱۲ی «بررسای موضاوعی رایهها و نقشمایهها در اشایای فوالدی عصار قاجار»ی نشریه علمیترویجی
جلوۀ هنری شی ۶۹ :۱ا۵۶ی
 .۳0ملکااده ،مل هی ۱۹۴۱ی «معرفی یک ا ر مه هنر و تاریخی»ی نشریه بررسیهای تاریخیی شی ۱ :۷ا۱۷ی
 .۳7م ینژاد ،مهدیی ۱۹۱۵ی تاریخ هنر ایران در دورۀ اسالمی م تزیینات معماریی تهران :انتشارات سمتی
 .۳5ندی  ،فرناای ۱۹۱۶ی «نراهی به نقوش تزیینی در هنر ایرانی»ی نشریه هنر ،شی ۱۴ :۴ا۱۱ی

 .۳9نسخۀ خطی نشانهای دولت علیه ایرانی بیتای سند شماره  ۷/۱۲۶۱۴کتابخان ملای ایاران و مرکاز اسنادی
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چکیده
دستبافتههای ایرانی گنجینهای از نقوش کهن این سررزمین را در بر میگیرد؛ نقوشی که طی قرنها تداوم یافتهاند و تحوالت آنها در طول
تاریخ ،قابل بررسری اسرت پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که نشانههای هندسی لوزیشکل در خطوط کهن ایرانی کداماند و بازخوانی
نمودهای مشررابه آنها در دسررتبافتههای معاصررر ایران چنونه ممکن میگردد در مراحل ننارش این پژوهش ،هدف تحقیق ،تحلیل سرریر
تطوری نشررانههای خطی بر دسررتبافتههای ایرانی با تأکید بر نظریۀ تطورگرایی از حوزۀ انسررانشررناسرری هنر بوده اسررت با توجه به اهمیت
شرکلگیری ساختار نقشمایههای سنتی بر اساس کهنترین ننارشهای کهن ایرانی و نبود مطالعات تطبیقی میان کتیبهنناری کهن ایرانی
و نقوش دسرتبافتههای ایرانی ،هرگونه پژوهش در این زمینه ضرروری به نظر میرسرد این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی صورت گرفته و
گردآوری مطرالرا از طریق مطرالعات کتابهانهای و اسرررنادی با بهرهگیری از فیشبرداری متنی و تحلیل تطبیقی تصررراویر اسرررت در نهایت
دادههای مورد نیاز به روش کیفی و با تکیه بر اسررتدالل منطقی تحلیل میشررود بر اسرراس نتایت تحقیق ،لوزی بهعنوان یک نقش هندسرری،
اسراس شرکلگیری بسریاری از نشرانهها در خطوط کهن ایالمی اسرت تداوم حیات این نشرانها در دسرتبافتههای معاصرر ایرانی به چش
میخورد بهشررکلی که برخی از نقوش لوزیمانند بر دسررتبافتهها دقیقا سرراختار نشررانهای خطی را بازنمایی میکند و برخی با اندک تغییراتی
همراه با جزئیات افزودهشرده ،نقوش دسرتبافتهها را تشکیل میدهد تفاوت نشانههای خطی با نقوش دستبافتهها این است که نشانههای
لوزیشرررکل در کتیبهها بر اسررراس سررراختار خا و زبان ایالمی چیدمان میشررروند اما در بافتههای معاصرررر ایرانی ،این نقوش تحت قاعدۀ
تکرارهای متوالی یا تناوبی بر زمینه و حاشریۀ بافته ،ظهور یافتهاند یا تناسربات آنها دسرتهوش تغییر شده است بهشکلی که گاهی یک نشان
خطی ،طرح کلی بافته را تشکیل میدهد
کلیدواژهها:
نشان لوزی ،خطوط کهن ایالمی ،نقش ،دستبافتههای ایرانی
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 .۱مقدمه
در مطالعات تاریخ هنر ،همواره از نظریههای تطوری یا اشاعهای تأثیر گرفته میشود و سعی میگردد نسبت شاخههای مهتلف هنری با یکدینر
یا نسبت اشکال گوناگون یک هنر در رابطهای تاریهی یا جغرافیایی توضیح داده شود در واقع این شاخه از مطالعات تاریهی چنوننی حرکت
یک شکل را بر یک پهنۀ سرزمینی یا یک محور تاریهی نشان داده و به اثبات میرساند اصالت و ناب بودن شیء هنری که در پی اثبات ریشهدار
بودن آن شیء است ،دغدغۀ این نوع مطالعات است (فکوهی  )13 ،۱۳31تطورگرایی شاخهای از نظریات انسانشناسی هنر است که در آن
بر رشد قدرت فناورانه و زیباشناسانۀ انسان تأکید میشود و با پذیرش اصل سلسلهمراتبی و مرحلهای شدن این رشد یا با نپذیرفتن آنها در فرایند
عمومی ،تطور صورت میگیرد تطورگرایی در انسانشناسی بهطور کلی از یک تطورگرایی تکخطی و بسیار صوری بیشتر بهسوی یک
نوتطورگرایی چندخطی حرکت کرده است که در آن بیش از آنکه تالش شود روابا میان اشکال مهتلف یک هنر روی یک خا زمانی بررسی
شود ،به موضوع روابا محیاشناختی شکلگیری آن هنر پرداخته شده است (همو  )۳۷ ،۱۳31محور اساسی تطورگرایی بر این مفهوم استوار
است که هر پدیدۀ فرهننی را باید حاصل زنجیرهای طوالنی از تغییرات آن در طول یک خا زمانی-مکانی در نظر گرفت اندیشۀ تکاملگرایی
در اروپا در اوایل قرن نوزده میالدی از فلسفه به تجربه گرایید و از نیمۀ همان قرن تحقیقات سیستماتیک با بینش تکاملی در زمینۀ نهادهای
فرهننی و اجتماعی آغاز شد ( )Seymour-Smith 1986, 105این عل نهتنها از مطالعات تاریهی بلکه از نظریۀ بقایا نیز بهره برده است و
ردپای هنر را اغلا به آغاز آن نسبت میدهد همچنین بر این نکته تأکید دارد که کهنترین فرمهای هنری شاید از گذشته بنیانگذاری شده
و تا امروز ادامه یافتهاند ( )Fingesten 1954, 302ادوارد بارنت تایلور ،۱جیمز جرج فریزر ،1مورگان ۳و مالینوسکی ۴نیز از این رویکرد
تکاملگرایانه متأثر بودند (< )Levanda & Schultz 2000, 188تایلور اظهار داشت که فرهنگ بهطور کلی از مرحلۀ ساده به پیچیده تکامل
یافته است ( )Tylor 2006, 36تایلور النوی تکامل یا پیشرفت فکری انسان در طی زمان را بهخوبی مطرح کرده است ( Preus 1987,
 )138به نظر وی این امکان وجود دارد که برخی از اجزای یک فرهنگ به همان شکل اولیهاش تا مدتها تداوم یابد ( )Pals 1996, 22وی
نظریۀ بقایا را مطرح کرد؛ این نکتۀ محوری مطرح است که فرایندها ،رس ها ،دیدگاهها از طریق عادت به جامعۀ جدید منتقل می شود
(خواجهگیر  )۱۳3۴از نظر تایلور ،مراحل تکامل فکری بشر با جاینزینی تدریجی و در فرایندی مرحلهای و کند صورت میگیرد و عناصری از
مرحلۀ پیشین تا مدتی طوالنی در مرحلۀ بعد باقی میمانند ( )Tylor 1958, 1ریشههای این نظریه را باید در علوم طبیعی جست که پیشینهای
قدیمیتر از علوم اجتماعی نوظهور داشتند (فکوهی  )۱11 ،۱۳۸۱مردمشناسی عالوه بر پیشینه در علوم طبیعی ،ریشهای نیز در فلسفۀ
اجتماعی قرون  ۱۸و ۱3م داشت نظریۀ تطوری تایلور با تأکید بر عناصر فرهننی بر آن بود که جوامع انسانی در یک حرکت عمومی پیشرونده
قرار دارند که در آن میتوان دالیل هر مرحله را در مرحلهای پیشین جست تایلور به تبیین نظریۀ «بازماندگی» پرداخت به نظر وی عناصر
بازمانده عناصری هستند که در یک جامعۀ مشهص مشاهده میشوند اما برخالف سایر عناصر ،دارای کارکردی منطبق با جامعۀ خود نیستند
بنابراین حضور آنها در آن جامعه را باید بهدلیل نوعی عادت و نوعی تعلق خاطر سوای کارکرد نهستین آنها دانست؛ برای مثال اشیای بازمانده
از گذشته که کارکرد اولیۀ خود را از دست دادهاند و فقا بهصورت نوعی قالا برای حافظه عمل میکنند (فکوهی  )۱۳1 ،۱۳۸۱پژوهش
حاضر به بررسی نقوش دستبافتههای معاصر ایران با رویکرد تطورگرایی میپردازد مسئلۀ تحقیق ،چنوننی تطور نشانههای لوزیشکل در
خطوط کهن ایالمی بر بافتههای معاصر ایرانی است هدف تحقیق بیان تداوم اشکال خطی کهن بر بافتههای ایرانی است تبیین ظهور
کهنترین عالئ معنادار بشری بر بافتههای عصر حاضر از اهداف و نوآوریهای پژوهش حاضر است با توجه به شواهد باستانشناسی و
تصاویر موجود بر مهرهای ایالمی ،سرزمین ایالم خاستناه تولید پارچه و انواعی از بافتهها با دارهای زمینی بوده است نخریسی و رننرزی و
تولید بافته از امور رایت در ایالم بوده است (ریاضی  )۱1 ،۱۳۸۱بافتههای موردی بررسی در این پژوهش نیز متعلق به اقوام قشقایی ،لری،
کردی و سیستانی هستند که مناطق آنها جزو قلمروهای پیشین ایالمی است نقوش خطی ایالمی نیز ایدهننارند؛ بنابراین این امکان وجود
دارد که در دورۀ ایالمی بر بافتهها شکل گرفته باشند و همچون میراثی سینهبهسینه ،به سنتهای بافت انواعی از صنایع دستی انتقال یابند
در این پژوهش ،تداوم و تغییرات شکلی برخی عالئ لوزیشکل در دستبافتههای ایرانی با مقایسۀ آنها با نشانههای خطی ایالمی اثبات
میگردد و در ادامه با تکیه بر نظریۀ بازماندگی ،اثبات میشود که نشانههای خطی ،میراثی زبانشناسیک در بافتههای ایرانیاند که در طول
زمان از کارکرد پیشین خود جدا شدهاند تاکنون تصور میشد خطوط پیشاایالمی و مهطا ایالمی فراموش شده است ،اما پژوهش حاضر سعی
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دارد نمونه نشانههای مشابه عالئ خطی ایالمی را بر دستبافتهها نشان دهد تا گونهای از تداوم حیات آنها را روشن کند امروزه نقوش
دستبافتهها با اسامی محلی همراهاند اما مفاهی آنها در طی دوران فراموش شده و گهناه مهاطبان ،آنها را صرفا نقش هندسی تزیینی
تلقی میکنند اما پیگیری ریشههای تصویری این نقوش در کهنترین نشانههای معنیدار ایرانی ،حقایق جالا توجهی را اثبات میکند
حقیقتی که نشان میدهد نقوش دستبافتهها بهشی تداوم و تکاملیافته از کهنترین خطوط در سرزمین ایران است؛ این موضوع اهمیت
راهکار خوانشهای نوین نقوش دستبافتهها نشان میدهد تحلیل حاضر با هدف درک ارتباط نقوش
پژوهشهایی از این نوع را بهعنوان
ِ
شکل بافتهها و خطوط کهن ایرانی با تأکید بر نظریۀ تطورگرایی ،سعی دارد به شناسایی نقوش مشترک بافتهها و خطوط کهن بپردازد
لوزی ِ
تمرکز تحلیل بر شناسایی شکلها و شباهتهای فرمی است باید توجه داشت در ایالم باستان خا به موازات سومر گسترش یافت الواح شوش
بهعنوان نهستین نمونههای زبان هنوز خواندهنشدۀ ایالمی در نظر گرفته میشوند (واکر  )۱1 ،۱۳۸۶خطوط کهن ایالمی را میتوان در سه
بهش کلی مطرح کرد :خا پیشاایالمی ،خا ایالمی باستان که والتر هینتس آن را مهطا ایالمی مینامد ۱که از پیشاایالمی به دست آمده
بود و در نیمۀ هزارۀ سوم قبل از میالد به کار میرفت این خا تا اندازهای رمزگشایی شده که بیشتر آن توسا والتر هینتس بوده است پس از
خا مهطا ایالمی ،خا میهی ،از خا میهی سومری گرفته شد از آغاز حفریات شوش و تا به امروز ،حدود  ۱۴۴۰قطعه الواح ایالمی مقدم
چاپ و منتتشر شده است (مجیدزاده  )1۱1 ،۱۳31در این پژوهش مقصود از خطوط کهن ،خا پیشاایالمی و مهطا ایالمی است
۱ـ .۱روششناسی پژوهش
روش تحقیق توصرریفیتحلیلی اسررت روش گردآوری مطالا کتابهانهای از طریق فیشبرداری و تصررویرخوانی انجام گرفته اسررت تجزیه و
تحلیل دادهها بهصرورت کیفی و بر اسراس استدالل منطقی است جامعۀ آماری تحقیق خطوط الواح ایالمی و بافتههای عشایری و روستایی
ایرانی اسرررت شررریوۀ نمونهگیری ،انتهابی و بر اسررراس شرررباهتهای شرررکلی نقوش اسرررت نمونههای خطی از کتیبههای پیشررراایالمی و
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مهطا ایالمی و نمونههای تصویری بافتهها به روش کتابهانهای گردآوری شده است از مقایسۀ شکلی برای بیان شباهت نقوش آثار استفاده
شرده اسرت تا حضور نشانهها و نقوش مشترک در دو بازۀ زمانی هنر ایالم کهن و دستبافتههای معاصر اثبات گردد و بر اساس رویکرد نظریۀ
تطورگرایی ،اسرتدالل منطقی تداوم حیات و تکامل نشرانههای خطی بهشکل نقوش دستبافتههای معاصر ایران اثبات شده است این اصل
در نظریۀ تطورگرایی مد نظر قرار گرفته که بهشهایی از یک فرهنگ در طول دورانهای تاریهی به حیات خود ادامه داده است خوانشهای
نشانههای خطی ،بر اساس نظریات والتر هینتس است بهدلیل عدم وجود خوانش قطعی در مورد کتیبهها ،بحث در حوزۀ معناشناسی نقوش
تطوریافته با احتمال و با تکیه بر نظر نمادشناسان در مورد معنای نمادین اشکال هندسی همراه است در زمینۀ تولید دستبافتههای روستایی
و عشررایری باید بر این نکته تأکید کرد که شرریوۀ تولید این آثار تا امروز به همان روشهای سررنتی ،معموال بهصررورت ذهنی اسررت و بهشررکل
سررینهبهسررینه ،نسررلبهنسررل انتقال یافتهاند و بسرریاری از این نقوش مشررابهتهای زیادی با خطوط کهن دارند (عابددوسررت )۴۴۶ ،۱۳3۱
شرباهت نشرانهای لوزیشرکل در بافتهها با آثار خطی حدود هزارۀ سوم قبل از میالد ،در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است این مقاله
بهشری از این نشرانههای مشرترک را بیان میکند بهدلیل اینکه در حوزۀ انسرانشناسی نظریۀ تطورگرایی به اصل انتقال برخی از ویژگیهای
یرک فرهنرگ در حوزۀ جغرافیایی تأکید دارد ،رویکرد نظری تحلیل نظریۀ تطورگرایی را مورد توجه قرار داد تا نشررران دهد ویژگیهای شرررکلی
نقوش لوزیشکل در بافتههای ایرانی دارای پیشینۀ تصویری و معناشناختی در فرهنگ کهن ایرانی است
۱ـ .۲پیشینۀ پژوهش
در حوزۀ خطوط کهن بهویژه خا ایالمی ،منابعی در دسترس است در این منابع بیشتر به تحلیل خطی الواح ،دستهبندی نشانههای موجود در
الواح ،مانند سرنشانهها ،نشانهای ایدهننار و نشانهای شمارشی پرداختهاند برایس ( )91۶2در مقالۀ «سیست نوشتاری پیشاایالمی» که با
ارنست گروبه در دانشناه منچستر بهشکل سهنرانی ارائه کرده و در کتابهانۀ جان ریلند ۶منتشر شده است ،به مطالعۀ ساختاری الواح پیشاایالمی

پرداخته است برخی از متون نیز سیست نوشتاری الواح کشفشده از تپه یحیی را مورد مطالعه قرار دادهاند ایننلند ( )2009در کتاب گزارشی
از کتیبه نگاریهای الواح پیشاایالمی تپه یحیی ،نظام نوشتاری الواح تپه یحیی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است نمونۀ دینر ،پژوهشی
بر «الواح پیشاایالمی تپه سفالین» است که توسا جاکوب داهل ،حصاری و یوسفی در سال  2092در نشریۀ ایرانی مطالعات باستانشناسی به

چاپ رسیده است عابددوست و کاظ پور ( )9911در مقالۀ «تحلیل بینامتنی نشان خطی مربع در خطوط ایالمی و دستبافتههای معاصر
ایرانی» ،به بررسی رابطۀ بینامتنیت ضمنی و صریح میان نقوش مشتق از نشان مربع در دستبافتههای ایرانی و خطوط ایالمی پرداختهاند
نشانههای مطالعهشده در این پژوهش بر اساس شکل هندسی مربع بوده و انواعی از مشتقات آن در خطوط ایالمی و دستبافتههای معاصر
شناسایی شدهاند پیشمتنیت نشانههای مربعشکل ایالمی نسبت به متن جدید ،و شباهتها و تفاوتهای آنها اثبات شده است نشانههای
مورد مطالعه در پژوهش مذکور کامال متمایز از نشانۀ شکلیافته بر اساس لوزی هستند و شاکلهها و تلفظهای مستقلی در خا و زبان ایالمی
دارند بر اساس مطالعات پیشینۀ تحقیق ،هیچ پژوهش مستقلی تداوم حیات نشانههای خطی ایالمی با تمرکز بر نشانۀ لوزی را بر دستبافتههای
ایرانی با رویکرد تطورگرایی مورد بررسی قرار نداده است
 .۲تحلیل نماد لوزی و نشانهای مشتق از آن در کتیبههای ایالمی و دستبافتههای ایرانی
لوزی از اشکال هندسی است که بنیان بسیاری از نقوش موجود در فرشها و گلی ها و جاجی ها در ایران است این نشان یکی از نشانهای
بنیادین خطوط تصویری سومری ،پیشاایالمی ،ایالمی مهطا و زنجیرهای نیز هست باید توجه داشت لوزی از نشانههای نمادین مرتبا با
مفهوم حیات و زندگی است «بهش فرودین لوزی نماد شرمناه مادینه است» (شوالیه  ،۱۳۸۴ج  )13 :۴شکل دراز و کشیدۀ لوزی متشکل
از دو مثلث متساویالساقین است که از پایه به ه چسبیدهاند نشانۀ تالقی و تبادل میان آسمان و زمین ،عال باال و عال پایین و گاه حتی
نشان وصلت دو جنس است (همان ،ج  )۳۱ :۴نشان لوزی در خا مهطا ایالمی احتماال برابر «هو  »huاست (تصویر  ۱الف) مجموعهای
از نشانههای مرکا ه در خا پروتو ایالمی بر بنیان لوزی تشکیل شدهاند (تصویر  )1بر خورجین بهتیاری متعلق به سدۀ سیزده هجری
شمسی ،نقش لوزی بهشکلی ساده در کنار سایر نقوش هندسی مصور شده است حالت ذهنیباف اثر از نبود ساختار منسج ذهنی بر آن کامال
آشکار است (تصویر  ۱ب) نمونۀ دینر ،خورجین قشقایی است که بر آن نقش تکراری لوزی نقطهدار بافته شده است (تصویر  ۱د) و قابل مقایسه
با نشان لوزی نقطهدار در خا ایالمی زنجیری از هلیلرود است (تصویر  ۱ج) در بافتههای عشایری و روستایی انواعی از نقش لوزی بهصورت
ساده یا ترکیبی مشاهده میشود
شناسایی ساختار بصری نشانهها
لوزیشکل در خطوط ایالمی بر
دستبافتههای معراصر ایرانی با
تأکید بر نظریۀ تطورگرایی ۷۳ ،ر ۸۴
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الف

ب

تصویر  9الف :نشان سمت راست واژۀ هو ( )huدر خا ایالمی مهطا
(هینتس  )۴1 ،991۴مقایسه شود با تصویر  9ب :خورجین لری (9900ش)
(همایونپور )39 ،9919

ج

د

تصویر  9ج :دو نشان از خا زنجیرهای کشفشده از محوطۀ تاریهی هلیلرود
(مجیدزاده  )22۴ ،9912مقایسه شود با تصویر  9د :نقش لوزی بر خورجین
قشقایی سوزنی9920 ،ش (همایونپور )33 ،9919

تصویر  :2نشانهای مرکا بر بنیان لوزی در خا پروتو ایالمی ()Brice 1962, 34

تطور شرکلهای لوزیشرکل خطوط کهن بر بافتهها بهروشرنی مشراهده میشود در واقع میتوان گفت نقوش مذکور بهشی از فرهنگ
جامعۀ کهن متمدن ایالمی و ایرانی اسرت و بر بافتههای دوران متأخر که بهشریوۀ سرنتی تولید میشوند ظهور دوباره یافتهاند بر اساس اصل
بازماندگی در تطورگرایی ،این نقوش بازماندۀ خطوط گذشتهاند که از کارکردهای اصلی خود جدا افتادهاند این ویژگی همان قاعدهای است که

انسانشرررناسررران تطورگرا بر آن تأکید داشرررتهاند اما برخی از نقوش تکامل یافته و با ترکیاهای متنوع ظاهر شررردهاند در تطورگرایی حوزۀ
انسانشناسی هنر نیز این اصل مطرح میگردد که «گونهها بهشکلهای پیچیدهای در حال تکامل هستند ،فرهنگها نیز از حالتهای ساده
تا پیچیده پیشررفت میکنند» ( )Seymour-Smith 1986, 105بافتههای عشایری و روستایی در جوامع سنتی که عموما ساختار اقتصادی
آنها بر مبنای کشراورزی و دامپروری است ،تولید میشود بافتهها ،هنر دست زنان است نقوش ،مکالمۀ میان زنان بافنده و مادرانشان را در
خود حفظ داشررته اسررت؛ گفتوگویی که امروزه بهعنوان سررنت از آن یاد میشررود ( )Valcarenghi 1994, 14سررنت ،تقلید و آدابورسرروم،
عناصری هستند که در طراحی نقوش اهمیت دارد در چنین جوامعی فرمها و شکلها و حتی نقشمایهها نسلبهنسل انتقال مییابند در این
جوامع هنر بهمثابۀ یک کل معناشناختی وابسته به دانش و شناخت بومی است ()Silver 1979, 268
 .۳لوزی تشکیلدهندۀ ساختار کلی طرح دستبافته
نشرران لوزی بهعنوان یک نقش بنیادین ه بهصررورت نقش منفرد و ه بهصررورت ترنتهای ترکیبی و ه بهشررکل سرراختار کلی بافته قابل
تشرهیص اسرت بررسری تطبیقی تصراویر نشران میدهد که این نشرانهها در خا و دستبافتهها قابل شناسایی هستند (تصویر  ۳الف و ب)؛
نشرانی در خطوط ایالمی شربکهای از لوزیهاست در خا مهطا ایالمی برابر واژۀ سا ( ) ṧ aاست (هینتس  )۴۸ ،۱۳۸۴تصویر  ۳الف قالی
قشررقایی را نشرران میدهد که طرح کلی قالی سرره لوزی و دو نی لوزی را تشررکیل میدهد تورج ژوله ،پژوهشررنر فرش ،این اشررکال را یادآور
حوض در باغ ایرانی میداند (ژوله  )1۷ ،۱۳۸۱و نام محلی این بافته را در قالی بروجن «سه حوض» نامیده است (همان )11۳ ،نام حوض با
وجه نمادین لوزی ارتباط معنایی دارد آب و رطوبت و باروری ،وجه مشرترک این دو نام اسرت سراختار طرح این قالی مشابه نشانهای خطی
ایالمی است (تصویر  ۳ب) رابطۀ طرح کلی بافته و نشان خطی نوعی رابطۀ افزایشی است این نوع طراحی در بسیاری از بافتههای عشایری
و روسرتایی ایران تکرار میشوند در واقع ساختار نشان خطی ،طرح کلی بافته را تشکیل میدهد و سایر نشانهها در میان یا اطراف طرح کلی،
تکرار شردهاند نشران دینری که میتواند با نقوش فرش ایرانی مقایسرره شرود ،مربع یا مسررتطیلی اسرت که در مرکز آن لوزی قرار گرفته اسررت
(تصویر )۴
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
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77

تصویر  9الف :قالی قشقایی
()Sakhai 2008, 313

تصویر  9ب :شبکۀ لوزیها در خا ایالمی

تصویر  9ج :بهشی از جام سیمین شوش

()Brice 1962, 34

(www.Mahboubiancollection.com/Elamite-

)inscription

این نشان بهصورت نقش منفرد در قالی قابل بررسی است در گلی قشقایی طرح کلی گلی با این نشان خطی مشابهتهایی دارد (تصویر
َُ
ُ
 ۴چ) در فرش سیستان یک مستطیل که در میان آن لوزی کوچکتری قرار دارد ،گلک نامیده میشود و بهتیاریها آن را گ ِدهگاهی مینامند
( ۴ب) (شعبانی خطیا  )292 ،9913نمونهای از سفرۀ سیرجان ،متعلق به اواخر قرن 91م ،نشان لوزی را میان یک مستطیل نشان میدهد
(تصویر  ۴ی) طرح کلی این سفره قابل مقایسه با نشان خطی ایالمی در تصویر  ۴الف است

الف

ب

ج

پ

ی
چ (عکس :ننارنده )9911
تصویر  ۴به ترتیا از سمت راست؛ الف :نشان مستطیلی که در میان آن یک لوزی قرار دارد ،در خا پیشاایالمی ( ،)Brice 1962, 34ب :حاشیۀ فرعی فرش بلوچی،
سیستان (حصوری  ،)1۴ ،9939پ :حاشیۀ پشتی ،بافت خواجهها ،سیستان (حصوری  ،) 9۴۶ ،9939ج :حاشیۀ روکش اسا از شاهسون ،اوایل قرن 20م ( Opie
 ،)1998, 255چ :گلی قشقایی ،اوایل قرن 1۰م (آلسترهال  ،)۴2 ،993۴ی :سفرۀ سیرجان ،اواخر قرن 91م (تناولی )991 ،9911

شبکۀ سراسری از لوزی ،شکلهای همپوشانی را در بافتههای ایرانی نشان میدهد که قالا کلی طرح ،میزبان سایر نقوش هندسی یا گردان
است در این بافتهها لوزی قابی است که چیدمان سایر نقوش بر آن صورت میگیرد (تصویر  ۴الف) نمونهای از این شبکۀ لوزی در قالی سیرجان
مشاهده میشود خطوط زینزاگ قابهای تکراری لوزی را تزیین کردهاند خطوط زینزاگ بر اساس کهنترین شواهد خطی نماد آب است سه
خا پلهمانند ه در خا تصویری سومری و ه در ایالمی بدوی از عالئ نوشتاری است در شوش یک ،این عالمت مفهوم آب یا رودخانه یا آب
جاری در باغ را میرساند (هرتسفلد  )۴۴ ،۱۳۸۱لوزی که نماد باروری است (شوالیه  ،۱۳۸۴ج  )13 :۴در این طرح همراه با نماد خطوط پلکانی
نماد آب حیات است و بستر شکلگیری سایر نقوش نمادین گیاهی است تصویر  ۴ب طرح لوزی را بستر چیدمان نقش ستارۀ هشتپر بر قالی
سیرجان نشان میدهد دگربار طرح کلی قالی بر اساس لوزی تشکیل شده است (تصویر  ۴ب)

تصویر  ۴الف :شبکۀ لوزی اساس طراحی قالی
سیرجان متعلق به قرن ۱3م (تناولی )۸۴ ،۱۳۸3

تصویر  ۴ب :شبکۀ لوزی بنیان چیدمان

تصویر  ۱ج :نشانۀ خطی

تصویر  ۱د :نشانۀ خطی مهطا

ستارۀ هشتپر در قالی سیرجان

مهطا ایالمی (هینتس

ایالمی (هینتس )۴۸ ،۱۳۸۴

(تناولی )۱1۴ ،۱۳۸3

)۱۸ ،۱۳۸۱

 .۴لوزی بهعنوان نقشمایۀ تکراری زمینه و حاشیه
در خا مهطا ایالمی دو لوزی یکی قرار گرفته درون دینری ،احتماال «ما» ( )maتلفظ میشود یک لوزی که در میان آن یک خا قرار گرفته
است برابر آوایی « ِان» ( )enو لوزی که شاخ شکستهای دارد و در میان آن چهار خا متقاطع قرار گرفته «هال» ( )halبهمعنی زمین است

شناسایی ساختار بصری نشانهها
لوزیشکل در خطوط ایالمی بر
دستبافتههای معراصر ایرانی با
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(تصویر  ۴ج) و یک لوزی که میان آن دو خا متقاطع عمود بره قرار گرفته «کوری» ( )kuriبهمعنی پریستار یا نیایشکننده است (هینتس
( )۴۸ ،۱۳۸۴تصویر  ۴د)

تصویر  ۶الف :جل اسا لری (صوراسرافیل )9۴9 ،9911

تصویر  ۶ب :بافتۀ لری بهتیاری (صوراسرافیل ،9911

تصویر  ۶چ :تکرار لوزیهای

تکرار نشان دو لوزی در میان ه  ،مشابه نشان  maدر خا

 ،)9۴9تکرار ترنت با چلیپایی در میان آن ،مشابه نشان

متحدالمرکز بر بافتۀ لری ،متعلق به

مهطا ایالمی (هینتس )۴1 ،991۴

احتمالی  Kuriدر خا مهطا ایالمی (هینتس ،991۴

۱۳۳3۰ش (همایونپور )۱۰۴ ،۱۳۸۳

 )90۴و همین نشان در خا پیشاایالمی

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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تصویر  ۶الف جل اسا لری را نشان میدهد که طرح تکراری لوزیهای متحدالمرکز بر آن دیده میشود تلفظ آن در خا مهطا ایالمی
برابر «ما» است از تکرار دو لوزی متحدالمرکز در کنار ه  ،دو بار تلفظ «ما» مصور میشود این تکرار ،کلمۀ «ماما» را تشکیل میدهد که قابل
مقایسه با ابتداییترین تلفظ نام مادر است که هر کودکی آن را تلفظ میکند کلمههایی همچون مامان ،مامی ،مادر با نشان «ما» ه خانواده
است قابل توجه است که ایزدبانوی مادر آناطولیایی «ما» نام دارد (وارنر  )۴۳ ،۱۳۸۷طرح تکراری لوزیهای متحدالمرکز بر بافتۀ لری بهتیاری
نیز دیده میشود (تصویر  ۶چ) تصویر  ۶ب تکرار سه ترنت با نشان لوزیشکل را که در میانۀ آن چلیپایی قرار دارد نشان میدهد ترنتها قابل
مقایسه با نشان کوری بهمعنی نیایشکننده در خا مهطا ایالمی است که والتر هینتس آن را خوانش کرده است (هینتس  )۱۰۴ ،۱۳۸۴در
َ َ
فرش سیستان ،لوزی که در میان آن چلیپا قرار دارد تهتک نامیده میشود (شعبانی خطیا  )1۱۴ ،۱۳۸۷مشابه این نشانهای خطی را
میتوان بر سایر دستبافتهها بهعنوان نقشمایه نشان داد تصویر  ۷انواعی از این نشان را بر بافتههای ایرانی نشان میدهد (تصویر  ۷ب ،پ،
ج) تصویر  ۷ب تکرار لوزیهای متحدالمرکز بر حاشیۀ جل لر بهتیای را نشان میدهد تکرار نشان لوزی متحدالمرکز همراه با نماد ضربدرشکل
در حاشیۀ بافتۀ پیشبند اسا لر بهتیاری دیده میشود (تصویر  ۷پ) نماد ضربدر در خطوط کهن پیشاایالمی و مهطا ایالمی موجود است و
والتر هینتس تلفظ احتمالی ایالمی آن را «تین» مطرح کرده است (هینتس  )۴۸ ،۱۳۸۴بنابراین حاشیۀ جل لر بهتیاری اگر بر اساس خوانش
والتر هینتس بر خطوط کهن تلفظ شود« ،ما تین» خوانده می شود در واقع نقوش بافتهها تکرار واژههای ایالمی را مصور کرده است این
تغییرات ،شواهدی هستند بر تطور تاریهی نقوش هندسی در ایران ،همان اصلی که در حوزۀ انسانشناسی با نام تطورگرایی از آن یاد میشود
که در آن روابا ،اشکال مهتلف یک هنر روی یک خا زمانی بررسی میشود این نوع ننرش به هنر توسا فرانتس بوآس مورد انتقاد قرار
گرفت ()Silver 1979, 272

الف

ب

پ

ج

تصویر  3به ترتیا از راست به چپ :الف :نشانی متشکل از یک لوزی کوچک و یک لوزی بزرگتر برابر  maدر خا ایالمی مهطا (هینتس ،)۴1 ،991۴
ب :دو لوزی یکی در میان دینری از جل شتر لر کهنیلویه ،اوایل قرن ۱۴ق (تناولی  ،9933شکل  ،)10پ :دو لوزی درون یکدینر و نشان ضربدر مانند در میان آن
از پیش سینۀ اسا یا قاطر ،لر بهتیاری (همان ،شکل  ،)۶۴ج :لوزیهای تکرارشونده در گلی تالش (آلسترهال )۶3 ،993۴

تصویر  ۸یک کتیبه به خا پیشاایالمی را نشان میدهد که لوزی با یک چلیپا در میانۀ آن ،یکی از نشانهای هندسی خطی است تصویر
 3نشان لوزیشکل همراه با چلیپایی در میان آن در خا مهطا ایالمی را در مقایسه با شکلهای تکاملیافتۀ آن بر بافتههای ایرانی نشان
میدهد رابطۀ نقوش بافته ها با نشان خطی مذکور افزایشی است؛ یعنی جزئیاتی بر طرح کلی اولیه افزوده شده که با نمونۀ خطی پیشاایالمی
منطبق نیست میتوان یک تکامل فرهننی را بر اساس بازماندههایی از گذشتۀ فرهنگ و هنر ایران بر بافتههای معاصر شناسایی کرد و این
اصل همان است که تایلور از آن بهعنوان بازمانده یا «بقا »یاد کرد؛ یعنی اثری از آداب و رسوم اولیه که در فرهنگهای امروزی زنده مانده است
()Tylor 2006
تصویر  1الف :نشان لوزی که در میان آن چلیپا وجود دارد در خا پروتو ایالمی ()Brice 1962, 34

چ
ج
پ
ب
الف
تصویر  1الف :یک لوزی و دو خا متقاطع در میان آن ،احتماال برابر  kuriدر خا مهطا ایالمی بهمعنای پریستار ،ستایشکننده (هینتس  ،)۴1 ،991۴ب :نقشی از
گردنبند شتر ،شاهسون (تناولی  ،9933شکل  ،)19پ :مالبند قشقایی ،دره شوری ،اواسا قرن ۱۴ق (همان ،شکل  ،)۶9ج :چلیپا درون لوزی ،نقشی از نوار پیشسینۀ
اسا یا شتر شاهسون مغان (همان ،شکل  ،)۴1چ :ترنتبافتۀ بهتیاری ،یک لوزی که در میان آن یک چلیپا قرار دارد (صوراسرافیل )9۴9 ،9911

نشرران دینر یک لوزی اسررت که قطر اصررلی میانی آن رسرر شررده
اسرررت این نشررران در خا پیشررراایالمی « ِان» ( )enتلفظ میشرررود و
شرشضرلعی کشیدهای که سه نقطه میان آن قرار دارد بر اساس خوانش
والتر هینتس ،احتماال نشرران دینر برابر « ِان» اسررت هر دوی این نشرران
در بافتههای ایرانی دیده میشررود (تصررویر  )۱۰تصررویر  ۱۰نمایش لوزی
اسررت که قطر اصررلی آن رسرر شررده و در خا مهطا ایالمی  enتلفظ
میشرود و احتماال این نشران با ششضلعی کشیدهای که سه نقطه دارد
برابر اسرررت (هینتس  )۴۸ ،۱۳۸۴این نشررران شررربیرره  enو  teدر خا
مهطا ایالمی اسرررت دو برافترۀ پرایینی (تصرررویر  )۱۰نشرررانی شررربیه
شررشضررلعی با سرره نقطه و پنت نقطه را نشرران میدهد که با یک لوزی
شرربیه واژۀ  maتکرار شرردهاند این نشرران در حاشرریۀ جل شررتر نصرررآباد
اصفهان دیده میشود (تناولی  ،۱۳۷۷شکل  ۸1و )3۱
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En ma
En? ma
تصویر  90بهترتیا از باال :بهشی از جل کرد سنقری (تناولی )21 ،9933
و جل شتر نصرآباد اصفهان دیده میشود (تناولی  ،9933شکل  12و )19

تصویر  99بهشی از جل کرد سنقر را نشان میدهد دو نشان اول شبیه نشانههای خا مهطا ایالمی است نشان سوم احتماال یک نشان
ترکیبی است متشکل از یک ششضلعی و عالمت  likقابل توجه است که شش ضلعی جزو عالئ خا پروتو ایالمی و ایالمی مهطا است در
ُ
ُ
واقع بهشی از ُجل کرد ُسنقر مزین به نشانههایی است مشابه آنچه در خا مهطا ایالمی به کار رفتهاند (تصویر  )99اگر این نشانهها بر اساس
شباهت آن با خا ایالمی خوانش شوند en- hal lik- hal ،خوانده میشوند اگر این خوانش درست باشد ،نشان مرکا بافته مشابهتهایی با hal
 likدارد که در کتیبههای موجود به خا مهطا ایالمی بهمعنی کشور ارزانی شد ،ترجمه شده است (هینتس  )۴1 ،991۴این نشانهها قابل مقایسه

با بهشی از کتیبۀ  Dدر پیرامون نناره سننی میباشد (تصویر  )92البته در کتیبۀ Dآخرین نشان  likخوانده شده و این نشان مرکا نیست در
صورتی که در جل کرد سنقر این نشان مرکا است ،شامل یک ششضلعی و یک  ،likواژۀ  kiدر خا مهطا معموال مربوط است به اولشهص
مفرد به معنی من هست که بهصورت یک ششضلعی کشیده با سه خا نوشته میشود میتواند بهمعنی  ikkiیعنی بهسوی کسی ،با کسی ،برای
کسی نیز باشد (هینتس ( )2۶ ،991۴تصویر )99

تصویر  :۱۱بهشی از جل کرد سنقر (تناولی )1۸ ،۱۳۷۷
قابل مقایسه با نشانههای ایالمی
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تصویر ??______ki+lik :99
نشان ترکیبی در جل سنقر در مقایسه با خا مهطا ایالمی احتماال معنی ارزانی شد
میدهد (خوانش بر مبنای کتیبۀ )D

تصویر  :92لوح  Dبه خا مهطا ایالمی (هینتس )۴1 ،991۴

نکتۀ جالا توجه اینکه رابطۀ ترکیبی نشانهها در خطوط بر دستبافتهها نیز مشاهده میشود بهشکلی که یک نقش درون نقش دینری
قرار میگیرد برخی از نقوش نیز رابطۀ تفصیلی نسبت به سایر نشانههای لوزیشکل در خطوط دارند؛ یعنی همان نشانۀ لوزیشکل در خطوط
با افزایش سایر عالئ با جزئیات افزودهای بر بافتهها ظاهر میشود تاکنون تداوم  ۱۰نشان خطی ایالمی که بر اساس لوزی شکل یافتهاند بر
دستبافتههای معاصر ایران مورد بررسی قرار گرفت شباهتهای بسیار نقوش دستبافتهها با نشانهای خطی پیشاایالمی و مهطا ایالمی
مطرح شد و تفاوتهایی نیز آشکار گردید میتوان نتیجه گرفت که بازماندهای از نظام خطی ایالمی که بر مبنای شکل هندسی لوزی ترسی
شدهاند ،بهعنوان میراث مشترک مردم ایران بر دستبافتههای معاصر ایرانی قابل شناسایی است با آنکه بازۀ زمانی پنتهزارساله میان
نشانههای خطی ایالمی و نقوش دستبافتههای معاصر ایران وجود دارد ،پایداری ایرانیان به حفظ سنتها موجا شد نظام خطی ویژهای که
احتماال در گوشهای از تاریخ کهن ایران بر بافتههای ایرانی منتقل گردیده تا عصر حاضر زنده بماند ،گرچه متهصصان بر این باورند با ظهور
خا میهی ،خطوط پیشاایالمی و مهطاایالمی فراموش شدهاند اما بازخوانی نشانهای لوزیشکل ایالمی بر دستبافتهها ،تداوم حیات
نشانههای ایالمی را بهشکل نقوش تزیینی متنوع اثبات کرد این اصل همان است که تایلور از آن بهعنوان بازمانده یا «بقا» یاد کرد؛ یعنی اثری
از آدابورسوم اولیه که در فرهنگهای امروزی زنده مانده است بنابراین یک مالبند بهتیاری یا یک بند هیزم بر پشت یک زن بهتیاری ،فقا
مزین به نقوش هندسی نیست ،بلکه بهشی تکاملیافته یا تکراریافته از عالئ ننارشی ایالمی را با خود به همراه دارد که امروزه ناشناخته است

یک تفاوت مه میان نقوش بافتهها و کتیبهها وجود دارد ،در بافتههای ایران چیدمان نقوش از نظام تکرار پیروی میکنند تکرار یک نشان
ثابت در حاشیه ،تکرار یک نشان در متن یا ه نشینی نقوش متغیر در متن و حاشیه بهصورت تناوبی به چش میخورد نشانها در خا مهطا
ایالمی بر اساس سیست نوشتاری خاص و زنجیروار نوشته میشوند ،بنابراین نشانهای لوزیشکل در خطوط ایالمی بهشی از زنجیرۀ نوشتارند
که تکرار آنها بهسبا تلفظهای آوایی و ساختار زبانی شکل گرفته است این امکان وجود دارد که دستبافتههای ایرانی که نشانهای لوزی
شکل را برخود دارند ،بازماندهای از کهنترین تایپوگرافی یا حروفنناری را حفظ کرده باشند بهشکلی که طرح کلی بافته تکرار یک کلمه یا یک
لوگوگرام باشد این ترکیاها موجا میشود که خوانش و تطبیق نشانهای موجود بر فرشها و گلی ها و بهراحتی امکانپذیر نباشد
 .۵نتیجه
سرزمین ایران مهد یکی از پیشرفتهترین تمدنهای کهن جهان است که در حدود  ۳1۰۰ق م صاحا خا و ننارش بوده و این خطوط و
نشانههای تصویری را روشی برای انتقال معانی و مفاهی قراردادی به کار میبرده است نشانهها به سبک هندسی و انتزاعی ترسی میشدند
لوزی یکی از نقوش هندسی است که اساس شکلگیری بسیاری از نشانهای خطی ایالمی است این نقش با مفاهی نمادین زیادی همراه
است که مه ترین مفهوم آن را میتوان باروری و زمین بیان کرد این نشان در خطوط پیشا ایالمی ،مهطاایالمی و زنجیرهای به شکل منفرد
یا همراه با سایر عالئ دیده میشود مقایسه نشانهای لوزیشکل درکتیبههای پیشاایالمی و مهطا ایالمی با نقوش دستبافتهها ،شباهت
بیبدیل نقوش دستبافتهها با نشانههای خطی کتیبهها را نشان میدهد این شباهت را میتوان بر اساس نظریۀ تطورگرایی در حوزۀ
انسانشناسی هنر بررسی کرد تطورگرایی بر رشد قدرت فناورانه و زیباشناسانۀ انسان تأکید میکند این عل از مطالعات تاریهی و از نظریۀ بقایا
بهره برده است و رد پای هنر را اغلا به آغاز آن نسبت میدهد همچنین بر این نکته تأکید دارد که کهنترین فرمهای هنری شاید از گذشته
بنیانگذاری شده و تا امروز ادامه یافتهاند بنابراین نشانههای لوزیشکل پس از پنت هزار سال طی تاریخ ،بر دستبافتههای معاصر ایران تداوم
یافتهاند هرچند خوانش قطعی این نشانها صورت ننرفته است و اسامی محلی بافتهها نیز دقیق و قابل بررسی نیست ،میتوان بهشکل یقینی
مطرح کرد که نشانههای لوزیشکل بهعنوان بهشی از خا و زبان ایالمی بر دستبافتههای معاصر ایرانی با تمایزهایی ظهور یافته و بهطور
قطع فراموش نشدهاند اندک تفاوتهای موجود در نشانهای خطی و نقوش بافتهها وجود دارد گاهی نشانهای مهطا لوزیشکل اساس
شکلگیری طرح کلی بافته را شکل میدهد مانند طرحهای قابقابی یا طرح سه حوض ،گاهی نشانها بهشکل واحدهای تناوبی و تکراری
زمینه و حاشیه را پر کردهاند و در مواردی تکنقشها با افزودههایی نسبت به نشانهای مشابه در خطوط همراهاند رابطۀ ترکیا نشانهها که
در خطوط اثبات شده است ،در نقوش دستبافتهها نیز وجود دارد در این مقاله تشابه و تغییرات  ۱۰نقش دستبافتهها و نشانههای خطی
ایالمی مورد بررسی و اثبات قرار گرفت با تکیه بر نظریۀ بازماندگی تایلور از حوزۀ تطورگرایی میتوان این نکته را مطرح کرد که عناصر هندسی
لوزیشکل بر بافتههای ایرانی ،بازماندههایی از هنر کهن ایرانی هستند که با گذشت زمان تکرار یا تغییر یافتهاند
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1. Edward Burnett Tylor
2. James Frazer
3. Lewis Henry Morgan
4. Malinowski
5. Strichschript
6. Johan Rylands Library

منابع
 .1آلسترهال ،نیکالس برنارد  ۱۳۷۴گلیم های ایرانی ترجمۀ کرامتالله افسر تهران :فرهننسرا
 .2تناولی ،پرویز  ۱۳۸3دستبافتهای ایالت جنوب شرقی ایران تهران :نشر آثار هنری ،متن
 .3رررررررر  ۱۳۷۷جلهای عشایری و روستایی ایران ،آرایش اسب تهران :یساولی
 .۴حصوری ،علی  ۱۳۷۱نقشهای قالی ترکمن و اقوام همسایه تهران :فرهننان

شناسایی ساختار بصری نشانهها
لوزیشکل در خطوط ایالمی بر
دستبافتههای معراصر ایرانی با
تأکید بر نظریۀ تطورگرایی ۷۳ ،ر ۸۴

82

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰

83

 .۴خواجهگیر ،علیرضرا « ۱۳3۴بررسی دیدگاه ادوار تایلور و جیمز فریزر دربارۀ خاستناه و تکامل دین» مجله علمیپژوهشی الهیات تطبیقی
۱۴3 :)۱۴( ۶ر۱۶1
 .۶ریاضی ،محمدرضا  ۱۳۸۱طرحها و نقوش لباسها و بافتههای ساسانی تهران :گنجینۀ هنر
 .7ژوله ،تورج  ۱۳۸۱پژوهشی در فرش ایران تهران :یساولی
 .8شعبانی خطیا ،صفرعلی  ۱۳۸۷فرهنگنامۀ تصویری آرایه و نقش فرشهای ایران ق  :سپهر اندیشه
 .9شوالیه ،ژان  ۱۳۸۴فرهنگ نمادها ترجمۀ سودابه فضایلی تهران :جیحون
 .11صوراسرافیل ،شیرین  ۱۳۸3فرش چهارمحال و بختیاری تهران :آفتاب
 .11عرابرددوسرررت ،حسرررین « ۱۳3۴بررسررری و تحلیل نمادهای باروری در هنر ایران از کهنترین ایام تا دورۀ سررراسرررانی و نمود آنها بر
دستبافتههای معاصر ایرانی» پایاننامۀ دکتری دانشناه شاهد تهران
 .12عابددوسرت ،حسرین ،و کاظ پور ،زیبا « 9911تحلیل بینامتنی نشران خطی مربع در خطوط ایالمی و دسرتبافتههای معاصر ایرانی»
مجلۀ مبانی نظری هنرهای تجسمی ،ش 19 :1ر۱۰۴
 .13فکوهی ،ناصر  .9919تاریخ اندیشه و نظریههای انسانشناسی تهران :نشر نی
 .1۴ررررررر  ۱۳31انسانشناسی هنر زیبایی ،قدرت ،اساطیر تهران :ثالث
 .1۴مجیدزاده ،یوسررف « ۱۳31الواح جیرفت و خاسررتناه نظام خا ایالمی ،از مجموعه مقاالت باسررتانشررناسرری حوزۀ هلیلرود همایش
بینالمللی تمدن حوزۀ هلیلرود جیرفت» بهکوشش یوسف مجیدزاده و محمدرضا میری تهران :مؤسسۀ ترجمه و نشر آثار هنری متن
 .1۶واکر ،کریستوفر  ۱۳۸۶تاریخ خط میخی ترجمۀ نادر سعیدی تهران :ققنوس
 .17وارنر ،واکس  ۱۳۸۷دانشنامه اساطیر جهان ترجمۀ ابوالقاس اسماعیلپور تهران :اسطوره
 .18هرتسررفلد ،ارنسررت  ۱۳۸۱ایران در شرررب باسررتان ترجمۀ همایون صررنعتیزاده تهران :انتشررارات پژوهشررناه علوم انسررانی و مطالعات
فرهننی و دانشناه شهید باهنر کرمان
 .19همایونپور ،پرویز  ۱۳۸۳جیران زن عشایری و چنته تهران :نشر چشمه
 .21هینتس ،والتر  ۱۳۸۴یافتههای تازه از ایران باستان ترجمۀ پرویز رجبی تهران :ققنوس
21. Brice, William, C. & Ernst Grumach .1962. "The writing system of the Proto –Elamite account tablets of Susa,
Studies in The Structure of some ancient scripts". Lecturer in Geography in university of Manchester, The Johan
Rylands Library, 57-150.
22. Dahl, Jocobl, 2005. Complex Graphemes in Proto –Elamite, Center national la recherché scientifique, Paris,
Cuniform Digital library, Jornal 3.
23. Englund, Robert. 2001. "The state of decipherment of poroto-Elamit", Vol. 21, Max-Planck institute for wissen
schaftsgeschichte, Maxplanck Institut for the history of science, 1-43 page.
24. Fingesten, Peter .1954. "The Theory of Evolution in the History of Art". College Art Journal 13 (14): 302-310.
CAA.
25. Levenda, R.H. & Schultz, E.A. 2000. Core Concepts in Cultural Anthropology. New York. Mountain view cA,
Mayfield.
26. Opie, James.1998. Trible Rugs A complete Guide to Nomadic and Village Carpets. Bulfincher.
27. Pals, Daniel. L. 1996. Seven theories of religion. New York: Oxford university press.
28. Preus, J. S. 1987. Details about Explaining Religion. Criticism & Theory, New Haven, Yale U.
29. Sakhai, Essie. 2008. Persian rug and carpets. London: Antique collections club.
30. Seymour-Smith, Charlotte. 1986. Macmillan Dictionary of Anthropology. New York: Palgrave Macmillan.
31. Silver, Harry R. 1979. "Ethnoart, Annual Review of Anthropology". Vol. 8: 267-307
32. Tylor, Edward B. 1958. Primitive Culture. 2 vols. New York: Harper Torchbook.
33. Tylor, Edward B. 2006. "The Science of culture. In Readings for history of Anthropological theory", Paul A.
Erickson and liam D. Murphy, eda. 29-41, Canada: Broadview Press.
34. Valcarenghi, abeville. 1994. kilim History and Symbols. New York: Abbeville publishing group.

