حـكایت میــراثی به قــدمت تــاریخ
حرف دیروز و امروز نیست .فراتر از این می رود حكایت این میراث كهن.
حكایت ش��یدایی برش است؛ روایت كوشش های فكری و جوشش های روحی
انسان كه از پس سده های بسیار ،همچنان زنده و بالنده است.
اینجا زمان بی معناس��ت و مكان بی مرز .اینجا هرن و معنویت به هم آمیخته
ان��د؛ دو میراث ارزش��مند برش در طول تاریخ ك��ه حاصل پیوند آن ،خلق یكی
از شكوهمندترین منونه های تجسم معنویت است .رسزمینی هرن خیز همچو
ایران و خطه ای با تاریخ درخشان چون خراسان ،بسرتی مناسب برای میزبانی از
هشتمین آفتاب شیعیان بود.
مردمان این خاك ،ارادت خویش به س�لاله پاك پیامرب را به زبان دل ،یعنی هرن
بیان كردند .تا آنجا كه در طول قرن های متامدی ،بارگاه رضوی نه تنها مأمن خیل
عظیم زائران بود ،بلكه هرنمندانی كه هرن قدسی آنان را از ارض به عرش رسانده
و نور معنویت بند بند وجودشان را فرا گرفته بود ،این حریم مالئك را حلقه سامع
عارفانه خود دیدند و هرن خویش را در آن فریاد زدند .اگر گوش جان فرا دهی از
پس قرن ها ،هنوز طنین صدایشان را در صحن های این حرم می شنوی و حلقه
ذكرشان را در گنبدها و مناره ها می بینی...

مقــاالتپــژوهشی

قالی های افشان شاه عباس��ی(هراتی) خراسان در
دوره صفویه

فصلنامه آستان هرن /هرننامه آستان قدس رضوی/
شامره اول  /تابستان 1391
کاری از گروه هرن پژوهی رضوان وابسته به
مؤسسه آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی
مدیر مسئول :علی ثابت نیا
رسدبیر :بهروز كریم پور
با آثــاری از:
محسن طبسی ،هوشنگ جاوید،
غالمرضا جاللی ،سید محمد رضا فاضل هاشمی،
محسن عبادی،حسین كمندلو ،بهزاد نعمتی،
مرتضی دوستی ثانی،
رضا مهدوی ،كوروش مقصودی،
سعیده رضایی پور ،محدثه شوشرتی
با سپــاس از:
دكرت علیرضا باوندیان ،حسین زاهدی نامقی،
علی اصغر نارصی مهر،
مهدی صحرا گرد ،مهدی سیم ریز،
مریم حسینی
روابط عمومی :حسین روکی
عکاس :علی حسینیان نسب
طراحی لوگو :مسعود نجابتی
صفحه آرایی و گرافیک :مرجـان جـاللی
امورفنی و ناظرچاپ :نرسین جلیلیان
لیتوگرافی و چاپ :مؤسسه چاپ و انتشارات
آستان قدس رضوی
ویراستار :روح الله مهدی پناه
منونه خوان :محمد قاضی زاده
عکس روی جلد( :نورگیر) پشت بام رواق دارالسیاده
علی حسینیان نسب

حسین كمندلو6 /
كتیبه آیهالکرسی علیرضا ع ّباسیدرموزه آستان
قدس
بهزاد نعمتی16 /
عرص طالیی هرن « کتاب آرایی » ایران

تأمل��ی بر تذهی��ب مصحف در خان��دان «وراق
غزنوی»
کیانوش معتقدی20 /

هرن اسالمی
رضا مهدوی ،كوروش مقصودی30 /
پرونــده:پژوهشهنــر
از آفرینش هنـر تا پژوهش هنـر
دكرت محسن طبسی44 /
گفتگو با دكرت علیرضا باوندیان:

هنوز در بند پژوهش های فرهنگستانی هستیم
مرتضی دوستی ثانی48 /
نگاهی به منابع مورد استفاده
در پژوهش فرش ایران
حسین كمندلو54/
آسیب شناسی موضوع و موضع
پایان نامه های هرن
مرتضی دوستی ثانی58 /
نگاهی به دشواری های پژوهش در هرن اسالمی
سعیده رضایی پور62 /
دروادی هنـــر

س��اعتی با نگارندگان "دایره املعارف آستان قدس رضوی"

 10سال پژوهش به بار نشست
محدثه شوشرتی68 /

تاریخ نگاری یك دهه تئاتر رضوی در مشهد

در مسیر تئاتر رضوی؛ آزمون و خطا
سید جواد اشكذری72 /

نگاهی به آیین مناجات خوانی در حرم مطهر رضوی

آواز بر فراز گلدسته های خراسان
هوشنگ جاوید80 /
تعــامل عرف و هنـــر
غالمرضا جاللی84 /

نگاهی به دومین دوساالنه تصویرگری نیایش

بازگشت به سنت های تصویرگری ایرانی
محسن عبادی88 /

آستان هرن ،با کامل احرتام و امتنان،
دست همکاری هرنپژوهانی را که به یاری و همدلی
این مجموعه می کوشند به گرمی و مهربانی می فشارد.
نقل مطالب آستان هرن ،با ذکر منبع
و مشخصات این دفرت بالمانع است.
مطالب مندرج ،نشان دهنده و مبین آرا
و دیدگاه نویسندگان است .و الزاما بیانگر نظر
گروه هرنپژوهی رضوان نیست.
آستان هرن ،در تلخیص و نقل مطالب آزاد است.

آدرس :مشهد ،خیابان کوهسنگی ،
خیابان عدالت  ،عدالت ، ۱۸شامره 9/1
مؤسسه آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی
تلفن 0511-۸۴۴۵۱۴۳ :پنج خط
تلفکس0511-8422015 :
راه هــای ارتبــاط با نشــریه:

honarpajouhi@gmail.com
www.aqart.ir

فــرشخــراســان در عصــرصفــوی

قـالیهای افشـان
شـاهعبـاسی(هـراتی)
خراســان دردوره صفویــه
حسین کمندلو*

چکیده:
در ط��ول تاریخ ثبت ش��ده خراس��ان ،فرش��بافی یکی از تولی��دات اصلی
مردم��ان آن ب��وده اس��ت .هرنی که س��ینه به س��ینه ،نس��ل به نس��ل تا
ع�صر صفوی��ان ادامه یافت��ه و در ای��ن دوران از رونق و اعتب��ار ویژه ای
برخوردار ش��ده اس��ت .برخی از دس��تبافتهای عرص صفوی که در موزه ها
ی��ا مجموعه های خصوصی نگهداری می ش��ود گواهی بر این مدعاس��ت.
طراحی ،رنگرزی و بافت سه ركن اصلی برای بافت یک فرش است .در میان
این حرفه ها ،طراحی قالی جنبه هرنی بیش�تری نسبت به رنگرزی و بافت
دارد .خالقیت و هوش طراحان قالی سبب ایجاد طیف گسرتده ای از طرح ها و
نقش های زیبا در فرش ایرانی شده است .اکرث این طرحها با تكیه بر اصول
و قواعدی كه ریش��ه در فرهنگ ،اعتقاد و س��نت ایرانیان دارد ،خلق شده
ان��د و هر كدام از این طرحهای منحرص به فرد بیانگر ذهن خالق هرنمند
ایران��ی اس��ت ،طراحانی که در نقاط مختلف ایران ب��زرگ پراکنده اند و طرح
هایش��ان به همت بافندگان س��خت کوش بر فرش ایرانی ثبت شده است.
بیش�تر دس��تبافته های عرص صفوی در مجموعه های ه�نری ،موزه ها و
گالری های ش��خصی نگهداری می ش��وند ،برخی از آنها فرشهایی گرانبها و
یادگارهایی ارزش��مند از تاریخ فرش��بافی خراسان بزرگ هستند که با ترکیب
بندی افش��ان ش��اه عباسی تزیین ش��ده اند .در این مقاله گوشه ای از هرن
فرش��بافی مردم خراس��ان در عرص صفویان با استناد به نوشته های موجود
در کتابهای هرن اسالمی و فرش مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها برخی
از ف��رش های عرص صفوی که احتامل می رود در ایالت خراس��ان و ش��هر
مش��هد بافته ش��ده اند به اختصار معرفی و ویژگی ه��ای کلی این طرحها
بیان می گردد.
واژگان کلیدی:
قالی ،اسالمی ،صفویان  ،خراسان بزرگ ،افشان شاه عباسی(هراتی)
* کارشناس ارشد پژوهش هرن ،عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه سمنان

ش��اید بتوان عواملی که باعث ش��ده قالی های ایرانی در
دوران حکوم��ت صفوی همیش��ه ش��اخص و معترب باقی
مبانند و اغل��ب آنها مورد توجه و مطالعه محققان ایرانی
و غربی قرار بگیرند ،را توجه حكام صفوی به این صنعت
و همچنین ع��دم وجود مدارك مس��تند از فرش ایرانی تا
قبل از این دوران دانس��ت .توجه ح��کام صفوی به هرن،
سبب رشد و اعتالی صنایع در نقاط مختلف ایران می شود،
بهرتین هرنمندان ای��ن عرص از نقاط مختلف گرد آوری و
در کارگاه های سلطنتی و درباری مشغول به کار می شوند.
موریس اس��ون دیامند در كتاب راهنامی صنایع اس�لامی
بیان می كند كه در زمان سلطنت شاه اسامعیل 908-931
هـ ق1508-1531/.م .و شاه طهامسب  931-984هـ ق-1584/.
1531م .ش��هر تربیز از بزرگرتین مراكز صنعت قالی بافی
بوده اس��ت و مراكز مهم دیگر قال��ی بافی عبارت بودند
از كاش��ان ،همدان ،شوش�تر و هرات و بهرتین قالی ها در
كارگاه های س��لطنتی بافته می ش��د(.دیامند ،1336 ،ص
 )261در نوش��ته ها آمده ش��اه طهامس��ب مردی آشنا به
جزئیات كار رنگرزی ،طراحی و قالی بافی بوده و چندین
ط��رح اصیل كه امروز بنای كار ع��ده ای از طراحان قالی
اس��ت توس��ط او خلق شده اس��ت (.الله وردیان طوسی،
 ،1371ص  )120طب��ق نوش��ته برخی از محققان ،ش��اه
طهامس��ب یك كارگاه فرشبافی در كاخ خویش بر پا كرده
و با وجود برخورد و نربدهای بس��یار با تركان ،در نامه ای
به س��لطان سلیامن اهدای فرش��هایی برای مسجد نوبنیاد
سلیامنیه را پیشنهاد داده که این پیشنهاد با گرمی پذیرفته
ش��ده بود(.پرایس 1364 ،ص  )157س��فیر مجارس��تان در
دربار س��لطان س��لیامن عثامنی طی گزارش خود ،رسیدن
هدایای ش��اه طهامس��ب را در س��ال  975هـ ق 1567 /.م.
گ��زارش داده و از آن می��ان به فرش��های بافت همدان و
درگزین اش��اره دارد(.احس��ان یارش��اطر ،1383 ،ص )13
بر طبق نوش��ته فلورنسیو دل نینو جیسوس[ ]1جهانگرد
اس��پانیایی ،شاه عباس اول مانند جد خود شاه طهامسب،
ش��خصاً به فرش بافی عالقه داش��ته و خ��ود نیز در بافت
ف��رش از مه��ارت كافی برخوردار بوده اس��ت(.هامن ،ص
 )14ش��اه عب��اس ی��ك كارگاه دولت��ی در پایتخت جدید
اصفهان دایر كرد كه بر اس��اس نوش��ته های تاورنیه[ ]2و
شاردن[ ]3جهانگردان فرانسوی ،رابرت رشلی[ ]4جهانگرد
انگلیس��ی و همچنین وقایع نویس دربار ایران(اس��کندر
بیک منش��ی) این كارگاه در نزدیك كاخ س��لطنتی و بین
چهل س��تون و میدان امام در ش��هر اصفهان قرار داش��ته
اس��ت .در این كارگاه ها برای نیازه��ای دربار ،خانه های
ارشاف و صاحب منصب��ان بزرگ فرش می بافته اند(.آذرپاد،
حشمتی رضوی ،1372 ،ص  )15از فرش های تولید شده در این
کارگاه ها به عنوان هدایایی برای فرمانروایان دور و نزدیك
از جمل��ه س��لطان عثامنی و یا به عن��وان كاالی صادراتی

اس��تفاده می ش��ده اس��ت .در کتاب تاری��خ و هرن فرش
بافی در ایران با اش��اره به مطالب فوق چنین آمده است:
در ای��ن كارگاه ها درخواس��ت س��فارش از ط��رف نجبا و
بزرگان و س��ایر ش��هروندان هم پذیرفته می شد .به نظر
می رس��د حداقل در یك مورد در اواخ��ر قرن  11هـ ق/.
17م .درب��ار قرارداد بافت فرش و دیگر منس��وجات را با
صن��وف معترب ای��ن حرفه های خاص منعق��د می مناید و
ای��ن كار با عنوان «تحویل االصناف» ش��هرت دارد .در این
مورد نحوه سفارش بدین ترتیب بود كه شاه یا سایر افراد،
رسمای��ه كار را به صورت در اختی��ار گذاردن مواد اولیه و
پرداخت مرتب دس��تمزد مرس��وم به بافندگان در دورانی
ک��ه كار باف��ت در جریان ب��وده ،به عهده م��ی گرفتند.
گاه��ی ملك التجار (رئی��س اصناف مملك��ت) این كار را
انجام می داده اس��ت( ...احسان یارشاطر ،1383 ،ص )13
گس�ترش پایتخت و ساختامنهای تازه از سوی دیگر نیاز به
قالی را بیش�تر كرد و فرشبافی از رشته های مهم اقتصادی
برای مردم شد .به دستور شاه عباس در اسرتآباد ،شیروان،
قره باغ ،كاش��ان ،گیالن و مشهد كارگاه هایی دایر می شود
که بنا بر نوش��ته شاردن ،به دس��تور شاه عباس هر كانون
باف��ت فرش می بایس��ت فرش را به ش��یوه خ��ود ببافد.
(آذرپ��اد ،حش��متی رض��وی ،1372 ،ص  )15الزم به ذکر
اس��ت که اكرث پژوهش��گران غربی که در مورد قالی های
ایران��ی تحقیق منوده اند ،قالی ه��ای رشق ایران را به نام
هرات می شناس��ند و طرح های اصیل افشان شاه عباسی
را ب��ا نام هراتی معرفی کرده اند ]5[،سیس��یل ادواردز به
کار ب��ردن واژه هراتی و منتس��ب منودن ای��ن قالی را به
ش��هر هرات رد می کند و در این مورد چنین می نویسد:
ه��رات آن زم��ان پایتخت اداری و ش��هر اصلی خراس��ان
بوده ...ولی این نكته كه قالی های مزبور در ش��هر هرات
تهیه ش��ده قابل تردید اس��ت .چه تا آنجا كه می توان به
خاطر آورد اساس��اً قالی در این ش��هر بافته نشده و هیچ
گون��ه س��نت قالی باف��ی در آن وج��ود ن��دارد .در ایران
مشاهده نكردم كه مردم شهر یا محلی كه زمانی به حرفه
قالی بافی اشتغال داشتند یكباره آن را رها كنند به طوری
ك��ه تهیه این فراورده در آن ناحیه به كلی متوقف ش��ود.
(ادواردز ،1368 ،ص )187
ادواردز در تأیی��د حرفش به چند نكته اش��اره می كند كه
عبارتن��د از-1 :ایرانیان فراورده های ی��ك ایالت را به نام
مركز و ش��هر اصلی آن می شناسند و منظور از نام هرات
هامن قالی های ایالت خراس��ان اس��ت و ممكن است در
نقاط مختلف این ایالت بافته شده باشند-2 .هیچ نشانی
از تناس��ب طرح و بافت كه در قالی های قرن ش��انزدهم
هرات دیده می ش��ود در قالی های دوره بعد افغانستان
مشاهده منی شود( .هامن)
اینك��ه ف��راورده های یك ایال��ت به نام مرك��ز فروش آن
شناخته شود س��ابقه ای قدیمی دارد به طوری كه شاردن

نیز در سفرنامه اش بیان می كند كه قالیهایی كه در كارگاه های
عال��ی فرش��بافی در ایالت كرمان به ویژه سیس��تان تولید
می ش��د در اروپ��ا آنها را فرش تركی م��ی خواندند .چون
قبل از افتتاح طرق تجارت��ی از راه اقیانوس(خلیج فارس)
محص��والت ایران از طری��ق تركیه وارد اروپا می گش��ت.
(آب��ادی باوی��ل ،1358 ،ص  )71همچنی��ن م��ی توان به
فرش��های تركمن اش��اره منود كه در س��فرنامه های نوشته
شده در عرص قاجار به فرشهای بخارا مشهور هستند و ...
در بس��یاری از کتابهای��ی ک��ه در م��ورد ه�نر ایران��ی به
ن��گارش در آم��ده اند ش��هر هرات به عن��وان محل تولید
این دس��تبافتها معرفی شده است ،به طور مثال در كتاب
اوجهای درخش��ان هرن ایران آمده كه تحت حامیت ش��اه
عباس اول ك��ه اصفهان را پایتخت خود ق��رار داده تولید
قال��ی در هرات ادامه یافت ]6[...او در هرات كارگاه های
دولت��ی جدید برای بافنت پارچه و قالی ابریش��می و فرش
پش��م بافت بر پا كرد( .اتینگهاوزن ،یارش��اطر ،1379 ،ص
 )311برخی از مورخین در نوش��ته های خود در کنار نام
ه��رات از ایالت خراس��ان به عنوان مرک��ز تولید قالی در
رشق ای��ران یاد کرده اند و اش��اراتی به ش��هر های دیگر
غی��ر از ه��رات را م��ی ت��وان در آنها مش��اهده منود .در
کت��اب تاریخ و ه�نر فرش بافی در ایران آمده اس��ت كه:
در می��ان كاالهای فراوان��ی كه به انبار بن��در هرمز واقع
در خلیج فارس آورده می ش��د فرش��هایی از خراسان بوده
اس��ت .در پایان قرن دهم هـ ق .ابوالفضل عالمی زندگی
نامه نویس اكرب ش��اه امپراطور مغول به فرش��هایی اشاره
دارد كه به تازگی از جوش��قان ،خوزستان ،كرمان و سبزوار
به هندوس��تان وارد شده است( .یارش��اطر ،1383،ص)77
و ی��ا اینک��ه در س��ال  1012ه��ـ ..ق 1604/.م .س��یاحی
پرتغال��ی به ن��ام پ��درو تش��یرا [ ]7در ترشی��ح قالیهای
ایران��ی می گوی��د كه خوش نقش ترین ،ری��ز بافت ترین
و گرانبهاتری��ن قالیه��ا در ی��زد ،كرم��ان و درجه س��ومی
از قالیه��ای مرغوب در خراس��ان تولید می ش��ده اس��ت.
(فری��ه ،1374 ،ص  )127ای��ن نکات ش��اید گواهی بر این
باش��د که در دوران ش��اه عباس با توجه ب��ه خرابی هایی
که توس��ط ازبکان در این ناحیه ایجاد شده بود ،خراسان
همچن��ان از مراکز مهم قالی بافی در ایران بوده اس��ت.
پس از گذش��ت چن��د دهه ،قالی بافی ه��م چنان در این
ناحیه رونق داشته و این را از نوشته های سفرنامه نویسان
م��ی توان فهمید ،به عنوان مثال اولریوس[ ]8كه همراه با
سفیر دوك هلشتین – گوتورپ []9در طول سالهای 1047
هـ ق1637 / .م .به ایران س��فر کرده اس��ت ،می نویس��د
كه زیباتری��ن قالیهای ایران در هرات در ایالت خراس��ان
بافته می شده است(.دیامند ،1336 ،ص )267شاید بتوان
گفت رونق فرش��بافی در خراس��ان در این دوران به علت
توجه ویژه ش��اه عباس به مش��هد و بازس��ازی این ش��هر
پس از خارج س��اخنت ازبکها بوده اس��ت .شهرت فرشهای

خراس��ان در عرص صفوی به حدی بوده است كه در زمان
شاه س��لیامن  1077-1105هـ ق1664-94/.م .از مجموع
بیس��ت و یك كاروانرسای مهم اصفهان دو كاروانرسا برای
فرشهای كاشان و یك كاروانرسا مخصوص فرشهای خراسان
و هرات فعالیت می کردند و ذكر هرات بیش�تر به خاطر
فرش��های مرغوب آن بوده است( .یارشاطر ،1383 ،ص)83
الزم به ذکر اس��ت که قالی های هرات با مذاق و س��لیقه
اروپائیان سازگاری بسیاری داشته است زیرا عالوه بر وجود
تعداد بی شامری از آنها ،تصاویر آنها نیز در نقاشی هایی
اروپایی نیز مشاهده می شود[ ،]10موریس اسون دیامند
در كتاب خود به این نکته اشاره كرده و چنین می نویسد:
 ...از قالیهای مش��هور و جالب توجه ایران آنهایی اس��ت
كه نقش گل و برگ نخلی و ش��كل ابر س��بك چینی دارند.
این ن��وع قالی كه منون��ه های زی��ادی از آن در موزه ها
و مجموعه های خصوصی یافت می ش��وند به اش��تباه به
اصفهان نسبت داده می ش��وند در صورتیكه در حقیقت
متعلق به هرات در رشق ایران اس��ت .در كارهای نقاشان
هلندی و اسپانیایی اواخر قرن شانزدهم و قرن هفدهم تصاویر
اینگونه قالی ها دیده می شود(.دیامند ،1336 ،ص )267

نگــاهی به طرح افشــان شــاه عبــاسی

طرح های افشان ش��اه عباسی با استفاده از نقشامیه های
ختای��ی بافته م��ی ش��وند و در آن کمرت نقوش اس��لیمی
مش��اهده می شود .ش��اید بتوان گفت قدمت استفاده از
این نوع ترکیب بندی در هرنهای تزیینی خراسان به دوره
تیموریان می رس��د .رسدرهای ورودی مس��جد گوهرشاد
مشهد با استفاده از نقوش ختایی تزیین شده اند ،هرنمند
کاش��ی کار با ظرافت متام لچکی ها را با گردشهای ختایی
و گلهای برگ کنگری تزیین منوده است .این نوع ترکیب بندی
در کم�تر بنای ش��اخص هرن ایرانی_ اس�لامی مش��اهده
ش��ده اس��ت .می توان ترکیب بندی ب��ه کار رفته در این
رسدر ها را آغازی برای طرح های افش��ان ش��اه عباسی در
خراس��ان در نظر گرفت ،فرش��هایی که مورد توجه اغلب
محقق��ان و کارشناس��ان غربی بوده اس��ت .آرتور پوپ با
ن��گاه دقیق��ی که به ه�نر ایرانی دارد این قال��ی ها را در
جلد ششم س��یری در هرن ایران اینگونه توصیف می کند:
...در س��ده های دهم و یازدهم هجری یک نوع بر سایر
انواع تفوق داش��ته اس��ت ،زمینه الکی س��یر که گاهی به
طی��ف های رشابی رنگ ی��ا رسخ یاقوتی تغیی��ر می یابد
و گهگاه صورتی فام می ش��ود ،با حاش��یه ی پهن محصور
شده که در منونه های قبلی به رنگ سبز زمردی سیر و در
منونه های بعدی به رنگ سبز متامیل به آبی یا هامن آبی
است ،زیرا که مهارت در امر در آوردن این رنگ دشوار به
انحطاط می گراید .نگاره های برجسته آن عمدتاً مشتمل
است بر گلهای شاه عباسی وار بزرگ که بر نیلوفر آبی ،گل
صدتومانی و اشکال برگ های به غایت تخیلی و بغرنج بنا

شده اند که همگی منشأهای مختلف ولی کهن دارند .نوشنت
تاریخچه کامل این گل های شاه عباسی وار متضمن بررسی
ه�نر تزیینی از مرص تا چین اس��ت .ای��ن گل های عظیم
که بر س��اقه پیچ در پیچ قرار داده ش��ده اند غالباً چندان
ظریفن��د که کامبیش نامرئی اند و پایه اصلی س��اختاری را
تش��کیل می دهند که توزیع نقش ها را بر عهده دارند اما
خ��ود آنها چنان کم جلوه ش��ده اند که تقریباً به چش��م
منی آیند .شکل آنها هامن درخت کیهانی است با پیچ های
متقارن در دو س��وی محور مرکزی ...نگاره های ابری در گروه
قدیمی با چنان درکی از هرن به کار رفته اس��ت که تقریباً در
هیچ نوع دیگری معادل آنها را منی توان یافت ،حتی در نقوش
قالی های شامل غربی ایران(...پوپ ،آکرمن ،1387 ،ص )2709
سایر نویس��ندگان و پژوهشگران غربی نیز با نظراتی مشابه
گفت��ه های آرتور پ��وپ این گونه از طرح ه��ا را معرفی و یا
توصی��ف کرده ان��د ]11[،و بیش�تر آنها به نام هرات��ی از آن
ی��اد کرده اند ،ام��ا در طبقه بندی طرح ه��ای فرش ایرانی
که توس��ط مرکز ملی ف��رش انجام گرفته ب��ه این گونه از
طرح ها افش��ان م��ی گویند[ ]12و گویا م��ورد قبول اکرث
کارشناس��ان و طراح��ان داخل��ی نی��ز قرار گرفته اس��ت.
در لغت نامه دهخدا افش��ان به معن��ی پراكنده ،متفرق،
منترش ،ریزان و ریزنده آمده است( .دهخدا ،1377 ،مدخل
افش��ان) افش��ان گری در هرن کتاب آرایی عملی است كه
در تزئی��ن صفحات كتاب و اوراق خط��ی به كار می رود
به این صورت که منت یا حاشیه یا منت و حاشیه به وسیله
ذرات ط�لا و نقره و یا مواد الوان دیگر تزئین می ش��ود.
(ریاضی ،1375 ،ص )20در فرهنگ لغت سخن افشان یكی
از طرحهای قالی بافی ذكر ش��ده ك��ه در آن اغلب برگها،
گله��ا و حیوانات به عنوان نقوش اصلی فرش بر س��طوح
آن پراكنده ش��ده اس��ت( .انوری ،1382 ،مدخل افش��ان)
همین كلمه در گویش كرمانی تبدیل به افشون شده و به
نقش��ی گفته می شود كه دارای گل و بوته و شاخ و برگ
زیاد و در هم باش��د .کرمانی ها به دستبافتی که با انواع
ترکیب بندی بافته می ش��ود قالی افشون یا نقش افشون
م��ی گویند(.رصاف��ی ،1375 ،ص  )36در کتاب فرش��نامه
ایران آمده اس��ت که در طرح افشان گلهای ریز و درشت
ش��اه عباسی دس��ته گل ،شكوفه ،برگ و ش��اخه و گاهی
اس��لیمی و ختایی و یا نگاره های دیگر بدون پیوس��تگی
با هم به طور پراكنده و در فاصله های مس��اوی از هم و
قرینه هم بر «منت» افشانده شده است(.آذرپاد ،حشمتی
رضوی ،1372 ،ص  )97در فرهنگ جامع فرش ایران تالیف
احمد دانش��گر طرح افش��ان اینگونه تعریف شده است:
برگها ،گله��ا ،پرندگان ،حیوانات به عنوان نقش�مایه های
فرش بر كف آن افش��انده می گ��ردد .گل و برگ از نگاره
ه��ای اصلی این نقش اند اگر چه به صورت جدا در زمینه
ف��رش پراكنده اند اما همگون��ی و هامهنگی رنگها آنها را
چون اجزای یك مجموعه زیبا جلوه گر می سازد(.دانشگر،

 ،1372ص )327
از مطالب باال این طور استنباط می گردد كه این طرح از تزئین
نسخ خطی آمده است و طرحی است بی قاعده و بدون اصول
و الزمه آن این است كه هرنمند طراح تعدادی گل شاه عباسی
را رنگ بندی كند و آن را بر سطح قالی متفرق یا پراكنده سازد.
در صورتی كه این چنین نیس��ت و رس��م این گونه از طرحها
جزء س��خت ترین و قانون مندترین طرحه��ای فرش ایرانی
اس��ت .پهنه و گس�تره كاغذ طراحی فرش تنها با خالقیت
و ه��وش هرنمند ط��راح در به حرك��ت در آوردن گردش
(اس��پیرال) ختایی اس��ت كه جان می گی��رد و این گردش
نیز دارای قواعد خاصی اس��ت .طراح قالی باید متام فضای
ط��رح را به صورت یكنواخت با انواع نقش�مایه های بزرگ و
كوچك ختایی و اس��لیمی تزیین مناید ،به طوریکه تعادل
و ت��وازن بین عنارص اصلی مش��اهده گ��ردد .الزم به ذکر
است نقشامیه های ختایی و اسلیمی (گل های شاه عباسی،
برگهای تركیبی ،غنچه ها و اسلیمی های ابری) در اندازه های
گوناگون نسبت به هم رسم می شوند و متام آنها با گردشهای
ختایی به یكدیگر متصل شده اند ،حركت با قاعده قوسهای
حلزونی در جهت های مختلف باعث فضاس��ازی عنارص
ختایی در منت قالی می ش��ود و اسلیمی های ابری آزادانه
در اط��راف نقوش ختای��ی قرار گرفته ان��د .طراح فرش با
توجه به قواعد طراحی و تكیه بر خالقیت خود می تواند
طرحی زیبا و اصیل خلق کند و این امر در قالی های افشان
مش��هد از عرص صفوی تا دوران حارض مشهود است]13[.
در حال حارض دو گونه از قالی های افش��ان ش��اه عباسی
در ش��هر مش��هد را مش��اهده می کنیم که با نام افش��ان
گل درش��ت (بزرگ) و ریز (كوچك) بافته می ش��وند]14[.
در پای��ان الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه رن��گ بن��دی اصی��ل
طرح های افش��ان ش��اه عباس��ی مش��هد ریش��ه در رنگ
بندی عرص صفوی دارد ،طراحان و تولیدکنندگان مش��هدی
ب��ه صورته��ای زیر ای��ن رنگ بن��دی را انجام م��ی دادند:
 )1م�تن قرمز الکی(قرمز تیره) حاش��یه س��ورمه ای( آبی
تیره) یا کرم )2 .منت س��ورمه ای( آبی تیره) حاش��یه قرمز
الکی(قرمز تیره) یا کرم )3 .منت کرم حاشیه سورمه ای(آبی
تی��ره) یا قرم��ز الکی(قرمز تیره) ،با توجه ب��ه گرانی مواد
اولیه رنگرزی در حال حارض بافت قالی به ش��یوه س��وم
متداول تر است.
با هدف معرفی برخی از دستبافتهای شاخص عرص صفوی
در كتابه��ای مختلف��ی ك��ه در زمینه فرش ای��ران منترش
ش��ده اس��ت تعدادی زیادی قالی با طرح افش��ان ش��اه
عباس��ی(هراتی) آمده است .اغلب این قالی ها در دوران
صفویه و در قس��مت ش�مال رشقی ایران بافته شده اند.
برخ��ی از این قالی ها با توجه به کیفیت طراحی و بافت
احت�ماالً در ناحیه دیگ��ری از ایران تولید ش��ده اند ،ولی
محققان آنها را به دلیل داشنت ویژگی های اشاره شده در
ردیف قالیهای رشق ایران قرار داده اند .در زیر تعدادی از
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این قالیها كه متعلق به قرنهای دهم و یازدهم هـ ق /.شانزده
و هفدهم میالدی هس��تند به اختصار معرفی می ش��وند:
 )1قالی افش��ان ش��اه عباس��ی كه در اواخر قرن  16و
اوی��ل ق��رن  17م /.ده و یازدهم هـ ق .در خراس��ان بافته
شده اس��ت .قالی با ابعاد 258×432س��انتی مرت در موزه
پول��دی پوزلی می�لان[ ]15نگهداری می ش��ود .منت قالی
ب��ه رنگ قرمز تی��ره و طرح آن به صورت  1/2اجرا ش��ده
است .گلهای شاه عباسی برگ كنگری بسیار بزرگ و اسلیمی
های ابری (ابر چین��ی یا ماری) در نقاط مختلف آن دیده
می ش��ود .تركیب بندی و طراحی قالی ضعیف اس��ت .به
طوری که تر اكم (انباش��ت) گلهای ش��اه عباسی بزرگ در
قس��مت پایین قالی بیش�تر از باالی آن اس��ت .در اطراف
آن س��ه نوار تزئینی كار شده اس��ت و حاشیه اصلی قالی
ب��ا اس��تفاده از دو گل ش��اه عباس��ی بزرگ ک��ه به طرف
داخ��ل و خارج قرار دارند تزیین ش��ده اس��ت( .تصویر)1
 )2قالی افش��ان ش��اه عباس��ی که در اوایل قرن  11هـ
ق 16/.یا 17م .در خراس��ان بافته ش��ده است .ابعاد قالی
 178×370س��انتیمرت اس��ت .قالی در س��ازمان تیس��ن –
بورمنیس��زا [ ]16نگهداری می ش��ود .منت قالی به صورت
 1/2بر زمینه قرمز تیره طراحی و بافته اس��ت ،گلهای برگ
كنگری بزرگ ،اسلیمی های ابری زیبا به همراه پرنده های
ظری��ف در نق��اط مختلف منت قالی به چش��م می خورد.
اطراف قالی س��ه نوار تزئینی (حاشیه) مشاهده می شود،
طرح حاش��یه اصلی مش��ابه تصویر یک اما ب��ا ظرافتهای
بیشرت است ،گلهای شاه عباسی برگ كنگری بسیار بزرگ با
رنگ بندی روش��ن بر روی زمینه سبز تیره جلوه ای خاص
یافت��ه اند ،پرنده هایی که در اط��راف گلها قرار گرفته اند
این زیبایی را دو چندان کرده است( .تصویر)2
 )3قالی افش��ان جانوری در ق��رن  16م /.ده هـ ق .در
خراس��ان بافته شده اس��ت .و در موزه وین[ ]17نگهداری
میش��ود .ابعاد این قالی  320×720س��انتی مرت ذكر شده
اس��ت .از ای��ن قالی دو منونه بافته ش��ده اس��ت که یکی
در م��وزه مرتوپولیتــن نیویورک و دیگ��ری در موزه وین
نگه��داری می گ��ردد ]18[.ابیات��ی که در حاش��یه باریك
داخل��ی آم��ده قالی را به مرغزار ،آس�مان ،گلها ،ش��كوفه
و جواهر تش��بیه کرده اس��ت ،همچنین اشعاری در مدح
ش��اه آم��ده که بر اس��اس نظ��ر محققان در وصف ش��اه
طهامس��ب بوده اس��ت و به احتامل این قال��ی ها را برای
او بافته بودن��د .امروزه این قالی ها به نام قالی امپراطور
ش��ناخته می ش��وند .علت نامگذاری آن هم به این دلیل
بوده است که پطر کبیر(امپراطور روسیه) به هنگام دیدار
ب��ا لئوپل��د اول امپراطور اتریش ،آنها را ب��ه او هدیه داده
ب��ود (اتینگه��اوزن ،یارش��اطر ،1379 ،ص  )205در کت��اب
درباره هرنه��ای ایران در مورد این قالی آمده اس��ت که:
در حاش��یه باریک داخل��ی قالی معروف ب��ه «امپراطور»
ابیاتی در مدح ش��اه ضبط گردیده اما معلوم نیست کدام

