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نشــریه «فــردوس هنــر» مقــاالت علمــی را میپذیــرد کــه دربرگیرنــده مقــاالت پژوهشــی ،مقــاالت مــروری ،مطالعــۀ مــوردی ،نقطــه
ً
نظــر ،ترویجــی و کاربــردی هســتند .همچنیــن ،در راســتای سیاس ـتهای نشــریه ،تنهــا پژوهشهایــی پذیرفتــه میشــوند کــه صرفــا
توصیفــی یــا آمــاری نباشــند و بــر تحلیلهــای نویســنده مبتنــی باشــند؛ لــذا پژوهشهایــی کــه آزمونپذیــری یــک فرضیــه از پیــش
تشــده را  -اغلــب بــه وســیلۀ ســنجش آمــاری  -میآزماینــد ،تکیــه صــرف بــه پرســشنامه دارنــد ،تکنیکــی و فنیانــد یــا در
ثاب 
ً
ّ
یشــده (کالژگونــه) پذیرفتــه نخواهنــد شــد.
بررس ـیها تکیــه بــه فرمــول دارنــد ،پژوهشهــای کمــی و پژوهشهــای صرفــا گردآور 
موضــوع مقالــه بایــد در حوزههــای تخصصــی هنــر (هنرهــای تجســمی و کاربــردی) ،معمــاری و مباحــث میانرشــتهای هنــر باشــد.
موضــوع بایــد بدیــع باشــد و موجــب ارتقــای ســطح دانــش در حوزههــای ذکرشــده شــود؛ درعینحــال پرهیــز از کلیگویــی ،دوری از
تعصــب بــه مســئله و مســتدل بــودن مطالــب نیــز بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.
نخست ارسال میشود:
•بهطور خالصه ،عوامل زیر باعث عدم تأیید مقاله در مرحلۀ
ِ
•عدم سنخیت با موضوع مجله؛
•قــرار نگرفتــن روش تحقیــق مقالــه در اولویــت روشهــای مــورد قبــول نشــریه (ضعــف رویکــرد کیفــی در پژوهــش و اتــکای غالــب
بــه ســنجشهای آمــاری /تکنیکــی بــودن و دوری از جنبههــای نظــری)؛
•عدم برخورداری از ساختار علمی (فاقد سؤال ،نظریه) و اتکا به گردآوری یا روش انشایی یا گزارشی در محتوای مقاله؛
•خارج بودن روش تحقیق یا موضوع مقاله از امکان داوری مجله؛
ً
•تکراری بودن محتوای مقاله (قسمت اعظم سؤال یا فرضیه مقاله قبال در مقاالت دیگر بررسی شده است)؛
•عدم رعایت دستورالعمل ذکر شده در بخش راهنمای نویسندگان.
 .2-1بخشهای اصلی مقاله
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ســاختار مقــاالت علمــی بــرای نشــریه «فــردوس هنــر» بایــد مطابــق شــرایط زیــر باشــد ،در غیــر ایــن صــورت مــورد بررســی قــرار نخواهــد
گرفــت (همــه بخشهــا ضــروری اســت):
عنــوان :عنــوان مقالــه بایــد کمتــر از  20واژه باشــد ،روشــن و بیانگــر موضــوع پژوهــش باشــد ،تکــراری نباشــد ،تطویــل بــدون ضــرورت
نداشــته باشــد و خطابــی یــا شــعرگونه نباشــد.
چکیــده :خالص ـهای از مقالــه اســت کــه طــرح کلــی ،روش پژوهــش و نتایــج مقالــه را بیــان میکنــد .چکیــده بایــد ســاختارمند و بــه
ترتیــب دربرگیرنــده ایــن مــوارد بهصــورت تیترهــای جداگانــه باشــد :بیــان مســئله ،هــدف ،ســؤال یــا فرضیــۀ تحقیــق ،روش تحقیــق و
نتیجهگیــری باشــد .چکیــدۀ مقالــه بایــد حداکثــر  300کلمــه باشــد .مــوارد بــاال حتمــا در قالــب تیتــر تنظیــم شــوند.
چکیده انگلیسی :مبسوطتر از چکیده فارسی و بین  800تا  1000واژه باشد.
واژگان کلیــدی :نویســنده بایــد واژگان اصلــی مرتبــط بــا موضــوع مقالــه را در پایــان چکیــده بــا عنــوان واژگان کلیــدی بیــان کنــد.
ً
واژگان کلیــدی نبایــد صرفــا تکــرار واژههــای بهکاررفتــه در عنــوان مقالــه باشــد و بایــد بیــن  4تــا  6واژه باشــد کــه بــا ویرگــول از یکدیگــر
جــدا م یشــوند.
ً
مقدمــه و بیــان مســئله :مقدمــه مدخــل مقالــه و کالم نویســنده اســت کــه بــه شــرح مســئله میپــردازد و بایــد بــدون ارجــاع و مســتقال
بهدســت نویســنده نگاشــته شــود .ایــن بخــش بــه ترتیــب دربرگیرنــده ایــن مــوارد اســت :شــرح مبســوطتر مســئله پژوهــش،
مبانــی نظــری ،اهــداف ،ســؤالها و ضــرورت و اهمیــت پژوهــش اســت.
روش تحقیــق :مراحــل و نحــوه انجــام پژوهــش  -کــه در چکیــده بــه آن اشــاره شــده بــود  -بایــد بهطــور کامــل و بــا ذکــر جزئیــات در
ایــن بخــش توضیــح داده شــود .روش انجــام پژوهــش بایــد بهطــور دقیــق مشــخص شــود تــا پژوهشــگران بعــدی ،در صــورت
نیــاز ،بتواننــد از همــان روش بــرای انجــام پژوهشهــای مشــابه یــا تکمیــل پژوهــش فعلــی اســتفاده کننــد .ایــن بخــش بهترتیــب
دربرگیرنــده ایــن مــوارد اســت :روش تحقیــق ،شــیوه گــردآوری دادههــا ،ابــزار گــردآوری دادههــا ،جامعــه آمــاری ،تعــداد نمونــه مــورد
بررســی ،روش نمونهگیــری ،روش تجزیهوتحلیــل اطالعــات باشــد( .ارائــه کلیــه مــوارد ضــروری اســت).
پیشــینۀ تحقیــق :در پیشــینۀ تحقیــق ،پژوهشهــای انجا مشــدۀ مرتبــط بــا موضــوع (کتــب ،مقــاالت علمــی ،پایاننامههــا ،رســالهها
پشــدۀ مرتبــط) بررســی و مســئله و نتایــج و دســتاوردهای ایــن پژوهشهــا بهطــور خالصــه بیــان م یشــود .در
شهــای چا 
و گزار 

پیشــینه بایــد تفــاوت رویکــرد و روش مقالــۀ حاضــر بــا پژوهشهــای پیشــین بیــان شــود.
بحــث :یافت ههــای پژوهــش ،پاســخ بــه ســؤاالت پژوهشــی و ،در صــورت وجــود فرضیــه ،شــواهد اثبــات یــا عــدم اثبــات فرضیــه در
ایــن بخــش ارائــه میشــود .همچنیــن نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوهشهــای مشــابه و پیشــینۀ تحقیــق مقایســه م یشــود
شهــای مرتبــط قبلــی بیــان م یشــود.
و همراســتایی ،تفــاوت و بهطورکلــی نســبت نتایــج پژوهــش حاضــر بــا پژوه 
نتیجهگیــری :در ایــن بخــش یافت ههــای مقالــه بررســی و دســتیابی یــا عــدم دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش و دالیــل رد یــا اثبــات
فرضیه(هــا) بیــان م یشــود؛ در نتیجهگیــری ،مقدمــه ،ارجــاع و دلیــل آورده نمیشــود.
تقدیــر و تشــکر :در بخــش تقدیــر و تشــکر بایــد نــام و عنــوان افــراد ،گروههــا و مؤسســاتی کــه ب هصــورت مــادی یــا غیرمــادی بــر رونــد
انجــام پژوهــش اثرگــذار بــوده و موجــب پیشــرفت آن شــدهاند ذکــر شــود.
اعــام عــدم تعــارض منافــع :نویســندگان بایــد در پایــان مقالــه (پیــش از فهرســت منابــع) عــدم تعــارض منافــع خــود را در انجــام
پژوهــش بدیــن صــورت اعــام کننــد :نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای
ایشــان وجــود نداشــته اســت( .تعــارض منافــع بــه حالتــی گفتــه م یشــود کــه منافــع شــخصی مــادی یــا غیرمــادی نویســنده یــا
نویســندگان بــا نتایــج پژوهــش در تعــارض باشــد و ایــن موضــوع بــر رونــد انجــام پژوهــش یــا اعــام صادقانــۀ نتایــج تأثیــر بگــذارد).
پینوش ـتها :توضیحــات اضافــه بــر متــن ،اعــام ،عالئــم اختصــاری ،کوتهنوش ـتها و معــادل التیــن واژههــا (در نســخۀ فارســی)
بایــد تحــت عنــوان پینوش ـتها در انتهــای مقالــه آورده شــود .پینوش ـتها را م یتــوان ب هصــورت دســتی یــا بــا سیســتم
پینوشــت ( )Endnoteنرمافــزار  Wordوارد کــرد .توضیحــات ذکرشــده نبایــد بهصــورت پانویــس ( )Footnoteوارد شــوند.
نهــا اســتفاده شــده اســت بایــد در انتهــای مقالــه ذکــر شــود.
فهرســت منابــع :مشــخصات کامــل منابعــی کــه در نــگارش مقالــه از آ 
منابــع استفادهشــده در مقالــه بایــد حتیاالمــکان جدیــد و در ده ســال گذشــته منتشــر شــده باشــند .ارجــاع بــه مقــاالت علمــی
تشــده از ســایتهای
منتشرشــده در مجــات معتبــر نســبت بــه اســتفاده از کتــاب و مقــاالت کنفرانــس و مطالــب برداش 
درون متــن و دســتورالعمل تنظیــم منابــع را میتوانیــد در بخــش راهنمــای ارجاعدهــی و
اینترنتــی ارجحیــت دارد .نحــوۀ ارجاعدهــی ِ
تنظیــم منابــع در منــوی راهنمــای نویســندگان ببینیــد.
تذکــر :فهرســت منابــع و مأخــذ بــه ترتیــب حــروف الفبــا تنظیــم میشــوند .الزم اســت منابــع و مآخــذ در بخــش انگلیســى نیــز درج
شــوند .بــراى ایــن منظــور کلیــه فهرســت منابــع و ماخــذ (اعــم از فارســی ،التیــن و ســایتها) پــس از ترجمــه بــه انگلیســی ،بــر مبنــای
حــروف نــام خانوادگــی در ذیــل  Referencesتنظیــم شــود .فهرســت تجمیــع شــده نهایــى بــه زبــان انگلیســى ،در قســمت چکیــده
انگلیســی قــرار میگیــرد.
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نهــا ضــروری اســت و موجــب افزایــش دقــت
ب هجــز رعایــت ســاختار اصلــی مقالــه ،مــوارد دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه توجــه بــه آ 
اثــر و ارتقــای کیفیــت آن میشــود .از جملــه میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :یکدســتی در بهکاربــردن اصطالحــات تخصصــی،
یکدســتی در زبــان و روان و خوانــا بــودن مقالــه ،دقــت در اســتفاده از منابــع و ارجاعدهــی صحیــح ،یکدســت بــودن روش ذکــر
تاری خهــا در سراســر مقالــه (بدیــن معنــی کــه همــۀ تاری خهــا هجــری شمســی یــا هجــری قمــری یــا میــادی باشــند) ،اســتفادۀ ب هجــا و
متناســب از تصویــر ،نمــودار و جــدول بــرای روشـنتر شــدن موضــوع ،رعایــت اصــول مجلــه ،از جملــه بــرای تنظیــم تصاویــر ،نمودارهــا
و جــداول .نحــوۀ تنظیــم متعلقــات متــن (جــدول ،تصویــر ) و روش ارجاعدهــی و تنظیــم منابــع را در ادامــه ببینیــد.
متعلقــات متــن :درصورتیکــه بدنــۀ مقالــه شــامل متعلقاتــی ماننــد جــدول ،نمــودار ،تصویــر و نقشــه باشــد ،بــرای تنظیــم ایــن مــوارد
ً
لطفــا بــه دســتورالعمل زیــر توجــه نماییــد:
جدول:

جــدول بایــد دارای ردیــف و ســتون باشــد و هــر ردیــف و هــر ســتون آن شــاخص (یــا عنــوان) مســتقل داشــته باشــد؛ ردیفهــا و
ســتونهای جــدول بایــد بــه هــم مربــوط باشــند و از برهمکنــش و مقایســۀ ردیــف و ســتون نتیج ـهای منطقــی حاصــل شــود.
•اطالعــات فقــط در صورتــی بایــد در قالــب جــدول ارائــه شــوند کــه ایــن قالــب از طریــق خالصهســازی بــه ارائــۀ بهتــر و گویایــی مطالــب
کمــک کنــد ،بنابرایــن متنهــای طوالنــی و تصاویــر حتیاالمــکان نبایــد در قالــب جــدول ارائــه شــوند.
•هــر جــدول بایــد طــوری تنظیــم شــود کــه حداکثــر از یــک صفحــه تجــاوز نکنــد .جدولــی کــه مطالــب آن بیــش از یــک صفحــه باشــد
بایــد در قالــب متــن مقالــه ارائــه شــود.

ً
•جدولها حتما شماره ،شرح و مأخذ داشته باشند و پس از ارجاع در متن مقاله در جای مناسب قرار بگیرند.
•در متن با ذکر شماره به همۀ جداول ارجاع داده شود.
•تیتر جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود.
•اعداد در جداول انگلیسی درج شوند.
تصویر:

•تصاویر ،نمودارها و نقشهها همگی با عنوان «تصویر» و پس از ارجاع در متن در محل مناسب قرار بگیرند.
•تصاویر مربوط به مقاله باید مستند (همراه با ذکر کامل مأخذ) ،غیر تزئینی و از ارکان مقاله باشد.
ً
•در متن با ذکر شماره حتما به همۀ تصاویر ارجاع داده شود.
ً
•در کنار محورهای نمودارها حتما واحد یا توضیح مربوط مشخص شود.
ً
•کنار نقشهها حتما مقیاس ( )Scaleآنها درج شود.
•مجموع تعداد تصاویر و جداول حداکثر  10عدد پیشبینی شود.
•تصاویر نباید از منابع غیر معتبر مانند وبالگ یا سایتهای غیرعلمی گرفته شده باشد.
•زیرنویس تصاویر به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.

ارجاعات فهرست منابع و مأخذ (فارسی و التین):

•روش ارجــاع نویســی مقــاالت «فــردوس هنــر» درونمتنــی ( APAو داخــل پرانتــز اســت؛ نــام خانوادگــی نویســنده ،ســال انتشــار
اثــر و شــمارۀ صفحــه یــا صفحاتــی کــه مطلــب از آن برداشــته شــده اســت ،بایــد در متــن ذکــر شــود (نــام خانوادگــی ،ســال ،شــمارۀ
ً
صفحــه) .بــرای منابــع فارســی (تألیــف یــا ترجمــه) حتمــا نــام نگارنــده بــه فارســی و ســال انتشــار اثــر بــه شمســی نوشــته شــود و بــرای
ً
منابــع التیــن حتمــا نــام بــه انگلیســی و ســال بــه میــادی نوشــته شــود.
•فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا و بر پایه روش زیر تنظیم شود:
•برای کتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام ،سال نشر ،نام کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،محل نشر ،ناشر.
•بــرای مقالــه :نــام خانوادگــی نویســنده ،نــام ،عنــوان مقالــه ،نــام نشــریه ،شــماره نشــریه ،دوره یــا ســال ،شــماره صفحــه آغــاز و پایــان
مقالــه.
•بــرای مقالــه الکترونیکــی :نــام خانوادگــی نویســنده ،نــام ،ســال نشــر ،نــام مقالــه ،نــام نشــریه الکترونیکــی یــا تارنمــا ،تاریــخ آخریــن
بازنگــری ،نشــانی اینترنتــی.
•کلیــه فهرســت منابــع و مآخــذ (اعــم از فارســی ،التیــن و ســایتها) پــس از ترجمــه بخــش فارســی بــه همــراه بقیــه منابــع انگلیســی و
ً
ســایتها ،مجــددا بــر مبنــای حــروف نــام خانوادگــی در ذیــل  Referencesتنظیــم گــردد( .ایــن بخــش در قســمت چکیــده انگلیســی
قــرار میگیــرد).
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ً
•مقــاالت بایــد صرفــا از طریــق ســایت بــا دو فرمــت  Wordو  Pdfارســال شــوند .بــه مقاالتــی کــه از طریــق ایمیــل یــا بهصــورت چاپــی بــه
مجلــه ارســال شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
•بــا برنامــه رایان ـهای ( Wordبــرای نســخۀ فارســی بــا قلــم  BNazanin13و فاصلــه خطــوط single؛ و بــرای نســخۀ انگلیســی بــا قلــم
 ،11 Times New Romanو فاصلــه خطــوط  )singleحروفچینــی شــده و فاقــد اشــتباهات تایپــی باشــد.
•متن مقاله (بدون احتساب کلمات داخل جداول) در حدود  8000کلمه باشد.
•عنوان مقاله باید کمتر از  20واژه باشد.
•چکیده فارسی بیش از  300واژه نباشد.
•چکیده انگلیسی مبسوطتر از چکیده فارسی و  800تا  1000واژه باشد.
•واژگان کلیدی حداکثر  7واژه باشد.
•همــراه مقالــه یــک فایــل جداگانــه نیــز ارســال شــود کــه مــوارد زیــر در آن درج شــده باشــد (بهجــز عنــوان مقالــه ،ســایر مــوارد زیــر در
فایــل اصلــی مقالــه درج نشــود):

1عنوان مقاله؛2نام نویسندگان؛3اطالعات مربوط به سمت ،وابستگی سازمانی ،رتبۀ علمی و اطالعات تماس نویسندگان؛4نشانی پستی ،ایمیل ،تلفن و اطالعات تماس نویسندۀ مسئول مقاله؛5تصاویــر (و نمودارهــای) مقالــه بــا شــمارۀ مربــوط نا مگــذاری و بــا فرمــت  JPEGو حداقــل رزولوشــن  300dpiبهصــورت فایلهــایمجــزا بارگــذاری شــوند؛
ً
لهــا حتمــا ب هصــورت فایــل  Wordارســال شــوند و متــن درون جــدول بــا مشــخصات زیــر تنظیــم شــود :جــداول فارســی بــا
6جدو انــدازه  10و قلــم  Bnazaninو جــداول انگلیســی بــا انــدازۀ  9و قلــم .Times new roman

 .2روش بارگذاری مقاله روی سایت

لهــا از طریــق زبانــۀ (« )Tabارســال مقالــه» در ســایت نســبت بــه تکمیــل اطالعــات،
نویســندگان بایــد پــس از آمادهســازی فای 
لهــای مربــوط اقــدام نماینــد[ .در ایــن مرحلــه از نویســندگان درخواســت میشــود دو داور متخصــص
ثبــت مقالــه و بارگــذاری فای 
را بــرای داوری مقالــه پیشــنهاد دهنــد ،ولــی مجلــه در انتخــاب داوران پیشــنهادی نویســنده مختــار اســت و درهرصــورت نــام داوران
انتخابــی مجلــه بــرای نویســنده مشــخص نخواهــد شــد].
از نویســندگان محتــرم درخواســت میشــود اطالعــات مربــوط بــه مقالــه و اطالعــات شــخصی نویســندگان را کامــل و دقیــق ثبــت
کننــد (درصورت یکــه مقالــه بیــش از یــک نویســنده داشــته باشــد ،توصیــه م یشــود عــاوه بــر نویســندۀ مســئول ،ســایر نویســندگان
لهــای مربــوط بــه مقالــه
هــم در ســایت مجلــه حســاب کاربــری داشــته باشــند تــا بتواننــد از رونــد پیشــرفت مقالــه آگاه شــوند) .فای 
ً
لهــای تکمیلــی) بایــد دقیقــا مطابــق دســتورالعمل ذکرشــده آمــاده شــده باشــند و بهطــور کامــل و دقیــق روی
(اصــل مقالــه و فای 
ســایت بارگــذاری شــوند .درصورت یکــه مقالــه طبــق مــوارد ســاختاری و نگارشــی موجــود در راهنمــای نویســندگان تنظیــم نشــده
لهــا دقیــق و درســت بارگــذاری نشــوند ،مقالــه بــه مراحــل بررســی و داوری وارد نخواهــد شــد.
باشــد ،یــا فای 
•فایلهای درخواستشده
•مشخصات نویسندگان
•فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)
•نامه به سردبیر (تعهدنامه و توافقنامۀ نویسندگان برای انتشار اثر )
•تصویر
•جدول

به نام خدا
یکــی از هدفهــای «فــردوس هنــر» ،توســعه بنیانهــای نظــری و ترویــج
شــیوههای نویــن آمــوزش هنــر اســت .اگــر تدریــس و آمــوزش ،در همــه
کارهــای آمــوزش دادنــی ،هنــر فــرض شــود ،آمــوزش هنــر ،تجلــی ایــن هنــر
در «پــرورش هنــر» اســت .چــون درآمیختگــی کارور و کار در هیــچ فعالیــت
دیگــر بشــری بهقــدر هنرمنــد و هنــر بــه چشــم نمیخــورد ،آمــوزش هنــر،
فقــط بــه آمــوزش هنرمنــد محــدود نیســت؛ پــرورش هنــر بــا آمــوزش
هنرمنــد یکــی اســت.
نخســتین پــرده نمایــش زندگــی نــوع بشــر« ،هنــر» اســت آنجــا کــه
آفریــدگار بــه ســرپنجه یکتــای هنرآفرینــی خــود ،زیباتریــن هنرهــای هســتی
را بــه دنیــا میفرســتد .هنــر ،بــدون وجــود ایــن آفریدههــا منحصــر بــه
آفرینشگــر میبــود .هرچنــد آفریــدگار ،هنــر خــود در آفریــدن انســان بــه
منزلــه زیباتریــن هنرهــای خــود را بــه رخ کشــید امــا همچنــان بخشــنده
و مهربــان ،زیبایــی را در انحصــار خــود نگرفــت و قــوۀ فهــم و خلــق آن را
بــه انســان نیــز هدیــه داد .آنچــه بــه همــراه آفرینــش انســان بــه دنیــا آمــده
ـدن آن اســت کــه خــودکار و
اســت ،قــوۀ ایــن فهــم و داشــتن ثــروت آفریـ ِ
بــه پیــروی از طبیعــت ،در وی تجلــی پیــدا نمیکــرد« .قــوه» فهــم و خلــق
هنــر ،چونــان هســته آمــاده شــکفتن و ثمــر دادنــی اســت کــه جــز در بســتر
آمــاده شــدهای از خــاک و آب و نــور و هــوا عقیــم میمانــد و اســارت در
پوســته خــود را تــا قیامــت بــر دوش خســران خویــش میکشــد .انســان،
بــا همــه عظمــت قــوه آفرینشگــری کــه در فطرتــش نهفتــه اســت،
بــدون آمــوزش مؤثــری کــه بتوانــد بــه شــکوفا شــدن هســته کمــک کنــد،
خســارتدیدهترین آفریــده هســتی خواهــد بــود .آمــوزش بــه وی در
انســان شــدن و آمــوزش هنــر بــه زیباتــر شــدن ایــن انســان شــدن کمــک
میکنــد.
آمــوزش هنــر ،فقــط آموختــن نحــوه خلــق اثــر هنــری نیســت کــه پیــش از
هــر چیــز آموختــن چگونگــی آفرینــش خــود و متجلــی ســاختن خویشــتن
ـود «اثــر» اســت .هنرمنــد بــا خلــق هــر اثــر ،از نــو آفریــده
بــه شــکل و بــا نمـ ِ
میشــود و بــه تکثیــر خویشــتن دســت میزنــد :پــروردگار فقــط بــه هنرمنــد
ایــن موهبــت و ایــن رخصــت را داده اســت .ازایـنرو معلـ ِـم هنــر از طریــق
آمــوزش ،در زیبایــی آفرینــش بــا آفریــدگار هســتی ،همراهــی میکنــد.
آمــوزش هنــر ،بــه جــز اثرگــذاری بــر خلــق زیبایــی ،در فراینــد خــود ،آ ثــار
بیشــمار دیگــری نیــز بــه همــراه دارد کــه برخــی از آنهــا عبارتانــد از:
بهبــود تفکــر واگــرا و توســعه خالقیــت ،پــرورش تخیــل ،رشــد مهارتهــای
حســی-حرکتی ،بهبــود مهارتهــای تصمیمگیــری و حــل مســئله،
توســعه مهارتهــای اجتماعــی ،و برخــورد صلحآمیــز بــا جهــان ،بــا انســان
و بــا طبیعــت .فــردوس هنــر امیــدوار اســت کــه بتوانــد در توســعه علمــی
آمــوزش هنــر ،بهعنــوان تنهــا فصلنامــه تخصصــی در ایــران ،مؤثــر باشــد.
سردبير :محمدرضا آهنچیان
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Abstract:
During the Qajar Era (1789 - 1925), lots of transformative events took place in Iran, the
effects of which could still be seen in the Iranian society. At the beginning of the Qajar Era,
the situation of the carpet trade was not favorable and even many famous carpet weaving
centers had lost their former prosperity. In the middle of the Qajar Era, the Persian carpet
weaving industry reflourished, caused by many interacting factors.
This lucrative trade attracted foreign investors to the Persia. During the Gilded Era
in America, the West showed an interest to invest directly in Persian rug production.
Multinational corporations began extensive activities in this field. According to some
experts, with establishing multinational companies, claimed to be merely for the carpet
weaving’s growth, The Western companies were following their colonial goals; an example
of many privileges given to the Europeans, Russians and Americans by the Qajar kings.
These Western companies were benefited by carpet weaving technology which already
existed in Persia (Iran) as well as low-priced local workers. Investing in several Iranian
cities and due to their financial upper hand, they were able to employ many workers in both
centralized and decentralized carpet weaving workshops.
These companies initially applied the indigenous technology but after mastering the
techniques and learning the craft’s skills, they started to make changes in the methods of
carpet production which affected the craft both quantitatively and qualitatively. In some
weaving centers, the efficacy was so severe that it totally changed the aesthetic principles of
the region’s rug weaving.
The pioneer was a British-Swiss company called Ziegler, which established its workshops
chiefly in Sultanabad (Arak), Tabriz, Kerman, etc. The company started its activity in 1883.
Its parallel interest was Persian opium cultivation. They learned the ropes from Tabrizi
merchants who were expanding their workshops around Sultan-Abad at that time. So
Ziegler and co., too, established their workshops there, followed by American companies,
initiating a new type of designs in Sultan-Abad (nowadays called Arak).
The total structure and identity of Persian carpets have not changed in these productions.
Ziegler went after its Western tastes, which was forming under the influence of artistic
movements such as Art Nouveau. The new products enjoyed Persian patterns and motives
but in different designs. The shapes mostly followed curvilinear designs but in a somehow
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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چکیده

 در دوران طوالنــی صــد و ســی ســاله حکومــت قاجــار تحــوالت و رویدادهــای:بیــان مســئله
 در میانــه دوره قاجــار.بســیاری در ایــران رخ داد کــه آ ثــار آن هنــوز هــم در جامعــه دیــده میشــود
 ایــن تجــارت پرســود پــای ســرمایهگذاران خارجــی.تولیــد و تجــارت فــرش در ایــران رواج یافــت
 شــرکتهای چندملیتــی فعالیتهــای.را بــه عرصــۀ تولیــد و تجــارت فــرش ایــران بــاز کــرد
 از مشــهورترین ایــن شــرکتها زیگلــر بــود کــه در.گســتردهای را در ایــن زمینــه آغــاز کردنــد
. فعالیــت میکــرد... کرمــان و، تبریــز،مناطــق اراک
 ورود شــرکتهای چندملیتــی بــه اقتصــاد فــرش ایــران ســبب دگرگونیهایــی در کمیــت:هــدف
یهــا بیشــتر اســت چنانکــه اصــول
  در برخــی مناطــق ایــن دگرگون.و کیفیــت آن شــده اســت
 تحقیــق حاضــر میکوشــد بــه.زیباشناســانۀ فــرش منطقــه را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهــد
شهــای تولیــدی شــرکت زیگلــر در منطقــۀ ســلطانآباد
 تجزیهوتحلیــل طــرح و نقــش فر
. بپــردازد-  کــه از مراکــز اصلــی فعالیــت شــرکت زیگلــر بــوده اســت-)(اراک
: سؤالهای اصلی این مقاله عبارتاند از:سؤال تحقیق
 ویژگیهای کیفی فرشهای تولیدی شرکت زیگلر کداماند؟.1
 مهمتریــن تحــوالت در طــرح و رنــگ فرشهــای ایرانــی بــا آغــاز بــه کار شــرکت زیگلــر چگونــه.2
اســت؟
 آیا طرح و نقش جدید به فرش ایران اضافه شد؟.3
تحلیلــی نوشــته شــده و روش- روش تحقیــق ایــن مقالــه بــه روش توصیفی:روش تحقیــق
جم ـعآوری اطالعــات بهصــورت ترکیبــی (میدانــی و کتابخان ـهای) میباشــد و بــرای برخــی
 دادههــا بــه روش کیفــی تجزیهوتحلیــل.بررس ـیهای تاریخــی بــه اســناد مراجعــه شــده اســت
.شــد هاند
 نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد طراحــی فــرش در تولیــدات ایــن شــرکت از قیــد:نتیجهگیــری
قوانیــن و اصــول پیــش از خــود خــارج شــد؛ امــا طــرح و نقــش جدیــدی بــه فــرش ایــران اضافــه
ـدات شــرکت زیگلــر بــا تغییــر در تناســبات و شــیوۀ ســامانبندی نقــوش مطابــق بــا
ِ  تولیـ.نشــد
ســلیقه بازارهــای هــدف تولیــد شــد و تــا امــروز نیــز در برخــی فرشهــای ایــران مورداســتفاده
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patterns, but the designs and compositions that
have been changed as well as the palettes and
favorable sizes.
Ziegler’s designs enjoyed Persian patterns
and motives but in different designs and with
different proportions. In the long run, Ziegler’s
designs did not add anything new to the Persian
carpets’ patterns and designs. Only by changing
the proportions and colors Ziegler managed to
achieve a new style that became fashionable in
the target markets for a while. The presence of
multinational companies, like Ziegler, in the
Iranian economy had some positive results, such
as increasing foreign investments and growing
the carpet production. Nevertheless, it degraded
the quality and originality of Persian designs.
The research’s method: Analytical-descriptive
method is used in this article. The data have been
collected from both field and library. Historical
texts have been also used as references. The
method of analysis is qualitative. The results
indicate that despite breaking the traditional
rules, Ziegler designers could not introduce
something new to the Persian carpets’ world.
Following the Western markets’ temporary
tastes, Ziegler designer made some changes in
patterns’ proportions and arrangements. Such
innovations may still be seen occasionally, here
and there, in new Persian products.
Keywords: Carpet weaving, Persian carpets, The
Qajar Era, Ziegler Company, design, Pattern and
color.
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rectilinear way. The result was something
similar to loom-drawings on graph papers which
was a shake-up for that time.
Multinational corporations caused many
designs, patterns, colors, and even textures to be
forgotten. After the Ziegler’s dissolution, the loom
drawings remained in Arak’s workshops and
the style mingled with the previous traditions of
the regions in which the company had used to
produce carpets.
The present study tries to analyze the designs
and patterns of carpets produced by Ziegler
Company in Sultanabad (Arak) - which has
been the center of Ziegler’s activities. The main
questions of this article are:
?1.What are the characteristics of Ziegler carpets
2.What innovations Ziegler made in Persian
?palettes and designs
3. Did Ziegler give something new to the Persian
?carpet
The study’s results indicate the so-called Ziegler
carpets have been designed with a new type
of composition using patterns from various
Iranian hand-woven pieces. Ziegler’s designers
used freely the various elements from different
Iranian regions, making new compositions
with them. At first glance, one may assume
the Ziegler’s designs as novel patterns with no
relation to the traditional Persian designs. But
with a more accurate look it would be apparent
that the general forms of Persian patterns
remained unchanged in these pieces. It is not the

مقدمه و بیان مسئله:

تـا دورۀ صفـوی دادۀ دقیقـی از شـیوههای تولیـد ،طـرح و نقـش
و اقتصـاد و دادوسـتد فـرش دسـتباف در دسـت نیسـت؛ مگـر
اشـارههایی در سـفرنامههای جهانگردان و سـفیران کشورهای
غربـی .از دورۀ صفـوی بـه اینسـو بـا گسـترش روابـط بازرگانـی و
فرهنگـی بـا اروپـا ،در نوشـتههای مستشـرقین و سـفرنامههای
اروپاییـان بـه نکتههـای در اینبـاره برمیخوریـم .گرچـه ایـن
نوشـتهها نیـز منسـجم نیسـتند و مختـص فـرش نیـز نوشـته
نشـدهاند .پیشـینۀ حضـور فـرش در بازارهـای خارجـی بـه
همیـن دوران برم یگـردد کـه بـه سـبب توجـه بـه تمامـی وجـوه و
جنب ههـای کیفـی قالـی ،از جملـه طـرح ،نقـش ،رنـگ و مـواد اولیه،
فـرش ایران توانسـت به کشـورهای اروپایی راه یابـد و از آن زمان
تاکنـون بـا وجـود فـراز و نشـیبهای مختلـف در تولیـد و تجارت
فـرش ،ایـن محصـول هنـری همـواره در ردیـف اقلام عمـدۀ
صـادرات غیرنفتـی ایـران قـرار داشـته اسـت .رونـدی کـه در دورۀ
صفـوی بـا پیوسـتن ایـران بـه شـبکه تجـارت جهانـی آغـاز شـده
بـود ،در میانـۀ دورۀ قاجـار گسـترش بیشـتری پیـدا کـرد .در ایـن
دوران ،صنعـت فرشبافـی عالو هبـر ارزش صادراتـی بسـتری
بـرای سـرمایهگذاری خارجـی را نیـز فراهـم آورد و شـرکتهای
چندملیتـی فعـال در حـوزۀ اقتصـادی ایـران و خاورمیانـه را
بـه سـمت خـود فراخوانـد .ازایـنرو شـرکتهای چندملیتـی
کـه پیشتـر در دیگـر عرصههـای اقتصـادی فعـال بودنـد،
قـدم در تولیـد و تجـارت فـرش دسـتباف ایـران نیـز گذاشـتند.
شـرکت انگلیسی-سوییسـی زیگلـر از شناخت هشـدهترین
ایـن شرکتهاسـت کـه در سـال 1878م (1256ه.ش) در
تبریـز و سـپس در اراک (سـلطانآباد) تأسـیس شـد .حضـور
شـرکتهای بیگانـه در سیاسـت و اقتصـاد نابسـامان دورۀ
قاجـار آثـار کمـی و کیفـی بسـیاری داشـت .ایـن تأثیـرات در حـوزۀ
فـرش دسـتباف در زمین ههـای اجتماعـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی
و هنـری قابلپیگیـری و ارزیابـی اسـت .ایـن تحقیـق در پـی آن
اسـت کـه ویژگیهـای کیفـی (طـرح ،نقـش و رنـگ) فرشهـای
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تولیـدی شـرکت زیگلـر در اسـتان مرکـزی را بررسـی و تأثیـر ایـن
ویژگیهـا را بـر فـرش ایـران مطالعه کنـد؛ بنابرایـن تحقیق کنونی
سـاختار طرحهـای قالیهـای شـرکت زیگلـر را بررسـی میکنـد،
نهـا
نقـوش و رنگهـای غالـب را مـو میشـکافد و در پایـان آ 
را دسـتهبندی و اصـول و کیفیتهـای زیباشناسانهشـان را
تحلیـل میکنـد .بـا این مقدمه سـؤالهای ذیل مطرح م یشـود:
 .1ویژگیهـای کیفـی فرشهـای تولیـدی شـرکت زیگلـر
کدا ما نـد؟
 .2مهمتریـن تحـوالت در طـرح و رنـگ فرشهـای ایرانـی بـا
آغـاز بـه کار شـرکت زیگلـر چگونـه اسـت؟
 .3آیا طرح و نقش جدید به فرش ایران اضافه شد؟
بررسـی چندوچـون تأثیـر حضـور شـرکتهای چندملیتـی
بهویـژه زیگلـر بـر کمیـت و کیفیـت فـرش ایـران در درازای زمـان
و از سـویی تجزیهوتحلیـل ویژگیهـای کیفـی و زیباشناسـانۀ
تهـای
فرشهـای تولیـدی شـرکت زیگلـر از مهمتریـن ضرور 
انجـام تحقیـق حاضـر اسـت .باتوجهبـه پیشـینۀ تحقیـق بیشـتر
آگاهیهـا دربـارۀ تأثیـر شـرکتهای چندملیتـی بـر فـرش ایـران
دارای جنبههـای کمـی و اقتصـادی اسـت .تحقیـق کنونـی
میکوشـد بـه جنبههـای کیفـی فرشهـای تولیدی شـرکتهای
چندملیتـی و بهویـژه زیگلـر بپـردازد و خأل اطالعاتـی در این زمینه
را پـر کنـد.

روش تحقیق

روش انجـام ایـن تحقیـق ،بهصـورت توصیفـی -تحلیلـی
اسـت .روش گـردآوری اطالعـات بهصـورت ترکیبـی (میدانـی
و کتابخانـهای) می-باشـد .غالـب تصاویـر مـورد اسـتفاده از
طریـق مراجعـه بـه کتـب فارسـی و التیـن تهیـه شدهاسـت و
تعـدادی دیگـر نیـز در مطالعـات میدانـی جمعآوری شدهاسـت.
همچنیـن از منابـع اینترنتـی بـرای چنـد نمونـه تصویـر فـرش
اسـتفاده شدهاسـت .تحلیـل اطالعات در این تحقیـق به روش
کیفـی خواهـد بـود.
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پیشینۀ تحقیق
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بیشـترین تمرکـز پژوهشـگران تاکنـون بـر روی معرفـی و
شناسـایی شـرکتهای چندملیت ِـی فعـال در حـوزه فـرش
دسـتباف ایـران بودهاسـت .رویکردهـای ریشهشناسـانه و
یهـای متفاوت
بررسـی سـیر تحـول طر حهـا و نقـوش و رنگبند 
در تولیـدات شـرکت زیگلـر کمتـر موردتوجـه پژوهشـگران قـرار
گرفتـه اسـت.
سیسـیل ادواردز ( )1368در کتـاب «قالـی ایـران» در
شهـای مربـوط بـه حوز ههـای قالیبافـی تبریـز ،اراک و سـایر
بخ 
مراکـز مهـم قالیبافـی بـه نحـوه ورود شـرکتهای چندملیتـی
در حـوزه تولیـد و تجـارت فـرش دسـتباف ایـران پرداختـه اسـت.
او مـدت  ۵۰سـال در کار دادوسـتد قالـی ایـران بـوده کـه سـیزده
سـال آن را در ایـران گذرانـد .ادواردز بهتناسـب کار خـود ایـن
امـکان را داشـته اسـت که در مدتـی کوتاه از مراکـز قالیبافی این
کشـور بازدیـد نمایـد .جمـعآوری مطالـب سیسـیل ادواردز بـه
سـال  ۱۹۸۴برم یگـردد و او ایـن زمـان را مقـارن دورهای میدانـد
کـه هنـر قالیبافـی ایـران از لحـاظ طـرح و رنـگ و بافـت و نیز حجم
تولیـد بـه پایینتریـن سـطح خـود تنـزل پیـدا کـرده اسـت .بحـث
شـرکتهای چندملیتـی و تجـارت فـرش توسـط اروپاییـان و
آمریکاییـان در بخـش معرفـی قال یهـای تبریـز ،اراک ،کرمـان و
اصفهـان مطـرح شـده اسـت.
پـروان ( )1398در کتـاب خـود بـا نـام «تاریـخ تجـارت فـرش
ایـران ،عصـر قاجـار» تصویـری از تجـارت داخلـی و خارجـی فـرش
ایـران در دوران قاجـار را ترسـیم کـرده اسـت .ایـن کتـاب در
چهارفصـل تنظیـم شـده اسـت .در فصـل اول نویسـنده
بـه سـاختار تولیـد و تجـارت فـرش در دوران قاجـار در ایـران
م یپـردازد .در فصـل دوم بـه شـرایطی کـه در بـازار ایـران و بـازار
بینالمللـی ،بهویـژه بـازار اروپـا رخ داد و باعـث رونـق در صـادرات
فـرش ایران شـد ،را بررسـی میکنـد .در این فصل فعـاالن عرصه
تجـارت فـرش در ایـران معرفـی شـده و در ادامـه مبـادی مختلف
صـادرات و قیمـت فـرش ایـران در ایـن دوران مـورد بررسـی قـرار
میگیـرد .فصـل سـوم بـه مسـائل مربـوط بـه بازارهـای جهانـی
فـرش ایـران پرداختـه اسـت .موضوعاتـی کـه در بازارهـای جهانی
فـرش در عصـر قاجـار در ایـن کتـاب مـورد بررسـی قـرار گرفتـه
معرفـی کشـورهای متقاضـی فـرش دسـتباف ایـران و میـزان
صـادرات فـرش بـه ایـن کشورهاسـت .در فصـل چهـارم و پایانی
نیـز بـه سیاسـتهای دولـت قاجـار در صنعـت و تجـارت فـرش
دسـتباف ایـران پرداختـه اسـت .در ایـن کتاب به بررسـی طرحها
و نقـوش فرشهـای ایـن دوران نپرداختـه اسـت .در مقالـه
پیـشرو سـعی دارد بـه بررسیسـیر تحولـل نقـوش ،طر حهـا
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و رنگهـای غالـب در فرشهـای دوران قاجـار پـس از ورود
شـرکتهای چندملیتـی بپـردازد؛ مطلبی که در ایـن کتاب به آن
هیـچ اشـارهای نشـده اسـت.
صوراسـرافیل ( )1372در کتـاب «غـروب زریـن فـرش
سـاروق» بـه طـور ویـژه بـه فرشبافـی منطقـه اراک و معرفـی
مراکـز قالیبافـی ایـن اسـتان م یپـردازد .در مباحـث کتـاب
اشـارههایی بـه حضـور و نحـوۀ فعالیـت شـرکت زیگلـر در ایـن
اسـتان میکنـد .مبحـث اصلی کتـاب پیرامون معرفـی قالیهای
اسـتان اراک و شـیوههای تولیـد و رنگـرزی اسـت .تصاویـر کتاب
بهصـورت میدانـی تهیـه شـده و در مـوارد بسـیاری تاریـخ و نـام و
نهـا ذکـر نگردیـده اسـت .نگارنـده در
نشـان مشـخصی بـرای آ 
جمـعآوری تصاویـر و شـناخت فرشهـای تولیـدی اراک از ایـن
کتـاب بهـره گرفتـه اسـت.
حشـمتی رضوی ( )1389در کتاب «تاریخ فرش (سـیر تحول
و تطـور فرشبافـی ایران)» در بررسـی سـیر تاریخی هنـر قالیبافی
ایـران ،بزرگتریـن ویژگـی خـاص فرشبافـی دوران قاجـار را ایجاد
شـرکتهای چندملیتـی میدانـد کـه بـرای فـروش قالـی ایـران
سـرمایهگذاری هنگفتـی بـه عمـل آوردنـد .او بحـث شـرکتهای
چندملیتـی را بـه طـور مشـخص در بخـش مربـوط بـه فرشبافـی
دوران قاجـار مـورد بررسـی قـرار میدهـد .نویسـنده در بحـث
از ایـن شـرکتها بـا جمـعآوری مطالـب و اسـناد بـه صدمـات
رسـیده از سـوی ایـن شـرکتها در اجتمـاع ایـران دوران قاجـار
پرداختـه اسـت.
یارشـاطر ( )1384در کتـاب «تاریـخ و هنـر فرشبافی در ایران
(بـر اسـاس دایرهالمعـارف ایرانیـکا)» مقالههایی مربـوط به ادوار
پیاپـی هنـر قالیبافـی ایـران را نکـرده اسـت .دو مقالـه از ایـن
کتـاب کـه در معرفـی هنـر قالیبافـی در دوران قاجـار و صفـوی
اسـت .مقالـه فرشهـای دوران صفـوی ،نوشـته «دانیـل واکـر»
شهـای قاجـار نوشـته «آنـت اتیـک» اسـت.
و مقالـه دیگـر ،فر 
آنـت اتیـک شـرکتهای چندملیتـی فعـال در تولیـد و صـادرات
فـرش ایـران در دوران قاجـار را نـام میبـرد و بـه طـور خـاص بـه
تهـای شـرکت زیگلـر در آن سـالها م یپـردازد .نحـوه
فعالی 
تهـای تولیـدی او از
عملکـرد شـرکت زیگلـر و گسـترۀ فعالی 
ابتـدای تأسـیس بیـان شـده اسـت.
پـروان و اتحادیـه ( )1395در مقالـۀ «نقـش دسـتگاههای
دولتـی عصـر قاجـار در صنعـت و تجـارت فـرش ایـران» منتشـر
شهـای علـوم تاریخـی» بـه
شـده در شـماره  14نشـریۀ «پژوه 
بررسـی اقدامـات دولـت در زمینـۀ صنعـت فـرش در عصـر
قاجاریـه م یپـردازد .ایـن پژوهـش نشـان میدهد دسـتگاههای
دولتـی عصـر قاجاریـه ،بـه فراخـور درخواسـتهای فعالیـن ایـن

عرصـه ،برنامههـای از جملـه مبارزه با رنگهـای جوهری ،حمایت
از شـرکتهای خارجـی ،معرفـی بینالمللـی فـرش ایـران و کمک
بـه توسـعه تجـارت بینالمللـی را اجـرا کردنـد .در مباحـث مقالـه،
ایـن مـوارد مـورد شـرح و بررسـی قـرار گرفتـه و بـه مقولـه طـرح و
نقـش در ایـن دوران نپرداختـه اسـت.
کشـاورز ( )1390در مقالـۀ «بررسـی مؤلفههـای مدیریتـی
تولیـد فـرش بـا سـرمایه خارجـی در دوره قاجـار (آسیبشناسـی
مـوردی مؤسسـه بازرگانـی زیگلـر و شـرکا)» کـه در اردیبهشـت
 1390در نشـریه فـرش دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد نجفآبـاد
منتشـر شـده بـا محوریـت قـرار دادن فعالیتهـای شـرکت
زیگلـر بهعنـوان نخسـتین شـرکت چندملیتـی کـه در ایـران بـه
تولیـد و تجـارت فـرش اقـدام کـرده ،بـه آسیبشناسـی حضـور
ایـن شـرکت پرداختـه اسـت .در ایـن مقالـه بـه شـرایط اقتصادی
ایـران در دوران قاجـار م یپـردازد و عواملـی را کـه سـبب حضـور
سـرمایههای خارجـی در بخـش تولیـد و تجـارت فرش دسـتباف
شـده بـود را مـورد بررسـی قـرار میدهد .ایـن مقاله ضمن بررسـی
فرشبافـی دوران قاجـار بـه موقعیـت فـرش ایرانـی در میـان
سـایر تولیدکننـدگان دنیـا نیـز پرداختـه اسـت.
لعبتفـرد و ثواقـب ( )1395در مقالـۀ «عوامـل مؤثـر بـر
رشـد صـادرات فـرش و پیامدهـای اقتصـادی آن در ایـران قـرن
نوزدهـم میلادی» منتشـر شـده در شـماره  78مجلـه «تاریـخ
ایـران» بـه بررسـی تجارت فـرش ایـران در نیمه دوم قـرن نوزدهم
میلادی (برابـر بـا سـیزدهم هجـری) میپـردازد .شـرکتهای
چندملیتـی و سـرمایهگذاری خارجـی را سـبب رونـق تولیـد و
صـادرات فـرش در ایـن دوران میدانـد .ایـن پژوهـش بهمنظـور
پاسـخ بـه پرسـشهای زیـر انجـام شـده اسـت:
 .1چـه عاملـی سـبب رشـد تولیـد و صـادرات فـرش ایـران در
نیمـه دوم قـرن نوزدهـم شـد؟
 .2پیامدهـای رشـد تولیـد و صـادرات فرش در اقتصـاد ایران
چـه بود؟
هـدف نگارنـده از انجـام ایـن پژوهـش نشـان دادن
چشـماندازی بـرای چگونگـی برونرفـت از سـیطره اقتصـاد
نفتـی و احیـاء اقتصاد جایگزیـن بهویژه صنعت نفت در شـرایط
کنونـی اسـت.
ملکـی ( )1390در پایاننامـه دورۀ کارشناسـی خـود بـا نـام
«بررسـی قالیهـای زیگلـر» بـه بحـث پیرامـون شـکلگیری و
نحـوه فعالیـت شـرکت زیگلـر پرداختـه اسـت .ایـن پژوهـش،
موشـکافی سـاختار و نقـوش قالیهـای تولیـدی شـرکت زیگلـر
و تأثیـرات آتـی ایـن تولیـدات بـر فـرش ایـران را مدنظـر نداشـته
اسـت.

پـروان ( )1389در پایاننامـۀ دورۀ کارشناسـی ارشـد خـود
بـا نـام «تاریـخ تجـارت فـرش ایـران (قاجـار و پهلـوی اول)» بـه
راهنمایـی منصـوره اتحادیـه در رشـته ایرانشناسـی (گرایـش
تاریـخ) دانشـگاه شـهید بهشـتی انجـام شـده ،بـه بررسـی
افتوخیزهـای تجـارت فـرش ایـران در دوران قاجـار و پهلـوی
پرداختـه اسـت.
باتوجهبـه پیشـینۀ تحقیـق بیشـتر آگاهیهـا دربـارۀ تأثیـر
شـرکتهای چندملیتـی بـر فـرش ایـران دارای جنبههـای کمی و
اقتصـادی اسـت .تحقیـق کنونـی میکوشـد بـه جنب ههـای کیفی
(طـرح ،نقـش و رنـگ) فرشهـای تولیـدی شـرکتهای زیگلـر
بپـردازد و خلأ اطالعاتـی در ایـن زمینـه را پـر کنـد.
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بحث و تحلیل یافتهها
 .1فرشبافی در دوران قاجار

فرشبافـی کـه در دورۀ صفـوی تحـت حمایـت دربـار بـود بـا
پایـان آن دوره تـا روی کار آمـدن آغامحمدخـان قاجـار کمابیـش
متوقـف شـده و کارگاههـای بـزرگ شـهری کـه بـه تقاضاهـای
اعیـان و اشـراف ایـران و اروپـا میپرداخـت ،تعطیـل شـده بـود.
در قـرن هجدهـم و اوایـل قـرن نوزدهـم ،تقاضـای بـازار اروپـا
بـرای فرشهـای شـرقی روبـه کاهـش نهـاد و بافنـدگان ماهـر
کارگا ههـای دربـاری پراکنـده شـدند .از آن زمـان تـا اسـتقرار
دولـت قاجـار فرشبافـی بهصـورت حرفـهای روسـتایی درآمـد و
تولیـدات در رفـع نیـاز بازارهای داخلی بود .در دورۀ فتحعلیشـاه
فعالیتهـای هنـری گسـترده و کارگاههـا و نگارخان ههـای
سـلطنتی دایـر شـدند و نقاشـان بسـیاری بـه خلـق اثـر پرداختند
(تناولـی ،1368 ،ص .)11شـاه قاجـار شـماری از برجسـتهترین
هنرمنـدان را در تهـران گـرد آورد و آنهـا را بـه کار نقاشـی پردههای
بزرگانـدازه بـرای نصـب در کاخهای خود ،گماشـت .این پرد هها
رسـمی جدیـد پیـروی م یکـرد
ضوابـط یـک سـبک
از ویژگیهـا و
ِ
ِ
کـه عمـده مشـخصات آن عبارتنـداز « :ترکیببنـدی متقـارن و
ایسـتا بـا عناصـر افقی و عمـودی و منحنی؛ سـایهپردازی مختصر
در چهـره و جامـه؛ تلفیـق نقشـمایههای تزیینـی و تصویـری؛ و
رنگگزینـی محـدود بـا تسـلط رنگهـای گـرم بخصـوص قرمـز».
(پاکبـاز ،1387 ،ص .)151در ایـن تابلوهـای رنگوروغـن سـبک
زندگـی باشـکوه و مجلـل دربـاری بـه نمایـش درآمـده اسـت .در
اغلـب آنهـا میتـوان نقـوش قالیهایـی را دیـد کـه از هـر حیـث
پیـرو ویژگیهـای ایـن سـبک رسـمی جدیـد اسـت و بـا طر حهـای
ِ
بنـدی ،ختایـی یـا اسـلیمی ،نقشـمایههای گل و گیاهـی درهـم و
دسـتههای گل سـرخ (گلفرنـگ) شـکل گرفتهانـد.
در سـالهای نخسـت سـلطنت ناصرالدینشـاه تاریـخ جدیدی
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تصویر  :1نقاشی فتحعلی شاه قاجار اثر مهرعلی نقاش ،تاریخ ۱۲۲۸-۱۲۲۷ :ه.ق ،محل نگهداری :موزه نگارستان تهران
Pic1: A portrait of Fath-Ali Shah Qajar by Mehr-Ali Naqqash 1850, Tehran’s Negarestan Museum

در صنعـت قالیبافـی ایـران گشـوده م یشـود .گسـترش
قالیبافـی پـس از نیمـۀ دوم قـرن نوزدهـم و پـس از بیمـاری
کـرم ابریشـم و بحـران تولیـد پنبـه و قائلـۀ جنـگ تریـاک روی
میدهـد .بهواقـع تولیـد فـرش آخریـن دسـتاویز قاجـار بـرای
ثبـات اسـت .در ایـن دوران ترکیـه بـازاری بـرای فـروش قالیهـای
ایرانـی بـه بازرگانـان خارجـی م یشـود (آذرپـاد ،رضـوی،1372 ،
ص .)176بـا ایـن رویـداد تجـار و بازرگانـان تبریـزی صنعت جدید
قالیبافـی ایـران را پای هگـذاری میکننـد و احیـای نویـن قالیبافـی
در  1304ه.ق1885/م .آغـاز میشـود (ادواردز ،1368 ،ص.)70
واقعـهای کـه تأثیـر بسـزایی در تحـول اوضـاع اقتصـادی دولـت
و جلوگیـری از سـقوط سلسـلۀ قاجـار داشـت .ایجـاد روابـط
فرهنگـی و توجـه هنرمنـدان غربـی بـه هنرهـای شـرقی موجـی
جدیـد در عالیـق و دنیـای پیرامـون غربیهـا افکنـد .از آثـار نیـک
ایـن روابـط ،بازگشـت مجـدد قالیهـای ایـران در دکوراسـیونها
و حتـی بـر نقاشـیهای هنرمنـدان غربـی بـود .اقبـال دیگـر فرش
ایـران در بازارهـای اروپایـی ،افزایـش قـدرت خریـد اروپاییـان در
دوران پـس از انقلاب صنعتـی بـود .در ایـن دوره در اروپـا مـردم
صاحـب خان ههـای بـزرگ شـدند و ترجیـح میدادنـد بـه شـیوۀ
ثروتمنـدان زندگـی کننـد و خانه-هـای خـود را بـا قالیهـای ایرانی
شهـای شـهری و روسـتایی ایـران در دورۀ قاجار
مزیـن کننـد .فر 
یهـا تغییراتـی را پذیرفـت کـه
و همزمـان بـا توجـه و تقاضـای غرب 
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منطبـق بـا سـلیقۀ اروپاییـان باشـد .تغییـر در سـبک و سـیاق
یهـا بـه توسـعۀ نواحی
تولیـدات و همسـو کـردن آن بـا مـزاج غرب 
فرشبافـی و حجـم تولیـدات فـرش ایـران افـزود .شـرکتهای
بـزرگ چندملیتـی کـه همـواره بـه دنبـال بهرهبـرداری از سـرمایۀ
کشـورهای درحالتوسـعه بودنـد ،فرصت را برای سـرمایهگذاری
در بخـش فرشهـای ایرانـی مناسـب دیدنـد .پـس از ورود
صادراتـی
شـرکتهای چندملیتـی و تولیـد گسـترده ،فرشهـای
ِ
ایـران ،متناسـب بـا خواسـت بازارهـای اروپایـی و آمریکایـی
تغییراتـی را پذیرفـت .دگرگونیهایـی کـه بـه تغییـر در طـرح و
تناسـبات آن ،نقـوش و رنگبنـدی قالیهـای ایـران در ایـن
دوران انجامیـد ،موضـوع اصلـی ایـن پژوهـش اسـت.
شـرکت چندملیتـی بـه شـرکتهایی گفتـه م یشـود کـه
در کشـورهای خارجـی ،شـرکتهای کوچـک اقمـاری ایجـاد
میکننـد (چارلـز ،1380،ص .)52در شـرکتهای چندملیتـی بـا
یـک شـرکت مـادر (اصلـی) کـه تابعیـت کشـور محـل ثبـت خـود
را داراسـت و مرکـز محسـوب م یشـود و چندیـن شـرکت فرعـی
مواجـه هسـتیم کـه این شـرکتهای فرعـی نیز هرکـدام تابعیت
کشـور محـل ثبـت خـود را خواهنـد داشـت .ایـن شـرکتها در
اصـل شـعبۀ شـرکت اصلیانـد کـه در کشـورهای دیگـر مسـتقر
هسـتند .ایـن شـرکت هـا بـر طبـق قانـون تجـارت یـک کشـور
تأسـیس و بـر طبـق همـان مرکـز واحـد اداره میشـوند .تمامـی

تهـای تولیـدی و تجـاری مراکـز فرعـی ایـن شـرکتها
فعالی 
تحـت نظـارت شـرکت مـادر اسـت .کلیـه امـور مربـوط بـه تأمیـن
بودجـه ،امـور حقوقـی و اداری در آن کشـور متمرکـز اسـت .ایـن
شـرکتهای فراملیتـی هـر جـا کـه تولیـد ارزان و کارایـی بیشـتر
باشـد بـه سـرمایهگذاری اقـدام میکننـد .بدیهـی اسـت ،شـرکت
هـای چندملیتـی کسـب حداکثـر سـود بـرای شـرکت مـادر را در
الویـت اهـداف خـود قـرار میدهـد و سـودآوری شـرکتهای
تابعـه میتوانـد در مرحلـۀ بعـدی واقـع شـود .مسـئلۀ قابـل
بررسـی بعـد از معرفـی و تعریـف شـرکتهای چندملیتـی،
پرداختـن بـه کشـورهای میزبـان ایـن شرکتهاسـت .ایـن
ت در نقاطـی از جهـان کـه امکان سـودآوری بیشـتر ،نیروی
شـرک 
کار ارزان و نبودن محدودیتهای سیاسـی باشـد بعد از بررسـی
ابعادی همچون صنایع بومی این کشـورها اقدام به تأسـیس و
راهانـدازی کارخان ههـا و مراکـز تولیـدی خـود میکننـد .حضور این
شـرکتها مزایـا و معایبـی را بـرای کشـورهای میزبـان بـه همـراه
دارد .ایـن شـرکتها ضمن ورود بـه بازارهای کشـورهای میزبان
صنعـت و تکنولـوژی خـود را بـرای تولیـد آسـان و بهر هبـرداری
سـریعتر وارد میکننـد .نیـروی کار بومـی را به خدمـت میگیرند و
نتـر تولیـد میکننـد و در بازارهای
کاالهـای بومـی را بـا قیمـت ارزا 

دنیـا بـه فـروش میرسـانند .نکتـه تأمـل برانگیـز در ایـن فرآینـد،
نحـوۀ تولیـد و چگونگـی اسـتفاده از مـواد اولیـۀ بومـی اسـت.
شـرکتهای چندملیتـی در بـدو ورود خـود ،عاملان داخلـی
را واسـطه قـرار میدهنـد .فعالیـت شـرکتهای چندملیتـی
سـاختارهای اقتصـادی کشـورهای در حـال توسـعه را تغییراتـی
میدهـد .از جملـۀ ایـن تغییـرات وابسـته کـردن شـرکتهای
بومـی بـه سـرمایههای خارجـی اسـت( .کاظمـی ،1384 ،ص22
و .)20
شماره دوم
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 .2ورود شرکتهای چندملیتی به حوزۀ فرشبافی

اوضـاع نابسـامان ایـران در دورۀ قاجاریـه ،بسـتری مناسـب برای
تصاحـب سـاختار اقتصـادی ایـران بـه دسـت سـایر کشـورهای
قدرتمنـد جهـان را فراهـم کـرد .ایـران در ایـن زمـان رفتهرفتـه
گا مهـای وابسـتگی را طـی کـرد و قـدرت انگلیـس و روسـیه
روزبـهروز بیشـتر رخ نمـود .ایـن اوضـاع راه را بـرای ورود و نفـوذ
شـرکتهای چندملیتـی بـه ایـران بـاز کـرد .ایـن شـرکتها و تجار
غیرایرانـی در مدتـی کوتـاه در بخشهـای مختلـف اقتصـادی و
سیاسـی ایـران وارد شـدند .مهمتریـن شـرکتهای چندملیتـی
عبـارت بودنـد از:
 -زیگلر؛

تصویر  :2قلعه حاج وکیل مربوط به اواخر دوره قاجار است که در شهر اراک و در تاریخ  ۲۶آبان  ۱۳۷۵با شماره ثبت  ۱۷۷۱بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده
است .بانی این بنا در اصل یک شرکت تجاری  -انگلیسی (سویسی االصل) به نام زیگلر بود که پس از انحالل ،قسمتی از آن توسط یکی از متمولین شهر اراک به نام
حاج محمد حسین میثمی وکیل خریداری شد و از آن پس به نام قلعه حاج وکیل شهرت یافت( .مأخذ  :نگارنده).
Pic 2: The Haj Vakil castle is a late Qajar building in Arak built by Ziegler Company, then sold to Haj Mohammad-Hossain Meythami, an Araki
)notable (Source: the author
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 شرکت ایتالیایی -انگلیسی برادران کاستلی؛ شـرکت تجـارت قالـی مشـرقزمین نیویـورک کـه بـاسـرمایهگذاری بینالمللـی انگلیـس ،ایتالیـا ،روسـیه و آلمـان
تأسـیس شـد؛
 شـرکت انگلیسـی-یونانی فـرش شـرق لنـدن کـه بـاعالمـت اختصـاری ( )O.C.Mدر کرمـان آغـاز بـه کار کـرد؛
 نماینـدگان کمپانیهـای دیگـری چـون تاوشـانچیان،عطیه و چند شـرکت دیگر که به دادوسـتد فرش میپرداختند.
(حشـمتی رضـوی ،1387 ،ص.)242

صادرکننـده در بخـش صـادرات مـورد کنـکاش و بررسـی قـرار
شهـای بافتـه شـده توسـط شـرکت زیگلـر
گرفـت .طراحـی فر 
دارای خصایـص برجسـتهای چـون داشـتن یـک ترنج مرکـزی و یا
لهـای بـزرگ
تکـرار الگویـی در تمامـی متـن قالـی اسـت .تکـرار گ 
شاهعباسـی و دسـتهگلهایی کـه ب هصـورت یکپارچـه سراسـر
متـن قالـی را میپوشـاند گـروه دیگـری از طر حهـای تولیـدی
ً
شـرکت زیگلـر را شـامل م یشـود .اساسـا در ایـن طر حهـا از
شهـا بـه
شـلوغی و انباشـتگی نقـوش پرهیـز شـده بـود و نق 
صورتـی بـاز در زمینـه گسـترده شـدند.