35. www.Mahboubiancollection.com/Elamite-inscription

شناسایی ساختار بصری نشانهها
لوزیشکل در خطوط ایالمی بر
دستبافتههای معراصر ایرانی با
تأکید بر نظریۀ تطورگرایی ۷۳ ،ر ۸۴

84

ویژگی نمادین ستارۀ هشتپر و ارتباط آن با امام رضا(ع)
بهاستناد علم اعداد (حروف ابجد)
ناهید جعفری دهکردی
**
گلنار علی بابایی
***
خشایار قاضیزاده

تاریخ دریافت ۱۹۳۱/۱/۱ :تاریخ پذیرش۱۹۳۱/۹/۱۱ :

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰

58

10.22052/HSI.2022.243528.0

*

ن مقاله:
پژوهشی

چکیده
بافتهای ترکیبی همگن و منتظم ،بدون آنکه ترکیبشاان دساتش ش تغییر و تح ل گردد ،قابلیت بسا و گساترش از همهس را برای هنرمند
مهیا میکنند .نق ش گره در بناهای ساانتی ،بر نظم م ج د بهواس ا اسااتفاده از انتظامات مرکزی ،مح ری ،تقارن و تعادل در این بناها پدید
آمده و تبل ری از نظم و هندساه را جل هگر سااخته اسات .هندس اسالمی دربردارندۀ ویژگیهای نمادینی است که با مفاهیم دین مبین اسالم
قابل تبیین ب ده و در قلمرو سانتی اسالمی ،میت اند با رهیافتهای دینی ملی همراه باشد .نماد ستارۀ هشتپر بهدلیل هندسه و شکل خاص
آن در ایران و بهویژه در حرم م هر رض ا ی ،محملی معن ی بر جایگاه دینی امام رضااا) ت تلقی شااده اساات .هدا از این مقاله ،بررساای پی ند
مفه م نمادین ساتارۀ هشتپر در حرم م هر رض ی با جایگاه معن ی امام رضا) ت ب ده است .بر این اساس ،نم نههایی بینظیر از نقش م رد
نظر که ت سا هنرمندان بارها در حرم م هر رضا ی به منصا سه ر رساایده ب دند ،بررساای شاادند .بررساایهای بهعملآمده و یافتههای این
پژوهش بر مبنای روش ت صایفیتحلیلی و بر پای م العات کتابشانهای ،گ یای آن است که هنرمندان مسلمان از طریق امتزاج نقش نمادین
ساتاره با شاکل هندسای خاص آن و همننین بهکارگیری اصا ل زیباییشاناسی و تاار کاشیکاری سنتی ایرانی ،تالش داشتند ششصیت
معن ی امام رضاا) ت را به زبان هندساه و اعداد بیان کنند .هشاتضلعی ب دن ستاره ،آن را به نماد شمسه نزدیک میساخت و این امر بهط ر
ضاامنی و تل یحی ،بیننده را با مفاهیمی نظیر «خ رشااید خراسااان» یا «آفتا والیت» پی ند میداد .هنرمندان با آنکه برای نقاشاای چهرهها و
شامایل امامان ،با محدودیتهایی روبهرو ب دند ،بدون ت جه به این تنگنا ،میت انساتند یک باور مذهبی عمیق را با خ ط خشاک هندسی به
نمایش بگذارند.
کلیدواژهها:
بارگاه امام رضا) ت ،ستارۀ هشتپر ،شمس ایرانی ،نمادشناسی ،علم اعداد )ابجد).
* دانشا ی دکتری رشته پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهان ،ایرانJafari.nahid20@gmail.com /
** کارشناسارشد رشت هنر اسالمی دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران )ن یسندۀ مسئ لتgalibabaei@gmail.com /
*** استادیار و عض هیئتعلمی دانشکده هنر دانشگاه شاهد ،تهران ،ایرانkhashayarghazizadeh@yahoo.com /

 .1مقدمه
هنرمند مسلمان در جهان اسالم به ایااد تزیینهایی پرداخت که عنصر اصلی آنها اشکال هندسی و نق ش انتزاعی ب د .چنین نگرشی باعث
ت
ایااد قالبی شااد که حالتی کامال تشاابیهی دارد و با ایااد احاام و تزیینها شااامل نق ش هندساای و نگارههای اساالیمی ،به بیان احساااس و
اندیشااهای خاص پرداخت که «ت حید» مهمترین م ضا آن اساات .نق ش هندساای بهنح بارزی وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را نمایش
میدهد )مددپ ر ۱۹۸ ،۱۹۳۴ت .روشاان اساات که رشااد و اعتالی هندسااه و تحمیل بار عرفانی بر آن ،مبتنی بر سااشتگیری جزماندیشااان دینی
ب ده اسات که تا حد ممکن ،راه را بر آزم ن هر ن نگارگری و چهرهپردازی در قلمرو خ د میبساتهاند .هرچند که این ساد در برابر وو سارشار
اصااحا هنر تا مقاومت نیاورد و راه را بر خلق آثار هنری گ ناگ نی باز نم د« ،هندساا معن ی» در راهی افتاده ب د که بهساا ی انا و تکامل
پیش رفت و تمام محی های مذهبی را در زیر تابش پرت خ د گرفت )جعفری دهکردی و قاضااایزاده ۴۱ ،۱۹۳۳ت .ساااشن از نق ش زیبندهای
اسات که بهواسا آنها میت ان روند رشاد و شاک فایی تزیینات هندسای را در جهان اساالم م رد بررسای و تحلیل قرار داد .تکامل هندسه در
اساالم را ،اولی بر دیگر جل ههای آن ،می ت ان در هنر معماری بازجسات .نق ش در بازنمایی شاک ه معماری اساالمی چنان آراسته و زیبا ساهر
شدند که در قیاس با نق ش نمادهای زندۀ معماری باروک اروپا ،هیچ دستکمی نداشتند و بلکه بر آن سبقت نیز میجستند.
هندسه ،علمی مبتنی بر چینش اعداد بر اساس ف اصل و جهات مشتلف است .فیثاا رث اولین کسی ب د که از صفات نمادین اعداد و راب
آنها با طبیعت سشن راند و گفت :آن کس که صفت اعداد را داند و به ان ا و اجناس و خصایص آن آشنا باشد ،میت اند علم بر کمیت ان ا
م ج دات حاصل کند )نصر ۶۸ ،۱۹۳۳ت .در فلسف هرمسی نیز ،جهان اعداد و جهان م لق یکی انگاشته شدهاند و بر این عقیده است ارند که
ت
اعداد صرفا کمیت نیستند ،بلکه کیفیاتی نمادین به شمار میروند .از نظر افالط ن ،اعداد مظهر هماهنگی عالماند و از نظر ارس  ،عدد منشأ
و ج هر همهچیز است .در فلسف ی نانی ،اعداد فرد مذکر و اعداد زوج مؤنثاند )ن رآقایی ۱۹ ،۱۹۱۱ت .فیثاا ریان در با پیدایش اشکال هندسی
از اعداد ،معتقدند که از ترکیب م ناد ۱با نامحدود ،اعداد ساخته می ش ند و از اعداد ،نقاط و از نقاط ،خ ط و از خ ط ،اشکال مس ح و از
اشکال مس ح ،اشکال سه ُبعدی و سراناام از اشکال سه ُبعدی ،اجسام محس س ساخته میش د )گاتری ۱۳۰ ،۱۹۳۸ا۱۳۱ت.
بر این اسااس ،این جساتار میک شاد با هدا شاناساایی نقش ساتارۀ هشاتپر )شامساههشاتت ،ارتباط آن با امام هشاتم شیعیان ،علی
بن م ساایالرضااا) ت و مفاهیم نمادین و همننین علم اعداد را نمایان کرده و ع امل مؤثر بر کاربرد و مفاهیم و ماهیت باطنی نهفته در آن را
ارزیابی نماید تا در پرت آن ،به ابعاد نمادین نهفته در هندسا اسالمیشیعی از زاویهای ن نگاهی دیگر انداخته ش د .با ت جه به اینکه اشکال و
نقش و نگارهای هندس ای ،بشش مهمی از ه یت هنر ایرانیاسااالمی را تشااکیل میدهد ،تحقیق حاضاار بر آن اساات با بررساای و کنکاش در
ت
ماهیت و فلسف وج دی نقش هندسی ستارۀ هشتپر )شمسههشتت ارتباط آن را با امام هشتم شیعیان م رد مداقه قرار دهد .از آناا که بعضا
شاهد نم دار شدن شکل شمسههشت در آرایههای معماری حرم م هر علی بن م سی الرضا) ت نیز میباشیم ،تالش میش د ع امل مؤثر بر
کاربرد ،مفاهیم و ماهیت باطنی نهفته در آنها ارزیابی شاا د تا در جهت شااناخت بیشااتر و رمزگشااایی این شااکل از طریق علم اعداد گامی
برداشاته شا د .نگارندگان بر این عقیده است ارند که شناسایی و بررسی این نقش ،نم نه و معیار شایستهای برای معرفی تأثیر عرفان اسالمی و
مذهب تشایع بر هنر معماری اسات .در این راستا تفاسیر و مفاهیم عرفانی و نمادین این نقش م رد م العه قرار گرفته و سپس ابعاد نمادین آن
بر اساس علم اعداد و ارتباط آن با امام رضا) ت تحلیل شده است.
۱ـ .۱پرسشهای پژوهش
در این پژوهش بر مبنای هدا دو سؤال م رح شده است که نگارندگان تالش دارند به آنها پاسخ دهند.
سؤال اصلی :مفاهیم نمادین شکل ستارۀ هشتپر در معماری اسالمی بر چه اساسی شکل گرفته است؟
سؤال فرعی :بر اساس علم اعداد )حروا ابادت چه ارتباطی بین معانی نمادین شکل ستارۀ هشتپر در معماری حرم م هر رض ی وج د دارد؟
۱ـ .۲روش پژوهش
این جسااتار بهلحاظ هدا در زمرۀ پژوهشهای بنیادین نظری قرار دارد؛ چراکه بهدلیل وابسااتگی خاص به ح زۀ معرفتی ،جنب دانشافزایی
آن مدنظر اسات اما بهلحاظ ماهیت ،ت صیفیتحلیلی محس میش د .با ت جه به اینکه اشکال و نقش و نگارهای هندسی ،بشش مهمی از

ه یت هنر ایرانیاساالمی را تشکیل میدهند ،تحقیق حاضر بر آن است با کنکاشی در ماهیت و فلسف وج دی نقش هندسی ستارۀ هشتپر

ویژگی نمادین ستااارۀ هشتپر و
ارتباط آن با امام رضا) ت بهاستناد
علم اعداد )حروا ابادت ۱۸ ،ا ۳۱
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)شمسههشاتت ارتباط آن را با امام هشاتم شیعیان م رد بررسی قرار دهد .ازاین رو پس از تشریح م ض  ،به تبیین چگ نگی وضعیت مسئله و
ت
ابعاد آن میپردازد و تمساک به تکیهگاه استداللی از طریق ت بیق عناصرتص یری با علم اعداد فراهم میآید .با این شی ه ،مسلما روش کیفی
مالک ،قرار میگیرد .گردآوری اطالعات بهصاا رت اساانادی و ابزار جمعآوری ،مشاااهده ،دوربین و برگ شااناسااه )فیشت اساات که از میان
جامع آماری مشاتمل بر نق ش هندسای بهکاررفته در حرم م هر امام رضاا) ت ۱۱ ،نم ن تص یری از شکل هندسی ستارۀ هشتپر بهص رت
انتشابی مصدا سشن قرار گرفتهاند .در این راستا ،تفاسیر و مفاهیم عرفانی و نمادین این نقش م رد م العه قرار گرفته و سپس معانی نمادین
آن بر اساس علم اعداد )حروا ابادت و ارتباط آن با امام رضا) ت تحلیل شده است.
۱ـ .۳پیشینۀ پژوهش
کتا ها و مقاالت متعددی دربارۀ هندسا معماری اساالمی و اعداد ن شته شده است که از جمله این منابع می توان به کتا هندسه و تزیین
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در معماری اسالمم )نایب اوال ۱۹۳۳ت ،طرح های اسمم )ویلس ن ۱۹۳۶ت ،هنر اسمم )البهسنی ۱۹۳1ت ،نقش های هندس در هنر
اسالمم )الساعید و پارمان ۱۹۳۸ت اشااره کرد که در حی هندسه و نقش مهم آن در معماری اسالمی بهخص ص تزیینات مساجد سشن به
میان آورده اند .از میان این ن یساندگان ،عصاام الساعید نقش ساتارۀ هشاتپر را در هنر اسالمی با وکر طرح و محل آن عن ان کرده است .در
کتا حس وحدت )اردالن و بشتیار ۱۹۳۰ت نقش اعداد از جمله عدد هشاات در طبیعت و هندسااه و عرش الهی بررساای شااده اساات .رسالالا
هندسال اخ انالصفا )۱۳۸۳ت از علم حسا و هندسه و راب آن با اعداد و اجناس و ان ا خ ا حسا سشن گفته و آن را با ان ا م ج دات و
کمیت و علت آن مرتب دانساته اسات .شایمل )۱۹۳۸ت پژوهشگر اربی در کتا راز اعداد ،خ اص اعداد مقدس را بیان کرده و کتا هایی را
که در زمین علماالعداد که از قرن شااانزدهم میالدی بهبعد در ار منتشاار شااده ،معرفی نم ده اساات .در زمین علم اعداد و حروا ،کتب
مشتلف از جمله رساال شااه نعمتالله ولی و رسااالت ابنعربی و کتب اولیاء الله از جمله ل ح محف ظ استاد حافظیان که در آن ت ابق عددی
کلمات به نگارش درآمدهاند ،در معرفی این علم یاریدهنده اسااات .مقاالتی نیز همن ن «مفاهیم و بیان عددی در هنر گرهچینی صاااف ی»
)کیانمهر و خزایی ۱۹۱۸ت ،مفه م عددی هشاات را در گرههای هندساای و مرحل هشااتم ساال ک م رد پژوهش قرار داده اند .فرزانه خمسااه و
محم د طاووساای )۱۹۱۱ت در مقالهای با عن ان «راز و رمز اعداد در تزیینات مساااجد )مسااادجامع ورامینت» ،به بررساای معانی باطنی اعداد
بهکاررفته در این مساااد با نگاهی عارفانه پرداخته و گره های مشتلف از جمله گره هشاات را از نظر عرفانی بررساای کرده و نقش شاامسااه را
تالیگر معانی عرفانی دانستههاند .نویسندۀ مقال «هندس مقدس در طبیعت و معماری ایرانی» )حاازی ۱۹۱۳ت ،به نسبتهای هندسی تابع
اصول انهزاعی و فراطبیعی با اعهقاد بر مقدس بودن موضوع خود و دارای یک زبان نمادین با ویژگیهای عرفانی اشاره نموده و این روابط را در
پدیده های طبیعی و بناها تحلیل کرده اساات .در پژوهش دیگری با عن ان «بررساای ت بیقی مضاام ن کتیبههای مساااد گ هرشاااد و مبانی
اعتقادی شیعه در دورۀ تیم ری و صف ی» )فغف ری و بلشاری قهی ۱۹۳۴ت ،محققان ضمن ت بیق مضم ن این کتیبهها ،اشاره به اصلیترین
مبنای اعتقادی شیعه ،یعنی اصل امامت داشته و نقش شمسههشت را در مساد گ هرشاد نم دی از امام هشتم شیعیان و تبرک به نام ایشان
دانساته اند .پژوهشهای عن ان شده کاربرد عدد هشت را در معماری اسالمی در مسیر م ض عرفانی و ارتباط عدد هشت در عالم طبیعت با
عالم معنا را در نظر داشااتهاند و تاکن ن پژوهشاای در جهت ان با سااتارۀ هشااتپر و ارتباط آن با امام هشااتم) ت از منظر علم اعداد و حروا
ص رت نپذیرفته است .امید است این پژوهش با نگرشی ن در جهت شناخت معنای باطنی عدد هشت راهی جدید را برای محققان بگشاید.
 .۲علم اعداد و علم حروف (ابجد)
ارسا و فیثاا ریان وات اشایا را با ص رت و ساختار اشیا یکی میگرفتند و معتقد ب دند که ص رت و وات را فق با اعداد میت ان نشان داد و
میگفهند که «اشاایاء عددند» )کاپلساات ن  ،۱۹۶۱ج۴۴ :۱ .ت .بر اساااس نظر ارسا  ،اشاایا ،اعداد را متمثل میسااازند )گاتری ۱۶۱ ،۱۹۳۸ت.
اخ انالصافا به تأثیر از نظر فیثاا ریان ،عدد  ۱را رمز نق ه و وحدت ،عدد  ۱را رمز خ  ،عدد  ۹را رمز سا ح و عدد  ۴را رمز حام میدانستند
)همان۴۸ ،ت .آنان میپنداشاتند که خ ط اگر مااور یکدیگر قرار گیرند ،سا ح قابل رتیت پدید میآید .س ح ،اصل جسم است؛ همان ط ر
که خ  ،اصل س ح و نق ه ،اصل خ و یک ،اصل دو ،و دو و یک ،اصل اولین عدد فرد ،عدد سه است )اخ انالصفا  ،۱۳۸۳ج۱۰ :۱ .ا۱۱ت.
عدد در نظر مکتب فیثاا رث چ ن دارای معنی رمزی و تمثیلی نیز هسات ،نهتنها وسایل تازیه و تحلیل به شمار میآید بلکه طریق ت حید و

ترکیب نیز میباشاد )نصر ۱۰۶ ،۱۹۳۳ت .در فلسف فیثاا ری ،عل م ریاضی اهمیت زیادی داشته است .فیثاا رث عدد را اصل وج د پنداشته
و هم ام ر را نتیا ترکیب اعداد و نسااابتهای آنها میداند و اسااااس نظام عالم را تابع عدد میشااامارد و هر وج دی را چه مادی باشاااد یا
معن ی ،با یکی از اعداد م ابق میداند .خالصه ،او عدد را حقیقت اشیا و واحد را حقیقت عدد میخ اند )فروای ۸ ،۱۹۱۳ت.
دیدگاه فلساافی اساااالمی دربارۀ جایگاه معن ی اعداد و بهتبع آن ریاضااایات ،مأخ و از ب ن تعالیم اساااالمی اسااات .خداوند در قرآن کریم
میفرماید« :آساامانها و زمین را با هرچه مابین آنهاساات جز بهحق نیافریدیم» )حار۱۸ :ت .حقی که در ایناا از آن سااشن میرود ،اشاااره به
جایگاه هر مشل قی بهتناسب است که از آن میت ان عدل را در معنای وسیعش استنباط کرد.
ت
گروه اخ انالصافا در بصاره طرفدار اسماعیلیان ب دند و رسالههای جامعی را در قرن ۱۰م ۴/مین شتند و ساهرا نشستین کسانی ب دند
که بهط ر گسااتردهای از اندیشااههای ن افالط نی و فیثاا رثی بهره بردند؛ اینان میپنداشااتند که علماالعداد راهی برای درک اصاال وحدت
م ج د در هر شاایء و علمی فراتر از طبیعت و در عین حال ریش ا هم عل م اساات )شاایمل ۹۰ ،۱۹۳۸ت .اخ انالصاافا برای اعداد جنبههای
کیفی و کمی قائل شده و معتقد ب دند جنبه کیفی هر عدد باطن یا واتی است که ضمن متمایز گردانیدن اعداد از یکدیگر ،اعداد را از کثرت به
وحدت بازمیگرداند )اخ انالصفا  ،۱۳۸۳ج۴۳ :۱ .ت.
در نگاه فلسفی ،اعداد اصل م ج دات یا نشستین تالی روح بر جان به شمار میآیند؛ بهعبارتی اعداد تص یر روحانی ناشی از تکرار وحدت
ت
متالی در وهن انساان هساتند .مفه م عدد در اساالم مشاابه اسات با نظام فیثاا رثی که در آن اعداد )کمی و کیفیت صرفا با جمع و تفریق،
ضار و تقسیم تعریف نمیشوند .بیان با فرم بیرونی یک عدد تواناییهای بالقوه آن را از بین نمیبرد و باطن و وات اعداد آنها را از هم مازا
می کند .این باطن ،تصا یری از وحدت است که مدام عدد را به منشأش پی ند میدهد .عدد در مفه م فیثاا رثیاش ،اشکال خاصی از دنیای
محس س را برجسته میکند و این اشکال را از طریق واتشان درون وحدت یکپارچه میکند )اردالن و بشتیار ۸۸ ،۱۹۳۰ت .علم اعداد از جمله
عل م اسارار و معارا اریب بشاری اسات که منشاأ آثار خار عادت و مبدف فعالیت روح انساان و مصدر بروز استعداد ف ری اوست؛ این علم را
انبیای عظام و حکمای بزرگ تمهید و تأسیس کردهاند و بنا بر وسیف حفظ امانت و معرفت ،دانشمندان پیشین ،آن عل م و اسرار را روی میزان
صاحیح به شاایستگان و برگزیدگان از شاگردان خ د تعلیم میدادند و سینهبهسینه این امانت را به آیندگان میسپردند و حقایق و اسرار خ د را
در صندو مستحکم سین اهل ِسر نگهداری میکردند .اعظم فالسف اسالم ابنسینا در اشارات ،در نم ِ دهم فرم ده است« :شکی نیست
که این علم شاریف منشأ آثار عایبه است ».برحسب اسراری که خداوند متعال در اعداد قرار داده  ،این علم مبدف آثار شگفتآور است و اطال
بر آن بابی از قدرت روحی بر انسااان میگشاااید )حافظیان ۹۹ ،۱۹۳۱ت .دایرۀ اباد  ۱۱حرا اساات که در زبان فارساای و عربی م رد اسااتفاده
اسااات .علما برای آن حروا ،تساااکین و دایرههایی ۱مرتب نم دهاند و هرکدام از آنها را نامی گذاردهاند .بدین ترتیب که کل حروا را هشااات
قسامت کرده و هر قسامت را بهترتیب در قالب عبارتی قرار دادهاند .نظراتی که پیرام ن این عبارات ارائه میشاد ،آمیشته با حسی از معن یت و
قداساات نیز ب ده اساات؛ چنانکه میرمحمدباقر داماد ) ۱۰۴۰یا  ۱۰۴۱ت در کتا جذوات ،این حدیث نب ی را آورده اساات« :تعلم ا اباجاد و
تفسیرها» و «االباد مرک ز فی ل ح محف ظ» )حافظیان ۶۱ ،۱۹۳۱ا۶۹ت.
در گذشته ،برای نشان دادن برخی عبارات و شمارۀ سالها ،از حروا استفاده میشد .به این ترتیب که ششص با ترکیب و چینش مناسب
ت
حروا بر مبنای ارزش عددیای که بهط ر قراردادی به آنها اطال شاااده اسااات ،آنها را با عدد م رد نظر خ د من بق میسااااخت .ساهرا
مادهتاریخها تا اوایل قرن هشاتم سااده ب ده و تنها با آوردن حروا اباد بهصراحت بیان میشده اند ،ولی از اوایل این قرن بهتدریج ،تعریض ۹و
تلمیح ۴و ایهام و بعدها تعمیه ۸نیز در بیان آنها بهکار رفته است )درخشان ۳ ،۱۹۸۶ت؛ چنانکه در تاریخ شهادت امام رضا) ت نیز آمده است:
ضامن مؤمنان به روز جزا
آن امام رضا حبیب خدا
شده تاریخ ایمن ایمان
گشت چ ن ن بهار باغ جنان
۶
عبارت «ایمن ایمان» به حسا اباد ،عدد  ۱۰۹را نشان میدهد )طالبیان ۱۶ ،۱۹۱۴ت.
۲ـ .۱قواعد
تعیمهدانان هر حرفی بش اهند ملف سی کنند آننه را تلفظ میش د مین یسند ،حال آن حرا یا دوحرفی است مثل «با ،حا ،تا» یا سهحرفی مانند
«عین ،قاا ،کاا»؛ هرچه باشد حرا اول آن را ُز ُبر و باقیماندۀ آنرا َب ِینات ۳مینامند )حافظیان ۸۹ ،۱۹۳۱ا۸۴ت )جدول ۱ت.

ویژگی نمادین ستااارۀ هشتپر و
ارتباط آن با امام رضا) ت بهاستناد
علم اعداد )حروا ابادت ۱۸ ،ا ۳۱
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جدول )۱ت نم نه ای از تبدیل به حروا عدد ل ح محف ظ اسات .حروا مق عه و اعداد آن مششص شده و بعد ،عدد  ۱۰۳۱به حروا تبدیل
شااده؛ به این ص ا رت که عدد  ۱حرا «حا» ،عدد  ۳حرا «زا» و عدد  ۱حرا «الف» را نشااان داده و مام به  ۱۱۱رساایده اساات )حافظیان
۸۱ ،۱۹۳۱ا۶۰ت.
جدول ُ :۱زبر و بینات محمد )حافظیان ۶۰ ،۱۹۳۱ت

جدول  :۱تبدیل به حروا عدد ل ح محف ظ )حافظیان ۸۱ ،۱۹۳۱ت

مق عه

م

ح

م

د

مق عه

ل

و

ح

م

ملف سی

میم

حا

میم

دال

اعداد

۹۰

۶

۱

۴۰

بینات

یم

ا

یم

ال

اعداد

 ۱۰و ۴۰

۱

 ۱۰و ۴۰

۹۱

ح

ا

و

ظ

۱

۱۰

۶

۳۰۰

جمع اعداد ۱۰۳۱

جمع اعداد بینات ۱۹۱

ا

تبدیل به حروا

ح

ز

ملف سی حروا

حا

زا

الف

عدد ملف سی

۳

۱

۱۱۱

جمع اعداد ۱۱۱

 .۳تحلیلهای عددی
با ت جه به م ارد وکرشده ،در جدول )۹ت تحلیل عددی ستارۀ هشتپر آمده است .از آناا که دو شکل هندسی دایره و مربع اساس تشکیل ستارۀ
هشتپر ب ده اند ،ابتدا تحلیل عددی این دو شکل مدنظر قرار داده می ش د و عدد عن ان تحلیل با کلم مرب ط به ب ن مربع و دایره ت بیق پیدا
میکند و حاصل در تبدیل به حروا ،عدد  ۶۱را که بینات هشت است نشان میدهد.
جدول  :۹تحلیل ت بیق عددی و تبدیل حروا به عدد )نگارندگانت
عنوان تحلیل

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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عدد

تطبیق

تبدیل به حروف عدد

مربع ،دایره

۸۹۱

بینات علم شمس هشتگ ش

 = ۶۱بینات هشت

ملف سی تربیع دایره

۱۱۱۰

شمسههشت

 = ۹۹۹بینات عرش اعلی

چرخش دو مربع درهم

۱۶۳۴

شمس هشتپر مسلمین اسالم

 = ۱۶۳بینات نا

دو مربع متداخل

۱۹۳۳

قاعدۀ الهی علم هشتگ ش

 = ۱۱۱بینات ِسر عرش

بینات دو مربع متداخل

۹۱۴

بینات هندسه شمس هشتپر

 = ۳۳کعبه

دلیل مربع ب دن عرش

۱۰۱۱

مربع نماد چهار رکن اسالم

 = ۱۹۱الر = هندسه ازلی جهان

رمز عدد هشت

۱۰۹۰

نماد عدد هشت آسمان

 = ۱۶۴پایه عل م

هشتضلعی

۱۶۱۸

نماد آقا امام هشتم علی بن م سی سالمالله علیه = بینات مالئک اللهاکبر حامالن عرش الیزال الهی

 = ۱۴۱امر = بنیان وج دی نا الهی

بینات شمس هشتگ ش

۹۱۱

ملف سی یا الله )تص یر ۹ت

 = ۱۳۹ستاره

عالم و الر پدیدار میش د )جدول ۴ت.
با ت جه به تحلیلهای قبلی ،با بررسی صفات امام رضا) ت از نظر علم اعداد مق عات ِ
جدول  :۴تحلیل ت بیق عددی و تبدیل حروا به عدد )نگارندگانت

عنوان تحلیل

عدد

تطبیق

تبدیل به حروف عدد

انیسالنف س السل ان علی بن م سیالرضا سالمالله علیه

۱۱۸۱

بینات الر سر عدد سل ان ،هشتمین امام علیهالسالم عالم آل محمد

 = ۱۹۱الر

السل ان علی بن م سیالرضا علیهالسالم

۱۳۶۱

بینات شمس هشتگ ش نماد امام هشتم ولی شیعیان اسالم

عالم
ِ =۱۴۱

شمسالشم س سل ان ط س

۱۰۶۱

نماد علم امام هشتم

 = ۱۱۳پای نا دائمی

بینات امام رضا علیهالسالم

۳۸۱

هشتمین امام دین

 = ۱۱۳پای نا دائمی

ساااپس تحلیل ت بیقی دو جمله با احتساااا حروا اباد م رد م العه قرار میگیرد .در ایناا ت بیق عددی دو جمله از نظر درک باطنی،
مفه می یکسان دارند و بهواس علماعداد رسیدن به وات آن امکانپذیر است )جدول ۸ت.
جدول  :۸تحلیل ت بیق عددی دو جمله با حسا اباد )نگارندگانت
جمله

عدد

تطبیق

علی بن م سیالرضا علیهالسالم

۱۹۱۰

ان ار سل ان ط س امام هشتم علیهالسالم

شمسالشم س امام هشتم

۱۶۶۴

قدر امام رضا علیهالسالم

جایگاه امام رضا علیهالسالم عالم آل محمد

بینات الشمسالشم س

۶۴۳

سید عالم آل محمد صلیالله علیه

بینات هشتمین ستارۀ امامت

۶۶۹

حق علی بن م سی علیهالسالم

حال در جدول )۶ت به تحلیل ت بیقی عددی ،بینات و ملف سی تعدادی از کلمات مقاله پرداخته میشاا د و با اشاااره به عدد کلمه یا جمل
مرب طه و ت بیق آن و ارتباطش با بینات و تبدیل به حروا بینات و همننین تحلیل عدد ملف سی و تبدیل به حروا آن ،به ج ا آخر میرسیم
که دال بر ارتباط نماد این ستاره با امام رضا) ت است.
جدول  :۶تحلیل ت بیقی عددی ،بینات و ملف سی )نگارندگانت
عنوان

عدد

تطبیق

تحلیل بینات

تبدیل به حروف
عدد بینات

تحلیل ملفوظی

تبدیل به حروف عدد
ملفوظی

مربع

۹۱۱

رمز دنیا

 = ۱۱۱بینات راز

 = ۱۱۸قان ن پایه

 = ۴۱۴پای قان ن علم جهان

 = ۳۹ابدی دائمی

دایره

۱۱۰

عدد پایه هندسه

 = ۱۴۴جایگاه ازلی دائمی

 = ۱۱۱ق اعد

 = ۹۶۴قان ن وج د الیزال جهان

هشت

۳۰۸

سر زیبایی شمسه

 = ۶۱وجه ازلی

 = ۱۶آیه

شمسههشت

۱۱۱۰

بینات علم نا علی بن م سی
علیهالسالم = سر نا علم آقا علی بن
م سی علیهالسالم = ملف سی تربیع
دایره

شمس
هشتپر

۱۹۱۱

راز امام هشتم علیهالسالم

ستارۀ
هشتپر

۱۸۳۹

هندس
ستارۀ
هشتپر
س رۀ حاقه

۹۱۸

حامالن
عرش الیزال
الهی

۱۱۸

ید هشت مالئکه

۱۱۳

بینات آین عرش = حق المبین ازلی

۱۹۱

هندس ازلی جهان

الله اکبر
الر

۳

 = ۱۹۸بینات عدد پایه

وجه وج د امام علی بن م سی
علیهالسالم ضامن آه = سر الهی آقا
 = ۱۹۳کلم پای هندسه
علی بن م سی سالم الله علیه عالم آل
محمد صلی الله علیه
 = ۹۱۶بینات اللهاکبر =
ستارۀ هشتگ ش = شمس هشتپر
بینات آسمان = بینات علم
شیعه = الله اکبر شمسه هشت دین
شمس هشتپر
مبین اسالم
 = ۱۶۱جایگاه وج د پایه نا
شیعه = سر ابدی حق
دائمی

۱۶۳۳

۱

 = ۱۹۹جایگاه علم نا

 = ۳۴۶هشت امر = مالئک
علم هشت

 = ۱۰۳پایه کامل
 = ۶۱بینات
هشت
 = ۶۴بینات
هشتپر

 = ۳۶۳بینات بسم الله الرحمن
الرحیم
 = ۱۹۴۹نماد جامع ِسر قاعدۀ
هندس عرش
 = ۱۸۴۳نماد عدد کامل رمز ق انین
هندس عرش الیزال الهی
 = ۱۱۱۰بنیاد وج د آقا علی بن
م سی الرضا سالم الله علیه =
نماد عدد امام هشتم سالم الله علیه
سل ان انیس النف س

 = ۱۰۱ازلی نا
ِ = ۱۳پی ابدی
 = ۱۸۱پایه ق اعد
نا
 =۱۶۰بینات اله ت
 = ۱۹۱الر =
هندس ازلی جهان

 = ۳۸ط س

ِ = ۱۰۱۹سر شمس هشتپر شیعه
بنیاد جهان

 = ۶۸وج د الهی =
مکه = دائمی

 = ۱۳وج د

 = ۶۴۳بینات رمز هشت َم ِلک مارد
مبین عرش

 = ۸۶دائمی

 = ۸۱حد الهی

 = ۹۱۶بینات آسمان = بینات
علم شمس هشتپر
 = ۱۸۱آسمان = جایگاه نا
 = ۱۱۰وج د نا
جهان = یا منان
ازلی = بنیاد نا
)تص یر ۱ت
 = ۳۸ط س

 = ۱۳۳۱واحد هندس هشت مالئکه  = ۱۹۱حامالن حق
= هندس جامع
عرش الیزال الله جل جالله
 = ۶۳۸رکن شمسه

 = ۱۳وجه احد

 = ۹۱۹بینات یا منان = بینات ستارۀ
هشتگ ش = وج د دائمی علم الله
جل جالله )تص یر ۱ت

 = ۱۱۸بینات مظهر
هشت

 .۴شکل هندسی ستارۀ هشتپر
هندسااه در ردهبندی عل م اسااالمی از شااعب عل م ریاض ای به شاامار میآید که دربارۀ اندازه و تناساابات اشااکال بحث میکند .طرحهای هنر
اسااالمی در عین زیبایی ای که در کاربردهای متن و بر س ا ح آثار متعدد ،از خ د برجای میگذارند از اص ا ل هنری و ریاضاای بهره میبرند؛
بنابراین هندسااه ق اعدی همن ن تقارن ،انعکاس ،تکرار و نظم ،ت انایی تغییر فرمیک یك نقشمایه به اشااکال ک چكتر ،تکرار یا تقساایمات
منظم و گسااترش آن در بسایاری از مکانها را دارا میباشااد .اشااکال هندساای بهعن ان آرای هنری در ادوار مشتلف اسااالمی بهخص ا ص در
معماری به کار گرفته شده است؛ یکی از این اشکال ،نقش ستارۀ هشتپر پدیدآمده از دو شکل هندسی دایره و مربع است .بهعقیدۀ رنه گن ن،
شکل دایره بهط ر مستقیم و بیواس ه به مربع بدل نت اند شد؛ بنابراین شکل دیگری در میان این دو شکل الزم است که دال بر انتقال باشد و
متناسر با عالم مثال هشت وجهی شکل عالم مثال میباشد )Guenon 2004, 290ت.
در عهد باسااتان ،هشاات ،عدد سااعد ب ده اساات؛ در بابل آن را عدد خدایان میدانسااتند )شاایمل ۱۰۳ ،۱۹۳۸ت .در آیین زرتشاات ساات ن
هشاتپر و سرسرای هشتگ ش را در بنای آتشکدهها به کار میبردند و هشت را عددی خ شیمن میدانستند .آم زههای آیین مهرپرستی با
نا م و علم ساتاره شاناسای پی ند ناگساساتنی دارد .بنا بر اعتقاد مهرپرستان ،روح انسان عل ی است و از فلک اعلی )آسمان هشتم و جایگاه

ویژگی نمادین ستااارۀ هشتپر و
ارتباط آن با امام رضا) ت بهاستناد
علم اعداد )حروا ابادت ۱۸ ،ا ۳۱
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مهرت با گذشاتن از هفت آسمان سیارات یا اختران که هریک جایگاه خدایی ویژه میباشد ،به زمین نازل شده و وسیف فرد م من این است که
با به اناام رسااانیدن هفت مقام ،روحش را ناات داده و دوباره با مهر وحدت یابد )اوالنساای ۱۱ ،۱۹۱۶ت .سااتارۀ هشااتپر ،دایرهای نهفهه در
اشتاال هندسی با اضعع شاسهه را تداعی میکند که خود از مفهوم نمادینی قوی برخوردار است .بهتعبیر معناگرایان ،تمام سهارگان از وجود
پروردگار مهعال که بهصتور رمز ،دایره کیتیده شده ،سرچیمه میگیرند .این دایره به سهارگان احاطه دارد و مرکز وج د آنها به شمار میرود
)البهسنی ۱۱۸ ،۱۹۳۱ت.
۴ـ .۱نمادشناسی
تاریخ نمادگرایی نشاان میدهد که هر چیزی مانند اشیای طبیعی ،مصن عی و حتی اشکال تاریدی )مانند اعداد ،اشکال سهگ ش ،چهارگ ش و

دایرهت میت اند معنایی نمادین پیدا کند .از این منظر میت ان گفت که تمامی جهان ،یک نماد بالق ه اسات .انسان با گرایشی طبیعی که به آفرینش
نمادها دارد ،بهگ نهای ناخ دآگاه اشیا یا اشکال را تغییر میدهد تا حالتی مذهبی یا هنری به خ د بگیرند )ی نگ ۹۸۱ ،۱۹۳۸ت.
بنا به تعریفی ،نماد عبارت اسات از ساشن گفتن از ایب برحساب شااهد ،یعنی ساشن گفتن از آننه از دسترس ح اس بیرون است با کلمات
واقعیات ساهر؛ بنابراین نماد ساشن گفتن از باطن برحسب ساهر است )ن یا ۱۳ ،۱۹۳۹ت .نق ش هندسی دو مفه م ساختاری و ادراکی را همزمان
نمایان میکنند؛ ازاینرو که مفه م ساااختاری یا صاا ری هر شااکل آشااکار اساات و آن را فارغ از دیدگاهها و فرهنگهای گ ناگ ن میت ان م رد
شاناسایی و تحلیل قرار داد ،درحالیکه مفه م ادراکی شکل بهص رتی پینیده و پنهان با ع امل بسیار متن و متعدد از جمله فرهنگ عم می یك
جامعه ،سانتهای گذشته ،آگاهیها و سلیقههای گروهی و فردی ،محی و زمین قرارگیری شکل و ویژگیهای کالبدی آن بستگی دارد )دیباج و
سل انزاده ۱۰ ،۱۹۳۳ا۱۱ت .برای درک بهتر مفاهیم مدنظر هنرمند ،نمادهای م ج د ستارۀ هشتپر )شمسه هشتت از نظر گذرانده میش د.
۴ـ .۲مفاهیم نمادین ستارۀ هشتپر در اسالم
بهرهگیری از طرحهای هندسای در همنشاینی شاکلها ،از پیشاینهای ق ی برخ ردار اسات و مشتص به هنر اسالمی نیست .االب هنرهای

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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سانتی ،چه اربی و چه شارقی ،این اشکال مفه می نمادین را داشتهاند؛ اما کاربرد گستردۀ آن ،در هنر اسالمی به رشد و کمال معن ی رسید.
در هنرهای تاساامی هند و خاور دور ،دایرۀ چهار یا هشااتپر الگ ی معم ل نمایههای مذهبی استتت که جهت تمرکز اندییتته از آن استتهفاده
ا
میکننتد بتهویژه در الماگرایی اهالی تبت ،مانداالها ۱۰بهگ نه ای خیره کننده ،این نمادها را تزیین میکنند .مانداالها معموال معرف رابطۀ
کیهان با قدر الهی هستهند .کارکرد دایره در اسا رهها ،رویاها ،مانداالها ،آیینهای پرساتش خ رشاید و نیز نقشههای قدیم شهرها ،بیانگر
ت جه به عنصار «تمامیت» بهعن ان اصلیترین و حیاتیترین جنب زندگی انسان است )ی نگ ۹۶۳ ،۱۹۳۸اااا۹۳۳ت .منظ ر از هندسه بهمعنای
رازآم زی آن ،هندسهای است که هندس ایرسنتی ،باقی ماندۀ سادۀ منح ی از آن بیش نیست که از معنای عمیقی که داشته تهی شده و به
نظر ریاضیدانان جدید ،یکسره از دست رفته است .هم آیینهایی که فعل پدیدآورنده و نظمبششندۀ خدا را با هندسه و در نتیاه و بهتبع آن با
معماریای که از هندساه جداییناپذیر اسات یکی میشمارند ،بر همین پایه است ارند و میدانیم که این آیینها از مذهب فیثاا رثی در آننه از
ساازمانهای اربی رازآم زی باقی اسات ،بهنح ی پی ساته و مداوم محف ظ مانده و به آنها انتقال یافته اسات .این طرز تفکر مشص ص ،به
سشن افالط ن مرب ط میش د؛ آناا که میگ ید« :فعل خدا هم اره جنب هندسی دارد» )گن ن ۹۸ ،۱۹۳۱ت.
فرم هشتوجهی را میت ان با دو شکل هندسی به نمایش گذاشت :نشست بهص رت یک هشتتایی منتظم ،و دیگر به شکل هشتپر که
در هنر اسالمی به آن شمسه نیز اطال میگردد .شکل شمسه در تزیینات بنا و کاشیکاریها و فرم هشتوجهی و هشتتایی منتظم ،بیشتر
در پالن ساختمانها و اص ل طراحی آنها کاربردهای ویژهای در معماری داشتهاند؛ یکی از این کاربردها ،پایههای هشتگانهای است که گنبد
بر آن قرار میگیرد که در معماری «گری » نامیده میش د .اردالن و بشتیار در کتا حس وحدت ،از این گنبد بهدرستی یاد کردهاند :هنگامی که
پیامبر)صت عروجشااان به آساامان را تشااریح میکردند ،س ت ن از گنبد صتتدفی عظیمی میراندند که بر مربعی تکیه داشاات و از چهار ساات ن
چهارگ شاهاش که بر آنها رمز چهاربششای قرآن کریم «بسام الله الرحمن الرحیم» ن شته شده است؛ و از آن ست نها چهار رودخان سعادت
جاودانی جاری است .گنبد بر مربعی تکیه داشتهاست و یک هشتضلعی مابینشان قرار میگرفت که نماد هشت فرشت حامالن عرش است که
ل
متناسر ب د با هشات گلباد) ۱۱اردالن و بشتیار ۶۱ ،۱۹۳۰ت .با کمی دقت نظر در آیات و روایات اسالمی ،جل ۀ بارز این نقش را میت ان ت جیه
کرد .در این ارتباط اشاره به حدیثی از امام جعفر صاد ) ت میش د که در آن علت مربع ب دن کعبه را به مربع ب دن عرش و مربع ب دن عرش را

بهدلیل اسات ار ب دن اسالم بر چهار رکن دانستهاند ۱۱.ستارۀ هشتضلعی از دو مربع ۱۹متداخل در یکدیگر تشکیل شده است؛ یک مربع ق ای
چهارگانه طبیعت و مربع دوم تعبیری از چهار جهت چهارگانه هسااتند .تداخل این دو مربع در یکدیگر ،یعنی ق ای خداوند)۱۴البهنساای ،۱۹۳۱
۱۴۱ت .بهبیان دیگر باید گفت که تفسیر ارائهشده از این نماد ،در پی اثبات این مسئله است که هم اجزای چهارگانهای که از نظر قدما شاکل
ُ
جهان هستی ب دند ،در تمام جهات جغرافیایی تکثر پیدا کرده و نم دی از قدرت بیپایان و الیتناهی جهانآفرین هستند.
بازشاناسای نماد شامساه را با این دیدگاه که شاکل ساتاره را نمادی از ال هیت و تف اسالم میدانند میت ان تبیین کرد )بروس میتف رد
۱۱۱ ،۱۹۳۴ت .کاربرد نق ش مزب ر با ت جه به جایگاه قرارگیریشاان در آسامان ،میت اند استعاره از آسمان ایب باشد که نزد عارفان ،محل و
م طن ان ار و تالیات الهی اسات )سااادی ۴۳ ،۱۹۳۰ت .در شاأن و تقدس عدد هشت در دین اسالم ،احادیث و روایاتی وکر شده که باید در
شاناخت ساتارۀ هشاتپر آنها را در نظر گرفت؛ از جمله اینکه خداوند در آی  ۱۳سا رۀ مبارک حاقه اشااره به هشات فرشااتهای دارد که عرش
الیزال الهی را حمل میکنند ۱۸ .در حدیثی از امام محمدباقر) ت نقل شاده اسات که بهشات هشات در دارد و فاصل هریک از درهایش مدت
چهل سال است ۱۶.تفاسیر اسالمی در تبیین قداست عدد هشت ،آن را اینگ نه م رد سشن قرار میدهند که «بهشت دارای هشت در است
که در عرفان در هشتم در ت به و در همیشه باز محس میش د» )امامی ۶۹ ،۱۹۱۱ت.
با تعمق در آیات قرآن ماید به این حقیقت دساات پیدا میکنیم که در دین مبین اسااالم ،بهاسااتثنای ن ر و روشاانایی ،تصا یری شااکلی از
خداوند ارائه نمیشا د .در آم زههای اسالمی ،حقتعالی ن ر حقیقی و م لق دانسته شده است؛ به همین سبب عرفای اسالمی به ن ر اهمیت
بسیار دادهاند )ساادی ۳۳۱ ،۱۹۳۰ت .هنرمند تالش میکند در جهت روحانی نم دن اثر خ د ،ن ر حق را که الزمه و اساس هنر اسالمی است
در کار خ د بگنااند؛ چراکه شامسه )خ رشیدت در نزد عرفای اسالمی ،نماد ان ار حاصل از تالیات الهی و حقیقت ن رخدا و وات احدیت است
)هماان۹۳۴ ،ت .چناانکه خداوند در قرآن کریم خ یش را ن ر آسااامانها و زمین میخ اند )ن ر۹۸ :ت .امام جعفر صااااد ) ت در ارتباط با این
ُ ُ
ُ
ُ َ َ ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
م لب میفرمایندُ « :ه َ ن لر َم َع ن ٍر َو ن لر ِمن ن ٍرَ ،و ن لر فی ن ٍرَ ،و ن لر علی ن ٍرَ ،و ن لر ف ک ِل ن ٍرَ ،و ن لر یضی ُء ِبه ک ِل س ِلمه» )کلینی  ،۱۹۳۳ج.
۱۴۳ :۴ت .میت ان اوعان داشات که شاکل و نماد م رد ساشن ما ،تحتتأثیر عرفان و معن یت اساالمی ت سا هنرمند به کار رفته است؛ زیرا
بیشترین ارتباط را با مفاهیمی چ ن خداوند ،ن ر و آسمان دارد .در واقع این مفه م با اعتقاد بر اینکه همۀ مسلمانان در جهت رسیدن به معبود
حقیقی باید راهی مسهقیم و نوری هدایهگر را بپیمایند ،شال گرفهه است.
 .۵تزیینات حرم مطهر امام رضا(ع)
وج د مقدس امام رضاا) ت در اندیشههای شیعی ،نمادی تلقی میش د که با راهنمایی و روشنگری ،مردم را بهس ی حقیقت و سعادت ابدی س
میدهد و از همین روست که به شمس الشم س ملقب شدهاند .ایشان بهعن ان چراغ و راهنمایی منظ ر میش ند که نقش واس ه میان مسلمانان
و ر حقیقی را بهنح شااایسااته اجرا میکنند و هدایتگر جامعه اسااالمی بهساا ی کماالت و فضااایل انسااانی میشاا ند .در نگاهی جامعتر ،ائم
معصا مین) ت با علم و فضایلت خ یش ،جامع بشاری را من ر میکنند و باعث بروز اثرات معن ی در زندگی مسالمانان میش ند .استفاده از نق ش
مزب ر در امر تزیین را می ت ان در همین راساااتا تبیین نم د؛ کاربرد این نق ش ،ن عی پیروی و تبعیت هنرمندان از پروردگار جهانیان اسااات .خداوند
سابحان میفرمایند« :همانا ما آسمان دنیا را به زی ر ستارگان آراستیم» ۱۱و این مفه م بهروشنی هرچه تمامتر در حرم امام رضا) ت و در نم نه های
بسیار فراوانی از تداخل ،همنیینی و همخوانی اشاال هندسی که در جایجای حرم مطهرشان توسط معماران بهکار رفهه است ،دیده میش د.
در تصا یر )۱ت که بششای از ازارۀ روضا من رۀ حرم م هر امام رضاا) ت اسات ،نق ش همپ شاان کاشایهای زرینفام متشااکل از ستارۀ
هشاتپر و طبل و هشاتضالعی منتظم در کنار هم فراکتال ۱۳زیبایی را به وج د آوردهاند .این کاشایها متعلق به ساه مق ع تاریشی هستند:
ت
قدیمیترین تاریخ مضب ط روی کاشیها سال خمسمائه ) ۸۰۰ت است که ساهرا بشش انتهایی آن از بین رفته است )ع اردی ۳۱ ،۱۹۳۱ت.
دومین تاریخ مرب ط به ساال  ۶۱۱مصاادا با سل نت سل انمحمد خ ارزمشاه است )فریه ۱۳۳ ،۱۹۳۴؛ کیانی ۱۴۰ ،۱۹۳۴؛ پ پ ،۱۹۱۴
۱۰۳ت .سا مین تاریخ درجشاده مرب ط به ساال  ، ۳۶۰در ازارۀ صاف شمالی روض من ره )صفه شاهطهماسبیت نصب است )اعتمادالسل نه
 ،۱۹۶۱ج۹۴۶ :۱ .ا۹۴۳ت .کتیبههای مفصلی نیز در ح اشی این کاشیها با مضامین قرآنی ،احادیث معتبر ،کلمات قصار ،امثال و اشعاری از
امام رضاا) ت و دیگر ائم طاهرین به خ نساخ ن شاته شده است )خ رشیدی ۴۸ ،۱۹۳۶؛ اطلس حرم رض ی ۳۴ ،۱۹۳۸ت .نکت جالب ت جه
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اینکه تمامی این کاشاایها در ادوار مشتلف از یک نقش و ترکیببندی شااکل گرفته و هماهنگی و یکدسااتی نق ش کاشاایها توستتط معماران
به کار گرفهه شده است.
در تص یر )۱ت ،شکل هندسی شمسههشتی دیده میش د که دربردارندۀ هشت نام با مضم ن الهی «یا حنان ،یا منان ،یا دیان ،یا سبحان،
یا برهان ،یا امان ،یا بیان و یا افران» ،به خ زیبای ثلث اسات .این نق ش بر اساس اصالت طرح ،از آثار دورۀ تیم ری به شمار میروند .متن
این کتیبهها متشکل از اسمائی است که به حرا «ن» ختم میش ند و چرخش دایرهوار آنها حرکتی از سما ص فیان را در نزدیکی معن ی با
خالق یکتا به نمایش میگذارند .از سا ی دیگر کاربرد  ٨نام از اسااماء الهی را میت ان با تبرک این عدد به نام امام رضااا) ت بهعن ان هشااتمین
امام ش ایعیان در حرم مقدس ایشااان در ارتباط دانساات )فغف ری و بلشاری قهی ۱۱ ،۱۹۳۴ت .در تص ا یر )۹ت شااکل دیگری از این نقش دیده
میشا د که البته شاکل ستارۀ هشتپر ،ت درت ی گل هشتپری است که درون دایرهای محاط شده است« .انتهای الفها» در این عبارت که
بهصا رت شعاعی به مرکز دایره نزدیک میش ند ،با گرهخ ردگی خ د نقشی هشتپر را در وس دایره به وج د آوردهاند .نقشمایهای که سما
ص فی را در فنا در وات «الله» بهواس عبادت و قر الهی ،با چرخش و تکرار الینق ع وکر اعظم به تص یر کشیده است .کاربرد صرا کلم
«یا الله» در این تزیین ،ناسر بر یکی از آم زههای عرفان اساالمی یعنی اصال وحدت وج د است؛ به این معنا که وج د حقیقی فق خداست و
ماس ی الله در وج د او فانیاند ،چنانکه سعدی میگ ید« :دلبرا پیش وج دت همه خ بان عدمند» )همان۱۱ ،ت.
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تص یر  :۱ازارۀ روض من ره
)آرشی عکس نگارندگانت

تص یر  :۱شمسههشت با اوکار الهی ،دارای حمیل برجسته
بدون لعا  ،دورۀ تیم ری ،مساد گ هرشاد
)آرشی عکس نگارندگانت

تص یر  :۹شمسهلنکی معر هشت همپ شان ،گره
طبل با وکر یا الله ،دورۀ تیم ری ،مساد گ هرشاد
)آرشی عکس نگارندگانت

کثرت نماد ساتارۀ هشاتپر در آستان مقدس رض ی ،بدان حد است که هنرمندان در دورههای مشتلف تالش کردهاند آن را محلی برای
نشاااندادن ت انمندی های هنری خ د قرار دهند .در دیگر اماکن تاریشی ایران و آساایای مرکزی این نماد دیده میش ا د و نم د آن کمابیش با
اشاکال گ ناگ ن گرهچینی و نق ش هندسای همش ان پدیدار اسات ،اما در حرم رضا ی نق ش یادشده با تن و تکثر فراوانی به چشم میآیند
)جدول۳ت .بهط ر کلی ،ستارههای هشتپر م ج د در حرم رض ی را بدین ص رت میت ان دستهبندی کرد:
 .۱اشبا نماد با طرحهای هندسی همش ان )نم نههای ۱۹ت؛
 .۱اشبا نماد با طرحهای هندسی ناهمش ان )نم نههای ۴ا۶ت؛
 .۹نماد ت پر و بدون طرح )نم ن ۳ت؛
 .۴اشبا طرح با حروا و کلمات همش ان )نم نههای ۱ا۱۱ت؛
 .۸اشبا طرح با حروا و کلمات ناهمش ان )نم نههای  ۱۱و ۱۹ت؛
 .۶اشبا نماد با نق ش اسلیمی )نم نههای ۱۴ا۱۳ت؛
 .۳اشبا نماد با نق ش آمیشت هندسی و اسلیمی )نم نههای  ۱۰و ۱۱ت؛
 .۱انتزا نماد به گلستاره )نم نههای  ۱۱و ۱۱ا۱۴ت.