شاه است که ممدوح واقع شده .دانشور آمریکایی م .س.
دایموند معتقد بود که ابیات در مدح ش��اه تهامس��ب و
مجموعه قالیهای تقدیمی به پیش��گاه وی بوده است .در
واقع برادر شاه تهامسب به نام بهرام میرزا در اوایل سده
دهم چند س��الی والی هرات بود .ولی در سنه  956وفات
یافت و بر خربگان آشکار است که شیوه طراحی نقشامیه های
قالی داللت بر اجرای کار در چنان تاریخ پیشینی منی کند.
(فریه ،1374 ،ص )128
م�تن قالی به ص��ورت  1/4طراحی و به رن��گ قرمز الکی
بافته شده است .گلهای شاه عباسی برگ كنگری به همراه
نقوش حیواناتی مانند ش��یر ،برب ،گوزن و انواع پرندگان و
همچنی��ن نقش گرفت و گیر عن��ارص اصلی در تزیین منت
قالی هستند .اسلیمی های ابری زیبا و گلهای شاه عباسی
ظری��ف فضای بین عنارص اصلی را پ��ر كرده اند .ظرافت
ط��راح قالی را می ت��وان در نقش زیب��ای گرفت و گیر و
همچنین اژدهایی كه بر یك گل ش��اه عباسی برگ كنگری
نقش ش��ده است ،مش��اهده منود .در نگاه اول طراحی و
ترکیب بندی این قالی یادآور آثار س��لطان محمد (نگارگر
ایران��ی مكت��ب تربیز دوم) اس��ت و می ت��وان گفت این
قالی بر بلن��دای هرن قالی بافی ایران و در ردیف قالیهای

ش��اخص ایرانی مانند ش��یخ صفی ،چلسی ،ش��كارگاه و...
ق��رار دارد .طراحی و بافت این قالی به دس��ت هرنمندان
خراس��انی بس��یار دور از ذهن اس��ت و احتامل اینكه در
كارگاه ب��زرگ و توس��ط طراحان ماه��ر و بافندگان چیره
دس��ت خلق شده باشد بس��یار زیاد است و در آن دوران
خراس��ان رشایط و توان تولید چنین دس��تبافتی را نداشته
و هیچ هرنمند و طراح خراس��انی پس از آن نیز نتوانسته
حت��ی یك م��ورد دیگر مانن��د آن را تكرار و ی��ا اجرا كند.
در اطراف قالی سه نوار تزئینی( حاشیه) مشاهده می شود.
حاش��یه اصلی این قالی به رنگ سبز تیره بافته شده است
و بر خالف حاش��یه های رایج در خراسان ،با اسلیمی های
اب��ری و گل ه��ای ختایی ظریف تزئین ش��ده اس��ت .در
حاش��یه فرعی دوم قالی كتیبه هایی به خط نستعلیق در
قابهای مس��تطیل ش��كل (قلمدانی یا بازوبندی) مشاهده
می ش��ود .این نوع حاشیه در فرشهایی که در شامل غرب
ایران بافته می گردد بیش�تر مشاهده می شود(.تصویر)3
 )4قال��ی افش��ان ش��اه عباس��ی گالبت��ون دار ك��ه در
اواس��ط ق��رن 16م 10 /.ه��ـ ق .در ایال��ت خراس��ان و
به احتامل بس��یار در ش��هر مش��هد بافته ش��ده اس��ت.
اروی��ن گان��ز رودن در كت��اب قالی ایران_ ش��اهكار هرن
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در م��ورد مح��ل باف��ت ای��ن قالی چنی��ن می نویس��د:
نظ��ر به فهرس��ت قدیمی م��وزه ،برای حرم و به دس��تور
ش��اه عب��اس كبی��ر بافت��ه ش��ده و منون��ه بارزی اس��ت
ب��ر وج��ود كارگاهه��ای ف��رش بافی در ش��هر مش��هد از
س��الهای  2059شاهنش��اهی .در ضم��ن فرضیه بس��تگی
قالیه��ای زیبا ب��ه مراكز دیگر قال��ی بافی ای��ران را مورد
تجدیدنظ��ر ق��رار می ده��د( .اروین گان��زرودن ،ص)82
آرتور آپم پوپ در جلد شش��م س��یری در هرن ایران نظری
برخ�لاف گفته ب��اال دارد .او معتقد اس��ت ای��ن قالی در
کارگاه ه��ای ه��رات بافته ش��ده و هدیه ش��اه عباس به
آس��تان قدس رضوی بوده اس��ت( .پ��وپ ،آکرمن،1387 ،
ص  )2715سیس��یل ادواردز هامنن��د اروی��ن گان��زرودن
نظ��ری متف��اوت با آرتور پ��وپ دارد .او با بررس��ی دقیق
ت��ر و گفتگو ب��ا خادمان آس��تان قدس رض��وی در كتاب
قال��ی ای��ران در م��ورد ای��ن ف��رش چنی��ن می نویس��د:
در م��ورد یك تخته قالی نفیس قرن ش��انزدهم متعلق به
آس��تان قدس رضوی كه گفته می ش��ود در ش��هر مش��هد
بافته ش��ده است پس از تحقیق از خزانه
دار آس��تانه درب��اره صح��ت این مطلب
و ای��ن كه آیا مدارك مس��تندی كه موید
این فرضیه باش��د وج��ود دارد یا نه؟ وی
اظهار داشت فهرس��تی در اختیار آستان
قدس رضوی اس��ت كه در حدود بیست
و پن��ج س��ال قبل تهیه گردی��ده و در آن
ذكر ش��ده كه قالی مزبور به دستور شاه
عباس در ش��هر مش��هد برای آستانه تهیه
گردیده اس��ت .وی افزود ای��ن اظهارات
متك��ی ب��ه روای��ات و احادیث اس��ت و
كارشناس��ان نی��ز آن را تأیید ك��رده اند...
(سیسیل ادواردز ،1368 ،ص  182و )183
این قالی زیبا و نفیس در ابعاد 355×555
س��انتی مرت بافته شده است .منت قالی به
صورت  1/2طراحی شده و رنگ آن قرمز
تیره اس��ت .گل های ش��اه عباس��ی برگ
كنگری بس��یار بزرگ ،اسلیمی های ابری
و همچنی��ن الیاف فلزی ب��ه كار رفته در
بافت آن از شاخصهای این فرش هستند،
یکی از عواملی که س��بب شده تا قالی از
نفاست باالیی برخوردار شود استفاده از
نخ گالبتون[ ]19برای بافت قسمت های
از قالی اس��ت .آرتور پوپ معتقد است.
باب شدن قالی هایی زربفت و سیم بفت
در ایران س��بب تولید این گونه از فرشها
در خراسان شده است و این شیوه بافت
باعث ش��ده تا ح��دی از کیفیت قالیهای

افش��ان بکاه��د ،زیرا ب��رای آن که از نخ های زر و س��یم
به بهرتین وجه اس��تفاده شود ساقه ها می بایست بسیار
ضخیم گرفته شوند .با وجود ایراد ذکر شده او معتقد است
طال و نقره به کار رفته در این قالی ها تضاد دلنشینی در
مقابل طیف های آتش��ی و یاقوتی در فرش های گرانبها و
ظریف ایجاد می کند و بهرتین نوع این قالی های زربفت
از نظ��ر جالل و ش��کوه با فرش های لهس��تانی(پولونزی)
رقاب��ت م��ی کند(.پ��وپ ،آکرم��ن ،1387 ،ص )2715
در اط��راف قال��ی س��ه نوار تزئینی( حاش��یه) مش��اهده
می ش��ود ،ن��وع ترکیب بن��دی ب��ه کار رفته در حاش��یه
اصل��ی ای��ن قال��ی را حاش��یه هرات��ی[ ]20م��ی نامن��د.
م�تن این حاش��یه ب��ا گلهای بس��یار بزرگ ب��ر روی زمینه
آب��ی تیره تزیین ش��ده اس��ت .م��ی توان گف��ت ترکیب
بن��دی به کار رفته در حاش��یه ای��ن قال��ی ،الگویی برای
فرش��های پس از خود در ش��هر مشهد اس��ت( .تصویر)4
 )5قالی افش��ان شاه عباس��ی متعلق به قرن  17م11/.
هـ ق ،که در ابعاد  207×242س��انتیمرت بافته شده است،

این دس��تبافت هم اكنون در موزه ویكتوریا و آلربت لندن
نگهداری می ش��ود .ترکیب بندی خ��وب طرح و رنگ در
این دس��تبافت باع��ث خلق یک��ی از زیباترین طرح های
افشان ش��اه عباسی در ایالت خراس��ان شده است .طرح
افش��ان به صورت  1/2اجرا شده ،گلهای شاه عباسی برگ
كنگری ،پرنده ها و اس��لیمی های ابری جلوه درخش��انی
به منت قرمز الکی این دس��تبافت داده اس��ت .در اطراف
قالی س��ه نوار تزئینی(حاش��یه) مش��اهده می شود رنگ
حاش��یه اصلی آبی تیره(س��ورمه ای) است و ترکیب بندی
هراتی بر حاش��یه این قالی اجرا ش��ده اس��ت( .تصویر)5
 )6قالی افش��ان شاه عباسی _ اس��لیمی که در اواسط
قرن 16م 10/.هـ ق .احتامال در ایالت خراسان بافته شده
اس��ت .این دس��تبافت در ابعاد  285×455س��انتی مرت در
مجموعه س��انگیورگی[ ]21نگهداری می ش��ود .منت قالی
قرم��ز تیره اس��ت و ترکیب اس��لیمی و ختای��ی در آن به
صورت  1/2اجرا ش��ده است .به نسبت دیگر آثار بررسی
ش��ده ،گلهای شاه عباس��ی در این دس��تبافت از ظرافت

بیش�تری برخ��وردار اس��ت .یک��ی از نكات ش��اخص این
قالی اس��تفاده از اس��لیمی دهن اژدری در منت به همراه
گردش ش��اخه ختایی اس��ت .گلهای كوچك ش��اه عباسی
س��بب شده تا نقوش اسلیمی بیش�تر به چشم بیایند .این
دس��تبافت تنها منونه موج��ود از آثار صفویان اس��ت كه
با اس��تفاده از نقوش اس��لیمی و ختای��ی ،طراحی و بافته
ش��ده اس��ت .در اطراف قالی س��ه نوار تزئینی(حاش��یه)
مشاهده می ش��ود و حاشیه اصلی مزین به ترکیب بندی
هراتی اس��ت .گلهای شاه عباس��ی برگ كنگری به همراه
پرندگان این قس��مت از قالی را تزیین کرده اند(.تصویر)6
 )7قالی افشان شاه عباسی که در اواخر قرن 16م10 /.
هـ ق .در ایالت خراسان بافته شده است .ابعاد این قالی
 311×722س��انتی مرت و در مجموعه لووی[ ]22نگهداری
می ش��ود .طرح این قالی به صورت  1/2بر روی منت قرمز
روشن(صورتی) اجرا شده اس��ت ،تنها نكته جالب توجه
این قالی رنگ زمینه آن اس��ت ،زیرا اکرث قالی های اصیل
مش��هدی به رنگ قرمز تیره(الکی) بافته می شوند رنگ
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قرمز روش��ن بیش�تر به عنوان یك رنگ فرعی در
قالی های مشهد یا خراس��ان مورد استفاده قرار
م��ی گیرد اما در این دس��تبافت ب��ه عنوان رنگ
اصلی به کار رفته است .گلهای بزرگ شاه عباسی
ب��رگ كنگری به همراه اس��لیمی ه��ای ابری در
فضای منت طرح و اجرا ش��ده اس��ت .در اطراف
قالی سه نوار تزئینی(حاشیه) مشاهده می شود.
حاش��یه اصلی به رنگ آبی تیره و با طرح هراتی
بافته شده است( .تصویر)7
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با مش��اهده تصاویر باال می ت��وان گفت هرن قالی
بافی خراس��ان عرص صف��وی در تولی��د قالی های
افش��ان شاه عباسی متجلی ش��ده است .با توجه
ب��ه چند قالی بررس��ی ش��ده در ای��ن مقاله که
متعلق به این دوران اس��ت م��ی توان ویژگیهای
قالی های خراس��ان را به ص��ورت زیر بیان کرد؛
شاخص هایی که با کمرتین تغییر در شیوه ترکیب
بندی نق��وش و یا رنگ بندی پس از گذش��ت 400
سال همچنان در بافت قالی مشهد به کار می روند:
اکرث قالی ها دارای سه نوار تزئینی(حاشیه) هستند و
با توجه به برخی طرح های متفاوت که در حاش��یه
اصل��ی به کار م��ی رود می توان گفت که حاش��یه
اصلی(پهن یا بزرگ) در اکرث قالی ها مزین به طرح
هراتی اس��ت .در طراحی و ترکیب بندی منت قالی
ها گلهای ش��اه عباس��ی برگ كنگری نقش اصلی را
بر عهده دارند و اس��لیمی ابری(ابر چینی یا ماری)
از دیگر عنارص اصلی قالی های افشان شاه عباسی
هستند .ترکیب بندی کلی نقوش ختایی در منت قالی
بیشرت به صورت 1/2و تعداد کمی با طرح 1/4طراحی
شده اند .قالی با طرح حیوانات و یا گرفت و گیر کمرت
در این ناحیه بافته می ش��ود( .برخی از فرشهای
افشان جانوری که منتسب به این ناحیه شده اند
را ب��ه علت کیفیت باالی طراحی و یا بافت آنها،
می توان رد منود) .رنگ بندی حاشیه اصلی(بزرگ)
در بیشرت قالی ها آبی تیره و گاهی سبز تیره است.
رنگ منت اغلب قالی ه��ای عرص صفوی قرمز تیره
بوده اس��ت و تنها یك مورد قرمز روش��ن(صورتی)
مشاهده می شود .قالی ها اغلب در ابعاد بزرگ بافته
می ش��وند که نش��ان می دهد قالی ها در کارگاه
های شهری یا حکومتی بافته شده اند .وجود قالیهای
بزرگ پارچه ش��اید دلیل بافت آنه��ا برای مكانهای
مذهب��ی (به خصوص ح��رم مطهر رضوی) باش��د.

پی نوشتها:

Florencio del nino jesus _1
Tavernier_2
Chardin _3
R. Sherley_4
 -5طرح افشان شاه عباسی از طرح های اصیل استان خراسان به ویژه
شهر مشهد است .می توان این نوع ترکیب بندی را در دستبافتهای
اصیلی که در دورانهای صفوی ،قاجار ،پهلوی و جمهوری اسالمی در شهر
مشهد تولید و اکنون در گنجینه فرش آستان قدس رضوی نگهداری یا
مورد استفاده قرار می گیرند مشاهده منود .الزم به ذکر است در حال
حارض حجم عمده ای از تولیدات رشکت فرش آستان قدس رضوی با این
نوع ترکیب بندی طراحی و تولید می گردد.
 _6آرتر پوپ معتقد است که مرکز قالی بافی در عرص صفوی شهر
هرات بوده است و حکومت جدید با افزایش ثروت در کشور ،تعداد
کثیری کارگاه فرشبافی در شهرهای مختلف ایران از جمله هرات ایجاد
کرده است( .پوپ ،آکرمن ،1387 ،ص )2713
Pedro Texieria _7
Olearius _8
Hellatain – Gottorp _9
 _10در کتاب تاریخ ایران دوره صفویان آمده است که تصاویر قالیهای
ایرانی قرن هفدهم در نقاشیهای هلندی تا حدودی از قالیهای متأخر و
منونه هایی از گروه قالیهای هراتی است(.دانشگاه كمربیج ،1380 ،ص )376
همچنین كریستین پرایس در كتاب تاریخ هرن اسالمی به نقشهای پرگل و
بته هراتی در نقاشی اسپانیایی و هلندی سده های شانزدهم و هفدهم
م /.دهم و یازدهم هـ ق .اشاره کرده است(.پرایس ،1364 ،ص )157
 _11برای مطالعه بیشرت رک :سیسل ادواردز ،قالی ایران ،ص .187
همچنین :دانشگاه كمربیج ،تاریخ ایران در دوره صفویان ،صص  385و
.386
 _12برای مطالعه بیشرت رک :تورج ژوله ،پژوهشی در فرش ایران ،ص .21
 _13طرح افشان انواع مختلفی دارد كه عبارتند از-1 :افشان شاه عباسی
(ختایی)  -2افشان اسلیمی -3افشان ترنج دار -4افشان دسته گل
-5افشان بندی -6افشان جانوری.
 -14گویا طرح های افشان با گلهای ظریف و کوچک(ریز) توسط کارگاه
عبداملحمد عمواغلی در اواخر قاجار و اوایل پهلوی ابداع می شود ،یکی
از منونه های بسیار زیبا و شاخص این نوع ترکیب بندی که از تولیدات
کارگاه عمواغلی است در حال حارض در گنجینه فرش آستان قدس رضوی
نگهداری می شود و در معرض دید عموم مردم قرار دارد.
Poldi pezzli- Milan _15
Thysse – Bornemisza foundation. _16
Vienna , osterreichis –Ches museum. _17
 _18در پانوشتهای کتاب سیری در هرن ایران آمده است که یک لنگه از
قالی امپراطور ابتدا در اختیار مجموعه خانم راکفلر مک کورمیک بوده
است ولی اکنون متعلق به موزه مرتوپلینت نیویورک است و لنگه دیگر
جزء قالی هایی بوده که پطر کبیر به امپراطور اتریش لئوپولد اول هدیه
کرده و اکنون در موزه هرنهای صناعی وین نگهداری می گردد[.پوپ،
آکرمن ،1387 ،ص ]2840
 _19گالبتون نخی است كه در زری بافی و نقره كوبی به كار می رود،
مغز آن ابریش��م است و برگرد آن رش��ته های نازكی از نقره آمیخته
با طال می پیچند معموالً مقدار طالی این رش��ته دو تا س��ه در صد
اس��ت اما در بعضی از زری های عرص صفویه تا پنجاه درصد طال
نیز به كار رفته اس��ت.

 _20این نوع حاشیه را هراتی نام نهاده اند و از دوره صفویه و شاید
قبل تر در قالیهای رشق ایران دیده می شود .این طرح هنوز نیز مورد
استفاده قرار می گیرد .گلهای شاه عباسی برگی و اسلیمی ابریو برگهای
شعله سان ،عنارص اصلی این طرح هستند كه در بعضی از منونه ها
اسلیمی ابری و برگهای شعله سان حذف و عنارص دیگر جایگزین
آن می شوند .ترکیب بندی گلها در این حاشیه به این صورت است که
جهت یکی از گلها به داخل و دیگری به خارج است و در بین این دو
یک گل شاه عباسی به صورت مایل قرار گرفته است.
.sangiorgi _21
.Loewi _22
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كـتیبه آیهالکــرسی
علیرضا ع ّباسی درموزه آستان قدس رضوی
بهزاد نعمتی

در دوره صفوی و به ویژه در دوره شاه عبّاس ا ّول ،حرم امام رضا (علیه السالم) مركز تو ّجه حكومت بود .عبّاس
ا ّول (حكومت  1038 -996ق ).كارهای فراوانی برای آبادانی حرم انجام داد .در جریان این ف ّعالیتها هرنمندان
بزرگی عهده دار برخی امور بودند .از جمله علیرضا عبّاسی خوشنویس نامدار كه در حرم ،كتیبه هایی از او
باقی مانده است .یكی از كارهای بسیار نفیس و منحرص به فرد او ،چند لوح کتیبه طالی آیهالکرسی به خ ّط
اوس��ت كه به همراه کتییه های ز ّرین دیگر ،روی صندوق چوبی مزار امام (علیه الس�لام) قرار داشته است .این
كتیبه ها از نظر هرنهای خطاّطی و فلزکاری منونه های بسیار ارزشمندی محسوب میشود .اثر مذكور در دوره
پهلوی به بانك مركزی انتقال یافت و سپس مجدّدا ً به آستان قدس رضوی بازگردانده شدند .اكنون این كتیبه ها
در موزه مركزی آستان قدس رضوی قرار دارد.
مقاله حارض به معرفی كتیبه های مذكور می پردازد.

یک��ی از نفایس موجود در گنجینه آس��تان قدس رضوی و
خزانه آن ،مجموع ش��ش لوحه طالیی حاوی کتیبه قرآنی
ِ
آیهالکرس��ی ،به خ ّط ثلث علیرضا ع ّباس��ی و عملِ
دست
مستعلی زرگر است.
آیهالکرسی آیه  255و به روایت برخی مفرسان آیات 255
تا  257سوره بقره ،دومین سوره قرآن مجید است .در قرآن تنها
یک مورد از کرس��ی خداوند س��خن به میان آمده و آن همین
آیه است« :وسع کرسیه السموات واالرض»  /کرسی او به پهنای
آسامن ها و زمین است .اشتهار این آیه به دلیل همین عبارت
است .این آیه در زمان پیامرب اکرم(صل الله علیه و آله و سلم) نیز به
همین نام معروف بوده است .پیامرب (صل الله علیه و آله و سلم)
فرمود باعظمتترین آیات قرآن آیهالکرس��ی است .رسور
سخن ها قرآن است و رسور قرآن سوره بقره است و رسور
سوره بقره آیهالکرسی اس��ت .این آیه در میان مسلامنان
همیش��ه مورد تو ّج��ه و تعظیم خاصی ب��وده و علّت آن
اس��ت که همه معارف و تعالیم اس�لام بر اس��اس توحید
استوار است و در آیهالکرسی توحید به جامع ترین شکل
و در نهایت ایجاز و اختصار بیان ش��ده است .در این آیه

الواح آیهالکرس��ی بخش��ی از کتیبه های نصب ش��ده بر
صن��دوق چوبی مرقد امام رضا(علیه الس�لام) بوده اس��ت.
الواح دیگر شامل کتیبههای فارسی و عربی به خ ّط ثلث و
نستعلیق است .شاه عبّاس ا ّول صفوی بعد از بازپسگیری
مش��هد از ازبکهای مهاجم در آخر سده دهم هجری ،در
طی چند سفر به این شهر تالش کرد تا خرابیهای مهاجامن
ّ
را بازس��ازی کرده ،حرم مط ّهر را آباد کند (س�� ّیدی 166 ،و
.)172
نص��ب صندوق چوبی بر مزار حرضت در س��ال  1022ق.
یکی از کارهای مهم ش��اه در این سفرها بود .این صندوق
از چ��وب فُو ِفل س��اخته و کتیبههای طال بر گرد آن نصب
ش��د( .نقدی 116 ،نق��ل از اعتامدالس��لطنه) اینکه تاریخ
خطّاط��ی و فل��زکاری اثر با نص��ب صندوق یازده س��ال
فاصله دارد ،احتامالً مربوط به ساخت صندوق و تغییرات
احتاملی در روضه من ّوره حرضت است.
مطابق کتیبه فارس��ی ،با دستور ش��اه ،الواح ز ّرین تدارک
دی��ده و بر روی صندوق نصب ش��د .ط�لاکاری صندوق
یک بار دیگر و در زمان ش��اه تهامس��ب نیز انجام ش��ده

هم ذات خداوند توصیف ش��ده و هم صفات و افعال او.
از مفاهیم متعدّد این آیه دو مفهوم ق ّیوم و کرس��ی بیش
از هر مفهوم دیگر توجه و ژرفنگری متف ّکران مس��لامن
را برانگیخته اس��ت و عارفان و فیلسوفان و مفرسان برای
توضی��ح این مفاهیم ،مباحث مرشوح��ی آورده اند .یکی
از س�� ّنتهای رایج در میان مس��لامنان این اس��ت که به
هنگام ترک منزل یا در آس��تانه س��فر و موارد مشابه آن،
ب��رای مصون ماندن جان و مالش��ان از خطرات احتاملی،
آیهالکرس��ی میخوانند و از خدا میخواهند که آنان را از
حوادث بد محفوظ بدارد .علّت این امر آن اس��ت که در
آیهالکرس��ی آمده که غنودگی و خواب با ساحت خداوند
راه ن��دارد و او آس�مان ها و زمین و هم��ه موجودات را
حف��ظ میکند .خواننده این آیه از خدا میخواهد که این
حفظ عمومی را شامل وی نیز بگرداند (مجتهد شبسرتی،
 .)277با تو ّجه به این مطلب ،استفاده از این عبارت قرآنی
برای صندوق مرقد مط ّهر حرضت رضا(علیه السالم) ،به ویژه
پ��س از گرفتاری عظیم و خرابی حمله ازبک ها در اواخر
سده دهم هجری قمری ،بهرت درک میگردد.

ب��ود .مطابق امضای موجود در اثر ،منت کتیبه های طال را
خوش��نویس بزرگ دوران صفوی علیرضا ع ّباسی نوشت و
استاد مس��ت علی زرگر ،آن را بر ورقه های طالی خالص
حکّاکی کرد (پیامیش؛ صمدی  )17زرگری از هرنهای مورد
عالقه ش��اهان صف��وی بود که در این عرص ،برای ش��کوه
بخش��ی بیش�تر به بناها و مزارات مذهبی رواج بیش�تری
یافت( .فتحی)144 ،
طی س��ه س��ده بعد که بر روی صن��دوق چوبی چند
در ّ
رضیح نصب شد ،کتیبه های طال همچنان بر روی صندوق
باقی ب��ود (مال هاش��م خراس��انی )640 ،و در نهایت در
1311ش .در زم��ان نیابت تولیت مح ّمدولی خان اس��دی
در دوره پهلوی ا ّول ،صندوق چوبی که پوس��یده شده بود
برچیده و کتیبه ها و سایر طالهای نصب شده بر آن جدا
گردید (احتشام کاویانیان .)37 ،بیشرت کتیبه ها شکسته و
آس��یب دیده بود .ا ّما تالش شد تا به ترتیب موجود حفظ
ش��ود؛ ولی باقی طالها ذوب و به ش��مش تبدیل شد .این
طالها مدّتی در رضیح مقدّس نگهداری میشد تا در دوره
نیابت تولیت فتحالله پاکروان در س��ال 1316ش .به بانک

قرینهسازی ،موازنۀ حروف و استفاده از حروف کشیده

منظر خطوط منجر شده است.
قرینه س��ازی کلمه «الله» در رشوع کتیبه و حروف «ال»
و «الاّ » در عبارت بعدی (هراتی )131 ،حس��ن تش��کیل،
حس��ن مجاورت ،قرینه س��ازی و موازن��ه ماهرانه حروف
مق�� ّوس (دوردار) ـ که در این اثر به ک ّرات رعایت ش��ده ـ

ملّی داده ش��د .دو سال بعد به جای آنها ،امالکی در درگز
برای آس��تان قدس رضوی خریداری گردی��د( .همو 38 ،و
39؛ مؤمت��ن  93و 94؛ عطاردی  .)70پس از روی کار آمدن
پهلوی دوم ،با مج ّوز مجلس ش��ورای ملّی ،طالها و کتیبه
های مذک��ور در س��ال 1325ش .دوباره به آس��تان قدس
توسط
رضوی بازگردانده ش��د و  2/314/739ریال وجه آن ّ
پهلوی دوم به بانک پرداخت گردید (عطاردی72 ،؛ سازمان
کتابخانه ها ،...سند . )53206
اکن��ون بخش��ی از ای��ن کتیب��ه ها ش��امل کتیب��ه قرآنی
آیهالکرسی و اشعار فارسی در گنجینه آستان قدس رضوی
به چشم میخورد و در شامر نفایس بسیار ممتاز موزه به
خاصه هم در خزانه آستان قدس
ش�مار می رود؛ صلوات ّ
رضوی نگهداری می شود.
کتیبه های ثلث قرآنی موجود در موزه ش��امل شش لوحه
آیهالکرس��ی ب��ه ابع��اد  19/5×133می باش��د .برخی از
ای��ن کتیبه ها افتادگی های جزی��ی دارد .تاریخ و امضای
کتیبهها در میان الواح نس��تعلیق قرار گرفته است که در
دو لوح جداگانه آمده:
«امر بصناعه هذا املرقد االشــــــــرف االقدس تراب اقدام
زوار هذا الحـرم عباسی الحسینی»
در دو س��وی این کتیبه ،امضای خوش��نویس آمده« :کتبه
العبد املذنب» « ،علیرضا عباسی .»1011
ن��ام هرنمند زرگر این اثر در ی��ک لوحه کوچک  5ضلعی
آمده است:
«عمل کلب رضا مستعلی سنه ( »1012پیامیش).
کتیبه امضای مستعلی زرگر« :عمل کلب رضا مستعلی
»1012
نگارش خ��ط و قلمزنی روی فلز ،هردو ،در این اثر بس��یار
ماهرانه انجام شده است .نحوه اجرای اثر به این شکل بوده
که ابتدا منت کتیبه ها ت ّوس��ط خطّاط بر روی کاغذ نگاشته
توسط ف ِّن گَرده برداشنت (طباطبایی )269 ،با
و سپس ،زرگر ّ
قالب
گَرده الجورد ،آن را بر روی ورقه طالی پهن شده روی ِ
حاوی قیر و خاکس�تر منتقل کرده است .در مرحله بعد ،با

استفاده از مجموعه متن ّوعی از د ه ها قلم ،حکّاکی انجام و
با فرو کوبیدن زمینه اثر ،برجس��تهکاری خطوط انجام شده
است( .طباطبایی29 ،؛ شیخزاده؛ ظهوریان)

گل و بتههای زمینه

ب��ر زمینه لوح ،تزئینات برجس��ته متنوع��ی از نقش های
اس��لیمی و گیاهی گل و بُتّه ایجاد شده است .کتیبه ها با
نوار نازکی قاب بندی ش��ده اند و ب��ر روی نوا ِر قاب ،گُل
میخ های طالییِ بسیار ظریف ،کتیبه ها را به زمینه چوبی
متص��ل می کرده اند که بعضی از ای��ن گُل میخ ها هنوز
باقیامن��ده اس��ت .در لوح های فارس��ی ،چون هر مرصع
داخل یک لوحه اس��ت ،قاب بندی هر لوحه در چهار طرف
کامل می باش��د؛ اما در برخی کتیبههای قرآنی ،ضلع چپ
قاب به علت ادامه یافنت عبارت ،بسته منی شود( .پیامیش)
هامنند دیگر آثار علیرضا عبّاس��ی ،کرسیبندی خطوط با
اس��تادی هرچه متام تر و با مالحظه تناسب کشیدگی ها و
خلوت و جلوت خوشنویس��ی انجام شده ،خط ق ّوت متام
دارد( .پیامی��ش) در این اثر کاتب ب��ه ترکیبی فوقالعاده
رسیده است .همچون منونههای درخشان دیگر هرنمند در
خلق آثار خوشنویسی ،ترکیبهای خالقانه و هرنمندانه به
بدای��ع نگاری های متقارن بر اس��اس «اعتدال موافق» در

همه در ح ّد اعال دیده می ش��ود (هراتی134 ،؛ پیامیش)
کرس��یبندیهای متفاوت در سطر ش��امل کرسی فوقانی،
میان��ی و ذی��ل؛ ترکیببن��دی متفاوت خل��وت و جلوت،
فضاس��ازی موزون با استفاده از حروف و حرکات و انواع
تکنیکهای خوشنویس��ی ،به کار پیچیدگی و زیبایی خاصی
بخشیده است (هراتی 138 ،و 154؛ پیامیش) این ظرافتها،
به ش��کل کلّی کار که ب��ه دلیل اجرا ب��ر روی فلز رشایط
خاصی دارد ،ق ّوت و اس��تواری بیش�تری داده اس��ت و از
طرف دیگر ،اس��تادی قلمزن در انتقال ظر ِ
ایف حرکت قلم
بر روی کاغذ ،به سطح فلز ،به خط جان داده است .عالوه
بر آن ،نقوش پیچیده شده میان کلامت ،حرکت و ظرافت
بیش�تری به کار بخش��یده و در مجموع ،ای��ن ترفندها و
هرنمن��دی ها ،لطافت نرمی ِ
خاص کارهای خلق ش��ده بر
روی کاغذ را ،به یک کتیبه فلزی بخشیده است.
منابع:
آستان قدس رضوی ،آستان قدس دیروز و امروز ،مشهد1356 ،ش.؛ احتشام
کاویانیان ،مح ّمد ،شمسالشّ موس یا تاریخ آستان قدس ،مشهد1354 ،ش.؛
خراسانی ،ملاّ مح ّمد هاشم ،منتخبالتّواریخ ،تصحیح ابوالحسن شعرانی،
کتابفروشی اسالمیّه ،تهران1382 ،ق.؛ سازمان کتابخانه ها ،موزه ها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی ،سند شامره 53206؛ سیّدی ،مهدی ،تاریخ شهر
مشهد ،جامی ،تهران1378 ،ش.؛ شیخزاده ،امیر ،مصاحبه 14 ،شهریور ماه
1388ش ،.ظهوری ،رس��ول ،مصاحبه 12 ،شهریور ماه 1388ش ،.عطاردی،
عزیزالله ،تاریخ آس��تان ق��دس رضوی ،عطارد ،ته��ران  1371ش.؛ فتحی،
ک��وروش« ،هرن زرگری در ای��ران» ،نامه تاریخ پژوهان ،س  6ش ، 23پاییز
1389؛ مجتهد شبسرتی ،مح ّمد« ،آیهالکرسی» ،دایرهاملعارف بزرگ اسالمی
ــ جلد ا ّول ،مرکز دایرهاملعارف بزرگ اس�لامی ،تهران 1374؛ مؤمتن ،علی،
تاریخ آس��تان قدس ،آستان قدس رضوی ،مش��هد 1348ش.؛ نقدی ،رضا،
«تاریخچه رضایح» ،مجلّه زائر ،مهرماه 1390؛ پیامیش ،مهر ماه 1390ش.؛
هراتی ،محمد مهدی و دیگران ،هرنپژوهی در برگزیده قرآن کریم به خط
مؤسسه آفرینشهای هرنی
و کتابت علیرضا عبّاسی ،فرهنگستان هرن و
ّ
آستان قدس رضوی ،تهران .1387

عرص طالیی هرن«کتاب آرایی» ایران
تاملیبرتذهیبمصحفدرخاندان
«وراقغزنوی»(قرونچهارموپنجمهجری)
چکیده:

کیانوش معتقدی

خراسان مرکز هرنی فعال ایران در عرص سامانی و غزنوی بود .هرن این دوره ها خود بر پایه
شیوه های کهن (ساسانی و مانوی )منطقه استوار بود .در سایه حاکامن هرنپرور سامانی و
غزنوی هرنمندان خالق در زمینه های مختلف در رشته هایی همچون کتاب آرایی ،کتابت،
معامری و صنایع دستی ،دست به خالقیت و آفرینندگی زدند که برخی از آثار درخشان آن
دوران تا کنون به جا مانده است.
شیوه کتابت با خط کوفی در قرآن های این دوره  ،تنها محدود به یک شیوه خاص نبود بلکه
از سوی هرنمندان مختلف سبکهای جدیدی آزموده می شد .از آن جمله در زمینه تذهیب،
شیوه جدیدی از سوی خاندان « وراق غزنوی » عرضه شد که تا یک قرن بعد نیز مورد تقلید
و پیروی دیگران قرار گرفت .بررس��ی علل شکل گیری و شکوفایی این شیوه  ،خود فرصتی
اس��ت تا از این رهگذر بتوانیم نس��بت به درک وتجزیه و تحلیل ویژگی های ش��یوه های
خوشنویسی و تذهیب در این دوره نیز نگرشی تازه کسب کنیم.
بررسی جایگاه و ویژگیهای تذهیب دراین دوره که در قالب شکل های هندسی و گیاهی در
تزئین نسخ قرآنی مورد استفاده بود و همچنین نوع ترکیب بندی ،فنون اجرایی و فرم نقوش
موجود در ش��یوه عثامن بن وراق و مقلدینش از دیگر مسائلی است که در این فرصت به
آن خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی :خراس��ان ،خوشنویس��ی ،تذهیب ،هرن سلجوقیان ،هرن غزنویان ،مصحف،
قرآن نگاری ،محمد بن عثامن غزنوی.