 .3شرکت زیگلر

 .4ورود شرکت زیگلر به حوزۀ قالیبافی اراک

شهـا بـرای سـازمان دادن تولیـد فـرش در ایـران
نخسـتین تال 
1
بـا سـرمایه خارجـی ،از طریـق مؤسسـۀ تجـاری زیگلـر در منطقـه
سـلطانآباد انجـام گرفـت .نـام زیگلـر امـروزه بـه دنبـال قالیهای
عتیقـه و آنتیـک در گوشـهوکنار مجامع فرش شـنیده م یشـود.
شـرکت انگلیسـی -سوییسـی زیگلـر در اواخـر قـرن نوزدهـم
و اوایـل قـرن بیسـتم در ایـران بـه تولیـد قالـی مشـغول بـود.
شهـای تولیـدی زیگلـر در اندازههایـی جدیـد ،بـا ایجـاد
فر 
تغییراتـی در الگوهـای رنـگ و طـرح وارد بازارهای جهـان و بهویژه
اروپـا و آمریـکا شـد .اگرچـه شـرکتهای چندملیتـی دیگـر نیـز
اقـدام بـه سـرمایهگذاری و تولیـد در فـرش ایـران پرداختنـد ،امـا
شـرکت زیگلـر بهعنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان
و صادرکننـدگان غیرایرانـی فرشهـای شـرقی در طـول ایـن
مدتزمـان باقـی مانـد .ایـن شـرکت ،دفاتـر و ادارههای خـود را در
شـهر سـلطان-آباد برپـا کـرد.
بافنـدگان منطقـه سـلطانآباد در قلعـه زیگلـر بـه کار بافـت
مشـغول شـدند .شـرکت زیگلـر ب هصـورت ماهیانـه و منظـم
دسـتمزدی را بـرای بافنـدگان مقـرر میکـرد کـه خـود موجـب آن
شـد کـه هـزاران بافنـده بـه خدمـت کارگا ههـای زیگلـر درآینـد.
بافنـدگان کـه تاکنـون درآمـد حاصـل از بافـت را پـس از اتمـام کار
دریافـت میکردنـد ،اکنـون از ایـن شـیوۀ دسـتمزد راضـی بودند.
کار بافـت هـر قالـی ممکـن بـود چنـد مـاه بـه طـول انجامـد ولـی
اکنـون بافنـده در حیـن کار دسـتمزد خـود را بهصـورت ماهیانـه
دریافـت م یکـرد .احمـد سـیف تأکیـد میکنـد کـه افزایـش
شـمارۀ دارهـای فرشبافـی و تغییـر کیفـی در مناسـبات حاکـم
بیـن بافنـدگان و صاحبـان کارگا ههـا ،تحوالتـی منحصرب هفـرد
بودنـد کـه در بخـش فرشبافـی اتفـاق افتـاد .شـرکت زیگلـر در
تولیـد قال یهـای خـود نکاتـی از قبیـل مقیـاس و انـدازه اتاقهای
غربـی و مبلمـان و دکوراسـیونهای آنهـا را مدنظـر قـرار داد.
شـاید بتـوان گفـت این نخسـتینبار بود که سلایق کشـورهای

رنگبنـدی قال یهـای منطقـه سـلطانآباد یـا اراک میتوانـد از
دالیـل توجـه اروپاییـان و آمریکاییان برای قالیهـای این منطقه
باشـد .قالیهـای اراک در وهلـۀ نخسـت بـه دلیـل رنگهـای آن
در جهان شـناخته شـد .منابع تاریخی نشـان میدهد شـهر اراک
گهـای گیاهـی و شـیوۀ
تـا اوایـل قـرن بیسـتم در رنگـرزی بـا رن 
گهـا در سراسـر قالـی بسـیار بینظیـر عمـل کردنـد.
چینـش رن 
بیشـتر قال یهـای قدیمـی سـاروق بـا رنـگ قرمـز دوغـی مشـهور
شهـای
شهـای فراهـان بـا رنـگ آبـی پرزرقوبـرق و فر 
خـود ،فر 
مشـکآباد بـا رنـگ روناسـی خـود و پشـم مرغـوب ،توانسـتند در
زمـان تولیـد بازارهـای جهانـی و امـروزه موزههـا و مجموعههـای
شـخصی را زینـت دهنـد« .در سـال  1308در اراک قریـب بـه 30
تجارتخانـه خارجـی وجـود داشـت کـه بیشـتر آنـان بـه تجـارت
گتـر و
فـرش اشـتغال داشـتند .از جملـه تجارتخان ههـای بزر 
وسـیعتر ،تجارتخانـه زیگلـر بـود کـه مرکـز آن در منچسـتر از بلاد
انگلسـتان و شـعبهای نیـز در تهـران داشـت .ایـن تجارتخانـه
قسـمتی از فراوردههـای خـود را بهصـورت فـرش در شهرسـتان
اراک تهیـه مینمـود ...تجارتخانـه مزبـور مشـتری تمامـی
قالیهایـی اسـت کـه در سـلطانآباد شـهر اراک بافتـه م یشـود
و همـۀ آن کارگـران بـه خـرج آن تجارتخانـه کار میکننـد»
(صوراسـرافیل ،1372 ،ص .)10شـرکت زیگلـر در ربـع قـرن
نوزدهـم م ،بـازار بزرگـی بـرای تولیـدات قالیهـای ایرانـی و فـروش
آنهـا در اروپـا آمریـکا فراهـم کـرد.
منطقـۀ سـلطانآباد (اراک فعلـی) عالوه بر اینکـه از تولیداتی
بـا کیفیـت بـاال بهرهمنـد بود ،مـکان مناسـبی نیز بـرای برپاکردن
کارگاههـای بافندگـی و مراکـز تولیـدی بود .این منطقه و شـهرها
و روسـتاهای اطـراف آن چـون سـاروق ،فراهـان ،لیلیـان و...
پـس از تأسـیس و حضـور کمپان یهـای چندملیتـی از شـهرتی
جهانـی بخصـوص در آمریـکا برخـوردار شـدند .طـرح قال یهـای
ایـن منطقـه بـر اسـاس سـلیقۀ مصرفکننـدگان خارجـی تولیـد
1-Ziegler
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م یشـد و بـه ایـن نحـو نـوع جدیـدی از تولیـدات وارد بازارهـای
غربـی شـد .تولیـدات قالـی زیگلـر در سـلطانآباد بـا چنـد
مشـخصه خـاص وارد بـازار شـدند .اولیـن و مهمتریـن ایـن
ویژگ یهـا توجـه بـه طراحـی نقشـۀ ایـن قالیهـا بـود کـه مطابـق
سـلیقۀ غربیهـا طراحـی شـده بـود .بـر اسـاس گفتۀ آنـت اتینگ
در شـماره  80مجلـه هالـی شـرکت زیگلـر گاهـی طرحهایـی از
فروشـندگان غربـی کـه بـا سـلیقۀ خریـداران خـود آشـنا بودنـد
ً
نهـا اسـتفاده م یکـرد .ثانیـا
میپذیرفـت و در تولیـدات خـود از آ 
خـود
شـرکت زیگلـر بـه برقـراری امکانـات رنگـرزی مخصـوص ِ
شـرکت در سـلطانآباد پرداخـت .شـرکت بـرای تأمیـن سـریع
الیـاف موردنیـاز بافندههـا ،ناگزیـر بـه اسـتفاده از سیسـتم
رنگـرزی سـریع بـود .در ایـن سیسـتم رنگهـای شـیمیایی
جایگزیـن رنگهـای گیاهـی شـد کـه هـم از نظـر هزینـه بهصرفـه
نبـود و همزمـان زیـادی بـرای آماد هسـازی نیـاز داشـت.
آنـت اتینـگ 1در سـال  1995مقالـهای تحـت عنـوان «نقشـه
شهـای شـرکت زیگلـر» در شـماره  80مجلـه هالـی 2منتشـر
فر 
کـرد .در ایـن مقالـه گزارشـی از مطالبـی کـه نخسـتین رئیـس
شـرکت زیگلـر در سـلطانآباد نوشـته ،ارائـه شـده اسـت .اتینگ
در مقالـۀ خـود بـه طور ویـژه به طرح و نقش قالیهای بافت هشـدۀ
شـرکت زیگلـر پرداختـه اسـت .او در معرفـی مجموعـه طرحهـای
قالـی زیگلـر بـه ایـن نکته اشـاره میکنـد کـه واژه زیگلـر در تجارت
امـروز برنـدی بـر کیفیـت و سـاختار بافـت اسـت (Ittig, 1991,
) .p17حضـور شـرکت زیگلـر در منطقـه اراک ،تأثیرات بیشـماری
بـر طـرح و رنـگ سـایر بافتههـای منطقـه گذاشـت .شـرکت زیگلر
بـا تمامـی پوششـی کـه بـرای تولیـدات خـود بـکار بـرد نتوانسـت
آن را منحصـر بـه خـط تولیـد خـود سـازد .این شـرکت با اسـتفاده
از سیسـتم رنگـرزی مسـتقل و جداگانـه و ایجـاد کارگاهـی بـرای
حضـور بافنـدگان تلاش داشـت تولیـدات خـود را محفـوظ
داشـته و سـایر تجـار از آن اسـتفاده نکننـد .ایـن نکتـه بـرای
گشـدۀ
شـرکت زیگلـر تـا آنجـا اهمیـت داشـت کـه پشـمهای رن 
خـود را بهآسـانی در دسـترس بافنـدگان نمیگذاشـت و فقـط
نهـا باشـد.
از بافندگانـی اسـتفاده م یکـرد کـه مـورد اعتمـاد آ 
اگـر بافنـدگان کار خـود را صادقانـه انجـام میدادنـد پـاداش
میگرفتنـد و در غیـر ایـن صـورت متحمـل پرداخـت جریمـه
بودنـد .در کتـاب تاریـخ اراک میخوانیـم ...« :تهیۀ نقشـه و طرح و
رنگآمیـزی را در خـود تجارتخانـۀ مزبـور مینمودنـد .نقشـههایی
را کـه زیگلـر تهیـه کـرده بـود و مطبـوع دیگـر تجارتخانههـا شـد،
بهوسـیلۀ قالیبافهـا آن نقشـهها را گرفتـه از روی آن فـرش

ً
تهیـه مینمودنـد ،مثلا بـه قالیبافهایـی کـه نقشـهای از
تجارتخانـۀ زیگلـر داشـت بـه قیمـت گرانتـر فرشـی داده و او
َ
را مکلـف میکردنـد کـه بـا طـرح و نقشـه تجارتـی زیگلـر ببافـد.
تولیدکننـدگان و تجـار محلـی از ایـن موقعیـت اسـتفاده نمـوده
و بـا نقشـههای تجارتـی زیگلـر فرشهـای خـود را بافتـه بـه تجـار
آلمانـی میفروختنـد» (دهـگان ،1386 ،ص.)156
بهاینترتیـب قالیهایـی کـه در آن زمـان بـا طـرح و نقـش
و رنگبنـدی شـرکت زیگلـر بافتـه شـد ،منحصـر بـه تولیـدات
خـود شـرکت نبـود .در آن زمـان بـا دو گـروه از قالیهـای زیگلـر
روبـهرو بودیـم .گروهـی از قالیهایی که توسـط خود شـرکت و در
کارگاههـای زیگلـر و توسـط بافندههـای اسـتخدامی خودشـان
بافته م یشـد .گروه دیگر قالیهایی اسـت که توسـط بافندگان
محلـی همزمـان بـا شـرکت زیگلـر و بـا اسـتفاده از طـرح و نقشـۀ
آنهـا بافتـه شـده اسـت .از ایـن روسـت کـه تشـخیص دقیـق
ً
قالیهـای تولیـدی شـرکت زیگلـر بـه گفتـۀ آنـت اتینـگ تقریبـا
غیرممکـن اسـت .از جملـه راههـای شـناخت قالیهـای قدیـم
زیگلـر ،بافـت ریزتـر و ظریفتر آن اسـت .دور از انتظار نیسـت که
بافتههـای مسـتقیم و تحـت نظـارت شـرکت زیگلـر بافتـی ریزتـر
گشـدۀ آن مرغوبتـر باشـد.
داشـته باشـند و کیفیـت الیـاف رن 
ً
نقـدر نبـود
سـرمایۀ افـراد محلـی و بافندههـای خانگـی احتمـاال آ 
گشـدۀ مرغـوب برسـد .همچنیـن در آن
کـه بـه تولیـد پشـم رن 
زمـان بـا ورود رنگهـای شـیمیایی ،رنگرزخانههـای محلـی نیـز
بـه اسـتفاده از آن ترغیـب شـده بودنـد .ازآنجاکـه رنگـرزان ایرانـی
بـه شـیوۀ رنگـرزی بـا مـواد شـیمیایی آشـنا نبودنـد ،صدماتـی
بهمراتـب سـنگینتر بـه کیفیـت قالـی ایـران وارد آمـد .شـرکت
زیگلـر بـرای تولیـدات خـود از الیافـت پشـم و پنبـه اسـتفاده
کـرده اسـت .سـندی در اسـتفاده از ابریشـم در بافت ههـای زیگلـر
وجـود نـدارد .در کتـاب غـروب زریـن فـرش سـاروق ،دوران رواج
فرشهـای خـاص منطقـه را در چهـار دورۀ زمانـی مـورد بررسـی
قـرار میدهـد .صوراسـرافیل دورۀ اول را مربـوط بـه دورانـی
می-دانـد کـه فـرش اراک هنـوز بهعنـوان یـک کاالی صادراتـی
و تجـاری دسـتخوش تغییروتحـول نشـده بـود .او ایـن دوران
را از اواخـر فتحعلی-شـاه ( 1260-1212ه.ق) تـا اواخـر سـلطنت
نشـاه ( 1313-1264ه.ق) میدانـد (صوراسـرافیل،
ناصرالدی 
 ،1389ص .)28در واقـع امـر دادوسـتد و صـادرات فـرش بـه
اروپـا در ایـن دوران نیـز بـود ،ولـی اطالعـات کافـی در ایـن امـر در
دسـترس نیسـت« .در واقـع طبـق اسـناد و مـدارک موجـود بـه
نظـر میرسـد در نیمـۀ اول قـرن سـیزدهم ه.ق فـرش همـراه بـا

شماره دوم
پاییز 1399
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شماره دوم
پاییز 1399

ابریشـم و پنبـه و شـال از کاالهـای عمـدۀ تجـارت داخلـی بـوده
اسـت ،در شـرح وقایـع از همـان دوران نشـان میدهـد کـه
ً
بیشـتر فرشهایـی کـه از ایـران صـادر م یشـده ،بـدوا بـه مقصـد
هندوسـتان ،ترکیـه و یـا روسـیه بـوده اسـت( ».اتیـک،1384 ،
ص  )97اگـر ایـن دوران را کـه صوراسـرافیل بهعنـوان مرحلـه
اول در بررسـی طـرح و نقـش قال یهـای منطقـه سـلطانآباد قـرار
داده ،مبنـا قـرار دهیـم در حقیقـت در دوران پیـش از فعالیـت
کمپان یهـای خارجـی در منطقـه هسـتیم .بنـا بـه گفتـۀ سیسـیل
ادواردز در سـال  1883م (حـدود  1300ه.ق و  1261ه.ش) یکـی
از کارمنـدان شـرکت زیگلـر بـه نـام اشـتراوس 1بـه سـلطانآباد
رفـت و ظـرف مـدت یکـی دو سـال دفتـر و تأسیسـات وسـیعی
بـرای تولیـد قالـی ایجـاد کـرد .از زمـان تأسـیس ایـن شـرکت
در سـلطانآباد مرحلـۀ تـازهای در تولیـد ،طـرح ،نقـش ،رنـگ و
رنگـرزی و کلیـۀ امـور مرتبـط بـه قالیبافـی ،ایجاد شـد .شـروع این
دوران بـا اسـتناد بـه کتـاب صوراسـرافیل مرحلـه دوم در تولیـد
فـرش منطقـه سـلطانآباد اسـت .ایـن دوران از اواخـر سـلطنت
نشـاه آغـاز و تـا اوایـل پهلـوی ادامـه دارد .فرشهـای
ناصرالدی 
منطقـه اراک و روسـتاهای همجـوار آن در ایـن دوران تحـت
تأثیـر طر حهـا و نقـوش و رنگآمیـزی اروپایـی قـرار میگیـرد .بعـد
از جنـگ جهانـی اول و عقبنشـینی کمپان یهـای اروپایـی،
فعالیـت وسـیع آمریکاییـان در حـوزۀ صـادرات فـرش آغـاز
شهـا از حالـت بومـی و سـنتی خـود
م یشـود .در ایـن دوره فر 
خـارج م یشـود کـه در ادامـه مباحـث بـه آن خواهیـم پرداخـت.
مرحله سـوم مربوط به سـالهای  1310تا  1330اسـت .در این
دوران بـا تأسـیس شـرکت سـهامی فـرش ایـران روبرو هسـتیم.
شـرکت سـهامی فـرش ایـران در سـال  1314ه.ش بـا هـدف
حمایـت از فـرش دسـتباف ایرانـی و کنتـرل صـادرات و بسـیاری
اهـداف دیگـر تشـکیل شـد .بـا تأسـیس ایـن شـرکت تمامـی
اختیـارات از شـرکتهای خارجـی گرفتـه شـد .یکـی از برنام ههـای
شـرکت حفـظ اصالـت فرش-هـای مناطـق مختلـف ایـران بـود
کـه بـر ایـن مبنـا شـعبههایی در شـهرهای دیگـر تأسـیس شـد.
ً
مرحلـه چهـارم از سـال  1330و تقریبـا پـس از پایـان یافتـن جنـگ
جهانـی دوم بـود .در ایـن دوره بـه گفتـه صوراسـرافیل دیگـر از
گهـای سـنتی خبـری
آنهمـه تنـوع طر حهـای بومـی و غنـای رن 
نبـود (صوراسـرافیل ،1389 ،ص.)28
 .5بررسی مشخصات کیفی (طرح ،نقش و رنگ) قالیهای
تولیدی شرکت زیگلر

عوامـل گوناگونـی در سـیر تحـول و تطـور نقـوش مؤثـر اسـت.
شـرایط اقلیمـی ،موقعیتهـای شـهری و نظا مهـای حکومتـی و

بسـیاری عوامـل دیگـر .در ایـن مـورد مشـخص کـه موضـوع این
پژوهـش اسـت ،ورود شـرکتهای چندملیتـی در بـازار فـرش
ایـران عاملـی در دگرگونـی سـاختار و طـرح و نقـش فـرش ایـران
بـود .اسـتقرار و فعالیـت شـرکتهای چندملیتـی در ایـران و
فعالیـت گسـتردهای که در بخش تولید و صـادرات فرش ایران
انجـام دادنـد ،موجـب دگرگونیهایـی در طراحـی و شـیوههای
تولیـد فـرش در ایـران شـد .ایـن دگرگونـی و تغییـر سـبک بـر
ـدف آن شـرکتها
مبنـای پسـند زیباشناسـانه بازارهـای ه ِ
شـکل گرفـت« .در ابتـدای امـر ،قالـی سـاروق مطابـق میـل و
خواسـت واردکننـدگان نیویـورک نبـود ،درحالیکـه بالفاصلـه
پـس از جنـگ جهانـی َاول تنهـا بـازار ثابت بـرای قال یهـای ظریف
ایـران را هـم اینهـا تشـکیل میدادنـد .ویژگیهایـی کـه مـردم
آمریـکا در مـورد َ
تهیـۀ قال یهـای سـاروق ضـروری میدانسـتند
(و هنـوز هـم میداننـد) ازاینقـرار بـود .1 :بافـت سـخت و محکم
بـا پرزهایـی بـه طـول  11-12میلیمتـر کـه طاقـت دو بـار شسـته
شـدن بـا مـواد قلیایـی را داشـته باشـد .2 .طـرح گلوبوتـه تمـام
متـن قالـی را بپوشـاند90 .3 .درصـد متـن بـا رنـگ سـرخ بافتـه
شـود( ».ادواردز ، 1368 ،ص .)160بنابرایـن قالیبافـان سـاروق
بـا ایـن دسـتورالعمل جدیـد شـروع بـه تولیـد انبـوه کردنـد.
شـرکت زیگلـر در آغـاز کار خـود نقشـههایی را که مطابق سـلیقه
و خواسـت آنهـا بـود جمـعآوری و بـه تولیـد آنهـا میپرداختند.
تولیـدات اولیـه آنهـا همـان طر حهـای رایـج مناطـق مختلـف
قالیبافـی ایـران بود .ازآنجاکه تولیدات شـرکت زیلگـر در منطقه
سـلطانآباد بـود ،بیشـتر طرحهایـی کـه در آرشـیو ایـن شـرکت
یافـت شـده مربـوط بـه خـود منطقـه سـلطانآباد اسـت .پـس
از مدتـی طراحـان ایـن شـرکت بـا تلفیـق و تلخیـص طر حهـا و
نقـوش ایرانی به سـبکی جدیـد در تولیدات خود دسـتیافتند.
نمونـهای از طر حهـای مربـوط بـه آرشـیو کمپانـی زیگلـر از آقـای
حشـمتی رضـوی جمـعآوری شـده اسـت .طرحهایـی کـه در
قال یهـای موسـوم بـه زیگلـر باقیماندهانـد را م یتـوان در
تقسـیمبندیهای زیـر معرفـی کـرد.
حهـای یکچهـارم .1 .لچکترنـج :نمونههـای فراوانـی از
طر 
طـرح لچکترنـج در میـان تولیـدات زیگلـر وجـود دارد .در ایـن
ً
نمونـ ه سـاختار و ترکیبـات کاملا بومـی و از سـبک و سـیاق
تولیـدات ایرانـی اسـت .فـرم کلـی لچـک و ترنـج و نحـوۀ ترسـیم
لهـای شاهعباسـی و دسـتههای گل و غنچـه بـا سـنتهای
گ 
ً
طراحـی اراک هماهنگـی دارد .فضاهـای زمینـه و لچکترنـج کامال
پـر اسـت .تعـداد حاشـیهها فـرد و بـه  5قسـمت تقسـیم شـده
اسـت .رنگبنـدی غالـب طـرح سـرمهای و قرمـز اسـت کـه بـا
1-Oscar Strauss
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تولیـدات اراک همخوانـی میکنـد .ایـن نمونـه از نقشـه منصوب
بـه شـرکت زیگلـر تـا ح ِـد زیادی بـه الگوهـای طراحـی سـنتی ایران
پایبنـد اسـت (تصویـر.)3

تصویر  :3نقشه لچکترنج ،مجموعه خصوصی ،آرشیو کمپانی زیگلر (مآخذ:
مجموعه شخصی حشمتی رضوی).
Pic 3: A loom-drawing with medallion design from Ziegler Company’s
)archive (Source: Mr. Heshmati Razavi’s private collection

تصویـر شـماره  4نمونـه دیگـری از قالـی زیگلـر بـا نقشـه لچـک
ترنـج را نشـان میدهـد .فاصلـه گرفتـن از الگوهـای پیشـین را در
نحـوه تقسـیمبندی فضاهـای لچـک و ترنـج و نیـز در نحـوه
ترسـیم نقـوش میتـوان دیـد .ابعـاد ترنـج نسـبت بـه ابعـاد کلـی
فـرش کوچـک ترسـیم شـد ه اسـت .در قسـمت سـرترنج از دو
شاهعباسـی بـزرگ اسـتفاده شـده کـه از ویژگ یهـای موردپسـند
تولیـدات زیگلـر اسـت .نقـوش زمینـه درشـت اسـت .چرخـش
منظـم در فضـای زمینـه بـرای قرارگرفتـن نقـوش بـر روی آن
طراحـی نشـده اسـت .حرکتهـای مـدور و چرخشها به سـمت
نیمـه هندسـی مایـل هسـتند .گویـی طـرح در فضـای مابیـن
شـهری و روسـتایی سـیر میکنـد .فرمهـا انسـجام گذشـته را
ندارنـد .واگیر ههـای حاشـیه کامل و دقیق مشـابه هم نیسـت و

در گوشـهها یکدیگـر را قطـع میکننـد .در طراحـی سـنتی و
شـهری گوشـۀ حاشـیه بـر روی زاویـه  45درجـه طراحـی میشـود.
نقـوش حاشـیه و نقـوش طـرح شـده در متـن فـرش از الگـوی
یکسـان و مشـابه پیـروی نمیکننـد .نقـوش در حاشـیه کوچک
و از سـاختاری هندسـی پیـروی میکنـد در صورتیکـه در متـن،
نقـوش درشـت و تمایـل بـه فرمهـای گـردان دارد .عـدد حاشـیه
فـرد و سـه عـدد اسـت .زمینـه روشـن فـرش بـا قابـی تیـره تلفیـق
شده است .تعداد رنگها شش عدد است.
تصویـر شـماره  5نمونـهای دیگـر از طرحهـای یکچهـارم
شـرکت زیگلـر اسـت .ایـن طـرح کـه چهارچـوب اصلـی آن
لچکترنـج اسـت ،در واقـع طرحـی درختـی اسـت .درختـان
ایـن طـرح در چهارچـوب ترنـج و لچکهـا بهگونـهای ظریـف و
نیمههندسـی رشـد کـرده اسـت .ترنـج بهصـورت لـوزی اسـت و
لچکهـا از سـاختاری مثلثـی پیروی میکننـد .در این نمونههای
لچکترنـج نحـوه ترسـیم نقـوش و چینـش عناصـر تغییراتـی
را پذیرفتـه امـا سـاختارهای کلـی و قواعـد طرحهـای منطقـه
همچنـان باقـی اسـت .فضـای خالـی میـان لچـک و ترنـج موجـب
بهتـر دید هشـدن درختـان شـده اسـت .ایـن طـرح بهصـورت
کفسـاده اسـت کـه نمونههـای مشـابه بسـیاری از ایـن طـرح را
میتـوان در قالیهـای زیگلـر دیـد .دسـتههای گل و بـرگ نقوش
قالـی را تشـکیل میدهنـد .گلهـای گـرد بیشـترین حضـور را در
پرکـردن دسـتهگلها دارنـد .نمایـش نقـوش بـه رنگـی روشـن
ً
بـرروی زمینـهای کاملا تیـره ،کنتراسـتی را ایجـاد میکنـد کـه از
یکنواختـی طـرح میکاهـد .سـه حاشـیه پیرامـون ایـن طـرح قـرار
دارد .قرمـز و سـرمهای دو رنـگ اصلـی ایـن طـرح اسـت .از لحـاظ
تیپشناسـی کار فضایـی مابیـن طرحهـای روسـتایی و شـهری
را تداعـی میکنـد .گویی طراح بهقصد نقشـۀ شـهری را به سـمت
روسـتایی بـودن و تمایـل بـه هندسـی کـردن سـوق میدهـد.
حاشـیه صورتـی سـاده دارد و بـا نقـش شاهعباسـی تکـرار
میشـود.
فسـاده
تصویـر  6و  :7تصاویـر زیـر دو نمونـه از قالیهـای ک 
تتـر و از
زیگلـر را نشـان میدهـد .در ایـن تصاویـر طـرح خلو 
گهـای روشـن اسـتفاده شـده اسـت .ترنـج فرمـی لـوزی دارد
رن 
و لچکهـا مثلثـی هسـتند .انـدازه لچـک و ترنـج نسـبت بـه
ابعـاد کلـی فـرش کوچـک اسـت و بیشـتر فضـا بـدون نقـش
ً
اسـت .ایجـاد سـطحی سـاده و بـدون طـرح تقریبـا در قال یهـای
ایرانـی سـابقه نداشـت .در تصویـر سـمت راسـت ترنـج و لچـک
کهـا از
متفـاوت طراحـی شـده و در تصویـر سـمت چـپ لچ 
همـان نقشـه ترنـج پیـروی میکنـد .گویـی قانونـی بـرای ترسـیم
وجـود نـدارد و ایـن شـباهت و تفاوتهـا باتوجهبـه سـلیقه طراح
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یـا سـفارشدهنده تعیین م یشـد .حاشـیه این دو نمونـه از پنج
قسـمت تشـکیل شـده که حاشـیه بـزرگ بیشـترین ایـن فضا را
بـه خـود اختصـاص داده اسـت .نقـوش حاشـیه تکـرار متقـارن
یک واگیره اسـت که در قسـمت گوشـهها منظم نشـده اسـت.
رنگبنـدی آن محـدود اسـت و از سـه الـی چهـار رنـگ تشـکیل
م یشـود .دورنـگ اصلـی بـرای هرکـدام وجـود دارد کـه بیشـتر
فضاهـای رنگـی بـا ایـن دو پـر م یشـود.
تصویـر شـماره  8نمونـهای از قالـی لچکترنـج زیگلـر اسـت.
ترنـج همچنـان فـرم لـوزی شـکل خـود را حفـظ کـرده اسـت.

آن پیرامـون متنـی بـا نقـوش منفصـل و نیمـه هندسـی ترکیبـی
جدیـد اسـت .رنگهـا مالیـم و ترکیـب رنـگ محـدود اسـت؛
ً
نکتـهای کـه تقریبـا در اکثـر تولیـدات زیگلـر م یتـوان دیـد.
 .2قالیهـای موسـوم بـه «سـاروق آمریکایـی»  :قال یهـای
موسـوم بـه «سـاروق آمریکایـی» یـا «سـاروق نقاشـی شـده» در
اصـل توسـط شـخصی بـه نـام س .تیریاکیـان 1کـه رئیس شـرکت
تاوسـهندچیان 2بـود ،تولیـد شـد .تیریاکیـان بـه ایـن برآینـد
رسـیده بـود کـه آمریکاییـان قالیهایـی کـه زمینـه آن ب هصـورت
دستهدسـته بـا نقـش گل رز پـر شـده اسـت را خـوب میخرنـد.
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تصویر  :5فرش تولیدی شرکت زیگلر (مأخذ :مجموعه خصوصی)
)Pic 5: A carpet produced by Ziegler Co. (source: private collection

تصویر  :4قالی زیگلر با طرح لچکترنج (مأخذ :عرسین ،تولیدکننده)
)Pic 4: A Ziegler carpet with medallion design (source: Mr. Arsin, producer

لچـک طرحـی مسـتقل نـدارد و تکـرار یکچهـارم ترنـج اسـت.
نکتـه قابلتوجـه در ایـن نمونـه قالـی ،نقـوش و عناصـر زمینـه
اسـت .نقـوش بـه صورتـی منفصـل در متـن پراکنـده شـده
اسـت .ایـن نحـوۀ چینـش عناصـر یـادآور بافت ههـای روسـتایی
و عشـایری ایـران اسـت .فضـای خالـی فـرش زیـاد اسـت و ایـن
ً
نکتـه تقریبـا در قال یهـای شـهری دیـده نم یشـود .سـبک ایـن
شهـا نیمههندسـی اسـت .فر مهـا ترکیبـی از منحن یهـای
فر 
نامنظـم و خطـوط شکسـته اسـت .حاشـیه فـرش از واگیـرهای
شهـای شـهری کاربـرد دارد.
تشـکیل شـده کـه بیشـتر در فر 
ً
نقـوش حاشـیه کاملا فرمـی شـهری و منظـم دارنـد و قـرار دادن

او بـر اسـاس نظریـات خـود طرحـی را در اختیـار بافنـدگان اراک
گذاشـت .ایـن دسـته طرحهـا از لحاظ سـاختار خیلـی ایرانی نبود
ولـی جذابیـت خـاص خـود را داشـت .ادواردز معتقـد اسـت کـه
ایـن طر حهـا حتـی بیشـتر از آنچـه خـود تولیدکننـده آن انتظـار
داشـت موفـق بـود و مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت .در قالی-هـای
سـاروق آمریکایـی از گـره نامتقـارن یـا فارسـی اسـتفاده شـده
اسـت .ایـن قالیهـا دوپـوده هسـتند و کمی ضخیم و سـنگین.
ً
لهـای رز پرشـده
تقریبـا زمینـه تمامـی ایـن قال یهـا بهوسـیله گ 
نهـا آبیرنـگ اسـت،
اسـت .ایـن دسـتهگلها کـه شـماری از آ 
ب هصـورت دسـتهگلهای پراکنـده و بهانـدازهای متناسـب بـا
1-S. Tyriakian
2-Taushandjian
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تصویر  6و  :7دو نمونه قالی زیگلر با نقشه لچک ترنج
Pic 6 & 7: Two examples of Ziegler rugs with medallion design

ابعـاد کلـی قالـی ،طـرح زمینه را پوشـانده اسـت .در بعضـی از این
قالیهـا ،ترنجـی مرکـزی و بـا ابعـادی کوچـک کار شـده اسـت .در
قال یهـای سـاروق آمریکایـی ،گلهـای رز بـا رنگهـای روشـن

بـر روی زمینـه تیـره خودنمایـی میکنـد .در ایـن نمون ههـا اغلـب
یـک پسزمینـه قرمـز بـا حاشـیه آبـی یـا پسزمینـه آبی با حاشـیه
قرمـز وجـود دارد .رنگهـای قرمـز آن متنـوع اسـت و از عمـق
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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تصویر  :8قالی زیگلر با نقش لچکترنج
Pic 8: A Ziegler rug with medallion design

از تجزیهوتحلیـل قالیهـای لچکترنـج زیگلـر را میتـوان بـا
ویژگ یهـای زیـر تقسـیمبندی کـرد:
 ترنجها ساختاری لوزی دارند (تصویر )10؛ لچکها مثلثی شکل هستند؛ فضاهـای میانـی طـرح بـا دسـتههای گل و غنچـه پـرمیشـو د ؛
 در ترسـیم انداز ههـای لچـک و ترنـج مبانـی و مبـادیزیباشناسـانۀ طراحـی سـنتی ایـران لحـاظ نشـده اسـت؛
 در ترسـیم شـکل لچـک و ترنـج مبانـی و مبـادیزیباشناسـانۀ طراحـی سـنتی ایـران لحـاظ نشـده اسـت( .طـراح
باتوج هبـه سـلیقه و نظـر شـخصی طـرح لچـک و ترنـج را یکسـان
یـا متفـاوت طراحـی کـرده و در ایـن زمینـه قوانینی تعیین نشـده
بـود)؛
 اهمیـت بـه وجـود و ایجـاد فضاهـای خالـی( .ایـن نکتـهً
کاملا بـا اصـول هنرهـای سـنتی ایرانـی در تضـاد اسـت .در مبانی
زیباشناسـی هنـر ایرانـی پرهیـز از فضـای خالـی وجـود دارد .در
بسـیاری از نمونههـای لچکترنـج فضـای زمینـه بـدون نقـش و
بهاصطلاح کفسـاده اسـت .در سـایر نقشـههای لچکترنجـی

نیـز فضـای زمینـه بـا نقوش درشـت و به نحوی ترسـیم شـده که
ً
رنـگ زمینـه کاملا خودنمایـی میکنـد)؛
 سـرلچک و سـرترنج عنصـری مهـم و ضـروری تلقـی نشـدهاست؛
 اسـتفاده از گلهـای شاهعباسـی بـزرگ در زمینـۀ فـرش ازویژگیهـای خـاص قالـی زیگلـر اسـت؛
 عناصر و نقوش زمینه اندازهای درشت دارند؛ اسـپیرالها و نقـوش گـردان قالیهـای زیگلـر فرمـینیمههندسـی دارنـد و از سـبکی مابیـن فرشهـای شـهری و
روسـتایی پیـروی میکننـد؛
ً
 تعداد حاشـیهها فرد اسـت و معموال سـه و یا پنج حاشـیهطراحی میشـود؛
 تناسـبات حاشـیهها عـوض شـده اسـت و قانونـی ثابـتبـرای نسـبت حاشـیه و زمینـه وجود نـدارد( .عرض حاشـیه پهن
ً
عمومـا حـدود سـه برابـر حاشـیه کوچـک اسـت .در قالـی زیگلـر
ایـن نسـبت رعایـت نشـده اسـت .انـدازه حاشـیۀ اصلـی بسـیار
ً
بزرگتـر از حاشـیههای فرعـی اسـت و تقریبـا حاشـیه کوچـک
وجـود نـدارد و تنها نوارهـای تزیینی باریکی اطراف حاشـیه اصلی
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تصویر  :9نمونهای از قالی ساروق-آمریکایی (مجموعه شخصی)
)Pic 9: An example of American-Saruq rugs (private collection

ً
رنگـی متفاوتـی بهـره م یبـرد .ایـن ترکیـب رنـگ تقریبـا در تمامـی
قال یهـای موسـوم بـه سـاروق آمریکایـی دیـده م یشـود .امـروزه
نیـز از ایـن قال یهـای سـاروق در آمریـکا اسـتفاده م یشـود .امـا بر
نهـا از بافـت و رنگآمیزی
اسـاس گفت ههـای موجـود بعضـی از آ 
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بسـیار بـدی برخوردارنـد .گمـان مـیرود طرحهـای قالیهـای
سـاروق آمریکایـی در طـی قـرن بیسـتم بسـیار موردپسـند و
اسـتقبال آمریکاییـان بـود .تقاضـا بـرای ایـن نـوع قال یهـا در طـی
سـالهای  1920میلادی تـا  1950بسـیار زیـاد بـود.

تصویر  :10طراحی خطی از ترنج قالیهای زیگلر (نگارنده)
Pic 10: A Ziegler medallion’s outline drawing
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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را گرفتـه اسـت)؛
 عـدم تناسـب نقـوش حاشـیه بـا نقـوش مرکزی قالـی .اینعـدم تناسـب حتـی در میـان نقـوش لچـک و ترنـج و زمینـه هـم
دیـده م یشـود؛
 فضایـی بـرای سـادهباف وجـود نـدارد یـا اگر هسـت بسـیارکوچک اسـت؛
 تکرار حاشیهها بر اساس اصول تقارن و تکرار است؛ گوش هسـازی دقیقـی در حاشـیه اکثـر قال یهـای زیگلـرانجـام نشـده و ماننـد فرشهـای روسـتایی نقـوش حاشـیه در
گوشـه فـرش بـه هـم میرسـند و گاهـی درهـم فـرو میرونـد؛
 تعداد رنگها بین چهارتا شش عدد است؛ استفاده زیاد از رنگ سورمهای و قرمز؛ تنوع رنگی قرمز بسـیار زیاد اسـت که از دالیل آن میتواناسـتفاده از رنگهای جوهری است.
طر حهــای واگیــرهای :بیشــترین نمونــه قال یهــای موســوم
بــه زیگلــر را طرحهــای واگیــرهای تشــکیل میدهنــد .در ایــن
نمونههــا یــک مربــع و یــا مســتطیلی از زمینــه انتخــاب میشــود
و نقــوش بــر روی آن چیــده م یشــود .ایــن واگیــرۀ انتخــاب شــده
در سراســر زمینــه تکــرار م یشــود و متــن را میپوشــاند .ایــن
نمونههــا نیــز تــا حــد زیــادی همــان ویژگیهــای قالــی لچکترنــج
را دارد .تصویــر ( )11نمونـهای از قال یهــای زیگلــر بــا طــرح واگیرهای
اســت .دقــت در ایــن طــرح و جزئیــات آن نشــان میدهــد تــا
حــد بســیار زیــادی از همــان ویژگ یهــای قال یهــای لچکترنــج
پیــروی میکنــد .اســتفاده از گلهــای درشــت شاهعباســی
ً
ویژگــی تقریبــا ثابــت طرحهــای زیگلــر اســت .واگیرههــا تکــراری
منظــم ندارنــد و گویــی طــرح در تکــرار خــود ناگهــان بــه حاشــیه
رســیده اســت .نقــش واگیــره با وجود داشــتن گردشــی اســپرالی
نتوانســته اتصالــی بیــن نقــوش ایجــاد کنــد .نقــوش طــرح شــده
در یــک واگیــره ،بــه صورتــی منفصــل پیرامــون اســپرال قــرار
شهــای ســنتی ایــران گرفتــه
گرفتهانــد .الگــوی حاشــیه از فر 
شــده ولــی در نحــوه اجــرا تغییراتــی را پذیرفتــه اســت .گوشــه
ســازی در حاشــیه انجــام نشــده اســت .تعــداد رنگهــا محــدود
اســت و از پنــج رنــگ تجــاوز نمیکنــد.
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تصویر  :12قالی زیگلر با نقشه واگیرهای و یک نمونه از دورگیری واگیرۀ نقشه که توسط نگارنده انجام شده است.
rug with vagireh design and an outline drawing done by the author

Pic 12: A Ziegler

تصویر  :11نقشه لچکترنج ،مجموعه خصوصی ،آرشیو کمپانی زیگلر (مآخذ:
مجموعه شخصی حشمتی رضوی).
Pic 3: A loom-drawing with medallion design from Ziegler Company’s
)archive (Source: Mr. Heshmati Razavi’s private collection

تصویـر شـماره  12نمونـهای دیگـر از قال یهـای زیگلـر بـا طـرح
واگیـرهای اسـت .واگیـرۀ ایـن طـرح شـش بـار بهصـورت کامل در
زمینـه تکـرار شـده اسـت .اتصـال واگیـرۀ زمینـه بـه حاشـیه در
قسـمت طولـی از نظـم خاص پیـروی نمیکنـد و نقـوش ناگهان
قطـع م یشـود .نقـوش در سـطح واگیـره و در نگاه کلی در سـطح
زمینـه بـه صورتـی منفصـل پخـش شـده اسـت .در ایـن نحـوۀ
طراحی گویی نقوش و ترکیبات روسـتایی و عشـایری در فضای
منظم طرحهای شهری محبوس و ملزم به تکرار شدهاند.
لهـای شاهعباسـی
در میـان نقـوش ایـن طـرح ،علاوه بـر گ 
بـزرگ نقـش یـک حیـوان کـه گویـی شـتر اسـت و سـایۀ آن بـه
لهـای شاهعباسـی بـزرگ
صورتـی معکـوس دیـده م یشـود .گ 
لهـا و حرکـت
و کوچـک در کنـار هـم قـرار گرفتهانـد .جهـت گ 
ً
سـمت خـاص نیسـت و تقریبـا م یتـوان گفـت
نقـوش بـه یـک
ِ

تصویر  13و  :14قالی زیگلر با طرح واگیرهای (مأخذ :عرسین ،تولیدکننده)
)Pic 13 & 14: A Ziegler rug with vagireh design (source: Mr. Arsin, a rug-producer
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تصویر ( 15سمت راست) :قالی ساروق ،نقش مستوفی (صوراسرافیل ،ص )46
تصویر ( 16سمت چپ) ( :)16ساروق ،نقش مستوفی
Pic 15: A Saruq rug with Mustaufi design
Pic 16: A Saruq rug with Mustaufi design

گهـای ایـن طـرح چهـار عـدد اسـت کـه از لحـاظ رنگبنـدی بـا
رن 
سـایر نمونههـا مشـابهت دارد.
دو نمونـه تصویـر شـماره  13و  14سـاختاری واگیـرهای دارنـد.
در ایـن ترکیببندیهـا بهخوبـی میتـوان زیباییشناسـی
شهـای زیگلـر را شـناخت .تصویـر سـمت راسـت (شـماره
فر 
 )13تکـرار واگیـرهای از نقـوش پـر اعوجـاج اسـت .نقـوش از نظـم
خـارج شـده و گویـی نقشـه صورتـی ذهنـی بافـت دارد .تصویـر
سـمت چـپ (شـماره  )14مجموعـهای از گلهـای درشـت
شاهعباسـی اسـت کـه در دل هـم جـای گرفتهانـد .ایـن سـنت
اسـتفاده از گلهـای درشـت شاهعباسـی و تکـرار آن بهصـورت
واگیـرهای در کنـار سـایر ریزنقشهـا را در فرشهـای کالسـیک
تبریـز نیـز میتـوان دیـد .تکـرار واگیـرۀ ایـن طـرح بهصـورت
یکچهـارم اسـت .ایـن طـرح هفتـه حاشـیه دارد کـه یکـی اصلـی
و شـش عـدد دیگـر حاشـیههای فرعـی هسـتند کـه بهصـورت
سـهتایی در بـاال و پاییـن حاشـیه اصلـی قـرار گرفتهانـد .نمونـهای
دیگـر از طر حهـای واگیـرهای ،بـا نـام گل فرنـگ مسـتوفی در دورۀ
قاجار و در زمان فعالیت شـرکتهای چندملیتی رایج شـد .این
ً
طـرح در اسـتان اراک و احتمـاال توسـط شـرکت زیگلـر بافتـه شـد.
در ایـن طرحهـا نقـوش اسـلیمی و گلفرنـگ فرمـی پنجضلعـی را
ایجـاد میکنند .ترسـیم نقوش اسـلیمی و ترکیـب آن با گلهای
فرنـگ بـه شـکل زیر ،ترکیبـی جدیـد در هنـر قالیبافی ایـران بود.
نمون ههـای مشـابه عناصـر ایـن طـرح در قالیهـای فراهـان دیـده
میشـود.
نتایـج کلـی از بررسـی قالیهـای زیگلـر بـا طـرح واگیـرهای را
م یتـوان بـا ویژگیهـای زیـر تقسـیمبندی کـرد:

 بیشـترین فراوانـی در میـان قالیهای زیگلر در این دسـتهقـرار میگیرد.
 ترکیبـات واگیـرهای در تکـرار خود سـاختاری لوزی شـکل راتشـکیل میدهند.
 واگیر ههـای قالیهـای زیگلـر انـدازۀ مشـخصی ندارنـد.واگیرههـا گاه بهانـدازه یکچهـارم متـن قالـی میشـود و گاه
یـک واحـد کوچـک اسـت( .واگیـرۀ بسـیار بـزرگ تـا پیـش از
فرشهایـی کـه توسـط شـرکتهای چندملیتـی طراحـی شـد ،در
شهـای ایرانـی چنـدان مرسـوم نبـوده اسـت).
طراحـی فر 
 اسـتفاده از گلهـای شاهعباسـی بزرگ در واگیرهها بسـیاردیده م یشـود.
 قرینهسـازی و محاسـبات دقیقـی در واگیر ههـا وجـودنـدارد .بهگونـهای کـه تکـرار ایـن واگیرههـا در نقـاط متصـل بـه
حاشـیه منظـم نیسـت و ناگهـان در میانـۀ نقش قطع م یشـود.
 گاهـی تکـرار واگیرههـا در ترکیـب بـا ترنـج یـا لچـک طراحـیمیشـود و یـا خـود ایـن تکـرار بـه نحـوی اسـت کـه فرمـی ترنجـی و
یـا لچکماننـد را میسـازند.
 اهمیت به ایجاد فضای خالی در نقوش واگیرهها. نقوش نسبت بهاندازه طبیعی خود بزرگتر شدهاند. نقـوش تکرارشـونده در اکثـر نمونههـای واگیـرهای بـهصورتـی منفصـل طراحـی شـدهاند.
 حاشـیه نسـبت بهانـدازۀ اسـتاندارد خـود بـزرگ شـده وفضـای زمینـه کاهـش یافتـه اسـت.
ً
 تعداد حاشیهها فرد و معموال سه یا پنج عدد است. -حاشـیه اصلـی بسـیار بـزرگ شـده و حاشـیههای کوچـک
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تصویر  :17قالی زیگلر با طرح واگیرهای و نقش گل فرنگ مستوفی
Pic 17: A Ziegler rug with vagireh design and Mustaufi golfarang pattern

چشـم در نقـوش متوقـف اسـت .برخلاف نقـوش درشـت
ً
زمینـه ،حاشـیه اصلی از واگیرهای نسـبتا کوچک تشـکیل شـده
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که بهاسـتثنای قسـمت گوشـه تکراری منظم دارد .گوشهسازی
ً
عمومـا در حاشـیههای قالـی زیگلـر انجـام نم یشـد .تعـداد

تصویر  :18طرحهای خطی از نقش گل شاهعباسی در قالیهای زیگلر ( مأخذ :نگارنده)
drawings of the Ziegler’s Shah Abbasi motif (source: author

Pic 18: Outline
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) نگارنده: نقش گلهای گرد در قالیهای زیگلر( مأخذ:20 تصویر
Pic 20: Round floral motifs in Ziegler rugs (source: author)

) نگارنده: نقش گل شاهعباسی در قالیهای زیگلر( مأخذ:19تصویر
Pic 19: Shah Abbasi motifs in Ziegler rugs (source: author)
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مختلـف اسـتفاده شـده و حتـی بـه فر مهـای جدیدتر نیـز درآمده
اسـت .نمونههـای متنوعـی از کاربـرد ایـن نقـش در تصاویـر زیـر
آمدهاسـت.
تصویر :21نقش غنچه در قالیهای زیگلر( مأخذ :نگارنده)
)Pic 21: Bud and blossom motifs in Ziegler rugs (source: author
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تصویر  :22نقش برگ در قالیهای زیگلر
Pic 22: Leaf motifs in Ziegler rugs

 .3نقش غنچه

گل گـرد بهصـورت
غنچـه در قالیهـای اراک همپـای نقـش ِ
دسـتهای و خوشـهای طراحـی م یشـد .در نمونههـای قالـی
زیگلـر از ایـن نقـش اسـتفادۀ اندکـی شـده اسـت کـه از دالیـل
آن میتـوان بـه ابعـاد کوچـک آن اشـاره کـرد .در طر حهـای زیگلـر
نقـوش صورتـی درشـت دارنـد و نقـش ریـز کاربـرد اندکـی دارد.
 .4نقش برگ

گهـای کنگـرهای بـا سـبکی جدیـد در طرحهـای قالـی زیگلـر
بر 
دیـده م یشـود .کنگـرۀ این برگها بـدون فرم و با ابعـاد مختلفی
طـرح گردیـده اسـت.
 .5نقش اسلیمی

تصویر : 23نقش اسلیمی در قالیهای زیگلر( مأخذ :نگارنده)
)Pic 23: Eslimi (Arabesque) motifs in Ziegler rugs (source: author

ً
تقریبـا حـذف و نوارهـای باریـک منقـوش پیرامـون آن را گرفتـه
اسـت.
 محاسـبات ریاضـی در تکـرار واگیر ههـای قال یهـای زیگلـررعایـت نشـده اسـت .باوجوداینکـه اصـول طرحهـای واگیـرهای
بـر مبنـای تکرار و تقارن اسـت اما در نمون ههـای زیگلر بهگونهای
اسـت کـه قسـمت بـاال و پاییـن طـرح و سـمت چـپ و راسـت بـا
یکدیگـر قرینه نیسـت.
 در بیشـتر نمون ههـای واگیـرهای گوش هسـازی در حاشـیهانجـام نشـده اسـت.
گهـا محـدود اسـت .تنـوع رنگـی کاهـش یافتـه زیـرا
 رن سراسـر زمینـه توسـط یـک واگیـره تکـرار شـده اسـت.
گهـا بـه سـمت یکنواخـت شـدن و
 در قال یهـای زیگلـر رن کاهـش کنتراسـت رنگـی حرکـت میکند.

نقوش مورداستفاده در قالیهای زیگلر
 .1نقش گل شاهعباسی

نقـش گل شاهعباسـی در قال یهـای زیگلـر بسـیار متـداول و
نهـا بود .ایـن نقش در ابعـاد و اندازههای مختلف
موردپسـند آ 
تهـای متنـوع در قال یهـای زیگلـر کار شـده اسـت.
و بـه صور 
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اولیـن نکتـه در ترسـیم ایـن گل رعایـت ابعـاد کل ِـی فـرم ایـن گل
ب همـرور و بـر اسـاس پسـند بازارهـای هـدف شـرکت زیگلـر تغییر
یافـت .در حقیقـت این تغییر رو به سـمت بـدون فرم کردن گل
داشـت تـا جایـی کـه در برخـی نمون ههـا تشـخیص آن از گل گـرد
دشـوار است.
ایـن نقـش نسـبت بـه سـایر گلهاسـت .گل شاهعباسـی
لهـا درشـتتر و از ترکیبـات
در اصـول طراحـی فـرش از سـایر گ 
کتـر اسـت .در طراحـی قال یهـای زیگلـر اندازۀ
دسـتهگلها کوچ 
گل شاهعباسـی و نسـبت آن بـا سـایر نقـوش رعایـت نشـده
اسـت .گاهـی ایـن گل در ابعـادی بسـیار بـزرگ نقـش شـده و
گاهـی بـرای تزییـن داخـل قـاب بهانـدازۀ یـک گل گـرد کار شـده
اسـت .در نمونههایـی نیـز وسـط گل شاهعباسـی همچـون
قابـی بـرای قـرار دادن نقـوش ریزتـر طراحـی شـده اسـت .در ایـن
گهـا ریزتـر
فر مهـا قسـمت انـاری شـکل ایـن گل بـزرگ ،و گلبر 
پیرامـون آن نقـش م یشـوند.
 .2گلهای چند پر

ـرد چندپـر بهصورت خوشـهای و دسـتهگلی از نقوش
گ 
لهـای گ ِ
رایـج قالیهـای زیگلـر اسـت .از ایـن گل در ابعـاد و اندازههـای

اسـلیمی در طر حهـای قالـی زیگلـر نمـودی فـراوان دارد.
نمون ههـای متنوعـی از قاببنـدی اسـلیمی بـا سـبکی جدیـد و
فرمدهـی غیرمعمـول در قالیهـای زیگلـر دیـده میشـود.
بیـان ویژگیهـای کیفـی (طـرح و نقـش و رنـگ) قالیهـای
زیگلـر
 بیشـترین فراوانـی طرحهـای شـرکت زیگلـر در دسـتۀطر حهـای واگیـرهای قـرار میگیـرد.
 در طراحـی گروهـی از قال یهـای تولیـد شـده شـرکتزیگلـر تعادلـی ظریـف میـان طراحـی پیچیـده فـرش شـهری و
خودانگیختگـی و پویایـی فرشبافـی روسـتایی دیـده میشـود.
 طراحی قالیهای زیگلر متکی بر سطح است. فرشهـای شـرکت زیگلـر همچـون نمونههـای روسـتاییو عشـایری از طراحـی تـک سـطحی بهـره بـرده اسـت .سـطوح
بهکاررفتـه در ایـن قالیهـا تکتـراز هسـتند .بدیـن معنـی کـه
نقوش بهتنهایی در متن و زمینه اسـتقالل داشـته و بهسـادگی
قابـل تفکیـک و حتـی جایگزینـی هسـتند.
 تمرکـز در نحـوۀ چینـش عناصـر و نقـوش فـرش وجـودنـدارد و تأکیـد بـر ایجـاد فضـای خالـی اسـت.
 ترنجهـای قالیهـای شـرکت زیگلـر سـاختاری لوزیشـکلیشـکل
دارنـد .ترکیبـات واگیـرهای نیـز در تکرار به سـاختاری لوز 
میرسـند.
 طراحـی شـرکت زیگلـر تغییراتـی در انـدازۀ لچـک و ترنـج،نقـوش و عناصـر قالیهـای خـود ایجـاد کـرد .در طرحهـای
واگیـرهای نیـز انـدازۀ مشـخصی بـرای واگیـره وجـود نـدارد .گاهـی
ایـن واگیـره بهانـدازۀ یکچهـارم فـرش م یشـود.

 نقشـۀ قالیهـای زیگلـر از هندسـه و ریاضیاتـی مشـخصپیـروی نمیکننـد.
 در نقشـههای واگیـرهای قرینهسـازی و محاسـباتی درنحـوۀ چینـش واگیرهها و نقـوش وجود ندارد و نقـوش در نقاط
متصـل بـه حاشـیه ناگهـان قطـع میشـود.
 در قالیهـای زیگلـر نقـوش نسـبت بهانـدازه طبیعـی خـودگتـر شـدهاند.
بزر 
 اسـتفاده از گلهـای شاهعباسـی درشـت از ویژگ یهـایطرحهـای قالـی زیگلـر اسـت.
  .طرحهـا و نقـوش قالیهـای زیگلـر بـا فرمهـای نیمـههندسـی ترسـیم میشـوند.
ً
 تعـداد حاشـیهها فـرد اسـت و معمـوال سـه یـا پنـج حاشـیهدارند.
 حاشـیه از انـدازۀ طبیعـی خـود بزرگتـر شـده و فضـایبیشـتری از متـن را اشـغال میکنـد.
 تقسـیمات حاشـیهها عـوض شـده اسـت .حاشـیهکوچـک از بیـن رفتـه و پیرامـون حاشـیه بـزرگ را نوارهـای باریـک
تزییـن شـده گرفتـه اسـت.
 عـدم هماهنگـی و تناسـب نقـوش حاشـیه بـا نقـوشمیانـی قالـی وجـود دارد.
 در بیشتر نمونهها فضایی برای سایهبان وجود ندارد. نقوش حاشیه بر اساس اصول تکرار و تقارن است. بـا وجـود نظمـی کـه در تکـرار و تقـارن واگیرههـای حاشـیهوجـود دارد ولـی در قسـمت گوشـه ایـن نظـم بـه هـم میریـزد و
نقـوش بـه صورتـی بینظـم و بـدون گوشهسـازی باهـم ترکیـب
میشـوند.
 تعـداد رنگهـا محـدود و از دورنـگ شـروع میشـود و ازشـش رنـگ تجـاوز نمیکنـد.
 تنوع رنگی کاهش یافته است. در قالیهـای زیگلـر کنتراسـت رنگـی کاهـش یافتـه و بـهسـمت یکنواخـت شـدن رنگـی حرکـت میکننـد.
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بررسی نقاط افتراق طرح و نقش و رنگ قالیهای
زیگلر با سنتهای فرشبافی ایران

در مقایسـۀ قالیهـای شـرکت زیگلـر بـا فرشهـای ایرانـی و
بهطـور ویـژه قالیهـای منطقـه اراک بـه سـبکی جدیـد در طراحـی
فـرش ایـران میرسـیم .در ایـن سـبک جدیـد کـه حاصـل حضـور
و فعالیـت شـرکتهای چندملیتـی اسـت ،سـاختارهای سـنتی
هنـر ایـران باتوجهبـه سـلیقه بازارهـای غربـی تغییـر فـرم مییابـد.
نقـاط افتـراق و اشـتراک قالیهـای زیگلر با فرشهای بافت هشـده
در منطقـه اراک را از منظـر زیباییشناسـی ایرانـی بیـان میکنیـم.
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الف) اندازه

ایـن تناسـبات شـامل تناسـب طـرح و نقـش بـه ابعـاد کلـی
ـبت
فـرش ،تناسـب کلـی طرح و نقش نسـبت بـه یکدیگر و نس ِ
حاشـیه بـه زمینـه و  ...اسـت.

اروپاییـان متفـاوت اسـت .قالیهایـی کـه بـرای حمـل بـه آمریـکا
بافتـه م یشـود بایـد بـه طـول و عـرض ذیـل باشـد:

 .2تغییر در ابعاد و اندازۀ لچکترنج نسبت به زمینه

 .1تغییر در ابعاد کلی فرش
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شهـای ایرانـی بـرای صـادرات بـه
ازجملـه مشـکالتی کـه فر 
بازارهـای غربـی داشـت بحـث مقیـاس و انـدازۀ آن بـود .شـرکت
زیگلـر در تولیـدات خـود انـدازۀ اتاقهـا و منـازل بازارهـای هـدف
را مبنـا قـرار داد و مطابـق بـا آن بـه تولیـد پرداخـت .فرشهـای
ً
یهـا
ایرانـی ابعـادی نسـبتا بـزرگ داشـتند و بـرای منـازل غرب 
مناسـب نبود .پس تغییر در ابعاد کلی فرش یکی از نخسـتین
مؤلف ههـای قال یهـای زیگلـر بـود.
در سـند شـماره  41/10مورخـه  17دیمـاه  1308آمـده اسـت:
«انـدازه و قطـع قالـی خـود یـک سـبب عمـده بـرای فـروش آن
در خارجـه اسـت .قالیهایـی کـه بـرای حمـل بـه خارجـه بافتـه
م یشـوند بایـد مطابـق میـل و احتیـاج خارجیـان از حیـث طـول
و عـرض معیـن بافتـه شدهباشـند نـه بـه قطـع و انداز ههـای
نهـا را
نهـا نخـورد و رفـع احتیـاج آ 
غیرمتناسـب کـه بـه درد آ 
یهـا بـا
ننمایـد .راجـع بـه قطـع و انـدازۀ قالـی سـلیقه آمریکای 

تصویر :24مأخذ( :اسنادی از صنعت فرش ایران ،1386،ص )133
Pic 24: Source: some documents of Iran’s carpet industry

لیکـن قال یهـای بـزرگ قطـع ب هنـدرت طالـب دارد مگـر
فوقالعـاده خـوب و از معایـب بـری باشـد کـه گاهگاهـی خریـدار
پیـدا مینمایـد» (اسـنادی از صنعـت فـرش ایـران،1386 ،

تصویر  :25نحوۀ سامانبندی لچک و ترنج نسبت به ابعاد کلی زمینه را در طراحی سنتی فرشهای شهری ایران نشان میدهد .مأخذ :نگارنده
کلی فرش ،بزرگ ترسیم شده است.
قالی زیگلر است .در این تصویر میبینیم که اندازۀ لچک و ترنج نسبت به ابعاد ِ
تصویر  :26نحوۀ سامانبندی لچک و ترنج در ِ
مأخذ:نگارنده
کلی فرش ،کوچک ترسیم شده
قالی زیگلر است .در این تصویر میبینیم که اندازۀ لچک و ترنج نسبت به ابعاد ِ
تصویر  :27نحوۀ سامانبندی لچک و ترنج در ِ
است.مأخذ:نگارنده
)Pic 25: The proportion of medallion and corners in a traditional Persian design (the author
)Pic 26: The proportion of medallion and corners in a Ziegler design (the author
)Pic 27: The proportion of medallion and corners in a Ziegler design (the author
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ص  .)133در ادامـه نیـز گزارشـی از میـزان صـادرات فـرش ایـران
نهـا انـدازه قال یهـای
از طریـق اسـتانبول آورده شـده کـه در آ 
سـاروق تازهبافـت را یکذرعـی و دو ذرعـی اعلام میکنـد.
تناســبات لچــک و ترنــج در قالیهــای زیگلــر از تنــوع بســیار
برخــوردار اســت .ضوابطــی در تعییــن انــدازه لچــک و ترنــج
نســبت بــه فضــای زمینــه و نســبت بــه یکدیگــر وجــود دارد .در
ســنت طراحــی فــرش ،ایــن نحــوۀ ســامانبندی و محورهــای
اصلــی فــرش را پیــش از طراحــی میکشــند .از جملــه تغییراتــی
کــه در طرحهــای زیگلــر ایجــاد شــد ،تغییــر ســامانبندی و
محورهــای زیباییشــناختی موجــود در ســنت طراحــی فــرش
ایــران بــود .طرحهــای زیگلــر در ترســیم فــرم لچــک و ترنج نســبت
و مقیاســی مشــخص نداشــت .نمونــه طرحهــای بهجایمانــده
نشــان میدهــد ایــن ابعــاد نســبت بــه میــزان اســتاندارد آن در
دیــدگاه زیباییشناســی ایرانــی یــا بزرگتــر شــده یــا کوچکتــر .در
تصاویــر زیــر نحــوۀ ســامانبندی طــرح لچکترنــج در قالیهــای

ســنتی ایــران بــا ســبک شــهری مقایســه بــا لچکترنــج زیگلــر
مــورد مقایســه قــرار گرفتــه اســت.
 .3تغییر در تناسبات طر حهای واگیرهای

اصـول طرحهـای واگیـرهای بـر تقـارن و تکـرار اسـت .در قالیهای
زیگلـر واگیرههـای تکرارشـونده بـزرگ میشـوند و گاه تـا
یکچهـارم متـن فـرش را در برمیگیرنـد .در طراحـی بـه شـیوۀ
اصولـی تکـرار واگیرههـا بهنوعـی اسـت کـه در قسـمتهای
منتهـی بـه حاشـیه منظـم اسـت .در ایـن قالیهـا الگـوی تکـرار
باتوج هبـه انـدازۀ فـرش از پیـش تعییـن میشـود و واگیـره در
ایـن واحـد طراحی و تکـرار میشـود .در قالیهای زیگلـر واگیرهها
بـدون توجـه بـه ابعـاد فـرش طراحـی شـده و نقـوش در محـل
اتصـال بـه حاشـیه ناگهـان میشـکند .تصویـر زیـر نمونـهای از
قالـی زیگلـر بـا طـرح واگیـرهای اسـت (تصویـر  28و .)29
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 .4تغییر در ابعاد و اندازۀ حاشیه نسبت به متن و حاشیهها
نسبت به هم

انـدازۀ حاشـیه نسـبت بـه متـن در طراحـی سـنتی ایـران مقیاس

تصویر  :28نمونهای از نقشه واگیرهای در قالی زیگلر .در این تصویر مشخص شده که اندازه واگیره متناسب با اندازه قالی نیست .احتمال دارد که از این تکرار برای
سایزهای مختلف استفاده میشد .در طراحی به شیوۀ سنتی برای هر سایز واگیره مشخص اندازهگیری میشود که در سراسر متن بهصورت یکنواخت تکرار شود.
مأخذ :همه تصویر بهصورت میدانی و نمایش تکرار توسط نگارنده
)Pic 28: A disproportionate vagireh in a Ziegler design (the author
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تصویر  :31نمونهای از قالی زیگلر را نشان میدهد .در این تصویر گلهای شاهعباسی در ابعادی وسیع
ترسیم شدهاند و نقش غالب این طرح را تشکیل میدهند.
Pic 31: Shah Abbasi motif in a Ziegler design

تصویر :29طرح خطی از فرش قدیمی اراک با نقشه واگیرهای ،2/5×3/5 ،طرح خرچنگی (مأخذ :صوراسرافیل،1372 ،ص)128
در این تصویر که توسط نگارنده تهیه شده نشان میدهد که واگیره برای سایز مشخصی طراحی و تعداد تکرارها و نقوش منتهی به حاشیه منظم است( .مأخذ :نگارنده)
)Pic 29: Outline drawing of an Arak’s old school design with a proportional vagireh (the author

تصویر  :30طراحی خطی از نمونه قالی زیگلر در قیاس با قالی قدیم اراک
تصویر سمت راست :نحوۀ سامانبندی حاشیه نسبت به زمینه و حاشیهها نسبت به یکدیگر در یک قالی قدیم اراک نشان داده شده است.
تصویر سمت چپ :نحوۀ سامانبندی حاشیه نسبت به زمینه و حاشیهها نسبت به یکدیگر در یک قالی زیگلر نشان داده شدهاست.
)Pic 30: A comparison between a Ziegler design (left) and an old school Arak’s (right
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و محاسـباتی دقیـق دارد .در قال یهـای زیگلـر ایـن نسـبت تغییر
میکنـد و در برخـی نمونههـا از فضـای زمینـه میگیـرد و بـزرگ
م یشـود .بنابرایـن یـک تغییـر در حاشـیه مربـوط بـه بزرگ شـدن
ابعـاد کل حاشـیه نسـبت بـه متن اسـت و تغییر دیگـر در نحوۀ
تقسـیمبندی حاشیههاسـت .در قالیهـای زیگلـر فضـای

ً
مربـوط بـه حاشـیه اصلـی بـزرگ شـده و حاشـیه کوچـک تقریبـا از
بیـن رفتهاسـت .در پیرامـون حاشـیۀ اصلـی نوارهایـی مزیـن بـا
عرضـی انـدک قـرار گرفتهاسـت .تعـداد ایـن حاشـیهها معمـوال
سـه یـا پنـج عـدد اسـت کـه یـک حاشـیۀ بـزرگ در وسـط و یـک یـا
نشـده در اطـراف آن وجـود دارد .در (تصویـر )30
دو نـوار تزیی 

تصویر  :32ساختار تکسطحی در قالیهای زیگلر
Pic 32: Level structure of Ziegler designs
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نحـوۀ تقسـیمبندی حاشـیه و نسـبت آن بـا زمینـه در دو قال ِـی
قدیـم اراک و قال ِـی زیگلـر مـورد مقایسـه قـرار گرفتـه اسـت.