جدول  :۳نم نههایی از کاربرد ستارۀ هشتپر در بششهای مشتلف حرم رض ی )آرشی عکس نگارندگانت

 .۱ای ان طال

 .۱روا ت حیدخانه

 .۹آیینهکاری باالی ضریح

 .۴روا دار الفیض

 .۸روا ت حیدخانه

 .۶مساد گ هرشاد

 .۳سقاخان اسماعیل طال

 .۱روا دار االجابه

 .۳صحن انقال )عتیقت

 .۱۰مساد گ هرشاد

 .۱۱مساد گ هرشاد

 .۱۱صحن انقال )عتیقت

 .۱۹مساد گ هرشاد

 .۱۴روا دار الضیافه

 .۱۸روض من ره

 .۱۶روا دار الشکر

 .۱۳صحن آزادی

 .۱۱صحن آزادی

 .۱۳صحن انقال )عتیقت

 .۱۰روض من ره

 .۱۱مساد گ هرشاد

 .۱۱روا دار الفیض

 .۱۹روا دار ال الیه

 .۱۴صحن انقال )عتیقت
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 .۶نتیجه
نگاه قدسای هنرمند به ریاضایات ،هندساه و اشکال آن ها بهویژه دایره و مربع و نمایان کردن آن به بهترین ص رت بر س ح اثر خ د ،منار به
خلق آثاری شاد که برای انسان عصر حاضر ممل از شگفتی و رمزوراز است .در معماری اسالمی ،نق ش هندسی عملکردی فراتر از ابزارهای
فنی دارند؛ بهعبارتی روح هنر اسالمی بهدلیل دوریگزینی از هنر مادیگرا ،همیشه رو به عالم ماورا و جهان معق ل داشته است و به هر ترتیب
هنرمند مسالمان ت انساته با بهرهگیری باا از علم هندسه ،نق شی بیافریند که در عین آنکه سادهاند ،با نمادگرایی و معناگرایی ،وهن بیننده را
به جهانی فراس ا ی آنها هدایت نم ده و راب های عمیق بین معب د و عابد را جل هگر سااازند .از این نظر باید گفت که در هنر اسااالمی ،رمز و
نماد همن ن آین شفافی است که حقایق عالم ملک ت را جل هگر میسازد.
با ت جه به تحلیلهای صا رتگرفته ،امتزاج معن یت و علم در ب ن ابعاد نمادین اشکال هندسی )به ویژه نقش هندسی ستارۀ هشتپر) و
نماد م رد نظر با جایگاه

مضمون این شال از نظر علماعداد و حروا نشانگر وق ا هنرمندان بر کارکرد معنایی آنها میباشد و میت ان راب
ت
معن ی امام هشاتم) ت را در معماری حرم رضا ی کامال مشااهده کرد .الب نماد م رد نظر بر ساایر نمادها و تن عی که هنرمندان در ترسیم و
نقاشی آن مبذول داشتهاند ،حکایت از همین پی ند نمادین دارد.
تالقی عدد هشات با جایگاه تسالسلی امام هشتم) ت در هندس اسالمیایرانی ،نم نهای از تالشهای هنرمندان مسلمان برای برقراری
ارتباط بین علم با شریعت است .پیش از ورود هندسه به ساحت معن یت ،آننه میت انست علم و شریعت را به هم نزدیک سازد ،چیزی جز هنر

و ادبیات نب د؛ اما هنرمندان مسالمان و بهویژه هنرمندان ایرانی بهخ بی ت انساتند این م اصاله را برقرار سااخته و صحنههایی اعاا انگیز از
بل غ فکر و اندیش ا اسااالمیایرانی را بهعن ان میراث علمی و معن ی بشااریت برای آیندگان به یادگار بگذارند .بر ماساات که در معرفی و تداوم
آنها بک شیم تا دگرباره شاهد تألل این ماه درمحا افتاده باشیم.
پینوشتها
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 Monad .۱همان ج هر است.
ت
 .۱مثال دایره )ابتثت به این ترتیب :ا ، ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ ،د ،و ،ر ،ز ،س ،ش ،ص ،ض ،ط ،ظ ، ،غ ،ا ، ،ک ،ل ،م ،ن ،و ،ه ،ی .همین ط ر دایرۀ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
دیگر که آن را اباد میگ یند به این ترتیب :ا َبادَ ،ه َّ زُ ،ح ی ،ک ِلمنَ ،سعفص ،ق ِرشت ،ث ِشذ ،ض ِظغ )حافظیان ۶۱ ،۱۹۳۱ت.
 .۹تعریض :سشن سربسته گفتن.

 .۴تلمیح :اشاره کردن به چیزی؛ ایهام :سشنی که دو معنی نزدیک و دور دارد و مراد گ ینده معنی دور آن باشد
 .۸تعمیه :تعمیه در لغت بهمعنی ک رکردن ،پ شااایده گفتن ،معما گفتن ،بیان کردن امری بهوسااایل قلب و تصاااحیف و تبدیل کلمات یا بهوسااایل رم ز و
محاسبات ابادی که پس از تعمق کشف گردد )فرهنگ معین ،مادۀ تعمیهت.
 .۶تاریخ شهادت امام رضا) ت سال  ۱۰۹است.
 .۳بینات جمع بینه است که در آیات قرآن ،گاه صفتی برای آیات واقع شده ،یعنی نشانههای روشن و آشکار ،و گاه بهمعنای معازاتی که حقانیت پیامبان را

وك فَ َق ْد َك َّذ َّ ِ ِ ِ
ات وبِالزُّب ِر وبِال ِ
ِ ِ
ْكتَ ِ
اب
به ثب ت میرساااند ،به کار رفته اساات .مثل آی  ۱۸از س ا رۀ مبارک فاطرَ « :و إِ ْن ی َك ِّذبُ َ
َ
اءتْ ُه ْم ُر ُس ل ُُه ْم بالْبَینَ َ ُ َ
ب الذی َن م ْن قَ ْبل ِه ْم َج َ
ال ُْمنِی ِر».

ط ریق حساا بینات کلمه :برای مثال کلم علی از حروا عین ،الم و یا تشاکیل شده که در حسا بینات حرا اول هرکدام از حروا به حسا نمیآید و
فق حروا بعدی قابل حسااا کردن اساات .مثال در عین فق حرا دوم )یت و حرا س ا م )نت ،در الم فق حرا )ات و )مت ،و در حرا آخر )یات نیز فق
حرا )ات محاسبه میش د .به این طریق بینات کلمه مششص میش د.
 .۱کلم «الله اکبر» و «الف الم را» از  ۱حرا تشکیل شده است .جمع عدد بینات الله اکبر  ،۹۱۶برابر با  ۱۳و مام  ۱+۳= ۱میباشد.
 .۳جمع عدد بینات الر  ،۱۸۱برابر با  ۱است.
 .۱۰مانداال بهمعنی دایره در سااانسااکریت ،جدول هندساای م رد اسااتفاده در ادیان ب دا و هندوساات که بهعن ان نمادی برای جهان هسااتی به کار میرود.

مانداال بر پای مربعهای  ۱×۱ساااخته میش ا د و مظهر جهان ملک تی بر روی زمین اساات یا بر پای مربعهای  ۳×۳قرار دارد که به کیهان منار میش ا د یا
عالم را محص ر میکند )ک پر ۹۹۱ ،۱۹۳۳ا۹۹۳ت.
 .۱۱این طرح در نقشاه ای هندستی ،بهگونۀ هیتپری پویا دیده میشود که از مرکزی پدید آمده ،در میان مربعی محاط ،یا منقوش در دایرهای تشکیل دو
چلیپا میدهد )اردالن و بشتیار ۹۱ ،۱۹۳۰ت.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ َّ
لص ا ُدو ُروی َعن َّ
« .۱۱ل َّ
الص ا ِاد ِ فن ُه ُس ا ِئل ِل َم ُس امی الْ َك ْعبَةُ َك ْعبَة قال ِِلن َها ُمربَّ َعة ف ِقیل ل ُه َو ِل َم َص ا َارت ُمربَّ َعة قال ِِلن َها ِب ِحذ ِاء َبی ِت ال َمع ُم ِر َو ُه َ ُم َر َّب لع
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َفقی َل َل ُه َو ل َم َصاا َار ال َبی ُت ال َمع ُم ُر ُم َر َّب تعا َق َال َِل َّن ُه بح َذاء ال َعرش َو ُه َ ُم َر َّب لع َفقی َل َل ُه َو ل َم َصاا َار ال َعر ُش ُم َر َّب تعا َق َال َِل َّن ال َکل َمات َّالتی ُبنی َع َلی َها اْلساا َال ُم فر َبعل
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ َ َ َّ ِ َ ُ َّ َ َ َ َّ َّ ُ َّ ُ َ
َ
ُ
سبحان الل ِه َو الحمد ِلل ِه َو ال ِإله ِإال الله َو الله ف کبر» )شیخ صدو  ،۱۹۳۱ج۱۳۱ :۱ .ت.
 .۱۹عدد چهار در اساالم نقش مهمی را بر عهده دارد؛ صا فیان اعتقاد دارند که عروج به اله ت چهار مرحله اسات :شریعت ،طریقت ،حقیقت و معرفت.
انسان از ناس ت و از طریق ملک ت و جبروت به اله ت سیر میکند )شیمل ۱۰۳ ،۱۹۳۸ت.

ِ ِ
ِ
ِِ
یم» )بقره۱۱۸ :ت.
« .۱۴وَ للّه ال َْم ْش ِر ُق وَ ال َْم ْغ ِر ُ
ب فَأَیْ نَ َما تُ َولُّواْ فَ ثَ َّم َو ْجهُ اللّه إِ َّن اللّهَ َواس ٌع َعل ٌ

ِ
ش َربِّ َك فَ ْوقَ ُه ْم ی ْوَمئِ ٍذ ثَ َمانِیةٌ» )حاقه۱۳ :ت .امام جعفر صاد ) ت در حدیثی فرم ده اند که عرش الهی دارای هشت رکن
« .۱۸وَ ال َْملَ ُ
ك َعلَى أ َْر َجائ َها َوی ْح ِم ُل َع ْر َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
اسااساای و بر هر رکن فرشااتگان بیشاماری درحال تساابیح هسااتندَ « :عن فبی َجعفر َعن َعلی بن ال ُح َساین) ت قال ل ُه َثانیة فرکان َعلی کل ُرکن من َها منَ
ٍ ِ ِ
ِ
ََ ُ ٍ
ٍ
ِ
ِ ِ
َ َ
ُ ُ َ َ َ َ َّ َ ل َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َّ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ َّ
ک طرفة َعین َبی َن ُه َو َبینَ
َ
الْ َم ََلئ َکة ما ال یح ِصاای عددهم ِإال الله عز و جل یساابح ن اللیل و النهار ال یفترون و ل حس شاایء ِمما ف قه ما قام ِلذ ِل َْ َ َ ٍ
َ َ ل
َ
ُ
َ
َ ُ ُ َ
ُ َ
َ َُ ُ َ
الر ْْحَةُ ث َّم ال ِعل ُم َو لی َس َو َر َاء َهذا َمقال» )ابن باب یه ۹۱۳ ،۱۹۶۱ت.
ِاْلحس ِاس الابروت و ال ِکب ِریاء و الْ َعظَ َمةُ و القدس و َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
ُ َّ َّ َّ َ َ ُ َّ
َ
َ
َ َ ُ ُ َ
یةُ فر َب ِعی َن َسنة» )همان۴۳۹ :ت.
 .۱۳و «عن ف ِبی جعف ٍر قال فح ِسن ا الظن ِبال ِله و اعلم ا فن للْ َجنَّة ََثَانیةَ فب ا ٍ عرض کل با ٍ ِمنها َمس َ
اء ُّ
الدنْیا بِ ِزینَ ٍة الْ َك َواكِ ِب» )صافات۶ :ت.
« .۱۱إِنَّا َزینَّا َّ
الس َم َ

 ۱۳اصا الح فراکتال از کلم ی نانی  Fractiousبهمعنای چندپاره گرفته شاده اسات .م الع ریاضی شکلهای همانند و ارتباط آنها با اشکال طبیعی در

مضم نی با عن ان هندس فراکتال طبیعت ،ت س بنی ت مندلبرات در سال ۱۳۳۳م معرفی شد )عرفانیان ۱۹۱۰ت.
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ن ع مقاله:
تروی ی

سفاال نناباد و نقاشفی های سفرشفار اح حو و ماه م حندنی منق ش بر پیۀرآ ،ن ،ایند در دا ن حمان و در ی سف ری شدن سالها ،معنا و
ماه م اولیۀ خ د را اح دسفت داده و به چند نق نگارآ تزیینی و خالی اح ماه م برای غالب ساالگران منطقه خالصه و تاسیر میش د .این امر
برای نگارندنان بیان مسفلله نم د تا غاار نشفسفته بر ه یت نگارههای م ج د بر این ساالینهها را که حاصل انتقال شااهی و نذر تاریخ است،
حدوده و بار دیگر به معرفی و شفففناسفففاندن ،نها ب رداحند .احاینرو هدف مت ن پی رو معرفی و اشفففاعه و باحن یی فلسفففاۀ پنهان نق ش بر دل
ساالینههایی است که هزاران سال ،نها را بر سینۀ خ د حد کردهاند .این پژوه اح ن ع تحلیلیت صیای ب ده و روش جمع،وری ا العات و
دادههفای ،ن بفهصففف رت کتفاب فانهایاسفففنادی میباشفففد و در این حمینه غالب منابع مه و مرتاا با نق ش نناباد در قالب کتاب و مقا ت
یافتههای این پژوه نشان میدهد که در ساالینههای نناباد به ر
منتشفرشده در پایگاههای دادههای علمی مطالعه شدهاند .نتایج ب
اوو  ،نن شففد مرغیریز) و کا تر
کلی سففه دسففته نق ش حی انی ،نیاهی و هندسففی حرف ری پررنک دارند که در نق ش حی انی ،نق
مرغیدرشفت) اهمیت بسففزایی دارند که نق ش نن شفد و اوو در سففردر مسف دجامع نناباد به کار رفته اسففت .در نق ش نیاهی ،نق
درخت و در نق ش هندسی ،نق خ رشید پررنکتر است .اح س ی دیگر نق ش ف ق اح حیث مرم نی ،ریشههای معناییشان در داستانها و
باورهای عامیانه قرار دارد که بهصف رت نمادین و در غالب تدنگاره در هنر سففاالنری منطقه ت لی یافته اسففت .عالوه بر این ،نق ش ف ق با
اوو اح س یی در دورآ هنر اسالمی
وج ه معرفتی تنیده به الهیات دورههای خ د و دورههای پیشین خ د پی ند نزدیۀی دارد ،چنانکه نق
پررنک میش د و اح س ی دیگر با محت ای درونی ،یین حرتشت پی ند میخ رد.
کلیدواژهها:

ساال نناباد ،نق ش شاخص ،مااهی نمادین ،باورهای دینی، ،یینهای اسا یری.

* این مقاله مسفت ر اح ر تحقیقاتی با عن ان مقدمهای بر شناخت صنایعدستی و هنرهای بومی گناباد با تأکید بر فرش دستباف به ساارش دانشگاه کاشان و با نظارت
دکتر فتحعلی قشقاییفر است.
** دان ،م خته کارشناسی فرش ،دانشۀده هنر و معماری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران ن یسنده مسل ل)Irancarpetmahdi1390@gmail.com /
*** مربی دانشۀده هنر و معماری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایرانf.ghashghaeifar@kashanu.ac.ir /
**** دان ،م خته کارشناسی ارشد باستان شناسی ،دانشۀده هنر و معماری ،دانشگاه ماحندران ،ماحندران ،ایرانAhmadsohrabi3311@gmail.com /

 .۱مقدمه
در تفاریخ همیشفففگی ایران میت ان میزان نا ذ هنر و در پو ،ن حرففف ر نمفادها و باورهای اسفففط رهای و ،یینیمذهای را در نح آ نمای و ارائۀ
هنرهای صفناعی دید .به همین روی شفناخت باورها و هن ارهای فرهنگی ید جامعه جهت شناخت و دره هرچه بهتر این نمادها و دلیل حر ر
،نها به این نح  ،مسففتلزم مینماید؛ چنانکه نهتنها صفففنایعدسفففتی ،بلۀه دیگر هنرهای این مرحوب م هی ناه اح حندنی روحمرآ این مردم جدا نا ده
اسففت ،بهنح ی که تمامی اتااقات و مناسففاات سففیاسففی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصففادی اع اح ججرافیا ،جنک ،قحطی ،ضه ر و حرف ر ادیان و
،یینهای جدید ،همگی بر باورها ،روحیات و اعتقادات مردم در تأثیر مسفتقی ب ده و نم د ،ن را میت ان در هنرهای دستی ایشان دید .پو چه بسا
برای شفناخت ریشفۀ باورهای ید ملت ،باید برگهای تاریخ ،ن را ورقبهورق مطالعه نم د و بهکمد مسفتندات تاری ی و علمی-باسففتانشناختی
این اسط رهها را باحشناساند و معرفی کرد .ضرورت ان ام ین اقدام پژوهشی اح این امر مایه مینیرد که اح س یی داشتههای تاری ی هر ملتی حامل
معنای بنیادهای حیات ،ن ملت هسفتند و نادیدهانگاری ،ن م جب افتادن در ور ۀ فقدان تاری ی میشف د و اح س ی دیگر ،ت دید تأویل اح نمادها
و نگارههای م ج د در ،ثار تاری ی و هنری در اعتالی سطح هنر حمان حاضر و بعد میت اند نق ایاا کند.
عالوه بر این و اح منظری خفا ،،پژوه دربفارآ سفففاالینههای نناباد اح،نرو اهمیت دارد که سفففاالینههای این منطقه با بهرهنیری و تداوم
شففی ههای سففنتی سففاخت و نق انداحی و ت لید محص ف ت کاربردی بهعن ان کا های فرهنگی مطر میش ف د که در جایی کارکرد ه یتی پیدا
کرده اسفت .اح سف یی مطالعه و بررسفی سفاالگری این منطقه من ر به شفناخت شفی ههای سنتی ت لید محص ت خ اهد شد که انرچه در چرخۀ
ت لید انا ه قرار مینیرد ،اح ،ن ا که حاصففل ذوق و خالقیت سففاالگر این منطقه اسففت اح حیاایی بیبهره نیسففت و حمانی که سففاالگر متأثر اح باورها،
اعتقادات و ایعتی که در ،ن حندنی میکند به خلق نق ش میپرداحد، ،ثار بدیعی را به نمای مینذارد نظری و حکریایی کرمانی .)۹۱ ،۱۹۹۴
احاینروی این پژوه با تۀیه بر روایات ،یینی و اسفط رهای و منابع م ج د در این راسفتا با نگاهی تحلیلی سعی بر فه فلساۀ حاک بر نق ش
جاننرفته بر ساالهای منطقۀ نناباد اح دیرباح تاکن ن و هم انی بسیار حیفففاد ،ن با چندی اح اسط رهها دارد .هدف اح این امفففر ،بررسی و تحلیفففل
صففحیح و کشففب رابطفففففۀ درسففت بین تدنگارههای شففاخص سففاال نناباد با ،یینها و مذاهب باسففتانی و اسففط رههای روایی م ج د در تاریخ و
همچنین بررسفی علل تداوم و تسفلسفل باورهای ،یینی و اسفط رهای در استاادآ بیچ نوچرا اح این نق ش بر پیۀرآ ساالهای منطقه است .بدین
سفاب ن شفتار پی رو درصفدد ارائۀ شفناختی دقیقتر و شفاافتر نسفات به چرایی و تأثیرنذاری این باورها در شفۀلنیری این نق ش بر ساالهای
منطقه اسفت .اهداف مدنظر در این پژوه عاارتاند اح .۱ :دسفترسی راحت و جامع به ا العات حم در خص  ،نق مایههای شاخص ساال
نناباد برای محققان ،ینده و عالقهمندان؛  .۲فراه شفدن امۀانی برای پژوه و تحقیقی بیشفتر و دقیقتر در خص  ،ساال نناباد و ت جه بی
اح پی پژوهشگران و مت لیان امر به ساال منطقه.
۱ـ .۱پرسشهای پژوهش
، .1یا بین نق ش حاضر بر ساالهای منطقه و باورهای دینی و ،یینهای اسط رهای رابطهای برقرار است؟
 .2مش صۀ اصلی نق مایههای شاخص ساال نناباد چیست؟
 .3جایگاه و نق نگارههای م ج د بر روی ساال نناباد در بارح نم دن ساال منطقه و پ یایی ،ن نسات به ساال سایر منا ق چیست؟
۱ـ .۲روش تحقیق
پژوه حاضر را میت ان اح حیث هدف پژوهشی ،در حمرآ پژوه های بنیادی قرار داد ،چراکه به کندوکاو دان م ج د دربارآ ساالهای منطقۀ
نناباد پرداخته اسفت .اح منظر چهارچ ب روششفناسفی ،پژوه حاضر ماتنی بر کاربرد روش تحقیق ت صیایتحلیلی است و جمع،وری دادهها بر

مانای مطالعات اسففنادیکتاب انهای صف رت پذیرفته اسففت .در شففی آ تحلیلی ،تالش شففده تا با تمرکز بر نمادها و نق ش بهکاررفته در سففاالهای
نناباد ،نسفات این ساالها با محت ای حیات فرهنگی و اجتماعی منطقه در نظر نرفته ش د و در واقع نسات میان باحنمایی نماد در اثر هنری با امر
واقع م ج د در حیات حیستی در نظر نرفته ش د.
۱ـ .۳پیشینۀ تحقیق
در ح حآ پژوه در م رد ماهیت و فلساۀ حر ر نقشینههای ساال نناباد ،تحقیقی جامع و کامل ص رت نگرفته است .در کتب مرب ط نیز که

بیشتفر ت سا ن یسندنان محلی به چفاپ رسیده و دیگر مقا ت ،راجع به ،ن کلین یی و به حالت ت صیای اح این نگارهها یاد شده است.

بررسی نق ش ساال نناباد
و معنای نمادین ،نها،
 ۹۹ف ۱۱۴
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 .۲تاریخچه
جیمز ویلسن ،لن در کتاب سفالگری در خاورمیانه از آغاز تا دوران ایلخانی چنین مین ید:
سفاال ید اح قدیمیترین و در واقع اولین صفنایع ت لیدشفده به دست بشر است که در ،ن چهار عنصر اصلی یا ع امل اربعه
یعنی ،ب ،باد ،خاه و ،ت که اح دیرباح م رد احترام اق ام ایرانی و دیگر تمدنهای بشفففری ب دهاند ،دخالت دارند .سفففاال،
هنری برنرفته اح عنصفر وج دی بشفر یعنی خاه ،جایگاهی مناسفب برای شۀلنیری و بروح خالقیتهای هنری انسانی،
در تمام ل تاریخ ب ده است و هم اره ،ثاری حیاا و بیمانند ،در نذر اح تاریخ پرفراحونشیب سرحمین ایران اح هزارههای پی
اح میالد ،دوران تاری ی و تمدن اسففالمی تا به امروح ،بر جای نذارده اسففت .سففیر تح ل این هنر-صفففنعت در ل تاریخ
همچ ن وقایع نذشته بر ،ن ،پرفراحونشیب است .اما صنعتگر و هنرمند ایرانی هرنز در این مسیر نی ذرهای اح ه یت و
سففالیق خ د نۀاسففته و ،نچه را اح تمدنهای هم ار در ِپی ،مدوشففدها و ت ارتها یا ه م اق ام دیگر بر این سففرحمین به
دست ،ورده ،با خالقیت خ د و با استااده اح ،نچه در این سرحمین در دستر او ب ده و سلیقۀ مردم جامعه ،این صنعت را به
چنان شۀ فاییای در دل تاریخ رسانیده که تأثیر ،ن تا دوردستر ترین سرحمینها در شرق و غرب نسترش یافته است.
پو اح ورود دین اسففالم به سففرحمین کهن ایران و اح ،ن ا که اسففتاادآ بسففیاری اح ضروف نقرهای و الیی که در دوران
سفاسانیان و در دربار م رد استااده ب ده ممن ع شد ،باح صنعتگر و هنرمند ایرانی را بهس ی ت لید و استااده اح وسایلی کشاند
که همسف با خ اسفتهها و فرامین دین جدید در سفرحمین ایران باشفد .سادنی و قابل دستر ب دن ساال برای همگان در
جامعه ،م ض عی ب د که باعث نسترش روحافزون ،ن شد .پو اح ،ن و بهخص  ،در ساالهای ساختهشدآ عهد سامانی،
نق شففی همچ ن جان ران ،پرندنان ،خط ط و ن شففتههای ک فی که تا ،ن حمان فقا در صففحیاۀ قر،ن به چشفف میخ رد،
افزای یافت .در سفدآ چهارده  /هشت عناصر چینی وارد صنعت ساالساحی ایران شد و جا افتاد .ترکیاات نل ،غنچه و
ً
نیاه ،پرندنانی چ ن ققن و مناضری که به ایعت کامال نزدید ب دند ،صفحنههای نقاشفی و تزیینات سفاال را تشۀیل
دادنفد .این تأثیر را میت ان در ضروف سفففلطان،باد با تزیینات نیاهی ،پرندنانی اح قایل عنقا و غاح ،حی انات مانند خرن ش و
،ه  ،تصف یر انسفان در کسف ت مج لی با پ شف هایی به رنک سیاه و ،بی فیروحهای و اغلب دارای حمینهای به رنک نیلی یا
شفیری همراه با ر های حلزونی و نق پرنده و غاح مشفاهده کرد .به کار بردن کاشیهای صلیای و مستطیل در ساخت
محرابها و عنففاصر تزیینی پفرنده ،ابر ،نلفدان و اددهفای چینی ،همه نشاندهندآ تأثیفر صنعت ساالساحی و کاشی چین
بر ایران ب دهاند ویلسن ،لن ۶ ،۱۹۱۱ف.)۵
اح یفافتههای اولیۀ ن یسنده در این مه ،ن است که حر ر متداوم و انتقال نسلبهنسل تدنگارههفای م رد بحث در سافالهای ایران و خاصه
بهص رت متمرکز ،ساالهای منطقۀ نناباد ،بدون امۀان باوری غنی همچ ن مذهب و ،یین ،امۀان و اجاحآ نا ذ و ماندناری تا این حد را نمیدهد؛
هرچند که پو اح سالیان سال و در پو قرون متمادی ،این نق ش و استااده اح ،نها حالتی عادتن نه به خ د نرفته و فلساه ،معنا و دره اولیه و
صحیح هنرمند به خ ی را اح دست داده است .یۀی اح راههای رسیدن به این مقص د ،معناکاوی و بررسی نق و نمادهای ایرانی در کنۀاش اح
هنرهای سنتی است .نماد که مظهر و سمال ه نامیده شده نشانهای است که نشانگر ید اندیشه ،شیء ،ماه م ،چگ نگی و جز اینها میت اند
باشد .نماد میت اند ید شیء مادی باشد که شۀل به ر ایعی یا بر پایۀ قرارداد با چیزی که به ،ن اشاره میکند ،پی ند داشته باشد .برای نم نه
فروهر نماد مزداپرستی است بهمنی .)۵ ،۱۹۱۹
حم دانسفته شد پی اح شروع بحث اصلی مقاله ،مطلای مرب ط به نح آ واکاوی و دیدناه اهل فن نسات به اسط ره بیان ش د .برای مطالعۀ
اسففط ره دو راه وج د دارد .۱ :انسففانشففناختی-تاری ی؛  .۲سففاختاری و جهانشففم ل همان .)۱ ،در کتاب اسططرورو و نداد در ادبیاو و هنر ،مده
است:
نگاهی که در ایران در بین غالب اسففاتید و برجسففتگان ح حآ اسففط رهشففناسففی و اسففا یر ایرانی به این مق له وج د دارد،
بهنح ی کمتر با مق ت انسفانشفناختی و مردمشفناختی نره خ رده و در این باب کندوکاوی نداشفته است؛ حیرا غالب این
افراد دارای ت صفص فرهنک و حبان باسفتانی ب ده و در واقع اح اسط رهشناسی بهعن ان ید عل مستقل ،شناخت عمیقی

نداشففتند .هرچند شففاید ت جه به اسففط رهشففناسففی بهمثابۀ علمی مسففتقل م ض ف عی مرب ط به ،نها نا ده ،چ ن در حیطۀ
رشفتهشفان نا ده اسفت .بهناتۀ جالل سفتاری ،در ایران ،اسط ره را در وهلۀ اول با مق ت ایران باستان خلا کردند؛ یعنی
در واقع ید ن ع بحث ادبی در اسفط ره شفد .خ د اسفط ره که اساس چیست ،چرا پدید ،مد و چگ نه ممۀن است اثرنذار
ً
باشفد ،اینها تقریاا مطر نشفد .اسط ره در حندنی همۀ ما هست .نه اینۀه فقا دورهای اح تاریخ است، .نچه فرهنک ما نیز
هسفت .یا باید اسط ره را بهعن ان پدیدهای حنده دید و به نقد ،ن پرداخت ،یا باید ،ن را پدیدهای بهعن ان م حه دید که فقا در
ید جا وج د دارد و ناو میکشد .بهعاارتی «اسط ره در بطن حندنی ما هست» اسماعیلپ ر مطلق و او د .)۱۱ ،۱۹۹۶
پو اح ،ن اسط ره را باید اح لحاظ ساختاری بررسی کرد؛ که ،یا اسط ره همچنان پدیدهای حنده است و در حندنی حال ما تأثیرنذار است یا
دیدناهی جامعهشناختی دارد و یههای حیرین جامعه را ر میافۀند ،یا اینۀه جناۀ اعتقادی و دینی دارد .جالل ستاری دراینباره مین ید:
اسفط ره سفاختاری است که جل اندیشیدن را مینیرد .اسط ره خطرناه است .اسط ره جای تاۀر را مینیرد و شما ک ک
عادت میکنید که ،ن ر باشید .اسط ره بهجای شما میاندیشد .چیزی که ما میخ اهی این است که اسط ره جای تاۀر
را نگیرد؛ یعنی در واقع اسط ره اندیشه ش د .اسط ره باید شۀافته ش د .الاته اندیشۀ اسط رهای تاۀری که پشت هست)،
نه خ د روایت .
محققان اسفط ره را میت ان به دو دسفته تقسی کرد :یۀی اسط رهپژوه و دیگری اسط رهباور .اسط رهباوران اسط ره را
ِ
باور دارند و ،ن را بهعن ان واقعیت میبینند درحالیکه اسففط رهپژوه میخ اهد ماهیت اسففط ره را بایند ،که ،یا پیام ماندناری
دارد؟ و ،یا چیزی در ،ن هست که ماندنار باشد؟ یا باید اح ،ن رد شد و ،ن را رها کرد .اسط رهای که هن ح که هن ح است حنده
است و فقا م تص به روحنفففاری خا ،نیست ،بهتنهایی امتیفففاح محس ب نمیش د .بفففاید باینی اندیشفففۀ اسا یری چه
میخ اهفد بگ یفد .فقا انر ،ن را دریفابی  ،راه بفه جفایی میبری  .اسفففط ره را بفایفد تاریخمند کرد ،یعنی واقعا باید دید که ،یا
اسط رآ ضحاه ،تاریخمند میش د یا خیر؟ انر بش د ،این ماندنار است و تا قیام قیامت ،ضحاه برای ما ماندنار است .در
این ا ید سفاال مطر میش د .مرح بین اسط ره و تاریخ چیست؟ مرح بین اسط ره و تاریخ خیلی روشن و واضح است .این
ً
دو اصفال اح ید مق له نیسفتند .تاریخ ،عل انسانشناسی ،انسانی و مدرن است .تاریخ کیانیان نداری  ،بلۀه سراسر اسط ره
اسففت .اسففط ره الگ ی فۀری اسففت .تاریخ ،الگ ی فۀری نیسففت .اسففط ره بهجای شففما میاندیشففد ،یعنی ،نقدر ش فما را
مسففح ر خ دش میکند که تاۀرتان را سففلب میکند .اسففط رهباور بر این باور اسففت که انسففان این ر ،فریده شففد ،دریا
این ر پدید ،مد .بنابراین الگ های اسفففط رهای ،اسفففط رههایی هسفففتند که امروح میت انی بگ یی ایدئ ل دیداند ،چ ن
اسفط ره در جهان امروح همان ایدئ ل دیها هسفتند .اسفط رههای قدی پ سفت انداختند و به ایدئ ل دی تادیل شدند .یعنی
چه ناتند؟ ناتند بشفر رو پیشفرفته اسفت .راحورمز ماندناری اسفط ره این اسفت که بت اند خ دش را با اوضاع هر روحناری
وفق دهد .الاته اسفط ره مقدم بر تاریخ است و الاته ممۀن است تاریخ اسط رهن ن ریشههایی ه در اسط ره داشته باشد.
ً
این دو مق له کامال جداسفت و ما انر ب اهی اسط ره را حنده نگاه داری و ارحشمند بدانی باید باینی که پیام تاری ی دارد؟
انر بت انی این امر را در م رد اسفففط ره اثافات کنی  ،این اسفففط ره مفاندنار اسفففت .در ید جمله «راح ماندناری اسفففط ره،
تعایرپذیریاش اسفت» .در خص  ،ماندناری تیپهایی مانند ضحاه و میترا و دیگران که تاکن ن حنده ماندهاند و بقیه نه،
ع املی حیادی همچ ن اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...تأثیرنذار ب دهاند همان۱۰ ،ف.)۱۱
در باب شفناخت اسفط رهها اح دیدناه انسفانشفناختی-تاری ی ،کتب و مقا ت فراوان و معتاری ن شفته شده و اساتید برجستهای در این م رد
سف ن ناتهاند و هدف اح بیان مطالب با ،شفنایی و نریزی م تصفر راجع به ،ن ب د .لذا با ت جه به م ال انده در این مقاله ،س نان تاصیلی در
این باب به مطلای دیگر م ک ل میش د.
در بررسففی نق مایههای م ج د بر سففاالهای منطقه شففاید فقا بت ان به نظر عاا حمانی  )۱۹۵۱تۀیه نم د که در مقالۀ خ د به نام «هنر
سفاالسفاحی در مند نناباد» به تقسی و دستهبندی این نق ش و تا حدودی تحلیل ،نها و ارتاا شان با دیگر نمادهای منطقه و پی ستگی و کشب
«ب دن یا نا دن» ارتااط پنهان بین نق ش سفاالی و نق ش مسفتعمل در معماری و دیگر مشفاغل منطقه پرداخته است .همچنین وی تا حدودی به
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و معنای نمادین ،نها،
 ۹۹ف ۱۱۴
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هماسففتگی فرهنگی و هنری در ن ع و نق
تطایقی ،نها دست حده است.
مرح م حمانی دربارآ وجه تسفمیه و پیدای سفاالسفاحی در مند نناباد چنین مین ید« :وج د نام سابق مرکز شهرستان نناباد یعنی ج یمند و
شفففایعهای که دربارآ وجه تسفففمیۀ ،ن وج د دارد ،به این معنی که تصففف ر میکنند ج یمند نام خ د را اح م رای ،ب ِده مند که اح ،ن عا ر میکرده
ّ
نرفته اسفت ،ق ت میب شد .ری سایدان محل اضهار داشتند مقارن تشۀیل ،بادی فعلی مند ش صی به نام "اب علی کاله لتۀ پاچ به" اح هرات و
بهاحتمال ضففعیب اح فردو وارد شففده و کارناه سففاالگری را دایر کرده اسففت و رفتهرفته برخی اح سففاکنان مند این هنر را اح او فرانرفته و تاکن ن
ادامه دادهاند» حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ف.)۱۱
در حال حاضفر شاید بت ان ننابففففاد را قطب هنر ساالگففففری در شرق کش ر دانست که بر اسا برخی اح ،ثففففار و ساالهای بهدست،مده در
ت ههای نزدید به دشت تفاری ی پشن در  ۴۰کیل متری شمال شرقی نناباد ،قدمت ،ن را مربف ط به دورآ تمدنهایی اح هفزارآ س م پی اح میالد
مففففیدانند .همچنین ساالهایی در سطح قلعۀ فرود ۹۰ ،کیل متری جن ب غربی و سطح قلعهدختر ۱۵ ،کیل متری شمال شرقی ،ن وج د دارد که
ً
ً
نشان میدهد قال اح اسالم ،ساال در ،ن ح حه مصرف نساتا فراوانی داشته و احتما در محل ساخته میشده است همانجا؛ هم .)۴۵ ،۱۹۱۹
دربارآ کیایت ساال و صنعت سرامیدساحی در نناباد
میت ان نات که سابقۀ ت لیدات این هنر اح سابقۀ درخشانی
برخ ردار اسفت .سفاخت کاشیهای مرغ ب در حمان ایالت
فرمانارما معروف به کاشفففیهای فرمانارمایی در خراسفففان
مرب ط بففه اوایففل قرن چهففارده ه ری قمری ،مایففد این
نۀته است که چند نم نه اح ،ن در م حآ انسانشناسی تهران
م ج د اسفت که ضرافت ،ن مثالحدنی میباشفد تص یر )۱
تابنده ننابادی ۱۱۵ ،۱۹۱۹ف.)۱۹۹
اح جملفه در حمفان ،قای اسفففدالملد ارد ن ،حۀمران
وقفت نناباد حدود ۱۹۱۰ش) ضروف مرغ بی با شفففرکت و
مسفاعدت ایشفان ساخته شده و بعری اح نم نههای ،ن در
م حآ ،سفففتفان قفد رضففف ی مشفففهفد م ج د و به ضروف
اسفدالملۀی مشفه ر اسفت .پو اح اسدالملد ،مردم دناال
کارهای دیگر که باصففرفهتر ب د رفتند و سففاالسففاحی نزول
کرد و در واقع کسففانی به سففاالسففاحی ادامه دادند که کار
دیگری اح ،نها ساخته نا د حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ف.)۱۱
ن یفا ک حهنری صفففنعتی م تص بیفدخت و مند نناباد
تص یر  :۱ساال م ج د با کتیاه؛ حسب الارمای جناب ؟ ماللتحاب؟) امیرکایر فرمانارمای ملد
خراسان م حآ مردمشناسی کاخ نلستان)
ب ده اسفففت .با وج د اسفففتادان ماهری که در این صفففنعت
مشففج ل به فعالیت ب دهاند ،کیایت کار ،نها بعد اح مدتی رو
به اف ل مینهد ،حیرا این صنعت به ر کامل ت سا استادان به شانردان تعلی داده نشد تابنده ننابادی .)۱۹۹ ،۱۹۱۹
ً
ضاهرا صفالحعلیشاه ،اح اقطاب ص فیه در نناباد ،در دهههای اولیۀ قرن حاضر ،ید نار استاد کاشیساح به نام استاد علیاکار را با کمدهای
مالی به بیدخت ۱برده تا این فن در ،ن ا نیز روا پیدا کند .استاد علیاکار نیز مدتی را در بیدخت نذرانده ولی پو اح مرگ وی ،صنعت کاشیساحی
در ،ن ا اح بین رفته؛ چ ن او به دیگری تعلی نداده اسففت .الاته در حال حاضفففر برخی به ت لید کاشفففی سفففاالی نیز ماادرت دارند همان .)۱۱۵ ،اح
قدیمیترین ساالگران منطقه میت ان به ،قایان حا محمدحسن امیری و حا محمد ترابی و مهدی ش اعی اشاره کرد که فرحندان ایشان همانند
پدر ،پیشۀ خان ادنی خ د را پی نرفتهاند.

در نذشففته ضروف سففاختهشففده را با حمل ت سففا چهارپایان به شففهرهای م اور همچ ن کاشففمر ،قائن ،فردو و ...برده و در ،ن ا به فروش
میرسففاندهاند .در حمایت ایشففان نیز قال اح انقالب  ۱۹۵۱ضروف چینی ت سففا دولت خریداری شففده و بعد اح ،ن بر اسففا کیایت درجهبندی و
ب شفی اح ،ن صفادر و ب شفی دیگر معدوم میشفده است .این کار فقا اح،نرو ب ده است که این فن و هنر در منطقه ،حنده و پ یا باقی بماند .لیۀن
پو اح انقالب با ک رنکتر شدن حمایت دولتها اح این ب  ،استاادآ اح نق ش و ترکیب عناصر تزیینی متااوت با یۀدیگر به کمترین میزان خ د
میرسد؛ تا بدان ا که بسیاری اح این نق ش دچار حدای شدهاند مصاحاه با محمدحسن امیری .)۱۹۹۶
با نظر به پژوه های دانشفففگاهی که در قالب مقاله منتشفففر شفففدهاند ،میت ان دید که کاض پ ر و شفففاایی  )۱۹۹۱در پژوهشفففی با عن ان
«نشفانهشفناسی نق ماهی با رویۀرد عرفانی در سه نم نه اح ساالینههای عصر معاصر مند نناباد» با استااده اح روش ت صیایتحلیلی سعی بر ،ن
دارند تا با اسفت را مرفامین عرفانی نق ماهی در اشفعار م نا در مثنوی معنوی ،باحتاب ،ن در هنر سفاالگری عصر معاصر را با رویۀرد عرفانی
م رد ت زیه و تحلیل قرار دهند .نتایج این پژوه نشفان میدهد که پی ند نانسستنی میان ادبیات و هنر باعث ورود مرامین ادبی به تزیینات هنر
اسفففالمی شفففده اسفففت .اح جمله این مرفففامین ،ماهی اسفففت که بهدلیل مااهی عمیق عرفانی و نمادین ،اح دیرباح تاکن ن م رد ت جه هنرمندان
عرصفههای م تلب و ادبا ب ده اسفت .بر اسا ت زیه و تحلیل ا العات که به روش تاسیری ص رت نرفته است مش ص شد که این نق مایه
حامل معانی عرفانی ب ده و در ،ثار ساالین عصر معاصر نم دی اح انسان کامل و بهشتی به شمار می،ید.
نظری و حکریایی کرمانی  )۱۹۹۴در پژوهشفی با عن ان «مطالعۀ تطایقی سفاالینههای مراکز سفاالگری مند نناباد و شفهرضففای اصاهان) با
اسففتااده اح روش ت صففیایتحلیلی ،نتی ه نرفتهاند که «وج ه اشففتراه حیادی در شففی آ ت لید ،اعمال لعاب و نق انداحی بر روی س فاالینههای دو
مرکز وج د دارد ،برای دسفتیابی به ن عی بدنههای معروف به «خمیر سفنگی» و م فقیت در حمینۀ ت لید ،ن تالش میش د و روا نقاشی حیرلعابی و
ان اع لعاب تدرنک شففااف و قه های و بهکارنیری نق شففی مانند ماهی ،پرنده و ان اع نق ش نیاهی و هندسففی متناسففب با وضففعیت فرهنگی و
اقلیمی این منا ق سفاالگری اح جمله جناههای مشفتره هنر ،نان است .همچنین وج د افتراق در شی آ نق انداحی مانند ترسی دقیق و ضریب
نق ش در سفاالینههای شهرضا که بهن عی تداعیکنندآ قلمگیریهای نقاشی ایرانی است و کاربرد ،حادنه و خالقانۀ نق و رنکنذاریهای خار
اح چهارچ ب ر در مند نناباد بر ویژنیهای منحصفربهفرد سفاالگری این مراکز افزوده اسفت و در جایی تااوت در ساختار ،رایههای بهکاررفته و
روا لعاب سففاز ،بی در شففهرضففا و بهکارنیری مسففتمر لعاب شففااف بیرنک در مند نناباد بهعن ان وج ه تمایز سففاالینههای این دو مرکز نشففان
میدهد» نظری و حکریایی .)۹۱ ،۱۹۹۴
مح بی  )۱۹۹۲در پژوهشفی با عن ان «سفاالگری در مند نناباد» با استااده اح روش ت صیای و ا العات میدانی شامل «عۀو ،نزارش و
مصففاحاه» و کتاب انهای شففامل «یادداشففتن یسففی و نرد،وری ا العات اح منابع» سففعی نم ده تا م اد اولیه ،تۀنید سففاالگری ،چگ نگی رنک و
لعاب و نق ش بهکاررفتۀ سفاالهای مند نناباد را تحلیل نماید .یافتههای این پژوه نشفان میدهد که سفاالگری در نناباد که حداقل پیشینهای
سفههزارسفاله دارد ،با مراکز ه عصر خ د اح شی های یۀسان پیروی میکرد و ساال مند با مصالح و تزیینات متااوت ،بهعن ان پدیدهای ن ضه ر اح
اواخر قرن یاحده ه ری در مند رایج شفد .این سفاال که با سفاال میاد یزد و شهرضای اصاهان شااهت حیادی دارد ،در ل حمان اح محیا نیز
تأثیر پذیرفته است .ساال مند بهدلیل داشتن نق مایههای سنتی و رنکهای نرم و شاد ،هم اره جذاب و در م امع هنری مطر است.
 .۳تقسیمبندی نقوش سفال مند گناباد
اما شفاید بت ان مه ترین مشف صفۀ ساال مند را نق ش کارشده بر روی ،نها دانست که عناصر تزیینی برنرفته اح ایعت است .این عناصر شامل
سففه نروه حی انی ،نااتی و هندسففی هسففتند .الاته در این بین شففاید بت ان نق خ رشففیدخان را که نقشففی مح ری در اجرای نق ش سففاالینههای
نناباد ایاا میکند ،با سالیان اختالط در ذوق و قریحۀ هنری و ق آ ت یل ساالگر بهعن ان یۀی اح عناصر نروه انسانی نام برد.
ً
بهدلیل محدود شدن کارها و کاه باحار تقاضا ،عمال استااده اح نق ش به کمترین میزان خ د رسیده
بنا به اضهار مطلعان و فعا ن این ب
و خیل عظیمی اح این نق ش که شاید تعداد ،نها به دهها نگارآ تزیینی برسد ،دیگر بر روی ضروف کار نمیش ند .نق بز ،اوو  ،نل بادامی ،نل
َ
کدو، ،فندی ،مینایی ،پرهماهی ا ِرنی) ،باحوبندی و ...اح این دست به شمار می،یند که متأساانه به دست فرام شی س رده شدهاند .احاینرو حم ،مد
برای دره هرچه بهتر نق ش ساال مند نناباد ،ید تقسی بندی م تصر و کلی ،ارائه و س و روایت اسط رهای این نق ش بیان ش د.

