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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 انجامشــدۀ 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.
 .3-1روش تنظیم جداول ،تصاویر و ارجاعات

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).
 .4-1نحوۀ ارائه مقاله

ً
 •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؛لهــای
5تصاویــر (و نمودارهــای) مقالــه بــا شــمارۀ مربــوط نا مگــذاری و بــا فرمــت  JPEGو حداقــل رزولوشــن  300dpiب هصــورت فای مجــزا 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

پردیسی به رنگ «هنر » و بوی «دانش»
دو مفهوم «هنر» و «دانش» آنقدر در پیوند و مالزم یکدیگرند که به بیان
حکیم توس« :هنر جوی و با مرد دانا نشین/چو خواهی که یابی ز بخت
آفرین» .هرگاه کسانی سنجه در دست در پی تفکیک و تمایز این دو مفهوم
بودهاند به کلیاتی بسنده کردهاند ازایندست که :هنر با دل و قلب مرتبط
است و دانش با سر و مغز؛ یا این که هنر آفرینشگری است و دانش
اکتشاف؛ یا هنر به احساس قوت مییابد و دانش به استدالل.
اما مگر نه این که هنرمند و دانشورز در پی شناختن و شناساندن هستند؟
هر دو میخواهند دنیای پیرامون خود را بشناسند و بر پایه این شناخت،
آفریدهای داشته باشند که درک و دریافتشان را بازتاب میدهد .هر دو سرگرم
واکاوی جهان و بسط خالقیت هستند .گیرم که یکی بیشتر بر واکاوی جهان
درونی تمرکز میکند و دیگری بر بررسی جهان بیرونی؛ یکی بر کیفیت در
خالقیت تمرکز دارد و دیگری بر کمیت آن.
نقاش ،موسیقیدان ،پیکرهساز ،شاعر و هر هنرمند دیگری با توان حسی و
عاطفی خود به شناخت و آفرینشگری میپردازد و در آن سو نیز فیزیکدان،
پزشک ،ریاضیدان یا هر دانشورز دیگری فعالیت ذهنی خود را به شناخت
جهان و قوانین بیرونی و آفرینش توأمان ذهنی و عینی میپردازد.
مهم این است که با هر سنجهای بخواهیم بر تمایز و مرزبندی بین این دو
مفهوم تأکید کنیم ،نمیتوانیم از همراهی و پیوندشان سر باز زنیم که این دو
مؤانستشان بیش از مخالفتشان است.
هنر و دانش هر دو از بطن زیست اجتماعی سر برمیآورند و هر دو تسهیلگر
حیات بشرند .این دو مؤید و همراه یکدیگرند و قرابتشان با هم هنرمندانی
خردورز و دانشمندانی هنرورز پدید میآورد که بختیاری و بهبود را پیشکش
بشر میکنند.
قرابت این دو پردیسی را پدید میآورد که بزمگاهی دلنشان و گلشنی
جهلستان است و تا باد چنین بادا.
میماند این درنگ که نظام آموزش عالی در کشور ما و دانشگاهها و
مؤسسههای آموزشی هنر تا چه حد در تقویت هر دو بال «هنر» و «دانش»
کوشیدهاند و تا چه اندازه در استوارسازی این پیوند کامیاب بودهاند؟
حمید کارگر؛ مدیرمسئول
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چکیده

بیــان مســئله :در متــون تاریخــی و فقهــی بــه تغییــر رویــه حکومــتداری در اســام و
گرایــش آن از ســادگی بهســوی تجملخواهــی در دوران امویــان بارهــا اشــاره شــده اســت
و آثــار هنــری برجایمانــده از امویــان بهصــورت مجــزا در مطالعاتــی پیشازایــن مــورد
بررســی قــرار گرفتهانــد ولیکــن تــا کنــون پژوهشــی کــه ایــن آثــار را در چشـماندازی کلــی و از
منظــر شــاخصهای همچــون «تجملگرایــی» موردمطالعــه قــرار دهــد انجــام نشــده اســت.
هــدف :باتوجهبــه اینکــه آثــار هنــری اســبابی هســتند کــه بشــر را در تمــاس بیواســطه بــا
فرهنــگ دورههــای تاریخــی قــرار میدهنــد هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی جنب ههــای
شــاهانه و تجملگرایانــه حکومــت امویــان بــر اســاس آثــار هنــری آنــان اســت.
ســؤاالت :آثــار تجملگرایانــۀ امویــان کــدام آثــار هســتند؟ و ایــن آثــار چگونــه پاســخگوی
اهــداف مالــکان خــود بودهانــد؟
روش تحقیــق :پژوهــش حاضــر از نــوع بنیادیــن بــوده و بــه روش توصیفــی -تحلیلــی
صــورت میپذیــرد .در مرحلــه نخســت متــون تاریخــی و دینــی بــه روش تحلیــل محتوایــی
مطالعــه شــده و ســپس آثــار هنــری برجامانــده از امویــان اعــم از آ ثــار معمــاری و آ ثــار
مــوزهای بــه روش تحلیلــی -توصیفــی مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد.
نتیجهگیــری :بررســیها نشــان داد کــه روحیــه تجملپرســتی امویــان را میتــوان در
دمشــق و اندلــس ،از طریــق آثــار برجایمانــده از آنهــا پــی گرفــت .ایــن آ ثــار گاه از طریــق
عظمــت و بزرگــی و هزینههایــی کــه مصــروف آنهــا شــده مثــل مســاجدی همچــون
قبهالصخــره و جامــع دمشــق و قرطبــه و گاه از طریــق نــوع کارکــرد آنهــا همچــون کاخهــا
و حمامهــای ســلطنتی و یــا بهواسـ ٔ
ـطه خطــوط و نشــانههای تصویــری بــکار رفتــه بــر روی
آنهــا ،ســلطنتطلبی و تجملگرایــی امویــان را نمــودار ســاختهاند.
کلید واژهها :امویان ،دمشق ،اندلس ،مساجد ،کاخها ،سفال اموی ،ظروف عاجی.
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Abstract
Mu’awiyah became the caliph in 41 AH after the Rashidun caliphs and initiated the
Umayyad rule in Syria. Of course, the Umayyad dynasty began in 18 AH (during the
Caliphate of Umar) in this part of the Islamic world and the Umayyad dynasty in Syria
ended in 132 AH. The Umayyad dynasty was founded in 138 AH by one of their survivors,
Abdul Rahman Dakhil, in Spain in 138 AH, and continued until 422 AH. The Umayyad
rulers and caliphs of Spain, like their Syrian ancestors, sought to have fun.
With the beginning of the Umayyad dynasty after the Rashidun caliphs, the way of
governing in Islamic civilization changed and moved away from the simplicity of life
and equality and brotherhood that was in the beginning of Islam. . Many historical books
refer to the luxurious and monarchist nature of this family, which according to historical
documents can be considered the legacy of their ancestors, Mu’awiyah, and some artworks
that left from this period are also different from other periods in terms of luxury. Some of
these works are so in conflict with the beliefs, religion and character of Islam that some
scholars have called them blasphemous art that have never been repeated in the history
of Islamic art. The Umayyad artefacts have been studied separately in previous studies,
but so far no research has been done to study these works from the perspective of features
such as “luxury”.
Therefore, considering that artworks are tools that put human beings in direct contact
with the culture of historical periods, the purpose of this study is to identify the royal
aspects of Umayyad rule based on their artworks. Accordingly, the purpose of this study
was to examine the works of art of the Umayyads in Syria and Andalusia in terms of
displaying their luxurious aspects and to find out how and in what way these works met
the goals of their rulers.
The questions that we want to answer are these: What are the most important works
of Umayyad art? and What are the luxuries of the Umayyad dynasty? And how did
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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these works achieve the goals of their owners?
In this article, to answer these questions, at the
first stage, Historical and religious books were
studied, and then their content was analyzed, In
the second step, the Umayyad artworks, including
Architectural structures and artworks kept in
museums, were studied and analyzed. Studies
show that the spirit of luxury of the Umayyad can
be seen from Damascus to Andalus, through their
surviving artworks.
The Umayyad dynasty is the period of the
construction of huge and glorious mosques
that have been used for a lot of money. These
mosques are called royal mosques in art history
books. Mosques such as the Dome of the Rock
in Jerusalem, the Grand Mosque in Damascus
and the Cordoba Mosque are examples of such
mosques. Through those mosques, the Umayyads
displayed the power and glory of their empire. The
elements that were added to the mosques, such as
the “minbar” (pulpit) and the “maqsoorah” and
the “mihrab” (altar), are related to showing the
position and authority of the Umayyad caliphs.
In addition to mosques and their elements, royal
palaces and baths have survived from the Umayyad
period. The decorations inside these structures,
including paintings and sculptures, all reflect
the Umayyad luxury character. After the collapse
of the Umayyad rule in Syria, their aristocratic
character continued in Spain by their survivors.
The construction of a magnificent mosque full of
decorations in Cordoba demonstrates this. The
construction of palaces in Spain continued so
much that now the best Islamic palaces such as
Madinah Al-Zahra and Al-Hamra are preserved
in this land. Manifestations of Umayyad luxury
can also be identified in their other works of
art. The use of the word “king” to mean king on
Spanish pottery and the presence of motifs such
as portraits of musicians, singers, and dancers on
works of art also reflects the way the Umayyad
rulers lived and how they spent their leisure time.
The presence of perfumers in the hands of the
king and the presence of musicians next to them
are all symbols of royalty and luxury.
Keywords: Umayyad, Damascus, Andalusia,
Keywords
mosques, palaces, Umayyad pottery.
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مقدمه

بــا روی کار آمــدن امویــان پــس از خلفــای راشــدین ،نحــوۀ
حکومــتداری در تمــدن اســامی تغییــر و از آرمانهــای صــدر
اســام همچــون سادهزیســتی و برابــری و بــرادری فاصلــه
گرفــت؛ لــذا از آن دوران میتــوان بــا عنــوان دوران ســلطنت
امویــان یــاد کــرد .در بســیاری از کتــب فقهــی و تاریخــی بــه منــش
تجملخواهــی و ســلطنت طلبــی ایــن خانــدان اشــاره شــده
اســت کــه باتوجهبــه روایــات و اســناد تاریخــی میتــوان آن را
میــراث اجــداد آنهــا و از همــه مهمتــر معاویــه دانســت .در کنــار
ایــن متــون ،آثــاری نیــز از ایــن دوران برجامانــده کــه میتواننــد
در جایــگاه شــاهد ،گواهــی بــر ایــن امــر باشــند .برخــی از ایــن آثــار
چنــان بــا عقایــد و آییــن و منــش اســام منافــات دارنــد کــه برخــی
محققیــن آنهــا را هنــری کفرآمیــز لقــب دادهانــد کــه هیچــگاه
در تاریــخ هنــر اســامی تکــرار نشــدهاند .حتــی برخــی از عناصــر
شــکلگرفته در معمــاری مســاجد ایــن دوره نیــز بیارتبــاط بــا
خــوی ســلطنتطلبی امویــان نیســتند .برایناســاس هــدف
ایــن تحقیــق بــر ایــن امــر اســتوار بــوده کــه آثــار هنــری دوران
امویــان را در شــام و اندلــس از منظــر نمایــش جنبههــای
تجمالتــی آنهــا مــورد بررســی قــرار دهــد و دریابــد کــه ایــن آثــار
چگونــه و از چــه طریقــی پاســخگوی اهــداف حاکمــان خــود
بود ها نــد.
در ایــن راســتا در کنــار مطالعــۀ متــون تاریخــی موجــود
اعــم از منابــع دســتاول و دســتدوم ،آثــار هنــری برجســتۀ
باقیمانــده از ایــن دوران نیــز مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفــت
کــه در میــان متــون دس ـتاول بــه ســخنان ابنخلــدون بیــش
از دیگــران ارجــاع داده شــده اســت چــرا کــه وی در جایــگاه یــک
تاریخنــگار و جامع هشــناس نهتنهــا آداب و ســنن رایــج در ادوار
مختلــف ،ازجملــه ســدههای اولیــه را بیــان و تحلیــل نمــوده،
بلکــه ویژگیهــای حکومتهــا را نیــز در اوج و افــول آنهــا مــورد
نقــد و بررســی قــرار داده کــه از ایــن منظــر بســیار بــا مطالعــات
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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صورتگرفتــه در ایــن تحقیــق هــم راســتا اســت .ایــن مطالعــه
نشــان داد ،آنچــه کــه در متــون دینــی و تاریخــی دررابطهبــا امویــان
و خصلتهــای تجملگرایانــه آنــان آمــده بــا آنچــه کــه در قالــب
آثــار هنــری در دوره حکومــت آنهــا پدیــدار گشــته ،مطابــق اســت.

پیشینه تحقیق

مطالعــات در مــورد امویــان در دو گــروه تاریخــی و هنــری بدیــن
صــورت انجــام شــده اســت .در مــورد نحــوۀ بــه حکومت رســیدن
امویــان ،عابدینــی ( )1389طــی یــک مقالــه بــا عنــوان "از حکومــت
الهــی پیامبــر (ص) تــا ســلطنت موروثــی معاویــه" و ســامانی
و خضــری ( )1391تحــت عنــوان «بررســی تطبیقــی زمینههــا و
مراحــل دســتیابی امویــان بــه قــدرت پــس از اســام» ضمــن
اشــاره بــه چگونگــی بــه حکومــت رســیدن امویــان بــه ســلطنتی
بــودن حکومــت آنهــا هــم اشــاره کردهانــد .بشــیر و جانیپــور
( )1388هم شــخصیت معاویه را در کالم امیرالمؤمنین واکاوی
کردهانــد و چلونگــر و اصغــری (« )1392پیامدهــای اجتماعــی
حضــور مســلمانان در اندلــس» را بــه بحــث گذاشــتهاند .هیلــن
برنــد ( ،)1393باربــارا برنــد ( ۱۳۷۵و  )۱۳۸۳و اتینگهــاوزن و گرابــار
( )1394نیــز هریــک در تحقیقــات خــود بــه معمــاری امویــان
پرداختهانــد و واژۀ «مســاجد ســلطنتی» در ایــن مقالــه از ایشــان
وامگرفتــه شــده اســت .رهبــری ،خســروی و محمــدی ()1395
هــم در مقالــه خــود «ســیری در تاریــخ معماری اســامی» ســاخت
کاخهــای عظیــم در دوره امویــان را ناشــی از تجملگــرا بــودن
آنــان میداننــد .اخــوت ،لیلیــان ،زمانــی ( )1389هــم در طــی کتابــی
بــا عنــوان «معمــاری و باغســازی اســپانیا در دوران اســامی»
ضمــن برشــمردن کاخهــا و ســازههای مســلمانان در آندلــس
بــه جلوههــای تجملگرایانــه ایــن بناهــا هــم اشــاره کردهانــد.
گلیــان ( ،)1389زهــره تفضلــی و عباسعلــی تفضلــی ( )۱۳۸۷و
چلونگــر و عباســی ( )۱۳۸۷نیــز هریــک در مقــاالت خــود بخشــی
از هنرهــای ظریفــه در اســپانیا اعــم از ســفالینهها ،منســوجات و

ســاختههای عاجــی آنــان را معرفــی کردهانــد .مطالعــه پی ـشرو
هــر دو وجــه تاریخــی و هنــری دوران امویــان را بهصــورت مــوازی
موردمطالعــه قــرار داده و بــه دنبــال مطابقــت دادن میــان آنچــه
کــه در متــون تاریخــی آمــده بــا آنچــه کــه در آثــار هنــری آنــان ثبــت
شــده بــوده اســت.

روش تحقیق

در ایــن مقالــه بــرای پیبــردن بــه ابعــاد اشــرافیگری امویــان ،ابتدا
کتــب تاریخــی از جملــه تاریــخ یعقوبــی ،الفتــوح ،فتــوح البلــدان،
مقدمــه ابنخلــدون و تاریــخ طبــری و غیــره موردمطالعــه و
بررســی قــرار گرفــت و در کنــار آنهــا مقاالتــی نیــز کــه مربــوط بــه
تاریــخ امویــان و معاویــه اســت هــم مطالعــه شــدند .در مرحلــه
دوم از طریــق کتــب و مقــاالت مرتبــط بــا تاریــخ هنــر امویــان،
گهــای منتشــر شــده و آثــار محفــوظ از ایــن دوران در
کاتالو 
موزههایــی چــون متروپولیتــن ،والتــرز و مــوزه باستانشناســی
مادریــد ،آثــار انتخــاب و مــورد بررســی و مطالعــه قــرار گرفتنــد و
در نهایــت نمودهــای تجملگرایانــه در هــر یــک از آثــار معرفــی و
بیــان شــده اســت.

امویان و حاکمیت اشرافی آنان بر سرزمینهای
اسالمی

بنیامیــه از نســل امیــه ،اکبــر بــن شــمس بــن عبدمنــاف بــن
قصــی هســتند و نسبشــان در جــد ســوم پیامبــر (ص) یعنــی
عبدمنــاف بــا بنــی هاشــم بــه هــم میرســند .ولیکــن در متــون
تاریخــی همــواره از عــداوت میــان بنــی هاشــم و بنیامیــه ســخن
رانــده شــده اســت و بــر اســام ســتیزی بنیامیــه تاکیــد شــده
َّ َ َ
ــج َر ٔه
اســت تــا آنجــا کــه برخــی همچــون ابــن جــوزی ،واژۀ «َالش
َ
ْ ْ
ال َمل ُع َونـ ٔـه» را در ســوره اســراء آیــۀ  ،60اشــاره بــه قــوم بنیامیــه
میدانــد( 1ابــن جــوزی ،1403 ،ج )54 ،5و یــا امیــر مؤمنــان َعلیــه
َ ّ
الســام بــا صراحــت در بــاره بنیامیــه مــی فرماینــد« :ف َــو ال ِــذی
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ ْ َ َّ َٔ َ َ َ َ َّ
الن َسـ َـم ٔه َمــا أ ْســل ُموا َو ل ِكـ ِـن ْاس َت ْســل ُموا َو أ َسـ ُّـروا
فلــق الحبــه و بــرأ
ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ً َ َ َ
ْ
ُ
َ
ُ
الكفــر فلمــا وجــدوا أعوانــا علیـ ِـه أظهــروه» قســم بــه خدایــی كــه
دانــه را شــكافت و پدیــده هــا را آفریــد ،آنــان اســام را نپذیرفتنــد،
بلكــه بــه ظاهــر تســلیم شــدند و كفــر خــود را پنهــان داشــتند،
آن گاه كــه یاورانــی یافتنــد آن را آشــكار ســاختند (نهــج البالغــه،
نامــه  .)16بــا گذشــت زمــان تاریــخ بــر ایــن ســخن صحــه گــذارد
و در نهایــت ایــن معاویــه بــود کــه توانســت بــا سیاســت خــود
دودمــان امویــان را جایگزیــن خالفــت راشــدین کــرده و بــر کل
ســرزمین هــای اســامی ســلطه یابــد .معاویــه در زمــان ُع َمــر تمــام

دمشــق و توابــع آن را بــه زیــر فرمــان داشــت (بــاذری)203 ،1367 ،
و در زمــان عثمــان بواســطۀ فتوحــات بســیارش ،حــوزۀ تحــت
نفــوذ خــود را بســیار گســترده تــر کــرد .از جملــه فتوحــات معاویــه
میتــوان بــه فتــح ّ
ارمنیــه ،فتــح قبــرس ،فتــح جزیــره رودس ،فتــح
ســقلیه و شکســت قســطنطین اشــاره کــرد (همــان.)286-308 ،
بنیامیــه در زمــان عثمــان نفــوذ بســیار زیــادی در حکومــت و
سیاســت پیــدا کردنــد چــرا کــه وی بســیاری از ّ
عمــال را معــزول
کــرده و آن والیــات را بــه بنیامیــه کــه پســران عـ ّـم و خویشــان او
بودنــد ســپرد (ابــن اعثــم )316 ،1374 ،و در نهایــت عثمــان کــه
خــود فــردی اشــرافی ،ولــی بــا ســابقه اســامی بــود بــا اقدامــات
خــود حکومــت اســامی را قــدم بــه قــدم بــه ســوی حاکمیــت
ً
اشــرافی قریــش نزدیــک کــرده و عمــا او بــود کــه نردبــان و
ســکوی پــرش معاویــه بــرای رســیدن بــه حکومــت را مهیــا کــرده
بــود (ســامانی و خضــری .)127 -128 ،1391 ،ســخنان بنیامیــه
در محافــل خصوصیشــان نقــش عثمــان را در بــه ســلطنت
رســیدن بنیامیــه هرچــه بهتــر آشــکار میســازد :قــدرت پــس از
تیــم و عــدی (قبیلههــای ابوبکــر و عمــر ) از آن شــما (بنیامیــه)
شــد ،پــس آن را همچــون گــوی در میــان خویــش دســت بــه
دســت کنیــد و پایههــای آن را در بنیامیــه اســتوار ســازید کــه
ایــن قــدرت (اســام) جــز نوعــی ســلطنت ،چیــزی نیســت و
از نظــر مــن (ابوســفیان) ،بهشــت و جهنــم معنایــی نــدارد...
(عامــری1400 ،ق ،ج )370 ،4و در نهایــت معاویــه بــود کــه خالفــت
را بــه ســلطنت موروثــی تبدیــل کــرد (زرینکــوب.)117 ،1362 ،

شماره پنجم
تابستان 1400

تجملپرستی میراث بهجایمانده از معاویه

جاهطلبــی و ســلطنت خواهــی در میــان امویــان را م یتــوان
میــراث اجــداد آنهــا از جملــه شــخص معاویــه دانســت .آنچــه کــه
متــون تاریخــی و دینــی بــر آن گواهــی میدهنــد ،تجملپرســت
بــودن اوســت کــه ایــن امــر هــم بیارتبــاط بــا تربیــت اشــرافی او
نیســت .چراکــه بنیامیــه و یــا در نــگاه کالن ،قریــش در پیــش
از اســام هــم از موقعیــت اجتماعــی باالیــی برخــوردار بودهانــد
(یعقوبــی( )۳۱۵ ،1382 ،ازرقــی ،1415 ،ج .)۱۱۵ ،1خــوی اشــرافی
معاویــه همــان هنــگام کــه در شــام با لبــاس پادشــاهی و باابهت
و شــکوه فــراوان بــه مالقــات ُع َمــر رفــت بهخوبــی نمایــان شــد
و همیــن امــر موجــب شــد کــه عمــر بــه وی خطــاب کنــد کــه :ای
معاویــه آیــا بــه روش کســرایان گراییــدهای؟ (ابنخلــدون ،ج،1
 .)۳۸۹معاویــه نخســتین کــس در اســام بــود کــه نگهبانــان و
پاســبانان و دربانــان گماشــت و پردههــا آویخــت و منشــیان
نصرانــی اســتخدام کــرد و از مقــرری زکات گرفــت و خــود روی
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شماره پنجم
تابستان 1400

تخــت نشســت و مــردم در زیردســت او ،دیــوان خاتــم را
تأســیس کــرد و دســت بــه ســاختمان زد و ســاختمان گ ـچکاری
کــرد و مــردم را در ســاختنش بیمــزد بــکار گماشــت و مالهــای
مــردم را مصــادره کــرد (یعقوبــی )165-166 ،1382 ،و از ســعید بــن
مســیب نقــل میکننــد کــه گفتــه :خــدا معاویــه را چنینوچنــان
کنــد چــه او نخســتین کــس اســت کــه ایــن امــر (حکومـتداری)
را بهصــورت پادشــاهی بازگردانــد (همانجــا) .ازآنجاکــه تنآســایی
از مقتضیــات طبیعــی کشــورداری (پادشــاهی) اســت و ایــن
عــادات رفتهرفتــه در نســلهای تــازه رســوخ میکنــد و آنــان
در فراخــی معیشــت و تجملخواهــی پــرورش خواهنــد یافــت
و بــدان خــو خواهنــد گرفــت (ابنخلــدون ،ج )۳۲۳ ،1382 ،1لــذا
میتــوان تجملپرســتی را میــراث معاویــه بــرای نســلهای
پــس از او دانســت و حاصــل ایــن جاهطلبــی چیــزی جــز تجدیــد
حیــات اشــرافیت عربــی نبــود (زرگــری نــژاد.)54-55 ،1383،

در ایــن بخــش بــه بررســی آثــاری همچــون مســاجد ،قصرهــا،
ظــروف عاجــی و ســفالین و منســوجات ،در جهــت نشــان دادن
روحیــۀ تجملپرســتی امویــان پرداختــه شــده اســت .بررس ـیها
در دو بخــش کلــی معمــاری و هنرهــای ظریفــه صورتگرفتــه
اســت .بخــش معمــاری خــود در دو شــاخه معمــاری امویــان در
شــام و اندلــس ارائــه شــده اســت.

حکومت امویان در شام و اندلس

 -1معماری امویان ( ۴۰ -132هجری) در شام و اطراف آن

معاویــه بــن ابــی ســفیان خلیفــه اول امویــان ،در ســال  ۴۱هجری
مقــام خالفــت را پــس از خلفــای راشــدین از آن خــود ســاخت
و آغازگــر حکومــت امویــان در شــام شــد .ســرزمینی کــه وی از
دوران خالفــت عمــر ،در جایــگاه والــی شــام در آن حضــوری پــر
رنــگ داشــت و در واقــع میتــوان گفــت كــه خالفــت بنیامیــه در
ایــن بخــش از جهــان اســام از ســال  18هجــری (دوران خالفــت
عمــر ) آغــاز شــده بــود .چهــارده تــن در ایــن خانــدان خــود را
خلیفــه مســلمین خواندنــد و دوران حکومــت بنیامیــه در
شــام در ســال ۱۳۲ق بــا شکســت مــروان بــن محمــد بــه پایــان
رســید.
حاکمیــت امویــان پــس از ســال  ۱۳۲هجــری توســط یکــی
از بازمانــدگان آنهــا" ،عبدالرحمــن داخــل" در ســال  ۱۳۸هجــری
بــه اندلــس رســید هرچنــد کــه از ســال  ۹۲هجــری مســلمانان در
ایــن ســرزمین حضــور داشــتند .2عصــر والیــان (92ق138 -ق)،
دوره امویــان اندلــس (138ق422 -ق) ،عصــر ملوکالطوایفــی
(422ق479 -ق) ،دوره مرابطــون (479ق543 -ق) ،دوره
موحــدون (543ق632 -ق) و خانــدان بنــی نصــر (632ق-
897ق) شــش دوره حکمرانــی مســلمانان در اســپانیا را شــامل
میشــوند (چلونگــر و اصغــری .)۱۲۹ ،1392 ،در تاریــخ  ۸۹۷هجــری
بــا پیمــان صلــح ابوعبــداهلل محمــد بــن علــی بــا فرنانــدوی پنجــم،
غرناطــه و تمامــی اندلــس بــه تصــرف مســیحیان درآمــد و
اینگونــه هشــت قــرن حکمرانــی مســلمانان در اســپانیا پایــان
یافــت .3امــرا و خلفــای امــوی اســپانیا کــه در قرطبــه (کوردوبــا)
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مســتقر شــده بودنــد ،هماننــد نیــاکان ســوری خویــش بــه
دنبــال عشــرتطلبی و کامجویــی بودنــد (برنــد )۸۳ ،1375 ،تــا
آنجــا کــه برخــی محققیــن مهمتریــن آســیبی کــه گریبانگیــر
حکومــت مســلمین در اندلــس شــد و موجــب ســقوط آنهــا
گردیــد را تفرقــه و فســاد اخالقــی آنهــا دانســتهاند (محمــدی
جورکویــه.)94 ،1381 ،

تجملگرایی در آ ثار هنری امویان

در ایــن بخــش معمــاری امویــان در ســه بخــش موردمطالعــه
قــرار گرفتــه اســت  -1عناصــر معمــاری مســاجد امــوی -2
مســاجد ســلطنتی امویــان  -3کاخهــا و ســازههای غیرمذهبــی
امویــان ( ۴۰ -132هجــری) در شــام و اطــراف آن

عناصر معماری مساجد اموی

مســاجد باشــکوه و باعظمــت امویــان عناصــری چــون
شبســتان محــوری ،مقصــوره ،محــراب و منبــر را بــه معمــاری
اســامی معرفــی نمــود .برخــی محققیــن ایــن عناصــر را در
معمــاری مســاجد امویــان بــه کارکردهــای ســلطنتی آنهــا نســبت
میدهنــد کــه اینــک بهمــرور بیشازپیــش جنبــه مذهبــی پیــدا
کردهانــد (اتینگهــاوزن و گرابــار )۳۲ ،1394 ،بــرای مثــال ســواژه
شبســتان محــوری مســجد دمشــق و نیــز همتایــان آن را در
بیتالمقــدس و مدینــه را بــه آداب ســلطنتی امویــان نســبت
داده و اشــاره میکنــد کــه ایــن ویژگــی کــه اول بــار در مســاجد
ســلطنتی امویــان ظاهــر شــده و بارهــا مــورد تقلیــد قــرار گرفتــه
اســت از تأکیــد بــر منطقــه خــاص حضــور شــاه منبعــث شــده و
از تختخانــه قصــر تقلیــد شــده اســت (همــان )۳۰ ،و در تاریــخ
آمــده ،نخســتین کســی کــه مقصــوره را برگزیــده معاویــه بــوده
هنگامــی کــه وی مــورد ســوءقصد قــرار گرفتــه اســت و ســپس
خلفــای دیگــر در مقصــوره نمــاز خواندهانــد و ایــن بهمنزلـ ٔـه
ســنتی شــده اســت بــرای بــاز شــناختن ســلطان از دیگــر مــردم
در هنــگام نمــاز و اینگونــه آدابورســوم هنگامــی پدیــد میآیــد

کــه دولتهــا بــه مرحلــۀ عظمــت و توانگــری و تجملخواهــی
میرســند ماننــد کلیــۀ کیفیــات جــال و شــکوه پادشــاهی
(ابنخلــدون ،ج .)۵۱۴ -515 ،1382 ،1یعقوبــی هــم ســاخت
مقصــوره در مســجد را ســال  ۴۴هجــری و بــه دســتور معاویــه
میدانــد (یعقوبــی .)۱۵۲ ،1382 ،محــراب هــم اول بــار در مســاجد
امــوی ظاهــر شــده اســت (کونــل )۱۳ ،1347 ،و بورکهــارت در
ایــن بــاره میگویــد :محــراب بــه معنــای دقیــق کلمــه جایگاهــی
مقــدس نیســت ،چــرا کــه التــزام بــه وجــودش در اجــرای نمــاز
وجــود نــدارد (بورکهــارت )۱۲ ،1393 ،همــو محــراب را برگرفتــه
از محــراب کلیســاها میدانــد (بورکهــارت )۳۴ ،1365 ،و برخــی
دیگــر همچــون اتینگهــاوزن و گرابــار معتقدنــد کــه علــت
اســتفاده از محــراب در مســاجد تأکیــد بــر مقــام جانشــینی
پیامبــر کــه دارای معنــای تلویحــی خالفــت و ســلطنت اســت،
بــوده (اتینگهــاوزن و گرابــار .)۳۱ ،1394 ،از دیگــر عناصــر مســاجد
منبــر اســت و ابنخلــدون واژۀ منبــر ،ســریر و تخــت و کرســی
را در کنــار هــم بــکار بــرده و آن را اینگونــه وصــف نمــوده کــه
عبــارت اســت از تختــه چوبهــای برپــا کــرده بــا اریکههــای برهــم
نهــادهای اســت کــه ســلطان بــر آن نشــیند درحالیکــه بلندتــر از
اهــل مجلــس قــرار میگیــرد و در بلنــدی بــا آنــان برابــر نیســت و
ایــن شــیوۀ پادشــاهان پیــش از اســام و دولتهــای غیرعربــی
بــوده و دولتهــا آن را بــه کار نمیبرنــد مگــر هنگامیکــه بــه
مرحلــۀ عظمــت و توانگــری و تجملخواهــی برســند ماننــد
کلیــۀ شــئون ابهــت و جــال پادشــاهی کــه در ایــن مرحلــه پدیــد
میآیــد و نخســتین کســی کــه ســریر را در اســام بــکار بــرده
معاویــه اســت و ســپس دیگــر پادشــاهان اســامی از او پیــروی
کردنــد (ابنخلــدون ،ج .)۴۹۷ -498 ،1382 ،1برخــی از مورخیــن
هنــر نیــز منبــر را آشــکارا نمــاد نمایــش اقتــدار خلیفــه میداننــد
(اتینگهــاوزن و گرابــار .)۳۱ ،1394 ،یعقوبــی اشــاره میکنــد کــه
معاویــه در ســال  ۴۴حــج گــزارد و همــراه خویــش منبــری از شــام
آورد و آن را نــزد در کعبــه بنهــاد و او نخســتین کــس بــود کــه در
مســجدالحرام منبــر گذاشــت (یعقوبــی )۱۵۱ ،1382 ،همچنیــن
معاویــه میخواســته تــا منبــر رســول خــدا (ص) را از مدینــه بــه
شــام ببــرد امــا مــردم مدینــه دســت بــه اعتــراض زدنــد و از ایــن
کار ممانعــت کردنــد (همــان.)۱۷۴ ،

مساجد سلطنتی امویان

هیلــن برنــد اشــاره میکنــد کــه بنیادهــای امپراتــوری امــوی
کبــار و بــرای همیشــه ایــن بنیــان را گذاشــت کــه مســجد
ی 
بالقــوه بیــش از یــک محــل عبــادت و کانــون زندگــی اجتماعــی

اســت و میتوانــد بهعنــوان یــک ابــزار سیاســی بــکار گرفتــه
شــود (هیلــن برنــد .)۷۳ ،1393 ،تبدیــل ســاختمان کلیســاها
بــه مســاجد وجــوه ایــن پیــام را روشــنتر میســازد بــرای
مثــال مســجد جامــع دمشــق بــر روی کلیســای یوحنــا بنــا
شــد و بــرای ســاختن مســجداالقصی در بیتالمقــدس از
بعضــی از قســمتهای کلیســای ژوســتینیان اســتفاده شــد
(کونــل )۱۴ ،1347 ،در محــل بنــای مســجد حلــب هــم پیشتــر
نشــحنه،
کلیســایی منســوب بــه هلنــا برپــا بــوده اســت (اب 
1404ق )62-61 ،و در کل مســاجد ســلطنتی امویــان (از
جملــه قبهالصخــره ،مســجد جامــع دمشــق ،مســجدالنبی و
مســجداالقصی) حامــل پیــام مبارزهطلبــی آنهــا بــا عالیتریــن
کلیســاهای مســیحیان گشــت (هیلــن برنــد .)۷۳ ،1393 ،ایــن
تحــول تجملگرایانــه در معمــاری امــوی در مقایســه بــا ســادگی
مســاجدی کــه در ســالهای ابتدایــی بعــد از ظهــور اســام بنــا
شــدهاند بیشازپیــش نمایــان میشــود.4
از نخســتین بناهایــی کــه در دوره امــوی و بــه دســت
عبدالملــک ســاخته شــد ،قبــه الصخــره در حــرم شــریف اســت.
برخــی متعقدنــد کــه ایــن مســجد در هنــگام فتــح اورشــلیم
ســاخته شــده (جــان هــواگ و هانــری مارتیــن )26 ،1368 ،و
(وزیــری )214 ،1387 ،ولــی اغلــب پژوهشــگران تاریــخ ســاخت آن
را زمــان عبدالملــک میداننــد (رایــس( ،)7 ،1375 ،برنــد،1383 ،
( ،)24اتینگهــاوزن و گرابــار )20 ،1394 ،و (بورکهــارت.)23 ،1365 ،
عبدالملــک مســجدی را بنــا کــرد کــه صفــت اولیــن مســجد
ســلطنتی امویــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت .وی ایــن
مســجد را بــا اهــداف سیاســی بنــا کــرد چــرا کــه تــاش بســیار کــرد
تــا مــردم بجــای کعبــه و حجراالســود (کــه آن هنــگام در تصــرف
زبیریــان بــود) ،صخــره داخــل ایــن مســجد را طــواف کننــد و
بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بــه حدیثــی از پیامبــر کــه میفرماینــد:
«بــار ســفر بســته نمیشــود مگــر بــه ســه مســجد ،مســجد مــن
(مســجدالنبی) ،مســجدالحرام و مســجد بیتالمقــدس»
تأکیــد داشــت (یعقوبــی ،ج .)205 -204 ،1382 ،2قبــه الصخــره،
جــزء نخســتین مســاجدی اســت کــه از ســادگی مســجدهای
نخســتین فاصلــه گرفــت .مقدســی هنــگام توصیــف گنبــد قبــه
الصخــره اظهــار م ـیدارد کــه هماننــد آن را در اســام ندیــده و در
جهــان شــرک نیــز نشــنیده اســت (مقدســی ،1361 ،ج.)238 ،1
گنبــد بــزرگ و طالیــی رنــگ ایــن بنــا (حــدود  20متــر قطــر و 25
متــر ارتفــاع) ،از ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد ایــن مســجد در
زمــان خــود محســوب میشــود .ابــن فقیــه کــه گنبــد را در ســال
290ق دیــده ،آن را گنبــدی ســربی بــا روکــش طــا وصــف کــرده
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شماره پنجم
تابستان 1400

اســت (ابــن فقیــه .)151 ،1416 ،مســجد مملــو از تزیینــات غنــی
موزاییکــی اســت (تصویــر )1کــه تأثیــرات تزیینــات ساســانی در
آن مشــهود اســت (رایــس )10-11 ،1375 ،و (زمانــی ،بــی تــا.)212 ،
در ســقفهایش چهارهــزار تکــه چــوب و هفتصــد تیــر رخــام
و بــر بــام آن چهــل و پنــج هــزار تکــه ســرب بــکار رفتــه اســت
(مقدســی ،1361 ،ج .)239 ،1از دیگــر تزیینــات ایــن بنــا ،اســتفاده
از جواهراتــی چــون پالکهــای ســینه ،گــردن بنــد ،ســنجاق
و گوشــواره بهصــورت تصریــع کاری در آن اســت .گرابــار ایــن
جواهــرات را نشــانههای تقــدس ،ثــروت ،قــدرت و حاکمیــت
مــی دانــد (گرابــار )63 -64 ،1379 ،و برخــی دیگــر اینگونــه تعبیــر
میکننــد کــه آنهــا پیرایههــای تشــریفاتی شــاهانی بودنــد کــه
مغلــوب اســام شــده بودنــد و همچــون نشــانههای افتخــار از
در و دیــوار عمــارات خــاص اســامی آویــزان بودنــد (اتینگهــاوزن
و گرابــار .)23 ،1394 ،گرابــار ایــن احتمــال را هــم داده کــه ایــن
ً
5
جواهــرات در قبــه الصخــره شــاید صرفــا نــذری بــود ه باشــند
(گرابــار .)71 ،1379 ،ویژگیهــای برشــمرده شــده از قبــه الصخــره،
آن را یــک ســازه کامــا تجملــی و ســلطنتی معرفــی میکنــد تــا
آنجــا کــه ایــن احتمــال داده شــده کــه شــاید آن در نظــر امویــان
مفهــوم یــک پرستشــگاه ســلطنتی ،بــا امعــان نظــر بــه مفهــوم
ضمنــی ســلیمانی از راه بازنمایــی درختــان بهشـتگونه داشــته
اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار.)۲۰ ،1394 ،
ً
ولیــد کــه جانشــین پــدرش عبدالملــک شــد کامــا بــه نقش
مؤثــر معمــاری در تبلیغــات واقــف بــود و برنامــه ســاختمانی
ً
ولیــد صرفــا ســاخت بناهــای کاربــردی نبــود بلکــه آنهــا متضمــن
مفاهیــم سیاســی و نمادیــن هــم بودنــد کــه ایــن امــر مهــم
باتوجهبــه هزینههــای اجــرای آنهــا ،ســرعت عملیــات ســاختمانی

و موقعیــت هــر مســجد در شــهری کــه ســاخته م یشــد ،روشــن
میشــود (هیلــن برنــد .)۶۸ ،1393 ،در تاریــخ آمــده کــه چــون
معاویــه بــه والیــت شــام رســید خواســت تــا کلیســای یوحنــا را
بــه مســجد دمشــق اضافــه کنــد ولــی منصــرف شــد و پــس از آن
عبدالملــک هــم کاری از پیــش نبــرد تــا اینکــه ولیــد خــود کلنگــی
برداشــت و دیوارهــای کلیســا را خــراب کــرد و آن را بــه مســجد
افــزود (بــاذری .)180-181 ،1367 ،در مــورد شــکوه مســجد
جامــع دمشــق همــان بــس کــه در تاریــخ آمــده کــه ولیــد بــن
عبدالملــک عایــدی چنــد ســال ســوریه و نیــز بــار  ۱۸کشــتی طــا
و نقــره حمــل شــده از قبــرس را عــاوه بــر ابــزار و مکعبهــای
موزائیکــی کــه پادشــاه رومیهــا بهعنــوان هدیــه فرســتاده بــود
صــرف آن کــرده اســت (مقدســی1361 ،ش .)۲۲۲ ،مســجد جامــع
دمشــق همچــون همتــای پیشــین خــود ،قبهالصخــره ،مملــو
از تزیینــات موزاییکــی اســت و کمتــر درخــت یــا شــهر معــروف
اســت کــه بــر آن دیوارهــا نقاشــی نشــده باشــد (مقدســی،1361 ،
( )۲۲۱تصویــر  .)۲نتیجــۀ همنشــینی شــکوه و عظمــت و ظرافــت
و زیبایــی در ایــن مســجد آن شــده کــه در تاریــخ از آن بهعنــوان
یکــی از بناهــای زیبــا و شــگفتیآور جهــان یــاد شــود (همــان).
از دیگــر مســاجدی کــه ولیــد بــر شــکوه آن افــزود تــا اقتــدار
خــود را بــه نمایــش بگــذارد ،بازســازی مســجدالنبی بــود .بــه
گــزارش طبــری ،وی بــرای بنــای مســجد از قیصــر روم اســتمداد
کصــد کارگــر ماهــر و
کــرد و او یکصــد هــزار مثقــال طــا ،ی 
چهــل بــار موزاییــک بــرای ولیــد فرســتاد (طبــری ،ج)۴۵ ،1353 ،9
و مقدســی الگــوی آن را برگرفتــه از الگــوی دمشــق میدانــد
(مقدســی .)۱۱۶ ،1361 ،کار ســاختمان مســجد از ســال  ۸۸هجری
آغــاز و در ســال  ۹۱هجــری پایــان یافــت در ایــن زمــان ،تزییــن

تصویر :1تصویر گلدانهای ساسانی در تزیینات موزاییکی در قبه الصخره در
بیت المقدس ،دوران امویان شامی .مأخذ تصویرhttps://www.asriran.com :

تصویر :2تصاویر کاخها و شهرها در تزیینات موزاییکی در مسجد جامع دمشق،
دوران امویان شامی .مأخذ تصویرhttps://islamicart.museumwnf.org/ :
en;11;database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01

Figure 1: Image of Sassanid vases in mosaic ornaments on the Dome
of the Rock in Jerusalem, the Umayyad period. Image source: https://
www.asriran.com
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Figure 2: Images of palaces and cities in mosaic decorations in the
Great Mosque of Damascus, the Umayyad period. Image source:
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monumen
t;ISL;sy;Mon01;11;en

ً
تصویر  :3سی و یک طرح کامال انتزاعی در کف حیاط مجموعه خربه المفجر ،در
اردن ،دوران امویان شامی .مأخذ تصویرhttp://qodsna.com :
Figure 3: Thirty-one completely abstract designs on the floor of the
courtyard of the Al-Mufjar Complex, in Jordan, during the Umayyad
period. Image source: http://qodsna.com

مســجد بــه ایــن صــورت انجــام گرفــت :ســتونهای ســنگی
تراشخــورده بــا روکشهــای فلــزی ،دیوارهــای بلنــد و مزیــن
بــه نقــوش گ ـچکاری ،کاش ـیکاری دیوارهــا ،برپایــی مقصورههــا،
نقاشــی ســقف و تزییــن آن بــا چــوب ســاج و جایگزینــی بنایــی
مســتحکم و ســنگی بهجــای خانههــای ِگلــی رســول خــدا (ص)
و خالصــه اینکــه مســجد پیامبــر تبدیــل بــه ســاختمانی شــد کــه
تــا آن زمــان در جزیـ ٔ
ـره العــرب نظیــر نداشــت (جعفریــان،1379 ،
.)262 -263

کاخها و سازههای غیرمذهبی امویان (40 -132
هجری) در شام و اطراف آن

دوره امــوی چــه در ســوریه و اطــراف آن و چــه در اســپانیا در
تاریــخ اســام بــه دلیــل غنــای شــگفتانگیز هنــر غیرمذهبــی،
غیرمتعــارف اســت .بورکهــارت هنرهــای پدیدآمــده در دوره
امــوی را آشــکارا کافرانــه و دنیــوی میدانــد و تاکیــد میکنــد
کــه ماننــد آن در قلمــرو اســام هیچــگاه دیگــر تکــرار نشــده
اســت و آثــار هنــری کــه زینتبخــش کوشــکهای شــکاری
و کا خهــای زمســتانی امیــران امــوی بــوده را سرمشــقهایی
از شــرک میدانــد (بورکهــارت .)28 ،1365 ،در متــون تاریخــی
بســیار بــه خــوی و خصلــت عشــرتطلبانه ایــن امیــران اشــاره
شــده اســت .بــرای مثــال عثمــان ،کوفــه را از ولیــد بــن عقبــه (از
بنیامیــه) بهخاطــر شــرابخوارگی وی ،بــاز ســتاند (ابــن اعثــم،
 316 ،1374و  )331و عبــداهلل بــن عمــر بــا یزیــد بــن معاویــه
بیعــت نکــرد چــرا کــه او بــا میمونهــا و س ـگها بــازی میکــرد و
شــراب مینوشــید و آشــکارا فســق میکــرد (یعقوبــی.)160 ،1382 ،
داســتان دلدادگــی و هرزگــی یزیــد دوم هــم کــه زبــان زد اســت

تصویر  :4بخشی از نقاشیهای دیوار حمام قصیر عمره در اردن ،دوران امویان
شامی .مأخذ تصویرhttps://islamicart.museumwnf.org/database_item.ph :
en;51;p?id=object;ISL;jo;Mus01
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Figure 4: Part of the wall paintings of the Qusayr al-Umrah bath in
Jordan, during the Umayyad period. Image source: https://islamicart.
museumwnf.org/database_item.php?id=object;ISL;jo;Mus01;51;en

(مســعودی ،ج )199 ،1382 ،2و ولیــد بــن یزیــد هــم کــه مشــهور
بــه شــرابخوارگی و عیاشــی اســت (همــان .)217 ،مطالعــه
شــخصیت امیــران امــوی نشــان میدهــد کــه اغلــب آنــان
دلبســتگی و شــیفتگی بســیار بــه مــی و پایکوبــی و موســیقی
داشــتهاند (بورکهــارت.)28 ،1365 ،
اغلــب کاخهــای امویــان ،در جایــگاه ســازههایی
تجملگرایانــه ،در خــارج از شــهرها و در بیابانهــا بنــا شــده
اســت .برخــی معتقدنــد چــون شــهرها در معــرض ســرایت
انــواع بیمــاری بــوده ،آنهــا از آنجــا دوری میکردنــد (هاتشــتاین
و دیلیــس )60 ،1389 ،و برخــی ســبب گزینــش چنیــن مناطقــی
را مرتبــط بــا خــوی بیاباننشــین بــودن اعــراب دانســتهاند.
شــاید یکــی دیگــر از دالیــل گزینــش ایــن مناطــق را بتــوان،
تــاش آنهــا بــرای مخفــی نــگاه داشــتن اعمــال خــود از چشــم
مســلمانان دانســت .میــل بــه کاخ ســازی از زمــان معاویــه آغــاز
و تــا نسـلهای پــس از آن ادامــه یافــت .چنانچــه در تاریــخ آمــده
کــه روزی عبــداهلل بــن عمــر نــزد معاویــه رفــت ،معاویــه گفــت :ای
ابوعبــداهلل ،کاخ مــا را چگونــه میبینــی؟ ابوعبــداهلل گفــت :اگــر
از مــال خــدا باشــد از خیانتــکاران و اگــر از مــال خــودت باشــد از
اســرافکاران هســتی (یعقوبــی .)166 ،1382 ،عــاوه بــر معاویــه،
اغلــب بــزرگان و ســردمداران هــم عصــر او نیــز دارای قصرهــا و
خانههــای اشــرافی بودنــد .ســعد بــن ابیوقــاص قصــری در ده
میلــی مدینــه داشــت و تــا هنــگام مــرگ همانجــا اقامــت داشــت
(یعقوبــی .)173 ،1382 ،از جملــه کاخهــای مهــم امویــان کــه در
بیابانهــای اردن واقــع شــده اســت میتــوان بــه قصــر ّ
خرانــه،
القســطال ،خربــه المفجــر ،المشــتی ،قصیــر عمــره ،الحالبــت
اشــاره نمــود .دو مجموعــه بــه نامهــای الحیــر شــرقی و الحیــر
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غربــی هــم در ســوریه واقــع شــدهاند .در برخــی از ایــن کاخهــا و
یــا مجموعههــا اطالعــات کتیبههــا بــه مبالــغ هنگفتــی کــه بــرای
ً
ســاخت آنهــا صــرف شــده ،اشــاره شــده اســت .مثــا در کتیبهای
ً
بــه ســال  107هجــری ،در قصــر الحیــر شــرقی (احتمــاال همــان
زیتونیــه هشــام) چنیــن اطالعاتــی آمــده اســت (اتینگهــاوزن
و گرابــار .)1394،37 ،شــکوه و عظمــت ایــن بناهــا همگــی
بیانکنن ٔ
ــده میــزان ثــروت و قــدرت امپراتــوری امــوی اســت.
حمــام کــه اعــراب آن را از اشــکال عالــی تجمــل میدانســتند
اغلــب مزینتریــن بخــش در ایــن مجموعههــا را بــه خــود
اختصــاص داده اســت و ابنخلــدون بنیــان نهــادن حمامهــا
را منــوط بــه تجملخواهــی و نــاز و نعمــت توانگــری میدانــد
(ابنخلــدون ،ج .)746 ،1382 ،2قصرهــای امــوی کــه بــه لحــاظ
انــدازه و گنجینــه متفــاوت بودنــد طبــق هنجارهــای زمانــه،
قلعــه و حمــام را بــه جایگاههایــی بــرای زندگــی اشــرافی تبدیــل
کردنــد (اتینگهــاوزن و گرابــار .)41 ،1394 ،چنانچــه اغلــب
ســازههای بهجامانــده از آنهــا دارای حمامهایــی ســلطنتی
هســتند .بــرای مثــال مهمتریــن بخــش قصیــر عمــره ،حمــام
آن اســت کــه بهصــورت تخــت خان ـهای بــا یــک تــاالر سهبخشــی
باســیلیکایی ،پشــتخان و دو اتــاق جانبــی ســاخته شــده اســت
و یــا تماشــاییترین موزاییکهــا در خربــه المفجــر در تــاالر حمــام
ً
آن اســت کــه در آنجــا ســی و یــک طــرح کامــا انتزاعــی کــه همگــی
بــا مضامیــن کهــن ســروکار دارنــد را میتــوان مشــاهده کــرد
(اتینگهــاوزن و گرابــار( )40 -1394،41 ،تصویــر .)3
از جملــه تزیینــات در ایــن کاخهــا نقاشـیهایی بــا مضامیــن
بــزم و طــرب اســت کــه صحنههایــی از اوقــات فراغــت درباریــان
را بــه نمایــش میگذارنــد .بورکهــارت نقشهــای تــاک کــه در
آنهــا جانــوران خیالــی و راســتین نگاشــته شــدهاند را در قصــر
المشــتی بهگونــهای یــادآور اندیشــه و آییــن دیونیسوســی
(ایــزد شــراب و زراعــت انگــور ) 6میدانــد (بورکهــارت،1365،
 .)31تــاالر قصیــر عمــره هــم مملــو از نقاشــیهایی اســت کــه
صحنههــای عاشــقانه ،بازیهــای دریایــی ،شــکار و رقصنــدگان و
 ...را بــه تصویــر کشــیده اســت (تصویــر  .)4قصیــر عمــره یکــی از
نمونههــای نــادر هنــری خصوصــی و آمیــزهای از مضامیــن منابــع
گوناگــون از ریختشناســی شــاهانه گرفتــه تــا ذوق شــخصی در
وقایــع محلــی اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار.)45 ،1394 ،
از دیگــر تزیینــات در ایــن کاخهــا ،پیکرههــا هســتند .بــرای
مثــال دیوارهــای بنــای عظیــم قصــر المشــتی بــا مجســمههای
فراوانــی تزییــن شــده بــوده (کونــل )19 ،1347 ،کــه قســمت
اعظــم آن امــروزه در مــوزه برلیــن نگهــداری میشــود .در میــان
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ایــن پیکرههــا ،چهــار پیکــره شــاهی هــم بــه چشــم میخــورد.
پیکــره خلیفــه در دروازه خربــه المفجــر شــاهی را همــراه دو
شــیر نشــان میدهــد و در قصیــر عمــره شــاهی را میبینیــم
کــه بــر تخــت نشســته و مالزمــی بــا مگسپــران در یــک طــرف و
مالزمــی بــا لبــاس فاخــر در طــرف دیگــر ایســتاده اســت و یــا در
قصــر الحیــر غربــی مــردی تــاج بــر ســر ایســتاده اســت .بــه عاریــت
گرفتــن مضامیــن شــاهی در آثــار هنــری امویــان بــا چنــد موضــوع
ارتبــاط دارد ،یکــی تقلیــد ایــن مضامیــن از شــرق آنهــم از راه
ســلطنتهای ایرانــی کــه تحــت ســیطرۀ مســلمانان درآمــده
بودنــد دوم اینکــه آنهــا بــا اعمــال امویــان (ســلطنتخواهی
آنــان) تطابــق داشــته اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار.)43 ،1394 ،
بخــش عمــدهای از پیکرههــا در ایــن کاخهــا ،مجســمههای
برهنــه و نیمــه برهنــه رقاصــان و نوازنــدگان و خنیاگــران و
خدمتگــزاران هســتند کــه بــه بهتریــن نحــو و بیواســطه
روحیــۀ عشــرتطلبی و تجملخواهــی صاحبــان آنــان را بــر هــر
بیننــدهای نمایــان میســازند.
 -2معماری امویان (پس از سال  138هجری) در اندلس

نظــام حکومتــی امویــان اندلــس از نظــام ســالهای آخــر حکومــت
بنیامیــه در شــام تقلیــد شــده بــود (اخــوت ،لیلیــان ،زمانــی،
 .)27 ،1389لــذا آنــان فعاالنــه در پــی خلــق جایگزینهایــی بــرای
جبــران ارزشهــای باشــکوه از دســت داده خویــش در ســوریه
بودنــد .خلفــای امــوی اندلــس بــه پیــروی از اجــداد شــامی خــود،
جنبههــای پیروزمندانــه حکومتشــان را در نمایــش جلو ههــای
معمــاری میدیدنــد .چنانچــه مســجد قرطبــه هیچــگاه از ســبک
و طــرح مســجد ســوری دمشــق عــدول نکــرد (کونــل،1347 ،
 )15 -16و یــا منــاره امــوی مســجد قرطبــه تجســد هوشــیارانهای
از شــیوههای امــوی شــامی اســت (هیلــن برنــد.)1393،128 ،
همچنیــن وجــود قوسهــای دو طبقــه و نعــل اســبی شــکل کــه
از شــاخصههای مســجد قرطبــه اســت پیــش از آن در مســجد
جامــع دمشــق قابــل مشــاهده اســت .ایــن تقلیــد و هماننــدی
شــاید تالشــی آگاهانــه بــرای بیــدار کــردن افتخــارات نابــود شــده
امویــان ســوریه بــوده اســت (همــان )70 ،چنانچــه میبینیــم کــه
عناصــر معمــاری اموییــان شــامی ،در اســپانیا آنچنــان ریشــه
دوانــده کــه پــس از تشــکیل دولــت جدیــد امویــان در آنجــا،
ادامــه فعالیتهــای هنــری تضمیــن م یگــردد (کونــل،1347 ،
 )12تــا آنجــا کــه قرطبــه در تضــادی آگاهانــه نســبت بــه بغــداد
احســاس میکنــد کــه بایــد هنــوز ســه قــرن تمــام ،ســنتهای
دمشــق را در هنــر رعایــت کنــد (همــان).

