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 .1راهنمای آمادهسازی و ارسال مقالۀ پژوهشی
 .1-1ساختار مقاله و موارد الزامی در آن

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

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،
پشــدۀ مرتبــط) بررســی و مســئله و نتایــج و دســتاوردهای ایــن پژوهشهــا بهطــور خالصــه بیــان
رســالهها و گزارشهــای چا 
میشــود .در پیشــینه بایــد تفــاوت رویکــرد و روش مقالــۀ حاضــر بــا پژوهشهــای پیشــین بیــان شــود.
بحــث :یافتههــای 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
و همراســتایی ،تفــاوت و بهطورکلــی نســبت نتایــج پژوهــش حاضــر بــا پژوهشهــای مرتبــط قبلــی بیــان میشــود.
نتیجهگیــری :در ایــن بخــش یافتههــای مقالــه بررســی و دســتیابی یــا عــدم دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش و دالیــل رد یــا اثبــات
فرضیه(هــا) بیــان میشــود؛ 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 بهصــورت 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 میشــود 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 پینوشــتها در انتهــای مقالــه آورده شــود .پینوشــتها را میتــوان بهصــورت دســتی یــا بــا سیســتم
پینوشــت ( )Endnoteنرمافــزار  Wordوارد کــرد .توضیحــات ذکرشــده نبایــد بهصــورت پانویــس ( )Footnoteوارد شــوند.
فهرســت منابــع :مشــخصات کامــل منابعــی کــه در نــگارش مقالــه از آنهــا اســتفاده شــده اســت بایــد در انتهــای مقالــه ذکــر
شــود .منابــع استفادهشــده در مقالــه بایــد حتیاالمــکان جدیــد و در ده ســال گذشــته منتشــر شــده باشــند .ارجــاع بــه مقــاالت
علمــی منتشرشــده در مجــات معتبــر نســبت بــه اســتفاده از کتــاب و مقــاالت کنفرانــس و مطالــب برداشتشــده از ســایتهای
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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بهجــز رعایــت ســاختار اصلــی مقالــه ،مــوارد دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه توجــه بــه آنهــا ضــروری اســت و موجــب افزایــش دقــت
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
تاریخهــا در سراســر مقالــه (بدیــن معنــی کــه همــۀ تاریخهــا 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؛
ً
6جدولهــا حتمــا بهصــورت فایــل  Wordارســال شــوند و متــن درون جــدول بــا مشــخصات زیــر تنظیــم شــود :جــداول فارســی بــاانــدازه  10و قلــم  Bnazaninو جــداول انگلیســی بــا انــدازۀ  9و قلــم .Times new roman

 .2روش بارگذاری مقاله روی سایت

نویســندگان بایــد پــس از آمادهســازی فایلهــا از طریــق زبانــۀ (« )Tabارســال مقالــه» در ســایت نســبت بــه تکمیــل اطالعــات،
ثبــت مقالــه و بارگــذاری فایلهــای مربــوط اقــدام نماینــد[ .در ایــن مرحلــه از نویســندگان درخواســت میشــود دو داور متخصــص
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 (درصورتیکــه مقالــه بیــش از یــک نویســنده داشــته باشــد ،توصیــه میشــود عــاوه بــر نویســندۀ مســئول ،ســایر نویســندگان
هــم در ســایت مجلــه حســاب کاربــری داشــته باشــند تــا بتواننــد از رونــد پیشــرفت مقالــه آگاه شــوند) .فایلهــای مربــوط بــه مقالــه
ً
(اصــل مقالــه و فایلهــای تکمیلــی) بایــد دقیقــا مطابــق دســتورالعمل ذکرشــده آمــاده شــده باشــند و بهطــور کامــل و دقیــق روی
ســایت بارگــذاری شــوند .درصورتیکــه مقالــه طبــق مــوارد ســاختاری و نگارشــی موجــود در راهنمــای نویســندگان تنظیــم نشــده
باشــد ،یــا فایلهــا دقیــق و درســت بارگــذاری نشــوند ،مقالــه بــه مراحــل بررســی و داوری وارد نخواهــد شــد.
•فایلهای درخواستشده
•مشخصات نویسندگان
•فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)
•نامه به سردبیر (تعهدنامه و توافقنامۀ نویسندگان برای انتشار اثر )
•تصویر
•جدول

به نام هنرآفرین
ز دانـ ـ ـ ـ ـ ــا بپرسـ ـ ـ ــید پـ ـ ـ ـ ــس دادگ ـ ــر 
چن ـ ـ ـ ــین داد پاس ـ ـ ــخ بدو رهنمـ ــون
گهر بی هنر زار و خوارست و سسـت

کـ ــه فره ـ ــنگ بهتر بود گر گــهر؟
ک ــه فرهــنگ باشد ز گوهر فزون
به فرهنگ باشد روان تندرست

آنچــه هــزارهای پیشــتر بــر زبــان سخنســرای باســتان جــاری شــده ،هنــوز و همــواره تــازه
اســت و دلنشــین؛ پیوســته و همچنــان دقیــق اســت و ظریــف؛ کــه اگــر هنــر و فرهنــگ
را رهــا کنیــم ،گوهــر و ثــروت بــیآن سســت اســت و کمبهــره ،خــوار اســت و کمتــوان.
ایــن آمــوزه را ارزش وقتــی فــزون میشــود کــه در پهنــه و گســتره ایرانزمیــن بــر زبــان آیــد.
در ســرزمینی کــه بــه انــواع هنرهــا شــهره اســت و در چنت ـهاش هفتگانــه را تــوأم دارد؛ و
بــاز ایــن آمــوزه و گــزاره وقتــی ارزشــمندتر شــمرده میشــود کــه بدانیــم در دنیــای امــروز
«دیپلماســی عمومــی» و گل سرســبد آن «دیپلماســی هنــری» شــأنی واال و تأثیــری بســیار
یافتــه اســت .خــردورزان ایــن عصــر دریافتهانــد کــه زبــان هنــر از هــر چارچــوب زبانــی دیگــری
رهاســت و چــون زبانــی همگانــی میتوانــد در جایجــای گیتــی بــه ایفــای نقــش بپــردازد.
بــاور دارنــد کــه پیامــی کــه پوششــی از هنــر بیابــد دیرپایــی و مانــدگاری بیشــتری دارد و
واقفانــد کــه مانایــی یــک قطعــه موســیقی ،فیلــم یــا تابلــوی نقاشــی هــزاران بــار فراتــر از
یــک نطــق سیاســی و بیانیــه حکومتــی اســت .آگاهانــد کــه هنــر تاریــخ مصــرف نــدارد .از
هــر قیــد زمانــی و مکانــی فــار غ اســت و ازایــنرو دامنــه تأثیــرش افزونتــر از هــر عنصــر
دیگــری خواهــد بــود .نیــک پذیرفتهانــد کــه هنــر بــا عواطــف و احساســات انســانی ســروکار
دارد و روح و روان مخاطــب را درگیــر میکنــد و چــه ابــزاری مؤثرتــر از اســبابی کــه عاطفــه
و احســاس را بــه خــود مشــغول دارد؟ بهخوبــی بــا گوناگونــی و تنــوع ابــزار ارائــه پیــام در
گســتره هنــر آشــنایند و میداننــد کــه هنــر میتوانــد پیامرســانی بســیطالید باشــد؛ و نیــز
آگاهــی یافتهانــد کــه هنــر دولــت گریــز اســت ،دســتورناپذیر اســت ،نامتمرکــز اســت و از
همیــن رو فراگیــری شــهروندی فزاینــدهای دارد کــه بــر قــدرت و تأثیــرش میافزایــد.
پــس فرزانــه تــوس بیهــوده فرهنــگ و هنــر را ارزشآفریــن بــرای گوهــر ندانســته و بــاز
بهدرســتی ســروده اســت کــه« :گهــر بــی هنــر ناپســند اســت و خــوار» .امــا بااینهمــه
پیشــینه و داشــتن دســتی پــر در هنرهــای هفتگانــه ،اکنــون چــه ســهمی از ســاخت
و پرداخــت روح و روان جامعــه بشــری و فروزنــده نــگاه داشــتن شــعلههای فرهنــگ و
تمــدن ایــن ســرزمین را بــر دوش میکشــیم و کجــای کاریــم؟ داوری برعهــده خودمــان؛ امــا
اکنــون مــا بختیاریــم کــه در ایــن نشــریه کــه بــا ّ
همــت و اراده «مؤسســه آمــوزش عالــی
فــردوس» بــه شــماره ســوم رســیده اســت ،پایگاهــی ارجمنــد بــرای نشــر و بســط نگاهــی
خردورزانــه و دانشــگاهی بــه «هنــر» فراهــم آوردهایــم.
ایــن پایــگاه جــز بــه همراهــی و یــاری پژوهشــگران وادی هنــر و اندیشــهورزان و
دانشــجویان ایــن عرصــه پــردوام و برقــرار نخواهــد بــود و ازای ـنرو بــاز هــم دســت یــاری
شــما را میفشــاریم و چشــمانتظار متــون علمــی و یافتههــای پژوهشــیتان هســتیم.
حمید کارگر؛ مدیرمسئول
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چکیده

بیــان مســئله :یکــی از مســائل مهــم فلســفۀ هنــر در بــاب نســبت هنــر بــا اخــاق ،نســبت میــان
ارزش زیباشــناختی و ارزش اخالقــی در یــک اثــر هنــری اســت .در میــان فیلســوفان تحلیلــی
هنــر ،جریانــی بــه وجــود آمــد کــه نوعــی اخالقگرایــی جدیــد را در زمینــۀ ارزیابــی اخالقــی هنــر ارائــه
میدهــد .ایــن جریــان در مقابــل «اخالقگرایــی افراطــی» و ارتقــای آن اســت .اخالقگرایــی جدیــد
توســط نوئــل کــرول (اخالقگرایــی میانـهرو) و بریــس گات (اصالــت اخــاق) صورتبنــدی شــده
اســت .بــر اســاس هــر دو دیــدگاه ،یــک الگــوی ارزیابــی اخالقــی آثــار هنــری میتــوان ترســیم
نمــود.
هــدف مقالــه :ایــن پژوهــش الگوهــای ارزیابــی اخالقــی آثــار هنــری مبتنــی بــر دیــدگاه کــرول و
گات را بــا یکدیگــر مقایســه میکنــد تــا دیــدگاه برتــر مشــخص شــود.
ســؤال پژوهــش :الگوهــای ارزیابــی اخالقــی مبتنــی بــر دیــدگاه کــرول (اخالقگرایــی میان ـهرو) و
گات (اصالــت اخــاق) چــه شــباهتها و تفاوتهایــی دارنــد و دیــدگاه برتــر کــدام اســت؟
روش تحقیــق :روش در ایــن پژوهــش تحلیلــی  -توصیفــی اســت و گــردآوری اطالعــات بــا روش
کتابخانـهای صــورت پذیرفتــه اســت.
نتیجهگیــری :ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه دو دیــدگاه در محــدودة مجــاز ارزیابــی اخالقــی،
اســتفاده از اصــول «تــا آنجــا کــه» و «از تمــام جهــات» ،تکثرگرایــی ،درنظرداشــتن ارزشهــای
زیباشــناختی و اســتدالل بــر پایــة «پاســخ درخــور مخاطــب» بــا یکدیگــر اشــتراک دارنــد.
ً
همچنیــن در اســتفاده از قیــد «گاهــی» یــا «همــواره» و بهرهگیــری از مخاطــب اخالقــا حســاس بــا
یکدیگــر تفــاوت دارنــد .در مجمــوع ،الگــوی گات بــه دلیــل محــدودة شــمول بیشــتر ،همخوانــی
نداشــتن بــا «نااخالقگرایــی میانــهرو» ،همخوانــی بــا دیدگاههــای اخالقگــرای غیــر میان ـهرو،
ً
عــدم بهرهگیــری از مخاطــب اخالقــا حســاس ،اســتفاده از قیــد «همــواره» و همخوانــی بیشــتر بــا
دیدگاههــای بومــی برتــر اســت.
کلیدواژههــا :ارزیابــی اخالقــی ،اخالقگرایــی میانــهرو ،اصالــت اخــاق ،ارزش اخالقــی ،ارزش
زیباشــناختی
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Abstract
One of the essential issues in the philosophy of art regarding the relationship between
art and ethics is the relationship between aesthetic value and moral value. Among the
analytical philosophers of art, a trend saw a positive relationship between the “moral
value” and the “aesthetic value” of works of art. There is a new movement that presents
a kind of new moralism for art’s moral evaluation. This movement is a protest against
“radical moralism” and also its supplement. Radical moralism (also known as “moralism,”
“extreme moralism,” or “unlimited moralism”) ignores all aesthetic values in favor of
moral values. Noël Carroll formulated the first formulation of the moderate view (moderate
moralism). As Carroll himself points out somewhere, “moderate moralism” is a departure
from his earlier statement of “soft formalism.” Based on “soft formalism,” Carroll believed
that although the moral aspect of a work of art was not related to its aesthetic aspect,
there was no reason not to consider the moral element. Therefore, we can view the work
of art as a better work due to the presence of “moral excellence.” In “moderate moralism,”
Carroll not only allows the moral evaluation of works of art but also seeks to prove the
relationship between the moral aspect and the aesthetic aspect of the work of art. At the
same time, Berys Gaut formulated the first version of his vision (ethicism). “Moderate
moralism” and “ethicism” have in common that moral evaluation does not apply to all
works of art. So this view is considered about works for which such evaluation is possible.
In the field of sampling of moral assessment, Carroll turns to works of narrative. At
the same time, Gaut discusses some of the other representative arts, which leads to the
“ethicism” introducing a more comprehensive range of works into moral evaluation. Some
thinkers have criticized both views repeatedly in different ways. Meanwhile, others have
provided versions of moderate moralism. Among which only Matthew Kieran’s view (most
moderate moralism) is striking. In moderate moralism, one can find a model for the moral
evaluation of works of art that, in addition to the moral values of the work, also takes
into account aesthetic values. The method of this research is the library collection. This
paper first explains Carroll and Gaut’s moral evaluation models and then evaluates and
compares them. The results of this study show that the similarities between Carroll and
Gaut’s ethical evaluation models are: a. Moral evaluation is not allowed in all kinds of
arts; b. They are using “insofar as” and “all things considered” principles; c. They believe
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in pluralism about the values of the work of art;
d. Considering aesthetic values along with moral
values; e. Provide an argument based on “the
merited response argument.” Also, the differences
between Carroll and Gaut’s ethical evaluation
models are: a. From the perspective of inclusion
of examples for moral evaluation, in descending
order, Gaut (any work that has a moral aspect
related to the prescribes of the work) and then
Carroll (any work whose moral part is related to
attracting the audience) are included; b. After the
conditions are met, in Gaut’s view “always,” moral
goodness/evil is considered aesthetic goodness/
defect, but in Carroll’s view, “sometimes,” moral
goodness/evil is regarded as aesthetic goodness/
defect; c. In Carroll’s statement, “an audience due
to the moral features” plays a more critical role
than Gaut’s. In general, Gaut’s model is superior
to Carroll’s model for several reasons: a. It has
a broader range; b. Contrary to Carroll’s view,
it is inconsistent with “moderate immoralism”;
c. Unlike Carroll’s opinion, it is more consistent
with non-moderate moralist perspectives; d. The
“an audience due to the moral features” has no
key place in the argument; e. In formulating
a statement, he uses “always” instead of
“sometimes”; f. He Emphasizes the “insofar as”
and “all things considered” principles; g. It is
more in line with local perspectives. Proving and
accepting the relationship between the moral and
aesthetic aspects of the work can be the basis for
entering into other topics such as justifying or
rejecting censorship, how the ethical impact of the
work on the audience, how to legislate based on
ethics in art and comparing moderate views with
other philosophical and mystical opinions which
I did not review in this article and those are the
future of this article.
Key words: : moral evolution, moderate moralism,
ethicism, moral value, aesthetic value.
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مقدمه

در میــان فیلســوفان تحلیلــی هنــر ،جریانــی شــکل گرفــت
کــه بهگون ـهای بــه نســبت مثبــت 1میــان «ارزش اخالقــی» 2یــا
«ارزش زیباشــناختی» 3آثــار هنــری قائــل هســتند کــه هــر دو
ارزش را بــا هــم در نظــر دارنــد .در واقــع ایــن جریــان اعتــراض و
تکمیلــی بــر جریانهایــی اســت کــه تمــام ارزشهــای هنــری
را بــه نفــع ارزشهــای اخالقــی نادیــده میگیرنــد (Carroll,
4
) 1998: 279-280کــه بــا عنوانهــای «اخالقگرایــی»،
«اخالقگرایــی افراطــی» 5یــا «اخالقگرایــی نامحــدود» 6شــناخته
م یشــوند .نخســتین صورتبنــدی دیــدگاه میانــهرو ،بــا
عنــوان «اخالقگرایــی میانــهرو» 7توســط نوئــل کــرول 8تبییــن
شــد ) .(Idem, 2001در همــان زمانــی کــه کــرول دیــدگاه خــود
ٔ
ٔ
اولیــه دیــدگاه
نســخه
را تکمیــل میکــرد ،بریــس گات 9نیــز
خــود را بــا عنــوان «اصالــت اخــاق» 10صورتبنــدی کــرد (Gaut,
ٔ
نســخه دیــدگاه میانــهرو (کــرول و گات) بارهــا
) .2001هــر دو
بهصورتهــای مختلــف مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت .در ایــن
میــان ،برخــی دیگــر نیــز نســخههایی از اخالقگرایــی میانــهرو
ارائــه کردنــد کــه در میــان آنهــا تنهــا دیــدگاه متیــو کییــران 11بــا
ٔ
12
عنــوان «میانهروتریــن اخالقگرایــی»
نکتــه چشــمگیری دارد
) .(Kieran, 2001بــر اســاس دیــدگاه اخالقگرایــان میانــهرو،
م یتــوان بــه الگویــی بــرای ارزیابــی اخالقــی آثــار هنــری دســت
یافــت کــه در کنــار ارزشهــای اخالقــی اثــر ،بــه ارزشهــای
زیباشــناختی نیــز عنایــت دارد.
در پیش ٔ
ــینه داخلــی ،مقاالتــی از کــرول و گات  -بهعنــوان
دو فــرد اصلــی جریــان میان ـهرو  -بــه فارســی ترجمــه شــده اســت
کــه در ایــن مقالــه نیــز اســتفاده شــدهاند .در پیش ٔ
ــینه خارجــی
نیــز م یتــوان مقاالتــی یافــت کــه بــه نقــد دیــدگاه کــرول یــا گات
بهتنهایــی میپردازنــد .امــا ،ارائـ ٔـه الگــو بــر اســاس دیــدگاه ایشــان
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و مقایســه و تحلیــل ایــن الگوهــا در بــاب نســبت هنــر و اخــاق،
تــا بــه حــال انجــام نشــده اســت .در ایــن پژوهــش ،بــا روش
تحلیلــی  -توصیفــی و بهرهگیــری از روش گــردآوری کتابخان ـهای
در جمــعآوری اطالعــات ،الگــوی ارزیابــی اخالقــی آثــار هنــری
مبتنــی بــر دیــدگاه کــرول و گات مقایســه و تحلیــل میشــود.

اخالقگرایی میانهرو کرول

همانگونــه کــه خــود کــرول در جایــی اشــاره میکنــد،
«اخالقگرایــی میانــهرو» در واقــع عزیمــت از دیــدگاه پیشــین
او بــا نــام «فرمالیســم مالیــم» 13اســت (Carroll, 2001: 431,
) .note1بــر اســاس «فرمالیســم مالیــم» ،کــرول بــر ایــن بــاور بــود
کــه اگرچــه جنبـ ٔـه اخالقــی اثــر هنــری مرتبــط بــا جنبـ ٔـه زیباشــناختی
آن نیســت ،امــا دلیلــی وجــود نــدارد کــه عنصــر اخالقــی آن را در
ٔ
نظــر نگیریــم و به
واســطه «علــو اخالقــی» 14اثــر را بهتــر ندانیــم
) .(Idem, 1985: 329ایــن دیــدگاه مشــابه «خودآیینیگرایــی
17
میان ـهرو» 15اســت کــه نخســتینبار توســط اندرســون 16و دیــن
صورتبنــدی شــد .خودآیینیگرایــی میانــهرو میپذیــرد کــه
ارزیابــی اخالقــی برخــی از آثــار هنــری صحیــح اســت (آثــاری کــه
چنیــن قابلیتــی داشــته باشــند) ،امــا حســن  /قبــح اخالقــی
هیــچ ارتباطــی بــاارزش  /نقــص زیباشــناختی نــدارد و از لحــاظ
مفهومــی 18جداینــد ).(Anderson and Dean, 1998: 152
کــرول در «اخالقگرایــی میانــهرو» نهتنهــا ارزیابــی اخالقــی
آثــار هنــری را جایــز میشــمارد ،بلکــه در پــی اثبــات نســبت
ٔ
ٔ
جنبــه زیباشــناختی اثــر هنــری اســت.
جنبــه اخالقــی بــا
میــان
در دیــدگاه او ،ارزیابــی اخالقــی بــرای تمــام گونههــای هنــری
جایــز نیســت و ایــن امــر منــوط بــه ویژگیهــای ذاتــی اثــر اســت.
ازای ـنرو ،در برخــی از گونههــای هنــری همچــون نقاشــی انتزاعــی
یــا موســیقی ارکســتری 19کــه جنبـ ٔـه اخالقــی نمیتواننــد داشــته
باشــند یــا دســتکم ندارنــد ،ارزیابــی اخالقــی جایــز نیســت .از
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ســوی دیگــر ،برخــی از گونههــای هنــری همچــون آثــار روایــی
(شــامل ادبیــات ،نمایــش ،فیلــم ،نقاشــی و ماننــد آن) ،بــه
جهــت ویژگیهــای خاصــی کــه دارنــد ،قابلیــت ارزیابــی اخالقــی را
دارنــد .البتــه کــرول چنیــن بــاوری نــدارد کــه تمــام آثــار روایــی نیــز
ایــن ویژگــی را نــدارد و ممکــن اســت برخــی نمونههــای روایــی را
نیــز از ایــن زمــره خــارج کنــد (Carroll, 2001: 296 and Idem,
).1998: 280-281
20
اســتدالل او« ،اســتدالل پاســخ درخــور» نــام دارد کــه در
منابــع مختلفــی تبییــن شــده اســت (Ibid: 301-305; Idem,
) .1998: 280-281 and Idem, 2000: 375-377کرول در این
اســتدالل از دیــدگاه ارســطو 21وام میگیــرد .او در بـ ٔ
ـاره شــخصیت
اصلــی تــراژدی بیــان میکنــد کــه ایــن شــخصیت نمیتوانــد
ً
ً
فــردی کامــا شــرور یــا کامــا پاکســیرت باشــد (Aristotle,
)2014: 4983-4984؛ شــخصیت اصلــی تــراژدی نمیتوانــد
ً
فــردی کامــا شــرور باشــد ،زیــرا زمانــی کــه از مــا خواســته میشــود
ترحــم شایســته نســبت بــه شــخصیت او داشــته باشــیم ،امــا
بهخاطــر نقــص اخالقــی ،شــخصیت او را نمیپذیریــم ،ایــن اثــر
بــا شکســت روبــرو میشــود .ازایــنرو ،ایــن تــراژدی نمیتوانــد
تــرس و ترحــم را بــا یکدیگــر ایجــاد کنــد (نقــص زیباشــناختی
دارد) .همچنیــن شــخصیت اصلــی نمیتوانــد بیعیــب باشــد،
زیــرا در دیــدگاه مخاطــب ،او شایسـ ٔ
ـته هیچگونــه رخــداد تراژیــک
نیســت و تــرس در مخاطــب ایجــاد نمیشــود و تــراژدی بــا
شکســت مواجــه میشــود .کــرول بیــان میکنــد کــه ایــن قاعــده
در تــراژدی در حقیقــت اخالقــی اســت و اگــر تــراژدی از ایــن قانون
ً
پیــروی نکنــد ،اخالقــا و از منظــر زیباشــناختی شکســت خــورده
اســت .اســتدالل کــرول بــه ایــن شــرح اســت:
 .1روایت تمام ساختارش کامل نیست.
 .2یکــی از چیزهایــی کــه ســاختار روایــت را کامــل میکنــد ،پاســخ
اخالقــی مخاطبــان اســت.
 .3پاســخ اخالقــی مخاطــب بخشــی از طــرح اصلــی اثــر اســت.
اگــر اثــر در ایــن امــر شکســت بخــورد (نتوانــد پاســخ درخــور از
مخاطــب بگیــرد) ،طــرح هنــریاش دارای نقــص اســت و اگــر
اثــر در ایــن امــر موفــق باشــد (بتوانــد پاســخ درخــور از مخاطــب
بگیــرد) ،طــرح هنــریاش دارای حســن اســت.
ً
 .4مخاطــب اخالقــا حســاس ،بــه اثــری کــه دارای قبــح اخالقــی
اســت پاســخ درخــور نمیدهــد و بــه اثــری کــه دارای حســن
اخالقــی اســت پاســخ درخــور میدهــد.
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 .5پــس قبــح اخالقــی ،نقــص زیباشــناختی و حســن اخالقــی،
حســن زیباشــناختی اســت.
البتــه ،کــرول بیــان میکنــد کــه اگــر قبــح اخالقــی بهقــدری
ً
ظریــف و پیچیــده باشــد کــه بــه چشــم مخاطــب اخالقــا حســاس
نیایــد ،اخالقگــرای میانــهرو بــه نقــد زیباشــناختی آنهــا
نمیپــردازد و التزامــی نــدارد کــه هــر عیــب اخالقــی را عیــب
زیباشــناختی بدانــد (Carroll, 2001: 303 and Idem, 2000:
).377

اصالت اخالق گات

دیــدگاه «اصالــت اخــاق» یکــی دیگــر از دیدگاههــای
میانــهرو اســت کــه توســط گات صورتبنــدی شــده اســت.
«اخالقگرایــی میان ـهرو» و «اصالــت اخــاق» در ایــن امــر بــا هــم
اشــتراک دارنــد کــه ارزیابــی اخالقــی دربـ ٔ
ـاره تمــام آثــار هنــری جــاری
نیســت و بایــد بــه ســراغ آثــاری رفــت کــه چنیــن ارزیاب ـیای را
بپذیرنــد .در مصداقیابــی بــرای ارزیابــی اخالقــی ،کــرول بیشــتر
بــه ســراغ آثــار روایــی م ـیرود ،درحالیکــه گات برخــی از هنرهــای
بازنمــودی دیگــر را نیــز در بحــث میگنجانــد و همیــن امــر ســبب
ٔ
دایــره وســیعتری از آثــار را در
میشــود کــه «اصالــت اخــاق»
ارزیابــی اخالقــی وارد کنــد .اســتدالل گات بــا نــام «اســتدالل
پاســخ درخــور» در منابــع مختلفــی بیــان شــده اســت (Gaut,
2001: 192-196; Idem, 2005: 440-442 and Idem,
) 2007: 227-233و بــه ایــن شــرح اســت:
22
 .1آثــار هنــری عــاوه بــر آنکــه تخیــل وقایــع خــاص را تجویــز
(توصیــه) میکننــد ،همچنیــن پاسـخهایی نیــز بــرای ایــن وقایــع
تخیلــی پیشــنهاد میکننــد .بــرای نمونــه ،یــک فیلــم 23ترســناک،
عــاوه بــر اینکــه تخیــل حملـ ٔـه یــک هیــوال بــه گروهــی نوجــوان
را توصیــه میکنــد ،بــا موســیقی نامــوزون ،واکنــش همــراه بــا
تــرس بــه ایــن صحنههــا را نیــز تجویــز میکنــد.
 .2در کنــار واکنــش مذکــور ،واکنــش دیگــری نیــز میتوانــد باشــد
کــه عــدم رضایــت از ایــن اســت کــه اثــر مــا را بهراحتــی فریــب
ً
دهــد و بــه ســرگرمی نســبت بــه امــری اخالقــا نادرســت ماننــد
لــذت بــردن از رنــج کشــیدن ناحــق شــخصیت داســتان وادارد.
ایــن واکنــش از ســوی اثــر توصیــه نم یشــود ،امــا معلــول اثــر
ٔ
آشــکارکننده توصی ـهای
اســت .ایــن اعتــراض (واکنــش دوم)
از مرتب ـهای باالتــر 24اســت کــه میگویــد بــا واکنــش اول (ســرگرم
شــدن بهواسـ ٔ
ـطه رنــج کشــیدن ناحــق) مخالفــت کنــد ،بــه ایــن

دلیــل کــه شایســته نیســت.
ً
 .3ایــن پاســخها (واکنشهــا) صرفــا تخیلــی نیســتند و یــک
دیــدگاه را نســبت بــه آن موقعیــت بیــان میکننــد.
ٔ
واســطه یــک معیــار ارزیابــی
 .4ایــن واکنشهــا میتواننــد به
شــوند.
 .5برخــی از معیارهایــی کــه بتوانــد واکنشهــای توصیــه شــده
در اثــر را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد ،معیارهــای اخالقــی هســتند.
ٔ
ســوژه ارزیابــی
شهــای خــارج از اثــر هنــری میتواننــد
واکن 
ٔ
اخالقــی شــوند؛ ماننــد اینکــه شــیوه کســب درآمــد فــردی در
ذهنــش ایــن باشــد کــه افــراد دیگــری را فریــب میدهــد و بــه
قتــل میرســاند تــا پــول بــه دســت آورد و از ایــن تخیــل ذهنــی
لــذت م یبــرد .ایــن اتفــاق ربطــی بــه واقعیــت نــدارد ،امــا میتــوان
ٔ
دربــاره
ایــن نــوع تخیــل او را ارزیابــی اخالقــی کــرد .همیــن امــر
واکنشهایــی صــادق اســت کــه بــه موقعیتهــای خیالــی
ً
بازگشــت میکننــد .ماننــد اینکــه اگــر مخاطــب واقعــا از نمایــش
سادیســتی یــک فیلــم لــذت ببــرد ،او شایسـ ٔ
ـته نکوهــش اســت.
 .6تــا اینجــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه اثــر هنــری را میتــوان
ارزیابــی اخالقــی کــرد.
 .7اگــر یــک اثــر هنــری ،واکنشــی را تجویــز کنــد ،امــا بــا پاســخ
درخــور از ســوی مخاطــب مواجــه نشــود ،در هــدف درون ـیاش
بــا شکســت روبــرو میشــود و ایــن یــک نقــص اســت.
 .8اگر واکنشها بهخاطر غیراخالقی بودن درخور نبود ،مخاطب
دلیلی برای واکنش نشان دادن مطابق تجویز اثر ندارد.
 .9نداشــتن دلیــل بــرای نشــان دادن واکنــش درخــور نســبت
بــه تجویــز اثــر ،یــک شکســت بــرای اثــر اســت و ایــن یــک نقــص
زیباشــناختی بــه شــمار م ـیرود.
ً
 .10پس ویژگی اخالقا معیوب یک نقص زیباشناختی است.
بــرای نمونــه ،یــک کمــدی موقعیتهایــی ارائــه میکنــد و
پیشــنهاد میکنــد کــه بــه آنهــا بخندیــم ،امــا ایــن موقعیــت
شــامل ســرگرم شــدن بــا رفتــار سادیســتی نیــز میشــود ،مــا
دلیــل نداریــم کــه جــذب اثــر (ســرگرم شــدن بــا اثــر ) شــویم.
بنابــر ایــن ،جنبـ ٔـه طنــز اثــر دارای نقــص اســت و ایــن یــک نقــص
زیباشــناختی اســت .همچنیــن اگــر یــک کمــدی موقعیتــی
همــراه بــا تجویــز واکنــش خنــدهآور دارد و صورتــی پدیــد میآیــد
ً
کــه مــا اخالقــا جــذب اثــر میشــویم ،مــا بــرای واکنــش درخــور
داشــتن دلیــل داریــم و ایــن موفقیــت زیباشــناختی اثــر بــه
شــمار میآیــد.

ٔ
مقایسه دو دیدگاه

دو دیــدگاه در نقاطــی بــا یکدیگــر اشــتراک و افتــراق دارنــد .در
اینجــا بــه نکتههایــی اشــاره میشــود کــه در بخــش بعــدی و
الگوســازی کاربــرد دارنــد:
 .1مح ٔ
ـدوده مجـاز ارزیابـی اخالقـی :کـرول و گات هـر دو ارزیابـی
اخالقـی تمـام آثـار هنـری را جایـز نمیداننـد ،امـا در شـمول
مصادیـق بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد .از منظـر کـرول هـر اثـری کـه
ٔ
جنبـه اخالقـی آن بـا جـذب مخاطـب به اثر هنری نسـبت داشـته
باشـد ،در ٔ
زمـره مصادیـق قـرار میگیـرد کـه مصـداق بـارز آن
برخـی از آثـار روایـی اسـت ) ،(Carroll, 1998: 281امـا در دیـدگاه
گات ،هـر اثـری کـه ٔ
جنبـه اخالقـی مرتبـط بـا توصیههـای اثـر دارد،
مصداقـی درسـت بـرای ارزیابـی اخالقـی اسـت و ایـن امر شـمول
مصادیـق بیشـتری را ایجـاد میکنـد ).(Gaut, 2001: 193
 .2چنــد ارزشــی بــودن هنــر :در هــر دو دیــدگاه ،یــک اثــر میتوانــد
دارای چنــد ارزش باشــد .یعنــی هــر اثــر میتوانــد دارای ارزش
ٔ
نکتــه مهــم در ایــن امــر
اخالقــی و ارزش زیباشــناختی باشــد.
ایــن اســت کــه یــک اثــر میتوانــد دارای قبــح اخالقــی و همزمــان
دارای حســن زیباشــناختی باشــد (Gaut, 2001: 183 and
).Idem, 2007: 66
 .3اســتفاده از قیــد «گاهــی» یــا «همــواره» :پــس از حصــول
شــرایط ،در دیــدگاه گات «همــواره» ،حســن  /قبــح اخالقــی،
حســن  /نقــص زیباشــناختی بــه شــمار م ـیرود ،امــا در دیــدگاه
کــرول «گاهــی» ،حســن  /قبــح اخالقــی ،حســن  /نقــص
زیباشــناختی بــه شــمار مــیرود .گات در جایــی ایــن امــر را
اشــکال دیــدگاه کــرول و مزیــت دیــدگاه خــود میدانــد (Gaut,
).2007: 51-55
 .4اســتفاده از اصــول «تــا آنجــا کــه» 25و «از تمــام جهــات» :26در
هــر دو دیــدگاه ارزیابــی اخالقــی در نهایــت در قالــب گزارههایــی
بیــان میشــود کــه از ایــن دو اصــل بهــره میبرنــد (Carroll,
;2004: 145; Idem, 2005: 362-363; Gaut, 2001: 182
) .Idem, 2005: 437 and Idem, 2007: 57-66توضیــح ایــن
اصــول در ادامــه بیــان میشــود.
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ارزیابی اخالقی اثر هنری

حــال بایــد بــر اســاس مبانــی نظــری ،الگویــی بــرای ارزیابــی اثــر
هنــری اســتخراج شــود .بــرای رســیدن بــه الگــوی ارزیابــی ،ابتــدا
نیــاز اســت کــه چگونگــی انتخــاب اثــر بــرای ارزیابــی را تبییــن
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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کنیــم ،زیــرا هــر دو دیــدگاه در ایــن امــر اشــتراک نظــر دارنــد کــه
ً
الزامــا تمــام آثــار را نمیشــود مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار داد.
پــس از آن الگــوی ارزیابــی بــر اســاس مبانــی دو دیــدگاه تبییــن
میشــود.

 .1مالک انتخاب اثر
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در انتخــاب اثــر بــرای ارزیابــی اخالقــی ،نخســتین مؤلفــه ،داشــتن
قابلیــت ارزیابــی اخالقــی اســت .اگــر بخواهیــم بــه ترتیــب نزولــی
میــزان گســتردگی دیــدگاه و شــمول مصادیــق را دســتهبندی
کنیــم ،در جایــگاه نخســت «اصالــت اخــاق» گات قــرار میگیــرد،
زیــرا بــا آنکــه او از آثــار روایــی و بازنمودی ســخن به میــان میآورد،
بــر ایــن بــاور اســت کــه هــر اثــری کــه ارزیابــی اخالقــی بطلبــد،
یعنــی بیانگــر دیــدگاه اخالقــی باشــد و پاســخهای مرتبــط بــا
اخــاق از مخاطــب بطلبــد ،میتوانــد مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار
گیــرد .حتــی او اشــاره میکنــد کــه اگــر بتــوان موقعیــت اخالقــی
ً
موســیقی ارکســتری را بهخوبــی تبییــن کــرد و دقیقــا دیــدگاه
و پاســخهای تجویــزی آن را بیــرون کشــید ،میتــوان ایــن نــوع
از موســیقی را نیــز مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار داد .ایــن نکتــه
برخــاف دیگــر دیدگاههــای میان ـهرو اســت کــه دس ـتکم ایــن
نــوع از موســیقی را بهطورقطــع خــارج میداننــد .همچنیــن از
آنجایــی کــه گات ،در حالتــی کــه شــرایط ارزیابــی اخالقــی برقــرار
باشــد ،همــواره میــان قبح اخالقــی و ارزش زیباشــناختی نســبت
برقــرار میکنــد ،از دیگــر دیدگاههــای میانــهرو جــدا میشــود و
گســتردگی بیشــتری مییابــد .از منظــر اصالــت اخــاق ،اثــری را
میتــوان مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار داد کــه دارای پاســخهای
تجویــزی اخالقــی داشــته باشــد .در ایــن امــر تفاوتــی نمیکنــد
کــه مؤلــف در طــرح هنــریاش ایــن پاســخها را معیــن کــرده
اســت یــا اینکــه ایــن پاس ـخها از «جایگاهــی باالتــر» از مخاطــب
خواســته شــود .بــرای نمونــه ،فیلمــی همچــون «تولــد یــک
ملــت» )1925( 27کــه در طــرح اصل ـیاش از مخاطــب میخواهــد
نژادپرســتی را امــری اخالقــی و صحیــح بدانــد و پاســخی مبنیبــر
همدلــی بــا نژادپرســتی از مخاطــب میطلبــد از منظــر گات مــورد
ارزیابــی اخالقــی قــرار میگیــرد؛ همچنیــن اثــری کــه پاســخ اخالقــی
در طــرح اثــر خــود نــدارد ،امــا اثــر بیانگــر آن اســت .فیلــم «دختــر
ٔ
همســایه»)2007( 28
ســاخته ویلســن 29را در نظــر بگیریــد .ایــن
فیلــم کــه اقتباســی از رمانــی بــا همیــن نــام اســت 30،داســتان
دختــر نوجوانــی اســت کــه توســط عمــهاش و چنــد پســر در
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ٔ
ـکنجه شــدید
زیرزمینــی محبــوس میشــود و مــورد تجــاوز و شـ
قــرار میگیــرد ،بهطوریکــه در نهایــت میمیــرد .اســتیون
کینــگ 31نویس ٔ
ــنده امریکایــی کــه بســیاری از آثــار او از ســوی
کارگردانــان بــزرگ مــورد اقتبــاس قــرار گرفتــه اســت ،ایــن فیلــم
را  -بــا آنکــه اثــر شــاخصی در ســینما بــه شــمار نمیآیــد  -بهتریــن
ــده امریکایــی در چنــد ٔ
اثــر تکاندهن ٔ
دهــه اخیــر میدانــد .بــه
نظــر میرســد طــرح مؤلــف اثــر ،بــه دنبــال تجویــز پاس ـخهایی
ً
از قبیــل تــرس و نهایتــا همذاتپنــداری بــا قربانیــان تجــاوز یــا
کــودکآزاری بــوده اســت .امــا اثــر تنهــا بیانگــر ایــن امــر نیســت،
ٔ
ـکنجه ایــن دختــر را بــه تصویــر
فیلــم بهگون ـهای صحنههــای شـ
میکشــد کــه بیانگــر لــذت بــردن مخاطــب از ایــن اعمــال
سادیســتی نیــز هســت .در واقــع از منظــر گات ،پاســخ و واکنــش
اول (تــرس ،همذاتپنــداری بــا قربانیــان تجــاوز یــا کــودکآزاری)
از ســوی اثــر تجویــز میشــود ،امــا واکنــش دومــی نیــز هســت
کــه اعتــراض بــه لــذت بــردن مخاطــب از ایــن اعمــال سادیســتی
اســت کــه از ســوی جایگاهــی باالتــر و اخالقــی صــورت میگیــرد.
برایناســاس ایــن فیلــم نیــز مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار میگیــرد.
ٔ
مرتبــه دوم از گســتردگی دیــدگاه و شــمول مصادیــق،
در
دیــدگاه «اخالقگرایــی میان ـهرو» کــرول قــرار میگیــرد .کــرول در
نوشــتارهایش همــواره از آثــار روایــی بهعنــوان نمونــه اســتفاده
میکنــد و در بحثهــای نظــری نیــز جایــگاه ویــژهای بــرای آثــار
روایــی قایــل اســت ،البتــه بررســی دیــدگاه او نشــان میدهــد
کــه نظریـ ٔـه او تنهــا دررابطهبــا آثــار روایــی صــرف نیســت و ممکــن
اســت  -اگــر مصداقــی بــا دیــدگاه او همخوانــی داشــته باشــد -
آثــار دیگــری نیــز جایــگاه ارزیابــی اخالقــی داشــته باشــند .عــدم
تصریــح بــه ارزیابــی اخالقــی آثــار غیــر روایــی و مصداقیابــی از
صــرف آثــار روایــی از یــک ســو و آوردن قیــد «گاهــی» بــرای برقــراری
ٔ
ٔ
جنبــه زیباشــناختی از ســوی
جنبــه اخالقــی و
نســبت میــان
دیگــر ،باعــث میشــود شــمول دیــدگاه او ضیقتــر از «اصالــت
اخــاق» باشــد ،امــا بــا ایــن حــال ،آثــار بســیار زیــادی را ذیــل خــود
جــای میدهــد و بــرای آنهــا قابلیــت ارزیابــی اخالقــی قایــل
اســت .معیــار او بــرای امــکان ارزیابــی اخالقــی ایــن اســت کــه
جنبـ ٔـه اخالقــی اثــر بــا جنبـ ٔـه زیباشــناختی آن بهواسـ ٔ
ـطه ســهولت
بخشــیدن بــه جــذب یــا مانــع شــدن از آن نقــش داشــته باشــد.
یعنــی زمانــی میتــوان یــک اثــر را مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار داد و
جنبـ ٔـه اخالقــی آن را مرتبــط بــا جنبـ ٔـه زیباشــناختیاش دانســت
کــه قبــح اخالقــی مانــع جــذب مخاطــب بــه اثــر و ارائـ ٔـه پاســخ

درخــور یــا ســهولتبخش جــذب مخاطــب بــه اثــر و ارائـ ٔـه پاســخ
درخــور بــه آن باشــد .بــرای نمونــه ،در فیلــم «تولــد یــک ملــت»،
قبــح اخالقــی فیلــم (تجویــز نژادپرســتی و تحســین آن) نقــش
اساســی در شــکلگیری پیچیدگــی و انســجام اثــر دارد و همیــن
امــر ســبب میشــود مخاطــب جــذب فیلــم شــود ،ازای ـنرو ایــن
اثــر را میتــوان مــورد ارزیابــی اخالقــی قــرار داد.
البتــه نمیتــوان تنهــا بــا توجــه بــه ایــن مالکهــا ،اثــری را
انتخــاب کــرد ،بلکــه بایــد رویکــرد فرااخالقــی در معنــای حســن
و قبــح اخالقــی را نیــز در نظــر داشــت .درنظرداشــتن دیــدگاه
فرااخالقــی اتخــاذ شــده ،ممکــن اســت برخــی از نمونههــا را از
شــمول ارزیابــی اخالقــی خــارج کنــد و همچنیــن برخــی دیگــر را بــه
ایــن مجموعــه اضافــه کنــد .بــرای نمونــه ،درنظرداشــتن رویکــرد
فرااخالقــی اســامی در معنــای حســن و قبــح ،اثــری در جهــت
تجویــز پاســخی مبتنــی بــر گرایــش دادن بــه همجنسگرایــی در
مجموعـهای کــه قابلیــت ارزیابــی اخالقــی دارنــد ،اضافــه میشــود
و ایــن در حالــی اســت کــه طبــق دیدگاههــای میانــهرو کــه در
ً
بســتر فرهنــگ غــرب زیســت میکننــد ،معمــوال امــری قبیــح
ٔ
دایــره
فــرض نمیشــود و بــه همیــن جهــت ممکــن اســت از
ارزیابــی اخالقــی خــارج شــود .همچنیــن از ســوی دیگــر ،اثــری کــه
در جهــت تجویــز پاســخی مبتنــی بــر زیــر ســؤال بــردن رباخــواری
اســت ،دیگــر اثــری دارای قبــح اخالقــی نیســت و میتــوان را
دارای حســن اخالقــی بــه شــمار آورد .ایــن در حالــی اســت کــه
در دیدگاهــی دیگــر کــه رباخــواری را امــری غیراخالقــی نمیدانــد،
چنیــن اثــری را فاقــد قبــح اخالقــی میدانــد.

 .2الگوی ارزیابی اخالقی اثر

بــا در نظــر گرفتــن معیــار قابلیــت ارزیابــی اخالقــی داشــتن
و معنــای حســن و قبــح اخالقــی ،اثــری کــه دارای ویژگــی یــا
ویژگیهــای اخالقــی اســت ،انتخــاب میشــود .پــس از آن بایــد بــا
الگویــی کــه از دیدگاههــای میانـهرو بــه دســت میآیــد ،بــه ســراغ
تحلیــل آنهــا رفــت .بــر ایــن اســاس الگــوی ارزیابــی اخالقــی بــر
اســاس دیدگاههــای میانــهرو دارای دو بخــش اســت :بخشــی
کــه مشــترک بیــن تمــام دیدگاههــا اســت و بخشــی کــه مختــص
هــر دیــدگاه اســت.
نخســتین امــر مشــترک و مهــم ایــن اســت کــه هــر دو
دیــدگاه در ایــن امــر اتفاقنظــر دارنــد کــه اینگونــه ارزیابــی در
ـاره تمــام اثرهــا نمیتوانــد صــادق باشــد و فقــط در بـ ٔ
بـ ٔ
ـاره برخــی از

آثــار میتــوان از آن بهــره بــرد؛ آثــاری کــه چنیــن ارزیابـیای بطلبنــد.
چگونگــی انتخــاب اثــر در بخــش قبلــی بیــان شــد.
ٔ
مؤلفــه دوم کــه بســیار حایــز اهمیــت اســت ،اســتفاده از
اصــول «تــا آنجــا کــه» و «از تمــام جهــات» اســت .از منظــر هــر
دو دیــدگاه ،در ارزیابــی یــک اثــر دو نــوع گــزاره میتــوان صــادر
کــرد .پــس از آنکــه اثــر بــه طــور دقیــق و کامــل از منظــر اخــاق
بررســی شــد و اثــر دارای قبــح اخالقــی بــود ،بــر اســاس هــر دیــدگاه
نســبت آن بــا جنبـ ٔـه زیباشــناختی اثــر ســنجیده میشــود .پــس
از ایــن مرحلــه اســت کــه میتــوان گزارههایــی در ارزیابــی ایــن اثــر
بیــان کــرد .گزارههایــی کــه در آنهــا فقــط جنبـ ٔـه اخالقــی مرتبــط
بــا جنبـ ٔـه زیباشــناختی لحــاظ شــده اســت ،بایــد بهواسـ ٔ
ـطه اصــل
«تــا آنجــا کــه» صورتبنــدی شــوند و گزارههایــی کــه در آنهــا
تمــام جنبههــای اثــر لحــاظ شــده اســت ،بایــد بــا توجــه بــه اصــل
«از تمــام جهــات» صورتبنــدی شــوند .ازای ـنرو دربـ ٔ
ـاره اثــر الــف
کــه ممکــن اســت دارای ویژگیهــای ب (قبــح اخالقــی مرتبــط
ٔ
جنبــه زیباشــناختی) ،ج (حســن اخالقــی مرتبــط بــا جنبـ ٔـه
بــا
زیباشــناختی) ،د (یــک ارزش زیباشــناختی همچــون انســجام
یــا پیچیدگــی) و هـــ (یــک نقــص زیباشــناختی همچــون روایــت
ناقــص) باشــد .بــر اســاس ایــن نا مگــذاری بــرای حس ـنها و
نقصهــا ،فــرض میگیریــم کــه در یــک اثــر یکــی از حــاالت زیــر
وجــود دارد:
1ـ الف فقط دارای د است.
2ـ الف فقط داری هـ است.
3ـ الف فقط دارای ب و د است.
4ـ الف فقط دارای ب و هـ است.
5ـ الف فقط دارای ج و د است.
6ـ الف فقط دارای ج و هـ است.
ٔ
در ایــن تقســیمبندی ( )1و ( )2از دایــره ارزیابــی اخالقــی
خــارج میشــوند ،زیــرا ویژگــی اخالقــی ندارنــد تــا مــورد ارزیابــی
اخالقــی قــرار گیرنــد و ( )3تــا ( )6قابلیــت ارزیابــی اخالقــی را دارنــد.
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه حالتهــای محتمــل فقــط بــه
تهــای
ایــن شــش حالــت خالصــه نمیشــوند و میتــوان حال 
دیگــر را همچــون مــوارد زیــر اضافــه کــرد:
7ـ الف فقط دارای د و هـ است.
8ـ الف فقط دارای ب ،د و هـ است.
9ـ الف فقط دارای ج ،د و هـ است.
10ـ الف فقط دارای ب ،ج و د است.

شماره سوم
زمستان 1399
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شماره سوم
زمستان 1399

11ـ الف فقط دارای ب ،ج و هـ است.
12ـ الف فقط دارای ب ،ج ،د و هـ است.
و ماننــد ایــن ســه حالــت کــه میتواننــد افزایــش یابنــد بــه
ایــن صــورت کــه تعــداد یــک ویژگــی بیشــتر شــود .ماننــد اینکــه
در حالتــی ( )13الــف فقــط دارای 2ب و 3د باشــد یــا کیفیــت یــک
ویژگــی بیشــتر باشــد .ماننــد حالتــی کــه ( )14الــف دارای ب قــوی
و د ضعیــف باشــد .ایــن حالتهــا را میتــوان ادامــه داد ،البتــه
بــه شــرطی کــه بپذیریــم حســن و قبــح اخالقــی یــا حســن و نقــص
زیباشــناختی میتواننــد بــا هــم در یــک اثــر جمــع شــوند ،زیــرا
ممکــن اســت در همینجــا نیــز جمعبنــدی شــود و بگوییــم
یــک اثــر دارای قبــح یــا حســن اســت و ویژگیهــای اخالقــی را بــا
هــم جمــع بزنیــم .از آنجایــی کــه پرداختــن بــه تمــام حالتهــا
ممکــن اســت ٔ
ثمــره خاصــی نداشــته باشــد و بــا بررســی چنــد
ً
حالــت دیــدگاه میانـهرو کامــا تبییــن شــود ،فقــط توجــه را بــه ()1
تــا ( )6معطــوف میکنیــم.
حــال اگــر بخواهیــم گــزارهای بــا اصــل «تــا آنجــا کــه» بــرای
الــف در نظــر بگیریــم ،بــه ایــن صورتهــا صــادق اســت:
ـ الــف تــا آنجــا کــه دارای ب اســت ،دارای نقص زیباشــناختی
بــه شــمار مــیرود (در حالتهــای ( )3یــا ( ،)4زمانــی کــه الــف
فقــط بــا توجــه بــه ب ارزیابــی شــده اســت).
ـ الــف تــا آنجــا کــه دارای ج اســت ،دارای حســن زیباشــناختی
بــه شــمار مــیرود (در حالتهــای ( )5یــا ( ،)6زمانــی کــه الــف
فقــط بــا توجــه بــه ج ارزیابــی شــده اســت).
ـ الــف تــا آنجــا کــه دارای د اســت ،دارای حســن زیباشــناختی
بــه شــمار مــیرود (در حالتهــای ( )3یــا ( ،)5زمانــی کــه الــف
فقــط بــا توجــه بــه د ارزیابــی شــده اســت).
4ـ الــف تــا آنجــا کــه دارای هـــ اســت ،دارای نقــص
زیباشــناختی بــه شــمار مـیرود (در حالتهــای ( )4یــا ( ،)6زمانــی
کــه الــف فقــط بــا توجــه بــه هـــ ارزیابــی شــده اســت).
در ایــن گزارههــا کــه همگــی صــادق هســتند ،اثــر تنهــا از
یــک منظــر بررســی شــده اســت و ازایـنرو بــا اصــل «تــا آنجــا کــه»
صورتبنــدی شــده اســت .همانطــور کــه پیشتــر ذکــر شــد،
میتــوان دیگــر حالتهــا را نیــز بــه همیــن صــورت بررســی کــرد.
حــال اگــر بخواهیــم گــزارهای بــا اصــل «از تمــام جهــات» بــرای الــف
در نظــر بگیریــم ،بــه ایــن صورتهــا صــادق اســت:
ـ الــف از تمــام جهــات ،اثــری بــد از منظــر زیباشــناختی اســت
(در ( )3زمانــی کــه ب قویتــر از د باشــد؛ در ()4؛ در ( )6زمانــی کــه
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هـــ قویتــر از ج باشــد).
ـ الــف از تمــام جهــات ،اثــری خــوب از منظــر زیباشــناختی
اســت (در ( )3زمانــی کــه د قویتــر از ب باشــد؛ در ()5؛ در ()6
زمانــی کــه ج قویتــر از هـــ باشــد).
در ایــن گزارههــا الــف از تمــام جهــات بررســی میشــود و در
نهایــت میــان ب ،ج ،د و هـــ ـ در هــر حالتــی کــه بــود ـ جمعبنــدی
میشــود و بــا ایــن ترتیــب در ٔ
بــاره الــف داوری م یشــود .بــه
همیــن ترتیــب در هــر حالتــی کــه فــرض کنیــم میتــوان اینگونــه
عمــل کــرد.
ممکــن اســت در اینجــا اشــکالی بــه ایــن صــورت مطــرح
شــود کــه «قویتــر» بــودن یــک ویژگــی و «جمــع زدن» ویژگ یهــا
چــه معنایــی دارد؟ و چگونــه میتــوان چنیــن ارزیابـیای صــورت
پذیــرد؟ زیــرا در ارزیابــی اثــر بــا ویژگیهــای کیفــی روبــرو هســتیم و
نــه ویژگیهــای کمــی .ازای ـنرو بهراحتــی نم یتــوان تعییــن کــرد
کــه کــدام ویژگــی قویتــر (همچــون بیشــتر در کمیهــا) اســت و
در جمعبنــدی کــدام جایــگاه باالتــری دارد.
در پاســخ بــه ایــن اشــکال بایــد گفــت کــه ایــن جمعبنــدی
و قایــل شــدن جایــگاه باالتــر یــا پایینتــر بــرای یــک مؤلفــه،
چیــزی اســت کــه همــواره در هــر تحلیلــی صــورت میپذیــرد .یــک
منتقــد کــه تنهــا بــه جنبـ ٔـه زیباشــناختی صــرف اثــر توجــه دارد،
بــا ویژگیهــای مختلــف منفــی و مثبــت زیباشــناختی در یــک
اثــر روبــرو میشــود ،امــا در نهایــت تصمیــم میگیــرد کــه میــان
ایــن ویژگیهــا کدا میــک از آنهــا مهمتــر از بقیــه اســت و در
طــرح کلــی اثــر از جایــگاه باالتــری برخــوردار اســت و بهاینترتیــب
داوری خــود را بیــان میکنــد .منتقــد بــر اســاس دیــدگاه میانـهرو،
همیشــه بــه اینگونــه عمــل نخواهــد کــرد کــه ویژگ یهــای
اخالقــی را ٔ
رتبــه باالتــری از ویژگیهــای زیباشــناختی قــرار دهــد،
زیــرا در ایــن صــورت ایــن دیــدگاه «اخالقگرایــی افراطــی» خواهــد
بــود .ازایــنرو ،در دیــدگاه میانــهرو ،بــرای نمونــه ،در «پیــروزی
اراده» )1935( 32میتــوان گفــت ویژگ یهــای زیباشــناختی
جایــگاه باالتــری دارنــد و ایــن فیلــم تــا آنجــا کــه دیــدگاه نازیســم
را تجویــز میکنــد ،دارای نقــص زیباشــناختی اســت و تــا آنجــا
کــه انســجام دارد ،دارای حســن زیباشــناختی اســت و از تمــام
جهــات ایــن فیلــم ،اثــری خــوب اســت .از ســوی دیگــر ،در فیلــم
«ســالو ،یــا صــد و بیســت روز ســدوم» )1975( 33جنبـ ٔـه اخالقــی
جایــگاه باالتــری دارد و ایــن فیلــم تــا آنجــا کــه گرایــش جنســی
منحرفــی را تجویــز میکنــد ،نقــص زیباشــناختی دارد و تــا آنجــا

کــه دارای پیچیدگــی روایــی اســت ،دارای ارزش زیباشــناختی
اســت ،امــا از تمــام جهــات اثــری بــد بــه شــمار میآیــد.
ممکــن اســت گفتــه شــود کــه اگــر فــردی همچــون یــک
یهــودی ضــد نازیســم فیلــم «پیــروزی اراده» را تحلیــل کنــد،
ٔ
ٔ
جنبــه اخالقــی اثــر
جنبــه زیباشــناختی را باالتــر از
هی ـچگاه
نمیدانــد و بــر همیــن اســاس فیلــم را از تمــام جهــات بــد ارزیابــی
خواهــد کــرد و ازاینجهــت اینگونــه ارزیابــی فیلــم منــوط بــه
باورهــای شــخصی منتقــد میشــود .امــا ایــن اشــکالی بــرای
شـ ٔ
ـیوه ارزیابــی از تمــام جهــات نمیشــود ،زیــرا تفســیر یــک اثــر
کوشــیدن بــرای فهــم و ارزیابــی اثــر هنــری یــا افزایــش ســطح درک
و ارزیابــی خــود اســت .بــر همیــن اســاس ،ســعی میشــود در اثــر
هنــری معنایــی بیابیــم یــا حداقــل طبــق موازینــی ،معنایــی بــه
آن نســبت دهیــم یــا تشــخیص دهیــم آن اثــر هنــری چــه معنــا
و داللتــی بــرای مــا دارد )(Stecker, 2005: 321و نیــازی نیســت
ً
در بـ ٔ
ـاره تفســیرپذیری یــک اثــر ،حتمــا وحدتگــرا 34باشــیم
و تنهــا یــک تفســیر را مقبــول بدانیــم ،بلکــه در ایــن دیــدگاه
همانطــوری کــه اخالقگــرای میانــهرو بــه تکثــر ارزشهــای اثــر
هنــری قایــل اســت ،بــه کثرتگرایــی در تفســیر نیــز قایــل اســت
نگــر ایــن عقیــده اســت کــه در مــورد یــک اثــر هنــری
کــه بیا 
ممکــن اســت تفســیرهای پذیرفتنــی متعــددی وجــود داشــته
35
باشــد بهطوریکــه هیچیــک از آنهــا بهتــر از دیگــری نباشــد.
بهعنــوان جمعبنــدی بخــش مشــترک الگــوی ارزیابــی اثــر،
م یتــوان گفــت کــه در ارزیابــی بایــد تمــام ارزشهــای اخالقــی و
زیباشــناختی اثــر لحــاظ شــود و از اصــول «تــا آنجــا کــه» و «از تمــام
جهــات» بهخوبــی در جــای خــود بهــره بــرد.
امــا بــر اســاس هــر یــک از دو نظریـ ٔـه میانـهرو میتــوان بخــش
دیگــر الگــوی ارزیابــی اثــر را تبییــن کــرد .در واقــع هــر یــک از ایــن
دو دیــدگاه ،مؤلفههــای مختــص بــه خــودی دارنــد کــه در الگــوی
ارزیابــی اثــر مؤثــر اســت و در اینجــا بــه تفکیــک بیــان میشــوند.
در دیــدگاه کــرول ،بــر اســاس اینکــه روایــت تمــام
ســاختارش کامــل نیســت ،یکــی از چیزهایــی کــه آن را کامــل
میکنــد ،پاســخ اخالقــی مخاطبــان اســت .ایــن پاســخ بخشــی
از طــرح اصلــی داســتان اســت و اگــر اثــر در ایــن امــر شکســت
بخــورد ،طــرح هنــریاش دارای نقــص بــوده اســت .ازایــنرو،
قبــح اخالقــی ممکــن اســت نقــص زیباشــناختی شــمرده شــود
و حســن اخالقــی ممکــن اســت حســن زیباشــناختی بــه شــمار
آیــد ،زمانــی کــه در آن اثــر پاســخهای عاطفــیای کــه اثــر تجویــز

میکنــد تــا بــه مقاصــدش دســت یابــد ،بــه ســبب ویژگــی
اخالقــی ،مخاطــب بــه آن پاســخ شایســته و درخــور نمیدهــد.
در ایــن حالــت اثــر هنــریای کــه در دســت یافتــن بــه مقاصــدش
(پاســخ درخــور مخاطــب در مقابــل آنچــه تجویــز میکنــد) نــاکام
بمانــد از حیــث زیباشــناختی شکســت بــه شــمار میآیــد .در
نتیجــه قبــح اخالقــی ،نقــص زیباشــناختی بــه شــمار م ـیرود.
البتــه اگــر عیــب اخالقــی بهقــدری ظریــف و پیچیــده باشــد کــه بــه
چشــم مخاطــب از لحــاظ اخالقــی حســاس نیایــد ،اخالقگرایــی
میانــهرو بــه نقــد زیباشــناختی آنهــا نمیپــردازد و التزامــی
نــدارد کــه هــر عیــب اخالقــی را عیــب زیباشــناختی بدانــد .بــر
همیــن اســاس ،پاسـخهایی تجویــز شــدهای کــه عیــب روشــنی
ً
دارنــد و مخاطــب اخالقــا حســاس آن را درک میکنــد ،نقــص
زیباشــناختی بــه شــمار میرونــد .اینکــه بیــان شــد کــه گاهــی
قبــح ،نقــص زیباشــناختی بــه شــمار میآیــد ،بــه دلیــل ایــن امــر
ٔ
جنبــه اخالقــی فقــط در جایــی بــه
اســت کــه در دیــدگاه کــرول
جنبـ ٔـه زیباشــناختی مربــوط میشــود کــه ســدی در برابــر قابلیــت
مــا بــه جــذب شــدن بــه اثــر هنــری یــا واکنــش نشــان دادن
مطلــوب در برابــر آن باشــد .حــال بــا توجــه بــه ایــن مــاک الگــوی
ارزیابــی اثــر از منظــر کــرول را میتــوان در مراحــل زیــر جمعبنــدی
کــرد:
 .1ابتــدا بایــد بــر اســاس مالکهایــی کــه در بخــش قبلــی
گفتــه شــد ،بررســی شــود کــه اثــر قابلیــت ارزیابــی اخالقــی دارد یــا
نــه.
 .2پاسـخهایی کــه اثــر بــه مخاطــب تجویــز میکنــد ،اســتخراج
شود.
ً
 .3از میــان پاسـخها ،آنهایــی کــه از چشــم مخاطــب اخالقــا
حســاس پوشــیده میمانــد ،بایــد از فهرســت ایــن پاس ـخها
حــذف شــوند و در بررســی لحــاظ نشــوند.
 .4پاسـخهای باقیمانــده از منظــر اخالقــی بررســی شــوند کــه
آیــا دارای عیــب هســتند یــا نــه .همچنیــن بررســی شــوند کــه ایــن
پاسـخها از منظــر اخالقــی دارای حســن هســتند یــا نــه.
 .5پاسـخهایی کــه در جــذب یــا دفــع مخاطــب نقــش دارنــد،
ً
ً
از میــان پاســخهای اخالقــا معیــوب یــا اخالقــا خــوب برگزیــده
شــوند.
 .6پاسـخهایی برگزیــده شــده ،بهعنــوان نقــص زیباشــناختی
ً
اثــر بــه شــمار میرونــد ،اگــر اخالقــا معیــوب هســتند و همچنیــن
ً
بهعنــوان حســن زیباشــناختی بــه شــمار میرونــد ،اگــر اخالقــا
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خــوب باشــند.
 .7جنبههای زیباشناختی اثر تحلیل شود.
 .8حاصــل ارزیابیهــا در قالــب اصــول «تــا آنجــا کــه» و «از
تمــام جهــات» بیــان شــوند.
روشــن اســت کــه ایــن مراحــل ممکــن اســت گاهــی جابهجــا
شــوند ،ماننــد اینکــه ( )7ابتــدا صــورت پذیــرد و همچنیــن
ممکــن اســت کــه برخــی از مراحــل در عمــل بــا یکدیگــر تلفیــق
شــوند ،ماننــد اینکــه ( )2و ( )3در یــک مرحلــه صــورت پذیرنــد.
هــدف از مراحلســازی ،ایجــاد شــفافیت در دیــدگاه کــرول
اســت .حــال میتــوان بــر اســاس ایــن الگــو ،تحلیلــی اخالقــی -
زیباشــناختی از یــک اثــر ارائــه کــرد.
از منظــر گات در «اصالــت اخــاق» ،آثــار هنــری عــاوه بــر
آنکــه تخیــل وقایــع خــاص را تجویــز میکننــد ،همچنیــن
پاس ـخهایی نیــز بــرای ایــن وقایــع تخیلــی پیشــنهاد میکننــد.
ً
حــال اگــر یــک اثــر همــراه بــا پاســخی اخالقــا معیــوب باشــد،
مخاطــب بــه ایــن اثــر پاســخ درخــور نخواهــد داد .ازای ـنرو بایــد
مجمــوع توصیههایــی کــه یــک اثــر ارائــه میدهــد آزمــوده شــود.
ایــن بررســی شــامل تفســیر وقایــع و جزئیــات داســتانی بــرای
کشــف نگــرش اخالقــی آن میشــود .ایــن پاس ـخها بایــد درخــور
باشــند ،یعنــی آنگونــه کــه در طــرح هنــری اثــر طراحــی شــده
اســت ،از ســوی مخاطــب ابــراز شــود .از آنجایــی کــه ممکــن
اســت ارزیابــی اثــر متهــم بــه ســوء فهــم باشــد ،واکنــش توصیــه
ٔ
واســطه یــک معیــار ارزیابــی شــود.
شــده از ســوی اثــر بایــد به
برخــی از معیارهایــی کــه بتوانــد واکنشهــای توصیــه شــده در
اثــر را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد ،معیارهــای اخالقــی هســتند .اگــر
یــک اثــر هنــری ،واکنشــی را تجویــز کنــد کــه ناشایســت باشــد،
در هــدف درون ـیاش بــا شکســت روبــرو میشــود و ایــن یــک
نقــص اســت .امــا تمــام نقصهــا در اثــر زیباشــناختی نیســتند.
نهتنهــا بــرای یــک اثــر ،درپیداشــتن واکنــش اهمیــت دارد،
همچنیــن کیفیــت ایــن واکنــش نیــز مهــم اســت .ازایــنرو
ً
یــک ارزیابــی خــوب ،بایــد مناســب بــودن واکنشــی کــه حقیقتــا
اثــر تجویــز میکنــد را بررســی کنــد .در نتیجــه ،اگــر واکنشهــا
بهخاطــر غیراخالقــی بــودن شایســته نبــود ،مخاطــب دلیلــی
بــرای واکنــش نشــان دادن مطابــق تجویــز اثــر نــدارد .نداشــتن
دلیــل بــرای نشــان دادن واکنــش درخــور نســبت بــه تجویــز اثــر،
یــک شکســت بــرای اثــر اســت و ایــن یــک نقــص زیباشــناختی
ً
بــه شــمار مــیرود .پــس ویژگــی اخالقــا معیــوب یــک نقــص
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زیباشــناختی اســت .بــر همیــن اســاس الگــوی ارزیابــی از منظــر
گات بهصــورت زیــر میشــود:
 .1ابتــدا بررســی شــود کــه اثــر قابلیــت ارزیابــی اخالقــی دارد یــا
نــه.
 .2پاسـخهایی کــه اثــر بــه مخاطــب تجویــز میکنــد ،اســتخراج
شود.
 .3پاســخها از منظــر اخالقــی بررســی شــوند کــه آیــا دارای
عیــب هســتند یــا نــه .همچنیــن بررســی شــوند کــه ایــن پاسـخها
از منظــر اخالقــی دارای حســن هســتند یــا نــه.
 .4پاس ـخهایی بهعنــوان نقــص زیباشــناختی اثــر بــه شــمار
ً
میرونــد کــه اخالقــا معیــوب هســتند و همچنیــن آنهایــی
ً
بهعنــوان حســن زیباشــناختی بــه شــمار میرونــد کــه اخالقــا
خــوب باشــند.
 .5جنبههای زیباشناختی اثر تحلیل شود.
نجــا کــه» و «از
 .6حاصــل ارزیابیهــا در قالــب اصــول «تــا آ 
تمــام جهــات» بیــان شــوند.
تفــاوت الگــوی ارزیابــی کــرول و گات در ایــن امــر اســت کــه
برخــی از مؤلفههــا و بهتبــع آنهــا مراحــل ارزیابــی ،در «اصالــت
اخــاق» حــذف میشــود .امــا در اصــول اساســی بــا یکدیگــر
همســان هســتند.

