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سوادبصریبهمعنایفهمیدنمعنایتصویر،یکیازمهارتهایمهمانساناست.
اینتواناییباعملدیدنپرورشمییابددرضمناینکهپیوندمیانتجربیاتبیناییبا
تجربیاتسایرحواس،ذخیرههایذهنیفردرادرخوانشاثرودرکمعنایتصویرغنی
ترمیسازد."سوادبصری" بهاینمهارتانسانیدرفهموترجمهتصویراطالقمیشود.
البتهایندرکعموماًازنوعآگاهانهاستوگونههایمختلفبازنماییتصویریوقواعد

بصریبرایدرکعملکردومعنیآنها،درحیطهدانشسوادبصریقرارمیگیرد.
ایجادآثارهنرهايتجسميودرستدرککردنآنهانیازبهیكشناختاولیهاز
اصولومبانيهنرهايتجسميدارد.همیندلیلاینمبانيراميتوانبهالفباوقواعد
درکزبانوابدعدرهنرهايتجسميوبصريتعبیرکرد.آشناشدنبامبانيهنرهاي

تجسميميتواندتاحدزیاديدردرککردنجهانبصريمؤثرباشد.
آنچهدرروزگارمادرقالبهنرهايتجسميجايميگیردعبارتاستاز:عکاسي،
گرافیك،نقاشي،طراحيومجسمهسازي.بهطورکليميتوانگفتهمههنرهایيکه
بهصورتبصريارائهیادیدهميشوندوباتصویرسروکاردارند،اصولومبانيمشترکي
دارندکه»مبانيهنرهايتجسمي«یا»مبانيهنرهايبصري«نامیدهميشوند.بنابراین
درمبانيهنرهايتجسميالفبايتجسمیاتصویرکردنوهمچنیندرکآثارهنرهاي

تجسميراتجربهخواهیمکرد.
عناصروکیفیتنیروهايبصريدرهنرهايتجسميبهدوبخشکليتقسیممي
شوند:1-بخشيکهباآنهابهطورفیزیکيوملموسسروکارداریممانند:نقطه،خط،
سطح،رنگ،شکل،بافت،اندازهوتیرگي– روشني2-کیفیاتخاصبصريکهبیشتر
حاصلتجربهوممارستهنرمنددربهکاربردنعناصربصريميباشندمانند:تعادل،
تناسب،هماهنگيوکنتراستکهبهنیروهايبصريیكاثرتجسمياستحکامميبخشند.
امروزه"سوادبصری" زمینهمطالعاتیبینرشتهایشدهاستکهتخصصهایمتنوعی
درپیشبردومطالعاتآنمشارکتمیکنندازجمله:روانشناسی،جامعهشناسی،تاریخ
هنر،نقد،آموزش،نشانهشناسی،طراحیگرافیك،علومرسانهایوفلسفه.اکنوندراین
با بهحوزههایگوناگونیتوجهمیشودکهدرظاهررابطهمستقیمی زمینهمطالعاتی
هنرهایتجسمیندارندامادرخوانشاثرتجسمیموثرهستند.گسترهسوادبصرینه
تنهاسوادرسانهایرادربرمیگیردبلکهازآنفراتررفتهوتعامالتانسانیوارتباطات

غیرکالمیرادرچارچوبخودجایدادهاست.
فهمویژگیهایکیفیومختصاتظاهریهنراسالمیمستلزمشناخترابطهایاست
و تاریخی تصادفی، باعوامل را آن توان نمی و دارد ومذهبوجود اینهنر بین که
اجتماعیصرفتبیینکرد.خاستگاههنراسالمیرابایدهمانعاملیدانستکهآنرا
بوجودآوردهاست،یعنیآموزههایقرآنکریم.دراسالمبینظاهروباطن،دنیاوآخرتو
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اموردنیویواخرویفاصلهاینیست.هنراسالمیباآراستنفضایزندگیبراینحقیقت
وحدتبخشتاکیدکردهوبدینوسیلهدلهایمومنانرابهیکدیگرنزدیكمیسازد.
مفاهیممطروحهدرزیباییشناسیبصریاسالمیقالبوصوریمتنزلورمزی
رابرایخودبرمیگزیدکهدرظرفهنریامروزنمیگنجد.زیراهنرمندانمسلمان
چنداندربندزمانهنبودندوبهآفرینشسبکیمقطعیوگذرااکتفانمیکردند.آنان
درپیخلقهنریبیزمانوسرمدیبودندکهباابدیتپیوندداشتهوبهموجبهمین

پیوستگی،ارزشواعتباریجاودانهیافتهاست.
درآنزمانهنرمندانبهتدوینتعریفیدرزمینههنروشرطالزمآنیعنیزیبایییا
جمالنپرداختهاندکهبهکارسایرینآید.زیباییشناسیهنراسالمیدیروزنتیجهتقرب
انسانبهحقیقتمطلقومظهرنمایشآنجاواینجاوزیباییشناسیامروزماحصلتاریخی
رویگردانیبشرازمعرفتحقیقیوفروافتادندربهشتزمینیوجودخویشمیباشد.
هنراسالمیبهمادهشرافتیروحانیمیبخشد.هدفآنعیاننمودنجوهرهنر
یعنیزیباییاستوهموارهباروحاسالمکههمانتوحیداستسازگاریدارد.عناصر
بصریجزالینفكهنردورهاسالمیاست.اساساهنراسالمیدرتزییناتتوفیقروافزونی
داشتهاست.نقوشمنحنیاسلیمیوگیاهی،نقوشهندسیوگرهچینی،نقوشکتیبه
وخطنگارهها،نقوشحیوانیوانسانیاساسیترینعناصرالفبایتزییناتهنراسالمی
هستند.هنرمندانایننقشهارابهصورتمنفردویاباترکیبآنها،درحوزهوسیعی
ازهنرهایکتابآرایی،کاشی،آجر،گچبری،سنگ،چوب،سفال،پارچه،قالیو...بکار
گرفتهاند.ایننقوشنهتنهابرایتزییناماکنمذهبیواشیاآیینیبلکهبرایتزیین
وسایلروزمرههممورداستفادهقرارگرفتهاند.تزییناتاگربرایاماکنمذهبی،قرآنویا
اشیاآیینیبوده،هنرمندبادرایتتمامآنرابانقوشاسلیمی،هندسیوکتیبههاتزیین
نموده،حالاگرتزییناتبرایاشیاووسایلمورداستفادهامورزندگیبودههنرمندنقوش
جاندارهمباشیوهخاصخوددرکناردیگرنقوشبهکارگرفتهاند.البتهبعضیازنقوش
جاندارانمثلطاووس،شیر،سیمرغو...کهدارایمفاهیمنمادینمذهبیهستند،در

تزییناتاماکنمذهبیهممورداستفادهقرارگرفتهاست.
بازهمخداوندبزرگراکههمیشهالطافشدرتمامیمراحلآمادهسازینشریههنر
اسالمیشاملحالمابودهشاکروقدرانهستیمکهبهمجموعهماتوانوتندرستیعطا
فرمودتابتوانیممقاالتکیفینشریه22،کهپیامآورمحتواوعناصربصریدرمطالعات

هنراسالمیهستندرابهچاپبرسانیم.

مهنازشایستهفر
مدیرمسئولوسردبیر
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هنریایهمچونفالنامهطهماسبیورونوشتآندرموزهتوپقاپیپدیدآمدودرپِیآن

»قلندرپاشا«،وزیرسلطاناحمداّولعثمانی،فالنامهایمصّورِگردآوردوبهاوتقدیمنمود.
درمقالهحاضرباروشتوصیفی-تحلیلیوبّررسیومقایسهقالب،محتواومضامیِن
بهکاررفتهدرفالنامهسلطاناحمداّولبافالنامهطهماسبیونسخههایدیگرفالنامههایمصّور
صفوی،نشاندادهشدهاستکهسّنتهنرِیفالنامهنگاریعصراّولصفویهمازجنبههای
شکلیوساختاریوهمازجنبههایمضمونیومحتواییدرفالنامهمصّورعثمانیاستمرار
یافتهاستیادستکمهنرمندانعثمانیدرپدیدآوردنفالنامهمصّوربرایسلطاناحمداّول،
بهروشنیتحتتأثیرشیوهکارهمکارانایرانیخودبودهاند.تأثیراینامرتاحّدیاستکهپیام
شیعِیمندرجدرنسخههایصفویفالنامهها،درنسخهفالنامهسلطانسّنیمذهبعثمانینیز
انعکاسیافتهاست.ایناثرپذیری-باوجوداختالفاتشدیدمذهبیمیاندوقدرتاسالمی
سدهشانزدهم/دهم-ممکناستحاکیازنوعیهمگراییوکاهشتنشمیاندوسلطان

بزرگشیعهوسّنیدرآنروزگاربودهباشد.

اهداف مقاله
1-بررسیویژگیهایساختاریفالنامهطهماسبیدرمقایسهبافالنامهسلطاناحمداّول.

2-شناساییمضامینمذهبیوشیعیفالنامهطهماسبیوتأثیرآنبرفالنامهسلطاناحمد
اّول.

سؤاالت مقاله
1-فالنامههایمصّوردورهاّولصفوی،بهویژهفالنامهطهماسبی،ازنظرساختاریبرفالنامه

سلطاناحمداّولچگونهوبهچهمیزانتأثیرداشتهاند؟
2-مضامینویژهشیعیومذهبیفالنامهطهماسبیدرنسخهسلطاناحمداّولتاچهحّد

انعکاسداشتهاست؟

واژگان کلیدی
فالنامهطهماسبی،فالنامهتوپقاپی،فالنامهِدرِسِدن،فالنامهسلطاناحمداّول،دورانصفویو

عثمانی،سنتهنریفالنامهنگاری.

دکتری رساله از برگرفته مقاله این
»تأثیر عنوان با مقاله اول نگارنده
تفکرشیعیبرفالنامههایمصّوردوره
اّولصفوی«میباشدکهدردیماه
در دوم نگارنده راهنمایی به 1393
دانشگاهالزهرابهانجامرسیدهاست
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مقدمه
پژوهشدرتاریخملتهانشانگرآناستکهاستفادهازفالوفالبینیبهعنوانمجّوزی
برایورودبهعالمناشناختهغیبیرواجداشتهاستوهموارهفالگیرانازهرامرخارجاز
قلمروخواستوارادهانسانبرایاستداللبهاشارتغیبیبهرهمیگرفتهاند؛ازاینروبه
تعبیر»دکترعبدالحسینزّرینکوب«»فالخبرهاییاستکهازپشتپردهغیببهدست
میآورند«)زرینکوب،255:1379(و»دریچهایاستکهدستپندارانسانروبهدنیای

غیبگشودهاست«)محمودیوآقاحسینی،137:1384(.
»فال«درلغتبهمعنی»طالع،بخت،شگون،اختر،پیشبینیوعاقبتگوییآمده
است«)حاکمی،17:1382(وهموارهدرتفألآنچهمیاناذهانعمومیمشترکبوده
است،نوعیآگاهیازناخودآگاهیاست؛چنانچه»دکترمیرجاللالدینکّزازی«»فالزنی
رابهسخندرآوردنناخودآگاهیمیداند«)دماوندی،78:1386(.ازاینروبشرابتدابرای
»تفألوتطّیریعنیرازجهانرابازجستنیابهتربگوییمنقشزمانراازنشانههاوعالئم
بازشناختنازمحیطاطرافخویشوطبیعتبهرهمیبرد«)لسان،31:2536(،تااینکهبا
گذشتادواربهنگاشتنفالنامههایمکتوبومصّورپرداخت.اینآثارکهتاریخخلقآنها
درایرانقدمتیدیرینهدارد،عالوهبرآنکهمنابعیبرایپیشگوییوطالعبینیبودند،در

تشویقافرادبهاخالقوتقویّتروابطقومیومذهبینیزبهکارمیآمدند.
ازنمونههایبرجستهوشناختهشدهاینآثار،فالنامههایمصّوردورهصفویهستند
کهاگرچهبراساسزیباییشناسیتصویریدورهخویشخلقشدهاند،اّمابهلحاظسبك،
قالبومحتواازبسیاریازآثارنگارگریهمعصرخودمتمایزند،بهویژهازآنروکهمحتوای
هنری،مذهبیوفرهنگیایندورهرابهنحوروشنتریبازمینمایانندوباُخردهفرهنگهای
طبقاتمختلفاجتماعیخویشپیوندیمحکمیافتهاند؛بنابراین،بهگونهایفراترازیك

اثرهنریِصرفموردتوّجهقرارمیگیرند.
براساسنتایجحاصلازپیشینهتحقیقوبّررسینگارههابهروشتوصیفی-تحلیلی،
همچون صفوی اّول دوره مصّور فالنامههای که میشود داده نشان پژوهش این در
فالنامهطهماسبی)فالنامهپراکندهبانسخهایازآنکهدرموزهتوپقاپیومجلّدی
کهدرکتابخانهِدِرسِدننگهداریمیشود-ازجنبههایمختلفاعّمازابعادساختاری،
سبكشناختیوزیباییشناختیتامضامینومحتوایمذهبی،برفالنامههایپدیدآمده
درقلمروعثمانیهمچونفالنامهسلطاناحمداّول–کهدرموزهتوپقاپیمحفوظاست-

تأثیرنهادهاند.
ازویژگیهایبرجستهفالنامهسلطاناحمداّولعثمانیوجودنگرش،محتوا،عناصرو
مؤلّفههایشیعیدرایننسخهاستکهبهپادشاهیسّنیمذهبتقدیمشدهواینخود
حاکیازاوجتأثیراتیاستکهفالنامههایمصّورصفویبرسّنتهنریهمسایهسّنیخود
بهجانهادهاند.مضمونومحتوایشیعیفالنامههایمصّورصفویبهگونهایدرراستای
مشروعّیتبخشیوتقویّتانسجامدولتصفوی،بهویژهشاهطهماسب،بود؛ازاینروانتقال
همینمحتواهاومضامینبهفالنامهایکهبرایسلطانسّنیمذهبعثمانیتصویرگری
شدهاست،بهعنوانیکیازاهدافمقالهحاضرنکتهایدرخورتوّجهوقابلتأّملوبّررسی

بهشمارمیآید.
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فالنامه های مصّور عصر اّول صفوی
پُرواضحاستکهنگارههایفالنامهدردورانصفویّهفکرراازراهنگاه،بهعالمیدیگر
منتقلمیکنند؛بهگونهایکهاینتصاویرکلیدیهستندبرایدرکمعنایفالودانستن
آنچهکهدرآیندهاتّفاقمیافتد.بهعبارتدیگرباتوّجهبهمفهومومحتوایتصویر،میتوان
بهبدشگونبودنیاخوبوخوشیُمنبودنفالپیبرد؛گویاایننگارههاشاهدمتنفالو

نوعیمحکمکاریبهمنظورتأییدمتنهستند.
پیامبران زندگی داستانهای و قرآنی قصص از بیشتر صفویّه، فالنامههای تصاویر
اعتقادیدورانصفویّه ازفضای اینموضوع برگرفتهشدهاندکه امامانعلیهمالّسالم و
سرچشمهمیگیرد.بزرگترینشگفتیایننگارههاایناستکههمهپیکرههادرهیئت
انسانهایدورهصفویّهمصّورشدهاندکهاینامرنشانازوابستگیایننگارههابااجتماع
واعتقاداتوفرهنگمتولّدشدهدرآندارد.بابّررسیفالنامههایایندورهمیتواناذعان
داشتهنرمندنگارگرباتوّسلبهخّط،رنگوتوّجهبهروحزمانهخودوبااستفادهازرموز

ونمادها،بهخوبیتوانستهاستعالمنَُسخخّطیفالنامههارابهتصویربکشد.

1- فالنامه طهماسبی
»فالنامهطهماسبی«کهبهدلیلپراکندگیاوراقشبه»فالنامهپراکنده«نیزمشهور
شاهطهماسب بهسفارش مذهبی« »صرفاً نگارگری از درخشانی نمونه بهعنوان است،
صفویدردورهایکهبهپرهیزکاریوگرایشهایشدیدمذهبیرویآوردهبود،کتابت
شد)حسینی،43:1383(وخلقایناثربیانگرعالقهشاهطهماسببههنرپیشگوییو

.)Tourkin, 2003. 327-31(طالعبینیاست
عالقهفراوانشاهطهماسببهپیشگوییدرپیوندباارادتاوبهقرآن،احادیثشیعيو
تفّکراتمذهبیمتعّصبانهازجملهعواملیبودکهسببگردیدویبرایادارههرچهبهتر
امورسلطنتدستورکتابتایناثرصادرکند.شاهطهماسببهکتابیبرایمشورتدرامور
احتیاجداشتکهازآنبهعنوانمرجعیمورداعتماداستفادهنمایدتامسلمانانشیعهسده
 Elder, 1996,(.شانزدهم/دهمرابهجایگاهقدسیایکهالیقآنهستند،راهنماییکند
370(  ازاینرو»اینکتاببرایپیشگوییسعدیانحسبودناموریمانندسفریاموّفقّیت

درامرتجارتوغیرهمورداستفادهقرارمیگرفتهاست«)کاظم،5:1382(.
است دادهشده نسبت امامشیعیان، امامجعفرصادق)ع(،ششمین به اثر این متن
 Welch, 1985,(.کهاورامرجعبسیاریازآثارعلومخفّیهدرسّنتاسالمیدانستهاند
95-94(محتوایایناثرازطریقسّنتهایشفاهیفراهمشدهونثرآنازنوعروایی
بهویژهبهشکلداستانگویی)نّقالی(است.)Yamamoto, 2003, 139(دراینزمینه
میتوانبهمشاهدات»میشلممبِر«،دیپلماتونیزی،اشارهنمود.وی»بینسالهای
)42-49/1539-946(ازایراندیدنکردهودرمیادینشهرتبریزشاهدداستانسرایی
 Membre,(.»یامبارزاتشاهزادگانقدیمبودهاست)افراددربارهجنگهایامامعلی)ع
52 ,1993(ازسویدیگر،درعرصهتصویرگری»صفویّانشخصّیتهاییراهمچونعلی
باشمشیرشان،بررویاسبتصویرمیکردند«)Membre, 1993, 43(.اینتصاویرکه
ممکناستبازتابهاییدرفالنامههایاینعصرداشتهباشند)مانندتصویر1کهامام

الهام عصارکاشانی /ابوالقاسم دادور/خشایار قاضی زاده/
استمرارسنتهنریفالنامهنگاریمصورعصراولصفویدرفالنامهسلطاناحمد
اولعثمانی:مقایسهفالنامهطهماسبیوفالنامهسلطاناحمداولعثمانی
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رضا)ع(رارویاسبدرحالنجاتمردمازدریانشانمیدهد(،کمكمیکنندکهشرایط
فرهنگیحاکمبرذهنّیتدیداریمردمآندورهرادرخلقاینآثارمؤثّربیانگاریم.

نگارههایشناختهشده بزرگترین فالنامهطهماسبی نگاره،تصاویر بهاستثناییك
فارسیبااندازه44/5×59سانتیمترهستندکهبهاعتقاد»اِدگاربلوشه«دردورانحکومت
شاهطهماسب)76-983/1524-930(مصّورشدهاند.»اِستوارتَکریولش«نیزایناّدعا
راتکرارکردهاستواحتمالمیدهدتهّیهاینفالنامهدرسال)947/1540(آغازودرسال
)957/1550(بهاتمامرسیدهباشد)Welch, 1985, 92-94(.ظاهراًنگارگراندرباری،
.)Welch, 1985, 95( بودهاند اثر این اصلی تصویرگران »عبدالعزیز«، و »آقامیرک«
سبكایننگارههاایرانیاستوصفحاتواوراقآندرنقاطمختلفدنیاازموزه
تاریخهنرژنودرسوییسگرفتهتاموزهلوورپاریس
تصویری نسخه اّولین پراکنده فالنامه پراکندهاند.
کهشامل تفألمحسوبمیشود ویژه شناختهشده
تصاویریازظهورمنجیدرآخرالّزماناستوعالئم
ظهوراورادربردارد.متناثربهخّطنستعلیقتوّسط
»مالكالدیلمیقزوینی«،خوشنویسشهیرآندوره،
قافیهدار دوبیتی یك با فال هر است. شده نگاشته
مرتبطباموضوعتصویرآغازمیشودوبا9سطرنثر

پیشگوییادامهمییابد.

تصویر1-امامرضا)ع(رویاسبدرحالنجات
مردمازدریا،فالنامهطهماسبی،

.)Farhad, 2009, 50(

2- فالنامه  فارسی توپ قاپی
کتابخانه در محفوظ فارسی فالنامه نسخه
پرتصویرترین از یکی نگاره، پنجاهونه با توپقاپی
سده ربع چهارمین در که است مصّوری نَُسخ
حکمرانی از پیش زمانی و خلق شانزدهم/دهم
مجموعه به )1115-43/1703-30( سّوم احمد
سلطنتیعثمانیواردگردید؛زیرادرصفحاتاّولو
آخرکتاب،ُمهرونشانمالکّیتآندورهوجوددارد.
نستعلیق، محّقق، نَسخ، خّط به متن نوشتههای
این ِرقاع،توقیع،دیوانیوشکستهنستعلیقاست.
اثرباخلقتبهشتآغازوباظهوروپیروزیپیروان
با پیوند در که مییابد پایان مهدی)عج( حضرت
تصویرگریمکّررامامعلی)ع(،بیانگردیدگاهشیعی

اینفالنامهاست.
نگارههادرجدولیازیكدوبیتیباخّطنستعلیق
قراردارندوبهجزدوازدهنگارهدرانتهاینسخه،بقّیه
ترکیببندیهای برخوردارند. یکدستی سبك از
ساده،خیالانگیزورنگآمیزیهماهنگاثرنشان
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تصویر2-محّمد)ص(وعلی)ع(درغدیرخم،
فالنامهدرسدن،

.)Farhad, 2009, 62(

میدهدایننسخهتوّسطچندیننگارگردریكکارگاهیامرکزهنریخلقشده،گرچه
تاکنونمنشأآننامشّخصماندهاست.ایناثر،وجودمراکزوکارگاههایپُرجنبوجوش
اّماناشناسراکهدرآنهاعقایدمذهبیشکلیتصویریمیگرفتند،تأییدمیکند.سبك
خیالانگیزتصویرینسخه،پویاییخّطوجسارتکلمات،گواهسطحخالقّیتفوقالعاده
.)Farhad, 2009, 58( درخارجازبارگاهصفویوعثمانیدرسدهشانزدهم/دهماست

3- فالنامه ِدِرسِدن
سّومینفالنامهماندگارصفویدرکتابخانهِدِرسِدنآلماننگهداریمیشودواحتماالً
دراوایلسدههفدهم/یازدهمبهصورتیكجلدجمعآوریشدهاست.پنجاهویكنگارهاین
فالنامهدراندازههایمختلفاز36/5×48تا48×66/5سانتیمترهستندکهابعادبعضیاز
آنهاازایننیزبزرگتربودهاستوبهنظرمیرسددوبارنگارگریشدهاند.درنگارههایاین
اثرعالوهبرمضامیننگارههاینَُسخدیگر،برخیموضوعاتادبیومذهبیدیگرنیزتصویر
شدهاند،ازجملهتصویرلحظهایکهدرغدیرخممحّمد)ص(،علی)ع(رابهعنوانولّیو
وصّیخویشمعّرفیمیکند)تصویر2(.وجودایننگارهکهبرایشیعیانبیانگرحّقانّیت
والیتعلی)ع(است،نشانمیدهدکهاینفالنامهبراییكفردخاّصشیعهیایكمحیط

مذهبیوفرهنگیبادیدگاههایشیعیکتابتشدهاست.
متنفالنامهِدِرسِدنبهخّطنستعلیقودرهفتتادوازدهسطرپسازنگارههانگارش
شدهاست،البّتهبرخیپیشگوییهابایكدوبیتیآغازمیشود.ازویژگیهایخاّصاین
فالنامه،وجودعناویندرحاشیهباالیصفحهاستکهبهپیوستگیمتنوتصویرکمك
مینماید.ایناثرمجموعهایازنگارههایکارشدهنگارگرانمتعّدددرطولچندیندهه
مستقلّی تصویری فالهای درابتدا، آن بیشترصفحات که است )947-98/1540-90(
بودهاندوبهتدریجبخشیازیكیاچندنسخهراشکلدادهوبهنسخهکنونیتبدیلشدهاند.

فالنامه سلطان احمد اّول عثمانی
درنیمهدّومسدهشانزدهم/دهم،تمایلبهپیشگوییوآخرتشناسیدربسیاریاز
نَُسخمصّورعثمانیهمچون»احوالالقیامت«،یكنسخهاز»مفتاحالجفر«جامیوفالنامه
سلطاناحمداّولدیدهمیشود.اینفالنامهمصّوردورهعثمانیباابعادحدود35×49و
سیوپنجنگارهکهدیباچهاینیزدارد،توّسط»قلندرپاشا«،وزیرسلطاناحمداّول،برای
هدیهبهسلطانتهّیهشدهوشاملفالهایتصویریمجّزاییاستکهقلندرپاشاپساز
شناسایی،جمعآوریکردهوکنارهمگذاشتهوپیشگوییهایجدیدیرانیزبهآنهاافزوده
است.برایادغاممتنوتصویربهمنظورخلقیكمجموعهیکدست،اوحاشیههایتزیینی
خودرابههمراهدیباچهوانجامدهبهنسخهافزودهاست.ایناثرهمچونفالنامهِدرِسِدن،
مجموعهایازنگارههایمستقّلباچندینسبكاستکهدرطولچنددههمصّورشده
است.متنفالهاهریكبایكدوبیتیآغازوبانُهسطرنثربهخّطنَسخیكخّطاط،به

زباننوشتاریترکیعثمانیتحریرشدهاست.
گرچهنگارههاازدرونمایهمشترکیبافالنامههایدیگربرخوردارندومتأثّرازتفّکرات
شیعی،بهکارهایقهرمانانهومعجزهآسایامامعلی)ع(اختصاصیافتهاند،اّماازنظرسبك

الهام عصارکاشانی /ابوالقاسم دادور/خشایار قاضی زاده/
استمرارسنتهنریفالنامهنگاریمصورعصراولصفویدرفالنامهسلطاناحمد
اولعثمانی:مقایسهفالنامهطهماسبیوفالنامهسلطاناحمداولعثمانی
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واجرامتفاوتاند.بهجزدونگاره»اخراجآدموحّواازبهشت«کهتوّسط»نکشی«)وفات
پساز1622(و»حسنپاشا«)وفات1620(کهاحتماالًمخصوصایناثرخلقشدهاند
وسبكخالصتریازسبكهاینگارگریعثمانیراارائهمیدهند،بقّیهآثارمتفاوتاندو
میتوانآنهارابهدوگروهاصلیتقسیمکرد:گروهاّول،دارایرنگهایروشنوزندهوبا
حداقلپردازشدرجزییاتکارشدهاند؛گروهدّوم،شباهتزیادیبهایدهآلهایتصویری
دورهصفویدردهههایپایانیسدهشانزدهم/دهمدارند.ازهردوگروهیادشدهچنین
برمیآیدکهنگارههاتوّسطنگارگرانیانجامشدهکهعضویكکارگاهیایكمرکزهنری
شهریبودهاند،هرچندنمیتوانآنهارابهمکانیخاّصنسبتداد.قلندرپاشاباجمعآوری
ایننگارههایمستقّلوافزودنمتنمرتبط،معنایآنهاراترمیموشیوهاستانداردیبرای

.)Farhad, 2009, 70-72(پیشگوییخلقکرد
فالنامههایتصویریسدهشانزدهم/دهم،محصولشرایطمذهبی،سیاسیواجتماعی
دورانخودبودهاند.تفّکراتشیعیحاکم،بهصورتبرجستهایدرتاروپودحکومتصفویّان
جایگرفتهبود؛بهعالوه،ایندورهبااتمامهزارسالاّولدورهاسالمیوعقیدهفراگیر
انتظارپایانجهاندرمیانمسلمانان،مقارنگردیدهبودودریكنظامفرهنگیگسترده،
عقایدکیهانشناختیحاکمانآنهادرباوربهظهورمنجیبرایایجادزمینیپُرازصلح
وعدلتبلیغمیشد.بازنموداینعقایدرامیتوانبهروشنیدرفالنامههایعصرصفوی
بازجست.دراینمیانحضورپیامبرانابراهیمیوامامانشیعی،بهویژهحضرتعلی)ع(
واهلبیتش،درنقشمیانجیبرایرسیدنمردمبهرستگاریوآرزوهایشاننیزجلوه

برجستهاییافت.

سّنت فالنامه نگاری صفوی و تأثیر ویژگی های مضمونی 
و دیداری آن در فالنامه سلطان احمد اّول عثمانی

بابّررسیتطبیقیالگوهاومضامینبهکارگرفتهشدهدرخلقفالنامههایعثمانی،
بهویژهفالنامهسلطاناحمداّول،باسّنتفالنامهنگاریعصراّولصفوی،بهویژهفالنامه
طهماسبی،میتوانتأثیراتمستقیموغیرمستقیمسّنتفالنامهنگاریصفویبرسّنت

عثمانیرامشّخصنمود.
در فالگیری روشهای از یکی شانزدهم/دهم سده در تاریخی مشاهدات مطابق
خیابانهایاستانبولواصفهان،پرداختسّکهوانتخابتصادفییكتصویرتوّسطفالخواه
بودکهفالچیبراساسمضمونتصویروخواندنچندبیتشعر،عباراتوجمالتمطلوب
ودلخواهخواهانفالرابهزبانمیآورد.مشورتگرفتنازفالنامههادرایرانوسپسدر
عثمانی،بهابزاریمحبوببرایپیشگوییتبدیلشدهبود.درحقیقت،فالنامههایمورد
بحثنیزبراساسهمینسّنتفرهنگیخلقشدهاندوفالنامهطهماسبیبهعنواناّولین
نسخهدراینزمینه،الگوییبرایآثاردیگرازجملهنمونههایعثمانیفالنامهها-بوده

.)Lowry & Beach, 1980, 140(است
یکساننبودنمتنفالنامهها،نتیجهگردآوریمحتوایاینآثارازطریقسّنتهای
شفاهیاستکهبهآنهاویژگیهایخاّصومشّخصدادهاست،اّمابیشترمتون-اعّمازنثر
ونظم-دارایتفسیرهایثابتیهستندکهخوانندهوبینندگانآننگارههارابهبرداشت
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یکسانیازهمانفالهدایتمیکنند.پیشگوییهابهزبانیسادهنوشتهمیشوندوهریك
شاملمعّرفیوتوصیفنگاره،ذکریازمعنایآنوتأثیرشبرنّیتخوانندهاستوتقریباً
درتمامینمونهها،معنایفالخوب،بدیامیانهذکروشماریازدستورالعملهایمذهبی
مثلخواندندعا،صدقهدادنو...موردتأکیدقرارگرفتهاستکهعالوهبرمشروعّیتبخشی
بهعملفالگیری،بیانگراندیشههایمذهبیوفرهنگیغالببردورهخلقاینآثارنیز

محسوبمیشود.
بدینصورت است؛ پیشین نگارگری نمونههای از متفاوت فالنامههایصفوی قالب
کهصفحاتحاویتصاویرومتنبهطوریكدرمیانوپشتسرهمآمدهاندتادرانتخاب
تصادفیفالگیرندهوبّررسیبختوتقدیرشبهویکمكرسانند.تصویربنابراولویّتو
اهّمّیتدرسمتراستومتندرسمتچپقراردارد.گرچهایننَُسخازنظرویژگیهای
مربوطبهزیباییشناسیپیرورسومنسخههایتصویریپیشازخویشاست،اّمابهلحاظ
ساختارییادآورآلبومهایعثمانی)مرّقع(وصفویاستکهالگویتجربیمتفاوتیارائه
میدهدونگارههابهجایدعوتخوانندهبهخواندنمتوالیمتن،بهصورتمستقّلعمل
میکنند.اینویژگیابتدادرفالنامهطهماسبی)تصویر3(بهچشممیخوردوسپس،در
فالنامهِدِرسِدنوتوپقاپی)تصویر4(تکرارودرنهایت،اینسّنتدرفالنامهسلطاناحمد

اّولمالحظهمیشود.

تصویر10-معراجپیامبر)ص(،فالنامه
.)Farhad, 2009, 44(،طهماسبی

تصویر11-اصحابکهف،فالنامه
.)Farhad, 2009, 44(،توپقاپی

الهام عصارکاشانی /ابوالقاسم دادور/خشایار قاضی زاده/
استمرارسنتهنریفالنامهنگاریمصورعصراولصفویدرفالنامهسلطاناحمد
اولعثمانی:مقایسهفالنامهطهماسبیوفالنامهسلطاناحمداولعثمانی
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تصویر5-علی)ع(درفتحخیبر،فالنامه
.)Farhad, 2009, 121(،طهماسبی

تصویر6-دونیمشدنمّربنقیس
بهدستامامعلی)ع(،فالنامهتوپقاپی،

.)Farhad, 2009, 56(

مضامین
1-1-مضامین مذهبی و شیعی

محتوایمذهبیفالنامههابیانگرمحبوبّیتاینمضامیندرجامعهآنروزگارونفوذآن
بهدرباراست؛زیرااینفالنامههابراساسعقایدیافتشدهدرسّنتهایاسالمیفالبینی
شکلگرفتندکهشرایطمذهبیحاکم،تعّصباتدینیحاکمانونگاهخرافیآندوراندر
تهّیهونگارگریاینآثاربیتأثیرنبود.باحضورمضامینمذهبی،بهویژهمضامینشیعی،
عالوهبرآنکهمتنوتصویرسعیدربیانونمایشتقّدساینافراد،مکانها،اتّفاقاتو
ارتباطشانباجهانناشناختهوغیبدارد،مرتبطشدناینمتونبهچهرههایبزرگ

مذهبی،بهفالنامههاوجههایمشروع،قانونیواخالقیمیبخشد.
ازمیانمضامینمذهبیمحبوبترینموضوعفالنامههایموجود،زندگیواعمال
امام و6(، 5 ،2 )تصاویر علیابنابیطالب)ع( بهویژه خاندانش و محّمد)ص( حضرت
اهل و محّمد)ص( حضرت انتخاب هستند. رضا)ع( امام و حسین)ع( امام حسن)ع(،
بیتشاندرتصویرسازیوعدمتوّجهبهدیگرنزدیکانپیامبر،خودنشاندهندهنگرش
شیعیبه کالمیوعقیدتیشیعیوتالشهنرمندصفویدربخشیدنهویّتمستقلِّ
اثرشاست)شایستهفر،147:1384(.بااینحالاگرچهبرایمسلمانانتاریخچهنجات
ورستگاریباحضرتمحّمد)ص(شروعمیشود)شیمل،186:1376(،ولیجایتعّجب
داردکهدرنسخهسلطاناحمداّولهیچتصویرشناختهشدهایازپیامبردیدهنمیشودو
صحنههایالهامگرفتهازشیعه،بهکارهایقهرمانانهومعجزهآسایامامعلی)ع(اختصاص

یافتهاست.
علی)ع(درنزداهلسّنتبهعنوانپسرعمویمحّمد)ص(،دامادشوعضویازاهل
بیتوخویشاوندبیواسطهویشناختهمیشودوحضورشدرفالنامهسلطاناحمداّول،
برایخوانندگانسّنیغیرمعمولنیست)Farhad, 2009,. 70( »نمادمربوطبهعلی
درفالنامههایتصویریصفویبرایجلبحّساسّیتهایشاعرانهقزلباشهابودهاست«
)Farhad, 2009, 248(ونکتهجالبآنکهگرایشهایشیعیفالنامههایصفویکه
درعینحالگویاینوعیتمایالتسیاسیدرآنهاست،بهفالنامهسلطاناحمداّولنیزمنتقل
شدهاست.عالوهبرنکاتمطرحشده،توّجهبهاینمسئلهکههنرمندانعثمانیعالوهبر
الگوبرداریازنَُسخمصّورایرانیتامرحلهالگوبرداریازموضوعاتیکساننیزپیشمیرفتهاند،
مارادردرکحضورتصویرعلی)ع(درفالنامهسلطاناحمداّولعثمانییاریمیکند.
ترکیباتفالنامهرامیتوانبهدوگروهعمدهتقسیمنمود:1-پیامبرانابراهیمی،محّمد)ص(
وفرزندانش،مقبرههاوحرمهایمقّدس،حکیمان،قهرمانانوشروران؛2-موضوعاتمربوط
بهآخرت،بهشتوجهّنم،مرگورستاخیز.نگارههایسّیاراتونشانههایمنطقهالبروج
قدیمیترینوشناختهشدهترینقالبهایپیشگوییهستندکهدرتمامیفالنامههابهجز

فالنامهپراکندهدیدهمیشوند.
درنگارههاییبامضامینداستانهایپیامبرانابراهیمیهمچونآدموحّوا،موسی)ع(،
یوسف)ع(و...-کهبهشکلزبانیمنتقلوبهدستداستانسرایانوقّصهگویانحفظشدهو
زندهماندهاند-یاپیامبراسالم)ص(درانجاماعمالمعجزهآساییهمچونمعراج)تصویر3(
وشقّالقمرونیزمضامینمربوطبهامامانشیعه،بهویژهحضرتعلی)ع(،شخصّیتهای

:
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تصویر7-راست،آدموحّوا،فالنامه
.)Farhad, 2009, 99(،طهماسبی

تصویر9-راست،جهّنم،فالنامهتوپقاپی،
.)Farhad, 2009,292(

تصویر8-چپ،آدموحّوا،فالنامه
.)Farhad, 2009, 290(،طهماسبی

تصویر10-چپ،جهّنم،فالنامه
سلطاناحمداّول،

.)Farhad, 2009, 193(

اصلیباویژگیهایاخالقیمتفاوتشانمظهرعقایدمذهبیوالگویشجاعتواستواریدر
مقابلرنجهاوسختیهاوعاملرستگاریبشراند.

باتوّجهبهاینکهمضامینمذهبیفالنامههاعاملمشروعّیتبخشیبهآنهاهستندو
اشارهقلندرپاشادرمقّدمهفالنامهسلطاناحمداّولکهگفتهاست:»برحاکمانپُرقدرتو
شاهانپُرابهتاستکهبهداستانهایپیامبرانوقّدیسانوماجراهایحاکمانگذشته
بنگرندوآغازوانجامآنهارادرنظربگیرندوازآنطریقپایانونهایتکارهایخودرا
درککنند«)Farhad, 2009, 37(چنیننتیجهگرفتهمیشودکهفالنامهسلطاناحمد
بهسوی خواننده راهنمایی و پندآموزی و بوده پیشگویی برای وسیلهای آنکه عالوهبر
رستگاریرانیزبهطورمشّخصمّدنظرداشتهاست.بدینترتیبفالنامهعثمانی،همدر
موضوعومضامینبرشیوهسهفالنامهدیگرصفویاستواروازآنهامتأثّربودهاستوهم
درهدفوکارکردموردانتظارباآنهاهمنوابودهودرامتدادهمانسّنتصفویقرارداشته

است)تصاویر9،8،7و10(.

 2-2-مضامین نجومی سّیارات و ستارگان
درفالنامهتوپقاپی،نگارههاییازهفتسّیارهباستانی»ماه،خورشید،تیر،ناهیدو
مشتری«بهعنواننشانههایخبرهایخوشو»مّریخوزحل«بهعنوانپیشگویآیندهای

الهام عصارکاشانی /ابوالقاسم دادور/خشایار قاضی زاده/
استمرارسنتهنریفالنامهنگاریمصورعصراولصفویدرفالنامهسلطاناحمد
اولعثمانی:مقایسهفالنامهطهماسبیوفالنامهسلطاناحمداولعثمانی
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خالیازرستگاری)تصویر11(،بهتصویرکشیدهشدهاند.شبهسّیارهایبهنام»الجوَزهر«که
نشانهبداقبالیاست،بهعنوانهشتمینسّیارهونیزعالئممنطقةالبروجمصّورگردیدهاند.
ازمیاناینسّیاراتخورشید،مّریخوزحل)تصویر12(نیزدرفالنامهسلطاناحمداّول
حضوردارند.عالوهبراین،فالنامههایفارسیتوپقاپی)تصویر13(وِدِرسِدن)تصویر14(
واحمداّولعثمانی)تصویر15(هریكحاوییكنگارهازمنطقةالبروجهستندکهعلّت
خلقاینُصَوررامیتوانباتفّکراتمامهزارهاولاسالمیدرقلمرومسلمینمرتبطدانست
کهبراساساصولطالعبینی،برکلّّیهتحّوالتبشریمؤثّربود.درنگارههایفالنامهاحمد
اّولنقشمنطقةالبروج،خورشید،مّریخوزحلرامیتوانمتأثّرازفالنامههایمصّوردوره

اّولصفویدانست.

تصویر11-راست،زحل،فالنامه
.)Farhad, 2009, 290(،توپقاپی

تصویر13-راست،منطقةالبروج،فالنامه
.)Farhad, 2009, 38(،توپقاپی

تصویر12-چپ،زحل،فالنامهسلطاناحمد
.)Farhad, 2009, 302(،اّول

تصویر14-وسط،منطقةالبروج،فالنامه
.)Farhad, 2009, 176(،ِدِرسِدن

تصویر15-چپ،منطقةالبروج،فالنامه
.)Farhad, 2009, 299(،سلطاناحمداّول

ویژگی های دیداری
نگارههایچهارفالنامهتصویری،ویژگیهایتصویرنگاریوموضوعیمشترکیدارند
کهنشانمیدهدهنرمنداناینآثاردرکارگاههایهنریمشترکیمشغولبهکاربوده
یابایکدیگرآشناییداشتهیاازرویالگوهایگمشدهایکهاکنونموجودنیست،کار
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کردهاند)Farhad, 2009, 34(.برخالفشخصّیتنگارههادرنگارگریسّنتی،دراین
آثارتصاویربهعنواننقوشینمادیندرکنارمتنقرارمیگیرندوفاقدامضاهستند.دراین
میان،تنهانگارههایفالنامهپراکندهرااحتماالًمیتوانبهقزویننسبتداد.درایندوره
گرچههنرمندانهرشهربهسننهنریخویشوابستهبودند،بهطورفّعالروشهاییرا
ازیکدیگرواممیگرفتندوسبكهایتصویریجدیدوترکیبیایجادمیکردند؛ازاینرو
فالنامهسلطاناحمداّولنیزازاینویژگیبرخورداراستوعالوهبرنگارههایمستقّل،برخی
نگارههایآندرکارگاههایگروهیتصویرشدهاندوسبكآننیزمتأثّرازهمانشیوهو

تفّکرحاکمبرنَُسخخلقشدهپیشیندرقلمروصفویاست.
که آنهاست اندازه فالنامه چهار هر در مشترک ویژگیهای عجیبترین از یکی
تا66/5سانتیمتردارند،اگرچهنگارههاینسخهپراکندهوبعضی ابعادیحدود41/5
ازبیستوچهارنگارهدرنسخهِدِرسِدن،دراصلبزرگتربودهاند.براساسنظر»ابوالعالء
سودآور«،اندازهبزرگتصاویردرنسخهپراکندهشایدبهدلیلکاهشبیناییشاهطهماسب
 Soudavar, 1999,(یانزدیکیاوبهمیانسالیودرنتیجه،وضعّیتجسمانیویبودهاست
52-51(کهاینفرضّیهبرایاندازهدیگرفالنامههاوچهارنسخهنگارگریشدهبزرگتقریباً
همزماندرترکیهوهندقابلتعمیمنیست؛زیراکتاب»حمزهنامه«)تصویر16(کهبرای
»اکبر«،امپراطورمغولیهند)حکومت1605-1014/1556-963(،مصّورشدهبودودو
رونوشتازسهرونوشتشجرهنامهتاریخی»زبدةالّتواریخ«)تصویر17(نوشتهشدهدرسال
)991/1583(نیزازاندازهبزرگبرخوردارند،بنابراین،ایناحتمالوجودداردکهاوراق
بزرگفالنامهپراکندهدرمقابِلجمعّیتباالنگاهداشتهمیشدهونّقالآنرابرایجمع
شرحمیدادهاست.درهرصورت،اگرنوآوریدرابعادفالنامهطهماسبیرادرنظرداشته
باشیم،استمراراینشیوهدرانتخابابعادبزرگبرایفالنامههایمتأّخربرآن،ازجمله

فالنامهسلطاناحمداّولعثمانی،رابایدتحتتأثیرشیوهطهماسبیقلمدادکنیم.

تصویر16-راست،حمزهنامه،گورکانیان
هند،دهه980/1570،

.)Farhad, 2009,208(

تصویر17-چپ،زبدةالّتواریخ،عثمانی،
،991/1583

.)Farhad, 2009, 205(

الهام عصارکاشانی /ابوالقاسم دادور/خشایار قاضی زاده/
استمرارسنتهنریفالنامهنگاریمصورعصراولصفویدرفالنامهسلطاناحمد
اولعثمانی:مقایسهفالنامهطهماسبیوفالنامهسلطاناحمداولعثمانی
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نتیجه گیری
ویژگیهایتصویریوموضوعیمشترکنگارههایچهارفالنامهتصویری،بیانگرفّعالّیت
هنرمنداناینآثاردرکارگاههایهنریمشترک،آشناییبایکدیگریاتصویرگریازروی
الگوهایگمشدهایاستکهاکنوندردسترسنیستند.عالوهبراحتمالوجودنوعیهمکاری
میانهنرمندانصفویوعثمانی،مشّخصاتدیگریهمچونابعادبزرگومتفاوتازسّنت
نگارگریپیشیندرفالنامهسلطاناحمداّولسلطانی-کهازویژگیهایهویّتیفالنامههای
مصّوردورهصفویاستواّولینباردرایندورهودرفالنامهطهماسبیشاهدآنبودهایم-،از
تأثیرمستقیِمشیوهبهکاررفتهدرفالنامههایصفویبرفالنامهمصّورعثمانیونیزدیگرآثار

مصّورعثمانیهمچونزبدةالّتواریخحکایتمیکند.
عالوهبرتأثیراتساختاری،مضامینفالنامهسلطاناحمداّولبهویژهازمنظرشیعیو
مذهبینیزتحتتأثیرسهنسخهفالنامهمصّورصفوی،بهویژهفالنامهطهماسبی،استکه
یکیازدالیلآنرامیتوانهمزمانیایندورهبااتمامهزارهاّولاسالمیدانستکهدرآن
عقیدهانتظارپایانجهان،قلمروهایحکومتمسلمینازعثمانیتامغولرادربرگرفتهبود.
حضورپیامبرانابراهیمیوامامانشیعیبهویژهحضرتعلی)ع(،درنقشمیانجیبرای
رسیدنمردمبهرستگاریوآرزوهایشان،بهفالنامههایدورهصفویحّتیجداازبُعدسیاسی
مشروعّیتبخشیبهحکومتشاهانصفوی،دیدگاهوهویّتشیعیمیبخشید.نمایشاین
عناصرومؤلّفههایشیعیدرفالنامهسلطاناحمداّول،عالوهبرآنکهتوّجهدربارسّنیمذهب
عثمانیبهاهلبیتپیامبر)ص(رانشانمیدهد،گویایتأثیرپذیریهنرمندانعثمانیدر
نسخهبرداریازروینَُسخمصّورفالنامهایرانیاستوشایدبهبهبودموّقتیکهدرایندورهدر

روابطسیاسیصفویوعثمانیبهوجودآمدهبود،اشارهداشتهباشد.
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و      نمود     این تناظر  تناظر میان مراتب معراج و مراحل نماز     
در نگاره های معراج با تأکید بر نقش مایه محراب

زهرا عبداله /
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چکیده
محرابازبنمایههایتصویریدرنگارگریمعراجمیباشدکهعالوهبرغنایزیباییشناسی،
حاویداللتهایصریحوضمنیبسیاریاست.اینمقالهضمنارائهتناظریماهویمیان
مراتبمعراجومراحلنمازبازتاباینتناظررادرنگارههایمعراجتبییننمودهودرسایه
پیوندنمازبامعراجرسولاکرم)ص(،بهنقشمحرابونقوشوابستهبهآندرمعراجنگارهها
میپردازد.بدینمنظورچهارنگارهانتخابشدهکهجایگاهمحرابدرآنهاحائزاهمیتو
قابلتأملاست:نگاره"آزمونسهجام" ازمعراجنامهایلخانی،نگاره"معراج" ازنسخهبوستان
سعدی،نگارههای"نمازباپیامبران" و"نمازبامسلمانان" ازمعراجنامهتیموری.روشتحقیق
اینمقالهتوصیفی-تحلیلیاست،ضمنآنکهنمونههابهروشاسنادیوکتابخانهایجمع
آوریوبارویکردپدیدارشناسیتأویلیباتوجهبهسهنظامنمادین)کالمی،کنشیوتصویری(
بررسيشدهاند.ضرورتواهمیتتحقیقکهازنقطهنظرتاریخیدرراستایدرکنگاههنرمند
مسلمانقرونمیانهبهمعراجوازمنظرتأویلگرایانهونمادشناسانه،متوجهمبانیفکریو
نظریتصویرپردازیمعراجورمزگشاییاززوایایپنهاننگارههامیباشد،غیرقابلانکاراست.
بدینترتیبباتحلیلنگارههاطبقاینتناسباتوبراساسنتایجپژوهش،نقشمحورینماز
درنگارههایمعراجروشنشدهوانتخابوچیدمانعناصرتصاویربراساسارائهشئونمختلف
معراجتبیینمیشود.ضمنآنکهپیوندمعنایینقشمایهمحراببانمازومفاهیمانتزاعینور،
زمانومکان،ودرنتیجهاستفادههنرمندنگارگرازنقوشینظیرقندیلوآتشداندستیابیبه

ایننتیجهرامیسرساختهاست.

اهداف مقاله
1-تبیینارتباطوتناظرمیانمراتبمعراجومراحلنمازدرارتباطبانقشمایهمحراب.

2-رمزگشایینقشمحرابونقوشوابستهدرنگارههایمعراج.

سؤاالت مقاله
1-ارتباطوتناظرمیانآیاتقرآندربارهمعراجومراحلنمازچیست؟

2-وجودنقشمایهمحرابواشکالوابستهبهآندرتصاویر،چهنقشیدرارزیابیجایگاه
تصویردرسلسلهمراتبمعراجدارد؟

واژگان کلیدی
معراجپیامبر)ص(،محراب،نماز،معراجنگارهها.
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)سفر »اسراء« به قرآن تصریح وجود 1-با
شبانهازمسجدالحرامبهمسجداالقصی(،در
قرآناشارهمستقیمیبهمعراجنشدهاست.
بهنظرمیرسددواثر،یکیروایتابناسحق
)وفاتحدود150/772(ازسیرهپیامبردر
حدود )وفات ابنبُکیر اثر »السیره« کتاب
199/815(و»السیرةالنبویّه«اثرابنهشام
کتاب دیگری و )218/ 833 حدود )وفات
حدود )وفات ابنسعد از »طبقاتالکبری«
230/845(،نخستیناسنادمکتوبدرنقل
روایتمعراجباشند؛زیراتاپیشازاین،دردو
قرناّولّیهظهوراسالم،نقلروایتبهصورت

.)Colby, 2008, 51(شفاهیبودهاست
2-این4آیهعبارتنداز:آیات37و39سوره
آلعمران،آیه22سورهصادوآیه13سوره

سبا.
3-Levinson

مقدمه
سیرشبانهپیامبرگرامیاسالم)ص(ازمّکهبهبیتالمقّدسدراورشلیمومشاهدهآیات
هستیدرعوالمماوراءطبیعتوسپسبازگشتایشانبهبیتالمقّدسومّکهبه»معراج«تعبیر
شدهاست.1قرآنکریمنخستدرآغازسورهاسراء،بهسیرشبانهواعجازآمیزپیامبر)ص(را
ازمسجدالحرامبهمسجداالقصیاشارهنمودهودیگرباردرسورهنجم،بهمشاهداتملکوتی
ایشانازآیاتبزرگخدایتعالیپرداختهاست.درسورهنجم،گاهبهصراحتوگاهتلویحاً
بهمراتبمعراجازسیرزمینیتاآسمان،عرش،بهشتودوزخ،بیتالمعموروسرانجام

سدرهالمنتهیاشارهشدهاست.
ازیكسو،هررکعتازنمازمشتملبرمراحلقعود،قیام،رکوع،قیاممتصلبهرکوع،
سجدهاولوسجدهدوماستوازسویدیگر،شواهدقابلمالحظهایدرمعراجنگارههاوجود
داردکهشاملاشارهبهچنینتناظریبااستفادهشایستهازعناصرهنریوچیدمانآنهاست.
مقالهحاضرباروشیتوصیفی-تحلیلیوبراساسرویکردپدیدارشناسیتأویلی،بااستفادهاز
شواهدموجوددرمتونرواییودیداریدرپیتبییناینتناظراست.برقراریتناظریمعنادار
بینمراتبمعراجومراحلنمازمیتواندبهدرکمعانیباطنیمعراجوارتباطهرمرتبهاز
آنبامرتبهایازسلوکنفسدرجهتلقایالهییاریرساند.بهعالوه،ایجادچنیننظام
معناییبستریبرایتفسیرورمزگشاییازنقشمایههاییچونمحرابدرمعراجنگارههافراهم
میآوردونشانمیدهدکهعناصردیداریمرتبطبانمازدرایننگارهها،بامرتبهایازمعراج

کهنگارهبهثبتآنهمتگماشته،متناسباست.
»معراج«،یکیازمفاهیمبنیادیندرفرهنگاسالمیاست.درکتبتفسیرشیعهوسّني
دربارهاینمعجزهالهيمطالبفراوانیآمدهاست.درواقع،اگرچهواژهمعراجبهعروجبرخی
عارفانوصالحاننیزاطالقمیشود،اّمادرفرهنگاسالمی،معراجازمعجزاتویژهپیامبر
اسالم)ص(استودیگرانبهفراخورحالومقامشان،تنهاقطرهایازایناقیانوسمعرفترا
چشیدهودرسیروسلوکخویشبهاسوهاعلیاقتدانمودهاند.ابنعربیبابیانآنکه»اسراء«
عبورازعلمالیقینو»معراج«فرارفتنازعینالیقینورسیدنبهحقّالیقیناست)ابنعربی،
بیتا:342-132(،برایمعراجپیامبر)ص(ویژگیهاییرابرشمردهومعراجدیگرعرفاراتنها
تشبیهیازمعراجپیامبر)ص(دانستهاستوآنهارابارویکردعرفانیخویشتفسیرمیکند.

ازسویدیگر،تعبیرمحرابدرچهارآیهازقرآن2ودرشأنمقامممتازحضرتمریم)س(،
حضرتزکریّا،حضرتسلیمانوحضرتداوودعلیهمالّسالمنازلشدهاستونکتهجالب
موقعّیتمکانیمحراباستکهدرهرچهارآیهدراورشلیمقرارداردواینمکانازآنجاکه
پسازاسراءبهعنواننقطهآغازمعراجرسولگرامیاسالممحسوبمیشود،قابلتأّملاست.
درگردهماییمؤمناندربرابرمحرابواجتماعهمراستابهسویقبلهایواحد،جسموروحهر
فردوحدتمییابدوفردیّتبهجمعتبدیلمیشودوبدینترتیبمهمّتریناصلدین،یعنی
توحید،محّققمیشود.محراب،نظریههایزیباییشناسیغیرابزاری»کانت«و»راسکین«
رابهچالشمیکشدوبراینظریه»تاریخهنرلِوینسون«3وشعار»هنربرایهنر«،مثال
نقضایدهآلیمحسوبمیشود.درحقیقت،محرابمصداقکامل»هنربرایاسالم«بهحساب
میآیدوکتیبهنگاریهایاطرافآنگویایهمراهیکالمنامتناهیالهیوهنرزوالپذیر
انسانیاست.ایندقیقاًویژگیهنرمقدساست:»بازنماییعینِیحقیقتیقدسیوالهی«

:



23 دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
شماره بیست و دوم / بهار -  تابستان 1394

.)Longhurst, 2013, 35-36(
مفاهیممعراج،نمازومحرابهریكموضوعپژوهشهایمتعّددیبودهوازجنبههای
مختلفتاریخی،دینی،ادبی،هنریو...بدانهاپرداختهشدهاست،اماآنچهتاکنونمورد
غفلتقرارگرفتهوکمتربدانتوجهشده،تناظرمیانمراحلمعراجومناسكنمازاست.از
نگاهپژوهشگرهنریاینارتباطازآنرواهّمّیتداردکهدرنگارگریاسالمی،نگارههایمعراج
بیشترینوفاداریرابهمتنمعراجنامههاداشتهاندوتحلیلایننگارههاـبهویژهدستهایکه
بهتصویرپردازیمراحلیازنمازیاموضوعاتوابستهبهآنازجملهمحرابپرداختهاندـ،در
هرصورتناگزیرازدرکمتنروایتمعراجوارتباطمسلّمآنبانماز)بنابرحدیثنبوی»نماز
معراجمؤمناست«(وآیاتکالماهللاست.دراینجستاربراینخستینباراینتناظرمطرحو

نسبتنگارههایموردنظرباآنمشخصوتبیینمیشود.
ازجملهتحقیقاتیکهدرزمینهتطابقصوریتصاویرمعراجنامههاباآیاتقرآنانجامپذیرفته
است،میتوانبهپژوهشهای)پیراويونكونیکونژاد:1392(و)شایستهفروخالقيزاده:1392(
اشارهنمود.عالوهبراین،پژوهشهاییدرحوزهارزیابیزیرساختهایحکمیمعراجنامههاتوسط
)زارعزادهوخزایی:1391(،)نامورمطلق:1384(و)متفکرآزادوشایستهفر:1392(انجامشده
استکهازاینمیان،اولینمقالهباوجودطرحفرضیهایموردقبولمبنیبروجودسنخّیت
ماهویمیانحکمتاسالمیونگارهمعراجاثرسلطانمحّمد،ارتباطمدونومحکمیمیان
دوسویهبحث،یعنیُصَورخیالونگارهموردبحثارائهننمودهوبهتجلیاشکالنمادینوآن
ُصَوردرنگارهبهطورکاملنپرداختهاست.درمقالهدوم،خصوصیاتظاهریمالئكدرنگاره
معراجاثرسلطانمحّمد،مبتنیبرآموزههایحکمی،اسماءوصفاتحقتعالیوصفاتجمالّیه
وجاللیهالهیودرمقالهسوم،تناظرمبانیحکمیاسالمیرنگدرنگارهمعراجنسخهیوسف
وزلیخاموردبررسیقرارگرفتهاست.عالوهبراین،شایستهاستبهپژوهش)بدوی:1390(نیز
اشارهنمودکهتفسیرابنعربیازواقعهمعراجحضرترسول)ص(رابانگارههایمعراجنامه

شاهرخیتطبیقدادهومقایسهکردهاست.
روشتحقیقایننوشتار،روشکیفیاستواطالعاتبهشیوهمطالعهاسنادیوکتابخانهای
جمعآوریشدهاست.رویکردمقالهحاضر،رویکردپدیدارشناسیتأویلی»پلریکور«4است
کهازآرایپیشگامانینظیرهایدگر،5هابرماس6وگادامر7تأثیرپذیرفتهاست.دلیلانتخاب
روشپلریکورازآنرواستکهاینروشتلفیقیازنحلههایمختلففلسفیپیشینازجمله
هرمنوتیكوپدیدارشناسیمحسوبمیشودوبهارزشهایمعنوی،حکمتعملیوامرقدسی
توّجهداشتهاست.ریکور،هرمنوتیكرافّنتشریحوتوضیحنمادهامیشناسدومعتقداست
.)www.Tahoorhost.ir(میتوانبهواسطهتفسیروتأویلنمادها،طنینامرقدسیراشنید
پدیدارشناسیهرمنوتیكازرویکردهایشناختشناسیبهحسابمیآیدکهباگذراز
مرحلهمقّدماتیشناختصورت،واردعرصهنظریهپردازیمیشودوازماهّیتاثرومبانی
شکلگیریآنپرسشمیکند.درالگویاینرویکرد،سیرازاندیشهتاکالبدبهدرکعوامل
مؤثّردرپدیدارشدناثرمیانجامد.»نورنبرگشولتز«8برایننکتهکهفهموآگاهیمفّسردارای
مراتبمختلفیاست،تأکیدمیکندوتأویلرامبتنیبرفهمنسبتمیاناثروعواملپدیدآورنده

آنمیداند)ایمانیومؤمنیرنانی،28-30:1391(.
دراینمقاله،بهسهنظامنمادیننمادگانکالمیآیاتمعراج،نمادگانکنشیمراحلنماز

4-P. Ricoeur
5-M. Heidegger
6-J. Habermas
7-H. G. Gadamer  
8-N. Schulz

زهرا عبداله/ مهدی پوررضاییان/ علی اصغر شیرازی/ 
محّمدعلی رجبی/ حسن بلخاری قهی/
تناظرمیانمراتبمعراجومراحلنمازونموداینتناظردرنگارههای
معراجباتأکیدبرنقشمایهمحراب
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ونمادگانتصویرینگارههایمعراجتوّجهوازطریقرویکردپدیدارشناسیتأویلیبهتجزیه
وتحلیلدادههاورمزگشاییازنمادها،نشانههاومبانیحکمیآثارپرداختهمیشود.بهبیان
دیگر،مقالهحاضربرآناستتازیرساختفکریایبرایانتخابساختار،ترکیببندی،
چیدمانومؤلّفههایبهکاررفتهدرتصاویرراباتوّجهبهمتوندینیوحکمتاسالمیاستخراج
کاملترینمجموعه آنکهحاوی بهدلیل تیموری9 معراجنامه درابتدا، بدینمنظور نماید.
نگارههایمعراجاست،موردبّررسیقرارمیگیردوبراساسپیوندمحراب،نمازومعراجو
بازتابآندرتصاویر،بهویژهدونگارهمربوطبهنمازپیامبر)ص(درمحراب،جدولیازتناظر
میانآیات،مراحلنمازومعراج،سلسلهمراتبآفاقیانفسیونگارههاارائهمیشود.سپس،
نگارههایمرتبطبامعراجنامهایلخانی10وبوستانسعدی11نیزبراساسمؤلّفههاونشانههای

دیداریتصاویرسنجیدهمیشودوبامقیاسجدولمزبورموردارزیابیقرارمیگیرند.