تصویر  :6بخشی از مدینه الزهرا ،در اسپانیا ،دوران امویان .مأخذ تصویر(Dodds, :
)1992, 31
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Figure 6: Part of Al-Zahra Medina, in Spain, Umayyad period. Image
)source: (Dodds, 1992, 31

تصویر  :5محراب مسجد قرطبه ،در اسپانیا ،دوران امویان .مأخذ تصویر:
)(Dodds, 1992, 20
Figure 5: Altar of the Cordoba Mosque, in Spain, Umayyad period.
)Image source: (Dodds, 1992, 20

پــس از ورود مســلمانان بــه اســپانیا ،مســاجد بســیاری در
آنجــا برپــا شــد ولیکــن هیچکــدام یــارای برابــری بــا مســجد قرطبــه
در شــکوه و در تزیینــات را ندارنــد .مســجد قرطبــه در کنــار دیگــر
مســاجد ســلطنتی امویــان کــه پیشتــر بدانهــا پرداختــه شــد
نمایشــگر شــکوه و جاللــی شــاهانه اســت .چنانچــه مســجد
قرطبــه بهعنــوان شــاخصترین و درخشــانترین بنــای امویــان
در اســپانیا در طــی چندیــن بــار عریــض شــدن بــه چنــان وســعتی
در زمــان فتــح شــهر بدســت مســیحیان رســیده بــود کــه
م یشــد کلیســای کوچکــی در مرکــز آن ســاخت (برنــد،1375 ،
 .)87شــاخصههای معمــاری ایــن مســجد زیبــا عبــارت اســت
از شبســتانهای عریــض ،قوسهــای نعــل اســبی (ســبک
مرکشــی و عربــی) و کنگــرهدار ،تزیینــات گچبــری ،مقرنــس کاری،
طــاق و محرابهــای نعــل اســبی .تزیینــات در اوج ظرافــت در
اینجــا بــه نمایــش درآمدهانــد .بــرای مثــال منبــر ایــن مســجد
از  36هــزار قطعــه عــاج و چوبهــای نفیــس و جواهــرات و
ســنگهای قدیمــی درســت شــده اســت کــه بــا میخهــای زریــن
بــه روی منبــر نصــب شــدهاند (اخــوت ،لیلیــان ،زمانــی،1389 ،
 .)43بورکهــارت ،محــراب ایــن مســجد را یکــی از باشــکوهترین
شهــای آن میدانــد (بورکهــارت( )11 ،1393،تصویــر )5کــه
بخ 
َ َ
بــرای ســاخت آن ،حکــم (خلیفــه امــوی) از امپراتــور بیزانــس

درخواســت کــرده تــا اســتاد مرق ـعکار برایــش بفرســتد (همــان،
 .)12محــراب بــا چندیــن ردیــف کتیبــه کــه حــاوی آیــات قرآنــی بــه
خــط کوفــی اســت و نقــوش اســلیمی درهــم تنیــده ،بســیار بدیــع
و زیبــا مزیــن شــده اســت.
ســنت ســاختن کاخ و قصــر هــم پــس از ســقوط حکومــت
امویــان در شــام ،در اندلــس توســط بازمانــدگان امــوی ادامــه
یافــت .اســپانیا از لحــاظ داشــتن کاخ در جهــان اســام بینظیــر
اســت و کاخهایــی را بــا باالتریــن درجــه اهمیــت در خــود حفــظ
کــرده اســت کــه عبارتانــد از مدینــه الزهــرا ،الحمــرا ،الجعفریــه
در زاراگــزا و الکازابــا در ســویل (هیلــن برنــد.)444 ،1393 ،
قدیمیتریــن کاخ در اســپانیا کــه کوشــکی در خــارج از قرطبــه
ً
اســت و احتمــاال توســط عبدالرحمــن اول در بــدو ورود بــه
قرطبــه برپــا شــده اســت منیــه الرصافــه نــام داشــته کــه یــادآور
شــهر محبــوب ســوری پدربــزرگ خلیفـهاش بــود و از ویژگیهــای
ســوری ایــن کاخ کوچــک ایــن بــود کــه در اینجــا بــاغ بــا گیاهــان
ســوری آکنــده بــود و کاخ اصلــی دیگــر در قرطبــه بــود کــه دمشــق
نــام داشــت .گویــا قــرار بــود کــه ایــن وابســتگی روحــی بــه ســوریه
بهعنــوان ویژگــی پایــدار حاکمــان امــوی اســپانیا باقــی بمانــد
ً
(همــان) .کاخهــای اندلــس کموبیــش مســتقیما از ســوریه
ً
دوران امــوی نشــئت گرفتهانــد مثــا کاخ الجعفریــه در زاراگــوزا
معمــاریاش شــبیه بــه المشــتی (کاخ دوران امــوی در اردن)
اســت (اخــوت ،لیلیــان ،زمانــی.)78 ،1389 ،
یکــی از مهمتریــن کاخهــای امویــان در اســپانیا مدینــه
الزهــرا اســت (شــهری بــا چندیــن کاخ) (تصویــر  )6کــه توســط
عبدالرحمــن ســوم بــه ســال  324هجــری قمــری کمــی پــس از آن
کــه عنــوان خلیفــه را بــه خــود داده بــود ســاخته شــد و گویــا ایــن
کاخ بازگــو کننــده آرزوهــا و اشــتیاقات شــاهانه او بــوده اســت
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(هیلــن برنــد .)444 ،1393 ،کاخهــای مدینــه الزهــرا در مجمــوع
دارای  4313ســتون مرمریــن ،فوارههــای مفرغــی مطــا و مرمــر
ســبز مرصــع بــه دوازده زمــرد کبودفــام مطــا بــه شــکل حیوانــات
و پرنــدگان ،درهــای آبنوســی ،ونــوس مرمریــن رومــی و باغهایــی
بــا فضــا و منظرههــای بــی رقیــب بودنــد (همــان) .ذهبــی در
توصیــف ایــن شــهر مینویســد:
« ...ناصــر بــن ّ
محمــد امــوی (همــان عبدالرحمــن ســوم)،
ایــن شــهر را بهصــورت دایــره ســاخت و بــرای آن ســی صــد
بــرج قــرار داد؛ ایوانهــای آن از ســنگ یــک تکــه بــوده اســت .و
ایــن شــهر را ســه قســمت کــرد؛ قســمتی کــه در کنــار کــوه بــود
ّ
بهصــورت قصــر ســاخت و قســمت دوم را محــل ســکونت
غالمــان و خ ّــدام کــه دوازده هــزار نفــر بودنــد و کمــر بنــد طــا
داشــتند و هنگامــی کــه او ســوار بــر مرکــب م یشــد بــا او همــراه
میشــدند ،قــرار داد و قســمت ســوم باغهــای زیــر قصــر بــود کــه
جایگاهــی مشــرف بــر ایــن باغهــا درســت کــرد و ســتونهای آن
را بــا طــا پوشــانید و بــا یاقــوت و زمـ ّـرد و لؤلــؤ زینــت کــرد و کــف
آن را بــا مرمــر نقــش دار تزییــن نمــود و در مقابــل آن ،دریاچــه ای
دایــره ای شــکل درســت کــرد و آن را بــا جیــوه پــر کــرد کــه نــور از
آن در جایــگاه منعکــس م یشــد( ».ذهبــی ،1405 ،ج.)267 ،8
مقـ ّـری ضمــن توصیــف اجــزا قصــر ،مدینــه الزهــرا را قصــری
بــا شــکوه و تجملــی دانســته کــه هماننــد آن در جهــان اســام
نیســت (مقــری.)528 ،1408 ،
ســاختن کاخهــای باشــکوه ،بعــد از امویــان همچنــان
در بیــن حاکمــان مســلمان اســپانیا ادامــه یافــت تــا آنجــا کــه
کاملتریــن کاخ اســامی حفاظــت شــده و بازمانــده از ســدههای
میانــه را بایــد کاخ الحمــرا بدانیــم .قصــر الحمــرا در گرانــادا ،قصــر-
قلعــه ناصریهــا ،یکــی از باشــکوهترین قصرهــای جهــان
اســام محســوب میشــود .فضاهــای چهــار ضلعــی ،ردیــف
ســتونها ،اســتخرها و چشــمهها ،تزیینــات فــراوان گچــی و
ســفالکاریهای بســیار ،همگــی آرامشــی مجلــل خلــق کردهانــد
و شــکل غالــب معمــاری و تزیینــات در ایــن کاخ همگــی ریشــه
امــوی دارنــد (باربــارا برنــد .)88 ،1375 ،بانــی اصلــی آن را میتــوان
محمــد پنجــم دانســت کــه کــه در دوران دوم ســلطنت خــود
شــاهکارهایی نظیــر ،حیــاط شــیران را در آنجــا ســاخت (779ق)
(هیلــن برنــد( )451 ،1393 ،تصویــر  .)7در واقــع الحمــرا الیههایــی
اســت از اقامتگاههــای متوالــی ســلطنتی و در شــکل نهایــی
آن میتوانــد بهعنــوان آ کروپولیــس مغربــی توصیــف شــود
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تصویر  :7حیاط شیران در کاخ الحمرا  ،اسپانیا ،دوران ناصریان779 ،ق
Figure 7: Lions› courtyard in Alhambra Palace, Spain, Nasserite
period, 779 AH

(هیلــن برنــد .)450 ،1393 ،چنانچــه وات ،الحمــرا را برتــر از معبــد
پارتنــون در یونــان باســتان دانستهاســت (وات.)209 ،1359 ،
کونــل ایــن مجموعــه را در کل بــه ســه بخــش تقســیم میکنــد
کــه هــر ســه بخــش بــا وجــود شــخص ســلطان معنــا م یشــود:
بخشــی کــه ســلطان در آن احــکام را صــادر م یکــرده و تهنیــت
رعایــای خویــش را میپذیرفتــه (مشــور ) ،بخشــی بــا تــاالر تخــت
و تــاج کــه مختــص پذیرایــی رســمی بــوده (دیــوان) و در نهایــت
قســمتی کــه اتاقهــای خصوصــی ســلطان در آنجــا قــرار داشــته
(کونــل .)166 ،1347 ،نقاشــیها در سرســرای عدالــت هــم
همگــی شایســته دربــار شــاهی اســت (هیلــن برنــد.)455 ،1393 ،
کتیبههــای الحمــرا بــه خــودی خــود بیانگــر افــکار ســازندگان آن
هســتند و ســلطنت را بــه زبانــی کــه پژواکــی قرآنــی و طنینــی از
فلســفه نظــام جهانــی دارد ،میســتاید (همــان.)453 ،

شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر :9کاسه سفالین ،ش  ،63031موزه باستان شناسی مادرید ،به
تاریخ 324 -366ق) ،از تولیدات مدینه الزهرا در دوران خلفای اموی.
مأخذ تصویرhttp://islamicart.museumwnf.org/database_item. :
en;2;php?id=object;ISL;es;Mus01
تصویر :8کاسه سفالین ،ش  ، 63043موزه باستان شناسی مادرید-366 ،
324ق .تولید شده در مدینه الزهرا در دوران خلفای اموی .مأخذ تصویر:
)(Dodds, 1992, 232
Figure 8: Pottery bowl, No. 63043, Archaeological Museum of Madrid,
366324- AH. Produced in Medina Al-Zahra during the Umayyad
)caliphate. Image source: (Dodds, 1992, 232

تجملگرایی در هنرهای ظریفۀ امویان
 .1بررسی خطوط نوشتاری بر روی آثار هنری امویان

از دورۀ امویــان شــامی ســفال چندانــی باقــی نمانــده ولــی بررســی
ســفالینههای اســپانیایی در جهــت شناســایی نمادهــای
ســلطنتی در ایــن مطالعــه قابلتأمــل هســتند .قدیمیتــری
ســفالهای اندلــس را میتــوان بــه نیمــه قــرن چهــارم هجــری
نســبت داد کــه یکــی از تزیینــات آنهــا اســتفاده از خــط عربــی
بــه رنــگ ســبز و آبــی و قهــوهای تیــره بــر روی آنهاســت (دیامنــد،
 .)212 ،1365اســتفاده از خطــوط نوشــتاری بــر روی ســفالینهها از
دیربــاز در تمــدن اســامی متــداول بــوده اســت کــه قدیمتریــن،
زیباتریــن و هنریتریــن آنهــا متعلــق بــه ســفالینههای نیشــابور
در ســده چهــارم اســت .بــر روی آنهــا گاه یــک کلمــه ،یــک عبــارت
دعایــی بــرای صاحــب ظــرف ،یــک جملــه قصــار و یــا بخشــی
از یــک آیــه بــا خطــوط متنوعــی از کوفــی نقــش بســته اســت
(جبــاری ،معصــومزاده .)1389 ،میــان عبــارات و کلمــات بــکار رفتــه
بــر روی ســفالینهها در ســرزمینهای غــرب و شــرق اســامی،
اشــتراکاتی دیــده میشــود .بــرای مثــال برنــد یکــی از کلمــات
پرکاربــرد را در تزیینــات ســفالینههای اســپانیایی را کلمــه "برکــه"
میدانــد (برنــد .)810 ،1383 ،ایــن کلمــه بهصــورت مفــرد و یــا در

Figure 9: Pottery bowl, No. 63031, Madrid Archaeological Museum,
dated 364324- AH), produced by Medina Al-Zahra during the
Umayyad caliphate. Image source: http://islamicart.museumwnf.
org/database_item.php?id=object;ISL;es;Mus01;2;en

قالــب یــک عبــارت دعایــی در کنــار واژههایــی چــون "دائمــه"،
«کاملــه» ...در آثــار هنــری تولیــد شــده در اســپانیا دیــده م یشــود
) (Dodds, 1992,217, 219,241, 274و در شــرق ســرزمینهای
اســامی همچــون ایــران ،ایــن کلمــه بهوفــور و بــه همــراه واژگانــی
چــون "ســرور" و "یمــن" بــر روی ســفالینهها بــکار رفتــه اســت،
) (Victoria& Albert Museum, No. C. 47- 1964و (خلیلــی،1384 ،
تصویــر ( )95قوچانــی ،1364 ،تصاویــر 11 ،5 ،و .)138
یــک واژۀ دیگــر کــه بــر روی ســفالینههای اندلــس دیــده
میشــود ،واژۀ «الملــک» بــه معنــای پادشــاه و پادشــاهی اســت.
در متــون تاریخــی بــه گرایــش امویــان بــه لقــب پادشــاه اشــاره
شــده اســت .یعقوبــی در ایــن بــاره بیــان میکنــد کــه معاویــه
خــود را اولیــن پادشــاه میدانســت (یعقوبــی )166 ،1382 ،و از
حکومــت خــود بــا عنــوان «ملــک» و «پادشــاهی» تعبیــر م یکــرد
(همــان .)158 ،اهمیــت ایــن واژه در میــان امویــان تــا بدانجــا
اســت کــه یکــی از زمینههــای پیدایــش ســلطنت موروثــی در
میــان امویــان را هــم میتــوان اســتقبال از عنــوان "پادشــاه"
بهجــای خلیفــه دانســت (عابدینــی .)62 ،1389 ،برخــی هــم
ایــن واژه را ارمغــان پیــروزی مســلمانان بــر رودریــک پادشــاه
اســپانیایی 7میداننــد و معتقدنــد ایــن شکســت موجــب شــده
کــه عنــوان ایرانــی «شــاه» بهعنــوان ســایه خــدا در روی زمیــن
بــرای خلفــای امــوی بــکار بــرده شــود (اتینگهــاوزن و گرابــار،1394 ،
 .)43اســتفاده از ایــن کلمــه «الملــک» بــر روی ســفالینههای
برجامانــده در اســپانیا را میتــوان مؤیــد نقلهــای تاریخــی در
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ایــن بــاره دانســت .یکــی از قدیمتریــن نمونههــای بجــا مانــده،
کاس ـهای ســفالین از تولیــدات مدینــه الزهــرا در دوران خلفــای
امــوی اســت کــه بــه شــمارۀ  ،63031در مــوزه باستانشناســی
مادریــد محفــوظ و متعلــق بــه تاریــخ  324 -366قمــری اســت
(تصویــر  .)8یکــی از تزیینــات ایــن ظــرف تکــرار واژه «الملــک»در
مرکــز آن اســت .دیگــر پژوهشــگران هــم اســتفاده از ایــن واژه
را در ایــن ظــرف ،مرتبــط بــا نمایــش قــدرت و اقتــدار امویــان
میداننــد ). .(Dodds, 1992, 232
کاســه ســفالین دیگــری هــم از ایــن گــروه از ظــروف ،بــه
شــمارۀ  ، 63043در مــوزه باستانشناســی مادریــد بــه تاریــخ
 324 -366هجــری کــه آن هــم در مدینــه الزهــرا تولیــد شــده
اســت ،محفــوظ اســت .در ایــن نمونــه هــم واژۀ «الملــک» ایــن
بــار کمــی دورتــر از مرکــز ظــرف و در نزدیکــی حاشــیه کتابت شــده
اســت (تصویــر  .)9در ســفالینههای شــرقی هــم ایــن واژه بــکار
بــرده شــده اســت ولــی بــا ایــن تفــاوت کــه در آنهــا «الملــک»
اغلــب در ترکیــب بــا کلمــۀ «اهلل» دیــده میشــود «المــک اهلل»،
(شــمارههای  38.40.118و  40.170.93در مــوزه متروپولیتــن) و (
) .Wilkinson, 1973, Chapter3, No. 22تزییــن بــا کلمــه "الملــک"
آنهــم بهصــورت منفــرد پــس از امویــان نهتنهــا از بیــن نرفــت
بلکــه بــه بهتریــن شــکل خــود در گلدانهــای بــزرگ الحمــرا (ش
 ،5229پالرمــو ،قــرن هفتــم هجــری ،دوره ناصــری) کــه در دوره
ناصــری تولیــد شــدهاند تداومیافتــه اســت .تکــرار واژۀ «الملــک»
بــه خــط کوفــی بــه زیبایــی هرچــه تمــام بــر روی بدنــۀ یکــی از ایــن
گلدانهــا تکــرار شــده اســت )( (Dodds, 1992, 354تصویــر
 .)10انــدازۀ بــزرگ ایــن گلدانهــا و کلمــات بــکار رفتــه در آنهــا
بــه بهتریــن نحــو نمایشــگر شــکوه و عظمــت یــک حکومــت
ســلطنتی اســت .در گلدانــی مشــابه ،کلماتــی چــون «غبطــه»،
«عافیــه» و «برکــه» جایگزیــن «الملــک» شــدهاند (Dodds, 1992,
).356-57
شــاید انتخــاب آیــه  23ســوره حشــر بــرای یکــی از کتیبههــای
محــراب الحمــرا هــم بیارتبــاط بــا نمایــش ســلطنتَ نباشــد .در
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اهَّلل عمــا یشـ ِـركون» معنــای آیــه بدیــن
الجبــار المتك ِبــر ســبحان ِ
قــرار اســت :اوســت خــدای یکتایــی کــه غیــر او خدایــی نیســت،
ســلطان مقتــدر عالــم ،پــاک از هــر نقــص و آالیــش ،منـ ّـزه از هــر
عیــب و ناشایســت ،ایمنیبخــش دلهــای هراســان ،نگهبــان
جهــان و جهانیــان ،غالــب و قاهــر بــر همــه خلقــان ،بــا جبــروت
و عظمــت ،بزرگــوار و برتــر (از ح ّــد فکــرت) ،زهــی ّ
منــزه و پــاک
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تصویر  :10گلدان بزرگ الحمرا ،ش  ،5229پالرمو ،قرن هفتم هجری ،دوره ناصری.
مأخذ تصویر(Dodds, 1992, 354) :
Figure 10: Alhambra vase, No. 5229, Palermo, 7th century AH,
)Nasserite period. Image source: (Dodds, 1992, 354

خــدای یکتــا کــه از هــر چــه بــر او شــریک پندارنــد منـ ّـزه و (از آنچــه
در وهــم و خیــال و عقــل اندیشــند) ّ
مبراســت (ترجمــه الهــی
قمش ـهای) .باتوجهبــه اینکــه متــن کتیبههــای مســاجد اغلــب
بــا اهــداف خــاص سیاســی انتخــاب میشــدهاند ایــن امــر دور
ً
از ذهــن نخواهــد بــو د .مثــا کتیبههــای قبهالصخــره همــه در
بردارنــدۀ آیاتــی اســت کــه بیانگــر پیــروزی اســام بــر مســیحیت
اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار .)23 ،1394 ،قبــه الصخــره بــا داشــتن
کتیب ـهای کوفــی بــه طــول  240متــر (کرســول )34 ،1393 ،را بایــد
اولیــن مســجدی دانســت کــه امویــان در آن بــا گزینــش آیاتــی
خــاص ،اهــداف سیاســی خــود را مکتــوب نمودهانــد .اســتفاده
از واژههایــی متــرادف بــا "الملــک" مثــل "الســلطان" بــر روی آثــار
هنــری تولیــد شــده در غــرب ســرزمینهای اســامی را شــاید

بتــوان از جملــه میــراث برجامانــده از امویــان دانســت .چنانچــه
در آثــار برجامانــده از دوره ناصریــان (اوایــل قــرن هفتــم تــا پایــان
قــرن نهــم897 ،ق) واژه «الســلطان» بارهــا بــکار بــرده شــده
اســت .در یــک پوشــش ســر بانــوان متعلــق بــه دوره ناصریــان
) (Dodds, 1992, 336و یــا بــر روی یــک تکــه پارچــه (شــمارۀ ،18.31
متــرو پولیتــن ،اواخــر قــرن چهاردهــم و اوایــل قــرن پانزدهــم
میــادی) کــه از تولیــدات دوره ناصــری اســت ،جملــه «عــز لموالنا
الســلطان» تکــرار شــده اســت (تصویــر  .)11همیــن جملــه در یــک
قــاب زریــن فــام ســفالی هــم دیــده میشــود(Dodds, 1992, 8
).360
در تمــدن اســامی اســتفاده از خطــوط نوشــتاری بــر روی
منســوجات در دربارهــا هــم از نمودهــای تجمالتــی اســت.
بــر اســاس گفتــه ابنخلــدون اولیــن خلیفــهای کــه لبــاس
پادشــاهی بــر تــن کــرده معاویــه اســت (ابنخلــدون ،ج،1382 ،1
 )389و همــو اشــاره میکنــد کــه دیگــر از عالئــم شــکوه و عظمــت
پادشــاه و ســلطان و شــیوههایی کــه در دولتهــا متــداول
اســت ایــن اســت کــه نامهــا یــا نشــانهایی را کــه ویــژۀ آنهاســت
در پارچههایــی از جنــس پرنیــان یــا دیبــا و یــا ابریشــم مینگارنــد
و پادشــاهان اســام نامهــای خــود را بــا کلمــات دیگــری کــه از
فــال یــا درود و دعــا حکایــت میکنــد مینویســند و خانههایــی را
کــه در کاخهــای خــود بــرای بافتــن اینگونــه پارچههــا اختصــاص
داده بودنــد طــراز خانــه مینامیدنــد (ابنخلــدون ،ج.)510 ،1382 ،1
طــراز در تاریــخ هنــر اســامی معانــی مختلفــی را در برمیگیــرد از
جملــه اینکــه بــه جامههــای پــر نقــش و نــگاری اطــاق میشــود
ً
کــه غالبــا بــرای حکمرانــان و صاحــب منصبــان بافتــه م یشــده

تصویر :11استفاده از واژه «سلطان» در یک تکه پارچه منسوب به اسپانیا (شمارۀ
 ،18.31موزه مترو پولیتن ،اواخر قرن چهاردهم و اوایل قرن پانزدهم) .مأخذ
تصویرhttps://www.metmuseum.org/art/collection/search/447048 :
Figure 11: Using the word «sultan» on a piece of cloth attributed to
Spain (No. 18.31, Metropolitian Museum, late fourteenth and early
fifteenth centuries). Image source: https://www.metmuseum.org/art/
collection/search/447048

اســت و یــا بــه کارگاههــای دیبــا بافــی گفتــه م یشــده و یــا بــرای
پارچههــای زربفــت اســتفاده م یشــده اســت (همتــی گلیــان،
 .)104 -105 ،1389از امویــان شــام چهــار قطعــه ابریشــم بجــا مانــده
اســت .ایــن قطعــات همگــی دارای کتیبههــای زربفتــی هســتند
کــه محــل تولیــد آنهــا را افریقیــه (تونــس) و حامــی آن را مــروان
امــوی ثبــت کردهانــد (اتینگهــاوزن و گرابــار .)51 ،1394 ،پارچــه
دیگــری هــم بــه نــام مــروان موجــود اســت کــه بــر پایــه کتیبــه آن
کهنتریــن محصــول باقیمانــده از کارخانــه نســاجی بــه نــام طــراز
اســت( .همانجــا) .در یــک قطعــه پارچــه بجــا مانــده از دوره امــوی
اســپانیا هــم کتیبـهای بــه نــام خلفــه هشــام دیــده میشــود .ایــن
محصــول که"حجــاب هشــام" نامیــده شــده متعلــق بــه تاریــخ
( 336تــا  339ق) اســت کــه اینــک در آ کادمــی تاریــخ مادریــد
نگهــداری میشــود .در ســوزن دوزیهــای ابریشــمی ایــن پارچــه
پرندگانــی در در اشــکال هشــت ظلعــی جــای داده شــدهاند
و کتیبههــا در دو ســمت آنهــا قــرار گرفتهانــد .کتیبــه حــاوی
عبــارات دعایــی در حــق خلیفــه اســت )(Dodds, 1992, 225
(تصویــر .)12
عــاوه بــر کتیبههــای روی منســوجات ،اســتفاده از
پارچههــای فاخــر و نفیــس توســط درباریــان و تولیــدات انبوهــی
از منســوجات نفیــس هــم بــه نوبــه خــود نشــان تجملپرســتی
در یــک حکومــت اســت (ابنخلــدون ،ج .)510 ،1382 ،1در متــون
تاریخــی آمــده کــه در حکومــت عبدالرحمــن دوم پوشــش
لبــاس حریــر حاشــیهدار در دربــار امویــان معمــول شــده و
لباسهایــی از جنــس حریــر بافتــه شــده بــا نخهــای طــا و نقــره
و حاشــیهدوزی شــده بــا ســنگهای قیمتــی در بیــن طبقــۀ

شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر  :12تکه پارچهای حاوی عبارت دعایی در حق خلیفه مشهور به «حجاب
هشام»(شمارۀ  ،292آکادمی مادرید ،تاریخ ( 336تا  339ق)) .مأخذ تصویر:
)(Dodds, 1992, 225
Figure 12: A piece of cloth containing the phrase «Prayer for the
Caliph», known as «Hisham Hijab» (No. 292, Academy of Madrid,
)History (336339- AH)). Image source: (Dodds, 1992, 225
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

25

شماره پنجم
تابستان 1400

حاکــم و اطرافیــان وی بســیار رواج داشــته اســت و همچنیــن
آوازۀ شــهر المریــه در تمــام ســرزمینهای مسلماننشــین بــه
ســبب زیبایــی دیباهــا و منســوجاتش پخــش شــده اســت
(وجــدان ،بیتــا )216 ،و یــا میبینیــم کــه مســلمانان اســپانیا از
ســده چهــارم هجــری در ســطح وســیعی بــه پــرورش کــرم ابریشــم
روی آوردهانــد و طرازهــای نفیــس و زیبایــی را بــه مناطــق اســامی
و غــرب مســیحی صــادر نمودهانــد (محمــد حســن .)389 ،از نظــر
میــزان تولیــد چنیــن منســوجات تجمالتــی در اســپانیا همیــن
بــس کــه آورده شــده کــه در میــان شــهرهایی کــه در آن بافندگــی
رونــق داشــته ،المریــه بــه داشــتن بیــش از هشــتصد ماشــین
پارچهبافــی بــرای بافتــن جامههــای ابریشــمین و پوشــش
نفیــس و یــک هــزار ماشــین بــرای تولیــد پارچههــای زربفــت
شــکوهمند مباهــات میکــرده اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار،
.)189 ،1394

تصویر  :13تصویر نمادهای سلطنتی (عود نواز و عطردان ،بادبزن) بر روی جعبه
جواهرات مغیره ،شماره  ،4068موزه لوور ،تاریخ  357ق .مأخذ تصویر:
((Dodds,1992, 197
Figure 13: Image of royal symbols (incense player and perfumer,
hand fan) on Moghireh jewelry box, No. 4068, Louvre Museum, date
357 AH. Image source: (Dodds, 1992, 197
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بررسی نمادها و نشانههای تجملپرستی بر روی
آ ثار هنری امویان

غنــا (آوازهخوانــی و موســیقی) در اجتمــاع هنگامــی متــداول
میشــود کــه عمــران بشــری ترقــی کنــد و از حــد نیازهــای
ضــروری درگــذرد و بــه مرحلــۀ شهرنشــینی و آنــگاه امــور تجملــی
و تفننــی برســد و تنهــا کســانی کــه از همــه جهــات زندگــی در
رفــاه و آســایشاند در جســتجوی آنانــد (ابنخلــدون،1382 ،
 .)851میــل بــه شــعر و موســیقی و آواز در میــان اغلــب خلفــای
امــوی مرســوم بــوده اســت .ولیــد بــن یزیــد اول کــس بــود کــه
آوازهخوانهــا را از شــهرها پیــش وی فرســتادند و بــا مطربــان
نشســت و شــرابخوارگی و عیاشــی و موســیقی را رواج داد
(مســعودی ،ج )217 ،1382 ،2عالقــۀ او بــه شــعر و آواز تــا بدانجــا
بــود کــه قبــای خــود را از تــن بیــرون و بهرســم جــال و عــزت بــه
ابــن عایشــه اهــدا کــرد .ابــن عایشــه پیشازایــن همــان شــعر
را بــرای پــدر ولیــد هــم خوانــده و وی را نیــز بــه طــرب آورده بــود،
ازاینقــرار ولیــد طربنــاک شــدن از ایــن شــعر را از پــدرش بــه ارث
بــرده بــود (مســعودی ،ج .)219 ،1382 ،2امویــان تصاویــر مربــوط بــه
مراســم بــزم و رقــص و آوازهخوانــی خــود را بــر روی آثــار هنــری خود
بــه نمایــش گذاشــتهاند .تصاویــر نوازنــدگان در حــال نواختــن و

تصویر :14عطردان ،شمارۀ  ،3.772موزه باستان شناسی اسپانیا ،متعلق به
دوران خلفای اموی .مأخذ تصویر(Dodds, 1992, 213 ):
Figure 2: Images of palaces and cities in mosaic decorations in the
Great Mosque of Damascus, the Umayyad period. Image source:
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monumen
t;ISL;sy;Mon01;11;en

جدول  :1تجملگرایی در آثار هنری امویان
Table 1: Luxury in Umayyad works of art

تجملگرایی در
معماری امویان
شامی و اندلسی

تجملگرایی در
آثار ظریفه امویان

نمادهای تجمالتی

نمونهها

مساجد سلطنتی امویان
شامی

قبهالصخره ،مسجد
جامع دمشق،
مسجدالنبی

ویژگیها
صرف هزینه هنگفت (عایدی چند سال سوریه و نیز بار  ۱۸کشتی طال و
نقره حمل شده از قبرس برای ساخت مسجد جامع دمشق) ،بهکارگیری
سازههای عظیم (گنبد بزرگ و مطال کاری شده در قبهالصخره) ،مملو
از تزیینات غنی موزاییکی ،ترصیع کاری با استفاده از جواهراتی چون
پالکهای سینه ،گردنبند ،سنجاق و گوشواره ،استفاده از تزیینات وافر
(ستونهای سنگی تراشخورده با روکشهای فلزی ،دیوارهای بلند و
مزین به نقوش گچکاری ،کاشیکاری دیوارها ،برپایی مقصورهها ،نقاشی
سقف و تزیین آن با چوب ساج)

مساجد سلطنتی امویان
اندلس

مسجد قرطبه

مساحت زیاد مسجد ،عظمت بنا ،تزیینات اسراف کارانه (برای مثال
منبر این مسجد از  36هزار قطعه عاج و چوبهای نفیس و جواهرات و
سنگهای قدیمی درست شده است که با میخهای زرین به روی منبر
نصب شدهاند)

کاخهای امویان شامی

قصر ّ
خرانه ،القسطال،
خربه المفجر ،المشتی،
قصیر عمره ،الحالبت،
الحیر شرقی و غربی

صرف مبالغ هنگفت برای ساخت آنها ،شکوه و عظمت بناها ،داشتن
حمامهای سلطنتی ،استفاده از نقاشیهایی با مضامین بزم و طرب،
استفاده از پیکرههای شاهی و مجسمههای برهنه

کاخهای امویان اندلس

منیه الرصافه ،کاخ
دمشق ،مدینه الزهرا،
الحمرا ،الجعفریه در
زاراگزا و الکازابا در سویل

گسترده بودن بناها ،بکارگیری تزیینات بیشمار از جمله ستونهای
مرمرین ،فوارههای مفرغی مطال و مرمر سبز مرصع به دوازده زمرد کبودفام
مطال به شکل حیوانات و پرندگان ،درهای آبنوسی ،ونوس مرمرین رومی
و باغهایی با فضا و منظرههای بی رقیب ،استخرها و چشمهها ،تزیینات
فراوان گچی و سفالکاریهای بسیار

عناصر معماری

شبستان محوری

تأکید بر منطقه خاص حضور شاه ،منبعث شده از تخت خانه قصر

مقصوره

متمایز ساختن خلیفه از دیگران و حفظ جان او

محراب

بر گرفته از محراب کلیساها ،تأکید بر مقام جانشینی پیامبر

منبر

نماد اقتدار خلیفه

مجسمه سازی

پیکرهها در کاخهای خربه
المفجر ،قصیر عمره و
الحیر غربی

ساخت و بکارگیری پیکرههای شاهی و مجسمههای برهنه و نیمه برهنه
رقاصان و نوازندگان و خنیاگران و خدمتگزاران در درون کاخها

سفال گری

بشقابهای سفالین

استفاده از کلمه “الملک” (به معنای پادشاه) بر روی آثار سفالی دوره
اموی و تصاویر نوازندگان در حال نواختن و آالت موسیقی بر روی آنها

نساجی

پارچههای نفیس

راه اندازی طرازخانهها ،استفاده خلفا از پارچههای ابریشمین و زبفت و
حریر به همراه حاشیه دوزیهایی با نخهای طال و نقره و سنگهای قیمتی

ساختههای عاجی

جعبههای جواهرات

گران قیمت بودن ظروف ،بکارگیری نمادهای تکرارشده شاهانه بر
روی این جعبهها اعم از :تصویر پادشاهان بر تخت نشسته ،خنیاگران،
سوارکاران ،بادبزن ،عودنواز ،عطردانها و مجالس طرب.

شماره پنجم
تابستان 1400
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آالت موســیقی بــر روی ظــروف ســفالین در اســپانیا (James,
) 1974, 75و (وجــدان ،بیتــا )214 ،و ) (Dodds, 1992, 232دیــده
میشــوند.
عــاوه بــر ســفالینهها ،یکــی از آثــار برجســته هنــری در
اندلــس ،تولیــد جعبههــای جواهــرات از جنــس عــاج اســت
کــه تزیینــات بــه بهتریــن نحــو بــر روی آنهــا کنــدهکاری شــده
اســت .در کنــار شــاهانه بــودن خــود ایــن ظــروف ،نمادهــای
نقــش بســته بــر روی آنهــا نیــز برخــی از جلوههــای ســلطنتی را بــه
نمایــش میگذارنــد .تصویــر روی برخــی از ایــن جعبههــا ،تصویــر
پادشــاهان بــر تخــت نشســته ،خنیاگــران و ســوارکاران اســت.
برخــی صحنههــای بــزم و برخــی صحنههــای شــکار را بــه نمایــش
میگذارنــد .چنانچــه میتــوان گفــت کــه در تمــام ایــن مناظــر
چیــزی دیــده نمیشــود کــه القــا کننـ ٔ
ـده تصویــری مقــدس باشــد
(اوالگوئــه.)398 ،1365 ،
یکــی از ایــن جعبههــا کــه در مــوزه لــوور پاریس بــه تاریخ 357
ه  967 / .م نگهــداری میشــود ،بــرای «مغیــره» فرزنــد جــوان عبــد
الرحمــان ســوم ســاخته شــده اســت در اینجــا ،نخســتین جلــوه
چرخــۀ مضامیــن ســلطنتی اســپانیا در عــاجکاری پدیــدار شــده
اســت .در یکــی از شمســهها خــود شــاه بــا عطــری در دســت
ظاهــر شــده اســت؛ او در مالزمــت حامــل بادبــزن و عودنــواز
نشســته درحالیکــه قوشچیــان در خــارج از چهارچــوب
شمســه ایســتادهاند (تصویــر  )13و از دیگــر نقشمایههایــی
کــه نشــان مقــام ســلطنت دارنــد ،شــیران پاییــن صفــه ســریر
و آرایــش متقــارن شــیران در حــال حملــه بــه یــک ورزاب در
شمســه دوم اســت (اتینگهــاوزن و گرابــار(Dodds, )185 ،1394 ،
) .1992, 197جالــب اینکــه عطردانهایــی مشــابه آنچــه کــه در
اینجــا بهعنــوان نمــادی از ســلطنت در دســت خلیفــه اســت،
از دوره خلفــای امــوی در اســپانیا بهدس ـتآمده اســت (شــمارۀ
 ،3.772مــوزه باستانشناســی ،اســپانیا ،مربــوط بــه دوران
خلفــای امــوی) ) ( (Dodds, 1992, 213تصویــر  .)14همچنیــن در
یــک صندوقچــه مســتطیل شــکل کــه بــرای عبدالملــک ،فرزنــد
المنصــور کــه منصــب حاجب داشــته ســاخته شــده اســت و هم
اکنــون محفــوظ در مــوزه نــاواژا در پامپلونــا اســت صحنههایــی
از اوقــات فراغــت شــاهزادگان را شــبیه جعبــۀ مغیــره میتــوان
دیــد ) .(Dodds, 1992, 199-200در جعبــه دیگــری هــم بــه تاریــخ
 359هجــری در مــوزه ویکتوریــا و آلبــرت ،شــاهد مناظــر دربــار
و مجلــس طــرب و شــکار هســتیم (Imamuddin, 1981, 180).
آنچــه کــه در ســطور پیشــین ذکــر آن گذشــت آثــار هنــری امویــان
بــر اســاس دو گــروه معمــاری و هنرهــای ظریفــه در قالــب یــک
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جــدول مـ ّ
ـدون گردیــده اســت (نــک :جــدول .)1

نتیجهگیری

بــا تأســیس حکومــت امویــان بــه دســت معاویــه ،نحــوۀ
حکوم ـتداری در تمــدن اســامی از ســادگی و برابــری در دوران
خلفــای راشــدین فاصلــه گرفــت و بــه ســمت ســلطنتی شــدن و
تجملخواهــی حرکــت کــرد .یکــی از عوامــل موفقیــت امویــان
در بهدسـتآوردن قــدرت ،شــخص عثمــان بــود کــه بــا اقدامــات
خــود حکومــت اســامی را قدمبهقــدم بهســوی حاکمیــت
نگــذار ســلطنتطلبی
اشــرافی قریــش نزدیــک کــرد .بانــی و بنیا 
در میــان امویــان را بــی شــک میتــوان معاویــه دانســت و
حاصــل آن چیــزی جــز تجدیــد حیــات اشــرافیت عربــی نبــود.
حاکمیــت امویــان از ســال  40هجــری تــا ســال  132هجــری در
شــام و پــس از آن تــا ســال  422هجــری در اندلــس بــر پــا بــود.
دوره امویــان ،دوران ســاخت مســاجد پــر شــکوهی اســت
کــه در تاریــخ هنــر بــا عنــوان مســاجد ســلطنتی از آنهــا یــاد
میشــود کــه مبالــغ صــرف شــده بــرای ســاخت آنهــا مؤیــد ایــن
امــر اســت .مســاجدی کــه عــاوه بــر کارکــرد اجتماعــی دارای
کارکردهــای سیاســی و تبلیغاتــی و تجمالتــی بودهانــد .ســاخت
آنهــا بــر روی کلیســاهای مســیحی و برتــری آنهــا از منظــر بزرگــی
و تزیینــات ،از جملــه راهکارهــای سیاســی بنیامیــه بــوده بــرای
نمایــش قــدرت و شــکوه امپراتــوری خــود ،کــه مســجد قبــه
الصخــره در بیتالمقــدس ،مســجد جامــع دمشــق و مســجد
قرطبــه در اندلــس از جملــه مســاجد ســلطنتی امویــان هســتند.
در دوره امویــان عناصــری بــه معمــاری مســاجد اضافــه شــد کــه
آنهــا نیــز بیارتبــاط بــا نمایــش جایــگاه و اقتــدار خلفــای امــوی
نیســتند .بــرای مثــال شبســتان محــوری در جهــت تأکیــد بــر
منطقــه خــاص شــاه و بــه تقلیــد از تخت خانــه قصرهــا و مقصوره،
بــرای بــاز شــناختن ســلطان از دیگــر مــردم در هنــگام نمــاز در
مســاجد ســاخته شــدهاند .محــراب هــم در مســاجد در جهــت
تأکیــد بــر مقــام جانشــینی پیامبــر کــه دارای معنــای تلویحــی
خالفــت و ســلطنت اســت تعبیــه شــد و منبــر ســاخته شــد تــا
جایگاهــی باشــد تــا خلیفــه باالتــر از اهــل مجلــس بــر آن نشــیند.
عــاوه بــر مســاجد و عناصــر آنهــا ،از دوران امویــان کاخ و
قصرهــا و حمامهــای ســلطنتی نیــز باقیمانــده اســت .تزیینــات
در داخــل ایــن ســازهها ازجملــه نقاشــیها و پیکرههــا همگــی
ٔ
دهنده روحیــه عشــرتطلبی و تجملخواهــی صاحبــان
نشــان
امــوی آنهــا هســتند .پــس از فروپاشــی حکومــت امویــان در
شــام ،خلقوخــوی اشــرافی آنهــا توســط بازمانــدگان آنهــا در

اســپانیا ادامــه یافــت .ســاخت مســجدی عظیــم و مملــو از
تزیینــات در قرطبــه آنهــم بــا الگوهایــی برگرفتــه از مســجد
جامــع دمشــق حکایــت از ایــن پیــروی دارد و از طرفــی ســاخت
کاخهــا و قصرهــا در اســپانیا چنــان تــداوم یافــت کــه در حــال
حاضــر بهتریــن کاخهــای اســامی همچــون مدینــه الزهــرا و
الحمــرا در ایــن ســرزمین محفــوظ اســت .افــزون بــر معمــاری و
عناصــر وابســته بــه آن ،نمودهــای تجملگرایــی امویــان را در
دیگــر آثــار هنــری آنــان نیــز میتــوان شناســایی نمــود .اســتفاده
از واژۀ «الملــک» بــه معنــای پادشــاه و قلمــرو پادشــاهی بــر

روی ســفالینههای اســپانیایی و وجــود نقوشــی چــون تصویــر
نوازنــدگان ،خنیاگــران ،آوازهخوانــان و رقصنــدگان بــر روی آثــار
هنــری هــم بــی هــر واســطهای نمایشــگر نحــوه زندگــی حاکمــان
امــوی و چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت آنهــا اســت.
وجــود عطــردان در دســت ســلطان ،بادبــزن در دســت مــازم
و حضــور عــود نــوازی در کنــار آنهــا همگــی نمادهــای ســلطنتی
و تجمالت ـیای هســتند کــه مــا را در تمــاس بــا فرهنــگ رایــج در
میــان صاحبــان قــدرت قــرار میدهنــد.

شماره پنجم
تابستان 1400
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ابــن اعثــم کوفــی ،محمدبــن علــی (1374ش) ،الفتــوح ،مترجــم :احمدبــن مســتوفی ،بــه تصحیــح غالمرضــا طباطبایــی مجــد ،تهــران:
علمــی فرهنگــی.
ابــن جــوزی ،جمالالدیــن عبدالرحمــن (1403ق) ،زادالمســیر فــی علــم التفســیر ،الجــزء الخامــس ،الطبعــه الثالثــه ،بیــروت :المکتــب
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ّ
ّ
ابنخلدون ،عبدالرحمن ( ،)1382مقدمه ابنخلدون ،ج ،1مترجم :محمدپروین گنابادی ،چاپ دهم ،تهران :علمی و فرهنگی.
ابن فقیه ،احمدبن محمد (1416ق) ،البلدان ،تصحیح :یوسف الهادی ،بیروت :عالم الکتب.
اتینگهاوزن ،ریچارد و گرابار ،الگ ( ،)1394هنر و معماری اسالمی ( ،)1مترجم :یعقوب آژند ،تهران :سمت.
ازرقی ،محمدبن عبداهلل (1415ق) ،اخبار مکه و ما جاء فیها من االثار ،به کوشش رشدی صالح ،مکه :مکتبه الثقافه.
اوالگوئه ،ایگناسیو ( ،)1365هفت قرن فراز و نشیب تمدن اسالمی در اسپانیا ،مترجم :ناصر موفقیان ،تهران :شباویز
برند ،باربارا (« ،)1375غرب عالم اسالم» ،سوره اندیشه ،شماره  ،70صفحات .83 -95
برند ،باربارا ( ،)1383تاریخ هنر اسالمی ،مترجم :مهناز افشار ،تهران :موسسه مطالعات هنر اسالمی.
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دیامند ،س.م ( ،)1365راهنمای صنایع دستی ،مترجم :عبداهلل فریار ،تهران :علمی فرهنگی.
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.49 -68
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ٔ
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گرابــار ،اولــگ ( ،)1379شــکلگیری هنــر اســامی ،مترجــم :مهــرداد وحدتــی دانشــمند ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعات
فرهنگی.
محمدبن عمر ابن قوطه ( ،)1369تاریخ فتح اندلس ،مترجم :حمیدرضا شیخی ،مشهد :آستان قدس.
محمــدی جورکویــه ،علــی (« ،)1381شکســت مســلمین در اندلــس ،عبرتــی بــزرگ» ،رواق اندیشــه ،شــماره  ،15ناشــر :ســازمان صــدا و
ســیما ،صفحــات  87تــا .96
مســعودی ،علــی بــن حســین ( ، )1382مــروج الذهــب و معــادن الجواهــر ،ج ،1مترجــم :ابوالقاســم پاینــده ،تهــران :انتشــارات علمــی
فرهنگــی.
مقدســی ،ابوعبــداهلل محمــد بــن احمــد ( ،)1361احســن التقاســیم فــی معرفــه االقالیــم ،مترجــم :علینقــی وزیــری ،تهــران :شــرکت
مولفــان و مترجمــان.
المقری ،احمدبن محمد (1408ق) ،نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب ،محقق احسان عباس ،بیروت :دارصادر
وات ،منونتگمری ( ،)1359اسپانیای اسالمی ،مترجم :محمد علی طالقانی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
وزیری ،علینقی (، )1387تاریخ عمومی هنرهای مصور ،تهران :دانشگاه تهران.
هوگ ،جان و هانری مارتن ( ،)1368سبک شناسی هنر معماری ،مترجم :پرویز ورجاوند ،تهران :علمی فرهنگی.
هیلن برند ،روبرت ( ،)1393معماری اسالمی :شکل کارکرد و معنی ،مترجم :باقر آیت اهلل زاده شیرازی ،تهران :روزنه.
یعقوبی ،احمد بن اسحاق ( ،)1382تاریخ یعقوبی ،مترجم :محمد ابراهیم آیتی ،تهران :علمی فرهنگی.
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پینوشتها

 . 1پیامبــر گرامــی در خــواب دیــد كــه گروهــی بــر فــراز منبــر او نشســته انــد و ایــن خــواب موجــب ناراحتــی حضــرت شــد و در ایــن ّ
قضیــه
َّ َ ْ ْ َ
ْ
آیــه شــریفه َ«والشـ َـج َر ٔه ال َمل ُع َونـ ٔـه ِفــی ال ُقـ ْـر ِآن» نــازل شــد.
 . 2اســپانیا در ســال 92ق ،در پــی شکســت رودریــک از ســپاه مســلمانان بــا فرماندهــی طــارق بــن زیــاد بــه تصــرف مســلمانان درآمــد
(محمدبــن عمــر ابــن قوطــه)34 ،1369 ،
. 3در ایــن تاریــخ حضــور مســلمانان بــه یــک بــاره از ایــن منطقــه محــو نشدهاســت .چنانچــه آخریــن اخــراج دســته جمعــی مســلمانان
از ایــن منطقــه ،بیــن ســالهای  1609 -14میــادی صــورت گرفتــه اســت (بــرای اطالعــات بیشتــر نــک)L.P. Harvey, 2005 :
 . 4برای آشنایی با مساجد اولیه در اسالم .نک :کتاب آثار اسالمی مکه و مدینه (جعفریان)1379 ،
 . 5نصــب جواهــرات در اینجــا شــاید بــا رســم نگهــداری جواهــرات گرانبهــا در کعبــه بــی ارتبــاط نباشــد چــرا کــه رســم هدیــه دادن بــه
کعبــه از پیــش از اســام مرســوم بــوده (ابــن خلــدون ،ج )697 ،1382 ،2و پــس از اســام نیــز تــا بــه امــروز تــداوم یافتــه اســت .بــرای مثــال
در تاریــخ آمــده کــه موســی بــن نصیــر بــا غنایــم نفیســی از فتــح اندلــس نــزد ولیــد بازگشــت .از جملــۀ آن غنایــم ،ســفرهای جواهرنشــان
بــود کــه ولیــد دســتور داد آن را پــاره كننــد و جواهــر آن ســفره و تاجهــا و دیگــر اشــیای قیمتــی را بــه مكــه فرســتاد تــا در خانــۀ خــدا
نگهــداری شــود (ابــن قتیبــه ،1387 ،ج  ،2ص .)68 -69
 . 6دیونیســوس یــا دیونیــزوس نــام ایــزدی در اســاطیر یونــان اســت .او ایــزد شــراب ،زراعــت انگــور ،قداســت مــی ،ناظــر بر جشـنهای
مقــدس و حاصلخیــزی طبیعــت اســت و پرســتش او بــا مراســمی پــرزرق و بــرق همــراه بــود و آن نوعــی وعــده رهایــی محســوب
میشــد .او همچنیــن ایــزد شــهوت اســت (جــان پیــن ســنت)81 -89 ،1379 ،
 . 7رودریــک آخریــن پادشــاه ویزگوتهــا بــود کــه در ســال  92هجــری و در دوره ولیــد از مســلمانان بــه فرماندهــی طــارق بــن زیــاد
شکســت خــورد.
 . 8یــادآور میشــود کــه یکــی از پرکاربردتریــن جمــات در دوره ناصــری "ال غالــب اال اهلل" اســت کــه میتــوان آن را برچســبی بــرای آثــار
هنــری تولیــد شــده در آن دوران دانســت ) .(Dodds, 1992, 276, 370, 391همچنیــن لقــب "ســلطان" در آثــار هنــری تولیــد شــده در
مصــر هــم بــه فراوانــی بــکار رفتــه اســت .بــرای مثــال بــر روی یــک ســینی ( ،91.1.605متروپولیتــن ،اوایــل قــرن هشــتم) ،ســاخت قاهــره
کــه بــرای یکــی از ســاطین رســولیان در یمــن تهیــه شــده اســت ایــن واژه را میبینیــم .طبــق کتیبــۀ آن ،ســینی بــرای ســلطان رســول
المعیــاد حــزب الدیــن داود بــن یوســف (متولــد  ، )1321-1296معاصــر ســلطان مملــوك النصیــر محمــد بــن قــاون ()1341-1294
تهیــه شــده اســت .شــاید یکــی از مشــهورترین آثــاری کــه واژۀ «ســلطان» بــر روی آن جلــوه گــری میکنــد لگــن ســلطان قایتبــای باشــد
( ،91.1.565متروپولیتــن ،اوایــل قــرن  15میــادی ،اوایــل قــرن نهــم هجــری).
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چکیده

بیــان مســئله :طــر حواره الگــو یــا طرحــی اســت کــه در حــوزه روانشناســی و ســامت روان،
مطــرح شــده اســت .همــه طر حوارههــا منفــی نبــوده و طر حوارههــای مثبــت نیــز وجــود
دارنــد .مشــکل زمانــی بــه وجــود میآیــد کــه طــر حوارهای موجــب ناکارآمــدی و اختــال در
زندگــی انســان گــردد .یکــی از ایــن طر حوارههــا ،طــر حواره رهاشــدگی اســت کــه بهواســطه
اتفاقــات ر خداده در دوران کودکــی و در نهــاد خانــواده ،شــکلگرفته اســت .در ایــن
پژوهــش بــا توصیــف طرحوارههــای جفــری یانــگ ،تحلیــل و بررســی کاراکتــر صحــرا مشــرقی
در فیلــم ســینمایی خفگــی انجــام شــده اســت.
هــدف ،ســؤال یــا فرضیــۀ تحقیــق :در ایــن مقالــه ،تحلیــل روانشناســانه کاراکتــر زن فیلــم
خفگــی از دیــدگاه طــر حواره رهاشــدگی جفــری یانــگ بــا هــدف پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
آیــا میتــوان کاراکتــر زن فیلــم خفگــی را بــر مبنــای نظریـ ٔـه طــر حواره بررســی کــرد ،انجــام شــده
اســت و ســپس بــه مقولــه ســینما و نقــش آن در شــناخت طر حوار ههــا پرداختــه شــده
اســت .پرســشهای اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه چگونــه ســینما میتوانــد نقــش
مهمــی در آگاهســازی مخاطــب بــر ســامت روان خــود از منظــر شــناخت طــر حواره ایفــا
کنــد و همچنیــن نقــش همذاتپنــداری مخاطــب بــا کاراکترهــا در شــناخت طر حوارههــا
چگونــه اســت.
روش تحقیــق :روش تحقیــق بهصــورت توصیفــی و تحلیلــی و روش جم ـعآوری اطالعــات
کتابخانـهای ،مــروری و مشــاهده مســتقیم فیلــم بــوده اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج حاصــل نشــان داد کــه مخاطــب میتوانــد بــا دیــدن شــخصیت فیلــم
کــه در ایــن طر حوارههــا گرفتــار اســت ،بــا همذاتپنــداری و یافتــن ارتبــاط میــان مشــکالت
روحــی خــود و کاراکترهــای فیلــم ،بــه آنهــا واقــف شــده و بــه دنبــال راهــی بــرای قطــع ایــن
ٔ
چرخــه معیــوب گــردد؛ بنابرایــن نقــش ســینما در نشــان دادن طر حوارههــا مؤثــر بــوده
اســت.
کلیــد واژگان :ســینما ،فیلــم خفگــی ،نقــد روانشناســانه ،طــر حواره رهاشــدگی ،جفــری
یانــگ.
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

32

* afruzkeshavarz@yahoo.com
**h.ardalani@iauh.ac.ir

Article Research Original
10.30508/FHJA.2022.540521.1106

The Role of Cinema in Informing the Audience about
Jeffrey Young›s Schemes Based on the Analysis of the
Female Character in the Suffocation Movie
Afruz Keshavarz *1
1. Phd Student in Art Research, Master of Department of Cinema, Rouzbahan University, Sari, Iran.
Hossein Ardalani**2
2. Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Hamedan Branch, Islamic Azad University,
Hamedan, Iran

شماره پنجم
1400 تابستان

Received: 8/10/2021
Accepted: 29/1/2022
Page 33-47

Abstract
This article tries to psychologically analyze the female character in the Suffocation movie
from the perspective of Jeffrey Young’s abandonment schema. The pattern of abandonment
is shaped by what happened in childhood. This article deals with the category of cinema
and its role in recognizing schemas with the aim of answering the question of whether the
female character of the Suffocation movie can be studied on the basis of schema theory.In
this research, an attempt has been made to analyze and critique the character of the Sahra
Mashreghi in the movie by describing Jeffrey Young’s schemas. The method of collecting
library information is to review and watch the movie directly. The main questions of
this research are how cinema can play an important role in awaring the audience about
their mental health in terms of schema cognition? What is the role of the audience’s
identification with the characters in recognizing the schemas? The results show that the
audience can see the character of the film who is caught in these schemas, identify with
them and find a connection between their mental problems and the characters of the film,
and look for a way to cut this The cycle becomes flawed. Therefore, the role of cinema in
showing schemas can be very effective.Throughout his life, man is constantly grappling
with various psychological issues and, without knowing it, institutionalizes them within
himself as childhood perceptions of society, parents, family, and other environments
in which he grows up. Human personality disorders have different symptoms. Such
as anxiety, depression, addiction, overeating, insomnia, fear, etc. Humans can change
their lives with small changes in their social interactions as well as personal and social
relationships. One of the most important ways to understand human neuropathy is
through schema, which psychologists Jeffrey Young and Janet Closco use instead of the
term life trap. Jeffrey Young is a faculty member in psychiatry, the founder and director
of the New York Center for Cognitive Therapy, which raises the issue of schema-based
therapy. He believes that childhood plays a very important and significant role in human
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life, as well as the development and formation of
his personality. In fact, the experiences that occur
in childhood for a person, both positively and
negatively, can be the reason for expressing his
reactions and answers to problems. It is as if the
patterns, patterns, and behaviors that occurred
in childhood are repeated throughout the stages
of life, and this vicious cycle will not fail unless
man becomes aware of this repetitive vicious
cycle and consciously recognizes it, and with the
help of the psyche. The therapist or by using his
own exercises to end or modify the sequential
process .In this article, first, the issue of schemas
is raised with the aim of informing cinema and
the audience about issues and problems that
create traps in human life in childhood and are
repeated in adulthood, and Jeffrey Young calls
them schemas or traps. He remembers the events
of life, events that constantly repeat themselves
and do not stop.This article tries to examine the
release trap seen in the character of the Eastern
Desert in the film Suffocation, and also raises the
question of whether the audience who is caught in
this release trap, with Does watching this movie
realize your problem and take action to fix it?
Basically, does cinema have the ability to play an
important role in informing the audience about its
mental health? How much does the family put the
issue of child mental health awareness at the top
of the child’s upbringing and development? How
effective is cinema in this awareness? Is the role
and position of the audience’s identification with
the film characters effective in recognizing and
informing the family to prevent or recognize and
treat schemas? The method of library research
is direct review and observation in a descriptive
and analytical manner.In fact, the key concept of
schema therapy is to identify early maladaptive
schemas that are always constant throughout life.
The basis of schemas is based on the principle
of cognitive coordination, in which human beings
explain situations and issues in order to prove and
perpetuate their views in order to confirm their
schemas.This article deals with the category
of cinema and its role in recognizing schemas
in order to answer the question of whether the
female character of the film Suffocation can be
studied on the basis of schema theory. In this
research, an attempt has been made to analyze
and critique the character of the Eastern Desert

in the movie Suffocation by describing Jeffrey
Young’s schemas.
Key Words: Cinema, Suffocation Movie,
Psychological Criticism, Abandonment Schema,
Jeffrey Young.
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مقدمه

انســان در طــول زندگــی خــود همــواره بــا مســائل روحــی و روانــی
مختلفــی دســتوپنجه نــرم میکنــد و بیآنکــه بدانــد آنهــا را
در درون خــود بهصــورت دریافتهایــی در دوران کودکــی از
جامعــه ،والدیــن ،خانــواده و ســایر محیطهایــی کــه در آن رشــد
و پــرورش مییابــد ،نهادینــه میکنــد .بهعنوانمثــال ،برخــی
از انســانها احســاس میکننــد کــه از ســوی عزیزتریــن افــراد
زندگــی خــود آنطــور کــه بایــد حمایــت نمیشــوند و افــراد نزدیــک
زندگیشــان بــه آنهــا هیــچ عالقــهای ندارنــد .برخــی دیگــر از
انســانها فکــر میکننــد کــه فقــط آدمهــای بیعاطفــه و ســرد
ً
در مســیر زندگیشــان قــرار میگیرنــد .برخــی دیگــر دائمــا در
حــال قیــاس خــود بــا دیگــران بــوده و باوجوداینکــه فــردی موفــق
و تأثیرگــذار در جامعــه هســتند ،احســاس بــیارزش بــودن
میکننــد .دســتهای دیگــر ،افــرادی هســتند کــه خیــال میکننــد
بــرای محبــوب بــودن و دوســت داشــته شــدن از ســوی ســایر
افــراد ،الزم اســت کــه همــه نیازهــای دیگــران را بــرآورده کننــد و
نیازهــای خــود را در نظــر نمیگیرنــد .اولویــت زندگــی ایــن دســته
از انســانها ،خواســتههای دیگــران اســت .برخــی دیگــر از
انســانها در طــول شــبانهروز ،همیشــه نگــران بــوده و منتظــر
اتفاقهــای ناگــوار و العــاج هســتند .تمامــی ایــن مــواردی کــه
توصیــف شــد ،الگوهــای ثابــت رفتــاری هســتند کــه از آنهــا
تحــت عنــوان طــرحواره یــاد میشــود و ریشــه آنهــا را بایــد در
کودکــی افــراد جســت (یانــگ ،کلوســکو.)12-19 :1399 ،
بنابرایــن میتــوان گفــت کــه یکــی از روشهــای مهــم
1
جهــت شــناخت مســائل روانرنجــوری انســان ،طــرحواره
اســت کــه روانشناســانی چــون جفــری یانــگ و جانــت
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کلوســکو بهجــای آن از عبــارت تلـ ٔـه زندگــی اســتفاده میکننــد.
«اصطــاح طــرحواره را اولینبــار آدلــر 2در ســال  1929بــه کار بــرد»
(هنردوســت .)178 :1394،جفــری یانــگ 3عضــو هیئتعلمــی
روانپزشــکی ،بنیانگــذار و سرپرســت مرکــز شــناخت درمانــی
نیویــورک اســت کــه مســئله درمــان مبتنــی بــر طــرحواره را مطــرح
نمــوده اســت .او اعتقــاد دارد کــه دوران کودکــی نقــش بســیار
مهــم و قابلتوجهــی در زندگــی انســان ،و همچنیــن رشــد و
شــکلگیری شــخصیت وی دارد و ایــن تجربیــات کودکــی،
زمینهســاز گرفتــار شــدن در تلههایــی م یشــوند کــه گاه در
تمــام عمــر و تــوان رهایــی از آنهــا را وجــود نــدارد.
در واقــع تجربیاتــی کــه در کودکــی بــرای انســان چــه بهصــورت
مثبــت چــه بهصــورت منفــی رخ میدهــد ،میتوانــد دلیــل ابــراز
واکنشهــا و پاســخهای وی بــه مســائل باشــد .گویــی کــه
الگوهــا ،طرحهــا و رفتارهایــی کــه در کودکــی اتفــاق افتــاده ،در
تمامــی مراحــل زندگــی تکــرار میشــود و ایــن چرخــه معیــوب از
کار نمیافتــد مگــر اینکــه انســان بــه ایــن دور باطــل تکرارشــونده
آگاه شــده و آگاهانــه آن را بشناســد و بــا کمــک رواندرمانگر و یا
بــا اســتفاده از تمرینهــای خــاص خــود بــه رونــد تسلسـلوار آن
خاتمــه دهــد و یــا آن را تعدیــل کنــد« .واژه طــرحواره از نخســتین
دهههــای قــرن بیســتم بــه متــون روانشناســی راه یافــت»
(ســهرابی )7 :1394 ،و «الگــو یــا طرحــی اســت کــه از کودکــی آغــاز و
در طــول زندگــی تکــرار میشــود» (شــاهرودی.)234 :1398 ،
جفــری یانــگ معتقــد اســت کــه انســان بایــد در درجــه اول
ویژگیهــای تلههــای زندگــی را بشناســد .از نظــر وی «تلههــای
زندگــی الگوهایــی هســتند کــه ریشــه در گذشــته دارنــد،
الگوهــای کهنـهای کــه بیشــتر مــا آنهــا را از کودکــی تــا بزرگســالی

بــا خــود حمــل میکنیــم .تلههــای زندگــی خــود مخــرب هســتند.
تل ههــای زندگــی بــرای بقــا میجنگنــد» (یانــگ ،کلوســکو:1399 ،
 .)33افــرادی کــه بهواســطه تجربههــای کودکیشــان در دام
طرحوارههــا میافتنــد در بزرگســالی مــدام همــان شــرایط را بــرای
خــود تکــرار کــرده و میســازند و بــا انتخــاب افــراد و موقعیتهــا
و شــرایط نادرســت دوبــاره همــان شــرایط را بــرای خــود بــه وجــود
میآورنــد و همــان شــرایطی را کــه در کودکــی بــه آنهــا آســیب
رســانیده و صدمــه زده را بــرای خــود خلــق میکننــد .همیــن
مســئله بســیار مهــم اســت کــه باعــث میشــود تلههــای
زندگــی بهخودیخــود از بیــن نرونــد .در واقــع تلههــای زندگــی
مــدام در حــال تــاش بــرای حفــظ بقــای خــود هســتند .آنهــا بــه
جنبههــای مختلفــی از زندگــی انســان ازجملــه زندگــی عاطفــی،
شــغلی و غیــره آســیب وارد میکننــد و باعــث میشــوند کــه
انســان بهدرســتی نتوانــد انتخــاب کــرده و تصمیــم بگیرنــد و در
دام تسلســل گرفتــار میمانــد .در مــورد نحــوه ایجــاد تلههــای
زندگــی میتــوان اذعــان نمــود کــه برخــی از ویژگیهــای رفتــاری
ارثــی و ذاتــی اســت ماننــد «خلقوخــو و ویژگیهــای عاطفــی
و رفتــاری» (یانــگ ،کلوســکو )34 :1399 ،امــا در بیشــتر مواقــع
«خانــواده و محیــط زندگــی مــا بیشــترین تأثیــر را در شــکلگیری
اخــاق مــا دارنــد» (یانــگ ،کلوســکو.)35 :1399 ،
فیلــم خفگــی بــه نویســندگی و کارگردانــی فریــدون جیرانــی
محصــول ســال  1395ســینمای ایــران اســت و داســتان آن
درمــورد سرپرســت تیمارســتانی بــه نــام صحــرا مشــرقی و
مــردی بــه نــام مســعود ســازگار اســت کــه همســرش نســیم
را بهواســطه حمــات عصبــی در تیمارســتان بســتری نمــوده
اســت .صحــرا مشــرقی تنهــا زندگــی میکنــد و خانــوادهای نــدارد،
در دوران کودکــی ،پــدرش خانــواده را تــرک کــرده و مــادرش
دوبــاره ازدواج میکنــد .او خــود را انســانی بیپنــاه میدانــد و از
تنهایــی هــراس دارد و بــه دنبــال شــخصی اســت کــه فقــط بــه او
توجــه کــرده و بــرای آنکــه احســاس بیکســی و تنهایــی نکنــد،
بــه مســعود ســازگار وابســته میشــود« .کســی کــه در دام ایــن
تلــه افتــاده اســت ،از نظــر روحــی و عاطفــی همیشــه احســاس
تنهایــی و بیکســی میکنــد» (یانــگ ،کلوســکو )83 :1399 ،و
انســان را بــه مرحلــهای میرســاند کــه «دیگــر قــدرت تفکــر و
اندیشــیدن نداشــته باشــد» (یانــگ ،کلوســکو.)80 :1399 ،
بــا مشــاهده فیلــم و بررســی ویژگیهــای کاراکتــر صحــرا مشــرقی،
نمودهایــی از طــرحواره رهاشــدگی نمایــان میگــردد .چــرا کــه
قصــه زندگــی ایــن کاراکتــر ،بیانگــر عناصــری اســت کــه مســبب
ایجــاد ایــن طــرحواره در شــخصیت انســان میشــود؛ بنابرایــن

در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت کــه تلــه رهاشــدگی کــه نمــود
آن را در کاراکتــر صحــرا مشــرقی در فیلــم خفگــی دیــده میشــود،
مــورد بررســی قــرار بگیــرد و ایــن مســئله نیــز مطــرح میشــود
کــه آیــا مخاطبــی کــه خــود در ایــن تلــه رهاشــدگی گرفتــار شــده
اســت ،بــا دیــدن ایــن فیلــم بــه مشــکل خــود پــی میبــرد
ً
و اساســا ســینما ایــن قابلیــت را دارد کــه نقــش مهمــی در
آگاهســازی مخاطــب بــر ســامت روان خــود ایفــا کنــد؟ چــه اندازه
ســینما در ایــن آگاهســازی مؤثــر اســت؟ آیــا نقــش و جایــگاه
همذاتپنــداری مخاطــب بــا شــخصیتهای فیلــم در شــناخت
و آگاهســازی خانــواده بــرای جلوگیــری و یــا شــناخت و درمــان
طرحوارههــا مؤثــر اســت؟

شماره پنجم
تابستان 1400

هدف پژوهش:

هــدف از ایــن پژوهــش آگاهســازی ســینما و مخاطــب بــه
مســائل و مشــکالتی اســت کــه در کودکــی در زندگــی انســان
نهــا تکــرار
تلههایــی را ایجــاد میکنــد کــه در بزرگســالی هما 
میشــوند .جفــری یانــگ بــه آنهــا طــرحواره یــا تلههــای زندگــی
میگویــد و از آنهــا بهعنــوان اتفاقهایــی یــاد میکنــد کــه
مــدام خــود را تکــرار میکننــد و متوقــف نمیشــوند .ایــن
پژوهــش بــرای آگاهســازی فیلمســاز و همچنیــن مخاطــب
فیلــم ســینمایی اســت و همچنیــن میتوانــد نوعــی وســاطت
فعــال در ادبیــات ســواد رســانهای یــا نوعــی ارائــه خوانــش در
نقــد هنــری و ادبیــات باشــد .مخاطبــی کــه بــا دیــدن شــخصیت
فیلــم کــه در یــک یــا تعــدادی از ایــن طرحوارههــا گرفتــار اســت بــا
همذاتپنــداری و قــراردادن خــود بهجــای کاراکتــر فیلــم و پیــدا
کــردن شــباهتها و تفاوتهــا در مشــکالت روانــی بیــن خــود و
کاراکترهــای فیلــم ،بــه مشــکالت خــود پــی میبــرد و آگاهــی پیــدا
میکنــد و بــه دنبــال راهــکاری بــرای قطــع ایــن چرخــه میگــردد.
همچنیــن والدیــن نیــز میتواننــد بــا دیــدن اینگونــه فیلمهــا
طرحوارههــا را شــناخته و در تربیــت فرزنــد خــود روشــی درســت
بــه کار ببرنــد.