مقدمه
درباره تاریخ و فرهنگ منطقه خراسان بزرگ در سده های
نخستین اس�لام آگاهی کمی در دست است .در آغاز این
رسزمین وس��یع را حکام��ی اداره می کردند که از س��وی
بغداد اعزام می ش��دند .اما با آغاز قرن سوم هجری حکام
ایران��ی همچ��ون طاهریان ( 259 -206ه.ق ) ،س��امانیان
( 395 -204ه.ق ) و صفاری��ان (  324 -253ه.ق ) ب��ر
بخ��ش اعظم ای��ن رسزمین حکم می راندن��د .پیوند میان
مراکز اس�لامی مهم تش��یع در ایالت وس��یع خراسان ،به
ویژه چهار شهر نیش��ابور ،مرو ،هرات ،بلخ ،و شهرهایی
همچون بخارا و سمرقند باعث اعتالی فرهنگ اسالمی در
این رسزمین گردید.
وج��ود دو جریان متناقض ،و همزیس��تی آنه��ا در قرون
متامدی همواره از ویژگی های حیات فرهنگی خراسان به
ش�مار می رود .یکی فرهنگ اسالمی که در رابطه نزدیک
ب��ا خلفای بغداد بود و دیگری فرهنگ خاص ایرانی که به
واسطه رسمیت یافنت زبان فارسی جدید و ظهور نخستین
اش��عار فارس��ی پدید آمد .ای��ن همبس��تگی و آمیختگی
فرهنگی از س��ویی و ذوق و س��لیقه هرنمن��دان ایرانی از
س��وی دیگر باعث گردی��د تا پیرشفت ه��ای عظیمی در
عرص��ه هرن و فرهنگ ایرانی در منطقه خراس��ان بوجود
آید و در گذر قرن ها به غایت پختگی و تکامل برسد.
رسزمین خراس��ان پس از س��قوط دولت ساسانی و با آغاز
دوران اس�لامی مرک��ز هرن و ادب ایران��ی گردید .فرهنگ
که��ن ایرانی نه تنها با شکس��ت ساس��انیان از بین نرفت،
بلکه به مدد نیروی معنوی اس�لام تقویت شد .چرا که در
واقع می توان هرن اس�لامی ایران را تلفیقی از سنت های
فرهنگ اسالمی و متدن کهن ایرانی دانست.
در حقیقت چیزی بیش از دو قرن طول کش��ید تا شکل و
قالب تازه تدوین ش��ود .اما اگر دقیق شویم ،تداوم « روح
» هرن ایرانی را می توان در این پیرشفت ها شناسایی کرد.
روح ملی گرای��ی ایرانیان در رشقی ترین ناحیه ایران نضج
گرفت .این منطقه در روزگار س��امانیان ارتباط تنگاتنگی
ب��ا اقوام ترک م��اوراء النهر در طول س��ده چهارم هجری
قمری/دهم می�لادی برقرار کرد و روابط بازرگانی با چین
به اوج خود رس��ید و بازرگانان چینی در س��مرقند مستقر
ش��ده بودند و اقوام اویغوری که آیین مانوی داشتند نیز
در آنجا می زیس��تند .در این ناحیه بود که اساطیر ایرانی
منب��ع الهام ش��اعرانی همچون فردوس��ی گردید .همچنین
هرنه��ای بودایی و مانوی از آس��یای میانه و مرزهای چین
بر هرن این منطقه ب��ی تاثیر نبود .به عالوه ،گروه هایی از
مسیحیان در گوشه و کنار ایران به ویژه در ری و آذربایجان
پراکنده ش��ده و م��ورد حامیت خلفای عباس��ی و پیش از

آنها پادش��اهان ساسانی قرار داش��تند و مسلامنان ی با این
گروههای مس��یحی ،اعم از س��اکنان محلی یا آنهایی که از
سوریه و آناطولی می آمدند ،داد و ستد فرهنگی داشت.
آغاز قرن چهارم هج��ری مصادف بود با حکومت ،خلفای
عباس��ی در بغ��داد ،آل بوی��ه در مرک��ز و جن��وب ایران،
سامانیان در خراسان و ماورالنهر ،غزنویان در بخش هایی
از خراس��ان .این حکوم��ت ها که گاه بص��ورت همزمان
ب��ا یکدیگر در نقاط مختلف ایران حک��م می راندند ،هر
کدام به گونه ای حام��ی هرن و هرنمندان بودند .از جمله
مهمرتی��ن هرنهای مورد توجه س�لاطین این حکومت ها
مع�ماری (کاخ ه��ا ،مس��اجد  ،مقابر) بود .ق��رن چهارم
هجری ،همچنین قرن علم و ادب ،هرن و سیاست در عامل
اسالم بوده است .دانشمندان بزرگی همچون بوعلی سینا،
رازی ،ابن ندیم  ،س��یبویه و ...در این روزگار زیس��ته اند.
خراس��ان در عهد حکومت س��امانیان ،مه��د علم و ادب
ب��ود .در این قرن ادیبان و کاتبان فراوان می زیس��تند ،به
همین مناسبت خوشنویسی و تذهیب نیز رشد و پیرشفت
فراوانی کرد.
آغاز دوره سلجوقی ،همزمان است با فتوحات سالجقه در
اوایل قرن پنجم هجری،که تا اس��تقرار ایلخانان در اواسط
ق��رن هفتم هجری ادام��ه یافت .تولی��دات و محصوالت
هرنی دوره س��لجوقی ،در شکل گیری و الگوپذیری نهایی
هرناسالمی در ایران و دیگررسزمین های اسالمی ،اهمیتی
اساسی داشت ،به همین علت عرص سلجوقی را می توان
عرص ابداعات هرنی دانست.
س��لجوقیان قبیله ای از ترکان «اغوز» بودند ،که نام خود
را از «س��لجوق» یکی از روس��ای خود گرفتند .که نس��ب
سلجوقیان به «سلجوق بن دقاق» می رسد .آنان طایفه ای
بودن��د از ترکامنان غز و خزر که در روزگار س��امانیان در
دشت های خوارزم و سواحل دریای خزر در آن سوی رود
جیحون سکونت داشتند.
آنان پس از گرایش به اس�لام ،خود را از تنه اصلی اغوزها
جدا س��اختند .سلجوقیان در س��ال  431ق کل خراسان و
س��پس ری و اصفه��ان را ،ترصف کردن��د .طغرل رهرب آنها
در س��ال 447ق وارد بغداد ش��د ،و پس از او آلپ ارسالن
برادرزاده و جانشین اش ،آذربایجان ،شامل بین النهرین و
س��وریه را ترصف کرد و در 463ق در مالزگرد بر امپراطور
بیزانس غلبه کرد و راه رخنه سالجقه به آناتولی را گشود.
اما در دوره س��لجوقی نی��ز کار کتابت و تذهیب قرآن ها
همچ��ون گذش��ته پیرشفت زی��ادی کرد و نقوش س��اده
هندس��ی جای خود را به نگاره های گیاهی داد .تزئینات
«طوم��اری ش��کل» از ویژگی های تذهی��ب این دوره به
ش�مار می رود.کتیبه رس س��وره ها که قبالً به خط کوفی

نوش��ته می شد ،از دوره سلجوقی به بعد با خطوط کوفی
تزئینی ،ثلث و نس��خ و ب��ه رنگ های طالی��ی ،الجورد و
س��فیدآب تنوع یافت .در حقیقت ،شیوه شاخص تذهیب
س��لجوقیان را می توان در آثار تولیده ش��ده از سده پنجم
و پس از آن مش��اهده کرد .در این س��ده خراسان برترین
و بزرگ ترین مرکز خوشنویس��ی و تذهیب بود .منونه بارز
آن مصحفی به خط «ابوالقاس��م بن سعید بن ابراهیم بن
عامل بن ابراهیم بن صالح» به تاریخ 427ق است که کاتب
خ��ود ،کار تذهیب اث��ر را انجام داده و در پایان نس��خه
ترصیح کرده که خوشنویس��ی و تذهیب را در «دامغان»
و «نیش��ابور» آموخته اس��ت .همچنین مصحفی سی پاره
به خط و تذهیب «عثامن بن حسین وراق» از سده پنجم
هجری462-466(،ق) به جا مانده که از نس��خه های بس��یار
نفیس ترین این دوره به شامر می رود.
گفتنی اس��ت ،یک��ی از معروفرتین و کهن ترین نس��خه های
شاهنامه فردوسی که تاکنون شناسایی شده از آثار تولید شده
در دوره سلجوقیان است .این نسخه را مهدی غروی با عنوان
«شاهنامه کاما» معرفی کرده و همو و مجتبی مینوی بر تولید
آن در دوره سلجوقی اتفاق نظر دارند.
حکومت س��لجوقیان تا روزگار سلطنت س��لطان سنجر ،در
خراس��ان و ماوراءالنه��ر ادامه یافت .اما این مناطق در س��ال
 552ق تحت س��لطه یک سلس��له ت��رک نژاد دیگ��ر ،یعنی
خوارزمشاهیان قرار گرفت تا اینکه در  616ق در مقابل تهاجم
ایلغار مغول از پای درآمد.
گفتنی است ،با گس�ترش فتوحات اسالمی در اواخر قرن دوم،
مسلامنان کاغذسازی را از ارساء چینی در شهر سمرقند آموختند
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و رفته رفته کاغذ را جانش��ین چرم و پوس��ت کردند .در دوره
س��لجوقیان ( 552 -429ق) در فن کتاب سازی و کتاب آرایی
دگرگونیهایی اساسی پدید آمد که حاصل تغییر قطع کتاب از
افقی به عمودی .
از طرف��ی ،ش��کوه و زیبایی معامری ایران به وی��ژه در دوران
اس�لامی ،به تزئین و آرایش آن بستگی دارد .معامری اسالمی
تزئینات��ی چون آج��رکاری ،گچ ب��ری ،کاش��ی کاری ،حجاری،
منبت کاری ،آیینه کاری و نقاشی در متامی ادوار اسالمی رواج
داشته و در هر دوره با امکانات آن روزگار پیرشفت کرده است.
هرنمندان این رش��ته از هرنهای اسالمی با بهره گیری از انواع
نقوش ،نظیر نقوش و طرح های گیاهی ،هندسی و خوشنویسی
بر روی انواع مصالح ساختامنی به معامری ایران اهمیت ویژه
ایبخشیده اند.
بر این اساس با تأملی بر سیر نقوش تزئینی در آثار هرنی ایران،
از پیش از اسالم تا عرص سلجوقی ،می-توان این گونه دریافت
کرد که ،هرنمندان (در قرون اولیه اس�لام) برای تذهیب نسخ،
از نقوش موجود در معامری الهام گرفتند؛ تعدد اس��تفاده از
نقوشی همچون نخلک ،بال پرنده ،گل نیلوفر و دیگر اشکال
گیاهی و نباتی ،در آثار هرنی این دوره گواهی بر این ادعاست.
اما با آغاز عرص سلجوقی و ایجاد تحوالتی در نوع ترکیب بندی
مصحف ها ،و همچنین تکامل اسلیمی و ابداع خطوط جدید،
ای��ن بار معامران و طراحان ابنیه بودن��د که فرم ها و عنارص
موجود در تذهیب را دس��تامیه کار خود قرار دادند .در ادامه
و در تزئین بناهای عرص ایلخانی ،اوج شکوفایی و تکامل این
نقوش در زمینه گچربی و آجرکاری مس��اجد ،مقابر و برج ها،
وکاروانرساها قابل مشاهده است.

بن حسین وراق که مجموعه ای از خوشنویسی ،و تذهیب
اس��ت نشان دهنده رواج شیوه ای نو ،درکتاب آرایی عهد
سلجوقی ،به شامر می رود.
با آغاز عرص س��لجوقی نق��وش رایج در ه�نر فاطمیان و
ایوبیان مرص دستامیه کار مذهبان قرار گرفت  ،و بیش از
پیش تکامل یافت و در ادامه با تجلی در ش��کل «س��تاره
چند گوش» در مصحف های عه��د ایلخانان و مملوک به
اوج خود رسید .همچنین عالوه بر طرح ستاره چند گوش،
در دیگر نقوش هندسی صفحات آغازین نیز تغییراتی رخ
داد ،ک��ه فاقد حالت گری��ز از مرکز بود .در طرح تذهیب
قرن پنجم ،نقوش��ی همچون نخلک و حاشیه های آراسته
ب��ه چرخش ه��ای گل و برگ –که ریش��ه در هرن پیش از
اسالم داشت – همچنان مورد توجه مذهبان بود.

تصوی��ر .5کتیبه ُمذهب حاش��یه یک مصحف ،ای��ران485 ،ق ،موزه
توپکاپی استانبول ،ترکیه
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همچنین آثار بس��یار نفیس��ی در زمینه های سفال و فلز
بر جای مانده که نش��انگر رونق این هرنها ،در کنار کتاب
آرایی بوده ،و نفوذ طرح ها و ترکیب بندی های تذهیب
و نقاشی را بر بدنه ظروف سفالین و آثار فلزی این دوره،
به وضوح می توان مشاهده کرد.

تصویر .4نقوش گل و اسلیمی به کار رفته در معامری پیش از اسالم که
در تذهیب نُسخ اسالمی نیز کاربرد داشت

خوشنویسی و تذهیب مکتب خراسان در عرص سلجوقی:
خوشنویس��ی و تذهی��ب در دوره س��لجوقی ک��ه پس از
ویرانگ��ری مغوالن فقط منونه ه��ای معدودی از آن باقی
مانده ،نظیر دیگر قالب های هرنی این دوره ،از ساختاری
منس��جم و ترکیب بندی اصولی برخوردار بوده است .آثار
مهمی همچون خمسه نظامی ،مفید الخاص از محمد بن
زکریای رازی و ش��اهنامه کاما و مصحف سی پاره عثامن

در قرون اولیه اس�لامی خاندان های ب��زرگ ایرانی مانند
خان��دان س��امانی ،چغان��ی ،فریغونی ،ش��اهیه خوارزم،
مامونی��ان آن والیت ،زیاریان و باوندی��ان و بوییان دیلم
رسارس ایران را زیر س��یطره خود داش��ته و به رسم نیاکان
خود در تش��ویق دانشمندان ،ش��اعران و هرنمندان کوشا
بودند .به کوش��ش آنان بود که ادب فارس��ی عاملگیر شد
و آث��ار گرامنایه جاوی��دان در دانش و ادب پدید آمد .این
دوره بارور از اواخر قرن سوم هجری آغاز شد و در میانه
ق��رن پنجم هجری پایان پذیرفت .یک قرن و نیم از تاریخ
ایران که بعد از این دوران آمد میراث خوار آن عهد بود.
گفتنی است که علی رغم رسوخ زبان عربی در فرهنگ و
زبان ایران (پس از اس�لام) ،با آغاز قرن چهارم هجری یک
نهضت ملی در ای��ران آغاز گردید  ،که یکی از نتایج مهم
آن تجدید حیات زبان فارسی و به کارگیری آن در ادبیات
ایران بود .در همین راستا بود که فردوسی بزرگرتین کتاب
تاریخ ایرانیان ،ش��اهنامه را که رشحی از حوادث تاریخی
(اعم از افسانه و حقیقت) و فرهنگ شهامت و مردانگی
ملت ایران ب��ود رسود .از این دوره به بعد بود که ،توجه
هرنمن��دان و پادش��اهان در مقام مهمرتین حامیان نس��خ
ادبی س��بب شد تا تهیه نس��خه های مختلف شاهنامه در
دوره های بعد نیز ،رواج پیدا کند.
گفتنی اس��ت ،خط کوفی و تذهیب در مصحف های عهد
س��لجوقی به حداکرث رشد و ترقی رسید .مثالً مصحفی در
م��وزه بریتانیا نگهداری می ش��ود ،ک��ه در بردارنده چند
صفحه ُمذّهب عالی اس��ت ،که تزئینات طوماری شکل و

کاتبان تا اوایل قرن چهارم هجری مصحف ها را بر پوست
کتاب��ت می کردند .تذهیب این مصحف ها غالباً س��اده و
ابتدایی است اما به تدریج با تغییراتی که در شیوه کتابت
خ��ط کوفی در قرن چهارم هجری پدی��د آمد تذهیب نیز
تح��ول یافت و نقش و نگاره��ای پیچیده تر در آن به کار
گرفته شد.
در این دوره ،برای تذهیب نُسخ ابتدا دور نوشته را خط کشی
(جدول کش��ی ) می کردند و س��پس بی��رون این جدول ها
را با اس��لیمی می آراس��تند .استفاده از اس��لیمی دراطراف
منت و ش��کل های درهم تنیده در زمینه کتیبه ها در تلفیق
با شمس��ه و ترنج -ک��ه اغلب درون آنها اش��کالی قرینه و
هندس��ی جای داش��ت -خود فرصتی بود ،تا هرنمندان عهد
سلجوقی به تذهیب مصحف ها تنوع بخشند .ترکیب رنگی
تذهی��ب در این دوره دس��تخوش تغییرات ش��ایان توجهی
بوده است؛ استفاده از رنگ « قرمز عقیقی » بر زمینه طال،
ترکیب جدیدی بود ،که در کنار رنگ هایی همچون الجورد
و سبز زنگاری و س��یاه ،ترکیبی چشم نواز پدید می آورد .از
ای��ن دوره مصحفی معروف به «مصحف ِبُس��ت» در مخزن
عربی کتابخانه ملی فرانسه محفوظ است که در سال  505ق
احتامالً در کارگاه سلطان محمود غزنوی کتابت گردیده ،که
چند رسلوح مختلف دارد که تزئینات آن اس��لیمی ،رسلوح با
س��ه دایره و یک بیضی و دو دایره است .تذهیب پیچیده و
متنوع در این نس��خه به حد انکار ناپذیری به بلوغ رسیده
اس��ت .همچنین دو منونه یکی قانون مس��عودی بیرونی و

گفتنی اس��ت در برخی از دست نوش��ته ها مذهبان ،برای
تزئی��ن از تکرار قرینه وار ط��رح در صفحات روبروی هم،
بهره جس��ته اند ،که به رغم ترکیبی مستقل درون هر یک
از چارچوب های کلی ،تک��رار آیینه وار را در ذهن بیننده
تداعی می کند .بارزترین ویژگی آن ،اهمیت اس��تفاده از
اش��کال هندس��ی ،خصوصاً نقش دای��ره در طرح رسارسی
صفح��ه اس��ت .همچنی��ن ،مذهب��ان در ای��ن دوره طال
را ب��ه صورت ورقه های��ی نازک و با چس��ب (صمغ) در
محل تذهیب می چس��باندند ،و س��پس نقوش را روی آن
قلم گی��ری می کردند .در این میان ،گاه از رنگ های س��بز
و الجورد و س��یاه نیز برای کش��یدن شرَ َفه بهره می بردند.
این شیوه استفاده از ورقه طال تا قرن ها در میان مذّهبان
مرس��وم بود .در این روش هرنمند می بایس��ت طرح ها و
نقوش را به صورت بداهه و بدون الگوبرداری دهد همین
امر س��بب ش��ده بود تا جزئیات نقوش آن ط��ور که باید
قرینه نباشد.
همچنی��ن از اواخر قرن چهارم هجری بود که گره س��ازی
ک��ه ترکیبی زنجیروار از نقطه و خط بود ،همچون عنرصی
اساسی در تذهیب به کار رود .این عنرص در قرون بعدی
بس��یار مورد توج��ه مذهبان دیگر قرار گرف��ت و همواره
ب��ه صورت کمندی زنجی��روار دور ت��ا دور کتیبه ها و رس
لوحه ها به کار گرفته شد.
از ای��ن زمان به بعد بود ک��ه در کتیبه های صفحه افتتاح
مصحف ه��ا نام س��وره ،تعداد آیات و مح��ل نزول آن به
هم��راه آیه ای که بر ل��زوم طهارت هنگام ملس قرآن تاکید
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تصویر .6مصحفی به خط نس��خ اولیه برکاغذ ،شیوه ابن بواب ،اواخر
قرن چهارم هجری

تصویر .7شیوه تذهیب در عهد سلجوقی ،مجموعه خصوصی

یب

ش��یوه رایج عهد سلجوقیان را دارد ،و آن را «ابوالقاسم بن
ابراهی��م» ب��ه تاریخ جامدی االول س��ال  427ق کتابت و
تذهیب کرده است.

دیگری کتابی به زبان عربی کتابت ش��ده به س��ال 502ق،
روزگار س��لطنت محمد پرس ملکشاه سلجوقی ،از مجموعه
یادشده ،به لحاظ تذهیب شایان توجه هستند.

می کن��د در ترنج کتیبه ه��ا و یا صفحات مذهب قبل از
رشوع آیات ،با خط کوفی تزئینی ،و به رنگ س��فید یا طال
نوشته و هامنند رسسوره ها قلم گیری می شد.
از هرنمندان ُم ّذ ِهب روزگار س��لجوقی و غزنوی می توان
از «عبدالرحمن بن محمد دامغانی»« ،عثامن بن حس��ین
بن ابوس��هل وراق»« ،محمد بن عثامن»« ،ابوالقاس��م بن
ابراهیم»  ،و ُم ّذهبی با رقم « جامل » یاد کرد.

جل��ی و طال نویس تحریر گردیده اس��ت .اطراف آن را با
گره سازی و یک ترنج در پهلو تزئین کرده اند .تاریخ تحریر
جزوات از 462ق یعنی اواخر س��لطنت آلب ارسالن (455
–  465ه.ق ).تا 466ق نخس��تین سال س��لطنت ملکشاه
سلجوقی بوده اس��ت .کتابت و تذهیب این مصحف پنج
سال زمان برده است.
در آغ��از هر جزو ای��ن مصحف دو صفح��ه متام مذهب

تأملی بر شیوه تذهیب عثامن بن حسین وراق غزنوی
ابو عمرو عثامن بن حس��ین بن ابوس��هل وراق غزنوی از
خوشنویس��ان و مذهبان زبردس��ت ق��رن پنجم هجری و
معارص آلب ارس�لان و ملکش��اه س��لجوقی بود .او که در
نیمه دوم س��ده پنجم هجری در خراس��ان می زیس��ت،
مصحف��ی را به تاریخ  466ق به خط کوفی س��اده ایرانی
کتابت و تذهیب کرد .روش او در خوشنویسی و تذهیب
این مصحف که براس��اس شیوه رایج زمانه اش بود شایان
توجه و تدقیق اس��ت .این اثر اکنون در مجموعه آس��تان
قدس رضوی مشهد نگهداری می شود.
گفتنی است ،مصحف یادشده به دستور ابوجعفر محمد
بن احمد عبدوس��ی کتابت شده و در آغاز جزء بیست و
هشتم ،نام حامی در دو صفحه چهار سطری به خط رقاع

متقاب��ل کارکرده اند ،که طرح آن با جزوات دیگر متفاوت
است .همچنین رسس��وره ها را به خطوط مختلف کتابت
کرده ان��د .همچنین «بس��م الله» را به چن��د نوع کوفی
(گلدار و تزئینی) نوش��ته و عالمات تش��دید ،مد ،و همزه
به رنگ س��بز (س��یلو) زنگاری ،نقطه ها طالیی و عالمت
س��کون دایره ای الجوردی رنگ ترس��یم گردیده است .در
حاش��یه منت ،ش��کل ترنج های طالیی با نقوش متفاوت و
طرح های بدیع برای تقس��یامت «ده تایی»آیات ،کشیده
شده است.
در ترنج ه��ای کناری مصحف عثامن ،هم��واره ردیفی از
اس��لیمی های چند پر به همراه نوار زنجیروار سفید رنگ
ظری��ف ،که بدون ش��ک ش��یوه خاص او (ترس��یم نقوش
س��فید رنگ برزمینه طال )در تزیین ترنج حاشیه بوده است.
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در کتیبه های رس سوره نیز ،نام سوره به خط رقاع سفید آب
بر زمینه قرمز عقیقی که در اثر گذر زمان قهوه ای ش��ده با
چرخش های اسلیمی تزئین شده است.
این شاهکار هرنی کم نظیر قرن پنجم هجری  2131ورق دارد،
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که اگر چه جزء های سی گانه آن از حیث خط و جلد و کاغذ
یکسان است ولی تذهیب هر جزو با دیگری متفاوت است؛ به
طوری که نقش دو ترنج و دو رسسوره با هم برابر نیست .پر
کارترین جزو این مصحف جزو سی ام آن است ،که دو رس لوح،
سی و شش رسسوره ،چهل ترنج و دو صفحه متام تذهیب دارد،
که حتی یک طرح آن تکراری نیس��ت .به همین علت بررسی
ش��یوه تذهیب عثامن ،با توجه به این تن��وع خود می تواند
موضوع یک تحقیق مفصل باشد.
گفتنی اس��ت ،قرآن مرتجم دیگری نیز از این هرنمند در ترکیه
شناخته شده که که به لحاظ خوشنویسی و تذهیب اهمیت
ویژه ای دارد.

تاثیرات شیوه عثامن بن وراق بر دیگران
در مجموعه آس��تان قدس رضوی ،جزء بیس��ت و سوم از
مصحف��ی به خط و تذهیب «محمد بن عثامن» به تاریخ
614ق ،فرزن��د یا ن��وه ،عثامن بن ابوس��هل وراق موجود
اس��ت،که اگر رق��م او در پایان مصحف ذکر نش��ده بود،
بدون ش��ک به عثامن وراق منسوب می گشت .محمد بن
عثامن که در خوشنویس��ی و تذهیب دست کمی از پدر
نداش��ت این مصحف را به شیوه ای شبیه به شیوه پدرش
کتابت و تذهیب کرده است .تنها تفاوت این دو اثر اندازه
صفحه و درش��تی و ریزی خط آن اس��ت .این مصحف به
هم��راه  29جزو دیگر آن ،بر طب��ق وقف نامه ای به خط
کات��ب ،از س��وی «محمد بن ابی دل��ف حلفوری» ملقب
به «رشف» ،وقف بر مس��جد جامع حلفور از توابع طوس
گردی��ده بود ،که در حال حارض ن��ه از حلفور اطالعی در
دست است و نه از  29جزو دیگر.

رسیده بود در حقیقت وام دار تالش و خالقیت هرنمندان پیش
از آن روزگار ب��وده اس��ت .از آن میان می توان به کهن ترین
نس��خه قرآن به خط کوفی ایرانی اش��اره کرد ،که در سال
 292ق به خط «احمد بن ابی القاس��م الخایقانی» کتابت
شده و در کتابخانه چسرتبیتی دوبلین نگهداری می شود.
این ش��یوه در خوشنویسی و تذهیب به دست عثامن بن
وراق و پرسش ش��کوفا گردید و س��پس الگویی ش��د برای
هرنمن��دان دوره های بعد ،که بهرتی��ن مثال آن مصحف
وقف��ی بر تربت ش��یخ جام��ی بوده اس��ت .این مصحف
در س��ال  584ق به دس��ت «محمد بن علی النیش��ابوری
اللیث��ی» برای اهداء به غی��اث الدین محمد غوری کتابت
ش��ده اس��ت .تذهیب این اثر رقم « جامل» دارد که در
قرن ششم هجری انجام پذیرفته است.
با توجه به اینکه در گذش��ته هر کدام از هرنهای وابسته
به کتاب آرایی ،هرنمندان متخصص خود را داشته ،خاندان
«وراق غزنوی» بی ش��ک ،یک��ی از مهمرتین خاندان های
هرنمن��د در ش��هر غزنه بوده ان��د ،که آثار یادش��ده گواه
روشنی بر این ادعاست.
این روش کار بعدها در خاندان های دیگر ایرانی همچون
روزبهان شیرازی و وصال نیز پیروی شد.

تصویر .12سه کتیبه رسسوره ُمذهب ،به شیوه عثامن

تصویر .11چند منونه ترنج حاشیه در مصحف محمد بن عثامن614،ق

اما شیوه محمد بن عثامن در مقایسه با پدرش کامل تر و
پخته تر ش��ده اس��ت .این نکته از نوع ترکیب بندی خط
و تزئیناتی همچون عالمت ختم آیات ،س��جده ،ترنج های
حاشیه ،گره سازی و حتی شکل اسلیمی های آن دریافت
کرد.
خ��ط کوفی ایرانی که در این آثار به اوج ش��کوفایی خود

چند اثر دیگر نیز از آن روزگار به جا مانده که مشخصات
آنها چنین است:
الف .مصحفی کتابت ش��ده در سیستان به تاریخ 505ق،
محفوظ در کتابخانه ملی پاریس .
ب .مصحفی به تاریخ 559ق ،محفوظ در موزه دانش��گاه
فیالدلفیا.
ج .نسخه آداب الخلق النبی ،کاتب :ابوبکر محمد بن ابی
رافع الوراق ،محفوظ در کتابخانه دانشگاه لیدن ،هلند
د .س��ه برگ از مصحفی به خط کوفی ایرانی ،که در موزه
مرتوپلی�تن نیوی��ورک نگهداری می ش��ود ،و چند بخش از

چند مصحف از دوره سلجوقی که در کتابخانه چسرتبیتی
دوبلی��ن ،موزه ملی ایران (بخش اس�لامی) ،موزه آس��تان
قدس رضوی مشهد و موزه رضا عباسی نگهداری می شود.
ه .قرآن مرتجم ،احتامال خوشنویس��ی و تذهیب از عثامن
بن وراق ،محفوظ در کتابخانه توپکاپی ،ترکیه
اما از این میان نس��خه آداب الخل��ق النبی اهمیتی ویژه
دارد.
این نس��خه را ابوبکر محمد بن ابی رافع الوراق در شهر
غزنه کتابت کرده اس��ت .قطع آن وزیری است و خط آن
نس��خ که با مرکب س��یاه و طال کتابت ش��ده است .یک
صفح��ه مذهب در آغ��از دارد و دو صفحه آغازین آن را
با تزئیناتی همچون کتیبه رس لوح و ترنج حاش��یه و رشفه
الج��وردی تزیین ک��رده اند .افزون بر ای��ن رسفصل های
کتاب را نیز با ترنج هایی زرین تزئین کرده اند.