 .5تغییر در اندازۀ نقوش
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متن فرش ،تناسـب نقوش با طرح
یکـی از عوامـل مهـم در طـرح ِ
نهـا در کل طـرح اسـت.
کلـی و یکپارچگـی و پراکندگـی صحیـح آ 
یکـی از ویژگ یهـای مهـم طـرح و نقـش قال ِـی زیگلـر بـزرگ شـدن
نقـوش و تغییـر در انـدازۀ معمـول آنهاسـت .در طرحهای قالی
زیگلـر ،هـر نقـش سـطح وسـیع رنگـی اسـت کـه حتـی میتوانـد
فرمـی همچـون لچـک و ترنـج بسـازد .در ایـن نمونـه قالـی زیگلـر
(تصویـر  ،)31طـرح متکـی بـر سـطح اسـت و از ایـن نظـر بـا
قال یهـای شـهری ایـران متفـاوت اسـت .در قال یهـای شـهری
ً
عمدتـا طر حهـا متکـی بـر خـط هسـتند .بدیـن معنـی کـه نقـوش
در اندازههایـی کوچـک و ترکیبـات چندالیـه بـا یکدیگـر ترکیـب
میشـوند.
 .6ساختار چندالیه در طرح و نقش

بخشبنـدی طـرح بـه سـاختارهایی یـک یـا چندسـطحی از
ویژگ یهـای قابلبررسـی در طـرح و نقـش فـرش دسـتباف
اسـت .از ایـن دیـدگاه میبایسـت فرشهـای شـهری را از
شهـای عشـایر و روسـتاباف جـدا کنیـم .سـطوح بهکاررفتـه
فر 
شهـای عشـایری و روسـتایی تکترازنـد یعنـی در ایـن
در فر 
طر حهـا نقـوش بهتنهایـی در متـن و زمینۀ فرش ،خودایسـتایی

داشـته و بهآسـانی از دیگـر نقـوش جـدا م یشـوند و بـه همیـن
روی میتـوان جایگزینـی نقـوش را در متـن فـرش انجـام داد.
شهـا پوشـانندگی و درهمآمیختگـی نقـوش انجـام
در ایـن فر 
نمیشـود.
شهـای تولیـدی شـرکت زیگلـر از سـاختاری شـهری در
فر 
تولیـد اسـتفاده میکـرد امـا ماهیـت عشـایری و روسـتایی را در
طـرح و نقـش خـود نمایـش مـیداد .تولیـدات ایـن شـرکت بـه
صورتـی متمرکـز و در کارگا ههـای خـود شـرکت و بـا نقشـههای
ازپیشطراح یشـده ،تولیـد م یشـد .ایـن شـیوه تولیـد
ـوص تولیـدات شـهری اسـت .علاوه بـر شـیوه تولیـد
مخص ِ
سـاختار کلـی طرح نیـز ماهیت شـهری آنها را نمایـش میدهد.
ـراز
تصویـر زیـر نمونـهای از قال ِـی زیگلـر اسـت کـه سـاختار ت 
کت ِ
آن و قابلیـت و تفکیـک و جایگزینـی نقـوش در آن بـا دایر ههـای
سـفید نمایشداد هشـده اسـت تصویـر (.)32
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 .7اهمیت در ایجاد فضای خالی

از دیگـر نقـاط افتـراق قال یهـای زیگلـر بـا سـنتهای فرشبافـی
ً
منطقـه و اساسـا بـا هنرهـای سـنتی ایـران تأکیـد بر ایجـاد فضای
خالـی اسـت .در هنرهـای سـنتی ایرانـی تلاش هنرمنـد در پرهیز
از ایجـاد فضـای خالـی و بـدون نقـش اسـت .سـطح فضایـی
بـرای نقشآفرینـی اسـت .برخلاف ایـن تفکـر تولیـدات زیگلـر
سـطح را جلـوهگاه رنـگ میدانـد و حتـی بـا بـزرگ کـردن نقـش،

تصویر  :34قالی زیگلر ،نمایش عدم وجود ارتباط میان نقوش و ترکیبات حاشیه و متن در قالی زیگلر
Pic 34: Incoherence in a Ziegler design

قالـی زیگلـر فضـای
سـطح میآفرینـد .در تمامـی نمونههـای ِ
خالـی در زمینـه اهمیتـی بسـیار داشـته تـا جایـی کـه قالیهـای بـا
زمینـه خالـی و بـدون نقـش بافتنـد .تصاویـر ( )32دو نمونـه از
قال ِـی زیگلـر را نشـان میدهـد .مطابـق نمونـه میبینیـم فضایـی
ً
کـه خالـی و بـدون نقـش اسـت ،تقریبـا برابـر و یـا حتـی بیشـتر از
فضـای منقـوش اسـت.
 .8پیوند میان حاشیه و متن در طرح فرش

تصویر  :33تصاویر باال نشاندهندۀ اهمیت به ایجاد فضای خالی در ترکیبات قالیهای زیگلر است
Pic 33: The importance of blank spaces between patterns in Ziegler designs
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یکـی از بنیادهایـی کـه زیباییشناسـی فـرش ایرانـی را پـی
میریـزد ،پیونـد میـان حاشـیه و متـن فـرش اسـت .ایـن پیونـد
و هماهنگـی دربرگیرنـدۀ پیشـی و پس ِـی دیـداری ،کشـش و
گیـرش ،شـمار سـاختمایهها ،جهـت سـاختمایهها ،انـدازه و
جنبـش ساختمایههاسـت .گاهـی نقـوش حاشـیه از نقـوش

متن فرش گرفته شـده اسـت و گاه به صورتی مسـتقل و جدا از
ِ
متـن در حاشـیه مورداسـتفاده قـرار میگیـرد .در ایـن دو صـورت
ارتبـاط و تأثیـر متـن و حاشـیه نسـبت بـه یکدیگر متمایز اسـت.
نکتـۀ مهـم حفـظ تشـابه و اسـتفاده از فرمهـا و سـاختارهایی
یکسـان اسـت .در قالیهـای زیگلـر نحـوۀ فرمدهـی بـه حاشـیه
بـر مبنـای اصـول طراحـی فـرش ایـران و بـر اسـاس تکـرار و
تقـارن اسـت .امـا نحـوۀ ارتبـاط و پیونـد نقـوش متـن و حاشـیه
متفـاوت از سـاختارها و اصولـی اسـت کـه در بـاال ذکـر شـد.
نقـوش مورداسـتفاده در متـن و حاشـیۀ قالیهـای زیگلـر گاه از
هیچگونـه تشـابه فرمـی پیـروی نمیکننـد .گویی چنـدان تفاوتی
نمیکنـد کـه کـدام حاشـیه را بـرای زمینـۀ طراحـی شـده برگزینـد
(تصویـر .)34
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 .9اندازۀ نقوش حاشیه

در گروهـی از قال یهـای زیگلـر انـدازۀ نقـوش متـن و حاشـیه
هماهنـگ نیسـت؛ بدیـن معنی که گاه نقوش حاشـیه بـا اندازۀ
کتـری بـه نسـبت نقـوش متـن طرح م یشـود.
گتـر و یـا کوچ 
بزر 
شهـای سـنتی ایـران ایـن هماهنگـی بـه طـور کامـل حفـظ
در فر 
م یشـود و نوعـی همپوشـانی نقـوش و یکـی شـدن عناصر طرح

چندبرابـر نقـوش زمینـه
دارد و در آن نقـوش حاشـیه بـا نسـبتی
ِ
طراحـی شـده اسـت.
 .10عدم رعایت گوشهسازی در نقوش حاشیه

حاشـیههای قال یهـای تولیدشـده بـا سـنت فرشبافی شـرکت
زیگلـر بـر مبنـای تقـارن و تکـرار و نظمـی شـهری اسـت .باتوجهبه
اینکـه تمامـی ایـن بافت ههـا نقشـهای از پیـش تعییـن شـده
شماره دوم
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تصویر  :36عدم رعایت گوشهسازی در نقوش حاشیۀ قالیهای زیگلر
Pic 36: Incorrect edge-making in a Ziegler rug

خود را از دسـت میدهند .قالیهای روسـتایی و عشـایری ایران
و بهویـژه بافتههـای ذهنـی ایـن مردمـان از ایـن ویژگـی بهرهمنـد
بـاره دیگـر بـا ترکیبـی از اصـول و مبـادی طراحـی
اسـت .در اینجـا ِ
قال یهـای شـهری و روسـتایی مواجـه هسـتیم (تصویـر .)36
 -11رنگبندی

تصویر  :35نمایش نسبت اندازۀ نقوش حاشیه به متن در قالیهای زیگلر
Pic 35: Marginal motifs’ proportion in a Ziegler rug

بـه وجـود میآیـد .سـه تصویـر شـماره ( )35نمونههایـی از قال ِـی
نهـا هماهنگی میان اندازۀ نقوش حاشـیه
زیگلـر اسـت که در آ 
و متـن وجـود نـدارد .تصویر اول سـمت راسـت ،نقوش حاشـیه
ـوش متـن طـرح
بـا نسـبت بسـیار کوچ 
کتـری نسـبت بـه نق ِ
شـده اسـت .تصویر دوم و سـوم صورتی عکس نمونۀ نخسـت
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دارنـد و دسـتبافتهای شـهری محسـوب م یشـوند ،امـا اصـول
طراحـی قال یهـای شـهری را بـه طـور کامـل رعایـت نمیکننـد.
واگیر ههـای حاشـیۀ طر حهـای زیگلـر در قسـمت طـول و عـرض
تکـراری منظـم دارنـد و در قسـمت گوشـه ایـن نظـم بهیکبـاره از
بیـن مـیرود .نقـوش درهـم ادغـام میشـوند و چینـش درسـت

شــرکت زیگلــر در تولیــدات خــود تغییراتــی در شــیوه
رنگگــذاری و رنگبنــدی قالیهــای ســنتی ایــران ایجــاد کــرد
کــه بــه شــرح زیــر اســت:
رنگـی
خلـوت رنگـی :قالیهـای سـنتی ایـران کمتـر در طیـف ِ
محـدود بـه سـه یـا پنـج رنـگ بافتـه میشـوند .در رنـگ قالیهـای
ً
ً
زیگلـر خلـوت رنگـی اصلـی نسـبتا ثابـت اسـت کـه تقریبـا تمامی
نمونههـای یافـت شـده از آن پیـروی کردهانـد .تمایـل بـه
ویژگـی خـاص قالیهـای
اسـتفادۀ محـدود از طیفهـای رنگـی
ِ
ً
زیگلـر اسـت .تعـداد رنگهـا معمـوال از سـه رنـگ شـروع و از
شـش رنـگ تجـاوز نمیکنـد.
مبادلـۀ میـان تراکمهـای رنگی :هـر رنگی با ویژگیهـای بیانی،
حرکتـی و خصوصیـات خـاص خـود ،بـر دیگـر محدودههـای

ـادالت
رنگـی تأثیـر م یگـذارد .بـه صورتـی کـه از طریـق همیـن مب
ِ
تراکمهـای رنگـی ،میتوانیـم دوری و نزدیکـی رنگهـا نسـبت
نهـا
بـه هـم ،گرمـی و سـردی آنهـا ،طریقـۀ متعـادل قرارگرفتـن آ 
در کل پهنـۀ فـرش و یـا سـنگینی و سـبکی آنهـا و  ...را دریافـت
نماییـم .مبادلـۀ میـان تراکمهـای رنگـی موجـب تأثیـر در میـزان
ادراکات بصـری اسـت .قالیهـای زیگلر از تراکـم رنگی یکنواختی
در قالیهـای خـود بهـره میبـرد .کنتراسـت رنگـی بسـیار کـم
اسـت و در مـواردی تشـخیص پالـت رنـگ بسـیار دشـوار
میشـود.
تعـادل درخشـش و پرهیـز از شـدت رنگـی :در فـرش ایرانـی
بهکارگیـری رنگهـا در حالـت متعـادل ،مالیـم و لطیـف صـورت
گهـای
میگیـرد .یکـی از دالیـل ایـن تعـادل رنگـی اسـتفاده از رن 
گیاهـی اسـت .تولیـدات شـرکت زیگلـر در تلاش بـود تـا بـا
اسـتفاده از رنگهـای جوهـری ایـن تعـادل رنگـی را ایجـاد کنـد
امـا طر حهـا در مـواردی بـه سـمت یکرنـگ شـدن پیـش رفت تا
متعـادل شـدن.
زیبایی رنگ در فرش از چند دیدگاه بررسی میشود:
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الف) پاس داشتن هنجارهای نظری مبانی رنگ در کار
ب) روش رنگآمیزی گیاهی یا شیمیایی
ج) سازههای پیوسته به جغرافیای بافت
ً
در قال یهـای زیگلـر جغرافیـای بافـت کاملا مفهـوم خـود
را از دسـت میدهـد .رنگهـا شـیمیایی یـا جوهـری شـده و
تنالیتههایـی جدیـد وارد فرشهـای منطقـۀ اراک و حتـی کل
فرشبافـی ایـران م یشـود .بـرای نمونـه دیگـر در منطقـه اراک
بـا یـک مایـۀ رنگ ِـی قرمـز مواجـه نیسـتیم بلکـه در هـر نمونـه
ـگ قرمـزی جدیـد را دیـد .جغرافیـای
از قال یهـا م یتـوان رن ِ
گهـا
بافـت خاصیـت خـود را از دسـت میدهـد زیـرا دیگـر رن 
ّ
ـاص منطقـه نیسـتند و هـر رنگـی در هـر شـهری قابلیـت
خ ِ
تولیـد داشـت .از لحـاظ زیباییشناسـی دیدگاهـی غربـی وارد
شهـای ایـران میشـود کـه تأثیـرات آن امـروزه در
رنگبنـدی فر 
کل مناطـق فرشبافـی ایـران دیـده م یشـود.
تأثیـرات حضـور شـرکت زیگلـر در بخـش طـرح و نقـش و
رنـگ قالـی ایـران مـورد بررسـی و تجزیهوتحلیـل قـرار گرفـت .ایـن
ً
شـرکت اصـول طراحـی و تولیـد خـود را کاملا بـر پایـۀ سـنتهای
فرشبافـی ایـران و بـه طـور ویـژه منطقـهای کـه در آن بـه تولیـد
پرداخـت ،بنـا نهـاد .او بـر پایـۀ ایـن سـنت و باتوج هبـه سـلیقه و
پسـند بازارهـای غربـی شـروع بـه تغییـر و دگرگونـی در ترکیبـات
نقشـههای ایرانـی زد .سـاختار و هویـت فـرش ایـران در ایـن
تولیـدات دگرگـون نشـده و تنهـا میتـوان ورود یـک سـبک و
سـاختار جدیـد را در ایـن تولیـدات جسـت.
شـرکتهای چندملیتـی در دو دهـه آخـر دورۀ قاجـار
سـرمایهگذاریهای وسـیعی را در امـر تجـارت فـرش ایـران انجـام
دادنـد .ایـن شـرکتها بهمـرور در تمـام قسـمتهای مربـوط
بـه تولیـد و تجـارت فـرش ایـران وارد شـدند و کمکـم عنـان ایـن
تهـا را از دسـت دولـت ایـران ربودنـد .بـا روی کار آمـدن
فعالی 
سلسـلۀ پهلـوی تالشهایـی در جهـت سروسـامان دادن
بـه اوضـاع فـرش و نیـز بهبـود شـرایط بافنـدگان و نیـز کیفیـت
تولیـدات انجـام شـد .حشـمتی رضـوی بزرگتریـن خصلـت
دوران پهلـوی در زمینـه فـرش دسـتباف را ،دولتـی کـردن آن
میدانـد .او مینویسـد« :در اجـرای ایـن سیاسـت شـرکتهای
چندملیتـی در آغـاز قـرن جدیـد هریـک پـس از چنـدی برچیـده
شـدند و سـازمان خاصـی در سـال  1309بـه نـام «مؤسسـه قالـی
ایران» تشـکیل شـد» (حشـمتی رضـوی،1389 ،ص .)293این
مؤسسـه اولیـن نهـاد تشـکیالتی فـرش در ایـران بـود .پـس از
انحلال مؤسسـۀ قالـی ایـران ،دولـت مصوبـه تأسـیس شـرکت
سـهامی فرش را تصویب نمود .هیئت وزرا در جلسـۀ  20دیماه
 1314اعلام کـرد کـه از تاریـخ اول بهمنمـاه  1314کلیـۀ حقـوق
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مربـوط بـه صـادرات فـرش ،از هـر نـوع شـرکتی بـه شـرکت فـرش
واگـذار شـود .ایـن شـرکت بـا هـدف تولیـد و ترویـج قالیبافـی،
حمایـت از قالیبافـان ،تهیـه مـواد اولیـه اسـتاندارد ،اشـاعه و
احیـای طرحهـا و نقـوش اصیـل فـرش ایـران و ایجـاد امکانـات
آموزشـی در شـهرها و روسـتاها تشـکیل شـد.
در بهمنماه سـال  1314با تأسـیس شـرکت سـهامی فرش
ایـران ،تجـارت فـرش ایـران در انحصـار دولـت درآمـد و فعالیـت
ً
کمپان یهـای خارجـی مخصوصـا کمپانـی شـرق از طریـق انتقـال
و واگـذاری کلیـه تأسیسـات آن بـه شـرکت سـهامی فـرش ایـران
کاهـش یافتـه و بهتدریـج متوقـف شـد .بعدهـا براثـر اعتـراض
تجـار ایرانـی موضـوع انحصـار منتفـی شـده و شـرکت فـرش نیـز
نکـه در اسـاسنامۀ آن مقـرر شـده اسـت ،بهعنـوان یـک
چنا 
بخـش دولتـی بـه کار ترویـج صنعـت فـرش و تولیـد و تجـارت
در ایـن کار پرداختـه اسـت( .نشـریه داخلـی شـرکت سـهامی
فـرش ایـران)1358 ،
اگرچـه کمپانـی تولیدکننـدگان قالـی شـرق بهعنـوان اولیـن
و بزرگتریـن شـرکت خارجـی حاضـر در عرصـۀ تولیـد و صـادرات
فـرش ایـران نقـش مهمـی را حتـی در بخـش قابلمالحظـهای از
تاریـخ معاصـر فـرش ایـران داشـته اسـت امـا هیـچگاه نم یتـوان
از تأثیـر و حضـور شـرکتهایی نظیـر شـرکت ایتالیایـی بـرادران
نیرکوکاسـتلی و یـا شـرکت قدرتمنـد زیگلـر ب هسـادگی گذشـت.
شـرکت زیگلـر طـی نزدیـک بـه پنـج دهـه فعالیـت مسـتمر امـا
انحصـاری در حـوزۀ بافندگـی سـلطانآباد (اراک فعلـی) بـه
تولیـد انبوهـی از فرشهـای روسـتایی پرداخـت کـه امـروزه از
نظـر کیفیـت و مرغوبیـت مـواد اولیـه و طر حهـای زیبـا ،نماینـدۀ
شهـای روسـتایی مرکـز ایـران در اوایـل
گروهـی از بهتریـن فر 
ایـن قـرن اسـت و واژۀ زیگلـر در ادبیـات فرششناسـی ایـران،
یـادآور فرشهایی شـاخص بـا ویژگ یهـای منحصربهفرد اسـت.
(ژولـه ،1392 ،ص)61
ژولـه معتقـد اسـت شـرکت زیگلـر بـا گـردآوری عـدهای از
بهتریـن طراحـان سـلطانآباد ،در کنـار شـرکتهای خارجـی
دیگـر ،تحولـی عظیـم در تغییـر شـیوههای فـرش روسـتایی اراک
پدیـد آورد.
شـرکت زیگلـر پـس از پایـان جنـگ جهانـی دچـار کمبـود
سـرمایه و مشـکالت مالـی شـد .بسـیاری از بنیادهـای زیگلـر
توسـط نیروهـای روس و آلمـان غـارت شـد .مشـکل دیگـر در
ناامـن بـودن جادههـای ایـران بیـان شـده کـه راهزنـی و غـارت
امـوال در جادههـا اوضـاع را وخیمتـر می-کـرد .در سـال 1910
تهـای زیگلـر بـه دلیـل ازدسـتدادن مقـدار زیـادی از
فعالی 
داراییهـای خـود روبـهزوال رفـت و بـه حـدی رسـید کـه شـرکت
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تصویر  :37نمونهای از آرم شرکت زیگلر
Pic 37: The Ziegler emblem

تصویر  :38نمایی از بازار فرش شهر اراک (مأخذ :نگارنده)
)Pic 38: Arak’s carpet bazar (the author

تصمیـم بـه جمعآوری و بسـتن دفاتر خـود در ایران نمـود .اوایل
سـال  1930بحـران اقتصـادی غـرب را فراگرفـت ،و درخواسـت
غـرب بـرای فرشهـای شـرقی بـه ناگهـان پـس از سـقوط
والاسـتریت در سـال  1929کاهـش یافـت .همچنیـن بحـران
اقتصـادی جهانـی باعـث شـد تـا زیگلـر در سـال  1932تصمیـم
خـود را بـرای بسـتن ایـن شـرکت بگیـرد .در نهایـت شـرکت در
سـال  1312( 1934ه.ش ).منحـل شـد.
بعـد از برچیـده شـدن شـرکت زیگلـر ،طـرح و نقشـههای
ایـن شـرکت همچنـان در دسـت بافنـدگان شـهر اراک باقـی
مانـد و بهاحتمـال زیـاد بـا سـنتهای پیشـین ترکیـب شـده و
طرحهایـی بـرای بافـت ّ
مهیـا شـد کـه حاصـل دورههـای پیشـین
قالیبافـی منطقـه بـود.

بیشـترین حضـور تأثیـرات شـرکت زیگلـر را م یتـوان
شهـای صادراتـی ایـران مشـاهده کـرد .از جملـه
در فر 
تولیدکنندگانـی کـه بـا ایـن دیـدگاه و بـرای بـازار آمریـکا در شـهر
نیشـابور تولیـد میکنـد؛ آقـای عرسـین اسـت .تصاویـر زیـر
نمونههایـی از تولیـدات شـرکت عرسـین بـرای صـادرات اسـت
کـه از الگوهـای قالیهـای زیگلـر بهـره فـراوان بـرده اسـت.
تولیداتـی از ایـن دسـت بـه طـور آشـکار تأثیـرات حضـور شـرکت
زیگلـر را در فـرش ایـران تـا زمـان حاضـر نشـان میدهـد.

نتیجهگیری

دورۀ قاجـار ،بسـتری پرفرازونشـیب و نقطـۀ عطفـی در هنـر
قالیبافـی ایـران بـود .حضـور شـرکتهای چندملیتـی در
بخشهـای تولیـدی و صادراتـی فـرش ،علیرغـم تمامـی
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مشـکالتی کـه بـه بـار آورد نظامـی جدیـد را در هنر -صنعـت قالی
ایـران موجـب شـد .ایـن پژوهـش بـا هـدف آسیبشناسـی
حضـور شـرکت زیگلـر در بخـش کیفـی (طـرح و نقـش و رنـگ)
قال یهـای ایـران نگاشـته شـده و در تلاش بـرای پاسـخ بـه
سـؤاالت زیـر بـود:
 .1ویژگیهـای کیفـی فرشهـای تولیـدی شـرکت زیگلـر
کدا ما نـد؟
 .2مهمتریـن تحـوالت در طـرح و رنـگ فرشهـای ایرانـی بـا

آغـاز بـه کار شـرکت زیگلـر چگونـه اسـت؟
 .3آیا طرح و نقش جدید به فرش ایران اضافه شد؟
نتایــج بررســی روی قالیهــای موســوم بــه زیگلرنشــان
میدهــد کــه ایــن تولیــدات بــا مبنــا قــرار دادن نقــوش
دســتبافتههای ایــران بــه ترکیبــی جدیــد دس ـتیافت .طراحــان
شــرکت زیگلــر نقــوش و عناصــر مورداســتفاده در قال یهــای
مناطــق مختلــف ایــران را مطابــق خواســت و ســلیقه خــود در
ترکیباتــی جدیــد بــهکار بردنــد .در نــگاه نخســت ایــن تولیــدات
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تصویر  :39نمونهای از نقشههای امروز اراک که بهصورت میدانی توسط نگارنده از قالیبافان تهیه شده است( .مأخذ :نگارنده)
)Pic 39: An example of contemporary Arak loom-drawings (the author

تصویر  :40نقشهای که توسط یکی از قالیبافان در حال بافت بود .سایز :قالیچه( .مأخذ :نگارنده)
)Pic 40: A loom drawing for area rug (the author
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ً
تصویر  :41نمونهای از فرشهای صادراتی شرکت عرسین که کامال تأثیرات تولیدات شرکت زیگلر را نشان میدهد( .مأخذ :نگارنده)
Pic 41: An example of exportable Arsin’s products which are under the influence of Ziegler designs
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جدیــد ســنتهای طراحــی و رنگبنــدی قال یهــای ایــران
شکســته شــده و اصالتهــای بومــی خــود را ازدسـتداده اســت.
امــا بررســی و مقایســه این تولیــدات و دقت بر نقوش آنها نشــان
میدهــد کــه نقــوش و ترکیبــات کلــی دگرگــون نشــده اســت.
بلکــه ســاختارها شکســته شــده و نقــوش در ترکیباتــی جدیــد بــا
تغییــر در انــدازه و رنــگ نمایــش داده شــده اســت .ویژگــی دیگــر
در ایــن دگرگونــی تــاش در جهــت نمایــش ذهن یبــاف بــودن
قال یهــای زیگلــر بــود .شــرکت زیگلــر مطابــق خواســت بازارهــای
هــدف تناســبات کلــی موجــود در نقــش و رنــگ قال یهــای ایــران
را تغییــر داد .در نهایــت طر حهــای شــرکت زیگلــر چیــز جدیــد بــه
طــرح و نقــش فــرش ایــران وارد نکــرد و تنهــا بــا تغییر در تناســبات
و رنگبنــدی نقــوش ســنتی بــه ســبکی جدیــد دس ـتیافت کــه
بــاب پســند بازارهــای هــدف شــد.
نتایـج کلـی این پژوهـش را میتوان بهصورت فهرسـتوار به
شـرح زیر بیان کرد:
• نــگاه شــرکتهای چندملیتــی و بــه طــور خــاص شــرکت
شهــای ایــران ،نگاهــی گزینشــی بــود.
زیگلــر بــه فر 
• ایــن شــرکتها چنــدان بــه ســنتهای قالیبافــی ایــران
پایبنــد نبودنــد .تولیــدات ایــن شــرکت ترکیبــی از نقــوش،
شهــای مناطــق مختلــف ایــران بــود.
رنگبنــدی و ســاختار فر 
شهــای ایــران را
• تولیدکننــدگان زیگلــر ،زیباییشناســی فر 
در راســتای اهــداف زیباشناســانه خــود تغییــر دادنــد.
• شــرکت زیگلــر بــازار و ســلیقه خریــداران غربــی را مبنــای
حرکــت و جســتجو در طــرح و نقــش قالــی ایــران قــرارداد.
• طر حهــا متناســب بــا رجشــمار قالــی تهیــه نم یشــد .یــک
طــرح در چندیــن رجشــمار تولیــد م یشــد .در ایــن فراینــد دو اتفاق
میافتــد :فضــای زمینــه و مابیــن نقــوش بســیار خالــی م یشــود یــا
طــرح در رجشــمار پاییــن فر مهــای خــود را از دســت میدهــد.
• نقــوش قال یهــای زیگلــر برگرفتــه از نقــوش اصیــل ایرانــی
اســت .در نقــوش ایرانــی فر مهــا مشــخص و معیــن اســت ولــی در
قال یهــای زیگلــر دفرمــه شــده و تغییــر شــکل یافتهانــد.
• نقــوش قال یهــای زیگلــر نوعــی را غلطبافــی عمــدی
را نمایــش میدهنــد .ایــن تولیــدات تــاش دارد کــه نوعــی
ذهنیبافــی را در آثــار خــود نمایــش دهــد.
• بیشــترین نــوآوری در زمینــۀ تولیــدات قالــی زیگلــر مربــوط
بــه تغییــر تناســبات و نســبتهای مشــخص در ســنتهای
قالیبافــی ایــران بــود.

• شــرکت زیگلــر در تولیــدات خــود ســبکی جدیــد را در طــرح و
نقــش قالــی ایــران ب هجــای گذاشــت.
ـدف ایــران همــواره مســیر ایــن تولیدات
• ســلیقه بازارهــای هـ ِ
را پــی میگیــرد و بســیاری از فرشهایــی کــه امــروزه بــرای صــادرات
بافتــه م یشــوند همچنــان از اصــول زیباشناســانۀ قال یهــای
زیگلــر پیــروی میکننــد.
تهــای شــرکت زیگلــر در زمینــه طــرح و
• از دیگــر فعالی 
نقــش ،انتقــال نقش ـههای ســنتی یــک منطقــه بــه منطق ـهای
دیگــر و ترکیبــی از طر حهــا و نقــوش قال یهــای مناطــق مختلــف
بــود.
گهــای محــدود و کنتراســت کــم تولیــد
• قال یهــا زیگلــر بــا رن 
م یشــد.
گهـای شـفاف
گهـای کـدر و از رمـق افتـاده جایگزیـن رن 
• رن 
و بـا اصالت شـدند.
تولیدکننـدگان زیگلـر بـا شـناخت و بررسـی کامـل از
شهـای تمامـی مناطـق ایـران ،تولیداتـی را روانـه بـازار کردنـد که
فر 
ً
در ظاهـر کاملا ویـژه و منحصـر بـه خـود آنهـا بـود .تیزبینـی و دقت
آنـان باعـث شـد گلچینـی از دسـتبافتههای ایرانـی کـه بابطبـع
خریـداران خارجـی بـود ،در یـک مجموعـه جمـع شـود .متأسـفانه
شهـای برخـی
امـروز از طـرح و نقـش و رنـگ و ویژگ یهـای فنـی فر 
مناطـق تـا پیـش از ورود شـرکتهای بیگانه آگاهی اندکـی داریم.
پــس از ورود شــرکتهای چندملیتــی بســیاری از طر حهــا،
گهــا و حتــی شــیوههای بافــت بــه دســت فراموشــی
نقــوش ،رن 
ســپرده شــد و تنهــا آنهایــی ب هجــای ماندنــد کــه بــازاری در غــرب
و اروپــا داشــتند .از ســویی کشــورهای غربــی بــه دنبــال بــازاری
بــرای کاالی خــود نیــز بودنــد؛ بنابرایــن بــه واردکــردن کاالهــای
خــود و تحمیــل آن بــه اقتصــاد کشــور پرداختنــد .نتیجــۀ ایــن
گهــای مصنوعــی و رنگــرزی نهاد ههــای تولیــد بــا
رویــداد ورود رن 
ایــن مــواد اســت کــه بــه کاهــش کیفیــت فــرش ایــران و بدنامــی
گهــای
آن در بازارهــای جهانــی انجامیــد .در اصطــاح بــه ایــن رن 
شــیمیایی ،جوهــری میگوینــد کــه از برجســتهترین مــوارد تنــزل
فــرش ایــران بهشــمار م ـیرود .اگرچــه حضــور شــرکتهای
چندملیتــی بــه اقتصــاد ایــران چــه در زمینــۀ داخلــی و چــه خارجــی
ویژگ یهــای مثبتــی هــم بــه همــراه داشــت و ســبب کارآفرینــی
نهــا
شــد و ســرمایهگذاری خارجــی را افزایــش داد امــا حضــور آ 
بــا آنکــه بــه رونــق و توســعۀ کمــی قالیبافــی ایــران انجامیــد امــا از
کیفیــت آن کاســت.
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Abstract:
Cleanliness and purity has been one of the basic principles of Iranian life in
ancient and Islamic culture. For this reason, several objects and utensils have
been made for this purpose, one of which is a container for storing and consuming
water for washing, and its types have been called ewers. These vessels have been
made of different materials in historical periods, including pottery and metal,
but in the meantime, due to the strength of metal drains, more examples of them
have been left. It can be said that the oldest historical period from which the
remaining metal ewers can be studied and considered both in terms of number
and stylistic features is the Seljuk period. During this period, there was a special
style in making metal utensils, including ewers, which is known as Khorasan
school. Since in general the ewers can be considered as two main parts of the
body and neck and the existence of other parts, such as the base, handle and
neck is variable in them, these differences and on the other hand the existence of
different decorations on They can be effective in dividing them. A group of metal
ewers of Khorasan school in the Seljuk period, which are decorated with fruits
and pomegranate seeds can be considered as a separate group in ewers of this
period. This research is carried out with the aim of determining the ponds after
examining the ewers of these ponds, in addition to using the form of pomegranate
fruit and its seeds in decoration, in other decorations as well as in the form of
body, neck, What other formal and decorative commonalities do the handle and
the base have in common, so that a specific structure in form and decoration can
be defined for this group of ewers?
The question is, what are the similarities and differences between pomegranatedecorated ewers, in addition to using pomegranate for decoration, in the form and
decorations of the body, neck, handle and base?
This research has been done by descriptive-analytical method that library and
field methods have been used to collect information. Finally, after observing all
these works, their form and decorations have been analyzed.
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چکیده

 پاکیزگــی و طهــارت یکــی از اصــول اساســی زندگــی ایرانیــان در فرهنــگ اســامی:بیــان مســئله
بــوده کــه بــه ایــن منظــور ظروفــی بــرای نگهــداری و مصــرف آب ســاخته شــده و انــواع آن را آبریــز
، یکــی از ادواری کــه آبریزهــای فلــزی بهجامانــده از آن قابلبررســی و تأمــل اســت.نامیدهانــد
 عنصــری شــبیه، در گروهــی از آبریزهــای ایــن دوره.مکتــب خراســان در دوره ســلجوقی اســت
بــه انــار در بــاالی دســته اســت کــه بــه نظــر میرســد عــاوه بــر ایــن ویژگــی بقیــه عناصــر آن دارای
یهــای مشــترک
  در نتیجــه مســئله اصلــی ایــن تحقیــق شــناخت ویژگ.وجــوه مشــترکی باشــد
.آبریزهــای دســته انــاری مکتــب خراســان اســت
 قصــد دارد بــه شــناخت، ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر آبریزهــای دســته انــاری:هــدف مقالــه
.ویژگیهــای فــرم و آرای ههــای آنهــا بپــردازد
یهــای مشــترکی در
  آبریزهــای دســته انــاری مکتــب خراســان دارای چــه ویژگ:ســؤال پژوهــش
صــورت و آرای ههــا هســتند؟
 تحلیلــی صورتگرفتــه کــه بــرای گــردآوری-  ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی:روش تحقیــق
 در نهایــت پــس از مشــاهده.اطالعــات از روش کتابخان ـهای و میدانــی اســتفاده شــده اســت
. فــرم و تزئینــات آنهــا مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفتــه اســت،کلیــه ایــن آ ثــار
 نتیجــه تحقیــق نشــان میدهــد تمــام آبریزهــای دســته انــاری بــا فــرم و ســاختاری:نتیجهگیــری
 گردنــی اســتوانهای بــر روی بدن ـهای خمــرهای شــکل دارنــد کــه انــار بهصــورت حجمــی،مشــابه
 نمــاد دان ههــای داخــل،سـهبعدی در بــاالی دســته و برجســتگیهای دانـهای شــکل روی دســته
: بــه دو فرضیــه منجــر شــد، همچنیــن بررســی رابطــه انــار بــا کاربــرد ایــن ظــروف.میــوه انــار اســت
نخســت اینکــه نقــش انــار در ارتبــاط بــا آب (کاربــرد) و زن (کاربــر ایــن ظــروف) حامــل مفهــوم
 مفهومــی کــه از گذشــته نیــز در ادیــان و آدابورســوم کهــن ایــران بــوده:بــاروری و حیــات اســت
 دوم آنکــه ممکــن اســت نقــش انــار همچــون بســیاری از نقــوش بــه ارث رســیده از.اســت
فرهنــگ عصــر ساســانی بهعنــوان عنصــری تزیینــی در ایــن ظــروف بهکاررفتــه و فاقــد هرگونــه
.مفهــوم خاصــی اســت
. مکتب خراسان، دسته اناری، آبریز، فرم و آرایهها:کلید واژگان
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After examining the pomegranate ewers, it can
be concluded that these ewers have a cylindrical
neck on a jar-shaped body with a prominent
ring at the junction of the two sections. In
pomegranate-decorated ewers, the shape of the
body jars is the same in all of them and there is
little difference in their diameter change. In this
group of ewers, the neck is equal to or greater
than the height of the body and the diameter of
the neck decreases from top to bottom, the size
of which varies in each sample. In the categories
of all samples of this group of ewers, ergonomic
curvature is used for better grip, which has a
different form of curvature of the handle. The
height of the base in these ewers is adjusted to
fit the shape of the body and neck and for better
standing.
Regarding the decorations, the pomegranate
fruit has a three-dimensional volume in a static
position on top of them, with a slight difference in
their position with respect to the vertical line, the
slope of which reaches a maximum of 20 degrees
with the straight line. On their bunches, there
are grain-shaped protrusions that symbolize
the seeds inside the pomegranate fruit and their
number varies between 4 and 8.
After examining the neck and body decorations,
it was found that in all of them, the neck is
divided into three horizontal sections with lines,
and plant decorations and inscriptions can be
seen in them. The inscription decorations are
worked in two parts, upper and lower, and in
the middle part of the decorations. The face of
the vertical lines is used. The body also includes
plant, animal and inscription decorations - the
inscription decorations are mostly seen on the
shoulder.
Also, the study of the relationship between
pomegranate and the use of these dishes,
considering the historical background of this
element in Iranian image culture, led to two
hypotheses: First, the role of pomegranate in
relation to water (use) and woman (user of these
dishes) carries the concept of fertility and life:
A concept that has long been in the ancient
religions and customs of Iran. Secondly, the role
of pomegranate, like many motifs inherited from
the culture of the Sassanid era, may have been
used as a decorative element in these dishes and
lacks any special meaning.
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روش تحقیق

ای ــن پژوهـــش بـــه روش توصیفـــی  -تحلیلـــی صورتگرفتـــه
ک ــه ب ــرای گـــردآوری اطالعـــات مربـــوط بـــه کلیـــات فلـــزکاری
مکت ــب خراس ــان و اطالع ــات پای ــۀ آث ــار از روش کتابخان ــه ای ب ــا
اب ــزار فی ــش ب ــرداری و ب ــرای تحلی ــل صف ــات س ــبک شناس ــانه
آث ــار از روش میدان ــی ب ــا ابزارمش ــاهده اس ــتفاده ش ــده اس ــت.
در نهای ــت اطالعـــات گـــردآوری شـــده بـــه روش اســـتدالل
اس ــتقرایی تحلیـــل خواهـــد شـــد تـــا بدیـــن ترتیـــب بتـــوان
از طری ــق بررســـی چنـــد اثـــر بـــه صـــدور حکمـــی کلـــی در بـــاب
فل ــزکاری دوره ســـلجوقی رســـید.
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پیشینه

مقدمه و بیان مسئله

آبری ــز ی ــا آب ــری ،ب ــه مجموع ــه ظروف ــی گفت ــه م یش ــود ک ــه
ب ــرای نگه ــداری آب جه ــت شستش ــو و گاه ش ــرب اس ــتفاده
میش ــود و مع ــرب آن ابری ــق اس ــت (دهخ ــدا ،ذی ــل آبری ــز ).
ب ــه س ــبب اهمی ــت آب ن ــزد ایرانی ــان در پی ــش از اس ــام ،و
همچنی ــن ض ــرورت طه ــارت و وض ــو س ــاختن ب ــرای عب ــادت در
دوران اس ــامی ،آبری ــز وس ــیلهای کارب ــردی و بس ــیار مه ــم در
زندگ ــی ایرانی ــان ب ــوده اس ــت .ازایـ ـنرو ان ــواع متنوع ــی از آن ب ــا
فــرم و جنــس متفــاوت در طــی تاریــخ ســاخته شــده کــه شــماری
از آنه ــا ،بهوی ــژه آبریزه ــای فل ــزی ،تاکن ــون باقیمان ــده اس ــت.
ش ــمار قابلتوجه ــی از آبریزه ــای فل ــزی س ــدههای آغازی ــن
اســام تــا پیــش از حملــه مغــول در دســت اســت کــه میتوانــد
ب ــه منزل ــۀ نمونههای ــی ارزنـــده از کارب ــرد هنره ــای صناع ــی در
زندگ ــی ایرانی ــان را ب ــه نمای ــش بگ ــذارد .گروه ــی از ای ــن آبریزه ــا
وج ــه مش ــخصۀ برجس ــتهای دارد ب ــه ای ــن ترتی ــب ک ــه ب ــاالی
دســتۀ هریــک از آنهــا گلــی شــبیه بــه گل انــار ب هصــورت حجمــی
س ــاخته ش ــده و برجس ــتگیهایی همچ ــون دانهه ــای ان ــار ب ــر
روی دســته نقــش بســته اســت .بررســی آبریزهایــی اینچنیــن،
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مح ــور اصل ــی ای ــن تحقی ــق اس ــت .چ ــرا ک ــه ب ــه نظ ــر میرس ــد
ای ــن ویژگ ــی ،ویژگ ــی مش ــترک بی ــن آث ــاری اس ــت ک ــه احتم ــاال
اش ــتراکات س ــبک شناس ــانۀ دیگ ــری نی ــز دارن ــد .بدی ــن ترتی ــب
مس ــأله ای ــن تحقی ــق چیس ــتی ویژگیه ــای مش ــترک آبریزه ــای
دســته انــاری دوره ســلجوقی در صــورت و آرایههاســت .چــرا کــه
بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه اهمیــت مفهومــی انــار در فرهنــگ
پی ــش از اس ــام ای ــران ضم ــن ردگی ــری تاثی ــرات هن ــر پی ــش از
اس ــام ب ــر هن ــر دوران اس ــامی در ص ــورت وج ــود اش ــتراکات
قابــل تامــل بتــوان ایــن گــروه از آثــار را متعلــق بــه منطقــه ،فرقــه
مذهب ــی ،ی ــا حت ــی هنرمن ــدی خ ــاص دانس ــت.
ب ــرای یافت ــن پاس ــخ ای ــن س ــؤال در آغ ــاز تمام ــی نمون هه ــای
موج ــود از ای ــن آبریزه ــا ک ــه اطالع ــات و تصاویرش ــان در
پایگاهه ــای اینترنت ــی ،موز هه ــا و کت ــب مرب ــوط هس ــت
بررس ــی و س ــپس مطاب ــق ب ــا اص ــول مطالع ــات فرمشناس ــانه
ف ــرم و آرایهه ــای ای ــن ظ ــروف شناس ــایی م یش ــود .اس ــتخراج
ویژگیه ــای مش ــترک آنه ــا بهمنظ ــور تبیی ــن صف ــات یک ــی از
ســبکهای مکتــب خراســان در ســاخت ظــروف فلــزی مرحلــه
نهای ــی ای ــن تحقی ــق اس ــت.

در خص ــوص انـــواع ظـــروف فلـــزی ادوار مختلـــف در ایـــران و
همچنی ــن تنگهـــا و آبریزهـــای غیرفلـــزی دوران پیـــش از
مغ ــوالن ،تحقیق ــات مختلف ــی صورتگرفت ــه اس ــت ک ــه برخ ــی
ب ــر جنب هه ــای ف ــرم و برخ ــی ب ــه کارب ــرد و مفاهی ــم نق ــوش تأکی ــد
ش ــده اس ــت .نزدیکتری ــن تحقیق ــات ب ــه حی ــث دوره تاریخ ــی و
مس ــئله تحقی ــق عب ــارت اس ــت از:
مقبل ــی و ن ــوروزی ( )1397در مقالــهای ب ــا عن ــوان «تحلی ــل
فرم ــی تنگهـــای ســـفالین دورۀ ســـلجوقی کاشـــان در مـــوزه
متروپولیتــن بــا رویکــرد نشانهشناســی ســاختارگرا» بــه بررســی
فرم ــی چندی ــن تن ــگ ب ــا رویک ــرد نشانهشناس ــی پرداختهان ــد.
آن ــان تمرک ــز بیش ــتر خ ــود را ب ــر روی تن ــگ ماک ــی ق ــرار داده و ب ــه
بررس ــی عوامل ــی چ ــون ف ــرم ،رن ــگ ،باف ــت ،فضاه ــای مثب ــت و
منف ــی و نق ــوش ای ــن تن ــگ پرداختهان ــد.
ایروانــی ( )1394در پایاننامــه کارشناســی ارشــد «شــناخت
و تحلی ــل فـــرم در ابریقهـــای ســـرامیکی ایـــران از ســـلجوقی
ت ــا پای ــان ایلخان ــی» ان ــواع مختل ــف ابریقه ــای س ــرامیکی ب ــه
تفکی ــک ف ــرم را در ط ــول ای ــن دوره ارزیاب ــی نم ــوده و در نهای ــت
بــا نتیجــه اینکــه ابریقهــای ســرامیکی ایــن دورههــا بــا یکدیگــر
پیون ــد فرم ــی داش ــتهاند ب ــه پای ــان رس ــانده اس ــت.
دادور ( )1393در مقال ـهای ب ــا عن ــوان «نق ــوش و نماده ــای
گیاه ــی و حیوانـــی در ســـفالینههای دوران اســـامی ایـــران»،
پ ــس از بررســـی نمادهـــای گیاهـــی ســـرو ،نخـــل ،گل رز ،گل
چندپ ــر و حیوانـــات شـــیر ،اســـب ،بـــز ،گاو ،شـــتر ،طـــاووس و
ماه ــی ب ــر روی س ــفالها ،ب ــه ای ــن نتیج ــه رس ــیده اس ــت ک ــه
نق ــوش در کنـــار آرمانهـــای مذهبـــی و سیاســـی مـــردم دچـــار
تح ــول گردی ــده اس ــت .ای ــن نماده ــا گاه ــی ب ــرای اس ــتعانت
از ق ــوای طبیعـــت کاربـــرد داشـــته و برخـــی نمـــاد خوشیمـــن
ب ــودن را ب ــه همـــراه داشـــتهاند.
مق ــدم ( )1392در مقالـــه «پژوهشـــی دربـــاره ارتبـــاط فـــرم و

عملک ــرد ظ ــروف باس ــتانی ای ــران ب ــه بررس ــی ظ ــروف س ــفالی،
شیشـــهای ،فلـــزی و چوبـــی دوران قبـــل از اســـام پرداخت ــه
اســـت .وی بـــا تأکیـــد بـــر ارتبـــاط فـــرم ظـــروف بـــا وضعی ــت
جســـمی (دســـت) انســـان بـــه دســـتهبندی انـــواع ظ ــروف از
لح ــاظ ارگونوم ــی دس ــته و دس ــتگیره پرداخت ــه اس ــت .ظ ــروف
دس ــتهدار ب ــا ایج ــاد زائ ــده در قس ــمتهایی از دس ــته موج ــب
چنگ ــش بهت ــر میگ ــردد .در ظ ــروف ب ــدون دس ــته نی ــز ایج ــاد
باف ــت ب ــر روی س ــطح ظ ــرف و ی ــا ایج ــاد ش ــیارها و انحناهای ــی
موج ــب راحت ــی انس ــان در اس ــتفاده از آنه ــا میش ــود .در واق ــع
ه ــر ظ ــرف باتوجهب ــه کارب ــری وی ــژه خ ــود ب ــه پدیدارش ــدن فرم ــی
خ ــاص در آن رس ــیده اس ــت ک ــه تأییدکنن ــده جمل ــه ف ــرم تاب ــع
عملکـــرد میباشـــد.
بهمنـی و مرتضایـی ( )1391در مقالـه «معرفـی سـبک در
محصـوالت کهـن ایـران» ظـروف خانگـی دوران اولیـه اسلامی بـه
لحـاظ آنالیـز گشـتالت و عناصر ماکرو و میکـرو را مورد تحلیل قرار
دادهانـد .در ایـن مقالـه پـس از بررسـی فرمـی ظـروف در ایـن دوره
بـه تفکیـک و طبقهبنـدی آنهـا پرداختهانـد .اسـتفاده از تزئینـات
هندسـی و گیاهـی و جانـوری بهگونهای نمادیـن و رمزگونه در این
ظـروف بسـیار قابلمشـاهده اسـت .بررسـی تزئینـات و فـرم در
ایـن ظـروف نوعـی الهـام از طبیعـت و ارتبـاط بـا جهان قدسـی را در
هنـگام طراحـی و سـاخت بـه ذهـن متبـادر میسـازد.

شماره دوم
پاییز 1399

فلزکاری مکتب خراسان و آبریزهای دسته اناری

اسـتان خراسـان در دوره ساسـانی یکـی از مراکـز عمـده فلـزکاری
بـوده کـه اشـیا فلـزی پـس از اسلام در ایـن منطقـه شـباهت
قابلتوجهـی بـا نمونههـای پیـش از اسلام دارنـد .پـس از
برافتـادن بنیامیـه و شـروع حکمرانـی سـامانیان ،بـا گذشـت
چهـار قـرن از اسـتیالی مسـلمانان بـر ایـران ،هنـر فلـزکاری در
منطقـه خراسـان پیشـرفت کـرد و مکتـب فلـزکاری خراسـان را
بـه وجـود آورد ) .(Melikiam-Chirvani, 1982از مهمتریـن
تغییـرات فلـزکاری در دوره اسلامی جایگزیـن شـدن مفـرغ
و برنـج بهجـای طلا و نقـره بـود .ایـن تغییـر در فـن و شـکل و
طـرح نیـز در منطقـه خراسـان ،موجـب پدیدآمـدن فلـزکاری
بـا چهـرهای خـاص شـد کـه آن را مکتـب خراسـان نامیدنـد .از
جملـه ایـن ویژگیهـا ،جایگزینـی طرحهـای کوچـک و متراکـم
بهجـای نقـوش منفرد دوره ساسـانی بـود .همچنیـن قرارگرفتن
پیچکهـا و خطنوشـتههایی در تقسـیمات مشـهور بـه
بازوبنـدی از ویژگیهـای فلـزکاری ایـن مکتـب اسـت .اسـتفاده
از گیسبافهـا و برگهـای مـو علاوه بـر پیچکهـا در تزئینـات
آنهـا دیـده میشـود (آیتاللهـی و پاکیـاری.)140-141 :1382 ،
آبریزهــای موردبحــث ایــن نوشــتار در مجمــوع هفــت فقــره
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

53

جدول شماره  .1بررسی فرمی آبریزهای اناری
Table No. 1. Fermi study of pomegranate catchments

شماره دوم
پاییز 1399

اس ــت ک ــه در کاتال ــوگ موز هه ــا و مناب ــع تحقیق ــی همگ ــی ب ــه
س ــدههای س ــوم ت ــا هفت ــم هج ــری قم ــری منس ــوب ش ــدهاند
ک ــه در ذی ــل مکت ــب خراس ــان ق ــرار میگیرن ــد .ازآنجاک ــه طب ــق
نظری ــه مارش ــاک ،س ــنت مف ــرغکاری ای ــران بی ــن ق ــرن س ــوم ت ــا
نه ــم هج ــری قم ــری ،ب ــا وج ــود توس ــعه در تزئین ــات ،از لح ــاظ
ش ــکل تغیی ــری نیاف ــت ،ش ــکل ای ــن ن ــوع ظ ــروف و تصاوی ــر
آنه ــا نی ــز قدیم ــی هس ــتند (آ ل ــن .)48 :1392 ،محقق ــان مح ــل
تولی ــد ای ــن آث ــار را نی ــز کموبی ــش ح ــدس زدهان ــد؛ از آس ــیای
ً
مرک ــزی ت ــا خراس ــان و ی ــک فق ــره مش ــخصا منس ــوب ب ــه
نیش ــابور دانس ــته ش ــده اس ــت .ام ــا دالی ــل ای ــن انتس ــابها
ً
چن ــدان روش ــن نیس ــت .ازایــنرو فع ــا درب ــاره مح ــل س ــاخت
ای ــن آث ــار نم یت ــوان ب ــا قاطعی ــت اظهارنظ ــر ک ــرد ت ــا اینک ــه
ش ــواهد محکمت ــری پی ــدا ش ــود .بااینح ــال بهمنظ ــور کش ــف
ویژگیه ــای مشــترک ای ــن آث ــار الزم اس ــت اج ــزای آنه ــا ب ــه ط ــور
مج ــزا بررس ــی گ ــردد.
گــردن :در تمامــی ایــن آبریزهــا گــردن دارای خطــوط مســتقیم
و ب ــدون هیچگون ــه انحنای ــی اس ــت ک ــه در بیش ــتر م ــوارد ب ــا
کاه ــش اندک ــی قط ــر هم ــراه اس ــت و ارتف ــاع گ ــردن در ای ــن
ن ــوع آبریزه ــا بیش ــتر و ی ــا براب ــر ارتف ــاع بدن ــه اس ــت .در تمام ــی
م ــوارد گ ــردن ب ــا برجس ــتگی رین ــگ مانن ــدی ب ــه بدن ــه متص ــل
میش ــود ک ــه ای ــن برجس ــتگی قط ــری متف ــاوت ،ام ــا نزدی ــک
بــه ه ــم دارنــد .ایــن آبریزهــا همگــی فاقــد چرنــه مجــزا هســتند،
ز ی ــرا بلن ــدی گ ــردن خ ــود ت ــا ح ــدی وظیف ــه چرن ــه را ایف ــا
میکن ــد .فق ــط در ب ــاالی دهان ــه ب ــا انحنای ــی ان ــدک برآمدگ ـیای
جه ــت هدای ــت آب ایج ــاد ش ــده اس ــت ک ــه در واق ــع هم ــان
برآمدگ ــی حک ــم چرن ــه را ایف ــا میکن ــد (ج ــدول ش ــماره .)1
در ای ــن نمون ــه ه ــا ،ارتف ــاع گ ــردن ب ــه س ــه قس ــمت تقس ــیم
ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن تقس ــیم در برخ ــی ب ــا ایج ــاد خطوط ــی
ب ــه ش ــیوه ُجن ــدهکاری اس ــت و در برخ ــی ب ــا ایج ــاد برجس ــتگی
و فرورفتگ ــی انج ــام شـــده اس ــت .در فواص ــل ای ــن
تقس ــیمبندی ،در ی ــک م ــورد ب ــدون تزئی ــن (ردی ــف  )4و در
بقی ــه تزئی ــن وج ــود دارد .ای ــن تزئین ــات در نمون ــۀ ردیفه ــای
ً
 4 ،3 ،1و  6کتیب ــه و نق ــوش گیاه ــی اس ــت ک ــه کتیب ــه صرف ــا
در ن ــوار باالی ــی و پایین ــی بهکاررفت ــه اس ــت و در تمام ــی م ــوارد
تزئین ــات قس ــمت میان ــی بهص ــورت نواره ــای عم ــودی
واگی ــرهای از نق ــوش گیاهـــی اس ــت (ج ــدول ش ــماره .)2
بدن ــه و پای ــه :در تمام ــی نمونهه ــا ،بدن ــه ب ــا فرم ــی خم ــرهای
و مش ــابه یکدیگرن ــد و تنه ــا اندک ــی در تغیی ــرات قط ــری ب ــا
یکدیگ ــر متف ــاوت هس ــتند .ای ــن تف ــاوت در ارتف ــاع پایهه ــا
کــه متناســب بــا فــرم بدنــه و گــردن بــوده و بــا هــدف ایســتایی
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بهت ــر ش ــکلگرفتهاند نی ــز دی ــده میش ــود .انحن ــای پای ــه
آبریزه ــا بهرغ ــم کوت ــاه ب ــودن از انحن ــای کل ــی بدن ــه پی ــروی
میکن ــد و در مجم ــوع ش ــکلی یکپارچ ــه را ب ــه وج ــود آورده
ک ــه آس ــیبپذیری پای ــه را کاه ــش و ایس ــتایی را افزای ــش
میده ــد (ج ــدول ش ــماره  .)1بدنهه ــای خم ــرهای ای ــن
آبریزه ــا مانن ــد گ ــردن ،در م ــوارد ردیفه ــای  3،5و  6ب ــدون
تزئی ــن و در ردیفه ــای  4،7 ،2 ،1دارای تزئی ــن ب ــوده ک ــه ای ــن
تزئین ــات ک ــه بهص ــورت افق ــی ب ــر روی بدن ــه ش ــکلگرفتهاند،
ش ــامل نق ــوش حیوان ــی ،گیاه ــی و کتیب ــه هس ــتند .نق ــوش
گیاه ــی ب ــا نق ــش انگوره ــای عرب ــی در بخشه ــای مختل ــف
دی ــده میش ــود ،درصورتیک ــه نق ــوش حیوان ــی در نیم ــه
پایین ــی بدن ــه و کتیب ــه ب ــر روی ش ــانه آبریزه ــا کار ش ــده اس ــت.
نق ــوش حیوان ــی در ردی ــف  1و  2وج ــود دارد ک ــه در ردی ــف 1
ش ــامل ســگ ش ــکاری ،خرگ ــوش و شــیر و در ردی ــف  2ش ــامل
گربهس ــانان اس ــت (ج ــدول ش ــماره .)2
دس ــته :در تم ــام نمونهه ــا دس ــته از لب ــه دهان ــه آغ ــاز ش ــده
و ب ــر روی ش ــانه بدن ــه خت ــم میش ــود و دارای انحنای ــی ب ــرای
چنگ ــش بهت ــر اس ــت ک ــه ای ــن انحن ــا در پن ــج فق ــره ب ــه س ــمت
ً
بی ــرون و صرف ــا در ی ــک نمون ــه ب ــه س ــمت داخ ــل اس ــت .گل
ان ــار درس ــت ب ــاالی دس ــته بهص ــورت عم ــودی و ایس ــتا و
نزدی ــک ب ــه دهان ــه آبری ــز ق ــرار گرفت ــه اس ــت ک ــه در ی ــک م ــورد
در ردی ــف  ،2ان ــار ب ــا زاوی ــه  20درج ــه نس ــبت ب ــه خ ــط قائ ــم ق ــرار
دارد .ب ــه نظ ــر میرس ــد مح ــل قرارگی ــری گل ان ــار ط ــوری در
نظ ــر گرفت ــه ش ــده ک ــه ب ــرای مه ــار بهت ــر آبری ــز هن ــگام اســتفاده
بتــوان انگشــت شســت را ماننــد تکی ـهگاه پشــت آن قــرار داد
ت ــا ظ ــرف در هن ــگام اس ــتفاده نلغ ــزد .ف ــرم ان ــار در ه ــر ش ــش
اث ــر بس ــیار ب ــه ه ــم ش ــبیه اس ــت و ه ــر ان ــار مانن ــد ف ــرم کل ــی
ظ ــرف دارای س ــه بخ ــش اصل ــی اس ــت :ن ــوک برگچ ـهای ،بدن ــه
م ــدور ،و پای ــه کوت ــاه .ای ــن ش ــباهت ط ــوری اس ــت ک ــه گوی ــی
ف ــرم کل ــی آبری ــز را نی ــز ب ــا اله ــام از آن ان ــار س ــاختهاند .از س ــویی
جه ــت چنگ ــش بهت ــر آبری ــز ،ب ــر روی دس ــته برجس ــتگیهایی
کار ش ــده اس ــت ک ــه ب ــرای هماهنگ ــی ب ــا می ــوه ان ــار بهص ــورت
دانهه ــای ان ــار ب ــوده و تع ــداد آنه ــا بی ــن  4ت ــا  8ع ــدد میباش ــد
(ج ــدول ش ــماره  .)1اینک ــه ای ــن عنص ــر ک ــه ب ــر روی گروه ــی
از آبریزه ــا س ــاخته ش ــده چ ــه معنای ــی میتوان ــد داش ــته باش ــد
مس ــالهای اس ــت ک ــه بای ــد از طری ــق بررس ــی س ــابقۀ مفاهی ــم
آن در ن ــزد ایرانی ــان ب ــدان رس ــید.

پیشینه انار نزد ایرانیان

ً
میـوه انـار عمومـا در میـان مـردم ایـران و سـرزمینهای اطـراف
میـوهای مقـدس بـوده و از آن در مراسـم و آیینهـای مختلفی از
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خمــرهای بــا تغییــر قطر/ارتفــاع گــردن
بیشــتر از بدنــه/در نتیجــه پایــه بلندتــر بــرای
تعــادل بصــری /دســته بــا قــوس  /دانــه
انــار بــر روی دســته بــا برجســتگی متوســط.
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تزئین روی بدنه

بــا دونــوار افــق گــردن بــه ســه بخــش تقســیم
شــده .در نــوار باالیــی كتیبــه كار شــده و نــوار
پایینــی شــامل خطــوط و نقــوش زنجیــری
اســت .نقــش زنجیــری عمــودی در قســمت
میانــی.

در بــاال نــوار پهــن دارای کتیبــه و در زیــر آن نــوار
باریــک بــا نقــش زنجیــری و در پاییــن نقــش
روایــی دیــده میشــود.

تنهــا دو نــوار افقــی كــه گــردن را بــه ســه
قســمت تقســیم میكنــد و قســمت بــاال
و پاییــن برابــر و كوچكتــر از قســمت میانــی
اســت.هیچ تزئیــن دیگــری وجــود نــدارد.

كتیب ـهای بــه خــط كوفــی بــر روی شــانه و بــر روی
بدنــه تصاویــر حیوانــات دیــده میشــود.

دو نــوار افقــی و تقســیم گــردن بــه ســه
بخــش .در قســمت بــاال كتیبــه كارشــده.
قســمت پاییــن بــا نقــش انگورهــای عربــی.
و قســمت میانــی نقــش همیــن انگورهــا بــه
صــورت عمــودی كار شــده اســت.

بدنــهای كامــا بــدون تقــش و تزئیــن روی پایــه
نقــش انگــوری دیــده میشــود.

دو نــوار افقــی و تقســیم گــردن بــه ســه
بخــش .بخــش بــاال و پاییــن كتیبــه دار و
بخــش میانــی نوارهــای عمــودی بــا نقــوش
زنجیــری و دیگــر نقــوش.

كل بدنــه بــدون نقــش و تنهــا زیــر دســته نقشــی
در كادری هنســی دیــده میشــود .روی پایــه
نقشــه زنجیــری وجــود دارد.

ارتفــاع گــردن بــا تغییــر ناچیــزی در قطــر بــه
ســه قســمت تقســیم شــده .قســمت بــاال
و پاییــن نقــوش انگــور کار شــده و قســمت
میانــی بــدون تزئیــن بــا نوارهــای عمــودی بــا
برجســتگی.

بدنه و پایهای کامال بدون نقش و تزئین.

تقســیم ارتفــاع گــردن بــا خطــوط افقــی بــه ســه
قســمت .قســمت بــاال و پاییــن دارای کتیبــه
و قســمت میانــی دارای خطــوط عمــودی.

بدنه و پایهای کامال بدون نقش و تزئین.

تقســیم ارتفــاع گــردن بــا خطــوط افقــی بــه ســه
قســمت .در روی خــط میانــی دایــرهای كــه
دارای نقــش میباشــد دیــده میشــود كــه
در روی بدنــه نیــز تكــرار شــده اســت.

بدنه و پایهای کامال بدون نقش و تزئین.

جملـه مراسـم پیونـد زناشـویی ،و شـب یلـدا اسـتفاده م یشـد و
خـوردن آن بهطوریکـه هیچ دانهای از آن باقی نماند در احادیث
و روایـات مسـتحب شـمرده شـده اسـت (مجیدیخامنـه،
 .)28-27 :1379ایـن میـوه نـزد ایرانیـان بـه سـبب دانههـای
فراوانـش نمـاد بـاروری ،تجدیـد حیـات ،و حاصلخیـزی دانسـته
میشـد (کوپـر )43 :1391 ،از انـار در قـرآن نیـز بهمنزلـۀ یکـی از
میو ههـای بهشـتی سـخن رفتـه اسـت( .قـرآن انعـام 99 :و 141؛
الرحمـن ،آیـه  .)67همچنیـن نـام انـار در تـورات و انجیـل نیـز
آمـده اسـت (عـادلزاده ،پاشـایی فخـری.)364-363:1394 ،
زرتشـتیان از شـاخه انار بهصورت ُ
برسـم (دسـتهای به همبسـته
از شـاخه گیاهـان) بـه نشـانۀ سـپاس از گیاهـان در کنـار آتـش
اسـتفاده میکردهانـد (راشـد محصـل)148 :1388 ،؛ بنابرایـن
اسلامی ایـران علاوه بـر اسـتمرار سـنتهای
انـار در فرهنـگ
ِ
کهـن ایرانـی ،از مأخـذی دینـی نیـز بهرهمنـد اسـت.
انــار در میــان عــوام نیــز کاربــردی آیینــی داشــته اســت .ازآنرو
کــه نشــانه بــاروری بــود آن را بــه مناســبت پیونــد زناشــویی بــر
ســر ســفره میگذاشــتند .همچنیــن ایرانیــان گاه شــاخهای از
انــار را بــر ســر ســفره نــوروز میگذاشــتند (عــادلزاده ،پاشــایی
فخــری .)366:1394 ،در نتیجــۀ اهمیــت ایــن میــوه نــزد ایرانیــان،
نقشمایــه آن نیــز در هنرهــا کاربــرد یافتــه اســت .بهویــژه نقــش
گل یــا شــکوفۀ انــار در هنرهــای تزیینــی کاربــردی چشــمگیر
داشــته اســت (کشــمیری )12 :1394 ،کــه کهنتریــن نمــود آن
در جیرفــت ،قدیمیتریــن تمــدن جهــان مشــاهده میشــود.
در یکــی از نقــوش نقــر شــده بــر ظــروف ســنگ صابونــی جیرفــت
نقشــی از یــک درخــت انــار نقــش بســته و دو بــز بهصــورت متقارن
در اطرافــش قــرار گرفتهانــد (تصویــر  .)1نقــش یک درخــت همراه
بــا دو حیــوان ،بهویــژه بــز ،نقــش درخــت زندگــی بــه شــمار مـیرود
کــه در فرهنــگ قدیــم ایــران و بینالنهریــن جایگاهــی دینــی و
اســطورهای دارد (مبینــی و شــافعی.)47 :1394 ،
همچنیــن شــکوفه انــار در میــان دو بــرگ در مهرهــا و
یهــای دورۀ ساســانی نیــز بهکاررفتــه کــه نمونــهای از
گچبر 
آن نقشــی در گچبریهــای کاخ تیســفون ،محفــوظ در مــوزه
ً
متروپلیتــن اســت؛ نقشــی کــه بــه نظــر میرســد بعــدا منشــأ گل
شاهعباســی شــده اســت (تصویــر .)2
ایـن نقـش پـس از اسلام نیـز کاربرد داشـت کـه نمونـهای از
آن در گچبـری لچکـی پیشطـاق ورودی گنبدخانـۀ مسـجد
جامـع ناییـن اسـت .مسـجد جامـع ناییـن منسـوب بـه نیمـۀ

تصویر شماره  .1درخت با میوه انار بر روی ظروف تمدن جیرفت،
مأخذ( :صفاران و کامرانی نژاد سیرجانی)20 :1397 ،
Picture No. 1. Tree with pomegranate fruit on the dishes of Jiroft
civilization
)Source: (Saffaran and Kamrani Nejad Sirjani, 1397: 20
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تصویر شماره  .2نقش انار در میان برگهای متقارن ،گچبریهای کاخ تیسفون،
نیویورک :موزۀ متروپلیتن .مأخذ)8:URL( :
Picture No. 2. The role of pomegranate among the symmetrical
leaves, the beds of Ctesiphon Palace, New York: Metropolitan
)Museum Source: (URL: 8

دوم سـدۀ چهـارم هجـری (حـدود 389ق) ،از بناهـای مشـهور
دورۀ آل بویـه اسـت که آرایههای معماریاش ترکیبی دلنشـین
از سـنتهای بصـری قبـل از اسلام همـراه بـا کتیبههـای کوفـی
تزیینـی از آیـات قـرآن و صلـوات بـر پیامبـر (ص) و خاندانـش
اسـت (قوچانـی و شـیرازی .)135 :1367 ،در کنـار ایـن نقـش
عناصـری همچـون نقـش بـرگ گنگـری و تـاک انگـور نیـز بهوفـور
اسـتفاده شـده کـه همگـی ریشـه در نقـوش دوره ساسـانی دارد
(نک :مبینی و شافعی)1394 ،؛ (تصویر .)3
پــس از اســام نیــز نمونههایــی از آن را در تزئیــن ظــروف
ســفالی میتــوان مشــاهده کــرد .در بشــقابی منســوب بــه ســدۀ
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ســوم و چهــارم هجــری نقــش انــار در میــان برگچههایــی ســاده
شــده قــرار گرفتــه کــه بــه نظــر میرســد صــورت سادهشــدۀ
نقــش انــار در میــان بــرگ کنگــر دورۀ ساســانی باشــد کــه
شتــر بررســی شــد (تصویــر  .)4در ظــروف ســفالین ســدۀ
پی 
پنجــم و ششــم نیــز از ایــن نقــش کموبیــش اســتفاده شــده
اســت .بــرای نمونــه در آبریــزی منســوب بــه دوره ســلجوقی ایــن
ً
نقــش در انــدازهای نســبتا بــزرگ بــر روی بدنــه بــا لعــاب قهــوهای
رنــگ پنــج مرتبــه تکــرار شــده اســت .درون ایــن نقــش نقطههای
ریــز هاشــورمانندی اســت کــه بــه دان ههــای انــار شــباهت دارد و
بر وجه مفهوم تکثیر و باروری این نقش تأکید میکند.