روش تحقیق

روش تحقیــق پژوهــش حاضــر توصیفــی تحلیلــی بــوده کــه بــا
مشــاهده مســتقیم فیلــم و بررســی رویکــرد طرحوار ههــا ،بــه
تجزیهوتحلیــل کاراکتــر زن فیلــم خفگــی بهصــورت كیفــی
ٔ
شــیوه گــردآوری مطالــب کتابخانــهای و مــروری
میپــردازد.
اســت .در ابتــدای پژوهــش بــا ارجــاع و اســتناد بــه متــون
روانشــناختی ،چیســتی طرحوارههــا از دیــدگاه جفــری یانــگ
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تبییــن شــده و ســپس شــخصیت زن فیلــم موردنظــر ،بــر
مبنــای کنشهــا و دیالوگهــای منطبــق بــر طــرحواره رهاشــدگی
تحلیــل میگــردد.

پیشینه تحقیق

شماره پنجم
تابستان 1400

ً
در بررســیهای انجا مشــده تحقیقاتــی کــه صرفــا بــه مســئله
تحلیــل فیلــم بــا هــدف آگاهســازی مخاطــب بپــردازد ،یافــت
نشــد .مقــاالت یافتشــده بیشــتر بســیار تخصصــی در حــوزه
درمــان بــوده و طرحوارههــا را در درمــان بیماریهــا و مشــکالت
ً
رفتــاری ازجملــه طــاق ،اعتیــاد و غیــره بــه کار بردهانــد .مثــا
مقالــه «اثربخشــی طرحوارهدرمانــی بــر طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه و الگوهــای حــل تعــارض در زنــان متأهــل مراجعهکننــده
بــه مراکــز مشــاوره» کــه هــدف از آن تعییــن میــزان اثربخشــی
آمــوزش مبتنــی بــر طرحوارهدرمانــی بــر طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه در زنــان متأهــل مراجعهکننــده بــه مراکــز مشــاوره شــهر
اهــواز اســت .یافتههــای طــرح پژوهشــی کــه بــا ابــزار اندازهگیــری
پرس ـشنامه طرحوارههــای ناســازگار اولیــه یانــگ بــود ،نشــان
داد کــه طرحوارهدرمانــی برکاهــش طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
اثربخــش اســت (ســعیدنیا ،مکونــدی .)1397 ،مقالــه دیگــر بــا
عنــوان «پیشبینــی نشــانههای ســامت عمومــی ،جســمانی
ســازی ،اضطــراب و افســردگی بــر اســاس طرحوارههــای ناســازگار
اولیــه» بــا هــدف پیشبینــی عالئــم ســامت روان بــا اســتفاده
از طرحوارههــای ناســازگار اولیــه اســت .بــه ایــن منظــور دو
پرس ـشنامه مبتنــی بــر طــرح ٔ
واره جفــری یانــگ و پرس ـشنامه
ســامت روان بــر  159دانشــجوی دانشــگاه فردوســی مشــهد
اجــرا گردیــد .نتایــج بیانگــر رابطـ ٔـه معنــادار طرحوارههـــای ناســازگار
اولیــه و عالئــم سـه ٔ
گانه جســمانی ســازی ،اضطــراب و افســردگی
بــود( .شــهامت.)1389 ،
همچنیــن مقــاالت دیگــر تحــت عنــوان «بررســی اثربخشــی
گروهدرمانــی شــناختی طــرحواره محــور بــر کاهــش اســترس
شــغلی پرســتاران» (کرمــی و همــکاران« ،)1395 ،مقایســه
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در مجرمــان جنســی و افــراد
عــادی» (نوفرســتی ،اکبریزردخانــه« )1392 ،تدویــن مدلــی
بــرای پیشبینــی نشــانگان ضربــه عشــقی در دانشــجویان بــر
اســاس ویژگیهــای شــخصیتی ،طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
و کیفیــت روابــط دلبســتگی» (مصاحبــی و همــکاران )1398 ،و
 ...بســیار تخصصــی بــه مســائل درمــان میپردازنــد .همچنیــن
مقالــه فاطمــه شــاهرودی ( )1398بــا عنــوان «نقــد روانشــناختی
شــخصیت اصلــی زن فیلــم رگ خــواب  1396از دیــدگاه طــرح ٔ
واره
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جفــری یانــگ» اســت کــه چگونگــی حــوادث زندگــی کاراکتــر زن را
بــر مبنــای طــرحواره جفــری یانــگ تبییــن و تحلیــل نموده اســت.

چارچوب نظری:

در چارچــوب نظــری ابتــدا طــرحواره رهاشــدگی و ویژگیهــای آن
تبییــن میگــردد و ســپس بــا توصیــف اینکــه ســینما چیســت
و چگونــه میتوانــد مفاهیــم موردنظــر فیلمســاز را بــه مخاطــب
انتقــال دهــد ،بــه تحلیــل کاراکتــر صحــرا مشــرقی در فیلــم خفگی
از دیــدگاه طــرحواره رهاشــدگی و چگونگــی نمــود مفاهیــم
نشــناختی حــوزه مذکــور در فیلــم موردنظــر م یپــردازد.
روا 
الف) طر حواره رهاشدگی:

واژه طــرحواره در حوزههــای مختلفــی بهطورکلــی بهعنــوان
ســاختار چارچــوب و قالــب در نظــر گرفتــه میشــود .آنچــه کــه در
ایــن مقالــه مدنظــر اســت واژه طــرحواره در حــوزه روانشناســی
و ســامت روان اســت .بهعنوانمثــال در حــوزه شــناخت
رشــد« ،طــرحواره را بهصــورت قالبــی در نظــر میگیرنــد کــه بــر
اســاس واقعیــت یــا تجربــه شــکل میگیــرد تــا بــه افــراد کمــک
کنــد تجــارب خــود را تبییــن کننــد .عــاوه بــر ایــن ادراک از طریــق
طــرحواره واســطهمندی میشــود و پاس ـخهای افــراد نیــز
توســط طــرحواره جهــت پیــدا میکنــد و بهعبارتدیگــر طــرح
کلــی از عناصــر برجســته یــک واقعــه را طــرحواره میگوینــد»
(هنردوســت .)174 :1394 ،از طرفــی جفری یانگ بــرای طرحوارهها
ویژگیهایــی در نظــر میگیــرد و در آنهــا را در چارچــوب خاصــی
دســتهبندی مینمایــد .طرحوارههــای جفــری یانــگ «الگوهــا
یــا درونمایههــای عمیــق و فراگیــری هســتند ،از خاطــرات،
هیجانهــا و احساســات بدنــی تشــکیل شــدهاند ،در دوران
کودکــی یــا نوجوانــی شــکلگرفتهاند ،در مســیر زندگــی تــداوم
دارنــد ،دربــاره خــود و رابطــه بــا دیگــران هســتند و درعینحــال
بهشــدت ناکارآمدنــد؛ بنابرایــن رفتارهــا از طرحوار ههــا نشــئت
میگیرنــد ولــی بخشــی از طرحوارههــا محســوب نمیشــوند.
هــدف طرحوارهدرمانــی بهبــود در طرحوارههاســت» (همــان).
وی معتقــد اســت کــه طرحوارههــای اولیــه مرتبــط بــا عالیــم
آسیبشناســی روانــی بســیار زیــاد هســتند« .هرکــدام از
عالیــم آسیبشناســی روانــی بــا یــک تعــداد بیشــتری از
شهــا عنــوان شــده
طرحوارههــای اولیــه مرتبــط اســت .در پژوه 
اســت طرحوارههــای ناســازگار اولیــه مکانیســم ناکارآمــدی
هســتند کــه بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه پریشــانی
روانشــناختی میانجامنــد» (شــهامت.)110 :1389 ،

آنچــه کــه در مبحــث طرحوارههــا مطــرح میشــود ،روش
عملکــرد والدیــن در ایجــاد و شــکلگیری طرحوارههــای
اساســی انســان اســت .در واقــع «عملکــرد والدیــن ســبب ایجاد
و گســترش مدلهایــی در درون ســازمان شــناختی فــرد بــه نــام
طــرحواره میشــود» (شــهامت .)108 :1389 ،مکانیســم عملکــرد
طرحوار ههــا بدیــن صــورت اســت کــه اطالعاتــی را در حافظــه و
مغــز انســان برنامهریــزی کــرده و بــه آنهــا شــکل قابلقبــول
و مطلوبــی میبخشــد« .طرحوارههــا ســازمانبندی اطالعــات
وارده را بهصــورت مجموعــه معلوماتــی کــه خــود نمونههــای
مشــخص آن طــرحواره بهحســاب میآینــد ،جهــت میبخشــند
و ایــن خصوصیــت نشــاندهنده پــردازش هدفمنــد از طریــق
دخال ـتدادن حافظــه فعــال اســت؛ بنابرایــن طرحوارههــا
ســاختار اطالعــات را در حافظــه ســازمان میدهنــد و بــرای آنکــه
اطالعــات بتوانــد بهدرســتی درک شــود ،شــکل مطلوبــی بــه
آن میبخشــند و نشــان میدهنــد کــه کجــا و چگونــه بایــد بــه
دنبــال ایــن اطالعــات رفــت» (یارمحمدیواصــل و همــکاران،
.)23 :1391
عملکــرد والدیــن در شــکلگیری رفتارهــا و افــکار کــودکان
مؤثــر اســت و ریشــه بســیاری از اختــاالت و مشــکالت روانــی
را م یتــوان در خانوادههــا جســتجو کــرده و ریشــهیابی و
حلوفصــل نمــود .مهمتریــن نقــش تأثیرگــذار در میــان
اعضــای خانــواده نقــش مــادر اســت کــه بهعنــوان اولیــن
شــخصی اســت کــه بــا کــودک در ارتبــاط بــوده و «ویژگیهــای
شــخصیتی مــادر او را به ســمت انتخــاب روش ویــژه فرزندپروری
هدایــت میکنــد .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه ،خاطــرات،
هیجانهــا و احســاسهای بدنــی و شــناختوارههایی
هســتند کــه بــا جنبههــای مخــرب تجــارب دوران کودکــی
افــراد گــره خوردهانــد و بــه شــیوهای ســازمانیافته در سرتاســر
زندگــی در قالــب الگوهایــی تکــرار میشــوند» (نظــری ،کاکاونــد،
مشــهدیفراهانی .)118 :1394 ،طرحوارههــا در اثــر شــرایط و
موقعیتهــای اشــتباه دوران کودکــی ،در دوران بزرگســالی
خــود را تکــرار میکننــد و بــه بســیاری از جنبههــای زندگــی
انســانها آســیب میرســانند و باعــث میشــود انســانها
شــرایطی را کــه شــبیه بــه گذشــته خــود اســت را تکــرار کننــد.
«طــرحواره بازنمایــی انتزاعــی خصوصیــات متمایزکننــده یــک
واقعــه اســت» (طباطباییبرزکــی ،ســهرابی ،کریمیزارچــی:1391 ،
 )77و همچنیــن «مفروضههــا یــا قوانیــن زیربنایــی هســتند
کــه افــکار و رفتارهــای فــرد را تحــت کنتــرل خــود درمیآورنــد»
(ســهرابی.)10 :1394 ،

در واقــع مفهــوم اصلــی و کلیــدی طرحوارهدرمانــی شــناخت
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه اســت کــه همیشــه در طــول
زندگــی ثابــت هســتند« .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه مفهــوم
کلیــدی طرحوارهدرمانــی اســت .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
ً
بــه عقایــد عمیقــا منفــی دربــاره خــود ،دیگــران و جهــان اشــاره
دارد کــه ممکــن اســت در طــی اولیــن ســالهای زندگــی بــه
وجــود بیایــد .در واقــع طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در طــول
زندگــی ثابــت و پابرجــا هســتند و اســاس ســاختهای شــناختی
فــرد را تشــکیل میدهنــد» (ســهرابی .)8 :1394 ،شــناخت
طرحوارههــای ناســازگار اولیــه گام نخســت در طرحوارهدرمانــی
اســت و بــا تعدیــل و تغییــر باورهــای انســان ســبب رفــع و
حــل تعارضــات و افزایــش مثبتاندیشــی و ســامت روان
میگــردد .بهعنوانمثــال ســعید نیــا و مکونــدی بــا بهکارگیــری
طرحوارهدرمانــی و انجــام پژوهــش بــر زنــان میگوینــد کــه زنــان
مــورد مطالعاتــی بــا انجــام گفتگــوی خیالــی بــا افــرادی کــه ســبب
ایجــاد طرحوارههــای آنهــا شــدهاند توانســتند تعارضــات را
حــل کننــد (ســعیدنیا ،مکونــدی .)1397 ،ایــن طرحوارههــا دارای
خصوصیــات و ویژگیهایــی هســتند کــه در دوران کودکــی و
نوجوانــی شــکلگرفتهاند و «در مســیر زندگــی تــداوم دارنــد،
دربــاره خــود و دررابطهبــا دیگــران هســتند و بهشــدت نــاکار
آمدنــد» (هنردوســت.)175 :1394 ،
طرحوارههــا ســاختارهایی بــرای بازیافــت آنچــه کــه
بهصــورت کلــی و اطالعــات و باورهــا در حافظــه انســان ذخیــره و
ثبــت شــده اســت هســتند .درونمایه و محتــوای هر طــرحواره از
طریــق زندگــی فــردی ،تجربههــای فــردی ،دوران کودکــی ،اتفاقات
خــوب یــا بــد فــردی شــکلگرفته و ســپس مورداســتفاده قــرار
میگیــرد و انســان از طریــق آنهــا تجربههایــش را طبقهبنــدی
و ارزیابــی و تفســیر مینمایــد« .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه
الگوهــای هیجانــی شــناختی خــود آسیبرســانی هســتند کــه
در ابتــدای رشــد و تحــول در ذهــن شــکل میگیرنــد و در مســیر
زندگــی تکــرار میشــوند .طرحوارههــا و راههــای ناکارآمــدی کــه
بیمــاران از طریــق آنهــا یــاد میگیرنــد بــا دیگــران کنــار بیاینــد،
اغلــب زیربنــای نشــانههای مزمــن اختالالتــی مثــل افســردگی بــه
شــمار میرونــد .در واقــع در طرحوارهدرمانــی تغییــر ازاینجهــت
اهمیــت پیــدا میکنــد کــه بهنوعــی تغییــر ســبک زندگــی
اســت» (طباطباییبرزکــی ،ســهرابی ،کریمیزارچــی)77 :1391 ،
همچنیــن «طرحوارهدرمانــی بــر عمیقتریــن ســطح شــناخت
تاکیــد میکنــد ،ازای ـنرو بــه دنبــال آن اســت کــه هســته مرکــزی
مشــکل را اصــاح نمایــد» (صیــادی ،گل محمدیــان ،رشــیدی،
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« .)91 :1396طرحوارهدرمانــی بــر تغییــر و تعدیــل طرحوارههــای
ناســازگار اولیــه تاکیــد میکنــد .طرحوارههــای ناســازگار اولیــه،
قدیمیتریــن و عمیقتریــن مؤلفههــای شــناختی ،باورهــا و
احساســات غیــر شــرطی دربــاره خودمــان هســتند و از تعامــل
خلقوخــوی فطــری کــودک بــا تجــارب ناکارآمــد او بــا والدیــن،
خواهرهــا ،برادرهــا و همســاالن در طــی ســالهای اولیــه زندگــی
بــه وجــود میآیــد» (صیــادی ،گل محمدیــان ،رشــیدی.)91 :1396 ،
همانطــور کــه اشــاره شــد ،الگوهــای ثابــت رفتــاری بــا نــام
طــرحواره یــا بــه عبارتــی تلههــای زندگــی دســتهبندی میشــوند.
جفــری یانــگ پــس از تقســیمبندی و بررســی آنهــا بــه یــازده
مــورد اشــاره میکنــد و بــا شــناخت آنهــا مشــکالت بیمــاران را
بــه بخشهــای کوچکتــری تقســیم میکنــد.
تقســیمبندی طرحوارههــای یازدهگانــه جفــری یانــگ
بدیــن صــورت اســت« :امنیــت -1 :رهاشــدگی -2 ،بیاعتمــادی.
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران -3 :محرومیــت هیجانــی -4 ،طــرد
اجتماعــی .اســتقالل -5 :وابســتگی -6 ،آســیبپذیری.
عزتنفــس -7 :نقــص -8 ،شکســت .ابــراز وجــود -9 :اطاعــت،
 -10معیارهــای ســختگیرانه .پذیــرش محدودیتهــای
واقعبینانــه -11 :اســتحقاق» (یانــگ ،کلوســکو )47 :1399 ،وی
معتقــد اســت «ایــن طرحوارههــا کــه وی از آنهــا بهعنــوان یــک
چارچــوب مرجــع یــاد میکنــد ســاختارهای پایــدار و بادوامــی
هســتند کــه بهمثابــه عدسـیهایی بــر ادراک فــرد از جهــان خــود
و دیگــران اثــر میگــذارد .ایــن طرحوارههــا در طــی تجــارب اوان
کودکــی شــکلگرفته کــه بیشــتر در کودکــی نقــش یــک ترومــا
را داشــتهاند و پاســخ فــرد بــه رخدادهــای محیطــی را کنتــرل
میکننــد .منشــأ ایــن طرحوارهها نیازهــای هیجانی اصلی شــامل
پنــج حیطــه -1 :دلبســتگی امــن بــه دیگــران -2 ،خودمختــاری،
رقابــت و احســاس هویــت -3 ،آزادی بیــان نیازهــا و هیجانــات،
 -4بــازی و خودانگیختــه بــودن -5 ،محدودیتهــای معقــول و
خودکنترلــی تجــارب اولیــه زندگــی ،ناکامــی در ارضــای نیازهــای
اولیــه ،ارضــای بیــش از حــد و همانندســازی بــا رفتــار نادرســت
والدیــن و مــزاج هیجانــی کــودک (مجموعــه ویژگیهــای خلقــی
کــودک کــه ذاتــی هســتند و متمایزکننــده شــخصیت اولیــه
کــودک) اســت» (شــهامت )109 :1389 ،و همچنیــن از «خاطــرات،
هیجانهــا ،افــکار و احســاسهای بدنــی تشــکیل شــدهاند کــه
طــی دوران کودکــی یــا نوجوانــی پدیــد میآینــد و در طــول زندگــی
پیچیدهتــر میشــوند .طرحوارههــا در ابتــدا حالــت ســازگارانه
ً
دارنــد و بازنماییهــای نســبتا دقیقــی از محیــط دوران کودکــی
بــه وجــود میآورنــد .امــا همچنــان کــه کــودک رشــد میکنــد،
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حالــت ناســازگارانه پیــدا میکننــد» (ســهرابی .)7 :1394 ،یکــی
از طرحوارههــای مهمــی کــه جفــری یانــگ بــه آن اشــاره میکنــد،
طــرحواره رهاشــدگی اســت .افــرادی کــه در طــرحواره رهاشــدگی
گرفتــار هســتند ،همیشــه در تــرس آن هســتند کــه کســانی را کــه
دوســت دارنــد بهنوعــی از دســت بدهنــد و یــا تــرک شــوند .آنهــا
میترســند کــه تنهــا و بیپنــاه بماننــد و بــرای آنکــه مانــع از ایــن
اتفــاق شــوند ،بــه طــور افراطگونــهای بــه عزیزانشــان وابســته
ً
میشــوند .زیــرا دائمــا بــر ایــن تصــور هســتند کــه تــرک خواهنــد
شــد.
ب) سینما:

طــرح فیلمنامــه نقطــه شــروع برنامهریــزی بــرای ســاخت
یــک فیلــم اســت کــه کارگــردان ابتــدا بــه تحلیــل فیلمنامــه و
داســتان و ســپس تحلیــل شــخصیتها و رشــد و حرکــت
آنهــا میپــردازد .تحلیــل شــخصیت بــرای آثــاری کــه هدفشــان
نهــا در
بیــان مســائل روانرنجــوری و مشــکالت متعاقــب آ 
رونــد زندگــی شــخصی و اجتماعــی کاراکترهــا اســت ،بســیار حائــز
اهمیــت اســت« .درواقــع بیــش از یــک نــوع تحلیــل وجــود دارد،
ازجملــه تحلیــل فیلمنامــه بــرای بازیگــران ،تحلیــل فیلمنامــه
بــرای طــرح بصــری فیلــم و تحلیــل فیلمنامــه بهمنظــور
برنامهریــزی تولیــد» (دی .کاتــز )282 :1389 ،کــه دو تحلیــل اول
توســط فیلمســاز انجــام میشــود .بــرای بررســی و تحلیــل
داســتان فیلــم و شــخصیتهای فیلمنامــه بایــد بــه ســاختمان
فیلمنامــه توجــه کــرد .اگــر بخواهیــم کــه کار نویســنده را
تقســیمبندی کنیــم بــه ســه طــرح خــام «مضمــون ،رویــداد و
بیــان ســینمایی» (پودوفکیــن )33 :1389 ،میرســیم.
مضمــون ســینمایی میتوانــد بســیار ســاده و یــا پیچیــده،
اقتباســی از آثــار ادبــی و یــا برگرفتــه از مســائل روانــی و یــا
رویدادهــای اجتماعــی و غیــره باشــد .هرآنچــه کــه نوشــته
میشــود در قــاب ســینما تجســم پیــدا کــرده و مرئــی م یشــود
و بــه بیــان کلیتــر محتــوای فکــری اســت کــه نمایــان میگــردد.
ایــن جانبخشــی بــه محتــوای فکــری همــان مســئلهای
اســت کــه ســینماگر میتوانــد بهعنــوان بــرگ برنــدهای در
جــان بخشــیدن و بزرگنمایــی کــردن مســئله روانرنجــوری
رو کــرده و بــا ایجــاد حــس همذاتپنــداری بــا کاراکترهــا در
مخاطــب ،نقــش مهمــی در آگاهســازی و شــناخت ایفــا نمایــد.
استیونســن نیــز معتقــد اســت کــه فیلــم بیــش از هــر هنــر
دیگــری بــه مخاطــب احســاس واقعــی بــودن میبخشــد و آن بــه
دالیــل بازآفرینــی حرکــت ،بازآفرینــی عینــی بــا قاطعیــت علمــی و

اصالــت و تأثیــر شــدید واقعــی بــودن و حضــور داشــتن مخاطــب
در درون آن اســت ،چراکــه فیلــم در زمــان حــال جریــان دارد و
تماشــاگر را مجــذوب میکنــد (استیونســن ،دبــری.)236 :1388 ،
مخاطــب کــه در جریــان فیلــم قــرار میگیــرد خــود را در جــای
شــخصیتها گذاشــته و همذاتپنــداری میکنــد و میتوانــد
مشــکالت و مســائل خــود را در آینـ ٔـه بازیگــری در قــاب ســینما
ببینــد .او بــا دیــدن کاراکتــر فیلــم ،خــود را میبینــد پــس بــر خــود
واقــف شــده و بــه آگاهــی میرســد؛ بنابرایــن اگــر فیلمســاز
بــا رویکــردی علمــی و هــدف و بــه مســئله طــرحواره بپــردازد،
بســیار میتوانــد موفــق عمــل کنــد چراکــه مخاطــب خــود را در
جــای بازیگــر میبینــد و تشــابهات رفتــاری و تلههــای موجــود
را رصــد میکنــد و آگاه میشــود و چهبســا کــه بــرای توقــف
چرخــه معیــوب طــرحواره اقدامــی بنمایــد .فیلــم قدرتــی دارد کــه
مخاطــب بیشــتری را بــه خــود جلــب میکنــد .ســینما از تصاویــر
مــادی و ملمــوس و تجســمی تشــکیل شــده اســت .همانطــور
کــه الکســاندر اســتروک میگویــد «دوربیــن در مقــام قلــم»
(استیونســن ،دبــری )239 :1388 ،اســت و بیانگــر ایدههاســت.
اید ههــا میتواننــد در کنــار مســئله رواندرمانــی قــرار بگیرنــد و
ً
صرفــا بــرای ایجــاد لــذت نباشــند.
درک ایــن مســئله کــه ســینما چیســت و جایــگاه آن
کجاســت و اینکــه چگونــه از نظریــات مختلــف روانشناســی
بهــره میگیــرد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .ســینما یــک
سیســتم بازنمایــی پیچیــده و پیشــرفته اســت کــه عــاوه بــر
ایجــاد لــذت در بیننــده میتوانــد آموزنــده و آگاهیبخــش نیــز
باشــد و همانطــور کــه «شــماری از لــذات ممکــن را عرضــه
میکنــد» (مالــوی ،)74 :1388 ،میتوانــد راهگشــا و کارگشــا نیــز
باشــد .آنچــه اینجــا مطــرح میشــود رویکــرد و رویــه مدنظــر
ً
کارگــردان و ســازنده فیلــم اســت کــه اوال خــود تــا چــه میــزان بــه
مســائل روانشناســانه آگاهــی دارنــد و دوم اینکــه آیــا ایــن امــر
را بــر خــود واجــب میداننــد کــه بــرای بــاال بــردن ســطح آگاهــی
جامعــه از شــناخت ســامت روان و پــرورش و تربیــت کــودک
فیلمــی بســازند؟ نظریهپــردازان بســیاری در خصــوص اینکــه
ســینما چیســت و چــه ویژگیهایــی دارد ،نظــرات مختلفــی را
بیــان نمودنــد .از میــان آنهــا مالــوی معتقــد اســت کــه «ســینما
در طــول تاریــخ توهمــی از واقعیت را پدید آورده» (همان )78 :لذا
همیــن مسـ ٔ
ـئله ایجــاد توهــم واقعیــت ،میتوانــد مخاطبــی را کــه
در طــرحواره گرفتــار شــده اســت را آگاه نمــوده تــا بــا دیــدن مــوارد
مشــابه بیــن خــود و کاراکتــر موردنظــر ،بــه مســئله و مشــکل
روان و طرحوارههــای خــود پــی ببــرد .طرحوارههایــی کــه ثابــت

بــوده و بخــش طوالنــی از زندگــی انســان از کودکــی تــا بزرگســالی
را در برمیگیرنــد .همانطــور کــه جفــری یانــگ میگویــد
«طــرحواره الگــوی ثابــت و درازمدتــی اســت کــه در دوران کودکــی
بــه وجــود آمــده و تــا زندگــی بزرگســالی نیــز ادامــه یافتــه اســت .مــا
از طریــق ایــن طرحوارههــا بــه جهــان نــگاه میکنیــم .طرحوار ههــا،
باورهــا و احساســات مهمــی درمــورد خــود و محیــط هســتند کــه
افــراد آنهــا را بــدون چونوچــرا پذیرفتهانــد .آنهــا خــود تــداوم
بخشــند و در برابــر تغییــر مقاومــت زیــادی نشــان میدهنــد.
ً
معمــوال ایــن طرحوارههــا بهغیــر از بافــت درمانــی در جــای
دیگــری تغییــر نمیکننــد» (یارمحمدیواصــل و همــکاران:1391 ،
.)27
مخاطــب رفتــار کاراکترهــا ،کنشهــا و واکنشهــای آنهــا
را درک کــرده و واکنشهایــش نیــز بســتگی بــه واکنشهــای
کاراکترهــا دارد .هرآنچــه کــه میبینــد را بــا ذهــن درک میکنــد
و میپذیــرد و در برخــی مــوارد نیــز همذاتپنــداری میکنــد و
خــود را بهجــای کاراکترهــا م یگــذارد و بــر ایــن عقیــده اســت کــه
اگــر وی بهجــای آنهــا بــود چگونــه رفتــار میکــرد و چــه راهــکاری
را در پیــش میگرفــت .همانطــور کــه فیلمســاز در هــر لحظــه
انتخــاب میکنــد کــه مخاطــب بــه چــه چیــزی از قــاب تصویــر نــگاه
کنــد ،او نیــز انتخــاب میکنــد کــه کاراکترهــا چــه طرحوارههایــی را
بــه نمایــش بگذارنــد .همچنیــن وی مختــار اســت کــه در جایــگاه
کارگــردان بــرای تجزیهوتحلیــل واقعیــت همانطــور کــه مارتیــن
اســلین میگویــد ،از ســه روش احتمالــی تحلیــل منطقــی و
نشــناختی از درون فیلــم و تحلیــل
توصیفــی صــرف ،تحلیــل روا 
روانشــناختی از زاویــه دیــد تماشــاگر کــه یــا خواســته خــود
تماشــاگر اســت و یــا خواســته خــود کارگــردان (اســلین:1382 ،
 )55اســتفاده کنــد .از طرفــی تأثیــر مســتقیم ســینما بــر حــواس
انســان امــری مهــم محســوب میشــود و «ســینما بهعنــوان
واقعیــت میتوانــد اثــر شــدیدی بــر حــواس مــا باقــی بگــذارد»
(استیونســن ،دبــری )232 :1388 ،و همیــن مســئله در پذیــرش
نهــا بــه
و درک مخاطــب از طرحوارههــای کاراکترهــا و تعمیــم آ 
وضعیــت موجــود خــود بســیار حائــز اهمیــت و کمککننــده
ً
و بعضــا راهبــردی و کاربــردی اســت« .ایــن حقیقــت کــه ســینما
ً
تصویــر نســبتا کاملــی از دنیــا بــه دســت میدهــد ،باعــث شــده
اســت کــه ایــن هنــر را کامــل (جامــع) بداننــد و حتــی ســبب شــده
کــه افــراد تصــور کننــد کمــال هنــری در ایــن اســت کــه هرچــه
بیشــتر و بیشــتر بــه واقعیــت کامــل مــادی نزدیــک شــویم»
(استیونســن ،دبــری .)33 :1388 ،واالس مارتیــن در کتــاب
نظریههــای روایــت میگویــد «اگــر آگاهانــه یــا ناآگاهانــه بــاور
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ً
داشــته باشــیم کــه داســتانی واقعــا رخداده اســت ،بــه شــکلی
دیگــر جــذب آن میشــویم» (مارتیــن.)37 :1386 ،
مراحــل ســاخت یــک فیلــم «بســته بــه محتــوا و نحــوه
ارائــهاش ،کموبیــش بــه همــان ترتیــب یکــی پــس از دیگــری
واقــع میشــود و در بســتر خــود پیــش مـیرود تــا پــس از عبــور از
بوتــه آزمایــش صحــت یــا ســقم خــود را بــه اثبــات برســاند» (مکی،
 .)62 :1388فیلمســاز میتوانــد بهمثابــه یــک رواندرمانگــر
عمــل کنــد و هوشــمندانه بــه ســراغ مســائلی بــرود کــه در
روانشناســی مــوج ســوم نیــز بــه آن پرداختــه میشــود .مســئله
شــناخت طــرحواره میتوانــد دس ـتمایهای غنــی بــرای ســاخت
فیلــم باشــد .فیلمســاز «بــا شــناختی کــه بــر اثــر مشــاهده در
واقعیــات دنیــای خــارج و محسوســات عینــی و همچنیــن بــا
تحقیقــی مقدماتــی کــه در اطــراف مســئله یــا دســتمایهای
بــرای فیلمســاز حاصــل میشــود ،کمکــم فرضیــهای در ذهــن
او شــکل میگیــرد کــه بایــد بــا تحقیقاتــی جامعتــر کامــل شــود
و بهعنــوان اصلــی مســلم جــزو معتقــدات او درآیــد تــا اثبــات آن
در طــول فیلــم ،بهصــورت ابــاغ پیــام فیلمســاز وظیفــه اصلــی
او را تشــکیل دهــد» (همــان) .وظیفــهای کــه میتوانــد در کنــار
امــر رواندرمانــی بســیار مؤثــر و کمککننــده باشــد .فیلمســاز
بایــد ابتــدا نابهنجــاری روانــی را شــناخته و بــر آن واقــف شــود
و بهاصطــاح بــار آن را بــر دوش کشــیده و دســت بــه خلــق
و آفرینــش هنــری بزنــد .همچنیــن میتوانــد در رســیدن بــه
ایــن هــدف مهــم و ارزشــمند از همــکاری و راهنماییهــای
رواندرمانگــر حــوزه طــرحواره نیــز بهــره ببــرد تــا هنــر و درمــان در
کنــار هــم بهدرســتی مســیر تعالــی خــود را طــی کننــد .مخاطــب
بــا دیــدن فیلــم غــرق در داســتان میشــود و درگیــر مســائل و
مشــکالت روانــی و طــرحواره شــده و همذاتپنــداری صــورت
میگیــرد .فیلمســاز و رواندرمانگــر میتواننــد از ایــن ویژگــی
مخاطــب ســینما اســتفاده بهینــه کــرده و هــم داســتان را پیــش
ببرنــد و هــم آگاهســازی کننــد .توهــم در داســتان فیلــم بــه دو
صــورت ایجــاد میشــود؛ «یــا مؤلــف چنــان عمــل میکنــد کــه
انــکار چنیــن چیــزی وجــود نــدارد و درنتیجــه کتــاب واقعگــرا،
ً
ناتورالیســتی ،یــا صرفــا وفــادار بــه زندگــی نامیــده میشــود؛ یــا
اینکــه میتوانــد بــر همیــن انــگار کــه همــواره مهمتریــن انگیــزه
نهان ـیاش محســوب میشــود ،تاکیــد نمایــد و در ایــن صــورت
اثــرش خیــال ،تخیــل ،یــا ذهنیــت نــام میگیــرد» (مارتیــن:1386 ،
 .)25پــس دو نــوع روایــت مطــرح میشــود؛ یکــی آنکــه مــواد
کارش را از مســائل روز و زندگــی روزانــه انســان و مشــکالت و
مصائــب و بیماریهــای روانــی و در مجمــوع واقعیــت زندگــی
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برمیگیــرد کــه موضــوع مدنظــر ایــن مقالــه نیــز همیــن مبحــث
اســت و دوم آن اســت کــه مجموعــهای از حــروف و اشــکال و
فــرم و خیــال و تخیــل اســت.
هنرمندانــی کــه نحــو ســینمایی را بــه کار میگیرنــد،
میتواننــد از طریــق آنهــا پیامهــای روایتــی مربــوط بــه خــود
را بیــان کننــد .ایــن پیامهــا میتواننــد بــه هــر سمتوســویی
جهتگیــری کننــد .بهعنوانمثــال پیامهــای روانشناســانه
و یــا آگاهســازی مخاطــب از مســائل و مشــکالت روانــی کــه
موضــوع اصلــی ایــن مقالــه نیــز اســت؛ بنابرایــن هنرمنــد
فیلمســاز بــا دستداشــتن مدیــوم ســینما میتوانــد هــم
ً
اطالعاتــی آســان فهــم ،ســرگرمکننده و بعضــا ب ـیارزش را بــه
مخاطــب خــود ارائــه کنــد و هــم میتوانــد معانــی بیشــتر و
آگاهــی علمیتــری از مقولــه ســامت روان بــرای مخاطــب خــود
بیــان کنــد .فیلمســاز همــه ایــن اثــرات را «بــا اســتفاده از نحــو
مناســب پدیــد مــیآورد» (شــارف.)23 :1382 ،
هوگــو مانســتربرگ 4فیلســوفی آرمانگــرا و نئــو کانتــی اســت
کــه «فتــو پلــی؛ بررســی روانشناســانه را در ســال ( »1946انــدرو،
 )37 :1387نوشــت و در آن بــه روانشناســی ســینما پرداخــت.
«از نظــر مانســتربرگ تجربــه غــرق شــدن تماشــاگر در داســتان
فیلــم ثابــت میکنــد کــه ســینما هنــر اســت ،دارای غایــت
هنــری اســت و روانشناســی ســینمایی مانســتربرگ ب هســوی
ایــن زیباییشناســی گام برمــیدارد .وقتــی مانســتربرگ از
روانشناســی بــه زیباییشناســی میپــردازد ،بــه پیــروی از کانــت
روش تحلیلــی متفاوتــی بــه کار میگیــرد .روانشناســی بخشــی
از اندیشــه علمــی اســت .روانشناســی جوانبــی از آنچــه کانــت
آن را عرصــه پدیــداری مینامــد ،توضیــح میدهــد .ایــن عرصــه
همــان دنیــای تجربیــات حســی اســت کــه در آن اشــیاء از طریــق
زمــان ،مــکان و علــت و معلولــی بــه هــم مرتبــط میشــوند»
(همــان )47-46 :او ســینما را یــک شــیء قابــل تجربــه میدانــد
و آن را بــا ذهــن مخاطــب مرتبــط میکنــد .مخاطــب بــا فیلــم
ارتبــاط روانــی برقــرار میکنــد .ذهــن مخاطــب هــر لحظــه بــا
دیــدن پیامهایــی دریافــت میکنــد و پیا مهــا را در ذهــن تداعــی
میکنــد« .روانشناســی نشــان میدهــد چگونــه شــیء خارجــی،
شــیء داخلــی و ذهنــی را بــه وجــود مـیآورد کــه درحقیقــت همان
ســینما اســت» (همــان.)47 :
ج) بررسی و ارزیابی طر حواره رهاشدگی در کاراکتر صحرا
مشرقی:

داســتان فیلــم خفگــی ( )1395درمــورد سرپرســت تیمارســتانی

بــه نــام صحــرا مشــرقی و مــردی بــه نــام مســعود اســت کــه
همســرش نســیم را بهواســطه حمــات عصبــی در آن
تیمارســتان بســتری نمــوده اســت .صحــرا مشــرقی تنهــا زندگــی
میکنــد و خانــوادهای نــدارد ،در دوران کودکــی ،پــدرش خانــواده
را تــرک کــرده و مــادرش دوبــاره ازدواج میکنــد .در بخشهایــی
از فیلــم بــه ایــن مســئله اشــاره میشــود کــه مــادرش بــه او
هیــچ توجهــی نداشــته و ناپــدری او را آزار و اذیــت مینمــوده
اســت .همیــن نکتــه نشــانگر شــکلگیری تلــه رهاشــدگی در
کودکــی وی اســت .درواقــع تجــارب اولیــه زندگــی اســت کــه رونــد
شــکلگیری طرحوارههــا را تســریع مینمایــد« .اولیــن دســته از
تجــارب اولیــه زندگــی ناکامــی ناگــوار نیازهــا هســتند .ایــن حالــت
وقتــی اتفــاق میافتــد کــه کــودک تجــارب خوشــایندی را تجربــه
نکنــد .طرحوارههایــی ماننــد محرومیــت هیجانــی یــا رهاشــدگی
بــه دلیــل نقــص در محیــط بــه وجــود میآینــد .در محیــط زندگــی
چنیــن کودکــی ثبــات ،درک شــدن یــا عشــق وجــود نــدارد»
(هنردوســت .)176 :1394 ،درواقــع اتفاقــات و وقایــع و تجربیاتــی
ســبب ایجــاد طــرحواره رهاشــدگی و بــه دنبــال آن ایجــاد
احســاس تنهایــی میشــود .انســانی کــه در ایــن طــرحواره گیــر
افتــاده اســت همیشــه خــود را تنهــا میبینــد و فکــر میکنــد
کســانی را کــه دوســت دارد یــا بــا مــرگ از دســت خواهــد داد و یــا
اینکــه بهنوعــی او را تــرک خواهنــد کــرد« .تجربــه مــرگ و طــاق
والدیــن در کودکــی باعــث میشــود ایــن تلــه در افــراد بــه وجــود
بیایــد» (یانــگ ،کلوســکو.)79 :1399 ،
صحــرا مشــرقی دختــری تنهاســت کــه در آرزوی یافتن مردی
اســت کــه از او مراقبــت کنــد ،او را دوســت بــدارد و تنهایــش
نگــذارد .احســاس تنهایــی و رهــا شــدن از طــرف مــادر همــواره
بــا اوســت و حتــی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــه پیشــنهاد
دوســتش کــه خــود نیــز گرفتــار همیــن طــرحواره اســت ،بــه
دیــدار ســیروس پیرمــردی  68ســاله و پــولدار مـیرود؛ بنابرایــن
طــرحواره ناســازگار اولیــه رهاشــدگی در صحــرا مشــرقی کــه بــه
ســبب رویدادهــای منفــی در کودکــی وی رخداده اســت ،ســبب
جــذب شــدن وی بــه مســعود (شــوهر نســیم) در تیمارســتان
میگــردد و تــرس ازدســتدادن مســعود ،وی را حتــی تــا مــرز
قتــل نســیم میکشــاند؛ بنابرایــن «برخــی از ایــن طرحوارههــا
ً
بهویــژه آنهــا کــه عمدتــا در نتیجــه تجــارب ناگــوار دوران
کودکــی شــکل میگیرنــد ،ممکــن اســت هســته اصلــی اختــال
شــخصیت ،مشــکالت منــش شــناختی خفیفتــر و بســیاری
از اختــاالت مزمــن محــور یــک قــرار گیرنــد .یانــگ بــرای بررســی
قتــر ایــن ایــده مجموعـهای از طرحوارههــا را مشــخص کــرده
دقی 

اســت کــه بــه آنهــا طرحوارههــای ناســازگار اولیــه میگوینــد»
(طباطبائــی برزکــی و دیگــران.)77 :1391 ،
طــرحواره رهاشــدگی در خانــوادهای بــه وجــود میآیــد
کــه در آن کــودک هیــچ احســاس امنیتــی نــدارد و در ذهــن
کــودک چیــزی بهعنــوان فقــدان و ازدســتدادن شــکل
میگیــرد« .حــوادث تلخــی مثــل اعتیــاد والدیــن ،طالقهــا،
انــواع سوءاســتفادهها چــه جســمی و چــه جنســی ،بیخیالــی و
غفلــت والدیــن و بســیاری دیگــر از رفتارهــا همگــی جزئــی از ایــن
نطــور کــه
ماجــرا هســتند» (یانــگ ،کلوســکو .)81 :1399 ،هما 
صحــرا مشــرقی در سکانســی از فیلــم بــه گذشــته خــود و دوران
کودکــیاش و بــه مســئله طــاق والدینــش و ازدواج مجــدد
مــادر و آزارهــای ناپــدریاش اشــاره میکنــد و خاطراتــش را بــرای
ً
دوســتش زهــره تعریــف میکنــد ،کامــا وقایــع مســبب ایجــاد
طــرحواره رهاشــدگی و تــرس و دلهــره تــرک شــدن و تنهایــی را
بهخوبــی آشــکار مینمایــد .رویدادهــای منفــی کودکــی ازجملــه
آزار و اذیــت توســط خانــواده ســبب ایجــاد مســائل روانــی
شــدیدی میشــود کــه میتوانــد در شــکلگیری اختــاالت
روانــی تأثیــر بگــذارد.
«طــرحواره بهعــاوه رویدادهــای منفــی زندگــی ،باعــث
ناراحتیهــای روانشــناختی شــدیدتری میشــود؛ بنابرایــن
طرحوارههــای ناکارآمــد اولیــه و تجــارب منفــی زندگــی هــر یــک
بــه طــور مســتقل در اختــاالت روانشــناختی دخیــل هســتند»
(یارمحمــدی واصــل و همــکاران .)25 :1391 ،افــرادی کــه طــرحواره
رهاشــدگی دارنــد در مقابــل از دسـتدادن کســانی کــه دوســت
میدارنــد دچــار دلهــره و اضطــراب هســتند و اگــر کوچکتریــن
نشــانهای از جدایــی مشــاهده کننــد بســیار نگــران شــده و
آســیب میبیننــد .توجــه بــه ایــن موضــوع آنقــدر برایشــان
دشــوار اســت کــه حاضــر هســتند تــن بــه هــر رابطــهای داده و
هــر کاری را انجــام بدهنــد و «فقــط بــرای آنکــه احســاس تنهایــی
و بیکســی نکننــد بــه هرکســی پنــاه میآورنــد و ب هشــدت هــم
وابســته میشــوند» (یانــگ ،کلوســکو .)83 :1399 ،همیــن
اتفــاق بــرای صحــرا مشــرقی نیــز میافتــد .وی بــرای رفــع حــس
تنهایــیاش بــه مســعود پنــاه میبــرد و حتــی دســت بــه قتــل
نســیم میزنــد .میتــوان گفــت «بهطورکلــی همــه چیــز بــه
شــرایط کودکــی انســان برمیگــردد و بــه نحــوه رشــد و تربیــت او
و تجربیاتــی کــه بهواســطه پــدر و مــادرش کســب کــرده اســت»
(همــان).
پرس ـشنامه زیــر کــه بــا هــدف کشــف طــرحواره رهاشــدگی
تنظی مشــده ،پرســشنامه مطرحشــده جفــری یانــگ و ژانــت
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کلوســکو اســت (همــان )78-77 :کــه بــرای پاســخ بــه ســؤاالت
آن ،فــرد بایــد کل زندگــیاش را در نظــر بگیــرد و حوادثــی را کــه
در طــول زندگــیاش گذشــته و حتــی از خاطــرش رفتــه ،امــا
حــس و حــال آنهــا برایــش باقیمانــده اســت نیــز در پاســخ
بــه ایــن پرســشها دخیــل هســتند؛ بنابرایــن بــرای بررســی
کاراکتــر صحــرا مشــرقی تنهــا میشــود بــه دیالوگهــا ،رفتارهــا
و حــال و هــوای روحــی او همانطــور کــه در فیلــم خفگــی بــه
تصویــر کشــیده شــده اســت ،اســتناد کــرد .بــه همیــن دلیــل،
برخــی از پرسـشها در ایــن جــدول بــدون پاســخ باقــی خواهنــد
مانــد چــرا کــه در طــول فیلــم بــه آن مقــوالت اشــارهای نشــده
اســت .برخــی از اشــارات نیــز غیرمســتقیم بــوده و حاصــل
برداشــت نگارنــده از محتــوای فیلــم اســت .رتبهبنــدی پاسـخها
ً
ً
بهصــورت؛ صددرصــد مخالــف ،تقریبــا مخالــف ،تقریبــا موافــق،

پرسشها

از فکر ترک شدن از
سوی کسی که به او
عالقه دارم وحشت دارم

برای اینکه کسی مرا
تنها نگذارد به او وابسته
میشوم
هیچکس از من حمایت
نخواهد کرد

صددرصد
مخالف 1

ً
تقریبا
مخالف 2

ً
تقریبا
موافق 3

کمی
موافق 4

کمــی موافــق ،بیشــتر موافــق ،و صددرصــد موافــق اســت و بــرای
محاســبه نمــره کلــی امتیــازات ،ســؤاالت از یــک تــا ده بــا هــم جمع
میشــوند .توضیــح رتبهبنــدی امتیازهــا بــه ایــن شــکل اســت:
مجمــوع اعــداد بیــن  :10-19ایــن طــرحواره بهاحتمــال زیــاد شــکل
نگرفته اســت.
مجمــوع اعــداد بیــن  :20-29ممکــن اســت فــرد در معــرض خطــر
ایــن طــرحواره باشــد.
ً
مجمــوع اعــداد بیــن  :30-39ایــن طــرحواره تقریبــا بــه زندگــی فــرد
آســیب وارد کــرده اســت.
مجمــوع اعــداد بیــن  :40-49ایــن طــرحواره در زندگــی فــرد وجــود
دارد.
مجمــوع اعــداد بیــن  :50-60ایــن طــرحواره فــرد را بهشــدت
درگیــر کــرده و اصلیتریــن تلــه زندگــی فــرد بــه شــمار م ـیرود.

بیشتر
موافق 5

صددرصد موافق 6

ً
این فکر کامال در رفتار و کنشهای صحرا مشرقی
ً
مشهود است ،مخصوصا از زمانی که با مسعود
عقد میکند ،برای ازدستندادن وی ،گزارش
پزشکی را دستکاری میکند و سپس دست به
قتل میزند
وابستگی به زهره (همسایه) و وابستگی به مسعود

ً
صحرا مشرقی در چند سکانس صراحتا بیان
میکند« :عشق کجا بود ،این روزها کسی عاشق
نمیشود .من به حال خودم گریه میکنم ...
مادرم من را ول کرد تا با ناپدریام زندگی کند» در
سکانسی دیگر به مسئله آزار و اذیت از جانب
ناپدری در دوران کودکیاش اشاره میکند که
باعث شکلگیری ترس از تنهایی و تاریکی وی
شده است.

جذب افرادی فراری از
تعهد میشوم

عاشق مسعود سازگار (شوهر نسیم) شد و با وی
عقد کرد.

هیچکس مرا برای
همیشه نمیخواهد

مشرقی به طور ضمنی در داستان اشاره میکند که
هیچ مردی در زندگیاش نبوده است و او خواستنی
ً
نیست .در دیالوگی صراحتا بیان میکند که« :من
دختری دستوپا چلفتی هستم .دوستپسرم
کجا بود»
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در طول فیلم
اشارهای نشده
است

از دور شدن افراد نزدیک
زندگیام وحشت دارم

صحرا مشرقی از تنهایی و تاریکی وحشتزده
میشود ،از تنها ماندن و رها شدن از جانب مسعود
میترسد

همیشه خودم درصدد
دورکردن افراد مورد
عالقهام برمیآیم.
میترسم آن هم اول مرا
ترک کنند

*

افراد صمیمی با من
بسیار بیثبات هستند
یکبار مرا میخواهند و
بار دیگر نه

*
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خیلی زود به دیگران
وابسته میشوم

وابستگی به زهره و وابستگی به مسعود

میدانم که عاقبت تنها
خواهم ماند

صحرا مشرقی فکر میکند که تنها میماند ،و برای
تنها نماندن و داشتن سقفی باالی سروهمسر،
به دیدار سیروس (پیرمردی  68ساله و متأهل)
میرود .صحرا در سکانسی به زهره درباره آرزوهایش
که از نظرش محال است صحبت میکند« :دوست
داشتم عاشق میشدم ..ازدواج میکردم  ...دوست
داشتم با عشق زندگی کنم» او احساس تنها
ماندن دارد.

بــر مبنــای آنچــه کــه در فیلــم بــه آن اشــاره شــد ،مجمــوع ســؤاالت
پاســخ داده شــده  8عــدد اســت کــه حاصــل جمــع نمــره آن عــدد
 48اســت؛ بنابرایــن بــدون درنظرگرفتــن  3ســؤال باقیمانــده
نیــز م یتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن طــرحواره در زندگــی
شــخصیت صحــرا مشــرقی وجــود دارد.

نتیجهگیری:

نتایــج حاصــل نشــان میدهــد کــه مخاطــب میتوانــد بــا
دیــدن کاراکتــر فیلــم کــه در ایــن طرحوارههــا گرفتــار اســت ،بــا
همذاتپنــداری و یافتــن ارتبــاط میــان مشــکالت روحــی خــود و
کاراکترهــای فیلــم ،بــه آنهــا آگاه شــده و بــه دنبــال راهــی بــرای
ٔ
چرخــه معیــوب گــردد؛ بنابرایــن ســینما میتوانــد
قطــع ایــن
نقشــی مؤثــر در نشــان دادن طرحوارههــا داشــته باشــد .در
ایــن مقالــه ابتــدا مســئله طــرحواره بــا هــدف آگاهســازی ســینما
و مخاطــب بــه مســائل و مشــکالتی مطــرح میشــود کــه در
دوران کودکــی در زندگــی انســان تلههایــی را ایجــاد میکننــد و
در بزرگســالی تکــرار میشــوند و جفــری یانــگ از آنهــا بــا عنــوان
طــرحواره یــا تلههــای زندگــی یــاد میکنــد ،اتفاقهایــی کــه مــدام
خــود را تکــرار میکننــد و متوقــف نمیشــوند .ایــن پژوهــش
بــرای آگاهســازی فیلمســاز و همچنیــن مخاطــب فیلــم

ســینمایی اســت .پرســش اولیــه مطــرح شــده پژوهــش دربــاره
قابلیــت و نقــش ســینما در آگاهســازی مخاطــب بــر ســامت
روان خــود از منظــر شــناخت طــرحواره بــه ایــن نتیجــه منجــر
شــد کــه مخاطــب گرفتــار در طــرحواره ،بــا دیــدن شــخصیت
فیلــم کــه در ایــن طرحوارههــا گرفتــار اســت ،بــا مشــاهده کاراکتــر
و همذاتپنــداری کــردن و قــراردادن خــود بهجــای کاراکتــر
فیلــم ،میتوانــد بــه تشــابهات میــان مشــکالت روحــی خــود
و کاراکترهــای فیلــم پــی ببــرد و بــه دنبــال راهــی بــرای قطــع ایــن
چرخــه معیــوب از طریــق درمــان رواندرمانگــر باشــد .پرســش
مطــرح شــده دیگــر در ایــن پژوهــش دربــاره نقــش خانوادههــا
و میــزان آگاهــی آنهــا در تربیــت و رشــد فرزنــدان از منظــر
طــرحواره اســت کــه آیــا خانوادههــا از طرحوارههــا آگاهــی دارنــد
و آیــا ســینما در ایــن آگاهــی ســازی بــرای تربیــت کــودک مؤثــر
اســت یــا خیــر .پاســخ بــه ایــن ســؤال در ایــن پژوهــش بدیــن
صــورت ارزیابــی میگــردد کــه ســینما میتوانــد بــا نشــان دادن
گونههــای مختلــف شــخصیتهای درگیــر طــرحواره ،والدیــن
را بــا انــواع طرحوارههــا آشــنا ســازد چــرا کــه آمــوزش از طریــق
داســتان و قصــه و دیــدن فیلــم بســیار موفــق عمــل میکنــد؛
بــرای مثــال بــا دیــدن فیلــم خفگــی و کاراکتــر صحــرا مشــرقی
میتــوان بــا طــرحواره رهاشــدگی آشــنا شــد .بررســی و ارزیابــی
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طــرحواره رهاشــدگی در کاراکتــر صحــرا مشــرقی بدیــن صــورت
نمــود پیــدا میکنــد کــه از فکــر تــرک شــدن از ســوی کســی کــه بــه
او عالقهمنــد اســت ،وحشــت دارد .ایــن مســئله در دیالوگهــا
و کنشهــای مشــرقی نمایــان اســت .وی بــرای اینکــه تنهــا
نمانــد ،بــه افــراد وابســته میشــود ،همانطــور کــه در فیلــم دیــده
میشــود ،بهخاطــر ایــن نــوع وابســتگی بیمارگونــه ،دســت بــه
قتــل میزنــد .اینگونــه رفتارهــا پیامدهــای طــرحواره رهاشــدگی
ً
اســت .همانطــور کــه در فیلــم صحــرا مشــرقی صراحتــا بیــان
میکنــد کــه در کودکــی از ســوی پــدر تــرک شــده و بــا مــادر و
ناپــدریاش زندگــی کــرده و مــادرش بــه او توجهــی نداشــته و از
ســوی ناپــدری مــورد آزار و اذیــت قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن
ایــن حــس کــه او دوستداشــتنی نیســت و اینکــه همیشــه
تــرک خواهــد شــد در او نهادینــه میشــود .پــس بــرای دوســت
داشــته شــدن و تــرک نشــدن دســت بــه انجــام هــر کاری میزنــد.
تمامــی داســتان صحــرا مشــرقی حــول محــور اتفاقــات رخداده در
کودکــی وی میچرخــد ،بنابرایــن میتــوان گفــت کــه والدیــن بــا
شــناخت و آگاهــی و افــق دیــد روشــن میتواننــد از روشهــای
مطــرح شــده در روانشناســی طــرحواره کمــک بگیرنــد ،زیــرا
بخــش اعظــم شــکلگیری طــرحواره مربــوط بــه مســائل و
اتفاقــات کودکــی انســان اســت کــه تحتتأثیــر رفتارهــای
درســت یــا نادرســت والدیــن شــکل میگیــرد .همچنیــن
والدیــن میتواننــد بــا دیــدن اینگونــه فیلمهــا بــه ایــن ســطح
از درک و آگاهــی برســند کــه طرحوارههــا را شناســایی کــرده و در
رشــد و تربیــت فرزنــد خــود روشــی درســت بــه کار ببندنــد.
پرســش بعــدی در مــورد نقــش همذاتپنــداری مخاطــب
(چــه در جایــگاه والدیــن در جهــت رفتــار بــا کــودک و چــه در
جایــگاه انســان گرفتــار در طــرحواره) و کاراکتــر اســت کــه آیــا

نقــش و جایــگاه همذاتپنــداری مخاطــب بــا شــخصیتهای
فیلــم در شــناخت و آگاهســازی خانــواده بــرای جلوگیــری و یــا
شــناخت و درمــان طرحوارههــا مؤثــر اســت؟ پاســخی کــه در
ایــن پژوهــش بــه آن داده میشــود ،بــر مبنــای توانایــی قدرتــی
اســت کــه ســاختار فیلــم و ســینما دارای آن اســت .ایــن کــه
ً
ســینما اساســا بــه دلیــل ویژگیهــای بصــری و دراماتیــک خــود
یکــی از مهمتریــن هنرهــا در جهــت ارائــه مفاهیــم در قالــب
داســتان و قصــه عمــل میکنــد ،خــود نیــز پاســخگوی ایــن
پرســش اســت .نقــش ســینما در نشــان دادن طرحوارههــا
بســیار کاربــردی اســت .ســینما میتوانــد در ایــن حــوزه بســیار
قدرتمنــد عمــل کنــد و گامهــای اولیــه شــناخت مســائل و
مشــکالت روانــی و روحــی انســان را طــی کــرده و باقــی مســیر را
بــه رواندرمانگــر بســپارد؛ بنابرایــن ســینما میتوانــد بــا نشــان
دادن کاراکترهایــی ماننــد "صحــرا مشــرقی" کــه در طــرحواره
گرفتــار هســتند ،مخاطــب را از وجــود چنیــن مشــکالتی آگاه
ســازد و نشــان دهــد کــه روابــط و اتفاقاتــی کــه در کودکــی انســان
میافتــد ،چقــدر در شــکلگیری روابــط بزرگســالی و مشــکالت
احتمالــی روانــی آنهــا دخیــل اســت .ســینما و خلــق کاراکترهــا و
نمایــش آنهــا میتوانــد هــم مخاطبــی را کــه در طــرحواره گرفتــار
شــده را از وجــود چنیــن مشــکلی آگاه ســازد کــه بــه دنبــال راهــی
بــرای درمــان رفتــه و از چرخــه معیــوب طــرحواره بیــرون آیــد و هــم
میتوانــد نقــش خانــواده را در ایجــاد و شــکلگیری طرحوارههــا
در کــودک مشــخص کــرده و آگاهســازی کنــد .درواقــع ســینما
بهخاطــر قــدرت و امکاناتــی کــه دارد ،میتوانــد در کنــار
رواندرمانــی بســیار توانمنــد عمــل کنــد.
نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود نداشــته اســت.