تصویر ( .13راس��ت) صفح��ه آغازین آداب الخل��ق النبی ،کتیبه
مذه��ب با نقش ترنج درحاش��یه( .چپ) صفح��ه مذهب ،هامن
نسخه ،شیوه عهد غزنوی ،محفوظ در کتابخانه دانشگاه لیدن ،هلند

اما نکته شایان توجه اینکه شیوه تذهیب این نسخه کامالٌ
به مصحف عثامن می ماند و با توجه به کنیه «الوراق» در
پایان رقم هر دو مصحف ،این احتامل که هرنمندان مذهب
ای��ن دو اثر در یک مح��دوده زمانی و مکانی مش��ابه کار
تذهیب این دو نسخه را انجام داده اند را قوت می بخشد.
همچنی��ن وجود کلمه « غزن��وی » و « بغزنه» خود مؤید
این نکته اس��ت ،که هر س��ه مصحف در دربار پادشاهان
غزن��وی تهیه ش��ده ،که البته این ش��یوه با عنوان ش��یوه
سلجوقی معرفی شده است.
بحث در خصوص ش��یوه خوشنویسی آداب الخلق النبی
و وقف نام��ه و رقم مصحف های عث�مان و پرسش خود

فرصت��ی جداگان��ه می طلب��د ،اما همین بس که هر س��ه
نس��خه به خطی شبیه نس��خ اولیه اما با متایالتی به رقاع
کتابت شده اند.
ای��ن نوع کتاب��ت در کتب علم��ی قرون چه��ارم و پنجم
هجری نیز بس��یار مورد تقلید خوشنویس��ان آن روزگاران
قرار گرفت.
ای��ن عقیده ک��ه درج عالمت آیه ،در انته��ای جمالت در
مصحف ه��ای دوره اس�لامی از ش��یوه خوشنویس��ی و
تذهیب مانوی متعلق به رسزمین های ش�مالی خراس��ان
ب��زرگ در پیش از اس�لام بوده ،دور از ذهن نیس��ت ،اما
اثبات آن نیاز به تحقیقات و مدارک بیشرتی دارد .

عالمات و تقس��یامت حواش��ی قرآن در نگاه��ی کلی ،از
هارمون��ی و وح��دت خاص��ی در این مصح��ف کم نظیر
حکایت از بلوغ و شکوفایی هرن کتاب آرایی در قرن پنجم
هجری در خراسان دارد .این شیوه خوشنویسی و تذهیب
(به ویژه اس��تفاده از ورقه طال ) قرن هاس��ت که به وادی
فراموشی سپرده شده است.

تصویر .16کتیبه رسسوره در مصحف عثامن بن وراق ،قرن پنجم هجری

خامته
کتاب آرایی عهد س��لجوقی در خراسان به واسطه خالقیت
هرنمن��دان ای��ن عرص��ه و اس��تفاده به هن��گام و ترکیب
بندیهای بدیع ازخطوط کوفی و نس��خ در پیوند با نقوش
در هم تنیده اس��لیمی و تلفیق آنها با نقوش هندس��ی و
ترکیبات رنگی خاص و با شکوه بسیار شکوفا شد .به ویژه
اس��تفاده از فن ورق طال ،و قلم گی��ری های نازک نقوش،
و خط کوفی س��اده فرصتی بود ت��ا این هرن بیش از پیش
رشد و ترقی یابد.
در حقیق��ت مصحف نگاری در ق��رن پنجم هجری قمری،
رسمش��ق خط و تذهیب و رنگ آمیزی در هرن کتاب آرایی
ایران اس��ت و به جرأت می ت��وان گفت ،کم نظیرترین و
چشم نوازترین اثر این دوره اثر به جا مانده از عثامن بن
وراق است که هم به لحاظ خوشنویسی و تذهیب و هم
به لحاظ نسخه شناسی از ارزش فراوانی دارد.
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صفحات مصحف عثامن جدول کش��ی ،تس��مه اندازی و
کمند ندارد ،اعراب آن به شنگرف و تشدید و مد و همزه
به رنگ سبز زنگاری و نقطه بزر تحریردار ,عالمت سکون
دای��ره کوچ��ک الجوردی اس��ت و کلمه وقف بش��نگرف
نوشته شده است.
گفتنی است خط کوفی ساده عثامن و مقلدینش در کتابت
مصحف به کار برده اند ،زیباترین و در عین حال استوارترین
نوع کوفی ایرانی اس��ت ،که در قیاس با منونه های خطوط
کوفی دیگر نواحی رسزمینهای اس�لامی از ش��کوه خاصی
برخوردار اس��ت .به ویژه تنوع رنگ��ی در اعراب گذاری و
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هرنهای تزئینی از قبیل شیش��ه گری ،فلزکاری ،سفالگری ،تزئینات :دینی و غیر دینی

هنـــراســـالمی
ترجمه :رضا مهـدوی*  /کوروش مقصودی**

این منت ترجمه مقدمه کتاب هرنهای اسالمی 1نوشته ج .م راجرز 2است .منت كتاب ذکر کلیاتی در
باب هرن اس�لامی اس��ت و هر چند آرا ء و نظریات مطرح شده در چنین نوشته هایی ،مورد تأیید
و توافق کامل پژوهشگران هرن اسالمی نیست ،با این حال از دو جهت سودمند به نظر می رسد؛
نخست آنکه ما را از نتایج تحقیقات و بررسی های مرشق شناسان در زمینه هرن اسالمی بهره مند
می سازد ،دوم آنکه تفسیرها و تأویل های نادرست محققان غربی را گاه در خالل چنین منت هایی
منایان می س��ازد که این خود ،مس��ئولیت ما را در معرفی صحیح هرن اسالمی به جامعه هرنی در
سطح جهان تبیین می مناید.

مقدمه

عرص اسالمی در سال 622میالدی و با هجرت پیامرب اسالم ،حرضت محمد (ص) ،از
مکه به مدینه آغاز شد .در مدت زمانی کمرت از یک قرن پس از وفات پیامرب(ص)
در س��ال  632میالدی ،گسرته قلمروی اس�لام رسزمین هایی از اسپانیا در غرب تا
افغانس��تان و ش�مال هند در رشق و مرزهای چین را در بر می گرفت .چند قرن
بعد ،جوامع اس�لامی نسبتا بزرگی حتی در مناطق گسرتده تری از دنیای قدیم بنا
نهاده شد که از آفریقا تا جنوب رشقی آسیا در آن سوی اقیانوس هند و از آنجا به
سمت شامل تا چین امتداد داشت .بنابراین متدن هایی با زمینه مذهبی ،فرهنگی،
تاریخی و هرنی بسیار متفاوت زیر پرچم اسالم متحد شدند.
در تاریخ این جوامع ،هرن و معامری اسالمی از سنت های هرنی امپراطوری هایی
تاثیر پذیرفته است که با آنها در متاس بوده اند ،همچنانکه سبک های محلی نیز
بنا به نیاز آیین جدید،خود را تطبیق و دوباره شکل داده تا بن مایه های فلسفی
و مذهبی (اس�لامی) را جایگزی��ن منایند .این تعامل از طری��ق ارتباطات تجاری
تقویت می شد و نه فقط فرهنگ مادی دنیای اسالم بلکه فرهنگ های پیشین که
فرهنگ اس�لامی در آنها ریشه دوانده بود را نیز غنی می کرد .در ادوار نخستین،
هرنهای دنیای اس�لام ارتباط تنگاتنگی با سبک های رایج دوره های قبل از اسالم
یعنی بیزانس در غرب و ایران ساسانی در رشق داشتند .اما همزمان با به قدرت
رس��یدن خلفای عباس��ی در اواسط قرن هشتم میالدی  ،آنها به سوی قالب هرنی
کامال مستقلی پیش رفتند.
با ایجاد این چنین زمینه ای اس��ت که اصطالح «هرن اس�لامی» نخستین بار برای
توصیف تولیدات هرنی هرنمندان مس��لامن که به سفارش حامیان مسلامن انجام
می شد،مورد استفاده قرار گرفت (گرچه ،تولیدات هرنی بسیاری به شیوه اسالمی
به دست هرنمندان غیر مسلامن یا برای غیرمسلامنان در گسرته قلمرو پهناور اسالمی
خلق ش��ده است) .هرن اسالمی بازتاب دهنده تنوع جغرافیایی رسزمین های اسالم
اس��ت که ش�مار زیادی از گونه های ه�نری از معامری گرفته ت��ا تولید کتاب و
* نگارگر و مدرس داشگاه جامع فرهنگیان
** مرتجم
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جواهرسازی و نساجی را تحت پوشش قرار می دهد.
این هرن را بدان جهت «اس�لامی» م��ی گویند که واژگان
هرنی آن تا اندازه ای ریشه در اندیشه فلسفی مسلامنان
دارد .تا اندازه ای ،این روح و اصول مذهبی اسالمی است
که به نوع بیان خالقانه(هرنی) مردمان مس��لامنان شکل
داده است.
یکی از خصوصیات بارز هرن اس�لامی نقش��ی اس��ت که
در تزئینات معامری مثل شیش��ه ،درودگری ،کاش��یکاری
و موزاییکه��ای رسامیک ،س��نگ کاری ،گچربی و مقرنس
کاری ه��ای ب��ا ش��کوه ایفا می کن��د .ای��ن خصوصیت
منعکس کننده نقش مهم مع�ماری دینی در فرهنگهای
اس�لامی اس��ت .در متام این هرنها خوشنویس��ی عنرصی
مهم محس��وب می ش��د .قرآن به زبان عربی نازل ش��ده
ب��ود و [به خط عربی] کتابت می ش��د و طبیعی بود که
آیات قرآنی و متون عرب��ی باید وحدت روحانی و اعتبار
منحرص به فردی به اشیایی که بر روی آنها نقش می بستند،
ببخش��ند .یکی دیگر از صفات ممیزه هرن اسالمی و یکی
از آشناترین مشخصه های آن ،استفاده گسرتده از تزئینات
پیچک ش��کل ،نقوش اسلیمی ،نقوش هندسی و طرحهای
درهم تنیده است.
برخالف تصور عامه ،به تصویر کشیدن نقوش انسانی نیز
نقش مهمی در هرن اسالمی ایفا می کند .اگرچه بر اساس
احادیث  -سنت عملی و گفتارهای حرضت رسول(ص) -به
تصویر کشیدن اشخاص انسانی و حیوانات ممنوع است ،این
قان��ون به ه�نر غیر مذهبی ترسی پیدا نکرده اس��ت .لذا
اگرچه تقریبا در رسارس جهان از این نوع تصویرسازی برای
تزئین مس��اجد و قرآن ها پرهیز می شد ،اما آثار فراوانی
در ه�نر و مع�ماری غیر مذهبی اس�لامی
وجود دارد که تصاویر اش��خاص انس��انی و
پرندگان و جانوران در آنها منایان است.
تا همین اواخر به اشتباه اینگونه می پنداشتند
می ش��د که رش��د و توس��عه هرن اسالمی
در ق��رن هجدهم و یا اوای��ل قرن نوزدهم
می�لادی متوقف گردیده اس��ت .این تصور
ناشی از مشاهده افول آفرینش های هرنی
(جهان اس�لام) در مواجهه با توسعه روابط
تج��اری و دیپلامتیک فزاین��ده بین اروپا و
دنی��ای اس�لام در آن زمان اس��ت .اما این
دی��دگاه ،گرایش ه��ای احیاگر(اس�لامی)
قوی را که معرف ویژگی های بس��یاری از
فرهن��گ های دنیای اس�لام قرن نوزدهمی
بود نادیده می گیرد و از عملکرد بس��یاری
از هرنمن��دان فعالی که به نح��و غیر قابل
انکاری با س��نت های گذشته ارتباط دارند،
چشم پوشی می کند.

در هرن اس�لامی به ندرت مرز دقیق��ی بین هرن مذهبی
و ه�نر غیر مذهب��ی وجود دارد .با این وجود دس��ت كم
تفاوتهایی حداقل ،مابین تزیینات اماکن مذهبی و تزیینات
مورد اس��تفاده در قرص ها و ساختامنهای حکومتی وجود
دارد .با این حال در آرایش هر دو نوع این اماکن ،متامی
انواع س��طوح تزیینی اعم از س��طوح نقاشی شده یا نقش
برجس��ته های کم عمق ،نقش بارزی را ایفا می کنند .به
باور نویس��ندگان غربی قرن نوزدهم ،هرن مش��بک کاری،
خصوصا مشبک کاری هندسی تقریبا یکی از خصوصیات
بارز تزیینات اس�لامی است .اگرچه هنوز هم هرن مشبک
کاری مش��خصه ب��ارز تزیین��ات در اس��پانیا و مغرب به
حس��اب می آید (نام عمومی منطقه ای در ش�مال غرب
قاره آفریقا متش��کل از کش��ورهای مراکش ،الجزایر و لیبی)،
این عنرص هرنی در بسیاری از فرهنگهای دیگر و دوره های
تاریخی حضور نداش��ته است .عنرص رایج تر ،پیچکهای برگ
دار یا اسلیمی ،به همراه برگها یا نیم برگهای کنگره دار(شبیه
برگ نخل) اس��ت که مناس��ب هر دو ن��وع ترکیب بندی
دوبعدی و س��ه بع��دی اس��ت .از اوایل ق��رن چهاردهم
می�لادی ن��وع متفاوت��ی از پیچکهای برگدار ب��ا مجموعه
ای ازگلهای نیلوفر و ابرکه��ای پیچان چینی(تصویر )1در
تذهیب نس��خ خطی پدیدار شد که قابل انطباق با نقوش
مورد اس��تفاده در طیف وس��یعی از منس��وجات است
(تصویر .)2ش��ایان توجه است که تزیینات چینی یاد شده
در خود چین کمرت به منزله مش��خصه هرن مسلامنان این
کشور محسوب می گردد.
یکی از مواریث مهم هرنی که برای س��نت حامس��ی هرن
اس�لامی غرب آسیا بجای مانده اس��ت ،موضوع نزاع بین
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حیوان��ات و ی��ا بین ی��ک قهرمان و یک حی��وان یا پرنده
اهریمنی می باش��د که ما از هرن س��ومر و بابل با آن آشنا
هس��تیم؛ صحنه هایی مثل یورش ش��یرها به طعمه،حمله
سیمرغ به اژدها ،ش��یرجه زدن عقابها به سوی خرگوشها.
هیوالهایی که گهگاه در هرن تزیینی اسالمی ظاهر می شوند،
اسفنکس ها ،عفریت ها و گریفون ها (شیردالها) به این
س��نت هرنی تعلق دارند.اینها میراثی از اساطیر یونان و
به هامن اندازه اساطیر آسیای غربی هستند ،که بعدها با
بسیاری از هیوالها و حیوانات افسانه ای چینی غنا یافتند.
البته باید توجه داش��ت که این تنها شکل این عنارص بود
که مورد اقتباس مسلامنان قرار گرفت نه مفاهیم و معانی
اولی��ه آنها .یکی از مش��خصه های برجس��ته تزیینات در
ه�نر دینی که در تذهیب قرآن ها به یک مش��خصه بارز
تبدیل ش��ده است ،چیزی اس��ت که اغلب آن را تجرید یا
انتزاع( )abstractionم��ی نامند3؛ یعنی رصفا منایش
نقش�مایه های (موتیف های) نظم یافته
گل و برگ ،مش��بک های هندسی
یا کتیبه ه��ای تزیینی به جای
ترس��یم واق��ع گرایان��ه یا
طبیعت گ��رای آنها .اگر
تجرید ی��ا انتزاع را به
این معنی بگیریم که
این نق��وش ،عموما
در حک��م تصاوی��ر
انسان هایی هستند
ک��ه تعمدا ً از صورت
حقیق��ی خ��ود خارج
ش��ده ان��د و اینک��ه
تص��ور ش��ود تجرید یک
فراین��د یک طرفه اس��ت،
این اصط�لاح می توان��د گمراه
کننده باش��د .تقریبا به هامن تعداد،
اشکال انتزاعی دیگری مربوط به موجودات
جاندار وجود دارن��د .گاهی اوقات از تجرید برای توضیح
اهمیت کتیبه های عربی در تزیین آثار هرنی اس��تفاده شده
است اما تجرید یا انتزاع اصیل از طریق حذف عمدی یا سهوی
خصوصیات عرضی می توانسته از این هم بسیار فراتر رود .بر
ظروف از نیشابور مربوط به قرون  10و  11میالدی كه كتیبه
دارد گاه ش��کل حروف آنقدر تغییر یافت��ه که به طرح های
تکراری که قابل خواندن منی باشند مبدل گشته اند(.تصویر)4
شگفت این که به نظر می رسد که هدف انتزاع و تجرید،
حذف کامل مفهوم کلامت می باشد.
گرایش به خارج کردن مفهوم اصلی یک موتیف ،مشخصه
تزیینات ش��به چینی فرهنگهای اس�لامی رشقی ادوار بعد
نظی��ر دوران مغوله��ا ،تیموری��ان ،صفوی��ان ،عثامنیها و
مغوله��ای هند می باش��د .ابتدا آنها به نش��انه تبعیت و

فرمان�برداری ایلخان��ان از خانهای بزرگ ک��ه تحت عنوان
سلسله یوآن در ش�مال چین حکومت می کردند ،طرحهای
ه�نری چینی را بطور کام��ل اعم از طرحه��ای جاندار و
ب��ی جان اقتباس کردند .با این حال این نقش�مایه ها آنقدر
با الگوها و طرحهای جدید ترکیب شدند که در نهایت هیچ
ارتباطی با نقش�مایه های نخستین نداش��تند .در طی این
فرایند تکامل ،اهمیت موتیف های اصلی به خصوص مفاهیم
ضمنی آنها (البته اگر اصال آن مفاهیم درک ش��ده باشند) به
طور کامل از دست رفت.
فرایند معکوس انتزاع و تجرید ،جان بخشیدن به اشکال و
فرمهای انتزاعی اس��ت ،خصوصا نوشته هایی که در تزیین
آثار فلزی مرصع کاری ش��ده خراسان و بین النهرین اواخر
قرن  12و اوایل قرن  13میالدی به کار رفته اس��ت .که در آنها
انتهای قس��مت های باال رونده حروف نوشته شده شکل رس
انس��ان را به خود می گیرند(تصویر .)3اگرچه از
رس پرندگان و اژدها ها نیز اس��تفاده
ش��ده اس��ت .این روش رسمی
را برقرارک��رد ک��ه ت��ا زمان
اف��ول مکت��ب فلزکاری
موص��ل در ش�مال
ع��راق در اواخ��ر
قرن  13به حیات
خود ادام��ه داد.
ممکن ب��ود این
حروف که عموما
متون س��اده دعا
و نیای��ش اس��ت،
مش��غول صحب��ت
کردن ب��ا یکدیگر و یا
حت��ی جنگ ت��ن به تن
باش��ند ،رصف نظر از اینکه
قابلیت خواندهشدنراداشتهباشند
یا نه .جان بخشیدن به نوشته ها اختصاص
به هرن اسالمی ندارد؛ این نوع آرایه ها در دستنوشته های
التی��ن ،ع�بری و ارمن��ی نیز یافت ش��ده ان��د .البته
منشأ اولیه نوشته های اسالمی همچنان مبهم باقی می ماند.
زیرا هیچگونه منونه و الگوی اولیه از آنها شناخته نشده است
و هیچ یک از نویسندگان مسلامن معارص ذکری از منشا آنها
به میان نیاورده است .همچنین در این دوره ترکیبهای آرابسک
پیچان (اس��پیرال) همراه با رس حیوانات و پرندگان که برخی
اوقات به نام طوماریهای وق وق ()waqwaq scrollهم نامیده
می شوند ،دارای اهمیت می باشند .این نوع آثار ممکن است
الهام گرفته از «درخت سخنگو» ( )waq waq treeمربوط به
ادبیات افسانهای یونان باستان باشند که اسکندر در اواخر عمر
خ��ود با آن برخورد می کند که مرگ قریب الوقوع او را پیش
بینی می کند (داستان عاشقانه اسکندر).

 .3اگر چه بیشرت مسترشقان تجرید و انتزاع را یكی می پندارند ،این دو واژه مفاهیم متفاوتی دارند .تجرید از ریشه َج َر َد است و بیشرت به بعد فراغت از
زمان و مكان چیزی نظر دارد و گاه در حكمت معانی وسیعی می یابد .اما انتزاع از ریشه َن َز ع به معنای قطعه قطعه كردن چیزی است ،كه این مفهوم
بیشرت با  Abstractionهم معنا است و بر بعد ظاهری و فرمی اشیا ناظر است .غالبا در هرن اسالمی تجرید به كار رفته است نه انتزاع.

کتیبه های قرآنی

کتیبه های قرآنی در هرن اس�لامی بر طبق موضوعش��ان
کاربردی شده اند ،مثل آیه ای از سوره نور که چراغ مسجدی
را ب��ا آن تزیین منوده اند(تصویر  )5و یا آیه ای از س��وره
انبیا که بر روی مالقه نقره ای آب مربوط به دوره عثامنی
نقش بسته است ،که می گوید « و ما هر چیز زنده ای را از
آب آفریدی��م» .عالوه بر این برخی اوقات هنگام انتخاب
نوشته ای قرآنی جهت تزیین ،محتوا و موضوع آیات جزو
مالحظات ثانویه بوده است .به طور مثال طرح روی کاسه
های نیشابور بیشرت با توجه به طراحی حروف منت انتخاب
شده است تا بر اساس معنی و محتوای نوشته .شایان ذکر
اس��ت که بیشرت نوشته هایی که برای تزیین این کاسه ها
به کار گرفته ش��ده اند غیر قرآنی هستند،
و وجود برخی آیات قرآنی در میان
آنها نس��بتا اس��تثنا محسوب
می ش��وند .علت این امر
شاید این باشد که اشیا
مرصف��ی دای�ما در
خط��ر از بین رفنت
هس��تند و ممکن
اس��ت اس��تفاده
از آی��ات قرآن��ی
در تزیین��ات آنها
غفلت��ا موج��ب
ب��ی حرمت��ی ب��ه
این مت��ون مقدس
ش��ود؛ فرش��هایی که
در طرح آنه��ا از آیات
قرآنی اس��تفاده می ش��د
رصفا باید ب��رای آویزان منودن
به عن��وان محراب قاب��ل حمل ،مورد
استفاده قرار می گرفتند نه به عنوان زیرانداز
مناز (سجاده).
خصوص��ا از قرن  13می�لادی ،برخی از آی��ات قرآنی نیز
ب��ه خاطر خاصیت طلس��م گونه آنها انتخ��اب و بر روی
طلس��مهای محف��وظ درون یک ق��اب نقره ای نوش��ته می
ش��دند و برای محافظت ش��خص (از چش��م زخم و بالیا)
به دس��تار(عاممه) یا کمربند او متصل می گردید .بیرقهای
عثامنیها نیز دارای طومارهای کاغذی بودند که آیات محافظ
قرآنی بر روی آن نوش��ته شده و در داخل غالف هایی قرار
می گرفتند که به وسیله آنها به حاشیه پایین بیرق متصل
می شدند.عمال نیازی به تزیین این گونه نوشته ها نبود و
در حقیقت خوانایی این نوش��ته ها اهمیت بسیار کمرتی
نسبت به خاصیت حفاظت کننده آنها داشت.

هرنهای درباری اسالم

ویران��ی های ناش��ی از قرنها جن��گ ،مهاجرتهای مردم و
بالی��ای طبیعی به این معنی اس��ت که ابت��دا به گنجینه
های کلیس��اها و قرصهای اروپایی راه یافتند .در حالیکه
فاتحان صنــعتــــگران مـــــاهر را از ش��هرهایی که تاراج
می کردند اخراج می منودن��د تا در پایتختهای جــــــدید
خودش��ــــان کــــ��ار کنن��د ،کارگـاه های س��لطنتی نیز
صنعتگ��ران و هرنمن��دان رسارس دنیای ش��ناخته ش��ده را
به س��وی خود جلب می کردند .وقتی که ش��کل ظاهری
کتابها نیز ب��ه اندازه محتوای آنها در ب��ا ارزش بودن آنها
اهمی��ت پیدا می کرد ،عالوه بر آن کتابخانه های س��لطنتی
ه��م که طی��ف وس��یعی از متخصص��ان را به اس��تخدام
خ��ود درآورده بودن��د ،نیز اهمی��ت پیدا
کردند (بر خ�لاف اروپای قرون
وس��طی ک��ه کتابخانه های
صومعه ها و کلیس��اها
در آن اهمی��ت پی��دا
م��ی کردن��د)؛ در
ای��ن کتابخـان��ه
ه��ای س��لطنتی
خوشــنویسـان،
تذهیــــبکاران،
نقاش��ـــان و
صحاف��ان ب��ا
همکاری یکدیگر
ش��اهکارهایی را
تولی��د م��ی کردند
که به نوبه خود اش��یا
بسیار ارزشمندی بودند.
درباره��ا معم��وال کاره��ای
مشابه مجموعه داران را انجام می
دادند .از ش��ارملانی گرفته تا هارون الرشید،
از مغولها گرفته تا خاندان مدیچی ،همه حاکامن تراز اول
از دارایی و ثروت برای منایش عظمت و جالل و افزایش قدرت
و پرس��تیژ خویش و مبهوت کردن ماملک تحت سلطه خود
استفاده می منودند؛ خزانه ای آکنده از یادگارها و دارایی های
منقول ش��اهانه ای که میراث سالطین پیشین است ،غنایم و
هدایای فراوان ،مجموعه هایی از پرندگان عجیب و غریب و
خارجی ،شاهین و حیوانات شکاری؛ اصطبل هایی مملو از
اس��بهای اصیل؛ رصدخانه ای با ابزارآالت نجومی پیرشفته؛
مبلامن گرانبها و یا صندوقخانه ای مملو از پارچه ها و لباسهای
بس��یار زیبا و فاخر (چ��ه برای پوش��یدن و چه به جهت
خلعت بخش��یدن به خدمتگزاران) .هم اکنون تنها بخش
کمی از این نش��انه های ش��کوه و ج�لال امپراطوریهای
اسالمی باقی مانده است و بیشرت دانسته های ما از طریق
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توصیفاتی اس��ت که در گزارش های بجای مانده از قرون
وسطی به دس��ت ما رس��یده اند .این گزارش ها جزییات
هدای��ای فراوان و باورنکردنی را که ش��اهزادگان دریافت
كردند و یا اشیا بسیار گرانبهایی که جمع آوری می کردند را
در اختیار ما قرار می دهند.
در میان پیرایه های درباری خلفای عباسی در قـــــــرن 9
میالدی ،قرآنی بود مشهور به اینکه خلیفه «عثامن» آن را
كتابت كرده اس��ت .همچنین بخشی از یک قرآن دیگر که
آن هم به عثامن نسبت داده می شد و به دقت پوشانده شده
و در اتاق مخصوصی در مسجد جامع کوردوبا نگهداری می شد
و در روزهای جشن دو نفر به همراه صفوف منظم شمع
به دست به طرف محراب مسجد حمل می شد و در آنجا
ب��ر روی رحلی ویژه قرار می گرف��ت و در حضور خلیفه
برای جمعیت منازگزاران خوانده می ش��د.
ش��کوه و تجم��ل متظاهران��ه درب��ار
بغداد و سپس رواج آن در سایر
قرصه��ا در رسارس مامل��ک
اسالمی ،در نظر اروپای
دوره ش��ارملانی و
جانشینان وی نشان
گویای��ی از جالل
و عظم��ت رشق
ب��ود که ت��ا زمان
مت��اس مس��تقیم
اروپا با دربارهای
اس�لامی در عرص
امپراطوریه��ا در
ق��رن  15می�لادی
ادام��ه داش��ت .یکی
از منودهای مش��هور این
ش��کوه و عظم��ت در کاخ
عباس��یان در بغداد ،درختی نقره
ای ب��ود که بر اس��اس توصیفات س��فیر
امپراطور بیزانس ،کنس��تانتین پورفیروجنیتوس در سال
 917میالدی ،در میان حوض بزرگی از جیوه درخشان قرار
داش��ته که با تندیس��هایی از نیزه داران سوار بر اسبهایی
با پوشش��های ابریش��می زربافت ،احاطه شده بود .شاخه
های طالیی و نقره ای آن به همراه رسشاخه ها و برگهایی
به رنگهای درخش��ان ،در حالیکه پرندگان کوچک و بزرگ
نغمه رسای مکانیکی طالیی و نقره ای بر روی آن نشسته
بودند ،هنگام وزیدن نسیم به تالطم در می آمدند.
بسیاری از هرنمندان استادکار مشغول به کار در کارگاه های
دربار ،خصوصا جواهرسازان و نقره کاران ،مسلامن نبودند
بلک��ه از س��ایر اقلیتهای مذهبی بودند ک��ه «اهل کتاب»
نامی��ده می ش��دند .در می��ان آنها یهودیان و مس��یحیان
اهمیت بیشرتی داشتند .اگر چه اولین کارفرمای آنها دربار

بود ،اما برای هر کس��ی که به اندازه کافی ثرومتند بود که
بتواند آنها را به خدمت بگیرد نیز کار می کردند .برخی از این
استادکاران از میان فرهنگهایی با سنتهای ملی قوی برخاسته
بودن��د ،مثل ارمنیها و گرجی ه��ا .در نتیجه کاری که اینها به
دربارهای اسالمی عرضه می كردند کمی متفاوت از کاری بود
که برای کلیساهای جامع و کلیساهای کوچکرت خود انجام می
دادن��د (تصویر  .)6عالوه بر ای��ن ،ارمنی ها هامنقدر که در
امپراطوری مغول و حتی رسزمینهای رشقی تر اهمیت داشتند،
به ه�مان اندازه در ای��ران و آناتولی نی��ز دارای اهمیت
بودند .جواهر سازان و نقره کاران مبانند همکاران خود در
اروپای معارص آن زمان یعنی قرون وسطی و رنسانس ،جزو
متحرک ترین استادکاران هرنمند بودند (به نقاط مختلفی
سفر می کردند) و کارشان برای گنجینه های قرصها منتج
به ایجاد س��بکی بین املللی(در جواهرسازی) می
شد .س��بک التقاطی (گلچین كردن از
س��بکهای مختلف) هیچ مرزی
برای خ��ود منی ش��ناخت؛
ســـــالیق جهــــانگیر،
امپراط��ور مغ��ول،
بسیار ش��باهت به
س�لایق رودولف
دوم امپـــــراطور
هابســــــــبورگ
داش��ت و آنه��ا
ه��ردو اش��یای
گرانبهای مش��ابه
ای را جم��ع آوری
می كردند.

