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چكیده
در جامعه ما سرقفلي و حق كسب يا پ يشه يا تجارت گاه به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و
با معاني مختلف مطرح شده اند .سرقفلي وجهي است كه مالك در ابتداي اجاره و جداي از مال االجاره از
مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره داده و واگذار كند .در حالي كه حق كسب يا تجارت يا پيشه حقي
است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد .در نتيجه
بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و در نزد مشتريانش اعتباري بدست آورد ،حقي براي او به وجود مي آيد
كه به آن حق كسب يا پيشه يا تجارت مي گويند .بنابراين حق كسب يا پيشه يا تجارت و حق سرقفلي دو حق
مالي متمايز از هم هستند و داراي موضوعاتي با ماهيت غير مادي مي باشند .اين نوشتار با طرح ديدگاههاي
مختلف به تبيين مفهوم و ماهيت حق سرقفلي به عنوان يك حق و امتياز و تمايز آن از سرقفلي به عنوان وجهي
كه توسط مستاجر به مالك يا مستاجر قبلي پرداخت مي شود ،مي پردازد و سپس با رويكردي تحليلي از مقايسه
حق سرقفلي و حق كسب يا پيشه يا تجارت و بيان جهات اشتراك و افتراق آنها بحث مي كند.
واژگان كلیدی :حق سرقفلي ،حق كسب يا پيشه يا تجارت ،قانون موجر و مستاجر

 -6مقدمه
سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت كه بايد بين آنها تفاوت قائل شد ،از مهم ترين مباحث مربوط به اجاره است كه
جايگاه بسيار مهمي در مباحث حقوقي و اقتصادي داشته و به عنوان يكي از نهادهاي قانوني نوپا در نظام اقتصادي و قضايي ما
مي باشد و قدمت آن به كمتر از پنجاه سال ختم مي گردد .بلحاظ فقهي نيز از مسائل مستحدثه و نو پيدا تلقي مي شود.
پذيرش و توسعه مالكيت هاي غيرمادي يكي از تحوالت بزرگ نظام هاي حقوقي و اقتصادي جهان است كه امروزه در ميان
تمام ملل متمدن رسوخ كرده است .انسان هاي پيشين مالكيت را همواره منحصر به اشيا مادي مي دانستند و براي آنها مالكيت
هاي فكري و معنوي و ساير چهره هاي مالكيت غيرمادي مفهومي نداشت .اين قبيل مالكيت ها كه در اثر پيشرفت و تكامل
دانش بشري وارد قلمرو حقوق شده است ،براي نخستين بار در حقوق موضوعه دول اروپاي غربي مورد شناسايي قرار گرفته و از
آنجا به تدريج پا به عرصه حقوقي و اقتصادي ديگر ممالك نهاده است .حق سرقفلي تاجر از جمله مالكيت هاي غيرمادي است
كه زمان زيادي از پيدايش آن نمي گذرد و در اصل ،اين پديده در قرن حاضر در زندگي اقتصادي مردم بروز كرده و قانونگذاران
را ناچار به وضع مقررات الزم در اين مورد نموده است(صدرزاده.)1531 ،
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اغلب كشورها مقررات سرقفلي را كه از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعي است ،در ميان قوانين
تجاري خود داده اند و برخي كشورها نيز زمينه حقوق مدني را محل مناسب ذكر اين مقررات دانسته اند .قانونگذاران ما چند
سال پس از پيدايش عملي پديده سرقفلي در باز ار ايران ،با وضع مقرراتي به نام قانون روابط مالك و مستاجر در خرداد 1551
براي اولين بار به آن وجهه قانوني بخشيدند(صدارت و نراقي.)1533 ،
تحوالت صنعتي و اقتصادي باعث افزايش اموال منقول ،اموال غيرمادي و اموال مبتني بر دانش و حقوق معنوي شده است.
در گذشته اموال غيرمنقول و مادي اهميت بيشتري داشت اما امروزه بيشتر ثروت جوامع پيشرفته را سهام شركت ها ،مالكيت
هاي صنعتي ،طرح ها و مدل هاي صنعتي ،اسرار تجاري ،دانش فني ،مالكيت هاي ادبي و هنري ،عالئم تجاري ،نام هاي تجاري،
نرم افزارهاي رايانه اي ،سرقفلي و حقوق كسب يا پيشه يا تجارت تشكيل مي دهند).(Roboul- maupin, 2008
پديده حق كسب و پيشه و تجارت از جمله حقوقي است كه در بستر عرف رشد و نمو كرد و سرانجام در عرصه مجلس
مقننه ظهور و جامعه قانون بر تن كرد .اين حق از بدو پيدايش ،مسير پرفراز و نشيبي را طي كرد .قانون روابط و مستاجر سال
 1531اين حق را به اوج رساند و قانون روابط موجر و مستاجر سال  1511آن را به حاشيه راند .با اين وجود حقي كه بر اساس
قوانين سابق خلق گرديده است ادامه حيات مي دهد و اجراي آن توسط محاكم تضمين مي شود .پس بايد ماهيت اين حق را
شناخت و مرزهاي آن را به درستي تعيين كرد و از اهميت آن غافل نبود.
در اين نوشتار با رويكرد تحليلي به بررسي موضوع سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در ايران مي پردازيم و ضمن ارائه
تعاريف حقوقي و فقهي اين دو موضوع ،افتراق و اشتراك آن نيز مورد بررسي قرار مي گيرد.

 -2تعريف سرقفلی
در مورد سرقفلي تعاريف زير در منابع لغت ارائه شده است:
چيزي كه از كرايه دار سراي حويلي يا دكان بگيرند و آن مزد گشودن قفل است كه داخل كرايه نيست(آنندراج به نقل از
دهخدا.)15131 :1511 ،
وجهي كه از كرايه دار خانه و دكان عالوه بر كرايه دريافت كنند و آن مزد كشيدن قفل است و داخل كرايه نيست(نفيسي،
بي تا.)1111 :
حق آب و گل ،حقي كه مستاجر را پيدا آيد در دكان و يا حمام و يا كاروان سرايي و امثال آن و او آن حق را به مستاجر بعد
خود تواند فروخت(دهخدا.)15131 :1511 ،
حقي كه بازرگان و كاسب به محلي پيدا مي كند به جهت تقدم در اجاره ،شهرت ،جمع آوري شده و غير(معين:1511 ،
.)1111
سرقفلي وجهي كه مالك در ابتداي اجاره و جداي از مال االجاره از مستاجر مي گيرد تا محل خالي را به او اجاره
دهد(كشاورز.)1511:11 ،
پولي را كه مستاجر اول به مالك مي دهد و يا مستاجر ثاني به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره مي دهد ،سرقفلي ناميده
مي شود(جعفري لنگرودي.)531 :1511 ،
امتيازي است كه به موجب آن مستاجر متصرف به دليل حقي كه در نتيجه فعاليت خود در جلب مشتري پيدا كرده است،
در اجاره كردن محل كسب خويش بر ديگران مقدم شناخته مي شود(كاتوزيان.)311 :1511 ،
سرقفلي عبارت است از حق اولويت ي كه مستاجر بر ملك پيدا مي كند ،در مقابل پولي كه به مالك در اول كار مي پردازد و
مطابق آن شخص مستاجر كه سرقفلي پرداخته ،در اجاره كردن آن ملك اولي از ديگران است(مكارم شيرازي.)111 :1511 ،
از تعاريف فوق راجع به حق سرقفلي باالخص آنچه فرهنگ دهخدا و آنندراج بيان گرديده نكته ي حائز اهميتي وجود دارد
كه به موجب آن چنين استنباط مي شود كه در زمان هاي قديم وسعت و گستردگي امالك و اموال مالكين و اشخاص مالك و
عدم نظارت هميشگي و مستمر مالكين نسبت به امالك وسيع خود ،شخصي به عنوان امين و دربان تعيين مي گرديد تا در
صورتي كه ما لك مجوز تحويل ملك را صادر مي نمود چه به صورت ارائه ي نوشته يا به صورت دادن نشاني به شخص امين
اقدام به گشودن فقل مغازه ي مورد نظر مي نمود و بابت اين اقدام مزدي يا پاداشي دريافت مي نمود كه از آن به عنوان سرقفلي
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تعبير مي گرديد و چنين تعبيري به لحاظ منشا عرفي آن بيشتر تقويت مي شود تا ساير معاني و تعاريف ديگر كه قانونگذار و
حقوقدانان مهم نسبت به تعريف سرقفلي بيان نمودند.

 -9تاريخچه سرقفلی
استفاده از لفظ سرقفلي براي اولين بار در آيين نامه ي اجرايي قانون تعديل مال االجاره مستغالت مصوب سال  1511به
كار برده شد .اگر چه اين آيين نامه سرقفلي را تعريف نكرده بود اما به نظر مي رسد چون لفظ كسب يا پيشه يا تجارت هنوز وارد
متون قانوني ما نشده بود بايد سرقفلي را منصرف به همان معناي عرفي خود يعني وجهي كه موجر در ابتداي اجاره از مستاجر
مي گيرد ،دانست .متعاقباً در سال  1522قانوني با عنوان قانون اختيارات دكتر ميلسپو در مورد تنزيل و تثبيت بهاي اجناس به
تصويب رسيد كه آيين نامه آن هم در همان سال تصويب گرديد .اين آيين نامه نقطه عطفي در روابط موجر و مستاجر محسوب
مي شود چرا كه اولين مقرره اي بود كه به شناسايي حقوقي براي مستاجر مبادرت نمود .اين قانون و آيين نامه اش در عين
حال كه مبناي شناسايي حق كسب يا پيشه يا تجارت هستند مبناي قانون روابط موجر و مستاجر سال  1551و قانون روابط
موجر و مستاجر سال  1531مي باشند .اما با اين وجود نامي از حق كسب يا پيشه يا تجارت نبرده است .از اين رو مي توان
نتيجه گرفت كه ورود اين لفظ به حيطه ي قوانين ما كامال ناگهاني و يكباره بوده است .نامانوس بودن اين لفظ با عرف حقوقي و
اجتماعي و سابقه ي استعمال نسبتاً طوالني لفظ سرقفلي يكي از عوامل بسيار مهم در جاي گذاري لفظ سرقفلي به جاي عبارت
حق كسب يا پيشه يا تجارت و متعاقبا تخليط خام اين دو مفهوم با يكديگر توسط برخي نويسندگان بوده است(كشاورز:1512 ،
.)51

 -4تعريف سرقفلی در نظام حقوقی فرانسه و كامن ال
در حقوق فرانسه ،اصطالحاتي كه مفهوماً يا از لحاظ حكمي مي تواند مشابه سرقفلي و يا حق كسب و پيشه در حقوق ايران
تلقي شود ،عبارتند از:
 : Fonds de commerceمايه تجارتي كه در بردارنده مجموع عناصر مادي و غيرمادي سرمايه بازرگان است و شامل
موقعيت محل تجارت ،مشتريان دائم ،اسم تجاري ،عالمت تجاري ،نقوش و ترسيمات تجاري ،حق اختراع ،حق تقدم و تمديد
اجاره محل تجارت ،مواد اوليه صنعتي و اثاثيه تجاري و كاالهاي تجاري است .بدين ترتيب ،حق تقدم در اجاره و سرقفلي يكي از
اجزاي مايه تجارتي است(ستوده تهراني 11 :1511 ،و كاتبي.)115 :1515 ،
 : Droit an bailحق السكني و حق امتياز در اجاره محل تجارت و خريد و فروش كه جزئي از مايه تجارتي (Fonds de
) commerceاست و به موج ب اين حق ،موجر نمي تواند اجاره محل يك تجارتخانه يا مغازه را به ديگري واگذار كند و امتياز
سكونت با صاحب مغازه يا تجارتخانه است(كاتبي  ،همان.)155 :
 : Pas de porteحقي است كه به موجب مقررات موضوعه ،براي تاجر در مورد محل تجارت به وجود مي آيد و او بر اساس
آن ،حق تقدم در اجاره و ادامه تجارت در محل كار خود را دارد(ستوده تهراني ،همان.)211 :
در نظام كامن ال شايد بتوان تاسيس اقتصادي -حقوقي  Good willرا با سرقفلي مقايسه كرد .در تعريف  Good willگفته
شده است كه مال و دارايي غيرمادي است و به معناي هر امتياز يا امتياز ثبتي است كه به وسيله مالك يك فعاليت تجاري در
تداوم تجارتش به دست مي آيد ،خواه مرتبط با ساختمان و محلي باشد كه در آن تجارت خود را انجام مي دهد ،يا مرتبط با نام
و اسمي كه آن تجارت را مديريت مي كند باشد و يا مرتبط با هر موضوع ديگري كه سود و منفعتي از تجارت را بدنبال
دارد).(Black, 1983: 354

 -5ويژگی های سرقفلی
 سرقفلي از حقوق مالي است و مانند ديگر حقوق مالي قابل توارث ،معامله و رهن مي باشد.
 سرقفلي از اموال غيرمادي است و قابل تصرف نيست و به همين جهت قواعد مختص اموال مادي مانند اماره تصرف
شامل آن نمي گردد.
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 تغيير و ع دم پايداري از خصوصيات بارز سرقفلي است زيرا اتكاي آن به ابتكار متصرف است و هرگاه خوب بهره برداري
نگردد ،مشتريان پراكنده مي شوند و حق تقليل مي يابد.
 حق سرقفلي مثل حق انتفاع از اموال غيرمنقوله از اموال غير منقول تبعي است ،زيرا مركز ثقل تمام نيروهاي
پديدآورنده ،سرقفلي محل كسب است كه غيرمنقول تلقي مي شود(صدرزاده 31 :1531 ،و .)31

 -1انواع سرقفلی
اماكن تجاري و محل هاي كسب در قالب يكي از اين سه صورت از طرف مالك به غير واگذار مي شود:
انتقال قطعی ملك با سرقفلی :در اين حالت مالك محل كسب و تجارت ،ملك خود را با استفاده از يكي از عقود تمليكي
به طور قطعي به ديگري انتقال مي دهد.
اجاره ملك و واگذاری سرقفلی :در اين حالت مالك محل تجاري را اجاره مي كند و در عين حال سرقفلي آنجا را به
ميزان ارزشي كه در زمان انعقاد عقد اجاره دارد به مستاجر واگذار مي نمايد.
اجاره صرف ملك بدون اخذ سرقفلی :شامل موردي است كه مالك محل تجاري ،ملك خود را با اجاره صرف در اختيار
ديگري قرار مي دهد .تنها چيزي كه در اين حالت موجر از مستاجر دريافت مي كند ،اجاره بهاي عين مستاجره است و هيچ
گونه پيش پرداختي تاديه نمي گردد.

 -7تعريف حق كسب ،پیشه يا تجارت
حق كسب ي ا پيشه يا تجارت حق مالي تدريج الحصول و قابل تقويمي است كه داراي ماهيت كامال غيرمادي بوده و در
نتيجه تراوش هاي فكري و فعاليت هاي تجاري ابتكاري تاجر ،به عنوان مستاجر محل تجاري به نحو قهري ايجاد مي شود .به
تبع منافع عين مستاجره درصورت تجويز قراردادي يا قانوني با سند رسمي قابليت نقل و انتقال به غير را نيز دارد.
حق كسب يا پيشه يا تجارت ،حقي است مالي كه با مالكيت منافع براي مستاجر محل كسب يا پيشه يا تجارت ايجاد مي
شود و قابليت انتقال به غير را دارد(كشاورز.)55 :1512 ،
اين حق در حقيقت عبارتست از كسب يا رونقي كه در ملك استيجاري به واسطه اقدام مستاجر به وجود آمده است(عليزاده
خرازي.)23 :1511 ،
حق كسب يا پيشه يا تجارت حقي است كه بر موجب آن مستاجر متصرف در اجاره كردن محل كسب خود بر ديگران مقدم
شناخته مي شود(جعفري لنگرودي )1511 ،و هم چنين حقي است بر مشتريان دائم سرمايه يا تجارتخانه(كاتوزيان.)1511 ،
به عبارت ديگر حق كسب يا پيشه يا تجارت حق مالي تدريجي الحصول و قابل تقويمي است كه قانون گذار در قبال فعاليت
كسبي يا رونق مورد اجاره براي مستاجر محل كسب در نظر گرفته است و به تبع منافع مورد اجاره در صورت تجويز انتقال ،با
سند رسمي قابليت نقل و انتقال به غير را دارد(طاهر موسوي.)153 :1511 ،
بنابراين ،حق كسب يا پيشه يا تجارت اولويتي است كه براي مستاجر بوجود آمده و به وي حق داده است كه بر ديگران
ترجيح داشته باشد .اين اولويت را كه به تبع فعاليت كسبي تاجر يا كاسب طي سنوات متوالي و با حسن شهرت وي بدست آمده
است ،قانون گذار "حق كسب يا پيشه يا تجارت" ناميده و داراي ارزش ريالي است(فالح.)213 :1511 ،

 -8تاريخچه حق كسب يا پیشه يا تجارت
تغيير نظام حقوقي به تبع نظام اقتصادي و پيدايي سرقفلي كامال طبيعي و متفرع بر قواعد عقلي است .حق كسب و پيشه
تجارت داراي سابقه طوالني است و پرداخت آن صرفا بر مبناي اراده طرفين صورت گرفته و هيچ عامل خارجي بر اراده طرفين
بطور مستقيم تاثيرگذار نيست .اين پديده در حقوق ايران ظهوري تقريبا ناگهاني داشته و در يك مقطع تاريخي وارد كشور ما
شده است .در اروپا قانوني وجود داشت كه اگ ر كسي جايي را اجاره كرد و مشغول فعاليت و كار در آن محل گرديد ،بعد از مدت
اجاره مالك حق ندارد او را از آن جا بيرون كند و مستاجر الويت دارد در آن مكان مانده و اجاره بپردازد .بعد كم كم در
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كشورهاي ديگر اين قانون رواج پيدا كرده در قوانين اسالمي چنين حق و الويتي براي مستاجر بدون اذن و اجازه مالك وجود
ندارد.
در لغت نامه ها و كتب فقهي و حقوقي متقدمين ذكري از حق كسب و پيشه و تجارت نمي توان يافت .زيرا اين پديده در
نظام اقتصادي و قضايي ايران در دهه  1523ظهور و تحقق يافت و پيش از آن جايگاهي نداشته است .حق كسب و پيشه نسبت
به حق سرقفلي داراي قدمت بيشتري است .حقي است كه به مرور زمان براي بازرگانان يا كاسبي كه محلي را اجاره كرده و در
آن مشغول كار بوده است ،بوجود آمد.
و باالخره از لحاظ تاريخي ،شهرت تجاري و جلب مشتري كه ارتباط تنگاتنگ با محل كار بازرگانان و پيشه ور دارد ،شالوده
توجيه كننده چنين حقي است و يا به عبارت ساده تر همان حق آب و گل است.

 -3تحلیل ماهیت حق كسب يا پیشه يا تجارت
تحليل حق كسب يا پيشه يا تجارت مستلزم بررسي قوانين مربوط به روابط موجر و مستاجر از سال  1511تا كنون است اما
در اينجا به اختصار مي توان گفت كه اگرچه از سال  1523هدف حمايت از حسن شهرت تاجر و ارزش مالي بخشيدن به آن
جزو اهداف قانون گذار بوده است ،اما بر اثر يك سري تحوالت اين روند تغييركرد و به جاي دادن وجهي به مستاجر در قبال
حسن شهرت او ،از طريق اعطاي حق ماندن در ملك تجاري و تمديد عقد اجاره ،از مستاجر حمايت به عمل آمد .با بررسي مواد
و تبصره هاي مذكور در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1531روشن مي گردد كه واژه حق تقدم ،حقي كه به مستاجر
امكان انتفاع از ملك يا ماندن در محل بعد از انقضاي مدت اجاره را مي دهد.
در تحليل ماهيت حق كسب يا پيشه يا تجارت گفته شده است كه حقوق كسب و پيشه در واقع جبران زيان ناشي از تخليه
محل كار و فعاليت انتفاعي مستاجر و از بين رفتن موقعيت شغلي اوست كه طي ساليان متمادي فراهم شده است(نوبخت،
 .) 211 :1513بر اين مبنا ،حق كسب يا پيشه يا تجارت ،يك حق مالي است كه به تدريج براي مستاجر محل كسب و پيشه
تحصيل مي شود و قابل تقويم به پول است و در صورت تخليه عين مستاجره ،بايد تقويم و به مستاجر پرداخت شود و در صورت
انتقال و واگذاري منافع عين مستاجره( به اذن مالك و يا دادگاه) توسط مستاجر بعدي به مستاجر قبلي پرداخت مي شود.
الزم به ذكر است كه گرچه حسن شهر ت تاجر مي تواند در افزايش ميزان اين وجه نقش موثري داشته باشد اما نمي توان
گفت اگر تاجر حسن شهرت داشته باشد آن وقت مي تواند اين مبلغ را يا حق كسب يا پيشه يا تجارت را بستاند .چون اگر
چنين بود مسلماً الزم مي آمد كه مستاجر براي دريافت حق كسب يا پيشه يا تجارت ،حسن شهرت خود را اثبات كند و يا اينكه
اگر موجر سوء شهرت مستاجر را اثبات مي كرد ،نبايد ديگر حق كسب يا پيشه يا تجارت به او تعلق مي گرفت .در حالي كه در
مواد  13و  11كه بحث حق كسب يا پيشه يا تجارت مطرح شده ،اصال به وجود حسن شهرت مستاجر مشروط و مقيد نشده و
به طو ر مطلق از دادن حق كسب يا پيشه يا تجارت حرف زده شده است .بنابراين بررسي ها نشان مي دهد كه قانون گذار دادن
حق كسب يا پيشه يا تجارت را مقيد به اينكه مستاجر براي مدتي در ملك بماند نكرده است .مثالً مستاجر اگر عقد اجاره را با
موجر منعقد كند بعد از  2ماه از انعقا د قرارداد و بدون اينكه يك روز هم به كسب در آن مغازه پرداخته باشد ،مي تواند منافع
ملك را به ديگري منتقل كند و حق كسب يا پيشه يا تجارت بستاند .اين فرض با هيچ منع قانوني مواجه نيست.
بحث از آن جهت مهم است كه اگر قائل به لزوم وجود حسن شهرت و اشتغال به كسب ظرف يك مدت عرفي جهت ايجاد
حق كسب يا پيشه يا تجارت باشيم ،آن وقت اگر مستاجر اين شرايط را به جا نياورد حق كسب يا پيشه يا تجارت ندارد تا قابل
توقيف باشد اما اگر قائل به عدم لزوم اين شروط باشيم ،به صرف وجود قرارداد اجاره ،مستاجر مستحق حق كسب يا پيشه يا
تجارت خواهد بود.

 -61ويژگی حق كسب يا پیشه يا تجارت
در توجيه و تبيين حق كسب يا پيشه يا تجارت الزم است ويژگي هاي اين حق را مختصرا بيان داريم:
ويژگی اول) بقای حق كسب يا پیشه يا تجارت با وصف انقضای مدت :به اين معنا كه با وجود انقضاي مدت اجاره بر
خالف قواعد عمومي و قانون مدني چنين حقي باقي است و هيچ گونه خدشه اي به آن وارد نمي شود .هم چنين انقضاء مدت
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باعث نمي شود تا اين حق از بين رود و از جمله جهات زوال نيز محسوب نمي شود .به عبارت ديگر ،در باب مدت موجبات
تخليه و فسخ قرارداد نيست و با گذشت مدت اعتبار حق كسب يا پيشه يا تجارت هم چنان باقي مي ماند و حتي حق تخليه به
مالك داده نمي شود.
ويژگی دوم) پیوند حق كسب يا پیشه با تصرف مستمر :برابر مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سالهاي  1551و
 1531تصرف شرط مهم در رابطه ي حقوق حق كسب يا پيشه يا تجارت مي باشد .به اين معنا كه ارتباط مستقيم بين حق
كسب يا پيشه يا تجارت و محل كسب وجود دارد و زماني اين حق مفروض مي باشد كه شخص در آن محل ،تصرف مستمر
داشته و مشغول فعاليت در آن باشد .زيرا تصرف جزء الينفك تحقق اين حق تلقي مي شود و در صورت عدم تصرف يا تصرفي
كه منقطع گردد اين حق ثابت نمي شود و با ماهيت آن در سازگاري نيست .چنانچه قبالً گفتيم عناصر و اركاني بايد باشد تا
حق كسب يا پيشه يا تجارت محقق شود و حق كسب يا پيشه يا تجارت بدون تصرفات مستمر معنا ندارد.
ويژگی سوم) وابستگی حق كسب يا پیشه يا تجارت با منافع عین مستاجره :مفهوم آن تعلق حق كسب يا پيشه يا
تج ارت به منافع مال است نه عين آن و محل تبلور و ايجاد آن در منفعت است نه عين .به همين جهت آن را يك حق عيني
محسوب كرده اند نه حق ديني.

 -66شباهت های حق سرقفلی با حق كسب يا پیشه يا تجارت
-1
-2

-5

-1

هر دو حق در دسته بندي حقوق ،حق مالي محسوب مي شوند و داراي ارزش اقتصادي و قابل تقويم به پول هستند.
هر دو حق به عنوان يك حق مالي ،قابل انتقال قهري به ورثه هستند .خواه مستاجر حق انتقال به غير داشته باشد،
خواه نداشته باشد .اين امر مانع انتقال قهري حق مالي به ورثه نيست .زيرا در اين حالت ،انتقال به غير موضوعاً منتفي
است .زيرا ورثه غ ير نيستند ،بلكه جانشين و قائم مقام قانوني دارنده حق هستند .گفتني است بر خالف مالكيت عرصه،
زوجه از حق سرقفلي و حق كسب و پيشه نيز ارث مي برد(نظريه  11/1/11 -11331اداره حقوقي قوه قضائيه).
هر دو حق به صورت طبيعي قابليت نقل و انتقال دارند .اما از لحاظ حكمي در اين خصوص بين حق سرقفلي و حق
كسب و پيشه موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال  1531با حق سرقفلي موضوع قانون روابط موجر و مستاجر
سال  1511تفاوت وجود دارد .به موجب مواد  11و  11قانون سال  ،1531حق انتقال به غير بايد در اجاره نامه ذكر
شده باشد وگرنه درصورت عدم تصريح ،مستاجر حق انتقال به غير ندارد .مگر آنكه بر اساس ترتيبات مقرر در ماده
 ، 11دادگاه انتقال به غير را تجويز كند .اما بر اساس ماده  1قانون روابط موجر و مستاجر سال  ،1511دارنده سرقفلي
حق انتقال آن را به ديگري دارد ،مگر آنكه در اجاره نامه اين حق از او سلب شده يا عدم انتقال به غير شرط شده
باشد .گفتني است معموال انتقال و واگذاري سرقفلي يا حق كسب يا پيشه يا تجارت ،به صورت صلح معوض يا قرارداد
ماده  13قانون مدني و يا به صورت شرط ضمن عقد اجاره صورت مي گيرد و فروش آنها منوط به پذيرش امكان
فروش حق مالي است.
از لحاظ قابليت توقيف اين حقوق و انتقال اجرايي آنها بايد گفت ،در اين خصوص سه ديدگاه وجود دارد:

ديدگاه اول :حق كسب يا پيشه يا تجارت و حق سرقفلي ،در مقام اجراي مفاد سند رسمي يا اجراي حكم به نفع طلبكار يا
محكوم له قابل توقيف نيستند و هم چنين طلبكار نمي تواند از طريق تامين خواسته ،آن را بابت خود توقيف نمايد.
ديدگاه دوم :حق سرقفلي و حق كسب يا پيشه يا تجارت ،قابل توقيف و ليكن غيرقابل مزايده است .به علت ضعف
استدالل ديدگاه اول و تصريح ماده  12آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا ،مبني بر اينكه بازداشت حقوق مديون در
مورد مال غير منقول(اعم از سرقفلي يا منافع) جايز است ،عده اي قابليت توقيف حق سرقفلي را پذيرفته اند اما ادامه عمليات
اجرايي و فروش و انتقال اجباري آن را ناممكن مي دانند.
ديدگاه سوم :حق سرقفلي و حق كسب يا پيشه يا تجارت به عنوان يك حق مالي و به عنوان يك مال از اموال بدهكار يا
محكوم عليه ،قابل توقيف ،مزايده و انتقال اجرايي است .دكترين حقوقي به اين نظريه گرايش دارد و معتقد است" :منشا ترديد
از اينجاست كه هميشه نمي توان سرقفلي را در بازار تبديل به پول كرد و از محل آن محكوم به را تامين نمود .ولي اين ترديد
نابجاست .همان طور كه آساني و دشواري فروش ساير اموال در تعيين ارزش آنها اثر دارد ،در مورد سرقفلي نيز بايد اين عوامل
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را در نظر گرفت .ليكن لزوم رعايت پاره اي تشريفات نبايد در مال بودن حق سرقفلي و امكان توقيف آن به سود خواهان ايجاد
ترديد كند و طلبكار مي تواند جانشين تاجر باشد و مانند او در انتقال سرقفلي اقدام كند"(كاتوزيان.)321 :1511 ،

 -62تفاوت های حق سرقفلی با حق كسب يا پیشه يا تجارت
اولين تفاوت سرقفلي با حق كسب يا پيشه يا تجارت ،در منشاء حق و سبب ايجاد آن است .با توجه به مقررات قانون موجر
و مستاجر مصوب  ،1531حق كسب يا پي شه يا تجارت به موجب قانون و به واسطه وجود رابطه استيجاري براي مستاجر محل
هاي كسب و تجارت يا پيشه به وجود مي آيد .اين حق نه فقط براي تجار و كسبه ،بلكه براي پيشه وراني فراهم مي شود كه به
واسطه موقعيت محل و سابقه فعاليت خود در آن محل براي خويش مشترياني دست و پا كرده اند .بنابراين ،بايد گفت منشا و
سبب ايجاد حق كسب يا پيشه يا تجارت قانون است و سابقه رابطه استيجاري شرط اعطاي اين حق قانوني است ،به گونه اي كه
هر چه سابقه اين رابطه طوالني تر باشد ،ارزش ريالي اين حق افزون تر است .از آنجايي كه مبناي ايجاد اين حق قانون است،
در تحقق اصل حق كسب يا پيشه يا تجارت تفاوتي نمي كند كه مستاجر مبلغي را به عنوان سرقفلي به مالك يا مستاجر قبلي
پرداخته باشد يا خير .به عبارت ديگر ،فرقي نمي كند كه مالك سرقفلي مغازه را در ازاي اخذ مبلغي به مستاجر واگذار نموده
باشد يا نه .بنابراين به مح ض برقراري رابطه استيجاري ،اين حق به تدريج و به موجب قانون براي مستاجر محل كسب و تجارت
يا پيشه فراهم مي شود .البته پرداخت سرقفلي توسط مستاجر به موجر ،در تقويم و افزايش ارزش اين حق موثر خواهد بود .هم
چنين تفاوتي نمي كند كه در قرارداد اجاره اين حق براي مستاجر شناخته شده باشد يا از وي سلب شده باشد و در هر حال
طبق مواد  53و  11قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  ،1531اين حق براي مستاجر به وجود مي آيد.
دومين تفاوت به اين صورت است كه سرقفلي معموالً به مالك پرداخت مي شود يا به مستاجر قبلي كه دارنده اين حق
است .اما حق كسب يا پيشه يا تجارت ،مطابق ماده  11قانون روابط موجر و مستاجر سال  ،31به مستاجر متصرف پرداخت
ميشود .البته مي توان گفت كه آنچه به مالك پرداخته مي شود ،عوض حق سرقفلي است و آنچه به مستاجر پرداخت مي شود
نيز حق كسب يا پيشه يا تجارت نيست ،بلكه عوض آن است .بنابراين عوض سرقفلي ممكن است بر حسب مورد به مالك يا
مستاجر پرداخت شود اما عوض حق كسب يا پيشه يا تجارت در معناي خاص همواره به مستاجر پرداخت مي شود و پرداخت
آن به مالك مورد ندارد.
تفاوت ديگر اين كه در تعيين ارزش سرقفلي معمو ًال نوع بنا و كميت و كيفيت آن و موقعيت محلي ملك و تجهيزات و
امكانات آن مالك محاسبه قرار مي گيرد اما در تعيين ارزش حق كسب يا پيشه يا تجارت ،اصوال بايد طول مدت اجاره و حسن
شهرت مستاجر كه در معروفيت محل مزبور موثر افتاده است و نوع كسب و پيشه و تجارت ،مالك محاسبه قرار گيرد .اگرچه در
عمل كارشناسان همان معيارهاي نوعي را در تعيين ارزش حق كسب و پيشه نيز ملحوظ مي دارند(كاتوزيان.)323 :1511 ،
هم چنين در تعيين ميزان سرقفلي ،عاملي غير از ميل و خواسته ي مالك دخيل نيست و قواعد عمومي در اين مورد نقشي
ندارد اما در مورد حق كسب يا پيشه يا تجارت چنين نيست و محكمه ي صالح در قضيه دخالت مي كند و چنان چه طرفين در
مورد مبلغ و ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت تراضي نكند ،دادگاه فصل ترافع مي نمايد.
تفاوت ديگري كه سرقفلي با حق كسب يا پيشه يا تجارت دارد اين است كه ميزان و ارزش سرقفلي در موارد واگذاري آن از
مالك به مستاجر ،توسط مال ك پيشنهاد و با توافق طرفين تعيين مي شود اما ميزان و ارزش حق كسب يا پيشه يا تجارت توسط
دادگاه و با جلب نظر كارشناسي تعيين مي شود .البته در مواردي كه مستاجر سرقفلي را مجدداً به مالك واگذار مي نمايد ،به
موجب ماده  13قانون روابط موجر و مستاجر سال  ،1511ارزش آن در صورت عدم توافق طرفين با نظر دادگاه تعيين خواهد
شد.
حق سرقفلي قائم و مربوط به "محل" است نه به "شخص" .به عبارت ديگر ممكن است مالك و موجر از داوطلب اجازه ي
محل ،در صورتي كه محل را مثالً براي طالفروشي بخواهد مبلغي متفاوت از آن چه مثالً براي كفاشي ممكن بود بخواهد ،مطالبه
كند .ليكن اين امر سليقه اي است كه تحت ظابطه قرار نمي گيرد .حال آنكه حق كسب يا پيشه يا تجارت چنين نيست و نوع
شغل از اهم امور موثر در ميزان آن است.
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يكي ديگر از تفاوت ها اين است كه حق كسب يا پيشه يا تجارت در قرارداد اوليه اجاره و قراردادهاي بعدي قابل اسقاط و
اعراض نيست .يك دليل اين است كه چنين حقي در طول رابطه استيجاري و به تدريج براي مستاجر به وجود مي آيد و لذا
سلب و اسقاط اين حق در قرارداد اوليه اجاره ،اسقاط ما لم يجب خواهد بود .دليل ديگر ،آمره بودن مقررات قانون روابط موجر و
مستاجر مصوب  1531است كه با توجه به ماده  53آن قانون ،هرگونه شرط و توافقي به منظور سلب و اسقاط و اعراض از حق
كسب يا پيشه يا تجارت مستاجر در قراداد اوليه و قراردادهاي بعدي اجاره ،كان لم يكن و فاقد اعتبار قانوني است .اما سرقفلي
در معناي خاص آن و در مفهوم قانون سال  ،1511ممكن است توسط مالك ملك براي خودش حفظ شود و به مستاجر منتقل
نگردد .به هر حال در صورت انتقال آن به مستاجر ،به عنوان يك حق از جانب دارنده آن قابل اسقاط به نحو معوض يا بالعوض
خواهد بود.
تفاوت ديگر اين دو حق در مشروعيت و جواز شرعي آنهاست .بر اساس ديدگاه اكثريت قريب به اتفاق فقيهان معاصر ،به
صرف رابطه استيجاري و سابقه مستاجر در محل ،هيچ گونه حقي براي مستاجر اماكن تجاري به وجود نمي آيد و او ملزم به
تخليه ملك در پايان مدت اجاره است .اما مالك مي تواند با دريافت عوض و مبلغي به عنوان سرقفلي يا بر اساس شروط ضمن
عقد اجاره ،حق سرقفلي ملك را به مستاجر واگذار نمايد .تبصره  2ماده  1قانون روابط موجر و مستاجر سال  ،1511مشعر به
ديدگاه فقهي است كه تنها در صورتي كه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد ،مستاجر از حق
سرقفلي برخوردار خواهد بود .طرق صحيح شرعي از ديدگاه فقها كه در مواد  1و  1همان قانون به بعضي از آنها اشاره شده
است ،واگذاري حق سرقفلي به مستاجر در مقابل دريافت عوض مالي توسط مالك به صورت عقد بيع يا صلح يا شرط نتيجه در
ضمن عقد اجاره يا جعل شروطي در ضمن عقد اجاره به نفع مستاجر و عليه موجر است كه مقتضاي آن شرط ،ايجاد چنين
حقي يا لوازم آن به نفع مستاجر مي باشد(تبريزي.)213 :1511 ،

نتیجهگیری
به طور كلي برابر قانون روابط موجر و مستاجر و با در نظر گرفتن منشا ايجاد عرفي ،با دو عبارت "حق سرقفلي" و "حق
كسب يا پيشه يا تجارت" مواجه مي شويم .اين دو عبارت در برخي از موارد يك معنا به خود گرفته و در برخي موارد ديگر از
يكديگر تفكيك و جدا شده اند .اما با توجه به مباحث مطرح شده در اين مقاله ،سرقفلي جداي از حق كسب مي باشد .زيرا حق
كسب يا پيشه يا تجارت حقي است مالي و تدريج الحصول كه به محض رابطه ي استيجاري في مابين مالك و مستاجر تشكيل و
آن براي مستاجر مفروض مي گردد و برابر قانون موجر و مستاجر  1531حقي است كه به خودي خود ايجاد و مورد حمايت
قانون گذار واقع شده است .چنانچه مقايسه و تطبيقي در قانون مصوب از سال  1551تا  1511صورت گيرد ،هر چند برابر قانون
قبل از  1511اسمي از سرقفلي برده شده است اما قانونا شناسايي نشده بود و فقط عرفاً به آن عمل مي گرديد اما با وجود آن
مصطلح قانوني حق كسب يا پيشه يا تجارت بود نه حق سرقفلي .به عبارت ديگر از بدو تصويب قانون تا تاريخ قبل از تصويب
قانون موجر و مستاجر  1511هر جا سخن از سرقفلي شده است اراده ي قا نون گذار ناظر بر موضوع حق كسب يا پبيشه يا
تجارت مي باشد و اين حق تماماً در محدوده ي مقررات مالك و مستاجر مصوب  1531بيان شده است و به محض شروع قانون
مالك و مستاجر مصوب  1511به طور كلي حق كسب يا پيشه يا تجارت فراموش و محلي از اعراب ندارد .در نتيجه حق كسب يا
پيشه يا تجارت مختص قانون مالك و مستاجر مصوب  1531مي باشد و حق سرقفلي مختص قانون مالك و مستاجر مصوب
 1511است.
بنابراين پيشنهاد مي گردد قانون گذار ،در قانون روابط موجر و مستاجر  1511تجديد نظر و به جاي ايجاد سه مفهوم كامالً
متفاوت از سرقفلي ،از مفهوم عرفي آن تبعيت نموده و تنها سرقفلي به مفهوم ارزش و مقبوليت تجاري ملك را مورد قبول قرار
دهد و آنچه كه از آن به عنوان حق سرقفلي ياد كرديم به عنوان حق كسب يا پيشه يا تجارت بنامند .هم چنين حق كسب يا
پيشه يا تجارت و حق سرقفلي در مواردي كه خالقيت و ابتكار تاجر به آن افزوده شود ،مي توانند در صورت ثبت عالمت تجاري
از حمايت هاي نظام حقوقي مالكيت فكري نيز بهره مند شوند.
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بررسي تکنيک ساخت آينه كاري در تزيينات اُرسي سازي با توجه به
بازانگاري فضاي معماري اسالمي
فرشته ساعدی
كارشناس ارشد هنر اسالمي(گرايش چوب  -اُرسي ساز) ،مدرس دانشگاه بجنورد
Saedi2102@yahoo.com

چكیده
يكي از تكنيك هاي تزئيني در ارسي سازي ،آينه كاري است .آينه در معماري به منزله عنصري تزئيني و به دليل
انعكاس نور بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است .آينه كاري هنر ايجاد شكل هاي منظم در طرح ها و نقوش
متنوع ،با قطعات كوچك و بزرگ آينه به منظور تزيين سطوح داخلي ارسي ها است .حاصل اين هنر فضايي است
پر تألل و كه از بازتاب پي در پي نور در قطعات آينه پديد مي آيد .هدف از تزيينات آينه كاري در معماري اسالمي
عالوه بر زيبايي ،القاي مفاهيمي چون نظم و وحدت است كه در قالب نقوش اسليمي ديده مي شود .آب و آينه
همواره نزد ايرانيان نماد پاكي ،روشنايي ،راستگويي شمرده شده است ،شايد به كار گرفتن آينه در نقش يكي از
آرايه هاي تزييني بنا با اين موضوع بي ارتباط نباشد .كمبود منابع مكتوب و مصور در زمينه شيوه اجرايي آينه
كاري ،ضروري مي نمايد ،شيوه اجرايي اين هنر مكتوب گردد تا به راحتي در دسترس آيندگان قرار گيرد .لذا
نگارنده با ساخت نمو نه اي ارسي با تزيينات آينه كاري سعي در بازنمايي دقيق روش هاي ساخت و تكنيك هاي
اجرايي مورد استفاده در اين هنر دارد تا از اين طريق تجربيات خود را در اختيار مشتاقان اين هنر قرار دهد.
پروژه حاضر از نوع پژوهش هاي كاربردي ميباشد و به شيوه توصيفي-تحليلي كار شده است.
واژگان كلیدی :آينهكاري ،آينه در تزيينات معماري ،نمادآينه

مقدمه
هنر آينه كاري از هنرهاي سنتي ايران است كه عمدتا در تزيينات ارسي ها و بناهاي تاريخي كاربرد دارد .بهره گيري از اين
هنر همواره در راستاي تحقق بخشيدن به كيفيت معنوي بنا و تجسم عالم مثال در انديشه ي عرفا و هنرمندان ايراني صورت
گرفته است و همچون پلي ،ساحت قدسي و قلمرو انساني را به يكديگر پيوند مي دهد؛ در اين رشته ي هنري ،آينه كار با
استفاده از آينه و برش آن به اشكال متنوع ،ساختاري از نقوش به هم تنيده ايجاد مي كند.كه نوعي فضاي تصويري مستقل به
و جود مي آورند .آينه كاري از كنار هم قرار دادن قطعات بريده شده از چوب به نام آلت و اتصال ميان آنها ساخته مي شود.
اتصاالت به صورت فاق و زبانه است كه به علت وجود انحنا در آالت چوبي دقت و ظرافت كار زيادي را مي طلبد .در مسير اين
پژوهش تالش شده است به روش توصيفي-تحليلي ضمن بررسي طرح و نقش آينه كاري و روش هاي ساخت آن ،زمينه الزم
براي شناخت و استفاده از اين هنر مهجور و فراموش شده براي آيندگان فراهم آيد.
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پیشینه تحقیق
فقدان مطالعات نظري درباره ي آينه كاري ايراني سبب شده است كه تحقيق علمي و نظام مند درباره ي آن امري دشوار
گردد .بر اساس مطالعات نگارنده ي اين جستار در منابع و مراجع فارسي ،اثر قابل توجهي در خصوص آينه كاري به چشم نمي
خورد و هيچ تحقيق مستقلي تا كنون در اين زمينه انجام نگرفته است .به طور كلي مطالبي كه در اين خصوص نگاشته شده
عمدتا به معرفي تاريخچه ي آينه كاري مي پردازد .از جمله مي توان به پژوهش هاي آرتور ابهام پوپ در كتاب سيري در صنايع
دستي ايران( ،) 1533محمد يوسف كياني در كتاب تزيينات وابسته به معماري دوران اسالمي( )1511و پژوهش هاي حسين
بلخاري قهي در كتاب مباني عرفاني و معماري اسالمي( )1511اشاره كرد .كتاب ارسي ،پنجره اي رو به نور اثر مهدي
امرايي( ) 1515نيز به طور اختصاصي به ارسي ها پرداخته است .پايان نامه كارشناسي مهري حسامي( )1511تحت
عنوان«بررسي نقش ،رنگ در ارسي هاي خانه بهنام تبريز و خانه ي حقيقي اصفهان» و تعدادي پايان نامه در دانشگاه هاي هنر
تهران  ،الزهر ا و سمنان و تبريز در مقطع كارشناسي و ارشد انجام شده كه فقدان بررسي خصوصيات سبكي ،تكنيكي و روش
ساخت تزيينات آينه كاري در آنها به خوبي مشهود مي باشد.

ارسی
ارسي اصطالحا به در و پنجره هايي گفته مي شود كه معموال سرتاسر ديوار يك اتاق را مي پوشاند و از سقف تا كف يك
پارچه اند و باز و بسته شدن آن ها به صورت عمودي و باال و پايين رو است( .پيرنيا )112،1511 ،هر چند ارسي در مرحله ي
نخست ،عنصري معماري محسوب مي شود ،در گام دوم به عنوان بخشي از آرايه ي معماري چشمگيرتر است .بنايراين مهمترين
كاركرد ارسي ،نقش تزييني آن است .بنا به گفته ي آقاي امرايي ارسي ضيافتي است به افتخار نور كه در آن انواع مفاهيم و
هنرها جمع شده اند تا با مالقات و حضور يكديگر نور را تقديم و تقديس نمايند .هر پنجره ارسي عالوه بر شبكه تشكيل دهنده
چهارچوب از دو بخش ثابت و متحرك تشكيل شده كه بخش ثابت كاركرد نقش جداكننده مانند ديوار را ايفا مي كند و از بخش
متحرك براي مشاهده بهتر منظره باز استفاده مي شود .شايد بتوان گفت از داليل عمده استفاده از نقش ها و شيشه هاي رنگي
در پنجره هاي ارسي عالوه بر ايجاد فضاي نورگير و دلچسب امكان عدم ديد فضاي داخلي از بيرون را فراهم نموده و بدين
ترتيب به حفظ درون گرايي معماري ايراني نيز به خوبي پرداخته اند .ارسي در عين حال كه محرميت و صميميت را محفوظ
مي دارد سبب عبور نور نيز مي شود كه توسط شيشه هاي رنگين ،شكسته شده و ديگر نارسيدگي و خامي دنياي بيرون در آن
نيست؛ در عين حال رنگ آن شيشه بند خود به نور تبديل شده با روشنايي روز به وساطت رنگ ،شفافيت و درخشاني درون
خود را به آفتاب مي اندازد؛ همچنان نور الهي وقتي در آينه روان انعكاس و انكسار يابد تخفيف يافته و لطف و رحمت مي شود.
اغلب تكنيك هاي به كار رفته در ساخت ارسي هاي تمام نقاط كشور ،تقريبأ يكي بوده ،به ترتيبي كه تكنيك هايي مانند،
درودگري ،قواره بري ،شيشه بري ،فلزكوبي و آينه كاري در ارسي ها ثابت بوده و برخي تكنيك ها مانند گره چيني ،كنده كاري،
پارچه بري و نقاشي به صورت خاص مشاهده شده است .پس در فرآيند ساخت ارسي چندين تكنيك مختلف وجود دارد كه
بسته به پُر يا كم كار بودن آن ،تعداد تكنيك هاي به كار رفته متغير است كه در ادامه به شيوه اجرا تكنيك آينه كاري در
ارسي پرداخته مي شود.

پیشینه آينه و آينهكاری
با كشف اشياي شيشه اي متعلق به زمان پارت ها و ساسانيان ،مي توان چنان پنداشت كه صنعت شيشه سازي تقريبا در
همان زمان در ايران شايع بوده است .از دوره ساسانيان در ايران قاب آينه ي سيميني در دست است كه بخش شيشه اي آن از
ميان رفته و پشت آن نگاره ي يك مرغابي است و گرداگرد آن را طرحي اسليمي پوشانده است( دوما )11 :1511 ،در كاوش
هاي باستان شناسي هفتوان تپه سل ماسي آينه ي شيشه اي كوچكي با پوشش قير بدست آمد كه همانند آينه هاي امروزي
است و به نظر مي رسد در ساخت آن نقره يا سيماب به كار رفته باشد (.دوما )211 :1511 ،اولين مركز تهيه ي آينه با روش
ملغمه ي جيوه ،جزيره مورانو در ونيز بود .روش جديد آينه سازي ،يعني ته نشست دادن قشري شفاف از نقره را «يوستوس فون
ليپك» در سال  1153ميالدي برابر با  1231هجري در آلمان ابداع كرد .از نيمه ي اول سده ده هجري ،بازرگانان ايتاليايي و
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بويژه ونيزي ها آينه هاي ساخت ونيز را به ايران آوردند و اين آينه ها به سرعت جاي آينه هاي فلزي را گرفتند .تا اين زمان در
ايران ساخت آينه هنوز به شيوه كهن (آينه هاي فلزي) رواج داشت به همين سبب تا دوره صفويه در اصفهان بازار آينه سازها
برپا بود.جام هاي شيشه اي به منظور استفاده در آينه كاري از آلمان به ايران وارد شد( دالماني )221 :1511 ،در ايران نيز در
شهرهايي كه مركز فلزكاري بود ،آينه ساخته مي شد .همدان از مهمترين اين مراكز بود .فارس در سده هاي سوم و چهارم و
شهرهاي بزرگ خراسان و سيستان در سده هاي  1تا  1جزء مراكز فلزكاري بودند كه به ساخت آينه نيز پرداختند(.رياضي،
 )1 :1513روند ساخت آينه كاري در ايران باساخت و تولي د آينه هاي نقره اي كه امكان ساخت آينه هاي تخت نازك و ظريف
را كه به راحتي برش مي خورند و به اشكال دلخواه بريده مي شدند سرعت گرفت و در 133سال گذشته به اوج خود رسيد .با
ساخت آينه هاي نازك جيوه اي و در فاصله ي كوتاهي پس از آن ،ساخت آينه هاي نقره اي كه آنها نيز قطر كمي داشتند،
تلفيق بين گره چيني و آينه كاري كامل شد و حتي گره چيني هاي جديدي در حوزه آينه كاري پديد آمد.

ديدگاه معماری سنتی به هنر آينه كاری
هنر از ديدگاه اسالمي عبارت است از ساخت و پرداخت اشياء بر وفق طبيعتشان ،كه خود حاوي زيبايي با لقوه اي است.بر
اي ن اساس وظيفه ي هنرمند مسلمان فقط اين است كه زيبايي را كه جوهر هنر است ،بر آفتاب اندازد و شرافت ماده را كه از
ذات حق بهره مي گيرد ،عيان سازد( .بورهارت ) 151 :1513 ،يكي از تكنيك هاي تزئيني در ارسي سازي آينه كاري است .آينه
كاري هنر ايجاد شكل هاي منظم در طرح ه ا و نقوش متنوع ،با قطعات كوچك و بزرگ آينه به منظور تزيين بين سطوح داخلي
ارسي است .حاصل اين هنر فضايي است پر تأللو و درخشان كه از بازتاب پي در پي نور در قطعات آينه پديد مي آيد .اوج هنر
آينه كاري در ايران قديم را مي توان در دوره صفويه و قاجار جستجو كرد شايد دليل آن را در ورود اتباع كشورهاي ديگر در
دربار شاهان دانست .آينه كار به منظور خلق جهان جاوداني خويش ،اشيا را از محيط معموليشان به محيط درون آينه ها انتقال
مي دهد تا تكان ناشي از حضور غير معمولشان در محيط جديد ايجاد ابهام كند(.گاردنر )133 :1511،هنر آينه كاري عمدتأ در
تزيينات داخلي بناهاي تاريخي بويژه اماكن مذهبي كاربرد دارد .بنابراين آينه كار مي كوشد خالقيت تصويري اش را با آراستگي
و پرداخت پر وسواس درآميزد ،عرصه عمل وي چندان وسيع نيست ولي در همين محدوده نيز مي تواند قدرت تخيل و چيره
دستي خويش را در حد كمال به نمايش گذارد(.پورزرين )11 :1512 ،معماري سنتي ايران تجلي نمادين جهان ابدي و ازلي
است كه اين جهان را محلي گذرا و واسطه اي براي رسيدن به مرتبه اي واال تر به منظور وصول به آرامش دروني مي داند.
معماران با ذوق ،با ايجاد زيباترين طرح هاي آينه كاري ،نگاه توحيد مح ور در طرح هاي خود ايجاد كرده اند .با آوردن اين طرح
ها در فضاهاي مقدس ،يادآور هدايت انسان شده اند و زيبايي استفاده از آنها منور كردن فضا بوسيله آينه هاي كار شده ،نشان از
توجه هنرمندان به آيات قرآني مي باشد .اصل توحيد مهمترين جايگاه را در هنر و فرهنگ اسالمي دارد .شيوه هاي گوناگوني در
قالب هاي ساختاري و يا تزيينات نقش مايه ها و طرح ها براي بيان آن در انحاء هنر و معماري به كار رفته است .استفاده از زبان
تجريدي و رمزي در آرايه هاي اسليمي و ختايي ،از جمله اين شيوه ها به شمار مي آيد(اكبري )1 :1515 ،فلسفه ي عميق
اسال مي ،عرفاني و وحدت و كثرت در هنر آينه كاري متجلي است .هنرمند با استفاده از طرح آينه كاري توانسته زيبايي فضا را
دو چندان كند به گونه اي كه ،نور به صورت پرتويي از انوار بي شمار ديده مي شود و كسي كه وارد بنا مي شود ،وحدانيت را
حس مي كند و با الهام از پاكي آينه ،به خلوص و پاكي در قبال پروردگار دعوت مي شود(.تقوي )1511 ،هدف از تزيينات آينه
كاري در معماري اسالمي عالوه بر زيبايي ،القاي مفاهيمي چون نظم و وحدت است كه در قالب نقوش اسليمي ديده مي شود.