فهرست منابع و مآخذ
کتابها:

 آندرو ،دادلی ،)1378( ،تئوریهای اساسی فیلم ،مسعود مدنی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات رهروان پویش. استیونسون ،رالف .دبری ،ژ .ر ،)1388( ،هنر سینما ،پرویز دوایی ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات امیرکبیر. اسلین ،مارتین ،)1382( ،دنیای درام ،محمد شهبا ،چاپ دوم ،تهران ،نشر هرمس. پودوفکین ،ف .ا ،)1389( ،فن سینما و بازیگری در سینما ،حسن افشار ،چاپ پنجم ،تهران ،نشر مرکز. دی.کاتــز ،اســتیون ،)1389( ،نمــا بــه نمــا :جلــد دوم :نمــای متحــرک ،محمــد گــذر آبــادی ،چــاپ دوم ،تهــران ،انتشــارات بنیــادســینمایی فارابــی.
 شــارف ،اســتفان ،)1382( ،عناصــر ســینما :دربــاره نظریــه تأثیــر زیباییشناســی ســینمایی ،محمــد شــهبا ،فریــدون خامنهپــور ،چــاپفصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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دوم ،تهــران ،نشــر هرمــس.
 مارتین ،واالس ،)1386( ،نظریههای روایت ،محمد شهبا ،چاپ دوم ،تهران ،نشر هرمس. مالــوی ،لــورا ،)1388( ،نظریــه فیلــم :مجموعــه مقــاالت :لــذت بصــری و ســینمایی روایــی ،فصلنامــه ارغنــون  ،23فتــاح محمــدی،چــاپ اول ،تهــران ،ســازمان چــاپ و انتشــارات.
 مکــی ،ابراهیــم ،)1388(.مقدمــهای بــر فیلــم نامــه نویســی و کالبدشــکافی یــک فیلمنامــه ،چــاپ ششــم ،تهــران ،انتشــاراتســروش.
 یانــگ ،جفــری .کلوســکو ،ژانــت ،)1399( ،زندگــی خــود را دوبــاره بیافرینیــد ،علیرضــا غالمــی ،محمدرضــا غالمــی ،چــاپ اول ،تهــران،انتشــارات آتیســا.
مقاالت:
 ســعیدنیا ،زینــب .مکونــدی ،بهنــام ،اثربخشــی طرحوارهدرمانــی بــر طرحوارههــای ناســازگار اولیــه و الگوهــای حــل تعــارض در زنــانمتأهــل مراجعهکننــده بــه مراکــز مشــاوره ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی زن و فرهنــگ .ســال دهــم ،شــماره  ،1397 ،37صــص .99-113
 ســهرابی ،فرامــرز ،رواندرمانیهــای مــوج ســوم :خاســتگاه حــال و چشــمانداز بــا تأکیــد ویــژه بــر طــرحواره درمانــی ،فصلنامــهمطالعــات روانشناســی بالینــی ویژهنامــه ،ســال پنجــم ،شــماره  ،1394 ،18صــص .1-14
نشــناختی شــخصیت اصلــی زن فیلــم رگ خــواب  1396از دیــدگاه طــرحواره جفــری یانــگ ،زن در
 شــاهرودی ،فاطمــه ،نقــد روا فرهنــگ و هنــر ،دوره یازدهــم ،شــماره  ،1398 ،2صــص .233-249
 شــهامت ،فاطمــه ،پیشبینــی نشــانههای ســامت عمومــی (جسمیســازی ،اضطــراب و افســردگی) بــر اســاس طرحوار ههــایناســازگار اولیــه ،فصلنامــه علمــی پژوهشــی دانشــگاه تبریــز ،ســال پنجــم ،شــماره  ،1389 ،20صــص .107-128
 صیــادی ،گونــا ،گلمحمدیــان ،محســن ،رشــیدی ،علیرضــا ،اثربخــش طرحوارهدرمانــی بــر احســاس حقــارت دختــران نوجــوانخانواد ههــای طــاق ،ســال هفتــم ،شــماره  ،1396 ،1صــص .100-89
 طباطباییبرزکــی ،ســعید ،ســهرابی ،فرامــرز ،کریمیزارچــی ،مهــدی ،اثربخشــی آمــوزش تکنیکهــای تجربــی طرحوارهدرمانــی بــر رویطرحوارههــای افــراد افســرده ،فصلنامــه فرهنــگ مشــاوره و رواندرمانــی ،ســال ســوم ،شــماره  ،1391 ،11صــص .75-86
 کرمــی ،جهانگیــر ،اعظمــی ،یوســف ،جاللونــد ،محمــد ،دارابــی ،افســانه ،راسـتگو ،ناهیــد ،بررســی اثربخشــی گروهدرمانــی شــناختیطــرحواره محــور بــر کاهــش اســترس شــغلی پرســتاران ،مجلــه علــوم پزشــکی صــدرا ،دوره چهــارم ،شــماره  ،1395 ،4صــص .221-230
 مصاحبــی ،الهــام ،امیریمجــد ،مجتبــی ،قمــری ،محمــد ،بزازیــان ،ســعیده ،تدویــن مدلــی بــرای پیشبینــی نشــانگان ضربــه عشــقیدر دانشــجویان بــر اســاس ویژگیهــای شــخصیتی ،طرحوارههــای ناســازگار اولیــه و کیفیــت روابــط دلبســتگی ،مجلــه روانپزشــکی و
روانشناســی بالینــی ایــران ،دوره بیســت و پنجــم ،شــماره  ،1398 ،1صــص .42-55
 نظــری ،فاطمــه ،کاکاونــد ،علیرضــا ،مشــهدیفراهانی ،ملکــه ،رابطــه طرحوارههــای ناســازگار اولیــه بــا شــیوههای فرزنــد پــروریمــادران و اختاللهــای بیرونــی شــده فرزندانشــان ،فصلنامــه روانشناســی کاربــردی ،ســال نهــم ،شــماره  ،1394 ،2صــص .115-135
 نوفرســتی ،اعظــم ،اکبــری زردخانــه ،ســعید ،مقایســه طرحوارههــای ناســازگار اولیــه در مجرمــان جنســی و افــراد عــادی ،نشــریهدانــش و پژوهــش در روانشناســی کاربــردی ،دوره چهاردهــم ،شــماره  ،1392 ،2صــص .120-129
 هنردوســت ،نرگــس ،گزارشــی از چنــد کتــاب در زمینــه طرحوارهدرمانــی ،فصلنامــه مطالعــات روانشناســی بالینــی ویــژه نامــه،ســال پنجــم ،شــماره  ،1394 ،18صــص .167-180
 یارمحمدیواصــل ،مســیب ،برجعلــی ،احمــد ،گلــزاری ،محمــود ،دالور ،علــی ،بررســی اثربخشــی طــرحواره درمانــی بــر بهبــود اختــالافســردگی اساســی عــود کننــده ،فصلنامــه فرهنــگ مشــاوره و رواندرمانــی ،ســال ســوم ،شــماره  ،1391 ،12صــص .21-48
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بررسی ترکیب بصری کتیبههای 1پنجره فوالدی دوره
تیموری موزه آستان قدس رضوی
سحر اسکندری ثانی *
 .۱دانشآموخته کارشناسی ارشد هنر اسالمی .مؤسسه آموزش عالی فردوس ،مشهد ،ایران
1

تاریخ دریافت مقاله1400/6/13 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/11/9 :
صفحه 61-48

شماره پنجم
تابستان 1400

چکیده

بیــان مســئله :در طــول ســدههای مختلــف در دوران اســامی ،بــه دلیــل کاربــرد و مــوارد
اســتفاده فلــزکاری بــه یکــی از مهمتریــن هنرهــا درمیآیــد .همچنیــن باتوج هبــه جایــگاه
واالی حــرم امــام رضــا بهعنــوان یکــی از مراکــز مهــم مذهبــی در ادوار مختلــف تاریخــی
موردتوجــه هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت .یکــی از آثــار مربــوط بــه دوره تیمــوری پنجــره
فــوالدی در مــوزه آســتان قــدس رضــوی اســت .در ایــن پژوهــش بــر روی یکــی از ایــن
چندیــن پنجــره فــوالدی از نظــر بصــری از جملــه :تعــادل ،تناســب و تراکــم و فشــردگی
یهــای ایــن
تمرکــز شــده اســت و طر حهــای اســلیمی ،ختایــی و خــط جهــت شــناخت ویژگ 
اثــر مطالعــه انجــام گردیــده اســت.
هــدف مقالــه :تمرکــز بــر روی ویژگیهــای بصــری بهقصــد شــناخت بیشــتر آرایههــای
گیاهــی و هندســی در ســاخت پنجــره فــوالدی در دوران تیمــوری اســت.
سؤال پژوهش :پنجره فوالدی موردمطالعه دارای چه ویژگیهای بصری است؟
روش تحقیــق :روش انجــام ایــن تحقیــق توصیفــی تحلیلــی بــوده و جم ـعآوری اطالعــات
الزم بــر پایــه مطالعــات کتابخانـهای و مشــاهده اثــر موردنظــر بــوده اســت .تحلیــل محتــوا
در یــک اثــر ،بــه توصیــف عینــی و کیفــی پیامهــای حاصــل از آن بهصــورت نظــامدار بــر
اســاس مشــخصههای خاصــی از مضمــون میپــردازد و هــدف آن نتیجهگیــری از محتــوای
یــک متــن در ارتبــاط بــا جنبههایــی از واقعیــت اجتماعــی اســت .ایــن تحقیــق حاصــل
تطبیــق اطالعــات بهدســتآمده از مضمــون کتیبههــا پنجــره فــوالدی حاضــر در مــوزه
آســتان قــدس اســت.
نتیجهگیــری :یکــی از آثــار مربــوط بــه دوره تیمــوری پنجــره فــوالدی اســت کــه توســط
شــاهرخ فرزنــد تیمــور بــه حــرم امــام رضــا پیشــکش شــده اســت .در ایــن مقالــه بــه بررســی
و معرفــی ویژگیهــای زیباییشناســی خــط نگارههــای ایــن پنجــره پرداختــه شــده و مــورد
تحلیــل قــرار گرفتــه اســت .مســائل متفاوتــی از جملــه تناســب ،تعــادل ،آهنــگ بصــری،
ترکیببندیهــا و فضــای مثبــت و منفــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .هنرمنــد در ایــن
کتیبههــا بــرای اســتواری و بیــان ظرافتهــا از عوامــل بصــری متعــددی بهــره جســته کــه در
ادامــه بــه بیــان تفصیــل آن پرداختــه میشــود.
اصــول زیباییشناســی فلــزکاری دوران تیمــوری توانســته بــر وحــدت و جاذبــه بصــری در
ایــن رشــته هنــری افــزوده و بــه افزایــش کیفیــت هنــری در ایــن زمینــه کمــک کــرده اســت.
کلیدواژههــا :دوره تیمــوری ،هنــر فلــزکاری ،قلــم ثلــث ،فــرم و محتــوا ،ترکیــب بصــری ،پنجــره
فوالدی.
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Abstract
The holy shrine of Imam Reza maintains precious works in its treasury as one of the
main religious centres in Iran. The libraries and museums of Astan Quds Razavi have
paid a lot of attention to the presentation of these artworks. The treasures of libraries and
the Astan Quds Razavi Museum are among the supreme centres considered by artists
and researchers in Islamic studies. It preserves the most valuable artworks such as
calligraphy, painting, book decoration, and handicrafts. Keeping and protecting these
decorative motifs, as essential elements in Iranian art, has always been a part of Astan
Quds Razavi’s vital responsibilities. Art has been monopolized by religion, since the
arrival of Islam in Iran. Mosques and religious sites soon became one of the main bases for
artists. Khorasan is a vast land that has played a key role in political, social, and cultural
developments and producing works of art in different historical periods. Mashhad was one
of the important cities in producing these valuable works during Timur and his children.
Islamic metalworks has always been considered by archaeologists and artists as one of
the most prominent branches of Islamic art. Metalworking has found a high position in
Iran from the past to the present. The art of metalworking was discovered in Khorasan
and western Iran in the 7th and 8th centuries AH. The flourishing of metalworking art
after the Mongol invasion emerged from western Iran in the early 7th century AH and
gradually penetrated the Persian region of western Khorasan.
After the collapse of the Sassanid government and the beginning of the Islamic era, the
only art that could continue its way without interruption was the art of metalworking.
The art of metalworking quickly gained popularity due to its many properties. Gradually,
humans realized the many capabilities of metal, such as its strength and durability.
So as a very practical tool, artists decided to make use of it in the form of art. Also,
due to the strength of the metal, it was considered a complete source by researchers and
archaeologists. It became one of the most reliable evidence for the formation and evolution
of the artworks in different historical periods. In the meantime, the art of Timurid
metalworking with all its delicacies, motifs, decorations, and Islamic inscriptions had
been considered so precious. This period in terms of the artistic developments that took
place in it, is recognized a very significant era in Iranian art history because art had a
unique technical structure, thought, and worldview.
The research on the artistic value of artworks can be examined based on the visual
composition of the designs. One of the works related to the Timurid period is a steel
window presented to the shrine of Imam Reza by Shahrokh, son of Timur. In addition to
the plant and geometric arrays in the mentioned window, its embossed line works were
also examined visually. Principles of aesthetics of metalwork during the Timurid period
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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have increased the unity and visual appeal in
this field of art. They have helped to increase the
quality of art in this field.
The calligraphy found its prominent place among
artists and people from the very beginning due
to the recording of the divine word. After metal
working artists realized the decorative nature of
Arabic calligraphy, they tried to use calligraphy
in creating their works. Examining the visual
composition from the perspective of rhythm,
fit, and balance of calligraphy with all plant
and geometric arrays in this steel window’s
composition can help us aesthetically understand
the artistic aspects of works of art in the Timurid
times. Combinations are proportions, concepts,
and definitions that add to the work’s visual
appeal in most visual arts. In terms of aesthetics,
decorations and patterns of steel windows
contribute to the positive and negative spaces
of the lines. This article studies the permanent
companionship between the illumination and
divine revelation in the aesthetic features of
the calligraphy, and analyses the window.
Various issues such as fit, balance, visual tone,
compositions, and positive and negative space
are also examined. Shapes take on a different
form visually from the space they occupy, Shapes
have different types visually from the space they
occupy, and due to the visual forces caused by
the shape, they acquire a particular conceptual
context., they acquire a separate meaning. In
these inscriptions, the artist used various visual
factors to strengthen and express the subtleties;
including Islamic and Khatai motifs, lines such
as Naskh and Nastaliq, and special gilding
techniques described in detail below.
Keywords: Timurid period, Metalworking art,
Thuluth, Form and Content, Visual composition,
Steel window.
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مقدمه

در عصــر مفــرغ و ســپس آهــن ،ســفال هنــوز برتــری خــود را
نســبت بــه آهــن از دســت نــداده امــا بهتدریــج انســانها بــه
قابلیتهــای مختلــف فلــز از جملــه گــداز ،ســختی و اســتحکام
و دوام پــی بــرده بهطــوری کــه در ســاخت برخــی از وســایل ماننــد
ادوات جنگــی و ظــروف فلــز را جایگزیــن اســتخوان ،عــاج و ...
میکنــد .در بررسـیهای تاریخــی نیــز اشــیا فلــزی نقــش بســزایی
را ایفــا میکننــد ،برخــاف اســناد کاغــذی و کتابخانههــا کــه
اگــر حتــی از آســیب جنگهــا در امــان بماننــد در صــورت عــدم
نگهــداری مناســب امــکان ازبینرفتــن آنهــا وجــود دارد .اشــیا
فلــزی میتوانــد بهعنــوان مهمتریــن مــدرک در پژوهشهــای
علمــی بــه علــت ثبــات ،دوام ،عــدم شــکلپذیری و شکســتن
و باقیمانــدن بهصــورت اولیــه مورداســتفاده قــرار گیــرد
(حیدرآبادیــان ،عباســیفرد.)10 ،1388 ،
هنــر فلــزکاری در خراســان و غــرب ایــران در قرنهــای  7و 8
هجــری آغــاز شــکوفایی هنــر فلــزکاری پــس از حملــه مغــول از
اوایــل قــرن  7هجــری از غــرب ایــران پدیــدار گشــت و بهتدریــج
بــه خطــه فــارس و غــرب خراســان نفــوذ یافــت.
اســتناد مــا در ایــن دوران بیشــتر بــر پایــه اشــیا مســی،
مفرغــی و برنجــی ایــن دوران ماننــد پایههــای چــراغ ،مشــعل،
هــاون و مشــربه و ســایر آثــار هنــری اســت کــه از فلــزکاران
ایــن ســده بهجایمانــده اســت .در ایــن دوران بهکاربــردن
کتیب ههــای عربــی بــر روی اشــیا فلــزی رایــج بــوده اســت .پــس
از بــه قــدرت رســیدن تیموریــان و تشــویق فلــزکاران هنــر خــاص
فلــزکاری دوره تیمــوری پدیــدار گردیــد .در عصــر شــاهرخ و
بایســنقر و شــاهزادگان و امیــران تیمــوری هنــر فلــزکاری رونــق

و حیــات دوره ســلجوقی را بــاز یافــت و فلــزکاران توانســتند در
هــرات مرکــز خراســان اشــیا مختلــف را از مــس ،برنــج ،مفــرغ و
آهــن و فــوالد در ســاخت ظــروف و اســلحه ســرد ،نقرهکوبــی و
طالکوبــی نماینــد (احســایی .)1384:165 ،ویژگــی و مؤلفههــای
هنرهــای تجســمی دوره تیمــوری ایــران و آســیای میانــه در قــرن
نهــم ه  /.پانزدهــم م .هنرهــای تجســمی ســایر مناطــق از قبیــل
ترکیــه و هنــد مســلمان را نیــز فراگرفــت و در ایــن مناطــق ســبک
بینالمللــی تیمــوری را بــه وجــود آورد .از ویژگیهــای ایــن ســبک
نقــوش اســلیمی و گیاهــی در بیــن کتیبههــای بهجامانــده
اســت کــه موجــب پیشــبرد و بالندگــی یــک ســبک مســتقل
عثمانــی در قــرن دهــم هـــ  / .شــانزدهم م .تأثیــری قاطــع داشــت.
در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــر روی نقــوش و تزیینــات
پنجــره فــوالدی بــه بررســی زیبــای بصــری و ترکیببنــدی آن
موردمطالعــه قــرار گیــرد .از منظــر ترکیببنــدی در فضــای
مثبــت و منفــی و حــس تعــادل و تناســب بررســی گــردد .تــا
بــه اطالعــات دقیقتــری از هنرمنــدان و ســبک آنــان در دوره
تیمــوری بــه دســت بیاوریــم.

پیشینه تحقیق

بــا جســتجو و مطالعــه کتابهــای متعــدد در ایــن زمینــه کاوش
بــه عمــل آمــد کــه درســت اســت کــه بهصــورت مــوردی از ایــن
پنجــره نامبــرده شــده اســت امــا تابهحــال در هیــچ کتابــی بــه
بررســی و توضیحــات تفصیلــی در ایــن مــورد پرداختــه نشــده
اســت .از جملــه کتــاب هفــت هــزار ســال هنــر فلــزکاری در
ایــران محمــد احســائی و یــا کتــاب راهنمــای مــوزه کــه بــه بیــان
و معرفــی ایــن پنجــره و کتیبههــای ایــن پنجــره پرداختــه اســت.
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امــا ضــرورت انجــام ایــن تحقیــق بیــان هدفمنــد و گســترده در
زمینــه زیباییشناســی و ویژگیهــای ظاهــری ایــن کتیبــه اســت.

فلزکاری در عهد تیموری

شماره پنجم
تابستان 1400

حکومــت ایلخانــی از ســال  1335م 736 / .ق .بــه دولتهــای
کوچــک منطقــهای تقســیم شــد امــا در پایــان قــرن  14م 8 .ق.
تیمورلنــگ ( 1370-1405م772-808/.ق ).بــه تأســیس دوبــاره
حکومتــی مغولــی توفیــق یافــت .او از ســال 1380م782/.ق.
بــه بعــد ســرزمینهای شــرقی را منقــاد خــود ســاخت ،در
1398م 801/.ق .پیروزمندانــه تــا دهلــی پیــش رفــت ،و در آغــاز
قــرن 9 / 15ق .گرجســتان ،آناتولــی ،شــام و عــراق را بــه تســخیر
خویــش در آورد .آثــار هنــری بــه یغمــا رفتــه و هنرمنــدان تســخیر
شــده را بــه تختــگاه تیمــور  -ســمرقند  -بردنــد .معمــاری و
هنــری کــه آنجــا نضــج گرفــت بیشــتر در راســتای نمایــش قــدرت
فرمانــروا بــود .تیمــور خــود را فرمانروایــی مقــرون بــه ادب و حامــی
هنــر نشــان م ـیداد .جانشــینان او نیــز بــا اینکــه تنهــا حکمرانــی
محلــی بودنــد موجــب ارتقــای هنرهــا شــدند .در اینجــا بایســتی
یــاد کــرد از فرزنــد تیمــور  -شــاهرخ ( 1405-47م 808/51/.ق).
کــه در دربــارش هــرات یکــی از مهمتریــن مکتبهــای نگارگــری
ایرانــی پدیــد آمــد ،و فرزنــد شــاهرخ  -بایســنقر میــرزا (1420-33
م  823-37 /.ق ).کــه ماهرتریــن هنرمنــدان و خوشنویســان
در دربــار وی مشــغول بــه کار بودنــد و در آن دوران هنرهــای
مختلفــی بــه وجــود آمــد از جملــه ظــرف برنجــی بــا ترصیــع طــا و
نقــره را میتــوان اشــاره کــرد .عالقــه وافــر دربــار بــه شــعر و شــاعری
و خوشنویســی در کارگاههــای تبریــز ،هــرات و ســمرقند باعــث
بهوجودآمــدن ســبکی یکپارچــه در قــرن  15م  9.ق .شــد( .هاگــه
دورن .)32-1394:28،آخریــن فرمانــروای تیمــوری ،ســلطان
حســین بایقــرا بــوده کــه پــس از او بــا پیدایــش دولــت صفــوی،
حکومــت تیمــوری در ایــران بــه پایــان رســید و ســرانجام شــاه
اســماعیل صفــوی در ســال ( 907هـــ .ق) سلســله صفــوی را
تأســیس کــرد (نصــری اشــرفی.)92 :1392،
پــس از ســقوط دولــت ساســانی تنهــا فلــزکاری اســت
کــه توانســته راه خــود را بــدون وقفــه ادامــه دهــد و بهعنــوان
نخســتین و معتبرتریــن مــدرک بــرای شــکلگیری هنــر
اســامی موردتوجــه هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت .وجــود نــام،
شــخصیتهای تاریخــی ،سیاســی و نیــز امضــای هنرمنــدان
فلــزکار و ترصیــع  1کار و ذکــر تاریــخ بــر روی اشــیا مبیــن اهمیــت
فلــزکاری اســت.
صنعــت فلــزکاری هماننــد یــک سلســله زنجیــر
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بههمپیوســته هنــر ســنتی ایــران پیــش از اســام را بــه دوران
اســامی پیونــد داده اســت .از مقایســه و تطبیــق ایــن اشــیا
فلــزی هــم عصــر دیگــر ف ،ارتبــاط و نفــوذ هنــری ممالــک را بــا
ً
یکدیگــر میتــوان ســنجید و بررســی نمــود کــه آن را اصطالحــا
گونهشناســی 2مینامنــد (حیدرآبادیــان ،عباس ـیفرد.)1388:11 ،
در دوران اســامی آثــار فلــزی نســبت بــه ســایر آثــار هنــری
بیشــتر اســت .برنــج و مفــرغ از رایجتریــن مــواد فلــزی بــوده
اســت .البتــه ظــروف ســیمین بــا قطعـهای مطــا یــا ســیاهقلم نیــز
3
برجایمانــده اســت .نقشبرجســته بیشــتر بهوســیله قلمزنــی
روی قالبهــا حاصــل م یشــد( .اتینگهــاوزن ،گرابــر.)1384:494،
نقــوش تزیینــی کــه بــر روی اشــیا مختلــف فلــزی حــک شــدهاند
از بهتریــن کتــاب مــدون در مــورد آدابورســوم ،عقایــد مذهبــی،
چگونگــی برگــزاری جش ـنها ،مراســم مذهبــی ،تشــریفاتی و نیــز
طریقــه شــکار و جنگیــدن اســت .بــا دقــت در عمــل فلــزکاران
میتــوان بــه بســیاری از امــور در گذشــته همچــون آرایــش،
تزییــن ســر و طــرز لبــاس پوشــیدن افــراد و طبقــات مختلــف
واقــف شــد (حیدرآبادیــان ،عباس ـیفرد.)1388:12،
طبقهبنــدی اشــیا فلــزی در دوران اســامی :در دوره اســامی
و ادوار ماقبــل آن از انــواع متفاوتــی از اشــیا بــا فلــزات مختلــف
ً
ســاخته م یشــد .معمــوال فــرم و شــکل اشــیا متناســب بــا نیــاز
انســان طراحــی میشــد و نــوع فلــز متناســب بــا مصــرف شــی
انتخــاب م یشــد ،بهطورکلــی اشــیا ســاخته شــده در دوران
اســامی از لحــاظ کاربــرد بــه  6گــروه اصلــی تقســیم میشــوند:
گــروه اول :اشــیایی کــه بــرای اســتفاده خانگــی و مذهبــی ســاخته
میشــدند و آلیاژهــای آن برنــز و برنــج بــود .بهعنوانمثــال)1 :
وســایل روشــنایی  )2عطردانهــا  )3آیینههــا  )4قلمدانهــا
 )5انــواع جعبههــا و صندوقهــا  )6آفتابههــا و کوزههــا )7
کاســهها ،فنجانهــا و لیوانهــا.
گــروه دوم :شــامل درهــا و پنجرههــا و متعلقــات آنهــا کــه
عبــارت بودنــد از :چکشهــای درب ،قفــل ،کلیدهــا و شــبکه
پنجرههــا .در ســاخت ایــن گــروه از فلــزات مختلــف و مقاومــی
مثــل آهــن و برنــز اســتفاده م یشــد .گــروه ســوم :شــامل آالت
و ابــزار علمــی کــه بســته بــه نــوع اســتفاده از فلــزات مختلــف
ً
ســاخته میشــد .گــروه چهــارم :تجهیــزات جنگــی کــه عمومــا از
فلــزات ســخت و مقاومــی مثــل آهــن و فــوالد ســاخته میشــد
و شــامل شمشــیر ،خنجــر ،قمــه ،ســرنیزه ،پیــکان ،گــرز ،زره،
تبــر ،چمــاق ،ســپر و  ...م یشــد .گــروه پنجــم :اشــیا تزیینــی کــه
بــا فلــزات گرانبهــا مثــل طــا و نقــره در ســاخت زین ـتآالت
و جواهرســازی اســتفاده م یشــد .گــروه ششــم :کــه اشــیایی

هســتند کــه از دوره هخامنشــی بــه بعــد بــا فلــزات گرانبهــا و
مختلفــی مثــل طــا ،نقــره و مــس و  ...ضــرب میشــد و در دوران
اســامی نیــز ضــرب آنهــا ادامــه داشــت .در دورههــای اســامی
شــیوههای مختلفــی بــرای تزییــن اشــیا بــه کار میرفــت کــه
متداولتریــن آنهــا عبــارت بــود از :مهــر کــردن ،کنــدهکاری،
قلمزنــی و حکاکــی ،تکنیکهایــی بودنــد کــه در دوران قبــل از
اســام بهویــژه دوره ساســانی بودنــد و ادامــه تکنیکهــا فنــون
رایــج در آن زمــان هســتند (توحیــدی.)49-42 :1386،
در عصــر ایلخانــی و تیمــوری ( 912-771هـــ .ق/1504-1370/
م ).هنــر بــه علــت تشــویق ســران ایــن دو خانــدان ترقــی و
گســتردگی چشــمگیری یافــت و در مــرز شــاهکارهای جهانــی
قــرار گرفــت (اتینگهــاوزن .)1382:163 ،فلــزکاران ایرانــی در ایــن
زمــان توانســتند ظــروف بــزرگ فلــزی را از مفــرغ ریختــه تــا در
مســاجد و بقــاع و اماکــن متبرکــه مورداســتفاده همــگان بــرای
آشــامیدن قــرار گیــرد .اشــیا فلــزی دوره تیمــوری ،از دیــدگاه
هنــر فلــزکاری جــز درخشــانترین نمونههــای هنــری جهــان
محســوب میشــوند کــه بــر اســاس انــواع تکنیکهــای اجــرا
شــده بــر آنهــا میتــوان مجموعــه از فنــون هنــری را مشــاهد
ً
کــرد و بــه طــور حتــم فــن مرصــعکاری نقــره مخصوصــا در دوره
تیمــوری بــر گروهــی از ظــروف خــاص ایــن دوره کــه دســتهای
اژدهــا گونــه دارنــد ،بســیار رایــج بــوده اســت .از طرفــی وجــود
کتیبههــای اســامی بــر اینگونــه اشــیا اطالعــات بســیار مفیــدی
در خصــوص تمرکــز یــا پراکندگــی ســاخت ایــن نــوع آثــار در
اختیــار قــرار میدهنــد ،و مهمتــر از آن بهعنــوان نمونــه اشــیایی
محســوب میشــوند کــه کهنتریــن نســخه از اشــعار شــاعران
بزرگــی چــون حافــظ بــر روی آن ثبــت شــده اســت (حیــدر
آبادیــان .)23-27 : 1387،تیمــور یکــی از مقتدرتریــن پادشــاهان
جهــان بــود کــه توانســته بــود یکــی از بزرگتریــن امپراتوریهــای
تاریــخ را گــرد هــم آورد .بــا اینکــه وی ســنی بــود امــا بــرای تمامــی
گرو ههــای مذهبــی ارزش قایــل بــود و بــه عقایــد شــیعه نیــز
احتــرام میگذاشــت تیمــور بــا هــر حملــهای کــه انجــام مــیداد
صنعتگــران ،هنرمنــدان و فرقههــای مختلــف مذهبــی را بــه
ســرزمین مــادری خــود (پایتخــت او) ســمرقند م ـیآورد .هرچنــد
ایــن امپراتــوری بیــش از  36ســال دوام نیــاورد و تنهــا قایــم بــه
شــخص خــود تیمــور بــود .از زمــان ســلطنت تیمــور نســخه
مصــوری باقــی نمانــده امــا چنــد شــی برجایمانــده ترکســتان
نشــاندهنده حمایــت او از هنرهــای دیگــر بهانــدازه معمــاری
اســت (رفیعــی.)1386:1 ،
طالکوبــی و نقرهکوبــی بــر مفــرغ و برنــج و قلــع از میــان نرفتــه

بــود گرچــه فقــط انــدک تعــدادی پراکنــده از آنگونــه اشــیا کــه
ً
ظاهــرا ســده هشــتم را بــه نیمــه دوم ســده نهــم مرتبــط مســی
ســازند شناســایی شــده و همچنیــن از توصیــف دربـ ٔ
ـاره امیــر
تیمــور بهخوبــی معلــوم میگــردد کــه اشــیا گرانبهایــی از جنــس
طــا و فلــزات گرانبهــا بــرای پذیرفتــن رســوالن خارجــی کــه از
آنهمــه غنــا و تجمــل بیکــران مــدارک ملمــوس بــه جــا نمانــده
اســت .ســلیقه عمــوم نیــز محافظــهکار یــا ایســتا بــوده اســت
زیــرا دارای شــکلهای پابرجایــی هســتند کــه از ســده هفتــم بــه
بعــد تغییــر قابلذکــری نیافتــه بودنــد (فریــه .)1374:361،نــوع
متفــاوت دیگــری از فلــزکاری دوره تیمــوری در الــواح تزیینــی
مشــبککاری شــده بــرای آذینبنــدی 4درهــا (مثــل درب
مســجد احمــد یســی در ترکســتان) ،صنــدوق چوبــی و ســایر
اثــاث خانــه بهکاررفتــه اســت.
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سیر تحوالت خراسان در عهد جانشینان تیمور

خراســان مرکــب از دو کلمــه خــور یعنــی آفتــاب و آســان کننــده
تشــکیل شــده او بــه معنــی طلــوع یــا مطلــع الشــمس اســت.
ایــن واقعیــت در ادوار مختلــف تاریخــی محفــوظ مانــده و در
دوره تیموریــان نیــز بــا همیــن تعبیــر بهکاررفتــه اســت .بــا ایــن
تفــاوت کــه زمچــی اســفراینی ،مــورخ دوره تیمــور ،کلمــه آســان را
بــه معنــی جانــی گرفتــه کــه بــه عبارتــی میتــوان گفــت ،خراســان:
شــرق آفتــاب اســت (دســتپاک.)41 :1390،
آنچــه در خراســان عهــد شــاهرخ و حســین بایقــرا بــر خــاف
ســایر مناطــق ایــران ،بیــش از هــر چیــزی آشــکار مینمــود
ثبــات نســبی بــود کــه آنهــا بــا روش کشــورداری خــود و ســایر
سیاســتهای آن نظیــر آبادانــی و امنیــت در شــهرها و راههــا
پدیــد آوردنــد و توانســتند در ســایه ایــن آرامــش و ثبــات از
کلیــه نیروهــای کارآمــد ،فعــال و درســتکار جهــت اداره آن بهــره
گیرنــد و تشــکیالتی پدیــد آوردنــد کــه آنهــا را قــادر ســاخت بــر
ایالــت وســیعی چــون خراســان حکمرانــی کننــد (همــان.)76 :
شــاهرخ جانشــین شایســته تیمــور توانســت  43ســال بخــش
اعظــم ایــن امپراتــوری را حفــظ و حراســت کنــد .تراکــم ثروتــی کــه
تیمــور در ســمرقند فراهــم ســاخت ،فروکشکــردن جنگهــای
خانگــی در ایــران ،برقــراری امنیــت در سراســر ایــران دوران تیمــور
و شــاهرخ موجــب شــد تــا راههــای تجــاری امــن و آســوده گــردد
(رفیعــی .)1386:1،در دوره حکومــت تیمــور آثــار هنــری همســران
و وابســتگان درجــه اول شــاه بودنــد ،امــا در دوره شــاهرخ و پــس
از آن ایــن دایــره وســیعتر شــد و بــه همســر وزیــران و والیــان
مناطــق دیگــر نیــز گســترش یافــت (صحراگــرد.)1391:10،
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در قــرن نهــم هجــری ( 821ه.ق)بــه دنبــال کوشــشهای
فــراوان شــاهرخ تیمــوری و همســرش بــه آبادانــی شــهر مشــهد
بهعنــوان مرکــز شــیعه پرداختنــد .از جملــه ایــن اقدامــات بــه
ایجــاد بنــای جدیــد در دوره شــاهرخ بــه دســت امیــر خواجــه
(ســاخت برجوباروهــای دومیــن حصــار ) و بهویــژه ســاخت
مســجد گوهرشــاد توســط گوهرشــاد آغــا نخســتین مســجد
شــهر در ســمت قبلـ ٔـه حــرم کــه صحــن جنوبــی آسـ ٔ
ـتانه مبــارک
را تشــکیل میدهــد ،معمــار ایــن بنــا قــوام الدیــن شــیرازی
بــوده اســت :احــداث مــدارس باالســر (مدرســه فیــروز شــاهی:
بــه اهتمــام احتمــال اجــال الدیــن فیــروزه شــاه) مدرســه پریــزاد
(بانــی ایــن مدرســه پریــزاد خانــم گنیــز گوهرشــاد) ،مدرســه
دودر و رواقهــای دار السـ ٔ
ـیاده و دار الحفاظــه و بنــای حکومتــی
چهاربــاغ و نیــز هدایــت آب چشــمه گیــاس بــه مشــهد کــه
توســط امیرعلــی شــیر نوایــی ،وزیــر دانشــمند ســلطان حســین
بایقــرا صورتگرفتــه و همچنیــن صحــن تیمــوری و صحــن
عتیــق و اســاس ایــوان طــا نیــز از اقدامــات مهــم عصــر تیمــوری
بــه شــمار میآیــد (زنگنــه.)67 :1388 ،

کتیبههای پنجره فوالد

در جهــان اســام خوشنویســی بــه علــت ثبــت کالم خــدا (اهلل)
مهمتریــن جایــگاه هنــری را داشــته و بــا وجــود همزمــان بــودن
خوشنویســی و نقاشــی :خوشنویســی در مرتبــه باالتــری قــرار
داشــت .خوشنویســی بســتری بــر بیــان مســتقیم عرفــان و
الوهیــت برگرفتــه از نوشــتار را فراهــم میســازد .خوشنویســی
بهعنــوان عنصــر تزیینــی در معمــاری جهــان اســام بشــمار
مــیرود چنانچــه در نگارگــری بهعنــوان عنصــر اصلــی و حتــی
مهمتــر از نــگاره بــه شــمار میرفــت .در مســاجد جایــگاه
مشــخصی بــرای خوشنویســی در نظــر گرفتــه م یشــد و ایــن
محــل شــامل فضــای خارجــی ،ورودی مســاجد ،منارههــا و ســاقه
گنبــد ،فضــای داخلــی ،محــراب ،محــل قبلــه ،ســاقه داخلــی و
نقطــه مرکــزی گنبــد و  ...بــود .قلــم رایــج در کتیبــه نــگاری کوفــی
بــود کــه پــس از ســده دوازدهــم  /ششــم ،اقــام شکســته از
جملــه ثلــث جانشــین آن شــد (شایســته فــر.)95-90 : 1384،
امــروزه بــرای ثبــت و مانــدگار کــردن یادبودهــا ،از جملــه بــر روی
ســنگقبر و ســنگ ســوگ و ســر در بناهــا ،بــه کار م ـیرود .تنهــا
کاربــرد کتیبــه نــگاری کــه از گذشــته تــا امــروز همچنــان باقیمانده
و جانشــینی مقبــول بــرای آن پیــدا نشــده ،بــر روی ســنگ قبرهــا
اســت (ســادات ،فانــی.)851: 1392،
هنرمنــدان فلزکار در دوران اســامی ،خیلــی زود به خاصیت
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تزیینــی خــط عربــی پــی بــرده و از آن بهعنــوان یــک عامــل تزیینــی
بــر روی اشــیا فلــزی اســتفاده کردنــد .گذشــته از جنبههــای
هنــری و تزیینــی خطــوط کــه بــر اشــیا و ظــروف فلــزی در ادوار
مختلــف اســامی دیــده میشــوند ،ایــن کتیبههــا از جهــت
مذهبــی و تاریخــی نیــز حایــز اهمیــت بســیارند .امضــای اســتاد
کاران فلــزکار و تزییــن کاران و رقمنویســان و خوشنویســان
روی فلــز در کمتــر مــدارک تاریخــی بــه جــز ایــن اشــیا دیــده
میشــوند ،بنابرایــن از دیــدگاه بررســی و پژوهــش هنــر دارای
ارزش هنــری بســیار باالیــی هســتند .ســفارش دهنــدگان
اشــیا اســامی اماکــن و مراکــز ســاخت ظــروف ،همچنیــن تاریــخ
ســاخت شــی ،همگــی میتواننــد کمــک مؤثــری در بررس ـیهای
باستانشناســی نیــز داشــته باشــند .ادعیــه و آیــات قرآنــی کــه
متضمــن خیروبرکــت و یمــن بــرای صاحبــان شــی بــوده ،بــه نحــو
شایســتهای زینتبخــش اشــیا فلــزی بودهانــد.
کتیبـ ٔـه بناهــای ایــران و ماوراءالنهــر در ســدههای نخســت
دوران اســامی ،کتیبههــا را بــر حســب مضمــون بــه دو گــروه
تاریخــی و غیرتاریخــی تقســیم کــرده اســت کــه کتیبههــای
تاریخــی خــود انــواع احداثیــه ،وقفیــه ،احــام و قوانیــن ،تدفینــی،
یــادگاری ،و رقــم معمــاران را در بــر میگیــرد .در قــرون اولیــه
اســام قلــم کوفــی بهتنهایــی و بهصــورت کتیبههــای ســاده
زینتبخــش اشــیا بــود ،امــا مدتــی بعــد بــا تحــول و تکامــل
خــط عربــی ،همــراه بــا خطــوط دیگــر از جملــه قلــم ثلــث و بــه
گونههــای تزیینــی دیگــری مثــل کوفــی معقــد (گــرهدار )  ،کوفــی
مشــبک ،کوفــی مزیــن ،و کوفــی موشــح و  ...بــه کار رفــت .متــن
ً
کتیبههــای مذهبــی غالبــا آیــات قــرآن ،احادیــث معصومیــن،
نامهــا و صفــات پــروردگار ،نــام پیامبــر (ص) و امامــان شــیعه (ع)
و اشــعاری در ســتایش پــروردگار و مــدح بــزرگان دیــن بــه زبــان
فارســی یــا عربــی اســت .امــا متــن کتیبههــای شــمار چشــمگیری
ً
از آنهــا در بناهــای دوران اســامی بهجامانــده و غالبــا بــه شــرح
مرمــت و بازســازی ابنیــه اختصاصیافتهانــد ،ترکیبــی از متــن دو
نــوع کتیبــه پــی شــگفته آمــده اســت (صحراگــرد .)1361:72،قلــم
نســخ از قــرن پنجــم هجــری همــراه قلــم کوفــی روی اشــیا فلــزی
ظاهــر میشــود و از قــرن هفتــم بــه بعــد بهکلــی جــای قلــم کوفــی
را میگیــرد تــا اینکــه در قــرن هشــتم قلــم ثلــث نیــز متــداول
میشــود.
تزیینیتریــن شــیوه قلــم کوفــی اســامی کــه از جملــه
مهمتریــن و کاملتریــن و زیباتریــن نــوع قلــم تزیینــی اســت و
فقــط روی نمونههــای فلــزی میتــوان آن را دیــد کتیب ههــای قلــم
تزیینــات حیوانــی و انســانی اســت ،بــه ایــن صــورت کــه انتهــای

حــروف بهجــای اشــکال نباتــی بــه انســان و یــا حیــوان یــا پرنــده
درآمــده اســت ،ایــن شــیوه خوشنویســی مخصــوص فلــزات
دوره ســلجوقی در قــرن پنجــم و ششــم هجــری اســت.
مالحســین فیــض کاشــانی کــه حکیــم ،فیلســوف ،عــارف،
و شــاعر بــود ،ســاخت پنجــره فــوالد را بــرای کســانی کــه بــه هــر
دلیلــی نمیتواننــد وارد حــرم شــوند را پیشــنهاد داد تــا بتواننــد
در نزدیکتریــن مــکان بــه ضریــح بایســتند :بنابرایــن پنجــره
فــوالدی در محلــی کــه مشــرف بــه ضریــح مطهــر بــود نصــب
شــد کــه بعدهــا بــه پنجــره فــوالدی معــروف شــد .یکــی از اولیــن
پنجر ههــای فــوالد نصــب شــده در حــرم کــه توســط شــاهرخ
تیمــوری از فــوالد زرکــوب و بــه قلــم ثلــث ســاخته شــده اســت
کــه در حــال حاضــر ایــن پنجــره در مــوزه آســتان قــدس رضــوی
نگهــداری میشــود و متــن ایــن کتیبههــا بــه ترتیــب بــه شــرح
زیــر اســت« .امــر بعمـ ٔ
ـاره هذالبنجــره مــن خــاص مالــه الســلطان
االعظــم مالــک الرقــاب االمــم معــز الدنیــا و الدیــن شــاهرخ بهــادر
خلــد اهلل ملکــه».
«فرمــان داده شــد بــه ســاختن ایــن پنجــره از دارایــی
مخصــوص ســلطان بــزرگ ،مالــک جــان ماتهــا ،عزیــز در دنیــا و
دیــن ،شــاهرخ بهــادر جــاودان باشــد حکومتــش».
کتیبــه دیگــری نظیــر کتیبههــای بــاال در پاییــن در بــدن
تفضیــل دیــده میشــود.
اعزالموالنــا الســلطان المعظــم مالــک الرقــاب االمــم
ســلطان الســاطین العــرب و العجــم فــی تمــت (تمــت فــی)
شــهور محــرم مــن ســنه ســبع عشــر و تمانمائــه عمــل اســتاد
شــیخ علــی خودگــر بخارائــی عمــل اســتادان کوفتگــر موالنــا
شــمس طبســی و اســتاد محمــود کوفتگــر و اســتاد (بــا)
ســعادت و شــرافت خواجــه حســین زاهــد» .در میــان ترنــج
کوچــک کــه در بــاال و پاییــن کتیبــه ســمت راســت در قــرار دارد
نوشــته شــده «عمــل حاجــی محمــد بــن علــی حافــظ اســفراینی
فــی شــهور محــرم ســنه ســبع عشــر و تمانائــه.
پنجــره مذبــور بــه ســال  984توســط محمــد بیــک ترکمانــان
تعمیــر و مرمــت گردیــده اســت .انــدازه :بلنــدی  56پهنــا 72/5
ســانتیمتر .کتیبــه پاییــن «افــاض علــی کافــه العالمیــن بــره و
عدلــه و احســانه از مــال ایالــت دســتگاه محمــد بیــک موصلــو
ترکمــان بــه تجدیــد مرمــت یافــت ایــن پنجــره مبارکــه بهاضافــه
آالت برنجــی در تاریــخ شــهر جمــادی االخــر ســنه اربــع و تمانیــن
و تســعمانه مــن الهجــره کتیبــه حســن رضــا بــن حاجــی محمــود
الخــادم» (صمــدی.)33-1335:31 ،
ابعــاد ایــن پنجــره فــوالدی  126X100ســانتیمتر اســت.

ایــن اثــر ارزشــمند در دولنگــه بهوســیله میلههــای فــوالدی
بهصــورت مشــبک اجــرا شــده ،میلههــای فــوالدی فــوق اشــکال
هندســی منظمــی (گــره پنــج) را بــه وجــود آورده اســت .همچنیــن
بــر روی درب کتیبههــای زرینــی کــه اندکــی محــو گردیــده بــه قلــم
زیبــای ثلــث برجســته نوشــته شــده اســت .دورتــادور دو لــت بــه
قلــم ثلــث و بهوســیله طــا درود و صلــوات بــر پیامبــر و امامــان
معصــوم نوشــته و در فاصلــه صلواتهــا عبــارت القــدره اهلل
تکــرار شــده اســت.
دومیــن پنجــره کــه تــا اوایــل انقــاب اســامی در حــرم بــود
بــه دالیــل فرسایشــی مســئولین تصمیــم گرفتنــد کــه آن را نیــز
بــه مــوزه منتقــل کننــد .ســومین پنجــره را کــه اوایــل انقــاب
اســامی ســاختند جایگزیــن پنجــره دوم کردنــد .امــا غیــر از
پنجــره فــوالد اصلــی در صحــن انقــاب ،پنــج پنجــره فــوالد دیگــر
نیــز وجــود دارد کــه معروفتریــن و جدیدتریــن آن بــه ترتیــب
پنجــره فــوالد صحــن جمهــوری و پنجــره فــوالد رواق دار الحجــه
اســت.
در ایــن قســمت دو کتیبــه بــا قلــم ثلــث بهصــورت برجســته
بــا ایــن مضمــون نوشــته شــده اســت« :امــر بعمـ ٔ
ـاره هذالبنجــره
مــن خــاص مالــه الســلطان االعظــم مالــک الرقــاب االمــم معــز
الدنیــا و الدیــن شــاهرخ بهــادر خلــد اهلل ملکــه».
«فرمــان داده شــد بــه ســاختن ایــن پنجــره از دارایــی
مخصــوص ســلطان بــزرگ ،مالــک جــان مــات هــا ،عزیــز در دنیــا
و دیــن ،شــاهرخ بهــادر جــاودان باشــد حکومتــش» (تصویــر .)2
ایــن کتیبــه از نــوع کتیبــه واقــف اســت و عبــارت اســت از
لوحــی دو ســطری کــه در قالــب مســتطیل اســت .ایــن کتیبــه در
قســمت فوقانــی در بــر روی فــوالد بــه شــیوه طالکوبــی اســت.
در کتیبــه مذکــور بــا اســتفاده از الــف و ل و حــروف گــرد ماننــد
ض و ن ایجــاد آهنــگ بصــری متنــاوب کــرده اســت کــه عــاوه بــر
ایجــاد تعــادل باعــث ایجــاد یــک ترکیببنــدی عمــودی شــده در
شــکل ظاهــری خطــوط ایــن کتیبــه در دو ســطر نوشــته شــدهاند
کــه خطــوط ســطر اول نوشــته شــدهاند کــه نقــاط خطــوط ســطر
اول لــوزی شــکل و نقــاط ســطر دوم گــرد هســتند.
نکتــه حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه تعــدادی از حــروف ســطر
اول بــا بافتهــای کشــیده در بــاالی کتیبــه ایجــاد تعــادل بصــری
کــرده اســت .در ســطر دوم خطــوط گــرد کشــیدهای نیــز به چشــم
میخــورد .فضاهــای خالــی ایــن کتیبــه بهوســیله اعــراب و عالیــم
پــر شــدهاند .بهطورکلــی نوشــته ســطر اول روی نوشــته ســطر
دوم آمــده اســت .ایــن کتیبــه در قــاب قســمت باالیــی درآمــده
اســت .در انتهــای ایــن کتیبــه حرف ک بهوســیله کادر شکســته
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شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر شماره  .1پنجره فوالدی در موزه حرم مطهر رضوی
(ماخذ :نگارنده)

تصویر شماره  .2کتیبه قسمت باال سمت راست پنجره فوالدی
(ماخذ :نگارنده)
Figure 2. Inscription at the top right of the steel window

Figure 1. A steel window in the Museum of the Holy Shrine of Razavi
)(Source: Author

)(Source: Author

شــده اســت .در ادامــه ایــن قســمت (تصویــر  )3ادامــه کتیبــه در
کادر مســتطیل شــکل دیگــری آمــده اســت کــه از ویژگیهــای
یکســانی برخــوردار اســت .در ایــن قســمت کتیبــه که در ســمت
چــپ درآمــده اســت نیــز ترکیببندیهــای مســتطیل و مثلثــی
اســتفاده شــده اســت و نقــاط نیــز در ســطر اول لــوزی ســطر دوم
بهصــورت دایــره هســتند امــا نکتــه جالبتوجــه در ایــن کتیبــه
اســتفاده از تزییناتــی کــه در قلــم کوفــی رایــج بــوده اســت نیــز بــه
چشــم میخــورد.
کتیبــه دیگــری نظیــر کتیبههــای بــاال در پاییــن در بــدن
تفضیــل دیــده میشــود.
اعزالموالنــا الســلطان المعظــم مالــک الرقــاب االمــم
ســلطان الســاطین العــرب و العجــم فــی تمــت (تمــت فــی)
شــهور محــرم مــن ســنه ســبع عشــر و تمانمائــه عمــل اســتاد
شــیخ علــی خودگــر بخارائــی عمــل اســتادان کوفتگــر موالنــا
شــمس طبســی و اســتاد محمــود کوفتگــر و اســتاد (بــا)
ســعادت و شــرافت خواجــه حســین زاهــد ».
ایــن کتیبــه نیــز از نــوع کتیبــه واقــف کــه در دوطبقــه مجــزا
کــه هرکــدام در دو کرســی بــر روی فــوالد طالکوبــی شــده اســت.

متــن ایــن کتیبــه معــرف هنرمنــدان و ســازندگان ایــن پنجــره
اســت  .پیوســتگی و انســجام حــرف گــرد و وجــود الفهــای
فهــای کشــیدهای کــه از
کوتاهــی کــه بــه چشــم میخــورد و از ال 
جملــه ویژگیهــای بــارز قلــم ثلــث اســت ،خبــری نیســت باعــث
ایجــاد فشــردگی و ترکیببنــدی افقــی شــده اســت .حــروف ایــن
کتیبــه بهصــورت افقــی ،عمــودی و در بعضــی از قســمتها
اریــب شــکل اســت.
در برخــی از فضاهــای خالــی کتیبــه هنرمنــد بنــا بهتناســب
فضــای موجــود برخــی از قســمتهای حــروف را بلنــد یــا کوتــاه
نوشــته تــا در فضــای موردنظــر جــای گیــرد کــه خــود ایــن امــر
موجــب شــده کــه بــا تکــرار برخــی از حــروف و آهنگهــای بصــری
متنــاوب چشــم بیننــده بــه بــاال کشــیده شــود و هنرمنــد بــرای
ایجــاد تعــادل و تناســب و گــردش یکنواخــت بصــری از عالیمــی
همچــون نقطــه ،اعــراب و  ...اســتفاده نمــوده اســت و همچنیــن
در ایــن کتیبــه بــرای پیونــد شــکل نوشــتهها و فضاهــای منفــی و
پرکــردن آنهــا از اشــکال هندســی نیــز بهــره بــرده اســت و قلــم
را تکمیــل نمــوده کــه خــود نشــاندهنده ایــن اســت ،قلــم ثلــث
ادامــه قلــم کوفــی اســت.
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تصویر شماره . 3کتیبه قسمت باال سمت چپ پنجره فوالدی
(ماخذ :نگارنده)
Figure 2. Inscription at the top right of the steel window
)(Source: Author

(حلیمــی.)124:1390،
در دوره ســلجوقی قلمــی کــه در معمــاری اســتفاده میشــد
ً
عمومــا کوفــی ســاده بــود امــا از عهــد تیمــوری و بهخصــوص
صفــوی فضاهــای معمــاری کــه بــا کاشــی پوشــیده شــده بــا ســایر
خطــوط از جملــه ثلــث بــر روی فــوالد بــه شــیوه طالکــوب انجــام
شــده اســت.
ویژگــی بــارز ایــن حــروف دور و حرکتهــای مــدور اســت کــه
در بعضــی برخــی از قســمتها حــروف را بــه هــم پیونــد زده و
موجــب مشــکل خوانــده شــدن بــاری بیننــده را بــه وجــود آورده
اســت.
در دورتــادور ایــن کتیبــه از تزیینــات هندســی و اســلیمی
کــه در تصویــر آمــده اســت بهصــورت زر انــدود اســتفاده شــده
اســت کــه متأســفانه بــا گــذر زمــان بســیاری از آن از بیــن رفتــه
اســت .تزییــن مثلثــی ترتیبــی در دو طــرف و بهصــورت عمــودی
آمــده اســت و تزییــن اســلیمی بهصــورت افقــی در یــک نــوار
تکــرار شــده و دو طــرف آن نیــز دو دایــره کــه از مثلثهایــی
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تصویر شماره  .4کتیبه پایین درب پنجره فوالدی مشابه با کتیبه باال در سمت راست و چپ(ماخذ :نگارنده)
)Figure 4. The inscription at the bottom of the steel window door is similar to the inscription at the top left and right (Source: Author

ترکیــب و اســتفاده از نقــوش اســلیمی و تزیینــی و تکــرار آن
در فضــای مثبــت و منفــی از نــکات قابلتوجــه در نقشآفرینــی
هنــر ســنتی یــا ایرانــی اســت کــه در برجســتهکاری ،کاش ـیکاری،
نقــش پارچــه و تزیینــات در معمــاری موردتوجــه طراحــان اســت

تشــکیل شــده و هرکــدام بــا آهنــگ بصــری بــه ســمت مرکــز
کوچــک میشــوند بــا چهــار مثلــث در اطرافــش بــه چشــم
ً
میخــورد .نقــوش تزیینــات افقــی تقریبــا همــان گلهایــی
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تصویر شماره . 5کتیبه در میان ترنج کوچک در باال و پایین کتیبه سمت راست
پایین (ماخذ :نگارنده)
Figure 5. Small bergamot at the top and bottom of the suitable bottom
)inscription (Source: Author

هســتند کــه برخــی از حــروف کتیبــه بــه آن ختــم میشــدند.
خــط نگارههــای ایــن کتیبــه بهصــورت افقــی ،عمــودی و در
برخــی از قســمت آن اریــب شــکل اســت .در برخــی از فضاهــا
هنرمنــد بهتناســب فضــای موجــود برخــی از قســمتهای
حــروف را بلنــد یــا کوتــاه نوشــته تــا در فضــای موردنظــر جــای
گیــرد کــه خــود ایــن امــر موجــب شــده کــه بــا تکــرار و آهنــگ
بصــری بــه ســمت بــاال کشــیده شــود و هنرمنــد بــرای ایجــاد
تعــادل و تناســب و همچنیــن یکدســت ســاختن نوشــتهها
از عالیــم خطــی مثــل نقطــه ،اعــراب و  ...اســتفاده نمــوده اســت.
در ایــن کتیبــه هنرمنــد بــرای پیونــد شــکل نوشــته و
فضاهــای منفــی و پرکــردن آنهــا از اشــکال و نقــوش اســلیمی
ً
بهصــورت بــرگ بهــره جســته اســت کــه قبــا در قلــم کوفــی
بهصــورت بــارز نمایــان بــوده اســت کــه ایــن خــود نشــاندهنده
نمــود قلــم کوفــی در قلــم ثلــث اســت.
ترکیــب و اســتفاده از نقــوش اســلیمی و تزیینــی و تکــرار آن
در فضــای مثبــت و منفــی از نــکات قابلتوجــه در آفرینــش هنــر
اســامی اســت کــه در برجســتهکاری ،کاشـیکاری ،نقــش پارچــه
و تزیینــات در معمــاری موردتوجــه اســت (همــان).
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از دیگــر ویژگیهــای ظاهــری ایــن کتیبــه تداخــل حــروف
در یکدیگــر و اســتفاده از کشــیدگی حــروف ماننــد ح ،تنــوع
اســتفاده
از نقــاط و اســتفاده از اعــراب و عالیــم بــرای پرکــردن فضاهای
منفــی و همچنیــن بهکاربــردن حــروف کشــیدهای مثــل ه ـ و ر
عــاوه بــر ایجــاد آهنــگ بصــری متنــاوب :ترکیببنــدی اریــب
را نیــز بــه وجــود آورده کــه ایــن ویژگــی در طبقــه اول ایــن کتیبــه
بهصــورت بــارز نمایــان اســت.
در ادامــه برخــی از حــروف و پیوســتگی و در یــک راســتا
بــودن آن در ســطر اول باعــث ایجــاد خــط فرضــی بیــن دوطبقــه
شــده اســت و مجــزا نمــودن دو ســطر شــده اســت.
در میــان ترنــج کوچــک کــه در بــاال و پاییــن کتیبــه ســمت
راســت در قــرار دارد نوشــته شــده «عمــل حاجــی محمــد بــن
علــی حافــظ اســفراینی فــی شــهور محــرم ســنه ســبع عشــر و
تمانائــه (تصویــر .)5
ایــن کتیبههــای کوچــک نیــز بــه قلــم ثلــث مــی باشــند کــه
بهوســیله گلهــای اســلیمی تزییــن شــدهاند .دارای ویژگیهــای
همســان آن دو کتیبــه قبــل اســت بــا ایــن تفــاوت کــه حــروف و
نقــاط و اعرابگذاریهــا ایجــاد توهــم بصــری و شــکل بیضــی
ماننــدی را بــه وجــود آوردهانــد .نقــاط حــروف هــم دایــره شــکل
و هــم لــوزی ماننــد هســتند .ترکیببنــدی کتیبــه عمــل حاجــی
محمــد بــن علــی حافــظ اســفراینی بهخاطــر وجــود الــف و المهــای
کشــیده بیشــتر عمــودی اســت ،امــا ترکیببنــدی کتیبــه فــی
شــهور محــرم ســنه ســبع عشــر و تمانائــه بهخاطــر وجــود حرفــی
همچــون در بیشــتر بهصــورت مــورب اســت کــه باعــث ایجــاد
آهنــگ بصــری مــوزون شــده اســت.
پنجــره مذبــور بــه ســال  984توســط محمــد بیــک ترکمانــان
تعمیــر و مرمــت گردیــده اســت .انــدازه :بلنــدی  56پهنــا 72/5
ســانتیمتر.
کتیبــه پاییــن «افــاض علــی کافــه العالمیــن بــره و عدلــه و
احســانه از مــال ایالــت دســتگاه محمــد بیــک موصلــو ترکمــان
بــه تجدیــد مرمــت یافــت ایــن پنجــره مبارکــه بهاضافــه آالت
برنجــی در تاریــخ شــهر جمــادی االخــر ســنه اربــع و تمانیــن و
تســعمانه مــن الهجــره کتیبــه حســن رضــا بــن حاجــی محمــود
الخــادم» (صمــدی.)33-1335:31 ،
ُ
ای ــن کتیب ــه در قس ــمت ک ــم پنج ــره در پایی ــن آم ــده اس ــت
ک ــه از ن ــوع کتیب ــه واق ــف و الحاق ــات بع ــد از مرم ــت اس ــت .ای ــن
ً
کتیب ــه نی ــز ب ــه قل ــم ثل ــث و دارای طبق ــات کام ــا مج ــزا اس ــت
ک ــه بهوس ــیله خط ــی از یکدیگ ــر ج ــدا ش ــدهاند .ای ــن کتیب ــه ب ــه
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ُ
تصویر شماره  .6کتیبه اضافه شده در سال  984در قسمت کم پنجره (ماخذ :نگارنده)
)Figure 6. The inscription was added in 984 in the lower part of the window (Source: Author

نوعــی الهــام بخــش کتیبههــای ثلــث در دوران صفــوی اســت.
ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه در کتیبهه ــای دوران صف ــوی خ ــط میان ــی
دوطبق ــه برگش ــت انتهای ــی حرف ــی مانن ــد ی میباش ــد  .ام ــا در
ای ــن کتیب ــه خط ــی می ــان دوطبق ــه ایج ــاد دو کادر مس ــتطیل
بهص ــورت مجـــزا نمـــوده اســـت و انســـجام حـــروف گـــرد و
فش ــردگی کلمـــات در ایـــن کتیبـــه نیـــز ایجـــاد ترکیببنـــدی
بصــری نمــوده اســت .از جملــه صفــات بــارز بصــری ایــن کتیبــه
نی ــز وج ــود کشــیدگی انتهای ــی و برگش ــت حروف ــی همچ ــون  :ر،
ه ـ  ،د  ،ع  ،ح  ،م در س ــطر پایی ــن موج ــب ایج ــاد آهن ــگ بص ــری
متن ــاوب و در قســـمتهایی نیـــز موجـــب ترکیببنـــدی
م ــورب نی ــز میکنـــد .در ایـــن ترکیببنـــدی بـــا اســـتفاده از
ح ــروف ریتـــم بســـیار زیبـــا و آهنـــگ بصـــری کـــه دارای ارزش
هن ــری اس ــت جل ــوه میکن ــد .خوان ــده ش ــدن کلم ــات و ح ــروف
ایــن قل ــم بــرای بیننــده بعــد از کمــی تأمــل دور از ذهــن نیســت
و چهبس ــا ب ــه نس ــبت س ــایر اق ــام ثل ــث س ــادهتر باش ــد ک ــه
ب ــا آرای ــش و ترکیببن ــدی ح ــروف در فض ــای مثب ــت و منف ــی
ص ــورت پذیرفتـــه اســـت .در کتیبـــه مزبـــور کلمـــات اغلـــب
ب هص ــورت مج ــزا هس ــتند و کمت ــر رویه ــم س ــوار هس ــتند ک ــه
ای ــن خ ــود دلی ــل دیگ ــری ب ــر وض ــوح و خوان ــدن آس ــان کتیب ــه
اس ــت :حلقهه ــا و گرهه ــا ب ــاز و در بعض ــی از قس ــمتها بس ــته

میش ــوند و ب ــرای پرک ــردن فضاه ــای خال ــی از اع ــراب ،حم ــزه و
ی ــا نق ــاط ح ــروف اس ــتفاده ش ــده ک ــه باتوجهب ــه فض ــای موج ــود
گســـترش و شـــکلگرفته اســـت.
آهنــگ بصــری کــه در اثــر تکــرار و ضربههــای عمــودی و بلنــد
ایــن حــروف ایجــاد شــده القاکننــده عظمــت و بزرگــی اســت.
انتهــای حــروف بهصــورت پیچیــده بارهــا رهــا شــده (ارســال)
یــا بهصــورت قوسهــا و دایرههــای گــود هســتند و بــه دنبالههــا
و رشــتههای باریــک و نــازک (تشــمیرات) ختــم میشــوند.
بــرای گذاشــتن اعــراب از قلــم نازکتــری اســتفاده شــده
اســت ،ایــن کتیبــه بــا قلــم ثلــث جلــی بــدون عناصــر تزیینــی و
در دو ســطر مجــزا بــر روی فــوالد بــه شــیوه طالکوبــی در دوران
و دســتگاه محمــد بیــگ موصلــو ترکمانــان شــکلگرفته اســت
کــه از بافــت و شــکل و ترکیــب یکنواختــی از کلمــات :فرمهــای
عمــودی و افقــی و ترکیبهــای موربــی را بــه وجــود آورده کــه
موجــب ایجــاد شــکلی مــوزون گردیــده اســت.
نقــاط اســتفاده شــده در ایــن کتیبــه بــه اشــکال و
ترکیبهــای متنوعــی بــر اســاس فضــای موجــود هســتند کــه
موجــب زیبایــی و ترکیببندیهــای مثلثــی و افقــی و مــورب
شــده اســت.
ب ــر خ ــاف کتیبهه ــای دیگ ــر پنج ــره مزی ــن ب ــه تزیین ــات و
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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عناصـــر تزیینـــی هســـتند :در ایـــن کتیبـــه هیچگونـــه تزیینـــی
وج ــود ن ــدارد و تنه ــا از اع ــراب و عالی ــم ب ــرای پرک ــردن فضاه ــای
خالـــی کلمـــات اســـتفاده اســـت .در برخـــی از قســـمتهای
کتیبــه کلمــات از کادر خــارج شــدند و موجــب شکســته شــدن
کادر و زیبایـــی فزونتـــر آن شـــدهاند.
در دورتـــادور  4کتیبـــه اول در القـــدره اهلل و ســـام و درود
ب ــر ائم ــه و پیامب ــران و ام ــام بهص ــورت زرک ــوب نگاش ــته ش ــده
اســـت .امـــا متأســـفانه بســـیاری از قســـمتهای آن از بیـــن
رفت ــه اس ــت .نکت ــه مهم ــی را ک ــه اینگون ــه تزیین ــات ب ــرای م ــا
متذک ــر میش ــود  Tجنب ــه مذهب ــی و مفه ــوم کلم ــات و عش ــق
و عالقـــه هنرمنـــدان بـــه نوشـــتن نامهـــا و اســـامی مقـــدس
اله ــی همچ ــون اهلل و  ...ب ــرای بی ــان عظم ــت و ق ــدرت و بزرگ ــی
خداونـــد اســـت و یـــا شـــاید بهعنـــوان یـــک رســـم و ســـنت در
روزگاران قدیـــم در میـــان هنرمنـــدان بهخصـــوص شـــیعیان
رواج داش ــته اس ــت و بیش ــتر در معم ــاری اس ــامی و تزیین ــات
در بناهــا مذهبــی ،بــرای ارزشهــا و باورهــای دینــی و مذهبــی بــه
کار میرفتـــه اســـت.
خـــط بهخودیخـــود بـــه دلیـــل وابســـته بـــودن بـــه کالم
و وحـــی الهـــی دارای جنبـــه معنـــوی و ارزش روحانـــی اســـت:
بنابرای ــن هی ــچ ج ــا و مکان ــی مناســبتر از مکانه ــای مذهب ــی
نیس ــت ک ــه بتوان ــد حض ــور و نمای ــش اله ــی را نش ــان ده ــد.

