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چکیده
یکی از مهمترین و متفاوتترین اقشار جامعه ایرانی ،ایل هاا و ششاایر اسا و زنااگ رناو و یات یلاات ای ای و
ششایر اس  .زنانی که ختد یخشی از هتی ای ی و ششایر هستند و در آفرینش و ماندگار هتی هنر اقتام،
سهمی مؤثر و انکارناپذیر دارند .ازاین رهگذر ،آفرینش هنرها یتمی ،ای ی و ششایر که ازآگ یه دس یافتهها یاد
میشتد ،یخشی مهمی از هتی هنر قتمی و ای ی اس  .دس یافتاههاا ای ای و ششاایر یرآیناد و یازتاایی از
ایساس ،اندیشه ،یاورها و آرماگها زناگ هنرمند ،در سایه جهاگیلنی شخصی و جمعی اس که یا یلانی رمز و
نمادین و در قالب طرحها و نقشها انتزاشی ،تجرید  ،رنوها یتمی و طبلعی یهصترت ذهنی و یهکمک قتهّ-
خلال در جه مرتفع کردگ نلازها زندگی ،آفریده میشتند .چتقا ،یرجستهترین پتشااک و یااوپتش ایال و
ششایر یختلار و یخشی از هتی هنر و قتمی اس که تتسط زناگ ایال یافتاه مایشاتد .یاه زشام یسالار از
صایبنظراگ فرهنو یختلار  ،طرح و رنوها چتقا یازتاا سان هاا ،اندیشاههاا و یاورهاا فارد و قاتمی
یختلار اس که یا زیانی نمادین نمتدار می شتد .این یاوپتش اصلل ،سنتی و قاتمی دارا ررفلا و اساتعداد
نهفته کارآفرینی یا یفظ اصال و یر مبنا ایجاد خالقل و نتآور در کاریرد یراسااس نلازهاا جامعاه اماروز
اس  .دراین مقاله ضمن تتصلف و یازتا یخشی از فعالل ها زناگ ششایر یختلار  ،یه مطالعه ،یررسی ،تح لل و
تتصلف فعالل هنر زناگ یعنی یاف انتاع دس یافتهها و یهطتر خاص چتقا و ایعاد هنر و نمادین آگ پرداخته
می شتد .پژوهش یاضر از نتع ینلادین و روش تحقلق نلز تتصلفی -تح ل ی اس  .روش گردآور اطالشاات هام
یهصترت تتأماگ ملدانی و کتایخانها اس .
واژگانکلیدی :ایلیختلار  ،زگ ،دس یافتهها ،هتی  ،چتقا ،طرح ،نقش.

 -7مقدمه
ایلها و ششایر ایراگ ،یکی از مهمترین و در شلن یال متفاوتترین اقشار جامعه یهلحاظ زیس یتم ،نتع و شلته معلش

و

شم کردها اجتماشی یهشمار میروند و زناگ یرجستهترین و مؤثرترین شنصر و رنو و یتمی یلات ای ی و ششایر هستند یه-
گتنها که یدوگ زگ زندگی ای ی هتی

و معنایی نختاهد داش  .ازاینرو که مجر تمامی فعالل ها نظام خانهدار اس

و

نقش مؤثر در یخش اشظمی از فعالل ها اقتصاد زندگی را شهدهدار اس  .زناگ ایل و ششایر یختلار نمتنها آشکار از این
قشر تالشگر هستند و تتللد انتاع دس یافتهها یتمی و کاریرد یهشنتاگ هنریتمی ،قتمی و کاریرد ششایر ،نمتد و نمتنها
ارزشمند از فعالل ها جنبی و یه نتشی اقتصاد ایشاگ اس

که شالوه یر مرتفع کردگ نلازها زندگی(جنبه ختدمصرفی)

یخشی از آگها نظلر چتقا ،قالی ،گبه ،گ لم ،جاجلم ،یرا فروش و مکمل اقتصاد ای ی اس  .دس یافتهها ای ی و ششایر و یه-
طترخاص یختلار  ،یخشی از هتی هنر و ملراثفرهنگی قتمی و ای ی اس
صف

که آفرینش آگ یر شهده زناگ ایل اس  .هتی

ارزشی و معرفتی هستیشناختی و مهمترین ویژگی و مؤلفه اجتماشی متجتدی یک جامعه ،قتم یا م

اس  .این صف

در جامعه ای ی و ششایر یسلار یرجسته اس که در زندگی و زیس یتم ششایر و خاصه یختلار یا مؤلفهها مخت ف و متنتشی
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از جم ه "پتشاک" شناخته میشتد که مهمترین و آشکارترین مظهر هتی قتمی ،یتمی و ای ی و یکی از ارزشها فرهنگی و
نمادین این قشر اس  .پتشاک یکی از مهمترین و یارزترین یُعد فرهنگی و هتیتی هر تمدگ ،م
میشتند چرا که در ساختار هتی

و ای ی اس که یا آگ شناخته

یک جامعه نظلر جامعه ای ی و ششایر  ،مؤلفهها زیاد نظلر زیاگ(گتیش) و ادیلات،

قصهها و اساطلر ،متسلقی ،تاریخ و جغرافلا ،ختراک و پتشاک دخلل هستند .اما یهنظر میرسد مهمترین مؤلفه مرتبط یا یحث
هتی  ،پتشاک آگ قتم یا ایل اس  .چتقا ،پتشاک و یاوپتش مرداگ یختلار یا طرحها کُنگرها و رنوها نمادین سلاه و
سفلد ،یکی از یرجستهترین پتشاک اقتام و ایلها ایراگ اس
یلات و هتی
یختلار

که تتسط زناگ هنرمند و یافنده ایلیختلار که ختد یخشی از

ای ی یهشمار میروند ،در سرتاسر ق مرو جغرافلا

و فعالل ها

ایشاگ یهویژه فعالل ها و آفرینشها

یختلار (زاگرس غریی و جنت غریی) یافته میشتد .زناگ

هنر

یعنی دس یافتهها و یهطتر ویژه چتقا محتر و کانتگ

پژوهش پلش رو مییاشد.

 -2فعالیتهای زنان ایلی و عشایری ایران
ایلها و ششایر ایراگ و خاصه ایل و ششایر یختلار  ،متفاوتترین قشر و زناگ این قشر ،متفاوتترین زناگ جامعه ایراگ یه-
شمار میروند .ازاینرو که این قشر و زناگ آگ نه تنها زندگی متفاوتی نسب

یه سایر اقشار و شهرونداگ اجتماع دارند ،ی که از

محرومل ها و مشق هایی در همه ایعاد زندگی یرختردارند که دیگر اقشار یرختردار نبتده و یتا تصتر اینکه یتتانند روز را در
جا یک خانتاده ای ی و ششایر زندگی کنند را نلز نختاهند داش  .زناگ ششایر پا یه پا مرداگ ختد در همه اداور و شرصه-
ها زندگی یهویژه اقتصاد و معلش

یدوگ هلچ انتظار و هلچ اجر و مزد  ،در تالشاند و یتا در یرخی متاقع و در شرایط

خاصی از زندگی نلز نقش مرداگ را ایفا میکنند« .زناگ ایل و ششایر که نلمی از جمعل ششایر را شامل میشتند ،نقش شمدها
در تتللدات اقتصاد ایفا میکنند و نلز متجب استحکام خانتاده میشتند .وضع زندگی زناگ ششایر در مقایسه یا مرداگ یهمراتب
سخ تر و نامط ت تر اس  .زیرا ضمن محرومل

از همه امکانات ،زیمات طاق فرسایی را در زندگی ششایر و مشق ها

پایاگناپذیر آگ تحمل میکنند یدوگ هلچ اجر و مزد »(محمد .)111 ،1832،
فعالل ها زناگ ششایر گستره وسلع و متنتشی(خانهدار  ،اقتصاد و هنر ) را دریرمیگلرد که ازآگجم ه میتتاگ یه
خانهدار و نظاف

خانه یا شرایط خاص زیس یتم ششایر  ،یچهدار و تریل

پخ ناگ و ختراک ،تهلهکردگ آ

فرزنداگ ،تهلهکردگ هلزم ،تهلهکردگ خملر و

از چشمه ،تتللد انتاع لبنلات ،کمککردگ یه مرداگ در یرخی از کارها نظلر فعالل ها

کشاورز و شالیکار در یرخی از فصتل ،شستن لباسها تمام اشضا خانتاده ،دوشلدگ گتسفنداگ و یعضاً ایفاکردگ نقش
چتپاگ در نگهدار از گ ه ،تمللزکردگ و شستن پشمها چلدهشده ،پشمریسی ،چلدگ و تهلهکردگ انتاع رنگزاها یتمی جه
رنگرز از دش و کتهستاگ ،رنگرز رشتهها ،آمادهکردگ دار و چ هکشی آگ و یافتن انتاع دس یافتهها جه نلاز زندگی(جنبه
ختدمصرفی) و یا جه

فروش یهشنتاگ مکمل اقتصاد خانتاده ،اشاره داش  .تالش مجدانه در شرصهها یادشده تأکلد یر

یاور یه نقش یرجسته ،تأثلرگذار و اجتنا ناپذیر زگ ای ی و ششایر در تعهد و مسؤلل پذیر  ،تالش ،فداکار و ایثار و خدم
در جه

رفاه اشضا خانتاده ختیش اس  .زناگ ششایر در کنار کار یافندگی و تتللد انتاع یافتهها کاریرد  ،ختد دوزنده

لباس ختیشاند .و یکی از مهمترین دس یافته ها ایشاگ چتقا این ردا رسمی مرداگ ختیش اس  .که از یهترین پشم و یا
وستاس یسلار تتسط زناگ هنرمند یافته میشتد .شکلها  1تا  5نمتنههایی از فعالل ها یادشده در قا تصتیراس .

 -7-2قلمرو ایل و عشایر بختیاری
یختلار ها «از کهنترین اقتام ایرانی ساکن دامنهها زاگرس یهشنتاگ نخستلن مأمنها تمدگ یشر مییاشند که یه
پلرو از سنن و معلارها زیبایی قتامیافته در خاطرات قتمی ختیش مصرانه اصرار ورزیدهاند»(ایراهلمیناغانی.)51 ،1831،
یختلار « نام یکی از یزرگترین ایالت ایراگ اس  .همچنلن این نام یر منطقه جغرافلایی نلز اطالق میشتد که یهآگ خاک
یختلار میگتیند .اما مرز فرهنگی یختلار ها یه دللل قدم
2
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یتده اس  .تا جایی که امروزه شناصرفرهنگی و هنر یختلار ها همچتگ متسلقی[ ،یجار (شلرسنگی) ،انتاع دس یافتهها]،
پتشش و گتیش را میتتاگ خارج از محدوده سرزملنی آناگ نلز یاف »(کلانیهف لنو .)182 ،1831،قتم و تبار یختلار که
یزرگترین ایل در ایراگ یهشمار میرود« ساکناگ اولله فالت ایراگ و صایب ق مرو جغرافلایی در یخش زاگرس مرکز  ،غر و
جنت غریی ایراگ اس  .که یدود آگ مسلر اس

که از شمال شهرستاگ ازنا در شرق لرستاگ آغاز و یخش اشظمی از استاگ

ختزستاگ و شرق استاگ فارس ،استاگ کهک تیه و یتیرایمد ،شرق استاگ اصفهاگ و یخش اشظمی از استاگ چهارمحالویختلار
را در یرمیگلرد»( املرایمدیاگ .)11 ،1833،
سرزملن یختلار «شامل منطقها یلن سفال یتضه زایندهرود و رود کاروگ تا یاو شتشتر اس »(ملنترسکی،1832،
 .)21مناطقی که اینک مسکن یختلار هاس « ،دیرزمانی مأوا تمدگها و خاستگاه مردمانی یتد که یهنقل از پ لنی وقایعنگار
یتنانی و همچنلن دیتدوروس سلکتلتس و ژوستلنلن ،ازستیی راه یر اسکندر مییسته و ازستیی دیگر ،یشم و شتک شلالم و
یایل را دس ختش تهدید و مخاطره میکردهاس  .لذا یهیُمن یازواگ یرافراشته زاگرس نگهباگ ،ایلیختلار نه هلچگاه ،که کم-
تر درمعرض تحریف و تهدید نژاد یتدهاس »(ایراهلمیناغانی .)81 ،1831،درخصتص نژاد و تبار یختلار  1یاید گف «اخالق و
اطتار ،اصال  ،نجای  ،زیاگولغات ایشاگ مینماید که یختلار ها ،ایرانی خالص و از نژاد پارسی مییاشند»(لساگالس طنه
سپهر،ییتا.)3 ،

 -2-2زن ایلی و ذوق آفرینش
هماگگتنه که اشارهشد یکی از فعالل ها ارزشمند زگ ای ی و ششایر و یهویژه زناگ یختلار  ،شرصه هنرنمایی ،نقش-
آفرینی و رنوپرداز در یتم دس یافتهها اس  .دس یافتههایی که یا هدف کاریرد در زندگی و یعضاً اقتصاد یافته میشتند و
البته آفرینش آگها یاصل ذوق اس و ذهن« .تمایل یه دریافتن زیبایی و یه آفریدگ زیبایی نلاز و اشتلاق هملشگی انساگ یتده-
اس  .آناگ که از نبتغ هنر سرشاراند ،آثار یدیع و زیبا می آفرینند و آناگ که ازاین نبتغ یهره چندانی ندارند در آرزو تجسم
و آفرینش زیبایی یه رؤیا فرو میروند .ادیلات ،متسلقی ،نقاشی و غلره یستر اص ی این سلر و سفر مییاشند و یه خلال و
ایساس انساگ دریاره املال و آرزوها او هزاراگ یازتا مییخشند»(همایتگپتر .)3 ،1838،از این رهگذر دس یافتهها اصلل
ایرانی و ششایر همچتگ قالی ،آدمی را یه چنلن سلر و سفر ختانده و مییرند .آگکس که در یتستاگ هملشه یهاراگ این
دس یافتهها درخشاگ یه گش وگذار میرود و شطر هزاراگ گل آگها را مییتید ،در پرتت نقش و نگار و رنوها سحرآملز،
شلفته و سرگرداگ میماند.
«هرچند هنر یافندگی یه ژرفایی و ییکرانگی ادیلات و متسلقی نلس  ،اما یدوگشک آرامش و شتقی که دیدگ دس یافته-
ها ششایر در آدمی یرمیانگلزد ،یهواقع تتصلفناپذیر اس  .هر یار که یا دقتی یلشتر و تتجهی افزوگتر یه این شاهکارها
نگریسته میشتد ،رنوها ،نقشها و ترکلبهایی یازهم یدیعتر در آگها مییایلم .دامنه خلال چناگ افقهایی را در مینتردد که
یه آسانی در تصتر نمیگنجد .مدتها چشمدوختن یه دس یاف
آفریند»(پلشلن) .شناصر همچتگ قتهّ

مییاید تا راز وجتدش از پرده یروگ افتد و شگفتی

خلال ،ذوق و ذهن اساس آفرینندگی و جنبه کاریرد و رفع نلاز ،انگلزه این

آفرینش اس  .البته شالوه یر ذوق و ذهن و اندیشه خلاللن ،منایع الهام دیگر در آفرینش نقشها و طرحها و یتا همنشلنی
رنو ها نلز وجتد دارد .این منبع طبلع
«طبلع

و یاورها

فرد

و جمعی اس

که درمتن دس یافتهها یسلار پر رنو مینماید.

و زندگی اساس یاورها و یرداش ها هنر در جامعه ششایر ایراگ و یهویژه در ایل یختلار اس »(کلانیهف -

لنو .)183 ،1831،دس یافتهها زناگ ششایر « یعنی آثار که هر طرح و نقش آگ یا فکر و اندیشها پایدار و اصلل گره
خترده ،تب تر نگرشها ،یاورها و نتع نگاه زیباییشناسانه یه هنر و خ قکنندگی اس »(ایراهلمیناغانی.)81 ،1831،
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 -9-2هنر قومی(عشایری و روستائی)
اقتام ششایر از دیریاز یه لحاظ رویله آزادگی و زندگی در فضا یاز و آغتش طبلع

همتاره در یلن ایشاگ پایرجا یتده و

زنده مانده اس  .این خصایص که یه یُ من آگ ،یلات قتمی و فرهنو ای لاتی را متجب گشته ،نقش تعللن کنندها در هنر و
دس آفریدهها هنر و در کل خص

زیباییشناسی هنر ایشاگ که در جغرافلا هنر قتمی و یتمی میگنجد ،داشته اس .

هنرها قتمی و یتمی نسب یه سایر اقسام هنر ،از شاخصها و ویژگیها خاصی همچتگ جنبهها کاریرد  ،زیباییشناسانه و
یتا نمادشناسانه یه ویژه در جتامع گذشته یرختردار یتده اس  .البته این ویژگیها از نظر محققلن متغلر مییاشد .ارنس فلشر
معتقد اس

« :هنر قتمی یازتا اندیشهها یک اجتماع اس

و از یک نلاز جمعی مایه میگلرد .لذا نمیتتاگ از این هنر یه
و زیباییشناسی یلانگر خ ق گشتهاند ،یه یسا

مثایه هنرها زیبا یاد کرد و آگ را در زُمره هنرهایی که یر اساس هتی

آورند»(فلشر .)111 ،1833،آرنتلد هاوزر در خصتص هنر قتمی معتقد اس « :هنر قتمی یه معنی فعالل ها شعر  ،متسلقایی
و تصتیرگرانه قشرهایی از جمعل یهکار یرده شده اس که تحصلل کرده و شهرنشلن و صنعتی شده نلستند .از اجزا ماهت
هنر آگ اس که یرپا نگهدارندگانش نه فقط یه طرز انفعالی پذیرا خت اند ی که معمتوً از شرک کنندگاگ خالق در فعالل ها
هنر اند و یا این یال یه شنتاگ افراد منفرد یه چشم نمیخترند یا هلچگتنه ادشا امتلاز آفرینش آثار هنر یادشده را ندارند .در
این هنر ،تتللدکنندگاگ و مصرفکنندگاگ را یهسختی میتتاگ از همدیگر یازشناخ

و مرز ملاگ ایشاگ همتاره در تغللر
و مرز

اس »(هاوزر .)883 ،1838،در هنر قتمی ،تتللدکنندگاگ و مصرفکنندگاگ را یه سختی میتتاگ از همدیگر یازشناخ

ملاگ ایشاگ همتاره در تغللر اس  .این قسم از هنر یه تعبلر هنر روستائی سر هریرت رید کامالً همست اس  .و معتقد اس :
« هنر [ششایر ] و روستائی از آگجا سرچشمه میگلرد که انساگ ملل دارد رنو شاد یه اشلاء و آوت روزمره زندگی ،
مانند لباس ،کتزه  ،فرش و غلره شالوه کند .کسانی که این هنر را پدید میآورند شقلده ندارند که این هنر فعاللتی اس
تتجله کننده نفس ختیش یاشد .این هنر تمایل شگف انگلز در جه

که

انتزاع نشاگ میدهد  ،ششایر ترجلح میدهد که

چلز یه زندگی ختد شالوه کند  ،نه آگکه آیلنها در یرایر واقعل زش قرار دهد .از ملاگ همه هنرها ،تعللن تاریخ دقلق یک
اثر ششایر از همه دشتارتر اس  .در این هنر ،نقشها ساده یهوجتد میآیند و قرگها ادامه مییایند»(رید.)34-33 ،1834،
ذهن روستائی یرا تازگی ییقرار نلس اما شاید شگف انگلزترین خصلصه هنر قتمی شمتمل این هنر یاشد .ویژگی هنر قتمی
یا هر یحثی دریاره ماهل هنر ارتباط مستقلم پلدا میکنند .این خصایص نشاگ میدهند که ملل یه آفرینش هنر یک ملل
طبلعی اس که یتا در وجتد کم فرهنوترین اقتام سِرشته اس  .این نکته را هم یاید اضافه کنلم که هنر قتمی یه ندرت یلاگ
کننده ایتال دینی اس  .البته آثار هنر روستایی و ششایر یا سمبلها دینی تزئلن شدهاند اما غرض از ساختن ختد اثر
هرگز دفع مضرات یا قریانی کردگ یا یتا ادا مناسک نلس یل این غرض کامالً شاد و انسانی اس که رنو و رویی یه شیء
مترد یحث داده اس  .از دیگر شاخصهها هنر قتمی که یدوگ تردید در ختانش نظام نشانهشناختی دس یافتهها ششایر یه-
شنتاگ هنرقتمی ،تعللنکننده مییاشد ،این اس
نمی پروراند .هنر قتمی از آگِ مردمی اس

که هلچ گاه آگاهانه و یه قصد رقای

یا محصتوت همسایگاگ و رقبا را در سر

که یه قصد تجارت و یرآوردگ نلات سفارش دهنده خ ق اثر نمیکنند ی که صرفاً یر

اساس خ ق کردگ مدام و نل یاز هم خ ق کردگ فارغ از منلّ

و تشخص اس که تتللد هنر میکنند»(ایراهلمیناغانی،1831،

 .)88ویژگیها و شاخصها یادشده در سطتر فتق در تتصلف هنر قتمی ،نمایاگگر ویژگیها دس یافتهها ششایر و خاصه
یختلار اس که یا شنتاگ هنر قتمی و ای ی شناخته میشتد.

 -4-2زن ایل و دستبافتهها
هنر یافندگی ،از اصللترین و کهنترین هنرها یتمی ،قتمی و کاریرد

اس

و از دیریاز دریلن زناگ ششایر

و خاصه

یختلار رایج یتدهاس  .زناگ و دختراگ ای ی و ششایر  ،آفرینندگاگ هنر یتمی و قتمی منطقه خاص ختد هستند که در آفرینش
یافتهها ،پردازش نقشها و طرحها و همنشلنی رنوها ،هم ذوق و ایساس و ذهن پتیا فرد  ،هم یاورها جمعی و قتمی و
هم طبلع و شناصر آگ یهشنتاگ مادرمهریاگ و زیس یتم ششایر ،نقشی یرجسته و تأثلرگذار دارد .ایشاگ نه دارا ستاد آکادملک
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هستند و نه مبانی هنر را در مراکز آکادملک گذراندهاند اما خالق آثار هستند که امروزه مخاطباگ و دس داراگ یسلار در
جهاگ دارد .دختراگ و زناگ یختلار یا دس

ختد پشم را میریسند و یا رنگزاها طبلعی و گلاهی نظلر روناس ،پتس انار،

گردو ،یرگمت و غلره آگها را رنگرز میکنن د ،سپس یا الهام از طبلع

و شناصر متجتد در آگ و یه مدد قتهّ خلال و اندیشه

انتاع نقشلنهها و نگارینهها شکسته و شاخهشکسته که یاصل تمنّا ،ذوق و س لقه فرد اش  ،یا اختلار تام و یهصترت ذهنی-
یافی و یداههگتنه یر قام

تارها و گُرده پتدها نقشپرداز میکنند« .نقشهایی که یرا تزئلن و آرایش در دس یافتهها
و در هلچ مترد یافندگاگ از نقشه استفاده نمیکنند»(دادور و هم-

یختلار مترد استفاده قرارمیگلرد ،کامالً ذهنی اس
کاراگ .)42 ،1833،نقشها و طرحها ذهنییاف
سلنهیهسلنه یه یافندگاگ امروز

در واقع نتشی یازآفرینی سنتی اس

رسلدهاس  .در دس یافتهها

که از زناگ نسلها گذشته و یهصترت

ششایر یختلار  ،از آفرینش سخنگفتن گزاف نلس  ،زیرا

دس یافته یهواقع رنج و شاد زناگ و دختراگ یافنده را یاز میتایاند و تخلل و هستیشاگ را ج تهگر میسازد .این یافندگاگ نه
در اندیشه ستد وزیاگ یتدند و نه یهدستتر و سفارش یا یتا پا یند یه طرحونقش یتدند .دس یافتهها یختلار نظلر چتقا،
قالی ،قاللچه ،گ لم و جاجلم ،خترجلن و انتاع نتارها تزئلنی و کاریرد نظلر شلردنو ،ضمن یرختردار از جایگاه ارزشی
واو ،نمتد از هتی هنر و قتمی نلز یهشمار میرود «.فعالل زناگ و دختراگ در زملنه یافندگی فص ی و غلر دائم اس و آگها
در فصتل خاصی از سال ،آگ هم در ساشات فراغ از سایر امتر مریتط یه زندگی خانتادگی و سایر امتر زندگی روزمره یه فعالل -
ها یافندگی میپردازند»(پلشلن) .یافندگاگ ای ی و ششایر یهویژه یختلار اندیشه ،شتاطف درونی و ششق پنهاگ ختیش را
یه هست ی و محلط زندگی و پلرامتگ ختد را از طریق رنو ،طرح و نقش نشاگ میدادند»(همایتگپتر .)3 ،1838،یهاین

نسب

ترتلب یخش مهمی از اقتصاد ختدمصرفی جامعه تتسط زناگ تتللد و مدیری
دس یافتهها که یهطتر کامل یر شهده زناگ و دختراگ اس

شبارت اس

میشتد .شتامل ک ی و مرتبط در فرآیند تتللد

از  :پشم(پاککردگ ،شستشت و ریسلدگ) ،رنو(رنگرز

و رنویند  -انتخا و چلنش نخها رنگی) ،طرح و نقش(منایع نقشپرداز ) و یاف (یافتن و پرداخ کردگ) .این مؤلفهها یه-
صترت جزئیتر در نمتدار شماره  1نشاگ دادهشدهاس  .این فرآیند ،مهارت و مهندسی زگ ای ی و ششایر اس

که ش یرغم

سادگی از پلچلدگی خاص ختد یرختردار اس  .این مهندسی و تس ط یر یتزه هنر و نظامیافندگی ،یخشی از اشتبار ،ارزش و
جایگاه اجتماشی زگ در جامعه ششایر (یختلار ) را ،تشکلل میدهد .یتا یرا اینکه وجه هنر و هنرمند یتدگ زگ ششایر
در اذهاگ و یافظهها ماندگار شتد ،در قبرستاگها یر رو سنو قبر کارآمدترین و خِبرهترین زگ متتفی ،نشاگ ،ایزار و آوت
یافندگی ،یجار میشد(شکل .)3هماگطتر که یر رو قبر شجاعترین و دللرترین مرداگ یختلار  ،شلرسنگی یا نقش شمشلر
یا تفنو یجار میشد(شکل.)3

 -5-2انواع دستبافتهها در ایل و عشایر بختیاری
در همه

جتامع ای ی و ششایر و یاتتجه یه زیس یتم هر منطقه و نتع نلاز ،انتاع مخت ف و متنتشی از دس یافتهها

کاریرد یافته می شتد تا نلاز از زندگی ای ی و ششایر را یرطرف نماید .ازآگجا که درطتل دههها اخلر یهویژه از سیسال
گذشته و یهخاطر مشکالت و مشق ها و نلز نبتد انتاع امکانات و خدمات رفاهی ،یهداشتی ،آمتزشی و غلره در جامعه ای ی و
ششایر

ایراگ ،یسلار از خانتارها

ششایر و خاصه یختلار  ،زندگی کتچرو و متحرک را رها و رویهست پدیده اسکاگ،

نلمهاسکاگ و یهطترک ی زندگی یکجانشلنی دریاشله شهرها آورده و روزیهروز یر تعداد ایشاگ افزوده میشتد .ازآگجایی که این
تغللر شلته زندگی یاشث از دس دادگ کاریرد یسلار از انتاع یافتهها میشتد ،ینایراین از تعداد انتاع یافتهها و تتللد آگها در
یلن ششایر کاستهشده و یه تعداد انگش
ادامه دارد(جنبه ختدمصرفی) و یا جنبه

شمار  4الی  5شدد میرسد که این تعداد نلز یهخاطر وجتد کاریرد اس
اقتصاد

که هنتز

این نتع از دس یافتهها .این یافتهها شبارتاند از  :قالی ،قاللچه ،گ لم،

جاجلم ،خرسک(گبه) و چتقا که یک تنپتش یتده و یهشنتاگ نمتد از هتی قتمی ایل یختلار یهشمار رفته و لذا مرداگ
یختلار چه در ششایر و چه در روستاها و چه در شهرها و در مناسبات رسمی ازآگ استفاده میکنند .یهطترک ی انتاع دس -
یافتهها ایل و ششایر یختلار که در گذشته و اکنتگ مترد استفاده قرار میگلرد در نمتدار شمار  2نشاگ دادهشدهاس .
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شتامل مرتبط در فرآیند تتللد دس یافتهها ششایر (یختلار )

طرح و نقش

یاف

رنو

چ هکشی

شلته پتدگذار
نتع گره
شلته ارائه نقشه

ذهنییاف

نقشه(الگت ،دستتر)

یداههیافی

فرش یافتهشده

یفظییافی

پرداخ

ریسندگی

رنگرز

رریفریسی

رنویند

ضخلمتا
نازکتا

شکس و تصتیر

کمتا

پارچه منقتش

پُرتا

نقشه طراییشده
یر مبنا اتفاق
نمودار شماره  -7عوامل مرتبط در فرآیند تولید دستبافتههای قشقایی(منبع  :پژوهشگر)

انتاع دس یافتهها یختلار از منظر کاریرد

کلسهها

تنپتش

چتقا
تککلسها (لتها )
نمکداگ
مَهده

مَفرش
تتیره

مفروشات(زیراندازها)

رواندازها

نتارها

قالی

جاجلم

وریس

دوکلسها (لتها )
قاللچه

یرخی از گ لمها

خِرسک(گبه)

جُلها

خترجلن

تاچه
گ لم(سُفره)

جَتال

قاشداگ

قَ لاگداگ

قرآگداگ

متج

پَالس
نَمد
تاوگ(آ کِش)
نمودار شماره : 2انواع دستبافتههای بختیاری از منظر کاربرد(منبع  :نگارنده)
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 -9هویت
هتی

معنا مییاید .یکی یُعد م متس ،ماد یا شک ی شامل ق مرو جغرافلائی و سرزملنی ،معمار (یناها

در دو سای

یاستانی و تاریخی ،پتشاک ،رقص و متسلقی ،ختارک و غلره و دیگر نلز یُعد نام متس ،معنت و یا محتتایی شامل ارزشها،
افتخارات ،آدا و رستم و آئلن و غلره مییاشد« .اگر مهمترین کارکرد هتی را ایجاد همیستگی و همانند یدانلم ،روشن اس
که هرچه همیستگی و انسجام در ملاگ م تی یلشتر یاشد ،قدرت آگ م
فرهنگی شصر یاضر یکای
اخلر انجامشده یر رو

افزوگتر ختاهدشد»(شظلمیفرد .)3 ،1818،واقعل

از گسترش هتی ها فراگلر و فرهنوها فرامح ی ،فرام ی و یتا جهانی دارد .چناگکه مطالعات

جتاناگ ایرانی ،یاکی ازآگ اس

که جتاناگ ضمن یفظ شناصر

از هتی ها

خاص مانند تع ق یه

شهرمحلتتلد ،مح ه و غلره ،همزماگ تع ق ختد را یه جامعه جهانی ایراز میکنند .گسترش جریاگها جهانی و شکلگلر
جامعه فرام ی ،دول ها را در شرصه هتی ساز دچار مشکل میکند .در دههها اخلر جریاگ جهانیشدگ متجب شدهاس
تا شامل فرهنو و شناخ سطتح مخت ف آگ اهمل یلشتر پلداکند .یکی از ایعاد جهانیشدگ فراگلر گفتماگ غالب اس و
یکی از راهها مقای ه یا یکپارچگی جهانی ،یفظ ارزشها یتمی و سن هایی اس

که در قالب سبک زندگی یهشنتاگ یخش

اص ی تمدگ و متن زندگی انساگ جار اس .
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در فرهنو معلن و ذیل ک مه

هتی

چنلن آمده اس

« :هتی

در معنا

واژه هستی ،شناسنامه و آگچه متجب

شناسایی می شتد»(معلن )852 ،1835،یقلق شی یا شخصی که مشتمل یر صفات واقعی وذاتی او یاشد(شملد .)334 ،1831،
هتی

قتمی یه شنتاگ یخشی از هتی

م ی ،مجمتشه ویژگیها ،آدا  ،آئلن و رستم و سبک زندگی ،ارزشها ،یاورها ،یرداش ها

وایساساتشاگ ،هنجارها ،نمادها اشضا یک گروه اس که در یک همیستگی اجتماشی یه نام قتم یا ایل شکل میگلرد .هتی -
قتمی« صفتی یرا گروهها ای ی اس که یرا ختد اساس تع ق یه یک واقعل یلرونی که آگها را از دیگراگ تفکلک میکند،
مییاشد .در یک قتم یا ایل ،هتی یایی از طریق نام ،زیاگ و گتیش مشترک ،متاریثفرهنگی ،پتشاک و نلز یرک

یه ست

فرآیندها همگرا در قالب یک سرزملن و رهتر گرایشها و آگاهیها جمعی صترت میگلرد .رشد هتی قتمی نلاز اساسی
یرا هر انسانی اس که وایسته یه یک قتم اس

و فرهنوپذیر اساس شکلگلر هتی قتمی هر فرد اس یه ویژه در ایراگ

که جتهر هتی از نتع فرهنگی اس .

نمودار شماره  :9هویت ،هویتملی ،هویتقومی و ابعاد آن(منبع  :پژوهشگر)

ایمد یه نقل از تئتدورسن 2در فرهنو جدید جامعه شناسی ،گروه قتمی را این گتنه تعریف میکند ...« :گروهی یا سن
فرهنگی مشترک و ایساس هتیتی که آگ را یه شنتاگ یک گروه فرشی از یک جامعه یزرگتر مشخص میکند .اشضا هر گروه
قتمی از لحاظ ویژگیها خاص فرهنگی از سایر اشضا جامعه ختد متمایز هستند .اینگتنه تعاریف که اساس را یر وجتد نلا
مشترک و اشتراکات ختیشاوند میگذارد ،یهشدت زیر سؤال یرده شدهاند .تا اینکه تعاریفی نسبتاً جامعتر ارائه شد مثل هتی
3
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و همیستگی جمعی که منتسب یر شتامل انتسایی چتگ ج د مشترک ،زیاگ ،رستم ،شقاید و اشمال(مذهب) و در یرخی متارد نژاد
یا رنو اس »(ایمد  .)81 ،1831،هتی قتمی یخشی از هتی م ی اس
شتد(نمتدار شماره .) 2اگر یختاهلم تعریف متجز فتق را نسب

و دار ایعاد اس

که یا آگ شناخته و متمایز می-

یه سایر تعاریف تا یدود گتیاتر و کاملتر یدانلم ،یا افزودگ

واژه پتشاک که یکی از مؤلفهها هتی قتمی اس  ،تعریفی نسبتاً کامل و جامع از گروه قتمی و یا ایتسا ارزشگذار و
هتی پرداز هریک از ایعاد و مؤلفهها مذکتر ،قتمل ارائه میگردد.

 -2-9پوشاک ،مؤلفهی هویتی
اغراق نلس

اگر گفته شتد که پتشاک یکی از مهمترین و یرجستهترین مؤلفهها و در سطحی یاوتر ،هتی م ی اس .

پتشاک « یارزترین نمتد شلنی تشخلص اقتام گتناگتگ ایرانی از یکدیگر اس
ارتباط فرهنگی در ملاگ مردم یرقرار میکند که دریاف

و از راه مجمتشها از شالئم ماد  ،یک نظام

معانی و مفاهلم آگ در هر گروه و جامعه مست زم درک رفتارها

اجتماشی و فرهنگی مردم و یاورهایی اس که پتشاک ارزشها نمادین ختد را از آگها اخذ نمتدهاس  .ارزشهایی که در یفظ
هتی اجتماشی و فرهنگی مردم درطتل زماگ نقش قایل مالیظها را ایفا میکنند»(ی تکیاشی .)13 ،1832،در واقع مؤلفه تن-
پتش «مهمترین و مشخصترین مظهر قتمی ،سریعاإلنتقالترین و یارزترین نشانه فرهنگی اس

که یهسرش

تح تأثلر پدیده-

ها فرهنوپذیر یلن جامعهها گتناگتگ انسانی قرارمیگلرد .یتا شدها معتقداند که چلرگی فرهنگی و س طهپذیر در
وه ه نخس

از طریق انتقال پتشاک صترت میگلرد و میتتاگ یا تغللر پتشاک افراد یک جامعه ،نتع زندگی و شلته تتللد آگها

را نلز دگرگتگ نمتد و تغللرهایی در ساختار زندگی اجتماشی آگ جامعه ایجادکرد»(شریع زاده.)41 ،1831،
در نگاه مطالعاتی و یررسیها تح ل ی و تتصلفی ،یرجستگی و اهمل
ی که جنبه نمادین آگ اس

پتشاک اقتام و م ل مخت ف نه جنبه کارکرد

که همچتگ زیانی از نشانهها و نمادها و رسانها یامل پلام اس  .در واقع « آگچه امروز از نظر

اندیشمنداگ مردمشناس و جامعشناس اهملتی یسلار دارد ،تتجه یه پلامها و راز و رمزها متجتد در انتاع پتشاک در دورهها
مخت ف و در ملاگ م ها گتناگتگ مییاشد .این پلامها ختد از یاورها ،آدا  ،سن ها ،ویژگیها جغرافلائی و خاستگاه قتمی
هر یک از م ها یرخاستهاند و یهوضتح اصتل و منظترهایی خاص را القاء میکنند»(متلن ،1838،الف 3 :و .)3هریک از گروهها
انسانیا که در نتایی مخت ف ایراگ زندگی میکنند و تح

تأثلر شتامل گتناگتگ از جم ه ویژگیها یتمشناختی منطقه

قراردارند ،تنپتش ویژها یه تن دارند که در نگاه نخس  ،قتمل  ،یتزه زندگی ،زیاگ و دیگر ویژگیها فرهنگی ،یتا مذهب و
اشتغالها اص ی زندگی آناگ را در ذهن یلننده تداشی مینماید .در فرآیند شکلگلر و ترکلب پتشاک هر قتمی شتام ی نظلر
اوضاع و شتامل محلطی ،نتع زندگی رایج و فعالل ها

جنبی ،دخال

دارند»(شریع زاده .)41 ،1831،تنپتش « یلش از

هرچلز نشاگ دهنده هتی انسانی و اجتماشی پتشنده آگ اس »(الهی )11 ،1831 ،و یلش از هر امر دیگر مستقلماً
نشاگدهنده فهم و درک ما از معنا انسانل

اس »(متست یجنترد یهنقل از نصر .)4 ،1835،لباس یک نشانه هتیتی اس

که « یا یررسی آگ میتتاگ رد پا مبایث جغرافلائی ،تاریخی ،سلاسی ،اجتماشی ،هنر و غلره در یک جامعه خاص را یاف

و

یدین ترتلب یه یسلار از رازها و رمزها پتشلده در دل تاریخ پییرد»(الهی.)11 ،1831،

 -9-9پوشاک در ایل بختیاری نمودی از هویتقومی
یخشی از فرهنو یک جامعه ،پتشاکِ یتمی ،قتمی و م ی آگ جامعه اس  .پتشاک یکی از مؤلفهها هتی قتمی اس
یهدس

که

زناگ هنرمند آگ قتم یا ایل آفریده می شتد .در ایراگ هر ای ی پتشاک خاص ختد را دارد که یا آگ شناخته و معرفی می-

شتد و شالم

و نشانه خاصی یرا معرفی هتی

آناگ اس  ،تن پتش زناگ و مرداگ یختلار نلز از این قائده مستثنی نلس .

ششایر ،ایالت و اقتام ایرانی و یتیژه قت م یختلار معتقد یه دین اسالم و مذهب تشلع یتده و ک له اشمال و رفتارها فرد و
اجتماشی و یتا راهر و پتشاک ختد را یا متازین و دستترات آگ هماهنو و منطبق میکنند .در واقع این پتشش و یجا یه
پلش از اسالم یرمیگردد .فرم و ساختار لباس اقتام کهن ایرانی همچتگ قتم یختلار دارا سایقها شملق و شظلم اس  .هم-
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سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

آهنگی و ترکلبیند زیبا و متزوگ در فرم و رنو پتشاک قتم یختلار چه تنپتش زناگ و چه مرداگ ،در امتداد یک سن
دیرینه و ریشهدار ،از گذشتهها دور(شاید از زماگ تمدگشلالمی) ش یرغم رهتر فرهنو جهانی و تخریب و اضمحالل تدریجی
خرده فرهنوها ،تا یه امروز ادامه و استمرار داشته اس  .ارزشها ،اشتقادات و یاورها ،منزل

اجتماشی ،نتع نگرش و شلته و

ساختار زندگی ،شرایط اق لم و جغرافلا سکتن از جم ه مهمترین شتام ی هستند که در شکلگلر  ،ترکلب و پلدایش پتشاک
ششایر و اقتام یه ویژه قتم یختلار دخلل هستند .جنس ،رنو و شکل لباس و زیترآوت مریتط(یرا زناگ) یه زناگ و مرداگ
یختلار جایگاه و منزل

خاص و ویژه مییخشد .لباس مرداگ و زناگ یختلار شامل سرپتشها ،تنپتشها و پاپتشها اس .

یرا مرداگ کُالهخسرو (نمد ) ،چتقا و پلراهن ،ش تار دَیل  ،8گلتهمَ َکی اس  .و یرا زناگ لَچَک ،4مِینا 5و یندستزگ ،3یَلیَل
گتش ،یَل(کُ ) ،پلراهن(جُته ،جتمه) ،ج لقه ،ش تار قِر (تُنباگ) و گلته مییاشد .شکل شماره  3زگ و مرد یختلار را یا لباس
مح ی نشاگ میدهد .در تنپتش مرداگ که چتقا مییاشد ،نقشها همچتگ زیانی هنر  ،زیباییشناختی و نمادین هستند(شکل
شماره  )1و در لباس زناگ این ورلفه یر شهده رنوها گتنهگتگ اس (شکل شماره .)11

 -4چوقا ،نماد هویت قومی و ایلی
چتقا یا چتغا ،یارزترین و یرجسته ترین تن پتش قتم یختلار اس

که تتسط زناگ هنرمند یختلار و یا نهای

رراف

و

دق و زیبایی از پشم گتسفند و مت یز یافته میشتد .یافتهشده و در یقلق نمتد از نجای و شرف ،وقار و وفادار یه قتم و
هتی قتمی جامعه

یختلار

اس

و معرف لباس مرداگ یختلار اس

که یا شناخ

آگ ،مجمتشه فرهنگی غنی هتی

یختلار و مهندسی ذهن یانت یافنده ای ی و ششایر یلشازپلش آشکار میشتد .چتقا « قبا یا یاوپتشی اس
مانند شن ی یر رو پلراهن یا ک

که مرداگ

می پتشند»(شسگر شالم .)141 ،1834،ساختار چتقا ،راسته و یدوگ آستلن می یاشد و

طتل قد آگ تا سر زانت ها می یاشد .جنس آگ از پشم طبلعی گتسفند سلاه و سفلد یتده و از این رو رنو چتقا سفلد و سلاه
اس که از نلمه یه پایلن سفلد و از نلمه یه یاو یا خطتط راه راه سلاه می یاشد»(ارشاد  .)823 ،1833 ،یه طتر معمتل « یرا
یاف

چتقا از دار یافندگی افقی یا ختایلده 3و یه اصطالح مح ی ،تمدار( 3شکل شماره ،)11مالر ،1کرکل

11

و شانه استفاده

میشتد»(ایمد آنزاگ .)82 ،1831،این یاوپتش رسمی و اصلل یلشتر کارکرد کُ را داراس و در مناسبها رسمی پتشلده
میشتد .چتقا شالوه یر جنبه کارکرد دارا جنبه نمادین اس  .معمتوً ی ند ِ چتقا یاید یه ید یاشد که تا زیر زانت یرسد.

 -7-4فرآیند بافت چوقا
یاف

چتقا مهارت یاویی را میط بد .ازاینرو که اگر مهارت فنی و تجریه یافنده کافی نباشد ،رراف  ،زیبایی و جذایل

مترد انتظار در یاف

چتقا ملسر نختاهدشد .یافنده مییایس

یخش فنشناسی نظلر شناخ

یر تمام فرآیند یاف

تس ط کافی داشتهیاشد .این تس ط شامل

پشم خت و مرغت  ،پاک ،تمللز و شستشت دادگ دقلق و ریسلدگ مط ت پشم و همچنلن

مت یُز اس  .ریسلدگ پشمی که متردنظر زناگ یرا یاف چتقا اس  ،یسلار مشکل اس  .یهلحاظ جنس ،از یلن پشمها زیاد و
متنتع ،اشالترین ،نرمترین و لطلفترین اللاف آگرا انتخا میکنند و یهدق یا صایتگ میشتیند .مهمتر ازآگ مری ه یافتن که
نلازمند دق

و مهارت یاوس

نلازمند آمادگی ذهنی یاو اس

و نلز یخش زیباییشناختی که مری ه

نقشانداز

و نقشپرداز

ذهنی و انتزاشی اس

و

تا در طتل فرآیند نقشپرداز یر نحته و چگتنگی همنشلنی رنوها سلاه و سفلد و تناسب

ایعاد طتلی و شرضی نقشها ستتنی ،تس ط و آگرا مدیری کند .ریسلدگ پشم دق زیاد نلاز دارد« .زنانی که قصد ریسلدگ
اللاف چتقا را دارند ،ناخن شص دس چپشاگ را مدتی ی ند میگذارند .ستراخ کتچکی در ناخن ی ند شده ایجاد کرده و پشم را
از آگ شبتر میدهند و یه شکاف یک دوک 11کتچک متصل میکنند  .پشم در ید ستراخ ناخن از آگ شبتر کرده و یا یرک
دورانی دوک تبدیل یه نخ نازک و یکنتاختی میگردد .یرا پتد چتقا هملشه از این نتع خامه استفاده میکنند»(ایمد -
آنزاگ .)85 ،1831،فنیاف

چتقا از نتع پتدنما یعنی از خانتاده گ لمیاف ها مییاشد یا این تفاوت که خل ی ریز یاف تر اس

و

تار و پتد نازک دارد .طتل و شرض چتقا  2/5الی  8/5متر و شرض آگ  51الی  31سانتیمتر اس (شکل شماره  .)12البته این
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ایعاد یهصترت یاف خام و یازشده و پلش از اینکه دوخته و آماده شتد ،مییاشد .چتقا یا تار از جنس پنبه(گاه پشم) و پتد
پشمی یافته میشتد .قطعات را پس از یافتن یه اندازه وزم مییرند و کنار هم میدوزند .شکل شماره  18زگ ششایر را
دریال یاف چتقا نشاگ میدهد.