نتیجهگیری

کــرول و گات مهمتریــن دیدگاههــای میان ـهرو را دارنــد
کــه الگــوی برآمــده از آنهــا میتوانــد راهگشــای نــوی ارزیابــی
اخالقــی آثــار هنــری بــا در نظــر گرفتــن جنبههــای زیباشــناختی
باشــد .ایــن پژوهــش نشــان داد کــه دو دیــدگاه در چنــد امــر بــا
یکدیگــر اشــتراک دارنــد :الــف .جــاری نبــودن ارزیابــی اخالقــی
در تمــام هنرهــا؛ ب .اســتفاده از اصــول «تــا آنجــا کــه» و «از تمــام
شهــای اثــر هنــری؛ د.
جهــات»؛ ج .قائــل بــودن بــه تکثــر ارز 
در نظــر داشــتن ارزشهــای زیباشــناختی در کنــار ارزشهــای
اخالقــی؛ هـــ .اســتدالل بــر ٔ
پایــه «پاســخ درخــور مخاطــب».
همچنیــن دو دیــدگاه ،در چنــد امــر بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد:
الــف .از منظــر شــمول مصادیــق بــرای ارزیابــی اخالقــی ،بــه ترتیب
نزولــی ،گات (هــر اثــری کــه جنبـ ٔـه اخالقــی مرتبــط بــا توصیههــای
اثــر دارد) و پــس از آن کــرول (هــر اثــری کــه جنبـ ٔـه اخالقــی آن بــا
جــذب مخاطــب نســبت داشــته باشــد) قــرار میگیــرد؛ ب .پــس
از حصــول شــرایط ،در دیــدگاه گات «همــواره» ،حســن  /قبــح

اخالقــی ،حســن  /نقــص زیباشــناختی بــه شــمار م ـیرود ،امــا در
دیــدگاه کــرول «گاهــی» ،حســن  /قبــح اخالقــی ،حســن  /نقــص
ً
زیباشــناختی بــه شــمار مـیرود؛ ج .مخاطــب اخالقــا حســاس در
دیــدگاه کــرول نقــش مهمتــری نســبت بــه دیــدگاه گات دارد.
بــا توجــه بــه نکاتــی کــه در ایــن پژوهــش بیــان شــد،
الگــوی گات بــه چنــد دلیــل برتــر از الگــوی کــرول اســت :الــف.
محـ ٔ
ـدوده شــمول بیشــتری دارد؛ ب .برخــاف دیــدگاه کــرول
بــا «نااخالقگرایــی میانــهرو» 36همخوانــی نــدارد؛ ج .برخــاف
دیــدگاه کــرول بــا دیدگاههــای اخالقگــرای غیــر میانــهرو
ً
همخوانــی بیشــتری دارد؛ د .مخاطــب اخالقــا حســاس جایــگاه
کلیــدی در اســتدالل نــدارد؛ هـــ .در صورتبنــدی از قیــد

«همــواره» بهجــای «گاهــی» بهــره میبــرد؛ و .تأکیــد بیشــتری بــر
اصــول «تــا آنجــا کــه» و «از تمــام جهــات» دارد؛ ز .بــا دیدگا ههــای
بومــی همخوانــی بیشــتری دارد.
ٔ
اثبــات و پذیرفتــن نســبت میــان جنبــه اخالقــی و
زیباشــناختی اثــر میتوانــد زمینـ ٔـه ورود بــه موضوعــات دیگــری
همچــون توجیــه یــا رد ممیــزی ،چگونگــی تأثیــر اخالقــی اثــر بــر
مخاطــب ،چگونگــی قانونگــذاری مبتنــی بــر در نظــر داشــتن
اخــاق در هنــر و میــزان قرابــت دیدگاههــای میان ـهرو بــا
دیدگاههــای موجــود در فلســفه و عرفــان باشــد کــه در ایــن
نوشــتار بررســی نشــدند و بهعنــوان آینـ ٔ
ـده بحــث ایــن نوشــتار
بــه شــمار میرونــد.
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پینوشتها

ٔ
ٔ
درباره نسبت مثبت و منفی میان ارزش اخالقی و ارزش زیباشناختی.)56-52 :2007 ,see: Gaut( ،
مطالعه بیشتر
 .1برای

2. moral value.
3. aesthetic value.
4. moralism.
5. radical moralism.
6. extreme moralism, unqualified moralism.
7. moderate moralism.
8. Noël Carroll, (1947- ).
9. Berys Gaut, (1952- ).
10. ethicism.
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11. Matthew Kieran, (1968- ).
12. most moderate moralism.
13. soft-formalism.
14. moral excellence.
15. moderate autonomism.
16. James C. Anderson, (1982- ).
17. Jeffrey T. Dean, (1986- ).
18. conceptually.

 نگرشــی جامــع و منســجم نســبت بــه ارتبــاط انســان و طبیعــت، اســکروتن نشــان داده اســت کــهواگنــر در حلقــه نیبلونــگ.19
،تهــای فــرد
 و چارچــوب اخالقــی حیــات انســان ـ شــرایط فعلیــت بخشــیدن بــه امکانــات و شــکوفا کــردن اســتعدادها و قابلی
.)2003 ,see: Scruton(  ماهیــت فــرد و سیاســت و ارزشهــای بنیادیــن متفــاوت ـ ارایــه میدهــد؛،همچنیــن خاســتگاه رذایــل بشــر
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20. The merited response argument.
21. Aristotle, (384 BC-322 BC).
22. prescribe.

 زیــرا ایــن قالــب هنــری از نظــر تمــام دیدگاههــای میان ـهرو شــامل ارزیابــی، نمونههــا از فیلمهــا انتخــاب میشــود، در ایــن مقالــه.23
.اخالقــی میشــود

24. higher-order.
25. a pro tanto principle, insofar as principle.
26. all-things-considered principle.
27. The Birth of a Nation.
28. The Girl Next Door.
29. Gregory M. Wilson, (1958- ).
30. The Girl Next Door, Jack Ketchum, 1989.
31. Stephen Edwin King, (1947- ).
32. Triumph of the Will.
33. Salò, or the 120 Days of Sodom.
34. monist.

ٔ

ٔ  بــرای مطالعــه بیشــتر در.35
,and Stecker 294-292 :2005 ,see: Currie( ،بــاره وحدتگرایــی و کثرتگرایــی در تفســیر
36. Moderate immoralism.

.)327 :2005
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چکیده

بیــان مســئله :آنچــه در ایــن پژوهــش موردبحــث و تمرکــز قرارگرفتــه اســت ،شــامل معانــی
برخاســته از خاســتگاههای ســنت مصورســازی موجــودات مابعدالطبیعــی در ایــران بــا رویکــرد
تطبیقــی بــه هنــر ساســانی ،بهعنــوان نماینــده هنــر و ادبیــات ایــران پیــش از اســام و دوره
ایلخانــی ،بهعنــوان بخشــی مهــم از هنــر و ادبیــات دوران پــس از اســام اســت.
هــدف مقالــه :ایــن پژوهــش ،بــا هــدف دســتیابی بــه یــک ســیاق مشــخص در شــخصیتپردازی
خیالــی و عجایبنگارانــه در هنــر ایــران ،مبتنــی بر ســنت مصورســازی موجــودات مابعدالطبیعی
بــا رویکــرد مقایســه تطبیقــی میــان هنــر ایــران پیشوپــس از اســام و بــا بررســی گز یــدهای از آ ثــار
شــاخص هنــری و متــون داســتانی ،حکمــی و دینــی برجایمانــده از ادوار ساســانی و ایلخانــی ،بــا
بنــگاری
اســتناد بــه مطالعــات تاریخــی پرداختــه و درمجمــوع بــا دســتهبندی نمودهــای عجای 
در آثــار یادشــده ،بــه تبییــن بنیانهــای معنایــی ایــن ســنت پرداختــه اســت.
ســؤال مقالــه :موجــودات مابعدالطبیعــی در هنرهــای مصـ ّـور ادوار ساســانی و ایلخانــی دارای
چــه وجــوه تمایــز و اشــتراکی از نظــر فــرم و محتــوا هســتند؟
روش تحقیــق :پژوهــش حاضــر از نــوع بنیادیــن بــوده و بــه روش توصیفــی -تحلیلــی و مبتنــی بر
رویکــرد تطبیقــی و تاریخــی صــورت میپذیــرد .همچنیــن دادههــا بــر مبنــای مطالعــه کتابخانـهای
و الکترونیکــی گــردآوری شــدهاند.
نتیجهگیــری :نتیجــه حاصــل آنکــه موجــودات ماوراءالطبیعــی تصویرشــده در هنــر ادوار
یادشــده بــر اســاس بنیانهــای نظــری ،اســطورهای و حکمــی ریش ـهدار از ســنتهای فکــری و
علمــی ایــران کهــن برخاســته و بهصــورت ســیاقهای هنــری هرکــدام از ادوار هنــر ایــران ،بــه
شــکلی متجلــی شــدهاند .ایــن بنیانهــا و صــور برخاســته از آنــان در طــی ادوار پیشوپــس از
اســام ،بــه شــکل زنجیــرهای پیوســته و ســنتهایی متــداوم ،بــروز و ظهــور یافتهانــد.
کلیدواژگان :موجودات مابعدالطبیعی ،ساسانی ،ایلخانی ،نماد ،معنا.
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Abstract
Since the arrival of the Aryans on the plateau of Iran and the establishment of the three
tribes of Medes, Persians and Parthians in different parts of the land and also due to their
ethnic and cultural spread that covers a wide area from Europe to Siberia and the Middle
East and India. The maturation, formation, and expansion of beliefs, cultural traditions,
and myths began increasingly in this land. These new developments, in combination with
what the first inhabitants of Iran had with them, led to the formation of a set of cultural,
artistic, legal, ritual and literary elements that, despite the above-mentioned developments,
are a rich and strong chain. Many of the mythological and religious concepts of preIslamic Iran, despite the widespread invasion of Muslim Arabs, did not disappear and
survived through political developments and the arrival of the new religion of Islam in
Iran, with a color and smell compatible with the concepts of Islamic jurisprudence. One
of the connecting perspectives of Islamic wisdom and pre-Islamic Iranian thought is
Khosravani’s wisdom. A way in the intellectual organization of the Iranians of the Old
Testament that in the Sassanid era it took a coherent form and the fusion of myth, history
and religion became a system based on monotheistic, moral principles and philosophy of
life. One of the revivers of Khosravani’s wisdom is Sheikh Ishraq, who laid the foundations
of his wisdom of illumination based on Khosravani’s wisdom and while explaining and
expanding it, he dealt with the concepts of his legal structure. It is noteworthy that the
legal structure resulting from this two-way relationship has led to inspiring drinking
fountains for writers and illustrators, and in this way, many aesthetic phenomena related
to Iranian paintings have manifested and gradually become stable traditions. They
came. Fundamental issues such as imagination, the world of example, manifestation,
allegory, and the like, have paved the way for the emergence of extraterrestrial forms
such as angels, diffused light, demonic beings, jinns, fairies, hybrids, and other wonders.
Accordingly, many images, based on their theological and theoretical foundations, find
common ground with the ancient mythological forms of Iran. Created that continued to
exist during the post millennia. In this way, the works created in the field of visual arts,
such as volumes, stone carvings, buildings, rhytons, murals, illustrations, textiles, etc. as
the crystallization and embodiment of this cultural organization, can be seen and studied.
One of the prominent features of Iranian visual arts is its reliance on religious and ritual
myths and principles. Therefore, the issues raised in religions and religious rites have been
extensively portrayed for a higher explanation to the followers as well as the memorial
aspect. Of course, the approaches of the rulers and their ruling tastes have had a great
impact on the formation of artistic contexts of each period; But the spirit of works of art
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based on intellectual and doctrinal themes has
always been current and enduring. This course
has appeared in the post-Islamic period in the
form of paintings in manuscripts and industrial
arts. The present study, with a case study on the art
of the Sassanid and Ilkhanid periods, including
topics related to the iconology of the drawings
in question, the hermeneutics of literary and
historical texts and their translation into images,
the morphology of sculptures and composite
figures, text -Research of Iranian mythology in
pre-Islamic and post-Islamic periods, intertextual
etymology of the arrival of foreign art currents
and their themes in post-Islamic Iranian art and
dialectics of time based on visual style in order
to achieve a synthesis between ancient Iranian
art and tradition Iranian painting is Islamic.
The overall purpose of this study is to achieve a
specific context in imaginative and miraculous
characterization in Iranian art, based on the
tradition of illustrating metaphysical beings with
a comparative comparison approach between preIslamic and post-Islamic Iranian art.What has
been discussed and focused in this study includes
the meanings arising from the origins of the
tradition of illustrating metaphysical beings in
Iran with a special and comparative approach to
Sassanid art, as a representative of pre-Islamic
and patriarchal Iranian art and literature, as an
important part of art. And the literature of the
post-Islamic era. This study aims to achieve a
specific context in imaginative and miraculous
characterization in Iranian art, based on the
tradition of illustration of metaphysical beings
with a comparative comparison approach between
pre-Islamic and post-Islamic Iranian art and
by selecting a selection of works of art and The
fictional, theological and religious texts left over
from the Sassanid and Ilkhanid periods have been
based on historical studies and have explained
the semantic foundations of this tradition by
classifying the miraculous manifestations in
the mentioned works. The present research is
of a fundamental type and is carried out in
a descriptive-analytical method based on a
comparative and historical approach. Data were
also collected based on library and electronic
study. The result is that the supernatural beings
depicted in the art of the mentioned periods, based
on theoretical foundations, myths and rulings

rooted in the intellectual and scientific traditions
of ancient Iran, and in the form of artistic contexts
of each period of art. Iran is manifested in a way.
Keywoeds: Metaphysical beings, Sassanid,
Ilkhanid, Symbol, meaning.
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مقدمه و بیان مسئله

از زمـان ورود آریائیـان بـه فلات ایـران و اسـتقرار اقـوام سـهگانه
مـاد ،پـارس و پـارت در مناطـق مختلـف ایـن سـرزمین و نیـز بـه
سـبب گسـتردگی قومیتـی و فرهنگـی آنـان کـه پهنـه وسـیعی از
اروپـا تـا سـیبری و خاورمیانـه و هندوسـتان را بـه خـود اختصـاص
داده بـود ،نضـج و شـکلگیری و گسـترش اعتقـادات ،سـنن
فرهنگی و اسـاطیر ،به شـکلی فزاینده در این سـرزمین آغاز شـد.
ایـن تحـوالت نویـن ،در ترکیـب و همآمیختگـی بـا آنچـه سـاکنین
نخسـتین ایـران بـا خـود داشـتهاند ،منجـر بـه شـکلگیری
مجموعـهای از عناصر فرهنگی ،هنری ،حکمی ،آیینی و ادبی شـد
که باوجود تحوالت یادشـده ،زنجیرهای غنی و مسـتحکم را پدید
آورد کـه در طـول هزار ههـای پـسازآن بـه حیـات خویـش ادامـه
قشـده در حـوزه هنرهـای تصویـری،
داد .از ایـن رهگـذر ،آثـار خل 
ماننـد احجـام ،حجاریهـای سـنگی ،بناهـا ،ریتونها ،نقاشـیهای
دیـواری ،نسـخ مصـور ،منسـوجات و نظایـر آنهـا بهعنـوان
نقـاط تبلـور و تجسـم ایـن سـازمان فرهنگـی ،قابلمشـاهده و
مطالعهانـد.
ازجملـه ویژگیهـای بـارز هنرهـای تصویـری ایـران ،تکیـه بـر
اسـاطیر و مبانـی دینـی و آیینـی اسـت .ازاینرو مباحث طر حشـده
در ادیـان و آیینهـای مذهبـی ،بهمنظـور تبییـن واالتـر بـرای
پیـروان و نیـز جنبـه یادبـودی ،بـه شـکلی گسـترده بـه تصویـر
کشـیده شـدهاند .البتـه رویکردهـای حکمرانـان و سلایق حاکـم
آنـان در شـکلگیری سـیاقهای هنـری هـر دوره تأثیـری بسـزا
داشـته اسـت؛ این سـیر ،در ادوار پس از ورود اسلام نیز در قالب
آثـار نگارگـری در نسـخ خطـی و هنرهای صناعی بـروز و ظهور یافته
اسـت .عمدهتریـن دلیـل انتخـاب دورههـای ساسـانی و ایلخانـی
آن اسـت کـه علیرغـم وجـود حـدود  7سـده فاصلـه زمانـی و نیـز
نشـده ایـران پـس از اسـتیالی مغـوالن،
بعـد فرهنگـی دگرگو 
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تـداوم برخـی نحلههـای فکـری منبعـث از متـون حکمـی ،مذهبی
و نیـز تأثیرپذیریهـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم از اسـاطیر پیش
از اسلام ،بهویـژه دوران متأخـر ساسـانی کـه در دوران ایلخانـان
در ایـران مشـاهده میشـوند ،فرضیـهای قـوی را مبن یبـر وجـود
حلقههـای قابـل اعتنـاء از منظـر فـرم و محتـوا بنـا مینهنـد.
پژوهـش حاضـر ،بـا مطالعـه مـوردی بـر روی هنـر دو دوره
ساسـانی و ایلخانـی ،شـامل مباحـث مربـوط بـه شمایلشناسـی
نگار ههـای موردبحـث پژوهـش ،هرمنوتیـک متـون ادبـی و
تاریخـی و ترجمـان آنهـا بـه تصویـر ،ریختشناسـی پیکر ههـا و
نهـای
چهرههـای ترکیبـی ،ریشهشناسـی بینامتنـی ورود جریا 
هنـری خارجـی و نقشمایههـای آنـان در هنـر ایـران پس از اسلام
در جهـت دسـتیابی بـه یـک سـنتز میـان هنـر ایـران کهـن و
سـنت نگارگـری ایرانـی اسلامی اسـت .هـدف کلی ایـن پژوهش
دسـتیابی بـه یـک سـیاق مشـخص در شـخصیتپردازی خیالـی
و عجایبنگارانـه در هنـر ایـران ،مبتنـی بـر سـنت مصورسـازی
موجـودات مابعدالطبیعـی با رویکرد مقایسـه تطبیقـی میان هنر
ایـران پیشوپـس از اسلام اسـت .از ایـن متـن حاضـر درصـدد
پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش بنا نهـاده شـده اسـت« :موجودات
مابعدالطبیعـی در هنرهای ّ
مصور ادوار ساسـانی و ایلخانی دارای
چـه وجـوه تمایـز و اشـتراکی از نظـر فـرم و محتـوا هسـتند؟»

روش تحقیق

پژوهـش حاضـر از نـوع بنیادیـن بـوده و بـه روش توصیفـی-
تحلیلـی و مبتنـی بـر رویکـرد تطبیقـی و تاریخـی صـورت میپذیرد.
همچنیـن دادههـا بـر مبنـای مطالعـه کتابخانـهای ،اینترنتـی و
میدانی گردآوری م یشـوند .جامعه آماری مشـتمل بر نمونههای
نسـخ خطی مصور در عهد ایلخانی و نیز نسـخه نگارههای مرتبط
بـا آن در ادوار دیگـر بـه همـراه نمونههـای آثـار هنرهـای صناعـی
و تجسـمی ادوار پیـش از اسلام ،بهویـژه دوره ساسـانی اسـت.

رویکـرد ویـژه ایـن تحقیـق بـر متونـی چـون عجایبالمخلوقـات
قزوینـی (بهدلیـل معرفـی و تصویـر موجـودات مابعدالطبیعـی
شـبیه بـه موجـودات اسـطورهای دوره ساسـانی) و شـاهنامه
فردوسـی نگاشـته شـده در دوران ایلخانـان (هـم ب هسـبب
نسخهشناسـی تاریخـی و هـم محتـوای اسـطورهنمای شـاهنامه
بهعنـوان عامـل پیونـد فرهنگـی پیشوپـس از اسلام) اسـت.
از منظـر حکمـی نیـز بـر اسـاس رویکـردی دیالکتیکـی ،مفاهیـم
حکمـت خسـروانی و نحلههای فکـری پیش از اسلام با حکمت
اشـراقی سـهروردی و آراء فردوسـی و حکمـاء دیگـر تناظـر داده
شـده اسـت .در جـدول مقایسـه تطبیقـی کـه در متـن ارائـه شـده
اسـت ،تعـداد  22نمونـه مشـخص بـا یکدیگـر تحلیـل تطبیقـی
شـدهاند .روش تجزیهوتحلیـل دادههـا نیـز بـر اسـاس ارتبـاط
دوسـویه فـرم و محتـوا بنیـان نهـاده شـده اسـت.

اشـکواری ،سـید جمـال موسـوی و مسـعود صادقـی ()1396
بنـگاری در تمـدن اسلامی؛ خاسـتگاه و
در مقالـه «عجای 
دورهبنـدی» تقسـیمبندی سـودمندی دررابطهبـا سـیر تاریخـی
سـنت عجایبنـگاری در سـرزمین ایـران و تمـدن اسلامی ارائـه
دادهانـد؛ امـا رویکرد آن مبتنی بر متن بوده و اشـاره مشـخصی به
سبکشناسـی نگارگـری منبعـث از متـون ذکرشـده ننمودهانـد.
سـمیه مهریـزی ثانـی و فرهـاد مهندسپـور ( )1390در مقالـهای
تحـت عنـوان «تطابـق متـن و تصویـر در نگار ههـای موجـودات
خیالـی عجائبالمخلوقـات قزوینـی» با مطالعه موردی بر نسـخه
دانشـگاه پرینسـتون بـه کیفیـت تکیـه نگارگـر بـر تصـورات عامه
از آن موجـودات و تطابـق آن بـر توصیفـات نویسـنده تأکیـد
ً
ورزیدهانـد .روش جملگـی پژوهشهـای یادشـده صرفا مبتنی بر
ً
زیباییشناسـی تصویری و فرمال و نهایتا در پارهای موارد تطبیق
متـن و تصویـر بـوده اسـت.

زینـب رحمانـی گرمـارودی ( )1397در پایاننامـه کارشناسـی
بنـگاری
ارشـد بـا موضـوع «بررسـی رابطـه متـن و تصویـر در عجای 
چا 
پهـای سـنگی دوره قاجـار» ضمـن برشـماری ویژگیهـای
نسـخ مصـور چـاپ سـنگی دوره قاجاریـه بهویـژه نسـخه عجایـب
المخلوقـات قزوینـی ،میـزان انطبـاق متـن و تصویـر را در نسـخ
یادشـده موردبررسـی قرارداده است .همچنین افسانه مظفرنژاد
( )1394در پایاننامـه کارشناسـی ارشـد خویـش بـا موضـوع
بنـگاری در نقاشـی ایـران
«خوانـش سـاختاری و مفهومـی عجای 
(مطالعـه مـوردی :نقاشـیهای عجیـب و غریـب محمـد سـیاه
قلـم و برخـی از نقاشـان معاصـر ایـران از سـال  1337تاکنـون)»
ً
از چشـم انـدازی عمدتـا فرمالیسـتی و تـا حـدی هرمنوتیـک بـه
مقولـه عجایبنـگاری بـا رویکـرد تطبیقـی پرداختـه اسـت .علـی
آلبوشـوکه در پایاننامـه کارشناسـی ارشـد خـود تحـت عنـوان
یهـای منسـوب بـه محمـد
«بررسـی تطبیقـی عجایبنگار 
یهـای عجایبنامـه زکریـا محمـد
سـیاهقلم بـا عجایبنگار 
قزوینـی» ( )1394بـا رویکـردی تطبیقـی بـه مبحـث عجایبنـگاری
در هنـر نگارگـری ایرانـی پرداختـه اسـت .اشـرف کیانی نـژاد ()1392
در پایاننامـهای بـا عنـوان «بررسـی تطبیقی نسـخه خطی عجایب
المخلوقـات قزوینـی بـا نسـخه چـاپ سـنگی (نسـخه خطـی
موجـود در کتابخانـه دانشـگاه کمبریـج و نسـخه چـاپ سـنگی
علیقلـی خویـی)» از دریچـه رویکـرد تطبیـق نسخهشناسـانه و
تاریخـی بـه مبحـث عجایبنـگاری پرداختـه اسـت .محمدجعفـر

 .1مختصری در باب اساطیر ،نمادها و شمایلهای
دینی
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دیـن یـا اسـاطیر هیـچ ملتـی را نمیتـوان جـدای از سـاختار تاریخـی
آن شـناخت .دانـش مـا از اسـطورههای ایـران از مآخـذ گوناگونـی
سرچشـمه میگیـرد کـه مهمترین آنهـا آموزههـای آیین زردشـت
تهـا در اولویـت قرار نـدارد.
اسـت .در اسـاطیر صحـت تاریخـی روای 
بلکه بیشـتر مفاهیم منبعث از آنان ّ
مد نظر اسـت .نقش اساطیر
آیینـی بهگونـهای اسـت کـه آنهـا را از حکایـت و روایـت متمایـز
میکند .بدینسان اساطیر بازتاب فهم انسان از معنای بنیادین
زندگـی هسـتند؛ معناهایـی کـه الگـوی زیسـت انسـان را تعییـن
میکنـد و میتواند توجیهگر منطقی موجودیت یک جامعه باشـد
(هینلـز .)54 - 64 :1368 ،نقـوش و شـمایلهای موجـود در آثـار
هنـری بسـتری مناسـب بـرای روایـت و انتقـال اسـاطیر هسـتند.
صـور عجایب و شـمایلهای ترکیبـی ازجمله نمودهـای روح حاکم
شهـای اخالقـی ،اجتماعـی و دینـی اسـت.
بـر افـکار ،باورهـا و ارز 
شـمایلهای ترکیبـی نظیـر ترکیـب انسـان  -حیـوان و حیـوان-
حیـوان علاوه بـر تمـدن ایـران ،در اسـاطیر مصـر ،بینالنهریـن،
آشـور ،چیـن ،ژاپـن ،یونـان دیـده م یشـود (زمـردی .)256 :1382
کاربسـت دینی شمایلهای اساطیری بهصورت نمادهای دینی و
اخالقـی در ایـران دارای پیشـینهای دیرین اسـت .تصاویر و نقوش
برجسـته سـنگی در ادوار مختلـف ایـران باسـتان ،ایـن اعتقـاد را
نشـان میدهـد کـه ارواح بـالدار نیـک و بـد بـا زندگانی پـس از مرگ
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تصویر  .1نقش اسب بالدار روی سفال ،سیلک ،هزاره چهارم پیش از میالد،
موزه لوور ،پاریس( .مأخذ :دادور.)152 :1385 ،
Figure 1. The winged horse on pottery, Sialk, fourth millennium
BC, Louvre Museum, Paris. (Source: Dadvar, 2006: 152).

تصویر  .2نقشبرجسته ابوالهول ،کاخ تچر پارسه ،موزه ایران باستان
(مأخذ :پوپ)163 :1392 ،
Figure 2. Sphinx relief, Tacher Palace, Persia, Museum of
)Ancient Iran (Source: Pope, 2013: 163

تصویر  .3بشقاب نقره با نقش گریفین ،دوره ساسانی ،موزه عباسی ،تهران.
(مأخذ :محمدپناه)181 :1389 ،
Figure 3. Silver plate with the Griffin, Sassanid period, Abbasi
)Museum, Tehran. (Source: Mohammadpanah, 2010: 181

خـود ،در جریـان زندگـی حضور مـداوم دارند .ایـن ارواح با موجودات
زنـده درمیآمیزنـد ،بهطوریکـه هیچ تمایـزی در حیات پیشوپس
از مـرگ آنـان دیده نمیشـود .ازجمله قدیمیترین نمونـه از نقوش
اسـاطیری اسـب بـالدار ،متعلـق بـه تمـدن دیرینـه سـیلک اسـت
(تصویـر .)1
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از دوران هخامنشـیان و ساسـانیان ،مجسـمهها ،نقـوش
برجسـته سـنگی و گچـی ،ریتونهـا ،جا مهـا و سـاغرهای فلـزی
زریـن و سـفالین بسـیاری به شـکل حیوانـات ترکیبـی باقیمانده
ً
اسـت .ایـن آثـار بـه دسـتور شـاهان و غالبـا بـا انگیـزه تشـویق
هنرمنـدان بـرای سـاخت و آفرینـش شـاهکارهای هنـری
قشـده اسـت .همچنیـن از دوره اشـکانی ظـروف نقـرهای
خل 
کـه تصویـر حیوانـی را بهصـورت سـر عقـاب شـاخدار بـا بـدن شـیر
نمایـش داده و همچنیـن چندین سـاغر شـاخی شـکل از احجام
ترکیبـی (اسـفنکس) ایـن دوره بهدسـتآمده اسـت .از اواخـر
دوره ساسـانیان نیـز نمونههایـی از ایـن موجـودات اسـاطیری
بهصـورت تلفیقـی بـر روی قالبهـای گچـی و ظـروف نقـرهای
بهدسـتآمده اسـت .در ایـن آثـار ،ترکیـب حیوانـات افسـانهای
شـیر و سـگ بـا بـال و دم پرنـده قابلمشـاهده اسـت (دادور،
 164 :1385و ( )143تصاویـر  2و .)3
نمادهـا در فرهنـگ ساسـانی دارای جایگاهـی ویـژه و
قابلیتهایـی ارزشـمند هسـتند .نمادهـا در ایـن عصـر در
زندگـی مـردم جریـان داشـتهاند .بهغیـراز آثـار هنـری و تصویـری در
نوشـتهها ،مناسـک مذهبـی ،آدابورسـوم و فرهنـگ عامیانـه
و حتـی سـنتهای شـفاهی ،دارای جایگاهـی ارزشـمند در روح
و فکـر مـردم بودنـد .نقشمای ههـای دوران ساسـانیان بیـش از
آنکـه جنبـه تزئینـی داشـته باشـند حـاوی مفاهیمـی هسـتند و
مقصـودی در آنهـا نهفتـه اسـت .بیتردید این نقـوش تصورات
نیرومنـدی را در خـود میپروراند که رابطـهای نمادین با درونمایه
خویـش دارنـد .مفاهیـم معنـوی ،نقشـی مهـم در ایجـاد عناصـر
نمادیـن در ایـن دوره ایفـا م یکـرد و شـاهان بـا اسـتفاده از ایـن
نیـروی معنـوی عناصـر نمادیـن کـه دررابط هبـا اعتقـادات مـردم
بـود ،سـعی در مشـروعیت بخشـیدن بـه قـدرت خـود داشـتند؛
بـه عبارتـی ،در حکومـت ساسـانی شاهنشـاه نایب خـدا در زمین
بـود و خـود را بـه مقـام ربوبیـت اورمـزد مرتبـط میدانسـت و از
ایـن طریـق خـود را بر-حـق ،جلـوه مـیداد .نمـاد و مظهـر پیـروزی،
چیرگـی بـه یـاری اورمـزد و اعطـای حلقـه قـدرت از مقامـی ماورایـی
کـه نشـانگر موهبـت الهـی بـودن سـلطنت اسـت ،در نقـوش
برجسـته ساسـانی دیده میشـود که برای تحکیم مشروعیت به
کار برده شـدهاند .همسـان نمودن نقش اهورامزدا با شاهنشـاه
شهـای ساسـانی در ذهـن مردم ناخـودآگاه جنبه الوهیت
در نق 
شـاه را تقویـت میکـرد و ایـن جنبـه نمادیـن تصویـری بـود کـه
بهطـور غیرمسـتقیم بر مـردم اثر میگذاشـت (تصویـر  .)4وجود

عناصـر و نقـوش نمادیـن یکـی از دالیـل اعتلای هنرهـای تزئینی
در درازای تاریـخ هنـر ایـران بـوده اسـت.
در دوره اسلامی ،علیرغم ّ
تحول در دین رسـمی و شـرکآمیز
خوانـدن بسـیاری از مظاهـر آیینهـای ایـران پیـش از اسلام،
نقـوش و شـمایلهای دیریـن از رونـق نیفتـاده و بـا الهـام از
اسـاطیر کهـن ،شـاهد حضـور دوبـاره ایـن موجـودات خیالـی و
اسـطورهای هسـتیم؛ چنانکه در نقوش پارچههای دوره آل بویه
نقـش اسـفنکس مشـهود اسـت .همچنیـن تزئینـات گروهـی
چشـمگیر از اشیاء سـفالی و فلزی دوران سلجوقیان دربرگیرنده
فرمهای هارپی ،گریفین و اسفنکس بر زمینهای از اسلیمیهای

تصویر  .4اردشیر دوم ساسانی در حال دریافت ّفر از اهورامزدا ،نقشبرجسته
سنگی ،طاقبستان کرمانشاه( .مأخذ :پوپ.)165 :1391 ،
Figure 4. Ardashir II of Sassanid receiving an Symbol of
the kingdom from Ahuramazda, stone relief, Tagh-e-Bostan,
Kermanshah. (Source: Pope, 2013: 165).

طومـاری اسـت (خزایـی 164 :1997 ،و ( )163تصویـر .)5
ازآنجاکـه پـارهای از ادیـان و مذاهـب عناصـری را از یکدیگـر

تصویر  .5نقش دو اسفنکس در کنار درخت زندگی ،دوران اسالمی ،سده  3ه.ق
(مأخذ :حدیدی و دادور.)29 :1392 ،
Figure 5. The role of two sphinxes next to the tree of life, Islamic
era, 3rd century AH (Source: Hadidi and Dadvar, 2013: 29).

وامگرفتـه و در بسـیاری مسـائل بـا یکدیگـر دارای نقـاط اشـتراک
متع ّـددی هسـتند ،بـه نظـر میرسـد خاسـتگاههای حکمـ ی
بسـیاری از نقـوش بـه زمانـی بسـیار دورتـر از زمـان تصویـر
شدنشـان بازمیگـردد و تـداوم ایـن نقـوش در طـول تاریـخ نیـز به
دلیـل باقیمانـدن اعتقـادات گذشـته در کنـار باورهـای جدیدتـر
اسـت .بهطور مثال باوجود منع مهرپرسـتی در برخی از دورههای
زمانـی ازجملـه دوره ساسـانی ،برخـی از مفاهیـم و اعتقـادات آن
نهـا و
باقیماندهانـد .گاه ایـن باورهـای مهـری ،در مناسـک آیی 
ادیـان دیگـر مسـتحیل شـده و کمـاکان بـا انـدک تغییرات تـا این
روزگار ادامـه یافتهانـد .همانگونـه کـه در سـالهای پـس از ورود
اسلام بـه ایـران ،انـدک شـماری از ایرانیـان همچـون زردشـتیان یـا
پیـروان ادیـان دیگـر از قبیـل یهـودی و مسـیحی باقیماندهانـد،
ایـن امـکان وجـود دارد کـه برخـی دیگـر تاانـدازهای کیـش بسـیار
کهـن مهرپرسـتی را در شـکلی کـه بـا شـکل آغازینـش تفـاوت
دارد نگهداشـته باشـند .میتـوان گفـت اهـل حقهـای امـروزی
همـان مهریهـای باسـتانی هسـتند ،اما با تأثیـر از شـرایط زمانی و
مکانـی ...هـر دو آییـن ،شـاخههایی از یک درخت بوده و در ریشـه
مشـترک هسـتند .ازاینرو میتوان گفت ،ریشـه نقوش نمادین
گاه بـه گذشـتههای بسـیار دور و آیینهایـی چـون مهرپرسـتی
و همچنیـن اعتقـادات مزدیسـنی و زردشـتی برمیگـردد کـه تـا
لشـدهاند.
دوران اسلام نیـز ادامـه یافتـه و بهنوعـی در آن ح 
ً
گاهـی همیـن باورهـا کاملا رنـگ اسلامی بـه خـود گرفتـه و در
عیـن ریشـهدار بـودن در ادیـان قدیـم ایـران ،با اعتقادات اسلامی
همگـون شـدند و گاه نیـز در ارتبـاط بـا باورهایـی هسـتند کـه در
دوران اسلامی شـکلگرفتهاند .نقـوش دوره ساسـانی طرحهای
هندسـی مشـتمل بـر اشـکال جانـوران ،پرنـدگان و گل و گیاهان
بومـی و موجـودات خیالـی و اسـطورهای اسـت کـه مبتنـی بـر
مفاهیـم بنیادیـن و اسـرارآمیزی اسـت کـه توسـط هنرمنـدان
و صنعتگـران بهکارگرفت هشـده اسـت .ایـن طر حهـا نهتنهـا
برداشـتی صادقانـه از طبیعـت متنـوع ایـران بـوده بلکـه مذهـب،
ادبیـات ،آدابورسـوم و سـنن مـردم ایـران نیـز بـه آفرینـش
جنبههـای رازآمیـز آن کمـک کـرده اسـت .تنـوع طر حهـا و نقـوش
ایـن دوره نهتنها سـرزمین ایران آن روز را در گسـترة خـود قرارداده
بلکـه شـمال آفریقـا ،کشـورهای خاورمیانـه ،آسـیای مرکـزی و
بخشهایـی از اروپـای شـرقی و جنوبـی و نیـز کشـور دوردسـتی
چـون ژاپـن از تأثیـر آن بینصیـب نبـوده اسـت .عالوهبـرآن پـس
از سـقوط این سلسـله تا سـدههای بعـدی این نقـوش فراموش
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شماره سوم
زمستان 1399

نگردیـده و در آثـار ادوار بعد ،ازجمله دوره ایلخانان مورداسـتفاده
قرارگرفتـه اسـت (خالدیـان.)19-20 :1387 ،
در هنـر ساسـانی اندیشـه مذهبـی بـه شـیوهای دقیـق بـه
تصویـر کشـیده شـده اسـت ،بهطوریکـه بررسـی و پژوهـش هنـر
ایـن دوره درنهایـت بـه شمایلشناسـی مذهبـی میانجامـد.
آثـار هنـری ایـران در ادوار پیـش از آن هرگـز بـا چنیـن اطمینانـی
وحـدت میـان دیـن و دولـت را بیـان نکـرده اسـت .هنـر ساسـانی
نمایانگـر احتـرام و تعلق ساسـانیان به آیین مزدیسـنا و زردشـت
اسـت ،بهعنـوان نمونـه بـر پشـت سـکههای سراسـر ایـن دوران
نقـش آتشـکده بـه چشـم میخـورد .بـر روی سـکههای ساسـانی
و نقشبرجسـتهها و مهرهـا و ظـروف ایـن دوران تصویـر رسـمی
شـاهان بـا نشـانههای ویـژه شـهریاری ،تـاج و زیورهـای خـاص
(نوارهـا ،گوشـواره و گردنبنـد) بـه چشـم میخـورد ،ایـن نشـانهها
و مهمتـر از همـه تـاج پادشـاهی جنبـه نمادیـن پیچیـدهای دارنـد
کـه بـا آییـن زردشـت پیونـد ناگسسـتنی خـود را نشـان میدهند.
ً
مظاهر ایزدان که مخصوصا بر تاج شاهان ساسانی تصویر شده
بـا نقـش فرمانـروا آمیختگـی زیبـا و غریبـی بـه وجـود آورده اسـت.
نقـش هلال مـاه ،مظهـر آناهیتـا و پرتـو خورشـید سـمبل مهـر در
ایـن تصاویر به چشـم میخـورد« .بدیـن روال به هنگام حکومت
ساسـانیان مظاهـر ایزدانـی چـون ورثرغـن ،مهر ،آناهیتا و تشـتری
بهطـور آگاهانـه و منضبـط در هنـر ساسـانی تجلـی میکنـد و فقـط
بـا درک و شـناخت ایـن سمبلهاسـت که درک مفاهیـم هنری و
مذهبـی امکانپذیـر میگردد» (سـرفراز و آورزمانـی.)90 :1383 ،
آییـن زردشـت نیـز کـه شـاهان ساسـانی بـدان پایبند بودنـد تنها
از طریـق تصویرهـای نمادیـن در آثـار رسـمی تاریخـی منعکـس
گردیـد (لوکونیـن( )71 :1384 ،تصاویـر  6و .)7
اسـاطیر ایـران باسـتان تنهـا بـه نبردهـای کیهانـی و مفاهیـم
انتزاعـی و شـخصیتهای مرتبـط بـا مناسـک نمیپردازنـد ،بلکـه
با قهرمانان افسـانهای ،شـاه نمونـه ،قهرمان دلیر و پزشـک اولیه
نیـز سـروکار دارند .همه ایـن دیدگاهها دررابطهبا انسـان و جامعه
و جهـان و قدسـیان در اسـاطیر باسـتانی کـه زردشـتیان و در
فشـدهاند (دادور
مـواردی هندوهـا آنها را حفـظ کردهاند ،توصی 
و منصـوری.)28-29 :1385 ،

 .2معناشناسی موجودات تخیلی و ترکیبی

بـه عقیده نگارنـده ،موجودات تخیلـی و ترکیبی ،فـارغ از دورههای
زمانـی آفرینششـان ،مشـتمل بـر معانـی و مفاهیـم فرهنگـی،
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ذهنـی ،فلسـفی و هستیشناسـانه بودهانـد .تطبیـق ایـن معانـی
در نقشمایههـای مشـابه و مشـترک میـان دو دوره ساسـانی
نهـا ضـروری
و ایلخانـی ،در راسـتای درک زنجیـره فکـری میـان آ 
اسـت .از ایـنرو در جـدول  1بـه معرفـی ایـن موجـودات و نیـز
نهـا در دو دوره یادشـده بهعنـوان نمونـه
تجسـم تصویـری آ 
پرداخته و ضمن مقایسـه تصویری ،در مطالب پیش رو مفاهیم
و نمادپـردازی آنـان نیـز مـورد مطالعـه قـرار خواهـد گرفـت.
بـا شـروع دوران تاریخـی ایـران بـه نظـر میرسـد تحولـی بـزرگ
در زمینـه اسـتفاده از نقـوش موجـودات ترکیبـی بـه وجـود آمـده
و انـواع گوناگـون آن بهویـژه در هنرهـای معمـاری و فلـزکاری،
مورداسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .نمون ههـای متعدد ایـن نقوش
در قالـب اسـفنکس و گریفیـن در قسـمتهای مختلـف
نهـا و
مجموعـه کاخهـای پارسـه و در آثـار فلـزی همچـون ریتو 
دسـتبندهای هخامنشـی ،بشـقابهای ساسـانی و نظایـر آن
قابلمشـاهده اسـت .دررابطهبـا منشـأ نخسـتین کاربسـت
نقـوش موجـودات ترکیبـی در هنـر دوران اسلامی ایـران ،منابـع
مختلفـی از مفاهیـم عرفانـی ،مذهبـی ،کیهانشناسـی و نیـز

تصویر  .6سکه زرین ساسانی ،منقش به چهره هرمز دوم،
 302-309میالدی.
Figure 6. Sassanid golden coin, engraved on the
face of Hormoz II, 302-309 AD.

تصویر  .7سکه زرین کانیشکا شاه کوشان ،در پشت این سکه
(سمت راست) تصویری از ورثرغنه (ایزد بهرام) حک شده است.
Figure 7. Kanishka King of Kooshan, golden coin,
on the back of this coin (right) there is an image of
Vartharghaneh (God of Mars).

جدول  1مقایسه تطبیقی موجودات ترکیبی در هنر ساسانی و ایلخانی (مأخذ :نگارنده).
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گونهها

نمونههای تصویری

انواع
ساسانی

حیوان-موجودات
خیالی

ایلخانی

شیر-دیو

شیر-دیو بالدار ،برنز ،ساسانی ،سده 7-8
میالدی( .مأخذ :دادور و مبینی.)329 :1388 ،

شیر-دیو بالدار ،عجایب المخلوقات قزوینی 678 ،ه.ق ،کتابخانه
دولتی ،مونیخ( .مأخذ :قزوینی)61 :1392 ،

شماره سوم
زمستان 1399

اسفنکس
انگشتر با نگین منقش به اسفنکس،
ساسانی ،سده  6میالدی( .مأخذhttps:// :
)auction.catawiki.com

انسان-حیوان

بخشی از کاسة مینایی متعلق به قرن هفتم ه.ق .واقع در موزه
بریتانیا( .مأخذ :درگاه اینترنتی موزه بریتانیا)

قنطور

بخشی از بشقاب سیمین با نقش قنطور،
صورت فلکی قنطروس ،عجایب المخلوقات قزوینی 678 ،ه.ق،
ساسانی ،سده  7میالدی( .مأخذhttp://www. :
کتابخانه دولتی ،مونیخ( .مأخذ :قزوینی)47 :1392 ،
)transoxiana.org

گاو بالدار

مهر ساسانی ،گوپت شاه ،خدای ایرانی آبها ،قرن
 4-5میالدی( .مأخذ :دادور و مبینی)232 :1388 ،

گاو بالدار ،عجائب المخلوقات قزوینی 678 ،ه.ق ،کتابخانه
دولتی مونیخ( .مأخذ :قزوینی.)143 :1392 ،

انسان-پرنده (هارپی)

نقش هارپی بر روی مهر ساسانی( .مأخذ:
)68-66 :1978 ,Brunner

کاسه ،ایران ،ساوه ،سده  7هجری ،نقاشی روی لعابی و
نقشبرجستة مطال ،نقش شش هارپی و نقوش گیاهی در
زمینه ،موزه بریتانیا (مأخذ :پوپ)680 :1387 ،
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گریفین (شیردال)
حیوان-حیوان
بشقاب زرین با نقش شیر بالدار ،دوره
ساسانی ،گالری آرتور ساکلر ،واشنگتن( .مأخذ:
محمدپناه)192 :1389 ،

شیر بالدار ،عجائب المخلوقات قزوینی 678 ،ه.ق ،کتابخانه
دولتی مونیخ( .مأخذ :قزوینی.)115 :1392 ،
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سنمرو

بشقاب نقرهای با نقش حیوان ترکیبی سنمرو،
ساسانی (مأخذ :دادور و مبینی.)191 :1388 ،

سیمرغ ،بخشی از نگاره سیمرغ زال را به آشیانه میبرد ،تبریز،
حدود  790ه.ق( .مأخذ :گری)164 :1384 ،

حیوانات بالدار

اسب بالدار ،نقشبرجسته قلعه یزدگرد،
ساسانی( .مأخذ :دادور و مبینی)332 :1388 ،

جانوران عجیبالخلقه

موجودات ترکیبی بالدار

حیوان افسانهای ،مفرغ ،ساسانی ،موزه ایران
باستان .تهران( .مأخذ :دادور و مبینی:1388 ،
)332

موجودات چند سر

اسب بالدار ،عجائب المخلوقات قزوینی 678 ،ه.ق ،کتابخانه
دولتی مونیخ( .مأخذ :قزوینی.)39 :1392 ،

گاو بالدار ،عجائب المخلوقات قزوینی 678 ،ه.ق ،کتابخانه
دولتی مونیخ( .مأخذ :قزوینی.)143 :1392 ،

گاو دور ،اژدهای سه سر ،سگ سه
سر ،مار چند سر ،انسان چندسر

انسان دمدار دوسر ،عجائب المخلوقات قزوینی 678 ،ه.ق،
کتابخانه دولتی مونیخ( .مأخذ :قزوینی.)416 :1392 ،
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سنگ محکوک ،سواری که با مار چندسر
میجنگد ،مجموعه خصوصی( .مأخذ :دادور و
مبینی.)243 :1388 ،
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ترکیب پدیدههای
طبیعی-انسان یا
حیوان

مرد-آب ،مرد-کوه ،مرد-درخت،
موجودات ترکیبی با آتش

بشقاب نقره زراندود ،ساسانی ،سده  7میالدی ،صورت شمس (خورشید) ،عجایب المخلوقات قزوینی678 ،
ه.ق ،کتابخانه دولتی مونیخ( .مأخذ :قزوینی.)27 :1392 ،
موزه ارمیتاژ لنینگراد( .مأخذ :پوپ.)232 :1394 ،
شماره سوم
زمستان 1399

اسـاطیر و نقوش تزیینی پیش از اسلام ایران قابلذکر هسـتند.
گرچه سـهم تأثیرگذاری هریک از این منابع را نمیتوان بهدرسـتی
مشـخص کـرد ،امـا بـه نظـر میرسـد مفاهیـم حکمـی -عرفانـی و
نشـناختی بیشـترین تأثیـر را در ایـن زمینـه داشـته اسـت.
کیها 

 .3زمینههای تاریخی و فرهنگی

آداب و سـنن و معتقـدات مغولـی در کتابـی بـه نـام یاسـا
گردآور 
یشـده بـود .عطاملـک جوینـی در تاریـخ جهانگشـا از ایـن
ٔ
کتـاب بـا نـام یاسـانامه بـزرگ یـاد میکنـد و آن را مجموعـه قوانیـن
و مقـررات مدنـی و جزایـی و کیفری و اصول مملکـتداری چنگیز
معرفـی میکنـد .ایلخانـان پـس از حاکمیـت بـر ایـران رفتهرفتـه
مجـذوب فرهنـگ و مذهـب ایـن سـرزمین شـدند و بـه همیـن
سـبب تغییراتـی چنـد در برخـی آدابورسـوم رایـج ایشـان ایجـاد
شـد .ایلخانـان بـا انتخـاب صحنههایـی از قهرمانـان ملـی ایـران
همـواره در پـی برقـراری پیونـدی میـان خـود و ایشـان بودنـد
تـا بدیـن طریـق نـام و یـاد اجـدادی خویـش را در تاریـخ حفـظ
کننـد .ازایـنرو ،در بازنمایـی ایـن داسـتانها بـه جنبههایـی از
تاریـخ عصـر خـود نیـز توجـه داشـتند .پیونـد آمرانـه میـان تاریـخ
و فرهنـگ ایلخانـی بـا پیشـینه تاریخـی و اسـاطیری ایرانزمیـن،
نشـان از تمایلـی پویـا بـر برقـراری نوعـی همسانسـازی میـان
مفاهیـم زیسـتی ،فکـری ،فرهنگـی و بهتبـع آنهـا ادبـی و هنـری
ً
داشـت .ناگفتـه نمانـد کـه ایـن سـیر و روال ،دفعتا حاصل نشـده
و تح ّـوالت فکـری دربـار ایلخانـی پـس از اسـتقرار و آرامـش نسـبی
ً
سیاسـی و اسـتقرار حکومـت آنـان بر سـرزمین ایـران ،تدریجـا و در
نکـه با رهاوردی از مشـرقزمین
پـی چندین دهه حاصل شـد .آنا 
و بـا عناصـر غالـب چینـی و بودائـی پـای بـه سـرزمین ایران گـذارده
بودنـد ،در طـی دهههـای میانـی سـده هفتـم هجـری و پـسازآن،
سـاختار و محتـوای ادبـی ،دینـی ،فرهنگـی و تاریخـی ایـران را چنان
غنـی یافتنـد کـه ازآنپـس خـود از مروجـان راسـتین آن شـدند

(شـراتو و گروبـه.)3-4 :1384 ،

 .4تداوم نحلههای فکری و حکمی

بسـیاری از مفاهیـم اسـطورهای و دینـی ایـران پیـش از اسلام،
باوجـود هجمـه گسـترده اعـراب مسـلمان ،از میـان نرفتـه و از
رهگـذر تحـوالت سیاسـی و ورود آییـن جدیـد اسلام بـه ایـران ،بـا
رنـگ و بویـی سـازگار بـا مفاهیـم حکمـی اسلامی بـه حیـات خـود
ادامـه دادنـد .ازجملـه چشـماندازهای پیونددهنـده حکمـت
اسلامی و تفکـر ایـران پیـش از اسلام ،حکمت خسـروانی اسـت
(رضـی .)26 :1384 ،طریقـی در سـازمان فکـری ایرانیـان عهـد
باسـتان کـه در دوران ساسـانی سروشـکلی منسـجم بـه خـود
گرفتـه و از هـم درآمیختگـی اسـطوره ،تاریـخ و دیـن ،بـه نظامـی
مبتنـی بـر اصـول توحیـدی ،اخالقی و فلسـفه زندگی تبدیل شـد.
ازجمله احیاکنندگان حکمت خسـروانی ،شـیخ اشـراق اسـت که
بنیانهـای حکمـت اشـراق خـود را بر اسـاس حکمت خسـروانی
بنـا نهـاده و ضمـن شـرح و بسـط آن بـه مفاهیـم سـاختار حکمـی
خویش پرداخته است (حبیبی کسبی .)1392 ،نکته قابلتوجه
آن اسـت کـه سـاختار حکمـی منبعـث از ایـن ارتبـاط دوسـویه،
منجـر بـه آبشـخورهای الهامبخـش بـرای ادیبـان و تصویرگـران
یشـناختی
شـده و از ایـن مسـیر ،بسـیاری از پدیدارهـای زیبای 
مرتبـط بـا آثـار نگارگـری ایرانی ،متجلـی شـده و رفتهرفتـه بهصورت
سـنتهای پایـدار درآمدنـد .مباحـث بنیادینـی چـون خیـال و
ّ
متخیلـه ،عالـم مثـال ،تجلـی ،تمثیـل و نظایـر آن ،راه را بـرای بـروز و
ظهـور صورتهـای فراحسـی همچـون فرشـتگان ،نـور منتشـر،
موجـودات اهریمنـیّ ،
جنیـان ،پریـان و موجـودات ترکیبـی و
عجایـب دیگـر همـوار نمـوده اسـت .بـر همیـن اسـاس ،بسـیاری
از تصاویـر ،بـر اسـاس مبانـی حکمـی و نظـری خـود ،بـا صورتهای
اسـاطیری کهـن ایـران ،فصـل مشـترک مییابنـد.

 .5عالم مثال و مصادیق آن در حکمت خسروانی و
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

35

حکمت اسالمی عصر ایلخانی

شماره سوم
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ً
نظریـه عالـم مثـال ،اساسـا نظریـهای عرفانـی اسـت .ازایـنرو کـه
مالحظـات اسـتداللی در ایـن نظریـه ،مشـتمل بـر رویکـردی
مابعـد شـهودی اسـت .بـه همیـن سـبب ،از میـان فالسـفه
و اندیشـمندان ،تنهـا عرفانگرایـان بـدان پرداختهانـد؛ قـدر
ّ
مسـلم آنکـه بسـیاری از بنیانهـای نظریـه عالـم مثـال در خـارج از
جغرافیـای حکمـت اسلامی نیـز وجـود داشـته و حکمـت یونانی
و بهویـژه حکمـت خسـروانی ازاینحیـث نمونههـای ارزشـمندی
بـه دسـت میدهـد .بااینحـال ،هویـت عالـم مثـال از بنیانهـای
ذکرشـده قابـل تمیـز و دارای چارچوبهـای مختـص بـه خویـش
اسـت .شـیخ اشـراق معتقـد اسـت منبـع اصلـی فلسـفه و
حکمـت ،انبیـاء 1هسـتند و فلسـفه و حکمـت ارمغانـی الهـی
اسـت کـه بهواسـطه ایشـان بـه بشـر عطـا شـده اسـت .او میـراث
فلسـفه و گسـترش آن در گیتـی را بـر ایـن صورت تشـریح میکند
کـه نخسـتین پیشقـراوالن فلسـفه عبارتانـد از :آغاثاذیمـون
(شـیث بن آدم) ،هرمس (ادریس) ،اسقلینوس (استپلینوس)
خادم و شـاگرد هرمس که ابوالحکماء و األطباء نامیده میشـود.
سـپس انبادقلـس ،فیثاغـورث ،سـقراط ،افالطـون و ارسـطو و
دیگرآنکـه یکـی پـس از دیگـری همـه حکمـت و دانـش خـود
را از پیشـوای فلسـفه و حکمـت ،آغاثاذیمـون و هرمـس بابلـی
گرفتهانـد (سـهروردی ،1380 ،ج  .)304-5 :2سـهروردی بـا
بهرهگیـری از میراث فلسـفی حکمای ایـران عهد کهن ،به تدوین
اصـول و مبانـی حکمـت اشـراق پرداختـه و در پارههـای گوناگـون
آن ،آراء بـزرگان حکمـت خسـروانی را شـرح داده اسـت .وی از
ّ
الخسـروانیون»« ،حکمـا
آنـان بـا تعابیـر گوناگونـی چـون «حکمـا
ّ
«الفهلویـون» و گاه بـا ذکـر نامهـای برخـی از چهرههـای
الفـرس»،
شـاخص ایـن حکمـت همچـون کیومـرث ،کیخسـرو ،زردشـت،
فریـدون ،جاماسـپ ،بزرگمهـر و ماننـد آنـان یـاد کـرده اسـت .او
همـه حکمـای یادشـده را در شـمار موحـدان راسـتین بـه شـمار
آورده و بزرگشـان داشـته اسـت (سـهروردی ،1380 ،ج .)166 :1
حکمـت خسـروانی مشـتمل بـر بنیانهایـی اسـت .اول
آنکـه خداونـد یگانـه اسـت ،فزاینـده اسـت ،ایسـتا نیسـت و
رهـرو راه خردمنـدی بـه سـروش خدایی خواهد رسـید .اصـل دوم
خـردورزی اسـت .از مهمتریـن بنیانهـای حکمـت خسـروانی
راسـتی بیپایـان اسـت .برایناسـاس نیکـی بـا خـود هسـتی
همسـان اسـت .اصـل سـوم هنجـار و داد و قوانیـن پیشـرفت
در هسـتی اسـت؛ حکمـت خسـروانی ایسـتایی و سـکون را
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نکوهـش میکنـد و نوگرایـی و نوجویـی را م یسـتاید .چهارمیـن
بنیـان نفـی کـردن نیـرو اسـت و حکیـم با هسـتی کنشـگر اسـت.
بنیـان پنجـم ّ
«فـر » اسـت .ایـن واژه از کلیدیتریـن معروفـات
حکمت خسـروانی اسـت .بدین معنـا که آدمی بهجایی میرسـد
کـه هسـتی او را یـاری میکنـد تا در هسـتی بیفزایـد و افزوده شـود؛
نکـه موروثـی
مفهـوم ف ّـر خـود دارای چندیـن اصـل اسـت .اول آ 
نیسـت؛ دوم آنکـه همیشـگی و جاودانـه نیسـت و سـوم اینکه
ّ
فـر از کل هسـتی جـدا نیسـت و بـا آن درآمیختـه اسـت .بنیـان
ششـم حکمت خسـروانی وحـدت آفرینش اسـت .بنیان هفتم
گشوده راهی است؛ بدین معنا که فزایندگی و گسترش هستی
را بیمنتهـا اسـت .بنیـان هشـتم بهرهجویـی اسـت از هسـتی و
بنیـان نهـم نـو شـدن اسـت .بنیـان دهـم «نـوروز» اسـت ،بـه ایـن
معنـا کـه آدمـی و هسـتی بایـد نـو شـوند .بنیـان یازدهـم چنیـن
اسـت کـه پوچـی ناپایدار اسـت و چـون ناپایداریاش پدیدار شـد،
گمراهـان و بداندیشـان از زشـتی کـردار خـود بازخواهنـد گشـت.
سـرانجام بنیان دوازدهم و آخرین حکمت خسـروانی ،رهانندگی
از ایسـتایی و سـکون اسـت (خزایـی .)1390 ،بـه نظـر میرسـد
اصـول دوازدهگانـه ذکرشـده ،بـا تأکیـد بـر عـدد دوازده ،با سـازمان
فکـری مذهـب شـیعه سـازگار و قابـل تأویـل باشـد .چشـمانداز
بینامتنیتگـرای فردوسـی ایـن فرضیـه را تقویـت میکنـد.
فردوسـی در شاهنامه به فرهنگ ایرانی و حکمت خسروانی
پرداختـه و تاریـخ اسـاطیری ایـران باسـتان را بـه تاریـخ حکمـت و
عرفـان بـزرگان پارسـی پیونـد میزنـد .یکـی از اعتقـادات بنیادیـن
فردوسـی در شـاهنامه ،دریافت تالقی میان «حکمت خسـروانی
و فرۀ ایزدی در نظام شـهریاری ایران باسـتان» با «سـاختار فلسفۀ
والیـت و عصمـت در شـیعۀ امامیـۀ اینـی عشـریه» و بسـط ایـن
رابطـۀ باطنـی اسـت .وی جهان اسـاطیری ایـران باسـتان و روایات
تاریخـی را بهعنـوان محملـی بـرای بیـان حکمـت باطنـی والیـت و
امامـت در نظـر گرفتـه اسـت .وی دریافتـه اسـت کـه فـرۀ ایـزدی
در نظـام پادشـاهی ایـران باسـتان کـه از شـهریاری بـه شـهریار
دیگـر منتقـل میشـود ،همـان والیـت اسـت کـه در میـان ائمـۀ
دوازدهگانـۀ شـیعه بـه توارث میرسـد .به همین جهـت دارندگان
فـرۀ ایـزدی در شـاهنامه ،مـورد الهامـات خداونـد قـرار میگیرنـد،
چنانکـه ائمـۀ دوازدهگانـه صاحـب الهامـات قدسـی و رحمانـی
هسـتند .از دیـدگاه فردوسـی ،زمامـدار ،تنهـا بـرای فراهـم کـردن
نیازهـای جسـمانی مـردم حکومت نمیکند .بلکه یکـی از اهداف
عالی هر حکومتی رهنمون کردن مردم به یزدان اسـت؛ بنابراین

تعالـی دادن بـه جامعـه و ملـت یکـی از اهـداف حاکـم اسـت .بـه
همیـن جهـت تا خـود او متصـف به صفات عالی انسـانی نباشـد،
نمیتوانـد مـردم را بـه تعالـی برسـاند (حبیبـی کسـبی.)1392 ،
بـا درنظرداشـتن شـواهد و قرائـن متنشناسـانه در رسـاالت
شـیخ اشـراق نیـز میتـوان بهوضـوح ،اهمیـت وجهـۀ شـهریاری
حکیمان خسروانی را دریافت« .بهکارگیری القاب «مالک الطین»
بـرای کیومـرث« ،ملـک افریدون» بـرای فریدون و سـرانجام «ملک
ظافـر» بـرای کیخسـرو بهمثابـه احیاگـر حکمرانـی آرمانـی ایرانیـان،
شـاهدی بـر ایـن مدعاسـت .کیومـرث بنـا بـر سـنت اسـاطیری
ایـران ،ملقـب بـه گلشـاه (شـاه گل) (ابـن مهلـب)21 :1378 ،
اسـت کـه متضمن وجه عرفانـی این شـهریار و مقام خلیفهاللهی
اوسـت» (پازوکـی و زار ع .)4 :1396 ،بنـا بـر کتـاب سـوم دینکـرد،
َ َ
چهـرۀ او نمـودی از انسـان کامـل دارد و بـه اهلـو (مـرد مقـدس)
شـهرت یافتـه اسـت (دینکـرد ،ک  .)103 :1381 ،3او نخسـتین
پذیرنـدۀ دیـن اسـت کـه َوخـش (کالم آسـمانی) بـدو رسـیده
(بهـار )203-205 :1381 ،و از میانبرنـده دیو ارزور 2اسـت (مینوی
خـرد .)44-45 :1364 ،همچنیـن در متـون دورۀ اسلامی ،از وی
بهعنـوان نخسـتین پادشـاه و خردمندتریـن فرزنـد آدم یادشـده
و نیـز پیامبـری او و فرزنـدش فریـدون از وجـوه بـارز شـخصیت
اوست (بلعمی78 ،75 :1380 ،؛ شهرستانی ،1385 ،ج ،216 :1
220؛ مقدسـی ،1374 ،ج  .)5 :3فریـدون نیـز در اوسـتا چهـرهای
نسـتیز داشـته و بـا آژیدهـاک سـه پـوزه ،سـه سـر ،شـش
اهریم 
چشـم ،هـزار حیلـه و بسـیار نیرومند آسیبرسـان میجنگـد و به
شـاه پیروزمنـد مشـهور میشـود .هرچنـد در شـاهنامه فردوسـی
نیز ،این اژدهای سـهمگین اوسـتا در قالب پادشـاهی درآمده که
جمشـید را از میـان برداشـته و آئیـن خردمنـدان را برچیده اسـت،
امـا فریـدون بهواسـطۀ فرهمنـدیاش او را سـرنگون نمـوده و بـر
تخـت پادشـاهی کیانـی مینشـیند (پازوکـی و زار ع.)5 :1396 ،
ایـن تعبیـر بیشازپیـش ،شـمایل اژدهاگونـه انسـان را در مقـام
شـخصیتی انسـانی نمایـان سـاخته و رویکـرد آنتروپومورفیـک
فردوسـی را متأثـر از سـنت اوسـتایی نشـان میدهـد.
یکـی از نقـاط اشـتراک پراهمیـت در میـان حکیمـان
خسـروانی ،توجـه بـه مبحـث نـور و نسـبت آن بـا رؤیـت و شـهود
اسـت .شـناخت خداونـد از طریـق شـناخت باطنـی نـور ،یکـی از
خصایص اعتقادی حکیمان ایران کهن اسـت« .واژگان «اوسـتا»
و «ودا» هـر دو از ریشـۀ «ویـد» 3و بـه معنـای دیدنانـد و بـر مبنـای
شـناخت شـهودی و ذوقـی داللـت دارنـد و در گاثاهـای اوسـتا،

ً
در یسـناهای منسـوب بـه زردشـت کـرارا سـخن از دیدار و شـهود
اسـت« :کـی باشـد کـه تو را ببینـم»« ،کی باشـد که با تو یکی شـوم»
و حقیقـة الحقایـق در ادبیـات زردشـتی دورههـای بعـد ب هصـورت
«روشـنان روشـنی» یعنـی روشـنی روشـنیها آمـده اسـت و عالـم
َ
َ َ
هسـتی از نـور ازلـی یعنـی ا َسرروشـنیه در متـون پهلـوی و انغـره
رئوچا در پدیدار شـده اسـت و ازاینرو عالم مجالی ظهور و تجلی
نوراالنـوار یعنـی اهورامزداسـت» (مجتبایـی.)39-40 :1386 ،
بـر همیـن اسـاس ،نظریـه نـور منتشـر در نگارگـری ایرانـی مبنـای
نظـری خـود را بازمییابـد .از سـوی دیگـر و بـر مبنـای تأکیـد بـر
معنـای باطنـی رؤیـت و شـهود ،شـاخصههای بنیادین کاربسـت
موجـودات خیالـی و اسـاطیری در آثـار نگارگـری ایرانـی ،تبلوریافتـه
و باتکیهبر مفاهیم دینی و عرفانی و نیز پیشـینههای اسـطورهای
خـود در ادوار پیشـین ،شـأن وجـودی مییابنـد.
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 .6تطبیق مصداقی چند نقشمایه

از دیـدگاه عرفـان اسلامی ،مفاهیـم مرتبـط با عـروج روح انسـان از
زمیـن و پیوسـتن بـه پـروردگار یکتـا (اصـل وحـدت وجـود) کـه از
مهمتریـن مبانـی عرفـان اسلامی محسـوب میشـود ،دررابط هبـا
کاربـرد نقـوش هارپـی یـا موجـودات ترکیبـی انسـان -پرنـده
مرتبـط بـه نظـر میرسـد .البتـه نقـوش هارپـی مرتبـط بـا مفاهیـم
ً
عرفانـی عمومـا دارای جنسـیت مذکـر هسـتند .در کنـار مفاهیـم
نشـناختی و صورتهـای فلکـی
عرفانـی ،میتـوان مفاهیـم کیها 
را بهعنـوان مهمتریـن منبـع آفرینـش ایـن نقـوش برشـمرد .یکی
از عناصـری کـه میتوانـد یاریگـر مـا در شـناخت ایـن دسـته از
نقـوش باشـد ،دوایـر کوچکی اسـت کـه بهاحتمـال زیـاد بهعنوان
سـتارگان تشـکیلدهنده صورتهـای فلکـی یادشـده بـر روی
اغلـب آنهـا مشـاهده میشـود.

 1-6گریفین

ازجملـه مظاهـر تأثیرگـذاری موجـودات اسـاطیری قبـل از اسلام
ایـران نیـز میتـوان به نقش گریفین اشـاره کـرد که نمون ههـای آن
در آثـار معمـاری و تزیینـات فلـزکاری قبـل از اسلام ایـران فـراوان
دیـده میشـود .بـه نظر میرسـد نقش گریفیـن تا پیـش از یورش
نهـا ،دارای
مغـوالن بیشـتر حـاوی مفاهیم منفی و پـس از ورود آ 
مفاهیـم مثبـت بـوده اسـت؛ سـبب ایـن امـر میتوانـد ریشـه در
تفـاوت نگـرش آنهـا بـه ایـن نقشمایـه داشـته باشـد .علاوه
بـر منابـع فـوق میتـوان برخـی از ایـن نقـوش را بـا شـخصیتهای
قصـص و داسـتانهای حیوانـات قرآنی همچـون هدهد حضرت
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سـلیمان (ع) ،کـه هنرمنـد بـرای بیـان بهتـر مفهـوم ،آنهـا را بـا
یهـای هنرمندانـه وی از
سـر انسـان تصویـر کـرده ،یـا خیالپرداز 
موجـودات نامرئی چـون جن و پری مرتبط دانسـت .پررونقترین
دوران کاربسـت ایـن نقـوش در هنـر ایـران ،سـدههای پنجـم تـا
هفتـم ه.ق مصـادف بـا ادوار سـلجوقی ،خوارزمشـاهی و ایلخانـی
بـوده اسـت .ازجمله مهمتریـن عوامل رواج این نقـوش طی ادوار
یادشـده ،رشـد علـم نجـوم و بـه دنبـال آن ،بسـط و شـرح مفاهیـم
صور فلکی توسـط دانشـمندانی چون خیام و خواجهنصیرالدین
طوسـی ،اعتقـادات عمیـق مردمـان در ایـن دوران بـه نقـش
سـتارگان در سرنوشتشـان و نیـز مفاهیـم عرفانـی متأثـر از رشـد
مسـلکهای عارفانـه و صوفیانـه در ایـن ادوار بـوده اسـت .نکتـه
مهـم دررابطهبا نقوش موجودات ترکیبی دوران اسلامی ،تفاوت
نحـوه طراحـی چهـره اغلـب آنهـا بهخصـوص نقـوش هارپـی و
اسـفنکس بـا نمونههای دوران قبل از اسلام اسـت .بدین معنا
کـه در آثـار پیـش از اسلام آنهـا را بـا چهرههایـی خشـن و سـتبر و
در دوران اسلامی بـا چهرههایـی آرامتـر و حتـی گاهـی معصومتـر و
بـا ظرافـت و زیبایـی هرچه تمام طراحی کردهانـد .گریفینها با تأثیر
کامـل از ادوار قبـل از اسلام ،اسـفنکسها بـا ترکیبـی از مفاهیـم
قبـل و بعـد از اسلام و هارپیهـا بهطـور خـاص تحـت تأثیـر منابـع

تصویر  .8صورت فلکی قنطورس ،عجایب المخلوقات قزوینی 678 ،ه.ق،
کتابخانه دولتی ،مونیخ( .مأخذ :قزوینی.)47 :1392 ،

Figure 8. The constellation of Centaurus, Wonders of the Creatures of
Qazvini, 678 AH, State Library, Munich. (Source: Qazvini, 2013: 47).

اسلامی در هنر دوران اسلامی ایران شـکلگرفته و بکار رفتهاند
(حسـینی( )53 :1391 ،تصویـر .)8
تاکنـون نظریههای گوناگونی دررابطهبـا منابع احتمالی کاربرد
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نقـوش موجـودات ترکیبی در هنر دوران اسلامی مطر حشـده که
از بازنمایی مفاهیم صور فلکی تا تأثیر نمادهای سـلطنتی دوران
ساسانی و از تفاسیر بومی و رایج برگرفته از درونمایههای سنتی
فرهنگهـای یکجانشـین و اسـتپی گرفتـه تـا تأثیـر گرو ههـای
ویـژه اجتماعـی را در برمیگیـرد (خلیلـی و گروبـه 50 :١٣٨٤ ،و
 .)46بـه نظـر میرسـد نمیتـوان یکـی از مـوارد فـوق را بهعنـوان
تنهـا منبـع تأثیرگـذار در کاربسـت ایـن نقـوش مطرح نمـود؛ بلکه
نهـا
مجموعـهای از آبشـخورهای فرهنگـی و فکـری کـه برخـی از آ 
قابلشناسـایی و برخـی دیگـر نامعلـوم اسـت ،در ایـن امـر مؤثـر
بودهانـد.