پینوشتها

نتیجهگیری

هنر اسالمی از جمله هنرهایی است که تا به امروز در مورد روند
شکلگیری و سیر و تحول آن تحقیقات بسیاری صورتگرفته
است .چهبسا هنرمندان شرقی و غربی که سالیان سال به
بررسی این هنر پرداختهاند و هنوز به تمام جنبههای زیبایی و
عرفانی آن دست نیافتهاند.
حرم امام رضا نیز دربردارنده بسیاری از این هنرها است که
در ادوار مختلف تاریخی شکلگرفته است و یا مورد مرمت قرار
گرفته است :بنابراین دارای موضوعات و زمینههای مختلف و
قابلیتهای فراوانی برای مطالعه و تحقیق بیشتر است .در این
مقاله به بررسی یکی از چندین پنجره فوالد و نحوه ترکیببندی،
تعادل ،تناسب ،تراکم و فشردگی موجود در کتیبهها پرداخت
شده است .منطق تراکم و فشردگی عناصر تزیینی بهصورت یک
امر پژوهش شده و عالمانه در همه هنرهای اسالمی موردتوجه
هنرمندان بوده بهخصوص در معماری و تزیینات مربوط به
مکانهای مذهبی که شامل ،هندسی ،گیاهی و خط نوشتهها یا
ً
ترکیبی از آنها مکررا ابداع شده است .الکساندر پایا دوپولو 5نیز
به آن تاکید کرده است و بهعنوان یک اصل مهم زیباییشناسی
هنر اسالمی محسوب میشود و همه هنرها شامل معماری
و تزیینات آن در نقاشی ،مینیاتور و تذهیب در رشتههای
صنایعدستی و سایر هنرهای سنتی اسالمی رعایت میگردد.

-1نوشــتهای کــه بــر ســر در ورودی دیــوار ابنیــه (کاخهــا ،مســاجد ،اماکــن متبرکــه و غیــره) یــا بــر بدنــه کــوه بــه خطــوط مختلف نویســند.
کتیبــه  inscriptionنوشــتاری بــر روی مــادهای بــادوام .فــن و هنــر ســاخت کتیبــه را کتیبهنــگاری گویند.
 -2در لغت به معنای جواهر نشاندن است .به همین دلیل تاج جواهرنشان را مرصع گویند.
 . -3گونهشناســی یــا شــناخت ویژگــی هــر یــک از اشــیا اســت .شــاخه مطالعــه گونههاســت و دارای تقســیمبندیهای متعــدد اســت از
جملــه :زبانشناســی ،زیستشناســی ،روانشناســی ،باستانشناســی ،خداشناســی و برنامهریــزی شــهری و معمــاری اســت.
 - 4قلمزنــی :نقــوش و تزیینــات دلخــواه بهصــورت نیــم برجســته بــر ســطح اشــیا فلــزی ظاهــر میشــود .طریقــه انجــام ایــن روش بــه
ایــن صــورت اســت کــه حاشــیه دور اشــکال نقــوش مــورد لــزوم را بــا قلمهــای فلــزی و بــه کمــک ضربــات چکــش کمــی گــود میســازند
تــا طرحهــای تزیینــی در ســطح صــاف شــی فلــزی صــورت نیــم برجســته ظاهــر گــردد .ایــن روش بیشــتر روی فلزاتــی کــه جنــس نرمتــر
از مفــرغ دارنــد ماننــد برنــج بهکاررفتــه اســت.
 -5زینت و آرایش کردن دکانها و بازارها در ایام جشن و شادمانی.
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منابع و مآخذ:

اتینگهاوزن ریچارد ،گرابر،والگ ،1384،هنر و معماری اسالمی ،یعقوب آژند ،تهران ،انتشارات سمت.
احسائی ،محمد تقی ،1368 ،هفت هزار سال فلزکاری در ایران ،تهران ،چاپخانه شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
اشرفی نصری،جهانگیر ،1392 ،تاریخ ادبیات و هنر ایران ،تهران  ،انتشارات آرون.
بلر،شیال ،بلوم ،جاناتان ،1390 ،هنر و معماری اسالمی ،یعقوب آزند ،تهران .انتشارات سمت.
چمنخواه ،عبدالرسول ،1380 ،حکمت هنر خوشنویسی ،شیراز ،انتشارات نوید شیراز
حیــدر آبادیــان شــهرام ،1387 ،معرفــی دو نمونــه از اشــیاء دوره تیمــوری موجــود در مــوزه ملــی ایــروان ارمنســتان ،پیــام باســتان
شــناس ،دوره پنــج ،شــماره  ،9از صفحــه .27-23
حیدرآبادیان،شهرام ،عباسی فرد ،فرناز ،1388 ،هنر فلزکاری اسالمی  ،تهران ،انتشارات سبحان نور.
دهخدا ،علی اکبر ،1377 ،لغت نامه دهخدا،تهران.
رفیعــی ،امیــر تیمــور ،1386 ،ســیری در اوضــاع اقتصــادی خراســان بــزرگ در عهــد تیمــوری ،نشــریه تاریــخ ،دوره دوم ،شــماره شــش ،از
صفحــه .84-61
زنگنه :ابراهیم ،1388 ،مشهد بزرگ ،مشهد ،انتشارات خاطره.
شایســتهفر ،مهنــاز ،1384 ،عناصــر شــیعی در نگارگــری و کتیبــه نــگاری تیموریــان و صفویــان ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات هنــر
اســامی.
شراتو ،امبرتو ،گروبه ،ارنست ،1376،تاریخ هنر ایران  9هنر ایلخانی و تیموری ،ترجمه یعقوب آژند،تهران ،چاپ فارابی.
صحراگــرد ،مهــدی ،عبــادی ،محســن و دیگــران  ،1391،شــاهکارهای هنــری در آســتان قــدس رضــوی جلــد ،1مشــهد ،مؤسســه چــاپ
و انتشــارات آســتان قــدس رضــوی.
صمدی ،حبیب اهلل ،1384 ،راهنمای موزه آستان قدس ،مشهد ،چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
عالمزاده ،بزرگ ،1394 ،دانشنامه رضوی ،تهران ،نشر شاهد وابسته به بنیاد شهید و ایثارگران.
فائــق ،توحیــدی ،1386 ،مبانــی هنرهــای :فلــزکاری ،نگارگــری ،ســفالگری ،بافتهــا و منســوجات ،معمــاری ،خــط و کتابــت ،تهــران،
انتشــارات ســمیرا.
فریه ،ر.دبلیو 1374 ،درباره هنرهای ایران ،پرویز مرزبان ،تهران ،مجموعه شرکت افست.
فضائلی ،حبیب اهلل ،1350 ،اطلس خط ،اصفهان  ،نشریه انجمن ملی اصفهان.
قلیــچ خانــی ،حمیدرضــا ،1373،فرهنــگ واژگان و اصطالحــات خوشنویســی و هنرهــای وابســته ،تهــران ،چاپخانــه انتشــارات علمــی
و فرهنگــی.
هاگه دورن ،آنته ،1394 ،هنر در سرزمین های اسالمی ،ترجمه اردشیر اشراقی ،تهران ،انتشارات روزنه.
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تبیین فرایند ادراک بصری در نگارگری با رویکرد به نظریه
روانشناسی گشتالت
(مطالعه موردی :سه نگاره از مکتب هرات شاهنامه بایسنقری)
1
فرنوش شمیلی *
 .۱استادیار گروه هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
2
جعفر محمدزاده **
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد هنر اسالمی .دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
3
فاطمه غفوریفر ***
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد هنر اسالمی .دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران
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چکیده

بیــان مســئله :گشــتالت یــک نظریــه روانشناســی اســت کــه چگونگــی ادراک بصــری توســط مغز
انســان را توضیــح میدهــد .در حقیقــت ذهــن در نــگاه نخســت بهجــای درک جزءبهجــزء یــک
تصویــر در صــدد اســت کــه یــک کلیــت از آن ارائــه دهــد .قوانیــن پراگنانــس از اصــول گشــتالت و
ادراک دیــداری اســت کــه یکــی از بهتریــن شــیوههای مطالعاتــی بــرای پژوهــش حــوزه کتابآرایــی
اســت .قانــون پراگنانــس از هشــت اصــل برخــوردار اســت کــه میتــوان از آن در هنــر نگارگــری
تهــای بصــری و
بهــره بــرد .هنــر نگارگــری یکــی از بهتریــن تصویرگریهایــی اســت کــه قابلی 
روانشــناختی هوشــمندی را میتــوان مــورد بررســی قــرار داد.
هــدف مقالــه :پژوهــش پیــشرو ضمــن معرفــی قابلیتهــای روانشناســی گشــتالت در
تحلیــل عناصــر تصویــری ،بــه بررســی ســه نــگاره منتخــب از نگارگــری مکتــب هــرات از شــاهنامه
بایســنقری پرداختــه و ســپس چگونگــی ادراک و شــناخت الگوهــای بصــری در اجــزاء نگار ههــا را
بــا بهرهگیــری از قوانیــن گشــتالت مــورد تشــریح قــرار میدهــد.
روش پژوهش/ســؤاالت پژوهــش :شـ ٔ
ـیوه مطالعاتــی پژوهــش بهصــورت توصیفــی  -تحلیلــی
بــوده و اطالعــات بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــهای و اینترنتــی گــردآوری شــده اســت .ایــن
پژوهــش در جهــت پاســخ بــه دو ســؤال اساســی انجــام یافتــه اســت :قوانیــن و اصــول ادراک
بصــری روانشناســان گشــتالت ،تــا چــه میــزان در تحلیــل عناصــر بصــری موجــود در نگار ههــای
منتخــب میتوانــد کاربــرد داشــته باشــد؟ عملکــرد قوانیــن پراگنانــس در نگارههــای منتخــب از
مکتــب هــرات چگونــه اســت؟
نتیجهگیــری :اســتنتاج پژوهــش حاضــر از نظریــه گشــتالت بیــان میکنــد کــه ایــن نگــره،
دربـ ٔ
ـاره ادراک دیــداری ،معنــای الگــوی بصــری و چگونگــی عمــل ارگانیســم انســان در دیــدن و
یهــای
ســازماندهی بصــری ،نتایــج ارزنــدهای ارائــه کــرده اســت کــه باعــث دریافــت دقیــق ویژگ 
شــناختی در ســاختار فرمــی نگارههــا میگــردد.
کلیــدواژگان :روانشناســی گشــتالت ،ادراک بصــری ،نگارگــری ،شــاهنامه بایســنقری ،مکتــب
هــرات.
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Abstract
Problem statement: A psychological theory of how visual perception by the human brain
explains. In fact, the mind at first glance, instead of understanding the details of a picture,
is a percentage that presents a whole. Pergnan’s law is one of the principles of Gestalt
and visual perception, which is one of the best study methods for research in the field of
book design. Pergnan’s law is one of the eight principles that can be used in the art of
painting. The art of painting is one of the best illustrations in which intelligent visual and
psychological capabilities can be examined.
Objective: The present study, while introducing the capabilities of Gestalt psychology in
the analysis of visual elements, examines three selected paintings from the Herat school
from the Shahnameh of Baysanghari and then explains how to perceive and recognize
visual patterns in the components using Gestalt laws.
Research Method / Questions: In this research, qualitative research method has been used.
Therefore, according to the paintings of the Herat period, from the illustrated copies of this
period, the Shahnameh of Baysanghari and its three paintings with structural themes
(architecture, war and hunting), as the main features for applying Gestalt patterns, visual
analysis Done. The most important thing in this research is the study of Gestalt laws in
other image sources that are cited in the research process. Therefore, in order to do this,
in addition to studying library resources, Internet resources have also been used. It can
be said that the present research is descriptive-analytical. The approach of the present
study is based on structuralism. Research study methods are descriptive-analytical and
information has been collected using library and Internet resources. This research has
been done in response to two basic questions: The rules and principles of visual perception
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مقدمه:

ً
نگارگــری ایرانــی عــاوه بــر تصویــر کوچــک شــده اشــیاء و یــا صرفا
تصویرگــری روایــات و تزئینــات ،وابســته بــه تأثیــرات بصــری و
عوامــل متعــددی اســت همچــون حضــور روابــط و ضوابطــی
ٔ
دهنده
پیچیــده و پیشــرفته میــان عناصــر و اجــزاء تشــکیل
آن از فرمهــا و رنگهــا ،مبتنــی بــر نظــم ،تعــادل ،تــوازن و
هماهنگــی اســت کــه ســازمانی واحــد و کامــل را در کل ارائــه
مینمایــد .نگارگــری ایرانــی واجــد چنــان ویژگیهایــی اســت کــه
در شــکلگیری رویکردهــای نویــن هنــری ،در جهــان معاصــر
کارگــر افتــاده اســت .بــا دانــش بــر اینکــه "تصاویــر داســتانی تنهــا
وقتــی بــه مقــام هنــر میرســند کــه تحتتأثیــر مالحظــات فرمــی
باشــند"( ،اوکویــرک 1و کایتــون .)37 :1390 ،2میتــوان اذعــان
کــرد ،فــرم و مناســبات آن ،اصــول انتظــام بصــری و تمهیــدات
ســاختاری الزم و نیــز توانمنــدی هنرمنــد را در آفرینــش اثــری
ٔ
منصــه ظهــور میگذارنــد و صــرف خلــق عناصــر
ارزشــمند بــه
تصویــری وافــی بــه مقصــود نخواهــد بــود .هنــر نگارگــری ایرانــی
همچــون هــر نظــام بصــری دیگــری در عرصـ ٔـه هنرهــا ،مســتلزم
ادراکــی متناســب از جانــب بیننــده اســت و نیــز الزمــه ادراک
عمیقتــر آن کنــش متقابــل میــان اجــزای بهنمایشدرآمــده
در آن و ویژگیهــا و ســاختبندی ذهنــی نگرنــده اســت .یــک
نــگاره ،یــک شــکل یــا هیئتــی کلــی اســت کــه نمیتــوان آن را
ماننــد مجموعـهای از عناصــر پهلــوی هــم دانســت .زیــرا کیفیتــی
دارد کــه در هی چکــدام از عناصــر تشــکیلدهنده آن وجــود
نــدارد .ایــن شــکل کلــی دارای قوانیــن و قواعــد ســازمانیابی

ادراکــی اســت کــه اســاس نظریــه ادراک را در مکتــب گشــتالت
تبییــن میکنــد .اصــول انتظــام بصــری و مبانــی روانشناســی
ـوزه نگارگــری ،شایســته و بایسـ ٔ
گشــتالت در حـ ٔ
ـته بررســی اســت.
در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه ایــن امــر بــا اســتعانت
از روشهــای تجزیهوتحلیــل هنرهــای تجســمی و مســاعدت
از مفاهیــم شــناخته شــده عرصــه هنــر صــورت پذیــرد .اینکــه
ٔ
رابطــه اصــول بصــری و گزینــش ســاختار کلــی در آثــار نقاشــی
ایرانــی چگونــه بــوده اســت ،مســئلهای اســت کــه ایــن پژوهــش
بــا تحلیــل چنــد نمونــه منتخــب از آثــار شــاهنامه بایســنقری در
مکتــب هــرات ،ســعی در تبییــن آن دارد و هــدف آن اســت کــه
دراینرابطــه اهمیــت نقــش بســترهای مطالعاتــی روانشناســی
گشــتالت ،در جایــگاه یکــی از مهمتریــن مؤلفههــای الگومنــد
معاصــر ،در شــکلگیری نــگاره تبییــن گــردد.
ً
بررســی عناصــر و جزئیــات نگارگــری کــه نهایتــا در یــک
کلیــت واحــد بیــان میشــود ،بــا موضوعیــت مطالعـ ٔـه بصــری
نگارگــری ،در یــک الگــوی از پیــش تعییــن شــده جهــت رســیدن
بــه نتایــج قابــل اســتناد از لحــاظ علمــی ،از جملــه اهدافــی اســت
کــه در ایــن پژوهــش موردتوجــه قــرار میگیــرد .بــه بیــان دیگــر
ایــن پژوهــش ،ضمــن مطالعــه و واکاوی قانــون شــکل و زمینـ ٔـه
گشــتالت و اصــول ادراک بصــری روانشناســی گشــتالت در
نگارههــای منتخــب مکتــب هــرات (شــاهنامه بایســنقری)،
تحلیــل انطبــاق اصــول .قوانیــن پراگنانــس در نگارههــای
مکتــب هــرات (شــاهنامه بایســنقری) بــه بررســی وجــود میــزان
قابلتوجهــی از الگوهــای بصــری گشــتالت در جزئیــات نگارههــا
1- Ovikurek
2- Kython
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م یپــردازد؛ لــذا پژوهــش حاضــر دو ســؤال اساســی را شــامل
میشــود :عملکــرد قوانیــن پراگنانــس در نگارههــای منتخــب
چگونــه اســت؟ و میــزان بهرهبــرداری از قوانیــن پراگنانــس در
چــه ســطحی اســت؟

روش پژوهش:

در ایــن پژوهــش از روش تحقیقــات کیفــی اســتفاده شــده
اســت؛ لــذا بــا توجــه بــر آثــار نگارگــری ٔ
دوره هــرات ،از نســخههای
ٔ
ٔ
نــگاره آن بــا
شــاهنامه بایســنقری و ســه
مصــور ایــن دوره،
موضوعــات ســاختاری (معمــاری ،جنــگ و شــکار ) ،بهعنــوان
شــاخصههای اصلــی ،جهــت تطبیــق الگوهــای گشــتالتی،
تحلیــل بصــری صــورت میپذیــرد .بیشــترین اهمیــت در ایــن
پژوهــش بررســی قوانیــن گشــتالت در ســایر منابــع تصویــری
اســت کــه در رونــد انجــام پژوهــش مــورد اســتناد قــرار میگیــرد؛
لــذا بــرای انجــام ایــن کار ،عــاوه بــر مطالعـ ٔـه منابــع کتابخان ـهای
از منابــع اینترنتــی نیــز اســتفاده شــده اســت .میتــوان گفــت
تحقیــق حاضــر از نــوع توصیفــی  -تحلیلــی اســت .رویکــرد
پژوهــش حاضــر بــر مبنــای ســاختار شناســانه صورتگرفتــه
اســت.
نمودار  1فرایند مطالعاتی مقاله ذکر شده است.

پیشینه تحقیق:

باتوجهبــه تحقیقــات صورتگرفتــه مطالعــه مــوردی و خاصــی
در حــوزه نگارگــری و بررســی قوانیــن گشــتالت در ایــن حــوزه
یافــت نشــده اســت و مطالعــات میانرشــتهای کتابآرایــی و
روانشناســی موضــوع جدیــدی اســت کــه بــه لحــاظ محتوایــی از
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت .در حــوزه معمــاری ،مقالـهای
بــا نــام نقــش معمــار در ایجــاد شــهرهای ســالم و شــهرهای شــاد
بــا رعایــت اصــول گشــتالت ،از غفــاری و همــکاران.)1394( .
گشــتالت در طراحــی پــان بــاغ ایرانــی ،از غالمــی رســتم و
همــکاران ( .)1393کاربــرد نظریــه گشــتالت در هنــر و طراحــی ،از
رضــازاده ( )1387انجــام شــده اســت ،در حــوزه ادبیــات ،مقالـهای
تحــت عنــوان ،بررســی غزلهــای حافــظ از منظــر روانشناســی
گشــتالت ،از مظفــری و همــکاران ( )1395بــه رشــته تحریــر
درآمــده اســت ،میتــوان در حــوزه گشــتالت نیــز بــه مقاالتــی
ماننــد :بررســی میــزان انطبــاق جهــت ســطوح و حرکــت چشــم
انســان در درک تصویــر بــر اســاس روانشناســی گشــتالت ،از
کلینــی ممقانــی و همــکاران ( )1392و نیــز مقالـهای تحــت عنــوان
بررســی هماهنگــی نقاشــی دیواریهــای تهــران بــا محیط شــهری
(بــا رویکــرد روانشناســی گشــتالت) ،از ایمانــی و فهیمــی فــر
( ،)1395اشــارهکرد کــه همــه جســتارهایی در شــناخت ابعــاد
مبانــی قوانیــن گشــتالت هســتند .آر نهایــم ( )1391در کتــاب
«هنــر و ادراک بصــری» بــه نظریــات روانشناســان گشــتالت
ٔ
زمینــه ادراک بصــری پرداختــه اســت ،او در ایــن کتــاب بــه
در

شماره پنجم
تابستان 1400

نمودار  :1چهارچوب مطالعاتی تحقیقات پیشرو (مأخذ :نگارندگان)
)Figure 1: Study Framework for Upcoming Research (Source: Authors
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جزئیاتــی در مــورد اصــول و روشهــای ادراک آثــار هنــری اشــاره
کــرده اســت کــه در ایــن پژوهــش بســیار موردتوجــه بــوده
و مورداســتفاده قــرار خواهــد گرفــت .در حــوزه کتابآرایــی
َّ
ٔ
مذهــب
مقالــه بــا عنــوان بررســی ســرلوح قرآنــی
میتــوان
قاجــاری بــه شــماره ثبــت  3089از کتابخانــه مرکــزی تبریــز بــر
اســاس اصــول شــکل و زمینــه نظریـ ٔـه روانشناسـ ٔ
ـانه گشــتالت
( )1398بــه نویســندگی شــمیلی و غفوریفــر را ذکــر نمــود.
شماره پنجم
تابستان 1400

مبانی نظری پژوهش:
گشتالت:

واژه گشــتالت اولینبــار در علــم روانشناســی مطــرح شــده
و توســط گروهــی از روانشناســان آلمانــی در ســال  ۱۹۲۰بــه
جهــت شــناخت و توصیــف چگونگــی درک اطالعــات بصــری
توســط انســانها و فرایندهــای مربــوط بــه آن ایجــاد گردیــده
اســت .در آســتانه قــرن بیســتم ،ماکــس ورتهایمــر آلمانــی
بــا الهــام از آموزههــای فلســفی و روانشناســی پیشــینیان،
تئــوری جدیــدی را مطــرح کــرد کــه بعدهــا بــه نــام «گشــتالت» ،بــه
مفهــوم «یــک کلیــت وحــدت یافتــه» ،معــروف شــد (شــمیلی،
 .)1394امــا نظریــه گشــتالت اولینبــار توســط رادلــف آر نهایــم،
روانشــناس و فیلســوف آمریکایــی ،بــرای مطالعـ ٔـه هنــر بــه کار
ٔ
ٔ
«نظریــه فــرم» در ســال  1923اصــول
مقالــه
گرفتــه شــد .وی در
اولیـ ٔـه گشــتالت را اینگونــه بیــان کــرد :گشــتالتهای مختلــف
بــر اســاس تمایــات ذاتــی مــا بــه گروهبنــدی وابســته بــه هــم
(فروبســتگی) دیــدن عناصــری کــه شــبیه بــه هــم هســتند
(گروهبنــدی مشــابهت) عناصــری کــه نزدیــک بــه هــم هســتند
(گروهبنــدی مجــاورت) یــا آنهایــی کــه دارای صرفهجویــی
ســاختاریاند (تــداوم خــوب) ایجــاد میشــود (Behrens: 2004,
) .67گشــتالت بــه معناهــای کل ،شــکل و فــرم ترجمــه میشــوند
و بــر اســاس ایــن تئــوری کل بزرگتــر از مجمــوع اعضاســت
ایــن جملــه بــه ایــن معنــا اســت کــه باوجوداینکــه هــر قســمت
خــاص دارای معنــای ویــژه خــود اســت ســاختار کل میتوانــد
بــه آن معنــای کامــل ببخشــد .ایــن توضیــح بــه ایــن معناســت
کــه ذهــن مــا بــه طــور خودبهخــودی ســعی دارد تــا دادههــای
بصــری را ســاده کــرده و بهعنــوان نتیجــه معنــای کل جایگزیــن
بخشهــای مجــزا کنــد .درحالیکــه بخشهــای مجــزا میتواننــد

ً
دربرگیرنــده معانــی کامــا متفاوتــی باشــند .طبــق ایــن نظریــه
کل چیــزی فراتــر از مجمــوع اجــزای آن اســت .بــرای مثــال مــا بــا
گــوش فــرادادن بــه نتهــای مجــزای یــک ارکســتر ســمفونی
قــادر بــه درک تجربــه گــوش دادن بــه خــود آن نیســتیم و در
حقیقــت موســیقی حاصــل از ارکســتر چیــزی فراتــر از مجمــوع
نتهــای مختلفــی اســت کــه توســط نوازنــدگان مختلــف اجــرا
میشــود .آهنــگ دارای یــک کیفیــت منحصربهفــرد ترکیبــی
اســت کــه بــا مجمــوع قســمتهای آن متفــاوت اســت
(هرگنهــان.)287 :1382 ،
فرایند ادراک:

نظریــه کنــش متقابــل :نظریـ ٔـه کنــش متقابــل بــر نقــش تجربــی
ادراک تاکیــد دارد و رابطــهای پویــا بیــن فــرد و محیــط را مبنــای
تحلیــل قــرار میدهــد .در ایــن نظریــه ،ادراک ،کنشــی متقابــل
محســوب میشــود کــه در آن محیــط ،مشــاهدهگر و ادراک بــه
یکدیگــر وابســتگی متقابــل دارنــد .ویلیــام ایتلســون فراینــد
را اینگونــه تعریــف میکنــد« :ادراک ،بخشــی از فراینــد زندگــی
اســت کــه بهوس ٔ
ــیله آن هــر یــک از مــا ،از دیدگاهــی نظــری
خــاص ،بــرای خــود جهانــی را تصــور میکنیــم کــه در آن نیازهــای
مــا ارضــا میشــود» .مبانــی فکــری ایــن موضعگیــری در فلسـ ٔ
ـفه
2
نشــناس و جــرج میــد
کنــش متقابــل آدلبــرت آمــس 1روا 
جامعهشــناس وجــود دارد ).(Dewey and Bentley, 1949
گشــتالت ،3مکتــب روانشناســی اســت کــه بــا فرایندهــای
ادراک ســروکار دارد .ایــن تئــوری بــر ایــن بــاور اســت کــه تمــام
ادراکات بصــری انســان در اشــکال ســازماندهی شــدهاند.
قانون پراگنانس

4

ٔ
نظریــه روانشناســی گشــتالت قانونــی وجــود دارد بــه نــام،
در
نــام خــوب بــه ســاختها
قانــون پراگنانــس کــه مطابــق آن ِ
و ســازمانهای روانــی خاصــی اطــاق میشــود کــه بــا
اوضاعواحــوال حاکــم وفــق داشــته باشــند .در زمینـ ٔـه معنــای
ٔ
کلمــه خــوب ٔ
واژه روشــن و گویایــی نیســت،
یــک اثــر بصــری
بــرای آنکــه کلمــه یــا تعریفــی را دقیقتــر بــه کار بــرده باشــیم بهتــر
اســت بهجــای آن بگوییــم؛ از نظــر عاطفــی کمتــر تحریککننــده،
نهــا بهوسـ ٔ
ـیله نوعــی
یــا ســادهتر و بــدون پیچیدگــی کــه همـ ٔـه آ 
قرینهســازی بــه وجــود آمدهانــد .طرحهایــی کــه تعــادل در آن

ٔ
مطالعه بیشتر میتوان به کتاب (اصول کلی روانشناسی گشتالت  -رضا شاپوریان .انتشارات رشد) مراجعه کرد.
 -3جهت
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1- Adelbert Ames
2- George Mead
4- The law of Pragnanz

از طریــق محــور مرکــزی برقــرار میشــود ،نــه فقــط آســان فهمتــر
ً
هســتند بلکــه اجــرای آن نیــز نســبتا ســهل اســت ،زیــرا بــرای
ایجــاد موازنــه در آنهــا از فرمولــی بــس ســاده اســتفاده میشــود
(داندیــس .)59 :1387،در مکتــب گشــتالت قانــون پراگنانــس
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .اندامهــای حســی از

شماره پنجم
تابستان 1400

نمودار  :2نمودهای اصلی گشتالت تحت نفوذ پراگنانس طبق نظر داندیس
(محمدزاده)24 :1396 ،
Figure 2: The main manifestations of Gestalt under the influence of
)Pragnance according to Dandis (Mohammadzadeh, 1396: 24

گشــتالتهای موجــود در محیــط ادراکــی متأثــر میشــوند و
بهصــورت محرکهــای گوناگــون (احســاسهای مجــرد ســاده)
بــه مغــز منتقــل میشــوند و مغــز طبــق قانــون پراگنانــس
ٔ
تجربــه مــا از دنیــای خــارج (کــه حاصــل
ســعی میکنــد کــه بــه
تأثیــر متقابــل میدانهــای نیــروی مغــز و محرکهــای حســی
وارد شــده اســت) شــکل دهــد .بــه عبارتــی ایــن قانــون مطــرح
میکنــد کــه فعالیتهــای مغــز همیشــه بــه صورتــی ســاده و
منظــم و ســازمانیافته توزیــع میشــود (شــاپوریان.)94 :1386 ،
قانــون پراگنانــس در نمــودار شــماره دو و تعاریفــی از قوانیــن
گشــتالت در نمــودار شــماره  3قابلمشــاهده اســت.

قانون شکل و زمینه:1

تصویــری کــه بــر ش ٔ
ــبکیه چشــم میافتــد ،مجموعــهای اســت
از قطعههایــی بــا خصوصیــات متفــاوت .دســتگاه ادراکــی
مــا ایــن قطعههــا را بهصــورت چنــد شــیء مجــزا کــه بــر یــک
زمینــه قــرار گرفتهانــد ،ســازمان میدهــد (اتکینســون:1384 ،
 .)295در ایــن ســازمانیابی مراحلــی بهســرعت طــی میشــود؛

نمودار  :3قوانین گشتالت و تعاریف مرتبط با آن (محمدزاده)66 :1396 ،
Figure 3: Gestalt laws and related definitions (Mohammadzadeh,
)1396: 66

ٔ
وهلــه اول طــرح شــیء موردنظــر ،ادراک
بدیــن ترتیــب کــه در
میشــود (شــیء جــدا از زمینــهای کــه در آن اســت ،قــرار دارد).
در وهلـ ٔـه دوم متوجــه شــکل آن میگردیــم ،و باالخــره در وهلـ ٔـه
ســوم زمینــهای را کــه شــیء در آن قــرار دارد درک میکنیــم.
ایــن مراحــل بــه حــدی بــا ســرعت در ذهــن صــورت میگیــرد
کــه گویــی هــم زمــان اتفــاق میافتــد؛ بهعبارتدیگــر ،ادراک
آدمــی همیشــه بــر اســاس طــرح ،شــکل و زمینــه کــه دارای
نظــم خاصــی اســت ،ســازمان مییابــد و اگــر ایــن ســه عنصــر
وجــود نداشــته باشــند ،درک صحیــح و روشــنی از اشــیاء و امــور
صــورت نمیگیــرد (ایروانــی)141 :1390 ،؛ لــذا فضــای حیاتــی کــه
بــا حــواس خــود بــا آن ارتبــاط برقــرار میکنیــم از دو قســمت
تشــکیل شــده اســت :قســمتی کــه مشــخص اســت برجســته
اســت و خصوصیــت شــی بــودن را دارد کــه میتــوان آن را
نقــش نامیــد و دیگــری اشــیاء و پدیدههایــی کــه بهکلــی در
محیــط ادراکــی مــا مســتهلک شــدهاند و در حکــم زمینهانــد و
بهطورکلــی تفــاوت گذاشــتن بیــن نقــش و زمینــه بســتگی بــه
سیســتم ادراکــی مــا دارد و بهتریــن شــاهد جهــت اثبــات ایــن
1- Figure-ground
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تصویر  :1خط کوفی بنایی متداخل متشکل از دو ٔ
کلمه محمد و علی (شهیدی،
)58 :1388

شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر  :2گلدان وارون پذیر ،نمونهای از وارون پذیری شکل و زمینه است
(اتکینسون.)294 :1384 ،

Image 1: Kufic script of an overlapping building consisting of two
)words Mohammad and Ali (Shahidi, 2009: 58

Figure 2: Invertible vase is an example of invertibility of shape and
background (Atkinson, 2005: 294).

موضــوع اشــکال دوهویتی"روبین"اســت .در ایــن اشــکال
نقــش و زمینــه بــه علــت خصوصیــات و امکانــات مشــابه ،بــه
طــور دائــم جــای خــود را عــوض میکننــد (شــاپوریان.)56 :1386 ،
درواقــع قانــون شــکل و زمینـ ٔـه گشــتالت میگویــد ،اگــر محرکــی،
ً
دو یــا چنــد بخــش مجــزا داشــته باشــد ،معمــوال قســمتی از
آن را شــکل و بقیــه آن را زمینــه میبینیــم .بخشهایــی کــه
بهعنــوان شــکل دیــده میشــوند ،همــان اشــیای موردتوجــه
مــا هســتند .ایــن بخشهــا منســجمتر از زمینــه و در جلــوی آن
دیــده میشــوند .ایــن ابتداییتریــن نــوع ســازماندهی ادراکــی
اســت (اتکینســون .)295 :1384 ،شــکل و زمینــه از اصــول مهــم
ســازماندهی ادراک محســوب میشــود .وقتــی تصویــری را
ً
میبینیــم ،معمــوال شــکلهای اصلــی نقــش ،و گســترهای کــه
شــکل بــر آن دیــده میشــود ،زمینــه نامیــده میشــود .شــاید
بتــوان زمینــه را همــان تصویــر ایجــاد شــده در شــبکیه دانســت
ً
کــه عمدتــا بــر ســلولهای اســتوانهای منعکــس میشــود و
نقــش همــان تصویــری اســت کــه بــر لکـ ٔـه زرد منطبــق میشــود.
پــس آن چــه کــه هنــگام دیــدن بهعنــوان موضــوع اصلــی روی
آن تمرکــز میکنیــم شــکل و آن چــه کــه در پیرامــون شــکل قــرار
دارد زمینــه نــام دارد (نیرومنــد .)40 :1392 ،بــه بیان دیگر شــکل را،
فضــای مثبــت و زمینــه را ،فضــای منفــی نیــز میگوینــد .هنگامــی
کــه فضــای منفــی اهمیتــی همچــون شــکل مییابــد و توجــه
بیننــده را بــه خــود جلــب میکنــد ،تمرکــز در دیدن فضــای مثبت
و منفــی دچــار اختــال و ســردرگمی میشــود .خانــم داندیــس
مینویســد« :ابهــام در یــک کالم ،منظــور اصلــی ترکیببنــدی را
گنــگ و نامفهــوم میســازد و فهــم معنــا را دشــوار میکنــد .ایــن
نــوع بیــان کــه از نظــر فضایــی فاقــد معناســت ،القــای منظــور
اصلــی را ناممکــن میکنــد .ایجــاد ایــن وضــع مبهــم از نظــر قواعــد
اصولــی بصــری نیــز غلــط اســت» (همــان .)41 :در حــوزه هنرهــای
اســامی نیــز دررابطهبــا قانــون شــکل و زمینــه آثــار فراوانــی خلــق

شــده اســت .بــا اندکــی تأمــل در نمونههــای خــط بنایــی بــه
اهمیــت فضاهــای بینابیــن و فواصــل میــان حــروف میتــوان
پــی بــرد .خــط بنایــی شــکلی ســاده از خــط کوفــی اســت کــه بــا
حــذف دور از آن ایجــاد شــده اســت .از وجــوه مشـ ٔ
ـخصه ایــن
خــط تناســب و هماهنگــی قانونمنــد ســواد و بیــاض (خطــوط
کلمــات و خطــوط زمینــه) اســت .در نوعــی از ایــن خــط موســوم
بــه مشــکل یــا متداخــل عــاوه بــر نظــم و تــوازن دقیــق میــان
خطــوط زمینــه و کلمــات ،ســواد و بیــاض آن هــر دو خوانــده
میشــود (شــهیدی .)58 :1388 ،فضاهــای مثبــت و منفــی بــر
ً
یکدیگــر تســلط ندارنــد و بــا دیــدن یکــی اجبــارا دیگــری را نیــز باید
مشــاهده نمــود .ایــن عالمــت دارای قابلیــت برگش ـتپذیری
اســت .ســیاه بــه ســمت جلــو میآیــد و ســفید عقــب میمانــد
و بــار دیگــر ســفید جلــو میآیــد و مشــکی عقــب مینشــیند
(فــدوی .)39 :1393 ،یکــی از راههــای مطالعـ ٔـه ویژگیهــای
شــکل و زمینــه بــرای روانشناســان گشــتالت ،مالحظـ ٔـه الگــوی
تصویــری بــود کــه بهوسـ ٔ
ـیله روانشــناس دانمارکــی بنــام ادگار
روبیــن )1915( 1ارائــه شــد« .در گلــدان روبیــن ،مثبــت و منفــی
بــودن قســمتهای شــکل بــا یکدیگــر تعویــض م یشــوند و
بســتگی بــه آن دارد کــه بــه گلــدان توجــه کنیــم یــا بــه دو نیمــرخ
کــه روبــهروی یکدیگرنــد .تعییــن آنکــه کــدام را اول میبینیــم
بســیار دشــوار اســت .در حقیقــت میتــوان گفــت کــه هــر دو را
بــا هــم میبینیــم» .ازای ـنرو ،شــکل و زمینــه رابطــه تنگاتنگــی بــا
هــم دارنــد (عاشــوری .)23 :1395 ،ایــن شــکل بــه نــام طرح شــکل
 زمینـ ٔـه قابــل برگشــت نامیــده شــده اســت .زیــرا در ایــن شــکلمیتــوان دو چهـ ٔ
ـره ســیاهرنگ را کــه بــه هــم مینگرنــد ،در جلــوی
یــک زمینـ ٔـه ســفیدرنگ دیــد یــا گلــدان ســفیدرنگ را در جلــوی
ٔ
زمینــه ســیاهرنگ مشــاهده کــرد (داندیــس.)129 :1387 ،
شــهر هــرات از دیربــاز کانــون تپنـ ٔ
ـده فرهنگــی و هنــر ایــران
بــه شــمار میآمــده اســت .ســبک نگارگــری رایــج در دوره
1- Edgar Rubin
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بهــزاد و در نگارههــای نســخه شــاهنامه بایســنقری (-837
ٔ
ٔ
خمســه
نســخه
 802ه.ق) ،بوســتان ســعدی ( 853ه.ق) ،و
نظامــی ( 899ه.ق) اســت (کارگــر و ســاریخانی .)115 :1390 ،در
ٔ
ٔ
شــاهنامه فردوســی
دوره تیمــوری نســخههای پــر شــماری از
ٔ
شــاهنامه بایســنقری اســت.
تهیــه شــده و شــاخصترین آن،

دو طبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آنهــا
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشــیکاری الجــوردی رنــگ کــه
تزئینــی غالــب در معمــاری تیمــوری بــوده اســت ،آراســته شــده
انــد (صالحــی کیــا و همــکاران.)18 :1394 ،

(ج)
(ب)
(الف)
تصاویر  :3مجموعه نمونههای بصری از نقش و زمینه الف) :ایپ کووک پو بو کو .ب) :کوبی کالی ..1ج) یومی هیو( 2وایلد)85-19 :1388،
)Images 3: A set of visual examples of the role and background a): Ip Kook Po Bo Koo. B): Kobe Kali .. c) Yumi Hugh (Wilde, 2009: 1985-

فرمانروایــی تیموریــان ،بــه ســبب شــکلگیری ،رشــد و توســعه
ــده
عنــوان
خوانو به
هــراتهــد،
نگارگــری مید
تصویــر عمــق
ـهر،بــه
شـــل
درایاـیــنـناص
شــودقاعکــه
ــده می
مکتــب
تصویــر
شــود.
گرفتــه می
ـای نظــر
هــا در
طراحی
صاکثــر
ای در
یکـبنی
ـت و آثــار
ـران اسـ
نگارگــری ایـ
بهـ
ترین مکت
ـادیــاخ
ـیـ از ش
نظــر
ـدهعنـاســوان
ـتهنـبه
ـروزه بنوهشـ
آنوامـحتــی
ای ازدارد
اشـهـاره
پرشــه شـ
بـ
درــب
تصویــرمکت
ـت .ایــن
جاما
ـکلنــد
ـمار و ارز
گرفتهــدوبهدر ٔ
می ٔ
صــورت
میتوان
شــاهرخزمانــی
فرمانروایــیزمینــه
شــود .تصویــر -
(هـگرفتــه
دوره
شــکل
دوره
ـرات) ،در
ـسـان
همزمـ
ـید.زمینـ
تصویـــر و
شـــرد کــه
اوجبگی
ـتفادهبـقـهــرار
موردا
خالقان
هرچنـهــد پـ
ـکوفایی رس
ـنقرسـمیــرزا
ـرشــهبایسـ
پسـ
هــایـری
ادراک بصـ
ـن
ـ
بنیادی
ـل
ـ
اص
ـند.
ـ
ش
با
ـز
ـ
تمی
ـل
ـ
قاب
ـکال
ـ
اش
دو
ـر
ـ
از هآن ،بــه علــت آشــفتگی اوضــاع سیاســی و هرجومرج
ســلطانـده
فرمانروایــیـردازی شـ
ـاختار تصویرپـ
دچــاردر خوان
آن،مــا را
ـت کــه
ـکبــاسـآغــاز
ـدنییـــد.
رکــودـ گرد
ســی از
نا اشـ
ـاد ایـمیــنـان
باتوجهبــه
ـشپ یـشــک
ـاند.ـهخوان
حیـســاری
تضــری،
نگارگـ
تصویــر از هنــر
ـتیبانی او
دنبـــال
رســرا و بـ
ـینمیبایقـ
:1395
ـایمی
روزهــن
ـتکـبــهـهممکـ
توانســت
ـارهــه اسـ
دوبـزمین
ـکل و
ـدی،شــود.
(تایکیـنــک
اوجشـخــودـود نزد
مکشتـــب
«اوج نوآوریهــای نقاشــی ایــن مکتــب در کارهــای کمالالدیــن
بهــزاد و در نگارههــای نســخه شــاهنامه بایســنقری (-837
ٔ
ٔ
خمســه
نســخه
 802ه.ق) ،بوســتان ســعدی ( 853ه.ق) ،و
نظامــی ( 899ه.ق) اســت (کارگــر و ســاریخانی .)115 :1390 ،در
ٔ
ٔ
شــاهنامه فردوســی
دوره تیمــوری نســخههای پــر شــماری از
ٔ
شــاهنامه بایســنقری اســت.
تهیــه شــده و شــاخصترین آن،
ایــن اثــر در قطــع رحلــی اســت و  700صفحــه و  22نــگاره دارد و
بــا ســفارش و پشــتیبانی شــاهزادهی هنرمنــد و هنردوســت
تیمــوری ،بایســنقر میــرزا و در کتابخانــهی هــرات پدیــد آمــده و
یکــی از برتریــن آثــار نگارگــری مکتــب هــرات بــه شــمار م ـیرود.
خوشــنویس آن جعفــر تبریــزی ملقــب بــه جعفــر بایســنقری
اســت کــه ریاســت کتابخان ـهی هــرات را نیــز بــر عهــده داشــته
3
اســت .در مــورد نگارگــر یــا نگارگــران ایــن اثــر نمیتــوان بــا مطالعه نگارگری مکتب هرات و شاهنامه
قطعیــت از هنرمنــدی نــام بــرد .صفحهآرایــی و ش ٔ
ــیوه تقســیم بایسنقری:
شــهر هــرات از دیربــاز کانــون تپنـ ٔ
ـده فرهنگــی و هنــر ایــران
فضاهــا در ســطحی عالــی اجــرا شــده اســت و ایــن نشــان

شماره پنجم
تابستان 1400

دهنــدهی تبحــر و آگاهــی سرشــار هنرمنــدان اســت .نگارگــران
ـای و
صحناهسهـــت
تشــخیص
بــه یــک
.)35ه در
قابــلســیم
آنچــه در تر
تصویرپــردازی ،اثــر،
ماهیــت حماســی
باتوج
زمیـرنـرفـهتـنــهـام
مابقــی
و
شــکل،
شــود
می
پرداختــه
آن
بــه
تــر
بیش
مختلــف بــه ویــژه شــکار و میــدان نبــرد ،از عالــم واقــع فراتـ
ـورتـد
ـبصـمیکنـ
بیشتـ
ـیمــهنمـتوجـ
دیگترــرسـآنچ
دارد.ـ بــیـه عبارتـ
جلـبه
اغلـرــب
ـودهـهانـمــاـد.رابناهــا
فرازمینــیـی را
و عالم
ـت.
ـ
اس
ـه
ـ
زمین
آن،
از
ـر
ـ
غی
و
ـکل
دوشـطبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آنهــا
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشــیکاری الجــوردی رنــگ
کــه تزئینــی غالــب در معمــاری تیمــوری بــوده اســت ،آراســته
شــدهاند (صالحــی کیــا و همــکاران.)18 :1394 ،
ایــن اصــل بــه تصویــر عمــق میدهــد ،و بهعنــوان قاعــده
بنیــادی ای در اکثــر طراحیهــا در نظــر گرفتــه میشــود .تصویــر
بــه شــکل اشــاره دارد و حتــی نوشــته بهعنــوان تصویــر در نظــر
گرفتــه میشــود .تصویــر  -زمینــه زمانــی میتوانــد به
ـورت1-
صـKoby
Cauly
ـان2-
Youmi
Heoمزمـ
خالقانــه مورداســتفاده قــرار بگیــرد کــه تصویــر و زمینــه ه
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
هــر دو اشــکال قابــل تمیــز باشــند .اصــل بنیادیــن ادراک بصــری
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education
اســت کــه مــا را در خوانــدن یــک ســاختار تصویرپــردازی شــده
یــاری میرســاند .خوانــش یــک تصویــر باتوجهبــه تضــاد میـ71
ـان
شــکل و زمینــه اســت کــه ممکــن میشــود (تایکنــدی:1395 ،
 .)35در یــک تصویرپــردازی ،آنچــه قابــل تشــخیص اســت و
بیشتــر بــه آن پرداختــه میشــود شــکل ،و مابقــی زمینــه نــام
دارد .بــه عبارتــی دیگــر آنچــه توجــه مــا را بیشتــر جلــب میکنــد
شــکل و غیــر از آن ،زمینــه اســت.

1- Koby Cauly
2- Youmi Heo

 : -3بازیــل گــری در بررســی ویژگیهــای ســبک هراتــی ،اهمیــت خاصــی بــه تأثیــر متقابــل تصاویــر بــر یکدیگــر میدهــد کــه بــا اشــارات معنـیدار جــان گرفتهانــد .او خاطرنشــان
ً
میکنــد کــه ایــن َســرزندگی و تحــرک ،کامــا مغایــر بــا خشــکی و بــی روحــی چهرههــا در نگارگریهــای مکتــب جالیــری اســت .همچنیــن ،صحنههــا بــا قرارگرفتــن خــط افــق
در نزدیــک لبــۀ باالیــی ،عمــق بیشــتری یافتهانــد .زمینههــای فیــروزهای متمایــل بــه آبــی و ســبز ،رنگهــای عمــده در ایــن نگارگریهــا هســتند .بهطورکلــی در مکتــب
هــرات اســتفاده از رنگهــای درخشــان ،دقــت در جزئیــات ،وحــدت در ترکیببنــدی و شــخصیتپردازی چشــمگیر افــراد در پیکرههــای انســانی بســیار مشــهود اســت
(آیتاللهــی و غــام حســینی.)52 ،1382 ،
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جدول  :1نمونههای مطالعاتی بصری
Table 1: Samples of visual studies

تصویرهای منتخب

شماره پنجم
تابستان 1400

شمارهگذاری

(نگاره الف)

(نگاره ب)

(نگاره ج)

شناسنامه اثر

ٔ
شاهنامه
مجلس شانزدهم
بایسنغری با عنوان کشتن اسفندیار
ارجاسب را /اسفندیار در ٔ
قلعه
ارجاسب .اثر امیر خلیل (مانی ثانی).
 810ه ق .مکتب هرات .کاخ موزه
گلستان (شاهکارهای نگارگری
ایران)61 :1384،

جنگ دوازده رخ /شاهنامه
ٔ
صحنه جنگ ایران
بایسنقری.
(کیخسرو) با توران (افراسیاب).
ً
احتماال اثر میر خلیل 810/ه ق .مکتب
هرات .کاخ موزه گلستان.

کشتن گرگها توسط اسفندیار/
اسفندیار در حال کشتن گرگها.
اثر امیر خلیل (مانی ثانی)،
ً
شاهنامه بایسنقری /سال احتماال
 810ه ق .مکتب هرات .کاخ موزه
گلستان.

Isfendiyari’n Ercasp Kalesin’e
Girmesi: Baysungur Sehnamesi,
Timurlu donemi, Herat, 1430

بــه شــمار میآمــده اســت .ســبک نگارگــری رایــج در دوره
فرمانروایــی تیموریــان ،بــه ســبب شــکلگیری ،رشــد و توســعه
در ایــن شــهر ،مکتــب نگارگــری هــرات خوانــده میشــود کــه
یکــی از شــاخصترین مکتبهــای نگارگــری ایــران اســت و آثــار
پرشــمار و ارزنــدهای از آن امــروزه بهجامانــده اســت .ایــن مکتــب
دوره فرمانروایــی شــاهرخ شــکلگرفته و در ٔ
(هــرات) ،در ٔ
دوره
پســرش بایســنقر میــرزا بــه اوج شــکوفایی رســید .هرچنــد پــس
از آن ،بــه علــت آشــفتگی اوضــاع سیاســی و هرجومرجهــای
ناشــی از آن ،دچــار رکــود گردیــد .بــا آغــاز فرمانروایــی ســلطان
حســین بایقــرا و بــه دنبــال پشــتیبانی او از هنــر نگارگــری ،ایــن
مکتــب دوبــاره توانســت بــه روزهــای اوج خــود نزدیــک شــود.
«اوج نوآوریهــای نقاشــی ایــن مکتــب در کارهــای کمالالدیــن
بهــزاد و در نگارههــای نســخه شــاهنامه بایســنقری (-837
ٔ
ٔ
خمســه
نســخه
 802ه.ق) ،بوســتان ســعدی ( 853ه.ق) ،و
نظامــی ( 899ه.ق) اســت (کارگــر و ســاریخانی .)115 :1390 ،در
ٔ
ٔ
شــاهنامه فردوســی
دوره تیمــوری نســخههای پــر شــماری از
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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”“Bayasanghori Shâhnâmeh
was made in 1430 for Prince
Bayasanghor (13991433-), the
(grandson of the legendary
Central Asian leader Timur
(13361430 /)1405-.

Isfandiyar slashing at a
wolf, from a Shahnameh of
Firdausi.
Timurid, Herat, 1430. Page
38×26cm

ٔ
شــاهنامه بایســنقری اســت.
تهیــه شــده و شــاخصترین آن،
ایــن اثــر در قطــع رحلــی اســت و  700صفحــه و  22نــگاره دارد و
بــا ســفارش و پشــتیبانی شــاهزادهی هنرمنــد و هنردوســت
تیمــوری ،بایســنقر میــرزا و در کتابخانــهی هــرات پدیــد آمــده و
یکــی از برتریــن آثــار نگارگــری مکتــب هــرات بــه شــمار م ـیرود.
خوشــنویس آن جعفــر تبریــزی ملقــب بــه جعفــر بایســنقری
اســت کــه ریاســت کتابخان ـهی هــرات را نیــز بــر عهــده داشــته
اســت .در مــورد نگارگــر یــا نگارگــران ایــن اثــر نم یتــوان بــا
قطعیــت از هنرمنــدی نــام بــرد .صفحهآرایــی و شـ ٔ
ـیوه تقســیم
فضاهــا در ســطحی عالــی اجــرا شــده اســت و ایــن نشــان
دهنــدهی تبحــر و آگاهــی سرشــار هنرمنــدان اســت .نگارگــران
باتوجهبــه ماهیــت حماســی اثــر ،در ترســیم صحنههــای
مختلــف بــه ویــژه شــکار و میــدان نبــرد ،از عالــم واقــع فراتــر رفتــه
و عالمــی فرازمینــی را ترســیم نمــوده انــد .بناهــا اغلــب بهصــورت
دو طبقــه نمایــش داده شــده انــد و چندیــن صحنــه در آنهــا
قابــل رویــت اســت و بــا تزئینــات کاشـیکاری الجــوردی رنــگ کــه

تزئینــی غالــب در معمــاری تیمــوری بــوده اســت ،آراســته شــده
انــد (صالحــی کیــا و همــکاران.)18 :1394 ،

معرفی نمونههای مطالعاتی ،بررسی و تشریح
آنها:

ٔ
زمینــه
در اینبخــش از مقالــه ،بــا اتــکاء بــر قانــون شــکل و
گشــتالت ،ســه نــگاره منتخــب از مکتــب هــرات را بــا نگاهــی
تحلیــل گرانــه موردمطالعــه قــرار خواهیــم داد ،تــا بــه روابــط
بصــری موجــود در ترکیبــات هندســی ،طبیعــت ،فیگــور و ســایر
عناصــر در حــوزه قانــون شــکل و زمینــه گشــتالت بپردازیــم.
ٔ
شــاهنامه
نــگاره الــف تحــت عنــوان «مجلــس شــانزدهم
بایســنغری بــا عنــوان کشــتن اســفندیار ارجاســب را» اثــر امیــر
خلیــل (مانــی ثانــی) ،اســت .نــگاره ب ،بــا عنــوان «جنــگ دوازده
رخ ،صحنـ ٔـه جنــگ ایــران (کیخســرو) بــا تــوران (افراســیاب)
ً
احتمــاال اثــر امیــر خلیــل (مانــی ثانــی)» و نــگاره ج بــا نــام «کشــتن
گهــا توســط اســفندیار /اســفندیار در حــال کشــتن گرگهــا
گر 
اثــر امیــر خلیــل (مانــی ثانــی)» اســت .ســه اثــر منتخــب از
مجموعــه نگارههــای شــاهنامه بایســنقری بهصــورت آثــار
گزینشــی بــا ســه موضــوع متفــاوت معمــاری ،جنــگ و شــکار،
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .از ایــنرو ابتــدا بــا اســتفاده از
نرمافــزار ،بخشهــا و ترکیبــات کوچکتــر نــگاره را بهصــورت
مســتقل جــدا کردهایــم؛ هــر یــک از ایــن کادرهــا دارای هویتــی
متقــن و ترکیبــی مســتقل ،در عیــن هماهنگــی بــا کل اســت؛
لــذا مــا بــا بررســی هــر یــک از ایــن قســمتها بــه شــناخت روابــط
حاکــم در نظــام اصــول طراحــی نــگاره در گســترهی قوانیــن
گشــتالت بهعنــوان شــاخصهی مطالعاتــی میپردازیــم.