 -2-4رنگ و طرح :عناصر دیداری(بصری) و نمادین در چوقا
پتشاک مرداگ ایل یختلار یکی از متفاوتترین لباسها ای ی اس  .ازاینرو که رنوها ،آگگتنه که در لباسها مرداگ
دیگر ایلها و اقتام نمتدار اس  ،مطرح نلس  .لباس مرداگ این ایل شبارتاس

از سرپتش(کُاله نمدین خسرو ) یه رنو سلاه،

چتقا یهشنتاگ یاوپتش یا تنپتش و در واقع یرجستهترین و مهمترین یخش از لباس مرداگ متشکل از دو رنو سلاه و سفلد،
ش تار دیل

«چند تکه همانند چتقا ،کاله و ش تار دیل

یه رنو سلاه و گلتهمَ َکی یه رنو سفلد .در ایلیختلار

شناسایی شناصر نمادین هتی ای ی [وقتمی] این گروه از ششایر اس »(الهی .)21 ،1831،نکته قایل تتجه این اس
پتشاک تنها از دو رنو سلاه و سفلد یهره یردهشدهاس

سبب

که در این

و این در لباس قتمی ،ای ی و ششایر ایراگ که رنوها یکی از شناصر و

زیاگ یرجسته پتشاک محست میشتد ،یک استثناء و تفاوتی مشهتد اس

یهخصتص در چتقا که مهمترین یخش لباس مرد

یختلار اس  .در چتقا ،رنو و طرح تتأماگ همپتشاگ ،همنشلن و معرف یکدیگراند .یهنظر میرسد در این یاوپتش یهشنتاگ
هتی قتمی ،رنو و طرح پلش از آگکه مفهتمی زیباشناختی داشتهیاشند ،یلانی نمادین و رمز دارند« .در ملاگ فرهنو اقتام
ایرانی از دیریاز رنوها نقش مهمی داشته و یلاگ کننده مفهتمها خاصی نلز یتدند»(متست یجنترد  .)1 ،1835طرحانداز
و نقشپرداز در چتقا همچتگ دیگر یافتهها یختلار از الگت ذهنی و فرآیند یفظییافی تبعل
ذهنی یدوگ هلچ الگتیی یر طرح چتقا شالوه یر آنکه نشانه ا از شناخ

میکند « .نقشآفرینی

ذهنی زگ ای لاتی یا کدیانت خانه از محلط و فرهنو

ختد اس  ،یه شنتاگ نماد یا نماینده از اهمل شایاگ تتجهی یرخترداراس »(شملد.)1111/2 ،1831،
رنو نلز از جنبه نمادین در این یاوپتش یرختردار اس  .در چتقا «رنو سفلد نماد سپنتا ملنت(فرشته نلک) اس
پائلن یه سم

یاو میروند و نشاگ از یرک

یه سم

که از

یاو میدهد ،این پ هها سفلد یهمعنی اوج آگاهی اس " .فرشته نلک"

در نمادشناسی میتتاند یهمعنی خرد مقدس یاشد .یهشبارتی هرکس سه اصل اساسی گفتار و کردار و اندیشه درس

را در

زندگیاش یهکارگلرد متجب نزدیکیاش یه شالم معنت و خداوند میشتد .پس این اصل اساسی یا یاور نلاکاگ یهصترت آئلن
دائم یا تکرار رنو سفلد در چتقا تداشی می شتد تا مردم یادآور آگ یاشند که مرد ای لاتی یاید یه راه راس وفادار یماند و یا انجام
اشمال نلک یه پلروز و شادکامی یرسد»(مدد  .)14 ،1833،در قرینه رنو سفلد ،خطتط سلاهرنو یافته میشتد« .سلاه نماد
انگره ملنت(اهریمن) خردخبلث که یه سم
شقل و اندیشه اس

زملن نشانه میرود و نماد از "نشلب و سلاهی" اس

و اهرمن که معادل شلطاگ اس

و انساگ را یه منلّ

و یهمعنی کاهنده روح،

میکشاند و یاشث شریر ،زملنییتدگ و هبتط انساگ

میشتد(».پلشلن) .یهنظر میرسد « این تفکر ناشی از هستی شناسی نمادین و دیدگاه معنت مردماگ یختلار اس
طتل یرک

میکند و نه در شرض و هملشه یا مردماگ این دیار یتدهاس  .از این رو قسم

که در

یلشتر چتقا یه رنو سفلد اس تا

نشاگ دهد انساگ یاید در مقایل قتا و وستسه ها شلطانی ،هتا نفسانی و سلاهی مقاوم کند و یه یار سفلد که یلشترین
قسم

چتقا را در یر میگلرد ،شاهد پلروز "نتر و پاکی" یر "ید و سلاهی" یاشد»(پلشلن) .ینایراین «این تضاد و دوگانگی،

ریشه در هتی فرهنگی ایرانی دارد که سفلد را نماد سعادتمند و یخ آور دانسته و سلاهی را مرگ ،تنگی ،یدیختی و غم
می نگاشتند .ازاین جه در چتقا یختلار تنها این دو رنو نمادین یافته میشتد که نشاگ از اشتقادات دینی این مردماگ یه-
جهاگ غلرماد اس »(ایمد آنزاگ .)85 ،1833،شالوه یراین خلر و نلکی و تلرهروز و ید در نمادشناسی دو رنو سلاه و
سفلد در چتقا ،ایتمال می رود که یاتتجه یه کتچ یلالقی و قشالقی ایل و ششایر یختلار  ،رنو سلاه نماد

از سرد

یلالق(اقامتگاه سردسلر و تایستانی) و رنو سفلد نماد از گرمی و قشالق(اقامتگاه گرمسلر و زمستانی) یاشد که یافنده
ای ی هتشمندانه سعی در یلاگ آگ یهصترت نمادین داشتهاس (شکل شماره .)14
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طرح انداز در چتقا دارا ساختار ساده دارد که در گذشته جنبه و مفهتمی نمادین داشته اما یهتدریج یه شنصر تزئلنی
و فرآیند یفظییاف و تکرار تبدیل گش  ،یهگتنها که یافنده و یهیژه یافندگاگ امروز و نسل جدید پاسخی یرا این
پرسش که ریشه و خاستگاه این نتع طرح و خطتط انتزاشی کجاس  ،ندارد .طرح چتقا ،طریی کنگرها شکل و مخروطی یه
رنو سلاه وسفلد و درهم فرورفته در جه

یاو و پائلن و یهصترت فضاها مثب

و منفی اس « .خطتط شمتد و مخروطی

شکل در چتقا مُ هم از معمار معبد یا زیگترات چغازنبلل اس »(ایمد آنزاگ یهنقل از شبدالع ی خسرو  .)85 ،1833،یرخی
اشتقاد دارند که واژه "چتقا" همریشه یا هماگ واژه "چغا" یه معنا "تپه و ی ند " اس
خدا یگانه اس

که نام زیگتراتی اس

که در نزدیکی شهر شتش قرار دارد(فعالمحمدش ی و همکاراگ .)181 ،1818،زیگترات

یا معبد چغازنبلل «مکاگ دفن امتادت اس

که درآگجا یاقی میمانند .ینایراین مکاگ جاودانه ارواح و پرستشگاه اید آگ-

هاس »(کردوانی .)42 ،1841،چتقا یا «چتغا همخانت اده چُغا اس
یختلار ها قرگها پلش از مسلحل

و چغازنبلل یهمعنی محل شبادت

که یا چغازنبلل شتش ارتباط دارد .این نشاگ میدهد

و اسالم و در دوره پلشاتاریخی یه خدا یگانه ،روشنایی و تاریکی و خلر و نلکی ،ایماگ

داشتند .یرخی نلز آگرا یرگرفته از کنگرهها تخ جمشلد(شکل شماره  )15میدانند»(مدد  .)18 ،1833،این نتع از کنگرهها،
کاخها

تخ جمشلد را یهصترت یک دژ نمایش میدهند و ایتماوً یرداشتی از کتهها و درهها هستند .ساخ

کنگرهها یعد از هخامنشلاگ هم ادامه یاف
 )13و در محتطه

اینگتنه از

و ما یداقل میدانلم که در زماگ ساسانلاگ در ایتاگ یزرگ طاقیستاگ(شکل شماره

تخ س لماگ هم از این طرح استفاده شدهاس  .در تاج شاهاگ ساسانی(شکل شماره )13و تاج په ت

دوم(شکل شماره )13نلز طرح این کنگره دیده میشتد .در چتقا یهطتر کامالً واضحی طرح این کنگره دیده میشتد که ساختار
آگ را خطتط راس

و شکسته تشکلل میدهد« .درچتقا خط راس  ،مظهر تعداد یینهای نقطه اس که ازآگ میتتاگ یینهای

یه ج ت یا شقب یرک

کرد .خطراس

معرف پاکنهاد

اس »(کتپر .)181 ،1831،و یال

و شدمانحراف از کردار راس

صعتد و پلشرو یهسم آسماگ را دارا اس  .این آسماگ میتتاند نماد از شالم اسرارغلب یا نماد از شرفاگ یاشد(ایمد -
آنزاگ .)83 ،1833،گاهی نلز «زگ یختلار ایل راه کتچندگی را یهصترت خطتط متاز هاشتر خترده یهمعنی آگکه فرزنداگ
راهلم و هملشه ریلل دیارها دوردس هستلم درنظر گرفته و در چتقا نقش میینند»(شناصر .)32 ،1831،

 -9-4ظرفیتهای نهفتهی کارآفرینی و اشتغالزایی در چوقا
فرهنو هر قتم و م تی یرآیند از ایساس و اندیشه در سایه جهاگیلنی اس

و آثار ماندگار رفتار و هنر در یرگها

تاریخ و یقایا زیس انسانی هر جامعه هتی و اصال فرهنگی ،هنر و تمدنی آگ را میسازد .آثار ماد و معنت یهجا مانده
از گذشتگاگ که امروزه ششایر و ایلها ملراثدار آگهاس  ،هر یک گنجلنها از مفاهلم ،ذوق و مطالبات زیستی ،یاورها و نحته-
ارتباط مردماگ پلشلن یا یکدیگر اس

و ازاین منظر صنایعدستی یهشنتاگ ملراث ارزشمند فرهنگی از ویژگیها متعدد

یرختردار اس  .صنایعدستی و هنرها سنتی که از متاد اولله یتمی یا یهرهگلر ایزار دستی و خالقل

هنرمند ساختهشده و

وجه تمایز آگ از سایر محصتوت تتللد  ،ویژگیها یتمی ،فرهنگی و اصال محتر اس  .صنایعدستی یهشنتاگ دس آفریده-
ها هنرمنداگ یا اندیشه خلاللن ،ذوق و ایساس و روح و جاگ و هنرمند گره ختردهاس

چه آگکه دارا یارفرهنگی یتده و

مفاهلم خردهفرهنوها را در اوج زیبایی و یا نا ترین و خالصترین زیاگ منتقل میکند .در شصر ارتباطات که یا رشد فناور ها
نتین هر روز مرزها کشترها در ویژگیها فرهنگی خاص آنها کمرنوتر میشتد یهترین ایزار در یفظ داشتهها فرهنگی،
اصال

و هتی ها هنر و فرهنگی یتمی ،قتمی و م ی تکله یر گنجلنهها هنر  ،رفتار و ررفلتی یا شنتاگ صنایعدستی و

هنرها سنتی اس

که یجم یزرگی از مفاهلم ریشها و قتملتی را در ختد دارد .چتقا یهشنتاگ پتشاک قتمی و ای ی یهشنتاگ

نمتد از هنرها سنتی و صنایعدستی ششایر اس که یا طرح و رنوها نمادین ختد دارا ررفل ها یاویی در کارآفرینی و
اشتغال زایی ایل و ششایر یختلار دارد .از طرح و نقش این پتشاک میتتاگ انتاع و اقسام محصتوت یتمی ،هنر و کاریرد یا
هدف یفظ اصال

و درآمدزایی در اقتصاد ای ی یر مبنا خالقل

و نتآور و ختاس

و نلاز جامعه امروز تتللدکرد .ازاین
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پتشاک نهتنها در پتشاک مرداگ ،ی که یرا زناگ(شکل شماره )11و در سایر محصتوت و یتا معمار (شکل شماره  ،)21نلز
میتتاگ یهرهیرد.

نتیجهگیری
زناگ از مهمترین اقشار جامعه و زناگ ششایر یهویژه زناگ یختلار از کارآمدترین و مؤثرترین قشر جامعه ای ی و ششایر
ایراگ هستند .یهگتنه ا که زندگی ای ی و ششایر یدوگ یضتر زناگ معنا و مفهتمی نختاهد داش  .این قشر ختد ،یخشی از
هتی قتمی و ششایر یهشمار میرود .ضمن اینکه در شکلگلر هتی فرهنگی و هنر ای ی و ششایر که همانا آفرینش
دس یافتهها مییاشد ،نقش یهسزایی ایفا مینماید .در یقلق

متلد هتی هنر و ملراثفرهنگی قتمی و ششایر هستند .زناگ

ای ی سرمایهها اجتماشی ،اقتصاد و مهمتر نمادین هستند .چرخه و همه ایعاد زندگی و یلات ای ی و ششایر یا وجتد و
تالش و هم زناگ پایدار و استتار اس  .قشر که یدوگ هلچ انتظار ختد را وقف خانه و خانتاده ختد میکند .نظام و فرآیند
یافندگی و هنرآفرینی یتمی ،قتمی و ششایر یخشی از تالش ییوقفه زگ ششایر یختلار اس

که در کنار سایر فعالل ها

یداگ مشغتل اس  .چتقا یهشنتاگ پتشاک مرداگ یختلار یا جنبهها هنر و نمادین و دارایتدگ قای ل ها نهفته پتشاک
امروز در طرح و رنو ،یکی از انتاع دس یافتهها زناگ یختلار اس
یختلار اس

که ت تسط زناگ و یا مهارت ،وستاس و کلفل

که یکی از مهمترین مؤلفهها هتی قتمی و ای ی

یاویی یافته میشتد .در واقع زناگ ختد یهشنتاگ یخشی از هتی -

انسانی ای ی و ششایر  ،آفریننده هتی هنر و فرهنگی قتمی(دس یافتهها) و نمتد آگ یعنی چتقا(یهشنتاگ پتشاک و مؤلفه
هتیتی) هستند .ازاین رهگذر و در جهانی که خرده فرهنوها و هتی ها مح ی ،یتمی و قتمی را نشانه رفته و روزیهروز دایره
استحاله هتی ها یتمی ،قتمی و م ی یلشتر و یزرگتر میشتد ،ضرورت دارد تا یا فرهنوساز و کاریرد کردگ لباس
قتمی نظلر چتقا یر مبنا خالقل و نتآور تتسط زناگ ایل و ششایر یختلار هم از زوال هتی هنر  ،فرهنگی و قتمی صلان
شتد و هم جنبه اشتغالزایی و کارآفرینی این نتع از دس یافتهها که دارا جنبهها نمادین و ررفل ها هنر در نقش و
رنو اس  ،ایلا شتد.
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پی نوشت
.1

هنگامی که در جستجت

تاریخ و تبار ایل یختلار  ،صفحهها

نامعتبر یرخترد میکنلد که یاصل نگارش مؤلفلن یسلار

تاریخ و اسناد مکتت

که یعضاً ختد یختلار

نبتده و یراساس روایات و مستندات

ییپایه و اساس و شنلدهها گتشه و کنار ،آگها را جمعآور و در قالب کتا هایی تح

شنتاگ تاریخ ،تبار ،گذر و درآمد یر

تاریخ یا زندگی ایلیختلار

اس

را ورق میزنلد ،یه مطالب و نتشتهها

چاپ و یه یازار روانه میشتد .کتا هایی که یهجز دروغپرداز

ناآگاهانه و البته ناختاسته از ست

نتیسندگاگ و انحراف اذهاگ مخاطب دریاره تاریخ و تبار یک قتم ،یهرها دیگر یهدنبال نختاهد داش  .البته این یرک
مرود ایلیختلار

یلکه ممکن اس

درمترد سایر اقتام و ایلها

ششایر

نهتنها در

ایراگ نلز ناختاسته رُخ دهد .لذا ختاننده و مخاطب

محترم یهویژه شالماگ ،اساتلد و دانشجتیاگ یهویژه در نگارش کتا ها ،مقالهها و سایر پژوهشها ،مییایس

این نکته را مدنظر

داشتهیاشند که هرگتنه ارهارنظر دریاره تبار و تاریخچه نژاد اقتام یزرگ و شایسته ایراگ نظلر قتم و ایلیختلار  ،که یخش
شظلمی از هتی م ی و ملراثفرهنگی و هنر ایراگ شزیز را تشکلل میدهند ،از گذر اسناد و رجتع و رفرنس یه کتا ها و مقاوت
معتبر و منطقی و درس

یاشد که این یک رسال

سنگلن و درشلن یال ارزشمند یرا

جامعه

پژوهشی کشتر ختاهد یتد.

یهشنتاگ مثال نگارنده مقاوت و کتا ها مخت فی را مشاهده کرده و ختاندهام که در مترد ایل یختلار و یا دیگر اقتام مطالب
مبهم و خالف واقع را در مقاوت ختیش آوردهاند که ازآگ جم ه میتتاگ یه کتا یختلار ها ،یافتهها و نقتش نشر ملراثفرهنگی
(سال ،)1833ذیل وجه تسمله یختلار که روایات و قصهها مخت فی را دریا واژه و تباریختلار ذکر میکند(که البته ایشاگ

15

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی
نلز از دیگر اسناد مکتت

و یا افراد زنده نقل میکند) و یا مقاله یررسی نقتش یافتهها یختلار در مج ه ش می – پژوهشی

گ جام شماره  18صفحه شماره  41ذیل تلتر مقدمه ،اشاره داش .
Theodor sen
davit

.4

زناگ یختلار کالهی یر سر دارند که آگ را لَچَک میگتیند .رو لچک مُنجتقدوز شده اس
دارد که یرا ثای

2.
3.

و دو یَند از کنار گتش ها وجتد

نگه داشتن لچک رو سر یهکار میرود .در قدیم زنانی که از خانتادهها غنیتر یتدند ج ت لچک را سکه

دوز میکردند که ج ته زیبایی یه لچک می داد و این نتع  ،یه "لچک ریالی" معروف یتد.
.5

مِلنا رو لچک انداخته میشتد که رو شانه ها و سرتاسر پش

را می پتشاند و دو گتشه آگ زیر گ ت سنجاق میشتد .البته

قسمتی از لچک که منجتقدوز شده از زیر ملنا مشخص اس  .ملنا غالبا از جنس تتر اس

و یدود سه تا چهار متر می یاشد.

آرایش متها در زیر لچک و یستن ملنا یه نحت خاص صترت می گلرد  .یرا این کار ایتدا متها را از وسط فرق یاز میکنند و یک
فرق دیگر نلز از رو یک گتش تا گتش دیگر یاز میکنند  ،یعنی متها سر شمال چهار قسم

می شتد .دو قسم

پش

سر را

جدا گانه مییافند و تبدیل یه دو گلست میکنند .یعضی از زنها یه ایتکار ختد در آگها این گلستها را یه هم وصل میکنند .پس از
یاف

گلستها ،لچک را رو سر میگذارند و دو یند آگ را زیر گ ت گره میزنند .دو قسمتی از متها که در ج ت سر میماند از زیر

لچک یلروگ میآید که یه این متها تُرنه میگتیند  ،هر کدام از ترنهها را یه تنهایی میتایند و نتک آگ را زیر یند لچک قرار میدهند
یعد از این کار نتی یه یستن ملنا میرسد.
.3

معمتوً یکی از زیترآلتی که یه لچک و ملنا افزوده میشتد سلزگین(ستزگیند) مییاشد .سلزگین(ستزگیند) زنجلر نقرها اس
که یه آگ سکه هایی وصل کردهاند و ج تها زیبا دارد .دو سر سلزگین را یه یاو دو گتش رو ملنا و لچک نصب میکنند و از
پش سر میآویزند.

.3

دارها

یافندگی در ششایر و یهویژه یختلار  ،یرا

انتاع دس یافتهها افقی اس  .یهاین دللل که جمعکردگ و یازکردگ آگ و

همچنلن یمل و نقل آگ در زماگ کتچ آساگ صترت پذیرد و این متناسب و هماهنو یا زندگی کتچنشلنی و متحرک ششایر اس .
tamdâr
malâr
kal(r)kit
douk
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جواد دیواندری ،7سلمان نقرهکار ،2فریده سادات حسینی

شریف*9

 -1استادیار معمار  ،دانشکده معمار و هنر ،دانشگاه کاشاگ
 -2استادیار معمار  ،دانشکده معمار و شهرساز  ،دانشگاه شهلد رجایی
 -8دانشجت کارشناسی ارشد دانشکده معمار و هنر ،دانشگاه کاشاگ
fargolhosseini@yahoo.com

چکیده
شقلده یسلار

از متخصصاگ تع لم و تریل

یر این اس

که شخصل

انساگ در  3سال اول زندگی او شکل

میگلرد .یا تتجه یه تاثلرات قایل تتجه محلط یه شنتاگ یکی از شتامل متثر یر رشد کتدک و یه ویژه تاثلر فضا
معمار در یهبتد و افزایش قای ل ها جسمی و یرکتی ،و همچنلن رشد ذهنی و شاطفی و اجتماشی کتدکاگ،
یرا طرایی فضایی منطبق یا شرایط کتدکاگ نلازمند شناخ
اینجا این ستال مطرح اس

دقلق از ویژگیها رشد کتدک مییاشلم .در

که اندیشه اسالمی چه راهکارهایی را در خصتص محلطی مناسب رشد کتدک

پلشنهاد داده اس  ،و ویژگیها یک مهدکتدک مناسب یرا رشد کتدک یا تتجه یه آمتزهها اسالمی چلس .
هدف این مقاله ،ارائه اصتل و الگت

اسالمی یرا

طرایی مهدکتدک مییاشد .در این مقاله سعی گردیده یا

رویکرد اسالمی و یا استناد یه مفهتم رشد از دیدگاه شهلد مطهر و اینسلنا و یا روش استدول منطقی و
تفسلر و تح لل در اصتل ،اهداف و روشها تریلتی آگها ،متلفهها و کلفل ها محلطی مکانی مناسب رشد
کتدک استنتاج گردد و در نهای

اصتلی یرا طرایی فضا کتدک منطبق یا این کلفلات و شرایط ،استخراج

شتد .یا تتجه یه اینکه انساگ یه طتر پلتسته در تعامل یا ختد ،خدا ،جامعه و طبلع

مییاشد ،وزم اس

یرا

رشد کتدک یه این ارتباطات تتجه ویژها مبذول داریم.یرا ارتباط کتدک یا دیگراگ ،یه فضاها جمعی یرا
یاز و آمتزش ،یرا ارتباط او یا خدا فضاهایی یرا قصهگتیی و فضایی یرا انجام تئاترها قرآنی و فضاهایی
جه شناخ طبلع و  ...را میتتاگ متصتر شد.
واژگان کلیدی :مهدکتدک ،رواگشناسی رشد ،اسالم ،رشد ،کتدک

 -7مقدمه
یه نظر میرسد الگت سنتی خانتاده در دهه ها اخلر  ،تغللراتی ژرف یافته و یه دنبال آگ دگرگتنی هایی در رفتار و
شادات همه اشضا خانتاده پدید آمده اس .در نتلجه این تغللرات ،فضاها آمتزشی پلش از دیستاگ همچتگ یک نلاز واقعی در
دنلا کنتنی مطرح شده ،که نشاگ دهنده نقش اجتماشی این نهاد یه شنتاگ یک دوره آمتزشی مهم اس  .ینایراین ایجاد مراکز
پلشدیستانی در جه
شالیق آناگ اهمل

ایجاد شرایط مط ت

یرا

رشد جسمی،ذهنی ،شاطفی و اجتماشی کتدکاگ و شکتفایی استعدادها و

یسلار مییاید .در سالها اخلر ،تحقلقات یسلار انجام شده ،که از ملاگ شتامل تاثلرگذار یر رشد کتدک،

تنها شلتهها آمتزشی ،جنبهها شاطفی-شناختی کتدکاگ و نلز مسائل تریلتی مترد یررسی قرار گرفته اند؛ اما یه کلفل
فضا معمار در رشد کتدک کمتر تتجه شده اس  .کتدکاگ اغ ب یه محرکها محلطی یساسند و این مریتط یه غریزه
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کنجکاو

آگهاس

و کتدک از محلط ،تاثلر یلشتر

میگلرد .محلط محرک از جم ه شتام ی اس

که رشد و تکامل

استعدادها متروثی را یرمی انگلزد .همچنلن محلط محرک ،رشد و تکامل مط ت یدنی و ذهنی را یرمی انگلزد ،در یالی که
محلط غلرمحرک سبب میشتد کتدک پایلنتر از استعدادهایش رشد کند( .شعارینژاد .)1832،111یال آگکه فضاها
آمتزشی کتدکاگ در ایراگ فاقد طرایی مناسب کتدکاگ هستند و یه این منظتر طرایی نشدهاند.هدف از این تحقلق ،تبللن
اصتل طرایی مهدکتدک یا رویکرد رشد کتدک مبتنی یر اندیشه اسالمی اس .یدین منظتر یا تقکر و تعمق در اهداف ،اصتل و
روش تریلتی شالمانی چتگ شهلد مطهر

و اینسلنا 1و دیگر منایع مرتبط ،یه تبللن اصتلی یرا

طرایی فضا

معمار

کتدکاگ میپردازیم.یدیهی اس در این روش ،تمام اصتل و روشها تریلتی نمیتتاند یه متلفهها محلطی تبدیل شتد ،لذا یه
یرخی از متارد ،تنها اشاره میشتد و یه یلاگ مختصر یرخی متارد یسنده شده اس (.شکل)1

شکل  :7دیاگرام ساختار پژوهش(منبع:نگارندگان)

یا تتجه یه اینکه کتدک یه طتر پلتسته در ارتباط یا ختد ،دیگراگ ،خدا و طبلع

مییاشد وزم اس

در طرایی محلط

کالبد یرا رشد کتدک یه این ارتباطات چهارگانه تتجه کنلم(:شکل )2

شکل  :2نمودار روابط انسان(منبع:نگارندگان)

-2تعریف رشد(با نگرش به منابع اسالمی)
یرا رشد تعاریف مخت فی یلاگ شده اس  ،اما تعریفی که یه نظر کامل تر میرسد اینگتنه اس " :رشد شبارت اس

از

تغللرات کمی و کلفی نسبتا پایدار ،مستمر و فراگلر در قای ل ها ،ساخ و رفتار انساگ که تح تاثلر نضج و تعامل آگ یا محلط
در قالب الگتیی منظم و منسجم صترت پذیرد و مست زم ویدت پلچلده کنشها می یاشد"(مصباح و دیگراگ .)1834،33
همانطتر که از تعریف فتق یرمیآید ،انساگ از طریق تعامل یا محلط رشد مییاید.ینایراین نقش محلط یه شنتاگ شام ی درجه
رشد انساگ انکارناپذیر اس .
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-9هدف رشد
رشد در متتگ اسالمی یه معنا هدای  ،نجات ،صالح ،کمال ،یافتن راه و جاده مستقلم آمده اس (سلف و دیگراگ ,1833
 .)181چگتنگی کاریرد واژه "رشد" در آیاتی همچتگ "ف لستجلبتا لی و للؤمنتا یی لع هم یرشدوگ" ، 1نشاگ میدهد که "رشد"
یه وضعلتی نارر اس که یاید آگ را محقق کرد؛ یه شبارت دیگر ،میتتاگ "رشد" را از "اهداف" تریل اسالمی ق مداد نمتد .اگر
"قر و لقا الهی" و رسلدگ یه مرتبه "خ لفهال هی" را یه شنتاگ هدف غایی تریل
یافتگی" را نلز یه شنتاگ هدف ک ی تریل ت قی کنلم .اهداف ک ی تریل

اسالمی در نظر یگلریم ،میتتانلم "رشد

از یلث مکان یه هدف غایی یسلار نزدیکند و ارتباط

معنادار یا آگ دارند یه شالوه چارچتیی یرا تعللن اهداف تفصل ی مشخص میکنند (وجدانی ،ایمانی  .)1811،28رشد و
تریل

از دیدگاه اسالم رشد و تریل

اخالقی اس

که انساگ را یه جایگاه اخالقی و ارزشی او

و هدف اسالم این اس

یرساند(سلف و دیگراگ( .)1833،18شکل )8

شکل  :9نمودار هدف غایی رشد در اندیشه اسالمی(منبع:نگارندگان)

از دیدگاه شهلد مطهر  ،هدف غایی تع لم و تریل

اسالمی تقر الهی اس ؛ لذا نظام تع لم و تریل

رسلدگ یه این هدف واو تریلتی را فراهم سازد.یرا رسلدگ یه هدف غایی یاید یه سایر اهداف تریل

اسالمی یاید مبنا
اسالمی نلز نگاه کرد؛

زیرا این اهداف در ارتباط یا هدف غایی اس (صالحی ,مراد و فلروز .)22 ،1818
یکی از اهداف تفصل ی ذکر شده یرا تع لم و تریل از دیدگاه شهلد مطهر  ،پرورش نلرو تفکر و اندیشه اس ؛(شکل )5
که در متتگ اسالمی روشهایی یرا تحقق این هدف ذکر شدهاند که قای ل تبدیل یه متلفهها محلطی را نلز دارند.
اسالم همتاره نلرو فکر خالق را منشاء پلدایش و یل مسائل جدید و شالیترین محصتل مغز انساگ را تفکر دانسته و یک
ساش

تفکر را یرایر هفتاد سال شبادت قرار داده اس ؛ البته یاید تتجه داش

سلره معصتماگ میتتاگ یه یعضی شلتهها و روش ها دس

یاف

که نتلجه تفکر ،خالقل

اس

.یا سلر و تفکر در

که متجب پرورش تفکر خالق و ایجاد ایدهها ،اندیشهها و

روزنهها فکر جدید گردد که در ذیل یه متارد از آگها اشاره میشتد:
.1

پرسشگر  :یکی از روشها ایجاد خالقل فکر و پرورش قته تفکر ،در متریی روش پرسشگر اس که در روایات اهل
یل (ع) یسلار یه آگ سفارش شده اس .چناگکه امام صادق(ع) ک لد ش م را پرسشگر مینامند (مدایی و یسلنیزاده
 .) 113 ،1812ینایراین یا طرایی فضایی یرا یرانگلختن یس کنجکاو و پرسشگر کتدک ،میتتاگ خالقل

او را

پرورش داد.
.2

استقالل فکر  :پلامبر(ص) و اهل یل (ع) در سلره تریلتی ختیش همتاره مخاطباگ را یه استقالل فکر و دور از
هرگتنه تق لد و پلرو

کترکترانه دشتت میکنند .شهلد مطهر

نلز در اینیاره معتقد اس

که یاید مجال تفکر یه

دانشآمتز داده شتد و او را یه استقالل در اندیشه ترغلب کنند (هماگ 111 ،و .)111
.8

گفتگت و مذاکره ش می :روش گفتگت و مبایثه ش می متجب تحریک تفکر خالق ،افزایش تتاناییها و ایتکارات و تقتی
قدرت استدول میشتد.پلامبر(ص)می فرماید :یا یکدیگر مذاکره ،مالقات و گفتگت کنلد ،زیرا گفتگت صلقل دل هاس
(هماگ.)115 ،

 -1یاید که دشتت مرا اجای کند و یاید یه من ایماگ آورند تا شاید رشد یایند( .یقره)133/
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.4

مشاهده کنجکاوانه طبلع  :یکی از منایع مهم یرا یروز خالقل  ،طبلع اس .یسلار از نتآور ها و اختراشات این دوره
از طبلع

اقتباس شده اس .طبق این روش جه

سمعی ،یصر  ،ومسه ،و  ...در شناخ

طبلع

پرورش خالقل

یاید از تمامی یتاس دانشآمتزاگ اشم ار قای ل ها

استفاده کرد و گقتنی اس

که کتدکاگ اغ ب یه محرکها محلطی

یساسند و مای ند یه دستکار و یررسی اشلاء و متجتدات یپردازند و این مریتط یه غریزه کنجکاو آگهاس

(هماگ،

.)113
از دیدگاه این سلنا ،سعادت یاوترین چلز اس
هدای ها اس

که انساگ یه دنبال کسب آگ اس

و هدای

یه راه سعادت نلز یاوترین

و از ستیی سعادت واقعی قر الهی اس .یدین ترتلب میتتاگ قر الهی را هدف نهایی در تع لم و تریل

از

دیدگاه اینسلنا ت قی کرد .از ست دیگر یا تتجه یه ایعاد دیگر که در متتگ اینسلنا یه چشم میخترد ،میتتاگ در زیر چتر
هدف نهایی قر الهی یه اهدافی دیگر نلز اشاره کرد (زیباکالم و یلدر .)15 ،1833

 -4مسیر رشد
تحقق هدف آفرینش انساگ تنها در پرتت تع لم و تریل

ملسر اس ؛ یه این منظتر ،خداوند متعال انساگ را یه نلرو شقل و

ایزار معرف تجهلز کرد و پلامبرانی را یا یراهلن روشن و ایکام و قتانلن متلن یرانگلخ و رسال سنگلن تع لم و تریل انساگ
را یه آناگ سپرد (صالحی و یارایمد

" .)24 ،1833تریل " در زیاگ فارسی یه معانی "پروردگ،آدا

و اخالق را یه کسی

آمتختن،آمتختن و پروردگ کتدک تا هنگام یالغ شدگ"یه کار رفته اس .واژه ترکلبی"تع لم و تریل " نلز یه معنا آمتزش و
پرورش آمده اس (دهخدا  .)551 ،1823تریل دینی یعنی هرگتنه اقدام هدایتگرانها که یه منظتر ایجاد ،ایقا و اکمال شقاید،
اخالق و اشمال دینی یر مبنا قرآگ ،سن

و شقل یه ست هدف غایی قر

مط ق الهی انجام میشتد(.یهشتی و شکر نلا

.)12 ،1811

شکل  :4نمودار مسیر رشد (منبع:نگارندگان)

 -7-4اصول تعلیم و تربیت
اصتل تع لم و تریل

یرگرفتاه از آرا شاهلد مطهار (شکل  )5یارخالف ساایر اصاتل متفکراگ غریی در راستا رسلدگ

یه تقر الهی اس ؛ در نمتدار فتق ،اصتلی را که میتتاگ از دیدگاه شهلد مطهر یرا تع لم و تریل

استنباط کرد ذکر شده

اس  ،لذا فقط یه شرح متارد که میتتاند ما را در تبللن اصتلی یرا طرایی محلطی یرا کتدک رهنمتگ شتند یسنده
میکنلم:
اصل هماهنگی یا فطرت : :شهلد مطهر معتقد یتدند در وجتد انساگ از ست خداوند متعاال ویژگیهایی قرار داده شده
اس

که او را از سایر متجتدات متماایز مایکند :خردورز  ،یقلق ¬جتیی ،زیبایی¬گرایی ،شدال ¬ط بی ،خداگرایی و سایر

ویژگیها ذاتی از جم ه این استعدادها فطر اس  .ایشاگ اشتقاد داشتند وضعل

زندگی آدمی یاید یه گتنها ساماگ یاید

که این ویژگیها ،که یه مثایه یذرهایی ایس که در زملن آفرینش انساگ وجتد دارد ،رشد کند (م کی.)113 ،1838

21
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شکل  :5نمودار اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید مطهری(منبع :نگارندگان ،با اقتباس از :صالحی ،مرادی و فیروزی
) 7939:21

اصل یهرهگلر از اراده :استاد مطهر اشتقاد داشتند که در یتزه تع لم و تریل

یاید وضع را طتر ساماندهی کنلم که

آگها یا اراده ختد و یا انگلزه قب ی یه ست کسب فضایل اخالقی و صفات انسانی یرک کنند.اگر رفتار را یدوگ اقناع دروگ یه
افراد تحملل کنلم آناگ پس از مدت کتتاهی یه ختد ما پس ختاهند داد وهرگز یه رفتار دینی قت و ریشهدار تبدیل نملشتد.
(هماگ )113 ،در ملاگ اندیشمنداگ اسالمی ،این سلنا یه شنتاگ فل ستف مکتب مشاء دارا

آرا

مستقلمی دریاره تع لم و

تریل اس .در آثار اینسلنا تعریفی یرا تع لم و تریل یه چشم نمیخترد.یا این وجتد در یرخی منایع ،یا تتجه یه آرا اینسلنا
درآثارگتناگتگ و  ،تعاریفی یرا

تع لم و تریل

نتلجهگلر

شده اس .یرا

مثال ماهل

تع لم و تریل

شبارت اس

از:

یرنامهریز  ،فعالل جامعه و فرد در جه سالم خانتاده ،رشد کتدک و تعبلر شئتگ اجتماشی یرا وصتل انساگ یه سعادت در
دنلا و پس از مرگ .یه طتر مس م این سلنا را میتتاگ یک فل ستف مس ماگ ق مداد کرد و از نظر آرا تریلتی و  ،میتتاگ او را
یک مریی مس ماگ یه یسا آورد (زیباکالم و یلدر .)1833
الف)اصل ایجاد شرایط مناسب :از آگجایی که ریشه یرخی از افکار و نل ها و رفتارها آدمی را یاید در شرایطی که او
زندگی میکند جس

و جت کرد ،پس میتتاگ این اصل را یر مبنا تاثلرپذیر انساگ از شرایط گتناگتگ ،شامل مکاگ و زماگ و

اجتماع ارائه داد (هماگ .)12 ،ینایر این اصل ،این سلنا یه تاثلر مکاگ یر تع لم وتریل اشاره میکند.
)اصل تفاوتها فرد  :نکته جالبی که این سلنا در آمتزش فنتگ ،مراشات آگ را وزم میدانس در نظر گرفتن اختالفات
فرد در کتدکاگ یتد .اینسلنا این امر را از ورایف مریی کتدک میداند و میگتید :یه دللل تفاوها فرد شایسته اس

که

مریی کتدک هنگام گزینش دانش یا یرفها خاص یرا و  ،ایتدا طبلع کتدک را یلازماید ،ذوق و س لقه او را یسنجد و درجه
هتش او را امتحاگ کند .آگگاه یر اساس این امتر ،یرفه یا دانش مناسب یرا و یرگزیند (نتروز و دیگراگ )14 ،1812
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ج)اصل آمتزش گروهی :این سلنا یر آمتزش دستهجمعی تاکلد میکند و معتقد اس

که کتدک یاید یا همساوگ ختد یه

صترت گروهی یه کسب دانش و یرفه یپردازد ،زیرا کتدک از کتدک فرامیگلرد .امتزش دسته جمعی یاشث میشتد که کتدک
از اخالق و رفتار پسندیده همساوگ ختد پلرو کند و یه صف ها و شادتها نلکت آراسته گردد .و یا تتصله آمتزش گروهی
در پی آگ اس که این نلازها روانی کتدک را یرآورده سازد و معتقد اس که کنارهگلر کتدک و تعاللم انفراد یه این نلازها
پاسخ نمیدهد(زیباکالم و یلدر .)15 ،1833
د) اصل ختدشناسی و ختدساز (هماگ.)18 ،
ه) اصل تنظلم یرنامه آمتزشی یر اساس مرایل زندگی(هماگ.)15،

شکل  :6نمودار اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا (منبع:نگارندگان ،با اقتباس از منابع پژوهش)

 -2-4روشهای تعلیم و تربیت
از ملاگ روشها تریلتی شهلد مطهر در نمتدار شکل  ،5روش الگتیی را می تتاگ از طریق کلفل ها محلطی تحقق
یخشلد ،یدین ترتلب تنها یه شرح این روش یسنده میکنلم.
نقش الگتیی  :شهلد مطهر در تشریح روش الگتیی معتقد یتدند تحقق تریل

اسالمی یدوگ وجتد الگتها کامل تریلتی

یه شنتاگ مظاهر شلنی و نمتدها یلرونی یه فرجام استتار نختاهد رسلد .شهلد مطهر در چند اثر ختد از یضرت ایراهلم
ش له السالم یه شنتاگ نمتنه انساگ کامل نزد قراگ یاد کرده که قایل تاسی و الگتیردار اس  .آنچه در این روش مد نظر اس این
اس

که ختد مریی یه طتر غلر مستقلم می تتاند نقش الگتیی داشته یاشد .همچنلن روش معرفی الگتها مثب

قراگ و سلره اهل یل
فلروز .)84 ،1818
22

از جانب مریلاگ تع لم و تریل

در پرورش کتدکاگ یسلار مهم وکارساز اس

یا تاسی از

(صالحی،مراد

و
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در روش تع لم و تریل  ،اینسلنا در کتا

اشاره داشتهاس  .پند و نصلح

تدیلر منزل ،یه روش پند و نصلح

یاید یا

خردمند صترت گلرد و همراه یا نرمی و مالیم انجام شتد .سخن گفتن یه هنگام پند و اندرز یاید یه آرامی صترت گلرد و در
خ تتترین مکاگ انجام شتد(زیباکالم و یلدر .)111 ،1833
مع م یاید اوو طفل را از شادات زش

و کارها نکتهلده دور و یا همدرساگ خت محشتر سازد.ثانلا در پرورش او گاهی

تشتیق کند و زمانی تهدید و چنانچه نتلجه نگرف

یه تنبله یدنی متتسل شتد.ثالثا اوقات ورزش را طتر ترتلب دهد که هم

معده خالی نباشد و هم غذا هضم شده یاشد .رایعا یر یسب اقتضا یکی از انتاع تع لم را شبارت یاشد از تع لم ذهنی ،صناشی،
ت قلنی ،تادیبی ،تق لد  ،تنبلهی در تدریس ختد یه کار یرد.خامسا یه هنگام تع لم و رفتار یا شاگرد روش معتدل را اتخاذ کند.
سادسا طفل را یشناسد و طبع و قریحه او را یسنجد و هتش او را یلازماید تا یتتاند یه متقع ختد ،هنر و پلشها که متناسب یا
استعداد و ذکاوت اوس یرا و انتخا کند.سایعا ذوق و شتق طفل را در انتخا هنر و پلشه رشای کند .ثامنا هنر و پلشها
که یه کتدک آمتختند ،او را یه استفاده از آگ وادار سازند تا شمال یه کسب معاش شادت کند(صدیق .)11 ،1888
در این تحقلق در یا تع لم و تریل

یه اصتل ،اهداف ،محتتا و روشها تع لم و تریل

که هدف از مطالعه تع لم و تریل  ،رسلدگ یه مبانی نظر مشخصی در یا

یه طتر مختصر اشاره شد .از آنجا

طرایی محلطی یرا کتدک یا هدف رشد او

مییاشد ،لذا مطالبی که صرفا ما را در این جه رهنمتگ میشد ،ذکر گردید.

 -5مولفههای محیطی موثر بر رشد
یا تتجه یه هدف غایی مط ت انساگ و تالش یرا ایجاد محلطی یرا کتدک در جه

رسلدگ یه قر

الهی ،یر مبنا

اهداف،اصتل و روشها تریلتی اسالم در مسلر رشد ،میتتاگ ویژگیها و کلفل هایی در محلط ایجاد کرد .در این پژوهش یا
استناد یه آراء شهلد مطهر و این سلنا یه شنتاگ شالماگ صایبنظر در این یتزه ،یه استخراج این ویژگیها میپردازیم.
یا تتجه یه هدف "پرورش نلرو

تفکر و اندیشه" و روشها رسلدگ یه این هدف(پرسشگر  ،گفتگت و مذاکره ش می،

استقالل فکر  ،مشاهده کنجکاوانه طبلع ) از دیدگاه شهلد مطهر وزم اس

یرا ایجاد پرسش در کتدک و یرانگلختن

یس کنجکاو کتدک از محرکها محلط طبلعی و مصنتع یهره جس  .کتدکاگ مکاگهایی را که دارا ترکلبی از شکلها
متزوگ و شناصر محرک یتاس(یلنایی ،شنتایی ،ومسه ،یتیایی و چشایی) هستند دوس دارند.در فضاها مهدکتدک ،شکل ها،
یاف ها و رنوها را میتتاگ یه نحت انتخا نمتد تا دامنه وسلعی از تجریلات یسی را ملسر سازد( .طالبی و ملرمقتدایی
 )14 ،1831همچنلن ضرور اس یرا اجتماع کتدکاگ یا همدیگر نلز فضاهایی در مجاورت فضاها مذکتر در نظر یگلریم تا
کتدکاگ یتتانند در مترد آگ متضتع خاص یه همفکر یپردازند و از تجریلات ختد یا هم صحب

کنند .شالوه یر آگ میتتاگ از

طریق انعطافپذیر و تغللرپذیر فضاها ،و محتل کردگ این تغللرات یر شهده کتدکاگ در قالب گروهها همفکر  ،مجال
یلشتر یرا گفتگت کتدکاگ یه آگها یدهلم.یرا استقالل فکر هر کتدک وزم اس  ،فضاهایی یا ایعاد کتچکتر در نظر
یگلریم و مدیری

آگ فضا را یه ختد کتدک واگذار کنلم ،یا اینکه یا در اختلار گذاشتن وسای ی خاص از او یختاهلم ختد کتدک

فضا مترد شالقه ختد را یسازد یا تزیلن کند.یرا مشاهده کنجکاوانه طبلع  ،وزم اس
یا فضا

پلرامتگ یاشد ،ینایراین میتتاگ از روشها

مخت فی یرا

این هدف یهره گرف  ،مانند یازشتها

نلمهیاز در مجاورت فضا داخ ی  ،یلاط هایی یا ایعاد و شم کردها مخت ف یرا کاش
یلتانات و آیزیاگ و  ...زملنها یاز که در آگها یه جا وسایل ثای
کتدکاگ استفاده شتد یسلار مناسبتر اس .جریاگ آ

فضا کتدک در ارتباط هرچه یلشتر
گلاهاگ و سبز ها و نگهدار یرخی

و مصنتع از ختد طبلع

یه شنتاگ ایزار یرا یاز

و گلاهاگ اطراف آگ از نظر شکل ،رنو ،یاف

شناصر پتیا هستند.کتدکاگ قادر یه دیدگ گل هایی هستند که در نهای

وسلع ،فضاها

و یتی گاهی یت وشطر

تبدیل یه ملته میشتد و سطتح جریاگ آ که یر

اساس شدت یارندگی تغللر می کند (مهدینژاد و دیگراگ .)1811
یا تتجه یه اصل "هماهنگی یا فطرت" ،یاید یه تفاوتها فرد و گرایشها فطر دانشآمتزاگ تتجه و استعداد واقعی هر
دانشآمتز را شناسایی و آگ را پرورش داد ،ینایراین وزم اس

کتدکاگ در محلط ها آزاد ،وسلع و متعادل رشد کنند و امکاگ
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انجام فعالل ها مخت ف یرا کتدک در محلط فراهم یاشد تا کتدک در این محلط غنی ،جذا و متنتع یه سم فعالل ها
مترد شالقه ختد ستق یاید و سپس در فضایی متع ق یه ختد یه انجام این فعالل ها یپردازد.
یا تتجه یه اصل "یهرهگلر از اراده" ،کتدک یاید در محلطی آزاد و مستقل ،امکاگ تحرک و اشمال نظر یرا تغللر شرایط
محلطی ختد داشته یاشد ،ینایراین وزم اس

نظارت و کنترل غلرمستقلم افراد یزرگسال

کتدک در محلطی ایمن و آزاد تح

یه دور از اجبار شتامل محلطی و انسانی و در شرایطی استاندارد یه انجام فعالل ها مخت ف یپردازد .آزاد گذاشتن نسبی کتدک
یرا انتخا فعالل  ،فراهم کردگ آمتزش فرد و گروهی در گروه ها کتچک و یزرگ ،تشتیق کتدک یه هدای

رفتار ختد،

فراهم کردگ متاد یادگلر غنی از ویژگی ها چنلن محلطی هستند و در ضمن مریی یه شنتاگ تسهللکننده محست میشتد
و نه هدای کننده یادگلر .
یا تتجه یه روش"نقش الگتیی در تریل " ،یاید یا ایجاد فرص

هایی یرا رویارویی کتدک یا الگتها مناسب در فضاها و

شرایط مخت ف یه صترت مستقلم از طریق قصه ختانی و تئاتر و یه صترت غلرمستقلم از طریق مشاهده شلنی اشمال مریلاگ،
اشمال و آدا

صحلح را یه کتدک آمتخ

و از قرار گرفتن کتدک در معرض الگتها

نادرس

ج تگلر کرد.یدین ترتلب

میتتاگ الگتها فرهنگی پاکلزگی ،غذاختردگ ،تعامالت اجتماشی ،نظم و انضباط ،واجبات و مستحبات دینی و  ...را یه کتدک
آمتخ .
یا تتجه یه "هدف جسمانی:یهداش

محلط ،یهداش

فرد و  "...وزم اس

فضاها تملز از کثلف و فضاها تر از خشک

یه طرز مناسبی از هم تفکلک شتند.
یا تتجه یه اصل"تفاوتها فرد " ،یرا کشف اختالفات فرد در کتدکاگ ،میتتاگ امکاگ انجام فعالل ها مخت ف و
متنتع در یک فضا فراهم یاشد تا کتدکاگ یا نظارت مریی یه انجام فعالل ها مخت ف پرداخته و پس از کشف استعدادهایشاگ
تتسط مریی در مجاورت هماگ فضا و در کنار دیگر کتدکاگ اما در یتزه ق مرو فرد ختد یه انجام فعالل دلختاه ختد یپردازند،
تا یدینتسل ه از کتدکاگ دیگر نلز در یتزهها متنتع ،تجاریی فراگلرند.
یا تتجه یه اصل"آمتزش گروهی" و فراگلر

کتدک از کتدک ،میتتاگ از روشها

آمتزش مبتنی یر یاز

که امکاگ

مشارک در فعالل ها گروهی را فراهم میآورد استفاده کرد.ینایراین وزم اس یا ایجاد فضاهایی انعطافپذیر یا ایعاد و شکل و
مب ماگ مناسب یرا تشکلل گروهها کتچک و یزرگ ،زملنه رشد کتدک را فراهم ساخ .
یا تتجه یه هدف هنر

"پرورش قته متخل ه از طریق متسلقی و شعر" ،وزم اس

دراوردگ طبل ها ،مل هها و زنوها و سطتیی که قای ل

ایجاد صداها

یرا

ختاندگ آواز و سرود ،یه صدا

مخت ف را دارند ،فضاها ،مب ماگ و جزئلاتی در نظر

گرفته شتد.