بررسی نق ش ساال نناباد
و معنای نمادین ،نها،
 ۹۹ف ۱۱۴

104

۳ـ .۱نقوش حیوانی
درصد با یفففی اح نق ش حی انفففی مصرفی کن نی در ساالینفففهها شامل ماهفففی ،مرغیریز چج ه ) و مرغیدرشت کاتر ) هستند که در نذشته
بهمراتب تن ع جان ری بیشتری را دارا ب ده است.
۲

۹

۳ـ .۲نقوش گیاهی (نباتی)
ً
اح نق ش نااتی درخت ،نل ش پر یفففا هشتپر که بعرفففا پن هم شی نیز خ انده میش د ،نفففل سرخ یا نفففل قرمزی ،بته و بتهجقه نیز قابل بیان
اسففت .اح دیگر نق ش م رد ت جه سففاالسففاحان مند نناباد در سففابق نل نیل فر) اسففت که اکثر بهص ف رت اسففتیلیزه به کار میرود که این نق در
سراسر دوران اسالمی و قال اح ،ن در تزیین ،ثار هنری م رد استعمال ب ده است حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ف.)۱۱
۳ـ .۳نقوش هندسی
پو اح ،ن نق ش هندسفی که بیشفترین اسفتااده را در حاشفیهها دارند که به ،نها کتیاههای اسلیمی نیز ناته میش د ،شامل نق

نن ی ،قالی
َ
ریز و قالی درشففتِ ،مففففینهای ،پروانهای ،خانگی خ نگی) ،محرمات ،هات و هشففت ،ضففربدری یا خراش که شففۀلی سففادهشففده اح ر افندی
ً
میباشفد که سفابقا با جزئیاتی بیشفتر در ترسفی و رنک،میز بر روی ضروف سفاالی اجرا میشده است .نق خشتی یا شطرن ی نیز جزو این نق ش
اسفت .نق ش هندسفی را شفاید بت ان نقشفی تۀمیلی برای عناصر تزیینی ساال نناباد برشمرد که با حر ر خ د ،به حیاایی ضروف جل های خا ،و
حیاا میب شند.

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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 .۴روایت اسطورهای نقوش
اح نق ش مشفه ر ساال مند« ،پرنده»« ،ماهی»« ،درخت حندنی» و «خ رشیدخان »
اسففت که جایگاه وا یی در روایات اسففط رهای دارند .حم اسففت در این ا بهاختص فار
ذکر شففف د که چگ نه در پو تمامی این اق ال و تااسفففیففففففر ،رابطۀ حن یروار نق ش
مسففتعمل در سففاالینهها ،اسففط رهها، ،یین و مذهب را بهراحتی میت ان بر پیۀفففففرآ
سفاالهای ِمند نناباد مشاهده کرد که به چه ص رت تا به این انداحه با یۀدیگر ادغام
ً
و هماهنک شده و بعرا فلسافففۀ وج دی ،ن نیز برای هنرمند ساالگر بعد اح نسلها
و در انتقال سینهبهسینه به فرام شفففی س رده شده و حالتی عادتن نه به خ د نرفته
اسفففت .تنگفانگی حرففف ر پررنک و نمادین پرنده ،درخت و ماهی بی اح بی تأثیر
تص یر  :2نق خ رشیدخان با نق مرغیریز و ماهی در حاشیه
اسفط ره و ،یین و مذاهای همچ ن میترائیسف و حرتشففت را در حندنی عادی و روحمرآ
عۀو :مهدی خداوردی)
مردم این سففرحمین نشففان میدهد که به چه مقدار این جایگاهها برای ایشففان قابل
احترام و تقد ب دهاند .در تص ف یر  ۲پرنده و ماهی هر دو با حمل نیاه حندنی سففعی در حاو و حراسففت و به ارمجان ،وردن ،ن برای مردم سففرحمین
خ ی دارند که در ادامه مشرو ،ن ذکر شده است تص یر .)۲
۴ـ .۱پرنده
اق ناتۀ مرح م حمانی م تیب یا سمال ساالساحی مند نناباد ،نن شد [یا همان چج ه] است که نق ،ن در اکثففر ضروف سافالی همچنین
سایفففر صنایعدستی ،ن شهرستان چ ن نلدوحی دیده میش د .این مطلب یاد،ور پرندنان سردر و رفین مدخل مس د نناباد است که با ن در بین
ّ
نل و نیاه منق شفده و اح ،نها به نام پرندنان باریداندام دمبلند شفایه دارک ب نام برده اسفت و شاید این پرنده در این شهر اح نذشته م رد ت جه

ب ده ،یا ساالساحی نناباد در اوایل قرن هات ه ری نیز دایر ب ده است حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ففف .)۱۱این نق ش ناه تقلید کامل اح ایعتاند و حمانی
بهص رت ت ریدی نق نردیده که بسیار ساده شدهاند.
ً
همچنین نق اوو اح دیگر نق ش اجراشفده بهعن ان کتیاه بر سفردر مسف دجامع نناباد اسفت که سفابقا در سفدههای اخیر شاهد حر ر
نق این پرنده نیز در هنر سففاالگری منطقه الاته با وجه رئالتر ،ن ب دهای ؛ چنانکه در ،یین اسففالم ،اوو را پرندهای اهل بهشففت میدانند و

بهواسفطۀ نناهی که اح او سر حد و شیطان را که به هیات مار در،مده ب د ،در حیر بال خ د پنهان ساخت و به بهشت داخل کرد؛ که در نهایت به اغ ا
و تحریص ،دم و ح ا پرداخت و خداوند بهواسطۀ این رفتار و خطا، ،دم و ح ا و اوو را اح بهشت راند و به حمین ها ط داد جدول .)۱
نق اوو نهتنها بهعن ان نقشففی نمادین در ،ثار هنری دورآ اسففالمی به کار نرفته شففده بلۀه در دوران باسففتان در ،یین حرتش فت بهعن ان
مرغی مقد م رد ت جه ب ده اسفت .اری در م رد ،تشۀدهها و معابد حرتشتی که تا قرن س م ه ری باقی ب ده ،اشاره میکند در نزدیۀی ،تشۀدآ
ب ارا محل خاصففی برای نگهداری اوو ها اختصففا ،داده شففده ب د و در ،ن ا اح اوو ها نگهداری میکردند بهمنی ۱۹۴ ،۱۹۱۹فففف۱۹۹؛
برنرفته اح .)Jorgensen 1986, p. 131
جدول  :۱مقایسۀ نق مایه و سمالها
نق

مقایسه
محل نگهداری)

قدمت

ن کاری سردر
مس دجامع قدی
نناباد

۶۰۹ق

نق مایه

اوو

ن کاری سردر
مس دجامع قدی
نناباد

۶۰۹ق

نق مایه

اوو

م حآ مزار بیدخت
نناباد

مرب ط به
قرن ده
شمسی

نن شد

۴۲۶
سال
قال)

ماله سن

نق مایه

تص یر

ت ضیحات
نق پرنده بر
سردر
مس دجامع
نناباد

اوو
نق
سردر
مس دجامع
نناباد

بر

بشقاب کاشی
نناباد
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حر ر پفرنده و حمل نیاه ت سا ،ن در نق ش اجفراشده بر روی ساالینفههای قدی و
جدید نناباد حائز اهمیت است .نظر بر این است که انتقال این نیاه که بهحع نگارندنان
همان نیاه جاودانگی و نامیرایی است ،ت سا پرنففففده با عافففف ر اح سرحمینهای م تلب،
اشفففارهای تمثیلوار به اسفففط رآ کهن «نیلگم » اسفففت که چگ نه در انتهای دریافت
،وردن نیاه جاودانگی برای مردمان سففرحمین خ ی
معنای حندنی،
سففعی در به ارمجان ِ
ِ
دارد تص یر .)۹
«نیلگم ،فریدهای اسفت خداانسان بدین معنی که دوس م او ،فرین خدایی دارد
و یدسفف م انسففانی؛ پو میت ان نات او واسففطهای اسففت میان خدا و انسففان .وی با
ستمۀاری و خ دکامگی بسیار بر سرحمین "اوروه" فرمانروایی میکند و چ ن چیزی بهجز
خ ردن و ن شففیدن و ه سففرانی و سففتمۀاری نمیداند ،همۀ چیزهای خ ب را برای خ د تص یر  :3نق بتهجقه و خ رشیدخان در مرکزیت و پرنده
که نردتانرد ضرف در حرکت است عۀو :مهدی
میخ اهد .احاینرو دختران و حنان را اح پدران و همسففرانشففان میرباید و میان خان ادهها
خداوردی)
،شف ب و اندوه به وج د می،ورد ،به ری که مردم اوروه ۴اح سففت او به جان میرسففند،
پو نزد خداوند میروند و اح او میخ اهند تا م ج د دیگری را بیافریند که در مقابل "نیلگم " اح ،نان دفاع کند .خداوند میپذیرد و انسففانی به
نام "انۀیدو" می،فریند و به حمین میفرستد، .ن دو پو اح دیدار ،ابتدا با ه میجنگند اما بعد اح ،ن با ه دست دوستی و مهر میدهند و بر ،ن
می شف ند که تا پایان اح یۀدیگر جدا نشف ند .اح ،ن پو با ه یگانه مینردند؛ چ نان ید رو در دو جس  .ک ک نیلگم در کنار انۀیدو که
روانی ،رام و شۀیاا دارد ،خ ی ستمۀارانۀ خ د را تره مین ید و تصمی مینیرد با یاری وی به جنک غ ل شروری به نام "خ م بابا = ه م بابا"
"۵
برود که اح مدت ها پی باعث وحشفت و نگرانی مردم سفرحمین شفده است .اما پو اح پیروحی ،در راه باحنشت ،انۀیدو بر اثر نارین "ایشتار
که اح ح ادث جنای داسفتان اسفت ،بیمار میش د و پو اح چند روح در منتهای رنج میمیرد .بعد اح مرگ انۀیدو ،ن ستین رنج بر نیلگم که
اکن ن دیگر خ ی انسففانی یافته، ،شففۀار میش ف د .او به حقیقت مرگ پی میبرد و به دردمندیهای انسففان ه شففیار مینردد .پو درحالیکه
لحظفهای اح انفدوه مرگ همزادش انۀیفدو غفاففل نمیمفانفد و هم اره برای مرثیههای غ انگیز میخ اند ،در جسفففتوج ی راح جاودانگی و
بیمرنی برمی،ید .سفارهای بسفیار میکند و با ،فریدههای ن نان ن روبهرو میشف د و اح ،نها راح نامیرایی را میپرسد .همه به او مین یند که
مرگ سرن شت محت م بشر است و به جای اینۀه به مرگ بیندیشد ،بهتر است این چندروحآ حندنی را به شادی بگذراند .اما نیلگم نمیپذیرد.
سففران ام با رهنم د پیففففری به نام "ئ ته نهپی تی " ۶که راح جاودانگففففی را میداند و پو اح نذر اح ،بهای مرگحا ،نیاه جاودانگی را اح درفای
اقیان ،بهای شففیرین به دسففت می،ورد .اما ،ن را نمیخ رد بلۀه بر ،ن میش ف د نیاه را به اوروه برده و با مردم سففرحمین در ،ن شففرید
شف د .ولی ماری در ید لحظه اح غالت او استااده میکند ،نیاه را میرباید و میخ رد و پ ست میانداحد و ج ان میش د .احاینرو در فرهنک
نمادها ،مار نماد ج انفی و نامیرایی است، ).نگفاه نیلگم خسته ،سرشار اح بیه دنی و اندوهناه اح سار ناکام خ د به اوروه بفاحمینردد .به
نزد درواحهبان مرگ میرود و اح او میخ اهد که انۀیدو را به وی نشان دهد تا راح مرگ را اح او ج یا ش د .درواحهبان سایهای اح انۀیفففدو را به وی
مینمایف فاند .سایه با حبانی ناماه م ،میرایف فی انسان و غاار شدن را برای او بف فاحمین ید، .نگاه قهرمان به پ چف فی رسیده به سرن شت خ ی
تسلی مینردد بر حمین تفا ر میخ ابد و به جهان مفرگ میشتابد ۱»...شامل .)۱۹۴۰
ناکامی نیلگم در دستیابی به نیاه جاودانگی و ناکامی بشر در دستیاحی به بهشت برین و جاودان ،هر دو روایتی اح ،رحوها و عقدههای
باحنشده و دستنیافتنی ،دمی است که بر پیۀرآ ساالینهها و فرشهای ایرانی به دست هنرمند نقاش-صنعتگر ،لافا اجابت بر قامت پ شیده
و ،نها را دستیافتنی و بر،ورده ساخته است.
۴ـ .۲درخت
این نق چندهزارساله ترکیای اح تصاویر برگ ،ساقه ،می ه و نل است که غالب همراه نگارآ ماهی و پرنده است .این شۀل بهعن ان یۀی اح
پرکاربردترین نق ش م رد استااده در ساالهای مند نناباد ،همان ر که مطر شد ،در قلمرو اسط ره اح ،ن به «درخت حندنی» یاد میکنند؛
هرچند برای ،ن در ن شتارهای م تلب نامهای دیگری اح قایل «ه م س ید»« ،ن کرن یا همهت مه» ۱نیز قائل شدهاند که هرکدام بهنح ی،

روایتی متااوت در پیدای خ د دارند .اح س یی نقل است که در ،غاح ،فرین ِ ،دمی ،درخت به یاری مشی و مشیانه ،ن ستین حو بشر می،ید.
مشی و مشیانه برای اخ غذای خ د نیاحمند ،ت ب دند و ،ت م رد نیاح ،نان را دو درخت «کنار» ۹و «شمشاد» که بنا بر اسا یر
ایران ،ت دهندهترند ،فراه کردند ،م حنار ۵۴ ،۱۹۹۱؛ دادور و منص ری .)۱۰۱ ،۱۹۹۰
وج د نق درخت حندنی بر روی سفاالینففففههای چندهزارساله به روایت
خالقان ،ن ،اح حر ف ر و تأثیفففففر ،ن در حندنی بشففر س ف ن دارد که در س ف ابق
ً
کاربفرد و بهکارنیری ،ن روی بافتههای نرهدار ،واضحا حمان دقیقی مش ص
نیست، .نچه روشن است حۀایت درخت ،بهویژه درخت سرو و جناۀ تقد ،ن
نزد ایرانیفان و حرتشفففتیان ایرانی ،قال اح ه م اعراب اسفففت که نم نۀ بارح و
مشه ر ،ن در روایات و کتب تاری ی ،درخت سرو کشمری کاشمری) ،مذک ر
میباشد.
اح س ف یی اسففتااده اح نق درخت حندنی در سففافففففالینهها و نق ش فرش
ً
بل چی ،محتمال میت اند عالوه بر بیان رو تقد و احترام این عناصففر برای
ایرانیفان بفاسفففتفان ،تفأثیرپذیری این هنرها اح یۀدیگر را نیز باحن کند .اح پو تص یر  :۴نق درخت حندنی در اشۀال م تلب بر روی ساالینههای
تمامی این اق ال ،حرف ر چندهزارسففالۀ حرتشففتیان در شففرق ایران ب یژه ناحیۀ
مند نناباد عۀو :مهدی خداوردی)
خ اف میبفاشفففد کفه در حمفان ماقال حملۀ اعراب ،بزرگترین مرکز حرففف ر
حرتشفتیان در شفرق ایران ب ده اسفت که در حال حاضر جزء مراکز اولیۀ بافت
قالیچههای بل چی است که اح ر های م رد استاادآ ،نها میت ان به نق
درخت تاه و بهندرت درخت سرو اشاره کرد ۱۰تص یر  ۴و .)۵
جایگاه این نق بیشففتر روی بدنۀ داخلی یا خارجی ضروفی مثل کاسففه و
ً
بشفقاب است .پرندهها معم با خط ی سیال بهص رت ،رام و نشسته میان
نل و ب تههای سففازرنک دیده میشف ند .قلمگیری این نق نیز مانند نق ش
تص یر  :۵نق درخت سرو بههمراه نلقرمزی عۀو :مهدی
دیگر با رنک مشفۀی و رنک،میزی ،ن با رنکهای متااوت روشن ،مانند ،بی،
خداوردی)
حرد ،قرمز و ساز ان ام میش د لااف خانیۀی .)۱۵ ،۱۹۱۹
۴ـ  .۳ماهی
در تمدنهای باسفتان،ی ماهی معروف به خدای ،ب و دریای بابلی قدی ) ب ده است .م ل ق شگب انگیزی که نصب بدن انسان و نصب
دیگرش ماهی اسففت ،اح دریا بیرون ،مده و ن شففتن خا و ،داب حندنانی و حراعت و عل م را به مردم بابل ،م خت .در اوسففتا دو ماهی ،اح سف ی

اه رامزدا به نگهاانی نیاه ن کرن نماشففته شففدند .ن کن نیاهی اسففت اسففا یری که بیمرنی می،ورد و در باحسففاحی جهان یا فرشفگرد به کار
خ اهد ،مد کاض پ ر و شاایی  .)۵۲ ،۱۹۹۱در فالت تشنۀ ایران شاید بت ان غایت خ استه و ،رحوی ساکنان ،ن را در تمامی ادوار، ،ب دانست
که منشأ هرن نه باروری و حیات در کرآ خاکی است و همیشه چه در واقعیت و چه در عال خیال در جستوج ی ،ن ،منا ق و ن احی م تلب
این سفففرحمین را کندوکاو کرده و درن ردیدهاند .تا بدان ا که ،ب برای ایشفففان وجه تقد و احترام ویژهای پیدا میکند و برای ،ن الهۀ ،ب قائل
میش ند.
در ایران باسفتان ،حنان و مردان لاا های پ شفیده بر تن داشفتند و هرنز ل ت نا دهاند ،به همین ساب فنیقیها و مردان دریا حمانی که
پادشففاهان و سففال ین هدایایی تقدی میکردند ،پ شففشففی اح ماهی بهص ف رت دامن و حتی کاله بر تن میکردند حیدری شففۀیب ،افرو  ،و
میرکمالی  .)۶۰ ،۱۹۹۱اح روی دیگر ،هنرمندان ،رحوی رسفففیدن به ،ب و جناۀ مقد ،ن را بهمانند دیگر عناصفففر ت سفففا بنمایههای ،یینی و
نمادها بر پیۀرآ ،ثار م ل ق خ د نق کردهاند .یۀی اح این نگارهها که دارای قدمتی چندهزارسففاله ب ده و مۀش ف فات باسففتانی اح ،ن حاصففل
شفده اسفت ،ماهی می باشفد ،حیرا ماهی به ،ب حنده است .افزون بر ،نۀه ،ب ،باد ،خاه و ،ت در نزد ایرانیان عناصر چهارنانۀ مقد شمرده
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شفده و ماهی نیز بهعن ان نماد ،ب و راوت و اشفاره به اهمیت ،ن برای مردمان این سرحمین بر پیۀرآ دستساختههای ،نها اع اح ساال و
فرش در حمانههای م تلب جای مینیرد .برای شففناخت بهتر و بیشففتر با نق ماهی حم اسففت ت ضففیحاتی راجع به ،یین و سففنن هزارههای
پیشین داده ش د که در پیگیری ریشههای تاری ی ،ن کمد ماثری میکند.
،نچه اح روایات اسفط رهای و اوسفتایی برمی،ید شاید پیدای نق ماهی را بت ان به روا اندیشههای مهرپرستی و میترایی نسات داد که مرب ط به
سفده دوم پی اح میالد میباشفد .اما مطلای که بهعن ان شف اهد ملم در عل باسفتانشفناسفی نام برده میش د که بت ان بر اسا ،ن استناد
کرد ،چیزی متااوت اح ،ن را به ما نشفان میدهد .شف اهد باستانشنففففاسی و مۀش فات
َ
،ن در مح ههای تاری ی همچ ن تل باک ن ،ت ه حصففار و شففهر سف خته حاکی اح این
اسففت که نگارآ ماهی به هزارههای پیشففین قال اح روا ،یین مهر در فالت ایران مرب ط
میشف د که بهعن ان ید نق تزیینففففی م رد استعمال ساکنان ب می فالت ایران بففففر
پیۀرآ سفاالینففففهها ب ده است .این ا العات اح جامعۀ ،ماری تحقیق متشۀل اح  ۹نم نه
شففۀل و  ۱۵ر خطی اح نق ماهی بر ،ثار سففاالی در باحآ حمانی بین  ۴۰۰۰سففال تا
 ۱۰۰۰سففال قال اح میالد در ایران میباشففد که به تحلیل شففۀلها و ر ها بر اسففا
م ضف ع و مااهی با تأکید بر نق ماهی پرداخته شفده اسفت تص یر  )۶حیدرینژاد و
حسین،بادی .)۹ ،۱۹۹۱
تص یر  :۶ساالینۀ بهدست،مده اح تل باک ن ،هزارآ چهارم قال اح
میالد م حآ ملی ایران)
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اما باوری که با عن ان ،یین میترایی یا همان مهرپرستی وج د دارد و در خص ، ،ن تعدادی ش اهد باستانشناسی به دست ،مده اینن نه
روایت میکند که هنگامی که مهر اح مادرش ،ناهیتا ۱۱مت لد شفد ،مادرش او را بر روی نل نیل فر مینهد و س و ید ماهی مهر را به خشۀی
میرسفففانفد کفه در تعفدادی ،ثار ِمهری ،این ماهی را دلاین تصففف یر کردهاند دوله  .)۹۱ ،۱۹۹۰باوری دیگر که همچنان ناهی اوقات اح حبان
سفال ردنان شفنیده میشف د و به یۀی اح کهنترین اسط رهها اشاره دارد، ،ن است که حمین بر شاخ ناوی قرار دارد و ناو بر پشت ید ماهی
بزرگ.
در ،یین حرتشففت نیز بر این عقیدهاند که اهریمن در مقابل هرید اح ،فریدههای نیۀ ی اه رامزدا دسففت به خلق م ل قی م رب میحند تا
ن ر و تاریۀی تا ابد با یۀدیگر در حال ماارحه باشند ۱۲.هنگامی که اه را در دریای فراخۀرت ،درخت ن کرن یا همان درخت حندنی را می،فریند،
اهریمن نیز وح و بفه روایتی دیگر چل فاسفففه را خلق می کنفد تا ریشفففۀ درخت را ب د و حیات را بر روی حمین ناب د کند .اما پو اح این اتااق،
اه رامزدا ماهیان نگاهاان درخت را می،فریند تا در ا راف ریشۀ ،ن به ر پی سته و ابدی در حال چرخ باشند و ،ن را اح نزند اهریمنحادنان
دور نگاه دارند که این اسففط ره اشففاره به اهمیت حر ف ر عنصففر حیاتی ،ب و بنمایۀ نمادین ،ن یعنی ماهی دارد که ناخ د ،ناه در ذهن تداعی
میش د ده دا ۱۹۴۰۶ :۱۲ . ،۱۹۱۱؛ تارلی .)۱۱ ،۱۹۵۴
اح پو تمففامی این اق ال ،نق مففاهی همچنففان بعففد اح
هزارهها یۀی اح عناصفر عمده در تزیین ضروف ساالی مند نناباد
اسفت که به دو حالت افقی و عم دی ترسی میش د .در نقاشی
ً
مففاهیهففای عم دی معم بین هر دو مففاهی یففد شففففاخففۀ
نلوبرگدار نیز ترسفی میشف د که اشففارهای تمثیلوار و نمادین
به ،یینها و اسط رههای مذک ر اخیر دارد تصاویر  ۱و .)۱
تص یر  :۱نق ماهی و نیاه
بفا مح ریفت خ رشیفدخان
عۀو :مهدی خداوردی)

تص یر  :۱نق ماهی بههمراه درخت حندنی
عۀو :مهدی خداوردی)

نق مفاهی عالوه بر سفففاال ،در ح حآ فرش نیز کاربردهای حیادی دارد تا بدانجا که یۀی اح نق ش اصفففیل فرش ایرانی به نام هراتی یا
ریزماهی ماهی دره ) معروف است که بسته به م قعیت ججرافیفففایی بهمدد خالقیت و ذوق هنرمند بافنفففده به تافففاوتهایی با یۀدیگر دچار
شدهاند .بنیاد نقشههای هراتی ،دو برگ خمیده ۱۹میباشد که نل بزرنی مانند ید نل شاهعااسی یا نل نیل فر را در میان نرفته است تص یر
 )۹دوله .)۹۱ ،۱۹۹۰

تص یر  :۹قالیچۀ بل چ خراسان با نق

ریزماهی دوله )33 ،۱۹۹۰

۴ـ .۴خورشید
ً
در تمدن لرسفتان ،صفاحات سفن اقی پهن اح جنو مار به دست ،مده است که تماما نق ش ص رت ید حن بهص رت خ رشید در وسا ،ن
قرار دارد که این نق در دورآ اسفالمی ب صف رت پرچ شفیر و خ رشفید ضاهر شفد .نام خدای خ رشفید و ماه بههمراه مراسف ،یینی ،نها در
مت ن ایالم کهن ،مده که یۀی اح ،نها «ناه نته» خدای خ رشففید اسففت و نان-ه نته یعنی خالق روح به حبان ایالمی باسففتان بهمنی ،۱۹۱۹
۹۱ف.)۴۲
اح س یی برای اولین بار ی تحقیقات و کاوشهای باستانشناسی در ش ش خ حستان نقشی ضاهر شد که هرتسالد باستانشنا ،لمانی
،ن را نردونۀ خ رشید چلی ا) نام نهاد .این نماد در کب ید ضرف قرار دارد که متعلق به پنجهزار سال قال است که قدیمیترین اثر بر روی ،ثار
سفاالین این تمدن میباشفد .این رمز بهصف رت نگارآ خ رشفید ،ماه ،سفتاره و ،ت اسفت و نشفان اح تقد ،سفمان و خ رشید دارد رمز چهار
عنصر مقد است که بیانگر نردانندنی هستی ب دند، :ب ،باد ،خاه، ،ت ) همان۴۲ ،ف.)۴۵
نق چلی ا و خ رشفففید و ماه و سفففتاره بهصففف رتهای م تلب در
تمدنهای قدی ایران دیده می ش د که همگی بهنح ی یاد،ور ،ت و ن ر
هسفتند، .نها بیشفتر جناۀ جادویی داشتند و بر ساالینهها نق میشدند
و قصفد ،نان تاره و تقد غذا و ن شففیدنیهای مقد ب ده تا ،نها را اح
نزند و بدی در امان دارد .همچنین حرکت مدور چلی ای ش فۀسففته، ،ن را
بهصف رت نق خ رشففید تادیل میکند و «کشففب ،ت در جشففن سفده و
رقص ،ت و دیگر مراسفففمات مقد ایشفففان که در بین تمام اق ام رایج
ب ده و ارتافاط نزدیۀی بفا فرهنگی معن ی و مادی مردم ایران باسفففتان
دارد»؛ حیرا برای محاسفاۀ روحهای مقد به خ رشفید و ماه اتۀا داشتند و
برای ام ر کشفاورحی و دام روری ه میبایسفت اح ناهشماری خ رشیدی
اسفتااده کنند .این در حالی است که هن ح در ایران اح تق ی و ناهشماری
خ رشیدی با عن ان ه ری شمسی استااده می ش د همان۴۲ ،ف.)۹۱
تص یر  :31نق

خ رشید بههمراه مرغی درشت عۀو :مهدی خداوردی)
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این رمزها را میت ان در تمدنهای سیلد کاشان ۱۴ف تل باک ن فار ف ش ش خ حستان بعینه دید که بیشتر نمادین هستند و پو اح ،ن،
ً
در بشقابهای ساسانی ،نگارنری ،با ها ،نق قالی و مساجد چهار ای انی تماما اح این نق چلی ا بهعن ان نمادی اح خ رشید و نردونۀ مهر
اسففتااده کردند .چنانکه در ک یر نناباد ،خ رشففید بی اح هر پدیدآ دیگر خ دنمایی میکند و هنرمندان این سففرحمین ،ن را بهعن ان عنصففر
اصفلی برای تزیین ضروف سفاالی اسفتااده کردهاند .این نق که در اصفطال سفاالگران مند به خ رشفیدخان شفهرت دارد ،بهشفۀل ص رت
َ
ً
خانمی حیاا با ابروانی بهه پی سففته و نیسف انی بافته ،مشففۀین و ،بیرنک و ن نه و لبهایی به رنک قرمز و نارن ی غالاا در مرکزیت ضروف رخ
مینمایاند تص یر .)۱۰
 .۵محل استقرار نقوش و عناصر مختلف تزیینی در ظروف
یۀی اح م ضف عات دیگری که در این پژوه م رد ت جه قرار نرفته اسفت ،اشفاره به این نۀته ب ده که نق ش بهکاررفته در ساال نناباد اح
ً
حیث جاینیری در ک ای ضروف منق میشففدهاند؛ نرچه باید نات که به ر کل و معم نق ش بیرون و ب صفف  ،داخل ضروف در
سه قسمت اجرا میش د حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ف )۱۱جدول .)۲
جدول  :۲محل استقرار نق ش و عناصر تزیینی در ضروف ساالین نناباد
محل استقرار نقوش

نوع نقش

کب ضرف

ً
غالاا نق ش نیاهی و شعاعی
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منطقۀ بین کب و لاه

نقف ش ک چد و ساده و نفاهی با
نلهای نیل فر و دوایر محیا بر نل و
ً
برگ و ماک ئی شۀلها که بعرا با پیۀرآ
ماهی و پرنده همراه میش ند و...

آیکونوگرافی

 .۶نتیجه
همفففان ر که ت ضیح داده شد ،با نگفففاه و جستوج یی ساده در بیفففن نق مایههای م ج د بفففر پیۀرآ ساالهای منطقۀ نناباد میت ان به
ارتااط ،نها با ،یین و نمادهای باستانی سالیان نذشتۀ این سرحمین کهن پی برد که شر ،ن بهتاصیل و بهقدر اختیار در این ن شتار داده شد.
اح س یی این ساالینهها همان ر که پژوه

مح بی نیز نشان میدهد ،نق ش ساالهای نناباد بهص رت ایعی کشیده میش ند .بعری

اح این نق ش جناۀ تزیینی دارند و برخی جناۀ تقد

و ،یینی .برای رنک،میزی نق ش اح رنکهایی شفففاد با قلمگیریهای مشفففۀی اسفففتااده

میشفف د که یاد،ور هنر پارچهبافی و نلی بافی در این منطقه اسففت .در پو تمامی این اق ال و مظاهر و نشففانهها و اسففط رههای باحن شففده،
همگی منعۀوکننده و نقطۀ ف ران احساسات و شی ههای واکن

،دمی در برابر و تقابل با محیا پیرام ن اوست؛ تمامی خ استههایی که در

دنیای واقعی و ججرافیایی خ د ،شفاید به هر دلیلی نت انسفته به ،ن دست یابد یا ،نها را بهص رتی کمرنک در اختیار داشته ،یا ،نچنان دستیابی
به ،ن س ت و دش ار ب ده که سعی در ت س ذهنی و انتزاعی ،ن برای خ د میکند .اح س یی، ،دمی همیشه ویژنی پنهانکاری و م ای ب دن
ام ر را در سفاده بیان کردن ،نها ترجیح داده اسفت .حرف ر نمادین این نقشفینهها بهعن ان عناصر تزیینی ،فار اح تمامی اسط رهها و فلساۀ
حر ری ،نها ،در حیااساحی سط ساالینههای منطقه تأثیر بسزایی نذاشته که مشتریان خا ،و عام خ د را بههمراه داشته است؛ اح س ی
دیگر نق ش بهکاررفته در سفاال نناباد پی ند نزدیۀی با عناصفر پیشینۀ فرهنگی و حیات حیستی خ دش دارد و همچ ن نتایج پژوه
حکریاییکرمانی ،مطالعات اسفففنادی این پژوه

نظری و

نیز نشفففان میدهد که اکثر نق ش بهکاررفته در سفففاالینههای نناباد ،ارتااط میان هنرهای

م تلب را در ید نسفترآ حمانی نشفان میدهد .برای مثال نق ش نیاهی و هندسفی ساالینهها در هنر فرشبافی و منس جات این منطقه نیز
دیده میش د ،بهخص  ،نق هایی که عن ان «کتیاه»« ،بتهجقه» ،و «اسلیمی» به خ د نرفته ،در قالیبافی نناباد دیده نیز میش د.
در نهایت باید نات که حر ر ه حمان دو عنصر خا ،با ه در نق

مۀمل یۀدیگر همانند حر ر یۀ ای ماهی و درخت ،پرنده و نیاه،

خ رشید بففا هیاتی انسانی و ...اح مش صههفای اصلفی م تیبهای شاخص سافال نناباد است که میت انفد اشارهای تمثیفلوار به ریشههای
تاری ی و باورهای م ج د در پو اجرای ،نها باشففد .الاته که نتایج این پژوه

همچ ن پژوه

کاض پ ر و شففاایی نشففان میدهد که نق

ماهی اح پرکاربردترین نق ش اسففت و ماهیها به دو ص ف رت عم دی و افقی روی بدنۀ ضروف نق

میبندند و وسففا نق

دو ماهی بر بدنۀ

ضروف است انهای درختی دیده میش د که با نق ش نیاهی دیگر تااوت چشمگیری دارد.
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پینوشتها
ُ
ِ .1بیدخت یۀی اح ب های شهرستان نناباد است.
ُ
 .2در حبان محلی ننابادی ،کلمۀ نن شد را ه به کسر و ه به ض «چ» ،چج ه میخ انند ِچ یا ُچُ ،ـف).
 .3کا تر.
4. Uruk
5. Ishtar
6. Uta_napiwtim
 .7متن م رد نظر بهصف رت خالصفهبرداری اح کتاب گیلگدش ،کهنترین حداسۀ بشری شامل  )۱۹۴۰میباشد که سعی در بیان نۀات کلیدی داستان و
مااهی و اسط رههای مرتاا با این ن شتار ب ده است.
 .8به ،ن درخت« ،بوت مه» یا «درخت حندنی» نیز ا الق میش ف د که در افسففانههای ایران باسففتان شففااب

هر مر

به شففمار میرود .نام دیگر این

درخت «ونیی ذبی » است.
 .9در عربی ،درخت کنار و در فارسی درخت سدر خ انده میش د.
 .10در باورها و تاۀرات ایرانیان اح پی
کردن خ ی

اح اسففالم تاکن ن روا داشففته که می یا شففراب حاصففل اح انگ ر یا همان تاه باعث فراقت انسففانها اح دنیا و تنقیه

شدن بی
اح ح ادث روحنار است و نزدید ِ

اح پی

به معا د ربانی را در پی دارد.

 .11اق روایات اسط رهای و اوستایی، ،ناهیتا اح ،ب دریاچۀ هام ن بار برمیدارد و مهر را باردار میش د.
 .12بنا به عقیدآ بسیاری اح پژوهشگران ،این روایت شاخهای اح میترائیس یا همان مهرپرستی است.
 .13برگهای خمیده در ر ریزماهی ،تمثیلی اح ماهیان نگاهاان است.
، .14شۀار شدن نماد ،ت

و ن ر بر ساالها که نم نۀ بارح ،نها ق ریهای ل لهدار سیلد کاشان است که در ا راف ل لۀ ،نها بر روی بدنۀ ضرف ،نق

خ رشید را ترسی کردهاند.
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نشانهشناسی ارتباطات بینافرهنگی صفویان و گورکانیان
با استناد بر آثار نگارگران مهاجر ایرانی در دربار گورکانی

نوع م ا ه:
پژوهشی

چکیده
ایران و هند سددداب دۀ طوالنی در تعدامت فرهن ی دارند  ،و ی مهاجر تع اد زیادی از هنرمن ان و نخب ان صددد وی به دربار گورکانی در ختل
قرنهای دهم و یازدهم هجری ،ن طۀ عط ی در تاریخ این ارتباطا فرهن ی به شددمار میرود .اهمیت این تعامت فرهن ی در بهرهگیری از زبان
فارسی بهعنوان زبان رسمی دربار گورکانی و انت ال کانون نوآوریهای ادب فارسی از ایران ص وی به هن گورکانی بهوضوح نمایان است .بر مبنای
این پیشینۀ موجود ،ه ف پژوهش حاضر آن است که با واکاوی ویژگیهای سبکی و عناصر بصری آثار ن ارگران ایرانی در دربار گورکانی و پی یری
سدیر توول سبک و ن شمایهها در آثار این هنرمن ان و پروژههای توت نظارتشان ،به تبیین جای اه هریک از فرهنگهای دخیل و قابل رؤیت در
این آثار بپردازد .بر این اسدا نمونههای پژوهش با رویکرد نشانهشناسی فرهن ی مورد مطا عه قرار گرفتن  .در این رویکرد ،ن ارگری دربار گورکانی
بهعنوان «متن بینافرهن ی» و فرهنگ گورکانی بهعنوان مرکز یا بهعبارتی «خویشدددتن» در نظر گرفته شددد ن  ،درحا یکه فرهنگ ایرانی و فرهنگ
هن و «دی ری» موسوب گشتن .
نتیجه آنکه گورکانیان با آرمانیسدازی فرهنگ فارسدی که در آن زمان م بو یت و جای اه خاصی در جهان استم داشت ،سعی داشتن بر تمایز
خود با فرهنگ دی ری هن و تأ کی کنن  .این فراین به جذب کامل فرهنگ فارسدددی و طرد کامل دی ری هن و در ن ارگری گورکانی منجر نشددد تا
آنجا که بهرغم غلبۀ عناصدر و ترکیببن یهای ایرانی ،ن ارگری گورکانی بسدیار طبیعتگراتر از همتای پارسدیاش میباش  .ن ارگری گورکانی یک
متن بینافرهن ی اسدددت که در آن فرهنگ ایرانی و بهتبع آن فرهنگ مغو ی (بهواسدددطۀ همزادپن اری خودش با فرهنگ ایرانی) در مرکز و فرهنگ
هن و در حاشیه است ،و ی این متن هویتش را از جابهجایی م اوم مرزهای مرکز و حاشیه میگیرد.
کلیدواژهها:
ارتباطا بینافرهن ی ،نشانهشناسی فرهن ی ،هنرمن ان مهاجر ،ن ارگری ،گورکانی ،ص وی.
* استادیار گروه ن اشی ،دانشک ه هنر و معماری ،دانش اه تربیت م ر  ،تهران ،ایرانs.royan@modares.ac.ir /

 .1مقدمه
ب
فرهنگ اسداسدا بینافرهن ی است و جوامع ،با انتخابهایشان در نووۀ تعامل با جوامع و فرهنگهای دی ر است که هویت فرهن ی خود را متمایز
میسددازن  .در واقع نووۀ تعامل خود و دی ری در ارتباطا بینافرهن ی ،تعیینکنن ۀ چ ون ی جذب و طرد عناصددر بی انه در یک فرهنگ اسددت.
رابطۀ خود و دی ری فرهن ی میتوان در بازهای از خودمووری و طرد تمامعیار دی ری تا آرمانیسدددازی دی ری و ن ی خود در نوسدددان باشددد  .این
مهم در هنرهای صدناعی جوامع پیشدام رن بهوضدوح نمایان است و یکی از اسناد مطا عۀ پیشینۀ تعامت دو یا چن تم ن به شمار میرود .بر این
اسددا و با توجه به شددواه بهجامان ه ،میتوان پیشددینۀ تعامت فرهن ی ایران و هن را تا دوران باسددتان پی گرفت ،یکن این تعامت در دوران
ص ویان با مهاجر گستردۀ نخب ان و هنرمن ان ایرانی به دربار گورکانی شکلی تازه به خود گرفت.
مهداجر هنرمن ان ایرانی به هن در قرنهای دهم و یازدهم هجری قمری ،از بسدددیاری جها حااز اهمیتی ویژه اسدددت برای مزال میزان
مهداجر هدا در این دوره بدهگوندهای بود که مرکز ادبیا از ایران به هن منت ل شددد  .با این حال ،بهرغم مطا عا فراوانی که تاکنون دربارۀ روابط
سددیاسددی و تجاری و فرهن ی ایران و هن انجام پذیرفته ،پژوهشددی در ارتبا با جای اه هریک از فرهنگها در شددکلگیری یک فضددای فرهن ی
ا ت اطی و نووۀ مواجهۀ گورکانیان با فرهنگ ایرانی از منظر نشدددانهشدددناسدددی فرهن ی تو ق نیافته اسدددت .این ف ان ،در کنار اهمیت ارتباطا
بینافرهن ی آگاهانه که منجر به توسدعۀ فرهن ی میگردد ضدرور پژوهش حاضدر را آشدکار میسدازد .ذا ه ف پژوهش حاضر برشمردن تأثیرا
ن ارگری ایران بر ن ارگری گورکانی نیسددت ،بلکه میخواه با اسددتناد بر جذب و طرد مشددخصددههای هنر ص د وی در صددناعا هنری گورکانی به
تبیین نوع ارتباطا بینافرهن ی گورکانیان و صد ویان بپردازد .پرسدش اصلی این است که نووۀ تأثیرپذیری هنر دربار گورکانی از هنرمن ان مهاجر
ص وی ،چه چیزی را در ارتبا با رویکرد گورکانیان به ارتباطا فرهن ی با ایران ص وی نشان میده ؟ بر این اسا  ،آثار ن ارگران ایرانی در دربار
گورکدانی و همننین پروژههدای ن دارگری که توت ه ایت آنان بودن  ،بهعنوان جامعۀ آماری پژوهش تعیین گردی  .از این میان ،نمونههایی که به
بهترین شدکل نشاندهن ۀ تأثیرا نظامهای تصویری فرهنگهای مورد نظر (گورکانی ،ایرانی و هن و) هستن  ،بهصور انتخابی بهعنوان ا وی
رویکردهدای بیندافرهن ی مورد نظر در راسدددتدای هد ف پژوهش مورد تجزیه و تولیل قرار خواهن گرفت .این پژوهش در زمرۀ پژوهشهای کی ی
بهشدیوۀ توصدی یتولیلی میباشد  .اسدناد تصدویری و مکتوب به صدور کتابخانهای گردآوری شد ه و تولیل دادهها به روش است ال ی بر مبنای
نظریۀ نشانهشناسی ارتباطا بینفرهن ی فرزان سجودی است.
۱ـ .۱پیشینۀ پژوهش
از آنجا که روابط ایران و هن ساب های طوالنی دارد ،مطا عا زیادی نیز در این زمینه انجام پذیرفته است .بخش قابل توجهی از این منابع به روابط
این دو قلمرو جغرافیایی در عصدر صد ویان و گورکانیان پرداختهان  .ریاضاالسدتم ( )۱131در کتاب تاریخ روابط ایران و هند ،بوث م صلی دربارۀ
روابط هریک از پادشداهان صد وی با همتایان گورکانیشدان بهت کیک ارااه داده است .وی با شرح تعامت سیاسی و اقتصادی و شکرکشیها و
حتی ذکر نامهها و ه ایایی که میان پادشداهان این دو منط ه تبادل شد ه ،به شدرح دالیل روابط دوسدتانه و خصمانۀ میان دو کشور پرداخته است.
مطا ب ذکرشد ه و نتای بهدسدتآم ه از کتاب ریاضاالستم کماکان در سایر منابع با موضوع روابط ص ویان و گورکانیان تکرار ش ه است .از میان
پژوهشهای این دسددته میتوان به م ا ۀ سددرخیل ( )۱1۲۶با عنوان «روابط ص د ویان و گورکانیان هن » اشدداره کرد که عتوه بر روابط سددیاسددی و
اقتصدددادی ،روابط فرهن ی را نیز در بخشدددی جد اگانه مورد توجه قرار داده و ن اه اجما ی به روابط فرهن ی دو منط ه در حوزۀ ادبیا  ،ن اشدددی و
معماری داشدته اسدت .سدرخیل با مطا عۀ ارتباطا ص ویان و گورکانیان ،نتیجه گرفته است که این دو حکومت در بیشتر دوران اقت ارشان روابطی
ب
دوسدددتانه داشدددتن و تنها اختتف دو دو ت بر سدددر مسددد لۀ قن هار بود که آنهم به اختتف ج ی منجر نشددد  .راهرا او د یل تمایل گورکانیان به
ص د ویان را کمک ص د ویان در به ق ر رسددی ن گورکانیان میدان و اذعان داشددته اسددت که دربار گورکانیان هن همواره جای اه هنرمن ان ایرانی
بوده اسدت که برای رسدی ن به شدرایط بهتر جتی وطن کرده بودن و همین امر منجر به شکلگیری فرهنگ هن ی-ایرانی ش (سرخیل ،۱1۲۶
.)۱۵۱
عتوه بر منابع فوق ،مطا عا فراوانی دربارۀ مهاجر هنرمن ان صدد وی به هن وسدددتان و تأثیراتی که توتتأثیر آنان در هنرهای صدددناعی و
ادبی هن گورکانی ایجاد شدد  ،انجام پذیرفته اسددت .برای مزال ،کوشددا ( )۱1۲1در م ا ۀ «مهاجر هنرمن ان ایرانی به هن در دورۀ صدد وی» به
دالیل مختلف بیتوجهی دربار صد وی به هنرمن ان و اقبال این هنرمن ان در مهاجر به هن پرداخته اسدت .با این حال ،کوشدا بر این باور اسددت
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که تنها اقبال هنرمن ان ایرانی نبود که برای فرار از شرایط نامساع ی که پادشاهان ص وی برایشان ایجاد نمودن داراالمانی یافتن  ،بلکه ستطین
گورکدانی نیز از اینکه افراد مسدددتع ی را در اختیار ب یرن که آمادۀ اجرای دسدددتورا آنها باشدددن بسدددیار بهره بردن (ص .)۴3عزیز ( )۱93۶در
" "Safavid Poets and Indiaو بسدنا ( )۱19۶در «ن ش شداعران شدیعۀ عصدر صد وی در انت ال فرهنگ و تم ن ایرانی به شبهقارۀ هن » به
معرفی شددعرای ایرانی دربار گورکانی پرداخته و نشددان دادهان این مهاجر ها منجر به شددکلگیری مرکز ادب فارسددی در خارا از وطن اصددلی آن
گردی  .خلیلزاده م م و صددادقپور فیروزآباد ( )۱19۰در م ا ۀ «بررسددی تطبی ی ن وش پارچههای ص د وی و گورکانی» به این نتیجه رسددی هان که
تأثیر ن ارگری صدد وی بر هنرهای گورکانی هن  ،بهویژه ن ارگری و پارچهبافی ،موجب شدد در منسددوجا صدد وی و گورکانی ،ن وش تصددویری
مشدترکی را مشداه ه کنیم و د یل این تأثیرگذاری را مهاجر هنرمن ان صد وی به هن  ،اشتراکا زبانی و فرهن ی ،و وجود راههای تجاری میان
دو منط ه میدانن (ص.)1۶
فهرسدددت این دسدددتده از مطدا عا را میتوان دربارۀ ادبیا  ،معماری ،خوشنویسدددی و هنرهای دی ر ادامه داد ،یکن در این مجال به ذکر
نمونههایی در حوزۀ ن ارگری که م نظر پژوهش حاضددر اسددت اکت ا میشددود .فروزانی و میرشدداهی ( )931۵در م ا ۀ «تأثیر و تأثر ن ارگری ایرانی،
غربی و هن ی در امپراتوری مغوالن کبیر هن » ،سدیر تاریخی این تووال را با بررسی نمونهها دنبال نموده و با مطا عۀ نمونههای شاخص تأثیرا
هر دسته را مشخص کردهان  .پژوهش ران د یل این تأثیرپذیری را درک هنری باالی پادشاهان گورکانی و شرایط تاریخی خاص آن دوره (مهاجر
هنرمند ان ایران و ورود اروپداییان به هن ) دانسدددتهان بهع ی ۀ آنان ،دربار گورکانی هر دو فرهنگ را پذیرا بوده اسدددت .علیزاده نیز در م ا ۀ «تأثیر
ن ارگری واقعگرایانۀ ایران دورۀ صدد وی بر ن ارگری طبیعتگرایانۀ دورۀ گورکانی هن » با ذکر شددرحی از ن اشددان ایرانی در دربار گورکانی و بررسددی
ویژگیهای ن ارگری ایرانی و ن ارگری گورکانی به این نتیجه رسدی ه اسدت که پیشدرفت سدب مغو ی بسدیار سریع ات اق افتاد ،اما بهتنهایی صور
ن رفت و بهرغم تأثیر جریانا خارجی ،سددب مغول بهعنوان ی هنر مجزا و ارگانیزه توسددعه پی ا کرد زیرا عناصددر خارجی بهشددکل ختقانهای در
هنر اصدلی آنها جذب شد ه بود .ذا این مکتب متأثر از سه سب ایرانی دورۀ ص وی در مرحلۀ ابت ایی ،سب مولی راجپو و سپس در ادامۀ آن
اروپدایی بود .خدادمی ند وشدددن و بدابامرادی ( )931۶تأثیر هنر ن ارگری ایران بر هن را با تأ کی بر ن اشدددی مغوالن هن مورد مطا عه قرار دادهان
بهع ی ۀ نویسدن گان س ر همایون پادشاه گورکانی به ایران ن طۀ عطف پی ایش سبک ن اشی گورکانی است ،یکن بهرغم تأثیرپذیری هنر ن ارگری
هن از هنرمن ان مهاجر ایران در دربار گورکانی ،تأثیرا بع ی از آن مکاتب ن اشی بومی هن و با ورود ان لیسیها و پرت ا یها ،توتتأثیر هنر اروپا
ب
قرار گرفت .ختصده آنکه پژوهشهای این دسته ضمن معرفی هنر گورکانی و هنرمن ان ایرانی در دربار گورکانیان غا با به دستهبن ی تأثیرا هنر
صددد وی بر هنر یدا بهطور خاص ن ارگری مغوالن هن پرداختهان که تأکی بر ویژگیهای فرمی آثار دارن  .نتای این پژوهشها ن طۀ آغاز پژوهش
حاضدر خواه بود ،یکن آننه باعث تمایز این پژوهش میگردد رویکرد نشدانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی است که تأکی را نه بر خود آثار بلکه بر
فضای ان یشهای قرار میده که چ ون ی تأثیرپذیری یک فرهنگ از صناعا فرهنگ دی ری را مشخص میکن .
 .2نشانهشناسی روابط بینافرهنگی
بر اسدا آرای نشدانهشدناسدان ،هرآننه نشانه دانسته شود میتوان مورد مطا عا نشانهشناسانه قرار گیرد .از این منظر ،واژهها ،تصاویر ،ص اها،
ایما و اشددارا و ژسددتها میتوانن نشددانه باشددن (چن ر  ،)2 ،931۶اما پرسددش این اسددت که آیا ارتباطا بینافرهن ی هم میتوان نشددانه باش د .
سدجودی در «ارتباطا بینافرهن ی :رویکردی نشدانهشناختی» ،فرهنگ را یک دست اه پینی ۀ نشانهای معرفیمیکن  ،یک نظام پینی ۀ دال ت
که از طریق رمزگانهای اصددلی و ثانویۀ درونهش د هاش ،گسددترههای معنایی را میآفرین و امکان مباد ۀ معنا را فراهم میکن (سددجودی ،9311
 .)۱۸9وی همننین حوزههدایی چون گ تمدان کتمی ،ادبیدا  ،هنر ،معماری ،زبان ب ن ،آیینها ،فعا یتهای آیینی مذهبی ،پوشددداک و غیره را
حوزههای تو ق عینی و فیزیکی رفتارهای فرهن ی میدان (همان .)931 ،ب ین ترتیب نهتنها فرهنگ را میتوان نشدددانه یا بهعبار دقیقتر یک
نظام نشانهای پینی ه و چن الیه در نظر گرفت ،بلکه میتوان این نظام را در ن ا عینیت و تو ق یافتنش تولیل کرد .از آنجا که هر نظام نشانهای
بر تمایز اسدتوار اسدت و هر نشدانه بهواسدطۀ تمایزش از دی ر نشانهها شناخته میشود ذا فرهنگ بهمزابۀ نشانه نیز در تمایزش با دی ر فرهنگها
ب
شدناخته میشود .اما ن طۀ تمایز یک فرهنگ با دی ر فرهنگها سیال و دااما در نوسان است ،بهگونهای که میتوان گ ت مرکز میتوان به حاشیه
و حاشددیه به مرکز ب ل شددود .منظور از کاربرد مرکز و حاشددیه در اینجا تأکی بر نظام تمایزاتی اسددت که همیشدده با نوعی ارزشگذاری همراه اسددت