قانون شکل (نقش)و زمینه:

هــر اثــر هنــری بــا صــورت محســوس خــود انکشــافی از آن
حقیقــت مطلــق اســت کــه در عالــم تجلــی یافتــه اســت .هنرمنــد
بــا پدیــد آوردن اثــر هنــری ،حقیقــت صــورت را در قالــب بیانــی
خویــش تحقــق میبخشــد .پرداختــن بــه ویژگیهــای فرمــی،
ٔ
زمینــه ایجــاد آن
بــدون بررســی صــورت و نقــش در قــاب و
امــکان پذیــر نخواهــد بــود .مهمتریــن ویژگــی اصــل شــکل و
زمینــه ،ارتبــاط (تــرادف) و کنشــی (تضــاد یــا تقابــل) اســت کــه
از لحــاظ بصــری بیــن ایــن دو برقــرار میشــود .نقــش دارای اجــزا
اســت و گشــتالت مخصــوص بــه خــود را دارد و نســبت بــه
زمینــه محــدود و کوچکتــر اســت ،در نتیجــه نقــش برجســته
بــه نظــر میرســد و زمینــه در پــس نقــش آن قــرار گرفتــه اســت

(شــاپوریان .)97 ،1386 ،خوانــش یــک تصویــر باتوجهبــه تضــاد
میــان شــکل و زمینــه اســت کــه ممکــن میشــود (رضــازاده،
.)36 ،1387
نقــش دارای اجــزا اســت و گشــتالت مخصــوص بــه خــود را
دارد و نســبت بــه زمینــه محــدود و کوچکتــر اســت ،در نتیجــه
نقــش برجســته بــه نظــر میرســد و زمینــه در پــس نقــش آن
قــرار گرفتــه اســت (شــاپوریان .)97 ،1386 ،خوانــش یــک تصویــر
باتوجهبــه تضــاد میــان شــکل و زمینــه اســت کــه ممکــن
ً
میشــود ) .(Troscianko et, 2009, alنقشهــا معمــوال اشــیا
یــا مدارکــی انــد کــه یــا از نظــر فیزیکــی بزرگترنــد و یــا حرکــت و جــا
بهجایــی محســوستر و ادراک پذیرتــری دارنــد و یــا بــه ســبب
رنــگ یــا مــکان قرارگیــری شــان توجــه بیشــتری را بــه خــود جلــب
میکننــد .بنابرایــن باقــی شــکلها یــا مدرکاتــی را کــه هــم زمــان
در اطــراف آنهــا قــرار دارد کــم رنــگ کــرده ،بــه عقــب میراننــد و
بــه زمینــه تبدیــل میکننــد (افشــار مهاجــر .)44 ،1388 ،روابــط
میــان شــکل و زمینــه بــا اســتفاده از خطــای باصــره میتوانــد
در راســتای ایجــاد وحــدت ،تاکیــد و جلبتوجــه مخاطــب،
قابلیتهــای زیــادی از خــود بــه نمایــش بگــذارد .در یــک
ترکیببنــدی بصــری اشــکال بــر روی یکدیگــر تأثیــر میگذارنــد،
هــر جــزء بــر دیگــر اجــزاء تأثیــر گذاشــته و بــا آن رابطــه برقــرار
میکنــد (ایمانــی و فهیمــی فــر .)90 ،1295 ،در ایــن روابــط ،نقــش
ً
معمــوال بــه گونــه ای جلــوه میکنــد کــه دارای حــد و مــرز اســت،
ولــی زمینــه چنیــن نیســت ).(Zakia, 2002,3
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تفاوتهای شکل و زمینه:

نشــناس ادراک در ســال 1921م تحقیقــات
ادگار روبیــن ،روا 
اولیــه مهمــی در مــورد شــناخت تصویــر و زمینــه و روابــط بیــن
آنهــا انجــام داده اســت .او بــه هفــت تفــاوت بیــن تصویــر و
زمینــه اشــاره کــرده اســت کــه در اینجــا میآوریــم:
 -1تصویر دارای شکل و زمینه فاقد شکل و فرم است.
 -2زمینــه پشــت تصویــر ایــن حــس را بــه مخاطــب منتقــل
میکنــد کــه در حــال گســترش یافتــن اســت.
 -3تصاویــر ،فــرم و یــا شــکلی را بــه نمایــش میگذارنــد در صورتــی
کــه زمینهایــن چنیــن نیســت و ممکــن اســت بهصــورت
آبســتره باشــد.
شتــری را بــه
 -4رنــگ تصویــر نســبت بــه رنــگ زمینــه توجــه بی 
خــود جلــب میکنــد.
 -5مخاطبزمینــه را در فاصلــهای دورتــر و تصویــر را در
فاصل ـهای نزدیکتــر درک میکنــد ،اگرچــه بــه طــور آشــکار هــردو
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تصویر ( :4نگاره الف)زمینه با رنگ سبز از نقش جدا تصویر ( :5نگاره ب) زمینه به رنگ آبی مشخص شده
شده است (مأخذ :نگارندگان)
است (مأخذ :نگارندگان)
Figure 4: (Figure A) The background is
separated from the role in green (Source:
)Authors

Figure 5: (Figure B) The background is
)highlighted in blue (Source: Authors

در یــک فاصلــه قــرار گرفتهانــد.
 -6تصویــر بیشتــر از زمینــه برجســته و جــذاب اســت و بــه
آســانیدر حافظــه پایــدار میمانــد.
 -7مــرز بیــن تصویــر و زمینــه بهعنــوان خــط دور شــناخته
میشــود و بــه هــر دو اختصــاص دارد ،در صورتــی کــه بــه نظــر
میرســد خــط دور مختــص تصویــر اســت (Wallschaeger,
).1992, 361
بــرای درک بهتــر روابــط شــکل و زمینــه ،ابتــدا در هــر تصویــر،
کل نــگاره و ســپس عناصــر ،بهصــورت جزئــی از تصویــر و قــاب
بنــدی شــده ،مــورد بررســی و تحلیــل قــرار میگیــرد .لــذا در آخــر
تحلیــل هــر یــک از مــوارد ،نمــودار درصــد حضــور هــر اصــل در
ســه نــگاره ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
روانشناســان مکتــب گشــتالت عقیــده دارنــد کــه انســان
اشــیاء را بیشــتر بهصــورت یــک کل درک مینمایــد تــا بهصــورت
اجــزاء منفــرد از هــم؛ بنابرایــن هــر شــکلی کــه مــا میبینیــم
چیــزی بیــش از مجموعـ ٔـه اجــزای مجــزا اســت (شــمیلی:1394 ،
 .)49دســتیابی بــه بهتریــن ترکیــب در آثــار هنــری کــه بهصــورت
مجموعــهای از نقشهــا در کنــار یکدیگــر هســتند ،بــدون

تصویر ( :6نگاره ج) زمینه با رنگ سبز از نقش متمایز
میشود (مأخذ :نگارندگان)
Figure 6: (Figure C) The background is
distinguished by the green color of the role
)(Source: Authors

ٔ
زمینــه بــدون نقــش ،صفحــه
وجــود زمینــه معنایــی نــدارد ،و
خال ـیای اســت کــه نوشــته و مفهومــی نــدارد؛ لــذا زمینــه در هــر
اثــر هنــری متنــی اســت کــه نقــش بــر روی آن بیــان میشــود،
درواقــع اهمیــت رابطـ ٔـه ایــن دو بهقــدر اهمیــت نوشــته و معنــای
آن اســت.
در تصویــر  ،4نقــش کــه بهصــورت سیاهوســفید
صشــده اســت و ایــن بهخاطــر تنــوع زیــاد نقــش اســت،
مشخ 
بخــش عظیمــی از کل نــگاره را در برمیگیــرد و زمینــه در حداقــل
کاربــرد خــود مطــرح میشــود .امــا در تصویــر  5و تصویــر  ،6نقــش
ً
تقریبــا برابــر بــا کل زمینــه موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت و از ایــن
بابــت تعــادل و تــوازن بیــن نقــش و زمینــه حفــظ شــده اســت؛
بنابرایــن ،باتوجهبــه اینکــه نگارههــا ،هــر یــک نماینــده فضــای
معمــاری ،جنــگ و شــکار هســتند ،میتــوان ادعــا کــرد کــه در
نگارههــای بــا فضــای معمــاری ،نســبت بــه فضــای جنــگ و
شــکار ،نقــش ،بیشــتر از زمینــه کاربــرد دارد.
نقــش و زمینــه از لحــاظ اولویــت ایجــاد ،نســبت بــه یکدیگــر
تقــدم ندارنــد؛ امــا در برخــی مــوارد ،جایــی کــه نقــش در بســتر
زمینــه خــود را نشــان میدهــد ،ایجــاد نقــش ب هصــورت فرمــی

تصویر ( :9نگاره ب)
تصویر ( :8نگاره الف)
تصویر ( :7نگاره الف)
تکنیک قلمگیری ،مرز میان رنگها جدا شده و جزئیات نقش را میتوان از زمینه متمایز کرد (مأخذ :نگارندگان)
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(الف)

(ب)
مجموعه تصاویر ( :10نگاره الف) نقش و زمینه با کارکرد تزئینی (مأخذ :نگارندگان)

(ج)

)Picture set 10: (Figure A) Role and background with decorative function (Source: Authors
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نمایــان میگــردد .چنــان کــه در نمونههــای تصاویــر بــاال
مشــاهده میشــود ،ســطح رنگــی روی لباسهــا و نیــز بــدن
اســب ،بهصــورت تخــت اســت (زمینــه) .جــدا نمــودن عناصــر
و جزئیــات ،از ایــن ســطح رنگــی تخــت و ایجــاد فــرم لبــاس ،بــا
قلمگیــری ممکــن میشــود؛ لــذا بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک،
نقــش روی زمینــه ایجــاد میگــردد.
مجموعــه تصاویــر شــماره  ،10کارکــرد نقــش بــه طور گســترده
نســبت بــه زمینــه را بیــان میکنــد؛ در واقــع زمینــه ســطحی
اســت کــه نقــش خــود را در آن معرفــی میکنــد؛ بنابرایــن ارتبــاط
میــان نقــش و زمینــه بســیار مهــم و حســاس اســت چراکــه در
صــورت مغایــرت ،منجــر بــه عــدم ارتبــاط خواهــد شــد؛ چنــان کــه
مشــاهده میشــود ،نقــش دارای اجــزاء اســت؛ درحالیکــه اجــزاء
زمینــه چنــان در هــم اســتحاله یافتهانــد کــه بــه چشــم نمیآینــد.
ایــن ســادهترین نــوع کاربــرد قانونشــکن (نقــش) و زمینــه
اســت.
در آثــار نگارگــری ایرانــی توجــه بــه جایــگاه انســان از اهمیــت
ویــژهای برخــوردار اســت؛ لــذا از تزئینــات فاخــری در لباسهــای
انســانی استفاد هشــده اســت .در تصویــر (10الــف) نقــش بــر
روی لبــاس ،عاملــی بــرای تزئیــن بــوده و باعــث برجســته شــدن
نقــش بــر روی زمینــه گردیــده اســت .در تصویــر (10ب) نیــز
زمینــه ،بســتری اســت بــرای تزئینــات اســامی در نگارگــری بــا
فضــای معمــاری کــه از لحــاظ نقــش دارای جزئیــات پیچیــدهای

ٔ
شــاخصه هنــر ایرانــی در فضــای
اســت ،و ایــن مهمتریــن
معمــاری اســت .در تصویــر (10ج) زمینــه ،عــاوه بــر اینکــه باعــث
نمــود و تمایــز نقــش میشــود ،خــود نیــز دارای فــرم و نقــش
شــده اســت .نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن نمونههــا ایــن اســت
ـگ نقــش نســبت بــه رنــگ زمینــه توجــه بیشتــری را بــه
کــه رنـ ِ
خــود جلــب میکنــد و بــا اینکــه هــر دو در یــک ســطح قــرار دارنــد
نقــش ،برجســتهتر از زمینــه جلــوه میکنــد.
در تصویــر  ،11نوشــتهها نقوشــی هســتند کــه در زمینــه کــرم
رنــگ کتیبــه ،معنــا پیــدا کــرده و نیــز باعــث هویتبخشــی بــه
کادر خالــی یــک ســطح تخــت شــده اســت .ایــن بدیــن معنــی
اســت کــه روابــط شــکل و زمینــه عامــل تمایــز و تعریــف جایــگاه
هــر دو در یــک قــاب اســت؛ لــذا نقــش کتیبــه نیــز در ایــن تصویــر
بــا حضــور آن در زمینــه قابلیــت خوانــش پیــدا میکنــد.
بــرای آگاهــی از مــکان اشــیاء در محیــط ،پیــش از هــر چیــز
بایــد آن اشــیاء را از یکدیگــر و نیــز از زمینهشــان جــدا کــرد .اگــر
چنیــن کنیــم ،دســتگاه ادراکــی میتوانــد جایــگاه آن اشــیاء را در
هــر کادر تعریــف و نیــز فاصلــه و الگــوی حرکتــی آنهــا را تعییــن
کنــد .تصویــری کــه بــر شـ ٔ
ـبکیه چشــم میافتــد ،مجموع ـهای از
اجــزا بــا خصوصیــات ظاهــری فــرم و رنگهــای مختلــف اســت.
دســتگاه ادراکــی مــا ایــن اجــزا را بهصــورت چنــد شــیء قابــل
تفکیــک کــه بــر یــک زمینــه قــرار گرفتهانــد ،ســازمان میدهــد
(شــمیلی .)97 ،1394 ،ایــن نــوع ســازماندهی موردتوجــه فــراوان

تصویر ( :11نگاره ج) قرارگیری عناصر نوشتاری بهعنوان شکل بر روی ٔ
زمینه طال (مأخذ :نگارندگان)
)Figure 11: (Figure C) Placement of written elements as a shape on a gold background (Source: Authors
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(ب)
(الف)
زمینه خاکستریرنگ ،قرارگیری پرنده بر روی ٔ
تصویر ( :12نگاره الف) ،قرارگیری آجرها بر روی ٔ
زمینه آجری (مأخذ :نگارندگان)
)Figure 12: (Figure A), placing bricks on a gray background, placing a bird on a brick background (Source: Authors
شماره پنجم
تابستان 1400

روانشناســان گشــتالت قــرار گرفته اســت .در تصاویــر (12الف)
و تصویــر (12ب) ،عناصــر نقــش یکبــار بهصــورت پرنــده قابــل
تفکیــک اســت و میتوانــد از زمینــهای بــا بافــت تکــراری ،جــدا
شــود (تصویــر (12ب) و یکبــار هــم خــود همــان زمینــه بــا بافــت
تکــراری ،دارای نقــش قابــل تمایــز یعنــی مســتطیلهای دو
قــاب اســت کــه در ایــن صــورت زمینــه ســطح رنگــی خاکســتری

هــم تصویــر شــدهاند .درواقــع ،نقــش ،بــرای حفــظ کلیــت خــود،
از عامــل تمایــز اســتفاده نمیکنــد تــا ب هصــورت مســتقل و
برجســته ،از زمینــه جــدا شــود.
الزم بــه ذکــر اســت مفهــوم فاصلــه و فضــای ادراکــی در
علومــی چــون ریاضــی ،فیزیــک و روانشناســی بــا ابعــادی
متفــاوت بررســی میشــود .فضــای موردبحــث در روانشناســی

(ب)
(الف)
مجموعه تصاویر ( :13نگاره ج) ،قرارگیری درختان بهعنوان نقش و عنصر متحرک ،پیشرو ،نزدیکتر و زمینه بهعنوان عنصری ثابت و غیر متحرک و با رنگی خنثی
نمایان شده است (مأخذ :نگارندگان)
Picture set 13: (Figure C), the position of the trees as a moving and moving element and element, leading, closer and the background as a
)fixed and non-moving element with a neutral color is shown (Source: Authors

خواهــد بــود؛ بنابرایــن ،روابــط شــکل و زمینــه قابلیت جداســازی
بــه مراحــل مختلــف ،از لحــاظ ســازماندهی را دارد.
از طرفــی بــا آنکــه نقــش و زمینــه در یــک ســطح قــرار
ً
میگیرنــد ،نقــش معمــوال نزدیکتــر بــه بیننــده جلــوه میکنــد
و نمیتــوان نقــش و زمینــه را همزمــان دیــد ،بلکــه دیــدن آنهــا
بهصــورت پشتســرهم اســت .ازآنجاییکــه نقــش دارای اجــزاء
اســت ،یــک گشــتالت یــا کلیــت بهحســاب میآیــد؛ ولــی زمینــه
گشــتالت نــدارد (شــاپوریان .)97 :1386 ،در تصویــر شــماره 13
چنــان کــه مشــاهده میشــود ،نقــش کــه بــا خطــوط راهنمــا جــدا
شــده اســت ،تحــت عنــوان شــاخوبرگ درخــت ،از یــک الگــوی
کلــی روی میکندنــد؛ بــا اینکــه دو درخــت مجــزا از هــم هســتند،
(دو تنــه دارنــد) امــا در یــک کلیــت و بــدون تمایــز نســبت بــه
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

76

و هنــر ،فضــای ادراکــی اســت کــه اشــیاء را (اعــم از جانــدار و
بیجــان) نســبت بــه خــود و نســبت بــه هــم در جــا و مکانــی
معیــن ادراک میکنیــم .هماهنگــی نظــام حســی  -حرکتــی،
نقــش اول را در یکپارچــه کــردن دادههــای متفــاوت دارد .زمانــی
ایــن هماهنگــی شــکل نهایــی خــود را پیــدا میکنــد کــه فضــای
تجســمی بهعنــوان چهارچــوب مرجــع ادراکــی ،شــکلگرفته
باشــد .اعضــای حســی در هــر مقابلــه و برخــورد با ایــن چهارچوب
مرجــع ،مقــداری اطالعــات دربـ ٔ
ـاره روابــط فضایــی موجــود میــان
اشــیاء بــرای مــا فراهــم میســازد کــه باتوجهبــه عضــو حســی
گیرن ٔ
ــده ایــن اطالعــات کموبیــش محــدود اســت (ایروانــی:
 .)161ایــن مســئله در نگارگــری ایرانــی تحــت قانــون پرســپکتیو
مطــرح میشــود کــه فاقــد کاربــرد ایــن قانــون اســت .امــا آنچــه در

( :نگاره الف)

(نگاره ب)
مجموعه تصاویر  :14قرارگیری جهت نقشها بر روی زمینه

روانشناســی مطــرح اســت ،نــگاه علمــی بــه درک بصــری انســان
از فضاســت کــه در گــروه نشــانههای یــک چشــمی بــا نــام خطــای
دیــد پونــزو 1بحــث میشــود.
یکــی از مــواردی کــه ادگار روبیــن عنــوان میکنــد ،قابلیــت
گســترش یافتــن در زمینــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
نقــش تنهــا و بهصــورت مســتقل و نیــز کامــل ،قابــل تشــخیص

(الف)

شماره پنجم
تابستان 1400

عامــل تمایــز و برجســتگی نقــوش شــده و در تعاملــی بصــری
و ریتمیــک ،بــه کمــک زمینــه ،عنصــر اهمیــت خــود را بیشــتر
نمایــان میســازد؛ زمینــه بهعنــوان بســتر و متــن نقشهــا،
ویژگــی غیرقابلانــکار در تأکیــدات بصــری اســت.
از نمونههــای کاربــرد مناســب شــکل و زمینــه ب هصــورت
ریتمیــک ،نقــوش مکــرر پاهــای اســب در کنــار یکدیگــر اســت.

مجموعه تصاویر  :15قرارگیری صورتها و کالهها بهصورت نقش و زمینه

از زمینــه اســت .نمونــه ایــن مــورد را میتــوان در ســاختار کل
نــگاره ،بــا تــوان بیشــتری مالحظــه کــرد.
گاهــی عامــل تمایــز شــکل و زمینــه ،رنــگ مورداســتفاده در
یــک تصویــر اســت .در دو نمونـ ٔـه زیــر صــورت فیگورهای انســانی
بــه یــک رنــگ اســت ،امــا کاله جنگــی ســربازان در یــک تصویــر
متفــاوت بــا رنــگ لباسهایشــان اســت؛ لــذا در مجموعــه
تصاویــر الــف  15صورتهــای کالهدار بــا هــم بهعنــوان نقــش
و در ب صــورت فیگورهــا ،بهعنــوان نقــش مــورد بررســی قــرار
میگیــرد؛ لــذا رنــگ میتوانــد در تشــخیص جایــگاه شــکل و
زمینــه اهمیــت ویــژهای داشــته باشــد.
در نقــوش حیوانــی نیــز کاربــرد نقــش بــر روی زمینــه

(نگاره ج)

(ب)

ایــن نقــش کــه تــا حــدودی شــبه نقــوش هــم پوشــان در آثــار
بصــری اســت ،بــا بهوجــودآوردن طــرح تکــراری ،عامــل بعــد و
ً
ریتــم و نهایتــا حرکــت در عناصــر میگــردد.
در نمونههــای گرافیکــی ،پیشتــر مثالــی از پوســتر نقــش
و زمینــه آورده شــد .تصاویــر بــاال در واقــع بیــان مشــابهی از
همــان طــرح در ویژگیهــای فرمــی نگارگــری اســت کــه شــکل
ایجــاد شــده توســط گرگهــا در زمینــه (کــه بــا رنــگ دیگــر
نشانداد هشــده اســت) ،تداعیگــر همــان طــرح گرگــی اســت
کــه بهعنــوان نقــش حضــور دارد .بــه بیــان دیگــر خطــوط کنــاری
گرگهــا باعــث ایجــاد نقــش دیگــری از گــرگ شــده اســت .در
نمونــه دیگــری نیــز از فــرم انتخابــی زمینــه بــرای ایجــاد نقــش
1- Ponzo illusion
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ج)Fukuda, 2005,:
ب) (لوچر)163 :1995 ،
الف) بخشی از نگاره منتخب
مجموعه تصاویر  :16ریتم حاصل از پاهای اسب ،باعث ایجاد نقوش تکراری در زمینه میشود و این شبه به طرحهای هم پوشان و تکراری در آثار موریس اشر و
پوسترهای شیکئو فوکودا است
شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر  :18تداعی نمایش طرح اسب بهصورت فرم بصری

تصویر  :17استفاده از زمینه برای ایجاد فرمی برگرفته از نقش (گرگ

اســب کــه گویــی پشتســرهم تکــرار میشــوند ،اســتفاده
شــده اســت ایــن نقــوش اگرچــه بهصــورت عمــدی در آثــار

خطای دید پونزو

در خطــای دیــد پونــزو ،هرانــدازه شــیء از چشــم مــا دور شــود

جدول  :2بررسی کمی و کیفی نگارهها طبق ارزیابی بصری (نگارنده)
اصل نگاره

موضوع نگاره
معماری

الف
ب
ج

جنگل

تعداد تصاویر از هر نگاره
شکار

*
*
*

نگارگــری تحققنیافتــه اســت ،امــا مــا امــروزه بــا بررســی چنیــن
شــکلهایی میتوانیــم در طراحــی پوســترها و ســایر طرحهــا
از آنهــا بهــره جوییــم .در پایــان تحلیــل بصــری تصاویــر ،جهــت
ٔ
ارائــه آمــار دقیــق از کاربــرد اصــل شــکل و زمینــه در هــر ســه
نــگاره ،نمــوداری از میــزان درصــدی و نیــز جــدول بررســی عناصــر
و جزئیــات ،مورداســتفاده قــرار میگیــرد.
باتوجهبــه مطالعــات صورتگرفتــه شــده از قانــون نقــش
و زمینــه گشــتالت ،در نمــودار شــماره  4توزیــع فراوانــی و میــزان
بهکارگیــری نقــش و زمینــه در ســه اثــر منتخــب از شــاهنامه
بایســنقری قابلمالحظــه اســت.
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انطباق کیفی هر مقاله

13

زیاد

7

کم

9

متوسط

تصویــر آن روی شــبکیه کوچکتــر میشــود .مکانیس ـمهای
ادراکــی ،ایــن کاهــش تدریجــی انـ ٔ
ـدازه ظاهــری شــیء را شــاخصی
بــرای فاصلــه آن بــا چشــم ،تصــور میکننــد .بدیــن ترتیــب اســت
کــه دور نمــای چنــد خــط راســت همگــرا ،خطوطــی مــوازی یکدیگر
تفســیر میشــوند؛ ازاینروســت کــه وقتــی مــوازی بــا طــول برابــر
بیــن دو خــط متقــارب رســم شــود ،خطــوط افقــی هــر چــه بــه نقطــه
تقــارب نزدیکتــر باشــند طویلتــر بــه نظــر میرســد .ایــن ویژگــی
ً
در نگارگــری ایرانــی فاقــد بعــد نمایــی اســت کــه نهایتــا دو خــط
متقــارب بــه هــم نمیرســند و بــه همیــن دلیــل نقشــی کــه در
پــان اول وجــود دارد ،هــم انــدازه بــا نقشــی اســت کــه در آخریــن
پــان تصویــر مشــاهده میشــود.

نمودار  :4میزان انطباق (تصاویر ) اصل قانون شکل و زمینه با رویکرد روانشناسی گشتالت در سه نگاره (محمدزاده)79 :1396 ،
Figure 4: The degree of compliance (images) of the principle of the law of form and context with the Gestalt psychology approach in three
)images (Mohammadzadeh, 1396: 79

اگــر شــیئی بهتدریــج از جلــو چشــم مــا دور شــود و یــا
جســمی در مقابــل دیــدگان مــا تغییــر مــکان دهــد ،بــا وجــود
تغییــرات هندســی تصاویــر آنهــا در ســطح شــبکیه ،همــواره
نهــا را بــه شــکل اصلــی میبینیــم (ایروانــی .)182 :1390،وقتــی
آ 
ً
ٔ
فاصلــه مــا از شــیء بیشــتر میشــود ،معمــوال فکــر نمیکنیــم
ٔ
رابطــه هندســی
کــه شــیء کوچکتــر شــده اســت .شــکل زیــر
ـدازه فیزیکــی شــیء را بــا انـ ٔ
انـ ٔ
ـدازه تصویــر آن بــر شــبکیه نشــان
میدهــد .پیکانهــای الــف و ب نمــودار دو شــیء هماندازهانــد،
امــا فاصلــه الــف از چشــم دوبرابــر فاصلــه ب اســت و در نتیجــه،
ً
تصویــر شــبکیهای الــف تقریبــا نصــف تصویــر شــبکیهای ب
اســت .پیــکان ج نمــودار شــیئی کوچکتــر از الــف اســت ،امــا
چــون محــل آن بــه چشــم نزدیکتــر اســت ،تصویــر شــبکیهای
بــه انـ ٔ
ـدازه الــف ایجــاد کــرده اســت (اتکینســون.)335 :1384 ،
در ایــن دو نمونــه از شــاهنامه بایســنقری ،میتــوان اهمیــت
زمینــه را در بیــان فرمــی نقشهــا از لحــاظ بصــری موردتوجــه
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ً
راســت میشــود .در واقــع زمینــه بــا خطــوط کنــاری کــه غالبــا
بهصــورت قلمگیــری اســت ،از نقــش جــدا شــده و خــود زمینــه
نیــز دارای فــرم منحصربهفــردی میشــود کــه از لحــاظ بصــری
دارای اهمیــت بــوده و در بیــان ویژگــی نقــش ،تأثیــر بســزایی
دارد .در تصویــر (16الــف) نیــز زمین ـهای کــه باعــث شــکلگیری
نقــش میشــود ،خــود دارای فرمــی مســتقل اســت کــه در
بعضــی مواقــع بهعنــوان نقــش میتوانــد حضــور یابــد و ایــن
ویژگــی منحصربهفــرد قانــون نقــش و زمینــه اســت.

اصل تقارن

1

باتوجهبــه قانــون تقــارن یــک فــرم تمایــل بــه تقــارن ،تعــادل و
ٔ
باصــره هندســی نمایانگــر
تناســب دارد .بســیاری از خطاهــای
ایــن قانــون هســتند .عــاوه بــر ایــن ،اشــاره بــه ایــن نکتــه نیــز
دارای اهمیــت اســت کــه اگــر عناصــر شــکل دارای چیدمــان
متقــارن باشــند ،بهاحتمــال زیــاد بهصــورت گروهبنــدی

(ب) ادراک فاصله در دید انسان
(الف) ادراک فاصله در نگارگری
تصویر  :18الگوی شناختی دید پونزو (محمدزاده)1396 ،
)Figure 18: Cognitive pattern of Ponzo’s vision (Mohammadzadeh, 2017

قــرار داد .در تصویــر (16ب) کــه زمینــه بهصــورت تقارنــی از طــرح
بهکاررفتــه باعــث تمایــز نقــش ســواره از طــاق منقــوش ســمت

شــدهای بــه نظــر میرســند و محدودههــای متقــارن زمینــه نیــز
تمایــل دارنــد کــه خــود را بهصــورت شــکل بــه نمایــش گذارنــد.
1- Symmetry
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تصویر  :19اندازه تصویر شبکیهای (اتکینسون)335 :1384 ،
)Figure 19: Retinal image size (Atkinson, 2005: 335
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(ب)
(الف)
تصویر ( :20نگاره الف) نقشها با خطوط کناری (قلمگیری) ،از زمینه جدا میشوند.
(نگاره ب) زمینه با فرمی متفاوت عامل تعریف و تمایز نقش میشود (محمدزاده)1396 ،
Figure 20: (Figure A) The patterns are separated from the background by side lines (engraving).
)(Figure b) The background with a different form is the factor of definition and differentiation of the role (Mohammadzadeh, 1396

در واقــع تقــارن یکــی از اصــول اساســی زیباشناســی و یکــی از
مشــخصات اصلــی ذهــن آدمــی اســت .بــر اســاس قانــون تقــارن
ذهــن آدمــی اشــکال را بهصــورت متقــارن بهتــر درک میکنــد
(کوهلــر )254 ،1939 ،و ســعی دارد آنهــا را حــول یــک نقطــه  -یــا
خــط  -مرکــزی شــکل دهــد .از نظــر ادراکــی ،مــا تمایــل داریــم
تــا اشــیاء را بــه بخشهایــی متقــارن تقســیم کنیــم؛ بنابرایــن
هنگامــی کــه دو عنصــر متقــارن بــا یکدیگــر ارتبــاط ندارنــد ،ذهــن
آنهــا را بــه یکدیگــر مرتبــط میســازد ،تــا طرحــی منســجم ایجــاد
کنــد (مــور .)143 ،1993 ،در نمونههــای زیــر ،نگارههــا را از لحــاظ
تقــارن در ترکیببنــدی کلــی مــورد بررســی قــرار میدهیــم.
حضــور ایــن اصــل در اکثــر نگارههــا بــه صورتهــای مختلــف،
مشــاهده میشــود .توزیــع متناســب و متقــارن عناصــر در
ترکیــب کلــی اثــر نقــش اساســی ایفــا میکنــد؛ وزن یــا اهمیــت
شــکلها بــا ســادگی و نظــم آنهــا نســبتی عکــس دارد .هــر
چــه شــکلی پیچیدهتــر ،بیثباتتــر و نامنظمتــر باشــد ،فشــار
بصــری موجــود در آن نیــز افزایــش مییابــد و در نتیجــه چشــم
را بیشــتر بهســوی خــود جلــب میکنــد (داندیــس)59 :1389 ،؛
لــذا کاربســت ترکیبهــای متقــارن بــا نظــام بصــری پیچیــده
در نگارگــری ،فشــار بصــری و در نهایــت عامــل جلبتوجــه
میشــود.
خطــوط دورگیــری قرمــز ،تقســیمات متقــارن بصــری در
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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نگارههــا را نشــان میدهــد؛ چنــان کــه دیــده م یشــود ،نــوع
کاربــرد اصــل تقــارن در هــر ســه نــگاره متفــاوت بــوده و از
الگوهــای مختلفــی حکایــت میکنــد .در مجموعــه تصاویــر
 21الــف ،تقــارن بهصــورت کادرهــای دایــرهواری اســت کــه بــه
ســمت موضــوع اصلــی نــگاره در حــال حرکــت اســت .در نــگاره
ب ،بــا دو نــوع از ترکیــب متقــارن روبــرو هســتیم کــه یکــی
بهصــورت ضربــدری و دیگــری بهصــورت مــوازی ترکیببنــدی
شــده اســت ،و در نــگاره ج ،از تقارنــی بــه شــکل زیگــزال اســتفاده
شــده کــه در حرکــت رو بــه ســمت بــاالی کادر در شــکل گرگهــا
ً
و اســب ،کامــا مشــهود اســت .الزم بــه ذکــر اســت جهــت
ســهولت در بررســی عناصــر و جزئیــات ،بــا اســتفاده از نرمافــزار،
تصاویــر بهصــورت تکرنــگ ارائــه شــده اســت.
تقــارن ،اصلــی اســت کــه نهتنهــا در کل نــگاره بلکــه در اکثــر
عناصــر و جزئیــات مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت .چشــم پس
از تعییــن محــور عمــودی بــرای تکمیــل تعــادل بــه ســراغ پایــه یــا
خــط مرجــع افقــی م ـیرود .تقــارن در معمــاری و بناهــا ،تزئینــات
تپــردازی
هندســی و گیاهــی در قســمتهای مختلــف ،طبیع 
و نیــز رعایــت تقــارن در فیگورهــا ،از جملــه مــوارد حضــور ایــن
قانــون در نگارههــا اســت .در تصاویــر زیــر نمونههایــی از بیــان
متقــارن در ترکیــب عناصــر را مشــاهده میکنیــم.
در تصویــر  22تقــارن ،بهعنــوان مهمتریــن شــاخصهٔ
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(نگاره الف)

(نگاره ب)
(نگاره ب)
مجموع تصاویر  :21انواع تقارن هندسی در ترکیببندی کلی نگارهها

تصویر ( :22نگاره الف)

معمــاری در عناصــر مختلــف حضــور یافتــه و باعــث تعــادل
بصــری در اجــزاء نــگاره میشــود .اســتفاده از طــاق متقــارن
جناغی1بهعنــوان محــور خــط تقــارن ،باعــث تــوازن در
ترکیببنــدی شــده اســت .در تصویــر  40-3نیــز دو تختـ ٔـه چوبــی
ً
روی پــل ،بهصــورت کامــا متقــارن و متــوازن موردتوجــه نگارگــر
بــوده اســت.
بــا قــراردادن خطــوط راهنمــا (دورگیــری بــا رنــگ قرمــز )،
بهراحتــی میتــوان مقــدار مســاحتی را کــه بــرای هــر عنصــر بصــری
از لحــاظ تقــارن نســبی در یــک نــگاره کافــی اســت ،مشــخص
کــرد .ازآنجاییکــه تقــارن ،نقــش مهمــی در ادراک بصــری
مخاطــب و تمایــات او در باهــم دیــدن تصاویــر دارد ،بازیابــی و
شــناخت عناصــر متقــارن در نگارههــا ،بــه کیفیتــی عمیقتــر در
دریافتهــای مخاطــب منجــر میشــود.
عمــل چشــم ،جریانــی پایانناپذیــر در جهــت برقــرار کــردن
تعــادل نســبی اســت و ایــن تعــادل بــا اصــل تقــارن معنــا پیــدا

(نگاره ج)

تصویر ( :23نگاره الف)

میکنــد .در نمونههــای بــاال تقــارن مورداســتفاده ،بــا تقســیمات
عناصــر مختلــف موجــود در نگارههــا از قبیــل درخــت ،بوتــه،
صخــره ،کتیبــه و ســایر تزئینــات هندســی و گیاهــی (ختایــی
و ســلیمی) پیچیــده صورتگرفتــه اســت؛ بنابرایــن تقــارن
بهعنــوان عاملــی کــه باعــث میشــود هیئــت کلــی یــک نــگاره از
انتظــام هندســی قابــل ادراک راحتتــری برخــوردار باشــد ،اصــل
حائــز اهمیتــی اســت کــه در روانشناســی گشــتالت موردتوجــه
قــرار میگیــرد.
ارتبــاط در عناصــری کــه بهصــورت بصــری بــه هــم مرتبــط
هســتند ،بیشــتر درک میشــود تــا عناصــری کــه ایــن ارتبــاط
بصــری را ندارنــد .در میــان تمــام اصولــی کــه ارتبــاط بیــن اشــیاء
را تبییــن میکننــد ،روابــط بیــن عناصــر ،قویتریــن عامــل
محســوب میشــود .مــا عناصــر یــک تصویــر را زمانــی مرتبــط و
متصــل ادراک میکنیــم کــه چشــم بــه طــور ناخــودآگاه مســیر
حرکــت پیوســتهای را متصــور شــود .ایجــاد توهــم حرکــت در یک

 -1گونهای از انواع طاقها که به شکل تیزه دار در معماری سبک رازی مرسوم شده است.
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تصویر ( 24نگاره ج)

تصویر ( :25نگاره ج)
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تصویر ( :26نگاره ج)

شــکل ثابــت و بیحرکــت بهمراتــب دشــوارتر از مــوارد متحــرک
اســت (داندیــس .)99 :1389،بــرای جابهجایــی مؤثــر در محیــط،
نهتنهــا محــل اشــیاء ثابــت بلکــه مســیر اشــیاء متحــرک را نیــز
بایــد بشناســیم (شــمیلی .)131 :1394 ،نمایــش حرکــت در هنــر
تجســمی بــا تکــرار و توالــی یــک شــکل یــا یــک حالــت بــه وجــود
ً
میآیــد و معمــوال نمایشــگر نوعــی ریتــم (ضربآهنــگ) اســت.
در همیــن حــال اشــکال کش ٔ
ــیده عمــودی و افقــی و خطــوط
مــداوم و جهــتدار و نیــز تکــرار آنهــا بــه دلیــل هدایــت نــگاه
از ســمتی بــه ســمت دیگــر میتواننــد بیانگــر حرکــت بصــری

تصویر ( :28نگاره الف)

باشــند .حرکــت بــه معنــای تغییــر و جابهجایــی در مــکان و
زمــان اســت .امــا ایــن معنــا بیشــتر بــه حرکــت مکانیکــی اطــاق
میشــود .درحالیکــه حرکــت ،معنایــی عمومیتــر و عمیقتــر
نیــز دارد و آن جســتوجوی روابــط تحریککننــده در ایجــاد
مســیر حرکتــی بیــن عناصــر یــک تصویــر اســت .بــه بیــان دیگــر،
ادراک روابــط بصــری در میــان اجــزاء یــک تصویــر توســط چشــم،
تبییــن اصــل عنصــر متصــل بهعنــوان یکــی از اصــول شــناختی
گشــتالت محســوب میشــود.

تصویر ( :27نگاره ج)

حرکت استروبوسکوپی

1

مــا هنگامــی شــیء را متحــرک ادراک میکنیــم کــه تصویــر آن روی
شــبکیه جابهجــا شــود؛ گاهــی نیــز باوجوداینکــه چیــزی روی
شــبکیه حرکــت نمیکنــد ،بــاز آدمــی ادراک حرکــت میکنــد.
ایــن پدیــده را ورتایمــر بــه ســال  1912در مطالعاتــش راجــع بــه
حرکــت استروبوســکوپی بــه اثبــات رســاند (اتکینســون:1384 ،
 .)303مثــال سـ ٔ
ـاده ایــن نــوع حرکــت را میتــوان در دو المپــی کــه
کنــار هــم قــرار دارنــد و بــه فاصلـ ٔـه چنــد هــزارم ثانیــه خامــوش و
روشــن میشــوند ،مشــاهده کــرد (تصویــر  .)30در ایــن شــرایط

تصویر ( :29نگاره ب)

بــه نظــر میرســد کــه المــپ واحــدی از جایــی ب هجــای دیگــر
حرکــت کــرده اســت؛ حرکتــی کــه قابــل تمیــز از حرکــت واقعــی
نیســت (همــان.)303:
کاربــرد جایــگاه ایــن الگــو (حرکــت استروبوســکوپی) در
نگارههــا ،در ترکیــب کلــی و اجــزاء تصویــر بهصــورت یکجــا،
میتوانــد در پالنهــای پشــت ســرهمی کــه روایتگــری موضــوع
ً
خاصــی را عنــوان میکنــد ،حضــور داشــته باشــد .معمــوال در
نگارگــری ایرانــی ،نقطــه آغــاز موضــوع از پایینتریــن قســمت
کادر آغــاز شــده و ســرانجام در باالتریــن قســمت آن پایــان
1- Stroboscopic
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مییابــد؛ بنابرایــن ادراک حرکتــی بیننــده مســیر متصلــی را
دنبــال میکنــد کــه در نهایــت بــه آخریــن پــان منتهــی میشــود.
در تصویــر  31مســیر حرکتــی نــگاره جهتهــای مختلفــی از
نهــا را نشــان میدهــد کــه روایــت کشتهشــدن ارجاســب
پال 
بــه دســت اســفندیار را بیــان میکنــد .در تصویــر  ،32ادراک
حرکتــی بــرای اتصــال عناصــر بــر اســاس موضــوع آن کــه جنــگ
میــان دو لشــکر  ... .را تصویرگــری میکنــد ،در نهایــت بــه دو
درخــت کنــار هــم اشــاره میکنــد کــه میتوانــد نشــانی از هــدف
نگارگــر در بیــان صلــح باشــد .در تصویــر  33نیــز عناصــر نــگاره بــا
ریتــم خاصــی بــه ســمت بــاال حرکــت کــرده و گویــی بــه کتیب ـهای
کــه موضــوع نــگاره را بیــان میکنــد ،اشــاره کــرده اســت .الزم
بــه ذکــر اســت ،ایــن اســتنتاج از تحلیــل اصــل عنصــر متصــل،
ً
صرفــا اســتداللی بــرای تبییــن فراینــد ادراک حرکتــی اســت کــه در
روانشناســی گشــتالت قابلیــت مصــداق مییابــد.

حرکتــی پیوســته و مــداوم ،مســیر دیــد مــا را جهــت میدهــد تــا
شــکل بهصــورت تکاملیافتــه و ســرانجام یافتــه ادراک شــود.
در تصویــر  ،34صخرههــای منحنــیواری را نشــان میدهــد کــه
از الگــوی حرکتــی پیوســتهای تشــکیل شــده اســت و فراینــد
عملکــرد چشــم در برابــر عناصــر متصــل را بهخوبــی بیــان
میکنــد .تصویــر  35نیــز ،بــا فرمهــای بصــری درهمتنیــده و
بغرنــج امــا جه ـتدار ،تداعــی حرکتــی مــداوم از ســربازانی اســت
کــه در حــال نــزاع هســتند .در واقــع ،جهــات ادراکــی چشــم
بــه ســمتهای مختلــف محرکهــا ،اصــل عنصــر متصــل در
روانشناســی گشــتالت را تداعــی میکنــد.
بهطورکلــی در توصیــف هــر شــکل ،برشــمردن ویژگ یهــای
آن کافــی نیســت ،بلکــه بــه رابطـ ٔـه بیــن ویژگیهــا نیــز بایــد توجــه
شــود (شــمیلی .)82 :1394،روانشناســان گشــتالت ،وقتــی
ســالها پیــش اظهــار داشــتند کــه «کل بزرگتــر از اجــزای آن
ٔ
رابطــه بیــن ویژگیهــا را در نظــر داشــتند .در
اســت» همیــن

شماره پنجم
تابستان 1400

تصویر  :30دریافت ادراکی (مأخذ :نگارندگان)

حرکــت بهعنــوان یکــی از مظاهــر و مبانــی بصــری در هنــر
کاربردهــای فراوانــی دارد .وقتــی چشــم تجربههــای قبلــی خــود
ً
را در ادراک فضــای یــک تصویــر بــه کار میگیــرد ،قطعــا ناگزیــر
اســت بــه حرکــت اشــیا در برابــر شــبکیه نیــز حســاس باشــد.
اگــر شــیئی بهتدریــج در جلــوی چشــم مــا تغییــر مــکان دهــد
بــا وجــود تغییــرات هندســی ،تصاویــر آنهــا در ســطح شــبکیه،
همــواره بــه شــکل اصلــی دیــده میشــود (ایروانــی)182 :1390 ،؛
و ازآنجاییکــه بــه دنبــال روابــط بصــری در اجــزاء کلــی هســتیم،

تصویر ( :31نگاره الف)

بخــش تحلیــل اصــل عنصــر متصــل ،شــناخت ادراکــی در
کل تصویــر بهتــر قابــل تبییــن اســت تــا اجــزا کوچکتــری کــه
مصــداق آن میتوانــد باشــد؛ در واقــع بــرای جسـتوجوی روابــط
یتــر
ایــن اصــل ،شــکل کلــی نــگاره مســیر حرکتــی ادراک را قو 
نشــان میدهــد .بااینحــال در تصویــر  ،36نشــانههای ادراک
عنصــر متصــل ،بهصــورت حجمهــای هندســی متداخــل کــه
حرکتــی شکســته و زاویـهدار ایجــاد میکننــد ،دریافــت میشــود.
گاهــی نیــز ممکــن اســت عناصــر متصــل در حرکــت خــود باعــث

تصویر ( :32نگاره ب)

تصویر ( :33نگاره ج)
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تصویر ( :34نگاره ج)
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ایجــاد ریتــم و تکــرار یکســان شــود کــه در ایــن صــورت حرکــت
ادراکــی چشــم بهصــورت هارمونیــک 1و خطــی خواهــد بــود.
تصویــر  37نمونــهای از ایجــاد ریتــم خطــی بــا اشــکال تکــراری
اســت کــه اصــل عنصــر متصــل را بهخوبــی بیــان میکنــد.
در ایــن بخــش نیــز باتوجهبــه تحلیــل نگارههــا بــر اســاس

تصویر ( :36نگاره الف)

اصــل عنصــر متصــل آمــاری از نتایــج بهدس ـتآمده بهصــورت
جــدول و نمــودار توزیــع بصــری ایــن اصــل در هــر نــگاره ،ارائــه
میگــردد.

نتیجهگیری

ً
نگارگــری ایرانــی بهعنــوان هنــری کامــا ایرانــی ویژگیهایــی
دارد کــه آن را از ســایر آثــار تصویــری متمایــز میکنــد .عــدم
وجــود پرســپکتیو ،دیــد مــوازی ،فضاســازی چنــد ســاحتی و
همچنیــن چنــد ســاحتی بــودن نــگاره ،روش خاصــی را بــرای
بیــان در حــوزه بصــری میســر کــرده اســت .نگارههــای ٔ
دوره
تیمــوری بــه ســبب بهرهمنــدی از قلــم شــیوا و منحصربهفــرد
اســاتید مکتــب هــرات ،از اهمیــت ویــژهای بــه لحــاظ ســاختاری
و شــیوههای فرمــی برخــوردار اســت .ازای ـنرو ،مطالعاتــی کــه در
حــوزه روانشناســی فــرم بــا نظریــه گشــتالت مطــرح شــده اســت،

 35تصویر( :نگاره ب)

شــناخت ویژگیهــای ســاختاری حاصــل از ادراکات بصــری را
در تحلیــل قاعدهمنــد و اصولــی نگارههــا ممکــن میکنــد .در
واقــع در ایــن پژوهــش و در پــی پاســخ بــه ســؤاالت تحقیــق،
نگارههــا ،بــر اســاس مفاهیــم و قوانیــن گشــتالت چــون شــکل
و زمینــه ،طبــق تعریــف گشــتالت ،اصــول شــناختی در بازیابــی

تصویر ( :37نگاره ب)

عناصــر جزئــی بــرای رســیدن بــه کلیــت اســت ،مــورد بررســی قــرار
گرفتها نــد.
قوانیــن گشــتالت افــزون بــر اینکــه تبیینــی بــرای ادراک
آدمــی بــه شــمار میرونــد ،در گســتره مالحظــات بصــری نیــز
ویژگیهایــی را معرفــی میکننــد کــه جمــع آنهــا در یــک اثــر
میتوانــد باعــث ارتقــای کیفیــت زیباشــناختی آن اثــر شــود و
مــا تجمــع ایــن کیفیــات را در کلیــت نگار ههــای موردمطالعــه بــه
نیکــی مییابیــم .نکتـ ٔـه قابلتأمــل اینکــه ،نگار ههــای منتخــب
در جایــگاه تحلیــل ،بــه طــور نســبی تمــام قوانیــن گشــتالتی
را بــرآورد میکننــد و ایــن نشــان میدهــد کــه نگارگــری ایرانــی
توانســته اســت کلیتــی ایجــاد کنــد کــه اجــزای آن تا ســطح برترین
نمونههــای بصــری ارتقــا یابــد .طــوری کــه در دوران متأخــر قابــل
ٔ
نظریــه جدیــد گشــتالت اســت.
بیــان در چهارچــوب
ٔ
مطالعــه کیفــی مربــوط بــه قوانیــن گشــتالت در نگارههــا
1- Harmonic
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جدول  :3بررسی کمی و کیفی نگارهها طبق ارزیابی بصری (نگارنده)
اصل نگاره

موضوع نگاره
معماری

الف
ب
ج

جنگل

تعداد تصاویر از هر نگاره

انطباق کیفی هر مقاله

شکار

*
*
*

2

متوسط

3

زیاد

2

متوسط
شماره پنجم
تابستان 1400

مســتلزم ٔ
ارائــه نتایــج کمــی بهصــورت جــداول و نمودارهایــی
اســت کــه مــا را در بازشــناخت میــزان حضــور ایــن قوانیــن در
نگارههــا را یــاری میدهــد .ازآنجاییکــه بســتر مطالعاتــی در
ایــن پژوهــش ،شــناخت ویژگیهــای بصــری پنهــان در اجــزاء
ٔ
نظریــه گشــتالت
نگارههــا اســت ،ابتــدا مباحــث تئوریــک
و ســپس الگوپذیــری نمونههــای بصــری از اصــل قانــون
شــکل و زمینـ ٔـه گشــتالت ،مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .امــا
محــور اصلــی پژوهــش حاضــر را ،تحلیلهــا و اســتنتاجهایی
تشــکیل میدهــد کــه در نتیجـ ٔـه مطالعــات بصــری بــر اســاس
ٔ
شــاهنامه
اصــول گشــتالت و انطبــاق آنهــا در ســه نــگاره از
بایســنقری کــه روایتگــر ســه موضــوع متفــاوت (معمــاری،

جنــگ و شــکار ) اســت ،بهصــورت جدولهــا و نمودارهــای
ٔ
لهــا بــا
نتیجــه حاصــل از تحلی 
درصــدی نشاندادهشــده و
معیــار گزینــش تعــداد تصاویــر ،توزیــع شــده اســت؛ بنابرایــن،
طبــق ایــن نتایــج ،بیشتریــن قویتریــن میــزان کاربــرد اصــل
گشــتالت را ،شــکل و زمینــه بــه خــود اختصــاص داده اســت.
مطالعــات بصــری بــر اســاس اصــول گشــتالت و انطبــاق
آنهــا در ســه نــگاره از شــاهنامه بایســنقری کــه روایتگــر ســه
موضــوع متفــاوت (معمــاری ،جنــگ و شــکار ) اســت ،بهصــورت
جدولهــا و نمودارهــای درصــدی نشانداد هشــده و نتیجــه
حاصــل از تحلیلهــا بــا معیــار گزینــش تعــداد تصاویــر ،توزیــع
شــده اســت.
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تحلیل عناصر بصری قالی ایرانی در خوانش تصویری
قالی شیخ صفی
(موزه لسآنجلس)
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تاریخ پذیرش مقاله1400/5/24 :
صفحه 105-88

چکیده

بیــان مســئله :قالــی ایرانــی بــا زبــان هنــری و تصویــری بهعنــوان تجلیــگاه عناصــر بصــری و
نمادیــن جلــوه نمــوده اســت .وجــود مفاهیــم نمادیــن در قالــب عناصــر بصــری در قالــی ایرانــی
ریشــه در فرهنــگ ایرانــی  -اســامی دارد ،از جملــه نمودهــای بــارز آن قالــی شــیخ صفــی متعلــق
بــه دوران صفویــه اســت .ایــن قالــی را میتــوان یکــی از نمونههــای بــارز کاربــرد عناصــر بصــری
و نمادیــن در هنــر قالــی ایرانــی دانســت .ایــن اثــر نفیــس بهعنــوان مجموع ـهای ارزشــمند از
نقشمایههــا و موتیفهایــی بــا مفاهیــم ایرانــی  -اســامی اســت .ایــن پژوهــش بــه خوانــش
تصویــری و بررســی عناصــر بصــری یکــی از دو نمونــه قالــی شــیخ صفــی (نمونـ ٔـه موجــود در مــوزه
شــهر لسآنجلــس) پرداختــه اســت.
هــدف مقالــه :هــدف از ایــن پژوهــش شــناخت و معرفــی عناصــر تصویــری و نقشمای ههــای
قالــی ایرانــی  -اســامی باتوجهبــه شــاهکارهای هنــری موجــود و روشــن ســاختن مفاهیــم
نمادیــن آنهــا بــوده کــه پایــه و اســاس هنــر تصویــری اســامی  -ایرانــی را آشــکار میســازد.
ســؤال مقالــه :در راســتای ایــن پژوهــش ایــن ســؤاالت مطــرح بــوده کــه قالــی ایرانــی تــا چــه
انــدازه بهعنــوان یکــی از قالبهــای هنــری عناصــر و نقشمایههــای نمادیــن ایرانــی  -اســامی
را انتقــال داده اســت؟ ویژگیهــای بصــری و نمادیــن نقشمایههــای قالــی شــیخ صفــی دارای
چــه بنیانهایــی هســتند؟
روش تحقیــق :ایــن تحقیــق از نظــر زمانــی یــک پژوهــش تاریخــی و از نظــر هــدف توصیفــی -
تحلیلــی بــوده .روش گــردآوری اطالعــات کتابخانــهای اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد ،ســاختار ایــن قالــی برگرفتــه از مفهــوم بهشــت
مینــوی و بــاغ مینــوی اســامی  -ایرانــی اســت .وجــود عناصــری بصــری چــون لچــک ،ترنــج و
شمســه مرکــزی یــا همــان ترنــج و قندیــل هرکــدام نشــانی از بــار معنایــی نمادیــن موجــود در
ایــن قالــی اســت .کاربــرد نقشمایههــا بــا ابعــاد زیباییشــناختی در ظاهــر و ســاختار قالــی بــه
همــراه مفاهیــم خــاص از جملــه ویژگیهــای ایــن قالــی نفیــس اســت.
واژگان کلیدی :قالی ،شیخ صفی ،صفویه ،نقوش نمادین.
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Abstract:
Iranian rug has been manifested with artistic and visual language as a representation
of visual and symbolic elements. Presence of symbolic concepts in the form of visual
elements in the Iranian rug is rooted in Iranian-Islamic culture, including the prominent
manifestations of Sheikh Safi rug belonging to the Safavid era. During this period, a
number of exquisite rugs in the history of Iranian rug weaving have been woven such
as Sheikh Safi Ardebili rug, which was one of the examples of bergamot rugs. This rug
is one of the valuable rugs of Safavid history and belongs to the northwest of Iran. This
artistic masterpiece like other expensive Safavid art works (especially rug weaving) is a
clear representation of the ideological, intellectual and spiritual situations of that time in
addition to its artistic and aesthetic value. Symbolic designs and motifs have been used
in this rug that express the values, messages, and valuable meanings of the Safavid era.
Sheikh Safi Ardebili rug was one of the important documents in the history of IranianIslamic culture and art, since the existence of symbolic visual motifs used in this rug with
deep mental and intellectual support indicates the thinking and way of life of the people of
the Safavid era as one of the brilliant periods of Iranian art. This rug can be considered
as one of the prominent examples of using visual and symbolic elements in Iranian rug
waving art. This exquisite work is a valuable collection of motifs with Iranian-Islamic
concepts. In order to percept the symbolic concepts used in Iranian-Islamic arts, especially
Iranian rugs, a visual reading of the visual elements of one of the two samples of Sheikh
Safi Ardebili rugs (the sample in the Los Angeles City Museum) has been performed in
this research. In this regard, due to the reference and artistic source of the motifs and
visual elements of this rug, it has been tried to find out the original concepts of Iranianفصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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Islamic art by studying these motifs and the basic
concepts behind their formation.
Goals: The goal of this research was to identify
Goals
and introduce the visual elements and motifs of
Iranian-Islamic rugs according to the existing
artistic masterpieces and to clarify their symbolic
concepts that reveal the basis of Islamic-Iranian
visual art. In this research, by examining the
valuable sample of Sheikh Safi rug in the Los
Angeles Museum from the Safavid era, it has been
tried to introduce and study the visual elements
of the motifs of this rug. In this way, we can
recognize the deep intellectual support of the
Iranian rug motifs that have appeared in the form
of symbolic motifs.
Questions: In line with this research, the following
Questions
questions have been raised: to what extent has
Iranian rug, as one of the artistic forms, conveyed
Iranian-Islamic symbolic elements and motifs?
What are the foundations of the visual and
symbolic features of Sheikh Safi rug motifs?
Research Method:
Method This research is a historical
research in terms of time and it is descriptiveanalytical in terms of purpose. The method of
collecting information is documentary.
Conclusion: The results showed that the growth,
Conclusion
creativity and creation of golden examples of art
works in the Safavid era, which was also the
peak of Iranian rug weaving, was due to social,
religious conditions and innovative views in the
field of art. Presence of artistic masterpieces
in various fields, including the rug itself, has
testified the rise of the arts in this period. Sheikh
Safi rug has a flexible and bergamot design and
the structure of the text and margins, which is
manifested with a coherent structure of visual
elements along with the symbolic concept of the
garden of eternal paradise and a manifestation
of unity in multiplicity. By studying the symbolic
concepts of Sheikh Safi rug motifs and their
combinations way in a structure that is based on
the concept of paradise gardens in Islam, it can
be found that the selection of patterns and visual
elements used in this rug is conscious and in line
with cultural infrastructure and a Safavid ritual.
The structure of this rug is derived from the
concept of Minoan paradise and Iranian-Islamic
Minoan garden, because the motifs of Iranian rugs
indicate a transcendental world. The use of motifs
with aesthetic dimensions in the appearance

and structure of the rug along with special
and symbolic concepts are among the features
of this exquisite rug. In such a way that visual
elements including elastic, bergamot and central
sun or the same bergamot and candlestick are
manifested in a coherent combination with their
symbolic semantic load. The unique structure of
the designs in this rug can be considered as the
composition and unity of the designs around the
axis of the bergamot, which can be achieved by
using balance and bergamot maps (bergamot,
elastics, and margins) in combination with other
elements. The Islamic patterns movement along
with the motifs of Laleh Abbasi has created a
single combination around the axis of the central
bergamot with a chandelier, which is a clear
manifestation of unity in the multiplicity and
garden of Iranian-Islamic art. The structure of the
rug is visible with flowers, buds, leaves and stems
as khatai motifs along with a spiral structure
moving in combination with the margins that
depict the uniqueness of God and express the
concept of unity in plurality. Presence of a pair
of chandeliers in this rug is another prominent
feature of this work because chandelier motif is
rooted in the importance of the concept of light
in Iranian-Islamic art. The chandelier can be
considered as a symbol of a means that passes
the material light through the knots and heavenly
patterns, so that what is seen is more similar to
spiritual light. In examining the visual elements,
the proportionate of the patterns in combination
with the brilliant color scheme is more visible. In
this rug, the design and color in a harmonious
combination with each other and with a suitable
arrangement in each part have caused the eyes to
rotate throughout the work and have appeared to
convey a single concept.
Keywords: rug, Sheikh Safi, Safavid, symbolic
Keywords
designs.
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مقدمه و بیان مسئله:

هنرهـای ایرانـی  -اسلامی بـا مفاهیـم نمادیـن همـواره
پیوسـتگی و هماهنگـی در عناصـر بصـری و تصویـری را بـه
نمایـش میگـذارد .نقشمایههـای بصـری نمادیـن گویـای
مفاهیـم ارزشـمندی از فرهنـگ ایرانـی  -اسلامی بـوده کـه در
طـول تاریـخ در شـاهکارهای هنـری گوناگـون نمایـان شـدهاند.
قالـی ایرانـی یکـی از قدیمیتریـن هنرهـای سـنتی ایرانـی -
اسلامی بـا زبـان نمادیـن ،مفاهیـم و آرمانهای ایرانی  -اسلامی
را نمایـان میسـازد .وجـود شـاهکارهای بـزرگ هنـری از ادوار
درخشـان هنـر قالـی نمـود بـارز عناصـر بصری بـا مفاهیمـی بوده
کـه از فرهنـگ ایرانـی  -اسلامی نشـأت گرفتهانـد .بـه عبارتـی آثـار
هنـری ادوار درخشـان هنـری ایرانـی بهعنـوان سـندی تاریخـی
همـواره راهگشـای شـناخت زبـان و بیـان هنـر ایرانـی بودهانـد.
قالـی ایرانـی بـه دلیـل سـابقه طوالنـی و همچنیـن تنـوع
نقشمایههـا نمـود بـارزی از مفاهیـم نابـی بـوده کـه در ادوار
مختلـف بـا نقشمایههـای متنـوع و بنمایـه مشـترک گویـای
هنـر اصیـل ایرانـی  -اسلامی بـوده اسـت .در ایـن پژوهـش
جهـت پیبـردن بـه مفاهیـم نمادیـن بهکاررفتـه در هنرهـای و
بهویـژه قالیهـای ایرانـی بـه مطالعـه و خوانـش تصویـری عناصـر
بصـری یکـی از شـاهکارهای بـزرگ هنـری دوران صفویـه یعنـی
یکـی از دو قالـی شـیخ صفـی اردبیلـی پرداختـه شـده اسـت .قالی
شـیخ صفـی اردبیلـی بهعنوان یکی از اسـناد مهـم تاریخ فرهنگ
و هنـر ایرانـی  -اسلامی بـوده؛ چـرا کـه وجـود نقشمایههـای
بصـری نمادیـن بهکاررفتـه در ایـن قالـی بـا پشـتوانه ذهنـی و
فکـری عمیـق از تفکـر و نحـوه زندگـی مردمـان دوران صفویـه
بهعنـوان یکـی از ادوار درخشـان هنـری ایرانـی حکایـت دارد .در
دوران صفویـان بـه دلیـل وجـود شـرایط و ویژگیهایـی چـون
رواج و گسـترش رسـمی مذهـب تشـیع و سـاختاری اجتماعـی
و سیاسـی منسـجم و برقـراری روابـط تجـاری داخلـی و خارجـی
شـاهد رشـد و بالندگـی هنرهـا بودهایـم .قالـی نیز بهعنـوان یکی
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از هنرهای سـنتی در کنار سـایر هنرها در این دوران رشـد و نمو
یافتـه و شـاهکار بزرگـی چـون قالـی شـیخ صفـی تولیـد شـدهاند.
در ایـن راسـتا بـه دلیـل مرجـع و منبـع بـودن نقشمایـه و عناصر
بصـری این قالی با مطالعه این نقشمایهها و مفاهیم بنیادین
پشـتوانه شـکلگیری آنهـا سـعی در رسـیدن بـه مفاهیـم اصیل
هنـر ایرانـی  -اسلامی داریـم .هـدف معرفـی و تحلیـل مفاهیـم
نمادیـن عناصـر بصـری بهکاررفتـه در شـاهکارهای بـزرگ هنـری
چـون قالـی شـیخ صفـی بـوده کـه پشـتوانه عظیـم فکری داشـته
کـه در قالـب نقـوش جلـوه نمـوده و باقیماندهانـد .مطالعـه
و تحلیـل نقشمایههـای بصـری نمادیـن در قالـی ایرانـی بـا
وجـود نمونههـای ارزشـمند کمک شـایانی در جهت رسـیدن به
بنیانهـای فکـری هنـر ایرانـی  -اسلامی مینمایـد.