نقش مایه محراب
دراندیشهنوافالطونی،همانگونهکهقعودوآرامشدراصلاولیحاویدومرحلهاست،
پیوستنودریافتنحّقنیزمستلزمهردوقوسهبوطیانزول)فیضان(12وعروج)بازگشت(13
استکهدرفرهنگاسالمیاولیدر»لیلةالقدر«ودومیدر»لیلةالمعراج«تحّققمییابد
)Uzdavinys, 2011, 1(.»هبوط«بهعنوانرویدادیقرآنی،متضّمنانتقالمکانی]»بدانها
گفتیمهمگیازآنجا]بهشت[فرودآیید«)سورهبقره،آیه38([استووقوعآندربدو
آفرینِشانسان،بهمفهومزماناشارهدارد.بهدنبالآن،تعالیوعروجنیزمستلزمدگرگونی
مکانوزماناست.نکتهجالبآناستکهشاخصتریناشارهقرآنبهواقعهمعراجپیامبر

اکرم)ص(باتصریحزمانومکانمعراج،اهّمّیتاینمفاهیمرامطرحمیسازد.
َنالَْمْسِجِدالَْحَراِمإِلَیالَْمْسِجِد درمطلعسورهاسراء،»ُسْبَحاَنالَِّذیأَْسَریبَِعْبِدهِلَْیالًِمّ
األَْقَصی«،زمانمعراج،شبومکانمعراج،مسجدتوصیفگشتهاست.عالوهبراین،کلمه
معراجازنظرلغویبهزمانومکانعروجاشارهدارد:»]معراج[مشترکبینچهارصیغهاست:
اسمآلتمثلمفتاح،مصدرمیمیمثلمیثاق،اسمزمانومکانمثلمیعادیامرصادوصیغه
مبالغهمثلمفضال«)محّمدیهیدجی،4:1334(.بهطورکلّی،میتوانمعراجرا»فرارفتناز
مرزهایزمانومکانودرهمشکستنقوانینحاکمبرعالمماّدهبرایرسیدنبههدفیخاص

وازپیشتعیینشده«،تعریفنمود.
رفتنآنراهزمانینبود)نظامی،19:1377(14 دیدنآنپردهمکانینبود

اینشاکلهبرجمعاضدادترتیبیافتهاستوهمینامرمباحثمتعددیراپیرامون
جسمانییاروحانیبودنمعراج،امکانمشاهدهباریتعالیباچشمکالبدو...مطرحمیسازد
کهازاینمیان،بحثگذارازمسافتهایدورجغرافیایییانجومیدرزمانیاندکمقّدمبر
دگرگونیمکانوزماناست.15درواقع،انتخابمضامینورویدادهاییخاصتوّسطهنرمند،
بهطورتلویحیبهمقولهجمعاضدادوتقارنحوادثگذشتهوآیندهدرزمانحالاشاره
مینماید؛ازآنجملهمیتواندرتصاویربه»نمایشزمانهایمجزا«مانندگردهماییانبیای
گذشتهـازآدم)ع(تاعیسی)ع(ـومشاهدهحوادثوساکنینآیندهبهشتوجهّنمو
»مکانهایبدونجمع«ماننددریادرآسماناول،درختسدرةالمنتهیدرفرازآسمانهفتم

ومجموعهافالکدرزیرگامهایبُراق)تصویر1(اشارهنمود.

ابعاد34×22/5 دارای که معراجنامه 9-این
است، نگاره 61 و صفحه 265 سانتیمتر،
ميشود. نگهداری پاریس ملي کتابخانه در
سال در دربار، کاتب و شاعر »میرحیدر«،
840/1437آنراازعربيبهترکيترجمه
اویغوري رابهخط ومالكبخشيمتنآن
کتابتنمود.بنابرآنکهبرخیتهّیهایناثررا
دانستهاند، شاهرخ سرپرستی و سفارش به
نیز شاهرخی« »معراجنامه به نسخه این
خانم تصریح به ازآنجاکه اما است، مشهور
»گروبر«،متخّصصنسخههایمعراج،صّحت
 Gruber,( است نشده اثبات انتساب این
251 ,2008(،دراینمقالهازایننسخهبا

نام»معراجنامهتیموری«یادمیشود.
10-اینمعراجنامهبا10نگارهازاحمدموسی،
دیباچة با بهراممیرزا ُمرّقع از بخشی
تحت که میدهد تشکیل را دوستمحّمد
نظارت»سلطانابوسعیدبهادرخانایلخاني«
شده تهّیه )1316-1335/ 1898-1917(
استانبول توپقاپيسراي موزة در و است
نسخه متن خوشنویسی ميشود. نگهداري
به منسوب ـ، نیست موجود هماکنون که
 Gruber, 2010,( است  صیَرفی عبداهلل

.)24
11-ایننسخهدرسال920/1514توّسط
احتماالً و خوشنویسی نوراهلل سلطانمحّمد
دربخاراتصویرگریشدهاستوهماینكدر
موزةمتروپولیتننیویورکنگهداریمیشود

.)Gruber, 2009, 239(
12-Procession )Proodos in Lat-
in(  
13-Reversion )Epistrophe in Latin(

14-همچنین:کردرهادرحرمکاینات
هفتخطوچارحدوششجهات)نظامی،

.)17:1377
گودرزی مقالة به بیشتر مطالعة 15-برای
و زمان مفهوم »بررسی عنوان با کشاورز و

مکاندرنگارگریایرانی«مراجعهنمایید.

تصویر1-معراجپیامبر)ص(برفرازهفتآسمان
باتصاویربروجفلکیازنسخهمخزناالسرار،
سدههفدهم/یازدهم،اصفهان،نگهداریدر

کتابخانهانگلستان.مأخذ:
)www.pinterest.com(
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بااینوجودآشکاراستکهطرحاینمضامیندربُعدصورت،بدونبهرهگیریازشگردهای
تصویریمیّسرنیستوازهمینرو،هنرمندچهازطریقآرایشسازوکارهایتجّسمیمانند
رنگ،چیدمانوترکیببندی،طرحو...وچهازطریقکاربردمؤلّفههاوبنمایههاینمادین،
بدینمهّمدستمییابد.یکیازکارآمدتریناینعناصرنمادین،»محراب«استکهازنقوش
پرتکراروپرمعنادرنگارگریمحسوبمیشود.نگاره»لیلیومجنوندرمکتب«)تصویر2(و
قراردادنلیلیدرونمحرابونیزنگاره»شیخصنعانودخترترسا«)تصویر3(ونمایشآتش
درونمحرابدرایننگارهرامیتواننمونههاییازکاربردنمادیننقشمایهمحراببراینمایش
عشقومنبعالهیومعنویآنبرشمرد.محراب،بهویژهدرآثارکمالالدینبهزادحضوری
پُررنگواستعاریداردو»مایکلباری«بااستنادبهاشاراترمزگونایننگارهها،16محرابرا
.)Barry, 2004, 196( دروازهالهی«میداندکهتنهابرگزیدگان،مجازبهعبورازآنهستند«
شاعروعارفهمعصر گفتنیاستاینتعبیرازمنظومه»هفتاورنگ«عبدالرحمانجامیـ
نیزاستنباطمیشود.جامی،محرابرامخفیگاهیمیداندکهازجلوگاهآن،پرتونور بهزادـ
الهیبراولیایمنتخبومنتجبمیافتادوایشان)ازآدموشیثتاابراهیمواسحقودیگران(

بهنوبتازاینمکانگامدراوجآفاقوانفسمینهند:
زاسمیبرجهانافتادهنوریست حقیقترابههردوریظهوریست

بهجایششیثدرمحراببنشست)جامی،1366: چوآدمرختازاینمحرابگهبست
.)598

نگاره های »نماز با پیامبران« و »نماز با مسلمانان راستین« 
از معراج نامه تیموری

محرابازحیثمعماریبهواسطهساختارمقّعر،آواینمازگزاررامنعکسمیکندوکالم
الهیرادرمیانجمعطنیناندازمیگرداند.بهعبارتدیگر،»حقیقتمتعالی،خودرادرزمانو
 Longhurst,( »مکان،درمعرضدرکبشرقرارمیدهدومحدودبانامحدودپیوندمیخورد
40 ,2013(.درنگارههایموردبحث،امامتپیامبر)ص(درنمازوبرتریایشانبردیگرادیان،

پیامیاستکهبهپیامبرانپیشینوبالّطبعبهپیروانایشانابالغمیشود.
ازسویدیگر،نمایظاهریمحراببهطورکلّی،شبیهدرگاهیاستکهپردههایآنکنار
زدهشدهاند.»مولوياولیايحّقرا»پردههاينورحّق«میداند«)یوسفپور،85:1388.(
بدینترتیبزمانیکهنوبتبهپیامبراسالم)ص(میرسد،باحضورایشاندرمحرابگویی
تمامیپردههایپیشینکنارمیرودونورالهیدرکاملترینوجهبرایشانظهورمینمایدو
همینظهوراستکهمایهعروجمیشود.بایدبهخاطرداشتکهاهّمّیتمحراببهتمامیاز
نمازیسرچشمهمیگیردکهبهسویآنگزاردهمیشودوهمانطورکهخانم»شایستهفر«به
اینموضوعاشارهکردهاند،نکتهجالبآناستکهسلسلهنگارههایمعراجدرنسخهتیموری
باطرحسجادهایآغازمیشودکهدرمرکزنقشآنآمدهاست:»بدینترتیبپیامبر)ص(به
معراجرفت«)سگای،32:1385()تصویر4(.بهعبارتدیگر،سرلوحهبانقشسجاده)نمادیاز
نمازدائم(بهاینمعنااشارتداردکه»افقمّکه،مؤمنراازطریقمعراجپیامبر)ص(بهملکوت
پیوندمیدهد.]درواقع[سجادهنقطهآغازعزیمتمعنویوهمینطورنقطهنهاییبازگشت
قدسیاست« )Heller, 2011, 4( وهمینآمدوشداستکهبهطورضمنیبهدگرگونیزمان

16-ایننگارههادرصفحات193،23،14،ومکاناشارهمینماید.
200و340ازکتاب)Barry, 2004(قابل

مشاهدههستند.

تصویر2-مالقاتلیلیومجنوندرمکتب،اثر
کمالالدینبهزاد،متعلّقبهنسخهایازخمسه
نظامی،مکتبهرات،کتابخانهانگلستان.مأخذ:

.)Barry, 2004, 14(

تصویر3-پایین،شیخصنعانمدهوشازمشاهده
دخترترسا،متعلّقبهنسخهایازلسانالّطیر
میرعلیشیرنوایی،مکتببخارا،940/1533،

کتابخانهملیفرانسه.
.)Barry, 2004, P. 16(:مأخذ

زهرا عبداله/ مهدی پوررضاییان/ علی اصغر شیرازی/ 
محّمدعلی رجبی/ حسن بلخاری قهی/
تناظرمیانمراتبمعراجومراحلنمازونموداینتناظردرنگارههای
معراجباتأکیدبرنقشمایهمحراب
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نساء، سورة 158 مریم، سورة 57 17-آیات
55سورةآلعمران،75سورةانعام،46سورة

قصصو143سورةاعرافرامالحظهنمایید.
20-ازپیامبر)ص(استکه»نمازمعراجمؤمن
:1385 مجلسی، و 7 )خمیني،1360: است«

.)29
18-بهفصلاولکتاب»معراج،شرحوتفسیر
دستغیب آیتاهلل اثر والّنجم« شریفة سورة
:1388 )قمی، در همچنین نمایید. مراجعه
343(و)هویزی،145:1383(حدیثیازامام
رضا)ع(روایتشدهکهفرمودهاند:»مرادازنجم

رسولخدا)ص(است«.
19(؛ آیة علق، )سورة َواقَتِرب« 19-»َواسُجد
اََدب »فِيالرُّکوِع ميفرمایند: صادق)ع( امام
58(؛ :1386 )عزیزي، ُقرب« جوِد فِيالسُّ َو
چیزی به »بنده میفرمایند: اکرم)ص( پیامبر
بافضیلتترازسجدهایکهدرخفامیکند،به
خداوندنزدیكنشدهاست«)مجیدی،1379:

.)461
تعبیر به اشاره ضمن طباطبایی 20-عاّلمه
معنای خدا)ص(، رسول توصیف در ٍة« »ذوِمرَّ
خدا)ص( »رسول که میداند این را آیه
استقامتورزیدوبرانجاممأموریتخودمستقر

شد«)طباطبایی،1374،ج44:19(.
22-»تََدلّی«درلغتبهمعنی»پایینآمدندلو

درچاه،فرودآمدنوآویختن«است.
23-اگرچهدرصحیحینبهروایتازانسآمده
استکهپیامبرپیشازرکوعقنوتميخواند،
نظیر راویانی تأکید و تسّنن اهل فقه مطابق
»بیهقی«،سّنتقنوتپسازرکوعادامیشود
)عاشور،156:1380(.درسّنتشیعهنیزبعضی
شیوه این نمازجمعه دوم رکعت مانند مواقع
مشاهدهمیشود.ازسویدیگربراساسروایات،
معراجپیامبرپسازنمازشبآنحضرتروی
وتر نماز در رکوع از پس قنوت ادای و داده
است روایتشده کاظم)ع( امامموسی توسط
:1966 صدوق، 414؛ :1366 )نوریطبرسی،

.)365
به میتوان تناظر این صّحت اثبات 24-در
در وی نمود. اشاره رازی نجمالدین عقیدة
مقام،سّرراهمپایة»قابقوسین«دانستهاست
عرفان اهل آنکه توضیح 9(؛ :1365 )رازی،
قائلند یاهفتبطن انسانمراتبدرونی برای
کهعبارتنداز:مقامنفس،مقامعقل،مقامروح،
مقامسّر،مقاماخفی،مقامخفیومقامتجلّی
چنانچه .)565-585 :1385 )آشتیانی، ذاتی
نخستین معادل را مراتب این از نفس مقام
در دقیقاً سّر مقام دهیم، قرار جدول ردیف
ردیف»َفَکاَنَقاَبَقْوَسْیِن«جایخواهدگرفت.
25-برایاّطالعاتبیشتربه)طباطبایی،1374،
)495 :1380 )مکارمشیرازی، و )55 :19 ج
»جبرییل عبارت همچنین، نمایید. مراجعه
)مجلسی، در اَلْحَتَرْقُت« أَنُْملًَة َدنَْوُت لَْو گفت:

382:1403(آوردهشدهاست.
جّنةالمأوی است معتقد طباطبایی 26-عاّلمه
)طباطبایی، است برزخ بهشت از متفاوت
شواهد این اساس بر .)49 :19 ج ،1374
از پیامبر)ص( مشاهدات معراجنگارهها، در
تصویر به برزخی بهشت همین در متنّعمین
کشیدهشدهوجّنةالمأویکهحّتیجبرییلرا
نیزبدانراهنیست،فراترازبازنماییتصویری

است.

تصویر4-سرلوحهمعراجنامه
تیموری،هرات،سدهپانزدهم/
نهم.مأخذ:)سگای،1:1385(.

معراجانبیایالهینمونههایتحّققکاملترینونابترینجلوههایظهوراینشالوده
هستند.قرآنمجیدعروجبرخیانبیارابامشتقاتفعل»َرَفَع«بیاننموده17ودرمعراجنامه
ایلخانیدرتوصیفاینمعراجهاآمدهاست:»معراجموسیسویطوربودومعراجابراهیم
سویملکوتبودومعراجعیسیبهبیتالمعموربودومعراجادریسبهحوروقصوربودو
معراجآدمسویمعدنحوربودومعراجحبیب]حضرتمحّمد)ص([سویقابقوسینبود«

.)Gruber, 2010, 91(
آیاتآغازینسورهنجمبیانگرلقایآفریدگار،بهحضورحقّرسیدنحضرترسولاکرم)ص(
ومشاهدهنشانههایبزرگپروردگاراست؛مقامیکهبهواسطهمعراجونماز18حاصلگشته
وپلهپلهحضرتراتادیداررّباعلیباالبردهاست.اگرچهمعنایلغوینجم،ستارهاست،
اّمابسیاریازمفسرینبهپشتوانهروایاتیازائّمه»َوالنَّجِمإذاَهوی«رااشارهبهپیامبر)ص(
دانستهاند:19»قسمبهستارهزمانیکه]بهسجده[میافتد«وبهپشتوانهپیامدهایتعالیبخش
همینسجدهاستکهآخرینآیهسوره،همگانراامربهسجدهمینماید؛چراکهبهتصریح

قرآنوحدیث،سجدهنزدیكترینحالتبهرّباست.20
بدینترتیباینآیات،نمازوعروجحضرتراتامقامواالیقربشرحمیدهند.اجازهگذر
ازچنینجایگاهیتحتعنوان»ذوِمرَّهٍ«واگذارمیگرددودرعینحال،بیانگرثباتارادهو
استواریمقامرسولاکرم)ص(است.21»َفاسَتوی«،پسدرکمالاعتدالبرخاستوبرایاقامه
َدنَاَفَتَدلّی«،22سپسبهواسطهپایینآمدن،دررکوعنزدیكشد نمازوآغازمعراجقیامکرد.»ثُمَّ
تاچنانَدلِوآویختهازرحمتحّقلبریزگردد.»َفکاَنقاَبَقوَسیِن«،پسازرکوعودرسکنات
قنوت،23دوقابقوسوجود]حضرتحّقوپیامبر)ص([بههمنزدیكگشت.24»اَواَدنی«،
آنگاهدرسجدهنخست،ظرفوجودیپیامبر)ص(تاپایینترینسطحبهآرامیپایینآمدتا
»َفاَوحیإلیَعبِدهِماأَوحی«بهاووحیشود،آنچهدرادراکنمیگنجد.»َولََقدَرأهنَزلًَهأُخری
ِعنَدِسدَرهالُمنَتهی«ودرافتادنیدیگربازاورامشاهدهنمودواینسجدهدومپیامبر)ص(را
تامقامیکهفرشتهبدانراهندارد،باالبردودرحضورفراگیرحضرتحّقمستغرقگرداند.
درتفاسیرنیزچنینآمدهاستکهجبرییلتامرزسدرهالمنتهیباپیامبر)ص(بود25وسپس

رسولخدا)ص(ازاینمرحلهوجّنهالمأوی»ِعنَدهاَجّنهالَمأوی«گذرنمود.26
تابرآرمازمالئكبالوپر  باردیگرهمبمیرمازبشر

آنچهاندروهمنایدآنشوم  باردیگرازملكپّرانشوم
گویدمإنّاإلیهراجعون)مولوی،508:1384(. پسعدمگردمعدمچونارغنون

ِِّهالُکبری«ودرحقیقت،دراینمعراجنشانههایبزرگپروردگار »لََقدَرأیِمنآیاِتَرب
خویشرامشاهدهنمود،درستهمانگونهکهانگیزهرؤیتآیاتدرسیرشبانهپیامبر)ص(

:

:

:
: :

:
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ازمسجدالحرامبهمسجداالقصی)سورهاسراء،آیه1(نیزمحّققگردید.درجدول1،آیاتکریمهمزبوراز
معراجونمازومراحلمتناظرآنهاباسلسلهمراتبآفاقی-انفسیونگارههایخاّصآنمقامهادرمعراجنامه

تیموریبهنمایشدرآمدهاند.
دربارهمراتبانفسی،شرحمبسوطحضرتعلی)ع(دربارهمدارجنفس،قواوخصایلآنگویایاهّمّیت
موضوعاست)شیخبهایی،646:1388(.درهمینراستا،حکیممالصدراتحّوالتنفسرامدارجنفس
مینامدوآنرابهدودستهتقسیمميکند:نخست،تحّوالتومدارجپیشیني)سابقه(ودیگر،تحوالتو
مدارجپسیني)الحقه(.اوجمادیّتونباتّیتوحیوانّیترامدراجپیشینيوتحّولنفسبهعقلمنفعلو
عقلبالفعلوعقلفّعالراتحّوالتومدراجپسینيمينامد)مالصدرا،294:1478و378(.بدیهیاست
کهاینمراتبازشئونرهروانسلوکازامتپیامبر)ص(استوبرایپیامبر)ص(بهعنواناُسوهحسنه،
پیمودنمسیرمعراجکهصحنهرویاروییبامراتبوجودمحسوبمیشود،بهمنظورمشاهدهمراتبوآیات

است)لُِنریَُهِمنآیاتِه(.
مالصدرادرشأنانسانکاملبراینباوراستکه»باتوّجهبهقاعدهبساطتوجود،شایستهاستکهبه
درجهومقامیبرسدکهتمامموجوداتعالم)ِعلوی،ِسفلی،عقولونفوس(،همگیاجزایذاتویباشند
وقّوتوقدرتویدرکلّّیهموجوداتسریانداشتهباشدووجودوی،غایتونتیجهآفرینشعالمباشد«
)مالصدرا،245:1346(.حقّتعالیمنزلترسولگرامیخویشرابا»لَْوالَکلَماَخلَْقُتاأْلَْفالَک«میستاید
وسخنموالنانیزمؤیّدهمینامراستکه»چهعجباستاگرحقّتعالیبعضیراممتازکندکهمانسبت
بهوی]محّمد)ص([چونجمادباشیمواودرماتصّرفکندوماازاوبیخبرباشیمواو]محّمد)ص([ازما

باخبر«)مولوی،131-132:1377(.

تصاویرمراتب انفسی سلوکمراحل نمازمراتب آفاقی معراجآیات قرآن

ةٍ ذومِرَّ

فَاْستََوی

ثَُمّ َدنَا فَتََدلَّی

فََکاَن قَاَب قَْوَسیِْن

أَْو أَْدنَی

َولََقْد َرآهُ نَْزلًَه أُْخَری. ِعنَد 
ِسدَرة الُمنتَهی

مسجدالحرام تا مسجداالقصی

زمین تا آسمان دنیا و آسمان های 
هفتگانه

عرش الهی فرشتگان حامل 
عرش با صورت حیوانی

بهشت و جهنّم، تفکیک 
مسلمانان راستین و دروغین

بیت المعمور و مقام جبرییل

سدرة المنتهی29 و جنّة المأوی  

:
:

قعود)نیایش و آرامش نفس پیش از 
اقامه نماز(

قیام27 

رکوع28

قیام پس از رکوع )دست ها در 
قنوت تلویحی از قاب قوسین( 

سجده اول

سجده دوم

جمادی

نباتی از جمادی مُردم و نامی شدم

حیوانی وز نما مُردم به حیوان برزدم

انسانی مُردم از حیوانی و آدم شدم

فرشته بار دیگر هم بمیرم از بشر تا 
برآرم از مالئک بال و پر

فراتر از فرشته بار دیگر از ملک پّران 
شوم آنچه اندر وهم ناید آن شوم

27-همچنینقرائتحمد»َولََقْدآتَْیَناَکَسْبعاِمَنالَْمَثانِيَوالُْقْرآَنالَْعِظیَم«:ایپیامبرمابهتوسورهحمد)هفتآیتمثانی(وقرآنعظیمدادیم
)سورهحجر،آیة87(.»سبع«درلغتبهمعنایهفتو»مثانی«بهمعنای»دوتاها«آمدهاستوبیشترمفسران»َسبعاًِمَنالَمثانی«راکنایةاز»سوره

حمد«دانستهاند.
28-جامینیزدربهارستانبهتشبیهقیامنباتورکوعحیواناشارهنمودهاست:

قعدهطاعتبهمصاّليخاک  کارجماداستپيحّيپاک
بردرقّیومجهانبردوام  وصفنباتاستنمودنقیام

دائمازآنستکهپشتشدوتاست)جامی،402:1385(.  هیئتحیوانبهرکوعاستراست
29-ازپیامبر)ص(نقلاستکهدرجوارسدرهالمنتهی،»مهیهمانندابرمرافراگرفت،بهسجدهافتادم«)طباطبایی،17:13،1374(.

جدول 1- تناظر میان آیات معراج، نماز، 
مراتب آفاقی انفسی و نگاره ها.

زهرا عبداله/ مهدی پوررضاییان/ علی اصغر شیرازی/ 
محّمدعلی رجبی/ حسن بلخاری قهی/
تناظرمیانمراتبمعراجومراحلنمازونموداینتناظردرنگارههای
معراجباتأکیدبرنقشمایهمحراب
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درنگارهنمازباپیامبراندرمسجداالقصی)تصویر5(،پیامبر)ص(درمحرابوبر
سجادهنمازبهنمایشدرآمدهاستوجبرییلازایشانخواستهاستتاامامتجمعاولیا
وانبیارادرنمازبرعهدهداشتهباشند.صحنهایکهنگارگربرایترسیمانتخابنموده
استجمعنمازگزاررادرحالنشستنونیایشنشانمیدهدکهبامرحلهسکونجمادی
همپایهاست.ایندرحالیاستکهدرنگارهنمازپیامبر)ص(باجمعمسلمینراستین
)تصویر6(،پیامبر)ص(کهباردیگردرمحرابیبسیارنورانیتربهنمایشدرآمده،درحال
ادایقنوتهستندکهمتناظربامرحلهانسانیازمراتبانفسیاست.جالبآنکهدرنگاره
نخستنورانیبودنمحراببهواسطهقندیلهایآویختهتبیینمیشود،اّمادرنگارهدّوم
کهبسیارفراترازمرحلهپیشیناست،نوربدونواسطهودرجلوهپُرتأللؤرنگطالیی،

محرابرادربرگرفتهونمایشابر،قداستاینحضورراتشدیدنمودهاست.

تصویر5-نیایش،معراجنامهتیموری،هرات،سده
پانزدهم/نهم.مأخذ:)سگای،5:1385(.

تصویر6-روبرو،نمازپیامبر)ص(باجمع
مسلمانانراستین،معراجنامهتیموری،هرات،
سدهپانزدهم/نهم.مأخذ:)سگای،27:1385(.

تصویر7-پایین،بهسجدهرفتنپیامبر)ص(،
معراجنامهتیموری،هرات،سدهپانزدهم/نهم.

مأخذ:)سگای،34:1385(.

نگارگریشده،تنهامعراجنامهتیموریدوسجدهرابهطورمتمایزبهتصویرکشیدهواز
طریقشگردهاینگارگری،فضیلتوبرتریسجدهدّومراپدیدارساختهاست.نگارهسجده
اّول)تصویر7(دراندازهایکوچكترباترکیببندیافقیوحجمکمتریازانوارپیچان،
اندکیپیشازنگارهسجدهدوم)تصویر8(بااندازهایبزرگتر،ترکیببندیعمودیوحجم
فراگیروفزایندهنوربهنمایشدرآمدهاست.عالوهبراین،درحالیکهپیشزمینهالجوردی
درنگارهنخست،ازپشتسرنهادنهفتآسمانحکایتدارد،سرخیپیشزمینهنگارهدّوم
کهمکّملرنگسبزردایپیامبر)ص(است،ازپیوندیوصفناپذیرسخنمیگویدکهحّتی

جبرییل،فرشتهمقّربالهی،نیزازدقایقآنبیاّطالعاست.
درتصویرسازیهریكازاینمقامات،نگارگرانازترفندهاینمادینوبصریمختلفی
بهرهجستهاند.دربرخیتصاویر)بیشترمتعلّقبهنَُسخهندیوترکی(نگارگرتمامیپیکر
پیامبر)ص(رابارنگسفیدنشاندادهاستودردیگرتصاویر،بهتناسبمدارجقدسیپیموده
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تصویر8-بهسجدهرفتنحضرتمحّمد)ص(در
محضرالهی،معراجنامهتیموری،هرات،سده

پانزدهم/نهم.مأخذ:)سگای،38:1385(.

تصویر9-مالقاتبافرشتههفتادسروحضرت
یحییوزکریّاعلیهمالّسالم،معراجنامهتیموری،
هرات،سدهپانزدهم/نهم.مأخذ:)سگای،1385:

.)13

تصویر10-مالقاتپیامبر)ص(با
انبیایپیشین،معراجنامهتیموری،
هرات،سدهپانزدهم/نهم.کتابخانه
سلطنتیفرانسه.مأخذ:)سگای،

.)4:1385

شدهتوّسطپیامبر)ص(،شّدتحضورنیزبهطورسلسلهمراتبیتجلّیمییابد.»نور«ازدیرباز
وبهویژهدرمیانادیانتوحیدی،مظهرتجلّیحّقبهشمارمیآیدوبهدلیلاستفادهازآندر
آرایشونمایشمحرابمعراجنگارههاشایانبررسیاست.نگارگریمعراج،ضمنبهرهگیری
ازمیراثارزشمندآموزههایحکمایایرانِیپیشازاسالمپیرامونمفهومقدسینور،توّجهی

خاّصبهآیهشریفهنور)سورهنور،آیه35(داشتهودرخلقآثارازآنالهامگرفتهاست.
مفهومانتزاعینور،متأثّرازسبكنگارگریوذوقزیباییشناسیدورهخلقاثر،گاهبهشکل
هالهنوروشعلهآتش)Ramezan-Mahi & Bolkhari, 2012, 16-25(دراطرافپیکر
پیامبر)ص(ومالئکهبهنمایشدرآمدهاست.آتشبهسببنوسانپیاپیشعلههایآن،نماد
دگرگونِیمداماستوازمیانعناصراربعه،تنهاآتشبهواسطهسوزاندن،اساساًماهّیتشیء
راتغییرمیدهد.همچنین،آتشوسوختنهمنشینیهمیشگیباعشقومحبتداشتهاند.
ازیكسو،پیامبر)ص(حبیباهللاستوازسویدیگر،آتِشپاککنندهعشق،هرآنچهمیان
پیامبر)ص(ومعشوقاست،میسوزاندوپلهپلهاورادرمعراجباالمیبرد.جوششگدازندهو
هدایتکنندهعشقدراینسفرپُرماجراباگستردهوبستهشدنفضایتصاویرازطریقکاربرد
ایناسلیمیهای ازآتشونوردراشکالمختلفنمایانمیشود)تصویر9(. اسلیمیهایی
آتشین،فضایمنفیماّدهرامیشکافندتانورالهیواردشود؛چراکه»هرجاوهرزمانکه
حجابماّدهکناررود،نورالهیدرخشیدنمیگیرد«)Nasr, 1987, 165(.اینفرایندتا
بدانجاادامهمییابدکهدرتصویرمربوطبهآسمانهفتمکهجملگینوراستهیچفضایمنفی
باقینماندهاست.30عالوهبراین،فرازوفرودنقوشنوارهایآتشینوپیچشتناوبیآنهامیان
پیکرمالئك،ازمقامواالوبلکهرفیعترینردهفرشتگانحکایتدارد.بهعبارتدیگرمطابق
متن،ایندستهازمالئكمقّربترینفرشتگانهستند؛چراکهپسازآنحّتیجبرییلنیزاز

ادامهمسیربازمیماند.
درمنابععبریومسیحیدستهبندیهایبسیارمفّصلیازفرشتگانارائهشدهاستکهدر
باالترینرده،ازفرشتگانکروبیوِسرافیم)بهمعنیدرحالسوختن(نامبردهشدهاستکه
هموارههمچونشعلههایآتش،باالوپایینمیروندوبهتعظیموتسبیحپروردگارمشغولند
)Pentecost, 1997, 14(.شعلههایآتشدرتصاویرمربوطبهمالقاتپیامبر)ص(باانبیای
پیشین،وجودهرپیامبررابهمانندشمعیفروزانیاآینهایدربرابرنورمحّمدینشانمیدهد

)تصویر10(.

30-تصویر)سگای،25:1385(رامالحظه
نمایید.

هالة بدون مواقع بیشتر در 31-جبرییل
بهمنظور نورتصویرگشتهاست،امااحتماالً
تشخیصازدیگرمالئكواهّمّیتمأموریّت
در معراج، طول در پیامبر راهنمایی در او
نمایش به هاله بههمراه تصاویر برخی
 Ramezan-Mahi &(درآمدهاست.مقاله
این شرحمبسوطیدر  )Bolkhari, 2012

رابطهارائهدادهاست.

مولویدرمثنویازنورانبیایالهي)مولوی،571:1384-349(مانندنورابراهیم)مولوی،
163:1384(،نورنوح)مولوی،497:1384(،نوریوسف)مولوی،1043:1384(،نورموسي
)مولوی،42:1384(،نورخضر)مولوی،1089:1384(،نورسلیمان)مولوی،334:1384(و
نورمصطفی)مولوی،1052:1384(ناممیبردودرعینحالبراینباوراستکههمهاین
نورهاجلوههايمختلفنوريواحدندکههمان»نورحق«است.اودردفترپنجم،یکيبودن
پیامبرانالهيووحدتجوهريادیانرانیزبانظریهوحدتنورتبیینميکند)یوسفپور،
86:1388(.همانگونهکهشعلههایشمعبهطورپیاپیجایگزینیکدیگرمیشوند،انبیای
الهینیزیکیدرپیدیگریوجهیازایننوررامتجلّیمیسازند.نبودنهالهنوردرتصاویر
برایفرشتگانودیگرساکنانآسمانها)بهجزجبرییل(31تأییدیبراینمّدعاست.درمقابل

زهرا عبداله/ مهدی پوررضاییان/ علی اصغر شیرازی/ 
محّمدعلی رجبی/ حسن بلخاری قهی/
تناظرمیانمراتبمعراجومراحلنمازونموداینتناظردرنگارههای
معراجباتأکیدبرنقشمایهمحراب
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َعلَْیُکُم أَنَزلَْنا َو الَْغَماَم َعلَْیکُم ظلَّلَْنا 32-»َو
َوالسلَْوی«. الَْمَنّ

33-برایمطالعهبیشتردرنمادپردازی»ابر«
 Hundley,( و )Tiburtius, 2008( به

52-39 ,2011(مراجعهنمایید.
 Bible, 1728, Isaiah(:به کنید 34-نگاه
 Bible, 1728, Ezekiel 1, 4;(و)4 ,18

.)Ezekiel 10, 4
و )Palacios, 1968, 10( 35-همچنین

.)Horovitz, 1982, 160-165(
36-)سگای،31:1385(رامالحظهنمایید.

نظیر محّققین از برخی باور به 37-اگرچه
در بهنمایشدرآمده درخت »گروبر«، خانم
است، سدرةالمنتهی دوبخشی، تصاویِر این
اّماازآنجاکهدرباالیتصویردومنیزپیامبرو
جبرییلدرمقابلدربهشتتصویرشدهاند،
باشد؛ سدرةالمنتهی نمیتواند درخت این
از پیامبر جدایی مرز سدرةالمنتهی چراکه
جبرییلاستوجبرییلرابهورایآنراهی
بههرحال .)Gruber, 2010, 26( نیست
اینمسئلهنیازبهتحقیقبیشتروجداگانهای

دارد.

آتشیکهپیامبر)ص(رامحافظتمینماید،لهیبسوزناکآتشعذابدرتصاویرجهّنمحائز
اهّمّیتوتأّملبرانگیزاست.باوجودویژگیهایمتفاوتتصویریدرارائهآتشتیره،مغشوش،
ناهموار،خشنوسهمگینبرایجهّنم،پیامبر)ص(آتشنورانیخویشراپذیراشدهاستو
رنجآنرابرایپاالیشخویشخوشایندمیداند،اماجهّنمیانازآتشجهّنمدرفغانوعذاب
ونالهاند.پیامبر)ص(خودازجنسهمینآتشنورانیاستوکسیکهبدینیگانگیباآتش
نرسیدهوبدانمعرفتنداشتهباشد،میسوزدورنجمیبرد.اینشعلههاینورسراسرآسمان
 Heller,(اینحضورمطلقرادرکمیکند)هفتمرافرامیگیردوتنهاحضرتمحّمد)ص

.)2011, 6
شکلشعلهنورپاکسازوارحاضرانرانورودورانراچونار)مولوی،52:1384(.

ازدیگرمظاهرتجلّی،»ابرهایپیچانسفید«یا»طالیِیپراکنده«درتصاویراست.درواقع،
ازآنجاکهاسلیمیهایطالیِیبحثشدهاشکالیانتزاعیهستند،میتوانآنهاراانگارههاییاز
ابردانستکهنمایشآنهادرالبهالیفضاهایخالیصفحه،پلکاننردبانراتداعیووجه
از معراج، روایت در رامصّورمیسازد. ـ نردبان بهمعنی معراج ـ قدسی اینسفر تسمّیه
پیامبر)ص(نقلاستکهدرجوارسدرةالمنتهی،»مهیهمانندابرمرافراگرفت،بهسجده

افتادم«)طباطبایی،17:1374(.
درآیه57سورهبقره،32سخنازپاداشآسمانیوموهبتویژهخداوندبهقومبنیاسراییل
استکهپسازتحّملسالهارنجوعذاب،ازظلمفرعونرهایییافتند.اینعنایاتونعمتها
خاّصعبارتنداز»مّن«،»َسلوی«وابریسایهگستراست.بهاستناداینآیهکریمه،ابرنشان
ازرحمتالهیوعالمعلویدارد،اّماپیشینهایننسبترامیتواندرآثارتمّدنهایباستان
ومنابعیهودیجستجونمود.»ابر«نمادتجلّیالوهّیتدرهندونشانحضورخدایانطوفان
دربینالّنهرینوایزدآفریدگاردرمصرباستانبودهاست33ودرتوراتآمدهاستکهحضرت
موسی)ع(برایمیقاتباخداوندازکوهسیناصعودمینمایدوواردتودهایازابرمیشود
)Torah, 1997, 18(.دربخشدیگریازتورات،ظهورالهیدرروزدرقالب»ابر«ودر
شببهشکل»آتش«مطرحشدهاست)Torah, 1997, 34-38(.جلوهابربهنشانحضور
وحمایتغیبیدرروایاتمعراجدیگرپیامبرانبنیاسراییلمانندحزقیالواشعیاینبی
علیهمالّسالمنیزمشاهدهمیشود.34بدینترتیبتأکیددرنمایشابرهایپیچاندرتصاویر
معراجورسوخاینترکیبدرتمامیفضاهایمیانیواطرافپیکرههایساکنانآسمانو
پیامبر)ص(قابلتوضیحاست)تصویر9(.چنانچهاشارهشددرنگارهنمازجماعتپیامبران
بهامامتپیامبرگرامیاسالم)ص(،اینتجلّیوحضورازطریقتّکهابریدربالکنمسجدبه

تصویرشدهاست.
دربازنماییمراتبآفاقیانفسیمعراجونماز،اگرچهاشارهمستقیمیبهمراتبنباتیو
حیوانیدرنگارههایمعراجنامهتیموریمشاهدهنمیشود،امادرتأییدتناظراتمطرحشده،
مستنداتمتعّددیرامیتواندرمتنروایاتودیگرمعراجنگاریهایافت.براینمونهدر
روایاتمعتبریازمعراج،چنینآمدهاستکهپسازسفرزمینیپیامبر)ص(ازمسجدالحرام
بهمسجداالقصیبرپشتبُراق،سیرآسمانیایشانآغازگشت.پیامبر)ص(وجبرییلبدین
منظوربرشاخههاییازدرختیعظیمگامنهادندکهایشانراتاآسماندنیاوآسمانهای
هفتگانهباالبرد)ابنکثیر،6:1412(.35اگرچهدرمتنمعراجنامهتیمورینقلشدهاستکه
پیامبر)ص(پسازنمازدراورشلیم،نردبانیرامشاهدهنمودکهتافرازآسمانکشیدهشده
بود)Gruber, 2008, 377(،امانردبانیادرختموردنظراینبخشازروایت،تصویرپردازی
نشدهودربخشهایبعدیایننسخه،تنهادرختسدرهالمنتهی36بهنمایشدرآمدهاست.
بااینحال،درمعراجنامهایلخانیدوتصویربانقشمایهدرختوجودداردکههردوتصویر،
دوبخشیاستوباالییکیازآنهاپیامبر)ص(بردوشجبرئیلترسیمشدهاست.درزمینه
ایننگارهدریایمّواج»قاضّیه«مشاهدهمیشودکهبهنقلازپیامبر)ص(میانزمینوآسمان
واقعشدهاست)Gruber, 2010, 45(.بدینترتیبمیتوانبخشزیرینتصویررابازنمایی
درختیدانستکهاززمینتاآسمانفرازآمدهاست37)تصویر11(.مقامبعد،مرتبهحیوانی

:
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راهنمایی الهی عرش بهسوی هفتم آسمان از پس پیامبر)ص( معراج، روایات طبق است.
میشوندوحامالنعرشرامالقاتمینمایند.درنگارهمعراجنامهتیموری،فرشتهایباچهار
سرگاو،عقاب،شیروانساننمایشدادهشدهکهیادآورحامالنعرشالهیدرروایاتتورات
وانجیلازمعراجدیگرانبیاست)تصویر12(.نمونههایتصویریجالبتوّجهیازبازنماییاین

چهارفرشتهدرحالحملعرشوجودداردکهتصویر13ازایندستهاست.

تصویر11-عروجپیامبربهآسمانها،معراجنامه
ایلخانی،حدود1335-1317،نگهداریدرموزه

توپقاپیسرایاستامبول.مأخذ:
.)www.Oronoz.com(

تصویر12-فرشتهچهارسر،معراجنامهتیموری،
هرات،سدهپانزدهم/نهم.مأخذ:)سگای،1385:

.)30

تصویر13-حامالنعرش،عجائبالمخلوقاتقزوینی،موزهآقاخانژنو،899/1429،مأخذ:
media-cache-k0.pinimg.com/236x/21/ac/eb/21aceb9009cdcca0360d9b6ea116
68c0.jpg

نگاره »آزمون سه جام« از معراج نامه ایلخانی
محراببهنمایشدرآمدهدرایننگاره)تصویر14(بهعالوهتصویردریادربخشباالییاثر،
ضمنبازتابمضمونرواییمعراجدربارهآزمونجامها،نمادیازدگرگونیزمانومکانبهشمار
میآید،بهویژهآنکهپیامبر)ص(درونمحرابودرحضورجمعتصویرشدهاند.»فریشمن«در
Frish-( توصیفمحراب،آنرامظهرتشّخصیافتنکالمالهیدرزمانومکاندانستهاست
man, 1994, 5(و»النگرست«درمقالهخوددربارهمحرابمینویسد:»زمانیکهنمازگزاردر
محرابنمازمیخواندگوییکالمالهیبهتبعساختارمقّعرمحراببهاطرافواکنافطنینانداز
میشود.بهعبارتدیگرحقیقتمتعالی،خودرادرزمانومکان،درمعرضبشرقراردادهاست
ومحدودبانامحدودپیوندمیخورد.محرابازحیثمعماریمشّخصکنندهجهتقبلهاست
.)Longhurst, 2013, 40(»وازلحاظزیباییشناسینمودتوازن،تقارنوهماهنگیاست

نگارگرایناثربادوطاقطرفینمحرابوچیدمانستونها،برچنینتوازنوتقارنیتأکید
نمودهاست.اینصحنهآرایی)معماریمتقارنوپیامبر)ص(دربخشمرکزی(باساختارنگاره
مربوطبههمینمکانازمعراجنامهتیموری)تصویر5(قابلمقایسهوازلحاظموقعیتدر
جدول،باآنهمپایهاست؛بهعبارتدیگر،ایننگارهمرحلهگذارازمرتبهجمادیرابهنمایش
میگذارد.دراثباتاینمّدعا،توّجهبهنقشمایهسنگ)نمودجماد(38درپایینترینسطح
تصویرودریایخروشان)نمودحیات(39درباالترینسطحتصویرگویاورساست.درروایت
استکهپسازنمازدراورشلیم،سفرنبیاکرم)ص(بهآسمانهاآغازشد.بنابرمتن،پیامبر)ص(
میانزمینوآسمان،اقیانوسیعظیمبهنام»قاضّیه«مشاهدهکردندکهگرمیوحرکترااز
خودداشتنهازخورشیدیامنبعیدیگر.باچنینتوصیفیازدریا،اینآبمیتواندمصداقآیه

تصویر این صخره یا سنگ 38-همچنین
صخرة و قبهالصخره به اشارهای میتوان را
به ازآن نبّیگرامیاسالم)ص( شریفیکه

معراجرفت،درنظرگرفت.
الَْماء ِمَن »َوَجَعلَْنا شریفه آیه اعتبار 39-به

«)سورهانبیاء،آیه30(. َشْيٍءَحٍيّ ُکَلّ

:
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«باشدوپیامبر)ص(باگذرازآن،ازمرحلهجمادبهحیات َشْيءٍَحٍيّ »َوَجَعلَْناِمَنالَْماءُکَلّ
نباتی،حیوانی،انسانیوفراترگاممینهد.40

نگاره »معراج« از بوستان سعدی
رسیده محراب ز است عشق پیغمبر ایننیمشبانکیستچومهتابرسیده

)مولوی،871:1384(.
پیوندمحرابومعراجاگرچهدرشعروادبیاتبسیارپُربسامداست،41امادرنگارگریکمتر
نمودیافتهاستونگاره»معراج«ازبوستانسعدی)تصویر15(شاخصترینآنهامحسوب
میشود.محرابدراینتصویر،بهماننددریچهمیاندنیاوعالممعناقابلتوّجهاست.درنگاره،
جایگاهمحرابدربرقراریاینارتباطبهطورانتزاعی،باامتدادشعلهدرونمحرابتاآسمانبه
نمایشدرآمدهاست.ازسویدیگرطبقروایات،واقعهمعراجپسازنمازشبوپیشازنماز
صبحبهوقوعپیوستهواینآتشونور،نمادحضورالهیاستکهبهواسطهنمازوروبهسوی
قبلهداشتنحاصلمیشود.درواقع،»حسروحانیفضایدرونوپیرامونمحراببرحّس
ماّدیآنغلبهداردوچنینمعنویّتیمعلولنمازیاستکهدرآنخواندهمیشود.بهعبارت
دیگر،دراینجازیباییشناسیشنیداریودیداریمنجربهتجلّیودرکحضورحّقشده

)Longhurst, 2013, 42(»است
درآغازسورهاسراءهدفازمعراج،نشاندادنآیاتبهپیامبر)ص(ذکرشدهاستو
بهطورحتمعلمبهحقیقتاشیاچنانکهپیامبر)ص(خودخواستارآنبود،ازدستاوردهای
مهّممعراجبهشمارمیآید.مالصدرادرکتاب»اسراراآلیات«مشاهدهحقیقتاشیارامترادف
حکمتومعرفتالهیدانستهاست)مالصدرا،106:1369(وشرطتحّققآنرادوریاز
غضب،شهوتووهممیداند)دانش،91:1389-88(وخوددررؤیاییکهدراواخراقامتش
درَکَهكقم،پسازطیدورهایازسلوکوتهذیبنفسمیبیند،بااطمینانازخواببودن

هرسهصورت42خویش،درنهایتموّفقبهعبورازآخریندرگاهمیشود.
ابنسینانیزدرتقسیمبندینفسبهنباتی،حیوانیوانسانی،ازقوایسهگانهمزبوربه
»رفیقانویارانبستهشدهبهآدمی«تعبیرمیکندودرداستانهایتمثیلی»حیّبنیقظان،
سالمانوآبسالورسالةالّطیر«نمونههایرمزیاینقوارادرقالبافرادارائهمینماید.43در
اینراستا،عالوهبرتوّجهفالسفهوعلمایاسالمینظیرابنمسکویهوخواجهنصیرالدینطوسی
وغزالیبهاینسهقّوه،آرایاندیشمندانغربیومسیحینیزقابلتأّملاست.همچنیندر
شرقجهاناسالم،»عروجبودابهآسمانتاواتیمسا44پسازبرداشتنسهگام«،میتواندبیان
رمزیهمینمعناباشد)داورپناه،66:1390(.ارسطوبهوجودسهقّوهوهم،شهوتوغضبدر
انسانمعتقداستکهبهاقتضایوجودودرراستایتأمیننیازهایاو،دروجودشبهودیعت
نهادهشدهاند)موسویبجنوردی،594:1377(وتوماسآکویناسدرباباهّمقواینفساز
سهقّوهناممیبرد)داورپناه،89:1390(.»مایکلباری«،محّققوپژوهشگرهنراسالمی،به

بروزونموداینقوادرنگارگریاسالمیاشارهمیکندودونمونهرابرمیشمارد.45
ازمیانتصاویرمعراج،نگارهمتعلّقبهبوستانسعدی)تصویر15(تنهانگارهایاستکه
همزمانباارائهعروجپیامبر)ص(درمیانجمعپُرشورفرشتگان،سهپیررادرپایینتصویر
درحالتخوابیاخلسهبهنمایشمیگذاردکهکنایهازبهتعلیقدرآمدنوخفتنقواینفس

40-درسورةالحاّقه،درروزقیامتمیگویند:
»ایکاشآنمرگپایانهمهچیز)القاضّیه(
بود،امادرواقعفقطیكانتقالاست«.اشارة
و گذار مفهوم بر نیز »القاضّیه« به قرآن

انتقالداللتدارد.
41-شوریدهبهمحرابفناسربهبرافکند

)عطار، برآمد مناجات معراج به سرمست
.)258:1361

 بهسویمسجداقصاچوزدگام
دوتاگردیدمحرابشبهاکرام

چوازمحراباقصاپشتبرداشت
علمدرعالمباالبرافراشت

)وحشیبافقی،420:1342(.
42-مالصدرادرخوابسهشخصراکههر

سهخوداوهستند،میبیند.
و »سالمان داستان در نمونه 43-برای
»زن غضبّیه«، »قّوة نماد »آشپز« آبسال«،
داستان در و »قوهشهوتّیه« نماد سالمان«
»حیّبنیقظان«،قّوهتخّیلووهمیموصوف
درباره است. دروغزن« و ژاژخای »رفیق به
ایننمادپردازیهاوتعاریفاینقوابهمقاله
در رمزی »داستانهای عنوان با گدازگر

اندیشةفلسفیابنسینا«مراجعهنمایید.
44-Tavatimsa
به متعلّق زاهد« و اسکندر 4745-»نگاره
اسکندرنامهنظامیاستکهدرمکتبهرات
کشیده بهتصویر بهزاد کمالالدین توّسط
شدهاستودرکتابخانهانگلستاننگهداری
گنبدششم« در گور بهرام »نگاره میشود.
متعلّقبه»هشتبهشت«امیرخسرودهلوی
در هندی، نگارگر منوهر توّسط که است
اواخرسدهشانزدهم/دهمترسیمشدهاست
نگهداری نیویورک متروپولیتن موزه در و
صفحات در نگارهها این تصاویر میشود.
درصفحات آنان توضیحات و و305 252
آمده  )Barry, 2004( کتاب 300-305

است.