طرح و نقش آينه كاری
آينه در معماري به منزله عنصري تزئيني و به دليل انعكاس نور بيشتر و ايجاد محيطي دل انگيز و روشن تر مورد استفاده
قرار گرفته است .از آيينه كاري هم به صورت تخت و هم به شكل برجسته در ارسي سازي استفاده مي شود .رايج ترين طرح ها
در آينه كاري همان نقوش گردان و تكرار شونده تزئيني در هنرهاي ايراني است اين نقوش بسته به موقعيت و قابليت هاي
اجرايي تغيير كرده و سبب پديد آمدن نقوش متنوع مي شوند .نقش مايه هاي آينه كاري بيشتر شامل نقوش اسليمي ،بته جقه،
قاب قابي ،گل هاي چهار پر و ترنج است .و در برخي موارد به خصوص در اواخر قاجار ،نقوش از نقش مايه هاي هندسي نظير
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بيضي و دايره استخراج مي گردند( .تصوير ) 1كادر اين واگيره ها مستطيل است كه اين واگيره ها به صورت انعكاسي و گاه
انتقالي تكرار مي شوند .در واقع محدوه قرار گيري قطعات چوبي و آينه خوري آنها ،نقش ها را كمي دگرگون ساخته و گاه نقش
بديعي پديد مي آورد .اين هنر در ارسي ها براي ايجاد ظرافت و پر كار جلوه دادن ارسي و پيچيدگي فرم به خوبي با هنرهايي
همچون گره چيني ،پارچه بري و نقاشي تركيب شده است .در اين شيوه «گاهي قطعات آينه بر روي شيشه چسبانده مي شود
كه به آينه كاري ياقوتي مشهور است .تكه هاي آينه سبب انعكاس نور در فضا شده و عالوه بر ايجاد تأللو در روشن كردن محيط
نقش قابل توجهي دارند( ».استنلي بيكر ) 1511 ،نمونه برجسته اين روش را در كاخ مرمر و هتل شاه عباسي اصفهان مي توان
مشاهده كرد .در دوره قاجار براي تزئين و زرق و برق فراوان بر روي قواره بري ها نيز آينه كاري شده(تصوير  )1و هماهنگي
بس يار خوبي با آينه كاري هاي موجود در اتاق پديد آورده اند .تصاوير زير نمونه هايي از ارسي با تزيينات آينه كاري را نشان مي
دهد.

تصوير6ـ پنجره ارسی خانه مشروطه تبريز (نگارنده)

تصوير2ـ طرح خطی نقوش آينه كاری خانه مشروطه(نگارنده)

تصوير9ـ نقوش آينه كاری خانه حیدرزاده تبريز(نگارنده)

تصوير4ـ نقوش آينه كاری عمارت شمس العماره كاخ گلستان(نگارنده)
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تصوير5ـ ارسی خانه نیكدل تبريز (نگارنده)

تصوير1ـ طرح خطی نقوش آينه كاری خانه نیكدل(نگارنده)

تصوير7ـ تزيینات آينه كاری ارسی موزه سنجش تبريز(نگارنده)

تصوير8ـ نقوش آينه كاری ارسی خانه امینی ها در قزوين

شیوه اجرای آينه كاری
چوب هاي مورد استفاده براي ساخت آلت هاي آينه كاري معموال گردو ،چنار و افرا مي باشد.چوب گردو داراي ويژگي هايي
است كه براي ساخت آلت ها ،ممتاز است ،الياف در اين چوب صاف و بعضأ موج دارند ،اين چوب از ثبات خوبي در كار برخوردار
است و در برابر قارچ زدگي مقاومت مناسبي دارد .به علت قابليت پرداخت خوري بسيار باال ،نقوش زيباي طبيعي ،در ساخت
ارسي ها استفاده مي شود .از ديگر چوب هاي مورد استفاده مي توان به چنار اشاره كرد .اين چوب با بافتي ريز و يكنواخت
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معموأل راست تار هستند ،ويژگي استحكامي متوسطي داشته و قابليت ابزار خوري باالي آن سبب گشته ،اغلب در روش قواره
بري از اين چوب استفاده شود.

ساخت چهارچوب
در ساخت تزيينات آينه كاري بعد از ترسيم نقشه و بدست آودن اندازه ها و تناسبات ،بايستي مراحل مقدماتي انتخاب چوب
سالم و مرغوب صورت پذيرد .سپس مراحل آماده سازي به منظور استفاده را طي نموده و در پي آن ساخت چهارچوب يا شاسي
شروع شود .در پايان ،تمامي قطعات و اجزاي ساخته شده ،با اتصاالت فاق و زبانه همچنين ميخ چوبي و بست هاي فلزي ،بر
روي هم و در جاي خود تركيب(سوار) مي شوند .از مزاياي استفاده از فاق و زبانه در ساخت قطعات آينه كاري مرمت و
جايگزيني آن است؛ اگر بخشي از كار به هر دليلي آسيب ببيند به راحتي مي توان قطعه مورد نظررا تعويض نمود .پس از آماده
سازي چهارچوب ،قطعات را شيار شيشه مي زنيم .شيار شيشه خورها با استفاده از تيغه گرد به ضخامت شيشه مورد نظر ايجاد
مي شوند معموال اين ضخامت  5ميلي متر بوده است و شيار شيشه زير خط فرز زده مي شود .ميزان فشار دست براي عمق
برش به صورت تجربي و حدود 1ميلي متر مي باشد.

تصوير7ـ طرح تزيینات آينه كاری و جايگاه قرارگیری آن روی چهارچوب ارسی(نگارنده)

الگو برداری
ضخامت چوبهاي قطعات آينه كاري ،متناسب با ظرافت كار از 1تا 5سانتي متر انتخاب مي شود و در اكثر مواقع  2سانتي
متر در نظر گرفته مي شود .از آنجايي كه نقش اصلي در هنر آينه كاري از تكرار يك واگيره پديد مي آيد ،به تعداد آلت هاي
اصلي واگ يره و بدون تكرار از هر كدام به طور جداگانه الگو يا قالب برداري مي شود و تعداد مورد نياز هر قالب يادداشت مي
شود .براي تهيه الگو ابتدا طرح مورد نظر را از محل تالقي خطوط جدا مي كنيم .قسمت هاي جدا شده در حقيقت محلي است
كه اتصاالت فاق و زبانه صورت مي گيرد .بخش هايي كه بايد زبانه داشته باشند  1سانتي متر به طرح اضافه مي شود .قطعه هاي
بريده شده طرح را بر روي تخته ي سه ال با چسب چوب چسبانده و با دوربري كردن طرح ها با اره نواري ،آلت ها بدست مي
آيد .هنگام برش بايد دقت كرد تا كامأل عمود بريده شوند(.تصوير )1الگوها را رو ي چوب قرار داده و با خودكار طرح الگو را
منتقل مي كنيم(تصوير ) 1سپس با اره نواري شروع به برش و ساخت آلت ها مي كنيم( .تصوير )13جهت صاف نمودن قسمت
هاي برش خورده از سمباده گرد استفاده مي شود .اين سمباده ها در اندازه هاي مختلف موجود مي باشد كه با توجه به انحناي
هر آلت انتخاب مي شود(.تصوير)11
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تصوير8ـ نمونه ای از الگو طرح آينه

تصوير  -61برش آلت ها با اره نواری

تصوير -3انتقال الگو بر روی چوب

تصوير  -66صاف نمودن قسمت های برش خورده با سمباده گرد

ابزار زنی آلتها
بعد از اتمام سمباده كاري ،سطح روي آلت ها با دستگاه فرز نجاري ابزار ميخورد .جهت سهولت كار فرز را از زير بر روي
يك ميز كه سوراخي به اندازه سر فرز دارد پيچ ميكنيم( .تصوير )12در گذشته با ابزارهاي دست ساز سطح كار را شيبدار
مي كردند .كه در اصطالح به آن پخ زدگي مي گويند .ابزار زدن آلت ها به چند دليل صورت مي گيرد -1 :آلت ها از حالت
سادگي خارج شده و فرم زيباتري پيدا مي كنند -2 .شيار شيشه زير خط فرز مي خورد بنابراين در هنگام شيشه انداختن آلت
ها با مشكل كمتري مواجه مي شويم  -5هنگام شيب زدن زبانه ها نيز عمق شيب تا زير خط فرز در نظر گرفته مي شود .شيار
شيشه خور با استفاده از تيغه گرد به ضخامت آينه مورد نظر ايجاد مي شوند .معموال اين ضخامت  5ميلي متر بوده است .شيار
محل قرار گيري آينه زير خط فرز زده مي شود( .تصوير .)15ميزان فشار دست براي عمق برش به صورت تجربي و حدود 1ميلي
متر مي باشد.

تصوير-62ابزار زدن آلت ها

تصوير-69ايجاد شیار شیشه بر روی آلت ها

ساخت اتصال آلت ها
اتصال آلت هاي قواره بري به وسيله فاق و زبانه صورت مي گيرد .در اين نوع اتصال از چسب استفاده نمي شود .آلت ها را
در قسمت اتصال روي هم قرار داده و دو طرف محل برخورد را با مداد عالمت مي زنيم .قسمت هايي كه بايد كام بخورد را با
تيغه ي فرز كام مي زنيم .سپس مطابق (تصوير )13ز بانه را بر اساس محل كام طراحي مي كنيم .براي ايجاد زبانه ابتدا بوسيله
11
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دستگاه فارسي بر محل زبانه ها را با زاويه  13درجه شيبدار برش مي زنيم .شيب متناسب با ابزار زده شده روي آلت ها در نظر
گرفته مي شود( .تصوير )11سپس بوسيله تيغه فرز با برش افقي زير سطحي كه شيب  13درجه خورده را خالي مي كنيم .يك
سوم پشت كار نيز بايد به صورت عمود بريده شود و بدين ترتيب زبانه ايجاد مي شود( .تصوير )11قطر زبانه معموال  2ميلي متر
در نظر گرفته مي شود.

تصوير64ـ شیب زدن آلت ها با زاويه  45درجه

تصوير65ـ عالمت زدن محل زبانه بر اساس كام

تصوير -61نمونه ای از اتصال فاق و زبانه

برش آينه و چیدن آلتها
در اين مرحله آلت ها در جاي خود چيده مي شوند .در طي اين مرحله بايد اتصاالت ساخته شده را با آينه هاي برش
خورده درگير كرد .در مرحله پاياني آينه ها را متناسب با الگوهايي كه از فضاهاي منفي بين آلت ها بدست آمده ،برش مي
زنيم(.تصوير ) 11آينه ها را داخل شيارها قرار داده و با چفت شدن آلت ها و لقط ها در كنار هم نقش پديد مي آيد(.تصوير)23
براي اتصال نقش ها به كالف نيز در بخش هايي از اطراف نقش ،زبانه هايي در نظر گرفته مي شود و متناسب با آن بر روي
ك الف ،كام هايي ايجاد مي كنند تا نقش ها به خوبي در چهار چوب تعبيه شوند .پس از ساخت لنگه ها و كتيبه ،مطابق
تصوير 21در داخل چهارچوب اصلي قرار گرفته و نصب مي شود.
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تصوير 67ـ چیدن آلت ها در چهارچوب

تصوير63ـ قالب گیری

تصوير68ـ نصب آلت ها در چهارچوب اصلی

تصوير 21ـ جايگزين كردن آينه بین آلت ها

26ـ تصوير نصب تزيینات آينه كاری در ارسی

نتیجه گیری
هنر آينه كاري به دليل اصالت طرح و نقش ،خصوصيات فني آن مانند استحكام و دوام و نيز نورپردازي خاصي كه در ابنيه
ايجاد مي كند ،در بسياري از ارسي ها مورد استفاده قرار گرفته است و به اين آثار زيبايي و عظمت خاصي بخشيده است .هنر
آينه كاري نيازمند محاسبات و دقت فراوان مي باشد .ساخت تزيينات آينه كاري مراحل مختلفي از فراوري چوب تا اندازه گيري،
طراحي نقوش ،ساخت الگو ،چهارچوب ،ساخت و پرداخت انواع آالت ،ايجاد اتصاالت فاق و زبانه ،برش شيشه و در نهايت چيدن
11
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و يكپارچه كردن آالت و قطعات را شامل مي شود .هر طرح بايد جهت آماده شدن براي اجرا ،ابتدا با توجه به محل قرارگيري
فاق و زبانه ها به اجزاي ريزتر تقسيم شود و اين عمل نيازمند دانش و تجربه الزم بوده تا هنگام جا انداختن آن ها نقش دچار
مشكل نشود از طرفي بايد در اندازه گيري محل قر ار گيري شيشه ها دقت كافي داشت تا زماني كه آلت ها در كنار هم قرار مي
گيرند ،آينه ها كه همان لقط را تشكيل مي دهند به راحتي در جاي خود قرار گيرند .از خصوصيات قابل توجه آينه كاري،
اتصاالت فاق و زبانه و قابل مرمت بودن آن است .در صورتي كه قسمتي از كار آسيب ببيند مي توان آن را جايگزين يا مرمت
كرد .همچنين به دليل استفاده از چوب هاي تكه تكه ،در مصرف چوب صرفه جويي شده و به عبارتي نياز به استفاده از چوب
هاي يكپارچه در آن كمتر است .نقوش به كار رفته در آينه كاري ها را به دو دسته كلي مي توان تقسيم كرد -1 :نقوش با منشأ
گ ياهي كه از پيچش اسليمي و ختايي يا تركيب آن دو تشكيل شده اند -2 .نقوش با منشأ هندسي كه از نقش مايه هايي نظير
بيضي و دايره استخراج مي گردند.
حمايت و پاسداري از گسترش و حفظ اين هنر زيبا و شگفت در كنار ساير هنرهاي دستي و تزييني ،آشكار و ضروري است
كه بر عهده ي جامعه معماري امروز كشور است و بايد اين هنر را با همان نگاه وحدت گرايانه معماران گذشته و اما با توجه به
معماري امروز و در همراهي با آن به منصه ي ظهور درآورند.

منابع
-1
-2
-5
-1
-3
-1
-1
-1
-1
-13
-11
-12
-15
-11
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امرايي ،مهدي(« ،)1511ارسي ،پنجره اي رو به نور» ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات سمت.
استنلي بيكر ،جوان(« ،)1511هنر ژاپن» ،ترمه نسترن پاشايي ،تهران ،فرهنگستان هنر.
اكبري ،فاطمه « ،1515 ،جايگاه قبله در شرافت بخشي به آثار هنر اسالمي و معماري» ،كنگره بين المللي فرهنگ و
انديشه ديني
تقوي ،ناهيده« ،1511 ،بررسي حكمت هنر آينه كاري در معماري اسالمي(نمونه موردي خانه هاي قديمي اردبيل)»،
كنفرانس بين المللي انسان ،معماري ،عمران و شهر ،مركز مطالعات راهبردي معماري و شهرسازي
پورزرين ،رضا « ،1512 ،مطالعه تطبيقي نشانه هاي بصري در آينه كاري ايراني با نقاشي آپ آرت» ،فصلنامه علمي
پژوهشي نگره ،شماره21
هيلن براند ،رابرت(« ،)1513معماري اسالمي» ،ترجمه باقر آيت اهلل زاده شيرازي ،تهران ،انتشارات روزنه.
رياضي ،محمدرضا« ،1513 ،فرهنگ مصور اصطالحات هنر ايران» ،تهران ،دانشگاه الزهراء
هيل ،درك ،گرابر ،آلك(« ،)1511معماري و تزيينات اسالمي» ،ترجمه مهرداد وحدتي ،تهران ،انتشارات علمي فرهنگي.
رياضي ،محمدرضا« ،1513 ،فرهنگ مصور اصطالحات هنر ايران» ،تهران ،دانشگاه الزهرا تهران
دالماني ،هانري رنه « ،1511 ،از خراسان تا بختياري» ،ترجمه ي غالم رضا سميعي ،تهران :نشر طاووس
ساعدي ،فرشته« ،بررسي طرح ،رنگ و نقش در ارسي هاي خانه مشروطه تبريز» ،ششمين كنفرانس بين المللي علوم و
مهندسي ،1511 ،پاريس ـ فرانسه
پيرنيا ،محمد كريم(« ،)1511مصالح ساختماني ،تهران» ،انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور.
بوركهارت ،تيتوس« ،)1513( ،هنر اسالمي» ،ترجمه ي مسعود رجب نيا ،تهران :سروش
گاردنر ،هلن« ،1511 ،هنر در گذر زمان» ،ترجمه ي محمد تقي فرامرزي ،تهران :آگاه
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Investigating the technique of making mirror work in Orsi
decorations with respect to the observation of the Islamic
architectural space
One of the techniques of Orsi is the mirror. The mirror in architecture has been used as a decorative
element, due to the reflection of more light and a more pleasant and luminous environment.The artwork
mirror creates regular shapes in diverse designs and designs, with small and large mirrors to decorate
the interior surfaces of the curtain. The result of this art is a brilliant and brilliant atmosphere that
emerges from the sequential reflection of light in mirror parts. The purpose of mirror decorations in
Islamic architecture, in addition to beauty, is the induction of concepts such as order and unity, which
can be seen in the form of Arabesque archeology. Water and mirror have always been considered a
symbol of purity, brightness, truthfulness and admiration for Iranians. Maybe the use of a mirror in the
role of one of the decorative arrays on this subject is unrelated. The lack of written and illustrated
sources of work on the work of the mirror is imperative, the way in which this art is written should be
easily accessible to future visitors. Therefore, the author, by constructing a mirror-like Orsi, is
attempting to accurately represent the methods of construction and the techniques employed in this art
to give the enthusiasts of this art their experience. The present project is a type of applied research and
has been applied in a descriptive-analytical manner.
Key words: mirror, mirror in architectural decoration, symbolic

21

دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

22

سال دوم ،شماره پنج(پیاپی هفت) ،دی ماه 6931

نقش"حکمراني نوين" و فرهنگ سازماني در كاهش فساد اداري
سیده فاطمه شفیع پور
دانشجوي دكتري مديريت دولتي(مديريت تطبيقي و توسعه) ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر ،قائم شهر ،ايران
Shafiepour.sf@gmail.com

چكیده
فساد اداري ،پديده اي است كه در دنياي امروز به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ،به عنوان يكي از مهم
ترين عوامل در سر راه پيشرفت جامعه ،مطرح شده است .بررسي هاي به عمل آمده درباره فساد اداري در
سطح جهاني نشان مي دهد كه اين پديده روز به روز پيچيده تر مي شود و همين امر از ضرورت اتخاذ راه حل
هاي جامع براي مبار زه با آن حكايت مي كند .امروزه بسياري از كشورها بدنبال از بين بردن فساد از جمله
فساد اداري و كنترل آن مي باشند .در به كارگيري راهكارهاي مبارزه با فساد اداري بايد توجه داشت كه امروزه
اشكال مختلف فساد و از جمله فساد اداري به صورت نظام مند اتفاق مي افتد و شبكه اي از افراد در آن
دخالت دارند و وقتي وقوع فساد نظام يافته است ،هر گونه برنامه ريزي براي مبارزه با آن نيز بايد نظام يافته و
مستمر باشد .با توجه به موارد ياد شده اين تحقيق بدنبال تبيين نقش فساد اداري در جوامع و پيامدهاي آن
مي باشد .به اين منظور ،ابتدا وارد ادبيات مفهومي شده ،به تعريف فساد و انواع آن اشاره مي شود و سپس
پيامدهاي فساد اداري را برشمرده و نقش اجراي حكمراني نوين در كاهش فساد اداري مورد تحليل قرار مي
گيرد و در نهايت راهكارهاي برون رفت از فساد اداري از جمله نقش پر رنگ فرهنگ سازماني مورد بررسي قرار
مي گيرد.
واژگان كلیدی :فساد اداري ،فرهنگ سازماني ،سالمت اداري ،حكمراني نوين

 -6مقدمه
فساد اداري ،پديده اي است جهان شمول كه نظام اداري هر كشور كم و بيش به آن دچار مي باشد و تاريخ آن به قدمت
پيدايش جوامع انساني است .فساد اداري ،زمينه ركود در تمام ابعاد را ف راهم مي كند و با آسيب زدن به توسعه ،مانع رشد رقابت
سالم مي شود .علت ها و عوامل موثر بر بروز فساد متعدد و چند بعدي است و مي توان در اين زمينه داليل مختلفي همچون:
عوامل قانوني ،قضايي ،بازرسي و نظارتي ،اقتصادي و سياسي را نام برد .فساد ،نيروي يكپارچه و متمركزي نيست كه بتوان آن را
با راه حلي تك بعدي كنترل كرد ،بلكه مستلزم استفاده از راهبردهاي كلي نگر و چندبعدي است .راهبرهايي كه تمامي ابعاد
گفته شده را در برگيرد(هاشم زاده و همكاران.)1515 ،
فساد ،پديده نويني نيست و رشد ،تكوين و توسعه آن قدمتي به اندازه تاريخ اجتماعات انساني و تاريخ سازمان ها و نهادها
دارد .همه اجتماعات داراي سطوح و اليه هايي از فساد بوده اند و مي توان به جرات ادعا نمود كه تاريخ و تمدني از حيات
انساني يافت نمي شود كه فاقد فساد به اشكال متعدد نباشد .از اين روي بايستي اذعان نمود كه فساد ،پديده اي همه گير و
جهاني است .امروزه هيچ كشوري حتي دموكرات ترين و يا توتاليترترين ،آزاد ترين و ناآزادترين ،توسعه يافته ترين تا عقب مانده
ترين كشورها ،نظام اداري كشورشان را از تمامي جهات داراي سالمت اداري كامل نمي دانند .يعني تمامي سيستم هاي اداري
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دنيا داراي درجات ،سطو ح و اليه هايي از فساد هستند .فساد در هر سيستمي بر اساس صورت بندي هاي 1فرهنگي ،سياسي و
اقتصادي ،اشكال خاصي به خود مي گيرد كه مي توان آنها را در نظام هاي متعدد به شكل رشوه براي انجام كار يا اخذ امتيازات،
پاداش براي حسن خدمت ،بي احترامي به ارباب رجوع اداري ،سواستفاده از اسناد و مدارك موجود در راستاي منافع شخصي يا
فاميلي يا گروه هاي قومي ،نژادي يا طبقه خاص ،خريد كارگزاران اداري ،به كارگيري كارگزاران و اموال سازمان به نفع منافع
شخصي ،دستكاري اسناد ،كم كاري و حيف و ميل امول عمومي و يا فراموشي وظايف سازماني در اداره مشاهده نمود(خلف
خاني.)1511 ،
بنابراين فساد اداري يكي از شكل هاي انحراف اجتماعي است كه از لحاظ تقسيم بندي انحرافات در طبقه انحرافات سازماني
يقه سفيدان قرار مي گيرد و در مجموع به رفتاري اطالق مي گردد كه درآن فرد براي تحقق منافع خصوصي خود و دستيابي به
رفا ه بيشتر يا موقعيت بهتر ،خارج از چارچوب وظايف رسمي عمل مي كند(دوست فرخاني و همكاران .)1512 ،فساد اداري تنها
محدود به يك كشور و نظام خاص اجتماعي نيست و در تمام نظام ها و تمام دوره هاي زماني قابل رويت بوده است(آلمانا،2
 .)2331فساد اداري از طريق هدايت ناصواب ا ستعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت هاي نادرست براي
دستيابي به درآمدهاي سهل الوصول ،زمينه ركود در تمام ابعاد را فراهم مي كند(عباس زادگان )15 :1511 ،و منجر به اختالل
در روند توسعه مي شود(ربيعي )1 :1511 ،و هم چنين داراي پيامدهاي منفي ديگري چون عدم ثبات اقتصادي ،بي انظباطي و
ركود ،توزيع نامناسب امكانات و تسهيالت و عدم عدالت اقتصادي و اجتماعي و آثار وضعي فراواني چون تورم لجام گسيخته،
كاهش درآمدها و قدرت خريد مردم و اختصاصي به جاي خصوصي سازي و رانت خواري و ...به دنبال دارد(پوركياني و همكاران،
 .) 123 :1513مسئله فساد اداري به دليل اهميت و نقش مهمي كه در سالمت سازماني ،اجتماعي و بهره وري مطلوب از نيروي
انساني دارد ،از جمله مهمترين موانع در زمينه نيل به سعادت اقتصادي است(مورنو.)2333 ،5
در نهايت با توجه به اهميتي كه وجود نظام اداري سالم در بهبود بهره وري سازماني و توسعه كشور دارد و تاثيراتي كه
فرهنگ سازماني در كنترل و مبارزه با فساد اداري مي تواند داشته باشد ،نگارنده اين سطور سعي دارد پديده فساد اداري و
راهكارهاي مبارزه با آن را از منظر فرهنگ سازماني بررسي نمايد .بنابراين در اين مقاله ضمن تعريفي از سالمت اداري ،فساد و
فساد اداري ،انواع و پيامدهاي فساد اداري مورد بررسي قرار مي گيرد و و سپس نقش سيستم حكمراني نوين در مبارزه با فساد
اداري مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت راهكارهاي مبارزه با فساد اداري با تاكيد بر نقش فرهنگ سازماني تحليل مي شود.

 -2تعريف فساد
واژه "فساد" از ريشه "فسد" به معناي جلوگيري ا انجام اعمال درست و سالم است .معادل انگليسي آن "Corruption" ،از
ريشه التيني " "Corruptusبه معناي شكستن و نقص كردن است .چيزي كه شكسته يا نقض مي شود ،مي تواند قوانين و
مقررات يا قواعد اداري باشد .بدين معنا ،ف ساد يعني هر پديده اي كه مجموعه اي را از اهداف و كاردهاي خود باز دارد(تانزي،
.)112 :1511
فساد مسئله اي است كه در تمام ادوار گريبانگير دستگاه ها و سازمان ها بوده و چالش اصلي و انديشه ي بسياري از
دانشمندان و متفكران سياسي را تشكيل مي داده است .فساد از عوامل اصلي بازماندن نهاد ها و جوامع از دستيابي به اهداف و از
موانع اساسي رشد و تكامل آن ها به شمار مي آيد .تعريف عام و كلي بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل از فساد اداري،
تقريباً در سطح جهاني پذيرفته شده و عبارت است از :سواستفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي) براي كسب منافع
خصوصي ،تحت تاثير منافع شخصي يا روابط و عاليق خانوادگي).(World Bank, 1997,p.102
فساد از لحاظ لغوي به معناي تباهي و درهم شكستن يك مجموعه و از لحاظ اصطالحي به معناي بدكار كردن صاحب
منصبان از موقعيت دولتي براي مقاصد شخصي است .فساد در ماده  1قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد به اين
ترتيب تعريف شده "هر گونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي ،جمعي يا سازماني
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كه عمداً و با هدف كسب هر گونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غير مستقيم براي خود يا ديگري با نقص قوانين و مقررات
كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال ،منافع ،منابع يا سالمت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد"
(آبساالن.)1511،

 -9انواع فساد
فساد مالی :فساد مالي فسادي است كه مربوط به حوزه ي مالي و اقتصادي است و مرتكبان آن معموالً براي به دست
آور دن سود و منفعت مادي غيرقانوني تالش مي نمايند .در واقع فساد مالي رفتاري است كه بر اثر نفع طلبي يا قدرت جويي
خصوصي اعم از شخصي ،خانوادگي يا محفلي رخ مي دهد و در نتيجه كاركردهاي متعارف يك نقش يا سمت انتخابي يا انتصابي
دولتي را منحرف مي نمايد .بنابراين امكان ا رتكاب فساد مالي هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي وجود دارد و نبايد
تصور شود كه اين نوع فساد تنها مختص بخش دولتي است .زيرا استفاده ي نادرست از موقعيت اداري يا سياسي توسط كاركنان
بخش هاي دولتي ،بخش عمومي غيردولتي و گروههاي سياسي و هم چنين عدم رعايت قوانين مالي و اقتصادي و اضرار عمدي
به منافع ملي كشور از سوي بخش خصوصي مانند كالهبرداري ،قاچاق كاال ،تحصيل مال نامشروع ،اخالل درنظام اقتصادي ،عدم
رعايت سياست هاي پولي ،مالي و بازرگاني ،همگي فساد به حساب مي آيند(خوئيني.)1513 ،
فساد سیاسی :فساد سياسي را استفاده از قد رت سياسي يا موقعيت دولتي براي كسب منافع مشروع شخصي تعريف كرده
اند .اين نوع فساد شامل فساد انتخاباتي ،خريد راي ،وعده و وعيد دادن براي پست و مقام ،تهديد و ايجاد ارعاب و اخالل در
جريان آزاد انتخابات مي شود(دفتر مطالعات حقوقي مجلس .)1511 ،در نگاهي ديگر فساد سياسي هر گونه رفتار يا فعاليت
فسادآميزي دانسته شده كه در مرحله ي تهيه بودجه ،يعني در مراحلي كه تصميم سياسي حاكم است ،رخ مي دهد .در واقع
طبق اين رويكرد ،فساد سياسي زماني رخ مي دهد كه تصميم گيران سياسي به طور مستقل يا از راه تباني با مقام هاي فساد ،به
نحوي مسير منابع دولتي را تغيير دهند كه رفاه جامعه كاهش يابد(آبساالن.)1511 ،
فساد اداری :داراي تعاريف گوناگون و متنوعي است .يكي از داليل اين امر ،گستردگي و پيچيدگي مفهوم آن است .عده
اي فساد اداري را در قالب مصاديق آن تعريف كرده و مقصود از آن را غالباً ارتشا و اختالس ،كارشكني و تعلل در امور ارباب
رجوع دانسته اند(جعفري لنگرودي .) 1511 ،اما فساد اداري در مفهوم كلي خود يعني زير پا نهادن ضوابط و استفاده ي
غيرقانوني از اختيارات اداري براي نفع شخصي است .به عبارت ديگر فساد اداري عبارت است از استفاده ي غير قانوني از
اختيارات اداري كه مي تواند داراي انگيزه شخصي يا گروهي با منشا مادي يا غيرمادي باشد(محمدنبي.)13 :1513 ،

 -4فساد اداری
فساد در حوزه اداري و سازماني را ،هر نوع استفاده نادرست از منابع عمومي براي كسب منافع شخصي دانسته اند(مباكو،1
 .)121 :2331فساد اداري در واقع همان نبودن سالمت اداري است .به تعبيري مي توان گفت اين دو مفهوم دو سر يك پيوستار
است .هر چه نقطه وضعيت سازمان از سالمت مطلق به سمت ديگر حركت كند سالمت اداري كاهش مي يابد و به سمت فساد
حركت مي كند(بختياري.)1511 ،
فساد اداري بيانگر خلل و آسيبي است كه در بدنه نظام اداري بروز مي كند و ناشي از عوامل بسياري است كه بيشتر نامرئي
و نامحسوس است .فساد اداري به نوع برخورد و تدابيري بستگي دارد كه دولت به منظور ريشه يابي ،كنترل و حذف تدريجي آن
به كار مي برد .فساد يعني هر پديده اي كه مجموعه اي را از اهداف و كاركردهاي خود باز دارد(تانزي.)112 :1511 ،
انديشمندان معتقدند كه فساد اداري رفتاري است كه به دليل جاه طلبي هاي اشخاص ،به معناي انحراف از شيوه اي عادي
است و به صورت تخلف از قوانين و مقررات است و با انجام رفتاري از قبيل ارتشا ،پارتي بازي و اختالس بروز مي كند .فساد
اداري شامل تم ام شكل هاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخص و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي است(شعباني و
سليماني.)1511 ،
. Mbaku
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طبق تعريف ديگر ،فساد اداري زماني رخ مي دهد كه يك مامور دولت به ازاي انجام دادن كاري كه از آن نهي شده ،رشوه
اي نقدي و يا جنسي قبول كند(قرني و همكاران ) 1511 ،و هم چنين موسسه گالوپ ،فساد را اقدامات غيرقانوني كه از طريق
آن ها شهروندان به مقامات دولتي رشوه مي دهند تا مجوز بگيرند ،قرارداد ببندند يا از مجازات بگريزند و به طور خالصه ،رشوه
دادن براي فائق آمدن بر قانون يا قواعد بروكراسي تعريف كرده است(عطايي.)1511 ،
هم چنين طبق تعريف ديگري ،فساد اداري به رفتاري اطالق مي شود كه ضمن آن فرد به دليل تحقق منافع خصوصي خود
و دستيابي به رفاه بيشتر و يا موقعيت بهتر ،خارج از چارچوب رسمي وظايف يك نقش دولتي عمل مي كند(مرادي حقيقت و
تبيانيان.)1515 ،

 -5سالمت اداری و سازمانی
سالمت اداري مفهومي انتزاعي است كه اشاره مي كند بر اينكه عناصر سازمان مبتني بر ارزش ها ،در صدد دستيابي به
اهداف و رسالت سازمان هستند .بنابراين ،تعريف از سه ركن اصلي تشكيل شده است:
عناصر سازمان مانند منابع انساني ،تجهيزات و غيره.
ارزش ها كه سياست ها ،راهبردها و شاخص هاي سازمان بر اساس آن ايجاد مي شود.
اهداف و رسالت كه مقصد نهايي فعاليت هاي سازمان به شمار ميرود(آبروش.)132 :1515 ،
سالمت اداري اصطالحي است كه بر الگوي مطلوب اداره سازمان هاي اجتماعي داللت دارد .هدف از كاربرد و توسعه مفهوم
سالمت اداري ،واكنشي است به پديده فساد بوروكراتيك در سازمان هاي اجتماعي(پورعزت .)15 :1513 ،سالمت اداري از لوازم
مهم براي توسعه و پيشرفت محسوب مي شود .امروزه سالمت اداري در مقابل فساد اداري ،مدت هاي زيادي است توسط
متفكران و پژوهشگران سازماني مطرح شده است.

 -1انواع فساد اداری
محققان در يك تقسيم بندي از فساد اداري ابعاد زير را براي آن برشمرده اند:
فساد اداری خرد :فساد اداري در سطح خرد به عنوان فساد بوروكراتيك شامل مقادير نسبتاً كوچك اخذ پول و وجه نقد،
هديه يا رفتارهاي سودجويانه از سوي سطوح پايين سلسله مراتب اداري است(آوتوبي .)2331 ،1انباشت و تراكم فساد اداري در
سطح خرد مي تواند نتايج فاجعه آميزي براي افراد كم درآمد داشته باشد(لو و توبي.)53 :2331 ،2
فساد ادار بزرگ :اغلب شامل فساد در سطح سازمان ها ،موسسات و نهادهاي دولتي و نخبگان سياسي و اداري مي باشد.
فساد اداري بزرگ هم چنين در شكل همكاري سياستمداران با نفوذ و بروكرات هاي ارشد جهت گسترش منافع براي حزب
سياسي شان نيز تجلي پيدا مي كند .شكل ديگري از مصاديق فساد اداري بزرگ را مي توان در فعاليت هاي رهبران شركت هاي
چند مليتي بزرگ از طريق تحميل هزينه هاي كالن بر منابع عمومي ملت ها مشاهده كرد(شبير و آنوار.)13 :2331 ،5
غارت :غارت به دست آوردن غير قانوني پول يا كاالست .اغلب موارد غارت شامل معامالت ساختگي است كه طي آن
مقادير زيادي پول توسط مقامات ارشد اداري غارت مي گردد .اگر اين معامالت به نتيجه برسد آن ها قادرند كه يك كشور را به
سمت شوك هاي كال ن اقتصادي مثل كاهش نرخ ارز ،تورم هاي سنگين و مضمحل شدن بانك ها هدايت كنند(باليمون و
همكاران.)2331 ،1
هم چنين در يك تقسيم بندي ديگر دكتر شكراللهي نيز فساد اداري را به سه بخش زير تقسيم كرده است(شكراللهي،
:)1511
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فساد خرد :به اخذ رشوه هاي اندك از جانب كاركنان دولت براي رفع مشكالت اشاره دارد .هم چنين زماني كه در موارد
استثنايي از جانب كارمندي درخواست رشوه مي شود ،اما اين كار به شكل سازمان يافته انجام نمي شود" ،فساد فردي" صورت
گرفته است.
فساد سازمان يافته :زماني كه بقاي نظام ها به وجود فساد بستگي پيدا مي كند و در اين حالت ،سازمان ها ،مقررات و
هنجارهاي رفتاري با فساد تطبيق پيدا مي كند.
فساد بزرگ :هنگامي كه مسئوالت سطح باالي دولتي و سياست مداران در قراردادها و طرح هاي بزرگ كه جنبه ملي
دارند اعمال نظر مي كند و سودهاي كالن به دست مي آورند.

 -7مصاديق و مظاهر فساد اداری










عدم رعايت نظم و انظباط اداري
قبول هر گونه هديه آشكار و پنهان
افشاي اسرار اداري
تاخير و تعجيل در ورود و خروج كاركنان
ايجاد بدبيني ،تشويق و تخريب روحيه
اشتغال به امور غيراداري
استفاده از امكانات و اعتبارات دولتي
چند شغله بودن
ايجاد تبعيض(جوهري.)1511،

 -8پیامدهای فساد اداری
فساد اداري صرفاً پيامدهاي منفي در برندارد ،بلكه در شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي ،فساد و پيامدهاي آن مي تواند
هم از لحاظ اجتماعي و هم از لحاظ فردي ،كارساز باشد .اما اكثر كارشناسان براي فساد پيامدهاي منفي را در نظر گرفته اند و
آن را برا ي رشد و توسعه ،مخرب مي دانند كه برخي از اين پيامدها عبارتند از(افضلي:)1513 ،
 -1فساد اداري از طريق خدشه وارد كردن بر سياست هاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت ،باعث اتالف منابع ملي
مي شود .آن هم درست در زماني كه اين منابع بايد به شيوه هاي تداوم پذير بهره برداري شوند .از آن جا كه فساد ،منابع
ملي را از هدف خود منحرف مي سازد ،اين منابع نمي توانند كمك چنداني به رشد اقتصادي كشور كنند .هم چنين
هنگامي كه دولت ،اين عامل اصلي اقتصاد ،در چنگال شبكه هاي سودجويان مي افتد ،اين مشكل به مشكلي اساسي بدل
مي شود .وانگهي روي آوردن درآمدهاي ناشي از اين نظام به سمت مصرف كاالهاي وارداتي بر بازار مبادله هاي
ارزي(البته به ضرر پول داخلي) فشار مي آورد .اين عوامل به هم وابسته بر توسعه اقتصادي كشور اثر نامطلوب مي
گذارد(مبلوميادافا ترجمه جهانديده.)1513 ،
 -2فساد اداري باعث اتخاذ تصميم ات نادرست از سوي ديوان ساالران مي شود ،چرا كه آنان از طرح هاي غيراستاندارد،
پرهزينه ،پيچيده و سرمايه بر كه به سهولت حسابرسي نمي شوند ،حمايت مي كنند تا آسانتر مبالغ هنگفتي رابه سود
خود برداشت كنند(كافمن.)1111 ،
 -5فساد اداري باعث كند شدن رشد اقتصادي مي شود ،زيرا انگيزه سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي
كاهش مي دهد .سرمايه گذاران در يك كشور فاسد در مقايسه با كشوري كه دچار فساد اندك است معادل  23درصد
ماليات اضافي بر دوش ديگر سرمايه گذاران مي گذارند(خداداد حسيني و فرهادي نژاد.)1513 ،
 -1فساد اداري مان ع از رشد رقابت سالم و موجب خنثي شدن تالش ها در جهت كاهش فقر و تبعيض اجتماعي مي
شود(قاسمي.)1511 ،
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فساد اداري از ميران اثربخشي و مشروعيت دولت ها مي كاهد ،امنيت و ثبات جوامع را به خطر مي اندازد و ارزش هاي
دموكراسي و اخالقيات را مخدوش ساخته ،از اين طريق مانع توسعه سياسي ،اجتماعي و اقتصادي مي شود.
فساد اداري با تضعيف انگيزه ها ،موجب زيان هاي اجتماعي و با تضعيف نهادهاي موجود ،باعث زيان هاي سياسي و با
توزيع ناعادالنه منابع ،موجب زيان هاي اقتصادي مي شود.
فساد اداري به افزايش هزينه معامالت و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي منجر مي شود و مانع از توسعه پايدار
است.
فساد اداري منجر به هدر رفتن سرمايه گذاري هاي انجام شده روي منابع انساني ،كم رنگ شدن فضايل اخالقي و ايجاد
ارزش هاي منفي در سازمان مي شود.
فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده طلبي ها و نيز باعث قطع
اميد مردم به آينده اي بهتر مي شود(عباس زادگان.)1515 ،

 -3مبارزه با فساد اداری از طريق اجرای حكمرانی نوين
هم اكنون در سراسر جهان بازانديشي اساسي در رابطه با چگونگي برخورد با مسائل اجتماعي در جريان است .عامل فساد يا
به كارگزاران مربوط مي شود يا به ساختار ها و نهادهايي كه بازيگران در آن به فعاليت مي پردازند .رفتارگرايي ،عامل اصلي فساد
اداري را رفتار منحرف كارگزاران مي داند كه منشا آن نيز به خود آنها بازمي گردد .در حالي كه طبق رويكرد نهادي ،عامل اصلي
فساد اداري نه ديوانساال ري بلكه مجموعه سازمان ها ،قوانين و ترتيبات رسمي است كه منجر به شكل گيري چرخه هاي فساد
در نظام اداري مي گردد .بنابراين با اصالح نهادها و ساختارها مي توان مانع از بروز فساد اداري شد .نهادگرايي در سير تكوين
خود به حكمراني خوب و نوين رسيده است(ملك محمدي ،حق شناس.)1512 ،
هم اكنون ناكامي ها پيش آمده در رابطه با هزينه و كارآمدي برنامه ها و ظهور باورهاي نوين در نظريه هاي اقتصاد آزاد،
سواالت جدي را در رابطه با ظرفيت ها ،توانمندي ها ،قابليت ها و حتي محرك هاي بخش عمومي برانگيخته است .در قالب اين
بازانديشي ،تحول بنياد ين نه فقط در رابطه با حوزه و اندازه فعاليت دولت بلكه در رابطه با فنون و ابزارها در اختيار دولت ايجاد
شده است(رابينز.)1513 ،
از آنجايي كه عمده فعاليت هاي دولت در گذشته محدود به عرضه مستقيم كاال و خدمات توسط ديوان ساالري بوده است،
اينك از مواجهه با انوع ابزارهاي نوين سرگيجه گرفته است .آنچه كه اهميت اين تحول و توسعه را بيشتر كرده ،اين است كه هر
يك از اين ابزارها فرايند اجراي مهارت هاي خاص و سازوكارهاي عملياتي خاص به خود دارد .با اين همه ابزارهاي نوين مورد
اشاره ويژگي هاي مشتركي نيز دارند .همه آنها تا حدود زياد ي غيرمستقيم هستند .اين شيوه اقدام عمومي را "حكومت شخص
ثالث" مي نامند ،زيرا وظايف سازمان هاي عمومي ميان تعداد انبوهي از بازيگران غيردولتي توزيع شده است .در چنين فضايي
ايجاد و بسط يك الگوي جديد ضروري است .الگوي جديدي كه در اين زمينه ارائه شده بنام حكمراني نوين است و مي توان
پنج مفهوم كليدي براي تبيين اين الگو بيان كرد( .صولتي فرد و جعفري.)1513 ،
از سازمان های اداری و برنامه به سوی ابزار :در قلب رهيافت حكمراني نوين ،گذر از سازمان هاي عمومي يا برنامه
عمومي به سوي ابزارها يا شيوه هايي است كه بوسيله آنها اهداف عم وم دنبال مي شوند .اين ابزارها همچون قارچ رشد كرده و
تكثير شده اند .استدالل اصلي خودحكمراني نوين اين است كه اين ابزارها ماهيت مديريت دولتي و الگوي حل مسئله عمومي را
تغيير داده اند .در گذشته تاكيد مديريت بخش عمومي به چگونگي اداره كردن سازمان هاي اداري بود اما حكمراني نوين رويكرد
ديگري را اتخاذ كرده است .نكته مهم در اين رويكرد اين است كه بسياري از برنامه هاي مختلف دولتي ،تعداد زيادي از ابزارها و
شيوه هاي اصلي را به كار مي گيرند ،بدون توجه به حوزه اي كه از ابزارهاي موصوف در آن استفاده كرده اند .به عالوه اين
ابز ارها بازيگران متعددي را در فرايند به كارگيري درگير مي كنند و نقش هر يك از اين بازيگران با توجه به نوع ابزار به كار
گرفته شده ،تعيين مي شود.
از سلسله مراتب به سوی ابزار :به دليل مشخصه غيرمستقيم بودن ابزارها ،ايجاد تعامل ميان سازمان هاي اداري و
انبوهي از باز يگران شخص ثالث ،مستلزم سازماندهي شبكه ها است .بنابراين سازمان هاي عمومي برخالف گذشته كنترل
21

سال دوم ،شماره پنج(پیاپی هفت) ،دی ماه 6931

مستقيمي بر نحوه اجراي برنامه هايشان نخواهند داشت .ديگر مسائل مربوط به اداره داخلي سازمان ها از قبيل نظام هاي
استخدامي ،فرايند بودجه بندي ،ساختارهاي سازماني و پويايي نهادي ،اهميت كمتري در موفق شدن برنامه هاي عمومي پيدا
كرده اند .مسئله مهم پويايي داخلي به ارتباط بيروني و انبوهي از اشخاص ثالث مي باشد .به عالوه ميان خصوصي سازي و
بازآفريني دولت نيز تفاوت وجود دارد .هر دوي آنها به اهميت روش هاي غيرمستقيم پي برده اند ولي در خصوصي سازي سعي
مي شود كه بخش جايگزين دولت شود در حالي كه بازآفريني دولت راهي براي انگيزه و تحريك دولت است.
از "بخش عمومی علیه بخش خصوصی" به سوی "بخش عمومی به عالوه بخش خصوصی" :حكمراني نوين نگاه
تازه اي به رابطه ميان دولت و ديگر بخش ها دارد .بر اساس رويكرد سنتي مديريت دولتي ،تنشي ميان بخش عمومي و بخش
خصوصي وجود دارد .بنابراين اولي بدنبال منفعت عمومي و دومي به دنبال منفعت شخصي است .در اين تقسيم بندي بخش
عمومي از بخش خصوصي متمايز مي شد .بدين ترتيب سازمان هاي عمومي نماينده حاكميت بودند زيرا از جانب عموم اقدام
مي كردند .اين تقسيم بندي مبناي نظريه خصوصي سازي نيز است.
از "روش فرمان و كنترل" به سوی "مذاكره و اقناع" :بر اساس نظريه سنتي مديريت دولتي ،روش فرمان و كنترل
شيوه غالب براي پياده كردن برنامه هاي عمومي است .در اين روش فرض مي شود كه عمل عمومي به وسيله سازمان هاي
سلسله مراتبي كه حلقه اتصال آنها زنجيره اي از فرمان ها است اجرا مي شود .اما حكمراني نوين معتقد است كه در دنياي
شبكه اي امروز روش فرمان و كنترل ديگر مناسب نيست .با توجه به وابستگي متقابل بازيگران به يكديگر روش مذاكره و اقناع
جايگزين روش فرمان و كنترل شده است .نه تنها در مرحله خط مشي سازي بلكه در مرحله اجراي خط و مشي ها مديران
دولتي بايستي ياد بگيرند كه چگونه بايد از طريق ايجاد تعامل در بازيگراني كه كنترل كاملي بر آنها ندارند ،به اهدافشان برسند.
از "مهارت های مديريتی" به سوی "مهارت های توانمندسازی" :مهارت هاي مديريتي براي اداره كردن مجموعه
بزرگي از كارمندان در يك نظام سلسله مراتبي به كار مي رود .اين مهارت ها شامل برنامه ريزي ،سازماندهي ،استخدام عمومي،
هدايت ،هماهنگي ،گزارش دهي و بودجه بندي است .بر اساس حكمراني نوين ،مهارت ايجاد رقابت اهميت بيشتري پيدا مي
كند  .نظريه حكمراني نوين از اين مهارت ها به مهارت هاي توانمندسازي گذار مي كند .مهارت هايي كه براي درگير كردن
شركايي كه در يك شبكه افقي صف كشيده اند ،ضروري است تا اين صاحبان سهام را در وضعيت وابستگي متقابل به سوي يك
هدف مشترك سوق دهند ،سه مهارت در اين زمينه ضروري است:
 مهارت توانمندسازي
 مهارت هاي هماهنگي
 مهارت هاي تغيير دادن(صولتي فرد و جعفري.)1513 ،

 -61نقش فرهنگ سازمانی در كاهش فساد اداری
فرهنگ سازماني مجموعه اي از مفروضات ،باورها و ارزش هاي مشترك اعضاي سازمان است كه الگوي رفتار سازماني را
مشخص و سازمان را از سازمان هاي ديگر متمايز مي سازد .در واقع ،فرهنگ سازماني ادراك و استنباط مشترك و كلي اعضاي
سازمان از آن است .نقش فرهنگ براي جامعه يا سازمان در حكم شخصيت براي فرد است و منبع اصلي فرهنگ سازي در
سازمان بنيان گذاران آن هستند .يك فرهنگ قوي سازماني موجب مي شود كه تداوم رويه در رفتار تشديد شود .بر اساس
چنين مفهومي ،مي توان چنين برداشت كرد كه يك فرهنگ قوي مي تواند جايگزين قوانين و مقررات رسمي سازمان شود .پس
مديريت بايد كمتر نگران قوانين و مقررات رسمي باشد تا بتواند بدان وسيله رفتار فرد را تعيين و كنترل كند(رابينز.)1513 ،
فرهنگ سازماني داراي كاركردها ،وظايف و يا نقش هاي متفاوتي است كه در ذيل به طور خالصه به آنها اشاره مي شود:
 هويت بخشي(فراهم كردن منبعي براي تعيين هويت) يا كنترل رفتار
 برقراري ثبات در شيوه هاي انگيزش( استحكام در تشويق ها)
 فرهنگ سازماني ،تعيين كننده مرز سازماني است ،يعني سازمان ها را از هم تفكيك مي كند .به گونه اي كه به
وجود آورنده نوعي احساس هويت در وجود اعضاي سازمان مي باشد.
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 فرهنگ سازماني باعث مي شود كه در افراد نوعي تعهد نسبت به چيزي به وجود آيد كه در آن چيز بيش از
منابع شخصي فرد است.
 رفتار فرد با فرهنگ سازماني موجب مي شود كه فرد بتواند به عنوان عضوي از سازمان درآيد.
 فرهنگ سازماني موجب ثبات و پايداري نظام اجتماعي مي شود.
 فرهنگ سازماني از نظر اجتماعي همچون چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند از طرق ارائه استانداردهاي
مناسب (در رابطه با آنچه بايد اعضاي سازمان بگويند يا انجام دهند) ،اجزاي سازمان را به هم متصل كند.
 فرهنگ به عنوان يك عامل كنترل به حساب مي آيد كه موجب به وجود آمدن يا شكل دادن به نگرش ها در
رفتار كاركنان مي شود(محمودي.)1515،
بنابراين همانگونه كه مشخص است ،فرهنگ سازماني از طريق كاركردهاي اساسي كه از آن برخوردار است ،با تاثير بر
كاركنان ،مي تواند از قابليت بااليي براي پيش گيري از بروز فساد اداري برخوردار باشد .تاثير فرهنگ سازماني بر كاركنان به
حدي است كه آن را منشا شكل گيري سازمان غيررسمي دانسته اند .فرهنگ سازماني مي تواند به عنوان مرجعي براي احساس
هو يت كاركنان محسوب شود ،به گونه اي كه آنان شخصيت خود را وابسته به فرهنگ سازماني دانسته و از آن كسب اعتبار
كنند .اگر سازمان از فرهنگ مطلوبي برخوردار باشد ،اين ذهنيت را در كاركنان ايجاد مي كند كه آنان ،افرادي ارزشمند هستند
و بدين ترتيب احتمال بروز رفتارهاي نام طلوب را در كاركنان كاهش مي يابد .كاركرد ديگر فرهنگ سازماني ،اين است كه با
ارائه الگوهاي رفتاري به كاركنان ،رفتار آنان را جهت مي دهد و هم چنين از طريق تثبيت شيوه هاي انگيزشي و معرفي
برانگيزنده هاي مثبت به كاركنان ،موجب مي شود كه آنها در جهت اهداف سازمان گام بردارند .از اين راه كاركنان عالقه و توجه
كمتري به رفتارهاي خالف قاعده ي سازمان از خود نشان مي دهند(قادري.)1511 ،
.