 2-6هارپی

در موجـود ترکیبـی هارپـی ،دقـت به ترکیب سـر انسـان بهعنوان
مرکز اندیشـه بشـری با بدن پرنده که مهمترین شـاخص آن بال
و پـرواز اسـت ،میتوانـد در تفسـیر صحیحتر این موجـود ترکیبی،
مفید و رهنمون باشد .پرنده در اغلب فرهنگهای بشری ،نماد
گسـتره روح اسـت؛ بهویژه در هنگامیکه پس از مرگ به آسـمان
صعـود میکنـد (هـال .)39 :1380 ،بنابرایـن مهمترین عاملی که
لهـای
باعـث ایجـاد ایـن موقعیـت نمادیـن بـرای پرنـده شـده ،با 
نهـا را از پرنـده وامگرفتـه
اوسـت کـه در نقـوش هارپـی ،انسـان آ 
اسـت .بـال بر روی بدن انسـان یا حیوان ،نشـانهای ایـزدی و نماد
نیـروی محافظـت بـه شـمار میآیـد .همچنیـن هنگام یکـه بـال
متعلـق بـه پیـامآوران و خدایـان و بادهـا باشـد ،داللت بر سـرعت
داشـته و ممکـن اسـت بیانگـر گـذر سـریع عمـر باشـد .م یتـوان
گفـت هنرمنـدان ایرانـی در قالـب نقـش فروهـر بـا افـزودن دو
بـال بـر دوش یـک نقـش انسـانی ،آن را بـه موجـودی ملکوتـی و
آسـمانی تبدیـل کردهانـد؛ امـا دررابط هبـا دالیـل و مفاهیـم کاربـرد
نقـش هارپـی در هنـر دوران اسلامی میتوان تأثیر برخـی از منابع
اسلامی را محتمـل دانسـت .در بیـن منابـع مختلـف اسلامی بـه
نظـر میرسـد مفاهیم عرفانـی کـه دارای نمادهای پرنده هسـتند،
بیشـترین تأثیـر را در آفرینـش ایـن نقـوش داشـتهاند .گرچـه
مـرغ در ادبیـات عرفانـی بهطـور مطلـق بـه معنـی روح آمـده اسـت،
نحـال پرنـدگان خاصی نیـز در ادبیات عرفانی وجـود دارند که
باای 
هـر یـک رمـزی از صفت یـا حالی از احوال اسـت (سـجادی:1370 ،
( )713تصویـر  9و .)10

 3-6سیمر غ

از نمون ههـای ایـن مرغـان کـه دارای هـر دو بعـد انسـانی و پرنـده

هسـتند میتـوان بـه شـاه مرغـان ملکـوت اشـاره کـرد کـه منظـور
از آن پیامبـر (ص) و در منطقالطیـر عطـار بهطـور خـاص سـیمرغ
است (همان .)496 :1370 ،سیمرغ همچنین استعارهای است
از روحالقـدس ،ملـک جبرئیـل و عقـل فعـال .ازایـنرو سـیمرغ بـه
همـان صفاتـی متصـف شـده کـه کبوتـر مادینـه رمـز روحالقـدس
در مسـیحیت داراسـت (اکبـری .)6 :1382 ،در ادبیـات عرفانـی،
مـرغ آتشخـوار خیالـی بـه نـام «سـمندر» وجـود دارد کـه رمـزی
اسـت از عشـق آتشـین و شـورانگیز که عاشـق در راه وصل بدان
م یسـوزد و خاکسـتر میشـود .همچنین گاهی نیز کنایه از عارف
کامـل اسـت (سـجادی( )1370،487 ،تصویـر  .)11جملگـی ایـن

تصویر  .9کاسه زرینفام ،دوره ایلخانی (مأخذ :واثقی)6 :1396 ،
)Figure 9. Golden Glaze bowl, Illkhanid period (Source: Vaseghi, 2017: 6

تصویر  .10ظرف نقرهای ،سده هفتم ه.ق (مأخذ :همان).
Figure 10. Silver container, seventh century AH (Source: the same).

مفاهیـم بـا نقـوش ترکیبـی هارپـی متناسـب اسـت.

 4-6پری

علاوه بـر مفاهیـم عرفانـی ،نقـش پرنـده بـا سـر انسـان را میتوان
نمـادی از «پـری» 4نیـز دانسـت .بنـا بـر تعریـف«َ ،پـری موجـودی
نکـه از روایـات
اسـت موهـوم ،افسـانهای و زیبـا و دلپذیـر .چنا 
کهـن برمیآیـد ،پـری وجـودی اسـت لطیـف و بسـیار زیبـا کـه
اصلـش از آتـش اسـت و بـا چشـم دیـده نمیشـود و بـا زیبایـی
فوقالعـادهاش آدمـی را میفریبـد .پـری برعکـس دیـو ،اغلـب
نیکـوکار و جـذاب اسـت؛ امـا گاهـی در روایـات کهـن و ازجملـه
برخـی قسـمتهای اوسـتا (یشـتها )14/1 :جنـس مؤنـث

دیـوان معرف یشـده اسـت کـه از طـرف اهریمـن گماشـته شـده و
جـزء لشـکر او ،بـر ضـد زمیـن و گیـاه و آب و سـتور در کار اسـت»
(یاحقی( )244-5 :1386 ،تصویر  .)12ذکر این نکته الزم اسـت
کـه گریفیـن همیشـه و در تمامـی ادوار قبـل از اسلام ،نمـاد خیـر
و خوشیمنـی نبـوده اسـت؛ زیـرا در دوران هخامنشـی برخـی از
شـاهان در حـال مبـارزه و کشـتن ایـن موجـود قابلمشـاهدهاند
(محبـی( )۱۳۷۷:107 ،تصویـر .)13

 5-6نقش شیر در موجودات ترکیبی

دررابطهبـا نقـوش اسـفنکسها و گریفینهـا علیرغـم وجـود
برخـی اختالفـات در اجـزای پیکرها ،ایـن موجودات در برخـورداری
از تنـه شـیر وجـه اشـتراک دارنـد؛ بنابرایـن در تحلیـل ایـن نقـوش
بایـد پیـش از هـر چیـز دیگـری ،ویژگیهـای مهـم ایـن حیـوان
شناخته شود« .شیر در باورها و اساطیر ملل جایگاه خاصی دارد
و در هنـر و فرهنـگ بسـیاری از ملتهـا ،بهعنـوان سـمبل آتـش،
پارسـایی ،پرتـو خورشـید ،پیـروزی ،دالوری ،روح زندگـی ،درندگـی،
سـلطنت ،شـجاعت ،عقـل ،غـرور ،قـدرت ،قـدرت الهـی ،قـدرت
نفـس ،مراقبـت و مواظبـت شناخت هشـده اسـت» (جابـز:1370 ،
 )75در اغلـب تمدنهـای کهـن ازجملـه در ایران ،شـیر بهواسـطه
بهرهمنـدی از قـدرت زیـاد ،مظهـر نیـرو و قـدرت ،پادشـاه و مبـارزه
معرف یشـده اسـت .بـه همیـن سـبب شـیر ،نمـاد ایـزد مهـر در
ایـران باسـتان و چهارمیـن مرتبه از مراتب مهر و نخسـتین مرتبه
از مراتـب اعلـی بـه شـمار مـیرود (کرمـی( )1381:237 ،تصویـر
.)14
باتوجهبـه همیـن واقعیـت و تأثیـر مفاهیـم ایـران پیـش از
اسلام بـه نظـر برخـی از محققیـن ،تصاویـر اسـفنکس بـر روی
سـفالینههای قـرون میانـی اسلامی بهعنـوان نمـاد خورشـید
بـکار رفتـه اسـت )(118:2006Guratola.باتوجهبـه مطابقـت
بـرج فلکـی اسـد بـا خانـه آفتـاب و مطابقـت غالـب ویژگ یهـای
صورتهـا و چهرههـای ایـن بـرج فلکـی مشـتمل بـر «تمـام بـال و
دراز»« ،فـراخ بـر»« ،پهـن روی»« ،سـتبر انگشـت»« ،باریـک دوران»،
«بلنـد بینـی»« ،فـراخ دهـان»« ،دندانـش یـک از یـک دور»« ،نیمـه
بزرگتـر»« ،خـوبروی»« ،گربهچشـم»« ،میگـون مـوی» و «شـکم
برسـوش آور» (دهخـدا ،1373،ج  ،2ذیـل اسـد بـه نقـل از
ابوریحـان بیرونـی) بـا اسـفنکسهای موجـود در آثـار نگارگـری
و صنایعدسـتی ازجملـه سـفالینههای اسلامی ،نظریـه فـوق
میتوانـد درسـت باشـد .در مقایسـه اسـفنکسهای دوران
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تصویر  .11سیمرغ زال را به البرز کوه میبرد ،برگی از شاهنامه ،تبریز ،حدود 790
ه.ق ،کتابخانه توپقاپی سرای استانبول( .مأخذ :گری.)164 :1384 ،
Figure 11. Simorgh takes Zal to Alborz Mountain, a leaf from
Shahnama, Tabriz, around 790 AH, Topqapi Palace Library,
Istanbul. (Source: Gray, 2005: 164).

تصویر  .13شاه در نبرد با گریفین ،پارسه ،دوره هخامنشی( ،مأخذ :محمدپناه،
)88 :1389
Figure 13. Achamenid King battling with a Griffin, Persia,
Achaemenid period, (Source: Mohammadpanah, 2010: 88).

امـا دررابطهبـا گریفیـن یـا شـیردال کـه ب هجـای سـر انسـان از

تصویر  .14بشقاب زرین با نقش شیر بالدار ،دوره ساسانی ،گالری آرتور ساکلر،
واشنگتن( .مأخذ :محمدپناه)192 :1389 ،
تصویر  .12نگاه کردن اسکندر به پریان دریایی ،گلچین اسکندر سلطان ،شیراز،
 831ه.ق ،بنیاد گلبنگیان ،لیسبون( .مأخذ :گری.)184 :1384 ،
Figure 12. Alexander looking at mermaids, Shiraz, 831 AH,
)Golbangian Foundation, Lisbon. (Source: Gray, 2005: 184

اسلامی بـا اسـفنکسهای پیـش از اسلام نیـز میتـوان گفـت
اسـفنکسهای اسلامی فاقـد بالهـای عقـاب میباشـند کـه
ً
احتمـاال دلیـل آن هـم ارتبـاط اسـفنکسهای مزبـور بـا صـورت
فلکـی اسـد و درنتیجـه عـدم نیـاز بـه طراحـی بالهـا بـوده اسـت.
(حسـینی( )52 :1391 ،تصویـر .)15
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Figure 14. Golden plate with a winged lion, Sassanid period, Arthur
Sackler Gallery, Washington. (Source: Mohammadpanah, 2010: 192).

سـر عقـاب بهرهمند اسـت ترکیبـی از دو حیـوان نیرومنـد صورت
گرفتـه اسـت .در ایـران باسـتان ،عقـاب بهعنـوان تیزپروازتریـن
و قدرتمندتریـن پرنـده آسـمان نشـانگر معتقـدات مذهبـی
بـوده و بـا بالهـای گسـترده خـود نشـان برتـری ،حمایـت و مظهـر
خـدای توانایـی بـوده اسـت؛ بنابرایـن گریفیـن ،ترکیـب پادشـاه
آسـمانها بـا پادشـاه زمیـن محسـوب م یشـود (کرمـی:۱۳۸۱ ،
 .)235-236باتوجهبـه همیـن واقعیت ،موجـود ترکیبی گریفین

در دوره ساسـانی نمادی از قدرت عظیم شـاه ،نیروی فوقالعاده
و توانایـی سـپاهیان و همچنیـن نیـروی محافـظ و نگهبـان
موجـودی خوشیمـن و مبـارک بـه شـما میآمـده اسـت (تصویر
.)16

نتیجهگیری

درمجمـوع ،معانی برخاسـته از انواع موجـودات مابعدالطبیعی در
هنـر ایـران در ادوار پیشوپـس از اسلام ،بـا نگاهـی ویـژه بـه هنـر
ساسـانی و ایلخانـی دربرگیرنـده طیفـی از نمادهـای دینـیَ ،
صـور
َ ّ
صور معلقه منبعث از اعتقـاد به عالم مثال
کیهانـی ،اسـطورهها،
و نیـز تأثیـرات متقابـل ادبیـات روایـی و هنرهـای تصویـری ایرانـی
اسـت .ایـن ارکان حکمـی تأثیـری بسـزا بـر شـیوهگزینی بصـری
کشـناختی هنرمنـدان ایرانـی در ادوار متمـادی
و رویکـرد سب 
داشـته اسـت .بهطوریکـه پـس از گذشـت سـدهها و بـا وجـود
گوناگون یهـای کـم یـا بیـش در سـبکها و مکاتـب تصویرگـری
و نگارگـری ،سـنتهای فراواقعگرایانـه و خیالگرایانـه در هنـر
ایرانـی بـر اسـاس همیـن شـالودههای حکمـی بـه حیـات خویش
ادامـه داده اسـت .بـر اسـاس یافتههـای پژوهـش ،شـیوه نضـج
و شـکلگیری شـخصیتهای خیالـی در سـنت هنـر ایرانـی،
منبعث از مفاهیم دینی و میراثهای فرهنگی برخاسـته از متن
اسـت .از سـویی ،خصلـت شـاخص بومیسـازی کـه در درازای
تاریـخ در هنـر ایـن سـرزمین نهادینـه شـده اسـت ،ایـن اجـازه را
بـه هنرمنـد میدهـد تـا بـر اسـاس احـوال زمانـه خویـش و البتـه
بـر اسـاس سـیاق جـاری قـوه متخیلـه مبنیبـر ترکیـب تصاویـر
دریافتـی حاصـل از مشـاهده ،روی بـه ترکیـب عناصـر تصویـری
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تصویر  .16تنگ سیمین زراندود با نقش گریفین ،ساسانی ،موزه ملی ایران
(مأخذ :پوپ)255 :1390 ،
Figure 16. Silver Golden Glazed Jam with a Griffin, Sassanid,
National Museum of Iran (Source: Pope, 1390: 255).

و آفرینـش موجـودات ماورایـی نمایـد .ریشـههای آراء بسـیاری
از حکمـاء از جملـه ابـن عربـی ،شـیخ اشـراق و اخـوان الصفـاء
همچنـان زمین ههـای بکـری را بـرای هنرمنـد پژوهنـده معاصـر در
جهـت ترجمـان متـن به تصویـر فراهـم مـیآورد .از سـویی رویکرد
تنزیهـی برخاسـته از تعالیـم قـرآن کریـم ،بهعنـوان زبانـی جهانـی و
انسـانی ،فراتـر از آییـن و یـا ملیتی خـاص میتوانـد در جهت نوعی
غربـال فکـری و بـه دنبـال آن غربـال تصویـری مـورد اسـتفاده قـرار
گیـرد .نمونههـای اینگونـه رویکرد بـه نص قرآن در آثار بسـیاری از
نسـینا ،شـیخ اشـراق ،صدرالمتألهین
حکمـاء از جملـه فارابـی ،اب 
و نظایـر آنـان قـرار گرفتـه و رویکـرد مثالیـن منبعـث از جهانبینی
عرفانـی اسلامی در نقـوش و نگارههـای ایرانی-اسلامی در طـول
سـدههای متمـادی مجـال تجلییافتـه اسـت .خط سـیر یادشـده
البتـه بـا نزدیـک شـدن بـه ادوار متأخـر ،کمرنگ شـده و جـای خود
را بـه تأثیرپذیـری از جریانهـای باخترزمیـن داده اسـت .بـه نظـر
میرسـد گـذر از اسـتحاله فرهنگهـای فکـری و ادبـی بیگانـه و
بومیسـازی و سازگارسـازی آموز ههـای جدیـد بـا مبانـی فکـری و
تشـده در پژوهش حاضر ،میتواند در راسـتای رشـد
حکمی یاف 
و بالندگـی و تـداوم هویـت هنـر و فرهنگ ایرانی در بسـتر هنرها و
رسـانههای معاصـر ،مؤثـر واقـع شـود.

تصویر  .15نمودار صورت فلکی برج اسد.
Figure 15. Leo constellation.
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پینوشت

ّ
« -1اصحاب السفارة و الشارعین»
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چکیده

بیــان مســئله :معمــاری اســامی در برگیرنــده معانــی واال و مضامیــن متعالــی اســت کــه
یکــی از نمودهــای آن را در حــرم آســتان قــدس رضــوی میتــوان یافــت .صحــن آزادی آســتان
قــدس رضــوی بهمثابــه یــک متــن از باشــکوهترین آثــار معمــاری اســامی اســت کــه بهوفــور
واجــد رمزگانهــای پنهانــی اســت کــه آشکارســازی آنهــا بــه روش تأویــل نیازمنــد اســت و
نشانهشناســی یکــی از آنهــا اســت.
هــدف مقالــه :در ایــن پژوهــش ســعی خواهــد شــد ضمــن معرفــی و شناســایی عناصــر بصــری
مــکان مذکــور بــه تبییــن روابــط دال و مدلــول در نشــانههای بهکاررفتــه در ایــن فضــای ســنتی
دینــی کــه مبتنــی بــر انــواع قراردادهــا از شــباهت (شــمایلی) و تداعــی و ســنن (نمــاد) و علــت
و معلــول (نمایــه) اســت ،پرداختــه شــود و از ابــزار تحلیلــی علــم نشانهشناســی در تحلیــل و
خوانــش نقــوش و کشــف معانــی ضمنــی آنهــا اســتفاده نمــود.
ســؤاالت مقالــه :پژوهــش حاضــر در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤاالت اســت :چــه نــوع نشــانههای
تصویــری بــر اســاس روابــط بیــن دالهــا و مدلولهــا در صحــن آزادی موجــود میباشــند؟ و
اینکــه ایــن نشــانهها بــا کاربســت ابزارهــای تحلیلــی رویکــرد نشانهشناســانه چگونــه قابــل
خوانــش و تحلیــل میباشــند؟
روش پژوهــش :ایــن مقالــه بــه روش توصیفی-تحلیلــی انجــام شــده اســت .گــردآوری اطالعــات
بهصــورت منابــع کتابخان ـهای میباشــد.
نتیجــه پژوهــش :برآینــد تحقیــق نشــان داد :نشــانههای تصویــری صحــن آزادی در هفــت
دســته طبقهبنــدی میشــوند .بهطورکلــی پیــام و مفاهیــم نشــانههای تصویــری مرتبــط بــا
مضامیــن و معانــی همچــون :قدســیت ،ربانیــت ،روح و انســان کامــل مشــاهده شــده اســت.
روابــط بیــن وجــوه مختلــف نشــانهها نیــز بــر اســاس رویکــرد نشانهشناســی بیشــتر بهصــورت
نمایهای-نمادیــن ،نمایهای-شــمایلی ،نمادین-شــمایلی اســت.
کلیــدواژگان :نشانهشناســی ،پیــرس ،نشــانههای تصویــری ،صحــن آزادی ،آســتان قــدس
رضــوی.
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Abstract
Islamic architecture includes sublime meanings and sublime themes, one of the
manifestations of which can be found in the shrine of Astan Quds Razavi.Signs are
always accompanied by interpretation; Thus, the semiotics of the science of interpretation
is the sign of the “sign” which means interpretation. Therefore, the sign is not fixed and
may not be a sign for another person, so the sign is a symbol that must be discovered.
Meanwhile, the famous semiotician Pierce, the contemporary philosopher, pays more
attention to visual semiotics. One of the most magnificent visual signs can be seen in the
shrine of Astan Quds Razavi. Azin is closed.
Humans have always sought to find the truth in existence, and these beliefs, ideas and
thoughts over time have been adorned in the form of images and have become symbols,
signs and symbols. The codes of the visual elements in any form and color can be explained
and interpreted, because the meanings and concepts of these signs are the result of sensoryvisual perceptions as well as the birth of ideas, mental ideas, thoughts and imaginations
of the artist. One way to study and understand the themes and mysteries of these images is
to approach the system that governs the laws that govern the structure of visual language,
that is, the science and tools of semiotics that are related to signs. In fact, the discovery
of related mental concepts is associated with individual or group communication in
society and its recognition is possible through cultural symbols in any civilization.There
are many signs in the universe that have unique concepts and meanings due to their
establishment in every society, community, culture and civilization. Over time, humans
have created designs inspired by these concepts and adorned the space with appropriate
designs in appropriate places and situations. Therefore, one of the holy places, which due
to its status and sanctity has a corner of many visual signs in the universe, is the royal
and holy court of Samen Al-Hajj Ali Ibn Musa Al-Reza (AS) in Khorasan. Is. This holy
shrine of Razavi has been a safe haven for the hearts of believers from different walks of
life throughout history and different periods. Shiites have used it (Nemati, 2016). Azadi
Courtyard is one of the main areas of Astan Razavi, which in its place has decorations
and visual signs with a unique Iranian-Islamic culture that are thought-provoking. The
courtyard is located to the east of the shrine, which has four porches and a wooden door of
the southwest pavilion has been selected. Considering that the basis of Islamic art is based
on repetition and symmetry, all the visual-visual elements painted and decorated in the
courtyard are decorated with the same principle. Therefore, in this article, due to the
lack of elaboration, repetitive and continuous patterns, elements and visual-visual signs
are avoided, and researchers are content to introduce the works. However, the designs
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that are different and unique from each work are
selected and studied and analyzed with a semiotic
approach. The Freedom Court of Astan Quds
Razavi is a text of one of the most magnificent
works of Islamic architecture that has a lot of
hidden codes that need to be revealed through
interpretation and semiotics is one of them. In
this research, we will try to explain the relations
between signifier and signified in the signs used
in this traditional religious space, which is based
on various contracts of similarity (symbolism),
association and traditions (symbol) and cause and
effect (index). Analytical science used semiotics in
analyzing and reading patterns and discovering
their implicit meanings. The present study seeks
to answer these questions: What kind of visual
signs based on the relationships between signs
and meanings are available in the courtyard
of freedom? And how can these signs be read
and analyzed using the analytical tools of the
semiotic approach? This article has been done by
descriptive-analytical method. Data collection is
in the form of library resources. The result of the
research showed that the visual signs of Freedom
Square are classified into seven categories. In
general, the message and concepts of visual signs
related to themes and meanings such as: holiness,
rabbinism, soul and perfect human being have
been observed. The relationships between different
aspects of signs are also based on the semiotic
approach in the form of index-symbolic, indexsymbolic, symbolic-symbolic.
Keywords: Islamic architecture, Islamic art,
Religious themes, Semiotics, Decorative themes
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شماره سوم
زمستان 1399

مقدمه و بیان مسئله

نشـانهها همـواره بـا تأویل همراه هسـتند؛ پس نشانهشناسـی
علـم تأویـل و تفسـیر نشـانه «دال»ی اسـت کـه مدلـول آن
تأویـل باشـد؛ لـذا نشـانه امـر ثابت نیسـت و ممکن اسـت برای
شـخص دیگـری نشـانه نباشـد ،پـس نشـانه در حکـم سـمبلی
اسـت کـه بایـد کشـف شـود .در ایـن میـان نشانهشـناس
معـروف پیـرس فیلسـوف عصـر معاصـر بـر نشانهشناسـی
تصویـری بیشتـر اهمیـت قائـل اسـت .یکـی از باشـکوهترین
نشـانههای تصویـری را میتـوان در حـرم آسـتان قـدس رضـوی
مشـاهده نمـود کـه جایجـای ایـن مـکان مقـدس از زیباتریـن
و باشـکوهترین سـاختار زبـان بصـری و عناصـر تزئینـی کـه
سرشـار از واالتریـن مفاهیـم نمادیـن و نشـانههای حقیقـی
هسـتند ،آذیـن بست هشـده اسـت .انسـانها همـواره بـه دنبـال
یافتـن حقایـق در هسـتی بودهانـد و ایـن باورهـا ،اعتقـادات و
اندیشـهها بهمرورزمـان در قالـب تصاویر مزین گشـته و تبدیل
بـه نمادهـا ،نشـانهها و سـمبلها شـده اسـت .رمـزگان عناصـر
تصویـری در هـر فـرم و رنگـی کـه باشـند قابـل تشـریح و تفسـیر
هسـتند ،چراکـه معنـا و مفاهیـم ایـن نشـانهها برآینـد ادراکات
حسـی -بصـری و همچنیـن مولـود پندارهـا ،انگارههـای ذهنـی،
تفکـرات و تصـورات انسـان هنرمنـد اسـت .یکـی از راههـای
مطالعـه و شـناخت مضامیـن و رمـوز ایـن تصاویـر ،رویکـرد
بـه نظـام حاکـم در قوانینـی اسـت کـه بـر سـاختار زبـان بصـری
حکمفرمـا اسـت ،یعنـی علـم و ابـزار نشانهشناسـی 1کـه مرتبـط
بـه نشـانهها اسـت .در واقـع کشـف مفاهیـم ذهنـی مرتبـط ،بـا
ارتباطـات فـردی یـا گروهـی در جامعـه همـراه اسـت و شـناخت
آن از طریـق نشـانههای فرهنگـی در هـر تمـدن میسـر میشـود.
نشـانههای بسـیاری در هسـتی وجـود دارد کـه باتوجهبـه

اسـتقرار آنهـا در هـر جامعـه ،اجتمـاع ،فرهنـگ و تمـدن از
مفاهیـم و معانـی منحصربهفـردی برخـوردار میشـوند .در گـذر
زمـان انسـانها بـا الهـام از ایـن مفاهیـم نقوشـی را آفریـده و
در مکانهـا و موقعیتهـای متناسـب فضـا را بـا ایـن نقـوش
میآراسـتند .ازایـنرو یکـی از مکانهـای مقـدس کـه باتوجهبـه
جایـگاه و قداسـتش گوشـهای از نشـانههای تصویـری فـراوان
در هسـتی را در خـود جـایداده اسـت ،بـارگاه ملکوتـی و مطهـر
ثامنالحجـج علـی بـن موسـیالرضا (ع) در خراسـان اسـت.
بـارگاه مطهـر رضـوی در طـول تاریـخ و ادوار مختلـف ،مأمنـی
امـن بـرای دلهـای مؤمنـان از قشـرهای گوناگـون بـوده اسـت
و در ایـن میـان ،هنرمنـدان مسـلمان از سـر شـیفتگی نسـبت
بـه سـاحت آن امـام همـام ،ذوق هنـری خویـش را بـرای عـرض
ارادت بـه پیشـگاه هشـتمین آفتـاب شـیعیان بـه کار گرفتهانـد
(نعمتـی .)1395 ،صحـن آزادی یکـی از محوط ههـای اصلـی
آسـتان رضـوی به شـمار مـیرود که در جایـگاه خـود از تزئینات و
نشـانههای تصویری-بصـری بـا فرهنـگ خـاص ایرانی-اسلامی
منحصربهفـردی برخـوردار اسـت کـه قابلتأمل هسـتند .صحن
مذکـور در شـرق حـرم واقـع اسـت کـه دارای چهـار ایـوان و یـک
در چوبـی غرفـه جنـوب غربـی منتخـب شـده اسـت .باتوجهبـه
ِ
اینکـه پایـه و اسـاس هنـر اسلامی بـر مبنـای تکـرار و تقـارن
اسـتوار اسـت ،تمامـی عناصـر بصری-تصویـری منقـوش و
آذیـن شـده در صحـن نیـز بـر همیـن اصـل آراسـته شـده اسـت؛
لـذا در ایـن مقالـه سـعی شـده بـه دلیـل عـدم اطالـه سـخن از
نقـوش و عناصـر و نشـانههای بصری-تصویـری تکرارشـونده و
متـداوم خـودداری شـود و محققیـن بـه معرفـی آثـار اکتفـا کننـد.
لیکـن نقوشـی را کـه متفـاوت و تـک هسـتند از هـر اثـر منتخـب
گردیـده و بـا رویکـرد نشانهشناسـانه مورد مطالعـه و تحلیل قرار
1. Semiology
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میگیر نـد.
در ایـن پژوهـش سـعی خواهـد شـد ضمـن تبییـن روابـط
دال و مدلـول در نشـانههای بهکاررفتـه در ایـن فضـای سـنتی
دینـی کـه مبتنـی بـر انـواع قراردادهـا از شـباهت (شـمایلی) و
تداعـی و سـنن (نمـاد) و علـت و معلـول (نمایـه) اسـت ،از ابـزار
تحلیلـی علـم نشانهشناسـی در تحلیـل و خوانـش نقـوش و
کشـف معانـی ضمنـی آنهـا اسـتفاده نمـود .پژوهـش حاضـر در
پـی پاسـخ بـه این سـؤاالت اسـت :چـه نـوع نشـانههای تصویری
بـر اسـاس روابـط بیـن دالهـا و مدلولهـا در صحـن آزادی
موجـود میباشـند؟ و اینکـه ایـن نشـانهها بـا کاربسـت ابزارهای
تحلیلـی رویکـرد نشانهشناسـانه چگونـه قابـل خوانـش و
تحلیـل میباشـند؟
ایـن مقالـه بـه روش توصیفی-تحلیلـی و بـا رویکـرد
نشانهشناسـانه انجام شـده اسـت .اطالعات از طریق مطالعات
کتابخانـهای گـردآوری گردیـده اسـت.

پیشینه پژوهش:

باتوجهبـه اینکـه در مـورد رویکـرد پژوهـش ،مطالعـات
ٔ
زمینـه نقـوش و
قابلتوجهـی انجـام شـده اسـت ،امـا در
نشـانههای تصویری-بصـری صحـن رضـوی بـا رویکـرد بـه علـم
و ابـزار نشانهشناسـی مطالعاتـی یافـت نشـده اسـت .اگرچـه در
زمین ٔـه نقـوش و عناصـر تزئینـی حـرم مقـاالت و پژوهشهایـی
مـورد تحقیـق قـرار گرفتهانـد که برخی از آنها به شـرح زیر اسـت:
جهانپـور ( )1392نویس ٔ
ـنده مقالـهای بـا نـام «نقـش گل
شاهعباسـی در آرای ههـای هنـری حـرم مطهـر امـا رضـا (ع)» بـه
مطالعـه و بررسـی سـاختار برخـی نقـوش تزئینـی شاهعباسـی و
اللهعباسـی پرداخته اسـت .نتایج تحقیقاتی ایشـان نشـان داد:
تصویـر نقـوش گیاهـی اعـم از درخـت ،انـواع گلهـا اسـلیمیها
و انـواع نقـوش سـنتی در جایجـای حـرم دیـده میشـود کـه
همگـی آنهـا نشـانی از قدسـیت و اهمیـت نقـوش گیاهـان در
سـفر پیدایش هسـتی اسـت چراکه بارهـا از گیاهـان مختلف در
البـهالی آیـات قـرآن بیـان شـده اسـت .از طرفـی نقـوش متنوعی
از فر مهـای شاهعباسـی در صحنهـای مختلـف وجـود دارد کـه
یکـی از آن صحـن آزادی اسـت کـه در عصـر قاجـار آراسـته شـده
و ب هصـورت کاشـیکاری هفترنـگ در کنـار گلهـای گـرد ریـزی
خودنمایـی میکنـد (رحیمپنـاه  )1395در مقالـهای تحـت
عنـوان «نقـش انـواع گل شاهعباسـی در قال یهـای حـرم امـام

رضـا (ع)» ،بـه مطالعـه نقـش گل شاهعباسـی از منظـر سـاختار
شناسـی پرداختـه اسـت .نتایـج تحقیـق ایشـان نشـان داد :در
قالیهـای حـرم مطهـر نوددرصـد بندهـای ختایـی بـا گلهـای
شاهعباسـی پـر شـده اسـت کـه ایـن از ویژگیهـای نقشهـای
شاهعباسـی اســـت .در ایـن قالیهـا گلهایـی بـا تنـوع و ظاهـری
متفـاوت بهکاررفتـه اســـت کـه در قالـی ســـایر مناطـق دیـده
نمیشـود .در حقیقـت میتـوان ایـن گلهـا را شاهعباسـی
مشـهد نامیـد« .تحلیـل و بررسـی نشـانههای تصویـری و
سـاختار کاشـیهای ازاره حـرم امـام رضـا (ع) بـا اسـتفاده از روش
نشانهشناسـی پیـرس» پژوهـش دیگـری اسـت به نویسـندگی
مهـدوی ( )1395ایشـان بـه تحلیـل و ساختارشناسـی رمـوز
نقـوش کاشـیهای ازاره حـرم با رویکرد به نشانهشناسـی پیرس
پرداختـه اسـت .نتایـج تحقیق ایشـان وجـوه مشـترک در معانی
رمزگان نقوش بسـیار اسـت .نشـانههای تصویری به دو دسـته
نمادین-شـمایلی تقسـیم میشـود« .مفاهیـم تذهیبهـای
قرآنـی در عصـر صفـوی» مقالـهای اسـت بـه نویسـندگی نجارپـور
جبـاری )1395( ،ایشـان در ایـن پژوهـش بـه مفاهیـم و تعاریـف
نقـوش تذهیبهـای قرآنـی در دوره صفـوی پرداختهانـد .نتیجه
تحقیـق وی نشـان داد نقشمایههـای تذهیـب بـا بهـره از
مفاهیـم اسلامی ،نظیـر مفهـوم نـور ،رنـگ و وحـدت کـه در قـرآن
نیـز ذکر شـده اسـت ،توسـط هنرمنـدان عصر صفـوی بهصورت
آگاهانـه بـرای تزئیـن قـرآن بـه کار گرفتـه شـده اسـت .بصائـری و
خزائـی ( )1392در مقالـهای تحـت عنـوان «جلوههـای اسـتعاره
در نظـام نشـانهای دیـداری پوسـترهای عاشـورایی» بـه تحریـر
درآوردهانـد کـه بـه بررسـی کاربردهـا و جلوههـای حضـور اسـتعاره
در سـطوح نظامهـای نشـانهای دیـداری و درک قابلیتهـای
آن بـرای معناآفرینـی در پوسـترهای عاشـورایی -کـه رسـانهای
تبلیغاتـی بـه شـمار مـیرود -میپردازنـد .نتایـج پژوهـش
ایشـان نمایانگـر ایـن اسـت کـه اسـتعاره در هـر سـه سـطح
نظـام نشـانهای دیـداری قابلیـت ظهـور دارد و کارکـرد متفـاوت
اسـتعاره در هریـک از ایـن سـطوح کـه بـه دلیـل ٔ
نحـوه چیدمـان
عناصـر و ماهیـت آنـان شـکلگرفته اسـت ،موجـب نمایـان
گوناگون
شـدن وجـوه مختلفی از اسـتعاره ،ایجاد خوانشهـای
ِ
مخاطـب دراینارتبـاط و بـروز معانی مختلفـی از گفتمان موجود
در پوسـترهای عاشـورایی میشـود.
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نشانه ،1نماد و سمبل

شماره سوم
زمستان 1399

سـادهترین تعریـف نشـانه عبـارت اسـت از« :مجموعهـای
دوگانـه متشـکل از یـک مفهـوم و یـک صـورت آوایـی
«(دینهسـن .)26 :1380 ،نشـانههای تصویـری نمادهـا در
ناخودآگاههـا ریشـههای عمیقـی دارنـد کـه بـا منشـأهای زندگـی
تخیـل جـوش خوردهانـد ،بدیـن معنـی کـه ّ
مبیـن رشـتههای
جادویـی و روحانیانـد .نشـانهها میتواننـد بـر اسـاس رابطـه
بیـن نشـانه و مرجـع آن صورت بپذیرنـد به بیانی دیگر نشـانهها
عالمتـی هسـتند کـه بـا ابـژه رابطـه مسـتقیم دارد و متأثـر از آن
اسـت و میتواننـد آیکـون چیـز دیگـری نیـز باشـد مشـروط بـر
شـباهت آیکـون دیگـر و همچنیـن آیکونهـا میتواننـد عینـی
نیـز باشـند بهطوریکـه نشـانه میتوانـد از عینیتریـن حالـت
تـا انتزاعیتریـن حالـت شـکل گیـرد (بوکـور 1387 ،و شـعیری،
 .)1391نشـانه بیانگـر چیـزی غیـر از خود اسـت ،میتواند طبیعی
باشـد یـا قـرار دادی .از منظـر پیـرس «هـر نشـانه رابطـهای اسـت
میـان مـورد تأویلـی و موضـوع» .وی همچنیـن اذعـان دارد
نشـانهها چیزهایـی هسـتند کـه برای کسـی در مناسـبتی خاص
بهعنوانـی خـاص نشـان چیـز دیگری باشـد .2هر نشـانه در حکم
نسـبت میـان سـه ٔ
پایه مبنـا ،موضـوع ،تأویـل اسـت .درواقـع
هـر نشـانه از راه نشـانهای دیگـری کشـف و دانسـته میشـود.
ٔ
نشـانه دیگـر کـه خـود بایـد
هـر تأویلـی خـود اشـاره اسـت بـر
دوبـاره تأویـل گـردد ) ».(Aristotle, 1971نمـاد» واژهای فارسـی
اسـت کـه در زبـان عربـی بـه آن «تمثیـل» و در زبـان فرانسـه
«سـیمبل» میگوینـد .سـمبل را بـه معنـای نشـانه ،عالمـت،
ٔ
نشـانه قـراردادی اختصاصـی ،شـیء یـا موجـودی کـه
مظهـر ،هـر
معـرف موجـودی مجـرد و اسـم معنـی اسـت تعریـف کردهانـد»
(احمـدی .)142 :1378 ،نمـاد و سـمبل ،شـیء یـا کار و فعالیـت
یـا وضعیـت ملموسـی اسـت کـه میتوانـد از طریق نوعـی تداعی
بهخصـوص بـر اسـاس تشـابه ،بهعنـوان رمـز و تجسـمی بـرای
نشـاندادن غـرض و هـدف نهایـی گفتـار مورداسـتفاده قـرار

بگیـرد (عباسـی.)142: 1386 ،

 .2-3نشانهشناسی ،ساختار نشانهها و طبقهبندی
آنها

نشانهشناسـی بـه بررسـی فراینـد پیدایـش نشـانهها ،نح ٔ
ـوه
داللــت آنهــا و کاربردشــان ،تعریــف م یشـود .از ده ٔـه 1950
میلادی بـه اینسـو ،نشانهشناسـی همچـون روش پژوهـش
بهویـژه در قلمـرو شـناخت داللـت و ادراکات و ارتباطـات بـه
کار گرفتـه شـده اسـت .نشانهشناسـی پیـرس دارای ابعـاد
بسـیار وسـیعی اسـت و نظـر وی در مـورد نشـانههــا را میتـوان
ٔ
فلسـفه وی دانسـت .نشانهشناسـی
یکـی از مبانـی اصلـی کل
بـا حوزههـای مختلـف از جملـه معرفتشناسـی فلسـفه
یفـر و غفـاری،
ذهـن ،علـم ارتباطـات در ارتبـاط اسـت (رضو 
3
 .)1390اصطلاح نشانهشناسـی در پیونـد بـا سـی .اس .پیـرس
فیلسـوف امریکایی اسـت و اصطالح علم نشـانهها 4را فردینان
دو سوسـور ،زبانشـناس سوئیسـی بـه کار بـرده اسـت .هـر دو
اصطلاح بـه چگونگـی تولیـد و انتقـال معانـی مربـوط میشـوند.
همچنیـن اصطلاح «سمیوسـیس» اولینبـار توسـط پیـرس
بـه کار گرفتـه شـد و آن را پژوهـش نسـبت میـان نشـانه،
مـورد تأویلـی و موضـوع دانسـت (آسـابرگر 83: 1379 ،و 84
و احمـدی .)1394 ،پیـرس نشـانه را بهمثابـه تاروپـود همـه
اندیشـهها در نظـر میگیـرد و برایناسـاس ،حیـات هرگونـه
علـم و حتـی ارتبـاط میـان انسـانها بـه نشـانهها وابسـته
یفـر و غفـاری .)5 :1390 ،نشانهشناسـی پیـرس
اسـت (رضو 
ٔ
حـوزه هنرهای تجسـمی-بصری
الگویـی گسـترده و کاربـردی در
اسـت .در ایـن روش طیـف وسـیعی از انـواع نشـانهها و نمادهـا
باتوجهبـه مضمـون و کاربـرد آنهـا ،طبقهبنـدی م یشـوند؛ لـذا
ایـن پژوهـش درصـدد واکاوی و تشـریح عناصـر و نشـانههای
تصویـری مزیـن شـده در صحـن آزادی آسـتان قـدس رضـوی
بـا رویکـرد بـه نشانهشناسـی پیـرس اسـت .از منظـر پیـرس
نشـانهها دارای نسـبتی سـهگانه هسـتند کـه شـامل :خـود

واژه « »semiotiqueو « »samiologieاز ٔ
 . 1دو ٔ
واژه یونانــی « »semeionبــه معنــای «نشــان» گرفتــه شــدهاند (پهلــوان)15 :1381 ،نشــان همــان عالمــت ،نشــانه ،نمــود ،آیــت،
دلیــل اثــر اســت ،عالمتــی کــه بــدان کســی یــا چیــزی را بازشناســند (قلیچخانــی.)747 :1392 ،
ـانه دوم را مــن «مــوردی تأویلــی» نشـ ٔ
 . 2خطابــش بــه کســی اســت .یعنــی در ذهــن آن کــس ،نشــانهای معــادل و چهبســا کاملتــر میســازد .ایــن نشـ ٔ
ـانه نخســت مینامــم.
ایــن نشــانه از چیــزی و عالمــی دیگــری خبــر میدهــد کــه از موضــوع خــود در تمامــی مناســباتش چنیــن نیســت .بلکــه در ارجــاع بــه ایــدهای خــاص خوانــده شــود( .احمــدی،
)35 :1394
3. C.S, Pierce
4. Semiology
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مثال :عکس

صورت قابل ادراک نشانه ،چیزی که به شخص یا چیزی داللت کند

دالّ

در شمایل بین نشانه و مدلولش شباهت وجود دارد

«دالّ» یا «بازنما» یا «بازنمود»

Singnifant . Representation

مصداق

مدلول

شمایل
نمایه وابسته به مصداق و مدلول است
مثال :داللت دود بر آتش

چیزی که نشانه بازنمود آن است

چیزی که چیز دیگری را تعبیر و تأویل کند

«شیء» یا «مصداق»

«مدلول»یا«تفسیرکننده»

Meaning.Referent. Object

Interpretation.Signifie

شکل شماره  :1ساختارشناسی نشانه بهعنوان فرایندی که معنایش به متن آن
بستگی دارد (منبع :نگارندگان)
Figure 1: Sign structure as a process whose meaning depends on
the text

ّ
نشـانه (دال) 1یـا ،مدلـول نشـانه ،2مصـداق 3نامیـده میشـوند
(نمـودار شـماره .)1
امـا آنچـه کـه پیـرس در طبقهبنـدی نشانهشناسـی بیـان
نمـوده بسـیار پیچیـده اسـت .پیـرس سـه تقسـیمبندی
از نشـانه ارائـه میدهـد کـه نظـام پایـهای سـه مقولـهای
هستیشـناختی او را نشـان میدهـد کـه آن شـامل :اولویـت،4
ثانویـت ،5ثالثیـت 6نامگـذاری میشـوند (حاکمـی.)1396 ،
بااینحـال ایـن پژوهـش طبقهبنـدیای را کـه بـر اسـاس ارتبـاط
نشـانه بـا مدلولـش میباشـد را مـورد بررسـی قـرار خواهـد داد
کـه آن شـامل :نشـانههای شـمایلی ،7نشـانههای نمایـه،8
نشـانههای نمادیـن 9اسـت (نمـودار شـماره .)3
نش ٔ
ـانه شـمایلی :نشـانهای اسـت کـه موضـوع مـورد ادراک
یـا مفهـوم خـود را بـر اسـاس شـباهت ،تصویـر میکنـد و از ایـن
ٔ
نشـانه شـمایلی ویژگیهایـی دارد
رهگـذر بـر امـری داللـت دارد.
بـدان معنـا میبخشـد بهطوریکـه حتـی موضـوع آن وجـود
ٔ ّ
رابطه دال و مدلول مبتنی بر تشـابهات
نداشـته باشـد .در واقع
ّ
اسـت .بـه بیانـی دیگـر دال از برخـی جهـات (ظاهـر ،صـدا،
احسـاس) مشـابه بـا مدلول اسـت و برخـی از کیفیـات مدلول را
دارا میباشـد (وولـن .1998،پیـرس و سـجودی.)1381،
نش ٔ
ـانه نمایـهای :بازنمونـی اسـت کـه از طریـق قیـاس صـورت

در نماد ،نشانه اختیاری و قراردادی است

نمایه

نشانه

مثال :ترازو در دست

نماد

شکل شماره  :2ساختار نشانه بر اساس ارتباط با مدلول (منبع :نگارندگان)
Figure 2: Sign structure based on the relationship to the signified

میگیـرد نـه شـباهت و نـه بـه دلیـل پیونـد آن بـا ویژگیهـای
عامـی کـه موضـوع آن ممکـن اسـت داشـته باشـد .بلکـه بـه
دلیـل ارتبـاط پویایـی اسـت کـه از یـک سـو بـا موضـوع دارد و از
سـوی دیگـر بـا حـواس یـا خاطـرات شـخصی کـه حکـم نشـانه
را داراسـت .بـه بیانـی دیگـر نشـانهای کـه بـر ٔ
مایـه پیوسـتگی
ٔ
نشـانه نمایـهای
وجـودی بـا موضـوع خـود دارد .بهگونـهای کـه
بـر مبنـای شـکلی از پیوسـتگی معنایـی و گاه علـت و معلولـی
میـان موضـوع و نشـانه شـناخته میشـود (سـجودی.1381،
وولـن .1998 ،پهلـوان.)1390 ،
ٔ
نشـانه نمادیـن :نشـانهای کـه بـه تفسـیرکننده نیـاز داشـته
ٔ ّ
باشـد؛ بـه بیانـی دیگـر رابطـه دال و مدلـول بـر اسـاس قـرارداد
ٔ
نشـانه نمادیـن نـه نیـاز بـه شـباهت
اسـت واجـد نیـروی قانـون.
بـه موضوعـش دارد و نـه نیـاز بـه هیچگونـه پیونـد وجـودی بـا
آن .بـه اعتقـاد پیـرس :نمـاد توجیهپذیـر اسـت؛ از ویژگیهـای
ً
نمـاد ایـن اسـت کـه هرگـز کاملا اختیـاری نیسـت .چـون شـکل
اولیـه پیونـدی میـان دال و مدلـول وجـود دارد .بهجـای نمـاد
عدالـت ،یعنـی تـرازو ،نمیتـوان از هیـچ عنـوان دیگـری همچـون
ارابـه بـه کاربرد (وولـن .1998 ،پهلوان .)1390،در نمودار شـماره
 2خالصـهای از تفسـیر و تعریـف نشـانههای فـوق همـراه بـا
ذکـر مثـال قابلمشـاهده اسـت .گاهـی کاربـرد ایـن نشـانهها
در تلفیـق بـا یکدیگـر نیـز مورداسـتفاده قـرار میگیرنـد .یعنـی
ممکـن اسـت هـم شـمایلگونه باشـد و هـم نمادیـن و یـا
نمایـهای .یعنـی شـمایلی-نمادین و با شـمایلی نمایـهای و غیره.
الزم بـه ذکـر اسـت تجزیهوتحلیـل نشـانه و عناصـر تصویـری

شماره سوم
زمستان 1399

1. Singnifant
2. Interpretant
3. Meaning, referent
4. Priority
5. Secondary
6. Thirdness
7. Iconique
8. Indexique
9. Symbolique
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

51

شماره سوم
زمستان 1399

در صحـن آزادی آسـتان قـدس رضـوی بـر پایـه ،اسـاس و مبنـای
ایـن سـه نشـانه مـورد تفحـص قـرار میگیـرد و جزئیـات بیشتـر
مباحـث نشانهشناسـی در البـهالی جـداول مـورد بررسـی و
تحلیـل قـرار خواهـد گرفـت.

و رمزگشـایی نشـانههای تصویـری هـر یـک از نقـوش موردنیـاز
پرداختـه خواهـد شـد و اطالعـات در نمودارهـا و جـداول مرتبـط
بـه پژوهـش بـا رویکـرد بـه نشانهشناسـی مـورد آنالیـز ،کاوش و
دسـتهبندی نشـانهای قـرار خواهـد گرفـت.

روش پژوهش

مفاهیم نمادین عناصر تصویری مطالعاتی در
صحن آزادی آستان قدس رضوی

ایـن صحـن کـه پـس از انقلاب اسلامی ،صحـن آزادی نامگذاری
شـد کـه از آثـار مانـدگار دوره قاجـار اسـت ،از طرفـی ایـن صحـن
بـه صحـن نـو معـروف اسـت ،چراکـه در مقایسـه با صحـن عتیق
بـه ایـن اسـم مشـهور شـده اسـت کـه قدمتـش بیـن  200تـا 350
سـال بیشـتر اسـت .در واقـع قسـمتهای مختلـف صحـن
ً
عتیـق بیـن  400تـا  550سـال عمـر دارنـد ،امـا حـدودا میتـوان
ً
گفـت صحـن نـو حـدودا  200سـاله اسـت .سـاخت ایـن بخش در
سـال  1323ه.ق ،بـه روزگار سـلطنت فتحعلیشـاه قاجـار آغـاز
گردیـد و تزئینـات و تکمیـل آن در دوره حکومتهـای نـوادگان
وی یعنـی محمدشـاه و فرزنـدش ناصرالدینشـاه قاجـار انجـام
پذیرف ت(عباسـی و مـردان نیـکwww. mashregh�.1391 ،
 )news.irحـرم مطهـری رضـوی بـاغ پرشـکوه هنـر اسـت؛ بـاغ
فرحبخـش و پربـرگ و بـاری کـه از هـر گوشـه و کنـارش ،دههـا
نقشونـگار زیبـا سـر بـر میکشـد .کاشـیکاریها ،آینهکاریهـا،
گچبریهـا ،طلاکاری و کتیبهنگاریهـای بیشـماری در سراسـر
ایـن مجموعـه ،دیـدگان مخاطبیـن را مینـوازد و روحـش را پـرواز
میدهـد .علاوه بـر معنویـت و روحانـی حاکـم در حـرم ،عظمـت
حاکـم در فضـای ایـن مـکان مقـدس (رنگآمیـزی ،نقـوش و
عوامـل دیگـر ) کـه چشـم آدمـی را بـه حیـرت برمیانگیزانـد و
کتـک اجـزای آرایههـا و الـوان بازمـیدارد (نعمتـی،
از ادراک ت 
.)1395
چهـار ایـوان داخلـی موجـود در صحن آزادی و یـک در چوبی
غرفـه جنوبـی و سـاعت بـزرگ بـرج صحـن آزادی نمونههـای
مطالعاتـی در ایـن پژوهـش هسـتند .تصاویـر از بخشهـای
متعـدد صحـن آزادی انتخـاب شـده اسـت .ایـن چهـارده
تصویـر بهصـورت قرینـه در دیگـر بخشهـای صحـن تکـرار
شـدهاند؛ بنابرایـن جهـت اعـاده سـخن از آوردن نمونـه تصاویـر
ٔ
شـماره یـک بـه
مشـابه موجـود خـودداری شـده اسـت .جـدول
معرفـی نمونههـا مطالعاتـی میپـردازد و همچنیـن نشـانههای
تصویـری آن را شناسـایی کـرده تـا در ادامـه مباحـث سـهلتر
مـورد تبییـن قـرار گیـرد .بعـد از معرفـی ایـن تصاویـر بـه مطالعـه
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باتوجهبـه اینکـه رمـز را کـه زبانـی عالمگیـر اسـت و بهمثاب ٔـه
پلـی میباشـد کـه بیـن تمدنهـای مختلـف ریشـه انداختـه
اسـت .رمـز مبنایـی عینـی دارد کـه واقعیـت ذهنـی را انعـکاس
میدهـد و ازایـنرو فقـط بـه طریـق شـهود قابـلدرک و دریافـت
ً
اسـت .بـا ادراک رمـز کـه امـری کاملا شـخصی اسـت ،دنیـای
نهفتـه مکشـوف میشـود کـه غنایـی غیرقابلتصـور دارد و
آ کنـده از همانندیهـا و تشـابهات و تمثیلات فراوانـی اسـت
کـه مبـدأ رمـز و اسـاس گسـترش آن بـه شـمار میرونـد (بوکـور،
)1387؛ بنابرایـن عناصـر تصویـری کـه آگاهانـه و چـه ناخـودآگاه
تصویرگـری میشـوند بـدون تردیـد از مفاهیـم ذهنـی مخاطـب
خویـش برخاسـته شـده اسـت ،بـه زبانـی دیگـر تمامـی عالئـم و
عناصـر تصویـری چـه بهصـورت مجـزا و منفـرد و چـه بهصـورت
متحـد و تـوأم بـدون معنـا و مفهـوم نیسـتند .ازایـنرو عناصـر
تصویـری موجـود در نقـوش کاشـیکاری ،منبتکاریهـای و
نقاشـی دیـواری صحـن آزادی آسـتان قـدس رضـوی دارای رمـوز
و الگوهـای نشان هشـناختی و سـمبلیکی هسـتند کـه توسـط
هنرمنـدان ادوار مختلـف آراسـته و انجـام شـده اسـت .بدیـن
ترتیـب بهکارگیـری یـک الگـوی نشانهشـناختی و نمادیـن
میتوانـد شـیوهای نـو در تشـریح و تبییـن و یافتـن راه ارتباطـی
بیـن عناصـر تصویـری و مـورد تأویـل آنهـا باشـند .نقـوش و
عناصـر بصـری و تصویـری مجموعـه موردنظـر مطالعاتـی در
صحـن آزادی بـه شـش دسـته قابـل طبقهبنـدی اسـت کـه در
نمـودار شـماره  3قابلمشـاهده اسـت.

نقوش هندسی

متأسـفانه هنـر انتزاعـی نقـوش هندسـی در اسلام بـرای قـرون
متمـادی در مغربزمیـن بهاشـتباه بهعنـوان نوعـی تزئیـن و
آرایـه قلمـداد شـده اسـت و پیـام اصلـی اسلام ،یعنـی توحیـد کـه
در معنـا و نشـانههای ایـن نقـوش از طریـق تجلـی وحـدت در
کثـرت و بالعکـس بیـان میشـود کمتـر مـورد مداقـه قـرار گرفتـه
اسـت .باتوجهبـه این اینکه زبان هنر اسلامی یک زبـان رمزگونه

جدول شماره  :1معرفی عناصر تصویری منقوش شده در چهار ایوان و یک َد ِر چوبی موجود در صحن آزادی (نعمتی )115-88 :1395 ،معرفی آثار
Table No. 1: Introduction of decorative themes in Azadi courtyard

تصاویر
جایگاه نقش

تصویر شماره  :4نقاشی اسپر نمای اسپر نمای داخلی ایوان
تصویر شماره  :5کاشیکاری نمای بیرونی ایوان
شمالی صحن آزادی ،تکنیک :رنگروغن 1342 ،ه.ق ،اثر:
شمالی صحن آزادی ،اثر :محمدحسن بیوکی
محمدحسن بیوکی (رضوان) ،خط :نستعلیق ،نشانههای
(رضوان)،کاشیساز :یوسف قدس 1342 ،ه.ق
تصویری ،معماری ،تزئینات اسلیمی-ختایی ،نقوش پرندگان،
خط :نستعلیق ،نشانههای تصویری ،نقوش
گلهای طبیعی و پرندگان .فقط در این بخش حرم تصویر منظره
اسلیمی ،ختایی و نوشتاری.
موجود است.

تصویر شماره  :6آینهکاری اسپر ایوان طالی
صحن آزادی ،این منظره فقط در این صحن
مشاهده شده است ،خط :نستعلیق ،عصر
قاجار :نشانههای تصویری ،نقوش هندسی،
نوشتاری ،اسلیمی.

تصاویر

تصویر شماره  :2کاشیکاری ٔ
پایه نمای داخلی
تصویر شماره :1کاشیکاری لچکی نمای داخلی ایوان شمالی
ایوان شمالی صحن آزادی ،کاشی هفترنگ،
صحن آزادی ،کاشیکاری هفترنگ ،عصر ناصرالدینشاه قاجار،
پایان ساخت :عصر ناصرالدینشاه ،نشانههای
خط :ثلث ،نشانههای تصویری :خط ،نقوش اسلیمی و ختایی
تصویری :استفاده از عناصر طبیعی همچون:
شروع حرکت اسلیمی از ترنج مرکزی
درخت زندگی ،گل ،پرنده ،تزئینات فرنگی.

تصویر شماره :3کاشیکاری اسپر نمای
داخلی ایوان شمالی صحن آزادی ،کاشیکاری
هفترنگ ،عصر ناصرالدینشاه قاجار،
نشانههای تصویری :نقوش انسانی (فرشته)،
گلدان ،گلهای طبیعی زنبق ،محمدی،
پرندگان ،تزئینات اسلیمی ،ختایی و فرنگی.

شماره سوم
زمستان 1399

جایگاه نقش
تصاویر

(الف)

(ب)

جایگاه نقش

تصویر شماره  :7کاربندی ایوان طالی صحن آزادی (الف) و (ب) جزئی از تصاویر ،شاهکار معماری حرم ،خط :نستعلیق ،عصر فتحعلیشاه قاجار ،کادربندی و
طالکاری :عصر ناصرالدینشاه ،1288-1280 ،نشانههای تصویری :نقوش اسلیمی ،نقوش هندسی ،نوشتاری( .هرکس که در صحن نو قدم میگذارد ،پیش
از هر چیز متوجه ایوان طالیی میشود که در جانب غربی صحن و متصل به رواق دارالسعاده ساخته شده است .این ایوان که  10.20متر ارتفاع دارد ،در دوره
ناصرالدینشاه طالکاری شده و ازاینرو به «ایوان ناصری» معروف است).

تصاویر
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جایگاه نقش

تصویر شماره  :9کاشیکاری نمای بیرونی ایوان تصویر شماره  10کاشیکاری بغلکشی نمای بیرونی
َ
ٔ
تصویر شماره  :8درِ چوبی غرفه جنوب غربی صحن جنوبی صحن آزادی ،تکنیک :کاشی معرقٔ ،
دهه ایروان شرقی صحن آزادی ،خط :ثلث ،تکنیک:
آزادی ،ورودی آرامگاه شیخ بهائی ،نشانههای تصویری:
چهل شمسی ،نشانههای تصویری :نقوش معرقکاری ،اواخر پهلوی دوم ،طراح :محمدحسن
نقوش گیاهی ،جانوری (اژدها ،شیر ،لکلک ،پرند)،
رضوان ،نشانههای تصویری :شمسه ،نقوش
پرندگان ،نقوش اسلیمی-ختایی ،نقوش
نقوش فرنگی ،گرفتوگیر،
نوشتاری ،نقوش اسلیمی-ختایی.
گلدان.

تصاویر
شماره سوم
زمستان 1399

جایگاه نقش

تصویر شماره :12کاشیکاری بغلکشی نمای بیرونی
تصویر شماره :11کاشیکاری شرقی صحن آزادی ،خط :ثلث ،تکنیک :کاشی معرقٔ ،
ایروان جنوبی صحن آزادی 1346 ،ه.ق ،طراح:
دوره پهلوی دوم ،طراح:
محمدحسن رضوان ،نشانههای تصویری :نقوش گلدانی ،نقوش اسلیمی-ختایی ،نقوش جانوری .محمدحسن (رضوان بیوکی) ،نشانههای تصویری:
نقوش قاب اسلیمی ،ختایی.

تصاویر
جایگاه نقش

تصویر شماره  :16ساعت قدیمی صحن آزادی حرم مطهر امام رضا (ع) ،ساعتی بزرگ و کهن است که در برج باالی ایوان جنوبی صحن آزادی ،نصب شده و
مشرف به رواق امام (ره) است .این ساعت که اولین و قدیمیترین ساعت آستانه است ،ساخت منچستر انگلستان بوده و در زمان ناصرالدینشاه قاجار
توسط امین الملک صدراعظم ایران ،وقف آستان مقدس حضرت رضا (ع) شده است .تاریخ موجود در پیاله زنگ ساعت نشاندهنده سال  1893میالدی
است که مربوط به  110سال قبل است .این ساعت ،ابتدا در برج باالی ایوان غربی صحن انقالب اسالمی (صحن کهنه) قرار داشت و حدود  54سال قبل ،از آن
جا به باالی ایوان جنوبی صحن آزادی (صحن نو) یعنی مکان فعلی آن انتقال یافت (دولتآبادی)article.tebyan.net ،

تصاویر

تصویر شماره  :14مقرنسکاری نمای داخلی
ٔ
کتیبه ازارۀ غرفه جنوب شرقی صحن
تصویر شماره :13
ایوان شرقی صحن آزادی ،خط :ثلث ،تکنیک:
کار:
ت
منب
کاری،
ت
منب
تکنیک:
ثلث،
آزادی ،خط:
نقاشی کاربندی ،1عصر قاجارٔ ،
سده سیزدهم،
حبیباهلل الهوتی ،1365 ،نشانه تصویری :نقوش
نشانههای تصویری :نوشتاری ،نقوش ختایی-
نوشتاری و ختایی.
اسلیمی.

جایگاه نقش

تصویر شماره  :15کتیبه پیشانی نمای داخلی
ایوان شرقی صحن آزادی ،نوع خط :ثلث ،خطاط:
محمدحسین شهید مشهدی ،محمدشاه قاجار،
 1263ه.ق ،نشانههای تصویری :نوشتاری ،نقوش
اسلیمی-ختایی،

 . 1کاربنــدی نوعــی پوشــش اســت متشــکل از تیــر طــاق هایــی بــا قــوس معیــن کــه تحــت قواعــد هندســی ویــژه ای همدیگــر را قطــع مــی کننــد .بزرگمهــری.).1 ،1385 ،
کاربنــدی ســاده از دوران تنهــا یــک نــوع تیــر طــاق حــول محیــط دایــره ایجــاد مــی شــود .کاربنــدی ســاده خــود بــه دو شــاخه کاربنــدی رســمی (قالــب شــاقولی)و کاربنــدی
سرســفت(قالب غیــر شــاقولی( تقســیم مــی شــود(محمدیان و فرامــرزی)99 :1390 ،
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انواع عناصر تصویری-بصری به کار رفته در صحن آزادی آستان قدس رضوی
اشیاء

نقوش هندسی

نقوش نوشتاری

نقوش گیاهی

نقوش حیوانی

قندیل

سه ضلعی

ثلث

اسلیمی

گلدان

چهارضلعی

نستعلیق

ختایی

کبوتر

ساعت

پنج ضلعی

تعلیق

گل زنبق

طوطی

شش ضلعی

گل رز

قمری

هشت ضلعی

پامچال

لک لک

ده ضلعی

دوازده ضلعی

مار و اژدها

پرنده

نقوش معماری
شیر

گنبد

نقوش انسانی
فرشته

مناره

صدبرگ

شماره سوم
زمستان 1399

نسترن
شکوفه و
غنچه
کوکب
درخت

شکل شماره  :3طبقهبندی انواع نقوش کاربردی از مجموعه نمونههای مطالعاتی پژوهش (منبع :نگارندگان)
Figure 3: Classification of decorative themes from a collection of research study samples

و نمادیـن اسـت لـذا تمرکـز بـر روی نقـوش هندسـی ،توجـه را از
جهـان بازنمـودی 1بـه جهـان صـور محـض ،تنشهـای متـوازن
و تعـادل پویـا معطـوف میسـازد و بینشـی بنیـادی نسـبت بـه
نح ٔ
ـوه عمـل خـود باطنـی انسـان و انعـکاس آن در عالـم پدیـد
مـیآورد .در واقـع مفاهیـم ذاتـی و درونـی در هنـر اسلامی وجـود
ً
دارد کـه عمدتـا نمـودی از توازنـی اسـت بیـن صـورت هندسـی
محـض و آنچـه میتـوان آن را صـورت زیسـتریختی بنیـادی
ٔ
عرصـه تبلـوری دانسـت هـم
نامیـد و همچنیـن میتـوان آن را
بـرای آن آگاهـی الینفـک از صـورت متجلـی و هـم بهعنـوان
لمحـهای از شـور و نشـاط تعلیـق ش ٔ
ـده فیضـان محتـوا از طریـق
صـورت (کریچـر.)1389 ،

سه ضلعی ،چهارضلعی ،هشت ضلعی

نماینگـر اعتـدال ،هماهنگـی و عـدد سرنوشـت معنـوی تلقـی
م یشـود .سـمبلی از کـوه ،آتـش ،مثلـث ،تثلیـث ،تفکـر عمیـق،
تقـدس ،پرثمـر بـودن ،قـدرت و کمـال .نشـانی از سـه اصـل
پنـدار نیـک ،گفتـار نیـک ،کـردار نیـک (نورآقایـی .1353 ،جابـز،
 .)745 :1395سـه ضلعـی تجلـی و منشـأ آغازیـن و اسـتقرار
در هسـتی و مبـدأ خلاق مربـوط میشـود (احمـدی ملکـی،

 .)25 :1378هـر مثلـث بـه عنصـری خـاص مرتبـط اسـت؛
قائمالزاویـه بـا آب ،مختلفاالضلاع بـا هـوا ،متساویالسـاقین
بـا آتـش .از طرفـی سـه ضلعـی رابطـهای بـا خورشـید ،مـاه و
ٔ
دهنده شـاهد ،مشـاهده و مشـهود
زمیـن دارد .نشـان
اسـت .گوینـد مثلـث معنـوی اسلام عبـارت اسـت از :اهلل،
رحمـن ،رحیـم (کریچلـو .)1389 ،مثلـث بـه عقی ٔ
ـده افالطـون
ٔ
نشـانه زمیـن اسـت .نمـودی از تـوازن و تعـادل،
در تیمایـوس،
نمـاد الوهیـت ،هماهنگـی و تناسـبات ،چراکـه خلقـت از طریـق
ایـن تقسـیمبندی بـه وجـود میآیـد .مثلـث در علـم کیمیاگـری
نمـاد آتـش و همچنیـن نمـاد قلـب اسـت (شـوالیه و گربـران،
 .)1388چهارضلعـی معـروف اسـت بـه چهارسـتاره ،س ٔ
ـتاره
سـلطنتی «سـتاره الدبـران و یـا دبـران »2یعنـی سـتاره درخشـان،
ـتاره قطـب العقـرب»« ،س ٔ
«س ٔ
ـتاره فحـم الحوت» بـه معنی دهان
ماهـی« ،سـتاره قلباالسـد» بـه معنـی پادشـاه کوچـک ،نش ٔ
ـانه
چهـار تقـوای اصلـی یعنـی :بردبـاری ،عدالـت ،آیندهنگـری و
خویشـتنداری .در معمـاری نمایانگـر ثبـات و تحکیـم اسـت
(جابـز .)527 :1395 ،ایـن عـدد از نظـر عرفانـی بـه معنـای
«حکمـت» اسـت .تأکیـد بـارز بـر چهارضلعـی در اداره کـردن
جهـان آفرینـش مشـخصهای اسـت از نگـرش اخوانالصفـا

1. Representational World
2. Aldebaran
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کـه نفـوذ مکتـب فیثاغورثـی 1را قـوت میبخشـید« :حضـرت
باریتعالـی چنیـن قـرار داده اسـت کـه اکثـر امـور طبیعـت بـر
مبنـای اصـل چهارگانـه میباشـد :بـرودت ،حـرارت ،یبوسـت،
رطوبـت .ارکان چهارگانـه :آب ،آتش ،خاک ،هـوا .اخالط چهارگانه
همچـون خـون ،بلغـم ،سـودا ،صفـرا .فصـول چهارگانـه ،بادهـای
چهارگانـه ،جهـات چهارگانـه و ّ
مکونـات چهارگانـه :معـدن،
نبـات ،حیـوان و انسـان (ریچلـو .)123 :1389 ،چهارضلعـی
سـمبلی از انصـاف و عدالـت الهـی ،جهـان مـادی ،صلیـب،
کعبـه ،واقعیـت و موازنـه .درواقع چهارش طبیعتـی نظمدهنده
دارد ،جهـان بـه شـکل نمادیـن چهارگوشـه اسـت (شـیمل،
 .)106 :1389هشـت ضلعـی عالمـت خـوش یمنـی ،خجسـتگی،
ٔ
نشـانه انسـان یکـدل و آگاه و اندیشـمند اسـت .در آیینهـای
مصـری ،بودایـی ،مسـیحیت ،ایرانـی ،یونانـی ،نمـاد شـکوه و
ٔ
نشـانه تطهیـر و نجـات ،سـمبلی از قدسـیت
جلال اسـت و
شـناخته شـده اسـت .هشـت ضلعـی نمـودی از عدالـت و
اسـتحکام و امنیـت میباشـد (جابـز .)1395 ،در برخـی از منابـع
اسلامی هشـت عـدد بهشـت اسـت .عـرش الهـی بـر پشـت
هشـت فرشـته اسـتوار اسـت کـه بـا هشـت جهـت فضـا ارتبـاط
دارد (اسـتناد بـه آیـه 16سـوره الحاقـه ،نورآقایـی.)82 :1353 ،
شمسـه هشـتپر مهمترین نقش هندسـی اسـت که نشـانگر
واحـد اسـت کـه در ارتبـاط بـا توحیـد عـدد یـک را بـه نمایـش
م یگـذارد (رحیمیـان.)1381 ،
پنجضلعـی و ده ضلعـی :عـدد پنـج زیربنـای افـکار اسـماعیلی
اسـت ،اخوانالصفـا آن را بـه پنج حـس روحانی انسـان میدانند
و گفتهانـد کـه اسلام بـر پایـه پنـج اسـت .در فرهنـگ اسلامی
هـم بهواسـطه "پنـج انگشـت" یـا "دسـت فاطمـه" نماینـده
"پنجتـن" و یـا آور ذکـر "اهلل" میداننـد (شایسـتهفر و کاویـان،
 .)97-9 :1396ایـن عـدد سـمبلی از بـاروری ،حاصلخیـزی،
خیروبرکـت ،نشـانی از تنظیمـات متناسـب بـا نسـبتهای
طالئـی .پنجضلعـی نشـانی از پنـج پیغمبـر اولوالعـزم ،پنجتـن
ٔ
دهنده ارتبـاط بیـن نمازهـای پنجگانـه ،سـمبلی
آل عبـا ،نشـان
ٔ
از نـام مقـدس حضـرت محمـد (ص) ،منظـم کننـده فضـا .پنـج
ضلـع بیانـی از خـرد آسـمانی ،نشـانی از مهـر سـلیمان .ده ضلعـی
حاصـل شـده از پنـج شـعلی نمـودی از بینهایـت ،ظهـور ،کمـال

و نیـروی اسـتقامت ،انـرژی ،تسـلط و تکمیـل .نشـانی از وحـدت
و کثـرت (جابـز 1395 ،و کریچلـو.)1389 ،
شـشضلعی و دوازده ضلعـی :عـدد سـه شـش را پدیـدار
میشـود و عـدد شـش دوازده را .ایـن عـدد در جهانشناسـی
بسـیار مقـدس اسـت .در ادیـان دینـی رمـزی از کمـال اسـت.
دوازده منعکسـی از دوازده امـا شـیعه دارد .دوازده یـار حضـرت
ٔ
هندسـه قانـون دوازده ک ٔ
ـره مسـاوی در
مسـیح اسـت .از نظـر
ً
ٔ
تمـاس بـا یکدیگـر هسـتند کـه دقیقـا بـر هسـته کـروی محصـور
در میـان خـود ممـاس میشـوند .نشـانی از دوازده دایرهالبـروج،
نشـانی از بازگشـت صعـودی بـه مبدأالمبـادی .معنـای
سـمبلیک دوازده ضلعـی عبـارت اسـت از :آرامـش ،قداسـت،
پاکدامنـی ،فـرج و گشـایش ،قـدرت تثبیـت شـده ،قضـاوت،
زمـان ،کمـال ،خضـوع و خشـوع .شـشضلعی سـنبل و مظهـری
از صلـح ،آزادی ،عشـق ،تقـارن و روحانیـت .نشـانی از س ٔ
ـتاره
داوود .شـشضلعی نشسـته بـرو و ضلـع نمـودی از ثبـات،
جهـان ،آب ،نـور (جابـز 1395 ،و کریچلـو.)1389 ،
نقــوش گیاهــی :عناصــر گیاهــی بــه طــور نمادیــن در عالــم
تعیــن و طبیعــت مظهــر لطافــت ،صفــا ،دلانگیــزی اســت.
گیاهــان در عالــم طبیعــت موجــب سرمســتی و ســکر میشــوند
و کنایــهای از بهشــت و عالــم جبــروت .اینــک نمــودی از ایــن
زیبایــی را در صحــن آزادی بهصــورت نقــوش آبســتره شــده
میتــوان مشــاهده کــرد .ایــن نقــوش بــه نقــوش اســلیمی،
ختایــی (گلهــای طبیعــی و انتزاعــی) ،درخــت و بوتــه تقســیم
شــد هاند.
عناصـر اسـلیمی :اسـلیمی از ریشـه و واژه «سـلم» بـه معنـی
«آشـتی» و صلح و سلامت اسـت« .سـلم» در لغتنامه دهخدا
نـام درختـی اسـت کـه بسـیار سلامت بخـش و میـوهاش
ً
شـفابخش اسـت .یقینـا ریشـه معنـی شـجرهالطیبه در «سـلم
و سلام» اسـت .از طرفـی از القـاب حضـرت فاطمـه الزهـرا نیـز
خوانـده میشـود .اسـلیمی مظهـری از فروتنـی ،نمـودی از
همیشـگی ،بـاغ رضـوان ،بهشـت ،نمایشـی از سـلوک جاودانـه
اسـت (اسـکندرپور خرمـی .)1383 ،مایـل هـروی در مـورد ٔ
واژه
اسـلیمی مینویسـد« :در مصطلح نسـخه آرایی ،به نقوش و گره
بندیهایـی گفتـه میشـود دارای پیچوخ مهـای متعـدد ،چونان

 . 1باالتریــن مجمــع فلســفی فیثاغورثیــان ایــن بــود کــه« :بــه او کــه چهارگانــه را بــه روح مــا عطــا کــرد» .هــدف ایــن مجمــع تطهیــر و تزکیــه بــود .باتوجهبــه اینکــه عــدد چهــار
مظهــر هماهنگــی کامــل بــود ،رمــز عدالــت بــه شــمار مـیرود .گمــان مـیرود کــه چنیــن تعبیــری در ارتبــاط بــا المبــدای هارمونیــک در تیمائــوس افالطــون شــود (:1926,Heath
 .)112بــه گفتـ ٔـه فیثاغــورث چهــار نمــاد مربــع کامــل اســت کــه محصــول برابــری ،یکســان بــا خــرد و عقــل .اولیــن قــدرت ریاضــی کــه تقــوا را بــه وجــود آورد (جابــز)1395 ،
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درختـی یـا درختچـهای پیچان کـه سـاقه ،شـاخهها و برگهای آن
بـه هـم درآمیختـه و درهـم چنـگ زده باشـد .همچنیـن در مـورد
اسـلیمی مـاری میگویـد «گونـهای از اسـلیمی را گوینـد کـه نقش
اصلـی آن بـه مـاری میمانـد دارای ترمـه گفتـه پیچوخمهـای
بسـیار و در عـرف مذهبـان بـه آن میشـود» (مایـل هـروی،
.(٥٧٨: ١٣٧3
گلهـای ختایـی :گل گـرد ،گل رز ،بـرگ کنگـر ،بـرگ تـاک و مـو،
گل زنبـق ،گل رز ،درخـت زندگـی ،گل شاهعباسـی ،گل نسـترن،
گل فنـدق ،کوکـب ،گیلاس ،صـد بـرگ و یـا صدتومانـی ،سـنبل،
شـکوفه ،سـیب (پنـج پـر ) ،پامچـال (پنجپـر ) ،یاسـمین ،غنچه و
شـکوفه .در نمـودار شـماره  4بـه بررسـی مختصـری از مفاهیـم
نمادیـن برخـی از گلهـای گیاهـی پرداختـه میشـود.