برای مزال میتوان گ ت که وقتی مشدخصدههای بارز یک فرهنگ در یک متن بینافرهن ی برجسدته شود ،آن فرهنگ در مرکز قرار گرفته است و
در نتیجه نشانههای حضور دی ر فرهنگهای دخیل در متن را به حاشیه میران و ی از بین نمیبرد ،زیرا وجودش نیازمن آن دی ری است.
یدک فرهندگ برای اثبدا خود نیازمن تعیین مرزهای مشدددخص اسدددت و برای تعیین مرزها ،نیازمن دی ری .این رابطه همانن رابطۀ خود و
دی ری در تعبیر فروی ی اسددت فروی سددوژۀ یکپارچه را به سددوبژکتیویتهای سددرشددار از تمایزها و الیهها تب یل میکن و با تبیین ن ش سددوپرای و
بهعنوان دی ری که بهنوو فرهن ی درون سدوبژکتیویته شدکل میگیرد ،مرزهای خود و دی ری را فرومیپاش (رشی یان  .)11 ،9313ب ین ترتیب،
ب
فرهنگ اسداسدا بینافرهن ی اسدت ،بهگونهای که دی ری را در آن واح تأیی و طرد مینمای  .فرهنگها در روابط بینافرهن ی شرکت میکنن  ،اما
ب
معموال از فرصددتهای برابر برای حضدددور و بیانخود در این روابط برخوردار نیسددتن (سدددجودی  .)9۴9 ،9311ازاینروسدددت که در مطا عۀ متون
بینافرهن ی میتوان چنین پرسددشهایی را طرح کرد :دال تهای صددریو و ضددمنی متن چه نوع رابطهای را میان دو فرهنگ نمایان میسددازد؟ یا
ک ام فرهنگ در مرکز و ک ام در حاشددیه قرار دارد؟ رابطه با دی ری میتوان دوسددتانه یا خصددمانه باش د  ،و ی همواره میل به متمایز سدداختن وجود
دارد ،چراکه در غیر این صدور یکتایی فرهنگها از بین میرود .نکتۀ قابل توجه اینجاسدت که حتی در صدور تمایل یک فرهنگ به شبیهسازی
فرهنگ دی ری ،همیشددده فاصدددلهای باقی میمان زیرا فرهنگها از رمزگانهای مت اوتی اسدددت اده میکنن و انت ال معنا میان دو نظام رمزگانی
مت او ب ون از دسددت رفتن بخشددی از آن امکانپذیر نیسددت .ب ین ترتیب بهع ی ۀ سددجودی در ترجمۀ بینفرهن ی سدده رویکرد وجود دارد وی
رویکرد اول را «خود و نه دی ری» نامی ه اسدددت که همان کارکرد ای او وژیکی فرهنگ اسدددت .در این رویکرد خود فرهن ی اسدددت و دی ری ب وی.
رویکرد دوم را میتوان «نده خود بلکده دی ری» ندامی رویکردی اسدددت که دی ری را آرمانی میکن و از منظر دی ری به خود مین رد .اما رویکرد
سوم را بای «رویکرد هم خود و هم دی ری» نامی  .این رویکرد را میتوان مورک پویایی فرهنگها دانست (همان9۵3 ،د .)9۵۶این نوع روابط خود
و دی ری فرهن ی از طریق فراین های طرد ،جذب و گزینشهایی که در متون فرهن ی تو ق مییابن قابل شددناسددایی هسددتن  .ذا با بررسددی آثار
ن اشان مهاجر ایرانی در دربار گورکانی ،بر اسا مبانی ذکرش ه میتوان رویکرد گورکانیان به فرهنگ ایران را مورد مطا عه و شناخت قرار داد.
 .3روابط بینافرهنگی گورکانیان و صفویان
تم نهای ایران و هن از دیرباز روابط نزدیک و پیون های فرهن ی عمی ی با یک ی ر داشددتن  .مهاجر آریاییها به طرف پنجاب ،هنوز هم یکی از
منابع اصددلی پیون ایران و هن به شددمار میرود (هاالی و گوتس  .)۵ ،۱13۶همزمان با حکومت صددد ویان در ایران ،در قرنهای دهم و یازدهم،
ب
امپراتوران مغول عمت سدراسدر شمال هن و قسمت بیشتر دکن را بهصور کشور واح ی درآوردن و چنان امپراتوری باعظمتی تشکیل دادن که از
عصدر سدتطین سدلسدلۀ گوپتای بهبع نظیر آن دی ه نشد ه بود .آرتور و ین بشدم در تاریخ هند باستاان ضمن اشاره به تنوع فرهن ی هن در زمان
گورکانیان ،به شدرایط سدخت هن وها توت حکومتهای بی انه اشاره کرده و ارهار داشته است که ف ط در زمان اکبرشاه بود که سیاست رواداری
دینی رعایت میشد و هن وها میتوانسددتن صدداحب مناصددب عا ی باشددن  ...او معت اسددت که اگر این سددیاسددت در دوران جانشددینان او نیز ادامه
ب
مییافت ی ینا تاریخ هن روی دی ری پی ا میکرد (بشددم  .)3۱۴ ،۱19۴ب ین ترتیب گورکانیان از دوران حکومت اکبرشدداه بهبع  ،برختف تیموریان
ایران که سدعی در جذب فرهنگ کشدور توت حکومتشدان داشتن  ،به اشکال ضمنی و آشکار به طرد فرهنگ هن و روی آورن  .این در حا ی است
که نخب ان و هنرمن ان ایرانی بهراحتی میتوانستن به مناصب عا ی در دربار گورکانی دست یابن .
به هر حال ،تم ن ایران در میان مردم مسدددلمان آسدددیایی آن روز شدددهر زیادی داشدددت و مرزهای فرهن ی ایران بهمراتب فراتر از مرزهای
سددیاسددیاش رفته بود .در این میان هن مسددلمان ،از جمله دکن ،از نظر فرهن ی به ایران بسددیار نزدیک بود (ریاضاالسددتم  .)۸۶۱ ،۱131حکام
دکنی توتتأثیر پادشداهان تیموری خواهان وزرا ،سدربازان ،هنرمن ان و ادبایی بودن که در فرهنگ معتبر فارسی پرورش یافته بودن  .تع اد ایرانیان
در ایاال جنوبی هن بهح ی رسددی که نیکیتین ۱تاجر روسددی در گزارش بازدی خود از پادشدداهی بهمنی هن جنوبی در ۱۴3۰م (۲3۴ق) نوشددته
اسددت :حکام و اشددراف سددرزمین هن همه خراسددانی بودن ( .)Eaton 2011, 2-9تمایل گورکانیان به فرهنگ فارسددی بهح ی رسددی که در زمان
حکومت اکبرشدداه ،زبان فارسددی بهجای جغتای (زبان ترکی شددرقی) زبان اصددلی دربار ش د (راجرز  .)۸ ،۱1۲۸هن بهترین شدداعران ایرانی ،بهجز
موتشددم و حکیم شدد ایی را به خود جذب کرد و جنبش ختق در ادبیا فارسددی از قزوین و اصدد هان به الهور و آگرا در هن منت ل شدد (و ش
.)۸۲ ،۱1۲۵

نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی
ص ویان و گورکانیان با استناد بر آثار
ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار
گورکانی ۱۱۵ ،د ۱۸۲
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جذب زبان فارسدی بهعنوان زبان ق ر و زبان فرهنگ را میتوان یکی از نشدانههای صدریو رویکرد گورکانیان به فرهنگ فارسی یا ص وی به
حسدداب آورد .نمونهای از این وضدددعیت را فانون ( )۱9۶3در پوستتتی ستتتقاب ا های ستتت قد شدددرح میده  .او معت اسدددت که بهموض آنکه
اسددتعمارشد هها وادار شد ن به زبان اسددتعمارگر سددخن ب وین  ،اسددتعمارشد ه آگاهی جمعی فرانسددوی را که بهموجب آن ،سددیاهی با شددر و گناه و
سد ی ی با پاکی و خیر و حق همانن میشود ،میپذیرد یا وادار میشود بپذیرد (سجودی  .)۱۵۴ ،۱1۲۲است اده از زبان فارسی برای دربار گورکانی
امری گزینشدددی بود ،گزینشدددی که بهواسدددطۀ آن خودی و دی ری تعیین میگردد .حکام گورکانی که به دالیل مختلف (پیروی از سدددیاسدددتهای
تیموریان ،ن ش صد ویان در به سلطنت رسی ن همایونشاه ،ساب ۀ ارتباطا تجاری و فرهن ی با ایران و سایر مواردی که در پیشینه به آنها اشاره
شدد ) تمایل زیادی به ح ظ روابط دوسددتانه با ایران داشددتن  ،به آرمانیسددازی فرهنگ صدد وی پرداخته و ب ین وسددیله هم خود را به این فرهنگ
پیشدرفته و پذیرفتهشد ه شدبیه نمودن و هم از آن دی ری فرهن ی هن و که غیرمسلمان و ازاینرو ب وی و نافرهنگ دانسته میش متمایز ساختن .
ب ین ترتیب ،طبق آننه دربارۀ نشدانهشدناسی روابط بینافرهن ی گ ته ش و بر اسا اسناد مکتوب و نتای مطا عا پژوهش ران ،شکی در رویکرد
توسددینآمیز گورکانیان به فرهنگ ایرانی باقی نمیمان  .ذا آننه نیازمن پژوهش اسددت ،آن اسددت که رویکرد گورکانیان به ارتباطا بینافرهن ی با
ایران چ ونه در متون فرهن ی دربار گورکانی نشددان داده ش د ه اسددت ،چه عناصددری جذب و چه عناصددری طرد ش د هان  ،ک ام فرهنگ در مرکز و
ک ام در حاشیه قرار گرفته است و بهطور کلی مرز بین خود و دی ری کجا تعیین ش ه است.

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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 .4جایگاه نقاشان مهاجر صفوی در دربار گورکانی
یکی از گسدتردهترین و در عین حال تأثیرگذارترین مهاجر ها بهسدوی هن  ،مهاجر نخب ان ایرانی شامل ن اشان ،خطاطان ،پزشکان ،شاعران،
مذهبان ،صددوافان و ان یشددمن ان در ختل نیمۀ دوم قرن دهم هجری بود .این مهاجر ها از سددال 9۵3ق تا قرن یازدهم با م یا وسددیع ادامه
داشدت .قاضدی احم و صدادقیبیگ ،از وقایعن اران دورۀ ص وی در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم ،نام تع ادی از هنرمن ان و صنعت ران را
ذکر میکنند کدده از دسدددتمزد پراکند ه و نددامنظم در ایران نداامید شددد ه و بدهدنبددال آیند ه و اقبدا ی بهتر ایران را ترک کردند (و ش .)۸۶ ،۱1۲۵
ملکا شعرای بهار نیز به این موضوع اشاره کرده و میگوی در دورۀ ص وی به دو علت ،بسیاری از ارباب ذوق و کمال و شوق مهاجر را بر مان ن
رجوان نهادن و بیشددتر آنها به هن رخت کشددی ن  :یکی بهد یل رفتار حکام ص د وی و دی ری بهد یل من عتطلبی این افراد (بهار  ،۱1۲۱ا،1 .
 .)۱۱3۰اسدکن ر منشدی در تاریخ عالمآرای عباست به توبۀ بزرگ شاهطهماسب اشاره کرده و این توبه را یکی از دالیل رویگردانی شاه از هنرهایی
ب
که قبت بسددیار مورد توجه وی بودن دانسددته اسددت .با این حال ،مؤ ف تاریخ عالمآرای عباستت به دالیل دی ری نیز اشدداره میکن که از آن جمله
میتوان به اشددتغال شدداهطهماسددب به امور مملکتداری و رخ در ن اب خاک کشددی ن هنرمن ان مورد عتقۀ شدداه اشدداره کرد (ترکمان ،۱1۵۰
۱3۴دددد .)۱3۲سدودآور برختف سایر پژوهش ران معت است که سبب رویگردانی شاه از هنرمن ان ،توبۀ بزرگ یا شخصیت مذهبی او نبوده بلکه
ب
احتماال ضدعف بینایی شداهطهماسدب سدبب این امر شد ه است .نظریۀ وی بر این است الل استوار است که بر اسا منابع مذهب شیعه در عصر
صد وی مشدکلی با تصدویرگری کتاب و ن اشدی بهطور کلی وجود ن اشدته همننین ف ط ن اشی نبود که جای اه خود در کارگاه سلطنتی را از دست
داد ،بلکه خوشنویسدی که هنر موبوب فرهنگ اسدتمی اسدت ،تذهیب و تشدعیر و سدایر هنرهایی از این دست نیز حمایت شاه را از دست دادن .
سدودآور میافزای با توجه به نابینایی سدلطان موم خ ابن ه ،فرزن ارشد شداهطهماسدب ،تو ی نسدخهای از فالنامه با ابعاد و جزایا بزرگش ه،
ع م تمایل شداه به حضدور در مراسدم شدکار و مواردی از این دست ،میتوان این فرض را معتبر شمرد ( .)Soudavar 1999, 51-52به هر حال،
د یل بیتوجهی ناگهانی شداهطهماسدب به هنرمن ان هرچه که باشد  ،زمینۀ فعا یت هنرمن ان در دربار را متز زل ساخت و آنان را به جستوجوی
حامیان ج ی واداشددت .این اشددارا گویای آن اسددت که دربار گورکانی بهخودیخود برای هنرمن ان ایرانی جذابیت فرهن ی ن اشددته و شددرایط
نامساع داخلی به این مهاجر ها دامن زده است.
از طرفی ،اشددتیاق مغوالن به هنر ،بهویژه ن اشددی و خطاطی ایرانی ،بهح ی بود که ن اشددی بهزاد و خطاطی سددلطانعلی مشدده ی را معیار
واالیی میدانسددتن که سددایر آثار بای بر اسددا آنها سددنجی ه شددون ( .)Alami 1939, 108-9هنرهای وابسددته به کتابآرایی از ن ارگری و
خوشنویسددی گرفته تا تذهیب و تشددعیر و حتی تکنیکهای تو ی کاغذهای رن ی ،صددوافی و تجلی  ،هم ی بههمراه هنرمن ان ایرانی وارد هن
شد ن  .مهاجر هنرمن ان ایرانی به هن  ،در زمان حکومت همایون و فرزن ش اکبرشداه به اوا رسی و این هنرمن ان مهاجر ن ش تعیینکنن های

در سدبک ن ارگری دربار مغوالن ای ا کردن  ۸.مسدافر همایون پادشداه هن وسدتان به ایران در سال 9۵۱ق نهضت ج ی ی در هنر هن پ ی آورد،
زیرا وی از شاهطهماسب اجازه خواست تا گروهی از هنرمن ان ،خاصه ن اشان ،را همراه خویش به هن وستان ببرد .شاهطهماسب مواف ت کرد و او
خواجه عب ا صدم شیرازی ،استاد منصور معروف به میر مصور ،میر سی علی تبریزی ،موالنا فارسی ،دوست مصور ،درویش موم  ،استاد یوسف،
قاسدم مذهب ،فخر صدواف و اسدتاد یونس زرگر را به هن وستان برد و برخی از هنرمن ان دی ر نیز که شوق مسافر هن وستان در دل داشتن به
همت خویش بار س ر بسته و راهی آن دیار ش ن (قمی .)۴۱ ،۱1۲1
موقعیت هنرمن ان مهاجر در دربار گورکانی ،یکی از مؤ ههایی اسددت که میتوان نشدداندهن ۀ مشددخصددههای ارتباطا بینافرهن ی باش د .
ن اشدان صد وی که به هن مهاجر کردن  ،اگر پیشتر مهار های الزم را کسدب نموده بودن  ،میتوانسدتن موقعیت درخشانی در دربار گورکانیان
هن کسدب کنن  .ا بته وجود وزرا و سدرداران بزرگ ایرانی چون نواب بیرام خان پسدر سدیف خان و پ ر عب ا رحیم خان خانان ،میرزا حسددنا له پسر
خواجه ابوا وسن مشهور به نواب ر رخان احسن و حاا موم ق سی ،در امپراتوری مغول ،کمک بزرگی به مهاجران ایرانی در راهیابی به طب ا
باالی اجتماعی به شددمار میآم (شددهابی  .)۲۰ ،۱1۱۶ب ین ترتیب در دورۀ حکومت اکبرشدداه کارگاه سددلطنتی توت سددرپرسددتی دو هنرمن ایرانی
ب
(میر سدی علی و عب ا صدم ) که مسد و یت تربیت تع اد کزیری هنرمن ان هن و و هن و-مسدلمان را بر عه ه داشتن  ،رسما شروع به فعا یت کرد.
همایون عب ا صددم را به ب «شددیرینقلم» م تخر سدداخت او در عین حال که نارر کارگاه سددلطنتی بود شدداگردانی را نیز تربیت کرد ،از جمله
بسداوان 1و دسوانت ۴که هر دو هن و بودن و در کنار پسران عب ا صم  ،موم شریف و بهزاد ،ن ش مهمی در ن ارگری دربار مغول و توسعۀ سبک
وی داشدتن ( .)Soucek 1987, 170میر سدی علی نیز که از همایون ب نادرا ملک را دریافت کرده بود ،پس از همایون در دربار اکبرشاه بسیار
گرامی داشته میش و بههمراه برخی دی ر از هنرمن ان از همراهان همیش ی شاه بود (همانجا) .ابوا ضل ،تاریخن ار دربار اکبرشاه ،در فهرست
بهترین ن اشدان دربار ،رتبۀ اول را به میر سدی علی اختصداص داده و در آیقن اکبری نوشته است« :در میان پیش امان صرا مست یم هنر ،او ین
ن ر میر سدی علی از تبریز اسددت»  )Alami 1939, 114(.میر سددی علی که در تصددویرسددازی تع ادی از شدداهکارهای کتاب آرایی ایران مشددارکت
داشدت ،در دربار مغول مس و یت نظار بر تصویرگری نسخۀ حمزهنامه را بر عه ه گرفت (ابوا وسنی و معصومی  .)۱۵ ،۱199اگرچه که فهرست
ن ارگران ایرانی در دربار گورکانی به اینجا ختم نمیشددود ،از آنجا که سددایر منابع بهت صددیل دربارۀ هنرمن ان ایرانی مهاجر در هن گورکانی سددخن
راند هان  ،به ذکر این موارد اکت ا میگردد .موقعیت هنرمن ان مهاجر صددد وی در دربار گورکانی ،فرضدددیهای را که در بخش پیش طرح شددد تأیی
میکن  .پادشاهان گورکانی نهتنها به جمعآوری آثار هنرمن ان برجستۀ ایرانی عتقه و اشتیاق وافر داشتن و آنها را بهعنوان ا و و معیار اثر هنری
فاخر میدانسدتن  ،بلکه با قرار دادن هنرمن ان مهاجر ایرانی در رأ کارگاهی متشدکل از سایر خردهفرهنگها ،فرهنگ ایرانی را اصل و مرکز قرار
دادن  .همننین اشداره به حضور هنرمن ان هن و در کارگاه سلطنتی (بر اسا اسناد تاریخی) مهر تأیی ی است بر خردهفرهن ی که به تمامی طرد
نش ه ،هرچن با ن ی زبان مادریاش بیص ا ش ه ،و ی امکان آن را دارد که از طریق هنر هویت خود را بازیاب .
 .5بازنمود ارتباطات بینافرهنگی در آثار هنرمندان مهاجر ایرانی در دربار گورکانی
هنرمن ان ایرانی عتوه بر عناصددر ن ارگری ایرانی ،روشهای تو ی ن اشددی را نیز به هن وارد کردن  .برای مزال تهیۀ پیشطرح یکی از روشهایی
بود کده در برخی از کدارگداههای ایران به کار میرفت ،این پیشطرحها میتوانسدددتن ا وی هنرمن ان دی ر قرار گیرن و باعث تروی سدددبک یک
هنرمن شددون ( .)Binyon, Wilkinson, and Gray 1933, 98یک روش دی ر سددپردن وری ۀ طراحی ترکیببن ی به هنرمن ان باتجربهتر و
سدددایر کارهای ی ی چون اضدددافه کردن رنگ به دسدددتیارانشدددان بود .کتیبههای نسدددخ خطی مغو ی نشدددان میدهن که چنین رویکردی در زمان
ب
ب
امپراتوری اکبرشدداه در هن کامت رواا یافته اسددت ( .)Losty 1982, 89-90عتوه بر این ،روش تو ی کاغذهای رن ی و مزین نیز عم تا توسددط
هنرمند ان مکتدب هرا و مشدددهد بده هن راه یافت .هرچن این روشها نشددداندهن ۀ تأثیر هنرمن ان ایرانی بر ن ارگری و کتابت دربار گورکانی
هسددتن و میتوانن در دسددتۀ ارتباطا «هم خود و هم دی ری» که منشددأ پویایی فرهنگ اسددت قرار گیرن  ،در اینجا با تکیه بر خود اثر به مطا عۀ
سهم فرهنگها و نوع ارتباطا بینافرهن ی در ن ارگری دربار گورکانی پرداخته خواه ش .
میر سددی علی و عب ا صددم کانون ج ی ن ارگری را در دهلی ایجاد کردن و ج ی ترین تووال کتابآرایی ایران را که در تبریز ،قزوین و بخارا
صدور گرفته بود در هن رواا دادن  .میر سدی علی فرزن استاد بزرگ میر مصور بود و هر دو چن سال با یک ی ر روی شاهنامۀ شاهطهماسبی کار
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کرده بودن  ،میر سی علی پن مجلس ن اشی نیز در خمسۀ مشهور نظامی به سالهای 9۴۱ددد9۴۵ق کشی ه بود (و ش  .)1۰ ،۱1۲۵از نسخی که
در این دوره تصددویرگری ش د ن میتوان به حمزب امه ،طوط امه ،شتتاهنامه ،اکبر امه ،عجایب المخلوقات و ...اشدداره کرد .بیشددتر آثار ادبی ایران
چون دیوانهای حافظ ،امیر نظاما ین حسدن ،انوری ،امیر خسدرو ،بوستاان و گلستاان سع ی ،بهارساان جامی و حات اال س نیز بهدفعا در
کارگاه سدلطنتی مغول مصور میش ن ( .)Prakash Verma 2009, 154مووریت زبان و ادب فارسی و وابست ی ن ارگری ایندوران به ادبیا ،
منجر به رواا متون فرهن ی ایرانیاسدتمی در دربار گورکانی گردی  .تنها نسدخۀ خطی دورۀ همایون که توسدط ن ارگران ایرانی تصدویرسددازی ش ،
نسدخۀ باشدکوه حمزب امه اسدت که در زمان حکومت پسرش اکبرشاه به اتمام رسی  .مو ان معت ن که ن ارههای حمزب امه در ص وا او یه،
بسدیار شبیه به مکتب ص وی تبریز است (غروی  11 ،۱1۴۲برن  ،)۱۸۲ ،۱1۲1و ی بهمرور زمان با های هن ی ،بتهای هن و و صونههای
ب
زن گی روستایی هن به ن ارههای آن راه یافتن ( .)Gotez 1964, 227این نسخۀ چهاردهجل ی که احتماال بین سالهای 9۲۴دددد939ق کار ش ه
اسدت ،توت نظار مسدت یم میر سدی علی آغاز ش  ،و ی زمانی که او برای زیار مکه هن را ترک کرد ،همکار جوانترش ،عب ا صم  ،نظار بر
ده جل دی ر را بر عه ه گرفت (بلر و بلوم  .)3۵۱ ،۱1۲۲از آنجا که کپی یا ت لی از ترکیببن یهای پیشدین بخشی از آموزش ن اشان در ایران بوده
اسددت ،بعی نیسددت که عب ا صددم بهعنوان اسددتاد کارگاه سددلطنتی شدداگردانش را تشددویق میکرده که از ترکیببن یهای ایرانی ت لی کنن  .ن وذ
سنتهای ن اشی ایرانی در ن ارههای حمزب امه ،ن ش و تأثیر این هنرمن در انجام چنین پروژۀ عظیمی را نشان میده .
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تصویر  :9اکبر شاهزادۀ جوان ن اشی خود را به پ رش همایون ت یم
میکن  ،عب ا صم  ،)9۵۵۵( 1۶3 ،مرقع گلشن (شمارۀ  )9۵1کتابخانۀ
کاخ گلستان
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E2%80%98A
_bd_alSamad._Akbar_Presents_a_Painting_to_His_Father
Humayun._Mughal,_probably_Kabul,_c._1550%E2%80%
931556._Golestan_Palace_Library,_Tehran.jpg

تصویر  :2حک کردن جمشی اشعاری را بر روی سنگ ،عب ا صم شیرازی،
 ،)9۵11( 111واشن تن ،گا ری هنر فریر
https://artsandculture.google.com/asset/jamshid-writing-on-arock-artist-abd-al-samad-shirin-qalam-calligrapher-faqir-mirali/iAFfhs7okTqOYg

وابسدت ی سدبک عب ا صدم به مکتب ن ارگری تبریز در ن ارۀ «اکبر جوان تصدویری که خودش کشی ه به پ رش ت یم میکن » (تصویر ،)۱
آشدکار اسدت .در این ن اره فضدا بهواسدطۀ عناصدر سداختمانی به قسدمتهای مختلف ت سیم ش ه که یادآور ترکیببن یهای دورۀ ص وی است.
ردپای سدبک تبریز در حا ت پیکرهها و جزایا فراوان معماری نیز مشخص است .در این مورد عب ا صم یک ترکیببن ی مکتب تبریز را برگزی ه
و صدونهای از دربار مغول را در آن جا داده اسدت .ب ین ترتیب هنرمن با نشدان دادن پادشداه گورکانی بهشدیوهای که مت اول ن اشدی ایرانی است،
نشدانههای دو فرهنگ را چنان در هم آمیخته اسدت که به نظر میرسد قابل ت کیک از هم نباشدن  .پادشداه گورکانی هم حامی ن ارهای به سبک
ایرانی است و هم خود درون آن جای گرفته است ،درحا یکه شاهزادۀ گورکانی (اکبر) بشخصه ن ارهای را به انجام رسان ه است .همۀ عناصر این
تصدویر نشداندهن ۀ تمایل گورکانیان در یکی شد ن با فرهنگ ایرانی و کسدب مشدروعیت فرهن ی بهواسدطۀ آن اسدت .عناصر ایرانی که در او ین
مینیاتورهای گورکانی به چشددم میخورن  ،عبار ان از :صددخرههای اسدد نجی ،اژدها ،ابرهای اسددپیرا ی ،عناصددر تزیینا سدداختمانی ،نمایش
پیکرههای انسددانی ،اسددت اده از درختان سددرو و چنار ،بههمراه اسددت اده از خطو خوشنویسددی رریف و رنگهای درخشددان بودن ( Ziauddin
.)2005, 334
بدا این حدال ،در زمدان حکومت اکبر هن وها بهت ری به دربار راه یافتن  ،تا جایی که در کارگاه-کتابخانۀ اکبر ،هنرمن ان ایرانی و هن و در کنار
هم به تهیۀ نسدخ و مرقعا مشدغول بودن (شدیمل  1۸۶ ،۱1۲1ابوا وسدنی و معصومی  .)۱۶ ،۱199در نتیجه ،ن ارههای نسخ خطی و آ بومها
نشدداندهن ۀ تل یق سددبک ن ارگری ایرانی با سددبک ن ارگری هن ی هسددتن  ،ا بته با غلبۀ ویژگیهای سددبک ایرانی .ررافت و پرداخت جزایا و
خطو کنارهنما به سددبک ایرانی با پا ت رن ی هن ی شددامل سددبزهای متنوع ،قرمز و نارنجی درخشددان در هم آمیختن (.)Chand 1936, 273
ب ین ترتیب سدددبک عب ا صدددم نیز در مواجهه با آثار هنرمن ان هن و تغییراتی یافت بهترین نمود بلوغ سدددبک او را در ن ارۀ «جمشدددی » میتوان
متحظه کرد (تصویر  .)۸از نظر طرح کلی ،منظره با گیاهان رقصان
و ت سددیما فضددایی کوچک از مکتب صدد وی تبریز نشدد ت گرفته
اسددت ،و ی در بررسددی دقیقتر سددبک عب ا صددم با سددبک ص د وی
تبریز ت دداو هددایی دارد .پیکرههددا هنوز بددهخدداطر خطو مویطی و
تضددداد رندگهدا بدا پسزمینه یک سدددت هسدددتن و ی درون خطو
نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی
جد اکنند ۀ رنگهای ت ریجی برای ا ای حجم و جنسدددیت به کار
ص ویان و گورکانیان با استناد بر آثار
ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار
رفتهان روشدددی که بهویژه در ارااۀ جزایا چهره مشدددخص اسدددت
گورکانی ۱۱۵ ،د ۱۸۲
( .)Soucek 1987, 171-172نموندههدایی دی ر از پ ی ار شددد ن
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تد ریجی عنداصدددر تصدددویرگری هند ویی در سدددبک ن ارگری دربار
گورکانی را در ن ارههای حمزب امه میتوان دی  .تصدددویر  ،1ن ارهای
از حمزب امه اسدت که صدونۀ مسج را نشان میده ت سیمبن ی
فضدا در این ن اره به صونهپردازی ایرانی که فضا را به چن ین سطو
ت سددیم میکن و افراد را درون و بیرون سدداختمانها نشددان میده ،
شدباهت دارد .ترکیببن ی افراد در فضا و نشان دادن افراد در زن گی
روزمره و حدداال متنوع نیز از ویژگیهددای ایرانی این ن دداره اسدددت.
علیزاده واقعگرایی را یکی از خصدددلتهای ن ارگری عصدددر صددد وی
ب
میدان که ات اقا سددبب موبوبیت آنان نزد پادشدداهان گورکانی ش د
وی معت اسدت هنرمن ان ص وی به ترکیببن ی عناصر و موضوع
اثرشان ،توجه کامل داشتن و با وجود ریزهکاریهای بسیار ،آدمها را
تنها تصدویر نمیکردن  .آنان به ن اشی مویط زن گی و مساال روزمره تصویر  :3صونۀ مسج  ،حمزهنامه9۵۶۴ ،د ،9۵91بریتیش الیبرری ()91233199۵3133
https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1923-0115-0-3
و هرآننه به روش زن گی مربو میشدود ،اشدتیاق بسیار داشتن  ،به
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همین د یل ،سدراسدر فضای صونه را پر میکردن  .همننین آنان ترکیببن یهای چن سطوی میآفری ن که از پایین به باال گسترده میش و از
ج ولهای دور تصدویر به بیرون سدرایت میکرد (علیزاده  .)۱۶ ،۱191در قسدمت باالی این ن اره فردی کمانش را بهسمت پرن های نشانه رفته و
دی ر افراد صددونه نیز در حا تهای مختلف نشدددان داده شددد هان  .با این حال ،فضدددای معماری ،با ها و رنگآمیزی هن ی به نظر میرسددد .
ب
ن ارگری گورکانی بهت ری از ن ارگری صد وی متمایز میشدود و این تمایز با ورود نشانههای فرهنگ دی ری (هن و) که پیشتر تماما طرد ش ه بود
نمدایدان میگردد .ب ین ترتیب رنگ در ن ارههای دربار گورکانیان یکی از مهمترین مؤ ههای بازنمایانن ۀ تو قناپذیری ترجمان بینافرهن ی کامل
اسدت .دربارۀ ریشدۀ رنگآمیزی هن ی در این ن ارهها ح اقل دو علت را میتوان برشمرد :یکی وابست ی نوع و کی یت رنگها به مصا و موجود و
ب
قابل اسدت اده در جغرافیای خاص ،و دی ری عینیت یافتن خردهفرهنگ هن و که احتماال رنگآمیزی ن ارهها به آنها سدپرده میش  .در این دوره
همننان فرهنگ ایرانی در مرکز متن بینافرهن ی قرار دارد ،یکن دی ر با آن یکی پن اشدته نمیشود .از منظر نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی،
گورکانیان همننان سدتایش خود را به عناصدر فرهن ی ایرانی ح ظ نمودهان  ،یکن به میزانی از خوباوری دسدت یافته و بهسوی تعامل فرهن ی از
نوع «هم خود و هم دی ری» گام برداشتهان .
ازاینروست که در تصویرگری نسخ اکبر امه ،سبک ن ارگری گورکانی بهوضوح
از سبک ص وی متمایز ش ه و تأثیر هر دو فرهنگ ایرانی و هن و دی ه میشود.
درحا یکه ح ظ غا ب عمودی ،ترکیببن ی کلی و هن سۀ فضایی مسطو از
ویژگیهای ن اشی ایرانی بودن  ،هنرمن ان هن ی توجه زیادی به ناتوراا یسم و
مشاه ۀ دقیق پیرامون خود نشان میدادن  .هن وها ساب ۀ طوالنی در ن ارگری
داشتن و از مهمترین ویژگیهای سبک ن ارگری آنان میتوان به طبیعتگرایی
(ناتورا یسم) اشاره کرد (فروزانی و میرشاهی  .)۱۴۵ ،۱19۵در یک ن اره از اکبر امه
که پیروزی عظیم خان بر موم حسین میرزا در گجرا را نشان میده (تصویر
 ،)۴عتوه بر پا ت رن ی هن ی که در رنگ تپهها و آسمان خودنمایی میکن ،
منظرهن اری نیز بهوضوح بازنمایانن ۀ ناتورا یسمی است که با سبک ص وی
مت او است .تمایل فرهنگ هن و به طبیعتگرایی حتی در برداشتهای هنری
از ن وش تزیینی و انتزاعی ایرانی نیز مشاه ه میشود .ن وش تزیینی که در ایران
تجری ی و انتزاعیان  ،در هن با حجمپردازی و طبیعتگرایانه تصویر ش هان
(شیرازی و طتیی  .)9۴ ،۱19۱در ن ارههایی از این دست نمیتوان بهراحتی
تشخیص داد که نشانههای ک ام فرهنگ در مرکز قرار گرفتهان برای مزال
حجمپردازی و عینیتگرایی در کنار است اده از ا مانهای بومی هن ی بهوضوح
تصویر  :۴پیروزی عظیم خان بر موم حسین میرزا ،اکبرنامه ،ح ود
 ،۱۵9۰موزۀ ویکتوریا و آ بر ن ن
این نمونه را از ن ارگری ص وی متمایز میکن و در عین حال با ن ارگری هن ی هم
https://collections.vam.ac.uk/item/O9442/qutb-ad-dinمت او است .میتوان گ ت در این مرحله است که ارتباطا بینافرهن ی گورکانیان
/khan-and-painting-lal
با سایر فرهنگها به بلوغ و خودآگاهی دست یافت.
در طول حکومت جهان یر (۱۶۰۵د۱۶۸3م) ،هنرمن ان ایرانی دی ری نیز به دربار گورکانی پیوستن  ،و ی در این زمان اروپاییان نیز به دربار
گورکانی راه یافته بودن و تعامت بینافرهن ی گورکانیان متکزر و پینی هتر ش ه بود .ا بته سبک ن اشی اروپایی از زمان همایون مورد توجه دربار
گورکانی بوده و در زمان اکبرشاه کپیهایی از تصاویر نسخ مذهبی اروپایی انجام میش  ،و ی در دورۀ جهان یرشاه بود که راا یسم اروپایی بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفت .ن ارگران دربار جهان یر تصاویر مذهبی اروپایی را ن ارگری میکردن (پرایس  ۱۲1 ،۱1۴3کونل  ۸۸1 ،۱1۲۴فروزانی
و میرشاهی ۱۴۴ ،۱19۵د .)۱۴۵با وجود این ،شواه نشان میده که در دربار جهان یر توجه ویژهای به فرهنگ ایرانی میش و همننان دربار
گورکانی تمایل به قرابت فرهن ی د و ا بته رقابت!د با دربار ص وی داشته است .اگر آنگونه که روایت میشود جهان یر به ن ارگران دربارش دستور
داده بود تا رؤیای در آغوش کشی ن شاهعبا ص وی را که در خواب دی ه بود به سبک ایرانی ن اشی کنن (شیمل  ،)11۰ ،۱1۲1تردی ی باقی

نمیمان که پادشاه قص داشته خود را با آن دی ری فرهن ی یکی کن  .ا بته اگر دال ت صریو این تصویر (تصویر  )۵را که شاه جهان در آن بزرگتر
و باشکوهتر از شاهعبا پیر و الغر تصویر ش ه ،تمایل به یکی ش ن با آن دی ری ب انیم ،دال تهای ضمنی دی ر خود را بهگونۀ متمایزسازی و
برتریجویی نشان میدهن  .به هر حال ،از هنرمن ان ایرانی دربار جهان یر میتوان به آقا رضا و پسرش ابوا وسن اشاره کرد که جای اه ویژهای نزد
ب
شاه داشتن  .ویژگیهای ایرانی سبک آقا رضا در دو تصویرگری از انوار سهیلی که دابشلیم (حاکم هن ی) را به تصویر میکش کامت نمایان است.
یکی از آنها صونهای را نشان میده که او گنجی را که در غاری پنهان بوده پی ا میکن و صونۀ دی ر باال رفتن حاکم از کوه سران یب بهدنبال
روشنایی را نشان میده ( .)Wilkinson 1929, pls.3-5آقا رضا در طول فعا یتش در کارگاه سلطنتی مغول عناصری از منابع هن ی و اروپایی
را جذب کرد .زمان ورود او به هن نامعلوم است ،و ی بیشک در زمان اقامتش در الهور در سا ی که پسرش ابوا وسن به دنیا آم ( 9۶3ق) در
دربار گورکانی مشغول به کار بوده است .از آنجا که یکی از ورایف آقا رضا کپی از چاپهای اروپایی بوده است ،پیکرههای اخذش ه از ترکیببن یهای
اروپایی در او ین آثار شناختهش ۀ او مشاه ه میشود .در یکی از حاشیههای مرقع گلشن که توسط آقا رضا در رمضان ۱۰۰۲ق تکمیل ش ه،
پیکرههایی با جامههای اروپایی در م ابل پسزمینۀ گیاهی متراکمی با روحیۀ ایرانی تصویر ش ه است (تصویر  .)3در آثار آقا رضا و شاگردانش سبکی
مرکب از عناصر ایرانی ،هن ی و اروپایی مشاه ه میشود.

نشانهشناسی ارتباطا بینافرهن ی
ص ویان و گورکانیان با استناد بر آثار
ن ارگران مهاجر ایرانی در دربار
گورکانی ۱۱۵ ،د ۱۸۲
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تصویر :۵ابوا وسن ،متقا جهان یر با شاهعبا
پطرزبورگ

در خواب ،از مرقع سن

/https://asia.si.edu/object/F1945.9a

تصویر  :۶ابوا وسن ،متقا دابشلیم و بی پای ،از انوار سهیلی،
ح ود ۱۶۱۰د ،۱۶۱۴بریتیش الیبرری
https://www.sciencephoto.com/media/551463/view/dabishlimwith-bidpay

به نظر میرسد ابوا وسدن نیز مانن پ رش به سدلی ۀ شداه جهان یر ،ن اشی را با کپی از آثار اروپایی آغاز کرده است که او ین اثر شناختهش ۀ او
یک کپی از کار آ برشدت دورر اسدت (ح ی تجو  .)11 ،۱19۰ابوا وسدن خیلی زود م ارا ترقی را پیمود و و در دربار گورکانی بسیار مورد توجه قرار
گرفت .جهان یر شاه در توزوک جها گقری در تمجی از ابوا وسن نوشته است:

در این زمان ابوا وسن مصور به ب نادرا زمانی سرافراز گشت .مجلس جلو مرا در دیباچۀ جهان یرنامه کشی ه به نظر درآورد .چون
سدزاوار توسدین و آفرین بود مورد ا طاف بیکران گشت .کارش به عیار رسی ه و تصویر او از کارنامههای روزگار است .در این عصر نظیر
و ع یل خود ن ارد ،اگر در این روز اوسددتاد عب ا وی و اوسددتاد بهزاد در ص د وۀ روزگار میبودن انصدداف کار او میدادن  .او را نسددبت
ب
خانهزادی به این درگاه اسدت ،غایتا او را هیچ آشدنایی و مناسبت به کار پ رش نیست بلکه از یک عا م نمیتوان گ ت و مرا نسبت به او
ح وق تربیت بسدیار اسدت .از صدغر سن تا حال ،خاطر همیشه متوجه تربیت او بوده تا کارش به این ح رسی ه ،ا وق نادرۀ زمان خود
بوده (جهان یر .)۸۶۶ ،۱1۵9
بهعنوان او ین تصدویرگری نسدخۀ خطی ،سد ارش مهمی به ابوا وسدن سپرده ش  ،وی صونۀ متقا دابشلیم با بی پای را به تصویر کشی ه
اسدت متقاتی که اوا جسدتوجوی حاکم برای یافتن بصیر بود (تصویر  .)Wilkinson 1929, pl.6( )۶شخصیتسازی دابشلیم که شاهوار
و ی فروتنانه در م ابل حکیم ایسدتاده اسدت میتوانسدته نشداندهن ۀ شاهزاده سلیم باش  .این ن اره همننین نشان میده که ابوا وسن چ ونه
سبک و ترکیببن ی پ رش را اتخاذ کرده و با انرژی ج ی و مهار فوقا عادهاش آن را گسترش داد .ترکیب ابوا وسن از خطو کنارهنمای ایرانی
با اسدت اده از رنگ بهمنظور ا ای فرم و حجم اصدتح و ادامۀ همان سدبک آقارضداست هرچن موف یتهای پسر دستاوردهای پ رش را در سایه
قرار داد .با توجه به مشخصههای تل ی ی آثار ابوا وسن و بر اسا م حی که شاه جهان یر از وی به عمل آورده ،چنین به نظر میرس که فرهنگ
ایرانی همننان بهعنوان موور اصدلی و نماین ۀ خود دی ر گورکانی در متون فرهن ی ح ظ شد ه اسدت ،فرهنگ هن و در حاشیه و ی حاضر است.
رویکرد ن ارگری گورکانی به سددنتهای ن ارگری هن گزینشدی اسددت و ی عناصددر بازنمایانن ۀ این فرهنگ بهگونهای در دل ن ارگری گورکانی قرار
میگیرد که در عین متمایز بودن با آن یکی میشدددود .به نظر میرسددد که بهرغم گرایش سدددلی ۀ دربار به ن اشدددی اروپایی ،این فرهنگ همننان
بهعنوان فرهنگ بی انه و با فاصددله ن ریسددته میشددود ،نسددبت به آن پذیراسددت و ی مرزهایش را با آن ح ظ کرده اسددت .دوران طتیی نکارگری
گورکانی پس از جهان یر به پایان رسدی و هنرمن ان ایرانی در دربارهای مولی پراکن ه ش ن  .در این زمان عصر ج ی ی از تاریخ هن رقم میخورد
که مشخصۀ آن غلبۀ فرهن ی اروپاست.
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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 .6نتیجه
هد ف او یدۀ این پژوهش آن بود کده بدا مطدا عدۀ ن دارگری دربدار گورکدانی بدهعنوان یک متن فرهن ی ،کی یت ارتباطا بینافرهن ی گورکانیان و
صد ویان را تعیین کن  .بر اسدا رویکرد نشدانهشدناسی بینافرهن ی ،رابطۀ خود و دی ری فرهن ی میتوان بر سه موور کلی «خودمووری و طرد
دی ری»« ،آرمانیسددازی دی ری و ن ی خود» و «تعامل پویا میان خود و دی ری» صددور پذیرد .بر این اسددا فرهنگها به طرد ،جذب یا گزینش
عناصدر فرهنگ بی انه میپردازن  .ب ین منظور پیشدینۀ تعامت ایران و هن بهاختصدار مورد بررسی قرار گرفت و مشخص ش که ارتباطا این دو
منط ۀ جغرافیایی سداب ۀ طوالنی دارد و ی در دورۀ صد ویان به دالیل خاصی این رابطه وارد مرحلۀ ج ی ی ش ه است .گورکانیان با جای زین کردن
زبدان فدارسدددی بدهجای زبان ترکی جغتایی ،توول عظیمی در ارتباطا بینافرهن ی دو کشدددور ایجاد کردن  ،بهگونهای که نهتنها با آرمانیسدددازی
ب
فرهنگ فارسی ،خود را از منظر دی ری ن ریستن  ،بلکه مرزهای خود و دی ری را کامت متز زل ساخته و بهسوی شبیهسازی فرهن ی پیش رفتن .

نکتۀ جا ب توجه آن اسدت که در میانۀ پژوهش ،حضدور یک عامل دی ر نمایان شد که به هیچ وجه قابل چشمپوشی نبود در واقع گورکانیان خود
در سدرزمین هن وسدتان بی انه بودن و با گذر از ارتباطا بینافرهن ی و رجوع به متن فرهن ی (ن ارگری) حضور فرهنگ هن و هر وظه نمایانتر
میشدد  .ب ین ترتیب در نشددانهشددناسددی ارتباطا بینافرهن ی از ختل ن ارگری هنرمن ان مهاجر ایران در دربار گورکانی ،حضددور سدده فرهنگ
ب
مشدخص ش  .۱ :فرهنگ مغو ی گورکانی که حضورش در ن ارهها صرفا موضوعی است ،ب ین معنا که ن اره صونهای مربو به دربار گورکانی را
نشددان میده  .۸ .فرهنگ ایرانی ص د وی که آرمانی ش د ه و در مرکز قرار گرفته اسددت ویژگیهای ن اش دی ایرانی در دربار گورکانی متک و معیار
تعیین ن ارگری خوب از ب اسددت .1 .فرهنگ هن و که در مناسددبا رسددمی ق ر کماکان کنار گذاشددته ش د ه بود و ی در هنر امکان بروز یافته و
نمایان گردی  .تجلی این فرهنگ در ن ارگری گورکانی نشداندهن ۀ خودباوری فرهنگ هن و و گزینشگری آن در م ابل نشانههای فرهنگ ایرانی
اسدت .حضدور فرهنگ هن و در ن اشدی گورکانی در حاشدیه و ی چنان مهم است که ن ارگری گورکانی را از ن ارگری ص وی متمایز میسازد .ب ین
ترتیب ،گورکانیان با آرمانیسدازی فرهنگ ایرانی و شبیهسازی خود به دی ری ،قص داشتن مرزهای هویت فرهن ی خود را در م ابل دی ری هن و
که طرد و ن ی میش د  ،مشددخص سددازن  .ا بته این آرمان یکی ش د ن با فرهنگ آرمانی مو ق نش د  ،چراکه ررف جغرافیایی که در قا ب فرهنگ
هند و خود را نمدایان سددداخت ،امکان ترجمۀ دقیق ن ارگری صددد وی به ن ارگری گورکانی را از بین برد .در نتیجه ن ارگری در عصدددر طتیی هنر
گورکانیان ،ایرانی-هن ی-گورکانی است و هویت خود را از جابهجایی م اوم مرزهای مرکز و حاشیه میگیرد.
پینوشتها
1. Afanasy Nikitin
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ترویجی

چکیده
بعد از اسالم ،مساجد در شهرهای مختلف و در دورههای مختلف تأسیس شدند .درمجموع روشهای معمااری ایاران بعاد از اساالم دارای چهاار
سبک میباشد :خراسانی ،رازی ،آذری و اصفهانی .اوج ساخت مساجد در ایران در سابک رازی اسات .ایان سابک در دورۀ سالجویی و در فاال
مرکزی ایران به اوج خود رسید .در این میان ،نام دو مسجدجامع اردستان و زواره در کنار مسجدجامع اصفهان از مهمتارین بناهاای ایان سابک و
این دوره به شمار میآید .از عناصر شاخص و مشترک این دو مسجد و دلیا انتخاا آنهاا ،یکساان باودن معماار ،من اۀ جغرافیاایی یکساان و
نزدیک بودن سال ساخت هر دو بنا میباشد .در این پژوهش ،ابتدا ویژگیهای تزییناتی این دو مساجد و ساسس باا برشامردن ویژگیهاای سابک
معماری رازی و آذری ،ارتباط تزیینا آنها با این سبکها بررسی میشود .شیوۀ پژوهش توصایفیتحلیلای و روش گاردآوری اعالعاا  ،از مناابع
کتابخانهای و بررسی میدانی بناهاست .نتایج حاص از بررسای دو مساجد تأییاد مایکناد کاه عناصار تزیینااتی مساجد جاامع اردساتان بیشاتر باه
ویژگیهای معماری دورۀ سلجویی و سبک رازی و عناصر تزییناتی مسجدجامع زواره بیشتر باه ویژگیهاای معمااری دورۀ ایلخاانی و سابک آذری
نزدیک میباشد .همچنین عناصر مشترکشان بیشتر در زمینه ساختاری و اختالفا آنها بیشتر در زمینه تزیینا است.
کلیدواژهها:
م العۀ ت بی ی ،مسجد ،اردستان ،زواره ،تزیینا  ،سبک رازی ،سبک آذری.
* دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،گروه پژوهش هنر ،دانشکده م العا عالی هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایرانmsajjadib@yahoo.com /

 .۱مقدمه
یکی از وجوه هویتی شهر اسالمی ،مسجد است که هم از جنبۀ هویت ظاهری و هم از بعد هویت معنوی ،ایفاای ن شای بنیاادین را عهادهدار
است (ن یزاده  .)8۰۱ ،۱8۸1مساجد بعد از اسالم در شاهرهای مختلاف و در دورههاای مختلاف تأسایس شادند .باهنظار پیرنیاا ،روشهاای
معماری ایران یب از اسالم شام دو شیوۀ پارسی و پارتی و بعد از اسالم دارای چهار سبک است :خراسانی ،رازی ،آذری و اصافهانی (پیرنیاا
 .)۱ ،۱8۸1سبک رازی دومین سبک معماری ایرانی بعد از اسالم است .این سبک در دورۀ سلجویی و در فاال مرکازی ایاران باه اوج خاود
رسید .در این میان بناهای مشهور زیادی وجود دارد؛ مانند مسجدجامع اردستان ،مسجدجامع زواره و مسجدجامع اصافهان ،کاه از مهمتارین
بناهای این سبک و ایان دوره هساتند .هرچناد در مناابع و بررسایهای صاور گرفتاۀ یبلای ،ایان دو مساجد باه دورۀ سالجویی تعلا دارناد،
ویژگیهایی از دو بنا ،انتسا آنها را به دورۀ خاصی مورد تردید یرار میدهد.
مسجدجامع زواره و اردستان را میتوان با رویکردهای متفاو بررسی کارد .در م العاا پیشاین در ماورد هار دو مساجد ،بیشاتر رویکارد
تاریخی مدنظر بوده است اما این دو بنا ،بهرغم ویژگیهای مشترک زیاد ،هیچگاه مورد م العۀ ت بی ی یارار نگرفتاهاناد .از عناصار شااخص و
مشترک این دو مسجد و دلی انتخا آنها ،یکسان بودن معمار (استاد محمود اصافهانی) ،نزدیکای من اۀ سااخت و نزدیاک باودن ساال
ساخت بناها میباشد .این دو مسجد دارای تزیینا مختلفی است ،مانند آجرکاری و گچبری و کاشیکاری .البته در زمینۀ تزیینا اختالفااتی
دیده میشود که در این م اله بررسی شده است.
در این پژوهش ،ابتدا ویژگیهای این دو مسجد و پیشینۀ آنهاا ،و ساسس عناصار تزیینااتی مانناد تزییناا محرا هاا ،تزییناا آجاری،
تزیینا ایوان جنوبی ،گچبری ،کاشیکاری و آجر لعا دار در هر دو بررسی شده و اختالفاا و اشاتراکا هار دو بناا در زمیناۀ تزییناا ذکار
گردیده و با برشمردن ویژگیهای سبک معماری رازی و آذری و ارتباط دادن عناصر این دو مسجد به این سبکها ،انتسا آنها به دورههای
ذکرشده در تاریخ مورد بررسی یرار گرفته است .شیوۀ پاژوهش توصایفیتحلیلای و روش گاردآوری اعالعاا  ،از مناابع کتابخاناهای و بررسای
میدانی این دو بناست.
۱ـ .۱پیشینۀ تحقیق
تاکنون در مورد سبک معماری این دو مسجد پژوهشی صور نگرفته است و ف ط آیای کریم پیرنیا در کتا سبک شناسب معمابا امرانر ب م
( )۱8۸1این دو مسجد را در دستۀ سبک رازی جای داده است .در دو کتا هننمومعماا امرسالع (اتینگهاوزن و گرابر  )۱81۸و تا اخمهنبنم

عماا امرانرنمد مدو مۀمرسالع متألیف محمد یوسف کیانی ( )۱81۰بهاختصار به معرفی این دو بنا پرداخته شده است.
نویسندگان زیادی در سالهای اخیر به بررسی مسجدجامع زواره و اردستان پرداختهاند؛ منابعی که بخشی از آنها به فراخاور اساتفاده در
م الۀ حاضر ،در بخش منابع پایانی فهرست شدهاند .اما تاکنون پژوهشی مبتنی بر «بررسی ت بی ی تزیینا مساجدجامع زواره و مساجدجامع
اردستان با توجه به سبکهای معماری رازی و آذری» انجام نشده که این امر ،مشوق نگارنده در ارائۀ پژوهش حاضر است.
اکثر پژوهشها در این زمینه دارای رویکرد تاریخی بوده و در این پژوهش سعی شده با م العۀ ت بی ی تزیینا دو مسجد ،دورههایی کاه
این دو مسجد را بدان منتسب میکنند ،مورد بررسی یرار گیرد.
۱ـ .۲روش پژوهش
تغییرا مسجدجامع اردستان و زواره بر مبنای شواهد و گزارشهای باستانشناسی و منابع تاریخی تحلی شده است .باا توجاه باه اعالعاا
بسیار محدود در این زمینه ،سعی شده با بهرهگیری از همین منابع و همچنین م العا میدانی در این مساجد ،مفیدترین اعالعا دراینباره

ارائه شود .تح ی حاضر با روش توصیفیتحلیلی و رویکرد ت بی ی انجام شده است .ابتدا تزیینا هر دو مساجد بررسای و ساسس باا یکادیگر
م ایسه شده است .روش گردآوری اعالعا نیز کتابخانهای و میدانی است .بدین منظور ،ابتدا بررسی میادانی بناهاا صاور گرفتاه و ساسس
منابع مکتو شام کتب و م اال معماری و هنرهای تزیینی مربوط به هر دو مسجد مورد م العه یرار گرفته است.
 .۲موقعیت جغرافیایی و تاریخی اردستان
اردستان در  ۱۱۸کیلومتری شمال شریی شهر اصفهان و مسیر کاشان بهسمت نائین و یزد یرار گرفته است .این شهر دارای مسااحتی حادود

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به
سبکهای معماری رازی و آذری،
 ۱۱۱ا ۱۰۸
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 99211کیلومتر مربع است و با  11درجه و  22دیی ۀ عرض شمالی و  ۵۱درجه و  13دیی ۀ عول شریی روی نصفالنهار گرینویچ یارار گرفتاه
است (گلبن .)933 ،9139
۲ـ .۱مسجد اردستان
بر اساس تمامی منابعی که م العه شده ،اردستان بهی ع شهری است یدیمی با یدمتی بسیار عوالنی ،تا آنجا که برخی از مردم معت دند تاریخ
این شهر به مهابادیان میرسد (ابنرسته  ،۱8۸۱اص خری  .)۱۵ ،۱8۶۸مسجد اولیه در پایان یرن دوم هجری و شاید یرن چهارم هجری بر
روی ساختمانهای ساسانی بنا بر منابع مختلف احداث شد .سال ساخت این بنا  ۵۵8هجاری و معماار آن اساتاد محماد اصافهانی اسات .از
ویژگیهای شخص این مسجد میتوان به آجرکاری دیی آن اشاره کرد.