تولید و نوآوری

در رسارس تاری��خ اس�لام،
هرنهای درباری دست در دست
هم ب��ا صنای��ع تولی��د انب��وه از قبیل
س��فالگری و شیشه گری رشد و توس��عه پیدا کردند.
ت��ا اندازه ای ،ب��ازار هم ،الگوی کارگاه های س��لطنتی را
پذیرفت و آن را با رشایط تولید انبوه و تقاضای گس�ترده
عم��وم س��ازگار نكردن��د .اما هرنمن��دان درب��اری نیز با
الگوهای نوآوریهای صنعتی جدیدآش��نا ش��دند و سپس با
پاالیش این الگوها ،آنها را با س�لایق حکام اسالمی منطبق
و س��ازگار منودند ،مثل س��فالگری با رنگهای آبی و سفید
عثامن ایزنیک که جانش��ینی بس��یار ارزشمند برای ظروف
چینی بود(تصوی��ر  .)7این صنایع بیش�تر مجبور بودند تا
به خاطر م��واد اولیه در بازار با یکدیگ��ر رقابت کنند که
البته همیش��ه هم موفقیت آمیز نبود و بستگی زیادی به
میزان در دسرتس بودن این مواد در منطقه داشت .مثال به
طور ش��گفت آوری به نظر می رسد که شیشه برای مدتی

طوالنی در قس��مت های بزرگی از دنیای اسالم تولید منی
ش��ده است و باید از اروپای مدیرتانه ای ،مشخصا از ونیز
وارد می گردی��د؛ درحالیکه ظروف چین��ی هیچ وقت به
ط��ور کامل جایگزین اس�لامی رضایتبخش��ی پیدا نکرد و
همیشه به مقدار روزافزونی از خارج به دنیای اسالم وارد
می گردید.
پیرشفت در تولید سفال لعابدار ،منجر به انقالبی اجتامعی
با پیامدهای خیلی مهم شد .هامنقدر که لعاب دهی سفال
موجب جذاب تر ش��دن ظاهر آن می ش��د ،باعث کاهش
میزان تخلخل بدنه س��فال نیز م��ی گردید و لذا به میزان
قابل توجهی به موارد اس��تفاده و کاربرد ظروف س��فالی
می افزود .همچنین پخت س��فال در درجه حرارت باالتر،
به طور محسوسی دوام سفال را افزایش می داد .این قبیل
ن��وآوری ها منعکس کننده تاثی��ر ارتباطات تجاری ایجاد
ش��ده به وسیله جاده های کاروانی در رسارس دنیای اسالم
و وجود بازارهای ب��زرگ در مکه و مدینه بود که پذیرای
زائران س��االنه اماکن مقدس اسالمی است .عالوه بر این،
افزایش تخصص در تکنولوژی کوره موجب تشویق توسعه
تولید س��فالینه های انحصاری محلی گردید ،مثال ظروف
لعابی قرون  9و  10میالدی در بین النهرین که به مناطق
دور دست تا چین صادر می شد و در قرون بعد این کاال
در متام این رسزمینها از اس��پانیا گرفته تا رشق ایران مورد
تقلید قرار گرفت و الهام بخش ماجولیکای مرغوب (نوعی
کاشی ایتالیایی) ایتالیای دوره رنسانس گردید.
اگر چ��ه می توان درباره تفاوت حامی��ت دربار از هرن و
توس��ل هرن به ب��ازار آزاد به راحتی اغراق كرد ،بس��یاری
از فرهنگهای اس�لامی بر هر دوی اینها تکیه داشتند .یک
تصویر س��ازی تجاری نسخه های خطی در شیراز در قرن
 16و  17میالدی بوده اس��ت ،آنطور که در جواهر االخبار
بوداق قزوینی (1576-77میالدی) توصیف شده است :
در ش��یراز تعداد زیادی کاتب خط نس��تعلیق وجود دارد
ک��ه کار یکدیگر را کپی می کنند و شناس��ایی کار هر یک
را به تنهایی غیر ممکن می س��ازد .زنان نیز کاتب هستند
و حتی اگر بی س��واد باش��ند باز از روی کارها رونویسی
می کنند انگار که نقاش��ی می کش��ند  ...در این شهر در
هر خانه ،زن نس��خه نویس ،ش��وهر نق��اش یا مذهب و
پرس صحاف اس��ت .بنابر این هر نوع کتابی می تواند در
یك خان��واده تولید گردد .اگر کس��ی بخواهد هزار کتاب
تذهیب کاری ش��ده فراهم آورد این کار ظرف یک س��ال
امکان پذیر است.
بیش�تر این چنی��ن کارگاه ها تج��ارت خانوادگی کوچکی
بودند که از پدر به پرس منتقل می گشت .حاصل کارشان
عموما کیفیتی متوسط داشت چرا که تهیه مواد و مصالح
گران قیم��ت در مقادیر زیاد و نگهداری موجودی زیادی
از کاالی آماده برای فروش ،مشکل بود  .اگرچه کارگاه های
بزرگ�تری هم بودند که کارهای��ی در حد و اندازه کیفیت

کاره��ای درباری عرضه می كردن��د ،مثل قرآنی که احتامال
برای ش��اه تهامسب تهیه ش��ده بود (تصویر  )8که هیچ
رقم یا شناس��نامه کتاب بر روی آن نیس��ت اما زمانی در
کتابخانه ش��اه جهان ،امپراطور مغول هند (حکمرانی بین
سالهای  1628-58میالدی) نگهداری می شد و یا آثار کاتب
و تذهیب کاری به اسم روزبهان که کارهای رقم دار او در
دوره زمان��ی حداقل از  1514تا  1547میالدی به چش��م
می خورند .اگرچه نباید قابلیت خود این چنین هرنمندانی
را برای رو برداری از نس��خه های اصل دس��ت کم و ناچیز
ش��مرد ،اما ای��ن امکان نیز وجود دارد ک��ه از روی کاغذ گرته
برداری تهیه ش��ده توسط یک استاد ،اس��تفاده می كرده اند.
ممکن اس��ت که او اس��تاد یکی از کارگاه ه��ای هرنی با
تعداد زیادی از کارآموزان بوده که کار تذهیب را از روی
الگوی اس��تاد انجام می داده اند اما در نهایت کارشان را

رق��م منی زده اند .بنابر ای��ن از نیمه اول قرن  16میالدی،
نقاش��ی تجاری شیراز نسخه ای محلی از مکاتب پایتختی
در تصویرس��ازی و تذهیب کتاب ب��وده که مطابق «یک
رسی قواعد س��نجیده و آزموده ش��ده(از سوی هرنمندان
دربار)» تولید می شده است.
کارگاه ه��ای ه�نری درب��ار ،خصوصا ب��رای تولید اجناس
تجملی مناسب بودند ،نظیر اجناسی که از مصالح گرانبها
س��اخته می شد و یا س��اخت آن نیاز به استادکاری بسیار
ماهر داشت که بتواند کارهای سخت و پر هزینه مثل کار
بر روی فلزات گرانبها و یا حکاکی بر روی سنگهای سخت
را عهده دار ش��ود .مترکز زدایی در تولی��د برخی از صنایع
مجلل مثل فرشبافی که با مصالح کم بهاتر ساخته می شدند
و فنون تولی��د آن دارای پیچیدگی کم�تری بود،راحت تر
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(تصویر  )9و اجرای نقش��ه های پ��رکار و ظریف مطابق با
س��لیقه دربار موجب ارس��ال طرحه��ا و تصاویر از طرف
آنها(برای بافندگان) می شد .با این همه به نظر منی رسد
ک��ه کارگاههای ف��رش بافی بطور کامل ارتب��اط خود را با
ریشه های اصیل محلی خود بریده باشند.

صورت می گرفت .در میان ایالت عش��ایری غرب آناتولی،
یوروک که تولیدکنندگان اصلی فرش��های اوش��اک در دوره
عثامن��ی بودند ،باف��ت ف��رش کاری غیر تخصص��ی بود.
متامی مراحل تولید ،از پرورش حیوانات ،ریس��یدن و رنگ
کردن پش��م گرفت��ه تا بافت محصول نهایی می توانس��ت
در خانواده انجام ش��ود .نقش بازرگانان نیز س��فر از یک بازمنایی پیکره
محل مس��کونی ب��ه محل های مس��کونی دیگ��ر بود و درب��اره منایش هرنی انس��انها و حیوان��ات در فرهنگهای
باعث تضمین فروش تعدادی از فرش��ها می شدند .اگرچه اس�لامی بارها بحث و مناظره ش��ده و علت آن نیز واضح
با قضاوت از روی س��یاهه ه��ای مربوط به گواهی حرص اس��ت ،زیرا اس�لام در بین ادیان یگانه دینی اس��ت که به
وراثت در ایتالیای معارص با دوره یادش��ده ،واضح اس��ت ش��ارعان و حکامی الهی نقش مهمی در قضاوت در مورد
که ابعاد فرشها استاندارد بوده است ،اما هیچ گواهی دال هرن پیکرمنا داده است .البته قضاوت در خصوص درست یا
بر اینک��ه الگوهای به کار رفته در بافت فرش اس��تاندارد نادرست بودن آن از نقطه نظر اعتقادی نه از نظر کیفیت
بوده اند یا اینکه تولید فرش متمرکز بوده باشد ،به دست خوب یا ب��د اجرای هرنی به عنوان ی��ک قاعده کلی ،این
نیامده اس��ت .البته به نظر می رس��د طرحه��ا و تصاویر بحث در ارتب��اط با فرهنگهای اولیه در رسزمینهای مرکزی
ب��ه کار رفته در بافت فرش��های بزرگ که ب��ه تعداد روز اسالم موضوعیت داشته و غالبا ،رویکردها و دستاوردهای
افزون��ی در ترکیه دوره عثامنی قرن  16تولید می ش��دند ،فرهنگهای ادوار بعد و دورتر از رسزمینهای مرکزی اس�لام
از طرف قرص در اس��تانبول برای منطقه اوشاک فرستاده نادیده گرفته ش��ده و همچنین شواهد فراوان موجود در
می ش��ده اند(.تصویر  .)8رویه مشابهی نیز باید در ایران ادبی��ات و هرن اس�لامی که موید ق��در و ارزش یافنت هرن
دوره صفوی وجود می داش��ته ،جایی که استفاده از مواد پیکره منا است.
و مصالح عالی تر مثل ابریش��م و نخهای س��اخته شده از گرای��ش ب��ه تحری��م حکاک��ی و پیکرتراش��ی ،از زم��ان
فل��زات گرانبها باعث مداخله دربار در امر تولید می ش��ده موس��ی(علیه الس�لام) و ده فرم��ان او در ادیان توحیدی
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وجود داش��ت چون تصور می شد این کار زمینه مساعدی
ب��رای بت پرس��تی فراهم می كند .البت��ه علت اصلی این
مخالفت این نبود که ممکن اس��ت این پیکره ها مؤمنین
را وسوسه کنند تا در مقابل آنها تعظیم منایند ،بلکه خلق
چنین آثاری به معنای عبور از محدوده انس��انی و تجاوز
ب��ه حدود الهی بود .در منت قرآن نص رصیحی در مورد حرام
بودن نقاش��ی پیکره منا وجود ندارد ،ام��ا در قرن های بعد
یعن��ی ق��رون  7و  8میالدی برخ��ی از احادیث پیامرب که
مخالف نقاشی پیکره منا بود مورد توجه قرار گرفت ،مانند
نهضت شامیل شکنی بیزانس در قرن  8میالدی که گرایشی
به تحریم نقاش��ی شامیل های دینی ایجاد ش��د و متعاقبا
به تحریم ترس��یم هر نوع نقاش��ی پیکره منا منجر ش��د.
اولین مجموعه از احادیث که متضمن ضدیت با نقاش��ی
است ،روایاتی در کتاب صحیح است كه عامل وحکیم بزرگ
الهیات قرن  9میالدی« ،بخاری» ،گردآوری كرده که در آن
به رصاحت نقاش��ی پیکره منا به طور کلی (و نه مشخصا
نوع مذهبی آن) تحریم ش��ده اس��ت .هر چند دالیلی که
او بر طبق آنها نقاش��ی را تحریم می کند،متعدد است اما
استثناهایی نیز قایل می شود.
یکی از ویژگیهای برجس��ته این روای��ات مخالفت آنها با
نقاشی سه بعدی منا می باشد ،یعنی نقاشی ای که دنیای
طبیعی را به شیوه واقع گرایانه تقلید می کند .عدم تایید
نقاش��ی س��ه بعدی منا منحرص به اسالم قرن  9میالدی
منی ش��ود .امروزه بس��یاری از مردم نقاش��ی سه بعد منا
( )trompe l’oeilرا ب��ه دیده تحقیر می نگرند ،زیرا حتی
اگر واقعا قصد فریبی هم درکار نباش��د ،این نوع نقاشی ها
بیه��وده دعوت به تجربه ای می مناین��د که منی تواند به
حقیقت بپیوندد (خطای چش��م) .این ط��ور نبود که این
تعصب علیه س��ه بعد منایی های فریبن��ده امری جهانی
باشد ،حتی در عرص«بخاری» این مخالفت همگانی نبود.
نویسندگان مسلامن با بسیاری از حکایات و قصه های باستانی
که نقاشی سه بعد منا را تحسین می کردند ،آشنایی داشتند.
در ای��ران ،ویژگی های واقع منای نقاش��ی و پیکرتراش��ی
مالک برتری اثر هرنی ش��ناخته می ش��د .ب��رای مثال ،در
گ��زارش یکی از هیأت های منایندگی تیموری که به چین
اعزام ش��ده بودند و از طریق آس��یای مرکزی و ش�مال چین
عبور می کردند ،تعریف و متجید زیادی درباره مجس��مه ها
و نقاش��ی های��ی وج��ود دارد که در ط��ی راه در معابد
بودای��ی به آنها برخورد ک��رده بودند .علت این تعریف و
متجی��د زی��اد این بوده ک��ه از نظر آنها ای��ن آثار به نحو
شگفت انگیزی واقع منا بوده اند .در حکایتی مشهور که
در داستان اس��کندر در خمسه نظامی آمده است ،روایت
می ش��ود چگونه مانی(بنیانگذار تاریخی بدعت مانویت،
و اس��تاد افس��انه ای نقاش��ی در روایات ایرانی) نیرنگ
نقاش��ان چینی را تالفی می کند .آنها ب��ا قرار دادن تخته
س��نگی بلورین در رس راه وی که به شکل یک گودال آب

با امواج کوچک و برگ درختان بر س��طح آن نقاشی شده
بود ،باعث شده بودند تا مانی بیهوده سعی کند از آن آب
بنوشد .به انتقام این کار ،مانی به نحو شگفت انگیزی سگ
مرده ای را بر روی هامن تخته س��نگ کریس��تالی نقاشی
کرد و نیز با نقاش��ی کرمها و ح�شرات در حال لولیدن بر
روی جس��د س��گ آن را کامل کرد تا بدینوس��یله به سایر
مسافران هشدار داده و مانع از فریب خوردن آنها شود.
با فرض جدی بودن سختگیریهای بخاری و اهمیت رشعی
کتاب صحیح تا به امروز در بس��یاری از جوامع اس�لامی،
ممکن اس��ت تصور کنیم که نقاشی در این رسزمینها چیز
کمیابی اس��ت .با این وجود نقاش��ی بعنوان منبع انبساط
خاط��ر و تعلیم با دی��د مثبتی مورد اس��تقبال قرار گرفته
است .هامنطور که نظریه پرداز بزرگ ادبیات در قرن 11
میالدی ،عبدالقادر جرجانی می گوید:
«مهارت همراه با ظرافت و خالقیت زبردستانه هرنی در
تجسامت (ش��اعرانه) که شنوندگان را مسحور و مجذوب
می کند و تشبیهات و استعارات تجسمی که باعث هیجان
ممدوحان این اش��عار می گردند ،هامن تاثیرات مشابهی
را روی روح می گذارند که طرحها ،نقاشی ها ،حکاکی ها
و مجسمه های خلق شده توسط هرنمندان ماهر بر روی
روح بیننده این آثار ایجاد می کنند .این آثار نیز به مانند
اش��عار تحسین برانگیز هس��تند و روح هنگام مواجهه با
آنها در تجربه برصی جدیدی س��هیم می گردد که س��ابقا
برای او ناشناخته بوده است و به شکل سحر آمیزی الهام
بخش روح می ش��ود که هیچ ک��س منی تواند ارزش آن را
انکار کرده یا نادیده بگیرد».
احادیثی که در ضدیت و تحریم نقاش��ی از سوی بخاری
و اخالف او گردآوری ش��ده اس��ت زیر مجموعه تحریمی
عمومی تر قرار می گیرد و آن نیز تحریم رصف هزینه های
گزاف غیر الزم و ارساف اس��ت .نقاش��ی گ��ران بود و در
بیش�تر فرهنگ های اسالمی ،نقاشی به شدت در انحصار
حکام و دربارها قرار داشت .در حقیقت نقاشی ،پیشه و
حرفه درباری به حس��اب می آمد چرا که با سبک زندگی
تصنعی ،س��بک رسی ،می گساری و سایر منودهای زندگی
مرف��ه در دربار همراه بود و ل��ذا از این حیث بود که به
عنوان عامل انحطاط اخالقی نگریسته می شد ،نه به خاطر
احتجاجات اهل سنت که بعد در قرن  15میالدی در عرص
تیموری هرات موجب حمله به نقاشی شدند.
با این وجود منی توان انکار کرد که نقاش��ی (اعم از نقاش��ی
های دیواری حامسی بزرگ یا تصویرسازی کتاب ها) غالبا
ابزار مفیدی برای توجیه و تصدیق حق حاکمیت حاکامن
بود .کرثت توس��ل و اس��تفاده از ش��خصیت های مشهور
قب��ل از اس�لام در خلق آثار هرنی ه��م به همین جهت بوده
است.شخصیتهاییمثلسلیامن(تصویر،)10اسکندر(تصویر
 ،)11رس��تم ،قهرم��ان افس��انه ای ایران(تصاویر )12-13و
پادشاهان تاریخی ساسانی .سنت هرن پیکره منا آنچنان که
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ما از طریق نقاشیهای دایره رستم در پنج کنت سغدیان و
سایر مناطق باستانی آس��یای مرکزی و ایران قبل از اسالم
می شناس��یم ،از نظر تصویری بسیار قوی بوده ،بنابر این
بعدها به خارج از مرزهای تاریخی ایران در دنیای اس�لام
گسرتش یافت.
در ایران ،اهمیت افسانه ها و روایاتی که فردوسی توسی
در اوای��ل قرن  11میالدی در ش��اهنامه (کتاب ش��اهان)
جم��ع آوری كرد و تبدیل به رزم نامه حامس��ی ملی ایران
گش��ت ،نه تنها از طریق نقالی اش��عار در اماکن عمومی
بلک��ه با به تصویر کش��یدن این حکایات در نقاش��ی و
پیکرتراش��ی نیز در دنیای ایرانی مورد تاکید و تکریم قرار
می گرفت .با قضاوت از روی اسناد تاریخی و آثار باستانی
باقیامنده می توان پی برد که نقاشی و پیکرتراشی هر دو از
ویژگیهای متعارف تزیینات قرصها در پادشاهی های بسیار
ج��دا افتاده از یکدیگر مثل غزنویان در غرب افغانس��تان
در اواخ��ر قرن  11میالدی (قرص واقع در لش��کری بازار)،
سلس��له مملوکان در ق��رون  13و  14میالدی در قاهره و
سلس��له قاجار در ق��رن  19میالدی در ایران بوده اس��ت.
عالوه بر این ،از آنجا که از نظر تاریخی بنیانگذار بیش�تر
پادشاهی ها ،اشخاص غاصب بوده اند ،لذا از نقاشی های
عمومی نه تنها برای تحت تاثیر قرار دادن س��فرای خارجی و
رهربان آنها اس��تفاده می کردند ،بلکه می خواستند تا اتباع و
خصوص��ا وزرای خود را که (در ص��ورت متایل) موقعیت
مناس��بی برای رسنگون کردن آنها داش��تند نیز تحت تاثیر
قرار دهند.
نقاش��ی همچنین م��ی توانس��ت پرهیزگاری و پارس��ایی
بیام��وزد .مثال منابع روایی ،داس��تان پرهیزگاری یوس��ف
در مواج��ه با مطامع اغ��وا کننده زلیخا ،هم�سر پوتیفار
(بر اس��اس دوازدهمین سوره قرآن ) را باز گو می کنند تا
پش��یامنی نهایی زلیخا و روی آوردن به یکتا پرس��تی او را
در داستان بگنجانند .یا منبع دوم ،سیره النبی ( ،زندگینامه
پیامرب اس�لام (حرضت محمد (ص)) که اساس قرآنی دارد
اما به میزان قابل مالحظه ای در روایات اس�لامی تفصیل
یافته است ،که در میان ذکر حوادث دیگر ،داستان معراج،
یعنی صعود پیامرب اس�لام به بهش��ت هفتم و دیدارش از
جهن��م را بازگو می کند .اگرچ��ه احتامال تا اواخر قرن 14
میالدی تصویری بر اس��اس این داستان کشیده نشده بود،
اما این منت برای دانته (ش��اعر ایتالیایی) ش��ناخته ش��ده
بود و منبع مهمی برای نگارش اثرش «دوزخ» بوده است.
س��ومین اثر ،رشح مصائب حرضت علی(علیه الس�لام) و
اهل بیت است که مبتنی بر احادیث شیعی است .صحنه
های شهادت [امام] حس��ین (علیه السالم) در میدان نربد
کربال بعدها برای کشیدن نقاشی دیواری در زیارتگاه های
ش��یعیان اقتباس ش��د و تا اواخر قرن گذشته پیوسته برای
تزیی��ن چایخانه و یا قهوه خانه ها در عراق و ایران مورد
اس��تفاده قرار می گرفت .زندگی شخصیتهای مقدس ،مثل

عرفا ،ش��هدا ،مدرس��ان ،فقها ،صوفی های تارک دنیا نیز به
تصویر کشیده می شد تا الهام بخش حاکامن و بطور کلی
مؤمنین بوده و مش��وق پاکدامنی و فضیلت بیشرت گردد.
مانند اش��عار حامسی ،این کتابهای مذهبی بدون شک در
کتابخانه های قرصها رونویس��ی و تکثیر می ش��دند ،اما
تکثی��ر این کتابها با اهداف تجاری ابتدا در ش��یراز و بعد
در بغداد و اس��تانبول در قرون  16و  17میالدی به عنوان
کتب ادعیه برای عموم انجام می شد.
تعداد بس��یار کمی از نقاشیها و پیکره هایی که در قرص های
اس�لامی در گذش��ته وج��ود داش��ته و از س��وی مورخان
توصیف ش��ده امروزه باقی مانده اند .اما انعکاس آنها را می
توان در س��فالگری طبیعت گرا و س��ه بعدی یا در ظروف
فلزی به اش��کال حیوانی یا انسانی مشاهده کرد که برای
درباره��ای ایرانی و هندی در دوره قبل از مغول س��اخته
می ش��ده اند .مثل مهره های سفالین شطرنج در کاشان
در اواخر قرن  13میالدی برای سلطان طغرل دوم ،سلطان
بزرگ س��لجوقی( ،تصویر  )14که به هامن اندازه که برای
اس��تفاده ساخته ش��ده بودند ،کاربرد تزیینی هم داشتند.
بسیاری از این اش��یا اگر چه فاقد ترتیب تاریخی هستند،
به بهرتین نحو توس��ط مورخان توصیف ش��ده اند .اشیایی
که برای تزیین میز اس��تفاده می ش��ده مثل بخور سوز،
تنگه��ای رشاب ی��ا آب ،چراغه��ا که به ش��کل حیوانات و
پرندگان ش��کاری ،اس��بها ،فیلها ،حیوانات دس��ت آموز و
پرن��دگان قابل نگه��داری در قفس مثل بلدرچین س��اخته
ش��ده اند که خصوصا برای اس��تفاده بعنوان بخور س��وز
مناسب بود( .تصاویر )15-18
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پی نوشت
 .1در نیمه قرن  12میالدی آن را به مسجد جامع مراکش
منتق��ل كردند ،در آنجا نیز مرکز تکریم و س��تایش بود و
ظاهرا با استفاده از سامانه ای بدون دخالت انسان ،بطور
خ��ودکار بر روی یک نوع ریل از ات��اق ویژه ای که آن را
نگه��داری می کردند بیرون آورده می ش��د .نگاه کنید به
کت��اب « PP Soucekفرهنگ مادی و قرآن» McAuliffe
 2003صفحات 296-330؛  1938 Lamareصفحات .551-75
« .2هرن تذهیب»  1979 Grayصفحه  50نوش��ته اولگ
اف اتکینسون و آناتول ای ایوانوف.
. 3 1999 Behrens-Abouseifصفحه .112
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 .4در تفاوتی فاحش ،می بینیم که با وجود تجلیل اعراب
از فرهنگ پیش از اس�لام خود و خصوصا قهرمانان ش��به
افس��انه ای عرب مثل عمرو القیس ،به ندرت تصویری از
آنها در دربار پادشاهی های اسالمی دیده می شود.

دکرت محسن طبسی*

* دکرتای پژوهش هرن ،رئیس دانشکده هرن و معامری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

ش
بی اس دان ش ه ذك
ن آف ت .شگ ده رنی ،ر ای
رین به ب اه و مت ب هت ن م
ش یان ی و أس ازگ وض
و پژو ساد ه مملك ��فانه ��ی ا وع
ز
هش تر ،د تی ،ت هنو آفری رضور
هرن ر ر دی صوی ز حت نش ی اس
وش دگاه ر رو ی نز ه ��ت
ن نی عام ،شنی د م �نری كه پ
ست؛ تفاو نیافت سئوال متامی ژوه
ت ه ن ز

از آفرینش هنـر تا پژوهش هنـر

بدون شك ،پژوهش امری است رضوری و پسندیده كه از نظر
عقلی ،علمی و نیز مذهبی به آن تاکید بس��یار ش��ده است.
خوشبختانه در سالهای اخیر ،آمار پژوهش و تولید علم در
كشور ما در قیاس با دیگر كشورهای منطقه ،رشد چشمگیری
داش��ته و توجه به پژوهش(دستکم در هفته پژوهش) نزد
بیش�تر مس��ئوالن نهادهای دولتی و غیردولتی ،فراگیر شده
است.
همچنین خوشبختانه توجه به امر پژوهش نظری و تحقیقات
هرنی ،از س��وی مس��ئوالن مملكتی در برگزاری جشنهایی
همچون هامیش چهرههای ماندگار ،جشنواره خوارزمی(كه
اولی��ن جای��زه آن در گروه هرن در س��ال  1383اهدا ش��د)،
جشنواره فارابی و  ...منود یافته است .این مقاله بر آن است
تا به بررسی جایگاه پژوهش در جامعه هرنی و نقش آن در
نهادینه كردن فرهنگ پژوهشگری در سطح عمومی جامعه
بپردازد.
اما پیش از طرح سؤاالت اساسی در این باب ،باید به چند نكته
بسیار مهم اشاره منود.
نخست اینكه در این مقاله پیش رو منظور از جامعه هرنی،
مجموعهای از هرنمندان ،پژوهشگران و مسئوالن هرنی كشور
اس��ت .ذكر این موضوع رضوری اس��ت ك��ه پژوهش هرنی،
بهتازگ��ی از آفرینش هرنی متامیز ش��ده و متأس��فانه هنوز
حتی نزد مس��ئوالن دانش��گاهی و مملكتی ،تصویر روشنی
نیافته اس��ت .به بیان س��ادهتر ،در دیدگاه عام ،تفاوت بین
آفرینش و پژوهش هرن روش��ن نیست؛ در حالی كه نباید از
هرنمند( ،)Artistتوقع پژوهش(به معنای دانشگاهی) داشت؛
یا از پژوهش��گر هرنی( ،)Art Researcherخلق آثار هرنی را
انتظار داشت.
چنانكه گفته شد ،در كش��ور ما پژوهش در مباحث هرنی،
بس��یار نوپاست و منی توان توقع داشت ،با چشمبرهمزدنی
متام چالشهای بنیادی و كاربردی موجود مرتفع شود .مسلامً
ای��ن امر ،ملزومات نرمافزاری و س��ختافزاری خاص خود را
میطلبد كه در ادامه مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.
نكته دوم آن اس��ت كه در بحث درباره پژوهشهای هرنی،
باید به تفاوتهای ماهوی موجود بین این گونه از تحقیقات،
با پژوهش در حوزههای فنی مهندسی ،علوم پایه و  ...توجه
داش��ت .دانش نظ��ری و بنی��ادی در حوزههایی به جز هرن،
عمدتاً وارداتی است و میتوان از طریق اجرای پژوهشهای
كاربردی(بر پایه هامن دانش وارداتی) به بخشی از نیازهای
كش��ور پاس��خ گفت .به بیان دیگر ،در اغلب حوزهها نتیجه
تحقیقات خیلی زود به چشم میآید و به بار مینشیند؛ در
حالی كه در حوزه هرن ،هنوز بس��یاری از مسائل خرد و كالن
بنیادی حل نشدهاند.
چنانكه واضح است ،تحقیقات بنیادی ،پژوهندگان صاحب
صالحیت را میطلبد؛ درست برخالف تحقیقات كاربردی كه
كارشناسان و كارشناسان ارش��د نیز توان اجرای آنها را دارند.
بنابراین از آنجا كه دانشآموخت��گان هرن در ایران ،در قیاس
با دیگر رش��تهها بس��یار كمشامر هس��تند و از سوی دیگر،

بیش�تر در سطح كارشناسی و كارشناسیارش��د(و نه دکرتی)
دانشآموخته شدهاند ،لذا پژوهشهای بنیادی هرن و فرهنگ
با چالش اساس��ی كمبود پژوهش��گر مواجه اس��ت .این امر
مشكالت تحقیقاتی كاربردی را چند برابر میكند ،زیرا وقتی
پژوهشهای بنیادیِ الزم و كافی صورت نگرفته باشد ،به تبع
اولی برای پژوهشهای كاربردی ،بنیانی وجود نخواهد داشت.
حال با عنایت به این مقدمه ،نگارنده پرسشهایی كه نگارنده
این سطور مطرح میكند و سعی دارد در پس این پرسشها به
بررسی و احیاناً یافنت پاسخ آنها بپردازد.
پرس��ش نخس��ت(طرح موضوع و رضورت پرداخنت به آن):
آیا جامع��ه هرنی در ایجاد ،ترویج ،ارتق��ا و اعتالی باورها و
نگرشهای پژوهندگی در سطح عمومی جامعه نقشی دارد
یا خیر؟
به نظر میرسد که همه ما کم و بیش از یک سو در رضورت
انج��ام پژوهش به معنای عام و از س��وی دیگ��ر در نهادینه
کردن آن در سطح جامعه ،اتفاقنظر داریم؛ بنابراین نیازی به
بحث در این باره نیست .آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن
است که اگر بپذیریم بیان هر موضوعی در قالبهای هرنی،
تأثیرات پایدارتری خواهد داش��ت ،آنگاه نقش جامعه هرنی
كشور در بیان رضورت پژوهش و فراگیر كردن آن در الیههای
مختلف اجتامع ،انكارناپذیر خواهد بود .امروزه این موضوع
كه بیانهای گوناگون هرنی بهویژه بیان تصویری ،در انتقال
مفاهیم نقش��ی بسیار مهم دارند و در ارتباط برقرار كردن با
مخاطب خاص و عام از منت و كالم مؤثرترند ،امری اثباتشده
است .پس بدون شك ،جامعه هرنی در ایجاد و توسعه فضای
پژوهشگری در سطوح جامعه نقشی خطیر دارد.
پرس��ش دوم(آسیبشناس��ی موضوع) :حال چنانچه قائل به
نقشی برای جامعه هرنی هستیم ،این نقش تاكنون چگونه و
به چه میزان ایفا شده است؟
تأثیر بسزایی كه بیان هرنی میتواند در نهادینه كردن پژوهش
در جامعه داش��ته باش��د ،به دو دلیل مغفول مانده اس��ت.
نخس��ت اینكه تاكنون امر پژوهش در مقیاس كالن ،مغفول
بوده اس��ت .دوم اینكه تفاوت بین هرنمند و پژوهشگر هرن،
بر بس��یاری از مدیران علمی و اجرایی و مسئوالن هرنی نیز
روشن و آشكار نیست .1
بنا بر دو دلیل ذكرشده ،هنوز امر پژوهش نزد جامعه هرنی
كشور ،جایگاه واقعی خود را نیافته است و در چنین رشایطی،
منیتوان توقع داشت كه جامعه هرنی ،پدیدهای را كه هنوز
خود درك درس��تی از آن ندارد ،در سطح جامعه ترویج دهد
و نهادینه كند.2
پرس��ش سوم(بررسی چش��ماندازها) :با توجه به وضعیت و
بضاع��ت موجود ،چه آیندهای در این امرِ ،
پیش روی جامعه
هرنی است؟
میدانیم كه در مراحل مختلف فرآیند توسعه ،انباشت یكی از
مهمترین مراحل است .به بركت دانشگاهها و دانشكدههای
خ��رد و كالن هرنی(ك��ه البته روز به روز در تزاید هس��تند)
مش��كل كارش��ناس و كارشناسارش��د و احتامالً دكرتای هرن،

ب��هزودی مرتفع خواهد ش��د .با رفع چالش اساس��ی كمبود
پژوهشگر ،میتوان به روزهای بهرتی برای پژوهشهای هرنی
امید بست.
پرسش چهارم(بررسی فرآیند) :اساساً بهرتین حالت ممكن در
امر ایجاد و توس��عه باورها و انگیزههای پژوهشی در سطح
جامعه توسط جامعه هرنی چیست و چگونه حاصل میشود؟
اگر توان تحقیقاتی موجود و آتی كشور در حوزه هرن بهدرستی
س��نجیده شود و س��طح توقعات پژوهش��ی از آن بهدرستی
تعریف و با برنامهریزی به كار گرفته ش��ود ،میتوان انتظار
داش��ت كه در گام نخس��ت(كه البته ممكن است سالها به
طول انجامد) ،چالشهای بنیادی و نظری هرن ،مورد بحث و
بررسی قرار گیرد .همزمان با آن یا منطقاً پس از آن ،تحقیقات
كاربردی نیز برای حل مس��ائل و مش��كالت ه�نری جامعه
انجام خواهد شد .در همین فرآیند میتوان به موازات دیگر
پژوهشها ،به ترویج پژوهشگری در جامعه نیز توجه منود.
برای رسیدن به این هدف ،بخشهای مختلف جامعه هرنی
وظایف و مسئولیتهایی بر عهده دارند.