:
:
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حضرتدرجریانمعراجاست.درپشتسراینسهپیرکهبارنگهایسرخ،آبیوسبزتیره
مشّخصشدهاند،محرابنمازباآتشدانیدرمیانآنبهنمایشدرآمدهوشعلههایاینآتشدان
بهنورمشعشعملکوتکهپیامبر)ص(وفرشتگانرااحاطهنموده،وصلشدهاست.درواقع،
محرابدرایننگارهنمودمحاربهپیامبر)ص(باسهنیرویزر،زوروتزویراستکهدرمقابله
باآنهاپیامبر)ص(،بهپناهبردنبه»ربّالّناس«،»ملكالّناس«و»إلهالّناس«تجویزوتجهیز
شدهاست)شریعتی،200:1362(.پیرسمتچپباتسبیحیکهدردستداردنماد»تزویر«،
پیرباردایسبزتیرهنماد»زور«وسومیباعبایسرخنماد»زر«است.خانم»گروبر«،جدا
 Gruber,(ازاینبحث،اینسهپیررانمود»ابوبکر«،»عمر«و»عثمان«درنظرگرفتهاست
240 ,2009(.شعلهایکهازداخلمحرابزبانهکشیدهوبهنورآسمانپیوسته،نشانهایاز
پیروزیپیامبر)ص(دراینجنگوگذارایشاناززمینبهآسماناست.بدینترتیبدرشاکله
جدول1،ایننگارهپیامبر)ص(راورایمراتبنباتی،حیوانیوانسانیوبههمراهجبرییلو

دیگرفرشتگاننمایشمیدهد.
تصویر14-پایین،چپ،آزمونسهجامو

مالقاتباانبیایپیشیندراورشلیم،معراجنامه
ایلخانی،حدود1335-1317،نگهداریدرموزه

 Gruber,(:توپقاپیسرایاستامبول.مأخذ
.)2010, plate 3

تصویر15-پایین،راست،معراجحضرت
محّمد)ص(،نسخهبوستانسعدی،متعلّقبهسال

.920/1514
.)Gruber, 2009, 239(:مأخذ
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نتیجه گیری
براساستحقیقحاضرانتخابعناصرهنری،ساختاروچیدمانمؤلّفههادرنگارههای
معراجنیازمندبهدرکهنرمندازحکمتاسالمیوآگاهیویازتوالیمقاماتدرمراحل
مختلفمعراجوپیوندآنمقاماتبانمازاست.بهعالوه،ارتباطمعناداراینتوالیبامراحلو
ارکاننماز،افقمعناشناسانهجدیدیدرتأویلآیاتمربوطهدرسورهمبارکهنجممیگشاید
کهبهنوبهخودکلیدیارزشمنددررمزگشاییروایاتمعراجاست.اینارتباطدوسویه،نقش
محورینمازرابهعنوانمعراجمؤمنونسخهایانفسیازمعراجآفاقیپیامبراکرم)ص(تبیین
مینمایدونشانمیدهدکهحضرتمحّمد)ص(،آنیگانههستی،درمعراجنیزاُسوهایحسنه

برایاّمتورحمتالهیبرایجهانیاناست.
عالوهبراین،بابررسینقشمایهمحرابایننتیجهبهدستمیآیدکهمحرابدرنگاره
آزمونجامهاازمعراجنامهایلخانی،نگارهمعراجازبوستانسعدیونگارههاینمازپیامبر)ص(
باانبیایپیشیندراورشلیمونمازایشانبامسلمانانراستینپسازمشاهدهعرشالهیاز
معراجنامهتیموری،بهطورنمادینبهمنشأآسمانیعروج،دروازهارتباطبرگزیدگانباعوالم

علوی،دریچهفیضانانوارالهیومیعادگاهاتّصالآفاقوانفساشارهدارد.
ازسویدیگر،شرحقرآنیمعراجسلسلهمراتبیازسیرإلیاهللراترسیممینمایدکهبهطور
نمادینبامراتبششگانهازجمادتافوقفرشتهمطابقتداردوتناظرمیانآنهاوارکاننماز،
تأّملبرانگیزاست.نتیجهحاصلازاینتناظرآناستکهنگارهآزمونجامهاازمعراجنامه
ایلخانیباتوّجهبهکیفّیتبازنماییپیامبر)ص()درحالنشستندرمحراب(وهمچنین
عناصردیداریازجملهصخرهدربخشتحتانیودریادربخشباالیی،شرحتصویرِیمرتبه

نخستبهشمارمیآید.
همینارزیابیرامیتوانبهنگارهنمازپیامبر)ص(باانبیایپیشینمتعلّقبهمعراجنامه
تیمورینیزنسبتداد.ایندرحالیاستکهنگارهنمازپیامبر)ص(بامسلمینراستیناز
اینمعراجنامه،باتوّجهبهاهتمامنگارگردربازنماییعینیروایتمعراجوجداسازیدیگران
درپشتدیوارازمسلمانانراستیِنهمراهباپیامبر)ص(درداخلمحراب،بهمرتبهانسانی
داللتدارد.ضمنآنکهرنگطالییمحرابووجودابر)نمادانتزاعیحضور(درمقایسهبانماد
تجّسمیقندیلدرنگارهپیشین،ازاعتالینسبیایننگارهحکایتدارد.بااینحالوجود

بنایساختمانی،تنّزلاینمقامرانسبتبهنگارههایمربوطبهدوسجدهمسلّممینماید.
جایگاهنگارهمعراجازبوستانسعدینیزباتوّجهبهمعنیضمنیمحراب،یعنیدروازهگذر
ازعالمدنیابهعالممعنا،وتعبیرسهشخصخوابیدهدرپایینتصویربهقواینباتی،حیوانیو
انسانی)بهاستنادآرایاندیشمندانینظیرابنسینا(وهمچنینفرشتگانهمراهپیامبر)ص(در
آسمانتصویر،مشّخصمیشود.بدینترتیبنقشمحرابونقوشوابستهبهآندرارزیابی
نگارههایموردنظرواینکههرنگارهبهکدامینشأنازمراتبسیروعروجداللتدارد،آشکار

وتبیینمیشودواینمعیاربرایسنجشدیگرنگارههایمعراجنیزقابلتعمیماست.
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چکیده
یکیازداستانهایمشهورفردوسیخوانهفتمونبردرستمبادیوسپیداست.این
داستانویژگیهایاصلیسبكفردوسیماننداغراق،مبالغه،حماسیبودنوایجازرادربردارد،
اّماویژگیاصلیاینداستانتصویریبودنآناست؛بههمیندلیلدربسیاریازنسخههای
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)733/1333(«و»شاهنامهبایسنقری)833/1430(«.مهمّتریندالیلگزینشایندو
شاهنامهعبارتنداز:1-شاهنامهشیراز)733/1333(،یکیازقدیمیتریننسخههایمصّور
شاهنامهاستکهبابّررسیآنمیتوانبهسبكنگارگریدرکارگاههایشیرازپیبرد.در
مصّورسازیاینشاهنامهبرصحنههایتاریخیوحماسیتأکیدشدهاست؛2-درشاهنامه
بایسنقری)833/1430(شاهدرواجیكسبكرسمیوقانونمندهستیم.اینشاهنامه

ارزشهایجاویدان»مکتبهرات«رادراوجخودنشانمیدهد.
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نشاندهندهشیوههایزمانه،میزانتوانایییانوعسلیقهنگارگرانباشند.
پیشازایندربرخیازتحقیقاتیکهبهبّررسیشاهنامههایمصّورونگارههایهفتخوان
رستمپرداختهشدهاست،اشارهیابّررسیهایمحدودیازدونگارهموردبحثدیدهمیشود،
اّمابایداذعانداشتتحلیلعناصرتصویریآنهاچندانکاملنیستوموضوعموردبحث،
که است ویژهای مسئله متن،خود واحدبودن تحقیقحاضر در است. نداشته محوریّت
جهاتتازهایبهبّررسیهامیدهدودرنهایت،امکانبیشتریبرایمقایسهفراهممیکند.
»زکریّایی«)1385(درپایاننامهخودباعنوان»بّررسینقشدیووفرشتهبهعنواننمادهای
تصویریخیروشّردراساطیرایران«،بهطورکلّیتنهابهدیوهاپرداختهوآنهارابهعنوانیك
نماداسطورهایازشّر،موردبّررسیقراردادهاست.»ایزدخواه«)1375(درپایاننامهخود
تحتعنوان»داستانهایپهلوانیواساطیریشاهنامه«بهطورخالصهبهتمامیداستانهای
هفتخوانپرداختهوتصاویرمرتبطرابدونتحلیل،تنهامعّرفیکردهاست.بایداشارهنمودکه
)حسینی،1374(درشماره28فصلنامههنر،تنهاازارزشهایجاویدانشاهنامهبایسنقری
تصویری »زبان تحتعنوان خود کتاب در )1388( »هیلنبرند« یا آورده بهمیان سخن
شاهنامه«بخشیازبّررسیخودرابهشاهنامه733/1333شیرازاختصاصدادهاست.در
تمامیاینموارد،هدفتنهاتحلیلومقایسهشباهتهاوتفاوتهاینگارههایموردنظرنبوده

استومحّققانبهداستانخوانهفتم،بسیارگذراودرحّداشارهپرداختهاند.
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ازمشهورترینداستانهایشاهنامهفردوسی،مجموعه»هفتخوانرستم«است.علت
شروعماجرارامیتواناینگونهعنواننمود:کیکاووسنابخردانهبهمازندرانحملهمیکند،
شکستمیخوردودیوهااورااسیرمیکنند.سپسرستمبهنجاتشاهوسپاهشمیرود.در
راهودرهفتمرحله،برایاوحوادثیپیشمیآیدکهآنهارا»هفتخوانرستم«مینامیم.
اینخوانهاعبارتنداز:کشتنشیر،نجاتازگرماوتشنگی،کشتناژدها،کشتنجادوگر،

اسیرکردناوالددیو،کشتنارژنگدیو،کشتندیوسپید)مینوی،6:1372(.
مرحلهایبودناینماجراهاکهدرهریك،قهرماناصلیباحوادثیخطرناکمواجهمیشود،
باعثجذابّیتاینداستانهامیشود.ماباقهرمانهمراهیمواوبااتّکابهتواناییوارادهخود،از
هرمرحلهموّفقبیرونمیآید،اّماعالوهبرجّذابّیتوپرداختمناسبصحنهها،نکاتدیگری
نیزدرالیههایزیرینداستانوجوددارد.دراینجاحکمتاساسیفردوسیکهپیروزیخیربر
شّراستآشکارادیدهمیشود،بهویژهدرخوانهفتموآخرینمرحله،کهایننبردبهاوجخود
میرسد.درنظرفردوسی،دیونمادیمشّخصازبدیورستم،انسانیفوقالعادهنیكاستو

وینبردرابهشکلیزمینیبهتصویرمیکشد.
تضادوستیزاصلیدرشاهنامه،میاننیکیوبدیدرجهانهستیصورتمیگیرد.همه
کنشهاوواکنشهایایناثرحماسی،جنبههایگوناگوناینستیزهستند.جایگاههرکس
دراینمنظومهدرچگونگینسبتاوباایندونیروتعیینمیشودواندیشه،گفتاروکرداراو

میتوانددربینایندوقطبدرنوسانباشد)دوستخواه،75:1384(.
برخیازمحّققانادبفارسی،شاهنامهفردوسیراازنظرتواناییهایشعریوداستانی
موردبّررسیقراردادهاند.آنهابخشهایقویتروموّفقترشاهنامهرانیزمشّخصکردهو
دربارهآنهامفّصلترنوشتهاند.بایدبیانکردآنچنانکهدربیشتراینکتابهامانند:»درآمدی
براندیشهوهنرفردوسی«)حمیدیان،1372(یا»نگاهیبهشاهنامه«دیدهمیشود،خوان
هفتمجاییدرمیانبهترینبخشهایشاهنامهندارد.اینداستانازدیدگاهادبی،موّفقّیت
داستانهای»رستمواسفندیار«یا»رستموسهراب«رابهدستنیاوردهاست؛بههمینترتیب
کمترنیزموردبّررسیقرارگرفتهاست.بااینوجودنگارگرانشاهنامههادردورههایمختلف
توّجهزیادیبهداستانخوانهفتمداشتهاند.جداازکیفّیتفّنیوهنرینگارهها،دراینمجال
دونگارهازخوانهفتمیکیدرشاهنامهشیراز)733/1333(ودیگریدرشاهنامهبایسنقری

)833/1430(معّرفیمیشوند.

نگاره هفتم در شاهنامه
رستمکهدرخوانپنجم،اوالددیورااسیرکردهاستپسازگذراندنخوانششم،با
راهنماییاومحّلزندگیدیوسپیدرامییابد.رستمباردیگرازاوالددیوراهنماییمیخواهدو
اوالددیومیگوید:هنگامیکهآفتابگرمشودبهجزچندنگهبانتمامدیوهابهخوابمیروند.
درآنموقعرستممیتواندبهسادگیازآنهابگذردوبهغاردیوسپیدواردشود.رستممنتظر
میشودتاخورشیدباالبیاید.سپسدستوپایاوالددیورامیبنددوبهسویدیوهامیرودوبا
خنجرشنگهبانرامیکشد.آنگاهبهدرونغارمیرودودیوسپیدرامیبیندکهدرخواباست.
رستممانندپلنگمیغّرد.دیوکهساعدبندوکالهخودآهنیداردسنگآسیاییرابرمیداردو
بهسویرستمحملهمیکند.رستمابتدامیترسد،اّمابعدبهمبارزهبادیومیپردازدوباضربهای،

محمود شهروسوند/ سّیدحسن سلطانی/ تارا رواسی
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یكپایاوراازرانجدامیکند.آنهابایکدیگردستبهگریبانمیشوند.سرانجام،رستمدیورا
بهزمینمیزندوباخنجرپهلویاورامیدّردوجگرشرابیرونمیآورد.دیوهابادیدناین

واقعهمیترسندوفرارمیکنند.
رستمازغاربیرونمیآیدواوالددیورابازمیکند.اوالدبهتحسینرستممیپردازدوحّتی
رستمراسزاوارتاجوتختمیداندورستمنیزبهاووعدهحکومتمازندرانمیدهد.پساز
آن،رستمبهسویکیکاووسمیرود.کیکاووسوسپاهیانشکهدرجنگمازندرانشکست
خوردهوباجادویینابیناشدهاند،باچکاندنخونجگردیوسپیددرچشمهایشانهمگی
بینامیشوند.بعدازاینپیروزی،یكهفتهجشنمیگیرندوروزبعد،بهمازندرانحملهو

آنرافتحمیکنند.
اساسحکمتفردوسیمبارزهخیروشّراست.درایننبرد،خیروشّردرمقابلیکدیگر
قرارمیگیرندودرجنگیکهسختوگریزناپذیراست،آنطورکهفردوسیمیخواهدرستم،
یعنینمادخیر،قدرتمندانهپیروزمیشود.ازهنگامورودرستمبهغارتاکشتهشدندیوو
خروجازغار،یعنیکلنبرد،در26بیتسرودهشدهاستورستمدرایننبردباعباراتیمانند
پلنگ،شیرژیانوشیرُدَژمیااژدهاودیوسپیدباعباراتیمثلکوهسیاهودودتوصیفشده
است.فردوسیبافضاسازی،شّدتجنگرانشانمیدهد.شّدتخونریزیومبالغهها،باعث
ایجادتصاویرتازهایدراینزمینهشدهاست،مانند»همیِگلشدازخونسراسرزمین«
)فردوسی،67:1372(.»بهطورکلّی،خونمالزمکشتارهاوستیزههایشاهنامهاست.بدین
ترتیبدرترسیمتصاویرشاهنامهبهاینامرتوّجهخاّصیمیشود«)رستگار،199:1353(.در
چندبیتبعدفردوسیمیگوید:»زتنهاروانبُدخویوخونبهجوی«ودرپایانپساز
کشتهشدندیوسپیدمیگوید:»جهانهمچودریایخونگشتهبود«)فردوسی،67:1372(.
نشاندادن برای گاهی میبرد. بهره آگاهانهای بهشیوه طبیعت، توصیف از فردوسی
زمان،روزوشبوگاهیبراینشاندادنحالوهوایقهرمانانوماجراها،عناصرطبیعترا

بهشیوههایمتفاوتیبهتصویرمیکشد.
درداستانخوانهفتممکانومحیطداستان،محیطزندگیدیوسپیدودیگردیوهاست.
دیوهادرکوههاهستندوخوددیوسپیددرغاریتاریكزندگیمیکند.»چورخشاندرآمد
بدانهفتکوه/بداننّرهدیوانگروههاگروه«،»بهنزدیكآنغاربیبُنرسید/بهگرداندرش
لشکردیودید«.فردوسیسپستاریکیغاررابهدوزختشبیهمیکند:»بهماننددوزخیکیغار
دید«)فردوسی،67:1372(.محیطآنقدرتاریكاستکهرستمهنگامورودبهغارنمیتواند
چیزیببیند.اینتیرگیدربسیاریازنگارههابهشکللّکهایتختوسیاهدرمیانصخرهها

بهتصویرکشیدهشدهاست.
»زبهرنیایشسروتنبشست«)فردوسی،67:1372(.ازاینمصراعایناحتمال
برمیآیدکهدربیرونغار،رودیاچشمهایوجودداردوهمانطورکهدیدهمیشود،توصیفات

فردوسیدربیشترمواردمانندهمینجاموجزوکوتاهاست.
درداستاناشاراتیبهجهانوزمینوجوددارد.بهطورکلّی،زمیندرتصاویرشاهنامه
جلوههایمختلفیبهخودمیگیردکههمگینمایانگراحساساتمتفاوتفردوسیدرلحظات
نیكوبدوزشتوزیباست.اینامربهویژهازتشبیهاتیکهفردوسیبرایزمیندارد،بهخوبی
آشکاراست)رستگار،168:1353(.درداستانخوانهفتمنیزمواردمشابهیوجوددارد.
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هنگامیکهدرگیریرستمودیوسپیدباالمیگیرد،فردوسیچنینمیگوید:»همیِگلشداز
خونسراسرزمین«)فردوسی،67:1372(یا»جهانهمچودریایخونگشتهبود«)رستگار،
168:1353(.درمصراعهاییکهذکرشد،دوموردازویژگیهایتوصیفیقابلمشاهدهاست:

ایجازودیگریمبالغه.

معّرفی شاهنامه شیراز 1333 /733
در اینجوها حکومت و بود اینجو محمودشاه پایتخت شیراز ،733/1333 سال در
758/1358سرنگونشد)آدامووا،1386(،اّماپیشازسرنگونی،آنهاپایهگذارتأثیراتمهّمی
درنگارگریایندورهشدند.»ازاوایلسدههشتم/چهاردهم،کارگاههایشیرازتحتحمایت
امیراناینجوفّعالّیتوسیعیرادرمصّورسازیمتونادبیوخصوصاًشاهنامهآغازکردند.شیراز
مرکزتجّمعهنرمندانیبودکهباسّنتهایهنریپیشامغولیآشناییکافیداشتندومیتوان
گفتچینیمآبیرایجدرتبریزکمترینتأثیررادرنّقاشیشیرازگذاشت«)پاکباز،68:1380(.
هنرتصویریایراِنپیشازمغول،مشتملبرنّقاشییادبودیبارنگگذاریلختهای،
تغییراتتدریجیرنگمایهوطّراحیآزادبود.درآنزمان،ایننوعنّقاشیبرترینجایگاهرادر
هنربازنمودیداشتهونّقاشیکتابوتزیینسفالینههاراتحتتأثیرقراردادهاست.اینهنِربرتر
بودکهبرایدیگراَشکالهنری،مبنایداوریبهشمارمیرفت )Adamova, 1996, 11(.تا
پیشازدورهمغولی،نّقاشیهایدیوارنگاریوسفالهابخشمهّمیازهنرنّقاشیزمانخودرا
تأمینمیکردهاند.»گرچهدردورانمغول،مینیاتوربهعمدهترینشکلنّقاشیمبّدلمیگردد،
ولیوابستگیخودبهدیوارنگاریوارتباطبانقوشظروفسفالیراتامّدتهاحفظمیکند.
اینامردرمرحلهنخستبهنّقاشیمکتبشیرازوازجملهنگارههایشاهنامه733/1333

مربوطمیشود«)آدامووا،75:1386(.
یکیازقدیمیتریننَُسخشاهنامه،نسخه733/1333محسوبمیشودکهدرکارگاهشیراز
خلقشدهاست)تصویر1(.درمصّورسازیاینشاهنامه،برصحنههایتاریخیوحماسیتأکید
شدهاستوهیچصحنهعاشقانهایدرآنوجودندارد.موضوعاتبرگزیدهازمتنواسلوب
وشیوهتصویرگری،بهروشنیاستقاللهنریشیرازرانشانمیدهد.دراینجاتشابهآشکاری
درچهرهها،حاالتوحرکاتمالحظهمیشود.باآنکهطّراحیبیشترتصاویرباخطوطآزادو
روانشکلگرفتهاست،گوییپیکرههایزمختوُدُرشتبهپسزمینهنقشدارسرخیازرد
درخشانچسبیدهاندوهیچحجمیاعمقیدرفضایتصویریالقانمیشود)پاکباز،1380:
68(.»رنگهابهصورتسطوحتفکیكشدهبهکاررفتهاند،گزینهرنگیحداکثردهرنگاست
ودراغلبنگارههارنگسایههایگرموطالییبرتریدارند.رنگپردازیسادهوجسورانهو
توأمباطّراحیقویخصلتیبیانگربهتصویربخشیدهاست«)پاکباز،69:1380(،اّماباتماماین
ویژگیهامیتوانویژگیهاینّقاشیایرانیپیشازمغولرادرآنهامشاهدهکرد.درحقیقت،
بیشترترکیببندیهایاینشاهنامه،اینتصّوررادرماقّوتمیبخشدکهگوییازدیوارگرفته
شدهاندیابهدستهنرمندانیکارشدهاندکهعادتبهاندازههایبزرگداشتهاندوتضادرنگها
وشیوهتهّورآمیزترسیمراترجیحمیدادهاند.طّراحیتصاویردرنگارههایایننسخهممکن
استازشیوهخاّصترسیمنقوشبرسفالینههایایرانیسدههایدوازدهموسیزدهم/ششمو

هفتمتأثیرگرفتهباشند)آدامووا،76:1386(.
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بایداشارهنمودبیشترمضمونهایتصویرشدهدردیگرنسخههامانندتصاویرپیروزیهای
رستموکشتهشدندیوسپیدبهدسترستم،درنسخه733/1333بهگونهاینامتعارفنّقاشی
شدهاست)هیلنبرند،101:1388(.درموردشیوهترسیمواجراینگارههابهنظرمیرسد
»اجرایکلّّیهتصاویربهدستیكنّقاشصورتنگرفتهاست.میتوانچنینفرضکردکه
همهنّقاشیهااثرنّقاشاصلیاست،بدینترتیبکهاوترکیببندیهنریوقانونمندیبنیادی
آثارراتعییننمودهوآنگاهاستادانیچندودستیارانایشان،تصاویرراازنوبهصورتیدقیق
ترسیمورنگآمیزیکردهاند،البتهاختالفاتموجودتنهامنحصربهروشهایاجرایینیست«

)آدامووا،47:1386(.
آنچنانکه است، بوده مقّدم نگارگر بر کارخوشنویس معموالً کتابسازی، هنر در
بسیاریازشاهنامههابهاسمخوشنویسانبهیادماندهوشناختهشدهاند.دراینشاهنامه
گرچهمشارکتنّقاشوکاتباحساسمیشود،اّمانامآنهابرماآشکارنیستوبخشیازنام
خوشنویسپاکشدهوبخشیدیگرازآنزیرنقشیكُمهربزرگِگردپنهاناستوتنهااین
کلماترامیتوانخواند:»عبدالّرحمانالح...عبداهللبالظهیر«.ناماینکاتبدرهیچنسخه

.)Adamova & Giuzal’ian, 1985, 14(دیگرینیامدهاست
اینشاهنامهدرکتابخانهدولتیشهرسنپترزبورگ)لنینگراد(نگهداریمیشود.متنآن
درچهارستون33سطریباخطنَسخ،ُدُرشتوخوانابهنگارشدرآمدهاستو49تصویردارد
کهدربعضیجاهاپوششرنگیتاحّدزیادیازبینرفتهاست.گاهیشکلانسانوحیوان
کامالًپاکشدهوسپسناشیانهبامرّکبسیاهقلمگیرییاریشسیاهیبرایآنهاکشیده
شدهاست.ایننسخهخّطیکاملنیست؛زیرابراساسمحاسباتانجامشده،ازحدودچهارصد

.)Adamova & Giuzal’ian, 1985, 15(صفحهآنتنها369صفحهباقیماندهاست

معّرفی شاهنامه بایسنقری 1430 /833
بایسنقر،پسرشاهرختیموری،ازسال817/1414تا836/1433درهراتبهتشویق
هنرمندانونگارگرانپرداخت.درمّدتکوتاهفرمانرواییاو،یكکانونوسیعهنریکه
چهلخّطاط،نّقاش،طالکوبوصّحافدرآنسرگرمکارشدند،بهوجودآمد.بایسنقر
هرجاکهنشانیازهنرمندیمییافت،اورابههراتدعوتمیکرد)شریفزاده،1375(.
یکیازنَُسخمصّورشدهدرایندورانکهرنگآمیزیآنقابلتوّجهاستورنگسفید
رابهدّقتدرآنبهکاربردهاند،»شاهنامهبایسنقری«استکهدرایراننگهداریمیشود
)تصویر2(.»دقیقترینشرایطهنرکتابسازیدرموردشاهنامهبایسنقریرعایتشده
استوهنرمکتبهراترادراوجخودنشانمیدهد«)شریفزاده،106:1375(.این
کتابدرمیانشاهنامههایمصّورموجوددرکتابخانههایایرانوموزههایجهانیکیاز
شناختهشدهترینآنهاست.نگارگراینکتابناشناختهاست،اّماخّطآنبه»میرزاجعفر«
معروفبه»جعفربایسنقری«تعلّقداردکهریاستکتابخانهبایسنقررابرعهدهداشتهاست

)شریفزاده،105:1375(.
هر و )38×26سانتیمتر(شامل700صفحه رحلی قطع به بایسنقری »شاهنامه
صفحه31سطروهرسطرسهبیت.شاهنامهمتعلّقبهسال833/1430استکهبرکاغذ
خانبالیغنخودیکارشدهاست.آغازآنبایكشمسهُمذّهبحاویکتیبهایبهقلمِرقاع

تصویر1-شاهنامهشیراز)733/1333(،»نبرد
رستمبادیوسپید«،12/5×10سانتیمتر،

کتابخانهسنپترزبورگ،
 )www.nabzefarda.com(

تصویر2-شاهنامهبایسنقری)833/1430(،
»نبردرستمبادیوسپید«،هرات،38×26

سانتیمتر،کتابخانهکاخگلستان)نگارندگان(
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تصویر3-صفحهآرایینگارهخوانهفتم
درشاهنامهکوچكشیراز)733/1333(

)نگارندگان(.

تصویر4-پالنبندینگارهخوانهفتمدر
شاهنامهکوچكشیراز)733/1333(

)نگارندگان(.

برزمینهزّریناستونیزشاملناموالقاببایسنقرمیرزا.قلمکتاب،نستعلیقاّماعنوانها
بهخّطکوفیاست.جلدکتابباترنجیسوختمعّرقوحاشیهکتیبهایبازمینهالجوردی
است.نسخهجمعاًبا22تصویرآبرنگبدونامضاینگارگرمیباشد.ایننسخهدرکتابخانه

کاخگلستاننگهداریمیشود«)شریفزاده،11:1370(.
»دراینکتاببیشازیكنگارگربهکارپرداختهاند«)شریفزاده،11:1375(.»باتوّجه
بهشیوههایمتفاوتاجرامیتوانچنینعنواننمودکهاجرایایناثرارزشمندراسه
هنرمندنّقاشبهعهدهداشتهاند:موالناعلی،موالناقیامالدین)یاقوامالدین(وموالناخلیل

)یاامیرخلیل(«)حسینی،234:1374(.
نگارگرزمانبایسنقردرادامهنگارگریعهداسکندرسلطان،بهیكسبكرسمیو
قانونمنددستیافتکهنمودبارزآنرادرتصاویرشاهنامهبایسنقریمیتوانمشاهده
نمود.پیکرههایبلندقامتوموّقرباچهرههایریشداروگلبوتههایدرشتباتكدرختان
دیگر و اینشاهنامه نگارههای متعادل ترکیببندیهای در عناصرشاخص از سرسبز،
نسخههایاینزمانبهشمارمیآیند.گاهاساسترکیببندی،متشّکلازعناصرافقیو
موّرباست.اجتنابازقرینهسازیمحضبهنگارگرامکانمیدهدکهصحنههایشکار
وکارزارراپُرجنبشومجالسبزموضیافتراساکنوآرامبهتصویرکشد.نگارگرنهایت
سنجیدگیرادرگروهبندیپیکرها،تنظیمسطوحرنگی،ریزهکاریهایمعماریومنظره
طبیعیبهکارمیبرد.عالوهبراین،بهکمكرنگبندیدقیقوحسابشدهمیکوشدفضای

تصویریرافراخوعمیقنشاندهد)پاکباز،73:1380(.
)نگارهخوانهفتمدردوشاهنامه733/1333 نگارههایموردبحث اینمجال در
شیرازوبایسنقری833/1430(ازنظرتصویریموردتجزیهوتحلیلقرارمیگیرند.در
موردهرتصویرجزییاتترکیببندی،شیوهطّراحی،رنگآمیزیوپرداختبّررسیمیشود.
همچنین،باتوّجهبهنکاتیکهدربارهشخصّیتها،محیطودیگرویژگیهایداستانبیان
شد،دراینجانیزشباهتهایتصویریبامتنپیگیریمیشود.ازآنجاکهتحلیلهابههمان
ترتیِبمعّرفیدونگاره،یعنیبراساسترتیبزمانیشاهنامههاست؛بنابراین،بهویژگیهای

دورههاینگارگریهرکدامنیزاشاراتیمیشود.
تحلیلبصرینگارهخوانهفتمدرشاهنامهشیراز733/1333وشاهنامهبایسنقری:
درایننسخهتصویر،فضایاندکیرابهخوداختصاصدادهاست.جدولوکادربندی،
سادهوبدونتزییناستوتصویردرمیانسطرهایمتنقراردارد.میتوانگفتشیوه
نگارشخّطثلثدرایننگارهباشیوهترسیمنگارهازنظرکیفّیتتصویری،فضایکاماًل

هماهنگیراایجادکردهاست)تصویر3(.
آشکارامشاهدهمیشودکهنگارگرنماییسادهرابراینمایشداستانبرگزیدهاست.
عناصرفرعیمانندرخشواوالددیوونیزفضایبیرونغارتقریباًحذفشدهاندوتنها
رستمودیوباقیماندهاند.نبودشخصّیتهایدیگراینداستانشایدبهدلیلکمبودفضا
باشد،اّماآنچهبهچشممیخورد،صراحتدرشیوهنّقاشیایننگارهاست.»درواقع،تصویر
دقیقاًمتناسبباآشناییخوانندهبامتنترسیمشدهاست«)آدامووا،40:1386(.نگارگر
برایتکمیلفضایخالیغار،گیاهیشبیهبهسرخسرادرکناررستمترسیمکردهاست.
دربیرونغار،یعنیپالندوم،صخرههایاتّپههابهصورتیدرهمچیدهشدهاند)تصویر4(.

محمود شهروسوند/ سّیدحسن سلطانی/ تارا رواسی
تحلیلبصرینگارهخوانهفتمدردوشاهنامهشیراز733/1333و
بایسنقری833/1430
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بهسرعت وگویی ایفامیکند.خطوطسّیالاند مهّمی نقش نگارهطّراحی این در
کشیدهشدهاند.حفظجزییاتوارزشهایظریفخّطیکهدربسیاریازآثارنگارگری
بهویژهدردورهصفویوجوددارد،دراینجااهّمّیتکمتریدارد.اینشکلازطّراحی
درمقایسهبانگارههایدیگر،حالتیزمختوپُرهیجانبهایننگارهمیبخشدوباآنکه
بخشهاییازتصویرازمیانرفتهاست،اّماهمهعناصروشیوهاجرایشانقابلتشخیص
است؛چراکهجزییاتوظرافتدراینجانقشیندارد.تصویرایننگارهراتنهاخطوطساده،
محکمونیزسطوحرنگیمیسازند.دیوسپید،رویزمیننشستهاستوعکسالعملیاز
خودنشاننمیدهد.درحقیقت،هردو)رستمودیوسپید(حالتیآرامدارندوآنچهدیو
سپیدرادیوورستمراانساننشاندادهاست،شیوهطّراحیچهرههایشاناست.چهره
ایرانیکشیدهشدهاست نّقاشیهای انسانیدر باویژگیهایمعمولچهرههای رستم

)تصاویر5و6(.
بهجزجزییاتیکهدرصورتوکالهمغولیرستموجوددارد،بقّیهعناصربهصورتی
ابتداییوخالصهطّراحیشدهاند.دراینجانگارگرایرانینهتنهامانندنگارههایدیگربه
اَشکالطبیعتگرایانهوفادارنیست،بلکهبرخالفنگارههایدیگر،ازپردازشوتزیینات

نیزدوریکردهونگارهرابهسویسادگیسوقدادهاست.
رنگبندیایننگارهبررنگهایگرماستواراست.رنگسیاهغاروسفیددیو،نشانه
پایبندیبهمتناست.بقّیهرنگها،یعنیسبز،قرمزوقهوهای،نیزدرهماهنگیبایکدیگر
قراردارند.»استفادهازسطوحرنگینزمینههامیتواندکمكمؤثّریدرتشریحوتوصیف
فضاباشد.زمینهبیشترنگارهها)دراینشاهنامه(بهرنگقرمزروشنودرتعدادکمتری
ازتصاویرزردرنگاستوگاهباورقهطالپوشیدهشدهاست«)آدامووا،43:1386(.نبود
جزییاتتزیینیدرایننگاره،سببشدهاستتاسطوحرنگیباوضوحبیشتریخودرا
نشاندهند.دررنگآمیزیسیاهیغار،درکنارههایدسترستمیادررنگآمیزیگیاهیا
تّپههایبیرونغار،سرعتوراحتیعملرامیتوانمالحظهنمود.نگارگرازاینکهرّدقلم
خودراباقیگذاردیااینکههمهجاراموبهمورنگنکند،اِبایینداشتهاست.بایدبیاننمود
اینراحتیدررنگآمیزی،درکّلاثرـچهطّراحیوچهترکیبآنـنیزدیدهمیشودو
تنهاعناصریکهدرنمایشروحّیهحماسیداستانمؤثّرندترکیببندی،استفادهازتضاد

رنگیوگاهشکلپرداختصخرههاست.
درترکیببندیایننگارهبردوپیکرهاصلی،یعنیرستمودیو،تأکیدشدهاست،اّما
بقّیهعناصرنیزهرکدامسهمیدرتوازنترکیبدارند.خطوطدقیقجدولکهنوشتهها
رادرخوددارد،نّقاشیراقابگرفتهاست،اّماسمتراستتصویر،بهویژهقسمتباالیی
درخت،کهدرتضادبانظمهندسیجدولقراردارد،ازکادربیرونزدهاست.نوشتههادر

باالوپایینتصویرقرارگرفتهوتقریباًقرینهاند)تصویر7(.
انسجامونزدیکیتمامعناصردرکّلصفحه،فضایمثبتومنفیآشکاریایجادکرده
است.هیچعنصریازشکلکلّینّقاشیجدانیستوحاشیهصفحه،مرزیمشّخصبا
نّقاشیدارد.جدولنوشتههابخشیازدرختراپوشاندهاند.درحقیقتاینجانقشتصویر
درخت،چیزیبیشازنمایششکلیكدرختاست،گویینگارگرسعیداردباخّط

کنارهدرخت،ضلعترسیمنشدهجدولرادرذهنبینندهتداعینماید)تصویر8(.

تصویر5-تحلیلخّطینگارهخوانهفتم
درشاهنامهکوچكشیراز)733/1333(

)نگارندگان(.

تصویر6-تحلیلشخصّیتهاینگارهخوان
هفتمدرشاهنامهکوچكشیراز)733/1333(

)نگارندگان(.
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تصویر7-راست،صفحهآرایینگارهخوان
هفتمدرشاهنامهبایسنقری)833/1430(

)نگارندگان(
تصویر8-چپ،تحلیلخّطینگارهخوان

هفتمدرشاهنامهبایسنقری)833/1430(
)نگارندگان(.

تصویر9-باال،تحلیلشخصّیتهاینگاره
خوانهفتمدرشاهنامهبایسنقری)1430

/833()نگارندگان(.
تصویر10-پایین،پالنبندینگارهخوان

هفتمدرشاهنامهبایسنقری)833/1430(
)نگارنده(.

یکیازبوتههاکهدرحّدفاصلمیانغارودرختقراردارد،بهصورتخاّصیچندطبقه
است.حالتعمودیآنبههمراهدرختونوکروبهباالیبوتههایدیگردرترکیب،برجهت
عمودیتأکیدمیکننداّمادرمقابل،مرززمینخاکی،زمینصخرهایودهانهغار،همگی

خطوطیمّوربوتقریباًمنحنیدارند.

رستمودیوکهدرهمپیچیدهاند،مرکزتوّجهیساختهاند.جهتنگاهاوالددیونیز
دیدگانبینندهرابههمانقسمتاصلیسوقمیدهد.درمتنشعر،هنگامیکهرستم
بهسویغارمیرود،اوالددیورامیبندد،اّماتوضیحبیشتریدادهنشدهاست.نگارگریا
نگارگرانشاهنامهبایسنقری،اینصحنهرادرحالیترسیمکردهاندکهاوالددرحالت
ایستادهبهدرختیبستهشدهوشاهدنبردرستماست.نگارگرازدرختبهعنوانعنصری
برایایجادتعادلدرترکیببندی،استفادهنمودهاستودرحقیقت،میتوانگفتایجازدر
توصیفاتمتنبهنگارگرانآزادیعملدادهاست.دهانهغاربهطورمدّور،رستمودیورا
احاطهکردهونقطهثقلیدرکّلصفحهبهوجودآوردهاستکهدرمرکزآن،یعنیسیاهی

غار،نبرداتّفاقمیافتد.
است فّعال و متنّوع وحسابشدگی، نظم درعین اثر این ترکیببندی بهطورکلّی
وتأکیدروشنیبراوجداستاندارد)تصویر9(.طّراحینگارهدارایپرداختیظریفو
پُرجزییاتاست.بینندهدرکّلباصفحهایروبهرواستکهحاشیههایییکدستدارد،اّما
تصویردرداخلجدولمملوازریزهکاریهاست.همهعناصرتصویربهیكاندازهبادّقت
کشیدهشدهاند.درکّلمیتواناینگونهاذعانداشتکهبرخالفهنرمندانمکتبشیرازکه
درحیطهطرحهایمحدودشانبهتصویرگریمیپرداختند،نگارگراندورهبایسنقرمیرزا،
ازطریقتناسباتودقتدراجزا،بهمراتبواالییدستیافتند.فضایآرامومتیناینآثار
نشاندهندهیكدنیایدرباریاستونشانازفضایذهنیروشنفکرانهبایسنقرمیرزادارد.
درختانیکهدرقسمتباالینگارهقراردارندوفقطتنههایشاندیدهمیشوندونیز
رخش،اسبرستم،کهباصخرههاپوشیدهشدهاست،حالتیازعمقوپالنبندیراایجاد

محمود شهروسوند/ سّیدحسن سلطانی/ تارا رواسی
تحلیلبصرینگارهخوانهفتمدردوشاهنامهشیراز733/1333و
بایسنقری833/1430
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اّمادرنهایتکلّّیتتصویر،تختدیدهمیشود)تصویر10(.تنّوعطّراحیو نمودهاند،
رنگآمیزیدرزمین،باعثجداییبخشخاکیازبخشصخرهایشدهاست.صخرههاکه
حالتیشبیهبهابردارند،پُرازجزییاتوبافتهایگرهمانندهستند؛آنچنانکهپرندگان،
بهچشم اّول نگاه در البهالیسنگهاهستند، در که بوتههایکوچكخار و گوزنها

نمیآیند)تصویر11(.

تصویر11-بخشیازنگارهخوانهفتمدر
شاهنامهبایسنقری)833/1430(،پرداخت

جزییاتبهحّدیاستکهدرنگاهاّولحیوانات
بهچشمنمیآیند.

تصویر12-چپ،»نبردرستمودیوسپید«در
شاهنامهبایسنقری)833/1430(.

تصویر13-وسط،»نبردرستمودیوسپید«در
شاهنامهمحّمدکاتب.

تصویر14-راست،نقوشحّکاکیشدهبر
دیوارههایورودیکاخداریوشاّولدر

تختجمشید)دادوروغربی،248:1391(.

تداعی را بیشتری آرامش و لطافت ظرافت، جزییات، به پرداختن این بهطورکلّی
میکند.اینآرامشدرحاالتپرندگاننیزوجودداردوبعضیازآنهابهنبردسختی
کهدرغاراتّفاقمیافتد،اصاًلتوّجهیندارند.چهرهدوشخصّیتدرتصویر،یعنیاوالد
دیوورستم،باظرافتودرعینحالشبیهبهیکدیگرطّراحیشدهاست.یکیازنکات
قابلتوّجهایناستکهچهرهشخصّیتهامعموالًبیحالتاست؛یعنیباوجودترسناکی
ماجرا،رستمیااوالددیوچهرهایبیحالتوخنثیدارند.البتهاینازویژگیهاینگارگری
ایرانیاست؛یعنینادیدهگرفتنونشانندادنعواطفوواکنشهایدرونیچهرههاکهجز
درمواردینادرفاقداحساسوبیحرکتبهنظرمیرسند.بااینحال،شایدبتوانحالت
نگرانیرادرخمظریفابروهاتشخیصداد.حالتپیکرهرستمقابلتوّجهاست:اوبایك
دست،تنهاشاخدیوراگرفتهوبادستدیگرشخنجررادرسینهاوفروکردهاست.شبیه
اینحالتمشهوردربرخینَُسخدیگرونقوشپیشازاسالمایراننیزقابلمشاهدهاست

)تصاویر13،12و14(.

دیوکهچهرهایانسانگونهاّمااغراقآمیزداردباحالتیازدرماندگی،پایچپشرا
بهدستگرفتهاستوظاهراًدرلحظهشکستکاملقراردارد.درمواردیاینبیحالتی
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درچهرهدیوهادیدهنمیشود؛یعنیدرحالیکهانسانهاحالتیخنثیوآرامدارند،چهره
دیوهاازدردیاترسدرهمرفتهاست.درشاهنامهبایسنقریاینحالتبسیاراغراقآمیز
دیدهمیشودوبهکاریکاتورنزدیكشدهاست.دیوحلقههایزینتیبهبدنخودآویخته
است.تفاوتمیانرستمودیوآشکاراست:رستمبهصورتانسانیپوشیدهوظریفاندامو
دیوموجودیبرهنهوزمختبهتصویرکشیدهشدهاست.البتهاینزمختیخارجازظرافت

کلّیسبكنّقاشیایننگارهنیست.
رنگآمیزیایننگارهباآبرنگانجامشدهاست.درهارمونیمیانرنگهاطیفیاز
رنگهایگرمشاملنخودی،اُکر،قرمزوچندنوعقهوهایدرکنارطیفیازرنگهایسرد
مانندانواعرنگآبیوسبز،قابلتشخیصاست.آبیسیریکهبرایآسماندرنظرگرفته
شدهاستدرعیندرخششزیاد،هماهنگیمناسبیباکّلرنگبندیدارد.»ازویژگیهای
مکتبهرات،دّقتدرترسیموتعّددرنگها،انسجاموتناسبآنهاوپوشاندنزمینهبا
گیاهانونیزاستفادهازرنگسفیداست«)شریفزاده،105:1375(.درکّلبایدعنوان
نمودرنگهاضمنرعایتهماهنگیوتوازن،دردیدهشدننقطهاصلینّقاشی،یعنیرستم

ودیوسپید،نقشمهّمیداشتهاند.

شاخصه های تطبیقی تحلیلی بصری دو شاهنامه شیرازی و بایسنقری
تحلیلبصریخوانهفتمدرایندونگارهنکاتیراروشنمینمایدکهدرادامهبدان
میپردازیم.همهتصاویر،ویژگیهایمحورینگارگریایرانیماننددوبُعدنمایی،نمایش
همزماندرونوبیرون)دراینجادرونوبیرونغار(واستفادهازرنگهایتخترادارند،
عالوهبراین، است. داده رخ بصری امکانات از استفاده در تغییراتی زمان باگذشت اّما
تفاوتهایدیگرینیزوجودداردکهبهنظرمیرسدناشیازتصمیماتخوِدنگارگراندر
برخوردبامتنبودهاستوآنهادرمواردبسیاریبرخالفاستفادهازراهحلّهاییکسان،
ازسویدیگر،شعرفردوسیحاویویژگیهایمنحصربهفردی متفاوتعملکردهاند.
کاربردی تصاویر،وصف در ایجاز زبان، اغراق،سادگی و مبالغه روحّیهحماسی، مانند
طبیعتوشخصّیتپردازیاستکهاینویژگیهابرکاِرنگارگرانبیتأثیرنبودهاست.
نتایجزیرگاهازتحلیلبصریومقایسهنگارههاوگاهازمقایسهآثارباخصوصّیاتمتن

داستانبهدستآمدهاست:

شباهت های تصویری نگاره ها
هردونگارهبهرخدادهایداستانوابستهبودهاندوحوادثرابههمانصورتمتن
باقی ناگفته را تصویری ازجزییات بسیاری فردوسی ازآنجاکه اّما بهتصویرکشیدهاند،
گذاشتهاست،نگارگرانبابهرهگیریازتخّیلوتجربهخودونیزباامکاناتنّقاشیایرانی،
اینجزییاتراافزودهاندوازطرفینیزبهنظرمیرسدنگارگرانبیشازآنکهبهمتنوابسته
باشندبهسّنتنگارگریوشیوههایرایجآندرزمانخودوابستهاند؛آنچنانکهگاهی
ازمتنمیگذرندوبهآثارپیشازخودرجوعمیکنند.برایمثال،فردوسیدرمتنشعر
آوردهاستکهدیو»ساعدبند«و»کالهخودآهنی«دارد،اّمادرهیچیكازنگارههااین

مواردبرتندیودیدهنمیشود.

محمود شهروسوند/ سّیدحسن سلطانی/ تارا رواسی
تحلیلبصرینگارهخوانهفتمدردوشاهنامهشیراز733/1333و
بایسنقری833/1430
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آنچهبیشازهرچیزتوّجهنگارگرانرابهآثاریکدیگرنشانمیدهد،شکلانتخاب
)اگر انتخابشدهاست اوجداستان نگارههایمذکورقسمت است.در صحنهداستان
بهدیگرنسخههایمصّوراینداستاندرشاهنامههاییهمچون»شاهنامهجوکی«در
شیرازسدهپانزدهم/نهمیا»شاهنامهمحّمدکاتب«نگریستهشود،اینامربهوضوحقابل
مشاهدهاست(.رستمودیودرحالنبردبرپسزمینهسیاهغارکشیدهشدهاند.هیچیك
ازنگارههاقبلیابعدازنبردراترسیمنکردهاند.بیشّكتصویرباستانیمردیکهبادیو
میجنگد)تصویر14(،دراذهاننگارگرانبودهاست.درهردونگارهترسیمچهرهرستم
بدونحالتوخنثیتصویرسازیشدهاست.حضوررنگهایگرموسرددرهردونگاره

قابلمشاهدهاست.

تفاوت های تصویری نگاره ها
درکنارشباهتهایکلّی،تفاوتهایجزیینیزوجوددارد.بخشاصلیاینتفاوتها
بهنکاتفّنیوعناصرتصویریمربوطمیشود.تفاوتهایموجودرابارعایتترتیبزمانی

آثار،میتواناینچنینبیانکرد:
1-نگارهشاهنامه733/1333شیرازنسبتبهاثربعدازخودفاقدظرافِتپرداخت
و میشود آنمحسوب منحصربهفرد ویژگی آزادانه، طّراحی و اجرایسریع اّما است،
ترکیببندیآندرمقایسهباشاهنامهبعدیخود)شاهنامهبایسنقری(،بسیارابتدایی
است.درایننگارهشخصّیتهایفرعیداستانحذفشدهاندکهازایننظرنیزبانگاره

دیگرتفاوتدارد.
خود از قبل شاهنامه تصویر به نسبت 833/1430 بایسنقری شاهنامه 2-نگاره
)شاهنامهشیراز(ازشکوهوظرافتبیشتریبرخورداراست.دّقتدرطّراحی،پرداختهای
جزییورنگهایحسابشده،همگینشاندهندهپیشرفتهایایناثرهستند.درکّل
میتواناینگونهاذعانداشتکهبرخالفهنرمندانمکتبشیرازکهدرحیطهطرحهای
محدودشانبهتصویرگریمیپرداختند،نگارگراندورهبایسنقرمیرزاازطریقتناسباتو
دّقتدراجزابهمراتببلندمرتبهایدستیافتند.فضایآرامومتیناینآثاربیانگریك

دنیایدرباریاستونشانازفضایذهنیروشنفکرانهبایسنقرمیرزادارد.
باوجودتمامتفاوتهایموجود،بهنظرمیرسدشباهتتصاویرچهازنظرسادگیدر

برخوردباداستانوچهازنظرشیوههایاستفادهازعناصرتصویریبارزتراست.

تأثیر ایجاز شعر در نگاره ها
یکیازویژگیهایتوصیفیشعرفردوسی،ایجازاستکهبرکارنگارگراننیزبیتأثیر
نیست؛برایمثالدرمتنشعر،هنگامیکهرستمبهسویغارمیروداوالددیورامیبندد،
اّمافردوسیتوضیحبیشتریندادهاست.نگارگریانگارگرانشاهنامهبایسنقری،اینصحنه
رادرحالیترسیمکردهاندکهاوالددیودرحالتایستادهبهدرختیبستهشدهوشاهد
نبردرستماست.ازطرفیهمانطورکهدرقسمتتحلیلنگارهاشارهشد،نگارگرازدرخت
بنابراینمیتوان است؛ استفادهکرده ترکیببندی تعادل ایجاد برای بهعنوانعنصری

اذعانداشتدرحقیقت،ایجازدرتوصیفاتمتنبهنگارگرانآزادیعملدادهاست.
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تفاوت متن و تصویر از نظر حماسی بودن
یکیازمهمّترینویژگیهایشاهنامهفردوسیحماسیبودنآناست.فردوسیدر
وزنوکلماتخودنیزحماسهراحفظوبهجزییاتیتوّجهمیکندکهسببتقویّتفضای
حماسیداستانمیشود.اینبرخوردحّتیدرصحنههایعاشقانهنیزبهچشممیخورد.با
وجودآنکهنگارگرانبهاتّفاقاتداستانکاماًلوابستهاند،درشیوهنّقاشیخودفضاونگاهی
متفاوتازمتنرادنبالمیکنند.خصوصّیتیکهدرنگارههامشاهدهمیشودایناستکه
درپرداختهابهتمامیعناصرکوچكوبزرگتصویربهیكاندازهتوّجهشدهاست.این
پرداختیکدستکهمعموالًبادّقتدرجزییاتهمراهاست،موجبتعادلوآرامشدر

تصویرمیشودکهبههرحالبالحنپُرهیجانشعرتفاوتدارد.
درنگارههایخوانهفتم،باآنکهصحنههاییمانندبریدناعضایبدن،ریختنخون
وفروکردنخنجروجوددارد،اّمابهدلیلپرداختهایظریفودوریازواقعگراییکهدر
همهجایتصویرپراکندهاست،ازخشونتوجوشوخروشداستانکاستهمیشود.تنها
عناصریکهدرنمایشروحّیهحماسیداستانمؤثّرندترکیببندی،استفادهازتضادرنگی
وگاهشکلپرداختصخرههاست،اّمابایدتوّجهنمودکهنگارگریایرانییكهنرسّنتی
استکهبهتزیینگرایشداردوروشهاوشیوههایآنطیسدههاشکلگرفتهاست.
چنینهنریطبیعتاًبهشیوههایتثبیتشدهخودپایبنداست.بنابراین،درایننگارههابرای

درکحماسهبایدحدوداینهنررادرنظرگرفت.

تفاوت در چهره دیو و انسان
فردوسیدیوهاراانسانهایبدقلمدادمیکند.درنگارههایموردبحثنیزتصاویر
دیوهاباوجودعناصرحیوانیشان،حالتیازانساندارند.البتهمیزاناینشباهتانسانی
دردونگارهمتفاوتاست.یکیازنکاتقابلتوّجهایناستکهچهرهشخصّیتهامعموالً
بیحالتاست؛یعنیباوجودترسناکیماجرا،رستمیااوالددیوچهرهایبیحالتوخنثی
دارند.البتهاینامر،یعنینادیدهگرفتنونشانندادنعواطفوواکنشهایدرونیچهرهها،
ازویژگیهاینگارگریایرانیاستکهجزدرمواردینادرفاقداحساسوبیحرکتبهنظر
میرسند.»بایدبهیادداشتهباشیمکهاینآثارهنریاساساًبههنردرباریوابستهبوده
نگارگر ایمانمطلق انگیزهآن باشد.شایدهم نمایانگروقارصاحبصورت ومیبایست
مسلمانوتسلیماوبهقضاوقدر،چهنیكوچهبد،باشد«)عکاشه،85:1380(،اّما
درمواردیاینبیحالتیدرچهرهدیوهادیدهنمیشود؛یعنیدرحالیکهانسانهاحالتی
خنثیوآرامدارند،چهرهدیوهاازدردیاترسدرهمرفتهاست.درشاهنامهبایسنقریاین

حالتبسیاراغراقآمیزنشاندادهوبهکاریکاتورنزدیكشدهاست.

نتیجه گیری
نگارههاییکهدراینتحقیقموردتحلیلومقایسهقرارگرفتند،بهطورکاملبراساس
متنداستانخوانهفتمبهتصویردرآمدهاندوهیچیك،ازمتنداستانتخّطینکردهو
حّتیدورنشدهاند.البتهدرهریك،تفاوتهایبسیارظریفیدرزمانبندیوجوددارد
نگارههادیدهمیشود،در در اشارهشد.شباهتدیگریکه بدان پژوهش این در که

محمود شهروسوند/ سّیدحسن سلطانی/ تارا رواسی
تحلیلبصرینگارهخوانهفتمدردوشاهنامهشیراز733/1333و
بایسنقری833/1430
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ترکیبکلّیاستفادهازغاروشخصّیتهایاصلیداستاناست؛بهطوریکهنگارههابا
وجودتفاوتدرگستردگیپالن،شباهتبسیارآشکاریبهیکدیگردارندواگرکمی
گستردهترعملکنیموازنظرزمانیشاهنامههایبعدازشاهنامهبایسنقریرامورد
بّررسیقراردهیم،بهیقینبدیننکتهپیمیبریمکهگویینگارگرانتصاویریکدیگررا

قباًلدیدهبودهونخواستهاندکاریمتفاوتازنسخهپیشازخودانجامدهند.
باوجودشباهتهایاشارهشده،تفاوتهایینیزبیننگارههاوجوددارد.درحقیقت
تصویری خلق رنگآمیزی، و طّراحی تصویری، پرداخت گوناگون شیوههای بین
شخصّیتهاوعناصروکادرنگارهها،تفاوتهاییدیدهمیشودکهبادّقتبیشترمیتوان
بهنکاتظریفبسیاریپیبردکهدرمجموع،تأثیرمتفاوتیرانشانمیدهد.درهر
یكازنگارههامیتوانازترکیبواجرایمختلف،بهحالتیخاّصومتفاوترسید:
یکیظرافتبیشتریداردودیگریشلوغتراست؛یکیسادهتربهنظرمیآیدودیگری
ازپیچیدگیبیشتریبرخورداراست.بخشیازاینتفاوتهاناشیازشیوههاوتغییرات

نگارگریدرطولزمانوبرخینیزمحصولتوانایینگارگرانشانبودهاست.

نگاره خوان هفتم در شاهنامه شیراز 
)733/1333(

ترکیبی بسیار 
ابتدایی و کلّی از 
پیکره رستم و دیو

تأکید بر اوج داستان

فاقد ظرافت در پرداخت

پیکره  های زمخت و درشت

فضاسازی ساده، بسته و فاقد ظرافت

استفاده از جداول و کادربندی ساده

استفاده بسیار محدود از گیاه

پُرشکوه و سرشار از جزییات

پیکره   های بلند و موقّر

فضاسازی پیچیده به همراه حفظ 
جزییات و ارزش های ظریف خّطی

استفاده از جداول دقیق

استفاده از گلبوته های درشت به همراه 
تک درختان سرسبز و بوته     های 

کوچک خار

نگاره خوان هفتم در شاهنامه 
بایسنقری )1430 /833

ترکیب بندی مؤّکد بر 
پیکره رستم و دیو

تأکید بر اوج داستان

جدول 1- ویژگی های بصری 
نگاره ها در دو شاهنامه )تفاوت ها و 

شباهت ها( )نگارندگان(.
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نگاره خوان هفتم در شاهنامه شیراز 
)733/1333(

گزینه رنگی 
حداکثر 10 رنگ

بافت مالیم به همراه 
تضاد کم

حذف 
شخصیّت  های فرعی 
و فضای بیرونی غار

نبود صخره

ترسیم چهره رستم بدون 
حالت و خنثی

ترسیم چهره دیو با خطوط 
بسیار ساده و بدشکل

نگاره خوان هفتم در شاهنامه 
بایسنقری )1430 /833(

هارمونی میان طیف 
رنگ  های گرم و سرد

بافت  های گره مانند با 
جزییات فراوان

حضور رخش، اوالد دیو 
و فضاسازی وسیع

صخره  ها شبیه به ابر و پُر 
از جزییات

ترسیم چهره رستم بدون 
حالت و خنثی

چهره دیو انسان  گونه، 
کاریکاتوری و خشن

جدول 1- ویژگی های بصری نگاره ها در دو 
شاهنامه )تفاوت ها و شباهت ها( )نگارندگان(.

محمود شهروسوند/ سّیدحسن سلطانی/ تارا رواسی
تحلیلبصرینگارهخوانهفتمدردوشاهنامهشیراز733/1333و
بایسنقری833/1430
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-مینوی،مجتبی)1372(،فردوسیوشعراو،تهران:سلسلهانتشاراتانجمنآثارملّی.
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سیر تحول نقش پرنده شکارگر در هنرهای 
تزیینی دوره صفوی

حسین کمندلو /
عضوهیئتعلمی،دانشکدههنر،
دانشگاهسمنان
h.kamandlou@semnan.ac.ir
سیدابوتراب احمدپناه/
استادیاردانشکدههنرومعماری،
دانشگاهتربیتمدرستهران

چکیده
هنرمندانایرانیدرطولتاریخعالوهبرتزیینآثاربااشکالگیاهی،جانوری،انسانیو
خطنوشتهسعیداشتهاندمفاهیمپیچیدهمذهبی،سیاسی،نظامیوفرهنگیرابهسادهترین
شکلممکنبیاننمایند.یکیازنقوششاخصوکمترشناختهشدهدرهنرهایتزیینیایران،
نقشپرندگانیاستکهجانورانمختلفیهمچونشیر،پلنگ،آهو،قوچ،ماهیوپرندهراشکار
کردهاند.ایننقشکهحالتیهمچون»گرفتوگیر«دارد،ازتمدنهایپیشازاسالمآغازشده

وتاعصرصفویانادامهیافتهاست.
پرندگانشکارگردرتمدنهایپیشازاسالمبهصورتعقابیباسرشیر،عقابوشیردال
ترسیممیشدندکهباتوجهبهجایگاهوشیوهاجرانمادیازقدرتمذهبی،نظامییاسیاسی
حاکمانسومری،عیالمی،هخامنشی،اشکانیوساسانیبهشمارمیآمدند.باپذیرشاسالم
توسطایرانیان،استفادهازنقوشقدیمیازجملهنقشپرندگانشکارگرادامهمییابد،بااین
تفاوتکهطراحاننقوشسنتیدرسدههایاولیهاسالمیودورانصفویانباتوجهبهنمونههای

موجودازنقشعقاب،طاووسوسیمرغاستفادهمینمودند.
دراینمقالهسعیبرآنبودهکهبامعرفیانواعپرندگانشکارگردردورانمختلفتاریخی،
سیرتحولوتطورومفاهیمنمادینآندردورهصفویموردبررسیقرارگیرد.روشتحقیق
ایننوشتار،روشتوصیفی-تاریخیازگونه»زمینهیاب«وشیوهگردآوریاطالعاتبهصورت
کتابخانهایواسنادیاست.باطبقهبندیآثارمزینبهنقشپرندگانشکارگروتحلیلاسناد
نوشتاری،مشخصگردیدپرندگانشکارگربهصورتموجوداتیترکیبیافتهازچندجانوریا
بهصورتواقعیدرتمدنهایپیشازاسالمواسالمیترسیممیشدندوایننقشنمادیاز

قدرتمذهبی،سیاسیونظامیبودهاست.

اهداف مقاله
1-طبقهبندیانواعپرندگانشکارگروسیرتطورآنها،درهنرهایصناعی)ازپیشازاسالم

تادورهصفوی(.
2-شناختمفهوموکارکردنمادینپرندگانشکارگردردورهصفوی.

سؤاالت مقاله
1-درادوارتاریخی،طراحانایرانیپرندگانشکارگررابهچهاشکالیترسیمکردهاند؟

2-علتاستفادهگستردهازنقشپرندگانشکارگردردورانصفویچهبودهاست؟

واژگان کلیدی
هنرهایصناعی،پرندهشکارگر،صفوی،نقوشجانوری.
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مقدمه
آثاروصنایعیکهمردمانایرانزمینازخودبهیادگارگذاشتهانددرهیچدورهایخالیاز
تزییننبودهاست.سادهتریناشکالیکهرویآثارمختلفسنگی،سفالیوفلزیاجراشده،
مفاهیمعمیقیازباورهایاقوامساکندرمنطقهرابیانمیکندکهدرگذرسالیانوباسقوط
وظهورسلسلهها،ادیانومذاهبرنگباختهوتنهاجنبهتزیینیآنباقیماندهاست.تطورو
پیداوپنهانشدنبرخیازنقوشدرهنرهایتزیینیایرانبهاحتمالتحتتأثیرقدرتهای
سیاسی،هجومهاینظامییاتجاریبودهاست؛بهطوریکهباظهوریابهقدرترسیدنبرخی
ازاقوامیادولتها،هنرمندانواندیشمندانایرانیسعیکردهاندمفاهیمپیچیدهمذهبی،

سیاسی،نظامیوفرهنگیرابهسادهترینشکلممکنبیاننمایند.
یکیازمهمتریننقوشیکهدرتزیینآثارهنریایرانیانمورداستفادهبوده،نقشپرندگان
شکارگراست.هنرمندانایرانیبهطورمعمولعقابیاسیمرغیبابالهایگشودهرادرحال
شکارحیواناتیهمچونآهو،قوچ،گوزن،پرندهیاپلنگتجسمنمودهاند.باتوجهبهاینکه
بیشترمحققینبهنقشپرندگانیهمچونسیمرغوعقابدرهنرهایتزیینیایرانیاناشاره
داشتهاند،کمترینبحثدرموردشکارجانورانقوییاضعیفتوسطپرندگانآسمانیدر

هنرهایصناعیصفویانوسیرتحولآنمطرحشدهاست.1
هدفایننوشتارآشناییباسیرتحولایننقشدرهنرایرانازپیشازاسالمتادوره
صفویاست.مهمترینسؤالپژوهشایناستکهاشکالمتعددایننقشچیستودرهر
دورهبیانگرچهمفهومیبودهاستوعلتاینکههنرمندانصفویبهنسبتدیگردورههاآنرا

بهطورگستردهایدرتزیینآثارشانبهکاربردهاند،چیست؟
باتوجهبهمنابعموجود،تاکنونپژوهشیجامعومستقلدرموردنقشپرندگانشکارگر
عرضهنشدهاست.اگرایننقشرادرراستایطرحهای»گرفتوگیر«قراردهیمبرخیاز
محققینبهآناشارهکردهاند،ازجملهدرکتاب»سیریدرهنرایران«درهنرتزیینیقبل
وبعدازاسالمبهنقشپرندگانشکارگراشارهشدهاست.»بهارهتقوینژاد«درمقالهایبا
عنوان»تجلینقشگرفتوگیردرفرشهایدورهصفوی«کهدرسال1387درنشریه
علمی-پژوهشیگلجاممنتشرشده،ایننقشرادرردهنقوشگرفتوگیرقراردادهاست.
»آتوسااعظمکثیری،زهرارهنوردوسیدموسیدیباج«درمقاله»تقابلطبیعتوفرهنگدر
نگارهزالوسیمرغ)تحلیلنشانهشناختیتصویریازشاهنامهطهماسبی(«ایننقشرادر
یکیازنگارههایعبدالعزیزموردبررسیقراردادهاند.مقالهمذکوردرسال1388درنشریه
علمی-پژوهشیهنرهایزیبابهچاپرسیدهاست.درایننوشتارسعیبرآنبودباتوجهبه
اسنادتصویریموجود،عللپیدایشاینطرحونیزنوعاجرایآندرهنرهایتزیینیایران

بهویژهدردورانصفویموردبررسیقرارگیرد.
نقشپرندهشکارگربهاحتمالتحتتأثیرواقعیتغلبهقدرتهایآسمانیبرموجودات
زمینیخلقشدهاست.ایننقشمیتواندبهعنواننمادیازغلبهسیاسیونظامیبردشمنان
نیزتعبیرگرددکهاوجآنمتعلقبهدورانصفویاناست.بههمینمنظوربرایبررسیاین
رونددرنقوشتزیینیایران،آثارهنرهایصناعیایرانپیشازاسالمبهعنوانیكمجموعه
واحدموردتوجهقرارگرفت.سپسباانتخابآثاریازدورهصفویکهویژگیهاینمادینآن
سببتمایزشانشدهبود،اینپژوهشصورتپذیرفت.روشتحقیقایننوشتارازنوعتاریخی

این از اثر کمترین اسنادی مطالعه 1-در
سلسلههای صناعی هنرهای در نقش
ایلخانی،تیموری،افشار،زند،قاجارومعاصر
مشاهدهگردید.ازنمونههایمتعلقبهعصر
»خانه گچبری از قسمتی به میتوان قاجار
در که نمود اشاره کاشان در بروجردیها«
)برای است شده اجرا 1875/1292 سال
.)66 :1373 فریدنی، نك: تصویر مشاهده
همچنینایننقشدرابعادیبسیارکوچك
دربخشهاییازکاخگلستاناجراشدهاست.
از بهادری« اثر»عیسی قالی»شکارچرخ«
آثارمهمدورانمعاصرمحسوبمیشودکه
درسال1975/1354درهنرستانهنرهای
بافتهشدهاست.درسرترنج اصفهان زیبای
اینقالی،عقابیبابالهایگشودهدوپرنده
تصویر مشاهده )برای است کرده شکار را

نك:شیرینصوراسرافیل،221:1381(.
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وبهشیوهتوصیفی-تحلیلیاست.جمعآوریاطالعاتدرموردپیشینهنقشپرندگانشکارگر
درهنرهایتصویریایران،بهصورتکتابخانهایواسنادیانجامشدهاست.عالوهبراینبهدلیل
کیفیتپایینبرخیازتصاویر،برایشناساییبهترنقوشازپایگاههایمجازیموزههاوبرخیاز
وبگاههاکمكگرفتهشدهاست.درابتدااینطرحباتوجهبهالگویاصلیاشکهشکارجانوران
زمینیهمچونشیر،گوزن،ماهی،قوچو...توسطپرندگانواقعییاتخیلیاست،بهطورکلی

درهنرپیشازاسالممعرفیمیگردد.