 -6جمعبندی
یا تتجه یه هدف غایی انساگ(تقر الهی) ،اندیشمنداگ اسالمی یرا پلمتده شدگ مسلر رسلدگ یه رشد ،اهداف ،اصتل و
روشهایی تبللن نمتدهاند که از آگ ملاگ ،متارد هستند که میتتانند در کلفل

مکاگ( در اینجا مهدکتدک) متثر یاشند.در

یتزه معمار یرا محقق نمتدگ این کلفل ها محلطی ،یه روشها و ایزار نلازمندیم ،یدین منظتر اصتل طرایی محلط
کالبد در شرصهها مخت ف(یرنامه فلزیکی ،متاد و مصالح ،طرایی فضا داخ ی و  )...را یلاگ میکنلم .مسلر که در این
پژوهش پلمتده شده را یه طتر مختصر در قالب جدول ذیل نمایش میدهلم.
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جدول :7استخراج اصول معمارانه از اصول تربیتی (منبع:نگارندگان)
هدف
رشد

اهداف،
اصول و

تفسیر

مولفههای محیطی

اصول معمارانه

روشها

اصل هماهنگی یا فطرت

مریلاگ مدارس در زملنه تریل
یاید یه تفاوتها فرد و
گرایشها فطر دانشآمتزاگ
تتجه و استعداد واقعی هر
دانشآمتز را شناسایی و آگ را
پرورش دهند.

اصل یهرهگلر از اراده

استاد مطهر اشتقاد داشتند که
در یتزه تع لم و تریل یاید وضع
را طتر ساماندهی کنلم که آگها
یا اراده ختد و یا انگلزه قب ی یه
ست کسب فضایل اخالقی و
صفات انسانی یرک کنند.

 ایجاد محلطها آزاد ،وسلع و
متعادل
 رشای تنتع فضایی و تنتع
شم کرد فضاها
 انعطافپذیر
فضاها

و تغللرپذیر

تقر الهی

نقش الگتیی در تریل

شهلد مطهر در تشریح روش
الگتیی معتقد یتدند تحقق تریل
اسالمی یدوگ وجتد الگتها کامل
تریلتی یه شنتاگ مظاهر شلنی و
نمتدها یلرونی یه فرجام
استتار نختاهد رسلد.

 تفکلک فضاها وسلع جمعی یه
ق مروهایی خصتصی یرا کتدکاگ از
طریق کفساز ها متنتع و مب ماگ
و ...
 فضاها یاز یی خطر مانند یلاط
مرکز یه منظتر آزاد کتدک
 وسایل یاز انعطافپذیر مانند گل،
خملر و زملن شنی

 محلط آزاد و مستقل و ایمن
 امکاگ نظارت و کنترل
غلرمستقلم یزرگسال یر اشمال
کتدک،ارتباط فضایی در شلن
رشای فاص ه مناسب
 انعطافپذیر
فضاها

 فضایی وسلع یرا یاز ها
و کنار هم یتدگ کتدکاگ

جمعی

و تغللرپذیر

 امکاگ انتخا فعالل مترد نظر
از ست کتدک

فرهنگی
 آمتزش الگتها
پاکلزگی ،غذاختردگ ،تعامالت
اجتماشی ،نظم و انضباط و ...از
طریق مشاهده شلنی
 آمتزش غلر مستقلم کتدک از
طریق آشنایی یا زندگی اهل
یل از طریق قصهختانی و
تئاتر

 ایمنی کف ،دیتارها و وسایل
 ایجاد محلطی آزاد و مستقل یرا
کارها کتدک از قبلل راه رفتن،
غذا ختردگ ،یاز و انجام تکاللف و
کارها کتچک
 محلطی ساده از یلث ادراک تا
کتدک یه رایتی تصملم یگلرد.
 فضایی نلمهیاز مجاور طبلع مانند
ایتاگ در ارتباط مستقلم یا داخل یه
منظتر آزاد شمل یلشتر کتدک
 ناهارختر مشترک یرا کتدکاگ و
یاد دادگ آدا
مریلاگ یرا
غذاختردگ(یتی امکاگ غذا ختردگ
کتدکاگ یا والدین نلز وجتد داشته
یاشد).
 فضایی که یرا اشمال شباد
مریلاگ( نمازخانه) در نظر گرفته می
شتد در معرض دید کتدکاگ یاشد و
یا فضاها آمتزشی و یاز کتدکاگ
ت فلق شتد.
 قرارگلر کمدها شخصی مریلاگ
در جتار کمدها کتدکاگ یرا یاد
دادگ نظم یه آگ ها
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هدف
رشد

اهداف،
اصول و

مولفههای محیطی

روشها

روش پرسشگر
روش گفتگت و مذاکره ش می
روش استقالل فکر

23

تفسیر

اصول معمارانه

یکی از روشها ایجاد خالقل
فکر و پرورش قته تفکر ،در
متریی روش پرسشگر اس که
در روایات اهل یل (ع) یسلار یه
آگ سفارش شده اس .چنانکه امام
صادق(ع) ک لد ش م را پرسشگر
مینامند( .مدایی و یسلنیزاده
)113 ،1812ینایراین یا طرایی
فضایی یرا یرانگلختن یس
کنجکاو و پرسشگر کتدک،
میتتاگ خالقل او را پرورش داد.

پلامبر(ص)میفرماید :یا یکدیگر
مذاکره ،مالقات و گفتگت کنلد،
زیرا گفتگت صلقل دل هاس .
(مدایی و یسلنیزاده ،1812
)115

پلامبر(ص) و اهل یل (ع) در
سلره تریلتی ختیش همتاره
مخاطباگ را یه استقالل فکر و
دور از هرگتنه تق لد و پلرو
کترکترانه دشتت میکنند.
(مدایی و یسلنیزاده،1812
)111شهلد مطهر نلز در اینیاره
معتقد اس که یاید مجال تفکر یه
دانشآمتز داده شتد و او را یه
استقالل در اندیشه ترغلب کنند.
(هماگ)111 ،

 استفاده از شناصر محرک
طبلعی و مصنتع
 استفاده از شناصر محرک
یتاس(یلنایی،شنتایی،ومسه،
یتیایی و چشایی) در محلط


و
 فضاهایی مرتبط یا طبلع
پدیدهها طبلعی و آسمانی مانند
یاراگ و یرف ،رنگلنکماگ و ...
 فضایی یرا یلتانات خانگی و پرنده
ها
 فضایی یرا آیزیاگ و ماهی ها
 فضاهایی یرا
متضتشات مخت ف

قصهگتیی

یا

 فضاهایی یرا نمایش تئاتر
 در نظر گرفتن فضاها جمعی
در جتار فضاهایی که یس
کنجکاو کتدکاگ یرانگلخته
میشتد.
 انعطافپذیر و قایل تغللر
یتدگ فضاها و محتل کردگ
یخشی از تصملمگلر ها یه
کتدکاگ یرا ایجاد تغللراتی
در محلط یاز و آمتزششاگ
 رشای یتزه شخصی کتدکاگ
در فضا مهد کتدک ،داشتن
فضایی خاص یرا هر کتدک
که یه او استقالل فکر داده
شتد.هر کتدک ختد مسئتل
تصملم گلر در مترد فضا
شخصیاش مییاشد.
 یا در اختلار گذاشتن وسای ی
یرا کتدک ،از او یختاهلم
ق مرو فرد ختیش را یسازد.

 طرایی نلمک ها مناسب کتدکاگ
و پ ههایی یرا نشستن در فضا یاز
یه طتر که کتدکاگ در مقایل هم
ینشلند.


 طرایی ک بههایی همانند اتاق
شخصی ،متناسب یا ایعاد و
اندازهها یدگ کتدک و مجهز
نمتدگ این ک بهها یه وسایل شخصی
مترد نلاز کتدک
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هدف
رشد

اهداف،
اصول و

تفسیر

مولفههای محیطی

اصول معمارانه

روشها

روش مشاهده کنجکاوانه طبلع

طبق این روش جه پرورش
خالقل یاید از تمامی یتاس
دانشآمتزاگ اشم از قای ل ها
سمعی ،یصر  ،ومسه ،و  ...در
شناخ طبلع استفاده کرد و
گقتنی اس که کتدکاگ اغ ب یه
محرکها محلطی یساسند و
مای ند یه دستکار و یررسی
اشلاء و متجتدات یپردازند و این
مریتط یه غریزه کنجکاو
آگهاس ( .مدایی و
یسلنیزاده)113 ،1812

اصل تفاوتها فرد

یرا کشف اختالفات فرد در
کتدکاگ ،میتتاگ امکاگ انجام
فعالل ها مخت ف و متنتع در
یک فضا فراهم یاشد تا کتدکاگ یا
نظارت مریی یه انجام فعالل ها
مخت ف پرداخته و پس از کشف
استعدادهایشاگ تتسط مریی در
هماگ فضا و در کنار دیگر کتدکاگ
یه انجام فعالل دلختاه ختد
یپردازند ،تا یدینتسل ه از کتدکاگ
دیگر نلز در یتزهها متنتع،
تجاریی فراگلرند.

اصل آمتزش گروهی

آمتزش گروهی میتتاند در قالب
کالسها قدیم یه صترت استاد و
شاگرد یاشد که در آگ مع م یا
مریی در یک سم یه شنتاگ
یاددهنده و کل شاگرداگ در یک
سم یه شنتاگ یادگلرنده
هستند؛و یا در قالب کالسها
سملنار همه افراد نقش
یادگلرنده و یاددهنده دارند و
مریی نقش هدای کننده را دارا
مییاشد.مقصتد اینسلنا از آمتزش
گروهی ،نتع دوم اس  ،چتگ یلاگ
میکند کتدک از کتدک
فرامیگلرد.

یاز در
 طرایی فضاها
کلفل ها و اندازهها مخت ف
یرا یاز ها مخت ف در
جه آشنایی یا طبلع
 استفاده یداکثر از نتر روز و
داشتن یازشتهایی یه سم
فضا یاز و طبلع پلرامتگ

 استفاده از یازشتهایی که در تقایل و
مرتبه چشماگ کتدک هستند.
 استفاده از مصالح طبلعی مانند
چت و کاهگل و خش و یامبت
 ایجاد فضاهایی متق یا دائم در
فضا یاز یرا نگهدار یرخی
یرخی
کاش
و
یلتانات
گلاهاگ،درختاگ ملته مناسب شرایط
یرا
فضایی
اق لمی،
شنیاز ،آ یاز

 فضایی انعطافپذیر و یکپارچه
و قایل تقسلم یه فضاها
کتچکتر یا استفاده از اختالف
سطح و تغللر فرم
 ت فلق فضا یاز و یسته یا
استفاده از یلاط خ تتها و
ایتاگها مناسب یه منظتر
ایجاد فضاها متنتع یرا
فعالل ها مخت ف

 فضایی یرا آشنایی کتدکاگ یا
یرفه ها و مشاغل گتناگتگ مانند
نجار  ،پزشکی ،رانندگی ،مع می و...

 امکاگ چلدماگ متنتع مب ماگ
یه صترت فرد و گروهی
 تشکلل یتزهها فرد که در
شلن استقالل یا دیگر فضاها
نلز مرتبط یاشد.

 فضایی مناسب از نظر ایعاد و
کلفل یرا آمتزش جمعی
 فرم مناسب کالس یا تتجه یه
نتع آمتزش
 مب ماگ مناسب
نتع
تغللرپذیر
 امکاگ
چلدماگ و امکاگ ایجاد
گروهها مخت ف یا تعداد افراد
متفاوت

 فضاها تا ید امکاگ وسلع در نظر
گرفته شتند و از فرمها مرکزگرا
یرا مب ماگ فضا نلز استفاده شتد.
 در نظر گرفتن فضاها جمعی و
مب ماگ ثای یا متحرک یه شکل U
یا یه شکل مرکزگرا در فضا یاز و
یسته یه صترت پ کانی یا مسطح
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هدف
رشد

اهداف،
تفسیر

اصول و

اصول معمارانه

مولفههای محیطی

روشها

هدف جسمانی :ش م یهداش

اینسلنا یرا پرورش یعد
جسمانی انساگ همچتگ یعد
رویی اهمل قائل شده اس .از
دیدگاه او سالمتی سرش یالتی
اس که در آگ اشمال یدگ یه
درستی صترت میگلرد.

 تفکلک فضاها کثلف و تملز
و همچنلن فضاها تر و
خشک یه منظتر رشای
یهداش

 استفاده از کفساز ها قایل شس
و شت،مقاوم و غلرلغزنده و یک لگن
دستشتیی در فضاها کثلف
 در نظر گرفتن فضایی یرا مستاک
زدگ کتدکاگ متناسب یا مقلاس
کتدکاگ در جتار ناهارختر یا در
جتار سرویسها یهداشتی

 -1اصول طراحی
در یقلق  ،تجریه هر فرد در زندگی و مهارت هایی که کسب مینماید مریتط یه شرایط محلطی و محصتل تاثلر متقایل
ملاگ آگ فرد و محلطی اس

که در آگ زندگی ملکند ،طرایی فضاها ویژه کتدکاگ مانند مهد کتدک ها از آگ جه

اهمل

دارد که در طتل این سال ها ،کتدک از محلط تأثلر یلشتر ملگلرد ،یال آگکه اغ ب فضاها مذکتر در ایراگ ،مناسب کتدکاگ
طرایی نشده اس .
محلط کالبد

یا شناصر تشکلل دهنده ختد مانند رنو ،یاف  ،سایه روشن ،نتر ،صدا ،فرم و غلره کلفل ها

فضایی

متفاوتی را ایجاد میکند و یر جسم و رواگ کتدک تاثلرات متفاوتی میگذارد.یدین ترتلب منطبق یا متلفهها محلطی ذکر
شده ،اصتلی یرا طرایی محلط کتدک یا هدف رشد او استنتاج و یلاگ میکنلم:
 -1مهدکتدک را میتتاگ یه نحت طرایی نمتد که فضاها دنج و آرام یرا خ تتگزینی(شکل  3و  ،)11فضاها محصتر
دو تا سه کتدک و فضاها

یرا

یزرگتر یرا

گروهها

یلشتر

از کتدکانتجتد داشته یاشد(شکل  3و ( )1طالبی و

ملرمقتدایی .)14 ،1831یه شنتاگ مثال میتتاگ از فضا زیر پ ه یا استفاده از تمهلداتی یرا خ تتگزینی کتدک استفاده نمتد.

شکل :1استفاده از جدارهها برای ایجاد حوزههای

شکل :8طراحی مبلمان مناسب برای ایجاد فضاهای

فردی(منبع:نگارندگان)

جمعی(منبع:نگارندگان)

شکل  :71ایجاد فضاهای جمعی مرکزگرا(منبع:نگارندگان)
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شکل :3استفاده از زیر پله برای ایجاد حوزههای
فردی(منبع:نگارندگان)
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 -2یا استقرار کمدها شخصی مریلاگ در جتار کمدها کتدکاگ میتتاگ نظم و انضباط شخصی را یه کتدک آمتزش داد.
(شکل )11

شکل  :77الگوی پیشنهادی برای کمدهای کودکان و مربیان(منبع:نگارندگان)

 -8فضایی یرا اشمال شباد مریلاگ یه شنتاگ نمازخانه در نظر گرفته شتد و یه گتنها در مهدکتدک جانمایی شتد که در
معرض دید کتدکاگ یاشد(.شکل )12

شکل :72الگوی پیشنهادی برای ناهارخوری (منبع:نگارندگان)

 -4فضایی یه شنتاگ ناهارختر یرا استفاده کتدکاگ و مریلاگ و والدین در نظر گرفته شتد ،تا شالوه یر تقتی

روایط ملاگ

کتدک و مریی و والدین ،کتدک یا آدا غذا ختردگ(آغاز کردگ غذا یا نام و یاد خدا ،نگاه نکردگ یه لقمه دیگراگ و  )...نلز آشنا
شتد.یهتر اس این فضا مفروش یاشد و شالوه یر ملز و صندلی ،قسم هایی یرا نشستن یر سر سفره در نظر یگلریم ،میتتاگ از
ملزهایی یا پایه کتتاه یرا انداختن سفره رو آگ ها استفاده کرد .در یخشی مجزا اما مرتبط یا ناهارختر ،فضایی یرا شستن
دس ها نلز در نظر گرفته شتد.
 -5در یلاط مهدکتدک ،از مصالح طبلعی که در اثر تغللر شرایط ،تغللر کلفل (مانند تغللر یت یا تغللر رنو) میدهند
مانند کاهگل و چت استفاده شتد.
 -3استفاده از یازشتهایی که در تقایل و مرتبه چشماگ کتدک هستند ،یه طتر که مجبتر نباشد یرا نگاه کردگ یه خارج
قد یکشد و یتتاند یرک خترشلد را دنبال کند و از نتر طبلعی روز یهرهمند شتد(.شکل)18
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شکل  :79ارتباط با طبیعت از طریق بازشوها (منبع:نگارندگان)

 -3فضایی یرا آشنایی کتدکاگ یا یرفهها و مشاغل گتناگتگ مانند نجار  ،پزشکی ،رانندگی ،مع می و ...یه همراه وسایل و
تجهلزات و مب ماگ خاص هر یرفه در مقلاس کتدکاگ ،یه منظتر الگتپذیر و استعدادیایی کتدکاگ در نظر گرفته شتد.
 -3در فضاهایی که که یرا یاز یا شن ،آ  ،خملر یاز  ،سفال و نقاشی و دیگر فضاهایی که نلاز یه شس و شت دارند از
کفساز ها قایل شس و شت ،مقاوم و غلرلغزنده استفاده شتد و یتیاومکاگ یک لگن دستشتیی(متناسب یا ایعاد یدگ کتدک)
در آگ فضا یرا کتدک تعبله شتد.
 -1در نظر گرفتن فضاها

یاز یی خطر و ایمن مانند یلاط مرکز

دوچرخهستار  ،کارها هنر  ،آشنایی یا یلتانات ،مشارک

یرا

فعالل ها

ورزشی و یرکتی مانند

در کاش گلاهاگ و سبز ها ،یاز یا شن و آ  ،آشنایی یا آیزیاگ

و ماهیها و  ...یرا ارتباط کتدک یا طبلع ضرور اس .
 -11میتتاگ یا طرایی ک بههایی در فضا داخ ی همانند اتاق شخصی ،متناسب یا ایعاد و اندازهها یدگ کتدک و مجهز
نمتدگ این ک بهها یه وسایل شخصی مترد نلاز کتدک ،فضایی مستقل و دنج یرا او ایجاد کرد.همچنلن میتتاگ در فضا یاز
هم ک بههایی یرا یک یا چند کتدک در نظر گرف .
 -11در نظر گرفتن فضایی یرا مستاک زدگ کتدکاگ ،در جتار ناهارختر یا رشای

اصتل یهداشتی و استفاده از روشتیی یا

و شت در کف ،یرا رشای

یه

مقلاس کتدک و استفاده از مصالح غلر لغزنده و قایل شس

شتامل یهداشتی و آمتزش یهداش

کتدک مناسب یه نظر میرسد.
 -12میتتاگ فضایی را یه منظتر قصهگتیی یرا کتدکاگ در نظر گرف

و یا رشای

مقلاس کتدک و در نظر گرفتن این

نکته که نشستن ساکن شالوه یر ایجاد مشکالت در رشد و شم کرد ارگاگها ،دارا تاثلر منفی طتونیمدت جه

تمرکز کردگ

نلز مییاشد (مردمی و دلشاد  ،)111 ،1831پ ههایی وسلع یرا نشستن یه منظتر تحرک و پتیایی کتدک یلن گتش دادگ یه
قصه ختاندگ مریی طرایی کرد(.شکل)14

شکل  :74الگوی پیشنهادی برای فضای قصه خوانی (منبع:نگارندگان)
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 -8نتیجهگیری
میتتاگ گف مهدکتدک در اندیشه اسالمی ،مکانی اس یرا رشد کتدک در جه قر الهی.یه شبارتی دیگر هدف از رشد
کتدک (یا یه تعبلر انساگ) ،تقر الهی اس و یدین منظتر یاید مسلر صحلحی(تع لم و تریل ) را یپلماید .یدیهی اس شتامل
انسانی و محلطی ییشمار در رشد متثرند ،لذا یا تفسلر و تح لل در اهداف ،اصتل و روشها تریلتی اسالمی ،کلفل ها
محلطی متثر در رشد را یرشمرده و یدین ترتلب اصتلی یرا طرایی معمار مهدکتدک استخراج کردیم.
یا تتجه یه ارتباطات انساگ یا ختد ،خدا ،جامعه و طبلع  ،میتتاگ این اصتل را یه طتر خالصه اینگتنه یرشمرد:
 -1ارتباط کتدک یا ختد:


فضایی یرا خ تتگزینی کتدک مانند زیر پ هها یا ک بهها کتچک

 -2ارتباط کتدک یا خدا:


جانمایی نمازخانه مریلاگ در معرض دید کتدکاگ

 -8ارتباط کتدک یا دیگراگ:

-4



ناهارختر مشترک کتدک و مریی و والدین



فضاهایی جمعی یرا یاز و آمتزش گروهی

ارتباط کتدک یا طبلع :


استفاده از مصالح طبلعی



استفاده از یازشتها وسلع در مرتبه چشماگ کتدک

در نمتدار شکل  ،15الگت پلشنهاد یرا لزوم مجاورت فضاها در مهدکتدک اسالمی از نظر نتع کاریراگ (کتدک ،مریی،
والدین) و ارتباطات فضایی یلن آگها را یه طتر خالصه نمایش میدهلم:

شکل  :75الگوی پیشنهادی برای ارتباطات بین فضاها در مهدکودک اسالمی (منبع:نگارندگان)
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پینوشت
 -1یا تتجه یه گستردگی منایع اسالمی و فراگلر تع لم و تریل در اسالم و قرآگ ،در این پژوهش یه آرا اینسلنا و شهلد مطهر
یه شنتاگ اندیشمنداگ صایب نظر در این یتزه کفای

شده اس .

 -2یا تتجه یه اینکه هدف اص ی این پژوهش ،استفاده از آرا اندیشمنداگ مس ماگ یرا استخراج اصتل معمار مییاشد ،از منایعی
که پژوهشگراگ یتزه ش تم انسانی یه طتر خاص یه تع لم و تریل

از دیدگاه این دو اندیشمند یا یررسی تمام منایع مرتبط

پرداختهاند ،استفاده شده اس و از ذکر منایع مستقلم یه دللل سنگلن یتدگ یا پراکندگی محتتا پرهلز شده اس .
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Abstract
All children are born in pure and perfectionist nature. In fact, training and attitude of their family
and community makes people courageous and decent or faded and indecent. The opinion of many
education professionals is that the human person is formed in the first six years of his life. Given that
the human spirit is flexible at the time of childhood, and as the human becomes larger, its flexibility
reduces, it should be child development fields provided. Due to the significant impact the environment
as one of the factors affecting child development, Especially the impact of architectural space In
improving physical and motor abilities and Also, children's mental, emotional and social development,
In order to design a space that meets the needs of children, we need to know the exact characteristics of
the child's development. Since the teachings of Islam are the guide to the development of human
perfections and this guidance guide addresses all aspects of human existence and life, Here is the
question that the Islamic thought of what solutions are offered on a child's development environment.
Given the changing pattern of traditional family life in recent decades, pre-primary education spaces are
emerging as a real need, and we should recognize that the characteristics of a suitable kindergarten for
the development of a child are based on Islamic teachings. The purpose of this article is to provide
Islamic principles and patterns for the design of kindergartens. In this article, we tried to use the Islamic
approach and the concept of growth from the viewpoint of Martyr Motahari and Ibn Sina, With the
method of logical reasoning and interpretation and analysis of the principles, goals, and educational
methods of them, to conclude the components and environmental qualities of appropriate place for the
child's development. And Ultimately, the principles for designing the child's space in accordance with
these qualities and conditions are extracted. The main goal of development from the view of Islam and
the Quran, as well as muslim scholars, is divine proximity and succession that is considered as the
ultimate goal of Islamic education, and education provides the path to the goal of growth.
Given the ultimate goal of man, to reach the path of development, muslim scholars explained goals,
principles and methods. Among those, there are some things that can be effective in the quality of the
place (here's a kindergarten), In this study, the quality and environmental factors enumerated. For
example, according to the principle of "group training" as one of the educational principles of Ibn Sina,
it is possible to use game-based learning methods that allow participation in group activities. Therefore,
it is necessary to create a child's develope field by creating flexible spaces with dimensions and shapes
and suitable furniture for forming small and large groups. In the field of architecture, in order to realize
these environmental qualities, we need methods and tools, for this purpose, we have outlined the
principles of designing the physical environment in various fields (Physical planning, materials, interior
design, etc.). In fact, the experience of each person in their lives and the skills they acquire is related to
the environmental conditions and the result of the interaction between the person and the environment
in which he lives. The design of special spaces for children such as kindergartens is important because
during these years the child is more affected by the environment, While most of these spaces in Iran are
not suitable for children. The physical environment with its elements such as color, texture, bright
shadow, light, sound, form, etc., creates different spatial qualities and affects the child's body and mind.
In this way, in accordance with the environmental factors mentioned, we draw the principles for
designing the child's environment for the purpose of his development. For example above, we can
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include principles such as spacious and massive spaces, create outdoor amphitheater and use U-shaped
center-shaped forms for furnitures outdoor and indoor .
It can be said that kindergarten in Islamic thought is a place for child's developement in the direction
of divine proximity. Obviously, human and environmental factors are effective in the child's
development, therefore, by interpreting and analyzing the goals, principles and methods of Islamic
education, we highlight the environmental qualities that are effective in develope, and thus we have
introdused principles for architectural designing kindergarten .
Given the relationship between man and himself, God, society and nature, these principles can be
summarized as follows:
1- Relationship between child and himself:
- A space for child privacy, such as under stairs or small cottages .
2- Relationship between child and god:
- Laying coach' prayer room exposed to the children's View .
3- Relationship between child and society:
- Shared dining for children and coaches and parents.
- Social spaces for group play and training.
4- Relationship between child and nature:
- Use natural materials.
- Create wide openings at the child's eyes.
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بررسی جشن باستانی نوروز و انعـکاس آن در هنر دوران هخامنشی و
ساسانی
دکتر مهتاب مبینی ،7زهره

منصورجاه2

 .1استادیار گروه هنر ،دانشگاه پلام نتر ،ایراگ
 .2دانشجت کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه پلام نتر ،تهراگ شرق

چکیده
فرهنو ایراگ یا سایقه چند هزار ساله و هنر این سرزملن که سایقها همپا یا فرهنو آگ دارد تتانستهاند در کنار
هم یه خ ق آثار شگف انگلز و متحلرانه دس یزنند که چشماگ هر یلنندها را یه ختد خلره سازند .جشنها
م ّی که از شناصر اص ی فرهنو هر کشتر یهشمار می آیند ،در ایراگ دارا اهملتی یایسته و خاص هستند؛ و
ایرانلاگ نلز همتاره یه یرگزار

این جشنها هم

ویژها مبذول داشتهاند .در این ملاگ ،هنرمنداگ ایرانی یا

یکاکیکردگ این مراسم خاص و جالبتتجه یررو سنو تتانستهاند هم در یه یاد ماندگ این آدا و رستم سهم
یهسزایی داشتهیاشند و یا یازنمایی آگ یرا نسلها آینده در یرپایی این جشنها در سالها آتی قدمی مفلد
یردارند و هم هنر یی مانند ختد را یه جهانلاگ ینمایانند و دریایند که چگتنه هنر ایراگزملن تتانسته اس
آدا ورستم قدیمی ختد ،یهویژه جشنها م ّی یاشکته و یاشظم

این

را یه دیگر م ها نشاگ دهد .پژوهش یاضر

یرآگ اس تا درید تتاگ یه جشن یاستانی نتروز و انعکاس آگ یر هنر هماگ دوره یپردازد و سعی کرده تا اهمل
یفظ و نگهدار آدا و رستم اصلل و غنی ختد را یه نسل جتاگ خاطر نشاگکند و یگتید که یا پایبند در
یهاجرا درآوردگ این جشن یاشکته ،کهن و ریشهدار ختد ،در پریارکردگ هرچه یلشتر این فرهنو اصلل
هم یگمارد و در پاسدار از آگ یکتشد .همچنلن یتتاند قدمیاندک در راه اشتال هرچه یلشتر این جشنها
م ّی ملهنی و هنر این مرز و یتم یردارد.
واژگان کلیدی :جشنها یاستاگ ،هنر ،دورهها یاستاگ ،هخامنشی ،ساسانی

 .7مقدمه
ایرانلاگ یاستاگ مانند دیگر ایناء یشر از زمانیکه متتجه یسا زماگ و شمار روزها شدند یه اهمل
دریافتند یعضی از رویدادها و اتفاقات ممکن اس

زماگ پی یردند .آناگ

یک یار در طتل شمر هر فرد رخ ینماید یا اینکه یهصترت ساونه و دورها

صترتپذیرد .ینایراین یه این فکر افتادند تا روزها مهم در زندگی را گرامی یدارند و دراین گراملداش
مراسم و آیلنهایی را یرپا کنند .یدینترتلب یشر در هر زمانی یه یزرگداش

زماگ ،روزها و سالها،

این روزها خاص پرداخته و یا تمایز قائلشدگ

ملاگ این روزها و روزها شاد دیگر مراسمی یرگزار کرد که متناسب یا تغللر فصلها و مناسب ها کشاورز و دینی و یا
اجتماشی آیلنی یه اجرا درمیآمده اس  .یا یرگزار این مراسم و آیلنها ،زندگی انساگها در ایعاد اجتماشی ،دینی و ...معنا یاف
و یسی از اتحاد و همبستگی در جامعه یشر پدید آمد .و چتگ نگاهداش
فص ی یتده اس و مردم یرگزار

این مراسم را یا شادمانی و شادختار

این روزها شامل مناسب ها دینی و اجتماشی و
یه انجام میرساندند ،از اینرو یه آگ مراسم جشن

میگفتند .ازست دیگر یرگزار این جشنها و یه ویژه جشن نتروز یاشث شده تا انساگها یا ارائه هنر ختد در زملنهها گتناگتگ
در هرچه زیباتر یرگزارشدگ آنها هم

یگمارند و مهمتر از آگ اینکه در ثب

و ضبط این جشنها و انتقال آگ از طریق خ ق آثار
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هنر و یفظ و نگهدار این آثار گرانبها و ملراث یهجا مانده از دوراگ یاستاگ یه نسلها یعد  ،تالش ختد را یه یهترین نحت
ممکن یه اجرا دریلاورند.

 -2-7پیشینه وضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام این تحقلق از آنروس

که خاطر نشاگسازد چگتنه هنرمنداگ دوراگ یاستاگ تتانستهاند یه زیبایی جشنها

دوراگ کهن خصتصاً جشن نتروز را منعکس سازند و پساز گذش

قرگها از دوراگ یاستاگ و خ ق این آثار هنر  ،شظم

و

شکته یرگزار این جشنها را یه یلنندگاگ ختد ینمایانند.

 -9-7روش انجام تحقیق
این پژوهش ینلاد -نظر و تاریخی یه روش تتصلفی -تح ل ی و یا روش کتایخانها  ،یررسی منایع مخت ف و مشاهده
تصاویر گردآور شدهاس  .ازآنجائلکه تحقلقات این پروژه یهصترت تتصلفی و نظریس و یه متارد تاریخی نلز پرداخته ،تجزیه و
تح لل یهشلته کلفی اس .

 .2مبحث اصلی
در کتا

دینی ایرانلاگ یاستاگ ،اوستا ،واژه جشن یهصترت "یسنه" و در په ت یهشکل "یشن" و "جشن" آمده که از

مصدر اوستایی"یَز" یه معنا پرستلدگ و ستتدگ اس (.پترداود" )138 :1883 ،درایراگ یاستاگ راهراً اغ ب جشنها ،یا دس کم
مهمترینآنها ،اهمل وجنبه دینی داشتند ودرآنها یه ستایشو پرستش ایزداگ که متجتداتی ملنت والهی یتدند میپرداختند.

ازاینرو تمام روزها مقدسوشلدها را جشنمیختاندند(".یسنا ،ج اول )25 :یا این یال در کتا آیلنها و جشنها کهن در
ایراگ امروزه ،آمده اس  ":یا این همه ،جشن همتاره یه معنا شادکردگ نبتدهاس  .درمتارد هرچند اندکشمار را میتتاگ
یادکرد که جنبه ستگتار داشتهاند .ستگ سلاوش ،از آیلنها کهن اقتام ایرانی ،یکی از مشهترترین آنهاس (".روحاوملنی،
 )14 :1833در فرهنو معلن و یرهاگ قاطع آمده اس " :واژه جشن ک مه تطتریافته یزشن) ،)jazashanیک واژه یسلار کهن
ایرانی اس
پرستش اس

که یار گراگ از معنیها و سن ها ویژه ایرانلاگ را یر دوش دارد .این واژه از ریشه یزت ) ،)yazیهمعنی نلایش و
و همریشه اس یا واژه یس) (yaznو یش ) (yaztیهمعنی نلایش یا سرودها نلایشو ایزد یهمعنی نلایششده و

پرستششده و یزداگ یهمعنیایزداگ دراصلیک اسم جمع اس و یادگار زمانی اس

که مجمتشه فرشتگاگ نلایش میشدهاند و

اندیشه ویدتگرا ایرانی ،این اسم جمع را یهمعنی خدا واید آورده اس و نام شهر یزد نلز از هملن ریشه اس  ".جشن که
واژها دینی اس

از دوراگ یسلار کهن در ایراگ رواج داشته و در هنگام مراسم نلایش و سپاسگزار

یرا یک پلروز یا یک

واقعه اجتماشی یا آسمانی که یه نفع مردم یتده یرپا میشده اس .

 .7-2گاهانبارها( گاهَنبارها)1
"همانطترکه در ادیاگ سامی خداوند مخ تق را در ششروز میآفریند ،در دین ایراگ کهن نلز اهترا هنگامیکه یه آفرینش
جهاگ ماد از رو جهاگ ضرور میپردازد آنرا در شش یار یا در شش گهنبار میآفریند(".فرهوشی1834 ،؛  (4،5گاهنبار
یهمعنی فصلها یا گاهها و هنگامها سال اس (.رضی .)133 :1832 ،یهشبارتی دیگر گاهانبارها ،جشنهایی در یزرگداش شش
آفریده خداوند یتدهاند که ایرانلاگ یاستاگ ایترام آنها را یرختد وزم میدانستند .از آگجا که این آفریدگاگ درواقع ایزارها
هرمزد ،خداوند همه نلکیها ،یرا رویارویی یا اهریمن ویرانگر هستند ،ینایراین پاسداش
یدیهی و ضرور  ،و درواقع تک لف دینی دانسته میشد .در روای ها آمده اس

و استفاده درس

از این ایزارها امر

که اهترهمزدا ،یا هرمزد ،نخس

در روشنی

ییپایاگ یه سرمییرد ،فروغی از این نتر یه انگرهَ مَلنلت ،یا اهریمن ،رسلد و و یرا نایتدکردگ آگ فروغ و روشنی یهستیش
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یترش یرد .ملاگ این دو نلرو نخستلن و یرا

مبارزه یر سر کسب فرمانروایی جهاگ ،پلمانی یستهشد .آگگاه هرمزد یرا

فراهمآوردگ شرصه مبارزه دس یه آفرینش متجتدات ملنت زد و سپس یه آفرینش جهاگ ماد پرداخ  .آفرینش جهاگ طی
شش مری ه صترت گرف (مشایه ادیاگ سامی) و از نظر زمانی مجمتع این روند در طتل یکسال یتد.
شسکر یهرامی در کتا

جشنها ایرانلاگ میگتید" :ایتدا آسماگ آفریده شد که هرمز آنرا یه شکل تخممرغی روشن و

شفاف یتجتدآورد .پساز آگ همه آفرینشها دیگر دروگ آسماگ صترت گرف که یهصترت دژ استتار در یرایر یترش اهریمن
و مخ تقاتی چتگ دیتها و متجتدات شریر یتد .سپس هرمز یا کمک آسماگ شاد را آفرید تا آفریدگاگ در هنگام درآملختن
نلکی و ید  ،یه شاد یایستند .جایگاه و اهمل

شاد در هستی یسلار قایل تتجه اس

و از درجه اهمل

آگ نزد ایرانلاگ

یاستاگ خبر میدهد .پس از آگ هرمز از گتهر آسماگ ،آ را آفرید تا یتسل ه آگ هستی طراوت و زندگی یاید .در پی آفریدگ آ ،
یاد ،یاراگ ،ایر یاراگزا ،مه و یرف پدید آمدند
آفرینش ستم ،زملن یتد که آنهم تتسط آّ آفریده شد .ایتدا زملن درملاگ آسماگ قرار داش یدوگ پستی و ی ند وکتهها
را در دروگ ختد نگاهداشتهیتد ،اما یعدها این کتهها سر یرآوردند و پدیدارشدند سپس هرمزد یا کمک زملن ،آهنو دیگر کانیها
را یتجتدآورد .البته سنوها قلمتی شرایط دیگر دارند.

درمری ه چهارم ،هرمز گلاه را آفرید .گلاه نخستلن ییشاخه ،ییپتس  ،تر و ییخار و شلرین یتد و سپساز آگ گتنهها
گلاهی دیگر پدید آمد.

در مری ه پنجم ،هرمز گاو متستم یه لِکتا را آفرید .او را درملانه جهاگ و سپلد و روشن خ ق کرد .یعدها از این گاو دیگر
گتنهها جانتر خ ق شدند.

در مری ه ششم و آخر ،آفرینش نخستلن پلش نمتنه آدمی ،یعنی کلتمرث شکل گرف  .او نلز مانند دیگراگ در ملانه جهاگ
آفریده شد و روشن و ی ندیاو یتد .البته آفرینش هفتم را آفرینش آتش میدانند .در این مری ه پایاگ یخش روند آفرینش اس
که یا آغاز سال نت تطبلق یافته اس و جشن نتروز مریتط یه آگ اس (".یهرامی1838 ،؛ )83
در گاهشمار و جشنها ایراگ یاستاگ ،آمده اس  " :یه نظرمیرسد که تقسلم شب و روز یه گاهها یا اوقات مخت ف و
تقسلم سال یه فصتل یا جشنها زراشی/شبانی از روزگارانی دور در ملاگ هند و ایرانلاگ رایج یتده و یرگزار آنها نلز همراه یا
آیلنهاو رستم و ادشله مذهبی مییتده چنانکه هنتز نلز ملاگ هند ها و ایرانیها زرتشتی این جشنها فص ی یا گاهنبارها و
جشنها دیگر یا نمازها و سرودها دینی انجاممیشتد(".رضی)131 :1832 ،
"  .1گاهانبار "مدیه زر یا ملدیتزرم ) "(Madhy zamayaکه  45روز پساز آغاز سال اس  .در آگ آسماگها آفریده شد
و از  11تا  15اردیبهش

ماه اس .

 .2گاهانبار "مدیشم) (Madhya samaیا ملدیتشم" که از  11تا  15تلرماه جشن گرفته میشتد .یا این اشتقاد که شص
روز پس از اوللن گاهانبار یه روز  15تلرماه " آ " آفریده شد.

 .8گاهانبار "پتلش ههلی) (patishahyaیا پتله شهلم" مراسم این گاهانبار از  23تا  81شهریتر ماه یرپا میشتد .گفته
میشتد هفتاد روز پس از دوملن گاهانبار "زملن" آقریده میشتد.

 .4گاهانبار "ایه ثرم) "(ayathermaکه در این گاهانبار یعنی  81روز یعد از "گاهانبار ستم" روئلدنیها آفریده شدند که از
 23تا  81مهر جشن گرفته میشتد.

 .5پنجملن گاهانبار ،گاهانبار "مده یار  1یا ملدیارم" اس که هشتاد روز یعد از گاهانبار ایه ثرم اس  ،و در آگ جانداراگ و
یلتانات آفریده شدند و مراسم مریتط یه آگ از  13تا  21د ماه یرپا میشتد.

 .3آخرینگاهانبار"همس پ
ایتسا

ملدهی2یا همسپدرم" ناملدهمیشتد .مدتش11روز اس  .از 23اسفند آغازمیشتد ،و یا

پنج روز اندرگاه تا نتروز ادامهمییاید و هفتادوپنج روز یعداز پنجملنگاهانبار اس  .گتیندکه در اینگاهانبارانساگ
madahayarya
Hamas pat maydhaya

1
2
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آفریدهشد و چتگ آفرینش انساگ یهپایاگ آمد ،اشتدال ریلعی یتد و آگ روز"نتروز" ناملدهشد که یهنام اهترامزدا
منست اس (.هنر 1858 ،؛ (31

 .2-2معانی نامها اشلاد فصتل
 .1مَلدُیتزَرم ،وسط ریلع در نصف کره شمالی که شلره در رستنی پلدا شتد.
 .2مَلدُیتشِم ،وسط الصّلف که هنگام درو یاشد.

 .8پَتلش هَمی ،هنگام چلدگ و دس آمدگ ملته و یبتیات.
 .4اَیاثَرِم ،هنگام یند کردگ سفر و هشتن نرگاو یر ماده گاو اس .