ٔ
تاک 1درخت ،برگ کنگرهای و نقشمایه گل
شاهعباسی:

ٔ
ـراورده آن شــراب .تــاک
تــاک نوعــی درختــی اســت مقــدس و فـ
گل

زنبق

سمبلی از آتش ،امید ،سخنوری و سلطنت است .نمودی از تطهیر و پاکیزگی ،نشانه ی والدت شاهانه .نمایانگر
حقیقت ،نماد روشنفکری ،تثلیث ،باروری ،خرد و وقار .مظهر عدالت ،خیر  ،تقوا(جابز،)1395 ،

مطالعه و بررسی مفاهیم برخی از نقوش گیاهی از منظر نماد ،نشانه ،سمبل

گل رز

صدتومانی

گل نسترن

شکوفه

(پنج پر)
غنچه

پامچال(پنج-
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1. Vigne

نشانی از بوی خوش ،خرد ،نمادی از خورشید ،زن ،سمبلی از خشنودی ،سکوت ،آرامش ،مظهری از عشق،
غرور و سرمستی .نشانی از همدردی .در بین اعراب نشانی از مردانگی ،مسیحیت :بخشندگی ،شهادت،
پیروزی و رحمت .نمادی از وحدت و قداست .در اسالم یادآورنام حضرت محمد (ص) و در مسیحیت نام
عیسی(س)(جابز .)1395 ،گل سرخ نماد چرخ زندگی ،نمادی از مغرب زمین ،ارتباط گل سرخ با پیدایش
هستی و روییده شدن از آب ها .گذاشتن گل سرخ بر روی قبر نشانی از بازگشت و نمودی از حیات دوباره
است.این گل نماد عشق است(شوالیه و گربران)749 : 1385 ،

صد برگ و یا

پر)

نمــادی از ملــک و دارایــی ،تضمیــن زندگیانــی و خوشــبختی
اســت .در انجیــل یوحنــا آمــده اســت کــه مســیح خــود را تــاک
حقیقــی مینامــد و حواریــون را میوههــای آن .تــاک نمــادی از
جوانــی ظفرمنــد میباشــد (شــوالیه و گرابــران .)1388 ،تــاک
در ایــران نمــاد خانــدان ســلطنت بــوده اســت .تــاک در بخــش
اعظــم نمادگرایــی عیســوی و دیونوسوســی دررابطهبــا انگــور
اســت و ایــن نقــش مظهــری از عیســی مســیح بــه شــمار
مــیرود (هــال .)276 :1380،درخــت ،صــورت مثالــی زندگــی و
نهــا
نمــاد تطــور و نوشــدگی اســت .اعتقــاد بــه درخــت در تمد 
و فرهنگهــای مختلــف نمــاد و رمــوز گوناگونــی را در پــی دارد
امــا بهطورکلــی درخــت ســمبلی از احتــرام و ســتایش ،اصلــت،
بزرگــی ،عظمــت ،ثــروت ،بــاروری ،غــرور ،پناهــگاه و ملجــأ،
نمــودی از بهشــت و رســتاخیز ،مظهــر صلــح ،ســامتی ،خــرد
و خوشــبختی (زمــردی.187 :1382 ،جابــز ،)1395 ،درخــت بــه
دلیــل تغییــرات دائمــی خــود نمــادی از زندگــی (مــرگ و حیــات)

نام ارپائی آن پئونیا است .سمبیلی از فرومایگی ،عصبانیت ،شرمساری ،نشانی از ثروت ،افتخار و
محبوبیت ،نماد خوشبختی ،اقبال ،خردمندی و روشنایی(جابز .)1395 ،به گفتهیتئوفراستوس
فیلسوف یونانی ،می گوید کل صدتومانی به خاطر گل درشت و رنگ سرخش نماد ثروت و افتخار
است .نام گل صدتومانی به چینی مئوتان است و واژهی تان را در خود دارد ،که داروی جاودانگی
است و آن را با فوئینیکس مرتبط میکند .در زبان فرانسه اصطالح سرخ شدن مثل گل صدتومانی،
به غلط موجب شد که این گل نماد شرم و حیا شود(شوالیه و گربران)749 : 1385 ،
نوعی رز وحشی با گلهای ریز میباشدکه به رنگهای سفید ،قرمز ،گاهی زرد یافت میشود و دارای بوی
کم اما مطبوعی است(کرمعلی .)353 : 1392 ،سمبلی از سادگی و شاعریو نمودی از خورشید و تالل و
درخشندگی(محمدپور)1392 ،
شکوفه سمبل وفاداری است .مظهر خیر و برکت و حاصلخیزی .نشانی از امید و جوانی(جابز)1395 ،
غنچه نشانی از قدرت توسعه نیافته و نهان است(جابز)1395 ،غنچه ،گل درخت میوهدار که پیش از برگ
شگفته میشود .مانند شگوفه گیالس ،سیب .اگر بعد از سبز شدن برگها بشکفد آنرا گل میگویند(عمید،
)852 : 1375

این گیاه چند ساله عمدتاً در فصل بهار گل میدهد و به رنگهای بنفش ،زرد ،قرمز ،صورتی و سفید
دیده میشود (راجی)29 : 1392 ،پامچال سمبلی از جوانی ،بی گناهی ،تحرک .نمادی از بردباری و نشانی
از شایستگی است(جابز)1395 ،

سنبل

کیاهی است از تیره و نژاد سوسنیها ،دارای برگهای دراز ،گلهای خوشهای ،به رنگ بنفش و پیاز آن را در
گلدان میکارند(عمید .)805 : 1375 ،نمادی از انسان محجوب است .سنبلی از پایداری و زیبایی فروتنانه می
باشد .نشانی از آرامش و میل به جاودانگی و بهشت دارد(جابز)152 : 1395 ،

کوکب

در لغت به معنای ستاره ،سمبلی از بزرگی و ظرافت(جابز)170 : 1395 ،

یاسمین

گلی است خوشبو به رنگ زرد و کبود و سفید؛ یاس و یاسمن هم میگویند .سخالت هم میگویند( .عمید،
 .)1278 : 1375یاس سمبلی از عشق ،لطافت ،دوستی و زیبایی است .مظهر امید الهی و صلح و خوشبختی
می باشد(جابز)185 : 1395 ،

شکل شماره  :4مطالعه طبقهبندی مفاهیم نمادین گلهای ختایی (منبع :نگارندگان)
Figure 4: A study of the classification of symbolic concepts of khatai flowers
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شماره سوم
زمستان 1399

اســت و مظهــر قائمیــت .درخــت در فرقههــای اســماعیلیه و
در میــان مســلمانان نشــانی از حقیقــت و معرفــت اســت و از
آســمان هفتــم گــذر میکنــد و بــه فــردوس میرســد (شــوالیه
و گرابــران .)1388 ،درخــت نمــاد گســترش همهجانبـ ٔـه فراینــد
عالــم هســتی در کل مســیر هســتند همچنیــن نمــادی از
تعقــل و آن نــوری کــه توســط مــاه منعکــس میشــود ،بهنوعــی
نمایانگــر اشــراق روحانــی اهــل عرفــان اســت .درخــت تمثیلــی
از انســانهای فرمانبــردار در برابــر شــریعت الهــی اســت
(معمــارزاده .)1386 ،الزم بــه ذکــر در بــاغ ایرانــی ٔ
همــه عناصــر
موجــود در آن کــه گلهــا و درختــان اصلیتریــن نشــانههای
ٔ
دهنده آن هســتند همگــی طلــب وصــل و جســتجوی
تشــکیل
حقیقــی را دارد و نــگاه هنرمنــد ایرانــی را بهســوی جاودانگــی
و معــاد ســوق میدهــد .بــاغ ایرانــی نمــودی از نردبانــی اســت
کــه مخاطــب را بــه مــاوراء الطبیعــت ســوق میدهــد (اصحابــی
و براتــی .)5 :1388 ،گل نیلوفــر ،گل انــار و گل محمــدی (رز )
هــر دو گلهــای مقدســی هســتند کــه بــه گلهــای آزاد و گل
زندگــی و بــا گل آفرینــش همــزاد میباشــند ،ایــن گل از ٔ
دوره
شــاهعباس اول صفــوی ( 995-1038ه.ق) بســیار موردتوجــه
قــرار گرفتــه و از آن دوره بــه بعــد بــا نــام شاهعباســی ،اللــه عباســی
یــا شــاه صفــی مرســوم گردیــد .ایــن گل در بــاور ایرانیــان بــا الهــه
آبها-آناهیتــا کــه حامــی نگهبانــی اســت در ارتبــاط میباشــد و
در انــواع مختلفــی نظیــر گل گــره ،پیچــک ،برگــی ،گل برگــی ،برگــی
ســه گل درهــم ،دوگل درهــم ،فــرم انــاری و غیــره طراحــی میشــود
(یاحقــی .1386 ،بهــزادی .1368 ،کونــل و دیگــران (بیتــا)) .در
متــون دینــی و قــرآن بارهــا آمــده اســت کــه بــه مؤمنــان بشــارت
بهشــتی بــا درختانــی از نخــل و انــار در کنــار چشــمههای جوشــان
1
میدهیــم و ســایه ســبز خــود را بــر درس ـتکاران میگســترانیم
(رحمــن 68/و انعــام .)141-99/ایــن نقــش مخاطــب را بــه
اندیشــههای ژرف واداشــته و حــس معنــوی ،روحانــی و نیــز
تأثیرگــذار بــر روح و جــان آدمــی را بــه ملکــوت همــراه میکنــد.
ایــن نقــش بــه همــراه پیچکهــای ریــز و موتیفهــای گیاهــی
نشــانی از گــردش دائمــی و حرکتــی از هســتی را تداعــی میکنــد.
گل شاهعباســی گلــی آینــهواری 2اســت کــه نمــادی از انســان

کامــل را بهخاطــر مــیآورد .گل مذکــور ســمبلی از عشــق
محجــوب ،وحــدت ،خــرد ،کمــال .نمــادی از رســتاخیز ،نشــانی
از ایمــان و وفــاداری اســت (امیــر خلجحســینی .1387،جابــز،
.)1395
نقــوش حیوانــی :نقــش حیوانــات در اســاطیر بیشــتر بیانگــر
نهاندارندگــی دنیــا و آســمانها شــناخته شــده اســت .کاربــرد
نقشمایههــای جانــوری بهعنــوان نمــاد ،مظهــر ،نشــانههای
آئینــی ،اســطورهها و تزئینــات در بســیار دیرینــه دارد .هــر یــک
از نقــوش متناســب بــا مفاهیمــی هــر تمــدن و اجتمــاع از
یــک هویــت مســتقل برخــوردار هســتند و همگــی تداعیگــر
خاطــرات و فرهنــگ ایرانیــان میباشــد.
شـیر :شـیر در فرهنـگ و اسـاطیر ایـران ،مظهـر و نمـودی
از قـدرت ،تـوان و نیروسـت و نماینـده خورشـید محسـوب
میشـود (یاحقـی .)1386 ،ایرانیـان شـیر (اسـد) را پنجمیـن
نشـان بـرج آسـمانی میپندارنـد .شـیر بـا آتـش نیـز در ارتبـاط
اسـت و همیشـه مراقبـت از شـعله آتشـدان را برعهـده دارد
(هیلنـز .)135 :1385 ،شـیر نمـادی از نگهبانـی ،سـمبلی از
شـجاعت ،عقـل ،روح زندگـی ،دالوری ،قـدرت ،آتـش ،اختیـارات،
پارسـایی ،نیـروی ابـر انسـانی و سـلطنت و غـرور اسـت (دادور و
منصـوری .1385،جابـز .)1395 ،از دیدگاه عرفان اسلامی شـیر
بـه معنـای شـجاعت و مردانگـی اسـت .شـیر در متـون دینـی و
عرفانـی نمـاد قضـای الهـی ،حقتعالـی و اسـماء و صفـات الهـی،
نیـکان و نشـانی از عقـل کامـل ،انسـان اهـل فضیلـت و در بین
شـیعیان مظهـر حضـرت علـی (ع) و سـمبلی از نفـس لوامـه
اسـت .از طرفـی شـیر در بیـن متـون دینـی اسلامی نقطـه مقابل
اژدهـا و حیوانـات درن ٔ
ـده دیگری اسـت که ذات خبیـث دارند اما
ً
در بیـن تمـدن خـاور دور کاملا نمادیـن بـوده و آن را هـم ذات
بـا اژدهـا میپندارنـد .امـا بهطورکلـی شـیر را نمـادی از حقانیـت،
ٔ
نشـانه نیـروی حیـات و نیـروی الهـی ،نمـادی از
عزتنفـس،
ٔ
معـاد و رسـتاخیز و عدالـت ،مظهـر جرئـت و نابودکننـده جهـل
و نادانـی میداننـد (شـوالیه و گرابـران.)1388 ،
ً
اژدهـا :اژدهـا جانـور اسـاطیری اسـت کـه اساسـا همچـون
نگهبانـی سـختگیر ،یـا چـون نمـاد شـر و گرایشهای شـیطانی

 . 1وجــود ایــن طبیعــت در نقــوش کاش ـیکاری حــرم خــود نشــان و اســتعارهای اســت از بهشــت .چراکــه وجــود گلهــای متنــوع در رنگهــا و زینتهــای مختلــف بــر روی
زمینههایــی از رنگهایــی الجــورد و آبــی و فیــروزهای خــود ظهــور نمــودی از گوشـ ٔـه ایــن آیــه اســت؛ لــذا هنرمنــد میطلبــد کــه بــه مخاطــب جلوههایــی از بهشــت عــدن الهــی
را کــه بــر روی زمیــن اســت نشــان دهــد.
ً
 .2کامال متقارن از طرفین.
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میباشـد ،ایـن جانـور دشـمنی اسـت آشـکار و بـا خانـواده
مـار همسـانی دارد .اژدهـا جانـوری اسـت دارای دسـتوپا و
همچنیـن بـال بـرای پـرواز .ایـن هیـوالی افسـانهای را سـمبلی از
اسـتبداد ،گاهـی بـاران ،مظهـر قـدرت ،نمـودی از گنـاه و نادانـی،
نشـانی از هرجومـرج دانسـتهاند .اژدهـا در اسـاطیر ایـران و چیـن
ً
موجـودی کاملا شـناخته شـده اسـت کـه میتـوان گفـت در
تاریـخ اسـاطیر خـاور و باختـر در وجـود او تالقـی پیـدا میکنـد.
در ایـران مظهـر شـرارت ،ویرانـی ،رذیلتهـای اخالقـی ،تباهـی
اسـت .در عرفـان اسلامی ایـن جانـور را نمـادی از نفـس ،عقـل،
قـرآن ،قضـای الهی ،دشـمن اولیـا ،مقـام ،حرص ،جهـل میدانند
و همچنیـن آنرا نشـانی از نفـس امـاره تلقـی کردهانـد .از طرفـی
اژدهـا را نمـاد امپراتـوران میداننـد ،بهطوریکـه نهتنهـا در چیـن
بلکـه در متـن عبـری به ٔ
مثابـه شـاهی بـر تختنشـین اسـت کـه
آن را نمـاد وظایـف شـاهانه و ضرباهنـگ زندگـی میپندارنـد و
گاهـی تضمینکنن ٔ
ـده قـدرت ،بـاروری ،بـاران میشـود؛ چراکـه
بـه آسـمانها پـرواز کـرده و بـا ابرهـا و صاعقههـا در ارتبـاط اسـت
(جابـز.1395 ،شـوالیه و گرابـران .1388 ،تاجدینـی.)1388 ،
پرنـدگان :پرنـدگان نمـود و مظهـری از روح شـناخته شـدهاند،
بهویـژه پـس از مـرگ و صعـودش بـه آسـمانها .پرنـدگان یکی از
ویژگ یهـای هـوا هسـتند که آنها را تجسـم بخشـیدهاند؛ چراکه
مهاجـرت آنهـا تنظیـم میشـود بـا نـوع آبوهـوا .از طرفـی در
عرفـان اسلامی سـخنی معـروف از بایزیـد در قیـاس میـان زاهـد
و عـارف برجایمانـده اسـت« :الزاهد سـیار و العـارف طیار» .زهاد
سـیر میکنـد و عـارف پـرواز میکنـد و روحـش مـدام در اوج و
فـرود اسـت (هـال .39 :1380 ،تاجدینـی.)1388 ،
کبوتـر ،طوطـی :کبوتـر سـمبلی از آرامـش ،اسـتقامت ،ثبـات،
مالیمـت ،وقـار ،تـرس ،خلـوص و مظهـر پاکـی اسـت .نشـانی
ٔ
نشـانه روحالقـدس ،کبوتـر را
از قاصـد خداونـد .در مسـیحیت
نمـادی از عشـق دانسـتهاند (جابـز .)1395 ،در قبایـل ،کبوترهـا
دور مقبرههـای امامـان مسـلمین کـه حامـی روسـتاها هسـتند
میچرخنـد ،امـا از طرفـی بغبغـوی کبوتـر را مظهـر اصـوات زاری
و نال ٔـه ارواح در حـال عـذاب دیدهانـد ) .(Serp,1962: 49بـه
نقـل از گرگوریـوس نیسـایی چنیـن بیـان دارد :هـر چـه روح
بـه نـور نزدیکتـر شـود ،زیباتـر میشـود و در نـور بـه شـکل
کبوتـری درمیآیـد؛ شـاید اینجاسـت کـه عاشـق ،معشـوق خـود
را ،روح یـا کبوتـر خـود میپنـدارد .بـه هـر تقدیـری کبوتـر پرنـدهای
اسـت بینهایـت اجتماعـی کـه همـواره ارزشهـای مثبـت

نمادگرایـیاش تأکیـد میشـود (شـوالیه و گرابـران.)1388 ،
بـه ٔ
گفتـه عطـار ،طوطـی همیشـه در طلـب آب حیـات اسـت و
پادشـاهی را در بندگـی راه ظلمـات میبینـد .آب حیـات نیـز
تمثیلـی از معرفـت اسـت و طوطـی نمـاد کسـی اسـت کـه در
طلـب علـم از عالـم اصلـی بازمیمانـد (فربـود و سـهیلی راد،
 .)36 :1382ایـن پرنـده سـمبلی از پیامرسـانی ،تندخویـی ،مظهـر
حـرص و طمـع ،نمـادی از وراجـی و مقلـد صـدا (جابـز.)1395 ،
قمــری ،بلبــل و لکلــک :قمــری نمــاد روح پــاک ،عشــق و
فــداکاری اســت .ســمبلی از آرامــش ،اســتقامت ،نشــانی از وقــار
و تواضــع ،مظهــر بیگناهــی و ب ـیآزاری ،منــادی اخبــار آســمانها
میباشــد .قمــری در اســاطیر بــه ٔ
الهــه عشــق و مــادر شــناخته
شــده اســت .بلبــل ســمبلی از خوشــحالی ،ســرور ،شــادکامی،
نشــانی از تنهایــی اســت .در ژاپــن ایــن پرنــده را مظهــر نــور
حقیقــت و معرفــت دانســتهاند .نمــاد پرهیــزگاری بهویــژه
تقــوای فرزنــدی در میــان بســیاری از اقــوام غربــی و شــرقی
کلــک نمــادی از طــول عمــر اســت .ســمبلی از قاصــد
اســت .ل 
خوشــبختی ،مظهــر صفــات مادرانــه ،نمــاد احتــرام ،رحمــت
کلــک را نمــاد طلــوع و یــا صبــح نیــز مینامنــد
و مهربانــی .ل 
چراکــه اولیــن پرنــدهای اســت کــه صبــح زود بــر روی آبهــا قــرار
میگیــرد و بهخاطــر نوشــیدن آب پــاک و نابــود کــردن مارهــای
ســمی کــه در برخــی تمدنهــا دیــده شــده اســت مــورد تکریــم و
احتــرام اســت (جابــز.)1395 ،
عنصـر اصلـی معمـاری اسلامی (گنبـد) :در میـان
هنرهـای مختلـف ،معمـاری بـه دلیـل گسـتردگی و جامعیتـش
ارزش ویـژهای دارد و هنرمنـد مسـلمان در تفکـر توحیـدی،
جهـان را جلـوهگاه مشـکات انـوار الهـی میدانـد .هنرمنـد
مسـلمان میخواهـد هنـرش جلـوهای از حقایـق عرفانـی الهـی
ٔ
عرصـه مناسـبی بـرای بـروز ایـن خالقیـت و
باشـد و معمـاری
گوشـهای از نمایـش حقایـق اسـت .در ایـن میـان گنبـد یکـی
از نشـانههای عرفانـی و توحیـدی اسـت .اسـترلین باتوج هبـه
مطالعاتـش در زمینـه معمـاری و نقـوش فرهنـگ و اندیش ٔـه
ایرانـی دریافتـه اسـت :گنبدهـا یـک نشـانه هسـتند ،بندرگاهـی
نهـا نیـز
طبیعـی؛ جانپناهـی کـه از دوردسـتها در دل بیابا 
قابلمشـاهده هسـتند و درختان نمودی از بهشـت و مساجد
نماین ٔ
ـده از آن میباشـد (اسـترلین .)168 :1377 ،نبـی اکـرم در
روایـات معـراج گنبـدی را وصـف میکنـد کـه از صـدف سـفیدی
سـاخته شـده و بـر چهارپایـهای در چهـار کنـج قـرار گرفتـه و بـر
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روی هرکـدام از ایـن چهارپایـه ایـن چهار کالم «بسـماهلل الرحمن
الرحیـم» از فاتحهالکتـاب نوشـته شـده اسـت و چهـار جوی آب،
شـیر ،عسـل ،شـراب طهـور کـه مظهـر سـعادت ابـدی اسـت،
از آن جـاری میشـود .ایـن مثـال قدسـی جلـوهای از صـورت
معنایـی روحانـی بـرای هـر گنبـد اسـت .صـدف را چونـان روح و
گنبـد میتـوان تلقـی کـرد که نمـودی از عـرش الهی قابل تفسـیر
اسـت .گنبـد مظهـر و نشـانی از آسـمان و زیر آن نمـودی از زمین
ٔ
تلقـی میشـود و ٔ
نقطـه اولـی
کـره گنبـد خـود مظهـر و تمثیلـی از
و وجـود اسـت کـه میتـوان آن را نمـادی از وحـدت در کثـرت و
بالعکـس برشـمرد (معمـارزاده.)1386 ،
نقـوش انسـانی-مقدس (فرشـته) :آفرینـش موجـودات
معنـوی همچون فرشـتگان پیـش از خلقت مـادی انجامگرفته
اسـت .فرشـتهها در متـون ادبـی اسلامی بهعنـوان مالئکـه،
روحانیـون ،سبزپوشـان یـاد میشـوند کـه نمـاد و مظهـری از
قـوای خیروبرکـت و نگهبانـی ،هدایـت و روشـنایی هسـتند
(زمردی .)288 :1382 ،مالئکه نمادی از فرزانگی و خرد هسـتند
کـه مفهومـی همچـون ظـرف و مظـروف را بازنمایـی میکننـد
(معمـارزاده.)1386 ،

نقوش اشیاء:

گلـدان :از معانـی سـمبلیک آن میتـوان بـه اصـل مؤنـث،
تطهیـر ،حاصلخیـزی ،دعـا ،رشـد ،شـکل انسـان ،فراوانـی ،مرگ و
عقـل اشـاره کـرد .در قومیتهـای مختلـف گلـدان نشـانههای
ً
متعـددی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت مثلا :گلـدان بـا
پرنـده نمـادی از سـعادت ابـدی اسـت و یـا گلـدان بـه همـراه گل
نمـادی از هماهنگـی ،برکـت ،اتحـاد کامـل جسـم بـا روح اسـت
(جابـز.)1395 ،
قندیـل :قندیـل یـا همـان چراغـدان و شـمعدان نمـادی از نـور
عقـل یـا نـور در عقـل اسـت .نشـانی از انسـانهای نیکـوکار
میباشـد .بهطورکلـی قندیـل نمایانگـر عدالـت ،روح شـفاء،
فرشـتگان ،دانـش و آرامـش اسـت (همـان.)298 :
ســاعت :ســاعت ســمبلی از مــرگ و یــا تولــد اســت .در واقــع
میتــوان گفــت معیــار زمــان اســت کــه بــه طــور پیدرپــی دوره
ٔ
دهنده نحــوه نگرشهــا ،اخبــار،
خــود را تجدیــد میکنــد .نشــان
اســترسها و نگرانیهــا اســت .تأثیرگذارتریــن نشــانه جهــت
نمایــان شــدن افــکار و اعمــال در گذشــته و آینــده (همــان).
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رویکرد نشانهشناسی (شمایل ،نمایه ،نماد):

در این بخش از مقاله در جدول شـماره  1به شناسـایی نشـانه و
عناصـر تصویـری در هـر تصویـر میپردازیـم .شـایانذکر اسـت از
آوردن هرگونـه تصاویـر تکـراری در این پژوهش خودداری شـده
اسـت .بهعنوانمثـال وجـود نقـوش اسـلیمی درهرصـورت از
یـک معنـی واحـدی برخوردار اسـت مگر اینکه فـرم آن تبدیل به
یـک شـمایل شـده باشـد .در غیـر ایـن صـورت از آوردن تصاویـر
و نقشمایـه و موتیفهـای تکـراری جلوگیـری شـده اسـت.
همچنیـن وجـود عناصـر نوشـتاری فقـط بهعنـوان نمـودی از
ً
عنصـر و نقش ٔ
مایـه تصویـری صرفـا آورده شـده اسـت ،تفسـیر
و تشـریح ایـن نشـانه مرتبـط بـه رویکـرد زبانشناسـی میباشـد
ٔ
حـوزه مطالعاتـی طـرح پیـش رو خـارج اسـت؛ بنابرایـن در
و از
جـدول شـماره  1فقـط بـه شناسـایی ایـن عنصـر مقـدس اکتفـا
شـده اسـت چراکه دارای مضامین و مفاهیم مفصلی اسـت که
پرداختـن بـه آن مسـتلزم ایـن پژوهـش نمیباشـد .در جـدول
شـماره  2عناصـر تصویـری بـا رویکـرد نشان هشـناختی از دیـدگاه
پیـرس مـورد شناسـایی قـرار گرفتـه اسـت .در ادامـه توزیـع
فراوانـی بیـن نقـوش موردمطالعـه و محاسـبات و ارزیابیهـا در
جـدول شـماره  3صـورت خواهـد گرفـت.
در جـدول شـماره دو باتوجهبـه نشـانه و عناصـر تصویـری
موجـود در صحـن آزادی نمونههـای مطالعاتـی بـه سـه دس ٔ
ـته
طبیعتگرایانـه ،فیگوراتیو-انتزاعـی ،انتزاعـی نـا شبی هسـاز قابل
تقسـیم هسـتند .در ایـن طبقهبنـدی ممکـن اسـت نمونههای
مطالعاتـی در هـر سـه دسـته قـرار بگیرنـد ،چراکـه ایـن نمونههـا
در نشـانههای مذکـور دارای مفاهیـم گسـتردهای هسـتند
کـه نشـانهای از هویـت بصـری را تداعـی میکنـد .بـه بیـان دیگـر
نشـانهها امـکان اجتمـاع ،حضـور مشـترک و همزمـان خواهنـد
ٔ
ٔ
جنبـه نمادیـن ،نمایـهای،
گفتـه پیـرس هـر سـه
داشـت .بـه
ً
شـمایلی همیشـه و غالبـا بـا یکدیگـر در تداخـل هسـتند .یـک
ّ
دال ممکـن اسـت در بافتـی در منـش شـمایلی (شـباهت) بـه
کار گرفتـه شـود و در بافـت دیگـر در منـش نمادیـن (مفهـوم
اختیاری-قـراردادی) و یـا نمایـه (اسـتعاری) باشـد .بـه نقـل از
دانیـل چندلـر :اینکـه نشـانهای نمادیـن اسـت ،شـمایلی اسـت
و یـا نمایـهای در اصـل بـه ش ٔ
ـیوه کاربـردی آن نشـانه وابسـته
اسـت .سـجودی بـه نقـل از یاکوبسـن چنیـن بیـان میکنـد
کـه مـا میتوانیـم شـمایلهای نمادیـن ،نمادهـای شـمایلی،
شـمایلهای نمایـهای ،نمادهـای نمایـهای و غیـره داشـته

باشـیم (وولـن .1998 ،سـجودی .40 :1382 ،پهلـوان.1390 ،
یاکوبسـن.)1989 ،

بهغیـراز مفاهیـم مرتبـط داشـته باشـد؛ بهعنوانمثـال :دود ،رد
پا؛
شـمایل :مدلـول بـه دلیـل شـباهت بـه دال یـا بـه ایـن دلیـل که
تقلیـدی از آن اسـت دریافـت میشـود؛ بهعنوانمثـال :نقاشـی
چهـره ،ماکت
ازایـنرو بـا درنظرگرفتن پژوهشهای میدانـی صورتگرفته
دررابطهبـا عناصر و نشـانههای تصویری صحـن آزادی همچنین
باتوجهبـه درنظرگرفتـن نظـرات کارشناسـان ایـن حـوزه در حـرم،
ٔ
ٔ
شناسـانه عناصـر تصویـری
زمینـه رویکـرد نشانه
مطالعـات در
صحـن آزادی ،تبییـن و تشـریح مفاهیـم و معانـی نمادیـن،

یافتههای پژوهش و نتیجهگیری:

مفسـران و پژوهشـگران بـه هنـگام تشـریح و تبییـن نشـانهها
ً
و عناصـر تصویـری غالبـا از ابـزار نشان هشـناختی برای رمزگشـایی
نشـانههای تصویـری بهـره میبرنـد؛ بنابرایـن آنچـه کـه موجـب
تفـاوت بیـن نشـانه و نشانهشناسـی شـده اسـت این اسـت که
نشانهشناسـی انگارههـای اصلـی خـود را از یـک تقسـیمبندی
سـه وجهـی برمیگزینـد کـه الزم بـه ذکـر دانسـتیم بـار دیگـر
دررابطهبـا نظریـه سـی.اس.پیرس دررابطهبـا سـاختار نشـانه

شماره سوم
زمستان 1399

جدول شماره  :2شناسایی عناصر و نشانههای تصویری در  16تصویر مطالعاتی از حرم رضوی (منبع :نگارندگان)
Table No. 2: Identification of decorative themes in 16 study images of the Razavi shrine

هندسی
اشیاء

انتزاعی

 4ضلعی
3ضلعی

 5ضلعی

 8ضلعی
 6ضلعی

 10ضلعی

 12ضلعی

نستعلیق

* * *

تصویر شماره8

*

تصویر شماره9

تصویر شماره 10
تصویر شماره 11

* * *

*

*

تصویر شماره 12
تصویر شماره 13
تصویر شماره 14
تصویر شماره 15

تصویر شماره 16

*

ثلث

تصویر شماره7

تعلیق

تصویر شماره6

*

توضیـح و توصیفـی ارائـه نماییـم:
نمادهـا :دال شـباهتی بـه مدلـول خـود نـدارد و فقـط بـر اسـاس
یـک قـرار داد اختیـاری بـدان مرتبـط میشـود؛ بهعنوانمثـال
تمامـی عناصـر نوشـتاری؛
نمایههـا :دال اختیـاری نیسـت ،بلکـه بهصـورت مسـتقیم بـه
خـود مدلـول مرتبـط اسـت و حتـی ممکـن اسـت مفاهیمـی

اسلیمی

* * *

* * *

*

ختایی

*

*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

* *

*

* *

*

* *

*
*

*

*
*
*
*
*

اژده ها
درخت

*

پرندگان

تصویر شماره5

*

*

*

*

شیر

تصویر شماره4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

گنبد

تصویر شماره3

*

*

*

*

*

*

*
*

* * *
*

*

مناره

تصویر شماره1
تصویر شماره2

*

*

*

*

*

فرشته

شماره تصاویر

نوشتاری

حیوانی

گل های طبیعی

نشانههای تصویری

گیاهی

معماری

انسانی

*

*

*

*
*
*

سـمبلیک نشـانههای تصویـری در آن و نیـز در پـی پاسـخ بـه
سـؤاالت ایـن تحقیـق چنیـن نتیجـه گرفتـه میشـود:
باتوجهبـه اینکـه طرحهـای بینهایتـی در صحـن
قابلمشـاهده هسـتند و میتـوان گفـت جایجـای حـرم پـر
از نقـوش و تزئینـات اسـت امـا عناصـر تصویری-تزئینـی-
بصـری مزیـن شـده در چهـار ایـوان و درب چوبـی ایـوان صحـن
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جدول شماره  :3مطالعه نمونههای متنوع از نشانههای تصویری در صحن آزادی آستان قدس رضوی (منبع :نگارندگان)
Table No. 3: Study of various examples of visual signs in the Azadi courtyard of Astan Quds Razavi

نمایهای

نوع نشان

طبیعتگرایانه

فیگوراتیو -انتزاعی

انتزاعی ناشبیهساز

طبیعتگرایانه

فیگوراتیو -انتزاعی

انتزاعی ناشبیهساز

طبیعتگرایانه

فیگوراتیو -انتزاعی

انتزاعی ناشبیهساز

عناصر تصویری

فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه

*

*
*

*

*

*

*

*

*

62

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

*

انتزاعی ناشبیهساز
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فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه

*

فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز

تصویری

نمادین

نشان

شمایلی

انتزاعی ناشبیهساز

عناصر

شمایلی

نوع

نمایهای

نمادین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

نمایهای
طبیعتگرایانه

فیگوراتیو -انتزاعی

طبیعتگرایانه

انتزاعی ناشبیهساز

فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز
فیگوراتیو -انتزاعی

انتزاعی ناشبیهساز

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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*

*

*

*

*

*
*

طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز
فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه

*

*

*

تصویری

فیگوراتیو -انتزاعی

تصویری

عناصر

فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز

عناصر

شمایلی

شمایلی

انتزاعی ناشبیهساز

نوع نشان

نمادین

نوع نشان

نمایهای

نمادین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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نمایهای
طبیعتگرایانه

فیگوراتیو -انتزاعی

طبیعتگرایانه

انتزاعی ناشبیهساز

فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز
فیگوراتیو -انتزاعی

انتزاعی ناشبیهساز

*

*

*

*

*
*

*
*

64

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*
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طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز
فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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تصویری

فیگوراتیو -انتزاعی

تصویری

عناصر

فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز

عناصر

شمایلی

شمایلی

انتزاعی ناشبیهساز

نوع نشان

نمادین

نوع نشان

نمایهای

نمادین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

نمایهای
طبیعتگرایانه

فیگوراتیو -انتزاعی

طبیعتگرایانه

انتزاعی ناشبیهساز

فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز
فیگوراتیو -انتزاعی

انتزاعی ناشبیهساز

طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز
فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه

تصویری

فیگوراتیو -انتزاعی

تصویری

عناصر

فیگوراتیو -انتزاعی
طبیعتگرایانه
انتزاعی ناشبیهساز

عناصر

شمایلی

شمایلی

انتزاعی ناشبیهساز

نوع نشان

نمادین

نوع نشان

نمایهای

نمادین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ٔ
نشانه تصویری به طور مجزا و توزیع فراوانی نتایج آزمون نشانههاشناسی(منبع:نگارندگان)
جدول شماره :3محاسبه درصد آمار متغیرها در هر
Table 4: Calculating the percentage of statistics of variables in each decorative theme separately and distributing the frequency of the test results

نمایه

شمایل

نماد

طبیعتگرایانه

فیگوراتیو-انتزاعی

انتزاعی ناشبیهساز

طبیعتگرایانه

فیگوراتیو-انتزاعی

انتزاعی ناشبیهساز

طبیعتگرایانه

فیگوراتیو-انتزاعی

200%
830%

10%

10%

10%

-

-

140%

20%

20%

20%

-

-

20%
10%

0

0
30%

30%

10%

20%

-

10%

20%
-

30%

140%

140%
70%

-

-

-

-

-

-

20%

830%

830%

340%
110%

30%

-

110%

30%

-

110%
10%
20%
10%

10%

60%

200%

-

490%

200%

340%

-

-

60%
490%

200%

340%

-

-

490%
30%
20%
-

12/30%

10/90%

13%

4/90%

5/40%

2%

4/90%

6%

2%

4/90%

آزادی آسـتان قـدس رضـوی در هفـت عنصـر تصویـری قابـل
طبقهبنـدی و تبییـن هسـتند 1کـه عبارتانـد از :نقـوش جانـوری
(شـیر ،انـواع پرنـدگان ،اژدهـا) ،نقـوش گیاهـی (طرحهـای
اسـلیمی ،ختایـی ،انـواع وسـیعی از گلهـا طبیعـی) ،نقـوش
انسـانی (فرشـته) ،نقـوش اشـیاء (قندیـل ،گلـدان ،سـاعت)،
نقـوش نوشـتاری (ثلـث ،تعلیـق ،نسـتعلیق) ،نقـوش وسـیع
هندسـی بـا اضلاع مختلـف (سـه ضلعـی الـی دوازده ضلعـی و در
ٔ
زیباشناسـانه متنوع هندسـی)،
تلفیـق بـا یکدیگـر و در فرمهای
نقاشـی از معمـاری خـود حـرم (گنبـد حضـرت امـام رضـا همـراه بـا
گلدسـته و منارههـا ،معماریهایـی بـا سـقفهای شـیروانیدار

-

نشانهشناسی

5/40%

درصدهای نسبی

2/70%

جمعبندی

-

نقوش انسانی

-

نقوش معماری

70%

نقوش اشیاء

10%

نقوش نوشتاری

-

نقوش جانوری

-

نقوش گیاهی

200%

شماره سوم
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نقوش هندسی

انتزاعی ناشبیهساز

عناصر تصویری

طبقهبندی نشانهها

شمایل

فراوانی نشانههای تصویری

نشاسانه

درصد فراوانی

نمایه

نماد

میانگین درصد نسبی

رویکرد نشانه

of the signs

%66
%249
%42
%7
%9
%6
%3
%54.57

%74.4

شـبیه کلیسـا).
باتوجهبـه اینکـه تصویرسـازی و مصـور نمـودن فضـا بـا
تکنیکهـای مختلـف در یـک مـکان مقدسـی صورتگرفتـه
شـده اسـت ،لـذا هنرمنـد سـعی در طراحـی نقـوش و عناصـری
نمـوده کـه متناسـب و در شـأن یـک جایـگاه معنـوی و بـارگاه
بـا عظمـت ،مطهـر و مهمتـر در خـور شـأن یـک امـام معصـوم
مسـلمانان و شـیعیان اسـت؛ لـذا نشـانههای تصویـری طراحـی
شـده چـه در قالـب نقـوش انتزاعـی و یـا چـه بهصـورت نقـوش
جانـوری و غیـره محصـور شـده باشـند ،بایـد دارای معانـی و
مفاهیمـی کـه شـئون یـک جایـگاه متدیـن و منـزه را حفـظ

 .1الزم بــه ذکــر اســت نمونههــای مطالعاتــی اربــاب تنــوع نقــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت و نــه از منظــر گســتردگی نقــوش حجــم بهکارگرفت هشــده از نشــانههای
تصویری.
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میکننـد ،قـرار بگیرنـد؛ لـذا تأکیـد و گسـتردگی رمـزگان در خلـق
نشـانههای تصویـری بهروشـنی قابـل رویـت میباشـد ،ازایـنرو
بررسـیها نشـان میدهـد :الـف) نقـوش هندسـی (نقـوش
انتزاعـی هندسـی و چندضلعـی) :مفاهیمـی همچـون توحیـد،
معـاد ،کثـرت در وحـدت ،تـوازن ،تعـادل ،پایبنـدی ،پویایـی،
عدالـت ،فرمانبـرداری ،نشـانی از اولیـا و اوصیـاء ،تجلـی صفـات
الوهیـت و نشـانی از جهانشناسـی و تناسـبات در هسـتی،
فیـض رحمانـی را متبلـور کـرده و نشـان میدهـد .ب) نقـوش
گیاهـی (آبسـتره ،طبیعتگرایانـه) :جالـب اسـت اکثریـت
نقـوش گیاهـی چـه آبسـتره و چـه طبیعتگرایانـه هـر دو دارای
معانـی و مضامیـن مشـترکی هسـتند کـه اشـاره به لطافـت روح،
خـرد و تعقـل ،حقیقـت و معرفـت ،اشـاره بـه اولیـا و اوصیـاء،
آرامـش ،تجلـی عالـم بهشـت و بـاغ رضـوان ،پناهگاههایـی
امـن و سـکر دارد .ج) نقـوش جانـوری (اژدهـا ،شـیر ،پرنـدگان):
وجـه اشـتراکی کـه در بیـن نقـوش جانـوری قابلمشـاهده
اسـت وجـود نیروهـای پنهـان از قـدرت ،نگهبانـی و محافظـت،
اشـاره بـه رذایـل و فضائـل اخالقـی دارد .ایـن نقـوش از یـک
معانـی مشـترکی در بیـن تمدنهـای مختلـف برخـوردار
هسـتند کـه نشـانی از نیروهـای خیـر و شـر را بازنمـود میسـازد.
بهعنوانمثـال :نقـوش گرفتوگیـر بیـن اژدهـا و شـیر نشـانی
از ضدیـت وجـود دارد .محافظـت شـیر از ایـن مأمـن و جایـگاه و
جلوگیـری از نفـوذ شـیاطین .نشـانی از تقابـل دو نفـس امـاره و
لوامـه .نشـانی از پیـروزی حـق بر باطـل .چراکه در رمزگشـایی این
نش ٔ
ـانه تصویـری مشـاهده میشـود شـیر پـای خـود را روی بـال
و پـای اژدهـا قـرار داده اسـت و تسـلط بـر دو عنصـر اصلـی اژدهـا.
د) ،نقـوش انسـانی (فرشـته) :این نقش را مظهـری از روحانیت،
خیـر ،برکـت ،تجلـی هدایـت و روشـنایی میپندارنـد .نقـوش
معمـاری (گنبـد ،گلدسـته) :بهطورکلـی ایـن نقـوش را مظهـری از
ٔ
کننده عرش و فرش اسـت.
پناهـگاه امنـی میداننـد کـه متصل
بـارگاه ملکوتـی ،آغـاز و انتهـا ،وحـدت و کثـرت ،پایـان ظلمـات و
رسـیدن بـه نـور را تداعـی میکنـد.
از بـاب تنـوع نقـش ،عناصـر و نشـانههای تصویـری در
صحـن آزادی مـورد مطالعاتـی بـا رویکـرد بـه نظام نشانهشناسـی
بـه هفـت دسـته تقسـیمبندی شـدهاند ،میانگیـن میـزان
بهکارگیـری نقـوش بـه شـرح زیـر اسـت:
نقـوش هندسـی  ،%66نقـوش گیاهـی  ،%249نقـوش
جانـوری  ،%42عناصـر نوشـتاری  ،%7عناصـر بیجـان و اشـیاء

 ،%9تصویرسـازی معمـاری  %6و  %3نقـوش انسـانی (مقـدس)
محاس ٔ
ـبه درصـد آمـار متغیرهایـی اسـت کـه در مجمـوع
نشـانههای تلفیقـی از نقـوش مطالعاتـی بهدسـتآمده اسـت.
در بیـن عناصـر تصویـری چه ارتبـاط نشانهشناسـانهای بین ربط
دال و مدلـول موجـود میباشـد؟ وجـه اشـتراک معنایـی بیـن
نقـوش چیسـت؟
امکانـات نامحـدود روابـط میـان عناصـر بصـری (تصویـری-
نوشـتاری) ،بهصـورت انـواع مختلفـی از روابـط ،قابـل طبقهبندی
ٔ
دهنده
هسـتند کـه همگـی آنهـا دارای سـه اصـل سـازمان
روابـط میباشـند کـه عبارتانـد از :اصـل هماهنگـی ،تنـوع و
وحـدت و در نشانهشناسـی :نشـانه ،نمایـه ،شـمایل .روابـط
ٔ
شناسـانه بیـن دال و مدلولهـای موردمطالعـه در
نشانه
سـه مجموعـه مذکـور خـود بـر سـه دسـته قابـل تقسـیمبندی
هسـتند کـه شـامل طبیعتگرایانـه ،فیگوراتیـو -انتزاعـی،
انتزاعـی ناشبیهسـاز هسـتند .ایـن روابـط همـان گونـه کـه
پیشتـر بیـان شـد ممکـن اسـت بهصـورت تلفیقـی و ترکیبـی
از دیگـر نشـانهها باشـند .آنچـه کـه در آثـار مطالعاتـی یافـت شـد
داللتهـای معنایـی مشـترک و متعـددی اسـت کـه میـان یـک
ٔ
دوره تاریخـی ،یـک اجتمـاع ،تمـدن ،فرهنـگ و هنـر بـا دیگـری
باشـد .تأویلهـای مختلفـی از نشـانههای صورتگرفتـه اسـت
کـه بـا درنظرگرفتـن ایـن مسـئله کـه متغیرهـای تکـراری انجـام
نگیـرد چنیـن نتیجـه گرفتـه میشـود کـه نشـانهها بیـن روابـط
نشـانههای نمایهای-نمادیـن ،نمایهای-شـمایلی ،شـمایلی-
نمایـهای ،شـمایلی-نمادین ،نمادین-نمایـهای ،نمادیـن-
نمایـهای قـرار گرفتهانـد .ایـن نمونـه مـورد تأویلـی خـود یـک
نشـانه اسـت کـه ایـن نسـبت میتواند تـا بینهایـت ادامـه یابد.
چراکـه مـورد تأویلـی خود نمـاد چیز دیگری اسـت و بـه معناهای
ضمنـی داللـت دارد .بهعنوانمثـال :تصویـر گنبـد یا یک نقشـی
کـه میتوانـد بـه گنبـد شـبیه باشـد در دس ٔ
ـته شـمایلی قـرار
میگیـرد و همچنیـن آن میتوانـد (مـورد تأویلـی) نمـاد آسـمان
باشـد .آسـمان خـود دارای مفاهیمی عمیق اسـت کـه این رابطه
همچنـان میتوانـد ریشـه و شـاخه پیـدا کنـد کـه در دسـتههای
ٔ
رابطـه دال و مدلـول در
نمادیـن و نمایـهای گنجانـده شـود.
نمادهـا بـا قراردادهـا و تعاریـف اختیـاری تعیـن میشـود و
ایـن قـرار دادهـا میتوانـد اسـتوار بـوده و در گروههـای دیگـری
همچـون شـمایل نشـانداده شـوند .بهعنوانمثـال :گل
شاهعباسـی نسـبت داده میشـود بـه گلهـای نیلوفـر و انـار یـا
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لوتـوس کـه ایـن نمونه نهتنها شـمایل اسـت بلکـه دارای روابط
نمادیـن و نمایـهای میباشـد ،چراکـه بـر اسـاس روابط شـباهت،
قراردادهـا و اسـتعاره شـکلگرفته شـده اسـت.
انتخـاب نقشمایههایـی کـه ریشـه در فرهنـگ و هنـر ایـران
دارنـد و هماننـد بازنمـودی از هویـت ملـی محسـوب میشـوند،
در خوانـش همزمـان دارای مفاهیمـی عمیقتـر و تأثیرگذارتـر
خواهنـد بـود .در نمونههـای مطالعاتـی وجـوه اشـتراک بیـن
نشـانههای تصویـری و نیـز تقسـیمات نشانهشناسـی مفاهیـم
بسـیار مشـاهده شـده اسـت .بهطورکلـی نقـوش اسلامی
ً
بهنوعـی تمامـا نمایـهای هسـتند و در عیـن شـباهت بـه دال
مدلـول و از مصداقهـای نمادین-نمایـهای نیـز برخـوردار

منابع و مأخذ:

میباشـند .همچنیـن مضمـون اصلـی تجلییافتـه شـده از
نقـوش و نشـانههای تصویـری تمثیـل و مظهـری از تقدیـس،
تطهیـر روحانیـت میباشـد .نشـانههای تصویـر منتخـب شـده
ً
کاملا بـا فضـا و مـکان مقـدس همخوانـی داشـته و وجـوه
اشـتراک بیشـماری در روابـط بیـن فضـای معنـوی و مقـدس
و نقـوش بررسـی شـده قابلتوجـه اسـت کـه همگـی نمـودی از
حقیقـت روشـنایی و نـور ،بـاغ و بهشـت ،روح ،قلـب و عشـق،
عقـل و اندیشـه ،انسـان کامـل و عالـم ناسـوت ،ملکـوت،
جبـروت اسـت .ایـن مضمونهـا در اکثریـت نشـانههای
مطالعاتـی بهوضـوح نمایـان شـده اسـت.
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چگونگی بهکارگیری آیکونوگرافی و آیکونولوژی در نقد
اثر برپایه نظریه پانوفسکی
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چکیده

بیــان مســئله :آیکونوگرافــی بــه معنــی شــمایلنگاری ،شــاخهای از مطالعــات تاریــخ هنــر اســت
یپــردازد.
شناســایی محتــوا و توصیــف نشــانههای موجــود در آثــار هنــری م 
کــه بــه مطالعــه،
ِ
ایــن رشــته کــه دارای ریشـههای تاریخــی اســت ،در قــرن بیســتم میــادی بســیار موردتوجــه قــرار
ً
گرفــت و مطالعــات علمــی پیرامــون آن آغــاز شــد .ازآنجاییکــه در هنــر غــرب ،خصوصــا دوران
قرونوســطی و رنســانس کــه هنــر در اختیــار دیــن مســیحیت قــرار گرفتــه بــود ،هنرمنــدان از
نمادهــا و نشــانههای بســیار زیــادی بــرای اشــاره بــه داســتانها و شــخصیتهای مســیحیت
اســتفاده کردهانــد ،محققیــن زیــادی را بــر آن داشــت کــه روش دقیقتــر و تعریفشــدهتری
را بــرای مطالعــات آیکونوگرافــی بــرای تحلیــل آثــار بهجایمانــده از ایــن دوران ارائــه دهنــد .در
همیــن راســتاِ ،ارویــن پانوفســکی ،باتکیهبــر نظریــه مطــرح شــده توســط ابــی واربــورگ ،مبحــث
آیکونولــوژی بــه معنــی شمایلشناســی را مطــرح کــرد .در ایــن نظریــه ،هــر اثــر هنــری باتوج هبــه
ـان آفرینــش آن بررســی و نقــد میشــود.
ارزشهــای تاریخی-فرهنگــی زمـ ِ
نهــا را در هنــر
هــدف :هــدف بررســی تفــاوت میــان آیکونوگرافــی و آیکونولــوژی و بهکارگیــری آ 
ّ
پیئــرو ِدل فرانچســکا اســت.
رنســانس بــا مطالعــه مــوردی تابلــوی مکالمــه مقــدس اثــر معــروف ِ
نهــا در نقــد
ســؤال مقالــه :چــه تفاوتــی میــان آیکونوگرافــی و آیکونولــوژی وجــود دارد؟ کاربــرد آ 
اثــر چگونــه اســت؟
روش تحقیــق :مقالــه حاضــر بــا روش تحقیــق توصیفی-تطبیقــی و بــا اســتناد بــه منابــع
کتابخانــهای و مکتــوب ،بررســی کــرده اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج ایــن پژوهــش نمایانگر آن اســت که اســتفاده از آیکونوگرافی و آیکونولوژی
توأمــان بــا هــم ،ارائهدهنــده کاملتریــن نقــد هــر اثــر هنــری اســت کــه میتوانــد وجــوه پنهــان اثــر
را نمایــان کند.
ّ
پیئرو ِدل فرانچسکا.
واژگان کلیدی :آیکونوگرافی ،آیکولونوژی ،اروین پانوفسکیِ ،
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Abstract
Iconography, which is formed by combining two Greek lexemes eikon + grahein, is a
branch of studying the history of art that turns to surveying, concept recognition, and
description of signs present in the artwork. This branch with a historical root drew much
attention during the 20th century and more accurate and scientific studies were performed
about it. Since the western art, especially during the Middle Ages and Renaissance, was
under influence of Christianity, artists utilized a lot of signs and symbols to mentioned
to stories and Christian figures. Several researchers were encouraged to present more
adequately defined method to study iconography. In this line, Erwin Panofsky (18921968), relying on hypothesis proposed by Aby Warburg (1866- 1929) which now a day is
known as the spiritual father of the Iconography. Both German art historians, suggested
the topic of iconology, forming by combination of eikon + logos. The name of Iconology
(Italian: Iconologia), is derived of the fundamental volume by Cesare Ripa (1560? -1622),
Iconologia overo Descrittione Dell’imagini Universali extracted from Antiquity and other places,
published in 1593 in Rome by the heirs of Giovanni Gigliotti. In this theory, each artwork
is studied and reviewed by the cultural and historical values of its own creation era. The
values on which the beliefs of a nation are based. In order to access to the hidden meanings
in deep layers of artworks, Erwin Panofsky proposed three phases: his plan started with a
pre-iconography that includes visual patterns of a work and its identification information;
the second phase is analysis of iconography turning to introducing the theme of the work,
story(s) and figures displayed in it. This analysis is the cognition that the audiences obtain
about the certain concepts conveyed through religious, artistic sources or oral traditions.
The third phase is the interpretation of iconology which is in relation with symbolic
values concealed in the work. In iconology topic, the cultural, historical circumstance
present in artistic atmosphere of the artwork creation period is surveyed. Regarding this
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attitude toward art criticism, it can be claimed
that these three phases, along with each other,
form the most perfect type of criticism in which
all the dimensions of an artwork is taken into
consideration and thus, iconology needs the
highest level of critic knowledge. Since in Italian
art in Medieval and Renaissance, several symbols
are used to convey various religious concepts;
it is one of the best present art for criticism in
both sections of iconography and iconology.
Using descriptive-comparative research method
and based on library and written sources, this
article studies the differences between these two
categories and use them in Renaissance art with
a case study of the well-known work of Piero della
Francesca, The Brera Madonna (also known as
the Pala di Brera, the Montefeltro Altarpiece or
Brera Altarpiece). This is a painting executed in
1472-1474, by the technic tempera on panel, in
248 cm × 150 cm, entitled as the most famous
work of the 15th century for this legend. This
work which is now kept in Brera Gallery in Milan
displays of the legends of holy book, which was
commissioned by Federico III da Montefeltro (14221482), the Duke of Urbino - a walled city in the
Marche region of Italy, south-west of Pesaro,
a World Heritage Site - from 1474, the figures
presented in this work were unknown for a long
time; after transferring it from Urbino to Milan
in 1811, following the Napoleonic requisitions,
followed by extended studies, they were identified.
The work represents a sacred conversation, with
the Virgin enthroned and the sleeping Child in
the middle, surrounded by a host of angels and
six saints. This masterpiece represents a sacred
conversation, with the Virgin enthroned and the
sleeping Child in the middle, surrounded by a host
of angels and saints. The Brera altarpiece is an
example of the perspective research carried out
by the artists of central Italy in the second half
of the fifteenth century. It is a monumental work,
with a magnificent treatment of light, immobile
and an iconographic repertoire of extraordinary
richness. Della Francesca’s work is the first
Sacred Conversation developed mainly vertically:
numerous altar tables throughout centralnorthern Italy are inspired by it. Surveying it as a
case study can be a suitable example for practical

use of these two iconography and iconology for
art critics.
Keywords: Iconography, Iconology, Erwin
Panofsky, Piero della Francesca.
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مقدمه و بیان مسئله

آیکونوگرافــی ،بــه مطالعــه ،شناســایی محتــوا و توصیــف
نشــانهها میپــردازد و از قــرن بیســتم میــادی بســیار
موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت .محققیــن و پژوهشــگران زیــادی
در ایــن دوره بــر آن شــدند کــه تعریــف علمــی و چهارچــوب
دقیقــی از ایــن رشــته ارائــه دهنــد .معــادل فارســی ایــن کلمــه
موضــوع یــک اثــر
«شــمایل نــگاری» اســت کــه بــه بررســی
ِ
هنــری و آنچــه کــه هنرمنــد در آن نمایــش داده اســت ،اطــاق
میشــود .ارویــن پانوفســکی ،1مــورخ هنــر آلمانــی در نیمــه دوم
قــرن بیســتم میــادی ،روش نوینــی در مطالعــات تاریــخ هنــر
بــه وجــود آورد و آن را آیکونولــوژی نامیــد« .شمایلشناســی»
معــادل ایــن واژه در نظــر گرفتــه میشــود و بــه معنــای بررســی
مفاهیــم فرهنگــی مســتتر در هــر اثــر هنــری اســت .ایــن مفاهیــم
میتواننــد پیــرو اصــول دینــی ،فلســفی ،تاریخــی ،ادبــی و سیاســی
بررســی شــوند .بهاینترتیــب ،ترکیــب ایــن دو مقولــه ،منجــر بــه
بررســی یــک اثــر هنــری در همــه ابعــاد آن میشــود .همزمــان بــا
توســعه آیکونولــوژی ،محققیــن غربــی شــروع بــه نقــد و بازخوانــی
آثــار بهجایمانــده از قرونوســطی و رنســانس کردنــد .هنــر
ایــن دورههــا بــه دلیــل پیــروی از مضامیــن مذهبــی و ادبــی،
ایــن امــکان را بــرای منتقدیــن فراهــم میکنــد کــه آیکونوگرافــی

و آیکونولــوژی را بســیار دقیقتــر بررســی کننــد و ایــن دو شــاخه
علمــی را بهصــورت عملــی بــه کار گیرنــد .ایــن مقالــه در تــاش
مــوردی مکالمــه مقــدس (پیئــرو دال
اســت تــا بــا مطالعــه
ِ
فرانچســکا۱۴۷۴ ،2م) ،یکــی از مهمتریــن آثــار بهجایمانــده
از دوره رنســانس ایتالیــا ،عــاوه بــر بررســی تفــاوت میــان
شــمایلنگاری و شمایلشناســی ،ایــن دو مقولــه را بهصــورت
عملــی در نقــد اثــر اســتفاده کنــد و در خــال آن بــه معرفــی
مضامیــن مذهبــی و مفاهیــم مســتتر موجــود در اثــر موردنظــر
میپــردازد.

روش تحقیق

ایــن مقالــه بــر پایــه روش توصیفــی -تحلیلــی صــورت گرفتــه
و اطالعــات الزم بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــهای و مکتــوب
ماننــد مقــاالت جم ـعآوری شــده اســت .همچنیــن در راســتای
اثبــات نظریههــای مطــرح شــده ،آنهــا را بــا تصویــر اثــر هنــری
موردبحــث تطبیــق داده شــده اســت.

پیشینه پژوهش

ً
از زمــان بهوجودآمــدن مفهــوم آیکونوگرافــی و متعاقبــا
ایکونولــوژی ،محققیــن زیــادی در کشــورهای غربــی دربــاره ایــن
دو مقولــه پژوهــش کردنــد .در ایــران نیــز در راســتای بررســی
نظریــه پانوفســکی در هنرهــای ایرانی-اســامی تحقیقــات
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مختلفــی صورتگرفتــه اســت :نمازعلیــزاده و موســویلر
در مقالــه «آیکونولــوژی نــگاره لیلــی و مجنــون در ســفال
ســلجوقی» مقولــه شمایلشناســی را بــا رویکــرد اندیشــه نویــن
موجــود در عصــر ســلجوقی بررســی کردهانــد .همچنیــن فضــل
وزیــری و تنــدی در پژوهــش «نقــوش لیلــی و مجنــون در آثــار
غیاثالدیــن بــا رویکــرد آیکونولــوژی» ،ایــن نقــش را باتوجهبــه
عوامــل فرهنگــی موجــود در دوره صفــوی بررســی کردهانــد
(فضلــی ،تنــدی .)139۶ ،قانــی و مهرابــی نیــز همیــن روش را
در مقالــه «تحلیــل معنــای قالیچــه تصویــری بختیــاری بــا روش
آیکونولــوژی پانوفســکی» بــرای تحلیــل قالیچــه بختیــاری بــکار
گرفتهانــد (قانــی ،مهرابــی .)1397 ،نصــری در مقالــه «خوانــش
تصویــر از دیــدگاه پانوفســکی» آیکونولــوژی و نقــد اثــر را از منظــر
ایــن محقــق آلمانــی بررســی و تشــریح کــرده و عــاوه بــر بررســی
نظریههــای مختلــف بــه جنبههــای تاریخــی پیرامــون ایــن دو
مفهــوم پرداختــه اســت (نصــری .)1392 ،اکثــر ایــن پژوهشهــا
بــه تفــاوت بیــن آیکونوگرافــی و آیکونولــوژی پرداختهانــد و ایــن
دو مفهــوم را از نظــر تئــوری بررســی کردهانــد .پژوهــش حاضــر
ّ
پیئــرو ِدل
امــا ،بــا مطالعــه مــوردی نقاشــی مکالمــه مقــدس اثــر ِ
فرانچســکا (۱۴۷۴م) ،بهعنــوان یکــی از معروفتریــن آثــار
بهجایمانــده از نیمــه دوم قــرن پانزدهــم میــادی در ایتالیــا،
هــر دو مقولــه آیکونوگرافــی و آیکونولــوژی را بهصــورت عملــی
در نقــد اثــر بــه کار گرفتــه اســت .ایــن پژوهــش باتکیهبــر بــار
معنایــی ایــن دو مفهــوم ،ســعی در بازگشــایی مفاهیــم مســتتر
در یــک اثــر رنسانســی دارد.

تعریف لغوی آیکونوگرافی و آیکونولوژی
اصطــاح آیکونوگرافــی یــا  Iconographyدارای ریشــه یونانــی

( )Iconographiaاســت کــه از ترکیــب دو کلمــه ( Iconاز ریشــه
یونانــی  )eikonبــه معنــی تصویــر و ( Graphyاز ریشــه یونانــی
 )grapheinبــه معنــی حــک کــردن ،ترســیم کــردن و تصویــر
کــردن ،تشــکیل شــده اســت .ایــن کلمــه در زبــان فارســی
معــادل شــمایلنگاری در نظــر گرفتــه شــده اســت .در عــوض
واژه  Iconologyاز ترکیــب  eikon +logosبــه وجــود آمــده اســت
) .(Bussagli, 2005: 34ایــن واژه بــرای اولینبــار در دنیــای
غــرب در ســال  1593میــادی توســط چــزار ریپــا 3بــرای نامگــذاری
کتابــش بــه کار بــرده شــد .بعــد از او فرانچســکو میلیتزیــا 4در

ســال  1797میــادی ایــن واژه را در فرهنــگ لغــات هنرهــای زیبا
بــه معنــی «ســخن بــا تصویــر» بــه کار گرفتــه شــد ).(Volpi, 2017
معــادل فارســی ایــن واژه شمایلشناســی در نظــر گرفتــه شــده
اســت و میتــوان گفــت در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت« :هــر
اثــر (یــا عناصــر موجــود در آن) بــر چــه اساســی بــه وجــود آمــده
اســت؟» کــه بــا ارزشهــای نمادیــن مســتتر در تصاویــر در ارتباط
اســت .شمایلشناســی بــه عناصــر یــک اثــر هنــری م یپــردازد
و شــمایلنگاری بــه کلیــت آن .ازآنجاییکــه معنــی لغــوی واژه
 Iconبــه معنــای تصویــر اســت ،آیکونوگرافــی و آیکونولــوژی
فقــط بــه نقاشــی محــدود نمیشــود و آثــار مختلــف هنــری از
جملــه مجسمهســازی و مینیاتــور را نیــز در برمیگیرنــد.

5

نقش ابی واربورگ 6در آیکونوگرافی

یــک نقطــه عطــف در آیکونوگرافــی توســط ابــی واربــورگ (-۱۸۶۶
۱۹۲۹م) بــه وجــود آمــد :وی شــمایلنگاری را دیگــر بهعنــوان
یــک رشــته کمکــی یــا یــک روش تحقیــق بــرای تاریــخ هنــر تفســیر
نمیکنــد ،بلکــه آن را بهعنــوان یــک علــم در مــورد تصاویــر و در
عیــن حــال ،یــک روش جایگزیــن بــرای درک پیشــرفت ســبک
شــناختی انــواع هنــر معرفــی میکنــد .برخــاف یــک ســنت
ششــناختی قــرن نوزدهــم کــه جنبههــای صــوری آثــار را
رو 
ممتــاز میدانســت ،واربــورگ روشــی میانرشــتهای را پیشــنهاد
کــرد کــه بــر اســاس آن ،تفســیر تصاویــر تنهــا بــر پایــه مشــخصات
بصــری آنهــا نیســت بلکــه بــر منتقــد واجــب اســت کــه تاریــخ،
اندیشــه ،ادبیــات و اقتصــاد معاصــر اثــر هنــری را در نظــر بگیــرد
) .(Bussagli, 2005: 37بنابرایــن هــدف اصلــی واربــورگ
بازســازی زمینــه اصلــی شــکلگیری اثــر هنــری بــود .انعــکاس
قابلتوجــه ایــن روش در شــکلگیری کتابخانــه مطالعــات
فرهنگــی واربــورگ 1قابــلدرک اســت کــه مرکــز تخصصــی
تحقیقــات شــمایلنگاری در نیمــه اول قــرن بیســتم بــود و بــا
هــدف وحــدت بخشــیدن بــه ایــن مبحــث افتتــاح شــده بــود.
ایــن کتابخانــه در دوره نازیهــای آلمــان از هامبــورگ بــه لنــدن
منتقــل شــد ) .(Bazin, 1963: 89محققانــی ماننــد فردریــش
ســاکل۱۹۴۸-۱۸۹۰( 7م) ،در ایــن مرکــز مشــغول بــه کار شــدند
کــه بــه چنیــن نــوع ابتــکاری رویکــردی در نقــد اثــر هنــری تأکیــد
ً
داشــتند و هــدف آنهــا غلبــه بــر حوزههــای کامــا فرمالیســتی
تحلیــل ســبک و جبرگرایــی شــمایلنگاری بــود.
Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg

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

76

نمودار  :1مراحل نقد اثر هنری بر اساس نظریه پانوفسکی
Diagram 1: Steps od criticism of artwork based on Panofsky theory
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اروین پانوفسکی و آیکونولوژی

پانوفســکی (۱۹۶۸-۱۸۹۲م) دیگــر محققانــی بــود کــه در مرکــز
مطالعــات فرهنگــی واربــورگ فعالیــت میکــرد کــه علیرغــم
ششــناختی جدیــدی
تنــوع عالیــق و نتایــج مطالعاتــش ،رو 
از شــمایل نــگاری را بــه دســت آورد کــه فراتــر از شــناخت و
8
توضیــح بصــری آثــار بــود .پانوفســکی آنچــه را کــه فــون شلوســر
(۱۹۳۸-۱۸۶۶م) بهعنــوان «تفســیر فرهنگــی از شــکل هنــری»
تعریــف میکنــد ،دنبــال کنــد ) .(Pieranti, 2016:2بنابرایــن
پدیــده جدیــدی از مطالعــات شــمایلنگاری متولــد شــد کــه
پانوفســکی آن را بــا نــام شمایلشناســی نامیــد .از دیــدگاه او،
آیکونولــوژی روابــط بیــن معنــای آثــار هنــری و ســایر مطالعــات
زمــان
فرهنگــی (مذهبــی ،فلســفی و علمــی) را کــه در جامعــه ِ
خلــق اثــر وجــود داشــته را کشــف میکنــد .ارویــن پانوفســکی
معنایــی موجــود در
بهمنظــور دســتیابی بــه الیههــای پنهــان
ِ
آثــار هنــری ،ســه مرحلــه را پیشــنهاد کــرد (نمــودار  :)1طــرح وی
بــا مرحلــه توصیــف پیشـاآیکونوگرافی آغــاز میشــود کــه شــامل
توصیــف الگوهــای بصــری اثــر و اطالعــات شناســنامهای آن
اســت .مرحلــه دوم ،تحلیــل آیکونوگرافــی اســت کــه بــه معرفــی
موضــوع اثــر ،داســتان(ها) و شــخصیتهای حاضــر در آن
میپــردازد .ایــن تحلیــل ،شــناختی اســت کــه مخاطــب نســبت
بــه موضوعــات یــا مفاهیــم خــاص منتقــل شــده از راه منابــع
ادبــی ،مذهبــی یــا ســنتهای شــفاهی ،بــه دســت مــیآورد
(پانوفســکی .)۱۳۹۶:۴۴ ،مرحلــه ســوم ،تفســیر آیکونولــوژی

اســت کــه بــا ارزشهــای نمادیــن مســتتر در تصاویــر در ارتبــاط
اســت .در مبحــث ایکونولــوژی محیــط تاریخی-فرهنگــی حاضــر
بــر جــو هنــری در زمــان خلــق اثــر مــورد بررســی قــرار میگیرنــد؛
پیونــد ســاختار بصــری و محتــوای فرهنگــی.
باتوجهبــه ایــن نــوع از نــگاه بــه نقــد هنــر ،میتــوان گفــت
ایــن ســه مرحلــه در کنــار هــم کاملتریــن نــوع نقــد را تشــکیل
میدهنــد کــه در آن تمــام ابعــاد یــک اثــر هنــری بررســی
ـطح
میشــوند و بهاینترتیــب ،آیکونولــوژی باالتریــن سـ ِ
دانــش یــک منتقــد را نیــاز دارد .میتــوان اینگونــه برداشــت
کــرد کــه آیکونولــوژی در تعریــف پانوفســکی بــه معنــی تحلیــل
بخشهایــی از یــک اثــر هنــری اســت کــه بــه درک حــس تاریخــی
یــک اثــر کمــک میکنــد ) .(Hasenmueller, 1987: 298بــه طبع
در ایــن نــوع نــگاه ،تســلط منتقــد بــر اطالعــات تاریخی-فرهنگــی
اثــر ،از مهمتریــن ارکان نقــد اســت.