 -66اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه فساد اداری
در راستاي مبارزه با فساد اداري ،اعمال بازدارنده و پيشگيرانه ،برخورد با تخلفات احتمالي ،شفاف كردن رويه ها و توسعه
درست كاري ،اقداماتي به شرح زير توصيه مي شود:
توسعه زيربنايی(نهاد سازی) :ايجاد محيط زيربنايي موثر ،يكي از راهكارهاي مهم جلوگيري از فساد است .اين تالش
براي نهادسازي را مي توان با تمركز بر مسائل زير به ثمر رساند :شايسته ساالري -حقوق كافي – آموزش و...
شفافیت گرايی :يكي از مفاهيم مهم و كليدي مطرح در مباحث مربوط به فساد و سالمت اداري ،شفافيت گرايي است .كه
عبارت است از آشكار بودن مبناي تصميمات حكومتي و سازوكارهاي حاكم بر توزيع قدرت و درآمد(حسني و شمس.)1511 ،
شايسته ساالری در عزل و نصب ها :شايستگي در لغت به معناي داشتن توانايي ،مهارت ،دانش ،لياقت و صالحيت است.
شايسته ساالري در گزينش و نصب افراد و مديران دستگاههاي اجرايي ،يكي از مهم ترين راهكارهاي مبارزه با فساد اداري است
كه در ادبيات ديني بر آن بسيار تاكيد شده است.
توجه به معیشت كارمندان :يكي از عوامل مهمي كه باعث مي شود انسان ها به ورطه فساد و تباهي كشيده شوند،
احتياج و نيازمندي است .طبيعت آدمي به گونه اي است كه احتياج و نياز او را به رفع آن نيازمندي ها تحريك مي كند و هر
چه اين نياز بيشتر باشد ،قدرت تحريك كنندگي آن نيز بيشتر خواهد بود(رضائيان.)1513 ،
عدم تمركز و تفويض اختیار :اختيارات و اقتدار فوق العاده به وزارتخانه و كاركنان دولت ،بدون رعايت دورانديشي و
احتياط موجب مي شود كه مسئول امر ،حصول خواسته ها و تعهدات خود را در درجه اول اهميت قرار دهد و چنانچه اختيارات
تفويضي از حد قانون و مقررات و اصول متعارف فراتر رود ،مجوزي براي سواستفاده از موقعيت بدست آمده زمينه فساد را فراهم
مي كند(جوهري.)1511 ،
حفظ و حمايت از كارمندان صالح و بی طرف :حفظ و حمايت كارمندان بي طرف و احتراز از استخدام رابطه ساالران و
دوري جستن از بكارگيري افراد ناآگاه و غيرمتخصص در هر پست و مقامي ،زمينه ساز سالمت اداري مي باشد.
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باالبردن سطح آگاهی های عمومی :از آنجا كه فقر اقتصادي ،علمي و آموزشي ،دو عامل اساسي در پيدايش فساد اداري
به شمار مي آيند ،از اين رو افزايش سطح آگاهي عمومي نسبت به آثار زيان بار و متعددي كه فساد اداري بر زندگي اجتماعي،
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي جامعه مي گذارد ،بسيار مهم است(مرادي حقيقت و تبيانيان.)1515 ،
در نظر گرفتن امنیت و رفاه  :در نظر گرفتن امنيت و رفاه و هم چنين منافع اجتماعي در موردي كه ارتشا و سواستفاده
هاي مالي از ناحيه مسئوالن رده باالي سازمان ديده مي شود ،امري ضروري است.
در زمينه اقدامات بازدارنده موارد ديگري نيز مي توان به شرح زير فهرست كرد:
 اصالح نظام اداري و ساختار آن(علي آبادي.)1512 ،
 نظارت بر ثروت ،مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت.
 جلوگيري از فساد استخدامي و رانت جويي(حبيبي.)1513،
 آموزش مديران دولتي در زمينه آشنايي با فساد اداري و شيوه هاي مقابله با آن.
 كاهش فساد اداري به وسيله حذف مقررات زايد و بوروكراسي اداري.
 افزايش زمينه هاي مشاركت مردم در امور اجتماعي(محسني تبريزي.)1511 ،
 اجراي اتوماسيون اداري.
 خصوصي سازي(بانك جهاني.)1511 ,
 ايجاد انگيزه در كاركنان و ارتقاي سيستم هاي رفاهي آنان.
 برخورد قاطع و بدون تبعيض با مرتكبان مصاديق فساد اداري و مالي.
 روزآمد كردن قوانين با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي و ايجاد تحول در آنها(افضلي.)1513 ,

نتیجهگیری
فساد اداري به علت نقش و تاثيرات منفي كه بر كارايي و اثربخشي نظام مديريت اداري كشورها دارد ،همواره مورد توجه
سازمان ها ،دولت ها و نهادهاي بين المللي ،مانند برنامه عمران ملل متحد ،سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ،برنامه شفافيت
و پاسخ گويي بوده و هست .تلقي عممي كشورها از مفهوم فساد اداري ،سواستفاده از امكانات دولتي به نفع اهداف شخصي است.
از آنجا كه فساد اداري موجب كاهش سرمايه گذاري و بهره وري ،تقليل سطح خدمات اجتماعي به ويژه براي افراد فقير و
كم درآمد ،افزايش هزينه زندگي و قيمت ها ،كاهش رشد اقتصادي و در نهايت افزايش بيشتر فساد مي گردد ،پرواضح است
چنانچه با اين پديده شوم مقابله نشود ،اميدي به رشد و توسعه كشور و پيشرفت و رفاه شهروندان نخواهد بود.
براي حذف يا كاهش فساد اداري در نظام اداري و سطح جامعه ،نيازمند برنامه هايي اساسي و همه جانبه هستيم كه با تاثير
بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازماني ،بعنوان پديده اي كه به طور مستقيم از فرهنگ جامعه تاثير مي
پذيرد ،پيش گيري از بروز فساد اداري را تقويت مي كند .فرهنگ سازماني از كاركردهاي گوناگوني برخوردار است و مي تواند با
معرفي الگوي رفتاري مطلوب به كاركنان ،رفتار آنان را كنترل كند و منجر به تثبيت شيوه هاي مطلوب انگيزش رفتار كاركنان
شود و در آنها نوعي تعهد و احساس مسئوليت نسبت به چيزي به وجود آورد كه آن چيز ،بيش از منافع شخصي فرد است.
پيامد و نتيجه چنين فرهنگ سازي در جامعه ،مي تواند كاهش آثار و نشانه هاي فساد در كليه سطوح جامعه باشد.
يكي از قوانيني كه مي تواند در تامين حقوق ش هروندان در برابر دولت مفيد و موثر باشد ،قانون ارتقاي سالمت اداري و
مقابله با فساد است كه مجلس آن را در سال  1513به تصويب رسانده است .مقررات اين قانون حاوي راهكارهايي براي ارتقاي
سالمت اداري است كه در برخي از آنها به نقش نظارتي شهروندان نيز اشاره شده است .از طرفي ديگر ،پيشگيري از تخلفات
سازماني زيربنا و مقدمه سالم سازي محيط سازماني است و عوامل مختلفي در سالم سازي محيط سازماني تاثير دارد كه يكي از
اساسي ترين آنها توجه به توسعه منابع انساني است و علت آن اين است كه محور و قالب سالم سازي سازمان ،انسان هاي
سازمان هستند .بنابراين اگر انسانهاي سازمان سالم و پرورش يافته باشند ،كار سالم سازي محيط سازماني سريعتر انجام مي
شود و بصورت يك فرايند مداوم درمي آيد .مبارزه با فساد مستلزم يك برنامه ريزي دقيق جهت شناسايي همه جانبه است .از
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همين رو تقويت كار گروهي در سازمان ها و جلوگيري از فردگرايي ،كاركردهاي آموزشي و اطالع رساني رسانه ها و آموزش قبل
از ورود به خدمت و آموزش حين خدمت مي توانند در كاهش فساد اداري و پيشگيري از آن مناسب باشند.
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مؤلفه هاي بصري در آثار نقاشانه پل گوگن ،با تأكيد بر نمونه هاي مبتني بر
روايات مذهبي
احسان زارعی فارسانی
عضو هيئت علمي(مربي) دانشكده هنر دانشگاه شهركرد
graphist.animator@yahoo.com

چكیده
هنر مدرن با ريشه هايي كه در سده هيجدهم و نوزدهم قابل رديابي است ،بخشي از موجوديت خود را مديون
نا سازگاري برخي هنرمندان با روند عمومي هنر كالسيك مي داند .چنانكه آگاهيم ،در اين برهه از تاريخ ،برخي از
هنرمندان در راستاي يافتن واكنشي مؤثر در برابر روند جمود يافته موجود ،طغيان نمودند و به دنبال كشف راه
هاي تازه بياني ،دست به تجربه گرايي يازيدند .در آثار نقاشانه-به طور اخص-واكاوي جايگاه موضوع و روايت در
هنر و شيوه پرداخت به آن ،بخشي از كنش هاي نوگرايانه هنرمندان حوزه نقاشي را شامل مي شد .پل گوگن،1
نقاش شهير فرانسوي ،با كاربست موضوع آثار مذهبي اساتيد نقاشي پيش از خود ،الهام از روح زندگي بدوي و
شكست مرز ميان خيال و واقعيت ،جرياني عظيم و تأثيرگذار در بستر هنر ابتداي قرن بيستم محسوب مي شود.
براي گوگن و هنرمندان طاغي سال هاي پاياني قرن نوزدهم ،قراردادها كه اصل و اساس بي چون و چرا انگاشته
مي شدند ،به هيچ وجه ارزش پايدار نداشتند و اين مهم ،زمينه آفرينش آثاري متنوع و تجربه گرايانه را فراهم
آورد .مسأله پژوهش حاضر اين است كه ،مؤلفه هاي بصري آثار نقاشانه پل گوگن در پرداخت به موضوعات
مذهبي ،كدامند و اين آثار ،كدام دستاوردها را براي هنرمندان دگر انديش سال هاي ابتدايي قرن بيستم به
ارمغان آورده است؟ اين پژوهش كه به روش توصيفي-تحليلي انجام شده ،با مطالعه محتوائي آثار اين هنرمند و
انطباق آن با فرم اثر ،شاخص ترين دستاوردهاي ميراث هنري وي را تبيين مي كند.
واژگان كلیدی :هنر مدرن ،پل گوگن ،نقاشي ،هنر بدوي ،شرق گرايي

مقدمه
پل گوگن هنرمندي است كه با وجود زندگي شخصي سرشار از مجموعه ناكامي ها -نظير تاخت زدن شغل پردرآمد و
زندگي مطلوب خانوادگي با كاروبار كساد نقاشي و انزواي خود خواسته -تأثيري شگرف بر هنر قرن بيستم داشته است .هنرش
هر چند دير شناخته شد ولي تأثير الزم را بر جريان ها و جنبش هاي قرن بيستم داشته است چرا كه ذات پرشور و بي پرواي
هنرمند موجب شده اصول و قواعد هنر مدرن ،در آن به خوبي هويدا باشد .اگر به زندگي گوگن از زاويه سفرهاي دوران جواني
اش بنگريم ،به شيوه اي منحصر بفرد از زندگي يك انسان خواهيم رسيد كه در ذهن مخاطب ،از او يك نقاش افسانهاي
ساخته است .چنانكه گفته شد ،او خانواده و شغل تجاري اش را ترك كرد و نظير بوميان در جزيرهاي در درياهاي جنوب زندگي
كرد و به تكرار از خود به عنوان وحشي و يا بدوي ياد كرد « .اين هنرمند و پيروان وي به ويژه ماتيس براي فرار از فشارها و
مادي گرايي تمدن غربي بنوعي از آن دوري مي جويند؛ گوگن به جزاير اقيانوس اطلس پناه مي برد و آرامش ذهن و جسم خود
Paul Gauguin
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را در دياري متفاوت با معيارها و ارزش هاي غربي مي يابد»(.حسيني )111 :1511،وقتي گوگن به اشتياق هنري خود پي برد،
فهميد تنها يك مسير دارد :خلق موضوع و به تصوير كشيدنش به شيوه اي دروني .او از اصالت كار خود و هويت هنري بي-
همتايش شديدا احساس غرور مي كرد .در حقيقت رسالت اصلي گوگن ،آزاد سازي هنر از قيد و بند زمان بود .او در جستجوي
جايگزيني حقايق عيني روزمره با واقعيت ذهني و تخيل و روياها بود و به فروشندة آثارش ميگويد :من نقاشي نيستم كه
طبيعت را كپي كند« .با من همه چيز در پندار شوريدهام اتفاق مي افتد» .گوگن به امپرسيونيستها و نئوامپرسيونيستها به
اين دليل كه تمركزشان پيرامون نگاه است و نه در مركز اسرارآميز انديشه ها ،خرده ميگرفت .از نظر او مؤثرترين راه ارتباط
جهت آشكاركردن حقايق جهان ،از طريق سمبلها و انگيزش سريع رنگ و فرم است كه ذهن را بهسان نواي موسيقي به هيجان
در ميآورد و مدعي بود سمفونيها و هارمونيهايي را در فرجام كارش ،بدست ميآورد .او باور داشت در نقاشي بايد سبب شد
شخص همانگونه بينديشد كه موسيقي باعث ايجاد آن نوع تفكر ميشود .با وجود اينكه گوگن افتخار ميكرد كه او ناقض
جريان هنري عصر خويش است ،كوشش مي كرد كارهايش را در جريان اصلي تاريخ هنر قرار دهد .چرا كه بيشتر كارهايش با
وجود روحية مخالفت جوي او ،با سنت عجين شده بود .شايان ذكر است كه تأثير هنر شرق بر آثار نقاشانه پل گوگن را ،نبايد از
ياد برد .با گشوده ش دن باب داد و ستد اروپا با ژاپن در اواسط قرن نوزدهم ،تحفه هاي ژاپني بازار اروپا را تجربه كردند و گوگن
نيز از تأثير هنر شرق بي نصيب نماند و ملهم از اين آثار ،دست به آفرينش هاي نقاشانه اي زد كه در ادامه و به اختصار بدان نيز
خواهيم پرداخت .اين مطالعه با تحليل محتوي و فرم در آثار پل گوگن ،به تبيين مؤلفه هاي بصري آثار نقاشانه وي مي پردازد و
ميراث ارزشمند اش را مورد واكاوي قرار دهد .اينكه در پس همنشيني فضاي معاصر و مضامين عهد قديم در آثار نقاشي گوگن
كدام انديشه مستور بوده است مسأله اي است كه اين پژوهش با تحليل آثار موجود سعي در رديابي آن خواهد داشت.

گريز از تمدن
چنانكه مي دانيم در سال هاي پاياني قرن نوزدهم نقاشي تاريخي كنار نهاده شد و اصول و قواعد فرهنگي ترين ژانر هنر
نقاشي ،با ارزش هاي بصري هنر بدوي معاوضه شد هرچند دعوي جدايي از ادبيات بصورت كامل پرداخت نشد .بدوي گرايان
امپرسيونيست و پست امپرسيونيست به مباني كالسيك و ريشه هاي ان در طبيعت گرايي و عقالنيت تاختند و شيفتگان بدوي
گري ،القاء را جانشين روايت و تزئين را جايگزيني براي بازنمايي توهم انگيز قرار دادند .آندره ژيد در خطابه اي مي گويد :دوران
اشرافيت و تفنن ب ه سر آمده است ،آنچه اكنون نياز داريم بربرها هستند(.هنر مدرن/لينتن« )23:1512،گوگن به عنوان بدوي
ترين نقاشان عصر تحول بزرگ ،سعي در تاثير از زندگي ساده و خرافات غير ديني روستائيان و يافتن افق هاي جديد داشت.
پيام اصلي آثارش ارجحيت احساس و عاطفه بر فهم و درك بود»( .هنر مدرن/لينتن« )23:1512،من بريتاني را دوست دارم .من
اينجا را وحشي و ابتدايي يافتم .وقتي طنين صداي صندلهاي چوبيام را بر زمين سنگي ميشنوم ،ميبينم اين همان صداي
محزون قوي است كه در نقاشي به جستجوي آن هستم» .از اين يادداشت گوگن ،بيزاري وي از تمدن و شهرنشيني هويداست.
با سفر به سرزمين هاي دوردست جدايي فيزيكي با تمدن غرب ايجاد كرد تا فرصتي براي جايگزين كردن نمايههاي اروپايي
قديم با نمونههاي ناآشناي جديد ايجاد كند .براي او ،مقايسه كردن الههها و ربالنوعهاي قديم با همتاهاي جديد درياهاي
جنوب ،جذاب و حتي هيجان انگيز مي نمود .سفر به بريتاني و اقامت اش در آنجا ،افق هاي نويني بروي چشمانش گشود .در
بريتاني ،گوگن به سرچشمة هنرش كه همان ميل شديد به تسخير روح فرهنگ بيآاليش بود ،دست يافت .گريز از تمدن موجب
نشد گوگن قابليت هاي جامعه نوين را ناديده بگيرد چرا كه اين ظرفيت ها و امكانات را در روند كاري اش مؤثر مي ديد .اين
ديدگاه موجب شد گوگن از هنرهاي گرافيكي براي انتشار ايدهها و تصاوير بهره بگيرد.

گوهر شرق
رويكرد هنرمندان غرب آن گونه بوده است كه در آفرينش عالم معنوي ،از فضاي مادي و سه بعدي و تمامي تمهيدات
بصري القاء آن سود جسته اند چرا كه « در غرب ،فرهنگ و هنري متولد شده است كه آبشخور آن مصر و ريشه هايش در يونان
و روم است و كمال را در واقع گرايي،انسان مداري،نشان دادن لذات مادي و زميني مي داند.يعني آنچه چكيده ي تمدن روم
باستان است»(.آيت الهي )53 :1511،حال آنكه هنر مشر ق زمين بي نياز از اين امكانات دست به تهيه و تدارك دنياي خود
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يازيده است .بسياري از مؤلفه هاي كهن هنر شرق را مي توان در آثار مدرن هنرمندان قرن بيستم رديابي نمود .نمونه آنكه
«ساده كردن فرم و رنگ از ديرباز در هنر ايراني-اسالمي كاربرد دارد ،در حالي كه ساده كردن شكل در آثار غربي در قرون نوزده
و بيست است كه به مرحله نويني پاي مي گذارد و با هنرمنداني چون گوگن،ماتيس و پيكاسو به كمال مي رسد»(.
شجاعي ) 135:1512،هنرمند غربي تمامي تمهيدات صوري و فنون و تكنيك هاي مناظر و مرايا را در آفرينش معنويت از دل
عناصر مجسم بكار گرف ت حال آنكه هنرمند شرقي سعي در غير مادي نمودن دنياي اثر داشت« .با گشوده شدن باب داد و ستد
اروپا با ژاپن در اواسط قرن نوزدهم ،تحفه هاي ژاپني ورود به بازار اروپا را شروع كردند .در ميان اين تحفه ها ،باسمه ها ،باسمه
هاي چوبي ژاپني به خاطر ارزش هاي هنري خود ،بي درنگ مورد توجه و استقبال مردم واقع شد و به زودي ،نفوذ اين آثار
هنري در كار بسياري از امپرسيونيست ها آشكار شد»( .مرتضي گودرزي )31:1511،لذا شايد بتوانيم مدعي شويم؛ «همه
هنرهاي اروپايي ،به رغم تفاوت هاي تكنيكي ،در مرحله آغازين خود سخت وام دار ميراث مشرق بوده اند( ».آر.آ.جي راز بهوي
 ) 111 :1511،با نمايش گراورهاي چوبي وارد شده از ژاپن در نمايشگاه بين المللي پاريس به سال  1111و رغبت ديگر گالري
ها براي نمايش آثار شرقي ،برخي هنرمتدان دگر انديش اروپائي از انوار اين منبع عظيم ،كالبد سرد هنر خويش را احيا نمودند.
در نقاشي هايي كه گوگن در لپلدو كار كرده است ،براي اولين بار بارقه هايي از هنر غريب شرق ميبينيم كه به عامل قدرتمندي
در هنر وي مبدل شده است .در اين رابطه در يادداشت هاي گوگن مي خوانيم؛ «با دقت به ژاپنيها نگاه كنيد .آنها به طور
تحسينبرانگيزي نقاشي ميكنند و هنو ز در نقاشي آنها زندگي بيرون و زير نور خورشيد را بدون هيچ سايهاي ميبينيد .من تا
آنجا كه بتوانم از هر آنچه كه به اشياء تفسير و توضيح بدهد ،دوري كنم و اگر سايه ،شعلههاي آفتاب باشد من متمايلم كه از آن
دوري كنم».

شیوه كار گوگن
گوگن معتقد بود كه تمدن مغرب زم ين از جا در رفته است و جامعه ي صنعتي ،بشر را به سوي زندگي ناقصي كه بايد
صرف منافع مادي شود ،سوق مي دهد ،بدون آنكه مجالي براي بروز عواطف انساني بر جاي بگذارد .گوگن براي مكاشفاتش در
اين دنياي پنهاني احساس ،پاريس را به قصد غرب فرانسه ترك كرد تا در ميان دهقانان ايالت برتاني زندگي كند .در آنجا وي
مشاهده كرد كه دين هنوز بخشي از زندگي روزانه مردم روستايي شمرده مي شود و كوشيد تا در تصوير هايي به نام تجلي پس
از موعظه ديني(يعقوب در جدال با فرشته)ايمان ساده و صريح آنان را به وصف آورد .اين چيزي بود كه هيچ يك از نقاشان
مكتب رومانتيسم به آن دست نيافته بودند ،يعني شيوه اي مبتني بر منابع پيش از نهضت رنسانس .برجسته نمايي و سه بعد
نمايي جاي خود را به شكل هاي مستوي و ساده اي محصور در درون خطوط كناره نماي سياه و ضخيم داده اند و رنگ هاي
تابناك پرده نيز به همان اندازه غير طبيعي است(.جنسن )111 :1511،ماتيس از بررسي دستاوردهاي گوگن،وان گوگ و سزان
دريافته بود « :كاربست رنگ ناب همچون معادلي براي نور،تجسم فضا با بهره گيري از جلوه هاي مختلف رنگ ها،وضوح و
سادگي خط هاي شكل ساز،سازماندهي تصوير به مدد نيروهاي ذاتي خط و رنگ،موضوع ،از طريق اين هماهنگي صوري در پرده
نقاشي بيان هنري مي يابد و اين ،نوعي هماهنگي قابل مقايسه با تركيب اصوات در موسيقي است»(.پاكباز)113 :1511،

تحلیل آثار
مي دانيم گوگن همانند استادان نقاش پيش از خود ،موضوعاتش را از دل تاريخ ،دين و اسطوره ها برميگزيد :خدايان و
الههها ،قهرمانان اساطيري و زيبائي هاي خيالي .در حقيقت ،او خود را وقف سنت بازآفريني عناصر ابدي كرده بود .شايد وي در
اين انتخاب در جستجوي جاودانگي هنرش بوده است و دريافته بود؛ « هر چيزي كه بتواند در جريان زمان دوام آورد ،همواره به
عنوان اثر يا پديده كالسيك لحاظ خواهند شد»(.مدرنيته و مدرنيسم،مترجم:حسينعلي نوذري،ص )11:گوگن ،با باور به اين
موضوع كه ،سوژه اثر ،چون موسيقي -در زير چتر آوا و الحان موزيكال -از پس شكل و رنگ تجلي مي يابد و كامال دروني است،
در « تحليل يكي از آثارش به نام ((كابوس مرگ نظاره گر است)) از واژه موسيقي گونه سود مي جويد؛ به اين دليل كه موسيقي
از ريتم و هارموني تشكيل شده است و اين عناصر مي توانند بدون تبيين يك موضوع و يا داستان،زيبا باشند»( .دكتر جالل
الدين كاشفي،الحان فرم و رنگ در قالب الوان فروزان و اشكال شيئ،فصل نامه هنر،شماره ،11ص  )13وي در اولين چالش
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بنيادين هنري اش با نام بصيرت پس از موعظه ،سعي دارد به مخاطب نشان دهد؛ « دين هنوز بخشي از زندگي روزانه مردم
روستايي شمرده مي شود و كوشيد تا در تصوير هايي اين چنين(،يعقوب در جدال با فرشته) ايمان ساده و صريح آنان را به
وصف آورد .اين چيزي بود كه هيچ يك از نقاشان مكتب رومانتيسم به آن دست نيافته بودند»(.تاريخ هنر،جنسن،ترجمه پرويز
مرزبان،سازمان انتشارات آموزش انقالب اسالمي،ص  )111اين تابلو نقاشي ،نمونهاي است كه براي مخاطب بومي محل زندگي و
كار گوگن(بريتاني) ،محبوب بود زيرا مطابق كتاب مقدس نمايانگر جدال بين يعقوب و فرشته است .در اين خصوص ،عاليق
ديني شان الهام بخش آنهاست تا با گذر از واقعيت به مراحل واالتر روحانيت دست يابند( .تصوير )1داستان انجيل كه در آن
يعقوب ،خود از تمايز بين واقعيت و خيال ناتوان است ،بارها در هنر به تصوير كشيده شده است .اوژن دالكروا 1نيز در اثر
پرانرژي و خوشرنگي ،خواب يعقوب را آنچنان جاودانه زندگي ميبخشد كه جنگجويان در آن را ميتوان كشتيگيران عصر جديد
تصور كرد( .شكل ) 2در روايت تصويري گوگن از اين موضوع ،هنرمند چنان تصوير اطراف را با پويايي به حركت درآورده گويي
سمبوليسم و بلكه رئاليسم تصوير را پي ش برده است .گوگن با اين تابلوي عرفاني خود ،خط حائل جديدي معين كرد كه جدايي
خود را از امپرسيونيستها ،نيو امپرسيونيستها و هر چيز ديگري كه نقاشي پاريسي ناميده شود ،اعالم كرد .گوگن در اثر مسيح
زرد ،فضايي معاصر از يك مزرعه گندم را خلق نموده است كه زنان دايرهوار در آنجا بگونهاي عبادت ميكنند گويي در حال
عزاداري در پاي صليب مسيحاند و اينگونه مينماياند كه عبادت كنندگان در باور مذهبيشان ممكن است خود را شاهد به
صليب كشيدن عيسي(ع) تصور كنند(.تصوير )5گوگن در آفرينش آثارش -به زعم خود -همه چيز را مقدس ميداند ،چه اجرا و
چه رنگ را ،و اين مهم ،ثبات قدم وي را در بسياري از آفرينش هايش ميسر مي گرداند.

شكل  .6بصیرت پس از موعظه (كشتی يعقوب با فرشته) ،6888 ،رنگ و روغن روی كرباس 91/25×28/75 .اينچ32×72( .
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گوگن و هنر مدرن
چنانكه مي دانيم ،جنبش هاي مدرنيستي از بار تحمل ناپذير بازنمايي جهان قابل رؤيت رهايي يافته بودند و رنگ و فرم از
نقش توصيفي شان .معرفت انسان از اشياء ،پيوند ميان داده هاي بصري و دريافت از حس المسه است .عكاسي چنين پيوندي را
ضعيف نموده است .م درنيست ها بر اين باورند كه ماهيت اثر را در باطن يا محتوي اثر نمي توان يافت «بلكه در صورت يا ظاهر
آن و در پرداخت مجدد سبك شناسانه يا فني مصالح و مواد خام آن اثر نهفته است .لذا صورت يا ظاهر واژه كليدي در مبحث
زيبايي شناسي مدرنيست بشمار مي رود( ».هابرماس )112:1511،در همين راستا ،هنرمند با بازيگوشي و طنازي از گستره
وسيعي از رسانه ها و مواد و متريال براي خلق و آفرينش استفاده مي كرد و در اين راه از هنر بدوي ،غارنگاري هاي كهن ،نقاشي
هاي گلداني يوناني ،هنر شرق و امكانات زندگي نوين و زرق و برق خيابان ها الهام مي گرفت ،اقتباس مي كرد و كژنمايي و
دگرگونگي را مي آزمود و مكاتب و جريانات بازتاب گرايانه را جرياناتي منفعل و تقليل گرا مي دانست .بنابر اين ،تغيير و
دگرگوني ،تازگي و جواني ويژگي هنر مدرن است و «يكي از ويژگي ها و افتخارات هنر مدرن ،تقليدي نبودن آن
است»(.گودرزي ) 11:1511،از سوي ديگر ،خيالي شدن فضاي نقاشي در عين واقعي بودن اشياء و عناصر يكي از رويكردهاي هنر
مدرن بود .يكي از شاخص ترين هنرمنداني كه با چنين انديشه هايي ،تأثيري شگرف بر هنر مدرن داشته ،پل گوگن است.
گوگن برخالف امپرسيونيست ها ،غالب موضوعاتش همچنان ريشه در ادبيات ،تاريخ و مذهب داشت ،حال آنكه امپرسيونيسم از
موضوعاتي روزمره بهره مي برد ،با اين وجود ،وجه اشتراك روشن ميان تمامي هنرمندان مدرنيست ،به چالش كشاندن اصول
پابرجاي چيستي هنر است.

دستاورد گوگن
ماتيس از بررسي دستاوردهاي گوگن ،وان گوگ و سزان دريافته بود« :كاربست رنگ ناب همچون معادلي براي نور ،تجسم
فضا با بهره گيري از جلوه هاي مختلف رنگ ها،وضوح و سادگي خط هاي شكل ساز ،سازماندهي تصوير به مدد نيروهاي ذاتي
خط و رنگ،موضوع ،از طريق اين هماهنگي صوري در پرده نقاشي بيان هنري مي يابد و اين ،نوعي هماهنگي قابل مقايسه با
تركيب اصوات در موسيقي است» (.پاكباز ) 113 :1511، ،گوگن در فرايند آفرينش آثارش فضاهاي متنوعي را آزمود ،اين تجربه
گرايي از مواريث گرانقدر وي براي اسالف اش بوده است .تجربيات اين هنرمند ،امتزاج فضا و زمان و مكان هاي مختلف را براي
رهروانش به ارمغان آورد .جريان هنر در اين زمان از مسير هميشگي اش خارج شده بود چرا كه «در اين برهه از زمان،
هنرمندان بي شمار ديگري از دست آوردهاي هنر شرق ،خاور دور ،هنر آفريقايي و هنر سياهان الهام گرفتند و آثار خود را در
محور جديدي به نام هنر نو به حركت درآوردند»( .كاشفي )11: 1511،اين ن كته البته بدان معنا نخواهد بود كه هنرمندان تجربه
گراي آن دوران ،ارزش هاي بصري هنر پيش از خود را وانهاده باشند .چنانكه مي دانيم هنرمنداني نظير گوگن ،موضوع و
عناوين آثار نقاشانه گذشته را مشق مي كردند .به عبارت شيواتر؛ «اين مسأله گذر از سنت و رويكرد به مدرنيسم ،چنان كه
برخي مي پندارند ،با گسست نهايي از سنت و مرگ تمامي ارزش هاي آن همراه نيست....همواره بخش هايي از سنت ها و
باورهاي گذشته در دل وضعيت مدرن باقي مانده و امتداد مي يابند»(.هنر مدرن/مرتضي گودرزي/ص )11:در اينجا بايد اذعان
داشت تزئين با عناصر سازنده اش ن قشي كليدي در هنر مدرن ايفاء نموده است .موتيف ها و نقش هاي هنر سرزمين هاي مشرق
زمين و آفرينش هاي هنري آفريقائيان براي هنرمنداني نظير گوگن و ماتيس ،كاربردهاي تازه اي داشت .نمونه آنكه؛ «تلفيق
گرايي گوگن و تعدادي از پيروانش كه پس از وي عنوان گروه نبي ها را بر خود نهادند ،از نقش و نگار خطي ريشه گرفت»(.
هاروارد آرناس )13 :1511،و ماتيس از نقش ها و موتيف ها در جهت يكپارچه نمودن فضاي اثر بهره برد.
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نتیجه گیری
گوگن با آفرينش مصور داستان هاي مذهبي در فضائي كه هيچ شباهتي به آثار نقاشانه مبتني بر روايات مذهبي پيش از
خود ندارد مرزهاي زمان را در مي نوردد و فاصله ميان واقعيت و تخيل را مخدوش مي سازد به عبارت ديگر ،رسالت اصلي
گوگن ،آزاد سازي هنر از قيد و بند زمان بود .او در جستجوي جايگزيني حقايق عيني روزمره با واقعيت ذهني و تخيل و روياها
بود .اين دستاورد ،ايمان مذهبي مردماني را مورد تأكيد قرار مي دهد كه به زعم هنرمند مورد بحث ،آلوده تمدن نشده اند و
همچنان براي ارزش هاي معنوي خويش ،جايگاهي درخور قائل اند .هنر گوگن بي اعتنا به بازنمائي هاي معمول ،فرم و رنگ را
در مسير نيل به بيان مورد نظر هنرمند سوق مي دهد و اين گستاخي وي ،چراغ ر اه هنرمندان سال هاي بعد در قالب جريان
هاي فوويستي ،سمبليستي و گروه هاي متعدد ديگر شده است .در پايان بايد متذكر گرديم كه در آثار نقاشانه پل گوگن به ويژه
آثاري با موضوعات مذهبي و روايات موجود ،با وجود همنشيني عناصر تصويري كه به لحاظ زماني(تاريخي) قرابتي نداشته اند،
فضائي منسجم را مشاهده مي كنيم كه با تمهيدات بصري و تدابير هنرمندانه در فرم و رنگ به وحدت رسيده است.
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The visual aspect of Paul Gauguin's paintings, emphasizing on
examples based on religious narratives
Ehsan Zarei Farsani
Shahrekord University,College of Art

Abstract
Modern art considers part of its existence owing to the incompatibility of certain artists with the general
process of classical art. In this period of history, some artists have flooded in search of an effective
response to the current strained process, and commence on empiricism in sought to explore new
recitative ways. Paul Gauguin, The famous French painter by using the theme of the religious works of
his former masters, inspire the spirit of primitive life and break the boundary between imagination and
reality, considered a huge and influential flow in the context of the early 20th century art. For Gauguin
and the rebellious artists of the late nineteenth century, contracts that were regarded as undisputable
basis had no constant value, and this issue provides the field of creation of diverse and empirical work.
The issue of the present study is that what is visual components of Paul Gauguin's paintings which
address the religious subjects, and what achievements have these works brought to the dissenting artists
of the early twentieth century? This research that is done by descriptive-analytic method, explains the
most significant achievements of his artistic heritage by studying the content of the works of this artist
and its adaptation to the form of work.
Keywords: modern art, Paul Gauguin, painting, primitive art, orientalism
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بررسي عوامل موثر بر شکل گيري سبک معماري مساجد دوره قاجار شهر
اروميه (مطالعه موردي :مسجد علي شهيد ،عبدالمحمد و قره آغاج)
مظفر عباس زاده ،6عاصفه قیسی ،2سودا
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 -1استاديار دانشكده معماري ،شهرسازي و هنر دانشگاه اروميه
 -2دانشجوي كارشناسي مرمت و احياي بناهاي تاريخي دانشكده معماري ،شهرسازي و هنر دانشگاه اروميه و كارشناس رشته
مترجمي زبان انگليسي دانشگاه زبان هاي خارجي تهران مركز
 -5دانشجوي كارشناسي مرمت و احياي بناهاي تاريخي دانشكده معماري ،شهرسازي و هنر دانشگاه اروميه
Mozaffar_a@yahoo.com

چكیده
در شهرهاي اسالمي ،مساجد به عنوان مهم ترين فضاهاي مذهبي وعمومي شهر مي باشد كه داراي عملكردهاي
مختلفي اعم از عملكرد اجتماعي،سياسي،اقتصادي و فرهنگي بوده است.عوامل متعددي بر شكل گيري سبك
معماري مساجد تاثير مي گذارند،از جمله عواملي كه مي توان از آن ها نام برد ،عوامل سياسي  ،نظامي ،امنيتي،
مذهبي ،قومي ،جغرافياي طبيعي و اقتصادي مي باشد.هدف اصلي اين پژوهش بررسي و مطالعه عوامل تاثيرگذار
بر شكل گيري سبك معماري مساجد دوره قاجار در شهر اروميه است.سوال اصلي اين نوشتار ،تاثير جغرافياي
سياسي،نظامي،امنيتي،قومي ،طبيعي و اقتصادي شهر درنوع سبك معماري مساجد مي باشد.روش اين پژوهش،
توصيفي-تحليلي بوده و نحوه گردآوري اطالعات ،به روش كتابخانه اي و ميداني است .نتايج حاصل از پژوهش
حاكي از آن است كه عوامل جغرافياي سياسي،نظامي،امنيتي،قومي ،طبيعي و اقتصادي شهر ،بيشترين تاثير را بر
روي نوع سبك معماري مساجد شهر اروميه داشته است و در اين پژوهش ،اين موضوع كامال مشهود است كه
عملكردهاي ديگر مساجد در دوره هاي مختلف به خصوص در دوره قاجار  ،موجب تاثير اين عوامل بر روي
معماري مسجد گرديده است و موجب شكل گيري سبك معماري جديد در دوره قاجار ،در شهر اروميه شده
است .از آنجايي كه مطالعات اندكي در باب موضوعات معماري تاريخي شهر اروميه صورت گرفته  ،اين پژوهش
راه را براي مطالعات بيشتر در اين باب هموار مي سازد.
واژگان كلیدی :مسجد  ،سبك  ،معماري دوره قاجار  ،اروميه

 -6مقدمه
مسجد مكاني خاص براي عبادت خدا و يكي از مكان هاي مقدس اسالمي مي باشد كه جايگاه ويژه اي در معماري شهر و
روستا دارد .معماري مسجدرا مي توان متأثر از عناصر مختلفي نظير عنصر نظامي ،سياسي ،اقليمي ،اقتصادي و فرهنگي ميتوان
دانست .محدوده پژوهش انتخابي ،شهر اروميه مي باشد .موقعيت شهر اروميه باعث به وجود آمدن نوعي از آثار معماري مساجد
شده است؛كه بسيار ساده و بدون تشابه با ساختار مساجد معمول كه بيشتر به همراه گنبد و مناره و ...شناخته مي شوند.
شناسايي ساختار مساجد تاريخي كشور راه را براي طراحي مساجد جديد هموار مي سازد .اين پژوهش با هدف شناخت بيشتر
درباره سبك معمار ي مساجد قاجاري در شهر اروميه و شناسايي عوامل تأثير گذار بر روي آن انجام گرفته است.
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هدف اين پژوهش ،مطالعه عواملي است كه بر سبك معماري مساجد شهر اروميه تاثيرگذار بوده اند و براي درك بيشتر
موضوع اين سوال در ذهن به وجود مي آيد كه علت پديد آمدن اين نوع سبك معماري در شهر اروميه چيست.
فرضيه تأثير جغرافياي سياسي-امنيتي-نظامي ،قومي-مذهبي و طبيعي-اقتصادي بر روي سبك معماري مساجد شهر
اروميه نيز بر مبناي سواالت طرح شده مي باشد.
مسائل و مشكالت پيش رو در اين پژوهش ،كمبود منابع در اين زمينه و مطالعه كم در رابطه با بناهاي منتخب بوده است.
براي دست يافتن به اين مهم ،اين سوال ايجاد مي گردد كه چه عواملي بر شكل گيري سبك معماري مساجد تاثيرگذار
است؟
آيا عوامل جغرافيايي مي تواند بر روي سبك معماري مساجد تاثير بگذارد؟
علل جغرافيايي موثر شامل چه مواردي ست؟

 -2پیشینه تحقیق
در بررسي مقاالت مطالعه شده در رابطه با موضوع اين پژوهش به مطالب زير مي توان اشاره نمود؛ محمدي در مقاله
"بررسي تأثيرات معماري بومي و فرهنگ مردم در معماري مساجد استان آذربايجان غربي و چشم انداز آن در معماري حال و
آينده" بيان مي نمايد كه "غالب طراحي مساجد استان بر اساس معماري بومي و فرهنگ مردم و تأثيرات ايدوئولوژي اسالمي بر
معماري اين نوع از بنا بوده است .ظرافت هاي هنري شيوة معماري مساجد استان آذربايجان غربي بويژه در زمينه معماري و
فناوري هاي به كار رفته در اجزاء مختلف آن كه از يك طرف تحت تأثير ايدوئولوژي اسالمي و از طرف ديگر بر اساس تجارب
پيشينيان و مطابق با فرهنگ ،عرف و شرايط زيست محيطي محل احداث اين مساجد طراحي و اجرا گشته اند ،بسيار حايز
اهميت اند.
عباس زاده در مقاله (بررسي تأثير حقوق شهروندي اقوام و اديان مختلف در تكوين ساختار شهر اسالمي) بيان نموده كه
"شهر اسالمي بر پايه ي آموزه هاي دين اسالم شكل گرفته و داراي صورتي ذهني و مفهومي يگانه است كه مباني ،اركان،
ساختار و صفات آن از كالم الهي قابل دريافت است .براي نمونه رعايت حقوق شهروندي به عنوان يكي از آموزه هاي قرآني،
همانطور كه در متن مقاله بدان اشاره و بررسي شده در ساختار شهر اسالمي نقش داشته؛ به گونه اي كه با وجود اقوام ،اديان و
مذاهب گوناگون ،شهر اسالمي طوري سازمان يافته بود تا پاسخگوي نيازهاي تمام شهروندان به طور مساوي و برابر باشد؛ به
وجودآمدن محالت و مركز محالت مستقل و خاص اقوام و اديان ،مراكز مذهبي ،آموزشي و فرهنگي جداگانه و در برخي موارد
مراكز فعاليتي و تجاري مشترك مانند بازار اصلي شهر و در نتيجه ايجاد حس تعلق خاطر و امنيت اجتماعي در تمام شهروندان
با هر دين و آييني ،همه و همه مصداق هايي از تجلي آموزه هاي قرآني و الهي در شهر اسالمي با اقوام و اديان مختلف بوده
است .با توجه به بررسي ها  ،اين آموزه ها ،در شهر اروميه به عنوان يك شهر اسالمي با اديان و اقوام متعدد نيز تبلور يافته است
چنان كه از گذشته هاي دور ساكنان اين شهر با وجود تعدد اديان و اقوام در اين شهر ،زندگي آرام و راحتي داشته اند".
بابازاده در مقاله (اروميه دروازه تمدن و نماد همزيستي مسالمت آميز با تاكيد بر همگرايي ملي و هويت قومي) مي گويد
"باور مشترك مبني بر داشتن سرزمين واحد در نظام اجتماعي اروميه ،شكوه همزيستي همه اقوام حاضر در اروميه را با محترم
شمردن عقايد و عدم اهانت نسبت به اعتقادات ديني ،تأكيد بر حقوق شهروندي و توجه به ارزش هاي قوميتي متجلي مي كند؛
اقوامي كه هر كدام در برهه اي از تاريخ اروميه وظيفه اداره شهر را بر عهده داشتند .اروميه ،از منظر حوزه هاي اقتصادي و بعد
فرهنگي شهري با قابليت هاي بين المللي است و توان الگوسازي فرامنطقه اي را نيز دارد".
اسمعيل نژاد در مقاله (شاخصه هاي معماري پايدار اجتماعي از منظر وقف) اينگونه بيان مينمايد كه "توجه به آنكه جايگاه
وقف را به غير از عوامل خير خواهي و احسان ،ميتوان آن را از جنبه معماري و پايداري اجتماعي نيز مورد مطالعه قرار داد؛ به
گونه اي كه امر وقف يكي از عوامل اصلي و تأثيرگذار بر روند پايداري اجتمايي در شهر و بناهاي ايران بوده است".
با توجه به مطالب (مقاالت) فوق مي توان به اين مهم اشاره نمود كه تاثير معماري بومي و فرهنگ مردم بر ساختار معماري
مساجد استان و تاثير حقوق شهروندي اقوام و اديان مختلف در تكوين ساختار شهر ،وهمين طور حفظ همزيستي و همگرايي
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ملي و قومي در شهر اروميه و تاثير عوامل ريشه اي اعتقادي در ايجاد معماري پايدار بيان كرد .در راستاي تكميل اين عوامل و
معرفي و توصيف علل ديگر موثر بر اين موضوع،ميتوان به بررسي گسترده تري در اين باب پرداخت.

 -9مبانی نظری
 -6-9تعريف مسجد
از زمان ظهور دين اسالم ،مسجد مكان عبادت و تجمع مسلمانان در شهرهاي اسالمي بوده است و داراي اهميت ويژه اي در
ميان اندام هاي اصلي شهر مي باشد .تعابير مختلفي از واژه مسجد بيان شده است؛ به عنوان مثال:
"مسجد از ريشه سجده گرفته شده و در قرآن به معناي خود را به خاك انداختن به كار رفته است ،البته ناگفته نماند كه در
معناي وسيع كلمه كنايه از مكان عبادت است"(هيلن برند.)11 :1511،
" در ميان اندام هاي درون شهري هر شهر و روستا ،نيايشگاه ها هميشه جاي ويژه خود را داشته و دارد و از اندامهاي ديگر
نمايان تر و چشمگيرتر است و از اين روست كه همه جا در دل آبادي جاي گرفته است"(پيرنيا.)51 :1513 ،
" با ورود مسلمين به ايران ،اولين بناهايي كه توسط آنها در شهر هاي فتح شده بنا گرديد مساجد بوده اند .اين ابنيه معموال
در نقاط مركزي و مهم شهر و برخي بر روي پرستشگاههاي زرتشتي بنا ميشده اند .اعراب از خود سبك بخصوصي در معماري
نداشتند و مساجد اوليه را با مصالح ساده از قبيل خشت و تنه درخت ساختند ،چنانچه سنت رسول اكرم چنين بود.
"(قباديان.)231:1515،

 -2-9تعريف سبك
"واژه شيوه در ايران براي بسياري از هنرها مانند خطاطي ،شاعري ،نگارگري (نقاشي) و فرش بكار رفته است و همان است
كه در هنر غربي به آن استيل مي گويند ،اما در روزگار معاصر ،پس از آنكه ملك الشعراي بهار كتاب سبك شناسي را نوشت،
واژه سبك جاي شيوه را گرفت(".پيرنيا.)23 :1515 ،

 -9-9تاريخچه معماری دوره قاجار
قاجار (قَجَر) ،قاجاريه يا قاجاريان نام دوره اي در تاريخ كشوراست كه از حدود سال  1111تا  1531بر ايران به مدت صد و
سي سال حكمراني مي كردند .بنيانگذار اين سلسله آقامحمدخان قاجار بود .وي تهران را به عنوان پايتخت انتخاب كرد و آخرين
پادشاه اين دوره ،احمدشاه قاجار بوده كه در سال  1531بركنار شد و رضاشاه پهلوي جاي او را گرفت.
"مساجد دوره قاجاراز لحاظ طرح كلي ،يعني داشتن چهارايوان،شبستان،گنبد،مناره،محراب،منبر وغيره برگرفته از معماري
دوره هاي قبل و اصيل ايران مي باشد"(كياني.)131 :1511،
" آثار برجاي مانده از دوره ي قاجار نشانگر آن است كه هنر و فن معماري و شهرسازي اين دوره با توجه به شرايط حاكم بر
زمان خود در سه شيوه ي سنتي ،التقاطي و فرنگي شكل گرفته است(".بمانيان،شهيدي ،اسمعيلي مرندي.)1511 ،
"تا اواسط دوران قاجار ،معماري در ايران ريشه هاي سنتي و بومي خود را داشته و در ارتباط با اصول معماري سنتي،
ويژگي هاي اقليمي و شرايط جغرافيايي شكل مي گرفته است" (پاكدامن.)31 :1515 ،
"هرچند سير و سبك هنر معماري اين دوره با توجه به شرايط نو سياسي و اجتماعي حاكم بر ايران و همچنين تحوالت
تعيين كننده ي تاريخي جهان چون انقالب فرانسه و جنگ جهاني اول تغيير جهت مي دهد و در شيوه اي نو كه متأثر از
معماري اروپايي و روسيه مي باشد قدم مي گذارد اما ريشه ي فرم ها و عناصر كالبدي اين دوره را مي توان در معماري دوران
صفوي و تيموري يافت"(ساريخاني.)132:1511 ،
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 -4-9ارومیه
شهر اروميه مركز استان آذربايجان غربي در شمال غرب كشور ايران واقع گرديده است و به عنوان يك شهر تاريخي با
ساختار اجتماعي اجتماعي منحصر به فرد خود ،بافتي يكپارچه و ارگانيك در محدوده اي به مساحت  533هكتار با بارو و دروازه
هاي هفت گانه و محالتي با فرهنگ هاي مختلف شكل گرفته است،كه مطابق با اوضاع اجتماعي-فرهنگي و سياسي و اقتصادي
در طي ادوار مختلف دچار تحوالتي در ساختار بافت شده و اين امر تاثيراتي بر شكل گيري بافت شده و اين امر تاثيراتي بر شكل
گيري بافت تاريخي و انسجام و هم پيوندي موجود ميان اقوام و اديان داشته است.

 -5-9تعريف جغرافیا
تعريف جغرافيا از نظر مكتب اكولوژيك ،اساســاً حــول محور روابط انســان و محيط دور مى زند .در اين تعريف ،انســان
ركن اساســى را تشكيل مى دهد و بدون آن ،تعريف جغرافيا مفهوم خود را از دســت مى دهد .از روابط متقابل انســان و
محيط« ،فضا» توليد مى شــود؛ فضايى كه دو ركن اساسى آن محيط و انسان است .بنابراين ،جغرافيا به مطالعه ساختار فضايى-
جغرافيايى مى پردازد.
جغرافيا به عنوان «پلي ميان انسان و علوم فيزيكي» ،به دو شاخه اصلي جغرافياي انساني و جغرافياي طبيعي تقسيم شده
است .جغرافيا را ميتوان همانطور كه ويدال دوالبالش بيان كرده "علم روابط متقابل انسان و طبيعت دانست ".وي بيان ميكند
كه" طبيعت امكانهايي را در اختيار انسان قرار ميدهد و انسان براساس فرهنگش از آنها بهرهبرداري ميكند" ،البته بايد توجه
داشت كه در دهههاي اخير انتقادهاي بسياري به اين تعريف وارد شدهاست و امروزه اقتصاد سياسي ،مفهوم بازساخت ،اقتصاد
بازار آزاد در مركز همه تعاريف جغرافيايي قرار گرفتهاست( .شكويي ،ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري)
به نظر ميرسد كه سبك معماري مساجد شهر اروميه متأثر از عوامل متعددي است كه مي توان با توجه به تعريف جغرافيا
براي تقسيم بندي مناسب اين عوامل از عنوان جغرافيا استفاده نمود كه اعم از جغرافياي سياسي -امنيتي -نظامي و جغرافياي
قومي -مذهبي و جغرافياي طبيعي – اقتصادي ميباشد كه به طور كلي توضيح داده ميشود:
 -1مسئله امنيت و عوامل سياسي از عوامل غيرقابل انكار در كيفيت ساخت بناها و شهرهاست كه با توصيفي از مفهوم
جغرافياي سياسي امنيتي نظامي و چگونگي روند آن در اين منطقه به بررسي و تأثير آن بر معماري مساجد دوران قاجار
ميپردازيم.

 -4بررسی تاثیر عوامل جغرافیای سیاسی ،امنیتی ،نظامی بر سبك معماری مساجد
"جغرافياي سياسي ،از ديدگاه توصيفي به مطالعه و كالبدشكافي نواحي متشكل و سازمان يافته سياسي ،نظير كشورها و
دولت هاي مستقل و تحليل رفتار آنها مي پردازد .از ديدگاه علي و معلولي ،موضوع دانش جغرافياي سياسي را كنش متقابل
متغير هاي سياسي با متغيرهاي سياسي با متغير هاي فضايي و جغرافيايي تشكيل مي دهد .دره ميرحيدر متخصص مسائل
جغرافياي سياسي در كتاب خود جغرافياي سياسي را تحليل فضايي پديده هاي سياسي و مطالعه تظاهرات و ويژگي هاي
فضايي رويدادهاي سياسي عنوان مي كند(".حافظ نيا.)2 ،1511 ،
"هرجا كه سخن از معماري اسالمي در ميان بوده است ،مسجد به عنوان سمبل و معرف اين معماري مطرح شده است .با
توجه به همين ويژگي همچنين به سبب توجه و عالقه اي كه عموم طبقات مردم ،بدان داشته و دارند ،سالطين و حكمرانان
هم در دوران حكومت خويش با ساخت مساجدي با شيوه هاي جديد (از نظر فرم ظاهري نما و گاهي با اضافه كردن فضاي بديع
و همراه با نوع آوري) ،سعي در تثبيت موقعيت خويش مي نمودند و آن شيوه را اشاعه مي دادند ،گرچه از اين راه نيز تحكيم
موقعيت ايشان (بواسطه ظلم و جورشان) حاصل نمي شد .در هر صورت معماري اسالمي تحت تأثير ويژگي هاي هر دوره تحول
يافت"(زمرشيدي.)1 :1511 ،
"خطبه يكي از راههاي متعددي است كه اين روابط نزديك (ميان مسجد و سياست) بوسيله آن بيان ميشد .خطبه كه
نشاني بود از مشروعيت و شركت در (جمع مستعمين) آن معادل با بيعت و اتحاد همگاني بود .در زمان جنگهاي داخلي و يا
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ساير انواع بي ثباتي هاي سياسي وسيله اي سربعتر از خطبه براي آگاهي دادن به عموم درباره حاكم راستين و يا نماينده مورد
وثوق او وجود نداشت(".هيلن برند. )11 :1513،
موقعيت جغرافيايي شهر اروميه به گونه اي بوده كه از لحاظ امنيتي به خاطر قرار گرفتن در قسمت مرزي كشور ايران به
عنوان پايتخت برگزيده نشده است .در دوره هاي مختلف شهر اروميه از لحاظ سياسي مركز توجه حكام نبوده است و هيج گاه
به عنوان پايتخت سياسي در دوره خاصي انتخاب نگرديده است .تنها اتفاق حكومتي مهم در اروميه اين است كه گفته مي شود
"كريمخان زند پس از فتح قلعه اروميه مدت سه ماه از اروميه به ايران حكومت و سلطنت كرد در اين مدت فتحعلي خان را
هميشه محترم ميداشت و دختر محمدموسي خان قاسملوي افشار را گرفت و فروردين  1111ه.ق در ارگ اروميه به تخت
سلطنت جلوس كرد و خود را وكيل الرعايا ناميد(".انزلي.)213 :1511 ،
با اين حال از لحاظ سياسي اين شهر كمتر به عنوان شهري مهم و تأثيرگذار از لحاظ سياسي بجز در اوايل دوره زنديه بوده
است .همينطور جنگها و شورش هاي فراواني در اين منطقه بعد از ورود اسالم صورت گرفته است .از جمله حمله اعراب ،راجع به
فتح شهر اروميه به دست اعراب ،بالذري ،مورخ معروف چنين نوشته است" :معافي بن طاووس از پيران اهل موصل چنين روايت
كند كه اورميه را نيز عتبه بن فرقد هنگام جنگهاي موصل فتح كرد ،خراج آن چندي به بيت المال موصل ريخته مي شد و هم
اين چنين بود حال حورا ،خوي و سلماس".
در اوايل دوران قاجار تعدد درگيري هاي حاكمان كشور و واليان ايل افشار اروميه در دوران قاجار هميشه باعث ايجاد ناامني
در اين منطقه شده بود .همين طور در اواخر دوره قاجار "در اين ايام نهضت مشروطيت در تمام ايران از جمله در اروميه نيز
سبب بيداري مردم و اعتراضات و عدالتخواهي آنها گرديده بود؛ ولي در اروميه و نواحي آن ناامني و اغتشاش به وسيله عشاير از
يكسو و سازش ننگين محمدعلي شاه با سلطان عبدالحميد امپراطور عثماني براي اعزام قشون عثماني به اروميه و آذربايجان
جهت از بين بردن نهضت آزاديخواهي مردم از سوي ديگر باعث قتل و غارت و هرج و مرج تمام نواحي آذربايجان غربي گرديده
بود".
پر واضح است اين حد باالي ناامني در مراحل مختلف اين دوره از تاريخ در اروميه و اطراف آن باعث بي توجهي در ساخت
بناهاي شاخص مي شده است.
وجود اديان و قوميت هاي متنوع در اين منطقه و هم زيستي آنان از عوامل ايجاد اين سبك معماري بوده است.