ـزی ایــن نوشــتار،
انــار را دارنــد .همچنیــن هماننــد آبریزهــای فلـ ِ
فــرم کلــی ایــن ظــرف نیــز بیشــباهت بــه شــکل انــار نیســت.
(تصویــر .)5

تصویر شماره  .4نقش انار بر روی بشقاب سفالین لعابدار با تزئین آبی و
سفید کبالتی ،شوش ،قرن  4-3هجری قمری .پاریس :موزه لوور
مأخذ( :صالحی کاخکی و دیگران)3 :1392 ،

Figure 4. Pomegranate pattern on glazed pottery plate decorated
with cobalt blue and white, Susa, 34-th century AH. Paris: Louvre
Museum
)Source: (Salehi Kakhki et al., 2013: 3

تصویر شماره  .3نقش انار در تزئینات مسجد جامع نائین،
مأخذ( :نگارندگان)

Picture No. 3. The role of pomegranate in the decoration of Nain
Mosque
)Source: (Authors

پس از اسالم نیز نمونههایی از آن را در تزئین ظروف سفالی
میتوان مشاهده کرد .در بشقابی منسوب به سدۀ سوم
و چهارم هجری نقش انار در میان برگچههایی ساده شده
قرار گرفته که به نظر میرسد صورت سادهشدۀ نقش انار در
میان برگ کنگر دورۀ ساسانی باشد که پیشتر بررسی شد
(تصویر  .)4در ظروف سفالین سدۀ پنجم و ششم نیز از این
نقش کموبیش استفاده شده است .برای نمونه در آبریزی
ً
منسوب به دوره سلجوقی این نقش در اندازهای نسبتا بزرگ
بر روی بدنه با لعاب قهوهای رنگ پنج مرتبه تکرار شده است.
درون این نقش نقطههای ریز هاشورمانندی است که به
دانههای انار شباهت دارد و بر وجه مفهوم تکثیر و باروری این
نقش تأکید میکند.
ایــن نقــش در میــان نقــوش اســلیمیمانندی قــرار گرفتــه
ً
کــه بــه نظــر میرســد صرفــا نقــش پرکننــدۀ فضــای خالــی اطــراف
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تصویر شماره  .5نقش انار بر روی آبریز سفالی ،قرن  13-12میالدی/قرن  6و 7
هجری قمری ،برلین :موزه استالین،

مآخذ)URL:9( :
Picture number 5 The role of pomegranate on a clay pot, 13th-12th
century AD / 6th and 7th centuries AH, Berlin: Stalin Museum
)References: (URL: 9

از انـار در ادبیـات فارسـی سـدههای پنجـم و ششـم نیـز سـخن
رفتـه اسـت .بـرای نمونـه نظامـی گنجـوی ( 612-535ق) در
افسـانه گنبـد زرد از انـار پخته و نپخته بهعنـوان نماد زن جوان و
زن پیـر اسـتفاده کرده اسـت :نار کـز ناردانه گـردد پر/پخته ،لعل
و نپختـه باشـد در (نصـر اصفهانـی ،ایـل بیگـی.)222 :1395،
پیونــد انســان و گیــاه در اســاطیر قدیــم ایــران رایــج بــوده
اســت .از جملــه زایــش مهــر از گل نیلوفــر (شــمس:1379 ،
 )206یــا حیــات یافتــن مــش و مشــیانه (زن و مــرد نخســتین) از
دو گیــاه (واشــقانی فراهانــی .)281 :1395 ،در شــعر نظامــی نیــز
ایــن پیونــد میــان زن و انــار ضمــن رجــوع بــه ایــن کهنالگــوی
مشــهور میتوانــد در ارتبــاط میــان ایــن دو پدیــده در مفهــوم
بــاروری اســتفاده شــده باشــد.
همچنین در برخی اشعار از شراب انار نیز یاد شده است.
خمار درد سرت از شراب مرگ شناس
مده شــــراب بنفشــــــه بهل شراب انار
(مولوی)15 ،325 :1385 ،
البتــه گمــان نم ـیرود ایــن مفهــوم بــا ســاخت شــراب مقــدس
هــوم بــا اســتفاده از شــاخههای انــار کــه نــزد مردمــان عصــر
باســتان عملــی مقــدس بــود ،ارتبــاط داشــته باشــد .امــا
بههرحــال شــاید بشــود ایــن امــر را بــه منزلــه یــک کهــن الگــو در
ایــن اشــارات ادبــی مؤثــر دانســت.
در پایــان پــس از بررســی آثــار و شــواهد موجــود در خصــوص
مفاهیــم انــار و دالیــل کاربــرد آن در آبریزهــای ایــن نوشــتار دو
نظریــه میتــوان ارائــه کــرد:
 ارتبــاط انــار بــا مفهــوم بــاروری و حیــات :دیدیــم یکــی ازمفاهیــم اصلــی انــار در دوران پیــش از اســام و دوران اســامی
ویژگــی بــاروری آن اســت .زیــرا تعــدد دانههــای انــار کــه بالفاصلــه
پــس از گشــودن آن رخ مینمایــد حســی از تکثیــر و اســتعداد
بــاروری را القــا میکنــد .بهویــژه اینکــه در برخــی آبریزهــای بررســی
شــده ،دانههــای انــار نیــز بــر روی دســته نقــش بســته و بــر ایــن
ویژگــی مفهومــی انــار تأکیــد میکنــد .حتــی در نمونــه ســفالی
از ســدۀ ششــم نیــز نقــش انــار همــراه بــا دانههــای درونــش
بازنمایــی شــده بــود .امــا ارتبــاط ایــن مفهــوم بــا ظــرف در ارتبــاط
بــاروری و آب تکمیــل میشــود .اســتعداد دانههــا همــراه بــا
آب بــه بــاروری و تکثیــر منجــر میشــود؛ آن هــم در ســرزمینی
کــه همــواره بــا کمبــود آب مواجــه اســت .در نتیجــه درج ایــن
نقــش بــر روی ظــرف آب بیارتبــاط بــا مفهــوم بــاروری و اســتمرار
حیــات نیســت .بهعــاوه در اشــعار ســدۀ ششــم دیدیــم ایــن
مفهــوم بــا زن نیــز پیونــد میخــورد .آبریزهــا نیــز بیــش از هرجــا
درون خانههــا کاربــرد دارد و اســتفادهکنندگان عمــدۀ آنهــا

بانــوان بودهانــد .در نتیجــه ترکیبــی ســه وجهــی از ایــن مفهــوم
(بــاروری) ،کارکــرد (ارتبــاط بــا آب) و کاربــر (زن) پدیــد میآیــد کــه
همگــی القــا کننــده مفهــوم بــاروری و اســتمرار حیــات هســتند.
 کارکــرد تزیینــی ایــن نقــش فــارغ از هرگونــه مفهــوم :همــانطــور کــه دیدیــم ایــن نقــش هماننــد بســیاری از نقــوش دیگــر
از دوران قبــل از اســام بــه فرهنــگ اســامی منتقــل شــده و در
طــول زمــان بهتدریــج جنبــه تزیین ـیاش بــر جنبــه مفهوم ـیاش
ً
غالــب شــده اســت .ایــن قاعــده صرفــا بــه انــار محــدود نیســت
ـوش ارث رســیده از دوره ساســانی صــدق
و دربــاره بســیاری از نقـ ِ
میکنــد .در واقــع هنرمنــدان مســلمان در مــوارد بســیاری از
نقــوش ساســانی بــدون توجــه بــه مفاهیمشــان اســتفاده
کردهانــد .نمونــهای از آن اســتفاده از نقــش تــاک انگــور در
تذهیــب قرآنهــای کوفــی و ســتونهای مســجد جامــع ناییــن
ـراب مســتیبخش بهمنزلــۀ
اســت .ایــن نقــش در پیونــد بــا شـ ِ
قــوه حیــات و الوهیــت در نــزد مهرپرســتان بــه شــمار میرفتــه
اســت (وارنــر .)589 :1386 ،در نتیجــه گســتردگی اســتفاده
از نقــش انــار در انــواع ظــروف و کاربردهــای یادشــده میتوانــد
مؤیــد جنبــه تزیینــی آن تلقــی شــود.
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نتیجهگیری

یکــی از عوامــل اصلــی در چگونگــی شــکلگیری حجــم یک شــی،
کاربــرد آن اســت کــه شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی محیــط بــر آن
نیــز بــه ایــن عوامــل افــزوده میشــود .در ســدههای نخســتین
عصــر اســامی در کنــار دیگــر پیشــرفتهای هنــری ،فلــزکاری
نیــز پیشــرفت قابــل مالحظــهای داشــت .فلــزی کــه بیــش از
ســایر فلــزات بــرای ســاخت ظــروف بهکارگرفتهشــده برنــز بــود
کــه در ســاخت ظــروف کاربــردی از جملــه آبریزهــا اســتفاده
میشــده اســت .در ایــن نوشــتار یــک گــروه از آبریزهــای ایــن
دوره ،آبریزهــای دســته انــاری کــه در بــاالی دستهشــان میــوه انــار
و بــر روی دســته ،دانههــای انــار قــرار نقــش بســته ،از نظــر فــرم
بررســی شــد .از مقایســۀ فــرم ایــن آبریزهــا بــا یکدیگــر ،مشــخص
میشــود کــه در ســاخت ایــن آبریزهــا از شــیوه فرمــی مشــابهی
اســتفاده شــده اســت و تنهــا تفــاوت در جزئیــات اســت.
بهطوریکــه گــردن در تمامــی آنهــا بهصــورت اســتوانهای و بــا
انــدک شــیبی از ســمت باالبهپاییــن بــر روی بدنــهای خمــرهای
شــکل قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن در تزئینــات نیــز ایــن آبریزهــا از یــک شــیوه کلــی
پیــروی میکننــد کــه درگردنهــای دارای تزئیــن ،ارتفــاع گــردن
بــه ســه بخــش تنظیــم شــده کــه از مفاهیــم گیاهــی و کتیبــه
در آنهــا اســتفاده شــده اســت و کتیبــه در دو بخــش باالیــی و
پایینــی و در بخــش میانــی تزئینــات بهصــورت قائــم بــه چشــم
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م یخــورد .همچنیــن در بدنههــای دارای تزئیــن ،تزئینــات
بهصــورت نوارهــای افقــی بــوده و در صــورت اســتفاده از کتیبــه،
بــر روی شــانه آبریــز کار شــده اســت.
در نتیجــه شــباهت ویژگ یهــای فرمــی در شــکل کلــی ظــرف،
دســته ،گــردن و حتــی تناســبات کلــی ظــرف بــه همــراه فــرم انــار بــر
بــاالی دســته ،در ایــن گــروه از آبریزهــا نشــان میدهــد کــه ایــن
آثــار بــه گمــان فــراوان محصــول یــک منطقــه در یــک دوره خــاص
ً
اســت .بااینحــال دربــاره محــل دقیــق تولیــد آنهــا فعــا اظهــار
نظــری نم یتــوان کــرد .البتــه اگــر نظــر آن دســته از محققــان
و فهرستنویســانی کــه برخــی از ایــن آثــار را بــه خراســان
منســوب کردهانــد بپذیریــم ،آنــگاه ایــن شــیوۀ را م یتــوان یکــی
از ســبکهای خــاص خراســانی در تولیــد آبریزهــای ســدههای
چهــارم تــا ششــم هجــری بــه شــمار آورد.
امــا دربــارۀ رابطــه انــار بــا کارکــرد ایــن ظــروف دو نظریــه
میتــوان مطــرح کــرد :نخســت آنکــه انــار بــه منزلــه مظهــر بــاروری

در تکمیــل بــا آب ،زندگیبخــش و مایــۀ حیــات ،تلقــی م یشــده
اســت .در نتیجــه درج آن بــر روی آبریــز معنــا پیــدا میکنــد.
بهویــژه آنکــه در اشــعار همیــن دوره نیــز انــار را بــا زن ،مظهــر
بــاروری نســل بشــر ،نیــز مرتبــط دانســتهاند و اگــر ایــن آبریزهــا
را بــرای مصــارف خانگــی فــرض کنیــم ،بدیــن ترتیــب ســه وجــه
نقــش (انــار ) ،کارکــرد (آبریــز ) ،و کاربــر ظــرف (زن) در ارتبــاط
مفهومــی قــرار میگیرنــد.
ً
فرضیــه دوم آن اســت کــه ایــن عنصــر را صرفــا یــک نقــش
تزیینــی بدانیــم کــه همــراه بــا نقــوش بســیار دیگــری از گیاهــان
از دوره ساســانی بــه فرهنــگ تصویــری دوران اســامی ایــران
وارد شــده و شــاید بــرای مســلمانان جــز کارکــرد تزیینــی وجــه
ً
معنایــی خاصــی نداشــته باشــد .در ایــن صــورت انــار صرفــا بــه
ســبب آنکــه در فرهنــگ تصویــری ایــران غنــی شــده و دارای
فرمــی انتزاعــی و متناســب بــا فــرم کلــی آبریــز بــوده در ایــن آثــار
اســتفاده شــده اســت.

اعالم عدم تعارض منافع

نویسندگان اعالم میدارند که در انجام این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.

فهرست منابع

آ لــن ،جیمــز ویلســن ( .)1392نیشــابور ،فلــزکاری در اوایــل دوره اســامی .ترجمــه :هــادی بکائیــان .تهــران :انتشــارات مرندیــز.
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کارشناســی ارشــد .اســتاد راهنمــا :صمــد ســامانیان.
بهمنــی ،پردیــس و مرتضایــی ،ســید رضــا( .)1391معرفــی ســبک در محصــوالت کهــن ایــران .بررســی مــوردی ظــروف خانگــی قــرون
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شــماره  .4زمســتان  .1393صفحــه  4تــا .18
دهخدا ،علی اکبر( .)1377لغت نامه دهخدا .تهران  :موسســه چاپ و انتشــارات دانشــگاه تهران  .چاپ دوم.
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صفــاران ،الیــاس و کامرانینژا دســیرجانی ،مریــم ( .)1397تقابــل (نقــش بــز کوهــی و درخــت) بــر روی تپــه شــاه فیــروز ســیرجان بــا
ظــروف ســنگ صابونــی تمــدن جیرفــت .پژوهــش در هنــر و علومانســانی .شــماره  .12آبــان  .1397صفحــه  13تــا .24
عــادلزاده ،پروانــه و پاشــایی فخــری ،کامــران .بررســی انــار در اســاطیر و بازتــاب آن در ادب فارســی .سبکشناســی نظــم و نثــر
فارســی (بهــار ادب) .شــماره پیاپــی  .27بهــار ( .)1394صفحــه  361تــا . 374
قوچانــی ،عبــداهلل و شــیرازی ،باقــر ( .)1367بررســی کتیبههــای تاریخــی مجموعــه نطنــز و مســجد جامــع ناییــن ،اثــر ،شــماره  26و 27
(اردیبهشــت و خــرداد  ،)1367صفحــه  132تــا .142
کشــمیری ،مریــم ( .)1394بررســی پیشــینه نقــش گل انــاری در هنــر ایــران از دوران باســتان تــا عصــر ســلجوقی .پژوهــش هنــر.
شــماره  .10پاییــز و زمســتان  .1394ســال پنجــم .صفحــه  11تــا . 24
کوپــر ،جیــن ( .)1391فرهنــگ نمادهای آیینی ،ترجمه رقیه بهزادی ،تهران :علمی.
مبینــی ،مهتــاب و آزاده شــافعی ( .)1394نقــش گیاهــان اســاطیری و مقــدس در هنــر ساســانی (بــا تأکیــد بــر نقــوش برجســته،
فلــزکاری و گچبــری) ،جلــوه هنــر ،شــماره ( 14پاییــز و زمســتان) ،صفحــه  45تــا .64
مجیدی خامنه ،فریده ( .)1379میوههای بهشــتی در قرآن :انار .گلســتان قرآن .شــماره  .39آذر  .1379صفحه  27تا .29
مقبلــی ،آناهیتــا و نــوروزی ،مهنــاز ( .)1397تحلیــل فرمــی تنگهــای ســفالین دوره ســلجوقی کاشــان در مــوزه متروپولیتــن بــا رویکــرد
نشانهشناســی ســاختارگرا .مبانــی نظــری هنرهــای تجســمی .شــماره  .6پاییــز و زمســتان  .1397صفحــه  45تــا .56
مقــدم ،نســرین ( .)1392پژوهشــی دربــاره ارتبــاط فــرم و عملکــرد ظــروف باســتانی ایــران .پژوهــش هنــر .شــماره  .4زمســتان .1392
صفحــه  133تــا .140
مولوی ،جاللالدین محمد بلخی ( .)1385کلیات شــمس تبریزی .تهران :بیگی .چاپ دوم.
نصــر اصفهانــی ،زهــرا و ایلبیگــی ،مریــم ( .)1395درختــان اســاطیری در افســانههای هفتپیکــر نظامــی .ادبیــات عرفانــی و
اسطورهشــناختی .شــماره  .44پاییــز  .1395صفحــه  215تــا .238
وارنر ،رکس ( .)1386دانشــنامه اســاطیر جهان .ترجمه دکتر ابوالقاســم اسماعیلیپور .تهران :اسطوره .چاپ اول.
نشــناختی یونــگ ،زبــان و ادبیــات فارســی،
واشــقانی فراهانــی ،ابراهیــم ( .)1395تحلیــل اســطوره کیومــرث بــر اســاس نظریــه روا 
شــماره ( 80بهــار و تابســتان  ،)1395صفحــه  273تــا .300

شماره دوم
پاییز 1399

Melikian-Chirvani, Assadullah Souren (1982). Islamic Metalwork from the Iranian World, 8th-18th
Centuries. Victoria and Albert Museum Catalogue. London HMSO 1982.
URL1. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/449450
URL2. http://store.barakatgallery.com/product/bronze-ewer-with-pomegranate-finial-2/
URL3. http://store.barakatgallery.com/product/bronze-ewer-with-pomegranate-finial-3/
URL4. http://store.barakatgallery.com/product/bronze-ewer-with-pomegranate-finial/
URL5. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448675
URL6. https://www.bonhams.com/auctions/17823/lot/203/
URL7. http://collections.vam.ac.uk/item/O76847/ewer-unknown/
URL8. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/322648
URL9. https://artsandculture.google.com/asset/pot-unknown/HAGbStmOh1pNQg

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

61

ٔ
مقاله پژوهشی

Article Research Original
10.30508/fhja.2020.128613.1010

10.30508/fhja.2020.128613.1010

Analysis the process of book arts in the Haft
Awrang Manuscript

ٔ
جامی
اورنگ
ت
هف
نسخه
تحلیل فرایند کتابآرایی
ِ
ٔ
محفوظ در مجموعه فریر
) (معروف به جامی فریر

(Freer Jami) in Freer gallery
Dr. Zeynab Safarian*1
1. Lecturer at Tabriz islamic art university, Tabriz, Iran
Dr. Sahar Changiz**2
2.Assistant Professor of Art Department, Ferdows Institute of Higher Education,
Mashhad, Iran

شماره دوم
1399 پاییز

Received: 4/6/2020
Accepted: 14/9/2020
Page 63-81

*دکتر زینب صفریان
 ایران، تبریز، مدرس دانشگاه هنرهای اسالمی تبریز، دکتری هنر اسالمی.1
2
*دکتر سحر چنگیز
 ایران، مشهد، مؤسسه آموزش عالی فردوس، استادیار گروه هنر.2
1

1399/3/15 :تاریخ دریافت مقاله
1399/6/24 :تاریخ پذیرش مقاله
81-62 صفحه

Abstract:
Haft Awrang (Seven Thrones) is one of the most important works of Persian
literature and is written by Abdolrahman Jami Which includes seven Masnavi
and has composed from 1468 to 1485. There are an illustrated manuscript of
this book that preserved in the Freer Gallery of art in Washington, D.C. this
manuscript is known as both Sultan Ibrahim Mirza’s Haft awrang and the Freer
Jami. This valuable manuscript is one of the masterpieces of Safavid dynasty in
Mashhad school of painting that produced with the support of Sultan Ibrahim
Mirza nephew of Shah Tahmasp safavid. Mashhad Painting School flourished
with support of Abolfath Sultan Ibrahim Mirza. He was the son of Bahram Mirza
and the grandson of Shah Isma’il Safavi. Shah Tahmasp appointed Ebrahim
Mirza as the ruler of Khorasan. This valuable manuscript wrote in Mashhad
from 1556-1566 /963-972 AH. This work consists of more than three hundred
pages with the decorated margins. The text is written in nasta’liq script by six
of the most prominent calligraphers of that period. It has twenty-eight paintings
that executed by famous artists such as Sheikh Mohammad, Sultan Mohammad
Khandan, and Mirza Ali, son of Sultan Mohammad Tabrizi, Muzaffar Ali Agha
and Aqa Mirk. Moheb Ali was in charge of the library and was responsible for
providing the necessary items, including two different paper. The awareness of the
process and order of decorations in royal manuscripts such as this manuscripts
is important for today’s research. In this study, we try to answer the following
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چکیده

ٔ  نسـ:بیــان مســئله
ـخه مصــور هفتاورنــگ ســلطان ابراهیم میرزا معــروف به جامی فریر محفــوظ در
 ایــن اثــر در زمان. یکــی از شــاهکارهای مکتــب نگارگــری مشــهد در عصــر صفــوی اســت1،گالــری فریــر
 بــرادرزاده شــاه تهماســب صفــوی تهیــه شــد و فراینــد تهیـ ٔـه آن بــا،حکمرانـ ِـی ســلطان ابراهیــم میــرزا
ٔ  مسـ.برنامهریــزی دقیــق در طــول ُنــه ســال در ســه شــهر مختلــف صــورت گرفــت
ـئله مــورد توجــه در
ٔ  مطالعـ ٔـه مراحــل کتابآرایــی و تحلیــل تزیینــات داخلــی در ایــن نسـ،ایــن مقالــه
.ـخه مصــور اســت
ِ
ٔ
نسخه خطی است که میتواند منجر به
 هدف از این مطالعه بررسی فرایند کتابآرایی این:هدف
.آگاهی از ترتیب و مراحل اجرای کتابآرایی در نسخههای خطی آن دوران گردد
اثر
 در این مقاله تالش میشود تا به این سؤاالت پاسخ:سؤال
ِ  مراحل کتابآرایی این:داده شود
ٔ
خطی به چه صورت بوده و از چه نوع تزییناتی جهت آراستن نسخه جامی فریر استفاده شده است؟
نظری
تحلیلی است و در تدوین مباحث- روش انجام این تحقیق توصیفی:روش تحقیق
ِ
،اطالعات موردنیاز
ت گرفته از منابع کتابخانهای و پایگاههای اطالعاتی برای دسترسی به
 صور
ِ
.استفاده شده است
 یافتهها نشان میدهد که مراحل کتابآرایی با نظارت رئیس کتابخانه صورتگرفته:نتیجهگیری
ٔ
 آمادهسازی برگهها (رنگی و ساده) و سپس جدولکشی و ستونبندی،مرحله نخست
است و در
 تعداد ابیات در هر صفحه با توجهبه ِمسطربندی از پیش تعیین شده و.آنها صورتگرفته است
. کارکردی نمادین و مفهومی نیز داشتهاند،هر یک از عناصر تزیینی عالوه بر کارکرد زیباییشناسی
.مکتبنگارگریمشهد،تزیینات کتابآرایی،سلطانابراهیممیرزا،هفتاورنگ:واژگانکلیدی
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questions: what kind of decoration used in Freer
Jami? What steps has been done and how?
The results point out that each of decorative
elements in this manuscript in addition to
aesthetic function also had practical function.
For example, headings were as an introduction
to the literary text. Colophons provided valuable
information about time, place, calligrapher,
and sponsored names. Even the location of the
illuminated panels that decorated verses had
been done for a specific purpose. Their function
is to introduce the presence of painting pages
or colophons. The widest area for decoration
in Islamic manuscripts, after the headings, are
the margins around the texts and paintings.
From the beginning of the fifteen century, the
margins often decorated with golden designs and
in various ways. Most of leaves in the Freer Jami
have marginal decorations, which executed as
the last stage of the illustration program. Most
of the marginal motifs are floral that painted
in gold. There are Animal figures in margins
of some paintings. These marginal paintings
have conceptual functions that related to the
main painting. For example marginal animal
motifs on some paintings show the combating
of animals that indirectly related to the internal
conflict in the middle paintings. These motifs
probably have also symbolic meanings. Rubric
or colorful titles are one of the most common
decorative forms in Islamic manuscripts that
convey the message of the text separately. Freer
Jami has more than 750 decorative colorful titles.
The number of them in each Masnavi and their
location in the writing space completely depend
on the text of each Masnavi. The three Masnavi
are short and mostly educational texts that have
more colorful titles. The other four Masnavi are
in the form of interconnected narratives and
stories written in longer sections. Therefore,
they have less colorful titles. Each colorful title
consists of one to four lines (sometimes more)
that are placed inside a rectangular frame and
extend along the two central columns of the text.
Study of the decorative program of Freer Jami
shows that in the first step, after preparing the
sheets, the ruling the tables and writing the text

and colophons and illuminating the verses were
done respectively. The colorful titles, headings,
and marginal drawings, as well as paintings,
were executed after attaching the text sheets
to the marginal sheets. In fact, any decorative
items has both the aesthetic role and practical
function in this manuscript. The production this
manuscript during the nine years indicates the
precise and detailed planning and flexibility of
implementing decorative program in three cities
by several calligraphers, painters, illuminators. It
seems that the artists involved in this project had
individual independence and in the performance
of their works, in addition to following the
common style of that period, had personal styles.
Method of this study is descriptive – analysis and
to access the information library and database
resources is used.
Key words: Haft Awrang, Sultan Ibrahim Mirza,
Mashhad Painting School, Decoration Process,
The art of book.
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روش تحقیق

ٔ
نســخه هفتاورنــگ جامــی
مطالعاتــی ایــن پژوهــش،
مــورد
ِ
محفــوظ در گالــری فریــر -معــروف بــه جامــی فریــر -اســت.
بهمنظــور بررســی تزیینــات و رونــد اجــرای آن از روش توصیفــی-
تحلیلــی اســتفاده شــده و ش ٔ
ــیوه گــردآوری اطالعــات ،منابــع
کتابخان ـهای و پایگاههــای اطالعاتــی بــوده اســت.

پیشینه تحقیق
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مقدمه و بیان مسئله

مکتـب نگارگـری مشـهد ،یکـی از مکاتـب نگارگـری عصـر
صفـوی اسـت کـه تحـت حمایـت و حکمرانـی سـلطان ابراهیـم
میـرزا شـکوفا شـد .ابوالفتـح سـلطان ابراهیـم میـرزا فرزنـد بهـرام
میـرزا و نـوه شـاه اسـماعیل صفـوی کـه از کودکـی مـورد توجـه
شاهطهماسـب بـود و از سـوی او بـه فرمانروایـی خراسـان
منصـوب گشـت ،2پـس از مـرگ شاهطهماسـب بـه دسـتور شـاه
اسـماعیل دوم بـه قتـل رسـید .کتـاب ارزشـمند هفتاورنـگ
جامـی 3مهمتریـن اثـر کتابخانـه-کارگاه 4ابراهیـم میـرزا اسـت کـه
در مشـهد از سـال  972-963ه.ق( .بـه مـدت نـه سـال) کتابـت و
مصـور شـده اسـت .ایـن اثـر مشـتمل بر بیـش از سـیصد صفحه
با حاشـیههای تشـعیر شده و به خط نسـتعلیق است که توسط
شـش نفـر از برجسـتهترین خوشنویسـان آن عصـر بـه نا مهـای؛
رسـتم علـی ،شـاه محمود نیشـابوری ،محـب علی ،مالـک دیلمی،
عیشـی بن عشـرتی و سـلطان محمد خندان کتابت شـده است
و دارای بیسـت و هشـت نـگاره از آثـار هنرمندانـی چـون شـیخ
محمـد ، 5سـلطان محمد خندان ،میرزاعلی فرزند سـلطان محمد
تبریـزی ،مظفـر علـی آقـا و آقـا میـرک اسـت و همچنیـن ُنـه سـرلوح
تذهیـب شـده و ُنـه انجامـه دارد .محبعلـی در مقـام کتابـدار یـا
تمامی مـواد الزم شـامل دو
سرپرسـت کتابخانـه مسـئول تـدارک
ِ
نمونـه کاغـذ متفـاوت و انتخاب و نظارت بـر کار کارکنان کتابخانه
بـوده اسـت.
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آنچ ــه مرب ــوط ب ــه هن ـ ِـر کتابآرای ــی میش ــود :هنره ــا و
تزیینات ــی اس ــت ک ــه در درون و بی ــرون کت ــاب ب ــه کار ب ــرده
ـت
میش ــوند؛ صحاف ــی و جلدس ــازی ع ــاوه ب ــر حفاظ ـ ِ
صفح ــات ،نق ــش زیباس ــازی بیرون ــی نس ـ ٔ
ـخه خط ــی را داش ــته
ِ
ِ
و اقدام ــات و هنرهای ــی چ ــون بومس ــازی ،مس ــطربندی،
جدولکش ــی ،خوشنویس ــی ،تذهی ــب ،تش ــعیر و نگارگ ــری
ع ــاوه ب ــر ظاه ـ ِـر بیرون ــی اث ــر ،مرتب ــط ب ــا زیباس ــازی درون ــی
ـات
نس ــخه هس ــتند .ای ــن مقال ــه همزم ــان ب ــا تحلی ـ ِـل تزیین ـ ِ
درون ــی نس ـ ٔ
ـخه خط ــی مزب ــور ب ــه بررس ـ ِـی ترتی ــب و توال ــی
مراح ــل آمادهس ــازی ی ــک نس ـ ٔ
ـخه خط ــی ق ــرن دهم ــی -ک ــه
ِ
خ ــود میتوان ــد ب ــه آگاه ــی در م ــورد تهی ـ ٔـه نس ــخههای خط ــی
آن دوران نی ــز منج ــر گ ــردد -میپ ــردازد .می ــزان پیچیدگ ـ ِـی
تزیین ــات در نس ـ ٔ
ـخه هفتاورن ــگ جام ــی -مع ــروف ب ــه فری ــر-
ب ــه برنامهری ــزی دقی ــق و موج ــز و هم ــکاری و هماهنگ ــی
قابلمالحظـ ـهای نی ــاز داش ــته و برنام ـ ٔـه مصورس ــازی  -نـ ـه
تنه ــا ن ــوع و ش ــکل تزیین ــات بلک ــه جای ــگاه آنه ــا -از پی ــش
تعیی ــن ش ــده ب ــوده اس ــت .ه ــدف از انج ــام ای ــن تحقی ــق
بررس ــی فراین ــد کتابآرای ــی و توج ــه ب ــه ه ــر ی ــک از تزیین ــات
کتابآرای ــی در ای ــن نس ـ ٔ
ـخه خط ــی اس ــت .مقال ــه حاض ــر
درص ــدد پاس ــخگویی ب ــه س ــؤاالت زی ــر اس ــت :رون ــد و مراح ــل
انج ــام کار ب ــه چ ــه ش ــکل ب ــوده اس ــت؟ و از چ ــه ن ــوع تزیینات ــی
جه ــت آراس ــتن نس ـ ٔ
ـخه جام ــی فری ــر اس ــتفاده ش ــده اس ــت؟

از جملــه پژوهشهــای صورتگرفتــه در مــورد نســخهی
هفتاورنــگ ســلطان ابراهیــم میــرزا کتابــی بــا همیــن
نــام نوشــته ماریانــا شــرو سیمپســون 6اســت کــه بــه دلیــل
دسترســی مســتقیم بــه ایــن نســخه ،اطالعــات دقیقــی در
زمینــه کتابآرایــی آن ارائــه کــرده اســت .بیشــتر تحقیقــات
صورتگرفتــه در ایــن حــوزه ،هــر یــک از عناصــر تزیینــی را بــه
صــورت جداگانــه مــورد بررســی قــرار دادهانــد و پژوهــش جامعــی
بــه زبــان فارســی کــه تمــام عناصــر تزیینــی و کتابآرایــی و رونــد
اجــرای آنهــا را بــا جزئیــات شــرح دهــد ،کمتــر صورتگرفتــه اســت.
از منابــع فارســی در مــورد ایــن نســخهی خطــی (بــه ترتیــب زمانی)
میتــوان بــه مــوارد پی ـشرو اشــاره كــرد :مقال ـهی هفتاورنــگ
جامــی بــه روایــت تصویــر ( )1385نوشــتهی مهــدی حســینی
کــه بــه بررســی نگارههــای هفتاورنــگ پرداختــه ،پایاننامــهی
کارشناســی ارشــد مهــدی لونــی ( )1393بــا عنــوان مطالع ـهی
تطبیقــی نگارههــای نســخههای بوســتان ســعدی اثــر کمــال
الدیــن بهــزاد بــا هفتاورنــگ جامــی بــا تاکیــد بــر شــاخصههای
بصــری ،پایاننامــهی کارشناســی ارشــد اعظــم رضائــی برزانــی
( )1393بــا عنــوان تجزیــه و تحلیــل نگارههــای شــیخ محمــد در
مثنــوی یوســف و زلیخــای جامــی ،مقال ـهی مهنــوش غفوریــان
( )1395بــا عنــوان تحلیــل و بررســی تصاویــر نســخهی خطــی
مصــور هفتاورنــگ جامــی (موجــود در مخــزن مخطوطــات
کتابخان ـهی آســتان قــدس رضــوی) كــه در ســال  977ه.ق.
كتابــت شــده ،مقالـهی پژوهشــی بــر آرای ههــای هندســی موجــود
در نگارههــای هفتاورنــگ ابراهیــم میــرزا در پژوهشــنامهی
خراســان بــزرگ ( ،1396ش )۲۸و مقالــهی تحلیــل ســاختاری
طرحهــای تذهیــب در نگار ههــای هفتاورنــگ ابراهیــم میــرزا در
نشــریهی بــاغ نظــر ( ،1397ش )۶۹نوشــتهی مریــم عظیمینــژاد
كــه بــه بررســی فــرم و رنــگ و محــل قرارگیــری تذهیــب در
نگار ههــای ایــن نســخه پرداختــه و همچنیــن معرفــی و تحلیــل
نقــوش ابنیــه در نگار ههــای منظوم ـهی یوســف و زلیخــا از
نســخهی هفتاورنــگ جامــی مکتــب مشــهد ،نوشــتهی آذر
جهانیــار در فصلنام ـهی نگــره ( ،۱۳۹۶ش )۴۴كــه تقریبــا
ـات صورتگرفتــه در
مــوارد یکســانی را بررســی کردهانــد .تحقیقـ ِ

بــاب ایــن نســخه در بیشــتر مــوارد ویژگیهــای بصــری هــر یــک از
نگارههــا و یــا عوامــل اجتماعــی آن دورهی تاریخــی را مــورد بررســی
قــرار دادهانــد .برایــن اســاس بــه نظــر میرســد بررســی جامــع ایــن
نســخه میتوانــد اطالعــات دقیقتــری در زمینــهی مراحــل و
رونــد اجــرای کتابآرایــی در اختیــار محققــان قــرار دهــد.

ٔ
جامی
مسطربندی نسخه
 .1بومسازی ،کاغذسازی و
ِ
ِ
فریر

ٔ
ٔ
اندازه 23.4×34
نسخه هفتاورنگ فریر شامل  306برگه در
ً
ٔ
برگ
سانتیمتر و 28
نگاره تمام صفحه است و احتماال دو ِ
ٔ َ
دیباچه ُمذهب ،پیش از متن اصلی قرار داشته است.
آرایی دیرین،
باتوجهبه اینکه استفاده از مسطربندی در کتاب ِ
ذهبان نیز کارآمد و مفید بوده و
عالوه بر خوشنویسان برای ُم ِ
وضعیت
سطح نوشتار،
بودن الگوی
ِ
دارا ِ
ِ
هندسی مشخص در ِ
هر یک از عناصر بصری را نسبت بهتمامی بخشهای صفحه
جایگاه
تعیین میکرده ) ،(Simpson,1997, 40-41بررسی
ِ
ٔ
نقشه کاتب -و
فهم طرح و
مسطربندی در ُن َس ِخ خطی،
امکان ِ
ِ
ذهب -را برای مخاطب و پژوهشگر فراهم میآورد.
گاهی ُم ِ
ٔ
گرید پایه از
نسخه فریر بهمنظور
بر این اساس در
تعیین ِ
ِ
مسطربندی استفاده شده که شامل بیست و یک خط افقی
تمام این
و چهار ستون است و این الگو به طور یکسان در ِ
نسخه به کار گرفته شده است.
ٔ
نازک
صفحه دارای متن شامل دو قطعه کاغذ
هر
کاغذ ِِ
ٔ
ضخیم
کاغذ
ِ
تکالیه کرمی رنگ در وسط ،برای نگارش متن و ِ
دو ٔ
الیه رنگی برای حاشیه -بوده است؛ به طوریکه ابتدا متن،
روی کاغذ تک ٔ
الیه نازک توسط خوشنویسان مختلف کتابت
ِ
ٔ
کادر پهنی که حاشیه اثر را تشکیل
میشده و سپس به ِ
کاغذ حاشیه شامل کاغذهای دو
میدهد ،الصاقشده استِ .
ٔ
الیه رنگی -به رنگهای زرد ،قهوهای ،سبز و سه رنگمایۀ آبی-
میشد .به گفتۀ سیمپسون« :کاغذ تک ٔ
الیه کرمی رنگ برای
ِ
ُ
کتابت متن ،از قبل با طال ،افشان شده و با ابزار مهرهکشی
ِ
سنگ صافی مانند عقیق ،صیقلی و براق شده و سپس
یا
ِ
ً
مرکز تمام کاغذهای رنگی-
پنجرهای برای ِ
کاغذ متن -تقریبا در ِ
یکسانی کاغذهای متن
بریده میشده است» .مشابهت و
ِ
ٔ
و حاشیه در سرتاسر این نسخه نشان میدهد که همه آنها
ً
با هم و احتماال از پیش و به طور خاص برای این نسخه تهیه
شدهاند و زمانی که خوشنویسان نگارش متن مثنویها
را به پایان میرساندند ،اتصال کاغذ متن به حاشیه صورت
ٔ
حاشیه
کاغذ
کاغذ متن در میان ِ
میگرفته است .با قرارگرفتن ِ
ٔ
رنگی ضخیم ،صفحات زوج و فرد شکلگرفته و در مرحله بعد،
ِ
اتصال میان متن
تا
شده
ترسیم
رنگی
جداول
از
ای
ه
مجموع
ِ
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صفحات این نسخه در
و حاشیه را بپوشاند .در چند نمونه از
ِ
کاغذ متن به
بخشهایی که جدول اضافه نشده ،محل
اتصال ِ
ِ
خطوط جدول بر روی
حاشیه بهوضوح قابلمشاهده است و
ِ
ٔ
سیستم
کاغذ حاشیه ترسیم شده است .در این نسخه،
ِ
لبه ِ
صفحات دارای متن نسبت به برگههای دارای
کشی
ِ
جدول ِ
نگاره ،یکپارچهتر است (.)42,ibid

مثنوی جامی فریر
 .2سرلوحهای آغازین
ِ
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در گلچینهــای ادبـ ِـی گذشــته -کــه مجموع ـهای از آثـ ِـار منظــوم
ـازی هــر بخــش از
و یــا منثــور را در برمیگرفــت -بــرای جداسـ ِ
ـام ســرلوح -کــه ُحکـ ِـم جداکننــده بــرای
دیگــری ،تزییناتــی بــه نـ ِ
ُ
هــر بخــش داشــتند -طراحــی میشــد .ســرلوحهای مذهــب
ـش پیشدرآمــد و مقدمـ ٔـه
عناصــری تزیینــی هســتند کــه نقـ ِ
بصــری بــرای متــن ادبــی پیــروی خــود ،بــازی میکننــد .نســخهٔ
ِ
فری ـر هشــت ســرلوح در برگههــای ,140b,84b,70b,47b
 182b,273b,225b,200bدارد کــه گرچــه هی چکــدام از آنهــا
شــبیه یکدیگــر نیســتند ،امــا از ترکیببنــدی یکســانی پیــروی
ـاختار
کردهانــد .در صفحــات دارای ســرلوح وفــاداری بــه سـ ِ
ـات متــن مشــاهده م یشــود؛ یعنــی
گریـ ِـد پایــه هماننــد صفحـ ِ
ســرلوحها نیــز در صفحاتــی بــا گریــد بیســت و یــک ســطری
و چهارســتونی ترســیم شــدهاند .عناصــر تزیینـ ِـی داخـ ِـل
ســرلوحها بــا ســتونهای متــن و ســتونهای جداکننـ ٔ
ـده در
ـام هشــت ســرلوح -بــه جــز یــک
پاییــن ،همتـ ٔـراز هســتند .تمـ ِ
اســتثنا ،برگــه ( 200bتصویــر  )1کــه تــک مســتطیلی اســت  -از
ـتطیل درهــم ادغامشــده و بــه همــراه نقــوش متقــارن
دو مسـ
ِ
ٔ
ـتطیل بزرگتــر دارای کتیبــه طالیــی در
طراحــی شــده و مسـ
ِ

مرکــز اســت کــه بــا نقــوش هندســی و گیاهــی تزییــن شــده
اســت .کتیبههــای داخــل ســرلوحها بــا اشــکال متنــوع ،بــرای
ـتن عنــوان مثنویهــا در نظــر گرفتهشــده بودنــد ،امــا فقــط
نوشـ ِ
کتیبـ ٔـه 84bدارای متــن اســت (تصویــر .)2
قسـمت فوقانـی سـرلوحها صـاف (ماننـد برگههـای
ـش ت ِـاج مرکـزی (ماننـد برگههـای
 )84b,70bو یـا نق ِ
( )273b,225b,182b,140b,47bتصاویـر )7 ،6 ،5 ،4 ،3
ـش تـاج مرکـزی ،شـرفههای
ـرم صـاف یـا نق ِ
دارنـد .در هـر دو ف ِ
آب ِـی الجـوردی -در اندازههـای مختلـف -در قسـمت فوقانـی
نقـش بسـتهاند (تصویـر  .)8تمامـی سـرلوحها نیـز بـر روی
ضخیـم حاشـیه ترسـیم
کاغـذ نـازک متـن و هـم بـر روی کاغ ِـذ
ِ
ٔ
شـدهاند کـه ایـن عمـل ،نشـاندهنده عم ِـل تذهیـب پـس از
ـدن تمـام برگههـا و اتصـال آنهـا بـه یکدیگـر اسـت.
تکمیـل ش ِ
ـات متـن ،مجموعـهای از
ـات دارای سـرلوح ،هماننـد صفح ِ
صفح ِ
ـال برگ ههـای متـن و حاشـیه
جـداول رنگـی دارنـد کـه نقـاط اتص ِ
را پنهـان م یسـازند .ایـن جـداول در طرفیـن و بـاالی سـرلوحها
ادامـه یافتـه ،دو قـاب مـوازی را تشـکیل داده و بـا زاوی ٔـه مورب در
حاش ٔ
ـیه باالیـی خاتمـه یافتهانـد .جـداول و شـرفههای الجـوردی
در بـاالی سـرلوحها نشـان میدهنـد سـرلوحهای مثنـوی
ـیم تشـعیرها ترسـیم شـدهاند .یکـی از ویژگیهـای
پـس از ترس ِ
ـرد سـرلوحهای جامی فریـر ،تزیینات متنـوع از جمله
منحصربهف ِ
ـرلوح دفتـر
نقـوش هندسـی و گیاهـی اسـت ً( .)52,ibidس ِ
اول مثنـوی سلسـلهالذهب احتمـاال در اواخـر قـرن هجدهـم
ِ
یـا اوایـل قـرن نوزدهـم جایگزیـن شـده زیـرا تذهیبهـای ایـن
بهـای ٔ
دوره قاجـار را دارد (تصویـر )9
سـرلوح ویژگـی تذهی 
(.)39,ibid

تصویر  :1سرلوح مثنوی تحفه االحرار ،خوشنویس رستم علی ،200b ،963 ،مأخذ:
()ibid,51

تصویر  :2سرلوح یوسف و زلیخا ،خوشنویس محب علی ،964، 84b ،مأخذ:
)(https://asia.si.edu

Figure 1: Masnavi heading of Tuhfat al-ahrar, copied by Rustam Ali,
)9631556/, folio 200b, (ibid, 51

Picture 2: Masnavi heading of Yusuf u Zulaykha, copied by Muhibb
Ali, 9641557/, folio 84b, Freer Gallery
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تصویر  :3سرلوح سلسلهالذهب ،دفتر دوم ،خوشنویس مالک دیلمی،964 ،
 ،47bمأخذ( :همان)

تصویر  :4سرلوح مثنوی سبحهاالبرار ،خوشنویس شاه محمود نیشابوری،963 ،
 ،140bمأخذ( :همان)

Figure 3: Masnavi heading of silsilat al-dhahab, second dafter,
copied by Malik al- Daylami, 9641557/, folio 47b, Freer Gallery

Figure 4: Left side, Masnavi heading of Subha al-abrar, copied by
Shah- Mahmud al-Nishapuri, 9631556/, folio 140b, Freer Gallery

تصویر  :5سرلوح مثنوی لیلی و مجنون ،محب علی ،225b ،972 ،مأخذ( :همان)
Figure 5: Masnavi heading of Layli u Majnun, copied by Muhibb Ali,
9721565/, folio 225b, Freer Gallery

تصویر  :7سرلوح خردنامه اسکندری ،273b ،مأخذ)https://asia.si.edu( :
Figure 7: Masnavi heading of khiradname-I iskandari 963/ 1556,
folio 273b, Freer Gallery

تصویر  :6سرلوح سالمان و ابسال ،عیشی بن عشرتی 182b ،968 ،مأخذ:
)(Simpson,1997, 52
Figure 6: Left side, Masnavi heading of Salaman u Absal, copied by
)Eyshi ibn Ishrati, 9681560/, folio 182b (ibid, 52

تصویر  :8سرلوح سلسلهالذهب ،دفتر سوم ،خوشنویس مالک دیلمی،70b ،
مأخذ( :همان)
Figure 8: Left side, Masnavi heading of silsilat al-dhahab, third
daftar, copied by Malik al- Daylami, folio 70b, Freer Gallery
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تصویر  :9سلسلهالذهب ،دفتر اول ،خوشنویس مالک دیلمی 979 ،ه.ق،1b ،.
مأخذ)Simpson,1997, 39( :
Figure 9: Masnavi heading of silsilat al-dhahab, first daftar, copied
)by Malik al- Daylami, 979, folio 1b (ibid, 39

 .3انجامهها

مهمتریــن بخــش یــک نسـ ٔ
ـخه خطــی کــه کاتــب میتوانســته
ِ
پردازی
در آن بهنوعــی خــود را معرفــی کــرده و ســندی از نســخه
ِ
خــود ب هجــا بگــذارد تــا از ایــن طریــق آینــدگان پــی بــه زمــان
کتابــت و اطالعــات دیگـ ِـر نســخه ببرنــد ،انجامــه اســت (افشــار،
ـامل شــکل ظاهــری،
 .)39 ،1381کیفیــت و کمیـ ِ
ـت انجامــه شـ ِ
ـات
ـزان حجـ ِـم نوشــته ،آرایههــا و تزیینـ ِ
محــل قرارگیــری ،میـ ِ
ـوع خــط ،نــام کاتــب ،محــل و تاریـ ِـخ
اطــراف ،جدولکشــی ،نـ ِ
ـری انجامههــا
ـش بصـ ِ
کتابــت ،مــواردی هســتند کــه در خوانـ ِ
در کتابآرایــی کهــن ،قابلتوجــه اســت .انجام ههــا در نســخهٔ
ِ
مزبــور بــه نحــو قابلمالحظ ـهای در قطــع ،انــدازه ،شــکل و
تزیینــات ،متفــاوت هســتند و تنهــا ویژگی مشــترک آنها ،ترســیم
جدولــی بــا خــط طالیــی میــان دو خــط تحریـ ِـر مشــکی اســت کــه
قــاب مشــخصی -بــه انـ ٔ
ـدازه دو ســتون میانــی -ســطحی بــرای
ـون انجامههــا ایجــاد کــرده اســت .انجام ههــای
نوشــتار در پیرامـ ِ
هــر مثنــوی ویژگــی خــاص خــود را دارنــد و بخشــی مهمــی از
برنامـ ٔـه تزیینــی ایــن نســخه بــه شــمار میآینــد.
ـدم پرداخــت
در خصــوص حضــور تزییــن در انجامههــا یــا عـ ِ
شرو قابــل اهمیــت اســت؛ ســه
بــه آن ،توجــه بــه مــوارد پی ـ ِ
انجامــۀ برگههــای  224b ,199a ,139aبــا قابهــای ســاده
ـود فضــای خالــی زیـ ِـاد
و عــدم حضــور تزییــن بــرای آنهــا -باوجـ ِ
اطـ�راف هـ�ر انجامـ�ه ( -تصاویــر  2 ،1و  3در جــدول (Simp� )1
) son,1997, 62و در مقابــل :پنــج انجامــۀ دیگـ ِـر (,69b ,83a
 )181a ,46a ,272aکــه آخریــن ســطرهای صفحــه را پرکــرده
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ـون
و بــا نقــوش هندســی و گیاهــی -کــه شــامل فضــای پیرامـ ِ
متـ ِـن انجامــه م یشــودُ -م َزیــن گشــتهاند .در برگههــای 69b
و( 83bتصاویــر 4و  5در جــدول )1متــن ،درون خطــوط
لهــای
ـاب بیرونــی بــا گ 
محیطــی طالیــی رنــگ محصــور شــده و قـ ِ
رنگارنــگ ،شــبیه بــه نقــوش تزیینـ ِـی عناویــن ،تزیینشــده
ََُ
ـون قــاب
اســت .همچنیــن در هــر پنــج انجامــۀ مزیــن ،پیرامـ ِ
بهــای تزیینــی در
اصلـ ِـی متــن ،مجموع ـهای هماهنــگ از قا 
انــدازه و شــکلهای مختلــف طراحــی شــده اســت؛ از جملــه
ٔ
ـدان ســفید
در طرفیـ ِـن انجامــۀ برگــه  ،272aیــک جفــت گلـ ِ
(تصویــر  ،)10ترســیم شــده کــه گل شاهعباســی بزرگــی -دارای
ســه سـ ٔ
ـاقه طالیــی و غنچ ههــای ســفید و صورتــی -همــراه بــا
َ
ٔ ُ
درون گلدانهــا
چهــار ســاقه پــر از گلهــای پنــج پـ ِـر صورتــی از ِ
بیــرونزده اســت (تصویــر  6در جــدول  .)1ایــن نقــش کــه در
ـش گلدانــی معــروف اســت و در
ـنتی ایــران بــه نقـ ِ
طراحـ ِـی سـ ِ
ـاری اســامی
طراحــی نقــوش فــرش و تزیینـ ِ
ـات وابســته بــه معمـ ِ
ٔ
ایــران نقشــی ُپــر تکــرار اســت ،بــه گفتــه سیمپســون «در میــان
ـات جامـ ِـی فریــر نقشــی منحصرب هفــرد اســت» ).(ibid, 52
تزیینـ ِ
اســتقالل و فردگرایـ ِـی تزییـ ِـن انجامههــا در انتهــای ســه دفتـ ِـر
َ
لســلهالذ َهب (برگهــای  )46a, 69b, 38bبهتــر مشــاهده
ِس ِ
میشــود .در انجامــۀ دفتــر اول (تصویــر  7در جــدول  )1و دفتـ ِـر
َ َ
ـام
ـوم مثنـ ِ
ـوی سلســلهالذهب (تصویــر  5در جــدول  ،)1نـ ِ
سـ ِ
مالــک دیلمــی بــه عنــوان کاتــب آمــده اســت؛ امــا در انجامــۀ
دفتــر دوم (تصویــر  4در جــدول  )1نــام کاتــب ذکــر نشــده
ـب دفتــر دوم ماننــد
اســت .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کاتـ ِ
دفاتــر اول و ســوم ،مالــک دیلمــی بــوده کــه عمـ ِـل کتابــت را
در مشــهد انجــام داده اســت .چهارمیــن انجامــه در انتهــای
ـوی یوســف و زلیخــا (دوازدهــم مــاه رجــب ،ســال  964ه.ق).
مثنـ ِ
ُ
توســط محبعلــی کتابــدار در مشــهد امضــا شــده و پنجمیــن
ُ َ َ
ـبحهاالبرار تحــت حمایــت همــان
انجامــه در پایــان مثنــوی سـ
حامــی بــه امضــای شــاهمحمود نیشــابوری در مشــهد (اول مــاه
ذیالحجــه ،ســال  963ه.ق ،).بــه اتمــام رســیده اســت (تصویــر
 8در جــدول  .)1ششــمین انجامــه -کــه بســیار کوتــاه اســت-
َ
مربــوط بــه َســامان و ابســال بــوده و توســط عیشــیبــن عشــرتی
کتابــت شــده اســت؛ ایــن انجامــه نشــان میدهــد کــه ایــن
مثنــوی در ســال  968ه.ق .بــه پایــان رســیده اســت .هفتمیــن
ُ َ َ
حفــه االحــرار اســت و نشــان میدهــد کــه
انجامــه مربــوط بــه ت
کتابــت ایــن مثنــوی را رســتم علــی (اول مــاه شــوال ،ســال 963
ه.ق ).بــه اتمــام رســانده اســت .هشــتمین و آخریــن انجام ـه در
انتهــای مثنــوی لیلــی و مجنــون آمــده اســت و نشــان میدهــد
کــه محــب علــی کتابــت آن را در هــرات (اول مــاه شــوال ،ســال

 972ه.ق ،).بــه پایــان رســانده اســت .در واقــع نــام محــب علــی
بــه عنــوان رئیــس کتابخانــه در انتهــای آخریــن مثنــوی گــواه ایــن
حقیقــت اســت کــه کتابــت ایــن اثــر بــه دســتور ســلطان ابراهیــم
میــرزا انجامگرفتــه اســت). (ibid, 30

سفید انجامۀ برگۀ  ،272 aمأخذ)ibid,63) :
تصویر  :10گلدانهای
ِ
Figure 10: White vases at the colophon of folio 272 a

ـات موجــود در انجامههــا نشــان میدهــد کتابــت و
اطالعـ ِ
نخســت جامــی فریــر بــه عهــدهی
مثنــوی
ـگارش شــش
نـ
ِ
ِ
ِ
پنــج خوشــنویس -مالــک دیلمــی ،محــب علــی ،شــاه محمــود
نیشــابوری ،عیشـیبن عشــرتی و رســتم علــی -بــوده و در بــازهی
زمانــی بیــش از نــه ســال ( 963 -972ه.ق ).بــه دســتور ســلطان
ابراهیــم میــرزا تهیــه شــده اســت .همچنیــن انجامههــای جامـ ِـی
فریــر انعطافپذیــری در تهیـهی ایــن نســخه را نشــان میدهنــد
شــاخصهای کــه در نســخههای دیگـ ِـر ایــن دوره نیــز بــه خوبــیقابلمشــاهده اســت -یعنــی مثنویهــا در ســه شــهر مختلــف
کتابــت شــدهاند و فراینــد تهیــهی ایــن نســخه -حداقــل
کتابــت متــن -در میــان ســه شــهر انجــام شــده
مرحل ـهی
ِ
اســت .در پنــج انجامــۀ برگههــای 272a,181a,139a,83b,46a
توضیحــات جامعــی چــون شــهری کــه مثنــوی در آن نوشــت ه
نگارش این نســخه
شــده و نــام حامـ ِـی نســخه وجــود دارد .علــت
ِ
ــدد
ـهر مختلــف را میتــوان مســئولیتهای متع ِ
در ســه شـ ِ

خوشنویســان آن دانســت .چنانکــه در اطلــس خــط آمــده
ِ
اســت« :شــاهزادهی صفــوی ابوالفتــح ســلطان ابراهیــم میــرزا
ـهرت مالــک دیلمــی ،وی را نــزد خــود خوانــد و مالــک
ـاز شـ ِ
در آغـ ِ
در کتابخانـهی آن شــاهزادهی هنرپــرور بــه کتابــت و تعلیــم خــط
مشــغول شــد .در ســال  964ه.ق .کــه ســلطان ابراهیــم میــرزا
بــه مشــهد رفــت مالــک نیــز همــراه او بــود و پــس از یــک ســال و
نیــم اقامــت در مشــهد چــون شاهطهماســب عمــارت دولــت
خانـهی قزویــن را بــه اتمــام رســانیده بــود ،مالــک را بــرای نوشــتن
کتیبههــای عمــارت احضــار کــرد و ســلطان ابراهیــم میــرزا ،مالــک
را روانــهی قزویــن کــرد .وی در آنجــا بــه کتیبهنــگاری پرداخــت
ــتون قزویــن ،غزلــی از حافــظ را نوشــت»7
و در ایــوان چه 
لس ِ
(فضائلــی.)484 ،1362 ،
ـات دقیقــی چــون نــام حامــی،
عــاوه بــر انجامههــا کــه اطالعـ ِ
کاتــب ،تاریــخ کتابــت ،محــل کتابــت را فراهــم میســازند ،در
داخــل نگارههــا نیــز میتــوان نــوع خاصــی از مســتندنگاری را
مشــاهده نمــود .بــرای مثــال در کتیبههــای تزیینـ ِـی معمــاری در
ٔ
ٔ
نســخه هفتاورنــگ
حامــی
نــگاره  ،162a,132a,38bنــام
ســه
ِ
ســلطان ابراهیــم میــرزا -آمــده اســت 8یــا در پاییــن کتیبـ ٔـه برگــهِٔ
مثنــوی یوســف و زلیخــا اســت-
- 84bکــه مربــوط بــه ســرلوح
ِ
ـوار ســبز رنگــی بــه ارتفــاع حــدود یــک میلیمتــر ترســیم شــده
نـ ِ
ـام عبــداهلل شــیرازی
کــه ِ
درون آن َ -میــان دو عالمــت ضربــدر -نـ ِ
ُ
ــب نوشــته شــده اســت (عبــداهلل شــیرازی
بهعنــوان مذ ِه ِ
ــده دورهٔ
از خوشنویســان جامــی فریــر ،هنرمنــد شناخت هش ٔ
ِ
صفــوی اســت کــه بــه نظــر میرســد عالقـ ٔـه شــدیدی بــه مخفــی
نگاهداشــتن امضــای خــود داشــته اســت) (تصویــر  11الــف و
ٔ
ٔ
کتیبــه جامــی فریــر اســت
کتیبــه مذکــور ،تنهــا
ب) .از آنجاکــه
کــه نــام هنرمنــدی بهغیــراز خوشنویســان را ثبــت کــرده ،ســند
مهمــی در ایــن نســخه محســوب میشــود ).(ibid,34
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 .4عناوین رنگی

9

عناویــن رنگــی یکــی از پرکاربردتریــن اشــکال تزیینــی در
نســخ خطــی هســتند کــه میتواننــد بــه طــور مســتقل پیــام
اصلــی متــن را نیــز انتقــال دهنــد .جامــی فریــر دارای بیــش
از  750عنــوان رنگــی تزیینــی اســت کــه تعــداد آنهــا در هــر
ً
مثنــوی و موقعیــت قرارگیــری آنهــا در فضــای نوشــتار ،کامــا
ـوی؛
بــه متـ ِـن هــر مثنــوی بســتگی دارد؛ بــهطــور 
ی کــه ســه مثنـ ِ
سلســلهالذهب ،ســبحهاالبرار ،تحفهاالحــرار بــا متنهــای
ً
کوتــاه و عمدتــا تعلیمــی ،دارای عناویــن رنگـ ِـی بیشــتری نســبت
ـوی یوســف و زلیخــا ،لیلــی و مجنــون ،ســامان و
بــه چهــار مثنـ ِ
ٔ
ابســال و خردنامــه اســکندری -بــا روایتهــا و داســتانهای
متوالــی و پیوســته بــا بخشهــای طوالنیتــر -هســتند.
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4

ٔ
برگه  ،69bانجامۀ
سلسلهالذهب،
دفتر دوم ،مأخذ:
(Simpson,
)1997, 28

مالک
دیلمی

تزیینات
حاشیهای
و زمینه
تزیین
شده

مشخص
نیست

964

تصویر  11الف :سمت راست سرلوح مثنوی یوسف و زلیخا ،هفتاورنگ جامی ،964 ،مأخذ(34 ibid,) :
)Figure 11a: Right side, Masnavi heading of Yusuf u Zulaykha, 9641557/ (ibid34

ب :سمت چپ جزئیات سرلوح مثنوی یوسف و زلیخا ،با امضای مذهب (ذهب عبداهلل شیرازی) ،مأخذ(34 ibid,) :
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5

)Figure 11b: Left side, details of the heading of Yusuf u Zulaykha, “Illuminated by Abdullah al-Shirazi” (ibid34

برگه  ،83bانجامۀ
سلسلهالذهب،
دفتر سوم،
مأخذ( https://:
)asia.si.edu

مالک
دیلمی

تزئینات
حاشیهای
و زمینه
ساده

مشهد

966
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جامی فریر ،مأخذ :نگارندگان
اطالعات موجود در انجامۀ هشت
تفکیک
جدول :1
ِ
ِ
ِ
مثنوی ِ
)Table 1: Information of the eight- Masnavi in Freer Jami (Source: Authors

ٔ
شماره
تصاویر

نام مثنوی

1

ٔ
برگه  ،139aانجامۀ
یوسف و زلیخا،
مأخذ(https:// :
)asia.si.edu

محب
علی

تصویر

جزئیات عناصر نوشتاری و تزیینی انجامهها

نام کاتب

نوع عناصر
تزیینی

محل
نگارش

تاریخ
اتمام کار

بدون
تزیین

مشهد

رجب
964

6

ٔ
برگه  ،272aانجامۀ
لیلی و مجنون،
مأخذ (Simp�:
)son, 1997, 63

محب
علی

تزیینات
حاشیهای
و زمینۀ
ساده

هرات

972

2

ٔ
برگه ،199a
انجامۀ سالمان
و ابسال ،مأخذ:
(همان)

عیشی بن
عشرتی

بدون
تزیین

مشخص
نیست

968

7

برگۀ  ،46aانجامۀ
سلسلهالذهب،
دفتر اول مأخذ:
)(ibid, 62

مالک
دیلمی

تزیینات
حاشیهای
و زمینۀ
ساده

مشهد

963

3

ٔ
برگه ،224a
انجامۀ
تحفهاالحرار
مأخذ( :همان)

رستم علی

بدون
تزیین

مشخص
نیست

شوال
963

8

برگۀ  ،181aانجامۀ
سبحهاالبرار،
مأخذ(https:// :
)asia.si.edu

شاه
محمود
نیشابوری

تزیینات
حاشیهای
و زمینۀ
ساده

مشهد

ذیالحجه
963
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هر عنوان رنگی شامل یک تا چهار سطر -و گاهی بیشتر-
است که درون قاب مستطیل شکلی قرار گرفته و در طول دو
مرکزی متن امتداد یافتهاند .اگر چه عناوین رنگی از نظر
ستون
ِ
ارتفاع متنوع هستند اما عرض آنها به طور استاندارد شامل
دو ستون است .عناوین با مرکبهای رنگی نوشته شده و
آبی روشن و نارنجی غالب است ،اما
با وجود اینکه دو رنگ ِ
رنگمایههای صورتی و سبز نیز به طور مکرر استفاده شده
است ) .(ibid,54پیرامون هر سطر از عناوین رنگی ،خطی
محیطی به شکل ابرِ دندانهدار (معروف به دندانموشی)
بیرونی
ترسیم شده که با رنگهای آبی تیره یا طالیی تمام نواحی
ِ
قاب ابری شکل را پرکرده است .از دیگر موضوعات مربوط به
ٔ
زمینه طالیی با ابزاری
نقاط کوچکی است که در
عناوین رنگیِ ،
شبیه به ُسنبه ایجاد شده تا با القای بافت در سطح زمینهٔ
ِ
خصوصیت انعکاسی طال را تقویت کند .در هر دو
طالییرنگ،
ِ
عناوین طالیی و آبی ،زمینه با گلهای پنج پر و غنچههایی در
ِ
شکلها ،اندازه و رنگهای مختلف بر ساقههای باریک نقش
عناوین رنگی ،نشان
تزیین برخی از
ماندن
بسته است .ناتمام
ِ
ِ
ِ
ترسیم ستونهای جداکننده و
تزیین این عناوین ،پس از
از
ِ
ِ
نگارش متن دارد ).(ibid, 54-55
دو نــوع عنــوان رنگـ ِـی ُمذهــب در ایــن نســخه شناســایی
شــده کــه تمایــز اصلــی ایــن دو نــوع در انـ ٔ
ـدازه عــرض متنهــا
اســت؛ بــرای مثــال متــن در عناویـ ِـن نــوع نخســت ،کل عــرض
ـوع دوم،
قــاب را فراگرفتــه اســت (تصویــر  .)12عناویــن رنگـ ِـی نـ ِ
دارای ســه بخــش هســتند ،قــاب میانــی کــه عنــوان رنگــی در آن
ـاب باریــک تزیینــی کــه در دو طــرف متـ ِـن عنــوان
قــرار دارد و دو قـ ِ
میانی
قــرار گرفتــه اســت (تصویــر  .)13این عناویــن در قســمت ِ

تصویر  .12عنوان رنگی نوع اول ،سلسلهالذهب ،دفتر اول،
برگه  15aمأخذ)ibid, 55) :
Figure 12. Right side, rubric type A, silsilat al)dhahab, First daftar, folio 15a (Source: ibid, 55
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صفحــه قــرار دارنــد و شــکل آنهــا بــه تعــداد ســطرهای عنــوان
بســتگی دارد .بخــش مرکــزی عناویـ ِـن نــوع دوم هماننــد نــوع
اول بــا گلهایــی بــر زمینـ ٔـه آبــی تیــره یــا طالیــی تزیینشــدهاند.
بخشهــای جانبــی نیــز پسزمینـ ٔـه طالیــی یــا آبــی تیــره دارنــد
کــه بــا بخــش مرکــزی متفــاوت هســتند .بااینوجــود ،تزییــن
بخشهــای جانبــی نســبت بــه تذهیــب بخــش مرکــزی،
مشــخص و برجســتهتر اســت و شــامل نمایــش وســیعی از
تنــگاری اســت.
نقشمایههــای هندســی ،گیاهــی و صور 
ایــن قســمتها بــا نقــوش ســتاره ،زیگــزاگَ ،ســرِ انســان و
گلبرگهــای پنج َپــر -کــه بهنــدرت تکــراری هســتند -تزییــن
ً
شــده اســت (تصویــر  .)14جامــی فریــر شــامل تقریبــا 350
عنــوان رنگــی منحصرب هفــرد از نــوع دوم اســت .رویهمرفتــه
میتــوان گفــت عناویــن رنگــی عــاوه بــر شــکل ،عــرض
ُ
ـرح
مشــخص و اســتاندارد و مرکــب رنگـ ِـی اســتفاده شــده ،در طـ ِ
کلــی و عناصــر تزیینــی نیــز بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد.
تنــوع منحصــر بــهفــرد عناویــن رنگــی نــوع دوم در بخــش
پایینــی نـ ٔ
ـگاره پیــر فرزانــه و مالمــت جــوان خــام (برگــۀ )10a
مشــاهده میشــود .یــک نــوار افقــی الجــوردی دو ســطر متــن
ـوردی
عنــوان را از هــم جــدا کــرده اســت و دو نــوار عمــودی الجـ ِ
کهــای گیاهــی دو طــرف عنــوان قــرار
تزییــن شــده بــا پیچ 
گرفتهانــد .متــن بــا مرکــب قرمــز و آبــی نوشــته شــده و بــا خطــوط
دندانـهدار از زمینــه جــدا شــده و زمینــه بــا رنــگ طالیــی و نقــوش
گیاهــی پوشــیده شــده اســت .نمــای کلــی نوارهــای افقــی و
ـودی الجــوردی ،نقشــی شــبیه حــرف  Hانگلیســی ایجــاد
عمـ ِ
کــرده اســت (تصویــر .)15

تصویر  :13سمت چپ عنوان نوع دوم ،سلسلهالذهب ،دفتر دوم ،برگه  53bمأخذ(ibid, 22):
Figure 13: Left side, rubric type B, silsilat al-dhahab, second daftar, folio 53b
)(ibid, 22

تصویر  :14بخشی از تصویر متن تحفه االحرار ،برگۀ  15aمأخذ ):(ibid, 275
)Figure 14: Tuhfat al-ahrar, folio 15a (ibid, 275

تصویر  :15بخشی از ٔ
نگاره پیر فرزانه و مالمت جوان خام ،سلسلهالذهب،
برگۀ  10aمأخذ)ibid,71) :
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Figure 15: The Wise Old Man Chides a Foolish Youth, silsilat al)dhahab, folio 10 a (ibid, 71