الف .وظایف و مسئولیتهای مدیران و مسئوالن هرنی

داد .از سوی دیگر ،برای افزایش خودباوری باید توجه داشت
كه دانشها و فنون دیگر نیز یكشبه و با یك چشمبرهمزدن
نتوانستهاند در امر پژوهش پیرشفت كنند و آنها نیز ناگزیر از
طی زمان بودهاند .به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم،
جامعه هرنی باید:
 ابتدا تعریف روش��ن و ش��فافی را از پژوهش هرنی تبیینمناید .4
 سپس رضورت انجام پژوهش برای جامعه هرنی را مشخصکند .5
 و در نهایت با س��عی و تالشی دوچندان( ،طی فرآیندی كهاشاره شد) پژوهش را در میان خود نهادینه كند.
تا این مراحل طی نش��ود و پژوهش در جامعه هرنی به یك
فرهنگ تبدیل نشود ،منیتوان توقع داشت كه جامعه هرنی
كش��ور در نهادینه كردن پدیدهای كه ب��رای خودش نهادینه
نیس��ت ،تالش منای��د .میتوان به جرأت ادع��ا كرد كه بخش
عمدهای از تالشهای صورتگرفته نیز بر اساس اصول علمی
نبوده و ریشه در شعارزدگی و آمارگرایی مدیران هرنی كشور
دارد و یا اینكه با هدف تبلیغ انجام شده است.
باید همه اعضای جامعه هرنی ،اعم از هرنمند ،پژوهشگر هرن،
مسئول و مدیر هرنی و حتی مخاطبان جامعه هرنی و  ...كمر
همت بسته و با تالش روزافزون ،بر چالش موجود چیره شوند.
تنها و تنها در این صورت اس��ت كه میت��وان به تأثیرگذاری
جامعه هرنی در نهادینه كردن واقعی(و نه شعاری) فرهنگ
پژوهندگی در سطح عمومی جامعه نیز امید بست.

 ج��دی گرفنت جایگاه ه�نر بهطور ع��ام و پژوهش هرن بهصورت خاص؛ و اختصاص سهم مناسب از اعتبارات عمومی و
پژوهشی به این بخش.
 تأمین رفاه مادی هرنمندان و پژوهشگران هرن. تضمین امنیت اندیشه در حوزه هرن.3
 تشویق و حامیتهای معنوی در حوزه هرن . فراه��م آوردن زیرس��اختهای اطالعاتی و رس��انهای برایتها
یادداش 
گسرتش ارتباط با دیگر كشورها.
 فراه��م آوردن ام��كان عرضه محص��والت جامعه هرنی در  .1البته ممكن اس��ت هرنمندانی باش��ند كه كار پژوهش��ی،مطابق با ضوابط و اصول علمی دانشگاهی نیز انجام دهند
سطوح ملی و بیناملللی.
 عنای��ت الزم و كاف��ی به امر آموزش و پژوهش(رس��می و ولی مسلامً تعداد آنها واقعاً کمشامر است. .2البته نباید از برخی تالشهای س��الهای اخیر بهس��ادگی
غیررسمی) هرن.
 پرهیز از پدیده هرن سفارشی یا هرن فرمایشی و هرن شعاری گذش��ت؛ تالشهایی هدفمند و البته رصف��اً مؤثر در ترویجپژوهش هرنی نزد جامعه هرنی ،نه در سطح عامه جامعه.
تبلیغی .
 .3مش��اركت دادن واقعی هرنمن��دان و پژوهندگان هرن در
ب .وظایف هرنمندان و پژوهندگان هرن
 تالش بیشرت برای در دست گرفنت امور صنفی و حرفهای ،از تدوین ضوابط و برنامههای مربوط به خودش��ان ،از برگزاریجشن و مراس��م تقدیر و ...بسیار مؤثرتر است؛ هر چند كه
طریق تشكیل مجامع صنفی.
برگزاری جشنها ماهیت ترویجی نیز دارند.
 تالش بیشرت برای بروز كردن اطالعات و دانش هرنی. مش��اركت در تصمیمگیری و تدوین طرحها و برنامههای  .4البته بسیاری از هرنمندان ،خلق آثار هرنی را نیز یك فعالیتپژوهشی به شامر میآورند که خود محل بحث است.
كوتاهمدت و درازمدت با اهداف ك ّمی و كیفی مشخص.
 تالش بیش�تر چه در حوزه پژوه��ش و چه در حیطه خلق  .5بخ��ش قابل توجهی از جامعه هرنی كش��ور را هرنمندانتش��كیل میدهند .هرنمندان ،اساساً دو گروه عمده هستند.
آثار هرنی.
به ای��ن ترتیب با آگاه��ی جامعه ه�نری از وظایف خود و یكی آنان كه به آفرینش آثار هرنی شكوهمند مشغول هستند
پایبن��دی به انجام آنها و با بهكارگی��ری متامی متهیدات الزم ،و هرن ایش��ان از ش��أن واالیی برخوردار اس��ت؛ و گروه دیگر
كه در كار تولید محصوالت هرنی هس��تند .بنابراین رضورت
میتوان به حد مطلوبی از پژوهش دست یافت.
اگرچه ترس��یم فرآیند فراگیر كردن پژوهش در جامعه هرنی ،پژوهش در هرن باید برای هر دو گروه مشخص شود.
شاید ناخواسته تصویری ناخوشایند باشد ،اما میتوان با تالش
مضاعف در این فرآین��د ،زمان را تا حد قابل توجهی كاهش

مرتضی دوستی ثانی

•ب��ا نگاهی به حوزه هرن رضوی ارزیابی جنابعالی از جریان جاری پژوهش و
حواشی آن چیست؟
ـ پژوهش و پژوهیدن در فرهنگ ما از گذشته های دور جایگاه و منزلتی واال
داشته است .این مهم در متدن اسالمی از فخامت و فرخندگی خاصی هم برخوردار
ش��د تا آن جا که تدبر و تأمل در آیات خداوند و تدقیق در عامل اس�ماء و صفات
از اهم مطالبات فرهنگی دانس��ته ش��د .در وادی پژوهش ،مس��أله پردازی از مهم
ترین ش��اخصهای ارزشی و راهربدی محسوب می شود .ذهن مسأله محور در برابر
ذهن سئوال محور همیشه جایگاه جمیل و جذابی داشته است .چرا که ،مسأله از
وفور دانش ایجاد می ش��ود و در برابر س��ئوال است که از برهوت علمی پدید می
آید .ذهن در فرآیند اکتساب بی وقفه دانش ،با مسائلی مواجه می شود که توغل
در کنه آن به روش��ن ضمیری پژوهش��گر ختم می شود .موضوعات همیشه از دل
مسائل بر می تراوند .ذهن موضوع محور هرگز منی تواند به جریان جاری پژوهش
ختم ش��ود .این ذهن همیشه در غشاء بیرونی هستی می ماند و بزم بزرگ حرکت
را ،که در منت سرتگ هستی برپاست ،فهم منی کند .یعنی ،هر نقشی که می زند به
خطا و خراب اس��ت ،چرا که کلک مس��أله پرداز را در کف ندارد .برای همین است
ک��ه پژوه��ش های ما عمدتاً به وادی رشح و وصف م��ی گراید تا خلق و وضع .در
حالی که پژوهشگر باید در اصل کاشف فروتن ِرسزمین های ِبکر ِمعنا باشد .او باید
مج��ال هایی را برای فرو رفنت در بطن واقعیت بجوید ،از واقعیت جاری بگذرد ،و
بگذارد تا حقیقت ،که در ورای امور متعارف اس��ت ،چهره دالرای خودش را به وی
بنامید .به همین خاطر اس��ت که مادام که عش��ق به دانایی ،ابداع نظری ،وسعت
و فراخی نگاه ،آگاهی ،انصاف پژوهش��ی ،و دقت نظر در کس��ی نباشد پژوهشگر
نامی��دن وی جایز منی مناید .این پنج صفت در ش�مار رشوط الزم هر پژوهنده ای
اس��ت .اما ،رشط کافی برای پژوهش��گر عزم جزم او برای اعتالی حقیقت و ایجاد
ارادت همه جانبه اجتامعی نسبت به آن است .پژوهشگر توقع اعتالی فهم نسبت
به حقیقت را رقم می زند .برای همین است که تحقیق رسشتی مقدس دارد و لذا
هر تر دامن و کژاندیشی را پژوهشگر شدن نشاید.
هن��وز ،و هم چنان ،پژوهش های م��ا ـ به ویژه در حوزه هرن ـ ابتدایی و خام
* دکرتای پژوهش هرن ،رئیس دانشکده هرن دانشگاه امام رضا (علیه السالم)

• ان��دک بودن تحقیق��ات ژرف و کاربردی در حوزه
هرن دینی اجحاف بزرگی اس��ت که از س��وی محققان به
واس��طه تأث��ر از نگ��رش غربیان به هرن اس�لامی صورت
گرفت��ه كه پالودن و بومی س��ازی نظریه ها ،تا ترسی آن به
الی��ه های جامعه ،نیز زمانرب اس��ت .ع�لاوه بر تحقیقات
الزم در حكمت هرن دینی ،پژوهش در حوزه های خاص،
چون هرن رضوی ،می تواند ما را از عارضه ابتال به ناخواسته
های فروع پژوهش��ی دور و به ویژه دانش آموختگان را،
به تحقیق در اص��ول نزدیك كند؟ برای تحقق این منظور
چه باید كرد؟
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هنــ��وز دربن��د پژوه��ش های
فرنگستــانی هستیم!

که

دکتــر علیرضـــا باونــدیان* در گفتگو با «آستان هنـر» :

است .ما در عرصه های هرنی هنوز در بند پژوهش های
فرنگستانی هستیم .هنوز ارادت و اقتدای ما به تحقیقات
دیگران اس��ت ،که متأسفانه همیش��ه در سلک و سیرت،
از م��ا به�تران وادی پژوهش هرن دانس��ته ش��ده اند !.در
دانشکده های هرنی ما همیشه قطار تاریخ هرن ،از یونان
باس��تان حرکت کرده و به فرانس��ه مدرن رسیده است .ما
تاریخ هرن جهان را گاه هامن تاریخ هرن اروپا انگاشته ایم.
این عارضه به دلیل فقر منابع مطالعاتی ما در حوزه های
دیگری از هرن جهان است.
ب��رای نیل به پژوهش های کارآمد در عرصه هرن باید
فاعل شناس��ایی از اس��تغراق در موضوع شناسایی پرهیز
کند .متأس��فانه بیشرت پژوهش��گران هرن ما در فرآیندی از
شیدایی هرنی غوطه ورند ،برای همین است که گزارش ها
و گرایش های آنان محمل استنباطی و عقالنی ندارد و به
شائبه شورانگیزی آغشته شده است تا به شأن علمی .یقیناً
وقتی در روش تحقیق حوزه هرن مرجع و رساله ای منسجم
و مربهن و متعالی نوشته نشده است ،اگر کتابکی هم به
رس انگشت همتکی به دس��ت چاپ سپارده می شود در
هامن قامت و قواره و قاموس تحقیقات دیگر است ،فقط
با شاهد مثالهایی از هرن.
م��ا هن��وز در تأویل هرن اس�لامی و متای��ز آن با هرن
مس��لامنان ،دارای ضعف های مطالعاتی جدی هس��تیم،
چه رس��د به هرن رضوی که هنوز نگاهی سطحی و صوری
به آن داریم .ما تصور می کنیم که هر هرنی که به زندگی
حرضت رض��ا (علیه الس�لام) پرداخت ،و ی��ا جمله ای از
فرمایش��ات ایش��ان را در خالل کار نقل ک��رد ،و یا جلوه
هایی از جلوات هرنی آس��تان مقدس ایش��ان را ترشیح و
تنویر کرد قطعاً در زمره هرن رضوی است .ما از هرن رضوی
تصوری عمومی داریم ،در حالی که این هرن در طول زمان
ابزاری کارآمد برای ابراز ِحقیقت رضوی و تثبیت ارزشهای
مکت��ب آن امام هامم(علیه الس�لام) و عاملی برای ایجاد
رفت��ار مبتنی ب��ر آموزه های رض��وی در رسزمین وجودی
مخاطب بوده اس��ت .هرنی که حاصل ارادت به س��احت
ایش��ان و حامل هدایت مخاطب و حامی اندیش��ه های
والیی است.

ـ م��ا عقیده داریم که هرن مرکب س��فر اس��ت و نه
مقصد س��فر .اگر هرن را مقصد و غایت بینگاریم در راستای
ه�مان اندیش��ه ای حرکت کرده ایم که س��ودای آن از هامن
لحظه های آغازین تأس��یس و تش��کیل دانشکده های هرنی
در ای��ران در ذهن و ضمیر مستش��اران فرهن��گ بیگانه،
و بیگان��ه گرایان فرهنگی ،نقش ش��ده ب��ود .آن ها با به
راه انداخ�تن دانش��کده ها و آموزش��کده و هرنکده های
مختلف بر آن بودند تا هرن را در این رسزمین از آن ارتفاع
مقتدرانه گذشته اش به زیر بکشند .شام می دانید که هرن
در گذش��ته مهم ترین و معنایی ترین امکان برای اعتال و
اعالن حقیقت ـ به خصوص حقیقت دینی ـ بوده اس��ت.
در هرن ایران دوران اس�لامی جایگاه خداخواهی و حقایق
وحیانی ،در اوج اقتدار خود بوده و هرنمند جز به آسامن
مشرتک اعتقادات الهی ارادت و اشارتی نداشته است.
هرن در متدن اسالمی ،افزون بر این که راهربدی مؤثر
برای ترسی دادن هوی��ت دینی به الیه های جامعه بوده
اس��ت ،همیشه شأن کاربردی داش��ته است .این کاربردی
بودن همواره با فونکسیونالیس��م غربی مغایر و متفاوت
اس��ت .آن ه��ا عملکرد را تنه��ا در ح��وزه نیازمندی ها و
حوایج متعارف انس��ان ،تعبیر می کنن��د .نیازمندی هایی
ک��ه البته دامنه ای محدود به حیات جس�مانی دارد .اما،
وجه کاربردی هرن در اندیشه اسالمی افق هایی به مراتب
فراخ تر را در بر دارد و مشتمل بر افق های حیات معنوی
نیز هس��ت .از قضا ،مهم ترین گمشده انسان پرستشگری
است .انسان همواره پرسنده پرستشگری بوده است .هرن
به کار دنیا و آخرت انس��ان می آید .اصالً ،در تفکر دینی
هرن منی تواند برای هرن باش��د .این مس��تلزم دور اس��ت،
دور باطل .هرن منی تواند فاقد وجاهت متعهدانه باش��د.
هرنمند همواره متعهد اس��ت و هرن همواره شأن کاربردی
دارد:
قطـره ای کز جویباری می رود
در پی انجــام کـــاری می رود
در ه�نر دینی هیچ دیوار و حایل��ی میان حقیقت و
زیبایی وجود ندارد و حقیقت مطلق هامن زیبایی مطلق
است .این سیر و سلوك هر چه بیشرت باشد تجلیات زیبایی
هم افزون تر اس��ت ،زیرا عامل ،تجلی مصادیق اس�ماء و
صف��ات خداوند اس��ت .ع��امل رسارس آیه های خداس��ت.
بهرتی��ن تعبیری كه در م��ورد آیه می ت��وان آورد «آینه»
اس��ت .آینه از خودش چیزی ن��دارد .ارزش آینه به اعتبار
تصویری اس��ت كه در آن می افتد .به عبارتی دیگر ،رشف
آینه هامن قابلیت پذیرندگی بیش�تر اس��ت .هرچه آینه،
پذیرش بیش�تری داشته باشد رشف تجلی اش بیشرت است.
درجات و مراتب زیبایی هم به این مهم باز می گردد ،چرا
كه در اصل زیبایی تردیدی نیست .انسانارشف مخلوقات
ح�ضرت حقتعالی اس��ت .او مظهر همه اس�ماء حرضت

ربوب��ی اس��ت و بنابراین پذیرندگی بیش�تری نس��بت به
خورش��ید حقیقت در مقام مقایس��ه با دیگ��ر آفریده ها
دارد .او پیوس��ته با گونه ها و مرات��ب مختلفی از زیبایی
مالزم و مواجه است.
در اندیش��ه دینی همه آن چه ك��ه در عامل تحقق می
یابد به مش��یت مطلقه خداوند باز می گ��ردد ،بالذات یا
بالعرض ،زیبایی ها بالذات و زش��تیها بالعرض .اما از آنجا
ک��ه کار هرنی به وس��اطت صفت خالقی��ت روح خدایی
انسان انجام می گیرد عین ُحسن و بهاء حرضت حق است
و بر این اس��اس می تواند در نظام احسن عامل جذب شود
و بالذات به خالقیت خدایی منتس��ب گردد .روشن است
ك��ه این مطل��ب تحقق منی یابد مگر با فن��ای هرنمند در
خ��دا .هرنمند باید آیینگی بداند … ،كه آینه از خود هیچ
ندارد و هر چه هس��ت آن وجود حقیقی است كه خود را
در آیین��ه می نگرد .ذات اقدس باری ،خاس��تگاه زیبایی و
جامل است .رشط الزم و اولیه ،برای تحقق زیبایی رعایت
مبنای عدل اس��ت و آن چه از مس��یر عدل و قسط بیرون
باش��د قطعاً در معیار های شناخت زیبایی در هرن موعود
جایگاهی نخواهد داشت .آن زیبایی كه بر مبنای عدل استوار
نباش��د ،هر چند عواطف و احساس��ات انس��انی را تحت
تأثیر قرار دهد ،هامن زیبامنایی و تزیین ش��یطانی اس��ت
كه نفس آدمی را متأثر و منفعل منوده اس��ت و انسان لذت و
خوشی نفسانی را ناشی از نوعی ادراك زیبایی می داند؛ كه در
حقیقت چیزی جز تحریف زیبایی نیست .اما ،مسترشقان
غربی از آن جا که هرن اسالمی را تنها در بسرت تاریخی (آن
هم تاریخ در تعبیر خودشان) می بینند و از طرفی عرفان
ِهرنی ِانسان موحد مسلامن را منی دانند ،به نقوش و منایه
های هرن اس�لامی بسنده می کنند .آنها هرن اسالمی را در
قواره و قامت یک س��بک می بینند .س��بکی در مجاورت
دیگر س��بک ه��ای هرنی جهان .حال آن ک��ه ،باید مکتب
دین ش��ناختی هرن را با احتساب مؤلفه های ارزشی اسالم
بکاوند.
کار ه�نر تلطی��ف محرکه ه��ای فطری مختل��ف برای
گراییدن انسان به جانب حقیقت وحیانی و پالودگی پهنه های
حیات از هبوط نفسانی است .بر این اساس ،اعتال و اقتدا
به حقیقت دارای مراتبی اس��ت .باید برای رسیدن به قله
ه��ای نور ،و خروج از دره ه��ای ظلامنی نفس ،منازلی را
طی کرد و مراحلی را پش��ت رس گذاشت .طی این مراحل
بی م��دد خرض طریق و دلیل بلیغ راه ،میس��ور و متصور
نیست .متس��ک به گوهر گرانبهای سلسله الذهب و ارائه
زیباتری��ن و خالقانه ترین تبیین معنوی از آن ،به گونه ای
که چشمه های والیت را در نهاد مخاطب برانگیزد و او را
به امتداد این سلس��له نورانی شوق افزاید و محمل نجات
و موجب فالح ش��ود ،هامن آرمان هرن رضوی اس��ت .هرن
رضوی بالن��ده ترین نگاه ذوقی ممک��ن را به آموزه های
فرهنگ رض��وی دارد .این هرن همواره خ��ود را زائر کوی

معانی بلند عرفان رضوی می داند.
• بورکهارت در پیشگفتار کتاب "نقش های هندسی
و هرن اس�لامی" می گوید« :هرن اسالمی از نظر تاریخ آن
مورد بررس��ی های گسرتده قرار گرفته است ولی بررسی
شیوه های هرنی آن ،که هم متضمن پژوهش های علمی
است و هم تسلط و استادی بر فنون ،جز از سوی گروهی
اندک طرف توجه نبوده اس��ت» .به نظر شام شیوه جاری
پژوه��ش ها ،و به خصوص پایان نامه های دانش��گاهی،
کامکان به گرایش زیس�تن ذهنی در زیباشناختی گذشته،
یا بازگ��ردان انفعالی نحوه تلقی غربیان از هرن نو ،جهت
ندارند؟
ـ ش��یوه هرن اس�لامی مبتنی بر ش��یوه دعوت انبیای
عظ��ام الهی اس��ت« :تأثیرگ��ذاری همه جانب��ه بر فطرت
انس��ان»؛ این که انس��ان به گنجینه ه��ا و گنجنامه های
فطری خ��ود ایامن بی��اورد و حقیقت الهی خ��ود را فهم
کند .ش��یوه هرن اسالمی بدینسان بر انکشاف زیباشناسانه
وجه معقول مسترت در باطن محسوس استوار است .شیوه
هرنمند مسلامن تنها دیدن پدیده های خلقت نیست بلکه
نگریسنت به آن است .او از واقعیت عدول منی کند بلکه از
آن عبور می کند .او در بند زیس��ت بوم متعارف و مادی
ع��امل منی ماند و به آن منی بال��د ،بلکه از منت واقعیت به
فراخنای حقیقت س��یر می کند .از قضا ،نظام زیباشناختی
ما در گذش��ته بر همین دقیقه اس��توار بود .یعنی ،زیبایی
را هرنمن��د من��ی آفرید بلکه آن را کش��ف می کرد .همین
فرآیند کش��ف و معرفی خالق زیبایی ،برای او رسوری بی
پایان را در پی داشت .چرا که او معتقد بود خداوند همه
زیبایی و زیبایی همه ،است .او به زیبایی مطلق و مطلق
زیبایی ،دلبس��ته ب��ود .او هر چه تقرب ب��ه زیبایی را در
مرام و مش��ی خود تقویت م��ی کرد خود را هرنمندتر می
دانس��ت .ای��ن تقرب ابتدا در قرب نواف��ل اتفاق می افتد و
هرنمن��د را به حالی می رس��اند و س��پس در قرب فرایض به
وقوع م��ی پیوندد که او را به مقامی م��ی برد .بدین ترتیب
«هرنمند غریب در ره عشق» اگر هم به جانب نقش هندسی
م��ی رفت آن را بخش متعینی از هندس��ه نقش ِجهان می
دید .او به نوع خاصی از ریاضیات الهوتی ،که جز به مدد
عقل ش��هودی قابل دریافت نیست ،می رسید .او حقیقت
ریاضیات را در مکاش��فه ای ش��هودی درم��ی یافت و این
ریاضیات را به زبان هندس��ه منتقل می کرد .از آن جا که
موضوع و مش��ی نیل به موضوع خاص بود ،هندسه بیانی
او ه��م خاص بود .برای همین اس��ت که او به هر جا که
می نگرد ـ از کوه و در و دشت ـ هندسه مبتنی بر قانون
فطری خود را از آن بیرون می کش��د .هرنمند در پهنه هرن
اس�لامی همواره خدا را به چشم دل می بیند .او تکنیک،
و مفاخره تکنیکی ،را منی بیند .او دلداده خداس��ت و در

تع��داد از پایان نامه های ما در باب هرن بر بنیاد حکمت
ـ به مثابه مهم ترین گمشده مؤمن ـ گذاشته شده است؟
آیا تبارشناس��ی ،طبقه شناسی و مثره شناسی هرن اسالمی
بر شالوده روش شناختی حکمت پیش می رود؟

وسعتی از ناخودآگاهی نسبت به هر چه غیر خداست به رس
می برد .برای همین اس��ت که به ملکوت تکلیم می رسد.
از منظر او خداون��د آفریننده همه زیبایی ها و تصویرگر
همه جلوه های جامل در هس��تی اس��ت .او كامل مطلق
و جامل مطلق اس��ت .هم مبدأ هرن اس��ت و هم مقصد
• با این توصیفات ،آیا در حوزه هرن با فقر پژوهشی،
هرن .او در همه ابعاد هرن در غایت هرنمندی و هرنمنایی،
تجلی منوده اس��ت .هم خالق معنی است و هم آفریننده یا حلقه های مفق��وده ،مواجهیم؟ منظور از عبارت رایج
صورت اس��ت .هم ظاهر اس��ت و هم باطن .هم س��میع حلقه های مفقوده بیش تر متوجه غفلت از نقش پیشتاز
است و هم بصیر و هم شهید .هم معلم قلم است و هم هرنها در حرکت کلی جامعه و متدن است تا موضعگیری
معلم بیان.هم طراح اس��ت و هم خالق و هم در مسند نسبت به دوره های تاریخی؛ گرچه ما هم به نوعی حلقه ای
صورتگری است .خداوند هم پرورش دهنده عقل است و از تاری��خ را می س��ازیم ،به خصوص در رشایط حارض كه
هم آفریننده احس��اس .هم مبدأ آیات اس��ت و هم معاد فرهن��گ و هرن بومی در دفع هجم��ه معانی و مناد های
اش��ارات .متفكران اسالمی نیز ُحسن و جامل هرنی را (به بیگانه می كوش��د .ب��رای آن كه در تابعی��ت انفعالی و
عن��وان مظهر یكی از صفات كل��ی الهی) به همین معنی خلط معانی قرار نگیریم چگونه با تحقیق و متسك به هرن
تعبیر م��ی كرده اند ،اما اصل و ذات هرن را در حس��ن و دینی می توانیم با این چالش ها مقابله كنیم؟
ج�مال هرنی منحرص منی كردند؛ بلكه ابداع و محاكات را
ـ به جای فقر پژوهش��ی می توان ،و یا بهرت است که
در طرح هرن به معنی خاص عنرصی اساسی می دانستند.
در نظر ایش��ان در حقیقت همین محاكات و ابداع است از ترکیب «نابس��امانی پژوهشی» استفاده کرد .در دوران
كه حتی زشتی را زیبا منایش می دهد ،نه آن كه از زشتی ،ستمش��اهی ،موضوع و مأموریت هرن مبتنی بر ش��اخص
فی نفس��ه ،بی تعل��ق به محاكات و اب��داع ،زیبایی ابداع های ارزش��ی تفکر غربی و لیربال دموکراسی بود .هرنمند
ش��ود .از ای��ن جا ،زیبایی ب��ا صورت ه�نر رس و كار پیدا از اصلی ترین مس��ائل مربوط به حی��ات طیبه غافل بود
می كن��د نه با معنی و باطن ه�نر .لطف و جامل مطلق و غش��اء غفلت بر بصیرت هرن افکنده شده بود .هرنمند
الهی اس��ت كه در صورت های جمیل ظاهر می گردد ،و آهنگ تعالی نداش��ت بلکه مرام تفنن داش��ت .اثر هرنی
از دغدغ��ه ها و مطالبات فطری مردم مفارقت داش��ت و
دلربایی و ترصف و جذب قلوب می مناید.
در آموزه های فصیح و فاخر فرهنگی و حكمت بالغه ب��رای همی��ن مانند کاالی یک بار مرصف تلقی می ش��د.
ما ،هرن اتفاقی است که برای هرنمند می افتد .هرن پس از م�صرف ه�نر در قاموس و قالب لحظه ب��ود .اگر چه گاه
تهذیب و تهذب هرنمند به مرور زمان در برابر او چهره گشایی آثاری انس��انی و برجس��ته هم آفریده می شد اما غالب
می کند .هرن آمدنی اس��ت نه آموختن��ی .هرنمند به هرن آث��ار و عرصه های هرنی برای القای پیام س�ترگ انس��انی
نائل می شود .همه بحث در همین معرفت وصالی است نبود .به همین خاطر نه آثار هرنی و نه هرنمندان پیشتاز
نه وصولی .س��خن از شناخت حضوری است نه حصولی؛ نبودند .این پیش��تازی نه به این معنی اس��ت که هرنمند
که «فهم این نازک خیالی مشکل است» .بورکهارت و الگ می تواند تقدیر و حوالت تاریخی اعصار و قرون را تغییر
گرابر و درک هیل و پوپ و گدار ،همه و همه ،به طبقه دهد ،چرا که هرن تنها برآورنده بخش��ی از نیازهای مردم
بندی تاریخی هرن اس�لامی پرداخته اند ،و هرن اسالمی را است؛ نیازهایی که با عنرص سازنده ای از عواطف انسانی
تکنی��ک ظریف دیده اند نه معرفتی لطیف .هرن از منظر آمیخته اس��ت .هرن می تواند بس�ترهای یقظه و یادآوری
آنان بابی از ابواب بالغت آس�مانی نیست ،بلکه اکتسابی فط��ری را رقم بزند و انس��ان ه��ا را به قبل��ه های اصیل
اس��ت که م��ی تواند عای��د هر ذوق ظریفی بش��ود .هرن فطری ش��ان متوجه کند .به نظر م��ن ،هر چه این بعد از
اس�لامی با طریقت عرفانی خاصی پیوند خورده است که هرن ،یعنی هامن وجه اس��تذکاری ،قوی تر و غنی تر باشد
ناقدان غربی و رشقی آن را منی فهمند ،زیرا با موضوعیت هرنمند پیشتازتر است .پیشتاز در استذکار معادن و منابع
هرن در متدن اسالمی عجین نیستند .آن ها اگر از شیوه ها باطنی وجود انسان .یكی از دالیلی كه هرن در دوره جدید
و شگرد های هرن اسالمی سخن می گویند به خاطره های ب��ه تنهایی و انزوا مبتال ش��ده ،از بی��ن رفنت حضور ایامن
دینی در آث��ار و عرضه های هرنی اس��ت .با حذف دین،
ازلی خود (آرکیتیپها) مراجعه می کنند.
متأس��فانه ،بیشرت پژوهش های هرنی و پایان نامه های هرن حقیقت خود را كه هامن جست و جوی زیبایی های
دانش��جویی ما -که گاهی بیش تر به نامه های پایانی شبیه تر اصیل باش��د ،از دس��ت می دهد و اموری به جای آن می
غرب فکری ،و روش شناختی آن ها ،صورت نشیند كه به كلی با فطرت انسانی مغایر و متفاوت است.
است -با مبانی نظری ِ
ه�نر دین��ی هم��واره مخاط��ب خ��ود را به س��وی
و س��امان یافته اس��ت .ما برای نقد عاملانه هرن اس�لامی
معی��ار متعال��ی و مربهنی به نام حکم��ت داریم .آیا چه حقیقت فرا می خواند .برای همین اس��ت که از تش��بث

زندگی ،از مناسك مذهبی در عبادتگاه ها گرفته تا سیاست و
اقتصاد و حتی ش��یوه پخنت نان ،بر مبنای اصولی خاص كه
از وحی نش��أت گرفته اند تنظیم می شود .دین عبارتست
از حقای��ق و آم��وزه هایی ك��ه خداوند ب��رای هدایت و
س��عادت (نجات) برش از مسیر منابع دینی (كتاب ،سنت،
عقل ،و فطرت انس��انی) ب��ه او ابالغ می كند .برای همین
اس��ت که هرنمند دین��ی می تواند در متدن س��ازی نقش
بس��یار مؤثری داشته باش��د ،زیرا متدن ها زمانی ایجاد
می شوند که بیداری به جای بیامری بنشیند و چاره گری
به جای تردد در چهارراه های تردید قرار بگیرد؛ زمانی که
انسان به «نفخه فیها من روحی» خود وقوف ارشاقی پیدا
کند و از صمیم جان به آستان جانان ارادت بورزد .از قضا،
مهم تری��ن نقش هرن هم ارائه فضای تنبه اس��ت« .جهل
کفر است و غذای کفر علم» هرن فطرت و فسانه نوآمدی
را برای مخاطب خود تعریف منی کند بلکه او را به فطرت
اله��ی اش تذکر می دهد .پس ،هرن در معنای رشیف لفظ
در مسیر دین حرکت می کند .اما ،سایه هرن به مانند دین
بر رس همه ش��ئونات مادی و معنوی وجود انسان نیست.
هرن هرگز ش��مولیتی مانند دین را ن��دارد و در عرض دین
نیست .هرن اگر دیو جهل را از رسزمین تفکر انسان بیرون
کند و به جای آن خورشید یقین را بگامرد و بگذارد پیشتاز
است .هر پژوهشی هم که در راستای تنویر حقیقت هرن
برداشته ش��ود کارآمد اس��ت .هرن هرگز برای هرن نیست،
هرن برای تبیین ذوقی حقیقت و ایجاد نظام رفتاری متأثر
از آن اس��ت .قب��ول کنید که اگر به ای��ن معنی هرن واجد
آهنگ پیش��تازی ش��ود می تواند در بنای رفیع متدن سهم
شایسته و ش��ایانی داشته باشد و پژوهش های هرنی هم
به تب��ع آن اگر عزم تنویر اندیش��ه و رسه گزینی داش��ته
باش��د به مرزه��ای تعالی نزدیک می ش��ود .وگرنه ،مادام
که پژوهش��گران هرن با منابع ،حدود و ماهیت هرن بیگانه
باش��ند و مأموری��ت واقعی هرن را نشناس��ند ،چگونه می
توانند در این کارگاه ُحسن به رمزگشایی بپردازند؟