روش تحقیق:

ایـن تحقیـق از نظـر زمانـی یـک پژوهـش تاریخـی و از نظـر هـدف
توصیفـی  -تحلیلـی انجـام اسـت .روش گـردآوری اطالعـات
کتابخانـهای اسـت.

مبانی نظری:

مطالعه و پژوهش هنرهای سـنتی ایرانی  -اسلامی همواره نیاز
ضـروری در شـناخت هنرهـای معاصـر اسـت .بـه عبارتـی جهـت
درک و مطالعـه پیرامـون هنرهـای سـنتی معاصـر ،میتـوان بـا
آشـنایی بـا عناصـر بصـری نمادیـن و نقشمایههـا ،گام بزرگـی
را در جهـت شـناخت آنهـا برداشـت .قالـی از جملـه مهمتریـن
هنرهـای ایرانـی  -اسلامی اسـت کـه بـه دلیـل داشـتن پشـتوانه
مفهومـی همـواره نمـود بـارز روح زمـان و فرهنـگ نـاب ایرانـی -
اسلامی بـوده اسـت .قالـی ایرانـی بـا بـار معنایـی عمیـق خـود در
دوران صفویـه (بهعنـوان یکـی از ادوار درخشـان هنـر اسلامی -
ایرانـی) همـگام بـا مفاهیـم ارزشـمند موجـود در فرهنگ صفوی
رشـد و نمـود یافـت کـه از جملـه درخشـانترین نمودهـای آن را

میتـوان قالـی شـیخ صفـی دانسـت .ایـن پژوهـش بـه مطالعـه
قالـی شـیخ صفـی یکـی از ارزشـمندترین نمونههـای قالـی دوران
صفویـه بهعنـوان سـندی تاریخـی پرداختـه اسـت .وجـود عناصر
بصـری و نقشمایههـای نمادیـن ایـن شـاهکار بـزرگ دوران
صفویـه حاکـی از تأثیـرات تمـدن و فرهنـگ اصیـل اسلامی -
ایرانـی دارد.
در راسـتای ایـن پژوهـش جهـت رسـیدن بـه مفاهیـم
نمادیـن نقشمایههـای قالـی شـیخ صفـی نیـاز بـه شـناخت
مفاهیـم رایـج هنـر ایـران در دوران صفویـه اسـت؛ بنابرایـن در
مرحلـه نخسـت ذکـر مبانـی نظـری و بنیانهـای اصلـی در ایـن
راسـتا کمـک شـایانی در جهـت شـناخت مفاهیـم نمادیـن ایـن
شـاهکار بـزرگ هنـر قالیبافـی اسلامی  -ایرانـی دارد .در راسـتای
شـناخت مبانـی نظـری علاوه بـر آشـنایی بـا مفاهیـم رایـج در
فرهنـگ و هنـر و بهویـژه قالـی دوران صفویـه ،شـناخت مفاهیـم
نـاب پشـتوانه ایـن نقشمایههـا کمـک شـایانی مینمایـد؛
بنابرایـن در ایـن مجـال بـه بررسـی ویژگیهـای قالیهـای
دوران صفویـه ،بررسـی موتیفهـا و نقشمایههـای موجـود
در قالـی شـیخ صفـی و همچنیـن بررسـی مفاهیـم نمادیـن
نقشمایههـای قالـی شـیخ صفـی پرداختـه خواهـد شـد.

پیشینه تحقیق:

مطالعـات گوناگونـی پیرامون عناصر بصـری و مفاهیم نمادین
قالیبافـی ایرانـی  -اسلامی توسـط پژوهشـگران هنـر اسلامی
صـورت پذیرفتـه اسـت .در راسـتای مطالعـه پیرامـون قالیهـای
دوران صفـوی و بهویـژه شـاهکار بـزرگ ایـن دوران یعنـی قالـی
شـیخ صفـی کـه ایـن قالـی نمـود بـارز و سـند مهمـی از هنـر قالـی
ایرانـی اسـت ،در ایـن راسـتا مطالعـه کتـب و مقـاالت راهگشـای
ایـن پژوهـش خواهـد بـود .کتـاب شـناخت فـرش ( ،)1391بـه
بررسـی برخـی مبانـی نظـری و زیرسـاختهای فکـری هنـر و تاریخ
قالیبافـی ایـران پرداخته و به معرفی شـصت تختـه قالی نفیس
و زیبـا اختصاصدادهشـده اسـت« .پیشـینۀ فرششناسـی
در جهـان ،شـناختی از اولیـن برخوردهـای علمـی پژوهشـگران
خارجـی هنـر ایـران بـا فرشهـای ایرانـی بـه دسـت داده اسـت
و همچنیـن سـبک و مکتـب در دانـش فرششناسـی» نـام
دارد کـه بـه تبییـن ایـن دو اصطلاح و تعاریـف آن هـا از نـگاه
فرششناسـی پرداختـه اسـت .چیتسـازیان ( )1385در
مقالـهای تحـت عنـوان نمادگرایـی و تأثیـر آن بـر فـرش ایـران بـه
معرفـی مبانـی نظـری نمادگرایـی در فـرش و سـاختار آن پرداخته
و بـرای نخسـتینبار طبقهبنـدی و دسـتهبندی مناسـبی جهـت

مطالعـه پیرامـون آن انجـام داده اسـت .محمدعلـی اسـپنانی
( )1387در مقالـهای تحـت عنـوان فـرش صفـوی از منظـر نوآوری
در طـرح و نقشـمعتقد اسـت قـرن دهـم و یازدهم هجـری مقارن
بـا تجدیـد حیـات شـوکت و عظمت هنر ایرانی اسـت کـه در پرتو
ایـن تحـول هنـر فـرش بـه منزلتـی عالـی دسـتیافته و موجـب
ایجـاد الگوهایـی اصیـل و ترکیباتـی نـو شـده اسـت .در ایـن
مقالـه بـا انگیـزه تبییـن نوآورانه طـرح و نقش فـرش عصر طالیی
بـه ارائـه قرایـن و شـواهدی در ایـن زمینـه پرداختـه شـده اسـت.
علاوه بـر مطالـب و مقالههـای ذکـر شـده کتـب و مقـاالت
بسـیاری در زمینـه فرشبافـی ایرانـی وجـود داشـته کـه مطالعـه
پیرامـون آنهـا میتوانـد کمـک شـایانی در جهـت شـناخت قالـی
ایرانـی نمایـد .ایـن پژوهـش سـعی بـر آن دارد بـا مطالعـه نمونـه
ارزشـمندی از آثـار و شـاهکارهای بـزرگ یکـی از ادوار درخشـان
هنـر قالیبافـی ایرانـی یعنـی دوران صفویـه ،بـه مطالعـه در عناصر
بصـری و نقشمایههـا و نمادهـای مفهومـی بهکاررفتـه در قالـی
ایرانـی  -اسلامی بپـردازد.
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ویژگیهای قالیهای دوران صفویه:

جهـت شـناخت فرهنـگ و هنـر هـر دورهای آشـنایی بـا شـرایط
اجتماعـی و شـرایط فرهنگـی حاکـم بـر آن ادوار اهمیت بسـزایی
دارد .باتوجهبـه وجـود و تاکیـد منابـع مختلـف موجـود در کتـب،
سـفرنامهها و مقـاالت تاریخـی و ...دوران صفویـه نقطـه عطفـی
در هنـر و فرهنـگ ایرانـی -اسلامی به شـمار مـیرود .هنـر دوران
صفویـه را از ابعـاد مختلـف میتـوان موردمطالعـه و بررسـی
قـرار داد .در یـک تقسـیمبندی میتـوان گفـت از مهمتریـن
ویژگیهـای بنیادیـن حکومـت صفوی رواج و گسـترش رسـمی
مذهـب تشـیع و سـاختاری اجتماعـی و سیاسـی منسـجم و
برقـراری روابـط تجـاری داخلـی و خارجـی موجـب رشـد و بالندگـی
هنرهـا بـوده اسـت (رویمـر .)9 :1380،علاوه بـر وجـود شـرایط
اجتماعـی و پیرامونـی مناسـب بـرای هنرهـا در دوران صفـوی،
ویژگـی بـارز هنرهـای ایـن دوران را بایـد در نـگاه نـو بـه هنرهـا
دانسـت .خالقیـت و آفرینـش نمونههـای طالیـی هنـری در
ایـن دوران در سـایه وجـود نـگاه نوآورانـه در عرصـه هنرهـا بـوده
اسـت .وجـود شـاهکارهای هنـری در زمینههـای مختلـف
خـود گواهـی بـر اعتلای هنرهـا در ایـن دوران داشـته اسـت.
بهعنـوان نمونـه در زمینـه فرشبافـی آن چـه باعـث رونـق و
مانـدگاری صدهـا نمونـه قالیبافتـه شـده از زمـان صفویـه تـا بـه
امـروز اسـت  ...ایجـاد ثبـات سیاسـی در کشـور ،عالقـه شـدید
پادشـاهان صفـوی بـه هنرهـای سـنتی بهویـژه قالیبافـی،
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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توجـه خـاص بـه ارتقـای کیفیـت بافـت ،دسترسـی مطلـوب
بـه مـواد اولیـۀ مرغـوب و مهمتـر از همـه ،حمایـت بیدریـغ از
هنرمنـدان و بازرگانـان فـرش کـه حتـی بعدهـا نیـز کمتـر سـابقه
داشـته اسـت ،وابسـته اسـت (میرزایـی و دیگـران.)144:1393 ،
باتوجهبـه آنچـه در منابـع تاریخـی ذکـر گردیـده اسـت ،اوج هنـر
فرشبافـی ایـران و کمـال زیبایـی در فـرش ایرانـی را بایـد دوران
حکومـت صفویـان دانسـت .حشـمتی رضـی در تاریـخ فـرش
بـا اشـاره بـه دوران صفویـه ذکـر مینمایـد کـه رواج قالیبافـی و
بـروز نمونههـای درخشـان از هنـر قالیبافـی در زمـان پادشـاهان
صفـوی بهویـژه شـاه اسـماعیل ( 930-907ق) در تبریـز و شـاه
تهماسـب ( 984-930ق) در قزویـن و همچنیـن شـاهعباس
(1038-996ق) در اصفهـان بیشـتر از سـایرین بـوده اسـت
(حشـمتی رضـوی .)183 :1395،در منابـع آمـده اسـت کـه شـاه
اسـماعیل بـا حمایـت از هنرمنـدان در تبریـز ،ایـن شـهر را بـه
مرکـز هنـری و فرهنگـی تبدیـل نمـود بهنحویکـه کارگاههـای
بافـت قالـی در آن شـهر دایـر نمـود .همچنیـن در دوران شـاه
تهماسـب قالیبافـی بـه اعلـی درجـه خـود رسـید و قالیهـای
نفیـس بافته شـدند (ژولـه .)17 :1381 ،در دوران شـاه تهماسـب
صفـوی تعـدادی از قالیهـای نفیـس و مشـهور تاریـخ قالیبافـی
ایرانـی چـون قالـی شـیخ صفـی اردبیلـی بافتـه شـد .در یـک
جمعبنـدی میتـوان گفـت کـه آثـار هنـری نفیـس باقیمانـده از
صفویـان (بهویـژه قالیبافی)گویـای ایـن امـر اسـت کـه هنرهـای
ایـن دوران علاوه بـر ارزش زیباییشناسـانه ،نمـود بـارز شـرایط
عقیدتـی و فکـری و معنـوی آن دوران بودهانـد .اسـتفاده از
طرحهـا و نقشمایههـای نمادیـن کـه بـه شـکلی میتوانسـت
مرجـع و دارای ارزشهـا ،پیامهـا ،معانـی ارزشـمند صفویـان بوده
خـود گواهـی بـر ایـن مدعاسـت .ارنسـت کونـل عصر کالسـیک
فرشبافـی ایرانـی را قـرن دهـم هجـری دانسـته چـرا کـه معتقـد
اسـت در ایـن دوره در کارگاههـای دولتـی نوعـی تکامـل در
رونـد تولیـدات قالـی در ابعـاد مختلـف از لحـاظ ظرافـت طـرح
غنـای رنـگ و دقـت در بافـت هسـتیم کـه در هیـچ کجـای دیگـر
نمیتـوان نظیـر آن را دیـد (کونـل .)191 :1355 ،چـرا کـه در دوران
صفویـه بـوده اسـت کـه موقعیـت فرشبافـی در ایـران را از یـک
حرفـه ایالتـی و روسـتایی بـه یـک صنعـت ملـی ارتقـاء دادنـد.
از دیگـر ویژگیهـای قالیهـای ایـن دوران کـه موجـب ایجـاد
آثـار هنـری نفیـس شـده اسـت؛ وجـود تحـرک و پویایـی در آنهـا
اسـت«.فضای فرشهـای قـرون دهـم و یازدهـم هجـری قمـری
فضایـی سـاکن نبـوده اسـت؛ چـرا کـه جهـان آن روز شـاهد
رنسانسـی در اروپـا و مصـادف بـا آن در ایـران بـوده اسـت و
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در آن شـرایط کـه ایـران اسلامی بـار دیگـر عظمـت و شـکوه
ً
گذشـته خـود را بازیافتـه بـود ،طبعـا تحـول الزم ،بلکـه واجـب
مینمـود» (اسـپنانی .)17:1387 ،ایـن تحـول بهوضـوح در عناصـر
بصـری ،نقشمایههـا و موتیفهـای قال یهـای صفـوی دیـده
میشـود .باتوجهبـه شـاهکارهای هنـری بهعنـوان سـند تاریخـی
جهـت بررسـی ایـن عناصـر بصـری میتـوان گفـت کـه ریشـه هنر
قالیبافـی و نقشمایههـای موجـود در قالیهـای ایـن دوران را
در مفاهیـم نمادیـن و منابعـی دانسـت کـه بنمایـه این نقوش
و قالیهـا را تشـکیل دادهانـد .از جملـه علـل ذکـر دوران صفـوی
بهعنـوان دوران طالیـی هنرهـا؛ وجـود شـاهکارهای هنـری
نفیـس در هنرهـای ایـن دوران و بهویـژه قالیبافـی آن باتوجهبـه
شـرایط اجتماعـی و بهویـژه ثبـات سیاسـی و اجتماعـی بـوده
کـه باتوجهبـه ایـن نمونههـای ارزشـمند تقسـیمبندی طرحهـا
و عناصـر بصـری قالیهـای ایـن دوران انجـام گرفتـه اسـت.
مهمتریـن نقشـه قالیهـای ایـن عصـر نقشـههایی بودهانـد
کـه ترنجـی گـرد یـا بیضـوی شـکل در وسـط داشـته و ترنـج وسـط
را نقشهـا و گلهـای کوچکـی کـه گل شاهعباسـی نامیـده
شـده ،در برگرفتـه اسـت و در چهارگوشـه قالـی (لچکیها) در هر
طـرف یکچهـارم از ترنـج وسـط قـرار گرفتهانـد .نمونـه برجسـته
و ممتـاز ایـن نـوع قالـی کـه ملاک سـنجش سـایر قالیهـا بـوده،
قالـی شـیخ صفـی یـا معـروف اردبیـل بـوده اسـت (سـاعی1386،
 .)39:قالـی شـیخ صفـی و قالیهایـی کـه امروزه به نـام فرشهای
نفیـس ایـران در موزههـا و مجموعههـای خصوصـی جهـان
نگهـداری میشـود ،نشـان از مهـارت اسـتادان در طـرح و بافـت
فـرش دارد و ثمـره تالش و همفکری ارزشـمند طراحان ،رنگرزان
و بافنـدگان دوره صفویـه اسـت (آذرپـاد.)14:1372،
قالـی شـیخ صفـی یـک جفـت بـوده کـه لنگـه موجـود در
مـوزه ویکتوریـا آلبـرت لنـدن را کمپانـی زیگلـر بـه مـوزه فروخـت.
از لنگـه دیگـر ،بخشـی از متـن و حاشـیهاش بـه مصـرف تعمیـر
لنگـه موجـود در مـوزه رسـید و بقیـه بـه تصـرف بـرادران دوویـن
درآمـد (حشـمتی رضـوی .)197 :1395 ،لنگـه دوم قالـی شـیخ
صفـی کـه در مـوزه کونتـی لسآنجلـس نگهـداری میشـود ،از
نظـر مسـاحت کمتـر از لنگـه اول بـود؛ چرا که از حاشـیههای این
قالـی بـرای مرمـت قطعـه دیگـر اسـتفاده شـده اسـت.
در سـایت مـوزه لسآنجلـس علاوه بـر قـرار دادن تصویـر
ایـن قالـی نفیس توضیحاتی نیز در مورد آن ذکر گردیده اسـت:
در میـان معروفتریـن آثـار جهـان ،فـرش اردبیـل و همتـای آن
در مـوزه ویکتوریـا و آلبـرت لنـدن ،محصوالتـی هسـتند کـه از
شـکوفایی هنرهـا ،بهویـژه نسـاجی و کتـاب ،تحـت حاکمیـت

قالی شیخ صفی -اردبیلArdabil carpet :
Ardabil Carpet
Maqsud Kashani
)Iran, possibly Tabriz, Islamic; Safavid, dated 153940- (A.H. 946
Textiles; carpets
Wool knotted pile on silk plain weave foundation
)283 x 157 12/ in. (718.82 x 400.05 cm
)Gift of J. Paul Getty (53.50.2

ً
ایران ،احتماال تبریز ،اسالمی؛ صفوی ،تاریخ )946 .A.H( 40-1539
منسوجات؛ فرش
 2/1 157 x 283اینچ ( 400.05 x 718.82سانتیمتر )
هدیه جی .پل گتی ( )53.50.2در حال حاضر در نمای عمومی نیست( .سایت موزه لسآنجلس)
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تصویر  :1قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس ( 946ه.ق 1539/میالدی) ،طرح لچک و ترنج مرکزی با  16کالله و
قندیل
Image 1: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD), central medallion and
corner design with 16 stigmas and chandeliers

صفویـان ایـران اسـت .سـایت اردبیـل در شـمال غربـی ایـران به
ایـن حاکمـان شـیعه مقدس بـود  ...هر دو نسـخه از فرش امضا
ً
شـده و در اوایـل سـلطنت شـاه تهماسـب  ...و احتمـاال در تبریـز
سـاخته شـده اسـت ،محـل تولیـد نسـاجی سـلطنتی (-1524
ً
 .)1578ایـن فـرش حـاوی  35000000گره اسـت و احتماال هشـت
تـا ده کارگـر بیـش از سـه سـال طـول کشـید .طراحـی ظریـف
فـرش بـا مـدال بـزرگ مرکـزی غالـب اسـت کـه کار تبریـز اسـت ...
شـانزده کاللـه شمسـه طلای خورشـید مرکـزی را احاطـه کـرده و
یـک جفـت قندیـل در محـور عمـودی قـرار دارد ( ...سـایت مـوزه
لسآنجلـس)

مربـوط بـه شـمال غرب ایران اسـت .این قالـی از جمله قالیهای

ویژگیهای قالی شیخ صفی:

باتوجهبـه وجـود شـاهکارهای هنـری چون قالی شـیخ صفی
و ...از دوران صفویـه ،میتـوان گفـت نقشـه و بافـت ظریفتریـن
قالیهایـی ایرانـی در دوران حکومـت شـاه اسـماعیل و شـاه
تهماسـب صفـوی کشـیده شـدهاند .بهنحویکـه طراحـان و
بافنـدگان هیـچ کشـوری در طراحـی دقیـق و بیـان تخیلات
شـاعرانه و در بافـت ظریـف بهپـای قالیبافـان و طراحـان عهـد
صفویـه نمیرسـند (افشـار .)333 :1376 ،از میـان سـه نمونـه
قالـی باقیمانـده از دوران صفویـه کـه دارای تاریـخ در کتیبـه
و تاریـخدار بودهانـد ،باارزشتریـن و نفیستریـن آنهـا قالـی
اردبیـل معـروف بـه قالـی شـیخ صفـی بـوده اسـت .قالـی شـیخ
صفـی اردبیـل از نمونـه فرشهـای ترنـجدار بـی تصویـر بـوده کـه

تصویر  :2قالی شیخ صفی ،موزه ویکتوریا آلبرت لندن 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
طرح لچک و ترنج مرکزی
Image 2:Sheikh Safi rug, Victoria Albert Museum, London, centra
medallion and corner design
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تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،طرح و
آنالیز خطی

تصویر  :4قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس ( 946ه.ق 1539/میالدی) ،ترنج
مرکزی با  16کالله و دو قندیل

Image 3: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
Design and Linear Analysis

image 4: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539 AD),
Central medallion with 16 stigmas and two chandeliers

نفیـس تاریـخدار و پرکارتریـن قالی دوران صفویه بـه تاریخ بافت
( 946ه.ق 1539/میلادی) بـوده اسـت .در ایـن قالـی در کتیبـه
بیتـی از شـعر یکـی از شـعرای بـزرگ ایرانـی یعنی حافظ شـیرازی و
نـام بافنـده ایـن اثر یعنی «مقصود کاشـانی» آورده شـده اسـت.
تاروپـود ایـن اثـر نفیـس از ابریشـم و پـرز پشـمی بـوده کـه بـا گـره
(غیـر متقـارن) فارسـی بافتـه شـده اسـت .ابعـاد ایـن اثـر *534
 1028سـانتیمتر و بـا رجشـمار  45بافتـه شـده اسـت .حشـمتی
رضـی آورده اسـت ،بـه دلیـل اینکـه گـره ایـن قالـی غیرمتقـارن و
فارسـی بـوده و همچنیـن بافنـده آن مقصـود کاشـانی اسـت،
ایـن احتمـال کـه محـل بافت آن کاشـان باشـد تقویـت مییابد.
نظـرات مختلفـی بـرای مکانـی کـه ایـن اثـر جهـت قرارگیـری در
آنجـا بافتـه شـده وجـود دارد :ایـن جفـت تختـه فـرش ترنـجدار
مدتهـای مدیـدی تصـور میشـد بـرای آرامـگاه جـد صفویـان
در اردبیـل بافتـه شـدهاند؛ امـا بررسـی فرشهـا و اندازهگیـری
اتاقهـای آرامـگاه بهخوبـی نشـان میدهـد کـه فرشهـا در واقع
از حـرم امـام رضـا در مشـهد بهدسـتآمده اسـت (والکـر:1384 ،
 .)78ایـن نظریـه حاکـی از آن اسـت کـه ایـن قالـی برای حـرم مطهر
امـام رضـا (ع) بافتـه شـده؛ چـرا کـه مقبـره شـیخ صفیالدیـن از

منظـر ابعـاد جـای کافـی بـرای مفـروش کـردن ایـن قالـی نداشـته
اسـت .از طرفـی دیگـر در کتیبـهای کـه از حافـظ شـیرازی آمـده
تناسـب ابیـات بیشـتر بـه حـرم امـام رضـا (ع) مرتبـط م یشـود.
موریـس دیمانـد در زمینـه سـبک فرشهـا بـا قاطعیـت اشـاره
میکنـد :کلیـه فرشهـای ترنـجدار ایلـی حکومـت صفویـان
ً
را میتـوان بـه شـمال غربـی ایـران ،نسـبت داد ،مخصوصـا
بـه تبریـز کـه مرکـز مهـم هنـر در آن دوران بـه شـمار میرفتـه
ً
اسـت ...شـاه تهماسـب شـخصا بـه فنـون بافـت فـرش بسـیار
عالقـه نشـان مـیداده و خـود نیـز بـه جزئیـات کار رنگـرزی ،طـراح
ً
و بافـت آشـنا بـوده و شـخصا نقشـه چنـد فـرش را طراحـی کـرد
شهـای اردبیـل کـه
اسـت .عالوهبـرآن دیمانـد مدعـی اسـت ،فر 
در دوران حکمرانـی او بافتـه شـدهاند ،حاصـل کارگاههـای تبریـز
هسـتند؛ بنابرایـن بهاحتمـال زیـاد در شـهر تبریـز کارگاههـای
فرشبافی وجود داشـته اسـت (یارشـاطر .)12 :1384،قالی شـیخ
صفی را از نظر طرح ،نقشـه و محل بافت متعلق به شـمال غرب
شهـای ترنـجدار
ایـران دانسـتهاند .یـار شـاطر بـه ویژگیهـای فر 
شـمال غـرب ایـران اشـاره نمـوده و ذکـر مینمایـد :ایـن گـروه
ً
شـامل حـدودا  30تختـه فـرش اسـت کـه بیشـتر آنهـا پرز پشـمی
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عمیقـی بـه همـراه دارد .در واقـع هنـر سـنتی بـر محـور عقالنیـت،
ژرفاندیشـی و معنویت استوار اسـت (بویلستون.)84 :1387 ،

عناصر بصری قالی شیخ صفی:

تصویر  :5قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،ساختار
متن متشکل از گردش ختایی با گل شاهعباسی
Image 5: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
text structure consisting of Khatai circle with Shah Abbasi flower

دارد و  ...طرحهـای ترنـج مرکـزی در پیرامـون خـود ،چنـد کاللـه
اغلـب شـانزده کاللـه)  ...بـه نظر میرسـد این فرشهـا در آخرین
سـالهای آغازیـن قـرن یازدهـم ه.ق ( 17م) بافتـه شـده باشـند
ً
 ...ایـن گـروه را معمـوال بـه شـمال غـرب ایـران نسـبت میدهند.
علـت آن شـباهت قابلمالحظـه بـا فرشهـای ترنـجدار دیگـر از
ً
جملـه فـرش اردبیـل اسـت کـه معمـوال بـه شـمال غربـی ایـران
مربـوط میداننـد (همـان.)78-77،
بـه دلیـل تنـوع عناصـر بصـری و گوناگونـی طـرح و نقـش
ٔ
نمونـه ارزشـمندی چـون قالـی شـیخ صفـی را از
قالـی ایرانـی،
ابعـاد معنایـی و عناصـر بصـری کـه بـر پایـه مفاهیـم نمادیـن
شـکلگرفتهاند ،میتـوان موردمطالعـه قـرار داد؛ چـرا کـه در
هنرهـای سـنتی و تزئینـی و بهویـژه قالـی ایـران ،کشـف اندیشـه
و باورهـای اسـطورهای مبنـای نقشـهها و طرحهـا ،اهمیـت
بسـزایی دارد .سـخن گفتـن بـه زبـان نمادهـا در قالـب عناصـر
و نقشمایههـای بصـری در هنـر و فرهنـگ ایرانـی سـابقه
طوالنـی داشـته و زبـان هنرهـای ایرانـی -اسلامی بهویـژه قالـی
را تشـکیل میدهـد .بویلسـتون سـه ویژگـی هنـر سـنتی را
ذکـر نمـوده و میافزایـد :فـرش دسـتباف ایرانـی سراسـر نمـاد
اسـت و شـکلها و فرمهـا در پـس ظاهـر زیبـای خـود معنـای

قالـی شـیخ صفـی بـا سـاختاری منسـجم از عناصـر بصـری بـه
همـراه مفهـوم نمادیـن بـاغ بهشـت ازلـی و نمـودی از وحـدت
در کثـرت متجلـی شـده اسـت .بـا مطالعـه مفاهیـم نمادیـن
نقشمایههـای قالـی شـیخ صفـی در بسـتر فرهنگـی دوره
صفـوی و شـیوه ترکیـب آنهـا در سـاختاری کـه مبتنی بـر باغهای
بهشـتی یـا پردیسهـای موعـود در دیـن مبیـن اسلام اسـت،
میتـوان دریافـت کـه گزینـش نقـوش و ترکیـب عناصـر بصـری
بهکاررفتـه در ایـن قالـی آگاهانـه و همسـو بـا زیرسـاختهای
فرهنگـی و آیینـی جامعـه صفـوی بـوده اسـت.
ترکیـب عناصـر بصـری در ایـن قالـی  ...چنیـن مینمایـد کـه
ترنـج شـانزده پـر بـا شـانزده کاللـه بیضیشـکل کـه شـعاع سـان
بـه گـردش قـرار گرفتهانـد ،بـا دو قندیل بیـرون رسـته از دو کالله
زیریـن و زیریـن آن ،در فضـای بـاالی زمینهای به رنگ سـرمهای و
بـا نقـش اسـلیمیهایی شـاخ و برگـیاش ،آویـزان مانـده اسـت.
ایـن اسـت ترکیببنـدی سـنجیدهای از شـاخههای مـواج در
هـم تابیـده کـه هـر یـک از دیگـری بیـرون میرویـد و در خطوطـی
گـردان بـه گسـترش خـود ادامـه میدهـد .نفـوذ نگارگـری چینـی
در اجـرای بـرگ نخلیهـا و شـکوفههای نیلوفـر افشـان بـر زمینه؛
و نیـز نوارهـای ابرچینـی کـه حاشـیه قـاب زمینـه را مزیـن سـاخته،
نمایـان اسـت (دبلیـو.)119:1374 ،
قالـی شـیخ صفـی بـا طـرح لچـک و ترنـج و سـاختار متـن و
حاشـیه بـوده ،آنچـه کـه ام .اس.دیمانـد از اجـزای قالـی صفـوی
ذکـر نمـوده در ایـن قالـی دیـده میشـود :وی شـرح مفصلـی
از اجـزای قالیهـای صفـوی در طـرح و نقـش ارائـه کـرده کـه ایـن
ویژگیهـا را بهوضـوح میتـوان در شـاهکارهای قالیبافـی ایـن
عصـر چـون فـرش شـیخ صفـی مشـاهده کـرد :در کل قالیهـای
عصر صفوی دو قسـمت متمایز متن و حاشـیه دیده میشـود.
دورتـادور حاشـیه را قابهـای باریکتـری احاطـه کردهانـد .ازآنرو
کـه قالیهـای پشـم بافـت را بیشـتر بـرای پوشـاندن کـف اتـاق و
تـاالر بـه کار میبرنـد ،قرینهسـازی مـوزون مطلوبتریـن رابطـه
ترکیببنـدی بـود و بدینسـان ،دیدگاه تماشـاگر در نظـر گرفته
میشـد و بـه او امـکان میداد کـه طرح را از هر طـرف قالی روبهباال
ببینـد .اسـلیمی و ختایـی نقشمایههـای اصلـی در تزئیـن قالـی
ً
ایرانـی هسـتند .معمـوال چنـد نـوع ختایـی (پیچکهـای بـرگ
نخلـی و شـکوفه دار ) و اسـلیمی (سـاقههای پیچـان گلـدار و
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تصویر  :6قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،یکچهارم قالی :تصویر آنالیز خطی و تصویر آنالیز رنگی
image 6: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD), a quarter of the carpet: linear analysis image and color analysis image

شـاخههای خمیـده) در هـم بافتـه میشـوند.
گل هـا و برگهـا در جهـت سـاقهها نظـم مییابنـد و بـه طـور
قرینـه در سراسـر سـطح پخـش میشـوند  ...علاوه بـر ختایـی،
ابرهـای مـوجدار نیـز -کـه جز اساسـی تزئین عهد صفوی شـد -از
چیـن آمـد (دیمانـد.)293 : ۱۳۷۹ ،
قالـی شـیخ صفـی بـا زیبایی عناصر بصـری به همـراه مفاهیم
نمادیـن بهعنـوان قالـی لچـک ترنـجدار به همـراه قندیـل و کالله
و حاشـیهها بـوده کـه موجـب گردیـده آن را بهعنـوان شـاهکاری
از فرشهـای ترنجـدار دوران صفویـه محسـوب نماینـد .ایـن
قالـی و نمونـه قالیهـای لچـک ترنـجدار را میتـوان بـا عنـوان
نقشـه یـا طـرح بـا محوریـت مرکـزی نیـز نامیـد
در نقشـههای لچـک ترنـج ،ترنجـی در مرکـز متـن (زمینـه-
بـوم) قـرار دارد ،و ربـع آن ترنـج در هـر یـک از گوشـههای متـن
(بـه نـام لچـک) منعکـس اسـت و معروفتریـن نمونـه
قالـی ذکـر اینگونـه فرشهـا ،فـرش مشـهور اردبیـل اسـت
(یارشـاطر.)34 : 1384،
سـاختار بینظیـر نقـوش در ایـن قالـی از ترکیببنـدی و
وحـدت نقـوش حـول محور ترنج با بـار معنایی آن حاصل شـده
کـه بـا اسـتفاده از نقشـه لچـک و ترنـج چشـم بیننـده از فضـای
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داخـل بـه بیـرون و برعکـس حرکـت نمـوده و (ترنـج ،لچکهـا،
و حواشـی) در ایـن راسـتا و در رفتوآمـد بـه تعـادل و وحـدت
میرسـد .ترکیـب عناصـر غالـب چـون حرکـت اسـلیمیها و بـه
همـراه نقشمایههـای گل اللـه عباسـی ترکیبـی واحـد حـول
محـور ترنـج مرکـزی با قندیل ایجاد نموده اسـت .ایـن را میتوان
نمـود بـارز وحـدت در کثـرت در هنرهـای اسلامی دانسـت و
نمـودی از بـاغ مثالـی هنـر ایرانـی -اسلامی اسـت .طـرح لچـک
ترنـج قالـی شـیخ صفـی دارای نقـش شمسـه یـا ترنـج بـوده کـه از
اسـلیمیها و کاللههایـی هماننـد شـعاع خورشـید تشـکیل
شـده اسـت .شمسـه بهعنـوان نقطـه مرکـزی بـوده که هسـتی و
همـه عناصـر ظهـور و بلـوغ خـود را از آنجـا آغـاز میکننـد .شمسـه
نمـاد کثـرت در وحـدت و وحـدت در کثـرت اسـت .کثـرت تجلـی
صفـات خداونـد اسـت کـه در ایـن نقـش بهصـورت اشـکال
کثیـر ظهـور کـرده اسـت کـه از مرکـزی واحـد سـاطع شـدهاند.
ایـن نقـش چنانکـه از نـام آن پیداسـت مفهـوم نـور را تداعـی
میکنـد ،همانطـور کـه قـرآن کریـم نیـز خداونـد را نـور مینامـد.
(اهلل نورالسـموات و االرض) .نـور( .۶۴ :کاظ مپـور.)88:1396 ،
در ایـن قالـی تمامـی متـن و حواشـی فـرش بـا نقـوش گل و بـرگ
و ترنـج زینـت یافتـه .وسـط فـرش  16ترنـج اطـراف یـک شمسـه را
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تصویر  :7قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،ترنج
مرکزی به همراه گردش اسلیمی

تصویر  :8قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946 ( ،ه.ق 1539/میالدی ) ،کالله
متصل به ترنج و لچک قالی
image 8: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
stigma attached to the medallion and corner of the rug

image7: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
Central medallion with Islimi Tour

زینـت دادهانـد کـه از دو ترنـج مرکـزی در بـاال و پاییـن ،دو قندیـل
آویختـه شـده اسـت.
نکتـه مهـم در ایـن نقشمایـه تداعیکننـده مفهـوم نـور
و روشـنایی کـه اصلیتریـن و ملموستریـن نمـاد الهـی در
حکمت اشـراق اسـت .تنوع در تعداد اضالع آن نیز گویای تنوع
حیـات و بازگوکننـده عناصـر مختلـف اسـت کـه همـه هسـتی
خـود را از آن بـه دسـت آوردهانـد (افـرازی زاده و دیگـران:1396 ،
 .)134در طراحـی فـرش ایران ،گونهای از سمبولیسـم اسلامی با
ریشـههای عرفانـی حضـور دارد و ارزشهـای زیباییشـناختی در
قالـب طـرح و نگارههـا بـا ویژگیهـای هنـر تزیینـی ناب مشـاهده
م یگـردد .هنـر انتزاعـی در طراحـی قالـی جایـگاه ویـژهای پیـدا
میکنـد و جـای نقـش انسـان را نگارههـای اسـلیمی و گیاهـی و
انتزاعـی دیگـر میگیـرد (چیتسـازیان .)106:1380 ،مجموعـهای
از عناصـر بصـری قالـی شـیخ صفـی بهعنـوان نمونـه ارزشـمند
قالـی ایرانـی برگرفتـه از مبانـی هنرهـای ایرانـی -اسلامی اسـت؛
چـرا کـه هنرمندان مسـلمان عالوه بـر ابداع نقشهـای نمادین
مطابـق بـا فرهنـگ اسلامی ،بسـیاری از نقشهـای نمادیـن
ایـران باسـتان مثـل قـرص خورشـید (شمسـه) ،سـیمرغ،
اژدهـا ،طـاووس و  ...را تعدیـل و بـا هماهنـگ سـاختن آنهـا بـا
جهانبینـی اسلامی ،ایـن نقشهـا را دوبـاره احیـا نمودنـد.
بعضـی از نمادهـای هنـر ایـران قبل از اسلام هم بـدون تغییر به
دوره اسلامی انتقـال پیـدا کـرد (خزایـی.)131:1380،

وحـدت در کثـرت را میتـوان در ترنـج مرکـز آن دیـد کـه
نمـودار خورشـید و بهعنـوان منبـع نیـرو و آفریننـده بهشـت پـر
گلوگیـاه تداعـی شـده اسـت و زمینـه پـرکار و از گل و بـرگ پـر
شـده و نمـودار بـاغ فـردوس اسـت .اسـتفاده از طـرح قندیـل
آویـزان در بـاال و پاییـن قالـی مینمایـد کـه آن فـرش را بـرای
مـکان مقدسـی بافتهانـد .زمینـه فـرش سـورمهای و گلهـا و
غنچههـا بـا رنگهـای گوناگـون روی زمینـه بـه شـکل برجسـته
بـه نظـر میآیـد (سـاعی .)39 :1386 ،بنابرایـن سـاختار قالـی
شـیخ صفـی نمـودی از جهانـی مثالـی بودهانـد کـه عناصـر در
چینشـی نمادیـن مفهومـی از بـاغ بهشـت کـه همـواره در هنـر
قالـی ایرانیـان نمـود یافتـه بیـان میشـود .از جملـه مهمتریـن
مضامیـن موردعالقـه ایرانیـان مفهـوم بـاغ فـردوس بـوده ،چـرا
کـه در تمامـی نمونههـای قالیهـای ایرانـی بهویـژه قالیهـای
صفـوی تنـوع و شـکوه مفهـوم بـاغ بهشـت دیـده م یشـود؛ بـه
عبارتـی قالـی ایرانـی بازتـاب بیرونـی مفهـوم نمادیـن بهشـت
ازلـی بـوده و طـرح بهشـت سیروسـلوک در جهـت رسـیدن بـه
وصـال حقتعالـی اسـت .هنرمنـدان قالیبـاف صفـوی در خلـق
آثـار ،خـود را در سـاحتی آرمانی و مقدس میدانسـتند و اندیشـۀ
خـود را در دریافـت حقیقـت در مکانـی بهشتآسـا متمرکـز
میکردنـد .قالـی شـیخ صفـی را میتـوان بهعنـوان نمونـهای
از قالـی ایرانـی دانسـت کـه در آن طـرح بـاغ بهشـت ب هصـورت
بازنمایـی غیرمسـتقیم (نقـوش انتزاعـی و تجریـدی) تصویـری
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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تصویر  :9قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،متن
قالی گردش ختایی و گل شاهعباسی با قندیل
image 9: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
the text of Shah Abbasi Khatayi rug and Gol with a lamp

از بـاغ بهشـت ازلـی بـوده اسـت؛ چـرا کـه در قالـی ایرانـی گاه بـه
شـیوههای مسـتقیم کـه بازنمایـی بـاغ و عناصـر آن در فرشهـا
بهصورتـی واقعـی و آشـکار فضایـی از بـاغ ایرانـی بـه تصویـر
درمیآیـد و در شـیوۀ غیرمسـتقیم بـاغ ایرانـی در سـاختاری از
نقـوش گیاهـان و گلهـا و گاه نقوشـی انتزاعـی و تجریـدی در
قالـب طرحهایـی متنـوع ،بازنمایـی شـده اسـت (خواجـه احمـد
عطـاری و دیگـران.)16 -17 :1394 ،
معانـی نمادیـن عناصـر بصـری قالـی شـیخ صفـی را میتـوان
در جهـت مفهـوم ازلـی بـاغ بهشـت تفسـیر نمـود ،ادواردز در
قالـی ایرانـی از ترنـج بهعنـوان حوضـی نامبـرده و ذکـر مینمایـد:
حوضـی کـه تزئینـات جانـوری و گیاهـی درون و یـا اطـراف آن
نمایانگـر فضـای فـردوس و مجسـم کننـده نعمـات آن اسـت.
بدیهـی اسـت کـه اسـتمرار کاربـرد ایـن نقـش در ذهـن پویـا و
خلاق تولیدکننـده ،بهمرورزمـان منجـر به ایجـاد تغییـرات جزئی
یـا کلـی بهتناسـب اجـزای طـرح و بازنمـود زیبایـی آن گردیـده و
چنیـن اسـتنباط شـده اسـت کـه محـدود نمـودن فضـای متـن
به یک ترنج ،باعث منقسـم شـدن تدریجی یک ترنج و سـرانجام
بـه چهـار ربـع ترنـج شـده و هـر ربـع ترنـج در فضـای سـه گوشـه یـا
لچکـی کنجهـای متـن جـای گرفتـه اسـت.
الگـوی اولیـه ایـن طـرح مفهومـی فـردوس را کـه بـه جایـگاه
اسـطورهای حیـات دینـی در قلمـرو وجـدان آدمـی بسـتگی دارد،
از نقـش گلسـتانی داننـد (ادورادز .)56 : 1368 ،آنچـه کـه بـر
زیبایـی گـردش داخـل طـرح فـرش شـیخ صفـی هماننـد سـایر
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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فرشهـای ایرانـی افـزوده در کنـار گـردش زیبا و پیچان اسـلیمی
و ختاییهـا ،گلهـای ختایـی و اللهعباسـیهای زیبـای ایرانـی
هسـتند.
لهـا ،غنچ ههـا ،برگهـا
نقـوش ختایـی کـه مجموعـهای از گ 
و سـاقهها بـوده و بـر روی یـک سـاختار حلزونیشـکل در
حـال حرکـت هسـتند ،بیانگـر وحـدت در کثـرت و کثـرت در
وحـدت اسـت .ایـن نقـوش بـا گـردش حلزونـی خویـش همواره
دیـد بیننـده را بـه مرکـز نقـش هدایـت نمـوده کـه تمثیلـی از
وحدانیـت خداونـدگار متعـال و مرکزیـت و یگانگـی خداونـد
اسـت .پرویـز اسـکندرپور در ّ
مقدمـۀ کتاب اسـلیمی و نشـانها
دربـارۀ آرایههـای ختایـی و اسـلیمی پیچـان ارجـاع بـه همـان
تفسـیر فرامـادی داده کـه خطـوط اسـلیمی و ختایـی در عالـم
هنـر اسلامی را نمـاد حرکتـی از خداونـد ب هسـوی روح آدمـی و
عـروج روح بـه خداونـد میدانـد و ذکـر مینمایـد کـه ایـن نقـوش
درهمتنیـده تصویـری از عالـم فلکـی و عالـم بیانتهـا بـوده و
معتقـد اسـت کـه هنرمنـد مسـلمان عالـم اکبـر را در عالـم اصغر
صفحـۀ خویـش صورتـی دیگـر داد و بهواس ٔ
ـطه دوایـری کـه نظـام
چرخشـی فلکـی را در قاعـدۀ خـود دارد ،بـه زمیـن کشـید و ایـن
حرکـت مـداوم آسـمانی را در صورتهـای زمینـی رسـم نمـوده
اسـت (اسـکندرپور.)43 :1383 ،
گل اللـه عباسـی در حقیقـت همـان نرگـس اسـت کـه از
تکـرار دو دایـره دو بـرگ به وجـود میآید .البته در میـان نرگس با
اللـه عباسـی حـد واسـطی از گلهـای پروانـهای نیـز وجـود دارنـد.
لهـا و
گل اللـه عباسـی بـه دلیـل دارابـودن تمامـی خصایـص گ 
قابلیـت پذیـرش هـر نـوع تحولـی ،منعطفتریـن گل در بیـن
گلهـای ختایـی اسـت .ایـن گل بـه همیـن جهـت از نظر شـکل
ظاهـری نیـز زیباتـر از همـه گلهـا جلـوه میکنـد (اسـکندرپور،
.)40 ،1380
در داخـل متـن و در سـر ترنجهـای قالـی شـیخ صفـی از
نقشمایـه قندیـل اسـتفاده شـده اسـت .ایـن نقشمایـه
نمادیـن همـواره یکـی از نقـوش پرکاربـرد در هنرهـای سـنتی
ایرانـی و بهویـژه قالیبافـی بـوده اسـت .سـر ترنـج در متـن قالـی
ایرانـی موجـب ارتبـاط متـن و شمسـه مرکـزی و یـا همـان ترنـج
بـوده اسـت .سـر ترنـج در قالـی شـیخ صفـی بهصـورت دو گلدان
قندیـل ماننـد نمایانـده شـده اسـت .وجـود ترنـج در قالـی ایرانی
بـا سـاختارهای گوناگـون ،اسـلیمی ،ختایـی و یـا ترکیبـی از آنهـا
اسـتفاده میشـود .در قالـی شـیخ صفـی نیـز ترنـج بـا خطـوط
اسـلیمی کار شـده و بـا کاللههایـی در اطـراف و دو سـر ترنـج
قندیلـی نمایـان شـده اسـت.

تصویر  :10قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،قندیل
متصل به ترنج مرکزی
image 10: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539 AD),
lamp attached to the central medallion

از جملـه علـل زیبایـی بینظیـر قالـی شـیخ صفـی ترکیـب
تمامـی عناصـر و چیدمـان متـن و حاشـیه در کنـار یکدیگـر
اسـت؛ بـه عبارتـی حاشـیههای قالـی شـیخ صفـی بـر زیبایـی
متـن آن افـزوده اسـت .از نظـر هنـر قالیبافـی ایرانـی حاشـیه
بهعنـوان یکـی از اجـزاء اصلـی قالـی بـوده کـه موجـب جلوهگـری
بیشـتر زمینـه و متـن میشـود؛ چـرا کـه فقـدان حاشـیه موجـب
انحـراف نظـر بیننـده از طـرح اصلـی خواهـد شـد (چیـت سـازیان،
 .)44:1385از دو قالـی شـیخ صفـی یکـی از آنهـا دارای حاشـیه

کامـل بـوده و چنـان کـه در منابـع ذکـر گردیـده دومیـن قالـی کـه
موردبحـث ایـن پژوهـش اسـت ،دارای حاشـیه کوچکـی اسـت
کـه علـت آن را اسـتفاده از حاشـیههای ایـن قالـی جهـت ترمیـم
حاشـیههای قالـی اول اسـت .قالـی شـیخ صفی نمونـه اول داری
چهـار حاشـیه بـوده کـه باتوجهبـه اسـتفاده از دومیـن نمونـه
جهـت ترمیـم نمونـه اول در نمونـه موردمطالعـه ایـن پژوهـش
کـه در مـوزه لسآنجلـس نگهـداری میشـود دو حاشـیه وجـود
دارد کـه در متـن حاشـیه از ترکیـب اسـلیمی مـاری و گـردش
ختایـی اسـتفاده شـده اسـت .متـن حاشـیه بزرگتر بـه رنگ کرم
بـوده و متـن حاشـیه دوم روناسـی اسـت .چینش و قـرار گرفتن
منظـم رنگهـا در دو حاشـیه موجـب هماهنگـی بیشـتر آنهـا بـا
متـن و سـایر اجـزاء قالـی شـده اسـت.
در بیـن دو لچـک ایـن قالـی ،قـاب مسـتطیل شـکلی وجـود
دارد کـه کتیبـه نامیـده شـده کـه در ایـن کتیبـه ابیاتـی از حافـظ
شـیرازی بـه همـراه سـنه و رقـم بافنـده ذکـر گردیـده اسـت:
جز آستان توام در جهان پناهی نیست
سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست
عمـل عبـد درگاه قدسـی جایگاه ،مقصود کاشـانی به سـال 946
هجـری قمری

شماره پنجم
تابستان 1400

رنگ قالی شیخ صفی:

تمامـــی عناصـــر بهکاررفتـــه در هنرهـــا و بهویـــژه قالیباف ــی
ایران ــی ع ــاوه ب ــر زیبای ــی ظاه ــری دارای معان ــی باطن ــی ب ــوده؛
رن ــگ نی ــز از جمل ــه مهمتری ــن اب ــزار بی ــان هن ــری ب ــوده ک ــه در
هنـــر قالـــی ایرانـــی بـــه همـــراه ســـایر عناصـــر بصـــری بهخوب ــی
جل ــوه نم ــوده و بیانگ ــر معان ــی عمی ــق نمادی ــن ب ــوده اس ــت.
باتوجهبـــه معانـــی باطنـــی عمیقـــی کـــه ریشـــه در باطن ــی
فرازمینـــی داشـــته و شـــکلدهنده ســـاختار قالیهـــای ایران ــی
ب ــوده ،اس ــتفاده از رنگه ــا نی ــز تالش ــی ب ــرای پدی ــدار س ــاختن
انــوار الهــی اســت کــه نشــانی از مظهریــت نــور دارنــد ،رنگهــای

تصویر  :11قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،حاشیه با
اسلیمی و ختایی
image 11: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539 AD), border
with Islimi and Khatai
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تصویــر  :12قالی شــیخ صفی ،مــوزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
کتیبه قالی
image 12: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539
AD), rug Inscription

درخش ــان و پرتأللوی ــی ک ــه جلوهگ ــر گ ــذر از چارچ ــوب قال ــب
مـــادی شـــدهاند .رنگهـــا در مؤانســـتی شـــگفتانگیز بـــا
اش ــکال و نق ــوش ،در تک ــراری نمادی ــن ،ب ــدون بی ــان عاطف ــی
آش ــکار مجموعــهای هماهن ــگ و همن ــوا را ب ــه وج ــود آوردهان ــد
ک ــه عالم ــی پ ــر از اس ــرار را میگش ــایند ک ــه تماش ــاگه راز اس ــت
(شـــفیعی و دیگـــران.)33 :1393 ،
رنــگ در قالــی ایرانــی مهمتریــن عنصــر در نمایــان ســاختن
طـــرح منحصربهفـــرد قالـــی ایرانـــی و نشـــانگر هویـــت قالـــی
اســـت .رنگآمیـــزی قالیهـــا مالیـــم و از بهکاربـــردن رنگهـــای
بس ــیار تن ــد و زنن ــده و چش ــمگیر ک ــه مغای ــر ب ــا روح مالی ــم و
ش ــاعرانه ایران ــی اس ــت ،پرهی ــز کردهان ــد ،لیک ــن درعینح ــال
ذوق و ســلیقه هنرمنــدان ایرانــی رنگهــای عمیــق و مؤثــری بــه
کاربردهاســت کــه نــه افــراط در رنگآمیــزی تنــد و زننــده کــرده و
نــه صفــا و جــا آرامــش و مالیمــت خــاص هنــر ایرانــی فرامــوش
گردی ــده اس ــت (س ــاعی.)39 :1386 ،
ویژگ ــی ب ــارز قال ــی ش ــیخ صف ــی بهعن ــوان ش ــاهکار قال ــی
ایرانــی ،تناســب و هماهنگــی بیــن طــرح و رنــگ بــوده اســت؛ بــه
عبارت ــی ط ــرح و رن ــگ در س ــاختاری هماهن ــگ و مناس ــب کن ــار
یکدیگـــر قـــرار گرفتهانـــد .هماهنگـــی بیـــن دو عنصـــر طـــرح و
رن ــگ در ای ــن اث ــر ب ــا قرارگی ــری ب ــه ج ــا و مناس ــب رنگه ــا در ه ــر
بخــش و تکــرار آنهــا موجــب گــردش رنگــی چش ــم در کل قالــی
گردی ــده اس ــت .انتخ ــاب و گزین ــش رنگ ــی مناس ــب باتوجهب ــه
م ــکان قرارگی ــری عناص ــر بص ــری و همچنی ــن پختگ ــی و غن ــای
رنگــی از جملــه ویژگیهــای رنگــی ایــن قالــی ارزش ــمند هســتند.
نــگاه بیننــده بــا کمــک ســاختار و ترکیــب ســنجیده و قرارگیــری
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تصویــر  :13قالی شــیخ صفی ،مــوزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
آنالیز رنگی
image13: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539
AD), color analysis

مناس ــب اس ــلیمیها و ختاییه ــا ب ــه هم ــراه ترکی ــب مناس ــب
ب ــا رنگه ــای اصی ــل ایران ــی ک ــه ویژگ ــی مش ــترک بی ــن تمام ــی
هنره ــای ایران ــی هس ــتند ،در کل اث ــر ب ــه گ ــردش درمیآی ــد.
شه ــای مختل ــف
هماهنگـــی و گـــردش رنگـــی بیـــن بخ 
قال ــی بهوی ــژه دو بخ ــش مت ــن و حاش ــیهها ب ــا کمکگرفت ــن از
ترن ــج مرک ــزی و لچکیه ــا موج ــب انس ــجام و تن ــوع در کل قال ــی
گردیــده اســت .گزینــش قرارگیــری ســنجیده رنــگ ســورمهای و
قرم ــز موج ــود در قندی ــل ،کاللهه ــای اط ــراف ترن ــج ،همچنی ــن
لچکــی و در گلهــای اللــه عباســی متــن قالــی نمایــان هســتند.