 .5تذهیب ابیات

جامــی فریــر بهصــورت
نــگارش و تزییــن ابیــات در  46برگــۀ
ِ
ســطر
مــورب از راســت بــه چــپ و برعکــس بــوده و طــول هــر
ِ
مــورب برابــر بــا ســه ســطر افقــی اســت .از کارکردهــای ایــن اشــعار
َ
ـات دارای نــگاره یــا انجامــه قــرار
ـورب ُمزیــن -کــه پیــش از صفحـ ِ
مـ ِ
گرفتهانــد ) -(ibid,43اعــام کــردن حضــور نگارههــا یــا انجامههــا
گ آنهــا در
بــوده و تنــوع و کثــرت نقــوش ،ترکیببنــدی و رنــ 
سرتاســر نســخه حیرتانگیــز اســت .در ایــن اثــر کاغذهــای
ـرد
متــن بــه رنــگ ِکـ ِـرم بــوده و بــا طــا افشــان شــده کــه تأثیــر کاربـ ِ
ـف کاغـ ِـذ حاشــیه تقویــت شــده
آزادانــۀ طــا ،بــا رنگهــای مختلـ ِ
اســت .بــا وجــود برنامـ ٔـه دقیــق در طراحــی و اجــرای بخشهــای
ـوع ایجــاد شــده در بعضــی مــوارد بــه دلیــل کثــرت
مختلـ ِ
ـف اثــر ،تنـ ِ
هنرمنــدان ،اجتنابناپذیــر بــوده اســت .بــه طــور مثــال اگرچــه
ســرلوح یکــی از مثنویهــا بــه وسـ ٔ
ـیله عبــداهلل شــیرازی 10امضــا
ِ
شــده ،امــا  -بــه دلیــل صحبتهــای پیشــین مبنیبــر تنــوع
ـئولیت
تزیینــات  -ایــن امــکان کــه ایــن ُمذهــب بهتنهایــی مسـ
ًِ
تزیینــی ایــن نســخه را برعهــده داشــته ،تقریبــا
تمــام برنامـ ٔـه
ِ
ـوع کار ،میتــوان
نزدیــک بــه صفــر اســت و باتوجهبــه سـ ِ
ـبک متنـ ِ
چنیــن پنداشــت کــه در تذهیــب ایــن نســخه تعــداد زیــادی از
هنرمنــدان بســیار ماهــر مشــارکت داشــتهاند ).(ibid,48
ســطور مــورب اغلــب
ابیــات مذهــب در
ــدی
ِ
ترکیببن ِ
ِ
ٔ
ـول
بهتنــاوب ،مجموعــه  vشــکل عمــودی یــا زیگزاگهایــی در طـ ِ

ســطح نوشــتار ایجــاد کردهانــد .هــر مصــرع مــورب در هــر جهتــی
کــه باشــد درون قــاب مربــع شــکلی قــرار دارد و بــا ســتونهای
نــازک مشــکی
خــط
طالیــی نــازک ،بیــن دو خــط ِ
جداکننــده و ِ
ِ
ٔ
قــرار گرفتــه و در زاویــه مقابــل هــر مربــع ،در بــاال و پاییـ ِـن مصــرع
مــورب ،مثلثهــای قائمالزاوی ـهای بــه زیبایــی ُمزیــن گشــتهاند.
ازایــنرو ،هــر ســطر یعنــی چهــار مصــرع مــورب نوشتهشــده
لچکــی مثلثماننــد تشــکیل داده و نوارهــای
چهــار جفــت
ِ
ســفید و رنگــی بــه همــراه خــط مشــکی و گاهــی اوقــات ســفید،
تمامـ ِـی لچکیهــا را قــاب کــرده اســت .زمینـ ٔـه ایــن لچکیهــا بــا
رنگهــای ارغوانــی و آبــی روشــن رنگآمیــزی شــده و بــا نقــوش
رنگارنــگ هندســی ،گیاهــی و انســانی تزییــن شــدهاند .تنــوع
نقــوش ایــن لچکیهــا بــا نقوشــی کــه در بخشهــای جانبــی
رنگــی نــوع دوم اجــرا شــده قابلمقایســه اســت و
عناویــن
ِ
باوجــود تفــاوت طرحهــا در ایــن دو نمونــه ،درســت ماننـ ِـد
ِ
رنگــی نــوع دوم ایــن لچکیهــا نیــز دارای
تذهیبهــای عنــوان ِ
ترکیببندیهــای منحصربهفــردی هســتند و تذهیــب آنهــا
بهنــدرت در بخشهــای مختلــف نســخه تکــرار شــده اســت.
گاهــی اوقــات در طــول چندیــن ســطر -آنچنانکــه در برگـ ٔـه
ابیــات مــورب و
نمایــش
 99aقابلمشــاهده اســت -شــاهد
ِ
ِ
لچکیهــای تذهیــب شــده هســتیم کــه در جهــات مختلــف
ٔ
صفحــه مقابــل هــم گســترشیافتهاند
و یــا حتــی در طــول دو
(تصویــر .)16
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تصویر  :9سلسلهالذهب ،دفتر اول ،خوشنویس مالک دیلمی 979 ،ه.ق،1b ،.
مأخذ)Simpson,1997, 39( :
Figure 9: Masnavi heading of silsilat al-dhahab, first daftar, copied
)by Malik al- Daylami, 979, folio 1b (ibid, 39

 .6تشعیر و حاشیهها

دقت
یکی از حیرتانگیزترین ویژگیهای نسخ خطی ایرانی ِ
نسخ
موجود در صفحه
آرایی آنها است .اهمیت چنین دقتی در ِ
ٔ
متنی
مصور بهویژه در موازنه بین میزان فضای سفید و عناصر ِ
روی سطح صفحه بیشتر آشکار شده و در سنجش ارزش
ٔ
ٔ
نسخه مصور ،امری تعیینکننده است .یکی
شناسانه
زیبایی
نسبت آن با
از عوامل مؤثر در توازن ،محل قرارگیری متن و
ِ
حاشیههای صفحه است (هیلن برند .)293 ،1388 ،حاشیهها
پس از برگهای آغازین وسیعترین عرصه برای تذهیب و
ٔ
نسخه اسالمی محسوب میشوند که از آغاز قرن
تزیین در یک
ً
نهم ه.ق .غالبا با نقوش طالیی و با شیوههای مختلف تزیین
ٔ
نسخه موردی بحث ،بیشتر تزیینات حاشیهای
شدهاند .در
ً
گیاهی طالیی هستند که در مراحل آخر
عمدتا نقشمایههای
ِ
ٔ
طراحی گل و برگها در
برنامه مصورسازی اجرا شدهاند .سبک
ِ
ٔ
ترکیه عثمانی
حاشیههای این نسخه یادآور «سبک ساز» 11در
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(شناخته شده با برگهای بلند و شکسته) است .از آنجا
که سبکساز ،الهامگرفته شده از هنر ایران قرن نهم ه.ق.
است ،شباهتها در این نسخه ملموس بوده با این تفاوت
گیری نقوش در جامی فریر فاقد ضخامت متداول
که قلم ِ
در سبکساز است .بخشی از این نرمی و لطافت در ترسیم
ٔ
استفاده زیاد از طال
شاخوبرگ حاشیههای جامی فریر به دلیل
بوده است ).(Simpson,1997,67 -9
در این اثر تمام برگهها به استثنای برگۀ ناتمام  ،253 aدارای
تزیینات حاشیهای در اطراف نگاره و متن هستند .بیشترین
نقوش طالیی ،مانند گلهای شاهعباسی بزرگ ،ساقهها،
برگها ،شاخهها و گلهای کوچک در صفحات دارای
ٔ
تزیینات حاشیهای در
شیوه اجرای
متن ترسیم شدهاند.
ِ
بخشهایی از نگارهها که وارد حاشیه شدهاند ،تفاوت دارد.
گیاهی اطراف انسانها و بنای
در برگ ( 59aتصویر  )17عناصر
ِ
معماری بهصورت فرورفته و بیرونآمده طراحیشده است .به
ٔ
شاخه ُپر برگی بین سر اسب و «مهتر منتظر» در
طور مثال:
ٔ
ُ
بیرون از حمام لغزیده و شاخه پر برگی بین دو غالم سیاه در
قسمت باالبهپایین آمده است ) .(ibid,74حاشیههای تزیینی
در صفحات دارای متن بر روی کاغذهای رنگی اجرا شدهاند،
اما در  23نگاره تزیینات حاشیهای بر کاغذ کرم رنگ نقش
بستهاند .این تزیینات حاشیهای شامل شش گل ختایی
قلبی شکل بزرگ است که به ساقههای باریک و منحنی و
برگهایی در اندازههای مختلف متصل شده و به طور مساوی
در باال و گوشهها و کنار و پایین حاشیهها قرار گرفتهاند .در
ً
ٔ
حاشیه باال و پایین ،یک شکوفه تقریبا در قسمت میانی متن
قرار دارد .در حاشیههای سمت راست و چپ دو شکوفه ،یکی
رو به بیرون و دیگری روبهداخل قرار گرفته است .سومین
جفت از شکوفهها بهصورت اریب در گوشههای بیرونی
باال و پایین متن قرار گرفتهاند .ساقهها و برگها روبهروی
یکدیگر و در فواصل منظم در اطراف حاشیهها رشد کردهاند
و گلهای کوچک محل تقاطعها را مشخص کردهاند .در
12
تزیین حاشیههای چند برگ از جامی فریر از «صنعت عکس»
استفاده شده است .این طرحها شامل قرقاولهای دمدراز در
حالتهای مختلف و در میان گلهای شاهعباسی ،گلهای
پنج پر ،ساقهها و برگها است که با رنگ صورتی ترسیم و با
رنگ طالیی دورگیری شدهاند (تصویر .)18
حاشیهها در نگارههای این نسخه نیز با نقوش مختلف
گیاهی و حیوانی نقش شده است .در واقع بیست و هشت
ٔ
ٔ
نماینده سنت نقاشی کالسیک ایران
نگاره هفتاورنگ جامی
میباشد ،سنتی که در نیمه دوم قرن هشتم ه.ق .شکل گرفت

و در سرتاسر قرن نهم به کمال رسید .در ٔ
نگاره حضرت یوسف
نقش حیوانات واقعی
شبانی گله( 13تصویر  )19حاشیهها با
و
ِ
ِ
و خیالی -که در چشمانداز طبیعی در حال حمله به یکدیگرند-
ٔ
نگاره دارای چنین
مزین شده است؛ این نگاره یکی از دو
ٔ
انداز
حاشیههای جانوری است .در حاشیه این اثر ،چشم ِ
طبیعی ،ماهرانه و دقیق ترسیم شده و سه درنا و یک عقاب
ٔ
حاشیه باال ترسیم شده
در حال پرواز میان ابرهای گرهدار در
ٔ
14
شیر آتشبار در اطراف
است .در حاشیه بیرونی ،یک جفت ِ
ٔ
انار خیالانگیزی حلقهزده و پلنگ خالخالی،
بلند
تنه ِ
ِ
درخت ِ
ٔ
گوشه پایین سمت
درخت پر شکوفه در
گوزن نری را زیر
ِ
ِ
چهارپایان این حاشیه با
سایر
راست به چنگ گرفته است.
ِ
ِ
شیر آتشبار دیگری با شاخ و کفلهای شعلهور -که از
تصویر ِ
زیر درخت بیدی این منظره را با دقت تماشا کرده و به صحنهٔ
ٔ
سمت چپ نگاه میکند -تکمیل
پایین
گوشه
درگیری از
ِ
ِ
میشوند ).(130-133, ibid
ً
ٔ
بصری موجود در حاشیه صفحات (عمدتا
عناصر
از جمله
ِ
ِ
فرد) «رکابه»15ها یا کلمات راهنما هستند که نخستین یا
ٔ
ٔ
صفحه بعد از خود را نشان میدهند.
شروع
کلمه
دومین
ِ
چپ
رکابهها بهصورت مورب نوشته شده و در پایین و سمت ِ
صفحه قابل مشاهدهاند؛ در برخی نگارهها که در صفحات

ٔ
حاشیه پایینی نوشته شده است
فرد قرار دارند نیز رکابهای در
قرارگیری رکابهها در حاشیه و درون قاب،
محل
ِ
)ِ .(ibid,44
ٔ
بهگونهای است که از خوانایی آنها در حاشیه تزیینی اطمینان
حاصل شود؛ این جایگیری نشان میدهد رکابهها پیش از
تزیین حاشیهها نوشتهشدهاند (تصویر .)20
ِ
ٔ
نــگاره دیگــر ،برگــۀ  ،291aاز قصههــای مثنــوی خردنامــه
اســت کــه خســروپرویز و شــیرین را در حــال معاملــه بــا مــرد
ماهیگیــر نشــان میدهــد (تصویــر  .)21در حاشــیههای
ٔ
نــگاره حضــرت یوســف
ایــن نــگاره نیــز هماننــد حاشــیههای
ــبانی گلــه ،حیوانــات در حــال تعقیــب و گریــز هســتند و
وش ِ
تشــعیر و نقــوش حیوانــی ترسی مشــده در ایــن نــگاره نوعــی
غوغــای درونــی در افــراد درون نــگاره را نشــان میدهــد .هــدف
خاصــی در ترســیم اینگونــه نقــوش در حاشــیهها دنبــال
میشــده و ترســیم آنهــا بــا چنیــن دقــت و ظرافتــی و توجــه بــه
جزئیــات جهــت القــای مفهومــی نمادیــن بــه کار میرفتــه اســت.
بهطورکلی میتوان گفت اجرای طرحهای حاشیهای،
صفحات دارای نگاره بوده
آخرین مرحله از اجرای مصورسازی
ِ
ٔ
است .درحالیکه عناصری چون ستونهای جداکننده متن
ُ
ذهب ابیات و انجامهها میتوانستند قبل از
و لچکیهای م ِ
متن ،تزیین شده و به برگههای حاشیه متصل شده باشند
و عناصر دیگری مانند سرلوحهای مثنوی ،عناوین رنگی،
گیری
جداول و حاشیهها فقط میتوانستند پس از شکل ِ
تمام برگهها ،تزیین شده باشند .از این نظم و ترتیب میتوان
دریافت که تزیین این نسخه فرایندی طوالنی بوده و به
برنامهریزی پیشرفتهای نیاز داشته است ).(ibid,47-48
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تصویر ٔ .17
نگاره درویش و برگرفتن موی معشوق از کف حمام ،برگه ، 59aمأخذ)https://asia.si.edu( :
Figure 17. The Dervish picks up His beloved’s Hair from the Hammam Floor, folio 59a, Freer Gallery
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در برخــی مــوارد (تشــعیر نقــوش حیوانــی در پیرامــون نگارههــا)
ٔ
نــگاره ترسیمشــده داشــتند
کارکــردی مفهومــی در راســتای
کــه برایناســاس هــر جــز تزیینــی عــاوه بــر نقــش و کارکــرد
زیباییشناســانه در ایــن نســخه کارکــردی نمادیــن و مفهومــی
آرایــی ایــن نســخه در طــول  9ســال
نیــز داشــته اســت .کتاب ِ
حکایــت از برنامهریــزی دقیــق و انعطافپذیــری در انجــام
ٔ
برنامــه تزیینــی در ســه شــهر مختلــف توســط چندیــن
ایــن
خوشــنویس دارد و بهویــژه هنرمندانــی کــه در تدویــن ایــن
اثــر نقــش داشــتهاند ،دارای نوعــی اســتقالل فــردی بــوده
کــه میتــوان نمــود آن را در تدویــن انجامههــای ایــن نســخه
مشــاهده کــرد.
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تصویر ٔ .18
نگاره پیر فرزانه و مالمت جوان خام ،برگه ،10a
مأخذ(https://asia.si.edu):

تصویر ٔ :19
نگاره یوسف و زلیخا ،برگۀ  ، 110aمأخذ( :همان)
Figure 19: Yusuf u Zulaykha, folio 110a, Freer Gallery

Figure 18. The Wise Old Man Chides a Foolish Youth, folio 10a.
Freer Gallery
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تصویر ٔ .21
نگاره خسروپرویز و شیرین در معامله با مرد ماهیگیر ،برگۀ ،291a
مأخذ)https://asia.si.edu( :
Figure 21. Khusrw Parviz and Shirin deal with a fisherman, folio
291a, Freer Gallery

نتیجهگیری

تصویر  :20رکابه ،بخشی از حاشیه ٔ
نگاره عرب که از مهمانانش درخواست پول
میکند ،برگۀ  ،169bمأخذ(ibid,73) :
Figure 20: The catchword, The Arab Berates His Guests for
)Attempting to Pay Him for His Hospitality, folio. 169b (ibid, 73
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بررســی مراحــل برنامهریــزی کتابآرایــی نسـ ٔ
ـخه جامــی فریــر
ـازی برگههــا (بومســازی)،
نشــان میدهــد ،پــس از آمادهسـ ِ
جدولکشــی ســتونها صــورت میگرفتــه و پــس از نــگارش
متــن ،در ادامــه تذهیــب ابیــات و انجامههــا انجــام شــده و
ســپس تزییــن عناویــن رنگــی ،ســرلوح و تشــعیر و نگارههــا
ـال برگههــای متــن بــه برگ ههــای حاشــیه انجــام
پــس از اتصـ ِ
ٔ
میشــده اســت .هــر یــک از عناصــر تزیینــی در نســخه جامــی
ً
فریــر بهصــورت حسابشــده و دقیــق بــه کار بــرده شــده مثــا
ســرلوحها همچــون مقدمــه و پیشدرآمــدی بصــری بــرای ورود
بــه متــن ادبــی محســوب میشــدند و بهنوعــی دربـ ٔ
ـاره آنچــه
در ادامـ ٔـه متــن قــرار بــود بیایــد آگاهــی میدادنــد .انجامههــا
نیــز ســند مکتوبــی محســوب م یشــوند کــه در مــورد زمــان،
مــکان ،خوشــنویس و نــام حامــی اطالعــات بــا ارزشــی را ارائــه
ـات ُمذهــب حســاب شــده
میدهنــد .محــل قرارگیــری ابیـ ِ
بــوده و بهمنظــور معرفـ ِـی حضــور نگارههــا و انجامههــا صــورت
میگرفتــه و عناویــن رنگــی کــه در مثنویهــای کوتــاه و تعلیمــی
بیشــتر حضــور داشــتند نــکات اصلـ ِـی داســتان یــا حکایــات را
برجســتهتر مینمودنــد .تشــعیرها عــاوه بــر تزییــن حاشــیهها

پینوشت

1- Freer Gallery of Art , Smithsonian Institution,Washington,D.C

 -2طبـ ِـق آنچــه در کتــاب شــرفنامه آمــده ،ابراهیــم میــرزا در ســال  963ه.ق .از ســوی شــاه طهماســب بــه حکومــت مشــهد منصــوب
شــد و در همــان ســال بــا دختــر شــاه طهماســب ازدواج کــرد؛ در همیــن ســال اســت کــه بخشهایــی از هفــت اورنــگ نوشــته شــد
(.)99 ,1982 ,Simpson
 -3نورالدیــن عبدالرحمــن ابــن نظــام الدیــن احمــد ابــن محمــد متخلــص بــه جامــی در ســال  ۸۱۷ه.ق .در خرجردجــام از توابــع
خراســان متولــد شــد .وی بعدهــا همــراه پــدرش بــه ســمرقند و هــرات رفــت و در آن دیــار بــه کســب علــم و ادب پرداخــت .ســپس بــه
ســیر و ســلوک مشــغول و از بــزرگان طریقــت شــد .او نــزد ســلطان حســین میــرزا بایقــرا و وزیــر فاضــل او امیــر علیشــیر نوایــی تقربــی
خــاص داشــت .او در محــرم  ۸۹۸ه.ق .وفــت کــرد و در هــرات بــا احتــرام فــراوان بــه خــاک ســپرده شــد .از جامــی بیــش از چهــل اثــر و
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تألیــف ســودمند و گرانبهــا بــه جــای مانــده اســت از جامــی بیــش از چهــل اثــر و تألیــف ســودمند و گرانبهــا بــه جــای مانــده اســت.
معروفتریــن آثــار او عبــارت از هفــت مثنــوی بــه نــام «هفــت اورنــگ» اســت(صفا ،1371،ج.)514 :4.
ـگ فریــر در آن تهیــه شــده -در مطلبــی از ماریــا سیمپســون مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ـوم «کتابخانـه» -ای کــه هفــت اورنـ ِ
 -4مفهـ ِ
وی در اینبــاره میگویــد« :در گذشــته کتابخانــه بــه عنــوان بخشــی از فضــای دربــار در نظــر گرفتــه شــده و بــا تغییـ ِـر محــل دربــار ،جابــه
ـان یــک حامــی دربــاری و هنرمندانــی کــه اثــری را
جــا مــی شــد .در نســخهی هفــت اورنــگ امــا تصویــر متفاوتــی از رابطـهی جغرافیایــی میـ ِ
ـان جامــی فریــر متنهــای خــود را در قزویــن
بــرای کتابخانـهی او تهیــه کردهانــد ،ایجــاد شــده اســت؛ بهطورمثــال دو نفــر از خوشنویسـ ِ
و هــرات -طــی ســالهای  966تــا  972ه.ق - .بــه اتمــام رســاندند ،درحال یکــه در طــی ایــن ســالها ابراهیــم میــرزا هنــوز حاکــم مشــهد بــوده
و در آن شــهر مســتقر بوده اســت (.)99 ,1982 ,Simpson
 -5بــه گفتــه ایــو پورتــر ،شــیخ محمــد در کتابخانـهی ســلطان ابراهیــم میــرزا در مشــهد کار میکــرد و مواجــب میگرفــت (پورتــر،1389 ،
.)220

6- Sultan Ibrahim Mirza's Haft Awrang A Princely Manuscript from Sixteenth-Century Iran

 -7الزم بــه ذکــر اســت عــاوه بــر جامــی فریــر ،نســخهی دیگــری از هفــت اورنــگ جامــی در مــوزهی تــوپ قاپوســرای اســتانبول
نگهــداری میشــود کــه نهتنهــا در انجام ـهی آن نــام محــب علـ ِـی کاتــب دیــده م یشــود بلکــه ســرلوحهایی شــبیه جامــی فریــر دارد و
ً
اینچنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه احتمــاال در آن زمــان چنــد نســخه از یــک اثــر تهیــه -شــده اســت.
ـت
ـرار اســم ســلطان ابراهیــم میــرزا در ایــن نســخه -پن جبــار در انجامههــا و س ـهبار در نگارههــا -اهمیـ ِ
 -8بــه موجـ ِ
ـب هش ـتبار تکـ ِ
ـور وی در تهی ـهی ایــن نســخه بیشــتر مشــخص میشــود .ایــن درحال ـ ی اســت کــه نــام شــاه طهماســب در شــاهنامهی مصــور
حضـ ِ
معــروف او (شــاهنامهی طهماســبی) تنهــا دو بــار ذکــر شــده اســت (.)99 ,1982 ,Simpson
9- Rubric

 -10عبــداهلل مذهــب شــیرازی تذهی ـبکار و نقــاش در ســال دهــم ه.ق .بــوده و در کار خــود اســتاد کمماننــدی بــوده اســت .در
کتــاب گلســتان هنــر آمــده اســت« :موالنــا عبــداهلل شــیرازی در تذهیــب و ترتیــب ســرلوحها و شمس ـهها یــد بیضــا داشــت رنــگ
و روغــن را کســی بهتــر از او کار نم یکــرد وی مــدت بیســت ســال تمــام در کتابخان ـهی شــاهزاده بهــرام مقــام ســلطان ابراهیــم میــرزا
خدمــت نمــوده و از مخصوصــان و معتمــدان آن شــاهزاده عالمیــان گردیــد .بعــد از رحلــت آن اعلیحضــرت تــرک مالزمــت کــرد و بــه
مشــهد مقــدس رفتــه ســاکن گردیــد» ( قمــی.)148 ،1372 ،
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ـروی نقــاش ابــداع کــرد .مصــور هــر تصویــری کــه میخواســت از
 -12صنعــت عکــس را در عهــد شــاه طهماســب ،موالنــا کپــک هـ ِ
پرنــده و گل و گیــاه بــر روی کاغــذی بــه قطــع و انــدازه حاشــیه کتــاب طــرح افکنــده و بــا نوعــی شــفره کــه ماننــد ابــزار برنــده صحافــان
معــرق کار بــوده آن نقــش را از آن کاغــذ بریــده و در آورده و آنــگاه کاغــذ نقــش در آورده را بــر روی حاشــیه نهــاده و هــر رنگــی کــه
مناســب و در خــور مینمــود افشــان میکــرد ،ســپس ورق کاغــذ را از روی حاشــیه برداشــته میگذاشــت تــا خشــک گــردد و آنــگاه
مذهــب یــا مصــور بــا طــا دور نقــوش کــه عکــس آن بــر حاشــیه افتــاده بــود تحریــر کــرده و قلمگیــری م یکــرد (قمــی.)43 :1372،
 -13ســودآور معتقــد اســت کــه نــگارهی چوپانـ ِـی حضــرت یوســف اثــر نگارگـ ِـر معــروف «محمــدی» اســت .وی از نگارگــران معــروف
دورهی صفویــه بــوده و در تهی ـهی ایــن نســخه نقــش داشــته اســت ( (.57 ,2000 ,Soudavar
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Human beings are social creatures and they have to attend public and informal spaces for the
meeting of their needs. This is while we are faced with the shortage of the public spaces in the
course of the cities’ development and there is felt a need for places for social interaction and
gathering with the ascent in the society’s individualization trend.
Third place is a general term for various kinds of the public spaces that host the regular,
voluntary and informal assemblies away from the work and home areas. The third place is
a space enabling the meeting and conversation with friends, neighbors, coworkers and even
strangers. The individuals with various age and gender properties can satisfy their required
wants and perform their needed activities through presence in these social spaces. The third place
possesses the potential for the creation of opportunities in line with the individuals’ gathering
around and establishment of social relations and it can set the ground for the development of a
sense of attachment.
The human beings’ need for the affectionate interaction with the place where in they live and/or,
in other words, attachment to the place is amongst the most important aspects of the human-place
relationship that has to be taken into account by the urban architects, designers and planners.
Attachment to a place is the point at which the contextual elements, activities and mental concepts
of the place intersect. This sense of attachment causes the transformation of space to a place with
certain sensory and behavioral attributes for the individuals.
Library is a sort of public space and, as clearly understood from its definition, the public spaces
should be the ground of the citizens and users’ use and collective communication and they have
to be able to contribute to the increase in the opportunities of the social interaction. Thus, a
public urban space like a library should induce the trait “attachment to the place”. Due to the
communication with the various individuals of the society, libraries play a particular role in the
promotion of science and enhancement of the culture of book and book-reading.
As a third place, a public library should be designed in such a way that it can set the ground for
the citizens’ presence as the proper social locus and container and encourage them to study and
create a sense of attachment in the attendants. Amongst the outcomes of this issue’s negligence,
the reduction in the amount of the libraries’ use and reduction in their social roles, vanishing of
the sense of attachment and individuals’ separation can be pointed out. Therefore, approaching
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، در روند توسعه شهرها با کمبود فضاهای عمومی مواجه هستیم و با افزایش روند فردگرایی در جامعه:بیانمسئله
یکیاز انواعفضاهای،مکانسوم.نیاز بهمکانهاییبرایتعامالتاجتماعیو گردهماییبهشدتاحساسمیشود
 کتابخانهعمومیبهعنوانیکمکانسومبایدبهگونهای.عمومیاست کهمیتواندموجبدلبستگیبهمکان گردد
 موجب تشویق، زمینه حضور شهروندان را فراهم نموده،طراحی شود که بهعنوان بستر مناسب و ظرفی اجتماعی
 از پیامدهای توجه نکردن به این موضوع میتوان به.آنها به مطالعه شود و در مخاطبین دلبستگی ایجاد نماید
 ازبینرفتن حس دلبستگی و جدایی افراد اشاره، کاهش نقش اجتماعی آنها،کاهش میزان استفاده از کتابخانهها
. پاسخ به نیاز جامعه امروز است،نمود؛ بنابراین نگاه به کتابخانه بهعنوان یک مکان برای تعامل اجتماعی
 ایـن پژوهـش بـا هدف دسـتیابی بـه مؤلفههای مؤثر در ایجاد دلبسـتگی در کتابخان ههـای عمومی به:هـدف مقالـه
: در این راسـتا پاسـخگویی به سـه پرسـش اساسـی زیر موردنظر بوده اسـت.انجام رسـیده اسـت
 چـه عواملـی موجـب دلبسـتگی به مـکان در فضاهای عمومی میشـود؟ کدام متغیرهـا تأثیرگذاری:سـؤال پژوهـش
بیشـتری در ایجـاد دلبسـتگی بـه مـکان در نمونـه مـورد بررسـی دارنـد؟ و راهکارهـای طراحی کتابخانه بهعنـوان مکان
 کداماند؟،یکـه در مخاطبین دلبسـتگی ایجـاد کنـد
 سـوم بهنحو
 بر اساس روش کیفی و کمی، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و روش تحقیق در این نوشتار:روش تحقیق
، شیوه جمعآوری اطالعات بهمنظور دستیابی به مبانی نظری تحقیق.میباشد و بر استدالل منطقی استوار است
 در ادامه به بررسی و تحلیل.مطالعات کتابخانهای و اسنادی است و مؤلفهها از میان متون استخراج شدهاند
 کتابخانه جندیشاپور و، کتابخانه ملی ایران، چون باغ کتاب تهران،دلبستگی به مکان در چهار کتابخانه موفق ایران
از طریقپرسشنامهمورد،در نهایتمیزانتأثیرگذاریمؤلفههادر نمونهباغ کتاب.کتابخانهقلمپرداختهشدهاست
سنجشقرار گرفتهواز روشهایانعطافپذیریموردتحلیلوتفسیر قرار گرفتندوراهکارهاییبرایطراحیکتابخانه
.بهعنوان مکان سوم با رویکرد ایجاد دلبستگی به مکان در کاربران ارائه شده است
، احساسـی، معنایـی، عملکـردی، اجتماعـی، در ایـن پژوهـش مشـخص شـد کـه شـش بعـد کالبـدی:نتیجهگیـری
 نتایـج ایـن پژوهـش بـر.فـردی و زمانـی در ایجـاد و ارتقـا دلبسـتگی بـه مـکان در کتابخان ههـای عمومـی تأثیرگذارنـد
.اهمیـت مؤلف ههـای احساسـی و کالبـدی بـا باالترین ضریب همبسـتگی با حس دلبسـتگی به مـکان تأکید میکند
، شاخص «رضایتمندی» و از میان شاخصهای مؤلفه کالبدی،برایناساس از میان شاخصهای مؤلفه احساسی
 راهکارهای عملـی در زمینه، در پایان مقالـه.شـاخص «راحتـی» بیشـترین تأثیـر را بـر حـس دلبسـتگی بـه مـکان دارنـد
.طراحـی کتابخانـه بـر مبنـای ویژگ یهـای مـکان سـوم و بـا تأکیـد بـر افزایـش دلبسـتگی به مـکان ارائه شـده اسـت
.مکانسوم، کتابخانه،فضاهایعمومی،دلبستگیبهمکان:واژگان کلیدی
* mojtabavi_m@yahoo.com - نویسنده مسئول
** Mahsa.namdar999@gmail.com
*** Hamed.azadiun10@gmail.com
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the library as a place for the social interaction
has come about for responding to the needs of
the today’s society. The present study aims at
achieving the indicators effective in the creation
of attachment to the public libraries.
In line with this, efforts will be made for
finding answers to the following three essential
questions: what factors cause attachment to
the place in the public spaces? What variables
exert a larger deal of effect on the creation of
attachment to place in the studied case? What are
the solutions for designing libraries as the third
place in such a way that a sense of attachment
can be provoked in the attendants?
The present study is an applied research which
has been carried out based on a qualitative
and quantitative study method. The study has
been drawn on logical reasoning. The method
of gathering information for the achievement of
the study’s theoretical foundation is the library
and documentary research and the indicators
have been extracted from inside the texts. In
this study and in the first step, concepts like
third place, attachment to place, attachment
to public libraries as the first of the society’s
public spaces and legality governing the
designing of the libraries have been scrutinized
for the achievement of the study’s theoretical
foundations; then, the attachment to place has
been analyzed and investigated in four successful
library in Iran, namely Tehran’s garden of books,
Iran’s national Library, Jondi Shapour Library
and Pen Library.
In the end, the extent of the indicators’ influence
on the sample “garden of books” has been
assessed through questionnaires based on
flexible method following which the indicators
were extracted within the format of diagrams.
Next, solutions have been offered for designing
libraries as the third places with an approach to
sense of attachment to place in the users.
It was made clear in this study that six aspects,
namely contextual, social, functional, semantic,
sensory, individual and temporal, have effects
on the creation and enhancement of attachment
to place in the public libraries. The results of
this study emphasize on the importance of the
sensory and contextual indicators with the
highest coefficient of correlation with the sense
of attachment to place. Based thereon, amongst

the indices of the indicator “sensory aspect”,
“satisfaction” and, amongst the indices of the
indicator “contextual aspect”, “comfortability
and convenience” have the highest effect on
the sense of attachment to the place. In the end
of the article, practical solutions have been
offered for the designing of the library based
on the attributes of the third place and with an
emphasis on the increase in the attachment to
the place.
In the end, the designing solutions have been
offered with the format of six aspects, namely
contextual, social, functional, semantic, sensory
and temporal, and 25 indicators. Therefore, the
application of these solutions in the designing
and redesigning of the public spaces like public
libraries enables the transformation of these
spaces into third places that can create a sense
of spatial attachment in the attendants. This
means that the higher the sense of attachment
to the public spaces citywide such as libraries
in the individuals and attendants, the more
frequent would be their voluntary presence in
the intended spaces. Thus, sense of attachment
to a place is a significant factor when designing
an environment.
Keywords: attachment to place, public spaces,
libraries, third place.
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مقدمه

تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی و بهویــژه تحــوالت فناورانــه چنــد
دهــه اخیــر ،نوعــی نــگاه جدیــدی را نســبت بــه نقــش و جایــگاه
کتابخانــه و عملکــرد آن ایجــاب کــرده اســت .امــروزه ،همــگام
بــا تحــوالت فنــاوری و دگرگونیهــای روزافــزون ،نهادهــای
اجتماعــی ،بــرای حفــظ و بقــای خــود ،بــه اســتفاده از شــیوههای
نویــن و راهکارهــای مؤثرتــر نیــاز دارنــد؛ بنابرایــن ضــروری اســت
کــه کتابخانههــا بــه شــکلی کارآمــد ،خدماتــی را کــه افــراد جامعــه
خواهــان آن هســتند را فراهــم ســازند؛ بنابرایــن کتابخانههــا
زمانــی میتواننــد عملکــرد موفقــی داشــته باشــند کــه خدمــات
مناســبی بــر پایــه انتظــارات و نیازهــای مراجعیــن خــود ارائــه
دهنــد و موجــب دلبســتگی کاربــران بــه فضــا شــوند .ذکــر ایــن
نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه معمــاری کتابخانههــای عمومــی
از مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر میــزان رضایــت و دلبســتگی
مراجعــان اســت.
1
از ســال  2000بــه دنبــال نظریــه اولدنبــرگ کتابخانــه
نوعــی مــکان ســوم اســت ،بنابرایــن بایــد بســتر اســتفاده
و ارتباطجمعــی شــهروندان و کاربــران باشــد و بتوانــد بــه
افزایــش فرصــت تعامــل اجتماعــی کمــک نمایــد .عالوهبــرآن
کتابخان ههــا بــه دلیــل ارتبــاط بــا افــراد مختلــف جامعــه ،نقــش
ویــژهای را در ترویــج علــم و ارتقــای فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی
دارا هســتند .طراحــی کتابخانههــا بهعنــوان فضاهــای عمومــی،
بــرای تشــویق افــراد بــه مطالعــه و کمــک بــه توســعه علمــی و
فرهنگــی در جامعــه بایــد بهگونــهای باشــند کــه زمینههــای

الزم را در جهــت افزایــش میــزان بهرهگیــری بــرای تمامــی اقشــار
جامعــه را فراهــم ســازند.
از جملــه اهــداف ایــن پژوهــش دســتیابی بــه عواملــی اســت
کــه میتوانــد افــراد گوناگــون را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد و
باعــث جــذب تمامــی اقشــار بــا هــر رده ســنی و جنســیتی شــوند،
نیازهــای آنهــا را بــرآورده ســازد و گونــهای دلبســتگی در آنهــا
ایجــاد کنــد .در ایــن راســتا پاســخگویی بــه ســه پرســش اساســی
زیــر موردنظــر بــوده اســت:
 چــه عواملــی موجــب دلبســتگی بــه مــکان در فضاهــایعمومــی میشــود؟
 کــدام متغیرهــا ،تأثیرگــذاری بیشــتری در ایجــاد دلبســتگیبــه مــکان در نمونــه مــورد بررســی دارنــد؟
 راهکارهــای طراحــی کتابخانــه بهنحویکــه در مخاطبیــندلبســتگی ایجــاد کنــد ،کدامانــد؟
بــرای رســیدن بــه پاســخ ســؤاالت ،ضمــن مــرور نظریههــا
و رویکردهــای دلبســتگی بــه مــکان در رابطهبــا مکانهــای
ســوم نظیــر کتابخانههــای عمومــی ،چندیــن کتابخانــه
موفــق در سراســر جهــان و ایــران مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ســپس میــزان تأثیرگــذاری مؤلفههــا در نمونــه بــاغ کتــاب ،از
طریــق پرســشنامه مــورد ســنجش قــرار گرفــت و در نهایــت
راهکارهایــی بــرای ایجــاد دلبســتگی بــه مــکان در مجموعههــای
فرهنگــی نظیــر کتابخانههــای شــهری ارائــه شــده اســت.
از پیامدهــای توجــه نکــردن بــه طراحــی کتابخانههــا
میتــوان بــه کاهــش میــزان اســتفاده از کتابخانــه ،کاهــش
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نقــش اجتماعــی کتابخانههــای عمومــی و ...میباشــد .یکــی
از عوامــل کــم بــودن تعامــات اجتماعــی در کتابخانههــای
عمومــی نبــود امــکان بحــث و گفتگــو در فضــای داخــل و
محوطــه کتابخانههاســت کــه ایــن امــر مانــع ایجــاد شــبکههای
تهــای داوطلبانــه م یشــود؛ بنابرایــن
اجتماعــی و فعالی 
دســتیابی بــه را ههــای حفــظ بقــای کتابخان ههــا بهعنــوان یــک
مــکان ســوم و بســتری بــرای تعامــات اجتماعــی ،امــری ضــروری
بــه نظــر میرســد.
شماره دوم
پاییز 1399

روش تحقیق

روش تحقیــق ایــن نوشــتار ،روش کیفــی و کمــی میباشــد.
بخــش کیفــی پژوهــش بــه تفســیر شــرایط م یپــردازد و بــر نقــش
محققــان بهمنزلــه عنصــری حیاتــی در نتیجــۀ حاصــل از تحقیــق
تأکیــد خــاص دارد .شــیوه جم ـعآوری اطالعــات در ایــن بخــش،
بهــا ،مقــاالت ،اســناد و منابــع چاپــی ،تصویــری
مطالعــه کتا 
و اینترنتــی بهمنظــور دســتیابی بــه مبانــی نظــری و اســتفاده از
تجربیــات ســایر محققیــن و نیــز درک مســئله میباشــد کــه بــا
بســایتها،
جســتجو در کتابخان ههــا ،پایگا ههــای اطالعاتــی ،و 
مشــاورهها و ...حاصــل شــده و مؤلف ههــا از میــان متــون اســتخراج
شــدهاند .جهــت دســتیابی بــه مبانــی نظــری تحقیــق ،مفاهیمــی
چــون مــکان ســوم ،دلبســتگی بــه مــکان ،دلبســتگی بــه
کتابخان ههــای عمومــی بهمثابــه اولیــن فضــای عمومــی جامعــه و
یهــای حاکــم بــر طراحــی کتابخان ههــا تدقیــق شــده و
قانونمند 
ســپس بــه اســتخراج مؤلف ههــا در قالــب نمــوداری پرداختــه شــده
اســت .در ادامــه بــه بررســی و تحلیــل دلبســتگی بــه مــکان در
چهــار کتابخانــه موفــق ایــران ،چــون بــاغ کتــاب تهــران ،کتابخانــه
یشــاپور و کتابخانــه قلــم پرداختــه
ملــی ایــران ،کتابخانــه جند 

شهــای انعطافپذیــری
شــده اســت .در نهایــت داد ههــا از رو 
مــورد تحلیــل و تفســیر قــرار گرفتنــد و راهکارهایــی بــرای طراحــی
کتابخانــه بهعنــوان مــکان ســوم بــا رویکــرد ایجــاد دلبســتگی بــه
مــکان در کاربــران ارائــه شــده اســت.
در بخــش کمــی بــه ســنجش مؤلف ههــا و مــدل مفهومــی در
یکــی از نمون ههــای مــوردی پژوهــش پرداختــه شــده اســت .ابــزار
گــردآوری داد ههــا پرسـشنامهای بــا  27پرســش اصلــی اســت کــه
شهــای فرعــی ،شــامل  35پرســش بســته و یک
بــا احتســاب بخ 
پرســش بــاز اســت .پرسـشها (گوی ههــا) در شــش بخــش اصلی
بــه ســنجش مؤلف ههــای دلبســتگی بــه مــکان در مجموعــه بــاغ
کتــاب پرداختــه اســت .بــرای اطمینــان از روایــی پرس ـشنامهها
از نظــرات کارشناســان و اســتادان دو حــوزه کتابــداری و معمــاری
نهــا در پرس ـشهای پرس ـشنامه
اســتفاده شــد کــه نظــرات آ 
اعمــال گردیــد .همچنیــن پایایــی پرس ـشهای هــم طیــف،
در هــر بخــش ب هصــورت جداگانــه و بــه کمــک ضریــب آلفــای
کرونبــاخ محاســبه گردیــد و در جــدول  1قابلمشــاهده اســت.
شهــای اصلــی پرس ـشنامه در مجمــوع
آلفــای کرونبــاخ بخ 
نشــاندهنده پایایــی مناســب ابــزار گــردآوری دادههاســت.
بــرای تعییــن تعــداد نمون ههــای آمــاری ،از فرمــول انتخــاب حجــم
نمونــه بــا جامعــه نامحــدود و متغیــر کیفــی اســتفاده شــد و عــدد
قتــر شــدن نتایــج
 96بــه دســت آمــد .نگارنــدگان بــرای دقی 
تحقیــق ،حجــم نمونــه را بــه  106افزایــش دادنــد .الزم بــه ذکــر اســت
پرس ـشنامهها ب هصــورت تصادفــی بیــن مراجعهکننــدگان بــه
مجموعــه بــاغ کتــاب توزیــع شــده اســت و محاســبه و تحلیــل
داد ههــا و اســتنتاجهای آمــاری بــه کمــک نرمافــزار 26 SPSS
انجــام شــده اســت.

جدول شمارۀ  : 1موضوع پرسشهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ هر گروه (منبع :نگارندگان)
)Table 1: Subject Questionnaire Questions and Cronbach›s Alpha for each group (Source: Authors

ردیف

موضوع کلی پرسشها

تعداد گویهها

شماره گویهها

آلفای کرونباخ

1

مؤلفههای کالبدی

7

 9تا 15

0.880

2

مؤلفههای اجتماعی

7

 16تا 22

0.851

3

مؤلفههای عملکردی

4

 23تا 26

0.823

4

مؤلفههای معنایی

2

 27تا 28

0.868

5

مؤلفههای احساسی

4

 29تا 32

0.847

6

مؤلفههای زمانی

2

 33تا 34

مجموع

26

 9تا 34
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پیشینه تحقیق

تحقی ــق حاضـــر از ســـه مفهـــوم کلـــی دلبســـتگی بـــه مـــکان،
م ــکان س ــوم و کتابخانهه ــای عموم ــی تش ــکیل ش ــده اس ــت.
در خصـــوص دلبســـتگی بـــه مـــکان هیدالگـــو 2و
هرنان ــدز )2001( 3تعریفـــی را بـــرای دلبســـتگی بـــه مـــکان
آوردهان ــد« :یـــک پیونـــد احساســـی بیـــن افـــراد در یـــک
محی ــط خـــاص» ،شـــوماخر و تیلـــور نیـــز معتقدنـــد کـــه
دلبس ــتگی بـــه مـــکان« :پیونـــد احساســـی مثبـــت ،بیـــن
ش ــخص بـــا مـــکان خـــاص اســـت کـــه ویژگـــی اصلـــی آن
تمای ــل ش ــخص ب ــه حف ــظ ارتب ــاط نزدی ــک ب ــا چنی ــن مکان ــی
میباش ــد» .(Alexander, 2008: 8) ،مطالعـــات دانشـــپور
نش ــان میده ــد :هرچ ــه می ــزان دلبس ــتگی اف ــراد نس ــبت ب ــه
مــکان افزایــش یابــد ،میــزان پاســخگویی آنهــا بــه مشــارکت
در حف ــظ و نگهـــداری آن نیـــز افزایـــش مییابـــد (دانشـــپور
و هم ــکاران .)1388 :مطالعـــات صورتگرفتـــه در زمینـــه
دلبس ــتگی ب ــه م ــکان ب ــر عوام ــل گوناگون ــی اش ــاره داش ــتهاند
ک ــه میت ــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره نمـــود:
مطالعاتـــی کـــه بـــه عامـــل زمـــان اشـــاره داشـــتهاند(Low :
) & Altman, 1992: 1-12و (Bonaiuto et al, 1999: 152-
) .172مطالعاتـــی کـــه بـــه ویژگیهـــای فـــردی کاربـــران اشـــاره
دارن ــد و نشـــان میدهنـــد میـــزان دلبســـتگی از فـــردی بـــه
ف ــرد دیگ ــر متفـــاوت اســـت ) .(Tuan, 1977نتایـــج پژوهـــش
ریمون ــد و هم ــکاران ( )2010ب ــا ه ــدف س ــنجش دلبس ــتگی ب ــه
م ــکان ،وابس ــتگی ف ــردی ،جمع ــی و محیط ــی نش ــان میده ــد،
مخاطبی ــن دلبس ــتگیهایی را باتوجهب ــه جنبهه ــای طبیع ــی و
فیزیک ــی منطق ــه و همینط ــور جنبهه ــای مردم ــی و اجتماع ــی
در خ ــود احس ــاس میکنن ــد .خالص ـهای از مطالع ــات مرتب ــط ب ــا
ادبی ــات دلبس ــتگی ب ــه م ــکان در ج ــدول  2آم ــده اس ــت.
ً
م ــکان س ــوم مفه ــوم نس ــبتا جدی ــدی اس ــت ک ــه در ده ــه
 90مط ــرح شـــده تنهـــا طـــی چنـــد ســـال اخیـــر وارد جامعـــه
شهرس ــازی کش ــورمان ش ــده اس ــت و همچن ــان بس ــیاری ب ــا
ای ــن مفه ــوم آش ــنا نیس ــتند ،بنابرای ــن مناب ــع و پژوهشه ــای
اندک ــی را میت ــوان داخ ــل ای ــران یاف ــت ک ــه ب ــه ای ــن مفه ــوم
ً
و مش ــخصا ب ــه در ارتب ــاط آن ب ــا مفاهی ــم اجتماع ــی پرداخت ــه
باش ــد .اصطـــاح مـــکان ســـوم کـــه اولینبـــار توســـط ری
اولدنب ــرگ جامعهشـــناس آمریکایـــی در کتـــاب «مـــکان
ـوب عال ــی» ب ــه کار رف ــت ،بهعن ــوان مکان ــی ب ــرای پن ــاه ب ــردن
خـ ِ
از خانــه و کار لقــب گرفــت .مکانــی کــه امــکان دیــدار و مــراوده
ب ــا دوس ــتان ،همســـایگان ،همـــکاران و حتـــی غریبههـــا را
فراه ــم مـ ـیآورد و باع ــث افزای ــش دلبس ــتگی م ــردم ب ــه ه ــم

میشـــود و تعامـــات اجتماعـــی و حـــس تعلـــق بـــه م ــکان را
نـــزد مـــردم افزایـــش میدهنـــد ) .(Oldenburg, 1999در
ادامـــه محققانـــی پژوهشهـــای خـــود را در زمینـــه م ــکان
س ــوم ادام ــه دادن ــد ،از جمل ــه :تق ــوی و ترکاش ــوند در مقال ـهای
بـــا عنـــوان «نقـــش مکانهـــای ســـوم شـــهری در بهب ــود
تعام ــات اجتماع ــی» ب ــه معرف ــی مکانه ــای س ــوم در ش ــهر
و بیـــان ویژگیهـــای آنهـــا پرداختهانـــد (تقـــوی ســـنگدهی
و ترکاشـــوند .)1393 ،همچنیـــن متـــا و بوســـن )2010( ،در
مقالـــهای بـــا عنـــوان «مکانهـــای ســـوم و زندگـــی اجتماع ــی
خیابانهـــا» بـــه بررســـی ویژگیهـــای مؤثـــر مـــکان س ــوم در
ایجـــاد تعامـــات اجتماعـــی پرداختهانـــد.
کتابخانههـــای نوعـــی فضاهـــای عمومـــی هس ــتند و
اهمیـــت آنهـــا در همـــه جوامـــع بهخوبـــی شـــناخته ش ــده
اس ــت .از جمل ــه تحقیق ــات انج ــام ش ــده در ارتب ــاط ب ــا کتابخان ــه
بهعنـــوان بســـتری بـــرای تعامـــات اجتماعـــی میتـــوان ب ــه
(اندیش ــمند )1397 ،اش ــاره ک ــرد ک ــه در مقالـ ـهای ب ــا عن ــوان
«بررســـی اجتماعپذیـــر بـــودن کتابخانههـــای عموم ــی» ،ب ــه
اثرگـــذاری اجتماعـــی کتابخانههـــا اشـــاره نمـــوده و بـــه مقول ــه
اجتماعپذیـــری در کتابخانههـــا پرداختـــه اســـت .همچنی ــن
نوکاریـــزی و فربـــد ( )1394و صـــرافزاده و همـــکاران)1396( ،
راهکارهـــای بـــرای افزایـــش تعامـــات اجتماعـــی در کتابخان ــه
ارائـــه دادهانـــد.
تع ــداد پژوهشهای ــی ک ــه دلبس ــتگی م ــکان را در ارتب ــاط
ب ــا کتابخان ــه بهعن ــوان م ــکان س ــوم بررس ــی میکنن ــد ،بس ــیار
انــدک هســتند .امــا از میــان همیــن تعــداد انــدک نیــز نگارندگان
پژوهش ــی ک ــه مؤلفهه ــای دلبس ــتگی ب ــه م ــکان در آن تحلی ــل
و راهکارهایــی جهــت طراحــی ارائــه شــده باشــد ،نیافتنــد و اکثــر
تحقیق ــات ب ــه بررس ــی و ســنجش می ــزان دلبســتگی ب ــه م ــکان
پرداختهانـــد .درحالیکـــه نیـــاز بـــه انجـــام چنیـــن پژوهش ــی در
جوامـــع امـــروزی کـــه در آن شـــبکهها و رســـانههای اجتماع ــی
ارتبـــاط حضـــوری را بـــه حداقـــل رســـاندهاند و بهخص ــوص در
جامع ــه م ــا ک ــه ب ــا کمب ــود فضاه ــای جمع ــی بهعن ــوان بس ــتری
بــرای تعامــات اجتماعــی روب ـهرو هســتیم ،احســاس م یشــود.

شماره دوم
پاییز 1399

مبانی نظری
فضای عمومی

طهــای
فضاهــای عمومــی مهمتریــن بخــش شــهرها و محی 
شــهری هســتند .در چنیــن عرصههایــی بیشــترین تمــاس،
ارتبــاط و تعامــل بیــن انســانها رخ میدهــد .ایــن عرص ههــا تمــام
بخشهــای بافــت شــهری را کــه مــردم بــه آن دسترســی فیزیکــی
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جدول  :2مرور مؤلفههای دلبستگی به مکان از دید پژوهشگران و محققین (منبع :نگارندگان)
)Table 2: Review of components of place attachment from the perspective of researchers and researchers (Source: Authors

پژوهشگران

مؤلفهها

پژوهشگران

مؤلفهها

& Anton
Lawrence, 2014

دسترسی به کتابخانه ،ایمنی ،زیبایی ،عناصر
طبیعی ،مبلمان و تجهیزات ،امکانات

& Hidalgo
Hernandez, 2001

امنیت و راحتی ،آرامش ،خاطره انگیزی

Stedman, 2003

رضایتمندی ،پاسخگویی به نیازها ،هویتمندی،
خاطره انگیزی ،میزان تحصیالت ،ابعاد کالبدی،
دسترسی به کتابخانه ،ایمنی ،زیبایی ،عناصر
طبیعی ،مبلمان و تجهیزات ،امکانات

Brown & Werner,
1985

مشارکت مردم ،تعامالت اجتماعی ،سن ،جنسیت ،وضعیت
تأهل ،میزان تحصیالت ،شغل ،ایمنی ،زیبایی عناصر طبیعی،
امکانات ،مبلمان و تجهیزات

شماره دوم
پاییز 1399

& Shumaker
Taylor, 1983

تعامل عاطفی ،پاسخگویی به نیازها ،مدت
اقامت در هر بار مراجعه ،جمعیت اجتماعی،
همگن بودن کاربران و مخاطبین ،حریم شخصی،
فضاهای جمعی ،دسترسی به کتابخانه ،ایمنی،
زیبایی ،عناصر طبیعی ،مبلمان و تجهیزات،
امکانات

Tuan, 1977

مشارکت مردم ،امنیت و راحتی ،تعامالت اجتماعی ،حمایت
اجتماعی ،همگن بودن کاربران و مخاطبین ،حریم شخصی،
فضای جمعی ،مدت عضویت در کتابخانه ،مدت اقامت در هر
بار مراجعه

Low & Altman,
1992

امنیت و راحتی ،حمایت اجتماعی ،تعامالت
اجتماعی ،همگن بودن کاربران و مخاطبین ،حریم
شخصی ،فضای جمعی

Waxman, 2006

مبلمان و دکور جذاب ،بوی خوب ،مبلمان راحت ،تمیزی ،نور
مناسب ،تعامالت اجتماعی ،اعتماد و احترام ،حمایت اجتماعی

Relph, 1976

تعامالت اجتماعی ،تنوع فعالیتی ،هویتمندی،
خاطره انگیزی ،مدت عضویت در کتابخانه،
آسایش اقلیمی محیطی

Bonaiuto, 1999

مشارکت مردم ،امنیت و راحتی ،تعامالت اجتماعی ،حمایت
اجتماعی ،همگن بودن کاربران و مخاطبین ،حریم شخصی،
فضای جمعی ،سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،میزان
تحصیالت ،شغل

دانشپور و
دیگران1388 ،

آرامش  -تعامل عاطفی  -تنوعی فعالیتی -
پاسخگویی به نیازها  -آسایش اقلیمی محیطی
 -چیدمان کارآمد  -خاطره انگیزی

چرخچیان1388 ،

تنوع فعالیتی ،تعامل عاطفی

Lewicka, 2009

سن  -میزان تحصیالت

Scannell & Gifford
2010

تعلق خاطر

و بصــری دارنــد ،در برمیگیــرد ) .(Tibaldes, 2003: 15همچنین
والــرز در ایــن زمینــه معتقــد اســت :فضــای عمومــی فضایــی
اســت کــه در آن بــا غریب ههــا ســهیم هســتیم ،مردمــی کــه اقــوام،
دوســتان یــا همــکار مــا نیســتند (مدنــی پــور.)215 :1391 ،
کرمونــا ،4فضــای عمومــی را فضایــی قابلدســترس بــرای
همــه اقشــار ،ارائهدهنــده آزادی عمــل و حــق موقــت تعریــف
میکنــد ،و آن را صحن ـهای بــرای رفتــار و نمایــش و زمینــی
یطــرف بــرای تعامــات اجتماعــی میدانــد
مشــترک و ب 
) .(Carmona et al, 2004بــه طــور کلــی فضاهــای عمومــی
بایســتی قــادر بــه پاســخگویی بــه نیازهــای روحــی انســان
باشــد و ســطح کیفــی مطلــوب را بــرای ســاکنین ارائــه دهنــد
(علــی مردانــی و همــکاران.)7 :1394 ،
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مــکان ســوم نــه خانــه اســت نــه محــل کار ،بلکــه مکانــی اســت
میــان ایــن دو بــرای مالقــات بــا دوســتان ،اســتراحت و جایــی
بــرای خــوردن و نوشــیدن بــدون فشــار و اســترس .اولدنبــرگ
نهــای ســوم،
مــکان ســوم را اینگونــه تعریــف میکنــد :مکا 
مکانهایــی هســتند کــه مــردم میتواننــد در آنجــا در کنــار
یکدیگــر جمــع شــده و بــا هــم ارتبــاط برقــرار میکننــد .در مقابــل
مــکان اول (خانــه) و مــکان دوم (محــل کار ) ،مــکان ســوم بــه
مــردم اجــازه میدهــد کــه در کنــار یکدیگــر بــوده و از گفتگــو کردن
تهــا،
نهــا ،کافین 
و در کنــار هــم بــودن لــذت ببرنــد گوشــه خیابا 
نهــای ســوم بهعنــوان
قهوهخان ههــا ،کتابخان ههــا و دیگــر مکا 
قالــب اجتماعــات ســرزنده و اســاس حضــور پــر رنــگ مــردم
هســتند (ضمیــری.)3 :1394 ،

تعامــات اجتماعــی جزئــی از ماهیــت انسانهاســت،
و مــردم بــرای ایجــاد ایــن تعامــات بــه مکانهایــی جهــت
گذرانــدن ســاعاتی لذتبخــش ،بــدون داشــتن هدفــی خــاص و
مشــخص کــه زمینــه را بــرای معنا بخشــیدن بــه زندگی غیررســمی
و ترمیــم زندگــی رســمی و خانوادگــی ایجــاد میکنــد ،نیــاز دارنــد.
مــکان ســوم پتانســیل ایجــاد فرصتهایــی بــرای در کنــار هــم
قرارگرفتــن افــراد و برقــراری روابــط اجتماعــی را دارد (ســیاوش
پــور و دیگــران.)3 :1398 ،

کتابخانه بهعنوان مکان سوم

از ســال  2000بــه بعــد کتابخانــه بهعنــوان یــک مــکان ســوم مطــرح
شــد .در واقــع مفهــوم کتابخانــه بهعنــوان مــکان برمیگــردد بــه
اثــر اولدنبــرگ جامع هشــناس آمریکایــی کــه ایــده مــکان ســوم را
مطــرح کــرد.
کتابخانههــا میتواننــد بــا ایجــاد فضایــی دوســتانه
جهــت تبــادل و گفتمــان حــس آرامــش و لــذت از مــکان را در
کاربــران خــود ایجــاد کــرده و یکــی از مکانهــای ســوم مــورد
اشــاره اولدنبــرگ باشــند .کتابخانــه میتوانــد جایــی بــرای
گردهماییهــای غیررســمی و رســمی افــراد ،دوســت-یابی و
آشــنایی افــراد بــا یکدیگــر ،تفریــح و گذرانــدن اوقــات فراغــت،
بحــث و گفتگوهــای علمــی ،بــرای جامعهپذیــری ،گــپ و گفــت،
مطالعــه گروهــی دانشآمــوزان ،جلســات گروهــی اجتماعــی،
ســخنرانی نویســندگان کتابهــای برگزیــده ،بهعنــوان محیطــی
امــن بــرای نوجوانــان ،مکانــی بــرای خوانــدن داســتان بــرای
کــودکان ،بــرای خوانــش گروهــی ،بــرای جلســات جمعخوانــی
نوســوادان و ...مورداســتفاده قــرار گیــرد ،بــرای ایفــا کــردن چنیــن
نقشهایــی نیــاز اســت کــه کتابخانــه فضاهایــی همچــون بوفــه،
زمینهــای بــازی کــودکان ،اتاقهــای نشســت ،کالسهــای
آموزشــی و اتــاق کنفرانــس داشــته باشــد .در عصــری کــه
شــبکههای اجتماعــی مــروج فردگرایــی و ارتباطــات مجــازی
هســتند و ارتباطــات واقعــی بــه حداقــل خــود رســیده اســت،
کتابخان ههــا میتواننــد بــا فراه ـمآوردن فضایــی بــرای دیدارهــای
حضــوری افــراد ،نقــش مــکان ســوم را در جامعــه ایفــا کننــد
(صــرافزاده و همــکاران )3 :1395 ،و بســتری بــرای ارتقــای
زندگــی اجتماعــی باشــند .مفهــوم زندگــی اجتماعــی بســیار
وســیعتر از فضاهــا یــا مکانهــای عمومــی در شــهر اســت
و بــر مجموعــهای از روابــط اجتماعــی داللــت دارد .مالقــات
کــردن ،ســام و احوالپرســی ،بحــث در مــورد وقایــع و مســائل
روز بخشــی از رفتارهــا در زندگــی اجتماعــی بــه شــمار میرونــد
(مونتگومــری)2006 ،؛ بنابرایــن کتابخانههــا بهعنــوان مــکان
ســوم میتواننــد نقــش پررنگــی در زندگــی اجتماعــی مــردم

داشــته باشــند ،پذیــرای گروههــای مختلــف اجتماعــی باشــند و
فضــای مناســب بــرای تعامــل آنــان بــا یکدیگــر ایجــاد کننــد.

دلبستگی مکانی

در لغتنامــه دهخــدا از دلبســتگی بــه معنــای محبــت ،رغبــت،
دوســتی ،مــودت ،عشــق و گرایــش خاطــر یــاد م یشــود.
دلبســتگی بــه مــکان بهعنــوان یــک مفهــوم ،رابطــه و نقطــه
اتصــال بیــن مــردم و مکانهاســت (ســجادزاده.)1392 ،
امــروزه مفهــوم دلبســتگی بــه مــکان ،نقــش مهمــی را در
مطالعــات روانشناســی محیــط بــازی میکنــد .دلبســتگی بــه
مــکان ،زنجیــرهای میــان افــراد و محیطهــای معنــادار اســت.
دلبســتگی بــه مــکان ،فرهنگهــا ،دوســتان ،غریبههایــی کــه
مفهــوم مشــترکی بــا مــکان دارنــد بــه یکدیگــر پیونــد میدهــد
).(Hanks, Zhang & Line, 2020: 1
دلبســتگی بــه مــکان رابطــه عاطفــی فــرد بــا مــکان اســت کــه
ریشــه در خصوصیــات و تجــارب گذشــته فــرد دارد .مــکان بایــد
تهــای
بتوانــد پاســخگو نیازهــا و انتظــارات انســان باشــد و ظرفی 
پاســخگویی به این نیازها و انتظارات را داشــته باشــد .دلبســتگی
بــه مــکان بــر اســاس تعامــل شــناختی ،عاطفــی و عملکــردی بیــن
افــراد ،گروههــا و مــکان کالبــدی اجتماعــی در طــول زمــان شــکل
میگیــرد (صادقــی و همــکاران .)254 :1391 ،بــر اســاس نظریــه
هشــاس ،دلبســتگی فراینــدی از رضایتمنــدی میباشــد کــه بــا
مرتفــع شــدن نیازهــا و توقعــات از تجــارب افــراد بــه وجــود میآیــد
و بــه بقــا و پایــداری توســعه و عالقــه (شــامل مراقبــت ،توجــه،
حمایــت) و احســاس امنیــت و راحتــی میانجامــد .نیازهــا و
توقعــات کنونــی نیــز از تجــارب قبلــی بــا ترکیــب عوامــل اجتماعــی
و حســی و شــناختی و رفتــاری بهعــاوه تفکــر خــود شــخص
حاصــل می-شــود ).(Hashas, 2003
دلبســتگی بــه مــکان برخاســته از فعالیتهــا و تعامــات
بیــن «انســان و مــکان» و «انســان و انســان» در یــک مــکان
خــاص اســت .وجــود و ســطح بــاالی دلبســتگی بــه یــک مــکان،
ســبب اهمیــت آن مــکان بــرای فــرد و افزایــش مشــارکت و
افرایــش ســطح تعامــات اجتماعــی شــهروندان میشــود
(آرویــن.)۸۸:۱۳۹۷ ،

شماره دوم
پاییز 1399

عوامل مؤثر به دلبستگی مکانی در مکان سوم

ب ــه دلی ــل محوری ــت موض ــوع دلبس ــتگی ب ــه م ــکان در ای ــن
پژوه ــش ،شناس ــایی ش ــاخصها و عوام ــل تأثیرگ ــذار در ای ــن
موض ــوع الزم میباش ــد .ب ــرای بررس ــی ش ــاخصهای مختل ــف
دلبســـتگی بـــه مـــکان نظریـــات متنوعـــی موجـــود اس ــت .از
نظـــر برخـــی از محققیـــن بـــه طـــور کل دلبســـتگی بـــه م ــکان
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ناش ــی از تعام ــل اف ــراد ب ــا م ــکان ،معان ــی و ویژگیه ــای مرتب ــط
محیط ــی ک ــه ف ــرد را راغ ــب ب ــه مان ــدن در آن میکن ــد اس ــت.
برایناس ــاس عوامل ــی ک ــه در دلبس ــتگی ب ــه م ــکان برخ ــی
تأثی ــر میگذارن ــد ب ــه س ــه دس ــته عوام ــل احساس ــی ،معنای ــی و
عملک ــردی تقس ــیم میش ــوند (س ــجادزاده .)70 :1392 ،دیگ ــر
عوام ــل تأثیرگ ــذار در موض ــوع دلبس ــتگی م ــکان را در س ــه
دس ــته عوام ــل :توانای ــی پاس ــخگویی م ــکان ب ــه نیازه ــای ف ــرد،
تأثی ــرات حس ــی در رابط هب ــا م ــکان و می ــزان تج ــارب قبل ــی ف ــرد
از م ــکان دس ــتهبندی میکنن ــد .در کل بررس ــی مطالع ــات در
ای ــن زمین ــه ب ــه عوام ــل مختلف ــی دراینرابط ــه اش ــاره میکنن ــد
ک ــه میت ــوان ب ــه نق ــش عوام ــل فرهنگ ــی ،اجتماع ــی و ف ــردی،
عوام ــل کالب ــدی ،ب ــه کم ــک عوام ــل زمینـ ـهای ،عام ــل زم ــان و
عوام ــل فعالیت ــی و تعامل ــی اش ــاره ک ــرد (Hashemnezhad et
).al, 2013
عوامــل کالبــدی :نقــش بعــد کالبــدی مــکان بــر دلبســتگی بــه
مــکان؛ اشــاره مســتقیم بــه وجــود تســهیالت و خدمــات ،نــوع
ســاماندهی ،نحــوه دسترســی ،ترکیــب هندســی و تزئینــات دارد
(صادقــی و همــکاران.)255 :1391 ،
ً
عوامــل اجتماعــی :اصــوال روانشناســی محیــط نهتنهــا بــا بعــد
کالبــدی مــکان بلکــه بــا بعــد اجتماعــی مــکان نیــز ســروکار دارد.
ارتبــاط مثبــت بیــن فــرد و مــکان کالبــدی و احســاس رضایــت
روحــی او ،بــا ارتباطــات اجتماعــی موجــود در مــکان در رابطــه
نکــه کســب تجــارب و برقــراری تعامــات اجتماعــی
اســت .چنا 
کــه بــرای فــرد در مــکان اتفــاق میافتــد ،امــکان معنــا بخشــیدن
بــه آن را بــرای وی میســر مینمایــد (دانشــپور و همــکاران،
.)42 :1388
عوامــل عملکــردی :یکــی از مؤثرتریــن ویژگیهــای مــکان
کــه در ارتقــای دلبســتگی افــراد بــه آن مــکان نقــش دارد.
تهـ�ا و تعامـلات بیـ�ن انسـ�ان  -مـ�کان اسـ�ت �(Rub
فعالی 
istain & Parmelee,1992: Relph,1976; Low &Alt) .man,1992در واقــع ایــن امــر ریشــه در نحــوه تعامــل افــراد
بــا مــکان کالبــدی و اجتماعــی در قالــب تعامــات شــناختی،
رفتــاری ،عاطفــی و معنایــی دارد کــه نتیجــه آن دلبســتگی بــه
مــکان اســت :بهاینترتیــب کــه نــوع فعالیتهــای موجــود در
مــکان ،ســبب کســب معنــا از مــکان میگــردد وکســب معنــا،
خــود زمینهســاز دلبســتگی بــه مــکان اســت ;(Relph,1976
) .Brown,1992; Low &Altman, 1992مطالعــات نشــان
میدهــد دلبســتگی بــه مــکان بــا وجــود رویدادهــا و مراســم
دوره ای یــا فعالیتهــای مــداوم و حاکــم بــر مــکان تقویــت
م یگــردد ).(Low &Altman,1992:7
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معنایــی :مفهــوم دلبســتگی بــه مــکان در قلمــرو و تداعــی
معانــی مربــوط بــه جنب ههــای روانشناســی و ادراکــی تجربــه
محیطــی اســت و در ایــن محــدوده دلبســتگی بــه مــکان
بهعنـ�وان نقطـ�ه اتصـ�ال فـ�رد و محیـ�ط تعریـ�ف میشـ�و د�(Her
) .nandez, 2001: 121مطالعــات «اســتدمن »6نشــان میدهــد
کــه معانــی نمادیــن مــکان نقــش مهــم در دلبســتگی بــه مــکان
ایجــاد میکنــد ).(Stedman, 2003: 682
احساســی :یکــی از ویژگیهــای اصلــی دلبســتگی بــه مــکان
روابــط احساســی نزدیــک بــا مــکان اســت .بهاینترتیــب
دلبســتگی بــه مــکان پیونــدی مؤثــر و مانــدگار را بــا مکانهایــی
کــه مــردم از آن اســتفاده میکننــد برقــرار کــرده و در آنجاســت
کــه آنهــا احســاس آرامــش بیشــتری دارنــد (معصومــی و
میرخطیــب.)56 :1396 ،
عوامــل فــردی :میــزان دلبســتگی بــه مــکان از فــردی بــه فــرد
دیگــر متفــاوت اســت ) .(Tuan,1979,399افــراد بــر اســاس
ترجیحــات آگاهان ـهای کــه ناشــی از خصوصیــات و ویژگیهــای
فــردی آنهــا اســت .مکانهــا را انتخــاب میکننــد و بــه آن
دلبســته م یشــوند .فردیــت فــرد در جهتگیــری اجتماعــی و
نحــوه توســعه ارتباطــات اجتماعــی وی دارای اهمیــت اســت
).(Rilcy,1992.19
عامــل زمــان :در رونــد شــکلگیری دلبســتگی بــه مــکان
عامــل زمــان نیــز دخالــت دارد .طــول مــدت آشــنایی افــراد بــا
یــک مــکان ،میــزان اســتفاده از آن و طــول مــدت ســکونت در
آن عاملــی اســت کــه گاه بــدون توجــه بــه ســایر ابعــاد ســبب بــروز
دلبســتگی بــه مــکان در افــراد و گرو ههــا میگــردد (صادقــی و
همــکاران.)255 :1391 ،
باتوج هبــه مطالعــات انجــام شــده دررابطهبــا حــس
دلبســتگی بــه مــکان ،چارچــوب نظــری پژوهــش بهصــورت زیــر
ارائــه میشــود (تصویــر .)1

نمونههای موردی

انتخ ــاب اولی ــه کتابخان هه ــا ،ب ــر اس ــاس بررس ــی ویژگیه ــای
مختل ــف (مانن ــد :مس ــاحت ،وج ــود فضاه ــای متن ــوع
کارک ــردی ،کالب ــد طراح ــی ش ــده ب ــرای کارب ــری کتابخان ــه ،تع ــداد
مناب ــع ،تع ــداد اعض ــا و می ــزان رضایتمن ــدی مخاطبی ــن) در
کتابخان هه ــای عموم ــی ش ــهرهای ب ــزرگ ای ــران میباش ــد.
در ج ــدول  ،3اس ــامی  10کتابخان ــه برت ــر ای ــران را مش ــاهده
مینمایی ــد .در نهای ــت از بی ــن نمون هه ــای یاف ــت ش ــده 4 ،ت ــا از
کتابخانههای ــی ک ــه در مس ــابقات متف ــاوت مل ــی و بینالملل ــی
حائ ــز رتب ــه ش ــدهاند بهعن ــوان نمونهه ــای م ــوردی پژوه ــش
حاض ــر انتخ ــاب ش ــدهاند.