 -5بررسی تاثیر عوامل جغرافیای قومی ،مذهبی بر سبك معماری مساجد
"دعوت پايه اي قرآن و اسالم از صاحبان اديان مختلف ،به همگرايي و اتحاد پيرامون عبادت خداوند است .قرآن كريم با
رسميت شناختن تنوعات اجتماعي ،صاحبان اديان مختلف را دعوت به وحدت و همگرايي بر محور پرستش خداوند مينمايد:
"قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا وبينكم اال تعبدوا اال اهلل [( "]...آل عمران،آيه  : ) 11بگو اي اهل كتاب و كساني
كه كتاب الهي بر شما نازل شده است بياييد حول محور سخن مشتركي كه ميان ما و شما وجود دارد تفاهم نماييد و آن اين
است كه جز خدا كسي را پرستش ننماييد(".ترابي.)132:1511،
"گروههاي قومي نيز مجموعه اي است كه اعضاي آن ويژگي هاي فرهنگي يكساني دارند ،اين ويژگي ها عبارت از دين ،زبان
و مليت است .انديشمنداني نظير لويناس و فيخته عوامل فرهنگي و زباني را عامل اصلي تشكيل دهنده يك قومت ميدانند .به
نظر آنها بشريت به حكم طبيعت ميان ملت ها تقسيم شده است نه به حكم وجود دولت ها(".بشيريه .)11:1511،
"تعداد اديان و اقو ام در شهر اسالمي اروميه سبب ايجاد محالت مختلف در بستر شهر بوده مسلمانان اروميه به دليل كثرت
در اكثر نقاط شهر مستقر بودند .اهل تسنن در محله اي به نام سني لر كوچه سي زندگي مي كردند و اكنون هم بيشتر مغازه
هاي اطراف آن منطقه متعلق به سني ها است اكثريت ارامنه و آشوريان اروميه در محله مسيحي ها نزديك به دروازه غربي
عسگرخان در محالت نوگچر و عسگرخان ساكن بوده و اكنون نيز سكونت دارند كليميان اروميه در محله اي به نام جوودلر
كوچه سي واقع در محله ي هندو زندگي ميكردند كليمي ها به علت اشتغال به تجارت در نزديكي بازار اروميه ساكن بودند و
همسايگي محله ي يهودي با بازار نشانگر ادغام اين محله با بافت اصلي شهر و عدم انزوا كليميان در شهر اسالمي اروميه مي
باشد"".به وجود آمدن محالت و مركز محالت مستقل و خاص اقوام و اديان ،مراكز مذهبي ،آموزشي و فرهنگي جداگانه و در
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برخي موارد مراكز فعاليتي وتجاري مشترك مانند بازار اصلي شهر و در نتيجه ايجاد حس تعلق خاطر و امنيت اجتماعي در تمام
شهروندان با هر دين و آييني ،همه و همه مصداق هايي از تجلي آموزه هاي قرآني و الهي در شهر اسالمي با اقوام و اديان
مختلف بوده است.با توجه به بررسي ها  ،اين آموزه ها ،در شهر اروميه به عنوان يك شهر اسالمي با اديان و اقوام متعدد نيز
تبلور يافته است چنان كه از گذشته هاي دور ساكنان اين شهر با وجود تعدد اديان و اقوام در اين شهر ،زندگي آرام و راحتي
داشته اند(".عباس زاده ،بررسي تاثير حقوق شهروندي اقوام و اديان مختلف در تكوين ساختار شهر اسالمي).
در سير تحول اديان و مذاهب اين منطقه ابتدا سرچشمه تولد دين زرتشت منطقه آذربايجان و به قولي شهر اروميه بوده
است و مدت زمان طوالني مردم به اين دين گرويدند " .اما ارميه (اروميه) شهري است كهنسال مجوسان پندارند كه بزرگ ايشان
زردشت از آنجاي ظهور كرده است .صدقه بن علي بن دينار موالي ازد با اهل آن جنگ كرد و به درون شهر شد و بر آن چيره
گشت سپس او و برادرانش قصرهايي در آن ساختند( ".انزلي: 1511،ص )211بعد از آن در دوراني نامشخص تعداد قابل توجهي
از يهوديان وارد منطقه ميشوند .سپس در دوره ساساني دين اسالم از غرب وارد كشور ايران شد و اكثر مردم شهر اروميه به
اسالم روي آوردند كه اين روند تا جنگ جهاني اول ادامه داشت .تعداد زيادي از كليميان در سده  11ميالدي قبل از تشكيل
دولت يهود ساكن اروميه بودند كه اكثر آنها در سالهاي بعد مهاجرت نموند .اروميه در سده  11با شمار مسيحياني كه اكثراً
نسطوري و ارتودوكس مونوفيزيت ارمني و ميسيونرهاي غربي بودند به يك شهر مسيحي تبديل شده بود .در ابتداي سده بيستم
بين  ٪13تا  ٪33اروميه را مسيحيان تشكيل ميدادند .در جنگ جهاني اول آشوري ها به اروميه حمله كردند كه بسياري از
كليميان و مسلمانان كشته شدند .از اواسط دوران قاجار و آرامش نسبي و برپا شدن حكومت شيعي در ايران ،پايه هاي اسالم
دوباره تقويت گرديد .اين روند در شكلگيري بناهاي مذهبي نيز متعاقباً تأثير داشته و از هر نوع عبادتگاه در اين شهر مشاهد
ميشود .با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد كه در دو ران قاجار اكثريت بناهاي مذهبي با مساجد و سپس كليساها و يك
كنيسه ميباشد.
از لحاظ كالبدي در بحث مقياس و اندازه اين مساجد ،مي توان مشاهده نمود كه اكثر اين مساجد مقياسي محله اي داشته
اند و در مقايسه با ديگر عبادتگاه ها اصال بزرگنمايي نشده است و نوعي همنشيني مذهبي ديده ميشود .تنها مسجد با مقياس
شهري تا دوران قاجار در شهر اروميه مسجد جامع اروميه ميباشد .از لحاظ خط آسمان تا قبل از ورود به هر محله نميتوان
وجود مسجد را از فاصله دور تشخيص داد و حتي مساجدي مانند سردار و مناره كه نسبتاً شاخص تر ميباشند نيز مقياسي محله
اي و متناسب با بزرگي محله خود را دارند.
از لحاظ موقعيت ،شكل گيري اين مساجد به گونه اي بوده كه براي پاسخگويي به نياز محله در تقاطع دو يا چند شريان
اصلي كه باعث ايجاد گره ميشده است ساخته شده اند .بنابراين ميتوان به اين نتيجه رسيد كه وجود اديان و مذاهب متنوع
همراه با حس تعلق خاطر و امنيت اجتماعي و همزيستي مسالمت آميز در تمام شهروندان با هر دين و آييني باعث شده كه
هيچ كدام حس برتريت و بزرگنمايي نسبت به هم نداشته باشند و همينطور مسلمانان نيز در ساخت مساجد خود اين مسئله را
رعايت نموده اند.
مسئله ديگري ميتوان به آن اشاره كرد مسئله وقف است كه بي تأثير در انگيزه ساخت اين چنين مساجدي و همينطور نوع
ساخت آن نمي باشد" .وقف امر خير در دين است ،كه در تمامي دوره ها ،چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم در بيشتر نقاط
جهان ،سعي بر آن شده كه در اين امر پيشرو باشند و نشانه هايي از خود بر جاي گذارند ،و اكثراً سعي ميكردند چيزي را مورد
وقف قرار دهند كه رابطه مستقيم با دين و آيين عصر خود داشته باشد .بطور مثال در زمان روميان براي كنيسه ها و معابد عمل
وقف انجام ميگرفته است و يا در دوره مصريان باستان براي بت خانه ها و كاهنان ،و يا در دوره زردشتيان براي لوازم آتشكده ها
و در راه خدا و براي نيازمندان .اما بعد از اسالم سعي بر آن شد با واگذاري بخشي از مال ،باعث به وجود آمدن مكاني جهت
ادامه وقف و پابرجا ماندن آن و نشان دادن راه خداپرستي كه مستقيم ًا از قرآن و آيه هاي آن سر منشا ميگرفت ،اقدام كنند.
نتيجه آن پا نهادن در ساخت مكانهايي مقدس وعام المنفع براي رفع احتياجات مردم عامه شد .بنايي كه غير از عوامل خير و
ثواب ،باعث به وجود آمدن مكاني براي رفع نيازهاي اجتماعي و روزمره مردم گردد( ".اسمعيل نژاد ،بامداد.)13:1512،
از ديگر عوامل تأثيرگذار شرايط طبيعي و اقليمي است كه با تغيير در وضعيت اقتصاد بر سبك معماري اثر ميگذارد.
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 -1بررسی تاثیر عوامل جغرافیای طبیعی ،اقتصادی بر سبك معماری مساجد
جغرافياي اقتصادي شاخه اي از جغرافياي انساني است كه از اوايل قرن بيستم جاي خود را به عنوان يك شاخه مستقل در
علم جغرافيا باز نموده است .جغرافياي اقتصادي ،كار كردهاي اقتصادي را به روش جغرافيايي مورد بررسي و مطالعه قرار مي
دهد .در جغرافياي اقتصادي ،اقتصاد مورد مطالعه و جغرافيا روش هاي مورد مطالعه را مشخص مي نمايد.
"در سمت ديگر يا غرب درياچه اروميه در دوازده مايلي ساحل ،شهر اروميه واقع است .اين نام را مسيحي ها به اختصار
اورمي يا اروميا مي خوانند و آن در جلگه ايست كه از جهت حاصلخيزي نيك مشهور است .اروميه كه در ميان كوهستانهاي
كردستان واقع گرديده رودخانه هاي متعدد پيوسته از حوالي آن جاري است و زراعت و آبياريش بسيار عالي و جمعيتش سرشار
است و به تفاوت گفته اند كه از  133تا  533ده و آبادي دارد و بعضي از سياحان بر سبيل تفنن آنجا را با اراضي دامنه هاي
هيماليا و يا ناحيه درياچه زوريخ و كشتزارهاي بسيار حاصلخيز لمباردي ايتاليا تشبيه كرده اند(".سفرنامه كرزن.)112 :1512،
اما در كتاب اروميه در گذر زمان حسن انزلي به وقوع خشكسالي چندساله در اواسط دوران قاجار در اروميه اشاره مي شود:
"در سالهاي  1213و  1211ه.ق .به سبب خشكسالي و آفت سن مزارع ،قحطي غالت در اروميه و حوالي آن بروز كرد و مردم
سخت به تنگنا افتادند و مأموران مالياتي نيز براي وصول حقوق دولتي اجحافات و شدت عمل را به حد اعلي رسانده
بودند(".انزلي.)211:1535،
"يكي از پايه هاي پايداري بنا و همزيستي آن با محيط اطراف استفاده از مصالح بومي است .استفاده از مصالح بومي باعث
مي شود كه در هنگام بازسازي هر بنايي بتوان به سادگي مصالح مورد نظر را تهيه نمود و همچنين مصالح موجود در اينگونه
بناها با محيط و شرايط محيطي و اقليم هر منطقه هماهنگ هستن و در مقابل شرايط محيطي كمترين آسيب را مي بينند و با
استفاده از همين مصالح مي توان ديوار هاي ضخيمي را براي جلوگيري از حدر رفت انرژي مصرفي در داخل بنا ساخت".
(سجادزاده ،حاتمي.)5 :1511،

 -7دست آوردهای پژوهش
به طور كلي فرضيه رويش اين سبك از معماري در مساجد اروميه را مي توان در سه دسته بندي قرار داد زيرا نميتوان در
پيشنهاد علت اصلي ساخت اين مساجد فقط به يك دليل اكتفا كرد:
-1داليل سياسي امنيتي نظامي :به استناد مطالب گفته شده وجود درگيري هاي زياد و نبود امنيت و آرامش و فقدان يك
حكومت مقتدر بعد از ورود اسالم به اين منطقه  ،باعث شد كه كمتر توجه اي به ساخت بناهاي شاخص و پرهزينه در اين شهر
بشود  .در ضمن بيشترين تعداد مساجد ساخته شده از اواسط دوران قاجار به بعد ميباشد.
-2داليل قومي و مذهبي :علت اين موضوع همانطور كه پيشتر گفته شد ورود و خروج اديان مختلف در دوره هاي مختلف
تاريخي ميباشد كه با توجه به اين روند بيشتر مسجدسازي ها نيز از اواسط دوران قاجار صورت گرفته است و بنظر ميرسد كه
بعد از كشمكش هاي قوميتي و ديني در زمان قاجار آرامشي نسبي ايجاد شده و از لحاظ جمعيت شناسي تعداد مسلمانان بسيار
زيادتر شده است و دين اسالم غالب بر ديگر اديان از اين دوره به بعد شده است .با اين حال در اين شهر همزيستي اديان و اقوام
و عدم بزرگنمايي و ارجحيت نسبت به يكديگر به عنوان شهري اسالمي با همنشيني اقوام و اديان ميتوان مشاهده نمود.از لحاظ
موقعيت شكل گيري مساجد امر وقف و مركزيت مسجد در گره محله نيز از عوامل تأثيرگذار در جانمايي موقعيت مساجد
ميباشد.
داليل طبيعي و اقتصادي :بررسي سفرنامه ها و كتب مرتبط حاكي از آن است كه اروميه از گذشته منطقه اي بسيار خوش
آب و هوا و حاصلخيز بوده است و اكثر مردم به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از اين راه گذران معاش ميكردند و اكثر مردم از
لحاظ مالي داراي زندگي هاي متوسطي بودند .اقليم منطقه تأثير خود را بر فن ساخت و مصالح اين سبك گذاشته است و
متناسب با ويژگي هاي اقليمي منطقه و مصالح بوم آورد از جمله چوب و سنگ كه مصالحي ارزان قيمت در منطقه بوده ساخته
شده است.
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براي شفاف شدن موضوع به مقايسه تطبيقي سه مسجد با اين سبك و معماري مي پردازيم .بررسي ها بر روي سه مسجد
علي شهيد ،حاج عبدالمحمد و قره آقاج صورت ميگيرد به دليل اينكه نسبت به ديگر مساجد دوران قاجار شهر اروميه ،از لحاظ
ساختاري دست نخورده باقي مانده و الحاقات كمتري روي آنها صورت گرفته است.
جدول شماره  :6جدول تطبیقی مساجد قاجاری شهر ارومیه

رديف
1

2

5

1

موضوع

مسجد قره آغاج

مسجد حاج عبدالمحمد

مسجد علي شهيد

توضيحات

موقعيت

خيابان اقبال(حد فاصل
خيابانهاي بعثت و شهيد
محمد منتظري).

خيابان باكري دو كوي
چهاردهم (محله جارچي
باشي).

خيابان باكري ،كوچة والي،
كوچة علي شهيد.

هر سه مسجد در تقاطع دو
يا سه شريان اصلي و در
محل ايجاد گره در محله
ها ايجاد شده اند.

موقعيت
ابنيه در
گذشته

موقعيت
امروزي
ابنيه

دوره
تاريخي
ابنيه

اواخر دوره قاجار

اواخر دوره قاجار

اواخر دوره قاجار

دوره ساخت هر سه بنا
اواخر دوره قاجار مي باشد.
.

سقف

3

مصالح در سه مسجد كامال
مشابه مي باشد.

مصالح

پي
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جرز
محراب

1

تزئينات مقرنس كاري
گچي در محراب ها و
تزئينات آجري نما در سه
مسجد كامال مشابه مي
باشد.

تزئينات

بازشوها

1

پالن

1

سير
كالسيون
فضايي

در پالن هر سه مسجد وارد
يك ورودي و فضاي تقسيم
به ديگر بخشهاي بنا مي
شويم و فضاي شبستان
ستون دار و در جنب آن
فضاي شبستان زنانه
مشاهده مي شود.
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1

تشابه
فضايي

ارتباط فضايي به گونه
ايست كه شبستان مردانه
فضاي اصلي و شبستان
زنانه بعنوان فضاي فرعي و
ديگر فضاها به عنوان
فضاهاي خرد ديده ميشود
كه شبستان مردانه كامال
مشرف به شبستان زنانه
مي باشد .در هر مسجد با
توجه به مساحت و كاربرد،
فضاي شبستان مردانه
متغير و تعداد شبستان
هاي زنانه نيز متناسب با
آن فضاست.

نتیجه گیری
هدف از انجام اين پژوهش ،مطالعه عللي ست كه در سبك معماري مساجد شهر اروميه تاثير گذاشته است .با عنايت به
مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته در نوشتار حاضر چنين مي توان نتيجه گرفت كه تشابه در موقعيت قرارگيري و طرح
معماري (سيركالسيون و تشابه فضايي) و تشابه در فن ساخت (نوع مصالح و نوع تزئينات) در اين مساجد همه داللت بر استفاده
از اين سبك در دوره قاجار در معماري شهر اروميه مي باشد كه علت اين مسئله را مي توان تأثير مسائل روز آن دوره شامل هر
سه شاخه كه به ترتيب اولويت و اثربخشي ،سياسي-امنيتي-نظامي  ،قومي-مذهبي و طبيعي-اقتصادي مي باشند دانست .اين
مولفه هاي سازنده در تكوين ساختار مساجد شهر اروميه استخراج شده است به گونه اي كه قابل تعميم براي بهره گيري
طراحان ،معماران و تاريخ نگاران مي گردد .از نتايج حاصل از اين پژوهش ،ميزان تاثير مسائل سياسي ،امنيتي ،نظامي ،قومي،
مذهبي ،وقف ،طبيعي و اقتصادي روز در دوره ساخت ابنيه ،بر روي آن ها مي باشد كه اين آثار موجب شكل گيري سبك
معماري بناها از جمله ابنيه مذهبي مي گردد كه د ر هر دوره با استناد بر اين مسائل ،بناها شكل گرفته اند .با مطالعه پيشينه
تحقيق ،اين موضوع كامال مشهود است كه اين مسائل بر روي سبك معماري ابنيه تاثير به سزايي داشته وامروزه نيز موثر است.
از آنجايي كه مطالعات اندكي در باب موضوعات معماري تاريخي شهر اروميه صورت گرفته  ،اين پژوهش راه را براي مطالعات
بيشتر در اين باب هموار مي سازد.
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انزلي ،حسن ("،)1511اروميه در گذر زمان" ،انتشارات دستان.
اسمعيل نژاد ،حسين ،بامداد ،علي ("،)1512شاخصه هاي معماري پايدار اجتماعي از منظر وقف".
هيلن برند،رابرت ("،)1511معماري اسالمي" ،ترجمه ايرج اعتصام ،تهران ،چاپ حوزه معاونت شهرسازي و معماري.،
هيلن برند ،رابرت ("،)1513معماري اسالمي" ترجمه دكتر باقر آيت اهلل زاده شيرازي ،تهران ،انتشارات روزنه.،
بشيريه ،حسين ( "،)1511عقل در سياست :سي و پنج گفتار در فلسفه ،جامعه شناسي و توسعه سياسي" ،تهران،
انتشارات نگاه معاصر.
بمانيان ،محمدرضا ،شهيدي ،محمدشريف ،اسمعيلي مرندي ،محمد ( ")1511بررسي سير تحول عناصر كالبدي در
مسجد مدرسه شهيد مطهري".
پاكدامن ،بهروز ("،)1515نگاهي كوتاه برشيوه ها وگرايش هاي معماري درتهران" ،تهران ،انتشارات كتاب.
پيرنيا ،محمدكريم ("،)1513معماري اسالمي ايران" ،تهران  ،انتشارات سروش دانش.،
پيرنيا ،محمدكريم ("،)1515سبك شناسي معماري ايراني" ،تهران ،انتشارات سروش دانش.
ترابي ،يوسف ("،)1511سياست هاي جمهوري اسالمي درمديريت تنوعات اجتماعي" مجله دانش سياسي.
ساريخاني ،مجيد ("،)1511بررسي باستانشناسي معماري دوره قاجار".
شكويي ،حسين ("،)1515ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري – جلد اول"،انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب
علوم انساني.
خوشنويس ،علي ("،)1513داراالماره ارومي محمدقولوخان افشار ارومي در تشكيل دولت فدرال ملي" انتشارات تهران.
زمرشيدي ،حسين ("،)1511مسجد در معماري ايران" ،تهران ،انتشارات موسسه كيهان.
قباديان ،وحيد ("،)1515بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران" ،تهران ،انتشارات دانشگاه.
قرآن مجيد ،سوره آل عمران،آيه.11
عباس زاده ،مظفر ،سليمانپور ،رعنا ،مالزاده ،فاطمه (" ،)1512بررسي تاثير حقوق شهروندي اقوام و اديان مختلف در
تكوين ساختار شهر اسالمي،نمونه موردي :شهر اروميه".
عبدالرزاق اصفهاني ،جمال الدين محمد،محمودزاده ،رحيم ("،)1511اروميه اشنويه ،رواندز"،تهران ،انتشارات توكلي
تهران.
كياني ،محمد يوسف ("،)1511معماري ايران دوره اسالمي"،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
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ساختار دكوپاژ در فيلم و برنامههاي تلويزيوني يک و چند دوربينه
حامد توكل
كارشناس ارشد توليد سيما ،مدرس دانشگاه

چكیده
دكوپاژ در سينما و تلويزيون عامل مهم بصري و نمايشگر نوع روايت به حساب مي آيد .البته با توجه به نوع
رسانه دكوپاژ در برنامه هاي مختلف و بر اساس تعداد دوربين متفاوت است  .پژوهش حاضر به بررسي مولفه هاي
ساختاري دكوپاژ در فيلم و برنامه هاي مختلف تلويزيوني بويژه برنامه هاي تركيبي ساده چند دوربينه پرداخته
است و سئواالت اساسي مطرح شده اينست كه (( :تفاوت هاي اساسي در دكوپاژفيلم و برنامه هاي تلويزوني بر
اساس تعداد دوربين چيست ؟و دكوپاژ يك برنامه تلويزيوني چرا و چگونه تنظيم مي شود ؟)) براي دستيابي به
نتايج پژوهش از روش تحقيق اسنادي  ،كتابخانه اي با بهره گيري از آراي برخي صاحب نظران  ،تالش شده است
كه تحقيق به صورت جامع و كامل انجام پذيرد و به سئواالت اساسي پژوهش پاسخ داده شود  .نتايح حاصل از
پژوهش حاكي از آن است كه تعداد دوربين در مولفه هاي مانند اندازه نماها  ،زوايا ،تنوع بصري  ،انعطاف پذيري
دوربين ،تغيير مركز تاكيد  ،نشان دادن واكنش مخاطبان  ،بازنمايي رويداد  ،حركت بازيگران و خالقيت كارگردان
تاثير گذار است.
واژگان كلیدی :دكوپاژ  ،فيلم  ،برنامه هاي تلويزيوني ،تك دوربينه  ،چند دوربينه

مقدمه
دكوپاژ عامل مهم زيبايي شناسي بصري است و در واقع مي توان گفت سبك ،نوع داستان و روايت فيلم يا برنامه تلويزيوني
به دكوپاژ بستگي دارد .
از آ نجا كه در زمينه دكوپاژ بويژه دكوپاژ برنامه هاي تلويزيني مطالعات جامع و كافي در كشور وجود ندارد و حتي بر بستر
اينترنت هم منابع خارجي معتبر موجود نيست  ،لذا نگارنده برآن شد پژوهش حاضر را بر اساس مقايسه دكوپاژ سينمايي و
برنامه هاي تركيبي ساده تلويزيوني براساس چند دوربين به رشته تحرير در آورد .
دو سئوال اساسي پژوهش حاضر براين مبناست كه  -1 :تفاوت هاي اساسي در دكوپاژ سينمايي و برنامه هاي تلويزوني بر
اساس تعداد دوربين چيست ؟ و -2دكوپاژ يك برنامه تلويزيوني چرا و چگونه تنظيم مي شود ؟
در پايان نيز سعي شده است به سئواالت مطرح شده پاسخ داده شود و داده ها مورد سنجش و تجزيه و تحليل قرار گيرد .
روش پژوهش  :روش اين مقاله اسنادي – كتابخانه اي مي باشد.

 -2پیشینه پژوهش
منبعي كه به شكل جامع و مستقل به بررسي دكوپاژ در برنامه هاي تلويزيوني استوديويي بپردازد در دسترس نيست و
هنوز هيچ كتاب يا مقاله اي كه به طور خاص به اين موضوع پرداخته باشد  ،به زبان فارسي ترجمه نشده است .اما از منابع
اندكي كه به اين موضوع پرداخته مي توان به شرح زير اشاره نمود :
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كتاب "دكوپاژ فيلم و برنامه هاي تلويزيوني" نوشته كيومرث مبشري ( )1511كه تمركز كتاب بيشتر بر فيلم متمركز است
و در فصل  1در حد  1صفحه مختصر به دكوپاژ برنامه هاي تلويزوني پرداخته است.
 -1كتاب فن برنامه سازي تلويزيوني نوشته جرالد ميلرسون و ترجمه مسعود اوحدي ( )1511در بخش  13اشاراتي به
شيوه هاي توليد  ،سازماندهي نماها ،متمركز كردن توجه بيينده  ،ايجاد تنش و ضرباهنگ و فنون بصري شده است.
 -2كتاب " نما به نما " نوشته استيون دي .كاتز و ترجمه محمد گذرآبادي ( )1511كه به فرآيند تجسم  ،عناصر سبك
تداومي ،كارگاه  ،دوربين متحرك ،فرآيند و كارگاه صحنه پردازي در سينما مي پردازد.
 -5در پايان نامه "بررسي تطبيقي كارگرداني در فيلم سينمايي و تله فيلم با تاكيد بر دكوپاژ" نوشته سحر ناسوتي ()1511
بخش هايي از پژوهش در زمينه ي تفاوت هاي كارگرداني فيلم سينمايي با تله فيلم به صورت كتابخانه اي و با مطالعه
ي كتب موجود در اين زمينه صورت پذيرفته و بخش دوم با مطالعه ي موردي يك فيلم و يك تله فيلم و بررسي
كارگرداني فيلم سينمايي و تله فيلم نمونه تمايزات و ت فاوت ها در كارگرداني اين دو فيلم مورد تجزيه و تحليل قرار
گرفته است.
 -1در پايان نامه "تفاوت هاي فيلم تلويزيوني و سينمايي " نوشته كامبيز باقري( )1511كه به صورت كلي به تفاوت ها و
شباهت هاي تله فيلم و فيلم سينمايي و تقاوت آن دو رسانه پرداخته است.

 -9دكوپاژو شكل فیلم
فرم و شكل تقسيم بندي تصويري از نظر دراماتيك و روانشناسي تصوير و نيز از جهت القاء مقصود و چگونگي تاثير آن بر
بيننده  ،از اهميت ويژه اي برخوردار است و چنانچه اين امر با د فت و شناخت اصولي انجام نگيرد نمي تواند معنا و پيام الزم را
در لحظات مورد نظر نويسنده و فيلمساز به بيننده القاء و يا احساس او را تحريك و متاثر سازد .مسلما فيلمي كه با چنبن
دكوپاژي ساخته شود  ،هر چند كه داستاني گيرا و پر جذبه داشته باشد  ،به توفيق دست نخواهد يافت (.مبشري )12 ،1511 ،
عنصر تاثير گذار در دكوپاژ را مي توان به چند بخش تقسيم كرد :

 :9-6موضوع پالن و كنش روايی
اعمال خاصي است كه در فيلمنامه توضيح داده شده است ( كاتز ،گذرآبادي،1511 ،ج )11 ،2و به تعبيري عبارتست از
:بيان مختصات حادثه به وسيله نمايش حاالت و حركات پرسوناژها ( مبشري )15 ،1511 ،

 :9-2گفت و گو
يك درام خوب هرگز مانند يك مقاله  ،سخنراني يا روايت سر راست نيست .هميشه و حتي زماني كه پاي فعاليت فيزيكي
در ميان نباشد ،سبب و تاثير ،كنش و واكنش دارد  (.دميتريك  ،دهقاني  )11 ،1512،در همه فيلم هاي خوب الزم است
شخصيت ها بزرگ شوند و پرورش يابند و موثرترين راه چنين پرورشي نشان دادن واكنش آن ها به بحران هاي فيزيكي يا
تحريكات كالمي است ( .همان  ) 11 ،مقدار كالم را مي توان با توجه به آهنگ صدا و حالت انعكاسي و عاطفي آن در يك پالن
انتخاب كرد (.مبشري)13 ،1511 ،

 9-9نما
نما يعني تصويري كه بي وقفه و با يك بار روشن و خاموش كردن دكمه ضبط دوربين ثبت مي شود .نماها بر حسب فاصله
دسته بندي مي شوند  :نماهاي دور ونزديك  ..اين جمله را به ژان لوك گدار نسبت مي دهند كه نماي نزديك براي تراژدي
ابداع شده و نماي دور براي كمدي  ...يك نماي نزديك قادر است حس خاصي در تماشاگر بيافريند و بر چيزي خاص تاكيد كند
 .همچنان كه نماي دور هم مي تواند گستردگي و عظمت طبيعت را به تماشاگر منتقل كند  ( .اف ديك ،برنارد  ،1511 ،ص
 131تا )135
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 9-4حركت دوربین
حركت در فيلم ممكن است فريب آميز باشد  .د ر حركات انتقالي يا جابه جايي دوربين بر وسيله ي حملي مثل كرين ،
تراك  ،دالي يا وسايل طراحي شده خاص ديگري سوار است .حركت جابه جايي دوربين  ،به دليل فضاي بيشتري كه نشان مي
دهد كمك فراواني به روايت مي كند و كيفيت بصري فيلم را ارتقاء مي بخشد .حركات غير انتقالي پان و تيلت هم به اطالعات
ما از فيلم مي افزايند  ( .همان  ،ص 121و )123
از چرخش دوربين مي توان در موارد زير استفاده كرد :
پوشانده فضايي بزرگتر از آن مقدار كه در قابي ثابت ديده مي شود .
تعقيب سوژه هنگام حركت
پيوند دادن دو يا چند نقطه ي توجه به شكلي گرافيكي
پيوند دادن يا داللت ضمني بر پيوند منطقي بين دو يا چند موضوع ( كاتز ،گذرآبادي ،ج )511 ،1

 9-5زاويه دوربین
زاويه اي كه از آن يك كنش  ،واقعه يا شخصيت فيلمبرداري مي شود به ميزان بسيار زيادي به اقتضاي هدف هنرمندانه
كارگردان دگرگون مي يابد  ...اما زاويه فيلمب رداري كه حكم معيار دارد زاويه اي است كمابيش مطابق با ديد روزانه ما از اشياء و
حوادث باشد  ...از كاركردهاي ديگر زاويه فيلمبرداري  ،نمايش دادن نظر گاه هاي متنوع است  ( .كيسبي ير  ،الن  ،1515 ،ص
)22
به طور كلي زاويه دوربين در سه جايگاه قرار دارد :
در مسير زا ويه ديد معمولي چشم ( نسبت به ارتفاع موضوع ) كه به آن زاويه همتراز چشم مسير گويند (eye Level ( .
پايين تر از مسير ديد معمولي چشم  ،كه زاويه رو به باال نام دارد )Low Angle ( .
باالتر از مسير ديد معمولي چشم كه زاويه رو به پايين ناميده مي شود  ( )High Angle) .شهبا  ،1513 ،ص )11

 9-1لنز ( عدسی دوربین )
شاخص هاي عملياتي عدسي  ،معرف چگونه ديدن  ،محدوديت و رفتار عدسي است  .دوربين تنها اطالعات نوري را پردازش
مي كند  ،بنابراين شاخص هاي عمليات عدسي –كه جهان را چگونه مي بيند و چگونه بر عناصر زيبايي شناسي تصوير تاثير مي
گذارد – در تركيب بندي از ضروريات است  (.زتل  ،طهماسبي و طباطبايي راد )135 ،1511،
اگر چه طيف متنوعي از لنزها در فيلم برداري به كار مي رود  ،اكثر آن ها را مي توان در سه گروه گنجاند :
لنز نرمال :ميدان ديد كمابيش مطابق با ،ميدان ديد چشم انسان است  ،مانند محدوده اي است كه بدون گردش سر مقابل
رويمان مي بينيم .اين لنزها ( 11-13ميلي متري ) براي به دست آوردن پرسپكتيو ((عادي)) از صحنه يا شخصيت به كار مي
برند.
لنز تله را به نام لنز با زاويه ديد بسته يا ((ابژكتيو )) نيز مي شناسندو فاصله كانوني آن (13-233ميلي متري ) است ...نقش
لنزهاي تله در داستان هاي پرتحرك است كه ماجراجويي به دنبال دارند  ،به گونه اي كه فيلمساز از اين لنز به منظور انتقال
ذهن و انديشه خويش در قالب تصوير و نيز القاء حس دراماتيكي تصوير به تماشاگر بهره مي برد اين دسته لنزها براي
فيلمبرداري از وراي جزئيا ت ناخواسته پيش زمينه اي  ،براي تخت كردن و فشرده كردن پرسپكتيو  ،يا براي خلق گزاره هاي
بصري دراماتيك به كار مي روند ( .رئا ،ايروينگ ،كاووسي )211 ،1513،
لنز وايد انگل لنزي با زاويه ديد باز و با فاصله كانوني كمتر از  23ميلي متر است  .استفاده از اين نوع لنز  ،به خاطر باز
بودن بيش از حد زاويه و داشتن ميدان ديد وسيع  ،در مكان هاي تنگ و محدود مثل اتاق هاي كوچك يا داخل اتومبيل بسيار
پر فايده است اين گونه لنزها از شرايط نور كم استفاده مي كنند و مي اتوان از آنها براي ايجاد اعوجاج در تصوير استفاده كرد (.
همان )11 ،
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 :9-7فیلتر
همان گونه كه چشم انسان در مواردي دچار اشتباه مي شود – مانند انكسار نور در آب كه يك قطعه چوب صاف
را ناصاف مي نماياند – در لنزها نيز براي جلوگيري از اشكاالتي كه از نور حاصل مي شوند  ،از تصحيح كننده ( فيلتر
) استفاده مي كنند  .به ظور خالصه مي ت وان گفت  :هر فيلتر بسته به رنگي كه دارد  ،قسمتي از نور را جذب مي
كند و بدين ترتيب فيلمبردار مي تواند تصوير دلخواه را بدست آورد (.خطير )53 ،1513،
انواع فيلترها در يك دسته بندي به شكل زيراست :
فيلترهاي تصحيحي  (CORRECT FILTER):اين فيلتر كلوين نور را تغيير مي دهد كار آن (طول موج) نور را تغييرمي دهد و از خود عبور مي دهد.
فيلترهاي تزئيني ) (Effect filterاين فيلتر جلوه هاي ويژه به وجود مي آورد و كار آن شكست در نور ايجاد كرده و ازخود عبور مي دهد
 فيلترهاي كاهشي (خنثي))  (Neateral density =NDاين فيلتر شدت نور را كاهش مي دهد و كار آن مقدار حجم نوررا تغيير داده و از خود عبور مي دهد.

 9-8مدت زمان پالن
وقتي داستاني را براي فيلم دكوپاژ مي كنند  ،به منظور تاثيرگذاري الزم احساسي و عاطفي بر بيننده ونيز روح بخشيدن به
تصوير  ،مدت زمان تقريبي براي هر پالن را در نظر مي گيرند .
مدت زمان پالن در دو مرحله مورد استفاده قرار مي گيرد :
الف ) براي حفظ ريتم پالن ها در طول فيلمبرداري
ب) براي محاسبه مقدار مواد خام (نگاتيو ) مصرفي براي فيلمبرداري ( مبشري)113 ،1511 ،

 9-3محل فیلمبرداری
داستان هر فيلم به طور عادي در مكان هاي گوناگون مي گذرد  .از اين رو صحنه بندي داستان فيلم  ،محل فيلمبرداري را
مشخص مي كند .بازبيني از محل فيلمبرداري يكي از عوامل مهم كار كارگردان قبل از دكوپاژ به حساب مي آيد .

 9-61زمان فیلمبرداری
داستان هر فيلم عمدتا در دو زمان واقع مي شود  .يا تمام صحنه ها در روز مي گذرند يا در شب .البته گاهي هم هنگام
غروب و طلوع خورشيد اتفاق مي افتد .فيلمبرداري در روز و شب از نظر نور و سرعت كار و توان افراد متفاوت است .كارگردان
برا سرعت بخشيدن به كار و جلوگيري از اتالف هزينه و وقت گروه ملزم است زمان فيلمبرداري را در برگه دكوپاژ ثبت نمايد .

 9-66بازيگران
در هر پالن بازيگران قابل تغيير هستند .ممكن است يك يا چند بازيگر بطور متوالي يا همزمان در صحنه حضور يابند كه
مشاركت آنان در قاب ميزانسن حركت و بروز احساسات تداومي و يا حالت انعكاسي درون پالن شكل گيرد  .در هر حال
كارگردان با در دست داشتن ليست صحنه ها و تعداد بازيگراني كه در هر صحنه شركت دارند  ،بر اساس تداوم حركت و
وضعيت بازيگران آن صحنه و نيز موقعيت مكاني و همچنين پيش بيني چگونگي بروز احساسات دروني بازيگران  ،داستان خود
را دكوپاژ مي كند  ( .همان )111 ،
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 9-62نور
نورپردازي يكي ديگر از عناصر ميزانسن  ،در شكل و كيفيت زمينه تاثير زيادي مي گذارد  .نور نه تنها اشيايي را كه در
فضاي فيلم قرار دارند به ما مي نماياند  ،بلكه همچنان براي ما روشن مي سازد كه چگونه شكل مي پذيرند ،در چه جهاتي مي
گردند و چه فاصله هايي بين آنها برقرار مي شود .مساله اساسي در مورد القاي كيفيت و روابط ميان اشياء ،اثر متقابل سايه و
روشن بر يكديگر است ( .كيسبي ير  ،الن  ،1515 ،ص )31

9-69وسايل و لوازم صحنه
طراحي صحنه بازتاب روشني است كه صحنه به طور هنرمندانه با استفاده از مصالح ،بازيگران ،اشكال و رنگ ها طراحي مي
شود  .تصوير طراحي شده بايد طراحي خوب داشته باشد و كاربرد خوبي از فضا را در بر بگيرد  .بايد با مخاطب ارتباط برقرار كند
و مفهوم را برساند.
)(http://www.slideshare.net/couerdeglam/how-to-design-a-film-set

كارگردان هنري  ،بافت تصويري مهم و حياتي يك فيلم سينمايي را خلق مي كند – هنرمندي است كه سبك خود را با
هر فيلمي تطبيق مي دهد  .او و همكارانش خود را كامال در اختيار حالت و احساس يك فيلم خاص قرار مي دهند ( .جان مارنر
 ،ترنس سنت  ،1511 ،ص )1

 9-64لباس
لباس بازيگر نيز بايد با شخصيت فيلم هماهنگ باشد و ممكن است در مورد نقش خلق شده اهميت مركزي داشته باشد و
حتي ممكن است مهمترين ويژگي ميزانسن فيلم باشد  ( .كيسبي ير  ،الن  ،1515 ،ص )33
طراحي لباس مناسب كمك ميكند تا موقعيت كاراكترها به خوبي براي تماشاگر تشريح شود،تماشاگر ديدي كلي نسبت به
زمان و مكاني كه ماجرا در آن رخ ميدهد پيدا كند،لباس ما را به فضاي روايتي داستان مي برد،ميتواند معرف جنبشي كه نوعي
پوشش مشخصه آنها است ،باشد ،همچنين لباس به نمود تصويري بيشتر ژانر فيلم كمك ميكند.

 9-65گريم
مساله ديگر در ميزانسن چهره پردازي است .چهره پردازي به سه دليل اصلي انجام مي گيرد  :اصالح قيافه  ،تصحيح قيافه و
تغيير قيافه .در بخش اصالح  ،لك و پيس هاي اندك پوست را پنهان مي سازند و بر چشم ها و لب ها تاكيد مي شود .در
تصحيح قيافه  ،عيوب جزيي مانند كم يا زياد بودن فاصله چشم ها  ،زيادي غبغب  ،بلندي يا كوتاهي بيني و ...تصحيح مي شود
 .گاه يك بازيگر را براي ايفاي يك نقش خاص بايد به كل تغيير قيافه دهند .تغيير سن شديد  ،تغيير نژاد و تغيير شخصيت با
ياري از فنون خالقه چهره پردازي به انجام مي رسد (.زتل  ،طهماسبي و طباطبايي راد ،1511 ،ص )111

 9-61صدا
عالوه بر كيفيات بصري  ،عناصر صوتي نيز در يك فيلم مهم هستند و از عناصر سبكي به شمار مي روند  .صدا-بافت ،
مكان ،نوع ،نسبت آن با ديگر عناصر و فقدان آن وسيله ي ديگري براي فهم و كنش فيلم است  .صدا در فيلم مشتمل است بر
گفت و گو  ،افكت و موسيقي  ...در بسياري از فيلم ها  ،دريافت معناي گفت و گوها از ضروريات است  .الفاظ  ،همچنين القاء
كننده بسياري از كيفيات صوتي ديگر است كه در فيلم وجود دارد  .موسيقي نيز مي تواند حالت  ،فضا و لحن بيافريند .
همچنين مي تواند در حكم تمهيدي براي انتقال ميان نماها به كار رود ( .كيسبي ير  ،الن  ،،1515 ،ص 15و)11
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 -4برنامه های تلويزيونی تك و چند دوربینه
كارگردان بايد به رسانه اي كه فيلم را براي آن مي سازد توجه كند و هم چنين به دليل تفاوت اندازه ي پرده امكان استفاده
از اندازه ي نماهاي بزرگ تر در تلويزيون و هم چنين امكان بيش تر استفاده از زواياي دوربين در مقايسه با سينما ايجاد عمق
ميدان مناسب استفاده از حركات دوربين روي دست در نماهاي بسته براي ايجاد هيجان ريتم سريع تر و به تبع آن ايجاد
هيج ان در ارائه ي اطالعات و ايجاد جلوه هاي بصري بيش تر با استفاده از لوكيشن هاي متعدد و متنوع است.
در رسانه تلويزيون براي تهيه و ضبط هر برنامه داشتن يك سناريو و يا كنداكتور ضروري است و كارگردان برنامه بايد
تصويري فكر كند  ،نه لغوي و براي اين كار بايد از انديشه تصويري و تحرير تصويري بهره گيرد .
انديشه تصويري عبارتست از تبديل عقايد  ،ايده ها و واژه ها به تصاوير تنها يا فردي .در انديشه تصويري مي بايد تصوير
ساده و روشن باشد تا ذهن بتواند آن را در عمل ساده منتقل كند .
تحرير تصويري  ،عبارتست از اين كه تصاوير با تداو م منطقي پشت سر هم قرار بگيرند .تا معناي خاصي را ارائه دهند .در
تحرير تصويري سه حركت را بايد مد نظر داشت :
 حركت مجري يا هنر پيشه
 حركت دوربين به تنهايي يا با هنر پيشه
 حركت يا ريتم تعويض يك تصوير با تصوير ديگر بوسيله كات ،انواع تروكاژ و  (...مبشري )232 ،1511 ،
اگر برنامه به صورت سناريو كامل نوشته نشده باشد  ،انديشه تصويري يا تحرير تصويري امكان پذير نخواهد بود .بنابراين
بهتر است براي هر برنامه سناريو مجزا نوشته شود  .سناريو مي تواند به طور دقيق و كامل نوشته شود و يا فقط آغاز  ،ميان و
پايان را در نظر بگيرد .
يك تصوير نامه و دكوپاژ خوب دو نياز مهم را برآورده مي كند :
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 هدف اصلي برنامه  :جذابيت  ،اطالع رساني  ،اقناع  ،ترغيب كردن و مانند آن
 كاربردي بودن  :بايد براي گروه توليد كارآمد باشد  (.اوونز  ،ميلرسون ،شباني )113 ،13،
دكوپاژ در شكل كلي آن به چندين عامل مهم بستگي دارد  :در مصاحبه با عيسي بلوكات كارگردان پيشكسوت تلويزيون به
اين موارد توسط ايشان اشاره شد :
الف ) موضوع و مضمون  :نحوه دكوپاژ كردن متاثر از موضوع و مضمون است مثال در يك برنامه نمايشي  ،دكوپاژ كشمكش
بر اساس حادثه و اكشن با دكوپاژ بر اساس تحليل دروني شخصيت ها تفاوت مي كند .
ب)قالب و شكل برنامه :مثال قالب داستاني و نمايشي ،دكوپاژ دقيقي الزم دارد ولي برخي از مستندها يا برنامه هاي گفت و
گو محور و يا گزارش ورزشي فوتبال نيازمند دكوپاژ كلي قبل از تصوير برداري و دكوپاژ كاملتر در حين ضبط مي باشند .
پ) امكانات ت كنيكي و فني  ،بودجه و نيروي انساني كارآمد  :به عنوان مثال اگر كارگردان براي دكوپاژي كه در نظر دارد
نيازمند به حركت دوربين باشد ولي وسايل مورد نظر براي حركت دوربين را نداشته باشد يا تصوير بردار كار بلد در تيم نباشد به
ناچار بايد دكوپاژ خود تغيير دهد و راه ديگري پيدا كند تا منظور خود را برساند .
ت) سبك كارگردان  :ناشي از ديدگاه  ،جهان بيني و نگرش كارگردان است .اصوال كارگردان ها بر اساس سليقه ،احساسات،
عواطف و ويژگي هاي شخصيتي شان دكوپاژ مي كنند.
در دكوپاژ يك برنامه ي نمايشي تلويزيوني در بخش تصوير شماره دوربين ،نما و شرح و اندازه نما ،لنز ،وضعيت دوربين،
ارتفاع و زاويه دوربين و در بخش صدا گفتار  ،افكت و موسيقي و حتي گاهي حركات بازيگران و مجريان و حاالت و احساسات
آنان ،توسط كارگردان ثبت مي شود  .البته نوشتار دكوپاژ بر  2نوع است:
الف ) تك ستوني كه تمام جزئيات گفتار بين بازيگران و حركات آنان ،دريك ستون پهن تقريبا به عرض صفحه كاغذ نوشته
مي شود وكارگردان يادداشت هايش درباره نماها را در حاشيه صفحه متن مي نويسد .
ب) نوشتاري دو ستوني  ) Split-Page Format ( :در اين روش تمام اطالعات جامع و كامل در دو ستون نوشته مي شود .
تمامي اطالعات عناصر تصويري در يك سمت و عناصر صوتي در سمت ديگر .

شايد اينطور به نظر برسد كه دكوپاژ برنامه هاي تلويزيوني فقط محدود به برنامه هاي نمايشي مي شود .در حاليكه هر گروه
از برنامه ها هنگامي كه مقابل دوربين قرار مي گيرند براي سهولت در انجام تهيه و ضبط آنها بايد از دكوپاژ اصولي بهره گرفت .
11

دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

به طور كلي سه نوع دكوپاژ در تلويزيون وجود دارد :
دكوپاژ كامل  :سناريويي است كه تمام ويژگيهاي صدا و تصوير و حركت در آن ثبت شده باشد  ،يعني آماده براي ضبط
نهايي باشد مانند دكوپاژ تله تئاتر
دكوپاژ نيمه كامل  :در ضبط يك مصاحبه  ،چون پالنها و گفتگوها را نمي توان از قبل به روشني پيش بيني كرد به ناچار
نمي توان براي آن سناريو و دكوپاژ كامل نوشت ولي مي توان آغاز و پايان را پيش بيني كرد.
دكوپاژي كه فقط شكل برنامه را نشان مي دهد .اين دكوپاژ عبارتست از مشخص كردن زمان براي هر مجري و يا مهمانان
برنامه (.مبشري )235 ،1511 ،
توليد به روش جند دوربينه در برنامه سازي تلويزيون يك هنجار است ؛ همان طور كه از روزهاي اوليه تلويزيون و برنامه
هاي هاي زنده آن بوده است –تقريبا همه آن برنامه ها  ،توليداتي چند دوربينه بوده اند...اين فرض فريبنده است كه چون توليد
چند دوربينه ارزان قيمت تر از شيوه هاي تك دوربينه است  ،پس بايد تقليدي سر سري و بي دقت از تصير برداري تك دوربينه
باشد  .در واقع شيوه هاي توليد فقط به خاطر دستاورهاي ويژه و حتي "هنري" وجود داشته است  .پس ضروري است تفاوت
هاي بين اين دو شيوه ب ررسي شود .و در عوض به اين نكته برسيم كه چگونه اين تفاوت ها بر توليد معنا و مفهوم در تلويزيون
تاثير گذارند ( .باتلر  ،رحيميان  235 ،1511،و)231
در برنامه هاي چند دوربينه به راحتي مي توان پيوستگي رويداد و تداوم ضبط برنامه را حفظ كرد  .به كمك چند دوربين
امكان تغييرات آني تصوير  ،برش متقاطع اندازه هاي مختلف نما و ديدگاه هاي متنوع از يك موضوع يا حركت و جابجايي از يك
نقطه به نقطه ديگر وجود دارد  ( .ميلرسون  ،رحيميان )213 ،
در برنامه هاي تك دوربينه مي توان بين نماها ايست كرد  .بنابراين فرصت هست روي هر صحنه بيشتر تمركز كنيد و در
اين نوع برنامه سازي خالقيت به خاطر احاطه كامل كارگردان بر دوربين  ،بيشتر است( .زتل ،طهماسبي و طباطبايي راد)315 ،
دو يا تعداد بيشتري دوربين انعطاف زيادتري را در اختيار مي گذارد  .شما مي توانيد نماهاي متفاوتي از يك سوژه در
زواياي گوناگون داشته باشد؛ بدون اينكه شما قسمتي از ماجرا را ازدست بدهيد يا نياز به تكرار داشته باشيد .در ضمن مي توانيد
به قسمت هاي مختلف صحنه هم برويد  ( .اوونز ،ميلرسون ،شباني )111 ،1513 ،
در توليدات چند دوربينه معموال صحنه ها به همان ترتيبي ضبط مي شوند كه در برنامه نهايي به نمايش در مي آيند
برخالف توليدات تك دوربينه كه اغلب بدون رعايت ترتيب صحنه ها تصوير برداري مي شوند  (.باتلر  ،رحيميان )231 ، 1511 ،
با استفاده از روش چند دوربينه همزمان كه داستان يا ماجرا را پيش مي بريد  ،مي توانيد واكنش هاي مخاطبان را هم در
نظر بگيريد  (.اوونز ،ميلرسون ،شباني )111 ،1513 ،
يك تفاوت عمده بين تصوير برداري تك دوربينه و چند دوربينه اين است كه در شيوه چند دوربينه بازيگران همراه صحنه
ها را بدون وقفه اجرا مي كنند  ،مگر اينكه خطايي صورت پذيرد ولي در توليد تك دوربينه گسسته و بخش بندي نيست .
در روش تك دوربينه ممكن است تغيير يك نما صرفا جنبه مكانيكي داشته باشد به طور مثال  ،باز كردن نما براي اينكه
شخص ديگر وارد قاب تصوير شود  .اما در روش استفاده از دو دوربين يا بيشتر اين مشكل وجود نخواهد داشت و هر دوربين
براي زاويه و اندازه نمايي خاص به كار مي رود  ( .ميلرسون  ،رحيميان )213 ،1511 ،
گر چه تصويربرداري چند دوربينه فضا را شبيه توليدات تك دوربينه سازمان مي دهد  ،اما رويداد درون آن فضا – يعني
حركت فيزيكي – بازيگران محدود خواهد بود ،در شيوه چند دوربينه  ،بخشي از رويداد از ديد دوربين ها پنهان مي ماند و
بيرون از ديد ما و خارج از قاب تصوير اتفاق مي افتد و اين به دليل عدم كنترل دوربين روي رويداد به نسبت شيوه هاي تصوير
برداري تك دوربينه است  ( .اوونز ،ميلرسون ،شباني )111 ،1513 ،
در تصوير برداري چند دوربينه مي توانيد به سرعت در نماها تغيير دهيد  ،همزمان اطالعات جديد ارائه كنيد  ،مركز
تاكيدتان را تغيير دهيد .نماهاي واكنشي داشته باشيد  ،دست به مقايسه بزنيد و تنوع بصري بيشتري داشته باشيد  (.اوونز،
ميلرسون ،شباني )111 ،1513 ،
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عدم انسجام بصري تدوين چند دوربينه  ،وقتي با تصوير پردازي كنترل شده توليدات تك دوربينه مقايسه مي شود  ،بر
شادابي برنامه مي افزايد (.باتلر  ،رحيميان )212 ، 1511 ،

-5شكل دكوپاژ در برنامه های تلويزيونی چند دوربینه
 3-1شكل كلي يك برنامه گفت و گو محور  :هنگامي كه پالتو ( استوديو تلويزيوني ) براي ضبط يك برنامه ي  53دقيقه
اي كه يك مجري و سه مهمان در آن شركت دارند  ،صحنه آرايي و نورپردازي مي شوند  ،اولين نكته اي كه كارگردان با آن
روبروست معرفي مهمانان برنامه مي باشد .
 3-2شكل دكوپاژ  :سه دوربين در سه زاويه با نظر كارگردان  ،تصويرهاي مورد نظر وي را كادر بندي و آماده سوئيچ
ميكنند .براي كارگردان تعيين جا و زاويه دوربين ها براي پوشش داستاني و يا ماجراي پيش رو اهميت زيادي دارد و بايد در
نظر داشت كه نماها به هم چه ارتباطي دارند ؟ اطالعات را خوب منتقل مي كنند ؟در خدمت روايت ماجرا هستند يا خير ؟
نماها بايد براساس ذهنيتي خاص و مرتبط برنامه ريزي شوند و بهترين فرد تصميم گيرنده هم كسي نيست جز كارگردان  (.پ(
اوونز ،ميلرسون ،شباني )111 ،1513 ،
معموال عمل ضبط برنامه به دو صورت انجام مي شود :
طبق يك قرارداد از پيش تعيين شده بين كارگردان و تصوير برداران  ،دوربين وسط ((Cam 1نماي عمومي و محل استقرار
افراد را نشان مي دهد و دوربين سمت راست( (Cam 2و دوربين سمت چپ ((Cam 3هر يك پالن هاي بسته تك نفري ( تك
شات ) و يا دو نفري را از دو زاويه كادراژ مي كنند و سپس تغيير اندازه ها را با عمل زوم و يا تغيير مكان به وسيله هر يك از
دوربين ها بنا بر خواست كارگردان انجام مي شود ) .مبشري )233 ،1511 ،
و يا از روشي ثابت براي برنامه هاي مختلف استفاده كنيد .مثال براي دوربين نوع اندازه نماي مشخصي را تعيين كنيد .
دوربين  :1نماهاي باز و بسيار باز
دوربين  :2فقط نماهاي بسته
دوربين  : 5نماهاي متوسط و بسته
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دومين شكل ضبط همين مصاحبه و دكوپاژ آن بر اساس كارت دوربين انجام مي شود .به اين معنا كه كارگردان تعداد پالن
ها و اندازه هر يك و نيز نوع حركت دوربين ها را براي هر دوربين جداگانه مي نويسد و هر تصوير بردار بر اساس آن پالن هاي
مربوط به دوربين خود را به ترتيب كادراژ مي كند (.همان )231 ،

در كارت هاي دوربين  ،تعداد مشخصي از اطالعات به صورت اختصاري وجود دارد اين اطالعات مشخص در سه ستون با
جزئيات ارائه مي شود :
شماره نما ) (Shot number

محل قرار گيري دوربين براي آن نما ))Camera position
توضيح نما )( Shot description

كارت هاي دوربين دو كاركرد عمده دارند :
در طول تمرين نياز است تا اطالعات كافي روي كارت ها درج شود تا تصويربردار بفهمد چه نمايي نياز است .به عالوه اين
نما چه نياز يا تمهيداتي را مي طلبد .
در طول فرآيند انتقال  /ضبط كارت هاي دوربين حاوي اطالعات ضروري و نيازهايي است كه اپراتور دوربين با ديدن لحظه
اي  ،آن را بدست خواهد آورد ( .سوري )1513 ،
دكوپاژ برنامه هاي تركيبي ساده پيوند تنگاتنگي با كنداكتور برنامه دارد  .كه در تلويزيون شكل برنامه ريزي ،تهيه متن،
تهيه برنامه  ،اجرا و ضبط هر برنامه با برنامه اي ديگر بر اساس نوع محتوا و پيام متفاوت است .ضبط برنامه اي روتين معارف،
خانواده يا ورزش كه معموال ساعتي مشخص در هفته را به خود اختصاص مي دهد ،تنها بر اساس تعيين حركت دوربين ها انجام
نمي شود ،بلكه با تنظيم كنداكتور قسمت هاي مختلف برنامه به هم پيوند مي خورند.
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نمونه كنداكتور برنامه تركیبی ساده تولیدی ورزشی  91دقیقه ای
زمان آيتم