تصویر  :14قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،گردش
رنگی لچک و حاشیه قالی
image 14: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539 AD),
corner color rotation and rug border

نتیجهگیری:

تحلیـل بصـری و خوانـش تصویـری از جملـه روشهـای
دسـتیابی بـه درونمایـه و ویژگیهـای بنیادیـن عناصـر
بصـری قالـی ایرانـی اسـت .آثـار بزرگـی چـون قالـی شـیخ صفـی
اردبیلـی بهعنـوان اسـناد مهـم تاریخـی -هنـری میتوانـد زبـان
نقشمایههـای نمادیـن و نشـانههای هنـری رایـج در قالیبافـی
ایرانـی -اسلامی باشـد .ازآنجاکـه اثـر هنـری را میتـوان نوعـی
یـادآوری و تذکـر دانسـت؛ بنابرایـن وجـود نقشمایههـا و
عناصـر بصری که ریشـه در آدابورسـوم گذشـتگان دارد ،یادآور
فرهنـگ ایرانـی -اسلامی اسـت.
در ایـن پژوهـش بـا بررسـی نمونـه ارزشـمند قالـی شـیخ صفـی
موجـود در مـوزه لسانجلـس از دوران صفویـه سـعی شـده
اسـت تـا بـه معرفـی و بررسـی عناصـر بصـری نقشمایههـای
ایـن قالـی پـی بـرد؛ تـا از ایـن طریق بتـوان پشـتوانه فکـری عمیق
نقشمایههـای قالیبافـی ایرانـی را شـناخت .نقشمایههـا
و ویژگیهـای تصویـری در قالـی ایرانـی هماننـد سـایر هنرهـا
سـخن از جهانـی فرامـادی داشـته کـه در بینـش هنرمنـدان
ایـن سـرزمین نقـش بسـته و تاکنـون ادامـه داشـته اسـت.
اعتقـاد بـه جهانـی آرمانـی و بـاغ بهشـت ابـدی را میتـوان یکـی از

مهمتریـن ویژگـی قالـی ایرانـی -اسلامی دانسـت؛ بهنحویکـه
هنرمنـدان قالیبـاف هماننـد سـایر هنرمنـدان وجـود و نـگاه
خـود را از جهـان مـادی پیرامـون خـود که جهان کثرت بـوده ،دور
کـرده و بـه درون و باطـن خـود کـه نمـودی از وجـود حقتعالـی
اسـت ،توجـه دارنـد و در همیـن مسـیر بـوده کـه وحـدت شـکل
میگیـرد؛ ازایـنرو نقـوش قالـی نیـز بهعنـوان دری بـه عالـم
فرامـادی همـان پردیـس و بهشـت ازلی اسـت ،بنابرایـن تمامی
عناصـر متنـوع تصویـری قالـی ایرانـی با اسـتفاده از زبـان نمادین
رخ نمـوده اسـت .همانطـور کـه در قالـی شـیخ صفـی بهعنـوان
نمونـه بـارز قالـی ایرانی دیده میشـود ،قـراردادن سـطوح متعدد
در قالـی کـه از شمسـه و خورشـید مرکـزی تشعشـع مییابـد،
روشـنگر همـان تنـوع باغـی اسـت کـه مثالـی ازلـی از بـاروری و
فراوانـی در بهشـت ازلـی اسـت .باتوجهبـه سـاختار قالـی شـیخ
صفـی میتـوان مضمـون بـاغ و بهشـت ازلـی را دریافـت نمـود.
در مرکـز قالـی از سـاختار قالیهـای لچـک و ترنـج اسـتفاده شـده
کـه دارای ترنـج مرکـزی بـوده و نمـودار خورشـید و منبـع آفرینش
بهشـت و گلهـا اسـت .زمینـه قالـی پـرکار و از گل و بـرگ پـر
شـده و گـردش زیبـا و پیچـان اسـلیمی و ختاییهـا ،گلهـای
ختایـی و اللهعباسـیهای در کنـار هـم نمایـی از بهشـت ازلـی
را بازگـو نمـوده و نمـودار بـاغ فـردوس اسـت .در متـن ایـن قالـی
مجموعـهای از گلهـا ،غنچههـا ،برگهـا و سـاقهها بـا عنـوان
نقـوش ختایـی بـر روی یـک سـاختار حلزونیشـکل در حـال
حرکـت هسـتند ،بیانگـر وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت
اسـت .ایـن نقـوش بـا گـردش حلزونـی خویـش همـواره دیـده
بیننـده را بـه مرکـز نقـش کـه تمثیلـی از وحدانیـت خداونـدگار
متعـال و مرکزیـت و یگانگی خداوند اسـت ،هدایت مینمایند.
وجـود یـک جفـت قندیـل در ایـن قالـی از دیگـر ویژگیهـای
بـارز ایـن اثـر بـوده؛ چـرا کـه ایـن نقشمایـه از جملـه مهمتریـن
نقشمایههـای هنـر ایرانـی -اسلامی اسـت کـه ریشـه در
اهمیـت مفهـوم نـور در هنـر ایرانـی  -اسلامی دارد .قندیـل نماد
وسـیلهای اسـت تـا نـور مـادی را از گرههـا و اسـلیمهای بهشـتی
بگذرانـد ،تـا آنچـه بـه چشـم میآیـد بـه نـور معنـوی شـباهت
بیشـتری داشـته باشـد .تمامـی عناصـر بصـری مورداسـتفاده در
ایـن قالـی در ترکیبـی هماهنگ در جهت انتقـال مفهومی واحد
جلـوه نمودهانـد.
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جدول عناصر بصری و نقشمایههای قالی شیخ صفی:
عناصر بصری

ساختار قالی

رنگ

طرح

طرح خطی

متن
Text

تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لس
تصویر  :5قالی شیخ صفی ،موزه لس تصویر  :6قالی شیخ صفی ،موزه لس آنجلس ،تصویر  :9قالی شیخ صفی ،موزه
( 946ه.ق 1539/میالدی) ،یک چهارم قالی :لس آنجلس 964 ،ه.ق 1539/آنجلس)  946ه.ق 1539/میالدی) طرح و
آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)
آنالیز خطی
میالدی ،متن قالی گردش ختایی
ساختار متن متشکل از گردش ختایی با تصویر آنالیز خطی و تصویر آنالیز رنگی
و گل شاه عباسی با قندیل
گل شاه عباسی
ترنج
Medallion

جایگاه نقش

تصویر  :4قالی شیخ صفی ،موزه لس تصویر :13قالی شیخ صفی ،موزه لس آنجلس ،تصویر  :7قالی شیخ صفی ،موزه تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لس
لس آنجلس 946( ،ه.ق 1539/آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،طرح و
( 946ه.ق 1539/میالدی) ،آنالیز رنگی
آنجلس (  946ه.ق 1539/میالدی) ،ترنج
آنالیز خطی
میالدی) ،ترنج مرکزی به همراه
مرکزی با 16کالله و دو قندیل
گردش اسلیمی

لچک
Corner

جایگاه نقش

تصویر :14قالی شیخ صفی ،موزه لس تصویر :13قالی شیخ صفی ،موزه لس آنجلس ،تصویر :14قالی شیخ صفی ،موزه تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لس
لس آنجلس 946( ،ه.ق 1539/آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،طرح و
( 946ه.ق 1539/میالدی) ،آنالیز رنگی
آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
آنالیز خطی
میالدی) ،گردش رنگی لچک و
گردش رنگی لچک و حاشیه قالی
حاشیه قالی

حاشیه
Border

جایگاه نقش

تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لس
تصویر :14قالی شیخ صفی ،موزه لس تصویر :13قالی شیخ صفی ،موزه لس آنجلس ،تصویر  :11قالی شیخ صفی ،موزه
لس آنجلس 946( ،ه.ق 1539/آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،طرح و
( 946ه.ق 1539/میالدی) ،آنالیز رنگی
آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
آنالیز خطی
میالدی) ،حاشیه با اسلیمی و
گردش رنگی لچک و حاشیه قالی
ختایی
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چکیده

بیــان مســئله :خلــوت از مهمتریــن ویژگیهــای یــک خانــۀ مطلــوب و از نیازهــای اساســی افــراد
در فضــای مســکونی اســت و بــه معنــای فراینــدی اســت کــه در آن ،بشــر میتوانــد بــه تجربــۀ
خویشــتننگری دســت یابــد و دامنــۀ ارتباطــی خــود بــا ســایرین را تنظیــم کنــد .باتوجهبــه
اینکــه انســان نیازمنــد فضاهایــی بــا خلــوت فــردی و خلــوت جمعــی اســت ،بنابرایــن الزم اســت
تعــدادی از فضاهــا خلــوت فــردی را تأمیــن نمــوده و موجــب آرامــش انســان شــوند و تعــدادی
از فضاهــا نیــز خلــوت جمعــی را جهــت ارتبــاط و تعامــل بــا ســایر افــراد خانــواده تأمیــن نماینــد.
اهمیــت و ضــرورت انجــام تحقیــق :در صــورت عــدم توجــه همزمــان بــه خلــوت فــردی و خلــوت
جمعــی ،نیازهــای انســان بــه طــور کامــل تأمیــن نمیشــود و فضــای خانــه بــه محیطــی ناکارآمــد
تبدیــل خواهــد شــد؛ لــذا شــناخت و بررســی نحــوۀ دســتیابی بــه طیــف خلــوت در نمون ههــای
موفــق و بهکارگیــری آنهــا در جهــت ایجــاد تعــادل میــان خلــوت فــردی و جمعــی امــری ضــروری
اســت.
اهــداف مقالــه :هــدف ایــن مقالــه شــناخت طیــف خلــوت در فضــای مســکونی و بررســی و
مقایســۀ تطبیقــی خلــوت فــردی تــا جمعــی در مســکن ســنتی و معاصــر اســت.
ســؤال پژوهــش :جهــت دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش ،ایــن پرسـشها مطــرح اســت :جهــت
تأمیــن نیازهــای انســان بــه چــه طیفــی از خلــوت در فضــای مســکونی نیــاز اســت؟ خلــوت فــردی
تــا جمعــی در خانههــای ســنتی و خانههــای معاصــر چگونــه تحقــق یافتــه اســت؟
روش تحقیــق :پژوهــش حاضــر از لحــاظ ماهیــت کاربــردی و از حیــث روش ،کیفــی اســت .در
گام اول بــا بررســی مطالعــات کتابخانـهای و اســنادی ،مــدل مفهومــی پژوهــش اســتخراج شــده
اســت و در گام دوم از طریــق مطالعــات میدانــی بــه مقایســۀ تطبیقــی خلــوت فــردی تــا جمعــی
در نمونـهای از دو گــروه خانههــای ســنتی (خانــۀ داروغــه) و خانههــای معاصــر ایــران (خانــۀ پــدر
و دختــر ) پرداختــه شــده اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج نشــان میدهــد در خانههــای ســنتی از جملــه خانــۀ داروغــه بیشــتر بــه
خلــوت جمعــی و در خانههــای معاصــر از جملــه خانــۀ پــدر و دختــر بیشــتر بــه خلــوت فــردی
توجــه شــده اســت.
کلمــات کلیــدی :خانــۀ ســنتی ،خانــۀ معاصــر ،خلــوت فــردی ،خلــوت جمعــی ،خانــۀ داروغــه ،خانــۀ
پــدر و دختــر.
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Abstract:
Statement of Problem: Privacy is one of the most important features of a desirable home
and one of the basic needs of people in a residential space and means a process during
which a person achieves regulation of how he interacts with others and experiences selfesteem. The comfort of the family and the possibility of proper communication of its
members with each other and even with other relatives, requires privacy in housing;
Because housing means a place where peace and tranquility flow, requires a kind of
solitude. Due to the fact that human beings need spaces with individual privacy and
collective solitude, so it is necessary for a number of spaces to provide individual privacy
and bring peace to human beings, and a number of spaces also provide collective privacy
for communication and interaction with other family members.
Importance and necessity of conducting research: If both individual and collective privacy
are not considered at the same time, human needs will not be fully met and the home
space will become an inefficient environment. Therefore, it is necessary to know and
study how to achieve the range of privacy in successful examples and use them to create a
balance between individual and collective privacy.
Aims of the article: The purpose of this article is to identify the range of privacy in
residential space and to study and compare comparative individual to collective privacy
in traditional and contemporary housing.
Research Question: In order to achieve the objectives of the research, the following questions
are asked: What range of privacy is needed in a residential space to meet human needs?
How is individual to collective solitude realized in traditional and contemporary homes?
Research Method: According to the subject, the present research is practical in nature
and qualitative in terms of method. In the first step, it has been used through library
and documentary studies to reach the theoretical foundations and study the research
background. The authors first traced the lexical roots of housing and privacy and
examined the theories related to each, then analyzed the content of the concept of privacy
in housing and obtained a conceptual model of the research. In the second step, through
field studies, case studies are examined and the realization of individual privacy and
collective privacy in a sample of two groups of traditional houses (Darogheh house) and
contemporary Iranian houses (father and daughter house). Has been studied. In the third
step, through inferential analysis, privacy is compared in case samples and the obtained
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data are classified and presented in a table.
Conclusion: In the first step of this study,
the spectrum of privacy in traditional and
contemporary residential space has been studied
and the findings show: on one side of the spectrum
of privacy, individual privacy and on the other
hand, collective privacy. While both belong to
the same nature. Paying attention to one aspect
of privacy alone creates spaces in which family
members will either lose their privacy due to the
lack of individual privacy or due to the lack of
collective privacy necessary for social interactions
and They do not have to be together. According
to the issues raised in traditional houses, each
member of the family was not assigned a private
room, and due to the way the space was designed,
the number of openings and entrances in each room
was high, and this reduced and eliminated Going
into solitude is personal; Also, in contemporary
houses, with the disappearance of some spaces
and also the personalization of spaces, collective
solitude is eliminated and there is no tendency
to gather together in a collective space. In the
next step, through field studies, case studies
(drug house and father and daughter house) are
examined and the realization of individual and
collective privacy in a sample of two groups of
traditional houses and contemporary houses in
Iran is studied. Is located. Analyzes show in the
case study of a traditional house (drug house);
The crypt has too much solitude, which leads to
isolation, loneliness and boredom in this space;
The kitchen and bathroom have a personal
privacy that creates a personal space and a specific
territory; The mezzanine, the winter solstice, the
windbreak, and the window sill have a collective
privacy that promotes interpersonal relationships
with other family members and self-evaluation
among others; The vestibule and the front have
lost privacy, which creates a sense of congestion,
aggression, and encroachment on the privacy
of others. In the case of a contemporary house
(father and daughter house); The warehouse
has more privacy than needed, which leads to
isolation, loneliness and boredom; The bedroom,
the parents’ room, and the bathroom have
individual privacy that creates a border-area,
personal independence, and personal space; The
courtyard, kitchen and reception have a collective
privacy that expands relationships with other

family members; The hallway and the entrance
filter have lost privacy, which causes congestion,
encroachment and invasion on the privacy of
family members.
key words: Traditional house, contemporary
house, individual privacy, collective privacy,
pharmacy house, father and daughter house.
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مقدمه

خانــه ،مکانــی اســت کــه اولیــن تجربههــای بیواســطه بــا فضــا،
در انــزوا و جمــع در آن صــورت میگیــرد .بیتردیــد بســیاری از
انســانها در زندگــی روزانــۀ خــود ،گاهــی نیــاز بــه تنهــا بــودن
را احســاس میکننــد تــا بــه آرامــش جســمی و روحــی خــود
بپردازنــد و پاســخ بــه ایــن نیــاز را در محیطــی بــه نــام خانــه
جســتجو میکننــد" .خلــوت" از مهمتریــن ویژگیهــای یــک
خانــه مطلــوب اســت .وجــود خلــوت در محیــط زندگــی ،میتوانــد
بــه ایجــاد زمینــه مناســب در ابعــاد فــردی و اجتماعــی بیانجامــد.
انســانها پاســخ نیــاز بــه خلــوت را در خانــه و محیــط زندگــی خــود
جســتجو میکننــد .گاهــی بــه تنهــا بــودن نیــاز دارنــد تــا شــرایط
دســتیابی بــه آرامــش روحــی و جســمی آنهــا تأمیــن گــردد؛ و
گاهــی نیازمنــد ارتبــاط بــا ســایر همنوعــان خــود هســتند زیــرا
بشــر بهصــورت بالقــوه ،موجــودی اجتماعــی اســت؛ بنابرایــن
خلــوت مکانیســمی بــرای تعییــن حــدود روابــط میــان فــرد و
ســایرین بهشــمار مــیرود و هــدف غایــی آن ایجــاد تعــادل در
روابــط مابیــن انســانها اســت.
مهمتریــن نیــاز هــر فــرد بــه خانــه حفــظ «خــود» اســت کــه
میتوانــد بــا مفهــوم «بقــا» مرتبــط باشــد .حفــظ خــود شــامل
حفــظ فــرد (بهصــورت فیزیکــی) و مقابلــه بــا خطــرات انســانی
و طبیعــی و همچنیــن حفــظ دنیــای ذهنــی فــرد اســت .در
ایــن مفهــوم ،خانــه مکانــی بــرای« :خلــوت بــا خــود و دیگــران،
بیتعــرض غیــر» بــه شــمار مــیرود (حائــری مازندرانــی:۱۳۸۸ ،
کشــدن فضــای خانــه ،دسترســی
 .)۴۹در عصــر معاصــر ،کوچ 
بــه خلــوت را دچــار مشــکل کــرده اســت؛ درحالیکــه خانــه
مفهومــی ورای پناهــگاه دارد و بایســتی قــادر بــه پاســخگویی
کلیــۀ نیازهــای شــخصی هــر فــرد باشــد؛ بنابرایــن جهــت تأمیــن
ایــن نیــاز ،شــناخت معنــای خلــوت در خانــه ،امــری ضــروری
اســت.
تاکنــون تحقیقــات زیــادی در زمینــه خلــوت ،خلــوت
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فــردی و خلــوت جمعــی در خانههــای ســنتی و معاصــر ایرانــی
صورتگرفتــه اســت .امــا در تحقیقــات محــدودی بــه بررســی
ایــن دو نمونــه بهصــورت همزمــان پرداختــه شــده اســت.
ازایـنرو در ایــن مقالــه بــا انتخــاب دو نمونــه خانــۀ ســنتی ایرانــی
(خانــه داروغــه) و خانــۀ معاصــر ایرانــی (خانــه پــدر و دختــر ) بــه
بررســی تطبیقــی جایــگاه خلــوت در هرکــدام پرداختــه شــده
اســت .اهــداف ایــن مقالــه دســتیابی بــه طیفهــای خلــوت و
چگونگــی نشــان دادن خلــوت در مســکن ســنتی و معاصــر
اســت .ازای ـنرو ایــن پژوهــش بحــث خــود را در پاســخ بــه ایــن
پرســش طــرح مینمایــد کــه «خلــوت چــه طیفهایــی دارد؟»
و «خلــوت در مســکن ســنتی و معاصــر چگونــه خــود را نشــان
میدهــد؟» .برایناســاس ،ایــن پژوهــش انــواع خلــوت را در
مســکن ســنتی و مســکن معاصــر تحلیــل و نتایــج حاصــل از
آن را بررســی میکنــد.

پیشینۀ تحقیق

محققیــن زیــادی ،موضــوع خلــوت و نیــاز بــه آن را بررســی
کردهانــد .در ادبیــات ایرانــی ،خانــه از ارکان اساســی حیــات
جامعــۀ ایرانــی اســت ،امــا اثــرات فرهنگــی آن ،از ســوی معمــاران
و محققیــن بهصــورت محــدود مطالعــه شــده اســت .پیرنیــا
اظهــار میکنــد ،کــه« :خانــه مکانــی اســت کــه ســاکنین آن
احســاس ناراحتــی نکننــد .انــدرون خانــه بایــد تنــوع زیــادی
داشــته باشــد ،تــا موجــب ایجــاد احســاس خســتگی نشــود»
(بمانیــان و زنــدی .)1396 ،از دیــدگاه باشــار ،خانــه دارای دو
قســمت اساســی اســت :فضــای محصــور درون و فضــای بــاز
ً
تشــده
بیــرون .فضــای خصوصــی درون ،صرفــا بــرای افــراد دعو 
بــه خانــه یــا ســاکنین آن نمایــان میشــود و فضــای عمومــی
بیــرون ،بــرای نمایــش خانــه بــه ســایرین اســت (کوپــر.)1382 ،
چرمایــف و الکســاندر ،در کتــاب عرصههــای زندگــی جمعــی
و زندگــی خصوصــی بیــان نمودهانــد کــه بــا ورود فناوریهــای

جدیــد بــه زندگــی روزانــۀ انســانها و آمــدن مدرنیتــه ،خلــوت
و آرامــش افــراد بــه خطــر افتــاده اســت و ســعی نمودهانــد تــا
راهکارهایــی جدیــد بــرای کســب مجــدد آرامــش و خلــوت در
حیــات انســانها معرفــی نماینــد (چرمایــف و الکســاندر.)۱۳۷۶ ،
بنابرایــن ،خلــوت در رابطــه بیــن فــرد و گــروه بــا مابقــی افــراد
جامعــه موضوعــی قابــل اهمیــت اســت .راپاپــورت ()۱۹۷۷
خلــوت را توانایــی افــراد بــرای کنتــرل تعامــل اجتماعــی ،حــق
انتخــاب و امــکان تعامــل اجتماعــی دلخــواه تعریــف کــرده اســت
(لنــگ .)165 :۱۳94 ،ازای ـنرو ،خلــوت موضــوع مهمــی اســت کــه
بــر رابطــۀ افــراد بــا ســایرین تأثیــر میگــذارد .وســتین ( )۱۹۷۰در
تعریــف خــود از خلــوت آن را بــه چهــار دســتۀ (تنهایــی ،قرابــت
و نزدیکــی ،گمنامــی ،خــودداری یــا تــو داری) طبقهبنــدی نمــوده
اســت (آلتمــن .)23 :۱۳۸۲ ،خامنــهزاده در پژوهشــی بــا عنــوان
«مفهــوم خلــوت و چگونگــی تحقــق آن در زیســت-جهان
خانــه ایرانــی مطالعــه تطبیقــی آن در خانــه ایرانــی ماقبــل مــدرن
و خانــه مــدرن ایرانــی» بیــان نمــوده اســت کــه «در بســیاری از
مــوارد ،برخــورد تکبعــدی بــا ماهیــت طیــف گونــه خلــوت در
هــر یــک از ایــن دو گــروه خانههــا ،بــه حــذف بخشــی از قلمروهــا
منجــر شــده اســت .همیــن امــر ســبب شــده تــا هویــت فــردی و
جمعــی ســاکنان خانــه ،در هــر یــک از ایــن خانههــا بیشــتر بــروز
یابنــد؛ لــذا بهمنظــور تأمیــن همــۀ نیازهــا و ایجــاد تعــادل بیــن
ایــن دو ،توجــه بــه طیــف خلــوت بایســتی موردتوجــه قــرار گیــرد»
(خامنـهزاده .)31 :1396 ،حامــد بیگدلــی و همــکاران در پژوهشــی
بــا عنــوان «بررســی نقــش خلــوت در معمــاری خانههــای ســنتی»
معتقدنــد کــه «طراحــان بایــد بــا اســتفاده از تکنیــک و معمــاری
پالنهــای قدیمــی و بهرهگیــری از آنهــا را در خانههــای عصــر
حاضــر جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی و رســیدن بــه آرامــش
نســبی اســتفادهکنندگان تــاش کننــد ،چــرا کــه خانــه محلــی
بــرای رســیدن بــه آرامــش و گرفتــن انــرژی دوبــاره اســت و ایــن
آرامــش میتوانــد در زندگــی اجتماعــی و روابــط مــا بــا دیگــران
تأثیــر بســزایی داشــته باشــد» (بیگدلــی و همــکاران.)1397 ،
نصیــری در مقالـهای بــا عنــوان «بررســی تطبیقــی معنــای خلــوت
در خانــۀ درونگــرای ایرانــی و خانــۀ برونگــرای غربــی» اظهــار
داشــته اســت :خلــوت در خانــه و حفــظ حریــم آن ،مفهومــی
فطــری بــوده و در ذات بشــر نهفتــه اســت .انســان بــرای حریــم
خصوصــی خــود ،حرمــت قائــل اســت و از آن بــا اســتفاده از
تمهیداتــی متفــاوت همچــون دیــواری محکــم ،پرچینــی ســاده
یــا حاشــیهای ســبز از گیاهــان محافظــت میکنــد .انســان بــا
احتــرام بــه حریــم شــخصی خــود ،میتوانــد هویــت و شــخیصت

خــود را بــاز یابــد و آنچــه کــه در ازدحــام جامعــه ،دچــار اختــال
شــده را ترمیــم نمایــد (نصیــری.)44 :1388 ،

روش پژوهش

باتوجهبــه موضــوع ،تحقیــق حاضــر بــه لحــاظ ماهیــت ،کاربــردی
و از حیــث روش ،کیفــی اســت .درگام اول از طریــق مطالعــات
کتابخانــهای و اســنادی جهــت رســیدن بــه مبانــی نظــری و
بررســی پیشــینۀ تحقیــق اســتفاده شــده اســت .نگارنــدگان
ابتــدا بــه ریشــهیابی لغــوی مســکن و خلــوت و بررســی
نظریههــای مربــوط بــه هرکــدام پرداختــه ،ســپس مطالــب
پیرامــون مفهــوم خلــوت در مســکن را تحلیــل نمــوده و بــه
مــدل مفهومــی پژوهــش دســت یافتنــد .در گام دوم از طریــق
مطالعــات میدانــی بــه بررســی نمونههــای مــوردی پرداختــه
شــده و تحقــق خلــوت فــردی و خلــوت جمعــی در نمون ـهای از
دو گــروه خانههــای ســنتی (خانــۀ داروغــه) و خانههــای معاصــر
ایــران (خانــۀ پــدر و دختــر ) موردمطالعــه قــرار گرفتــه اســت.
دلیــل انتخــاب دو نمونــۀ مذکــور ،وجــود قابلیــت دسترســی
و بازدیــد و وجــود طیــف خلــوت در هــر دو نمونــه اســت .در
گام ســوم ،از طریــق تحلیــل اســتنتاجی بــه مقایســۀ خلــوت در
نمونههــای مــوردی پرداختــه شــده و دادههــای بهدس ـتآمده
طبقهبنــدی و در جدولــی ارائــه شــدهاند (نمــودار شــماره .)1
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مبانی نظری
خانه

مســکن از گونههــای اولیــه و اصلــی معمــاری اســت .خانــه از
لحــاظ لغــوی ،بــه معنــی محــل زندگــی ،اســتراحت و آرامــش
بــوده و مکانــی اســت کــه انســان بــرای نخســتینبار در آن
ً
مســتقر شــده اســت .غالبــا فــرد یــا گروهــی از افــراد کــه خانــواده
را تشــکیل میدهنــد در خانــه زندگــی میکننــد .از میــان تمــام
فضاهــای پیرامــون فــرد در جامعــه ،خانــه خصوصیتریــن و
نزدیکتریــن مــکان بــه وی محســوب میشــود کــه انســان در
آن از امنیــت و حریــم شــخصی برخــوردار اســت .ســاکنین خانــه،
بــه طــور روزمــره بــر آن تأثیــر میگذارنــد و از آن تأثیــر میپذیــرد
(بمانیــان و زنــدی.)1396 ،
بــا مراجعــه بــه احســاس خــود در مــورد خانــه ،میتــوان گفــت
کــه در شــرایط فعلــی افــراد از تمــام هیجانــات و شــلوغیهای
پیرامــون خــود فــرار کــرده و در ملجــأ خانــه آرامــش مییابنــد و
انــرژی خــود را درون آن بازیابــی میکننــد .فــرد بــا قرارگیــری در
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نمودار شماره  :1روند انجام پژوهش تحقیق .مأخذ :نگارندگان
Figure 1: Research process. Source: Authors

جدول شماره  :1تعریف خانه از نظر محققین .مآخذ :نگارندگان
Table 1: Definition of home by researchers. References: Authors

پژوهشگران

تعریف خانه

منبع

پیرنیا

خانه جایی که ساکنان آن احساس ناراحتی نکنند و اندرون خانه یا جایی که زن و بچه زندگی میکنند میبایست تنوع
زیادی داشته باشد تا خستگی احساس نشود.

پیرنیا154 :1387 ،

حائری

از میان فضاهای پیرامونی ،خانه بالفصلترین فضای مرتبط به آدمی است .به طور روزمره بر او تأثیر میگذارد .اولین
ً
فضایی است که آدمی احساس تعلق فضایی را در آن تجربه میکند و مجموع حواس پنجگانه دائما سرتاسر آن را طی
میکند و در مدت کوتاهی بدان خو میگیرند .خانه مکانی است که اولین تجربههای بیواسطه با فضا در انزوا و جمع
صورت میگیرد و خلوت با خود ،با همسر و فرزندان ،با دوست و دیگران همهوهمه بیتعرض غیر در آن ممکن میگردد.

سوره نحل ،آیه 80

مسائلی

مسکن سنتی همانند انسان سنتی دارای یک صورت ظاهری و یک سیرت باطنی است.

مسائلی1387 ،

اهری

در کل مسکن بهعنوان یک فضای فیزیکی و بهعنوان سرپناه ،نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب میآید .در این
سرپناه ،برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد تأمین میشود؛ مانند خواب ،خوراک ،استراحت ،حفاظت در برابر شرایط جوی
و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت.

اهری1367 ،

مور

1خانه مرکز جهان است برای ساکنانش و برای محلهاش شاخصترین بنا در تحکیم مکان.

مور1974 ،

راسکین

2این ماهیت حقیقی یک کاشانه است -آن یک مکان صلح است  -سرپناهی نه فقط در مقابل شداید ،بلکه در مقابل
ترس ،شک و جدایی .اگر چنین نباشد ،یک کاشانه نیست ،بلکه فقط بخشی از یک جهان خارج است که شما بر باالیش
سقف زدهاید.

گیفورد1378 3،

شولتز

4خانه مکانی است که وقوع زندگی ّ
روزمره را در خود گرفته ،جایی که انسان هویت فردی خویش را بازمییابد.

شولتز1384 ،

خوشفر

مسکن فضای اجتماعی ،کالبدی ،مکان و زمینه سازگاری فرد با اجتماع پیرامون را فراهم میسازد.

خوشفر1375 ،

تادائو آندو

5خانه شخصی را میتوان بهعنوان فضایی سهبعدی که خانوادهای متشکل از تعداد معینی از افراد دربرگرفته است
دانست .بدیهی است که باید ارتباط مستقیمی میان زندگی درونی بشر و فضایی که مبنای کنشهای عینی زندگی
روزمره اوست ،وجود داشته باشد.

میاواکی1376 6،
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جدول شماره  :2تعریف خلوت از نظر محققین .مآخذ :نگارندگان
Table 2: Definition of privacy from the perspective of researchers. References: Authors

مفهوم خلوت

منبع

نظریهپرداز

سال
7

چیزی غیر از گوشهگیری از جمع و تمایل به انزوا.

Schwarz,1968

اسوارتس

1968

حق تصمیمگیری فرد در مورد اینکه چه نکاتی دربارۀ شخصیتش و تحت چه شرایطی بهتر است
به دیگران منتقل شود.

Westin,1970

وستین

8

1970

فرگاس

1947

زیمل

1950

چاپین

1951

بیتس

1964

ژورارد

1966

شیلز

1966

ایتلسون،
پروشانسکی،
ریولین

1970

راپاپورت

1972

بکر

1973

آلتمن

2001

9

ً
مفهوم نسبتا پیچیده؛ بهکارگیری در چهار معنای متفاوت :آزادی در انتخاب انزوا ،آزادی در
داشتن صمیمیتی بدون مزاحمت بین خود و افراد منتخب ،آزادی برای بینام ماندن در بین
دیگران و آزادی برای محفوظ بودن از طریق مضایقه اطالعات درباره خود.

فرگاس1947 ،

10

ٔ
فاصله افراد از یکدیگر.
کنترل محرکهای دریافتی از دیگران ،میزان اطالعات و

Simmel,1950

11

ارزش تنها ماندن و آسودگی از فشار حضور دیگران.

Chapin,1951

12

این احساس فرد که دیگران باید از آنچه برای او مهم است جدا و دور باشند ،و در ضمن اذعان
به اینکه دیگران نیز حقی از آن چیز دارند.

Bates,1964

13

نتیجه تمایل فرد به پنهان نگاهداشتن تجربیات گذشته و زمان حال خود و اهدافش برای آینده
 ...تمایل به معما بودن برای دیگران ،یا حالتی که بیشتر معمول است ،تمایل به کنترل نظر باور
دیگران در مورد خود.

Jurard,1966

14

نظارت بر انتقال اطالعات از فردبهفرد ،فرد به گروه ،گروه به گروه ،یا گروه به فرد.

Shils,1966

15

رسیدن و آزادی انتخاب و تعیین اهداف الزم برای نظارت بر اینکه در مورد خود چه اطالعاتی را
انتقال دهیم.

Ittelson,
& Proshansky
Rivlin,1970

16

توانایی نظارت بر تعامل ،در اختیار داشتن حق انتخاب و تمهیدات و سازوکارهای الزم برای
جلوگیری از تعامل ناخواسته و دستیابی به رابطه مطلوب.

Rapoport,1972

17

خلوت ،محدودهای از محیط طبیعی یا مصنوع است که بهعنوان قلمرو تعیین شده باشد.

Becker,1973

دوری و نزدیکی فرد به دیگران و آزادی انتخاب در مورد رابطه با دیگران.

آلتمن22 :1382 ،

18

خانــه ،امــکان مییابــد تــا خــود را بازیابــد .درواقــع ،خانــه مــکان
اولیــه بــرای تجربــۀ بیواســطه بــا فضــا چــه در تنهایــی و چــه
در جمــع اســت و امــکان ارتبــاط و خلــوت بــا خــود و اعضــای
خانــواده از جملــه خلــوت بــا همســر و فرزنــدان ،بــا والدیــن ،بــا
خواهــر و بــرادر و بــا دیگــران ،بــدون وجــود و تعــرض اشــخاص
دیگــری درون خانــه فراهــم میشــود (ارژمنــد و خانــی.)27 :۱۳۹۱ ،
از نظــر پیرنیــا ،درون خانــه بایــد بســیار متنــوع باشــد ،چــرا
کــه خانــواده در آن زندگــی میکننــد و نبایــد درون آن احســاس
خســتگی یــا ناراحتــی داشــته باشــند (پیرنیــا .)1387 ،راپاپــورت،
خانــه را چنیــن تعریــف میکنــد« :خانــه مرکــز جهــان اســت بــرای
ســاکنانش و بــرای محلــهاش شــاخصترین بنــا در تحکیــم
مــکان» (راپاپــورت .)۲۴ :۱۳۷۶ ،انســان خــود و حقیقــت خــود را

شماره پنجم
تابستان 1400

درون خانــه پیــدا میکنــد .وقتــی شــخصی درون خانــه اســت،
بایــد قــادر باشــد همــه آن نایافتنیهــای بیــرون از خویــش را در
خانــه بیابــد .ســکون و آرامــش ،هــدف و صفــت وجــودی خانــه
در تفکــر و فرهنــگ اســامی اســت ،چنــان کــه در آیــۀ  80ســورۀ
نحــل میخوانیــم« :پــروردگار ،خانههایتــان را بــرای شــما مایــه
ُ
َ َ ُ
آرامــش و راحــت قــرار داد» َ(و ُ
اهلل َج َعــل لکــم ِمــن ُبیو ِتکــم
َ
َ
َســک ّنا) .واژۀ مســکن ،بــر وزن مفعــول از ریشــه عربــی َســکن ،و
اســم مــکان اســت .مفهــوم ایــن واژه ،ســکون و آرامــش اســت
و در اصطــاح بــه مکانــی کــه انســان در آن زندگــی میکنــد،
میگوینــد (بهشــتی .)1386 ،در جــدول شــمارۀ  ،1تعریــف خانــه از
دیــدگاه محققیــن مختلــف ایــن حــوزه ارائــه شــده اســت.
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تعریف خلوت

شماره پنجم
تابستان 1400

در لغتنامههـای فرهنـگ آریانپـور ،فرهنـگ معیـن ،فرهنـگ
جامـع دهخـدا ،فرهنـگ عمیـد ،فرهنـگ نویـن و دانشـنامه
بریتانیـکا ،کلمـات ذیـل بهعنـوان متـرادف بـرای واژۀ خلـوت،
بیـان شـدهاند :تنهایـی ،تنهـا نشسـتن ،تنهایـی گزیـدن ،انـزوا،
مجموعـهای از مخالفـت بـا نفـس و ریاضتهـا بهصـورت
کاسـتن از خـواب و غـذا و روزهداری و کـم سـخنگفتن؛
تـداوم ذکـر خـدا و قطـع ارتبـاط بـا دیگـران و نفـی خواطـر و
سـخنگفتن بـا خـدا آنگونـه کـه بـرای غیـر جایـی نباشـد (امینـی
و نوروزیانپـور .)100 :1393 ،در برخـی از شـاخههای علومانسـانی،
بـرای مثـال جامعهشناسـی ،علـوم سیاسـی ،حقـوق و معمـاری،
انسانشناسـی و روانشناسـی ،مفهـوم «خلـوت» اسـتفاده و
مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .آلتمـن معتقـد اسـت« :خلـوت
را میتـوان نظـارت انتخابـی بـر رابطـۀ فـرد یـا گـروه بـا سـایرین»
تعریـف شـود .اشـخاص گاهـی در ارتباطـات خـود ،خواسـتار
جداشـدن از سـایرین هسـتند ،و برخـی اوقـات نیـز ،خواهـان
داشـتن ارتبـاط و پیونـد بـا سـایرین هسـتند .تأمیـن خلـوت
فراینـدی اسـت کـه طـی آن ،فـرد بیـن داشـتن و نداشـتن ارتبـاط
بـا دیگـران ،تعـادل برقـرار میسـازد (آلتمـن .)22 :1382 ،خلـوت
بـه معنـی خـود را از سـایرین و محیـط پیرامونـی آزاد سـاختن
اسـت (ترقی .)176 ،1359 ،وسـتین معتقد اسـت «خلوت باعث
تأمیـن اسـتقالل فـردی و کمک بـه خودارزیابی میشـود و از این
طریـق ارتباطـات را محـدود نمـوده و از آنهـا محافظـت میکنـد»
(لنـگ .)166 :۱۳94 ،بنابرایـن ،خلـوت از جهت رابطـۀ فرد و گروه و
جامعـهای کـه در آن زندگـی میکنـد ،دارای اهمیـت اسـت .برخی
اوقـات شـخص و گـروه بـه «بـودن در کنـار سـایرین» و برخـی
اوقـات نیـز «بـه جدا مانـدن از بقیه» نیـاز دارند .در جدول شـمارۀ
 ،2تعریـف خلـوت از دیـدگاه محققیـن و نظریهپـردازان ایـن حوزه
تعریـف شـده اسـت.

انواع خلوت

در مفهــوم خانــه ،بــرای دو حــد نهایــی طیــف خلــوت میتــوان
بــه «خلــوت شــخصی» و «خلــوت گروهــی» اشــاره نمــود .جهــت
دســتیابی بــه حالــت ایدئــال خلــوت بایســتی میــزان خلــوت
مطلــوب و خلــوت کســب شــده ،بــا هــم برابــر باشــند .بیشــتر
بــودن خلــوت بهدســتآمده از خلــوت مطلــوب ،بــه معنــای
قطــع ارتبــاط شــخص بــا ســایرین اســت و بــه کســالت ،تنهایــی
یــا انــزوای اجتماعــی منجــر میشــود .امــا اگــر میــزان خلــوت
بهدسـتآمده از خلــوت مطلــوب کمتــر باشــد ،یعنــی فــرد دارای
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روابــط اجتماعــی زیــادی اســت و دچــار ازدحــام اســت (بیرانونــد،
 .)1395باتوجهبــه ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه خلــوت شــامل
طیــف بهین ـهای مابیــن انــزوا و ازدحــام اســت کــه خلــوت کمتــر
از میــزان مطلــوب بــه ازدحــام و خلــوت بیشــتر از آن بهتنهایــی
میانجامــد .از نظــر وســتین ،خلــوت در  4گــروه دســتهبندی
میشــود و قابــل تجزیهوتحلیــل اســت .بــر اســاس دیــدگاه
وســتین ،اولیــن نــوع خلــوت «تنهایــی» اســت کــه فــرد
بهتنهایــی و در انــزوا و دور از ســایرین در خلــوت خویــش
قــرار میگیــرد .دومیــن نــوع «نزدیکــی و محرمیــت» اســت کــه
در ایــن حالــت ،جمــع کوچکــی از انســانها (مثــل یــک زن و
شــوهر ) از ســایرین جــدا میشــوند تــا تنهــا باشــند .نــوع ســوم
«گمنامــی» اســت ،یعنــی فــرد درون جمــع قــرار دارد ،امــا کســی او
را نمیشناســد .ازای ـنرو در جمــع ،تنهــا حضــور فیزیکــی داشــته
و بــه دلیــل تعامــل ســطحی بــا دیگــران در گمنامــی قــرار دارد و
بــه خلوتــش لطمــهای وارد نمیشــود« .تــوداری یــا خــودداری»
چهارمیــن حالــت خلــوت از نظــر وســتین اســت کــه مانعــی
روحــی در مقابــل مزاحمتهــا و دخالتهــای ناخواســته ایجــاد
میکنــد (وســتین .)32 :1970 ،یعنــی در ایــن حالــت فــرد برطبــق
خواســت خــود ،ســایرین را از زندگــی خویــش دور نگــه م ـیدارد
(آلتمــن.)23 :1382 ،

خلوت فردی

ایــن مقولــه همجهــت بــا هــدف اساســی خلــوت میکوشــد تــا
هویــت فــردی را تحقــق بخشــد .هویــت فــردی ،بــر توانایــی فــرد
در تعییــن و تعریــف محدودیتهــا و مرزهــای پیرامــون خــود
متکــی اســت .در واقــع توانایــی یــا شکســت در نظــارت بــر مــرز
میــان فــرد بــا ســایرین از فاکتورهــای اساســی در دســتیابی بــه
هویــت فــردی بــوده ،زیــرا انســان میتوانــد باتوجهبــه تعاملــش
بــا ســایرین ،بــه اطالعــات مهمــی دربــارۀ خــود و فردیتــش
دســت یابــد .ازایــنرو ،یکــی از عملکردهــای اساســی خلــوت،
نظــارت بــر حــد میــان خــود و دیگــران اســت و کمــک میکنــد،
اساســیترین هــدف خلــوت بــرآورده شــود .فضــای شــخصی
میتوانــد ،بــا هــدف دســتیابی بــه خلــوت مطلــوب و نظــارت بــر
تعامــل میانفــردی اســتفاده شــود .فضــای شــخصی ،اغلــب
بهصــورت فاصلــۀ فیزیکــی فــرد بــا دیگــران تعریــف میشــود
(همــان.)61 :

خلوت جمعی

ایــن کارکــرد در تعییــن راهبردهــا و برنامههــای فــرد بــرای رابطــه
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نمودار شماره  :2مدل مفهومی پژوهش .مآخذ :نگارندگان
Figure 2: Conceptual model of research. References: Authors

بــا دیگــران و ارزیابــی ارتبــاط شــخص بــا ســایرین ،دارای جایــگاه
برجســتهای اســت .یکــی از نمونههــای ارتبــاط متقابــل فــرد
بــا دیگــران ،در روابــط شــغلی افــراد ظاهــر میگــردد .از نظــر
شــوارتز ( )1968خلــوت میتوانــد بــه تــداوم ارتبــاط رئیــس و
ً
کارکنــان کمــک کنــد .مدیــران و مســئولین باالدســتی ،عمدتــا
حــق تجــاوز بــه خلــوت کارکنــان را دارنــد ،امــا عکــس ایــن امــر
صــادق نیســت .نــوع روابطــی کــه فــرد بــا دیگــران دارد ،یکــی از
عملکردهــای اساســی خلــوت اســت .در واقــع ســازوکارهای
خلــوت ،بــر روابــط متقابــل فــرد بــا دیگــران نظــارت داشــته و
باعــث گســترش روابــط بــا ســایرین و طــرح برنامــه و نقشــه در
ارتبــاط بــا دیگــران میشــود (همــان.)59 :
خلــوت در هــر لحظــه از زمــان ،حالــت بهین ـهای دارد .بــه عبــارت
دیگــر ،درج ـهای بهینــه از دســترس بــودن مطلــوب فــرد بــرای
تعامــل او بــا دیگــران وجــود دارد .انحــراف از آن بــه تعامــل
بیشــتر یــا کمتــر از حــد فــرد بــا دیگــران میانجامــد و حالتــی
نامطلــوب ایجــاد میکنــد (همــان.)14 :
مـدل مفهومـی پژوهـش ،شـامل طیـف خلـوت ،از خلـوت
جمعـی تـا فـردی (خلـوت ازدسـترفته ،خلـوت کمینـه ،خلـوت
بیشـینه ،خلـوت بیـش از نیـاز ) در نمودار شـماره  2آمده اسـت.

خلوت در معماری سنتی

خانـه بایـد امکانی فراهـم آورد که فرد در آن رابطۀ درسـتی با خود
برقـرار کنـد ،امـا متأسـفانه اغلـب خانههـای امـروزی فاقـد چنیـن

ویژگی هسـتند (حجت .)1387 ،به طور خاص در معماری تمدن
اسلامی ،شـاهد ایجاد مکانهایی با هدف تأمین خلوت درون
بناهایـی ماننـد مدرسـه ،خانقـاه یـا مسـجد هسـتیم .در برخـی
از ایـن بناهـا ،مکانهایـی همچـون «گوشـه»« ،خلوتخانـه» یـا
«زاویـه» مشـاهده میشـود کـه افـراد سـالک و خلوتگزیـده در
آنجـا بـه عبادتهای خـاص خود ازجملـه چلهنشـینی و اعتکاف
میپردازنـد .خانـه نیـز بایسـتی فضاهایـی را در اختیار انسـان قرار
دهـد کـه فـرد بتوانـد بـا خود خلـوت کنـد و بـه عبـادت و مراقبه و
تفکـر در بـاب خویشـتن بپـردازد .این امـر در صورتـی امکانپذیر
اسـت کـه فضـای مسـکونی اجـازه چنیـن کاری را هـم از لحـاظ
فضـا (وجـود گوشـه یـا زاویـه در اتـاق گوشـوار یـا «باالخانـه») و
هـم از لحـاظ امـکان تحقـق ،فراهـم آورد (ارژمنـد و خانـی:1391 ،
ً
 .)35خانههـای سـنتی ایرانـی ،غالبـا بهصـورت محصـور و بسـته
طراحـی شـدهاند و در آنهـا فضاهایـی جهـت خلـوت خصوصـی
افـراد و همچنیـن ارتبـاط فـرد بـا سـایرین در نظـر گرفتـه شـده
اسـت .اتاقهـا پیرامـون حیـاط قـرار داشـتند و دسترسـی آنهـا
از طریـق ارتبـاط غیرمسـتقیم و بهواسـطۀ پلههـا و راهروهـا بـا
حیـاط برقـرار بـود (فر خیـار .)1392 ،سـردر ورودی ،هشـتی ،داالن و
حیـاط در خانههـای سـنتی ایرانـی موجـب ایجـاد سلسـلهمراتب
در حیـن ورود بـه خانـه (از بیـرون بـه درون) م یشـوند .در ایـن
خانههـا ،طراحـی فضـای ورودی بسـیار حائـز اهمیت اسـت ،زیـرا از
ورود ناگهانـی افـراد بـه خانـه جلوگیـری نمـوده ،تـا دید مسـتقیم از
بیـرون بـه درون خانـه وجود نداشـته باشـد (بانـی مسـعود:۱۳۸۰ ،
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

115

جدول شماره  :3بررسی تطبیق خلوت فردی تا جمعی در خانههای سنتی و معاصر .منبع :نگارندگان
Table 3: A study of the application of individual to collective privacy in traditional and contemporary homes. Source: Authors

وضعیت خلوت

انواع قلمرو

برخوردار از
خلوت فردی

قلمرو
خصوصی
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قلمرو
نیمهخصوصی
قلمرو نیمه
عمومی
برخوردار از
خلوت جمعی

انواع اتاق در نمونۀ موردی سنتی

سیر خلوت در نمونۀ
سنتی

انواع اتاق در نمونۀ
موردی معاصر

سیر خلوت در
نمونۀ معاصر

پستو (اتاقی بدون روزن دارای جامهدان و
گنجه)

فضای شخصی

اتاقخواب

فضای شخصی

گوشوار (باالخانههای دو طرف تاالر ،فضایی
با ارتفاع کم با کاربری خواب ،کار ،خلوت و
کتابخانه)

روابط میانفردی

اتاقخواب

فضای شخصی

اتاق سهدری (اتاقخواب خانه)

فضای شخصی

اتاقخواب

فضای شخصی

___

___

اتاق کار

فضای شخصی

اتاق انبار (محل نگهداری وسایل)

انزوا

انباری

انزوا

اتاق پنجدری (اتاق مهمان و دارای شاهنشین
بوده است)

روابط میانفردی

نشیمن

روابط میانفردی

مطبخ (آشپزخانه فعلی خانه)

فضای شخصی

آشپزخانه

روابط میانفردی

اتاق هفت دری (اتاق پذیرایی مهمان)

روابط میانفردی

پذیرایی

روابط میانفردی

میانسرا (بخش روباز خانه که اتاقهای
گوناگون در گرداگرد آن ساخته شده و رو به
آن باز میشدهاند)

روابط میانفردی

حیاط

روابط میانفردی

ایوان (فصل مشترک بین دو فضای باز و
بسته)

روابط میانفردی

بالکن

روابط میانفردی

هشتی ورودی (فضای میانجی درون و بیرون
ساختمان)

ازدحام

ورودی خانه

ازدحام

پیشگاه (در برابر سردر قرار دارد و دارای دو
سکو است)

ازدحام

___

___

 .)289هنگامـی کـه سـاکنان خانـه بـهدوراز جهـان بیـرون ،دور هـم
جمـع میشـوند «خلـوت جمعـی» ایجـاد میشـود .گیفـورد تأکیـد
میکنـد کـه «همنشـینی نیـز نوعـی از رونـد خلوتگزینـی اسـت»
(گیفـورد .)70 :۱۳۷۸ ،در حیـاط خانههـای سـنتی ،خلـوت جمعـی از
طریق گرد هم زیسـتن چند خانواده که اغلب با یکدیگر نسـبت
خانوادگـی داشـتند یا اعضای یـک خانواده باهم ،محقق م یشـد.
در ایـن خلـوت ،انسـانها با افـراد بیرون از خانه ،بیگانـه اما با افراد
درون خانـه ،محـرم هسـتند .علاوه بـر حیـاط ،فضاهایـی همچون
ایـوان ،تـاالر نیـز مکانـی بـرای جم عشـدن افـراد خانـواده بودهانـد
و بـرای اعضـای خانـه قلمرویـی جهـت تحقـق «کاراکتـر جمعـی»
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ایجـاد میکننـد؛ بنابرایـن میتـوان اظهـار نمـود که خلـوت جمعی
در خان ههـای ماقبـل مدرن بسـیار حائز اهمیت بـوده ،اما فرصت
و امـکان ایجـاد خلـوت شـخصی بـرای اعضـای خانـواده ،در ایـن
خانههـا نادیـده گرفتـه شـده اسـت .از منظـر گیفـورد «تنهـا بـودن
در یـک فضـا نوعـی خلـوت بـه شـمار میآیـد» (گیفـورد)70 :۱۳۷۸ ،
و در صـورت عـدم توجـه بـه آن در طوالن یمـدت بـه ازبینرفتـن
هویـت فـردی یـا عزتنفـس منجـر شـود (آلتمـن.)61 :۱۳۸۲ ،

خلوت در معماری معاصر

«خلـوت فـردی» موضوعـی اسـت کـه در معمـاری معاصـر

خان ههـای ایرانـی بـا تقلیـد از تحـوالت معمـاری مـدرن غربـی،
اهمیـت و تحققیافتـه اسـت .در ایـن دوره بـه هریـک از اعضـای
خانـواده ،فضاهـای فـردی اختصاصیافتـه و ایـن امـر موجـب
ارتقـاء هویـت فـردی شـده اسـت .امـا بـا یکپارچهسـازی فضاهـای
خلـوت جمعـی ،تنـوع و قوام آنها از بین رفته اسـت و در معماری
معاصـر ،فضاهایـی همچـون پذیرایـی ،اتـاق نشـیمن و حتـی
آشـپزخانه ،بهعنـوان یـک اتـاق یـا فضـای خصوصـی از جداسـازی
و تفکیـک الزم برخـوردار نیسـتند (قاسـمزاده .)7 :۱۳۸۹ ،بعـد از
جنـگ جهانـی دوم در دنیای غـرب ،فضاهای عمومی و خصوصی
بـه هـم نزدیکتـر شـدند؛ بنابرایـن فضاهـای واسـط بیـن فضـای
بیـرون و درون خانـه ،یـا همـان فضاهـای بینابینـی در خانههـا
از بیـن رفتـه اسـت .از طرفـی ،بـا طراحـی اتاقهـای شـخصی بـرای
هـر فـرد ،جداسـازی اتـاق فرزنـدان از پـدر و مـادر و سـپس جدایـی
قهـای فرزنـدان از یکدیگـر ،بیـن افـراد خانـواده نیز مـرزی ایجاد
اتا 
شـده اسـت؛ بنابراین گرچه در این نوع معماری ،فضای بینابینی
از بیـن رفتـه و سـالن پذیرایـی و مهمانخانـه و حتـی آشـپزخانه
بـه هـم نزدیـک شـده و حتـی درهـم ادغـام شـدهاند ،امـا فضـای
خصوصـی افـراد خانـواده بهصـورت فـردی مدنظـر قـرار گرفتـه

تصویر  :1پیشگاه و سکوی ُ
پاخره .مأخذ :کیمیا اسدی.1400 ،
Figure 1: Front and foot platform. Source: Kimia Asadi, 1400.

اسـت (بانـی مسـعود .)289 :۱۳۸۰ ،کوپـر مارکـوس در پژوهشـی با
نشـناختی خانـه و قلمرو
عنـوان «خانـه نمـاد خویشـتن» بعـد روا 
گزینـی را در طراحـی داخلـی یکـی از مجتمعهـای شـهری تحلیـل
نمـوده اسـت« :طراحـی اتاقخـواب بهعنـوان بخـش خصوصـی
سـاختمان ،بـه نحـوی گیـرا و شـخصی انجـام شـده ،طـوری کـه در
مخاطـب حـس تعلـق ایجـاد مینمایـد .درحالیکـه طراحـی اتـاق
نشـیمن بهعنـوان قلمـرو جمعـی بـرای شـخصیتهای متفاوت
آرایـش سـادهای داشـت ،زیـرا درنظرگرفتـن نیاز و سـلیقه چند نفر
با خویشـتن متفاوت بسـیار دشـوار اسـت (مارکوس.)94 :۱۳۸۲ ،
در فضـای جمعـی خانـه بـه دلیـل حضـور افـراد مختلـف ،ظهـور و
ً
شـکوفایی خویشـتن افـراد مشـکل اسـت و هویـت افـراد صرفـا
در فضـای فـردی آنها میتوانـد بروز یابد (خامنـهزاده.)38 :1396 ،
در جـدول شـماره  3خلـوت فردی تا جمعی در خانههای سـنتی و
معاصـر بهصـورت تطبیقـی مـورد مقایسـه قـرار گرفتهانـد.

شماره پنجم
تابستان 1400

نمونۀ موردی :خانه داروغۀ مشهد

بـه فرمـان یوسـفخان هراتـی (داروغـۀ مشـهد) ،خانـۀ داروغـه در
اواخـر دورۀ قاجـار ب هصـورت دو اشـکوب همکـف و اول سـاخته
شـده اسـت (تصویـر شـمارۀ  .)1خانـه داروغـه از نظـر فـرم و شـکل
معمـاری بـه شـیوۀ مرسـوم خانههـای تاریخـی ایـران (سـه طـرف
سـاخت) بنـا شـده اسـت عناصـر معمـاری ایـن بنـا ،بهخصـوص
تزئینـات و طـرح تـراس پلههـای دوطرفـه از معمـاری روسـی
الگوبـرداری شـده اسـت .در سـال  1381ایـن اثـر ،بهعنـوان یکـی از
آثار ملی ایران به ثبت رسـید (اسـماعیلی و شـکوری .)7 :1394 ،در
ابتـدای ورودی ایـن خانـه پیشـگاه قـرار دارد .در مقابـل سـردر ،دو

تصویر  :2میانسرا و نمائ دو اشکوبۀ خانۀ داروغه .مأخذ :مریم مجتبوی.1399 ،
Figure 2: The mezzanine and the view of the two floors of the drug
house. Source: Maryam Mojtabavi, 1399.
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تصویر  :3زمستاننشین .مأخذ :مریم مجتبوی.1399 ،
Figure 3: Winter dwelling. Source: Maryam Mojtabavi, 1399.

سـکو در دو طـرف پیشـگاه خانـه ،تحـت عنـوان ُ
پاخـره قـرار دارند.
ً
اگـر کسـی ،صرفـا بـا صاحبخانـه کار داشـت و لزومـی بـه ورود بـه
خانـه نبـود ،در همان مکان پیشـگاه مینشسـت و برخی اوقات
نیـز از سـکوها بـرای سوارشـدن بـه پشـت چهارپایـان اسـتفاده
میکردنـد (پیرنیـا( )1387 ،تصویـر شـمارۀ .)1
پـس از پیشـگاه هشـتی قـرار دارد .هشـتی ،فضایـی مابیـن
بیـرون و درون خانـه اسـت ،زیـرا فضـای درون خانـه حریـم دارد

تصویر  :5آبانبار .مأخذ :مریم مجتبوی.1399 ،
Figure 5: Water storage. Source: Maryam Mojtabavi, 1399.
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تصویر  :4مطبخ .مأخذ :کیمیا اسدی.1400 ،
Figure 4: Kitchen. Source: Kimia Asadi, 1400.

و نم یتـوان بـه یکبـاره وارد انـدرون خانـه شـد .هشـتی ایـن
خانـه ب هصـورت چهارگـوش و بعـد از پیشـگاه قـرار دارد .پـس از
نسـرا
فضـای هشـتی ،بخـش روبـاز و بـی آسـمانۀ خانـه یعنـی میا 
قهـای گوناگـون
ـان سـرا جـای داشـته و اتا 
واقـع اسـت کـه در می ِ
پیرامـون آن قـرار گرفتـه و رو بـه آن بـاز م یشـدهاند (همـان)13 :
(تصویـر شـمارۀ .)2
زمستاننشـین (تصویـر شـمارۀ  )3و مطبـخ در جبهه شـرقی
ایـن خانـه واقـع شـدهاند و باتوجهبـه اینکـه آفتاب مایل زمسـتان
به آن میتابد ،از گرمای بیشتری برخوردار است (قبادیان.)1389 ،
در فرهنـگ دهخـدا مطبـخ بـه معنـای جـای پختـن ،آشـپزخانه و
جایـی کـه در آن طعـام طبـخ میکننـد یـاد شـده اسـت (لغتنامـه
دهخـدا) (تصویر شـمارۀ .)4
جبهۀ شـمالی مخصوص خدمـات و رفتوآمد خدمه بوده و
دارای فضاهایی مثل آبانبار اسـت (تصویر شـمارۀ  .)5در جبهه
غربـی ایـن بنـا اتـاق پنـجدری و اتـاق بادگیـر جـای گرفتـه کـه اتـاق

تصویر  :6پنجدری .مأخذ :کیمیا اسدی.1400 ،
Figure 6: Panjdari. Source: Kimia Asadi, 1400.
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تصویر شمارۀ  :8حیاط مرکزی واقع در پروژه ..مآخذ :افشین خسرویان.1398 ،
Figure 8: The central courtyard of the project.
References: Afshin Khosravian, 1398.

تصویر  :7نمای کلی خانۀ پدر و دختر .مآخذ :افشین خسرویان.1398 ،
Figure 7: Overview of father and daughter house
References: Afshin Khosravian, 1398.

پنـجدری بهعنـوان اتـاق نشـیمن یـا مهمانخانـه مورداسـتفاده
قـرار میگرفتـه اسـت (پیرنیـا( )1387 ،تصویـر شـمارۀ .)6

خانه پدر و دختر:

ایـن خانـه در سـال  1398در زمینـی به مسـاحت  500مترمربع و در
دوطبقـه سـاخته شـده اسـت (تصویـر شـمارۀ  .)7نیـاز کارفرمـا در
ایـن پـروژه بـه یـک واحـد مسـکونی دوبلکـس سـاده بوده اسـت
کـه قابلیـت تفکیـک مالیمـی بـا فرزنـد دختـر ایشـان را در آینـده
داشـته باشـد و طبقـه فوقانـی به فرزنـد وی اختصاص یابـد .عالوه
بـر خانـه دوطبقـه ،یـک حیـاط مرکـزی دوبلکـس حـال و هـوای
پـروژه را بهتـر نمـوده اسـت (تصویـر شـمارۀ  .)9ایـن دو حیـاط
از طریـق یـک پلـه کـم عـرض و صمیمـی فضـای بـاز همسـایگی
مناسـبی را بـرای پـدر و دختر ایجاد نمودهاند (تصویر شـمارۀ ( )8ا.
خسـرویان ،مصاحبـه شـخصی 15 ،خـرداد .)1400

یافتههای پژوهش

باتوج هبـه اهـداف تحقیـق و مطالعـات اسـنادی صورتگرفتـه

تصویر  :9حیاط مرکزی واقع در پروژه ..مآخذ :افشین خسرویان.1398 ،
Figure 9: Central courtyard located in the project.
References: Afshin Khosravian, 1398.

در خصـوص شناسـایی طیـف خلـوت فـردی تـا خلـوت جمعـی،
ابتـدا مـدل مفهومـی ایـن پژوهـش تدویـن گشـت .سـپس در
گام بعـدی نحـوۀ شـکلگیری خلـوت فـردی تـا خلـوت جمعـی در
خانههـای سـنتی و معاصـر مـورد بررسـی قـرار گرفـت و در گام آخـر
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نیـز ،بـر مبنـای مشـاهدات میدانـی و مصاحبههـای انجـام شـده
بـه بررسـی تطبیقـی انـواع خلـوت (خلـوت بیـش از نیـاز ،خلـوت
فـردی ،خلـوت جمعی و خلوت ازدسـترفته) در نمونههای مورد
بررسـی (خانـۀ داروغـه و خانـۀ پـدر و دختر ) ،پرداخته شـد که نتایج
ایـن تحلیلهـا در قالـب جـدول شـمارۀ  4ارائـه شـده اسـت.
تحلیلهـا نشـان میدهـد ،در خانههـای سـنتی ایرانـی
فضاهـای متنوعـی جهـت حضـور اعضـای خانـواده در کنـار
یکدیگـر یـا انجـام یـک فعالیت در جمع سـایر افـراد وجود داشـته
اسـت ،وجـود ایـن فضاهـا بـه گسـترش روابـط میانفـردی
و همچنیـن خودارزیابـی افـراد کمـک میکنـد .ویژگیهـا و
خصوصیـات ایـن فضاهـا از جملـه :ابعـاد ،محـل اسـتقرار و حتـی
تعـداد بازشـوهای آنهـا نشـاندهندۀ آن اسـت کـه ایـن فضاهـا
جهـت فعالیتهـای جمعـی طراحـی شـدهاند؛ در مقابـل ،در ایـن
خانههـا تعـداد فضاهایـی کـه مختـص بـه خلـوت فـردی اعضـای
خانـه باشـد ،بسـیار انـدک اسـت .در سـوی دیگـر در خانههـای
معاصـر ،تنـوع فضاهـای جمعـی کاهشیافتـه و ایـن فضاهـا در
بسـیاری مـوارد حـذف یـا در هـم ادغـام شـدهاند؛ امـا در مقابـل ،در
اغلـب ایـن خانههـا موضـوع اختصـاص فضـا بـرای خلـوت فـردی
افـراد خانـواده بهخوبی موردتوجه قرار گرفته اسـت کـه این وجود
ایـن فضاهـا بـه داشـتن قلمـرو و مـرز شـخصی افـراد و اسـتقالل
شـخصی آنهـا کمـک میکنـد .میتـوان بهعنوانمثـال بـه اتـاق
والدیـن و اتاقهـای مجـزای فرزنـدان اشـاره نمـود.

نتیجهگیری

در گام اول ایـن پژوهـش بـه مطالعـه و بررسـی طیـف خلـوت
در فضـای مسـکونی سـنتی و معاصـر پرداختـه شـده اسـت و
یافتههـا نشـان میدهـد :هـر فـرد در زندگـی خـود نیازمنـد وجـود
قلمـرو شـخصی بـرای دسـتیابی بـه آرامـش و امنیـت اسـت .در
علـم روانشناسـی محیـط ،خلـوت فقـط بـه معنـی تنهـا بـودن
نیسـت ،بلکـه فراینـدی اسـت کـه در طـی آن فـرد رابطـۀ خـود را با
فـرد یـا جمعـی از افـراد تنظیـم میکنـد .در واقـع میتـوان خلـوت
را مکانیـزم نظـارت بـر فواصـل بینشـخصی نامیـد .خلـوت
مطلـوب ،برقـراری تعـادل در میـزان و نحـوۀ ارتبـاط بـا دیگـران
اسـت و در حدفاصـل انـزوای اجتماعـی (خلوت بیـش از خلوت
مطلـوب) و ازدحـام (خلـوت کسـب شـده کمتـر از خلـوت
مطلـوب) قـرار دارد؛ بنابراین در یکسـوی طیـف خلوت ،خلوت
فـردی و در سـوی دیگـر آن خلـوت جمعـی قـرار دارد درحالیکـه
هـر دو متعلـق بـه یـک ماهیـت واحـد هسـتند .توجـه بـه یکـی از
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جنبههـای خلـوت بهتنهایـی فضاهایـی را بـه وجـود مـیآورد کـه
اعضـای خانـواده یـا بـه علـت عـدم وجـود خلـوت فـردی ،حریـم
شـخصی خـود را از دسـت خواهنـد داد و یـا بـه علـت عـدم وجود
خلـوت جمعـی شـرایط الزم بـرای تعاملات اجتماعـی و دور هـم
بـودن را ندارنـد .باتوجهبـه مباحـث مطـرح شـده در خانههـای
سـنتی بـه هـر فـرد از اعضـای خانـواده ،اتاقـی شـخصی اختصاص
داده نم یشـد و بـه دلیـل نحـوه طراحـی فضـا ،تعـداد بازشـوها و
ورودیهـای هـر اتـاق زیـاد بـوده و ایـن موضـوع موجـب کاهـش
و ازبینرفتـن خلـوت فـردی م یشـده اسـت؛ همچنیـن در
خانههـای معاصـر بـا ازبینرفتـن بعضـی از فضاهـا و همچنیـن
شخصیسـازی فضاهـا خلـوت جمعـی از بیـن رفتـه و گرایـش بـه
جمعشـدن دور هـم در فضـای جمعـی وجـود نـدارد.
در گام بعـد از طریـق مطالعات میدانی به بررسـی نمونههای
مـوردی (خانـۀ داروغـه و خانـۀ پـدر و دختـر ) پرداختـه شـده و
تحقـق خلـوت فـردی و خلـوت جمعـی در نمونـهای از دو گـروه
خانههـای سـنتی و خانههـای معاصـر ایـران موردمطالعـه قـرار
گرفتـه اسـت .تحلیلهـا نشـان میدهـد در نمونـه مـوردی خانـۀ
سـنتی (خانۀ داروغه)؛ سـرداب دارای خلوت بیش از نیاز اسـت
کـه باعـث بهوجودآمـدن انـزوا ،تنهایـی و بیحوصلگـی در ایـن
فضـا میشـود؛ مطبخ و سـرویس بهداشـتی دارای خلوت فردی
هسـتند کـه باعـث بهوجودآمـدن فضایـی شـخصی و قلمـرو
مشـخص اسـت؛ میانسـرا ،زمستاننشـین ،بادگیـر و پنـجدری
دارای خلـوت جمعـی هسـتند کـه باعـث گسـترش روابـط
میانفـردی بـا دیگـر اعضـاء خانـواده و ارزیابـی خـود در جمـع
دیگران میشـود؛ هشـتی و پیشـگاه دارای خلوت ازدسـترفته
هسـتند کـه باعـث بهوجودآمـدن حـس ازدحام ،تعـرض و تجاوز
بـه خلـوت سـایرین میشـود .در نمونـۀ مـوردی خانـۀ معاصـر
(خانـۀ پـدر و دختـر )؛ انبـار دارای خلـوت بیـش از نیـاز اسـت کـه
باعـث بهوجودآمـدن انـزوا ،تنهایـی و بیحوصلگـی میشـود؛
اتاقخـواب ،اتـاق والدیـن و سـرویس بهداشـتی دارای خلـوت
فـردی هسـتند کـه باعـث بهوجودآمـدن قلمرو-مـرز ،اسـتقالل
شـخصی و فضـای شـخصی اسـت؛ حیـاط ،آشـپزخانه و پذیرایـی
دارای خلـوت جمعـی کـه باعـث گسـترش روابـط بـا سـایر
اعضـاء خانـواده میشـود؛ راهـرو و فیلتـر ورودی دارای خلـوت
ازدسـترفته هسـتند کـه باعـث ازدحـام ،تجـاوز و تعـرض بـه
خلـوت اعضـاء خانـواده میشـود.

جدول شماره  :4یافتههای پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
Table 4: Research Findings. Source: Authors.
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خلوت
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فضا در خانه معاصر
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وسایل
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