ب��ه خدع��ه گری و توه��م ،دوری می گزین��د و زیبایی را
در نس��بتی با حقیقت معرفی م��ی كند .در نگاه دینی به
قول شهید آوینی« :هرن ش��یدایی حقیقت است همراه با
قدرت بیان آن ش��یدایی و هرنمند كسی است كه عالوه بر
شیدایی حق قدرت بیان آن را نیز از خداوند متعال گرفته
اس��ت» .هر یك از این دو (شیدایی حق و قدرت بیان آن)
اگر نقص داشته باشد اثر هرنی خلق منی گردد .اگر حنجره
بلبل بیامر شود شیدایی او در درونش حبس می شود و فرصت
تجلی پیدا منی كند ،هر چند كه شیدایی در درونش وجود
دارد؛ اما قدرت بیان آن نیس��ت و اگر ش��یدایی نباشد از
حنجره س��امل صدایی بر منی آید .اصل الزم ش��یدایی حق
است و قدرت بیان رشط كافی است.
ه�نر دینی ب��ه اعتبار تأکی��دی که بر ارتب��اط با منت
حقیقت دارد و همه امور و اش��خاص و اشیا را فقیر ذاتی
و نیازمن��د افاضه های رحامنی می ش�مارد ،هرنی مقدس
اس��ت .هرنی که هرنمند از بیرون ب��ه عامل منی نگرد بلکه
همه اجزای عامل را به دلیل آنکه مس ّبح(شناور) در تسبیح
او م��ی دان��د ،و می بیند ،بهره من��د و برخوردار از نوعی
تقدس می ش�مارد .شناخت هرن دینی در گرو درك معنای
«تقدس» و مفهوم «هرن» اس��ت« .امر قدس��ی» حاكی از
تجلی عوامل برتر در س��احت های نفسانی و مادی هستی
اس��ت .منشأ صدور امر قدسی عامل روحانی است كه فوق
س��احت روانی ،یا عامل نفس ،قرار دارد و هرگز نباید با آن
اش��تباه ش��ود .چنان كه؛ در معارف اس�لامی اولی با روح
مرتبط اس��ت و دومی با نفس .لذا ،هرن دینی نیز جلوه گاه
عامل وحی اس��ت و هم چون طنینی غیبی ،انسان خاكی را
به منش��أ الهی خویش متذكر می كند .امر قدس��ی را در
سایه بینش سنتی به هستی و جهان ،به معنای اعم كلمه،
می توان ش��ناخت .بینش سنتی هامن دیدگاهی است كه
برش همواره بر مبنای آن خویش�تن را نگریس��ته اس��ت و
هنوز هم در بسیاری از كشور های رشق از این دیدگاه به
خود می نگرند .البته ،مقصود ما از سنتِ ،
رصف عادات و
رسوم متداول نیست ،بلكه سنت از آسامن نزول می یابد و
• ب��ا توجه به نق��ش آموزش و پ��رورش در برخورد
مبنای روحانی و متافیزیكی دارد .سنت در زبان فارسی و
عربی هامن دین به معنای وسیع كلمه است .متدن سنتی ب��ا مأثر تاریخی (طی مراحل ابتدایی ،متوس��طه و عالی)
به معنای رشیف لفظ ،متدنی است كه در آن همه جوانب کتب درسی و ش��یوه های آموزشی به دانش آموختگان

ـ ه�نر در آموزش و پرورش ما هنوز جایگاه ارزش��ی
خود را به درستی نیافته است .تلقی و تصور این است که
هرن مانند س��ایر حرف و مش��اغل و مشغله های متعارف
اس��ت .نهایت این که یک فن است! در حالی که ،هرن نه
تنها روش��ی در مواجهه با فهم هستی ،طبیعت ،جامعه ،و
نظامات اعتقادی اس��ت بلکه گونه ای معرفت و شکلی از
تبیین گری نیز هست .هنوز در آموزش و پرورش ما به دانش
آموزان ،هرن می آموزانند .ابزارها را نشانش می دهند ،حال
آن که باید اِبرازها را به او نش��ان دهند و راه تثبیت آن را
با اس��تفاده از ابزارهای مناسب به وی بفهامنند! به دانش
آموز گفته منی ش��ود که هرن روشی برای محسوس سازی
نامحس��وس اس��ت .یعنی ،هامن جایی که بیان محسوس
دیگر برای اقامه معن��ی از توان و تپش باز می ماند .هرن
در آم��وزش و پ��رورش باید به عنوان ظرفیت��ی مؤثر برای
رفتارسازی به کار گرفته شود .رفتار علمی ،رفتار اجتامعی
و مه��م تر از همه رفتار اعتقادی پایه های آموزش باید بر
هرن گامرده و گذاشته شود.
دانش آموزان ما باید از هامن نخستین سال های دانش
اندوزی خود بتوانند وارد وادی خالقیت و ابداع شوند .باید
بتوانن��د کبوت��ران خیال خود را روانه رسزمی��ن های بکر و
نوین مفهومی کنند .باید مقدمات تئوری پردازی و نظریه
پردازی را به دانش آموزان آموزش داد .فضاهای آموزش��ی
م��ا باید تصویرمحور بش��وند تا واژه مح��ور .باید به جای
حرف های تکراری ایده های اجتهادی و نو بنش��یند .باید
دانش آموزان برای خلق و وضع ،تش��ویق و ترغیب شوند
ن��ه برای رشح و وص��ف .و همه اینها به مدد زبان نافذ و
نیرومند هرن امکان پذیراست.
م��ا در فعالی��ت ه��ای آموزش��ی و پژوهش��ی خود،
چ��ه در آم��وزش و پرورش و چه در آم��وزش عالی ،تا حد
زیادی مناسکی و مراسمی هس��تیم .بگذارید رک و روان
بگوی��م؛ ما پژوهش را اجرا می کنی��م ،بیش و پیش از آن
از عنایت ش�ما كه مانند همیش��ه با روی گشاده و
که پژوهش��گر باشیم .هامن طور که هرن را اجرا می کنیم
قب��ل از آن که هرنمند باش��یم! آن حلق��ه مفقوده ای که تأم��ل كافی ،به پرس��ش های ما پاس��خ گفتید صمیامنه
به آن اش��اره کردید همین جاس��ت .علتش این اس��ت که سپاسگزارم.
هم هرن و هم پژوهش را در زمره الزامات قطعی توس��عه
چندان باور نکرده ایم .گاهی فکر می کنیم لوازم توس��عه
هرنی و توسعه پژوهشی تنها در همین جنبه های صوری
و س��خت افزاری اس��ت ،اما مهم تر از هم��ه اینها توجه
به نیروهای با قریحه و غنی اس��ت .هامن کس��انی که در
وادی نظر و عم��ل دارای خلوص اعتقادی و خروش کاری
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چ��ه نحوه تلقی از پژوهش در هرن و تفکر معنوی را القا
می کنند؟
قدرت ایده پردازی و تحلیل را در آن ها باال می برد یا
از آن ه��ا می گیرد؟ به خصوص که بروز هویت در نحوه
تعامل با هرن معارص و چگونگی نوآوری منایان می شود.

هس��تند .کسانی خطرپذیری را برای نیل به قله های فالح
به جان می خرند.
جمله ای اس��ت از ابن سینا که هر آن چه از عجائب
و غرائب شنیدید اما دلیلی بر انکار آن نداشتید بیهوده و
گزافه نپندارید .می دانید که همین جمله کوتاه تا چه حد
مایه و پایه ای برای اعتالی علمی مس��لامنان شد؟! یعنی
تصویرها و س��خنان نامتعارفی که بنا بر عادت ندیده اید
و نش��نیده اید دلیلی بر عدم وجاهت امکانی آن نیست.
چ��را در آموزش و پ��رورش و آموزش عالی م��ا نوآوری به
یک س��نت قطعی و متعارف بدل منی شود؟ چرا در تولید
علم هنوز نتوانس��ته ایم در حد دانش��گاه اس�لامی عمل
کنیم؟ چرا به خاطرس��پاری رصف محفوظات و مفروضات
و تحویل بی کم و کاست آن در پایان ترم به استاد و بعد
اخذ منره ،عادت معمول و بلکه مس��تعمل ما شده است؟
ما در وادی هرن باید خطامبان به طور عام همه جهان و به
طور خاص جهان اس�لام باشد .هرنهای جهان اسالم هنوز
تحت س��یطره و سلطه تئوری پردازان متدن انگلوساکسون
و فرهنگ سکوالر و الئیک است .هنوز در معامری جهان
اسالم استارشیتکت های اروپایی و آمریکایی حرف اول را
م��ی زنند .چرا هرن وارداتی با بس��ته بندی های وطنی در
گالری ها و سینامهای ما تا به این حد ترک تازی می کند؟
چرا به درد بی شیوه ای در هرن مبتال شده ایم؟
هنوز پس از گذشنت بیش از سه دهه از طلوع انقالب
اس�لامی ،در دانشکده های هرنی این میهن عزیز اسالمی
مان ،حتی یک واحد درسی با موضوع هرن انقالب اسالمی
نداری��م! هنوز هرن و ادبیات دف��اع مقدس به عنوان یک
شیوه برجس��ته هرنی و ادبی که در بوته فرهنگ حامسه
آبدیده و به مدد اهتامم والیی فرزندان شاخص این آب و
خاک ،صیقلی شد ،در بدنه نظام آموزش عالی هرن ما وارد
نشده است .ما باید هرن و پژوهش های هرنی را به عنوان
یک شاخص ارزشی در تثبیت اهداف عالیه انقالب و نظام
مان بیش از این در تنظیم اسناد راهربدی ،و در مطالعات
اس�تراتژیک خود به کار گیریم و وارد کنیم .ما در ُحس��ن
به کارگی��ری ظرفیت های هرنی ،و ب��ه خصوص پژوهش
ه��ای هرنی ،هر چ��ه تکاپو و تالش کنی��م حتامً موفق تر
خواهیم بود.

منابعمورداستفــاده
درپــــژوهشفــــرشایـــران
حسین کمندلو*

چکیده مقاله:
فرش یکی از هرنهای س��نتی و کاربردی است که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ دارد .شاید به
دلیل کاربردی(زیر انداز) بودن این هرن ،کمرت مطلبی در مورد گذش��ته ی با ش��کوه آن ،در موزه ها،
مجموعه های شخصی و کتابها موجود باشد.
هرن فرش بافی متفاوت با دیگر هرنهای ایرانی اس��ت ،زیرا اغلب معامران ،نقاش��ان ،خوشنویسان و
هرنمندانی که در کارگاه های درباری مشغول به کار بودند و از خود آثاری به یادگار گذاشته اند ،به
طرق مختلف نام آنها ماندگار ش��ده اس��ت .گاهی این هرنمندان کار خود را امضا می کردند ،گاه در
مرقعات و نامه های شاهانه ذکری از آنها می شده است ،گاه نگهداری نسبتاً خوب برخی از این آثار
باع��ث گردی��ده که نام آنها در قرنهای بعد جاودان مباند و یا اینکه محققان امروزی ما با جس��تجوی
کارشناس��انه و تطبیق برخی آثار با یکدیگر نام نقاش ،معامر و خوش��نویس را زنده می کنند .اما در
عرصه فرش این امر کمرت اتفاق افتاده اس��ت .دس��تبافتهای ایرانی به دلیل استفاده از الیاف گیاهی و
جانوری و همچنین عدم مراقبت در طی س��الیان از بین می روند و ردی از آنها باقی منانده و همین
امر سبب شده است بزرگان این عرصه اکرثا ً گمنام باقی مبانند.
محق��ق برای انجام دادن یک پژوهش خوب و اصولی در زمینه فرش ،مجبور اس��ت حجم انبوهی از
کتابهای متفاوت را مطالعه کند .این کتابها می تواند در زمینه تاریخ ،جغرافی ،دین ،باستان شناسی،
جامعه شناس��ی ،مناد شناسی ،نگارگری و ...باش��د .او بدین وسیله شاید بتواند تاریخ رشوع فرشبافی،
مفهوم یک نقشامیه و یا قوم بافنده آن را شناسایی کند .در این تحقیق سعی شده است ،تعدادی از
منابع که در حوزه های متفاوت به نگارش در آمده به اختصار معرفی شود ،تا راهی برای درک بهرت
حوزه فرش بافی در ایران باشد.
واژگان کلیدی:
فرش ،قالی ،پژوهش ،باستان شناسی ،نگار گری ،سفرنامه ،موزه ها.
* کارشناس ارشد پژوهش هرن ،عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه هرن سمنان

منابع مورد مطالعه:
برای تحقیق در مورد صنعت فرش در ایران از آغاز تا کنون
منابع مختلفی وجود دارد که یک محقق باید به آنها توجه کند.
این منابع به طور کلی عبارتند از:
الف-یافته های باس��تان شناسان .ب -نوشته های سفرنامه
نویس��ان و تاریخ نگاران .ج -نقاشی ها ،نگاره ها و عکسهای
باقی مانده از دوران گذش��ته .د -فرش ها و دستبافتهایی که
در موزه های فرش نگهداری می ش��ود .هـ  -بازار فرش ،افراد
کارشناس و خُربه .و -کتابهای فرش و هرن اسالمی.
شاید بتوان گفت موارد اشاره شده در باال از مهمرتین منابع
موجود در مورد شناخت فرش و یا نقشامیه های به کار رفته
در فرش ایرانی هستند که یک محقق با در اختیار داشنت آنها می
تواند تحقیق و پژوهشی مناسب و خوب تهیه کند .اما برای درک
بهرت برخی مفاهیم ،نیاز به کتابهای��ی در زمینه تاریخ ادیان،
مناد شناس��ی ،تاریخ ایران ،معامری و تزیینات وابس��ته ،دایره
املعارفهای هرنی و ادبی ،فرهنگ های لغت و  ...است ،که به
دلیل کرثت ،از معرفی آنها در این مقاله خودداری شده است.
الف-یافته های باستان شناسان:
یکی از منابعی که با جس��تجو و مطالعه در آنها می توان
گوش��ه ای از تاریح و هرن فرشبافی ایران را پیدا منود ،مقاالت،
گزارشها و کتابهایی اس��ت که باستان شناسان تالیف و چاپ
کرده اند.
تا قبل از پیدایش فرش پازیریک ،کارشناسان هرن فرش ،تاریخ
بافت فرش و زیر انداز را به صورت تقریبی در نوشته هایشان
بیان می کردند ،زیرا مدارک مستندی از فرش بافی ایرانی(فرش
کامل و یا حتی پاره فرش) در دسرتس نبوده است .آرتور اپهام
پوپ در جلد شش��م کتاب سیری در هرن ایران تاریخ ساخت
زیر انداز را به زمانی مربوط می داند که برش توانس��ته است
خانه یا رسپناهی برای خود بسازد و نخستین زیر انداز انسانها
با توجه به اسکان در کنار رودها حصیر و بوریا بوده است.
با گذش��ت زمان و کاوش هایی که باستان شناسان در نقاط
مختلف انجام می دهند نشانه هایی از دستبافتهای ایرانی و
یا وس��ایلی که برای بافت فرش رضوری بوده اس��ت ،بدست
می آید.
در سال1949م1328/ش ،رسگئی رودنکو در منطقه پازیریک
که در آن گورهای اقوام سکایی قرار داشت فرشی تقریباً مربع
ش��کل در ابعاد  189/23 ×200س��انتی مرت کش��ف می کند.
مهمرتین ویژگی این دستباف اثبات این فرضیه بود که انسانها
در  2500س��ال قبل قادر به ایجاد گره در فرش بودند و تصور
بافت فرش به شیوه گلیم بافی تا حدی بر طرف گردید.
اب��زاری ک��ه ایگور.ن خلوپی��ن درگورهای ع�صر مفرغ در
ترکمنستان و در نزدیکی عشق آباد کنونی کشف کرد ،سابقه
قالی بافی را تا  1500تا  2500س��ال قبل از میالد گسرتش داد.
یافته های باستان شناسان در زمانهای مختلف می تواند سندی
باشد بر سابقه فرشبافی ایرانیان از گذشته های دور ،همچنین
می تواند به یافنت رس نخی در مورد مکانهای بافت فرش و یا

منشأ اصلی برخی از نقش�مایه های به کار رفته در فرشهای
ایرانی کمک کند .برخی از کتابهایی که باستان شناسان تالیف
من��وده اند دارای تصاویری از س��فالینه ه��ا ،آثار فلزی ،نقش
برجسته ها و ...هستند .این تصاویر می توانند در رمز گشایی
برخی از نقشامیه های قالی کمک شایانی به محقق بکند .در
زیر برخی از این کتابها به اختصار معرفی می شوند:
تاری��خ عیالم(پیر آمیه) ،ایران باس��تان( حس��ن پیرنیا) ،هرن
ایران(آندره گدار) ،هرن ایران در دوران ماد و هخامنشی(رمان
گیرشمن) ،هرن ایران در دوران پارتی و ساسانی(رمان گیرشمن)،
ایران در رشق باستان(ارنست هرتسفلد) و....
ب -نوشته های سفرنامه نویسان و تاریخ نگاران:
از دیگر منابعی که با مطالعه آنها می توان ردی از س��ابقه
فرشبافی در ایران بزرگ پیدا منود ،کتابهایی است که سفرنامه
نویس��ان ،تاریخ نگاران و گاه شاعران فارسی زبان در قرنهای
مختلف به نگارش در آورده اند و اکنون در دس�ترس اس��ت.
شامری از سفرنامه نویسان و جغرافی دانان مسلامن در قرون
اولیه اس�لامی به ایران س��فر کردند ،کتابهایی در مورد ایران
نوشتند ،آنها در کتابهایشان اشاره به محصوالت و دستبافتهایی
می کنند که در ش��هر های مختلف ایران تولید و یا به فروش
می رسیده است .این کتابها منبع بسیار مفیدی برای کارشناسان
و محققان فرش است ،تا با آن سابقه فرشبافی در یک مکان را
ردیابی کنند .برخی از این سفرنامه ها عبارتند از :حدود العامل
من املرشق الی املغرب(نویسنده نامعلوم) ،صوره االرض(تالیف
ابن حوقل) ،احس��ن التقاس��یم فی معرفه االقالیم(ابوعبدا...
محمد بن احمد مقدس��ی) ،معج��م البلدان(یاقوت حموی)،
تقوی��م البلدان(ابوالفداء) ،نزهه القلوب(حمدا ...مس��توفی
قزوینی) و ....با گذش��ت زمان به تدریج افرادی از کشورهای
اروپایی به ایران س��فر کردند که مقاصد تجاری ،مذهبی و یا
استعامری داش��تند .برخی از آنها گزارش های بسیار خوب و
دقیقی در مورد محصوالت تولیدی و یا سیاست های شاهان
ایران در مورد فرش بافی را در کتابهای خود به ثبت رس��انده
اند .از سفرنامه نویسان عرص تیموری و صفوی می توان به :
روی کالویخو .شاردن  ،تاورنیه ،كروزینسكی و ...اشاره منود.
در عرص قاجار س��فرنامه نویسی توس��ط افراد غربی به باال
ترین حد خود می رسد .نکته مثبت در این سفرنامه ها اشاره
بیشرت به فرش های ایرانی است که شاید به این خاطر بود که
چند سال پس از سلطنت نارصالدین شاه قاجار(1848-1896
م 1264-1313 /.هـ ق ).اولین منایش��گاه فرش��های رشقی در
لندن(1267هـ ق1851/.م ).و چندین س��ال بعد(1290هـ ق
1872/م ).دومی��ن منایش��گاه فرش در وین برگزار می ش��ود.
این دو منایشگاه باعث شناس��اندن قالی ایران به اروپاییان
و گس�ترش بازرگانی و كاربرد عموم��ی آن در میان مردم
مغرب زمین می گردد .به همین خاطر در اکرث س��فرنامه
ها اشاره به کارگاه های بافندگی و شیوه تولید فرش در ایران
می شود .تعدادی از این سفرنامه ها عبارتند از:
س��فرنامه ژنرال رسپرس��ی سایكس(رسپرس��ی سایكس)،

ای��ران و ایرانیان ع�صر نارصالدین ش��اه(س.ج .و بنجامین)،
ایران امروز(ایران و بین النهرین)(اوژن اوبن) ،ایران و مس��ئله
ایران(لرد كرزن) ،س��فرنامه از خراسان تا بختیاری(هانری رنه
داملانی) ،بیست سال در ایران(جان ویشارد) ،سفرنامه یوشیدا
ماساهارو (یوشیدا ماس��اهارو) ،سفرنامه پوالك(یاكوب ادوارد
پوالك)  ،رشح سفری به ایالت خراسان(سی.ام .مک گرگور) و...
اشاره منود.
در بین کتابهایی که در مورد تاریخ ایران به دست تاریخ نگاران
ایرانی تألیف شده است ،تعدادی از آنها دارای مطالبی در مورد
فرشهای ایرانی است ،مورخان این کتابها در هنگام ذکر وقایع
دربار و یا خراج های حکام ایرانی اشاراتی به فرش هایی دارند
که در نواحی مختلف ایرانی بافته می شده است .برخی از این
کتابها عبارتند از :تاریخ طربی (محمد بن جریر طربی۲۲۴ -۳۱۰
هـ.ق) ،تاریخ بیهقی(ابوالفض��ل بیهقی 381-469هـ.ق)،
زبده التواریخ(حافظ ا َبرو در گذشته به سال  ۸۳۳هـ.ق) ،
تاریخ عامل آرای عباسی(اس��کندر بیگ ترکامن منشی-۹۶۸
۱۰۴۳ه��ـ.ق) ،مطلع الش��مس(محمد حس��ن خان صنیع
الدوله  1313/1295هـ.ق)
از دیگر منابعی که می توان عبارت فرش را در آن جس��تجو
کرد ،دیوانهای شاعران فارسی زبان است ،که در برخی از اشعار
آن عباراتی مانند فرش ،قالی ،پالس ،بوریا ،گلیم و ...آمده است.
ج -نقاشی ها ،نگاره ها و عکس��های باقی مانده از دوران
گذشته:
یکی از منابعی که محققان غربی به آن توجه کردند و مقاالتی
در مورد آن نوشتند نگار گری ایرانی است .برخی از محققان با
تاکید و مطالعه دستبافتهایی که در نگاره های مکاتب مختلف
هرنی ایران(تربیز اول ،هرات ،تربیز دوم ،اصفهان و )...طراحی و
اجرا شده است سعی کردند شیوه طراحی فرش تا قبل از عرص
صفویان را مشخص کنند .اولین کسی که مقاالتی در این مورد
ب��ه نگارش در آورد آمی بریگز بود .او فرضیاتی درباره طرح و
رنگ فرشهای ایرانی بر مبنای مقایسه آنها با نگاره های قرن 9
هـ.ق15/م مطرح منود .این فرضیه ها با توجه به اشکاالتی که
داشت ،مورد توجه کارشناسان فرش قرار گرفت .بریگز در اولین
مقاله خود به فرشهای هندس��ی و در مقاله دوم به فرشهای
با طرح اس��لیمی همراه با نقش گل و بت��ه پرداخت .ایده او
بعدها در ایران باعث چاپ کتاب فرش بر مینیاتور تألیف علی
حصوری می گردد.
از جمل��ه منابعی که می تواند به امر تحقیق در این مورد
کمک کند می توان به کتابهای زیر اش��اره منود :س��یر و صور
نقاش��ی ایران(آرتور اپهام پوپ) ،معراج نامه(ماری رزسگای)،
باغه��ای خیال ،هفت قرن مینیاتور ایران ( آن ماری كوركیان و
ژان سیكر)  ،نگاهی به نگارگری در ایران( بازل گری) و ....
در عرص قاجار ،دوربین عکاسی وارد ایران گردید ،عکسهای
بسیاری از شاهان ایران ،حاکامن محلی و رجال دولتی موجود
اس��ت که در آنها می توان فرش��هایی را مشاهده منود که به
عنوان زیرانداز و یا تزیین پس زمینه به دیوارها آویزان ش��ده

اس��ت ،این تصاویر می تواند گویای طرح هایی باش��د که در
عرص قاجار رواج داشته است و طبقه ای خاص از مردم آنها را
خریداری می کردهاند.
د -فرش ها و دستبافتهایی که در موزه های فرش نگهداری
می شود:
موزه از جمله مکانهایی است که با نگهداری و معرفی آثار،
بیشرتین سهم را در معرفی آثار هرنی دارد .شاید دو موزه مهم
دنیا از نظر محققان فرش ایرانی با توجه به مقاالت و اشاراتی
که داش��ته اند م��وزه ویکتوریا و آلربت لن��دن و موزه آرمیتاژ
هستند ،نگهداری دو فرش گرانبهای ایرانی (قالی اردبیل و قالی
پازیریک) باعث شده است که در کمرت کتاب یا مقاله ای ذکری
از نام این دو موزه نش��ود .این دو موزه در مقایس��ه با موزه
فرش ایران ،آثار به نس��بت کمرتی در زمینه فرش دارند ،اما در
دسرتس بودن عکسهایی با کیفیت مناسب از این دو اثر ،سبب
معرفی گسرتده موزه و این آثار شده است .اما متاسفانه موزه
فرش ایران از این فرصت (مطرح شدن و تبلیغ مجانی توسط
محققان) کمرتین بهره را برده است.
هـ  -بازار و افراد کارشناس و خُربه:
بخش��ی از مهمرتی��ن ابزارها ب��رای ورود به دنی��ای فرش
کارشناسان و افراد خُربه ای هستند که در بازارهای فرش به امر
تجارت فرش مشغول هستند .برخی از این افراد مجموعه ای
بی نظیر از دستبافتهای اصیل ایرانی را در فروشگاه ها ،حجره
ها ،انبارها و یا خانه خود نگهداری می کنند .حضور در منطقه
و س��فارش به بافندگان روستایی باعث شده است که گنجینه
ای بسیار نفیس از اطالعات در ذهن آنها نگهداری شود .آنها
نیاز به کسی دارند که بتوانند این رسمایه را مکتوب کند .گاهی
اوقات برخی از این افراد خُربه و کارشناس به دلیل کهولت سن
و فراموشی ،اطالعات غلط و گاه اشتباه را در اختیار محققان
قرار می دهند و محقق ب��ا مطالعه و تطبیق با جدا کردن
عبارات اشتباه می تواند مطالب مفید را ثبت مناید.
و -کتاب های فرش و هرن اسالمی:
در زمینه هرن اسالمی کتابهای بسیاری تالیف شده است که
برخی از آنها ترجمه و برخی دیگر متاسفانه هنوز ترجمه نشده
اس��ت .در این کتابها مطالبی مفید در مورد فرشهای ایرانی از
دیدگاه یک کارش��ناس هرن اسالمی آمده است .نویسنده غیر
ایرانی ن��گاه کلی تر و جامع تری به ف��رش ایرانی دارد و گاه
مطالبی که بیان می کند به دور از تکلف و به صورت ساده تری
بیان ش��ده اس��ت .که می تواند راه گشا باش��د .از جمله این
کتابهای ترجمه شده می توان به موارد زیر اشاره منود:
هرنهای خاورمیانه در دوران اسالمی(نعمت اسامعیل اعالم)،
هرن و معامری اس�لامی( ش��یال بلر و جانات��ان .ام بلوم) ،هرن
اسالمی(عفیف البهنسی) ،هرن اسالمی(باربارا برند)،تاریخ هرن
اسالمی(كریستین پرایس) ،شاهكار های هرن ایران(آرتور اپهام
پوپ) ،هرن اس�لامی(دیوید تالبوت رای��س) ،تاریخ ایران دوره
صفویان(دانشگاه كمربیج) ،راهنامی صنایع اسالمی(موریس
اس��ون دیامن��د) ،هرنه��ای ای��ران(ر .دبلی��و فری��ه) ،ه�نر

اسالمی(ارنست كونل) ،شاه عباس و هرنهای اصفهان(آنتونی ُولش)،
باغهای ایران و كوش��كهای آن(دونالد نیوت��ن ویلرب) ،تاریخ صنایع
ایران(ج .كریس��تی ویلسن) ،اوجهای درخش��ان هرن ایران(ریچارد
اتینگهاوزن ،احسان یارشاطر) و...
کتابهایی که در مورد فرش ایرانی ترجمه یا تألیف شده است نیز
می تواند کمک بسیار مفیدی باشد برای کسانی که می خواهند در
این زمینه فعالیت داشته باشند ،متاسفانه در این زمینه تعدادکتابهای
خوب و مرجع زیاد نیس��ت .و با نگاه کلی می توان حجم انبوهی
از کتابهایی که فقط آلبوم تصاویر فرش هستند را مشاهده منود .از
بین کتابهایی که توسط ایرانیان در مورد فرش ایرانی به چاپ رسیده
است و پس از چندین سال هنوز هم تازه هستند می توان به موارد
زیر اشاره منود:
فرش��نامه ایران(حس��ن آذرپ��اد وفض��ل ا ...حش��متی رضوی)،
دستبافتهای عش��ایری و روستایی فارس جلد 1و(2سیروس پرهام)،
شاهکارهای فرشبافی فارس(سیروس پرهام) قالیچه های تصویری
ایران(پرویز تناولی) ،قالیچه های شیری فارس(پرویز تناولی) ،فرهنگ
جامع فرش ایران(احمد دانش��گر) ،ف��رش ترکمن(علی حصوری)،
فرش سیس��تان(علی حصوری) مبانی طراحی سنتی در ایران(علی
حصوری) ،موزه فرش ایران(لیال دادگر) ،برگی از قالی خراسان(تورج
ژول��ه) ،طراحان بزرگ ف��رش ایران (ش��یرین صورارسافیل) ،هرن و
صنعت قال��ی در ایران(منصور ورزی) ،تاریخ و هرن فرش��بافی در
ایران(احسانیارشاطر).
برخی از محققان اروپایی کتابهای التین درباره فرش ایرانی نوشته
اند ،این کتابها که تعدادشان محدود است به وسیله مرتجامن ایرانی
ترجمه شده اند ،مهمرتین آنها عبارتند از:
قالی ایران(سیسل ادواردز) ،فرشهای ترکمنی(ژنرال بو گولیوبف)،
جلد ششم سیری در هرن ایران(آرتور اپهام پوپ) ،قالی ایران -شاهكار
هرن(اروین گانزرودن) ،تاریخچه ،طرح ،بافت و شناسایی گلیم(آلسرت
هال و جوزه لوچیک ویووسکا) ،قالیهای ایرانی(آرمن هانگلدین).
سخنپایانی:
متام مواردی که اشاره شد تنها گوشه ای از دریای بیکران کتابهایی
است که با مراجعه با آنها می توان اطالعاتی هر چند اندک در مورد
فرش��بافی ایران یافت ،در این مقاله اشاره ای به مجالت تخصصی
فرش و قالی ،هرن های ایرانی و اسالمی نشده است که مطمئناً در
آنها مطالب بسیار مفیدی توسط محققان ایرانی به نگارش در آمده
است .همچنین کتابهای التینی که در بازار و یا کتابخانه ها موجود
است و هنوز ترجمه نشده در این فهرست ذکری از آن نشده است.
با نگاهی کلی به این کتابها متوجه می شویم برخی از نویسندگان
این کتابها نگاهی جدید به فرش ایرانی داشته اند که با ترجمه آنها
می توان به شناخت بهرتی از فرش ایرانی دست پیدا کنیم .هامنطور
که در ابتدای مقاله بیان ش��د ب��رای دریافت یک نکته کوچک در
مورد فرشهای ایرانی دنیایی از کتابها و مقاالت باید خوانده شود و
با توجه به در دس�ترس نبودن برخی از منابع(تجدید چاپ نشدن)
و ی��ا محدودیتهای موجود ،تحقیق در مورد فرش ،امری مش��کل و
طاقت فرسا ست.

آسیبشــناسیموضــــوعو
موضعپایــاننام ههایهنــر
مرتضی دوستی ثانی*

ب��ا توجه به حدود مس��تندات و موضوعات بحث و مورد
ش��مول واقع نشدن برخی رش��ته های خاص(مانند مرمت
آثار) در دایره آس��یب شناسی حارض ،به طور بدیهی مقاله
مدعی جامعیت نیس��ت .نگارنده ،در تهی��ه منت ،بر خود
الزم م��ی دان��د از راهنامیی های بی ش��ائبه دکرت علیرضا
باوندیان(استاد دانشگاه بیناملللی امام رضا(علیه السالم))،
و مس��اعدت خانم رحامنی(مسئول کتابخانه دانشگاه هرن
نیشابور) سپاسگزاری کند.
در زمینه تولید آثار پژوهش��ی ،به نظر می رسد یک پژوهش
باید دارای سه قابلیت عمده باشد که در ذیل اختصارا بررسی
خواهد شد.
ایده پردازی یا تئوریزه کردن؛ که گرچه اهمیت مطلق گذشته
را ن��دارد ،ک�ماکان یکی از ارکان قابلی��ت پژوهش تلقی می
شود؛ زیرا هیچ پژوهشی بدون ارائه ایده ذهنی بکر و نظریه
پردازی پیرامون آن ،توجیه ساختاری ندارد.
در توضیح مطلب می توان اش��اره داش��ت ،ایده پردازی طی
* پژوهشگر هرن

دهه ش��صت قرن بیستم میالدی و در جریان سازی پژوهش
هرنی ،بس��یار ارزشمند تلقی می ش��د .روحیه مدرن که پس
از عرص کالسیس��یزم به وجود آمد ،بر آن بود تا یک نس��خه
جهانی و ف��ارغ از دغدغه های بومی برای همه انس��ان ها
تهیه کند .اساس این ایده توجه به نیازهای مشرتک است که
با روی��ه وحدت در وحدت در وح��دت  -بهویژه در آموزش
ه��ای مکتب باوهاوس که مطابق آن ه�نر عرص جدید باید
همس��و با تفکرات و خیزش های جدید باشد  -شناخته می
ش��ود .برای مثال ،طبق این نگرش ،در معامریِ مدرن باید از
س��ازه های بتنی ،فلزی ،شیشه ای ،و ...استفاده کرد و مصالح
سنتی طرد شوند .بدین ترتیب ،با رسدمداری مدرنیسم همه
امور به س��مت متحدالشکل ش��دن(یونیفرم) پیش رفت .اما
در دهه ش��صت این نگره و احس��اس به چالش کشیده شد
و تفکر فلس��فی و هرنی به سمت نگرش کرثت در کرثت در
کرثت(پلورالیس��م) جهت گرفت واهمیت ایده پردازی از دل
جریان اخیر تولد یافت.