نظر بایر شیرازی دربارۀ تاریخ چهار ایوان آن به این صور است :جنوبی ۵۵۵ :هجری ،شمالی ۱۰۶ :هجری ،شریی :پایان یرن یازدهم
هجری ،غربی :اوای یرن دوازدهم هجری .اسامی ایوانها بدین ترتیب است :شمالی (صفۀ صفا) ،غربی (صفۀ امام حسن ع) ،شریی (صفۀ
امیر جمله) (آیتاللهزاده شیرازی  .)۱۱ ،۱8۵۱از ویژگیهای آن میتوان از آجرکاری و گچبری شاخصش نام برد.
۲ـ .۲مسجدجامع اردستان و پیشینه و موقعیت آن در شهر
عموما مساجد تاریخی در مرکز شهر و در راب ۀ مست یم با بازار و مراکز اجتماعی جای داشاتهاند .مساجد ،یلاب تسنادۀ شاهر و منعکسکننادۀ
اوضاع اجتماعی شهر بوده است .نکتۀ درخور توجه در این مسجد ،ارتباط بسیار یوی میان فضا و عبیعت است (سل انزاده  .)۱8۶ ،۱81۱در
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سمتی از مسجد باغها و در سمت دیگر آن ،بافت شهری یرار گرفته است .مسجدجامع اردستان میان شش عنصر شهری دیگار جاای گرفتاه
که کهنترین هستۀ این شش عنصر ،مسجدجامع است (آیتاللاهزاده شایرازی  .)1 ،۱8۵۱ایان عناصار شاام مدرساۀ علمیاه ،حماام پاایین
مسجدجامع ،حسینیه ،آ انبار ،کاروانسرا ،بازارچه و مسجدجامع اردستان است.
این مسجد در یک مجموعه معماری کاه شاام
مسجد ،مدرسه ،کاروانسرا و آ انبار مایباشاد یارار
گرفته است .آندره گدار از باستانشناسان اخیر ایاران
که از این بناا بازدیاد داشاته اسات ،تااریخ مشخصای
باارای گنبدخانااه تعیااین نماایکنااد (حاادودا انتهااای
سل نت ملکشاه) .همچناین او معت اد اسات تبادی
مساااجد باااه چهاااارایوانی در ساااال  ۵88هجاااری
(یاادیمیتاارین مسااجد) صااور گرفتااه اساات (گاادار
 ،۱8۱۶ج .)۱۱1 :۱ .عبااا نظااار وی ،ایااان بناااا از
بناهای عصر سلجویی (از زمان ملکشاه) اسات و در
اص در مح بنای یدیمیتری که ویران شده یاا باه
همین مناسبت آن را خارا کاردهاناد ،سااخته شاده
است .وی ضمن ترسیم ن شۀ بنا ،آثاار بااییماناده از
بنای یدیمیتر را در چند ستون ،جرز و سارعاقهاای
رواق ورودی (جنو غربی) شناسایی نمود و آنها را
متعل به یرن چهارم هجری دانست (همان.)۱۱1 ،
در منابع ،اشارهای به تاریخ دیی شروع سااخت
مسااجد اولی اه نشااده اساات .افاارادی چااون جااابری
انصاری ( )۱81۸وجود مسجد را از یرن دوم هجری
یمری و افرادی چاون مرحاوم آیتاللاهزاده شایرازی

تصویر  :۱پالن مسجدجامع اردستان (آرشیو ادارۀ میراثفرهنگی شهرستان اردستان)

( )۸ ،۱8۵۱بازۀ زمانی دوم تا چهارم هجری یمری را برای آن بیان کردهاند .گروهی همچون گدار ،پوپ و رفیعی مهرآبادی معت د هستند کاه
مسجد اولیه مربوط به یرن چهارم هجری یمری است (گدار  ،۱81۱ج۱۱۸ :۱ .؛ پوپ ۱۱1 ،۱8۸1؛ رفیعی مهرآبادی  ،۱88۶ج.)8۱ ،۱ .

تصویر  :۱مویعیت مسجدجامع اردستان (آرشیو ادارۀ میراثفرهنگی شهرستان اردستان)

 .۳موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر زواره
شهر زواره در  ۱۵کیلومتری شمال شهرستان اردستان ۱88 ،کیلومتری شمال شرق اصفهان و در مجاور کویر مرکزی ایاران ،بار سار راه یادیمی
عبس ،خور ،بیابانک و انارک به کاشان و اصفهان و در مسیر راهآهن کاشان به یزد و در مویعیت  ۵۱درجه و  ۱۱دیی ۀ عاول شاریی و  88درجاه و
 ۱1عرض شمالی ،در بستر حاشیههای کویر است رار یافته است .زواره از شمال و شرق به کویر نمک و از جنو غربی به اردستان محدود میشاود
(مفخم پایان ۱۸ ،۱88۱؛ پاپلی یزدی  .)۱۱8 ،۱8۸۱این بنا به شمارۀ  ۱۸8به ثبت تاریخی رسیده است (مالزاده .)1۱ ،۱81۸
۳ـ .۱مسجدجامع زواره
در سدههای دوم و سوم هجری یمری با روی آوردن مردم به اساالم ،ظااهرا تعادادی از آتشاکدهها مساجد گردیدناد (حسانی .)۱۱۶ ،۱8۸۱
مکان فعلی مسجدجامع زواره در عهد باستان ،آتشکدهای بوده که در زمان ظهور اسالم تبدی به مساجد شاده اسات(شاریفی  ،۱8۶۸ج:8 .
 .)۱1۶سال ساخت مسجد زواره  ۵8۱هجری و معمار آن استاد محمد اصفهانی است .از ویژگیهای آن میتوان از وجاود زیرزمینای در ضالع

شمالی (مانند مسجد محمدیه نایین) و همچنین آجرکاری و گچبری شاخص آن نام برد.
۳ـ .۲مسجدجامع زواره و پیشینه و موقعیت آن در شهر
بهاعت اد پیرنیا ،این بنا روی بنای کهنتر ساخته شده است .در مورد تاریخ بنا ن یولهای مختلفی نیز در این زمینه مشهود است؛ از آن جمله

اینکه محمد بن ابراهیم زوارهای در یرن اول یا دوم هجری یمری بانی مسجد بوده است (پیرنیا  .)۱18 ،۱8۸۵اماا برخای دیگار معت دناد کاه
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مسجدجامع زواره بهوسیلۀ مجیرالدوله از آلبویه یا عمر بن عبدالعزیز از آل ابیدلف در یارن ساوم هجاری یماری ایجااد شاده اسات (شاریفی
 ،۱8۶۸ج.)۱۶۱ :8 .
استاد محیط عباعبایی مورخ معاصر که خود اه زواره است ،ع یده داشتند که بانی مسجدجامع ،علی بن احمد رئیس زواره باوده اسات
(عظیمی  .)۱۵۰ ،۱81۱از ویژگیهای شاخص این مسجد میتوان به چهارایوانی باودن آن اشااره کارد کاه آیاای گادار معت اد اسات ایان بناا
یدیمیتر ین مسجد چهارایوانی است که بهصور یکدست ساخته شده است .این نظریه دارای مواف انی همچون آندره پیترساون ،درک هیا ،
اولک گرابر ،عباس زمانی ،حسین زمرشیدی و مخالفی مانند کریم پیرنیاا دارد .بار هماین اسااس باه ع یادۀ اساتاد پیرنیاا مساجدجامع زواره،
کهنترین مسجدی نیست که از آغاز بهگونۀ چهارایوانی بنیان شده است ،و دلی ایشان سردابهای اسات کهان کاه در زیار راساتۀ درآیگااه آن
است و بسیار به سردابۀ مسجد سر کوچۀ محمدیۀ نائین میماند؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که مسجدجامع زواره از ابتدا شبستانی بوده و
در یرنهای بعد چهارایوانی شده (پیرنیا  )۱18 ،۱8۸۵و همچنین باه نظار برخای از مح اان ،مساجد فعلای در یارن ششام هجاری یماری،
مست ال یا بر روی ب ایای مسجدی شبستانی احداث شده و بخشهایی از آن با گچبری و آجرکاری آراسته شده است .استفاده از آجار لعاا دار
در شبستانها و گچبریهای رنگین در ایوانها از آثار دورههای بعد است (حاجییاسمی  ،۱8۸8ج.)۱۰۱ :۱ .
عدهای دیگر ع یده دارند که مسجدجامع زواره به تأسی از مسجدجامع اردستان عراحی و بعد تغییراتی در آن انجام گرفته است؛ یعنای در
سال  ۵۱8هجری یمری ،مسجدجامع زواره با پیروی از مسجدجامع اردستان ساخته شاده و ساسس باا تغییار بسایار مهمای کاه در ناوع پاالن
مساجد در آن دوره ایجاد شده بود ،به مسجد چهارایوانی تبدی و به اتمام رسیده است (شریفی  ،۱8۶۸ج .)۱1۶ :8 .گدار در مورد تاریخ بناای
مسجد مینویسد« :تصور میکنم تاریخ بنا ریم ۵8۱ق است .در با ریم صدها ،جای شک وجود نادارد زیارا دو کلماۀ خماس و مائاه (پانج و
صد) ،بهخوبی بایی ماندهاند .در خصوص ریم دهها یعنی ثلثین (سی) ،امکان دارد این عدد یک عدد یکریمی و ریم سه باشد ،زیرا ایان ریام
دو حرف کمتر یا بیشتر دارد ولی فضایی که میان حرف الم ثلثین و خاء خمس وجود دارد زیاد است و میرساند که این ریام هماان ریام ثلثاین
بوده است .بنابراین تاریخ احداث بنا  ۵8۱است نه ( ۵۱8گدار  ،۱8۶۸ج ۱۱۱ :۰ .و .)۱۱۰
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تصویر  :8پالن مسجدجامع زواره (آرشیو ادارۀ میراثفرهنگی شهرستان اردستان)

 .۴محراب
یکی از اصلیترین ارکان مسجد ،محرا است .گولون محرا را همچون ایوانی کوچك میشامارد؛ او ماینویساد« :هماان گوناه کاه ایاوان،
واس ی بین حیاط و فضای گنبدخانه است به همان گونه محارا نیاز همچاون ایاوانی کوچاك راب ای اسات باین دنیاای ماادی شاهودی و
معنوی» ( .)Golvin 1970, 177در ضلع جنوبی گنبدخانۀ مسجدجامع زواره ،محرا نفیس گچبریشدهای با وضعیت نسبتا خوبی بر جاای
مانده است .این محرا بهصور مست ی یائمالزاویهای متشک از دو حاشیه و دو عاقنمای هاللی تیزهدار بار روی هام اسات .هرکادام از
عاقنماها بر دو ستون دارای سرستون یرار گرفته است (سجادی  ،۱81۵ج .)۱۱۵ ،۱ .باهع یادۀ گادار «محارا مساجدجامع زواره در ساال
۵۵۱ق به انجام رسیده و این تاریخ از عری م ایسه با تزیینا شبستان محرا جامع اردستان کاه باه اساتناد کتیباۀ بازر ،،در ساال ۵۵8ق
ساخته شده کامال صحیح به نظر میرسد» یعنی در سال ۵۵8ق مسجد اردستان نیز به محرابی نظیار محارا زواره مازین شاده اسات (گادار
 ،۱8۶۸ج .)۱۱1 :۰ .س وح محرا زواره دارای تزیینا گچبری برجسته مشاتم بار کتیباههایی باه خاط کاوفی و نساخ و ن اوش گیااهی و
اسلیمی است .کتیبههای این محرا (زواره) مشتم بر آیا یرآنی است که با رنگ نارنجی رنگآمیزی شدهاند .خط کتیباۀ کاوفی ،شاباهت
بسیاری با خط کتیبۀ زیر گنبد دارد و به نظر میرسد که هر دو در یک زمان نوشته شده باشند (۵۵۱ق) (مالزاده .)1۱ ،۱81۸
در م ایسۀ ن وش محرا مسجدجامع زواره با ن وش محرا مسجدجامع اردساتان باه تفااو هاای زیااد ن اوش تزیینای ایان دو مساجد
میتوان پی برد ،که بهسختی میتوان پذیرفت که محرا مسجدجامع اردساتان برگرفتاه از محارا مساجدجامع زواره باشاد .در مساجدجامع
زواره شاهد به وجود آمدن عناصری متفاو از سبک تزیینی غالب دورۀ سلجویی هستیم که این ویژگیها در نوع تزیینا این مسجد بهآرامی
در حال شک گیری بوده است.
از خصوصیا خاص محرا های مسجد دورۀ ایلخانی ،میتوان به حاشیۀ پهن باالی محرا با ن وش اسلیمی و آژدهکاری آنها اشااره کارد
که در محرا مسجدجامع زواره دیی ا این سبک از تزیینا مشاهده میشود .از نموناههاای مسااجد ایلخاانی کاه محرابشاان مشاابه باا محارا
مسجد زواره است ،میتاوان باه محارا مساجدجامع
مرناااد (18۱ق) (تصاااویر  ،)۸محااارا مساااجدجامع
اشاااترجان اصااافهان (1۱۵ق) (تصاااویر  )۱و ب عاااۀ
پیربکران (1۱8ا1۱۱ق) (تصویر  )۱۱اشاره کرد کاه از
نظر حاشیۀ پهن فویانی ،ترکیاببنادی و کادربنادی و
ن وش با محرا مسجدجامع زواره مشاابهاند .ازایانرو
این احتماال بسایار اسات کاه زماان سااخت محارا
مسجدجامع زواره بسیار دیرتر از محارا مساجدجامع
اردساااااتان باشاااااد ،زیااااارا تفااااااو در ن اااااوش و
ترکیببندیهای محرا ها ،تعل هر دو محرا را به
یک دوره و زمان تاریخی را غیرممکن میداند.
محاارا هاار دو مسااجد از عناصاار شاااخص و
شگفتانگیز آن است .در هر دو مساجد محارا در
ضلع جنوبی گنبدخانه یرار دارد و با تزییناا نفایس
گچبری زینت یافته است .همچنین هار دو محارا
دارای حاشاایۀ کتیبااۀ یرآناای هسااتند .امااا هاار دو
محاارا از نظاار ترکیااببناادی ،کادربناادی و انااواع
تصویر  :۰محرا مسجدجامع زواره (نگارنده)
خ ااوط کااوفی مااورد اسااتفاده در آن بااا هاام تفاااو
دارند.
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ن وش دو محرا مسجدجامع زواره و مسجدجامع اردستان متفاو است ،آنچنان که ن اوش آژدهکااری متناوع در محارا زواره یاادآور
تزیینا دورۀ ایلخانی است اما ن وش (ن وش گاردان و چندالیاه) محارا اردساتان نماینادۀ تماام ویژگیهاای اصای سابک دورۀ سالجویی
میباشد .حاشیۀ پهن باالی محرا زواره با ن وش اسلیمی و آژدهکاری (خصوصیا خاص محرا های دورۀ ایلخانی) تزیین شده و مشابهت
زیادی با محرا های مسجدجامع مرند و اشترجان و ب عۀ پیربکران دارد که هر سه متعل به دورۀ ایلخانی هستند .همچنین رنگ ناارنجی در
کتیبههای محرا زواره مشاهده میشود .با توجه به این بررسی ،محرا مسجد اردستان دارای ویژگیهای دورۀ سلجویی و محارا مساجد
زواره دارای ویژگیهای دورۀ ایلخانی است.
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پ
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تصویر  :۶محرا مسجدجامع اردستان (نگارنده)
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تصویر  :۸محرا مسجدجامع مرند (نگارنده)
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تصویر  :۱محرا مسجدجامع اشترجان (نگارنده)

تصویر  :۱۱محرا ب عۀ پیربکران (نگارنده)
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 .۵تزیینات آجری
با توجه به اسناد و مدارك موجود ،مسجدجامع زواره را بهعنوان اولین مسجد چهارایوانی که بهگونهای مست ساخته شده است مایشناساند.
مسجد چهارایوانی زواره دارای چهار ایوان در چهار جهت اصلی خود و در فضای پیرامون صحن است .ایوان جنوبی از ایاوان شامالی بلنادتر و
عریضتر است و ایوان شمالی از ایوانهای غربی و شریی بزر،تر است .س وح ایوانها آجری ساده است و ف اط در جرزهاای عارفین دارای
عاقنماهای محرا گونۀ سهعب هاند (امینزاده  .)۱1 ،۱81۸بنابراین مهمترین عنصر تزیینی مساجد بهخصاوص در دورۀ سالجویی و سابک
رازی ،آجرکاری است .از آجرکاری هم در ساختار و هم در تزیینا استفاده میشده است.
در منارۀ مسجدجامع زواره تزیینا آجرکاری نیز دیده میشود .این مناره آجری بهصور ر،چین در یسمت زیرین و عرح حصیری توپر و
توخالی در یسمت فویانی با کلما مع لی فرورفتۀ الله ،محمد و علی که بهسختی تشخیص داده میشود اجارا شاده اسات .مناار در یسامت
تحتانی فرمی هشتضلعی (به ابعاد  ۱/8۱متر) دارد که پس از کمی ارتفاع به برجی استوانهای تبدی مایشاود (عار  .)۰۱۱ ،۱8۱۱بخاش
کمربند آن دارای تزییناتی با تلفی آجر و کاشی بوده است که البته امروزه کاشیهای چندانی از آن بایی نمانده است (.)Hutt 1977 , 108
در هر دو مسجد از آجر بهعنوان تزیین و ساختار اساتفاده شاده کاه ایان از ویژگیهاای بناهاای دورۀ سالجویی و سابک رازی اسات .اماا
چیدمان آجرهاا در مساجدجامع زواره خصوصایا نمایشای بیشاتری دارد و در باین آجرهاا عالمتهاایی مشااهده مایشاود (تصاویر  .)۱۱در
مسجدجامع اردستان از چیدمان آجر بهعنوان عنصر پوششی و نمایشی استفاده شده که در برخی موارد این بهرهگیری باهمنظاور جلاوگیری از

گرمای سوزان کویری و همچنین حرمت داخ مسجد نسبت به فضای بیرونی آن است (تصاویر  .)۱۱تزییناا آجاری هار دو مساجد بیشاتر
دارای ویژگیهای دورۀ سلجویی و سبک رازی است.

تصویر  :۱۱تزیینا آجری در مسجدجامع زواره (نگارنده)
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تصویر  :۱۱تزیینا آجری در مسجدجامع اردستان (نگارنده)

 .۶تزیینات گچبری (بهاستثنای محراب و ایوانهای جنوبی)
مساحت مسجد زواره  ۱8۵۱مترمربع است؛ در گنبدخانۀ آن محرابی بسیار زیبا وجود دارد که با گچبریهای هنرمنداناه و آیااتی از یارآن ،کاار
دست استادان زمان سلجویی تزیین یافته است .خ وط مختلفی از یبی خط کوفی ،خط نسخ و ثلث در محرا و ایوان مسجد باه کاار رفتاه
است (عظیمی  .)۱۵۰ ،۱81۱گنبد مسجدجامع زواره دارای کتیبهای به خط کوفی گ دار است که بار روی حاشایهای عاریض از گا و بوتاه
وایع شده است .این کتیبه که دورتادور گنبد را فرا گرفته ،بسیار ناخوانا و مخدوش است و آنچه از کلما باییمانده مفهاوم مایشاود آیااتی از
سورۀ آلعمران است (گدار  ،۱8۶۸ج .)۱۱۰ :۰ .گدار دربارۀ کتیبۀ سایۀ گنبد مینویسد« :در خصوص خط کوفی کتیبۀ محرا و خط کتیبۀ

گنبد ،آنها بهیدری به هم شباهت دارند که باید هر دو را متعل به یک زمان دانست .اگر کتیبۀ گنبد تا به این حد صدمه ندیده بود ،این تاریخ
را در آن مییافتیم» (همان ،ج .)۱۱1 :۰ .تزیینا گچبری موجود در مسجدجامع اردستان نیز م اب با دورههای مختلف ساختمانی مسجد،
یاب ت سیمبندی است .۱ :از آثار برجایمانده از مسجد اولیه (پیش از سلجویی) که در داالن جنو غربی مسجد موجود است ،میتاوان باه
دو نمونۀ بسیار ارزشمند اشاره کرد که بیشک در بررسی تاریخی تحول هنر گچبری ایران از اهمیت باالیی برخوردارند .نمونۀ اول که در گوشاۀ
جنو غربی حیاط مسجد دیده میشود ،بهلحاظ سبکشناسی متعل به یرون نخستین اسالمی است که مورخان هنر اسامی آنهاا را متاأثر
از سبکهای بهکاررفته در گچبریهای سامرا میدانند که به انتزاع گرایش دارد .در نمونۀ یادشده ،شااهد ظهاور اولیهاای از عارح اسالیمی
هستیم که هنوز کامال انتزاعی نشده و ترکیببندی آن ،یادآور حجاری معروف موجود در عاق بستان از دوران ساساانی اسات (رضاایی مهاوار
 .۱ .)۰ ،۱8۸۱مرحلۀ مهم دوم گچبریهای مسجد اردستان ،همان گچبریهای گسترده در ایوان جنوبی و گنبدخانه مسجد است که متعلا
به دورۀ سلجویی بوده و از تنوع زیادی برخوردار است (همان .)۰ ،هر دو مسجد دارای تزیینا گچبری شاخصی هستند .در مسجدجامع زواره
وجود گچبریها یی با گ و بوته و عرح اسلیمی در س ف فضاهای حدفاص ایوانها مشاهده میشود .در این مسجد ،در باین آجرهاا ن اوش
ستارۀ ششپر وجود دارد و ما با تزیینا فراوان آجری گچی مواجهیم (تصویر  .)۱8ن وش گچی تزییناا مساجدجامع زواره از ناوع هندسای و
گیاهی است .در مسجدجامع اردستان جز یک کتیبه و چند ن وش ساده ،تزیینا گچبری یاب توجهی وجود نادارد (تصاویر  .)۱۵هماان عاور
که بیان شد ،گچبری مسجدجامع زواره دارای عناصری از دورۀ ایلخانی است و دورۀ ایلخاانی اوج ایان هنار در ایاران مایباشاد .تزییناا کام
گچبری در مسجد اردستان در دیگر بناهای دورۀ سلجویی نیز مشاهده میشود.

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به
سبکهای معماری رازی و آذری،
 ۱۱۱ا ۱۰۸
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تصویر  :۱8تزیینا گچبری در مسجدجامع زواره (نگارنده)

تصویر  :۱۰بازسازی تزیینا گچبری در مسجدجامع زواره (نگارنده)
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 .۷ایوان جنوبی
در مورد ایوان جنوبی هر مسجد باید اشاره شود که این ایوان مانند اکثر مساجد ایران مهمترین ایوان است و بلندتر و عریضتر از سایر ایوانها
هستند .همچنین ایوان جنوبی هر دو مسجد تزیینا آجرکاری دارد کاه از ویژگای بناهاای دورۀ سالجویی و سابک رازی اسات .سا ف ایاوان
جنوبی مسجد اردستان از نوع گهاوارهای و دارای پوشاش گچباری مایباشاد ،اماا سا ف ایاوان جناوبی زواره از ناوع جنااغی و دارای پوشاش
رسمیبندی است .در کمر ایوان اردستان کتیبۀ گچبریشده وجود دارد درحالیکه در کمر ایوان زواره ،با تزیینا گچبری رناگآمیازیشاده باه
اشکال ستاره و خورشید مواجهیم .در ایوان جنوبی مسجد زواره ،تزیینا کاشیکاری نیز دیده میشود .عنصر شاخص تزیینا ایوان اردساتان
ن ش اسلیمی است اما عنصر شاخص تزیینا ایوان زواره ،ن ش ستاره است (تصویر  .)۱1در مورد تزیینا هر دو ایوان میتوان گفت که ایان
تزیینا در دورههای سلجویی و ایلخانی و سبکهای رازی و آذری مشاهده میشود و با ی عیت نمیتوان این بناها را باا توجاه باه تزییناا و
ساختار ایوان جنوبی هر دو مسجد به دورۀ خاصی منتسب کرد.

تصویر  :۱۶ایوان جنوبی مسجد زواره (راست) و ایوان جنوبی مسجد اردستان (چپ) (نگارنده)

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به
سبکهای معماری رازی و آذری،
 ۱۱۱ا ۱۰۸
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تصویر  :۱1تزیینا در ایوان جنوبی مسجدجامع زواره (راست) و مسجدجامع اردستان (چپ) (نگارنده)

 .۸تزیینات کاشیکاری و تزیینات آجر لعابدار
در مسجد زواره اگرچه ایوان شمالی از ایوان رو به یبله کوچكتر است ،از دو ایوان شریی و غربی بزر،تر است و از کف صحن مسجد یك متار
ارتفاع گرفته است .و این بهخاعر زیرزمینی است که در زیر آن یرار دارد ،که ظاهرا در زماان احاداث مساجد آن را سااختهاند .در کمربناد ایان
ایوان و در حاشیهای نسبتا عریض ،کاشیهای کوچك مشکی و آبی بهتناو و با عرحی جالب دیاده مایشاود .در فصا زمساتان کاه دامان
آفتا بر این ایوان گسترده میشود ،بر روی یکی از آجرهای مفروش این ایوان [ایوان شمالی] خ وعی دیده مایشاود کاه احتمااال نمایاانگر
تعیین اویا شرعی است (عظیمیان زواره  .)۱811در مسجدجامع زواره با دو نوع ن اوش در کاشایها روباهرو هساتیم :کاشایهای باا سابک
هندسی و کاشیهای سادۀ آبی و مشکی (تصویر  .)۱۸اما در مسجدجامع اردستان تزیینا کاشیکاری وجود ندارد.
در مسجدجامع زواره تزیینا آجار لعاا دار باهوفاور یافات مایشاود .ایان تزییناا باه دو صاور اسات .۱ :تزییناا ساتارۀ هشاتپار و
هشتضلعی (گنبدخانه)؛  .۱آبی و مشکی بین آجرها با ن وش هندسی (تصویر  ۱۱و  .)۱۱تزیینا آجر لعا دار در مسجدجامع اردستان وجود

ندارد .همان گونه که در بناهای دیگر سلجویی مشاهده میشود ،تزیینا کاشی بهندر در این بناها وجود دارد و در اواخر ایان دوره تزییناا
کاشی به معماری مساجد راه مییابد .این مسئلۀ سلجویی بودن بنای اردستان را اثبا میکند ،درحالیکه کاه وجاود تزییناا کاشایکاری و
آجر لعا دار در مسجدجامع زواره ،گویای این م لب است که این مسجد متعل به دورۀ ایلخانی یا اواخر دورۀ سلجویی است.

تصویر  :۱۸تزیینا کاشیکاری در مسجدجامع زواره (نگارنده)

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱

تصویر  :۱۱تزیینا آجر لعا دار در گنبدخانۀ مسجدجامع زواره (نگارنده)
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تصویر  :۱۱تزیینا آجرلعا دار در مسجدجامع زواره (نگارنده)

جدول  :۱جمعبندی اشتراکا و اختالفا تزیینا مسجدجامع زواره و اردستان (نگارنده)
عنصر معماری
ایوان جنوبی

محرا

تزیینا آجری
تزیینا گچبری

تزیینا کاشیکاری

اشتراکات
 .9مهمترین ایوان
 .2بلندتر و عریضتر از سایر ایوانها
 .1دارای تزیینا آجرکاری

 .9محرا نفیس گچبری در هر دو مسجد
 .2در ضلع جنوبی گنبدخانه
 .1وجود حاشیۀ کتیبهای یرآنی

استفاده از آجر بهعنوان تزیین و ساختار

اختالفات
 .9س ف ایوان جنوبی مسجد اردستان دارای پوشاش گاچباری و سا ف ایاوان جناوبی زواره
دارای پوشش رسمیبندی
 .2س ف ایوان اردستان :گهوارهای ،س ف ایوان زواره :جناغی
 .1وجود تزیینا گچبری رنگآمیزیشده به اشکال ستاره و خورشید در بدنۀ ایوان زواره
 .۰در بدنۀ ایوان اردستان وجود کتیبۀ گچبریشده
 .۵وجود تزیینا کاشیکاری در ایوان زواره
 .۶عنصر شاخص تزیینا ایوان اردستان :ن ش اسلیمی
 .3عنصر شاخص تزیینا ایوان زواره :ن ش ستاره
 .9تفاو محرا ها در ترکیببندی ،کادربندی و انواع خط کوفی
 .2متفاو بودن ن وش دو محرا
 .1ن وش با آژدهکاری متنوع در محرا زواره یادآور تزیینا دورۀ ایلخانی
 .۰ن وش (ن وش گردان و چندالیه) محرا اردستان نمایندۀ تمام ویژگیهای اصی سابک
دورۀ سلجویی
 .۵حاشیۀ پهن باالی محرا زواره با ن وش اسلیمی و آژدهکاری (ویژگیهای خااص محارا هاای
دورۀ ایلخانی) و مشابهت با محرا های مسجدجامع مرند و اشترجان و ب عۀ پیربکران
 .۶وجود رنگ نارنجی در کتیبههای محرا زواره
زواره .9 :چیدمان آجرها .2 ،یرارگیری عالمتهایی بین آجرها
اردستان :استفاده از چیدمان آجر بهعنوان عنصر پوششی و نمایشی
زواره:
 .9وجود گچبریهایی با گ و بوته و عرح اسلیمی در س ف فضاهای حدفاص ایوانها
 .2ن وش ستارۀ ششپر در بین آجرها
 .1تزیینا آجریگچی
 .۰تزیینا هندسیگیاهی
اردستان:
جز یک کتیه و چند ن وش ساده ،تزیین یاب توجهی ندارد.
ن وش زواره:
 .9ستارههای ششپر و هشتپر
 .2ن وش هندسی
 .1کاشیهای سادۀ آبی و مشکی
اردستان :تزیین کاشی موجود نیست.

تزیینا آجر لعا دار

زواره:
 .9تزیینا ستارۀ هشتپر و هشتضلعی (گنبدخانه)
 .2آبی و مشکی بین آجرها با ن وش هندسی
اردستان :موجود نیست.

 .۹بررسی ویژگیهای مساجد جامع زواره و اردستان با توجه به سبک رازی و آذری
سبکهای رازی و آذری از سبکهای معماری ایرانی اسات کاه دارای ویژگیهاای مشاترکی باوده و در عاین حاال اختالفااتی دارناد .سابک
معماری رازی دومین سبک معماری بعد از اسالم ایران ،ت ریبا همزمان در دورۀ سلجویی در مناع مرکزی ایاران آغااز شاد و ساال شاروع و
پایان آن را بهترتیب 8۱۱ق و ۶۱۶ق میدانند (پیرنیا .)۱۵ ،۱8۸1
سبک آذری سومین سبک معماری بعد از اسالم ایران ،ت ریبا در اواخر دورۀ سلجویی و اوای دورۀ ایلخانان در شمال غربی ایران آغاز شد

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به
سبکهای معماری رازی و آذری،
 ۱۱۱ا ۱۰۸
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و سال شروع و پایان آن را بهترتیب ۶۱۶ق و ۱۱۱ق تخمین میزنند (همان .)8۵ ،با توجه به توضیحا پیرنیا در کتا سک شناس معماا ام
رانر در مورد ویژگیهای سبکهای معماری رازی و آذری در جدول  ۱بررسی میشود که عناصار تزیینااتی هار دو مساجد باه کادام سابک
معماری شباهت بیشتری دارند .در ضمن باید این مورد را در نظر داشت که سبک معماری رازی مرباوط باه دورۀ سالجویی و سابک معمااری
آذری مربوط به دورۀ ایلخانی و تیموری است .با توجاه باه بررسایهای صاور گرفتاه هماان عاور کاه در جادول  ۱مشااهده مایشاود ،بناای
مسجدجامع اردستان از نظر ویژگیهای تزییناتی به معماری دورۀ سلجویی و سبک رازی بیشتر شباهت دارد و تمام ویژگیهای سبک رازی و
معماری دورۀ سلجوییان را دارا میباشد .اما بنای مسجدجامع زواره از نظر ویژگیهای تزییناتی به معماری دورۀ ایلخانی و سبک آذری شباهت
بیشتری دارد و بهجز تزیینا آجرکاری آن که مربوط به ویژگیهای سبک رازی و دورۀ سلجویی میباشد و حتی این ویژگای در سابک آذری و
دورۀ ایلخانی ادامه پیدا کرده است ،ت ریبا مسجد زواره از نظر تزیینا  ،تمام ویژگیهای سبک آذری و دوره ایلخانی را دارد.
جدول  :۱بررسی عناصر معماری مسجدجامع اردستان و زواره در سبکهای معماری رازی و آذری (نگارنده)
عناصر معماری

سبک رازی (سلجوقی)

ایوان جنوبی اردستان

*

ایوان جنوبی زواره
محرا اردستان

*
*

محرا زواره
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سبک آذری (ایلخانی)

*

تزیینا آجری اردستان

*

تزیینا آجری زواره

*

تزیینا گچبری اردستان

*

*

تزیینا گچبری زواره

*

تزیینا کاشیکاری زواره

*

تزیینا آجر لعا دار زواره

*

 .۱۱نتیجه
با بررسیهای انجامشده مشخص شد این دو مسجد دارای ویژگیهای مشاترک و اختالفاا متعاددی در زمیناۀ تزییناا معمااری هساتند .در زمیناۀ
معماری ،عناصر مشترکشان بیشتر در زمینۀ ساختاری و اختالفا آنها بیشتر در زمینۀ تزییناا اسات .محارا مهمتارین یسامت از تزییناا هار دو
مسجد و دارای تزیینا گچبری ظریف و پرکار است .تزیینا گچبری مسجد زواره عناصار دورۀ ایلخاانی را بیشاتر در خاود دارد ،همچناان کاه تزییناا
آجری در مسجد اردستان بهوفور یافت میشود (عناصر سلجویی) .تزیینا آجری از عناصر اصلی معماری سلجویی است و ماا باا اناواع آن در مساجد
اردستان مواجهیم ،اما وجود ایوانی با تزیینا گچبری فراوان (از عناصر ایلخانی) کمی انتساا ایان بناا را باه دورۀ سالجویی باا شاک هماراه مایکناد.
یسمت گنبدخانۀ هر دو مسجد ت ریبا یکسان است و معمار هر دو بنا محمود اصافهانی اسات ،اماا تفااو در تزییناا و یسامتهای مختلاف مساجد
نشان میدهد که نامبرده ف ط معمار گنبدخانۀ هر دو مسجد میباشاد و ناه معماار کا آنهاا .از نظار سااختاری و تزیینااتی ،مساجد اردساتان باه دورۀ
سلجویی نزدیکتر است و از عناصر شاخص آن میتوان به استفاده از آجر بهعنوان عنصاری سااختاریتزیینای اشااره کارد ،اماا مساجد زواره از لحااظ
ساختار به دورههای سلجویی و ایلخانی و از نظر تزیینا به مساجد ایلخانی شباهت بیشتری دارد و آنهم بهعلت استفاده از عناصر مختلاف گچباری و
کاشیکاری و تزیینا گچبری محرا آن است .درمجموع با توجه به بازۀ زمانی سبکهای معماری ایرانی بعد از اسالم ،بنای مسجدجامع اردساتان از
نظر ویژگیهای تزییناتی به معماری دورۀ سلجویی و سبک رازی بیشتر شباهت دارد و تمام ویژگیهاای سابک رازی و معمااری دورۀ سالجوییان را دارا
میباشد .اما بنای مسجدجامع زواره از نظر ویژگیهای تزییناتی به معماری دورۀ ایلخانی و سابک آذری شاباهت بیشاتری دارد و ت ریباا از نظار تزییناا
تمام ویژگیهای سبک آذری و معماری دورۀ ایلخانی را داراست .اگر هر دو مسجد را م ل ا به دورهای خاص منتسب نکنیم ،یعنای مساجد اردساتان را
به دورۀ سلجویی و مسجد زواره را به دورۀ ایلخانی ،میتوانیم با توجه به تزیینا هر دو مسجد ،مسجد اردستان را نماینادۀ سابک رازی و دورۀ سالجویی

و مسجد زواره را پیشگام سبک آذری و مساجد دورۀ ایلخانی ساختهشده در اواخر دورۀ سلجویی در زمینۀ تزیینا بدانیم.
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چکیده
در این مقاله پس از معرفی مفاهیمی نظیر برند و بستهبندی و نیز معرفی و بیان صنایعدستی و ویژگیهای هنرهاای سانتی و باممی ایاران ،تاشش
شده با برشمردن تمانمندیها و پتانسیل این صنایع و هنرها ،امکان استفادۀ آنها در صنعت بستهبندی بهمنظمر همیتمندی و ارتقاای برناد تبیاین
گردد .در این راساتا و در عصار حاضار ،رویکردهاایی نظیار طراحای پایادار و سابز نیاز از اهمیات بسایار زیاادی در فراینادهای طراحای بساتهبندی
برخمردارند که تمجه به این مهم نیز ممرد بررسی قرار گرفته است .همچنین در بخا دیگاری از ایان نمشاتار ،ضامن اشااره باه اهمیات همیات در
طراحی بستهبندی ،به اهمیت مفهمم  COOپرداخته و اهمیت استفاده از داشتههای فرهنگی و سنتی هنر ایران ممرد تمجه قرار گرفته است ،زیارا
ارتقای صنایعدستی در دنیای امروز منفک از چال های پی رو نیست .در واقع به نظر میرسد صنایعدستی باا حفا ویژگایهاای اصایل خامد،
بهخصمص داشتن بار فرهنگی ،یگانگی و منحصربهفرد بمدن ،میتماند بهعنمان یک بستهبندی کامل و با رعایت نکات کلیادی آن نظیار حفاظات
از محصاامل ،همیااتسااازی ،جاذباۀ خریااد و تشااخ بخشاای و ...ماامرد اسااتفادۀ صاااحبان صاانایع و مشااا ل قاارار گیاارد .ایاان پااژوه بااه روش
تمصیفیتحلیلی انجام شده است و برای تبیین هدف پژوه  ،نممنههای طراحیشده از صنایعدستی انتخاب و ممرد مطالعاه قارار گرفات .ساسس
این نممنهها بر اساس قیمت تمامشده و کاربردشان و همچنین ،هزینۀ تملید تقسیمبندی شد و در پایان ،بر اسااس ایان تقسایمبندی ،پیشانهادات
پژوهشگران مبنی بر بهکارگیری روشهای مدیریتی و تشمیقی بهمنظمر تمسعۀ امکان استفاده از صنایعدستی بهعنمان بستهبندی ارائه گردید.
کلیدواژهها:
برندینگ ،بستهبندی ،صنایعدستی ،گماهی مبدأ ،همیتمندی.
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 .۱مقدمه
همیت بهعنمان یکی از مهمترین داشتههای برند ،نق مهمی در شناسایی و ارزشآفرینی آن بر عهده دارد .در این میان بساتهبندی باهمثاباۀ خا
مقدم ارتباط با مشتریان ،کلیادیتارین تاثییر را در سااختار هامیتی یاک محصامل بار جاای مایگاذارد .مفااهیمی نظیار ارزش افازوده ،۱از طریا
بستهبندیهای پایدار ،۲بستهبندیهای قابل بازیافت ۰و بستهبندیهایی با قابلیت استفادۀ مجدد ۰ممرد تمجه بسیاری از مصرفکنندگان قرار گرفته
است؛ لذا تمجه به ویژگیهای مفهممی و کارکردهای محتمایی و همیتی بستهبندی بههمراه ویژگیهای ساختاری و کارکردی آن بسیار مهم به نظر
میرسد.
صنایعدستی یکی از شاخصههای همیتی و فرهنگی هر جامعهای محسمب میشمد و دولتماردان کشامرهای مختلام هماماره میکمشاند باا
معرفی تنمع و کیفیت هنرهای بممی و صنایعدستی خمد ،ضمن تمسعۀ رواب فرهنگی و بینافرهنگی ،زمینۀ رشد و تعالی این هنرها را فراهم آورناد.
با تمجه به ویژگیهای منحصربهفرد صنایعدستی نظیر ارزش افزودۀ باال ،استفاده از مماد و مصالح باممی ،دارا بامدن همیات فرهنگای و مانناد آن،
اهمیت معرفی هنرهای سنتی و صنایعدستی بهعنمان یکی از مهمترین عناصر همیت ایرانی ،لازوم تمجاه باه آن در ارتبااط باا ساایر تملیادات ملای
بهعنمان بخشی از فرایند ارتقای برند از طری بستهبندی محصمالت باا هادف نامآوری در تملیاد ،و تمجاه باه داشاتههای باممی در راساتای تحقا
ظرفیتهای کشن تملید و کارآفرینی صنایعدستی بهعنمان یکی از مهمترین نممدهای صنایع فرهنگی ،بر همۀ پژوهشگران این حامزه و صااحبان
صنایع امری اجتنابناپذیر است.
۱ـ .۱روش پژوهش
این پژوه با تحلیل متغیرهای کیفی به روش تمصیفیتحلیلی انجام شده و روش گردآوری اطشعات از طری منابع کتابخانهای و بررسای اساناد

صمرت پذیرفته است.
۱ـ .۲تئوری و پیشینۀ تحقیق
با وجمد اینکه در سالیان اخیر ،مقاالت و کتب بسیاری در خصمص برندسازی منتشر شده ،در ا لب ایان مناابع ،آنچاه بای از هرچیاز باه چشام
میآید ،گرتهبرداری از روششناسی و مصادیقی متفاوت از امکانات و واقعیت جامعه و شرای کنمنی هنرمندان حمزۀ صنایعدستی و برناماهریازان و
متملیان امر است؛ درحالیکه متثسفانه یا خمشبختانه مباحث مرتب با اقتصاد و مدیریت اقتصاد ،بهخصامص برندساازی ،باه دالیال مختلام نظیار
ا
عدم وجمد ح نشر و ...در ایران کامش متفاوت است .همچنین ممضمع این مقاله مروری بر امکانات بالقمۀ هنرهاای سانتی و صنایعدساتی بارای
۶

استفاده در صنعت بستهبندی است که نمیسندگان نممنۀ مشابهی برای آن پیدا نکردند .مقالههای بسیاری در خصمص بساتهبندی صنایعدساتی و
لزوم تمجه به آن بهمنظمر تمسعۀ برند و امکاان صاادرات و ...صامرت گرفتاه اسات؛ از جملاه :علای یمسافی و یمساام حااجیمحمادزاده در مقالاۀ
ارائهشده در نخستین کنفرانس بینالمللی بستهبندی ،صنایعدستی و تمسعۀ پایدار  ۱۰۴۰باا عنامان «تعیاین جایگااه فاکتمرهاای همیاتبخشای در
بستهبندی بر اساس مدل کانم» ،ضمن شناسایی فاکتمرهای همیتبخ محصمل باه بررسای جایگااه بساتهبنادی در انتقاال پیاام ایان فاکتمرهاا
پرداختهاند ،چراکه به نظر میرسد بیان فاکتمرهای همیتبخ بدون در نظر گرفتن تثییر بستهبندی در شناسااندن محصامل امکاانپاذیر نیسات.
برای دستیابی به اهداف این تحقی  ،بهصمرت ممردی صنایعدستی مناط کمیری ایران ممرد مطالعه قرار گرفته؛ این مطالعه بیشاتر بار پایاۀ مادل
کانم (محاسبۀ سنج میزان رضایتمندی مشتری) انجام شده و از طرفی دیگر در این سنج  ،فقا صانایعدساتی منااط کامیری ایاران مامرد
دقت قرار گرفته است .همچنین خانم حما مصطفییی ،در پژوهشی با عنمان «طراحی بستهبندی صنایعدستی با همیات ایرانای و رویکارد صاادرات
(مطالعۀ ممردی :خاتمکاری)» ارائهشده در نخستین کنفرانس بینالمللی بستهبندی ،صنایعدستی و توسعۀ پایدار ،برای هرچه اختصاصیتر شادن
مطالعه ،دو معیار همیت ایرانی و ارتباط طراحی بستهبندی صنایعدستی از منظر صادرات را بررسی کرده است؛ وجمه مشترك این مقالاه باا ممضامع
ممرد نظر در این تحقی در طراحی بستهبندی صنایعدستی با همیت ایرانی است و بهدلیل بررسی کلی ایان مبحاث و وابساتگی آن باه بساتهبنادی
خاتمکاری ،تفاوت اساسی با ماهیت پژوه حاضر دارد .همچنین در خصمص اهمیت بستهبندی در برندینگ نیز مقااالتی نظیار (داوود فای و
همکاران )۱۰۴۰ ،یا (بستهبندی ،آخرین ترفند بازاریابی ،پروانه طهماسبی ،بهکمشا دفتار طراحای ،تمساعه و تارویم امامر بساتهبندی وابساته باه
سازمان تمسعۀ تجارت ایران) منتشر شده ،در هیچکدام به تثییر عمامل فرهنگی و داشتههای بممی در پروسۀ طراحای و تملیاد بساتهبندی باهمنظمر
نیل به اهداف نمیسندگان اشاره نشده است.