شماره دوم
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تصویر  :1مدل مفهومی عوامل مؤثر در دلبستگی به مکان در مکان سوم( ،منبع :نگارندگان)
)Figure 1: Conceptual model of factors affecting place attachment in the third place, (Source: Authors

جدول  :3فهرست کتابخانههای برتر شهرهای بزرگ ایران( ،منبع :نگارندگان)
)Table 3: List of top libraries in major cities of Iran, (Source: Authors

ردیف

عنوان کتابخانه

شهر

سال

معمار

زیربنا
(مترمربع)

برنده جایزه

1

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

تهران

1343

بهمن پاک نیا

18.600

----

2

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

شیراز

1354

محمدرضا مقتدر

8.400

----

3

کتابخانه آستان قدس حرم مطهر رضوی

1373

مدارک مستندی
وجود ندارد

28.800

----

4

کتابخانه مرکزی و مرکز اطالعرسانی شهرداری
اصفهان

اصفهان

1381

محمدرضا قانعی و
علی شیخاالسالم

12.000

----

5

کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

تهران

1383

یوسف
شریعتزاده

97.000

برگزیده در سومین دوره جایزه
کتابخانه سبز ایفال2018 ،

6

کتابخانه علم و صنعت

تهران

1387

فرهاد احمدی

12.000

----

7

کتابخانه قلم

مشهد

1393

احسان درری
جبروتی و
محمد کالته آهنی

6.700

برگزیده سوم ساختمانهای چند
عملکردی ،بنیاد جایزه معماری
ایران

8

باغ کتاب تهران

تهران

1396

سام طهرانچی

9

کتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد

مشهد

1397

10

کتابخانه جندیشاپور

تهران

1398

65.000

رتبه اول جایزه در گروه
ساختمانهای معماری ،1396
رتبه دوم جایزه معماری آسیا در
گروه ساختمانهای عمومی،
برلین 2017
----

مدارک مستندی
وجود ندارد

3.300

در سال  2017جایزه برترین مال
جهان را از نظر ابعاد و فضاهای
خدماتی ،فرهنگی و تفریحی
دریافت کرد
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تصویر  :2نمای خارجی باغ کتاب تهران (منبع)www.arel.ir :

تصویر :3فضای داخلی باغ کتاب تهران (منبع) www.irna.ir :

Picture 2: Exterior view of Tehran Book Garden
)(Source: www.arel.ir

Picture 3: Interior of Tehran Book Garden
)(Source: www.irna.ir

جدول  :4مهمترین مؤلفههای کیفی مجموعه باغ کتاب با رویکرد دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
)Table 4: The most important qualitative components of the Book Garden Complex with a place attachment approach (Source: Authors

مالحظات طراحی

مؤلفه
استفاده از عناصر طبیعی

حضور پهنه گسترده نور (پنجرههای سرتاسری ،نورگیرهای سقفی)
استفاده از بام سبز (پوشیده شدن سراسر بام باغ کتاب با بیش از  2هکتار فضای سبز )
استفاده از فضای سبز در داخل ساختمان

همهشمول بودن فضا

اتاق بازی مادر و کودک (فضایی برای آرامش کودکان)
مرکز آموزش باغ کتاب (وجود شش فضای متفاوت بر اساس هر گروه سنی)

توجه به فضاهای تجمع انسانی

وجود فضاهایی جهت تعامالت اجتماعی و انجام کارهای گروهی

تنوع عملکردی

کافه بازی (فضایی مناسب برای گذراندن وقت ،همراه با نوشیدنی سردوگرم)
فروشگاه محصوالت هنری (فضایی برای بازدید و خرید محصوالت هنری)
کافه رستوران (فضایی برای ناهار خوردن افراد مجموعه)
کافیشاپ (فضایی برای نوشیدن و تعامل و گفتگو)
باشگاه همکاران (فضایی برای مطالعه فردی و گروهی و جهت انجام پروژههای دانشجویی)
سینما

انعطافپذیری

به اقتضای عوامل مختلف قابلیت تغییر چیدمان فضا بهسرعت و سهولت وجود دارد.

خاطره انگیزی

وجود مجسمههای نوستالژیک که یادآور خاطرات کارتونهای دوران کودکی است.

غنای حسی

پخش نوای موسیقی در فضای ورودی

فضا و کالبد بهمثابه کالس درس

باغ علم کودک ( 4داستان در مورد :بدن ،شهر ،خانه ،کره زمین و فضا در فرایندی بازی محور )
باغ علم نوجوان (گردش علمی در بزرگترین شهربازی) ،سرزمین فکربازیا (فضایی علمی و تفریحی جهت انجام
بازیهایی که به تقویت هوش و خالقیت میانجامد.

باغ کتاب تهران

بــاغ کتــاب تهــران ،بنایــی عظیــم و از پروژ ههــای عمومـ ِـی واقــع
در اراضــی عباسآبــاد اســت .ایــن پــروژه بــا زیربنــای  65هــزار
مترمربــع هماننــد آســمان خراشــی خوابیــده بــر ســطح زمیــن
اســت .حجــم ایــن ســاختمان در ضلــع شــرقی از ترکیــب
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یهــا و پلکانهــای منتهــی بــه بــام و ســطوح چمــن شــده بــا
ورود 
زوایــای تیــز و شکســته شــکلگرفته اســت (تصویــر  .)2نمــای
غربــی بنــا دیــواری شیش ـهای اســت کــه بــا زاویــه و بهصــورت
قطــری بــر روی زمیــن مینشــیند .نماهــای شــمالی و جنوبــی
ســاختمان دو دماغــه شیش ـهای بــا زوایــای تیــز و خطــوط

موربانــد کــه در ســمت جنوبــی از زمیــن بلنــد شــده و بــه
بازگشــت بــه
روی پیلــوت قــرار دارد .بــاغ کتــاب تهــران بــدون
ِ
گذشــته ،بــا اســتفاده از عناصــر تاریخــی و بــا اســتفاده از زوایــای
تیــز و خطــوط قطــری ،گوشــههای غیرکاربــردی ،آشــکار بــودن
تأسیســات ،دسترســی عمومــی بــه بــام ،انفصــال و عــدم
یکپارچگــی در طــرح ،رعایتنکــردن تناســبات رایــج و عــدم
تقارنگویــی تمــام ســنتهای تاریــخ معمــاری را در نقطــهای
متزلــزل قــرار داده و بهجــای توجــه بــه ارزشهــای رایـ ِـج معمــاری
بــه ارزشهــای در حاشــیه مانــده ،پرداختــه اســت (نعیمــی و
حبیبــی 8 :1398 ،و .)9
معمــاری داخلــی بــاغ کتــاب بهصــورت روبــاز و شــفاف طراحــی
ً
شــده و کوشــیده شــده عناصــر موجــود در فضــا کامــا پویــا و
انعطافپذیــر باشــند تــا بــه اقتضــای عوامــل مختلــف بهســرعت
و ســهولت چیدمــان فضــا تغییــر یابــد (تصویــر .)3
ایــن مجموعــه چندمنظــوره ،فضایــی بــرای تبــادل ،گفتگــو
بــا محوریــت مطالعــه ایجــاد نمــوده و توانســته لقــب یکــی از
بزرگتریــن مراکــز فــروش کتــاب در جهــان را بــه خــود اختصــاص
دهــد .ایــن مجموعــه در چنــد ســاختمان بســیار بــزرگ خالصــه
میشــود کــه هــر ســاختمان بــه رده ســنی و بــه موضوعــات
متفاوتــی اختصاصیافتــه اســت .ســالنهای مجموعــه بــاغ
کتــاب تهــران شــامل :نمایشــگاههای متعــدد ،پــارک علــم و
فنــاوری کــودکان ،گالریهــای هنــری ،ســالن تئاتــر ،ســینما،
اســتودیوی پخــش تلویزیونــی ،کافیشــاپ و رســتوران
میباشــد .ســاختمان بــاغ کتــاب در پنــج طبقــه بیــن ســالهای
 1386تــا  1396بــه اجــرا رســیده اســت و از  13بلــوک مجــزا و نیمــه
مجــزا تشــکیل شــده اســت ) .(www.arel.irجمعبنــدی
مؤلف ههــا و مالحظــات طراحــی مجموعــه بــاغ کتــاب مطابــق
جــدول  3معرفــی میگــردد.

تصویر  :4نمای خارجی کتابخانه ملی (منبع)www.nlai.ir :
Figure 4: Exterior view of the National Library
)(Source: www.nlai.ir

کتابخانه ملی ایران

ســاختمان کتابخانــه ملــی ایــران نگهدارنــده کلیــه آثــار نوشــتاری،
دیــداری ،شــنیداری یــا بــه عبارتــی ،کلیــه آثــار فکــری و فرهنگــی
کشــور اســت کــه در اســفند  1383افتتــاح و مــورد بهر هبــرداری
قــرار گرفتــه اســت .طراحــی ســاختمان بــا ارجــاع بــه معمــاری
قبــل و بعــد از اســام انجــام شــده اســت .توجــه بــه عوامــل
اقلیمــی ،فرهنــگ و ســابقه تاریخــی کشــور و پرهیــز از تقلیــد جــز
معیارهــای اصلــی طراحــی بــوده اســت .زمیــن محــل احــداث بــا
وســعتی در حــدود  62000مترمربــع در اراضــی عباسآبــاد قــرار
دارد (خانــیزاد.)188 :1389 ،
کتابخانـه ملـی ،بنایـی هشـت طبقـه میباشـد کـه بـه علـت
شـیب زمیـن ،چهارطبقـه اول جناح شـمالی در قسـمت فوقانی،
زیرزمیـن واقـع شـده اسـت و در جنـوب همـه طبقـات بـر روی
سـطح زمیـن قـرار دارنـد (نعیمـی و حبیبـی.)9 :1398 ،
ســاختمان بــا اســتفاده همزمــان از مصالــح و تکنولــوژی
مــدرن همچــون بتــن در کنــار مصالــح محلــی چــون آجــر ســعی
در بــه تعــادل رســاندن امــر محلــی و امــر جهانــی داشــته اســت
(تصویــر  .)4همســویی بنــا بــا محیــط (باتوجهبــه زمینــه
جغرافیایــی ،آبوهــوا ،نــور و توپوگرافــی) ،ایجــاد فضــای ســبز
در شاهنشــینهای طبقــات در حجــم و اســتفاده از نــور روز
و همســویی بــا طبیعــت از دیگــر ویژگیهــای بــارز ایــن پــروژه
میباشــد .نورگیرهــا عــاوه بــر اینکــه منظرهایــی از آســمان
را نشــان میدهنــد چنــان طراحــی شــدهاند کــه در دمــای
ــتان تهــران مشــکلی ایجــاد نمیکنــد .بازشــوهای
بــاالی تابس ِ
بنــا و شاهنشــینهای دورتــادور ،هــوا را نیــز عــاوه بــر نــور در
ســاختمان بــه گــردش درمیآورنــد (تصویــر  .)5عنصــر آب
در محوطــه کتابخانــه ملــی ،یــادآور معمــاری ســنتی بــاغ ایرانــی
اســت کــه در آن روحیــه آرامــش و بازتــاب نــور بســیار زیــاد
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تصویر  :5فضای داخلی کتابخانه ملی (منبع)www.nlai.ir :
Figure 5: Interior of the National Library
)(Source: www.nlai.ir
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جدول  :5مهمترین مؤلفههای کیفی کتابخانه ملی با رویکرد دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
)Table 5: The most important qualitative components of the National Library with a place attachment approach (Source: Authors
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مؤلفه

مالحظات طراحی

زمینه گرایی

طراحی فرم باتوجهبه زمینه جغرافیای و ویژگیهای محیطی ،هماهنگی با توپوگرافی
استفاده از مصالح بومی و محلی مثل آجر

استفاده از عناصر طبیعی

بهرهگیری از نور طبیعی در تمامی طبقات ،تعبیه نورگیریهای سقفی (نورگیر کنترل شده از باال) ،تهویه و گردش هوا
بهواسطه بازشوها و شاهنشینهای دورتادور ،حضور عنصر آب در محوطه (یادآور معماری سنتی باغ ایرانی)

آرامش و راحتی

وجود نور طبیعی کافی در فضاهای داخلی ،استفاده از عنصر آب (صدای آب  -بازتاب نور در آب)

چیدمان داخلی

بر اساس نیازهای کالبدی سامانیافته

آسایش اقلیمی

حفاظت پنجرههای غربی با شاخ برگ درختان (اذیت نشدن افراد توسط نور غرب)
استفاده از پنجرههای کوچک در اقلیم با تابستانهای گرم و زمستانهای سرد

انعطافپذیری

حذف عناصر ثابت مانند دیوارهای برشی
منعطف بودن طرح در مقابل تغییرات احتمالی فضا در آینده
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تصویر  :6فضای داخلی کتابخانه جندیشاپور (منبع)www.iranmall.com :

جدول  :6مهمترین مؤلفههای کیفی کتابخانه جندیشاپور با رویکرد دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
)Table 6: The most important qualitative components of Jundishapur library with place attachment approach (Source: Authors

مؤلفه

مالحظات طراحی

استفاده از عناصر طبیعی

استفاده از نورگیرهای سقفی
تزئینات چوبی در قفسهها ،مبلمان ،دیوار و سقف (تماشا این تزئینات خستگی را از بین میبرد)

تنوع عملکردی

فضای استراحت (جهت آرامش یافتن)،
بخش کافه (فضای مناسبی برای استراحت و قرار مالقات)
فضای ساخت (آموزش غیرمستقیم) ،فضایی جهت گفتگو و تعامالت
قفسههای چوبی بلند دارد و میز صندلیهای راحتی برای مطالعه کتاب

مبلمان متنوع

مبلمان تکنفره (ایجاد حریم شخصی) ،مبلمان چندنفره (تشویق به انجام کارهای گروهی)
مبلمان راحت جهت استراحت و مطالعه با رنگ سبز

دید و منظر مطلوب

مصالح و بافت متنوع

هویتمندی
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)Figure 6: Interior of Jundishapur Library (Source: www.iranmall.com

اســت (نعیمــی و حبیبــی .)10 :1398 ،جمعبنــدی مؤلفههــا
و مالحظــات طراحــی کتابخانــه ملــی مطابــق جــدول  4معرفــی
میگــردد.

کتابخانه جندیشاپور

ایــران مــال یــا بــازار بــزرگ ایــران در منطقــه  22و بیــن تهــران و
کــرج ،در زمینــی بــه مســاحت  317هــزار مترمربــع ســاخته شــده
اســت و در ســال  2017جایــزه برتریــن مــال جهــان را از نظــر ابعــاد
و فضاهــای خدماتــی ،فرهنگــی و تفریحــی دریافــت کــرده اســت.
کتابخانـه بـازار بـزرگ ایـران یـا جندیشـاپور بـا مسـاحتی برابر
 3300مترمربـع ،قلـب فرهنگـی مجموعـه بزرگ ایران مال اسـت.
ایـن کتابخانـه شـامل 67 ،هـزار جلـد کتـاب اسـت کـه میتـوان
گفـت بعـد از کتابخانـه ملـی بزرگتریـن مرجـع کتـاب در ایـران
اسـت .کتابخانـه جندیشـاپور در طبقـه دوم ایـران مـال قـرار
دارد و بـرای اینکـه معمـاری کتابخانـه تداعیگـر بافـت متنـوع
و دانـش جهانـی باشـد ،از ترکیـب معمـاری گوتیـک و ایرانـی
اسـتفاده شـده اسـت تـا بتوانـد مخاطبیـن بیشـتری را جـذب
نمایـد .ورودی بـرای ایـن کتابخانـه رایـگان اسـت و قـرار اسـت
در آینـده فضایـی بـه کـودکان اختصـاص یابـد .دلیـل سـاخت

کتابخانـه در میـان مرکـز تجـاری ایـران مـال اینگونـه بیـان
شـده اسـت کـه افـراد مختلـف خانـواده بـا سلایق و نیازهـای
متنـوع پـس از مراجعـه بـه مجموعـه ایـران مـال ،بتواننـد از فضـا
ل�ذت ببرن�د و ب�ه نیازه�ای خ�ود پاس�خ دهن�د �(www.iranma
) .ll.comجمعبنـدی مؤلفههـا و مالحظـات طراحـی کتابخانـه
جندیشـاپور مطابـق جـدول  5معرفـی میگـردد.

کتابخانه قلم

کتابخانــه عمومــی قلــم در خیابــان آخونــد خراســانی مشــهد،
یــک کتابخانــه ّ
خیرســاز اســت کــه وقــف مــردم شــده اســت
(تصویــر  .)6ایــن مرکــز فرهنگــی در پنــج طبقــه بــا ســبک معماری
بــوم گــرا طراحــی شــده و معمــاری متفــاوت و زیبایــی دارد کــه هــر
انســان عالقهمنــد بــه فرهنــگ را بــه حضــور در آن ترغیــب میکنــد
(تصویــر  .)7طــراح و ناظــر ایــن مجموعــه ،دکتــر احســان جبروتــی
میباشــد .یکــی از ایدههــای پــروژه ،تعریــف فضایــی اســتحاله
شــده از دو حیــاط مرکــزی اســت کــه بــا یکدیگــر زاویــه دارنــد
(تصویــر  .)8زاویــه یکــی بــر مبنــای رون قالــب منطقــه تعییــن
گــرده کــه شــعاعی از بــارگاه امــام رضــا (ع) اســت و دیگــری بر مبنای
جهــت خیابــان و زاویــه تابــش خورشــید تعریــف شــده اســت

سقف شیشهای خارقالعاده انعطافپذیر است و بارنگ زرد خود نور را به داخل دعوت میکند

دیوار و سقف از جنس چوب مکانی برای آرامش و ایجاد مطالعه

شیشههای رنگی به همراه طرح اسلیمی در نمای غربی کتابخانه که حسی شورانگیز از اصالت ایرانی را به درون
کتابخانه میپراکند
شرق این کتابخانه پلکانی قرار دارد برگرفته از معماری ایرانی

تصویر  :7نمای خارجی کتابخانه قلم (منبع)www.setavin.com :
Figure 7: Exterior view of the Pen Library
)(Source: www.setavin.ir

تصویر  :8نمای خارجی کتابخانه قلم (منبع)www.setavin.com :
Figure 7: Exterior view of the Pen Library
)(Source: www.setavin.ir
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) .(www.setavin.comجمعبنــدی مؤلف ههــا و مالحظــات
طراحــی کتابخانــه قلــم مطابــق جــدول  6معرفــی م یگــردد.

تحلیل یافتهها

شماره دوم
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تحلیــل داد ههــا در راســتای آمــار توصیفــی نشــان میدهــد از
 106نفــر شــرکتکننده در مطالعــه 64 ،نفــر ( 60.4درصــد) زن و
 42نفــر ( 39.6درصــد) مــرد هســتند .همچنیــن در ایــن مطالعــه
 66نفــر ( 62.3درصــد) مجــرد و  40نفــر ( 37.7درصــد) متأهــل
هســتند 4 .نفــر(  3.8درصــد) در گــروه ســنی زیــر  20ســال67 ،
نفــر ( 63.2درصــد) در گــروه ســنی  20تــا  30ســال 33 ،نفــر (31.1
درصــد) در گــروه ســنی  30تــا  40ســال و  2نفــر ( 1.9درصــد) در
گــروه ســنی بــاالی  40ســال قــرار دارنــد .نتایــج نشــان میدهــد
 2نفــر ( 1.9درصــد) در مقطــع تحصیلــی دبیرســتان 2 ،نفــر (1.9
درصــد) در مقطــع کاردانــی 64 ،نفــر ( 60.4درصــد) در مقطــع
کارشناســی 32 ،نفــر ( 30.2درصــد) در مقطــع کارشناســی ارشــد
و  6نفــر ( 5.7درصــد) در مقطــع دکتــری و باالتــر قــرار داشــتند.
شــغل مراجعیــن در ایــن پژوهــش 48 ،نفــر ( 45.3درصــد)
دانشــجو 2 ،نفــر ( 1.9درصــد) شــاغل در بخــش دولتــی32 ،
نفــر ( 30.2درصــد) شــاغل در بخــش خصوصــی و  24نفــر (22.6
درصــد) شــغل آزاد داشــتند .در ایــن مطالعــه مشــخص شــد
نحــوه حضــور مراجعیــن در مجموعــه بــاغ کتــاب 19 ،نفــر (17.9
درصــد) بهتنهایــی 15 ،نفــر ( 14.2درصــد) دونفــری بــا همســر11 ،
نفــر ( 10.4درصــد) بــا خانــواده و  61نفــر ( 57.5درصــد) ب هصــورت
جمعــی و بــه همــراه دوســتان میباشــد.
تحلیــل داد ههــا در راســتای ســنجش مؤلفههــای
دلبســتگی بــه مــکان (تصویــر  ،)1بــا اســتفاده از آمــار اســتنباطی
ارائــه میشــود .جــدول  8نشــان میدهــد کــه در مــورد «مؤلفــه
کالبــدی» ،بــه ترتیــب متغیرهــای زیبایــی ،راحتــی ،ایمنــی،
امکانــات ،مبلمــان و تجهیــزات ،دسترســی و عناصــر طبیعــی
بیشــترین تأثیــر را در ایجــاد دلبســتگی بــه مــکان در مجموعــه
بــاغ کتــاب ،داشــتهاند .جــدول  9نشــان میدهــد کــه در مــورد
«مؤلفــه اجتماعــی» ،بــه ترتیــب متغیرهــای امنیــت ،وجــود
فضــای جمعــی ،وجــود تعامــات اجتماعــی ،پشــتیبانی و
حمایــت اجتماعــی ،مشــارکتپذیری ،وجــود حریــم شــخصی و
همگــن بــودن مراجعیــن بیشــترین تأثیــر را در ایجاد دلبســتگی
بــه مــکان در مجموعــه بــاغ کتــاب ،داشــتهاند.
باتوجهبــه جــدول  )sig( 13کمتــر از  0.05اســت؛ بنابرایــن
رابطــه بیــن متغیرهــای مســتقل کالبــدی ،اجتماعــی،
عملکــردی ،معنایــی و احساســی و متغیــر وابســته دلبســتگی
بــه مــکان معنــادار اســت .بــرای آزمــون تأثیــر متغیرهــای
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کالبــدی ،اجتماعــی ،عملکــردی ،معنایــی و احساســی بــر حــس
دلبســتگی بــه مــکان از آزمون رگرســیون اســتفاده شــده اســت.
نتایــج ایــن آزمــون نشــان میدهــد مؤلفههــای احساســی و
کالبــدی بــا باالتریــن ضریــب ،بــا حــس دلبســتگی بــه مــکان
همبســتگی دارنــد.
در جــدول  14ســطح معنــاداری ()sigبــرای چهــار متغیــر
کالبــدی ،اجتماعــی ،عملکــردی و احساســی ،کمتــر از آلفــا  0.05و
بــرای متغیــر معنایــی ســطح معنــاداری ( )sigبیشــتر از آلفــا 0.05
اســت؛ بنابرایــن تأثیــر متغیرهــای مســتقل کالبــدی ،اجتماعــی،
عملکــردی و احساســی بــر متغیــر وابســته حــس دلبســتگی بــه
مــکان معنــادار اســت ولــی تأثیــر متغیــر مســتقل معنایــی بــر
متغیــر وابســته حــس دلبســتگی بــه مــکان معنــادار نیســت.
ضریــب تعییــن ( )R Squareنیــز نشــان میدهــد کــه حــدود
 71درصــد تغییــرات متغیــر وابســته (حــس دلبســتگی بــه
مــکان) تحــت تأثیــر مؤلفههــای کالبــدی ،اجتماعــی ،عملکــردی
و احساســی اســت .از میــان مؤلف ههــا بیشــترین تأثیــر مربــوط
بــه مؤلفــه احساســی و ســپس کالبــدی میباشــد و  68درصــد
تغییــرات متغیــر دلبســتگی بــه مــکان تحــت تأثیــر ایــن دو
مؤلفــه میباشــد.
در جـدول  15ارتبـاط میـان مؤلف ههـای احساسـی از جملـه
آرامـش ،تعامـل عاطفـی ،تعلـق خاطـر و رضایتمنـدی بـا میـزان
دلبسـتگی بـه مکان در بـاغ کتاب تهران مورد بررسـی قرار گرفت.
آنچه از نتایج مشـخص اسـت ،این اسـت که میان تمام پارامترها
بـا میـزان دلبسـتگی بـه مـکان رابطـه معنـاداری وجـود دارد .ایـن
امـر موید آن اسـت که افـراد مراجعهکننده به مجموعـه باغ کتاب
ایـن ویژگ یهـا را بهعنـوان عامـل دلبسـتگی بـه مـکان موردتوجه
قـرار دادهانـد و از میـان تمـام متغیرهـا ،متغیـر «رضایتمنـدی»
باالتریـن ضریـب را دارد ،بنابرایـن ایـن ویژگـی توانسـته اسـت
بیشـترین میـزان دلبسـتگی بـه مـکان را در بین مراجعیـن ایجاد
نمایـد .در جـدول  16نیـز ارتبـاط میـان مؤلف ههـای کالبـدی از
جمله دسترسـی ،راحتـی ،ایمنی ،زیبایی ،عناصـر طبیعی ،مبلمان
و تجهیـزات و امکانـات مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و نتایـج
نشـان میدهـد کـه میـان تمـام مؤلف ههـای کالبـدی بـا میـزان
دلبسـتگی بـه مـکان رابطـه معنـاداری وجـود دارد و از میـان تمـام
متغیرهـا ،متغیـر «راحتـی» باالتریـن ضریـب را دارد.

نتیجهگیری

کتابخان ههـای عمومـی جـزء معـدود فضاهـای «عمومـی» هسـتند
کـه در فضـای شـهری باقیماندهانـد .واژه عمومـی در اینجـا داللـت
ضمنـی بـر مفهـوم مرد مسـاالری داشـته و بـه مفاهیمـی چـون

جدول  :7مهمترین مؤلفههای کیفی کتابخانه قلم با رویکرد دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان))
)Table 7: The most important qualitative components of the Ghalam library with a place attachment approach (Source: Authors

مؤلفه

مالحظات طراحی

دسترسی

حجــم نســبت بــه خیابــان عقبنشــینی نمــوده ،ضمــن ایجــاد ورودی دعوتکننــده ،پلههــا در ورودی مجموعــه آمفیتئاتــری روبــاز را
شــکل میدهــد ،دسترســی بــه حیــاط طبقــه مثبــت یــک را فراهــم میکنــد ،نــور را بــرای البــی هــم کــف و البــی منفــی یــک تأمیــن میکنــد.
حــس سلســلهمراتب را نیــز القــا میکنــد.

استفاده از عناصر طبیعی

وجود نورگیرهای سقفی (تأمین نور و دید البی از شکاف پلهها) ،وجود نورگیرهای گنبدی باالی سقف کتابخانه ،وجود فضای سبز
در سالنها و راهروها

تنوع عملکردی

اتاقهای مطالعه انفرادی و شخصی ،تاالر بانوان و آقایان ویژه دانشجویان و دانشآموزان بهصورت مجزا ،تاالر محققان ویژه دانشجویان
تحصیالت تکمیلی (طبقه سوم) ،سالن برای برگزاری همایشها ،نشستهای علمی و آموزشی و پخش فیلم ،کالسها و کارگاهها برای
استادان و دانشجویان ،فروشگاه کتاب ،کافینت ،مهدکودک و سالن بازی برای کودکان ،بوفه و کافیشاپ.

امکانات و تجهیزات

سیستم گرمایشی و سرمایشی مناسب ،روشنایی مناسب
خدمات ویژه مانند فراهم ساختن کیف و کمد برای اعضا

انعطافپذیری

استفاده از دیوارهای جمع شونده و تبدیل نمازخانه به سالن چندمنظوره جهت برگزاری مراسم مختلف

زیبایی

ترکیب رنگ آرامشبخش کتابخانه ،استفاده از آینهکاری جهت تزئین جدارهها

حریم شخصی

وجود اتاقهای انفرادی شخصی

هویتمندی

ایجاد دو حیاط و چرخش آنها بر اساس رون قالب منطقه .ایجاد آسانسور با تأکید بر استفاده از ایدههای معماری ایرانی با روایت
جدید ،قرارگیری آسانسورهایی که از نظر مفهومی و کارکردی یادآور بادگیر ایرانی میباشند .پلهای که دورتادور آسانسور میچرخد
برگرفته از پلههای استفاده شده در منارهها میباشد .استفاده از طرح اسلیمی در بخشی از جدارههای نما.

شماره دوم
پاییز 1399

جدول  :8توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه کالبدی بر دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
)Table 8: Frequency distribution and percentage of effect of variables related to Physical component on place attachment (Source: Authors

مؤلفه کالبدی

مؤلفه
متغیر

دسترسی

راحتی

ایمنی

زیبایی

عناصر طبیعی

مبلمان و تجهیزات

امکانات

میانگین وزنی

3.69

4.13

3.99

4.18

3.52

3.81

3.82

انحراف از معیار

0.950

0.829

0.811

0.741

0.968

0.841

0.934

جدول  :9توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه اجتماعی بر دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
)Table 8: Frequency distribution and percentage of influence of variables related to social component on place attachment (Source: Authors

مؤلفه اجتماعی

مؤلفه
متغیر

امنیت

تعامالت
اجتماعی

پشتیبانی و حمایت
اجتماعی

مشارکتپذیری

همگن بودن
مخاطبین

حریم شخصی

فضای
جمعی

میانگین وزنی

3.80

3.61

3.42

3.27

3.18

3.24

3.67

انحراف از معیار

0.950

0.972

1.077

0.921

0.974

0.890

0.902
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جدول  :13تأثیر مؤلفههای کالبدی ،اجتماعی ،عملکردی ،معنایی و احساسی بر حس دلبستگی به مکان در مجموعه باغ کتاب تهران
(منبع :نگارندگان)

جدول  :10توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه عملکردی بر دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
Table 10: Frequency distribution and percentage of effect of variables related to functional component on attachment to place (Source: Au)thors

مؤلفه

شماره دوم
پاییز 1399

Table 13: The effect of physical, social, functional, semantic and emotional components on the sense of attachment to place in Tehran Book
)Garden (Source: Authors

مؤلفه عملکردی

متغیر

متغیر

تنوع فعالیتی

پاسخگویی به نیازها

آسایش اقلیمی

چیدمان کارآمد

میانگین وزنی

3.65

3.96

4.02

3.92

انحراف از معیار

1.147

0.872

0.839

0.847

مؤلفه
کالبدی
مؤلفه
اجتماعی
مؤلفه
عملکردی
مؤلفه
معنایی

جدول  :11توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه معنایی بر دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
Table 10: Frequency distribution and percentage of the impact of variables related to the semantic component on attachment to place (Source:
)Authors

مؤلفه معنایی

مؤلفه

مؤلفه
احساسی
دلبستگی به
مکان

متغیر

خاطره انگیزی

هویتمندی

میانگین وزنی

4.19

3.52

انحراف از معیار

0.917

1.007

Spearman
correlation

مؤلفه کالبدی

مؤلفه
اجتماعی

مؤلفه
عملکردی

مؤلفه
معنایی

مؤلفه
احساسی

دلبستگی به
مکان

1

**0.781
0.000

**0.692
0.000

**0.678
0.000

**0.751
0.000

**0.759
0.000

**0.781
0.000

1

**0.763
0.000

**0.554
0.000

**0.636
0.000

**0.568
0.000

)Sig(2-tailed
Spearman
correlation
)Sig(2-tailed
Spearman
correlation
)Sig(2-tailed
Spearman
correlation
)Sig(2-tailed
Spearman
correlation
)Sig(2-tailed
Spearman
correlation
)Sig(2-tailed

1

**0.621
0.000

**0.490
0.000

**0.577
0.000

**0.692
0.000

**0.763
0.000

1

**0.740
0.000

**0.586
0.000

**0.678
0.000

**0.554
0.000

**0.621
0.000

1

**0.794
0.0000

**0.751
0.000

**0.636
0.000

**0.490
0.000

**0.740
0.000

**0.794
0.000

1

**0.759
0.000

**0.568
0.000

**0.577
0.000

**0.586
0.000

شماره دوم
پاییز 1399

جدول  :14جدول آزمون رگرسیون (منبع :نگارندگان)
Table 14: Regression test table

متغیر مستقل

جدول  :12توزیع فراوانی و درصد تأثیر متغیرهای مربوط به مؤلفه احساسی بر دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
Table 11: Frequency distribution and percentage of effect of variables related to emotional component on attachment to place (Source: Au)thors

مؤلفه

ضرایب غیراستاندارد

t

ضرایب استاندارد شده

Sig

متغیر وابسته
حس دلبستگی به مکان

0.001

=R Square

B

Std. Error

Beta

مؤلفه کالبدی

0.420

0.125

0.303

3.349

مؤلفه اجتماعی

-0.355

0.117

-0.280

-3.039

0.003

مؤلفه عملکردی

0.389

0.107

0.330

3.619

0.000

مؤلفه معنایی

-0.270

0.098

-0.228

-2.738

0.007

مؤلفه احساسی

0.812

0.094

0.753

8.672

0.000

0.731
=R
0.855

مؤلفه احساسی
جدول  :15رابطه بین دلبستگی به مکان و مؤلفههای احساسی (منبع :نگارندگان)

متغیر

آرامش

تعامل عاطفی

تعلق خاطر

رضایتمندی

میانگین وزنی

3.59

3.25

3.84

4.05

انحراف از معیار

1.040

1.217

1.006

0.773
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)Table 15: Relationship between place attachment and emotional components (Source: Authors

عوامل مؤثر بر
دلبستگی مکان

مؤلفه احساسی
آرامش

تعامل عاطفی

تعلق خاطر

رضایتمندی

ضریب اسپیرمن

**0.575

**0.617

**0.600

**0.726

معناداری

0.000

0.000

0.000

0.000
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جدول  :17رهیافتهای طراحی (کالبدی و اجتماعی) کتابخانه بهعنوان مکان سوم در راستای افزایش دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان)
)Table 17: Design approaches (physical and social) of the library as a third place in order to increase attachment to the place (Source: Authors

جدول  :16رابطه بین دلبستگی به مکان و مؤلفههای کالبدی (منبع :نگارندگان)
)Table 16: Relationship between place attachment and physical components (Source: Authors

عوامل مؤثر بر
دلبستگی مکان

ابعاد

معیار

رهیافت

مؤلفه

دسترسی سواره

وجود پارکینگ کافی ،کارایی حملونقل همگانی

دسترسی پیاده

رویت پذیری ساختمان کتابخانه از فاصله دور ،عدم وجود موانع بصری در اطراف ساختمان
کتابخانه جهت حفظ نفوذپذیری بصری

پیاده محور بودن

عدم ورود ماشین به داخل سایت و فضاهای جمعی ،قرارگیری مسیر حرکتی سواره در
مکانی بهدوراز مکانهای تجمع ،پیشبینی امکان قدمزدن و نشستن در فضا

حفاظت در مقابل آلودگی هوا

استفاده از پوشش گیاهی در محوطه جهت کاهش آلودگی هوا

تأمین تسهیالت رفاهی

تأمین مکانهای مناسب برای نشستن و مطالعه ،گفتوشنود ،خوردن و آشامیدن،
وجود کاربریهای متنوع ،وجود تجهیزات کافی مانند :نور کافی ،سطل زباله ،کمد

زیباسازی محیط اطراف و
پیرامون

زیباسازی چشمانداز ،ایجاد تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف محیط ،توجه به
جزئیات مختلف و قابلدرک ،تأمین منظر مناسب با استفاده از پوشش گیاهی

استفاده از نور طبیعی

بهرهگیری از پنجرههای عریض در جبهه شمال و جنوب ،استفاده از نورگیر سقفی ،ایجاد
روشنایی کافی برای مطالعه

استفاده از درختان و پوشش
گیاهی

حضور فضای سبز در داخل ساختمان ،ایجاد بام سبز ،استفاده از گیاهان بومی در محوطه،
استفاده از گیاهان همیشه سبز در محوطه

استفاده از عنصر آب

طراحی آبراه در محوطه بهنحویکه مزاحم کاربران نباشد ،ایجاد امکان شنیدن صدای آب

مبلمان و
تجهیزات

فراهم نمودن بستری مناسب
برای حضور مخاطبین و کارکنان

بهکارگیری مبلمانهای مناسب گروههای جمعی ،ایجاد میزهای اجتماعی و انفرادی،
درنظرگرفتن مبلمان راحت و صمیمی در کنار مبلمان رسمی ،درنظرگرفتن آبخوری ،سطل زباله

امکانات

تأمین نیازهای کارکنان و
مراجعهکنندگان در هنگام
حضور

ایجاد فروشگاهها با کاربری فرهنگی ،خدماتی و بهداشتی ،ایجاد بستر مناسب برای
فعالیتهای متنوع ،وجود تجهیزات و امکانات کافی

جلوگیری از جرم پذیر بودن فضا

عدم وجود فضاهای کور ،ایجاد امکان نظارت اجتماعی بر فضاها ،نورپردازی مناسب در
شب

سهولت حضور افراد کمتوان

طراحی رمپ ،باالبر و آسانسور در کنار پلهها ،رعایت استانداردهای فضایی برای عبور و مرور
ویلچر ،خوانایی و وضوح مسیرهای حرکتی

امکان تعامالت اجتماعی
تصادفی

ایجاد پاتوقهای جمعی ،ایجاد فضاهای جمعی خصوصی و نیمهخصوصی ،طراحی مبلمان با
محوریت تعامالت روزمره در سایت

حمایت کاربران توسط کارمندان

ایجاد فضاهای خدماتی ،جهت رفع نیاز کاربران

حمایت کاربران توسط کاربران

ایجاد فضاهایی جهت انجام کارهای گروهی و تعامالت اجتماعی

امکان مشارکت در فعالیتها

نگهداری فضاهای سبز کتابخانه توسط کاربران ،برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی در
فضاهای جمعی به کمک کاربران کتابخانه

همگن بودن
مخاطبین

ایجاد صمیمیت بین افراد

ایجاد میزهای اجتماعی و دستهجمعی ،ایجاد جو صمیمی

حریم شخصی

رعایت حقوق فردی

تأمین مکانهای خصوصی فردی ،تأمین کمدهای شخصی ،فضاهای استراحت خصوصی

فضای جمعی

بهبود بخشیدن به فضاهای
جمعی

ایجاد مبلمان و فضاهای جمعی ،جداسازی فضاهای جمعی از باقی فضاها

مؤلفه کالبدی
دسترسی

راحتی

ایمنی

زیبایی

عناصر طبیعی

مبلمان و تجهیزات

امکانات

ضریب اسپیرمن

**0.396

**0.691

**0.422

**0.656

**0.685

**0.441

**0.453

معناداری

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

دسترسی

ایمنی
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قابلدسترسـی ،مشـارکتی و فراگیـر (همـه قشـرها) اشـاره دارد.
فضـای عمومـی در چنیـن دیدگاهی تنها به محیطهای باز شـهری
محـدود نم یشـود ،بلکـه مؤسسـاتی کـه در آن شـهروندان فـارغ از
سـن ،جنـس و طبقـه اجتماعـی امـکان تعامـل و گفتگـوی مؤثـر با
یکدیگـر داشـته باشـند ،را نیـز شـامل م یشـود .فضاهـای عمومی
بایـد بهگونـهای طراحـی شـوند کـه پاسـخگوی نیازهـای متنـوع
گرو ههـای مختلـف سـنی باشـند فضاهـای عمومـی ایـن امـکان را
بـه مـردم میدهنـد کـه نسـلهای مختلـف بـا هـم حضـور داشـته
باشـند .ایـن پیونـد اجتماعـی اسـت کـه بـا زمین هسـازی ایجـاد
نهـا
خاطـرات جمعـی و ایجـاد عاطفـه نسـبت بـه محیـط در افـراد ،آ 
را دلبسـته بـه مـکان میکنـد؛ بنابرایـن کتابخانـه بهعنـوان فضـای
عمومی شـهری در صورتی موفق اسـت که بتواند بسـتر مناسـبی
بـرای اسـتفاده و ارتباطجمعـی شـهروندان باشـد ،تجربـه حیـات
شـهری را غنـی سـازد و بتوانـد شـهروندان را دلبسـته خـود کنـد.
مقولهدلبستگیبهمکانیکیاز مؤلفههایترغیبکنندهمراجعه
افـراد بـه کتابخان ههـای عمومـی بهعنـوان یـک مـکان سـوم اسـت.
گتـر
دلبسـتگی کاربـران بـه فضـا میتوانـد موجـب حضـور پررن 
کاربـران در کتابخانـه و رشـد و شـکوفایی آنهـا شـود .عالو هبـرآن
تهـای جمعـی فراهم نمـوده و سـرانه
موقعیتهایـی بـرای فعالی 
مطالعـه ب هصـورت گروهـی و فـردی را افزایـش میدهـد.
باتوج هبـه اهمیـت حـس دلبسـتگی بـه مـکان در فضاهـای
عمومی همچون مکان سوم ،در این مقاله به بررسی و سنجش
حـس دلبسـتگی بـه مـکان و متغیرهـای اثرگـذار بـر آن در نمونـه
شهـای
مـوردی بـاغ کتـاب پرداختـه شـد .ابتـدا بـر مبنـای پژوه 
موجـود ،معیارهـای اصلـی سـازنده حـس دلبسـتگی بـه مـکان
در فضاهـای عمومـی بررسـی شـد و در نهایـت مدلـی مفهومـی
جهـت ارزیابـی حـس دلبسـتگی بـه مـکان اسـتخراج شـد .جهت
آزمـون مـدل مفهومـی ،نمونـه بـاغ کتـاب (بهعنـوان بزرگتریـن و
متنوعتریـن مرکز فرهنگی مرتبط با کتـاب) از میان کتابخانههای
عمومـی ایـران انتخـاب و بهوسـیله پرسـشنامه میـزان حـس
دلبسـتگی آنـان اسـتخراج شـد .تحلیـل داد ههـای حاصـل از
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برداشـت میدانی به کمک روش کیفی صورت گرفت .نتایج این
پژوهـش بـر اهمیـت مؤلف ههـای احساسـی و کالبدی بـا باالترین
ضریـب همبسـتگی با حس دلبسـتگی به مکان تأکیـد میکند.
برایناسـاس از میـان شـاخصهای مؤلفـه احساسـی ،شـاخص
«رضایتمنـدی» و از میـان شـاخصهای مؤلفـه کالبـدی،
شـاخص «راحتی» بیشـترین تأثیر را بر حس دلبسـتگی به مکان
دارنـد .بـر اسـاس نتایـج بهدسـتآمده از یافت ههـای توصیفـی،
بیشـترین میانگیـن بهدسـتآمده بـا  4.19مربـوط بـه شـاخص
«خاطـره انگیـزی» از مؤلفـه معنایـی و کمتریـن میانگیـن 3.18
مربوط به شـاخص «همگن بودن مخاطبیـن» از مؤلفه اجتماعی
بـوده اسـت .همچنیـن میانگیـن دلبسـتگی بـه مـکان در بیـن
مراجعیـن  3.94میباشـد کـه نشـاندهنده میـزان بـاالی سـطح
دلبسـتگی بـه مـکان میباشـد .در نهایـت ایـن تحقیـق بیـان
مـیدارد حـس دلبسـتگی بـه مـکان از طریـق افزایـش کیفیـت
مؤلف ههـای احساسـی و کالبـدی افزایـش مییابـد.
در ایـن جسـتار بـر مبنـای شـش بعـد کالبـدی ،اجتماعـی،
عملکـردی ،معنایـی ،احساسـی ،فـردی و زمانـی ،راهکارهـای
عملـی در زمینـه طراحـی کتابخانـه بـر مبنـای ویژگیهـای مـکان
سـوم و بـا تأکیـد بـر افزایـش دلبسـتگی بـه مـکان ارائـه شـده
اسـت (جـدول  17و .)18

راحتی

کالبدی

عناصر طبیعی

امنیت

تعامالت
اجتماعی

پیشنهادها

باتوج هبـه نتایـج بهدسـتآمده از بررسـی و تحلیـل متـون
و بررسـی نمون ههـای مـوردی مبانـی نظـری موجـود ،عوامـل
دلبسـتگی بـه مـکان در قالـب مؤلف ههـا و معیارها دسـتهبندی
گردیـده و در نهایـت به رهیافتهای طراحی اشـاره شـده اسـت.
درصورت یکـه رهیافتهـای طراحـی در مجموع ههـای فرهنگـی
از جملـه کتابخانههـای عمومـی اجـرا شـوند ،میتوانـد منجـر بـه
دلبسـتگی مکانـی بیـن مخاطبیـن گـردد (جـدول  17و .)18

زیبایی

اجتماعی

پشتیبانی و
حمایت اجتماعی
مشارکتپذیری
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)جدول  :18رهیافتهای طراحی (عملکردی  -معنایی  -احساسی  -زمانی) کتابخانه بهعنوان مکان سوم در راستای افزایش دلبستگی به مکان (منبع :نگارندگان
Table 18: Design approaches (functional-semantic-emotional-temporal) of the library as a third place in order to increase attachment to the
)place (Source: Authors

ابعاد

مؤلفه

معیار

رهیافت

تنوع فعالیتی

ایجاد فعالیتهای گوناگون
متناسب با اقشار متنوع

برگزاری نشست کتابخوان ،جلسات جمعخوانی ،آموزش نقاشی ،رونمایی کتاب و برگزاری
سلسلههای نقد کتاب با حضور استادان برجسته

پاسخگویی به ارتباط با کاربران و پاسخ به نیازهای
ایجادشده در مکان
نیازها
شماره دوم
پاییز 1399

عملکردی آسایش اقلیمی

چیدمان کارآمد
مبلمان

خاطره انگیزی
معنایی
هویتمندی
آرامش

تعامل عاطفی
احساسی

تعلق خاطر

رضایتمندی

زمانی
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افزایش مدت
اقامت در هر بار
مراجعه

اعالم عدم تعارض منافع

نویسندگان اعالم میدارند که در انجام این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.

وجود بسترهای چند عملکردی و قابل تجهیز ،ایجاد فضای ارتباطی نزدیک میان کارکنان و
کاربران ،وجود مکانهایی برای گردهمایی و خلوت

برخورد داری از سایه و آفتاب
مناسب

استفاده از سایبانهای موقت و دائم ،استفاده از پوشش گیاهی متناسب با اقلیم در
محوطه برای گستری در تابستان

تعدیل رطوبت و دما

کمک به جریان یافتن نسیم ،پرهیز از بهکاربردن مصالحی که مانع تبادل رطوبت هستند،
پرهیز از بهکاربردن مصالح جذبکننده و نگاه دارنده حرارت

عدم وجود موانع در مسیر حرکتی

رعایت استانداردها در فاصله بین مبلمان

تأمین فضای شخصی

طراحی مبلمان تکنفره برای لم دادن ،استراحت و مطالعه با حفظ حریم شخصی

تأمین فضا جمعی

طراحی مبلمان برای انجام کارهای گروهی و دورهمیهای اجتماعی با ظرفیتهای متنوع

امکان خاطره انگیزی برای
مخاطبین

ایجاد و ساخت المانهای معنایی ،استفاده از عناصر طبیعی در محیط ،استفاده از موسیقی
در محیطهای جمعی

هویت دادن به طراحی

استفاده و بهکارگیری از معماری اصیل ایرانی ،ایجاد المانهای مرتبط با فرهنگ و ساختار
ایرانی ،استفاده از مصالح بوم آورد

ایجاد آرامش خاطر برای مخاطبین تأمین فضای آرام برای مخاطبین ،استفاده از متریال های عایق صدا ،استفاده از سیستمهای
گرمایش و سرمایش بیصدا
ایجاد احساس خو گرفتن و عادت
کردن در مخاطبین

تخصیص میز مطالعه و کمد مشخص برای کاربران همیشگی ،استفاده از عناصر
تداعیکننده خاطرات مثبت جمعی ،برگزاری مراسمی که موجب مانایی خاطره برای افراد
میشود.

ایجاد احساس خوب از فضا

وجود تجهیزات و خدمات کافی ،خلق فضایی که در مراجعین حس آشناپنداری ایجاد کند.

مشارکت کاربر در فعالیتهای
اجتماعی و فرهنگی

استفاده از کاربران در طراحی فضا و برگزاری رویدادها ،طراحی فضاهایی جهت برگزاری
نمایشگاههای هنری ،طراحی فضاهای متنوع کوچک برای جمعشدن و گپ زدن کوتاه.

ایجاد حس تعلق خاطر در فضا

طراحی آبنما ،طراحی فضاهایی برای مکالمه دونفره ،طراحی مکانهایی برای ایجاد
انجمنهای محلی ،طراحی یادمانها ،استفاده از مصالح بوم آورد ،مبلمان ساده و
قابلاستفاده برای تمامی کاربران

ایجاد حس رضایتمندی به
مخاطبین

خلق فضاهای متناسب با خواسته مخاطبین ،ایجاد رابطه نزدیک مخاطب با کارکنان،
خوانایی ورودی ساختمان ،کافی بودن مساحت فیزیکی ،نور طبیعی ،امکان استفاده
معلولین از ساختمان ،حذف صداهای مزاحم در محیط ،درنظرگرفتن فضاهای خدماتی
رفاهی در کتابخانه ،نحوه محوطهسازی و استفاده از فضای باز

تأمین نیازهای متنوع مراجعین

ایجاد کاربریهای متنوع ،استفاده از مبلمان متنوع ،افزایش ساعات کاری مجموعه

تأمین شرایط آسایش

استفاده از نور طبیعی روز ،تهویه مطبوع ،بوی خوب ،ایجاد فضای بسته ،نیمهباز و باز

خاطره انگیزی فضا

برگزاری رویدادهای مختلف ،اســتفاده از المانهای نوســتالژیک ،اســتفاده از گیاهان خاص
بومی
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منابع و مآخذ:

 آرویــن ،محمــود ،1397 ،ارزیابــی اثــرات دلبســتگی مکانــی بــر میــزان تــابآوری اجتماعــی در شــهرها ،فصلنامــه پژوهــش وبرنامهریــزی شــهری ،شــماره .۳۸
 اندیشمند ،علیمحمد ،1397 ،بررسی اجتماعپذیر بودن کتابخانههای عمومی ،معماری شناسی ،شماره .8 تقــوی ســنگدهی ،ســیدمحمود و عبــاس ترکاشــوند ،1393 ،نقــش مکانهــای ســوم شــهری در بهبــود تعامــات اجتماعــی،اولیــن همایــش ملــی در جســتجوی شــهر فــردا واکاوی مفاهیــم و مصادیــق در شــهر اســامی  -ایرانــی ،تهــران
 خانــی زاده ،شــهریار ،1392 ،طراحــی کتابخانــه در ایــران و جهــان (اصــول و مبانــی معمــاری و طراحــی داخلــی کتابخانههــا از کالســیکتــا معاصــر ) ،نشــر هنــر معمــاری قــرن.
 دانشــپور ،ســید عبدالهــادی ،ســپهری مقــدم ،منصــور ،چرخچیــان ،مریــم ،1388 ،تبییــن مــدل دلبســتگی بــه مــکان و بررســیعناصــر و ابعــاد مختلــف آن ،نشــریه هنرهــای زیبــا ،شــماره .38
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:چکیده

Abstract:
The shrine of Sheikh Safi al-Din Ardabili is one of the magnificent monuments left
from the patriarchal and Timurid eras, which is one of the most important museum
and historical collections in Iran. This collection contains museums of different
art disciplines. Among the manifestations of art and beauty are very valuable
wooden works that have been executed with a variety of executive techniques,
including Inlay and Jovak. The tomb of Shah Ismail Safavid, the founder of the
Shiite national government of Iran, is located in a part of the tomb of Sheikh Safi
al-Din Ardabili, which was built during the reign of Shah Abbas I with special
architectural arrays and decorations. The tomb of King Ismail is also one of the
most exquisite wooden works in which various execution techniques can be seen.
This very beautiful box that is on his grave is decorated with various artistic
techniques such as: mosaic, embossing, embroidery, embroidery, knitting, inlay,
wood painting, jovak decoration ... are observed. The present study investigates
and adapts the themes and how to perform the jovak and inlay technique in the
mentioned tomb fund.
Inlay artists create regular polygons by combining colored wood, metal, and
bone. inlay is the generator of knots and in principle, inlay can be called a kind
of king knot. Inlaying is done by cutting, polishing the raw materials and putting
them together according to a geometric design by gluing and tying them with
thread. Finally, it forms the inlay frame. After framing, the cutting is done.
Obtain a layer from the cross section of the stem. But Jovak is a work of art made
entirely of wood, to which no materials are added until the end of the work, and
various geometric shapes are used in it, and in addition to the procedure, in
addition to the work procedure, it is also used in the main coil. In addition to the
type of materials used, these two techniques are different in terms of performance
variety, dimensions, etc., while in most studies conducted on this tombstone, no
mention has been made of this technique. For this reason, this study tries to study
these two techniques on the tomb of Shah Ismail according to the definitions
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 دوران، آرامــگاه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی از بناهــای باشــکوه بهجامانــده:بیــان مســئله
.ایلخانــی و تیمــوری اســت کــه یکــی از مجموع ههــای مهــم مــوزهای و تاریخــی ایــران میباشــد
 از جلو ههــای هنــر و.ایــن مجموعــه مــوزهای رشــتههای مختلــف هنــری را در خــود داراســت
 آ ثــار چوبــی بســیار باارزشــی اســت کــه بــا انــواع متنوعــی از فنــون اجرایــی از جملــه خاتم و،زیبایــی
 صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل نیــز یکــی از نفیستریــن آ ثــار چوبــی اســت.جــووک اجــرا شــدهاند
 پژوهــش حاضــر بــه بررســی و تطبیــق.کــه فنــون اجرائــی مختلفــی در آن مشــاهده میشــود
.یپــردازد
 نقشمایههــا و نحــوه اجــرای تکنیــک جــووک و خاتــم در صنــدوق قبــر مذکــور م
 ایــن پژوهــش معرفــی و تطبیــق نقشمای ههــا و روش ســاخت خاتــم و جــووک:هــدف مقالــه
 تــا از ایــن طریــق بــه شــباهتها و،باتوج هبــه صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل صفــوی بــوده
.تفاوتهــای موجــود بیــن ایــن دو تکنیــک دســت یافــت
 چــه تفاوتهــا و شــباهتهایی بیــن نقشمایههــا و روش ســاخت خاتــم و:ســؤال مقالــه
جــووک بــر روی ایــن صنــدوق وجــود دارد؟
 تحلیلــی نقــوش- بــرای انجــام ایــن پژوهــش روش تحقیــق بهصــورت توصیفــی:روش تحقیــق
 بخــش.خاتــم و جــووک بــوده و پژوهــش از نــوع تحقیقــات کیفــی بــا رویکــرد تطبیقــی میباشــد
اصلــی ایــن پــروژه بــر اســاس مطالعــات کتابخان ـهای و میدانــی مشــاهده نقــوش و عکاســی
.صورتگرفتــه اســت
 نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ایــن نقــوش بــه لحــاظ طــرح بــه یکدیگــر شــباهت:نتیجهگیــری
داشــته و تــا حــدودی بــه هــم نزدیــک هســتند ولــی در نــوع قامهبنــدی و تنــوع اشــکال بهکاررفتــه
 آ ثــار تاریخــی بهجامانــده از دور ههــای مختلــف.در جــووک بهمراتــب بیشــتر از خاتــم میباشــد
ایــن مســئله را بیــان مـیدارد کــه نمونــه آن در صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل مشــاهده میشــود
ً
مهــا اکثــرا بــه روش گلبنــدی اجــرا شــدهاند ولــی بــرای تکنیــک جــووک محدودیتــی در
 کــه خات
 تکنیــک جــووک بــه لحــاظ کارکــرد نســبت بــه خاتــم عــاوه بــر رویــه.اجــرا و نقــش وجــود نــدارد
یهــا نیــز بــا دقــت بســیار بــاال انجــام شــده کــه تاکنــون نمونــه شــبیه بــه آن نیــز
  در گرهچین،کار
.دیــده نشــده اســت
 روش، قامهبنــدی، جــووک، خات ـمکاری، صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل صفــوی:واژگان کلیــدی
.ســاخت
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and the type of work method of inlay and Jovak.
Also, in Jovak technique, the variety of patterns
and regular geometric shapes has been much
more than inlay, and that inlay technique can
be considered as a subset of Jovak technique.
The research method is descriptive-analytical
inlay and Jovak designs and the research is
a qualitative research with a comparative
approach. The main part of this project is
based on library and field studies, observation
of patterns and photography. These techniques,
which are now forgotten art, the authors try to
preserve this Iranian-Islamic art with the aim
of identifying these techniques and introducing
them in the contemporary era, to achieve which
we first analyze the patterns and Then they
are matched with each other. In this article, by
comparing the designs of inlay and Jovak, the
question will be answered to what extent the
designs of these two techniques are different
or similar to each other. The question raised
in this research is what are the differences and
similarities between the themes and the method
of making inlay and Jovak on this box. The
results indicate that these designs are similar in
terms of design and are somewhat close to each
other, but in the type of framing and variety
of shapes used in the jug is much more than
inlay. Historical relics from different periods
show this example, an example of which can be
seen in the tomb of Shah Ismail that the inlays
are mostly done by flower-cutting method, but
there is a limitation in the execution of the Jovak
technique. And there is no role. It should also be
noted that more than 30% of the decorations of
this fund are made up of inlay and Jovak. The
use of geometric patterns and framing in the
construction method has been the similarities of
these two techniques. The technique of jovak in
the type of framing and its executive forms (use
of rectangle, hexagon, hexagonal, etc. in working
jovak) is much more varied.... You can see the
variety of shapes in them.
Keywords: wooden grave box of Shah Isma’il I
Safav , inlay, jovak, construction method, motif.
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مقدمه و بیان مسئله

نگــذار دولــت ملــی  -شــیعی
مــزار شــاه اســماعیل صفــوی بنیا 
ایــران در بخشــی از بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی قــرار دارد
کــه در زمــان شــاه عبــاس اول بــا آرایههــای معمــاری و تزیینــات
خــاص ســاخته شــده اســت .صنــدوق بســیار زیبایــی بــر روی
کهــای مختلــف هنــری
قبــر ایشــان وجــود دارد کــه بــا تکنی 
مثــل :منبــت ،معــرق ،خاتــم ،مشــبک ،جــووک ،نقاشــی روی
چــوب و  ...مزیــن گشــته اســت .امــا تکنیــک خاتــم و جــووک
موجــود بــر روی ایــن صنــدوق مــورد بحــث اســت .هنرمنــدان
بهــای رنگــی ،فلــز و
خاتمســاز بــا کنــار هــم قــراردادن چو 
اســتخوان ،چندضلعیهــای منظــم خلــق میکننــد .خاتــم مولــد
گــره اســت و در اصــل خاتــم را میتــوان نوعــی شــاه گــره نامیــد.
خاتمســازی از بــرش ،پرداخــت مــواد اولیــه و کنــار هــم چیــدن
آنهــا بــر اســاس یــک طــرح هندســی بهوســیله چســب و بســتن
آنهــا بــا نــخ انجــام میگیــرد و در آخــر تشــکیل قامــه خاتــم را
میدهــد بعــد از قامهبنــدی ،بــرش الیـهای از ســطح مقطــع قامــه
ً
حاصــل شــود .امــا جــووککاری هنــری اســت تمامــا از چــوب کــه
تــا پایــان کار هیــچ مــوادی بــه آن اضافــه نمیشــود و از اشــکال
هندســی متنوعــی در آن اســتفاده میشــود و نســبت بــه خاتــم
عــاوه بــر رویــه کار در کالف اصلــی هــم بــه کار م ـیرود .ایــن دو
تکنیــک عــاوه بــر جنــس مــواد مورداســتفاده از لحــاظ تنــوع
اجرایــی ،ابعــاد و  ...متفــاوت از هــم بــوده درحالیکــه در اکثــر
مطالعــات صورتگرفتــه روی ایــن صنــدوق قبــر هیچگونــه
اشــارهای بــه ایــن تکنیــک نشــده اســت .بــه همیــن ســبب ایــن
پژوهــش ســعی دارد باتوجهبــه تعاریــف و نــوع روش کار خاتــم و
جــووک بــه مطالعــه ایــن دو تکنیــک بــر روی صنــدوق قبــر شــاه
اســماعیل بپــردازد .همچنیــن در تکنیــک جــووک تنــوع نقــوش
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و اشــکال هندســی منتظــم بهمراتــب بیشــتر از خاتــم بــوده
نکــه تکنیــک خاتــم را م یتــوان زیرمجموعــۀ تکنیــک
اســت و ای 
جــووک دانســت .ســؤال اصلــی پژوهــش ،بررســی تفــاوت و
شــباهتهای نقشهــا و روش ســاخت بیــن خاتــم و جــووک
در صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل میباشــد .ایــن تکنیکهــا
کــه امــروزه جــز هنرهــای ازیادرفتــه اســت نگارنــدگان ســعی در
حفــظ ایــن رشــته هنــری ایرانــی  -اســامی بــا هــدف شناســایی
ایــن تکنیکهــا و معرفــی آن در عصــر معاصــر میباشــند کــه
بــرای رســیدن بــه آن ابتــدا بــه تجزیهوتحلیــل نقــوش و ســپس
بــه تطبیــق آنهــا بــا یکدیگــر پرداختــه شــده اســت .در ایــن مقالــه،
بــا مقایســه نقــوش خاتــم و جــووک ،بــه ایــن پرســش پاســخ
داده خواهــد شــد کــه تــا چــه انــدازه نقــوش ایــن دو تکنیــک بــا
یکدیگــر تفــاوت و یــا شــباهت دارنــد.