توضیح

نام آيتم

رديف
1

تيتراژ آغازين

 1دقيقه

تصاوير مربوط به مسابقات ورزشي

2

مجري ( سالم و معرفي برنامه و مقدمه)

 5دقيقه

مجري در استوديو

5

گزارش مردمي

 1دقيقه

نظر مردم در خصوص نحوه برگزاري مسابقه

1

مجري و معرفي كارشناس فوتبال
معرفي بخش اول تصاوير فوتبالي

 3دقيقه

مجري  ،كارشناس را معرفي مي كند و ضمن
نشان دادن تصاوير فوتبال روي
LCD
بزرگ پشت سر  ،كارشناس توضيح مي دهد

3

تصاوير صحنه هاي حساس فوتبال

 2دقيقه

1

مجري و كارشناس و ادامه صحبت روي تصاوير

 5دقيقه

1

تصاوير صحنه هاي ديگر فوتبال

 1دقيقه

1

مجري و معرفي مهمان بعدي

 5دقيقه

كارشناسي عملكرد بازيكنان و داروي
خداحافظي مجري با كارشناس اول و معرفي
ميهمان برنامه –معرفي فيلم مربوط به ورزش
اسكي

1

تصاوير ورزش اسكي روي( ) LCD

13

مجري و مهمان صحبت درباره ورزش اسكي و نحوه
برگزاري رقابت ها

 5ثانيه

همزمان تصاويري از ورزش اسكي روي
( )LCDپخش مي شود .
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تيتراژ پاياني

 1دقيقه

تصاوير ورزش هاي مختلف

 1دقيقه

نتیجه گیری
دكوپاژ يك فيلمنامه بر اساس سه شاخص :الف -ژانرو تاثير گذاري مفهوم( اجتماعي ،حادثه اي ،وحشت  ،عشقي و )...
ب -قالب ( انيميشن  ،فيلم داستاني  ،مستند  ،تله تئاتر و برنامه هاي تلويزيوني)و ج -نوع رسانه ( سالن سينما يا تلويزيون ) با
هم متفاوت است.
دكوپاژ در برنامه هاي تك دوربينه و چند دوربينه تلويزيون در بخشهاي مختلف مانند بازنمايي رويداد ،عدم انسجام بصري
تدوين چند دوربينه ،تنوع بصري ،برش سريع بين نماهاي مختلف  ،نشان دادن واكنش تماشاگران ،حركت بازيگران و ...متفاوت
است .
برنامه هاي تركيبي ساده و گفت و گو محور تلويزيوني نياز به دكوپاژ دارند البته با تمركز بر كنداكتور برنامه  .براي تنظيم
دكوپاژ برنامه تلويزيوني بايد به مكان  ،تعداد دوربين  ،قوانين ارائه  ،زمان  ،زنده يا ضبطي  ،مجازي يا واقعي و زاويه ديد توجه
كرد .انديشه تصويري و تحرير تصويري كمك مي كند تا ايده ها و عقايد تبديل به تصاوير ساده و روشن شوند و تصاوير با تدوام
منطقي معناساز گردند .
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منابع
-1
-2
-5
-1
-3
-1
-1

اف ديك  ،برنارد  ، )1511( ،آناتومي فيلم  ،ترجمه حميد احمدي الري  ،تهران  :نشر ساقي
اوونز  ،جيم  ،ميلرسون  ،جرالد  ،) 1513( ،فرهنگ جامع توليد برنامه هاي تلويزيوني  ،تهران  :انتشارات مارليك
باتلر  ،جرمي جي  ، )1511( ،تلويزيون ك اربرد و شيوه هاي نقد  ،ترجمه مهدي رحيميان  ،تهران  :انتشارات دانشكده
صداوسيما
جان مارنر  ،ترنس سنت (، )1511طراحي صحنه در فيلم  ،ترجمه مهدي رحيميان  ،تهران  :انتشارات سروش
خطير  ،ضياءالدين  ، )1513(،ظهور و چاپ رنگي  ،تهران :انتشارات سروش
ديمتريك  ،ادوارد  ، )1512( ،درباره تدوين فيلم  ،ترجمه آزاده دهقاني  ،تهران  :نشر ساقي
ريا  ،پيتر دبليو  ،ايروينگ ،ديويد كي ،) 1513( ،تهيه كنندگي و كارگرداني فيلم كوتاه و ويدئو  ،تهران  :انتشارات بنياد
سينمايي فارابي

 -1زتل  ،هربرت  ، )1511( ،راهنماي توليد برنامه هاي تلويزيون ي  ،ترجمه  :علي رجب زاده  ،سيد مجدالدين
طباطبايي راد  ،تهران  :انتشارات دانشكده صداوسيما
 -1شهبا  ،محمد  ، ) 1513( ،زيبايي شناسي عناصر بصري در برنامه هاي خبري و گفتگو محور تلويزيوني  ،تهران  :مركز
تحقيقات صداوسيما
 -13كاتز  ،استيون دي  ، )1511( ،نما به نما  ،ترجمه محمد گذرآبادي  ،تهران  :انتشارات بنياد سينمايي فارابي

 -11كيسبي ير  ،الن  ، )1515( ،درك فيلم  ،ترجمه بهمن طاهري  ،تهران  :نشر چشمه
 -12مبشري  ،كيومرث  ، )1511( ،دكوپاژ فيلم و برنامه هاي تلويزيوني  ،تهران  :نشر ني
 -15ميلرسون  ،جرالد ، )1511( ،فن برنامه سازي تلويزيوني  ،ترجمه مهدي رحيميان  ،تهران  :انتشارات دانشكده
صداوسيما
 -11باقري  ،كامبيز ، ) 1511( ،تفاوت هاي فيلم تلويزيوني و سينمايي  ،رشته تهيه كنندگي سيما  ،دانشكده صداوسيما ،
استاد راهنما اصغر فهيمي فر
 -13ناسوتي  ،سحر  ، )1511( ،بررسي تطبيقي كارگرداني در فيلم سينمايي و تله فيلم با تاكيد بر دكوپاژ  ،رشته تهيه
كنندگي سيما  ،دانشكده صداوسيما  ،استاد راهنما محمود اربابي
 -11سوري  ،حامد  ، )1513( ،مقاله كارت دوربين ،نشريه تخصصي بسامد ،شماره 11
17- http://www.slideshare.net/couerdeglam/how-to-design-a-film-set
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نقاشي كودكان كار 7تا  41ساله محله زمزم تهران از نقطه نظر مفاهيم و
رنگ
ماندانا حیدری ،مهدی(مهران) حجوانی
دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ااسالمشهر
Email:maniheidari70@yahoo.com

دكتراي پژوهش هنر،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد اسالمشهر
Email:mehdihejvani@gmail.com

چكیده
كار كودك نقض واضح حقوق كودك و نشانه فقر اقتصادي و فرهنگي هرجامعه است،كودكان به دليل قرار گرفتن در محيطهاي
نامناسب و بهره نبردن از امكانات آموزشي و رفاهي در معرض انواع آسيبها هستند .و نيازهاي شان ناكام و سركوب شده است،
از آنجايي كه بهترين راه براي رسيدن به ضمير ناخودآگاه كودكان ،نقاشي است ،كه كودكان در آن حرفهاي ناگفتهي خود را،
مطرح ميكنند؛ در نتيجه بايد ،نشانههايي از ناكاميها داشته ب اشند .لذا در اين پژوهش با انتخاب  53كودك كار دختر و پسر 1
تا  11ساله تهران كه تي يك سال به مركزجمعيت مراجعه ميكردند ،با هدف شناخت نمادها و مفاهيم و رنگهاي به كار رفته
درنقاشيهايشان و بررسي نتايج تست هاي انتخاب رنگ لوشر ،احساس خوشايند و ناخوشايند به مهمترين نتيجه اين تحقيق
رسيديم كه ،عليرغم مشكالت عديدهاي كه اين كودكان با آن مواجه هستند ،نقاشيهايشان در مجموع هم بازنمايي عيني
محيط پيرامون و هم بيان خواستههاي شان است كه بيشتر بازنمايي آرزوهاست تا بيان مشكالت ،كه در رسيدن آنها به خواسته
هايشان ياري كننده است  .نقاشي اين كودكان بيشتر با رنگها و نمادها و مفاهيم شاد است و دختران بيشتر احساسي هستند
و بيشتر از محيط خانواده متاثر شده و نقاشي پسران از تنوع بيشتري در موضوع برخوردار است.
واژه گان كلیدی :كودكان كار ،نقاشي كودكان ،مفاهيم نقاشي ،روانشناسي رنگ

مقدمه
طبق گزارش سازمان بين الملليكار در ايران هفت ميليون كودككار وجود دارد ( ،)mehrnews.com/news.كه براي
تامين معاش خود و خانواده مجبور به كار هستند ولي بر «طبق اعالم مراجع دولتي حدود  5ميليون كودك كار در كل كشور
فعاليت دارند » ) ).mehrnews.com/newsاين كودكان در نتيجهي محروميت از امكانات اوليه و بهداشت و قرار گرفتن در
محيطي خشن در معرض انواع آسيب هاي اجتماعي ،روحي و رواني هستند ،كه پرخاشگري و خشونت و احساس حقارت و
افسردگي عمدهترين آنهاست .اغلب صاحب نظران (در راس آنها فرويد) بر اين باورند كه دوران كودكي انسان در تفكر و بينش
آدمي و به همين ترتيب در رفتارهاي آينده هر انسان ،تاثيرگذار است ،پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه به نتايجي رسيد كه
نشان از آن دارد كه كودكاني كه در فقر بسر ميبرند و از مهر و محبت كافي دركودكي بهره نبرده باشند و در محيطي پر از
خشونت و همراه با آسيب هاي اجتماعي بزرگ شوند ،عالوه برمسائل و مشكالت جسماني دچار مشكالت روحي و رواني نيز
ميشوند كه در آينده در رفتارهاي فرد ديده ميشود در نتيجه توجه به اين دوران و كار بر روي كودكان براي داشتن انسانهايي
بهتر در آينده با بار رواني كمتر بسيار مورد توجه قرار گرفته است  .اين موضوع ،اهميت توجه به كودكانكار را نشان ميدهد ،كه
اين كودكان بخشي از آيندهسازان كشور ما هستند و بيتوجهي به آنها عواقبش به شكل انحرافات و آسيبهاي اجتماعي به كل
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جامعه برميگردد ،آنان (روانشناسان) به نتايجي رسيدند كه به وسيله آن ميتوان به مسائل و مشكالت كودكان پيبرد و نقاشي
يكي از مواردي است كه از نظر روانشناسان با بررسي مفاهيم و رنگهاي به كار رفته در آن ،ميتوان به روح و روان كودكان
دست يافته و اختالالت رفتاري آنها را شناخت .ل ذا ،هدف در اين پژوهش بررسي نقاشي اين كودكان ،از نظر نمادها و مفاهيم و
رنگهاي به كار برده شده در آن با رويكرد روانشناختي است « .نقاشي كودك يك پيام است ،آنچه كه او نميتواند به لفظ در
آورد به ما انتقال ميدهد .بررسي و درك زبان نقاشي ،اطالعات ارزندهاي در اختيار والدين ،مربيان ،روانشناسان و همه كساني
مي گذارد كه خواهان درك و دريافت راز و رمز جهان كودك هستند .كودك همه مسائل زندگي خود را به واسطه نقاشي به
تجربه در ميآورد ،خود را ميآزمايد و من خويشتن را بنا ميكند  .خطوط ترسيمي ،انعكاسي از دنياي هيجاني او هستند و
نقاشي به تنهايي به منزله جهاني است كه به موازات افزايش هشياري و دگرگوني هاي كودك ،متحول ميگردد»(دادستان
 . )1: 1511،در اين ميان شايد بتوان گفت كه بررسي نقاشي كودكانكار به ما اين فرصت را ميدهد كه آنچه كه آنان نميتوانند
به راحتي بيان نمايند ،بتوانند از طريق ترسيم در نقاشي به آن اشاره كنند  .لذا با بررسي نقاشي كودكان و مفاهيم آن با دنياي
دروني و متفاوت آنها و تفكر و احساس و نيازهايشان روبرو ميشويم .رنگ نيز يكي از مهمترين ابزارها براي مفاهيم و محتواي
ذهني و رواني است  ،انتخاب هر رنگ توسط هر فرد ريشه در شرايط محيطي ،احساسات و حاالت و درونيات او دارد  .به همين
علت اين بخشي از اين مقاله به كودكان كار و آثار آنان اختصاص پيدا كرده و راههاي استدالل و بررسي آنها بسيار مورد توجه
قرار گرفته است.كه بررسي شود كه آيا ارتباطي بين نمادها ،مفاهيم و رنگهاي به كار برده شده در نقاشي اين كودكان و
رسيدن آنها به خواستههايشان و يا برطرف كردن مشكالتشان وجود دارد؟ آيا نقاشي اين كودكان واقعا بيان احساسي از غم و
اندوه است ؟يا نقاشي اين كودكان بازتاب دهندهي محيط است؟ هدف شناخت و تفسير مفاهيم و رنگهاي بكار برده شده در
نقاشيهاي اين كودكان با جمع آوري نقاشي آنهاست.

پیشینه تحقیق
در زمينه نقاشي كودكان كار فقر منابع و اطالعات به چشم مي خورد و در خصوص اين عنوان پژوهشي صورت نگرفته است،
و بيشتر به علل و آسيبشناسي اين كودكان و روشهاي حل اين معضل اجتماعي پرداخته شده است .عموما نگرش جامعه
نسبت به اين كودكان منفي است (به واسطه سختي كه ميكشند) و پژوهشهاي انجام شده درمورد نقاشي كودكان همه در اين
مورد كه كودكاني كه در شرايط سختي به سر ميبرند نقاشيهايي با رنگهاي تيره و نمادها و مفاهيم غم ترسيم ميكنند ،در
اين ميان منابعي چون كتاب هايي از آنا اليور فراري،گلين توماس ،پريرخ دادستان ،ترزا فاكس در مورد نقاشي كودكان نگارش
شده كه در پژوهش حاضر از آنها بهره برده شده است.

روش تحقیق
اين تحقيق تركيبي از كتابخانهاي و ميداني و به شيوه ي تحليلي و توصيفي ،با رويكرد روانشناختي است و جامعه آماري در
اين تحقيق  53كودك كار دختر و پسر  1تا  11ساله از محله زمزم تهران است كه از ارديبهشت  13تا  11به مركز جمعيت
مراجعه كردهاند كه به شيوه تصادفي هدفمند انتخاب شدهاند.

تعريف كودک كار
طبق كنواسيون حقوق كودك ،به هر فرد شاغل زير  11سال شاغل ،كودك كار گفته ميشود و طبق ،ماده  ،11قانون كار
در ايران ،به كار گماردن افراد كمتر از  13سال تمام ممنوع است يعني ،در ايران كودك كار سن زير 13سال درنظر گرفته
ميشود (. ) /rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/ghavanin/ghanoonkar
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علل بازتولید كودک كار
كودكان دورهاي را سپري ميكنند كه رشد جسمي و روحي آنان ضرورت حمايت از آنها را ايجاب مينمايد.كودكان نياز به
غذا ،مسكن ،بهداشت ،و امكانات تحصيلي دارند ،ولي امروزه در بسياري از موارد به ويژه در كشورهاي عقب افتاده كودكان
مجبورند براي كمك به هزينه هاي خانواده و رفع نيازهاي اوليه خود حتي به كارهاي سخت تن دهند .كاركودك نشانه فقر و
تهيدستي خانوادههايي است كه توانايي تامين هزينههاي زندگي را ندارند (صفارزاده )11-11: 1515،عوامل به وجود آورنده ي
كودكان كارشامل:
-6علل اقتصادی :براساس نظريه انتقادي ماركس پايه و اساس طبقات اجتماعي اقتصاد است ،و سرمايهدار براي سود
بيشتر بايد هزينه توليد را كاهش دهد ،كه اين هزينه ،شامل هزينه مواد اوليه و دستمزد كارگر ميشود و در اين ميان ،آنچه كه
بيشتر قابل انجام مانور است ،همان دستمزد است ،كه منجر به ورود كارگران با دستمزد پائين تر يعني كارگران زن و كودك به
كارخانه ها شد  .ارزان شدن قيمت نيروي كار با سواستفاده عريان از كار زنان و كودكان همراه بود .بعالوه با صنعتي شدن و ورود
ماشين آالت پيشرفته به سيستم توليد نياز به كار تخصصي و دست مزدهاي سنگين هم از بين رفت  .و باز هم برگسترش اين
قشر از كارگران ارزان قيمت افزوده شد(طالبي.)12-15: 1511،آسيبپذيري اقتصادي و فقر ،تغييرات آب و هوايي و نوسانات
آن ،عدم تعادل بين درآمد و هزينهها ،عدم امنيت شغلي آينده ،عدم دسترسي به بازار اعتباري ،عدم مهارت شغلي و بازتوليد
كودكان كار ،تأثيراتِ قرار گرفتن در معرض شوكهاي گوناگون مثل سيل و زلزله و مرگ و مير و بيماري ناگهاني سرپرست
خانواده كه خانواده را محتاج كار كودك ميكند (.(mehrnews.com
-2علل فرهنگی( :فقر فرهنگی) رسميت نداشتن مفهوم كودكي« در دهههاي اخير و در آستانه هزارهي سوم ،كساني
هم چون نيل پست من (اشاره شد) اين طور مطرح كرده اند كه دوران كودكي رو به زوال است ،زيرا دنياي يزرگسالي از دوران
كودكي استفاده ابزراي مي كند و اصرار دارد كه كودك هرچه سريع تر وارد چرخه توليد شود  .بزرگتر ها دوست دارند كودك
هم چون جوجهاي ماشيني تبديل به فرآوردهاي از پيش تعريف شده و در خدمت نيازهاي تمدن جديد شود »(حجواني: 1511،
.) 13اين مسئله كه كودكان قدرت و توان دفاع ازخود را ندارند ،باعث به كار گيري كودكان در چرخه توليد است و كارفرماها
قدرت و كنترل فراواني بركاركنان كم سال خود اعمال ميكنند و در اين ميان كودكان مهاجر ،به ويژه كودكاني كه زندگي
غيرقانوني دارند ،بدون حمايت دولتها و بدون دسترسي به خدمات ،به شدت در معرض خطر كار كودك قرار ميگيرند ،اغلب
حقوق كمتر ميگيرند ،ساعات كارشان طوالنيتر است  ،كمتر به مدرسه ميروند و نسبت به كودكان كار بومي ،بيشتر در معرض
خطر مرگ در سر كار قرار دارند .
خانواده هاي نظام گسيخته اين كودكان ،سو استفاده جسمي و جنسي كه از اين كودكان ميشود ،فشارهاي محيطي،
شكستهاي تحصيلي همه باعث بوجود آمدن اختالالت روحي ،رواني در اين كودكان ميشود .عالوه برخانواده ،مدرسه احتماال
مهم ترين تاثير را در اجتماعي شدن كودكان و نوجوانان دارد.در فرهنگ ما ،موفقيت يا شكست در مدرسه نماي كلي موفقيت يا
شكست فرد است .موفقيت تحصيلي اساسا براي رشد اجتماعي و احراز توانمندي در استفاده از فرصتهاي پس از مدرسه مهم
است .تفاوت هاي بين خانه و مدرسه (چه از نظر طبقه اجتماعي ،نژاد ،درآمد ويا سطح فرهنگ )همواره موجب تعارضي بالقوه
مي شوند بنابراين عوامل فرهنگي در اختالالت رفتاري بسيار موثر و دخيل است (بناب)211-111: 1515،

آسیب ها وتبعات روانی دركودكان
-6خشم و پرخاشگری  :پرخاشگري درنوجوانان دو دليل عمده دارد -1:براي مقابله با تهديدهاي جسماني و رواني :وقتي
كه در محل زندگي و مدرسه و كوچه و خيابان نوجوانان ،خشونت حاكم باشد آنان نيز ياد ميگيرند براي مقابله با تهديدهاي
مستمر زندگي از خشونت استفاده كنند  -2.نياز به قدرت. :بسياري از دختران و پسران جوان احساس ميكنند كه در بسياري از
مسايل زندگي تحت فشار و تحميل قرار دارند كه تنها وسيله اي كه براي دفاع از خود و احساس قدرت باقي ميماند پرخاشگري
و خشونت است  .يعني نوجوان و كودك هر وقت كه احساس خطر كند و يا احتياج به ارزش و قدرت پيدا ميكند رفتار تكانشي
و هيجاني از خود نشان ميدهد(پادياب .)31-33: 1511 ،
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 -2احساس كهتری ( :) inferiority feelingاصطالحاتي نظير حس حقارت ،خود كمتربيني ،و حتي حس پستي و
نظاير آن ميتواند مفهومي از احساس كهتري باشد «.انسان بي آنكه احساسي نسبت به ارزش خود داشته باشد نميتواند زندگي
كند .هر فردي اندك اندك به تعيين ارزش شخصي خود ميپردازد و آن را در سطحي قرار ميدهد  .به نظر آدلر چنين عملي
داراي يك هدف برتري طلبي است و متناسب با تمايلي است به اجتناب و احتراز از كهتري ،.به بيان ديگر انسان با تصور ارزش
خود زندگي ميكند و همواره چنان رفتار مي كند كه بتواند آن را از هر گزندي مصون بدارد و درصورت امكان با نشان دادن
ارزش خويش به طرق گوناگون و احتراز از موقعيت هاي كهتري آن را برتر سازد  .اين تمايل غالبا به زيان همياري و انجام اعمال
واقعا ثمربخش تمام ميشود و اگر شكستي رخ نمايد ،فرد از كار ميماند »(منصور .)11: 1511 ،تعيين شخصي ارزش خويش
دچار نوسانهاي فراواني ميشود كه فرد نميتواند مانع آنها شود علل اين نوسانها عبارتند از :عوامل فيزيولوژيك (خستگي ،
هيجانها )عوامل اقتصادي(تهيدستي ،بيكاري) عوامل اجتماعي(طبقه ،موقعيت اجتماعي) و محيطها وتكاليف جديد و تازه ،
تجربه شكست يا موفقيت ها ،برحسب اين كه عوامل منفردا يا هم زمان در جهت منفي يا مثبت به كار افتند ،تراز خود سنجي
را باال و يا پايين ميآورند  .كه فرد نسبت به اين كه در كدام حيطه قرار دارد به كمك واكنشهايي به برقرار ساختن مجدد تراز
قبلي (درصورت پايين آمدن) و يا تثبيت و تحكيم تراز جديد (درصورت باال رفتن)ميكوشد و به اين تغييرات پاسخ ميدهد(
منصور .)12-11 : 1511،
 -9احساس استرس وترس واضطراب ( :)Anxiety-stress-fobiaاسترس ،زماني پديد ميآيد كه ظرفيت تطابق
شخص در مقابله با رويدادها از پا درآيد .اينگونه رويدادها ممكن است در واقع امر بياهميت و حتي در جهت منافع فرد باشد
(ارتقا،وانتقال و )...ليكن نياز به رفتار تطابقي با آنها ميتواند باعث بروز استرس گردد .استرس به صورت ذهني شكل ميگيرد و
واكنش به استرس تابعي از شخصيت آن فرد و توانائيهاي فيزيولوژيك او است .علل استرس در سنين مختلف متفاوت است كه
رويداهايي همچون ازدواج ،ارتباط هاي خانوادگي ،كار و روابط اجتماعي ،مشكالت اقتصادي ،بيماري ،ناخوشي موجب استرس
ميشوند  .يك فرد در مقابله با استرس ممكن است .اقدامات بيشماري مثل خشم و افسردگي انجام دهد ..واكنش هاي حاد
استرس ممكن است با بي قراري ،تحريك پذيري ،خستگي ،از جا پريدن و احساس تنش تظاهر كند كه خود موجب عدم تمركز،
اختالل خواب و تصور امراض جسمي غالبا منجر به در خود فرورفتگي و از همه بيشتر پناه بردن به اعتياد به الكل و مواد مخدر
است  .رفتار نامطابق با استرس با اصطالح اختالل تطابق و صفت اختصاصي آن خلق افسرده توصيف ميشود (كروپ1511،
.)113-151:نقش اضطراب در اين است كه هشدار مي دهد من مورد تهديد قرار دارد  .فرويد سه نوع اضطراب را توصيف كرد
:عيني ،نوروتيك و اخالقي  .اضطراب عيني براثر ترس از خطرهاي واقعي .اضطراب نوروتيك ،ترس از تنبيهي است كه ممكن
است به دنبال رفتار ناسنجيده تحت فرمان ،نهاد روي دهد .اضطراب اخالقي از ترس وجدان ناشي ميشود ناشي ازعملي كه با
مجموعه ارزشهاي اخالقي وجدان در تضاد است ،ممكن احساس گناه يا شرم را تجربه كند (شولتز.)113: 1511،
به اعتقاد مزلو « هر فردي داراي گرايش ذاتي براي رسيدن به خود شكوفايي است ،يعني به فعليت درآوردن تمامي
استعدادهاي بالقوه است  .براي خود شكوفا شدن ،ارضاي نيازهايي كه در سطوح پايين سلسله مراتب نيازها ،جاي دارند ضروري
است .نيازهاي اين سلسله مراتب ،بهترتيبي كه بايد ارضا شوند عبارتند از  :نيازهاي فيزيولوژيكي براي غذا ،آب ،هوا ،خواب و
فعاليت جنسي ،نيازهاي ايمني براي امنيت ،ثبات ،نظم ،محافظت ،و رهايي از ترس و اضطراب،نيازهاي تعلق و دوست
داشتن،نيازهاي مورد احترام ديگران و خود واقع شد ن،نياز به خود شكوفايي »(شولتز .)355: 1515،
به تبع بدن براي جلوگيري از شكسته شدن ساختار شخصيت فرد مجهز به سالح هايي است به نام مكانيسم دغاعي.

مكانیسمهای دفاعی يا مكانیزمهای جبرانی()defense mechanisms
« فرويد معتقد بود كه اختالالت رواني افراد از تجارب دورهي كودكي آنها سرچشمه ميگيرد و او يكي از نخستين نظريه
پردازاني بود كه براي رشد يا تحول كودك يك نقش اساسي قائل شد  .او عقيده داشت كه الگوي شخصيت افراد در اوايل زندگي
تشكيل شده و تا پنج سالگي به طور كامل شكل گرفته است »(شولتز. )111: 1511 ،نظام فرويد زمينههايي را مورد تفحص قرار
ميدهد كه روانشناسي سنتي از آنها چشمپوشي ميكرد .اين زمينهها ،نيروهاي انگيزشي ناهشيار ،تعارضهاي بين اين نيروها و
آثار اين تعارضها بر رفتار انسان را شامل ميشد  .انگيزشها يا غرايز عوامل سوق دهنده يا حركت دهنده در پويايي
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شخصيتاند ،نيروهاي زيستي فرد كه انرژي رواني را آزاد ميكنند «غرايز فرويدي ،خصايص يا پيش آمادگيهاي ارثي نيستند،
بلكه به منابع تحريك در درون بدن اطالق ميشوند كه هدف آنها از بين بردن يا كاهش تحريك از طريق بعضي از فعاليتها
مانند فعاليتهاي جنسي ،خوردن ،يا نوشيدن است»(شولتز. )111: 1511 ،ف رويد معتقد بود كه بيماري به اين علت به وجود
ميآيد كه هيجانهاي ايجاد شده در موقعيتهاي سبب شناسي مرضي به طور طبيعي مجراي تخليه نمييابند يعني اساس
بيماري از كاربرد نابهنجار اين عاطفه «فشرده شده»زمينهساز ناشي ميشود (شولتز.)112: 1511،هدف تمامي مكانيسم هاي
دفاعي كاهش اضطراب وتنش از طريق انواع سركوبي و يا انكار نياز ناكام مانده از حيطهي خودآگاهي و يا انواع دليل تراشي و
توجيحات اخالقي و يا فرافكنيها نسبت به رفتار نابهنجاري كه از فرد سرزده براي اين كه فرد خود را سرزنش
نكند(پادياب.)51-52: 1511،با توجه به اينكه فعال شدن مكانيسمهاي دفاعي به رغم كاهش و تخفيف بسياري از تنشها،
درصورت استمرار ،خود توليدكننده بسياري ناهنجاري ها و عوارض رواني از نوعي متفاوت و جديدتـر و ثبات در شخصيت فرد
است، ،روانشناسان معتقدند كه براي شناسايي اختالالت احتمالي كودكان ،هنر ميتواند كمك كننده باشد ،هنر به معناي
حقيقي آن ،برترين شكل انتقال تمايالت ناخودآگاه روح به آگاهي انسان است؛ از ديدگاه نظريه روانكاوي ،نقاشي به منزله
فعاليتي باليني فرافكني است ،يعني از طريق نقاشي ،كودك ميتواند آنچه را كه در ضمير ناخودآگاه دارد و احتماالً باعث
ناراحتي و اضطرابش ميشود را بيان كند .بنابراين به نظر ميرسد كه با بررسي نقاشي كودكان كار بتوانيم به اختالالت رفتاري
احتمالي اين كودكان پيببريم .كه ابتدا بايد با نقاشي كودكان آشنا شويم.

مفاهیم و نمادهای نقاشی كودک
براي برقراري ارتباط موثر با كودكان ،شناخت هيجانات ،نيازها ،مشكالت وخواستههاي آنها ضروري به نظر ميرسد .نقاشي
به منزله فرافكني ناهشيار ،از آغاز قرن ،با هدف شناخت شخصيت وحل مشكالت رواني كودكان به كار گرفته شده است .چه اين
روش امكان نزديكتر شدن به كودك و پاسخگويي به سواالتي كه ،وي توانايي بيان آنها را ندارد ،فراهم ميسازد(دادستان
 .)1: 1511،اطالعات ارزندهاي كه از نقاشيهاي كودكان به دست آمده ،نتيجهي تالشها واكتشافات ارزندهي روان تحليل گران
است«.ديدگاه روان تحليلگري بر اساس بررسي گسترده معاني نمادهايي در ،خواب ديدهها ،اسطورهها ،افسانهها و در زندگي
بازيافته ميشوند ،به غناي آن در قرن حاضر كمك كرده است »(دادستان .)1: 1511،نظرية پايهاي غالب در رهيافتهاي باليني،
فرافكني نسبت به نقاشي كودكان ،نظرية روانكاوي است .نظرية روانكاوي از كار باليني زيگموند فرويد سرچشمه گرفته ،امّا بعد ًا
مشمول تجديد نظرها و تغييرات فراوان شده است.كودكان همهي مسائل زندگيشان را درنقاشي به تجربه در ميآورند .از نظر
سيلور«احساساتي را كه صحبت درمورد آنها دشوار است مي توان در قالب هنرهاي ديداري ابراز كرد .اين هنرها امكان آگاهي از
خيالپردازيها را نيز فراهم ميآورند؛ چون ذات هنر اين است كه سبب فراخواني ذهنيات فرد ميشود »(سيلور.)21 :1511،
كودكان نقاشي را با خطخطي كردنها از حدود  11ماهگي شروع و تا نوجواني به سير تكاملي شناخت و ادراك از محيط ادامه
مي دهند .براي درك نقاشي كودكان بايد خطوط و فضاها و نمادها و مفاهيم و رنگهاي مورد استفاده كودكان در نقاشي را
شناخت .عناصر ذكر شده ،روانشناسان را براي شناخت كودكاني كه ،شاد و يا خشن و پرخاشگرهستند و يا افسرده و گوشهگير
هستند راهنمايي ميكند  .نظر به اين كه در نقاشيهاي اين كودكان ،شاخصهايي وجود دارد ،و اين كه كودكان ناآگاهانه آن را
به كار ميبرند كه در يك دورهي سني در آنها مشترك است  ،بدين منظور ميتوان از نقاشي  ،به منزله فعاليتي باليني فرافكني
استفاده نمود و بدين طريق با نزديكتر شدن به كودكانكار ،خواستهها و مشكالت احتمالي آنها را تاحد امكان شناخت ،براي
پي بردن به اين موارد الزم است ابتدا بدانيم كه نقاشي چيست ؟

نقاشی چیست ؟ چرا كودكان نقاشی می كنند
نقاشي ،هنر بيان ايدهها و عواطف است ،با آفرينش كيفيتهاي زيباييشناختي معين ،در يك زبان بصري دو بعدي .عناصر
اساسي اين زبان عبارتند از :خط ،شكل ،رنگ ،و بافت هستند (پاكباز .)313 :1511،درمورد جنبههاي بيانگرانهترسيم ،اغلب
پژوهشگران معتقدند كه هنر نقاشي ،چيزي جز بيان هيجانها و انديشهها و كوششي براي توليد يك تصوير نيست ،روانشناسان
بسياري از سالها پيش براين باور بوده اند كه هركسي چه داراي آموزش هنري بوده باشد چه نبوده باشد هرگاه به او گفته شود
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كه يك نقاشي يا يك تصويري بيافريند ،ممكن است نا آگاهانه گوشههايي ازحالت هيجاني خود را بيان كند(توماس1512،
.)111:شيرين پدرزه دركتاب نقاشي كودكان مينويسد كه « به عقيده دكتر بروسپري مراحل موثر در مسير فعاليت ذهني
كودك در خلق اثر هنري از اين قرار هستند :كنجكاوي ،كاوش ،كشف ،لذت ،تكرار ،فراگيري ،مهارت ،اعتماد به نفس ،عزت
نفس ،احساس امنيت ،كاوش فراگير ،خالقيت»(پدرزه.)11: 1511،
«بازي غالبا طرز تفكري كودكانه دربارهي تجربه اي دشوار و بازيافتن نوعي احساس تسلط است  .به كار بستن اين استدالل
در هنر كودكان نشان مي دهد كه كودكان ممكن است نقاشي را درصورتي كه نوعي احساس تسلط برآن و موضوعات
موقعيتهاي مجسم شده در آنها ايجاد كند ،كاري ارضا كننده به شمار آورند »(توماس .)11 :1512،راولي سيلور بيان ميكند
كه«:معموال كودكان و بزرگساالن با شخصيتهايي كه انتخاب كرده و ترسيم ميكنند همانندسازي مينمايند و آنها را جهت
برآورده ساختن آرزوهاي شان به صورت جانشيني و نيز ابزار غير مستقيم احساسات غير قابل پذيرش به كار ميبرند
»(سيلور.)21: 1511،كودك خيلي زود متوجه مي شود كه رسم نقاشي ،وسيله مناسبي براي بيان افكارش است و او در نقاشي
آزاد است كه تخيالتش را آزادانه بيان نمايد و در عين حال لذت سرشاري از آن ميبرد .تخيالت هنري هم همانند خواب و رويا
در ناخودآگاه فرد به جستجو ميپردازد و عميقترين محتويات دروني فرد را ظاهر ميسازد و وقتي مسايل و مشكالت عاطفي به
روي كاغذ منتقل ميشوند ،كمتر دلهرهآور به نظر ميرسند ،و چون در نقاشي كودكان اشتباهات جنبهي همگاني دارد تعبير
نقاشي آنها را ساده مي كند ولي چون ،خود كودك از اين اشتباهات آگاه نيست ،آزادانه آنها را ترسم ميكند (پدرزه :1511،
.)35
«گاهي كودك همراه نقاشياش داستان كوتاهي را بيان ميكند كه هدف ارتباطي نقاشي را نشان ميدهد»(فراري:1511،
 .)11نقاشي شماره  12مدينه ،كه هدف ارتباطي اش  ،دوچرخه است ،كه به عنوان يك آرزو با متن كوتاهي بيان نموده است .
نقاشي شماره  1ريحانه ،كه درآن عالقهي خود به ميوه تازه وخواستهاش را به شكل نوشتن اين مطلب بيان نموده است .نقاشي
شماره  1فرزاد كه درآن با نوشتههايش نقاشي خود را كامل كرده و نقاشي شماره  1مدينه كه احساس خود را نسبت به گل رز
با نوشته ي خود بيان كرده است،درباره نقاشي ،آرنهايم معتقد است كه هدف كودكان از نقاشي ،كشيدن و آفريدن نماد است .و
م نظورش از اين سخن آن است كه بيان هنرمندانه به زبان نمادهاي تصويري ،عموما ارضا كننده است توماس معتقد است كه
كودكان به اين دليل نقاشي ميكنند كه تصويرسازي ،به ويژه تصويرهاي نمادين كننده و بيان كنندهي عاليق و تجربههاي خود
را كاري ارضا كننده ميپندارند .كه موضوعات پيكره انسان از رايج ترين و بعد نقاشي از خانه ،و درخت و جانوران و اتومبيل و
هواپيما و قايق و گل و...در رديف موضوعات جالب براي كودكان محسوب ميشود (توماس.)133: 1512،

توجه به ترسیم و رشد و نماد پردازی در كودكان
-6زيگموند فرويد
«فرويد ضمن پژوهشهايش كشف كرده بود كه روياهاي بيمار ميتواند منبع غني از امور هيجاني باشد  .رويا ها اغلب حاوي
سرنخهاي با ارزشي در مورد علل زمينه ساز اختالل بودند .و به سبب اعتقادش به اثبات گرايي كه هرچيزي علتي دارد ،فكر
ميكرد كه رويدادهاي موجود در رويا نميتوانند بيمعنا باشن د،آنها بايد نتيجه چيزي در ناهشياري شخص باشند “(شولتز1511،
.)131:فرويد عقيده داشت هنگاميكه بيماران روياهايشان را توصيف ميكنند ،اميال منع شدهي آنان (محتواي نهفتهي رويا
)فقط به صورت رمزي يا سمبليك (نماد)جلوه گر ميشوند .نماد طبق مكتب فرويد تصويري است كهيك يا چند معنا دارد و در
ارتباط باهم خوانيهاي ناخودآگاهي است كه از چنگ سانسور گريخته اند .چرا كه خودآگاه تنها اجازه تصاويري را ميدهد كه
مستقيم به نماد اشاره نكند وخودآگاه را فريب دهد (پياژه .)211: 1512 ،او معتقد است ،رؤياها همگي با هدف تحقق آرزوهاي
فرد شكل مي گيرند .و احساسات و عواطف منفي در رؤيا ناشي از آن است كه رؤيا تحقق يك آرزوي نامشروع يا سركوب شده
است كه خودآگاهي فرد نميتواند آن را بپذيرد ،در نتيجه در عين اينكه روان از تحقق آرزو منتفع ميشود ،عواطفِ ناراحتكننده
سرپوشي بر آن ميگذارد (فرويد. )113-121 :1512،در زمينه نقاشي ،نظريههاي فرويد حكايت از آن دارند كه كارهنري
كودك ،به شدت از آرزوها و ترسهاي نا آگاهانه اش تاثير خواهند پذيرفت هرچند بيان اين آرزوها ممكن است شكل نمادين به
خود بگيرد يا پوششي ديگر پيدا كند  .بيان آرزوها و احساسهاي نا خودآگاهانه ،حتي به شكلي پوشيده در يك نقاشي ،نقش
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شير اطمينان را ايفا ميكند ،كه گريزگاهي بيخطر براي احساساتي به شمار ميرود كه اگر چنين نباشد در تنگنا قرار ميگيرند
واحتماال خطرناك ميشوند (توماس .) 11-13 :1512،در اين ميان ،نقاشي همانند خواب و رويا به كودك امكان ميدهد تا
اطالعات و اعمالي را كه از دنياي بيرون كسب مي كند از هم جدا سازد و سپس آنها را دوباره تنظيم كند .در نقاشي همانند
خواب و رويا ،كودك خود را از ممنوعيتها رها ميسازد و با ما درحالتي ناخودآگاه درباره مسائل ،كشفيات و دلهرههايش صحبت
كند (فراري.)11: 1511،

-2ژان پیاژه
توصيف پياژه دربارهي رشد عقلي ،امروزه نيز بر نگرشهاي رشد مدار به نقاشي كودكان غالب است .پياژه از اين لحاظ،
نظريهاي درباره ي نقاشي تدوين و پيشنهاد نكرد  .او از نقاشي به عنوان سرچشمهي مدارك الزم براي نظريهاي كه دربارهي
بازنمايي رشد يابندهي جهان توسط كودك داشت استفاده كرد .نقاشي از نظر پياژه ،در نيمهي راه بين بازي نمادين و تصويرهاي
ذهني قرار داشت.
ژان پياژه به بررسي پيدايش تجسم ،تصوير ذهني و نمادآفريني در بازي و رؤيا ميپردازد .دورهاي از رشد را در نظر ميگيرد
كه طي آن انديشهي تجسمي نوظهور به تدريج به سوي انديشهي منطقي و مفهومي پيش ميرود .در اين دوره انديشه و زبان
اوليهي كودك براي بيان تجربه هاي شخصي و درك رويدادهاي اجتماعي ناكافي است و كودك نياز به پشتيباني نظامي از
نمادها دارد ،تا بتواند رويدادهاي غايب را مجسم و درك كند .از اين رو انديشهي كودك نمادين ،و ميانِ بازي ،تقليد و سازگاري
در نوسان است و كودك رشد يابنده با استفاده از ساختارهاي دروني خود مي كوشد تا محيط را به چيزي فهميدني براي خود
تبديل كند (.توماس)11-11 :1511،

موضوع نقاشی و بحث آسیب شناسی نقاشی
-6موضوع نقاشی
بزرگ ساالن نبايد كودكان را مجبور به كشيدن موضوعي كنند مگر اينكه انگيزه الزم را در كودك بوجود آورند ،چرا كه
اگر كودك براي اطاعت و يا خوش خدمتي توصيهاي درمورد موضوع نقاشي اش بپذيرد ،نتيجه كارش معموال فاقد ارزش و
قراردادي خواهد بود در صورتي كه نقاشيهاي كه با م وضوع هاي برگزيده خود كودك باشد هميشه با تجارب شخصي و
انگيزههاي نسبتا قوي خود كودك است (فراري .)11 :1511،به طور كلي موضوع نقاشي با پيشرفت سن ،از مرحله عالقه به خود،
به مرحله توجه به دنياي خارج و ديگران تكامل مييابد مثال درسن نهيا ده سالگي بنابر تحقيق پياژه ،خود بيني كه بر فعاليت
رواني كودك مسلط است ،كاهش مييابد و موضوعهاي عمومي تر مانند :گردش به دور ماه ،شهر و رفت و آمد و مسابقه فوتبال و
غيره را انتخاب مي كند..ترجيح يك موضوع و تكرار قالبي آن بيانگر مشكالت عاطفي و يا كشمكشهاي حل نشده است و يا
بيانگر موقعيت اساسي زندگي عاطفي كودك است .كه وقتي اين مشكل حل شود خود به خود تكرار نميشود ( .فراري1511 ،
)112-111:

-2مهارت
شيرين پدرزه دركتاب نقاشي كودكان معتقد است كه «:اين نكته مي بايست همواره مد نظر باشد كه سن ،استعداد،
شخصيت ،عاليق و مهارت كودك بر اثر هنري او تاثير گذار است»(پدرزه )151 :1511،در تمام نظريه هاي رشد اين فرض
مشترك است كه كودك از نظر رشدي به آن مرحلهاي نرسيده كه درك كاملي از آنچه كه ميبيند داشته باشد و همين طور به
مهارت كافي براي ترسيم آنچه كه ميبيند نرسيده است.مثال هريس معتقد بود آنچه كه ،نقاشي كودكان را در قيد و بند نگه
ميدارد و نميگذارد به مرحله ي كمال مطلوب در فرافكني از ديدگاه تجسمي برسند ،ناپختگي ادراكي يا عقلي آنهاست(توماس
)13-11 :1512،
نقاشي شماره ، 1آسيه با وجودي كه  13سال سن دارد ولي در نقاشي همانند يك كودك  5ساله فقط به كشيدن
شكلهاي اوليه مثل دايره ،طرحهاي بچه قورباغهاي و شكلهايي بيربط بسنده كرده است .كه نشان از اين دارد كه اين كودك
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بدليل محروميت و بهره نبردن از آموزش نتوانسته از مهارت كافي در زمينه ي خواندن و نوشتن و هنر برخوردار شود  .چرا كه او
در ظاهر مشكل خاصي ازنظر صحبت و ارتباط با ديگران ندارد و نميتوان به او برچسب عقب افتادگي زد .چنانچه در تصوير هم
ديده ميشود او حتي قادر نيست كه اسم خود را به درستي بنويسد.

-9امكانات
اگرچه نخستين انگيزش براي نقاشي كردن كودك جنبه غريزي دارد ،ولي نميتوان منكر تاثير عوامل اجتماعي برآن بود،
كه يكي از اين موارد ،تاثير امكاناتي است كه در اختيار كودك قرار ميگيرد ،بزرگساالن از طريق مقدار لوازم و مصالحي كه در
اختيار كودكان ميگذارند ميتوانند ،در مقدار وكيفيت و يا تعداد نقاشيهاي آنها موثر واقع شوند (توماس. )131-135 :1512،

-4نقاشی از روی مدل وكپی
ترسيم از روي مدل نقاشي انديشههاي خالق را در كودكان كور مي كند ،ميل باطني ،احساس وعواطف و پويايي و
استعدادهاي نهاني كودكان را از بين ميبرد  .داداش زاده معتقد است كه نمايشگاههايي كه اكثرا از كار بچهها گذاشته ميشود
اغلب تابلوها ،كار خود كو دكان نيست و بلكه تقليدي از مربي يا پدر و مادرها است (دادش زاده )213-211: 1515،در اين مورد
مثال نقاشي شماره  1زهرا  ،كپي ازكتاب مدل را نشان ميدهد ،آنچه كه در اين نقاشي مشاهده ميشود خالي از خيال
پردازيهاي كودكانه است و با نقاشي اين كودك كه به صورت خود انگيخته كشيده شده كامال متفاوت است( نقاشي شماره 3
از زهرا) ،يا در نقاشيهايي كه كودكان كار براي ترسيم ماسكهاي صورت كشيده بودند .همگي تحت تاثير صحبت يكي از
مددكاران حاضر دركالس شروع به كشيدن طرحهايي از زخم ،بخيه ،نيش وگريه زاري و ....روي ماسكها نمودند  .كه اين سري
از نقاشيها را فاقد ارزش تفسيري نمود (.نقاشيهايي فاقد حس خالقانه و حس فرافكني شخصي) و ميتواند كپي برداري و
تقليد از ايده اي گروهي باشد و يا يك كار گروهي به حساب آورد  .توضيحات باال درنقاشي شماره 2نقاشي مدينه و نقاشي شماره
 5مصباح به وضوح ديده ميشود كه همه از يك ايده گروهي كه به آن اشاره شد مثل زخم ،بخيه،گريه،و نيش وشاخ استفاده
كردهاند.

-5آموزش نقاشی
درباره آموزش نقاشي دو ديدگاه وجود دارد :نگرش روانشناختي سنتي ،به موضوع نقاشي كودكان ،توصيه به ترغيب
نكردن از نسخهبرداري از كار ديگران است ( اتخاذ آزادي عمل تسهيل كننده ،اساسا غير رهنمودي و غيرمستقيم ) اما تاريخ هنر
نشان داده كه در كودكان بزرگتر اساسا به نوع متفاوتي از آموزش هنر نياز است .از ديدگاه تاريخي هنر ،نقاشان صنعتگر بودند و
حرفه يا صنعت خود را در دوره شاگردي ياد ميگرفتند .گامبريچ به كتابهاي حاوي الگوي نقاشي و راهنماييهايي در دوره
رنسانس اشاره ميكند اين نسخهبرداري ها به عنوان راهي براي كسب مهارت در جهت تصويرسازي موفقيتآميز به شمار
ميرفتند ،نظر گاردنر نيز چنين است كه نسخه برداري ممكن است نقشي سازنده و شكل دهنده در دست يابي به مهارت
هنرمندانه ايفا ميكند .و آن را وسيلهاي براي بازنمايي هرچه دقيقتر ميداند .واگر قرار باشد كه كودكان بزرگتر در كار هنري
خود گامهايي به جلو بردارند ممكن است به تامين حمايت اضافي از طريق نسخهبرداري در پيرامون خود نياز داشته باشند
(توماس . )251-252: 1512،
توماس معتقد است كه در مواردي برخي نتيجهگيريهاي پژوهشگران غير عادي بوده است .مثال همر به اين نتيجه
رسيد كه كودكان سياه پوست ،نقاشيهاي بزرگ ميكشند و صفحهي كاغذ را تا آخرين حد لبهاش اشغال ميكنند ،و مدعي شد
كه اين نقاشيها بازتابي از سرخوردگي كودكان سياهپوست دريك جامعهي تحت سيطرهي تبعيضات نژادي هستند .اما نميتوان
اين امكان را ناديده گرفت كه برخي ديگر از جنبههاي تجربيات اين كودكان ،عامل همان خصوصيت ويژهي نقاشي شان بوده
است .يعني از نظر توماس ،نقاشي بزرگ اين كودكان نميتواند ارتباط چنداني با تجربهي تبعيضات نژادي در رابطه با رنگ
پوست داشته باشد .و انديشيدن به تبينهاي ديگر را به جاي تبين باال پيشنهاد ميدهد .مثال نقاشي بزرگ اين كودكان
ميتواند بازتابي از نوع آموزش هنر (فقدان آموزش هنر)به اينان بوده باشد ،كه بدون ترديد با نوع آموزش فراهم شده براي
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كودكان سفيدپوست در مدارس مجزاي آن زمان فرق داشته است (توماس . )111-115: 1512 ،از نظر نگارنده ،اين موضوع
مي تواند به نوعي همين نگرشي باشد كه افراد در مورد كودكان كار دارند و درتحقيقاتي كه انجام ميدهند صرفا بنا را براين
ميگذارند كه ،اين كودكان به دليل سختي كار  ،نقاشيهايشان بايد مفاهيمي ازغم داشته و يا از رنگهاي تيره استفاده نمايند
.درصورتيكه اگر بخواهيم همانند توماس به اين موضوع بنگريم و جنبههاي ديگر اين موضوع را تحليل كنيم ،نميتوانيم منكر
اين قضيه بشويم كه اين كودكان تجربهي كشيدن نق اشي و اصوال كارهاي هنري و يا آموزشي را نداشتهاند.و به خاطر نداشتن
امكانات ابتدايي از آموزش و هنر محروم بوده اند و به محض اين كه پژوهشگري براي پژوهش خود اين امكانات را در اختيارشان
ميگذارد ،اين كودك مي خواهد از تمام وسايل و ابزارها و رنگهاي موجود استفاده كند .و لذا به نظر نگارنده اولين تجربهي
كودك در نقاشي و استفاده از رنگها و مخصوصا وسايل هنري كه به واسطه گران بودنش كودك تجربهي استفاده از آن را اصال
نداشته ،نمي تواند نتيجه قابل قبولي براي پژوهشگر باشد .به بيان ديگر ،از كودكي كه در اولين تجربهي استفاده از لوازم هنري
خودش است ،نميتوان انتظار ابراز هيجان را نداشت .و شايد اين همان اولين تجربهي خطخطي هاي كردنهاي كودك نورس
باشد كه فقط مي خواهد از آن احساس لذت كند  .و با استناد به همين مواردي كه توماس به آن پرداخته دقيقا نميتوان
كودكان كار را با كودكان عادي كه از نظر شرايط رفاهي و داشتن امكانات قابل قياس نيستند را ،با هم مقايسه كرد .

-1تاثیرات فرهنگی
تاثيرات فرهنگي برنحوه ي كشيدن نقاشي كودك اثر گذار خواهد بود نوع لباس پوشيدن ،آداب و رسوم و آئينهايي كه
برگزار ميكنند و نيز نحوه غذا و خوردن و مراسمهايشان در نقاشيهاي كودكان منعكس ميشود .به همين جهت است كه آنا
اليور بيان ميكند كه «دربررسي و قضاوت درباره نقاشيهاي آدمك ها-مانند هر موضوع ديگري_هميشه بايد وابستگي هاي
فرهنگي كودك را مشخص كرد .زيرا ممكن است كه امري كه دريك محيط فرهنگي كامال عادي باشد در محيطي ديگر نشانهاي
ازيك مشكل باشد »(فراري .)111: 1511،نقاشي شماره 3كه در آن ،زهرا متاثر از محيطي است كه ،از آنجا ميآيد؛ رقص محلي
و نوع پوششي كه خانوادهي او دارند .و نوع زندگي آنها كه خانواده گستردهاي است كه همگي با هم زندگي ميكنند  .و نقاشي
به نوعي فرهنگ خانواده را نشان ميدهد.

 -2ماسك نقاشی شده مدينه

-6نقاشی از مدل زهرا

3
 -9ماسك نقاشی شده مصباح

-4نقاشی آسیه  61ساله
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 -5نقاشی زهرا  3ساله

 -1نقاشی زبیر  8ساله

-7نقاشی مدينه 61ساله

 -8نقاشی ريحانه  62ساله

 -3نقاشی فرزاد  66ساله

-61نقاشی مهتاب 66ساله

شناخت نقاشی كودک
براي شناخت نقاشي كودك بايد ديد كه كودك آنچه كه هست نقاشي ميكنند يا آنچه بايد باشد.
نقاشی ،بازتاب جامعه:
نقاشي كودك مي تواند بازتابي ازجامعه و محيط پيرامون باشد (هست ها) بازنمايي به معناي روايتي است كه توسط افراد از
واقعه يا امري تاريخي صورت ميگيرد  .از اين رو بازنمايي ،برداشتي است از واقعيت كه توسط افراد و بنا به ذهنيت ايشان به
طرق گوناگون تعريف و تفسير ميشود .از آنجا كه واقعيت مطلق هيچگاه قابل انتقال به ديگري نيست ،از اين رو به فرد ،رسانه و
بازگويي ،بازنمايي و باز تعريف وابسته است ،كه برداشت بيننده از امر واقعي ،پيشداشتهها و باورهاي ذهني او در آن دخيل اند
(كامراني. )2: 1511،نقاشي شماره  13مهتاب بازنمايي محيط خانه است كه مادر باردار و در انتظار فرزند را با رنگهاي شاد به
نمايش كذاشته است« .از ديدگاه اوين نقاشي كودك مبين تصوير خود اوست آنچنان كه خود را احساس ميكند ،يا نشان دهنده
چيزي است كه ميخواهد باشد يا تصوير چيزي كه نميخواهد باشد» (دادستان . )31: 1515،نقاشي شماره21مصباح مبين
چيزي است كه مصباح مي خواهد باشد كاپيتان يك كشتي نظامي ،كه نشان ميدهد قدرت براي او مهم است.
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«كودكان از  1يا  1سالگي عالقه به مسائل اجتماعي و سياست نشان ميدهند واكنشهايي كه بعضي از كودكان در مورد
مسائل سياسي و اجتماعي تحت تاثير وقايع روز در نقاشيهاي خود نشان ميدهند بسيار جالب و در خور بررسي است .به ويژه
اين كه سانسور وخود سانسوري به معناي واقعي ،زندگي كودك را اشغال نكرده است »(دادش زاده. )111: 1515،به طور مثال،
در نقاشي شماره 11كه سجاد  1ساله در آن به يك موضوع اجتماعي ،يعني پلمپ شدن ساختمان جمعيت دفاع كه روزانه به
آنجا مراجعه مي كند پرداخته و خود را در راهي پيچ و خم دار كشيده  ،و در اين نقاشي دهان حذف شده؛ چرا كه كودك قدرت
اعتراض به مسئولين ر ا ندارد ،ولي درهاي ساختمان را به شكل باز ترسيم كرده كه به عنوان اعتراض او به بسته شدن مركز و
نشان از اميد و خواسته و آرزويش براي بازگشايي مجدد آن است ،و واكنشي است كه او به اين عمل مسئولين نشان داده
است.