صنایع دستی حلقۀ اتصال همیت
و برند در صنعت بستهبندی،
 ۱۰۴ا ۱۶۶

951

در واقع آنچه مدنظر نمیسندگان مقالۀ حاضر است ،نه بستهبندی آیار هنری و صنایعدستی که بستهبندی محصمالت سایر صنایع و خدمات با
استفاده از دستآفریدهها و تملیدات صنایعدستی و هنرهای سنتی است که از ارتباط تعاملی میان سه عامل برندسازی ،بستهبندی و صنایعدستی
ایجاد شده است.
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 .۲برند
در فرایندهای اقتصادی معاصر که بازار روزبهروز بهسمی اشباع شدن پی میرود و در شرایطی که فعالیتهای فروش باهسامت رقاابتی شادن در
حرکت است« ،برند» میتماند عامل مهمی در راستای حف و بقای مشتریان باشد .برند نام ،واژه ،عشمت ،سمبل یا ترکیبی از اینهاست کاه بارای
شناسایی کاالها و خدمات ممرد استفاده قرار میگیرد .یک برند یاا ناام تجااری ،هام ماهیات فیزیکای دارد و هام ماهیات ذهنای و ادراکای؛ جنباۀ
فیزیکی آن در قفسۀ فروشگاهها یا مراکز ارائۀ خدمات یافت میشمد ولی ماهیت مفهممی و ادراکی آن در فضای روانی و ذهن مشاتری جاای دارد
( .)Alreck and Settle 1999, 12از دهۀ  ۶۱میشدی با رقابتی شدن بازار ،تملیدکنندگان دریافتند که برای بقاا و پمیاایی ،مفااهیم قادیمی برناد
مانند شناساندن محصمل ،محافظت از کسیبرداری و اعتماد کافی نبمده و میبایست خدمات بیشتری را به مشتریان خمد ارائه دهند .نقا جدیاد
برندها کمک به تر یب مردم برای خرید کاال بر پایۀعماطم و احساسات اسات (آل علای  .)۱۰ ،۱۰۴۶بار ایان اسااس عملکردهاای نامین برناد را
میتمان اینگمنه برشمرد:
 تر یب به ایجاد رابطۀ عاطفی مشتری با برند که منجر به تشمی برای خرید میشمد؛ا
 آشکارسازی تمایشت عاطفی مشتریان در راستای اینکه دیگران بدانند انتخابشان کامش عقشنی بمده است؛ تعمیم نیازهای عاطفی مشتریان برای نشان دادن وابستگی خانمادگی.ا
امروزه با نگاهی به بازار درمییابیم که معیار انتخاب یک برند ،البا تحتتثییر پاسخهای احساسای باه یکای از راهبردهاای برناد اسات .نقا
مشحظات منطقی و عقشنی در این انتخابها رو به کاه بمده و در واقع برندها با ایجاد رواب احساسی و تعمیم نیازهای ممجمد ،سعی در ایجااد
تداعیهایی در ذهن مخاطب دارند؛ این تداعیهاست که تعیین میکند مصرفکنندگان ،محصمل را دوباره میخرند یا نه .بناابراین ناهتنهاا تاداعی
نام تجاری در فرایند خرید محصمل و مصرف در سطمح مختلم عمل میکند ،بلکه درگیری مصرفکنندگان در این فرایندها میتماناد باعاث تغییار
در تداعیها گردد .تداعی معانی نام تجاری قلب ارزش ویژۀ نام تجاری و همچنین یک مؤلفاۀ کلیادی بارای کساب مزیات رقاابتی اسات ( Chen
 .)2001, 32در واقع برندها تشش میکنند به روشهای مختلام ،امکاان درگیاری عااطفی مشاتریان باا محصامالت را افازای دهناد .یکای از
مهمترین این ترفندها ۶)COO( ،یا گماهی مبدأ است؛ این فرایند در خصمص محصمالت صادراتی بسایار اهمیات دارد .در واقاع باه نظار مایرساد
استفاده از صنایعدستی و هنرهای سنتی باهدلیال جایگااه تثبیاتشادۀ تنامع و کیفیات محصامالت صنایعدساتی ایرانای در جهاان ،در بساتهبندی
محصمالت صادراتی بهصمرت مستقیم یا استفاده از نشانههای تصمیری در قالب نق یا فرم بستهبندی میتماند نگاه مثبت مخاطبان را باه هماراه
داشته باشد .تصمیری را که مشتریان از طری آن با یک کشمر مبدأ ارتباط برقرار مایکنناد ،باه ایان صامرت تعریام مایشامد :تصامیر ،شاهرت یاا
کلیشهای که تجار و مشتریان به محصامل یاک کشامر خااص نسابت مایدهناد ،باهوسایلۀ متغیرهاایی از جملاه محصامالت نماینادۀ آن کشامر،
ویژگیهای طبیعی ،اقتصاد ،زمینههای سیاسی ،تاریخی و سنتها ایجاد میشامد ( .)agashima 1970, 65البتاه در مقابال آن مفهاممی نظیار
قمممداری نیز وجمد دارد که در خصمص محصمالتی که در داخل کشمر مصرف میشمند ،میتماند تمجه متملیان امر را به خمد جلب کناد؛ در واقاع
صنایعدستی فق کاربرد صادراتی نداشته و میتماند با تمجه به تبلیغات و فرهنگسازی ،باه دو صامرت مامرد اساتفاده قارار گیارد .۱ :در خصامص
کاالهای صادراتی بهعنمان عنصری همیتمند و معرف شاخصههای تااریخی و فرهنگای کشامر مبادأ (ایاران) باهمنظمر تشامی خریاداران؛  .۲در
خصمص محصمالتی با بازار مصرف داخلی با تث کید بر ویژگیهای قممی و حف ارزشهای سنتی با هدف حف و احیای این هنرها تمس حامیاان
مردمی در مناط مختلم و با تمجه به گستردگی و گمناگمنی این فرهنگها و خردهفرهنگها.
 .۳بستهبندی
بستهبندی بهعنمان نخستین وجه ارتباطی هر محصمل اهمیت داشته و نق مهمی در معرفی و نگهداری محصمل از تملید تا مصرف و همچناین
در شکلگیری برند و رشد و ارتقای آن ایفا میکند .شاید بتمان سابقۀ بستهبندی را به روزگاران بسیار کهن و تمدنهای باستانی مصر و بینالنهارین
و بهصمرت ظروف ساختهشده از حصیر یا ظروف گلی و لعابی زمخت رساند .شیمههای سنتی بستهبندی با ظهمر انقشب صنعتی و تحامل اساسای

در نظام تملید کاال و خدمات بهزودی دچار تغییر و تحمل شد؛ انقشب صنعتی ،جهاان را باا فامران کاالهاای گمنااگمن صانعتی روباهرو کارد .تنامع
کاالها و رقابت فشرده میان تملیدکنندگان و بازرگانان بهتدریم ممجب تمسعۀ بستهبندی شد .تمسعۀ بستهبندی سبب مساتقل شادن ایان صانعت از
مجممعه صنایع دیگر شد و رقابت و نیااز سابب گردیاد کاه صانایع بساتهبندی ساهمی قابال تمجاه از بمدجاههای شارکتهای تملیادی را باه خامد
اختصاص دهند .دیگر فق نگهداری و حمل آسان محصمالت ،یا معرفی و شناساندن آن ممرد تمجه طراحان بستهبندی نیست؛ امروزه بساتهبندی
بهعنمان تجربهای متفاوت از ایجاد ارتباط بین مشتری و محصمل شناخته میشمد و طراحان تشش میکنند هرروزه الیههای ارتباطی نامینی را در
ایاان میااان بیازماینااد .بااا آ اااز قاارن بیسااتم ماایشدی و ش ادت گاارفتن تملیاادات ،بسااتهبندیهای پشسااتیکی بااهشاادت رون ا گرفاات؛ اسااتفاده از
پشستیکهای تجاری از سال 9191م آ از شد و از دهۀ  9199استفاده از آن در صنعت بستهبندی رواج چشمگیری یافت ،اما بهزودی با تمجه باه
خطرات زیستمحیطی ظروف و بستهبندیهای پشستیکی ،طراحان به فکر استفاده از مماد جایگزین با رویکرد طراحای سابز افتادناد .در حقیقات
بازگشت به گذشته و استفاده از مماد طبیعی و برگشتپذیر ،این رویکرد به دو صمرت به کار رفت:
 طراحی و ساخت بستهبندیهایی با استفاده از مماد قابل بازیافت ()Recyclable؛ طراحی و ساخت بستهبندیهایی با امکان استفادۀ مجدد بهمنظمر صرفهجمیی در مصرف (.)Reusableتجارت بینالملل () ۷ITCکه مقر آن در ژنم قرار دارد ،در این خصمص چهار هدف را دنبال میکند .۱ :مشخ کردن مشکشت بساتهبندی
صادراتی در کشمرهای درخماستکننده؛  .۲تحلیل مشاکشت خااص بساتهبندی کاه صاادرکنندگان خااص باا آن مماجهاناد؛  .۰مشاخ کاردن
نیازهای بستهبندی و برنامهریزیهای تمسعهای؛  .۰شرکت در برنامههای آممزشی  ITCبا تث کید بر نقشۀ بستهبندی در بازاریابی صادراتی.
با تمجه به این نکات ،اهمیت تمجه به امکانات ممجامد در هنرهاای سانتی و باممی هار منطقاه باهمنظمر طراحای و سااخت بساتهبندیهایی
مناسااااب بااااا تملیاااادات ملاااای بااااهمنظمر ایجاااااد ارزش افاااازودۀ صااااادراتی امااااری اساااات کااااه از اهمیاااات ویااااژهای برخاااامردار اساااات
(.)https://www.intracen.org/layouts/searchresults.aspx?searchtext=PACKIGING
 .۴صنایعدستی
هنرهای صناعی ،معماری سنتی ،ممسیقی سنتی و نمای های آیینی انماع مختلفی از ایان هنرهاا هساتند .ارتبااط تنگاتناگ هنرهاای سانتی در
همنشینی متعامل ایشان با یکدیگر و همسمیی با سازوکار فرهنگ و اجتماع میتماند نقطۀ اتکای هنرمندان و پژوهشگران معاصار در تبیاین لازوم
تمجه به داشتهها و دادههای سنتی و بممی قرار گیرد؛ پمپ میگمید« :هنار ایاران بار تازیین مبتنای اسات؛ از هماان آ ااز ،هنرمنادان خماساتهاند
نق هایی را که کنایه و نشانهای از اشکال و اممر خارجی است بنگارند و اینگمنه نق ها نهفق اشیا را بهصامرت انتزاعای نشاان میدهاد ،بلکاه
جنبۀ عاطفی آنها را نیز جلمهگر میسازد و چمن این نقمش بر عادات و عقاید دینی مبتنی باشد و رابطۀ میان هر عشمات باا آداب ماذهبی ادرا
شمد ،ممکن است عمی ترین تثییر را به وجمد آورد و ابهت و جنبۀ روحانی هنر ایرانی هم بهسبب آن اسات کاه کماال آن در تازیین مطلا اسات»
( .)۲ ،۱۰3۱هرچند این عبارت نباید ما را از سازوکار معنایی و محتمایی این نقمش و ارتباط مشخ آن با فرهنگ و باورهای مردم این ساامان دور
سازد ،بهدرستی اهمیت و تثییر نق مایههای تزیینی را در تدار همیت فرهنگی و نشانههای تصمیری وحدتبخ بهمنظمر تحکیم بنمایاههای
همیتی نسلهای متفاوت بیان میسازد« .گذر از الیههای ظاهری سنت و دست یافتن به جامهرۀ اایی آن در مطالعاه و بهارهگیاری از نممدهاای
ممجمد ،ضمن حف جستارهای سنتی هنر ،لزوم نمآوری و همآوایی سنت و تجدد را خاطرنشان مایساازد» (آرماان  .)۶ ،۱۰۴۰ایان تنامع نقا و
طرح بههمراه سازمان همیتی و باورمند صنایعدستی و هنرهای سنتی میتماند یکی از عناصر کلیدی در راستای تبیین جایگااه ارزشامند و اماروزی
صنایعدستی بهعنمان یکی از کاراترین و تعاملیترین صنایع فرهنگی به شمار آید.
در سالهای اخیر ،تششهایی نظیر برگزاری نمایشگاههای بینالمللی ،برگزاری کنفرانسهاا و همای هاای تخصصای ،تشاکیل کارگروههاا
و ...برای ایجاد تحمل در صنایعدستی کشمر صمرت گرفته است ،اما بهزعم پژوهشگران ،تمام این تششها بهدلیل فقدان ارتباط کارآمد و دوسامیه
با بازار هدف و مصرفکننده با هدف ایجاد احساس نیاز ،نتمانسته آنگمنه که باید مفید فایده قرار گیرد.
 .۵نتیجۀ بحث
ا
مهمترین دالیل انتخاب یک برند ،البا تحتتثییر پاسخهای احساسی به یکای از راهبردهاای برناد اسات و ناه مشحظاات منطقای و عملای .ایان
ممضمع بهطمر اخ در ممرد محصمالت با ارزش باال قابل تثمل و اهمیت میشامد .تحقیقاات نشاان میدهاد کاه  ۶۱درصاد از تماام خریادهای
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روزمره بدون تصمیم قبلی و بی از  29درصد آن تصمیمات تحتتثییر برند صمرت میگیرد (فی و سلحشامر  .)۶۷ ،9931حاال لازوم تمجاه باه
صنایعدستی و ملزومات فرهنگی ،در این حمزه بی از پی عیان میگردد ،چراکه آشکارسازی تمایشت باهعنمان یکای از مهامتارین راهبردهاای
عاطفی برند در این بخ بسیار مؤیر خماهد بمد .همان گمنه که میدانیم تر یب به خرید یک محصمل ،پایان پروساۀ بازاریاابی نیسات اگار رابطاۀ
احساسی بین برند و مشتری برقرار گردد .آنگاه مشتریان تمایل پیدا خماهند کرد تا انتخاب آگاهانۀ خمد از برند را برای دیگران آشکار سازند.
محصمالت خاص ا لب تمس کسانی خریاداری میشامند کاه مایلاناد تمجاه دیگاران را باه ساشمت ،سالیقه یاا جایگااه و طبقاۀ فرهنگای و
اجتماعیشان جلب کنند ،درحالیکه امیدوارند تا انتخابشان ممرد تثییاد دیگاران قارار گرفتاه باشاد ( O̕ Shaughnessy and O̕ Shaughnessy
 .)2004, 18همان طمر که اشاره شد ،صنایعدستی بهعنمان یکی از شاخ ترین محصمالت فرهنگی کشامر مایتماناد نقا مهمای در ساازوکار
ایجاد همیت بازی کند .با تمجه به تنامع و گساتردگی صنایعدساتی ایرانای از حیاث ماماد اولیاه ،کااربرد ،نقامش و رناگ ،طراحاان و فعااالن حامزۀ
بستهبندی میتمانند بهترین استفاده را از آن بنمایند ،با تمجه به اهمیت فاکتمرهای اقتصادی و قیمت تمامشده در صنعت ،به نظار مایرساد اناماع
صنایعدستی برای استفاده در صنعت بستهبندی بر اساس قیمت تمامشده را میتمان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
ا صنایعدستی کمبها ()cheap price؛ محصمالتی نظیر برخی از پارچههای دستبافت و چاپهای سنتی با قیمت تمامشدۀ کمتر از  9دالر.
ا صنایعدستی متمس ()moderate prices؛ محصمالتی نظیر حصیربافی ،جعبههای چمبی سااده و سارامیک باا قیمات تماامشادۀ کمتار از 29
دالر.
ا صنایعدستی گرانقیمت ()Luxery؛ محصمالتی مانند جعباههای خااتم ،پارچاههاای خااص
مانند ترمه و ...با قیمت بی از  29دالر.
هرکدام از این انماع بر اساس عمامل قیدشده میتمانند مناسب نمع خاصی از محصمالت باشند،
در واقع طراحان بستهبندی میتمانند بر اساس قیمت تمامشده و همچنین ویژگیهای تکنیکی انماع
محصاامالت صنایعدسااتی ،ذیاال ایاان سااه گااروه از صنایعدسااتی اسااتفاده کننااد .البتااه بااا تمجااه بااه
بررسیهای صمرتگرفته نممنههای محدودی از اینگمناه بساتهبندیها ممجامد اسات و در حقیقات
مسیر جدیدی برای پرداخت به ممضمع باید گشمده شمد .در ادامه ،ضمن معرفی نممناههای ممجامد
به تشریح و تبیین هرکدام از گروههای فمق پرداخته شده است.
الم .امروزه استفاده از سا های خرید ساختهشاده از الیااف طبیعای باهمنظمر کااه مصارف
پشستیکها و سایر مماد زیانآور ،بسیار ممرد تمجه قرار گرفته است .با تمجه به تنمع و گستردگی اناماع
نساجی و چاپهای سنتی در کشامرمان نظیار چااپ قلمکاار ،چادرشابباافی ،شاعربافی و ...امکاان
احیای این صنایع با استفاده از گسترش فرهنگ استفاده از اینگمنه سا های دستی بهعنمان ساا
خریااد برناادهای معتباار داخلاای و خااارجی ماایتمانااد ضاامن تمسااعۀ تبلیغااات آن برنااد و حمایاات از
محی زیست ،اهمیت تمسعه و احیای صنایعدساتی و هنرهاای باممی را نیاز یاادآوری کناد .تصامیر 9
سا دستی خرید را نشان میدهد که با استفاده از الیاف طبیعی و بهصمرت پارچهباافی سانتی تملیاد
میشمد .نممنههای داخلی نظیر آیار قلمکار با طراحی و تملید نمین میتمانند بهخامبی جایگااه ویاژهای
در بازار تبلیغات به دست آورند .شیمۀ سنتی این چااپ ،در اساتفاده از رناگهاای طبیعای و همچناین
ا
ا
امکان تملید در تیراژ باال و قیمت نسبتا ارزان در مدتزمان کم و بهشیمههای کامش سنتی (اساتفاده از
مهر و شابلن) یکی از مهمترین ویژگیهای مثبت این هنر به شامار مایرود و امکاان تملیاد خاانگی و
استفاده از پتانسیل نیروی انسانی ارزانقیمت و بممی را بی از پی میسر میسازد (تصمیر  .)2البتاه
همان گمنه که ذکر آن رفت ،این پتانسیل بهمدد نمآوری در طراحی و شیمههای نامین تملیاد مایتماناد
ممجب تملید محصمالتی با امکان ورود به بازارهای گمناگمن شمد.

تصمیر  :9سا دستی با الیاف و رنگ طبیعی
https://www.iraaloom.com/product/han
dmade-ladies-handbag/

تصمیر  :2سا دستی ،چاپ قلمکار
https://arahandmade.com/product/handbag-sq-580-m/

ب .یکی از پرکاربردترین صنایعدستی که بهلحاظ ساختاری برای بستهبندی مناسب است ،حصیربافی است که در کشمر ماا امکاان تملیاد آن
وجمد دارد .این هنر-صنعت از شمال تا جنمب ،حتی در مرکز ایران از رون خمبی بهلحاظ مماد اولیاه در دساترس ،تملیاد و ارائاه برخامردار اسات و
حصیربافان ،ذیل تکنیکهای متنمع و مماد اولیاۀ گمنااگمنی باه
تملید آیار مختلم حصیری مشغملاند .تصمیر  ۰یاک بساتهبندی
از کشاامر هندوسااتان اساات کااه باارای قالیچااههای کشاامیری
طراحاای و ساااخته شااده اساات .در حقیقاات نگاااه طراحااان ایاان
محصاامل ،طراحاای و ساااخت بسااتهبندی بااا اهاادافی نظیاار
محافظت ،ارزشآفرینی ،امکان کاربرد یانمیه بارای بساتهبندی و
قیماات مناسااب ماایباشااد؛ طراحااان ایاان محصاامل معتقدنااد
مهمترین ویژگی آن ،استفاده از منابع و مماد اولیه بممی بهمنظمر
همیاات آفریناای و همچنااین اشااتغال تمأمااان اساات .طراحااان و
دستاندرکاران این ایده در تمضیح پروژۀ خمد چنین نمشتهاند که
تصمیر  :9بستهبندی با حصیر
«این پروژه با هدف تمسعۀ محصامالت بساتهبندی باا اساتفاده از
https://www.dsource.in/resource/packaging-handicrafts-products/slideshow
مهارتهااا و مااماد محلاای اساات .در تجزیااه و تحلیاال وضااعیت،
متمجه شدیم که مماد اولیۀ صنایعدستی میتمانند بهراحتی بارای
بستهبندی ممرد استفاده قرار بگیرند ،زیرا میتمان آنها را در مماد دستساز محلی در دسترس قرار داد؛ مانند سبد حصایری بارای فارش و ظاروف
کا اااااذی دساااااتسااااااز بااااارای زعفاااااران .تخصااااای طراحااااای بساااااتهبندی عاااااادی باااااه یاااااک فرصااااات بااااارای کاااااار»
( .)https://www.dsource.in/resource/packaging-handicrafts-products/introductionنکتۀ کلیدی این متن در آخارین جملاۀ آن
است ا تخصی طراحی بستهبندی عادی به یک فرصت برای کار ا در واقع استفادۀ صحیح از فرصتها و ممجمدی هر منطقه نیازمناد مطالعاات
دقی علمی و تمانمندیهای تخصصی در حمزههای گمناگمن مرتب با بازرگاانی و طراحای اسات .ورود شارکتهای بازر طراحای باه ایان حامزه
میتماند حلقۀ مفقمدهای باشد برای تبدیل این داشتهها ،به آنچه باید باشد .در واقع نیاز امروزۀ این صنعت ،همآوایی علم و تکنملمژی آگااه باه تامان
بممی و محلی برای تمساعه اسات .اشاتغال پایادار ،پاسداشات ارزشهاای ملای و ایجااد تامان رقاابتی مثبات ،در فضاای اقتصااد جهاانی متاثیر از
داشااتههای بااممی ،مهاامتاارین عاماال باارای تبیااین اهمیاات نگاااه ماامرد نظاار
نمیسااندگان اساات .تصاامیر  ۰نممن اۀ مصااداقی دیگااری در خصاامص اهمیاات
بستهبندی همیتمند و همچنین ضعم سیساتم بساتهبندی و خاامفروشای یاا
فروش عمدۀ محصمالت ملی نظیر زعفران است؛ در ایان نممناه باا اساتفاده از
بستهبندیهای متفاوت از جنس سرامیک ضمن ارزشآفرینی محصمل اصلی
(بستهبندی  ۰گرمی حدود  ۱۶ €و بستهبندی  ۰گرمی با ظرف سرامیکی حدود
ا
 ۲۶ €تقریبا دوبرابر ارزش افزوده) درمجممع باعث کارآفرینی ،اساتفاده نکاردن
از بستهبندی پشستیکی و القای حاس کیفیات برتار در ذهان مصارفکنناده را
شاهد هستیم؛ البته با تمجاه باه تنامع کارگاههاا و تملیادات گمنااگمن سافالی و
تصمیر  :۰بستهبندی زعفران با ظروف سرامیکی
ساارامیکی در کشاامر مااا ،اسااتفاده از بسااتهبندی ساارامیکی ،ضاامن ایجاااد
https://www.azafranesmanchegos.com/en/shop/page/2/
مزیتهای رقابتی نامبرده ،امکان معرفی و تثبیت جایگاه جغرافیایی شاهرهای
تملیدکنندۀ محصمالت اصلی و همافزایی و رون اقتصادی را ممکن خماهد ساخت.
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ج .سممین گروه از صنایعدستی که امکان استفاده بهعنمان بساتهبندی
محصمالت را دارند ،به آن دسته از صنایعدستی خااص اختصااص دارد کاه
در واقع بهدلیل کیفیت و قیمت باال ،مناساب بارای بساتهبندی محصامالت
لمکس هستند .پژوهشگران با بررسی منابع مرتب در سطح باینالمللای ،باه
نممناااههای محااادود و معااادودی از اساااتفادۀ هدفمناااد از محصااامالت
صنایعدسااتی در فراینااد بسااتهبندی لاامکس نظیاار جعبااههای الکاای ژاپناای
برخمردند (تصمیر  )۶که این نشان از بکر بمدن این حامزه اسات .جعباههای
خاتم منبتکاریشده از معدود نممنههای ممجمد در بازار ایران است کاه در
حقیقت ا لب بهعنمان جعبۀ جماهرات یاا جعباۀ ساکه در مراسامات رسامی
یا ...استفاده میشمد .آیاری نظیر جعبههای خاتمکاریشده ،منبتکااری یاا
تزیینشده با چرم سمخت و ...بسیار مناساب بارای بساتهبندی محصامالتی
نظیر جماهرات ،ساعتهای جماهرنشان ،سمئیچ خمدروهای لامکس و ساایر تصمیر  :۶استفاده از جعبههای نفیس برای بستهبندی محصمالت ارزشمند
https://picclick.com/Hand-Made-Carbon-Fibre-Watchمحصمالت ارزشمند حمزۀ صنعت خماهند بامد؛ بساتهبندیهایی کاه ضامن
Luxury-Case-Storage-132634765430.html
انجام وظایم اختصاصی یک بستهبندی خمب میتماند بهشایستگی بیاانگر
سشی و عشی خاص تملیدکنندگان و مصرفکنندگان آن محصمل بمده و همچنین بهعنمان یک ایر ارزشمند صنایعدستی ،نقا ماؤیری در
انتخاب یک محصمل داشته باشند .البته به نظر میرسد بهدلیل فقدان رشد و پیشرفت تکنملمژی طراحی و تملید محصامالت خااص و لامکس
متناسب با اینگمنه بستهبندیها در کشمر ما ،بازاریابی و تمجیه اقتصادی آن باا مشاکشتی مماجاه باشاد؛ اماا باا عنایات باا گساتردگی امکاان
بازاریابی محصمالت صنایعدستی حتی و جایگاه باینالمللای برخای از اناماع صنایعدساتی ایاران ،امکاان صاادرات ایان محصامالت باهعنمان
بستهبندی برای شرکتهای بزر بینالمللی فعال در ایران نیز قابل تثمل و بررسی است.
دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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پیشنهادات
در سالهای اخیر مسئمالن صنایعدستی و میراثفرهنگی ،تششهای زیادی برای تمسعۀ بستهبندی و برندینگ محصامالت صنایعدساتی باا
هدف امکان صادرات بیشتر و ارزآوری انجام دادهاند که شاید نتیجۀ مثبتی به همراه نداشته است .پیشنهاد ما ،مسایری خاشف جهات اسات؛
میتمان با استفاده از صنایعدستی بهعنمان بستهبندی ضمن ایجاد اشتغال پایدار ،آداب و سنتهای اصیل و پایای این مرزوبمم را نیز بهخامبی
انتقال داد و در ادامه پس از تغییر نگرش که البته در وهلۀ اول باید در سطح مدیران اتفاق بیفتد ،میتمان به برندسازی در حامزۀ صنایعدساتی
نیز پرداخت .در حقیقت با استفاده از طرحهای پژوهشی در خصمص هریک از صنایعدستی که امکان تملید محصمالتی مناسب بستهبندی را
دارا هستند ،به معرفی ویژگیهای ساختاری ،با مطالعۀ نممنههای ممردی در خصمص اطشعاات تکمیلای نظیار قیمات تماامشاده ،سارعت و
کیفیت تملید ،میزان اصالت نقمش ،تکنیک تملیدی و ...پرداخته و ضمن معرفی در گام بعدی با همکااری شارکتهای دانا بنیاان در حامزۀ
طراحی گرافیک و طراحی صنعتی سعی در طراحی محصمالت بساتهبندی باا اساتفاده از ایان هنرهاا پرداختاه و باا شارکت در نمایشاگاههای
تخصصی این حمزه ،صاحبان صنایع و مشا ل را به استفاده از این محصمالت تر یب کنند؛ البته در ابتدای امر استفاده از مشمقهای دولتای
نیز در این میان کمک بسزایی خماهد بمد.
با تمجه بهعنمان اصلی پژوه  ،نمیسندگان معتقدند گمنههای مختلم صنایعدساتی مایتمانناد باهعنمان بساتهبندی ساایر محصامالت مامرد
استفاده قرار گیرند؛ در واقع به نظر میرسد صنایعدستی با حف ویژگیهای اصیل خمد بهخصمص داشتن بار فرهنگای ،یگاانگی و منحصاربهفارد
بمدن میتماند بهعنمان یک بستهبندی کامل و با رعایت نکات کلیدی آن نظیر حفاظت از محصمل ،همیتسازی ،جاذبۀ خریاد و تشاخ بخشای،
ممرد استفادۀ صاحبان صنایع و مشا ل قرار گیرد.

پینوشتها
1. Added Value
2. Sustainable Packaging
3. Recyclable
4. Reusable
5. Branding
6. Country of origin
7. International Trade Center
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مطالعۀ تطبیقی نقوش و انواع سوزندوزی
در پوشاک زنان و مردان دربار قاجار

نو مقاله:
پژوهشی

چکیده
با بررسی سیر تحول پوشاک در تاریخ ایران ،دوران قاجار از حیث تحوالت گستردۀ فرهنگی و اجتماعی ،دوران متمایزی است .در این دوره ،باا
توجه به گسترش ارتباطات بینافرهنگی با ملل دیگر ،بهویژه غرب و رواج مدگرایی در میان درباریان ،میل به لباسهای سنتی ایرانی با تزیینات
زیبا و دلفریب ،بهخصوص طیف وسیع سوزندوزیها ،همچنان طرفداران ماتمکن (اغلاب درباریاانخ خاود را داشات .از ایان من ار در ایان
پژوهش تالش شده است ضمن تبیین و تحلیل مفاهیم مستتر در نقوش سوزندوزیهای پوشاک زنان و مردان دورۀ قاجار ،به این پرساشها
پاسخ داده شود .۱ :چه مفاهیمی در نقوش سوزندوزیهای پوشاک درباریان دورۀ قاجار وجاود داشاته اسات  .2وجاوه تماایز میاان نقاوش
سوزندوزی پوشاک زنان و مردان در دورۀ قاجار چیست این پژوهش بنیادی بهلحاظ چیستی رویکردی کیفی داشاته و از ن ار روششناسای
تطبیقیتحلیلی است .گردآوری دادهها و اطالعات به روش مطالعات اسنادی و مناابع کتابخاناهای و در ماواردی میادانی انجاام شاده اسات.
جامعۀ آماری این پژوهش با مرور آثار نقاشی و تطبیق با تعدادی از پوشاک موجود در موزههاا و مجموعاههای خصوصای باهجاماناده از دوران
قاجار انتخاب شده است .در نهایت از تحلیل یافتهها ،این نتیجه قابل استنباط است که پوشاک زنان و مردان درباار قاجاار تفااوت چنادانی باا
یکاادیگر نداشااتند و بااهطور کلاای بااه دو دسااتۀ اناادرونی و بیروناای تقساایم میشاادند کااه تزیینااات متنااو سااوزندوزی ماننااد گالبتااوندوزی،
قیطاندوزی ،نقدهدوزی ،مرواریددوزی و ...به تفاخر و زیبایی آنها متناسب با جایگاه و مسند صاحب لباس مایافازوده اسات .در ایان میاان،
نقوش بهکاررفتۀ طرحهای هندسی ،گلوگیاه و بتهجقه بودند که بهطور مشترک در لباس زنان و مردان مشاهده میشود که عمادتا مبتنای بار
باورهای سنتی و اعتقادات مذهبی مردم بوده است.
کلیدواژهها:
تزیینات پوشاک ،پوشش درباریان قاجار ،سوزندوزی ،بتهجقه.

* دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دستی ،دانشکده هنر ،دانشگاه سوره تهران ،تهران ،ایرانhajighasemi99@gmail.com /
** دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه سوره تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئولخhoushiar@soore.ac.ir /
*** استادیار گروه معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی دماوند ،دماوند ،ایرانmehdikhanke@yahoo.com /

 .۱مقدمه
نو پوشاک مردم در هر دورهای ،همواره تجلیگاه هویت فرهنگی اجتماعی آن مردم است ،تا جایی که پوشش انسانها نمایانگر اعتقاادات ،آداب
و سنتهای جاری در هر منطقه و نشانی از هویت اجتماعی آنهاست .در بررسی سیر تاریخ پوشاک در ایاران ،هماواره باه ناو پوشاش و تزییناات
وابسته به آن اهمیت بسیاری داده شده است .در دورۀ قاجار ،با توجه به تحوالت گستردۀ فرهنگایاجتمااعی منجار باه مدرنیسام در غارب ،شااهد
تأثیرات فرهنگ غربی بر زندگی مردم بهویژه در پوشاک (درباریان و اشرافزادگانخ هستیم .بهرغم تأثیرپذیری ناشی از عنصر تازهواردی به ناام ماد،
در حوزۀ پوشاک غربی ،همچنان گرایش به آرایهها و تزیینات سنتی فاخر ،همچون سوزندوزیها بر روی پوشاک بهویژه پوشااک درباریاان ،رو باه
فزونی داشت .در میان انوا مختلاف روشهاای زیباساازی پارچاه و پوشااک ،ساوزندوزی یکای از پرطرفادارترین روشهاایی اسات کاه ایرانیاان
بهخصوص در دورۀ قاجار برای تزیین پوشاک خود استفاده میکردند .سوزندوزیهایی که با بهره بردن از نقوش زیباا و پرمفهاوم ،پوشااک زناان و
مردان دربار را فاخر و پرجلوه به نماایش میگاذارد .در ایان پاژوهش باا مطالعاۀ پوشااک و تزییناات آن در دوران قاجاار و میازان اساتفادۀ آنهاا از
سوزندوزی تالش میشود تا به احیا ،حفظ و توسعۀ جایگاه این هنر اصیل و سنتی ایران در دوران معاصر کمک شود.
۱ـ .۱پرسشهای پژوهش
این پژوهش با هدف شناخت معنا و مفهوم نقوش سوزندوزی در پوشاک دورۀ قاجار ایران و بررسی شباهتهای طرح و رنگ سوزندوزی در

پوشاک زنان و مردان این دوره بر اساس آثار هنری و نقاشیهای بازمانده و تطبیق آنها با نمونههای موجود در موزهها و مجموعههای
خصوصی بهعنوان جامعۀ هدف ،به این سؤاالت پاسخ میدهد .۱ :چه مفاهیمی در نقوش سوزندوزیهای پوشاک درباریان دورۀ قاجار وجود
داشته است  .2وجوه تمایز میان نقوش سوزندوزی پوشاک زنان و مردان در دورۀ قاجار چیست
۱ـ .۲پیشینۀ پژوهش
در خصوص پوشاک دورۀ قاجار کتابهای بسیاری تألیف شده که در تدوین و شکلگیری این پژوهش نیز نقش بسزایی داشتند .پوشاک دورۀ

قاجار (شهشهانی ۱۳۶۱خ و فرهنگ اصطالحات پارچاه و پوشااک در ایاران (کمپاانی ۱۳۶۱خ ،اطالعاات کامال و دقیقای از سااختار پوشااک
ایرانیان بهخصوص مردم دورۀ قاجار ارائه میدهند .اما در خصوص ارتباط پوشاک و هنر سوزندوزی ،بهتر است به پژوهشهای صورتگرفته
در این خصوص پرداخت .در این بخش به تعدادی از نزدیکترین آنها با هدف و ساختار پژوهش پیش رو اشااره خواهاد شاد .در مقالاهای باا
عنوان «مطالعۀ تطبیقی پوشاک بانوان قاجار قبل و بعد از سفر ناصرالدینشاه به فرنگ» (اباذری و طیبی ۱۳۶۷خ ،به بررسای پوشااک زناان در
سه مرحلۀ سنت ،گذار و تجدد و تغییراتی که سفر ناصرالدینشاه باه اروپاا در پوشااک زناان داشات ،پرداختاه شاده اسات .همچناین در مقالاۀ
«تاریخچۀ تحول پوشاک بانوان ایرانی در دورۀ قاجاریه» (رجبی ۱۳۱۰خ ،سلسلۀ قاجاریه به سه دورۀ اولیه ،میانی و پایانی تقسایمبنادی شاده و
پوشاک اندرونی و بیرونی بانوان در این سه دوره بررسی گردیده و عوامل تأثیرگذار بر پوشاک بانوان نیز بازنگری شده است .در مقالهای دیگر باا
عنوان «مطالعۀ تطبیقی ماد لبااس باانوان درباار فتحعلایشااه و ناصارالدینشااه قاجاار» (جهاانی و چنگیاز ۱۳۶۶خ ،باه مقایساۀ اشاتراکات و
تفاوتهای پوشاک بانوان در زمان حکومت فتحعلیشاه و ناصرالدینشاه پرداخته شده و نگارندگان ،مؤلفههای اثرگذار بر تغییر سبک لباس در
این دوران را بررسی کردهاند« .بررسی لباس و پوشااک دورۀ قاجاار مبتنای بار آثاار میناایی باهجاماناده از ایان دوره در ماوزۀ آذربایجاان تبریاز»
(فیضاللهی و فنایی ۱۳۱۶خ مقالۀ دیگری است که به مطالعاۀ پوشااک موجاود در قطعاات میناکااریشاده و مقایساۀ آن باا نگاارگری ایرانای
پرداختهاند تا سیر تحول پوشاک زنان و مردان در دورۀ قاجار را بررسی کنند .مقالۀ «بررسی زیورآالت وابسته به پوشاک مردان در عهاد قاجاار»
(صالح ۱۳۶۰خ نیز زیورآالتی را که در پوشاک مردان دورۀ قاجار برای نشان دادن درجه ،میزان تمول یا باورها و اعتقادات آنها اساتفاده شاده
است بررسی میکند .در مقالهای دیگر با عنوان «سوزندوزیهای پوشاک زنان بلوچ؛ نقش و رنگ» (یعقوبی ۱۳۶۳خ گفته شده است که نقطۀ
اشتراک این هنر ،بهرهگیری از نقشهاای هندسای و خطاوط شکساته اسات و خاساتگاه آن عناصار طبیعای ،زیاورآالت ،عناصار انتزاعای و
باورهای قومی و مذهبی مردم بلوچ است« .جستاری در مفااهیم نقاوش ساوزندوزی ترکماناان گنبادکاووس» (ذبااح و حااتم ۱۳۶2خ عناوان
پژوهشی است که نگارندگان آن معتقدند نقوش موجود در سوزندوزی ترکمن به چهار گروه تقسیمپذیر است که برخی از آنها نشئتگرفتاه از
عقاید و باورهای اجداد این قوم و برخی دیگر برداشتی آزاد از محیط پیرامونشاان باوده اسات« .انتازا نماادین در زیبااییشناسای هنار بلاوچ»
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(کشاورز و جوادی ۱۳۶۱خ مقالهای است که در آن به شناخت عناصر زیبااییشناساانۀ ساوزندوزی بلاوچ پرداختاه و مهمتارین وجاه اشاتراک
نقوش آن را هندسی بودن و انتزا بیش از حد میداند .در نهایت ضمن استفاده از نتایج ارزشمند موارد ذکرشده ،وجه تفاوت ایان پاژوهش باا
پیشینههای بهدستآمده ،آن است که در این پژوهش ،نقوش سوزندوزی در پوشاک درباریان دوران قاجار از لحاظ معنا و مفهوم بررسی شده
و تالش میشود ارتباط و شباهتهای میان این نقوش نیز در پوشاک زنان و مردان این طبقه مورد مطالعه قرار گیرند.
۱ـ .۳روش پژوهش
روش این پژوهش که از ن ر هدف ،رویکردی بنیادی داشته ،بهلحاظ چیستی کیفی و از ن ر روششناسی تطبیقایتحلیلای اسات .جماعآوری

اطالعات به روش مطالعات اسنادی و منابع کتابخانهای و همچنین میدانی (مشاهدۀ مستقیمخ انجام شده است .جامعۀ آماری ایان پاژوهش
به روش انتخابی (گزینشیخ بر اساس  2۱نمونه از آثار نقاشی مربوط به هنرمندان شناخته شده و باقیمانده از دوران قاجار بهمن ور تطبیق باا
تعدادی از پوشاک موجود در موزههای ایران و مجموعههای خصوصی بهجامانده از آن دوران است.

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱

751

 .۲جایگاه پوشاک در میان ایرانیان
لباس ورای یک امر ظاهری ،در ابتدا وسیلهای برای محفاطت انسان در برابر تغییرات آبوهوا و همچنین مبتنی بر آیات شریفۀ قرآن کاریم (طاه:
۱2۱خ عنصر متمایزکنندۀ انسان از حیوان با تکیه بر حفظ حیا بوده است؛ هرچند فراتر از این مفاهیم کاربردی ،در ظااهر نیاز پوشااک سایر تحاول
گستردهای را سپری کرده است« .جایگاه لباس در تاریخ بشر تا این حد اهمیت دارد که گاه با معناای تمادن بشاری یکای پنداشاته شاده اسات؛ تاا
حدی که گویی با حذف لباس از تاریخ ،بسیاری از مفاهیم اجتماعی و اعتقادی از تمدن انسانی در ابهام باقی میماند .شاید باه هماین دلیال اسات
که هر ملت و قومی لباس خود را همچون نمودی عینی از تمدن خویش و جلوۀ تمامنمای فرهنگی خاود عزیاز مایدارد .لبااس پارچم شخصایت
فردی و هویت اعتقادی ،قومی و ملی است» (صالح 2۶ ،۱۳۶۰خ .نو پوشش ،آراستگی و زیبایی در طرح و نقش لباس هماواره اهمیات بسایاری
در میان ایرانیان داشته است ،بهطوری که پوالک در سفرنامۀ خود مینویسد« :ایرانیها برای لباس زیبا اهمیت بسیار قائلاند ،بسیار دوست دارناد
که برازنده و تمیز لباس بپوشند و این امر حتی در مورد کسانی که پا به سن گذاردهاند نیز صادق است ،برخالف سایر کشورهای اساالمی ،حتای در
میان طبقات کارگر و فرودست ،بهاستثنای درویشها ،بهندرت آثار غفلت و تسامح در لباس پوشیدن مشاهود اسات .باه هماین دلیال صاحبت از
لباس و اسب ،نقل مجالس جوانان است و آنها برای این دو چیز ارقام بسیار زیادی خرج میکنند» (۱۱۳ ،۱۳۶۱خ .جدای از متاونی کاه نشاان از
اهمیت پوشاک نزد ایرانیاان پایش از اساالم دارد ،مساتندات باساتانشاناختی و مادارک متعاددی از توساعۀ کارگااههاای بافنادگی توساط باانوان
هخامنشی و همچنین پیشرفت صنعت پارچهبافی در دورۀ ساسانیان از انوا ابریشمی ،پشمی ،کتانی و پنبهای با طرحها ،نقوش و رنگهاای زیباا
در مناطق مختلف ایران مشاهده شده و برجای مانده است (ضیاءپور ۱۳۰۶خ .بررسی تاریخی لباس و توجه به این بخش مهم از زنادگی ایرانیاان از
ادوار پیش از قاجار نیز مشهود بوده و مدارک و اسناد بسیاری را میتوان در این مورد مثال زد« ۱.تفاخر و ابهت لباسهای سلطنتی صفویه در زماان
سلطنت فتحعلیشاه دوباره رواج یافت .احیای صنعت ابریشم ،بافتههای مجللی را برای دربار به ارمغان آورد .ناظران خارجی باهشادت تحاتتاأثیر
پوشاک سلطنتی باشکوه مردان قرار میگرفتند و توصیفات دقیقی ارائه میدادند و با نقاشیهای دیواری و نقاشیهای رنگ روغنی که حاکم بارای
کاخهای جدیدش سفارش میداد تأیید میشوند» (گروه نویسندگان 2۱۶ ،۱۳۱2خ.
 .۳پوشاک ایرانیان در دورۀ قاجار
روی کار آمدن حکومتهای جدید و تغییرات سیاسی موجب تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگای ،دینای یاک جامعاه خواهاد
شد .در این میان ،رفتار جامعه و پوشش نیز بهقطع دستخوش تحوالتی میشود .با وجود این ،مدارک و شواهد زیادی نشان مایدهاد کاه پوشااک
دورۀ قاجاریه ،بهویژه اوایل دورۀ مذکور ،شباهت و همبستگی خود را بهجز در جزئیات و توجه به تزیینات با پوشااک دورۀ زندیاه حفاظ کارده اسات.
«ضمن آنکه در دورۀ قاجاریه در زینتها و برخی جزئیات دیگر لباس ،سلیقۀ بیشتری به کار برده شده اسات (یااوری و حکااکباشای ۵۱ ،۱۳۱۶خ.
«در این دوره ،لباس زنان تا حدی ساده بود و با لباس مردان چندان اختالفی نداشت .زنان در این زمان مانناد ماردان شالوار گشااد و بلنادی باه پاا
میکردند و روی آن دامن گشاد و نسبتا بلندی میپوشیدند» (مبینی و اسدی ۱۱۶ ،۱۳۶۶خ .اما بهطور کلی لباس زناان و ماردان دورۀ قاجاار باه دو

دستۀ اندرونی و بیرونی تقسیمشدنی است .لباس بیرونی بانوان شامل چاقچور ،چادر و روبنده است (تصاویر ۱خ و فقاط جانس پارچاههاا و تزییناات
آن ،زنان ثروتمند و اشراف را از زنان طبقه پایین جامعه جدا میکرد .برای مثال «گاهی خاانمهاای اعیاان و بزرگاان ،اطاراف چاادر مشاکی خاود را
گالبتوندوزی و حاشیۀ نقره یا نقرهنما میدوختند» (یاوری و حکاکباشی ۱۶ ،۱۳۱۶خ.
لباس اندرونی زنان ،تنو و تزیینات بیشتری داشت و از این قرار بود:
پیراهن زنان معموال تنگ و کوتاه بود و جنسی از پارچههای لطیف گاز یا ململ سفید داشت که زردوزی یا نقدهدوزی شده بودند.
همچنین آرخالق ،نیمتنهای جلو باز با آستری از پنبه بود که بر روی پیراهن پوشیده میشد و دارای قسمتی مثلثایشاکل در سرآساتین باه ناام
سنبوسه بود .این پوشش باالتنه بیشتر بهدلیل تزیینات و جنبۀ زیبایی ،مورد استفادۀ زناان درباار باود و دور یقاه و سرآساتینهاای آن یاراقدوزی یاا
گالبتوندوزی میشد.
شلوار یا تنبان زنانه نیز معموال زری ،مخمل ،ترمه ،تافته و توری نقدهدوزی شده داشت.
زنان ثروتمند در اندرونی پاپوشهایی از جنس مخمل یا ماهوت میپوشیدند که مرواریددوزی یا سرمهدوزی میشد.
رسم استفاده از عرقچین برای پوشش سر نیز توسط زنان ثروتمند در منزل رواج داشت (تصویر 2خ .عرقچین زنان معماوال دارای نقاش و نگاار
رنگین و گلدوزی شده بودند« .رنه دالمانی نیز به این مسئله اشاره میکند که زنان ثروتمند در خانه از عرقچین گلدوزیشده و جواهرنشان هماراه باا
جقۀ مرصع به جواهر استفاده میکردند که از زینتهای بسیار رایج در این دوره بود» (غیبی ۷۶۱ ،۱۳۱۵خ.
شلیته نوعی دامن بود که لبههای آن با نخ قرقرۀ مشکی دستدوزی میشد و بخشی جدانشدنی و بسیار مشخص از پوشااک زناان قاجاار باه
حساب میآمد .چارقد ،کلیجه ،2دامن و جوراب نیز از دیگر انوا و اجزای پوشش باانوان در انادرونی بودناد .در ایان میاان و بار اسااس مساتندات
تصویری ،موارد خاص و متفاوتی نیز دیده میشد که مطابق با سلیقه و خالقیت صاحب لباس به تنو آن در قیاس با نمونههای مشابه مایافازود.
«یکی از نوآوریهای عمده در پوشاک زنان این دوره ،سینهبند گلدوزی شدهای بود که زیر یا روی زیرپیاراهن پوشایده مایشاد» (گاروه نویساندگان
22۱ ،۱۳۱2خ.
پوشش مردان عبارت بود از :پیراهن زیر که معموال دور یقه و دم آستین و دور دامن کوتاه پیراهن را رودوزی میکردناد .قباای روی لبااس کاه
عموما لبههای آن متناسب با طبقۀ اجتماعی ،تزیین و سوزندوزی میشد .قبای افراد بانفوذ و نجبا که در قسمت حاشیۀ دور دامن مرواریاددوزی،
یراقدوزی و قیطاندوزی داشته و گاه دور چاک زیر بغل و کنارههای دامن و پهلوها حاشیهدوزی میشده است .کاله ،شلوار ،کمربند یا شال کمار،
جوراب ،پاپوش و کلیجه نیز مانند پیراهن و قبای مردان و انوا لباس زنان دارای تزیینااتی در حاشایۀ لبااس مانناد یاراقدوزی ،مرواریاددوزی و...
بودند.
اگرچه در اواخر دوران قاجار عادات و رفتار عموم جامعه دستخوش تغییرات عمدهای شد ،بسیاری از رسوم و هنرهای سانتی از چناان قاوام و
جایگاهی برخوردار بودند که تا مدتها حضور آنان در کنار فرهنگ بیگانه ،ملموس و پابرجا بود .با توجاه باه اینکاه در دورۀ قاجاار باهدلیال انقاالب
صنعتی ،سفرهای ناصرالدینشاه به فرنگ ،سفر ایرانیان به اروپا بهقصد تحصیل و همچنین مسافرت سیاحان و اروپاییان به ایران ،فرهناگ غربای
بیش از پیش در فرهنگ ایرانی نفوذ و پیشروی کرد ،شاهد تغییرات زیادی در نو پوشش مردمان دورۀ قاجاار هساتیم «ولای اساتفاده از تزییناات و
نقوش اصیل ایرانی همچون زینتهای یراقدوزی و نقدهدوزی و سوزندوزی همچنان برجا ماند» (ضیاءپور ۰۱۶ ،۱۳۰۶خ.