پیشینه

در کتــاب روزیطلــب و جاللــی ( )1382بــا عنــوان «هنــر خاتــم» ،در
مــورد تاریخچــه خاتــم در جهــان ،ایــران و خاتمهــای ســه ضلعــی
تــا چندضلعــی (جـ َـووک) ،نحــوه ســاخت و انــواع مــواد و مصالــح
بهکاررفتــه در آن را مــورد بررســی قــرار دادهانــد.
نمونــه مــوردی از جــووککاری در پایاننامــه زینــب مرادیــان
در کارشناســی ( )1395بــا عنــوان «طراحــی و اجــرای جــووککاری
جعبــه قــرآن بــر اســاس نمون ههــای موجــود در بقعــه شــیخ
صفیالدیــن اردبیلــی» مطالعــه تخصصــی در زمینــه تکنیــک
جــووک بــر روی آثــار چوبــی بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی
بهعملآمــده اســت .همچنیــن در پایاننامــه کارشناســی
ارشــد هالــه صنعتــی ایرانــی ( )1391بــا عنــوان «طراحــی و اجــرای
الیتینگهــای چوبــی بقعــه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی بــر
اســاس آثــار چوبــی» چنــد مــورد از جووکهــای بهکاررفتــه بــر

روی آثــار چوبــی بقعــه اشــاره شــده اســت .پایاننامــه کارشناســی
ارشــد مریــم صالحــی ( )1393بــا عنــوان «طراحــی و ســاخت
میــز عســلی (جلــو مبلــی) بــا ایدهیابــی از تزیینــات دو صنــدوق
قبــر شــیخ صفیالدیــن و شــاه اســماعیل» نــوع تکنیکهــای
بهکاررفتــه بــر روی آثــار (صنــدوق قبــر شــیخ صفیالدیــن و
شــاه اســماعیل) و ویژگیهــای منحصربهفــرد آنهــا تحقیقاتــی
انجامگرفتــه اســت .ســمیه حقوقــی فــرد ( )1389در پایاننامــه
کارشناســی ارشــد خــود بهعنــوان «جــووککاری احیــای هنــر
ازیادرفتــه» تعریــف و تاریخچــه جــووک را بیــان نمــوده اســت.
در مقالــه مهــدی دوازده امامــی و قبــاد کیانمهــر ()1396
«گونهشناســی خاتــم غیــر مثلــث» بــه تنــوع خاتــم غیــر مثلــث
و انــواع آن کــه تاکنــون بــا خاتــم معرفــی شــدهاند ،در یــک
دســتهبندی آنهــا را از هــم تفکیــک نمودهانــد .مهــدی دوازده
امامــی ،قبــاد کیانمهــر و ســعید بینــای مطلــق (« )1394مطالعــه
تأثیــر عملــی عرفــان شــیعی در هنــر ســنتی مطالعــۀ مــوردی
شــکلگیری هنــر خاتــم مربــع از قــرن هشــتم ه.ق» تاریخچــه
خاتــم و چنــد نمونــه از آثــار چوبــی کــه بــا تکنیــک خاتــم مربــع
کار شــده را بیــان کردهانــد .مقالــه نازنیــن نــوری نــژاد ()1397
«مســتند ســازی هنــر جــوک ســازی» بــا هــدف مســتند ســازی
بــه معرفــی ایــن هنــر و تنهــا هنرمنــد آن در شــهر شــیراز پرداختــه
اســت .مقالــه عبــاس غفــاری و مریــم صالحــی ( )1397بــا عنــوان
«پژوهشــی در خاســتگاه اصلــی صنــدوق قبــر شــیخ صفــی و
شــاه اســماعیل اول صفــوی» دربــاره خاســتگاه و ماهیــت اصلــی
ایــن دو صنــدوق و همچنیــن فنــون اجرایــی آن کــه ایرانــی بــوده،
پژوهشــی انجــام دادهانــد .بــا ایــن تفــاوت کــه در مقالــه حاضــر بــه
نحــوه اجــرا و شــبیه بــودن دو تکنیــک جــووک و خاتــم و مجــزا
کــردن نقــوش اجرایــی پرداختــه شــده اســت.
ایــن پژوهــش نــگاه دقیــق بــه نــوع نقشمایههــا و
ً
همچنیــن مطالعــه بــر روی فنــون اجرایــی میباشــد کــه بعضــا
در برخــی منابــع دو تکنیــک جــووک و خاتــم را بــا عنــوان «خاتــم»
معرفــی کردهانــد .ایــن دو روش کار بهخاطــر نــوع ظرافــت در اجــرا
بــر روی ایــن صنــدوق و همچنیــن ناشــناخته مانــدن تکنیــک
ً
جــووک کــه مطالعــات تخصصــی بــر روی آن ،مخصوصــا در
نــوع نقشهــای اجرایــی کــه بــر روی آثــار بــوده ،صــورت نگرفتــه
اســت ،و ایــن بهعنــوان ضــرورت پژوهــش حاضــر بــوده کــه
ب هصــورت تخصصــی در مــورد نقــوش ،نحــوه اجــرا و تفاوتهــای
اساســی ایــن تکنیکهــا بــه روش توصیفــی  -تحلیلــی و بــا
رویکــرد تطبیقــی بــه بحــث و پژوهــش پرداختــه اســت.

روش تحقیق

روش کلــی تحقیــق در ایــن پژوهــش ،بهصــورت توصیفــی-

تحلیلــی بــوده و پژوهــش از نــوع تحقیقــات کیفــی بــا رویکــردی
تطبیقــی میباشــد و جمـعآوری اطالعــات بهصــورت کتابخانـهای
و میدانــی از طریــق عکاســی از بقعــه و مصاحبــه میباشــد .بعــد
از تهیــه تصاویــر و طــرح خطــی بهصــورت دســتی و بــا اســتفاده از
نرمافــزار کــورل و فتوشــاپ ترســیم گردیــده و توصیــف نقــوش
و تکنیکهــا بهصــورت مکتــوب و تصویــری ارائــه شــده اســت.

صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی

اتــاق کوچــک و تاریکــی کــه در قســمت چــپ شاهنشــین
قندیلخانــه قــرار گرفتــه مربــوط بــه مقبــره شــاه اســماعیل
اســت (شــکل  .)1ایــن اتــاق در ابعــاد  270ســانتیمتر طــول و
 240ســانتیمتر عــرض ،میباشــد (صفــری )238:1353 ،کــه
تزیینــات متنوعــی را داراســت و بــام آن را گنبــدی تشــکیل
میدهــد زیــر ایــن گنبــد صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل قــرار
گرفتــه اســت .ایــن صنــدوق نیــز از دو مکعــب مســتطیل
رویهــم قــرار گرفتــه تشــکیل شــده اســت کــه ابعــاد صنــدوق
پایینــی  215*98*41ســانتیمتر و مکعــب مســتطیل باالیــی
نیــز  203*85*99ســانتیمتر میباشــد (تصویــر  .)1همچنیــن
در چنــد منبــع مختلــف ایــن صنــدوق را اهدایــی از طــرف
همایــون شــاه دانســتهاند ولــی نقــوش تزیینــات بهکاررفتــه
بــر روی آن بــا نقــوش صنــدوق قبــر شــیخ صفــی و مجموعــه
بقعــه هماهنگــی بیشــتری دارد بــرای همیــن در مقالــه غفــاری و
صالحــی بــه ایــن موضــوع تأکیــد بیشــتری شــده اســت (غفــاری
و صالحــی .)80:1397 ،ایــن صنــدوق از اشــکال هندســی بــا
گرههــای متفــاوت و از جنــس عــاج و اســتخوان فیــروزهای
رنــگ پوشــیده شــده اســت (مصباحــی .)22:1388 ،در مــورد
چــوب بهکاررفتــه در ایــن صنــدوق نظــرات متفاوتــی وجــود
دارد .مشــبکهای ســفید از اســتخوان شــتر و نــوع چوبهــای
بهکاررفتــه در صنــدوق چنــار ،شمشــاد و گالبــی میباشــد
(کیانمهــر .)133:1383 ،شــیل چــوب ایــن صنــدوق را صنــدل
بــا تزیینــات عــاج میدانــد (شــیل .)327:1978 ،از نظــر الرنــس
الکهــارت 1نیــز چــوب آن از صنــدل میباشــد .همچنیــن گلریــز
خاتــم چــوب حاشــیه فوقانــی صنــدوق را چــوب ســاج میدانــد
(خیراللهــی .)76:1388 ،هیلــن برنــد نیــز معتقــد اســت کــه
چوبهــای ایــن صنــدوق از صنــدل ،2آبنــوس و اســتخوان
ســبزرنگ میباشــد(هیلن برنــد .)130:1386 ،نگارنــدگان نیــز
چــوب اســتفاده شــده در کالف اصلــی کار را ســاج دانســته و
قســمت تزیینــات زهکشــی از آبنــوس اســتفاده شــده اســت.
بــه دلیــل نبــودن فضــای کافــی ،همچنیــن نــور مناســب و عــدم
عکاســی بــا فلــش باعــث شــده تــا بــه ایــن تصاویــر بســنده
شــود.
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تاریخچه ساخت خاتم و جووک

شماره دوم
پاییز 1399

شکل  :1پالن بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی
Fig 1: The plan of Sheikh Safi Al-Din Ardabili’s Tomb

(آرشیو نگارندگان) تصویر  :1بدنه صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی
)The Main Framework of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive :1 Pic

چــون در اکثــر مــوارد بیــان شــده در مــورد تاریــخ ایــن تکنیکهــا
بــا عنــوان خاتــم بیــان گشــته بــرای همیــن تاریخچــه هــر دو
تکنیــک یکــی اســت و تاریخچــه اختصاصــی بــرای جــووککاری
وجــود نــدارد .آثــار چوبــی بــه جــا مانــده از دورههــای مختلــف
نشــانگر قدمــت و اصالــت ایــن رشــته میباشــد کــه بــا
تکنیکهایــی مختلفــی چــون دروگــری ،منبــت ،کنــدهکاری،
مشــبک منبــت ،نقاشــی روی چــوب ،خات ـمکاری ،جــووککاری
و  ...بــوده کــه در ایــن مقالــه خاتــمکاری و جــووککاری مــورد
بررســی قــرار میگیــرد .در حالــت کلــی دو نــوع خاتــم بــا نامهــای،
خاتــم مثلــث و خاتــم مربــع و تکنیــک جــووک بــا اشــکال متنــوع
دیــده شــده اســت .دربــاره مختــرع و مبتکــر ایــن تکنیکهــا،
بیــن خات ـمکاران و هنرمنــدان نظریــات متفاوتــی وجــود دارد و
بــه درســتی معلــوم نیســت کــه اول بــار خاتــم را چــه کســی و در
کجــا بوجــود آورده است(ســید اخالقــی .)1389 ،چنــد نمونــه
از خاتمهــای اولیــه مربــوط بــه ســدههای اول و دوم هجــری کــه
بــر روی آثــاری از کشــورهای مختلــف مثــل :چیــن ،ترکیــه ،مصــر،
ســوریه و  ...دیــده شــده است(شــغل آبــادی و مهــره کــش،
 .)13:1381تیموریــان گــورکان قصــر رؤیایــی خــود را به نام دلگشــا
در ســمرقند را بــا درهــای خاتــم تزییــن میکردنــد .بعدهــا آرامــگاه
خــود تیمــور را در ســال  807هجــری بــا همیــن نــوع درهــا تزییــن
کردنــد (فروغــی .)153:1391 ،همچنیــن نمونــهای از صنــدوق
خات ـمکاری شــده بــرای نگهــداری قــرآن کاری از هنرمنــدان
ترکیــه بــوده کــه در قــرن دهــم هجــری بــه دســتور ســلطان بایزیــد
ســاخته شــده اســت .در تزییــن آن از چــوب آبنــوس ،عــاج و برنــج
اســتفاده شــده کــه ایــن اثــر در حــال حاضــر در مــوزه آثــار تــرک و
اســامی ،در اســتانبول نگهــداری میشــود و تاریــخ ســاخت آن
ســده هشــتم هجــری ذکــر شــده اســت (روزیطلــب.)30:1382،
جعبــه قــرآن چوبــی دیگــر بــا تزیینــات خاتــم کــه بــا چوبهــای

تصویر  :2پایه صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
)The leg of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive :2 Pic

تصویر  :3جعبه قرآن چوبی مربوط به زمان «السلطان شعبان» (اکین و
همکاران)149:2012 ،
Fig 3: Wooden Quran Box dating back to “Sultan Sha’aban” times
)(Ekin et al., 149: 2012
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شکل  :2طرح خطی صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
)Linear design of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive :2 Fig

آبنــوس ،عــاج و قلــع مربــوط بــه زمــان ســلطان شــعبان در دوره
مملوکیــان ( ،)1369در قاهــره میباشــد (تصویــر ( )3اکیــن
و همــکاران .)149:2012 ،امــا اســتاد گلریــز خاتــم پیشــینه
خاتمســازی ایــران را بــه شــکل امــروزی بــه قبــل از دوره صفــوی
میدانــد (کــوه نــور.)73:1383 ،
همچنیــن گون ـهای از خاتــم کــه تاکنــون بــا نــام خاتــم مربــع
شــناخته شــده ســاخت آن بهمراتــب راحتتــر از خاتــم مثلــث
اســت ولــی متخصصیــن ایــن هنــر بــر ایــن عقیدهانــد کــه خاتــم
مربــع ســابقهای دیرینهتــر از خاتــم مثلــث دارد (شــجاع نــوری،
 .)144:1394قبــل از اســام نیــز ایــن روش وجــود داشــته کــه
در آن از چــوب یــک رنــگ اســتفاده م یشــد و آن را در ابعــاد 4
میلیمتــری بــرش میدادنــد و در طرحهــای مختلــف آن را روی
صفحـهای چوبــی بــا چســب یــا میــخ نصــب میکردنــد یــک نمونه
آن منبــر مســجد جامــع عتیــق شــیراز اســت کــه بیــش از هــزار
ســال قدمــت دارد که شــاید بتــوان آن را نمونـهای از جووککاری
دانســت (ســهرابی و حقوقــی فــرد .)1393 ،در مــورد تکنیــک
جــووک نیــز کــه تاکنــون کمتــر بــدان پرداختــه شــده ،شــاید
یکــی از دالیــل آن ایــن باشــد کــه آن را بهعنــوان هنــر تزیینــی و
الحاقــی بــرای ســایر هنرهــای چوبــی ماننــد معــرق ،منبــت ،خاتــم
و  ...بــه شــمار آوردهانــد (شــجاع نــوری .)134:1394 ،نمونههــای
چوبــی کــه بــا ایــن تکنیــک در کشــورهای مختلــف وجــود دارد
و متخصصیــن ایــن هنــر بهنوعــی هرکــدام از کشــورها را جــز
اولیــن کشــورهای پیدایــش ایــن هنــر (خات ـمکاری) دانســتهاند
(شــغل آبــادی و مهــره کــش .)12:1384 ،امــا باتوجهبــه تعاریــف
و اشــکال بهکاررفتــه در آنهــا باتوجهبــه توضیحــات منابــع فــرم،
نقــش و ابعــاد ســطوح موجــود در آثــار ،نشــاندهنده تکنیــک
جــووک میباشــد چــون تکنیــک خاتــم زیرمجموعــه تکنیــک
جــووک بــوده و قدمــت بیشــتری از خاتــم دارد و بهخاطــر
اشــکال هندســی اســتفاده شــده در آنهــا بــا نــام خاتــم معرفــی
شــدهاند و ازآنجاییکــه در مــورد ایــن تکنیــک تحقیقــات خاصــی
صــورت نگرفتــه لــذا تصاویــر کتابهــا و آثــار تاریخــی ریشــه و
قدمــت ایــن تکنیکهــا را مشــخص میکنــد .تکنیــک خاتــم
اغلــب بــا ســطوح مثلثــی بــوده ولــی بقیــه اشــکال هندســی در
تکنیــک جــووک اســتفاده میشــود .نمونــه آثــار تاریخــی موجــود
در موزههــا پیشــینه و تاریــخ هنــر جــووک را نشــان میدهــد
کــه ایــن تکنیــک قبــل از خاتــم بــوده اســت .تکنیــک جــووک
بهخاطــر نــوع اشــکال ،فرمهــا ،ابعــاد و نــوع قامهبنــدی بــه نــوع
مراحــل ابتدایــی از تکنیــک خاتــم شــبیه میباشــد .درحالیکــه
خاتــم از دوره ایلخانــی ،تیمــوری شــکلگرفته تــا اینکــه در دوره
صفویــه بــه اوج خــود رســیده اســت و تکنیــک جــووک از زمــان
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جدول  :1مراحل مختلف درستکردن خاتم (آرشیو نگارندگان)
)Table 1: Different steps of making inlay (Researchers’ archive

 -1مثلثهای آماده

 -2ساب زدن مثلثها

 -3چسب زدن مثلث

 -4بستن پره

شماره دوم
پاییز 1399

 -5ساب دادن پرهها

 -6شش پیچی

 -7شش آماده

 -8گلبندی

 -9ساب داده گل آماده

 -10ساخت تو گلو

 -11اضافه کردن الیه فلزی

 -12ساب دادن تو گلو

 -13اضافه کردن تو گلو

 -14درستکردن لوز

 -15الیه گذاری لوز

 -16لوز آماده

 -17اندازه زدن قامه

 -18برش قامه

 -19بستن سرچسبان شیبدار

 -20اووه 3گذاری قامه

 -21چسب زدن چوب و قامه

 -22بستن قامه

 -23پرس کردن قامه

 -24ساب دادن قامه

 -25قامه آماده

 -26الیه کردن قامه

 -27ورقهای خاتم

 -28انواع خاتم

پیدایــش تاکنــون بــا اشــکال متنــوع و بهصــورت الحاقــی در
کنــار ســایر هنرهــا بهکاررفتــه اســت.
معنــای لغــوی خاتــم ،ایــن واژه در لغتنامــه معیــن چنیــن
بیــان شــده اســت :اشــیایی مثــل قــاب عکــس ،جــای قلــم ،و
ماننــد آن کــه بــر روی عــاج ،اســتخوان ،فلــز و چــوب زین ـتکاری،
نقشونــگار شــده باشــد (معیــن )1384:1371 ،و خاتــمکاری
شــغل و عمــل خاتــمکار ،خاتمبنــدی (همــان )1371 ،معنــا
شــده اســت .در لغتنامــه دهخــدا ،نیــز بــه واژه خاتمســاز
چنیــن اشــاره شــده اســت :آنکــه پارههــای اســتخوان را در
چــوب بــا نقشونــگار بنشــاند .خاتمســازی عمــل خاتمســاز را
گوینــد (دهخــدا .)9266:1377 ،همچنیــن بیگــی در مقالــه خــود
خاتــم را هنــر آراســتن ســطح اشــیا بــه طریقــی شــبیه موزاییــک بــا
ثهــای کوچــک چوبــی ،اســتخوانی یــا فلــزی بــا طرحهــای
مثل 
گوناگــون اســت کــه بهصــورت اشــکال هندســی منتظمانــد
(بیگــی .)65:1363 ،خاتــم ترکیبــی اســت از چندضلعیهــای

نقــش موردنظــر رســید و بــا الیــه کــردن مقطعــی آن ،الیههــای
مشــابه بــه دســت آورد (کیانمهــر .)6:1386 ،مراحــل مختلــف
درســتکردن خاتــم در جــدول  1آورده شــده اســت .فراینــد
ســاخت خاتــم در جــدول آورده شــده اســت.

م بهکاررفته در قسمت
شیوه درستکردن خات 
بدنه صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی

اولیــن حاشــیه از قســمت بدنــه کــه دورتــادور صنــدوق بــه عرض
 30ســانتیمتر بــوده بــا گــره شــش و تکــه بــا تکنیــک گــره چینــی
بــه روش آلــت و لقــط اجــرا شــده اســت (خیراللهــی)88:1388 ،
(تصویــر  .)4درون آلــت شــش کشــیده و شــشضلعی بــه
ترتیــب کتیبــه و طــرح گیاهــی روی آنهــا بهصــورت کنــدهکاری
دیــده میشــود .در قســمت تکههــا( 1تصویــر  )5نیــز خاتــم
شــش بــا مرکزیــت شــشضلعی منتظــم بــه رنــگ ســبز
مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت (صالحــی .)58:1393 ،در
ردیــف ســوم از جــدول  2آورده شــده اســت.
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تصویر  :4بخشی از حاشیه اول صندوق قبر شاه اسماعیل گره شش و تکه (آرشیو نگارندگان)

تصویر  :5نمونه خاتم بهکاررفته در آلت تکه حاشیه اول (آرشیو نگارندگان)
Pic 5: Sample of inlay used in the motif of the first fringe
)(Researchers’ archive

در جدول فوق تمامی قسمتهای ساخت خاتم به روش گلبندی از مراحل ابتدایی آن از جمله ساب دادن ،بستن پره ،آمادهکردن شش و ...تا آخرین
مرحله آن الیه کردن و ورق کردن خاتم آورده شده است .اکثر تصاویر این جدول بهغیراز تصویر  ،28از کتاب شغل آبادی ( )1387تهیه شده است.
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منظــم بــا تعــداد اضــاع متفــاوت کــه بــا اســتفاده از مــواد اولیــه
گوناگــون در رنگهــای مختلــف تشــکیل میشــود .خاتــم از
هنرهــای دســتی دقیــق و پــرکار اســت کــه تولیــد و ســاخت
آن احتیــاج بهدقــت و حوصلــه زیــاد دارد .چندضلعیهایــی
کــه در خاتمســازی بــه کار میآیــد پنــج ،شــش ،هشــت یــا ده
ضلعــی اســت (ســید اخالقــی .)1389 ،چســباندن منشــورهای
چوبــی و غیرچوبــی از پهلــو ،بهنحویکــه بتــوان در رأس آن بــه

شکل  :3طرح خطی خاتم بهکاررفته در آلت تکه حاشیه اول (آرشیو
نگارندگان)
Fig 3: Linear design of inlay used in the motif of the first fringe
)(Researchers’ archive

حاشــیه دوم ،از قســمت بدنــه صنــدوق کــه دورتــادور هــر
ضلــع بهصــورت مســتطیل کشــیده شــده بــا گــره «هشــت
و چهــار لنگــه جفــت هشــت» بــه روش آلــت و لقــط زهکشــی
صورتگرفتــه ،آلتهــای بــه وجــود آمــده :هشــت ،هشــت
کشــیده ،بازوبنــدی و ذوزنقــه میباشــد .در گــره چینــی ایــن
بخــش سرتاســر از خاتــم بــا مرکزیــت اســتخوان ســبز شــده بــا
زنــگار مــس ش ـشضلعی منتظــم و مثلثهــای برنجــی و ســیاه

 -1تکه :مثلثهای بین دو شش را گویند.
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تصویر  :6بخشی از حاشیه دوم صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
(Pic 6: Part of the second fringe of Shah Ismail I’s Burial Box) Researchers’ archive
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تصویر  :7بخشی از خاتم حاشیه دوم در زهکشیها (آرشیو نگارندگان)

شکل  : 4طرح خطی خاتم حاشیه دوم در زهکشیها (آرشیو نگارندگان)

Pic 7: Part of the inlay used in the second fringe of drainings

Fig 4: Linear design of inlay used in the second fringe of drainings

() Researchers’ archive

() Researchers’ archive

(آبنــوس) در اطــراف شــش میباشــد (صنعتــی)39:1391 ،
(تصویــر  .)6در قســمت تک ههــا نیــز اســتخوان و آبنــوس بــه
شــکل پــرک اســتفاده شــده اســت کــه بــا یــک زه ســبزرنگ کــه
ً
احتمــاال چــوب رنــگ شــده باشــد در کنــار حاشــیه خاتــم قــرار

نــوار خاتــم بــا یــک اووه در بــاال و یــک اووه در پاییــن از جنــس
اســتخوان یــا عــاج ســفید یــا ســبزرنگ مشــاهده میشــود کــه
بــا الی ههــای بســیار ظریــف و نــازک فلــزی بــه لقطهــا اتصــال
ً
یافتهانــد .خاتمهــای شــش در ایــن بخــش معمــوال دارای
هســته مرکــزی ســبزرنگ شــشضلعی منتظــم هســتند کــه
ثهــا بــه ایــن هســته اتصــال یافتــه و تشــکیل ســتارههای
مثل 
شــش پــر را دادهانــد .مثلثهــا از ســیمهای برنجــی طالییرنــگ
و اســتخوان یــا عــاج ســبزرنگ میباشــند( ».صنعتــی ایرانــی،
( )44:1391تصویــر  )9خاتمهــای ایــن بخــش در ردیــف  5و 9
جــدول شــماره  2قــرار دارد و روی آلتهــا نیــز در بعضــی جاهــا

ترنــج ،شــش بنــدی ،پنــج (ســتاره) ،شــش شــل و ترقــه میباشــد.
در روی آلتهــا نیــز در قســمت مرکــزی متــن از خاتــم شــش
اســتفاده شــده کــه در شمســه دوازده دو ردیــف بــوده و در
وســط آنهــا از طــرح شــش و تکــه کــه در شــش کوچــک از
خاتــم شــش پــر و در شــش کشــیده از طــرح اســلیمی یــا ختایــی
مشــبک اســتخوان قــرار گرفتــه اســت (تصویــر .)11
وجــه فوقانــی صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل کــه ایــن بخــش
شــامل یــک حاشــیه و یــک متــن در داخــل کادر دیگــری قــرار
گرفتــه کــه بــا تکنیــک گــره چینــی آلــت و لقــط اجــرا شــده و نــوع
گــره در ایــن بخــش «هشــت تنــد» میباشــد کــه آالت آن شــامل
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در متــن بدنــه صنــدوق گــره «ده تنــد» ،گــره چینــی بــه شــکل
آ لــت و لقــط کار شــده اســت (تصویــر  .)12آلتهــای شمســه
ده؛ ترنــج ،شــش بنــدی ،پنــج (ســتاره) ،ترقــه و دانــه بلــوط
میباشــد (تصویــر « .)8دور تعــدادی از لقطهــا پوشــیده از نــوار

تصویر  :10بخشی از شمسه دوازده قسمت شرقی صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
)Pic 10: Part of Shamsa No. 12 of the eastern side of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive

تصویر  :8بخشی از متن قسمت جلویی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی (آرشیو نگارندگان)
(Pic 8: Part of the text written on the front of Shah Ismail I’s Burial Box) Researchers’ archive

شکل  :5طرح خطی درونی حاشیه خاتم دور آلتهای متن (آرشیو نگارندگان)
Fig 5: Internal linear design of the inlay fringe around the motifs of the
(text) Researchers’ archive

تصویر  :9دو نوع خاتم دور آلت برگ چناری (آرشیو نگارندگان)

شکل  :6طرح خطی بیرونی حاشیه خاتم دور آلتها متن (آرشیو نگارندگان)

)(Researchers’ archive

Fig 6: External linear design of the inlay fringe around the motifs of the
(text) Researchers’ archive

Pic 9: 2 types of inlay around plane tree motif

گرفتــه اســت .ردیــف  9از جــدول شــماره  2بــه آن اشــاره شــده
اســت (تصویــر .)7
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خاتــم شــش میباشــد کــه در بعضــی لقطهــا دوالیــه خاتــم و در
بعضــی یکالیــه خاتــم بــا طــرح متفــاوت کار شــده اســت .هــر

تصویر  :11خاتمهای شمسه دوازده در قسمت شرقی صندوق قبر شاه
اسماعیل (آرشیو نگارندگان)

شکل  :7طرح خطی خاتمهای شمسه دوازده در قسمت شرقی صندوق قبر شاه
اسماعیل (آرشیو نگارندگان)

Pic 11: Inlay used in Shamsa No. 12 of the eastern side of Shah
(Ismail I’s Burial Box) Researchers’ archive

Fig 7: Inlay used in Shamsa No. 12 of the eastern side of Shah Ismail
(I’s Burial Box linear design) Researchers’ archive

یــک ردیــف و گاهــی دو ردیــف خاتــم قــرار گرفتــه ولــی در ضلــع
پشــتی صنــدوق کــه بــه علــت فضــای کــم از دســترس دورمانــده
و تصاویــری ازآنجهــت تاکنــون دیــده نشــده اســت کــه در ایــن
ضلــع کنارههــا و روی بعضــی آلتهــا از خاتــم شــش پــر کــه بــه
شــیوۀ گلبنــدی اجــرا شــده ،اســتفاده گردیــده اســت.
گــره «هشــت و دوازده تنــد» بــه شــیوه گــره چینــی آلــت و
لقــط در دو وجــه شــرقی و غربــی صنــدوق اجــرا شــده (تصویــر
 )10و شــامل آالتــی چــون :شمســه دوازده ،شمســه هشــت،

شمســه هشــت تنــد ،شــش بنــدی ،پنــج (ســتاره) ،ترقــه ،و دو
ســلی میباشــد .گــره بهکاررفتــه در متــن نیــز «ده تنــد» میباشــد
کــه آالتــی چــون شمســه ده ،شــش تنــد ،ترنــج ،پنــج (ســتاره)،
دانــه بلــوط و ترقــه را تشــکیل داده اســت (تصویــر  .)15روی
لقطهــا بــا یــک ردیــف خاتــم در کنارههــا بهصــورت حاشــیه
جایگزیــن شــده و مرکــز آنهــا بــا طرحهــای اســلیمی و گل و
برگهــای ختایــی در زمینــه الجــوردی نقاشــی شــده اســت کــه
اکنــون در قســمتهای مرکــزی تعــداد کمــی از ایــن نقاش ـیها
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جدول  :2انواع خاتمهای موجود بر روی صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
)Table 2: Types of inlays used on Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive
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تصویر  :15بخش فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
’Pic 15: The upper part of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers
)archive

ردیف

محل استفاده
شده

نام گره

1

پایه

ترنج

2

پایه

شش یا برگ
چناری

تصویر  :16خاتمهای بهکاررفته در روی آلتهای قسمت فوقانی صندوق قبر شاه
اسماعیل صفوی (آرشیو نگارندگان)
Pic 16: Inlays used on the motifs of upper part of the Shah Ismail I’s
)Burial Box (Researchers’ archive

3

حاشیه اول بدنه
صندوق

تکه

4

پایه

پنج (ستاره)

تصویر نمونه جووک

طرح خطی

شماره دوم
پاییز 1399

تصویر  :17قسمت جلویی پایه صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
)Pic 17: Front part of the leg of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive

تصویر  :18لقط پنج خاتمکاری شده ،در مکعب مستطیل پایینی صندوق قبر
شاه اسماعیل صفوی (آرشیو نگارندگان)

تصویر  :19حاشیه خاتمکاری شده شمسه ده ،در مکعب مستطیل پایینی
صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی (آرشیو نگارندگان)

5

بدنه ،پایه و بخش
فوقانی

شمسه هشت و
حاشیه وسطی دور
آلتها و شمسه
ده

6

بدنه

شش یا برگ
چناری

7

بدنه

پنج (ستاره)

Pic 19: Inlaid fringe of Shamsa No. 10 in the lower rectangular
)cube of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive

باقیمانــده اســت و در بقیــه قســمتها فقــط ب هصــورت لکـهای
یهــا دیــده م یشــود .همــه لقطهــا در ایــن قســمت
از الجورد 
نهــا ورق طــا اســتفاده شــده و کــه آنهــا
پــخ خوردهانــد و روی آ 
را نیــز بــا رنــگ قه ـوهای گل و برگهــای ختایــی قلمگیــری شــده
اســت (تصویــر .)16

خاتم بهکاررفته در قسمت پایه صندوق قبر شاه
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اسماعیل صفوی

گــره «ده تنــد» دورتــادور پایــه صنــدوق بــا تکنیــک گــره چینــی
آ لــت و لقــط اجــرا شــده اســت .آالت بهدسـتآمده آن :شمســه
ده ،ترنــج ،پنــج ،دانــه بلــوط ،ترقــه و شــش بنــدی میباشــد
(تصویــر  .)17در روی لقطهــا در حاشــیه اطــراف ،یــک زوار
باریــک قهــوهای رنــگ کــه بهعنــوان اووه بــرای صفحــات خاتــم

8

بدنه

ترقه
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9

بدنه و حاشیه دوم
از بدنه

حاشیه اول دور
آلتها و دور
شمسههای
حاشیه دوم

10

پایه

نیم شمسه ده

11

بدنه

شمسه دوازده

شیوه درستکردن جووکهای بهکاررفته در
قسمت بدنه صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی

خارجیتریــن حاشــیه (تصویــر  )20از قســمت بدنــه کــه دورتــادور
صنــدوق کشــیده شــده بــا گــره شــش و تکــه بــا تکنیــک گــره
چینــی بــه روش آلــت و لقــط اجــرا شــده اســت .البتــه گــره
چینیهــای ایــن بخــش بــا تکنیــک جــووک و بــا گــره شــش
و تکــه اجــرا گشــته ،طــرح خطــی آن را در جــدول  4مشــاهده
میشــود (مرادیــان.)34:1395 ،

شماره دوم
پاییز 1399

12

بدنه

کنارههای آلتها

13

بدنه

قسمت باالیی
برگ چناری

جووک

در لغتنامــه دهخــدا از جــوک کــردن یــا جوکــوب کــردن بــه
معنــای ریزهریــزه ســاختن چیــزی بــه مقــدار جــو نامبردهشــده
اســت (ســهرابی و حقوقــی فــرد .)1393 ،اولیــن آثــار چوبــی بــا
ً
تکنیــک جــووک مشــاهده شــده کــه تدریجــا در دورههــای بعــد و
در شــکلهای تکاملیافتــه تبدیــل بــه معــرق و خاتــم شــدهاند
(شــهبازی .)50:1394 ،یکــی از رشــتههای صنایعدســتی
تزیینــی  -کاربــردی ایــران «جــووککاری» میباشــد کــه ســالهای
متمــادی اســت در آبــاده تولیــد م یشــود و آثــار بهجایمانــده از
دورههــای تاریخــی روی درهــا ،منبرهــا ،صنــدوق قبرهــا و  ...مویــد
قدمــت ایــن هنــر اســت .از لحــاظ اجــرا شــبیه بــه خاتــم اســت،
ً
احتمــاال قدمــت ایــن دو یکــی باشــد .گاهــی از جــووک ماننــد
ً
خاتــم بهعنــوان روکــش اســتفاده میشــود؛ عمدتــا تکنیــک
جــووک تولیــد آثــار حجمــی بــا اســتفاده از چوبهــای رنگــی مثــل:
گــردو ،عنــاب ،نارنــج ،فوفــل ،تــوت و ...اســت و گاه بــا ابــزار خراطــی
شــکل داده شــود .اغلــب نقــوش جــووک از طرحهــای هندســی
ســاده تــا پیچیــده و همچنیــن نقــوش شــطرنجی میباشــد
(شــهبازی .)50:1394 ،تعاریــف گوناگونــی در مــورد جــووک ارائــه
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جدول  :3مراحل مختلف درستکردن جووک (آرشیو نگارندگان)
)Table 3: Different steps of making Javaks (Researchers’ archive

-1آمادهسازی چوب

میباشــد کار گذاشــته شــده اســت صفحــات خاتــم نیــز در کنــار
زوار باریکــی از اســتخوان ســبز شــده قــرار گرفتهانــد .بهطورکلــی
در تمــام انــواع خاتــم در ایــن صنــدوق ،اووههایــی از چــوب
یــا اســتخوان اســتفاده شــده اســت و یکالیــه نــازک فلــزی
ً
(معمــوال برنــج) نیــز در کنــار اووه قــرار داده شــده اســت.

گــره «هشــت و چهــار لنگــه جفــت هشــت» در حاشــیه
دوم هــر ضلــع گــره چینــی بــه روش آلــت و لقــط زهکشــی
صورتگرفتــه ،آلتهــای بــه وجــود آمــده :هشــت ،هشــت
کشــیده ،بازوبنــدی و ذوزنقــه میباشــد (تصویــر  )22کــه در
قســمت ذوزنقــه از جــووک بــه شــکل شــش و تکــه اســتفاده
شــده کــه مابیــن جووکهــا نیــز از مشــبکهای اســتخوانی بــا
طــرح ختایــی و اســلیمی تزییــن شــدهاند .در اجــرای جووکهــا
از اســتخوان ،آبنــوس ،برنــج و اســتخوان ســبز شــده اســتفاده

شــده کــه گاهــی آن را بــا نامهــای حکاکــی ،کنــدهکاری ،جازنــی و...
بیــان نمودهانــد (نــوری نــژاد.)140:1397 ،
خاتــم مربــع :اصطــاح خاتــم مربــع (جــووک) شــیوه ابتدایــی از
ایــن هنــر در زمــان گســترش روابــط ایــران و چیــن در ســدههای
هفتــم و هشــتم هجــری از چیــن بــه ایــران منتقــل شــده اســت
ً
(دوازده امامــی و همــکاران .)16:1394 ،زمینــه شــطرنجی اکثــرا
ً
بــا تکنیــک جــووک ،کار میشــود کــه بعضــا آن را بــا نــام خاتــم
مربــع بیــان کردهانــد .همچنیــن اصطالحاتــی ماننــد رویهکوبــی،
خاتــم الی ـهای ،خاتــم مربــع تصویــری ،نوارچینــی و  ...کلماتــی
هســتند کــه بــرای تکنیــک جــووک بــه کار میگیرنــد ولــی
جــووککاری؛ تمامــی ایــن واژگان را در برمیگیــرد .ایــن تکنیــک
هــم در حاشــیه کار و هــم در متــن اجــرا م یشــود .اصطــاح
جویــی کــه در کتــاب گنجینــه نقــوش خاتــم نگرشــی بــر ترســیم
نقــوش از «زهــرا تجویــدی» آمــده کــه :جویــی عبــارت اســت از
منشــوری کــه مقطــع آن لــوزی و انــدازۀ آن بهانــدازه دو مثلــث
باشــد (تجویــدی( )24:1393 ،شــکل  .)8نحــوه اجــرا و
قامهبنــدی جــووک یــا بهاصطــاح خاتــم مربــع در جــدول شــماره
 3به ترتیب آورده شده است.

شکل  :8ترسیم خطی جووک مربع یا جویی (آرشیو نگارندگان)

 -5پرس کردن الیهها

 -2تهیه چوب رنگی

 -6آمادهسازی قامه الیهها

 -3برش الیه

 -7ورق کردن الیهها

 -4چسب زدن الیهها

 -8چیدن ورقهای آماده شده

 -12انواع جووکها
 -11نمونۀ جووک آماده شده
 -10پرس کردن قامه جووک
 -9چسب زدن قامه جووک
مراحل آمادهسازی (یکسانسازی ضخامت چوبها) ،برش چوبها ،بستن قامه الیهها ،ورق کردن الیهها ،چسب کاری ،قامهبندی طرح موردنظر و در نهایت پرس
کردن آنها در جدول باال که از مراحل جووککاری (خاتم مربع) بوده توسط نگارنده تهیه شده است.

تصویر  :20بخشی از حاشیه اول صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
)Pic 20: Part of the first fringe of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive

تصویر  :21نمونه جووک مربع در زهکشی حاشیه اول (آرشیو نگارندگان)

شکل  :9نمونه جووک مربع در زهکشی حاشیه اول (آرشیو نگارندگان)

Pic 21: Sample of square Javaks in the draining of the first fringe
)(Researchers’ archive

Fig 9: Sample of square Javaks in the draining of the first fringe
)(Researchers’ archive

)Fig 8: Linear design of square Javaks (Researchers’ archive
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شــده اســت (تصویــر .)23
در قســمت متــن بدنــه صنــدوق گــره «ده تنــد» ،بــه روش
گــره چینــی آ لــت و لقــط اجــرا شــده (تصویــر  )24کــه در گــره
چینــی ایــن بخــش نیــز جــووککاری دیــده میشــود در بیــن
زوارهــای ســیاهرنگ ،یــک زوار کــه بــا جــووک مربــع و اســتخوان
اجــرا شــده ،وجــود دارد کــه ایــن نــوع جــووک در ســه ســمت
شــمالی ،جنوبــی و غربــی دیــده م یشــود .عــاوه بــر ایــن در
کنــار آلتهــا کــه بهصــورت پــخ خــورده وجــود دارد کــه روی
آنهــا نیــز از جــووک پوشــیده شــده اســت کــه بــا اســتخوان
و جــووک نــوع ش ـشضلعی اجــرا شــده اســت اســتخوان آن
بهصــورت شــش کشــیده در بیــن جــووک قــرار دارد .همچنیــن
در مرکــز لقــاط بــه وجــود آمــده مشــبککاری و یــا کنــدهکاری

تصویر  :24بخشی از متن قسمت جلویی صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی
(آرشیو نگارندگان)
Pic 24: Part of the text written on the front side of Shah Ismail I’s
)Burial Box (Researchers’ archive

تصویر  :11طرح خطی جووک در کناره آلتها (آرشیو نگارندگان)

Pic 25: 2 types of Javak in text draining and sides of motifs
)(Researchers’ archive

شکل  :12طرح خطی جووک در زهکشی متن (آرشیو نگارندگان)
Fig 12: Linear design of the Javak in text draining
)(Researchers’ archive

تصویر  :13بخشی از گره چینی دوازده قسمت جنوبی (پشتی) صندوق قبر شاه
اسماعیل با تکنیک جووک (آرشیو نگارندگان)
)Pic 13: Part of the Girih tiles in the 12 southern parts (on the back
’of Shah Ismail I’s Burial Box with Javak technique (Researchers
)archive

تصویر  :26بخشی از شمسه دوازده قسمت شرقی صندوق قبر شاه
اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
Pic 26: Part of the Shamsa on the 12 eastern parts of Shah
)Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive
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Pic 28: A sample of Javak works on the upper side of Shah Ismail I’s
)Burial Box (Researchers’ archive

Fig 15: Part of Javak works on the upper side of Shah Ismail I’s Burial Box
)(Researchers’ archive
شماره دوم
پاییز 1399

Pic 11: Linear design of the Javak on the sides of motifs
)(Researchers’ archive

تصویر  :25دو نوع جووک در زهکشی متن و کناره آلتها (آرشیو نگارندگان)

تصویر  :28نمونهای از جووککاریهای قسمت فوقانی صندوق قبر شاه
اسماعیل (آرشیو نگارندگان)

شکل  :15بخشی از جووککاریهای قسمت فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل
(آرشیو نگارندگان)

شکل  :14بخشی از گره چینی دوازده قسمت جنوبی (پشتی) صندوق قبر شاه
اسماعیل با تکنیک جووک (آرشیو نگارندگان)
)Fig 14: Part of the Girih tiles in the 12 southern parts (on the back
of Shah Ismail I’s Burial Box with Javak technique
)(Researchers’ archive

تصویر  :29نمای فوقانی صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
)Pic 29: Top view of Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive

بــر روی عــاج (اســتخوان) بــا طرحهــای اســلیمی و یــا ختایــی
انجامگرفتــه اســت .در متــن تمامــی ضلعهــا از تکنیــک جــووک
در زهکش ـیها و قســمت پــخ خــورده آلتهــا اســتفاده شــده
اســت (تصویــر .)25
در دو وجــه شــرقی و غربــی صنــدوق گــره «هشــت و دوازده
تنــد» بــه شــیوه گــره چینــی آلــت و لقــط بــا تکنیــک جــووک
اجــرا شــده (تصویــر  )26البتــه در گــره چینیهــای قســمت
شــرقی نــوع جــووک اســتفاده شــده متفاوتتــر از بقیــه
قسمتهاســت بدیــن ترتیــب کــه در بیــن زوارهــای ســیاهرنگ
یــک زوار ســیاهرنگ دیگــر کــه درون آن بــا گــره «هشــت و چهــار
لنگــه جفــت هشــت» کار شــده کــه فقــط در آلــت هشــت کــه
درون آن بــا یــک هشــت ضلعــی از عــاج (اســتخوان) قــرار دارد
و خــود آ لــت هشــت و جفــت هشــت بــا یــک نــوار باریــک نقــره
روی ایــن آلــت کشــیده شــده اســت (تصویــر ( )27رجبــی
اصــل.)65:1381 ،
قســمت فوقانــی صنــدوق شــامل یــک حاشــیه و یــک متــن
بــوده کــه گــره «هشــت تنــد» بــا تکنیــک گــره چینــی آلــت و لقــط
بــا زوارهــای رنگــی انجامگرفتــه اســت .در بیــن حاشــیه خارجــی و
ً
متــن یــک ردیــف حاشــیه باریــک تقریبــا در حــدود  12ســانتیمتر

شکل  :16طرح خطی حاشیه جووککاری شده در قسمت فوقانی صندوق قبر شاه
اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
Fig 16: Linear design of the Javak on the upper side of Shah Ismail I’s
)Burial Box (Researchers’ archive

بــا «گــره شــش و تکــه» ،و بــا گــره چینــی بــه روش آلــت و لقــط و
بــا تزیینــات جــووک و خاتــم اجــرا شــده اســت (تصویــر .)28
آلتهــای ش ـشضلعی و شــش کشــیده و تکــه میباشــد کــه
ً
بــر روی شــش کشــیده بــا دورنــگ ســیاه احتمــاال (آبنــوس)
و ســفید (عــاج یــا اســتخوان) جــووککاری از نــوع زلفــک
1بهکاررفتــه اســت و در شـشضلعی نیــز بــر روی آن یــک حاشــیه
از خاتــم و مرکــز آن بــا نقاشــی پوشــیده شــده کــه البتــه لکههــای
رنــگ برجایمانــده اســت و در تکههــا نیــز جــووک بــه شــکل لــوز
بــا دورنــگ سیاهوســفید جایگزیــن شــده اســت (شــکل .)15
تمامــی جووکهــای موجــود بــر روی صنــدوق در جــدول شــماره

تصویر  :30مکعب مستطیل پایینی صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو
نگارندگان)
Pic 30: Lower rectangular cube of Shah Ismail I’s Burial Box
)(Researchers’ archive

 -1زلفک :نوعی طرح حاشیه که با تکنیک جووک اجرا میشود و قامه آن با دورنگ چوب بسته میشود.
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جدول  :5تفاوتها و شباهتهای تکنیک خاتم و جووک (آرشیو نگارندگان)

جدول  :4انواع جووککاریهای موجود بر روی صندوق قبر شاه اسماعیل (آرشیو نگارندگان)
)Table 4: Types of Javak works on Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive

ردیف

محل استفاده
شده

نام گره

1

متن ضلع شرقی
در بدنه

شمسه
هشت

2

کتیبه اول بدنه

شش و تکه

تصویر نمونه جووک

طرح خطی

)Table 5: Similarities and differences between inlay and Javak (Researchers’ archive

ردیف

موارد بررسی شده

تکنیک خاتم

تکنیک جووک

1

روش کار

بهصورت قامهبندی

بهصورت قامهبندی

2

مواد مورداستفاده

انواع چوب رنگی  -فلز  -استخوان – عاج

انواع چوب رنگی و استخوان

3

رنگ

تنوع رنگی زیاد

سه الی چهار رنگ

4

ابعاد

در اندازههای ریز

در اندازههای ریزودرشت

5

نوع قامهبندی

بهصورت نواری

در اشکال مختلف

6

اشکال مورداستفاده

ً
اکثرا مثلث متوازیاالضالع و متوازیالساقین  -پنج و
ششضلعی و لوزی

در اشکال مختلف

7

نوع اجرا

روی کار

روی کار و گاهی بهعنوان کالف اصلی

8

نوع نقش

محدود

متنوع

شماره دوم
پاییز 1399

3

متن ضلع
شمالی در بدنه

ده تند

4

حاشیه قسمت
فوقانی

شش و تکه

5

حاشیه دوم در
ضلع شرقی و
غربی بدنه

شمسه
هشت

6

حاشیه دوم از
بدنه

هشت و
چهار لنگه
جفت هشت

7

متن تمامی
ضلعها در بدنه

شش و تکه

شماره دوم
پاییز 1399

جدول  :6جدول تطبیقی جووک و خاتم صندوق قبر شاه اسماعیل صفوی (آرشیو نگارندگان)

 4آورده شــده اســت.
دورتــادور پایــه صنــدوق بــا گــره «ده تنــد» بــه روش گــره چینــی
آ لــت و لقــط بــا زوارهــای رنگــی اجــرا شــده اســت (تصویــر .)30
تهــای ایــن قســمت بــا حاشــیه خاتــم و درون
تمامــی آل 
تهــا نیــز بــا منب ـتکاری پــر شــده و قســمت پایــه صنــدوق
آل 
عــاری از جــووککاری میباشــد.

تطبیق تکنیک جووک و خاتم بر روی صندوق قبر
شاه اسماعیل صفوی

بــر اســاس مطالعــات صورتگرفتــه در ایــن پژوهــش تفاوتهــا
و تشــابهات تکنیــک خاتــم و جــووک در صنــدوق قبــر شــاه
اســماعیل در جــدول  5و  6دســتهبندی و ارائــه شــده اســت
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)Table 6: Comparative Table of inlay and Javak on Shah Ismail I’s Burial Box (Researchers’ archive

شــباهتهای بیــن ایــن دو تکنیــک در بیشــتر مــوارد بــه دلیــل
ظریــف بــودن خاتــم یــا جــووک باعــث شــده کــه بهاشــتباه یکــی
خوانــده شــوند.

ردیف

محل قرارگیری

استفاده شده
بهعنوان

1

متن بدنه
صندوق و پایه
صندوق

داخل لقط

جووک

نقش

خاتم
*

2

متن بدنه
صندوق

حاشیه لقط

*

3

در قسمت
حاشیه بدنه
صندوق

کتیبه

*

*

جووک

خاتم

نتیجهگیری

باتوجهبــه بررس ـیهای صورتگرفتــه در مســیر پژوهــش
مشــاهده م یشــود کــه صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل یکــی از
شــاهکارهای هنرهــای صناعــی چــوب عصــر صفــوی میباشــد
کــه  ۹تکنیــک چوبــی (درودگــری ،گــره چینــی ،معــرق ،مشــبک،
مشــبک منبــت ،کنــدهکاری ،خاتــم ،جــووک و نقاشــی روی
چــوب) روی آن اجــرا شــده اســت .تمامــی تکنیکهــای مذکــور
بــا دقــت و ظرافــت بــاال و هماهنگــی الزم صورتگرفتهانــد .امــا

4

در قسمت
فوقانی

استفاده شده
بهعنوان گره

5

متن بدنه
صندوق

گره چینی
(زهکشی)

*

*
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دراینبیــن دو تکنیــک خاتــم و جــووک کار شــده روی ایــن اثــر
بــه لحــاظ نقــوش هندســی بهکاررفتــه در هــر دو تکنیــک باعــث
شــده کــه همــه قســمتهایی کــه تکنیــک جــووک دارنــد بــا
تکنیــک خاتــم معرفــی شــوند و ایــن دلیــل باعــث ناشــناخته
مانــدن جووکهــای بهکاررفتــه بــر روی ایــن صنــدوق باشــد.
همچنیــن الزم بــه یــادآوری اســت کــه بیــش از  30درصــد
تزیینــات ایــن صنــدوق را خاتــم و جــووک تشــکیل میدهــد.
اســتفاده از نقــوش هندســی و قامهبنــدی در روش ســاخت از
شــباهتهای ایــن دو تکنیــک بــوده اســت .تکنیــک جــووک در
نــوع قامهبنــدی و اشــکال اجرایــی در آن (اســتفاده از مســتطیل،
ش ـشضلعی ،شــش کشــیده و  ...در جــووککاری) بهمراتــب از
تنــوع بیشــتری برخــوردار اســت اشــکالی مثــل شمســه بــا کتیبــه
علــی یــا نقــش شــش و تکــه یــا هشــت و  ...میتــوان تنــوع
نهــا دیــد .همچنیــن انــدازه و ابعــاد و نیــز محــل
اشــکال را در آ 
اســتفاده شــده ایــن تکنیــک تفــاوت کار را نشــان میدهــد .در
تکنیــک خاتــم بــه دلیــل بهکارگیــری مثلــث در قامهبنــدی تنــوع
اشــکال زیــاد دیــده نمیشــود ولــی در جــووککاری نســبت بــه
نقــش اشــکال در برخــی مــوارد کشــیده شــده و یــا بــا زوایــای
مختلــف و اشــکال مختلــف قامــه بســته شــدهاند و در نــوع

قامهبندیهــا و شــیوه ســاخت نیــز متفــاوت از هــم هســتند
نســبت بــه طــرح و نقــش خاص کــه در جــووککاری وجــود دارد از
قبیــل (شمســه کتیبــه علــی) کــه بــه همــان حالــت شمســه قامه
ً
اجــرا شــده امــا در خات ـمکاری عمدتــا بــه شــکل لــوز قامهبنــدی
صــورت میگیــرد .مــواد و مصالــح مورداســتفاده در جــووککاری
بهــای رنگــی (دو یــا ســه نــوع رنــگ) بــوده ولــی
بیشــتر از چو 
بهــای رنگــی یــا رنگآمیــزی
در خات ـمکاری عــاوه بــر چو 
شــده (بــرای داشــتن تنــوع رنگــی زیــاد) از عــاج (اســتخوان) و
فلــز نیــز اســتفاده میشــود .هــر دو تکنیــک مذکــور در همــۀ
بخشهــای صنــدوق اجــرا شــده بهغیــراز جــووککاری کــه در
پایــه وجــود نــدارد و در اکثــر گــره چین یهــای کار شــده روی ایــن
صنــدوق جــووک بهکاررفتــه اســت کــه تاکنــون نمونــۀ شــبیه
و یــا نزدیــک بــه آن نیــز دیــده نشــده اســت .اکثــر جووکهــا بــر
روی بدنــه صنــدوق کار شــده و قســمت پایــه عــاری از جــووک
میباشــد .خاتمهــای اســتفاده شــده بــر روی ایــن صنــدوق ،از
نــوع گلبنــدی بــوده کــه در ابعــاد خیلــی ریــز بــا دقــت زیــادی اجــرا
شــده کــه اوج ایــن شــیوه کار در دوره صفــوی میباشــد و نمونــه
بــارز آن صنــدوق قبــر شــاه اســماعیل (بدنــه و پایــه صنــدوق)
بــوده اســت.

پینوشت:

نشــناس بریتانیایــی اســت کــه در قــرن بیســتم بــه مــدت س یســال بــه طــور مرتــب بــه ایــران
 .1الرنــس الکهــارت :مــورخ ،محقــق و ایرا 
رفتوآمــد کــرد و از آثــار او میتــوان بــه نادرشــاه و فروپاشــی صفویــه را نــام بــرد.
 .2صنــدل :یکــی از درختــان خوشــبویی کــه در نپــال ،هنــد ،اســترالیا و  ...یافــت م یشــود ،صنــدل نــام دارد کــه در نجــاری و تزیینــات
کارهــای چوبــی از آن اســتفاده م یشــود.
 .3اووه :به الیههای چوبی که بهمنظور حفاظت از خاتم در حاشیه خاتم قرار میگیرد ،گفته میشود.

اعالم عدم تعارض منافع

نویسندگان اعالم میدارند که در انجام این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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Abstract:
Part of graphic art that deals with informathion design and visualization of data
is called Infographic. The present study intends to use the traditional elements
to design infographics in urban environments. For this purpose, we present
a design methodology. There are several ways to design. The present article
aims to design a cultural-historical infographic model using a rotating strategy
design method. The main issue of the present research is whether in the model
of the design of infographics, the elements of traditional art can be used in
such a way that both the function of information in the infographics, and in its
visual aspect, consistent with the culture of visual and artistic Traditional is
the land of Iran. The premise of the present study is that traditional arts are the
perfect solution for localization and identification of infographics. The general
objectives of the present research are to use the capacity of traditional arts in the
infographic expression of cultural messages and to shape the cultural-historical
identity of the city. The second objective is to provide a conceptual model for
designing cultural-historical infographics appropriate to the historical context
of contemporary cities of Iran. Finally, the conceptual model of research with
the case study approach has been tested in the real environment and has been
generalized to the Kheshty Dome. The research method is descriptive-analytical
and survey method. The most important findings of the present research show
that using the elements of visual art of traditional art can create an aspect of
cultural-historical identity for modern infographics. On the other hand, due to
the cultural and native features of the historical regions, it is possible to design
infographics appropriate to the historical context of contemporary cities of Iran.
The main questions that the following question seeks to answer: First, can
traditional arts be used to design infographics in the context and historical
context of contemporary cities of Iran that are consistent with the cultural and
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چکیده

 پژوهش حاضر سعی.بخشی از هنر گرافیک که به طراحی اطالعات میپردازد اینفوگرافیک نام دارد
. هویت ببخشد، به طراحی اینفوگرافیکها در محیط شهری،دارد با بهرهگیری از عناصر هنر سنتی
.بدین منظور به ارائه یک مدل روش طراحی پرداخته است
 مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه میتوان در ارائه مدل روش طراحی:بیان مسئله
 از عناصر هنر سنتی چنان بهره برد که هم کارکرد اطالعرسانی در اینفوگرافیکها را،اینفوگرافیکها
. منطبق بر فرهنگ تصویری و هنر سنتی سرزمین ایران باشد،تأمین کند و هم در بعد بصری خود
 طراحـی یـک مـدل مفهومـی اسـت کـه بـر اسـاس آن بـرای طراحـی و، هـدف کلـی ایـن جسـتار: هـدف
 در. از عناصر بصری هنر سنتی بهرهبرداری شود،هویتبخشی به اینفوگرافیکها در محیط شهری
 در محیط واقعی مورد آزمون قرار گرفته و،نهایت مدل مفهومی پژوهش با رویکرد مطالعه موردی
.به بنای گنبد خشـتی تعمیمیافته است
یسـازی دادهها در
  شـیوه بیانی و بصر، فرض نخسـت اینکه با اسـتفاده از عناصر تصویری:فرضیه
 تاریخـی و بومی به-  جنبـه هویت فرهنگـی،کهـای مـدرن
  میتـوان بـرای اینفوگرافی،آ ثـار هنـر سـنتی
 باتوجهبـه ابعـاد و ویژگیهای فرهنگـی و بومی مناطق تاریخی میتوان، بنـا بـر فـرض دوم.وجـود آورد
اینفوگرافیکهایـی متناسـب بـا بافتهای تاریخی شـهرهای مختلـف ایـران در دوره معاصر طراحی
.نمود
. تحلیلی و روش گردآوری دادهها پیمایشی است-  روش تحقیق از نوع توصیفی:روش تحقیق
 برای، یافتههای پژوهش نشـان میدهد میتوان با اسـتفاده از عناصر تصویری هنر سـنتی:نتایج
 تاریخـی بـه وجـود آورد و باتوج هبـه ویژگ یهـای-  جنبـه هویـت فرهنگـی،اینفوگرافیـک هـای مـدرن
فرهنگـی و بومـی مناطـق تاریخـی میتـوان اینفوگرافیکهایـی متناسـب بـا بافـت تاریخـی شـهرهای
.معاصـر ایـران طراحـی نمود
 گنبــد، تاریخــی-  هویــت فرهنگــی، هنرهــای ســنتی، اینفوگرافیــک، روش طراحــی:کلیــد واژگان
.خشــتی
* Jnekonam32@gmail.com
** Sh.shokrpour@tabriziau.ac.ir
*** afhami@modares.ac.ir
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historical identity of the city? Second, how can
we develop and generalize the cultural-historical
infographic model of the present research for use
?in the historical context of each city
In response to research questions, two hypotheses
are raised. The first assumption is that by using
visual elements, the way of expressing and
visualizing data in the works of traditional art,
it is possible to create a cultural-historical and
native identity aspect for modern infographics.
According to the second hypothesis, with
regard to the cultural and native features of the
historical regions, infographics adapted to the
historical context of different cities of Iran in the
contemporary period can be designed.
In order to test these hypotheses, the model of
cultural-historical information-graphic design
based on the literature of research is designed
in five stages and after confirmation of the
experts as the final model of the research will
be presented. In order to test the model, with the
approach of the case study; Infographic of the
Kheshty Dome located in the historical context
(Samen area) of Mashhad city.
Keywords: Design method, Infographics,
Traditional Arts, Cultural-Historical Identity,
Kheshty Dome.
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مقدمه و بیان مسئله

بیش ــترین دریافـــت انســـان از محیـــط پیرامونـــی ،بـــه کمـــک
ق ــوه بینای ــی صـــورت میگیـــرد و مغـــز آدمـــی عالقـــه زیـــادی
ب ــه تجزیهوتحلیـــل اطالعـــات بهصـــورت تصویـــری دارد.
چنانک ــه رودولـــف آرنهایـــم 1معتقـــد اســـت تصویـــر نهتنهـــا
اب ــزاری ب ــرای نمای ــش اطالع ــات اس ــت بلک ــه طریقـ ـهای ب ــرای
تحلی ــل و تعقـــل اطالعـــات نیـــز هســـت .بـــر اســـاس ایـــن
نظری ــه ،پ ــردازش اطالعـــات در مغـــز از نـــوع تصویـــری اســـت
ک ــه در خل ــق و خوان ــش آث ــار گرافیک ــی نق ــش اساس ــی دارن ــد
بنابرای ــن ااینفوگرافیکه ــا ک ــه ب ــا ه ــدف بصریس ــازی و تعق ــل
اطالع ــات شـــکلگرفتهاند ،میتواننـــد نقـــش مهمـــی در
ارتباط ــات انس ــان معاص ــر ایف ــا کن ــد .از ضرورته ــای پژوه ــش
حاض ــر معرف ــی ای ــن اب ــزار قدرتمن ــد ارتباط ــی عص ــر جدی ــد ،ب ــرای
دیداریس ــازی دادههـــا در قالـــب هنرهـــای ســـنتی اســـت تـــا
جه ــت انتقـــال معنـــا و ایجـــاد هویـــت فرهنگـــی  -تاریخـــی در
محی ــط ش ــهری مؤثـــر واقـــع شـــود .راهـــکار بهرهگیـــری از هنـــر
س ــنتی ب ــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه هنرهـــای ســـنتی بخشـــی
از میراثفرهنگـــی و تجلـــی هویـــت فرهنگـــی و تاریخـــی قـــوم
ایران ــی و محمل ــی ب ــرای انتق ــال هنجاره ــا و ارزشه ــای فرهنگ ــی
اس ــت .برایناســـاس هویتبخشـــی بـــه اینفوگرافیکهـــا در
پژوه ــش حاض ــر ،متک ــی ب ــر تش ــابه نش ــانههای گرافیک ــی ب ــه
عناص ــر و س ــبک بص ــری هنره ــای س ــنتی اس ــت بهگون ـهای ک ــه
تجل ــی عین ــی فرهن ــگ بص ــری ایران ــی  -اس ــامی باش ــد .طراح ــی
اینفوگرافیــک ب ــا چنی ــن مختصات ــی را اینفوگرافیــک فرهنگ ــی -
تاریخ ــی ن ــام نهادهایـــم.
از اه ــداف کلـــی پژوهـــش حاضـــر ،بهرهگیـــری از ظرفیـــت
هنره ــای س ــنتی در بی ــان اینفوگرافیک ــی پیامه ــای فرهنگ ــی

و شـــکلدهی بـــه هویـــت فرهنگـــی  -تاریخـــی شـــهر اس ــت و
ه ــدف دوم ارائ ــه م ــدل مفهوم ــی ب ــرای طراح ــی اینفوگرافی ــک
هــای فرهنگــی  -تاریخــی متناســب بــا بافــت تاریخــی شــهرهای
معاص ــر ای ــران اس ــت.
مهمتری ــن س ــؤاالتی ک ــه جس ــتار پی ــش رو در ص ــدد پاس ــخ
ب ــه آنهاس ــت :نخس ــت اینک ــه آی ــا میت ــوان از هنره ــای س ــنتی
بــرای طراحــی اینفوگرافیــک هایــی در محــدوده و بافــت تاریخــی
ش ــهرهای معاص ــر ای ــران به ــره ب ــرد ک ــه ب ــر هوی ــت فرهنگ ــی
و تاریخـــی شـــهر انطبـــاق داشـــته باشـــد؟ دوم اینکـــه چگون ــه
میتـــوان مـــدل اینفوگرافیـــک فرهنگـــی -تاریخـــی پژوه ــش
حاض ــر را ب ــرای اس ــتفاده در باف ــت تاریخ ــی ه ــر ش ــهر ،توس ــعه و
تعمی ــم بخش ــید؟
در پاســـخ بـــه ســـؤاالت پژوهـــش دو فرضیـــه مط ــرح
میشـــود .فـــرض نخســـت اینکـــه بـــا اســـتفاده از عناص ــر
تصویـــری ،شـــیوه بیانـــی و بصریســـازی دادههـــا در آث ــار هن ــر
ســـنتی ،میتـــوان بـــرای اینفوگرافیکهـــای مـــدرن ،جنب ــه
هوی ــت فرهنگ ــی  -تاریخ ــی و بوم ــی ب ــه وج ــود آورد .بن ــا برف ــرض
دوم ،باتوجهب ــه ابع ــاد و ویژگیه ــای فرهنگ ــی و بوم ــی مناط ــق
ته ــای
تاریخ ــی میت ــوان اینفوگرافیکهای ــی متناس ــب ب ــا باف 
تاریخـــی شـــهرهای مختلـــف ایـــران در دوره معاصـــر طراح ــی
نمــود .در راســتای فرضیــات ،مــدل روش طراحــی اینفوگرافیــک
فرهنگــی  -تاریخــی مبتنــی بــر ادبیــات پژوهــش در پنــج مرحلــه
طراح ــی ش ــده و پ ــس از تأیی ــد خب ــرگان 2روش دلف ــی بهعن ــوان
م ــدل نهای ــی تحقی ــق عرض ــه میش ــود .جه ــت آزم ــون م ــدل
مذک ــور ،ب ــا رویک ــرد مطالع ــه م ــوردی؛ اینفوگرافیــک بن ــای گنب ــد
خش ــتی واق ــع در باف ــت تاریخ ــی (منطق ــه ثام ــن) ش ــهر مش ــهد
طراح ــی ش ــده اس ــت.
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گمــان م ـیرود بــر اســاس مطالعاتــی کــه انجــام شــد مطالبــی
بــا عنــوان تحقیــق حاضــر ب هصــورت مســتقیم وجــود نــدارد.
امــا بــرای بهرهگیــری از پیشــینه در بحــث ایــن تحقیــق،
از مطالــب مرتبــط بــا جســتار حاضــر چــون اینفوگرافیــک،
هویــت فرهنگــی  -تاریخــی ،محیــط شــهری و هنــر ســنتی
بهرهبــرداری شــده اســت .در ایــن قســمت مــروری بــر
پژوهشهــای مرتبــط بــه انجــام رســیده و بــه تفکیــک از جدیــد
بــه قدیــم درج شــده اســت.
جوان ــی و هم ــکاران در پژوهش ــی ب ــا عن ــوان رویکرده ــای
بازنمایان ــه در طراح ــی گرافی ــک مینویس ــد« :بازنمای ــی در
گرافی ــک از جنب هه ــای گوناگون ــی قابلبررس ــی اس ــت...
نخس ــتین بازنمای ــی ،از جنب ــه کارکرده ــای گرافی ــک میباش ــد
ک ــه ب ــا ه ــدف اطالعرس ــانی ،هویتنمای ــی و تبلیغ ــات اس ــت»
(جوانـــی و همـــکاران.)46 :1396 ،
اسالمدوس ــت در مقالـ ـهای ب ــا عن ــوان تأثی ــر گرافی ــک
محیط ــی مت ــروی ته ــران ب ــر فرهن ــگ و هوی ــت مینویس ــد:
«هویتبخش ــی ب ــه فض ــای ش ــهری در جه ــت معرف ــی
فرهن ــگ و هن ــر ه ــر س ــرزمین از کارکرده ــای مطل ــوب هن ــر
گرافی ــک اس ــت .ای ــن عناص ــر در محیطه ــای عموم ــی ش ــهر
ب ــه نمای ــش درمیآین ــد و در ایج ــاد ح ــس تعل ــق مخاطب ــان ب ــه
محی ــط مؤث ــر ب ــه نظ ــر میرســند» (اسالمدوس ــت.)49 :1395 ،
نقـ ـیزاده در مقالـ ـهای ب ــا عن ــوان هوی ــت ش ــهر و کم ــال
بخش ــی ب ــه باف ــت تاریخ ــی آن (مطالع ــه م ــوردی :مش ــهد
مق ــدس) مینویس ــد« :ب ــرای اح ــراز هوی ــت ش ــهر و تقوی ــت
آن ،توج ــه ب ــه هدای ــت ،آم ــوزش محی ــط ،بهرهگی ــری از نماده ــا و
نش ــانهها ،ت ــداوم تاریخ ــی باف ــت و اینک ــه خصوصی ــت تاریخ ــی
آن چ ــه ب ــوده اس ــت ض ــروری اس ــت» (نقـ ـیزاده.)15 :1393 ،
م ــارک اس ــمی کل ــس 3کتاب ــی را ب ــا عن ــوان ق ــدرت
اینفوگرافی ــک :اس ــتفاده از تصاوی ــر ب ــرای برق ــراری ارتب ــاط و
ج ــذب مخاطبتألی ــف نم ــود .وی در ای ــن کت ــاب ب ــه پیش ــینه
تاریخ ــی اینفوگرافی ــک اش ــاره میکن ــد؛ بهگونـ ـهای ک ــه حض ــور
اطالع ــات تصوی ــری ش ــده از عه ــد انس ــان غارنش ــین ت ــا خ ــط
هیروگلی ــف (تصوی ــر نگاش ــت) و س ــپس در عه ــد رنس ــانس
در آث ــار لئون ــاردو داوینچ ــی و ادام ــه آن ت ــا ق ــرن  20و در قال ــب
ش ــکلگیری نقشـ ـهها و نموداره ــای آم ــاری و گرافیک ــی را
بررس ــی نم ــوده اس ــت ).(Smiciklas,2012: 18-22
شایس ــته ف ــر در پژوهش ــی ب ــا عن ــوان کارب ــرد ارزشه ــای
تزیین ــی هن ــر اس ــامی ب ــر عناص ــر ش ــهری و تأثی ــر آن ب ــر توس ــعه
فرهنگ ــی و اجتماع ــی معتق ــد اس ــت میت ــوان ب ــرای ایج ــاد
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تس ــاز دوب ــاره ب ــه هن ــر گذش ــته رج ــوع
جریان ــی اصی ــل و هوی 
ک ــرد و آن را در مظاه ــر زندگ ــی اجتماع ــی بازتاب ــی گس ــترده
بخش ــید ...از نتای ــج آن انتق ــال اص ــول فرهنگ ــی ای ــران ب ــه
نسـ ـلهای بع ــدی و هویتبخش ــی ب ــه زندگ ــی ش ــهر ام ــروز
اس ــت (شایس ــتهفر.)1385 ،
ا.داندی ــس ،دونی ــس 4در کت ــاب مب ــادی س ــواد بص ــری
معتق ــد اس ــت پیا مه ــای بص ــری ب ــه س ــه طری ــق ،بازنمای ــی،
انتزاع ــی و نمادی ــن بی ــان م یش ــوند )ا.د.داندی ــس.)103 :1368 ،
چنانک ــه در پیش ــینه پژوه ــش مش ــهود اس ــت
اینفوگرافی ــک بهعن ــوان ی ــک روش مطالع ــه م ــدرن ،کمت ــر در
ایــران مطالعــه و بوم یســازی شــده اســت .بــه بــاور نگارنــدگان،
اینفوگرافی ــک بهعن ــوان رس ــانهای ک ــه میتوان ــد وارد محی ــط
ش ــهری ش ــود؛ ظرفی ــت هویتبخش ــی و تش ــخص بخش ــی
ب ــه نماه ــا و فضاه ــای ش ــهری و بهتب ــع آن مخاطب ــان را دارد،
مش ــروط ب ــر اینک ــه ای ــن هوی ــت تعری ــف مش ــخصی داش ــته
باش ــد .در جس ــتار حاض ــر ای ــن هوی ــت از ن ــوع فرهنگ ــی -
تاریخ ــی تعری ــف ش ــده اس ــت .پژوه ــش حاض ــر ب ــه منظ ــور پ ــر
ک ــردن ای ــن خ ــا هویت ــی ،در ص ــدد ارائ ــه م ــدل روش طراح ــی
اینفوگرافی ــک فرهنگ ــی -تاریخ ــی در محی ــط ش ــهری اس ــت.