عناصر و مفاهیم در نقاشی
دنيايي كه انسان آن را ن ظاره مي كند از دو عنصر مهم تجسمي تشكيل شده است :شكل و رنگ ،از نظر آرنهايم كودكان
عمال همان چيزي را نقاشي مي كنند كه ديده باشند .آرنهايم چارچوبي مفيد فراهم آورده است تا در محدودهي آن درباره
موضوعاتي چون ساختار داخلي تصوير با توجه به تعادل ،تضاد رنگ ،تقارن ،كشيدگي وغيره به بحث بپردازد (توماس1512،
. ) 11_15:عناصري كه كودكان زياد درنقاشي خود استفاده مي كنند مثل آدم  ،خانه  ،درخت ،خورشيد و .....ومفاهيمي مثل
خانواده و ...است كه هركدام داراي معني ومفهوم خاصي از نقطه نظر روانشناسي است .كودك وقتي شكل آدم را ميكشد ،قبل
از هرچيز شكل خود و يا دركي كه كه از بدن و تمايالتش دارد بيان ميكند در نقاشيهاي كودكان ،خانه بيش از هر چيز
ديگري كشيده مي شود (نماد پناهگاه وگرمي وگاهي تنفر) كه ابتدا به صورت معمولي يك مربع و يك مثلث باالي آن كشيده
ميشود و با باال رفتن سن كودك كاملتر ميشود(دادستان.)115-31: 1515،درخت كه سه بخش دارد ،ريشه كه در زمين فرو
رفته و درخت از آن تغذيه ميكند ،نشانه ناخودآگاه و فشارهاي غريزي است و تنه پرثباتترين و عامل مشابه « خود كودك »
است و نشانه دائمي و عميق شخصيت كودك است .شاخهها و برگها ارتباط او با دنياي بيرون را مشخص ميكند .در بيشتر
نقاشي هاي كودكان خورشيد وجود دارد و تصوير آن نشان دهنده خوشحالي و گرما و بيانگر امنيت ،شادي و قدرت و نماد پدر
مطلوب است( .فراري.)123-125: 1511،

رنگ
رنگ هميشه معرف و وسيله اي براي بيان و ارتباط احساسات و عقايد بوده وهست ،به طوري كه ميتوان با زبان رنگها
صحبت كرد  .اصطالحاتي مثل :همه چيز را سياه ديدن ،از عصبانيت قرمز شدن .هر رنگي تحت تاثير فرهنگهاي مختلف،
عوامل جسمي و رواني ،داراي معاني خاصي است .به نظر باستيد()bastideقسمت عمدهاي از معاني نمادين رنگها به سنتها و
محيطهاي اجتماعي خاصي كه درآن زندگي ميكنيم بستگي دارد .يك رنگ در يك نظام اجتماعي مشخص ،ممكن است داراي
مفهومي باشد كه در نظام ديگر معني متضاد آن را بدهد(فراري .)131-135: 1511،

شناخت كودک با توجه به رنگ استفاده شده در نقاشی
رنگها در نقاشي كودكان نشانگر رشد ذهني آنان و نيز مشخصه مشكالت عاطفي ،آنان است .رنگآميزي آزادانه كودكان
زاويه ديد آنها را نسبت به ديگران و موضوعات مختلف و نابسامانيهاي رواني نشان ميدهد .سياه يا بنفش كردن خورشيد
ميتواند دليلي بر افسردگي باشد .استفاده زياد از رنگهاي گرم و آتشين ميتواند نشانگر عصبانيت و خشنونت كودك و
رنگ هاي سرد شايد نشان از سكوت و آرامش بيش از حد باشد (خواجه پور وهمكاران .)11-13: 1511،اما شيرين پدرزي در
كتابش معتقداست كه ،كودكاني كه در نقاشيهاي خود رنگهاي سرد مثل رنگهاي آبي يا سبز را انتخاب ميكنند ،متفكر
هستند و سنجيدهتر عمل ميكنند .استفاده از رنگهاي قهوهاي و خاكستري را نشاندهنده ناراحتيهاي دروني كودكان ميداند.
همچنين ،استفادهي آزادانه از رنگ قرمز در نقاشيها توسط كودكان  ،خصومت و دشمني يا نياز به محبت را نشان ميدهد .و
گاه نشانهي عشق و عالقهاي ساده و بي آاليش است .رنگ آبي در نقاشي كودكان نشان دهندهي سازگاري ،تمايل به اطاعت و
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كنترل يا سركوب احساسات است .كودكاني كه زياد از رنگ سبز استفاده ميكنند ،معموال احساسات قوي و آشكاري
ندارند.كودكان به ندرت به رنگهاي قهوهاي  ،سياه يا خاكستري عالقه دارند .استفاده درهم و برهم از رنگ قهوهاي در نقاشي در
واقع نشانه ي اعتراض به والدين است و هم چنين اگر كودك به طور مداوم از رنگ سياه براي رنگآميزي استفاده كند ،نشان
دهندهي اعتراض ،ترس و يا اضطراب است .بچههايي كه در زندگي با مشكالت بيشتري مواجهاند ،مثل بچههاي طالق و ساير
بچههايي كه به هر ترتيب در زندگيشان شوك بدي به آنها وارد شده ،معموال در نقاشيهايشان بيشتر از  5رنگ استفاده
نميكنند و اغلب اوقات ،يكي از اين  5رنگ نيز بنفش است كه عالقه كودكان به اين رنگ ،گوياي اضطراب آنها است .درمقابل،
بچههايي كه آسودگي بي شتري دارند ،معموال بيشتر از  3رنگ در نقاشيهايشان استفاده ميكنند .و نيز بچههايي كه در
زندگي با مشكالت بيشتري مواجهاند ،معموال اثر رنگها را با فشار بيشتري روي كاغذ وارد ميكنند و بيشتر اوقات ،نقاشيشان
فقط خطخطي است(پدرزه .)31-31 :1511،نقاشي  11آزيتا كه خانواده را به شكلي زيبا ترسيم كرده هم بيشتر از پنج رنگ
استفاده شده و هم او از نمادهاي قلب براي نشان دادن محبتش به پدر و مادري كه طالق گرفتهاند و مادر بزرگي كه فوت كرده
و تنها برادرش استفاده نموده است.
اغلب كودكان شش ساله رنگ آبي و بنفش و يا قرمز و نارنجي را با هم اشتباه ميگيرند و به همين دليل ادراك كلي
رنگهاست كه كودكان كمتر از رنگهاي غير متعارف استفاده ميكنند .در اين مرحله كه تا هفت يا هشت سالگي طول
ميكشد كودك تحت تاثير احساسات خود قرار دارد .به همين دليل رنگ اشيا اغلب هيچ ارتباطي با رنگ واقعي اشيا ندارد
(فراري .)132-11: 1511،اگرچه ميتوان با تفسير رنگها به اطالعات ارزندهاي دست يافت  .ولي همواره با درنظر گرفتن سن و
فرهنگ آزمودني است كه ميتوان به معناي واقعي رنگها در نقاشي كودكان دست يافت .مثال غلبهي رنگ سياه در يك نقاشي
را نميتوان فاجعهآم يز تلقي نمود ،بلكه بايد تكرار شود تا معني نااميدي و غم را در كودك بيان كند (دادستان .)11: 1511،در
نقاشي شماره  11يونس  1ساله كه نشان از همان غلبه احساس بر كودك را دارد كه دراينجا يونس چمن را به رنگهاي صورتي
و زرد رنگآميزي نموده است .و در تست احساس خوشاين د و ناخوشايند يونس رنگ صورتي را به عنوان حس خوشايند برگزيده
است.
از رنگ براي شخصيت شناسي نيز در روانشناسي استفاده شده است .و.تست مقدماتي انتخاب رنگ لوشر كه به هشت كارت
معروف است  ،اطالعات زيادي را در خصوص ساختمان روحي ضمير خودآگاه و ناخود آگاه فرد و ناحيههايي كه تحت فشار قرار
ميگيرد .دراختيار پزشكان قرار ميدهد.در اين تست آنچه كه ما ميخواهيم درتست رنگ ،به وسيله رنگهايي كه در رديف اول
و دوم قرار ميگيرند تعيين مي شوند ،و آنچه را كه ما از آن دوري مي جوييم ،به وسيله رنگي كه در رديف آخر قرار ميگيرد
نشان داده مي شود .چها ر رنگ اصلي ازنظر لوشر( ،آبي ،سبز ،زرد ،قرمز) بيانگر نيازهاي اوليه رواني هستند ،بنابراين در يك
تست معمولي ،آن ها بايد در رديف اول تا چهارم  ،يا پنجم قرار گيرند  .در غير اين صورت هرچه از رديف رنگهاي اصلي دورتر
شوند مشكل جديتر به نظر ميرسد و منشا فشار روحي است كه حس محروميت را بوجود ميآورد؛ بنابراين منجر به اضطراب
و هيجانات روحي ميگردد .با تست مقدماتي لوشر مشخص ميشود كه آيا اين كودكان درمعرض فشارهاي روحي هستند يا
خير؟
درتست دوم كه انتخاب رنگ توسط كودكان براي دو حس خوشايند و ناخوشايند است و هم اين كه با انتخاب يكي از دو
استيكر مربوط به احساس سطحي و يا عميق ( حس غم يا شادي ) ،مشخص ميشود كه اوال كودكان براي نشان دادن حس
ناخوشايند و غم خود و همين طور براي بيان حس خوشايند و شادي خود ازچه رنگهايي استفاده ميكنند و ثانيا اين كه
سطح و عمق اين احساسات در دختران و پسران را مشخص مي نمايد.

جنبههای تحلیلی در نقاشی كودكان
سيلور در كتاب نقاشي انگيزشي موضوعات بسيار منفي را كشيدن نقاشيهايي با موضوع خودكشي و يا روابط تهديدكننده
زندگي و موضوعات نسبتا منفي را مثل ترسيم خشم و عصبانيت يا روابط توام با استرس ميداند و موضوعات بسيار مثبت را
كشيدن نقاشي درباره موفقيت يا روابط مراقبتي و موضوعات نسبتا مثبت را ترسيم افراد خوشبخت و روابط دوستانه ميداند .و
نقاشيهاي نه مثبت و نه منفي را نقاشي هايي با مفهوم مبهم و دوسوگرا و يا فاقد بار هيجاني ميداند .سيلور خودانگارههاي
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بسيار مثبت ،مثل همانندسازي با موضوعاتي كه :نيرومند ،دوست داشتني ،يا در حال نيل به اهداف خود ترسيم شدهاند ،و خود
انگاره بسيار منفي را مثل همانندسازي با موضوعاتي كه غمگين ،درمانده ،يا درمعرض خطر ترسيم شدهاند ميداند ،و بيان
ميكند كه ميان نقاشيهاي با موضوع منفي و افسردگي رابطه وجود دارد(سيلور.)11-11: 1511،

-6نقاشی كودک شاد و سالم
«در نقاشي اين كودكان آهنگ حركت متناسب است خطوط منظم ،منحني ،بهاندازه كافي داراي رنگ ،و بدون انقطاع زياد و
رنگ هاي بسيار تند و فضاها زنده و شادند .خطوط ممتد و آزادانه نشانه امنيت و اعتماد به نفس است .دركشيدن آدمك ،اجزا
متناسب با سن كودك رعايت ميشود و هم چنين بخش هاي زنده درنقاشي خانه مانند در ،پنجره ،و خورشيد و آسمان واجزاي
ديگر ديده ميشود»(زاده محمدي.)11: 1515،كودكي كه شاد است با ريتم خوبي كار ميكند .و فقدان بازداري خود را به وسيله
حركت نشان ميدهد حركتي كه با يك تعادل كلي در شكلها توام ميگردد .رنگها صريح و متعدد و زنده و شادند و بازوها
بطور طبيعي از بدن فاصله دارند و گاهي به سوي باال جهت يافته اند (شادي مفرط) نمادهاي خوشبختي مانند خورشيد و گل
درنقاشي مشاهده ميشود ( دادستان.)131-133: 1511 ،نمونه آن در نقاشيهاي شماره  3و  1و  11و12و( 21زهرا ،زبير،
مدينه ،يونس ،ساجده ،مصباح )ديده مي شود،كه نظم و ريتم دارد و نمادهاي خوشبختي كه شامل خورشيد ،گل ،خانه و
آدمهايي با تعادل كلي و خوشحال و از رنگهاي شاد و سرزنده و گرم استفاده شده است.

-2نقاشی كودک غمگین
به هنگام غمگيني خطوط مبهم بوده و غالبا به سوي پايين جهت دارند  .نقاشي كمرنگ و سايهدار و يا بدون رنگ است و
پارهاي از نواحي كامال سياه ميشود  .كه اضطراب اين عالئم را تشديد ميكند ،ترسيم به كندي صورت ميگيرد و تمايل به
استفاده از پاك كن زياد است به ناارزنده سازي ،توجيه كردن و يا شهامت بخشيدن به خود ميپردازد  .خطوط يا بسيار كمرنگ
و يا بسيار پر رنگاند  .و غالبا از سرگرفته ميشوند  .آدمك كوچك است وگاهي در حاشيه كاغذ ترسيم ميگردد .آدمكها غالبا
معلول و فاقد تنه و اندامهاي زيرين يا زبرين است و يا اعضا ناقص است .رنگها سرد و تيرهاند رنگ سياه با رنگ قرمز (نمادخون
وچرخاشگري )غلبه دارد و اين رنگها در نواحي دلهرهانگيز ،به صورت هاشور ،چهارخانه ،سايه روشن يا رنگهاي يكسره،
گسترده شدهاند .فقدان عوامل پيراموني نشان ده نده احساس انزوا وتنهايي است ،موضوع متنوع نيست اما در صورتي كه متنوع
باشد جنبه آزارگري يا آزار پذيرياند؛ بريدن درخت و يا شكارچي كه پرندهاي را كشته كه نشان دهنده وجود افكار درباره
خودكشي است (دادستان  .)131-121 : 1511 ،نقاشي آرام يا خالي ،احساس پوچي كودك را منعكس ميكند اما ميتواند
نشانه آرامش دروني نيز باشد اين احتمال نيز وجود دارد كه كودك آرامشي را ترسيم كند كه در جهان پر سر وصدا ،به آن
احتياج دارد .در اين صورت نقاشي بيانگر آرزوي آرامش وسكوت است (فاكس.)115: 1511،نقاشي شماره 11وحيد آدم كشيده
شده اعضا تحل يل رفته،نگاهش سرد و بي روح است وخانه پنجره ندارد و در كوچك با قفلي بزرگ بر آن كشيده شده و رنگ
درنقاشياش زياد ديده نميشود و يكي دو رنگ استفاده شده نيز سرد است .و در نقاشي شماره  11سجاد هم رنگ چنداني ديده
نمي شود وآدم كشيده شده دهان حذف شده و دستها ناقص است و پيچ جاده نشان دهندهي وجود مشكلي است كه براي
كودك به وجود آمده است ،ولي به هرحال او درهاي مركز حمايتي را حتي بعد از پلمپ شدن باز كشيده كه نشان از اميدواري و
خوشبيني او نسبت به بازگشايي اين مركز دارد و نقاشي شماره  13آرزو هم به خاطر نا ارزنده سازي خود در نقاشي علي رغم
استفاده از نمادهاي خوشبختي جزو نقاشي هايي است كه غمي را در كودك مطرح ميكند.

-9نقاشی كودكان پرخاشگر و خشمگین
پرخاشگري يك ابزار دفاعي است كه وقتي كودك در وضعيت نا ايمن ،ناكام ،نامهرباني و يا كنترل زياد قرار ميگيرد و يا در
كودكاني كه بسيا ر لوس و نازپرورده و متوقع هستند ،براي برآورده شدن خواستههاي خود استفاده ميكنند  ..نشانههاي
پرخاشگري در نقاشي كودكان :خطوطي زاويهدار ،پررنگ ،و داراي تيزي ميباشد ،سبزهها نوك تيز و درختها به شدت سايه
خورده و از باال و پايين بريده شده و يا سوراخ وگره و يا زخم در آنها ديده ميشود .درترسيم چشمها يا آنها را نميكشند يا با
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نگاهي مورب ميكشند آدمكها داراي لبهايي كلفت هستند وگاهي دندان و ناخن و دستها را نوك تيز ميكشند .از آنجايي
كه بازوها نشانه اعتماد به نفس كودك است ابعاد آن در كودكان گسيخته خو اغلب تقليل مييابد و اگر كودك پرخاشگر
احساس كمبود محبت كند ،اين كمبود را با لباسهاي گرم نشان ميدهد(زاده محمدي .)123-121: 1515،پرخاشگري در
نقاشي كودك ميتواند بيان خشمي باشد كه كودك نميتواند در رفتار خود ابراز كند ،.مثال كودكي كه مورد آزار قرار گرفته به
درون خود پناه مي برد ،ميت واند پرخاشگري شديدي را در نقاشي خود نشان دهد ،به اين صورت خشم دروني خود را ابراز
ميكند (فاكس . ) 112: 1511،خطوط در نقاشي كودكان خشمگين زاويه دار ،پررنگ ،تند و تيز است .آدمكها چشمهاي دريده
دارند و پرههاي بيني آنها اغلب باز است ،لبها كلفت ،دندانها تيز ،ناخنها بلند ،شانهها پهن و مشتها گره كرده است.
كودكاني كه چنين نقاشيهايي ميكشند از بزرگترها كتك ميخورند و به همين دليل بسيار خشمگين هستند و خشمشان را
به اين شكل نشان ميدهند .رنگهايي كه استفاده ميكنند ،زنده و تند هستند ؛ مثال رنگ قرمز و سبز ،توام با رنگ سياه غلبه
دارد (دادستان.)133: 1511 ،

-4نقاشی كودک مضطرب
اضطراب يك احساس ناخوشايند و مبهم هراس انگيز و دلواپسي آور است و موجب نا امني دركودك ميشود  .خطوط
شكسته و زاويهدار ،خطوط موازي ،سايههاي چهارخانه به دليل خشم و نا آرامي ،ميتواند نشانگر روحيهاي اضطرابي باشد
.چشمها در آدمكها به طور غيرعادي كوچك است وگاه چشمها خالي وگاه در پشت عينك تيره مخفي ميشود .گاهي اضطراب
با ترس همراه است و موجب نمايش چشم هايي از حدقه درآمده ،ابروهايي باال رفته ،دهاني مستطيلي و باريك و در صورت
اضطراب ناشي از گناه در قالب چشم هايي بدون مردمك (چشمان كور)به تصوير درخواهد آمد .موضوعاتي كه باعث اضطراب
ميشود را با تاكيد و با فاصله از خود ميكشد .و حيوانات در نقاشي اين كودكان ديده ميشود؛ چرا كه آنچه كه خود نميتوانند
بيان كنند از زبان حيوانات ميگويند ،مثل روباه وگربه و سگ (زاده محمدي وهمكاران  . )11-12: 1515،از هفت نفر كودك
مضطرب تست لوشر فقط يك نفر يعني آسيه (نقاشي شماره )5است كه از نمادها و مفاهيم خوشبختيو رنگهاي شاد استفاده
نكرده و ساير كودكان هم ازنمادهاي خوشبختي(خورشيد،خانه ،درخت،و )....و هم رنگ هاي شاد استفاده كردهاند(نقاشيهاي
شماره 22بهرام 1 ،زبير23 ،مرتضي13 ،مهتاب15 ،نازنين11 ،حديثه)
ترزا فاكس نقاشي كودكان را وسيله كمك تشخيصي كاملي مي داند كه « دراين زمينه (نقاشي) تجارب شخصي  ،شرايط
خانوادگي و فرهنگي و عوامل جسماني نقشي را ايفا ميكنند كه همه آنها در نقاشي ابراز ميشوند .برخي از اين عوامل شناخته
شدهاند و برخي نيز ناشناخته باقي مانده اند و هنوز برخي ديگر در بخش ناهشيار هستند ،ما قادر نيستيم منظور نقاش و بيننده
را به طور كامل درك كنيم »(فاكس«.)231: 1511،ما يك برداشت اوليه از نقاشي داريم .احساسي كه هنگام نگاه كردن به
نقاشي داريم .نخستين تاثير ،از شهود واحساسات ما نشات ميگيرد  .احساسهايي كه در ناهشيار پيش كالمي و جنبههاي
ذهني ما ريشه دارند كه ترزا از آنها به عنوان خطرات ناشي از به ياد آوردن اين كه آنها فرافكنيهاي خود ما هستند نه
كودكي كه نقاشي كشيده است »(فاكس. )231: 1511،هنگاميكه بهيك نقاشي نگاه ميكنيم به حقايقي پي ميبريم (براي
مثال فعاليت كمي در نقاشي ديده مي شود)اما بايد بررسي شود كه اين حقايق در اين كودك به چه معنايي است.و در واقع
قضاوت عجوالنه را منع ميكند و متذكر ميشود كه ،همواره شرايط كودك را بايد در نظر گرفت(فاكس.)115: 1511،
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-66نقاشی يونس  7ساله

-62نقاشی مدينه  61ساله

-69نقاشی نازنین 7ساله

-64نقاشی حديثه7ساله

-65نقاشی آرزو 62ساله

 -61نقاشی ساجده 69ساله

-67نقاشی وحید  69ساله

-68نقاشی سجاد  3ساله
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 -63نقاشی آزيتا  3ساله

 -21نقاشی مرتضی 7ساله

- 26نقاشی مصباح 61

-22نقاشی بهرام 8ساله

روش اجرای تحقیق و شیوههای آزمون شامل
ازجمله ويژگيهايي مطالعه علمي ،كه هدف آن حقيقتيابي است ،استفاده از يك روش تحقيق مناسب است «.ناهشياري در
قلمرو روان تحليل گري يعني در قلمرو روشي قرار دارد كه به بررسي اعماق ناشناخته روحيه آدمي ميپردازد و توسط فرويد پايه
گذاري شده است  .اما روش تداعي لفظي كه در روان تحليلگري بزرگساالن به كار ميرود ،درمورد كودكان قابل اعمال نيست.
پس الزم بوده است كه وسايلي كه امكان بررسي پديد آوريهاي خود به خودي دوره خردسالي را فراهم ميسازند .يعني بازي يا
نقاشي هاي آزاد را جانشين آن سازند و مرگن اشترن براي نخستين بار ،فكر كاربرد نقاشيهاي ارتجالي يا خود به خودي يك
كودك را به منظور تحليل رواني او به كاربست و از آن پس شماري ازمولفان ،روش تفسير نقاشيهاي آزاد را با هدف تشخيصي
يا درماني به كاربستهاند»(كرمن )21: 1515،براي دست يابي به ناخودآگاه و عالم درون ،راههاي بسياري وجود دارد از جمله رويا،
ذن ،هنر و غيره علم روانكاوي و روانشناسي نيز همواره اين روشها را براي پيبردن به ناخودآگاه افراد به كار گرفته است.امروزه
آزمونهاي هنري نظير نقاشي و رنگ از بهترين و متداول ترين آزمون هاي روانكاوي به شمار ميآيند(هاشمي.)13-1 :1511،
تستهاي روانشناسي زيادي براي پيبردن به شخصيت افراد طراحي شدهاند ،كه اكثر قريب به اتفاق آنها به صورت
پرسشنامه هستند .به نظر نگارنده ،اگر بخواهيم واقع بينانه به اين موضوع نگاه كنيم  .آزمودنيها ،كه دراينجا ،كودكان كار
هستند ،عالوه برسن زير  11سال ،وقت كافي جهت پاسخ به آزمونهاي پرسشي را ندارند و اين آزمونها كه با روشي مستقيم
سوال و پاسخ است ،راه مناسبي براي پيبردن به مشكالت آنها نيست ،چرا كه ممكن است كودكان ،خيلي زيركانه پاسخهاي
غير واقعي به سواالت بدهند .اما اگر تست را در زمان كوتاهي بتوان انجام داد ،و اين كه كودكان به صورت في البداهه جواب را
بگويند ،ميتواند در رسيدن به پاسخي درست ياري رسان باشد ،لذا تست انتخاب رنگ لوشر ميتواند گزينه مناسبي جهت اين
كار باشد.

-6تست انتخاب رنگ لوشر
درتست لوشر ،هر يك از رنگ ها از نظر ساختار معني فيزيولوژي و روانشناسي بدقت انتخاب شدهاند .و در تمامي گروهاي
سني يكسان است .تنها ضرورت از نظر لوشر ضر ورت تماس با شخص آزمايش شونده است ،كه او قادر به ديدن و درك آنچه كه
از او انتظار مي رود باشد و بتواند سليقه خود را بيان كند ،آزمايش قابل انجام است ،نكته بعد اين است كه ،اين آزمايش از طرف
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مردم بندرت با مخالفت و مقاومت مواجه ميشود و زمان كمي را در برميگيرد .معنا و اهميت رنگها از نظر لوشر بيان شده تا
استفاده كنندهها تفسيرهاي موجود درجدولهاي كتاب را ،درك كنند .نتايج اين تست اغلب با آزمايش هاي رواني كه پزشكان
انجام مي دادند يكسان ميباشد  .لوشر معتقد است كه « اگر تفسيرهاي موجود در جدول ها ،همراه با اين توصيف ها خوانده
شود ،امكان دارد كه هم خواننده عادي و هم متخصص بهيك تحليل جامع و رضايت بخشي دست يابند»(لوشر .)55: 1511،

-2تست حالت خوشايند و ناخوشايند
در سال ، 2335به سرپرستي پرفسور استربوركيت مطالعه تحقيقاتي درمورد انتخاب رنگ توسط كودكان ،براي رنگ آميزي
موضوع اتي كه از تاثير حسي برخوردار بودند ،پرداختند(با شكل هاي از پيش آماده شده) در دو مرحله ابتدا رنگ آميزي و سپس
احساس خود را نسبت به شكل با استفاده از صورتك ها بيان نمايند و نتيجه گرفت كه كودكان از رنگ هاي اصلي و مورد عالقه
براي حس خوشايند و از رنگ سياه و نامحبوب براي حس ناخوشايند استفاده ميكنند در پژوهش حاضر از كودكان خواسته شد
كه شكل آدمك را در دو حالت خوشايند و ناخوشايند با رنگهاي انتخابي خود مشخص و رنگآميزي كنند و سپس صورتك يا
استيكر مربوط به عمق احساس را نسبت به رنگ و حس خود انتخاب نمايند(پدرزه. )51-51 :1511،نمونه فرم تصوير شماره
51

-9موضوع نقاشی آزاد
«همانطور كه بوتينه ()boutonnierبه درستي بيان كرده است  ،نقاشي آزاد يك فرافكني است  .بدين معنا كه تمامي
شخصيت در اينجا در جستجوي راهي براي بيان خويشتن است و مخصوصا عناصر نيمه هشيار و ناهشيار به پاس آزادي عمل
آزمودني به برون فكنده مي شوند .و بايد دانست كه اين فرافكني عناصر ناهشيار شخصيت ،درتعدادي از آزمونها به كار رفته
است و به همين دليل است كه آنها را تست فرافكن مينامند .نقاشي آزاد نمونه بارز يك آزمون فرافكن است »(كرمن1515،
« .)23:براساس تحليل محتوا و همچنين سبك ترسيميكودك ميتوان به سازمان يافتگي روانشناختي وي پيبرد  .انتخاب
رنگها ،چگونگي سازماندهي به نقاشي درصفحه ،شيوه مرزبندي و محدود كردن بخشهاي مختلف يك تصوير ،همگي به منزله
ابعادي هستند كه براساس تحليل نقاشي به عنوان يك فعاليت تجسمي ميتوان به آنها دست يافت »(دادستان . )1: 1511 ،به
همين دليل دراين پژوهش از كودكان خواسته شده كه نقاشيهايي به دلخواه خود را نقاشي كنند و هرآنچه كه دلشان
ميخواهد بكشند ،كه با تفسير اين نقاشيها و مطابقت آن با دو تست ديگر ميتوان به ذهنيات كودكان (خودآگاه،
ناخودآگاه)پيبرد.
با توجه به دسترسي سخت و محدوديت هايي كه در ارتباط با اين كودكان وجود دارد .جامعه آماري در اين پژوهش از 53
كودك كار دختر و پسر 1تا  11ساله محله زمزم تهران ،جمعيت دفاع ازكودكان كار و خيابان است ،كه طي يكسال اخير از
ارديبهشت  13تا ارديبهشت  ،11به اين مركز رفت و آمد داشتند ،كه به صورت تصادفي انتخاب شدند.و از هركودك با توجه به
روش پژوهش تست شخصيت و تست احساسات و نقاشي با موضوع آزاد گر فته شد .در مجموع از هركودك دو نقاشي و دو
تست روانشناسي گرفته شد.

يافته های تحقیق و پاسخ به فرضیهها و پرسشهای پژوهش
 -1نقاشي كودكان كار در مجموع هم بيان هستهاست ،يعني شرايط زندگي و محيط آنان است ،و هم بيان بايد ها يعني
خواستههايشان ،با اين همه بيان خواستهها به شكل آرزوها بسيار بيشتر از بيان شرايط و مشكالتشان است.
در نقاشيهاي گردآوري شده  % 11از نقاشيها بازنمايي محيط پيرامون زندگي و يا اشيا بودهاند كه درخواستي درآن مطرح
نشده است .طبق جدول شماره  1در نقاشي كودكان كار  % 35از نقاشيها براي بيان خواستهها مطرح شده است% 13 .
بهترسيم آرزوهايشان پرداختهاند و  % 15از نقاشيهايي كه براي بيان خواستهاي شكل گرفته ،مشكالت را بازگو كردهاند.
(نقاشيهاي سجاد ،آزيتا ،آرزو ،ريحانه ،الياس ،طوفان ،مصباح و)....بنابراين ميتوان از نقاشي كودكان كار  %35از
خواستههاي(مشكالت،آرزوها) آنان را درك كرد.
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جدول  6تقسیم بندی خواستهها يا بايدها(آرزوها،مشكالت) وبازنمايی(هستها) كودكان
آرزوها

مشكالت

هستها

بايدها
دختران

3

2

1

پسران

1

2

1

مجموع
%35

12

1

11

هستها

بايدها

مجموع

%13

%15

%11

%11

%35

%133

 -2نقاشي اين كودكان كمتر با بيان احساسي از غم و اندوه ترسيم ميشود و بيشتر به صورت تسكين دهنده است.
با توجه به نتايج به دست آمده كه درجدول شماره  2نشان داده شده است  ،در % 15از نقاشيها از نمادها خوشبختي و
مفاهيم شاد استفاده كرده اند و % 11ازمفاهيم و نمادهاي غم استفاده كرده اند و % 15از كودكان از رنگهاي اصلي و شاد و23
 %از رنگهاي تيره (قهوه اي  ،سياه ،خاكستري) و بنفش استفاده كرده اند و % 1در نقاشي ،فقط از رنگ سرد استفاده كردهاند.
بين كشيدن خواستهها در نقاشي و بيان آن به شكلي تسكيندهنده كه با عدد  1درتست ضريب همبستگي پيرسون
مشخص شده نشان از اين دارد كه ارتباط معناداري بين بيان خواستهها ،با ترسيم آن ،به شكلي تسكيندهنده وجود دارد و اين
ارتباط معنادار و بسيار قوي است و ضريب تعيين در اين تست كه با ضريب همبستگي يكسان است( ،)1نشاندهنده اين است
كه يكي از علتهاي اصلي در نقاشي كودكان كار براي نشان دادن خواستهها ،همان احساس تسكيني است كه از كشيدن نقاشي
به كودكان دست ميدهد.
 -5درنقاشي كودكان كار ارتباطي بين اضطراب ،و استفاده از رنگ تيره ،و نمادها و مفاهيم غم وجود ندارد يعني اضطراب
تنها دليل ،استفاده كودكان از رنگهاي تيره و يا رنگ سرد و يا نماد و مفاهيم غم نيست .
ازمجموع  13پسر تحت آزمايش انتخاب رنگ لوشر 1 ،نفر تحت فشارهاي روحي و  5نفر دچار اضطراب و نگراني هستند از
مجموع  13دختر تحت آزمايش تست انتخاب رنگ لوشر  1 ،نفر تحت فشار روحي هستند 1 ،نفر احساس اضطراب دارند.
درمجموع  1نفر از كودكان در اضطراب به سر ميبرند كه از اين تعداد در نقاشي پسران مضطرب هيچكدام نشانهاي از نمادها و
مفاهيم غم و يا استفاده از رنگ تيره ديده نشد (نقاشيهاي زبير،مرتضي،بهرام) و در نقاشي دختراني كه در اضطراب به سر مي
برند ،بجز آسيه كه نماد و مفاهيم مثبت ندارد و رنگ تيره نيز در آن استفاده شده ،در نقاشي كودكان ديگر(مهتاب ،نازنين،
حديثه) نشانهه ايي از نماد و مفاهيم غم و يا استفاده از رنگ تيره ديده نشد و اين مورد در تست ضريب همبستگي نيز نشان
داده شده است  .جدول شماره 2
عدد -3/3 11منفي درجدول شماره  2نشان دهنده اين است كه ،ارتباط مثبتي و قابل شناسايي ،بين اضطراب كودكان و
استفاده از رنگهاي تيره در نقاشي وجود ندارد ،و عدد  -3/3 53نشان از اين دارد كه ارتباط مثبت قابل شناسايي بين اضطراب
و استفاده از نماد و مفاهيم غم هم وجود ندارد.،عدد-3/51نشاندهنده اين است كه ارتباط مثبت قابل شناسايي ،بين اضطراب و
استفاده از رنگهاي سرد در نقاشي وجود ندارد .و اين كه ضريب تعيين با عدد ./ 3313اين مسئله را مشخص ميكند كه
استفاده از رنگ تيره در كودكان ميتواند علتهاي ديگري بجز اضطراب داشته باشد  .مورد بعد درباره ارتباط بين فشار روحي
و نقاشيهاي ترسيم شده است .
آيا درنقاشي كودكان تحت فشار روحي و استفاده از رنگ تيره ،رنگ سرد و نماد و مفاهيم غم ،ارتباطي وجود دارد يا نه
؟يعني فشار روحي باعث استفاده كودكان از رنگهاي تيره و يا رنگ سرد و يا نماد و مفاهيم غم ميشود يا نه؟ در مجموع از
تعداد 53كودك كار تعداد  1نفر از پسران و  1نفر از دختران در فشار روحي هستند (11نفر)كه از اين تعداد ،فقط  5نفر از
پسران درنقاشي از نماد و يا مفاهيم غم و يا رنگ تيره استفاده نموده اند و  2نفر از دختران از نماد و مفاهيم غم و يا رنگ تيره
در نقاشي خود استفاده نموده اند  .و اين مورد درضريب همبستگي به اين شكل نشان داده شده است :عدد 3/2نشان دهنده اين
است كه ارتباط مثبت كمي بين فشار روحي و استفاده از رنگ تيره وجود دارد  .عدد 3 /55نشان ميدهد كه ،بين فشار روحي
و استفاده از رنگ سرد ارتباط مثبت كمي وجود دارد؛ وعدد  3/21نشان ميدهد كه ،نماد و مفاهيم غم در نقاشي با فشار روحي
ميتواند ارتباط كمي داشته باشد؛ و ضريب تعين با عدد  3/31است ،و اين عدد ،پائين تر از ضريب هبستگي است ،و نشان
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ميدهد كه يكي از علتهايي كه اين كودكان در نقاشيهايشان از رنگ تيره استفاده ميكنند ،فشار روحي است و استفاده از
رنگ تيره در نقاشي كودكان كار ،ميتواند علتهاي ديگري هم داشته باشد .و ضريب تعيين درمورد مفاهيم غم با
عدد 3/31نشان از اين دارد كه استفاده از نمادها و مفاهيم غم درنقاشي كودكان ميتواند علتهاي ديگري به جز فشار روحي
داشته باشد.نكتهي بعدي اين است كه فقط  % 23از كودكان كار در نقاشيهايشان از رنگهاي تيره استفاده نمودهاند .يعني
كودكان بيشتر از مفاهيم ورنگ هاي شاد استفاده مي كنند.
جدول  2ضريب همبستگی پیرسون

دختران

%35

%11

%13

%15

%55

%15

%11

%11

%21

%55

%13

%3

درصد
كل

%11

%15

%15

%11

%23

%15

%35

%35

%25

%53

%11

%1

محيط

بازنمايي

مفاهيم شاد

رنگ اصلي

مفاهيم غم

رنگ تيره

رنگ سرد

خواستهها

3/111515

-3/11132

تسكين

3/111325

اضطراب

-3/35511

فشار روحي

3/3515

3/2251

3/15111

فقط سرد

Pearson
test

Pearson test

Pearson
test

سازگار

پسران

%11

%13

%11

%23

%1

%15

%13

%13

%23

%21

%35

%1

-3/31111

3/511111

3/233111

-3/35323

3/21211

3/551211

1

-3/5132

3/211131

3/111515

3/111325

3/551211

-3/11132

3/551211

 -1درنقاشي كودكانكار ،دختران احساسي تر از پسران عمل كرده و بيشتر از محيط خانه و خانواده متاثر ميشوند و نقاشي
پسران از تنوع بيشتري در موضوع برخوردار است .كه در جدول شماره  5و 1نشان داده شده است.
 1نفر از دختران موضوع خانه و خانواده را در نقاشي ترسيم نمودهاند(يعني)% 35و فقط يك نفر از پسران موضوع خانه
وخانواده را ترسيم نموده است به شكل نماد( يعني  .)% 1.1يعني دختران در نقاشيهايشان بيشتر محيط خانه و خانواده را
ترسيم ميكنند و پسران بيشتر به موضوعاتي بجز خانواده پرداختهاند و از نمادها و مفاهيم متفاوتي مثل ،ترسيم كشتي و
اتومبيل وتوپ و محيط پيرامون و ....پرداخته اند ،و در تست احساس خوشايند و ناخوشايند هم ،در درجهبندي و عمق احساس،
دختران در حس خوشايند با  % 15و در حس ناخوشايند  % 13احساساتشان را به صورت عميق نشان ميدهند و پسران در
حس خوشايند با  % 15و در حس ناخوشايند با  % 13احساساتشان را بروز ميدهند كه نشاندهندهي اين است كه دختران

نسبت به پسران احساسيتر هستند.
جدول  9استفاده از نمادها و مفاهیم در نقاشی دختران و پسران
خانه

درخت

خورشيد

گل

آدم

خانواده

دختران

1

3

1

1

13

1=%35

پسران

1

3

3

3

1

1=1/%1

اتومبيل

كشتي

حيوانات

دوچرخه

توپ

دختران

3

3

3

1

3

پسران

2

1

1

3

1

13

دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

جدول شماره 4عمق ودرجه احساس در احساس خوشايند و ناخوشايند
حس خوشايند

جنسيت

حس ناخوشايند

 1تا  1سال

عميق

سطحي

عميق

سطحي

دختر

11

1

12

5

پسر

11

1

1

1

مجموع

23

3

21

1

دختر

%15

%13

پسر

%15

%13

%15

%13

جدول شماره  5استفاده از رنگ سیاه برای نشان دادن حس ناخوشايند
رنگ سياه

رنگهاي ديگر

جنسيت

حس ناخوشايند

دختر

13

3

پسر

1

1

مجموع

11

11

دختر

%11

%51

پسر

%13

%13

مجموع

%15

%51

%133

نتیجه گیری
كار كودك فعاليتي استثماري و نقض آشكار حقوق كودكان است كه ،نتيجه بي عدالتي ،طبقات اجتماعي و فقر اقتصادي و
فرهنگي است .كه نتيجه عمده آن ترك تحصيل ،عدم مهارت و كارآموزي و بيكاري در آينده و نداشتن امنيت شغلي و
درنتيجه ،عدم درآمد مناسب و بازتوليد كودكان كار است  .بنابر اين هر اقدام اجرايي كه بتواند به كودك كار و خانوادهاش كمك
كند تا از كار كودك بينياز شود ،ميتواند بر كاركودك و تحصيلش تاثيرگذار باشد و جامعهاي با بار رواني كمتر داشت.
نقاشي بيان كننده احساسات و شخصيت كودكان در لحظه است و باعث پرورش خالقيت آنها ميشود و تعادل فكري و
روحي به آنها ميدهد .،از طرف ديگر تجزيه و تحليل اين نقاشي ها براي والدين و مربيان امكان شناخت كودك و نيازها و
كمبودهاي احتمالي او را فراهم ميكند .هنگامي كه كودك با آزادي و به دلخواه خود نقاشي ميكند ،در واقع حالت روحي و
احساسات زمان حاضر و احساسات ژرفتر خود را بيان مي نمايد.
باتوجه به تفسير تست انتخاب رنگ لوشر ،در كودكان كار و تست انتخاب رنگ در حالت خوشايند و ناخوشايند و
نقاشيهايي كه مورد بررسي قرار گرفت در مجموع ميتوان نتيجه گرفت كه:
نيمي از كودكان با فشار روحي مواجه هستند و يك چهارم آنها دچار اضطراب و نگراني هستند و يك سوم نيز سعي
كردهاند خود را با شرايط تطبيق دهند .نقاشيهايشان در مجموع هم بيان هستهاست ،يعني بازنمايي عيني از اشيا و محيط
پيرامون زندگي شان ،و هم بيان بايدها يعني بازنمايي خواستههايشان ،با اين همه بيان خواستهها به شكل آرزوها بسيار بيشتر
از بيان شرايط محيطشان و مشكالتشان است كه در رسيدن آنها به خواستههايشان ياري كننده است .در نقاشي كودكان
كار استفاده از مفاهيم غم و رنگهاي تيره (سياه ،خاكستري ،قهوهاي ) باتوجه به فشارهاي روحي و اضطرابي كه با آن روبرو
هستند ،بسيار اندك است .و نقاشيها بيشتر با رنگها و نمادها و مفاهيم شاد است و اين به دليل اين است كه ،نقاشي يك نوع
سرگرمي و بازي براي كودك محسوب مي شود و ما نبايد با تفسير و خطاهاي شناختي همين تفنن و سرگرمي اين كودكان را ،
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از آنان بگيريم و همواره بايد بحث آسيب شناسي نقاشي مد نظر باشد .كودكان به سادگي از زندگي عادي روزانه و زندگي
ذهنيشان متاثر ميشوند و اين كه اين كودكان ،به خاطر نداشتن امكانات ،مهارت كافي دركشيدن نقاشي ندارند و نميتوان
انتظار داشت كه اين كودكان بتواند همانند ساير بچههايي كه در رفاه بوده و از امكانات رفاهي برخوردار بودهاند  ،نقاشي در
سطح آنها بكشند.
در اين مقاله كوشيديم كه نشان دهيم كه اين كودكان علي رغم سختيهايي كه ميكشند نقاشي هايشان بيشتر جنبه
اميد بخش و تسكين دهنده دارد و احساسات ناخوشايند را ،يا از نقاشي حذف ميكنند و يا آن را به شكلي كه مي خواهند باشد
و يا آرزويش را دارند ،ترسيم ميكنند .كه با طرح آن موضوع در نقاشي ،اهميت آن موضوع براي كودك ،براي اطرافيان مشخص
ميشود كه الزم است نسبت به رفع آن تاحد امكان اقدام شود.آنها از اين حسي كه در نقاشي به دست ميآورند احساس
رضايت مي كنند و اين كه كودكان تجربههاي تلخ را در نقاشي كنترل ميكنند تا به تجربه لذت بخش برسند .و بر موضوعات
دلهرهآورشان احساس تسلط پيدا ميكنند  ،كودك در نقاشي براي خود هدفي تعيين ميكند و براي رسيدن به آن برنامهريزي
ميكند
انتخاب رنگ براي حس خوشايند در هر دو گروه پسر و دختر در مجموع يكسان است.يعني كودكان كار هم از رنگ هاي
محبوب خود براي حس خوشايند و از رنگ تيره بخصوص سياه براي حس ناخوشايند استفاده مينمايند ،بدين معني كه ،اين
كودكان هم ،رنگهاي تيره را نشانه ناخوشايند و غم ميدانند.
در بررسي نمادها و مفاهيم بكار برده شده در نقاشي كودكان كار به اين نتيجه رسيديم كه دختران در برخورد با مسائل
روزانه بيشتر متاثر از خانه و خانواده هستند و بيشتر احساسي و محتاطانه عمل ميكنند و پسران از تنوع بيشتري درموضوع
برخوردارند.

محدوديتهای پژوهش
فقر منابع يكي از مهم ترين محدوديتهاي اين پژوهش بود .و از ديگر محدوديتها ،دسترسي سخت و محدود به اين
كودكان ،كه منجر به محدوديت جامعه آماري هم ميشود .مراجعه كودكان به جمعيت به صورت منظم صورت نميگرفت.و عدم
اطمينان به سني كه كودكان مطرح ميكردند ،اكثر اين كودكان از نظر جسمي كوچكتر از سني كه مطرح ميكردند به نظر
ميآيند  .اطميناني به حضور كودكان تا پايان و تكميل پژوهش نبود و پلمپ مركز در فرودين  11دسترسي سخت ،به اين
كودكان را چندين برابر نمود.

پیشنهادات
و درآخر ،پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي ميتواند شامل اين موارد باشد :بررسي تاثير نقاشي و يا نقش شادي و تفريح
در كاهش اثرات كار تحميلي و يا كاهش آسيبهاي روحي و رواني و اجتماعي كه اين كودكان با آن مواجه هستند ،و مطالعهي
تطبيقي نقاشي كودكان كاري در مراكز حمايتي با كودكاني كه فاقد اين حمايت هستند هم ميتواند مورد تحقيق و تفحص قرار

گيرد.
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اصول طراحي محصول با هدف پرورش درک تلفيقي از حواس پنجگانه در
كودكان
نیلوفر شادمهری* .نفیسه عارفی همدانی
-1استاديار ،دكتراي طراحي صنعتي
-2كارشناس ارشد طراحي صنعتي
Shadmehri.id@gmail.com

مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان :طراحي وسيلهي كمكآموزشي به منظورتقويت درك ازبافت
(براي كودكان پيشدبستاني)

چكیده
اين پژوهش كاربردي كيفي با هدف بررسي اهميت پرورش حس المسه و شناسايي عوامل اصلي در درك حسي
بافت در كودكان پيش دبستاني و تقويت اين حس از طريق تركيب حس المسه و ساير حواس ،انجام گرفت .براي
سنجش ميزان درك لمسي كودكان-بر اساس جدول مورگان -با انتخاب حجم نمونه اي معادل  51كودك  1الي
 1سال و با روش نمونه گيري گلوله برفي ،دو سطح آزمون به عمل آمد .در قسمت اول ادراك و ميزان شناخت از
بافت ها و در بخش دوم ارتباط بافت با حواس ديگر آزموده شد .بر اساس جدول برگمن ،بافتهاي مورد استفاده
در آزمون ،در  1سطح بندي ارائه شدند .نتايج حاصله نشان داد كودكان بافتهاي سرد و چسبنده را به خوبي
ميشناسند اما براي تقويت درك از بافت الزم است دركشان از بافتهاي ليز و سرد نيز افزايش يابد .در بحث
بررسي ارتباط درك از حواس توسط كودكان تحقيقات نشان داد صداي بم ،حس خوشحالي و طعم شيرين با
بافت نرم و گرم ارتباط دارد و صداي زير با بافت زبر و سخت ،رابطه دارند .همچنين حس خوشحالي و طعم
شيرين در مورد بافت انعطاف پذير و بافت چسبناك درك شدند .در اين پژوهش ،ارتباطي مابين حس بويايي و
بافت ،يافت نشد .در نهايت مدلي نوين براي طراحي محصولي كه بتواند حواس پنجگانه و ارتباط آنها را در كودك
تقويت نمايد ارائه شد.
واژگان كلیدی :طراحي براي كودكان ،پرورش حواس ،درك لمسي ،طراحي محصول.

مقدمه
درك از بافت و حس المسه جز ابتدايي ترين حواس بشري است .حس المسه از ضروريات بقا و تكامل انسان است كه طي
فرايند رشد ،ساير حواس ،خصوصا حس بينايي آن را تحت شعاع قرار مي دهد .در عين حال كه حس المسه طي تجربه زندگي
هميشه همراه ماست و نقش غيرقابل انكاري دارد ،اما كمتر به آن توجه شده است(اسيك و ديگران. )2313 ،
بخش اعظم آموزش و روش هاي آموزشي كشور ما متمركز روي سبك هاي يادگيري شنيداري و ديداريست و سبك
يادگيري حسي -حركتي هميشه در حاشيه قرار گرفته و كمتر به كودكان حسي-حركتي در آموزش توجه شده است(معصومي
فرد ،ابراهيم زاده ،سرمدي.)1511 ،
يادگيري به فرآيند ايجاد تغيير نسبتا پايدار در رفتار يا توان رفتاري كه حاصل تجربه است گفته شده (سيف .)1511 ،در
آموزش يا تدريس موثر ،دانش آموزان كنجكاو مي شوند ،تعجب مي كنند ،آماده مي شوند ،به فعاليت مي پردازند و سرانجام ياد
مي گيرند (شعاري نژاد .)1513 ،درك بافت با درگير كردن ادراك حسي و تجربه لمس كردن مي تواند درك و سبك يادگيري
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حسي حركتي را بيشتر به كارگيرد ،و از سوي ديگر عمق يادگيري را در كودكان شنيداري و ديداري افزايش دهد .در اين
پژوهش سعي داريم با توجه به اهميت يادگيري در دوران كودكي ،داليل اهميت پرورش حس المسه و تلفيق نوآورانه اين حس
با حواس ديگر را در كودكان پيش دبستاني كه در مراحل آغازين آموزش رسمي و سيستماتيك هستند بررسي كنيم و با
شناخت نحوه پرورش اين حس و ارتباط آن با ساير حواس ،همچنين شناخت نحوه درك و يادگيري كودك به اصولي براي
طراحي محصولي جديد و خالقانه با هدف پرورش حس المسه و ايجاد ارتباط با ساير حواس ،بپردازيم.

مبانی نظری
اهميت حس المسه بيش از هر چيز در مبحث يادگيري نمود پيدا مي كند .پريچارد وهمكاران ( )1512سبك هاي
يادگيري را معموال به سه دسته شناختي ،عاطفي و فيزيولوژيكي تقسيم مي كنند :
سبك هاي يادگيري شناختي به روشهايي گفته مي شود كه شخص موضوع ها را ادراك مي كند؛ اطالعات را به خاطر مي
سپارد و مسائل را حل مي كند .سبك هاي يادگيري عاطفي در برگيرنده ويژگي هاي شخصيتي و هيجاني يادگيرنده مانند
پشتكار  ،تنها كار كردن يا با ديگران كار كردن ،پذيرش يا رد تقويت كننده هاي بيروني است.
سبك هاي يادگيري فيزيولوژيكي جنبه زيست شناختي دارند و در برگيرنده واكنش فرد به محيط فيزيكي موثر بر
يادگيري او هستند .كه شامل سه دسته اند :شنيداري ،ديداري ،حسي-حركتي.
در نتيجه ،سبك يادگيري الگوي قالبي است كه شخص براي يادگيري و به خاطر سپردن اطالعات از آن استفاده مي كند.
سوسا مي گويد كه معلمان نياز دارند بدانند كه دانش آموزان با برتري هاي حسي گوناگون و به طور متفاوت در طي فرايند
يادگيري رفتار مي كنند .دركالسي كه از روش ها و فنون آموزشي استفاده مي شود كه در آن ها از هر سه الگوي يادگيري بهره
مي گيرند ،مي توان انتظار داشت كه يادگيري كيفي و عميقي صورت بگيرد (كديور.)1513 ،
مخروط تجربه دِيل مدلي است كه چندين نظريه مربوط به طراحي درسي و فرايند يادگيري را با هم خالصه ميكند .در
طي دهه  1113ميالدي ،اِدگار دِيل اين نظريه را مطرح كرد كه يادگيرندهها اطالعات بيشتري را از طريق كاري كه انجام
ميدهند ،در مقايسه با چيزي كه ميشنوند يا ميخوانند يا مشاهده ميكنند با خود نگاه ميدارند (ديل .)1111 ،پژوهشهاي او
در اين باره ،منجر به توسعه «مخروط تجربه» شد (تصوير  .)1امروزه« ،يادگيري از طريق انجام فعاليت » با نامهايي همچون
«يادگيري از طريق تجربه » يا «يادگيري عملي » نيز شناخته ميشود.بنابر پژوهش هاي ديل ،موثرترين شيوه آموزشي در پايين
مخروط و مربوط به تجربه هاي يادگيري هدفمند همچون انجام تجربههاي ميداني و عملي است كه شامل واقعيت يا تجربههاي
نزديك به وضعيتهاي واقعي روزمره هستند (معصومي فرد ،ابراهيم زاده ،سرمدي .)1511 ،اين تجربه اغلب با حس المسه
همراه است .يعني هر چه به قاعده هرم نزديك مي شويم ،درگيري فيزيكي و به تبع آن لمس اشيا به غناي تجربه يادگيري مي
انجامد .در اينجا نيازمند دانستن آنيم كه اين درك از طريق حس المسه – به عنوان ابزاري براي يادگيري  -چطور و به چه
ميزان مي تواند دانسته ها را نسبت به موضوع افزايش دهد و چگونه امكان پرورش دارد.
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تصوير :6مخروط تجربه ديل ( )2113Mangul,

مطالعه اخيري كه در دانشگاه شينگهوا توسط گروههاي طراحي صنعتي ،معماري و مد صورت گرفته است ،نشان داده كه
سيماي المسه اي مواد ،بيشتر از ساير ابعاد نيازمند استخراج اطالعات مي باشد (كارانا  ،پدگلي و روگنلي  .)2311 ،لمس نقش
موثري در رشد و تكامل كلي بشر داشته است .به جرات مي توان گفت تجربه اوليه لمس كردن(حتي تجربه ي لمسي در داخل
رحم مادر) نقش موثري در شكل دهي و شخصيت بخشي به عملكردهاي عصبي ،شناختي ،ارتباطي و احساسي در بزرگسالي
دارد ( گاالنس و اسپنس  .)2313 ،در تحقيقي كه درباره تعامل لمسي كودكان  5-1ساله با صفحه نمايش لمسي انجام شده،
مطرح ميشود .مابين مدت زمان اتمام لمس درست در صفحه ي نمايش و دقت فراگيري و ميزان چاالكي موتورهاي حسي
موجود در انگشتان دست ،همراه با موتورهاي نوشتاري و توانايي فرايند ديداري-فضايي كودكان ،رابطه ي معناداري وجود دارد
(واتاوو  ،گراماريوس و شيپور  .)2313 ،در زمينه ي لمس و بافت در تحقيق ديگري كه درباره رابطه ي بافت در بسته بندي
انجام شده ،كار اصلي بر روي ويژگي هاي فيزيكي سطح تآثير آن بر انتخاب مشتري انجام شده است (شن و همكاران.)2331 ،
در جاي ديگرتآثير ورودي هاي ديداري لمسي بر ارزشيابي شلوار هاي جين انجام شده  ،بيشتر جنبه ي تآثير بينايي و المسه
بر انتخاب و خريد محصول تمركز دارد (راحمان  .)2312 ،در پژوهش ديگري كه مركز توجه ،لمس مواد ومتريال توسط بينايي
بوده ،باز هم تمركز بر روي مواد ساختماني و ارتباط المسه و بينايي در لمس مواد در حيطه ي معماري مورد بررسي قرار
گرفته) وستيلز ،شيفرشتين ،وترز و هيليگن .)2315 ،
از پژوهش هاي حاضر كه بعنوان نمونه گردآوري شده است؛ اين بر مي آيد كه روي تاثير بافت در حيطه هاي معماري،
بسته بندي و بازاريابي كارهايي انجام شده است .در زمينه ي بافت و آموزش ،بيشتر آموزش همراه تكنولوژي كه مي توان آن را
بعنوان وسيله ي كمك آموزشي برشمرد ،مورد توجه قرار گرفته است .اما درزمينه ي وسايلي كه بافت فيزيكي در آن استفاده
شده مطالعاتي صورت نگرفته كه در پژوهش حاضر به آن مي پردازيم .براي اين منظور ابتدا نحوه ادراك بافت در دستگاه حسي
و اهميت آن در ادراك پديده هاي زندگي روزمره مورد مطالع قرار مي گيرد.