تصویر  :۱لباس بیرونی بانوان ،موزۀ مردمشناسی کاخ گلستان (نگارندهخ

تصویر  :2نمونهای از کاله یا عرقچین دورۀ قاجار ،موزۀ مردمشناسی (نگارندهخ
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 .۴پوشاک مردان در دوران قاجار
هنر نگارگری بهعنوان نقاشی اصیل ایرانی ،امکانی برای تصویرگری متون ادبی و داستانهایی بود که بخشی از تااریخ فرهناگ و هنار ایاران را باا
خود بههمراه دارد .با آغاز سلطنت قاجاریان ،حالوهوای نگارگری نیز از نسخهآرایی به نقاشی تزیینی و ترسایم چهاره و پیکار درباریاان در ظااهر و
هیئتی رسمی تغییر کرد« .وجه تمایز آن [نقاشی تمام قد درباریان] به موضاو نگاارههاا و جزئیاات برمایگاردد کاه تمایال باه اساتفاده از تزییناات
گرانقیمت و پرهزینه بر روی لباسها در دورۀ قاجار را نشان میدهد» (زار دار  ،۱۳۶۳مقدماهخ .بار اسااس تصااویر باهدساتآماده از نقاشایهاا و
پیکرهنگاریهای دورۀ قاجار که مربوط به هنرمندانی چون میرزابابا (نخستین نقاش دربارخ ،مهرعلی و شاگردانش عبدالله خان ،سید میرزا احماد و
صنیعالملک است ،چنین برمیآید که درباریان و بهخصوص شاهان قاجار به نقاشی چهره و پیکرۀ خود مشابه نموناههاای فرنگای در لبااسهاای
فاخر و جواهرنشان عالقۀ بسیار داشتند .در دو اثر از پیکرهنگاریهای بهجامانده از میرزابابا و مهرعلی که مربوط به فتحعلیشاه قاجاار اسات ،شااه
پیراهن بلندی بر تن دارد که سرتاسر آن با نقش گلهای ریز و درشت سوزندوزی و در بخشهایی از آستین آن مرصعکاری و المااسنشاان شاده
است (تصویر  ۳و ۰خ .به ن ر میرسد این سبک از تجمالت که در هنر و نقاشیهای قاجار و بهخصاوص در تاکنگاارههاای فتحعلیشااه مشاهود
است نشان از تمایل او به حکومتی پرزرقوبرق بهسبک پادشاهان قدیمی و بهتعبیر خودش ،ساسانیان بوده است (دلزنده ۱۳۶۶خ.
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تصویر  :۳پرترۀ فتحعلیشاه
اثر میرزابابا (کشمیرشکن
۳2 ،۱۳۶۳خ

تصویر  :۰فتحعلیشاه اثر مهرعلی
(خلج امیرحسنی ۶۳ ،۱۳۱۵خ

تصویر  :۷ناصرالدینمیرزا ،اثر عبدالله قاجار،
عکاسی از روی لیتوگراف رنگی ،آلبومخانۀ کاخ
گلستان (دلزنده ۱۱۳ ،۱۳۶۶خ

تصویر  :۶نقش بتهجقه در لباس
(قبایخ مردان دربار قاجار
بخشی از تابلو ،اثر صنیعالملک (Url1خ

با ورود دوربین عکاسی در زمان محمدشاه و با توجه به نخستین تصویر از ناصرالدینمیرزا که در آن زمان نایبالسطنه بود ،نیز بهوضوح
میتوان به عالقۀ شاهان قاجار به تزیین محل زندگی مطابق با سبک فرنگی و پوشاک فاخر پی برد (تصویر ۷خ.
از میان منابع متعدد و تصاویر بازمانده از نقاشیها و تصویرگریها با هدف بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی دوران قاجار ،بایش از هار
متن مصوری باید به کتاب هزارویک شب اشاره کرد« .این کتاب که شامل داستانهای عامیانه و افسانههایی دربارۀ زندگی شااهان ،امیاران،
انسانها ،مالئک و پریان است ،میتواناد ماا را نسابت باه زیبااییشناسای ایرانیاان در آن روزگاار از طریاق
لباسها ،نقش و نگارها ،معماری و باغآرایی و همچنین تزیینات معماری و رنگهای دلخواه آن زمان آشنا
کند» (رجبی ۰۱۱ ،۱۳۶۱خ .بررسی تصاویر این کتاب مبین ایان نکتاه اسات کاه بیشاترین نقاش قالاب در
نقوش استفادهشده در بسیاری از تزیینات پوشاک ،از جمله قبای مردان درباری دورۀ قاجار ،بتهجقاه باوده
است (تصویر  ۶و ۵خ« .نقش مورد پسند عموم برای پارچۀ جبۀ مردان و دامن و شال زنان بتهجقاه باود کاه
ترکیببندی تنگاتنگی از تکرار شکل انتزاعی درخت سروی سرخوابیده که به هیئت بوتهای درآماده اسات،
میباشد» (مبینی و اسدی ۶۵ ،۱۳۶۶خ.
تصویر  :۵نمایی از تزیینات پوشاک شاهزاده قاجار ،اردشیرمیرزا؛
بخشی از تصویرسازی ابوالحسن غفاری (پاکباز ۱۱۱ ،۱۳۱۷خ

البته همین قبای بتهجقه در بعضی موارد دارای حاشیۀ سوزندوزیشده با طرحهای سادۀ هندسی اسات .در تصاویر  ،۱ماردی از رجاال
دربار دیده میشود که قبایی با طرح بتهجقه پوشیده است .همچنین سرآستینها و لبۀ قباا دارای حاشایهدوزی باا ناخ طالیای اسات .پیاراهن
زیرین مرد نیز ساده و بدون نقش بوده اما در قسمت یقه و لبهها حاشیۀ قیطاندوزی بهخوبی دیده میشود (تصویر  ۱و ۶خ.

تصویر  :۱حاشیۀ سوزندوزیشده در لباس
مردان؛ بخشی از اثر صنیعالملک
(رجبی ۰۱۱ ،۱۳۶۱خ

تصویر  :۶قبا با نقش بتهجقه و حاشیۀ
قیطاندوزی؛ بخشی از کتاب هزارویک
شب (پاکباز ۱۱۱ ،۱۳۱۷خ

تصویر  :۱۱جمعی از رجال دربار با لباسهای قاجاری اثر صنیعالملک
(قپانداران ۱۷ ،۱۳۱۶خ

در تصویری دیگر اثر صنیعالملک ،۳نقاشباشی درباار قاجاار ،تعادادی از اشاراف و رجاال حکاومتی
قاجار دیده میشوند (تصویر ۱۱خ .لباسها اکثرا ساده یا با طرح بتهجقه هستند .اما در همۀ لباسهاا لباۀ
آستین و دور یقه و حاشیۀ پایین دامن دارای نوارهای حاشیهدوزی و یراقدوزی و قیطاندوزی هستند.
پوشاک موجود در موزۀ مردمشناسای کااخ گلساتان گاواهی اسات بار پایبنادی هنرمناد باه آنچاه در
نقاشیهای بهجامانده از دورۀ قاجار یه نشان داده شده است .برای مثال در تصویر  ،۱۱بخشی از احتماال
یک قبا دیده می شود که در سرآستین و اطراف شکاف جیب آن نوعی گلدوزی انجاام شاده اسات .یاا اثار
دیگری که نمایانگر بخش آستین و سنبوسۀ یک آرخاالق ۳اسات و دارای ناوعی حاشایهدوزی باا اشاکال
هندسی است (تصویر ۱2خ.
 .۵پوشاک زنان در دوران قاجار
در این بخش بهقصد بررسی پوشاک و تحلیل نقوش تزیینای لباسهاای باانوان قاجاار باه نموناههاایی از
پیکرهنگاری با موضو زنان آن دوره خواهیم پرداخت .چنانکه مشهود است ،در بسیاری از نقاشایهاای
باقیمانده ،زن قاجاری در هیئتی که مشخص نیست متناسب با عرف و سنت اجتماعی ،فضای انادرونی
را بازگو میکند یا به زن در فضای بیرون از خانه اشاره دارد ،با چادر ،روبناده و پیاراهن ،طراحای و ترسایم
شده ولی حالت حضور او در نقاشی ،با نو پوشش او تناسب چندانی ندارد .در این نموناههاا کاه متاأثر از
تماس نزدیک فرهنگ سنتی ایران با اروپا و بهنوعی الگوبرداری از نمونههای فرنگیساازیشاده (تصاویر
۱۰خ در اواخر دوران صفوی است ،با تغییراتی عمیق بر ساختار و محتوای تولید هنر مواجه میشاویم کاه
به نقشی شناختهشده و مرسوم در معرفی زن قاجاری در نقاشی ایرانی بعد از نگارگری سنتی تبادیل شاد،
توجه به جزئیات و تزییناتی که تا آن زمان در هنر تصویرگری ایران سابقه نداشته ،با دقات و شااید اغاراق
پرداخته میشد (کشمیرشکن ۱۳۶۶خ .در اکثر این موارد ،دامن پیراهن و در مواردی نواری بر روی چادر،
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تصویر  :۱۱قسمتی از قبای رویی ،موزۀ
مردمشناسی (نگارندهخ

تصویر  :۱2بخشی از یک آرخالق،
موزۀ مردمشناسی (نگارندهخ

با نقش گل و بوته تزیین و سوزندوزی شده است؛ روی آستینها ،دور یقه و لبۀ پایینی دامان نیاز نشاانههاایی از گالبتاون و مرواریاددوزی باه
چشم میآید (تصویر  ۱۳و ۱۰خ.

تصویر  :۱۳زن قاجاری در لباسی با
نقش گل و بوته ،اثر منسوب به محمد
(مبینی و اسدی 2۱۳ ،۱۳۶۶خ
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تصویر  :۱۰بانوی فرنگی در
لباس ایرانی ،بدون رقم ،دوران
صفوی (کیکاووسی ۳ ،۱۳۵۱خ

تصویر  :۱۷نمایی از لباس مرواریددوزی
زنان ،اثر صنیعالملک (رجبی ۰۱۰ ،۱۳۶۱خ

در نگارۀ دیگری مربوط به بخشی دیگر از کتاب هزارویک شب ،زنای نشساته بار مبلماانی
فرنگی از طبقۀ مرفه (احتماال درباریخ دیده میشود .پیراهن و آرخالق زن دارای نقوش گیاهی
و گل است و چنانکه در ترسیم پوشاک آن زمان رایج مینمود ،سرآستینها ،یقه و لباۀ پاایینی
آرخالق و همین طور لبۀ پایینی دامن نیز دارای حاشیه مرواریددوزی است (تصویر ۱۷خ.
در نگارهای دیگر از این دوران ،باا تصاویری از لح اۀ دیادار زناان درباار باا یوساف مواجاه
میشویم؛ در این تابلو که نقاش آن گمنام است و رقمی در آن ثبات نشاده« ،زناان باا چهارهای
بیضی ،ابروان پیوسته ،چشمان سرمه کشیده و انگشتان حناژ بسته در حالتی مخمور به تصاویر
درآماادهانااد .همگاای در جامگااان زربفاات و مرواریدنشااان ،غاارق در جااواهر و زینااتهااا تجساام
یافتهاند» (پاکباز ۱۷۱ ،۱۳۱۷خ (تصویر ۱۶خ .در این نقاشیها جایگااه اجتمااعی افاراد فاارغ از
نحوۀ حضور ،رفتار یا ویژگیهای روانی چهره ،بیشتر بهواسطۀ نو پوشاک و بهخصوص میزان
و نو تزیینات لباسشان مشخص میشد.
نگارۀ دیگر ،منسوب به میرزابابا (نخستین نقاشباشی دربار فتحعلیشاهخ است .پیاراهن و
دامن این نگااره نیاز باا نقاوش هندسای و گیااهی ساوزندوزی شاده و حاشایۀ پاایین دامان و
سرآستین نیز با حاشیهای متفاوت دوخته شده است .لبۀ پیراهن ،دور یقه و سرآستینها و پایین
دامن نیز یراقدوزی شده است .نکتۀ جالب توجاه در ایان تصاویر اساتفاده از نقاش بتهجقاه در
سرآستین ،سرشانه و شال کمر است که باه ن ار میرساد مشاابه نقاوش ساوزندوزی پوشااک
مردان ترسیم شده است (تصویر ۱۵خ.

تصویر  :۱۶مدهوش شدن ندیمگان زلیخا
از مشاهدۀ حضرت یوسف( خ ،بدون رقم
(کیکاووسی 2۰ ،۱۳۵۱خ

تصویر  :۱۵نقش بتهجقه در لباس زنان قاجار اثر
میرزابابا (URL2خ

 .۶هنر سوزندوزی و تجلی آن بر پوشاک دوران قاجار
دربارۀ سوزندوزی که یکی از شناختهشدهترین و متنو ترین هنرهای وابسته به منسوجات سنتی و تزیینات پوشاک اقوام اسات ،تعااریف متعادد و
متنوعی وجود دارد .در کتاب نگرشی ریر رونیو سیو دو یهای سیتی اییرا  ،تعریاف جاامعی بارای ایان هنار ارائاه شاده و چناین آماده اسات:

«سوزندوزی هنر آراستن سطح رویین پارچههای ساده با بهرهگیری از نخهای الوان و با کمک سوزن و قالب است و دساتانادرکاران آن باهمادد
بخیههای ظریفی که بر منسوجات ساده مینشانند ،معموال تلفیق زیبایی از صبر ،شکیبایی و هنر را به نمایش میگذارند .سوزندوزیهاای ایرانای
که به اشکال مختلف انجام میشود ،یکی از گستردهترین شاخههای  ۱۱۶رشتۀ هنرهای سنتی است و بهجرئت میتوان گفت تنو و تعاددی کاه
در این رشته مشاهده میشود ،در هیچیک از دیگر رشتههای صنایعدستی وجود ندارد و به همین نسبت ابهامهایی هم کاه پیراماون ایان شاعبه از
صاانایعدسااتی کشااورمان وجااود دارد ،باایش از سااایر گونااههااای صاانایعدسااتی اساات» (صاابا ۱ ،۱۳۵۶خ .در ادامااه و پاایش از بررساای و تطبیااق
سوزندوزیهای موجود در پوشاک دورۀ قاجار ،بهتر است تعریفای از گوناههای مختلاف ساوزندوزی کاه بار اسااس مطالعاات صاورتگرفتاه در
پوشاک این دوران وجود دارد ارائه شود.
نقدهدوزی :از قدیمیترین سوزندوزیهای شناختهشده است که از ادوار بسایار دور تااکنون ردپاای آن را در بسایاری از فرهناگهاا و اقاوام
سنتی جهان و از جمله ایران میتوان مشاهده کرد و امروز نیز از جایگاه شناختهشدهای برخوردار است« .یکی از عوامل تزیین پارچه کاه قادمت آن
به زمان هخامنشیان میرسد ،نقدهدوزی است و این دوخت با استفاده از نخهای فلزی طالیی یا نقرهای یا مطال یا آلیاژها که بهصورت پهن تابیاده
میشود انجام میگیرد .از این دوخت بیشتر برای تزیین لباسها بهخصوص لباسهای لشاکری ،رومیازی و پاردههاا اساتفاده مایشاد» (یااوری،
منصوری ،و سلطانی ۰۳ ،۱۳۱۶خ.
مرواریددوزی :یکی از رودوزیهای زیبا و سنتی ایران است و به دوختهایی اطالق میشود که در آن از مروارید بهشکل منجوق یاا مرواریاد
کروی و گاهی از مرواریدهایی بهشکل گندم و اشک استفاده میگردد .مرواریددوزی نیز قادمتی طاوالنی داشاته و از زماان هخامنشایان در ایاران
رواج داشت .اما معروفترین نمونه از این هنر را میتوان در مرواریددوزی فرش افسانهای بهارستان معروف باه «بهارخسارو» متعلاق باه انوشایروان
پادشاه ساسانی مشاهده کرد .شاردن نیز طی سفری که در دورۀ صفوی به ایران داشته است ،به استفاده از لباسهای مرواریاددوزیشادۀ طبقاات
مرفه و متمول جامعه اشاره میکند و مینویسد کاه باانوان ثروتمناد گااهی در مجاالس بازم و سارور ،یقاۀ پیاراهن خاود را باهپهناای یاک انگشات
مرواریددوزی میکردند .باید یادآوری شود که امروزه این هنر بیشتر در استانهاای اصافهان ،کاشاان و یازد رواج دارد (ساید صادر ۱۳۱۱؛ یااوری،
منصوری ،و سلطانی ۱۳۱۶خ.
گالبتوندوزی :گالبتون به نخهای ابریشمی گفته میشود که دارای روکش طال یا نقره باشند .از این دوخات بارای تازیین پایش ساینه ،دور
یقه ،دم پای شلوار ،دامن و ...استفاده میشود .این هنر از سوزندوزیهایی با سابقۀ بسیار طوالنی است که در دورۀ صفوی نیز بسایار رواج داشاته
و در تزیین پوشاک ،پرده و دیگر تابلوهای تزیینی از آن استفاده میکردند .در دورۀ افشار و زند و قاجار نیز از این دوخات بارای کاربردهاای مختلاف
استفاده میشد (رمضانزاده ۱۳۶۶خ.
یراقدوزی :یراق در لغت بهمعنای نوارهایی بافتهشده با مفتولهای مویین سفید و زرد است .این رودوزی نیز از دوران قبل از اساالم در ایاران
رواج داشته و با توجه به پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه ،این هنر در دوران ماد ،هخامنشی ،اشکانی و ساساانی رایاج باوده اسات .بار پایاۀ
تصاویر برجایمانده از ادوار پیشین ،یراقدوزی در لباس برای تزیین قسمتهای دور جیاب ،پاایین پیاراهن ،دور یقاه ،پاای دامان و شالوار باه کاار
میرفته است (سید صدر۱۳۱۱ ،؛ یاوری ،منصوری ،و سلطانی ۱۳۱۶خ.
قیطاندوزی :قیطان در لغت بهمعنای نخ ضخیمی است که قطر آن بیشتر از یک میلیمتر باشد و به دوخت و اتصال ایان ناخهاای ضاخیم
روی پارچه قیطاندوزی میگویند .در بعضی مناطق رنگ قیطان و پارچه یکنواخت است و در مناطق خاصی برای تناو محصاول از قیطاانهاای
رنگین (بهویژه از گالبتون و ابریشمخ نیز استفاده میکنند (سید صدر۱۳۱۱ ،؛ یاوری ،منصوری ،و سلطانی ۱۳۱۶خ.
حاشیهدوزی :حاشیهدوزی با نخهای ابریشم رنگی بهصورت دوختهای متنو و مختلف انجام میپذیرد .برای این دوخت بایاد ردیافهاای
متوازی نخ ابریشم را از نقطهای روی پارچه ،بهوسیلۀ سوزن درشتی بیرون بیاورند و در نقطۀ انتهایی دلخواه ،آنها را با سوزن به پشت پارچه بارده و
به بخیهدوزی آن بپردازند .حاشیهدوزی را بهشیوۀ دیگری نیز انجام میدهند؛ به این ترتیب که روی پارچه شاالل زده و ایان کاار را در چناد ردیاف و
نسبت به کوکهای ردیف قبلی بهصورت یکدرمیان ادامه میدهند .سپس چند تار از نخ به رنگ دیگر را بهشکل هفتهشت از آن عبور میدهند
(سید صدر۱۳۱۱ ،؛ یاوری ،منصوری ،و سلطانی ۱۳۱۶خ.
بهمن ور تطبیق متغیرهای تصویری پژوهش و بنا بر مطالعات اسنادی و کتابخانهای ،تصاویر و نقوش پیکرهنگاریها و همچنین مشاهدۀ آثار
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موجود در موزۀ مردمشناسی کاخ گلستان ،معتبرترین منبع در مطالعۀ آثار دوران قاجاار ،یافتاههاای باهدساتآماده مبنای بار تزییناات ساوزندوزی
پوشاک زنان و مردان دربار قاجار در جداول زیر دستهبندی و برای سهولت در نتیجهگیری ارائه میشوند.
جدول  :۱انوا سوزندوزیهای استفادهشده در پوشاک زنان و مردان دربار دورۀ قاجار (نگارندهخ
پوشاک مردان
پوشاک زنان
سوزندوزی
گالبتوندوزی

 

زریدوزی



نقدهدوزی



یراقدوزی





مرواریددوزی









قیطاندوزی


گلدوزی



جدول  :2نو نقوش استفادهشده در سوزندوزی پوشاک زنان و مردان دربار دورۀ قاجار (نگارندهخ
نقوش
نقوش گیاهی

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

تزیینات
بتهجقه

پوشاک زنان

پوشاک مردان

گلوگیاه

سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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نقوش هندسی

 .۷جایگاه نقشها و مفاهیم نمادین نقوش سوزندوزی در پوشاک دوران قاجار
۷ـ .۱بتهجقه
عالمه دهخدا بتهجقه را نمادی از سرو خمیده میداند؛ نشانهای از راستی و فروتنی ایرانیان (دهخدا ۱۳۱۱خ .در فرهتگ معین نیز ایان نقاش
کوچکشدۀ سرو سرافکنده معرفی شده که او نیز آن را نشاانی ایرانای و حکایتکننادۀ راساتی و تواضاع ایرانیاان مایداناد (معاین ۱۳۶۰خ .در

گذشته ،این نقش بهعنوان زیور مرصع از گوهر ،بر باالی پیشکاله پادشاهان ایران حضور داشت ،درحالیکه بهمرور از بتهجقه باهعنوان یاک
نقش تزیینی و نمادی از فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در بیشتر تزیینات سنتی و هنرهای ایرانی از جمله طراحای فارش ،منساوجات ،هنرهاای
فلزی و بافتسازی در نقاشی و نگارگری بهوفور استفاده میشود .با وجود این ،نباید فراموش کرد که این نقش در الیههای مفهومی و ماهوی
خود ،نمادی از کمالگرایی است« .این نقش در باور پیروان آیین مهر ،سرو درخت همیشهسبزی است که نماد جااودانگی اسات ،درختای کاه
نماد آتش ،خورشید و ایزدمهر است ...و بهدلیل تقسیم دایرۀ کمال به دو بخش میتواند نمادی از دایرۀ آفرینش ،مهراخورشید ،سرو و سایمرغ
باشد که در این صورت هم نشان پیروزی و اقبال ،هم نشان درمانگری و هم نماد جاودانگی و نیز نماد غایات و کماال» (بااقری حسانکیااده
۱2 ،۱۳۶۷خ .با وجود این ،پس از اسالم بیشتر جنبۀ تزیینی این نقاش ماورد ن ار هنرمنادان باوده کاه باه اشاکال مختلاف بار روی آثاار دورۀ
اسالمی و بهخصوص روی پارچههای ترمه و بسیاری از قالیها دیده میشود« .نقش بتهجقه بهاساتناد آثاار هناری موجاود از ساابقۀ طاوالنی
برخوردار بوده و به اشکال گوناگون دیده میشود .و احتماال با منشأ برگ نخلهای تزیینی و پرنده در طول تااریخ باه اشاکال گونااگون توساط
هنرمندان اجرا شده است .در گچبریهای دورۀ ساسانی میتوان اشکال ابتدایی این نقش را با منشأ بارگ نخلای مشااهده کارد .در آغااز دورۀ
اسالمی ،نمونههای بسیاری بهشکل طرح تخممرغی در گچبریهای نیشابور و گچبریهاای مساجد ناو بلاخ متعلاق باه قارن ساوم و چهاارم
هجری مشاهده میشود» (عطروش ۱۶ ،۱۳۱۷خ.
۷ـ .۲گلوگیاه
با وجود گستردگی و تنو نقوش گیاهی در تاریخ هنرهای سنتی ایران ،نقش گل در میان پوشاک قاجار بسیار تجریدی و باا کمتارین جزئیاات

ترسیم شده است .در بسیاری موارد با کمک تنو در رنگها قسمتهای مختلف گیاه از یکدیگر جدا شدهاند و در برخی ماوارد نیاز نقاش گال
بهصورت تکرنگ بر بستر پارچه و لباس بهعنوان بافت تزیینی ،سوزندوزی و در سطح تکرار شده است (تصویر  ۱۱و ۱۶خ .اگرچه اساتفاده از
این گلها در پوشاک درباریان قاجار بیشتر جنبۀ تزیین داشته ،با توجه به جایگاه و ارزش ماهوی این نقش در مبانی هنرهای سنتی ،نمیتوان
از جایگاه معنوی و نمادین آن همچون بتهجقه نزد ایرانیان غافل بود« .گل باعث تلطیف شدن روح میشود و باهعنوان رماز وحادت وجاود در
عرفان اسالمی مطرح است .گل شامل دو قطب وحدت در کثرت است؛ چراکه شکل دایرهای آن وحدت و تمامیت باا باهاعتباار اکمال باودن
شکل دایره در بین سایر اشکال را بیان میکند و تعداد زیاد گلبرگها مبین کثرت است» (طوسی ۶۶ ،۱۳۶۵خ.
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تصویر  :۱۱بخشی از یک لباس سوزندوزی ،موزۀ مردمشناسی (نگارندهخ

تصویر  :۱۶دامن یا شلیته با نقش گل ،موزۀ مردمشناسی (نگارندهخ

۷ـ .۳نقوش هندسی
نقوش تجریدی ،انتزاعی و هندسی نیز از جمله نقوشی هستند که از دیرباز در فرهنگ ایرانیان حضوری مداوم داشته و ردپای آن را مایتاوان
بهوفور در تمامی هنرهای سنتی مشاهده کرد« .نقوش هندسی شامل فرمهای مربع ،دایاره و مثلاث باا مشاتقات آن همچاون لاوزی و شاکل

زیگزاگ به وجود میآید و گاه از تداخل خطوط افقی و عمودی با یکدیگر ،نقش مدن ر هنرمند شکل میگیرد» (ن ری ،کرمانی ،و سارارودی

۰۱ ،۱۳۶2خ .این نقوش نمادین بهدلیل تناسب و توازنی که در خود داشتند ،بهراحتی در طراحی و بافتسازی هنرمندانه مورد اقبال باوده و در
تمامی ادوار تاریخی پیش و پس از اسالم دیده میشوند .رمزوراز نهفته در نقوش هندسی ،گواهی بر ن م و تعاادل در بیاان تجریادی مفااهیم
ذهنی هنرمند است« .هنرمندان مفاهیم معنوی و الهی را در صورتها و قالبهاای هندسای ریختاه و بادین ترتیاب باه تجلای صافات الهای
میپرداختهاند» (طوسی ۶۶ ،۱۳۶۵خ.
در نهایت باید بر این باور تأکید داشت که عنصر تزیین بهعنوان یکی از بنیاادیتارین مفااهیم پذیرفتاهشاده در هنرهاای سانتی ،ایرانای و
اسالمی در دوران قاجار از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و پادشاهان قجری از هنرمندان و طراحان دربار میخواستند تا بارای حفاظ هویات و
ایجاد رابطه با پشتوانههای فرهنگی و اصیل ایرانی ،به این وجه از هنر در نقوش و طرحهای خود توجاه کنناد« .یکای از خصوصایات نقاشای
[هنر] قرن دوازده و سیزده [دوران قاجار] بهکارگیری عنصر تزیین است .در قرن دوازدهم ،این عنصر که از اواخر عصر صفوی مقارن با اواخر
دوران رضا عباسی و شاگردانش رو به زوال رفته بود ،شرو به رشد میکند و دوباره سطوح مختلف هنری را بهنوعی متفاوت و بهشکلی جدیاد
فرامیگیرد . ...این نقوش از گلها ،غنچهها ،برگها و بتهجقهها تشکیل شده و سطح لباس ،فرش ،قادح و شمشایر را میپوشااند» (رجبای و
شفیعزاده ۶۱ ،۱۳۱۵خ .چنین به ن ر میرسد که پادشاهان قاجاری بیش از دیگر اسالف خود ،تالش میکردند تا با هویات و اصاالت ایرانیاان
پیوند و ارتباطی معنادار داشته باشند .آنان برای تحقق این من ور ،تالشای مشاخص در اساتفاده از نقاشمایاههاای تااریخی و گنجیناههاای
تصویری ایران بهخصوص هنر پیش از اسالم هدف گرفتند تا دورانی پر از تجمال را باهقصاد تفااخر و رقابات باا نفاوذ فرهناگ بیگاناه و غارب
بیافرینند .ضمن آنکه در این مسیر از تمهید نقوش تجریدی و معانی انتزاعی نقوشی که مباین معنویاات و مضاامین عرفاانی یاا رمزگوناۀ هنار
اسالمی و آموزه های دینی آن است نیز غافل نبودند .با وجود اینکه این قصد و تالش حاکمان قاجار تا چه حد و اندازه در توفیق و حفظ هویت
هنر ایرانی در مواجهه با نفوذ فرهنگ ،هنر و صنایع غیرایرانی (اروپاییخ موفق عمل کرده و این ترفندها مؤثر بودهاناد ،موضاوعی اسات کاه در
پژوهشی دیگر باید به نقد و تحلیل علمی آن پرداخته شود« .این نگرش معنوی در گذر از سنتگرایی به تجددخواهی ،با ورود عناصر اروپایی و
بهموازات تغییرات بنیادی در حوزههای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه و در زیر سایۀ گستردۀ غربگرایی حامیاان هناری ،تغییار
ماهیت داد و دگرگونیهایی را در فرهنگ و هنر ایران از اواخر صفویه تا قاجاریه به وجود آورد» (تهرانی ۶2 ،۱۳۱۱خ.
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 .۸نتیجه
آراستگی و زیبایی پوشش یکی از مهمترین جنبههای زندگی ایرانیان است و سوزندوزی بهعنوان هنری باستانی ،درخور و شایسته هماواره در
تزیین پوشاک ایرانیان نقش و جایگاهی مشخص داشته و دارد .دورۀ قاجار متناسب با ویژگیهای تاریخی و فرهنگی حاکم بر جامعه ،نسابت
به دورههای پیشین ،به زینتها و جزئیات لباس اهمیت بیشتری داده و زنان و مردان اشراف و درباریان در تهیاۀ لبااسهاای خاود سالیقهای
متفاوت نشان می دادند .حتی نفوذ فرهنگ غربای و تغییراتای کاه در پای آن بارای لبااس ایرانیاان پایش آماد نیاز باعاث نشاد کاه اساتفاده از
سوزندوزی برای تزیین لباسها از بین برود و منسوخ شود .پوشاک در این دوره به دو دستۀ اندرونی و بیرونی تقسیمبنادی مایشاد .باا وجاود
تفاوتهای مشخص میان پوشاک زنان و مردان قجری ،بهطور کلی در دورۀ قاجار لباس زنان و مردان تا حدودی و بهخصوص از ن ر نقاوش
و تزیینات بسیار به هم شباهت داشتند .لباس بیرونی بانوان شامل چادر ،چاقچور و روبنده بود و لباس اندرونی آن ها شامل پیاراهن ،آرخاالق،
شلوار ،شلیته و دامن ،عرقچین و چارقد ،جوراب و کفش و کلیجه بود .پوشش مردان نیز شامل پیراهن ،قبا ،شلوار ،کمربند یا شال کمر ،کاله
و جوراب و کفش و کلیجه میشد .از میان اناوا مختلاف ساوزندوزیهاای شاناختهشاده در ایاران ،گالبتاوندوزی ،زریدوزی ،نقادهدوزی،
یراقدوزی ،قیطاندوزی ،مرواریاددوزی و گلادوزی بیشاترین میازان اساتفاده در پوشااک قاجاریاان را داشاته اسات .نقاوش اساتفادهشاده در
سوزندوزی روی لباسها نیز شامل نقش بتهجقه و گلوگیاه و نقوش هندسی است .اگرچه چنین به ن ر میرسد که توجه به مفاهیم نماادین
این نقوش کمتر مورد ن ر هنرمندان و حتی کاربران این پوشاک بوده است ،باید پذیرفت که باور حضور و ضارورت اساتفاده از ایان نقاوش باه
پشتوانه و اهمیت جایگاه معنایی و ماهوی آنان بازمیگردد که در دوران قاجار نیز این بازیابی فرهنگ اصیل ایرانی بهرغم نفوذ فرهنگ بیگانه،
مورد ن ر جامعه بوده است .از این میان ،بتهجقه نماد سرو سرافکنده و نشان ایران و ایرانیان است که از گذشاتههاای دور رواج داشاته اسات.
گل نیز م هر لطافت و زیبایی است و بهعنوان رمز وحدت در عرفان اسالمی نیاز شاناخته میشاود .نقاوش هندسای هریاک دارای مفهاومی

خاص و معنوی است .تمامی این نقوش نمادین تجلی از فرهنگ اصیل و هویت ملی ایرانیان بود که حاکمان قاجار سعی داشتند باا پارداختن
به این مفاهیم و نقشمایهها ،به جایگاه و قدرت خود اعتبار و ارزشی مقبول ببخشند .بهطور کلی میتوان گفت نقوش ساوزندوزیهاای دورۀ
قاجار ،بر اساس باورهای سنتی ،اعتقادات مذهبی مردم ،سابقه و جایگاه تاریخی آن ،نشانی از رمز وحدت ملی ،تجلی هویت ایرانی و توجه به
معنویت در عرفان اسالمی بود .به همین دلیل نیز لباس مردان و زنان در دورۀ قاجار بهعنوان نماادی از ایان اشاتراک معاانی و نشاانی از ایان
وجوه تزیینی و مفهومی ،چه از ن ر شکل و ساختار و چه بهلحاظ نو سوزندوزیها و نقوش بهکاررفته در آنها دارای وجوه اشتراک بسیاری
بوده است و یافتههای این پژوهش نشان میدهد جز در موارد بسیار جزئی ،با یکدیگر تفاوت خاص و معناداری نداشتهاند.
پینوشتها
 .۱اگرچه بهدلیل نو جنس و الیاف مورد استفاده ،نمونههای مشخصی از تاریخ باقی نماناده ،تصاویر البساه و پوشاش باهکاررفتاه در آثاار هناری متناو و
برجایمانده از ادوار پیش و پس از اسالم ،راه را برای این مطالعه هموار کرده است.
 .2کلیجه ،نوعی نیمتنۀ جلوباز و آستیندار و چسبان است که اغلب آن را روی قبا میپوشیدند .آستر داخل کلیجهها را معموال از پنبه یا پوست بره ،یاا پشام
شتر تهیه کرده ،اما رویۀ آن برای بانوان اغلب از مخمل سرخ و مانند آن انتخاب میشد .بلندی آن در ابتدا تا حد زانوان بود اما ظاهرا بعدها قدری کوتااهتار
شد و تا رانها رسید .این باالپوش در ناحیۀ کمر با برشهایی که داشت به کمر میچسبید و برای راحتی بیشاتر و تهویاه ،زیربغالهاای آن شاکافدار باود.
مردان قاجار معموال کلیجه را نپوشیده ،آن را بر دوش میانداختند ،بدین ترتیب آستینهای آن آزاد و رها ،آویخته میماناد .سرآساتینهاای ناو زناناۀ آن،
اغلب با یراق طالیی ،پولکدوزی و سوزندوزی ،نقشدار و تزیین میشد .کلیجه را بیشتر جامهای زمستانی دانستهاند ولی باا رواج جلیقاه در اوایال دوران
پهلوی ،استفاده از کلیجه رو به فراموشی گذاشت (ذکاء 33 ،31۶۶ا13خ.
 .۳میرزا ابوالقاسمخان غفاری ،برجستهترین نقاش برخاسته از خاندان غفاری است که همزمان با آغاز سلطنت ناصرالدینشاه به ایتالیا سفر کرد و مدت سه
سال به آموختن فنون نقاشی اروپایی وقت صرف کرد (دلزنده ۰۰ ،۱۳۶۶خ
 .۳آرخالق نوعی نیمتنۀ کوتاه بود که بعد از پیراهن رو پوشیده میشد (غیبی ۱۳۱۵خ.
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The evolution of clothing in the history of the Qajar period in Iran is considered distinct due to the extensive
cultural and social changes. During this period, as a result of the expansion of intercultural relations with
other nations, especially the West, and the prevalence of fashion among courtiers, the desire for traditional
Iranian clothing with beautiful and charming embellishments, especially a wide range of embroidery, still had
its potential patrons, mostly courtiers. From this perspective, while explaining and analyzing the hidden
concepts in the embroidered patterns for Qajar men and women, the following questions would be answered
in this research:
1. What concepts existed in the embroidered patterns of Qajar courtiers’ costumes?
2. What are the differences between the embroidered patterns of men’s and women’s clothing in the Qajar era?
This fundamental research adopts a qualitative approach and is comparative-analytical in its nature. The
required data has been gathered through documentary studies and library resources and in some cases
through field studies. The statistical population of the research has been selected by reviewing the paintings
and matching them with a number of costumes in museums and private collections, left from the Qajar
period. Having analyzed the findings, it could be concluded that the clothing of men and women in the Qajar
court was not much different from each other and were generally divided into two categories: interior and
exterior. Meanwhile, the woven ornaments would add to the dignity and beauty of costumes in accordance
with the position and rank of the persons wearing them. Among the extant ornaments, motifs used were
generally geometric and vegetal designs such flowers, plants and shrubs commonly seen in men’s and
women’s clothing, which is mainly based on the traditional and religious beliefs of people.
Keywords: Clothing Ornaments, Qajar Courtiers’ Clothing, Needlework, Boteh Jeqeh (Pine Cone Motif).

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
۶  پیاپی،۱  شماره،سال چهارم
۱۰۱۱ بهار و تابستان

171

Handicrafts as a Link between Identity and Branding in Packaging Industry
Ehsan Armani
Ph.D. Candidate, Handicrafts Department, Semnan University of Art, Semnan, Iran (Corresponding
Author); Ehsan.arman@semnan.ac.ir
Farhad Ale’ali
Ph.D. Candidate, Industrial Design Department, Semnan University of Art, Semnan, Iran;
farhadale@semnan.ac.ir
Mitra Zakerin
Master's degree, Handicrafts Department, Semnan University of Art, Semnan, Iran;
m.zakerin@yahoo.com

Receive Date: 21 July 2021; Accept Date: 5 September 2021

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
۶  پیاپی،۱  شماره،سال چهارم
۱۰۱۱ بهار و تابستان

171

In this paper researchers give an introduction to concepts of brand and packaging with special attention to
packaging designers and industry owners as well as concepts such as green industries and the reduction of
environmental pollutants in the world. Incidentally, introducing and expressing handicrafts and features of
traditional and indigenous arts of Iran are to be discussed. Here, we examine the possibility of using them in
packaging industry in order to identify and promote the brand. In the other part of this article, while pointing
to the importance of identity in packaging design, we discuss the importance of the concept of COO and the
significance of using cultural and traditional features of Iranian art in such as field.
This article is done in descriptive-analytical methodology and on the basis of some extant examples in the
world. Handicrafts are divided here into three groups from the perspective of packaging and production costs
as follows: cheap (products such as some hand-woven fabrics and traditional prints), fine (products such as
mat weaving, simple wooden and ceramic boxes), and expensive (products such as inlaid boxes, special
fabrics such as cashmere, etc.).
According to the main title of the research, the authors believe that different types of handicrafts can be
used as packaging for other products. Retaining their original characteristics, especially cultural potentials,
unity and uniqueness; it seems that handicrafts can be used as a complete package by observing their key
points such as product protection, identity building, purchase attraction and personalization for industry and
business owners.
Keywords: Branding, Packaging, Handicrafts, COO, Identity.
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Mosques were established after Islam in different cities and different periods. In general, post-Islamic Iranian
architectural methodology could be categorized under four styles, including Khorāssāni, Rāzi, Āzari and
Isfahāni. The heyday of mosques construction in Iran occurred in the Rāzi style. This style reached its peak
during the Seljuk period in the central plateau of Iran. In the meantime, the names of Ardestān and Zavāreh
mosques besides the Isfahan Grand Mosque are among the most important buildings constructed in this style
and period. A significant common element in these two mosques and the reason for choosing the two is that
their architect as well as their geographical area was the same, and the year of construction of both buildings
was close to each other. In this research, the decorative features of these two mosques have been examined,
and by enumerating the features of Rāzi and Āzari styles, the relationship between the elements of the two
mosques in these styles is examined. The research is based on descriptive-analytical methodology and the
method of data collection based on library sources and field studies of the buildings. Results show that the
decorative elements of Ardestān Mosque share more affinities with the Seljuk period and the Rāzi style,
while the decorative elements of Zavāreh Mosque do with the Ilkhanid era and the Āzari style. Their
common elements are mostly laid in their structures and their differences are more evident in the field of
decorations.
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Iran and India enjoy a long history of cultural interactions. Meanwhile, the migration of many Safavid artists
and elites to the Mughal court, and the promotion of the Persian language in India are marked as turning
points in the history of Indo-Iranian cultural relations. Iranian migrant painters had a privileged position in
the Mughal court by creating many works and educating many apprentices. Considering the works of Iranian
immigrant artists in the Mughal court as an intercultural text, this study has tried to examine the Mughal
court painting thorough intercultural semiotics. The main purpose is to find the Mughal approach in cultural
relations with Iran and to identify the limits and roles of each culture involved in these interactions. For this
purpose, samples of the works of Iranian painters or projects under their supervision in the Mughal court
were studied with a cultural, semiotic approach. The Mughal fascination with Iranian culture and art at the
Indian court provided favorable conditions for the influence of Iranian artists, elements and compositions.
Furthermore, the Mughal painting is considered much more naturalistic than its Persian counterpart.
As a result, the Mughal tried to emphasize their difference from Hindu culture, as “the other”, by
idealizing Persian culture, which at that time had immense popularity and position in the Islamic world. This
process did not lead to the complete absorption of Persian culture and the total rejection of Hindu culture in
Mughal paintings; hence, the elements of Indian painting in Mughal art were still visible. Mughal painting is
an intercultural text in which Iranian culture and consequently Mongol culture (due to its identification with
Iranian culture) is centralized and the Hindu culture left to the sideline. Yet, this text reclaims its identity
from the constant interchange of the center’s and margin’s borders.
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Sometime replete with sense of life, Gonabad pottery and its motifs have gradually lost their original
meanings and concepts in the course of time and now those meaningful motifs reduced to just some
decorative motifs without their initiative notions for most of potters making pottery and applying those
motifs on the works. Therefore, it seems necessary to authors to determine the basic, essential concepts of
motifs on the pottery forgotten as a result of transmission by oral history as well as time passage. The aim of
this study is to introduce and reexamine the concealed thoughts, ideas and philosophies these motifs have
maintained within them during thousands of years. The research is based on descriptive-analytical
methodology and the data collection method on library review. According to the concept of study, the main
sources for related data, articles and so forth in the research were scientific databases.
The results indicate that there are generally three types of motifs on Gonagad pottery, including
zoomorphic, vegetal and geometric. In the zoomorphic group, peacock, sparrow (little bird) and pigeon (big
bird) are so prominent that those like peacock and sparrow have appeared on Gonabad Great Mosque’s portal
as well. In the vegetal motifs the tree and in geometric ones the sun motif is of significance. In fact, the basic
concepts of such motifs are embedded in popular stories as well as in folk beliefs, manifested symbolically in
the form of single images on the pottery. Furthermore, the motifs had strong and close relations with the
religious beliefs of that period as well as the subsequent eras. Specifically, peacock motif on the one hand
was prominent in Islamic Art and on the other it carried Zoroastrian connotations.
Keywords: Gonabad, Pottery, Motifs, Religious Beliefs, Symbolism.
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In the Islamic architecture, functional geometric designs have more than technical means, in other words, the
spirit of Islamic art has always been reasonable to the world and the world, because of the alternative to the
materialist art, and in any case, the Muslim artist was able to draw a picture of the geometry of science. The
application of this geometry, which is generally in different forms of geometry in the interior and exterior of
buildings, these varied forms in the traditional domain of the Islamic religion can be able accompanied by
national religious approaches. The symbol of the eight-pointed star due to its geometry and its specific form
in Iran, especially in the sanctuary Razavi, has been considered as a spiritual center on the religious position
of Imam Reza.
The purpose of this article is to investigate the link between the symbolic concept of the 8th star in the
sanctuary Razavi with the spiritual position of Imam Reza. Geometric shapes are an important part of the
identity Iranian-Islamic art, this study examines the relationship between the star's eight and the imam of the
eighth by examining the existential nature of the geometric role of the star. To examine the relationship
between the symbolic concept of the eighth star in Razavi's area and the spiritual position of Imam Reza. The
research approach of this artical is based on a descriptive-analytical method based on library and field
studies. According to the analyzes, the combination of spirituality and science in the context of the symbolic
dimensions of geometric shapes (in particular the geometric role of the 8th star) and the theme of this form in
terms of the science of numbers and graphs represent the artist's perception of their semantic function, and
the relation of the symbol to the position The spirituality of Imam Eight was fully observed in the
architecture of Razavi's shrine in Mashhad. Overcoming the symbol of the other symbols and diversity that
artists have drawn in and painted has a symbolic link. Reviewing the historical background of the shape of
the eight star and its application in the Razavi sanctuary indicates that the artists, using the science of
numbers and the knowledge of the symbolic meaning of the number eight and the geometric shape of the
eitgh angke star, have deep links with Imam Reza.
Keywords: Imam Reza (AS) court, eight-star point, Irania eitgh angke star, Symbolism, Science Abjad.
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The present study seeks to answer the question that what are the Rhombus geometrical signs in ancient
Persian inscriptions and how they are similar to their reflections in contemporary Persian textiles. An attempt
is made here to analyze the evolution of inscription signs by emphasizing the theory of evolution in the field
of art anthropology. The purpose of the research is to express a part of the continuity of ancient Elamite
linear signs on Persian rugs. This study is descriptive-analytical in terms of methodology. The data collection
method is based on library review and data analysis was done qualitatively. The statistical population of the
study is Elamite tablets and Iranian nomadic and tribal rugs. Sampling method is optional. Linear specimens
of pre-Elamite and Elamite inscriptions and visual specimens of woven artifacts have been collected by
library methods. A comparative form has been used to express the similarity of the works, and the readings of
linear symbols are based on Walter Hintz’s theories. A total of 10 linear Signs have been compared with
similar motifs in 26 woven pieces. According to the results of the research, geometric motifs are the basis of
the formation of many signs in the pre-Elamite and Elamite ancient inscriptions. The continuity of these signs
is evident in contemporary Persian rug designs in that some of the rhombuses are motifs represented in the
structure of rugs, while some appear with slight modifications. The relation of the composition of the
inscriptional signs seen in the ancient writings and the contemporary Persian rugs can also be studied. The
difference between the linear signs and the rugs’ motifs is that the rhombus signs are arranged on the basis of
the structure of Elamite script in the inscriptions, but in contemporary Persian rugs these motifs are regular.
Sequential or periodic iterations on the rugs background and margin have emerged, or their proportions have
changed in such a way that sometimes a writing sign constitutes the whole rug design. Like framing designs
or three-rhombus designs, the badges sometimes fill in the form of periodic and duplicate units of
background and margin, and in some cases the single roles are accompanied by addition to similar badges on
the lines.
Keywords: Rhombus Logo, Ancient Elamite Inscriptions, Motif, Persian Textiles.
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The Chāhārfasl (Four Seasons) Bathhouse is considered as one of the most beautiful historic places with
glorious tiles from the Qajar dynasty, Iran. This bathhouse is unique for its diverse artistic patterns,
particularly in its apodyterium. The tile patterns and motifs of this bathhouse are a testimony to the past rich
culture and art of the Islamic world, which in the absence of written documents would play a considerable
role in depicting Qajar artistic taste. On the other hand, such traditional patterns reflect the beliefs and culture
of the people. Therefore, an analysis of subjects and concepts of the mentioned patterns of these tiles can help
us extend our understanding of Iranian architecture and art in the recent centuries. The shortage of academic
studies on the architecture and art of Arak is a matter emphasizing the importance of carrying out a detailed
investigation into its historic sites and places, most specifically the Chāhārfasl Bathhouse. It should also be
noted that no specific study has ever been undertaken on the themes of this bathhouse’s ornaments.
Considering this issue and the need to know more on art and culture connections, we proceeded to study the
themes and subjects of the tiles in the bathhouse’s apodyterium. This study is based on analytical-descriptive
methodology conducted by the means of field and desk research. The motifs studied here could be
categorized as: sun, spiral icons, human soldiers, lion and dragon, lion and cow, birds, owl, flower and vase,
landscapes and arabesque and khata’i. Results of the study indicate that these icons, patterns and designs are
not just decorative, but they derive inspirations from epic, historic, religious, political and western figures.
Keywords: Chāhārfasl Bathhouse, Polychrome Tiles, Qajar Tile-work, Symbols.
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Among the methods and techniques used in decorating pottery wares, luster-glaze was one of the most
beautiful and magnificent ones. In the 6th and 7th AH/ AD 12th and 13th centuries, Kashan was known as a
main center for the production of luster-glazed pottery. The magnificent works produced in this city are now
preserved in many museums and collections. Examining the well-known signed works of Kashan ceramists
in these centuries, we come across a series of family relationships that indicate the transmission of this art
from one generation to the next. Famous families and artists who had been active in the field of Kashan
luster-glaze technique would be mentioned as follows: the families of Abu-Tāhir, Abu-Zaid and Al-Husseini,
about whom many scholars and researchers have written much. One of the artists who had signed his works
in the luster-glaze technique of Kashan was Mohammad ibn Abi Al-Hassan al-Maqri, with six signed works
known so far. The purpose of this study is to introduce and identify the features of Al-Maqri’s works as an
independent skilfull ceramist. The results of the research show that Al-Maqri was a ceramist in that time and
it is wrong to attribute other titles to him such a “patron” of arts. He has also been one of the most unique
artists of his time due to his special style in combining mina’i and luster-glaze techniques. This research is
based on a descriptive-analytical methodology and has been done by using library sources and documents.
Keywrods: Al-Maqri, Luster-glaze, Mina’i, Kashan Style, Ceramics.
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Handmade carpet as an original branch of the Iranian applied and decorative art has been playing a special
role in the lives of the people of this region for thousands of years. Therefore, research on this art is done
from different aspects at the present time. Technological research on handmade carpets is also one of the
specialized branches of research in this field, especially the technology of old and antique carpets or those
groups of carpets that are important and different in terms of weaving technique or raw materials. By
applying scientific technology, we can understand the production technique and the type of raw materials
used in carpets. This category helps us to promote this art by using the findings and presenting them. The
present study examines the technology of golābetun (metallic threads) used in the Pahlavi era, with a general
introduction to the Bashariat Rug and it examines the texture technique and production and pathology of the
golābetuns used in this rug by laboratory methods, including microscopic imaging, EDS, infrared
spectroscopy, etc. Based on the research data, it would be possible to understand the knowledge of golābetun
production in the Pahlavi era. In addition, by examining the type and cause of damage to these fibers, we may
prevent damage to the carpets or even fibers under similar conditions. Finally, with the help of laboratory
methods used in this study and related research, new and scientific methods can be used to identify the
carpet. On the other hand, according to the type of golābetun used in this carpet, it will be possible to create
original works with the help of golābetun fibers.
Keywords: Technology, golābetun (Metallic Thread), Carpet, “Bashariat”, Pahlavi, Museum of Fine Arts
Academy.
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A new worldview with the idea of a global village leads all civilizations towards globalization. Globalization
has undoubtedly had positive effects such as a universal understanding of the concepts in culture and art and
a kind of dialogue of civilizations, but the preservation of indigenous and national identities and the purity of
works in the field of traditional arts have always been challenging issues in globalization. What is important
is the interaction between the idea of globalization and the preservation of indigenous and traditional culture
and related arts, regarding to changes which have taken place in the new educational system. This article
begins with the question of how the phenomenon of globalization affects the production and teaching of
traditional arts and concluded that the process of a system based on traditional education (not copying the
traditional system) has comparative and effective advantages in communicating constructively with the
audience and guiding committed art. This article besides disintegration of modern education system, wish to
address the importance of traditional system of education which could train the creative artists. What is
important here is the ability of making balance between globalization and tradition and protection of all its
belongings. This Study shows that traditional art education system has a lot of relative advantages in making
relationship with audiences. In the other hand globalization is universally understood in order to contain
general features. Hence, the combination of cultural specificity and populism, which is one of the cultural
reactions to globalization, can place traditional arts, while preserving indigenous values, beyond the
geographical borders. This research has been done using documentary besides descriptive-analytical method.
Keywords: Tradition, Modernity, Traditional Art Education, Globalization.
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Works of art with religious themes have always been a means of propagation of religious beliefs and been
indicative of interest of Shi’ites in Islam and the Quranic traditions. In the meantime, themes relating the
Judgment Day and the resurrection, narrations from the Judgment Day, the resurrection of the dead and
auditing the deeds on the Judgment Day are the topics much discussed in the Holy Quran. Among these,
religious murals are considered as important platforms for the visual representation of such themes. In this
research, it is intended to study the various dimensions of these works based on a comparative approach. The
question to be answered is as follows: What are the common features in the mural painting in the tomb at
Licha and the canvas painted by Mohammad Modabber (as case studies)? The results indicate that, in
addition to the impact of religious themes on the human soul, the role and substantial presence of the Holy
Quran in the lives of Muslims has been of deep significance in Islamic era. By looking at images with the
theme of the hereafter, Muslims would actually remind themselves that one day their deeds are to be audited.
In addition to the differences seen in both works, there are visual similarities as well, which is not simply
because of the common theme addressed, but due to paying attention to Quranic themes and narrations
popular among the people in line with their Shi’ite beliefs. This has been manifested with clarity and
simplicity in the form of expressing the spiritual concept of Judgment Day in such illustrations.
Keywords: Judgment Day, Mural, Canvas, Mohammad Modabber, Licha Tomb.
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