پرندگان شکارگر در هنرهای تزیینی ایرانی
نقشپرندگانشکارگردرمهمترینتمدنهایایرانموردتوجههنرمندانبودهاست؛
بهطوریکهمیتوانآنرادربرخیازآثاربرجایماندهازهنرهخامنشیمشاهدهنمود.دواثر
کهازکاوشهایباستانشناسی»پازیریك«-واقعدرسلسلهکوههایآلتاییسیبری-بهدست
آمده،تاحدیسنتهایتصویرسازیبینالنهرینیوعیالمیرابهیادمیآورد.اولیننمونه،اثری
استکهدرسدههایسوموچهارمق.مباچوبوچرمساختهشدهاستودرحالحاضردر
موزهآرمیتاژنگهداریمیشود.هنرمندهخامنشی)سکایی(رویگردندرازموجودیترسناک،
بهشیوهعیالمیشکارپرندهای)بهاحتمالمرغابی(توسطپرندهایدیگر)بهاحتمالعقاب(را
اجرانمودهاست.2نوعقرارگرفتنپنجههایپرندهشکارگردرناحیهگردنوسرشکار،برایجاد
سنتهایتصویرسازیجدیدگواهیمیدهد.مشابههمینتصویرسازیبهگونهایدیگربر
قطعهنمدیخودنماییمیکند.دراینُجلنمدیکهباقطعاتچرمیتزیینشده،هنرمند
هخامنشیبهزیباییتمامشیردالیرادرحالشکارقوچتجسمنمودهاست.تقالیقوچبرای
خالصیازمرگ،دیدواقعگرایانههنرمندهخامنشیرانشانمیدهدکهبهدورانبعدنیز

انتقالمییابد.
دردورههایبعد،صنعتگراناشکانیباتلفیقعقابعیالمیوواقعگراییهخامنشیبر
ظرافتهایکاریخودافزودند؛بهطوریکهدرلوحهایازجنسطالکهدرموزهآرمیتاژ
نگهداریمیشود،باایجادپیچشسر،گردنوپاهایقوچوتقالبرایرهاییازوضعیت
موجودنگاهدقیقوظریفهنرمنداشکانیبهنمایشدرآمدهاست.ایندرحالیاستکهدر
نمونههایقدیمی،بهویژهآثارسومریوعیالمی،اثریازدردورنجدرصورتجانورانچهارپا
)شیر،گوزنیابزکوهی،ماهیوپرنده(مشاهدهنمیشود.ایننقشباهمینواقعگراییروی
قالبکمربندیکهدرموزهمتروپلیتننگهداریمیشود،قابلمشاهدهاست.دراینجاصنعتگر
اشکانیهمچونهنرمندهخامنشی،شیردالیرادرنهایتاقتداربرقوچیمسلطکردهاست.3این
شیوهتصویرسازیباجزییاتکمتر،رویُمهریکهازشهرباستانینیسا)شهریدرنزدیك

عشقآبادکنونی(کشفشده،مشاهدهمیشود.4
مشاهدهایننقشمایهرویآثارساسانیبرتداومآندرهنرایرانیگواهیمیدهد.ازجمله
آثارباقیماندهازهنرساسانیان،میتوانبهقطعهپارچهپشمیاشارهنمودکهدرمجموعهخانم
وآقایرابرتوودزبلیسنگهداریمیشود.درایناثرعقاببزرگیباپنجههایخودغزالیرا
اسیرکردهاستکهاجرایبدونتحرکایننقش،سنتهایبینالنهرینیرابهیادمیآورد.
»فیلیپآکرمنوآرتوراپهامپوپ«تکرارونوعجانوراننقششدهبراینپارچهرانمادیازتغییر
فصلوآبوهوامیداندومینویسد:»عقابدرطولچندقرندرفالتایرانوفرهنگهای

2-تشخیصنوعپرندگانشکارشدهوشکارگر
)برای است سخت بسیار موجود تصویر در
مطالعهبیشترومشاهدهتصویرنك:گیرشمن،

.)365:1390
3-)برایمشاهدهتصویرنك:بوسایلیوشراتو،
موزه در سگك دیگر لنگه .)155 :1376
بریتانیاییلندننگهداریمیشود)برایمشاهده

تصویرنك:پوپوآکرمن،138:1387(.
4-)برایمشاهدهتصویرنك:گیرشمن،1390:

.)30
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مربوطبهآن،پرندهآسمان]فرمانروایآسمان[محسوبمیشدهوپرندهآسماننیزتغییریافته
پرندهخورشیداستکهمعموالًقربانیوطعمهخودراکهیكچهارپایشاخدار)گوزن،آهو،

قوچو...(ونمادماهاست،راحملمیکند«)پوپوآکرمن،873:1387(.
عالوهبراثریادشده،ایننقشبهصورتیسادهتررویگلدانینقرهایکهدرموزهآرمیتاژ
نگهداریمیشود،قابلمشاهدهاست.هنرمنددرایناثربنابرسنتساسانی،نقششکارغزال
توسطعقابرادرقابیاترنجیدایرهایشکلقراردادهاست.حرکتسرغزالبهسمتباالتا
حدییادآورنمونههایهخامنشیوپارتیاست،امابرخالفنمونههایاشارهشده،اجرایاثر
فاقدظرافتوزیباییاست.باطبقهبندیایننقوشعالوهبرتغییرنمادینپرندگانشکارگرو
جانورانشکارشده،میتوانباسیرتحولوتطورآنهادردورانمختلفتاریخیبیشترآشناشد.
میتوانگفتنقشپرندگانشکارگرعالوهبرظروففلزیرویبرخیازمنسوجاتوآثار
چوبینباحالتیپویاوتقریباًواقعیاجراشدهاست.درتمدنهایشاخصایرانهنرمندانبا
توجهبهسنتعیالمی،بیشترازنقشعقاببرایتزیینآثارمختلفصناعیاستفادهکردهاند

ونقشقوچیاآهوجایگزینشیر،پرنده،قوچوماهیشدهاست.
باوروداسالمبهایران،سنتهایتصویرسازیپیشازاسالمبهویژهساسانیبدونتغییر
ادامهمییابد،بااینتفاوتکهطراحانبااستفادهازنقوشگیاهی،لطافتبیشتریدرطراحی
خودایجادمیکنندکهاینامرتاحدودیسببزیباترشدننقوشانسانییاجانوریمیگردد.
درسدههایمیانهبیشترازپرندگانینظیرعقابوطاووساستفادهمیشدواینپرندگان
برسفال،گچوهمچنینپارچههایشاخصدیلمیقابلمشاهدههستند.چندقطعهاز
پارچههاییکهدرکاوشهایپنهانیسال1344/1925ازشهرباستانیری)درجنوبتهران(
بهدستآمده،باایننقشتزیینوکتیبههایموجودبرپارچههایابریشمیننشانمیدهدکه

آنهابرسنتدیلمیانبرایلباس،کفنیاتابوتبافتهشدهاست)فریه،157:1374(.
مهمترینتغییرایجادشدهدرایندوره،جایگزینینقشطاووسبهجایعقاباستکه
بهاحتمالاینتغییربهتدریجانجامگرفتهاست؛بهگونهایکهنقشعقابشکارچیرویبرخی
ازآثارایندورهمشاهدهمیشود.ازجملهاینآثارسطحپارچهایابریشمیاستکهباچهار
عقابدوسر5تزیینشدهوهرعقابدوجانورشاخدار)بهاحتمالقوچ(راباپنجههایخود
گرفتهاست.کتیبهایبرگرفتهازمدیحهایدروصفخلیفه»المتوکل«)861/232-247-
847(بامضمون»بقایعمرامیرالمؤمنینبادکهخیرزماندردوامدولتاوست«،درباالی

پارچهمشاهدهمیگردد.6
درگروهیدیگرازتزییناتهنرهایصناعی،نقشعقاببهصورتطبیعیاجراشدهاست.
ازجملهدربشقابسفالینمحفوظدرموزهمتروپلیتنکهدرسدهیازدهم/پنجمساختهشده،
عقابیغولپیکریدیدهمیشودکهپنجههایشرابرپشتغازیفروبردهاستوسرپرندهرا
درمنقارخوددارد.7مشابههمیننقشاماباطراحیبهتر،درقطعهایگچبریشدهمحفوظ
درموزهبوستن،قابلمشاهدهاست.ایناثرمتعلقبهناحیهریودرسدهدوازدهمویازدهم

/ششموپنجمساختهشدهاست.
درچندنمونهدیگریکهازهمینناحیهبهدستآمده،طراحانوبافندگانطاووسرا
جایگزینعقابکردهاند.برخیازمحققیناینپرندهراباخورشیدمرتبطمیدانند؛شایدبهآن
جهتکهمانندخروسمبشرسپیدهدمبودهاست)یاحقی،554:1386(.»سیروسپرهام«

گواهی پارچه این در دوسر عقاب 5-وجود
برحفظسنتهایساسانیاست؛بهطوریکه
مشابهآنرارویبشقابنقرهای)سده6م(
میتوان کوتوالکیس مجموعه در محفوظ
نك: بیشتر مطالعه )برای نمود مشاهده

بوسایلیوشراتو،157:1376(.
6-)برایمشاهدهتصویرومطالعهبیشترنك:

فریه،157:1374(.
7-)برایمشاهدهتصویرنك:پوپوآکرمن،

1387،ج9و605:10(.
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معتقداستکهدرتمدنهایبینالنهرین،شوشوپارسهپرندگانمظهرابروپیكبارانبودهاند
ودردورههایبعدمقامومنزلتخاصییافتهاند؛بهطوریکهعقاب»مرغخورشید«وطاووس
»مرغناهید«نمادایزدآبیاآناهیتابودهاست)پرهام،5:1371(.بهکارگیرینقشطاووس
توسطهنرمندانآلبویهگواهیبرعالقهوادامهسنتهایتصویرسازیپیشازاسالمبودهاست.
بنابرروایتطبریتاسدهنهم/سومآتشکدههاومعابدزرتشتیفعالبودندودرکنارآتشکده

بخارا،مکانخاصیبراینگهداریطاووسهااختصاصیافتهبود)خزایی،8:1386(.
بااینکهطاووسپرندهایشکارچینیست،ولیطراحاننقوشسنتیآنرادرحالتشکار
بهنمایشدرآوردهاند.بهطورنمونه،درپارچهابریشمیکشفشدهازناحیهری،دوطاووس
غولپیکردرکمالزیباییدرمقابلدرختزندگیایستادهاند،درحالیکهپنجههایخودرابر
پشتقوچهاییفروبردهاند.دراینپارچهنیزکتیبهایبهخطکوفیدرباالیدرختمقدس
نقشبستهوبرای»سعیدبنابوخیثم«،فرماندارری،درسال393/1003آرزویطولعمر
شدهاست)فربدوفتحی،48:1388-45(.شایدیکیازجذابتریننکاتایننقش،قرارگرفتن
درختمقدس،بهاحتمالُمورد،8درمیاندوطاووساست.مشابهایننقشدرعصرصفویان
بهزیباترینوجهیدرکاشیکاریهای»بقعهشیخصفیالدین«دراردبیل،»بقعههارونوالیت«

دراصفهانو»رواقاهللوردیخان«درحرممطهرامامرضابهکاررفتهاست.9
یکیازآثارشایانتوجهایندوران،پارچهمجموعهآقاوخانمادواردجکسونهولمس
است.ایناثرمتعلقبهسدهدهم/چهارمباترکیبیبسیارمتفاوتبافتهشدهوطراحدرمیان
ترنجدایرهایشکل،قابیمربعقراردادهاست.نقشاصلیطرحشدهدرقابمرکزییادآور
نقشبرجستهسومریمحفوظدرموزهلووراست،بدینشکلکهطاووسدرمقابلدرخت
زندگی،گربهسانی)بهاحتمالشیر(راشکارنمودهاست.خالقیتطراحدرقسمتهایدیگر
پارچهنیزمشاهدهمیشود.اودوضلعباالیقابراباشیردالودوضلعپایینیرانیزبادرخت
زندگیتزییننمودهاست.درفضایمنفیبینقابهایدایرهای،نقشسرووگلداندیده

میشودودردوطرفدرختسرو،نقشمایهشیردالوپروانهقرارگرفتهاست.
کاربردایننقشدربرخیازآثارهنریایندورانریشهدرتفکراتحاکمانآلبویه
داشتهاست.آنانکهدرحدود447-1055/320-932برقسمتیازایرانحکومتمیکردند،
طایفهایازشیعیانزیدیوازاهالیدیلمبودندوادعامیکردندکهازاعقابساسانیانهستند
وهویتشانباایرانیانپیشازاسالمیکیبودهاست)فریه،157:1374(.بهاحتمالهنرمندان
اینسلسلهبابهکاربردننقشمایههایساسانی،سعیداشتهانداینتفکرراگسترشدهند.با
بررسیهنرهایصناعیایندورانمیتوانگفتآلبویهدراینراهموفقبودهوتاحدودی
اینایدهرابههنرمنداندورانبعدیانتقالدادهاند.باطبقهبندینقشپرندگانشکارگردر
قروناولیهاسالمی،میتوانبیانکردنساجان،سفالگرانوگچکارانناحیهریایننقشرابه
دوصورتعقابوطاووسبهکارمیبردندوبیشتریننمودآندرهنرپارچهبافیبودهاست.

پرندگان شکارگر در هنرهای صناعی دوره صفوی
پسازگذرازسدههایدهمویازدهم/چهارموپنجم،تازمانبهقدرترسیدنصفویان
اثریباایننقشمشاهدهنگردید،امااجرایگستردهایننقشرویآثارنگارگریوهنرهای
صناعیدورانصفویانبرپویاییترکیبهایپیشازاسالمیااحیایدوبارهآنهاتوسططراحان

8-)برایمشاهدهتصویرنك:پوپوآکرمن،
1387،ج9و605:10(.

شاخص آثار در که است بهذکر 9-الزم
درخت نقش صفویان، عصر کاشیکاری
مشاهده )برای است شده گلدان به تبدیل
86؛ :1385 شولتس، و زاره نك: تصاویر

فریه،285:1374؛پوپ،163:1370(.
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گواهیمیدهد.درایندورهشایدجالبتریننکته،جایگزینینقشسیمرغچینیبهجای
عقابوطاووسباشد.10سیمرغچینیباتوجهبهاینکهمخلوقیترکیبیافتهازچندجانور
است،تاحدیتصاویربینالنهرینی)عقابشیرسر(وهخامنشی)شیردال(رابهیادآورمیآورد.
درهنرچینیققنوسیافنگ-هوانگ11یکیازچهارمخلوقروحانی،ترکیبیازسرخروس
)خورشید(،پشتآنپشتپرستوکهشکلهاللماهاست،بالهایشبادودمشدرختانو

گلهارادرنظرمجسممیسازد)کوپر،278:1377(.
سیمرغچینیازدورانایلخانیدرهنرایرانیرواجمییابد.بنابراسنادموجودهزارصنعتگر
چینیوخانوادهآنهابهدستورهالکوبهایرانانتقالیافتند)رفیعی،160:1377(.هالکوو
جانشینانشبهتقلیدازآدابورسومدربارچین،دردربارهایایرانکتابخانههایسلطنتی
ایجادکردندودراینکتابخانهها،نگارگرانبرخیازعناصرچینیمانندتودههایابر،صخرهو
حیواناتاساطیریرااقتباسکردند)سودآور،24:1380(.»فرانسیسریشار«اقبالهنرمندان
ایرانیبهطرحهایچینیرامتعلقبهقبلازدورانمغولمیداند،12ولیدرعصرایلخانی
بهدلیلوارداتمنظمکاالهایچینیومبادلهسفیران،نمودبیشتریدرشهرهایتبریزو
بغدادیافتهبودوهمینامرموقعیتمناسبیبرایهنرمندانایرانیایجادکردتاازاینطریق

باهنرهایتزیینیچینآشناگردند)ریشار،36:1383(.
پوپوآکرمنبهنقلاز»لورمورِکنسترن«درموردتأثیرنگارگرانچینیبرهنرمندان
ایرانیمینویسد:»ورودابرچینی،اژدها،ققنوس،چینهاینازکجامه،گیاهانآبی،پرندگان
درحالپروازازنگارگریچینیبهنقاشیایرانباعثشدکهخطوطضخیمواستواریکهدر
دورگیریسبكهایقبلینقاشیایرانوجودداشت،بهقوستبدیلشودوشکلهایفشرده
ازقیدخشکیرهایییابندودرنهایتحتیاگرکوچكترینقسمتهانیزازحرکتوهیجان

برخوردارشوند«)پوپ،آکرمن،1607:1387(.
باتوجهبهسابقهچندصدسالهسیمرغدرهنرهایتزیینیایران،طراحانصفویسعی
کردندباجانماییایننقشدرترکیببندیهایایرانیعالوهبرزیبایی،مفهومجدیدیرااز
طریقآثارشانبیانکنند.آنهانقشسیمرغشکارچیرادرهنرهایمختلفیهمچوننقاشی،
تشعیر،فرش،کاشیوجلدکتاباجراکردندکهباتوجهبهتأثیرگذارینگارگرانبردیگر

هنرمندان،درابتدانمونههایایننقشدرهنرکتابآراییموردبحثقرارمیگیرد.
مهمتریننقشسیمرغشکارگرتوسطنگارگرانایرانیبرایشاخصتریناثرحاکمان
صفوی،یعنی»شاهنامهشاهطهماسبی«،طراحیشدهاست.درنگاره»کاروانیکهزالرا
پیدامیکند«،سیمرغدراندازهایبزرگبامنقاروپنجههایخودآهووپلنگیرابرایزالو
جوجههایشصیدکردهوبهسمتآشیانهاشکهدرمیاندرختانسرویشکلقرارگرفته،به
پروازدرآمدهاست)تصویر1(.چنانکهازشاهنامهبرمیآید،سیمرغپرندهایایزدیاستکهبر
کوهالبرزآشیاندارد)یاحقی،504:1386(.»ابوالعالءسودآور«معتقداستکهعبدالعزیز13
درطراحیایننگارهتحتتأثیردربارپرآشوبآققویونلوهادرتبریزبودهونحوهطراحیو

رنگآمیزیایناثربسیارچشمگیراست.نقشسیمرغجریانپویاییازانرژیراایجادکردهکه
بازمینهطالییوسایههاییبهرنگآبی،بنفش،سبززمردی،قرمزوصورتیمتعادلشدهاست.
همچنینمهارتوتسلطسلطانمحمدرادرترسیمپیکرههایمضحكوعجیبدرآرایش
سنگهاونقشبرجستهشیارهایدستارهایسفیدمشخصاست)سودآور،164:1380(.

10-الزمبهذکراستگاهیاوقاتهنرمندان
سنتیپرندگاندیگریرادرمیانترکیببندی
قرارمیدادند؛بهگونهایکهدرقسمتیازمرقع
دیتسکهدرسدهپانزدهم/نهمطراحیشده
است،نگارگرشکارسنگپشتتوسطمرغابی
اثردرکتابخانه راقلمگیریکردهاست.این
)برایمشاهده نگهداریمیشود برلین ملی
اثرنك:خزایی،75:1386(.همچنینروی
دواثریکهدرسدههفدهم/یازدهماجراشده
مشاهده را پرنده شکار و درگیری میتوان
نمود.نگارگرانصفویبرایتشعیرجلددوم
»حبیبالسیر«ازایننقشاستفادهکردهاند.
)برایمشاهدهتصویرنك:حسینیراد،1384:
مسجدامام در روی نقش این مشابه .)199
اصفهانبهصورتقلمزنیرویفلزاجراشده
نوربختیار، نك: تصویر مشاهده )برای است

.)77:1372
11-Feng-huang
12-تجارتبینایرانوچینازقدمتیکهن
برخورداراست.درجلداول»سیریدرهنر
از باستانی شواهد براساس که آمده ایران«
هزارهدومقبلازمیالد،دادوستدمیانایرانو
خاوردوربرقراربودهاستوبهواسطهتجارت
این بودایی، مرسلین فعالیت نیز و ابریشم
روابطدردوراناشکانیوساسانینزدیكترو
ثمربخشترمیگردد)پوپوآکرمن،1387،

ج7و23:8(.
قرن هفت خیال »باغهای کتاب 13-در
عبدالعزیز که است آمده ایران« مینیاتور
ولی بوده، اثر این اجراکننده یقین بهطور
بهاحتمالسلطانمحمدبرکاراونظارتداشته
است)ِکُورکیانوسیکر،195:1377()برای
مطالعهدرموردعبدالعزیزکاشانینك:پاکباز،

.)355:1378
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ایننقشبهقدریاستادانهاجراشدهکهبهعنوانالگوییبرایدیگرهنرمندانعصرصفوی
رادردیگرهنرهای بهطوریکهمیتوانآن قرارمیگیرد؛
صناعیمشابهدید.بهاحتمالاجرایایننقشاصیلایرانی
دریکیازشاخصترینآثارهنریصفویانبدوندلیلنبوده
است.حاکمان،اندیشمندانونظریهپردازانحکومتصفویان
همچونآلبویهسعیدراحیایسنتهایایرانپیشازاسالم
شاخصهای صفویان« دوره در ایران »تاریخ در داشتند.
سلطنت، سنت احیای سلسله این حاکمان حکومتی
دستیابیبهجغرافیایتاریخیایران،ایجادساختارنظامیو
سیاسیجدید،گسترشمذهبتشیعدرمقاممذهبرسمی
کشور،ایرانیکردناسالم،ترقیوتعالیزبانفارسیدرزمینه
ایرانوتوسعهو تاریخجدید مسائلسیاسیودیوانیدر
تحولفرهنگیذکرشدهاست)دانشگاهکمبریج،8:1387(.
تفکراتحاکمانصفویدراحیایدوبارهایراندرساخت
شاهنامهفردوسیتجلییافتهبود.درابتداشاهاسماعیلقصد
داشتبااینکارگزارشیازقدرتحکومتتازهتأسیسصفوی
رافراهمآورد،امابامرگزودهنگاماو،ادامهتهیهشاهنامه
بهعهدهشاهطهماسبجوانافتاد.بهاحتمالزیاداینفعالیتها
پسازورودشاهطهماسببهتبریز،درسال928/1522شروع

شدهبود14)سودآور،164:1380(.
درمیانهنرمندانونگارگرانشاخصدورهصفویتنها
کسیکهمیتوانستاینمهمرابهانجامرساندوکارهایش
گیرد، قرار صفوی دوران هنرمندان دیگر الگوی حدی تا
»سلطانمحمد«بودهاست.اودربرخیازآثارشبهبهترین
شکلنمادهایایرانپیشازاسالمرابازطراحینمودودیگر

نگارگرانوطراحانسنتیدرعصرصفویانتحتتأثیرآثاراوقرارداشتند؛بهگونهایکهنقش
سیمرغشکارچیدرتشعیرنگاره»نزاعشتران«اثر»کمالالدینبهزاد«،نیزدیدهمیشود.
حاشیهایننگارهدرسدهشانزدهم/دهمتوسطنگارگرانهندیتزیینشدهاست.هنرمندان
هندیسیمرغغولپیکریترسیمکردهاندکهباپنجههایخودغزالیراشکارکردهاست

)تصویر2(.ایناثرمتعلقبه»مرقعگلشن«محفوظدرکاخگلستاناست.
تأثیراتهنرمندانایرانیبرنگارگرانهندیدراثردیگرینیزدیدهمیشود.درنگاره

تصویر1-»کاروانیکهزالراپیدامیکند«
منسوببهعبدالعزیز،سیمرغبامنقارو

پنجههایخودآهووپلنگیراصیدکردهاست،
شاهنامهشاهطهماسب1537/944،مجموعه

خصوصی)سودآور،164:1380(.

تصویر2-راست،قسمتیازنگاره»نزاعشتران«
اثرکمالالدینبهزاد،نقشسیمرغدرحال

شکارغزالبهصورتتشعیردرحاشیهآناجرا
شدهاست،سدهشانزدهم/دهم،مرقعگلشن،

کاخگلستان)حسینیراد،429:1384(.

14-تاریخهایمتفاوتیبرایساختشاهنامه
طهماسبیذکرشدهاست)برایمطالعهبیشتر
نك:پاکباز،328:1378؛بلروبلوم،1381:

194؛ِکُورکیانوسیکر،39:1377و40(.

حسین کمندلو/ سیدابوتراب احمدپناه
سیرتحولنقشپرندهشکارگردر
هنرهایتزیینیدورهصفوی
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»حاکمانسلسلهگورکانیهندازبابرتااورنگزیبدرمحضرجّدخودتیمورلنگ«محفوظ
درمجموعهناصرخلیلی،میتوانایننقشرامشاهدهنمود.نگارگرایناثردر1712-
1124/1707-1119مجلسیشاهانهراترسیمنمودهوباتوجهبهمضمونآناشیاینفیسی
درآنقراردادهاست.جذابترینشیءدراینترکیببندی،گلدانهایچینیآبیوسفیداست
کهدرمقابلتیموروبرمیزیمرصعقراردارد.نگارگربازیرکیتماموباتأثیرپذیریازنقوش
ایرانی،روییکیازگلدانهاسیمرغیرادرحالشکارپرندهبهتصویرکشیدهاست)تصویر3(.
نقشسیمرغشکارگرموردتوجهجلدسازانصفوینیزقرارداشته،بهطوریکهدرنمونه
محفوظدرکتابخانهسلطنتیمصر،ایننقشبهشیوهنقاشیزیرالکیاجراشدهاست.باتوجه
بهاینکهقسمتهایاصلیاینجلدنفیسبهترکیبهاییچوننبرداژدهاوسیمرغ،شیرو
اژدهاوگرفتوگیراختصاصدارد،15بااینحالطراح،نقششکارقوچتوسطسیمرغرادر
فضایمثلثیوکوچکی،درمیاننقوشجانوریوگیاهیجایدادهاست.دراطرافترکیب
اصلی،شیروقوچکوهیصحنهشکارراتماشامیکنند،گوییشکاربعدیآنهاهستندیااینکه
بختبلندیدارندکهتوسطسیمرغشکارنشدهاند)تصویر4(.»امیلگراتزل«بدونتوجه
بهترکیببندیاثر،ریشهبیشترنقوشاجراشدهرویاینجلدچرمیراهنرچینمیداندو
معتقداستکههمانانگیزهایکهسببوروداینفن)جلدالکیروغنی(ازچینبهایرانشد،
موجبانتقالبعضیازعناصرتزیینیچینیبهایراننیزگردیدکهازاینپسدرکنارجانوران
بومیایراندربیشهزارهابهگرفتوگیرمشغولند)پوپ،آکرمن،1387،ج2288:5(.طراحان
کاشینیزازنقشسیمرغشکارچیبرایتزیینبناهایمذهبیوغیرمذهبیبهرهبردهاند.از

تصویر3-قسمتیازنگاره»حاکمانسلسله
گورکانیهندازبابرتااورنگزیبدرمحضر

جدخودتیمورلنگ«،گلدانچینیآبیوسفید
بانقشسیمرغدرحالشکارپرندهمکتب

گورکانی،حدود1119-1124/1707-1712،
مجموعهناصرخلیلی،

)Piotrovsky & Rogers, 2004, 151(

تصویر4-جلدکتابمزینبهنقششکارآهو
توسطسیمرغ،سدهشانزدهم/دهم،کتابخانه
سلطنتیمصر،)پوپوآکرمن،873:1378(.

تصویر5-سردرایوانورودیمسجدوخانقاه
لبحوضبانقشسیمرغشکارچیتزیینشده
است،سال1030/1620،بخارا،)شایستهفرو

کیایی،67:1383(.

15-ترکیبجانوریبهکاررفتهرویاینجلد
یادآورجلدروغنیبسیارزیبایکتاب»احسن
تالیف االطهار« االئمه معرفه فی الکبار
العلویورامینی« »ابنعربشاهمحمدبنابیزید
و مشاهده )برای است 1468/872 سال به
مطالعهبیشتردرموردایناثرنك:حسینیراد،

221:1384؛شایستهفر،14-26:1388(.
تقوینژاد، نك: تصویر مشاهده 16-)برای

.)53:1387

آنجملهمیتوانبهقسمتیازنمایبیرونی»کاخعالیقاپو«اصفهاناشارهنمودکههنرمندان
کاشیکارصفویبهصورتکاشیهفترنگ،سیمرغشکارچیرابهزیباییاجراکردهاند.16
عالوهبراین،یکیازبزرگتریننقشمایههایسیمرغشکارچیمتعلقبهایوانورودی»مسجد
وخانقاهلبحوض«درشهربخاراست.بناییکههمچونبرخیازآثارنگارگریمورداشاره،
خارجازحوزهحکومتیصفویانودرسال1030/1620باحمایت»نظردیوانبگیآرالت«
ازفرماندهانعالیرتبهسپاهیانازبكساختهشدهبود)بلروبلوم،234:1385(.طراحدر
لچکیهایایواناینمسجدبراساسالگویایرانی-صفوی،دوسیمرغغولپیکرراترسیمنموده
استکهباپنجههایخودجانوریشاخدار)بهاحتمالقوچیابزکوهی(راشکارکردهوبهسمت

خورشیدیباصورتانسانبهپروازدرآمدهاست)تصویر5(.
بامطالعهتصاویرقالیهاییکهدرموزههاومجموعههایخصوصینگهداریمیشود،
است؛ بوده قالیصفوی توجهطراحان مورد پرندگانشکارگر، نقش نمود بیان میتوان
بهطوریکهمیتوانایننقشرادرپنجنمونهازقالیهاینفیسدورانصفویمشاهدهنمود.
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تصویر6-پارهقالیلچكوترنجدرختیو
جانوری،ترکیبزیبایشکارآهوتوسطسیمرغ
درقابسرلچكقابلمشاهدهاست،تبریز،ربع

دومسدهشانزدهم/دهم،مجموعهبارونهاتوانی،
)Pope, 1977, p. 1179(

ازجملهآثارشاخصپارهقالیلچكوترنجمجموعهبارونهاتوانی17است.شیوهطراحیو
عناصربهکاررفتهدرقالی،ویژگیهاییكنگارهراداردوبرخیازنقشمایههاهمچونتصویر
کی-لین)کرگدنچینی(درآب،ازنقشهایمتفاوتونایابهنرقالیبافیایرانیاست.شاید

بتواناجراینقشهاینقالیرابهسلطانمحمدنسبتداد.18این
پارهقالیازجملهدستبافتههاییاستکهدرآنانواعنقوشانسانی،
ایندستباف بازیباییتماماجراشدهاست. جانوریوگیاهی
گرانبهاکهدرربعدومسدهشانزدهم/دهمدرتبریزبافتهشدهو
تنها149×194سانتیمترآنباقیمانده،19شاملقسمتهاییاز

ترنج،متن،حاشیهولچكاست)تصویر6(.
عالوهبرنقشگرفتوگیر،جذابترینعنصرتصویریمتنقالی
شکارگاوتوسطببر،صیدماهیتوسطلكلكونقشکرگدن
چینی20استکهتصویرخودرادرآبمیبیند؛ترکیبیکهشاید
باشد.نقشمیانی ایرانی جزءکمیابترینعناصرتزیینیقالی
ترنجقالیهمچونلچكبرزمینهایبهرنگآبیتیرهاجراشده
است.داخلترنجافرادیباعمامههاییمزینبهمیلههایقرمزرنگ
)قزلباش(وسربندهایپرطاووسیجقهمانند21درآستانهباغیا
کوشكایستادهاند.»آرتوراپهامپوپ«هنگامتوصیفترنجقالی،
طراحیآنرامنسوببهکمالالدینبهزادیایکیازشاگرداناو

»میرزاعلیتبریزی«میداند.22
شایدبتوانگفتترکیببندیبهکاررفتهدرایناثر،نزدیکی
دارد. نگارههایشاهنامهشاهطهماسبی1537/944 با بیشتری
براینمونهدرمقایسهبانگاره»سامزالراترکمیکند«)محفوظ
درکاخگلستان(کهبهاحتمالتوسط»محمدقدیمی«24اجراشده
است)تصویر7(،شباهتهاییهمچونتجمعافراددرمقابلورودی
کوشك،سربندهایمیلهداروجقههایپرمانندمشاهدهمیگردد.

عالوهبراینشخصیکهدرپارهفرشبهنردههایآالچیقتکیهدادهاست،درنگارهمورداشاره
شباهتهاییبهتکیهدادنزالدارد.24

دومینعاملانتساباثربهنگارگرانشاهنامهشاهطهماسبی،نقشسیمرغدرداخلقاب
17-Baron Hatvany

18-)برایمطالعهبیشتردرموردویژگیهایآثارسلطانمحمدنك:پاکباز،309:1378و308(.
19-باگذشتزماناتفاقاتتلخیبرایاینپارهقالیمیافتد،مترجمینکتاب»سیریدرهنرایران«مینویسندکهایناثردرزمانجنگجهانیدوم

ازمیانرفتهوتنهاتصویرآنبهیادگارماندهاست)پوپوآکرمن،1387،ج2831:6(
20خی-لین)Khi-Lin(،کیلینیاکرگدنچینیجانوریاستافسانهایکهدراساطیرچینیبهصورتحیوانیتكشاخبادمگاووبدنآهوتصویر
شدهاستودرعربیاینجانوررا»حریش«میخوانندکههمان»اونیکورن«اسبسفیدوتكشاخیاستکهمنشاءآنهنداست)پوپوآکرمن،

2831:1387()برایمطالعهبیشترنك:کوپر،1379:مدخلکی-لین(.
21َ-پربُتهجقهایازاواخرتیموریانمورداستفادهشاهان،شاهزادگانوامیرانعالیمقامبودهاست)پوپوهمکاران،2831:1387()برایمطالعه

بیشتردرموردچگونگیاستفادهونوععمامهوسربندهایعصرصفویاننك:یارشاطر،197:1383(.
22-)برایمطالعهبیشترنك:پوپوآکرمن،2658-2659:1387(.

23-)برایمطالعهبیشتردرموردمحمدقدیمیگیالنینك:پاکباز،522:1378(.
24-آرتورپوپتوصیفکاملیازقسمتهایمهماینقالینمودهاست)برایمطالعهبیشترنك:پوپوآکرمن،2659:1387-2658(.الزمبهذکر
استکهمشابهاینترکیببندیرادرنگارهایدیگرازشاهنامهشاهطهماسبیمشاهدهمیکنیم.ایناثربانام»فریدونسرتوررادریافتمیکند«

شناختهمیشودومنسوببهعبدالعزیزکاشانیاست)برایمشاهدهتصویرومطالعهبیشترنك:حسینیراد،244-245:1384(.

حسین کمندلو/ سیدابوتراب احمدپناه
سیرتحولنقشپرندهشکارگردر
هنرهایتزیینیدورهصفوی
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سرلچكاست.اینپرندهافسانهایکهآهوییرابامنقارخودشکارکرده،بهنوعیهمینترکیب
رادرنگاره»کاروانیکهزالراپیدامیکند«،یادآوریمینماید،بااینتفاوتکهطراحقالی
سیمرغرادرقابسرلچكمحصورکردهودرمیانگردشهایظریفختاییوابرهایچینی
برزمینهایسورمهایرنگبهپروازدرآوردهاست.»آرتوراپهامپوپوفیلیپآکرمن«باتوصیف
نیملچکیباقیماندهمینویسند:»منقار،بالها،پاهایدرازوپنجههایاینپرندهکاریك
نقشهکشاستادبودهاستودرحینتماشایآنانسانفراموشمیکندکهاینتابلوینقاشی

نیست،بلکهیكفرشگرهبافتهاست«)پوپوآکرمن،2657:1387(.
نقشپرندهشکارگربهگونهایضعیفدرقسمتیازقالیمعروف»شکارگاه«موزهپولدی
پتزولیمیالن25نیزدیدهمیشود.اینقالیکهدرسال929/1522بافتهشده،بهنقش
چهارپرنده)بهاحتمالعقاب(26مزیناستکههمچونآثارتزیینیپیشازاسالم،برگردن
قوچیفرودآمدهاست.»پوپوآکرمن«بیانمیدارند:»قالیدرشمالغربایرانبافتهشدهو
»غیاثالدینجامی«،بافندهاثر،بهاحتمالازجملههنرمندانیبودهکهدراوایلسدهشانزدهم/
دهمبرایکمكبهاحیایتفکراتشاهاسماعیلبهسمتغربمهاجرتکردهاست«)پوپو

آکرمن،2644:1387(.
تکرارنقشسیمرغدرحالشکاردرسهقالیدیگرعصرصفوی،گواهیبراقبالطراحان
قالیبهایننقشبودهاست،بااینتفاوتکهدراینآثارسیمرغبامنقارهایخودپرندهای
)بهاحتمالقرقاول(راشکارکردهاست.نمونهاولپارهقالیایباطرحلچكوترنجاستکه
دراواخرسدهشانزدهم/دهمدرهراتبافتهشدهودرحالحاضردرموزههنرسینسیناتی
نگهداریمیشود.طراحاینقالینیزهمچونپارهقالیمجموعهبارونهاتوانی،سیمرغرادر

قابسرلچكودرمیانشاخههایختاییبهپروازدرآوردهاست.27
دومیننمونهپارهفرشیاستکهبانام»منظرهحیوانات«درموزههنرهایتزیینیپاریس
نگهداریمیشود.ایناثردرربعدومسدهشانزدهم/دهمدرتبریزبافتهشدهاست.قالیدرگذر
زماندوپارهشدهونیمیازآندرکلیسایاعظمکراکوونیمدیگردرموزههنرهایتزیینی
پاریسنگهداریمیشود)تصویر8(.»آرتوراپهامپوپ«معتقداستکهایناثروپارهفرش
مجموعهبارونهاتوانیبهاحتمالدریكکارگاهبافتهشدهومحصولذهنیكطراحاست،
اماقالیبارونهاتوانیباکیفیتباالتریطراحیوبافتهشدهاست.وجوهمشترکبسیاریبین
ایندواثردیدهمیشود.همانزمینهروشنمحصوردرحاشیهداخلیسیاهرنگباترنجیکه
کنارههایآنازغناینقشبرخورداراست،یكجفتدرختسروسبزرنگهمانند،پرندگان،
کرگدنچینیوشیرهاییباهمانحاالتورفتار،جملگیدرهردوفرشهمسانند)پوپو

آکرمن،2657:1387(.
سومیناثرقالیایاستکهبانامقالی»باغبهشتشوارتزنبرگ«شناختهمیشود.این

به اوستا در را »سئنه« کلمه محققان -26
شاهینوعقابترجمهکردهاندوبا»ورغنا«
دهخدا، )نك: دانستهاند یکی )اوستایی(
1372،مدخلسیمرغ؛یاحقی،503:1386(.
)برای Cincinati Art Museum-27

.)Pop, 1977: 1118 :مشاهدهتصویرنك

25-Museo Poldi Pezzoli, Milan

تصویر7-ترکیببندینگاره»سامزالراترک
میکند«مشابهترکیببندیبهکاررفتهدرترنج

پارهفرشمجموعهبارونهاتوانیاست،شاهنامه
شاهطهماسب،944/1537،موزههنرهای

معاصر)حسینیراد،249:1384(.

تصویر8-پارهفرشترنجیمنظرهحیوانات،نقش
سیمرغدرحالشکارپرنده،بافتتبریز،ربع

دومسدهشانزدهم/دهم،موزههنرهایتزیینی
پاریس،

)Berinstain & Day, 1996, 127(



65 دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
شماره بیست و دوم / بهار -  تابستان 1394

تصویر9-نقشسیمرغدرحالشکارپرنده
شوارتزنبرگ بهشت باغ قالی گوشه در
ایران، شمالغرب بافت است، طراحیشده
هنرهای موزه ،957/1550 سال حدود

)Franses, 2008, 79(،اسالمیقطر

اثردرحدودسال957/1550درشمالغربیایران)بهاحتمالتبریز(بافتهشدهاست.دراینجا
نیزهنرمندترنجیلوزیشکلرادروسطقراردادهواطرافآنراباانواعدرختانسرووبهاری
تزییننمودهاست.البهالیدرختانمیتوانپرندگانوحیواناتدرندهایهمچونشیروپلنگ
رامشاهدهنمود،اماجالبترینعنصرتزیینیسیمرغیاستکهبابالهایگشودهپرندهایرا
درمنقاراسیرکردهاست.بااینکهترکیببندیکلیاینقالیمشابهپارهفرشترنجیمنظره

حیواناتاست،اماازنظرطراحینسبتاًضعیفتراست)تصویر9(.
حضورگستردهایننقشدرآثارابتداییدورانصفویگواهیبراقبالهنرمندانایرانیبه
نقشپرندگانشکارگربودهاست.درایندورانبرخالفنمونههایپیشین،هنرمندانصفوی
نقشسیمرغچینیراجایگزینعقابوطاووسنمودهاند.باطبقهبندیآثارهنریبرجایمانده
ازدورانصفویانمیتوانبیاننمودهنرمندانصفویدرسدهشانزدهم/دهموهمزمانبا
اوجگیریقدرتحاکمانصفوینقشسیمرغشکارگررابرایتزیینآثارشانبهکاربردهاند.با
اینکهالگویاولیهایننقشتوسطنگارگرانصفویاجراشدهاست،اماباتوجهبهجدولشماره

4نقشسیمرغشکارگربیشترمورداقبالطراحانقالیعصرصفویبودهاست.

1

2

3

4

5

6

نگاره

تشعیر

نگاره

جلد الکی 
روغنی

کاشی 
هفت  رنگ

کاشی 
معرق

سیمرغ چینی

سیمرغ چینی

سیمرغ چینی

سیمرغ چینی

سیمرغ چینی

سیمرغ چینی

پلنگ و آهو

غزال یا آهو

پرنده

غزال یا آهو

غزال یا آهو

قوچ یا بزکوهی

صفویان
944/1537

سده شانزدهم/
دهم

 /1707-1712
1119-1124

سده شانزدهم/
دهم

سده هفدهم/
یازدهم

1030/1620

ایران- تبریز

هند

هند

ایران

ایران-اصفهان

مسجد و خانقاه 
لب حوض-

بخارا

احیای سنت های 
ایرانی، اقتدار 

نظامی و سیاسی

گسترش اندیشه های 
ایرانی در کشورهای 

همسایه

گسترش اندیشه های 
ایرانی در کشورهای 

همسایه

گسترش اندیشه های 
حاکمان صفوی در 

دیگر هنرها

گسترش اندیشه های 
حاکمان صفوی در 

دیگر هنرها

گسترش اندیشه های 
حاکمان صفوی در 

کشورهای همسایه

جدول 1- نقش پرندگان شکارگر در هنرهای 
تزیینی دوران صفویان، )منبع: نگارندگان(

حسین کمندلو/ سیدابوتراب احمدپناه
سیرتحولنقشپرندهشکارگردر
هنرهایتزیینیدورهصفوی
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7

8

9

10

11

قالی

قالی
به احتمال عقاب 

یا شاهین

سیمرغ چینی

سیمرغ چینی

سیمرغ چینی

نگاره

جلد الکی 
روغنی

کاشی 
هفت  رنگ

قوچ

پرنده

پرنده

پرنده

غزال یا آهو

سال 929/1522

سده شانزدهم/
دهم

سده شانزدهم/
دهم

957 /1550

سده شانزدهم/سیمرغ چینی
دهم

شمال غرب 
ایران )به احتمال 

تبریز(

شمال غرب 
ایران )به احتمال 

تبریز(

شمال غرب 
ایران )به احتمال 

تبریز(

شمال غرب 
ایران )به احتمال 

تبریز(

شمال غرب ایران 
)به احتمال تبریز(

گسترش اندیشه های 
حاکمان صفوی در 

دیگر هنرها

گسترش اندیشه های 
ایرانی در کشورهای 

همسایه

گسترش اندیشه های 
ایرانی در کشورهای 

همسایه

گسترش اندیشه های 
ایرانی در کشورهای 

همسایه

گسترش اندیشه های 
ایرانی در کشورهای 

همسایه

نتیجه گیری
در پرندگانشکارگر نقش به رویکردی ومالحظه مباحثمطرحشده به توجه با
ایرانکهازتمدنپیشازاسالمآغازوتادورانصفویانامتدادیافته هنرهایتزیینی
و عقاب جانور دو ترکیب با پیشازاسالم هنر در نقش این کرد بیان میتوان است،
بوده جنگ و حاصلخیزی خدای »نینگیرسو« ربالنوع نماد و بود شده ایجاد شیر
است.بهتدریجوباگذرزمانایننقشبهواسطهارتباطاتتجاری،نظامیوسیاسیبه
ازایننقشدرپرچمهای تمدنهایهمجوارهمچونعیالممنتقلمیشود.استفاده

عیالمیبراقتداروسلطهآنهاگواهیمیدهد.
ارتباطسیاسیوتجاریعیالمباتمدنهایایرانیباعثورودپرندگانشکارگربه
داخلایرانمیگرددوبهتدریجدرآثارصناعیهنرمندانمارلیك،هخامنشی،اشکانی
وساسانیبهاشکالگوناگونیمورداستفادهقرارمیگیرد.بااینکههنرمندانعیالمی
در را است- خورشید پرنده از نمادی -که گشوده بالهای با عقابی بیشتر ایرانی و
حالشکارجانورانیهمچونماهی،قوچ،پرندهوغزالترسیمنمودهاند،بااینوجود
درهنرهایتزیینیهخامنشیمیتوانپرندگانیترکیبیافتهازچندجانور)بهسنت

سومری(رامشاهدهنمود.
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بااسالمآوردنایرانیان،سنتهایتزیینیپیشازاسالمهمچنانموردتوجههنرمندان
منسوجات، برخی تزیین در شکارگر پرندگان نقش بهطوریکه داشت؛ قرار ایرانی
سفالینههاوگچبریهایناحیهریبهکارگرفتهشدهاست.تنهاتغییریکهدربرخی
ازآثارایندورهقابلمشاهدهاست،جایگزینینقشطاووس،مرغناهید)نمادایزدآب
یاآناهیتا(بهجایعقاباست.بااینکهاثرچندانیازایننقشمتعلقبهدورانایلخانی
وتیموریباقینماندهاست،اماتأثیراتهنرچینیدرآثارصفویانقابلمشاهدهاست.
درایندوراننگارگرانوطراحاننقوشسنتینقشسیمرغ،شاهپرندگان،راجایگزین

عقابویاطاوسمینمایند.
کاربردایننقشدرآثارهنریقروناولیهاسالمی،بهویژهپارچههایآلبویهکهاز
نواحیریبهدستآمده،ریشهدرتفکراتحاکمانمحلیایرانداشتهاست؛زیراآنها
سعیداشتندخودراجانشینانساسانیانمعرفینمایند.درروزگارصفویانایننقش
متحولوسیمرغچینیجانشینطاووسیامرغناهیدمیشود.اجرایهنرمندانهنقش
سیمرغشکارگردرنگارهایمتعلقبهشاهنامهشاهطهماسبیباعنوان»کاروانیکهزال
راپیدامیکند«،عالوهبرتبیینقدرتنظامیوسیاسیحاکمانصفوی،الگوییبرای
دیگرهنرمندانایرانیبهوجودمیآورد؛بهگونهایکهمشابهآنبااندکیضعفیاقدرت

درآثارمذّهبان،کاشیکاران،فرشبافانوجلدسازانقابلمشاهدهاست.
الزمبهذکراستکهبیشتراینآثارهمزمانباقدرتگرفتنسلسلهصفویهوتسلط
آنهابرمناطقمختلفوایجادامنیتنسبیدرایرانطراحیواجراشدهاست.شاید
بتوانگفتنگارگرانخالقدربارصفویسعیداشتهاندبامطالعهآثارپیشینیانراهی
برایتبییننظریههایسیاسیونظامیحاکمانصفویپیدانمایند.استفادهازایننقش
توسطنگارگراندرهندوطراحانکاشیدربخارا،موفقیتهنرمندانایرانیرادرارسال

اینپیامنشانمیدهد.

حسین کمندلو/ سیدابوتراب احمدپناه
سیرتحولنقشپرندهشکارگردر
هنرهایتزیینیدورهصفوی
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گلجام،شماره9،صص49-62.
-خزایی،محمد)1386(،مرقعاتمعروفایرانیدرموزههایاستانبولوبرلین،فصلنامه

مطالعاتهنراسالمی،سال3،شماره6،صص63-73.
-خزایی،محمد)1386(،نقشنمادینطاووسدرهنرهایتزیینیایران،کتابماههنر،

شماره111و112،صص6-12.
-شایستهفر،مهناز)1388(،بررسیموضوعینسخهخطیاحسنالکبار:شاهکارنگارگری

مذهبیدورهصفویه،کتابماههنر،شماره138،صص14-26.
-شایستهفر،مهنازوکیایی،تاجی)1383(،بررسیمعماریموجوددرنگارههایدوران

تیموریوصفوی،فصلنامهمطالعاتهنراسالمی،سال1،شماره1،صص61-88.
-فربد،فرینازوفتحی،لیدا)1388(،سیرتحولنقشپرندهوموجوداتاساطیریبالدار

درمنسوجاتآلبویهوسلجوقی،فصلنامهنگره،سال4،شماره12،صص41-52.

حسین کمندلو/ سیدابوتراب احمدپناه
سیرتحولنقشپرندهشکارگردر
هنرهایتزیینیدورهصفوی
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کتاب های انگلیسی
-Franses, M. )2008(. A museum of masterpieces )safavid carpets in 
the museum of Islamic art. Qatar, Hali: Carpet, Textile and Islamic 
Art.
-Pouyssegur, P., & Caubet, A. )1998(. The Ancient near East. Italy: 
Terrail.
-Piotrovsky, M. B., & Rogers, J. M. )2004(. Heaven on Earth )Art 
from Islamic Lands(. Munich: Prestel.
-Pope, A. U. )1977(. A survey of Persian art. Tehran: Soroush Press,
Walker, D. )1998(. Flowers under foot. London: Thames and Hud-
son.
-Berinstain, V., Day, S. )1996(. Grat carpets of the world. Italy: The 
Vendome Press.
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تاریخپذیرشمقاله:94/05/20

صفحاتمقاله:71-84

شناسایی، طبقه بندی و بّررسی سامان بندی های 
آناتولی هندسی در قالی های زمینه سفید غرب 

زهرا فنایی /
استادیاردانشکدههنر،معماریو
شهرسازی،دانشگاهآزاداسالمی،واحد
نجفآباد،اصفهان
zahraf1351@gmail.com
سّیدعلی مجابی/
استادیاردانشکدههنرهایتجسمی،
دانشگاههنر،تهران

چکیده
قالیهایزمینهسفیدغربآناتولیبهدودسته»ِسلِندی«و»ترانسیلوانیایی«تقسیم
میشوند.قالیهایسلندیاّولینباردرشهرکوچکیبههمینناموبرایاستفادهدرحّمام
تولیدشدندودارایسهطرح»چینتامانی«،»پرندهای«و»عقربی«هستند.ظاهراًطرحهای
پرندهای،تلخیصیازگلهایُرزوبرگهاینخلِیبرگرفتهازابرچینیهستندودراندازههای
کوچكپارچهوبزرگپارچهباحاشیههایگنبدی،گوتیکییاگلدار،ازنظررنگیتنّوعبیشتری
نسبتبهطرحچینتامانیدارند.طرحهایعقربیحاشیهگلدار،بهتعدادبسیارکموحداکثردر7
رنگتولیدشدهاند.ویژگیعمومیقالیهایترانسیلوانیاییبرخورداریازمحرابیكیادوطرفه
وحاشیهپهنباطرحکتیبهایاست.قالیهایترانسیلوانیاییبهچهاردسته»تكمحرابی«،
»محرابیدوطرفه«،»کفساده«و»محرابیستوندار«تقسیممیشوندونسبتبهقالیهای
سلندی،بافتفشردهورجشمارباالتریدارند.اینپژوهشبهروشتوصیفی-تحلیلیانجام

گرفتهاست.
مهمتریننتایجپژوهشحاضرعبارتنداز:دراینقالیهاتراکمنقوشدرمتنوحاشیه
مشاهدهنمیشود؛تناسباتطالییدراندازههایکلبیشترینکاربردرادارند؛خطوطرهنمونگر
قطریدرکلومتنقالیهابهمیزانکموبهیكنسبترعایتوخطوطرهنمونگرافقیبیشتر

ازعمودیاستفادهشدهاند.

اهداف مقاله
1-شناساییگونههاودستهبندیهایقالیهایزمینهسفیدآناتولی.

2-مطالعهوبررسیسامانبندیقالیهایزمینهسفیدآناتولی.

سؤاالت مقاله
1-قالیهایزمینهسفیدآناتولیچهطرح،رنگونقشیدارند؟

2-چگونهمیتوانمبانیهندسیدرقالیهایزمینهسفیدآناتولیراتعریفوارزیابیکرد؟

واژگان کلیدی
آناتولی،قالیهایسلندی،قالیهایترانسیلوانیایی،سامانبندی.
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مقدمه
جغرافیایقالیآناتولیرامیتوانبهسهحوزهشرقوجنوبشرقی،مرکزیوغربتقسیم
نمود)Middleton, 1988, 52(.درشرقوجنوبشرقیکهزیستگاهاکراد،ترکمنانو
کوچنشینانآناتولییوروک1محسوبمیشود،آنچهکهبیشازدیگرزیراندازهابافتهمیشود،
گلیموتختبافتهاییهستندکهشهرتجهانیدارند )Inalcik, 1986, 30-65(.درحوزه
مرکزی،»قونّیه«معروفترینناحیهبافتاست.قالیهایاینحوزهعمدتاًکوچكپارچهو
دارایطرحمحرابیاند.»برگاما«و»اوشاک«،دومرکزمهمبافتحوزهغربهستندکهازنظر
Mid-( طرحونقشورنگبندی،متنّوعترینوبیشترینقالیهایپُرزدارراتولیدمیکنند

.)dleton, 1988, 57, 62
تعدادیازقالیهایحوزهغربآناتولیکهازسدهپانزدهم/نهمتاهفدهم/یازدهمدر
دورانحکومتعثمانیتولیدمیشدند،زمینهایسفیدرنگداشتند؛ازاینرو،بهقالیهای
»زمینهسفید«2معروفشدند.اینقالیهاعمدتاًدربرگاماواطرافآنهمچون»بالیکشیر«،
»یاکبدیر«و»یونچویوریوک«بافتهمیشدندوبهدودستهقالیهای»ِسلِندی«3باطرحهای
چینتامانی،پرندهایوعقربیوقالیهای»ترانسیلوانیایی«بازیرمجموعههایکفساده،
محرابییكطرفه،محرابیدوطرفه،محرابیهایستوندارتقسیممیشوند)مجابیوفنایی،

.)81:1388
تاکنونمقالهایبهزبانفارسیدرزمینهقالیهایعثمانینوشتهنشدهاست،اّمادراین
زمینهدوکتاببهرشتهتحریردرآمدهاستکهعبارتنداز:کتاب»مقّدمهایبرتاریخفرش
جهان«نوشته»دکترسّیدعلیمجابی«و»زهرافنایی«وکتاب»چکیدهایازتاریخوهنر
قالیبافیمشرقزمین«نوشته»دکترسّیدطاهرصباحی«.پژوهشهایدیگربهزبانانگیسی
یازبانهایدیگراستکهدرهیچیكازآنهاسامانبندیهایهندسیموردتوّجهقرارنگرفته

است.
دراینپژوهشپسازگردآوریاّطالعاتوتصاویربهشیوهکتابخانهای،اسنادیوتاریخی
بهتجزیهوتحلیلساختارهندسیگونههایمتفاوتقالیهایزمینهسفیدآناتولیبهشیوه
توصیفیوتحلیلیپرداختهشدهاست.قلمرومکانیترکیهعثمانیدرسدهشانزدهم/دهمتا
نیمهسدههفدهم/یازدهموجامعهآماریکلیهقالیهایزمینهسفیدآناتولیرادربرمیگیرد

کهازاینمیان9نمونهبهصورتانتخابیموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاند.

انواع قالی های زمینه سفید
ازنظرتاریخیمیتوانقالیهایزمینهسفیدغربآناتولیرابهدودستهتقسیمکرد:

1-قالیهایزمینهسفیدِسلِندی؛2-قالیهایزمینهسفیدترانسیلوانیایی.