ادراک حسی بافت
دستگاه حسي در بدن انسان بخشي از دستگاه عصبي پيراموني است و مسئوليت آن ارزيابي اطالعات حسي مي باشد.
دستگاه حسي ،حسهايي نظير بينايي ،شنوايي ،المسه ،چشايي و بويايي را تشخيص ميدهد و به كمك گيرندههاي حسي،
اطالعات مربوط به محركهاي محيطي را جمعآوري كرده و از طريق مسيرهاي عصبي ،براي پردازش به مغز و نخاع منتقل
مينمايد (بير  ،كنرز  ،پاراديزو  .)2331 ،مايكل بالينت ،دو جهان ادراكي متفاوت ،يكي مرتبط با بينايي و ديگري مرتبط با
المسه را تشريح مي كند .وي جهان ادراكي مرتبط با المسه را در دسترستر و بسيار مساعدتر از جهان مرتبط با بينايي ميداند.
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به عنوان مثال اطالعات دريافت شده از گيرنده هاي فاصله اي (چشم،گوش ،بيني) چنان نقش مهمي در زندگي روزمره ما بازي
مي كنند كه كمتر كسي به پوست به عنوان يك عضو حسي اساسي مي انديشد .اعصابي به نام گيرنده هاي سطحي يا خارجي
كه در پوست قرار دارند احساس گرما ،سرما ،المسه و درد را به سيستم اعصاب مركزي هدايت ميكنند .در حقيقت دريافتهاي
مربوط به حواس بينايي و المسه چنان با هم گره خوردهاند كه نمي توان آن دو را از هم سوا كرد .چنان كه نوزادان به مرور
زمان جهان المسه را تابع جهان بينايي ميكنند .جيمز گيبسون-روانشناس پژوهشگر در زمينه ي بينايي ،بينايي و المسه را
مرتبط ميداند .او اظهار ميكند كه بين المسه فعال(لمس كردن) و المسه غير فعال(لمس شدن) تمايز وجود دارد .او بيان
ميكند كه المسه فعال افراد را قادر ميسازد تا اشيا انتزاعي و مطلقي كه قبال در گذشته اتفاق افتاده اند ،با  13درصد دقت دو
مرتبه به خاطر آورند .در مورد المسه غيرفعال اين امكان تنها به  13درصد دقت ميرسد (هال  .)2311 ،حس المسه اولين
حس از حس هاي انسان و پايه اي ترين نوع ارتباط با جهان خارج مي باشد (گاالنس ،اسپنس )2313 ،امروزه تقدم حس المسه
به طور فزاينده اي آشكار شده است ،نقش جانبي و غير متمركز بينايي در تجربه ما از جهان هستي است و جوهره تجربه زندگي
توسط حس المسه و بينايي محيطي(غير متمركز) ما شكل گرفته است (پاالسما  .)1513،تيلور و همكاران (تيلور ،لدرمن ،
گيبسون  )1111 ،معتقدند حس المسه مسئول باور ما درباره وجود اشياء و آموزش حس بينايي از وجود اشياء است .در واقع،
حس بينايي نيازمند يادگيري خصوصيات سطح همچون سفتي ،نرمي ،اندازه و بافت است كه مستقيماً به حس المسه مرتبط
هستند .به عبارت ديگر ،جسمي كه لمس ميشود از جسمي كه ديده ميشود واقعيتر به نظر ميرسد.
مطالعات انجام گرفته به قدر كفايت نمايانگر اهميت بسيار حس المسه و ضرورت پرورش اين قوه كليدي در شكل گيري
درك از جهان است .در بررسي مطالعات مربوط به المسه ،بافت ها از جايگاه ويژهاي برخوردارند كه عامل محرك المسه
محسوب ميشوند .پرورش اين حس درگرو ايجاد درك از بافتها و درگير نمودن يافته هاي ناشي از حس المسه با ساير يافته
هاي بدن از طريق ساير حواس است .مطالعاتي در زمينه حس المسه و حس شنوايي صورت گرفته كه نشان مي دهد تشخيص
بافت (زبري سطح) از طريق حس شنوايي حتي در شرايطي كه سه حس دخيل ديگر (پيكره پوستي  ،پيكره حركتي و بصري )
حذف شدهاند نيز مقدور است (لدرمن .)1111 ،با اين وجود ،مطالعات بر روي تاثير همزمان حس المسه و حس شنوايي بر روي
درك از بافت نشان ميدهند كه سهم اطالعات دريافتي از المسه بر سهم اطالعات دريافتي از شنوايي غالب است (لدرمن،
 .)1111احساس ناشي از تماس پوست با سطوح ،عامل مهم و تاثيرگذاري در ادراك بافت(ميزان زبري و جنس سطح) است.
مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده نشان ميدهد كه حس المسه ،احساسي متمايز از ساير ادراكات ،و منشا ادراك حواس
بينايي ،شنوايي ،بويايي و چشايي ميباشد .گذشته از اين ،اين حس به عنوان مادر تمامي حسها كمتر مورد توجه قرار گرفته.
(پاالسما)2311 ،
بايد در نظر داشت كه ادراك حسه المسه از ديگر ادراك هاي حسي جدايي ناپذير است .در ميان حواس ،رنگ ،صدا ،بو و
مزه به راحتي قابل تشخيص هستند؛ زيرا اينها به ارگان هاي دريافت حسي ما وابسته و داراي انرژي مخصوص خودشان هستند.
ادراك و حس كردن رنگ به «چشم»« ،نور» و به ارگانهاي بينايي وابسته است .ادراك و تشخيص صدا به «امواج صوتي» و يا
«تكانه ها» بستگي دارد و البته به «گوشها» .بو و مزه به مولكولهاي شيميايي و «زبان  -دماغ» بستگي دارد .در مقايسه با اينها،
بافت بسيار گيج كننده و دو پهلو است .نمي توان تعريف بسيار واضح و قابل قبولي براي آن ذكر كرد .در حقيقت هم انرژي
فيزيكي ناشي از لمس كردن و هم ارگانهاي دريافت كننده احساس بافت ،بسيار پيچيده اند .زيرا بافت از طريق ديدن ،لمس
كردن ،و حتي توسط صدا ،بو ،و مزه مثال در احساس بافت يك ميوه يا غذا قابل ادراك است.

بافت عامل محرک حس المسه
هرچيزي كه داراي سطح است ،داراي بافت نيزميباشد .بافت ،نمود و ظاهر يك سطح ازجنبه كيفيت قابل لمس آن
ميباشد(.پاكباز )1515 ،به اين ترتيب ،بافت خصوصيتي از سطح است كه احساس و ديده ميشود .بافت يك سطح را ميتوان با
واژگاني ساده اي همچون نرم ،لطيف ،زبر ،سخت ،صاف ،صيقلي و ترد توصيف كرد؛ يا ميتوان از واژگان فني و توصيفيتري
همانند ژالتيني ،سمبادهاي ،تيغتيغي ،لزج ،كشساني براي توصيف آن استفاده نمود .بافت راميتوان براي توصيف هرجسمي به
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كار برد :ازتوصيف الياف و پارچه گرفته تا توصيف پوست انسان وحتي موادغذايي و نوشيدنيها .نان ،گوشت ،سبزيجات،
ميوهجات همه داراي سطوحي با بافتهاي مختلف هستند (مازيچلي وكويناراد  )1111 ،و (زنسياك .)2332 ،
كارانا و همكاران (كارانا ،پدگلي و روگنلي )2311 ،بافت را بر اساس ويژگيها مورد مطالعه و طبقه بندي قرار داده اند و
ابعادي را براي آن تعريف كرده اند:
بُعد هندسي :اين بُعد به واكنش ذهني نسبت به سطح يك شي مي پردازد .واژگاني كه در اين مورد بيشتر استفاده مي شود
عبارتند از :صاف و زبر ،نرم و خشن ،منظم و نامنظم ،خطي و غير خطي ،و ....بيشترين واژه قابل قبول نرم و زبر است .درحالي
كه نرم و خشن بيشتر توصيفي درباره اندازه است ،و واژگان ديگر بيشتر شامل توصيف بخشي بزرگتر و وسيع تر از سطح ماده
مي شوند.
 بُعد فيزيكي-شيميايي :اين بُعد واكنش دروني نسبت به سطح فيزيكي يا شيميايي يك جسم را نشان مي دهد ،كه براساس تقابل ميان پوست و سطح و در اثر تغيير انرژي حاصل مي شود( مثل گرما ) تغيير ماده (جذب شدن قند) يا دفرمه
شدن( مثالً در حالت درك نرمي .واژگاني كه بيشتر در اين حيطه استفاده مي شوند شامل گرم-سرد ،سخت و نرم ،خشك و
مرطوب ،درخشان و غيردرخشان ،چسبنده و غير چسبنده ،سبك و سنگين و غيره هستند.
بعد عاطفي :اين بُعد مربوط به احساسات متاثر و لذتبخش است كه در اثر لمس كردن مواد به وجود مي آيند .واژگان مطرح
در اين بخش شامل  :راحت و ناراحت ،سرزنده -پرنشاط و كسل ،زيبا و زشت ،مدرن و سنتي وغيره هستند.
بُعد تداعي گر :اين بُعد در رابطه با تخيل اشيا در زماني ست كه ماده لمس شده است ،و بر پايه تجربه گذشته فرد ميباشد.
بنابراين بيشتر وابسته به خود فرد است .واژگاني كه در اين بعد استفاده مي شوند بيشتر تصادفي هستند و حتي ممكن است
تكرار كمتري داشته باشند( .مثالً :پالستيك مانند( الزم نيست جنس واقعي ماده پالستيك باشد) فلزمانند ،الستيك مانند ،شبيه
پوست درخت ،شبيه پوست حيوان ،شبيه كندوي عسل و يا چاله مانند).
دو بعد اول بيشتر بر اساس سيماي ماده استوار است و بنابراين در ميان افراد عمومي ترند ،اما دو بعد عاطفي و تداعي گر،
بيشتر به خود فرد بستگي دارد و بنابراين در تعابير بين افراد ،تفاوتهايي ديده خواهد شد ،همچنين توصيف آنها به بهره مندي از
دامنه لغات سنگين نياز دارد كه در كلمات كودك  -علي الخصوص در سنين پيش دبستاني  -نمي گنجد و از جمله مفاهيمي
است كه نياز به پيشينه فرهنگي-اجتماعي دارند .بنابراين در خصوص رده سني كودك بهتر است سنجش ميزان درك كودك
ازمقوله بافت و در نتيجه آن حس المسه ،از طريق دو بعد اول انجام پذيرد .براي اين منظور به شاخصه هايي نياز است تا بتوان
از طريق آنها درك از بافت را اندازه گيري كرد .برگمن (برگمن ،)2313 ،دو بعد اول را به شاخصه هاي زير طبقه بندي نموده و
چهار پارامتر اندازه گيري تعريف كرده؛ كه در جدول  1مشاهده مي شود .اين پارامتر هاي اندازه گيري به منظور تقسيم بندي
دقيق تر بافت هاي موجود انتخاب شده است.وي اين ويژگيها را متناسب با تواناييهاي دركي كودكان  1تا  1سال برشمرده
است.
جدول  . 6اندازه گیری بافت مرتبط با توانايی های ادراكی كودكان پیش دبستان
پارامتر هاي اندازه گيري بافت
زبري

مربوط به اختالف فاحش در سطح ماده

مطابقت

مربوط به خاصيت كشساني /ارتجاعي

سرما

ظرفيت نگهداري گرما و رسانا بودن حرارتي
ماده

ليزي

اصطحكاك في مابين ماده و پوست

مربوط به خواص سطح ماده

ايستايي
ديناميك (فشار وضربه)
ايستايي

مربوط به خواص جرم ماده
ديناميك ( فشار و ضربه )

سواالت پژوهشی
.1آيا رابطه اي بين درك از طريق حس المسه با درك از طريق ساير حواس وجود دارد؟
.2ميزان شناخت كودكان از بافت ها چقدر است؟
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.5ويژگيهاي محصولي كمك آموزشي كه بتوان با استفاده از آن درك از بافت و ارتباط آن با ساير حواس را در كودك تقويت
نمود چيست؟

مروری بر آزمايش های تجربی مرتبط با درک بافت توسط حواس مختلف
به اين دليل كه مواد و متريال با محصول در معني و ادراك ،دو جزء جدايي ناپذير از هم هستند ( كارانا ،پدگلي و روگنلي،
 )2311و طراحي محصول بدون مواد و متريال بي معني است و به عالوه مواد جايگاه ارايه بافت در جهان اشياء هستند ،لذا در
اينجا نتايج دو آزمايش از تأثيرات بافت بر حواس مختلف گردآوري شده است .الزم به ذكر است كه در اين دو آزمون براي
جلوگيري از پراكندگي و كم كردن عوامل محيط در بافت ،از محصول به عنوان ابزار درك حسي استفاده شده است؛ در آزمايش
تجربي اول توسط شيفرشتين و كليرن (  )2333اين سوال مطرح مي شود كه شباهتها و تفاوت هاي حس ها در تجربه استفاده
از شش محصول چندحسي چيست .تجربه مواد همه بر اساس گيرنده هاي حسي است و مهم نيست كه فرد آنرا عمداً تجربه
كرده يا سهواً .شيفرشتين و كليرن ( )2333درباره شباهتها و تفاوتهاي بين نقش حسهاي مختلف در تجربه محصول چندوجهي
پژوهشهايي انجام داده اند .آنها براي شركت كنندگان در آزمايش شش محصول مشابه در شرايط برابر درباره  1اندام حسي
آماده نمودند .تقريبا در اكثر مشاركت كنندگان ،حس بينايي و لمسي در كسب اطالعات با جزئيات بيشتري درباره محصول
نسبت به حسهاي ديگر موفق تر بودند .حس شنوايي به نحوي كمتر مفيد بود و حس بويايي كمترين اطالعات را مي داد .عالوه
بر اينها مشخص شد كه محصوالت ادراك شده توسط بينايي و المسه ،قابليت شناسايي راحت تري نسبت به بقيه دارند و
بازدهي آنها مربوط به گذشته و خاطرات ذهني افراد از رويدادها و افراد و محصوالت گذشته است (كارانا ،پدگلي و روگنلي،
 .)2311در آزمايش تجربي دوم اين سوال را مطرح مي كنند كه در صورت نبودن يك حس از حواس پنج گانه ،تجربه حسي
ديگر حواس از محصول به چه صورت خواهد بود .جدول  2نتيجه ي اين تحقيق مي باشد:
جدول :2نتايج آزمايش دوم شیفرشتین ()2115
نوع حس حذفی

تجربه عاطفی فقدان اين حس

بینايی

تجربه اي سخت،
شروع به استفاده از ديگر حس ها

المسه
شنوايی و بويايی

غريب و ناشناس بودن اشياءاز دست دادن آشنايي با محيط اطراف
در تجربه حسي از محصول هيچ خللي وارد نميشود

از اين تحقيق مشخص مي شود كه بينايي و المسه نقشي كليدي در ادراك از محصول دارا هستند و در نتيجه از اهميت
بااليي در ادراك حسي از بافت(در اينجا محصول بعنوان پارامتري كه بتوان براي تحقيق در مورد بافت استفاده كرد مطرح شده
است) برخوردار هستند.
شيفرشتين و دسمت ( )2331در يك مطالعه تطبيقي-تجربي ديگر ،نقش حواس مختلف بر ادراك مردم از محصوالت
مختلف زندگي روزمره را ارزيابي و با تاثيرات فقدان يا مسدود شدن يكي از حواس مقايسه نمودند .آنها متوجه شدند كه محروم
كردن مردم از ديدن ،بيشترين تاثير را در انسداد درك آنها از اتفاقات و اشيا دارد .جالب اين است كه گزارش شد زماني كه
مردم قادر به ديدن نبودند شروع به استفاده بهينه تر و بيشتر از ساير حواس خود نمودند .زماني كه حس المسه مسدود گرديد،
بعدي عاطفي درباره تجربه حس المسه نمود پيدا كرد :اشيا آشنا در اثر فقدان حس المسه ،شكل آشناي خود را از دست دادند.
چنين به نظر مي رسد كه فرد در اثر مسدود شدن حس المسه به نحوي نسبت به محيط اطراف خود بيگانه مي شود .در نهايت
آزمايش نشان داد كه مسدود كردن حس بويايي يا شنوايي در اين مطالعه در مورد فراورده هاي غير غذايي ،چندان نتيجه
كاربردي اي نداشت .اين مورد احتماال به كاهش تاثير ميزان خوبي ،تحريك و شدت محصوالت مي انجاميد .اين دو آزمايش-
تحقيق نشان دادند كه اطالعات بينايي به دليل تعامل پايه اي كه با محصول دارد اساساً از اهميت بااليي برخوردار هستند ،در
واقع بينايي بيشترين ميزان اطالعات را در كمترين زمان از يك محصول دريافت مي كنند .دريافت هاي بينايي ارتباط مستقيم
با اطالعات ذخيره شده مانند روش توليد ،اصالت ،امنيت محصول و غيره دارد (كارانا ،پدگلي و روگنلي )2311 ،المسه مكمل
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اصلي حس بينايي بوده و نقشي مهم در تعامل استفاده كننده با محصول دارد ،همچنين ادراك بساوايي از محصول به ارتقاي
درك از محصول و غناي آن منجر مي شود (همان) .و نهايتا اينكه بر خالف ادراك شيئ ،بينايي و المسه براي درك از بافت
بصورت مجزا و با يكديگر همكاري كرده و حتي همديگر را تكميل نيز مي كنند (ويتاكر و سيموس فرانكلين .)2331 ،
نگارندگان بر اساس يافته هاي مرتبط با حس المسه و حواس ديگر با بافت ،در قالب جدول شماره  5به جمع بندي رسيده
اند .اين ارتباط حواس با يكديگر در خواص مواد نمود پيدا كرده است .همانطور كه اشاره شد بافت يك خصيصه ي ماده است و
در اين جدول خواص مواد به تفكيك حس ها طبقه بندي شده است .اگر چه المسه در درك از بافت امري موفق به حساب
ميآيد ولي ندرتاً اين درك به تنهايي اتفاق مي افتد .در درك بافت تنها المسه ابزار شناسايي نيست و نياز به ديگر حس ها به
ترتيب بينايي ،شنوايي ،بويايي و در مواردي چشايي مي باشد .الزم به ذكر است كه ميزان بهره وري اين حس ها در شناخت و
ادراك بافت ها در محصوالت متفاوت مي باشد.
بنابر آنچه ذكر شد ،نزديك ساختن متدهاي آموزشي به روش هايي كه امكان درك عيني و لمس واقعي موضوع در آنها
ميسر است تاثيري غير قابل انكار بر عمق و حجم يادگيري خواهد گذاشت و در اين مسير ،استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي
براي افزايش درك از بافت و تلفيق اين درك با ساير ادراك حاصل از ساير حواس ،از موثرترين راهكارهاي افزايش كيفيت اين
آموزش محسوب مي شود .اين محصوالت مي توانند براي محدود كردن حواس (براي تاكيد بر اهميت آن حس يا پرورش دادن
حس ديگر) ،تقويت حواس و تركيب استفاده از حواس بكار گرفته شوند؛ ابزارهايي كه به عنوان اسباب بازي نقشي كمكي در
پرورش اين توانمندي ايفا مي كنند.
قهرماني ( )1515نقش وسايل كمك آموزشي را در يادگيري بسيار جدي و داراي ويژگيهاي خاص مي داند ،ويژگيهايي از
قبيل مورد عالقه بودن براي كاربر و سوق دادن توجه به موضوع اصلي مورد نظر ،افزايش بازده آموزش از لحاظ كمي و كيفي،
يادگيري سريع ،موثر و پايدار ،در اختيار قرار دادن تجارب عين و واقعي براي كاربر ،موثر در توسعه و رشد معني در ذهن
آموزش دريافت كننده ،داراي توانايي ايجاد يادگيري تدريجي و تكميلي و در نتيجه پيوستگي افكار ،دارا بودن اساس قابل لمس
براي تفكر و شكل دادن مفاهيم واضح  ،آموزش دادن مهارت به طور كامل و موثر و نهايتا ايجاد تجاربي كه از راه هاي ديگر
بسيار بعيد است.
جدول : 9ارتباط خواص مواد با حواس مختلف ( كارانا ،پدگلی ،روگنلی ،2164 ،شیفرشتین ،دسمت ،2117 ،ادينگتون  ،شودک ،
 ،2115فرناندز  ،2111 ،زو  ،جونز )2115 ،
حس

خواص بي واسطه ( ذاتي)

خواص مواد

خواص
فيزيولوژي

حس المسه

حس بینايی

حس شنوايی

حس بويايی

حس چشايی

ذات
محصول

مواد و
متريال

تصوير

اصوات

بوها

طعم ها

در محصول

متريالي كه
در هر
محصول
شكل گرفته

صورت و ظاهر
محصول

صداي ساطع
شده از
محصول
( ذاتي و
اكتسابي)

بوي محصول
بسته به
مولكول هايش
متفاوت است

( در صورت
خوردني بودن)
هر ماده اي
داراي طعم
خاص مي باشد

خواص
فيزيكي

وزنگرما و سرماسطح(نرمي ،
سختي،
انعطاف)

رنگخلوص( براقبودن )
-طرح

صداي ذاتيهر ماده
واكنش مادهدر محيط

هر ماده اي بسته به مولكول
تشكيل دهنده ي ماده تفاوت دارد

عضو

پوست

چشم

گوش

بيني

زبان

خواص

انعطاف

حركت و

----

----

----
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مكانيكي

خواص با
واسطه
(فرعي)

برداشت هاي
حسي

فشار

خواص
فيزيكي

چگالي

فرآيند ديدن

ارتعاشات
مولكولي داخل
گوش

----

----

خواص
شميايي

رسانا و
نارسانايي

آزاد شدن
مولكولهاي
شميايي در
مغز كه منجر
به ديدين
ميشود

آزاد شدن
مولكولهاي
شميايي در
مغز كه منجر
به شنيدن
ميشود

آزاد شدن
مولكولهاي
شميايي در
مغز كه منجر
به تشخيص بو
ميشود

آزاد شدن
مولكولهاي
شميايي در
مغز كه منجر
به تشخيص
طعم ها ميشود

برداشت
هاي فراگير

گرم
اعياني

جذاب

ملوديك

معطر

ارگانيك
طبيعي

برداشت
هاي
فرهنگي

بي احساس/
بي اصالت

باكالس

كالسيك
امروزي

خنك /تلخ /
سرد

باكالس /بي
احساس

ابزارهاي كمك آموزشي شامل ابزارهاي ديداري ،شنيداري ،نوشتاري ،و تجربي مي باشند كه علي الخصوص با توجه به نقش
موثر بازي در فرآيند يادگيري كودكان ،الزم است دربرگيرنده سطحي از بازي سازي و به بازي گرفته شدن را دارا باشد.
اما براي رسيدن به ويژگيهاي وسيله يا اسباب بازي اي كه بتواند هدف اين پژوهش را تامين نمايد الزم است از ميزان درك
كودكان از بافت ها مطلع شويم ،همچنين ازامكان برقراري ارتباط بين يافته هايشان از طريق حواس مختلف.

روش شناسی پژوهشی
پژوهش حاضر در دسته پژوهشهاي كاربردي جاي ميگيرد كه اطالعات مورد نياز را در بخش مرور ادبياتي از طريق
مطالعات كتابخانه اي و در بخش ميداني از مسير مشاهده و آزمون بدست آورده است .در بخش ميداني ،محققين آزموني خاص
را بطور مشخص براي اين پژوهش طراحي كردند كه از مطالعه آزمونهاي موجود نشات گرفته است .اين آزمون مشاهده اي
آشكار ،مشاركتي و نظام مند مي باشد كه پژوهشگر نقشي مشاركت كننده را داراست .جامعه آماري اين پژوهش شامل  13نفر
است كه بر اساس مشخص نبودن واريانس جامعه براساس جدول مورگان ،حجم نمونه  51نفر درنظر گرفته شد .اين تعداد كه
شامل  11دختر و  11پسر ،كه متولدين نيمه دوم  1511تا نيمه اول  1513مي باشند -با توجه به حساسيت هاي ورود به
مهدها و پيش دبستاني ها -به روش گلوله برفي از مهدكودك خانه ي آفرينش واقع در منطقه سه و مهدكودك ديگر بانام باغ
سبز درمنطقه يك تهران انتخاب شدند .شركت كنندگان در طول آزمون سناريويي را كه مشاهده گر تنظيم كرده دنبال و
سواالت را پاسخ مي گويند .همه رفتار هاي مشاهده شده ثبت ويديويي و نگارشي نيز شده اند .مشاهده گر ،در حين آزمون
مطالب نوشتاري خود را از طريق سلسله عبارات ربطي يا تذكار ها در دفاتر يادداشت ثبت مي نمايد كه در تحليل استفاده شود.
اين آزمون شامل دو بخش است كه قسمت اول ادراك و ميزان شناخت از بافت ها را مورد آزمون قرارداده است در بخش دوم
ارتباط بافت با حواس ديگر را بررسي مي كند .براي يافتن روش سنجيدن معتبر بخش اول ،از مجموع اطالعات گردآوري شده
در بخش مباني نظري و بر اساس پارامترهاي اندازه گيري جدول برگمن ،بافتهايي كه الزم است در آزمون مورد استفاده قرار
بگيرند در  1سطح بندي ارائه مي شوند .اين چهار سطح بندي و مصاديق مورد استفاده آنها در جداول  1الي  1نشان داده شده
است.
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جداول  4الی  : 7سطح بندی بافت و مصاديق آن

سطح بافت

مصاديق

سطح بافت

ليز

چسبناك

صاف ،صيقلي،
سر

نوچ ،چسبنده

طلق /ابريشم/
صابون

موم  /صمغ /
چسب

سرد

گرم

تر ،خيس

انعطاف پذير

خشك

سطح بافت

كشسان ،سبك ،حفره دار

ناراحت ،حساس،
سنگين

مصاديق

فوم و كف پوش /ابر و
اسفنج /تور و فوم برد

سنگ /چوب /فلز/
موزاييك /مقوا  /شيشه

زبر
سطح بافت

پارافين ژله
اي /انواع فلز

مصاديق

نرم

خشن ،خراش ،تيغ تيغي

مخملي ،لطيف،
خوشايند

شن و ماسه /چوب خام و
صيقلي /سمباده نرم و زبر

حوله /مخمل /پوليش

مصاديق
پشم/پوليش/
پر

سخت

در آزمون اول ،پژوهشگر از كودك مي خواهد بافت را بدون آنكه ببيند لمس كند ،مدت زمان لمس كودك ثبت ميشود ،
زمانيكه كودك اعالم مي كند بافت را درك كرده از او خواسته ميشود بافت لمس شده را از بين بافتهاي چيده شده روي ميز
پيدا كند .در اين مرحله نيز مجددا زمان ثبت ميشود ..در آزمون دوم ارتباط درك خالقانه بواسطه حس المسه يا درك بواسطه
ساير حواس سنجيده ميشود .در بخش سنجش درك خالقانه بو از يك بافت به كودكان به نوبت كارت-بافت انتخابي ( پوليش،
كاغذ سمباده ،پارافين ژله اي و موم) داده شده از آنها پرسيده شد اگر اين بافت ها قرار بود بويي داشته باشند ،كدام بو به حس
آنها از لمس آن بافت نزديكتر است .نظر به اينكه دانشمندان بوهايي كه انسان درك مي كند را به  13دسته مختلف تقسيم
كرده اند كه شامل  :بوي خوش و دلپذير ،بوي چوب يا صمغ ،بوي ميوه ( غير مركبات) ،بوي موا شيميايي ،بوي نعنا ،بوي
شيرين ،بوي ذرت بوداده ،بوي ليمو ،بوي تند و بوي فاسد ميشود ،نگارندگان اين پژوهش  1بوي منتخب هلو ،ليمو ،نعنا ،مواد
شميايي( مواد شستشو) ،ذرت بو داده و سركه را مورد آزمون قرار دادند كه هر كدام بر روي ابري در ظرف در بسته نگهداري مي
شود.
از شركت كنندگان خواسته شد بوي متناسب با هر بافت را انتخاب كنند .براي سنجش درك خالقانه صوتي از بافت ،پس
از لمس هر يك از بافتها نتهاي زير و بم نواخته ميشود و از شركت كنندگان خواسته ميشود بيان كنند كدام نت به حس آنها از
بافت مورد نظر نزديك تر است .در مرحله تست درك خالقانه طعم از بافت ،از شركت كنندگان مي خواهيم همراه با لمس هر
بافت و در هر يك از طعمهاي ترش ،شور ،شيرين و تلخ را بچشند و تعيين كنند اگر بافت مورد نظر خوراكي بود كدام يك از
طعمهاي چشيده شده را به خود مي گرفت .در تست درك خالقانه بصري از بافت ،حسي كه كودك از ديدن بافت به دست مي
آورد مورد آزمون قرارگرفت .حس هاي انسان به شش حس اصلي تقسيم مي شود :خوشحالي ،ناراحتي ،ترس ،عصبانيت ،تعجب
و منزجر كننده(تريسي  ،رابين  ،شريبر  ، )2331 ،كه محققين باتوجه به گروه هدف  ،آن را به چهار حس خوشحالي ،ناراحتي،
ترس و خشم كه قابليت درك آسان تري دارند ،تقليل داد .پس از لمس هر بافت ،چهار تصوير صورتك خندان ،ناراحت ،عصباني
و ترسيده را به شركت كننده نشان داده از او خواسته شد تعيين كند حسي كه از لمس هر بافت دارد به كدام حالت نزديك تر
است .به دليل شرايط سني شركت كنندگان ،تمامي آزمون ها در قالب بازي برگزار شده است.

يافته های پژوهش و بحث
پس از استخراج و تحليل اطالعات مورد نياز ،نتايج زير از بررسي و مقايسه ديتاها در خصوص آزمون اول حاصل شد:
بافتهاي ليز و زبر قابليت درك شدن پايين تري نسبت به ساير بافت ها دارند به اين معني كه اين دو خصيصه ي بافت بيش از
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سايرين نياز به تقويت درك مخاطب و شناسانده شدن دارند .بعد از اين دو ،پارامتر نرمي نيز نياز به تقويت بيشتر درك كودكان
در شناسايي اين نوع بافت ها دارد .بافت هاي سرد و چسبنده از باالترين سهولت در درك شدن برخوردارند .در ميزان آشنايي با
بافت ها ،تفاوت معنادار و عميقي ميان شركت كنندگان دختر و پسر پيدا نشده است.
در خصوص زمان شكل گيري درك از بافت و مدت زمان تصميم گيري براي انتخاب بافت مورد نظر ميانگين اين دو زمان
براي هر دسته بافت گرفته شده (نمودار  .)1با يك نگاه اجمالي اين نتيجه گرفته مي شود كه زمان شكل گيري درك اوليه از
بافت از زمان درك به منظور انتخاب بافت كوتاه تر مي باشد .يعني مقدار زماني كه صرف ادراك از بافت مي شود به صورت
عملي بيشتر است كه نتيجه ي آن انتخاب درست است .مدت زمان لمس و درك و درنتيجه انتخاب بافت در بافت گروه سوم
كه سرد و سخت مي باشد از همه كوتاه تر است.
25

23
19/42
16
14/2

17/22
15/09

17/52
13/85
11/95
9/8

ميانگين زمان لمس

20
15
10

ميانگين زمان انتخاب

5
0
گروه پنجم( ليز /نرم) گروه چهارم( نرم
/قاابل انعطاف)

گروه سوم(
سرد/سخت)

گروه دوم (
سخت/زبر)

گروه اول( گرما/نرم)

نمودار  : 6میانگین زمان لمس و زمان انتخاب بافت های درست در آزمون به ثانیه

با توجه به اين كه در نتيجه گيري باال اين بافت به سهولت قابل درك مي باشد .درمقابل گروه دوم كه بافت سخت و زبر
است مدت زمان زيادي چه براي لمس و چه براي زمان انتخاب نسبت به بقيه بافت ها را ازآن خود كرده است كه مي توان
نتيجه گرفت كه بافت سخت و زبر نياز به صرف زمان زياد براي ادراك دارد .و البته گروه سخت و سرد داراي كم ترين زمان
لمس و زمان انتخاب هستند .نكته ي قابل توجه در اين آزمون ،اين مي تواند باشد كه يك خصيصه زماني كه با خصيصه ي
ديگر همراه مي شود ممكن است از نظر شناخت كمي سخت تر شود .در اينجا اگرچه ( گروه سوم )پارامتر سردي و سختي،
زمان لمس و زمان انتخاب كمتري را براي كودكان داشته ولي همان پارامتر سختي وقتي با زبري همراه مي شود ،زمان لمس و
زمان انتخاب به اندازه ي قابل مالحظه اي زياد مي شود .لذا بهتر است كه از بافت-هايي با خصايص و پارامترهاي مختلف در
طراحي استفاده كرد .همچنين از زمان هاي اندازه گيري شده اين نكته بدست آمد كه زمان درك بافت در گروه هاي اول تا
پنجم به ترتيب  1/1 ،1/1 ،1/1 ،1/5 ،1/1برابر زمان انتخاب همان بافت بوده است .نتايج حاصله از تحليل آزمون دوم نشان
دهنده اين بود كه در خصوص ارتباط درك خالقانه از بافت با درك بينايي ،پوليش بيشترين تناسب را با صورتك خوشحال
برقرار كرده بود و موم و سمباده بيشترين رابه را با صورتك ترسيده .در مورد ارتباط بافت با حس شنوايي ،نت زير با بافتهاي زبر
و سخت و نت بم با بافتهاي گرم و نرم در ارتباط تشخيص داده شده بود .بافت پوليش همچنين در ارتباط قوي تري با طعم
شيرين درك شده بود ،عالوه بر اينها در مقوله سنجش ارتباط بافت با بو ،پوليش در تناسب با عطر هلو ،سمباده در تناسب با
عطر نعنا و بعد از آن ذرت بو داده و در مرحله سوم مواد شيميايي ،پارافين ژله اي در ارتباط با عطر ليمو و موم مرتبط با عطر
سركه درك شده بود( .نمودارهاي چهارگانه  2الي)1
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نمودار  : 2ارتباط درک حاصل ازبافت با درک حاصل از بینايی

نمودار  : 9ارتباط درک حاصل از بافت با درک حاصل ازحس چشايی
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نمودار  : 4ارتباط درک حاصل از بافت با درک حاصل از حس بويايی

نتیجه گیری
حس المسه به عنوان يكي از اصلي ترين حواس در شكل گيري شناخت و به تبع آن درك از شي ء يا اتفاق ،مورد توجه
بسياري از محققين بوده است .اهميت اين "درك كردن" زماني بيشتر آشكار ميشود كه بدانيم اساس يادگيري را تشكيل مي
دهد ،مساله اي كه در دوران شروع آموزشهاي رسمي ،يعني سنين  3الي  1سال پايه گذار آموزشهاي غني بعدي و پرورش
نوآوري و خالقيت خواهد شد .سنيني كه استفاده از هر اسباب بازي يا محصولي كمك آموزشي مي تواند تاثيري شگرف بر
ميزان يادگيري و افزايش رغبت به يادگيري در كودك ايجاد كند .بدين جهت تقويت اين حس با استفاده از محصولي كمك
آموزشي مورد توجه جدي قرار گرفته و با توجه به ارتباط الينفك اين حس با ساير حواس ،تلفيق آنها در جهت پرورش درك از
طريق اين حس راهي نوآورانه براي تقويت آن برشمرده ميشود .در اين ميان " مقوله بافت" به عنوان عامل محرك حس المسه،
نقشي جدي در اين مطالعات بازي مي كند كه خود بر اساس نظريات محققين مختلف داراي دسته بندي هاي خاص با
ويژگيهاي خاص است ،كه الزم است ابتدا ميزان شناخت كودكان از دسته بندي هاي مختلف آن مشخص شود و سپس درك
ارتباط بين حواس متفاوت با يكديگر مورد بررسي قرار گيرد .پژوهش حاضر نشان داد كودكان بافتهاي سرد و چسبنده را به
خوبي مي شناسند اما براي تقويت درك از بافت الزم است دركشان از بافتهاي ليز و سرد نيز افزايش يابد .در بحث بررسي
ارتباط درك از حواس توسط كودكان نتيجه تحقيقات نشان داد كه صداي بم ،حس خوشحالي و طعم شيرين وابستگي
معناداري با بافت نرم و گرم دارد و صداي زير با بافت زبر و سخت .همچنين حس خوشحالي طعم شيرين وابستگي معناداري با
بافت انعطاف پذير و بافت چسبناك نيز دارد.
در اين پژوهش ،ارتباطي مابين حس بويايي و بافت ،يافت نشد .نتيجه ي اين ارتباطات در تصوير 2كه رابطه ي بافت با حس
هاي شنوايي ،بينايي ،چشايي و شنوايي را نشان مي دهد ،بصورت انفوگرافي ارائه شده است .نتايج آزمون حاضر را به معيارهايي
كه در فصل دوم از مطالعات مروري به دست آمد ،اضافه كرده و معيارهاي حاضر براي طراحي محصولي كه بتواند با تلفيق
نوآورانه حواس پنجگانه زمينه را براي رشد و تقويت حس المسه فراهم نمايد استخراج شد.
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تصوير : 2رابطه بافت با ساير حواس

ويژگيهايي كه در زير نام برده خواهد شد ،معيارهايي هستند كه مي توان بر اساس آنها محصوالت كمك آموزشي متفاوتي با
هدف پرورش حس المسه و تلفيق خالقانه حواس بايكديگر ،طراحي نمود ،از آنجاييكه سياست حمايت از توليد داخلي در صدر
اقدامات اقتصادي هر كشوري قرار دارد ،نتايج پژوهش پيش رو مي تواند مستقيما در طراحي و توليد محصوالتي كمك آموزشي
با عملكرد كيفي باال مد نظر قرار گيرد .اين عوامل عبارتند از :
 .1لزوم برانگيخته كردن حس كنجكاوي
 .2وجود امكان ايجاد رقابت
 .5لزوم هدفمند بودن بازي
 .1معيارهاي مستخرج از خصوصيات فيزيكي منطبق بر رشد كودك:
وجود امكان ايجاد بازي هاي مشاركتي
بكارگيري انطباق مغز و بدن در طراحي
 .3معيار مستخرج از روشهاي پرورش حواس:
استفاده از قصه ،داستان كوتاه و شعر در فرآيند بازي
معيارهاي مستخرج از مباحث درك بافت:
فراهم بودن امكان لمس فعال ،غير فعال و دخيل بودن سرعت لمس در مسير بازي
لزوم بهره مندي از بافتهاي نرم ،زبر ،ليز ،انعطاف پذير و گرم
 .1امكان تلفيق درك لمسي با بينايي ،شنوايي ،چشايي از طريق كد هاي مستخرج از آزمون دوم شامل موارد زير:
بافت گرم و نرم و انعطاف پذير براي درك خوشحالي
بافت سخت و زبر يا چسبناك براي درك ترس
بافت گرم و نرم يا انعطاف پذير و سرد براي درك صداي بم
بافت سخت و زبر براي درك صداي زير
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بافت گرم و نرم يا چسبناك يا انعطاف پذير و سرد براي درك طعم شيرين
بافت سخت و زبر براي درك طعم تلخ

-

منابع
.1
.2
.3

 فرهنگ معاصر، تهران، گرافيك، پيكر سازي، نقاشي:) دايره المعارف هنر1515(  رويين،پاكباز
. انتشارات پرهامنقش، تهران، معماري و ادراك حسي:) چشمان پوست1513( . ي,پاالسما
،) روش هاي يادگيري نظريه ها و سبك هاي يادگيري در كالس درس1512( .، اسماعيل، سعدي پور.، آلن،پريچارد
 آواي نور،تهران
 ويرايش. انتشارات دوران:تهران. روانشانسي يادگيري و آموزش:«روانشناسي پرورشي نوين.)1511( . علي اكبر،سيف
.هفتم
.1  ج. چاپخش: تهران. «نگاهي نو به روان شناسي آموختن يا روان شناسي تغيير رفتار.)1513( . علي اكبر،شعاري نژاد
213  و211  شماره،مجله پيوند:در،» «تاثير وسايل كمك آموزشي در تدريس و يادگيري،)1515(،  جعفر،قهرماني
. انتشارات سمت: تهران. از نظريه تا عمل: «روانشناسي يادگيري.)1513( . پروين،كديور
،)مطالعه ارتباط سبك هاي يادگيري( ديداري1511(  محمد رضا، سرمدي.عيسي، ابراهيم زاده. مرجان،معصومي فرد
-35 ،5  شماره، مجله علوم تربيتي و روانشناسي، چند حسي) با پيشرفت تحصيلي، حركتي، نوشتني- خواندني،شفاهي
.11
 چاپ سوم، تهران،  انتشارات دانشگاه تهران، ) بعد پنهان1513 ( منوچهر،  ترجمه طبيبيان. ت. ادوارد،هال

.4
.5
.6
.7
.8

.9

10. Addington, M.D., Schodek, D.L. Smart Materials and Technologies: For the Architecture and
Design Professions. Architectural Press. Oxford. 2333
11. Bear, M. F., Connors, B. W., & Paradiso, M. A. Neuroscience: Exploring the Brain. Lippincott:
Williams & Wilkins.2331
12. Bergman Tiest, W.M. Tactile perception of material properties. Vision Research 33. 2313;

2112-2113
13. Chen, X., Shao,F., Barnes, C., Childs, T., Henson, B. Exploring Relationships between Touch
Perception and Surface Properties. International Journal of Design; 2331; (5) No. 2, 11-11
14. Dale, E. Audiovisual methods in teaching. Dryden. New York. 1111
15. Essick, G.K., McGlone, F., Dancer, C., Fabricant, D., Ragin, Y., Philips, N., Jones, T., Guest, S.
Quantitative assessment of pleasant touch. Neuroscience and Bio behavioral Reviews 2313;
(51):235-112
16. Fernandez, J.E. Material Architecture: Emergent Materials for Innovative Buildings and
Ecological Construction. Architectural Press. Amsterdam. 2331
17. Gallance, A., & Spence, C. The science of interpersonal touch: An overview. Neuroscience and
Bio behavioral Reviews. 2313; 51, 231-211
18. Karana, Elvin, Pedgley, Owain, Rognoli, Valentina. Materials Experience: Fundamentals of
Materials and Design. UK: Butterworth-Heinemann. 2311
19. Lederman, S. J. Auditory texture perception. Perception; 1111. Vol. 1, 135-15
20. Mangul, S.K. Essential of Educational Technolog. Learning. New Dehli. 2331
21. Mazzichelli,R., Guinarad, X.J. The Sensory Perception of Texture and Mouth feel. Trends in
food & Tecnology. 1111; Vol. 1, 211-215
22. Pritchard A. Ways of learning: learning theories and learning styles in the classroom. Sadipour E
(translator). Avayenour, Tehran. 2315. [Persian]

132

6931  دی ماه،) شماره پنج(پیاپی هفت،سال دوم
23. Rahman, Osmud .The Influence of Visual and Tactile Inputs on Denim Jeans Evaluation.
International Journal of Design. 2312; (1) No. 1
24. Schifferstein, H.N.J., Cleiren, M.P.H.D. Capturing product experiences: a split-modality
approach .ActaPsychologica. 2333; No:111, 511-215
25. Schifferstein, H.N.J., Desmet, P.M.A. The effect of sensory impairments on product experience
and personal well-being. Ergonomics. 2331; No: 33, 2311-2321
26. Szczesniak, A. S. Texture is a sensory property. Food Quality and Preference. 2332; N.1, Vol.

15, 213–223
27. Taylor, M. M., Lederman, S. J. & Gibson, R. H.Tactile perception of texture. In E. Carterette, &
M. Friedman, Handbook of perception. Academic Press. New York. 1111; Vol. III (pp. -231

)212
28. Tracy.J.L.,Robin.R.W., Schriber.R.A., Development of a FACS-Verified set of Basic and Self
Conscious Emotion Expressions. PsycARTICLES. 2331; N.1, 331-331
29. Vatavu, R.D., Gramariuc, G., Schipor, D. M .Touch interaction of children aged 5to 1years:
Experimental findings and relationship to motor skills. Human-computer studies. 2313; N.11,

11-31
30. Wastiels, L., Schifferstine, H.N.J., Wouters, I., Heylighen, A. Touching Material Visually:
About the Dominanace of Vision in Building Material Assessment. International Journal of
Design. 2315; (1) No.2
31. Whitaker, T.A., Simoes-Franklin, C., Newell, F.N. Vision and touch: Independent or integrated
systems for the perception of texture. Brain Research. 2331; 1212, 12-31
32. Zuo, H., Jones, M. Exploration into formal aesthetics in design: (Material) texture. Proceedings
of 1th International Conference Generative Art. Italy. Milan. 2333

135

دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی

The importance of a combinative perception of traditional senses in
learning and the principals of designing an educational product with
this goal
Niloofar SHADMEHRI,
Assistant professor in university of Art- Tehran, PhD of industrial design from Universite D’Angers,
France. Tel:021-66463193

Nafiseh AREFI
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Abstract
This scientifically applied research is a descriptive research which is done with the aim of
studying the importance of the sense of touch, nurturing and finding the principle factors in
sensorial perception of texture for 4to 6year old children, and reinforcing this sense by
further interaction with texture through composing the touch sense with the other traditional
senses. During the evaluation of the scale of touch perception in children, we examined 36
children ( 4to 6years old) in different categories. For each examination, we described the
variable factors and then measured the content of the child’s cognition about different
textures. Finally, we studied the relationship between the sense of touch and the other senses
including sight, hearing, taste and smell. The results showed that the children knew the cold
and sticky textures well but the need to reinforce the perception of texture was evident. It is
also necessary to increase their perception of cold and lubricious. In the subject of studying
the relationship of the perception of traditional senses together, the results showed that there
is a relationship between bass sound, happiness and sweet taste, and between soprano sound
and hard and rough textures. Also there is a relationship between the emotion of happiness,
sweet taste and soft and sticky textures. In this study we did not find any relationship
between the smell sense and textures. Finally, the principle of design of a product that can
reinforce the traditional senses in children was presented .
Key words :Design for children, Nurturing the senses, Sense of touch, Product design .
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چكیده
فرش افشارى از نظر طرح و نقش از غني ترين فرش هاى ايران است .هنر قالي بافي سيرجان كه شهرت جهاني
دارد اين روزها از نبود بافندگان و عدم گرايش دختران جوان به اين هنر رنج مي برد و شايد خيلي زود جاي
خود را به فرش هاي كارخانه اي دهد در اين پژوهش كه از نظر هدف ،بنيادي و ازجهت ماهيت تاريخي و
توصيفي است سعى شده است با شناسايى پيشينه تاريخى و فرهنگى اين دستبافته ،طرح ها و نقوش استفاده
شده در قالي افشارباف شناسايي و جهت استفاده توليد كنندگان داخلي و صادر كنندگان معرفي گردد .شناسايي
طرح ها و نقوش از طريق مطالعه كتابخانه اي و ميداني (بازديد و مصاحبه با بافندگان و توليد كنندگان) انجام
گرفت .از انواع طرح هاي قالي هاي ايل افشار سيرجان مي توان به سه كله ،موسي خاني ،ترنج و پنج ترنج ،بندي
شول ،بابا بيگي و حشمت اشاره كرد كه هر كدام از اين زير اندازها ،با نقوش متعددي بافته مي شوند .در گذشته
بافت اين قالي ها به صورت ذهني بوده است ولي امروزه طرح و نقش ها را با هدف خاص تجاري در اختيار بافنده
قرار مي دهند و بيشتر بافندگان طرح هايي را مي بافند كه با استقبال بيشتري روبرو مي شود و در اين بين
بسياري از طرح ها به فراموشي سپرده شده است.
واژگان كلیدی :ايل افشار ،دستبافته هاي سيرجان ،قالي افشارباف ،طرح و نقش

مقدمه
گستردگي وضعيت جغرافيايي ايران ،طيف متنوعي از اقوام مختلف را در خود جاي داده است كه هر كدام داراي فرهنگ و
عناصر فرهنگي منحصر به فرد خود مي باشند .دستبافته ها مظهر تبلور عينى و ذهنى دستاوردهاى فرهنگى و هنرى هر ملتى
است .بررسى اين گنجينه ها سبب مى شود با دركى عميق تر نسبت به گروه هاى سازنده آن به نقش اين توليدات در برطرف
كردن نيازهاى زيستى و معيشتى افراد و ارتباط آن با بافت هاى تاريخى ،فرهنگى و اسطوره اى جوامع پى ببريم .طرح و نقش
اين دستبافته ها با دارا بودن بار فرهنگى ،گستره ي عظيمى از ميراث فرهنگى كهنى را در بر مى گيرند كه در طول اعصار بر اثر
نقل و انتقال نقوش ،مهاجرت هاى اجبارى ،ازدواج ها ،تقليد صرف يا ترسيم نادرست و هم آميزى و تأثيرپذيرى از ديگر هنرها
دگرگونى هاى زيادى را به خود ديده اند.
فرش و گليم كه با خالقيت ،ابتكار ،ذوق و نوآورىِ استادكار بافته مى شود؛ دنيائى از رمز و راز در خود نهان دارد و شور و
شعفى كه هنگام بافتن تار و پودش به بافنده دست مى دهد ،با زمزمه هاى شاعرانه درهم مي تند .مهمترين ويژگى هاى نقوش
دستبافته هاي سيرجان ،چشم نواز بودن ،هماهنگى ،تناسب رنگ و فرم ،تركيب بندى قرينه ،بيان تجريدى نقوش تكرارشونده ،و
سادگى و بى پيرايگى در عين معناگرائى آن است.
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ى
با بررسى نقوش به اين امر مى رسيم كه اغلب سازندگان ،استادكاران و هنرمندان اين آثار ،عالوه بر جنبة زيبائى و تزئين ِ
اثر ،به بيان باورها ،عقايد ،عاليق و افكار خود در آنها پرداخته ان د .اينان ،از پديده هاى طبيعى پيرامون خود الهام گرفته وآنها را
به صورت تجريدى به كار بسته اند .از اين رو ،نقوش به صورت بسيار ساده و بى پيرايه تجلى يافته اند
طرح و نقش فرش افشارباف به عنوان يكى از دستبافته هاى اصيل عشايرى كرمان ،بخصوص شهرستان سيرجان ،طى سال
هاى اخير تغييرات بسيارى را پشت سر گذاشته است .اين هنر كه گمان مى رود ميراث عشاير كرمان از سرزمين هاى
اجداديشان باشد امروزه با تأثيرپذيرى از هنرهاى بومى منطقه كرمان ،طيف متنوعى از طرح ها ي اصيل و وارداتى را در خود
جاى داده است .بديهي است شناسايي وطبقه بندي اين طرح ها عالوه بر شفاف سازي روند اين تغييرات ،عاملي جهت ثبت و
ضبط اين طرح ها و برنامه ريزي جهت نوآوري هاي پيش رو برمبناي اصالت ها خواهد بود.
اين پژوهش سعي دارد با تحقيق و بررسي طرح هاي موجود در زيراندازهاي عشايري و معرفي دستبافته هاي آنها ،سهم
كوچكي در احياء هنر آنها و جلوگيري از فراموش شدن تجربيات چندين ساله و خالقيت ها و ذوق آنها داشته باشد.