بهکارگیری آیکونوگرافی و آیکونولوژی در نقد اثر

هنــر رنســانس ایتالیایــی بــه دلیــل اســتفاده از مضامیــن
مذهبــی دارای نمادهــای زیــادی اســت و یکــی از بهتریــن
هنرهــای موجــود بــرای نقــد در هــر دو بخــش آیکونوگرافــی و
آیکونولــوژی میباشــد .از ایــن روی تابلــوی مکالــه مقــدس اثــر
ّ
پیئــرو ِدل فرانچســکا (تصویــر  )۱بهعنــوان مهمتریــن اثــر حــاوی
ِ
ایــن موضــوع کــه از دوره رنســانس بهجایمانــده ،در ایــن
بخــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
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ّ
پیئرو ِدل فرانچسکا ،مکاله مقدس1474-1472 ،م ،رنگ روغن روی
تصویر ِ :1
چوب ،میالن ،گالری بررا ،منبعit.wikipedia.org :
Figure 1: Piero della Francesca, The Brera Madonna, 14721474-,
Milan, Pinacoteca di Brera

مطالعه پیشاآیکونوگرافی

ّ
ُ
پیئــرو ِدل فرانچســکا (۱۴۹۲-۱۴۱۶م) هنرمنــد اهــل اســتان
ِ
توســکانی ایتالیــا ،در دوره رنســانس بــود کــه بهخاطــر
ِ
مهارتــش در نورپــردازی و تحقیقــات گســتردهای کــه در مبحــث
پرســپکتیو داشــت ،بســیار موردتوجــه قــرار گرفــت .ســبک
او را میتــوان تلفیقــی از مطالعــات پرســپکتیو برونلســکی،
انعطافپذیــری ماســاچو و نورپــردازی فراآنجلیکــو دانســت
کــه در ســایه دیــن مســیحیت قــرار گرفــت و رشــد کــرد (Chelli,
) .2010: 69مکالمــه مقــدس کــه نــام ایــن اثــر برگرفتــه از آن

اســت ،یکــی از داســتانهای کتــاب مقــدس مســیحیان
اســت کــه در طــول تاریــخ بارهــا بــه آن اشــاره شــده اســت.
ّ
اثــر ِدل فرانچســکا در انــدازه  ۲۵۱×۱۷۳ســانتیمتر و تکنیــک
رنگوروغــن روی چــوب بهنمایشدرآمــده کــه تــا ســال ۱۸۱۱م
در محــل اصلــی آن ،کلیســای ســن برناردینــو 9در شــهر اوربینــو،10
قــرار داشــت و در راســتای احــکام صــادر شــده توســط ناپلئــون،
بــه میــان منتقــل شــد ) .(Ibidمحــل نگهــداری فعلــی ایــن
اثــر گالــری ِبــررا در ایــن شــهر اســت .در ایــن اثــر نســبت قــرار
گرفتــن اشــخاص بــر اســاس نقطــه گریــز ناپدیــد شــده در ســطح
چشــمان مریــم مقــدس میباشــد کــه بــا کودکــش در مرکــز
تصویــر نشســته اســت .خــط افــق در مرکــز تابلــو واقــع شــده و
قدیســان بــه ترتیــب قــد در دو طــرف او قــرار گرفتهانــد (تصویــر
 .)2پرســپکتیو یــک نقطـهای بــه کار گرفتــه شــده اســت و جهــت
تابــش نــور باتوجهبــه پسزمینــه و ســایه ایجــاد شــده ،از راســت
بــه چــپ غالــب اســت .امــا باتوجهبــه نــور روی لبــاس فلــزی
شــخصیت زانــو زده میتــوان متوجــه شــد کــه منبــع نــوری هــم
در ســمت چــپ وجــود دارد.
بــا مقایســه پرســپکتیو بــه کار گرفتــه شــده توســط او و اثــر
معــروف مســاچو (تثلیــث مقــدس1428 ،م) ،میتــوان متوجــه
ّ
شــد کــه ِدل فرانچســکا از پیشــینیان خــود پیــروی کــرده اســت
نهــا را مطالعــه
و بهاحتمالقــوی ،مبحــث پرســپکتیو را آثــار آ 
کــرده اســت (تصویــر .)3

تصویر  :3سمت راست :ماساچو ،تثلیث مقدس1428 ،م ،فلورانس ،افرسکو،
کلیسای سانتا ماریا نوال .منبع www.ucainazionale.eu :سمت چپ :مطالعه
پرسپکتیو اثر .منبع :نگارنده
ّ
تصویر :2مطالعه پرسپکتیو در مکالمه مقدس اثر ِدل فرانچسکا .منبع:
sulparnaso.wordpress.com
Figure 2: Perspective study of Brera Madonna by Della Francesca
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Figure 3: Right: Masaccio, The Holy Trinity, 1428, fresco, Florence,
Basilica Santa Maria Novella. Left: Perspective study of the Holy
Trinity by Masaccio

 .۲مطالعه آیکونوگرافی

در ایــن اثــر شــخصیت موجــود در پــان اول کــه بهصــورت زانــو
11
مونتــه ِفلتــرو
زده بــه تصویــر کشــیده شــده اســتِ ،ف ِدریکــو دا ِ
میباشــد .او یکــی از مــردان قدرتمنــد در شــمال ایتالیــا و یکــی
از حامیــان هنــر رنســانس بــود .نمایــش او بــه شــکل زانــو زده
بــه ایــن خاطــر اســت کــه در دوره رنســانس ،حامــی مالــی اثــر بــه
ایــن صــورت بــه تصویــر کشــیده میشــد )(Bazin, 1963: 89
بهگون ـهای کــه در بســیاری دیگــر از آثــار قــرن پانزدهــم میــادی
م یتــوان ایــن حالــت را مشــاهده کــرد (نــگاه کنیــد بــه تصویــر
شــماره  .)3شناســایی هویــت او از روی ســکههای حــاوی
ّ
ســردیس او (تصویــر  )4و همچنیــن یکــی دیگــر از آثــار دل
فرانچســکا ،قابــل تشــخیص اســت (تصویــر  .)5لبــاس زرهای
او ،شمشــیری کــه از کمــر وی آویــزان اســت و نوارهــای چــرم
قرمــزی کــه از زرهاش آویــزان شــده ،یکــی از نمادهــای ثروتمنــدی
آن دوران اســت ) .(Bruschettini, 2018: 3فدریکــو در یکــی
از جنگهایــی کــه شــرکت کــرده بــود ،چشــم راســت خــود را از
دســت داد و بــه همیــن خاطــر همیشــه ترجیــح م ـیداد در آثــار
هنــری بــا نی ـمرخ چــپ نمایــش داده شــود.
یکــی از تمثیلهایــی کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد ،چهــره مســیح
کــودک اســت .در قرونوســطی و رنســانس در اکثــر آثــار ،او
بیــدار اســت .امــا هنرمنــد در ایــن اثــر او را در حالــی کــه خوابیــده،
بــه تصویــر کشــیده .ایــن مســئله اشــاره بــه مــرگ او در آینــده دارد
(تصویــر  .)۶او همچنیــن گردنبنــد قرمــز رنگــی بــه گــردن دارد که
رنــگ آن اشــاره بــه خــون مســیح اســت .نمــاد مهــم دیگــری کــه
در ایــن اثــر اســتفاده شــده اســت ،تخــم شــترمرغ میباشــد کــه
در پسزمینــه بهعنــوان نمــادی از تولــد دوبــاره ،از ســقف آویــزان
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ّ
پیئرو دل فرانچسکا ،چهره دوک اوربینو به همراه همسرش (بخشی از
تصویر ِ :5
ً
اثر )1472 ،م (حدودا) ،فلورانس ،گالری اوفیتزی .منبعen.wikipedia.org :
Figure 7: Piero della Francesca, The double portrait of the Dukes of
Urbino, 1472 ca. Florence, Galleria degli Uffizi

ً
اســت .بــا دقــت بیشــتر میتــوان متوجــه شــد کــه دقیقــا بــاالی
ســر مســیح کــودک قــرار گرفتــه و اســتفاده از آن در ایــن تصویــر
میتوانــد بــه معنــی تولــد دوبــاره مســیح باشــد .بهاینترتیــب،
تخــم شــترمرغ نمــادی از رســتاخیز اوســت .اســتفاده از ایــن
ّ
نمــاد توســط دل فرانچســکا در رنســانس احیــاء شــد و تــا قبــل
از او فقـ�ط در آثـ�ار هنرمنـ�دان قرونوسـ�طی نمایـ�ان بـ�و د�(Buch
) .holz et al, 2016: 138در همیــن بخــش از صــدف اســتفاده

ّ
تصویر  :۶پیئرو دل فرانچسکا ،مکالمه مقدس (بخشی از اثر )1474 ،م ،میالن ،گالری بررا.
Figure 6: Figure 1: Piero della Francesca, The Brera Madonna (part.) ,
14721474-, Milan, Pinacoteca di Brera

شــده اســت کــه در دیــن مســیحیت ،نمــاد غســل تعمید اســت

پیئترو توریجانی ،مدال فدریکو دا مونته فلترو ،۱۴۷۴ ،واشنگتن ،گالری
تصویر ِ :4
ملی هنر ،شماره۱۹۵۷.۱۴.۱۳۲۳ :
Figure 4: Pietro Torrigiani, Federico da Montefeltro medal, Washington,
National Gallery, Inv. 1957.14.1323. Source: commons.wikimedia.org

تصویر  :7ساندرو بوتیچلی ،زایش ونوس (بخشی از اثر )148۶ ،م ،رنگوروغن روی
چوب ،فلورانس ،گالری اوفیتزی .منبعrestaurars.altervista.org :
Figure 7: Sandro Botticelli, The Birth of Venus (part.), 1486, Tempra on
wood, Florence, Galleria degli Uffizi
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کــه بــرای مــدت زیــادی در مکانهــای مذهبــی ایتالیــا بــه کار بــرده
میشــد و میتــوان نمونههــای زیــادی از آن مشــاهده کــرد .البتــه
در ایــن نقاشــی ایــن نمــاد میتوانــد معنــی دوگانــهای داشــته
باشــد :برخــی از منتقدیــن هنــر معتقدنــد کــه اگــر صــدف روی
ســقف نمــادی از دریــا در نظــر گرفتــه شــود و شــی آویــزان از آن
مرواریــد باشــد ،ایــن بخــش بــه بــکارت مریــم مقــدس اشــاره دارد
) .(Ibid, 139هــر دوی ایــن نظریــات مطــرح هســتند و هی چکــدام
دارای ارجحیــت بــر دیگــری نیســتند .امــا باتوجهبــه اینکــه ایــن
نقــش فقــط در آثــار مذهبــی رنســانس تکــرار نمیشــود و یکــی از
معروفتریــن آثــار بهجایمانــده ایتالیایــی -زایــش ونــوس -اثــر
بوتیچلــی (تصویــر  )7کــه بــر تولــد تأکیــد دارد ،ایــن نقــش تکــرار
میشــود ،میتــوان گفــت کــه نظریــه اول رایجتــر بــوده اســت.
امــا مهمتریــن بخــش در شناســایی تمثیلهــا و
شــخصیتهای ایــن اثــر ،شناســایی هویــت شــش قدیســی

در اختیــار کلیســا قــرار میگیــرد ،تعــداد افــرادی کــه توانایــی
خوانــدن نداشــتند ،زیــاد بــود ،ایــن قدیســین بــا ایــن نمادهــا
نشــان داده میشــدند تــا شــخصی کــه وارد کلیســا م یشــود،
بــا نــگاه کــردن بــه ایــن آثــار بــه هویــت قدیســین و در نهایــت
داســتانی کــه اثــر تعریــف میکنــد ،پــی ببــرد .در جــدول شــماره ،۱
قدیســین موجــود در مکالمــه مقــدس بــه همــراه نمادهایشــان
بررســی شــدهاند .قدیســین دیــن مســیحیت فقــط ایــن شــش
قدیــس نیســتند و تعــداد بســیار بیشــتری از آنهــا وجــود دارنــد
کــه در هــر اثــر هنــری ،هنرمنــد بــه نســبت موضوعــی کــه بــر پایــه
قوانیــن مذهبــی شــکل میگرفتــه ،آنهــا را انتخــاب میکــرده
اســت (ایــن انتخــاب میتوانســته بــر اســاس درخواســت حامــی
مالــی اثــر هــم باشــد) .در اصــل نمــاد هرکــدام از ایــن قدیســین
آیکونولــوژی آنهاســت کــه بــا بررســی آنهــا میتــوان بــه
آیکونوگرافــی آن رســید کــه چــه داســتانی تعریــف میکننــد و چــه

ّ
تصویر  : 8مقایسه محراب کلیسای سنت آندرئا ،طراحی آلبرتی و مکالمه مقدس ،دل فرانچسکا
Figure 8: Comparison of altar in Saint Andrea church, designed by Alberti (Right) and Brera Madonna (part) by Della Francesca

اســت کــه در دو طــرف مریــم مقــدس و کــودک قــرار دارنــد.
هرکــدام از ایــن قدیســین (و همچنیــن ســایر قدیســین
مســیحیت) ،دارای نمــاد مخصــوص بــه خــود هســتند .ایــن
نمادهــا یــا بهصــورت ظاهریانــد (جنســیت ،ســن ،مــدل مــو،
مــدل ریــش) ،یــا توســط نــوع لبــاس آنهــا تعییــن میشــوند
(لبــاس خاکســتری نمــاد فرقــه فرانچســکانی ،لبــاس مشــکی
نمــاد فرقــه دومنیکــن و )...و یــا نمادهــای حیوانیانــد (عقــاب،
بــره و )...کــه بهمنظــور خاصــی تعبیــه شــدهاند و داســتان خاصــی
ً
را تعریــف میکننــد .ازآنجاییکــه در قرونوســطی کــه هنــر تمامــا
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محتوایــی دارنــد.

مطالعه آیکونولوژی

همانطــور کــه اشــاره شــده ،آیکونولــوژی بــه معنــی بررســی اثــر
نکــه یــک
در ابعــاد تاریخی-فرهنگــی آن اســت .بــه عبارتــی ای 
اثــر هنــری در چــه ســالی و چــه قرنــی بــه وجــود آمــده اســت،
بخــش نقــد بســیار مؤثــر واقــع شــود و در
میتوانــد در ایــن
ِ
ایــن مــورد میتــوان گفــت کــه آیکونولــوژی بازگشــتی بــه مرحلــه
پیشــاآیکونوگرافی اســت کــه آن را در درجــات باالتــر بســط و
گســترش میدهــد .یکــی از مــواردی کــه در مبحــث آیکونولــوژی

ّ
جدول  :1بررسی هویت قدیسان حاضر در اثر پیئررو دل فرانچسکا بر اساس نماد آنها .منبع :نگارنده
Table1: Studying the identification of Saints present in Piero della Francesca’s work based on their symbols

1

2

نام شخصیت

نماد

قدیس جوانی باتیستا
(تعمی18ددهنده)

لباس از جنس پوست ،انگشت اشارهای
که همیشه به سمت آسمان یا به سمت
مسیح برخاسته است و عصا (در برخی
مواقع).

او یکی از مهمترین قدیسان
مسیحیت است که از بچگی تا
مرگ همراه مسیح بوده و در قرآن
کریم با نام یحیی بن زکریا پنج بار
از او نامبردهشده است (,Giorgio
.)142 :2011

قدیس برناردینو

لباس 19طوسی رنگ ،مدل مو مشترک در
همه آثار (نماد فرقه فرانچسکانی) ،نماد
کلیسای کاتولیک در اکثر موارد()IHS

قدیس اهل سیهنا که در سال
۱۴۵۰م از طرف پاپ بهعنوان
قدیس انتخاب شد (.)114 ,Ibid

لباس 20پاره ،سنگی که روی سینهاش
نگهداشته ،حیوان شیر (در اکثر مواقع)،
در بسیاری از مواقع در حال نوشتن
بهنمایشدرآمده است.

این قدیس کتاب انجیل مقدس را
به التین و بعد از آن به عبری ترجمه
کرد و به همین دلیل در آیین
مسیحیت از ارزش زیادی برخوردار
است (.)292 ,Ibid

3

قدیس جورالمو

عکس

توضیحات

4

قدیس فرانچسکا

لباس 21طوسی (در برخی مواقع قهوهای
روشن) ،زخم روی بدن و صلیبی که در
دست دارد.

این قدیس بنیانگذار فرقه
فرانچسکانی در دین مسیحیت
است که بر پایه حمایت از فقیران
بنا شده بود (.)300 ,Ibid

5

قدیس پیئترو مارتیره

لباس 22مشکی (نماد فرقه دومینیکن)،
خون روی سر که در اکثر مواقع با یک
شمشیر همراه است.

قدیس شهر ورونا ،یکی از
بیشترین حضور در آثار هنری
برای یک قدیس ،مربوط به اوست
(.)84 ,Ibid

6

وانجلیستا
قدیس جوانی ِا ِ
(بشار23تدهنده)

کتاب ،قلم ،در اکثر مواقع عقاب و شنل
قرمز

این قدیس به دلیل نگارش
انجیل یوحنا ،از اهمیت خاصی در
مسیحیت برخوردار است (,Ibid
.)404

شماره سوم
زمستان 1399
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شماره سوم
زمستان 1399

دارای ارزش اســت ،تاریخچــه شــکلگیری فعالیــت هنــری
هنرمنــد اســت .بیشــک اینکــه او در چــه مکتبهایــی حضــور
داشــته ،از چــه اســتادانی بهــره بــرده و بــا چــه رویکــردی وارد ایــن
حرفــه شــده اســت ،همگــی بــر آثــاری کــه آفریــده اســت ،تأثیرگــذار
بودهانــد .در مکالمــه مقــدس ،معمــاری پسزمینــه یــادآور
کلیســای ســنت آندرئــا 12در شــهر مانتــوای 13ایتالیاســت .معمــار
ایــن بنــا لئــون باتیســتا آلبرتــی 14اســت (تصویــر  .)8او معمــاری
اصــول دوره
بــود کــه وجــود هارمونــی ،تقــارن و بازگشــت بــه
ِ
کالســیک را در آثــارش الگــو قــرار مــیداد (Bulgarelli, 2003:
) .12همانطــور کــه میتــوان در مکالمــه مقــدس و کلیســای
ســنت آندرئــا مشــاهده کــرد ،از ســتونهای شــیوه کرنتــی دوره
یونــان باســتان اســتفاده شــده اســت .همچنیــن هنرمنــد بــرای
نقاشــی روی دیــوار از شــیوه اول نقاشــی رومــی (نمــای مرمریــن)
اســتفاده کــرده اســت و اینهــا بــه ایــن معنــی اســت کــه در
ّ
نیمــه دوم قــرن پانزدهــم میــادی کــه پیئــرو ِدل فرانچســکا ایــن
اثــر را آفریــده ،بازگشــت بــه اصــول معمــاری یونــان باســتان در
فضــای هنــری حاکــم بــوده اســت.
هنــر
یکــی دیگــر از مــواردی کــه در ایــن نقاشــی اشــاره بــه ِ
معاصــر خــود دارد ،پارچههــای نمایشدادهشــده اســت.
نمونههایــی از پارچـهای کــه در لبــاس مریــم مقــدس ،دو فرشــته
پشــت ســرش و لبــاس فدریکــو دا مونتــه فلتــرو بــه تصویــر

درآمــده ،امــروزه در موزههــای مختلــف موجــود اســت کــه خــاص
و معــرف پارچهبافــی قــرن پانزدهــم میــادی در ایتالیاســت
(تصویــر  .)9ایــن نــوع مــدل پارچــه کــه بــا نــام ِگریچــا 15شــناخته
میشــود ،یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای فلورانــس در
زمینــه پارچهبافــی در قــرن پانزدهــم میــادی اســت (Curatola,
) .2018: 100بهگون ـهای کــه بســیاری از مورخیــن هنــر ایــن نــوع
پارچهبافــی را همطــراز دســتاوردهای مهــم ایــن شــهر در اوایــل
رنســانس (ماننــد مقولــه پرســپکتیو و )...میداننــد.
از دیگــر مــوارد مؤثــر تاریخــی -فرهنگــی در شــکلگیری
ایــن اثــر ،خــود شــخص فدریکــو دا مونتــه فلتــرو میباشــد .او
همســرش را (باتیســتا ِاســفورتزا )16در ســال ۱۴۷۲م از دســت
داد .در ایــن اثــر ،میتــوان شــباهتی از چهــره همســر او بــا مریــم
مقــدس پیــدا کــرد (تصویــر  .)10ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه
مریــم مقــدس نمــادی از همســر مونتــه فلتــرو میباشــد ،امــا
احســاس او بهعنــوان ســفارشدهنده اثــر بــر شــکلگیری آن
تأثیــر گذاشــته اســت.
ً
نکتــه دیگــری کــه مســتقیما مربــوط بــه حامــی ایــن اثــر
میشــود ،غیبــت همســر اوســت .طبــق رســمی کــه در قــرن
پانزدهــم میــادی وجــود داشــت ،همســران حامیــان مالــی
آثــار ،در مقابــل آنهــا نمایــش داده میشــدند (تصویــر .)3
امــا در ایــن اثــر باتیســتا ِاســفورتزا غایــب اســت .در اصــل او

تصویر  :9مقایسه طرح پارچه بکار گرفته شده در نقاشی و نمونه پارچه در موزه پارچه پراتو (شماره:
.)75.01.30
Figure 9: Comparison of fabric used in painting and sample of fabric in Textile
)Museum of Prato (Inv. 75.01.30
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ّ
پیئرو دل فرانچسکا ،چهره دوک اوربینو به همراه
تصویر ِ :10
همسرش (بخشی از اثر )1472 ،م (حدودا) ،فلورانس ،گالری
اوفیتزی .منبعen.wikipedia.org :
Figure 10: Piero della Francesca, The double
portrait of the Dukes of Urbino, 1472 ca. Florence,
Galleria degli Uffizi

بایــد جلــوی پــای قدیــس جوانــی باتیســتا قــرار میگرفــت .پیــرو
ّ
دل فرانچســکا در ایــن بخــش از ترفنــد بســیار جالبــی اســتفاده
کــرده اســت .باتیســتا ِاســفورتزا در شــهر گوبیــو 17از دنیــا رفــت
و در همیــن شــهر کلیســای مختــص بــه ســن جوانــی باتیســتا
قــرار دارد .از طرفــی انگشــت ایــن قدیــس کــه همیشــه بــه
ســمت مســیح یــا آســمان اشــاره داد ،کمــی مایــل بــه ســمت
پاییــن اســت کــه بهجــای خالــی ایــن زن اشــاره دارد؛ بنابرایــن
میتــوان گفــت کــه آیکونولــوژی بخشــی کــه در اثــر وجــود دارد،
بــه شــناخت بخشــی کــه وجــود نــدارد کمــک میکنــد.

نتیجهگیری

آیکونوگرافــی بــه معنــی شــمایلنگاری و آیکونولــوژی بــه معنــی
شمایلشناســی بهعنــوان دو رشــته از مطالعــات تاریــخ هنــر از
قــرن بیســتم میــادی بســیار موردتوجــه قــرار گرفتن ـد .ارویــن
پانوفســکی مــورخ تاریــخ هنــر آلمانــی در نیمــه دوم قــرن بیســتم
میــادی روشــی را پیشــنهاد کــرد کــه بــر نقــد یــک اثــر هنــری بــر
پایــه مطالعــات تاریخی-فرهنگــی بنــا شــده اســت .بــر اســاس

ایــن روش ،باالتریــن درجــه یــک نقــد اثــر ،ترکیبــی از مراحــل
پیشــاآیکونوگرافی و آیکونوگرافــی اســت کــه جــو هنــری حاکــم
زمــان خلــق اثــر ،پایههــای شــکلگیری هنــری هنرمنــد و در
بــر ِ
برخــی از ســفارشدهنده یــا حامــی مالــی اثــر را بررســی میکنــد.
هنــر دوره رنســانس بــه دلیــل وابســتگی بــه مضامیــن مذهبی و
اســتفاده از داســتان و تمثیلهــای یکــی از بهتریــن نمون ههــای
هنــر موجــود در دنیــا بــرای بررســی در دو وجــه آیکونوگرافــی و
ّ
آیکونولــوژی اســت .مکالمــه مقــدس اثــر پیئــرو دل فرانچســکا
(1474م) کــه در ایــن مقاله بررســی شــده اســت ،دارای نمادهای
مذهبــی و مفاهیــم مســتتر گوناگونــی اســت .موضــوع ایــن اثــر
یکــی از داســتانهای کتــاب مقــدس مســیحیان میباشــد کــه
باتوجهبــه مفاهیــم هنــری ایتالیــا در قــرن پانزدهــم میــادی بــه
تصویــر کشــیده شــده اســت .مطالعــه و بررســی ایــن اثــر طبــق
روش تعییــن شــده پانوفســکی جنبههــای پنهــان آن را نمایــان
میکنــد کــه بــه ایــن واســطه میتــوان نقــد کاملــی از ایــن اثــر
بهعنــوان معروفتریــن مکالمــه مقــدس بهجایمانــده از قــرن
پانزدهــم میــادی ،بــه مخاطــب ارائــه کــرد.

شماره سوم
زمستان 1399

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

83

شماره سوم
1399 زمستان

منابع

. چشمه، تهران، ندا اخوان مقدم، معنا در هنرهای تجسمی،1397 ، اروین،پانوفسکی
;۱۳۹۶ ، کیمیــای هنــر،  تفســیر نقــش لیلــی و مجنــون در آثــار غیاثالدیــن بــا رویکــرد آیکونولــوژی، تنــدی احمــد،فضــل وزیــری شــهره
.۷۳-۶۱:)۲۲( ۶
 نشــریه هنرهــای، تحلیــل معنــای قالیچــه تصویــری بختیــاری بــا روش آیکونولــوژی پانوفســکی، فاطمــه، مهرابــی، افســانه،قانــی
.۱۱۱-۹۵: )۲( ۱ ;۱۳۹۷ .صناعــی ایــران
.۲۰-۷: )۶( ۲ ;۱۳۹۲ . کیمیای هنر. خوانش تصویر از دیدگاه اروین پانوفسکی.نصری امیر
،75  شــماره،16  دوره، آیکونولــوژی نــگاره لیلــی و مجنــون در ســفال ســلجوقی، اشرفالســادات، موســویلر، ســهیال،نمازعلیــزاده
.52-47 ،1398 شــهریور
Bazin, German, 1963, Storia della Pittura Italiana, trad. Frida Matalon Marchetti, Milan, Edizione per il
Club del Libro.
Buchholz, Elke Linda, Buhler Gerhard, Hille Karoline, Kaeppele Susanne, Stotland Irina, 2016, Storia
dell’arte, Milan, Touring.
Bulgarelli, Massimo, Alberti a Mantova. Divagazione intorno a Sant’Andrea, in Annali di Architettura,
2003 (15), pp. 9-35.
Bruschettini, Alessandro, 2018, Il Montefeltro e l’Oriente Islamico, Urbino 1430-1550, Genova, Sagep.
Bussagli, Marco (2005), Pittura, riconoscere gli stili, Florence, Giunti.
Chelli, Maurizio, 2010, Leggere un’opera d’arte, Guida per l’analisi e la comprensione della pittura,
Rome, Delfini.
Curatola, Giovanni, 2018, Islam e Firenze. Arte e Collezionismo dai Medici al Novecento, Florence,
Giunti.
Giorgi, Rosa, 2011, I santi e i loro simboli, Milan, Mondarini.
Hasenmueller, Christine, Panofsky, Iconography, and Semiotics, The Journal of Aesthetics and Art
Criticism, 1978, 36 (3), pp. 289-301.
Pieranti, G, Iconografia e Iconologia, in Atlas, 2016, pp. 1-8.

سایتها

https://it.wikipedia.org/wiki/Pala_di_Brera (access date: 11/19/202)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pietro_torregiani,_medaglia_di_federico_da_montefeltro.
JPG (access date 18/11/2020)
https://sulpa rnaso.wordpress.com/2015/05/01/lettura-opera-la-pa la-d i-brera-d i-piero-dellafrancesca-di-sara-biancolin/ https://sulparnaso.wordpress.com/2015/05/01/lettura-opera-la-pala-dibrera-di-piero-della-francesca-di-sara-biancolin/ (access date 19/11/202)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Duke_and_Duchess_of_Urbino (access date 18/11/2020)
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

84

Volpi, Cristina, 2017, Iconologia Definizione-Etimologia, Teknoring Il Portale delle Professioni Tecniche,
3 April 2017. http://www.teknoring.com/wikitecnica/rappresentazione-e-media/iconologia (access
date 18/12/2020)
https://www.ucainazionale.eu/news-ucai/7007/
https://restaurars.altervista.org/w p-content/uploads/2014/11/La-nascita-di-Venere-Botticelli.jpg
(access date 18/12/2020)

شماره سوم
1399 زمستان

1. Ervin Panofsky
2. Piero della Francesca
3. Cesare Ripa
4. Francesco Milizia
5. Encyclopedia delle belle arti
6. Aby Warburg
7. Friedrich Saxl
8. Julius von Schlosser
9. Chiesa di San Bernardino
10. Urbino
11. Federico da Montefeltro
12. Chiesa di Sant’Andrea
13. Mantova
14. Leon Battista Alberti
15. Griccia
16. Battista Sforza
17. Gubbio
18. San Giovanni Battista
19. San Bernardino
20. San Gerolamo
21. San Francesca
22. San Pietro Martire
23. San Gioanni Evangelista

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

85

پینوشت

ٔ
مقاله پژوهشی

10.30508/FHJA.2021.525816.1057

شناسایی سیر تحول نقوش در هنر حکاکی بر نقره تبریز
دکتر اکرم محمدیزاده*
 .1استادیار دانشکده هنرهای صناعی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تهران ،ایران
1

تاریخ دریافت مقاله1399/10/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/1/26 :
صفحه 103-86

شماره سوم
زمستان 1399

چکیده

بیــان مســئله :حکاکــی بــر نقــره (نقــرهکاری) یکــی از هنرهــای رایــج در شــهر تبریــز بــوده کــه
شــاخهای از هنــر فلــزکاری اســت .ایــن هنــر را نقــرهکاران مهاجــر و ارمنــی ســاکن در ترکیــه بــا
خــود بــه ایــران آوردهانــد و ســابقه آن در کشــورمان بــه حــدود صدســال میرســد .بهاینترتیــب
مهمتریــن مســئله ایــن پژوهــش شناســایی پیشــینه نقــوش حکاکــی در هنــر ارامنــه و ایــران
اســت.
هــدف مقالــه :هــدف از ایــن مقالــه پــس از معرفــی حکاکــی بــر نقــره ،شناســایی ســیر تحــول فــرم
و نقــش رایــج در حکاکــی بــر نقــره تبریــز اســت.
ســؤال مقالــه :ســؤالهای اصلــی ایــن تحقیــق عبارتانــد از :هنــر حکاکــی بــر نقــره از نظــر تکنیــک
ســاخت و تزییــن چــه تغییراتــی کــرده اســت؟ ســابقه اســتفاده از نقــوش در هنــر حکاکــی بــه کجــا
میرســد؟
روش تحقیــق :بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن پرسـشها از روش تاریخی و توصیفـ ِـی تحلیلی بهره
گرفتــه شــده اســت .اطالعــات و دادههــای موردنیــاز ایــن تحقیــق از طریــق منابــع کتابخانـهای و
دادههــای حاصــل از مطالعــات میدانــی و مشــاهدات عمیــق نگارنــده بــه انجــام رســیده اســت.
در ایــن پژوهــش روش تجزیهوتحلیــل دادههــا نیــز کیفــی اســت.
نتیجــه :در نهایــت نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان میدهــد نقــرهکاری بعــد از گســترش در
ایــران تغییــر کاربــری در فــرم داده اســت و عالوهبــرآن نقــوش مورداســتفاده در ایــن هنــر نیــز
متحــول شــده اســت .ریشــه نقــوش حکاکــی نقــره در  50ســال اول بعــد از مهاجــرت هنرمنــدان
تحــت تأثیــر نقــوش رایــج در هنــر ارامنــه و نقــوش فلــزکاری ایــران در دورههــای قبــل بــوده اســت
و در  50ســال دوم بعــد از تثبیــت نقــرهکاری در شــهر تبریــز فــرم و نقــوش آن تحــت تأثیــر هنــر
فلــزکاری دورههــای قبــل و شــاخصهای اجتماعــی و فرهنگــی موجــود در جامعــه قــرار گرفتــه
اســت.
واژگان کلیدی :نقرهکاری ،حکاکی ،فلزکاری ،هنرمندان ارامنه ،تبریز ،فرم و نقش.
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Abstract
Engraving on silver is one of the branches of art and metalworking. This art is considered
to be the most prominent branch of metalworking art in Tabriz and is also known as
Tabriz style engraving among silver artists. In the silver art of Tabriz, the technique
of engraving the surface of silver metal is used. Artists in the classification of various
metalworking techniques refer to engraving and carving as a sub-branch of the art of
engraving. However, there is a big difference between engraving and chasing in terms of
execution technique. In Isfahan chasing, there is a lot of variety of pens, but the number
of pens in the art of engraving on silver is 4, and the artist makes the pens himself. The
artist uses a pen and hammer to place the tip of the pen on the metal surface, and the
artist removes chips from the metal surface with the sharpness of the pens, using the force
of his hand, without the use of a hammer.
The most important factor in the formation of Tabriz silver engraving was the presence of
Armenian metalworkers in Iran. A group of metalworkers living in Van, Turkey, migrated
to Iran from the northwest, first in Jolfa and then gradually to Tabriz and the central cities
of Iran. Among them were a number of silversmiths. By living in the city of Tabriz, these
people followed their previous profession and art and raised many people. Influenced by
Iranian culture and art, Iranian-Armenian artists have taken common creative genres
from Iranians and organized new artistic ideas. The history of the Armenians is so
intertwined with the culture of modernity and prosperity of Iran that the study of the
passage from the traditional world to the contemporary world is not without mentioning
the names of a number of them. In various fields, because this lineage of Iranians had
closer relations with the West due to their religious closeness to the Europeans, they made
it possible to transfer different cultures, arts and sciences to Iran. But what made this
art flourish in the region of Azerbaijan was the public acceptance of the art of carving
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Armenian silver.
Thus the core of the art of engraving on silver
metal was formed by Armenian immigrant
artists. Of course, it is necessary to mention that
many Armenians had settled in Tabriz before this
date. The purpose of this article, after introducing
engraving on silver, is to identify the evolution of
form and the common role in engraving on silver
in Tabriz. The main questions of this research
are: What has changed in the art of making and
decorating the art of silver engraving during this
hundred years? What is the history of using motifs
in the art of engraving? The nature of this research
is based on descriptive-analytical method and the
method of collecting information is library and
field. In the field method, by referring to Tabriz
silver engraving workshops, visiting the Qajar
Museum and personal collectors, interviewing
artists and experts, and taking photos of existing
samples (old and new) to collect The information
was collected and then the collected information
was examined and analyzed in terms of shape,
role, construction and decoration techniques. The
statistical population of this research has been
selected from 22 works engraved on Tabriz silver
during the last one hundred years. The method of
analysis is also qualitative. Finally, the results of
the research show that silverwork has changed
its use in form after its expansion in Iran. The
works of Armenian artists have had special
motifs and techniques from the beginning,
and over time, there have been changes in its
decoration and motifs. Thus, in the historical
study, considering that about 100 years have
passed since the migration of Armenians and
the development of this branch of metalworking
in Tabriz, the art of Armenian metalworking can
be divided into earlier works (first 50 years) and
later works (second 50 years). ) The basic forms of
tea utensils were such as cup holder, teapot, tray,
sugar and various cigarette boxes. But in later
periods, depending on the lifestyle and tastes of
the audience, different forms of dishes have been
used. Attention to the economic discussion in the
collection of silver objects and luxury were the

factors that expanded the form of silver vessels.
The roots of silver engraving motifs in the first 50
years after the migration of artists were influenced
by common motifs in Armenian art and Iranian
metalwork motifs in the first millennium BC
and marginal motifs in the metalwork art of
the Islamic period. In the second 50 years after
the establishment of silversmithing in the city of
Tabriz, its form and designs have been influenced
by the metalworking art of previous periods and
the social and cultural indicators in the society.
Keywords:
silversmithing,
engraving,
Metalworking, Armenian artists, Tabriz, form
and motif.
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مقدمه و بیان مسئله

حکاکــی بــر نقــره یکــی از شــاخههای هنــر و صنایــع فلــزکاری
اســت .ایــن هنــر شــاخصترین شــاخه هنــر فلــزکاری شــهر تبریــز
محســوب میشــود و در بیــن هنرمنــدان نقــرهکار بــه قلمزنــی
ســبک تبریــز هــم معــروف اســت .در هنــر نقــرهکاری تبریــز از
فــن حکاکــی ســطح فلــز نقــره اســتفاده میشــود .متخصصــان
هنرشــناس در طبقهبنــدی فنهــای مختلــف فلــزکاری ،از
حکاکــی و کنــدهکاری بهعنــوان زیرشــاخهای از هنــر قلمزنــی
یــاد میکننــد .درصورتیکــه بیــن حکاکــی و قلمزنــی ازنظــر
فــن اجرایــی تفــاوت بســیار اســت .در قلمزنــی اصفهــان تنــوع
قلمهــا بســیار اســت و هنرمنــد بــا اســتفاده از قلــم و چکــش
نقــش نــوک قلــم را بــر ســطح فلــز میانــدازد .در هنــر کنــدهکاری
هنرمنــد بــا اســتفاده از ضربــات چکــش و قلمهــای نوکتیــز
ســطح فلــز را خراشهــای عمیــق مــیداده اســت کــه حتــی
مناســب جهــت نشــاندن مفتــول و صفحــات فلــزات باارزشتــر
ماننــد طــا و نقــره بــوده اســت .در هنــر حکاکــی تعــداد قلمهــا
محدودنــد و هنرمنــد بــا اســتفاده از نیــروی دســت و تیــزی نــوک
قل مهــا از ســطح فلــز بــراده برمـیدارد و بــه همیــن دلیــل نقــوش
از عمــق کمــی برخــوردار اســت.
مهمتریــن عامــل در شــکلگیری حکاکــی بــر نقــره تبریــز
حضــور هنرمنــدان فلــزکار ارامنــه در ایــران بــود .گروهــی از
هنرمنــدان فلــزکار کــه در وان 1ترکیــه زندگــی میکردنــد از ســمت
شــمال غــرب بــه ایــران هجــرت کردنــد ،ابتــدا در جلفــا و ســپس
کمکــم بــه تبریــز و شــهرهای مرکــزی ایــران رســیدند .در بیــن
اینــان تعــدادی هنرمنــد نقــرهکار نیــز وجــود داشــتند .ایــن افــراد
بــا ســاکن شــدن در شــهر تبریــز حرفــه و هنــر قبلــی خــود را دنبــال
کردنــد و افــراد زیــادی را نیــز پــرورش دادنــد .بهاینترتیــب هســتۀ
اولیــه هنــر حکاکــی بــر فلز نقــره ،توســط هنرمنــدان مهاجــر ارمنی

شــکل گرفــت .البتــه بنــا بــه مطالــب ذکرشــده قبــل از ایــن تاریــخ
ارامنــه زیــادی در تبریــز ســکنی گزیــده بودنــد .اینــان حــدود چهــار
قــرن پیــش و در اوایــل قــرن هفدهــم میــادی ( 1604م) بــه علــت
کــوچ اجبــاری ارامنــه توســط شــاهعباس بــه ایــران آورده شــدند
و در اصفهــان و محلــه جلفــای نــو ســکنی گزیدنــد و بعدهــا بــه
تهــران و تبریــز نیــز نقلمــکان کردنــد .ارامنــه نقــش مهمــی
در رشــد و توســعه هنــر و صنایــع ازجملــه آهنگــری ،طالســازی،
نقــرهکاری ،مینــاکاری ایفــا کــرده و توانســتند جایــگاه و احتــرام
ویــژهای میــان ایرانیــان بــه دســت آورنــد و تأثیــر بــه ســزایی در
رشــد اقتصــاد کشــور داشــته باشــند .اینــان عــاوه بــر نقــرهکاری
در طالســازی هــم تبحــر داشــتند .دو تــن از هنرمنــدان ارامنــه بــا
نامهــای «پانــوس ژامحاریــان» و «کاراپــت بگلریــان» در ســال
 1339هجــری ( 1921م) در محــل مغازههــای ســنگی اقــدام بــه
تأســیس زرگرخانــه کــرده و بــه یــاد شــهر و دیــار خویش نــام وان را
بــر آن نهادنــد .تعــداد زیــادی جــوان عالقهمنــد بــه یادگیــری ایــن
فــن پرداختنــد و ســپس اســتادان برجســتة ایــن فــن شــدند،
بدیــن ترتیــب ایــن هنــر بــار دیگــر در شــهر تبریــز رونــق گرفــت.
ایــن اســتادان ازجملــه اولیــن پایهگــذاران هنــر نقــرهکاری در
شــهر تبریــز بودنــد و آن را بــه همــان شــیوه و ســبک خــاص کــه
دنبالــة شــیوه و ســبک هنرمنــدان «وان» بــود ادامــه دادنــد.
هــدف از ایــن مقالــه پــس از معرفــی حکاکــی بــر نقــره ،شناســایی
ســیر تحــول فــرم و نقــش رایــج در حکاکــی بــر نقــره تبریــز اســت.
ســؤالهای اصلــی ایــن تحقیــق عبارتانــد از :هنــر نقــرهکاری
از نظــر تکنیــک ســاخت و تزییــن چــه تغییراتــی کــرده اســت؟
ســابقه اســتفاده از نقــوش در هنــر حکاکــی بــه کجــا میرســد؟
ازآنجاییکــه کتابهایــی کــه دربــاره هنــر حکاکــی بــر نقــره تبریــز
چــاپ شــده اســت تکنیــک محــور بــوده و بهنوعــی خودآمــوز
فنــون حکاکــی بــرای هنرآمــوزان محســوب میشــود ،پژوهــش
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دربــاره شناســایی ســابقه و نقــوش مورداســتفاده و ســیر تحــول
آن میتوانــد بــه شــناخت بهتــر هنــر فلــزکاری تبریــز در دوران
معاصــر منجــر شــود.

روش تحقیق:

شماره سوم
زمستان 1399

ماهیــت ایــن تحقیــق بــر اســاس روش توصیفــی -تحلیلــی
بــوده و شــیوه گــردآوری اطالعــات کتابخانــهای و میدانــی
اســت .در روش میدانــی بــا مراجعــه بــه کارگاههــای حکاکــی بــر
نقــره تبریــز ،بازدیــد از مــوزه قاجــار و مجموعــهداران شــخصی
و مصاحبــه بــا هنرمنــدان و افــراد اهلفــن و تهیــه عکــس از
نمونههــای موجــود (قدیمــی و جدیــد) اقــدام بــه جمــعآوری
اطالعــات گردیــد و ســپس اطالعــات جمــعآوری شــده از نظــر
شــکل ،نقــش ،تکنیــک ســاخت و تزیین مــورد بررســی و تحلیل
قــرار گرفــت .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش بــه تعــداد  22عــدد از
میــان آثــار حکاکــی بــر نقــره تبریــز در طــی یــک صدســال اخیــر
بهصــورت انتخابــی گزینــش شــدهاند .روش تجزیهوتحلیــل
نیــز کیفی اســت.

پیشینه تحقیق

دربــاره هنــر حکاکــی بــر نقــره تبریــز تحقیقهــای بســیار مختصــر
و اندکــی صورتگرفتــه اســت از جملــه :حســن تقیپــور وحیــد
نویســنده کتــاب «هنــر حکاکــی نقــره» کــه توســط انتشــارات
یــاران در ســال  1390چــاپ شــده اســت .نویســنده خــود
از هنرمنــدان بنــام فلــزکار تبریــزی اســت ،در ایــن کتــاب
کوچــک ابتــدا ســابقه اســتفاده از فلــزات و ســیر تحــول آنهــا و
همچنیــن تاریخچــه فلــزکاری و حکاکــی را در چنــد صفحــه بهطــور
اختصــار توضیــح داده و در ادامــه دربــاره ابــزار کار حکاکــی (کــه
هنــر شــاخص فلــزکاری تبریــز بــه شــمار مــیرود) و مراحــل کار
ـاب فــن محــور فقــط بــه ایــن
صحبــت کــرده اســت .در ایــن کتـ ِ
نکتــه اشار هشــده اســت کــه ایــن هنــر را ارامنــه مهاجــر از شــهر
ً
وان ترکیــه بــه ایــران آوردهانــد .نویســنده در ایــن کتــاب عمومــا
بــه مباحــث فنــی و تکنیــک حکاکــی بــر نقــره پرداختــه اســت.
 جــواد نظمــی نیــز در کتــاب هنــر نقــرهکاری کــه توســطانتشــارات تایمــاز در ســال  1390چــاپ شــده بعــد از پیشــگفتار
و مقدمــه ،در فصــل اول بــه آشــنایی بــا آذربایجــان شــرقی و
صنایعدســتی اســتان پرداختــه اســت .در فصــل دوم مــروری بــه
پیشــینه فلــزکاری ،خــواص فلــزات ،خــواص نقــره ،ترکیبــات ،عیــار
و ســبک نقــرهکاری اختصاصیافتــه اســت .در فصــل ســوم بــه
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هنــر حکاکــی ،تاریخچــه مختصــری از هنــر حکاکــی ،شــرایط کارگاه
و ایمنــی آن و روش کار حکاکــی پرداختــه اســت .در فصــل
چهــارم دربــاره قلمزنــی ســبک اصفهــان و روش کار صحبــت
کــرده اســت .فصــل پنجــم بــه ملیلـهکاری پرداختــه اســت .فصل
ششــم بــه کارهــای ریختهگــری اختصاصیافتــه اســت .در فصــل
هفتــم نمونــه طرحهــای رایــج در هنــر حکاکــی آورده شــده اســت.
در فصــل نهــم نمونــه کارهــای هنــر حکاکــی بــه تصویــر کشــیده
شــده اســت .نویســنده حکاکــی را جــزء قلمزنــی برشــمرده اســت
و کل فــن قلمزنــی کــه در ایــران انجــام میشــود را بــه دوشــاخه
قلمزنــی ســبک تبریــز (حکاکــی) و قلمزنــی ســبک اصفهــان
تقســیم کــرده اســت .ایــن کتــاب بــا عنــوان حکاکــی نقــره بــه
رشــته تحریــر درآمــده اســت ،امــا نویســنده دررابط هبــا ســایر
رشــتههای فلــزکاری نظیــر قلمزنــی ،ملیلــهکاری و ریختهگــری
کــه مربــوط بــه ســایر مناطــق ایــران اســت ،بــا اشــتباهات زیــاد
فنــی پراکندهگویــی کــرده اســت کــه بنــا بــر عنــوان کتــاب نیــاز و
ضرورتــی بــه انجــام ایــن کار نبــوده اســت .ایــن کتــاب نیــز ماننــد
کتــاب پیشــین قیــد کــرده اســت کــه ایــن هنــر را ارامنــه وان
ترکیــه بــه ایــران انتقــال دادنــد و اطالعــات دیگــری در خصــوص
تحلیــل فــرم و نقــش بــه خواننــده نمیدهــد.
ً
هــر دو کتــاب ذکــر شــده عمومــا کتابهــای خودآمــوز هنــر
حکاکــی بــر نقــره محســوب میشــوند و دلیــل آن را نیــز م یتــوان
هنرمنــد بــودن هــر دو نویســنده در ایــن حــوزه دانســت.
 ســلجوق گوزلاوغلــو نویســنده اهــل ترکیــه نیــز درکتــاب «یــادگار وان» کــه در ترکیــه و بــه زبــان ترکــی اســتانبولی
چــاپ شــده اســت بــه هنــر حکاکــی نقــره در شــهر وان ترکیــه
پرداختــه اســت .در بخــش اول ایــن کتــاب دربــاره تاریــخ و
باستانشناســی شــهر وان صحبــت شــده اســت ،در بخــش
بعــدی بــه حکاکــی نقرهایــن شــهر پرداختــه اســت ،بخــش دیگــر
ایــن کتــاب بــه هنــر حکاکــی بــر نقــره در شــهر تبریــز و نمونــه آثــار
هنرمنــدان بهنــام ارمنــی در ایــن شــهر را ارائــه کــرده اســت.

سابقه حکاکی بر نقره تبریز

مهمتریـن عامـل در شـکلگیری حکاکـی بـر نقـره تبریـز حضـور
هنرمنـدان فلـزکار ارامنـه در ایـران بـود .گروهـی از هنرمنـدان
فلـزکار کـه در وان 2ترکیـه زندگـی میکردنـد از سـمت شـمال
غـرب بـه ایـران هجـرت کردنـد ،ابتـدا در جلفـا و سـپس کمکـم به
تبریـز و شـهرهای مرکـزی ایـران رسـیدند .در بیـن اینـان تعدادی

هنرمنـد نقـرهکار نیـز وجـود داشـتند .ایـن افـراد با سـاکن شـدن
در شـهر تبریـز حرفـه و هنـر قبلـی خـود را دنبـال کردنـد و افـراد
زیـادی را نیـز پـرورش دادنـد .بهاینترتیـب هسـتۀ اولیـه هنـر
حکاکـی بـر فلـز نقـره ،توسـط هنرمنـدان مهاجـر ارمنـی شـکل
گرفـت .البتـه ذکـر این نکته ضروری اسـت کـه قبل از ایـن تاریخ
ارامنـه زیـادی در تبریـز سـکنی گزیـده بودنـد« .در سـال1285ق
(1868م) 3کنسـول فرانسـه تعـداد ارمنیـان را در تبریـز  5هـزار
نفـر گزارش داد» (عیسـوی .)88 ،1362،اینان حـدود چهار قرن
پیـش و در اوایـل قـرن هفدهـم میلادی (1604م) بـه علـت کـوچ
اجبـاری ارامنـه توسـط شـاهعباس بـه ایـران آورده شـدند و در
اصفهـان و محلـه جلفـای نـو سـکنی گزیدنـد و بعدهـا بـه تهـران
و تبریـز نیـز نقلمـکان کردنـد .ارامنـه نقـش مهمـی در رشـد و
توسـعه هنـر و صنایـع از جملـه آهنگـری ،طالسـازی ،نقـرهکاری،
مینـاکاری ایفـا کـرده و توانسـتند جایـگاه و احتـرام ویـژهای میـان
ایرانیان بهدسـت آورند و تأثیر بهسـزایی در رشـد اقتصاد کشـور
داشـته باشـند (الزاریـان .)452 ،1382،اینـان علاوه بـر نقرهکاری
در طالسـازی هـم تبحـر داشـتند از ایـن هنرمنـدان برجسـته
تبریـز م یتـوان بـه «مانـوک پالیـان« ،»4گئـورک گالجیـان »5اشـاره
کـرد (همـان.)453 ،
7
6
در ابتـدا «پانـوس ژامحاریـان » و «کاراپـت بگلریـان » در
سـال  1339هجـری (1921م )8در محـل مغازههـای سـنگی 9اقدام
بـه تأسـیس زرگرخانـه کرده و به یاد شـهر و دیار خویـش نام وان
را بـر آن نهادنـد .تعـداد زیـادی جـوان عالقهمنـد به یادگیـری این
فـن پرداختنـد و سـپس اسـتادان برجسـتۀ ایـن فـن گشـتند
کـه از جملـه ایـن افـراد میتـوان به «هـراچ اسـتپانیان« ،»10آغاسـی
آرامیـان« ،»11آرزرون بربریـان ،»12و بازیگـر و کارگـردان مشـهور تأتـر
«آرامائیـس آقامالیـان »13اشـاره کـرد (همان) ،بدیـن ترتیب این
هنـر بـار دیگـر در شـهر تبریـز رونـق گرفـت.
در ســال  1342هجــری (1924م )14کارگاه زرگــری «ایــران»
توســط «گالوســت درزاکیــان« ،»15هامایــاک و میــران آیوازیــان»16
و «مینــاس امیریــان »17تأســیس شــد کــه ســپس فرزنــدان
گالوســت درزاکیــان« ،وارطــان و واهــان »18در تهــران اقامــت
کردنــد و ادامهدهنــدة راه پــدر گشــتند و فرزنــد هامایــاک
آیوازیــان« ،گورگــن »19نیــز در تبریــز کارگاه «ایراندوســت» را دایــر
نمــود (همــان) .ایــن اســتادان از جملــه اولیــن پای هگــذاران ایــن
هنــر در شــهر تبریــز بودنــد و آن را بــه همــان شــیوه و ســبک
خــاص کــه دنبالــۀ شــیوه و ســبک هنرمنــدان «وان» بــود ادامــه

دادنــد (نظمــی.)49 ،1390،
تکنیـک کار هنرمنـدان ارامنـه حکاکـی بـر نقـره اسـت،
باتوجهبـه پیشـینۀ فرهنـگ و هنـر در فلات ایـران کـه بـه بیـش از
هشـت هـزار سـال میرسـد و آثـار فـراوان و چشـمگیر بهجامانـده
از دوران پیشازتاریخ میتوان ادعا کرد که کند ه کاری ،نخسـتین
اثـر هنـری انسـان بـدوی اسـت (جـدی.)13 ،1387 ،
برخــی اســناد و شــواهد تاریخــی گویــای ایــن واقعیــت اســت
کــه ارمنیــان ایــران از دیربــاز ،آفریننــدۀ ارزشهــای فرهنگــی و
هنــری زیــادی بودهانــد .بخشــی از ایــن ارزشهــا را آنــان بــا خــود از
ارمنســتان بــه ایــران آورده و در رشــد و توســعه و نگهــداری آنهــا
تــاش نمودهانــد .بخــش دیگــر حاصــل تأثیرپذیــری آنهــا از
فرهنــگ و هنــر ایرانزمیــن بــوده و بخــش دیگــر نیــز محصــول
ذهــن خــاق و تالشگــر آنــان بــوده اســت بهطوریکــه فرهنــگ
و هنــر جدیــدی در ایــران بنــا کــرده و ســایق و ســبکهای نویــی
پدیــدار ســاختند .هنرمنــدان ارمنــی ایرانــی ،بــا تأثیــر از فرهنــگ و
هنــر ایرانــی ،گونههــای مشــترک خالقانــه را از ایرانیــان برگرفتــه
و ســازماندهندة فکــر و ایدههــای هنــری جدیــدی شــدهاند.
ســابقۀ ارمنیــان بــا فرهنــگ تجــدد و شــکوفایی ایــران آنچنــان
گرهخــورده اســت کــه بررســی مســیر گــذر از جهــان ســنت بــه
عالــم معاصــر ،بــدون ذکــر نــام شــماری از ایشــان ،ورق نمیخورد.
در حوزههــای مختلــف ،ازآنجاکــه ایــن دودمــان از ایرانیــان
بــه ســبب قرابــت مذهبــی بــا اروپاییــان روابــط نزدیکتــری بــا
مغربزمیــن داشــتند ،امــکان انتقــال فرهنــگ و هنــر و علــوم
مختلــف را بــه ایــران فراهــم کردنــد .امــا آنچــه کــه باعــث رونــق
ایــن هنــر در منطقــه آذربایجــان گردیــد اســتقبال جامعــه از هنــر
20
حکاکــی بــر نقــره ارامنــه بــود.
آثــار هنرمنــدان ارامنــه از ابتــدا دارای نقــوش و تکنیکهایــی
خــاص بــوده کــه در گــذر زمــان تحوالتــی در تزئیــن و نقــوش آن
رخداده اســت.
بدیــن ترتیــب در بررســی تاریخــی باتوجهبــه اینکــه حــدود
 100ســال از مهاجــرت ارامنــه و توســعه ایــن شــاخه از هنــر
فلــزکاری در شــهر تبریــز میگــذرد میتــوان هنــر فلــزکاری ارامنــه
را بــه آثــار متقــدم ( 50ســال اول) و آثــار متأخــر ( 50ســال دوم)
تقســیم کــرد.
در ادامــه بــه بررســی ســبک شــناختی آثــار هــر دو دوره بــه
تفکیــک از نظــر تکنیکهــای ســاخت و تزییــن و نقــوش رایــج
در هــر دوره پرداختــه خواهــد شــد.
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بررسی سبکشناختی آ ثار متقدم در هنر نقرهکاری
ارامنه (آ ثار  50سال اول)
تکنیک ساخت و تزیین:
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هنرمنــدان ارامنــه بدنــه آثــار را بــا دســت و بهوســیله چکشکاری
میســاختند ،فــرم آثــار هــم محــدود و شــامل ظــروف چایخــوری،
جعب هســیگار و انــواع بشــقاب میشــد .نقــوش حــک شــده
بــر ایــن اشــیا ،شــامل نقــوش گیاهــی و در مــوارد محــدودی،
نقــوش حیوانــی نیــز دیــده میشــد .در آثــار متقــدم (تصویــر )1
هنرمنــدان فلــزکار از تکنیــک سیمســوخته و بهاصطــاح رایــج
نقرهکارهــای ایــن دوره ســیاهقلم ،بــرای تزییــن کار اســتفاده
میکردنــد .در ایــن قاشــق هنرمنــد از نقــش بــرگ بــه همــراه گل
چهارپــر اســتفاده کــرده اســت.

تصویر  .1قاشق نقره سیاهقلم (محفوظ در خانواده خواجه نصیری)
Pic1. Niello silver Spoon

بهطورکلــی تکنیکهــای رایــج تزییــن شــامل حکاکــی،
ســیاهقلم 21و مشــبککاری بــود .در ایــن دوره بــه علــت ارزان

تصویر  .2استفاده از قلم رورو در پایه استکان (محفوظ در خانواده
خواجه نصیری)
Pic2. Use the Roro Punch at the base of the cup
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و در دســترس بــودن هنرمنــدان از فلــز نقــره و گاهــی بــا عیــار
پاییــن 22اســتفاده میکردنــد .بــه همیــن دلیــل صاحبــان ایــن
هنــر را نقــرهکار مینامیدنــد.
23
هنرمنــدان از  4قلــم مــادر ،ســایه ،جزقلــی (چیزگلــی ) و قلــم
رورو اســتفاده میکردنــد ،قلــم رورو ( ِتر ِتــر ) کاربــرد آن امــروزه
ً
تقریبــا منســوخ شــده اســت .در آثــار دوره متقــدم هنرمنــدان
فلــزکار از ایــن قلــم کــه اثــری زیگزاگگونــه دارد جهــت دورگیــری
نقشهــا و یــا جهــت اســتفاده در زمینــه منفــی اســتفاده
کردهانــد (تصویــر .)2

نقشهای مورداستفاده در آ ثار متقدم ( 50سال
اول):

نقــوش گیاهــی از پرکاربردتریــن نقشهــا در هنــر ارمنــی اســت.
ایــن نقــوش کــه در هنراســامی بــه اســلیمی معــروف اســت،
نمــودار تجریــدی «درخــت زندگــی» و یــا صــورت عــام درخــت بــه
ویــژه درخت تاک اســت کــه بــا گردشهــا و پیچشهــای پــی
گهــا
در پــی و هماهنــگ شــاخههای آراســته بــه برگهــا و نیــم بر 
و گرههــای آن از پایــهای که بنــد اســلیمی خوانده میشــود،
میرویــد و بــا نظمــی خــاص و شــکلی چش ـمنواز کــه میــان اجــزاء
آن وجــود دارد ،طرحــی ویــژه از درخــت را ارائــه میدهــد.
درختــان نمــادی بــرای گــردش زندگــی ،مــرگ و معــراج در گــذر
چهارفصــل اســت .درخــت بهعنــوان یکــی از میو ههــای زمیــن،
(مثــل گلهــا و گیاهــان) حــاوی بــذر هــر نســل جدیــد و متوالــی
بــوده اســت .یــک درخــت نمایانگــر رشــد ،قــدرت خالــق و بقــا و
فناناپذیــری و حرکــت عمــودی آن حاکــی از ارتبــاط میــان زمیــن و
آســمان (بهشــت) بــوده اســت .در هنــر مســیحی ،درختــان فقط
حالــت تزئینــی داشــتند .ولــی گاه یــک درخــت مشــخص ،یــک
جــز اساســی و اصلــی در رســاندن معنــای الهــی تصویــر بــود .برای
مثــال ،درخــت بلــوط مشــخصکننده خــدای پــدر و درختــان
همیشــه ســبز نمــادی از مســیح معــراج کــرده بــوده اســت.
بهــای
درختــان نقــش حساســی در داســتانهای انجیلــی ،کتا 
غیرمعتبــر و داســتانهای افســانهای دارنــد .درختــان کــه در روز
ســوم آفرینــش خلــق شــدهاند ،بــر اســاس شــرایط فیزیکــی خــود
معانــی متفاوتــی داشــتهاند ،طــوری کــه درختــان شــکوفهکننده
و رشــدکننده نمایانگــر ارزشهــای مثبــت زندگــی ،امیــد،
مقــدس بــودن و ســامتی بــوده درحالیکــه درختــان خشــک
و پژمــرده و مــرده حاکــی از ارزشهــای منفــی و قدرتهــای
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تصویر  .3سمت راست :گنبد کلیسای سنت استپانوس با تزئینات نقاشی گیاهی (اسلیمی) (نگارنده)
تصویر  .4سمت چپ :استفاده از نقوش تزیینی گیاهی (اسلیمی) در هنر کتابآرایی ارامنه (ابراهیمیگرکانی و مراثی به نقل از )58 ،1397 ،Durnovo
)Pic3. Right: The dome of St. Stephen’s Church is decorated with plant paintings (Islamic
Pic4. Left: The use of plant (Islamic) decorative motifs in the art of Armenian book decoration

نابودکننــده و مــرگ بودهانــد (زهرابیــان .)45 ،1381،درخــت
زندگــی یــک نمــاد تزیینــی کــه نشــانگر ابدیــت اســت .درخــت
زندگــی بــا برگهــای ســبز و گل نمایــش داده میشــود .بنابــر
بــاور عمومــی بــرای ســاختن صلیــب عیســی مســیح از درخــت
زندگــی اســتفاده شــده اســت .در هنــر مســیحیت ایــن درخــت
ســمبلی بــرای بهشــت و زندگــی جاودانــی اســت .فضــای اثــر در
هنــر نقــرهکاری بــه قســمتهای مختلــف تقســیم میشــود کــه

بررسی نقوش اصلی:

در آثــار هنرمنــدان نقــرهکار قدیمیتــر حاشــیۀ کار یــا کل فضــا
بــا اســلیمی پــر شــده اســت (تصویــر  ،)6شــبیه اســلیمیهایی
کــه در هنــر اســامی شــاهد آن هســتیم .باستانشناســان و
پژوهشــگران غربــی بــه هنــگام بررســی هنــر اســامی ،چــون بــا
نقــش اســلیمی نخســتینبار در ســرزمینهای غربــی اســامی
چون فلســطین روبهرو شــدند ،ایــن نقــوش را عربــی پنداشــته،

تصویر  .5قوری نقره با تزیین حکاکی و سیمسوخته از کارهای اولیه ارامنه هنرمند
نامعلوم (تصویر از آرشیو آقای زاره)
Pic5. Silver teapot decorated with engraved and burnt wire from the
original Armenian works of an unknown artist

شــامل نقــوش اصلــی ،نقــوش زمینــه ،نقــوش حاشــیه اصلــی و
فرعــی میشــود.

تصویر  .6بشقاب نقره مربوط به دوره متقدم( ،از نقرهسازی سوان)،
Pic6. The silver plate belongs to the earlier period
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

93

شماره سوم
زمستان 1399

تصویر  .7نقش گوزن بر سینی ،اثر هنرمند آقازادیان ،تبریز
()164.p,2015,Güzeloğlu

Pic7. The motif of a deer on a tray, by the artist Aghazadian, Tabriz

تصویر  .8گیالسهای پایهدار با طرح کندک (نگارنده ،موزه قاجار )
Pic8. Glasses with kandak Design

آن را «اربســک = عربانــه» خواندنــد .درحالیکــه پــس از مدتــی
دریافتنــد کــه ایــن طرحهــا هیچگونــه ارتباطــی بــا عــرب نداشــته،
و سرچشــمه گرفتــه از هنــر دیگــر ملــل و از همــه بیشــتر متأثــر از
هنر ساســانی ،هلنی و بیزانس اســت (ویلســون.)136 ،1377،

ایــن نقــش بهوفــور در هنــر کتابآرایــی و تزیینــات وابســته بــه
معمــاری ارامنــه دیــده میشــود (تصاویــر  3و .)4
هنرمنــدان قدیمــی و اســتادکارهای ماهــر از نقــش اســلیمی
بهعنــوان نقــش اصلــی بــه همــراه تکنیــک تزییــن ســیاهقلم
اســتفاده کردهانــد کــه بهمــرور و در اثــر گــذر زمــان ایــن نقــش
اســلیمی جــای خــود را به«پیچکهــای قلمپــر» و «پیچــک
قلمشــبکه» داده اســت .همچنیــن در ایــن دوره نقــوش اصلــی
یکــه نقــوش
در زمینــه منفــی بزرگتــری قــرار گرفتهانــد ،بهطور 
گیاهــی بــا بزرگنمایــی بیشــتر در زمینــه ســاده خودنمایــی
میکنــد (تصویــر .)6
نقــوش ایــن دوره عــاوه بــر گل ُرز شــامل گلهایــی نظیــر
شاهعباســی و گلهــای چندپــر اســت کــه بــا قلــم ســایه (شــوت)
بهصــورت مــورب ســایهپردازی شــدهاند .هنرمنــدان در مــوارد
معــدودی از نقــوش حیوانــی ماننــد نقــش گــوزن نیــز اســتفاده
کردهانــد (تصویــر  .)7ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه «در
هنــر مســیحی حیوانــات فقــط عناصــر آراینــده ترکیبــات بودنــد»
(زهرابیــان.)47 ،1381،عــاوه بــر نقــوش ذکــر شــده طــرح
َ
حاشــیۀ کن َــدک 24بهوفــور بهعنــوان طــرح اصلــی آثــار گذشــته
دیــده میشــود .حتــی آثــاری نظیــر تصویــر  8فقــط بــا حاشــیه
کنــدک تزئیــن شــده اســت.

بررسی نقوش حاشیه

همانطــور کــه گفتــه شــد نقــش کنــدک عــاوه بــر نقــش اصلــی،
رایجتریــن نقــش بــرای حاشــیه کار اســت .خطــوط اصلــی ایــن
طــرح را ابتــدا بــا اســتفاده از قلــم خــط (مــادر ) کنــده و بعــد بــا
اســتفاده از قلــم ِج ِزقلــی (ریــش) نقــوش اصلــی خلــق میگــردد
(تصویــر .)9

تصویر  .9طرح خطی حاشیه کندک
Pic9. Kandak Design

تصویر  .10طرح خطی حاشیه زنجیر
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Pic10. Zanjir Design

تصویر  .11سمت راست :شمعدان برنجی ،نقرهکوب ،نیمه اول سده هفتم هجری ،استفاده از نقش زنجیر و گیسباف در حاشیه اثر ،موزه ملی ایران ،نگارنده
تصویر  :12سمت چپ :نقوش تزیینی زنجیر و گیسباف در جامهای مارلیک (نگهبان)229 ،1368 ،
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Pic11. Right: Brass candlestick, silver gilding, first half of the seventh century AH, the use of zanjir and gisbaf in the margins of the work
Pic12. Left: zanjir and gisbaf motive Decoration in The Marlik Bowl

تصویر  .13جعبه سیگار ،روی کار با نقش گل و برگ فرنگی ،پشت :گل فرنگ در مرکز و طرح گیسباف در حاشیه و زمینه
شطرنجی ،سیاهقلم ،اثر هنرمندان ارامنه تبریز (آرشیو نقرهسازی سوان)
Pic13. Cigarette box, on work: with the motif of flowers and leaves, back: flowers in the center and Gisbaf
design in the border and checkered background, black pen, by Armenian artists of Tabriz

دومیــن حاشــیۀ مورداســتفاده بــه حاشــیه زنجیــر در بیــن
هنرمنــدان معــروف اســت .در ایــن طــرح نیــز ابتــدا خطــوط اصلــی
بــا قلــم مــادر (خــط) اجــرا میشــود و ســپس بــا اســتفاده از قلــم
جزقلــی (ریــش) مربعهــای کوچــک بیــن طــرح کنــده میشــود
(تصویــر .)10
نــوع دیگــر حاشــیه رایــج حاشــیه گیسبــاف اســت کــه
در زمینــه کار و دور طــرح اصلــی از آن اســتفاده کردهانــد
(تصویــر  .)13ایــن حاشــیه شــباهت زیــادی بــه حاشــیه زنجیــر
دارد و نحــوۀ اجــرای ایــن طــرح نیــز ماننــد نقــش زنجیــر اســت.
ســابقه اســتفاده از نقــش حاشــیهای زنجیــر و گیسبــاف بــه
فلــزکاری هــزاره اول پیــش از میــاد (ظــروف فلــزی مارلیــک)
دوره تاریخــی و بعــد از آن فلــزکاری دوره اســامی میرســد

(تصویــر  11و  )12کــه از رایجتریــن نقــوش در هنــر فلــزکاری ایــران
بهشــمار مــیرود.