 .5مَلدیا اِریهَ ،اواگ شدت یرودت شتا.
 .3هَمَس پَ

مَلَدیه ،یلن مساوات للل و نهار در آخر سال که مراسم مقدسة دینی ادا کنند.
جدول  -7اسامی سی روز در ایران باستان و معنای آنها (رضایی ،7988 ،ج 7؛ )795-744
نام پارسی

نام اوستایی

معنی

.1هرمز

Ahura-mazda

خدا یکتا و ییهمتا

 .2یهمن

Uohumama

اندیشه نلک

Asha-vahishta

یهترین و یاوترین/راستی و پاکی

 .4شهریتر

Khsharta-vairya

پادشاهیآرزوشده -کشتر ختاسته شده

 .5سپلدارمزد

Spenta-Armaiti

فروتن مقدس-مهرپاک

 .3خترداد

Ha-orvatata

رسایی -تندرستی

 .3امرداد

Ameretata

یلمرگی و جاودانی

 .3د یه آذر

Datosha

دادار-آفریدگار

 .1آذر

Athar

آذر -آتش

 .11آیاگ

Apan

 .11خلر

Hvare-Khshaita

ختر-خترشلد

 .12ماه

Maongha

ماه

 .18تلر

Teshtarya

تشتر-ستاره یاراگ
یلتانات هستی

 .8اردیبهش

83

آ

 .14گئتس

Geush

 .15د یه مهر

Datoshu

دادار-آفریدگار

 .13مهر

Mitgra

مهرو محب ،شهد وپلماگ

 .13سروش

Sraosha

فرمانبردار

 .13رشن

Rashnu

دادگستر

 .11فروردین

Frarashi

فروهر -نلرو پلشرف

 .21ورهرام

Veretraghna

پلروز

 .21رام

Ramar

رامش-شاد

 .22یاد

Vata

یاد

 .28د یه دین

Datoshu

دادار آفریدگار

 .24دین

Doena

دین-وجداگ

 .25ارد

)Ashi(vanghoi

تتانگر -ختاسته
راستی

 .23اشتاد

Arshtata

 .23آسماگ

Asmana

آسماگ

 .23زاملاد

Zemu

زملن

 .21مانتره سپند

Manthra-spenta

کالم مقدس-گفتار آسمانی

 .81انارام(انلراگ)

Anaghra-spenta

روشنایی ییپایاگ

سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

 .2-2نوروز
یرپایه آمتزهها اشت زرتش  ،ایرانلاگ یاستاگ شاد را از ج تهها نلک اهترایی و همساز یا زندگی میدانستند .همتاره یر
آگ یتدند تا درهرمراسمی اندوه و ستگتار را از ختد دور یسازند .مردم یا پلرو از آیلن زرتش یه اندیشه ،گفتار و کردار نلک
دلبستگی پلدا کرده یتدند و ملل یه پلشرف و آیادانی داشتند و سبزه و گل و گلاه را شزیز میداشتند .سعی میکردند زندگی را
یا شاد و درکمال آسایش و آرامش یگذرانند .آناگ درجه زنده نگاهداشتن و تازهگردانلدگ جهاگ هستی ،پایبند یه ششق و مهر
و راستی و همکار یا یکدیگر یتدند و از خشم ،کلنه ،یسد ،دروغ و جنو یدور یتدند .نلاکاگ ما یرا اینکه یلشتر گردهم آیند و
روزگار یهتر

را سپر

کنند ،جشنهایی را یا انگلزهها

متفاوت یرپایه اشتقادات دینی ختد و همراه یا زندگی طبلعی ینا

میکردند .جشن نتروز یاشکتهترین و یرجستهترین یادگار ایرانلاگ اس

که ازجم ه جشنها یسلار کهن در جهاگ یهشمار

میرود .جایگاه و اهمل این جشن آنگاه افزایش مییاید که دریایلم ،شالرغم فرازونشلبها فراواگ و یتادث یلشمار که یرا
سرزملنماگ ایراگ اتفاق افتاده این جشن یا صالی

و یاشکته یه یلات ختد ادامه میدهد و مردماگ یاشتر و شتقی وصفناپذیر

یرا انجام مراسم این جشن از هفتهها قبل یه استقبال آگ میروند و تهله و تدارک مییلنند.
آنچهکه از روایات اسطترها -افسانها میتتاگ دریاف اینس که:
 .1جشن نتروز ،رسم و آئلنی کهن درملاگ مردم ایراگ یه شمار میرفته اس .
 .2نتروز یا ط تع خترشلد در نخستلن روز یهار آغاز و جشن گرفته میشده اس .
 .8نتروز جشن نتشدگی سال درزماگ تجدید یلات یتده اس ( .ی تکباشی1831 ،؛ )13-13

 .9-2پیشینه تاریخی نوروز
شمر یعضی از جشنها ایراگ یا شمر این م

و مردم آگ یرایر اس  .یرخی از جشنها ایراگ مانند نتروز و مهرگاگ و

گاهنبارها که ریشهها طبلعی دارند ،از یاد و تاریخ و آدا و رستم و زندگی مردم ایراگ جدا نلس " .ایتریحاگ یلرونی از نتروز
یزرگ یا خرداد روز از ماه فروردین یهشنتاگ "روز یرات" یاد میکند .در این روز یهمتجب شقاید مذهبی در ایراگ ،سرنتش

و

مقدرات مردم و یتادث سال از ست خدایاگ و خ لفه خداوند یهرو زملن که شاه یاشد تعللنمیشد (".رضی)1831 ،
مهرداد یهار نتروز را یک جشن همگانی در فرهنو ایراگ و یلنالنهرین و آیلن نتروز را یک سن

کهن و کامالً رایج در

هزاره ستم پلشازملالد در منطقه دانسته و مینتیسد" :این آیلن همراه یا کتچ یتملاگ نجد ایراگ یه یلنالنهرین یه آگ سرزملن
رفته ،یا همزماگ در سراسرمنطقه وجتد داشتهاس  (".یهار1833 ،؛  )45در اوستا ،از جشن نتروز سخنی یه ملاگ نلامده اس
اما از تداول جشنها

ششگانه گاهنبار در ایراگ یاستاگ نامیرده شده اس  .یهنظر کریستلنسن ،نتروز در پس پنج روز

اضافی(پنجک ،پنجه دزدیده) میآمد .این پنجه را یه ششملن گاهنبار در پایاگ آخرین ماه از ماهها سیروزه میافزودند و آگ را
جشن میگرفتند .کریستلنسن مینتیسد ":هر گاهنبار پنج روز اس

که آخرین روز آگ یهشنتاگ روز شلد اص ی جشن گرفته

میشتد .آخرین گاهنبار از این گاهنبارها که ضمناً وجه اشتقاق نام آگ مع تم نلس

یعنی هَمَسَپثَمَلَدیَه شامل پنج روز

اضافی(خمسه مسترقه) اس که جا آگ در پایاگ آخرین ماه از ماهها سی روزه اس  .از زمانی که آغاز سال در اشتدال یهار
تعللن گردید ،نتروز یدینترتلب ششملن روز جشن گش که یه هَمَسَپتَملَدیَه افزوده شد( ".کریستلنسن1833 ،؛ )431

 .4-2نوروز در دوره هخامنشی (551-991پ.م)
در دوره هخامنشلاگ گاهشمار ها چندگانها رواج داشتهاس

که هملن متجبشده تا محققاگ نسب

یه یرپایی آیلن

نتروز و سال نت یا یکدیگر اختالف نظر داشتهیاشند .تعداد از محققاگ معتقدند نتروز را درآغاز پادشاهیداریتشدراول تایستاگ
و دراواخر پادشاهی او در اول یهار دانستهاند .کریستلنسن درپی مطالعه تحقلقاتی مارکتآرت ( (Marquartیهاین
نتلجهرسلدهاس

که دراوایل دورة هخامنشی جشن سال نت ایرانلاگ یاستاگ آغاز پایلز یتده ودر اواخر پادشاهی داریتش اشتدال

یهار را آغاز سال دانسته و جشن میگرفتند.
81

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

او در مترد شقلده ختد چنلن مینتیسد" :سال ایرانلاگ یاستاگ یهصترتی که آگ را در سنونتشتهها داریتش در یلستتگ
مییایلم ،در پایلز آغاز میشد و جشن یسلار معروف مهرگاگ(یکلاد  )Baqabvadaایرانلاگ یاستاگ دراصل جشن اول سال
ایرانلاگ یتده اس  .اما درهماگهنگام دریدود اواخر فرمانروایی داریتش ،ایرانلاگ تمدگ آسلایی مقدم و سرزملنها مدیترانه
قرارگرفتهیتدند ،تقتیم مصر را پذیرفتند که یرطبق آگ سال یه دوازده ماه سی روزه یه اضافه پنج روز اضافی (خمسه مسترقه)1
تقسلم شدهیتد ،و دراشتدال یهار آغاز میشد.

"این سال یعنی سال اوستایی جدید ،سال دین زرتشتی گش
اوستایی قدیم نلز وجتد داشتهاس

و آگ سال دهقانیاس

و تا امروز در نزد پارسلاگ یفظگردیدهاس  .اما یک سال

که شش گاهنبار و یا جشنها فص ی یداگ تع ق دارد و درتقتیم

پارسلاگ یرجا ماندهاس  ،این سال اوستایی قدیم در انقال تایستانی آغاز میشد .در ایراگ یاستاگ سالی وجتد داشته که یا اول
دذو(=د ) آغاز میشد .این یدس را یلاگ داشتم که سال اوستایی جدید که در دوره داریتش معمتل گش

یا ماه دذو(= د

یعنی]ماه[ آفریدگار ،ماه اورمزد) آغاز میشد که روز اول آگ ،روز اول سال در اشتدال یهار  ،یا نام " خرم روز" جشن
گرفتهمیشد و آغاز سال اوستایی قدیم روز اول سال در انقال تایستانی ،در ملاگ مردم یفظ شده یتد .و اوللن روز فروردین در
سال یا اول د آغاز میگش ؛ سپس زمانی پلش از دوره ساسانلاگ یا درهماگ دوره یا مصالحها ملاگ تقتیم دینی و تقتیم شامه
سال جدید پلدا شد که مانند سال شامه در اول فروردین آغاز میگش  ،و این تاریخ یا اشتدال یهار تطبلق دادهشده ،یهطتر
که آغاز نجتمی سال دینی سنتی یفظ گردید .و این سالی اس

که پارسلاگ آگ را تایه امروز یفظ کردهاند .روز اول سال در

اشتدال یهار اول فروردین ،شلد نتروز اس  .یا این همه در دوراگ ساسانلاگ همچناگ یه یرگزار جشن خرم روز در اول د ،
آخر دسامبر ،درتقتیم جدید ادامه میدادند (.کریستلن سن1833 ،؛ )433-433

 .5-2نوروز در دوره ساسانی( 224-657م)
در دوره ساسانی ،نتروز را یه "نتروز شامه" و "نتروز خاصه" تقسلم کردهیتدند و آنرا در طی چند روز جشن میگرفتند.
"نتروز شامه" یا " نتروز کتچک" پنج روز یتد که از اول فروردین آغاز میشد و " نتروز خاصه" روز ششم فروردین یا فردا روز
یتد که آگ را " جشن یزرگ" نلز میناملدند .ایتریحاگ یلرونی روز ششم فروردین را "نتروز یزرگ" و آگ را نزد ایرانلاگ "شلد
یزرگی" میختاند .در پنج روز " نتروز شامه" شاه مردماگ را یار میداد و آرزوها آناگ را یرآورده میساخ " .نتروز شامه" که
میگذش " ،نتروز خاصه" که ششم فروردین ماه یتد ختد مینمتد .این روز را یداگرو یزرگ میختاندند؛ چتگ میگفتند
جمشلد یدین روز مردم را یه ییمرگی وتندرستی و خرمی مژده داد .شاه "نتروز یزرگ" را یرا ختد و رازداراگ و همدمها
ختیش ویژگی میداد .و در این روز یا آگ یه رامشگر و سرختشی میپرداخ (.ی تکباشی1831 ،؛ )21

 .6-2انعکاس جشنهای ایران باستان بر هنر آن دوره
تحتل فرهنو و تمدگ انساگ را در فالت ایراگ از هزاره پنجم پلش از ملالد مسلح میتتاگ مترد مطالعه قرار داد .این تمدگ
در نتایی مخت ف و تح

تأثلر وضع زملنو آ وهتا و روایط ساکناگ آگ یا همسایگاگو مهاجرتهاو تهاجمها یهطرق گتناگتگ

نمایاگ شده اس  .ازاینرو تمدگ و فرهنو غنی ایراگ از ایتدا تاکنتگ همتاره انعکاسی چشمگلر یر هنر این مرزویتم داشته اس .
این دو شنصر مهم و اساسی-در پایرجا ماندگ هر سرزملنی-تتانسته اند هنر ایراگ را متج ی و شکتفا سازند .چنانکه از دیریاز و از
زماگها نخستلن ،هنر ایرانی یا دس ها پرتتاگ هنرمندانش تتانسته قدرتمندانه رهتر ختد را یه همگاگ ینمایاند و آنگاه که یا
فرهنو و تمدگ و آدا و رستم ایرانی ممزوج شده ،آثار شگف انگلز و خلرهکننده پدید یلاورد .جشنها ایراگ یاستاگ که
ختد یازنمتد از فرهنووتمدگ این سرزملن اس تتانسته الهامیخش آثار هنر درخشانی چه در شرصه یکاکی یر رو سنو
چنانکه در کاخ تخ جمشلد و منطقه نقش رستم مشاهدهمیشتد ،و چهدر ساختن مهر و سکهها دوراگ یاستاگ خصتصاٌ
1دوازده ماه سیروزه ،درس  831روز میشده اس  .پنجروز یاقیمانده را در شمار ماه محست میکردند .این پنجروز یا نامهایی چتگ خمسه
مسترقه یا یه فارسی پنجه و پنجه دزدیده ،اندرگاه ،اندرگاهاگ ،اندرهگاهاگ ،روزها گاتها و ...ناملده میشد (رضی1832 ،؛ )181
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درزماگ ساسانلاگ یه نمایش یگذارد .در زملنه یازنمایی جشنها یاستانی ایراگ ،یزرگترینو مهمترین جشن کهن ایرانلاگ یعنی
جشن نتروز و آغاز سال نت را میتتاگ در نقشیرجستهها تخ

جمشلد مشاهدهکرد .یا مشاهده یجار ها نقش یرجسته

درآگ مکاگ ،می تتاگ دریاف که مرایل یرگزار جشن آغاز سال نت و آمدگ یهار یا هماگ نتروز ،که یزرگترین و اص یترین جشن
یاستانی و فرهنگی ایرانلاگ اس  ،چگتنه یا شکته و تشریفات تمام یهاجرا درمیآمده اس ؛ یا یا مشاهده یجار ها نقش رستم،
تشریفات یرگزار مراسم و آیلنها یاستانی را میتتاگ درککرد و پی یرد که چگتنه و تا چه اندازه مردم یاستاگ یه آیلنها و
آدا و رستم ختد اهمل میداده و آنها را گرامی میداشتهاند .در این مقاله ،سعی یر آگ اس تا هنر دوره یاستاگ یعنی دو دوره
هخامنشی و ساسانی ،که از جشنها و آیلنها کهن ایرانی یه ویژه جشن نتروز متأثر یتده ،مد نظر قرار یگلرد

 .1-2هنر در عصر هخامنشی
دردوراگ هخامنشی ،مزداپرستی یا تغللرانیکه زردش

درآگ دین پدیدآورده یتد یهشنتاگ دین رسمی در ایراگ رواج یاف .

هخامنشلاگ که زرتشتی نبتدند مردگاگ ختد را یه خاک میسپردند ،اما از زماگ داریتش یه یعد آرامگاههایی در دامنه کته نقش
رستم ساخته شد تا یتتانند پادشاهاگ ختد را در آنجا دفن کنند؛ مانند آرامگاه داریتش و خشاریارشا و اردشلراول و داریتش دوم.
اردشلردوم و ستم و داریتش ستم نلز در آرامگاهی که در دامنه کتهی در پش
یهسبب اهمل

تخ

جمشلد واقع یتد یه خاک سپردهشدند.

متتفلانی که در این آرامگاهها قراردادهشدهاند ،نقتش یرجسته یسلار یررو نما آرامگاهها در نقشرستم و

تخ جمشلد قایل مشاهدهاس

که نمایانگر جالل و شکته شاهنشاهی هخامنشی اس  .از آثار یهجامانده چنلن یاکی اس

که

در آگ دوراگ هنر کامال زیر نفتذ پادشاهاگ یتده و هنرمند کمترین خالقل را یرا خ ق آثار هنر ختد یهاجرا درمیآورده اس .
نتیسنده کتا یاستانشناسی و هنر دوراگ تاریخی ماد ،هخامنشی ،اشکانی و ساسانی میگتید" :هنر هخامنشی انعکاسی اس از
از هرلحاظ نمیتتانس

اصتل سلاسی ومفاهلم اخالق اشرافی آنها و مقلدومحبتس قشر یاکم جامعه .چنلن هنر

از آزاد

تعبلر یرخترداریتده در یقاءو یلاتش از چهارچت خاصی پا فراترنهد(".سرافراز1823 ،؛ )152
سرافراز سپس میافزاید" :طبلع گرایی هنر شصرهخامنشی چهدر یجار ها نقش یرجسته تخ جمشلد و چهدر هنر
مجسمهساز و چه در آثار ف ز یه ختیی مشهتد اس
چهرها

از ختد یهجا گذاشته اس

و یتی میتتاگ گف

که سلر تکامل هنر ایراگ در این شصر آنچناگ

که همانند آگ در هنر یلگانگاگ کمتر شناخته شده اس (".هماگ منبع؛  )154یهنظر

میآید یرخالف یتناگ یاستاگ و دوراگ امپراطتر روم ،درشصر هخامنشی ،هنرمند درخصتص خالقل

هنر و شالئق شخصیاش

یههلچ وجه آزاد شمل نداشته و در همه زملنهها فقط از شخص شاه فرمانبردار میکرده اس  .درواقع هنر در آگ دوره ساده
و ایتدایی نبتده ی که ترکلبی و زائلده تخلالت شاه یتده اس ؛ زیرا پادشاه یا الهام از آثار هنر در شهرها آشتر و مصر و یخش
یتنانی آسلا صغلر ،سعی در ایجاد یک ویدت شم ی و قدرتمند داشته و مطایق شالئق شخصی ختد و یا ایتکار منحصریه فرد،
ختاستار خ ق یک اثر هنر یرتر یتده اس .
سخن دریاره ینا یینظلر تخ جمشلد یسلار اس  ،اما آنچکه در اینجا مترد یحث اس یرگزار مراسم جشن آغاز سال نت
یا نتروز در این مکاگ اس ؛ زیرا یهنظرمیرسد که هدف از ایداث این ینا

یاشکته شالوه یر استقراریافتن و سکنیگزیدگ

پادشاهاگ هخامنشی ،یهیضتر پذیرفتن ملهماناگ و نمایندگاگ م ها از سراسر جهاگ درهنگامه یرگزار جشن نتروز از ست
پادشاهاگ ایراگ یتدهاس  .در کتا
طرحریز
قطعل

یناها

اوجها

درخشاگ هنرایراگ در این خصتص آمدهاس " :نظر ارنس

هرتسف د ،دریاره

اص ی تخ جمشلد تتسط معماراگ داریتش-یانی آگ -فرض آرتر پتپ ،رماگ گلرشمن و کترت اِردماگ را

یخشلد که یناها اص ی مکاگ و صحنه ا یتدند یرا جشن یزرگ ساونه و ستایش نتروز در ایراگ هخامنشی .یه تعبلر

این نتیسندگاگ ،نقتش کندهشده یر نماها و دیتارک پ ههایی که یه یناها ختم میشتند و نقتش رو
دول یر کارکرد این ساختماگ ها یرا جشن نتروز دارند؛ فرضی که ایتمال دارد درس

لغاز درگاهها همگی

یاشد .یهاینترتلب ،نقشیرجستهها

نما شرقیوشمالی پ کاگها کاخ آپادانا را تصتیر میدانند از صف نمایندگاگ م ها امپراطتر یا هدایایشاگ که از یرایر
شاه و مالزمانش میگذرند(".اتلنگهاوزگ1831 ،؛ )31
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در شکل  ،2که مریتط یه دروازه شمالی "تاور تخ " اس
رو تخ

یخش پایانی تشریفات نتروز را نشاگداده اس  .دراینجا پادشاه

ج تسکرده ودر مقای شدوآتشداگ که یلن او و رئلس تشریفات قراردارد مشاهده میشتد .شاه یرا پذیرایی و قبتل

هدایایی که از ایاوت آمده مهلا اس  .خدمتگزاراگ مگسپراگ سالحها شاهی را یههمراه دارند ،مانند نگهباناگ شاه دراطراف او
قرارگرفتهاند .هرگروه از مهماناگ یهترتلب یرا

شرفلایی یهیضتر پادشاه آمادهمیشتند .اشلا

قلمتی که یه شاه هدیه

دادهمیشتد درخزانه شاهی نگهدار ختاهندشد.

شکل  -7نمای پلکان شرقی آپادانا.

شکل  -2بار دادن داریوش در برابر دو آتشدان.

منبع :گیرشمن7946،؛ 761

منبع :گیرشمن7946 ،؛ 215

در شکل  8مشاهده میکنلم که سریازاگ مزیتر رو پنج مج س در پایلن تخ
را یرشهده دارند .درواقع این صحنه نمایانگر یرگزار

نشاگدادهشدهاند و محافظ از شاهنشاه

مراسم تشریفات تماموکمالی اس

که یرا

شرفلایی مهماناگ یهیضتر

پادشاه مهلا شدهاس  .در شکل  4آمدگ گروههاودستهها مخت ف ملهماناگ یا م ل ها مخت ف از گتشهوکنار جهاگ یاستاگ
یههمراه هدایایی که میختاهند یه پادشاه تقدیمکنند یهتفصلل و یاشکته هرچهتمامتر یجار شدهاس .

سلاس

شکل  -9پلکان شرقی ،نمایندگان ملل متحد.

شکل  -4سربازان روی پنج مجلس قراردارند .منبع:

منبع :گیرشمن7946 ،؛

گیرشمن7946 ،؛ 782 214

مذهبی دوراگ کتروش پس از او نلز ادامه مییاید .شاه پرستلده نمیشتد ولییداگ سبب که شاهنشاه یه اراده

اهترامزدا خداوند یزرگ و خالق همه چلز یر رو تخ

پادشاهی نشسته ،سرزملن ایراگ یه یک نتع ویدتیدس

مییاید که

یسلار یائز اهمل اس  .گلرشمن در اثر ختد ،هنر ایراگ در دوراگ ماد و هخامنشی ،چنلن میگتید" :همه چلز در تخ جمشلد
یرا یزرگداش

این جشن م ی ینا شدهاس

و این چنلن درضمن تشریفاتیکه هرسال در اول یهار یهمناسب

شلد نتروز که

یزرگترین اشلاد مذهب مزداپرستی اس یرپامیشتد ،یادآور میگردد .تح یمای خداوند یزرگ اهترامزدا و در یرایر شاهنشاه
م ها پلروز یعنی "پارسلها" و "ماد ها" درتشریفاتیکه ضمن آگ نمایندگاگ م ل مخت ف ازمقایل آناگ شبترختاهندکرد و
هدایایی تقدیم ختاهند نمتد یضتر ختاهند یاف
آمد در مقایل تخ

و این هدایا که از تمام م ی که شاهنشاهی ایراگ را تشکلل میدهند ختاهند

شاهنشاه یهشنتاگ نشانه تایعل

قراردادهختاهدشد .پلشاز انجام تشریفات نتروز ،یزرگاگ

شاهنشاهیونمایندگاگ کشترها یه تخ جمشلد میآمدند و در دش وسلع " مرودش " که رود پ تار از ملاگ آگ میگذرد و در
مغر تخ جمشلد قرار گرفته هزاراگ خلمه میزدند(".گلرشمن1843 ،؛  )154آنطترکه در شکلها  5و  3مشاهدهمیشتد،
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نتروزدرتخ

جمشلد یا شکته و تشریفات ویژها یرگزار میشده اس  .گلرشمن میافزاید" :روز نتروز یزرگاگونجبا "پارسی"

و"ماد " از پ ه وسلعی که مقایل تخ

جمشلد قرار گرفته اس

مجسمههاییکه نلمه پلکرشاگ انساگ ونلمه دیگر یلتاگ اس

یاو میرفتند .درمقایل "دروازه یزرگ خشایارشا" از ملاگ

و یهشنتاگ نگهباگ در مدخل کاخ قرارداده شدهاند شبترمیکنند.

پسازاینکه از"دروازه یزرگ" "خشایارشا" شبترکردند وارد یلاط مقایل "آپادانا" میشتند ،که نظلر آپادانا

شتش اس .

درنقطها از پی این ساختماگ یهدستتر داریتش دو جعبه سنگی قرار دادهشده که در هرکدام دو لتیه یکیاز نقره و یکیاز طال
وجتددارد و چند سکه طال و نقره نلز همراه لتیهها اس  .متن کندهشده رو این لتیهها یه سه زیاگ اس  :فرس قدیم ،شلالمی
و یای ی ،وترجمه آگ یهقرار زیر اس " :داریتش شاه ،شاه یزرگ ،شاه شاهاگ ،شاه کشترها ،پسر ویشتاسب هخامنشی ،داریتش
شاه چنلن میگتید" :ایناس کشتر که من دارم ،از کشتر "سکاها" که در این طرف "سغد" هستند ،تا "کتش" (یبشه) ،و از
هند تا "سارد" .این اس آنچهکه "اهترامزدا" یه من شطا کرده ،او که یزرگترین خدایاگ اس  .اهترامزدا مرا و خانداگ مرا یمای
فرماید(".هماگ منبع؛ )154

شکل  -5پلکان شرقی آپادانا،شوشیها،ارمنیها ونگهبانان

شکل  -6لوح داریوش کبیر که به سه زبان نوشته شده است.

پارسی .منبع :گیرشمن؛7946؛711

منبع :گیرشمن؛ 946؛ 756

تزئلنات دو پ کاگ یزرگ در شمالو شرق کاخ تخ

جمشلد رویهرو تاور آپادانا شامل سه یخش اس ؛ دروسط ،دیتارها

اس که نما پ کاگ را شامل میشتد که هش سریاز در طرفلن کتلبه شاهی ایستادهاند و در مث ثها طرفلن پلروز نلرو
نلکی یر نلرو اهریمنی یه صترت شلر که یر گاو یم ه کرده و دریال پاره کردگ آگ اس
" نقش زیبا شلر گاوشکن یر دیتارها پ کاگ ورود کاخ سه دروازه(کاخ شترا) و کاخ آپادانا تخ

یه تصتیر کشلده شده اس
جمشلد یهشقلده یسلار

از پژوهندگاگ نقش پلروز شلر یر گاو ،واقعه نجتمی گذر آخرین ماه فصل سرما(یعنی ماه ثتر یا گاو) و فرارسلدگ گرمترین ماه
سال (یعنی ماه اسد یا شلر) را یلاگمیکند .یهشبارتی دیگر ،این نقش نماد از آغاز فصل یهار و فرارسلدگ جشنها یاستانی
نتروز یتده که اوج این جشنها یا شکتهوجالل فراواگ در تخ جمشلد یرگزارمیشده اس (".محمد پناه1835 ،؛ )11

شکل  -1شیر گاو شکن بر دیوارهای پلکان ورودی
کاخ سه دروازه .منبع :گیرشمن7946 ،؛ 191
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یررو پایه کاخ ،تصتیر نمایندگاگ  28م

تح فرمانروایی شاهنشاهی هخامنشی شامل دریاریاگ پارسی و ماد یه همراه

اسبها وگردونهها پادشاهی و سریازاگ شتشی یه اجرا درآمده اس  .این تصاویر ش لرغم جنبههایی تزئلنیشاگ ،یکای ها
یسلار

درختد دارد .اینطتر یتدهاس که پذیرایی از مهماناگ دشتتشده در کاخ داریتش انجاممیشده اس  .چنانکه یررو

پ ههایی که یه طرف کاخ داریتش هدای

شده ،تصاویر خدمتگزارانی که رروف ختراکی و یرهها را دردس

دارند ،نشاگ داده

شده اس .

شکل  -8پلکان شرقی آپادانا ،شامیها و لودیها

شکل  -3پلکان آپادانا ،نگهبانان پارسی؛

منبع :گیرشمن ،7946،ص 717و 714

منبع :گیرشمن ،7946،ص 717و 714

گلرشمن دریاره تشریفات و اجرا مراسم جشن نتروز در یضتر پادشاه یه تفصلل تتضلح داده و شرح جزئلات مراسم را در
تمام قسم ها

مخت ف کاخ یه ختیی ارائه کرده اس  .دریاره پایاگ پذیرایی چنلن میگتید" :در پایاگ پذیرایی ،شاه و

ملهمانانش از هماگ راهی که وارد تاور شده یتدند یه ست "سه دروازه" مراجع

میکردند ولی این یار از در شرقی خارج

میشدند و نقتش یرجسته متجتد در طرفلن آگ در ،ما را یه این نتلجه راهنمایی میکند و راه خروج را نشاگ میدهد.
گلرشمن چنلن ارهار میدارد ":هنر هخامنشی یا جهاگ مردگاگ و جهاگ خدایاگ کار نداش

و سرکارش یا جهاگ زندگاگ یتد

و یه این طریق تتانس

درکشترهایی که زیر فرمانروایی او درآمده یتدند اصتل جدید را پراکنده سازد و از شهده سهم تاریخی

مهمی که یر دوش داش

یعنی انداختن پ ی یلن جهاگ غر که وضع ثایتی پلدا کرده یتد و جهاگ شرق که هنتز در پلشرو

یتد ،یرآید( ".هماگ منبع؛ )832

 .8-2هنر در عصر ساسانی
گلرشمن ارهار میدارد" :یکی از خصتصلات روش دول
یهنظر میرسد که نهض

زرتش

ساسانی یتجتد آوردگ یک مذهب رسمی و تمرکز امتر اس

..؛

در دین کهن مزدایی تغللراتی پدیدآورده یتد و اردشلر دوم هخامنشی درهملن دین پرستش

آناهلتا را -که پلتستگی ویژه یا تقدیس آتش داش  -یهصترت نقش و پلکر داخل کرد .معبد اص ی آناهلتا در استخر یتد و
شهدهدار امتر این معب د هلریداگ یا رویانلانی یتدند که در ملاگ آنها اجداد ساسانلاگ نقش مهمی داشتهاند .در شمال غریی ایراگ
در اطراف معبد یزرگ شلز ،مذهب کهن ایرانی که جریاگ امتر آگ یتسل ه مغاگ یا مؤیداگ تأملن ملگش

تب تر یافته یتد .این

متیداگ در یاللکه سنتها طبقه رویانی را یفظ میکردند در زمانی نامعلن دین زرتشتی را پذیرفته یتدند .این دین یتسل ه
کتا اوستا یطتر کتبی تثبل شد(".هماگ منبع؛  )121در دوراگ ساسانی دین رسمی کشتر زرتشتی یتد؛ درآگ زماگ زرتشتلاگ
درگذشتگاگ ختد را یه خاک نمیسپردند ی که جسد آناگ را یررو

ارتفاشات کته قرارمیدادند تا یلتانات درنده و پرندگاگ

شکار یدگ اجساد از پتس و گتش پاک سازند .سپس استختاگها یاقیمانده را در استتداگها (استختاگداگ) ساختهشده از
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سنو ،گچ و یا چت قرارمیدادند و در گتدالها یا غارها در کتهها میگذاشتند .یکی از استتداگها سنگی یاف شده در منطقه
یلشاپتر ،نقتشی یر چهار طرف آگ وجتد دارد که شامل دو اسب یالدار گردونه ایزد ملترا را میکشند .نقش دیگر خدا زرواگ یا
زماگ یلکرانه اس  .درطرف دیگر ایزد آتش"پسر اهترامزدا" دیده میشتد .نقش چهارم متع ق یه آناهلتا اس که ررفی در دس
دارد و ماهیهایی در دو طرفش مشاهده میشتند .دراین نقتش میتتاگ مجمتشه چهارگانه ایزداگ مزدائی را تشخلص داد.

شکل  -71چهارسوی یک استودان که با نقوش ایزدان زینت شده است ،بیشاپور .منبع :گیرشمن7951 ،؛ 766

گلرشمن اضافه میکند" :شاهاگ نخستلن ساسانی تا نرسی ،نقتش یرجسته ختد را یر صخرهها
یجار

می کردند ولی اردشلر دوم و جانشلنانش یرا

یتالی تخ جمشلد

جاویداگ ساختن یتادث پادشاهی ختد صخره طاق یستاگ نزدیک

کرمانشاگ را یرگزیده اند که در کنار جاده قدیم ایریشم که هرتسف د آنرا دروازه آسلا ناملده ،قرار دارد .در این نقش شاه ایستاده و
که تاج مییخشد و دیگر ملتراس

در دو ست او دو ایزد دیده میشتد .یکیاز آنها اهترامزداس

که دستة یرسم در دس

دارد و از سرش نتر میتاید و یهملن نشاگ یاز شناخته میشتد .در زیر پاها خدا یزرگ و شاه یک دشمن کشته شده یر زملن
افتاده اس  .یا وجتد آنکه از شم لات جنگی این پادشاه چلز نمیدانلم ،یه نظرمیرسد که دشمن کشتهشده رومی اس  .اما
ملترا یررو یک گل نل تفر آیی یزرگ ایستاده اس (".هماگ منبع؛ )111

شکل  -77تاجگیری اردشیر دوم ،طاق بستان ( قرن
 4م) .منبع :گیرشمن7951،؛ 731

در هنر دوره ساسانی ،در زملنه سنوها محکتک و سکه ها از دوراگها پلش از ختد متمایز میگردد و همچتگ آینها
اس

که سه دوراگ شاخص( قرگها ستم و چهارم و تا اندازها پنجم) تمام هنر ساسانی را نمایاگ میسازد .ج تهها هنر
آنها از تمام آثار پدید آمده پلش از آگ یرجستهتر اس  .در قرگ

در قروگ ستم و چهارم رشد چشمگلر پلدا میکنند و کلفل

پنجم ذوقها هنر اندکی کاهش مییاید و هنرمند فقط یه تتللد محصتل یا کمترین ذوق میپردازد .یا تمام اف
صترت پذیرفته در هنر ساسانی ،این هنر یکپارچه و واید اس
نمتنه آگ یاف نشده اس  .همانطتر که ذکر آگ یه ملاگ رف

و از تدوام و تجانسی یرختردار اس

و خلزها

که در هنر هلچ دورها

سکهها ساسانی اسناد و مدارک گرانبها و پریار اس

از تاریخو

فرهنو و هنر و مذهب ایراگ .و یه لحاظ تاریخنگار مطالعه کتلبهها ونقش یرجستهها ساسانی یسلار از وقایع تاریخی را
مشخص میسازد .یرخالف اشکانلاگ که سکه هایشاگ از ف ز نقره یتد ،ساسانلاگ از طال ،نقره و یرنز و آللاژ از ق ع و سر سکه
ضر میکردند .و اردشلر یکم یرا رقای
ضر

سکهها

طال رو

یا روملاگ و نمایش قدرت سلاسیواقتصاد و دویاره زندهکردگ سن

هخامنشی یه

آورد .ازآنجائلکه درآگ زماگ شنصر آتش مقدس شمردهمیشد و آنرا ستایشمیکردند ،یر پش

یسلار از سکهها ساسانی تصاویر پرستشگاه ،آتشداگ ،آتش و ج تههایی از ماه و ستاره و نقش اهترامزدا ضر شدهاس
نشاگدهنده پایرجا ماندگ آیلنها کهن یتدهاس  .در ضر

که

سکهها متع ق یه دوراگ هرمزد دوم ،شاپتر یکم ،یهرام دوم و

هرمزد دوم تصاویر از آتشداگ و تصاویر شاه و م که و وللعهد و یا یکی از ایزداگ زرتشتی ملترا و آناهلتا در پش

سکهها
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مشاهدهمی شتد؛ که این همه نشاگ از اهمل

و تتجه یه تقدس آتش و آتشداگ و ایزداگ یرجسته زرتشتی یتده اس  .چند نمتنه

از تصاویر سکهها ساسانی در ذیل آمده اس :

شکل  -72سکه شاپور سوم.

شکل  -79سکه درهم هرمز یکم.

شکل  -74سکه بهرام دوم.

منبع :اینترنت ،سکهها

منبع :سایت سکهها

منبع :سایت سکهها

گلرشمن در ادامه ارهار میدارد ":آثار هنر ایراگ در دورانها پلشتر هلچگاه یا چنلن اطملنانی ،ویدت کشتر ،قدرت
س طن  ،استحکام دول

و اجتماع آگ و ذوقو تمایل این اجتماع را یه تجملوشکته یلاگنکردهاند .هنر ساسانیکه میختاس "

م ّی" یماند مجمتشه ا از تصاویر را آماده وتثبل کرد و آنها را یه طرز خستگیناپذیر یا مقلاس خل ی یزرگ یر رو صخرهها
و یا مقلاس کتچکتر یر رو دیتارکاخ و ته جام و سطح کتچک مهر استنساخ کرد .مراسمتاج یخشی ،جنو ،شکار و جشن از
متضتشات مرجح هنر ساسانی یتد .این متضتشات یتی یه دکاگ کتچک سفالگر نلز داخل شدند .هنر ساسانی که ممکن اس
هنر مجزا از هنر پلشلن ختد ،یه نظررسد ،دراصل متشکل از شناصر کهن ایرانی و شرقی اس  .هنر ساسانی آنها را متعمداً یا
زندهگرداندگ سن ها

هخامنشی که یاصل اینشناصر یتدند جستجتکرد و آثار هنر

پارتی را که شار از رنو ه نلستی

نبتدند ،ناختدآگاه دنبالکرد و یدانها دوام یخشلد و یا گشتدگ راه یست هنر که در ایاوت رومی ستریا رونق داش  ،زملنه
سرشار ختد را یارور ساخ  (".هماگ منبع؛ )243 -243
درواقع هنر ساسانی" ،هنر نت" یهشمارمیرود که دریرگلرنده سن ها هخامنشی و پارتی اس  .این هنر یلشتر دهنده
یتده اس

تا گلرنده .در قرگها  3و  ،3زماگ پادشاهی خسرو اول و دوم ،شظم

یزرگ فراتر میرود .تصتیرشناسیها

این دوره شامل متضتشاتی مانند صحنهها

و شکته هنرها تجم یاز دوراگ شاپترها
یزم ،ج تس شاه یر تخ

پادشاهی ،رزم

پادشاه ،شکار یلتانات یهصترت پلاده یا ستاره که در هنرها تزئلنی یهکار رفتهاند" .صحنه تاجستانی اردشلر اول از زیباترین
نقش یرجستهها ساسانی اس که در نقش رستم شلراز یکاکی شده اس  .در این نقش ،پادشاه یا نلم تاج گت نشاگ ،ستار یر
اسب کتچکی ،ی قه رویاگدار را یه شنتاگ مظهر قدرت از اهترامزدا ( که او نلز ستار یر اسب کتچکی اس

و شاخه یَرسَم یر

دس چپ دارد) تحتیل میگلرد .زیر پا اسب اردشلر ،نقش لگدکت شده اردواگ پنجم(آخرین پادشاه اشکانی) و یه قرینه ،زیر
پا اسب اهترامزدا نلز نقش اهریمن در یالیکه دو مار از پلشانی او یلروگ آمده ،دیده میشتد .رو سلنه اسب اردشلر و اهترا
مزدا دو کتلبه یه زیاگها په ت ا شکانی و ساسانی یک شده اس  .ترجمه متن کتلبه اسب اردشلر چنلن اس  :این پلکر
اس

از خداونگار مزداپرس  ،اردشلر ،شاه شاهاگ ایراگ که چهره از ایزداگ دارد ،فرزند خدایگاگ پاپک شاه .همچنلن ترجمه

کتلبه ا که یر سلنه اسب اهترامزدا یجار شده ،چنلن اس  :این پلکر اس

از ایزد اهترامزدا .پش

سر پادشاه نلز نقش

یکی از خدمه شاهی در یالی که مگسپرانی را یاو سر اردشلر گرفته ،یجا شده اس  (".محمدپناه1835 ،؛ )151
از جم ه متضتشات کهن هنر ایراگ ،صحنهها یزم و ضلاف

اس

که هنر هخامنشی آنرا یهاجرا درآورد ودرهنر پارتی

دویاره راهر شد.ازاینرو هنر پارتی یه سن ها گذشته یازمیگردد واز هنر پلشلنلاگ ختد وآثار یرجامانده تأثلر میپذیرد .در
دوراگ ساسانی هنر ف زکار نلز اهمل

یس زایی یاف

و هنرمنداگ در زملنه ف ز و ف زکار تبحر چشمگلر یدس

شکلها  15تا  13چند نمتنه یسلار زیلبا از هنر ف ز کار یه چشممیخترد.
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آوردند .در

سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

شکل  -75نقش معروف دیهیم ستانی اردشیر اول از اهورامزدا .منبع:

شکل  -76ایزد آناهیتا زیر طاقی از گلهای 72

محمدپناه7985،؛ 753

پَر با کوزه آب خود در حال سیراب کردن
بچهشیر تشنه .منبع :محمدپناه7985،؛ 738

شکل  -71بشقاب زرین قلمزنیشده

شکل  78و  -73بشقابهای سیمین زراندود قلمزنی شده از صحنه ضیافتو بزم

با نقش ایزد آناهیتا درچنگال عقاب.

شاهانه .منبع :محمدپناه7985،؛ 731

منبع :محمدپناه7985،؛ 731

کتا هنر ایراگ در دوراگ پارتی و ساسانی ،گلرشمن اینگتنه جمعیند میکند که " :هنر ساسانی آخرین مری ه هنر کهن
شرقی اس  .دیدیمکه این هنر نه یلاگ یک تجدد ناگهانی اس
شناسی ایراگ را که وارث هنرها
میتتاند نشانهها
"هانر

آسلا

ختد را در هنرها

فتسلتگ" یادآورشدهاس

مقدم اس
م ها

و نه یک تج ی متأخر از هنر یتنانی .این هنر اصتل زیبایی-

مجسم میسازد و نتلجه یک تحتل طتونی اس

و نلرویی دارد که

مجاور یاقی گذارد(".هماگ منبع؛  )238همچنلن میافزاید" :همانطترکه

"هنر ساسانی مانند یک نلرو

مشخصوشامل جدید دخال نمیکرد ،ی که مانند مظهر

کهنترین و پایدارترین تجریهها هنر ج تهگر میکرد ".هنر ساسانی ختد را یه گذشته یزرگ هنر طبلعیگرا هخامنشی
میپلتس  .این هنر ه نلسم را پذیرفته یتد ولی "درضمن ترجماگ نلرومند قرینهساز و شکلها ریاضی تزئلنی یتد" ازاینرو
هنر ساسانی کتششداش

رئاللسم هنر را یا ایتکارات تزئلنی همآهنو سازد و هنر کشترهایی مانند گرجستاگو ارمنستاگو

داغستاگ را یرا قبتل ترکلبات تجرید هنر اسالمی مهلا میکرد( ".هماگ منبع؛  )213و در آخر چنلن استنباطمیکند که" :
در هنر هخامنشی یهزیم میتتاگ تصتیر "دنلا مردگاگ"و "دنلا خدایاگ" را یاف و "دنلا زندگاگ" نلز منحصر یه زندگی
رسمی اس

تقریبا تنها دنلاییاس

که یه ما سخن میگتید .در دوراگ پارتی این افق تنوتر میشتد و دیگر نه از "دنلا

مردگاگ" و نه از "دنلا خدایاگ" خبر نلس

و در نایله فالت یخش ناچلز از دنلا زندگاگ یهچشممیخترد( ".هماگ

منبع؛  ) 883تا یه اینجا مشاهده شد که جشن آغاز سال نت یا هماگ نتروز در ایراگ شهد یاستاگ چناگ تأثلرگذار یتده اس

که

هنرمنداگ یکاک مرایل و آدا یرگزار آگ را یه تفصلل یهتصتیر کشلدهاند؛ و دیتارها ینا تخ جمشلد که یزرگترین ینا
یه جا مانده از شهد یاستاگ اس

منقش یه نقتش یرجسته و یکاکیهایی شده که از تصاویر یرگزار شلد نتروز و مراسم و آدا
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آگ در ملاگ پادشاهاگ هخامنشی و مردماگ این سرزملن اس ؛ و هملن امر سببشده تا این ینا

شظلم هرچه یاشکتهتر

ج تهکند و اشتبار صد چنداگ یلاید.

نتیجه
در ادوار مخت ف تاریخ تمدگ ایراگ ،هنر سرچشمه هملشه جتشاگ فرهنو و تمدگ این سرزملن یتده اس  .منبعی تمام
نشدنی و جار که در طتل تاریخ یشر آثار ماندگار و منحصریهفرد از ختد یهجاگذاشته اس  .دریقلق

هنر ایراگ ،ستاره

تایاگ آسماگ هنر جهاگ یه شمار میرود که از دوراگ کهن( مادها ،هخامنشلاگ ،اشکانلاگ ،و ساسانلاگ) تاکنتگ ،یه گفته آرتتر
پتپ ،ایراگشناس و هنرشناس یزرگ معاصر" ،هدیه دایم م

ایراگ یه تاریخ جهاگ یتده اس  ".یال یهیاد یلاوریم آگ هنگام

که هنر و فرهنو یاهم درهم آملختهاند و ثمره ایی که پدید آمده جز زیبایی و جاودانگی نبتده اس ؛ آگ ساگ که میتتاگ
تحسلن و تکریم را نثار آگ آثار کرد .فرهنو ایراگ نلز یسلار پریار اس و نهال آگ از ایتدا تاریخ کهن این سرزملن ریشه دوانده
و ساقهاش اکنتگ یه درختی تناور و سایهگستر یدل گشتهاس  .درملاگ اجزاء تشکللدهنده فرهنو ،جشنها از اهمل
یرختردارند و جشن نتروز در صدر این جشن ها قرار دارد؛ از هنگامیکه تاریخ یشر در ایراگ نظم گرف

ویژها

و گاهشمار قاشدهمند

شد این جشن یرگزار میشده اس ؛ چنانکه در نقشیرجستهها ینا تخ جمشلد آدا و رستم و مراسم یه یضتر پذیرفتن
ملهماناگ از ست پادشاه درمرایل یرگزار این جشن یزرگ م ّی یسلار شکتهمند و یا شظم هرچهتمامتر تصتیرشدهاس واین
امر نمایانگر آگ اس که هنرمنداگ ایرانی یهزیباییوکمال آنرا یهانجامرساندهاند ،چنانکه پساز گذش هزاراگ سال این آثار هنر
همچناگ استتار و پایرجا و یاشکته فراواگ یه یلات ختد ادامهمیدهند و غرور م ّی و ملهنی ایرانلاگ را قتت و شدت مییخشند.
یکاکیو نقش یرجستهها یاقی مانده نمایانگر قدرت تصتیرگر هنرمنداگ یکاک دردوراگ یاستاگ یتده اس که شالرغم اطاش
محض از فرماگ پادشاه و یهره نگرفتن از خالقل ها هنر ختیش ،همچناگ تتانستهاند یه زیباترین روش آیلنها و مراسم
جشن نتروز را یه تفصلل یک کنند و شاهکار ماندگار تا درازنا تاریخ یلافرینند.
درواقع از اشصار گذشته هنرمند ایرانی یا نگاه متشکافانه و یا آگاهی از فرهنو کهن و دیرپا سرزملن ختد دس

یه خ ق

آثار زده تا یتتاند تمدگ و فرهنو غنی ختد را یه جهانلاگ یشناساند و در این راه کتششی ییاماگ و ییمانند انجام دادهاس .
چنانکه پساز گذر قرگها از خ ق این آثار همچناگ میتتاند جهانلاگ را یا شلته زندگی و آدا ورستم ایراگ زملن آشنا سازد.
اکنتگ یر هنرمنداگ نسل یاضر ماس تا همتاره یر اهمل تمدگ و فرهنو سرزملن ایراگ پا فشرده و سعی و تالش ختد را در
خ ق آثار یه اجرا درآورند که یتتانند نمایانگر فرهنو غنی و تمدگ کهن ما یه نسلها یعد و یه مردماگ سرزملنها دیگر
یاشند .همچتگ زیاگ کهن پارسی که پساز گذش
یرختد دیده ،همچناگ زیاگ رسمی کشتر اس

قرگها و یا وجتد تمام تهاجمها و فرازونشلبها فراواگ که ایراگ شزیزماگ

و همگاگ یه این زیاگ سخن میگتیند و مینتیسند .اکنتگ فرزنداگ ایراگ اشم از

زگ و مرد ،کتچک و یزرگ یاید یدانند تا زمانی که هنرمنداگ ،اندیشمنداگ و اصحا فرهنو و هنر یهدرستی در پی یازساز و
یادآور سن ها یهجا مانده و کهن ختد یاشند و آنرا یهنحت شایسته در معرض دید هماگ قرار دهند ،هتی

و فرهنو اصلل

ایرانی هرگز از یادها یرده نختاهد شد و نسلها کنتنی و آینده همتاره پاسدار آدا و رستم زیبا و یهجامانده از اشصار گذشته و
فرهنو غنی ختد ختاهند یتد.