1-طرح و نقش قالی های زمینه سفید سلندی
»سلندی«نامشهرکوچکیدرنزدیکی»کوال«4ازمناطقمعتبرقالیبافیغربترکیهدر
استان»مانیسا«5استکهحدود8000نفرجمعّیتدارد.6براساسمنابعمکتوبدردسترس،
بهنظرمیرسدتولیدوگسترشقالیهاییبازمینهسفیدازسال1034/1640ازاینشهر
آغازشدهاست)Eiland, 2002, 181(.اگرچهبّررسیمحّققانرویتعدادیازقالیهای

1-Yuruks
2-White ground
3-selindi
4-Kula
5-Manisa
6 www.wikipedia.com,13/09/93, 
9:40 Am
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یافتشدهبازمینهسفیددرهمانمنطقه،نشانمیدهدکهاینقالیهااحتماالًدر»قیوردس«7
یامناطقیدیگردرغربترکیهبافتهشدهباشند،ولیبهدلیلنزدیکیوشباهتبسیارزیادشیوه
بافتدرکوالوقیوردس،بهسختیمیتوانایندونوعقالیراازیکدیگرتفکیكکرد.بارزترین
تفاوتبینقالیهایکوالوقیوردسُشلبافتبودنقالیهایکوالنسبتبهقیوردساست
بابّررسیپنجنمونهاز محّققمجارستانیقالیـ )Eiland, 2002, 182(.»فرانسباتاری«ـ
قالیهایزمینهسفیدبهجاماندهازایندوره،مشّخصکردکههمهآنهادربافتخودپودُشل

.)Eiland, 2002, 357(دارندوبهاحتمالزیادبهکوالیاسلندیتعلّقدارند
براساساسنادموجود،اّولینقالیهایسلندیباطرحچینتامانیوپرندهای،بانامقالیهای
»حّمامی«وبراییکیازحّمامهایحوزهغربترکیهبافتهشدهبودند.گاهیازاینقالیهابا
عنوانقالیهای»یاستیك«8نامبردهشدهاست)Housego, 1986, 239(.قیمتاینقالیها
In-( درمقایسهباقالیهایهمزماندورهعثمانی،ارزانوکیفیتبافتشانمتوّسطبودهاست
alcik, 1986, 58(.اینقالیهادوحاشیهاصلی)پهن(وفرعی)باریك(دارند.ازاواخرسده
,Eiland(هجدهم/دوازدهم،قالیهایمحرابیقیوردسوکوالنیزبازمینهسفیدبافتهشدند
179,2002(.البتهدرحوزهجغرافیاییمرکزیوگاهیشرقآناتولینیزبهندرتقالیهای
زمینهسفیدباطرحونقشکامالًمتفاوتبافتهمیشد.تصویرشماره1موقعّیتجغرافیاییشهر

سلندیرانشانمیدهد.
پرندهای؛ طرحهای چینتامانی؛ طرحهای دارند: مشّخص طرح سه سلندی قالیهای
طرحهایعقربی.تصویراصلینقشچینتامانی،شکلمنّظمسهتوپاستکهدرهنرهای
کاربردیومختلفآناتولیبهکارمیرودکهبهشرقآسیاتعلّقدارد.اینآرایهدرچندبافته
ترکیهمچونزیرپوشخفتانسلطانمحّمددّومدرموزهتوپقاپیسرایمشاهدهمیشود
)فنایی،46:1393(.تصویرشماره3،قالیزمینهسفیدموزهفیالدلفیارانشانمیدهدکهاین
قالیدارایطرحشبکهطاقرومیاستکهدرداخلهرشبکهسهتوپچینتامانیمحصور
گشتهاستونشانازکاربردایننقشدردیگرطرحهایقالیهایعثمانیدارد)همانندتصاویر
شماره8الف،بوج()Batari, 1986, 199(.فرمهایچینتامانیدرتصویرشماره3برگرفته
ازفرمهایتصویرشماره4هستند.دراینتصویر،شبکههایطاقرومیبهصورتابریرسمو
بهجایفرممحصورشدهسهتوپ،گلهایسرخچندپَرجایگزینشدهاند.چنیناشکالیرادر
هنرهایکاربردیترکیهمیتواندرکاشیهایمسجدرستمپاشادراستانبولمشاهدهنمود

.)Batari, 1986, 199(

تصویر1-موقعّیتجغرافیاییشهرسلندی
)www.wikipedia.com23,7,93,22:30(

تصویر2-راست،قالیزمینهسفیدترانسیلوانیایی
محرابیدوطرفهزمینهگلدار،سدههفدهم/

یازدهم،124×159سانتیمتر،موزههنرهای
کاربردیبوداپست

)www.imm.hu22,8,93,14:38(
تصویر3-وسط،قالیزمینهسفیدتمامپشمی
چینتامانی،اواخرسدهشانزدهم/دهم،غرب

آناتولی،315×208سانتیمتر،موزهفیالدلفیا
مجموعهمكهنری

)www.rugrabbit.com23,8,93,16:30(
تصویر4-چپ،اشکالابریطاقیشکلدریکی
ازستونهایمسجدرستمپاشا،سدهشانزدهم/

دهم،استامبول
)www.tripadvisor.com22,8,93,14:30(

زهرا فنایی/ سّیدعلی مجابی 
شناسایی،طبقهبندیوبّررسیسامانبندیهایهندسی
درقالیهایزمینهسفیدغربآناتولی

7-Gordes
Yastic-8 بهمعنایقالیهایکوچكپارچهای
استکهبهعنوانتشكزیربزرگانپهنمیشد.
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بابررسیبیشترهنرهایتزیینیترکیه،مشاهدهمیگرددکهفرمهایبرشمردهشده،
بهصورتکالسیكبابرگهاینخلِیsشکلترکیبومشابهباآنچهکهدرتصویرشماره5
مشاهدهمیگردد،ارائهمیگردند.دراینفرم،چهاربرگدرانتهابهیكگلُرزمّتصلمیشوند
وازانتهایدیگر،بایكفرمسواستیکاهمپوشانیمییابند.همینساختاردرنمونهقالیای
 Batari, 1986,(کهامروزهدرموزههنرهایکاربردیبوداپستوجوددارد،مشاهدهمیگردد

199()تصویرشماره6(
»فرانسباتاری«درموردقالیهایطرحپرندهایچنینمیگوید:»بهنظرمیرسدطرح
پرندهاینیزازطرحهایگلُرزوبرگهاینخلیمشتقشدهباشد.خطوطبرگهاینخلی
درقالیهایزمینهسفیدسلندیپرندهدارسادهشدهاّمافرمگلُرزمرکزیکهغنیتربوده،
دراینقالیهاباقیماندهاست.گلُرزمرکزیدرمحلتقاطعبرگهاینخلیقرارمیگیردو
درواقع،گلُرزوبرگهایشطرحشبکهایزمینهراشکلمیدهند.صفتقالیهایپرندهای
کهتوّسطاروپاییهابهاینقالیهادادهشدهاست،درنتیجهبرداشتآنهاازخطوطسادهشده
وSگونهبرگهاینخلیاستکهتصّوریازیكپرندهیازاغچهرابرایآنهامجّسممیساخت.
اینتجّسمدرترانسیلوانیاسابقهدارد.اسباببازیهاییکهبرایبچههابهعنوانپرندهساخته
میشد،تقریباًبهصورتهمانزاغچههاییبودکهدرقالیهایزمینهسفیدپرندهایبهکار
میرفتودرنتیجه،ایننامبررویاینقالیهانهادهشد.همچنینبهنظرمیرسدطرحهای
 Batari,(»زمینهسفیدسلندیباطرحعقربیازتوسعهطرحهایپرندهایاشتقاقیافتهباشند

.)1986, 200-201

تصویر5-کاشیهایدورپنجرهمحرابمسجد
رستمپاشا،سدهشانزدهم/دهم،استامبول
)www.artic.edu23,8,93,10:30(

تصویر6-قالیزمینهسفیداوشاک،سدههفدهم/
یازدهم،147×157سانتیمتر،موزههنرهای

کاربردیبوداپست
)www.imm.hu21,8,93,12:38(قالی های زمینه سفید

چینتامانی

ناقص مشبكکامل

محرابی

محرابیچینتامانی

عقربی پرندهای

غیرقرینه

حاشیهگلداروگنبدیحاشیهگلداروگنبدی

قرینه

نمودار 1-  طبقه بندی 
قالی های زمینه سفید آناتولی.

1-1-طرح های چینتامانی
چینتامانییاآنچهکهدربرخیازمنابع»تَمغا«نامیدهشدهاست،بهعنواننشانرسمی
تیموریاندرسالهای1405–799/1336-730شناختهشدهبود.اینآرایه،اّولینباردر
منسوجاتعهدسلطانسلیماّول)1501-895/1465-859(مشاهدهشدکهنشانهاثبات
اقتدارویدرآسیایصغیربود)مجابیوفنایی،37:1388(.قالیهایسلندیباطرح
چینتامانیکمیابوجذابندوقدمتشانازنمونههایدیگربیشتراست.بههمیندلیلبهنظر
میرسدکهقالیهایسلندیدراوایلسدهشانزدهم/یازدهمتنهابانقشچینتامانیبافته
میشدهاند.اینگروهرامیتوانبهدوزیرگروه»چینتامانیکامل«و»چینتامانیناقص«تقسیم

.)Dall’Oglio, 1986, 189(نمود
طرحچینتامانیآرایهواگیرهایاست.اینطرحمتشّکلازدوردیفموجیشکلاستکه
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سهتوپ9بهحالتمثلثیرویآنهاقراردارد.ایننقشبافاصلهیکسان،دراندازههایمساوی
وبهصورتمتناوبدرزمینهقالیمرتّبشدهاند.دربرخیچینتامانیهاتنهایكتوپبهکار
میرودکهگاهیدرونتوپهایكدایرهدیگردیدهمیشودوگاهیموجهاحذفوفقطسه
توپباقیمیماندکهچینتامانیناقصنامیدهمیشود.دربرخیدیگرازچینتامانیهاجزء

.)Dall’Oglio, 1986, 189( سهعنصریتوپهاباگلهایُرزترکیبوآمیختهمیشود
رنگتوپهابیشترسیاهمتمایلبهقهوهایودرنمونههایقدیمیتر،قرمزآجریاست.
تصویرشماره7الفچینتامانیناقصوتصویرشماره7ب،چینتامانیکاملرانشانمیدهد.در
کاربرداینآرایهمحدودیّتیوجودنداردومیتوانآنرادرقالیهایلچكترنجی،ترنجترنجیو
محرابینیزمشاهدهنمود.تصاویرشماره8الف،شماره8بوشماره8جنمونههاییازکاربرد

اینطرحدردیگرقالیهارانشانمیدهد.

تصویر7الف-راست،قالیمحرابیچینتامانی
ناقصزمینهسفیدسلندی،اواخرسدهشانزدهم/

دهم،غربآناتولی،178×119سانتیمتر،
مجموعهخصوصی

)www.turkotek.com23,8,93,10:15(

تصویر7ب-وسط،قالیمحرابیچینتامانی
کاملزمینهسفیدسلندی،اواخرسدهشانزدهم/
دهم،غربآناتولی،315×202سانتیمتر،موزه

منسوجاتواشنگتن
)Scollay, 2007, 130(

تصویر8الف-چپ،قالیمحرابیچینتامانیزمینهسفیدسلندی،سدههفدهم/
یازدهم،غربآناتولی،لندن

)www.hali.com23,8,93,10:15(
تصویر8ب-راست،قالیتمامپشمیترنجترنجیزمینهچینتامانی،اوایلسدههفدهم/

یازدهم،389×454سانتیمتر،موزهمتروپولیتن
)www.metmuseum.org21,8,93,1:30(

تصویر8ج-چپ،قالیلچكترنجیزمینهچینتامانی،سدهشانزدهم/دهم،اوشاک،
212×138سانتیمتر،موزههنرهایکاربردیبوداپست

)www.imm.hu21,8,93,11:35(

1-2- طرح های پرنده ای
قالیهایزمینهسفیدسلندیباطرحپرندهای،معروفتریننوعقالیهایاینمجموعهاند
کهرجشمارباالییندارندوُشلبافتهستند.بعدهااینطرحدرقالیهایاوشاکبارهاتکرار
شد.امروزههمهبرایننظریّهمعتقدندکهطرحپرندهدراینقالیهاتلخیصیازاشکالبرگی
است.طرحپرندهایرامیتوانبهدودستهقالیهای»بزرگپارچه«و»کوچكپارچه«تقسیم
triple disc-9نمود.قالیهایبزرگپارچه،ازطراحیدقیقتروتعدادرنگبیشتر)بین7تا10رنگ(و

زهرا فنایی/ سّیدعلی مجابی 
شناسایی،طبقهبندیوبّررسیسامانبندیهایهندسی
درقالیهایزمینهسفیدغربآناتولی
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 Dall’Oglio,(دارند)قالیهایکوچكپارچه،معموالًتعدادرنگکمتری)بین4تا5رنگ
)1986, 189

حاشیهعمدهاینقالیهادارایطرحابرچینیوبهصورتهندسیاستکهدرزبان
محاورهایبهحاشیه»گنبدی«معروفاست)تصاویر9بوج(.دراینمیاننمونههایینیز
وجوددارندکهدارایحاشیه»گوتیکی«یا»گلدار«است)تصویر9الف(.طرحهایپرندهای
براساسدوطرحقرینه)تصویر9ج(وغیرقرینه)تصاویر9الفوب(ساختاریافتهاند.در
قالیهایطرحقرینه،کنارههایزمینهاصلیباردیفهاییازگلآذینیافتهاند.درواقع،
طرحهایپرندهایبهطورکاملسفیدنیستندومیتوانگفتکهرنگآنهابیشترعاجی،بِژ،
اخرایییاسفیدباتهمایهقهوهایاستکهعمدتاًازپشمخوِدرنگبهدستآمدهاند.البته

.)Batari, 1986, 200(نمونههایینیزباپُرزهایرنگشدهبافتهشدهاند

تصویر9الف-راست،قـالیزمینهسفیدپرندهای
حـاشیهگلدار،سدههفدهم/یازدهم،175×108

سـانتیمتر
)Concare & Levi, 2000, p. 29(
تصویر9ب-وسط،قالیزمینهسفیدپرندهای

)غیرقرینه(حـاشیهگنبدی،سدههفدهم/
یازدهم،142×240سانتیمتر،موزههنرهای

کاربردیبـوداپست
)Batari, 1986, p. 200(

تصویر9ج-چپ،قالیزمینهسفیدقـرینهبا
طـرحپرندهایباحاشیهگنبدی،142×240

سانتیمتر،موزههنرهایکاربردیبـوداپست
)Batari, 1986, 200(

تصویر10الف-راست،قالیسلندیعقربیتمامپشمی،میانهسدههفدهم/یازدهم،
غربآناتولی،143×201سانتیمتر،موزههنرهایکاربردیبوداپست

)Scollay, 2007, 130(
تصویر10ب-چپ،قالیسلندیباطرحعقربی،میانهسدههفدهم/یازدهم،غرب

آناتولی،116×191سانتیمتر،کلیسایسیاهبراسورومانی
)Ionescu, 2014, 55(

1-3- طرح عقربی
ازسهطرحیکهدرموردقالیهایزمینهسفیدنامبرده
شد،طرحعقربیبسیارنایابوتنها4نمونهازآنموجود
است)فنایی،149:1393(.تصاویر10الفوب،دونمونه
ازاینقالیهارانشانمیدهد.تعدادرنگهایبهکاررفتهدر
اینقالیهابیشاز7رنگاستوعمدتاًدارایحاشیههای
گلدارند.درزمینهآنهادوتاسهردیفعقربکهدرکنارهم
ردیفشدهیادوبهدوروبهرویهمقرارگرفتهاند،بهکاررفته
است)Dall’Oglio, 1986, 189(.طرحهایعقربینقطه
اتّصالطرحهایزمینهسفیدسلندیوترانسیلوانیاییبهشمار
زمینهسفید قالیهای از بسیارزیادی طرحهای میآیند.
ترانسیلوانیاییوجودداردکهآرایهاصلیمتنآنهاعقربیاست.
ایننکتهشایددلیلیبراشتراکریشههایبافتوطرحاین

.)Batari, 1986, 200(دوقالیباشد
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2-قالی های ترانسیلوانیا
»ترانسیلوانیا«،ناممنطقهایدرخاکرومانیودرمحدودهبینکشورهایمجارستان،
رومانیومولداویامروزیاستکهتاسال1099/1688مستعمرهعثمانیبود.10اصطالح
قالیهایترانسیلوانیاییازابتدایسدهبیستممیالدیبهقالیهاییباطاقهایتكیاجفتو
طرحکتیبهایدرحاشیهاصلی،گفتهمیشود.اینقالیهابینسدههایپانزدهمتاهجدهم/
در دهم-چهاردهم دهم/ شانزدهم- سده در و میشدند بافته ترکیه در دوازدهم تا نهم
ترانسیلوانیابسیارمورداستفادهبودند.بهتریننمونهآنهادرکلیساهایپروتستانیبوداپست،
براسووبخارستوبرخیکلیساهایوابستهمانند»بلومنا«و»سنتمارتین«قراردارد.بیشترین

تعداد،یعنی114عدد،درکلیسایسیاهبراسف11رومانیاست.12
اندازهاینقالیها،کوچكوویژگیهایساختاریخاّصومشابهدارندوهمهآنهادرقالب
جانمازی،بایكحاشیهاصلیوپهندرمیاندوحاشیهباریكترهستند.تزییناتوآرایش
متن،حاشیهواسپندرلهای13مشابهاستوبهنقوشهندسیوگیاهیتقسیممیشودکه
بازتابعقایدتسّنناست)Ionescu, 2011, 119(.برخیازاینقالیها،مانندنمونهارائهشده

درتصویرشماره11الف،دارایزمینهسفیدهستند.
تنّوعاینقالیهازیاداستومیتوانآنهارادرمحرابیهاییكطرفه،دوطرفه،زمینهساده،
زمینهگلدار،ستوندار،تكطاقیوچندطاقیستونداروبدونستوندستهبندیکرد)فنایی،
83:1393(.بیشتراینقالیها،زمینهایقرمزرنگدارندوبادرگاههایدوتایی،زمینهوگوشهها
باشاخههایگلداروطرحهایظریفیازمختتزیینشدهاندکهگاهیاینتزییناتیكترنج
لوزیشکلباگلهایظریفسفیدوگاهیباقندیلوگلداناست.بیشترایننمونههاحاشیهای
ستارهایباکتیبهدارندکهدرداخلآنگلهایشاهعباسیبهصورتپهنکارشدهاست.گروه
دیگریازقالیهایترانسیلوانیاطرحجانمازیدارندورویزمینهآنها،درگاههاییدیدهمیشود
کهبیشتررأسآنسهبخشداردودارایتعدادیستونمنفردیادوتاییاست.تصاویرشماره
11ب،جودنمونههایمتفاوتمحرابیهایترانسیلوانیارانشانمیدهند)صباحی،95:1393(.

و کوهها به بیشتر منطقه این 10-شهرت
در که برمیگردد آن وحشتناک قلعههای

برگیرندهداستانمعروف»دراکوال«ست.
)www.wikipedia.com14,8,93,11:30(

11-Brasove
12-اولینتحقیقاتدرسال1602تا1611
گرفت صورت زمانی و /1011تا1020
و نظافت قالیها شد گرفته تصمیم که
خاکزداییشوند.دراینزمانمتوّجهشدند
سده به متعلّق قالیها این از بسیاری که

شانزدهم/دهماست.
)www.textile-art.com26,6,93,10:30(

13-بهبخشهایمثلثیشکلوبیشتر
مزیّنکهمیاندوطرفراستوچپباالی
طاقوچهارچوبمستطیلیمتنقالیقرار
میگیرند،»اسپندرل«)Spandrel(گفته

میشود.

تصویر11الف-قالیمحرابییكطرفهزمینه
گلدارترانسیلوانیایی،اوایلسدههفدهم/یازهم،
176×112سانتیمتر،تمامپشمی،1330گره

)Ionescu, 2011, p. 120(،دردسیمتر

تصویر11ب-قـالیتكمحـرابی
دوستونیتـرانسیلوانیا،سده

شانزدهم/دهم،تـمامپشمیباگره
متقارن،1250گرهدردسیمتر،

)Ionescu, 2011, 121(

تصویر11ج-قالی
مـحرابیسهطاقی

ششستونیتـرانسیلوانیا،
سدههفدهم/یازهم،

112×168سانتیمتر،موزه
منسـوجاتواشنگتن،

 Ionescu & Tuna,(
)2011, 119

تصویر11د-محرابیدوطرفه
زمینهگلدار،سدههفدهم/یازهم،

172×132سانتیمتر،موزه
هنرهایکاربردیبوداپست

)فنایی،77،1393(.

زهرا فنایی/ سّیدعلی مجابی 
شناسایی،طبقهبندیوبّررسیسامانبندیهایهندسی
درقالیهایزمینهسفیدغربآناتولی
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شایدگسترشاینقالیهابهدنبالاصالحاتیکهدرکلیسابراساسعقاید»مارتینلوتر«
صورتپذیرفته،باشدکهدرآنسیریوغنایرنگهادرتزییناتونقاشیهایکلیساهای
کاتولیكبهشّدتکاهشمییابد.پروتستانهااینقالیهاراازطریققالیهایصادراتیترکها
بهترانسیلوانیاتهّیهمیکردند.باوروداینقالیهادنیایمعنوینیزبههمراهآنهاواردکلیسای
پروتستانگردید.براساسگزارشهایموجوددرشهرهایمختلفترانسیلوانیاهمچونبراسف،
.)Ionescu, 2014, 33(سیگیسورا،مدیاسیاسیبو،بیشاز400قالیازایننوعوجوددارد
ویژگیعمومیقالیهایترانسیلوانیاعبارتنداز:1-داشتنمحرابیكیادوطرفه؛2-داشتن
حاشیهپهنباطرحکتیبهای.گاهیاینقالیهادرمیانهزمینهخودترنجنیزدارند.در»اوشاک«،
ازاواخرسده رنگزمینهاینقالیهاعمدتاًآبیوقرمز)تصویرشماره11د(ودرپارهایازمقاطعـ
سفیدبودهاست.قالیهایترانسیلوانیاعمدتاًدرابعادکوچك)طول160 هجدهم/دوازدهمـ
تا170سانتیمتردرعرضبین115تا130سانتیمتر(تولیدمیشدند.زمانیکهاینقالیها
پسازدودههتولیدوصادراتبهبازارهایغربیکامالًبرایمغربزمینشناختهشدند،درآثار
نّقاشانسدههجدهم/دوازدهمجایخودرابازکردند )Pinner, 1986, 92()تصویرشماره12(.
طرحاینقالیهاازطرحهایهندسیمشهورسدههایپانزدهموشانزدهم/نهمودهم
است.ازاواخرسدههفدهم/یازدهمحاشیههایکتیبهایدراینقالیهابهحاشیههایگلدار،
گوتیکییاحاشیههایموسومبه»حاشیههایعثمانی«تغییرشکلیافت)تصاویرشماره13
الف،بوج(.اینقالیهاازنمونهقالیهاییهستندکهزمینهسفیدآنهاتغییرکردهوپساز
سدههجدهم/دوازدهمتولیدگشتهاند)Batari, 1986, 198(.درسدهشانزدهم-هفدهم/
دهم-یازدهمدرمجارستاناینقالیهابرایپهنشدنرویتابوتافسرانوبزرگاناستفاده

.)Scollay, 2007, 130(میگردید

تصویر12-خانوادهاسحاقرویال،اثرروبرت
فکه،رنگروغنرویبوم،1154/1741،

143×197/5،دارايقالیباطرحترانسیلوانیا
)مجابیوفنایی،109:1388(

تصویر13الف-راست،قالیمحرابیدوطرفه
باترنجوحاشیهگلدار،اوایلسدههجدهم/

دوازدهم،116×168سانتیمتر،کلیسایلوترن
)Ionescu, 2014, 34(روفیا

تصویر13ب-وسط،قالیمحرابیدوطرفهبا
حاشیهعثمانی،اوایلسدههجدهم/دوازدهم،

125×166سانتیمتر،موزهملیمجارستان
)Ionescu, 2014, 34(

تصویر13ج-چپ،قالیمحرابیدوطرفه
ترانسیلوانیاباحاشیهگوتیکی،اواخرسده

هفدهم/یازدهم،122×163سانتیمتر،موزه
بروکنتالسیبیا

)Ionescu, 2014, 35(

طرح متن در محرابی های ترانسیلوانی

محرابییكطرفه

محرابییكطرفهساده
یكطرفهسهستونی

یكطرفهزمینهگلداریكطرفهششستونی

ششستونیگلدانیوقندیلدار یكطرفهقندیلی

یكطرفهستونجفتی

یكطرفهچهارستونی
پایهجفتی

محرابییكطرفهستونی)چندمحرابی(
محرابیدوطرفه

دوطرفهزمینهگلدار

دوطرفهزمینهساده)ترنجی(

نمودار 2- تنّوع نقش در قالی های 
ترانسیلوانیایی )فنایی، 1392: 83(.
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تصویر14الف-راست،بررسیتراکمنقوشدر
متنقالیتكمحرابیدوستونیترانسیلوانیا

)قالیشماره8ازجدولشماره1(
تصویر14ب-چپ،بررسیتراکمنقوشدر

حاشیهقالیمحرابیزمینهسفید.

امروزه،نمونههاییازاینقالیهادرآرشیوواسنادبهجایماندهازمیراثهایخانوادگی،
سیاهههایجهیزیّهدختراناشرافیوداراییهایخاندانهایسلطنتیموجودوقابلبّررسی
»براسو« کلیسای در ترانسیلوانیایی قالیهای مجموعه بزرگترین حاضر، حال در است.
نگهداریمیشود.درسال1326/1908»فردریشمارتین«تحقیقاتمفّصلیرویاینقالیها
انجامدادهاست.ویاعتقادداردکهبرخیازاینقالیهامتعلّقبهکلیسای»زیبنبورگن«است

.)Pinner, 1986, 289( کهدرسدههفدهم/یازدهمبهاینمکانمنتقلشدهاند

بررسی قالی های زمینه سفید آناتولی از نظر هندسی و زیبایی شناسی
دراینبخشباتوّجهبهتناسباتهندسی،بهبّررسیوتجزیهوتحلیلاصولومبانی
زیباییشناسیدرقالیهایزمینهسفیدپرداختهمیشود.برایبّررسی،ازهرنوعقالییكنمونه
متعلّقبهسدهشانزدهم/دهمتانیمهدّومسدههفدهم/یازدهمبهصورتانتخابیبرگزیدهشده
است.مواردیکهبهعنوانمبانیهندسیدراینقالیهاموردتوّجهقرارگرفتهاندعبارتنداز:

1- شناسایی تراکم نقوش در متن و حاشیه قالی
دراینبخشنقوشبهکاررفتهدرمتنوحاشیهقالیهامشخصشدند.بهاینوسیله
معلوممیگرددکهدرمتنوحاشیهقالیهاچهمیزان)ازنظرتعداد(نقشبهکاررفتهاست.
آنچهدربررسیهامشخصگردیدهنشانمیدهدکهنقوشدردرانواعطرحهایقالیهای
سلندیدرکناریکدیگرقرارگرفتهاند،دارایساختارهایچندالیهاینقشنبوده،ازتراکم
نقشباالییبرخوردارنیستندومعموالتعدادمحدودینقشاغلببافاصلهزیاددرکناریکدیگر
قرارگرفتهاند.نکتهدیگریکهدرقالیهایسلندیموردتوجهاستهمخواننبودنوعدم
هماهنگینقوشمتنوحاشیهبایکدیگراست.بهاینمعناکهنقوشیکهدرزمینهاستفاده
شدهدرحاشیهبهکارنرفتهوهماهنگیمتنوحاشیهتنهاازنظررنگیصورتپذیرفتهاست.
اینمهمدرکلیهقالیهایسلندیدیدهمیشود.تصاویر14الفوبنمونهایازتراکمنقش

درقالیهایترانسیلوانیاییرانشانمیدهد.

زهرا فنایی/ سّیدعلی مجابی 
شناسایی،طبقهبندیوبّررسیسامانبندیهایهندسی
درقالیهایزمینهسفیدغربآناتولی
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2- استفاده از خطوط رهنمونگر و محورهای عمودی و افقی در کّل و متن قالی ها
خطوطرهنمونگرخطوطیهستندکهدریكترکیبهنری،راهنمایحرکتونحوه
پراکندگییاتمرکزعناصرآفرینشگروترکیبکنندهاثربهشمارمیآیندومجموعهآنها
»هندسهزیربناییاثر«راتشکیلمیدهد.استفادهدرستازاینخطوطبههنرمندکمك
میکندتابتواندخواستواندیشهخودراآنطورکهبایدوشایدبهبینندهانتقالدهدواثررا
طوریبپروراندکهتماشاگررامجذوبخودنمایدوویرابهتفّکروتفّحصوادارد)آیتاللّهی،
207:1383-206(.برایمثال،درترکیبیكقالیلچكترنجیمحّلقرارگیریوشکلترنج
ولچكها،محّلقرارگیریوپراکندگیآرایههایمتفاوتوبهطورکلّی،عناصرتشکیلدهنده
اثرمانندنقطههاوخطّهادرکجا،چگونهوبهچهاندازهباشندتابتوانندبهترینتأثیرراایجاد
نمایند.الزمبهذکراستکههنرمنددرانتخابخطوطرهنمونگروتعدادآنهادرارتباطبا
اندیشهخودمختاراستوحّتیمیتواندتنهاازیكخّطکهُمقّطعمربّعشاخصومحّل

استقرارعنصرآغازیناست،بهرهگیرد.
خطوطرهنمونگریکهدرقالیهایانتخابشدهاستفادهشدهاند،عبارتنداز:

1-اقطارمستطیلکّل
2-اقطارومیانگرهاینصفقالی)درصورتیکهقالیطرحسراسریداشتهباشد،اقطارو

میانگرهایکّلقالیانتخابوبّررسیمیشوند(.
3-خطوطیکهبااقطارمستطیلکّلازهریكازرأسهایش،گوشه90درجهمیسازد.

4-خطوطآزادیکهازنقاططالییبهنقاطدیگرمیپیوندند.
5-خطوطعمودیکهازمراکزتجّمعخطوطدردرونمستطیلوبهموازاتاضالعرسم

میشوند.
6-خطوطافقیکهازمراکزتجّمعخطوطدردرونمستطیلوبهموازاتاضالعرسممیشوند.
خطوطقطریدرقالیهایسلندییكباردرکّلقالیویكباردرمتنوخطوطعمودیو

افقیدرکّلقالیبّررسیشدند)فنایی،24:1393(.
خطوطقطریدرقالیهایسلندییكباردرکلویكباردرمتنوخطوطعمودیوافقی
درکلقالیبررسیشدهونتایجآندرجدولشمارهیكنشاندادهشدهاست.)فنایی،1393:

24()تصاویر15الف،ب،جود(

تصویر15الف-راست،نمونهایازکاربردخطوط
رهنمونگردرکلقالیمحرابیزمینهسفید

سلندی.
تصویر15ب-ازراستدومین،نمونهایاز

کاربردخطوطرهنمونگردرمتنقالیمحرابی
زمینهسفیدسلندی.

تصویر15ج-ازراستسومین،نمونهایاز
کاربردخطوطرهنمونگرعمودیدرکلقالی

محرابیزمینهسفیدسلندی.

تصویر15د-ازراستچهارمین،نمونهایاز
کاربردخطوطرهنمونگرافقیدرکلقالی

محرابیزمینهسفیدسلندی.
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3-کاربرد تناسبات طالیی در کّل و متن قالی
»اندازهطالیی«،نامیاستکهازاواخرسدهنوزدهم/سیزدهموشایداوایلسدهبیستم/
چهاردهمکهطالبهعنوانمعیارسنجشهایاقتصادیوماّدیرواجیافت،مورداستفادهقرار
گرفت.نسبتطالییراابتدامصریهاکشفکردندوآنرا»نسبتهایالهوتی«نامیدند.
سپسیونانیهاآنراازمصریهاوامگرفتندوبهرومیهاانتقالدادند.نسبتطالیینسبتی
استکهاگرپارهخّطیرابهدوبخشنامساویتقسیمکنیم،رابطهقسمتکوچكتربهقسمت
بزرگتربایدهمانندرابطهقسمتبزرگتربهکّلخّطباشد.اندازههایطالییازنظراهّمّیت
بیشترازاندازههایدیگرموردتوّجهقرارگرفتهاست.برایساختنیكمستطیل2√ ابتداباید
قطرمستطیلراباپرگاررویامتداددوضلعموازیآنقراردهیم.سپسازاینمحّلخّطی
بهموازاتدوضلعدیگرمربّعترسیمنماییم.مستطیلیکهاینگونهساختهمیشود2√ استو

باگسترشاینمستطیلمیتوانبهدیگرنسبتهایطالییدستیافت.
مستطیل2√ ازدورانکهندرمعماریودیگرهنرهاکاربردوسیعیداشتهاستوپس
ازکشفوشناختاندازههایطالییواهّمّیتبیشازاندازهآن،بهتدریججایخودرابه
مستطیلطالییدادهاست.ترکیباینمستطیلفشردهوبستهاست.درنگارگریایرانینیز
پسازمستطیلطالیی،بیشترازایناندازهاستفادهشدهاست.باتوّجهبهاینکهایننسبتها
درتمامطبیعتوجوددارد،ناخودآگاهآنچهراکهبرایناندازههااستوارباشد،زیباومتناسب
مییابیموبههمیندلیلدراثرهنرینیز،ایناندازههامیتوانندبهترینتأثیرجذبهرابربیننده
بگذارند)آیتاللّهی،180:1383(.ایننسبتهادرنمونهقالیهایانتخابشدهسلندیاجرا
شدندوموردبّررسیوتحلیلقرارگرفتند.بدینشکلکهیكبارتناسباتدرکّلقالی)متن
بههمراهحاشیه(ویكبارمتنبهتنهاییازنظرتناسباتطالییبّررسیشدند.برایناساس

امکاندسترسیبهپنجگونهتناسباتدرقالیهامّیسرگشت:
1-قالیهاییکهدرمتنوکّلدارایتناسباتطالییهستند.
2-قالیهاییکهتنهادرمتندارایتناسباتطالییهستند.

3-قالیهاییکهتنهادرکّلقالیدارایتناسباتهستند.
4-قالیهاییکهدرمستطیلطالییبهوجودآمدهاند.

5-قالیهاییکهدارایتناسباتطالیینیستند)فنایی،25:1393(.
تناسباتطالییدرتصاویر16الفو16بنشاندادهشدهاندونتایجبهدستآمدهازاین
بّررسیهابیانگرایناستکهقالیهایسلندییادرکّلیادرمتن،دارایتناسباتطالیی

هستندودرهیچیكازنتایجدیگراستفادهیامشاهدهنشدهاست.
کلیهاصولذکرشدهبرایهرکدامازقالیهایانتخابیدر8قسمتبهطورمجزابهکاررفته
ونتایجبهدستآمدهبرحسبتقسیمبندیهایصورتگرفتهمعرفیوازنظرکاربردتناسبات
طالییوخطوطرهنمونگربررسیودرجدول1ونمودارشماره2نشاندادهشدهاند.براساس
تجزیهوتحلیلهایصورتگرفتهدرقالیهایزمینهسفیدمیتواننتایجزیررابدستآورد:
-تراکمنقوشتنهادرمتنقالیشماره5وجودداردمعادل11/1(وقالیهایشماره5و9

نیزدارایتراکمنسبینقشدرحاشیهمیباشند)معادل22/2(.
-خطوطرهنمونگرکلدرقالیهایشماره8،7،5و9)معادل44/4(وخطوطرهنمونگر

متندرقالیهایشماره7،5،1و9)معادل44/4(وجوددارد.

تصویر16الف-کاربردتناسباتطالییدر
متنقالیزمینهسفیدسلندی.

تصویر16ب-تناسباتطالییدرکلقالی
محرابیزمینهسفیدسلندی)قالیشماره9

ازجدولشماره1(.

زهرا فنایی/ سّیدعلی مجابی 
شناسایی،طبقهبندیوبّررسیسامانبندیهایهندسی
درقالیهایزمینهسفیدغربآناتولی
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-تناسباتطالییمتندرقالیهایشماره7،5،3و9)معادل44/4(دیدهمیشودو
تناسباتطالییکلدرقالیهایشماره7،5،3،2و9)معادل55/5(وجوددارد.

قالیهایشماره7،4و9)معادل33/3(دارایخطوطرهنمونگرعمودیوقالیهایشماره
7،4،3و9)معال4/44(نیزدارایخطوطرهنمونگرافقیهستند.

کاربرد خطوط افقی

کاربرد خطوط عمودی

تناسبات طالیی کّل

تناسبات طالیی متن

خطوط رهنمونگر متن

خطوط رهنمونگر کّل

تراکم نقوش حاشیه

تراکم نقوش متن

شماره قالی

تصویر قالی

12345678

-

*---*_*-

---*--*-

---*---

----*---

--*-*-*-

--**--*-

----*-**

-**-*-*-

جدول 1- بررسی نتایج به دست آمده از 
جداول یک تا نه.

نمودار شماره 2-بررسی نتایج به دست 
آمده از جدول شماره 1

درنمودارزیرمیتوانمیزانایننسبتهارامشاهدهکرد:

نتیجه گیری
براساسآنچهکهپیشتردربارهقالیهایزمینهسفیدغربآناتولیبیانشد،میتواننتایج

زیررابیاننمود:
آناتولیبهقالیهای»ترانسیلوانیایی«و»سلندی«تقسیم 1-قالیهایزمینهسفیدغرب



83 دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
شماره بیست و دوم / بهار -  تابستان 1394

میشوند.تحقیقاترویریشهطرحونقشهردودسته،نشانگرریشهمشترکآنهابایکدیگر
است.بهنظرمیرسدباتوّجهبهرسیدنقالیهایزمینهسفیدعثمانیبهمحدودهجغرافیایی
ترانسیلوانیاونفوذحکومتعثمانیدراینمنطقهوالبتهبرخورداریازفرهنگبافتوبافندگی،

قالیهایزمینهسفیددرترانسیلوانیاازرویقالیهایزمینهسفیدعثمانیبافتهمیشدهاند.
2-اصوالًقالیهایزمینهسفید،قالیهاییاشرافیوباوقاردراروپایشرقیمحسوبمیگردیدند؛
اگرچهقالیهایسلندیُشلبافتوبارجشمارپایینوقالیهایترانسیلوانیاییبارجشمارباالتر

ومحکمتربافتهشدهبودند.
3-قالیهایزمینهسفیدسلندیازنظرطرحونقشبهدستههایچینتامانی،پرندهایوعقربی
تقسیممیشوند.ظاهراًدوآرایهپرندهوعقربازآرایهچینتامانیومنشعبازاشکالگلُرزو

برگهاینخلیدرهمتنیدههستند.
4-ویژگیعمومیقالیهایترانسیلوانیابرخورداریازطرحمحرابیوحاشیهکتیبهایاست.
برایناساسمیتوانقالیهایترانسیلوانیاییرابهچهارگروهمحرابیدوطرفه،تكمحرابی،
محرابیکفسادهومحرابیستوندارتقسیمنمودکههرکدامدرنوعخوددارایزیرمجموعههای

متفاوتیهستند.
5-دراینقالیهاتراکمنقوشوساختارهایچندالیهنقشندارند.بهعبارتدیگر،آرایههادراین
قالیهابسیارکم،بافاصلهودرکنارهمایجادشدهاندنهروییکدیگر.دربرخیقالیهانیززمینه
نقشنداردومتنیاکف،سادههستند.ازقالیهایبّررسیشدهتنهایكقالیتراکمنسبیطرح

درمتنودوقالیتراکمنقشدرحاشیهدارند.
6-خطوطرهنمونگرقطریتقریباًدراندازههایکّلومتِننیمیازاینقالیها)4قالی(استفاده
شدهاست.خطوطرهنمونگرعمودیدر3قالیوخطوطرهنمونگرافقیدر4قالیمورد

استفادهقرارگرفتهاست.
7-تناسباتطالییمتندر4قالیوتناسباتطالییکّلدر5قالیوجودداردوبهاینترتیب

میتوانگفتدرنیمیازاینقالیهاازتناسباتطالییاستفادهشدهاست.

فهرست منابع        
   

کتاب ها
-آیتالهی،حبیباهلل،)1383(،مبانینظریهنرهایتجسمی،تهران:سمت.

سلیمان سلطان مرگ تا استانبول "فتح ،)1370( حقی، اسماعیل اوزون، -چارشلی،
انتشاراتموسسه اول،تهران: "تاریخعثمانی"،جلددوم،چاپ قانونی"،ترجمه:و.لی،

مطالعاتوتحقیقاتفرهنگی.
-صباحی،سیدطاهر،)1393(،چکیدهایازتاریخوهنرقالیبافیمشرقزمین،تهران:

خانهفرهنگوهنرگویا.
-فنایی،زهرا،)1393(،"بررسیتطبیقی،طرح،رنگونقشقالیهایصفویوعثمانی
ازنظرزیباییشناسی"،رسالهدکتری،استادراهنما:دکترحبیباهللایتاللهیودکتر

امیرحسینچیتسازیان،دانشگاهشاهد.

زهرا فنایی/ سّیدعلی مجابی 
شناسایی،طبقهبندیوبّررسیسامانبندیهایهندسی
درقالیهایزمینهسفیدغربآناتولی
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اصفهان: قالیجهان"، تاریخ بر درآمدی "پیش ،)1388( زهرا. فنایی علی، -مجابی،سید
دانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد.
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nian Rugs”, Oriental Carpet and, Textile Studies, Hali OCTS Limited.
-Scollay,S,)2007(, “Honouring BATARI in Budapest”, No154, Hali 
Carpets,Textile & Islamic Art.pp130-131

سایت های اینترنتی
http://www.draculas.info. 12.7.93,10:30 pm
http://www.wikipedia.com,23.7.93,10:30 pm 
http://www.textile-art.com. ,26.6.93,10:30 pm
http://www.turkotek.com, 12.6.93,10:45 pm
http://www.hali.com, 23.8.93,10:15 pm
http://metmuseum.org, 21.8.93,1:30 pm
http://www.imm.hu, 21.8.93,11:35 pm
http://www.rugrabbit.com, 23.8.93,16:30 Am
http://www.tripadvisor.com, 22.8.93,14:30 Am
http://www.artic.edu, 23.8.93,10:30 pm 
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و  مالحظات انتقادی: نقد شیوه های خوانش 
پژوهش در مطالعات هنر  اسالمی

صادق رشیدی /
دانشجویدکترایپژوهشهنردانشگاه
شاهد،دانشکدههنر
s.rashidi17@gmail.com
مهدی پوررضاییان/
استادیاروعضوهیاتعلمیدانشگاه
شاهد،دانشکدههنر
علی اصغر شیرازی/
استادیاروعضوهیاتعلمیدانشگاه
شاهد،دانشکدههنر
مهناز شایسته فر/
دانشیاروعضوهیاتعلمیدانشگاه
تربیتمدرس،دانشکدههنر،
گروههنراسالمی
غالم علی حاتم/
استادوعضوهیاتعلمیدانشگاههنر
تهران،گروهپژوهشهنر

چکیده
هدفاصلیاینمقاله،مطالعهونقدشیوههایمطالعاتهنراسالمیبهمنظورطرحنظریّهای
جدیددراینحوزهاست.روشبررسیپژوهشحاضر،روشتحلیلی-انتقادینظریّههاو
یافتههاستواّطالعاتآنبهشیوهاسنادیوکتابخانهایجمعآوریشدهاند.دراینمقاله
باطرحیافتههایپژوهشی،مسئلهمغالطهوکلّیگوییهایسّنتگرایانبرایبهحاشیهراندن
مفاهیمیچونقدرت،فرهنگوایدئولوژیدرمتنهایهنریدوراناسالمی،موردبررسی
انتقادیقرارگرفتهاست.برایناساس،ازبینشیوههایفرضیهپردازیشدهایکهبرآیندتحلیل
متونپژوهشیدراینحوزهبودهوتوّسطپژوهشگراناینمقالهتدوینشدهاند،شیوهخوانش

خیالی-ِحکمی)سّنتگرا(موردتحلیلانتقادیقرارمیگیرد.
نتایجاینمقالهپسازشرحخوانشگفتمانی،حاکیازآناستکهشیوههایرایجدرمطالعات
هنراسالمیدرقلمروتحلیلهایذهنی،توصیفیوماهّیتگرایانهدچارسفسطههایتفسیری
ومغالطههایدرونگرایانههستندکهگفتمانهایپنهانیومؤثّردرتبیینسازوکارهای
فرهنگیهنراسالمیراازدایرهمطالعاتیخودخارجکردهاندوفاقدروششناسیمطالعاتی
هستند.ازاینرو،طرحنظریّه»گفتمانهنرپیرااسالمی«ونیزطبقهبندیجدیدیازروشهای

مطالعاتیهنردرمللاسالمی،ازدیگرنتایجاینپژوهشانتقادیمحسوبمیشود.

اهداف مقاله
1-تبیینضعفهاومشکالتروششناختیشیوهخوانشسّنتگرایانازهنراسالمی.

2-تبیینومعرفینظریّهگفتمانهنرپیرااسالمی.

سؤاالت مقاله
1-روشهاورویکردهایاصلیدرمطالعاتهنردرسرزمینهایاسالمیکدامند؟

2-تناقضاتومشکالتنظریرویکردسّنتگرایاندرمطالعاتهنراسالمیازکدامعوامل
ناشیمیشود؟

واژگان کلیدی
هنر،فرهنگ،پیرااسالمی،روش،گفتمان،قدرت.

دکترای رساله از برگرفته مقاله این
صادقرشیدی،باراهنماییدکترمهدی
پوررضاییان،دکترعلیاصغرشیرازیو
بامشاورهدکترمهنازشایستهفرودکتر
غالمعلیحاتم،باعنواننقدشیوههای
تاریخنویسیهنراسالمی)باهدفارایه
شیوهاینوین(دردانشگاهشاهداست.
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مقدمه
تحقیقوپژوهشدربارههنراسالمیباهرهدفومقصودی،ریشهدرنگرشهاومبانی
انسانگرایانهدانشهایجدیدومدرندارد؛بنابراین،همینکهمابهآثارتولیدشدهگذشته
وباستانیـکهاساساًممکناستباهدفخلقهنرساختهنشدهباشندـمینگریم،
درحقیقتازچشماندازعلومجدیدوموقعّیتیدانشگاهیووابستهبهنظریّهپردازیهای
نوین،آنراموردبّررسیقرارمیدهیم.مامفهوم»روش«رااز»دیدگاه«بهمعنایکلّیآن
جدامینماییموبههماننسبتکهتعارضاتدیدگاههایسّنتگرایانودیگرانرامورد

مطالعهقرارمیدهیم،قضاوتیارزشگذارانهدربارهآرایدیگراننداریم.
برساخته بپذیریمکهدرهرصورت:»هنراسالمیعنوانیاست باید بهنظرمیرسد
هنرشناسانومحّققاناروپاییبرایطبقهبندیوتمایزآثارهنرِیبهوجودآمدهدرتمّدن
اسالمی،ازدیگرآثاربهوجودآمدهدرتمّدنهایدیگر«)حناییکاشانی،340:1393(.دراین
زمینهبرخیازپژوهشگراننیزمعتقدند:»رابطهحوزهدانشگاهیهنراسالمی،بهرغمنامش،
بادیناسالمرابطهایکمرنگوکموبیشپُردردسراست.گرچهبخشیازهنراسالمیممکن
استبهدستمسلمانانبهمقاصدمذهبیساختهشدهباشد،بخشاعظمآنچنیننیست...
بنابراین،بهنظرمیرسدکهاصطالح»هنراسالمی«نامگذاریغلطوراحتهرآنچیزیاست

کهازهرجایدیگریبهجاماندهاست«)بلروبلوم،50:1387(.
مامخالفتفسیرهاوبرداشتهایمتفاوتخیالیوقدسیازهنراسالمینیستیم،بلکه
نقدمابیشترمعطوفبهکمبودروشها،تندرویهاوضبطوربطهایغیرقابلباوِرهرگونه
مفهومبسیطبههنریاستکهاسالمینامگرفتهاست.اگرچهممکناستازعنوانهنر
اسالمیبرداشتهایسیاسینیزارائهدهند،اّمادراظهاراتبرخیازمحّققینتناقضات

شدیدیبهچشممیخوردکهدرصددمطرحنمودنآنهاهستیم.
هدفاینپژوهشمطالعهومالحضاتانتقادیدربارهمهمّترینشیوههایرایجدر
نام با است ممکن تاکنون اگرچه موردنظر شیوه دو این است. اسالمی هنر مطالعات
نظر از علمی، و نظری بهدالیل اّما باشند، شده معّرفی »سّنتگرا« و »تاریخیگری«
از بنابراین، نیستند؛ نحلهسازگار دو این مطالعاتی اهداف و ماهّیت با عناوین این ما
دیدگاهماسّنتگراییخوانش»خیالی-ِحکمی«وشیوهتاریخیگری،خوانش»توصیفی-
تاریخی«است.بههمینمنظور،مانظریّهمطالعهگفتمانهنرپیرااسالمی1رابرایخروج

ازمحدودیّتهایتاریخینگریمحض،معّرفیکردهایم.
اینمقالهازجملهپژوهشهایکیفیبهشمارمیرودکهمابادرنظرگرفتنراهبردو
اهدافشیوههایانتقادیتحلیلگفتمان،برایمشّخصساختنتعارضاتوتناقضاتحاکم
برمتن،آراینویسندگانومحّققانمطالعاتهنراسالمیراتجزیهوتحلیلمینماییم
وگفتمانهایمسلّطوپنهاننگرشآنهادربارههنراسالمیراموردمطالعهوکاوشقرار
میدهیمودرنهایت،بهاهّمّیتنتایجاینمطالعاتانتقادیدرتبیینهنراسالمینیز

اشارهمیکنیم.
دراینجاتأکیدمیکنیممامسئلهوموضوعیراموردمطالعهقرارمیدهیمکهاز
پایه،محصولشرقشناسیاستوهنراسالمیباهمینصفتاسالمیوکلّّیتعنوان،
دردسرهاینظریبیشماریرابرایمحّققانداخلیبهوجودآوردهاست؛ازجملهاین 1-Para Islamic Art



87 دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
شماره بیست و دوم / بهار -  تابستان 1394

مشکالتمیتوانبهنبوداجماعدرموردتعریفمشّخصیازاینهنراشارهنمود.درنتیجه،
برایحّلاینمناقشاتومسئلهایکهغربیهاومستشرقینبرایمابهیادگارگذاشتهاند،

انجامپژوهشهابهدورازاحساسوتعّصب،ضرورتیانکارناپذیراست.
دراینبخشبهدلیلمحدودیّتحجممقاله،تنهااشارهایمختصربهبرخیازآثار
اسالمی هنر در مطالعه و تحقیق روشهای بّررسی به که داشت خواهیم پژوهشیای
پرداختهاند.دراینمجال،بعضیازمقاالتوآثاررادرقالبپیشینهپژوهشمعّرفیمینماییم.
»وندیشاو«2)2012(درتشریحروشهایمرسومدرتاریخنویسیهنراسالمی،به
ششروشمرسومدرمطالعاتهنراسالمیاشارهکردهاست.اینروشهاعبارتنداز:1-
توصیفیمحض؛2-رویکردپیکرنگار؛3-رویکردتحلیلمعماریوابستهبهشهرنشینی؛4-
رویکردسلسلهمراتبیکهبرتعبیرسیاسیمحلّیبیشازمعنایبینفرهنگیتأکیدمیکند؛
5-خواندندقیقمتونیکهآثارهنریدیداری،بهویژهدستخطها،رادربرمیگیرند؛6-
مطالعاتمحلّیعمومی،بهطورفزایندهدربارههنر،مؤسسههایهنریومعماریازمناطق

جغرافیاییجداگانهودورههایزمانیمختلفصورتمیپذیرد.
نگاهی با اسالمی«، زیباییشناسی بر »درآمدی کتاب در )2004( لیمن« »اولیور
سادهانگارانهای و خام ذاتگرایانه، تحلیلهای و برداشتها تا کرده تالش انتقادی
نماید. بّررسی نّقادانه را شدهاند ارائه اسالمی هنر سازوکار و مفهوم درباره تاکنون که
»موسویگیالنی«)1390(درکتاب»درآمدیبرروششناسیهنراسالمی«،رویکردهای
تاریخینگر،پدیدارشناختی،سّنتگرا،عرفانیوروشهرمنوتیكرابهعنوانشیوههایرایج
درمطالعاتهنراسالمیمطالعهکردهاست.»تاریخیگریونسبتآنبابنیادهاینظری
تاریخهنر«،پژوهشدیگریاستکهتوّسط»شهرامپازوکی«)1383(بهانجامرسیده
است.دراینپژوهش،نویسندهتالشکردهتانسبتمفهومتاریخیگریرابامدرنیته
بّررسینماید.»نجدتارزن«3)2007(درمقالهایباعنوان»زیباییشناسیاسالمی:راه
دیگریبهمعرفت«،ضمنبیانتفاوتمیانزیباییشناسیغربیواسالمی،درصدداست
تابانگاهیمعرفتشناختیودرعینحالسّنتگرایانه،ازدیدگاهزیباییشناسیاسالمی

رهیافتیبرایتبیینماهّیتهنراسالمیفراهمسازد.
اگربخواهیمبهطورکلّیبهشیوههایتاریخنویسیدربسترتاریخهنرجهاننیزنگاهی
فِِرنی«)1995( اثر»اریك اینزمینهکتاب»تاریخهنروروشهایآن« بیاندازیم،در
مفیدخواهدبود.فِِرنیدراینکتاب،شیوههایتاریخنویسیهنررابرحسبدورههامورد
بّررسیقراردادهاست.کتاب»هنراسالمیوموزهبارویکردیبهباستانشناسیوهنر
درجهاناسالمدرنیمهاّولقرنبیستم«کهباویراستاری»بنواژینو«،4»جرجکلیل«،5
»استفانوبِر«6و»گرهاردولف«7)2012(منتشرشدهاست،متشّکلازمجموعهمقاالت
به کتاب این در است. اسالمی هنر مطالعات درباره گرابار« »الگ صاحبنظرانیچون
بحثهاییمانندرابطههنراسالمیوموزهها،تأثیرونقشموزههادرمطالعهوشناختهنر

اسالمیونیزمسائلجدیددرمطالعاتهنراسالمیپرداختهشدهاست.
»محّمدخزایی«)1386(درمقالهایباعنوان»غربوتاریخهنراسالمی«،بهطورکلّی
فرآیندشکلگیریتاریخمطالعاتهنراسالمیراتوضیحدادهوبرآناستتادراینمقاله
بانگاهیکموبیشآسیبشناسانه،هنراسالمیموردنظرموّرخانغربراموردبحثقرار

2-Wendy. M.k. Shaw 
3-Nejedet Nerzen, Jale  
4-Benoît Junod 
5-Georges Khalil  
6-Stefan Weber 
7-Gerhard Wolf

صادق رشیدی/ مهدی پوررضاییان/ علی اصغر شیرازی / 
مهناز شایسته فر/ غالم علی حاتم
مالحظاتانتقادی:نقدشیوههایخوانشو
پژوهشدرمطالعاتهنراسالمی
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دهد.»سپهران«)1389(درپژوهشیبهنام»تاریخدرسنجهسّنتگرایان«،بهشکافهاو
خألهاینگاهسّنتگرایانبههنراسالمیپرداختهاست.نگاهنویسندهدراینمقالهانتقادی
استکهبامطرحکردنویژگیهایضدفرهنگیوضدتاریخیرویکردسّنتگرایان،بهبیان
تعارضاتوروندهایفکریایندستهازمحّققاننسبتبههنراسالمیمیپردازد.»بلوم«
و»بلر«)1387(درپژوهشگستردهایکهدربارهروندتکوینیمطالعاتهنراسالمیانجام

دادهاند،بحثخودراباتأّمالتیدربارهاینحوزهسّیالآغازکردهاند.