بررسی نقش زمینه

زمینــه طرحهــا یــا ســاده و بــدون نقــش اســت و یــا از طــرح
شــطرنجی مناســب تکنیــک ســیاهقلم اســت ،اســتفاده شــده
اســت کــه بــا تضــاد رنگــی ایجــاد شــده بــه زمینــه نقــش میدهــد.
ایــن حاشــیه و نقــش ،یــادگاری از دیــار و موطــن اصلی خودشــان
شــهر وان اســت ،هنرمنــدان وان از ایــن طــرح بســیار اســتفاده
کردهانــد (تصویــر .)13
اســتفاده از نقــوش اســلیمی و تکنیــک تزیینــی ســیاهقلم
در هنــر روســیه نیــز رایــج بــوده اســت .هنرمنــدان مهاجــر ســاکن
در تبریــز از نقــوش و تکنیــک تزییــن هنرمنــدان روس الهــام
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تصویر  .14بشقاب شیرینی ،حکاکی و سیاهقلم ،اثر هنرمندان روسیه (نگارنده ،از مجموعه آقای
نورمحمدی)
Pic14. Plate of sweets, engraving and niello, by Russian artists

گرفتــه و آن را تقلیــد و بازآفرینــی کردنــد( .تصاویــر  14و .)15
در جــدول  1فــرم ،نقــوش مختلــف ،نــوع قلــم ،جنــس فلــز
و تکنیــک ســاخت و تزییــن آثــار حکاکــی بــر نقــره  50ســال اول
آمــده اســت.

تصویر  .15قاشق نقره ،با تزئینات حکاکی و سیمسوخته و نقش
اسلیمی از هنرمندان روسی (نگارنده ،آرشیو نقرهسازی سوان)
Pic15. Silver spoon, with engraved and niello
ornaments and Islamic motifs by Russian artists

از تجمــل و تجــدد میداننــد .عمومیــت یافتــن ایــن شــغل در
ســطح شــهر نیــز اقبــال اســتفاده از ایــن ظــروف را تشــدید کــرد و

جدول  .1طرح و نقش در آثار اولیه ارامنه
فرم

نقش اصلی

نقش حاشیه

نقش
زمینه

نوع قلم

جنس

تکنیک ساخت

تکنیک
تزئین

سینی ،پایه
استکان و
قاشق ،قندان،
جعبه سیگار

گلهایی نظیر شاهعباسی،
گلفرنگ و برگ ،حاشیه
کندک ،اسلیمی ،نقوش
حیوانی خیلی محدود با
سایههای مورب

کندک ،زنجیر،
گیسباف،
اسلیمی

ساده،
شطرنجی

مادر ،سایه،
جزقلی،
رورو

نقره گاهی
با عیارهای
پایین

ساخت بدنه
با دست و
چکشکاری

حکاکی،
سیاهقلم،
مشبککاری

بررسی سبکشناختی آ ثار متأخر در هنر نقرهکاری
ارامنه ( 50سال دوم)
تکنیک ساخت و تزیین

هنــر نقــرهکاری بعــد از چنــد ســال مــورد اســتقبال عمــوم
مــردم منطقــه قــرار گرفــت و بــه علــت تقاضــای زیــادی کــه بــرای
ســفارش ایــن آثــار وجــود داشــت ،هنرجویــان مســلمان نیــز
بــه ایــن هنــر روی آوردنــد و نــزد هنرمنــدان ارامنــه ایــن حرفــه را
آموختنــد .ویژگــی خــاص ایــن آثــار نظیــر براقیــت و جالیــی کــه
بعــد از پایــان کار پیــدا میکنــد باعــث اســتقبال عمــوم گردیــد.
همســایگی بــا کشــورهای دیگــر و ارتبــاط اقتصــادی و فرهنگــی
ایجــاد شــده باعــث تأثیرپذیــری از فرهنــگ زندگــی در بیــن مــردم
منطقــه گردیــد .مــردم تبریــز اســتفاده از ایــن ظــروف را نشــانی
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ً
باعــث شــد تقریبــا هــر خانــواده دس ـتکم یکــی از ایــن ظــروف
نقــره را در منــزل داشــته باشــد و حتــی جهیزیــه دادن ظــروف
نقــره در دوره معاصــر مرســوم شــد.
فــرم آثــار در ایــن دوران متنوعتــر گردیــد و بنــا بــه
تجملگرایــی مــردم شــامل انــواع بشــقاب ،آینــه و شــمعدان،
انــواع جعبــه ،ســاعت ،قاشــق و چنــگال ،کشــکول ،قــاب
عکــس ،جــای دســتمال کاغــذی گردیــد .بهاینترتیــب فــرم
تســاخته م یشــود،
آثــار بــه جــز مــوارد معــدودی کــه بــا دس 
فرمهــای مــدور بــا اســتفاده از دســتگاه خ ـمکاری اجــرا م یگــردد.
هنرمنــدان معاصــر از ســه قلــم :مــادر ،ســایهِ ،ج ِزقلــی
(چیزگلــی) اســتفاده میکننــد .اســتفاده از قلــم رورو( ِتر ِتــر )
منســوخ شــده اســت.
در ایــن دوران بهعلــت کنترلــی کــه از طــرف اتحادیــه

نقرهســازان نســبت بــه عیــار آثــار میگــردد هنرمنــدان ملــزم بــه
رعایــت نقــره بــا عیــار ثابــت  84هســتند و بایــد عیــار نقــره مربوطــه
را در پشــت کار حــک کننــد .در چنــد ســال گذشــته بــه علــت
افزایــش قیمــت نقــره و پاییــن آمــدن تــوان خریــد ،هنرمنــدان از
فلــز مــس اســتفاده میکننــد و بــا آبکاری بــر مــس جالی نقــره را
بــر آن ایجــاد میکننــد .باالتــر بــودن درجــه ســختی مــس نســبت
بــه نقــره باعــث کاهــش کیفیــت حکاکــی شــده و نقــوش عمــق
کمتــری نســبت بــه کارهــای نقــره دارد .البتــه آثــار مســی بهعلــت
ارزش پایینتــر مــادی نســبت بــه نقــره مــورد اقبــال عمــوم قــرار
نگرفــت.
اســتفاده از تکنیــک ســیاهقلم نیــز در بیــن هنرمنــدان
منســوخ شــده و ازیادرفتــه اســت .ســه دلیــل عمــده بــرای
منســوخ شــدن تکنیــک ســیاهقلم میتــوان یافــت :مهمتریــن
دلیــل ســخت بــودن ایــن کار و اســتفاده از مــواد ســمی و
خطرنــاک کــه آســیبهای جــدی بــه هنرمنــد وارد میکــرد و
ســومین دلیــل کــه مربــوط بــه خلقوخــوی مصرفکننــده
اســت ،داشــتن روحیــۀ تجملگرایــی و فخرفروشــی مــردم ایــن
منطقــه اســت .عمــوم مــردم بــراق و درخشــان بــودن آثــار را
نشــان برتــری بــرای کارهــای نقــره میداننــد .ایــن دالیــل باعــث
از رونــق افتــادن اســتفاده از تکنیــک ســیاهقلم شــد ،تنهــا
هنرمنــدان نقــرهکاری کــه قصــد خلــق اثــری فاخــر دارنــد از ایــن
تکنیــک اســتفاده میکننــد.
عــاوه بــر ایــن اســتفاده از تکنیــک مشــبککاری نســبت بــه
آثــار دوره قبــل بیشــتر دیــده میشــود .یکــی از مهمتریــن دلیــل
ایــن کار کاهــش وزن نقــره و بالطبــع ارزانتــر بــودن قیمــت کار و
بــاال بــودن تــوان خریــد بــرای مصرفکننــده اســت.

نقشهای مورداستفاده در آ ثار متأخر ( 50سال
دوم)
نقوش اصلی

در آثــار متأخــر هنرمنــدان نقــرهکار بیشــتر از طبیعــت الهــام
گرفتهانــد و نقــوش اصلــی شــامل انــواع گلفرنــگ و گلهــای
چندپــر و گلهــای واقعــی کــه در طبیعــت دیــده میشــود .منبــع
الهــام گلفرنــگ ،گلهــای ســرخ طبیعــی اســت کــه بهگون ـهای
ایــن نقــش تزئینــی تأثیــر نقــوش غــرب بــر نقــوش ســنتی ایــران
در دورۀ قاجــار نشــان میدهــد .نــگاه هنرمنــد در دورۀ قاجــار
مبتنــی بــر هنــر غربــی ،طبیعتگرایانــه و انعــکاس واقعــی و عین

بــه عیــن اســت و در نتیجــه ،ظرافــت و جزئیــات و ریزهکاریهــای
بیشــتری در نقــوش بــهکار مــیرود (مکینــژاد.)51 ،1388 ،
«نقــوش گیاهــی در ســایة طبیعتگرایــی و طبیعتنــگاری
لهــای
ایــن دوران و بــــا ورود گلفرنــگ یــا گلهــــای لندنــی (گ 
ســرخ پرگلبرگــی شــبیه بــه گل صدتومانــی) متحــول شـ ــدهاند و
گ ـهگاه اســلیمیها و ختاییهــا جــای خــود را بــــه نقــوش گیاهــی
ســــادهتر (گلهــــای چندپــر ) و واقعگرایانــــه (گل رز ،میخـ ــک،
زنبــــق و اقاقیــا) دادهانــد (اتینگهــاوزن و یارشــاطر.)112 ،1379 ،
در ایــن دوران نقــش گلهــا تودرتــو و در انــدازه کوچــک بــا
تعــداد بیشــتر میشــود ،نقــش برگهــا بــه همــراه پیچکهــای
قلم ُپــر و پیچــک قل مشــبکه کــه جایگزیــن اســلیمیهای دوران
قبــل شــده اســت ترســیم میشــود (تصویــر  16و .)17
بهطورکلــی نقــوش اصلــی شــامل گلهــای فرنگــی و گل
چندپــر و
برگهــای مختلــف و پیچــک قلمپــر و قلمشــبکه
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تصویر  .16طرح پیچک قلم ُپر
Pic16.Pichake ghalam por Design

تصویر  .17طرح پیچک قلم شبکه
Pic17. Pichake ghalam shabake Design

میشــود کــه بــا اســتفاده از قلــم ســایه (شــوت) ،ســایهزنی
ً
بهصــورت خطــوط صــاف اجــرا میگــردد .برگهــا عمومــا
بهصــورت تکــی ســاده و یــا بهصــورت کنگــرهدار و در کنــار
یکدیگــر البــهالی گلهــا اجــرا میشــوند .گلهــا در انــواع
مختلــف گل شــیپوری ،گل رز ،گلهــای چنــد بــرگ (مینــا ،بابونــه
و ،)..گل صدتومانــی ،گل بنفشــه ،در حالتهــای مختلــف
غنچــه ،نیمــه شــکفته و شــکفته کامــل حکاکــی میشــوند .ایــن
گلهــا کــه از طبیعــت الهــام گرفتــه شــدهاند در کنــار برگهــا و
پیچکهــای قلم ُپــر و قلمشــبکه کــه نقــش ســاقه گل را دارنــد،
حکاکــی میشــوند.
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در دورۀ اخیــر عــاوه بــر نقــوش گیاهــی نقــوش پرنــدگان و
نقــوش ایــران باســتان نیــز بــر روی نقــره حــک میکننــد .البتــه
ایــن نقــوش هیــچ ســنخیتی بــا ســایر نقــوش نــدارد و بــا طراحــی و
اجــرای خــام دســتانه ارزش کار را تنــزل داده اســت (تصویــر .)21

بررسی نقوش حاشیه
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تصویر  :18طرح خطی گل خورشیدی
Pic18. Gole khorshidi Design

تصویر  :19نقش گل خورشیدی (نگارنده ،نقرهسازی سوان)
Pic19. Gole khorshidi motif

تصویر  :20نقش گل خورشید بر کف جامهای مارلیک (نگهبان)230 ،1368 ،
Pic20. Gole Khorshidi motif on Marlik Bowl

نقــش گلخورشــید یکــی دیگــر از نقــوش رایــج ایــن
دوران محســوب میشــود ،ازآنجاییکــه ایــن نقــش شــبیه
خورشــید میباشــد بــه گلخورشــیدی معــروف شــده اســت
(تصویــر  18و  .)19ایــن نقــش در آثــار قلمزنــی هــزاره اول پ.م
در ایــران دیــده شــده اســت (تصویــر .)20
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عــاوه بــر اســتفاده از حاشــیه کنــدک و زنجیــر ،حاشــیه شــبکه
بادامــی و اشــکی در ایــن دوران رواج یافــت ،ایــن حاشــیهها بــا
اســتفاده از قلــم مــادر (خــط) اجــرا شــده کــه قســمتهایی از
آن توســط اره کاری مشــبک میشــود .ایــن حاشــیهها ازنظــر
اجرایــی بهمراتــب ســادهتر و ســریعتر از حاشــیه دوره قبــل اجــرا
میشــود (تصاویــر  22تــا .)25

بررسی نقوش زمینه

در ایــن دوره هنرمنــدان حــکاک همــه قســمتهای ظــرف را
حکاکــی کــرده و اغلــب زمینــه بــا نقــوش مختلــف گل و بــرگ پــر
میشــود ،بهاینترتیــب زمینــه اثــر بســیار کوچکشــده اســت
کــه هنرمنــدان اغلــب زمینــه را بــا نقــش حصیــر پــر میکننــد
(تصویــر  26و .)27
در جــدول  2مشــخصات و ویژگیهــای حکاکــی بــر نقــره
تبریــز در  50ســال دوم آمــده اســت .در جــدول  3ســابقه
اســتفاده از نقــوش در هنــر حکاکــی بــر نقــره تبریــز آمــده اســت.

نتیجهگیری:

هنــر حکاکــی بــر نقــره از هنرهــای رایــج در حــوزه فلــزکاری شــهر
تبریــز محســوب میشــود کــه هنرمنــدان مهاجــر ارمنــی ســاکن
ترکیــه در حــدود صدســال پیــش بــا خــود بــه تبریــز آوردنــد.
در پاســخ بــه ســؤال اول کــه هنــر حکاکــی بــر نقــره از نظــر
تکنیــک ســاخت و تزییــن چــه تغییراتــی کــرده اســت م یتــوان
گفــت ،تحوالتــی از نظــر ســاخت و تزییــن آثــار حکاکــی بــر نقــره
در طــی ایــن مــدت بــه وجــود آمــده اســت .آثــار دوره متقــدم (50
ســال اول بعــد از مهاجــرت ارامنــه) بــه شــدت پایبنــد اصــول
اولیــه فــرم و نقــش در هنــر ارامنــه اســت بهطوریکــه میتــوان
ایــن آثــار را بــا هنرمنــدان دیگــر در ترکیــه و یــا روســیه تطبیــق داد.
اشــیا نقــرهای در ایــن دوره شــامل ظروف چایخوری (ســینی ،پایه
اســتکان ،قاشــق ،قنــدان) و جعبههــای مختلــف بــوده اســت
ً
کــه عمدتــا بــا تکنیــک چکــشکاری روی نقــره بــا عیــار پاییــن
ســاخته م یشــده اســت .ایــن ظــروف بــا نقــوش اصلــی مختلفــی
ماننــد اســلیمی ،گلهــای مختلفــی شــبیه گل شاهعباســی و

تصویر  .21نقوش ایران باستان و پرنده در نقرهکاری (نگارنده ،آرشیو آقای علیپور )
Pic21. Ancient Iranian motifs and birds in silversmithing
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تصویر  .22طرح خطی حاشیه شبکه بادامی (نگارنده)
Pic22. Hasheye Shabake Badami Design

تصویر  .23طرح خطی حاشیه اشکی (نگارنده)
Pic23. Hasheye Ashki Design

تصویر  .24استفاده از حاشیه شبکه بادامی (نگارنده ،آرشیو آقای علیپور )
Pic24.Use Hashye shabake badami

تصویر  .25استفاده از حاشیه اشکی (نگارنده ،آرشیو آقای علیپور )
PIC25. Use hashye shabake ashki

تصویر  .26سمت راست :طرح خطی حصیر (نگارنده)
تصویر  .27سمت چپ :نقش حصیر بر قاب کاسه (نگارنده ،آرشیو آقای علیپور )
Pic26. Right: Hasir Design
Pic27. Left: Hasir Motif on Bowl frame
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جدول  .2طرح و نقش در آثار نقرهکاری متأخر (نگارنده)
فرم

نقش اصلی

طرح حاشیه

طرح
زمینه

نوع قلم

جنس

فن ساخت

فن تزیین

ظروف چایخوری،
انواع بشقاب ،قاب
عکس ،ساعت ،جای
دستمالکاغذی و...

گل فرنگ و برگ،
گل خورشیدی،
باستان ،پرنده با
سایههای مستقیم

کندک ،زنجیر،
گیسباف،
شبکه  -بادامی،
اشکی

ندارد،
حصیری

مادر،
سایه،
جزقلی

نقره عیار ،84
مسآبکاری نقره

ساخت بدنه
با دست و
چکشکاری،
دستگاه خمکاری

حکاکی،
مشبککاری

جدول  .3سابقه استفاده از نقوش در هنر حکاکی (نگارنده)

شماره سوم
زمستان 1399

نقوش

سابقه استفاده از
نقش

نمونه تصاویر

حکاکی بر نقره  50سال اول

اسلیمی
کتابآرایی ارامنه ،تزیینات
وابسته به معماری،
نقوش رایج در دوره
ساسانی و دوره اسالمی
نقش اسلیمی در داخل گنبد کلیسای سنت استپانوس
جلفا (نگارنده)
زنجیر و گیسباف
هزاره اول ق.م و دوره
اسالمی

راست :نقوش زنجیر و گیسباف در جامهای مارلیک
(نگهبان)228 ،1368 ،
چپ :نقش زنجیر در سینی ،قرن  7ه.ق( ،نگارنده ،موزه ملی
ایران)

حکاکی بر نقره  50سال دوم

گل خورشیدی

هزاره اول پ.م (جامهای
مارلیک)

گل فرنــگ و بــا نقــوش حاشــیه کنــدک ،زنجیــر ،گیسبــاف بــر
زمینــه شــطرنجی یــا ســاده بــا چهــار نــوع قلــم حکاکــی م یشــد
عالوهبــرآن از تکنیکهــای ســیاهقلم و مشــبککاری جهــت
تزییــن کار اســتفاده م یشــده اســت .در دوره متأخــر ( 50ســال
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نقش گل خورشید در کف جامهای مارلیک (نگهبان1368 ،
)230 ،

دوم بعــد از مهاجــرت ارامنــه) بعــد از آمــوزش دیــدن هنرجویــان
تبریــزی فــرم ظــروف متنوعتــر شــد و عــاوه بــر مــوارد قبلــی انــواع
ظــروف آشــپزخانه ،ســاعت ،قــاب عکــس و جــای دســتمال
کاغــذی بــا تکنیــک چکــشکاری و خــمکاری (مخصــوص

فر مهــای مــدور ) بــر روی نقــره بــا عیــار  84و یــا مــس آبــکاری
ســاخته شــد .در ایــن دوره نقــوش مورداســتفاده متنوعتــر
شــد و شــامل انــواع گل فرنــگ و بــرگ ،گل خورشــیدی ،نقــوش
باســتانی و پرنــدگان مختلــف و بــا نقوش حاشــیه کنــدک ،زنجیر،
گیسبــاف ،شــبکه بادامــی و اشــکی بــر طــرح زمینــه حصیــری یــا
بــدون طــرح زمینــه بــا ســه نــوع قلــم حکاکــی میشــود .اســتفاده
از تکنیــک ســیاهقلم بــه علــت ســمی بــودن مــواد مورداســتفاده
و آســیبهای جبرانناپذیــری کــه بــه ســامت هنرمنــدان وارد
میکــرد و نیــز تغییــر ســلیقه ســفارش دهنــدگان و ســبک
ً
زندگــی اجتماعــی تقریبــا منســوخ شــده اســت .بــه علــت گــران
شــدن قیمــت نقــره ،هنرمنــدان ســعی کردنــد وزن نقــره را کمتــر
کننــد بــه همیــن دلیــل اســتفاده از مشــبککاری جهــت پاییــن
آوردن قیمــت ظــروف حکاکــی شــده بیشــتر شــد.
در پاســخ بــه ســؤال دوم کــه ســابقه اســتفاده از نقــوش
در هنــر حکاکــی بــه کجــا میرســد میتــوان گفــت پیشــینه
نقــوش مورداســتفاده در هنــر حکاکــی بــر نقــره را میتــوان در
هنــر فلــزکاری ادوار قبــل در ایــران و ســایر هنرهــا بررســی کــرد.

هنرمنــدان ارامنــهای کــه بــه ایــران مهاجــرت کردنــد از نقــوش
رایــج در کتابآرایــی ارامنــه (تذهیــب) و نقــوش گیاهــی کــه بــر
دیــوار کلیســاها نقاشــی م یشــد بهــره گرفتنــد .عــاوه بــر ایــن
پیشــینه نقــوش حاشــیهای مورداســتفاده هنرمندان نقــرهکار را
میتــوان در نقــوش فلــزکاری هــزاره اول ق.م در ایــران و نقــوش
حاشــیهای فلــزکاری دوران اســامی ایــران جســتجو کــرد کــه از
نقشهــای رایــج در هنــر فلــزکاری ایــران پیشوپــس از اســام
اســت و هنرمنــدان دوره متأخــر ( 50ســال دوم) همیــن نقــوش
را مورداســتفاده قــرار دادنــد .نقــوش گیاهــی بهویــژه گل فرنــگ
و بــرگ کــه ریشــه در هنــر حکاکــی بــر نقــره دوره متقــدم دارد
رایجتریــن نقــوش مورداســتفاده در هنــر حکاکــی  50ســال دوم
اســت .اســتفاده از نقــوش حیوانــی و نقــوش باســتانی نیــز در
آثــار ایــن دوره بــه چشــم میخــورد کــه هیــچ ســنخیتی بــا نقــوش
دیگــر و فــرم آثــار نــدارد.
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پینوشت:
 3.برابر با  1247شمسی

1. Van
2. Van
4. Manouk Palian
5. George Galgian
6. Panos Jamharian
7. Karapet Beglarian

 1300 8.شمسی
نکــه نمــای
 9.مغازههــای ســنگی (بــه آذری داش مغــازه لــر ) ،ایــن ســاختمانها در خیابــان شــریعتی تبریــز واقــع شــده و بخاطــر ای 
ایــن مغازههــا از ســنگ اســت بــه آن مغازههــای ســنگی میگوینــد.

10. Hrach Stepanian
11. Aghasi Aramian
12. Arzroun Berberian
13. Aramais Aghamalian

1303 14.شمسی

15. Galoust Derzakian
16. Hamayak & Miran Ayvazian
17. Minas Amirian
18. Vartan & Vahan
19. Goorgen

 20.از آنجــا کــه اصطــاح رایــج ایــن تکنیــک در بیــن هنرمنــد نقــرهکار ارامنــه ســیاهقلم میباشــد نگارنــده از ایــن عنــوان اســتفاده کــرده
است.
 21.نقــره در بــازار بــا عیــار  99/9بــه حالــت گوارســه فروختــه میشــود کــه در بیــن نقــره کاران بــه نقــره پنبــه معــروف اســت ،و چــون ایــن
نقــره بســیار نــرم میباشــد بســته بــه نــوع اســتفاده آن را عیــار میکننــد یعنــی براســاس فرمــول مشــخصی بــه آن فلــز مــس اضافــه
میکننــد تــا ســختی الزم را بهدســت آورد .بــرای ســاخت ظــروف و اشــیاء در هنــر حکاکــی از نقــره بــا عیــار  84اســتفاده میکننــد یعنــی
 16قســمت بــه آن مــس اضافــه میکننــد .در کارهــای قدیمیتــر گاهــی ایــن عیــار پاییــن تــر هــم م یشــد یعنــی مقــدار مــس بیشــتری
بــه نقــره اضافــه کردهانــد ،گاهــی ایــن عیــار ه  70هــم میرســید .ایــن نقرههــا نســبت بــه کارهــای بــا عیــار باالتــر رنــگ کدرتــری دارنــد.
 22.چیزگل در زبان ترکی استانبولی به معنی خط انداختن است.
 23.یک نوع حاشیه تزئینی که در نقره کاری رواج دارد.
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:منابع و مآخذ

 مطالعــه تطبیقــی هنــر تذهیــب متــون مذهبــی ارامنــه اصفهــان بــا تذهیبهــای قرآنــی، محســن، مراثــی، پونــه،ابراهیمــی گرکانــی
.70-55 ،15 شــماره،8 دوره،1397 ، دوفصلنامــه مطالعــات تطبیقــی هنــر،مکتــب اصفهــان در دورهی صفــوی
. آگاه، تهران، هرمز عبداللهی و رویین پاکباز، اوجهای درخشان هنر ایران،1379 ، احسان، ریچارد و یارشاطر،اتینگهاوزن
. انتشارات فرهنگستان هنر، تهران، چاپ اول، مهرو حکاکی در ایران،1387 ، محمدجواد،جدی
 مشــاهده در.20 شــماره،6  ســال،1381 ، فصلنامــه پیمــان، نمادهــا و ســمبولها در هنــر مســیحیت، آدنــا دیکــران،زهرابیــان
 دسترســی از طریــق،)96/2/20(تاریــخ
شماره سوم
1399 زمستان

http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=3699BAD-3BCF4-0D9B-B2-558CE17F97476C

. انتشارات گستره، تهران. یعقوب آژند، تاریخ اقتصادی ایران،1362 ، چارلز،عیسوی
. انتشارات هیرمند، تهران، دانشنامه ایرانیان ارمنی،1382 ،دیگرانوهی. ژانت،الزاریان
. انتشارات سمت، تهران،) تاریخ هنر ایران در دوره اسالمی (تزیینات معماری،1395 ، مهدی،مکی نژاد
. انتشارات تایماز، تبریز، هنر نقرهکاری،1390 ، جواد،نظمی
. انتشارات علمی فرهنگی، تهران، ظروف فلزی مارلیک،1368 ، عزتاهلل،نگهبان
. انتشارات سمت، تهران، محمدرضا ریاضی، طرحهای اسالمی،1377 ، اوا،ویلسون

Güzeloğlu, S,2015, Yadigâr-ι Van, Ankara, Strazburg Caddesi.
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رویکرد هنری دورۀ قاجار و تأثیر آن بر ّ
فع ّ
هنرمندان
الیت
ِ
پس از مشروطه
مطالعۀ موردی مقالۀ «فتوای من» از عارف قزوینی

دکتر محسن نصیری*
 .1استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
2
حسن خیاطی**
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد جامعهشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
1
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چکیده

ً
بیــان مســئله :در مباحــث جامعهشناســیک دربــارۀ موســیقی ایرانــی ،پژوهشــگران معمــوال
یکــه هنرمنــدان
رویدادهــای 'پــس از مشــروطه' را نقطــۀ عزیمــت خــود در نظــر میگیرنــد؛ درحال 
قاجــار در بطــن ســاختار اجتماعــی آن دوره کــه بــه پیــش از مشــروطه نیــز میپیونــدد ،جهانبینی
خاصــی داشــتهاند .بررســی ایــن ســاختار بــه درک بهتــر ّ
و رویکردهــای هنــری ّ
فع ّ
الیتهــای
هنرمنــدان پــس از مشــروطه -و در ایــن پژوهــش خــاص ،موســیقیدانان ایرانــی -بســیار یــاری
میکنــد.
خلــق هنــری در دورۀ
هــدف مقالــه :هــدف مقالــه بررســی تأثیــر ســاختار جامعهشناســیک
ِ
قاجــار ،بــر نــوع رویکــرد هنرمنــدان ،در بزنــگاه تاریخــی پسامشــروطه اســت؛ بنابرایــن ،پــس از
تشــریح بســتر جامعهشناســیک تولیــد موســیقی در دورۀ قاجــار ،یکــی از ّاولیــن و مهمتریــن
جدالهــای هنــری در حــوزۀ موســیقی – یعنــی جــدال عــارف قزوینــی و علینقــی وزیــری کــه
در مقالــۀ «فتــوای مــن» از عــارف اوج میگیــرد – بــا رویکردهــای جامعهشناسـ ِـی احســاس و
خلــق هنــری در رویکــرد
جامعهشناســی موســیقی بررســی میشــود؛ تــا ّردپــای ایــن شــیوه از
ِ
هنــری عــارف شــناخته شــود.
ســؤال مقالــه :رویکــرد هنــری غالــب در دورۀ قاجــار چــه تأثیــری بــر واکنــش هنــری عــارف قزوینــی
داشــته اســت؟
ای حاضــر میکوشــد بــا بهرهگیــری از روش جامعهشناســی
ـش بینارشــته ِ
روش تحقیــق :پژوهـ ِ
تاریخــی ،رویکــرد هنرمنــدان پــس از مشــروطه را تبییــن کنــد؛ بنابرایــن روش تحقیـ ِـق مــا مطالعــۀ
ّ
ـخصیتی
مــوردی در حــوزۀ جامعهشناســی تاریخــی اســت .بــر پایــۀ ایــن روش ،رویــداد و یــا شـ
خـ ّ
ـاص محــور پژوهــش قــرار میگیــرد؛ دادههــای موردنیــاز ایــن پژوهــش نیــز بــه یــاری متــون
تاریخــی ایــن دوره – از جملــه روزنامههــا ،سرگذش ـتها و خاطــرات – جم ـعآوری میشــود.
ّ
نتیجــه :پژوهــش حاضــر مشــخص میکنــد کــه ' گفتمــان حــال و قــال ' نقشــی محــوری در تعییــن
رویکردهــای هنــری ایــن دوره داشــته اســت؛ و پــس از مشــروطه ،ایــن گفتمــان هنــری منجــر بــه
بســیج احساســی عــارف قزوینــی علیــه رویکــرد خـ ّ
ـاص علینقــی وزیــری میشــود.
واژگان کلیــدی :جامعهشناســی موســیقی ،جامعهشناســی احســاس ،حــال و قــال ،عــارف
قزوینــی ،علینقــی وزیــری ،مشــروطه ،فتــوای مــن.
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Abstract
Sociological researches on Iranian music usually focus on the musical events that took
place in Pahlavi era onwards or take on as their points of departure the social events
that occurred after the constitutional revolution of 1905. There is good reason for this
particular approach since the most challenging questions about Iranian music start
with their relation to major social changes in contemporary Iranian society or western
music that all appeared after the constitutional revolution of 1905. Yet musical practice in
prerevolutionary Iran and in that particular social context had its own characteristics.
Special combination of different social forces in Iranian society led to a particular form
of cultural and artistic production, especially music. The authors of this research have
specified different main social groups in Iranian society of Qajar era who had a defining
role in shaping this social context: sufies, clergies, culturally influential families, and
Qajarian court. In this research, the authors tried to locate a distinctive cultural discourse
in Qajar era formed within this specific configuration that is based on the so-called “Hall
and Qal” discourse. By recognizing this discourse, we could use it to understand the
sociological situation of artistic production of music in Qajar era. Investigating this social
structure also will help us understand better the musical practice that was current after
the constitutional revolution in Iran, when so many deep social changes in Iranian society
disrupted the old way of artistic production. Therefore, we would be able to understand
the specific reaction of artists who worked within the framework of artistic production in
Qajar era against different artistic agendas put forwarded by other artists.
In order to do that, after explaining the sociological context of music production in
prerevolutionary Iran we will analyze one of the first and most important musical debates
of this time period in an article named “Fatwa-ye man” by Aref Qazvini. Aref Qazivi
entered a debate with Ali-Naqi Vaziri and challenged the way Vaziri was trying to cope
with Iranian music. This particular debate has a special place in Iranian contemporary
art history since centers around different approaches toward art making. Thus, using
sociology of emotion’s and music sociology’s approaches will help us trace back Aref’s
approach to music according to the aforementioned social structure of music making in
prerevolutionary Iran.
The present research is an interdisciplinary study that draws on sociological insights
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

105

* mohsenenasiri@iust.ac.ir
** hasan.khaiyati@gmail.com

for grasping artistic practices. Our main
conceptual framework is based on social symbolic
interactionism school in sociology that has evolved
in many years from early thoughts of George
Herbert mead to Howard Becker’s groundbreaking
works in sociology of art in 1980s to recent works of
Tia DeNora in music sociology. The main concern
in this school is the way people act and react by
recognizing each other’s actions through symbols.
Drawing on this tradition, and also using the
idea of “music in action”, Tia DeNora defines the
concept of affordance to show the actual workings
of music in social contexts. Originally based on
psychological theory of Gibson, affordance in the
context of music sociology means the way music
can provide means to special social actions. In
addition to theory of social interactionism, we
also have used the theories of Jonathan Turner
in the field of sociology of emotions to analyze
the sociological origin of different emotions
such as shame in this context. Our conceptual
methodology of this research is based on historical
sociology and, since we are concerned with the
case of Aref Qazvini’s reaction to Ali-Naqi Vaziri’s
critique of him, follows the case study method.
According to this method, data is gathered from
various historical documents of this period, such
as memoirs, newspapers, journals. Along this
method, in order to analyze the main document
of our concern, i.e. Aref’s “fatway-e man”, content
analysis technique is applied based on Norman
Fairclough method.
Our research shows that before the constitutional
revolution of 1905, the Hal discourse dominates
the cultural activities of Iranian musicians. This
cultural discourse, which encouraged a specific
form of artistic knowledge along with a special
social relation between the teacher and pupil,
was best suitable to special social context of
Qajarian era. Centering on the internal feelings
and, sociologically speaking, lived experience, the
Hal discourse is opposed to the Qal, which means
relying on arguments and utterances generally.
According to Hal discourse, one should feel not
talk about his/her experiences. This is the case
until the deep social changes of post-revolutionary
Iranian society transformed the previous social
context. By spreading different newspapers all
over the society and new technology of telegraph,
people began to discuss everything and put

forward necessary changes in various aspects
Iranian culture including music. Consequently,
in post-revolutionary Iran musical discourse of
Hal faces its opponent, i.e. Qal. That is arguments
about music and its relation to society took hold
of public sphere of Iranian society. This is where
Aref, as someone being brought up in the culture
of Hal, takes on an emotional mobilization in
response to the new cultural discourse that centers
on Qal instead of Hal.
Key words: sociology of emotion, music sociology,
Hal and Qal, Aref Qazvini, My fatwa, Ali-Naqi
Vaziri.
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مقدمه و بیان مسئله

در بررسـی مسـائل گوناگـون جامعـۀ معاصـر ایرانـی ،نقطـۀ
ً
عزیمـت را معمـوال ‹دوران پـس از مشـروطه› در نظـر میگیرنـد.
از جملـه ،در پژوهشهـای موسـیقی ،بـه جـز مـواردی کـه بهطـور
خـاص پژوهشهـای تاریخـی موسـیقی محسـوب میشـود
(بـرای مثـال ،وقتـی قصـد پژوهـش بررسـی مکاتـب موسـیقایی
قاجـار و پیـش از آن اسـت) ،ریشـههای اصلـی جریانهـای
گوناگـون موسـیقی معاصـر را دورۀ پـس از مشـروطه در نظـر
میگیرنـد .جـدا از اینکـه دادههـا و اطالعـات تاریخـی مـا از دورۀ
مشـروطه بهمراتـب بیشـتر از دورۀ پیـش از مشـروطه اسـت،
بهلحـاظ جامعهشناسـیک ،مهمترین دلیل این روند پژوهشـی
را بایـد در تمایـز سـاختاری میان ایـن دو دوره  -یعنی دورۀ پیش
و پـس از مشـروطه  -جسـتوجو کـرد .دورۀ پـس از مشـروطه بـا
دگرگونی بسـیار در سـاختارهای سیاسـی و اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی این دوره
و اقتصـادی همراه اسـت؛ آنگونه که فضـای
ِ
بـا هی چکـدام از دورههـای پیـش از خـود شـباهتی نـدارد .همیـن
فضـای تـازه ،سرمنشـأ دیدگاههـای گوناگـون در هنـر موسـیقی
ایرانـی بـوده اسـت؛ بهگونـهای کـه تـا بـه امـروز نیـز بـرای توجیـه و
تشـریح مواضـع هنرمنـدان موسـیقی ،بـه سـرآغاز همیـن فضای
تـازه  -یعنـی دورۀ مشـروطه و پـس از آن  -رجـوع میشـود.
بدیـن ترتیـب ،پرسـش اساسـی پژوهـش حاضـر این اسـت
کـه بسـتر اجتماعـی دورۀ پیـش از مشـروطه و گفتمـان متبلـور
در آن ،چـه تأثیـری بـر رویکـرد هنرمنـدان موسـیقی دورۀ پـس از
مشـروطه داشـته اسـت .باتوجهبـه ایـن نکتـه ،پژوهـش حاضـر
میکوشـد بـا اسـتفاده از ‹ایـدۀ حـال و قـال› بـه فهـم سـاختار
جامعهشناسـیک آفرینش موسیقی در دورۀ پیش از مشروطه
نزدیـک شـود .علـت ّ
توجه به دورۀ پیش از مشـروطه این اسـت
کـه میخواهیـم از طریـق بررسـی ملمـوس و انضمامـی واکنـش
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هنـری یکـی از هنرمنـدان اواخر دورۀ قاجار ،یا پیش از مشـروطه،
تأثیـر بسـتر مذکور را بـر ایدههای تازهای که هنرمندان موسـیقی
در دورۀ پـس از مشـروطه مطـرح کردنـد ،بررسـی کنیـم.
بهمنظـور بررسـی انضمامـی تأثیـر رویکـرد هنـری دورۀ
قاجـار بـر هنرمنـدان پـس از مشـروطه ،بـه واکنـش هنـری یکـی
از هنرمنـدان مشـهور اواخـر قاجـار (یعنـی عـارف قزوینـی) بـه
اید ههـای تـازۀ هنـری دورۀ پـس از مشـروطه (یعنـی اید ههـای
علینقـی وزیـری) خواهیـم پرداخـت .گفتنـی اسـت ،مـراد
نویسـندگان از ‹رویکـرد هنـری› متفـاوت اسـت بـا تص ّـور رایـج از
ایـن مفهـوم .بهعبارتدیگـر ،بـا عنایت بـه ویژگی ‹بینرشـتهای›
پژوهـش حاضـر کـه متأثـر از بینشهـای جامعهشناسـیک
اسـت ،میخواهیـم ببینیـم واکنـش عـارف قزوینـی در چه بسـتر
اجتماعیای شـکلگرفته اسـت؛ و این بسـتر چه نوع انتظاراتی را
میـان هنرمندان تقویـت میکند؛ بنابراین ،منظور نویسـندگان
ً
ـارات ذاتـا اجتماعـی
مقالـه از ‹رویکـرد هنـری› همیـن نـوع انتظ ِ
ً
اسـت؛ نـه رویکـردی کـه صرفـا هنـری تلقـی م یشـود و بـر اسـاس
معیارهـای هنـری شـکل میگیـرد و توصیـف م یشـود .در اینجـا
منظـور از رویکـرد هنـری ،رویکـردی اسـت کـه با شـرایط اجتماعی
درآمیختـه و از آن جداشـدنی نیسـت .بـه همیـن دلیـل ،تمرکـز
اصلـی نویسـندگان بـر بسـتر اجتماعـی خواهـد بـود؛ و واکنـش
عـارف بهمثابـۀ نمونـۀ انضمامـی تأثیـر ایـن رویکـرد بـر ّ
فع ّ
الیـت
ِ
ـدان پـس از مشـروطه مـورد تأکیـد قـرار خواهـد گرفـت.
هنرمن ِ

پیشینۀ پژوهش

ــبت جهانبینــی هنرمنــدان موســیقی دورۀ
دربــارۀ نس ِ
قاجــار بــا واکنشهــای آنــان بــه رویدادهــای هنــری پــس
از مشــروطه پژوهــش جداگانــهای صــورت نگرفتــه اســت.
ــیک موســیقی از ســاختار
غفلــت پژوهشهــای جامعهشناس ِ
فرهنگــی جامعــۀ پیــش از مشــروطه موجــب شــده اســت کــه

درک ناقصــی وجــود داشــته باشــد ،نســبت بــه چالشهــای
مختلفــی کــه در دورۀ پــس از مشــروطه بیــن مواضــع مختلــف
موســیقیدانان ایرانــی شــکل گرفتــه بــود .بــرای مثــال،
خیاطــی ( ،)1399نمکــی و ّ
انگلیــش و ّ
خیاطــی (ّ ،)1397فیــاض
( ،)128 :1394ایــن فــرض را بدیهــی گرفتهانــد کــه مســائل
گوناگــون هنرمنــدان موســیقی ایرانــی از دورۀ مشــروطه آغــاز
م یشــود .گرچــه ،بهخصــوص بــا پیونــدی کــه جامعــۀ پــس
از مشــروطه بــا دولــت مــدرن پیــدا میکنــد ،مفهــوم جامعــه
نیــز بــا دگرگونیهــای اساســی مواجــه میشــود  -بهطوریکــه
ً
پژوهشگــر بــا جامع ـهای اساســا متفــاوت روب ـهرو اســت  -امــا
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه جامعــۀ پیــش از مشــروطه نیــز
ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی ّ
خــاص خــود را داشــته اســت؛
و همیــن باعــث میشــود کــه تبییــن جامعهشناســیک
جدالهــای فرهنگــی و هنــری دورۀ پــس از مشــروطه بینیــاز از
فهــم موقعیــت ســاختاری پیشامشــروطه نباشــد.
پژوهشهایــی ازایندســت میتوانــد بــه درک کاملتــر
مــا از رویدادهــای دورۀ معاصــر جامعــۀ هنــری نیــز یــاری رســاند.
ـت تحلیلهــای
ضمــن اینکــه چنیــن پژوهشهایــی بــا کاربسـ ِ
جامعهشناســیک در بســتر تاریخـ ِـی جدالهــای فرهنگــی بومــی
ایــران ،از دو جنبــۀ مهــم بــه پژوهشــگران یــاری خواهــد کــرد:
کطــرف ،یــاری خواهــد رســاند کــه از مقایســۀ گمراهکننــدۀ
ازی 
جایــگاه موســیقی در دورۀ پــس از مشــروطه با جایــگاه اجتماعی
ً
موســیقی در فرهنــگ کشــورهای غربــی بپرهیزیــم .توضیحــا،
از آنجایــی کــه در بســتر اجتماعــی جوامــع غربــی ،موســیقی از
ســاحت موســیقی مناســکی بــه ســمت موســیقی هنــری یــا
موســیقی ســازی  -یــا بــه تعبیــر هگلــی بــه ســمت ‹موســیقی
نــاب›  -گــذر کــرده اســت (شــارپ ،)10 :2004 ،ایــن گرایــش در
ً
برخــی پژوهشــگران ،مثــا همرلونــد ( )40 :2005وجــود دارد کــه
تاریــخ اندیشــۀ غــرب،
اصطالحــات
بــا اســتفاده از مفاهیــم و
ِ
ِ
همیــن نــوع نــگاه را دربــارۀ رونــد تاریخــی موســیقی ایرانــی نیــز بــه
کار ببرنــد .از طــرف دیگــر ،ایــن دســت پژوهشهــا یــاری میکنــد
تــا پیونــد هنــر را بــا مقتضیــات جامعــه بهتــر درک کنیــم؛ و بــرای
ً
تبییــن هنــر دورۀ پــس از قاجــار صرفــا از جهانبینــی دورۀ قاجــار
بهــره نگیریــم .بــرای مثــال ،پژوهشهایــی همچــون صفــوت
ً
( ،)1393دورینــگ ( )1383 ،1991عمومــا از جهانبینــی دورۀ
قاجــار بــرای تبییــن رویدادهــای هنــری پــس از مشــروطه بهــره
میبر نــد.

چارچوب نظری و روش پژوهش

ّ
ظرفیـت رشـتههای غیرهنـریای
تحقیـق حاضـر میکوشـد از
مثـل جامعهشناسـی بـرای بررسـی موضوعـات هنـری بهـره
ببـرد .ایـن پژوهـش میانرشـتهای ،بـا اسـتفاده از رویکـرد
جامعهشناسـیک تیـا دنـورا 1در حـوزۀ جامعهشناسـی موسـیقی،
و جاناتـان ترنـر 2در حـوزۀ جامعهشناسـی احسـاس صورتگرفته
اسـت .رویکـرد نظـری دنـورا وابسـته بـه مکتـب ‹کنـش
متقابلگرایـی نمادیـن› در جامعهشناسـی اسـت .بـر اسـاس
ایـن مکتـب ،کنشـگران اجتماعـی بـا تشـخیص نمادیـن معانی
موردنظـر کسـانی کـه بـا آنـان مـراوده دارنـد ،دسـت بـه کنـش
میزننـد؛ بـه همیـن ترتیـب ،افـراد بـا ّ
فع ّ
الیـت در جامعـه نسـبت
بـه انتظاراتـی کـه از آنـان وجـود دارد ،آگاهـی پیـدا میکننـد (میـد،
3
 ،1972بکـر .)2008 ،تیـا دنـورا بـا اسـتفاده از مفهـوم امکانـات
تلاش میکنـد بهجای بررسـی انتزاعی رابطۀ موسـیقی و اجتماع،
واقعـی زمینهمنـدی بپـردازد کـه در
انضمامـی
بـه موقعیتهـای
ِ
ِ
ّ
ّ
آن ،موسـیقی امکانـات تـازهای را بـرای نـوع فعالیـت فـرد فراهـم
مـیآورد .بهعبارتدیگـر ،بررسـی ایـن امکانـات بـه مـا نشـان
میدهـد کـه موسـیقی در عمـل و در موقعیتهـای انضمامـی
چـه تواناییهایـی را بـرای کاربـر خـود فراهـم مـیآورد .همچنیـن،
باتوجهبـه موقعیتهـای اجتماعـی ّ
خاصـی کـه در پژوهـش
حاضـر موردنظـر بودهاسـت ،از نظریات ترنر در بررسـی این قبیل
احساسـات بهره گرفته شدهاسـت :احسـاس شـرم ،4احسـاس
شـرمندگی ،5خشـم.
در همیـن زمینـه ،اولینبـار ،هوشـیلد 6در کتـاب «قلـب
کوکـی »7گفـت کـه کنشهـای متقابـل افـراد تحـت هدایـت
احساسـات ّ
خاصـی انجام میشـود کـه داللت بـر ایدئولوژیهای
احساسـی دارد .ایـن ایدئولوژیهـا بـه افـراد میگوینـد کـه در
موقعیتهـای گوناگـون ،مـردم توقـع بـروز چـه احساسـی را از
آنـان دارنـد (هوشـیلد .)1983 ،ترنـر بـر اسـاس همیـن نظریـۀ
هوشـیلد بـه تعریـف قواعـد احساسـی 8میپـردازد .از نظـر ترنـر،
قواعـد احساسـی بخشـی از انتظـارات هنجاریـن انـد؛ و فـردی کـه
دارای جایـگاه منزلتـی ّ
نهـا را انجـام دهـد
خاصـی اسـت ،بایـد آ 
(ترنـر .)173 :2007 ،از نظـر او ،افـرادی کـه خـود را دارای منزلـت
باالتـر میداننـد ،انتظـار دارنـد کـه دیگـران از آنـان پیـروی کننـد؛
توقـع آنـان بـرآورده نشـود ،دچـار احسـاس
و درصورتیکـه ایـن ِ
خشـم میشـوند (همـان.)172 ،
در ایـن پژوهـش ،ماننـد هـر پژوهـش دیگـری کـه بـه روش
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شماره سوم
زمستان 1399

مطالعـۀ مـوردی انجـام میشـود (گیلام2000 ،؛ هنکـوک و
الگوزیـن ،)2006 ،محققـان از کتـب خاطـرات ،زندگینامـه ،متـن
سـخنرانی بـرای گـردآوری دادههـا اسـتفاده کردهانـد .بـرای انجـام
ایـن پژوهـش ،در گام نخسـت ،بـا بهرهگیـری از پژوهشهـای
تاریخـی پیشـین ،اقشـار و نیروهـای اجتماعـیای کـه در حـوزۀ
عمومـی جامعـۀ ایرانـی اثرگـذار بودهانـد و بـر آن کنتـرل و نظـارت
داشـتهاندّ ،
مشخص شدهاسـت .در گام دوم ،سعی شدهاست
رویکـرد هرکـدام از ایـن نیروهـا نسـبت بـه موسـیقی ایرانـی
ّ
مشـخص شـود .بدینترتیـب ،ایـن امـکان فراهـم میشـود کـه
از اوضـاع اجتماعـی تولیـد موسـیقی در جامعـۀ ایرانـی پیـش از
مشـروطه درکـی حاصـل کنیـم .در مرحلـۀ بعـد ،سـعی میشـود
بـه یـاری مفهـوم حـال و قـال ،موقعیـت اجتماعـی ّ
خـاص خلـق
موسـیقی در دورۀ پیـش از مشـروطه شـرح داده شـود.
ّ
مشـخصی کـه
در پایـان ،بـرای بررسـی نمونـۀ انضمامـی و
ّ
حاکـی از تجلـی رویکـرد هنـری دورۀ قاجـار در رویدادهـای هنـری
پـس از مشـروطه اسـت ،بـه بررسـی مقالـۀ «فتـوای مـن» از عارف
ّ
فـن پژوهـش حاضـر بـرای بررسـی
قزوینـی خواهیـم پرداخـتِ .
ایـن موضـوع ،تحلیـل محتـوا اسـت کـه بـه یـاری آن عناصـر و
مؤلفههـای گفتمـان ‹حـال› در مقالـۀ عـارف بررسـی شـدهاند .از
نظـر فـرکالف ( )129 :2003گفتمانهـا شـیوههایی بـرای بازنمایی
جنبههـای مختلفـی از جهانانـد .او پیشـنهاد میکنـد کـه بـرای
تشـخیص گفتمان یک متن باید دو گام برداشـت )1 :تشخیص
مهمتریـن اجـزای جهـان کـه در متـن موردنظـر بازنمایـی شـده
اسـت و  )2تشـخیص چشـمانداز ّ
خاصـی کـه این اجـزا از آن منظر
9
بازنمایـی شـدهاند.

اوضاع جامعهشناسیک هنر موسیقی در دورۀ
پیش از مشروطه

جـدال قلمی میـان عارف و وزیری را در موسـیقی ایرانی ،میتوان
یکـی از نشـانههای شـکلگیری حـوزۀ تـازهای از ّ
فع ّ
الیـت هنـری
قلمـداد کـرد کـه بـا دورۀ پیـش از مشـروطه بسـیار تفـاوت دارد.
بـرای درک ایـن تفـاوت بایـد نحـوۀ مواجهـۀ هنـری هنرمنـدان
پیـش از دورۀ مشـروطه را بررسـی کـرد؛ و نشـان داد کـه
سـازوکارهای اجتماعـی چـه تأثیری بـر درک هنرمندان موسـیقی
از ّ
فع ّ
الیت موسـیقایی داشـته است .از همینرو ،در این بخش
تلاش میشـود بـا بررسـی نیروهـای اجتماعـی اثرگـذار بـر فراینـد
تولیـد هنـری در دورۀ پیـش از مشـروطه ،بـه شـکل نظـری درکـی
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از نگـرش موسـیقیدانان پیـش از مشـروطه حاصـل کنیـم.
لهـا
بـرای تشـخیص ایـن نیروهـا در ابتـدا م یتـوان تقاب 
و تقسـیمکارهای کالنـی را کـه میـان اقشـار گوناگـون جامعـۀ
ایرانـی قابلمشـاهده اسـت بررسـی کـرد؛ سـپس م یتـوان
ّ
نکـه بـر کل جامعـه
مشـخص کـرد کـه همچنا 
سـازوکارهایی را
تأثیـر داشـتهاند ،بر تولید موسـیقی نیز اثرگـذار بودهاند .از جملۀ
تریـن ایـن نیروهـای اجتماعـی ،میتـوان به این موارد اشـاره
مهم ِ
کـرد .1 :تقسـیمکار و گاه تقابلـی کـه میـان دربـار و علمـا در قالـب
ادارۀ امـور عرفـی و شـرعی جامعـه وجـود داشـته اسـت (بنگریـد
بـه امانـت5 :1997 ،؛ امیرارجمنـد2005 ،؛ اشـنایدر.2 ،)2005 ،
تقسـیمکار و گاه تقابلـی کـه بیـن «اهلقلـم» و «اهـل شمشـیر»
در ادارۀ امـور اداری و فرهنگـی و سیاسـی کشـور قابلمشـاهده
اسـت (امانـت )4 :1997 ،و  .3تقسـیمکار و تقابـل سیاسـی و
فرهنگـیای کـه بیـن دربـار و علمـا و اهـل تص ّـوف بـر سـر نحـوۀ
نگـرش بـه دیـن و رابطـۀ آن بـا جامعـه وجـود داشـته اسـت
(امانت28 :1997 ،؛ ّزرینکوب342 ،341 ،339 :1387 ،؛ نصر،
.)13-12 :1987

تقسیمکار بین علما و دربار

یکـی از تقسـیمکارهای اصلـی دورۀ قاجـار را بـرای ادارۀ سیاسـی
جامعـه ،بیـن علمـا و دربـار میتـوان دیـد .برایناسـاس ،امـور
ٔ
برعهده دربار بود و امور شـرعی را علما و روحانیان
عرفـی جامعـه
اداره میکردنـد .دربـار قاجـار ،متأثـر از شـکوه دربارهـای کهـن،
تمایـل بسـیار بـه تقلیـد از آن پادشـاهان داشـت؛ و از موسـیقی
تصویـر مبتنـی بـر رزم و بـزم بهـره میگرفـت؛
بـرای تقویـت
ِ
بنابرایـن ،انتظـار آنـان از موسـیقی ،ایجـاد لـذت اینجهانـی
بودهاسـت (امانـت .)68 :1997 ،از طـرف دیگـر ،نگـرش دینـی
علمـا و روحانیـان بـه موسـیقی ،اجـازۀ رواج چنیـن انتظـاری را از
موسـیقی نمـیداد .در نگـرش آنـان ،موسـیقی در وهلـۀ اول ابـزار
انجام شـعائر و رسـوم دینی اسـت؛ و در وهلۀ دوم استفاده از آن
بـرای انجـام برخـی مناسـک اجتماعـی ّ
تحمـل م یشـود.
بـرای حـوزۀ موسـیقی ،یکـی از مهمتریـن پیامدهـای
ایـن وضعیـت  -یعنـی تقسـیمکار بیـن دربـار و علمـا -
محوریتیافتـن دربـار قاجـار بهمثابـۀ حامـی موسـیقی ایرانـی
اسـت .یکـی از حوز ههـای ّ
فع ّ
الیـت دربـار یافتـن هنرمنـدان
چیرهدسـت موسـیقی از گوشـهوکنار جامعـه بـود .مناصـب
مهـم موسـیقی ایـن دوره -بـرای مثـال «فـراش خلـوت» کـه بـا

زعامـت دربـار سروسـامان گرفتهاسـت -از نمونههـای عینـی
همیـن موقعیـت موسـیقی در جامعـه بـه شـمار مـیرود .در
ایـن زمینـه میتـوان سرگذشـت عـارف قزوینـی را مثـال آورد؛ کـه
وقتـی صـدای خـوش او بـه گـوش اهـل دربـار رسـید ،بـی رضایت
او ‹فرمـان میدهنـد› که در ِسـمت ‹فراش خلـوت› انجام وظیفه
کنـد (عـارف قزوینـی.)107-103 :1364 ،

تقسیمکار اهل شمشیر و اهلقلم

تقسـیمکار مهـم دیگـری کـه بهویـژه در حـوزۀ فرهنـگ ّ
اهم ّیـت
بسـیار دارد ،تقسـیمکار بیـن «اهـل شمشـیر» و «اهلقلـم»
اسـت؛ کـه ماحصـل نیـاز جنگجویـان قاجـار بـه توانایـی فرهنگی
خانواد ههـای متنفـذ بـرای ادارۀ امور کشـور بودهاسـت (امانت،
 .)4 :1997هـر کـدام از ایـن دو قشـر اجتماعـی خـود توقعهـای
مختلفـی از هنـر و موسـیقی داشـتهاند؛ آنگونـه کـه موسـیقی
بـرای یکـی وسـیلۀ طـرب و ایجـاد شـکوه دربـاری بودهاسـت،
و بـرای دیگـری نشـانهای بـرای نشـاندادن تمایـز فرهنگـی.
بـرای مثـال میتـوان سرگذشـت مهدیقلـی هدایـت را نمونـه
آورد؛ کـه از اهلقلـم محسـوب م یشـد .او در کتـاب خاطـرات
خویـش بهتکـرار کنایههـای پرشـماری را نثار شـاه قاجـار میکند؛
یسـوادی او را نقـد میکنـد و سـواد فرهنگـی خـود را بـه رخ
وب 
میکشـد (از جملـه ،بنگریـد بـه هدایـت.)65 :1389 ،

رقابت سهضلعی میان اهل ّ
تصوف ،دربار ،علما

فرهنگـی دورۀ قاجـار بـرای
سـومین جریانـی کـه در امـور کالن
ِ
پژوهـش حاضـر ّ
اهمیـت دارد ‹جریـان صوفیگـری› اسـت؛
جریانـی کـه بهعلـت نـوع نـگاه بـه دیـن ،ازیکطـرف بـا علمـا و از
طـرف دیگـر ،بـا دربار تقابل یا تقسـیمکار داشـته اسـت (امانت،
28 :1997؛ ّزرینکـوب342 ،341 ،339 :1387 ،؛ بـرای بررسـی
ّ
تصـوف و رابطـۀ آنـان بـا دربـار و علمـا
نقـش هنـری اهـل
عالمـان دیـن در
بنگریـد بـه نصـر .)13-12 :1987 ،نگـرش
ِ
تقابـل بـا نگـرش اهـل ّ
تصـوف بـود؛ و بهعلـت تقسـیمکار بیـن
چشمداشـت علمـا از دربـار نیـز رعایـت
علمـا و دربـار قاجـار،
ِ
همیـن نگـرش بودهاسـت .حالآنکـه در عمـل  -خـواه بهعمد و
بـرای موازنـۀ قـدرت ،خـواه بهعلـت نفوذ معنـوی اهل ّ
تصـوف در
شـاهان قجـری  -ایـن تقسـیم و تـوازن قـدرت مـدام دچـار تغییـر
میشدهاسـت ،بهگونـهای کـه بسـته بـه پیونـد علمـا یـا اهـل
تص ّـوف بـا دربـار ،یکی از ایـن دو بـر دیگری موقعیت مسـلطتری
پیـدا میکردهاسـت .بنـا بـه رویکـرد اهـل ّ
تصـوف ،موسـیقی

ابـزاری بـرای رسـیدن بـه خـدا اسـت (شـیمل.)9 :2005 ،
لهـای
در خلال ایـن وضعیـت اجتماعـی ،کـه ماحصـل تقاب 
مختلـف سیاسـی و فرهنگـی بیـن دربـار قاجـار یـا اهل شمشـیر،
ّ
روحانیـون اسـت ،م یتـوان
اهـل تصـوف ،اهلقلـم ،علمـا و
شـکلگیری رویکـرد ّ
خاصـی را نسـبت بـه موسـیقی تشـخیص
داد (بنگریـد بـه لویسـون12 :1999 ،؛ نصـر .)13-12 :1987 ،در
ایـن پژوهـش ،ایـن رویکـرد حـول گفتمـان ‹حـال› صورتبنـدی
شدهاسـت.
ّ
موقعیـت خـاص موسـیقی در بطـن جامعـه و امتـداد
اجتماعـی پیشگفتـه ،بـه شـکلگیری گفتمـان
تقابلهـای
ِ
ّ
خاصـی یـاری کـرد کـه رونـق آن را بهویـژه در محافـل فرهنگـی
خاندانهـای هنـری میتـوان مشـاهده کـرد؛ از بیـن اقشـار
تصـوف ّ
گوناگـون مذکـور ،اهـل ّ
اهمیـت بسـیار در شـکلگیری
ِ
ّ
آن داشـته اسـت (زرینکـوب .)270 :1387 ،بـه نظـر میرسـد کـه
در مـورد هنـر موسـیقی ،باتوجهبـه شـرایط ّ
خـاص جامعـۀ ایرانـی
در دورۀ پیـش از مشـروطه کـه هنـر دنیـوی دربـار (موسـیقی
بهقصـد طـرب) بـا هنـر دینـی علمـا و روحانیـان (روضهخوانـی،
نوحهخوانـی و مـوارد دینـی دیگـر ) حضـوری همزمـان در جامعـه
داشـتهاند و ایـن دو قشـر مهـم از پرنفوذتریـن گرو ههـای
سیاسـی جامعـه بودهانـد ،میتـوان گفـت کـه اهـل تص ّـوف بـه
تقویـت تفسـیری یـاری کردهانـد کـه میشـود آن را آشـتی بیـن
ایـن دو جریـان متقابـل  -یعنـی هنـر دینـی و غیردینـی  -تلقـی
کـرد .بهعبارتدیگـر ،اهـل ّ
تصـوف بـه تقویـت برداشـتی معنـوی
از هنـری غیردینـی یـاری کردهانـد (دورینـگ.)139 :2005 ،

شماره سوم
زمستان 1399

نقش میانجیگرانۀ خاندانهای فرهنگی و اهل
ّ
تصوف

یکـی از محافلـی کـه تبلـور ایـن شـرایط اجتمـاع ّ
خـاص در آن
قابلمشـاهده اسـت (یعنـی وضعیتی کـه در آن ،نیروی معنوی
ّ
تصـوف بیـن نیـروی دنیـوی دربـار و نیـروی دینـی شـریعت
نقـش میانجـی را ایفـا میکردهانـد) ،خاندانهـای ّ
متنفـذ ایرانـی
اسـت .بـه دلیـل تقابـل فرهنگـیای کـه ایـن خاندانهـا (بهمثابۀ
اهلقلـم) بـا اهـل شمشـیر داشـتند ،میتـوان انتظـار داشـت
کـه جنبـۀ فرهنگـی هنـر بـرای دسـتۀ اول از ّ
اهمیـت بیشـتری
نسـبت بـه جنبـۀ دنیـوی آن برخـوردار بودهاسـت (برای بررسـی
تأثیـر تمایزهـای اجتماعی بـر درک و دریافت هنری ،بنگرید
بـه بوردیـو .)1984 ،باتوجهبـه اینکـه پیوندهـای اجتماعـی ایـن
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خاندانهـا بـه علمـا محـدود نمیشـود ،دور از انتظـار نیسـت
کـه در بیـن آنـان رواداری بیشـتری نسـبت بـه هنـر غیردینـی
قابلمشـاهده باشـد (بـرای بررسـی نقـش ایـن خاندانهـا
در جریانهـای فرهنگـی و بهویـژه موسـیقی ،بنگریـد بـه
مسـتوفی ،1388 ،هدایـت.)1389 ،
ّ
موقعیـت اساسـی دو نیـروی اجتماعـی اصلـی
بـه دلیـل
جامعـه (یعنـی دربـار قاجـار و علمـا) ،میتـوان یـک موقعیـت
میـان دربـار و علمـا تشـخیص داد ،کـه
بینابینـی را در حـد ِ
وسـط ِ
از نیـروی فرهنگـی اهـل ّ
تصـوف و نیـروی اجتماعـی خاندانهای
اهلقلـم بهـره میبردنـد (بـرای بررسـی نقـش ّ
تصـوف در این
بـاره ،بنگریـد بـه لوتزیـون .)2002 ،حفـظ میراثفرهنگـی در این
موقعیـت بینابینـی ،مسـتلزم رعایـت قواعـدی درون حلقههای
اجتماعـی خـاص بودهاسـت؛ چـون ،نشـر و ترویـج ایـن قواعـد
در جامعـۀ وسـیعتر ،ناچـار منجـر بـه رنجـش یکـی از دو جنـاح
اهـل سیاسـت و اهـل شـریعت م یشـد و تنـش ایجـاد میکـرد؛
بنابرایـن ،ایـن قواعـد را بایـد منحصـر بـه محیطهـای فرهنگـی
خـاص و حتـی تـا حـدود زیـادی بهشـکل نانوشـته دانسـت.
بهعبارتدیگـر ،میتـوان چنیـن گفـت کـه ازیکطـرف ،موازیـن
و قواعـدی ناگفتـه بـرای تفسـیر اثـر هنـری وجـود داشـت؛ و از
طـرف دیگـر ایـن موازیـن را نم یشـد صورتبنـدی کـرد و در
جامعـۀ وسـیعتر رواج داد (مقایسـه کنیـد بـا نگـرش منفـی
اهـل ّ
تصـوف بـه «عقـل» و نگـرش مثبـت ایشـان بـه «مکاشـفۀ
درونـی» و همزمـان بـا آن ،نقـش حمایتـی آنان از اهالی موسـیقی
در دورۀ قاجـار (نصـر .)12،14 ،4 :1999 ،بـه همیـن دلیـل ،ایـن
شـیوۀ تفسـیر اثر هنری به شـکل «تجربۀ زیسـته» و در چارچوب
حلقههـای بهنسـبت بسـتۀ هنـری و اجتماعـی انتقـال پیـدا
میکنـد .مهمتریـن صورتبنـدی ایـن شـکل از تفسـیر اثـر
هنـری ،صورتبنـدی مرتبـط بـا «حـال» اسـت.

گفتمان حال و قال

بحـث نویسـندگان ‹حـال و
در منابـع گوناگـون ،بنـا بـه موضـوع ِ
قـال› بـه شـیوۀ ّ
خاصـی تعریـف شدهاسـت .بـرای مثـال ،نصـر در
تشـریح نقـش ّ
تصـوف در موسـیقی ایرانـی ‹حـال› را مرحلـهای از
رشـد روحـی و معنـویای تلقـی میکنـد کـه از نظـر او ،هنرمنـدان
تأثیرگـذار بـر موسـیقی ایرانـی ایـن مرحلـه را از سـرگذراندهاند
(نصـر .)168 :1987 ،شـفیعی کدکنـی ،در بررسـی ربـط بیـن
عرفـان و فرمالیسـم روسـی ‹حـال› را در برابـر ‹قـال› م یگـذارد و
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قـال را ‹زبـان› تعریـف میکنـد (شـفیعی کدکنـی.)87 :1392 ،
پورجـوادی ضمـن پژوهـش در آثـار شـاعران و نویسـندگان
ایرانـی ‹حـال› را زبانـی دانسـته کـه گویاتـر از ‹قـال› اسـت؛ و بـه
یـاری آن میتـوان فـارغ از محدودیتهـای ناشـی از زبـان قـال،
بـه خیـال شـاعرانه پروبالـی بیشـتر داد (پورجـوادی .)1381 ،در
موسـیقی نیـز ‹حـال› بهمعنـای «مجموعـهای از کیفیـات درونـی
انسـان اسـت [ ...که مایۀ آن]  ...ذوق اسـت و عشـق» (صفوت،
 .)199 :1393بنابرایـن ،در کل میتـوان گفـت کـه ‹حـال›
بهزباندرنیامدنـی و بیانگـر درونیـات فـرد اسـت .ایـن مفهـوم
همیشـه در برابـر مفهـوم ‹قـال› مطرح م یشـود؛ که حاکـی از کالم
گفتـاری و بهزباندرآمدنـی اسـت ،و نسـبت بـه ‹حـال› ّ
ماهیتـی
10
فرعـی و گاه متضـاد دارد.
نکتـۀ اساسـی بـرای پژوهش حاضر این اسـت که در شـرایط
ّ
خـاص جامعۀ پیش از مشـروطه ‹گفتمان حال› بسـتر فرهنگی
الزم را بـرای ّ
فع ّ
الیـت هنـری موسـیقی فراهـم مـی َ
آورد .گفتمـان
ـرد علما
حـال بـه یـاری تفسـیر صوفیانه از موسـیقی ،تقاب ِـل رویک ِ
و دربـار را بـه موسـیقی تبدیـل بـه آشـتی میکنـد .با ایـن گفتمان،
ضمـن تقویـت نـگاه معنـوی بـه موسـیقی ،حضـور موسـیقی
ایرانـی در جامعـه (در برابـر نقـد علمـای دینـی) توجیـه م یشـود
و کارکـرد هنـری موسـیقی در برابـر نـگاه سـودجویانه درباریـان
ـیر هنریتـر از موسـیقی (یعنـی
قاجـار حفـظ میشـود .ایـن تفس ِ
نهـا و تعابیـر کل یتـر
تفسـیری کـه موسـیقی را در بطـن رمزگا 
فرهنگـی و نـه کارکردهـای صـرف اجتماعـی بـه کار میگیـرد)
در بسـتر تقابـل بیـن اهلقلـم و اهـل شمشـیر نیـز تقویـت
میشـود؛ و تمایـز بیـن ایـن دو جنـاح را  -کـه یکـی بـه قـدرت
سیاسـی خویـش مینـازد و دیگـری بـه تمایـز فرهنگـی خویـش
 حفـظ وتقویـت میکنـد .بـا ایـن تفاسـیر ،از طرفـی چـون محیـطعمومـی جامعـه تحـت نظـارت علمـا اسـت ،حفـظ و تمریـن
نهـای فرهنگـی و اهـل
موسـیقی در سـایۀ حمایـت دربـار ،خاندا 
ّ
تصـوف ادامـه مییابـد.
ایـن شـکنندگی موقعیـت موسـیقی کـه در محیـط عمومـی
الیتـی نکوهیـده و در بطـن فرهنگـی ّ
ّ
فع ّ
فع ّ
الیتـی سـتایشآمیز
تلقـی میشـود ،موجـب شـکلگیری روابـط ّ
خاصـی در حـوزۀ
نهـا
آمـوزش موسـیقی میگـردد کـه از جملـۀ مهمتریـن آ 
میتـوان بـه این مـوارد اشـاره کرد .1 :شـکلگیری محافـل خاص،
جاییکـه «غیـر» (یـا غیـر اهـل «حـال») حضـور نداشـته باشـد
(بـرای مثـال ،ر .ک .بـه مسـتوفی)243 :1388 ،؛  .2اسـتمرار

موسـیقی در چارچـوب شـکل ّ
خاصـی از رابطـۀ بیـن اسـتاد و
شـاگرد کـه بـه رابطـۀ «مریـد و مـراد» معـروف اسـت؛  .3محتـوای
آموزشـی ،خصلتـی رمزگونـه بـه خـود میگیـرد کـه بهشـکل
اسـتداللی و یـا همـان «قـال» نیسـت؛ بلکـه شـاگرد بایـد بنـا بـه
تجربـه و تلمـذ در محضـر اسـتاد و مـراد ،آن را طـی سـالیان دریابـد
(برای بحثی دربارۀ رابطۀ اسـتاد و شـاگرد در موسـیقی اهل
ّ
تصـوف ،بنگریـد بـه دورینـگ .)2005 ،همـۀ ایـن مـوارد بـه هـم
مرتبطانـد و زادۀ ایـن شـرایط ّ
خـاص اجتماعـی موسـیقیاند.
بـه هـر ترتیـب ،شـکل عینـی ایـن رویکـرد بـه موسـیقی را
م یتـوان در شـیوۀ ّ
خـاص آموزش موسـیقی این دوره مشـاهده
ً
کـرد کـه عمومـا از آن بـه ‹رابطـۀ مریـد و مـرادی› تعبیـر میشـود.
در چارچـوب همیـن بسـتر میتـوان شـیوۀ ّ
خـاص آفرینـش
موسـیقی ایرانـی را مشـاهده کـرد؛ بسـتری کـه در میـان نیروهای
اجتماع ِـی پیشگفتـه ،امـکان آمـوزش موسـیقی را بـه شـکلی
خـاص فراهـم مـیآورد .بدین ترتیـب ،در درجۀ اول محیط اسـتاد
و شـاگرد محیطـی رازگونـه و بسـته بـه روی غیر اسـت (همان) ،و
در درجـۀ دوم ،شـاگرد بـه اسـتاد خویـش به چشـم مـراد مینگرد
کـه بـه بیـان سـاده ،نـه فقـط فنـون موسـیقی بلکـه روش زندگـی
او را نیـز سـرلوحۀ رفتـار خویـش میکنـد (صفـوت.)29 :1393 ،

بستر جامعهشناسیک موسیقی پس از مشروطه

هـدف پژوهـش حاضـر جسـتوجو در جامعهشناسـی
موسـیقی پیش از مشـروطه ،و بررسـی بروز مؤلفههای این دوره
لهـای پـس از مشـروطه اسـت؛ بنابرایـن پرداختـن بـه
در جدا 
خصلـت سـاختاری جامعهشناسـی موسـیقی پـس از مشـروطه
مجـال دیگـری میطلبـد .بااینحـال ،بـرای طـرح موضـع عـارف
قزوینـی ،بهناگزیـر بایسـت موضـع علینقـی وزیـری و بهویـژه،
ّ
فع ّ
برانگیختـن واکنـش عـارف
باعـث
الیتهایـی از او را کـه
ِ
ِ
قزوینـی شـده بـود ،شـرح داد.