منابع
.1
.2

آذرگشسب ،ا .)1851-1841( .آیلن یرگزار جشنها ایراگ یاستاگ (.چاپ اول) .تهراگ :یینا
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Abstract:
Persian arts and culture with thousands of years of history have created a number of
wonderfull and astonishing masterpieces that have long caught the attention of people the
world over. One of the elements in any culture is the tradional celeberations which in Iran are
held in the highest of regards. Persians always perform these events with great pride and joy
and the artists who take part or are actually in charge of them perform two very important
tasks; one is to replicate the events in their full ancient glory, keeping the tradition alive,
passing them on to the next generation and second is to display them in their magnificent form
to people all around the world. Irainians have always expressed much of their unity and
identity through these very gathering. It is therefore fundamentally important for the next
generation to comprehend through art these events and festivals and equally important for the
artists to responsibly show case these ancient customs.
Key words: Festivals- ancient Times- Art- Achacmenian- Patian- Sasanian
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مطالعه موجودات ترکيبی در هنر مارليک و زیویه
مهال قاسمیان
یاشگاه پژهشگراگ جتاگ و نخبگاگ ،واید قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایراگ.
mahla.qasemian@gmail.com

چکیده
نمادها تصتیر یه دس آمده از هر فرهنو و تمدنی رایطها تنگاتنو یا یاورها و اشتقادات آگ اقتام دارد،
ناگزیر از اسطترهها تأثلر میپذیرد .نقتش یلاگ تصتیر ختاس ها ،یلمها و املدها و یامل استعان از قتا
طبلع یرا زندگانی یهتر در این جهاگ و آمرزش اید در آگ جهاگ هستند .تحقلق یاضر یا روش تتصلفی-
تح ل ی یه یررسی متجتدات ترکلبی در هنر مارللک و زیتیه پرداخ  .یا یررسی آثار یدس آمده از این ،شاید
یتتاگ یه تح للهایی دس زد که نتایج آگ پرده از رمتز در مترد آیلنها ،نظامات تمدنی و یتی دغدغهها
ایرانلاگ در این شصر یر دارد .اهمل و ارزش یررسی این آثار و نقتش از آگجایی آشکار میشتد که یا پی یردگ یه
اختصاصات و اشتراکات نمادها آگها میتتاگ یه نتایجی قطعی در پلتستگی فرهنوها ایرانی در آگ زماگ پی
یرد.

واژگان کلیدی :مارللک ،زیتیه ،شلردال ،آیلن یاستاگ.

 -7مقدمه
انساگ و یلتاگ از شاخصترین و اص یترین شناصر متجتد در طبلع اند و یه هملن ملزاگ از پلچلدگی ش می یرختردارند.
مخصتصاً انساگ که شالیترین مخ تق خداوند اس  .از زمانیکه انساگ ختد را شناخ ذاتی یلتانات را در پلرامتگ ختد و
طبلعتی که در آگ میزیس میدید ،از اینرو چگتنگی انساگ و یلتاگ و کل شناصر متجتد در طبلع هملشه یرایش مساله یتد
(معتمدفر .) 1811 ،نقش جانتراگ از دیریاز اهمل خاصی در هنر یرختردار یتده ،چرا که یه سبب کاریردشاگ در زندگی روزمره
چه یه صترت شکار و یا یلتانات اه ی همتاره نقش مهمی در زندگی ایفا نمتده اس و این گتنه یتد که گاه از یک جانتر
واقعی تبدیل یه نماد ا ز خدایاگ و یتی شناصر ارتقا یاف  .یدین ترتلب کسانی که جانتر واقعی یرا تحقق این اهداف
یلات شاگ دادگ ایساسات کافی نبتد هنرمند دس یه خ ق جانترانی خلالی که اغ ب ترکلبی از چند متجتد یتد میزد .جانتراگ
ترکلبی در انتاع مخت ف در هنر ایراگ یاستاگ وجتد داشته اس که یا روند ورود اسالم یه ایراگ اندکی کمرنوتر شده یه گتنهایی
که در سدهها  5تا  3هجر یه یکی از نقش مایهها رایج جه زین یخشی آثار هنر مبدل شد (دوس شناس.)1811 ،
در دوراگ تاریخی ایراگ تحتلی یزرگ در زملنه استفاده از نقتش متجتدات ترکلبی یه وجتد آمد و انتاع طرحها ترکلبی انساگ
و یلتانی یا تأثلر از تمدگها پلش از اسالم مترد استفاده قرار گرفتند و یتی نقشهایی در ید واسط یلن طرحها یلتانی و
انسانی قرار داشتند(.یسلنی.)1811 ،
در یرخی اشلا زیتیه نقشهایی واقعی و تخل ی از یلتانات مشاهده ملشتد که منشا هنر شاگ مریتط یه اورارتتها پلش از
تاریخ و شاید یرخی هنرمنداگ یتنانی یاشد (ودگ ختیلار .)1811 ،همچنلن در اشلا یدس آمده از تمدگ مارللک در کنار
نقتش یلتانات واقعی متجتدات تخل ی نلز یکی دیگر از متضتشات یهکار رفته در هنر این تمدگ یه شمار میآید که از ترکلب و
ت فلق قسم ها مخت ف یدگ یلتانات یا انساگ و پرندگاگ خ ق شدهاند .در این پژوهش یه یررسی تطبلق متجتدات ترکلبی دو
تمدگ مارللک و زیتیه پرداخته شده اس  .هدف از پژوهش یاصل آگ یتده که نقش متجتدات ترکلبی انساگ و یلتاگ در هنر
ایراگ یاستاگ یا روش تتصلفی -تح ل ی یررسی شتد و متلفهها نمادین و نشانهایی هنر ایراگ یاستاگ یررسی و مترد تح لل قرار
گلرند و مفاهلم نمادین هر یک از این نقتش را که یعضاً در نتشی از نگرشها مذهبی و شقلقی و هم چنلن شرایط زمانی شکل
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گرفته اس  ،یرا ما روشن گردد .نتایج یاصل از این پژوهش نمایانگر وجته اشتراک و افتراق متجتدات ترکلبی در دو قرگ
مارللک و زیتیه را مشخص میکند.

 -2پیشینه
از نمادها یلتانی میتتاگ متجتدات ترکلبی چتگ انساگ -یلتاگ و یلتاگ– یلتاگ و  ...اشاره کرد و نمادها یلتانی یرا
گذشتگاگ دارا خصتصلات تتاناییها در قدرتها گتناگتگ طبلعی و فراطبلعی یتدند که یه وسل ه تخلل وسلع انسانی ،ی ترها،
آیلن ها ،و شرایط جغرافلایی هر منطقه یثاگ نماد تع ق گرفته اس  .در مقالهایی یا شنتاگ (گتپ و شلردال در خاور یاستاگ)
طاهر نتلجه میگلرد :شقا – انساگ– شلر -گاو هر کدام دارا نلرو سحرآملز و فرمانروایی ق مرو ختیش یتدند .هنگامی که
در هم آملخته می شدند ،یرا نلایشگاها یه نگاهبانانی شکس ناپذیر یدل میگشتند (طاهر  .)1811 ،همچنلن جبار انصار
نخستلن نمتنه ها گریفلن (متجتدات ترکلبی) در هنر ایراگ را در جام طال مارللک هزاره اول قبل از ملالد میداند .که
قرگ در طتل تاریخ دچار تحتل شده اس (جبار انصار  .)1833 ،در یررسی و طبقهیند نقش جانتراگ ترکلبی در آثار سفاللن
کاستیها ایراگ اسالمی دوس شناس معتقد اس جانتراگ ترکلبی متجتداتی خلالی هستند که خاستگاه ومنشاشاگ طبلع
اس  ،یدینگتنه که انساگ یا رجتع یه طبلع و ترکلب ا جزا ناهمگتگ از آگ سعی در ایجاد قدرتی ماورایی در متجتدات شاگ
دارد ،قدرتی که یرخی آرزوها و یلمها و املدهایش را جتا گت یاشد ،مانند اسباگ یالدار یرا پرواز در یلکراگ آسماگ ،واین
جانتراگ ترکلبی معمتوً انساگ هایی یا اجزا جانتر و یا جانترانی یا اشضا و جتارح جانتراگ دیگر در نمتنههایی نادر در
ترکلباتی خارقالعاده و اغراقآملز چندین شضت غ ت شده تشکلل میشتند (دوس شناس.)1811 ،
شایدوس و کارمپتر ( )1833در مقالهایی یا شنتاگ تداوم یلات اسفنکسها و هارپیها و یاستانی سفاللن ایراگ پرداخته
اس  .ریچارد ایتنگهاوزگ در کتایی یا شنتاگ ایراگ از آغاز تا اسالم یه دورهها تاریخی زیتیه و پادشاهاگ اشاره دارد و میگتید از
نمتنه ها یارزشاگ کمریند زرینی اس که یکای از اسطتره دارد و متشکل از متجتدات ترکلبی گاوها یالدار و ایتالهتلها
هستند و در کتا هنرها ایراگ دی تید فرید ی ه طتر ک ی یه زیرور اوت زیتیه اشاره دارد که آنها متشکل از زیترها و اشلا
آئلنی و وسایل زندگی که غالباً ترکلب یافته یا هلکل و صترت جانترانی خاص یتدهاند .آقا دیاکتنتف دریارة سلنهیند طالیی
کشف شده از زیتیه میگتید که یا اشکال واقعی و تخل ی از یلتاناتی همچتگ شلردال -گاو یالدار یا سر انساگ و ایتالهتل تشکلل
شده اس  .همچنلن پرفستر پتپ یه این نکته اشاره میکند که آثار که از زیتیه یدس آمده دارا نقشها مخت فی هستند
از جم ه نقش یلتانات یالدار -قتچ -یزکتهی -گاوملش -و همچنلن صترتها آملخته از یلتانات مخت ف در قسم هایی
همچتگ نقش ایتالهتل و متجتدات نلمه انساگ یه چشم میخترد .در کتا تاریخ هنر در دوراگ مادها و پارسیها نتشتة وی لام
کاللکاگ این چنلن نتشته شده اس که گنجلنة یزرگ و پرارزشی که از نایله مانا یه دس آمده اس مریتط یه کشفلات زیتیه
مییاشد .او همچنلن یه نمادها رو اشلا یدس آمده اس از زیتیه اشاره میکند که شامل یلتانات ترکلبی از جم ه شلرها
شاخدار ویالدار و شلردال و  ...مییاشد (ملرمحمدصادقی.)1811 ،

 -9جانوران ترکیبی و انواع آنها
نخستلن تصاویر متجتدات ترکلبی در مصر و یلن النهرین یاف شدهاند (مجلدزاده )1831 ،و یعد از دوهزار سال در ایراگ و
تمدگها دیگر دیده شدند (هتتسف د .)251 :1831 ،تمدگ ایراگ یاستاگ یا تتجه یه قدرت تاریخیشاگ از آثار هنر فراوانی یا
نقش جانتاراگ ترکلبی یرختردار اس و این نقتش نماد از تفکر ،ی ترها و اشتقادات مردماگ شصر یاستاگ اس که در قالب آثار
هنر ج ته نمایی میکند (دادور و روزیهانی .)1815 ،گذشتگاگ یا این تصاویر قصد داشتند که آشفتگیها ،تتام یا افزایش ماد
را نشاگ دهند ویش  ،اضطرا و چند وجهی یتدگ دیدگاه ختد را از نلک -ید و زش  -زیبا یه تماشا یگذارند ونمادهایی را ارائه
کنند که یه شلتهایی دقلق و معنیدار یتتاند تا راه یل و روش مناسبی یرا مبارزه و یازنمایی یاوت دروگ پرایهام انساگ یاشد.
یه شبارت دیگر ذهن انساگ یدخ ق متجتدات شگف انگلز ترکلبی میپردازد که در مقایسه یا متجتدات یک شخصلتی یا معمتلی
معانی پلچلدهتر و وسلعتر دارند و نمادها زیباتر را القا میکنند (شتالله .)1833 ،تصتیر این نمادها ترکلبی یلانگر یرخی
اشتقادات مردم یاستاگ دریاره خداوند اس یه تصتر آناگ خداوند متجتد اس شبله انساگ در شلن یال متفاوت یا او و دارا
جایگاهی یه مراتب یاوتر یرا تجسم یاور ختد خداوند یا متجتدات مارایی را یا تصاویر ترکلبی نشاگ میدهد (شسگر گ تگاهی،
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 .) 1818جانتراگ ترکلبی یا هلتوها ،متجتداتی زاده تخلل یشر هستند که شکل راهریشاگ یراساس تغللر شکل در اجزا
تشکلل دهندة یک جانتر چه یه صترت یسط دادگ اجزایی از انساگ یا یلتاگ یا کم شدگ اجزا یه وجتد می آید .یه طتر ک ی
خاستگاه اص ی شاگ طبلع اس  ،اما محصتل نهایی زادة تخلل انساگ اس یه این ترتلب که انساگ در تماس یا یلتانات و
گلاهاگ و یتی انساگها دیگر یه تجریه و تخلل ختد متجتدات ترکلبی خ ق میکند .این متجتدات اگر چه خلالی هستند اما
همتاره در دنلا یقلقی انساگها نقش مهمی ایفا میکردند .این تغللر شکلها ،یخش مهمی از افسانهها م ل را در گذشته یه
ختد اختصاص داده اس  .تغللر که نه تنها یه صترت جهانی و در شکل راهر  ،ی که در نقش صحب کردگ جانتراگ یه زیاگ
انسانها -پرواز کردگ ویال داشتن و  ...رخ مینماید (دوس شناس .)1811 ،جانتراگ ترکلبی را میتتاگ یه پنج گروه تقسلم کرد:
 -1ترکلب یلتاگ -انساگ شامل  :شلر ،دیت -گاو ،دیت  -یزکتهی دیت.
 -2ترکلب انساگ -یلتاگ شامل  :اسفنکس یا ایتالهتل -گاویالدار یا سر انساگ -پرنده وانساگ و گاو
 -8ترکلب یلتاگ -یلتاگ شامل :گریفلن (شلردال) یلتانات یالدار -گاو اسب یالدار .
 -4جانتراگ شجلب الخ قه مثل متجتدات چندسر
 -5ترکلب پدیده ها طبلعی انساگ یا یلتاگ مثل :انساگ ،شقا  -انساگ ،گاو و ترکلب یلتاگ و یلتاگ مثل شلر ،شقا -
گاویالدار و یزیالدار (دادور و رزویهانی .)1815 ،تصتیر ترکلبی یلتاگ ،انساگ و یلتاگ ،یلتاگ یا تتجه یه نقشی که در اسطتره یه
شهده میگلرد می تتاند یلانگر متجتداتی اهترایی یا متجتداتی اهریمنی و شلطانی یاشد .در یال اول تصتیر این نمادها ترکلبی
یلانگر یرخی اشتقادات مردم یاستاگ دریاره خداوند اس  .یه تصتر آناگ خداوند متجتد اس شبله انساگ و در شلن یال متفاوت
یا او و دارا جایگاهی یه مراتب یاوتر که یرا تجسم یاور ختد ،خداوند یا متجتدات ماورایی را یا تصاویر ترکلبی نشاگ میدهد
(شسگر گ تگاهی.)1818 ،

 -7-9اسفنکس یا ابوالهول
جانتر ترکلب یافته از سر انساگ و یدگ شلر که معمتوً یالدار نلز هس  .از سدة  18ق.م در هنر ایالم راهر شد که منشاء
قب یشاگ یلنالنهرین و آشتر هس  .اسفنکس ها یرا اوللن یار در خاورملانه یر رو مهرهایی استتانهایی و آشتر یه شنتاگ
تندیسها محافظ معاید و قصرها دیده می شتد .این متجتد یه شنتاگ یک قدرت و سمبل مذهبی ،نماد از یک متجتد نرینه
یتد که یدگ آگ یه شکل دیگر و سر آگ یه صترت مرد ریش دارو گلست ی ند یتده در فرهنوها گتناگتگ اسفنکسها یا
ایتالهتل نماد یکمرانی -ختد و اسرارآملز اس (مکگال.)1835 ،
از نمتنه ها منحصر یه فرد این آثار منست یه ماد که در زیتیه یه دس آمده اس زیتر آوتی پالک مانند اس که یه
صترت آویز مترد استفاده قرار میگرفته اس (دوس شناس .)1811 ،هنرمنداگ یرا تزئلن این زیترآوت از نقش جانتراگ
ترکلبی ستد یرده اند مانند آویز هاللی که در اصل یا دو زنجلر یه دور گردگ آویخته میشده یر رو این گردنبند انتاع جانتراگ
ترکلبی مشاهده میشتد که یکی از آگها اسفنکس اس  .یه طتر ک ی نقش سایة اسفنکس در تمام ادوار از سن دیرینها که
در ایالم پایهگذار شده یتد پلرو میکرده مانند کاله داشتن -ریش دم و یال افراشته ی ند کردگ یک دس یا دو دس هم
زماگ و ایستادگ یررو پا یه یال یم ه ،یه وجتد آوردگ تث لث یا یک جام ،یلتاگ یا گلاه و یتی انساگ ،این نقش مایه در ادوار
مخت ف شکل راهر مخصتص یه هماگ دوراگ را یه ختد میگرف (دوس شناس .)1811 ،نمتنههایی از قدیمیترین متارد
کاریرد این نقش در هنر ایراگ قبل از اسالم را میتتاگ در گنجلنة زیتیه در مفرعها لرستاگ (گدار )38 ،1858 ،و در تخ -
جمشلد (هرتسه ند )251 ،1831 ،مشاهده کرد (نصتیر ،1تصتیر  ،2تصتیر  .)8در تصتیر  1سلنهیند زرین از یلتانات شجلب-
الخ قه اس که در دو ست درخ مقدس پش سر هم صف کشلده اند ،این سبک اصالتاً آشتر اس اما از نظر هنر فلنقی
و اللقد یلشتر اورارتتیی اقباس شده زیرا شکل هالل مصمتر اورارتتیی یتده و تلرها ویدار و شاخ دار و یلتانات شجلب الخ قه
مانند شلرادالها نلز یر آگ نقش شده اس .
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 -7-7-9اسفنکس یا ابوالهول
 -7-7-7-9ترکیب اسفنکس -گریفین -بزبالدار -الماسو (مارلیک)

تصویر  .7سینه بند طالموزه تهران و نیویورک قرن هشتم

تصویر .2نقش اسفنکس برروی جام زرین 162مارلیک-آرامگاه

ق.م (دادور و مبینی  :7988ت )722

شمارهی( 52نگهبان :7918 ،طرح شمارهی )21

 -2-7-7-9اسفنکس – زیویه

تصویر  .9نقش اسفنکس ،زیویه

 -2-9گریفین (شیردال)
یکی از متجتدات ترکلبی مهم در افسانهها کهن ایراگ و تمدگها یاستانی دیگر گریفلن یا شلردال یعنی متجتد
نلمه شقا  ،نله شلر اس  .گریفلن یا شلردال(دال یه معنا شقا )اس  .منشا پلدایش گریفلن در ایالم اس  .از آگجاییکه
گریفلن یا شلردال متجتد ترکلبی از شلر و شقا یا شلر از یک ست دارا یرخی از نمادها این دو متجتد مقدس و یاستانی
اس (ستار  .) 1834 ،این نقش یه شنتاگ نگهباگ همراه یا یلتانات اه ی و ویشی و گاه یه تنهایی یه چشم میخترد (دادور و
منصتر  .)1835 ،در ایراگ یاستاگ شقا نشاگگر شقاید مذهبی یتده ویا یالها گسترده نشانة یرتر  ،یمای و مظهر خدا
تتانا یتده اس  .ینایراین می تتاگ گف که شلردال یعنی ترکلب دو جاندار که یکی شاه یلتانات و دیگر فرماگروا آسماگها
یتده اس  .از نقتش گریفلن یدس آمده از دوره پی تاریخی مریتط یه تپه مارللک اس  .گتنه شلردال در خاورملانه ممکن اس
در طی معاجدت شظلم از شمال شرقی در نلمه اول هزارة دوم راهر شده یاشد .هرودوت رشته کتهی یه هم اسلددونز در شمال
آسلا را منشاء گریفتگ معرفی کرده اس  .یر طبق این نظر گریفتگ متع ق یه سل ها یاسکاها مییاشد که در شمال آسلا ساکن
یتدند و شقاید مریتط یه این متجتد در اثر مهاجرت آگها یه سایر سرزملنها از جم ه ایراگ و یتناگ رسلده اس  .یرخی دیگر
ریشه آگ را از تمدگ هند یاستاگ ویرخی نلز از تمدگ یلن النهرین و مصر میدانند (ج ل ی( )1815 ،تصتیر  ،4تصتیر  ،5تصتیر
 ،3تصتیر  ،3تصتیر .)3
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 -7-2-9شیردال گریفین -مارلیک

تصویر  .4جام زرین مارلیک با نقش شیردال (نگهبان)7918 ،

تصویر  .5نقش گریفین بر روی جام زرین  955مارلیک-
آرامگاه شمارهی  96ارتفاع  21سانتیمتر (نگهبان:7918 ،
طرح شمارهی .)74

 -2-2-9شیردال زیویه

تصویر  .6نقش شیر در ترکیب با پرنده (شیر دال یا گیریفین)

تصویر  .1شیردال طالیی .زیویه قرن هفتم ق.م موزه ایران

(گیرشمن)7917 ،

باستان تهران (دادور ومبینی  :7988ت )745

تصویر  .8تکهای از سینهبند زیویه با نقش
شیردال (دیاکانوف)7951 ،
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 -9-9نقوش موجودات ترکبیی در هنر سفالگری دوران اسالمی ایران
نقتش گریفلن یه دس آمده از این دوره مریتط یه تپه مارللک و زیتیه اس  .قدیمیترین نمتنه گریفلن در هنر ایراگ رو
رروف ف ز مکشتفند از تپه مارللک دیده شده اس  .جامها ف ز یه دس آمده از مارللک یدود  8111سال پلش یعنی
اواخر هزار دوم و اوایل هزاره اول قبل از ملالد می رسد .از اشلا مکشتفه در این نایله که تعدا از آگها از شاهکارها هنر و
آثار نفلس هستند و اشلایی مییاشند که در آرامگاهها مارللک یاف شدهاند ،میتتاگ پی یرد که اقتام مارللک دارا شقاید
راجع یه دنلا دیگر یتده اند ویرا تأملن زن دگانی اخرو ایتلاجات مرده را در آرامگاه و قرار دادند .یر رو جام مارللک
چهارشلردال در چهارطرف لبه یاویی ررف یا نقش یرجسته تصتیر شدهاند .نلمة ج تیی این متجتات کسی یه شقا واقعی
نزدیک شده اما یا این یال تاکلد یر جنبة پرنده یتدگ این متجتد قت نلس  .تأکلد و ارتباط ساختهها هنر از ادیلات رو
چشم ها مکشتفه مارللک یه ختیی مشهتد اس  .مس ماً نقش شلردال رو این جام از ادیلات و داستاگها اولله سرچشمه
گرفته اس و ارتباط و تأثلر ادیلات این اقتام رو ساختهها هنر را یه ختیی نمایاگ میکند .یکی دیگر از نمتنهها گریفلن
سرویس طالیی کتچک یه ی ند  3سان اس که از زیتیه کردستاگ یدس آمده و مریتط یه قرگ  5قبل از ملالد اس  .این
سرگریفلن همراه یا پنجهها شلرو منقار گشتده یا ترکلب هنر زیبا کار شده اس .

 -7-9-9گاوبالدار (الماسو)
در ایراگ یاستاگ گاو در ملاگ چارپایاگ از همه مفلدتر ت قی می شده گاو نر یا ورزا که شمل زراش یا شخم زدگ را یه شهده
داشتند ،شالوه یر اینکه اساس تغذیه یه شمار می رف  ،در زندگی کشاورز آگ روزگار یرا انساگ یار یسلار گراگیها یه شمار
می رف  .در افسانه آریا گاو مقدس و نمایندة قدرت و نلرو اس گاو نر دارا سر آدمی ویال ،نقش یفار و نگهبانی را یه
ویژه در تندیس ها شظلم آشتر داشته اس  .گاویالدار(وماست) از جم ه یلتانات اساطلر اس که از فره وشی محافظ در
ایراگ یاستاگ محست می شتد (دادور و منصتر  .)1835 ،همچنلن وماست گاویالدار اس که نگهباگ مدخل کاخها محست
میشتد نقش گاو یالدار منشا فرهنوها هنر ماد می یاشد .در این دوره (زیتیه) وماست یار دیگر راهر میشتد و مهمتر
ازهمه مج س یه جامعة معمتل پادشاگ شتد یا شال ،هت رویش اس  .ولی ارتباط یا متضتشات یه گتنهایی اس که تصتر
میرود وماست نقش قهرماگ و یامی را داشته اس (مترنگارت( )1835 ،تصتیر  ،11تصتیر  ،11تصتیر  ،12تصتیر .)18

 -7-7-9-9شیر بالدار زیویه

تصویر  . 3پالک طال از زیویه ،ماد .قرن هفتم ق.م مجموعه کیورکیان در نیویورک (دادور و مبینی .)781 :7988
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 -2-7-9-9مارلیک

تصویر  .71جام مارلیک با نقش دو حیوان در کنار درخت تزئینی (نگهبان )49 ،7968

 -9-7-9-9سربالدار زیویه

تصویر  .77قطعه از سینهبند زیویه با نقش دو حیوان در کنار درخت

تصویر  .79چند نمونه از نقش مایهی حیوانات بالدار در اشیای مارلیک

تصویر  .72پالک ذوزنقه از زیویه قرن  1ق.م

(جلیلوند)7934،

(گیرشمن .)976 ،7917

 -4-9جانوران بالدار
یال رو یدگ انساگ یا یلتاگ شالم ایزد و نماد از قدرت و محافظ اس  .یلتانات یالدار از تمدگ ایالم و یتی پلش
از آگ یر رو مهرها پدیدار شدند .یر رو رروف ف ز مارللک جانتراگ یالدار متفاوتی از قبلل گاو یالدار ،یز یالدار و انساگ
یالدار قایل مشاهده اس  .یز یالدار در مارللک یه صترت ساده و ایتدایی یرو رروف نقش شده سات .این صحفه یز کتهی یالدار
را نشاگ میدهد که در مقبال درخ زریلن ایستاده اس و ارزندهترین اثر ف ز که از این دوراگ در دس اس  .جام طالیی
مارللک اس که یه خاطر کلفل ساخ یینظلریش اس  .جام یه ی ند  11سانتیمتر یا نقش دوگاو ایستاده و در یال
محافظ از یک درخ نخل هستند .سر پلکره ها از جام یلروگ زده و رو یه یلننده قرار داش  .این یلتانات خلالی در نهای
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قرار دادهاند .سر یلتانات

تحرک و جاندار یه نمایش درآمدهاند رو پاها شقبی ختد ایستاده و پاها ج تیی را رو درخ
یه ج ت یرگردانلده شده و یالها در پش صحنه پش یه پش هم قرار گرفتهاند (نگهباگ .)1833
زیباترین و کام ترین نقش گاو یالدار را یررو جام مارللک که ش هنر واو ،ارزش و کلفل ساخ آگ یه هم جام طال
مارللک نامگذار شده اس  ،مشاهده می کنلم .در این جام ما شاهد چهارگاو یالدار یا تزئلنات دقلق و رریف ق مزنی هستلم که
سر آگها یه نحت جالب و استادانه ا یا تکنلک خاص چکش ختار یلروگ آمده اس  .و از تحرک و زندگی و پتیایی خاصی
یرختردار هستند (نگهباگ .)1833 ،جام طال را یا نقش سلمرغ و گاو یالدار ،جام دیگر اس که نقش گاو یالدار یررو آگ دیده
می شتد .در قسم یاو ررف نقش متجتد خل ی شلردال دورا دور ررف سه مرتبه تکرار شده اس و در یخش زیرین نقش
گاو یالدار یا شاخها تلز سه مرتبه یه دنبال هم دیده میشتد .جانتراگ ترکلبی نقشی از نلرو شاهاگ یتدهاند ،که گاه چتگ
پشتلبانی دینی رخ نداده اند و گاه یه ساگ متجتد هراسناک و ختنریز یا تتانی فرایشر قهرماگ داستاگها اساطلر گشته-
اند .این متجتدات ترکلبی را میتتاگ از مهمترین جانتراگ خلالی در اساطلر یاستانی جهاگ یه شمار آورد.

 -5نتیجهگیری
یا نگاهی یه آثار کهن و نمادپرداز و اسطترها نقشمایهها و تزئلنات در آثار یه جا مانده از آگ دوراگ ،یه رایتی میتتاگ
پی یرد که اسطترهها تا چه ید در زندگی انساگ اثر گذاشته و یتی دخلل یتدهاند و سرنتش و تمدگ را تعللن کردهاند .یلشتر
آثار مکشتفه از هنر مارللک و زیتیه ،نقشمایههایی یه صترت ترکلب انساگ یا یلتانات افسانها و پرندگاگ اس  .قرار گرفتن
شکل ها خاص در کنار هم ،یه اضافه تأثلرات قتمی و فراقتمی که گاهی در تمام یلنالنهرین مشترک یتده اس  ،در این آثار
مترد تتجه اس  .تقریباً در یلشتر آثار این دوراگها ،نقش یال یه صترت نقش چشمگلر قایل تتجه یتده اس  ،یال قدرت خداوند
و آسمانی یتدگ را نشاگ میدهد و این مط ب نشانر اشتقادات مردم آگ دوره یه نلرو ماورالطبلعه یتده اس .
متجتدات تخل ی که نلمی یه صترت گاو ،شلر و نلمی یه صترت انساگ نقش شده اند ،در واقع تجسمی از دو شنصر هتش و
ذکاوت انسانی و قدرت و شجاش یلتانی اس  ،از ترکلب این دو ،متجتد خارقالعاده ا یه وجتد می آید که امال و آرزوها
یشر ناتتاگ را جامعه شمل میپتشاند .شلر که از متجتدات مقدس و نمادین اکثر تمدگها یاستانی و از جم ه ایراگ مییاشد .نماد
جانتر ایزد مهر در ایراگ یاستاگ یتده و یافظ و نگهباگ سرزملن ق مداد شده و یه مناسب دارا یتدگ قدرت زیاد مظهر نلرو و
قدرت ،پادشاه و مظهر مبارزه معرفی شده اس  .شلر مهمترین نماد مهر اس چرا که و چهارملن مرتبه از مراتب ایزد مهر و
نخستلن مرتبه از مراتب اش ی یه شمار میرف  .در یاور ایرانلاگ ،شلر نماد و مظهر مهر و داور و محافظ سرزملن ایراگ اس  .در
صحنهها و نقتشی که مریتط یه مراسم قریانی هستند ،شلر که نماد مهر اس از رویه رو تصتیر شده و در جایی که شاه خنجر
یدس گرفته و گاو را قریانی میکند ،یجا شلر و در سلما مهر راهر شده اس  .در آیلن ملترا گاو که مظهر ماه و زمستاگ
اس یه دس مهر ،مظهر خترشلد و تایستاگ ،کشته می شتد و در نتلجه ،نباتات متعدد میرویند.
از آگ جایی که گریفلن یا شلردال متجتد ترکلبی از شلر و شقا مییاشد از یک ست دارا یرخی از نمادها این دو
متجتد مقدس و یاستانی اس و از ست دیگر یرخی ازمفاهلمی که یه آگ نسب داده شده ،مختص گریفلن مییاشد .مهمترین
نماد که یه گریفلن نسب داده شده خترشلد اس  .متخصصاگ هنر یاستاگ گریفلن را متجتد شرقی و آگ را نماد خترشلد و
روشنایی میدانند .گریفلن یا شلردال نماد از قدرت شظلم پادشاه ،نلرو فتقالعاده و تتانایی لشکریاگ و هم چنلن نلرو
محافظ و نگهباگ یتده اس  .یسلار از اشلا زینتی مکشتفه از دوره مارللک و زیتیه مانند دستبندها ،زنجلزها و گشتارهها نشا آگ
اس که مرمی تجمل پرس آنها را ساختهاند .این زین ها گتاه آنند که در این دوره تجارت رونق یسلار داشته و یه خصتص این
ملل و رغب در مردم آگ روزگار یتده که از اشلا متفرقه و متفاوت یک واید کامل و متزوگ یسازند.

مراجع
 -1جایرانصار  ،یملده « ،)1833( ،نمادشناسی گریفلن و سلر تحتوت فرمی آگ در هنر پلش از اسالم» ،کتا ماه هنر،
شماره .115-13 ،113
 -2ج ل تند ،ملنا« ،)1814( ،تح لل آثار یاستاگشناسی یتزه فرهنگی مارللک شصر آهن یه منظتر شناسایی و طبقه-
یند نقتش و شناصر تزیلنی و آیلنی» ،پایاگ نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گلالگ.
53

سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

-8
-4
-5
-3
-3
-3
-1
-11
-11
-12
-18
-14
-15
-13
-13
-13
-11
-21
-21
-22
-28
-24

ج ل ی ،نلشتماگ« ،)1815( ،طرایی آرایهها لباس یا استفاده از نقتش قالیچی و زیتیه» ،پایاگ نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه هنر.
یسلنی سلد هاشم « ،)1811( ،نقتش متجتدات ترکلبی در هنر سفالگر دوراگ اسالمی ایراگ» ،نشریه هنرها
زیبا -هنرها تجمسی ،دوره  ،13شماره .54-45 ،4
ختیلار ،ودگ« ،)1811( ،یررسی تطبلقی نماد در هنر مارللک ،یسن ت و زیتیه» ،پایاگ نامه کارشناسی ارشد دانشگاه
هنر.
دادور ایتالقاسم ،روزیهانی رویا« ،)1815( ،مطالعة تطبلقی جانتراگ ترکلبی در هنر هخامنشلاگ و آشتریاگ» ،فص نامه
نگره ،دوره  ،11شماره .88-13 ،81
دادور ،ایتالقاسم و مبلنی ،مهتا « ،)1833( ،جانتراگ ترکلبی در هنر ایراگ یاستاگ» ،چاپ اول ،تهراگ ،دانشگاه الزهرا.
دادور ،ایتالقاسم و منصتر  ،الهام « ،)1835( ،یر اسطترهها و نمادها ایراگ در شهد یاستاگ» .چاپ اول ،تهراگ ،نشر
ک هر و دانشگاه الزهرا.
دوس شناس ،نسترگ« ،)1811( ،یررسی تطبلقی نقش جانتراگ ترکلبی در آثار سفاللن و کاشیها ایراگ اسالمی»،
پایاگ نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده هنر اصفهاگ.
دیاکانتف ،ا.م« ،)1853( ،.تاریخ ماد» ،ترجمه :کریم کشاورز ،چاپ دوم ،تهراگ ،پلام.
ستار  ،جالل« ،)1831( ،استطتره در جهاگ امروز» ،تهراگ ،نشر مرکز.
شتالله ،ژاگ ،گریراگ ،آلن« ،)1833( ،فرهنو نمادها ،ستدایه فضای ی» ،ج د اول ،انتشارات جلحتگ ،تهراگ.
طاهر صدرالدین« ،)1811( ،گتپ و شلردال در خاور یاستاگ» ،دوره  ،13شماره .22-18 ،4
شایددوس  ،یسلن و زیبا کارمپتر« ،)1833( ،تداوم اسفنکسها هارپیها یاستانی در هنر دورة اسالمی» ،نگره،
.11-31
شسگر گ تگاهی« ،)1818( ،یررسی نمادها یلتانی در ایراگ شصر یاستاگ» ،پایاگنامه کارشناسی ارشد در رشته
تاریخ دانشگاه سلستاگ و ی تچستاگ.
گلرشمن ،رمنا« ،)1831( ،هنر ایراگ در دوراگ ماد و هخامنشی» ،ترجمه شلسی یهنام ،تهراگ ،انتشارات ش می و
فرهنگی.
گدار ،آندره« ،)1833( ،هنر ایراگ» ،ترجمة یهروز یبلبی ،تهراگ ،انتشارات دانشگاه شهلد یهشتی.
مجلدزاده ،یتسف« ،)1831( ،تاریخ و تمدگ یلنالنهرین» ،ج د دوم ،تهراگ ،مرکز نشر دانشگاهی.
معتمدفر ،یملده السادات« ،)1811( ،تح لل یازنمتد نقش انساگ ،یلتاگ در هنر ایراگ یاستاگ» ،پایاگ نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واید تهراگ مرکز .
مک گال ،هنریتا« ،)1835( ،اسطترهها یلنالنهرین» ،ترجمة شباس مخبر ،تهراگ ،مرکز.
مترتگات ،آنتتاگ« ،)1833( ،هنر یلن النهرین» ،ترجمه زهرا یاستی و دکتر محمدریلم صراف ،چاپ ستم ،تهراگ،
انتشارات سم .
ملرمحمدصادقی منلره السادات« ،)1811( ،یررسی تطبلقی نقتش زیتراوت ف ز زیتیه» ،پایاگ نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه هنر اصفهاگ.
نگهباگ ،شزت اهلل« ،)1848( ،گزارش مقدماتی یفریات مارللک هلئ یفار رودیار  ،»1841-41تهراگ ،انتشارات
مخصتص وزارت فرهنو تهراگ یه همکار اداره کل یاستاگ شناسی و مؤسسه یاستاگ شناسی دانشگاه تهراگ.
هرتسف د ،ارنس « ،)1831( ،ایراگ در شرق یاستاگ» ،ترجمة همایتگ صنعتیزاده ،تهراگ ،پژوهشگاه ش تم انسانی و
مطالعات فرهنگی.

51

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

31

سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

بررسی سير تذهيب قرآن در دورههاي تيموري ،صفوي و قاجار
سمیه شریفی ،7امیرحسین چیت

سازیان2

 -1دانشجت کارشناسی ارشد ،گروه هنر ،دانشکده معمار و هنر دانشگاه کاشاگ ،ایراگ
 -2استادیار و شضت هلئ ش می دانشکده هنر و معمار  ،دانشگاه کاشاگ ،ایراگ
ssh.artist@gmail.com

چکیـده
از گذشته ها دور« ،ختشنتیسی» و «تذهلب» جزو ارکاگ اص ی در یتزه کتا

آرایی یه یسا

همتاره مترد تتجه هنرمنداگ و هنرشناساگ یتده اس  .اگرچه تذهلب یه شنتاگ هنر

میآمد و

مستقل در هنرها

اسالمی محست میشتد اما همتاره آگرا یه شنتاگ زیرمجمتشه ا از ختشنتیسی و یا ملنلاتتر میشناسند .سعی
و جایگاه این هنر را یهبتد یخشلده ،هتی

آگرا

هنرمنداگ مس ماگ این یتده اس

تا در طتل زماگ ،کلفل

آشکارتر نمایند .از این رو کلفل

و چگتنگی تذهلب قرآگها خطی در هر دوره متفاوت از دوره ها پلشلن

یتده ،دارا خصتصلات منحصر یه فرد اس  .دغدغه ها و دویل فراوانی یاشث انگلزه محقق یه ورود یه این
یتزه شده اس ؛ ایتدا دغدغه فرامتشی این هنر قدسی ،ارزشمند و کهن در دوراگ معاصر ،و در پی آگ دستلایی
یه نگاه و یلنشی شملقتر و کاملتر نسب یه هنر تذهلب ،یه ویژه تذهلب قرآگها خطی ،در دوره ها مطرح و
پرآوازه این هنر در ایراگ .یررسی خصتصلات تذهلب قرآگها خطی سه دوره هنر مهم و تاثلر گذار در
ایراگ (تلمتر  ،صفت و قاجار) متضتع این مقاله اس

که یا مطالعه مبانی نظر و شم ی مریتط یه کتا

آرایی و تذهلب قرآنی و جایگاه تذهلب در فرهنو اسالمی آغاز شده و یا یررسی خصتصلات تذهلب هر یک از
این ادوار ،و نلز مطالعه دقلق تذهلب یرخی نسخه قرانی ادامه مییاید .نسخ قرآنی متجتد در «متزه م ی
م ک تهراگ»« ،متزه هنرها تزیلنی اصفهاگ» و «متزه آستاگ قدس مشهد» مهمترین جامعه آمار این
پژوهش اس و در کنار آگ تصاویر کتب مخت ف نلز مترد مطالعه قرار گرفته اس .
واژگان کلیدی :تذهلب ،قرآگ ،تلمتر  ،صفت  ،قاجار

 -7مقدمه
کتا

آرایی از دیر یاز یر اساس شتاهد متجتد ،از دوراگ ساسانلاگ جزء وینفکی از هنر ایرانلاگ یتده اس

و همتاره در

کتا ها مخت ف ( مانند کتب ش می ،مذهبی و )...یر اساس نلاز یه کار گرفته میشده اس  .پس از ورود اسالم ،از آنجایی که
قرآگها یسلار مترد تتجه مردم مس ماگ یتدند و جایگاه ویژه ا داشتند ،هنرمنداگ مس ماگ و متعهد یر آگ شدند تا این کتا
مقدس و آسمانی را هماگ طتر که یا خط ختش آراسته اند یه تذهلب نلز یلارایند .یر اساس شتاهد متجتد ،نقتشی گلاهی
اس لمی ،یرا نخستلن یار یه دستاگ مبارک یضرت ش ی (ع) یرا تزیلن قرآگها سده ها نخس کشلده شد که از آگ پس
اساس کار هنرمنداگ مس ماگ جه تزیلن این کتب آسمانی گردید .از آنجایی که این نقتش یا طال ،و یا دورگلر مشکی انجام
میشد نام تذهلب یا طال کار را یر آگ نهادند .پس از آگ ،تذهلب یه طتر خاص مترد تتجه هنرمنداگ ختشنتیس قرار گرف .
این هنرمنداگ سعی میکردند تا از این هنر یه جه چشمنتازتر کردگ هنر خطاطی ختد یهره یبرند .در پی آگ ،این هنر تتانس
یه سرش

جا ختد را در ملاگ هنرها دیگر نلز یاز کرده و یتزه یلشتر از هنرها دستی را تح

تکامل این هنر در طی ادوار مخت ف یا چناگ سرشتی پلش رف

تاثلر ختد قرار دهد.

که در قرگ  3هجر قمر که همزماگ یا دوراگ تلمتر یتد
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سالها اوج قدرت ،رراف

و پلچلدگی ختد را تجریه کرد  .پس از آگ در دوره ها صفتیه ،زندیه ،افشاریه ،قاجاریه و دوراگ

تاریخ معاصر ،راه پختگی و کمال را یا فراز و نشلبها زیاد -اگر چه در سال هایی یا رکتد و یتی پس رف

همراه یتده طی

کرده اس  .اما از آگ جا که سه دوره تلمتر  ،صفت و قاجار جزو دوره ها مهم و یسلار تاثلر گذار در هنر تذهلب و یه ویژه
هنر تذهلب قرآنی یتده اس  ،از اینرو این سه دوره یه طتر خاص مترد یررسی قرار داده شده اس  .از طرفی ،هر دوره یا
مشخصات خاصی که در شناصر ،فرمها و رنوها تذهلب قرآگها ختد ارائه داده اند ایساس نلاز یه یررسی تح لل گرایانه و
ساختار شناسانه یه آگها را یلشتر میکرد که در این پژوهش تا ید امکاگ یه آگ ها پرداخته شده اس .

 -2ضرورت انجام تحقیق
این نکته یر کسی پتشلده نلس

که هنر تذهلب در ایراگ نلازمند تتجهی ویژه از ست هنرمنداگ فعال در این رشته و نلز

محققلن و دانشجتیاگ مشغتل یه تحصلل در دانشگاه ها اس  .تحقلق و پژوهش دقلق و اساسی در این زملنه میتتاند قدم
یزرگی در این جه یاشد .مس ماً هر پروژه میتتاند نگاه جدید یه هنرمنداگ داده و چشم انداز هنر این رشته را وسلعتر کند
تا یه لطف خدا شاهد پلشرف سریعتر و یضتر تعداد یلشتر از هنرمنداگ در این هنر قدسی یاشلم .اگرچه پروژه ها و مقاوتی
در زملنه تذهلب و یتیژه تذهلبها قرآنی نگاشته شده اس

اما یلشتر مریتط یه سده ها نخس

پس از ورود اسالم ،و یا

دامنه مطالعاتی کمتر و محدودتر یتده اس  .چرا که نسخ مریتط یه قرآگها مذهب ،در متزه ها مخت ف ایراگ پراکنده اس
و هر محقق میتتاند یه یررسی گتشه ا

از این نسخ یپردازد .از هملن روس

میگردد .در این پژوهش سعی شده تا یا یررسی نقتش و آرایه ها

که لزوم پژوهش یلشتر در این یا

تذهلب قرآگها

خطی سه دوره

مهم هنر

روشن
ایراگ

(تلمتر  ،صفت و قاجار) و مقایسه آگها در طتل زماگ ،منبع ش می کارآمد و درختر در اختلار هنرمنداگ کشترماگ قرار
گلرد و در شلن یال یتتاند مایه الهام ایده ها یکر و در شلن یال اصلل در ذهن هنرجتیاگ گردد.

 -9روش انجام تحقیق و شیوه های گردآوری داده ها
تحقلق پلش رو ،یه روش ملدانی– کتایخانه ا انجام شده اس که روش گرد آور اطالشات یرا روش ملدانی مشاهده و
یرا روش کتایخانه ا نلز اسناد – تاریخی اس  .دوریلن شکاسی ،فلش تحقلق و یرگه نلز ایزار گردآور اطالشات محست
میشتند.

 -4جامعه آماری تحقیق
جامعه

آمار

این تحقلق ،شامل قرآگها

خطی فاخر سه دوره

تلمتر  ،صفت

هنرها تزیلنی اصفهاگ ،م ی م ک تهراگ و آستاگ قدس مشهد مییاشد .وزم یه تذکر اس

و قاجار اس

که در سه متزه

که در مترد متزه آستاگ قدس

رضت  ،اسکن همه نسخ قرآنی متجتد نبتد و دسترسی یه تصاویر یا کلفل همه قرآگها یرا محقق امکاگ پذیر نبتد .روش
انتخا نسخ یه روش انتخایی یتده و تنها نمتنه ها فاخر و پرکار یررسی شده اند و نمتنه ها نلز صفحات آراسته یه هنر تذهلب
مریتط یه قرآگها خطی این سه دوره مییاشد.