پیشینه تحقیق
آنچه ضرورت انجام اين تحقيق را مشخص مي نمايد ،فقدان منابع مكتوب در اين زمينه و تحقيقات محدودي است كه
صورت گرفته است .محمودي و شايسته فر ( )23 :1511در پژوهش خود با عنوان "بررسي تطبيقي نقوش دستبافته هاي ايل
شاهسون و قفقاز" پس از معرفي ايل شاهسون و قفقاز و مشخصات كلي دستبافته هاي آنها ،به بررسي نقوش در اين بافته ها
پرداخته و معتقدند كه طرح ها در اين دستبافته ها بيشتر طبيعتگرا هستند اما با ظهور دين اسالم وممنوعيت نمايش اشكال
انساني و جانوري ،نقشمايه ها بيشتر تزئيني شده اند .يكي از نتايج اين ممنوعيت ،ايجاد اشكال به فرم هندسي است .معنا و
مفهوم بسياري از نقوش فراموش شده اند .پرندگان ،گياهان ،رودخانه ،كوه ،خورشيد و ماه و ستاره همه افسانه هاي مخصوص به
خود را دارند.
كبيري و اميرحاجلو ( )51 :1515در پژوهش " بررسي نقشمايه هاي جانوري در قالي تركمن" پس از بررسي اين نقش ها،
اين چنين نتيجه گيري كرده اند كه نقوش اين دسته از قالي ها ،از لحاظ تاريخي به دو دسته پيش از اسالم و بعد از اسالم
تقسيم مي شوند .تداوم برخي نيز از پيش از اسالم آغاز شده و بعد از اسالم نيز ادامه يافت .اين قوم كوچ نشين به علت مجاورت
با فرهنگهاي همسايگان خود بسياري از نمادها را از ايشان به عاريت گرفتند .برخي را نيز بر اساس باورهاي خود به نقش در
آوردند.
خالقي ( )131 :1511در بررسي"تأثير طرح و نقش قالي افشار باف بر گليم شيريكي پيچ" بيان مي كند متأسفانه به دليل
فقدان نمونه هاى موجود از گذشته هاى تاريخى اين دستبافته امكان بحث علمى گسترده ا ى در اين زمينه وجود ندارد ولى
مرور اين تحوالت در يكصد سال اخير و به ويژه در سه دهه گذشته گوياى آن است كه بسيارى از تغييرات به وجود آمده در
زمينه طرح و نقش اين دستبافته مرهون ازدياد تقاضا و توليد تجارى بوده است .تنوع طلبى در طرح و نقش هاى مورد كاربرد
براى جذب بيشتر مشتريان ارمغان چنين رويكردى است كه در اين ميان طرح و نقش قالى افشارى باف منطقه به دليل
همخوانى با محدوديت هاى ساختارى گليم شيريكى پيچ بهترين منبع الهام بافندگان آن بوده است.
به طور كلى با توجه به پيشينه ي ايلياتى قالي ،طرح و نقش آن را مى توان ميراث ماندگار عشاير مهاجر (افشار و بچاقچى)
از نواحى شمال غرب ايران به كرمان دانست كه با تأثيرپذيرى از هنرهاى بومى منطقه كرمان – به خصوص فرش افشارى باف و
شيريكي پيچ  -طيف متنوعى از طرح ها و نقش مايه هاى اصيل و وارداتى را در خود جاى داده است (حسين خاني:1511 ،
 .) 15بديهى است شناسايى و طبقه بندى اين طرح ها عالوه بر شفاف سازى روند اين تغييرات عاملى جهت ثبت و ضبط اين
طرح ها و برنامه ريزى جهت نوآورى هاى پيش رو بر مبناى اصالت ها خواهد بود .در اين پژوهش سعى خواهد شد با شناسايى
پيشينه تاريخى و فرهنگى اين دستبافته ها ،طرح ها و نقوش استفاده شده در قالي افشار شناسايي و جهت استفاده توليد
كنندگان داخلي و صادر كنندگان معرفي گردد.

روش پژوهش
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اين تحقيق از نظر هدف ،كاربردي و از لحاظ ماهيت روش به صورت توصيفي و به شيوه مطالعه موردي انجام شده است .در
اين پژوهش قالي افشار باف از بين دستبافته هاي سيرجان براي مطالعه انتخاب گرديد .شناسايي طرح ها و نقوش از طريق
مطالعه كتابخانه اي و ميداني ( بازديد و مصاحبه با بافندگان و توليد كنندگان) انجام گرفت .پس از شناسايي طرح ها و نقوش
طبقه بندي آنها صورت پذيرفت.

فرش افشارباف
فرش افشارى باف كرمان يكى از مهمترين سبك هاى فرش ايلياتي به شمار مى رود كه در طى سال هاى گذشته با فراز و
نشيب هاى بسيارى روبه رو بوده است .بسيارى از فرش شناسان بزرگ به دليل پيچيدگي و درهم آميختگى فرش افشارى باف
از غيرافشارى باف (فرش هاى افشارى كه كار بافندگان غيرافشارى مي باشد) تشخيص آنها را امرى مشكل دانسته و چون راه
حلى براى آن نيافتند دستبافته هاى اين حوزه را با عناوينى چون «افشاري» يا «منطقه كرمان» مورد بررسى قرار داده اند .از
مهمترين مشكالت در زمينه بررسى فرش افشارباف مي توان به موارد زير اشاره كرد -1 :كمبود دستبافته هاى اصيل افشارى
 -2از رونق افتادن قالي بافي اصيل افشارى باف و فقدان طراحى و نقش پردازى اصيل -5پراكندگى بيش از اندازه افشارها در
چهار حوزه افشارنشين (شهر بابك،بردسير ،سيرجان و بافت) -1تلفيق سبك هاى فرش بافى افشارباف بعد از مهاجرت به نواحى
ايران  -3توجه به فرش شهرى باف كرمان از اواخر قرن نوزدهم همزمان با فعاليت شركت هاى خارجى انگليسى و آمريكايى و
مهجور ماندن فرش افشار باف  -1كمبود منابع و پروژه هاى تحقيقاتى در حوزه فرش افشارى باف (خالقي.)113 :1511 ،

طرح ها و نقوش قالی افشارباف
به طور كلي انواع زيراندازهاي عشايري ،داراي طرحها و نقوش بسيار زياد و همچنين متنوع مي باشند ،و از آنجايي كه تمام
اين طرح ها و نقوش ذهني بوده ،و نتيجه ابداع و خالقيت عشاير هستند ،به صورت ساده و هندسي مي باشند و به علت اينكه بر
اساس نقشه قبلي بافته نمي شوند از خطوط شكسته و هندسي برخوردارند و همه اينها از عقايد ،روحيات ،باورداشتها و ذهنيات
عشاير سرچشمه مي گيرند.
از انواع طرح هاي قالي هاي ايل افشار سيرجان مي توان به سه كله ،موسي خاني ،ترنج و پنج ترنج ،بندي شول ،بابا بيگي و
حشمت اشاره كرد كه هر كدام از اين زير اندازها ،با نقوش متعددي بافته مي شوند .كه برخي از مهمترين اين نقوش عبارتند از:
هفت رنگو ،خوشه انگوري ،محراب ،شي دستمالو ،گل قشقه اي (گل گيشنيز و جيران) ،قجرو يا قمرو ،شانه ،كفگير ،مرغ پشت و
رو يا گل بادامي ،برگدار ،چرخك ،مداخل ،شاخ ،نقش خان ،مازنجيل ،قليچ باغي ،چوگن ،كجك ،چنگك ،ارّو ،كرمكو ،قالب،
نقوش حيوانات و.....

سه كله
«اين طرح يكى از سبك هاى رايج افشارى است و مي توان گفت يكى از متداولترين طرح هاى بافته شده در بين افشارهاى
منطقه سيرجان و فارس است (حاجيوند .)133 :1515 ،معموال اين نقشه در بين بافندگان سيرجان (بلورد و اسطور ،محمود آباد
سيد ،حسين آباد) ،كوه پنج بردسير و مناطقى از بافت رواج دارد .نامگذارى اين نقشه برپايه ساختار طرح آن است كه سه كنگره
چليپا مانند در انتهاى عرضى زمينه قالى قرار گرفته اند (حسين خاني ،)11 :1511 ،به گونه اى كه بافندگان قالى هر كدام از
آنها را يك «كله» به حساب مي آورند (شكل  .)1گاهي هم اين مربع هاي چليپا مانند (كله) به تعداد بيشتر در قاليچه ها تكرار
مي شوند (شكل .)2
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شكل  .6قالیچه سه كله (منبع :نگارنده)

شكل  .2قالیچه سه كله با تعداد مربع بیشتر(منبع :نگارنده)

در قسمت باال و پايين قاليچه (زمينه يا متن قاليچه) سه مربع ديده مي شود ،كه در سه گوشه آنها سه مربع كوچك متصل
مي باشد و اين مربع ها با خطوطي پلكاني شكل به هم وصل شده اند و فضايي خالي را به وجود آورده اند ،كه به آن «محراب
قالي» مي گويند .البته محراب قالي هم با نقوش گردي كه «سيبكو» نام دارد ،پر مي شوند .در قسمت داخلي متن قاليچه همين
خطوط پلكاني در ابعاد بزرگتر بافته شده اند ،كه به آنها «شي دستمالو» يا به زبان تركي «ياقلُق آلتي» اطالق مي شود(شكل .)5

شكل  .9نقشه كله و محراب در قالیچه سه كله (منبع:نگارنده)

در مركز قاليچه سه ترنج بزرگ وجود دارد ،كه به «گل قشقه اي» معروف است .دور تا دور گل قشقه اي را نقشي فرا گرفته
است كه عشاير افشار به آن «پا» مي گويند .اين نقش در ساير مناطق عشاير نشين نيز بافته مي شود ،گويا اين نقش از نقوش
اقتباسي قفقاز مي باشد .در داخل گل قشقه اي دو نقش ديده مي شود ،كه به شكل بعالوه روي هم قرار گرفته اند ،كه يكي
معروف به «گل گيشنيزو» (نقش عمودي) و ديگري «جيران» (نقش افقي) ناميده مي شود (اشكال 1و.)3
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شكل  .4نقش گل قشقايی در وسط قالیچه سه كله (منبع:

شكل  .5نقشه گل قشقايی (منبع :نگارنده)

نگارنده)

زمينه قاليچه سه كله با گلهاي رنگارنگ بسيار زيادي پر مي شود ،كه همچون ستاره در حال درخشش هستند و زمينه ي
تيره قاليچه را روشن كرده اند ،شايد به همين علت به آنها «گل قمرو» گفته مي شود« .قمرو» همان ماه يا ستاره به لهجه ي
كرماني است .در بيشتر موارد نيز به آن «گل قجري» مي گويند (شكل .)1
دو نقش ديگر هم ،معموالً در بين نقوش اين قاليچه به چشم مي خورد ،كه يكي «شانه» (شكل  )1و ديگري نقش پنج
ضلعي كه «كفگير» (شكل  )1ناميده مي شود .نقش «شاخ» و «چرخك» از ديگر نقوشي است كه به صورت جاپركن در متن
قاليچه قرار مي گيرند (شكل  .)1الزم به توضيح است كه نقوش مذكور در انواع ديگر قاليچه هم مورد استفاده قرار مي گيرد.

شكل  .1نقش گل قمرو(منبع :نگارنده)

شكل  .7نقش شانه (منبع نگارنده)

شكل  .8نقش كفگیر (منبع نگارنده)

شكل  .3نقش شاخ و چرخك (منبع :نگارنده)
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در حاشيه اين قاليچه نقشي استفاده شده كه به حاشيه هفت رنگ مشهور است .لوزيهايي كه در رنگ هاي مختلف كنار هم
قرار گرفته اند و در اصطالح محلي به آن «هفت رنگو» يا «ترمه» مي گويند (شكل  .)13نقش ديگري كه در حاشيه اين قاليچه
و قاليچه هاي ديگر وجود دارد ،به «خوشه انگوري» معروف است ،وجه تسميه آن به احتمال زياد همان خوشه انگور مي باشد.
نقش خوشه انگوري ،داراى بافتى ظريف از لوز ى هائى است كه در كنار يكديگر با تكرار رنگها قرار گرفته اند( .شكل .)11

شكل  .61حاشیه هفت رنگو (منبع :نگارنده)

شكل  .66حاشیه خوشه انگوری (منبع :نگارنده)

موسی خانی
قاليچه موسي خاني كه به اين نام معروف شده ،داراي نقشي است كه معموالً چند بار در قاليچه تكرار مي شود و از اشكال
هندسي مختلفي تشكيل شده است .در مورد وجه تسميه اين نقش اطالع دقيقي در دست نيست .بر اساس تحقيقات محلي،
گفته شده كه در زمانهاي بسيار دور ستواني در بين عشاير مي زيسته و فرشي داشته كه نقشي شبيه به اين نقش در آن وجود
داشته است و ستوان نامبرده نامش «موسي خان» بوده ،احتماالً نام «موسي خاني» از نام وي گرفته شده است .به هر حال اين
نقش از نقوش بسيار مشكل و زيباي قاليچه ها است كه به تعداد دو يا بيشتر در زمينه قاليچه ها به كار مي رود (اشكال 12و
.)15

شكل  .62نقشه گل موسی خانی (منبع :نگارنده)
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خالقي ( )1511در مورد اين طرح مي نويسد ،اين نقشه به نام خان هاى افشارى معروف گشته است كه به صورت ذهنى يا
با كمك گرفتن از قطعات الگوبافت كوچكى كه "رمينه "يا روبينه نام دارد نزد بافندگان معمول است .چارچوب كلى طرح
مشتمل است بر استفاده از گل هاى معروف به «موسى خانى» كه گونه اى از گل هاى موسوم به گل فرنگ است كه در غرب به
آن «رزكلمي» مي گويند « .استفاده از اين نقوش اگر چه ممكن است متأخر و به اواسط قرن نوزدهم يا اندكى بيش از آن برسد
اما پيش از آن در شالبافي در ابعاد بسيار كوچكتر به كار برده مى شد» (تناولي )33 :1511 ،و به نظر مى رسد به مرور زمان
ابعاد متناسب با فرش پيدا كرده و به زير اندازها راه يافته است و به دست بافنده خالق در قالبى هندسى بر قاليچه ها وگليم
نقش بسته است.
متن اين نوع قاليچه عالوه بر گل موسي خاني ،با نقش هايي از گياهان و حيوانات پر مي شود .نمونه حاشيه ديگري كه در
قاليچه ها استفاده مي شود مي توان به حاشيه «قليچ باغي» (در مورد وجه تسميه قليچ باغي چيزي در دست نيست ولي قليچ
به زبان تركي يعني شمشير) و «مرغ پشت و رو» (شبيه دو مرغ كه پشت به هم نموده اند) اشاره كرد (شكل  ،)11در بعضي
موارد نيز از آن به نام «گل بادامي» ياد مي شود كه مانند دو بادام يا بته پشت به هم داده اند .در (شكل  ،)13حاشيه «برگدار»
كه از گل و برگهاي ساده و هندسي تشكيل شده است در ميان دوحاشيه «ارّو» (به دليل شباهت نقش به دندانه هاي ارَه) و
«قليچ باغي» آورده شده است.

شكل  .64حاشیه مرغ پشت و رو و قلیچ باغی (منبع :نگارنده)

شكل  .65حاشیه برگدار (منبع :نگارنده)

ترنج
ترنج ،نقش وسط فرش است ،كه همچون جزيره اي خوش نقش و نگار ،در ميان درياي زمينه ي فرش قرار دارد ،و طرح
يك چهارم آن ،عيناً با تغييرات در نقش و رنگ آميزي به نام «لچك» در چهار طرف زمينه بافته مي شود .ترنج اغلب با طرح
هاي اسليمي و گل و بوته هاي فراوان و شاخ و برگ هاي ظريف و زيبا و خوش تركيب تزئين مي شود .برخي اوقات از تكرار
ترنج ها در متن قالي ،نقشه ي جالبي پديدار مي گردد كه به ترنج بندي معروف است .نقش و شكل ترنج ،خود مي تواند يكي از
وجوه مشخصه ي « بافتگاه فرش» باشد .مثالً شكل اصيل ترنج قالي قشقايي لوزي است و ترنج گرد يا چهار گوش ،در بين
عشاير به ندرت بافته مي شود (دانشگر.)131 :1512 ،
ترنج از نقوش متداولي است كه همچون ساير مناطق عشايري ايران در متن قاليچه ها و گليم هاي افشار و ساير ايالت
سيرجان مورد استفاده قرار مي گيرد .طرح هاي ترنجي طيف وسيعي از فرش هاي افشاري باف را به خود اختصاص داده اند.
طرح مياني از يك قاب طولي شش گوش تشكيل شده است كه ترنج لوزي قالبه اي شكل كوچك تري را در برگرفته است .از
آنجا كه ترنج در بعضي از قاليچه ها چند بار تكرار مي شود ،به آن قاليچه «پنج ترنج» اطالق مي گردد (شكل  .)11گاهي ترنج
وسط قاليچه به صورت كامل و چهار ترنج ديگر به صورت يك دوم يا يك چهارم بافته مي شود .رنگ ترنج وسط معموالً با رنگ
چهار ترنج ديگر متفاوت است كه به زيبايي و جذابيت آن مي افزايد و در نگاه اول چشم را به مركز قاليچه مي كشاند ،در اطراف
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ترنج ها ،تصوير حيوانات مختلفي وجود دارد (شكل  .)11تنوع رنگ و نقش بستگي به ذوق و ابتكار بافنده دارد .بافنده عشاير بنا
به ذوق و سليقه ي خويش و به صورت ذهني طرح و نقشي را كه با روحيه ي او و باورها و ذهنياتش سازگار است ،انتخاب نموده
و مي بافند.

شكل  .61قالیچه پنج ترنج (منبع :نگارنده)

شكل  .67قالیچه پنج ترنج با ترنج های يك دوم (منبع :نگارنده)

با كمي دقت در زمينه اين دو قاليچه حضور حيوانات مختلفي چون كبك ،خروس ،پروانه ،بز ،شتر و طاووس را مي توان
مشاهده كرد .همچنين در زمينه قاليچه سمت راست از نقشي « »Vمانندي بنام «كجك» استفاده شده است .در حاشيه هر دو
قالي از نقش برگدار و مرغ پشت و رو استفاده شده است.

بندی شول
ايل شول از جمله عشاير كرمان به شمار مي روند كه در نواحي سيرجان و بندر عباس دوره ييالق و قشالق خود را سپري
مي كنند .هرچند شول ها ريشه اي لري دارند ولي در تقسيم بندي ايالت در شمار افشارها جاي گرفته اند .نقش «بندي شول»
يكي از طرح هاي اصيل ايل شول است (شكل  .)11كل طرح هم از جهت عرضي و هم از جهت طولي به قطعات منظم لوزي
شكل تقسيم شده است كه شبكه اي قابقابي شكل را نمايان مي كند .درون قاب ها را طيف متنوعي از اشكال انساني ،حيواني و
گياهي به صورت هندسي در بر گرفته است .در بسياري موارد جهت جلوگيري از يكنواختي بيش از اندازه طرح رنگ زمينه قاب
ها به صورت يك در ميان تغيير مي كند (اشكال 11و( )23حسين خاني .)11 :1511 ،طرح بندي شول بيشتر در منطقه
سيرجان رواج دارد و بافندگان و افراد محلي اين طرح را به همين نام مي شناسند ،اما در بين تجار «بازوبندي» هم گفته مي
شود .با گرايش به كاربرد گسترده تر نقوش انتزاعي هندسي و تنوع رنگ در لوزي هاي متن در گليم بافي نيز خود را نشان مي
دهد.
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شكل  .68نقش بندی شول (منبع :نگارنده)

اشكال 63و .21دو قالیچه با نقش بندی شول (منبع :نگارنده)

بابا بیگی
اين طرح كه به نام يكي از طوايف افشاري به «بابا بيگي» يا «بابابگي» معروف گشته از جمله طرح هاي فرش بافان منطقه
سيرجان به شمار مي رود كه با ساختاري مشابه به طرح فرش ها يا در تركيبي تلفيقي با نقوش ترنج هاي هندسي و گل هاي
موسي خاني در بافته هاي منطقه به چشم مي خورد (اشكال 21و .)22كل طرح بابابيگي مانند طرح بندي شول هم از جهت
عرضي و هم از جهت طولي به قطعات منظم لوزي شكل تقسيم شده است كه شبكه اي قابقابي شكل را نمايان مي كند.

شكل  .26قالیچه بابابیگی (منبع :نگارنده)

شكل  .22قالیچه بابابیگی با تركیب نقش ترنج لوزی شكل و
بابابیگی (منبع :نگارنده)
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نمونه اين نقشه را فرش فروشان بازاري "الله اي" نام مي نهند كه علت آن را مي توان در شبيه بودن طرح بابا بيگي به
«گل الله» دانست (شكل  .)25اين گونه فرش ها در «زمره فرش هاي باغي جاي مي گيرند و گونه ديگر تفسير آن سروهاي
چهارگانه است كه در ميان كرت هاي يك باغ مصفا كاشته و به سوي آسمان نيلگون سر كشيده اند( ».تناولي.)31 :1511 ،

شكل  .29نقش بابا بیگی و شباهت آن به  4گل الله (منبع :نگارنده)

حاشيه هاي به كار رفته در قاليچه بابابيگي شكل  ،21تكرار دو حاشيه گل هشت پر رنگارنگ و در وسط حاشيه «مداخل»
است .مداخل نقشي است هندسي و تجريد يافته ،كه به صورت باال و پايين (تو در تو) ،حاشيه گليم ها و قاليچه ها را مزين مي
كند (شكل .)21

شكل  .24نقش حاشیه مداخل بین دو حاشیه گل های هشت پر رنگارنگ (منبع :نگارنده)

حشمت
طرح ديگري از قاليچه هاي افشارباف سيرجان ،طرح «حشمت» است .در مورد وجه تسميه اين طرح كه به «حشمت بلورد»
معروف است ،اطالع دقيقي در دست نيست .بر اساس تحقيقات محلي ،بعضي آن را نام زني از اهالي بلورد مي گفتند كه جهت
قدرداني از كمك داوود خان سعيدي ،يكي از خان هاي قديم سيرجان ،قاليچه اي را با اين طرح و نقش بافته و به او هديه نموده
است و بعضي حشمت را نام يكي از افراد بزرگ و سرشناس قديم سيرجان مي دانستند كه يا فرشي داشته كه نقشي شبيه به
اين نقش در آن وجود داشته يا دستور بافت چنين فرشي را داده است و نام اين نقش به نام او ثبت گرديده است .در وسط
قاليچه حشمت ،ترنج شش ضلعي خود نمايي مي كند كه ترنج لوزي شكلي در درون آن قرار دارد و اطراف ترنج لوزي را خرده
نقش هايي از گياهان و حيوانات پر مي كند .در چهار گوشه قاليچه ،چهار گلدان پرگل قرار دارد كه زيبايي قاليچه را دوچندان
مي كند و نسبت به سليقه بافنده در قاليچه ها متفاوت است .در عرض قاليچه ،در فاصله بين گلدان ها نقش ديگري به صورت
تقارن بافته مي شود كه فضاي خالي زمينه را پر كند (شكل .)23
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شكل  .25طرح قالیچه حشمت (منبع :نگارنده)

بحث و نتیجه گیری
با بررسي طرح ها و نقوش ،به اين امر رسيديم كه اغلب استادكاران و بافندگان ،عالوه بر جنبة زيبائى و تزئينىِ اثر ،به بيان
باورها ،عقايد ،عاليق و افكار خود در آنها پرداخته اند .اينان ،از پديده هاى طبيعى پيرامون خود الهام گرفته و آنها را به صورت
تجريدى به كار برده اند .اين نقوش ،به صورت ساده و بى پيرايه تجلى مى يابند .رنگِ دستبافته ها و يا نقوش ،شاد و پرتأللؤ
است .بدون شك تنوع و شادابى رنگها ،برگرفته از محيط و فضاى زندگى ايشان است .اين نقشها ،از دانائى و تبحر استادكار بى
نام و نشاني خبر مى دهد كه روح بى آاليش خود را با طبيعت وجودش در اين طرح و نقشها متجلى ساخته است.
در جمع بندى كلى ،مى توان به اين اصل رسيد كه تمامى اين نقوش به نوعى در پيوند با سنت ،گذشته ،باور و زندگى
روزمرة طراحان ،بافندگان ،استادكاران و هنرمندان اين فنون بوده اند و ايشان را متأثر از زيبائى و گوناگونى خود كرده اند.
اگرچه شايد ارتباط اين نقوش با واقعيت طبيعيشان بسيار اندك باشد ،ولى اين نقوش عاميانه ،در درون خود دنيائى از خواسته
ها ،نيازها و آرزوها دارند كه با قدرت استادانة استادان ،با تبحر و مهارت بى نظيرى به كار رفته اند .عالوه بر آن ،اين نقوش
زيباشناسى خاص خود را دارند كه متعلق به اقليم و باورهاى آن منطقه است.
هنرمند بافنده عشايري و روستائي از آنجايي كه سعي در رقابت با نمونه هاي مشابه ندارد براي تازگي و بدعت بي قرار
نيست .بنابراين وي سعي ندارد اثر خويش را با بدعت و نوآوري ،شأنيت هنري كه منقدان هنري تشخيص داده و معرفي ميكنند،
ببخشد .هنرمند عشايري و قومي ،از آنچه ميراث نقش و رنگ مي باشد با آغوش باز استقبال كرده و هر بار كه بستر خويش را
بدان مزين ميكند ،احساس تازگي و فرح بخشي خاصي را تجربه مي كند .با اين همه در برابر نگاره هاي وارداتي نيز هيچگونه
تعصبي نداشته و مقاومتي از خود نشان نمي دهد .اين ويژگي كه از روحيه پذيراخوئي ايشان نشأت مي گيرد ،با مرام ميهمان
نوازي و غريبه دوستي ايشان كه جزء الينفك اخالقيات ايشان مي باشد ،هم سوي بوده است .اثبات اين مدعا استفاده از نقوش
كليدي و شناخته شده است كه به راحتي و بدون هيچگونه مقاومتي در بستر دستبافته هاي اقوام ديگر مهمان مي شود.
از مهمترين ويژگي هاي نقش اندازي اين دستبافته ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
نامگذاري طرح ها نشأت گرفته از عواملي مانند اسامي خان ها يا ايل (مانندموسي خاني ،حشمت و شول) اسامي نقوشاصلي (مانندترنج و گلداني) و يا بر اساس ساختاركلي طرح (مانند راه راه ،خشتي ،و سه كله) مي باشد.
كاربرد خرده نقش ها در اطراف نقوش اصلي است و قرينه سازي كامل در خرده نقش ها وجود ندارد.طيف وسيعي از رنگ پردازي ،در اين دستبافته ها به چشم مي خورد و نقوش جانوري ،گياهي ،هندسي و انتزاعي از هويتبارزي برخوردارند.
قاعده ي نقش اندازي به صورت ذهني ،در قالب نقوش شكسته و هندسي است.اكثر بافته ها به جهت زود بازده بودن و نفع اقتصادي بيشتر ،كوچك پارچه ،بافته مي شوند.اجزاي مختلف نقشه را مي توان در قالب نقوش اصلي ،فرعي و خرده نقش ها تفكيك نمود.113
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بررسى مهم ترين ويژگى هاى قالي افشارباف در زمينه طرح و نقش مؤيد آن است كه طرح و نقش اين دستبافته طى سال
هاى اخيرتحوالت بسيارى را پشت سر گذاشته است .متأسفانه به دليل فقدان نمونه هاى موجود از گذشته هاى تاريخى اين
دستبافته امكان بحث علمى گسترده اى در اين زمينه وجود ندارد ولى مرور اين تحوالت در يكصد سال اخير و به ويژه در سه
دهه گذشته گوياى آن است كه بسيارى از تغييرات به وجود آمده در زمينه طرح و نقش اين دستبافته مرهون ازدياد تقاضا و
توليد تجارى بوده است.
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A Study of Sirjan Afshar Carpet Designs and Motifs
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Abstract
Sirjan carpet weaving art which is internationally known, nowadays, suffers from a lack of weavers and
intendancy of young girls to this art, and perhaps gives way to industrial carpets, shortly. In this study,
which is fundamental in terms of objective and historical and descriptive in terms of the nature; has
been tried identify the designs and motifs used in Shyryky Kilim and Afshar carpet and commonality
between them by identifying the cultural and historical background of these hand-woven; and introduce
for domestic producers and exporters. Identification of designs and motifs were performed through
library and field study (visit and interview with weavers and producers). Among the designs of Afshar
carpet, it can be mentioned to Sekalle, Musakhani, Toranj, Bandi Shool, Baba beigi and Heshmat;
which each of these carpets are woven with numerous motifs .
Keywords: Afshar carpet, Afshar tribe, carpet design, motif, Sirjan hand-woven
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چكیده
سفال لكابي ،به گروهي از سفالها اطالق ميشود كه بدنه آنها غالباً از جنس خميرسنگي و گاهي ارتنور بوده و
زمينه آنها به صورت تكرنگ مي باشد ،داراي تزئينات حكاكي هستند ،و از لعابهاي آبي فيروزهاي،
الجوردي(كبالت) ،قهوهاي (منگنز) و سبز بر روي نقش نقر شده استفاده ميشود .بر اساس آنچه از حفاريهاي
حماه بدست آمده ،محققان معتقدند كه اين نوع سفال تنها براي مدت صد سال ،از اواخر قرن يازدهم تا اوائل
قرن سيزدهم ميالدي توليد شده اند .اين تكنيك در شهرهاي رقه و تل مينيس ،يافت شده است .با وجود اينكه
اين تكنيك يك تكنيك ابتدايي تزئين به شما ميرود ،نقوش انساني ،نقوش تركيبي و نقوش حيواني با تنوع و
زيبايي گرافيكي خاصي در اين تكنيك كاربرد داشتهاند ،البته نقوش حيواني بهويژه نقش پرنده ،نقش محبوب
ظروف لكابي است ،به عالوه موضوع حيواني در تعدادي مجسمه سفالي با اين تكنيك نيز ديده ميشود .در مورد
اين تكنيك بايد اذعان داشت كه نقوش ،با شيوههاي بياني منحصر به فردي اجرا ميشدهاند ،به طوري كه بين
نوع تكنيك لعابكاري ،تزيين ،شيوة طراحي و نحوه رنگآميزي ارتباط مناسبي وجود دارد .اين پژوهش ضمن
بررسي رابطه نقش و تكنيك لعابكاري درسفالهاي لكابي ،تالش دارد به مطالعه اين ارتباط بپردازد .اين
پژوهش از نوع تاريخي است و بر اساس بررسي اسنادي كتابها ،و ساير منابع مكتوب و همچنين آرشيو موزه-
هاي مختلف دنيا انجام شده است.
واژگان كلیدی :سفال لكابي ،رقه ،نقوش.

مقدمه
سفال متنوعترين اثر هنري است كه گذشتگان براي ما به ارث گذاشته اند و فرهنگ اقوام و رونق اقتصادي و اقتدار سياسي
حكومتها در آن تأ ثير بسيار داشته است ،در پس هر شي ِء سفالي ،هر چند ساده و كوچك ،وجوه گوناگون تمدني نهفته است و
غناي اشياء يا خرده اشياي سفالي كه امروزه در اختيار ما قرار دارد ،شرايط مناسبي براي بررسي سفالگري هر دوره و شناخت
فرهنگ عامه و خاصه در گذشته فراهم آورده است .چنانكه ميدانيم قدمت سفالگري تقريباً به قدمت تاريخ بشر است .در ايران
از كهنترين ازمنه سفالهايي با نقوش جانوري يا هندسي يافت شده كه به واقع نميتوان آنها را تفسير كرد .اما به هر حال اين
نقوش و تزيينات و نحوه كار و كارماده سفالگر نشان از تمايز سليقهها ،سنتهاي قومي و حتي كاربرد و قيمت سفال داشته
است .در مواردي تزيينا ت بيانگر وقايع زندگي فردي ،قومي يا رويدادهاي تاريخي و در مواردي نيز فقط مقاصد زيباييشناسانه
مد نظر بوده است .همانطور كه ميدانيم سفال و نقشاندازي بر روي آن ،در دورهي سلجوقي بسيار اهميت پيدا ميكند ،در اين
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دوره آثار سفالي بسياري ،از مناطق مختلف كشور بدست آمده است .شيوه و تكنيك ترسيم نقوش و موضوع آنها ويژگي
فرهنگي هر يك از مناطق ياد شده را مشخص ميكند كه مبين ذوق و انديشه هنرمندان سلجوقي است .اين دوره را ميتوان
عصر طاليي سفالگري در ايران ناميد .هنر عصرسلجوقي بر هنر ديگر مناطق اسالمي از جمله سوريه نيز تأثيرگذار بوده است.
ايوبيان در مصر  ،به سبب درگيري با جنگجويان صليبي ،توجه كمتري به سفالگري داشتند و در نتيجه هنرمندان مصر در پي
يافتن حامياني جديد به سوريه ،بين النهرين و ايران مهاجرت كردند .سلطنت ايوبيان هنوز به يك سده نرسيده بود كه سقوط
كرد .مماليك حكومت مقتدري برپا داشتند و مغوالن را متوقف كرده و در بينالنهرين و سوريه ،رقه و رصافه مراكز سفالگري
ايجاد كردند .رقه به دليل داشتن كارگاههاي سفالگري مرغوب حائز اهميت است .شهر رقه در دوره ايوبي ،يكي از مراكز مهم
توليد سفال در تمدن اسالمي محسوب مي شود .چنانچه از نمونه سفال هاي موجود در موزه ها مي توان استنباط نمود ،اين
شهر در اين دوره از مهمترين مراكز خارج از قلمرو ايران بود كه مقدار قابل مالحظه اي از ظروف و كاشي هاي بديع و به لحاظ
فني متمايز پديد آورد« .در قرن دوازدهم ميالدي توليد سفال در سوريه بواسطه پيدايش بدنه خمير سنگي و نقاشي فلز آذين
روي لعاب تغيير كرد بي شك شناخته شده ترين سفال مياني سوريه "ظروف رقه" است» (خليلي.)223-225 :1511،
تكنيك لكابي چيست؟
نقوش ظروف لكابي رقه بيشتر از چه نوع و شامل چه مضاميني است؟
در اين راستا به صورت تحليلي -توصيفي و روش گردآوري اطالعات به صورت كتابخانهاي ،ظروف لكابي معرفي ميشود .و
پيش از آن توضيحاتي درباره سفال لكابي و مضامين آن بيان ميگردد .مطالعه و بررسي نقوش ظروف لكابي قرن 11و 12
ميالدي 3 /و  1هجري رقه سوريه و بيان مضامين و ويژگيهاي شاخص آنها از اهداف اصلي اين پژوهش به شمار ميرود.

سفال رقه ( قرن 66-62م)
سوريه همانند ديگر مناطق امپراطوري اسالم ،صنعت سفالگري ديرپايي دارد و همچنين تجربيات كهني از تكنيكهاي
لعابكاري كه پيش از ظهور اسالم در آن جا پديد آمده اند .طي قرون اوليه اشغال اعراب ،توليد سفال در سوريه به سوي توليد
گسترده سفال لعابدار ،به خصوص تك رنگ پيش رفت .چنين توليدي ويژگي خاصي داشت كه تأثير كمي نيز بر سفال خارج از
سوريه گذارد .بي شك شناخته شدهترين سفال مياني سوريه « ظروف رقه» است .عنوان « رقه » براي شناسايي سفالهايي به
كار ميرود كه در شمال سوريه در تعدادي كارگاه واقع در رقه و بعضي ميدانها در دره فرات توليد ميشد( .خليلي:1511 ،
 ) 225-223يكي از انواع معروف سفال اسالمي نوعي است كه به شهر « الرقه» در كنار نهر فرات نسبت داده ميشود .مقادير
زيادي از اين نوع ظروف سفالي ،امروزه در اغلب موزهها و مجموعههاي خصوصي يافت ميشود .اسلوب ساخت و تزئين و تركيب
اشكال همه دال بر آن است كه اين ظروف به دوره متأخرتري تعلق دارد .اگرچه بعضي از ظروف رقه ممكن است به قرن 11م
تعلق داشته باشد ولي تاريخ اكثر آنها قرن  12و  15م است و داراي عناصر تزييني است كه مختص دوره اتابكان سلجوقي
سوريه و عراق است( .ديماند)111 :1511،
سفالگران رقه انواع مختلفي از اشياء با نقوش برجسته توليد كردند .ظروف نقشبرجسته به طور كلي با پوشش لعاب تك
رنگ بودند .ولي نمونههايي از فلز آذين و نقاشي بر آستر لعاب نيز وجود دارد .اولين نمونههاي ظروف رقه در سال  1113به بازار
اروپا رسيد .اينها تكههايي از سفال منقوش فلزآذين بودند كه توسط گاستون ميگون منتشر شدند ،تحت تملك بازرگانان ارمني
مستقر در پاريس بودند كه در كاوشهاي شرق به دست آورده بودند و به سختي ميكوشيدند محل كشف آن ها را مخفي نگه
دارند .امروزه اين قطعات در موزه پاريس نگه داري ميشود و ميدانيم كه متعلق به سرزمين رقه است .با توصيف اين سفالها به
عنوان گروهي همگون ،آنها را در گروه خاصي قرار داد كه علي رغم يافتن نمونههاي ديگري از آن توسط ريموند كوئچلين در
دمشق ،پيش از آن ناشناخته بود .پس از آن بررسيهاي متعددي در مورد انتساب گروه رقه صورت گرفت :موزه سلطنتي عثماني
بين سالهاي  1135و  1131سفرهاي گروه باستانشناسي را ترتيب داد ،ولي هرگز نتايج آن را منتشر نكرد .فردريش سار و
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ارنست هرتزفلد اين ميدان را در سال  1131-1بررسي كردند ،و برخي تكههاي جمعآوري شده را منتشر كردند .گرترود بل ،نيز
گزارش داده است كه طي ديدارش از آن شهر تعداد زيادي سفال در رقه پيدا كرده است( .خليلي)221-223 :1511،

سفال كنده ( لكابی )
سيفاهلل كامبخشفرد ،باستان شناس و متخصص سفال ايران ،سفال لكابي را چنين تعريف ميكند :سفال كنده و حكاكي
شده (اسگرافياتو) (لكا بي) ،در سده ششم هجري ظروفي ساخته شد كه با خطوط نقر شده در بدنه سفال ،انواع موضوعات از
قبيل گل و گياه ،و نقش جانوران و پرندگان و اسليميها ،عقاب ،گوزن و ساير صحنه ها به صورت حكاكي با سايه روشن و نقش
پر و پيكره و اندام حيوانات و نيز برگ و گل به صورتي زنده ترسيم ميشد .بعضي از اين ظروف به لعاب آبي فيروزهاي و يكرنگ
آراسته مي شدند كه در آن صورت تمام خطوط و نقاط نقر شده ،لعاب را به صورت انباشته و متراكم در گوديها دريافت مي-
كردند و خطوطي كامالً زنده و طبيعي ارائه ميدادند .برخي ديگر به چندين لعاب آراسته شده و تصويري از ظروف منبت عرضه
مي كردند .اين نوع ظروف هم نام اسگرافياتو را پذيرفتهاند و هم به لكابي« لكه آبي » معروف شدهاند( .كامبخشفرد،1511،
 )111-112تزيينات و نوشتههاي كوفي از سده سوم هجري به بعد در بشقابها و قدحهاي نيشابور و سمرقند و بخارا نمونههاي
زيادي بر جاي نهاده است و به تدريج اين نوشتهها در قرون پنجم و ششم به صورت حكاكي شده و اليهبرداري ،به صورتهاي
منبت و نيمرخ (سيلوئت) 2در زمينه هاي سفيد و سياه و ارغواني با تضاد و كنتراست كامل توليد شدهاند .اغلب نوشتهها بيانگر
دعاي خير براي دارنده بشقابها و دوريهاي نوشتهدار كوفي هستند ( .همان )215-212 ،تكامل شيوه نقشكنده زير لعاب در
اواخر دوره سلجوقي ،اواسط قرن ششم ،با روش سفال لكابي كه نوعي خميرسفيد رنگ دارد و بيشتر ظروف بشقاب مانند و
كاسه را شامل ميشود ،به اوج خود ميرسد .نقوشي كه روي اين سفالينهها ترسيم و حكاكي ميشود نقش انسان ،حيوان،
پرندگان و طرح هاي مارپيچي از لعاب الجوردي يا سبز تند بر روي زمينه سفيد است (.توحيدي )211 :1511 ،از گروه سفال-
هاي گبري كه بيشتر داراي صحنههاي تاريخي ،نمادها ،اسب سواران يا نقش جانوران تركيبي و انسان شاخدار هستند و كنده-
كاريها و تزيينات برجسته و فرورفته دارند؛ ظروف معروف به اسگرافياتوي اوليه با لعاب سبز و زرد ( قوسقزحي= قازمقازي) و
همين طور سفالينههاي لكابي در نيشابور ،فراوان به دست آمده است .در اليههاي دوره اسالمي معبد آناهيتاي كنگاور نيز آثار
سفالين بدون لعاب و همچنين آثار گبري و لكابي متعلق به سدههاي اوليه هجري تا پايان دوره سلجوقي كشف شده است .در
يكي از نمونه هاي برجسته و معروف به گبري اين ميدان تاريخي ،نقش يك بز كوهي كه زانو به زمين زده ،دوبار دور ظرف تكرار
شده است .گودي اليههاي حكاكي شدهاي شده به رنگ ارغواني تيره و نقش جانور با زرد و سبز و نارنجي نقاشي شده و زير
لعاب قرار گرفته است .تعدادي از ظروف كنده كاري و حكاكي شده ( اسگرافياتو) فقط داراي طرح يك ترنج مياني يا حيوان و
انسان و اسليمي و پالمت است كه به رنگ آبي فيروزهاي و زير لعاب بي رنگ شفاف قرار گرفتهاند( .كامبخش فرد)212 :1511 ،

نقوش سفالینه های لكابی رقه
در اواخر قرن12م ،تغيير قابل توجهي در عملكرد هنرمندان سفالگر در تصوير نقوش در ظروف سفالين رقه ،به ويژه در نوع
جانوري آن ،ميتوان ديد .ظاهراً آشنايي سفالگران با آثار جديد ،موجب اين تغيير سليقه شده است .طراحي فيگور حيواني در
سفال رقه بسيار طبيعت گرايانه است .تزيينات اسگرافياتو به شكلهاي مارپيچ در بدن حيوان ،اين موضوع را شدت بخشيده است.
اين نوع نگاه ناتوراليستي در طراحي حيوانات ،به گفتة پولسن تحت تأثير هنر يونان است .( Poulsen. 1957.169( .ارائه
ارزشهاي بصري نوين توسط هنرمندان سفالگر نتيجة مطلوبي بود كه به هر دليلي در سفالهاي رقه ظهور كرد و به ايجاد
سبك نويني در طراحي نقوش منجر شد .با مقايسه آثار سفالين رقه و سفالهاي هم عصر آنها در ايران ميتوان به اختالف در
شيوة طراحي دو منطقه پي برد .نوع ترسيم حالت موجود در ظروف سفالين مزين به نقوش جانوري رقه ،نشان از توجه به
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طراحي حالت به صورت كلي و توجه به محور اصلي بدن در حاالت گوناگون است و طراحي حالت بسيار مدرن و بر اساس اصول
شناخت آناتومي پيكر جاندار صورت گرفته است .نقوش شبه نوشتاري و فيگوراتيو انساني از جمله ديگر نقوشي است كه بر
سفالينه هاي لكابي رقه نقش بسه است.

نقوش حیوانی
پرنده
نقش پرنده ،نقشي غالب است كه اكثراً بر روي سفالينه ها با تكنيك هاي تزئيني متنوع يافت مي شود؛ اين نقوش با
ويژگيهاي متفاوت و البته با تنوع چشمگيري بر روي ظروف ظاهر شدهاند ،كه از لحاظ شيوه طراحي و نحوه تركيببندي در
سطح ظروف قابل توجه است .يك قاب استثنايي ( تصوير )2كه به خوبي حفظ شده ،نمونهاي پيچيده از « ظروف لقابي» است،
نوعي ظروف كه با عنوان سفال حكاكي چندرنگ نيز شناخته شده است .در تكنيك لقابي ،تصوير كه در نوارهايي به رنگهاي
مختلف قرار گرفته ،با فضاي موجود در آميخته تا از تداخل رنگها جلوگيري كند .بنابراين سفالگر قادر بوده كه رنگها را بر
آستر لعاب پيش از كشف تكنيك نقاشي بر آستر لعاب ،ثابت كند .تزيينات اين قطعه به رنگهاي آبي سير ،سبز ،زرد و
بادمجاني ،كنتراست حيرتانگيزي با لعاب سفيد و رنگ نيمه مات پس زمينه ايجاد كرده است .تقريباً تمام سطح مركز كاسه با
پرندهاي پوشانده شده كه موضوع محبوب در ظروف لقابي است .زيبايي گرافيكي و تنوع رنگ ،شاخص ظروف مرغوب لقابي
است .لبه ظرف با سه سري دايره و خط تزئين شده ،كه احتماالً ترسيم موتيف كتيبه را از بين برده است .تزئين بيرون ظرف بي
پيرايه است( .خليلي ،221 :1511 ،ش  )213ظرفي با نقش يك پرنده در مركز (تصوير )5وجود دارد كه سر زندگي پرنده در اين
بشقاب با رنگهاي متنوع و غني تركيب شده است .كه اين ارائه (تمثال) را به طور خاصي جذاب كرده است.

عقاب ،خروس ،مرغابي ،اردك و طاووس از نقوش رايج به كار رفته بر سفالينه هاي لكابي است .بويژه نقش عقاب و حمله
قوش به مرغابي از نقش مورد توجه سفالگران رقه بر روي سفال لكابي است؛ ترسيم اين نقوش صرف نظر از جنبه طبيعت
گرايانه به نظر مي رسد جنبه نمادين و اسطوره اي نيز دارد.

-6بشقاب بدنه فريتی ،با نقش عقاب،
-9بشقاب .سوريه .بدنه تركیبی،

تزئین كنده كاری و نقاشی شده با سیاه،
فیروزه ای ،و منگنز(بنفش) زير يك

-2قاب لقابی ،خمیر سنگی ،با تزئینات

حكاكی شده به همراه نقوش برجسته،

لعاب شفاف .نوع لكابی(لقابی) .سوريه،

حكاكی با نقوش و لعاب به رنگ

نقاشی شده زير لعاب شفاف .تكنیك

رقه؟ :نیمه دوم قرن  62م( .حیوانات

الجوردی ،زرد و منگنز بر آستر لعاب

لكابی .نیمه دوم قرن  62میالدی..

منقوش و موجودات افسانه ای ).منبع:

سفید نیمه مات .سوريه قرن  62میالدی.

()www.metmuseum.org

()www.davidmus.dk
شماره()6385/22

122

شماره()63739261

سال دوم ،شماره پنج(پیاپی هفت) ،دی ماه 6931

-4كاسه ،بدنه فريتی تكنیك لكابی،

-5كاسه ،ارتن ور لعاب خورده با نقش

-1بشقاب ،ارتن ور ،لعاب خورده،

سوريه دوره ايوبی ،احتماالً تل مینیس.

پرنده (تكنیك لقابی) ،سوريه قرن 62

سوريه قرن  62میالدی .منبع:

حمله يك قوش به يك مرغابی.

میالدی.)www.metmuseum.org( ،

( )www.metmuseum.orgشماره

( )www.clevelandart.orgشماره

شماره()29.160.10

( )29.160.17

()639897

حیوانات چهارپا (بزكوهی ،خرگوش ،گوزن ،شیر)
اغلب ظروف لكابي با يك حيوان واقعي يا خيالي در مركز ظرف تزئين شده اند؛ در يك كاسه (تصوير ،)1ترسيم جسورانه
حركت گوزن در حال دويدن را شاهد هستيم؛ گويي سطح ظرف را به دشتي وسيع بدل كرده است ،و قاب ظرف را از ميان
برداشته است ،كه توانايي هنرمند طراح ،نقاش و سفالگر سوري را نمايان ميكند .اين نمايش حركت در نمونههاي ديگر نيز به
خوبي مشهود است .ا غلب ظروف لكابي با يك حيوان واقعي يا خيالي در مركز ظرف تزئين شده اند؛ در اين كاسه آن حيوان يك
خرگوش است .موتيفي كه به گفته خليلي ،از پرندگان و ققنوس ها نادرتر است .خرگوش در موقعيت كالسيك شاخص نقوش
فلز آذين فاطمي و نقوش بر آستر لعاب رقه ترسيم شده است .موتيف مركزي ظرف ( تصوير  )1با نواري از خطوط موازي كوتاه
مورب محصور شده است كه اين نيز شاخص ظروف لقابي است .بدنه خميرسنگي چندان مرغوب نيست ،لعاب مايل به زرد است
و به خوبي حفظ نشده است و رنگهاي الجوردي ،فيروزه اي و بادمجاني ،زنده نيستند .با اين حال چنين تزيينات سادهاي بسيار
گويا هستند به خصوص به دليل طرح هماهنگ و متوازن .گرچه شكل كاسه طي پخت كمي از ريخت افتاده است ولي كاسهاي
است با لبه برگشته تخت شاخص و شكل برجسته ،كه در ظروف رقه مورد استفاده بوده است .از لحاظ تكنيكي ،اين قطعه به
«گروه مياني» تعلق دارد ،به خصوص حلقه پايه آن( .همان )252-251 :پولسن در مورد تزئينات اين ظروف معتقد است :شايد
نقوش جانوري بهترين نمونهها براي بررسي خصوصيات سفالهاي رقه باشند .قلم-گيري آزاد و ظريف و مينياتوري ،بر قراري
رابطه صحيح و متناسب بين نقوش و زمينه اين مسئله را اثبات ميكند .اين نوعي «تبعيت از طبيعت» است كه در هنر يونان
ديده ميشود.) Poulsen. 1957 .169 ( .
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-7كاسه ،ارتن ور لعاب خورده با نقش

-8كاسه لقابی ،با نقش خرگوش ،ظرف

-3كاسه ،با نقش گوزن ،خمیرسنگی،

بز( لكابی) ،سوريه ،قرن  62میالدی.

خمیر سنگی با تزئینات حكاكی .نقوش

حكاكی و نقاشی زيرلعابی زير لعاب

منبع)www.metmuseum.org(:

در لعاب به رنگ فیروزه ای ،الجوردی و

شفاف بی رنگ لكابی .نیمه دوم قرن 62

شماره)239611969( :

ارغوانی بر آستر لعاب سفید نیمه مات.

میالدی،)www.metmuseum.org( .

سوريه قرن  62میالدی .

شماره()239611965

نقش ماهی
نقش ماهي با تكنيك لكابي بر روي بدنه ارتن ور .رنگهاي آبي ،و قهوه اي بر زمينه اي سفيد به صورت برجسته در قاب
دايره ديده مي شود .نقوش به شدت زنده و پويا به نظر مي رسد .در قاب بيروني لكه هاي قهوه اي و آبي نيز ديده مي شود.

 -61بشقاب با نقش سه ماهی ،ارتن ور ،تكنیك لكابی .منبع :موزه هنر سینسیناتی

نقوش تركیبی
نقوش تركيبي شامل تنه حيوان و سر انسان موسوم به هارپي نقوشي اسطوره اي هستند ،كه بر سفالينه هاي لكابي رقه نيز
نقش بسته اند .اين نقوش گاهي با عناصر گياهي نيز تركيب شده و نقشي شامل انسان-گياه-حيوان پديد مي آورند .تصوير .11
سابقه استفاده از اين نقوش به قبل از اسالم و تمدن روم باستان مي رسد .در اين تصوير به وضوح شاهد تاثيرات سفال دوره
سلجوقي كه از نظر زماني مقارن با دوره ايوبي در سوريه است ،هستيم؛ ويژگيهاي چهره و نقوش اسليمي نشانه هايي از تاثيرات
نقوش سفال سلجوقي است.
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 - 66بشقاب ،لكابی ،رقه ،اواخر قرن  .62منبع)1923.2-171( ،)stlcc.edu.( :

نقوش شبه نوشتاری
نقوش كتيبه اي ،نقشهايي بسيار ر ايج هستند كه بر روي غالب سفالينه هاي دوره اسالمي ديده مي شوند ،سفالينه هاي
لكابي نيز از اين جمله هستند ،اين نقوش معموالً خوانا نيستند و جنبه زينتي دارند ،البته بعضاً خوانا هم هستند و عبارتي را
انتقال مي دهند .گاهي اين نقوش همراه با نقوشي موسوم به«خالي پر كن» احاطه و تزئين مي شوند.

 -62كوزه با نوار كتیبه لكابی .منبع :موزه طارق رجب.

مجسمه فیگوراتیو لكابی
نمونه بسيار نادري از سفالينه هاي لكابي رقه؛ مجسمه فيگوراتيو مردي سوار بر است .اين اثر كه مربوط به موزه ملي دمشق
است ،ازتن ور و مربوط به دوره ايوبي است .در تصوير  15تكنيك لكابي با شيوه اي متفاوت و جالب توجه ارائه شده است.
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 -69مجسمه مرد سواركار .با تكنیك تزئینی لكابی .منبع ،)discoverislamicart.org( :شماره اثر در موزه (ع)5863/

نتیجه گیری
با توجه به يك سري تحقيقات باستانشناسي اخير در سراسر دره فرات ،مشخص شده است كه رقه تنها مركز توليد ظروف
لكابي نبوده است .غيراز تشخيص محل توليد ظروف رقه ،تاريخگذاري آنها نيز مشكالت جدي را سبب شده است؛ در آغاز آنها
به دوران هارونالرشيد نسبت داده شده بودند ،ولي بعداً به درستي به دوران ايوبي نسبت داده شدند .تاريخگذاري ظروف رقه به
دليل عدم وجود تاريخ بر اقالم مشكل شد؛ كه در اين مورد با سفال آن زمان ايران فرق داشت .تالشهاي متعدد براي تاريخ-
گذاري ظروف رقه بيشتر بر اساس سبك آنها بود .اگرچه اغلب اين تاريخها متقاعد كننده به نظر ميآيند ،ولي براي دستيابي
به نتيجه قطعي مدارك تأييد كننده مورد نياز است .سال  131هجري كه تاريخ حمله مغول به دره فرات است ،به طور كلي
پايان توليد ظروف رقه تلقي ميشود ،زيرا اين شهر و كورههايش تخريب شدند .يافتهها نشان دادند كه توليد انواع خاصي از
ظروف رقه پس از اين تاريخ تداوم يافتند ،كه تئوري حفظ برخي كورههاي رقه طي حمله مغول را تقويت ميكند .همين نتيجه
را ميتوان از بررسي نتايج حفاريهاي اخير قصرالحير شرقي ،در مركز سوريه كسب كرد .همين مسئله باعث شده گاه ،شناسايي
سفال رقه را با چالش مواجه ميشود زيرا سفالگران روسفا و دمشق و فسطاط ،بعد از ويراني رقه ،سبك رقه را ادامه دادند و در
مواردي به تقليد اجناس رقه پرداختند.
در تكنيك لكابي ،تنوع نقوش بسيار چشمگير است ،نقوش فيگوراتيو انساني و حيواني ،و نوشتاري در اين دامنه تنوع جاي
دارند .اغلب زمينه كامالً ساده و نقش اصلي با خطوط مورب و هاشوري محصور شده ،كه اين يكي از مشخصههاي ظروف لكابي
است .رنگها غالباً آبي الجوردي و سبز است .اغلب ظروف لقابي با يك حيوان واقعي يا خيالي در مركز ظرف تزئين شدهاند؛
رنگهاي تيره و قهوهاي در زمينه سفيد يا نخودي به چشم ميخورد .تنوع موضوعي در ميان ظروف لكابي قابل توجه است .در
ميان نقوش مختلف ظروف لكابي ،خرگوش موتيفي است كه از پرندگان و ققنوسها نادرتر است .زيبايي گرافيكي و تنوع رنگ
نيز شاخص ديگر ظروف مرغوب لقابي است .به عالوه لبه ظروف نيز غالباً با سه سري دايره و خط تزئين شده است .از ميان
نقوش ،پرنده ،موضوع محبوب در ظروف لكابي است .حركات انواع چهارپايان پويا و سر زنده است .به عالوه در تمامي ظروف
هماهنگي ميان فرم ظرف و نقش تصوير شده چشمگير است.
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