جدال وزیری و عارف بر سر مفهوم «غم»

موسـیقی در دورۀ پـس از مشـروطه بـه یکـی از موضوعهـای
مهـم فرهنگـی موردبحـث در سـطح جامعـه بـدل شـد .از نظـر
برخـی تغییرطلبـان ،پیشـرفت فرهنـگ جامعـه مسـتلزم ایجـاد
تغییرهـای اساسـی در موسـیقی ایرانـی بـود (بـرای مثـال ،ر.ک.
ـذار
بـه مشـفق کاظمـی .)1302 ،علینقـی وزیـری  -هنرمن ِـد اثرگ ِ
داران چنیـن نگاهـی بـه
ایـن دوره  -از جملـۀ مهمتریـن پرچـم ِ
موسـیقی ایرانـی بـود .او در نواختـن تـار ّ
ّ
تبحـر داشـت و از اولیـن

کسـانی بـود که به نتنگاری ردیف موسـیقی ایرانـی پرداخت .او
بـرای تحصیل دانش موسـیقی به فرانسـه و آلمـان رفت؛ و پس
از بازگشـت ،کلـوب موزیـکال خـود را افتتـاح کـرد؛ و دو مدرسـۀ
موسـیقی در شـهرهای کشـور تأسـیس کـرد .از دیگـر خدمـات
وزیـری بـه موسـیقی ایرانـی میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد:
شناسـاندن موسـیقی در برنامههـای آموزشوپـرورش ،تقویـت
جایـگاه پرورشـی موسـیقی در جامعـه بـا برگـزاری کنسـرتهای
پرشـمار ،تلاش بـرای هماهنگکـردن موسـیقی ایرانـی بـا قواعد
موسـیقی اروپایـی ،تربیـت شـاگردان فـراوان و تأثیرگـذاری
همچـون خالقـی و صبـا ،تدویـن متدهـای آمـوزش موسـیقی.
وزیـری بهویـژه بـا سلسـلۀ کنسـرتها و سـخنرانیهایش توجـه
دیگـر هنرمنـدان موسـیقی ایرانـی را بـه خـود جلـب کـرد .او در
سـخنرانیهای معـروف خـود در سـال  1304بـه نقـد موسـیقی آن
روزگار ایـران پرداخـت؛ و ویژگیهایـی از جملـه غـم و رخـوت را بـه
آن نسـبت داد (وزیـری.)1304 ،
ّ
از سـوی دیگـر ،عـارف در عمـل بـا توسـل بـه تران ههـای
غمگین سـعی در جلب نظر عموم به وقایع روز جامعه داشـت؛
بنابرایـن ،میتـوان گفـت کـه بـرای عـارف ،غـم ابـزاری بـود بـرای
جلـب همدلـی مخاطـب بـا تلاش مجاهـدان انقلاب مشـروطه.
غـم موجـود در موسـیقی ایرانـی
بـه همیـن دلیـل نقـد وزیـری بـه ِ
بیـش از همه بر عارف ،که شـخصیت معـروف فرهنگی آن دوره
بـود ،گـران آمـد 11.مقالـۀ «فتـوای من» از عـارف قزوینی پاسـخی به
نقـد وزیـری اسـت؛ و میتـوان بـه یـاری آن مؤلفههـای فرهنگـی و
سـاختاری حاکـم بـر واکنـش هنرمنـدان ایـن دوره را بررسـی کرد.
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ّ
تجلی گفتمان حال در مقالۀ «فتوای من»

باتوجهبـه مباحـث پیشگفتـه ،میتـوان گفـت کـه واکنـش
عـارف بـه سـخنرانیهای وزیـری واجـد مؤلفههایـی مبتنـی بـر
گفتمـان حـال اسـت .مقالـۀ عـارف قزوینـی را بـا هـدف تشـریح
جامعهشناسـیک موضـع او در برابـر وزیـری ،تحلیـل محتـوا
میکنیـم .سـه رویکـرد اصلـی عـارف کـه در ایـن پژوهـش
مدنظـر اسـت عبارتانـد از .1 :ارزیابـی موضـع وزیـری بهگونـهای
کـه مؤلفههـای «قـال» را تداعـی میکنـد .در اینجـا قـال وجـه
نامطلـوب گفتمـان حـال تلقـی میشـود (نـک پاورقـی )14؛ .2
ّ
توسـل بـه تجربـۀ زیسـته (و مکاشـفات درونـی) ،کـه در گفتمـان
حـال جایگاهـی محـوری دارد و جـای اسـتدالل را میگیـرد؛ .3
توسـل بـه آبـرو و ْ
ّ
دیـن و بسـیج احساسـی مخاطبـان؛ کـه در
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سـلوک مبتنـی بـر حـال ،پیـروی از اصـول متعـارف را تضمیـن
ِ
ّ
میکنـد و افـراد را از تخطـی بازمـیدارد.

مخالفت با قال و استدالل

سرودسـت و دکودنده و پهلوی خود را سـر کاسـۀ تار گذاشته و
شـانه از زیـر بـار گـران خالی نکـرده ...با هـزار توهیـن و بدبختیهای
دیگـر او [یعنـی ،موسـیقی ایرانـی] را سینهب هسـینه چـون جـان

جدول  .1کلیدواژههای مقالۀ عارف ( )1363که محاسبه را برای هنر مردود میداند.
کلیدواژههای چشمانداز مطلوب عارف

کلیدواژههای مربوط به چشمانداز مقابل

تبیین

غم ،اندوه ،موسیقی ایران

دیوان محاسبات

در اینجا چشمانداز اصلی و مطلوب موسیقی ایران در برابر
چشمانداز فرعی و نامطلوب از موسیقی تعریف میشود.
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یکـی از مهمتریـن بخشهـای مقالـۀ عـارف قزوینـی جایـی
اسـت کـه بـه رویکـرد وزیـری نسـبت بـه موسـیقی ایرانـی اشـاره
میکنـد .عـارف مینویسـد« :آیـا بایـد ...ایـن غـم و انـدوه را در
«دیـوان محاسـبات» سـازوآواز بـه قلـم آورد؟» (عـارف قزوینـی،
 ،246 :1363تأکیـد از نگارنـدگان مقالـه) .او از اینکـه وزیـری
دسـتبهکار ارزیابـی و «محاسـبۀ» موسـیقی ایرانـی شدهاسـت
اعلام نارضایتـی میکنـد .ایـن محاسـبهگری شـکاف تـازهای را در
رویکـرد اجتماعـی بـه موسـیقی ایرانـی نشـان میدهـد؛ رویکـردی
که ناشـی از تغییرات گسـتردۀ اجتماعی پس از مشروطه است و
بـه تغییـر در جهانبینـی هنری یـا به تعبیر دیگر ،هستیشناسـی
هنـری دو قشـر متفاوت از هنرمندان موسـیقی انجامیدهاسـت.
ایـن تغییـر را میتـوان در شـکل دو نـگاه معرفتشناسـیک
(قـال) و هستیشناسـیک (حـال) نسـبت بـه موسـیقی ایرانـی
صورتبنـدی کـرد.
غـم
میتـوان گفـت کـه از نظـر عـارف ،نقـد وزیـری بـه ِ
موسـیقی ایرانـی نقـدی حسـابگرانه اسـت؛ آن هـم در حـوزهای
کـه حسـابگری در آن معنایـی نـدارد .بهعبارتدیگـر ،میتـوان
گفـت کـه از نظـر عـارف ،وزیـری بـه روانشناسـیگری در حـوزۀ
هنـری متهـم اسـت؛ یعنـی در محاسـبهگری وزیـری ،جهانبینـی
ّ
و هستیشناسـی هنـری (کـه تجلـی غـم یکـی از «نمودهـای» آن
اسـت و کلیـت ایـن هنـر بـه عنصـر غـم فروکاسـتنی نیسـت) بـه
مفهومـی روانشناسـیک فروکاسـته میشـود .پیامـد چنیـن
نگاهی این اسـت که غم نیز باید از موسـیقی ایرانی زدوده شـود.
بدینترتیـب ،در عمـل بسـیاری از سـاختههای عـارف ،بـه تعبیـر
ـیک امـروزی ،غمگیـن انـد؛ و عنصـر غـم در موسـیقی
روانشناس ِ
او ،چنانکـه خـود او نیـز بـر آن معتـرف اسـت (آزادهفـر:1393 ،
 ،)82عنصـری برجسـته و انکارنشـدنی اسـت .بـه همیـن دلیـل،
او چنیـن پاسـخ میدهـد کـه «هـزار سـال اسـت چندیـن هـزار نفـر
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شـیرین پشتبهپشـت نـگاه داشـته ،نگذاشـتهاند از بیـن برود»
(همـان)245 :؛ و بـه وزیـری نقد میکند که قصـد نابودکردن این
موسـیقی را دارد.
بنابرایـن ،از نـگاه عـارف ،ایـن موسـیقی برآمـده از سرنوشـت
تلـخ و پرمصیبـت یـک ملـت اسـت؛ یعنـی «در عمـل» موسـیقی
ایرانـی شـیوۀ مواجهـه بـا دوران سـختی اسـت (بـرای بررسـی
مفهـوم جامعهشناسـیک «موسـیقی در عمـل» بنگرید به
دنـورا)2003 ،؛ و بـه کاربـر خویـش نیـز همیـن توانایـی را میدهـد.
از همیـن رو ،در نـگاه عـارف (کـه نگاهـی هستیشناسـیک
بـه موسـیقی ایرانـی دارد) غـم در موسـیقی ایرانـی یـک مؤلفـۀ
روانشناسـیک نیسـت کـه بتـوان در مقام یـک عنصر مجـزا آن را
از مابقـی مؤلفههـا جـدا کـرد .غـم بخشـی از نمـود موسـیقی ایرانـی
ّ
اسـت؛ کـه در بسـتر اجتماعـی ّ
خـاص خـود اینگونـه تجلـی پیـدا
کـرده اسـت .در چنیـن نگاهـی ،نقـد وزیـری نقـدی حسـابگرانه
و فروکاهنـده ،شـبیه بـه کـردار دیوانیـان محاسـبهگر اسـت.
بدینترتیـب ،و از منظـری هستیشناسـیک ،م یتـوان گفـت
کـه از نـگاه عـارف ،غـم چشـماندازی فلسـفی اسـت کـه جهـان و
برخلاف آنچـه وزیـری بـاور دارد؛
مصائـب آن را فهمیدنـی میکنـد؛
ِ
یعنـی مؤلفـهای روانشناسـیک ،و واکنشـی بـه شکسـتها و
ناکامیهـای اجتماعـی.
تأثیـر گفتمـان حـال از ایـن نظـر در اینجـا هویـدا اسـت کـه
عارف بهمثابۀ کسـی که در دورۀ پیش از مشـروطه و در چارچوب
گفتمـان «حـال» پـرورش پیـدا کـرده اسـت ،در بحـث از موسـیقی
قایـل بـه لزوم ٔ
ارائه اسـتدالل موسـیقایی نیسـت .از این نظر یکی
از مؤلفههـای اصلـی گفتمـان حـال  -یعنـی مخالفـت بـا قـال و
اسـتدالل  -در مقالـۀ فتـوای مـن آشـکار اسـت.

ّ
توسل به تجربۀ زیسته (و مکاشفات درونی)

یکـی دیگـر از مؤلفههـای اصلـی مقالـۀ فتـوای مـن کـه بـا شـیوۀ

«حـال» تناسـب دارد ،شـیوۀ اسـتدالل عـارف اسـت .در
گفتمـان حـال ،اصـل بـر ارتبـاط درونـی افـراد بـا یکدیگـر اسـت؛
یکـه فـرد  -بـه تعبیـر صوفیانـه  -بـا خلـوص درونـی ،و
بهگونها 
بـه تعبیـر جامعهشناسـیک ،بـا تجربـۀ زیسـتۀ خـود ،میتوانـد بـا
کـردار دیگـری ارتبـاط برقـرار کنـد و آن را بـرای خـود معنـی کنـد.
بـرای فهـم بهتـر ایـن حالـت ،میتـوان آن را بهواسـطۀ حالـت
مقابـل آن  -یعنـی قـال  -بررسـی کـرد .در شـیوۀ قـال تلاش
م یشـود تـا منظـور گوینـده بـه یـاری کلمـات و بـا اسـتدالل بـه
مخاطـب منتقـل شـود.

واکنشهـای رایـج در مراودههـای مبتنـی بـر قـال نیسـت؛
بـه همیـن دلیـل ،عـارف بـرای پذیرفتنیکـردن نقـد خـود ،بـر
شـکلی از علقـه و مهـر و محبـت تأکیـد م یگـذارد کـه مؤلفـهای
غیرموسـیقایی اسـت؛ یعنـی عالقـۀ بـه میهـن ،عالقـهای کـه
ناشـی از تجربـۀ زیسـته و مشـترک عـارف و نیـز وزیـری  -هـر دو -
اسـت .عـارف بـا ّ
تمسـک بـه ایـن عالقـۀ مشـترک میخواسـت از
تنـدی نقـد خـود بکاهـد؛ چـون در آخـر مقالـه بـه تجربـۀ مشـترک
خـود بـا وزیـری اشـاره میکنـد؛ و نگرانـی خـود را از تنـدی نقـدش
دوبـاره ابـراز میکنـد .عـارف مینویسـد« :آقـای علینق یخـان! از
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جدول  .2کلیدواژههای مرتبط با تجربۀ زیسته در مقالۀ عارف ()1363
کلیدواژههــای چشـمانداز مطلوب عارف

کلیدواژههــای مربوط به چشـمانداز مقابل

تبیین

عالقهمندی به شعائر ملی ،موسیقی

رنجش خاطر ،کدورت [وزیری و] طرفداران [او]

عارف ،بنابر درکی که از قاعدۀ احساسی این مواجهۀ
اجتماعی دارد ،پیشبینی میکند که وزیری و طرفداران او از
نقد او خواهند رنجید و توقع دارد این رنجش با درک عالقۀ او
به شعائر ملی تقلیل یابد.

عـارف مقدمـۀ مقالـۀ خـود را چنیـن میآغـازد« :عالقهمنـدی
مـن بـه شـعائر ملـی کـه بزرگتریـن آنهـا موسـیقی اسـت ،مـرا
وادار کـرد بـه اینکـه به رنجـش خاطر و کدورت شـما و طرفداران
شـما ّ
اهمیـت نـداده سـرکار را مخاطـب [قـرار دهـم]» (عـارف،
 .)245-244 :1363بـه تعبیـر هـوارد بکـر ( )2008عـارف آگاه
اسـت کـه واکنـش دیگـر هنرمنـدان موسـیقی بـه او چـه خواهـد
ّ ّ
ـیقی
بـود؛ و ایـن آگاهـی او ناشـی از فعالیـت او در جهـان موس ِ
پیـش از مشـروطه اسـت .همیـن ّ
فع ّ
الیـت در جهـان موسـیقی
پیش از مشـروطه او را با قاعدۀ احساسـیای که در مواجهههای
اجتماعـی در ایـن نـوع بسـتر اجتماعـی رخ میدهد آشـنا میکند.
او از مهـر و محبتـی کـه میـان شـاگرد و اسـتاد  -تحـت عنـوان
مریـد و مـراد  -جـاری اسـت ،آگاه اسـت؛ و همیـن آگاهـی را بـرای
پیشبینـی نـوع واکنـش وزیـری (یـا بـه زعـم عـارف «مـراد») و
طـرفداران او (یـا بـه زعـم عـارف «مریـدان») بـهکار میگیـرد.
بـرای فهـم شـیوۀ مواجهـۀ عـارف بـا نقـد وزیـری میتـوان بـه
خـط اسـتدالل او توجـه کـرد .در بخـش آغازیـن مقاله ،عـارف نقد
وزیـری را نـه در سـاحت بحـث و اسـتدالل موسـیقایی  -یـا قـال
 بلکـه در سـاحت عالقـۀ خویـش بـه شـعائر ملـی ،معنـیدارو شایسـتۀ پاسـخگویی میبینـد .بـه همیـن دلیـل ،هنـگام
پیشبینـی واکنـش وزیـری ،ایـن واکنـش را از جنـس واکنـش
خویـش تعبیـر میکنـد .بهعبارتدیگـر ،واکنـش او از جنـس

مـن نرنجیـد بـرای اینکـه تـا یـک درجـه بـه گـردن شـما حـق دارم؛
گهـای
یـک قسـمت از سـاز شـما ورزیـدۀ زیردسـت مـن و آهن 
مـن اسـت؛ خـود شـما هـم البتـه منکـر نخواهیـد شـد» (عـارف،
 .)248 :1363در اینجـا نیـز تأثیـر گفتمـان حـال بـر رویکـرد عـارف
آشـکار اسـت؛ بـه این دلیل که عارف با پرورشـی کـه در چارچوب
گفتمـان داشـته اسـت ،در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران اصـل را بـر
تجربـۀ زیسـتۀ مشـترک م یگـذارد .از ایـن نظـر ،افـراد بایـد باهـم
تجربـۀ مشـترکی داشـته باشـند ،تـا بتواننـد دربـارۀ موضوعـی
مشـترک (کـه اینجـا یعنـی موسـیقی) سـخن بگوینـد؛ بـر خلاف
گفتمـان قـال ،کـه در آن اصـل بر رعایـت قواعد حاکـم بر موضوع
موردبحـث اسـت .بدینترتیـب ،میتـوان بـه مؤلفـۀ دیگـر
توسـل بـه تجربـۀ زیسـته و بی ّ
گفتمـان حـال یعنـی ّ
توجهـی بـه
مقتضیـات موضـوع در مقالـۀ عـارف  -فتـوای مـن  -اشـاره کـرد.

توسل به ضمانت اجرایی :آبرو و ْ
ّ
دین

مؤلفـۀ دیگـری نیـز از گفتمـان حـال ،در ایـن نـوع نـگاه عـارف
آشـکار اسـت؛ مؤلفـهای کـه در رابطـۀ «مریـد و مـرادی» تبلـور
مییابـد .چنانکـه پیشتـر نیـز ذکر شـد ،ویژگی اصلی ایـن رابطه
محوریـت حضـور مـراد در ّ
فع ّ
الیـت فرهنگـی اسـت کـه سـایر
مؤلفههـا (مؤلفههایـی از قبیـل یادگیـری شـاگرد ،شـیوۀ ادراک
شـاگرد از موسـیقی ،حتـی اخالقیـات شـاگرد) حـول محـور آن
شـکل میگیـرد .ایـن نـوع نـگاه عـارف در بخـش پایانـی مقالـۀ او
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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آشـکارتر از هـر جایـی اسـت« :آقـای علینقیخان ...یک قسـمت
گهـای مـن اسـت؛
از سـاز شـما ورزیـدۀ زیردسـت مـن و آهن 
خـود شـما هـم البتـه منکـر نخواهیـد شـد .گذشـته از آنهـا یـک
قسـمت مهـم آبـروی موسـیقی ایـران  -همـه میداننـد  -در ایـن
اواخـر از مـن بودهاسـت» (تأکیـد از نگارنـدگان).

دوبـاره بـا جهـان اسـت .عـارف بـا ایـن کار ،بـه تعبیـر مارشـال
برمـن ( )1379قصـد دارد جهـان اجتماعـی خـود را کـه از مهـار او
خـارج شدهاسـت ،دوبـاره از آن خـود کنـد .او مینویسـد« :ایـن
موسـیقی نوظهـور را از بـرای آنهاییکـه مـرا مجتهد اعلـم در این
فـن میداننـد و از بـرای جوانهـای حساسـی کـه خـون ایرانیـت

جدول  .3کلیدواژههای مرتبط با آبرو و ِدین در مقالۀ عارف ()1363
شماره سوم
زمستان 1399

کلیدواژههــای چشـمانداز مطلوب عارف

کلیدواژههــای مربوط به چشـمانداز مقابل

تبیین

زیردست من ،آهنگهای من ،قسمت مهم
آبروی موسیقی ایران.

آقای علینقی خان ،یک قسمت از ساز شما.

عارف به وزیری تذکر میدهد که خود وزیری و نیز موسیقی
ایرانی مدیون وی اند.

با اسـتفاده از بینش نظری هوشـیلد ( )1983میتوان گفت
کـه ایدئولـوژی احساسـی حاکـم بـر این مواجهـۀ اجتماعـی (که بر
اسـاس پیـروی مریـد از مـراد شـکل گرفتهاسـت ،و در گفتمـان
حـال شـیوۀ آموزشـی غالـب بـه شـمار مـیرود) موجـب میشـود
کـه اگـر فـرد (یـا همان مریـد) از معلم خـود (یا همان مـراد) پیروی
نکنـد ،دچـار شـرم شـود؛ بـه عبـارت بهتـر ،از فـرد انتظـار مـیرود
کـه بنـا بـه قواعـد احساسـی ایـن موقعیـت اجتماعـی ،احسـاس
شـرمندگی نمایـد (ترنـر .)172 :2007 ،یـادآوری ْ
«دینـی» کـه
ِ
موسـیقی ایرانـی و وزیـری بـه عـارف دارنـد ،شـبیه شـرمندهکردن
مریـد سـرکش از سـوی مـراد اسـت.

ضمانت اجرایی :بسیج احساسی

اگـر در عمـل ببینیـم کـه عـارف از موسـیقی خویـش چـه
اسـتفادهای میکنـد ،یـا بـه قـول دنـورا (2003؛  ،)2004بررسـی کنیم
کـه موسـیقی عـارف چـه «امکاناتـی» را بـرای او فراهـم مـیآورد،
میتـوان درک بهتـری از واکنـش ّ
خـاص عـارف بـه دسـت آورد.
عـارف در مقالـۀ خـود میگویـد کـه موسـیقی زبـان مشـترکی
اسـت کـه بـرای کسـانی کـه تاریـخ مشـترکی از رویدادهـای
مصیبتبـار داشـتهاند ،امـکان همدلـی و همزبانـی فراهـم
مـیآورد .نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه او بـرای جلـب نظـر مخاطبـان
خـود بـه همیـن پیشزمینههـای مشـترک ّ
توسـل میجویـد:
او مخاطبـان «حسـاس» را خطـاب قـرار میدهـد ،افـراد مختلـف
را بـر اسـاس تجربـۀ زیسـتۀ مشترکشـان بـه یـاری فرامیخوانـد
و آنـان را در برابـر موضـع وزیـری بسـیج میکنـد .بهعبارتدیگـر،
ابـزار برقـراری ارتبـاط
میتـوان گفـت کـه موسـیقی بـرای عـارف ِ
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در عـروق آنهـا دوران دارد و پیـرو احساسـات بیآالیـش مـن
هسـتند (و میداننـد فقـط عالقهمنـدی مـن بـه روحیـات ملـی
مـرا وادار بـه نـگارش ایـن سـطور کـرده اسـت) بـه فتـوای خـود
حـرام کـرده و میگویـم :بـر او چـو مـرده بـه فتـوای مـن نمـاز کنید»
(عـارف.)249 :1363 ،
نکتـۀ اصلـی در اینجـا  -از منظـر جامعهشناسـی احسـاس
 تغییـر شـرایط اجتماعـی و شـیوهای اسـت کـه هنرمنـدان ازاحسـاس و تهییـج احساسـی بهـره میبرنـد تـا بـر موقعیـت
خـود تسـلط یابنـد (جهـان اجتماعـی را دوبـاره از آن خـود کننـد).
شـرایط زندگـی اجتماعـی پیـش از مشـروطه کـه ب هصـورت روابـط
چهرهبهچهـره و نزدیـک و بهشـکل سلسـلهمراتبی بیـن مریـد و
مـراد تبلـور پیـدا کـرده بـود ،بـا تغییـرات دورۀ پـس از مشـروطه ،از
جملـه تغییـر در زمـان و مـکان ،ارتباطـات تلگرافـی گسـترده کـه
مرزهـای جغرافیایـی را درنوردیـد ،دانـش را از خصلت رمزگونۀ آن
درآورد (بنگریـد بـه فیاض .)35-31 :1394 ،در چنین شـرایطی،
و در سـاحتی اجتماعـی کـه بـر اسـاس آن مراد بر گـردن مرید حق
دارد ،عـارف در تلاش بـرای کنتـرل هنرمنـدی مثل وزیـری ،که به
گمـان او از قواعـد مرسـوم ّ
تخطـی کـرده اسـت ،به وزیری یـادآوری
میکنـد کـه بـر گـردن او حـق دارد .در واقـع ،مطابـق بـا ایدئولـوژی
احساسـی حاکـم بـر رابطـۀ مریـد و مـرادی ،عـارف خـود را واجـد
منزلـت باالتـری از وزیـری میدانسـت و انتظـار تابعیـت وزیـری را
داشـت و ناکامـی از بـرآوردن ایـن انتظـار در او واکنـش خشـم را
برانگیختـه بـود .او در ادامـۀ همیـن راهبرد ،رویکرد وزیـری را حرام
اعلام میکنـد (عـارف قزوینـی.)249 :1363 ،

محوریت اخالق در قضاوت کردار موسیقایی

ٔ
ـتفاده عـارف کـه در
یکـی دیگـر از مفاهیـم کلیـدی مورداس
جامعهشناسـی احسـاس از ّ
اهمیـت برخـوردار اسـت ،کلمـۀ
«آبرو» اسـت .جایگاه این مفهوم در بسـتر 12پیش از مشـروطه و
در بسـتر پـس از مشـروطه (یعنـی جاییکه عارف از آن اسـتفاده
میکنـد) ّ
اهمیـت دارد .از نظر ترنر شـرم وقتی در فرد بروز مییابد
کـه او احسـاس کنـد رفتـاری باکفایت نداشـته و یـا هنجارهایی را
کـه بـرای رفتـار متعـارف در نظر گرفته شـده ،رعایت نکردهاسـت
(ترنـر .)9 :2007 ،عـارف بهطـور ضمنـی ،اشـاره میکنـد کـه پیـش
از او ،موسـیقی در حـوزۀ عمومـی جامعـه امـر پذیرفتـهای نبـوده
و مذمـوم و نکوهیـده پنداشـته میشدهاسـت؛ آنگونهکـه اگـر
کسـی را بـا آن م یشـناختند ،عـرق شـرم (حاکـی از انجـام کـرداری
خلاف عـرف) بـر پیشـانی او مینشستهاسـت.
عـارف ،بـا کاربـرد موسـیقی بـرای مقاصـد ملـی ،سـهم مؤثـری
در توجیـه ّ
فع ّ
الیـت موسـیقایی در عرصـۀ عمومی ایفا کـرده بود.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه او خـود را محـور ّ
فع ّ
الیت موسـیقایی
آن دوره میدیـد؛ و بنـا بـه همیـن نقشـی کـه بـرای موسـیقی ایفـا
کـرده بـود ،خـود را محـق بـه قضـاوت ‹اخالقـی› دربـارۀ هنرمنـدان
میدانسـت .از نظـر ترنـر ،در چارچـوب ایدئولـوژی احساسـی
حاکـم ،اگـر فـرد موفـق بـه بـرآوردن احسـاس حاکـم شـود،
احساسـی پیروزمندانـه و مسـلط حاصـل میکنـد (همـان:
 .)172بـه همیـن دلیـل ،میتـوان گفـت که فرد بیشـتر احسـاس
میکنـد کـه بایـد همچـون مـراد باشـد ،کـه مریـد از او اطاعـت
میکنـد.

ّ
ماهیت اجتماعی امکانات عارف برای بسیج
احساسی

در واقـع ،ابـزار اجتماعـیای کـه عـارف از طریـق آن بـه بسـیج
احساسـی دسـت میزنـد ،ماحصـل شـرایط اجتماعـی دوران
مشـروطه و تلاش انقالبیـون بـرای پیشـبرد اصالحـات
اجتماعـی اسـتّ .
توسـل طـرفداران تغییـر در دوران مشـروطه
بـه اسـتداللهای مختلـف و تأکیـد بـر لـزوم تغییـر در فرهنـگ
جامعـه ،یـاری کـرده بـود تـا مؤلفههـای مبتنـی بـر قـال (و ّ
توسـل
بـه اسـتدالل و کلمـات) در برابـر مؤلفههـای مبتنـی بـر حـال
(مکاشـفۀ درونـی) تقویـت شـود .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه
عـارف در همـان ابتـدا کـه محاسـبهگری وزیـری را  -به ٔ
مثابـه
امـری مذمـوم  -تشـخیص میدهـد ،ایـن نکوهـش را  -بـه تعبیـر

فـرکالف  -در چشـمانداز «بدنامکـردن موسـیقی ایرانـی در دنیـا»
صورتبنـدی میکنـد (عـارف قزوینـی)246 :1363 ،؛ یعنـی
در ایـن چشـماندازی کـه عـارف آن را بدیهـی و مسـلم میگیـرد،
رویکـرد وزیـری شایسـتۀ نکوهـش قلمـداد میشـود .بر اسـاس
ایـن چشـمانداز ،ازیکطـرف موسـیقی ایرانی «هویتـی یکپارچه و
ّ
معیـن و الیتغیـر» دارد؛ و از طـرف دیگـر هویتی اسـت که بهخاطر
اینکـه در برابـر «چشـم دنیـا» قـرار دارد ،نمیتـوان هـر تغییـری را
در آن انجـام داد .در ایـن حالـت ،عـارف بـرای بسـیج احساسـی
مخاطبـان خـود ،از انگیزههـای ملیگرایانـهای بهـره م یبـرد کـه در
آن زمـان فراگیـر بودهاسـت .عـارف مینویسـد[« :اگـر موسـیقی
گهـای ایرانی
غمگیـن اسـت] آیـا بایـد ایـن گنـاه را بـه گـردن آهن 
انداخـت و ...موسـیقی ایرانـی را در دنیـا بدنـام کـرد؟» (همـان).
بدینترتیـب ،باتوجهبـه تغییـرات گسـتردهای کـه در دورۀ
مشـروطه در جامعـۀ ایـران صـورت گرفتـه بـود ،بـه نظـر میرسـد
کـه جنـس انتظـارات عـارف از هنرمنـدان موسـیقی ،بـا جنـس
انتظـارات هنرمنـدی مثـل وزیری متفاوت اسـت .ایـن تفاوت در
معیـار ارزیابـی را میتـوان با مفهـوم تغییر پارادایـم 13بهتر توضیح
داد (مفهوم اصلی پارادایم از کوهن ( )1962است؛ برای شرح
ایـن مفهـوم در جامعهشناسـی هنـر بنگرید به بکـر (.)304 :2008

شماره سوم
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گفتمان قال وزیری

ایـن تفـاوت در معیارهـای ارزیابـی را ،بـه تعبیـر کوهـن ()1962
میتـوان بـا تغییـر پارادایـم فرهنگـی توضیـح داد :در دورۀ پـس
ً
از مشـروطه ،پرسـشهای تـازهای سـر برمیآورنـد کـه اساسـا
از جنـس پرسـشهای پیشـین هنرمنـدان موسـیقی ایرانـی
نیسـت .در دورۀ پیـش از مشـروطه ،بهخاطـر حضـور نیروهـای
ّ
خـاص اجتماعـی ،قـال (در گفتمـان حـال) مؤلفـهای فرعـی و
ثانویـه بـه شـمار میرفـت؛ و هنرمنـدان موسـیقی بهناگزیـر
معرفـت موسـیقایی خـود را بـه شـکل حـال و بـا محوریـت رابطـۀ
مریـد و مـرادی منتقـل میکردنـد .ایـن شـکل از رابطـۀ اجتماعـی
ضامـن حفـظ حلقههـای بسـته بـود ،و افـراد حاضـر در ایـن
حلقههـا را در برابـر محیـط تنـشزای بیرونـی حفـظ م یکـرد .در
نتیجـۀ ایـن وضعیت ،تدوین اسـتداللی یـا همان قـال (و بیرون
ً
آمـدن معرفـت موسـیقایی از شـکل رمـزی آن) تقریبـا ناممکـن
نهـای
بـود .در دورۀ پـس از مشـروطه و بـا شـکلگیری آرما 
اجتماعـی تـازهای کـه قصـد ایجـاد جامعـهای تـازه را داشـت ،ایـن
امـکان فراهـم آمـد تـا تفـوق حـال بـر قـال کمرنگتـر شـود.
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اگـر در دورۀ پیـش از مشـروطه اصـل حـال اسـت و فـرع قال،
و اگـر در ایـن دوره بـر شـنونده واجـب اسـت کـه بـا تجربـۀ زیسـتۀ
خـود و بـا زانـوزدن در برابـر اسـتاد و بـا اخـذ حتـی جهانبینـی او
درکـی از موسـیقی بـه دسـت آورد ،در دورۀ پـس از مشـروطه
قـال موقعیـت مسـلط پیـدا میکنـد و حـال جایگاهـی ثانویـه
مییابـد .در ایـن دوره ،شـاگرد بایـد در موسـیقی در پـی عناصـری
باشـد که اسـتاد پیشاپیش در سـخنرانیها ،کتابها ،و مواردی
ازایندسـت آنهـا را «بیـان» کـرده و مهـم شمردهاسـت .او بایـد
سـعی کنـد ایـن مـوارد را در موسـیقی شناسـایی کنـد و بطلبـد
و متناسـب بـا آن ،موسـیقی را قضـاوت کنـد؛ بیآنکـه نیـازی بـه
حضـور اسـتاد (یـا مـراد) و تأییـد او باشـد.
یکـی از بارزتریـن مثالهـای ایـن شـکل از رابطـۀ جدیـد
بیـن اسـتاد و شـاگرد را میتـوان در رابطـۀ بیـن وزیـری و شـاگرد
او -روحاهلل خالقـی – مشـاهده کـرد .وزیـری در موقعیتهـای
ّ
مختلف تالش میکند تا شـکل ّ
مشـخص
خاصی از موسـیقی را
کنـد؛ و محتوایـی خـاص را در موسـیقی موردنظـر خویـش
تعریـف کنـد و آمـوزش دهـد (بـرای مثـال ،وزیـری-23 :1304 ،
 .)35همیـن نـوع نـگاه بـه موسـیقی در نوشـتههای خالقـی
نیـز پـی گرفتـه میشـود (بـرای مثـال ،خالقـی.)12-8 :1341 ،
بهعبارتدیگـر ،اینکـه وزیـری و نیـز خالقـی در فرصتهـای
َ
مختلـف سـعی دارنـد اشـکال مختلـف موسـیقیای را کـه
میسـازند «توصیـف و تعریـف» کننـد ،نشـان از اولویـت قـال بـر
حـال دارد؛ چـون ایـن معرفـت (مکتـوب) بـه شـکلی مسـتقل
و بینیـاز از حضـور و تأییـد اسـتاد (یـا مـراد) میتوانـد بـه شـاگرد
منتقـل شـود.

نتیجه

در آغـاز مقالـۀ حاضـر اشـاره شـد کـه بـا بررسـی سـازوکارهای
اجتماعـی میتـوان تأثیـر آنهـا را بـر درک هنرمنـدان از ّ
فع ّ
الیـت
موسـیقایی و شـکل ّ
خـاص تولیـد موسـیقی دریافـت .بهطـور
خالصـه میتـوان ایـن سـازوکار اجتماعـی را اینگونـه شـرح داد
کـه صورتبنـدی ویـژۀ نیروهـای مختلـف اجتماعـی در جامعـۀ
ایـران در دورۀ قاجـار ،نوعـی خـاص از رابطـۀ اجتماعـی بین اسـتاد
و شـاگرد موسـیقی را تقویـت کـرد .در چارچـوب ایـن رابطـه ّ
حس
و حـال درونـی اولویـت پیـدا میکنـد و مشـروعیت اسـتاد از
ً
مشـروعیت کسـی کـه صرفـا مهارتهـای موسـیقایی دارد ،فراتر
مـیرود .بـه همیـن ترتیـب ،هرکسـی کـه شـأن و منزلـت اسـتاد
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را داشـته باشـد ،انتظـارات ویـژهای از شـاگردان و دیگـران دارد؛
و بـر همیـن اسـاس بـرای مهـار ّ
فع ّ
الیتهایـی کـه دور از انتظـار
اوییانـد ،شـیوههای ّ
خاصـی هـم دارد.
بنابرایـنّ ،
فع ّ
الیـت هنرمنـدان موسـیقی در دورۀ پیـش از
خاص اجتماعی جامعۀ ایرانی شـکل ّ
مشـروطه در بسـتر ّ
خاصی
بـه خـود گرفتـه بـود .ایـن شـکل خـاص موجـب شـد بـه تعبیـر
بکـر ( )32 :2008تجهیـزات و امکانـات ویـژهای در کردارهـای
مختلـف هنرمنـدان موسـیقی بهتدریج تبلور پیدا کنـد :در رابطۀ
اجتماعـی بیـن اسـتاد و شـاگرد ،کـه بـه شـکل رابطـۀ بیـن مریـد و
مـراد صورتبنـدی شـده بـود؛ در شـکل قضـاوت و ارزیابـی
موسـیقایی کـه بـر اسـاس مؤلفههـای مبتنی بـر گفتمـان حال و
بـر اسـاس مکاشـفات درونـی انجـام میگرفـت؛ در شـکل ّ
خاص
اقتـدار و مشـروعیت موسـیقایی ،که بـه دلیل سربسـتهبودن و
معرفـت موسـیقی حـول محـور مـراد میچرخیـد .بـا
یبـودن،
رمز 
ِ
تشـدید تغییـرات کالن اجتماعـی در دورۀ پس از مشـروطه ،این
پیکربنـدی ّ
خـاص اجتماعـی نیـز دچـار تغییـرات اساسـی شـد.
در ایـن دوره ،در برابـر رابطـۀ مریـد و مـرادی ،رابطـۀ اسـتاد
و شـاگرد شـکل میگیـرد؛ و در برابـر ارزیابـی مبتنـی بـر حـال،
ارزیابـی بـر اسـاس قـال مطـرح میشـود .بـرای مثـال ،اسـتاد بـه
توصیف عناصری میپردازد که شـاگرد باید آنها را در موسـیقی
جسـتوجو کنـد .ایـن شـرایط تـازه اقتـدار موسـیقایی مـراد را
نیـز بـه چالـش میکشـد؛ چـون بـا تشـریح مؤلف ههـای خ ّـاص
موسـیقایی ،دانـش موسـیقی شـکلی همگان یتـر مییابـد
تتـر بـه چالـش کشـید.
و «اسـتدالل» اسـتاد را میتـوان راح 
ً
همزمـان بـا ظهـور ّ
فع ّ
الیتهـای اساسـا تـازۀ هنـری ،جهانبینـی
ّ
خاصـی نیـز کمـاکان در آن دوره وجـود داشـت که ناشـی از تجربۀ
زیسـته در محیـط اجتماعـی پیـش از مشـروطه بـود ،محیطـی کـه
تغییـرات اساسـی جامعـه را از سـر نگذرانـده بـود .تالقـی ایـن دو
رویکـرد جدالهایـی را در حـوزۀ موسـیقی بـه همـراه داشـت کـه
مهمتریـن آنهـا جـدال عـارف و وزیـری اسـت و در مقالـۀ عـارف
ّ
بـه نـام «فتـوای مـن» تجلـی یافـت.
در ایـن اثنـاّ ،
فع ّ
الیتهـای عـارف ،بهمثاب ٔـه یکـی از
شـخصیتهای برجسـتۀ موسـیقی ایرانـی در عرصـۀ موسـیقی
ایرانـی بـا ّ
فع ّ
الیـت و رویکـرد وزیـری بـه چالش کشـیده م یشـود.
عـارف تحصیلات موسـیقی خـود را بـه شـکل سـنتی در شـهر
خـود – قزویـن – و نـزد اسـتادان آواز و در محافـل مذهبـی

حیـن روضهخوانـی آموختـه بـود (عـارف قزوینـی.)1364 ،
بدینترتیـب ،واکنـش اولیـۀ او بـر اسـاس قاعـدۀ احساسـیای
اسـت کـه در دورۀ پیـش از مشـروطه در همیـن محافـل
موسـیقایی–مذهبی متبلـور بودهاسـت؛ و نگارنـدگان مقالـۀ
حاضـر آن را در قالـب گفتمـان حـال صورتبنـدی کردند .شـکل
رابطـۀ آموزشـی در اینجـا بهصـورت رابطـۀ مریـد و مـراد و بـر محـور
هنری–اخالقـی مـراد اسـت ،و خصلـت آن سربسـته و
اقتـدار
ِ
رمـزی بـودن اسـت .چنانکـه سـعی کردیـم نشـان دهیـم ،در
مواجهـه بـا یکـی از رویدادهـای دورۀ پـس از مشـروطه – یعنـی
سلسـله سـخنرانیهای وزیری – این شـکل از گفتمـان انتظارات
احساسـی ّ
خاصـی را بـه وجـود آورد ،و متعاقـب آن واکنشهـای
ِ
احساسـی ّ
خاصـی را نیـز برانگیخـت .نگارنـدگان تلاش کردنـد تا
ایـن واکنشهـا را ،در قالـب احسـاسهایی همچون شـرم ،آبرو،
شـرمندگی و خشـم ،بهطـور انضمامـی در مقالـۀ عـارف قزوینـی
بررسـی کننـد.
بهطورکلـی ،رویارویـی احساسـی بیـن عـارف و وزیـری را
م یتـوان تقابـل دیرینـۀ بیـن اهـل حـال و اهـل قـال در نظـر
گرفـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در دورۀ پیـش از مشـروطه ،بهخاطـر
پیکربنـدی ّ
خـاص نیروهـای اجتماعـی ،قـال فـرع بر حـال قلمداد
م یشـد؛ درحالیکـه ّ
تحـوالت اجتماعـی دوران پـس از مشـروطه

پینوشتها:

موجـب تقویـت گفتمـان اهـل قال در برابـر حال شـد .این تغییر
و ّ
پارادایمی»
تحـوالت را میتـوان بـه بهتریـن نحو با تعبیر «تغییـر
ِ
موردنظـر کوهـن ( )1962توضیـح داد .بـا اسـتفاده از ایـن تعبیـر
میتـوان گفـت کـه در دورۀ پـس از مشـروطه ،هستیشناسـی
دیگـری در کـردار موسـیقایی قابلمشـاهده اسـت؛ کـه از
اسـاس بـا هستیشناسـی دورۀ پیـش از آن متفـاوت اسـت.
در دورۀ پیـش از مشـروطه ،اهـل موسـیقی بنـا بـه تجربـۀ زیسـتۀ
خـود بـه درکـی از موسـیقی نائـل م یشـدند؛ درحالیکـه در دورۀ
ّ
ـردار
پـس از مشـروطه تفسـیر موسـیقی اهمیتـی کلیـدی در ک ِ
ارزیابـی موسـیقی مییابـد.
ِ
بدینترتیـب ،میتـوان مشـاهده کـرد کـه بسـتر اجتماعـی
دورۀ قاجـار رویکـردی ویـژه را بیـن هنرمنـدان ایـن دوره تقویـت
میکردهاسـت .ایـن رویکـرد خـود موجـب م یشـد آنـان بـه نـوع
نـگاه تـازهای کـه در ّ
فع ّ
الیتهـای هنـری اواخـر دورۀ قاجـار و
پـس از مشـروطه بـروز پیـدا کـرده بـود ،واکنـش ّ
خاصـی داشـته
باشـند .عـارف قزوینی با رشـد و پـرورش در این بسـتر اجتماعی،
واکنـش ویـژهای بـه نگـرش هنـری وزیـری داشـت؛ کـه نم یتـوان
ً
شهـای
آن را واکنشـی صرفـا هنـری تعبیـر کـرد؛ بلکـه بهتبـع کن 
ّ
خـاص هنـری دورۀ او ،واکنـش هنـری او نیـز ّ
ماهیتـی اجتماعـی
داشـتند.
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1.Tia DeNora
2.Jonathan H Turner
3.Affordacne
4.Shame
5.Embarrassment
6.Hochschild
7.Managed Heart
8.The feeling rule

9.ایــدۀ اصلــی مقالــۀ حاضــر  -یعنــی ایــدۀ حــال و قــال در موســیقی ایرانــی  -برگرفتــه از پژوهشهــای داریــوش صفــوت ( ،)1393یکــی
نگــذاران مکتــب حفــظ و اشــاعۀ موســیقی ســنتی اســت .او بــرای تشــریح مواضــع هنــری خویــش دربــارۀ موســیقی ایرانــی از
از بنیا 
ُ
ّ
ایــن ایــده ،کــه ریشــۀ آن را بایــد در آموزههــای عرفــا و اهــل تصــوف جســت (بنگریــد بــه نصــر168 :1987 ،؛ لویســون )12 :1999 ،بهــره
بردهاســت .بدیهــی اســت کــه موضــع داریــوش صفــوت بــرای توجیــه جایــگاه مکتــب مرکــز حفــظ و اشــاعۀ موســیقی ســاخته و
پرداختــه شدهاســت ،امــا از آنجاییکــه اصــل ایــن ایــده متعلــق بــه گفتمــان جــاری در بســتر فرهنگــی ایــران اســت (بــرای مثــال ،ر .ک.
بــه ّزرینکــوب ،)267 :1387 ،از آن بــرای تشــریح موقعیــت ســاختاری موســیقی ایرانــی بهــره گرفتهایــم .بــه عبــارت دیگــر ،مــا از دانــش
حاصــل از تجربــۀ زیســتۀ ایشــان ،بــرای برســاخت دانشــی جامعهشناســیک بهــره بردهایــم (بنگریــد بــه بکــر.)385 :2008 ،
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10.بــه گفتــۀ ّزرینکــوب ( )270 :1387اهــل ّ
تصــوف خــود را اهــل حــال مینامنــد و فالســفه را اهــل قــال معرفــی میکننــد .ضمــن
اینکــه در برداشــت مســلط ایــن دوره حــال بــر قــال برتــری دارد .بــرای مثــال ،ایــن برتــری در گفتــار مهدیقلــی هدایــت ،کــه شــارح مهــم
موســیقی در اواخــر دوران قاجــار اســت ،آشــکار اســت .از نظــر او «موســیقی بــر دو قســم اســت :قــال و حــال .اهــل قــال از موســیقی
تحریــک اعصــاب میخواهنــد ،و اهــل حــال آرامــش اعصــاب» (فاطمــی.)94 :1392 ،
11.عــارف و وزیــری در کنســرتهای مشــترکی بــا هــم همــکاری داشــتند؛ ّامــا ریشــۀ اختــاف ایــن دو ،نــگاه متفــاوت وزیــری و شــاگردان
مکتــب او بــه موســیقی ایرانــی بــود .وزیــری و شــاگردان او در بحثهــا و ســخنرانیهای خــود غــم حاکــم بــر موســیقی ایرانــی و نیــز
بســیاری از ویژگیهــای ســبکهای آوازی را مــورد نقــد قــرار میدادنــد (بــرای مثــال ،بنگریــد بــه وزیــری .)1304 ،بــه همیــن دلیــل آنــان
ّ
روز جامعــه میدانســتند (بنگریــد
در برخــی مــوارد بهطــور مشــخص آهنگهــای عــارف را غمگیــن و نامناســب بــرای وضعیــت آن ِ
بــه آزادهفــر .)82 :1393 ،در ضمــن ایــن اختــاف ریشـههای دیگــری هــم داشــت؛ کــه بایــد آن را در بطــن مناســبات و اختالفــات هنــری
پــس از دورۀ مشــروطه درک و تبییــن کــرد (بنگریــد بــه انگلیــش و ّ
خیاطــی)1399 ،؛ بــرای مثــال ،عــارف تــاش کــرده بــود بــه ســبک
اروپایــی اثــری را خلــق کنــد؛ ولــی وزیــری دانــش و مهــارت او را بــرای ایــن کار کافــی ندانســته بــود (عــارف.)1363 ،

12..context
13.Paradigm change
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چکیده

ً
بیــان مســئله :در مباحــث جامعهشناســیک دربــارۀ موســیقی ایرانــی ،پژوهشــگران معمــوال
یکــه هنرمنــدان
رویدادهــای 'پــس از مشــروطه' را نقطــۀ عزیمــت خــود در نظــر میگیرنــد؛ درحال 
قاجــار در بطــن ســاختار اجتماعــی آن دوره کــه بــه پیــش از مشــروطه نیــز میپیونــدد ،جهانبینی
خاصــی داشــتهاند .بررســی ایــن ســاختار بــه درک بهتــر ّ
و رویکردهــای هنــری ّ
فع ّ
الیتهــای
هنرمنــدان پــس از مشــروطه -و در ایــن پژوهــش خــاص ،موســیقیدانان ایرانــی -بســیار یــاری
میکنــد.
خلــق هنــری در دورۀ
هــدف مقالــه :هــدف مقالــه بررســی تأثیــر ســاختار جامعهشناســیک
ِ
قاجــار ،بــر نــوع رویکــرد هنرمنــدان ،در بزنــگاه تاریخــی پسامشــروطه اســت؛ بنابرایــن ،پــس از
تشــریح بســتر جامعهشناســیک تولیــد موســیقی در دورۀ قاجــار ،یکــی از ّاولیــن و مهمتریــن
جدالهــای هنــری در حــوزۀ موســیقی – یعنــی جــدال عــارف قزوینــی و علینقــی وزیــری کــه
در مقالــۀ «فتــوای مــن» از عــارف اوج میگیــرد – بــا رویکردهــای جامعهشناسـ ِـی احســاس و
خلــق هنــری در رویکــرد
جامعهشناســی موســیقی بررســی میشــود؛ تــا ّردپــای ایــن شــیوه از
ِ
هنــری عــارف شــناخته شــود.
ســؤال مقالــه :رویکــرد هنــری غالــب در دورۀ قاجــار چــه تأثیــری بــر واکنــش هنــری عــارف قزوینــی
داشــته اســت؟
ای حاضــر میکوشــد بــا بهرهگیــری از روش جامعهشناســی
ـش بینارشــته ِ
روش تحقیــق :پژوهـ ِ
تاریخــی ،رویکــرد هنرمنــدان پــس از مشــروطه را تبییــن کنــد؛ بنابرایــن روش تحقیـ ِـق مــا مطالعــۀ
ّ
ـخصیتی
مــوردی در حــوزۀ جامعهشناســی تاریخــی اســت .بــر پایــۀ ایــن روش ،رویــداد و یــا شـ
خـ ّ
ـاص محــور پژوهــش قــرار میگیــرد؛ دادههــای موردنیــاز ایــن پژوهــش نیــز بــه یــاری متــون
تاریخــی ایــن دوره – از جملــه روزنامههــا ،سرگذش ـتها و خاطــرات – جم ـعآوری میشــود.
ّ
نتیجــه :پژوهــش حاضــر مشــخص میکنــد کــه ' گفتمــان حــال و قــال ' نقشــی محــوری در تعییــن
رویکردهــای هنــری ایــن دوره داشــته اســت؛ و پــس از مشــروطه ،ایــن گفتمــان هنــری منجــر بــه
بســیج احساســی عــارف قزوینــی علیــه رویکــرد خـ ّ
ـاص علینقــی وزیــری میشــود.
واژگان کلیــدی :جامعهشناســی موســیقی ،جامعهشناســی احســاس ،حــال و قــال ،عــارف
قزوینــی ،علینقــی وزیــری ،مشــروطه ،فتــوای مــن.
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Abstract
Sociological researches on Iranian music usually focus on the musical events that took
place in Pahlavi era onwards or take on as their points of departure the social events
that occurred after the constitutional revolution of 1905. There is good reason for this
particular approach since the most challenging questions about Iranian music start
with their relation to major social changes in contemporary Iranian society or western
music that all appeared after the constitutional revolution of 1905. Yet musical practice in
prerevolutionary Iran and in that particular social context had its own characteristics.
Special combination of different social forces in Iranian society led to a particular form
of cultural and artistic production, especially music. The authors of this research have
specified different main social groups in Iranian society of Qajar era who had a defining
role in shaping this social context: sufies, clergies, culturally influential families, and
Qajarian court. In this research, the authors tried to locate a distinctive cultural discourse
in Qajar era formed within this specific configuration that is based on the so-called “Hall
and Qal” discourse. By recognizing this discourse, we could use it to understand the
sociological situation of artistic production of music in Qajar era. Investigating this social
structure also will help us understand better the musical practice that was current after
the constitutional revolution in Iran, when so many deep social changes in Iranian society
disrupted the old way of artistic production. Therefore, we would be able to understand
the specific reaction of artists who worked within the framework of artistic production in
Qajar era against different artistic agendas put forwarded by other artists.
In order to do that, after explaining the sociological context of music production in
prerevolutionary Iran we will analyze one of the first and most important musical debates
of this time period in an article named “Fatwa-ye man” by Aref Qazvini. Aref Qazivi
entered a debate with Ali-Naqi Vaziri and challenged the way Vaziri was trying to cope
with Iranian music. This particular debate has a special place in Iranian contemporary
art history since centers around different approaches toward art making. Thus, using
sociology of emotion’s and music sociology’s approaches will help us trace back Aref’s
approach to music according to the aforementioned social structure of music making in
prerevolutionary Iran.
The present research is an interdisciplinary study that draws on sociological insights
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for grasping artistic practices. Our main
conceptual framework is based on social symbolic
interactionism school in sociology that has evolved
in many years from early thoughts of George
Herbert mead to Howard Becker’s groundbreaking
works in sociology of art in 1980s to recent works of
Tia DeNora in music sociology. The main concern
in this school is the way people act and react by
recognizing each other’s actions through symbols.
Drawing on this tradition, and also using the
idea of “music in action”, Tia DeNora defines the
concept of affordance to show the actual workings
of music in social contexts. Originally based on
psychological theory of Gibson, affordance in the
context of music sociology means the way music
can provide means to special social actions. In
addition to theory of social interactionism, we
also have used the theories of Jonathan Turner
in the field of sociology of emotions to analyze
the sociological origin of different emotions
such as shame in this context. Our conceptual
methodology of this research is based on historical
sociology and, since we are concerned with the
case of Aref Qazvini’s reaction to Ali-Naqi Vaziri’s
critique of him, follows the case study method.
According to this method, data is gathered from
various historical documents of this period, such
as memoirs, newspapers, journals. Along this
method, in order to analyze the main document
of our concern, i.e. Aref’s “fatway-e man”, content
analysis technique is applied based on Norman
Fairclough method.
Our research shows that before the constitutional
revolution of 1905, the Hal discourse dominates
the cultural activities of Iranian musicians. This
cultural discourse, which encouraged a specific
form of artistic knowledge along with a special
social relation between the teacher and pupil,
was best suitable to special social context of
Qajarian era. Centering on the internal feelings
and, sociologically speaking, lived experience, the
Hal discourse is opposed to the Qal, which means
relying on arguments and utterances generally.
According to Hal discourse, one should feel not
talk about his/her experiences. This is the case
until the deep social changes of post-revolutionary
Iranian society transformed the previous social
context. By spreading different newspapers all
over the society and new technology of telegraph,
people began to discuss everything and put

forward necessary changes in various aspects
Iranian culture including music. Consequently,
in post-revolutionary Iran musical discourse of
Hal faces its opponent, i.e. Qal. That is arguments
about music and its relation to society took hold
of public sphere of Iranian society. This is where
Aref, as someone being brought up in the culture
of Hal, takes on an emotional mobilization in
response to the new cultural discourse that centers
on Qal instead of Hal.
Key words: sociology of emotion, music sociology,
Hal and Qal, Aref Qazvini, My fatwa, Ali-Naqi
Vaziri.
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مقدمه و بیان مسئله

در بررسـی مسـائل گوناگـون جامعـۀ معاصـر ایرانـی ،نقطـۀ
ً
عزیمـت را معمـوال ‹دوران پـس از مشـروطه› در نظـر میگیرنـد.
از جملـه ،در پژوهشهـای موسـیقی ،بـه جـز مـواردی کـه بهطـور
خـاص پژوهشهـای تاریخـی موسـیقی محسـوب میشـود
(بـرای مثـال ،وقتـی قصـد پژوهـش بررسـی مکاتـب موسـیقایی
قاجـار و پیـش از آن اسـت) ،ریشـههای اصلـی جریانهـای
گوناگـون موسـیقی معاصـر را دورۀ پـس از مشـروطه در نظـر
میگیرنـد .جـدا از اینکـه دادههـا و اطالعـات تاریخـی مـا از دورۀ
مشـروطه بهمراتـب بیشـتر از دورۀ پیـش از مشـروطه اسـت،
بهلحـاظ جامعهشناسـیک ،مهمترین دلیل این روند پژوهشـی
را بایـد در تمایـز سـاختاری میان ایـن دو دوره  -یعنی دورۀ پیش
و پـس از مشـروطه  -جسـتوجو کـرد .دورۀ پـس از مشـروطه بـا
دگرگونی بسـیار در سـاختارهای سیاسـی و اجتماعی و فرهنگی
اجتماعی این دوره
و اقتصـادی همراه اسـت؛ آنگونه که فضـای
ِ
بـا هی چکـدام از دورههـای پیـش از خـود شـباهتی نـدارد .همیـن
فضـای تـازه ،سرمنشـأ دیدگاههـای گوناگـون در هنـر موسـیقی
ایرانـی بـوده اسـت؛ بهگونـهای کـه تـا بـه امـروز نیـز بـرای توجیـه و
تشـریح مواضـع هنرمنـدان موسـیقی ،بـه سـرآغاز همیـن فضای
تـازه  -یعنـی دورۀ مشـروطه و پـس از آن  -رجـوع میشـود.
بدیـن ترتیـب ،پرسـش اساسـی پژوهـش حاضـر این اسـت
کـه بسـتر اجتماعـی دورۀ پیـش از مشـروطه و گفتمـان متبلـور
در آن ،چـه تأثیـری بـر رویکـرد هنرمنـدان موسـیقی دورۀ پـس از
مشـروطه داشـته اسـت .باتوجهبـه ایـن نکتـه ،پژوهـش حاضـر
میکوشـد بـا اسـتفاده از ‹ایـدۀ حـال و قـال› بـه فهـم سـاختار
جامعهشناسـیک آفرینش موسیقی در دورۀ پیش از مشروطه
نزدیـک شـود .علـت ّ
توجه به دورۀ پیش از مشـروطه این اسـت
کـه میخواهیـم از طریـق بررسـی ملمـوس و انضمامـی واکنـش
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هنـری یکـی از هنرمنـدان اواخر دورۀ قاجار ،یا پیش از مشـروطه،
تأثیـر بسـتر مذکور را بـر ایدههای تازهای که هنرمندان موسـیقی
در دورۀ پـس از مشـروطه مطـرح کردنـد ،بررسـی کنیـم.
بهمنظـور بررسـی انضمامـی تأثیـر رویکـرد هنـری دورۀ
قاجـار بـر هنرمنـدان پـس از مشـروطه ،بـه واکنـش هنـری یکـی
از هنرمنـدان مشـهور اواخـر قاجـار (یعنـی عـارف قزوینـی) بـه
اید ههـای تـازۀ هنـری دورۀ پـس از مشـروطه (یعنـی اید ههـای
علینقـی وزیـری) خواهیـم پرداخـت .گفتنـی اسـت ،مـراد
نویسـندگان از ‹رویکـرد هنـری› متفـاوت اسـت بـا تص ّـور رایـج از
ایـن مفهـوم .بهعبارتدیگـر ،بـا عنایت بـه ویژگی ‹بینرشـتهای›
پژوهـش حاضـر کـه متأثـر از بینشهـای جامعهشناسـیک
اسـت ،میخواهیـم ببینیـم واکنـش عـارف قزوینـی در چه بسـتر
اجتماعیای شـکلگرفته اسـت؛ و این بسـتر چه نوع انتظاراتی را
میـان هنرمندان تقویـت میکند؛ بنابراین ،منظور نویسـندگان
ً
ـارات ذاتـا اجتماعـی
مقالـه از ‹رویکـرد هنـری› همیـن نـوع انتظ ِ
ً
اسـت؛ نـه رویکـردی کـه صرفـا هنـری تلقـی م یشـود و بـر اسـاس
معیارهـای هنـری شـکل میگیـرد و توصیـف م یشـود .در اینجـا
منظـور از رویکـرد هنـری ،رویکـردی اسـت کـه با شـرایط اجتماعی
درآمیختـه و از آن جداشـدنی نیسـت .بـه همیـن دلیـل ،تمرکـز
اصلـی نویسـندگان بـر بسـتر اجتماعـی خواهـد بـود؛ و واکنـش
عـارف بهمثابـۀ نمونـۀ انضمامـی تأثیـر ایـن رویکـرد بـر ّ
فع ّ
الیـت
ِ
ـدان پـس از مشـروطه مـورد تأکیـد قـرار خواهـد گرفـت.
هنرمن ِ

پیشینۀ پژوهش

ــبت جهانبینــی هنرمنــدان موســیقی دورۀ
دربــارۀ نس ِ
قاجــار بــا واکنشهــای آنــان بــه رویدادهــای هنــری پــس
از مشــروطه پژوهــش جداگانــهای صــورت نگرفتــه اســت.
ــیک موســیقی از ســاختار
غفلــت پژوهشهــای جامعهشناس ِ
فرهنگــی جامعــۀ پیــش از مشــروطه موجــب شــده اســت کــه

درک ناقصــی وجــود داشــته باشــد ،نســبت بــه چالشهــای
مختلفــی کــه در دورۀ پــس از مشــروطه بیــن مواضــع مختلــف
موســیقیدانان ایرانــی شــکل گرفتــه بــود .بــرای مثــال،
خیاطــی ( ،)1399نمکــی و ّ
انگلیــش و ّ
خیاطــی (ّ ،)1397فیــاض
( ،)128 :1394ایــن فــرض را بدیهــی گرفتهانــد کــه مســائل
گوناگــون هنرمنــدان موســیقی ایرانــی از دورۀ مشــروطه آغــاز
م یشــود .گرچــه ،بهخصــوص بــا پیونــدی کــه جامعــۀ پــس
از مشــروطه بــا دولــت مــدرن پیــدا میکنــد ،مفهــوم جامعــه
نیــز بــا دگرگونیهــای اساســی مواجــه میشــود  -بهطوریکــه
ً
پژوهشگــر بــا جامع ـهای اساســا متفــاوت روب ـهرو اســت  -امــا
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه جامعــۀ پیــش از مشــروطه نیــز
ســاختار فرهنگــی و اجتماعــی ّ
خــاص خــود را داشــته اســت؛
و همیــن باعــث میشــود کــه تبییــن جامعهشناســیک
جدالهــای فرهنگــی و هنــری دورۀ پــس از مشــروطه بینیــاز از
فهــم موقعیــت ســاختاری پیشامشــروطه نباشــد.
پژوهشهایــی ازایندســت میتوانــد بــه درک کاملتــر
مــا از رویدادهــای دورۀ معاصــر جامعــۀ هنــری نیــز یــاری رســاند.
ـت تحلیلهــای
ضمــن اینکــه چنیــن پژوهشهایــی بــا کاربسـ ِ
جامعهشناســیک در بســتر تاریخـ ِـی جدالهــای فرهنگــی بومــی
ایــران ،از دو جنبــۀ مهــم بــه پژوهشــگران یــاری خواهــد کــرد:
کطــرف ،یــاری خواهــد رســاند کــه از مقایســۀ گمراهکننــدۀ
ازی 
جایــگاه موســیقی در دورۀ پــس از مشــروطه با جایــگاه اجتماعی
ً
موســیقی در فرهنــگ کشــورهای غربــی بپرهیزیــم .توضیحــا،
از آنجایــی کــه در بســتر اجتماعــی جوامــع غربــی ،موســیقی از
ســاحت موســیقی مناســکی بــه ســمت موســیقی هنــری یــا
موســیقی ســازی  -یــا بــه تعبیــر هگلــی بــه ســمت ‹موســیقی
نــاب›  -گــذر کــرده اســت (شــارپ ،)10 :2004 ،ایــن گرایــش در
ً
برخــی پژوهشــگران ،مثــا همرلونــد ( )40 :2005وجــود دارد کــه
تاریــخ اندیشــۀ غــرب،
اصطالحــات
بــا اســتفاده از مفاهیــم و
ِ
ِ
همیــن نــوع نــگاه را دربــارۀ رونــد تاریخــی موســیقی ایرانــی نیــز بــه
کار ببرنــد .از طــرف دیگــر ،ایــن دســت پژوهشهــا یــاری میکنــد
تــا پیونــد هنــر را بــا مقتضیــات جامعــه بهتــر درک کنیــم؛ و بــرای
ً
تبییــن هنــر دورۀ پــس از قاجــار صرفــا از جهانبینــی دورۀ قاجــار
بهــره نگیریــم .بــرای مثــال ،پژوهشهایــی همچــون صفــوت
ً
( ،)1393دورینــگ ( )1383 ،1991عمومــا از جهانبینــی دورۀ
قاجــار بــرای تبییــن رویدادهــای هنــری پــس از مشــروطه بهــره
میبر نــد.

چارچوب نظری و روش پژوهش

ّ
ظرفیـت رشـتههای غیرهنـریای
تحقیـق حاضـر میکوشـد از
مثـل جامعهشناسـی بـرای بررسـی موضوعـات هنـری بهـره
ببـرد .ایـن پژوهـش میانرشـتهای ،بـا اسـتفاده از رویکـرد
جامعهشناسـیک تیـا دنـورا 1در حـوزۀ جامعهشناسـی موسـیقی،
و جاناتـان ترنـر 2در حـوزۀ جامعهشناسـی احسـاس صورتگرفته
اسـت .رویکـرد نظـری دنـورا وابسـته بـه مکتـب ‹کنـش
متقابلگرایـی نمادیـن› در جامعهشناسـی اسـت .بـر اسـاس
ایـن مکتـب ،کنشـگران اجتماعـی بـا تشـخیص نمادیـن معانی
موردنظـر کسـانی کـه بـا آنـان مـراوده دارنـد ،دسـت بـه کنـش
میزننـد؛ بـه همیـن ترتیـب ،افـراد بـا ّ
فع ّ
الیـت در جامعـه نسـبت
بـه انتظاراتـی کـه از آنـان وجـود دارد ،آگاهـی پیـدا میکننـد (میـد،
3
 ،1972بکـر .)2008 ،تیـا دنـورا بـا اسـتفاده از مفهـوم امکانـات
تلاش میکنـد بهجای بررسـی انتزاعی رابطۀ موسـیقی و اجتماع،
واقعـی زمینهمنـدی بپـردازد کـه در
انضمامـی
بـه موقعیتهـای
ِ
ِ
ّ
ّ
آن ،موسـیقی امکانـات تـازهای را بـرای نـوع فعالیـت فـرد فراهـم
مـیآورد .بهعبارتدیگـر ،بررسـی ایـن امکانـات بـه مـا نشـان
میدهـد کـه موسـیقی در عمـل و در موقعیتهـای انضمامـی
چـه تواناییهایـی را بـرای کاربـر خـود فراهـم مـیآورد .همچنیـن،
باتوجهبـه موقعیتهـای اجتماعـی ّ
خاصـی کـه در پژوهـش
حاضـر موردنظـر بودهاسـت ،از نظریات ترنر در بررسـی این قبیل
احساسـات بهره گرفته شدهاسـت :احسـاس شـرم ،4احسـاس
شـرمندگی ،5خشـم.
در همیـن زمینـه ،اولینبـار ،هوشـیلد 6در کتـاب «قلـب
کوکـی »7گفـت کـه کنشهـای متقابـل افـراد تحـت هدایـت
احساسـات ّ
خاصـی انجام میشـود کـه داللت بـر ایدئولوژیهای
احساسـی دارد .ایـن ایدئولوژیهـا بـه افـراد میگوینـد کـه در
موقعیتهـای گوناگـون ،مـردم توقـع بـروز چـه احساسـی را از
آنـان دارنـد (هوشـیلد .)1983 ،ترنـر بـر اسـاس همیـن نظریـۀ
هوشـیلد بـه تعریـف قواعـد احساسـی 8میپـردازد .از نظـر ترنـر،
قواعـد احساسـی بخشـی از انتظـارات هنجاریـن انـد؛ و فـردی کـه
دارای جایـگاه منزلتـی ّ
نهـا را انجـام دهـد
خاصـی اسـت ،بایـد آ 
(ترنـر .)173 :2007 ،از نظـر او ،افـرادی کـه خـود را دارای منزلـت
باالتـر میداننـد ،انتظـار دارنـد کـه دیگـران از آنـان پیـروی کننـد؛
توقـع آنـان بـرآورده نشـود ،دچـار احسـاس
و درصورتیکـه ایـن ِ
خشـم میشـوند (همـان.)172 ،
در ایـن پژوهـش ،ماننـد هـر پژوهـش دیگـری کـه بـه روش
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شماره سوم
زمستان 1399

مطالعـۀ مـوردی انجـام میشـود (گیلام2000 ،؛ هنکـوک و
الگوزیـن ،)2006 ،محققـان از کتـب خاطـرات ،زندگینامـه ،متـن
سـخنرانی بـرای گـردآوری دادههـا اسـتفاده کردهانـد .بـرای انجـام
ایـن پژوهـش ،در گام نخسـت ،بـا بهرهگیـری از پژوهشهـای
تاریخـی پیشـین ،اقشـار و نیروهـای اجتماعـیای کـه در حـوزۀ
عمومـی جامعـۀ ایرانـی اثرگـذار بودهانـد و بـر آن کنتـرل و نظـارت
داشـتهاندّ ،
مشخص شدهاسـت .در گام دوم ،سعی شدهاست
رویکـرد هرکـدام از ایـن نیروهـا نسـبت بـه موسـیقی ایرانـی
ّ
مشـخص شـود .بدینترتیـب ،ایـن امـکان فراهـم میشـود کـه
از اوضـاع اجتماعـی تولیـد موسـیقی در جامعـۀ ایرانـی پیـش از
مشـروطه درکـی حاصـل کنیـم .در مرحلـۀ بعـد ،سـعی میشـود
بـه یـاری مفهـوم حـال و قـال ،موقعیـت اجتماعـی ّ
خـاص خلـق
موسـیقی در دورۀ پیـش از مشـروطه شـرح داده شـود.
ّ
مشـخصی کـه
در پایـان ،بـرای بررسـی نمونـۀ انضمامـی و
ّ
حاکـی از تجلـی رویکـرد هنـری دورۀ قاجـار در رویدادهـای هنـری
پـس از مشـروطه اسـت ،بـه بررسـی مقالـۀ «فتـوای مـن» از عارف
ّ
فـن پژوهـش حاضـر بـرای بررسـی
قزوینـی خواهیـم پرداخـتِ .
ایـن موضـوع ،تحلیـل محتـوا اسـت کـه بـه یـاری آن عناصـر و
مؤلفههـای گفتمـان ‹حـال› در مقالـۀ عـارف بررسـی شـدهاند .از
نظـر فـرکالف ( )129 :2003گفتمانهـا شـیوههایی بـرای بازنمایی
جنبههـای مختلفـی از جهانانـد .او پیشـنهاد میکنـد کـه بـرای
تشـخیص گفتمان یک متن باید دو گام برداشـت )1 :تشخیص
مهمتریـن اجـزای جهـان کـه در متـن موردنظـر بازنمایـی شـده
اسـت و  )2تشـخیص چشـمانداز ّ
خاصـی کـه این اجـزا از آن منظر
9
بازنمایـی شـدهاند.