 -5پیشینه تحقیق
در پی یررسیها زیاد در متضتشات پایاگ نامه ها و طرحها پژوهشی ،متضتشی کامال مشایه یا این پژوهش دیده نشد.
یرخی متضتشاتی که یررسی شده یتد مریتط یه قرآگها سده ها نخس

اسالم یتده اس  .مانند رساله ا یا متضتع «یررسی

تذهلب در قرآگها سده ها نخستلن» در دانشگاه هنر تهراگ(تفرشی .)1833 ،در دیگر پایاگ نامه ها متجتد ،قرآگها
یکی از این ادوار ،صرفاً یا یک یررسی شمدتاً کتایخانه یررسی شده یتد .مانند رساله ها «یررسی آرایه ها یتاشی قرآگها
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دوره تلمتر و صفت ایراگ»(کتهپایه زاده اصفهانی )1831 ،و پایاگ نامه ا دیگر یا شنتاگ «هنرها طالیی» که در دانشگاه
هنر اصفهاگ متجتد هستند(.فاطمه جتاد  .) 1831 ،از جم ه دیگر پژوهش ها مرتبط یا این تحقلق نلز می تتاگ یه یررسی
"ویژگی ها نقتش و آرایه ها ج دها قرآگ شصر قاجاریه" اشاره کرد(رستمی " .)1818 ،تبللن وجته زیباشناسانه یصر در
یاشله نتیسی قرآگ ها خطی منتخب سده ها  11تا  15هجر قمر " از دیگر مطالعاتی یتده که مرتبط یا متضتع این
پژوهش اس (شفلقی و مراثی" .)1818 ،ساختار ها یصر در قرآگ ها خطی در دوره صفتیه" نلز از جم ه متضتشاتی اس
که تتسط پژوهشگراگ یه آگ پرداخته شده اس

هم اقدام یه انجام "جستار

(قاسمی راد .)1814 ،محققاگ دیگر

در

ساختارشناسی طرح و نقش تذهلب ها قرآنی شصر تلمتر متجتد در آستاگ قدس رضت " کرده اند(غفتر فر و شمل ی،
 )1813و نهایتاً پژوهشی نلز یا شنتاگ " هنر تذهلب زین

یخش قرآگ ها(یررسی تذهلب ها قرآنی شصر تلمتر محفتظ در

متزه آستانه مقدسه قم)" تتسط محققاگ تبریز انجام شده اس (.غفتر فر و همکاراگ.)1813 ،

 -6کتاب آرایی و تاریخچهی آن
این یحث هملشه در مترد آثار هنر مطرح یتده اس که آیا اصتوً هنر دارا اصتل و قتاشد خاصی یتده اس یا در ایتدا از
ایساس لطلف و یدیع هنرمند زاده میشده و یعدها که مردم زیبایی چشم نتاز آگ را در مییافتهاند ،یرا ترویج و آمتزش آگ،
اصتل و قتاشد تدوین شده اس  .در رایطه یا هنر صفحه آرایی سنتی یا یهتر یگتیلم «کتا آرایی» ،یاید یه این نکته اشاره
کنلم که یاصل ذوق و قریحه شده ا هنرمندِ ختشنتیس ،مذهّب ،نگارگر ،رسّام ،جدول کش ،صحّاف و کاغذ ساز در کنار هم
یه صترت کتا  ،ج ته ا یدیع و چشم نتاز مییافته و یلرت و تحسلن ختانندگاگ و هنردوستاگ را یر میانگلخته اس  .در واقع
شروع کتا آرایی کتایها از اوللن صفحه کتا ؛ یعنی صفحه یعد از آستر یدرقه

کتا

شروع می شتد.

هزاوه ا دریاره ترتلب صفحات میگتید" :اوللن صفحه یعد از آستر یدرقه کتا  ،صفحه شنتاگ اس که شنتاگ کتا
در آگ نتشته میشتد .از این صفحه یه یعد ،تزیلنات کتا و یه شبارتی کتا آرایی آغاز میشتد و هنرمنداگ یا استفاده از هنر
تذهلب یه ت طلف و تزیلن صفحات میپرداختهاند( ".هزاوه ا  ،1838 ،ص  ) 14در رایطه یا تاریخ کتا آرایی همتاره نظرات
مخت فی مطرح شده اس  .یه طتر ک ی دو دیدگاه در مترد هنر کتا آرایی یا یه شبارتی تذهلب ،قایل یررسی اس  .در دیدگاه
اول ،تعداد از محققاگ ،اشاشه

این هنر را در ایراگ یه دوراگ قبل از اسالم میرسانند که یه قتل ناصر  :دللل آگها (مریتط

یه دوراگ ساسانی) و کشف اوراق تترفاگ یتده (ناصر و ف سفی ،1831 ،ص  )3که نمتنه
تترفاگ در پی کاوشها ش می یک هلئ

آگ در تصتیر  1آمده اس  .آثار

یاستاگ شناسی آلمانی در نایله ا از یالد ترکستاگ شرقی ،در منطقه تترفاگ

تتسط آفتگ لی کتف کشف شده اس .

تصویر .7صفحه ای از کتاب ارژنگ مانی ،مکشوفه از تورفان
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اما در دیدگاه دیگر ،محققاگ و مذهّباگ اشتقاد یه شرفانی یتدگ این هنر وجتد دارند .آگها ریشه ها تذهلب را در رهتر
اسالم میدانند و واضع آگ را یضرت ش ی (ع) ذکر می کنند .از هنر کتا

پرداز در ایراگ روزگار ساسانی ( 345-224م)

اطالشات اندکی در اختلار ماس  .در آگ روزگار سراسر فالت ایراگ ،زیر سلطره س س ه نلرومند ساسانی ،رقلب سرسخ
امپراتتر روم شرقی ،قرار داش  .متسلقیداناگ ،شاشراگ و دانشمنداگ در دریار ساسانی اشتبار و ایترام خاصی داشتند .شکته
دریار س طنتی تلسفتگ شهرت یسلار داش اما از آگ روزگار هلچ نسخه خطیا یه دس ما نرسلده اس  .هرچند که یه نظر
میرسد در آگ دوره ،پتس

در کنار انتاع دیگر زیر دستیها همانند پتس درختاگ ،چت یا چرم یرا نتشتن استفاده میشده

اس  ،متأسفانه هلچ اثر

ما از متتگ زردشتی (دین رسمی

از فعالل

ایرانلاگ در این زملنه یاقی نمانده اس  .شناخ

ساسانلاگ) یه نسخه ها رونتیسی شده ا مریتط میشتد که پس از آمدگ اسالم یه ایراگ فراهم شدهاند" .فتح ایراگ یه دس
سپاهلاگ شر
ملالد

که یا تصرف تلسفتگ در سال  384ملالد (پس از نبرد قادسله) آغاز شد و یا تصرف کل خراساگ در 345

کامل شد ،سرآغاز دوره ا

اس

که در طی آگ دنلا

همگتگ در زملنه

اسالم یک مجمتشه

کتا

فراهم

میآورد"(ریشار ،1838 ،ص  .)23یه گفته خ ل ی؛ نزول قرآگ ،همزماگ یا رهتر اسالم و شکل گلر تمدگ یرجسته اسالمی
در دهه ها یعد ،یه زیاگ شریی ،که قبالً یه منطقه ا یلایانی در جنت هالل یاصل خلز محدود یتد ،اهمل

یی سایقه ا

یخشلد .شریی یه سرش یه زیاگ یک دین و تمدگ یزرگ یدل شد و یه تدریج گفتار و نتشتار آگ در منطقه ا پهناور ،از اقلانتس
اط س تا هند غریی ،مترد استفاده قرار گرف (خ ل ی ،1831 ،ص.)21

 -1تذهیب و تاریخچه ی آن
تذهلب یا ( illuminationپاکباز ،1831 ،ذیل ک مه تذهلب) چنانکه گفتهاند از لغ شریی "ذهب" یعنی طال مشتق شده
اس

و شبارتس

از طرح ،ترسلم و تنظلمِ رریف و چشم نتاز نقتش نگاره ها هندسی و گلاهی در هم تایلده و یی جاگ که یا

چرخشها تند و کند و گردشها متزوگ و مرتب و خطتط سلال و رواگ نقش شده یاشند و چتگ در آغاز این هنر از هماگ
قروگ اولله

اسالمی ،رنو غالب و شمده در رنو آملز اینگتنه نقشها رنو طال یتده اس  ،واژه طال یه آگ اطالق شد

(ماچلانی ،1831 ،ص  .)24واژه نامه هنرها تجسمی تذهلب را تزیلن نسخه ها خطی یا رنو طال و نقتش رریف گلاهی و
یا هندسی در هم تایلده تعریف کرده اس  .مایل هرو نلز چنلن تعریف میکند« :تذهلب در لغ  ،زر اندود کردگ اس

و طال

کار و در شرف نسخه آرایی یه نقتشی گفته میشتد منظم ،که یا خطتط مشکی و آ طال کشلده و تزیلن شده یاشند و رنو
دیگر در آگ یه کار نرفته یاشد» (مایل هرو  ،1832 ،ص .)12
یا آگاهی از همه

این تعاریف ،یاید این نکته را هم ذکر کنلم که امروزه تذهلب ،یه معنا لغت آگ یه ندرت دیده ملشتد

و اکثر کارها هنرمنداگ ترصلع اس (ترصلع را یه صترت مبستط در قسم اصطالیات تذهلب شرح داده ایم) .در ایراگ ،پس
از ورود اسالم و از یلن رفتن ساسانلاگ ،هنرها مریتط یه کتا آسمانی مس ماناگ که هماگ ختشنتیسی و کتا آرایی قرآگ
مجلد یتد ،مترد تتجه تعداد زیاد از هنرمنداگ مس ماگ و ختش ذوق ایرانی قرار گرف  .اگر چه در اوایل قرآگ ها یدوگ تزیلن
یتدند اما پس از مجتز رسمی یضرت ش ی (ع) یه هنرمنداگ ،جه تزیلن قرآگ ها یا نقتش گلاهی اس لمی (که از واژه

اسالم

گرفته شده اس ) ،این نقتش یا رنو طال و دورگلر مشکی ،سرستره ها و ترنج ها یتاشی را ملساختند .تقریبا تا دوراگ
س جتقی ،تذهلب (طالکار ) رواج داش

و هنتز رنگی یه این نقتش افزوده نشده یتد .پس از آگ هنرمنداگ یا استفاده از رنو

ها مخت ف مانند وجترد  ،شنگرف و سبز زنگار  ،ترصلع را وارد تزیلن نسخ قرآنی کردند .در دوراگ مغتل ،که یسلار از
هنرها یه شکتفایی ختیی نائل شدند ،تذهلب نلز از این امر مستثنی نبتد و یتسل ه

تتجه خاص امرا مغتل یه این هنر،

نتآور ها زیاد را در قالب رنو و نقش و فرم تجریه کرد .اما تلمتریاگ – که اوج تذهلب و ترصلع قرآنی را در دوره

ختد

نمایش دادند -یا هضم نقتش دوره ها قبل ،از جم ه دوراگ ای خانی ،نقتش و ترکلب یند ها یسلار یدیعی را یه نمایش می
گذارند که تحسلن همه را یرمی انگلزد که نمتنه ا از آگ در تصتیر  2نشاگ داده شده اس .
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اگرچه در اوایل همچناگ شاهد نقتش دوراگ مغتل در قرآگ ها
این دوره هستلم .سلر تکام ی هنر تذهلب و ترصلع همچناگ در دوره
صفتیه ،زندیه ،افشاریه و قاجار همراه یا فراز و فرودهایی ادامه

ها

یاف  .این روند شکتفایی در دوراگ صفت از سرش
نسب

و کلفل

یهتر

یه دوره ها یعد یتده اس  .در دوره ها زند و افشار یه ش

کتتاه یتدگ دوراگ یکتم  ،و جنو ها مخت ف و یاکماگ یی شالقه
یه هنر ،هنر کتا

آرایی دچار رکتد یتد .اما در دوراگ قاجار ،اگرچه

پادشاهانی همچتگ آغا محمد خاگ قاجار و یا نته اش محمد شاه یه
کتا آرایی اهملتی نمی دادند ،اما فتحع ی شاه یع
طبع هنر دوستش یه این هنر تتجه ویژه داش

یکتم

آرام و

و از هملن رو آثار

فاخر در این دوراگ ایجاد شدند .پس از دوراگ قاجار ،در دوراگ تاریخ
معاصر ،اگرچه تذهلب یعنتاگ هنر یا قدمتی یه ی ندا اسالم همچناگ
در دستاگ تتانا هنرمنداگ ایرانی یه یلات ختد ادامه می دهد ،اما نگاه
ویژه و درختر را دارا نلس

و در انزوا نارای

تصویر .2صفحه ای از قرآن مجید به خط محقق،

کننده ا یه سر می

دارای سرلوح مذهب مرصع ،متعلق به دوره ی

یرد .اگر چه در سالها اخلر یا نگاه جد تر یه تذهلب متاجه هستلم
اما تا سرمنزل مقصتد و جایگاه واقعی این هنر فاص ه

تیموری

زیاد مانده

اس .

 -8جایگاه تذهیب در قرآن
تذهلب ،غلر از مبحث تاریخی آگ ،نتشی نمایش تصتیر از یک ایدئتلتژ ذهنی خاص اس  ،که منشأ مذهبی داشته و یه
غلر از ایراگ و کشترها اسالمی ،در کشترها دیگر هم این هنر دیده میشتد .یه طتر مثال در یاشله کتب مسلحی نلز از
این نقتش استفاده شده اس  .همانطتر که در ایراگ از زماگ آیلن مانت تا رهتراسالم ،کتا آرایی و تذهلب در کتا ها کاریرد
فراواگ مییاید  .در طتل تاریخ هنر کتا آرایی در ایراگ ،هنر تذهلب قرآگ رشد محدودتر از خط داش  .زیرا [نگارش] متن
قرآگ ختد مستقلماً آگ را ط ب نمیکرد  .یه شالوه ،ترس از شدم جتاز دختل هر چلز زاید یه متن قرآگ ،تذهلب را محل تأمل
قرار میداد .للنگز اشتقاد دارد که یا قطع و اطملناگ میتتاگ گف هملن ترس تتأم یا ایترام یتد که جریاگ رشد تذهلب را دقلقاً
در مجار صحلحی ستق داد و نلل یه آگ نتلجه ا را تضملن کرد که همگاگ یر صحّ
 ،1833ص  .)31همانطتر که ملدانلم قرآگ مشتمل یر  114ستره اس
دارند ،هر ستره ختد دریرگلرنده جمالتی اس
اس

یلرتآورش متفقالقتل اند (للنگز،

که هرکدام از نظر ی ند و کتتاهی یا یکدیگر تفاوت

که «آیه» ناملده میشتد .تقسلم یند دیگر قرآگ یصترت  81یخش مساو

که «جزء» ناملده میشتد .همچنلن ،قرآگ ختدش دارا مجالهایی اس

که مذهّب را تحریک میکند .از شاخصترین

این امکانات سرلتیه ستره و فاص ه یلن آیات اس  .یه شالوه شالئم نشاگ دهنده هر پنج یا ده آیه نلز مجالی یرا تکرار
منظم نشاگها زینتی در یاشله فراهم میکند  .خت اس
تزیلنی ،نمتده میشتد  .همچنلن طبلعی اس
دوی ی از این قبلل شاقب

قار یداند در کجا متن یاید سجده کند؛ لذا این نلز یا نشانی

که افتتاح کل کتا یاید از هنر نمایی چشمگلر یرختردار گردد .یه هر یال،

یر وستاس خطاطاگ فائق آمد و ایشاگ را قانع کرد که تزیلنات یه واقع میتتاند ایزار مفلد یرا

افزایش تأثلراتی یاشد که ایشاگ میختاستند یا خط پدید آورند .تصتیر  ،3نمتنه ا از یک اثر تذهلب در قرآگ کریم اس .
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تا قرگ پنجم هجر این تقسلم یند ها در متن یا استفاده
از نقتش تذهلبی مشخص میشد .آخرین تحتلی که در تذهلب
رو داد در یقلق

نقطه اوج و زیباترین مری ه این هنر

یه شمار میآید .این مری ه که آرایش صفحه

آغازین قرآگ

اس  ،یر خالف تذهلب یخشها دیگر یه هلچ رو کاریرد
نلس  .این آرایهها در ایتدا یرا

نشاگ دادگ تعداد سترهها،

آیات ،یروف و اشرا قرآگ یه کار میرف

ولی در اواخر قرگ

پنجم هجر  ،کامالً منستخ شد .خ ل ی ملگتید :در این دوراگ،
در صفحه

آغازین ،هلچ نتشته ا

یه چشم نمیخترد ،تنها

جمالتی که گاه در این صفحات ختشنتیسی میشد ،یه آیاتی
اختصاص داش

که متضتششاگ در مترد قرآگ یتد .در چند

تصویر .9صفحه ای از قرآن تاریخی تذهیب شده

دوره ،صفحات پایانی قرآگ نلز تذهلب میشد.
در قرآگها  81قسمتی ،معمتوً شنتاگ هر یخش در قایی که در یاو صفحه آغازین متن قرار داش  ،نتشته میشد ،اما
در یرخی نمتنهها نخستلن صفحه هر قسم

یه تذهلب آراسته اس (خ ل ی ،1831،ص  .)13در واقع "فن تذهلب در قرآگ

یلشتر در آستر یدرقه ،شناسنامه ،صفحه یسم اهلل ،صفحه فهرس

و یخشهایی از ستره یمد یه کار میرفته اس

و در

یاقی صفحات در یاشله کار میشد"(سار ختانی ،1831 ،ص  .)155هملن روند یرا تذهلب امروز هم صادق اس  .در قرآگ
ها نفلس و خطی ،این تعداد صفحات افتتایله و اختتامله هستند که تذهلب می شتند .در یاقی صفحات نلز نشاگ ها
مخت ف ،در یاشله

صفحات یه تذهلب آراسته شده اند.

 -3نقوش تذهیب
تذهلب دارا نقتش فراوانی اس
خاصی مترد استفاده

که در دوره ها مخت ف و یر اساس اینکه در چه کتایی یه کار گرفته می شد ،نقتش

هنرمنداگ قرار می گرف  .یه طتر ک ی نقتش تذهلب شامل نقتش زیر اس :

 -1ایرک  -2اس لمی  -8تاج  -4ترنج  -5جدول  -3ختایی  -3یاشله  -3چنو  -1داغ  -11سرترنج  -11سرفصل -12
سرلتح  -18شرفه  -14شمسه  -15فرنگی  -13فصالی  -13کتلبه  -13کمند  -11گره  -21لچک  -21نشاگ -22
نلم ترنج  -28واگلره (هنرور ،1834 ،ص )44
 -2یرخی از این نقتش در ادامه مترد یررسی قرار داده می شتد.
طرح ترنج :1ترنج یکی از طرحها هنرها تزیلنی ایراگ اس که معمتوً در
وسط نقشها یه شک ی مستقل قرار دارد .این طرح از ترکلب گل و طرحها
اس لمی ساخته میشتد که یعضی اوقات یه دو سر ترنج ،دو طرح قرینه
کتچکتر یه نام سر ترنج میافزایند .ترنج یه شکلها گتناگتگ؛ یزرگ ،متتسط،
کتچک و یا نقشها مخت ف طرح میشتد و یلشتر هم در قالی یافی ،نقاشی و
تذهلب یه کار میرود .اما در تذهلب نسخ خطی ،اکثر استفاده از ترنج در پش
صفحه

اول مصحف اس  .در تزیلن قرآگها ترنج را یرا

تزیلن یاشله

صفحات و همچنلن تقسلم اجزا قرآگ نلز استفاده میکنند .تصتیر  4نمتنه ا

تصویر .4نمونه ای از یک طرح ترنج
1- The Medallion Pattern
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از یک طرح ترنج اس
طرح کتلبه : 1کتلبه طریی اس

تزیلنی که در یاو صفحات آغاز  ،سرفصلها مخت ف کتا ها داستاگ و یا شعر یه

کار یرده میشتد .در کتلبهها تتضلحی راجع یه متن آورده شده در کتا و یا فصل میشتد .متن آورده شده در کتلبه را اغ ب
یه رنو سفلد مینتیسند و اطراف آگ را محرر 2کرده و یا تذهلب میآرایند .نمتنه ا از طرح کتلبه در شکل  5آورده شده اس .

تصویر .5نمونه ای از یک طرح کتیبه به کار برده شده در تذهیب قرآن

طرح لچک :لچک ،مریع کامل را گتیند که
از وسط یه دو نلم کرده یاشند .لچکی را در
گتشه ها خطاطی شده و در یاشله خطتط
چ لپا نقاشی میکنند تا این خطتط زیباتر یه
نظر یرسند .تصتیر  ،3نمتنه ا

از یک طرح

لچک اس .
طرح شمسه :طرایی شمسه درصفحه ها
نخستلن کتا

ها

خطی نفلس و یا همراه یا

سرشمسه ،یا هم یا یه طتر مستقل طرح و اجرا
میشتد .گاهی در صفحه ها

تصویر .6نمونه ای از یک طرح لچک

نخستلن نسخهها،

شمسه یا چهار ترنج طرایی میشتد که در این
صترت ترنج و لچک ترنج و یا شمسه و لچک ترنج
ناملده میشتد (هنرور ،1834 ،ص  .)81تصتیر ،3
نمتنه ا از یک طرح شمسه اس .
تصویر .1نمونه ای از یک طرح شمسه

 -71بررسی مکاتب تذهیب در دوران تیموری ،صفوی و قاجار
تذهلب همچتگ نقاشی دارا مکاتب خاص ختد اس ؛ چناگ که میتتاگ از مکتبها س جتقی ،یخارا ،تلمتر  ،صفت و
قاجار سخن گف  .هر مکتب یرا ختد شعبه ها مخت فی دارد .یرا مثال ،در مکتب تلمتر شعبه ها شلراز ،تبریز ،خراساگ
و  ...را میتتاگ تملز داد" .در واقع رنوها ،روش قرار گرفتن نقشها در یک صفحه تذهلب و تنظلم نقشها در مکتبها
1- The Inscription Pattern

 -2یه ک مات ،شبارات ،نقتش و جداولی که دورگلر شده اند ،محرر می گتیند.
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مخت ف ،یا یکدیگر متفاوت اس "(شظلمی ،1831 ،ص  .)25یرا نمتنه تذهلب در مکتب یخارا یه آسانی از تذهلب در دیگر
مکتبها یاز شناخته میشتد .زیرا در مکتب یخارا از رنوها زنگار ،شنگرف ،سرنج و سلاه استفاده میشده اس  ،در صترتی که
در مکتبها دیگر این رنوها یه این ترتلب کاریرد نداشته اس .
طرز تزیلن و تذهلب قرآگ ها در هر قرگ ،متفاوت از قروگ قب ی یتده اس

و همتاره نقتش یه سم

پلچلدگی و تنتع

رفتهاند .تا قرگ ششم نقتش یه کار رفته یلشتر هندسی یتدهاند .اما از قرگ ششم روش تزیلن یا روشهایی که در دوره ها قبل
یکار یرده شده اختالف پلدا میکند یه این معنی که تزیلنات از یال

سادگی خارج شده و نقتش هندسی جا ختد را یه

طرحها شاخ و یرگ دار میدهد .نمتنه ا از تذهلب ها متع ق یه قرگ  11هجر در تصتیر  3نشاگ داده شده اس .

تصویر .8صفحات افتتاحیه ی قرآن متعلق به قرن دهم ،حدود  364هجری قمری

مأخذ :موزة ملک به شمارة 49

 -77تیموریان و هنر کتاب آرایی و تذهیب
پس از تسخلر ایراگ و یغداد تتسط تلمتر لنو ،دوره جدید هنر کتا آرایی در سال  332ه .ق آغاز شد .شالقه تلمتر
یاشث شد که پس از او نلز ،فرزندانش مانند یایسنقر ملرزا و ایراهلم س طاگ ،دو سبک هنر هرات و شلراز در این دو شهر ایجاد
کنند(سار ختانی ،1831 ،ص  .)151ناصر دریاره

شلته

تذهلب تلمتر ملگتید ":نگارگراگ و مذهباگ ایرانی از اواخر

قرگ  3ه .ق  18 /م ،یرا تذهلب کتا ها شعر و سایر آثار که از تصتیر میآکندند ،هنر تذهلب خاصی را پدید آوردند .این
شلته جدید در طتل قرگ نهم هجر تح تأثلر تلمتریاگ یه تدریج جانشلن شلته مغتلی تذهلب قرآگ در شراق و ایراگ ،و
تا یدود در ترکله شد"(ناصر و ف سفی ،1831 ،ص  .)11خ ل ی ملگتید :اس ت تلمتریاگ در تهله و تدوین کتا یصترت
الگتیی یرا ختشنتیساگ و هنرمنداگ دیگر کشترها در آمد از جم ه :استانبتل ،قاهره و ده ی( .خ ل ی ،1831 ،ص  )21البته
ج ته ها این تأثلر را ،یلش از هر دس نتیس دیگر  ،در قرآگها خطی میتتاگ دید .این جایگزینی یه نحت یتد که از سلر
طبلعی امتر (یی مداخ ه و ممانع

چلز ) انتظار میرود ،یعنی تبدیل زیبا نقتش درش

نقش دارا شکته و شظم

یه

زیبایی نقتش لطلف و ریزنقش دارا پلچلدگی و رراف  .ناصر  ،تذهلب دوراگ تلمتر را مکتبی ملداند که در هرات آغاز شد
و از آنجا یه فارس و شراق رف (ناصر و ف سفی ،1831 ،ص .)11
یه طتر ک ی شرایط دریار دوره تلمتر و تتجه و شالقه
متجب پلدایش چالش و رقایتی در این زملنه گش
نفلس تر انجاملد .یه طتر
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یی سایقه ا که یکام تلمتر یه این هنر نشاگ میدادند،

که یه جذ هرچه یلشتر هنرمنداگ یه دریار و سفارش نسخ خطی هرچه

که تتللد نسخ خطی در این دوره چندین یرایر گش

و زملنه یرا

فعالل

هنرمنداگ و رشد
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استعدادها خالقانه آناگ در تزیلن نسخ خطی مستعد شد و این جریاگ یر سبک تزیلن خاصی که در این دوره پدید آمد یی
تأثلر نبتد .یکی از شتامل متثر یر این پلشرف تتجه یسلار شاهاگ تلمتر یه مذهباگ یتده اس  .پتپ ملگتید :در دوراگ تلمتر
و نلز از مساشدتها شاهانه

مذهّب یکی از سه هنرمند اص ی مسئتل در کار تهله کتایی نفلس یه شمار میرفته اس

یسلار یرختردار یتد(پتپ ،1833 ،ص  .)2251ناصر خ ل ی گفته اس که خانتاده تلمتر پس از او تا سال  111ه .ق یکتم
کردند و مراکز شمده یکتم

آگها طی سالها  313-111ه .ق یلشتر ماوراءالنهر ،خراساگ و فارس یتد .گفته می شتد

فاص ه زمانی ملاگ مرگ تلمتر و سقتط س س ه آق قتیتن ت و یکتم تلمتریاگ که مصادف یا نخستلن دهه قرگ دهم ه .ق
می شتد ،ایراگ در ید یی سایقه ا شاهد شکتفایی هنرها مریتط یه کتا یتد( .خ ل ی ،1831 ،ص  .)14در تصتیر  ،1نمتنه
ا از قرآگ ها کتای شده در شصر تلمتر مشاهده می شتد.

تصویر .3بخشی از سوره حمد ،از نسخه نفیس قرآن دوره تیموری

و مکاتب دریارها مخت ف نظلر

شلته تزیلن کتا در دوره تلمتر یی ارتباط یا دوره ها قبل از ختد نبتده اس
یغداد ،تبریز و شلراز ،هرکدام در ایجاد سبک خاص این دوره متثر یتدهاند .هرچند که شلته

تزیلن این دوره ویژگی خاصی

دارد که آگ را از دوره ها قبل از ختد متمایز میکند ،اما یا این یال یه یلاگ رهنترد میتتاگ در این دوره سبکها مخت فی را
تشخلص داد که شمدهترین آگ ،یکی سبک هرات در دوره یکتم شاهرخ و یایسنقر اس که شلته ا خاص دارد و در یلشتر
نسخ ساخته شده در هرات رشای شده اس  ،و دیگر  ،سبک شلراز اس که تح یکتم
خانداگها ایرانی ،نظلر آل مظفر شکل گرف

اسکند س طاگ و البته متأثر از دوره

و پس از آگ تا دوره ایراهلم ملرزا یه تدریج یه تکامل رسلد .یا تتجه یه این که

هرات و شلراز در زماگ یایسنقر و ایراهلم ملرزا دو مرکز مهم کتا ساز یتدند ،پس از این شلتهها ک له دریارهایی را که در
دوره یکتم

تلمتر یتدهاند را متأثر از ختد ساختهاند .سبک هرات ،در دوره س طاگ یسلن ملرزا ،تح

تأثلر از سبک

شلراز دچار تحتوت شد و تزیلن و فرم سر لتحها در این سبک یسلار تغللر یاف  .شلته ا نلز در این دوراگ رواج داش یا اسم
«شلته

ترکمن» که تح

تأثلر دو سبک هراتِ دوراگ س طاگ یسلن و همچنلن شلراز یتده اس  .هردو این شلتهها یا

انتقال هنرمنداگ این دریارها یه دریار صفتیاگ ،شلته
تذهلب یه هم

کتا

آرایی این دوره را نلز شکل دادهاند ..همچنلن نتع دیگر

از

متونا غلاثالدین محمد مذهّب مشهد  ،وضع گردید که «زرافشاگ» ختانده میشد" .زرافشاگ یعنی آنچه در

کاغذ از طال و نقره یل کرده یلفشانند"(ذایح ،1838 ،ص  .)183در تذهلب قرآگها این دوره (تلمتر ) ،شالوه یر تقارگ و
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تعادل متجتد در نقتش که یا روش قرینه ساز ایجاد میشتد ،ما شاهد ترکلب یند ها متناسب و غلر متقارگ نلز هستلم که
یتی میتتاگ گف

یا معلار ها مدرگ امروز در صفحه آرایی هم ختانی دارد و یه زیبایی ،تعادل یصر را در صفحه ایجاد

میکند.
در مترد آرایش صفحات قرآنها در این دوره یاید گف  :کل صفحات در این دوره یکپارچه یتده و ترکلب یند یا رتلم
دارند که تعادل و تتازگ را در آناگ یرقرار میسازد .سر لتحها دو صفحه آغاز و دیباچه معمتوً رایج هستند و کل

یکنتاخ

صفحه را در یر میگلرند .در نسخه ها مج ّل این دوره یه صترت مزدوج یه کار میرود ،یعنی شکل سر لتح در دو صفحه
مقایل هم شلناً تکرار میشتد .سر لتحها متقارگ اند و اکثراً دو قسم
آگها جه

کتلبه ا در یاو و پایلن وجتد دارد که فضا منفی یلن

نتشتن متن استفاده میشتد .در قرآگها اکثراً این فضا منفی یه اندازه فضا ِ مثب ِ پر شده یا تذهلب تعللن

میشتند .سرلتیههایی که در صفحات دیگر قرآگ دیده میشتند ،کتچکتر و کمیجم تراند و تنها یرا نشاگ دادگ ایتدا
سترهها یه کار میروند .آگها یه شکل کتلبه در ایتدا سترهها دیده میشتند و گاهاً شمسه ا کتچک یه کنار آگ وصل اس .
در تقسلمات داخل سر لتحها و کتلبهها ،تمایل یه ایجاد کناره ها نرم و مدور یرخالف شلته ها هندسی در دوره ها قبل
وجتد دارد .ترنجها یاو شنتاگ که از دوره مغتل مرستم شده یتدند ،در دوره تلمتر یا قرار گرفتن دو ترنج کتچک در
یاو و پایلن ترنج وسط (ترنج یزرگ) که در اصطالح «سر ترنج» ناملده میشتد ،مزین میگردید.
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قریب یه ده سال طتل کشلد تا شاه اسماشلل صفت تتانس
جنت ایراگ یرساند .او هنرمنداگ یسلار را از هرات یه پایتخ

یتزه

س طن

ختد را گسترش داده ،از تبریز یه مرکز و

جدید منتقل کرد و نسخ نفلس دوره تلمتر را یه کتایخانه

دریار صفتیه آورد .شاه اسماشلل اول را مرد هنردوس و اد پرور میدانند که همتاره اهل هنر را شزیز میداشته اس  .شاه
اسماشلل متفق شد هنرمنداگ دو مکتب هرات و تبریز را در دریار ختد جمع کند که در نهای  ،یاصل جمع تجریلات هنرمنداگ
این دو سبک ،متجب پدید آمدگ شاهکارها هنر کتا آراییِ دوراگ صفت شد .رهنترد چنلن ملنتیسد که :شاه طهماسب،
پسر شاه اسماشلل ،در نتجتانی یر تخ

نشس

و از هماگ اواگ پادشاهیاش ،هم نشلن هنرمنداگ و شعرا یتده اس  .او یا جمع

آور شعرا و نقاشاگ ،ختد نلز یه مشق هنر میپرداخ

که آثار از او یاقی مانده اس  .شالوه یر شاه طهماسب که در تبریز

کارگاه ها کتا ساز یه راه انداخته یتد ،و چالشی در ملاگ هنرمنداگ این دوره یرا ساخ

کتب نفلس ایجاد کرده یتد،

یرادراگ او نلز مانند سام ملرزا و یهرام ملرزا نلز اهل فضل و هنر یتدند.
شاید ذکر این نکته یرا یلاگ ملزاگ هنر دوستیِ شاهزادگاگ صفت کافی
یاشد که آگها یا جمع آور

نقاشیها و قطعات ختشنتیسی و نسخ خطی،

مجمتشههایی را ایجاد کردند ،یا نام مرقع ،و یه صترت آلبتمهایی در آوردند.
ش

رواج فراواگ و در نتلجه رشد کتا آرایی در دوراگ شاه طهماسب را در

تعصب دینی و

شنتاگ کردهاند .او نگارگر

را از مناهی دین اسالم یر

میشمرد ،از این رو تذهلب نسخ خطی در این دوراگ در سطح تتجه فراوانی
قرار داش (رهنترد ،1833 ،ص  – 34ص  .)18مذهّباگ تنها در پایتخ ساکن
نبتدند .در سراسر قروگ نهم و دهم هجر قمر  ،شهر شلراز یکی از مراکز
اص ی تدوین کتب دس
کتای

شده ،از نظر کلفل

تبریز یرایر

نتیس یه شمار میآمد" .یرخی از آثار که در شلراز
و سبک و سلاق ،یا نمتنه ها متع ق یه قزوین و

میکند"(خ ل ی ،1831 ،ص  11و  .)12تعداد

از قرآگها

شلراز ایتماوً یه سفارش دریار تهله شده ،اگر چه یر هلچ یک از آگها گتاهی
یا نتشته ا یاو نام سفارش دهنده یاف
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نمیشتد .نمتنه ا از قرآگها

تصویر .71تذهیب سوره حمد ،کتابت شده
توسط میرعماد قزوینی در عهد صفویه
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کتای شده در شصر صفت  ،در تصتیر  11مشاهده می شتد.
در دوراگ صفت  ،تحتوت زیاد در کتا آرایی ایجاد شد .یرا مثال سبک هرات در این دوراگ دچار تحتوت شمده ا
شد؛ از جم ه گرایش و تمایل نقتش اس لمی یه هرچه رریفتر و یاریکتر شدگ را میتتاگ ذکر کرد .در نسخ هراتِ اوایل دوره
تلمتر ساقهها یجم دار و مشخص اند .اما در این دوره یه صترت خطتط متیلن نازکِ یدوگ یجم درمی آیند که در هم
تافتگی و پرکار آگها یسلار زیاد اس  .از دیگر نتآور ها میتتاگ یه استفاده از گلها ریز چند پر یا رنوها سفلد قرمز و
صترتی اشاره کرد که در یلن اس لمیها یه کار یرده میشتند ،در یالی که در سبک هرات تلمتر این گلها اغ ب یه صترت
ریسههایی در یاشله دیده میشتند .استفاده از یک مث ث تزیلنی که یه آگ لچکی گفته میشتد و یر رو نتار یلرونی کتلبه و یه
یلروگ قا جدول اشاره دارد ،در این دوراگ رایج شد .در هر دو سبک هرات و تبریز ،این نمتنه کارها دیده میشتد که

سم

نشاگ از انتقال سبک هرات یه تبریز دارد .در دوراگ صفتیه ملزاگ فضایی را که کتلبهها در سر لتحها اشغال میکنند ،خل ی
یلشتر از قبل اس  .استفاده از کتلبه ها پهن در سر لتحها تمام صفحه نلز یا شد .یتی سر لتحها یاقی صفحات نلز
چنلن خصتصلتی داشتند .یا الهام از سبک تلمتر نتع دیگر از سر لتح نلز پدید آمد یدین صترت که مستطلل یاویی صفحه
یه شکل نلم ترنج مانند که یه آگ تاج میگتیند اختصاص یاف

و این تاج یه وسل ه یک جدول پهن ایاطه میشد که در

پایلن یه کتلبه متصل یتد .این فرم ک ی سر لتحها یعدها تحتل یلشتر یاف

و نتع محبت و رایج در اواخر دوره صفت و

قاجار شد ،یه طتر که اغ ب مییلنلم سر لتحها تاج دار اند" .تمایل یه ایجاد رراف و پلچلدگیها اشجا انگلز در تزیلنات
دوره

صفت  ،یسلار دیده میشتد .رنو غالب یه کار رفته در تذهلب این دوره هم چناگ طالیی و وجترد

اس  ،منتها

رنوها دیگر نظلر شنگرف ،سبز ،زرد و نارنجی نلز کم و یلش نسب یه دوره تلمتر یلشتر یه کار میرود .در اوایل دوره
صفت رنوها فرشیِ تح

تأثلر دوره تلمتر کمتر یه چشم میخترد .اما تقریباً از قرگ یازده هجر یه یعد یه خصتص یا

کاریرد رنوهایی مثل نارنجی ،یه شکل وسلعتر نقش رنوها فرشی چشمگلرتر میشتد"(رهنترد ،1833 ،ص  -14ص .)111
در شمل،سبک شصر صفتیه یا شروع قرگ نهم و در قرگ ده یه مری ه کمال ختد رسلد و این سلر تکام ی تا زماگ یال نلز
ادامه دارد .در واقع این سبک یا پایاگ یافتن سده نهم هجر آغاز میشتد ،در طتل سده دهم یه ثمر میرسد و شمالً تا شصر
یاضر ادامه مییاید.
تلمتریاگ از شناصر هندسی کمتر استفاده میکردند و یرا ترنج ستره هم اهملتی قائل نبتده ،کم کم آگ را یذف کردند .در
دوره صفتیاگ ،هردو این ویژگیها یه گذشته ا تع ق داش

که یه سرش

دور میشد ،اما ترنجها کتچک رو یه یلروگ،

هنتز غالباً ویژگی شاخص نزدیکترین اس لمی یه یاشله و شرفه ها پرتت مانند یتد که از این ترنجها یا از لبه ختد قا
یلروگ میزد و یه «آزاد شدگ» تذهلب از قلد سه ض ع از چهار ض عش کمک میکرد .در این دوره دیگر از صفحات تذهلب پرکار
دوراگ مم تکی و مغتلی خبر

نلس ؛ اگرچه گاهی دو ج ته

تکثلر [پتیا] و غنا [

ایستا] در تصتیر افتتایله

یرخی

مصحفها یا دو شمسه

یزرگ ،در این دو صفحه مقایل یه هم ،یا آیه ا از قرآگ در وسط هر یک و یا یتی یدوگ آیه ،ایجاد

شده اس  .اما یه گفته

للنگز :در یلشتر متارد ،مصحف یا ستره فاتحه یه خط نسخ خفی ،واقع در قایی در وسط صفحه آغاز

میشتد(للنگز ،1833 ،ص  .)131در متارد که در دو صفحه نخس

دو شمسه در مقایل هم قرار میگلرند ،دو صفحه

مقایل پس از آگ شمتماً یا نقش ترنج [یا شمسه] و دو سرترنج تزیلن شده اس  .در انتها قرآگ نلز از هملن ترنج یا متن دشایی
که یاو دشا اختتام اس  ،استفاده میکنند .قرآگها این دوراگ شامل چندین صفحه تزیلن شدهاند .ایتدا ستره ها نلز
تماماً تذهلب و اسم ستره یا خطی غلر از متن یه زر و یا سفلد آ

در ملاگ آگ نتشته شده اس .

خ ل ی ملگتید :تا قرگ نهم ه .ق فضاها تذهلب شده قرآگها نفلس معمتوً شامل صفحات آغازین ،دو صفحه ایتدا و
انتها متن اص ی ،شنتاگ سترهها ،و گاه صفحات پایانی میشد ،اما در قرگ دهم ه .ق آرایه ها دیگر نلز یر اینها اضافه شد،
از جم ه یک جف

شمسه پلش از صفحه آغازین و صفحه ا که ملانه متن را مشخص میکرد(خ ل ی ،1831 ،ص  .)12از

طرفی ،کار مذهّب کاراگ تنها منحصر یه تزیلن صفحه ها

نتشته شده و مصتر نبتد ،ی که یتاشی آگها را نلز تذهلب

میکردهاند .از ایتکارات مذهبلن این دوره ملتتاگ یه داخل کردگ تزیلنات مفصل یا آزاد یلشتر در قالبهایی از مث ثها و
31

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم انسانی

شظلمی در سرلتیه ها،

مریعها و مریع مستطللها مذهّبی که یاشله قرآگها را پر میکرد اشاره کرد .همچنلن یه گفته

از نقتش مدور یا ستاره ا شکل یه وفتر استفاده می کردند(شظلمی ،1831 ،ص  .)81آنها یا استفاده از تزئلنات متنتع نتار
مانند ،خطتط محدود کننده

تذهلب را از ختد تذهلب جدا می ساختند .از دیگر ویژگیها قرآگها دوراگ صفت  ،اجرا

چند سرلتح در یک قرآگ اس .

 -79قاجار و هنر کتاب آرایی و تذهیب
یکتم

قاجار در سال  1211ه .ق یا شکس

لطفع ی خاگ زند تتسط آغا محمدخاگ قاجار آغاز شد .از آگ جایی که یه

گفته محققاگ او فرد ختگ ختار و سفاک یتد ،رایطه ا یا هنر و هنرمنداگ نداشته اس  .هنر کتا آرایی در این دوراگ
یسلار کم رنو شده یتد .ستدآور می گتید یحراگها ناشی از سقتط صفتیه ( 1185ه .ق) و آشت شهد افشار و اوایل شهد
زندیه ،فرص تعالی و رشد را یه تذهلب نداد؛ تزیلنات کتب خطی در این دوراگ در مقایسه یا آثار صفت یا س س ه ها یعد از
آگ یعنی قاجار کمتر ،و از نظر کلفل

در سطح پایلنتر قرار دارد .رنو آملز ها کم رنو و یی کلفل

و ترکلب یند ها

ناقص و یی مهارت ترسلم شده اس (ستدآور ،1831 ،ص  .)831اما یا این وجتد ،مکتب زندیه که ط لعه مکتب قاجاریه اس ،
یسلار فریبنده و زیباس  .یه طتر ک ی" ،در آغاز قرگ دوازده هجر  ،شلته تذهلب شتض شد و رراف

و زیبایی چندانی در

آثار این شهد مشهتد نلس "(ذایح ،1838 ،ص .)183
یا این یال ،کتا

قاجار در دو دوره

آرایی در دوره

شکتفایی و گستردگی داشته اس ؛ یکی در زماگ فتحع ی شاه
شلته

و دیگر ناصرالدین شاه .میتتاگ گف

تزیلن نسخ

خطی در اوایل این دوره ،یه خصتص در دوره فتحع ی شاه،
هماگ ادامه دوره صفتیه یتده اس

و تعللرات شمده ا در

فرم سر لتحها و جزیلات تزیلن نسب
مشاهده نمیشتد .یه تدریج شلته

یه دوره

صفتیه

تزیلن این دوره یال

پالتدهتر یه ختد میگلرد و تتجه یه جزیلات و ریزه کار ها
فراواگ در تزیلن ،یه خصتص در دوره ناصرالدین شاه شدت
یلشتر

مییاید .تحتوت رخ داده در فرم سر لتحها ،یالتی

خاص یه تذهلب این دوره مییخشد که یه رایتی دیده
میشتد .سرلتیه
که یال

تاج دارِ یه سبک شلراز

و سرلتیههایی

ترنجی دارند ،از ایتکارات هنرمنداگ مذهّب این دوره

اس  .قرآگ نفلسی که یه خط مریتم زینالعایدین قزوینی یتده،
نمتنه ا از قرآگ ها تذهلب شده در دوراگ قاجار اس که در
تصتیر  11مشاهده می شتد.

تصویر .71صفحه از قرآن تذهیب شده در دوران قاجار
به خط مرحوم زین العابدین قزوینی

از آنجایی که تذهلب دوره ها زندیه و افشاریه در واقع پلش درآمد تذهلب دوره قاجاریه اس  ،می تتاگ یا یررسی
ویژگی ها تذهلب این دوراگ ادامه و تکملل نتآور ها هنرمنداگ این دو دوره را در دوراگ قاجار مشاهد کرد.