1-خوانش خیالی-ِحکمی )سّنت گرا(
مسئلهایکهمطالعهرویکردانتقادیراضروریمینمایاندایناستکهنویسندگان
ومحّققانبهاصطالحسّنتگرا،یعنیکسانیکهخوانشهایخیالی-ِحکمیدارند،باآنکه
ازهمان برابردستاوردهایفلسفیدورانروشنگریواکنشنشانمیدهند، گاهیدر
اسلوبهایمدرنبرایتبیینمسائلخودبهرهمیگیرندکهاینامریكتضادنظریو
فکریبهوجودمیآورد.براساساینتضادآنانهمچنانمّدعیهستندبایدبهسّنتمراجعه
کردوبرایارجاعاتدینیوباطنی،پاینحلهوجریانپدیدارشناسیراپیشکشید.
ایندرحالیاستکهاینرویکرددرحقیقتازجملهروشهایفلسفیغربیمحسوب
میشودکهباطرحروشنگری»دکارتی«وشیوهومنش»کانتی«بهاینجارسیدهاست.
دیدگاهسّنتگرابرآناستکههرگونهمطالعهروشمندازدیدگاهعلوماجتماعیو
انتقادیرانفیکندوخودرادرسایهپدیدارشناسی،کهتنهامرجعودیدگاهمشروعدر
مواجههباهنراسالمیاست،درنظرگیردوازپدیدارشناسی،خوانشیعرفانیارائهدهد
کهاینمسئلهبربحرانواغتشاشنظریوپژوهشیآنهاافزودهاست.حالبایددیداین
اشتباهوتوجیهنظریازکجاناشیمیشود؟بهنظرمیرسدمنشأچنیندیدگاهی،ارائه
خوانشیعارفانهوشبهعرفانیاز»هایدگر«وپدیدارشناسیوتطبیقتحمیلیافکارفقهی

ودینیبامصادیقهنریباشد.
واقعّیتایناستکههدففلسفههایدگردربسترپدیدارشناسی،برطرفکردنثنویّت
وکوگیتوی8دکارتی9است.دراینمیانتالشفیلسوفانیمانندهایدگر،کانتوهگلنیز
یافتنیگانگیووحدانّیتدرفراسویایندوگانگیدکارتیوازمیانبرداشتنشکافبین
من،جسممنوهستیبودهاست.چنانکهوقتیبهدیدگاهکانترجوعمیکنیم،مفهوم
تأّملزیباشناختیرادرارتباطوتعاملبینسوژهوابژهمیبینیم.بنابراین،تفاوتبیننگاه
باطنیوسّنتیکههمانسّنتالهیومراجعهوبازگشتبهدیندرنظرگاهسّنتگراهاست
،اساساًازحیثبنیانومبادیفکریباپدیدارشناسیمتفاوتاست.درنتیجه،نگاهعرفانی
سّنتگراهاکهبهمنشهایدینینیزآغشتهاست،باپدیدارشناسیهایدگریکههرگز

ارتباطیبامعرفتوطریقتعرفانیوسّنتیماندارد،سنخّیتیقابلجمعنیست.
»نصر«هنراسالمیرابهدوبخشهنر»سنّتیاسالمی«وهنر»قدسیاسالمی«
تقسیممیکند.هنرسّنتینیزبهدوبخشتقسیممیشود:بخشیازهنرهادرتمّدن
اسالمیهمچوننگارگریوموسیقی،هنرغیرقدسیاستوبخشدیگرهمچونمعماری
مساجدیاخّطاطیدراسالمیامعماریکلیسادردورهقرونوسطیدردینمسیحّیت،
هنرقدسیاست.ازنظرآنانهنرقدسی،بخشیازهنرسّنتیاستکهبهطورمستقیم

8-Cogito
9-ازدیدگاهدکارتازطریقحواسنمیتوان
بهمعرفتیقینیراهیافتودراینجاحواس
آغاز نقطه دکارت شّك و است بیاعتبار
شکلگیریکوگیتو)میاندیشم(بود.بهگفته
نمیتوان که دارد وجود چیز یك دکارت
»شّك که است این آن و کرد آنشّك به
میکنم،پسچونشّكمیکنم،میاندیشم؛
میاندیشم، که هستم کسی من بنابراین،
درنتیجهمیاندیشم،پسهستم«.بدینگونه
دکارتبرفاعلشناساواصالتاوتأکیددارد.
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وبیواسطهبامبانیدینیوحکمیگرهخوردهودرارتباطباآیینهایدینیومناسك
مذهبیاستوبرایتشخیصآنازهنرسّنتی،آنراجداگانه»هنرقدسی«یا»مّقدس«

میخوانند)نصر،50:1380(.
ازاینتوضیحچنینبرمیآیدکهدربستراینتقسیمبندیبرخیازشاخههایهنر
اسالمی،برتریومراتبواالتریدرمقایسهبابقّیههنرهادارند؛بنابرایندراینمسیرفکری
واینتقسیمبندی،»خوشنویسی«برترینهنراسالمیتلّقیمیشود.برخیازمحّققین
تاریخینگرهمدرالبهالینوشتههایشانبهایننکتهاشارهکردهاند.»کازمی«مینویسد:
»دراسالم،هنرخوشنویسيبهطورقابلتوّجهیدرقالبهنريبسیارلطیفوبدیعتوسعه
یافت.درسرتاسرفرهنگاسالمیدرگذشتهوحال،احتراموحرمتزیادينسبتبهکلمه

مکتوب،بهویژهمتنقرآنيدیدهمیشود...«.
درمقابل،نقدهایینیزبهاینبرتردانستنخوشنویسیبهعنوانبرترینهنراسالمی
وارداست.دراینباره»اولیورلیِمن«درمباحثخودپیرامونیازدهاشتباهزیباشناسیدر
هنراسالمیمینویسد:»خوشنویسی،زیباییُفرمهاوخودسبكاست،چیزیکههیچ
ارتباطیبهواژگانندارد.اینباورکهنوشتن،مهمّترینمسئلهزیباشناختیدرخوشنویسی
استونهمعناینوشتار،دلیلروشنوسادهایدارد؛زیراآثارخوشنویسیمیتواندمورد
 leaman, 2004:(»تحسینکسانیقراربگیردکههیچآگاهیایازمعناینوشتارندارند
36-35(.درحقیقت،لیمندراینجابهوجهزیباشناختیوساختاریخوشنویسیتأکید
داردومعتقداستکهنسبتدادنشباهتهاوهرگونهارتباطکلماتوحروفدرخّطاطی

بادنیایبیرونی،مانندحرکاتروبهباالیحروفعمودی،نوعیجبرگراییافراطیاست.
»هنرذاتاًهمانمحتواومعنا)یاصورت،بهمعنایارسطویی(استودرحکمتسّنتی،
فرمبهمعنایشکلمحسوسنیست،بلکهمنظورازآنطرح،معنایاجاندربرابرجسم
است«)کوماراسوآمی،324:1384(.ایننگرش،دیدگاهیدرونگرایانهومعناگراستکه
بهوضوحاصولزیباییشناسیهنر،شاملمطالعهساختاروفرموظواهراثرهنریرانادیده
میگیردوسعیدرخوانشباطنیوخیالیازهنردارد.عالوهبراین،»هنرقدسیدرمفهوم
کاملکلمهبههنریاطالقمیشودکهقوانینآنبهدستافرادعاّدیوضعنشده،بلکه
توّسطمؤلّفومصّنفروحانیدرهردورهبهوجودآمده]است[.معماریکلیساهایدوره
قرونوسطی،مانندکلیساهایسبكرومانسكوگوتیكوآوازهایگرگوریاندردین
مسیحّیتیانمایشهاینو)نمایشغنایی(درژاپنیارقصوموسیقیمعابدهندودر
هندویسمنیزجزوهنرهایمقّدسدردیگرادیانهستند«)لینگز،24:1383(.بهصراحت
وقاطعّیتنمیتوانگفتموسیقیدرزمرهکدامگروهقرارمیگیرد،ولیاعتقادمااین
استکهاگربخواهیمدربارههنراسالمیدرتأویلهایقدسیبهدنبالمصادیقواقعیو
بارزآنبگردیم،بیشّكموسیقیبهایننظرودیدگاهنزدیكتراست،بهایندلیلکهوجه

انتزاعیآنغالباست.
»سّیدحسیننصر«دربارهتفاوتهنرقدسیوهنرسّنتیاسالمیمعتقداست:»هنر
قدسیبااعمالاصلیدینوشیوهزندگیمعنویرابطهمستقیمداردوهنرهاییچون
خوشنویسی،معماریمساجدوتالوتقرآنرادربرمیگیرد،اماهنرسّنتیاسالمیشامل
انواعهنرهایبصریوشنیداری،ازمنظرهنگاریگرفتهتاشاعریاستکههمهسّنتیاندو
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درضمناصولوحیومعنویّتاسالمیراهم،البتهبهشیوهایغیرمستقیمترازهنرقدسی،
متجلّیمیسازند.بهتعبیریهنرقدسی،قلبهنرسّنتیاستوبهشیوهایمستقیماصول
ومعیارهاییرابازمیتاباندکهبهشیوهایغیرمستقیمتر،درتمامیعرصههایهنرسّنتی
تجلّییافتهاست«)نصر،23:1389(.اینتقابلبرپایهایدئولوژیایاستواراستکهبا
بهرهبرداریاززبان،صورتمیگیرد؛یعنیمقولهبندیهاییکهدرواقعّیتعینینیستند،

بلکهبرآمدهازنوعیتفّکرندکهخودرامسلّطبرزبان،اینگونهتوجیهمیکنند.
هنرقدسی،نوعیحقیقتبرساختهذهنیازکلّّیتهنراستوایجادتقابلدرچارچوب
ساختاردوگانههنردنیویوآسمانی،بیشترمّتکیبرسلیقهوابزاریقلمدادکردنهنربرای
ترویجگفتمانهایاقناعِیموردنظرسّنتگرایانیاستکهاهدافشان،تماماًایدئولوژیكو
ماّدی ویژگیهای از اشارهداردکههنرهایسّنتی نکته این بر نظر این اقناعیاست.
برخوردارند؛بنابراین،ازنظرمعناییبامراتبمعنویّتحاکمدرهنرهایقدسیارتباطی
دارند.اگرچهممکناستریشههایعرفانیداشتهباشند،ولیجایگاهآنهادرمقایسهبا
هنرقدسی،زمینیاستوهنرقدسیدرمرتبهایباالترجایدارد.درحقیقت،ایننظرو
استداللنوعیتوجیهاستوباتوّجهبهاینکهبهریشههایتاریخی،اجتماعیوفرهنگی
ساختهشدنمساجدودیگرنمونههایهنرقدسیتوّجهیندارد؛ازاینرو،بهآنوجهیقدسی
ودینیمیبخشدوبرایبرترنشاندادنهنرقدسی،مقولهبندیذکرشدهراانجاممیدهد.
»نصر«بابیانکلّّیاتاشارهشده،تمامدستاوردهایهنریدورانگذشتهراذیلیك
نگاهکلّیقرارمیدهدوتاآنجاپیشمیرودکهمیگویدهنرهایسّنتیاسالمیتمامی
ابعادمعنویودینیرابهشیوهایغیرمستقیمبازنماییمیکنند؛ایندرحالیاستکه
ویاشارهایبهبازهزمانیمشّخصومصادیقآنهانمیکند.بدیهیاستکهبخشیازآثار
دیداریسّنتی)نگارگری(بازنمودموضوعاتومضامینیهستندکهبابیانچنینتفّکری
تفاوتدارند،مانندنمونههاییازبازنماییداستانهای»کلیلهودمنه«و»محفلعّشاق«،که

فرآیندهایزمینیوروابطخاصبینانسانهارابهوضوحبهتصویرکشیدهاند.
»سّیدحسیننصر«درنقددیدگاههایواقعنگروتاریخیبههنراسالمیوجستجوی
منشأهنراسالمیدرشرایطاجتماعی-سیاسیمینویسد:»ایندیدگاهحّتیاگرمقبول
گروهیازمسلمانانهمباشد،بازدیدگاهیکاماًلمتجّددوغیراسالمیاست،چونمنشأ
امرباطنیرادرظاهرمیجویدوهنرقدسیونیرویدرونیسازآنرابهشرایطبیرونیو
اجتماعیمحضیاهمچونموّرخانمارکسیست،بهعواملاقتصادیصرفتقلیلمیدهد.
ایندیدگاهرامیتوانازمنظرمابعدالّطبیعهوالهیاتاسالمیکهخداوندرامنشأتمام

صورتهامیداند،بهسادگیمیتوانردکرد...«)نصر،11:1389(.
استداللاینمحّققبراساسمنشورویکردیشکلمیگیردکهازنظرطریقهاستدالل
دینی نظر از عالم باطنی ماهّیت درباره نصر نظر و دینمداری است.جوهره رّد قابل
قابلقبولاست،اّمامسئلهایناستکهنصراصلموضوع،یعنی»هنر«،رانادیدهگرفته
استوگوییهمهعالمواعیانراهنرمیپندارد.بهعالوه،ایناستداللجزذهنّیتگرایی

وتحمیلافکاربهمصادیقهنری،هیچگونهمبناومبادیعلمیندارد.
نصربامطرحکردندینومفاهیمباطنیسّنتالهی،جاییرابراینقدومخالفتباقی
نمیگذارد؛بنابراین،ازروشتوجیهوسفسطهبرایاثباتامریبهرهمیگیردکهدستکم
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ازبدیهیاتاست.درنتیجه،ویمعتقداست:»سرمنشأهنراسالمیرادرعلومفقهیو
کالمیهمنمیتوانیافت.ایندو،رابطهنزدیکیباشریعتدارندوبهتعریفودفاعاز
معتقداتواصولایماناسالمیمیپردازند...پسبراییافتنسرچشمههنراسالمیباید
بهباطندیناسالمکهدرطریقتمستتراستوحقیقتآنراروشنساختهاست،رجوع

کرد«)نصر،15:1389(.
اگرچهبرخیازمحّققاِناینرویکرد،نصرورویکردهایمشابهرادرزمرهرویکردهای
هرمنوتیکیبّررسیکردهاند،اّمامعتقدندانتقاداتیبهدیدگاههاینصروامثالایشانوارد
است.»پرهیزازمطالعهتاریخی،استفادهازبیانهایخطابی،نفیعلومسکوالر،قائمبهذات
به قداستبخشیدن و تقلیلگرایانه تعریفهای و گزینشها تحقیق، موضوعات دانستن

گذشته،ازایرادهاییاستکهمیتوانبهآنانگرفت«)حناییکاشانی،374:1393(.
دیدگاهبرخیازپژوهشگراندرحینتشریحرویکردسّنتگرایاننهتنهاارزشگذارانه
است،بلکهاساساًنشاندهندهایناستکهبامفهوموذاتموضوعیبهاسم»هنر«مخالفت
ضمنیدارند:»هنربهمعنایمبتذلکلمه،آنگونهکهدرتداولدنیایمدرناست،هیچ
مکانتیدرسّنتهایالهیندارد.درحقیقت،هنربیشتریكاشتراکلفظیبیندنیای
مدرنوجهانسّنتیاستتااشتراکیمعنوی.فرزانگانجاویدانخردازمنظرومرئایی
البته خاّصبهدینوهنربهطوراعّممینگرندوهنراسالمیبهعنوانجلوهایازهنردینیـ
دینبهمعنایقرآنیآن،نهترجمهاصطالحمبهمReligionدربسترفرهنگیمدرنبا
دقایقوظرایفمربوطبهایندین،موردتدقیقوبّررسیایشانقرارگرفتهاست«)داداشی،

.)175-174:1393
باچنیننگرشهایی،آیامابهدنبالبحثدربارهمعناوماهیتهنراسالمیهستیمیا
مصادرهمفاهیمبرایدفاعازاستنباطهاوبرداشتهاییکهدرحقیقت،نسبتچندانیبا
واقعّیتهنراسالمیندارند؟پیروانسّنتگراییبدوناستداللمنطقی،هنرمدرنرامبتذل
میخوانندوروشننمیکنندکهمنظورازفرزانگانجاویدانخرد،دقیقاًچهکسانیهستند؟
عالوهبراین،آنانگاهیدینرافقطدردایرهسالیقخودشاندرکمیکنند.اینگزارههای
کلّیکهتاریخ،بافتفرهنگیوعواملفرامتنیدرشکلگیریهنررانادیدهمیگیرند،آیا
میتوانندبهتفهیموتبیینمعنایهنراسالمیکمكکنند؟مگرقراربوداهدافاصلی
شکلگیریهنرازنخستینتمّدنهایبشریتاکنونبرمدارآنچهسّنتگرایانمیاندیشند

قراربگیرد؟
پیروانایننگرشهاباپیرویازآراینصروپُررنگکردنهماندیدگاههابانگاهی
تندروتابدانجاپیشمیروندکهمینویسند:»...وظیفههنر،سخنگفتنباافکاریاستکه
تمایلیمعنویدارندوبهدلیلنحوهبیانعینیوانضمامیومستقیمخود،یاورفهمفقهی
واخالقیدرخطابعاّمجامعهاستوعالوهبروظیفهعاّمخود،هنروظیفهایصرفاًمعنوی

وباطنینیزدارد...مبدأالهیمطلقاست«)داداشی،187:1393(.
بهنظرمیرسدایناظهاراتتجویزیوکاربردهوشمندانهاصطالحاتمبهموکلّی،
حاکیازتأکیدبریكگفتمانمسلّطواقناعیدرهنرباشد.درحقیقت،اینبیاناتکهتقلید
وتکراربینتیجهآرایسّنتگرایاناست،شبیهآییننامهایاخالقیبرایهنراستوبهنظر
میرسداگرکسیبهچنینوظایفمشّخصیوفادارنباشدازدایرهبحثوفهمهنرخارج
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است.ایندیدگاههابیشتربهحوزههایفقهیودینیمربوطاستتاهنراسالمی.ابتدا
وانتهایبحثسّنتگرایانایناستکه»هنراسالمیریشهدرعوالمفراواقعی،باطنیو
الهیداردومنشأآنرابایددرقرآنووحیجست«.اینفتوایکلّی،نیازیبههیچگونه

تحلیلوبازیباواژگانوارجاعاتبیدلیلبهکتبومنابعندارد.
»کریستینپرایس«مینویسد:»داستانهنراسالمیباچکاچكشمشیروآوایسّم
ستوراندربیابانهاوبانگبلندپیروزیاهللاکبرآغازمیشود«)پرایس،5:1389(.درواقع،
پرایسدرابتدایبحثخودبهنکتهمهّمیاشارهداردوآنیورشوقدرتنماییدرتسخیر
دیگرسرزمینهاست،اّمادراینتسخیرانگیزههانهبرایهنروخلقوتولیدهنر،بلکه
برایگسترشدینبودهاست.ازهمیننقلقولپرایس،»مددپور«برداشتدیگریارائه
میدهد.ویمینویسد:»سخنانپایانیکریستینپرایسدرواقع،بیانحقیقتوباطن
هنراسالمی)اهللاکبر(است«)مددپور،129:1374(.بانگاهللاکبر،درنخستینسالهای
گسترشدیناسالمبیشترشکلیسیاسی،اجتماعیودینیرامطرحمیکندواستنباط
وتأویلهاییکهبهواقعازواژگانبهرهبرداریایدئولوژیكمیکند،بهمنظورتبیینمعناو

سرچشمههنراسالمیقابلپذیرشنیست.
شایستهاستنظرپرایسرابهصورتواقعگرایانهبّررسیوآنرااینگونهبیانکنیم:اثر
هنریمحّلتجلّیوتالقیانواعنظامهایمعنایییاگفتمانهاست،مانندگفتمانقدرت،
دینوسیاست.درنتیجه،معتقدیمکههنرگذشتگاناساساًهنرفاتحاِنسرزمینهاستو
اینتحّوالتاجتماعیوسیاسیرانمیتوانبانگاهیکلّیوشبهفلسفیتوجیهکرد؛زیرا
رسوخفرهنگاسالمیوباورهایدینیاسالمبهسرزمینهایدیگریکهپیشازورود
اسالمواجدسّنتهایفرهنگیوهنریخاصبودند،موجبنشدکهتماماندوختههای
فرهنگیوهنریآنسرزمینهاریشهکنشود،بلکهدراینتالقیفاتحانه،ساختارهای
نتیجهتالقی تغییرکه این اساساً بهخودگرفت. بیانیمتنهایهنری،صورتیدیگر
و فرمگرایانه ودگرگونی تحّول بودهاستدردرجهنخست،یك اجتماعی و فرهنگی
ساختاریمحسوبمیشدکهبهتدریجدربرخیازشاخههایهنری،ویژگیهایفرهنگی
بر آرایههایمتّکی بهویژهمساجدو بناهایمذهبیو اسالممتجلّیشدوبیشتردر

خوشنویسیتحّققعینییافت.
ازدیدگاهسّنتگرایان،»هنرقدسیبهزیباییظاهریاصالتنمیدهدوزیباییآن
برآمدهازحقیقتمعنویوازکاربردرمزونمادوبهعلتفایدهایاستکهبرایبیان
مناسكدینیومشاهداتعرفانیداراست«)شوئون،97:1376(.یکیازمسائلمبهمی
کهبهدلیلاغتشاشنظریدراینزمینهپیوستهدرآرایسّنتگرایانونویسندگاناین
شیوهنگرش،بهتکراربهچشممیخورد،استفادهازمفاهیمولغاتیاستکهنوشتههای
آنهارامتناقضنشانمیدهد.اینواژههاکهگاهیتخّصصیهستندوویژگیهاوتعاریف
روشنیدارند،برایایندستهازنویسندگانابزاریبرایتوجیهدیدگاههایکلّیایشان
محسوبمیشود.ازجملهاینمفاهیمکلیدی»نماد«،10»نشانه«11و»رمز«12است.
درحقیقت،نمادکهالبتهمیتوانددرابتدانشانهباشدوبهواسطهقراردادبهنشانهنمادین
آنکهدرشرایط مگر دارد، قراردادی و معنیمشترک،مشّخص،همگانی تبدیلشود،
متفاوتودربافتونظامیمتفاوتازآنچههست،قرارداشتهباشد.اگرصحبتبرسر

10- Symbol 
11-Sing 
12-Cod 
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تفسیروتعبیرواستباطمعانیپنهانوژرفدرمتنباشد،ایننشانهاستکههموارهواجد
معناهایزایاوپویاستولزوماًبرقطعّیتومدلولیواحدونمادیناستوارنیست.

اگرهنراسالمیپیوستهبرایبیانمضامینخودازنماداستفادهمیکند،پسمانیازی
بههیچگونهتحلیلومعناکاوینخواهیمداشت؛زیراهمهچیزبرطبقویژگیقراردادی
معلوماستواینمعلومبودنمعنی،برایهمگانمشترکاست.درنتیجه،ازنظرعلمیو
نظری،سّنتگرایانوکسانیکهبابیاناتکلّیومبهمدرصددفلسفیجلوهدادنماجرایهنر
اسالمیوشیوهمطالعاتخودهستند،بدونمالحظاتعلمیوشناختدقیقازمفاهیمو
مبانینشانهشناسیوعلمتفسیر،حکمصادرمیکنندوبدونتوّجهبهتفاوتهاییکهبین
نماد،نشانه،تمثیلورمزوجوددارد،برداشتهایینارساازنظامهاینشانهایوداللتگردر
هنراسالمیارائهمیدهند.اینامردرحالیاستکهدستکمازپیشگاهبینامتنی،میتوان
گاهیتالقیوتداخلنشانههاونمادهایفرهنگهایمختلفوتأثیرپذیریواقتباساز
یکدیگررامشاهدهنمود؛براینمونه،بدیهیاستکهدرایران،پسازوروددیناسالم،
هیچکدامازسّنتهایهنرباستانوگذشتهبهفراموشیسپردهنشد؛بنابراینباوروداسالم،
شیوهوراهبیانمضامینتغییرکردکهالبتهبخشیازآنناشیازمحدودیّتهایشرعیو

درعینحالخواستههایحاکمانوقتبودهاست.
»هیلنبرند«درمقالهایباعنوان»درهنراسالمیبرمجلسشکاِرساسانیچهرفت؟«
)تصویر1(،ضمنتشریحاینمسئلهکهچهارسدهنخستاسالمیرابایدعصرظلمت
هنرایرانیقلمدادکرد،برتغییرمعانیهنرباستانیودگرگونیهایساختاریومعنایی
اشارهمیکندومعتقداستکهصحنههایبزرگشکاردرآثارهنریدورانساسانیمانند
نقشبرجستههایطاقبستانیاظروف،درهنراسالمیمعناهایمجازیپیروزمندانهخود
راازدستمیدهندودرحقیقتمضمونشکاردیگرمعنایباستانیوپیشینخودراندارد.
اومینویسد:»بدینساندرحالیکهاسالمازجهاتیبرتریداشت،سّنتپیشازاسالمهنوز
پُرتوانبودواینمسلماًدرهنرهایدیداریهمصدقمیکند.باگذشتزمانخاطرهها
کمرنگشد،فرمهایقدیممعنایتازهبهخودگرفت.بهعالوه،زوالیابازسازیفرمهای
ساسانیباپیدایشفرمهایتازهتریهمزیستیکرد.بهاینترتیبمیتوانگفتایراِناوایل

دوراناسالمی،شاهدبسیاربینقدیموجدیدبود«)هیلنبرند،110-111:1393(.

تصویر1-طاقبستان،صحنهشکار،
منبع:آرشیونویسندگان
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باتوّجهبهمطالبذکرشده،نمیتوانتأثیرمؤلّفههایفرهنگیوسیاسیرادرتغییر
نادیدهگرفت.همینوروداسالم ایراندوراناسالمی ساختارهایزیباییشناختیهنر
بهایران،فرآیندیدرقالبهمآمیزیبینافرهنگیبودکهمنجربهتولیدمتنهایجدید
فرهنگیوهنریشدهاست.پسمیتوانگفتکهیکیازمعضالتجّدیدراینشیوه
تحلیلونگرش،کمبودروشمطالعاتی،نبودواقعبینی،تضادباتاریخوعدمتوجهبه

مسئلهبافتفرهنگیاست.

1-1. سفسطه های تفسیری
حال،مسئلهدیگریاینجادربارههنراسالمیوفهموخوانشماازاینعنوانمطرح
میشودوآنایناستکهآیادرمواجههباهنراسالمیبایدفهِممفهومی،مانندآنچهکه
فلسفهدرپیشمیگیرد،رامالکقراردهیمیافهمحّسیواعتقادی؟درحقیقت،آنچه
گاهیبهنامفلسفههنراسالمیمطرحمیشود،لزوماًفلسفینیستوبیشتروابستگی
حّسواعتقادراـدرهنریکهپایههاومبادیدینیرابهآننسبتدادهاندـ،جستجو
میکند؛یعنیدراینبین،فهِممفهومیهنراسالمینزدیكبههمانجریانخیالی-
ِحکمیوصحبتازایدهمشترکباطنیاستوفهمحّسیوادراکی،مسئلهرادرفرهنگ

جلوههایآنجستجومیکند.
درواقع،اگرآنایدهمشترکباطنیومعنویکهبرخیآنراویژگیوسرچشمههنر
اسالمیوگاهیهنرقدسیمینامند،بهوسیلهویژگیهاینمادین،دیداریوحسّیات
بیانشدهاست،پساینروشهایکلّیوتوجیهکنندهرابرایتبیینمعانیوتشریح
ویژگیهایزیباییشناختیاشبرنمیتابد.البتهاذعانداریماینشیوهنگریستنازدریچه
فلسفهاسالمیبههنراسالمینیزنوعیدیدگاهاست،اّمامحتوایاینمباحثمملواز
توجیهواستداللهاییغیرقابلباوراستواساساًاینمباحثدردایرههنرنمیگنجد،مگر
اینکهثابتشوددرچارچوبتفّکراسالمِیهنرموردتوّجهبودهاست.اگربحثبرسر
چیستیهنراسالمیاست،درحقیقتموضوعموردبحثچیستیهنرمحسوبمیشودو
هنرنیزمفهومیاستکهدرصدوپنجاهسالاخیرابداعشدهاستوحاالبایدتکلیفآنرا
باصفتاسالمیمشّخصکنیم؛ایندرحالیاستکههنراسالمیعنوانیمتأّخروساخته
شرقشناسانومحّققانغربیاست.برایناساسمطرحکردنافکارمالصدرا،بوعلیسینا
وفارابیارتباطیبامسئلههنرنداردوتکیهبرایننظریّههاهرگزاسالمیبودنمصادیق
موردنظرپیرواناینرویکردهاراثابتنمیکند؛زیراایننظریّههاسراسرتحمیلجبری

نگرشهاونظریّههایکلّیبههنراسالمیاست.
نویسندگانهنر از رامادرمطالعاتبرخی اغتشاشاتنظریوروششناختی این
اسالمیوکسانیکهازچشماندازهایفلسفیومفهومیبهماجرانگاهمیکنند،مشاهده
مینماییم؛درنتیجهبهنظرمیرسدعموماًآنچهکهبانامفلسفههنراسالمیمطرحاست
ودربارهاشمینویسند،درمورددرکمفهومینیست،بلکهپیوستهمّتکیبهمتعلّقات
حّسیودیداریاست.بنابراین،دراینجاچهتفاوتیبینتأّمالتسوبژکتیوکانتی)در
حکمرویکردزیباشناختیمدرن(ونگرشهایشرقیوسّنتگرایانهوجوددارد؟شیوه
کارومطالعاتدراینبینبیشتربهصورتیرخمیدهدکهبعضاًنویسندگانومحّققان
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هنراسالمینظریّههارابهمتنها)هنر(تحمیلمیکنند؛بهعنوانمثال،درکتاب»مبانی
عرفانیهنرومعماریاسالمی«ـکهاصلیترینمباحثکتابشاملفلسفهودیدگاههای
نظریدرعرفاناستـ،درتشریحنگرشعرفانیوفلسفیبهرنگونوردرنگارگری،با
اتّکابهروشهایتحمیلیومغالطهگرایانهچنینآمدهاست:»درنگارگریایرانیاعتقاد
برایناستکهاینهنر،نسبتیذاتیبامعنایافتهوزبانوفرمخودراازهمانمعنااخذ
کردهاستوایننظریّهدلیلیسادهدارد:فرمورنگدراینهنربهواقعّیتهایعالمبرون
وفادارنیستند،کوهودشتدراینتماشاگهراز،رنگهاییمتفاوتباعالمواقعیدارند.
پرسپکتیودراینآثارهمچوننگارگریچینیعمودیاستنهعمقیوبهسانجریان
نوردرظهورشعاعهایعمودیازآسمان،جریانیافتنمعناییازعالمعرشبهدنیای
فرشراروایتمیکندونیزنگاهیراکهازعالمفرشبهبینهایتعرشباالمیبرد.رنگ
درایننگارگریباعدمتبعّیتازاصلانطباقباواقع،روایتگرعالمدیگروجهانیفراتر
میشود)همانعالممثالیکهازآنسخنگفتیم(،همچونکوهکهدردنیایواقع،رنگی
سردوزمختدارد،اّمادرنگارگریایرانیجامهرنگینآبیبهتنمیکندتانمادیباشد
ازصفاتانفعالی،انقباضیوانعقادی«)بلخاریقهی،363:1388(.نویسندهدرادامهبحث،
درهمانجا)بخشپانویسها(بهآرایهایدگرمراجعهمیکندودرارجاعخوانندهبهکتاب
»سرچشمهاثرهنری«اثرهایدگر)1378(بهنقلازاوادامهمیدهد:»تعبیرهایدگراز
ماهیتاثرهنریایناستکهاثرهنریچیزدیگریرامینمایاند،چیزیکهغایباستو
اثرهنرینمایانگراینغیباست«)بلخاریقهی،363:1388(ودرموردرنگبااستنادبه
دیدگاه»نادراردالن«و»اللهبختیار«)1380(کهدرمورد»حّسوحدتوسّنتعرفانی
درمعماریایرانی«بحثکردهاند،مینویسد:»دررنگشناسیایرانی-اسالمی،یكنظام
عالیهفترنگوجودداردکهشاملسفید،سیاه،خاکی،زرد،سبز،سرخوآبیاست.آبی

نشانهنفساّمارهونمایشگرپایاندورههاست«)بلخاریقهی،363:1388(.
دراینجاازحیثروش،اینقبیلازپژوهشگرانهمزمانضمنبرداشتعرفانیاز
دیدگاههایدگروارجاعبهدیدگاهسّنتگرایانهاردالنوبختیارتالشمیکنند،باتکیهبر
نظریّههایفلسفهاسالمی،استنباطهایکلّیوذهنیخوددربارهوجوهمعنویوفرازمینی
نگارگریراتوجیهکنند؛برهمیناساس،اینبرداشتعرفانیازهایدگروقبلازآن،
ارجاعاتمکّرربهایدههایافالطونیونوافالطونیوعالمُمُثل،شیوهرویاروییبانگارگریرا

کموبیشدریكدستگاهفکریسفسطهآمیزوتوجیهکنندهایقرارمیدهد.
بلخاریقهی،نویسندهکتابمبانیعرفانیهنرومعماریاسالمی،دربخشهایبعدی
درمورددیدگاههایغیرسّنتگرایانه»نجیباغلو«دربارهمفهومهندسه،جبههگیریهای
انتقادیاتخاذمیکند؛درحالیکهنجیباغلوبهدرستیمعتقداست:»تعمیمهایمطلق
ایشان]سّنتگرایان[برطبقهبندیهایمفهومیمبتنیاستکهآزادانهازمجموعهوسیعی
از که فرهنگی بهسازوکارهای یا مکان و زمان به بیآنکه برگرفتهاند، متونصوفّیه از
ارتباطمفروضمیانزیباییشناسیبصریوتصّوفحکایتکند،توّجهیداشتهباشند«

)نجیباغلو،108:1379(.
اینشیوهبحثوبهرهبرداریازروشفلسفیدرهنروفهِممفهومیآن،همانروشی
استکهازابتدایشکلگیریوتکویننظریّهدرهنردرطولتاریخازافالطونتاکانتو
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هگلنیزمطرحبودهاست.دیدگاهواظهارنظرهایایننویسندگانسّنتگراوشبهسّنتگرا،
گاه و عرفانی نگرشهایغربی، و فلسفه از ترکیبی اسالمی عرفانیهنر مبانی درباره
واضح بهطورطبیعی اینکه است.ضمن هایدگر فلسفه از عرفانی خوانشهای و شرقی
استکههیچاستداللدقیقتاریخیایمبنیبرانگیزههایعرفانینگارگرانایرانیکه
پیوستهبهصورتگروهیتولیداثرمیکردندونیزاساساًنگارگریرادرخدمتادبیاتقرار
دادهبودندورنگهاراازطبیعتمیگرفتند،بهمیاننمیآورند.بنابراین،دراینجامسئله
روششناسیمطالعاتی،برهیچاصولعلمیمشّخصیاستوارنیستوهرجاکهرأیونظر
اندیشمندانوفالسفهوعرفابامصادیقهنریسازگاریداشتهباشد،مبنایاستداللو
استنادقرارمیگیرد.درحقیقت،اینشیوهمطالعاتینوعیتحمیلنظریّههابهمتوناست؛
یعنیفراهمکردننظریّههایمتعّددفلسفیوسپسجستجویمصادیقآنهادرآثارهنری
دوراناسالمی.البته،نبوداسنادومکتوباتتاریخیدربارههنرهایسّنتیگذشته،عرصه

رابرایبحثهایعام،کلّی،غیرقابلباور،خیالیوبیسرانجام،بازنمودهاست.

2- خوانش گفتمان: رهیافتی برای نظرّیه هنر پیرااسالمی
بابهکاربردنصفتاسالمیدرکنارهنر،نمیتوانیمبانگاهیجامعوکلّیدربارههمه
شاخههایهنری،ازاینصفتوماهیتدینیآندرتبیینویژگیهایهنریبهرهگیریم.
برایمثال،نمیتوانبهبرخیازهنرهاوصنایعهنریکهکاربردینیزهستندفرش
اسالمی،کوزهاسالمی،بشقاباسالمیومواردیازاینقبیلبگوییم،اّمااگرگونهشناسی
در که بود این مّدعی حدودی تا میتوان گیرد، صورت زمینه این در حسابشدهای
حوزهمعماری،مساجدازشاخصههایاسالمیوکارکردهایدینیواسالمیبرجستهای
برخوردارهستندومارادرتبیینمعنایهنراسالمییاریمیرسانند.دراینجاهیچحکم
مطلقینمیتوانصادرکرد؛زیرازوایایپنهانتولیدوساختبناهانیزدرطولتاریخ
همیشهدریكمسیرمشّخصوبااهدافدینیهمراهنبودهوحّتییكبنایمذهبی
کارکرداجتماعیوغیرمذهبیهمداشتهاست،اّمابیارتباطبانگرشاسالمینیزنبودهاند.
»گروبه«دراینبارهپسازبحثدربارهگنبددرمعماریوکارکردهایمشترکآندر
بناهایمختلفمینویسد:»بهنظرمیرسدگنبدبهجاینوعخاّصیازمعماریویابنای
خاّصیباکارکردخاّص،یكرمزونمادعمدهیعنینشاندهندهقدرت،شهرسلطنتیو
نقطهمحورییكتجّمعوگردهماییباشد؛بنابراین،میتوانداهدافمذهبیوغیرمذهبی
رادنبالکند.جلوهظاهریآننمیتواندمارادرفهمودرک،تفسیرویاتشخیصیكبنا
یاریکند«)گروبه،11:1388(.گروبهدراینزمینهازنوعیمعماریصحبتمیکندو
آنرا»معماریپنهان«ناممینهد.درحقیقت،اومعتقداستکهتماشایبیرونبناباآنچه
کهدررخنهبهدرونشمواجهمیشویم،متفاوتاست؛برهمیناساس،معماریاسالمی
نوعیمعماریپنهاناست.گروبهباطرحسؤاالتیمانندآیااینبناهاواقعاًاسالمیهستند
یاخیر؟مسئلهرادرچارچوبچندنشانهظاهراًاسالمیجستجونمیکندوحّتیباطرح
اینمسئلهکه»اینبناهاتوّسطمسلمانانساختهشدهاست«،آنهارالزوماًاسالمِیناب
نمیداند؛چراکهتزییناتوبرخیازعناصرساختاریبناهاییمانندقّبةالصخره)تصویر
2(،براساسسّنتهایکهنقبلازاسالمساختهشدهاندودرفرآیندیبینامتنیواجد
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ویژگیهایچندفرهنگیوبینامتنیبابناهایپیشازخودهستند.ضمناینکهگروبه
مینویسد:»ایناصلوقاعدهکهنمایساختمانبایدارتباطیبادرونآننداشتهباشد،در

معماریاسالمیعمومّیتداشتهاست«)گروبه،12:1388(.
درجریانتاریخشکلگیریاسالموهنراسالمی،بیشازهنربافرهنگوپدیدههایی
کهمحصولفرهنگهستندوعمدتاًنیزکارکردهایروزانهواجتماعیداشتهاند،مواجه
هستیم.بنابراین،میتواناینمتنهارادستاوردهایفرهنگیقلمدادنمود؛زیرابدیهی
استاگرهنررادرشکلومعنایامروزینآنمالکقراردهیم،باچالشهاینظریو
فلسفیبسیاریمواجهخواهیمشد.دلیلاینامرآناستکهچونهرجاصحبتازهنر
بهمیانبیایدبهناچارموضوعزیباشناسینیزمطرحاست؛ درلفظمدرنـ یاهمان»آرت«ـ
درحالیکهاساساًچیزیبهنامزیباشناسیاسالمیوعرفانیبهصورتیکهازسدههجدهم

مطرحشد،وجودندارد.
درک امروزه ما که معنایی به زیباییشناسی، »بحث مینویسد: این در »پازوکی«
میکنیمکاماًلجدیدبودهومبانیخاّصخودشرادارد؛چوناینمبانیونتایِجحاصلاز
آنهیچمصداقیدرتفّکراسالمیواصوالًتفّکرشرقینداشته]است[.بنابراینچیزیبه
نامزیباییشناسیوفلسفههنردرعالماسالموجودنداردوجستجودراینموردبیحاصل
است«)پازوکی،19:1388(.همچنین»آیتاللّهی«درابتدایمباحثخوددربارهچیستی
انسانیرا فّعالّیتهای براندی«13مینویسد:»...هرتولید از»سزار بهنقل هنراسالمی
نمیتوانهنرنامید،مگرتولیدهایفّعالّیتهایانسانیکههدفشانایجادلّذتزیباییشناسانه
.)45 :1388 )آیتاللّهی، باشد« برخوردار خاّلقّیت از و بوده هنری اثر مخاطِب در
درحقیقت،اینجاستکهوقتیمجاریفرهنگیواجتماعیبرایگسترشاسالمدر
اولویّتقرارداشتهاند،هیچگونههدفیبرایخلقهنردرکارنبودهاست؛بنابراین،بسیاری
البتهاین ازتولیداتفرهنگیدراسالم،درجهتبیانقدرتواقتدارسیاسیبودهاند.
مسائلدربارههنرهایباستانیوکهنشرقنیز)قبلازاسالم(مصداقدارد.»الگگرابار«
دربارهتجلّیوبیانقدرت،اشکالمختلفیرابرایبازنماییقدرتموردبحثقرارمیدهد؛
ازجملهاینکهقدرتمیتواندگاهبهصورتینمادینوگاهازطریقسازوکارنحوینظام
نشانهایآثارمختلفبیانشود.ویدراینبارهمینویسد:»حّتیآثارعامالمنفعهوجمعی
همچونمساجد،کاروانسراهاهمبازتابیازشوکت،غروروقدرتسالطین،خلفاویاامرا
بودواینآثاردرزمانحکومتآنانبرپامیشدواسامیشانهمدرکتیبههایعمارات
میآمد.ازقیروانسدهنهمگرفتهتاقرطبهسدهدهم،ازاصفهانسدهدهمتادهلیسده
سیزدهم،درمساجدجامعاسالمیبخشیمجّزاوپنهانیبهناممقصورهتعبیهمیشدکه
دارایتزیینپُرمایهبودودرآنازنظرتزیینوترکیببندینوآوریوبداعتویژهایبهکار
میرفت.اینبخشجایگاهخاّصسلطانبود؛یعنیحضورمرئیقدرتدنیویدربناییکه

اّمتاسالمیتعلّقداشت«)گرابار،65:1388(. بهکلِّ
اشاره بهمسئلهقدرتوتجلّیآندرمعماریاسالمی دیدگاهگرابارکهبهدرستی
میکند،درواقعتأییدهمینمسئلهاستکههراثری،محلّیبرایتالقیوتجّمعنظامهای
معناییوگفتمانهایگوناگونازجملهقدرتاست.اینکهمیگوییمهنرگذشتهوهنردر
تاریخوعموماًهنرپیشامدرنوتاریخی،هنرفتحوشمشیروقدرتنماییبودهاست،بهدلیل

تصویر3-1-قسمتیازنمایبیرونی
.)leaman, 2004: 35-36(،قّبهالصخره:

13-Cesar Brandi

صادق رشیدی/ مهدی پوررضاییان/ علی اصغر شیرازی / 
مهناز شایسته فر/ غالم علی حاتم
مالحظاتانتقادی:نقدشیوههایخوانشو
پژوهشدرمطالعاتهنراسالمی



98 دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
شماره بیست و دوم / بهار -  تابستان 1394

استناداتنمادینوساختاریوداللتهایمتنیموجوددرآثارهنراسالمیاست.گراباردر
ادامهتابدانجاپیشمیرودکهمینویسد:»درمعماریاسالمیازحیثکارکرداجتماعیو
شخصینمیتوانبناییِسُترگپیداکردکهبهنوعیانعکاسیازقدرتموجودنباشد.حّتی
گنبدهایطالییزیارتگاههایشیعیایرانوعراقهم،نمادیازاماکنمقّدسهوحامیان
ثروتمندشاهانهآنهاست.امکاننداردکهدریكاثرمعماریتظاهروخودنماییغایب
باشد،چونفخرفروشیوتظاهرهمیشهازمظاهرقدرتتواندبود«)گرابار،65:1388(.
گفتمانهایسیاسیوایدئولوژیكحاکمبرهنراسالمیرانمیتواندرقالبتوصیفات
اعم فارسی، ادب پُراهّمّیت نوشتههای از »بسیاری زیرا داد؛ تقلیل ادبی-هنریصرف
ازنظمونثربهخالفآنچهبهعادتگفتهاندبهطوراساسی،نوشتههایسیاسیاندونه
نوشتههایادبیصرف«)طباطبایی،84:1375(.ایندالیلدستکمدرموردمهمّترین
دورههاینگارگری،نظریّههایِحکمیوعرفانیوکلّینگردرتحلیل،اینهنررابهچالش
نیروی ه.ق، ششم تا سوم قرون بین فاصله »در مینویسد: »کشاورزافشار« میکشد.
فرهنگیوسیاسینظامخالفتعباسیدربغداددرنتیجهظهورخاندانهایپادشاهی
نیمهمستقّلایرانیوسپسسلطنتمقتدرانهقبایلترکزباندرایرانبهتدریجروبهضعف
نهاد.درنهایت،ایننیروباظهورمغوالندرافقسیاسیجهاناسالمدرقرنهفتمه.ق،
بهکلّیخاموششد.بهدنبالآنهمراهباانتقالمرکزسیاسیازبغدادبهحیطهجغرافیای
انتقال این با منتقلشدند. ایرانی بهشهرهای نیز نگارگری مراکزهنر ایران، سیاسی
انتخابمتونبرایکتابآراییدرنگارگریبهوقوعپیوست.دراین چرخشعظیمدر
دوره،ازکتابآراییمتونعلمیبهزبانعربیدرنگارگریدستکشیدهشدوبااشارهو
هدایتوزیرانیایرانیتبارهمچون»خواجهرشیدالدینفضلاهللهمدانی«،بهتدریجمتمایل
بهادبیاتحماسیایرانشدوهمگامیباشعروادبفارسیراآغازکرد«)کشاورزافشار،

14.)37:1389
مسائلتاریخیوسیاسینشانمیدهندکهتوّجهبهاندیشههایسیاسیوگرایشبه
نظامسیاسیکهنایرانیدرمرکزتوّجهقرارگرفتهاند؛برهمیناساس،بازنماییچنین
گفتمانهاییدرادبوهنرنشانمیدهدکهنگرشهایحکمیوعرفانیبرساختههایی

ذهنیوتحمیلیبهمنظورتحّققگفتمانهایاقناعیودینیدرهنرهستند.
اساس، از اسالمی هنر وحکمِی خیالی مطالعات گفت میتوان استداللها این با
مطالعهایضدفرهنگیاست؛زیراایندیدگاهظاهراًبهاینامرقائلنیستکهوقتیسخن
ازاسالمبهمیانمیآوریمدرحقیقتدرسطحدیگر،مقصودما»فرهنگاسالمی«است.
مگرمیشودوجهفرهنگیواجتماعیاسالمرادرمطالعاتهنریکهاتفاقاًنقطهقّوت
حضورمسلماناندرقلمروخودشانمحسوبمیشود،نادیدهگرفت؟پساگربحثبر
سرفرهنگاسالمیاستمیتوانگفتکههنراسالمی،بیشازهرچیزیدستاوردی
فرهنگیواجتماعیبهشمارمیرودکهبرخیازشاخههایآنمستقیماًبهاسالممرتبط
نیستند،اّماپیرامونپیداییآنبهوجودآمدند.»استوارتهال«یکیازچهرههایمهّم
مطالعاتفرهنگی،درتعریفخودازفرهنگمیگوید:»فرهنگ،کارهایزیستشدهای
استکهمشّخصهجامعه،طبقهیاگروهخاّصیدردورهایخاّصازتاریخاست.فرهنگ
شاملایدئولوژیهایعملیاستکهجامعه،گروهیاطبقهراقادرمیسازدتاشرایطهستی 14-همچنیننگاهکنیدبه)آژند،1387(
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15.)Hall, 1982: 7(»خودراتجربه،تعریفوتفسیرکنندومعنایآنرادرکنمایند
بنابراین،درتحلیلهایآثارهنریدوراناسالمی،قبلازهرچیزدرحالمطالعهبخشیاز

نظامپیچیدهوکلّیفرهنگهستیم.
باتوّجهبهدامنهمطالعاتهنراسالمی،ساحتنظریشیوههایخوانشوپژوهشاز
گفتمانهنردرسرزمینهایاسالمیرابهصورتیکهدرادامهمیآید،تقسیمبندیمیکنیم.
درواقع،اینتقسیمبندینتیجهمطالعهوبّررسیماازآثارمطالعاتیوپژوهشیایاستکه

تاکنوندرزمینههنردرسرزمینهایاسالمیصورتپذیرفتهاست:

خوانش باستانی: در این شیوه، هنر یک سرزمین را صرفاً متعلّق به دوران قبل از اسالم می دانند؛ بر این اساس، جستجوی هویّت ناب، اصالت متن 
و گذشته ناب از اهداف این خوانش است. این روش عمدتاً به دنبال اصالت متن و احیای هویّت در معنای تاریخی است. هویّت ناب، هنر ناب و گاهی 

گرایش های نژادی از جمله ایده آل های این خوانش محسوب می شوند.

خوانش اسالمی: در این رویکرد، هنر را صرفاً متعلّق به دنیای اسالم و دوران اسالمی می دانند و درنتیجه، بیشتر به دنبال مفاهیم انتزاعی مانند حکمت 
انسی و ویژگی های ایدئولوژیک اسالم هستند. در این رویکرد نیز اصالت های درونی و حکمی مطلق موردنظر است.

خوانش پیوندگرا:  در این رویکرد و خوانش، تلفیق یک فرهنگ با نگرش اسالمی مّدنظر است؛ برای نمونه، »هنر ایرانی-اسالمی«، محصول این 
رویکرد است.

خوانش خیالی-ِحکمی:   در این رویکرد وجه بارز و برتر هنر، ابعاد خیالی، عرفانی و حکمی آن است. درحقیقت، پیروان این روش با اتّکا به 
ذهنیّت گرایی و گرایش های ذات باورانه، بدون توّجه به مسائل فرامتنی از هنر، خوانشی عرفانی و قدسی ارائه می دهند. پیامدهای چنین خوانشی بیشتر 

به صورت سفسطه های تفسیری و مغالطه های فلسفی تحّقق می یابد.

خوانش چندفرهنگی و اجتماعی:    در این رویکرد، می توان هنر در فرهنگ های اسالمی را در ترکیب و تلفیق با دیگر فرهنگ ها مورد توّجه 
قرار داد و تحّوالت فرهنگی و اجتماعی از سده سّوم تا هفتم هجری را سرچشمه شکل گیری دوران درخشان اسالمی در هنر دانست. در این دیدگاه 

نقش تلفیق و تبادالت فرهنگی، تأثیرات اجتماعی، تصمیمات سیاسی و نیز پیوندگرایی بین ایده های فرهنگ های مختلف برای پی ریزی شیوه های جدید 
در هنر سرزمین های مختلف در دوران اسالمی مورد توّجه است. در این خوانش، هنر اسالمی به مثابه گفتمان در فرهنگ اسالمی مورد مطالعه قرار 

می گیرد؛ بنابراین در این دیدگاه فرهنگ، جامعه، زبان و نشانه های درون متنی و برون متنی، از اولویّت برخوردار است. »خوانش گفتمانی« هم ذیل همین 
رویکرد قرار می گیرد.

جدول1- ساحت نظری شیوه های 
خوانش و پژوهش از گفتمان هنر در 

سرزمین های اسالمی.

نظرّیه هنر پیرا اسالمی
مفهومواصطالحیکهبرایتبییننظریّهموردنظِراینپژوهشبهکارگرفتهایم،نه
خصلتتوجیهیداردونهبرایتمایزیازیباجلوهدادنوپیچیدهکردنمسائلاست،بلکه
هدفازآنتأکیدبرتحّولمبتنیبرشرایطمعاصروکنونیماست.درنتیجه،برایتبیینهر
نوعتحّولیدرنظریّهپردازی،میبایستمفاهیممناسبزمانراپیشنهادواستفادهکرد.از
دیدگاهما،امروگفتمانهایتاریخیمانندهنر،جداازاموراجتماعینبودهونیستندورابطه
بینمقوالتاجتماعیومقوالتتاریخی،نخستینشرطگفتمانیبودنهنراسالمیاست.
امروزه،باهنراسالمیآنگونهکهدرسّنتتحقیقاتیدیگرانتثبیتشدهاست،مواجه
نیستیم؛زیراعنوانهنراسالمی،دربیشترمواردبهگذشتهومطالعاتدرزمانیارجاعدارد.
بنابرایندرحالحاضرودرشرایطکنونی،مابامفهومهنر»پیرااسالمی«مواجهخواهیم
بود.پسبرایرهاییازیكعنوانکلّیولزوماًگذشتهنگر،نیازمندنظریّهومفاهیمیبرای
خوانشیازهنراسالمیهستیمتابتواندضمنپوشِشهنراسالمیتاریخیوسّنتی،حّتی
دستاوردهایهنرمندانمعاصرجهاناسالمرانیزموردتوّجهقراردهدوامکانبحثو
15-نقلشدهدر)بهار،28:1386(مطالعهدربارههنراسالمیمعاصررانیزفراهمآورد.»هنرپیرااسالمی«،هنریمرتبطبا
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مؤلّفههایپیشینوپسینفرهنگمللاسالمیاست.خوانشینوازهنرمللیاستکه
اسالمدرآنهارسوخیافتوبربعضیازدستاوردهایزیباییشناختیآنهاتأثیراتاسالمی
فضای در اسالمی ملل هنر به نگاهجدید نوعی پیرااسالمی هنر گذاشت.عالوهبراین،

نشانهشناختیفرهنگاست.
ویژگیهاینحویوساختاریایوجوددارندکهدرحینخلقوتولیددستاوردهای
هنری)متنها(باعثمیشوندکهمتننهایی،یعنیاثرهنری،ویژگیهاییمتفاوتاز
آنچهکهقباًلداشتهاست،پیداکندودرعینحالاینتفاوتباحفظمؤلّفههایقبلی
همراهاست.بهبیاندیگر،گفتمانیواردبافتیكفرهنگمیشودکهبهتدریجساختارها
ومتنهایزیباییشناختیآنفرهنگرابهخودوابستهمیکندوباتأثیراتیکهروی
بافتزمانیو و رادرموقعّیت آنها از فرآیندمنظومهایبرخی آنهامیگذارد،دریك
مکانیخویشقرارمیدهد.درنتیجه،دستاوردهایهنریفرهنگقبلی)بهطورمثالایران
باستان(جملگیدربافتگفتمانجدیدفرهنگی)اسالم(دگرگوننمیشود،اّمانوعی
آمیختگیشکلیوساختاریمییابدوبرخیازاینهنرهادرپیرامونودرپیراموناین
گفتمانجدیدبهحیاتخویشادامهمیدهند.بااینوجود،بهدلیلآنکهنمیتوانکاماًل

اّدعاکردکهاسالمیهستند،درنتیجهبایدآنهاراهنرهایپیرااسالمیخواند.
هنرپیرااسالمیمّدعیاستکههنراسالمیمحصولمتّأّخرپژوهشگرانغربیبهحساب
میآیدوچوندروجودمقولهایتحتعنوانهنراسالمی،تردیدهایبسیاریوجوددارد
وباقاطعّیتنمیتوانهنراسالمی)باتوّجهبهتوضیحاتبدنهمقاله(وهمهشاخههای
اسالمی را خوردهاند پیوند اسالمی فرهنگ با بهگونهای که مللی و فرهنگها هنری
نامید.عالوهبراین،بهدلیلآنکهدرموازیناسالمینیزسخنیازهنربهمیاننیامدهوآثار
هنریهمبهیكبارهخلقنشدهاند،درنتیجهبایدنظریّهایارائهکردکهبتوانددستکم
اسالمیبودنساختارومحتوایبرخیازشاخههایهنریوآثاریراکهبهنوعیمتأثّراز
نگرشدیناسالمبودهاند،تبیینکندوراهیبرایخروجازاینحوزهسّیالایجادنماید.
نظریّههنرپیرااسالمیدرصدداستتاجایگزینیمنطقیترومنعطفتربرایعنوان
کلّیهنراسالمیباشد.هنریکهمستشرقینومحّققاناروپاییوامریکاییبرسرزبانها
انداختندوهمهآثارهنریمانندنگارگریو...راذیلاسالمیقراردادند.اینامراساساً
محّلنقدومناقشهاست؛زیراهنردرمللاسالمیقباًلوجودداشتهاستوباوروداسالم
برخیازشاخههایهنریباآمیختگیدرنگرشفرهنگاسالمی،هرگزخودرامجّزاو
منفّكازتفّکراتواندیشههایفرهنگقبلیندانستند،درنتیجهپیرامونگفتمانفرهنِگ
میهمانیقرارگرفتندکهباورودبهقلمرِوجغرافیایِیفرهنگمیزبان،آستانههایامقّدماتی

رابرایمصادرهفرهنگدیداریومکانیفرهنگقبلیمهّیاساختند.
دراینمیانفرهنگمیهمانباورودخود،ارمغانیبهنامهنربرایفرهنگمیزبان
بههمراهنداشت،بلکههماندستاوردهایپیشینراباشیوهنگرشخوددرآمیخت.این
درآمیختگینیزدرموردهمهگونههایهنریرخنداد،بههمیندلیلدرحقیقت،هنر
پیرااسالمیشاملهمانآثارهنریایاستکهبیشازبقّیهواجدویژگیهاینزدیكبه
نگرشاسالمیهستند.درواقع،میتوانگفتلحنهنردرفرهنگهایاسالمی،لحنی
کاماًلاسالمینیستکهمّدعیوجودعینیوبیمانندهنراسالمیباشیم،بلکهاینهنردر
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یكفرآیندگفتمانی،دچارنوعیتغییراتنحویوشکلیگردیدکهخودشرادورازاسالم
ووابستهمطلقبهآننیزندید.

مللی در هنر نخست، میدهد: قرار توّجه مورد را نکته دو پیرااسالمی هنر نظریّه
کهپذیرایفرهنگاسالمیبودند،همانهنرپیشینبالحنخاّصخوداست؛دّوم،در
برهمکنشهایخودبانگرشهایاسالمی،خودراپیرامونمحوردیناسالمبهگردش
درآورد؛بهگونهایکهحیاتشوابستهبههمینگفتماناسالمیاستودرحقیقت،دریچهای
برایتبیینتأثیرفرهنگاسالمیدربرخیازهنرهابهشمارمیآیدودرعینحالپدیدهای

بهمنظورتبیینوشناختهنردربافتاصلیهمانفرهنگقبلیاست.
همینویژگیهایپیرااسالمیهنراستکهامکانقرائتهایمختلفرابرایپژوهشگران
بهوجودمیآورد.براینمونه،وقتیسخنازگفتمانهنرشیعیبهمیانمیآید،بایدبهاین
نکتهاشارهکردکههنرشیعینیزدرهمینمنظومهایکههنرپیرااسالمینامداردقرار
میگیرد؛زیرافرهنگشیعهنیزبخشیازگفتمانکلّیوکالنفرهنگاسالمیاستو
بیتردیدفرهنگاهلسّنتهمذیلهمینفرهنگکالناسالممعنادارد.حالممکناست
بگویندهیچیكازهنرهایفرهنگهایپیشازاسالمنیزنابواصیلنبودهاندوآنهاهم
متأثّرازفرهنگهایدیگربودهاند.طبعاًاینیكفرضیهثابتشدهاستتاجاییکهمادر

موردهنربرخیازمللمانندایران،میتوانیمبگوییم:هنرپیراایرانی.
درجدولیکهپیشازاینترسیمکردیمبهشیوههایخوانشوپژوهشاشارهنمودیم،
بااینحالدربارههنراسالمیمسئلهپیچیدهتراست؛بنابراین،برایرهاییازکلّّیاتو
چالشهاینظریوفکریدرزمینههنراسالمی،نظریّههنرپیرااسالمیراهگشاست:هنری
کهنهاسالمیاستونهغیراسالمی.البتهایننکتهتعمیمپذیرنیستوبیشتردرمورد
هنرهاییمصداقداردکهبهگونهایواجدمؤلّفههاییهستندکهحاکیازوابستگیهای
ساختاریومحتواییبهفرهنگاسالمیاستواینمؤلّفههاجزوعناصرزیباییشناختیو
قابلمشاهدهمحسوبمیشوند.درصورتیکهدردامخوانشهایمعناییوحکمیبیافتیم،
ممکناستدوبارهسفسطههاینگاهسّنتگرایان،تحلیلهایماراتحتشعاعقراردهد.
درنتیجههنرپیرااسالمیدرشرایطگفتمانی،یعنیباعنایتبهویژگیهایمتنی،فرامتنی
وبافت،قابلمطالعهوکاربرداستواساساًدردایرهتفسیرهایباطنیومغالطهگرایانهقرار

نمیگیرد.
نکتهمهمّترایناستکهباوجوداینکهپیشوندپیرا16دردیگرحوزههایمطالعاتیاز
جملهزبانشناسیومباحثمرتبطبهنظریّهبینامتنّیتنیزاستفادهمیشود،اّماشرایط
شکلگیریچنیننظریّهایدرمطالعاتهنراسالمیراوابستهبهاتخاذرویکردهایمتنمحور
نمیدانیم،بلکهاولویّتاصلیدرتحلیلوبسطچنیننظریّهایتوّجهبهپیشزمینههایآن
درقالبمفاهیمیاستکهدرحوزهتحلیلانتقادیگفتمان،ازجملهقدرت،ایدئولوژیو
بافتکاربرددارند.درنتیجه،روشومنشمادراینزمینهمبتنیبرایننکتهاستکههمه
اینفرآیندهاورویدادهامحصولدگرگونیهایگفتمانیدربافت،یعنیبافتاجتماعیو

فرهنگی،است.
را پیرااسالمی هنر بحث نمیتوان فرامتنی، تغییرات به توّجه بدون میان این در
Para -16موردبّررسیقرارداد؛زیرااگرشباهتیهمبینآنچهکهدرچارچوبنظریّهبینامتنّیتو
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ترامتنّیتمیگوینددرمیانباشد،اینشباهتبیشتردرلفظونگاهکلّیبهاینماجراست؛
درحالیکهمعتقدیمتمامیتحّوالتیکهموجبتغییرودگرگونیدرمتنها)آنطورکه
موردنظرپیرواننظریّهبینامتنّیتاست(میشود،ناشیازدگرگونیهایبافتوبافتهای
کالنمانندفرهنگوجامعهاست.اگرچهبینامتنّیتبامتنسروکارداردونهبابافت،
اّمامشاهدهمیکنیمکهحّتیتحلیلگرانحوزهبینامتنّیتنیزگاهیاوقاتبرایورودبه
مطالعاتهنراسالمیناچارنددائمبهفرآیندهایگفتمانیوتغییراتوتحّوالتبافتهای
کالنارجاعدهندوایننیزازجملهتضادهاینظریبحثآنهاست.بااینحالارتباط

دیالکتیكبیننظریّههاهمدرتحلیلهایعلمیدورازانتظارنیست.