اوضاع جامعهشناسیک هنر موسیقی در دورۀ
پیش از مشروطه

جـدال قلمی میـان عارف و وزیری را در موسـیقی ایرانی ،میتوان
یکـی از نشـانههای شـکلگیری حـوزۀ تـازهای از ّ
فع ّ
الیـت هنـری
قلمـداد کـرد کـه بـا دورۀ پیـش از مشـروطه بسـیار تفـاوت دارد.
بـرای درک ایـن تفـاوت بایـد نحـوۀ مواجهـۀ هنـری هنرمنـدان
پیـش از دورۀ مشـروطه را بررسـی کـرد؛ و نشـان داد کـه
سـازوکارهای اجتماعـی چـه تأثیری بـر درک هنرمندان موسـیقی
از ّ
فع ّ
الیت موسـیقایی داشـته است .از همینرو ،در این بخش
تلاش میشـود بـا بررسـی نیروهـای اجتماعـی اثرگـذار بـر فراینـد
تولیـد هنـری در دورۀ پیـش از مشـروطه ،بـه شـکل نظـری درکـی
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از نگـرش موسـیقیدانان پیـش از مشـروطه حاصـل کنیـم.
لهـا
بـرای تشـخیص ایـن نیروهـا در ابتـدا م یتـوان تقاب 
و تقسـیمکارهای کالنـی را کـه میـان اقشـار گوناگـون جامعـۀ
ایرانـی قابلمشـاهده اسـت بررسـی کـرد؛ سـپس م یتـوان
ّ
نکـه بـر کل جامعـه
مشـخص کـرد کـه همچنا 
سـازوکارهایی را
تأثیـر داشـتهاند ،بر تولید موسـیقی نیز اثرگـذار بودهاند .از جملۀ
تریـن ایـن نیروهـای اجتماعـی ،میتـوان به این موارد اشـاره
مهم ِ
کـرد .1 :تقسـیمکار و گاه تقابلـی کـه میـان دربـار و علمـا در قالـب
ادارۀ امـور عرفـی و شـرعی جامعـه وجـود داشـته اسـت (بنگریـد
بـه امانـت5 :1997 ،؛ امیرارجمنـد2005 ،؛ اشـنایدر.2 ،)2005 ،
تقسـیمکار و گاه تقابلـی کـه بیـن «اهلقلـم» و «اهـل شمشـیر»
در ادارۀ امـور اداری و فرهنگـی و سیاسـی کشـور قابلمشـاهده
اسـت (امانـت )4 :1997 ،و  .3تقسـیمکار و تقابـل سیاسـی و
فرهنگـیای کـه بیـن دربـار و علمـا و اهـل تص ّـوف بـر سـر نحـوۀ
نگـرش بـه دیـن و رابطـۀ آن بـا جامعـه وجـود داشـته اسـت
(امانت28 :1997 ،؛ ّزرینکوب342 ،341 ،339 :1387 ،؛ نصر،
.)13-12 :1987

تقسیمکار بین علما و دربار

یکـی از تقسـیمکارهای اصلـی دورۀ قاجـار را بـرای ادارۀ سیاسـی
جامعـه ،بیـن علمـا و دربـار میتـوان دیـد .برایناسـاس ،امـور
ٔ
برعهده دربار بود و امور شـرعی را علما و روحانیان
عرفـی جامعـه
اداره میکردنـد .دربـار قاجـار ،متأثـر از شـکوه دربارهـای کهـن،
تمایـل بسـیار بـه تقلیـد از آن پادشـاهان داشـت؛ و از موسـیقی
تصویـر مبتنـی بـر رزم و بـزم بهـره میگرفـت؛
بـرای تقویـت
ِ
بنابرایـن ،انتظـار آنـان از موسـیقی ،ایجـاد لـذت اینجهانـی
بودهاسـت (امانـت .)68 :1997 ،از طـرف دیگـر ،نگـرش دینـی
علمـا و روحانیـان بـه موسـیقی ،اجـازۀ رواج چنیـن انتظـاری را از
موسـیقی نمـیداد .در نگـرش آنـان ،موسـیقی در وهلـۀ اول ابـزار
انجام شـعائر و رسـوم دینی اسـت؛ و در وهلۀ دوم استفاده از آن
بـرای انجـام برخـی مناسـک اجتماعـی ّ
تحمـل م یشـود.
بـرای حـوزۀ موسـیقی ،یکـی از مهمتریـن پیامدهـای
ایـن وضعیـت  -یعنـی تقسـیمکار بیـن دربـار و علمـا -
محوریتیافتـن دربـار قاجـار بهمثابـۀ حامـی موسـیقی ایرانـی
اسـت .یکـی از حوز ههـای ّ
فع ّ
الیـت دربـار یافتـن هنرمنـدان
چیرهدسـت موسـیقی از گوشـهوکنار جامعـه بـود .مناصـب
مهـم موسـیقی ایـن دوره -بـرای مثـال «فـراش خلـوت» کـه بـا

زعامـت دربـار سروسـامان گرفتهاسـت -از نمونههـای عینـی
همیـن موقعیـت موسـیقی در جامعـه بـه شـمار مـیرود .در
ایـن زمینـه میتـوان سرگذشـت عـارف قزوینـی را مثـال آورد؛ کـه
وقتـی صـدای خـوش او بـه گـوش اهـل دربـار رسـید ،بـی رضایت
او ‹فرمـان میدهنـد› که در ِسـمت ‹فراش خلـوت› انجام وظیفه
کنـد (عـارف قزوینـی.)107-103 :1364 ،

تقسیمکار اهل شمشیر و اهلقلم

تقسـیمکار مهـم دیگـری کـه بهویـژه در حـوزۀ فرهنـگ ّ
اهم ّیـت
بسـیار دارد ،تقسـیمکار بیـن «اهـل شمشـیر» و «اهلقلـم»
اسـت؛ کـه ماحصـل نیـاز جنگجویـان قاجـار بـه توانایـی فرهنگی
خانواد ههـای متنفـذ بـرای ادارۀ امور کشـور بودهاسـت (امانت،
 .)4 :1997هـر کـدام از ایـن دو قشـر اجتماعـی خـود توقعهـای
مختلفـی از هنـر و موسـیقی داشـتهاند؛ آنگونـه کـه موسـیقی
بـرای یکـی وسـیلۀ طـرب و ایجـاد شـکوه دربـاری بودهاسـت،
و بـرای دیگـری نشـانهای بـرای نشـاندادن تمایـز فرهنگـی.
بـرای مثـال میتـوان سرگذشـت مهدیقلـی هدایـت را نمونـه
آورد؛ کـه از اهلقلـم محسـوب م یشـد .او در کتـاب خاطـرات
خویـش بهتکـرار کنایههـای پرشـماری را نثار شـاه قاجـار میکند؛
یسـوادی او را نقـد میکنـد و سـواد فرهنگـی خـود را بـه رخ
وب 
میکشـد (از جملـه ،بنگریـد بـه هدایـت.)65 :1389 ،

رقابت سهضلعی میان اهل ّ
تصوف ،دربار ،علما

فرهنگـی دورۀ قاجـار بـرای
سـومین جریانـی کـه در امـور کالن
ِ
پژوهـش حاضـر ّ
اهمیـت دارد ‹جریـان صوفیگـری› اسـت؛
جریانـی کـه بهعلـت نـوع نـگاه بـه دیـن ،ازیکطـرف بـا علمـا و از
طـرف دیگـر ،بـا دربار تقابل یا تقسـیمکار داشـته اسـت (امانت،
28 :1997؛ ّزرینکـوب342 ،341 ،339 :1387 ،؛ بـرای بررسـی
ّ
تصـوف و رابطـۀ آنـان بـا دربـار و علمـا
نقـش هنـری اهـل
عالمـان دیـن در
بنگریـد بـه نصـر .)13-12 :1987 ،نگـرش
ِ
تقابـل بـا نگـرش اهـل ّ
تصـوف بـود؛ و بهعلـت تقسـیمکار بیـن
چشمداشـت علمـا از دربـار نیـز رعایـت
علمـا و دربـار قاجـار،
ِ
همیـن نگـرش بودهاسـت .حالآنکـه در عمـل  -خـواه بهعمد و
بـرای موازنـۀ قـدرت ،خـواه بهعلـت نفوذ معنـوی اهل ّ
تصـوف در
شـاهان قجـری  -ایـن تقسـیم و تـوازن قـدرت مـدام دچـار تغییـر
میشدهاسـت ،بهگونـهای کـه بسـته بـه پیونـد علمـا یـا اهـل
تص ّـوف بـا دربـار ،یکی از ایـن دو بـر دیگری موقعیت مسـلطتری
پیـدا میکردهاسـت .بنـا بـه رویکـرد اهـل ّ
تصـوف ،موسـیقی

ابـزاری بـرای رسـیدن بـه خـدا اسـت (شـیمل.)9 :2005 ،
لهـای
در خلال ایـن وضعیـت اجتماعـی ،کـه ماحصـل تقاب 
مختلـف سیاسـی و فرهنگـی بیـن دربـار قاجـار یـا اهل شمشـیر،
ّ
روحانیـون اسـت ،م یتـوان
اهـل تصـوف ،اهلقلـم ،علمـا و
شـکلگیری رویکـرد ّ
خاصـی را نسـبت بـه موسـیقی تشـخیص
داد (بنگریـد بـه لویسـون12 :1999 ،؛ نصـر .)13-12 :1987 ،در
ایـن پژوهـش ،ایـن رویکـرد حـول گفتمـان ‹حـال› صورتبنـدی
شدهاسـت.
ّ
موقعیـت خـاص موسـیقی در بطـن جامعـه و امتـداد
اجتماعـی پیشگفتـه ،بـه شـکلگیری گفتمـان
تقابلهـای
ِ
ّ
خاصـی یـاری کـرد کـه رونـق آن را بهویـژه در محافـل فرهنگـی
خاندانهـای هنـری میتـوان مشـاهده کـرد؛ از بیـن اقشـار
تصـوف ّ
گوناگـون مذکـور ،اهـل ّ
اهمیـت بسـیار در شـکلگیری
ِ
ّ
آن داشـته اسـت (زرینکـوب .)270 :1387 ،بـه نظـر میرسـد کـه
در مـورد هنـر موسـیقی ،باتوجهبـه شـرایط ّ
خـاص جامعـۀ ایرانـی
در دورۀ پیـش از مشـروطه کـه هنـر دنیـوی دربـار (موسـیقی
بهقصـد طـرب) بـا هنـر دینـی علمـا و روحانیـان (روضهخوانـی،
نوحهخوانـی و مـوارد دینـی دیگـر ) حضـوری همزمـان در جامعـه
داشـتهاند و ایـن دو قشـر مهـم از پرنفوذتریـن گرو ههـای
سیاسـی جامعـه بودهانـد ،میتـوان گفـت کـه اهـل تص ّـوف بـه
تقویـت تفسـیری یـاری کردهانـد کـه میشـود آن را آشـتی بیـن
ایـن دو جریـان متقابـل  -یعنـی هنـر دینـی و غیردینـی  -تلقـی
کـرد .بهعبارتدیگـر ،اهـل ّ
تصـوف بـه تقویـت برداشـتی معنـوی
از هنـری غیردینـی یـاری کردهانـد (دورینـگ.)139 :2005 ،

شماره سوم
زمستان 1399

نقش میانجیگرانۀ خاندانهای فرهنگی و اهل
ّ
تصوف

یکـی از محافلـی کـه تبلـور ایـن شـرایط اجتمـاع ّ
خـاص در آن
قابلمشـاهده اسـت (یعنـی وضعیتی کـه در آن ،نیروی معنوی
ّ
تصـوف بیـن نیـروی دنیـوی دربـار و نیـروی دینـی شـریعت
نقـش میانجـی را ایفـا میکردهانـد) ،خاندانهـای ّ
متنفـذ ایرانـی
اسـت .بـه دلیـل تقابـل فرهنگـیای کـه ایـن خاندانهـا (بهمثابۀ
اهلقلـم) بـا اهـل شمشـیر داشـتند ،میتـوان انتظـار داشـت
کـه جنبـۀ فرهنگـی هنـر بـرای دسـتۀ اول از ّ
اهمیـت بیشـتری
نسـبت بـه جنبـۀ دنیـوی آن برخـوردار بودهاسـت (برای بررسـی
تأثیـر تمایزهـای اجتماعی بـر درک و دریافت هنری ،بنگرید
بـه بوردیـو .)1984 ،باتوجهبـه اینکـه پیوندهـای اجتماعـی ایـن
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خاندانهـا بـه علمـا محـدود نمیشـود ،دور از انتظـار نیسـت
کـه در بیـن آنـان رواداری بیشـتری نسـبت بـه هنـر غیردینـی
قابلمشـاهده باشـد (بـرای بررسـی نقـش ایـن خاندانهـا
در جریانهـای فرهنگـی و بهویـژه موسـیقی ،بنگریـد بـه
مسـتوفی ،1388 ،هدایـت.)1389 ،
ّ
موقعیـت اساسـی دو نیـروی اجتماعـی اصلـی
بـه دلیـل
جامعـه (یعنـی دربـار قاجـار و علمـا) ،میتـوان یـک موقعیـت
میـان دربـار و علمـا تشـخیص داد ،کـه
بینابینـی را در حـد ِ
وسـط ِ
از نیـروی فرهنگـی اهـل ّ
تصـوف و نیـروی اجتماعـی خاندانهای
اهلقلـم بهـره میبردنـد (بـرای بررسـی نقـش ّ
تصـوف در این
بـاره ،بنگریـد بـه لوتزیـون .)2002 ،حفـظ میراثفرهنگـی در این
موقعیـت بینابینـی ،مسـتلزم رعایـت قواعـدی درون حلقههای
اجتماعـی خـاص بودهاسـت؛ چـون ،نشـر و ترویـج ایـن قواعـد
در جامعـۀ وسـیعتر ،ناچـار منجـر بـه رنجـش یکـی از دو جنـاح
اهـل سیاسـت و اهـل شـریعت م یشـد و تنـش ایجـاد میکـرد؛
بنابرایـن ،ایـن قواعـد را بایـد منحصـر بـه محیطهـای فرهنگـی
خـاص و حتـی تـا حـدود زیـادی بهشـکل نانوشـته دانسـت.
بهعبارتدیگـر ،میتـوان چنیـن گفـت کـه ازیکطـرف ،موازیـن
و قواعـدی ناگفتـه بـرای تفسـیر اثـر هنـری وجـود داشـت؛ و از
طـرف دیگـر ایـن موازیـن را نم یشـد صورتبنـدی کـرد و در
جامعـۀ وسـیعتر رواج داد (مقایسـه کنیـد بـا نگـرش منفـی
اهـل ّ
تصـوف بـه «عقـل» و نگـرش مثبـت ایشـان بـه «مکاشـفۀ
درونـی» و همزمـان بـا آن ،نقـش حمایتـی آنان از اهالی موسـیقی
در دورۀ قاجـار (نصـر .)12،14 ،4 :1999 ،بـه همیـن دلیـل ،ایـن
شـیوۀ تفسـیر اثر هنری به شـکل «تجربۀ زیسـته» و در چارچوب
حلقههـای بهنسـبت بسـتۀ هنـری و اجتماعـی انتقـال پیـدا
میکنـد .مهمتریـن صورتبنـدی ایـن شـکل از تفسـیر اثـر
هنـری ،صورتبنـدی مرتبـط بـا «حـال» اسـت.

گفتمان حال و قال

بحـث نویسـندگان ‹حـال و
در منابـع گوناگـون ،بنـا بـه موضـوع ِ
قـال› بـه شـیوۀ ّ
خاصـی تعریـف شدهاسـت .بـرای مثـال ،نصـر در
تشـریح نقـش ّ
تصـوف در موسـیقی ایرانـی ‹حـال› را مرحلـهای از
رشـد روحـی و معنـویای تلقـی میکنـد کـه از نظـر او ،هنرمنـدان
تأثیرگـذار بـر موسـیقی ایرانـی ایـن مرحلـه را از سـرگذراندهاند
(نصـر .)168 :1987 ،شـفیعی کدکنـی ،در بررسـی ربـط بیـن
عرفـان و فرمالیسـم روسـی ‹حـال› را در برابـر ‹قـال› م یگـذارد و
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قـال را ‹زبـان› تعریـف میکنـد (شـفیعی کدکنـی.)87 :1392 ،
پورجـوادی ضمـن پژوهـش در آثـار شـاعران و نویسـندگان
ایرانـی ‹حـال› را زبانـی دانسـته کـه گویاتـر از ‹قـال› اسـت؛ و بـه
یـاری آن میتـوان فـارغ از محدودیتهـای ناشـی از زبـان قـال،
بـه خیـال شـاعرانه پروبالـی بیشـتر داد (پورجـوادی .)1381 ،در
موسـیقی نیـز ‹حـال› بهمعنـای «مجموعـهای از کیفیـات درونـی
انسـان اسـت [ ...که مایۀ آن]  ...ذوق اسـت و عشـق» (صفوت،
 .)199 :1393بنابرایـن ،در کل میتـوان گفـت کـه ‹حـال›
بهزباندرنیامدنـی و بیانگـر درونیـات فـرد اسـت .ایـن مفهـوم
همیشـه در برابـر مفهـوم ‹قـال› مطرح م یشـود؛ که حاکـی از کالم
گفتـاری و بهزباندرآمدنـی اسـت ،و نسـبت بـه ‹حـال› ّ
ماهیتـی
10
فرعـی و گاه متضـاد دارد.
نکتـۀ اساسـی بـرای پژوهش حاضر این اسـت که در شـرایط
ّ
خـاص جامعۀ پیش از مشـروطه ‹گفتمان حال› بسـتر فرهنگی
الزم را بـرای ّ
فع ّ
الیـت هنـری موسـیقی فراهـم مـی َ
آورد .گفتمـان
ـرد علما
حـال بـه یـاری تفسـیر صوفیانه از موسـیقی ،تقاب ِـل رویک ِ
و دربـار را بـه موسـیقی تبدیـل بـه آشـتی میکنـد .با ایـن گفتمان،
ضمـن تقویـت نـگاه معنـوی بـه موسـیقی ،حضـور موسـیقی
ایرانـی در جامعـه (در برابـر نقـد علمـای دینـی) توجیـه م یشـود
و کارکـرد هنـری موسـیقی در برابـر نـگاه سـودجویانه درباریـان
ـیر هنریتـر از موسـیقی (یعنـی
قاجـار حفـظ میشـود .ایـن تفس ِ
نهـا و تعابیـر کل یتـر
تفسـیری کـه موسـیقی را در بطـن رمزگا 
فرهنگـی و نـه کارکردهـای صـرف اجتماعـی بـه کار میگیـرد)
در بسـتر تقابـل بیـن اهلقلـم و اهـل شمشـیر نیـز تقویـت
میشـود؛ و تمایـز بیـن ایـن دو جنـاح را  -کـه یکـی بـه قـدرت
سیاسـی خویـش مینـازد و دیگـری بـه تمایـز فرهنگـی خویـش
 حفـظ وتقویـت میکنـد .بـا ایـن تفاسـیر ،از طرفـی چـون محیـطعمومـی جامعـه تحـت نظـارت علمـا اسـت ،حفـظ و تمریـن
نهـای فرهنگـی و اهـل
موسـیقی در سـایۀ حمایـت دربـار ،خاندا 
ّ
تصـوف ادامـه مییابـد.
ایـن شـکنندگی موقعیـت موسـیقی کـه در محیـط عمومـی
الیتـی نکوهیـده و در بطـن فرهنگـی ّ
ّ
فع ّ
فع ّ
الیتـی سـتایشآمیز
تلقـی میشـود ،موجـب شـکلگیری روابـط ّ
خاصـی در حـوزۀ
نهـا
آمـوزش موسـیقی میگـردد کـه از جملـۀ مهمتریـن آ 
میتـوان بـه این مـوارد اشـاره کرد .1 :شـکلگیری محافـل خاص،
جاییکـه «غیـر» (یـا غیـر اهـل «حـال») حضـور نداشـته باشـد
(بـرای مثـال ،ر .ک .بـه مسـتوفی)243 :1388 ،؛  .2اسـتمرار

موسـیقی در چارچـوب شـکل ّ
خاصـی از رابطـۀ بیـن اسـتاد و
شـاگرد کـه بـه رابطـۀ «مریـد و مـراد» معـروف اسـت؛  .3محتـوای
آموزشـی ،خصلتـی رمزگونـه بـه خـود میگیـرد کـه بهشـکل
اسـتداللی و یـا همـان «قـال» نیسـت؛ بلکـه شـاگرد بایـد بنـا بـه
تجربـه و تلمـذ در محضـر اسـتاد و مـراد ،آن را طـی سـالیان دریابـد
(برای بحثی دربارۀ رابطۀ اسـتاد و شـاگرد در موسـیقی اهل
ّ
تصـوف ،بنگریـد بـه دورینـگ .)2005 ،همـۀ ایـن مـوارد بـه هـم
مرتبطانـد و زادۀ ایـن شـرایط ّ
خـاص اجتماعـی موسـیقیاند.
بـه هـر ترتیـب ،شـکل عینـی ایـن رویکـرد بـه موسـیقی را
م یتـوان در شـیوۀ ّ
خـاص آموزش موسـیقی این دوره مشـاهده
ً
کـرد کـه عمومـا از آن بـه ‹رابطـۀ مریـد و مـرادی› تعبیـر میشـود.
در چارچـوب همیـن بسـتر میتـوان شـیوۀ ّ
خـاص آفرینـش
موسـیقی ایرانـی را مشـاهده کـرد؛ بسـتری کـه در میـان نیروهای
اجتماع ِـی پیشگفتـه ،امـکان آمـوزش موسـیقی را بـه شـکلی
خـاص فراهـم مـیآورد .بدین ترتیـب ،در درجۀ اول محیط اسـتاد
و شـاگرد محیطـی رازگونـه و بسـته بـه روی غیر اسـت (همان) ،و
در درجـۀ دوم ،شـاگرد بـه اسـتاد خویـش به چشـم مـراد مینگرد
کـه بـه بیـان سـاده ،نـه فقـط فنـون موسـیقی بلکـه روش زندگـی
او را نیـز سـرلوحۀ رفتـار خویـش میکنـد (صفـوت.)29 :1393 ،

بستر جامعهشناسیک موسیقی پس از مشروطه

هـدف پژوهـش حاضـر جسـتوجو در جامعهشناسـی
موسـیقی پیش از مشـروطه ،و بررسـی بروز مؤلفههای این دوره
لهـای پـس از مشـروطه اسـت؛ بنابرایـن پرداختـن بـه
در جدا 
خصلـت سـاختاری جامعهشناسـی موسـیقی پـس از مشـروطه
مجـال دیگـری میطلبـد .بااینحـال ،بـرای طـرح موضـع عـارف
قزوینـی ،بهناگزیـر بایسـت موضـع علینقـی وزیـری و بهویـژه،
ّ
فع ّ
برانگیختـن واکنـش عـارف
باعـث
الیتهایـی از او را کـه
ِ
ِ
قزوینـی شـده بـود ،شـرح داد.

جدال وزیری و عارف بر سر مفهوم «غم»

موسـیقی در دورۀ پـس از مشـروطه بـه یکـی از موضوعهـای
مهـم فرهنگـی موردبحـث در سـطح جامعـه بـدل شـد .از نظـر
برخـی تغییرطلبـان ،پیشـرفت فرهنـگ جامعـه مسـتلزم ایجـاد
تغییرهـای اساسـی در موسـیقی ایرانـی بـود (بـرای مثـال ،ر.ک.
ـذار
بـه مشـفق کاظمـی .)1302 ،علینقـی وزیـری  -هنرمن ِـد اثرگ ِ
داران چنیـن نگاهـی بـه
ایـن دوره  -از جملـۀ مهمتریـن پرچـم ِ
موسـیقی ایرانـی بـود .او در نواختـن تـار ّ
ّ
تبحـر داشـت و از اولیـن

کسـانی بـود که به نتنگاری ردیف موسـیقی ایرانـی پرداخت .او
بـرای تحصیل دانش موسـیقی به فرانسـه و آلمـان رفت؛ و پس
از بازگشـت ،کلـوب موزیـکال خـود را افتتـاح کـرد؛ و دو مدرسـۀ
موسـیقی در شـهرهای کشـور تأسـیس کـرد .از دیگـر خدمـات
وزیـری بـه موسـیقی ایرانـی میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد:
شناسـاندن موسـیقی در برنامههـای آموزشوپـرورش ،تقویـت
جایـگاه پرورشـی موسـیقی در جامعـه بـا برگـزاری کنسـرتهای
پرشـمار ،تلاش بـرای هماهنگکـردن موسـیقی ایرانـی بـا قواعد
موسـیقی اروپایـی ،تربیـت شـاگردان فـراوان و تأثیرگـذاری
همچـون خالقـی و صبـا ،تدویـن متدهـای آمـوزش موسـیقی.
وزیـری بهویـژه بـا سلسـلۀ کنسـرتها و سـخنرانیهایش توجـه
دیگـر هنرمنـدان موسـیقی ایرانـی را بـه خـود جلـب کـرد .او در
سـخنرانیهای معـروف خـود در سـال  1304بـه نقـد موسـیقی آن
روزگار ایـران پرداخـت؛ و ویژگیهایـی از جملـه غـم و رخـوت را بـه
آن نسـبت داد (وزیـری.)1304 ،
ّ
از سـوی دیگـر ،عـارف در عمـل بـا توسـل بـه تران ههـای
غمگین سـعی در جلب نظر عموم به وقایع روز جامعه داشـت؛
بنابرایـن ،میتـوان گفـت کـه بـرای عـارف ،غـم ابـزاری بـود بـرای
جلـب همدلـی مخاطـب بـا تلاش مجاهـدان انقلاب مشـروطه.
غـم موجـود در موسـیقی ایرانـی
بـه همیـن دلیـل نقـد وزیـری بـه ِ
بیـش از همه بر عارف ،که شـخصیت معـروف فرهنگی آن دوره
بـود ،گـران آمـد 11.مقالـۀ «فتـوای من» از عـارف قزوینی پاسـخی به
نقـد وزیـری اسـت؛ و میتـوان بـه یـاری آن مؤلفههـای فرهنگـی و
سـاختاری حاکـم بـر واکنـش هنرمنـدان ایـن دوره را بررسـی کرد.
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ّ
تجلی گفتمان حال در مقالۀ «فتوای من»

باتوجهبـه مباحـث پیشگفتـه ،میتـوان گفـت کـه واکنـش
عـارف بـه سـخنرانیهای وزیـری واجـد مؤلفههایـی مبتنـی بـر
گفتمـان حـال اسـت .مقالـۀ عـارف قزوینـی را بـا هـدف تشـریح
جامعهشناسـیک موضـع او در برابـر وزیـری ،تحلیـل محتـوا
میکنیـم .سـه رویکـرد اصلـی عـارف کـه در ایـن پژوهـش
مدنظـر اسـت عبارتانـد از .1 :ارزیابـی موضـع وزیـری بهگونـهای
کـه مؤلفههـای «قـال» را تداعـی میکنـد .در اینجـا قـال وجـه
نامطلـوب گفتمـان حـال تلقـی میشـود (نـک پاورقـی )14؛ .2
ّ
توسـل بـه تجربـۀ زیسـته (و مکاشـفات درونـی) ،کـه در گفتمـان
حـال جایگاهـی محـوری دارد و جـای اسـتدالل را میگیـرد؛ .3
توسـل بـه آبـرو و ْ
ّ
دیـن و بسـیج احساسـی مخاطبـان؛ کـه در
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سـلوک مبتنـی بـر حـال ،پیـروی از اصـول متعـارف را تضمیـن
ِ
ّ
میکنـد و افـراد را از تخطـی بازمـیدارد.

مخالفت با قال و استدالل

سرودسـت و دکودنده و پهلوی خود را سـر کاسـۀ تار گذاشته و
شـانه از زیـر بـار گـران خالی نکـرده ...با هـزار توهیـن و بدبختیهای
دیگـر او [یعنـی ،موسـیقی ایرانـی] را سینهب هسـینه چـون جـان

جدول  .1کلیدواژههای مقالۀ عارف ( )1363که محاسبه را برای هنر مردود میداند.
کلیدواژههای چشمانداز مطلوب عارف

کلیدواژههای مربوط به چشمانداز مقابل

تبیین

غم ،اندوه ،موسیقی ایران

دیوان محاسبات

در اینجا چشمانداز اصلی و مطلوب موسیقی ایران در برابر
چشمانداز فرعی و نامطلوب از موسیقی تعریف میشود.
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یکـی از مهمتریـن بخشهـای مقالـۀ عـارف قزوینـی جایـی
اسـت کـه بـه رویکـرد وزیـری نسـبت بـه موسـیقی ایرانـی اشـاره
میکنـد .عـارف مینویسـد« :آیـا بایـد ...ایـن غـم و انـدوه را در
«دیـوان محاسـبات» سـازوآواز بـه قلـم آورد؟» (عـارف قزوینـی،
 ،246 :1363تأکیـد از نگارنـدگان مقالـه) .او از اینکـه وزیـری
دسـتبهکار ارزیابـی و «محاسـبۀ» موسـیقی ایرانـی شدهاسـت
اعلام نارضایتـی میکنـد .ایـن محاسـبهگری شـکاف تـازهای را در
رویکـرد اجتماعـی بـه موسـیقی ایرانـی نشـان میدهـد؛ رویکـردی
که ناشـی از تغییرات گسـتردۀ اجتماعی پس از مشروطه است و
بـه تغییـر در جهانبینـی هنری یـا به تعبیر دیگر ،هستیشناسـی
هنـری دو قشـر متفاوت از هنرمندان موسـیقی انجامیدهاسـت.
ایـن تغییـر را میتـوان در شـکل دو نـگاه معرفتشناسـیک
(قـال) و هستیشناسـیک (حـال) نسـبت بـه موسـیقی ایرانـی
صورتبنـدی کـرد.
غـم
میتـوان گفـت کـه از نظـر عـارف ،نقـد وزیـری بـه ِ
موسـیقی ایرانـی نقـدی حسـابگرانه اسـت؛ آن هـم در حـوزهای
کـه حسـابگری در آن معنایـی نـدارد .بهعبارتدیگـر ،میتـوان
گفـت کـه از نظـر عـارف ،وزیـری بـه روانشناسـیگری در حـوزۀ
هنـری متهـم اسـت؛ یعنـی در محاسـبهگری وزیـری ،جهانبینـی
ّ
و هستیشناسـی هنـری (کـه تجلـی غـم یکـی از «نمودهـای» آن
اسـت و کلیـت ایـن هنـر بـه عنصـر غـم فروکاسـتنی نیسـت) بـه
مفهومـی روانشناسـیک فروکاسـته میشـود .پیامـد چنیـن
نگاهی این اسـت که غم نیز باید از موسـیقی ایرانی زدوده شـود.
بدینترتیـب ،در عمـل بسـیاری از سـاختههای عـارف ،بـه تعبیـر
ـیک امـروزی ،غمگیـن انـد؛ و عنصـر غـم در موسـیقی
روانشناس ِ
او ،چنانکـه خـود او نیـز بـر آن معتـرف اسـت (آزادهفـر:1393 ،
 ،)82عنصـری برجسـته و انکارنشـدنی اسـت .بـه همیـن دلیـل،
او چنیـن پاسـخ میدهـد کـه «هـزار سـال اسـت چندیـن هـزار نفـر
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شـیرین پشتبهپشـت نـگاه داشـته ،نگذاشـتهاند از بیـن برود»
(همـان)245 :؛ و بـه وزیـری نقد میکند که قصـد نابودکردن این
موسـیقی را دارد.
بنابرایـن ،از نـگاه عـارف ،ایـن موسـیقی برآمـده از سرنوشـت
تلـخ و پرمصیبـت یـک ملـت اسـت؛ یعنـی «در عمـل» موسـیقی
ایرانـی شـیوۀ مواجهـه بـا دوران سـختی اسـت (بـرای بررسـی
مفهـوم جامعهشناسـیک «موسـیقی در عمـل» بنگرید به
دنـورا)2003 ،؛ و بـه کاربـر خویـش نیـز همیـن توانایـی را میدهـد.
از همیـن رو ،در نـگاه عـارف (کـه نگاهـی هستیشناسـیک
بـه موسـیقی ایرانـی دارد) غـم در موسـیقی ایرانـی یـک مؤلفـۀ
روانشناسـیک نیسـت کـه بتـوان در مقام یـک عنصر مجـزا آن را
از مابقـی مؤلفههـا جـدا کـرد .غـم بخشـی از نمـود موسـیقی ایرانـی
ّ
اسـت؛ کـه در بسـتر اجتماعـی ّ
خـاص خـود اینگونـه تجلـی پیـدا
کـرده اسـت .در چنیـن نگاهـی ،نقـد وزیـری نقـدی حسـابگرانه
و فروکاهنـده ،شـبیه بـه کـردار دیوانیـان محاسـبهگر اسـت.
بدینترتیـب ،و از منظـری هستیشناسـیک ،م یتـوان گفـت
کـه از نـگاه عـارف ،غـم چشـماندازی فلسـفی اسـت کـه جهـان و
برخلاف آنچـه وزیـری بـاور دارد؛
مصائـب آن را فهمیدنـی میکنـد؛
ِ
یعنـی مؤلفـهای روانشناسـیک ،و واکنشـی بـه شکسـتها و
ناکامیهـای اجتماعـی.
تأثیـر گفتمـان حـال از ایـن نظـر در اینجـا هویـدا اسـت کـه
عارف بهمثابۀ کسـی که در دورۀ پیش از مشـروطه و در چارچوب
گفتمـان «حـال» پـرورش پیـدا کـرده اسـت ،در بحـث از موسـیقی
قایـل بـه لزوم ٔ
ارائه اسـتدالل موسـیقایی نیسـت .از این نظر یکی
از مؤلفههـای اصلـی گفتمـان حـال  -یعنـی مخالفـت بـا قـال و
اسـتدالل  -در مقالـۀ فتـوای مـن آشـکار اسـت.

ّ
توسل به تجربۀ زیسته (و مکاشفات درونی)

یکـی دیگـر از مؤلفههـای اصلـی مقالـۀ فتـوای مـن کـه بـا شـیوۀ

«حـال» تناسـب دارد ،شـیوۀ اسـتدالل عـارف اسـت .در
گفتمـان حـال ،اصـل بـر ارتبـاط درونـی افـراد بـا یکدیگـر اسـت؛
یکـه فـرد  -بـه تعبیـر صوفیانـه  -بـا خلـوص درونـی ،و
بهگونها 
بـه تعبیـر جامعهشناسـیک ،بـا تجربـۀ زیسـتۀ خـود ،میتوانـد بـا
کـردار دیگـری ارتبـاط برقـرار کنـد و آن را بـرای خـود معنـی کنـد.
بـرای فهـم بهتـر ایـن حالـت ،میتـوان آن را بهواسـطۀ حالـت
مقابـل آن  -یعنـی قـال  -بررسـی کـرد .در شـیوۀ قـال تلاش
م یشـود تـا منظـور گوینـده بـه یـاری کلمـات و بـا اسـتدالل بـه
مخاطـب منتقـل شـود.

واکنشهـای رایـج در مراودههـای مبتنـی بـر قـال نیسـت؛
بـه همیـن دلیـل ،عـارف بـرای پذیرفتنیکـردن نقـد خـود ،بـر
شـکلی از علقـه و مهـر و محبـت تأکیـد م یگـذارد کـه مؤلفـهای
غیرموسـیقایی اسـت؛ یعنـی عالقـۀ بـه میهـن ،عالقـهای کـه
ناشـی از تجربـۀ زیسـته و مشـترک عـارف و نیـز وزیـری  -هـر دو -
اسـت .عـارف بـا ّ
تمسـک بـه ایـن عالقـۀ مشـترک میخواسـت از
تنـدی نقـد خـود بکاهـد؛ چـون در آخـر مقالـه بـه تجربـۀ مشـترک
خـود بـا وزیـری اشـاره میکنـد؛ و نگرانـی خـود را از تنـدی نقـدش
دوبـاره ابـراز میکنـد .عـارف مینویسـد« :آقـای علینق یخـان! از
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جدول  .2کلیدواژههای مرتبط با تجربۀ زیسته در مقالۀ عارف ()1363
کلیدواژههــای چشـمانداز مطلوب عارف

کلیدواژههــای مربوط به چشـمانداز مقابل

تبیین

عالقهمندی به شعائر ملی ،موسیقی

رنجش خاطر ،کدورت [وزیری و] طرفداران [او]

عارف ،بنابر درکی که از قاعدۀ احساسی این مواجهۀ
اجتماعی دارد ،پیشبینی میکند که وزیری و طرفداران او از
نقد او خواهند رنجید و توقع دارد این رنجش با درک عالقۀ او
به شعائر ملی تقلیل یابد.

عـارف مقدمـۀ مقالـۀ خـود را چنیـن میآغـازد« :عالقهمنـدی
مـن بـه شـعائر ملـی کـه بزرگتریـن آنهـا موسـیقی اسـت ،مـرا
وادار کـرد بـه اینکـه به رنجـش خاطر و کدورت شـما و طرفداران
شـما ّ
اهمیـت نـداده سـرکار را مخاطـب [قـرار دهـم]» (عـارف،
 .)245-244 :1363بـه تعبیـر هـوارد بکـر ( )2008عـارف آگاه
اسـت کـه واکنـش دیگـر هنرمنـدان موسـیقی بـه او چـه خواهـد
ّ ّ
ـیقی
بـود؛ و ایـن آگاهـی او ناشـی از فعالیـت او در جهـان موس ِ
پیـش از مشـروطه اسـت .همیـن ّ
فع ّ
الیـت در جهـان موسـیقی
پیش از مشـروطه او را با قاعدۀ احساسـیای که در مواجهههای
اجتماعـی در ایـن نـوع بسـتر اجتماعـی رخ میدهد آشـنا میکند.
او از مهـر و محبتـی کـه میـان شـاگرد و اسـتاد  -تحـت عنـوان
مریـد و مـراد  -جـاری اسـت ،آگاه اسـت؛ و همیـن آگاهـی را بـرای
پیشبینـی نـوع واکنـش وزیـری (یـا بـه زعـم عـارف «مـراد») و
طـرفداران او (یـا بـه زعـم عـارف «مریـدان») بـهکار میگیـرد.
بـرای فهـم شـیوۀ مواجهـۀ عـارف بـا نقـد وزیـری میتـوان بـه
خـط اسـتدالل او توجـه کـرد .در بخـش آغازیـن مقاله ،عـارف نقد
وزیـری را نـه در سـاحت بحـث و اسـتدالل موسـیقایی  -یـا قـال
 بلکـه در سـاحت عالقـۀ خویـش بـه شـعائر ملـی ،معنـیدارو شایسـتۀ پاسـخگویی میبینـد .بـه همیـن دلیـل ،هنـگام
پیشبینـی واکنـش وزیـری ،ایـن واکنـش را از جنـس واکنـش
خویـش تعبیـر میکنـد .بهعبارتدیگـر ،واکنـش او از جنـس

مـن نرنجیـد بـرای اینکـه تـا یـک درجـه بـه گـردن شـما حـق دارم؛
گهـای
یـک قسـمت از سـاز شـما ورزیـدۀ زیردسـت مـن و آهن 
مـن اسـت؛ خـود شـما هـم البتـه منکـر نخواهیـد شـد» (عـارف،
 .)248 :1363در اینجـا نیـز تأثیـر گفتمـان حـال بـر رویکـرد عـارف
آشـکار اسـت؛ بـه این دلیل که عارف با پرورشـی کـه در چارچوب
گفتمـان داشـته اسـت ،در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران اصـل را بـر
تجربـۀ زیسـتۀ مشـترک م یگـذارد .از ایـن نظـر ،افـراد بایـد باهـم
تجربـۀ مشـترکی داشـته باشـند ،تـا بتواننـد دربـارۀ موضوعـی
مشـترک (کـه اینجـا یعنـی موسـیقی) سـخن بگوینـد؛ بـر خلاف
گفتمـان قـال ،کـه در آن اصـل بر رعایـت قواعد حاکـم بر موضوع
موردبحـث اسـت .بدینترتیـب ،میتـوان بـه مؤلفـۀ دیگـر
توسـل بـه تجربـۀ زیسـته و بی ّ
گفتمـان حـال یعنـی ّ
توجهـی بـه
مقتضیـات موضـوع در مقالـۀ عـارف  -فتـوای مـن  -اشـاره کـرد.

توسل به ضمانت اجرایی :آبرو و ْ
ّ
دین

مؤلفـۀ دیگـری نیـز از گفتمـان حـال ،در ایـن نـوع نـگاه عـارف
آشـکار اسـت؛ مؤلفـهای کـه در رابطـۀ «مریـد و مـرادی» تبلـور
مییابـد .چنانکـه پیشتـر نیـز ذکر شـد ،ویژگی اصلی ایـن رابطه
محوریـت حضـور مـراد در ّ
فع ّ
الیـت فرهنگـی اسـت کـه سـایر
مؤلفههـا (مؤلفههایـی از قبیـل یادگیـری شـاگرد ،شـیوۀ ادراک
شـاگرد از موسـیقی ،حتـی اخالقیـات شـاگرد) حـول محـور آن
شـکل میگیـرد .ایـن نـوع نـگاه عـارف در بخـش پایانـی مقالـۀ او
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آشـکارتر از هـر جایـی اسـت« :آقـای علینقیخان ...یک قسـمت
گهـای مـن اسـت؛
از سـاز شـما ورزیـدۀ زیردسـت مـن و آهن 
خـود شـما هـم البتـه منکـر نخواهیـد شـد .گذشـته از آنهـا یـک
قسـمت مهـم آبـروی موسـیقی ایـران  -همـه میداننـد  -در ایـن
اواخـر از مـن بودهاسـت» (تأکیـد از نگارنـدگان).

دوبـاره بـا جهـان اسـت .عـارف بـا ایـن کار ،بـه تعبیـر مارشـال
برمـن ( )1379قصـد دارد جهـان اجتماعـی خـود را کـه از مهـار او
خـارج شدهاسـت ،دوبـاره از آن خـود کنـد .او مینویسـد« :ایـن
موسـیقی نوظهـور را از بـرای آنهاییکـه مـرا مجتهد اعلـم در این
فـن میداننـد و از بـرای جوانهـای حساسـی کـه خـون ایرانیـت

جدول  .3کلیدواژههای مرتبط با آبرو و ِدین در مقالۀ عارف ()1363
شماره سوم
زمستان 1399

کلیدواژههــای چشـمانداز مطلوب عارف

کلیدواژههــای مربوط به چشـمانداز مقابل

تبیین

زیردست من ،آهنگهای من ،قسمت مهم
آبروی موسیقی ایران.

آقای علینقی خان ،یک قسمت از ساز شما.

عارف به وزیری تذکر میدهد که خود وزیری و نیز موسیقی
ایرانی مدیون وی اند.

با اسـتفاده از بینش نظری هوشـیلد ( )1983میتوان گفت
کـه ایدئولـوژی احساسـی حاکـم بـر این مواجهـۀ اجتماعـی (که بر
اسـاس پیـروی مریـد از مـراد شـکل گرفتهاسـت ،و در گفتمـان
حـال شـیوۀ آموزشـی غالـب بـه شـمار مـیرود) موجـب میشـود
کـه اگـر فـرد (یـا همان مریـد) از معلم خـود (یا همان مـراد) پیروی
نکنـد ،دچـار شـرم شـود؛ بـه عبـارت بهتـر ،از فـرد انتظـار مـیرود
کـه بنـا بـه قواعـد احساسـی ایـن موقعیـت اجتماعـی ،احسـاس
شـرمندگی نمایـد (ترنـر .)172 :2007 ،یـادآوری ْ
«دینـی» کـه
ِ
موسـیقی ایرانـی و وزیـری بـه عـارف دارنـد ،شـبیه شـرمندهکردن
مریـد سـرکش از سـوی مـراد اسـت.

ضمانت اجرایی :بسیج احساسی

اگـر در عمـل ببینیـم کـه عـارف از موسـیقی خویـش چـه
اسـتفادهای میکنـد ،یـا بـه قـول دنـورا (2003؛  ،)2004بررسـی کنیم
کـه موسـیقی عـارف چـه «امکاناتـی» را بـرای او فراهـم مـیآورد،
میتـوان درک بهتـری از واکنـش ّ
خـاص عـارف بـه دسـت آورد.
عـارف در مقالـۀ خـود میگویـد کـه موسـیقی زبـان مشـترکی
اسـت کـه بـرای کسـانی کـه تاریـخ مشـترکی از رویدادهـای
مصیبتبـار داشـتهاند ،امـکان همدلـی و همزبانـی فراهـم
مـیآورد .نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه او بـرای جلـب نظـر مخاطبـان
خـود بـه همیـن پیشزمینههـای مشـترک ّ
توسـل میجویـد:
او مخاطبـان «حسـاس» را خطـاب قـرار میدهـد ،افـراد مختلـف
را بـر اسـاس تجربـۀ زیسـتۀ مشترکشـان بـه یـاری فرامیخوانـد
و آنـان را در برابـر موضـع وزیـری بسـیج میکنـد .بهعبارتدیگـر،
ابـزار برقـراری ارتبـاط
میتـوان گفـت کـه موسـیقی بـرای عـارف ِ
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در عـروق آنهـا دوران دارد و پیـرو احساسـات بیآالیـش مـن
هسـتند (و میداننـد فقـط عالقهمنـدی مـن بـه روحیـات ملـی
مـرا وادار بـه نـگارش ایـن سـطور کـرده اسـت) بـه فتـوای خـود
حـرام کـرده و میگویـم :بـر او چـو مـرده بـه فتـوای مـن نمـاز کنید»
(عـارف.)249 :1363 ،
نکتـۀ اصلـی در اینجـا  -از منظـر جامعهشناسـی احسـاس
 تغییـر شـرایط اجتماعـی و شـیوهای اسـت کـه هنرمنـدان ازاحسـاس و تهییـج احساسـی بهـره میبرنـد تـا بـر موقعیـت
خـود تسـلط یابنـد (جهـان اجتماعـی را دوبـاره از آن خـود کننـد).
شـرایط زندگـی اجتماعـی پیـش از مشـروطه کـه ب هصـورت روابـط
چهرهبهچهـره و نزدیـک و بهشـکل سلسـلهمراتبی بیـن مریـد و
مـراد تبلـور پیـدا کـرده بـود ،بـا تغییـرات دورۀ پـس از مشـروطه ،از
جملـه تغییـر در زمـان و مـکان ،ارتباطـات تلگرافـی گسـترده کـه
مرزهـای جغرافیایـی را درنوردیـد ،دانـش را از خصلت رمزگونۀ آن
درآورد (بنگریـد بـه فیاض .)35-31 :1394 ،در چنین شـرایطی،
و در سـاحتی اجتماعـی کـه بـر اسـاس آن مراد بر گـردن مرید حق
دارد ،عـارف در تلاش بـرای کنتـرل هنرمنـدی مثل وزیـری ،که به
گمـان او از قواعـد مرسـوم ّ
تخطـی کـرده اسـت ،به وزیری یـادآوری
میکنـد کـه بـر گـردن او حـق دارد .در واقـع ،مطابـق بـا ایدئولـوژی
احساسـی حاکـم بـر رابطـۀ مریـد و مـرادی ،عـارف خـود را واجـد
منزلـت باالتـری از وزیـری میدانسـت و انتظـار تابعیـت وزیـری را
داشـت و ناکامـی از بـرآوردن ایـن انتظـار در او واکنـش خشـم را
برانگیختـه بـود .او در ادامـۀ همیـن راهبرد ،رویکرد وزیـری را حرام
اعلام میکنـد (عـارف قزوینـی.)249 :1363 ،

محوریت اخالق در قضاوت کردار موسیقایی

ٔ
ـتفاده عـارف کـه در
یکـی دیگـر از مفاهیـم کلیـدی مورداس
جامعهشناسـی احسـاس از ّ
اهمیـت برخـوردار اسـت ،کلمـۀ
«آبرو» اسـت .جایگاه این مفهوم در بسـتر 12پیش از مشـروطه و
در بسـتر پـس از مشـروطه (یعنـی جاییکه عارف از آن اسـتفاده
میکنـد) ّ
اهمیـت دارد .از نظر ترنر شـرم وقتی در فرد بروز مییابد
کـه او احسـاس کنـد رفتـاری باکفایت نداشـته و یـا هنجارهایی را
کـه بـرای رفتـار متعـارف در نظر گرفته شـده ،رعایت نکردهاسـت
(ترنـر .)9 :2007 ،عـارف بهطـور ضمنـی ،اشـاره میکنـد کـه پیـش
از او ،موسـیقی در حـوزۀ عمومـی جامعـه امـر پذیرفتـهای نبـوده
و مذمـوم و نکوهیـده پنداشـته میشدهاسـت؛ آنگونهکـه اگـر
کسـی را بـا آن م یشـناختند ،عـرق شـرم (حاکـی از انجـام کـرداری
خلاف عـرف) بـر پیشـانی او مینشستهاسـت.
عـارف ،بـا کاربـرد موسـیقی بـرای مقاصـد ملـی ،سـهم مؤثـری
در توجیـه ّ
فع ّ
الیـت موسـیقایی در عرصـۀ عمومی ایفا کـرده بود.
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه او خـود را محـور ّ
فع ّ
الیت موسـیقایی
آن دوره میدیـد؛ و بنـا بـه همیـن نقشـی کـه بـرای موسـیقی ایفـا
کـرده بـود ،خـود را محـق بـه قضـاوت ‹اخالقـی› دربـارۀ هنرمنـدان
میدانسـت .از نظـر ترنـر ،در چارچـوب ایدئولـوژی احساسـی
حاکـم ،اگـر فـرد موفـق بـه بـرآوردن احسـاس حاکـم شـود،
احساسـی پیروزمندانـه و مسـلط حاصـل میکنـد (همـان:
 .)172بـه همیـن دلیـل ،میتـوان گفـت که فرد بیشـتر احسـاس
میکنـد کـه بایـد همچـون مـراد باشـد ،کـه مریـد از او اطاعـت
میکنـد.

ّ
ماهیت اجتماعی امکانات عارف برای بسیج
احساسی

در واقـع ،ابـزار اجتماعـیای کـه عـارف از طریـق آن بـه بسـیج
احساسـی دسـت میزنـد ،ماحصـل شـرایط اجتماعـی دوران
مشـروطه و تلاش انقالبیـون بـرای پیشـبرد اصالحـات
اجتماعـی اسـتّ .
توسـل طـرفداران تغییـر در دوران مشـروطه
بـه اسـتداللهای مختلـف و تأکیـد بـر لـزوم تغییـر در فرهنـگ
جامعـه ،یـاری کـرده بـود تـا مؤلفههـای مبتنـی بـر قـال (و ّ
توسـل
بـه اسـتدالل و کلمـات) در برابـر مؤلفههـای مبتنـی بـر حـال
(مکاشـفۀ درونـی) تقویـت شـود .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه
عـارف در همـان ابتـدا کـه محاسـبهگری وزیـری را  -به ٔ
مثابـه
امـری مذمـوم  -تشـخیص میدهـد ،ایـن نکوهـش را  -بـه تعبیـر

فـرکالف  -در چشـمانداز «بدنامکـردن موسـیقی ایرانـی در دنیـا»
صورتبنـدی میکنـد (عـارف قزوینـی)246 :1363 ،؛ یعنـی
در ایـن چشـماندازی کـه عـارف آن را بدیهـی و مسـلم میگیـرد،
رویکـرد وزیـری شایسـتۀ نکوهـش قلمـداد میشـود .بر اسـاس
ایـن چشـمانداز ،ازیکطـرف موسـیقی ایرانی «هویتـی یکپارچه و
ّ
معیـن و الیتغیـر» دارد؛ و از طـرف دیگـر هویتی اسـت که بهخاطر
اینکـه در برابـر «چشـم دنیـا» قـرار دارد ،نمیتـوان هـر تغییـری را
در آن انجـام داد .در ایـن حالـت ،عـارف بـرای بسـیج احساسـی
مخاطبـان خـود ،از انگیزههـای ملیگرایانـهای بهـره م یبـرد کـه در
آن زمـان فراگیـر بودهاسـت .عـارف مینویسـد[« :اگـر موسـیقی
گهـای ایرانی
غمگیـن اسـت] آیـا بایـد ایـن گنـاه را بـه گـردن آهن 
انداخـت و ...موسـیقی ایرانـی را در دنیـا بدنـام کـرد؟» (همـان).
بدینترتیـب ،باتوجهبـه تغییـرات گسـتردهای کـه در دورۀ
مشـروطه در جامعـۀ ایـران صـورت گرفتـه بـود ،بـه نظـر میرسـد
کـه جنـس انتظـارات عـارف از هنرمنـدان موسـیقی ،بـا جنـس
انتظـارات هنرمنـدی مثـل وزیری متفاوت اسـت .ایـن تفاوت در
معیـار ارزیابـی را میتـوان با مفهـوم تغییر پارادایـم 13بهتر توضیح
داد (مفهوم اصلی پارادایم از کوهن ( )1962است؛ برای شرح
ایـن مفهـوم در جامعهشناسـی هنـر بنگرید به بکـر (.)304 :2008
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گفتمان قال وزیری

ایـن تفـاوت در معیارهـای ارزیابـی را ،بـه تعبیـر کوهـن ()1962
میتـوان بـا تغییـر پارادایـم فرهنگـی توضیـح داد :در دورۀ پـس
ً
از مشـروطه ،پرسـشهای تـازهای سـر برمیآورنـد کـه اساسـا
از جنـس پرسـشهای پیشـین هنرمنـدان موسـیقی ایرانـی
نیسـت .در دورۀ پیـش از مشـروطه ،بهخاطـر حضـور نیروهـای
ّ
خـاص اجتماعـی ،قـال (در گفتمـان حـال) مؤلفـهای فرعـی و
ثانویـه بـه شـمار میرفـت؛ و هنرمنـدان موسـیقی بهناگزیـر
معرفـت موسـیقایی خـود را بـه شـکل حـال و بـا محوریـت رابطـۀ
مریـد و مـرادی منتقـل میکردنـد .ایـن شـکل از رابطـۀ اجتماعـی
ضامـن حفـظ حلقههـای بسـته بـود ،و افـراد حاضـر در ایـن
حلقههـا را در برابـر محیـط تنـشزای بیرونـی حفـظ م یکـرد .در
نتیجـۀ ایـن وضعیت ،تدوین اسـتداللی یـا همان قـال (و بیرون
ً
آمـدن معرفـت موسـیقایی از شـکل رمـزی آن) تقریبـا ناممکـن
نهـای
بـود .در دورۀ پـس از مشـروطه و بـا شـکلگیری آرما 
اجتماعـی تـازهای کـه قصـد ایجـاد جامعـهای تـازه را داشـت ،ایـن
امـکان فراهـم آمـد تـا تفـوق حـال بـر قـال کمرنگتـر شـود.
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اگـر در دورۀ پیـش از مشـروطه اصـل حـال اسـت و فـرع قال،
و اگـر در ایـن دوره بـر شـنونده واجـب اسـت کـه بـا تجربـۀ زیسـتۀ
خـود و بـا زانـوزدن در برابـر اسـتاد و بـا اخـذ حتـی جهانبینـی او
درکـی از موسـیقی بـه دسـت آورد ،در دورۀ پـس از مشـروطه
قـال موقعیـت مسـلط پیـدا میکنـد و حـال جایگاهـی ثانویـه
مییابـد .در ایـن دوره ،شـاگرد بایـد در موسـیقی در پـی عناصـری
باشـد که اسـتاد پیشاپیش در سـخنرانیها ،کتابها ،و مواردی
ازایندسـت آنهـا را «بیـان» کـرده و مهـم شمردهاسـت .او بایـد
سـعی کنـد ایـن مـوارد را در موسـیقی شناسـایی کنـد و بطلبـد
و متناسـب بـا آن ،موسـیقی را قضـاوت کنـد؛ بیآنکـه نیـازی بـه
حضـور اسـتاد (یـا مـراد) و تأییـد او باشـد.
یکـی از بارزتریـن مثالهـای ایـن شـکل از رابطـۀ جدیـد
بیـن اسـتاد و شـاگرد را میتـوان در رابطـۀ بیـن وزیـری و شـاگرد
او -روحاهلل خالقـی – مشـاهده کـرد .وزیـری در موقعیتهـای
ّ
مختلف تالش میکند تا شـکل ّ
مشـخص
خاصی از موسـیقی را
کنـد؛ و محتوایـی خـاص را در موسـیقی موردنظـر خویـش
تعریـف کنـد و آمـوزش دهـد (بـرای مثـال ،وزیـری-23 :1304 ،
 .)35همیـن نـوع نـگاه بـه موسـیقی در نوشـتههای خالقـی
نیـز پـی گرفتـه میشـود (بـرای مثـال ،خالقـی.)12-8 :1341 ،
بهعبارتدیگـر ،اینکـه وزیـری و نیـز خالقـی در فرصتهـای
َ
مختلـف سـعی دارنـد اشـکال مختلـف موسـیقیای را کـه
میسـازند «توصیـف و تعریـف» کننـد ،نشـان از اولویـت قـال بـر
حـال دارد؛ چـون ایـن معرفـت (مکتـوب) بـه شـکلی مسـتقل
و بینیـاز از حضـور و تأییـد اسـتاد (یـا مـراد) میتوانـد بـه شـاگرد
منتقـل شـود.

نتیجه

در آغـاز مقالـۀ حاضـر اشـاره شـد کـه بـا بررسـی سـازوکارهای
اجتماعـی میتـوان تأثیـر آنهـا را بـر درک هنرمنـدان از ّ
فع ّ
الیـت
موسـیقایی و شـکل ّ
خـاص تولیـد موسـیقی دریافـت .بهطـور
خالصـه میتـوان ایـن سـازوکار اجتماعـی را اینگونـه شـرح داد
کـه صورتبنـدی ویـژۀ نیروهـای مختلـف اجتماعـی در جامعـۀ
ایـران در دورۀ قاجـار ،نوعـی خـاص از رابطـۀ اجتماعـی بین اسـتاد
و شـاگرد موسـیقی را تقویـت کـرد .در چارچـوب ایـن رابطـه ّ
حس
و حـال درونـی اولویـت پیـدا میکنـد و مشـروعیت اسـتاد از
ً
مشـروعیت کسـی کـه صرفـا مهارتهـای موسـیقایی دارد ،فراتر
مـیرود .بـه همیـن ترتیـب ،هرکسـی کـه شـأن و منزلـت اسـتاد
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را داشـته باشـد ،انتظـارات ویـژهای از شـاگردان و دیگـران دارد؛
و بـر همیـن اسـاس بـرای مهـار ّ
فع ّ
الیتهایـی کـه دور از انتظـار
اوییانـد ،شـیوههای ّ
خاصـی هـم دارد.
بنابرایـنّ ،
فع ّ
الیـت هنرمنـدان موسـیقی در دورۀ پیـش از
خاص اجتماعی جامعۀ ایرانی شـکل ّ
مشـروطه در بسـتر ّ
خاصی
بـه خـود گرفتـه بـود .ایـن شـکل خـاص موجـب شـد بـه تعبیـر
بکـر ( )32 :2008تجهیـزات و امکانـات ویـژهای در کردارهـای
مختلـف هنرمنـدان موسـیقی بهتدریج تبلور پیدا کنـد :در رابطۀ
اجتماعـی بیـن اسـتاد و شـاگرد ،کـه بـه شـکل رابطـۀ بیـن مریـد و
مـراد صورتبنـدی شـده بـود؛ در شـکل قضـاوت و ارزیابـی
موسـیقایی کـه بـر اسـاس مؤلفههـای مبتنی بـر گفتمـان حال و
بـر اسـاس مکاشـفات درونـی انجـام میگرفـت؛ در شـکل ّ
خاص
اقتـدار و مشـروعیت موسـیقایی ،که بـه دلیل سربسـتهبودن و
معرفـت موسـیقی حـول محـور مـراد میچرخیـد .بـا
یبـودن،
رمز 
ِ
تشـدید تغییـرات کالن اجتماعـی در دورۀ پس از مشـروطه ،این
پیکربنـدی ّ
خـاص اجتماعـی نیـز دچـار تغییـرات اساسـی شـد.
در ایـن دوره ،در برابـر رابطـۀ مریـد و مـرادی ،رابطـۀ اسـتاد
و شـاگرد شـکل میگیـرد؛ و در برابـر ارزیابـی مبتنـی بـر حـال،
ارزیابـی بـر اسـاس قـال مطـرح میشـود .بـرای مثـال ،اسـتاد بـه
توصیف عناصری میپردازد که شـاگرد باید آنها را در موسـیقی
جسـتوجو کنـد .ایـن شـرایط تـازه اقتـدار موسـیقایی مـراد را
نیـز بـه چالـش میکشـد؛ چـون بـا تشـریح مؤلف ههـای خ ّـاص
موسـیقایی ،دانـش موسـیقی شـکلی همگان یتـر مییابـد
تتـر بـه چالـش کشـید.
و «اسـتدالل» اسـتاد را میتـوان راح 
ً
همزمـان بـا ظهـور ّ
فع ّ
الیتهـای اساسـا تـازۀ هنـری ،جهانبینـی
ّ
خاصـی نیـز کمـاکان در آن دوره وجـود داشـت که ناشـی از تجربۀ
زیسـته در محیـط اجتماعـی پیـش از مشـروطه بـود ،محیطـی کـه
تغییـرات اساسـی جامعـه را از سـر نگذرانـده بـود .تالقـی ایـن دو
رویکـرد جدالهایـی را در حـوزۀ موسـیقی بـه همـراه داشـت کـه
مهمتریـن آنهـا جـدال عـارف و وزیـری اسـت و در مقالـۀ عـارف
ّ
بـه نـام «فتـوای مـن» تجلـی یافـت.
در ایـن اثنـاّ ،
فع ّ
الیتهـای عـارف ،بهمثاب ٔـه یکـی از
شـخصیتهای برجسـتۀ موسـیقی ایرانـی در عرصـۀ موسـیقی
ایرانـی بـا ّ
فع ّ
الیـت و رویکـرد وزیـری بـه چالش کشـیده م یشـود.
عـارف تحصیلات موسـیقی خـود را بـه شـکل سـنتی در شـهر
خـود – قزویـن – و نـزد اسـتادان آواز و در محافـل مذهبـی

حیـن روضهخوانـی آموختـه بـود (عـارف قزوینـی.)1364 ،
بدینترتیـب ،واکنـش اولیـۀ او بـر اسـاس قاعـدۀ احساسـیای
اسـت کـه در دورۀ پیـش از مشـروطه در همیـن محافـل
موسـیقایی–مذهبی متبلـور بودهاسـت؛ و نگارنـدگان مقالـۀ
حاضـر آن را در قالـب گفتمـان حـال صورتبنـدی کردند .شـکل
رابطـۀ آموزشـی در اینجـا بهصـورت رابطـۀ مریـد و مـراد و بـر محـور
هنری–اخالقـی مـراد اسـت ،و خصلـت آن سربسـته و
اقتـدار
ِ
رمـزی بـودن اسـت .چنانکـه سـعی کردیـم نشـان دهیـم ،در
مواجهـه بـا یکـی از رویدادهـای دورۀ پـس از مشـروطه – یعنـی
سلسـله سـخنرانیهای وزیری – این شـکل از گفتمـان انتظارات
احساسـی ّ
خاصـی را بـه وجـود آورد ،و متعاقـب آن واکنشهـای
ِ
احساسـی ّ
خاصـی را نیـز برانگیخـت .نگارنـدگان تلاش کردنـد تا
ایـن واکنشهـا را ،در قالـب احسـاسهایی همچون شـرم ،آبرو،
شـرمندگی و خشـم ،بهطـور انضمامـی در مقالـۀ عـارف قزوینـی
بررسـی کننـد.
بهطورکلـی ،رویارویـی احساسـی بیـن عـارف و وزیـری را
م یتـوان تقابـل دیرینـۀ بیـن اهـل حـال و اهـل قـال در نظـر
گرفـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در دورۀ پیـش از مشـروطه ،بهخاطـر
پیکربنـدی ّ
خـاص نیروهـای اجتماعـی ،قـال فـرع بر حـال قلمداد
م یشـد؛ درحالیکـه ّ
تحـوالت اجتماعـی دوران پـس از مشـروطه

پینوشتها:

موجـب تقویـت گفتمـان اهـل قال در برابـر حال شـد .این تغییر
و ّ
پارادایمی»
تحـوالت را میتـوان بـه بهتریـن نحو با تعبیر «تغییـر
ِ
موردنظـر کوهـن ( )1962توضیـح داد .بـا اسـتفاده از ایـن تعبیـر
میتـوان گفـت کـه در دورۀ پـس از مشـروطه ،هستیشناسـی
دیگـری در کـردار موسـیقایی قابلمشـاهده اسـت؛ کـه از
اسـاس بـا هستیشناسـی دورۀ پیـش از آن متفـاوت اسـت.
در دورۀ پیـش از مشـروطه ،اهـل موسـیقی بنـا بـه تجربـۀ زیسـتۀ
خـود بـه درکـی از موسـیقی نائـل م یشـدند؛ درحالیکـه در دورۀ
ّ
ـردار
پـس از مشـروطه تفسـیر موسـیقی اهمیتـی کلیـدی در ک ِ
ارزیابـی موسـیقی مییابـد.
ِ
بدینترتیـب ،میتـوان مشـاهده کـرد کـه بسـتر اجتماعـی
دورۀ قاجـار رویکـردی ویـژه را بیـن هنرمنـدان ایـن دوره تقویـت
میکردهاسـت .ایـن رویکـرد خـود موجـب م یشـد آنـان بـه نـوع
نـگاه تـازهای کـه در ّ
فع ّ
الیتهـای هنـری اواخـر دورۀ قاجـار و
پـس از مشـروطه بـروز پیـدا کـرده بـود ،واکنـش ّ
خاصـی داشـته
باشـند .عـارف قزوینی با رشـد و پـرورش در این بسـتر اجتماعی،
واکنـش ویـژهای بـه نگـرش هنـری وزیـری داشـت؛ کـه نم یتـوان
ً
شهـای
آن را واکنشـی صرفـا هنـری تعبیـر کـرد؛ بلکـه بهتبـع کن 
ّ
خـاص هنـری دورۀ او ،واکنـش هنـری او نیـز ّ
ماهیتـی اجتماعـی
داشـتند.
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9.ایــدۀ اصلــی مقالــۀ حاضــر  -یعنــی ایــدۀ حــال و قــال در موســیقی ایرانــی  -برگرفتــه از پژوهشهــای داریــوش صفــوت ( ،)1393یکــی
نگــذاران مکتــب حفــظ و اشــاعۀ موســیقی ســنتی اســت .او بــرای تشــریح مواضــع هنــری خویــش دربــارۀ موســیقی ایرانــی از
از بنیا 
ُ
ّ
ایــن ایــده ،کــه ریشــۀ آن را بایــد در آموزههــای عرفــا و اهــل تصــوف جســت (بنگریــد بــه نصــر168 :1987 ،؛ لویســون )12 :1999 ،بهــره
بردهاســت .بدیهــی اســت کــه موضــع داریــوش صفــوت بــرای توجیــه جایــگاه مکتــب مرکــز حفــظ و اشــاعۀ موســیقی ســاخته و
پرداختــه شدهاســت ،امــا از آنجاییکــه اصــل ایــن ایــده متعلــق بــه گفتمــان جــاری در بســتر فرهنگــی ایــران اســت (بــرای مثــال ،ر .ک.
بــه ّزرینکــوب ،)267 :1387 ،از آن بــرای تشــریح موقعیــت ســاختاری موســیقی ایرانــی بهــره گرفتهایــم .بــه عبــارت دیگــر ،مــا از دانــش
حاصــل از تجربــۀ زیســتۀ ایشــان ،بــرای برســاخت دانشــی جامعهشناســیک بهــره بردهایــم (بنگریــد بــه بکــر.)385 :2008 ،
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10.بــه گفتــۀ ّزرینکــوب ( )270 :1387اهــل ّ
تصــوف خــود را اهــل حــال مینامنــد و فالســفه را اهــل قــال معرفــی میکننــد .ضمــن
اینکــه در برداشــت مســلط ایــن دوره حــال بــر قــال برتــری دارد .بــرای مثــال ،ایــن برتــری در گفتــار مهدیقلــی هدایــت ،کــه شــارح مهــم
موســیقی در اواخــر دوران قاجــار اســت ،آشــکار اســت .از نظــر او «موســیقی بــر دو قســم اســت :قــال و حــال .اهــل قــال از موســیقی
تحریــک اعصــاب میخواهنــد ،و اهــل حــال آرامــش اعصــاب» (فاطمــی.)94 :1392 ،
11.عــارف و وزیــری در کنســرتهای مشــترکی بــا هــم همــکاری داشــتند؛ ّامــا ریشــۀ اختــاف ایــن دو ،نــگاه متفــاوت وزیــری و شــاگردان
مکتــب او بــه موســیقی ایرانــی بــود .وزیــری و شــاگردان او در بحثهــا و ســخنرانیهای خــود غــم حاکــم بــر موســیقی ایرانــی و نیــز
بســیاری از ویژگیهــای ســبکهای آوازی را مــورد نقــد قــرار میدادنــد (بــرای مثــال ،بنگریــد بــه وزیــری .)1304 ،بــه همیــن دلیــل آنــان
ّ
روز جامعــه میدانســتند (بنگریــد
در برخــی مــوارد بهطــور مشــخص آهنگهــای عــارف را غمگیــن و نامناســب بــرای وضعیــت آن ِ
بــه آزادهفــر .)82 :1393 ،در ضمــن ایــن اختــاف ریشـههای دیگــری هــم داشــت؛ کــه بایــد آن را در بطــن مناســبات و اختالفــات هنــری
پــس از دورۀ مشــروطه درک و تبییــن کــرد (بنگریــد بــه انگلیــش و ّ
خیاطــی)1399 ،؛ بــرای مثــال ،عــارف تــاش کــرده بــود بــه ســبک
اروپایــی اثــری را خلــق کنــد؛ ولــی وزیــری دانــش و مهــارت او را بــرای ایــن کار کافــی ندانســته بــود (عــارف.)1363 ،

12..context
13.Paradigm change
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