پناهلاگ پتر از خصتصلات تذهلب دوره

زندیه و افشاریه را مرصّع کردگ اس لمیها یه جا

ایجاد زملنه ها

پرکار،

یهکارگلر گل و یتته ها مخت ف ،در داخل متنها یا در یتاشی کادریند آگها و یاشله تذهلبها یه صترت یازو یند ،
یند رومی ،یند تاجی ،و نلم تاجی می داند(پناهلاگ پتر ،شماره  ،42ص  .)113در دوراگ زندیه (  1138-1211ه .ق) و
قاجاریه (  1211-1848ه .ق) ،مذهّباگ طرحها زیبایی یه وجتد آوردند که فقط یه زر ترسلم شده و گاهی نلز یه رنو سفلد
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سال سوم ،شماره سه(پیاپی یازده) ،شهریور  ،7931جلد یک

رو زملنه زرین نمایش یافته اس  .ناصر معتقد اس

در آگ زماگ گسترش نفتذ غر و ایجاد روایط استعمار یر فرهنو

زمانه یی تأثلر نبتده ،اما تأثلر آگ یر تذهلب در مقایسه یا دیگر هنرها ،ناچلز یتده اس (ناصر و ف سفی ،1831 ،ص .)13

نتیجه گیری
در این پژوهش ،ایتدا یه یررسی سلر هنر کتا آرایی و همچنلن تذهلب در ایراگ ،ارائه تعریفی دقلق از تذهلب و روشن
نمتدگ رایطه آگ یا هنرها قدسی و قرآگ پرداخته شد .اشاره شد که تاریخ هنر کتا آرایی در ایراگ یه دوراگ ساسانی و مانی
یرمیگردد .پس از آگ هنرمنداگ مس ماگ در پی شالقه وافر که یه کتا آسمانلشاگ داشتند؛ همچناگ که یا خط زیبا ختد
متن این مصحف شریف را یه زیبایی هر چه تمامتر ارائه میکردند ،در صدد یرآمدند تا یا استفاده از نقتش گلاهی (اس لمی) و
رنو طال ،قرآگ را تذهلب کنند .در ادامه یا یررسی مجزا هنر تذهلب و کتا

آرایی سه دوره تلمتر  ،صفت و قاجار،

تحتوت ک ی آگ در سه یتزه آرایش صفحات ،نقش و رنو یررسی شد .دوراگ تلمتر  ،دورانی یا تذهلب یاشکته و نلرومند
یافته شد .نسخ قرآگها تذهلبی این دوره را فاخرترین آثار تذهلبی می دانند .آگها یا اینکه در اوایل تا ید از نقتش مغتلی
وام میگرفتند اما در اواسط تلمتر شاهد تفاوت فایش نقتش آگها یا دوراگ ماقبل ختد هستلم .رنوها یه کار رفته در این
دوره یه ترتلب وجترد و سپس طال یتده اس  .در پی آگ ،در دوراگ صفت یه ش
آرایی و تذهلب نلز یه رشد و شکتفایی ختیی دس

پادشاهی پادشاهاگ هنردوس  ،هنر کتا

یاف  .شهر شلراز مرکز یسلار مهم تتللد نسخ خطی شد و مکاتب هرات و

تبریز در کنار هم دیده میشتند .در این دوراگ اس لمیها قطتر و تقریباً خشن دوراگ تلمتر رریفتر و پرکار تر شدند .ساقه
ها نازکتر شد و رنوها فرشی یلشتر در کنار وجترد و طال یه کار گرفته شد .شنگرف یه ملزاگ یلشتر در نسخ یه کار
میرف

که در دوراگ قاجار یه اوج کاریردش رسلد .سرلتیه ها تاج دار و ترنجی رواج یاف

و تشعلر در کنار نقتش تذهلب و

ترصلع مترد تتجه فراواگ هنرمنداگ قرار گرف  .در دوراگ قاجار هم آغا محمد خاگ هنگامی که س س ه قاجار را پایه گذار
کرد ،در اوج ناآرامیها و آشت ها یتد .یه شالوه فرد ختگ ختار و یه دور از هنر یتد ،از هملن رو تمامی هنرها از جم ه کتا
آرایی رو یه افتل نهاد .یه طتر ک ی در دوراگ قاجار ما شاهد نتآور و مکاتب تذهلب مریتط یه این دوراگ نلستلم.
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کارشناسی ارشد ،دانشکده هنر و معمار دانشگاه آزاد اسالمی واید تهراگ جنت
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چکیده
از آنجا که در زملنه روش شناسی هنر پژوهشها اندک اس

پژوهش یاضر یه دنبال یررسی وضعل

روش

شناختی پایاگنامهها کارشناسی ارشد رشتهها هنرها تجسمی دانشگاه آزاد اسالمی واید تهراگ مرکز اس .
یرا رسلدگ یه این هدف ،روش تح لل محتتا انتخا شد .تمام پایاگنامهها کارشناسی ارشد رشتهها ارتباط
تصتیر  ،نقاشی و شکاسی در فاص ه سالها  1811تا  1815که تعداد  184پایاگنامه دفاع شده یتد و 121
مترد از آنها در دسترس یتد مترد یررسی قرار گرف  .اطالشات از طریق فرم اطالشاتی محقق ساخته انجام گرف
و تجزیه تح لل اطالشات یدس

آمده از طریق نرم افزار  spssانجام شد .تجزیه و تح لل یافتهها تتصلفی و

تح ل ی نشاگ دادند پایاگنامهها از نظر ضرورت تحقلق ،یلاگ مسئ ه ،آیلن نگارش ،تدوین فرضلهها ،وضتح
سئتاوت ،شنتاگ پژوهش ،ارتباط نتلجهگلر

یا اهداف پژوهش ،اثبات یا رد فرضلات و رویکرد تحقلق از نظر

هدف و پژوهش در مرتبه خت  ،معلارها پاسخ یه سئتاوت مهم ،یافتهها ،چهارچت نظر  ،نمتنهگلر  ،جامعه
هدف ،ارتباط نتلجهگلر یا پلشلنه پژوهش ،اصطالیات مهم و محدودی ها مطالعه در رده متتسط و یقله
شاخصها در مرتبه ضعلف ارزشلایی شدهاند .در مجمتع اکثر پایاگنامه ها از کلفل

متتسط یرختردارند اما در

یرخی متارد پایاگ نامهها یا ضعف شمدها رویهرو هستند؛ از جم ه در نتشتن پلشلنه و چارچت نظر که در
اکثر پایاگنامهها این یخش وجتد ندارد یا یه درستی یه آگ پرداخته نشده اس .
کلید واژها :روششناسی،روش تحقلق ،پایاگنامه ،هنرها تجسمی ،دانشگاه آزاد

 -7مقدمه
تحقلق و پژوهش همتاره یه شنتاگ ایزار نلرومند در ایجاد تغللر و تتسعه ،مترد تتجه یتده یه طتر که یکی از مهمترین
رسال ها

دانشگاهی رشتهها

هنر ،تتللد ش م از طریق پژوهش اس  .پایاگنامهها

دانشجتیی یه شنتاگ منایع یا ارزش

تحقلقی در کشتر مطرح هستند .ساونه صدها دانشجت در مقاطع مخت ف تحصل ی فارغالتحصلل میشتند و فارغالتحصل ی هر
کدام از آناگ مشروط یه دفاع از پایاگنامهها تحقلق و پژوهش در زملنهها مریتط اس  .یه شبارت دیگر پایاگنامه آخرین
یخش دوره کارشناسی ارشد اس

که طی آگ دانشجت مترف اس

تحقلقی یپردازد و نتایج آگ را یه صترت پایاگنامها

در یکی از زملنهها رشته تحصل ی ختیش یه انجام کار

مطایق یا مفاد آیلننامهها

متجتد ارائه دهد .مطالعه دریاره کلفل

 -1مستخرج از پایاگنامه یا شنتاگ :یررسی و ارتقاءکلفی روش شناسی تحقلق درمقاوت و پایاگ نامه ها رشاته هاا هنرهاا تجسامی در
دانشگاه آزاد اسالمی واید تهراگ مرکز از سال ( 1811تا )1815
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پایاگنامهها یرا سلستم دانشگاهی اهمل

زیاد دارد زیرا میتتاند یه یاو یردگ کلفل

پایاگنامهها کمک کند .یا تتجه یه

اهملتی که ساختار مناسب پایاگنامهها دانشجتیی دارد و تاثلر که این روند یر رشد ش می دانشجت میگذارد ،ضرورت یررسی
پایاگنامهها دانشجتیی ایساس میشتد .هدف اص ی از این پژوهش یلاگ تتجه یه ضرورت تحقلق و فرآیند نظاممند آگ در
پژوهشها هنر مییاشد.
در یاللکه تعداد دانشگاهها و دانشکدهها هنر رو یه افزایش اس
افزوده می¬شتد دانشجتیاگ اغ ب یه هتشلار

هر ساله یر شمار دانش آمتختگاگ رشتهها هنر

و تفکر نقادانه تشتیق می¬گردند و مقاوت و یخصتص پایاگنامهها مهمترین

خروجی فعالل ها پژوهشی در دوره تحصلالت تکمل ی اس  .از این رو انتظار میرود که شالتده¬ پژوهش ش می در آگ یه
شده یاشد و رشای

طتر کامل رشای

اصتل و قتاشد تحقلقات ش می مست زم شناخ

درس

روشها و یه کارگلر

صحلح

آنهاس  .یه نظر می¬رسد مشکل اساسی دانشجتیاگ در نتشتن مطالبی در قالب مقاوت و پایاگنامهها ،مسئ ه چگتنه نتشتن
اس  .دانشجتیاگ رشته هنر تا چه ملزاگ مطایق استانداردها وزم روش تحقلق ،مقاوت و پایاگنامهها ختد را انجام دادهاند؟
در زملنه روش شناسی پایاگنامهها هنر کار اندکی انجام شده و یه این دللل خالء وجتد دارد .تا متضتشی یررسی نشتد
نقاط قتت وضعف آگ مشخص نمیشتد و همچنلن یه دللل نبتد پژوهش تتصلفی در ارتباط یا پایاگنامهها رشتهها هنرها
تجسمی در این تحقلق یه ارزشلایی مط تیل

شاخصها ساختار (چکلده ،شنتاگ ،مقدمه ،فرضله ). . . ،و محتتایی (ارتباط

پلشلنه یا متضتع و مسئ ه ،ارتباط نتلجهگلر یا ستاوت ،رد یا قبتل فرضلات و ارتباط آگ یا دادهها و  ). . .روش پژوهش ش می
پرداخته شده اس  .این مطالعه یا هدف یررسی شلته نگارش پایاگنامهها
اسالمی واید تهراگ مرکز

طرایی گردیده اس

دانشجتیاگ رشته هنرها تجسمی دانشگاه آزاد

و شالوه یر این مطالعه سعی شده یه ملزاگ کلفل

این پایاگنامهها یا

یهرهگلر از شلته ارزشلایی نقادانه نلز پرداخته شتد .یه هملن منظتر یعد از یافتن دادهها ،مصایبههایی یا دانشجتیاگ فعال
این دانشگاه طرحریز شد.

 -2پیشینه داخلی و خارجی پژوهش
در قسم

پلشلنه داخ ی ،مقاله یه دو یخش مرتبط یا رشتهها هنر و غلر هنر تقسلم شده اس  .تحقلقات هنر که

یررسی پایاگنامه ها متضتع اص ی آناگ یتده انگش شمار اس  .اما در رشته ها غلر هنر تعداد پایاگنامهها از نظر کمی یلشتر
یتده اس .
در ارتباط یا رشتهها هنر مقاله و طرح پژوهشهایی یا شناوین «تبللن و یررسی شاخصها روشها تحقلق کاریرد
در طرایی صنعتی " و "تبللن و یررسی شاخص ها روش ها تحقلق در طرایی صنعتی و ارائه الگتها کاریرد " تتسط
تلمتر ( )1812انجام شد .در این راستا و یرا انجام این پژوهش ،تعداد قایل تتجهی پایاگنامه طرایی صنعتی در مقاطع
کارشناسی ارشد و کارشناسی و همچنلن تعداد نلز پایاگ نامه دکتر  ،کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته پژوهش هنر از
یای تعللن روشها تحقلق مترد استفاده متناسب یا متضتشات طرح شده مترد یررسی و تحقلق قرار گرفتند .نکته جالب تتجه
در تمامی این پایاگنامهها ،ضعف اتخاذ استراتژ مشخص و انتخا روش تحقلق مناسب مییاشد.

در رشته تئاتر نلز تحقلقی یا شنتاگ «ارزیایی پایاگ نامه ها تئاتر دفاع مقدس دانشکده ها تئاتر کشتر (یا تأکلد یر مالک
ها داور نشریات ش می پژوهش)» تتسط مطهر  ،سرسنگی و مهندس پتر ( )1814انجام گرف  .در این پژوهش یا استفاده
از روش داور مندرج در فرم داور فص نامه ش می پژوهشی هنرها زیبا ،یه آسلب شناسی فعالل ها و آثار پژوهشی در مراکز
آمتزش شالی در زملنه پژوهشها هنر پرداختهشد و نتلجه این که مشکالت اساسی در پایاگنامهها شامل تکرار یتدگ
متضتشات و یدیهی یتدگ آناگ و مساله مدلر نبتدگ پایاگنامهها مرتبط یتده اس  .تحقلق دیگر که در ارتباط یا یررسی
اس

تتسط شاه کرمی ،کسائی و ایمد ( )1833در ارتباط یا تاثلر آمتزش و پژوهش در تدوین

پایاگنامهها

هنر

پایاگنامهها

رشته پتیانمایی در ایراگ اس  .محمد ( )1814پژوهشی را یه منظتر تح لل متضتشی و روششناسی

پایاگنامهها دوره کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه دولتی ایراگ انجام داده اس  .تعداد  1131پایاگنامه مترد ارزیایی
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و یررسی قرار گرف  .و یافتهها

پژوهش یاکی از آگ اس

یلش از  15درصد پایاگنامهها تتصلفی یتده و تنها  5درصد

تتصلفی -تح ل ی هستند.
یا تتجه یه یررسی ها انجام شده و اطالشات متجتد در سای
اطالشات ش می جهاد دانشگاهی (اس آ

1

پژوهشگاه ش تم و فناور اطالشات ایراگ (ایرانداک ) و پایگاه

د  )2از ملاگ رشتهها

غلرهنر  ،رشتهها

ش تمپزشکی (پزشکیشمتمی،

دندانپزشکی و پرستار ) یلشترین تحقلقات را در راستا یررسی پایاگنامه ،انجام دادهاند.
یه ش

تحقلقات وسلعی که در این زملنه انجام شده تنها ،تحقلقاتی که یلشترین نزدیکی را یا مقاله یاضر دارند ،ذکر

میشتند .از این ملاگ میتتاگ یه نتایج تحقلق اکرمی ( )1831اشاره کرد که یر رو پایاگنامهها کارشناسی ارشد کتایدار سه
دانشگاه تهراگ ،شلراز و ش تمپزشکی انجام شد .در این پژوهش یه یررسی پایاگنامهها از لحاظ کاریرد روش ش می تحقلق و
رشای فاکتترها اص ی و مرایل تحقلق میپردازد .در جریاگ این پژوهش یکی از فرضلههایی که مترد آزمایش قرار گرفته ،آگ
یتد که کمتر از  51درصد پایاگنامهها از روش ش می تحقلق استفاده نکردهاند و یافتهها یاکی از این یتد تنها  21پایاگنامه از
 214پایاگنامه دارا معلار یک تحقلق ش می یتدهاند.
از تحقلقات صترتگرفته ،میتتاگ یه تحقلق شریفیمنش ( )1832اشاره کرد که یه مطالعه پایاگنامهها کارشناسی ارشد
دانشکده دانشگاه تهراگ پرداخته شده یتد و نتایج یدس آمده یاکی از ضعف روشها تحقلق و شدم رشای استانداردها ایزو
یتد .شایدینینژاد ( )1831در مطالعها یه ارزیایی کلفل

پایاگنامهها دفاع شده رشتهها روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد

در دانشکده شالمه طباطبایی یراساس استانداردها انجمن روانشناسی آمریکا در سالها ( )1833-1833پرداخته اس  .این
پژوهش یر رو  81پایاگنامه صترت گرفته و نتایج یاکی از آگ اس

که یا تتجه یه ملانگلن نمرات کسب شده از ارزیایی

پایاگنامه ها در یلن سه رشته روانشناسی شمتمی و روانشناسی کتدکاگ استثنایی و روانشناسی تریلتی یلشترین ملزاگ رشای
استانداردها روش شناختی انجمن روانشناسی آمریکا مریتط یه پایاگنامهها رشته روانشناسی کتدکاگ استثنایی یتده اس .
 32/2درصد از پایاگنامه ها مترد یررسی یر اساس استانداردها انجمن روانشناسی آمریکا در سطح مط ت و و 18/3درصد در
سطح نسبتا مط ت

قرار داشند .در پژوهشی که یهیمهر در سال  1811انجام داده و یه یررسی یا هدف شناخ

چالشها

مشکالت در نگارش پایاگنامه ها در مقطع کارشناسی ارشد رشته کتایدار از دیدگاه دانشجتیاگ یرا ارتقاء کلفی پایاگنامهها
انجام داده اس

یافتهها و نتایج مطالعه نشاگ دادند که دانشجتیاگ در یخشها

مخت ف پایاگنامه شامل :انتخا

پروپزال نتیسی ،هر یک از پنج فصل پایاگ نامه ،نگارش متن پایاگ نامه ،اخالق پژوهش رضای

متضتع،

از استاد راهنما و مشاور دچار

ضعف و مشکل هستند و دویل مشکالت و متانع پایاگنامهنتیسی یه ضعفها فرد دانشجت ،ضعفها آمتزشی ،ضعفها
فرهنگی -اجتماشی و محدودی ها و فقداگ امکانات یرمیگردد.
از ملاگ پژوهشها خارجی میتتاگ یه تحقلق جامعی که در آمریکا در سال  1133انجام گرفته اس
ارزیایی نشاگ داده شده اس

اشاره کرد .در این

که مقاوت آمتزشی منتشر شده در سال  1132دارا ضعفها اساسی هستند و کلفل

مقاوت

فتق در سطح پایلنی ارزیایی شده ،یه طتریکه فقط  3درصد از مقاوت ارزش انتشار در مجالت را داشتهاند .در پی آگ در
سال( )1135وارد و همکاراگ یه ارزیایی  121مقاله آمتزشی منتشر شده در سه مج ه ش می از نظر (ساختار تحقلق) پرداختند.
نتایج یدس

آمده نشاگ میدهد تنها  3درصد مقاوت تحقلقی قایل قبتل یرا انتشار یتدهاند 81 ،درصد آنها نلاز یه اصالیات

کم و  84درصد آنها نلاز یه اصالیات اساسی داشتهاند و یدود  23درصد مقاوت صالیل انتشار در نشریهها را نداشتند.

 -2چارچوب نظری پژوهش
یه دللل نبتد پژوهش تتصلفی در ارتباط یا پایاگنامهها رشتهها هنرها تجسمی در این تحقلق یه ارزشلایی مط تیل
شاخصها ساختار (چکلده ،شنتاگ ،مقدمه ،فرضله ). ..،و محتتایی (ارتباط پلشلنه یا متضتع و مسئ ه ،ارتباط نتلجهگلر یا
1 . https://irandoc.ac.ir
2 . http://fa.journals.sid.ir/
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ستاوت ،رد یا قبتل فرضلات و ارتباط آگ یا داده ها و  )...روش پژوهش ش می پرداخته شده اس  .این مطالعه یا هدف یررسی
شلته نگارش پایاگنامهها دانشجتیاگ رشته هنره ا تجسمی دانشگاه آزاد اسالمی واید تهراگ مرکز طرایی گردیده اس و
این پایاگنامهها یا یهرهگلر از شلته ارزشلایی نقادانه 1نلز پرداخته شتد .یه

شالوه یر این مطالعه سعی شده یه ملزاگ کلفل

هملن منظتر یعد از یافتن دادهها ،مصایبههایی یا دانشجتیاگ فعال این دانشگاه طرحریز شد.
وزم یه تتضلح اس

که ارزشلایی نقادانه را میتتاگ یه شنتاگ فرآیند در جه

مرور یک مطالعه یه منظتر یافتن اطالشات

یا ارزش متجتد در آگ تعریف نمتد .این شلته نتین ارزشلایی که در سالها پایلنی هزاره گذشته مطرح گردید ،یالفاص ه جا
ختد را در تحقلقا ت وسلعی یاز کرد؛ چنانچه امروزه سرفص ی مجزا یه آمتزش این مهارت در ملاگ اغ ب دانشکدهها یتی در
دانشکدهها ش تم پژشکی اختصاص داده شده اس (.کرمبا )1113،2

 -9روش شناسی
پژوهش یاضر یراساس هدف ،ینلاد و یریسب نحته گردآور دادهها غلرآزمایشی و تتصلفی تح ل ی و از نتع مقطعی
انجام پذیرفته اس  .پایاگنامهها

دفاع شده قایل دسترسی مقطع کارشناسی ارشد رشتهها

هنرها

تجسمی (ارتباط

تصتیر  ،نقاشی ،شکاسی) در دانشکده هنر و معمار واید تهراگ مرکز از ایتدا سال  1811تا سال  1815که از کتایخانه
دانشکده هنر و معمار وای د تهراگ مرکز تهله و مترد ارزشلایی و یررسی قرار گرف  .تعداد نمتنهها مترد یررسی 121
پایاگنامه یتد .در فاص ه این سالها  184پایاگنامه دفاع شده یتد و  121مترد از آنها در دسترس یتد ،اطالشات از طریق فرم
اطالشاتی محقق ساخته انجام گرف

که یرا انتخا

ایتدا للس

پایاگنامهها دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد یر یسب

رشته تهله شد و سپس تعداد نمتنهها متناسب یا تعداد پایاگنامهها متجتد در آگ دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد یه صترت
تصادفی ساده از ملاگ للس

گردید .فلش یردار

پایاگنامهها انتخا

و خالصه نتیسی پایاگنامهها

دانشجتیاگ رشتهها

هنرها تجسمی یه شلته کتایخانها  ،مصایبه یضتر و ت فنی یا دانشجتیاگ رشتهها هنرها تجسمی همچنلن یررسی و
تجزیه-تح لل پایاگنامهها مییاشد.
یه منظتر پاسخگتیی یه سئتوت پژوهش ایتدا یا مراجعه یه یخش پایاگنامهها متجتد در دانشکده هنر و معمار واید
تهراگ مرکز  121پایاگ نامه که یه شنتاگ جامعه آمار این پژوهش در نظر گرفته شده یتدند مترد یررسی و تجزیه -تح لل قرار
گرفتند .یرا هر پایاگنامه یک فرم اطالشاتی تعللن شد .یرا جمع آور اطالشات از مقلاس ارزشلایی گزارش تحقلق استفاده
شده اس  .این فرم  24مقلاس دارد که مریتط یه محتتا پایاگنامه ،که شامل شنتاگ ،هدف ،ضرورت ،تعاریف ،تحقلقات قب ی،
فرضلهها ،نمتنهگلر  ،ایزار ،تح لل نتایج ،یحث و نتلجهگلر و آیلن نگارش اس .
این مقلاسها یا تتجه یه مالکها و معلارها متجتد در منایع ،از جم ه کتا یافظنلا ( )1811تح

شنتاگ «روش تحقلق

در ش تم انسانی» و غالمرضا خاکی ( )1833یا شنتاگ «روش تحقلق یا رویکرد یه پایاگنامه نتیسی» و همچنلن آناهلتا مقب ی یا
شنتاگ «روش تحقلق یه زیاگ ساده و کاریرد یرا دانشجتیاگ هنر» ( )1818ارزشلایی و تتسط محقق تنظلم شد و اشتبار
وایسته یه محتتا مقلاس یتسل ه استاد راهنما و یا استفاده از نظر متخصصاگ سنجش ،اندازهگلر و مترد تایلد قرار گرفته
اس

و یرا

تعللن پایایی مقلاس  121پایاگنامه مترد ارزشلاتی قرار گرف  .ارزشلایی پایاگنامهها در تمام فصلها از نظر

محتتایی مترد یررسی قرار گرفته و در قالب درجه یند سه گزینها للکرت اطالشات ثب و گزارش شد؛ در سه سطح ()1 -88
ضعلف )88 - 33( ،متتسط و ( )33-111درسطح خت قرار داده شد .یرا تجزیه تح لل دادهها آمار این پژوهش از روش
تتصلفی – تح ل ی استفاده شد .یرا پاسخ یه پرسشها پژوهش از روشها تتصلفی تعللن درصد ،تتزیع فراوانی و رسم
نمتدار استفاده شده اس  .وزم یه تتضلح اس

ک له شم لات تجزیه و تح للها یا استفاده از نرم افزار  spssانجام ختاهد شد.

روش تجزیه تح لل دادهها نلز تح لل محتتا اس .
Critical appraisal
Cormbie
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 -4تحقیق و پژوهش هنری
تحقلق از نظر لغت یه معنا یه یقلق
اصطالح ش می تحقلق شبارت اس

(شملد )831 ،1831 ،و در

امر رسلدگی کردگ ،رسلدگی و یاز جتیی اس

از اشمال روشها تتام یا طرح و اندیشه که یرا کشف یقلق

دانشتر  .) 11 ،1833 ،یه شبارتی دیگر تحقلق مجمتشه اقداماتی اس

یه کار میرود (خ ل ی و

که یه کمک مشاهدات در جهاگ راهر یرا کشف

قسمتی از مشخصات جهاگ یقلقی انجام میگلرد (ختاجه نتر  .)1 ،1834 ،یه طتر ک ی هر تحقلقی از یک سر مشخصات
ک ی یرخترداراساا  ،یداگ معنا که هر تحقلق درصدد یل یک مساائ ه یه دللل شناسااایی و کشااف یک نلاز یر مبنا یک
سر مرایل مشخص مییاشد .سلسااتماتلک و مری ه یتدگ انجام یک تحقلق ،لزوم پلرو از یک قالب ک ی یرا ج تگلر از
انحراف و یذف مرایل و دس

یاز

یه اهداف تحقلق را ایجا

از

مینماید .یا یه شبارتی در یلن دانش افزایی ،پلکرها

اطالشات گرد هم میآیند که انتخا یک شلته و روش کمک می کند تا یهتر یتتانلم دانش یلشتر را یه پلکره یلافزایلم .از این
و هدای یک تحقلق ش می مترد استفاده قرار

رو هدف روش شناسی تحقلق ،یهبتد شلته ها و معلارهایی اس که یرا مدیری
گرفته اس (ایکاف.)13 ،1833،1

یکی از مرایل یسلار مهم ،تدوین پایاگ نامهها تحصل ی در مقاطع تحصلالت تکمل ی اس

که یداقل دارا سه ویژگی

زیر اس (شراقی:)31 ،1834 ،
-

اوللن تجریه در تحقلقات دانشگاهی (آکادملک) یه شمار میآید.
دانشجت میتتاند یا یک نتع تالش پژوهشی و جامعل

مترد نلاز در تحقلق آشنا شتد و این مقدمها

یرا

کار

تحقلقی دوره دکترا یاشد.
-

میتتاند دانشجت را دس کم در یک جنبه از متضتع یرفها یا آکادملک ماهر سازد؛ میتتاند یه شنتاگ یک واید مهم
تحقلق پلشرفته مطرح یاشد.

پایاگ نامه شامل  5فصل مییاشد .در متارد خاص در یرخی از رشتهها یا نظر گروه مریتطه و متافق
دانشگاه شنتاگ فص ها پایاگنامه میتتاند تغللر کند فصل اول ک لات تحقلق اس

شترا

پژوهشی

این فصل شامل یلاگ مسئ ه ،ضرورت انجام

تحقلق ،هدف و فرضلهها پژوهش ،تعریف متغللرها و پلش فرضها پژوهش و تعریف اصطالیات اس  .فصل دوم شامل
ادیلات پژوهش می یاشد و مرور یر مطالعات یه منظتر دستلایی یه جنبه ها مخت ف متضتع پژوهش اس

که یرا محقق

فرصتی فراهم میسازد تا درک کند در این زملنه چه کارهایی انجام شده و چه اطالشاتی در این زملنه وجتد دارد و او یاید از
کجا شروع کند و یا چه کار و چگتنه کار را انجام دهد .در فصل ستم متاد و روشها هستند این فصل متناسب یا نتع رشته
شامل روش پژوهش ،جامعه پژوهش ،محلط پژوهش ،نمتنه پژوهش ،روش نمتنهگلر  ،یجم نمتنه و روش محاسبه آگ
مشخصات واید پژوهش و معلارها ورود و خروج مطالعه تتضلح ایزار گردآور اطالشات و روایی و پایایی ایزار ،روش گردآور
اطالشات ،روش تجزیه و تح لل دادهها ،محدودیتها پژوهش و مالیظات اخالقی اس  .فصل چهارم شامل یلاگ نتایج یاصل از
تحقلق اس

مطالب این یخش تنها یر اساس یافتهها یاصل از پژوهش تنظلم میگردد و شامل اطالشات نتشتار  ،جداول و

نمتدارها مییاشد .فصل پنجم شامل یحث ،تفسلر ،نتلجه گلر  ،جمعیند
سئتاوت پژوهش اس

و پلشنهادات اس  ،قسم

اول یحث پاسخ یه

سپس نتایج یا یافتهها دیگر محقق مقایسه میگردد و دویل تفاوت ذکر میشتد( .معاون

پژوهشی

دانشگاه آزاد اسالمی واید ختراسگاگ.)5 ،1833،
آشنایی دانشجتیاگ و استاداگ دانشگاهها هنر یا مهارت ها روششناسانه و یهکارگلر آنها امر اجتنا ناپذیر اس .
ضمن آنکه ختد روش نلز همتاره دستختش پتیایی و تغللر اس و یه تناسب پارادایمها و رویکردها متضتعها تحقلق ،تغللر

. Ackoff

1
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میکند .گاستتگ یاشالر 1یه نقل از گتته میگتید« :هر کس که در پژوهش پایدار دارد سرانجام دیر یا زود یه جایی میرسد که
روشش را تغللر میدهد» (نامتر مط ق.)51 ،1833 ،
انعطاف پذیر روش و یا ترکلب روش ها چلز اس

که امروزه ضرورت اقدام یه آگ در پژوهشها ش تم انسانی و هنر

محرز گشته اس  .یدی هی اس که تحقلق در یتزه هنر ،مست زم استفاده از فنتگ و شلتهها خاصی اس  .از ملاگ این شلتهها
میتتاگ یه متارد چتگ مدل ساز  ،شبله ساز  ،اسکلس ،مدلها سه یعد و ماک

ها ،یادداش

یردار  ،صدایردار  ،آزمایش یا متاد و مصالح ،استفاده از استعاره و تشبله و قلاس ،استتر

مشاهدات ،شکاسی ،فل م

یردها و روای ها

تصتیر ،

نمایشگاهها هنر  ،ایزارها چند رسانها اشاره نمتد که یلاگ یافتهها و نتایج تحقلق را یسلار م متس میسازند و شاید یتتاگ
گف از این جنبه یتی میتتاگ یه انجام و ارائه تحقلقات ش می نلز یسلار کمک نمایند (پرتت .)11 ،1814 ،
یدیهی اس

که چند وجهی یتدگ ماهل

آثار هنر  ،امکاگ شناخ

آگ را در قالبها تکیعد و تنو نظرانه ناممکن

میسازد و لذا یهرهگلر از ترکلبی از راهبردها کمی و کلفی ،استفاده از شلتهها متنتع جمع آور اطالشات ،و تتجه یه
تأویل و تفسلر دادهها و سعی در نلل یه تفاهم یلن ذهنی( 2اشتراک یلناوذهاگ) جه
مختصات و پلش نلازها تحقلق در یتزه یهتر نباید مترد غف

اشتبار یخشی یه یافتهها یه شنتاگ

واقع شتد .البته نباید فرامتش کرد که «انعطافپذیر یه

معنا شدم تأکلد یلش از اندازه یرروش و تمرکز یر محتتا و سعی در ایجاد متازنه یلن تتصلف و تفسلر پدیده مترد یررسی»
(پرتت  )13 ،1833 ،از ویژگیهایی هستند که رنو و یت خاصی یه تحقلقات هنر مییخشند .یر اساس یررسی انجام شده
تتسط داگالس ،اسکاوگر  ،میتتاگ سه نتع متفاوت پژوهش هنر را تشخلص داد (:)Douglas et al‚2000
-

پژوهش شخصی

-

پژوهش مبتنی یر نقد

-

پژوهش رسمی  /آکادملک

8

پژوهش شخصی :پژوهش شخصی یلشتر یر ارائه یصر یا دیدار متکی اس

تا یر متن نتشتار و مشایه اقدامات

پژوهش و تتسعه 4معمتوٌ نتایج فرآیند پژوهش انتشار نمییاید ،اما گاه در اثر یا پروژه نهایی مشهتد اس

و در صترت انتشار

اثر ،مخاطب شامل دیگر هنرمنداگ و افراد زیریط (شالوه یر ختد هنرمند) ختاهند یتد .این نتع یررسی غالباٌ تتسط منتقداگ،
تاریخ نتیساگ و نظریه پردازاگ صترت می گلرد ،از این رو اثر این نتع تحقلق (یه شنتاگ یک ایده یا دانش نتین) منتط یه ملزاگ
تتجه و تتانایی افراد یاد شده ختاهد یتد .یدیهی اس که هر چه از پژوهش شخصی (در خالل خ ق اثر هنر ) یه سم پژوهش-
ها رسمی و آکادملک یرویم ،جنبهها روششناختی آگ و ضرورت تبعل

از استانداردها شناخته شده تحقلق یلشتر می-

شتد.
پژوهش مبتنی بر نقد :این نتع پژوهش نلز همچتگ «پژوهش شخصی» در نمتنهها افراد (آثار هنر ) تجسم می-
یاید و در جمعها تخصصی شمدتاٌ در قالب پنل ها یحث و گفتگت (هنرمنداگ ،منتقداگ و  )...مترد یحث قرار میگلرد و در
واقع یه نتشی ،یازتا دهنده «پژوهش شخصی» اس  .البته پژوهش نقادانه یه این یتزه از نقد منحصر نمیماند و تحقلقات
رسمی و آکادملک را نلز در یر میگلرد.

1 .Gaston Bachelar
2 . Intersubjectivity
3 . Personal research
4 . Research & Development
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تحقیق رسمی  /آکادمیک :1یدیهی اس که هر چه از پژوهش شخصی (در خالل اثر هنر ) یه سم
آکادملک یرویم ،جنبهها روش شناختی آگ و ضرورت تبعل

پژوهش رسمی و

از استانداردها شناخته شده تحقلق یلشتر میشتد البته نباید

فرامتش کرد که « انعطاف پذیر یه معنا شدم تاُکلد یلش از اندازه یر روش و تمرکز یر محتتا و سعی در ایجاد متازنه یلن
تتصلف و تفسلر پدیده مترد یررسی» (پرتت  )13 ،1833،ا
ز ویژگیهایی هستند که رنو و یت خاصی یه تحقلقات هنر مییخشند .زملنه اص ی این نتع تحقلق ،محلط دانشگاهی
اس و در واقع پاسخی اس یه تغللرات فرهنگی که یرفه ،شمل و روش ها آمتزش و تریل دانشجتیاگ را تح تأثلر قرار می-
دهد و طبعاٌ یاید در یرگلرنده روشهایی یاشد که یه مثایه یک زیاگ مشترک و آکادملک (شام) در جامعه دانشگاهی پذیرفته شده
و معتبر یاشد؛ یه گتنه ا که یتتاند ضمن مشارک در یسط یدنه دانش مریتطه ،متجب ارتقا یرفه و رشته نلز گردد و از تتاگ
یر انگلختن مبایثهها جدید در یتزهها و رشته ها گتناگتگ یر ختردار یاشد .پژوهش فرایند جستجت و قایل یصتل و منضبط
اس  .فرایند که در اینجا تشریح می کنلم اساساٌ شام اس

و یاید آگ را یا رشته و یتزه مطالعه ختد تطبلق دهلد .اکنتگ آنچه

که تاکلد یر آگ اس دیدگ و یلاگ کردگ اس و یا یه شبارتی اندیشههایی دریاره هنر تحقلق هنر کتششی اس یرا کمک یه
دیگراگ تا آنچه را شما قادر یه دیدنش یتدهاید آنها نلز یتتانند یبلنند اما دس

یافتن یه یرداشتی پرمایه و سپس انتقال آگ یه

دیگراگ ،مست زم آگ اس تا ایتدا نسب یه ختد متضتع شناخ نسبی پلدا کرده ،یرا تبدیل کردگ یرداشتها یه صترت ک مات،
اندکی مهارت و تتانایی نلزکسب کنلم(یارن .)11 ،1818،

 -5یافتههای پژوهش
طبق جدول ( )1ملزاگ کا دو یدس

آمده یاصل از مقایسه فراوانیها رشته ها تحصل ی در پنج سال متتالی یرایر یا

 22/31مییاشد که این ملزاگ یه لحاظ آمار معنادار مییاشد( .)P-Value>1/11ینایراین در طتل سالها  11-12 ،11-11و
 14-15رشته نقاشی یلشترین فراوانی را یختد اختصاص داده اس  .ارتباط تصتیر نلز در طتل سالها  12-18و 18-14
مط ت یتده اس .
جدول شماره  -7نتایج آزمون کایدو برای مقایسه فروانی رشته های تحصیلی برحسب سالهای مورد مطالعه
متغلر

شاخصها

رشتهها

نقاشی

کل

11-11

12-11

12-18

فراوانی مشاهده شده

12

15

3

1

11

فراوانی متردانتظار

3/3

11/2

12/3

14/1

3/1

درصد

31

35/2

24/1

23/1

32/5

فراوانی مشاهده شده

2

2

3

2

8

فراوانی متردانتظار

2/3

8/1

8/1

4/8

2/1

درصد

11

3/3

24/1

3/2

13/3

فراوانی مشاهده شده

3

3

15

21

8

فراوانی متردانتظار

3/5

1/3

12/8

81/3

3/3

درصد

81

23/1

51/3

35/3

13/3

فراوانی مشاهده شده

21

28

21

82

13

فراوانی متردانتظار

21

28

21

82

13

درصد

111

111

111

111

111

22/31

ارتباط
تصتیر

سالها مترد مطالعه
18-14

14-15

1/114

شکاسی

آمارهها

X2

p

. Formal research

1
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جدول شماره -2بررسی پایاننامهها بر اساس تطابق با اصول پژوهش (منبع :نگارنده)
شاخصهای روش تحققیق

فراوانی

درصد

43

58/18

شاخصهای روش تحققیق

فراوانی

درصد

شنتاگ پژوهش

13

31/33

11

35

یلاگ مسئ ه

114

33/33

ایزار

11/13

اهداف محقق

115

33/5

کلفی یا کمی یتدگ پژوهش

28

ضرورت تحقلق

118

14/13

رویکرد تحقلق از نظر هدف و
پژوهش

35

31/38

وضتح سئتاوت

14

32/45

محدودی ها مطالعه

41

88/88

تدوین فرضلهها

48

32/31

یافتهها

33

35

یلاگ متغلرها

81

82/5

ارتباط نتلجه گلر و یافتهها

112

35

چهارچت نظر

31

53/5

ارتباط نتلجهگلر یا اهداف
پژوهش

15

31/13

اصطالیات مهم

42

85

ارتباط نتلجهگلر یا پلشلنه
پژوهش

52

48/88

ارتباط تحقلق یا مطالعه

23

21/33

پاسخ سئتاوت

33

35/25

پلشلنه پژوهش

21

13/5

اثبات یا رد فرضلات

34

31/35

جامعه هدف

34

58/88

آیلن نگارش

118

38/35

نمتنهگلر

نتایج یاصل از یررسی این یخش از پژوهش نشاگ میدهد که یر اساس مقلاس سه گزینها

للکرت ضرورت تحقلق

( ،)%14/13یلاگ مسئ ه ( ،)%33/33آیلن تگارش ( ،)%38/35تدوین فرضلهها ( ،)%32/31وضتح سئتاوت ( ،)%32/45شنتاگ
پژوهش ( ،)%31/33ارتباط نتلجهگلر یا اهداف پژوهش ( ،) %31/13اثبات یا رد فرضلات ( )%31/35و رویکرد تحقلق از نظر
هدف و پژوهش ( ) %31/38در مرتبه خت مییاشند و معلارها پاسخ یه سئتاوت ( ،)%35/25یافتهها ( ،)%35چهارچت نظر
( ،)%53/5نمتنهگلر ( ،)%58/18جامعههدف ( ،)%58/88ارتباط نتلجهگلر یا پلشلنه پژوهش ( ،)%48/88اصطالیات مهم
( )%85و محدودی ها مطالعه ( )%88/8در رده متتسط قرار گرفته و یقله شاخصها در مرتبه ضعلف مییاشند.

نمودار شماره  -7بررسی پایاننامهها بر اساس تطابق با اصول پژوهش
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همانگتنه که در نمتدار شماره  1مشاهده می شتد ضرورت تحقلق ،یلاگ مسئ ه ،آیلن نگارش ،تدوین فرضلهها ،وضتح
سئتاوت و شنتاگ پژوهش مط ت ترین سطح را یه ختد اختصاص دادهاند.

 -7-5مصاحبه
یررسی چالشها و مشکالت روش تحقلق در این قسم
زماگ تأیلد پروپزال و تا ثب

هدف یحث اس  .اوج دوره کارشناسی ارشد انجام پایاگنامه از

آگ در نمایه ایراگ .داک و دانشآمتختگی شاگ را شامل میشتد و این فرایند از مهمترین

فرایندها مترد یررسی دانشگاه نلز هس  .اطالشات این قسم
هدای

از پژوهش از طریق مصایبهها

غلر رسمی ،و مصایبه یا

ک لات از دانش جمع آور شد .جامعه آمار در این مصایبه  3نفر از دانشجتیاگ کارشناسی رشته هنر در واید تهراگ

مرکز می یاشند و از شرایط شمتمی آنها این اس

که یا مسئ ه مترد یحث درگلر یاشند و دارا انگلزه یرا شرک

در فرآیند

مصایبه یاز یاشند و ایساس کنند که این اطالشات یرا ختد آنها نلز ارزشمند ختاهد یتد و از شرایط تخصصی آنها تحصلل
در رشته هنر و یه جه

انجام پایاگنامه هنتز فارغالتحصلل نشدهاند .در تحقلق یاضر در این قسم  ،دادهها مترد نلاز در

مترد شناسایی چالشها و مشکالت در امر روش تحقلق و پایاگنامه نتیسی از مصایبه یاز و نلمه ساختار یافته استفاده شده
اس

و سپس یا همپتشانی شتامل تکرار مهمترین شتامل شناسایی شدند .یارزترین اثرات نامط ت یر اساس یلشترین فراوانی

در مصایبه یا پژو هشگراگ و یه نمایندگی از هر دسته انتخا

شد .پس از همپتشانی شتامل تکرار

فهرس

نهایی اثرات

نامط ت در جدول  8شناسایی و از این ملاگ اثرات نامط ت یر اساس یلشترین فراوانی ارائه گردید.
جدول شماره  - 3فهرست اثرات نامطلوب همپوشانی شده در انجام روشتحقیق در پایاننامهها (منبع :نگارنده)
موضوع
آگاهسازی از ترم اول برای انتخاب عنوان توسط اساتید
عدم اشراف استاد راهنما با عنوان پایاننامه
امکانات
عدم همکاری مناسب در بخشهای اداری ،موزهها و...
عدم همکاری پرسنل کتابخانهها مخصوصاٌ در دانشگاهها
مهیا نکردن شرایط برای شرکت در جلسات دفاع
کمبود منابع و در دسترس نبودن پایاننامهها
اساتید/دانشجو
ارتباط موضوع با تخصص استاد راهنما
عدم راهنمایی کامل و هدفمند اساتید در خصوص انتخاب موضوع
بی اعتنایی اساتید
درس روش تحقیق
تدریس درس روش تحقیق توسط اساتیدی که مهارت کافی ندارند
کارایی نامناسب اساتید در تدریس درس روش تحقیق
کم بودن واحد درس روش تحقیق
زمان
کوتاهی زمان از وقتیکه پروپزال تایید میشودتا زمان دفاع

از دسته مریتط یه متضتع ،شدم اشراف استاد راهنما یه شنتاگ پایاگ نامه ،مهمترین اثر نامط ت و در دسته دوم کمبتد
منایع دسترسی نداشتن دانشجتیاگ یه پایاگنامهها و شدم همکار سازمانها در یخشها متزه و  ...از مهمترین اثرات نامط ت
38
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معرفی گردیده اس  .هنگاملکه امکا نات در اختلار دانشجت نباشد یلشترین زماگ و انرژ صرف ختاهد شد و دانشجتیاگ یه
ختاستههایشاگ دس

نمییایند و همچنلن در دسترس نبتدگ پایاگنامهها

کارشناسی ارشد نلز میتتاند دللل مهمی یرا

پایلن آمدگ کلفل پایاگ نامهها یاشد .در دسته ستم اثر نامط ت مشترک یتزه مریتط یه اساتلد و دانشجت ،ارتباط متضتع یا
تخصص استاد راهنما و افزوگ یر آگ یی اشتنایی اساتلد نسب
روشتحقلق اس

یه دانشجت معرفی شد .در دسته چهارم جدول  8تدریس درس

که تدریس روش تحقلق تتسط اساتلد که مهارت ندارند از اص یترین اثرات نامط ت دراین گروه در روند

تحقلقات می یاشد .ودر دسته آخر این جدول یه زماگ اشاره دارد که این مدت زماگ یرا انجام چنلن پژوهشی که از اهمل
یسلار یرختدار اس کتتاه می یاشد و کتتاهی زماگ متجب از یلن رفتن تمرکز در پژوهشگر و از دق

در انجام پژوهش کاسته

میشتد.
جدول - 4بررسی اثرات نامطلوب همپوشانی شده در انجام روش تحقیق در پایاننامهها بر اساس فراوانی (منبع :نگارنده)
فهرست اثرات نامطلوب همپوشانی شده در انجام
روشتحقیق در پایاننامهها
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یر روند انجام پژوهشها امکانات مییاشد و سپس یه ترتلب

اساتلد/دانشجت ،شلته تدریس درس روش تحقلق و در نهای شنتاگ و زماگ قرار دارند.