نتیجه گیری
مسئلهاصالتمتنواصالتاثرهنری،اگرچهممکناستبرایپیروانهویّتتاریخیو
هویّتنابوگذشتهنابموّجهباشد،اّمانگاهغیرخّطیبهتاریخوخروجهنرازچارچوبهای
تاریخیوورودآنبهعرصهگفتمانِینگرشوپژوهش،منجربهظهورالیههایپنهانِیمتن
میشودکهبهمادرتبییندقیقترسازوکارهایهنردرسرزمینهایاسالمییاریمیرساند.
خوانشگفتمانیهنراسالمیبااینفرضشروعمیشودکهاسالمدرقاموسخودبهعنوان
یكحوزهمعناداربشری،فرهنگاستوفرهنگاسالمیبهتمامیشیوههاوروشهای
تجربهزیستیاشارهدارد؛یعنیانسانباتمامابعادوجودیاشتولیدکنندهمتنهاییاست
کهدرقلمروفرهنگجایمیگیرندوتاجاییکهانسانحضورداردومیتوانددخلوتصّرف
داشتهباشد،آنجاقلمروفرهنگاستوفرهنگنیزقلمروخودراگسترشمیدهدودر
اینعرصه،کهعرصهداللتومعناسازیومعناپردازیاست،باشبکهبههمپیوستهایاز
نشانهها،کنشها،کردارهایاجتماعی،گفتمانسازیهاومتنهایمتعّددمواجههستیم.
درحقیقت،خوانشگفتمانیبرآناستتابامطرحکردنفرهنگبهعنوانقلمروو
بستراصلی،تمامعواملمرتبطباهنررادررابطهایدیالکتیکیموردکاوشوبّررسی
قراردهد؛بنابراین،تمرکزبرخوِدمتنبهعنوانیكعنصرقائمبهذاتوسپستفسیرهای
درونگرایانهکهفقطوابستهبهمتنهستند،مالکمناسبیبرایارزیابیآنچهکههنر
اسالمیمیگویند،نیست.فرهنگاسالمیضمنبرخورداریازمفهومدینیوعقیدتی،
درحقیقتشیوهایاززندگیوتجربههایاجتماعیوفرهنگیوسیاسیرابرایمسلمانان
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نگرش دیگر، بیان به نیست. استوار باطنی و ِحکمی وجه یك بر تنها که میزند رقم
توحیدیبخشیازگفتماندینیاستوایندرحالیاستکهدرگذرگاهتاریخ،ادغام
جدیدتری داللتی نظامهای دیگر، سرزمینهای فرهنگ با اسالمی فرهنگ ترکیب و
رابهوجودآوردهاستکههمهجوانبمؤثّردرتولیدآثارهنریدرآننقشداشتهاند.
مطالعات بهدلیل نوشتهشدهاند، اسالمی هنر عنوان با تابهامروز که مکتوباتی تمام
موزهایوگاهطبقهبندیهایموضوعی،هیچراهروشنیبهمنظوردرکدرستسیاسی،
اجتماعی،زیباشناختیوفرهنگیازهنراسالمیدرپیِشرویمابهجانمیگذارندواین
همانشیوهایاستکهدرتاریخنویسیهنربهشکلخّطیرایجبودهاستومنطقروایی
وداستانیدراینآثاربرمنطقگفتمانیوفرهنگیغلبهدارد.برهمیناساس،رهیافت
نشانهشناسی،تحلیل مانند بسیاری ابزارهایتحلیلی و البتهروشها مطالعهحاضرکه
گفتمان،مطالعاتفرهنگیو...رابهخدمتمیگیرد،برایننکتهتأکیدداردکهدراین
باتحّول ازهرچیز تاتثبیتآن،قبل ازبدوگسترشاسالم برههزمانیخاّص،یعنی
تولید به منجر خود مسیر در که هستیم مواجه خاّصی اجتماعی و سیاسی فرهنگی،
آثاربیشماریمیشودکهمحّققینغربیدریكنگاهکلّیآنراهنراسالمینامنهادند
رارقمزد. ازهنراسالمی برداشتهایمغالطهگرایانه امکان اینکلّینگریشتابزده و
پیشنهاداتمابهمحّققانبرایپژوهشهایآتیدرزمینهمطالعاتهنراسالمی،این
استکهبایدتوّجهنمودکهمطالعاتموزهایوتوصیفی،تنهابخشیازروشهایکلّیدرباره
شناساندندستاوردهایهنریدوراناسالمیاست.شیوههاوروشهایتحقیقوپژوهشدر
اینزمینهباچنینرویّههایکلّیکارآمدنخواهدبود.ضمناینکهمیبایستبدونهیچگونه
تعّصبودرکمالبیطرفی،درکسوتمحّققیآگاه،بادستاوردهایفرهنگیواجتماعی
متنّوعدوراناسالمیاحساسیبرخوردنکرد.صدورفتواهاوبرچسبهایغیرمنطقیو
غیرعلمیدربارهماهّیتوساختارهنرهاییکهاساساًابعادآنهابهعواملمتعّددیازجمله
سرمایهداریدورانگذشتهوحمایتهایسیاسیونیزتعامالتبینافرهنگیمرتبطومتّصل
استدردایرهتحقیقاتعلمینمیگنجدوبدیهیاستمسئلهایکهدرحالحاضربهشّدت
دایرهمطالعاتهنراسالمیرامحدودکرده،نگرشهایافراطیوعرفانیدراینزمینهاست.
مامنکردیدگاههایمختلفنیستیموبهطورطبیعیازمنظرفلسفهنیزمیتوانبه
مطالعاتهنراسالمیپرداخت،اّماازیكسو،تبدیلاینشیوههاینگرشماهّیتگرایانهو
ذهنیبهگفتمانغالبومسلّطدراینزمینهدستاوردهایروشنگرانهاینداشتهاستواز
سویدیگر،قداستبیحدوحصرومفرطیکهپیرامونهنراسالمیمیپیچدوپاسخهارانیز
همیشهدرآستینخوددارد،باویژگیهاوسازوکارحقیقیوواقعیتکوینوشکلگیریهنر
اسالمیبهشّدتتفاوتدارد.واقعّیتهایفرهنگیواجتماعیرادرطولزماننبایدمنکرشد
وبایدپذیرفتدرعصرحاضربیشازپیشنیازمندروشهایعلمیومطالعاتمیانرشتهای
برایپویاییوبهحرکتدرآوردنهنرپیرااسالمیهستیم.دراینمیان،حّتیبّررسیتأثیر
ارزشهایهنراسالمیدرزندگیکنونینیزدرذیلمطالعاتهنرپیرااسالمیجایمیگیرد.

صادق رشیدی/ مهدی پوررضاییان/ علی اصغر شیرازی / 
مهناز شایسته فر/ غالم علی حاتم
مالحظاتانتقادی:نقدشیوههایخوانشو
پژوهشدرمطالعاتهنراسالمی
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مهرداد ترجمه اسالمی، معماری در تزیین و هندسه ،)1379( گلرو -نجیباغلو،

قیومیبیدهندی،تهران:نشرروزنه.
-نصر،سّیدحسین)1380(،هنردینی،هنرسّنتی،هنرمقدس:تفّکراتیوتعاریفیدر

رازورمزهنردینی.بهکوششمهدیفیروزان.تهران:سروش.
-نصر،سّیدحسین)1389(،هنرومعنویّتاسالمی،ترجمهرحیمقاسمیانفتهران:نشر

حکمت.
در رفت؟ چه ساسانی شکار مجلس بر اسالمی هنر در ،)1393( رابرت -هیلنبرند،
مجموعهمقاالتکتاببرآمدناسالم،بهاهتماموستاسرخوش،کرتیسوسارااستورات،

ترجمهکاظمفیروزمند،تهران:نشرمرکز.

مقاالت
فصلنامه ه.ق(، 700-855( شیراز مکتب در شاهنامهنگاری ،)1387( یعقوب -آژند،

فرهنگومردم،سالهفتم،شماره24و25،صص84-97.
مطالعهحوزهای در تأّمالتی اسالمی: هنر سراب ،)1387( جاناتان بلوم، و -بلر،شیال
سّیال.ترجمهفرزانهطاهری،دوفصلنامهباستانشناسیوتاریخ،سالبیستوسوم،شماره

اّول،شمارهپیاپی45،صص48-92.
هنر، تاریخ نظری بنیادهای با آن نسبت و تاریخیگری ،)1383( شهرام -پازوکی،

فصلنامهخیال،شماره10،صص4-14.
در اسالمی، هنر به هرمنوتیکی رویکردهای .)1393( محّمدسعید -حناییکاشانی،
مجموعهمقاالتجستارهاییدرچیستیهنراسالمی،بهکوششهادیربیعی،تهران:

نشرفرهنگستانهنر،صص336-340.
-خزایی،محّمد)1386(،غربوتاریخهنراسالمی،دوماهنامهبیناب،شماره11،صص

.107-13
مقاالت مجموعه در اسالمی، هنر به سّنتگرایان رویکرد ،)1393( ایرج -داداشی،
جستارهاییدرچیستیهنراسالمی،بهکوششهادیربیعی،تهران:نشرفرهنگستان

هنر،صص169-211.
هنرهای نامه دوفصلنامه سّنتگرایان، سنجه در تاریخ ،)1389( کامران -سپهران،

تجّسمیوکاربردی،شمارهپنجم،دانشگاههنر،صص33-45.
-کشاورزافشار،مهدی)1389(،اندیشهسیاسیایرانشهریدرنگارگریایرانی،مطالعه
ازخمسهنظامی، بهدارآویختهاست را بهرامگوروشبانیکهسگش نگاره موردی:

دوفصلنامهنامههنرهایتجّسمیوکاربردی،سالسوم،شمارهشش،صص35-57.
راههایجنگلی، مقاالت درمجموعه اثرهنری، )1378(.سرچشمه مارتین -هایدگر،

ترجمهمنوچهراسدی،تهران:نشردرج،صص21-22.
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ایران با نمونه های   مطالعه  تحلیلی-تطبیقي مقرنس هاي 
دیگر کشورهاي اسالمي در نظام نشانه اي بینامتن     ژنتي  

فرزانه سلیماني نیسیاني /
دانشجويدکترايپژوهشهنر
دانشکدههنر،دانشگاهشاهد
ff.soleimani@yahoo.com
حبیب اهلل آیت اللهی /
دانشیاروعضویتهیئتعلمیو
دانشکدههنر،دانشگاهشاهد
مجتبی انصاری /
دانشیاروعضوهیئتعلمی،دانشکده
هنرومعماری،دانشگاهتربیتمدرس
محمد رضا بمانیان /
استاددانشکدههنرومعماری،
دانشگاهتربیتمدرس
مهدی پوررضاییان /
استادیاروعضوهیئتعلمی
دانشکدههنر،دانشگاهشاهد

اینمقالهبرگرفتهازرسالهدکترایفرزانه
سلیمانی،باراهنماییدکترحبیباهلل
با و انصاری مجتبی دکتر آیتاللهی،
مشاورهدکترمحمدرضابمانیانودکتر
پوررضانیان،باعنوانمطالعهتحلیلی-
با صفویه دوره مقرنسهای تطبیقی
برپایه آن پسین و پیشین دورههای
ایرانی-اسالمی معماری زیباییشناسی
)موردمطالعه:طاقوگنبد(دردانشگاه

شاهداست.

چکیده
از مقرنس ویژگيهاي و شاخصه معرفي ضمن تا است بوده برآن سعي مقاله، دراین
بابرخيازنمونههای ایران دستهکاربنديها،خوانشيتطبیقيبیننمونهمقرنسهای
معرفي و شناسایي بیشترجهت مطالعه این پذیرد. اسالمي،صورت مقرنسکشورهاي
شاخصههايتطبیقمقرنسهاصورتپذیرفتهوتالششدهاست،نمونههاازدورههاي
مختلفتاریخيباپراکندگيجغرافیایيدرانواعبناانتخابشوند.نمونهمقرنسهايایران
شامل:مسجدجامعقم،امامزادهدرباماماصفهان،خانقاهشیخعبدالصمداصفهانينطنز،
آرامگاهبایزیدبسطاميشاهرود،عمارتمسعودیهتهران،مدرسهآقابزرگکاشان،امامزاده
باباقاسموخانهشیخالسالماصفهاناست.نمونهمقرنسهایشاخصکشورهاياسالمي
شامل:مدرسهعبدالعزیزخاندربخارا،بنايگورامیردرسمرقند،تاالرخواهراناسپانیا
بارویکرد براساسمبانينظري بناهايمقرنسدارترکیهاست.بدینمنظور ونمونه
بینامتنیتواستفادهازروشتحقیقتوصیفيبارهیافت)تحلیلي-تطبیقي(،دادههاو
اطالعاتتحقیقموردبررسيقرارگرفتهاند.رهیافتتطبیقبیشتربراساسروشبیش
متنیت"ژنتي" بودهاست.یافتههايپژوهشبابهرهجستنازفنونجمعآورياطالعات
کتابخانهايومیدانيبهمطالعهپارهايازوجوهتشابهوتمایزنمونههايایرانباسهکشور
ترکیه،ازبکستانواسپانیابهدستآمدهاست.نتایجحاکيازآناستکهفرموفضاي
مقرنسعالوهبرشکلهندسيشان،شاملنقشمایههايمتنوعيبررویهخود،اعماز؛
گیاهي،هندسي،جانوري،انسانيونوشتارياست.میزانوجودوتنوعهریكازاین
نقشمایههابیشترمتاثرازمضمونياجتماعيازفضايفرهنگي-هنريدورههايتاریخي
مربوطهوتحولمواد،مصالحوفنونآنزمانبودهاست.دررابطهبیشمتنیتازنوع
دگرگونيیاتراگونگي،فضايبصريوهندسيمقرنسهادچارتغییروتحوالتگونهايیا
سبکياعمازکاهشي،حذفيویاجابهجایيبودهاندوليباکمترینتنوعبنیاني؛دلیلآن
همساختارهندسيثابتياستکهبهشیوهسینهبهسینهانتقالیافتهوماهیتمقرنسرا
شکلدادهاست.بنابراینکمتردچارتراگونگيهايبارزشدهوبیشتردررابطهايمیانمتني

متناوب،باانواعدیگرخوددردورههاومناطقمختلفجهانقرارداشتهاست.

اهداف مقاله
1-شناسایيومعرفيشاخصههاوویژگيهايفضايبصريوهندسيقابلتطبیقمقرنس
2-خوانشتطبیقيفضايبصريوهندسيمقرنسهايایرانبادیگرکشورهاياسالمي

سؤاالت مقاله
1-شاخصهوویژگيهايقابلتطبیقفضايبصريوهندسيمقرنسکدامند؟

2-خوانشتطبیقیفضايبصريوهندسيمقرنسهايایراندرمقایسهبانمونههايدیگر
کشورهاياسالميچگونهاست؟

واژگان کلیدی
مقرنس،کاربندي،معماريایرانياسالمي،مطالعاتتطبیقي،بینامتنیت.
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مقدمه
درحاليکههنوزعرصهنوینمطالعاتتطبیقيهنربهخصوصدرایران،جایگاهاصلي
خودرابهدستنیاوردهودرغالباوقاتحاصلبیشتربررسيهايآثارهنريدرفرهنگهاو
زمانهايگوناگون،شناختيگسستهونامنظمازهنراقوامومللونژادهايگوناگونبودهاست؛
بهسختيميتوانانتظارداشتایننوعرویکرددردامنههايتخصصيتر،مانندمعماريایراني
بهویژهکاربنديها،شکلجديتريگرفتهباشد.کاربنديهاازشاخصههايمهممعماري
ایرانيشامل"رسميبندي،کاسهسازي،یزديبنديومقرنس،مرتبطباپوششتاقهاست،با
وجودآنکهاصل"مقرنس"میاندیگراصولاربعهکاربنديایراني،دارايپیچیدگيهايهندسي
وجلوههايبصريبیشترياست؛بهدلیلکمبودمدارکمکتوبواسنادبازماندهویاکم
توجهيبهاطالعاتپراکندهايکهدربرخيازمنابعوجوددارد،هنوزمبانينظريوعملي

مقرنسبهصورتجامعوکاملتبییننشدهاست.
یکيازچشمگیرترینخصوصیاتمقرنسهندسهاست.اگرچهنویسندگانمتعددي،
ازجونز1وگوري2درسدهسیزدهم/نوزدهمگرفتهتامحققانمتاخرچوننوتکین3ومیشل
اکوکهارد،4مقرنسراتحلیلکردهاند،اماهمچنانبرايبیشترمورخانمعمارياسرارآمیز
باقيماندهاست.اینوضعازجهتيناشيازایناستکهتحلیلآنبهدانشمیانرشتهاي
مرکبازهنروریاضينیازدارد،تادرمراتبمختلفيآنراتحلیلکرد،همچنانکهنهتنها
ریاضيدانانيچونغیاثالدینکاشانيتشریحاشکردهاند،بلکهصنعتگرانيکهتنهادانش
مقدماتيدرهندسهاقلیدسيکسبکردهبودندآنراطراحيکردهوساختهاند.باایناوصاف،
برايشناختبیشتر"مقرنس" بهمثابهیكمتن،بهدلیلوجودمناقشاتبسیاريکهدرتجزیه
وتحلیلیكمتنبارویکردهايمختلفيچونپدیدارشناسي،هرمنوتیكونشانهشناسي
وجوددارد،ضرورياستبهدلیلحجممبادالت،تأثیراتوتشابهاتفرهنگایرانيبادیگر
فرهنگهادردورههايمختلفتاریخي،،عالوهبرتأملدرپیشینهتاریخي،فرهنگيوبوميآن،
مطالعاتيتطبیقيبارویکردهايجدید،صورتپذیردتابازشناسيآنراجامعوکاملنماید.
درایننوشتارسعيبرآنبودهاست،ضمنشناسایيومعرفيشاخصهوویژگيهاي
قابلتطبیقفضايبصريوهندسيمقرنس،خوانشتطبیقيبینمقرنسهايایرانباسه
کشورترکیه،ازبکستانواسپانیاصورتپذیرد.بدینمنظورازروشتحقیقتوصیفيبا
رهیافت)تحلیلي-تطبیقي(استفادهشدهاست.روشتطبیقنیزبراساسرویکردبینامتنیت

" ژنتي" بودهاست.

مباني نظري 
معرفي رویکرد تطبیقي " بیش متنیت"

یکيازرویکردهايموردتوجهدرمطـالعاتمربوطبههنروادبیاتدردهههاياخیر،
رویکردبینامتنياست.رویکردبینامتنيبرایناصلاساسياستوارشدهاستکه“هیچمتني
بدونپیشمتننیست”وبهعبارتدیگرهیچمتنيبدونارتباطبامتنهايدیگرشکل
نميگیردبلکههموارهبابهرهگیريخودآگاهیاناخودآگاهازمتنهايپیشینخـلقميشود.
دنیـايمتنهادنیایيپیچیدهازروابطيگوناگوندرونمتنيوبینامتنياستکهبدونتوجه

 1-Jones
 2- Goury
 3-Notkin
 4- Michel Ecochard
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بهاینروابط،شناختکاملوواقعيآنهاامکانپذیرنیست.برهمیناساس،برخيازمحققان
بزرگ،بویژهدرحوزهبینامتنیتهمتخودراصرفشناختوشناساندنروابطمیانیكمتن
ومتنهايدیگرکردهاند.آلندرتشریحدیدگاهنظریهپردازانمعاصر،اساساًمتنراچیزيجز
بینامتننميداندومينویسد:نظریهپردازانامروزینمتنهارا،خواهادبيباشندخواهغیرادبي،
فاقدهنرنوعمعنايمستقلميدانند.متنهاچیزياندکهنظریهپردازاناکنونآنهارابینامتني
ميدانند.آنهاادعاميکنندکنشخواندندرشبکهايازروابطمتنيفروميغلتد.تفسیرکردن
یكمتن،کشفمعنایامعناهايآنیعنيردیابياینروابط؛بنابراین،خواندنبهفرآیندحرکت
میانمتنهاتبدیلميشود.معنابهچیزيتبدلميشودکهبینیكمتنوتماممتنهای
دیگريکهبهآنهاارجاعميدهدوربطپیداميکندوجودداشتهوازمتنمستقلبیرونو

واردشبکهايازروابطبینامتنيميشود.)آلن،5:1380(
بینامتنیت5یاارتباطوتعاملمیانمتنهابهصورتآگاهانهویاناآگاهانهنخستینباردر
دهه60توسطژولیاکریستوامطرحشدوسپسدرسایرحوزههاينقدادبيوهنريمورد
توجهقرارگرفت.دربینامتنیتتداومویادگرگونگيمیراثگذشتهوابداعاتونوآوريهاي
روزدرروابطوساختارپنهانیكمتنموردبررسيقرارميگیرد؛لذاعاملمهميدردرکو
دریافتمتنومهمترازآنشناختهویتوفرهنگیكجامعهميباشد.ژرارژنتباتوجهبه
اهمیتبررسيوروابطمیانمتنهادامنهمطالعاتيکریستواراگسترشدادودرنهایتهر
نوعرابطهمیانیكمتنباغیرخودراباواژهجدیدترامتنیت6نامیدوآنرابه5دستهتقسیم
نمود؛کهبینامتنیتیکيازاقسامآنمحسوبميشود.یکيدیگرازاقسامترامتنیتنزدژنت،
بیشمتنیت7است8متنهایيکهبراساسمتنهايدیگرنگاشتهميشوداساسمطالعات
بیشمتنيراتشکیلميدهد.دربیشمتنیتتماميآنچهراکهمتندوممستقیماازمتن
پیشینبرميگیرد،بررسيميگردد،برایناساسمتناولیهوقدیميترپیشمتنومتن
جدیدبیشمتنخواندهميشود.بیشمتنیتبهدوقسمتقلید)حفظنسخهاصلي(وتراگونگي
)تغییردرنسخهاصلي(تفکیكميشود.)نامورمطلق،97:1386(.بینامتنیتنزدژرارژنت9با
بینامتنیتنزدمیخائیلباختین10وژولیاکریستوا11کهواضعاینواژهاستهمازلحاظموضوع
وهمازحیثگستردگيتفاوتهایياساسيدارد)نامورمطلق،98:1388(وبهنوعينظامیافتهتر
است.بینامتنیتنزدژنتهنگاميایجادميشودکهدومتنبراساسرابطه"همحضوري" 12به
یکدیگرپیوندخوردهباشند.بهعبارتروشنتر،هرگاهعنصريدردومتنوجودداشتهباشد،
موجببرقراريرابطهبینامتنیتميشودیعنيحضورعنصريمشترکمیاندویاچندینمتن
موجبميشودتامطالعهاینمتندرحوزهبینامتنیتصورتپذیرد.)نامورمطلق،99:1388(
روابطبینامتنيدرهنرهايگوناگونبهدلیلتنوعبينظیراینهنرها،ازگوناگونيبسیاري
برخورداراست.دراینهنرهابینامتنیتميتواندهموارهشکلمحتوایي،مضمونيوموضوعي

داشتهباشدیاهمچنینجنبهسبكشناسانهبهخودبگیرد.

رابطه تطبیقي مقرنس ها بر اساس رویکرد بینامتنیت 
مقایسههنرهايمللوفرهنگهايگوناگوناینامکانرافراهمميکندکهتوصیفهاي
رقیبوهماورد،تحتقاعدهدرآیدوفرضیههايبرگرفتهازدیدگاههاينظریههايمعیناز
طریقآزمونشباهتهاوتفاوتهايبینفرهنگي،سنجیدهشود.درایننوعبررسيمتغیرهاي

5-Intertextualite
6-Transtextualite
7-Hypertextualite
8-سهقسمدیگرترامتنیتنزدژنتعبارتنداز:

)Arcitextualite(سرمتنیت
)Paratextualite(پیرامتنیت
)Metatextualite(فرامتنیت

9-Gerald Genette
10-Mikhail Bakhtine
11- Julia Kristeva
12-Copresence

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي
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مهمشناسایيواینامکانفراهمميشودکهاینارتباطهادرتالشبرايایجادوتولید
نظریههايجامع،بهصورتتطبیقيترسیمگردد.)پرتوي،187:1389(

بااینفرض،معمارينیزیکيازعلومآمیختهبابسیاريازهنرهاستکهميتوانآنرا
دانشبیناهنريمتنوعدریكنظامنشانهايدانست،زیراميتواندهمدارايبینامتنکالمي
ازجملهانواعکتیبههاوهمبینامتنغیرکالميهمچونبنایي،حجميوشمایليباشد.به
طورمثالچهارطاقدرمساجداسالميملهمازمعماريآتشکدهوخودنوعيبینامتنبنایي
است.یکيازبینامتنهايگستردهکالمينوشتارهايقرانياستکهدربسیاريازکتیبههاي
مساجدمشاهدهميشوند.)پرتوی،107:1389(درهنرهايایرانيوبهخصوصهنرهاي
صناعيگونههايبینامتني13اینهنرهاکهناشيازگوناگونينوعوجنسآنهااعمازسفال،

کاشي،سنگ،چوب،فلزوشیشهوپارچهو.....ميباشدبسیارمتنوعوگستردهاست.
"ژنت"روابطبیشمتنيرابهدوقسمهمانگوني)تقلید(وتراگونگي)تغییرودگرگونيدرنسخه
اصلي(تفکیكميکندکههریكدارايتقسیمبنديهايدیگرياست.)نامورمطلق،1386:
98-73(.بدونشك،حضوریكعنصرمشترکبراساسروابطتأثیرگزاريیاتواردایجاد
ميشود."ژنت" برقسمنخستیعنيتأثیروحضوربخشيازیكمتن)الف(درمتن
دیگر)ب(تأکیدداردوبینامتنهارابهدودستهبزرگ»صریح«و»غیرصریح«تقسیمميکند.
بینامتنهايصریحآنهایيهستندکهمؤلفبهصراحتبهمتنپیشینارجاعدادهاست،ولي
بینامتنهايغیرصریحآنهایيهستندکهمؤلفبهدالیليازمتنپیشینیادينکردهاستو

اگردقتنشود،نميتوانعنصرمشترکراشناسایيکرد.)نامورمطلق،99:1386(.
بااینفرض،اگرمقرنسبهمثابهیكمتندرنظرگرفتهشود،بامشاهدهانواع"مقرنس" 
درمعماريکشورهاياسالميوجودتوارداجزايهندسيمشترکيهمچونتاسه،شاپرک،
ترنج،شمسهوتختدربیشتربناهايمقرنسدار،بهصورتمتنوعمشاهدهميشود؛کهبنابر
دامنهدانشفنونوتنوعموادومصالحهردورهتغییراتخاصخودراداشتهاست.بااین
فرض،ميتوانگفت؛"مقرنس" دربنانوعي"بینامتني" استاز" گوشوار" یا"سهکنج" بناهاي
اولیهبرايتبدیلواتصالدیواربهسقفگنبدی)چهاربههشت(کهخودپیشمتنيبراي
تراگونگيهایبعدياست.بهعبارتدیگر،مقرنس؛روایتجامعياستازتبدیلهندسه
دوبعديازهمانمبانينقطهبهخط،خطبهسطح،سطحبهحجمودرنهایتطرح"گره
بنایي"مانند" گرهشمسه"،"گرهترنج"،"گرهپنجشل" و......به"گرهبنایيسهبعدي" است.چرا
کههندسهسهبعديمقرنسهم،ویژگيهايگرهدوبعديمانند:منحصربودنبهچندآلت
محدودوشناختهشدهوقابلیتکاملشدنآلتهادرصورتتکرارطرحگرهايدیگردرکنار
آنها)همچونآویزهاوخوشهها(،برايایجادزمینهبزرگتررادارد.14اجزايهندسي"تاسه" 
و"شاپرک" بهدلیلبیشترینهمحضوريدرمقرنسها"بینامتن" صریحاست.کهعالوهبر
رابطه"همنشیني15)درزماني("16درنظامنشانهشناختي"سوسور"17دارايرابطهبیشمتنیت
"همانگوني" درمقرنسهااست.دراینمقالهتالششدهاست؛براساسمبانينظريیادشده،

یافتههايتحقیق،موردبررسيوتحلیلقرارگیرد.

شاخصه و ویژگي هاي بصري - هندسي قابل تطبیق مقرنس18
درتحقیقاتمربوطبهکاربنديهايمعماريایرانياسالمي،بهویژه"مقرنس19ها"،

13-Intertextualite’
14-محلتقاطعخطوطدرشبکههايبافتمانند
هندسيوطرحهايمعماريیانقشونگارهاي
دوبعديوسهبعديبناراگرهمينامند.)نجیب
اوغلو،12،1389(."گره"،بسیارپردامنهاستوبه
شطرنجمعمارانمعروفاست.آنچهدرگرهباید
موردتوجهقرارگیردآناستکهاوالآلتخارج
ها ،آلت گره درطراحي )یعني باشد نداشته
منحصربهآالتگرهباشند(دیگرآنکهچنانچه
طرحگرهرادرکنارآنتکرارکنیمآلتهايگره
یکدیگرراکاملکنندوزمینهبزرگتريراایجاد

نمایند.)مفید،141،1374(
یا »Diachronic«درزماني 15-تحلیل
Syntagmatic Struc- « ساختارهمنشیني:
ture «برتسلسلپیشامدهاکهروایتقصهرا

ميسازدتأکیددارد.)آسابرگر،16،1387(
16-Syntagmatic
17-Ferdinand de Saussure
بهمتن بیشتررجوعشود 18-جهتاطالع
اصليرسالهدکترينگارندهمقاله)سلیماني،

)1394
19-Muqarnas Muqarnas
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هموارهبههمسنختلقيشدنگرههاي"دوبعدي" و"سهبعدي"توجهشدهاست؛بهنحويکه
پیوندمیاننقوشدرهمبافتههندسيوبصريمقرنس،منظرتازهايازمبادياسرارآمیزاین
قندیلگونههاراپیشرونهادهتاهمچون"گرهايفضایي" آرایههايگرهمسطح" راگسترشدهد.
مقرنس،نوعيحجمسازيبااستفادهازانواعسطوحافقي،عموديومایل)منحنيوصاف(
استکهبهصورتپیشآمدهوپلکانيازدیوارهايعموديجانبيبهسمتسقف،مرکز
دورانویاشمسهوازانواعسادهتاپیچیدهتریننوعقابلطراحيوساختاست.20مهمترین

ویژگيهايآنميتواندمواردذیلباشد:
نوعزمینه،تعدادقطار)پا/تخته(،انتظامحرکتلبهخارجهرقطار)َدمقطاریاَدمتخت(21
درحولشمسهوستاره،رابطهتنوره،آویز،خوشهومحلقرارگیريآنها،نوعتختیاستارههاي
مورداستفادهدرآن،نوعاجزايمقرنسونیزمحورهايانتظامدهندهجهتچیدمانوچرخش
آنها،چگونگيایجادشکنج،موجواعوجاجدرقطارها،حرکتهايحلقوي/چرخشيوشعاعي
مربوطبهقطارها،قطاعهاوخوشهها،چگونگيایجادفضاهاوحجمهايمثبتومنفي،محل
مماسشدنقطارهاونیزهمپوشانيحجمهاوخوشهها،انواعحجمهاي)خوشههاوقطاعها(

موجوددرآن،انواعفازهايکلمقرنسونیزروپوشیاپرداختنهایيسطحمقرنس.22
تغییروتحوالتمواد،مصالحوتکنولوژي، به باتوجه مقرنسدردورههايگوناگون
همچنینمحتوايتاریخيهردوره،نقشمایههايشمایليوغیرشمایليمختلفيرابرهریك
ازآلتهايهندسيخودپذیرفتهوبهمرورزماننیزازتنوعبیشتريبرخوردارشدهاست.به
طوريکهدردورههايقاجاروپهلويشاهدمقرنسهايبسیارپرنگارهتريهستیمکهميتوان
آنراجامعترینوکاملترینسبكمقرنسدردورههايتاریخيایراندانست،هرچندفضاي

هندسيوبصريمقرنسهايدورههايپیشیننیزدرنوعخودبينظیرهستند.
ازآنجاکهطبقتوضیحقبلي،درمبحثدگرگونيانواعسبكهايافزایش/کاهش/حذف
/گسترش/جابجایيوترکیبيقابلبررسياست،متغیرهايمربوطبهشاخصهوویژگيهاي

بصريوهندسيبهانواعزیرتقسیمشدند:
متغیرهايکمي:ایننوعمتغیرهامنجربهدگرگونيازنوعافزایش،کاهشوحذفميشود.
بهعنوانمثالتعداد،میزان،شدتواندازهآنمتغیرکميميتواندافزایشیاکاهشیابد.حد

نهایيکاهشیكمتغیربهحذفکاملآنمتغیرميتواندمنجرشود.
ازنوعگسترششوند. توانندمنجربهدگرگوني ایننوعمتغیرهامي متغیرهايکیفي:
بهعنوانمثالتغییرازشکليبهشکلدیگرویاجنسيبهجنسدیگربهعنوانتبدیل
درنظرگرفتهميشود.همچنینحضورهمزمانآنمتغیربااشکالمتفاوتویاویژگيهاي
مختلف،بهعنوانتنوعدرنظرگرفتهميشود.درحالتيخاصویژگيهايآنمتغیرازحالتساده
بهحالتپیچیدهترتبدیلميشودکهمنجربهایجادپیچیدگيدرآنمتغیرميشود.)یابالعکس(
متغیرمکاني:ایننوعمتغیرميتواندمنجربهدگرگونيازنوعجابجایيشود.بهعنوانمثال
محلآنمتغیرازمرکززمینهبهگوشههاویاازترازهايباالیيبهترازهايپایینترمنتقلشده

وباتوجهبهپالنبنا،تغییرمکاندهد.

انواع دگرگوني سبکی در نظام بیش متنیت ژنتی
افزایش/کاهش/حذفدرتعداد،میزانویااندازهاستفادهازنقشمایه،رنگ،نور،فضاسازي

رسمی بین )برزخ بندی یزدی 20-طرح
ومقرنس()لرزاده،33:1360(وطرحسرقلم
)لرزاده، ومقرنس( بندی یزدی بین )برزخ

247:1360(نیزبهمقرنسشباهتدارد.
21-دمقطار:اصطالحیاستکهاستادلرزاده
استفاده قطارمقرنس تخته بیرونی لبه برای
، گچ دوغاب ازریختن پس و است نموده
این تخمیرهرترازبرروی صفحه برروی برش
)لرزاده، پذیرد. می انجام شکسته خطوط
تخت دم واژه استادشعرباف )63 : 1358
رابااینمفهوماستفادهمینماید.)شعرباف
1372:ص11و146(همچنینواژههای
...معناوارتباط خطترازوپایاول،دومو

نزدیكومترادفدارند.
رساله به ر.ک بیشتر اطالعات 22-رای

دکترینگارندهمقاله.
23-آلت:اصطالحیاستکهاستادلرزادهدر
کتابخوداستفادهنمودهاست.)لرزاده،1360:

)53

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي
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مثبتومنفي،انواعمختلفاجزا،یکيازرفتارهايتعریفشدهقطارویاانواعحجمدرمقرنس
صورتميپذیرد.

گسترشدرنوعمواد،نقشمایه،رنگ،زمینه،شکلظاهرياجزا،ستارههاوحالتفضاسازي
آن،رفتارقطاروحجموقتيازحالتيبهحالتدیگرتبدیلویاازحالتسادهبهحالتپیچیده

باتوجهبهجزییاتبیشترمنجرشود.
جابجایيدرمحلمقرنس،تابشنور،تمرکزفضاسازيمثبتومنفي،ستارهانتظامدهنده،
رفتارخاصيازقطارویامحورهايمربوطبهحجمهايفرعيمقرنسازمرکزبهگوشههاویا

ازحولشمسهبهکنارههاویاازترازهايباالتربهپایینترامکانپذیراست.
ترکیبي:چنانچهانواعاینحاالتدرمقرنسایجادشود،بهآندگرگونيازنوعترکیبيگویند.
بهعنوانمثالاگرموادبهکارگرفتهشدهبرايساختمقرنس؛گچباشد،چنانچهتختهاي
ستارهباکاشيمعرقساختهشود،افزایشفنونمواد،مصالحوروپوشرخدادهوبدینترتیب

تنوعيدرموادومصالححجمسازيوروپوشایجادشدهاست.
مقرنس در و شود دیده وشاپرک"  "تاسه ساده اجزاي فقط مقرنس دریك چنانچه
دیگراجزايمرکب"مدني" ظاهرشود،افزایشتنوعاجزارخدادهاست.واگر"تاسه" کهدریك
مقرنسبهصورتمنفردظاهرگشته،درمقرنسدیگربهصورتاجزايمرکبمثل"مدني" یا
"واحدتکرارشونده" دیدهشود؛حضورساده"تاسه"،بهحالتمرکبتبدیلشدهویااگرتاسههم

بهصورتسادهوهمبهصورتمرکبدیدهشودتنوعحضورآنافزایشیافتهاست.
چنانچهدریكمقرنس"ستاره" فقطدر"خزینه" استفادهشود،امادرمقرنسدیگر
عالوهبرآنبهصورت"واحدتکرارشونده" درردیف"قطار" ظاهرشود،تعدادکليستارههاونیز
نوعستارهها)ستارهواحدتکرارشوندهعالوهبرستارهخزینه(افزایشیافتهاستضمنآنکه
میزاننقشفضاسازيستارههادرایجادفضايمنفيکهفقطدرگوشههارخدادهاستبه
فضايمنفيواحدتکرارشوندهدرمسیرقطارافزایشميیابد.بدینترتیبنوعستارههاوحالت

فضاسازيآنمتنوعترميشود.
چنانچهدریكمقرنسفقطیكیادوقطارازتکراریكواحدتشکیلشدهباشدامادر
قطاردیگرقطارهايبیشتريازتکرارواحدهاتشکیلشدهباشد،میزانتکراروسهمواحدهاي
"تکرارشونده" درشکلگیريحجممقرنسافزایشميیابدحالاگربهجايتکرارچندنوع
واحدتکرارشونده،یكنوعبهکارگرفتهشدهباشد،تنوعواحدهايتکرارشوندهکاهشیافته
است.اگریكمقرنسداراي"واحدتکرارشونده" باشدکهدرمقرنسدیگردیدهنشود،حذف
"واحدتکرارشونده" رخدادهاست.همچنینوجودچندنوع"واحدتکرارشونده" بهجايیكنوعآن
منجربهایجادتنوعدرواحدتکرارشوندهشدهویاممکناستازیكشکلبهشکلدیگرتبدیلشود.
اگردریكمقرنسانواعمحورهايعموديوافقيبهکارگرفتهشود)مثلداشتنانواع
خزینه،خوشهونیزحجمحلقويانقباضي(امادرمقرنسدیگرفقطحجمحلقويانقباضي
بدونخوشهباشد،تنوعمحورهايعموديوموربکاهشیافتهاستضمنآنکهمحورمورب
خوشهحذفشدهاست.وبدینترتیبدرآنبخشازحجممقرنسکهعملحذفخوشه
صورتگرفتهاست،گونهدیگرحجممثلحلقويانقباضيممکناستدیدهشودکهدراین
حالتتبدیلازحالتحجمخوشهبهحالتحجمحلقويانقباضيدیدهميشود.ضمنآنکه

پیچیدگيهندسيمقرنسازحالتخوشهبهحالتحلقويانقباضيتبدیلشدهاست.
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همچنیناگر"ستارهانتظامدهنده" بهجاياستفادهدرگوشه،بهنزدیك"شمسه" انتقال
یابد،جابجایيستارهانتظامدهندهرخدادهاست.همچنیناگر"قطارحاملواحدتکرارشونده" 
درپایینمقرنسقرارگرفتهباشدودرمقرنسدیگرحول"شمسهحاملواحدتکرارشونده" باشد،

جابجایيمحلرفتارتکرارشوندگيقطارازپایینآنبهحولشمسهرخدادهاست.
دربررسيهايتطبیقيایننوشتار،موردمطالعاتيمقرنسایرانيبهعنوانمرجعدرنظرگرفته
شدهاست.همچنیندرخصوصانتخابمواردمطالعاتي،سعيشده،حتيالمقدورازنمونههاي

دارايانواعشاخصههاوویژگيهايبصريوهندسيمقرنساستفادهشود.

شناسایي "بیش متنیت" در تطبیق مقرنس ها
بررسيفضايبصريوهندسيمقرنس،نمایانگرتوجهمقرنسکارانبهاستادانخودو
آثارپیشینیاناست.اقتباسیاکپيبرداريازآثارمقرنسها،بهعنوانروشيبرايتجربهاندوزي
وفراگیريبنایانبودهاست.گویياینفنهنري،سینهبهسینهبهتعدادروشهراستاد
اجراشدهاست.شیوةتقلیدگرایانهروشمرسومآنزمانبودهاست.درمعماريسنتياین
باورآگاهانهوجودداشتهاستکهتکرارعناصر،رنگ،ترکیببنديورونگاريازیكاثربرتجارب
فردآموزندهافزودهشدهوروزيبهآفرینندگيميرسد.همینشیوهزمینهرابرايتاییدوجود
قابلیتهايتطبیقازنوع"میانمتني" و"بیشمتني" درمقرنسهافراهمميکند.بنابراین
ميتوانهردوگونهرابطهبیشمتنیتهمانگونيودگرگونيرادرفضايبصريوهندسيآن

مشاهدهکرد.
1- رابطه "همانگوني" در مقرنس هاي تطبیقي:

رابطه"همانگوني" برمبنايحداقلدخلوتصرفدرمتنقبلياست.اینرابطهبیشتر
درفضايبصريوهندسيمقرنسبناهايیكمحدودهجغرافیایيیایكدورهتاریخيقابل
مشاهدهاست.مانندمقرنسایوانشرقيمسجدمادرشاه)مطهري(اصفهانبامقرنسسردر
حمامعليقليآقادراصفهان،همانگونهکهدرنگارههاي1و2قابلمشاهدهاست،ایندو
مقرنسدارايرابطههمانگونيصریحاست.مقایسهفضايبصريوهندسيآنهادارايبیشترین
تشابهوکمترینتفاوتاست.منظورازنوعهمانگوني"صریح" و"ضمني")غیرصریح(درتطبیق
مقرنسها،بیشترمیزانکمیتوکیفیتفضايتشابهوتفاوتاجزايبصريوهندسيشامل؛
سادهومرکب،آلتهايقطار،حجموفازهايهندسي،موادومصالحآناست.متاسفانهمنابع
مکتوبيدرتبیینساختارهندسيوبصريمقرنسهاوجودنداردوليباتوجهبهنظراتاستاد
لرزاده،درکتابفنونمقرنس،برخيازترکیببنديهايهندسيوبهعبارتدیگرشکلارتباط
اجزايهندسيدرمقرنسبهگونهايطراحيواجراشدهاندکهميتوانهمانقطاعیابرشياز
آنهارادرتعدادزیاديازترکیببنديهايهندسي،مقرنسهايدیگربناهامشاهدهکرد.این
تکرارمجموعهاي)زنجیرهاي(خودبهمثابهیكمتنمستقلدرمقرنسهانوعيرابطه"میان

متني" همانگونيراایجادميکند،بهدلیلاصلتقارنوتشابهوتکراردرهندسهمقرنسها.
2- رابطه دگرگوني یا تراگونگي در مقرنس

دگرگونگيبرخالفهمانگونگي،برپایهتغییراتاستوارشدهاستوتغییراتازکمتاخیلي
زیادراشاملميشود.شایدبهتوانگفتکهدگرگونگيهمانهمگونيدرشکلناقصاست.به
عبارتدیگر،دراینحالتبخشهایيازبیشمتنبهصورتتقلیديحضوردارندوبخشهایي

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي
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دستخوشتغییراتشدهاند.ترجمهیاانتقالمفاهیمیكنظامنشانهايبهنظاميدیگر)ترا
نشانهاي(ازدالیلدگرگونياست.دگرگونيهاگاهينیتمحوروهدفمندوگاهيباتوجهبه
تغییرنظامنشانهاياجتنابناپذیرند.البتهدامنهتغییراتميتواندازخیليکمتاخیليزیاد
متفاوتباشد.دگرگونيیكاثردردوسطحکميوکیفيقابلبررسياستوانواعگوناگوني
دارد.ازدیدگاهيایندگرگونيراميتوانبهسهبخشسبکي،موضوعيومضمونيتقسیم

کرد.)کنگراني،61:1388(

1-2- دگرگوني سبکي
اگردگرگونيدرصورتوشکلاثرهنريرخدادهباشد،دگرگونيسبکياستکهخود

دارايچندقسماست:
الف-گسترش:اگریكنقشمایه)موتیف(وبهطورکليیكعنصردرپیشمتن
وجودداشتهباشدودربیشمتنگسترشیابدوجزئیاتوشاخوبرگبیشتريبهآن
افزودهشود،دراینصورتدگرگونيبراساسگسترشخواهدبود.بدونشكمقرنسهادر
هردورهتاریخينسبتبهدورهقبلدچاردگرگونيهایيبودهاندکهدربسیاريازمواردبا
گسترشهمراهبودهاست.بررسياینموضوعدرزمانومکانبهگونهشناسيمقرنسها
مرتبطميشود،کهتاکنونمنبعمکتوبيبهصورتمدونوجامعمعرفينشدهاست.امادر
اینمجالميتواننمونهايقابلقیاسازمقرنسایرانيومقرنسيازازبکستانراکهداراي
رابطهگستردگيمیانمتنيوبیشمتنياست،نشانداد.)تصویر3و4(درواقعتوسعه
ساختارمقرنسازهمانتبدیلمربعبهدایرهگرفتهتانهایتپرتکلفآندردورههايمتاخر،
داراينوعيدگرگونيگسترشیافتهاست؛چراکههمزمانباتحوالتفرهنگيهنريو
پیشرفتتکنولوژيوتنوعموادومصالح،همدرشکلوهمدرمحتوا)مضمون(دچارتغییرات
گستردهاينسبتباگذشتههردورهداشتهاست؛بهطوريکهموادومصالحآجروسنگ
تبدیلبهگچوکاشيشدهبهدلیلقدرتانعطافزیادآنهادرتماميزمینههاوهمچنین
قابلیتاجرايآسانترطرحهايپیچیدةهندسي)مانند:گرهچیني(– کهمنجربهمقرنسهاي
زیباوپرچینوشکنيشدهاست.همبستگيزیاددرموادوتکنولوژيبانیازهايفرهنگي-
هنريانواعمتنوعيازمقرنسهارابهعرصهنمایشدرآورد.بهطورمثالدرنمونههايزیر
مقایسهدومقرنسسقفکاخهشتبهشتازایرانوسقفمدرسهعبدالعزیزخانازبکستان
دارايهمانگونيشکليوساختاريکمانحلقويمتحدالمرکزقطارها،محورهايشعاعي،
تشابهبرخيآلتهايسادهومرکب،تاکیدمراکزبصريویاهندسيبااجزایيهمچون
ستارههايتختازمنظرفضايهندسياست.همچنیندارايدگرگونيسبکيموادومصالح،

طرحوتزیینونقشمایههاازمنظرفضايبصرياست.

تصویر1-راست،مسجدعلیقلیآقا،
اصفهان،ایران.

تصویر2-چپ،مسجدمادرشاه،اصفهان،
ایران.
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ب-افزایش:هنگاميکهعنصريدرپیشمتننبوده،وليدربیشمتناضافهشده
باشد،افزایشصورتگرفتهاست.درایننوعدگرگونيميتوانعالوهبرطرحافزایشهاي
تدریجيانواععناصربنیانيهندسياعمنقطهبهخط،خطبهسطحو....وافزایشگرهدو
بعديدرارتفاعوایجادگرهايسهبعدي،ازدگرگونيافزایشيآشکارتريدرمقرنسنامبرد
بهنام"تخت" یاآلتستاره،کهبهضرورتهندسيوبصريبهترکیببنديهايبعدازدوره
سلجوقیانافزودهشد.درمقرنسهايابتدایي)قبلازظهورستاره(،قطارهافقطدارايآلت
شاپرکوتاسهبودهاند.باتوسعهمقرنسها،انواعتختکهبیشتربهشکلستارهاست،درقطارها

ظهورپیداکرده24کهباعثاثرهايمتعدديدرمقرنسشدهاند.25
دراینجانمونهايازنماينزدیكدومقرنستختدارحتيازنوعآویزهداروبدون
آننشاندادهشدهاست.)تصویر5و6(ازدگرگونيافزایشيدیگرميتوانبهافزودنانواع
نقشمایههايمتنوعمتناظرباهریكازدورههايهنريویاتلفیقنوینيازموادومصالحمانند

سنگ،کاشيوآینهیاافزایشدرتنوعمحلاجرايمقرنساشارهکرد.

تصویر3-باال،راست،سقفکاخهشت
بهشت،اصفهان،منبع)ارشیوشخصی(.

تصویر4-باال،چپ،سقف،مدرسه
عبدالعزیزخان،بخارا،)منبعشخصی(.

تصویر5-پایین،راست،مسجدجامع،
قم،منبع)نگارنده(.

تصویر6-پایین،چپ،گورامیر،بخارا،
منبع)نگارنده(.

ج-کاهش:درمقابلگسترش،اگریكعنصردرپیشمتنوجودداشتهباشد،وليدر
بیشمتنبخشهایيازآنکمشدهباشد،دراینصورتدگرگونيبراساسکاهشخواهد
بود.بهنظرميرسددرهرقسمدگرگونيميتوانشواهديمبنيبروجودتغییراتمثال
کاهشیاافزایشرامشاهدهکرد.درمتنمقرنسنیزباتوجهبهسیرتحولآناینامرقابل
مشاهدهاست،زیرادرمقرنسکاريعليرغموجودنظاميهندسيدارايرویکرديخالقانهدر
اجرايکاراست.چهبسااینخالقیتهراستادمقرنسکار،منحصربهفردبودهودامنهافزایش
وکاهشمتنوعيرادرفرایندطراحي،ساخت،محلاجرا،انتخابموادومصالحودانش
تکنولوژي،انتخابنقشمایههابامضامینمرتبطباکاربريبناوعواملبسیاردیگردرخلقیك

24-جهتاطالعبیشترر.کبهرسالهدکتری
نگارنده.

25-مقرنسهابهدونوعمشخصاجرامیشوند:
بدوناستفادهازتختهاوبااسستفادهازطاسو
شاپرککهچندانموردپسنداستادانکاربند
نیستواصطالحاًًمیگوینداستادپسندنیست،
یابااستفادهازتختهاوسایرآلتهاکهدرفوقذکر
شد.همههنرنماییاستادانکاربنددرایننوع
مقرنسهااست.)شعرباف10:1372و11(
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مقرنسرابهدنبالخواهدداشت.بامطالعهسیرتحولمختلفبینامتنيدیگررسانههايهنري
مرتبطبافضايهندسيوبصريمقرنس،بیانگررونديکاهشيازسادهگرایيوبيپیرایهبودن
مقرنسهاياولیهبهسمتپیچیدگيوتنوعپذیريبیشترآناست.)تصویر7و8(ماننددو

تصویر7-راست،سقفنیمکارمسجد
نصیرالملك/شیراز/سدهنوزدهم/سیزدهم.
تصویر8-چپ،ایوانصفهشرقیمسجد

جامعاصفهان.

تصویر9-راست،سقفمدرسهخرگرد،
ایران،سدهچهاردهم-نهم.

تصویر10-چپ،سقفامامزادهدربامام،
اصفهان،ایران،سدهنوزدهم-یازدهم.

تصویر11-راست،مقرنسکاریهای
سقفتاالرخواهران،الحمرا،اسپانیا،

سدهنوزدهم/یازدهم.
تصویر12-چپ،خانهشیخالسالم،

اصفهان،ایران،سدهسیزدهم/هفتم.

نمونهزیر:د-حذف:چنانکهیكیاچندعنصرپیشمتندربیشمتنحاضرنباشد،دراین
صورتحذفصورتگرفتهاست.

درایندگرگونينیزهمانبررسيدگرگونيکاهشيصدقميکند.کهبادونمونهدیگر
ارایهميشود.)تصویر9و10(

ر-جابهجایي:گاهيبیشمتنهمانعناصرپیشرادرترکیبينوینوتغییریافتهارائه
ميدهدکهازآنبهعنواندگرگونيازگونهجابهجایيیادميشود.بنابراین،درجابهجایي
برخالفدیگرگونههايدگرگونينهچیزيحذفميشودونهچیزياضافهميشود،بلکه

همانعناصرجابهجاميشوند.
-ترکیبي:دربیشترموارد،دگرگونيبهصورتترکیبيانجامميشود.یعنيدویاچندنوع
دگرگونيباهماعمالميشود.همانگونهکهدردوتصویر11و12قابلمشاهدهاستفضاي
هندسيوبصريمقرنسهايموردنظردارايدگرگونيازنوعترکیبياست،کههمدرردیف
قطارهاوخوشههايآویزدچاراینتحولشدهوهمدرتجمعوتنوعحجمهايمقرنسدر
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تاقهايهمجواربهصورتيکهميتوانهمهگونههايهندسيوبصريرامشاهدهکرد.مقرنس
نمونههايموردنظر،درنظامنشانهايبارویکرددگرگونيدرونمتنيوبینامتنيگستردهاياز

نوعسبكترکیبيقابلتطبیقاند.
4-3-2-دگرگونيموضوعي:بارزتریننوعتراگونگيراميتواندرتغییریادگرگونيموضوع
جستوجوکرد.موضوعیكپیشمتندربرگرفتگيبهعنوانجدیدتغییردادهشدهاست.در
خوانشمعماري،محلنیایشباتغییرنامآتشکدهومعبدبهکلیسا،مسجد،امامزاده؛مضمون
دچاردگرگونيموضوعيشدهاست.ایننوعدگرگونيدرمقرنسهاکهبخشيازبنابوده،تابع
موضوعبناخوانشجدیدپیداميکند.بهطورمثالنقشمایههاينوشتاريمقرنسهايبناهاي
دورهسلجوقيیاایلخانيدارايموضوعمتفاوتيازهمانمقرنسهادردورهصفوياست.این
دگرگونيموضوعيمقرنسهاتابعخوانشنظامنشانهايرسانههايفرهنگيهردورهتاریخي
است.نوعکاربريبنادرمصادیقيچونمسجد،مدرسه،کاخ،حمام،کاروانسراخوانشموضوعي
خودراپیداميکند.مقرنسبهعنوانیكوابستهمعماريبناتابعایندگرگونيموضوعياست.
بهعنوانمثالمقرنسهايسردرامامزادهباباقاسمدراصفهاندورهایلخانيبامقرنسهايخانه
شیخاالسالمبهلحاظخوانشوتعلقمقرنسبهبنایيکهبرايکاربريامامزادهاستیاخانه

یاکاخوبیشتربهنامافرادمعتبریاحامیانآنبنیانگذارانآناست.
4-3-3-دگرگونيمضموني:دگرگونيمضمونيدرخوانشمقرنسهادارايمناقشات
بسیاريشدهاست.اینکهمقرنسهاوقتيدرجهاننشانهايکامالًمتفاوتيدریافتشدند،چه
معنایيدارند،خودآغازگردگرگونيمضمونياست.دگرگونيمضمونيدرسطوحمختلف
تراجنسي)تغییردرجنسیت(،ترافرهنگي،تراملي)تغییردرملیت(،ترازبانيو...دریكمتن
قابلبررسياست.برايتوضیحبیشتربایدگفتدرحالتتراگونيترافرهنگي،پیشمتناز
دیگرفرهنگوتمدنهابرگرفتهشدهاست.باتوجهبهاینکهفرهنگیکيازعواملتاثیرگذار
درشکلگیرياثرهنرياستوهموارهبرگرفتگيیكاثرازفرهنگدیگربادگرگونیهاي
متعدديهمراهاست.یکيازهمینمناقشات،تنوعتحلیل"تراگونگيمضموني" یا"موضوعي" 
درمقرنسهابهعنوانجزیيازتزییناتمعماريیاهنرهايصناعياست.کهناچارمخاطب
رابهمبحثتفسیرآثارمعمارياسالميومؤلفههايبصريوابستهبهآنسوقدادهوباوجود
خوانشهایيگاهبهمثابهمعماريمقدس،معماريجهاناسالم،معماريمسلمانان،معماري
بامحتوايدینيواسالمي،معماريعربي،معماريانتزاعيوهندسيویاترکیبيازتمامي
اینموارد،هنوزنتوانستهبهصورتجامعوکاملخودرامعرفيکند.گفتنياستهیچیك
ازرویکردهاياخیر،اعماز"هرمنوتیك" ،"نشانهشناسي" وپدیدارشناسي"،درحوزهمعماري
اسالميدرتببینمؤلفههاينظريوبصريآنرضایتبخشنبودهاست.درایننوشتارنیز
بهدلیلعدمپیشینهغنينظريبهویژهبهروشتطبیقيجهتشناسایيبیشترمقرنسها،

تنهاطرحموضوعبهمیانآمدتاشایدزمینهرابرايتداومآنفراهمنماید.

نتیجه بررسی مطالعه تطبیقی مقرنس های نمونه جامعه آماری
نظربهتعریفمفاهیمشاخصهوویژگیهایبصریوهندسیمقرنسدریكرویکردتطبیقی
مقرنسهاییازکشورهایایران،ترکیه،اسپانیاوازبکستانمهمتریننکاتنتیجهگیریدرموارد

ذیلقابلخالصهاست:
26-نگاهکنیدبهجدولهاینمونهمطالعات
تطبیقیبینایرانودیگرکشورهایاسالمی

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي



118 دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
شماره بیست و دوم / بهار -  تابستان 1394

1-فضایبصریمقرنسهایایراندررویکردتطبیقی:
-مواد،مصالحوروپوشهایمتنوعتریشاملانواعموادگچ،آجر،کاشی)هفترنگومعرق(

و...بهکارگرفتهشدهکهتنوعرنگیراایجادنمودهاست.
-عالوهبرآن،مهارتهنرمندانایرانیدراجرایانواعنقشمایههابررویسطوحمقعربهوضوح

قابلمشاهدهاست.
-استفادهازنوربهشیوههایمختلفانواعبازشودرفضایپیرامونیمحلاجرایمقرنسدیده
میشودکهشایدازمهمترینعللآنشرایطمحیطیمحلاجرایمقرنسونیزتنوعبسترآن

ازنظرگنبد،طاقونیمکارباشد.
-تالشهنرمندانایرانیدرایجادفضاهایمثبتومنفیدرمقرنسباتوجهبهسیرتحول
مقرنسدردورانمختلفوتکمیلروشهایمربوطقابلمشاهدهاستکهدرنهایتمنجربه
پیچیدگیبصریمقرنسبابهکارگیریانواعروشهاازجملهاجزایباحفرهعمیقتر،خروجدم
قطارازکماننیمدایرهایبهعللگوناگون،استفادهازآلتستاره)داراینقشانتظاموفضاسازی(

وترکیبحجمهایگوناگونشدهاست.
-همچنینمحلمقرنسدراجزاوفضاهایمختلفبناهایایران،ازتنوعبیشتریبرخورداراست
وگاهدربسیاریازاجزاوفضاهاییكبنامشاهدهشدهاستوهمینامرموجبعللمتنوع

تراستفادهازمقرنسدرآنشدهاست.
2-فضایهندسیمقرنسهایایراندررویکردتطبیقی:

-زمینه:همتنوعشکلوهمبزرگیاندازهزمینهمقرنس،درآثارایرانبردیگرکشورهاغالب
است.ضمنآنکهالحاقزمینهفرعیبهزمینهاصلیداراینمونههایزیادیاست.زمینهبندی
وتقسیمآنبرایاختصاصرفتارهایگوناگونقطاروحجمازدیگرویژگیهایمقرنسایرانی

است.
-ازنظراجزا؛اجزایمقرنسهایایراندارایدگرگونیشکلیبیشترینسبتبهدیگرکشورها
است.)همدریكحجممقرنسوهمدرمقایسهبیندومقرنس(وتنوعشکلاجزادرمقرنسهای
ایرانبیشترمشاهدهمیشود.غیرازمواردمعدوددردیگرکشورها،بایدگفت"حمیلوجوک" 
ازویژگیهایمقرنسهایایراناست،همچنینتاکیدبرشکل"شمسه" بهصورتدایرهیا
نیمدایرهایبزرگ،تاثیرقابلتوجهیبرحرکتحلقویانقباضیقطارهایزیرینخودداردو
اینتاثیردربسیاریمواردبهوضوحدیدهمیشود.ایننوعتاکیددراکثرموارد،براجزایدیگری

همچونستارهخزینهوواحدتکرارشوندهدرمقرنسهایایرانقابلمشاهدهاست.
-قطار:تعدادپااز4تا5پاتاحدود25پادرمقرنسهایپرکارایراندیدهشدهاست.همچنین
رفتارقطارهمچوننوعکمان،خروج،نظمدرحرکتدمقطار،تکرارواحد،نوعریتمحلقوی،
چرخشیوشعاعی،نقاطشروعوپایانوتاثیربرحرکتقطارزیرین،تنوعزیادیدرمقرنس

هایایراندارد.
-حجم:باتوجهبهانواعمحورعمودوموربدرمقرنسهایایراندارایبیشترینتنوعحجمی
است.ازمهمترینحجمهایتشکیلشدهحجمحلقویانقباضیدراطرافشمسهباچند
قطارضمنتاکیدبرآن،حجمچرخشیمخصوصادرگوشههاوزمینههایالحاقی،حجمپرده
دراطرافقوسدهانه)کهگاهبهزیباترینشکلطراحیشدهاست(،حجمخوشهایوقطاعی
وتکرارآنبادورانحولشمسه،همچنینحجمموجدارواعوجاجیبهزیباییدرمقرنسهای
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ایرانیبهکاررفته،کهبهدلیلهمپوشانیحجمهایذکرشدهوتبحرباالیطراحانمقرنس
درایرانرابرایطراحیفضاییوحجمیموزوننشانمیدهد.