مبانی نظری

کای ــرو ،آلبرت ــو 5در نظریـ ـهای در کت ــاب گرافی ــک اطالعرس ــان
یس ــازی تعامل ــی اطالع ــات در مطبوع ــات ب ــه ط ــور
 :2بصر 
خالص ــه درب ــاره طراح ــی اینفوگرافی ــک چنی ــن مینویس ــد:
در بصریس ــازی تعامل ــی اطالع ــات ،طراح ــی اینفوگرافی ــک
از حاکمی ــت همزم ــان دو دی ــدگاه در کن ــار یکدیگ ــر
یش ــناختی و دوم
برخ ــوردار اس ــت :نخس ــت دی ــدگاه زیبای 
که ــا از ماهیت ــی
دی ــدگاه تحلیل ــی؛ بنابرای ــن اینفوگرافی 
ترکیب ــی و دوبع ــدی برخوردارن ــد ک ــه ش ــامل بصریس ــازی
یس ــازی تحلیل ــی میش ــود.
زیباییش ــناختی و بصر 
یس ــازی زیباییش ــناختی (تصوی ــر مح ــور ) متک ــی ب ــر
بصر 
ظاه ــر اث ــر و هم ــواره در خدم ــت جذابی ــت ،وض ــوح و زیبای ــی
اث ــر ق ــرار میگی ــرد و کاری همزم ــان تزیین ــی و خب ــری محس ــوب
میش ــود .ام ــا بصریس ــازی تحلیل ــی (مت ــن مح ــور ) ب ــه ط ــور
که ــا بهعن ــوان اب ــزار برق ــراری ارتب ــاط،
گس ــترده از گرافی 
کاوشــگری و تحلیــل اســتفاده میکننــد ...کایــرو ایــن دو رویــه را
بهعن ــوان ایدئولوژیهای ــی میپذی ــرد ک ــه از آنه ــا ب ــرای هدای ــت
شه ــای اینفوگرافی ــک رس ــانهها و نی ــز
و س ــازماندهی بخ 
انتخــاب روش تهیــه و انتشــار آثــار گرافیکــی اســتفاده میشــود.
یش ــناختی ب ــا
ترکی ــب دو دی ــدگاه تحلیل ــی و دی ــدگاه زیبای 
یس ــازی
یکدیگ ــر موج ــب ن ــوآوری و موفقی ــت در عرص ــه بصر 

اطالع ــات خواهـــد بـــود (کایـــرو .)32-30 :1394 ،بـــر اســـاس
نظری ــه دیگ ــری از رودول ــف آرنهای ــم در کت ــاب "تفک ــر بص ــری"،
تصوی ــر نهتنه ــا اب ــزاری ب ــرای نمای ــش اطالع ــات اس ــت بلک ــه
طریقـ ـهای بـــرای تحلیـــل و تعقـــل اطالعـــات نیـــز هســـت .بـــر
اســاس ایــن نظریــه ،پــردازش اطالعــات در مغــز از نــوع تصویــری
اس ــت ک ــه در خل ــق و خوان ــش آث ــار گرافیک ــی نق ــش اساس ــی
دارن ــد ( .(Arnheim,2004در طراحـــی مـــدل اینفوگرافیکـــی
پژوه ــش ســـعی شـــده کـــه منطبـــق بـــر نظریـــه بصریســـازی
تعاملــی اطالعــات ،کار بصریســازی اطالعــات بــا روش دریافــت
و پ ــردازش دادهه ــا توس ــط مغ ــز همخوان ــی داش ــته باش ــند ت ــا
ضم ــن برخ ــورداری از رویک ــرد زیباییش ــناختی و تحلیل ــی ،زم ــان
الزم ب ــرای درک اینفوگرافیـــک نیـــز کاهـــش یابـــد.

روششناسی

روش تحقی ــق پژوه ــش حاض ــر از ن ــوع توصیف ــی  -تحلیل ــی و
پیمایشــی میباشــد .پژوهــش حاضــر جهــت گــردآوری دادههــا
و اطالع ــات از منابـــع کتابخانـــهای ،پایگاههـــای اطالعاتـــی و
ش ــیوه میدان ــی اس ــتفاده نم ــوده اس ــت .در گام نخس ــت ب ــه
روش توصیفـــی و تحلیلـــی ،مؤلفههـــای ضـــروری مبتنـــی بـــر
ادبی ــات پژوه ــش ،ب ــرای طراح ــی م ــدل اینفوگرافی ــک فرهنگ ــی
و تاریخ ــی اس ــتخراج میش ــوند .در گام بع ــدی ش ــیوه میدان ــی
و پیمایش ــی آغ ــاز میش ــود .در ای ــن مرحل ــه ب ــر اس ــاس روش
تحقی ــق دلفـــی ،مـــدل پیشـــنهادی و مؤلفههـــای آن ،بـــه
کم ــک پرســـشنامه دلفـــی ،مـــورد نظرســـنجی از تعـــداد 15
نف ــر از خب ــرگان قـــرار میگیـــرد .خبـــرگان در بخـــش تحقیـــق
دلف ــی صاحبنظـــران در حـــوزه هنـــر ســـنتی ،هنـــر گرافیـــک،
اینفوگرافی ــک و طراحـــی شـــهری میباشـــند کـــه بـــه شـــیوه
م ــوردی و غیرتصادف ــی انتخ ــاب ش ــدهاند .پ ــس از نظرس ــنجی،
اس ــتخراج و طبقهبنـــدی دادههـــا ،بـــه کمـــک نرمافـــزار Spss
ص ــورت گرفتـــه و ســـپس مـــورد تجزیهوتحلیـــل قـــرار گرفتـــه
اس ــت .ه ــر بخ ــش از مؤلفهه ــا ک ــه ب ــه تأیی ــد خب ــرگان برس ــد
ب ــه ای ــن معناس ــت ک ــه بخش ــی از م ــدل تحقی ــق تأیی ــد ش ــده
اس ــت .مؤلفههایـــی از مـــدل پیشـــنهادی کـــه بـــه تأییـــد
ً
خب ــرگان نرســـید مجـــددا اصـــاح شـــده و مـــورد نظرســـنجی
دوب ــاره و چندب ــاره از هم ــان خب ــرگان نخس ــتین ق ــرار گرفتهان ــد.
در نهای ــت ،تأییـــد تمامـــی مؤلفههـــا بـــه معنـــی تأییـــد مـــدل
نهای ــی پژوهـــش اســـت.

اینفوگرافیک چیست؟

اینفوگرافیــک ،بی ــان دی ــداری چکی ــده یــک موض ــوع ی ــا مطل ــب
ب ــه ش ــکل عکـــس ،نمـــودار و اتصـــاالت اســـت .عـــدهای
اینفوگرافی ــک را نوع ــی نقش ــه مفهوم ــی میدانن ــد ک ــه از ای ــن

طریـــق ارتبـــاط بیـــن مفاهیـــم بـــه زبـــان ســـادهتر و بـــه ش ــکل
بص ــری نمای ــش داده میش ــود .بهعبارتدیگ ــر اینفوگرافی ــک
ن ــگاره مت ــن ب ــه ش ــکل تصوی ــر اس ــت.
واژه اینفوگرافیـــک کـــه بـــا عنوانهایـــی چـــون گرافی ــک
خبـــر ،گرافیـــک اطالعرســـان ،داده نمـــا و اطالعنگاشـــت 6نی ــز
شــهرت دارد؛ هرچنــد عمــری طوالنــی در جهــان دارد؛ امــا عمــری
کوتـــاه و مختصـــر در گرافیـــک و مطبوعـــات ایـــران دارد .در
دنیای ــی ک ــه س ــرعت ادراک آن ب ــا س ــرعت درک نمای ــش بص ــری
اطالعـــات هماهنگتـــر اســـت ،اســـتفاده از اینفوگرافیکه ــا
میتوان ــد ب ــه مخاط ــب کم ــک کن ــد ت ــا جه ــان پیچی ــده اط ــراف
خـــود را بهتـــر تحلیـــل و درک کنـــد (ســـلیمی« .)1394 ،پ ــدر
7
دیداریســـازی دادههـــا بـــه شـــیوه امـــروزی را ادوارد تافت ــی
آمـــاردان و مجسمهســـاز اهـــل ایـــاالت متحـــده آمری ــکا
میداننـــد .در ســـال  1975میـــادی او بـــا برگـــزاری چن ــد
س ــمینار و ن ــگارش چن ــد کت ــاب در زمین ــه طراح ــی اطالع ــات،
از پیشگامـــان اینفوگرافیکهـــا و دیداریســـازی دادهه ــا
محســـوب میشـــود .اوج محبوبیـــت اینفوگرافیـــک ب ــه ده ــه
 1990بازمیگ ــردد ،زمان ــی ک ــه س ــازمانهای خب ــری ب ــه اهمی ــت
ارتبـــاط بصـــری بـــا مخاطبـــان خـــود پـــی بردنـــد ...از س ــال 2000
میــادی بــه بعــد بــا گســترش روزافــزون اینترنــت و رســانههای
مجــازی ،اینفوگرافیکهــا بهصــورت گســتردهای در فضــای وب
اس ــتفاده میش ــوند .اس ــتفاده از نرمافزاره ــای رایانـ ـهای باع ــث
شـــد تـــا اینفوگرافیکهـــا بـــا ســـرعت بیشـــتر و تکنیکه ــای
گوناگونـــی طراحـــی شـــوند» ).(Smiciklas, 2012: 23
در دوران معاصـــر از اینفوگرافیکهـــا میتـــوان در
حوزههـــای گوناگونـــی از جملـــه بهعنـــوان ابزارهـــای خب ــری و
اطالعرســـانی ،فرهنگســـازی ،گرافیـــک تبلیغاتـــی ،گرافی ــک
محیط ــی ،روزنامهه ــا و نش ــریات ،س ــایتهای اینترنت ــی ،مراک ــز
آموزشــی یادگیــری و آمــوزش بهــره بــرد .دامنــه اینفوگرافیکهــا
بســـیار گســـترده اســـت و بـــر مبنـــای شـــیوه اجـــرا و نمای ــش
ب ــه ش ــش گ ــروه از قبی ــل ایس ــتا ی ــا دوبع ــدی ،سـ ـهبعدی ی ــا
حجمـــی ،متحـــرک یـــا پویانمایـــی ،تعاملـــی ،چندرس ــانهای و
برخ ــط تقس ــیم میش ــوند (کای ــرو .)9 :1394 ،پژوه ــش حاض ــر
ب ــه عل ــت وس ــعت موض ــوع ،تنه ــا ب ــر اینفوگرافی ــک ایس ــتا و
دوبع ــدی ک ــه ب ــا تکنی ــک چ ــاپ اج ــرا میش ــود تمرک ــز مییاب ــد
و از نظـــر محتـــوا نیـــز تنهـــا محتـــوای فرهنگـــی  -تاریخ ــی را
موردتوجـــه قـــرار میدهـــد.

شماره دوم
پاییز 1399

روش طراحی

روش طراحــی دارای اشــکال مختلفــی اســت و بــه فراینــدی گفته
میشــود کــه در آن مســئله و راهحــل بــه همــراه یکدیگــر شــکل
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جدول  :1مرحله برنامهریزی :شاخصهای انتخاب و ارجحیت اطالعات (مأخذ :نگارندگان)
)Table 1: Planning Stage: Information Selection and Preference Indices (Source: Authors

انتخاب :چه اطالعاتی بررسی و ارائه شوند؟

نمودار  :1مدل عمومی روش طراحی با راهبرد چرخشی(ماخذ :نگارندگان)

شماره دوم
پاییز 1399

)Figure 1: General model of design method with rotational strategy (Source: Authors

میگیرنــد .بــر اســاس اینکــه مســئله پژوهــش چیســت؛ روش
عموم ــی طراح ــی تبدی ــل ب ــه روش ــی اختصاص ــی میش ــود.
پژوه ــش حاض ــر ب ــرای طراح ــی م ــدل موردنظ ــر خ ــود ،از روش
طراح ــی ب ــا راهب ــرد چرخش ــی به ــره میب ــرد .در ای ــن راهب ــرد اگ ــر
الزم باشــد مرحلــه مقدماتیتــر ،پــس از شــناخته شــدن خروجــی
ی ــک مرحل ــه بع ــدی ،تک ــرار میش ــود (جون ــز .)71 :1390 ،م ــدل
عموم ــی روش طراح ــی پژوه ــش ش ــامل پن ــج بخ ــش اس ــت:
بخ ــش اول و دوم م ــدل ،مرحل ــه نظ ــری و تئ ــوری را ش ــکل
میده ــد ک ــه توس ــط ط ــراح اول ش ــکل میگی ــرد .وظیف ــه ط ــراح
اول تدوی ــن ضواب ــط و فراین ــد کار طراح ــی اس ــت .بخ ــش س ــوم
ت ــا پنج ــم م ــدل ،مرحل ــه عملیات ــی و میدان ــی اس ــت ک ــه توس ــط
ط ــراح دوم انج ــام م یش ــود .وظیف ــه ط ــراح دوم انطب ــاق معیاره ــا
ب ــا م ــوارد اختصاص ــی طراح ــی و تبدی ــل الگ ــوی عموم ــی ب ــه
الگ ــوی اختصاص ــی میباش ــد .در نهای ــت نتیج ــه و محص ــول
نهای ــی ش ــکل میگی ــرد (نم ــودار ش ــماره .)1

و اینفوگرافی ــک ش ــدن هس ــتند .اطالع ــات محی ــط فیزیک ــی
در مح ــدوده باف ــت تاریخ ــی و انتخ ــاب بناه ــای ش ــاخص
تاریخ ــی خالص ــه م یش ــوند .ای ــن اطالع ــات ح ــول س ــه مح ــور
ارزشه ــای تاریخ ــی و معماران ــه بن ــا ،تزیین ــات اختصاص ــی بن ــا
ک ــه ان ــواع تزیین ــات هن ــر س ــنتی را در برمیگی ــرد و ویژگیه ــای
ش ــاخص بن ــا موردمطالع ــه و بررس ــی ق ــرار میگی ــرد .اطالع ــات
محی ــط معن ــوی ب ــر ارزشه ــای فرهنگ ــی محی ــط تمرک ــز مییاب ــد
ای ــن اطالع ــات ش ــامل ش ــخصیت و هوی ــت ،خاط ــرات جمع ــی،
س ــرمایه اجتماع ــی و آدابورس ــوم میباش ــند.
بنابرایــن نگارنــدگان بــا عنایــت بــه اینکــه هویــت فرهنگــی
دو س ــویه عین ــی و ذهن ــی دارد؛ هوی ــت عین ــی و ملم ــوس در
س ــیما و کالب ــد ش ــهر ،بهوی ــژه باف ــت تاریخ ــی نم ــود دارد و
هوی ــت ذهن ــی و معن ــوی و غیرملم ــوس در رفت ــار و ش ــخصیت
ش ــهروندان جری ــان دارد (آش ــنا و روحان ــی)177-176 :1389 ،؛
س ــعی نم ــوده در ای ــن مرحل ــه ب ــه گ ــردآوری اطالعات ــی از ش ــهر
بپــردازد کــه از قابلیــت و ارزش اینفوگرافیــک شــدن در راســتای
هویتبخش ــی برخ ــوردار باش ــند.

م ــدل عموم ــی روش طراح ــی باتوجهب ــه مس ــئله پژوه ــش
تبدی ــل ب ــه روش ــی اختصاص ــی ب ــرای طراح ــی اینفوگرافی ــک
فرهنگ ــی و تاریخ ــی در محی ــط ش ــهری ش ــده اس ــت .م ــدل
مذک ــور پن ــج مرحل ــه دارد ک ــه مؤلفهه ــای آن در ادام ــه در قال ــب
جداول ــی ارائ ــه ش ــده اس ــت.

مرحله دوم :برنامهریزی

مدل اختصاصی پیشنهادی مبتنی بر ادبیات
پژوهش

مرحله اول :گردآوری اطالعات

مرحل ــه نخس ــت ،مرحل ــه گ ــردآوری اطالع ــات اس ــت .ای ــن
مرحل ــه ب ــه ای ــن س ــؤال اساس ــی پاس ــخ میده ــد ک ــه در ی ــک
محی ــط ش ــهری ک ــدام عناص ــر قابلی ــت و ارزش اینفوگرافی ــک
ش ــدن دارن ــد؟ در پاس ــخ بای ــد گف ــت اطالع ــات در دو بخ ــش
کل ــی ش ــامل اطالع ــات محی ــط فیزیک ــی و ملم ــوس و
اطالع ــات محی ــط معن ــوی و غیرملم ــوس ،قاب ــل طبقهبن ــدی
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مرحل ــه دوم ،مرحل ــه برنامهری ــزی اس ــت .ای ــن مرحل ــه ب ــه س ــه
س ــؤال اساس ــی پاس ــخ میده ــد :اینک ــه از مجموع ــه اطالع ــات
گــردآوری شــده در مرحلــه نخســت ،چــه اطالعاتــی بررســی و ارائــه
ش ــوند (انتخ ــاب)؛ ک ــدام اطالع ــات گزین ــش و تقوی ــت ش ــوند
(ارجحی ــت) ،ک ــدام اطالع ــات کن ــار گذاش ــته ش ــوند (ح ــذف).
در ای ــن مرحل ــه اطالع ــات س ــازماندهی میش ــوند .در نهای ــت
حک ــم و دس ــتورالعمل ص ــادر م یش ــود و ی ــک برنام ــه جام ــع
تصمیمگی ــری ب ــرای طراح ــی حاص ــل میش ــود .ب ــا عنای ــت ب ــه
اینک ــه در مرحل ــه برنامهری ــزی رس ــیدن ب ــه ی ــک نظ ــام جام ــع
تصمیمگی ــری ب ــرای طراح ــی اینفوگرافی ــک موردنظ ــر ب ــوده
اس ــت؛ ل ــذا ابت ــدا دامن ــه پژوه ــش مح ــدود میش ــود .در ای ــن

ارجحیت :چه اطالعاتی گزینش و تقویت شوند؟

 .1محدوده بافت تاریخی شهر شناسایی میشود.

 .1تمرکز بر میراث فیزیکی و بناهای تاریخی در محدوده بافت تاریخی

 .2محیــط معنــوی (میــراث معنــوی) و محیــط مــادی (میــراث مــادی و ملمــوس)
در محــدوده بافــت تاریخــی موردمطالعــه قــرار میگیرنــد

 .2انتخــاب شناختهشــدهترین و شــاخصترین بناهــا بــه لحــاظ تاریخــی و اقبــال
عمومــی

 .3میــراث معنــوی چــون رویدادهــای تاریخــی و فرهنگــی شــاخص ایــن محــدوده
بررســی و ثبــت میشــوند.

 .3توجــه بــه ارزشهــای تاریخــی بنــای مذکــور مثــل ارزش ملــی و منطق ـهای و فــرا
ملــی

 .4ارزشهــای فرهنگــی محــدوده چــون هویــت ،خاطــرات جمعــی ،آدابورســوم
و ...مطالعــه و ثبــت میشــوند.

 .4توجه به ارزشهای معمارانه بنا چون پالن ،نقشه ،دوره ،کارکرد و...

 .5میــراث ملمــوس و مــادی چــون بناهــای تاریخــی محــدوده تاریخــی
موردمطالعــه قــرار میگیرنــد.

 .5توجــه بــه تزیینــات اختصاصــی بومــی بنــا چــون هنرهــای ســنتی کاشــی نــگاره،
گــچ نــگاره ،آجــرکاری ،کتیبههــای خوشنویســی

 .6از میــان بناهــا ،شناخت هشــدهترین و شــاخصترین بــه لحــاظ تاریخــی و اقبــال
عمومــی انتخــاب میشــوند.

 .6توجــه بــه ویژگیهــای منحصربهفــرد و اختصاصــی بنــا چــون اطالعــات
ازدســترفته ،مدفــن فــرد خــاص ،رویــداد تاریخــی ،تخریــب و مرمــت و...

 .7از میــان بناهــای منتخــب ،بنایــی کــه شناســه فرهنگــی شــهر اســت انتخــاب
میشــود.

 .7عناصــر محیطــی مؤثــر بــر اینفوگرافیــک بنــا چــون رنگهــا ،ســرعت دیــد ،محــل
نصــب و...

 .8ارزشهــای تاریخــی بنــای مذکــور مثــل ارزش ملــی ،منطقــهای و یــا فراملــی
مطالعــه میشــود.

 .8ارائه زنجیره اطالعاتی بنا بهصورت گاهشمار و سیر زمانی

 .9ارزشهــای معمارانــه بنــا چــون پــان ،نقشــه ،دوره ،کارکــرد و  ...بررســی
میشــو د .

 .9استفاده از یک واحد زمانی معین در عرضه سیر زمانی

 .10تزیینــات اختصاصــی بومــی بنــا چــون هنرهــای ســنتی کاشــی نــگاره ،گــچ
نــگاره ،آجــرکاری ،کتیبههــای خوشنویســی موردمطالعــه قــرار میگیــرد.

 .10توجه به زنجیره ارتباطی بنا با محیط پیرامون و عناصر محیطی و سیر تحول

 .11نقــش ،فــرم ،رنــگ و ســبک بصــری هنرهــای ســنتی بنــا موردمطالعــه و
شناســایی قــرار میگیــرد.

 .11توجه به کیفیت دستهبندی مناسب محتوایی در کل اثر

 .12ویژگیهــای منحصربهفــرد و اختصاصــی بنــا چــون اطالعــات ازدســترفته،
مدفــن فــرد خــاص ،رویــداد تاریخــی ،تخریــب و مرمــت و ...موردمطالعــه قــرار
میگیــرد.

 .12توجه به جامعومانع بودن محتوای اثر

 .13ارتباط بنا با دیگر عوامل محیطی مورد بررسی قرار میگیرد.

 .13توجه توأمان به بعد ارتباطی  -تحلیلی و بعد زیباییشناسانه اثر

راس ــتا ،تنه ــا ب ــر گ ــردآوری اطالع ــات محی ــط فیزیک ــی و ملم ــوس
در بافــت تاریخــی شــهر بــا موضــوع بناهــای تاریخــی ،تمرکزیافتــه
و بح ــث می ــراث معن ــوی از حوصل ــه ای ــن مقال ــه خ ــارج اس ــت.
طراح ــی ه ــر اینفوگرافی ــک نیازمن ــد ی ــک مضم ــون اس ــت .ای ــن
مضم ــون میتوان ــد اینفوگرافی ــک ی ــک خیاب ــان ،ی ــک واقع ــه
فرهنگ ــی  -تاریخ ــی و ی ــا ی ــک بن ــای تاریخ ــی باش ــد .پژوه ــش
حاض ــر ب ــرای طراح ــی اینفوگرافی ــک ،موض ــوع بناه ــای تاریخ ــی را
برگزی ــده اس ــت.
جـدول شـماره  1شـاخصهای بخـش انتخـاب اطالعـات

شماره دوم
پاییز 1399

و بخـش ارجحیـت اطالعـات در مرحلـه برنامهریـزی را در قالـب
یـک جـدول نشـان میدهـد .در بخـش انتخـاب اطالعـات اینکـه
اطالعـات ضـروری و موردنیاز کداماند ،مورد بررسـی قـرار گرفتهاند
و در بخـش ارجحیـت اطالعـات اینکـه چـه اطالعاتـی باید گزینش
و تقویـت شـوند ،مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و ثبـت شـدهاند.
در میـــان مؤلفههـــای مرحلـــه برنامهریـــزی مـــدل پژوه ــش،
توج ــه ب ــه تزیین ــات اختصاص ــی بوم ــی بن ــا و هنره ــای س ــنتی
چـــون کاشـــی نـــگاره ،گـــچ نـــگاره ،آجـــرکاری ،کتیبهه ــای
ً
خوشنویســـی موردتوجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت .چنانک ــه قب ــا
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نی ــز ذک ــر ش ــد هنره ــای س ــنتی بخش ــی از میراثفرهنگ ــی و
تجل ــی هوی ــت فرهنگ ــی و تاریخ ــی ق ــوم ایران ــی اس ــت .هنره ــای
شه ــای فرهنگ ــی
س ــنتی محمل ــی ب ــرای انتق ــال هنجاره ــا و ارز 
اس ــت .در هن ــر و فرهن ــگ س ــنتی ای ــران میت ــوان آرایهه ــا،
گه ــای مأن ــوس و آش ــنا را یاف ــت« .اس ــتفاده از
نق ــوش و رن 
فر مه ــای مأن ــوس و خوش ــایند م ــردم ه ــر ش ــهر و کارب ــرد آن در
طراح ــی فض ــای ش ــهر ب ــه ش ــکلگیری باف ــت غن ــی از فرهن ــگ
کم ــک میکن ــد» (مرتضای ــی)226 :1381 ،؛ بنابرای ــن ب ــا ترکی ــب
و هماهن ــگ نم ــودن اب ــزار مدرن ــی چ ــون اینفوگرافیکه ــا ب ــا
محت ــوای آرایهه ــای هن ــر س ــنتی ،م یت ــوان محیط ــی ب ــا هوی ــت
اصی ــل فرهنگ ــی در ش ــهر ب ــه وج ــود آورد.

مرحله سوم :طراحی

مرحل ــه س ــوم مرحل ــه طراح ــی اس ــت .ش ــخص ط ــراح بهعن ــوان
ط ــراح دوم ،ب ــر اس ــاس اطالع ــات تدوی ــن ش ــده ک ــه در قال ــب

ی ــک نظ ــام برنامهری ــزی س ــازمانیافته اس ــت ،ش ــروع ب ــه
طراح ــی میکن ــد .ط ــراح ،اطالع ــات را شناس ــایی میکن ــد ،آنه ــا
شگ ــذاری میکن ــد ،ب ــر محی ــط انطب ــاق داده و س ــپس
را ارز 
گرافیک ــی میکن ــد .در واق ــع مهمتری ــن کار ط ــراح ،انطب ــاق م ــدل
طراحــی اینفوگرافیــک بــر محیــط اســت .مبتنــی بــر مبانــی نظــری
تحقی ــق و نظری ــه بصریس ــازی تعامل ــی اطالع ــات کای ــرو ،ط ــراح
جه ــت طراح ــی م ــدل اینفوگرافی ــک همزم ــان از دو رویک ــرد
یش ــناختی به ــره میب ــرد.
تحلیل ــی و زیبای 

مرحله چهارم :ارزیابی

مرحل ــه چه ــارم مرحل ــه ارزیاب ــی اس ــت .پ ــس از انج ــام طراح ــی
نوب ــت ب ــه ارزیاب ــی اث ــر اینفوگرافی ــک ب ــر اس ــاس س ــه مرحل ــه
نخس ــت یعن ــی گ ــردآوری اطالع ــات ،برنامهری ــزی و طراح ــی
میباش ــد .در ای ــن مرحل ــه چ ــک لیس ــتی تهی ــه م یش ــود ک ــه
ب ــه ای ــن س ــؤال م ــا پاس ــخ میده ــد ک ــه در مراح ــل گ ــردآوری

جدول  :2مرحله ارزیابی؛ شاخصهای ارزیابی در مراحل گردآوری اطالعات ،برنامهریزی و طراحی (مأخذ :نگارندگان)
)Table 2: Evaluation stage; Evaluation indicators in the stages of data collection, planning and design (Source: Authors

شاخصهای ارزیابی اطالعات

شاخصهای ارزیابی برنامهریزی

شاخصهای ارزیابی طراحی

 .1میزان کشش و قابلیت موضوع برای تبدیلشدن به
اینفوگرافیک چقدر است؟

 .1آیا سازمان اطالعات برای طراحی اینفوگرافیک
بهدرستی تعریف شده است؟

 .1آیا طراح بهدرستی مدل اینفوگرافیک را با محیط
تطبیق داده است؟

 .2آیا استخراج اطالعات ضروری با موفقیت صورت
گرفت؟

 .2آیا مرحله برنامهریزی یک نظام برای تصمیمگیری در
مورد حذف یا حفظ اطالعات را فراهم آورده است؟

 .2قالب ارائه ایستا و تکنیک اجرایی چاپ برای اثر
اینفوگرافیک بهدرستی انتخاب شده است؟

 .3آیا اطالعات محیط فیزیکی (میراث ملموس) و
محیط معنوی (میراث غیرملموس) بهدرستی گردآوری
شدهاند؟

 .3آیا سازماندهی اطالعات از دستهبندیهای دقیق
برخوردار است؟

 .3محیط ،ابعاد و ارتفاع نصب استند بهخوبی
تعریف شده و با سرعت حرکت و زاویه دید
مخاطب هماهنگ است؟

 .4آیا عناصر محیط مادی قابلیت الزم برای
اینفوگرافیک شدن را دارد؟

 .4آیا اطالعات منتخب بهدرستی گزینش و تقویت
شدهاند؟

 .4آیا از عناصر هنر سنتی در طراحی دادههای
بصری اینفوگرافیک استفاده شده است؟

 .5آیا مؤلفههای محیط معنوی (ارزشهای فرهنگی) از
ظرفیت الزم برای اینفوگرافیک شدن برخوردار است؟

 .5اطالعات بر چه اساسی غیرضروری
تشخیصدادهشده و کنار گذاشته شدند؟

 .5آیا نسبت معناداری میان دادههای متنی و
دادههای بصری وجود دارد؟

 .6آیا مؤلفههای تعریف شده بیانگر ارزش تاریخی بنا
است؟

 .6آیا مرحله برنامهریزی در نهایت توانسته منجر
به صدور حکم و دستورالعمل مشخص برای
تصمیمگیریشود؟

 .6آیا استند و طرح اینفوگرافیک بهخوبی قابلیت
جذب مخاطب را دارد؟

 .7آیا تزیینات اختصاصی ظرفیت اینفوگرافیک شدن
را دارند؟

 .7آیا طراح بر اساس سازمان اطالعاتی تعریف شده
میتواند اینفوگرافیک فرهنگی  -تاریخی طراحی نماید؟

 .7اثر دارای زیبایی و جذابیت بصری و
سخنگویی مناسب در اشکال است؟

 .8آیا ویژگیهای خاص بنا کامل و گویا تعریف شدهاند؟

 .8آیا نظام برنامهریزی در راستای موضوع و هدف گام
برداشته است؟

 .8اثر اینفوگرافیک از شفافیت و توان کافی در
انتقال پیام برخوردار است؟

 .9محتوای گردآوری شده چه میزان از قابلیت ارتباطی و
تحلیلی برخوردار است؟

 .9آیا نظام برنامهریزی به صحت و دقت اطالعات توجه
نموده است؟

 .9شکل و فرم و رنگ استند با محیط پیرامون
هماهنگیدارد؟

 .10محتوای گردآوری شده چه میزان دارای فهمپذیری و
قابلیت درک است؟

 .10آیا نظام برنامهریزی به نوآوری ،تولیدی و روزآمد
بودن اثر توجه نموده است؟

 .10اثر چه میزان دارای صحت و دقت کافی در
ارائه محتوا و بهرهگیری از منابع معتبر است؟
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اطالع ــات ،برنامهری ــزی و در نهای ــت طراح ــی اث ــر اینفوگرافی ــک،
بــر اســاس موضــوع و هــدف پژوهــش ،چقــدر موفــق بودهای ــم.
بدی ــن منظ ــور مؤلفهه ــای م ــدل پیش ــنهادی بهص ــورت چ ــک
لیس ــتی در ســـه بخـــش گـــردآوری اطالعـــات ،برنامهریـــزی و
طراح ــی م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار میگیرن ــد .چکلیس ــت موردنظ ــر
در مرحل ــه ارزیاب ــی ،ط ــی ج ــدول ش ــماره  2بهص ــورت مبس ــوط
آورده ش ــده اس ــت و ش ــاخصهای ارزیاب ــی در مراح ــل گ ــردآوری
اطالع ــات ،برنامهریـــزی و طراحـــی مشـــخص شـــده اســـت.
در مرحل ــه ارزیابـــی طراحـــی اینفوگرافیـــک بـــه مؤلفههایـــی
چ ــون جامـــع ،مختصـــر و تـــوان کافـــی اطالعـــات در انتقـــال
پی ــام اش ــاره شـــده اســـت .موضـــوع دیگـــری کـــه در طراحـــی
م ــدل اینفوگرافی ــک مدنظ ــر ب ــوده توج ــه ب ــه طراح ــی اطالع ــات
اس ــت .طراحـــی اطالعـــات همـــواره بـــه معنـــی طراحـــی بصـــری
نیس ــت بلک ــه قس ــمتی از طراح ــی اطالع ــات مرب ــوط ب ــه تهی ــه
متنهای ــی بـــا باالتریـــن ســـطح تأثیرگـــذاری اســـت کـــه بـــه
درک و یادس ــپاری پی ــام توس ــط مخاط ــب س ــرعت میبخش ــد
) .(Horn,2000:15-33دادههـــای متنـــی در مـــدل حاضـــر از
طراح ــی اطالعـــات برخوردارنـــد یعنـــی ارزشگـــذاری میشـــوند
بهگون ـهای ک ــه ت ــا ح ــد ممک ــن جام ــع ،مختص ــر ،مفی ــد و مؤث ــر ب ــر
مخاط ــب باشـــند.

مرحله پنجم :ارتقاء (بهبود و اصالح)

مرحل ــه پنج ــم مرحل ــه ارتق ــاء اس ــت .فراین ــد طراح ــی م ــدل ،پ ــس
ً
از ارزیاب ــی ،مجـــددا بـــه طـــراح بازمیگـــردد تـــا اصالحـــات الزم
ص ــورت پذی ــرد و م ــدل روش طراح ــی اینفوگرافی ــک فرهنگ ــی
 تاریخ ــی ،بهبـــود و ارتقـــاء یابـــد .در ایـــن مرحلـــه بـــر اســـاسنظ ــر خب ــرگان تحقی ــق دلف ــی فراینده ــای گ ــردآوری اطالع ــات،
برنامهری ــزی و طراحـــی ،اصـــاح و بهبـــود مییابـــد .در نهایـــت
نتیج ــه ی ــا همـــان محصـــول نهایـــی شـــکل میگیـــرد.

مطالعه مدل مفهومی پژوهش به روش دلفی

پــس از آنکــه مؤلفههــای مــدل پیشــنهادی پژوهــش ارائــه شــد
ب ــا اس ــتفاده از روش تحقی ــق دلف ــی و ب ــه کم ــک پرسـ ـشنامه
م ــورد نظرســنجی ق ــرار گرفت ــه ت ــا نواق ــص آن برط ــرف ش ــده و ب ــه
تأیی ــد خب ــرگان برس ــد .ای ــن نظرس ــنجی بهص ــورت کیف ــی و ط ــی
دو مرحل ــه از خب ــرگان صورتگرفت ــه اس ــت.

نظرسنجی از خبرگان به روش دلفی

نظرس ــنجی از خبـــرگان دلفـــی نیازمنـــد طراحـــی پرســـشنامه
اس ــت .نگارنـــدگان باتوجهبـــه مـــدل پنجمرحلـــهای روش
طراح ــی ،پرســـشنامهای در پنـــج بخـــش طراحـــی نمـــوده و در
ه ــر بخ ــش مؤلفههـــا و ســـؤاالت متناســـبی تعریـــف شـــده

و موردنظـــر ســـنجی قـــرار گرفتـــه اســـت .مؤلفههـــای م ــدل
پیشـــنهادی کـــه بهعنـــوان مـــدل اول دلفـــی نامیـــده ش ــده
اســـت توســـط پرســـشنامه نخســـتین مـــورد نظرس ــنجی
قـــرار گرفتـــه اســـت .پـــس از جمـــعآوری نظـــر خبـــرگان دلف ــی،
مؤلفهه ــای م ــدل اص ــاح ش ــده و بهعن ــوان م ــدل دوم دلف ــی و
ب ــه کمــک پرس ـشنامه دوم م ــورد نظرس ــنجی مج ــدد از هم ــان
صاحبنظـــران قبلـــی قـــرار گرفتـــه اســـت .مـــدل دوم پ ــس از
اص ــاح دوب ــاره ،در نهای ــت بهعن ــوان م ــدل نهای ــی پژوه ــش
ارائ ــه میش ــود .ب ــر اس ــاس ای ــن م ــدل ،اینفوگرافیــک از بناه ــای
تاریخـــی طراحـــی میشـــود.
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نتایج تحقیق دلفی

بــرای افزایــش اعتبــار یافتههــای تحقیــق دلفــی ،معیــاری دقیــق
از درص ــدی را ک ــه بهعن ــوان اجم ــاع م ــورد پذی ــرش نگارن ــدگان
قــرار خواهــد گرفــت تعریــف شــده اســت .هرچنــد در خصــوص
درص ــد م ــورد قب ــول در رس ــیدن ب ــه اجم ــاع و وح ــدت نظ ــر در
ً
پاســـخها ،رویـــه ثابتـــی وجـــود نـــدارد و معمـــوال ،یکس ــانی در
بی ــن  51درص ــد ت ــا  100درص ــد پاســخها ،بهعن ــوان اجم ــاع تلق ــی
میش ــود ،ول ــی پژوه ــش حاض ــر ،تواف ــق ب ــر  75درص ــد امتی ــاز
ب ــرای ه ــر مؤلف ــه بهعن ــوان مبن ــای اجم ــاع ،تأکی ــد دارد .یعن ــی
ه ــر مؤلف ــه بای ــد از  5امتی ــاز ،ع ــدد  3.75را کس ــب کن ــد ک ــه ای ــن
ع ــدد در پژوه ــش حاض ــر ع ــدد  4در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت.
تعـــداد مؤلفههـــای پرســـشنامه تحقیـــق دلفـــی  63مؤلف ــه
میباشــد .ایــن مؤلفههــا همچــون قطعــات یــک پــازل هســتند
ک ــه تأیی ــد هرک ــدام از آنه ــا توس ــط خب ــرگان ،ب ــه معن ــای تأیی ــد
بخشــی از مــدل پژوهــش اســت .پــس از تحلیــل پرس ـشنامه
اول دلف ــی ،کلی ــه مؤلفههای ــی ک ــه میانگی ــن آنه ــا زی ــر  4و ی ــا
انحـــراف معیـــار بـــاالی یـــک دارنـــد اســـتخراج شـــده ت ــا م ــورد
اص ــاح و بهب ــود ق ــرار گیرن ــد .تع ــداد ای ــن مؤلفهه ــا  17م ــورد
ً
ب ــود ک ــه مج ــددا م ــورد بازبین ــی و اص ــاح ق ــرار گرفت ــه و دوب ــاره
در قال ــب پرسـ ـشنامه دوم جه ــت نظرس ــنجی ب ــرای خب ــرگان
ارســـال شـــدند .ایـــن مؤلفههـــا در مرحلـــه دوم ،میانگی ــن
بـــاالی  4و یـــا انحـــراف معیـــار کمتـــر از یـــک را کســـب کردن ــد.
برایناســـاس کلیـــه مؤلفههـــای طراحـــی مـــدل پیش ــنهادی
پژوه ــش ،در نهای ــت ب ــه تأیی ــد خب ــرگان رس ــیده و زمین ــه ب ــرای
ش ــکلگیری م ــدل مفهوم ــی نهای ــی مهی ــا گش ــته اس ــت.

مدل مفهومی نهایی پژوهش منطبق بر تحقیق
دلفی

در ایـــن قســـمت از پژوهـــش پـــس از تـــاش فـــراوان و ب ــر
اســـاس نتایـــج حاصـــل از تحقیـــق دلفـــی ،مؤلفههـــای م ــدل
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

141

شماره دوم
1399 پاییز

شماره دوم
1399 پاییز

) نگارندگان: تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله اول(ماخذ- مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی:2 نمودار
Figure 2: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; First stage (Source: Authors)

) نگارندگان: تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله سوم(ماخذ- مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی:4 نمودار
Figure 4: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; Step Three (Source: Authors)

) نگارندگان: تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله چهارم (مأخذ-  مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی:5 نمودار

) نگارندگان: تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله دوم(ماخذ- مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی:3 نمودار

Figure 5: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; Step 4 (Source: Authors)

Figure 3: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; Step Two (Source: Authors)
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نمودار  :6مدل مفهومی روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی  -تاریخی منطبق بر تحقیق دلفی؛ مرحله پنجم (مأخذ :نگارندگان)
)Figure 6: Conceptual model of cultural-historical infographic design method in accordance with Delphi research; Step 5 (Source: Authors

پیش ــنهادی اص ــاح و بهبودیافت ــه و م ــدل مفهوم ــی روش
طراح ــی اینفوگرافی ــک فرهنگ ــی  -تاریخ ــی در فض ــای ش ــهری
ش ــکلگرفته اس ــت .م ــدل مذک ــور از مهمتری ــن یافتهه ــای
پژوهــش حاضــر محســوب میشــود و در پنــج مرحلــه در قالــب
نموداره ــا ،فراین ــد روش طراح ــی اینفوگرافی ــک را بهص ــورت
گامبـ ـهگام تش ــریح میکن ــد (نموداره ــای  10 ،9 ،8 ،7و .)11
در مرحل ــه گ ــردآوری اطالع ــات ،نس ــبت ب ــه مؤلفهه ــای
م ــدل پیش ــنهادی ،دامن ــه اطالع ــات گ ــردآوری ش ــده مح ــدود
ً
ش ــده اس ــت .گ ــردآوری اطالع ــات در ای ــن مرحل ــه صرف ــا ب ــر
مؤلفهه ــای می ــراث م ــادی در فض ــای ش ــهری متمرک ــز ش ــده
اس ــت (نمـــودار .)2
در مرحل ــه برنامهری ــزی ،نس ــبت ب ــه مؤلفهه ــای م ــدل
پیش ــنهادی ،چهارچ ــوب دقی ــق اطالع ــات منتخ ــب و اینک ــه
ً
دقیق ــا ارجحی ــت ب ــا ک ــدام اطالع ــات بای ــد باش ــد ،مش ــخص
ش ــده اس ــت .منطب ــق ب ــر ای ــن مرحل ــه اطالع ــات س ــازماندهی
م یش ــوند و حک ــم ص ــادر م یش ــود .در ای ــن مرحل ــه قلم ــرو
ً
موردمطالع ــه ب ــه دلی ــل گس ــتردگی فض ــای ش ــهری ،صرف ــا ب ــه
باف ــت تاریخ ــی ه ــر ش ــهر مح ــدود ش ــده اس ــت (نم ــودار .)3
در مرحل ــه طراح ــی نس ــبت ب ــه مؤلف هه ــای م ــدل پیش ــنهادی،
تف ــاوت چندان ــی رخ ن ــداده اس ــت .ای ــن مرحل ــه چنانک ــه ذک ــر
شــد ضم ــن ارائ ــه م ــکان قرارگی ــری و تکنیــک اجرای ــی مناس ــب،
ً
ب ــر اس ــاس رویک ــرد زیباییش ــناختی خ ــود ،صرف ــا ب ــر زیبای ــی
بص ــری و جذابی ــت داد هه ــای گرافیک ــی در طراح ــی پیکتوگ ــرام
متمرک ــز اس ــت و مبتن ــی بـــر رویک ــرد تحلیل ــی ،ب ــر محت ــوای
متن ــی ،ن ــوع فون ــت و قابلی ــت ارتباط ــی و توضی ــح پذی ــری اث ــر
توج ــه وی ــژه دارد (نم ــودار  .)4در مرحل ــه ارزیاب ــی ،نس ــبت ب ــه
مؤلف هه ــای م ــدل پیش ــنهادی ،دامن ــه گس ــترده ش ــاخصهای
ارزیاب ــی در مراح ــل گ ــردآوری اطالع ــات ،برنامهری ــزی و طراح ــی
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مــدل ،محــدود و مختصــر شــده و بــرای ارزیابــی هــر مرحلــه تنهــا
س ــه مؤلف ــه کلی ــدی انتخ ــاب ش ــده اس ــت (نم ــودار .)5
در ای ــن مرحل ــه نس ــبت ب ــه مؤلفهه ــای م ــدل پیش ــنهادی،
تفاوت ــی رخ ن ــداده اس ــت .فراین ــد طراح ــی م ــدل ب ــر اس ــاس
ً
راهب ــرد چرخش ــی خ ــود ،پ ــس از ارزیاب ــی ،مج ــددا ب ــه ط ــراح
بازمیگ ــردد ت ــا اصالح ــات الزم ص ــورت پذی ــرد و م ــدل روش
طراحــی اینفوگرافیــک فرهنگــی  -تاریخــی ،بهبــود و ارتقــاء یابــد.
در نهای ــت محص ــول نهای ــی ش ــکل میگی ــرد (نم ــودار .)6

تصویر  :1گنبد خشتی ،مدفن امیر سلطان غیاثالدین محمد ،دوره تیموری،
مشهد ،خیابان طبرسی (مأخذ :نگارندگان)
Image 1: Brick Dome, Tomb of Amir Sultan Ghiasuddin
)Mohammad, Timurid Period, Mashhad, Tabarsi St. (Source: Authors

مشــهد اســت کــه نســب شــریفش بــا هفــده واســطه بــه امــام
موســیبنجعفر (ع) میرســد .بنــای مذکــور از قدیمیتریــن و
مشــهورترین بناهــای زیارتــی شــهر مشــهد پــس از حــرم مطهــر
اســت کــه مــورد احتــرام مــردم و بهویــژه جایــگاه خــاص نــزد
بانــوان ایــن شــهر دارد .گویــا بنایــی کــه بــر مــزار وی ســاخته شــده
همزمــان بــا وفاتــش در زمــان ســلطنت شــاهرخ تیمــوری بــوده
اســت .خــط کتیبههــا و دیگــر تزیینــات و ســبک معمــاری ایــن
بنــا نیــز ،ســاخت آن در دوره تیمــوری را تأییــد میکننــد (ســیدی
و همــکاران 303 :1395 ،و  .)304فضــای ورودی ایــن بنــا از
ضلــع جنوبــی آن وارد رواقــی چهارضلعــی میشــود و ســپس بــه
محوطــه اصلــی ،بــا چهــار شاهنشــین منتهــی میگــردد .گنبــد
خشــتی در زمــان قاجــار مرمــت و فضــای داخلــی آن بــا نقاشــی
و کتیبــه مزیــن شــده اســت .ایــن بنــا دارای دو کتیبــه قرآنــی
اســت کــه مزیــن بــه آیاتــی از ســوره ملــک و واقعــه میباشــند کــه
یکــی نمــای چهارطــاق و دیگــری گنبــد را از داخــل دور میزنــد
و گــردش زیبایــی از اســلیمی طالییرنــگ آنهــا را در برگرفتــه
اســت کــه در بخشهــای تخریــب شــده بازســازی شــدهاند
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تعمیم مدل مفهومی پژوهش به بافت تاریخی
شهر مشهد

پ ــس از تدوی ــن م ــدل روش طراح ــی اینفوگرافی ــک فرهنگ ــی
 تاریخ ــی ،جه ــت آزم ــون فرضی ــه پژوه ــش ،م ــدل مذک ــور درمحی ــط واقع ــی م ــورد تعمی ــم ق ــرار میگی ــرد .ب ــرای ای ــن منظ ــور
منطق ــه ثام ــن در ش ــهر مش ــهد ک ــه باف ــت تاریخ ــی ش ــهر را در
مح ــدوده پیرامون ــی ح ــرم ام ــام رض ــا(ع) در برمیگی ــرد بهعن ــوان
پیک ــره مطالعات ــی انتخ ــاب ش ــده اس ــت .طراح ــی اینفوگرافی ــک
در محی ــط ش ــهری نیازمن ــد ی ــک مضم ــون اس ــت ک ــه میتوان ــد
معرفــی یــک خیابــان ،یــک بنــا و یــا بــه یــک واقعــه تاریخــی باشــد.
مــدل حاضــر بــه طراحــی اینفوگرافیــک بــا مضمــون بنــای گنبــد
خش ــتی در مح ــدوده مطالعات ــی پرداخت ــه اس ــت.

معرفی بنای گنبد خشتی

بنــای گنبــد خشــتی ،در ابتــدای خیابــان طبرســی در کوچ ـهای
بــه نــام گنبــد خشــتی و در مجــاورت کوچــه ســیاه آب مشــهد
قــرار دارد .ایــن بنــا بــه ســبب خشــتی بــودن بــه نــام گنبــد
خشــتی شــناخته میشــود .گنبــد خشــتی مدفــن امیــر
ســلطان غیاثالدیــن محمــد از اعقــاب امــام موس ـیبنجعفر
(ع) اســت .وی از نقبــای ســادات مشــهور موســوی شــهر

نمودار  :7تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی  -تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن :گنبد خشتی ،مرحله گردآوری اطالعات (مآخذ اطالعات بنا :میری،
مهدی و همکاران)162-149 :1380 ،
Figure 7: Generalization of cultural-historical infographic design method model to Mashhad; Samen area: brick dome, information gathering
)stage(Building information sources: Miri, Mehdi et al., 2001: 149162-
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نمودار  :9تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی  -تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن ،گنبد خشتی :مرحله طراحی (مأخذ :نگارندگان)
Figure 9: Generalization of cultural-historical infographic design method model to Mashhad; Samen area, brick dome: design stage

نمودار  :8تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی  -تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن ،گنبد خشتی :مرحله برنامهریزی (مأخذ :نگارندگان)
Figure 8: Generalization of the model of cultural-historical infographic design method to the city of Mashhad; Samen area, brick dome:
planning stage

(دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــرانشــهر.)1393،

اینفوگرافیک بنای خشتی

طراحــی اینفوگرافیــک بنــای گنبــد خشــتی برابــر مــدل مفهومــی
پژوه ــش ش ــامل پن ــج مرحل ــه اس ــت .در مرحل ــه نخس ــت؛
گــردآوری اطالعــات ،کلیــه اطالعــات ملمــوس بنــای مذکــور کــه
ارزش و قابلی ــت اینفوگرافیــک ش ــدن دارن ــد ،ب ــه ط ــور گســترده
اس ــتخراج ش ــده و موردمطالع ــه و دس ــتهبندی ق ــرار گرفتهان ــد
(نم ــودار .)7
در مرحل ــه دوم؛ برنامهری ــزی ،از مجموع ــه اطالع ــات
گ ــردآوری ش ــده در مرحل ــه نخس ــت ،اطالع ــات ض ــروری بن ــای
گنب ــد خش ــتی ،در س ــه مح ــور اصل ــی ارزشه ــای تاریخ ــی و
معماران ــه ،تزیین ــات اختصاص ــی و ویژگیه ــای ش ــاخص،
انتخ ــاب ،خالص ــه و طبقهبن ــدی ش ــدهاند (نم ــودار .)8
ً
در مرحل ــه س ــوم؛ طراح ــی ،دقیق ــا اطالع ــات کلی ــدی بن ــای
گنب ــد خش ــتی ،ش ــامل دادهه ــای بص ــری و داد هه ــای متن ــی
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ک ــه بای ــد توس ــط ط ــراح ،بص ــری ش ــوند مش ــخص ش ــده اس ــت.
همچنی ــن م ــکان قرارگی ــری ،قال ــب ارائ ــه ،ف ــرم اس ــتند ،ابع ــاد و
ً
گهــای موردنظــر دقیقــا مشــخص شــده اســت (نمــودار .)9
رن 
در مرحل ــه چه ــارم؛ ارزیاب ــی ،از می ــان مؤلفههای ــی ارزیاب ــی
ک ــه م ــدل نهای ــی پژوه ــش ارائ ــه میده ــد مهمتری ــن
ش ــاخصهایی ک ــه ط ــراح دوم ب هص ــورت عملیات ــی در طراح ــی
یس ــازی داد هه ــا ب ــه آنه ــا نی ــاز دارد آورده ش ــده
اطالع ــات و بصر 
اس ــت (نم ــودار .)10
در مرحل ــه پنج ــم؛ ارتق ــاء ،پ ــس از ارزیاب ــی مراح ــل گ ــردآوری
اطالع ــات ،برنامهری ــزی و طراح ــی اینفوگرافی ــک بن ــا ،فراینده ــای
مذک ــور ،چندی ــن مرتب ــه توس ــط نگارن ــدگان بهعن ــوان ط ــراح
اول و توس ــط هنرمن ــد اینفوگرافیس ــت بهعن ــوان ط ــراح دوم،
مــورد بازبینــی و اصــاح قــرار گرفــت تــا زمینــه بــرای شــکلگیری
محص ــول نهای ــی حاص ــل ش ــد( .نم ــودار .)11

نمودار  :10تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی  -تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن ،گنبد خشتی :مرحله ارزیابی (مأخذ :نگارندگان)
Figure 10: Generalization of the model of cultural-historical infographic design method to the city of Mashhad; Samen area, brick dome:
evaluation stage

توصیف رابطه اینفوگرافیک بنای گنبد خشتی با
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دورتـر قابـل رویـت باشـد.
محـل نصـب ایـن اسـتند ،بـا دو هـدف ،در بیـرون از بنـا و
نزدیـک بـه درب ورودی پیشـنهاد میگـردد .هـدف نخسـت
اینکـه ،ایـن اینفوگرافیـک بـا معرفـی تصویـری بنـا بـه مخاطـب،
باتوجهبـه ابعـاد و رنـگ و لعابـی کـه دارد قـدرت جـذب مخاطـب
و ایجـاد انگیـزه الزم در او ،بـرای بازدیـد از بنـا را فراهـم میکنـد و
ضمـن ارائـه اطالعـات فرهنگـی و تاریخـی محیـط بنـا و تسـهیل
فهـم آن بـرای مخاطـب ،قـادر اسـت در او نوعـی احسـاس
تعلـق و هویـت ایجـاد نمایـد؛ بنابرایـن ایـن نمونـه گرافیکـی
میتوانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای شناسـه متنـی بنـا باشـد کـه
ً
از سـوی سـازمان میراثفرهنگـی معمـوال در بیـرون یـا مدخـل
ورودی بنـا نصـب میشـود .هـدف دوم اینکـه ،نصـب ایـن
نمونـه اینفوگرافیکـی در فضـای بیرونـی بنـا میتوانـد بـر گرافیک
ً
محیطـی فضـای پیرامونـی بنـا کـه دقیقـا بافـت تاریخـی شـهر
مشـهد و اطـراف حـرم مطهـر رضـوی نیـز هسـت اثرگـذار باشـد و
بـه فضـا نیـز هویـت ببخشـد .بهکارگیـری عناصـر هنـر سـنتی در
طراحـی ایـن نمونـه اینفوگرافیکـی ،میتوانـد یـک اثـر گرافیـک
ً
محیطـی موفـق را بسـازد کـه کاملا از جنـس محیـط پیرامونـی
خـود اسـت و بـر فضـا انطبـاق دارد.
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نمودار  :11تعمیم مدل روش طراحی اینفوگرافیک فرهنگی  -تاریخی به شهر مشهد؛ منطقه ثامن ،گنبد خشتی :مرحله ارتقاء (مأخذ :نگارندگان)
Figure 11: Generalization of cultural-historical infographic design method model to Mashhad; Samen area, brick dome: upgrade stage

مدل پژوهش

پـس از انطبـاق کامـل اطالعـات بنـای گنبـد خشـتی بـر مـدل
مفهومـی پژوهـش ،در نهایـت نتیجـه یـا محصـول نهایـی ،یعنی
اینفوگرافیـک بنـای گنبـد خشـتی ،شـکل میگیـرد (تصویـر
 .)1طراحـی اینفوگرافیـک بنـای مذکـور برابـر مـدل پژوهـش ،بـه
ترتیـب دارای چهـار قسـمت اصلـی میباشـد .بخـش نخسـت،
معرفـی عنـوان اینفوگرافیـک اسـت کـه در سـرلوح جـای
میگیـرد .فـرم اسـتند در قسـمت سـرلوح ،برگرفتـه از نقـش
محرابـی حـک شـده بـر روی سـنگقبر بنـای گنبـد خشـتی
اسـت .پنجـره سـرلوح برگرفتـه از فـرم هشـت پنجـره زیـر گنبـد،
طراحـی شـده اسـت .فونـت خوشنویسـی سـرلوح بـه خـط ثلـث
کـه عنـوان اینفوگرافیـک را تعییـن میکند برگرفتـه از کتیبههای
خوشنویسـی بناسـت .بخـش دوم بـه معرفـی ارزشهـای
تاریخـی بنـا م یپـردازد و ضمـن بیـان اطالعـات متنـی مرتبـط ،از
آیکونهایـی چـون نقشـه مشـهد ،سـردیس سـلطان شـاهرخ
تیمـوری بانـی بنا ،برش عرضی بنا و تصویر ایزومتریک 1از فضای

کلـی گنبـد خشـتی ،بهـره بـرده اسـت .بخـش سـوم بـه معرفـی
تزیینـات اختصاصـی بنـا م یپـردازد و ضمـن ارائه اطالعـات متنی
مربوطـه ،از آیکونهایـی چـون گنبـد آجرپـوش کـه وجـه تسـمیه
بنـا را میسـازد ،آیکـون سـرو بهعنـوان شـجرهنامه فـرد مدفـون،
آیکـون کتیبههـای خوشنویسـی بـا فونـت کوفـی ،ثلـث ،محقـق
و نسـتعلیق و آیکـون مقرنـس گچـی زیـر گنبـد بهـره میبـرد.
بخـش ویژگیهـای شـاخص ضمـن ارائـه متـن مرتبـط ،شـامل
آیکـون زنـان زائـر کـه از اهمیـت بنـا نـزد بانـوان حکایـت دارد،
آیکـون سـاعت شـنی کـه اشـاره بـه قدمـت زیارتـی بنـا بعـد از
حـرم مطهـر رضـوی دارد ،آیکـون  17کـه اشـاره بـه فـرد مدفـون و
اتصـال نسـبت او بـا  17واسـطه بـه امـام موسـی کاظـم (ع) دارد
و آیکـون نقـش هندسـه زیـر گنبـد ،اشـاره بـه نقاشـیهای روی
مقرنـس گچـی در زیـر گنبـد خشـتی دارد کـه در دوره قاجـار
مرمـت شـدهاند .ابعـاد ایـن اثـر  1در  2/80متـر میباشـد و عمـده
رنگهـای بهکاررفتـه در آن بـا الهـام رنگهـای هنـر سـنتی بومـی
بنا شـامل اکر ،سـبز ،سـفید و الجـوردی میباشـد .اینفوگرافیک

 . -1تصویــر ایزومتریــک :رایجتریــن نــوع تصویرســازی گرافیکــی در علــوم فنیمهندســی اســت و بــه مجموعــه روش هایــی ،بــرای رســم اجســام ســه بعــدی در فضــای دو
بعــدی گفتــه مــی شــود ).( Alcaniz et al,2014:98-102
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

148

شماره دوم
پاییز 1399

نتیجهگیری

تصویر  :2اینفوگرافیک بنای گنبد خشتی منطبق بر مدل مفهومی
پژوهش(مآخذ :نگارندگان)
Figure 2: Infographic of a brick dome according to the conceptual
)model of the research (References: Authors

بنـای گنبـد خشـتی از نـوع دوبعـدی و ایسـتا اسـت و بـا تکنیـک
چـاپ ارائـه و بـر روی اسـتندی از جنس فلز عرضه میشـود .کادر
اثـر بـا رعایـت مالحظاتی ،عمودی در نظر گرفته شـده اسـت اول
اینکـه بـا جاگیـری کمتـر در محـل نصـب شـود ،دوم اینکـه خـود
حجابی در برابر دید هشـدن بنا نباشـد و سـوم اینکه از مسـافتی

اینفوگرافیــک یــک روش مطالعاتــی مــدرن اســت کــه بــه ارائــه
اطالعــات بــه شــیوه بصــری ،ســاده ،صریــح ،تحلیلــی ،منطقــی و
زیباشناســانه میپــردازد .پژوهــش حاضــر در صــدد برآمــد کــه
ایــن روش مطالعاتــی را بومیســازی کنــد؛ چــرا کــه شــناخت و
از آن خودســازی روشهــا و رویکردهــای نویــن ماننــد رویکــرد
اینفوگرافیــک بــرای آگاهــی از دانــش روز و همینطــور ارجــاع
بــه ســنتها و ارزشهــای گذشــته امــری ضــروری اســت.
نگارنــدگان بــرای ایــن منظــور مفهــوم هویــت را بــا الهــام از
عناصــر بصــری هنــر ســنتی ،در طراحــی اینفوگرافیــک وارد
نمودهانــد .از همیــن رهگــذر بــه ارائــه مدلــی آموزشــی بــا عنــوان
روش طراحــی اینفوگرافیــک فرهنگــی  -تاریخــی پرداختــه
شــده اســت .ایــن مــدل در طــی  5مرحلــه و مبتنــی بــر ادبیــات
پژوهــش ارائــه شــده اســت .هــر مرحلــه دارای شــاخصها
و مؤلفههــای خــاص خــود اســت .مــدل مذکــور در مجمــوع
حــدود  63حکــم و دســتورالعمل دارد کــه بــه روش و تکنیــک
دلفــی در دو مرحلــه مــورد نظرســنجی از خبــرگان قــرار گرفتــه
اســت بهطوریکــه در نهایــت تمامــی مؤلفههــا اصــاح شــده
و میانگیــن بــاالی  4و یــا انحــراف معیــار کمتــر از  1را کســب
کردهانــد .مــدل پیشــنهادی پــس از بهبــود ،بهعنــوان مــدل
نهایــی پژوهــش عرضــه شــده اســت .نتایــج تحقیــق دلفــی
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نشــان میدهــد م یتــوان بــا اســتفاده از عناصــر تصویــری
هنــر ســنتی ،بــرای اینفوگرافیکهــای مــدرن ،جنبــه هویــت
فرهنگــی  -تاریخــی بــه وجــود آورد .از دیگــر ســو باتوجهبــه
ابعــاد و ویژگیهــای فرهنگــی و بومــی مناطــق تاریخــی میتــوان
اینفوگرافیکهایــی متناســب بــا بافتهــای تاریخــی شــهرهای
معاصــر ایــران طراحــی نمــود .مبتنــی بــر مــدل پژوهــش ،میتــوان
در محــدوده بافــت تاریخــی هــر شــهر ،بــه طراحــی اینفوگرافیــک
بــا موضــوع بناهــای تاریخــی پرداخــت .در کنــار هــر بنــای تاریخــی
ً
معمــوال یــک شناســه متنــی وجــود دارد کــه بــه معرفــی بنــا
میپــردازد .شناســه مذکــور ،میتوانــد بــا یــک شناســه تصویــری
و اینفوگرافیکــی جایگزیــن شــود بهطوریکــه بنــا را در یــک
نــگاه ،ســریع ،ســاده و هویتمنــد بــه مخاطــب معرفــی میکنــد؛

چنانکــه اینفوگرافیــک بنــای گنبــد خشــتی بــا نصــب در فضــای
بیرونــی و نزدیــک بــه درب ورودی بنــا ،از چنیــن قدرتــی برخــوردار
اســت .مــدل مفهومــی نهایــی میتوانــد جنبــه عــام یابــد و قابــل
تعمیــم بــه محــدوده و بافــت تاریخــی تمامــی شــهرهای معاصــر
ایــران اســت.

تقدیر و تشکر

شایسـته اسـت از اسـاتید گرانقدر دانشـکده هنرهای صناعی
دانشـگاه هنـر اسلامی تبریـز و دانشـکده هنـر و معمـاری
دانشـگاه تربیتمـدرس کـه در رونـد شـکلگیری پژوهـش
حاضـر نقـش مؤثـری داشـتند؛ تقدیـر و تشـکر شـود.
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