 -6بحث و نتیجه گیری
یافتهها

مریتط یه یخش مقدماتی پایاگنامه گتیا

آگ اس

که در پایاگنامهها

کارشناسیارشد ،که در  24معلار

ارزشلایی شدند ضرورت تحقلق ،یلاگمسئ ه ،آیلن نگارش ،تدوین فرضلهها ،وضتح سئتاوت ،شنتاگ پژوهش ،ارتباط نتلجهگلر
یا اهداف پژوهش ،اثبات یا رد فرضلات و رویکرد تحقلق از نظر هدف و پژوهش در مرتبه خت قرار دارند .یه نظر میرسد ش
یهتر یتدگ شاخصها ضرورت تحقلق ،یلاگ مسئ ه ،تدوین فرضلهها و  . . .آگ یاشد که این یخشها مترد تتجه یلشتر استاد
راهنما قرار میگلرد و اشکاوت آگ یه یداقل می رسد؛ ینایر این تدوین آگ یا دق
فرضلهها یافتهها

این پژوهش یا یافتهها

یلشتر انجام میگلرد .از نظر تدوین

پژوهش منصتریاگ و دیگراگ ( ،)1818فالح زاده و دیگراگ ( )1833و نتیی و

دیگراگ ( )1831همست مییاشد.
در مطالعه یاضر چهارچت

نظر

،اصطالیات مهم ،جامعه هدف ،نمتنهگلر  ،محدودی ها

مطالعه ،یافتهها ،ارتباط

نتلجهگلر یا پلشلنه پژوهش ،یلاگ متغلرها و پاسخ یه سئتاوت در رده متتسط قرار دارند .چنانچه گفته شد شاخصهایی
چتگ جامعه هدف ،نمتنهگلر و یافته ها در این تحقلق در سطح متتسط قرار دارند و از آنجا که یکی از مهمترین معلارها هر
تحقلق روش شناسی پژوهش مییاشد و نتایج هر تحقلق یر روش اجرا آگ استتار اس

ضعف در چنلن معلارهایی میتتاند

یکی از دوی ی یاشد که نتتاگ یه نتایج آگ اشتماد کرد و همچنلن ضعف در اجرا آنها ش تی یرا ج تگلر از تبدیل آنها یه
مقاوت ش می قایل چاپ می شتد از آنجا که تعداد مقاوت ارائه شده از ست دانشگاه یکی از شتامل در طرح رتبهیند آنها
می یاشد یاید یه آگ اهتمام ورزید .و در این مطالعه یجم نمتنه یه لحاظ مقایسه یا یافتهها فتح آیاد ( )1831و کلامنش
( )1831که در یافتهها ختد یه نامشخص یتدگ یجم نمتنه اشاره کردهاند یک نتلجه واید را نشاگ میدهند؛ هتشلارفرد و
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دیگراگ ( ،)1833شهباز و دیگراگ ( ) 1831نلز در تتجله نداشتن یجم نمتنه و منصتریاگ و دیگراگ نلز در یخش تح لل
یافتهها یا تحقلق یاضر در یک راستا قرار دارند .
از دادهها مطالعه میتتاگ معلارها و شاخصهایی که دچار ضعف و مشکل یلشتر هستند را استخراج کرد در تحقلق
یاضر معلارهایی چتگ پلشلنه پژوهش ،کلفی یا کمی یتدگ پژوهش و ارتباط تحقلق یا مطالعات قب ی در مرتبه ضعلف قرار
در روند این مرایل دانشجتیاگ دچار ضعف چشمگلر هستند .مترد تاُکلد قرار نگرفتن این

دارند .دادهها یاکی یر آگ اس

معلارها از طرف استاداگ راهنما ،مشاور و داور ،یا آشنا نشدگ دانشجتیاگ یا ضرورت انجام این مطالب شاید دلل ی یرا این
ییتتجهی یاشد کالس درس روش تحقلق پلشرفته میتتاند یرا آشنا کردگ دانشجتیاگ یا این مالکها متثر یاشد .یافتهها
گتیا آگ اس که در تعداد از پایاگنامهها متارد از ق م افتاده اس که از جم ه میتتاگ یه محدودی ها پژوهش ،پلشلنه
پژوهش ،تعاریف اصطالیات و  ...اشاره کرد.از این ملاگ میتتاگ نتلجه گلر کرد که دانشجتیاگ در انجام فصل دوم پایاگنامه ها
دچار ضعف هستند زیرا یلشتر معلار ها فصل دوم از نظر ارزشلایی در سطح پایلنی قرارگرفتهاند .از دادهها میتتاگ این نتلجه
را یاصل کرد که پایاگنامه ها دانشجتیاگ رشته ها

ارتباط تصتیر و نقاشی و شکاسی در امر انجام مرای ی مثل شنتاگ

پژوهش ،مسئ هیایی ،فرضلهها و اثبات آنها ،سئتاوت و پاسخ یه آنها در نتلجهگلر  ،رویکرد تحقلق ،ضرورت و اهمل پژوهش و
جم ه یند ها دارا نق اط قتت هستند و در این مرایل دچار ضعف چندانی نلستند .در این زملنه در پژوهش کتهیتمی که در
پایاگنامهها دکترا شمتمی پزشکی در سال  1835انجام گرفته مشخص گردیده از مطالعاتی که یر رو  11پایاگنامه انجام
گرفته «شنتاگ» امتلاز یسلار خت را داراس و در پژوهش یاضر نلز یر اساس دادهها جدول معلارهایی همانند شنتاگ پژوهش
در سطح خت ارزیایی شده اس

و نتلجه واید را نشاگ میدهند و «یافتهها» در پژوهش کتهیتمی در رتبه خت ارزشلایی

قرار گرفته وللکن در پژوهش یاضر در مرتبه متتسط قرارگرفته اس  .در مجمتع ،یافتهها تح ل ی در جدول  2نشاگ دادند
سلر تحتل پایاگنامه ها در سطح متتسط ارزشلایی شدند و این مطالعه یا پژوهشی منصتریاگ و دیگراگ ( )1818در پایاگنامها
تح

پایاگنامه ها کارشناسی ارشد مدیری

شنتاگ «ارزیایی کلفل

آمتزشی یه منظتر ارتقاء کلفل

یادگلر دانشگاهی» که

یر رو  53پایاگنامه یه سه روش سرشمار و در هفده شاخص و هف یخش که شامل مدخل ،ک لات ،ادیلات ،روش ،یافتهها ،
نتلجهگلر و منایع مترد ارزیایی قرار گرفتند و نتلجهگلر ک ی نشاگ داد که پایاگ نامهها در وضعل

نسبتا مط ت قرار دارند

هم راستا مییاشند .چنلن یه نظر میرسد اگر پایاگنامهها دانشگاهها هر چند سال یکبار از نظر نقاط قتت و ضعف ،رشای
استانداردها و اصتل نگارش ش می یررسی شتد و جه تقتی نقاط و رفع متانع اقدامات وزم صترت گلرد شم کرد دانشجتیاگ را
یهبتد مییخشد .نتایج یدس

آمده از تح ل ها مصایبه یر اساس دادهها جدول شماره  8و  4نشاگ داد پنج دسته از شتامل

که شامل (متضتع ،امکانات اساتلد  /دانشجت ،شلته تدریس درس روش تحقلق و زماگ) در روند کلفل

پایاگنامهها متثر یتدهاند

که یه ترتلب اثر گذار شامل :امکانات ،اساتلد  /دانشجت ،شلته تدریس درس روش تحقلق ،متضتع و زماگ مییاشد.
یررسیها انجام شده در فرایند مصایبه ها یاکی از آگ اس

که از مهمترین و اساسی ترین مشکالت دانشجتیاگ که در

روند انجام پژوهش تأثلر یلشتر داشتند دسته امکانات را میتتاگ نام یرد که از جم ه میتتاگ یه کمبتد منایع و شدم دسترسی
یه پایاگ نامهها در انجام پژوهشها و  ...اشاره نمتد و در مری ه یعد ارتباط متضتع یا تخصص استاد راهنما می یاشد.
از آنچه در یحث و نتلجه گلر یاصل شد میتتاگ یه مشکل اساسی دانشجتیاگ در امر روش تحقلق در یا

مسئ ه

چگتنه نتشتن پی یرد؛ و از جم ه از مهمترین دویل مشکالت و متانع پایاگنامهنتیسی دانشجتیاگ میتتاگ یه ضعفها آمتزشی،
و محدودی ها و فقداگ امکانات اشاره داش .
یافتهها و نتایج مطالعه نشاگ دادند که دانشجتیاگ در یخشها مخت ف هر یک از پنج فصل پایاگ نامه دچار ضعف و
مشکل هستند و از آگ جه
دانشجتیاگ در یخشها
میدهد .یا یدس

در پژوهشی که یهی مهر در سال  1811انجام داده نلز یافتهها و نتایج مطالعه نشاگ دادند که

مخت ف پایاگنامه دچار ضعف و مشکل هستند که نتایج یا پژوهش یاضر نتلجه واید

را نشاگ

آوردگ ایدههایی دریاره آثار هنر و نلز شلتهها یرخترد یا هنر میتتاگ مهارت کافی یرا نگارش صحلح را

یدس آورد که ختد مست زم مطالعاتی ازجم ه :نگارش دریاره هنر و تجزیه تح لل آثار هنر مییاشد که یرا آمتختن آنها نلاز
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یه مطالعات وسلعتر اس

و یا مطالعه مقاوت و  ...میتتاگ از مبایث و پرسشها مطرح شده دریاره مسائ ی که دیگراگ دریاره

هنر یلاگ میکنند و نحته مطرح کردگ آنها در نتشتههایشاگ آشنا شتند و این امر مست زم زماگ مییاشد.
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Abstract
Sinc the researches are not enough at art methodology at art methodology field.
This research is followed the study of the qualification methodology in M.A thesis of visual
arts’ majors at Islamic Azad University. To reach this aim , the degree analyzing of articles
is chosen and all the M.S these is in visual relations , paintings and photographic ‘ field
during the years 1390 to 1395 are being studied which 134 thesis were defensed and 120
were available and studied .Information was made through the realized data form. data
analysis was performed using spss software.
Descriptive & analysis finding showed that the necessity of researches‚ ̨problem
expression‚ attending to the punctuations and grammatical parts‚ Theories codifications‚
research objective‚ the questions clarifications‚ the title of research‚ the result of
relationship with research goals – prove or rejection hypotheses‚ research approach in terms
of purpose and research are placed in the good degree and the answering qualifications to
the important questions findings‚ theoretical framework‚ –sampling‚ the aim of research
and the conclusion according to the previous research‚ the lingua and the study limitations
are placed in the medium degree and other factors are placed in the bad and weak degree. In
summary, analytical findings indicate that most theses have a moderate quality but in some
cases, theses are faced with a major weakness, including in the writing of the background
and the theoretical framework that in most theses‚ this section does not exist or not
correctly.
Keywords: research methodology , Azad university , visual arts , thesis
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چکیده
ختاندگ در صفحات نمایش دیجلتال ،امروزه تبدیل یه یک شادت روزانه شده اس  .تایلد این مدشا ،تغللر
گرایشها ختانندهگاگ یه استفاده

یلشتر از رسانهها دیجلتالی مانند پایگاهها

اینترنتی و سرویسها

مخت ف همچتگ اجتماشات مجاز  ،نرمافزارها و کتا ها الکترونلک و غلره یهجا رسانهها چاپی اس  .یا
درنظر گرفتن این مساله و یه منظتر ارتقاء سطح ختانایی در صفحات نمایش دیجلتال ،طرایاگ یاید سطح آگاهی
ختد را یرا انتخا هرچه یهتر فتن

و نلز نحته تایپنگار مناسب در صفحه نمایش یه ویژه یرا ختاندگ

متنها طتونی افزایش دهند .از این رو ،هدف از مقاله یاضر ،گشتدگ یحثی مقدماتی در مترد ماهل یروف
در رسانه دیجلتال و شتامل تاثلرگذار یر امر ختانایی و یازختانشپذیر در یتزه این رسانه مییاشد .در واقع،
نتشتار یاضر پس از پرداختن یه سلستمها رمزگذار و فرم ها مخت ف فتن
مساله ختاندگ از رو صفحه نمایش پرداخته اس  .همچنلن ،کلفل

در رسانهها دیجلتال ،یه

یصر تایپفلسها و پلکریند متن

در صفحات نمایش ،یه شنتاگ متغلرها تایپنگار در امر ختانایی و یازختانشپذیر مترد یحث قرار گرفتهاند.
یدیهی اس ختانش یک متن در رسانهها دیجلتال یا شتامل ذکر شده پلتند تنگاتنو داشته و دیزاین مناسب
آگها میتتاند سهم یه سزایی در کاهش خستگی چشم در هنگام مطالعه و افزایش سرش

ختانایی و

یازختانشپذیر داشته یاشد.
واژگان کلیدی :رمزگذار فتن  ،فرم فتن  ،ختاندگ الکترونلک ،ختانایی ،یازختانشپذیر .

 -7مقدمه
ختاندگ فعاللتی دو ستیه اس  ،یخش نخس آگ فرد ختاننده متن مییاشد و دیگر متنی اس که ختانده میشتد .سن
ختاننده ،ملزاگ سالم

دیدار

زیانی و نلز ملزاگ تس ط یر محتتا

و  ،سطح مهارتها

متن از متغلرهایی هستند که

ختانندهگاگ را یا یکدیگر متفاوت میسازند .از ست دیگر ،از نخستلن شتامل تاثلرگذار یر روند ختاندگ در صفحات نمایش
دیجلتال ،ایعاد و اندازه پنجره نمایش ،فاص ه ختاننده متن یا آگ و نلز کلفل

صفحه مییاشد .این در یالی اس

که

مار  .سی .دایستگ( )833 ،2114تغللر در ارتفاع صفحه نمایش که یاصل تفاوت ملاگ تعداد خطتط تشکللدهنده در جه
شمتد هر صفحه مییاشد را مسئ ها تاثلرگذار یر امر یازختانشپذیر

یروف ندانسته و آگ را تنها محدودیتی یرا سطح

دیدار صفحه مترد مطالعه یرا ختانندگاگ آگ در نظر گرفته اس .
ختاندگ متن از صفحه نمایش دیجلتال یا متغلرهایی مانند کلفل یصر تایپفلسها  ،شامل نتع تایپفلس ،اندازه ،وزگ
و یاوت مخت ف؛ همچنلن ،تنظلمات و پلکریند متن همراه مییاشد .کنتراس

رنو و نتر مایلن متن و پسزملنه آگ در

صفحات نمایش نتر و تاثلر مستقلم این شتامل یر مساله ختانش ،از جم ه متارد هستند که طرایی در محلط دیجلتال را
متاثر میسازند .انتخا سلستمها نمایش یا کلفل

یاو ،تنظلم نتر صفحه نمایش و نلز کاللبره کردگ رنو تصتیر تتسط

کاریراگ میتتاند یر یهبتد شمل ختانش متن تاثلر یگذارد.
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هدف از این مقاله ،آشنایی یا ماهل

یروف در رسانه دیجلتال و شتامل تاثلرگذار یر امر ختانایی و یازختانشپذیر در

یتزه این رسانه مییاشد .از این رو ،نتشتار یاضر در پی پاسخ یه ستاوت زیر اس  :نحته تشکلل فتن در صفحه نمایش
دیجلتال چهگتنه اس ؟ ختانایی و یازختانشپذیر در صفحات دیجلتال دارا چه ویژگیهایی مییاشند؟ و شتامل تاثلرگذار یر
ختانش متنها الکترونلک کدامند؟ ینایراین ،در این مقاله ایتدا یا سلستمها رمزگذار و فرم ها مخت ف فتن
ها دیجلتال آشنا شده ،سپس ،یه مساله ختاندگ از رو صفحه نمایش پرداخته میشتد .همچنلن ،کلفل
فلسها و پلکریند متن در صفحات نمایش ،یه شنتاگ متغلرها تایپنگار

در رسانه
یصر تایپ

در امر ختانایی و یازختانشپذیر مترد یررسی

قرار میگلرند.

 -2سیستم رمزگذاری فونت
سلستم رمزگذار

فتن  ،شم کرد

اس

که در طی آگ رایانهها متنها

استفاده کاریراگ در صفحه نمایش ارائه میکنند؛ یه طتر که یرا هر نتیسه
منحصر یه فرد یر پایه اشداد دودویی و در شکل یل
رهتر مییایند .استانداردها مخت فی یرا رمزگذار فتن

نتشتار

را در یک شلته

یروف و یا دیگر گ لفها

هایی معلن تعریف شده و در نهای

قایل فهم یرا
یک زیاگ ،کد

یه صترت فتن هایی دیجلتال

وجتد دارد ،اما تالش یرا درک تفاوتها ملاگ زیاگها مخت ف

و پشتلبانی از آگها در سلستم رمزگذار  ،سبب یه وجتد آمدگ استاندارد یا شلته رمزگذار یلنالم ی تح شنتاگ یتنیکد
گردیده اس  .یتنیکد استاندارد یرا کدگذار نتیسهها مخت ف رایانها و نمایش و پردازش متنها یه اکثر زیاگها دنلا
مییاشد .نقش یتنیکد در پردازش متن یه نحت اس که یرا هر نتیسه تنها یک کد مخصتص را یه صترت مجاز ارائه کرده
و کار ساخ

و ترکلب نتیسهها در قالب متن را یه شهده

نرمافزاز مترد استفاده

طرایاگ میگذارند(تلو85:2111،؛

کترپال.)2113،

 -9فرمت فونت
یارگذار فتن ها در صفحه نمایش دیجلتال یا فرم ها استاندارد یرا نمایش متنها همراه اس  .شقلل شَظمی و
اَیلر السعلر

سلستمها طرایی یروف دیجلتال تح

شنتاگ فتن ها یل مپ و فتن ها اوتوین را از نخستلن فرم

ها رایج یرا تشکلل فتن ها دیجلتال معرفی میکنند(یه نقل از مروج المهاجر  .)2118 ،فرم فتن ها یل مپ ،یرپایه
ماتریسی از پلکسلها تشکلل میشتد ،یه طتر که پلکسلهایی مشخص یر اساس شکل راهر یروف و اندازه ق م آگ یه
صترت روشن درآمده و فرم نهایی یروف را در صفحه نمایش یه چشم میرساند .طرایی و تتللد یروف یه صترت نگاش
نقطه یسلار ساده اس

ولی این نتع یروف تغللرپذیر نلستند ،یعنی نمیتتاگ یا تغللراتی کم در یک مجمتشه یروف یه

مجمتشها دیگر رسلد .از ستیی دیگر ،فرم فتن -ها اوتوین یر پایه مجمتشها از خطتط و منحنیها تشکلل شده اس
که در آگ از روشها ش می و منحنیها ریاضی استفاده میشتد .منحنیها معمتو پارامتریک مییاشند و یا تغللر پارامترها
میتتاگ تغللرات وزم را یه وجتد آورده و از مجمتشها یه مجمتشها دیگر رسلد ،یه شنتاگ مثال یروف را کتچک یا یزرگ کرد
(یتسفی((1835 ،شکل.)1

شکل (A) -7بیتمپ (B) ،اوتالین.
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از دیگر فرم هایی که در سالها
ماکروساف

و اپل 18یرا

(نتع 14)1تتسط شرک

یعد

میتتاگ یه فرم هایی اشاره کرد که تتسط شرک

رواج یاف

طرایی یروف دیجلتال در سلستم شاملها
ادویی و فرم

فتن

15

تروتایپ تتسط شرک

گتناگتگ پایهگذار

ادویی،12

گردیدند .قالب پس اسکریپ

اپل ایداع شدند« .از ویژگیها مهم تروتایپ یه شنتاگ

فتنتی اوتوین ،مقلاسپذیر آگ اس که یاشث میشتد فتن در اندازهها مخت ف کلفل ختد را یفظ کند» (ماکروساف ،13
یدوگ تاریخ).
از دیگر قالبها رشدیافته در زملنه تایپ دیجلتال ،اُپنتایپ 13مییاشد .اپنتایپ ،فرمتی پلشرفته از فتن دیجلتال اس
که تتسط همکار دو شرک

ادویی و ماکروساف

یه شنتاگ نسخه الحاقی فرم

تروتایپِ شرک

اپل ایداع گردید .ق مها

اپنتایپ ،نلز ق مهایی اوتوین یتده و یا یفظ شکل راهر در اندازهها مخت ف در صفحه نمایش دیجلتال پدیدار می-
گردند .همچنلن ،میتتانند مجمتشها غنی از کاراکترها یروف و گ لفها مخت ف در زیاگها گتناگتگ را ارائه کرده و
تتانایی پشتلبانی از چندین زیاگ یه صترت همزماگ را نلز داشته یاشند .ینایراین ،یا استفاده از این فرم
گستردها در تایپنگار یه صترت متتگ چندزیانه از یک فتن

میتتاگ از امکانات

یرختردار شد .یحث اص ی در ماجرا ویژگیها خاص اپن-

تایپ ،تمایز یلن کاراکتر و گ لف اس  .کاراکترها کدهایی هستند که تتسط استاندارد یتنیکد تعللن شدهاند و نمایاگگر
کتچکترین وایدها معنایی زیاگ مییاشند و گ لفها شکلها خاصی مییاشند که کاراکترها یه ختد میگلرند .یک کاراکتر
ممکن اس

متنارر یا چند گ لف یاشد .فتن

اپنتایپ این تتانایی را دارد که شکل یک کاراکتر ،متقعل

یروف قبل و یعد را ینایر شرایط تغللر دهد .این تغللرات گاهی یه صترت ختدکار از ست طراح یرا فتن

آگ و فاص هاش یا
تعللن شده اس

(مانند یال ها مخت ف یک یرف (هه ،ههه ،هه  ،ه) و للگچرها (و ،یال  ،اهلل )) و در یرخی متارد یه اختلار یروفچلن قایل
تغللر اس (ایراهلمی48-42 ،1811 ،؛ ماکروساف  ،یدوگ تاریخ).
دونالد کنتث ،13در سال  1134زیاگ یرنامهنتیسی متافتن  11را یرا تعریف ق مها یُردار ایجاد کرد .متافتن
طرایی ق مها رایانها یه روش ش می اس

از ایزارها

که از منحنیها یزیه 21استفاده میکند و اجازه طرایی پارامتریک را میدهد

(شکل .)2استفاده از منحنیها مذکتر مقلاسپذیر ق مها را یهرایتی امکاگپذیر ساخته و فرص
همخانتاده تتسط یک یرنامه نتشته شده یه زیاگ متافتن

را فراهم میسازد .تفاوت ملاگ متافتن

تتللد ق مها مخت ف و
و فرم ها پلشلن فتن ،

در نحته استفاده از امکاناتی اس که اوتوین و فضا پُر داخل گ لفها را یه شنتاگ ق م یا شرض و محدوده خاص مشخص
میکند (یتسفی1835 ،؛ مروج المهاجر .)2118 ،

شکل :2استفاده از منحنیهای بزیه در طراحیِ حروف.

 -4خواندن از روی صفحهی نمایش دیجیتال
ختانش الکترونلک ،21فرایند اس

که طی آگ مساله ختانش از رو صفحات دیجلتال و در فرم ها دیجلتالی شکل

میگلرد و یه معنا روند ماشلنی یرا ختاندگ یک متن نمییاشد .کتا ها الکترونلک که یه کتا ها ایبتک 22و کتا -
ها دیجلتالی 28شناخته شدهاند ،فرم ها دیجلتالی از صنع نشر کتا مییاشند .این کتا ها مانند نسخهها چاپی شامل
متن ،تصاویر و یا ترکلبی از هر دو آگها هستند .امکاگ دس رسی یه این نسخهها از طریق دستگاهها مخت ف دیجلتال
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(اوتلتگ3 ،2111،24؛

امروز مانند رایانه ،لپتاپ ،تب  ،ت فنها هتشمند ،کتا ختاگها دیجلتال و غلره امکاگپذیر اس
اینگار25و همکاراگ.)2113 ،

ایبتکها نسخهها الکترونلک کتا مییاشند که امکاگ تغللر مشخصههایی مانند نتع ق م و یا اندازه ق م تتسط کاریراگ
وجتد داشته و آناگ میتتانند ضمن یفظ پلشفرضها هر نسخه ،یه انتخا و یا تغللر آگها یپردازند .از ستیی دیگر کتا ها
دیجلتالی شده ،کتا هایی هستند که غالبا تتسط شکاسی و یا اسکن از کتا ها و نسخهها

چاپی یه صترت دادههایی

دیجلتالی تبدیل شدهاند .در صترت انتقال درس این نسخهها ،کلفل صفحات یرا ختانش تا اندازها قایل قبتل مییاشد؛ این
در یالی اس

که در این نسخه ها امکاگ تغللر و یا انتخا وجتد ندارد .در متارد از سلستم او.سی.آر

کاراکترها یر وف در قالب صفحات یا فرم

23

یه منظتر تشخلص

شکس و نلز تبدیل یه متن نتشتار ِ قایل تغللر استفاده میشتد .شم کرد صحلح

این سلستم یه شتام ی مانند یازختانشپذیر یتدگ تایپفلسِ استفادهشده در متن ،تنظلمات یروفچلنی ،کنتراس
تصتیر و غلره وایسته اس  .گفتنی اس

رنو و نتر

که استفاده از سلستم او.سی.آر یرا تشخلص متنها فارسی ،در متارد کاریراگ را

دچار اشکال میسازد .23در مقایسه این دو گتنه مخت ف کتا ها دیجلتال ،نسخهها کتا الکترونلک یا هماگ ایبتکها
شانس متفقل یلشتر را نسب یه نسخهها دیجلتالیشده دارند؛ چرا که دس رسی یه متتگ نتشتار قایل تغللر و انتخا
یرا استفاده کاریراگ را آساگتر کرده و امکاگ یهرهیردار آناگ را نلز افزایش میدهند.
امروزه کتا ها الکترونلکی یلش از پلش رونق یافتهاند .افزایش فنآور رایانهها و دیگر دستگاهها دیجلتال قایل یمل و
نلز در دس رس یتدگ آگها را میتتاگ از شاخصها اص ی این پلشرف دانس  .در پایاگ سال  ،2113شرک آمازوگ 23کتا -
ها الکترونلک و کتا ختاگها ختد را معرفی و یه شنتاگ نخستلن کتا ختاگها یدوگ سلم ارائه کرد .یعدها دیگر کمپانیها
یه تتللد محصتوت مشایه پرداخته و ختانندهگاگ ختد را یا فنآور ارتباطات الکترونلکی مانند تب ها ،آ پدها و دیگردستگاه-
ها ماکروساف

آشنا ساختند .این دستگاهها کتا ها

الکترونلک ختد را یا فرم ها مخت فی مانند DOC, MOBI, TXT,

 EPUB, PDFو غلره ارائه کردند .این مساله ختد سبب افزایش رقای

در ملاگ تتللدکنندهگاگ و در نتلجه

آگ رشد و

شکتفایی کتا ختاگها و نلز کتا ها الکترونلک شده اس (مروج المهاجر .)2118 ،
گتلتد 21و همکاراگ نتایج یاصل از آزمایشها اولله از مقایسه سرش
مشایه از رو نسخهها چاپی ،را یا یرتر سرش
نشاگ می دهد که ملزاگ سرش

ختانش در صفحه نمایش دیجلتال یا متنهایی

ختانش از رو کاغذ همراه دانستهاند .از ست دیگر ،تحقلقات پس از آگ

ختانش متن از رو صفحات نمایش دیجلتال میتتاند یا نمتنه چاپی آگ یرایر کرده و از

سطح مشایهی در درک مط ب نلز یرختردار یاشد .امکاگ دس یایی یه این درجه از یرایر مشروط یه رشای تمهلدات زیر معرفی
شده اس  :الف) کلفل

خت

صفحه

نمایش و قدرت یاو

پردازش تصتیر؛

) همساگساز

یارگذار

تایپفلسها

استفاده شده در صفحه نمایش دیجلتال از نظر تعداد نقاط ماتریس یا کلفل نمتنه کاغذ آگ؛ و ج) ایجاد کنتراس کافی
مایلن متنها

تاریک و زملنه

روشن آگها در صفحه

نمایش و در نهای

دیجلتال (یه نقل از نادین شاهلن .)181-181 ،2112 ،81یرا

آنتیاللاز 81یتدگ فتن ها در محلط رسانه

یهبتد یازختانشپذیر

و ختانایی متن یلشتر اپراتترها

سلستم ،روند را یه نام آنتیاللاز یه کار مییرند .در این روند پلکسلهایی یه صترت نلمهشفاف در همجتار

پلکسلها

تشکللدهنده فرم اص ی یروف ،ایجاد شده و یه واسطه خطا یصر در چشم انساگ لبه یروف را یه صترت صاف و
همتار یه دید میرسانند (شکل  .)8روند آنتیاللاز کردگ در سلستم شامل مک 82یا نام تکس

اسمتتلنو 88و در ویندوز تح

شنتاگ ک لرتایپ 84معرفی شده و از طریق کنترل پنل 85میتتاگ یه تنظلمات آگ دس رسی داش (تلو.)84 ،2111 ،
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شکل (A) :9آالیز بودن حروف :لبهها به صورت دندانه دندانه دیده میشوند (B) .آنتیالیاز بودن حروف :لبهی حروف در ابعاد
مناسب به صورت نرم و صاف دیده میشوند.

ک لرتایپ ،امکانی اس

که تتسط شرک

ماکروساف

83

یرا یهبتد مسئ ه ختانایی متن در صفحات نمایش ال.سی.د

تتسعه یافته اس  .یا استفاده از این فنآور  ،یروف در صفحه نمایش یا وضتح و شفافلتی یرایر یا نسخهها چاپی یه چشم
میرسند .ک لرتایپ یه واسطه فنآور یارگذار فتن تتسط خرده پلکسلها 83صترت میپذیرد .یه این ترتلب که هر پلکسل
از سه نتار رنگی( 83)RGBیه صترت مجزا و در جه

شمتد تشکلل شده اس  .این مشخصه یاشث میشتد تا لبه یروف یه

صترت صاف و یه دور از دندانه دیده شده و ختانایی متن افزایش یاید .فنآور ک لرتایپ ،تاثلر ختد را یلشتر در متاجهه یا
تایپفلسهایی نشاگ میدهد که از منحنی ها نسبتا زیاد در طرایی یرختردار یتده و یا یروفی که در یال

متر  81قرار

گرفتهاند (شکل ( )4ماکروساف  ،یدوگ تاریخ؛ اسالتر  41و رینر.)1181 ،2111 ،41

شکل .7 :4نمایش حرف mبه صورت اوتالین
 .2نمایش حرف mدر صفحهی نمایش بدون کلیرتایپ .لبهی حرف به صورت دندانه دندانهدار دیده میشود.
.9نمایش حرف mدر صفحهی نمایش با کلیرتایپ .لبهها به صورت صاف و هموار دیده میشود.

 -5خوانایی و بازخوانشپذیری
ختانایی و یازختانشپذیر دو مفهتم متفاوت یتده و در رایطها دوستیه یر یکدیگر تاثلر میگذارند .در واقع ،هنگامی که
یک متن یازختانشپذیر نلس  ،ختانا نلز نمیتتاند یاشد .این در شرایطی اس که یک متن یا درجها پایلن از ختانایی میتتاند
در شلن یال یازختانشپذیر یاشد .یازختانشپذیر درجها اس

متکی یه تایپدیزاین و نحته شم کرد تایپدیزاینر؛ در یالی

که ختانایی یک متن وایسته یه شم کرد تایپنگار آگ مییاشد .یازختانشپذیر  ،یه قای ل یازشناسی صحلح یروف و ک مات در
متن و سهتل

چشم در جه

دریاف

اطالشات و درک مط ب اشاره دارد .اوللن گام در فرایند ختاندگ ،دس یایی یصر یه

اطالشات نتشتار در قالب یروف ،ک مات و در نهای

متن مییاشد .افزایش یازختانشپذیر میتتاند درک و دریاف

متن را

ارتقا دهد (شلد  42و همکاراگ .)313 ،2115 ،یکی از صریحترین تعاریف در این یاره تتسط اسالتر و رینر ( )2111ارائه شده
اس  .آناگ یازختانشپذیر یتدگ یروف را «ملزاگ سادگی تشخلص یروفِ تشکللدهنده ک مه» ( )1181معرفی میکنند .یه
شبارت دیگر ،یازختانشپذیر در شمل ،یه روند اطالق می شتد که پس از متاجهه یا کاراکترها یروف یه شنتاگ نمادها
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یصر یک زیاگ ،آگها را در قالب ک مه و نه صرفا یروف مستقل تشخلص میدهد .ریچر 48معتقد اس

که تشخلص یروف در

قالب ک مات ،یهتر از یروف مستقل یتده و درک و دریاف آگ را سرش مییخشد (یه نقل از نادین شاهلن.)141 ،2112 ،
ختانایی اما درجها اس

یر پایه تنظلمات تایپنگار و یروفچلنی یک متن در صفحها مشخص .یهکارگلر صحلح

شتامل تاثلرگذار یر تایپنگار متنها میتتاند سبب چشمنتاز آگ شده و در نتلجه رایتی ختانش را یه دنبال داشته یاشد.
هماگطتر که پارادو )2114( 44مطرح میکند ،ویژگیها فتن  ،ختانایی و نلز محتتا یک متن میتتاند تعامل ختاننده یا آگ را
تح

تاثلر قرار دهد .تایپفلسها مخت ف دارا دول ها ضمنی متفاوتی هستند که میتتانند ضمن تاثلر یر یازختانش-

پذیر یروف ،یر ختانایی ،تفسلر و یازنمایی محتتا ک مات تاثلر یگذارند.

 -6خوانایی و بازخوانشپذیری در صفحهی نمایش دیجیتال
آزمتگها یسلار در ملاگ منایع شناختهشده غلرفارسی یرا یررسی شتامل تاثلرگذار یر ختانایی و یازختانشپذیر در
محلط رسانه دیجلتال صترت گرفته اس  .یهطتر که یا فراهم ساختن شرایط هدای

آزمتگها یه صترت استاندارد و هدف-

مند ،یه نتایج قایل تعملمی دس یافتهاند .مقاله یاضر ،یا استناد یه نتایج یه دس آمده از یرخی آزمتگها ،یه مرور چند شامل
از مهمترین شتامل تاثلرگذار یر امر ختاندگ از صفحه نمایش دیجلتال میپردازد .از متارد مهم در شرصه رسانهها دیجلتالی
که شم کردشاگ در انتخا ها
الف)کلفل

یصر

تایپنگارانه ،مساله

ختانایی و یازختانشپذیر

تاثلر قرار میدهند میتتاگ یه:

را تح

تایپفلسها (نتع تایپفلس ،اندازه ،وزگ و یاوت مخت ف) و همچنلن،

)تنظلمات و پلکریند

متن

(یاشلهیند  ،ستتگیند ) اشاره داش .

الف) کیفیت بصری تایپفیسها
از ایتداییترین و تاثلرگذارترین متارد جه ختانش متن در صفحه نمایش ،انتخا آگاهانه تایپفلس و اندازه ق م آگ
مییاشد .یرخی از تایپفلس ها یه دللل فرم طرایی منحصر یه فرد ختد مناسب یرا مطالعه در صفحات و نسخهها چاپی یتده
و یلن یضتر در صفحه نمایش دیجلتال گاهی دچار اشکال میشتند« .مشاهدات یاصل از یررسی انتاع تایپفلسها نشاگ
میدهد که تایپفلسها سریف( 45دارا زائده) و سنسریف( 43یدوگ زائده) در صفحه نمایش دیجلتال از درجه یاوتر از
یازختانشپذیر

نسب

یه فتن ها

نمایشی( 43تلتر) و دس نتیس 43یرختردار مییاشند» (شلخ .)2115 ،41تایپفلسها

نمایشی اصتو فرمگرا ،چشمگلر و دارا منحنیهایی یا ضخام ها نسبتا زیاد یتده و هممانند تایپفلسها دس نتیس در
زماگ یضتر در شبکه پلکس ی صفحه نمایش و در غالب متنهایی طتونی یه صترت نامتفق شمل میکنند .ینایراین ،تایپ-
فلسهایی یا راهر نسبتا ساده و رواگ و یه دور از زائده و جزیلات ،انتخا ها یهتر یرا متن در صفحه نمایش دیجلتال
مییاشند .جتئِل گسکه )1113( 51سرش

ختانش یک متن در صفحه نمایش رایانه را یر اساس اندازهها مخت ف ق م (،11

 12و  14پتین  51در ملاگ انتاع مخت ف تایپفلسها انگ لسی) یه آزمتگ گذاشته و یا نتایج یاصل از آگ تفاوتهایی را آشکار
کرده اس  .طبق تحقلقات او ،اندازه ق م  12پتین
تفاوت یه دس

دارا یاوترین درجه از ختانش و یادآور مط ب مییاشد .همچنلن،

آمده ملاگ تایپفلسها سریف و سنسریف نشاگدهنده آگ اس

که سرش

ختانش در اندازه ق م 11

پتین در یروف سریف کندتر از معادل آگ در ملاگ تایپفلسها سنسریف مییاشد .از ستیی دیگر ،نتایج سنجش دیگر از
مبحث ختانایی ملاگ تایپفلسها سریف و سنسریف در رده فتن ها مناسب یرا صفحه نمایش کامپلتتر و یا چاپ،
تایپفلس وردانا

52

را که تایپی سنسریف مییاشد از یاوترین نرخ ختانایی در صفحه نمایش دیجلتال یه ویژه یرا متنها

طتونی معرفی میکند (زمزور

58

و همکاراگ.)2118 ،

از دیگر ارکاگ اساسی در فرم ک ی تایپفلسها ،وزگ و یال

یروف اس  .ملزاگ ختانایی و یازختانشپذیر
54

طتونی در صفحات نمایش دیجلتال در تایپفلسهایی یا وزگ متتسط و در یال
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میتتاگ در ویژگیها فنی رسانه جس وجت کرد؛ چرا که «یروف در صفحات نمایش دیجلتال ،یه ش

مکانلزم پخش تصتیر
53

پهنتر ،سلاهتر و در اندازهها کتچک یه هم چسبلدهتر از آگچه در واقع هستند دیده میشتند» (گتردوگ ( )2111 ،شکل.)5

شکل :5کاهش نرخ بازخوانشپذیری حروف در وزن سیاه و در حالت مورب در صفحهی نمایش دیجیتال .منبع( :ولمن و
بالنتونی.)72 ،2111 ،

ب) پیکربندی متن در صفحهی نمایش دیجیتال
از متغلرها مرتبط یا تنظلمات متن یر رو صفحه

نمایش دیجلتال میتتاگ اندازه

پنجره

نمایش ،ی ندا طتل

سطر ،53ستتگیند و فاص هگذار ها ملاگخطی 53را نام یرد .ی ندا طتل خط ینا یر یجم زیاد از مطالعات صترت گرفته
در این یتزه ،دارا یلش ترین تاکلد از نظر تاثلر یر ختانایی یک متن در ملاگ دیگر متغلرها مییاشد .در نگاه اولله ،تعداد
کاراکترها متجتد در هر سطر یه طتل یک سطر یه شنتاگ متغلر مهم مطرح اس

و تغللر در این تعداد نسب

یه سطر،

ختانایی متن را دگرگتگ میسازد .یا تتجه یه یازنمایی چلدماگ یروف در صفحه نمایش ،اندازه طتل سطر و شرض ستتگ یر
سرش

ختانش متن تاثلر میگذارند .طتل سطر کتتاهتر از  25کاراکتر (یرا یروف وتلن) نرخ ختاندگ را در مقایسه یا طتل

سطر متتسط و یا ی ند کاهش میدهد .چرا که در سطرها کتتاه ،زماگ زیاد صرف مکث و یرک ها پلمایشی یلن خطتط
میشتد .ختاندگ در طتل سطر متتسط ( 55کاراکتر در هر سطر) ،یا کاهش مکث و یرک
مقایسه یا طتل سطر ها

کتتاه داشته و در نتلجه ،از درک مط ب یهتر

یلن خطتط ،سرش

یرختردار اس  .افزایش سرش

یلشتر در

ختانش در طتل

سطرها ی ند ( 111کاراکتر در هر سطر) ،تنها زمانی رخ می دهد که صرف نظر از درک مط ب ،متن تنها یه صترت سطحی
روختانی شتد )دایستگ و هاس گرو2111 ،51؛ دایستگ.)2114 ،

ختاندگ متنها طتونی در صفحه نمایش دیجلتال مانند نشریات و مجالت آگوین ،31در صفحات متتالی صترت می-
پذیرد .یهطتر که دس رسی یه کل متن از طریق اسکرولکردگ 31صفحها واید و یا رفتن یه صفحها دیگر شبله یه ورق
زدگ 32امکاگپذیر مییاشد .مطالعه صترت گرفته تتسط دایستگ و کلپلنو )1113( 38یه یررسی سهتل

ختانش در صفحات

نمایش یا مقایسه یک ستتگ نتشته یا سه ستتگ میپردازد .نتلجه یاصل از آزمتگ که در گروه سنی  13تا 24سال طرح-
ریز شده یتد مشخص میکند که یا وجتد نزدیک یتدگ سرش ختانش ،ملزاگ درک مط ب متن در قالب نتشتار یا سه ستتگ
در هر صفحه نمایش یدوگ ایتلاج یه اسکرول کردگ متن ،نسب

یه چلدماگ متن در یک ستتگ یا طتل سطر ی ند و نلازمند

یه اسکرول ،افزایش یافته اس  .در یالی که سرش ختانش در متنهایی یا یک ستتگ یدوگ نلاز یه اسکرول کردگ و تنها تتسط
رفتن یه صفحها دیگر جه ختانش ادامه متن ،نسب یه پلکریند سه ستتگ در شرایط یکساگ ،افزایش مییاید« .در واقع
ختانش یک متن در صفحات نمایش ایستا ،یهتر از صفحاتی اس

که ختاندگ متن در آگها نلازمند اسکرول کردگ مییاشد»

(کُتلر 34و همکاراگ.)1131 ،
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نتیجه
 همچنلن اصتل ینلادین تایپنگار در رسانهها دیجلتالی را شاید یتتاگ،طرایی تایپفلس متناسب یا محلط دیجلتال
 رشد روزافزوگ رسانهها دیجلتالی و همهگلرشدگ.یهشنتاگ یکی از مهمترین یخشها طرایی گرافلک در شصر یاضر یاد کرد
آگ از متارد اس که رسانه مطالعه یسلار از مخاطباگ نسخهها چاپی را تغللر داده و در کنار نسل جدید امروز آناگ
 دس رسی آساگ و،  صرف نظر از مبحث مهم صرفهجتیی در مصرف کاغذ و یفظ محلط زیس، ینایراین. را نلز در یرگرفته اس
.سریع یه نسخهها دیجلتالی میتتاند در رشد سرانه مطالعه نلز متثر واقع گردد
 یا مساله تایپفلس و چلدماگ آگ یه صترت نتشتار در صفحه نمایش، یدیهی اس ختانش یک متن در مری ه نخس
 افزایش آگاهی طرایاگ گرافلکِ دیجلتال و ارتقاء دانش آناگ در یتزه کاریرد تایپ در کنار دیگر، ینایراین. در ارتباط اس
شناصر دیزاین متناسب یا صفحات نمایش دیجلتالی میتتاند سهم یه سزایی در افزایش ملزاگ ختانایی و یازختانشپذیر داشته
 صرفا اشارها مختصر و نگاهی گذرا،  مقالها که گذش.و نلز کاهش خستگی چشم در هنگام مطالعه را یه همراه داشته یاشد
یه مبایث ک لد در این راستا یتده و املد اس یا افزایش تحقلقات هدفمند در یتزه تایپ فارسی خالء متجتد در زملنه
.دیزاین تایپ فارسی در محلط دیجلتال پُر شتد
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پینوشت
 .1هنگامی که در جستجت تاریخ و تبار ایل یختلار  ،صفحهها تاریخ و اسناد مکتت را ورق میزنلد ،یه مطالب و نتشتهها نامعتبر
یرخترد می کنلد که یاصل نگارش مؤلفلن یسلار اس که یعضاً ختد یختلار نبتده و یراساس روایات و مستندات ییپایه و اساس و
شنلدهها گتشه و کنار ،آگها را جمعآور و در قالب کتا هایی تح شنتاگ تاریخ ،تبار ،گذر و درآمد یر تاریخ یا زندگی ایلیختلار
چاپ و یه یازار روانه میشتد .کتا هایی که یهجز دروغپرداز ناآگاهانه و البته ناختاسته از ست نتیسندگاگ و انحراف اذهاگ مخاطب دریاره-
تاریخ و تبار یک قتم ،یهرها دیگر یهدنبال نختاهد داش  .البته این یرک نهتنها در مرود ایلیختلار یلکه ممکن اس درمترد سایر
اقتام و ایلها ششایر ایراگ نلز ناختاسته رُخ دهد .لذا ختاننده و مخاطب محترم یهویژه شالماگ ،اساتلد و دانشجتیاگ یهویژه در نگارش
کتا ها ،مقالهها و سایر پژوهشها ،مییایس این نکته را مدنظر داشتهیاشند که هرگتنه ارهارنظر دریاره تبار و تاریخچه نژاد اقتام
یزرگ و شایسته ایراگ نظلر قتم و ایلیختلار  ،که یخش شظلمی از هتی م ی و ملراثفرهنگی و هنر ایراگ شزیز را تشکلل میدهند ،از
گذر اسناد و رجتع و رفرنس یه کتا ها و مقاوت معتبر و منطقی و درس یاشد که این یک رسال سنگلن و درشلن یال ارزشمند یرا
جامعه پژوهشی کشتر ختاهد یتد .یهشنتاگ مثال نگارنده مقاوت و کتا ها مخت فی را مشاهده کرده و ختاندهام که در مترد ایل یختلار
و یا دیگر اقتام مطالب مبهم و خالف واقع را در مقاوت ختیش آوردهاند که ازآگ جم ه میتتاگ یه کتا یختلار ها ،یافتهها و نقتش نشر
ملراثفرهنگی (سال ،)1833ذیل وجه تسمله یختلار که روایات و قصهها مخت فی را دریا واژه و تباریختلار ذکر میکند(که البته
ایشاگ نلز از دیگر اسناد مکتت و یا افراد زنده نقل میکند) و یا مقاله یررسی نقتش یافتهها یختلار در مج ه ش می – پژوهشی گ جام
شماره  18صفحه شماره  41ذیل تلتر مقدمه ،اشاره داش .
2
. Theodor sen
3
. davit
 .4زناگ یختلار کالهی یر سر دارند که آگ را لَچَک میگتیند .رو لچک مُنجتقدوز شده اس و دو یَند از کنار گتش ها وجتد دارد که
یرا ثای نگه داشتن لچک رو سر یهکار میرود .در قدیم زنانی که از خانتادهها غنیتر یتدند ج ت لچک را سکه دوز میکردند که
ج ته زیبایی یه لچک می داد و این نتع  ،یه "لچک ریالی" معروف یتد.
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 .5مِلنا رو لچک انداخته میشتد که رو شانه ها و سرتاسر پش را می پتشاند و دو گتشه آگ زیر گ ت سنجاق میشتد .البته قسمتی از
لچک که منجتق دوز شده از زیر ملنا مشخص اس  .ملنا غالبا از جنس تتر اس و یدود سه تا چهار متر می یاشد .آرایش متها در زیر
لچک و یستن ملنا یه نحت خاص صترت می گلرد  .یرا این کار ایتدا متها را از وسط فرق یاز میکنند و یک فرق دیگر نلز از رو یک
گتش تا گتش دیگر یاز می کنند  ،یعنی متها سر شمال چهار قسم می شتد .دو قسم پش سر را جدا گانه مییافند و تبدیل یه دو
گلست میکنند .یعضی از زنها یه ایتکار ختد در آگها این گلستها را یه هم وصل میکنند .پس از یاف گلستها ،لچک را رو سر میگذارند و
دو یند آگ را زیر گ ت گره میزنند .دو قسمتی از متها که در ج ت سر میماند از زیر لچک یلروگ میآید که یه این متها تُرنه میگتیند  ،هر
کدام از ترنهها را یه تنهایی میتایند و نتک آگ را زیر یند لچک قرار میدهند یعد از این کار نتی یه یستن ملنا میرسد.
 .3معمتوً یکی از زیترآلتی که یه لچک و ملنا افزوده میشتد سلزگین(ستزگیند) مییاشد .سلزگین(ستزگیند) زنجلر نقرها اس که یه
آگ سکه هایی وصل کردهاند و ج تها زیبا دارد .دو سر سلزگین را یه یاو دو گتش رو ملنا و لچک نصب میکنند و از پش سر می-
آویزند.
 .7دارها یافندگی در ششایر و یهویژه یختلار  ،یرا انتاع دس یافتهها افقی اس  .یهاین دللل که جمعکردگ و یازکردگ آگ و همچنلن
یمل و نقل آگ در زماگ کتچ آساگ صترت پذیرد و این متناسب و هماهنو یا زندگی کتچنشلنی و متحرک ششایر اس .
8
. tamdâr
9
. malâr
10
. kal(r)kit
11
.douk
12 Adobe
13 Apple
)14 postscript(type1
15 True type
16 Microsoft
17 open type
18 Donald Knuth
19 metafont
 .21امروزه اکثر کاریراگ گرافلک رایانها اسپالینهایی که یا نقاط کنترلی خارج از آنها معرفی میشتند را یا نام یزیه ( )Bezieمیشناسند.
اکثر نرمافزارها یرفها گرافلک رایانهها خانگی از این فناور یهره مییرند (ویکیپدیا).
21 E-reading
22 E-book
23 Digital books
24 John Otun
25 Sunil Iyengar
)26 OCR (Optical Characteristic Recognition
 .23یرا مطالعه یلشتر میتتاگ یه پایاگنامه منتشر نشده کارشناسی ارشد ،نرگس تتک ی ( " )1814یررسی رایطه یلن ویژگیها
یصر یک فتن فارسی و یازختانشپذیر آگ" در دانشگاه هنر تهراگ مراجعه کرد.
 Amazon.com 23آمازوگ ،شرک تجارت الکترونلک آمریکایی اس  ،که در سال  1114تتسط جف یزوس ،در شهر سلاتل ،ایال
واشلنگتن تأسلس شد (ویکیپدیا).
29 John D. Gould
30 anti-aliasing
31 Nadine Chahine
32 Mac or Macintosh
33 Text smoothing
34 Clear type
35 Control panel
)36 LCD (Liquid Crystal Display
37 Sub pixel
)38 RGB (Red, Green, Blue
39 oblique or italic
40 Timothy J. Slattery
41 Keith Rayner
42 James Sheedy
43 G. M. Reicher
44 Laura. S. Parado
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. قرار می گلرد، زواید یروف که در یخش انتهایی کارکتر هر یرف در ملاگ یروف دارا سریف: سریفserif 58
 فاقد هرگتنه تغللر زاویه و یا اضافاتی در انتها،سریف- کارکترها یروف در ملاگ یروف سن. فاقد سریف: سریف-سن43 San-serif
.ختد هستند
47 display type
48 handwriting
49 Audrey Dawn Shaikh
50 Joel Geske
51 point
52 Verdana
53 Ahmad Zamzuri
54 Medium or Regular
55 normal or roman
56 Bob Gordon
57 line length
58 leading
59 Mark Haselgrove
60 On line
61 scrolling
62 paging
63 G. J. Kipping
64 Paul A. Kolers
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