هنرمقرنسازعناصراصلیتزییندربناهایمربوطبهجهاناسالماستکهدردورهپس
بهکارگیریآنمخصوصادربناهای یافتهاست. توسعهوتکاملچندوجهی ازظهوراسالم،
باعملکرددینیهمچونمساجدونیزآرامگاهیبهوفوردیدهمیشود.اجزایخاصاینگونه
بناهاهمچونگنبدومنارهبسترهایدارایسابقهایراایجادنمودهاستهرچندکهبیشترین
تحوالت،درمقرنسهاینیمکارقابلردیابیاست.افزودنروپوشهاییازجنسکاشیگاهبر
اسالمیبودنویژگیهایبصریآنبیشترتاکیدمینمایدکهحضورنقشمایههاییازنوع
اسلیمیوهندسیگرهبیشترینپیوندرابادیگرتزییناتسطوحباطرحهایاسالمینمایان
کردهاست.اینویژگیمخصوصادرمقرنسهایایرانیبیشازسایرکشورهامشاهدهمیشود.
درمقرنسهایایرانیبهوضوحسیرتحولتاریخیاینهنروتنوعوتکاملشیوههاوفنونبه
کارگرفتهشدهدرآنقابلردیابیاستبهگونهایکهبراثرتجربهایگرانبها،موجبظهور
پیچیدهترینطرحهایمقرنسگشتهاستوبیشاز25گونهمقرنسراابداعوعرضهنموده
است.ضمنآنکهازبهکارگیریانحصاریآندربناهایشاخصباحامیانپرتوانمالیوسیاسی
خارجمیشودوبهفضاهاواجزایمختلفبناهایخصوصیهمچونخانههانیزراهمیگشاید.
نتیجهگیریجامعنیازمندوجوداطالعاتدقیقدرخصوصاینهنروکاربردآندرمناطق
مختلفجهاناسالمداردکهامیداستمقالهحاضرگشایشیدرمباحثمربوطبهاینهنر

ارزشمندفراموششدهایجادنماید.

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي
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جدول 1- تطبیق شاخصه هاي بصري و هندسي مقرنس
موردمطالعاتی :  تاالردوخواهرالحمرا ،  گرانادا ،  اسپانیا

و  هشتی مجموعه مسعودیه ،  تهران ،  ایران

مهمتریندگرگونیهایشاخصههاوویژگیهایبصریوهندسی:
1-نقشمایهرنگونورافزایشیافتهاست.

2-عاملایجادفضاسازیمثبتومنفیدرمقرنسازحالتتکیهبرحجم
بهحالتتکیهبرقطارتبدیلشدهاست.

3-فضاسازیمثبتومنفیازاطرافشمسهبهپایینترینترازجابجا
شدهاست.

4-استقراروجهتگیریتاسههابهسمتمرکزشمسهدارایوضوح
بیشتریشدهاست.

5-اطرافشمسهازحالتقطاعخوشهداربهحالتقطاعتکرارشونده
تبدیلشدهودوایرحلقویانقباضیباوضوحبیشتریاست.

6-قطارهادارایکمانسادهتر،خروجیکسانتر،تغییراتخروجکمتر،
تعدادردیفقطارمنظمتر،الگویتکرارقابلپیشبینی،حالتریتم

حلقوی،تغییرفازکمتردرمسیرحرکتقطارشدهاند.
7-تنوعفازقطاروتاثیرحرکتقطارهایباالتربرقطارهایپایینتر،

کاهشیافتهاست.
یافته کاهش آن وتنوع ومورب عمودی محورهای 8-تعدادکلی

ومحورعمودیداراینقشتاثیرگذارتریشدهاست.
9-حجمقطاعتکرارشوندهدارایآویزوخوشه،بهحجمحلقویانقباضی

تبدیلشدهوتنوعحجمیکاهشیافتهاست.
10-باکاهشمحورهایبهکارگرفتهشده،پیچیدگیهندسیمقرنس

کاهشیافتهاست.

تصویر13-تاالردوخواهر،مجموعهالحمرا،
گرانادا،اسپانیا.

تصویر14-هشتیورودی،مجموعه
مسعودیه،تهران،ایران.



121 دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
شماره بیست و دوم / بهار -  تابستان 1394

جدول2- تطبیق شاخصه هاي بصري و هندسي مقرنس
موردمطالعاتی : سقف مدرسه عبدالعزیزخان ،  بخارا

و آرامگاه درب امام ،  اصفهان ،  ایران

مهمتریندگرگونیهایشاخصههاوویژگیهایبصریوهندسی:
1-استفادهازنوروپیچیدگیفضایبصریباتوجهبهتقسیمهندسی

مرکززمینهافزایشیافتهاست.
2-عاملایجادفضاسازیمثبتومنفیبهجایتکیهبرآلت،برقطارتاکید

دارد.
3-بهجایاستفادهازمقرنسدرآرامگاه،درمدرسهاستفادهشدهاست.

4-بهجایاستفادهازاجزایمرکبمدنی،ازواحدتکرارشوندهاستفاده
شدهاست.

5-تعدادستارههاونوعآن)واحدتکرارشوندهعالوهبرخزینه(ونیزنقش
ستارهدرفضاسازیمثبتومنفیافزایشیافتهاستومتنوعترشده

است.
6-عالوهبرحضورستارهدرگوشه،دردیگرقطارهانیزدیدهمیشود.

7-میزانکلیخروجقطارهاورفتارتکراردرقطار،افزایشیافتهاستو
تاثیربرحرکتقطارزیرینبهعلتاستفادهازواحدتکرارشوندهافزایش

یافتهاستومسیرقطارراپیچیدهترنمودهاست.
8-خطوطدمقطارازحالتشکستهبهحالتمنحنیترتبدیلشده

است.
9-محورموربقطاعبادرنظرگرفتنواحدتکرارشوندهدرراستایشعاعی

قابلتعریفشدهاست.
10-ویژگیکلیحجمدرهردوحالتیکساناست.

تصویر15-سقفمدرسهعبدالعزیزخان،
بخارا،ازبکستان.

تصویر16-آرامگاهدربامام،اصفهان،
ایران.

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي
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جدول3- تطبیق شاخصه هاي بصري و هندسي مقرنس
موردمطالعاتی: سردرکاروانسرای آگزیکارا ،  آق سرای

 و آرامگاه بایزید،  بسطام ،  ایران.

مهمتریندگرگونیهایشاخصههاوویژگیهایبصریوهندسی:
1-استفادهازنقشمایهحذفشدهاست.

قطاع برحجم وقطار، آلت بهجای بصریوهندسی غالب 2-تاکید
تکرارشدهاست.

3-تاکیدبرمرکزبصریبهجایقطارهایحلقویانقباضی،بااستفاده
ازقطاعشعاعیصورتگرفتهاست.

شعاعی ازقطاع استفاده با ومنفی، مثبت فضاسازی ایجاد 4-عامل
تکرارشوندهبهصورتمنفیبهوضوحدیدهمیشود.

5-اندازهشمسهبهوضوحکاهشیافتهاستوتاکیدکمتریبرروی
نقشانتظامشمسهبررویآالتمشاهدهمیگردد.

6-اجزایشبیهنیمستارهحذفگشتهاست.
7-رفتارقطارازیكکمانسادهبهدونیمکمانتبدیلشدهاستوحالت
تکراربهخودگرفتهاستوبااستفادهازآنریتمچرخشیبهجای
بهعلت راستایشعاعی به آنکه استضمن حلقویشدتگرفته

تشکیلقطاعتکرارشوندهتاکیدشدهاست.
ضمن کمان ازدونیم استفاده علت به قطار خروج 8-افزایش

تاکیدبرحرکتچرخشی،بهوضوحدیدهمیشود.
9-حجماصلیمقرنسازحالتحلقویانقباضیبهحالتچرخشی

ودارایقطاعتکرارشوندهتبدیلشدهاست.
10-نوعمحورازحالتعمودیحلقویانقباضیبهنوعمورببرای

قطاعتکرارشوندهونیزنوععمودچرخشیتبدیلشدهاست.

تصویر17-سردرکاروانسرایآگزیکارا،
آقسرای،ترکیه.

تصویر18-آرامگاهبایزید،بسطام،ایران.
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جدول4- تطبیق شاخصه هاي بصري و هندسي مقرنس
موردمطالعاتی: سردرکاروانسرای سلطان ،  آق سرای

  و مسجد جامع،  قم ،  ایران.

مهمتریندگرگونیهایشاخصههاوویژگیهایبصریوهندسی:
1-نوعموادومصالحازآجروکاشیبهسنگتبدیلشدهاستوتنوع

آنکاهشیافتهاست.
2-درهردونمونه،تاکیدفضاسازیمثبتومنفیبرحجمقطاعشعاعی

میباشد.
3-اندازهزمینهکاهشیافتهاست.

4-تنوعاجزاباحذفستارهکاهشیافتهاست،باحذفحمیلوجوک،
است، اندازهشمسهکوچكشده است، یافته روپوشکاهش تنوع
واحدتکرارشوندهامابدونستارهدیدهمیشود،تاکیدبرخزینهبااستفاده

ازستارهکاهشیافتهاستوخزینهحذفشدهاست.
5-تعدادکلیستارههاونقشآندرفضاسازیکاهشیافتهاستوتنوع

ستارهباحذفستارهتنورهعمیقوخزینهازبینرفتهاست.
6-میزانکلیخروجقطارباحذفخزینهکاهشیافتهاست،نظمدر
مسیرحرکتقطارافزایشیافتهاست،رفتارتکراردرقطاربهوضوحافزایش
یافتهاست.تنوعواحدتکرارشوندهدیدهمیشود.تنوعفازقطارباحذف

حجمپردهکاهشیافتهاست.
7-باحذفستارهتکرارشوندهدرحجمقطاعشعاعی،میزانهمپوشانی
حجمهایفرعیکاهشیافتهاستوپیچیدگیهندسیکاهشیافته

است.
8-باجذفحجمچرخشیواحدتکرارشونده،تنوعمحورعمودچرخشی،

کاهشیافتهاست.
قطاع باالی قسمت در وفقط حذف، درخزینه چرخشی 9-حجم
وبصورتتکراردیدهشدهاستوتنوعایننوعحجمکاهشیافتهاست.
10-حجمپردهبطورکاملحذفشدهاستونقاطشروعوپایانقطارها

مماسبرقوسدهانهمیباشد.

تصویر19-سردرکاروانسرایسلطان،
آقسرای،ترکیه.

تصویر20-مسجدجامع،قم،ایران.

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي
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جدول5- تطبیق شاخصه هاي بصري و هندسي مقرنس
موردمطالعاتی: سردرکاروانسرای آگزیکارا ،  آق سرای

 و آرامگاه بایزید،  بسطام ،  ایران.

مهمتریندگرگونیهایشاخصههاوویژگیهایبصریوهندسی:
1-میزاناستفادهازنقشمایه،رنگروپوش،تنوعفنونمواد،

مصالحوروپوشیکساناست.
2-میزانفضاسازیمثبتومنفیبااستفادهازستارهافزایشیافته
استوعاملایجادفضاسازیمثبتومنفیمتنوعترشدهاست.
حلقوی حجم کاهش به باتوجه بصری مرکز بر 3-تاکید

انقباضیدراطرافشمسهکاهشیافتهاست.
4-محلمقرنسازسردربنابهمحرابجابجاشدهاست.

5-بابکارگیریستاره،تنوعاجزاونقشفضاسازیآنافزایش
یافتهاست.

6-تعدادردیفقطارباخروجیکسانومنظمکاهشیافتهاست
وقطارهایباخروجغیریکسانونامنظمافزایشیافتهاست.

قطارهای بر حلقوی ریتم دارای تعدادقطارهای 7-باکاهش
دارایریتمچرخشیافزودهاست.

8-حجمچرخشیدرخزینهومرکززمینهحذفشدهاست
وبهحالتتنورهدرترازهایباالترتبدیلشدهاست.

ومیزان یافته کاهش حلقوی عمود محور نفوذ 9-میزان
نفوذمحورعمودچرخشیافزایشیافتهاست.

10-حجمحلقویانقباضیبهچرخشیتبدیلشدهاستوحجم
نیزبهوضوحدیدهمیشود. دارایمحورمورب قطاعشعاعی

تصویر21-محرابمسجداسرفاوغلو،
بِیشهیر،ترکیه.

تصویر22-سردرآرامگاهعبدالصمد،نطنز،ایران.
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جدول6- تطبیق شاخصه هاي بصري و هندسي مقرنس
موردمطالعاتی: سردر مسجداسرف اوغلو ،   بِیشهیر

  و سردرمسجدآقابزرگ،  قم ،  ایران.

مهمتریندگرگونیهایشاخصههاوویژگیهایبصریوهندسی:
مواد، فنون تنوع آن، وتضاد رنگ ازنقشمایه، استفاده 1-میزان

مصالحوروپوشکاهشیافتهاست.
2-تنوعپیچیدگیبصریباتوجهبهحذفخطوطشعاعیکاهش

یافتهاست.
3-باحذفخطوطشعاعی،تاکیدبرمرکزبصریفقطباحرکتحلقوی

قطارهاقابلمشاهدهاست.
مرکب اجزای تنوع شونده، تکرار واحدهای انواع 4-بابکارگیری

افزایشیافتهاست.
5-ستارههاازحالتتختبهحالت3بعدیتبدیلشدهاستونقش
ستارهدرتشکیلواحدتکرارشوندهافزایشیافتهومتنوعترشدهاست
ودرعاملفضاسازیمثبتومنفیتنوعایجادنمودهاست.همچنین

نقشآنبهعنوانتاکیدبرخطوطشعاعیحذفشدهاست.
حرکتی ونظم ساده کمان حرکت قطارها، یکسان 6-خروج

درمسیرقطاردرهردونمونهمشابهاست.
تبدیل ریتمحلقوی تقویت به وشعاعی ریتمحلقوی 7-تقویت

شدهاست.
8-محورهایعمودباوضوحبیشترقابلمشاهدهاستکهتاکیدبرحجم

حلقویانقباضیوچرخشیراافزایشدادهاست.
9-محورهایگوشهدارایخزینهباتعدادقطارکمترمیباشد.

10-حضورخزینهوحجمچرخشیدرزمینهالحاقیحذفشدهاست.

تصویر23-سردرمسجداسرفاوغلو،
بِیشهیر،ترکیه

تصویر24-سردرمسجدآقابزرگ،قم،
ایران.

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي
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نتیجه گیری
بدونشكتوصیفمقرنسبهروشتطبیقومقایسهنیازمندفرایندمطالعاتجامع،
چندبعديونظاممنداست؛وبهتراستبانگاهيموشکافانهودرعینحالپیچیده
ازدرونبهبرونوازبرونبهدرونبههمراهرویکردهايجدیدصورتپذیرد.بررسي
تطبیقيهریكازدورههايمقرنسدرگونههايمختلفایرانوخارجازآن،نیازمند
پژوهشهايمستقلومفصلاست.همانگونهکهگفتهشد؛درنظامنشانهايبیش
متنیت،بهبررسيرابطهمتنهايپیشینوپسینميپردازدوبااینروشتأثیرمتنهاي
آثارجدیدموردتوجهقرارميدهد.بدونشك،هیچمتنيبدون پیشینرادرخلق
وچگونگيحصول تأثیرپذیري این دامنه لیکن نميگیرد، دیگرشکل متون از تأثیر
آنمتفاوتاست.دربررسيهايانجامشدهگفتهشد؛دررابطهبیشمتنیتازنوع
دگرگونيیاتراگونگي،مقرنسهانیزمانندبسیاريازهنرهايصناعيدیگردچارتغییر
وتحوالتگونهايیاسبکیباتنوعدگرگونيکاهشي،حذفيویاجابهجایيبودهاند؛
امابابنیانهايغیرقابلتغییر؛دلیلآنشایدساختارهندسيثابتآنباشدویاچون
اهمفنونآنبهشیوهسینهبهسینهانتقالیافتهاست،کمتردچارتراگونگيهايبارز
مانندهنرهايدیگرهمعصرخودشدهاستوبیشتردریكرابطهمیانمتنيمتناوب،
باانواعدیگرخوددردورههاومناطقمختلفجهانقرارداشتهاست.هرچندکهبهنظر
ميرسد،بهسختيميتوانباوجودهمپوشانيروشهايتحلیلامروزيوسیرزایشي
ازیك ناشناخته بهخصوص تبیینموضوعي و توصیف در متقني نظریههاي معناها
فرهنگوهنربوميداشت.چراکهدرکجدیدازموضوعيمانند"مقرنس" درپیشا
فاصلههایي که است بهگونهاي وشرایط بهیكدرگیريمدرنشده تبدیل مدرن
ژرفبینآنومرجعاشایجادکردهاست.درواقعآنچهدریكمتنپیشامدرنبه
طورشهوديقابلدرکبوده،هماکنونبهموضوعدرکاستدالليتبدیلشدهاست؛
ازآناستکهفرموفضايمقرنسعالوهبرشکلهندسيشان،شامل نتایجحاکي
نقشمایههايمتنوعيبررویهخود،اعماز؛گیاهي،هندسي،جانوري،انسانيونوشتاري
است.میزانوجودوتنوعهریكازایننقشمایههابیشترمتاثرازمضمونياجتماعياز
فضايفرهنگي-هنريدورههايتاریخيمربوطهوتحولمواد،مصالحوفنونآنزمان
بودهاست.دررابطهبیشمتنیتازنوعدگرگونيیاتراگونگي،فضايبصريوهندسي
مقرنسهادچارتغییروتحوالتگونهايیاسبکياعمازکاهشي،حذفيویاجابهجایي
باکمترینتنوعبنیاني؛دلیلآنهمساختارهندسيثابتياستکهبه بودهاندولي
شیوهسینهبهسینهانتقالیافتهوماهیتمقرنسراشکلدادهاست.بنابراینکمتر
دچارتراگونگيهايبارزشدهوبیشتردررابطهايمیانمتنيمتناوب،باانواعدیگرخود

دردورههاومناطقمختلفجهانقرارداشتهاست.
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فهرست منابع        
   

کتاب ها
تهران: اجاللي، پرویز ،ترجمه ها رسانه تحلیل روشهاي آرتور)1387(، -آسابرگر،

دفترنطالعاتوتوسعهرسانهها.
-آلن،گراهام)1380(،بینامتنیت،ترجمهپیامیزدانجو،تهران:نشرمرکز.

تهران: تیموريدرخراسان،ترجمهعليآخشیني، برنارد)1386(،معماري -اوکین،
بنیادپژوهشهاياسالمي.

ایلخانيدرنطنز)مجموعهمزارشیخعبدالصمداصفهاني( -بلر،شیال)1387(،معماري
،ترجمهولياهللکاووسي،تهران:فرهنگستانهنر.

تهران: هنر، تطبیقي مطالعات با آن نسبت و هنرتطبیقي پروین.)1389(، -پرتوي،
نشرسخن.

-پورنادري،حسین)1379(،شعربافوآثارش،تهران:سازمانمیراثفرهنگيکشور.
-حاتم،غالمعلي)1389(،هنروتمدناسالمي،تهران:انتشاراتدانشگاهپیامنور.

-حاجيقاسمي؛نوایي،کامبیز)1390(،خشتوخیال،تهران:سروش.
-رحیمي،مجتبي)1388(،شاهرودقارةکوچك،تهران:انتشاراتمیردشتي.

-زمرشیدي،حسین)1365(،گرهچیني،تهران:نشردانشگاهي.
دانشمند، وحدتي مهرداد ترجمه اسالمي هنر گیري شکل ،)1379( اولگ -گرابار،

تهران:نشرپژوهشگاهعلومانساني.
-الري،مریم،کنگراني،منیژه)1389(،تأمالتيدربارهمطالعاتتطبیقيهنردرایران،

تهران:نشرسخن.
هاشمي موسي محمد ترجمه مرکزي، آسیاي در هنر ،)1380( پال ژان -مانزو،

گلپایگاني،مشهد:بهنشر.
تهران: اصفهان، جامع مسجد ،)1389( علي محمد طبرسا، غالمحسین، -معماریان،

مرکزمطالعاتيوتحقیقاتيشهرسازيومعماري.
-مفید،حسین؛رئیسزاده،مهناز)1374(،احیايهنرهايازیادرفته،تهران:انتشارات

مولي.
مهرداد ترجمه اسالمي، معماري در تزیین و هندسه ،)1379( گلرو اوغلو، -نجیب

قیوميبیدهندي،تهران:نشرروزنه.
-موسوي،فرشید)1390(،روندشکلگیريفرم،ترجمهفرنازنظريومیالدمیانجی،

تهران:موسسهعلميپژوهشيعلممعمار.
اسطوره فلسفه، مقاالت تطبیقي»مجموعه دانشهاي ،)1389( بهمن -نامورمطلق،

شناسي،هنروادبیات«،تهران:نشرسخن.
-هاشميگلپایگاني،سیدمحمدموسي)1379(،ابنیهوآثارتاریخاسالمدرماوراءالنهر،

تهران:سازمانچاپوانتشاراتوزارتارشاد.
شانزدهم، قرن معماري مقرنس نقشههاي تجزیه ،)1374( دیویدساموئل -نوتکین،

ترجمهفرزانهسلیمانينیسیاني،مجلهمقرنس،هلند:انتشاراتدانشگاهییل.

فرزانه سلیماني نیسیاني/
مطالعهتطبیقيمقرنسهايایرانبانمونههای
دیگرکشورهاياسالميدرنظامنشانهايبینامتنژنتي
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مقاالت
-اشتینهارت،پاولجي؛جيلو،پیتر)1389(،کاشیکاريهايدهضلعيوشبهبلورین
درمعماريقرونوسطياسالمي،ترجمهرضاافهميومهساخوارزمي،تهران:کتابماه

هنر،ش143،صص114-123.
تهران: هاشمي، علي محمد سید ترجمه مقرنس، هندسه میشل)1378(، -اکوشارد،

مجلهآبادي،شماره19،صص94-115.
-تهراني،فرهاد؛مهديزادهسراج،فاطمه؛وليبیگ،نیما)1390(،بکارگیريمثلثهاي
هنجاردرمحاسباتریاضيوپیادهسازيهندسهدرساختواجرايمعماريسنتي
تاریخي،فرهنگي،ش1،صص هاي بافت و آثار مرمت پژوهشي علمي فصلنامه ایران،

.15-26
-زماني،عباس)1350(،مقرنستزیینيدرآثارتاریخياسالميایران،هنرومردم،شماره

102و103،صص8-25.
-ساساني،فرهاد)1383(،بینامتنیت،پیشینهوپسینهنقدبینامتني،فصلنامهبیناب،

شماره5و6،صص172-185.
-عبدالحسینزاده،هایده)1374(،مقرنسوتأثیرمعماريایراندرشبهقاره)معرفي

مجلهمقرنس(،نشردانش:شماره89،صص61-63.
-کنگراني،منیژه)1385(،بررسيفرایندبیشمتنیتدرخوانشیكاثرهنري،خبرنامه

فرهنگستانهنر،شماره41،صص12-19.
-مهدينژادمقدم،الله)1388(،نقوشمقرنسهايایوانایلخانيدرمجموعهبسطام،

کتابماههنر،ش131،صص84-89.
-موسوي،زهرا)1381(،مقرنسدرمعماري،تهران:کتابماه،شماره45و46،صص

.102-114
-نامورمطلق،بهمن)1386(،ترامتنیت،مطالعهروابطیكمتنبادیگرمتنها،پژوهشنامه

علومانساني،شماره56،صص83-96.
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ل
نام و نام خانوادگی/موسسه/سازمان........................................................تاریخ تکمیل فرم:..........................................
شغل/نوع فعالیت:.........................................میزان تحصیالت:.......................رشته تحصیلی:.......................................
نشانی پستی:  استان:......................................شهر:.......................................خیابان......................................................
کدپستی 10 رقمی..........................................................صندوق پستی:..............................تلفن تماس:......................

مشترک جدید 
تمدید اشتراک

شماره اشتراک قبلی:................. نوع اشتراک مورد نظر: شش ماهه             یکساله
مبلغ واریزی:...................................شماره پیگیری/فیش بانکی.....................................تاریخ واریز:..........................

خواهشمند است اشتراک اینجانب با مشخصات یاد شده را برقرار نمایید.              امضاي متقاضي:

شماره حساب های موسسه مطالعات هنراسالمی جهت واریز مبلغ اشتراک:

فرم اشتراک دو فصلنامه  علمي - پژوهشي مطالعات هنر اسالمي

ک : 
ترا

 اش
کد

 

فرهیخته گرامی:
جهت درخواست اشتراک نشریه، بهای اشتراک را مطابق جدول فوق به یکی از حساب های موسسه واریز و اصل فیش 
بانکی را به نام نشریه موسسه مطالعات هنر اسالمی و همراه با فرم اشتراک تکمیل شده به نشانی دفتر نشریه ارسال نمایید. 

آدرس دفتر نشریه: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، ابتدای باغ فیض، نبش خیابان قانع، پالک26 تلفن: 44618121-22 

artbooks4160@yahoo.com :ایمیل
www.islamicartjournal.com :وب سایت

 www.ias.org.ir

تعرفه اشتراک براي مشترکان داخل کشور
پست پیشتاز شهرستان پست پیشتاز استان تهران مدت/ شماره نوع اشتراک

-/450/000 ریال -/400/000 ریال 2 شماره یکساله سازمان ها، موسسات، افراد حقیقي یا حقوقي
-/270/000 ریال -/230/000 ریال 1 شماره شش ماهه سازمان ها، موسسات، افراد حقیقی و حقوقی

1- حساب جاري الکترونیک 234949896 بانک ملت، شعبه فلکه صادقیه، کد 67694. 
2- حساب جاری سیبا 0106265293001 بانک ملی، شعبه بلوار مرزداران، کد922.

                                 

فرم اشتراک 
دوفصلنامه علمي - پژوهشي 

مطالعات هنراسالمي

Islamic Art



الف- قوانین عمومی پذیرش مقاالت:
هنر  مطالعات  1-دو فصلنامه    علمی-پژوهشی 
در  تنها  بودن،  تخصصي  دلیل  به  اسالمي 
)پژوهش  اسالمی  هنر  تزیین  و  مبانی  زمینه 
هنر اسالمی، هنرهاي کتاب آرایی، معماری 
دستی(  صنایع  و  سنتی  هنرهاي  اسالمی، 

پذیراي مقاالت اساتید و محققین است.
2- مقاالت ارسالي در نشریه دیگر چاپ نشده 
نشده  ارسال  مجالت  سایر  براي  همزمان  یا 

باشد.
از گذراندن  تنها پس  مقاله  پذیرش  3-ارائه 
احتمالی  اصالحات  انجام  و  داوری  مراحل 
انجام  برای  زمان  )حداقل  است  پذیر  امکان 

مراحل داوری یک ماه است(.
4- زبان رسمي مجله، فارسي است. اما مقاالت 
به زبان انگلیسي نیز قابل بررسي وچاپ است.

5- حداکثر حجم مقاالت، شامل جدول ها و 
تصاویر 20 صفحه باشد.

6- مقاله مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی 
)200-250 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر(، 
نتیجه  اصلی،  بدنه  مقدمه،  کلیدی،  واژگان 

گیری و فهرست منابع باشد.
پژوهشي  کار  حاصل  و  تحقیقي  مقاله   -7

نویسنده یا نویسندگان باشد.
8- مقاالت ترجمه اصوالً پذیرفته نمي شود.

9-توضیح های اضافی و تکمیلی و همچنین 
معادل های انگلیسی در هر صفحه با شماره  

گذاری در پاورقی آورده شود.
11-50% از منابع مورد استفاده جهت تدوین 
مقاله باید از منابع انگلیسی و یا سایر زبان ها 

باشد.
11-مقاالت ارسالي در مرحله اول به یکی از 

دو صورت زیر دریافت خواهد شد:
- یک نسخه کامل )متن به همراه تصاویردرون 
 CD متن( به صورت پرینت شده همراه با یک
یا DVD جداگانه حاوی تصاویر با کیفیت 
مناسب+ فایل Word  مقاله، به آدرس دفتر 
داده  تحویل  یا حضوراً  و  پست شود  نشریه 

شود.
تصاویر  همراه  به  )متن  کامل  نسخه  یک   -
درون متن( به صورت فایل Word همراه با 
فایل تصاویر با کیفیت مناسب  به ایمیل نشریه 

به آدرس
 www.jislamicart@yahoo.com 

ارسال شود )در صورتی که حجم تصاویر بیش 
از حد مجاز باشد، CD یا DVD تصاویر با پست 

ارسال شود(.  
12- قابل ذکر است مقاله باید در صفحات کاغذ 
 1/15 سطور  میان  تقریبي  فاصله  با  یکرو،   A4
سانتیمتر، ترجیحاً با قلم لوتوس و یا نازنین، اندازه 
 Times New 12 قلم 13)براي مقاالت التین با قلم
 Microsoft Office  تحت نرم افزار ،)Roman
2013 تایپ شده و همراه با تصاویر صفحه آرایی 
شده باشد. در CD یا DVD ، تصاویر با فرمت 

TIFF وکیفیت  300dpi ذخیره شده باشند. 
12- قوانین و مراحل پذیرش و چاپ 

مقاله:
1- مقاله باید ویراستاري محتوایي و ادبي داشته 
باشد در غیر این صورت با مشاهده ضعف در 
محتوا و ادبیات متن، دفتر نشریه از پذیرش و 

ثبت مقاله معذور است.

از مقاالت که توسط هیأت  تنها آن دسته   -2
مناسب  داوري،  به  ارسال  جهت  تحریریه 
تشخیص داده شوند، به داوری ارسال می شوند.
و  سردبیر  تأیید  از  پس  مقاالت  داوري   -3
هیأت تحریریه، توسط سه تن از اساتید مجرب 

و متخصص موضوع مقاله داوري مي شود.
4- پس از چاپ مقاله دو نسخه از فصلنامه، به 

هریک از نویسندگان اهدا خواهد شد. 
لحاظ  به  مقاله  سقم  و  صحت  مسئولیت   -5
دار  عهده  نویسنده  عهده  به  حقوقي  و  علمي 

مکاتبات است.
6- مقاالت برگرفته از رساله یا پایان نامه دانشجویان 
به ترتیب با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به 
صورت توأم با مسئولیت استاد راهنما منتشر مي 
تقدم  نویسندگان  میان  توافق  اساس  بر  یا  شود 
و تأخیر متفاوتي در درج نام نویسندگان لحاظ 

خواهد شد. 
7- دوفصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاري 

از  و  مي دارد  محفوظ  براي خود  را  مقاالت 
بازگرداندن مقاالت دریافتي معذور است.

8- اصل مقاالت مردود یا انصراف داده شده 
پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج 
و دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمي هیچ گونه 

مسئولیتي در این ارتباط نخواهد داشت.
ج- مقاالت ارسالي باید داراي بخش 

هاي زیر باشند:  
صفحه اول:

عنوان کامل مقاله به فارسي و انگلیسي 
نام نویسنده یا نویسندگان به فارسي و انگلیسي 
)نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص 

شود(
رتبه علمي و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده 

یا نویسندگان به فارسي و انگلیسي
نشاني کامل نویسنده عهده دار مکاتبات: شامل 
نشاني پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار و 
نشاني پیام نگار )پست الکترونیکي( به فارسي 
و انگلیسي، چنانچه مقاله برگرفته از پایان نامه، 
یا  یا مخارج مالي تحقیق  پژوهش تحقیقی و 
باشد  تأمین شده  مقاله توسط موسسه اي  تهیه 

باید نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.  
صفحه دوم : 

عنوان کامل مقاله به فارسي )بدون نام نویسنده 
یا نویسندگان(

چکیده فارسي)حداکثر 250 کلمه( شامل بیان 
تحقیق. نتیجه  تحقیق،  روش  اهداف،  مسئله، 
قبل از کلید واژه 2 مورد از اهداف مقاله و 2 

مورد از سواالت مقاله ذکر شود.
کلید واژگان فارسي)حداکثر پنج واژه (

صفحه سوم:
عنوان کامل مقاله به انگلیسي

چکیده انگلیسي)حداکثر 250 کلمه( با رعایت 
ترجمه علمی و مورد تایید در سطح دانشگاهی 
باشد. کلید واژگان انگلیسي)حداکثرپنج واژه(

مابقي صفحات مقاله:
مباحث مقدماتي
بدنه اصلي مقاله

نتایج
فهرست منابع) بر اساس حروف الفبا( 

با تفکیک کتاب فارسی- مقاالت - انگلیسی 
- سایت اینترنتی

د- نحوه درج منابع درون متن:
متن  در  ارجاع  قابل  منابع  تمامي 

از اساتيد و محققين 
گرامي تقاضا می شود 

هنگام تدوين و
 ارسال مقاالت به 

نكته های زير توجه 
فرمايند
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زیر  شکل  به  و  متنی  درون  صورت  به 
نگارش یابد :

1-اگر در متن به موضوع مطالعه شده ای اشاره 
پرانتز  داخل  انتشار  سال  و  نویسنده  نام  شود، 

می آید. مثال: )واقفی،1374(
2-اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده 
شود لیست شماره صفحه ) صفحات ( پس از سال 

انتشار می آید .مثال: )واقفی،85-96:1374(
3- اگر به نام نویسنده در متن اشاره شود، سال 
انتشار داخل پرانتز و در انتهای آن جمله درج 

می شود. مثال:  ...واقفی ........)1374(. 
4- اگر به مقاله ای که دو نویسنده دارد ارجاع داده 
شود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل 

پرانتز مي آید.  مثال: )احمدی و کریمی، 1392(
5-اگر منبع الکترونیکی باشد و شماره صفحه 
هم نداشته باشد، در صورت دسترسی تاریخ و 

ساعت استفاده آورده می شود.
ها،  نامه  ها،  سخنرانی  شخصی،  6-مکاتبات 
الکترونیک  نامه های  مکالمات،  خاطرات، 
)e-mail( و غیره  نباید در فهرست منابع درج 
شوند و فقط در متن به آن ها اشاره می شود 
که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ خواهد بود.

درج منابع در فهرست منابع: 
به صورت  و   APA شیوه  به  مقاالت  فهرست 
و  انگلیسی  مقاله،  تفکیک کتاب،  با  و  الفبایی 
سایت اینترنتی تنظیم شود. همچنین منابع فارسی 
  APA  به ترتیب حروف الفبا و براساس شیوه

ترجمه  انگلیسی شود.
1ـ ترتیب نوشتن مرجع کتب فارسی:

کوچک  نام  کاما-  نویسنده-  خانوادگی  نام 
نویسنده- سال نشر )داخل پرانتز( -کاما- عنوان 
 – چاپ  شماره  جلد-  شماره   - کاما  کتاب- 

کاما- محل نشر- کاما - اسم ناشر - نقطه 
اگر منبع مورد استفاده تعداد نویسندگان 

زیادی داشت الزم است اسامی تمامی آن ها 
قید شود.

اگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از 
نام کتاب بیان شود .

مثال: هیلن براند، رابرت)1388(، زبان تصویری 
تهران،  طبایی،  داوود  سید  ترجمه  شاهنامه، 

فرهنگستان هنر.
2-ترتیب نوشتن مرجع مقاالت فارسی:   
نام  ـ  کاما  ـ  مقاله  نویسنده  خانوادگی  نام 

کوچک نویسنده ـ )و ـ نام و نام خانوادگی 
ـ  پرانتز(  نشر)داخل  سال  ـ   دوم(  نویسنده 
ـ  کاما  ـ  گیومه(  مقاله)داخل  عنوان  ـ  کاما 
یا  ـ شماره  ـ چندمین سال  ـ کاما  مجله  نام 
یا  صفحه  شماره  ـ  کاما  ـ  مجله  شماره های 

صفحات ـ نقطه 
مثال: طاهری، علیرضا)1385(، "سیر تحول 
ایرانی،"  نگارگری  در  اژدها  طبقه بندی  و 
دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی، سال دوم، 

شماره دهم، صص90-104.
3. ترتیب نوشتن مرجع کتب 

خارجی : 
شوند:  نوشته  التین  به  اعداد  و  کلمات  کلیه 
نام خانوادگی- کاما- نام کوچک نویسنده - 
کاما- سال انتشار )داخل پرانتز(- کاما- عنوان 
ایتالیک (- کاما- شماره  با حروف   ( کتاب 
جلد- کاما- شماره چاپ- کاما - اسم ناشر- 

کاما- محل نشر- نقطه
اگر تعداد نویسنده بیش از یک نفر باشد بین 

آن ها کاما آورده می شود.

Hillenbrand, Robert )2002(, The 
Art of Book in Ilkhanid Iran, The 
Legacy of Ghangiz Khan, Met-
ropolitan Museum of Art, New 
York.

4. ترتیب نوشتن مرجع مقاالت 
خارجی : 

کلیه کلمات و اعداد به التین نوشته شوند: 
نام خانوادگی نویسنده ـ کاما ـ نام کوچک 
نویسنده ـ کاما ـ سال انتشار ) داخل پرانتز ( 
ـ کاما ـ عنوان مقاله"داخل گیومه" ـ کاما ـ 
نام مجله ـ کاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله 
) داخل پرانتز ( ـ کاما ـ محل نشر ـ شماره 

صفحه)pp.(  ـ نقطه  
Sims, Eleanor, )1982(,The Inter-
nal Decoration of The Mauso-
leum of Oljeitu Khuda-Banda: 
A Preliminary Re-Examination” 
Soltaniye III, Quaderni del 
Seminario di Iranistica, Venice, 
pp.47-62.

5-نحوه نوشتن مرجع وب سایت:
کلیه کلمات و اعداد به التین : در صورتی 
باشد  مرجع  عنوان  به  سایت  وب  کل  که 
آدرس کامل دسترسی به آن به همراه تاریخ 

و ساعت استفاده از آن باید ذکر شود.
www.iranicaonline.org, 
27.7.92, 8:30 pm.

6- نحوه نوشتن پایان نامه ها به 
عنوان مرجع  

حرف  ـ  کاما  ـ  نویسنده  خانوادگی  نام 
سال  ـ  نویسنده  کوچک  نام  اول 
تز"داخل  عنوان  ـ  پرانتز(  انتشار)داخل 
ـ  پایان نامه ـ کاما  گیومه"ـ کاما ـ مقطع 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما ـ نقطه  

ه. پاورقی:
توضیح هاي اضافي و تکمیل معادل هاي 
انگلیسي در هر صفحه با شماره گذاري 
کل  براي   )1،2  ،3  ،4  ،5  ،6( پیوسته 

مقاله، در پاورقي آورده شود.
و. معادل سازی سال ها:

- سال میالدی/ سال قمری)از ذکر ماه، 
یا  قمری  هجری  و  .م  یا  میالدی  کلمه 

ه.ق خودداری شود(.
مثال: سال 513/1119  و یا    سده یازدهم/
پنجم  و یا سده های سوم –نهم/ دوازدهم 
–هجدهم    ویا   دهه1350/1920   و یا   

   )716-736/1316-1336(
ی. کلمات مرکب:

به  حتما  "ها"  با  شده  جمع  1-کلمات 
کتاب ها،  شوند:  نوشته  مجزا  صورت 
تمدن ها، آن ها،  امپراطوری ها، ویژگی ها.
نوشته  مجزا  صورت  به  نیز  افعال   -2

شوند: می روند، می شود.
3- ی و همزه حذف شود و از آوردن 

فتحه َ- ، ضمه ُ- ، کسره ِ- ، تنوین ٍ-ً ،
تزئینات  مانند  همزه  و   -ّ تشدید 

خودداری شود.
نقطه  کاما)،(،  نقطه).(،  عالئم   -4
ویرگول)؛(، دونقطه):( و مشابه، به کلمه 
قبل چسبیده و با فاصله )space(، از کلمه 
بعدی جدا می گردند. همچنین عالئم)( - 
}{ - "" و  ][  به محتوای آن چسبیده و 
از محتوای بیرونی با فاصله  )space( جدا 

گردند. 

تنها مقاالتی مورد 
بررسی اوليه قرار 

می گيرند که نگارش آن 
بر اساس فرمت 

نشريه باشد.
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A Comparative Study on the Muqarnas Artworks of Iran with other Islamic Nations 
in Regard to the Genette Intertextuality System

Abstract
In this paper it is sought to introduce the concepts and characteristics of muqarans artworks of Iran 
and a number of muqarans art pieces from other Islamic countries. Muqarnas artworks of Iran include: 
Jami mosque of Qom, Imamzadeh Imam Isfahan Doorway, Khangah of Sheikh Abdulsamad Esfahani, 
Natanz, The mausoleum of Bayyazid Bastami Shahrood, the Masudieh mansion of Tehran, Aghabozorg 
Kashan School, Imamzadeh Babaqasem and the Sheikh al Islam house of Isfahan. Furthermore, the well-
known muqarans works of other Islamic countries include: Abdulaziz Khan School in Bokhara, Gur 
Amir in Samarqand, Sister’s hall in Spain and Muqarans building in Turkey. Therefore, according to the 
theoretical principals of intertextuality and the use of a descriptive and comparative methodology, the 
data of this paper were deliberated upon and investigated. The comparison is carried out via “genette” 
method and is carried out via library and documentation research and seeks to study the similarities and 
dissimilarities between Iran and Turkey, Uzbekistan and Spain.  
 The findings of the study suggest that the form and space of muqarnas apart from their geometrical 
features consist of various motifs including herbal, geometric, animal, human and inscriptional. The vari-
ation among the mentioned motifs is mostly due to social concepts derived from a cultural and artistic 
atmosphere of different historical stages and the progression of the basic materials used. The muqarans 
designs at times included or exclude motifs; however, major changes are not seen since their geometrical 
overall feature is fixed and is conveyed from century to century.

Aims of the research:
1- To recognize and introduce the features and characteristics of visual and geometrical aspcets of the 
muqarnas artworks. 
2- To compare and contrast the muqarans artwork of Iran with other Islamic nations.
Research questions:
1- How can the muqarnas artworks be compared and contrasted from a visual and geometrical perspec-
tive?
2- How are the muqarnas artworks of Iran and other Islamic countries related?
Keywords: muqarans, artwork, Iranian-Islamic architecture, comparative research, intertextuality.

-Farzaneh Soleimani Neysiani, PhD candidate of art research in Shahed University 
ff.soleimani@yahoo.com
-Habib-ol-lah Ayatolahi, Associate professor at Shahed University
-Mojtaba Ansari, Associate professor in architecture, Tarbiat Modares University
-Mohammadreza Bemanian, Professor at Shahed University
-Mehdi Purrezaian, Assistant professor at Shahed University

This paper is extracted from a PhD dissertation with a similar title (The Influence of Shi’ah 
Thoughts on the Illustrated Book of Omens of the Safavid Era) from Al Zahra University, 1393
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A Critical Approach: Criticism of Research and Reading
Methods in Islamic Art Studies

Abstract
This paper aims to study and review the main approaches to Islamic art studies and strives to present 
a new theory in this field of study. Hence, a critical and descriptive methodology has been followed 
equipped with library and documentation research. In this paper, features contributing to the margin-
alization of concepts such as power, art, culture and ideologies of meaning are criticized in art studies 
of Islamic periods. Accordingly, the methods theorized as the outcome of the research and analysis of 
texts written by the authors of this paper, the method of theosophical- Imaginary readings are critically 
analyzed. 
The findings of this research imply that the common approach in the study of Islamic art studies in the 
domain of subjective analysis, descriptive and interpretative research methods consist of introspective 
features that have subsided from hidden and effective discourses in explaining the cultural meaning of Is-
lamic art from outside the circle of this specific research field and fail to have a strong scientific method-
ology. Hence, Para Islamic Art discourse theory and also the new classification methodological research 
approaches for studying Islamic art are among the other outcomes of this research paper.  

Aims of the research:
1- To explain methodological weaknesses and complications regarding reading traditionalists practices 
of Islamic art.
2- To introduce features of the Para Islamic art discourse theory.
Research questions:
1-What are the significant methods and approaches applied in Islamic art research studies?
2-What factors arise due to the contradictions and problems traditionalists approach in the theoretical 
approaches in Islamic art studies?
Keywords: art, culture, Para Islamic, methodology, discourse, power.
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Geometrical Principals in the White Background
Rugs of Western Anatolia 

Abstract
The white background rugs of western Anatolia are classified into two groups of: Selendi and Transyl-
vania. The Selendi rugs were initially created in a small city by the same name to be used in public bath-
houses and consist of three designs of: Scorpion, Bird and Chintamani. It appears that the bird design 
is an abridged pattern of rose flowers and palm leaves taken from Chinese clouds; furthermore, they 
acquire dome-like borders, gothic or floral patterns and have a variety of colors compared to the Chin-
tamani design. Scorpion designs with floral borders are created in smaller numbers and in maximum 
of seven colors. The general characteristics of Transylvania rugs is the presence of a one or two-sided 
mihrab design and a wide border with inscriptional patterns. These rugs are classified into four categories 
of “single mihrabs”, “two-sided mihrabs”, “simple insoles” and “column-based mihrabs”. Furthermore, as 
compared to Selendi rugs, they have a tighter weave and more rows. This paper is conducted via a de-
scriptive and analytic method and the results show that in the mentioned rugs there is not much density 
of the patterns in the borders and inscriptions, also, golden proportions are more significant in the gen-
eral outlook. Moreover, vertical guidelines in the inscriptions of the rug are lesser seen than lateral guide 
lines that cross the vertical lines. 

Aims of the research:
1- To recognize and categorize white background Anatolian rugs.
2- To study and scrutinize the categorization of the rugs.
Research questions:
1- What are the designs, colors and patterns of white background Anatolian rugs?
2- How can geometrical principals be applied to the white background Anatolian rugs?
Keywords: Anatolia, Selendi rugs, Transylvania rugs, categorization.
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The Evolution and Development of Predator Bird Design
in the Handicrafts and Architectural
Decoration of Iran (From The Sumerian Civilization until the Safavid Era)

Abstract
Iranian artists throughout the history have endeavored to express the complex concepts of religious, 
political, military and cultural features in the simplest forms of plant, animal, human and text lines in ad-
dition to various ornamental elements. One of the outstanding and little-known motifs in the decorative 
arts of Iran are birds of prey that hunt various creatures such as lions, leopards, deer, ram, fish and birds. 
The use of this theme initiated from Sumerian civilizations and has continued until the Safavid era.
In the pre-Islamic civilizations, predator birds were drawn with a figure of an eagle and the head of a lion, 
eagle and griffin and became a symbol of religious, military or political power of the rulers of the Sumer-
ian, Elamite, Achaemenid, Parthian and Sassanid monarchies. By the acceptance of Islam by Iranians, the 
use of such ancient motifs continued and became more popular; however, during the Safavid era minor 
changes were applied such as the use of eagles, peacock and simorgh designs. 
In this paper, it is initially attempted to introduce the various types of birds of prey in different historical 
periods, in addition to the evolution and development of the symbolic concepts related to each creature. 
The research methodology of this paper follows a descriptive and historical method and data is collected 
via library and documentation methods. By classifying each symbol in terms of appearance and concept 
it is known that the use of such symbolic creatures was to convey the religious, political and military 
power of the rulers of Iran throughout its golden history from the Sumerian civilization until the Safavid 
era. 

Aims of the research:
1- To classify the evolutional process of various types of predator birds, in the visual arts of Iran from the 
pre-Islamic until the Safavid era.
2- To understand the concept and symbolic functions of predator birds in various historical periods.
Research questions:
1-How are the birds of prey depicted in various historical periods of Islamic art?
2-Why are the use of symbolic birds of prey used extensively during the Safavid era?
Keywords: Hanidcrafts, birds of prey, Safavid era, Sumerians, symbol, motif.
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A Visual Analysis of the Seventh Labor of Rostam in
the Shiraz and Baysonghori Shahnameh

Abstract
One of the famous stories of Ferdowsi’s Shahnameh is the Seveneth Labor of Rustam )Khane Haftom( 
and his battle with the White Demon. Literary elements of overstatement, exaggeration, epic and brevity 
can be distinguished in the works of the Ferdowsi; however, the main element in this story is its visual 
features which can be seen in the two illustrated manuscripts studied in this paper. In Persian paintings, 
images created for one story are typically the same; nevertheless, there are a number of dissimilarities 
which reflects the taste and themes of each era and also the artistic talent of the painters.
In this paper, two Shahnamehs are studied upon which include the Shiraz Shahnameh )733/ 1333 AD( 
and the Baysonghori Shahnameh )833/1430 AD(. The main reason behind the selection of the men-
tioned manuscripts is that the Shiraz Shahnameh is one of the oldest existing copies of the Shahnameh 
which reflects the artistic features of the Shiraz school and illustrates scenes of history and epic precise-
ly. Furthermore, the Baysonghori Shahnameh reflects the promotion of an official and systematic style 
and follows the artistic values of the Herat School. The results of this paper indicate that despite many 
visual similarities between the two manuscripts, there are a number of distinctions. These dissimilari-
ties include differences in visual outlooks, color selection and border designs. This paper initially seeks 
to introduce the manuscripts and then attempts to analyze visual features. In order to accomplish this 
a descriptive and analytic methodology was carried out and historical records and documentation and 
also library research were carefully focused upon. 

Aims of the research:
1- To describe and compare the visual contents of the Seventh Labor in the two Shahnameh
Manuscripts.
2- To distinguish the similarities and dissimilarities of both Shahnameh Manuscripts.
Research questions:
1- What are the visual characteristics of both Shahnameh manuscripts?
2- What commonalties or contrasts can be depicted in terms of visual expression?
Keywords: Baysonghori, Shiraz, Shahnameh, Seventh labor, Shiraz School, Herat School,
visual features.
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The Correspondence between the Stages of Miraj and Phases of Prayer and its 
Manifestation in the Paintings of the Mi’raj with Emphasis on the Mihrab Motif 

Abstract
The visual motif of the mihrab which includes many explicit and implicit implications enhances the 
aesthetic richness of the Prophet’s ascension )Mi’raj( paintings. This paper provides an essential corre-
spondence between stages of Mi’raj and phases of daily prayer, to study its reflection on Mi’raj paintings. 
It also challenges the importance of the mihrab and corresponding motifs such as lantern and chandelier. 
This necessitates the analysis of four images of ascension comprising the design of the mihrab: the “trial 
of three cups” from Ilkhanid Mi’rajnameh, the “ascension” from Saadi’s Boustan and the “prayer with the 
prophets” and “prayer with the Muslims” from Timurid Mi’raj Nameh.
The adapted methodology is descriptive and analytical, the required data and documents are obtained 
from library compilation and conducted by a phenomenological hermeneutic approach. This is per-
formed through three symbolical )verbal, operational, pictorial( schemes. The imperative of this research 
could be viewed from two sides: From historical point of view, it helps to find out the middle ages artist’s 
attitude towards prophet’s ascension and from symbolism and hermeneutical outlook, it elucidates the 
theoretical and intellectual foundations of Mi’raj illustration and deciphers the elaborate mysteries of its 
pictorial elements.
The analysis of the Mi’raj paintings according to the correspondent hierarchy reveals that the selection 
and arrangement of elements in a relevant image is to broadcast a specific status and grandeur of Mi’raj. 
The conclusion is also related to the semantic link of prayer and mihrab to the abstract concepts of light, 
time and place. 

Aims of the research:
1- To understand the relation between the stages of Mi’raj and prayer in regard to Mihrab motifs.
2- To relinquish the motif of the mihrab and its related designs in the paintings of the Mi’raj.
Research questions:
1- What are correspondence between the Holy verses of the Quran and the stages of prayer?
2- How has the existence of the Mihrab motifs promoted the place of Mir’aj in the paintings?
Keywords: The Prophet’s Ascension )Mi’raj(, mihrab, Prayer, Mi’raj paintings.
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The Continuity of the Artistic Tradition of the Illustrated Book of Omens of first 
century of the Safavid Period and the Reign of Sultan Ahmad the First: A Compari-
son between the book of Omens of Shah Tahmasepi and Sultan Ahmad the First

Abstract
Fortune-telling of the book of omens during the sixteenth/tenth centuries in Iran and also during the 
Ottoman reign was a common and admired method of foretelling in the Safavid and Ottoman court. At 
first, artistic manuscripts such as the Shah Tahmasepi book of omens emerged followed by a copy of this 
illustrated manuscripts that was ordered by the minister of Sultan Ahmad the first “Qalandar Pasha” to 
be presented it to the Ottoman Sultan. 
In this current paper which is written in a descriptive and analytic approach strives to compare the form, 
content and concepts applied in the two omen books of Sultan Ahmad the first of the Ottoman era and 
the Shah Tahmasepi book of the Safavid era.  The results show that the artistic traditions of the book of 
omens related to the first century of the Safavid era both in terms of appearance and structure and also in 
regard to conceptual and content matters have influenced the Ottoman book of omens; in other words, 
Ottoman artists have been highly influenced by Persian artists in creating such unique works of art. This 
influence is so strong that even Shi’ah concepts applied in Persian omen books have been imitated into 
Ottoman art.  This occurred during the strong religious conflict that that was present between the two Is-
lamic powers of the region; hence this commonality could be due to the some degree of alliance between 
the two Sultans of Shi’ah and Sunni.  

Aims of the research:
1- Understanding the structural characteristics of the Shah Tahmasepi book of omens in relation to its 
Ottoman counterpart.
2- Recognizing religious and Shi’ah concepts of the two book of omens. 
Research questions:
1- How has the illustrated book of omens of the Safavid era in particular that of Shah Tahmasepi influ-
enced the book of omens of Sultan Ahmad the first?
2- To what extent are the Shi’ah and religious features of the Shah Tahmasepi book of omens reflected in 
the Sultan Ahmad copy?
Keywords: Shah Tahmaspepi, Topkapi, Deresden, Sultan Ahmad the first, Safavids, Ottomans, book of 
omens.
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Words of the Editor-in-Chief

Visual literacy is the ability to interpret, negotiate, 
and make meaning from information presented in 
the form of an image, extending the meaning of lit-
eracy, which commonly signifies interpretation of a 
written or printed text. This ability empowers man-
kind to understand and interpret images. However, 
this command is mostly mindful and various types 
of interpreting images and visual principals are 
all considered as visual literacy. In order to create 
visual arts and to better understand them, an ini-
tial perception of the principals and basics of visual 
arts is required. Therefore, there principals can be 
related to fundamentals of language conception in 
visual arts. Hence, acquaintance with the princi-
pals of visual arts caan assist with the overall grasp 
of the visual world. In today’s world of art, visual 
arts consist of photography, graphic arts, painting, 
drawing and sculpture. In other words, any art that 
can be seen or consumes a visual perspective can 
be termed as “visual arts”. Hence, in the basics of 
this art, imagination or illustration of any form of 
visual act is essential. The elements of visual arts are 
classified into two main sections: physical overview 
)e.g. points, lines, surface, color, shape, size and 
shades( and specific visual quality which is related 
to the talent and expertise of the artist in correctly 
using visual elements )e.g. symmetry, proportion, 
coordination and contrast which strengthens the 
visual powers of an artwork(. Today, visual literacy 
is a field of study among various majors including 
phycology, sociology, art history, criticism, educa-
tion, semiology, graphic design, digital arts and 
philosophy. Attention has also been given to fields 
that do not have direct relationship toward visual 
arts but are significant in the overall interpretation 
of a visual work. Hence, visual literacy goes beyond 
media knowledge and affects human relations and 
non-verbal communications.The comprehension 

Dr. Mahnaz Shayestehfar
Editor-in-Chief

of the quality and appearance of Islamic art requires 
understanding the relation between art and reli-
gion; hence, it cannot be interpreted by random, 
historic or social features. The origin of Islamic art 
is what that granted it its essence, in other words, 
the doctrines of the Holy Quran.  In Islam, there 
is not significant distance between appearance and 
inwardness, earthly world and the eternal world and 
between the secular and divine. Islamic art seeks to 
embellish this world according to the mentioned 
principal and attempts to bring the hearts of pious 
believers closer to each other.Islamic art adds a di-
vine feature to material. Its purpose is to reveal the 
essence of art which is beauty and is interconnected 
to the spirit of Islamic which is monotheism. Visual 
features are inseparable from Islamic art particu-
larly in the eloquent the decorations. Arabesque, 
herbal, geometrical, girih tiles, inscriptional, animal 
and human motifs are among the basic patterns of 
Islamic art. Artist either use the mentioned mo-
tifs separately or combined with each other to be 
used in a vast perspective of Islamic art including 
art of the book, tiles, bricks, stucco, stone, wood, 
pottery, textile, rugs and many other raw material. 
For embellishing religious places, Quran books, 
or sacred items, the artist would select arabesque, 
geometrical and inscriptional patterns; however, 
for objects, palaces and everyday items, the use 
of animal patterns such as the peacock, lion and 
simurgh that all have religious symbolism are ap-
plied and are at times used in religious places.  
We thank Allah, the great and mighty, for his con-
stant and everlasting benediction toward our team 
in preparing this issue of the Bi-annual of Islamic 
Art Studies which as mentioned above focuses 
on the visual elements in Islamic art. Like always 
we would like to thank our devoted team at the 
Institute of Islamic art studies and also the edito-
rial board, reviews and authors for participating the 
preparation the 22nd issue of this journal. 
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