بپردازند .برای مثال ،اگر در بیت معروف
		
آسامن بار امانت نتوانست کشید
قرعه فال به نام من دیوانه زدند
واژه امانت موضوع تحقیق باشد ،پژوهنده باید عالوه بر ابالغ
معنای واژه(عقل ،عش��ق ،دین یا مفاهیم دیگر) به اینگونه
سؤاالت بدیهی پاس��خ دهد که معیار تشخیص او برای فهم
درس��ت معنا و مقصود لسان الغیب از واژه امانت چیست؟
یا در مثالی دیگر ،اگر عنوان پژوهش «بررسی نظام فرهنگ
برصی رضوی» باش��د ،باید نخست فرهنگ برصی تعریف و
س��پس بهطور دقیق روشن شود که منظور محقق معطوف
به فرهنگ تصویری اس��ت یا فرهن��گ و متدن برصی و یا(با
توج��ه به عمق و برد معارف رضوی) بر تبیین متدن بصیرتی
اهتامم دارد؟
حال ،با ذکر عناوین پایان نامه های برخی گرایش های هرنی،
در مقطع کارشناس��ی ،م ی خواهیم دریابیم پژوهنده تا چه
اندازه به موضوعی شفاف نزدیک شده است.

شأن شبیه سازی؛ امروزه موضوع تحقق ایده ،مهم تر از ایده
پردازی اس��ت (و این تحولی اس��ت که نسبت به ارزشمندی
مطلق تئوری رخ داده اس��ت) .انتظار ما از پژوهش آن است
که بر فرض ارائه ایده بکر و ناب ،از شأن شبیه سازی شدن هم
برخوردار باشد .در این رکن ،ایده های مفهومی شأنیت دارند
و پژوهش باید به تبیین آ ن ها بپردازد.

گرایشنقاشی
 از رئالیسم تا انتزاع بازتاب نقاشی نقاشان حوزه هرنی ... کارک��رد رن��گ در طراحی صحنه تئاتر معارص ایران با تکیهاجاملی بر تعزیه و تقلید
 اهمیت ارتباط پرسوناژ و موضوع در ارتباط با ترکیب بندیو پالن بندی در آثار کاملالدین بهزاد
 بررسی ساختاری آثار نقاشان چین نقاش و مدل زنده نقاشی ذهنیات من رویکردهای اجرایی به نظریه هرن محیطی گرافیک بررسی طراحی عنوان جلد کتاب در ایران بررس��ی تصویرگری ش��اهنامه فردوس��ی برای ک��ودکان ونوجوانان بین سال های  1300تا 1386
 خیال و قابلیت های ناخودآگاه ذهن در... رنگ ها و انسان ها عنوان رس��اله نظری :معرفی تصویرسازان قم؛ عنوان رسالهعملی :کاراکرتسازی کالغ(!)

کاربردی بودن؛ در صورت برآورده شدن انتظار ما از دو رکن
یادش��ده ،قابلیت مهم نهایی پژوهش آن است که ثابت کند
ایده و ش��بیه ساز در نظام(سیستم) عملیاتی جهان معارص ِ
پژوهشگر تا چه حد مؤثر و کاربردی هستند.
ه��ر پژوهش معترب باید توانایی حل س��ه چالش فوق را دارا
باش��د .برای مثال اگر پژوهن��ده ای این نظریه را مطرح کند
که هرن اسالمیایرانی در هرن شیعی و آن نیز در هرن رضوی
تجلی می یابد که اساس آن حدیث مبارک «سلسه الذهب»،
بهعنوان نقطه امتام بر جریان جاری تفکر والیی اس��ت و بر
این اس��اس هرن رضوی نیز نقطه امتام بر جریان هرن(شیعی،
اس�لامی ،و ایرانی) تلقی می ش��ود ،پژوهن��ده در پی چنین
نظریه ای ،باید به چگونگی ش��بیه س��ازی و ش��اخصهها و
صورت های تحقق ایده اشاره داشته باشد و از پس این ادعا
برآید که نظریه ناب فوق ،شأن شبیه سازی شدن دارد .پس از
این مرحله که منت ساختار مفهومیاستنباطی پیدا کرده است،
قابلیت نهایی و مهم تر پژوهش در آن خواهد بود که نحوه
عملیاتی شدن نظام(سیستم) ایده و شبیه ساز را تبیین مناید.
با این تفاس��یر ،پی��ش از آنکه به فهرس��تی از موضوعات و
متعاقب آن ،مواضعِ پایان نامه های هرن اشاره شود ،باید گفت
اگر متامی موازین پژوهش��ی ذکر ش��ده در ساختار اینگونه
تحقیقات محقق منیش��ود ،دس��تکم انتظار آن است که
پای��ان نامه ها به نحو ش��فاف و متقن به توضیح پدیده ها

مجسمه سازی
 به سوی خود چیزها زن ،زمین ،زایش موضوع عملی :ناشناخته منود خأل در همزمانی فضاها رشاب موهوم ساد و مازوخیسم اخالق خط قرمزدر نگاهی اجامل��ی به موضوعات کلی ،انتزاعی و گاه مبهمِ
انتخابشده و متعاقب آن بازخوانی پایان نامه ها(به منظور

آنکه تا چه اندازه به موضوع پرداخته اند) ،به نظر می رس��د
دانشجویان با ذهن محاسباتی پرورش یافته اند ،نه مصاحبتی.
در این معنی ،ایش��ان زیبایی را ،برای مثال در اش��اره به هرن
مع�ماری ،اندازه می گیرند بی آنکه آن را فهم کنند و بازتاب
دهند .نکته دیگری که از خ�لال تورق اینگونه پژوهش ها
ب��ه ذهن خط��ور می کند آن اس��ت که :آیا ب��رای این گونه
تحقیقات عنوان پایان نامه هرنی صواب اس��ت یا نامه های
پایانی هرن؟! این س��ؤال از آن رو به ذهن می آید که حداقل
دو تفاوت عمده بین پایان نامه و نامه پایانی(!) وجود دارد.
برخالف پایان نامه که طنین��ی موقر و آرام دارد ،نامه پایانی
حاوی شتابزدگی است .دیگر آنکه ،هنجار پایاننامه متکی بر
استناد است ولی نامه مقلدانه بدون سنجه علمی فرضیهها و
با رسهم کردن نقل قول ها(بهره مندی از هرن کالژ!) ،تنها بر
آن است که منت را به پایان رساند .این دو تفاوت عمده و این
قبیل نقایص ِرایج در پژوهش های دانشگاهی ،به ریشه های
کالن تری در ذهن و فلسفه پژوهش هرنی معطوف است.
اشکال اساس��ی این است که این قبیل پژوهندگان ،به دانش
هرن رس��یده اند نه به بینش هرن .از آنجا که در مس��یر شکل
گیری تفکر و حیات پژوهش��ی دانشجویان ،مسئله محوری
س��همی اندک دارد ،اندیشهها ،چه در حین آموزش و چه در
مراحل پژوهش ،بر محور مسائل هرن شکل نگرفته و نبالیده
اس��ت .بنابراین ،این��ان می خواهند موضوع��ات عامل هرن را
مطرح کنند ،در صورتی که موضوع از درون مسئله برمی آید
و وجود آن منوط به حیات مسئله است .موضوع هرگز منی
تواند از موضع پژوهش��ی برخوردار باشد بلکه تنها به سؤال
منتهی می شود .جهت پرهیز از این التقاط اشتباه و شناخت
تفاوتهای سؤال و تحدید آن ،با مسئله و حدودش ،باید الاقل
به سه نکته توجه داشت.
س��ؤال از جهل بر می خیزد ،اما مس��ئله از پرس�مان علمی.
هنگامی که می پرسیم ساعت چند است؟ نسبت به وقوف بر
زمان حال دچار جهل و سؤال هستیم .اما اگر بگوییم« :روزها
فکر من این است و همه شب سخنم ،که چرا غافل از احوال
دل خویشتنم؟» با مسئله رو به رو ایم .مسئله ،پرسشی است
که به بنیاد موضوع ربط پیدا می کند« :از کجا آمده ام آمدنم
به��ر چه بود؟ به کجا می روم آخ��ر ننامیی وطنم؟» .از آنجا
که مسئله به فطرت و بنیاد اشیا اشاره دارد ،ساختار بنیادین
موضوع را دگرگون می سازد.
پاس��خ سؤال نزد همگان است(مثال سابق) ،اما پاسخ مسئله
نزد همگنان یا هماندیشان و متفکران و نخبگان.
رویکرد س��ؤال آموزشی اس��ت ،اما رویکرد مسئله پژوهشی
است.
در غیاب محسوس مسائلی که ساختار بنیادین موضوعات را
در پایان نامه ها دگرگون س��ازند ،حداقل انتظار آن است که
پژوهش ها به س��ؤاالتی روش��نگر ،از اینگونه ،بپردازند که:
«آیا فهم های متعدد از یک اثر هرنی فی نفسه دارای اشکال
است؟» اهمیت پرورش اینگونه سؤال های کلیدی در ذهن

دانشجویان آن است که عالوه بر کنکاش یافنت پاسخ ها ،مسیر
ش��کل گیری مسئله نیز به نوبه خود آشکار می شود .مولوی
در یکی از قصه های مثنوی ،داس��تان تاجری را حکایت می
کند که به هنگام وداع دنیا با چهار همرس خود گفت وگویی
دارد .او ابتدا به همرس چهارم خود  -که بیش از پنجاه س��ال
تفاوت سنی دارند – می گوید :تو قول دادی در متام سفرها با
من باشی .آیا به قول خود عمل میکنی؟ و پاسخ می شنود:
من اولین کس��ی خواهم بود که تو را ترک می کنم .س��پس،
تاجر از دیگر همرسان خود این س��ؤال را می پرسد که پاسخ
های ایشان به ترتیب چنین است .همرس سوم :من نهتنها از
تو جدا می شوم بلکه قطعاً به نکاح دیگری در خواهم آمد!
همرس دوم :من با تو خواهم بود ،اما تا هنگامی که تو را به
خاک بسپارند .همرس اول :من با تو هستم ،بوده ام ،و خواهم
بود! آیا منظور موالنا از این حکایت می تواند اشاره به چهار
شاخص وجود آدمی باشد؟  )1بعد جسامنی و مفارقت آن)2 .
رسمایه و مقام و عنوان و  )3 ...بستگان و علقه های عاطفی
 )4اعامل .این گونه برداش��ت ها حداقل میتواند مسائلی را
مطرح کند که فکر و نظر و حرکت و جهت بهوجود بیاورد و
اگر موالنا قادر به حضور در میان ما بُ َود بسا نکاتی بیان کند
که با فهم ما متفاوت باشد.
اهمیت نقادی ،استقالل نظر و ناکافی دانسنت آنچه در مرجع
ها و رس��اله هاست ،به پیدایش مکاتب نظری راهگشا برای
غربیان انجامید که البته به معنای درست تر بودن آن دیدگاه
ها نیست .با این حال ،توجه به سیر تطور پژوهشی و پیدایش
ای��ده ها ،از قبیل نظریه هرمنوتیک ،برای ما حاوی این مهم
است که در انتخاب موضوع پژوهشی و متعاقباً اتخاذ موضع،
بگوییم بر چه معیاری تشخیص می دهیم به شناخت درست
رسیده ایم؟ همچنین ،بازخوانی آرای ایشان نشانگر آن است
که برخورد با یک پدیده هرنی و اختیار کردن زوایای بررسی،
تا چه اندازه بسیط است.
هرمنوتیس��ین های کالس��یک؛ بر این باورن��د که وقتی یک
اثر هرنی زاده می ش��ود ،حی��ات خاص خود را آغاز می کند.
بنابرای��ن ،فهم های متعدد ،متکی به تفس��یر به رأی ،از یک
پدیده ،واژه ،سطح و عنرص ،امری کامالً طبیعی است.
هرمنوتیس��ین های فلس��فی؛ ب��ر این باورند ک��ه فهم های
متعدد ،نشاندهنده ضعف اثر اس��ت ،چرا که هر اثر حاوی
یک معناست .برای مثال ،عالئم مسیر رانندگی ،داللت بر چند
دریافت منی کنند .پس لفظ یگانه ،حاوی معانی یگانه است.
هرمنوتیسین های رمانتیک؛ معتقدند باید به جای موضوع
فهم ،به فرآیند فهم پرداخت.

رشایط تاریخی ش��کل یافنت پدیده آش��نا باش��یم .چنانکه،
مفاهیم و جریان شکل گیری یک اثر فقهی و عرفانی با یک
اثر هرنی معامری متفاوت است.
باوجود اهمیت اینگونه مباحث ،در پژوهش��ها و پایان نامه
های مرس��وم ،برخورد با پدی��د ه های یگانه از منظر و دیدی
یگان��ه صورت م��ی گیرد .حکایت موضوعات جهان ش��مول
انتخابی نیز حاکی از آن اس��ت ک��ه مواضعی در قبال آن نزد
دانشجو شکل نگرفته است .به عبارتی ،فرآیند مهم شخصی
س��ازی در اینگونه تحقیقات غایب اس��ت؛ زیرا پدیده مورد
بحث و ادعا ،به دیده نیامده و تبدیل به پدیدار(= بهدیدار)
نشده است .در توضیح این مطلب ،اگر دانشجویی برخالف
نظر عمومی که معتقد اس��ت مهندس گوستاو ایفل رصفاً به
مناسبت جشن صدمین سالگرد انقالب فرانسه برج خود را در
خیابان شا م دو مارس پاریس برپا داشت ،بیندیشد که این برج
324مرتی از آن رو علم شد تا در یک معنا کلیسای گوتیک را
پش��ت رس نهاده و عرص برفرازی نظام صنعتی بر سنتی را(با
افتتاح همزمان و منادین برج ایفل و منایش��گاه جهانی سال
 )1889اعالم کند؛ به نوعی این پدیده را به س��مت ش��خصی
س��ازی و التفات خاص ،برده اس��ت .در مثالی نزدیک تر ،اگر
گروهی به باغ نادری بروند ،همگی مجسمه با ابهت نادر را
در حالتی تهاجمی و مقتدرانه خواهند دید .حال اگر پرنده ای
خرد و ضعیف بر تربزین نادر بنشیند ،به دیده آمده(پدیده)،
و می تواند در ذهن یک عکاس تبدیل به دیدار(پدیدار) شود،
تا با شخصی سازی از آن عنرصی طنزآلود بسازد .اما ،به نظر
می رسد اهمیت شخصی سازی پدیده ها و تبیین مواضع در
پژوهش ها محملی ندارد ،که در جای خود ضعف س��اختار
آموزشی را برمال می سازد.
با این تفاسیر ،سه مشکل اساسی پایان نامه ها و پژوهش های
دانشگاهیان  -رصفنظر از موارد ذکرشده و مقوله های جانبی
و مهم��ی چون :احاطه بر معیارهای نقد و درک اهمیت آن،
اخالق و آداب پژوهندگی و ...ـ عبارت اند از:
واکاوی نک��ردن واژگان؛ بازخوان��ی مفاهیم بنیادی در چنین
آثاری اتفاق منی افتد .در اغلب پژوهش ها نگارندگان بدون
تنویر واژگان بنی��ادی ،مفاهیم نظری را در نطف ه پردازی ابرت
باقی می گذارند .برای مثال ،اگر پایان نامه به موضوع انتزاع یا
زمینه های حضور مدرنیته و جریا ن سازی و ابعاد آن در هرن
مع��ارص ایران می پردازد ،با اش��اره ای فراگیر و عام از واژگان
انتزاع ،مدرنیته و ...مواجه می ش��ویم و مش��خص منیشود
مفهوم این واژه در عامل ذهنی پژوهش��گر چیس��ت؟ و ایضاً،
در عامل ذهنی و فلس��فی و اجتامعی فالن محقق و یا نحله
هرنی چیست؟ به عبارتی ،واژگان کلیدی و بنیادی در اغلب
پژوهشها مسئوالنه به کار گرفته من ی شوند.

هرمنوتیس��ین های جدید؛ به هر دو جریان معتقدند و می مبهم بودن ساختار؛ مقاله ها ،پژوهش ها و بهویژه پایان
گویند ب��رای فهم معنا باید هم دارای روش باش��یم و هم با نام��ه های گرایش های هرنی  -که موضوع پاره ای از آنها

مورد استناد واقع شد ولی مجال تفصیل ندارند  -دارای پیکره
بندی خاص و مشخصی نیستند .این قبیل تحقیقات نه بهطور
کامل از پیکرهبندی پژوهش های علمی(چکیده ،مقدمه ،و
بهویژه پرسش ،فرضیه ،نتیجه ،منابع ،و ارجاعات) برخوردارند
و نه مبین خالقیت ناب هرنی به شامر می روند؛ گاه نیز در
میان این دو روش رسگردان اند.
در توضی��ح س��اختار باید گفت؛ اولین ویژگ��ی یک مقاله و
پژوهش هرنی آن است که محقق نکوشد به هر نحو ممکن
بر قامت گفتار خود جامه هرنی بپوشاند! چرا که مقاله و پایان
نامه ،گفتامن اس��تعالیی و عقالنی تلقی می شود که واژگان
مورد استفاده در آن باید عبارتی باشند نه اشارتی .زبان عبارت
مبتنی بر تطبیق و قاعده های متقن عقلی است ،در حالیکه
زبان اشارت مبتنی بر تطبیق نیست .برای مثال ،اگر بخواهیم
چوب را با زبان عبارت وصف کنیم ،به شکل بسیار روشن و
متقن راجع به وزن مخصوص ،جرم ،چگونگی تعیین چگالی
و نکات��ی از ای ن گونه س��خن خواهیم گفت؛ زیرا در گفتامن
استعالیی ،سامانه های عاطفی و خلقی نویسنده دخالت منی
کند و بنابر آن ،استنباط دوگانه هم از گفتار برمنی خیزد(مگر
آنکه بحث راجع به متثیالت باشد) .اما ،همین پدیده در بیان
اشارتی سعدی چنین وصف می شود:
چوب را آب فرو می نربد دانی چیست؟
رشم دارد ز فرو بردن پرورده خویش
از دیگر مش��خصه های س��اختار پژوهش هرنی آن است که
محقق باید موضع خود را از یک منظر مشخص اعالم مناید .آیا
نزد او هرن به عنوان یک معرفت مطرح است یا نوع خاصی از
بیان؟ یا شیوه ویژه ای از شهود حقیقت؟ در تورق پایان نامه
ها و پژوهش های مشابه ،دیدگاه معرفت شناختی ،تبیینی،
یا ش��هودی پژوهندگان مبهم ،و بلکه مغفول است .بنابراین،
از آنج��ا که اهمی��ت زاویه دید(یا التفات خاص نس��بت به
پدیده ها) نزد دانشجویان ،پرورش داده نشده ،شیوه عمومی
تحقیقات موجود آن اس��ت که بدون عنایت به زاویه دید و
شخصی سازی عنارص و پدیدارها ،از پدیدهها رشوع می کنند
و بعد از یک دور رشح و وصف درخشان ،بار دیگر به پدیده
ها می رسند!(ویتگنشتاین در جایی گفته است« :طول واژگان
نسبت معکوس با فهم واژگان دارد)!».
فقدان نتیجه؛ متعاقب مشخص نبودن مواضع نویسندگان در
قبال موضوعات انتخابشده(بهویژه در پایان نامه هایی که
عناوین کلی و به اصطالح دیدگاهی جامع انتخاب کرده اند)،
مش��اهده شیوع غلط رایج جمع بندی مطالب به جای ارائه
نتیجه ،مالل آور است .متأسفانه در قریب به اتفاق تحقیقات
فعلی حوزه هرن ،جمع بندی با نتیجه گیری اشتباه گرفته می
شود و مخاطب ،در فرجام سخن ،ملزم به باز خوانی و تکرار
مطالب ابتدا تا انتهای مقاله است؛ درحالیکه نتیجه گیری باید
حاوی بیانی متفاوت ،نگاهی نو ،بکر و پیش برنده و دستکم
محمل چند سؤال اساسی جهت پژوهش های آتی در هامن

حوزه باشد .علت ش��یوع این عارضه آن است که دانشجوی
هرن ،در موضوع مورد بحث حارض است ،اما حضور ،به معنای
مجالست مفهومی و معرفت انس��ی ،برای او حاصل نشده
است .این در حالی است که حضور ،موجب انگیزش رفتار و
بیان شدن نتیجه می شود .بیت ذیل بهخوبی تفاوت واژگان
حارض بودن و حضور را بیان می کند:
		
احساس عاشقی به متاشا منی شود
آتش بگیر تا که بدانی چه م ی کشم!
گاه مفهوم آتش با حقیقت وجود آدمی آمیخته است ،اما گاه
کسی گزارش آتش گرفنت دیگری را می دهد و گامن می کند
با رشح و وصف بر موضوع فائق آمده است.
در فرجام سخن ،چند نکته دیگر خاطرنشان می شود:
مبانی نظری دروس هرن و علوم انسانی ،پالوده و بومی سازی
نش��ده اند و کامکان شیدایی نسبت به مواهب علوم غربی
و مدرنیته  -که س��بب خلط بین فاعل شناس��ایی و موضوع
شناسایی بوده  -موجب می شود پژوهشگران ،مستغرق در
موضوع شناسایی باشند .این آسیب ،فقدان درایت هرنشناسانه
ن��زد دانش آموختگان را دامن می زند .عالوه بر این ،به نظر
می رسد در دروس دانشگاهی باید تعاریف به صورت مبنایی
اصالح شوند تا متعاقباً در پژوهش های پایانی ،محقق بتواند
از تعریف های مبنایی ،بازتعریفی ارائه دهد.
مبهم بودن مرز مفهومی واژگان نزد دانش آموختگان ،بازتاب
جمعی دارد .بنابراین ،به تفاهم مش�ترک رس��یدن در واژگان
منجر به حذف تفاریق در خروجی و کاربردی ش��دن نتیجه
گیری ،خواهد شد.
در این میان ،مرتجامن نیز می توانند پاسخ دیگری به نسخه
های پژوهش��ی بیگانه دهند ،نه آنکه ه�� ّم و دانش خود را
معطوف برگردان رصف متون کنند .چنانکه ،بازیگر هوشمند
و خ�لاق را آن منی دانیم که فقط واژگانی را حفظ و واگویه
کند و اطواری بر آن بیفزاید ،بلکه هرنمند بازیگر آن است که
عالوه بر درک منت و امانتداری آن ،تفسیر و پاسخی خالقانه
به هنگام منایش ارائه دهد.
اگرچ��ه عارضه های ذکرش��ده ،به دالیل��ی ،در مقاطع باالتر
آموزش عالی کم رنگ جلوه می کند ،اما غلط نهادن خش��ت
اول و آفاتی چون غرور علمی یا خودشیفتگی تا حد فراغت
از دغدغههای بومی در برخی اس��اتید ،می تواند س��همی از
پژوهش های حوزه هرن و علوم انسانی را به بیراهه برد.

سعیده رضایی پور*

درآمد

از گذش��ته های بسیار دور ،هرن یکی از وسیله ها و راه های ارتباط
می��ان فرهنگهای مختلف برشی بوده اس��ت .باتوجه به گس�ترش
ف��وق العاده قلمرو هرن در ایران و در اختیار داش�تن مجموعه های
غن��ی و کامل آثار هرنی گذش��تگان ،هم��واره رضورت این امر حس
می ش��ود که به طور ش��فّاف و جدّی به بررسی و تحلیل و پژوهش
در متام رش��ته های هرنی پرداخته شود .اگر چه یکی از آسیبهایی که
امروزه اهلِ هرن بدان دچار شده اند ،دور ماندن از حوزه پژوهش های
تخصصی در هر رش��ته ی هرنی اس��ت ولی پژوهش��گرانی که قصد
بررس��ی هرن این رسزمین را دارند ،عالوه ب��ر کمبود کتب و منابع با
دشواریها و موانع بسیاری روبهرو می شوند .در این نوشتار ،سعی بر
آن است که بیشرت درباره موانع و مشکالت پژوهشگران در حیطه ی
هرن اس�لامی سخن گفته شود و در پایان ،راهکارهایی هرچند اندک،
حل و رفع این مشکالت بیان گردد.
برای ّ
واژگان کلیدی :هرن ،پژوهش هرن ،هرن اسالمی
* کارشناس ارشد پژوهش هرن

لشکرکشی های ویرانگر مغوالن
عامل تخریب وسیعی که بیشرت کتب خطّی و دستاوردهای
فرهنگ��ی و ه�نری مس��لامنان را ب��ه ناب��ودی کش��انید،
لشکرکش��ی های مخ ّرب مغوالن بود .بس��یاری از سپاهیان
مسلامن که در جنگها و غارتگریهای داخلی ،کتابها و آثار
هرنی را به غنیمت می بردند ،چون از ارزش مادی آنها آگاه
بودند ،آنها را به قصد فروش حفاظت و نگهداری می کردند ،اما
مهاجامن ویرانگر و وحش��ی مغول ،از هرچه نزد مسلامنان
گرامی و مقدس بود بیزار بودند و علام و کتابها را بی ارزش
می ش��مردند .رشححال فجایع و غارتگریه��ای مغوالن در
تاریخ ایران ثبت شده است .مغوالن در دو مرحله به ایران
حمله کردند و بر مراکز فرهنگی این کشور موج ویرانگری

تاریخ و موضوع آثار
آث��اری که تاریخ ترس��یم آنها ثبت ش��ده و بهخصوص آثار
نگارگ��ری که نام و امضاهایی بر روی آنها دیده میش��ود،
بهتنهایی قابل اعتامد نیس��ت و در برخی از آثار ،شناسایی
مشخصات آنها ،میتواند از راه بررسی ویژگی های اثر با آثار
مشابه امکان پذیر باشد .عاملی که بر این دشواری می افزاید
این اس��ت که بعضی از آث��ار پس از تولی��د در دوره های
مختلف تاریخ ،رشحی بر آنها نوشته شده است که باعث
رسدرگمی پژوهشگران در شناسایی آثار می شود .برخی از
تصاویر آثار هرنی ایرانی که در موزه های خارج از کش��ور
نگهداری می شوند ،در سایتهای التین وجود دارد که گاهی
تاریخ تولید اثر اش��تباه است و بر اساس اطالعات نادرست
به دوره و مکتبی اطالق شده است .بر این اساس ،منی توان
بر این اس��ناد اکتفا من��ود و پایه ی تحقیقات را بر اطالعات
مجهول بنا منود.
تاراج میراث فرهنگی
عالوه بر معضالتی که گفته شد ،یکی از مهمرتین مشکالت
پژوهش��گران ،نبود آثار هرنی در موزههای ایران اس��ت .آن
دس��ته از آثاری که توسط گذشتگان حفظ و نگهداری شده
و از بالیا و جنگها مصون مانده اند ،در دوره های پیش��ین
توسط افرادی به تاراج برده شده است .امروزه اگرچه کشور
ما به لحاظ دارا بودن موزه های غنی و پُربار ،چندان جایگاه
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نـگاهی بـه
دشـواریهایپـژوهـش
درهـنــراسـالمی

مقدمه
پژوهش��های جدی درباره هرن ایران از اوایل سده ی بیستم
رشوع شد و در دهه های اخیر وسعت قابل مالحظه ای یافته
اس��ت .بیشرت این تحقیق و پژوهش ها توسط مسترشقانی
انجام و منترش شده است که عمده توجهشان ،سیر تاریخی،
ش��یوه ها و جایگاه این آثار مطاب��ق و منطبق بر اصول و
روشهای «تاریخ هرن» بوده اس��ت .کمرت پژوهش��گری را
می توان یافت که در یافته های خویش به معرفی عمق و
باطن این هرن و ارزشهای واالی آن پرداخته باشد .از این رو
منابع و کتب اندکی درباره مضامین اصلی و زیبایی شناسی
هرن ایران یافت می شود.
ِ
پژوهش هرن در
با ایجاد رش��ته های تئوری و نظری ،مانند
دانش��گاه ها در چند س��ال اخیر ،نگاهی نو به هرن موجب
شده که در این راستا پژوهشگران به مفاهیم ناگفته ای از
هرن ایران بپردازند .اما برخی از مش��کالت و موانعی که رس
راه ای��ن محققان قرار دارد ،به گذش��تگان برمی گردد؛ زیرا
آثاری که مورد پژوهش و کاوش آنهاست ،بسیار پراکنده اند
و دستیابی و دسرتسی به همه ی آنها مستلزم سفرهای دور
و دراز و رفت و آمدهای پیاپی به کتابخانه ها و موزه های
جهانی و استمداد از کارشناسان است .مجموعه ای غنی و
کامل از آثار هرنی ایران در بزرگرتین و مهمرتین موزه های
جهان جای دارد.
جز آنچه که گفته ش��د؛ دش��واری های دیگری نیز در این
راه وجوددارد؛ از آن جمله ،کمبود آثار هرنی به جای مانده
اس��ت که فضاهای خالی در مس��یر تاریخ هرنی را وسعت
می بخش��د و دس��تیابی به س��اختار کاملی از یک مکتب
هرنی را دش��وار و یا غیرممکن میکن��د؛ مگر آنکه به یک
منونه ی تنها که از دستربد روزگار مصون مانده است ،اکتفا
کنیم .محققانی که عزم دارند تا تحقیقاتی در حیطه ی هرن
اسالمی داشته باش��ند ،به جز آماده نبودن برخی از رشایط
پژوهشی ،با مشکالتی که به تاریخ و گذشتگان بر می گردد
روبهرو هس��تند .برخی از موانع و مشکالت ،از این دست
می باشند:

را ف��رود آوردند .مرحله ی اول توس��ط چنگیزخان مغول و
ن��وه اش هوالکوخان و مرحله ی دوم ،توس��ط تیمور انجام
گرفته است .در جریان ساخنت حصارها و قلعه ها و کاخها و
ساختامنهای دیگر و در حین آتش سوزیهای شهرها و مراکز
فرهنگ��ی و هرنی آن زمان ،بیش�ترین آث��ار هرنی و نقوش
دیواری که مورخان از آنها به عنوان منونههای برجس��ته ی
هرن اسالمی نام برده بودند ،نابود شد.
کمبود اطالعات درباره رشح حال هرنمندان و ش��یوه ی کار
آنان ،آگاهی و ش��ناخت ما از رشح حال هرنمندان و ش��یوه ی
کار آنان بس��یار اندک اس��ت .با آنکه تذکرهنویس��ی ،یکی
از مظاه��ر فعالیت ادبی در دنیای اس�لام بوده اس��ت ،اما
هیچ کوشش وس��یع و فراگیری در زمینه نگارش رشححال
هرنمندان نشده است .این فرضیه وجود دارد که در روزگار
عناد ب��ا آثار هرنی به خصوص آث��ار نگارگری ،با هرنمندان
و تصویرگران رفتار مالیم تری نش��ده اس��ت .برخی از این
هرنمن��دان از بیم برخی تعصبات ،حتی از ثبت نام خود بر
آثارش��ان امتناع میورزیدند و گاه��ی به صورت عبارتهایی
مانند «کمرتینِ بندگان» ،تواضع خویش را نشان می دادند.
در حالیکه در هامن حیات فرهنگی آن زمان ،خوشنویسان
و خطاطان مورد تکریم و گرامیداشت قرار می گرفتند و نام
خود را بر روی دستنوشته های خویش ثبت می کردند ،اما
نقاشان و معامران و هرنمندان صنعتگر گمنام می ماندند.

از آنها به ش��دت در پی گ��ردآوری این آثار برآمدند و اندک
آثاری که از آسیبهای ناشی از جنگها و انقالبهای سیاسی در
امان ماندند ،در دوره های بعدی توسط شاهان بی کفایت
ایران از دست رفته و به موزه های بیگانگان اضافه شدند.

رفیعی در دنیا ندارد ،ولی س��هم ما ایرانیان در غنی سازی و
انباش��تگی آثا ِر تاریخی و فرهنگی در دیگر موزه های جهان
بس��یار چشمگیر است .دور از ذهن است که به موزه های
معترب در دیگر رسزمین ها به ویژه کش��ورهای استثامرگری
همچون فرانسه ،انگلیس ،آمریکا و روسیه رفته و ویرتینها و
گالریهای آنها را مملو از آثار ارجمند ایران و کهن یادگارهای نتیجه گیری
با وجود متامی مشکالت و محدودیتها ،همواره پژوهشگران
نیاکامنان نبینیم.
نفی��س ترین مجموعه ها از آثار هرنه��ای ایرانی در موزه به ارائه اندیشه و تفکر خود در باب هرن ایران به مخاطبان
مرتوپولینت نیویورک می باش��د .موزه آرمیت��اژ در لِنینگراد ،خویش اهتامم ورزیده اند .اما راهکارهایی از سوی بعضی
مجموع��ه کامل��ی از مجموعه فلزی دوره ساس��انیان را در ارگانها و مؤسس��هها نیز باید اندیش��ه می شود و برخی از
اختیار دارد .از این میراث گرانبها موزه های دیگری نیز بهره مشکالت هموار ش��وند تا بتوان از این طریق ،متامی ابعاد
ب��رده اند ،مثالً موزه هرنهای زیبا در بُس��تون از منونه های و ویژگیهای هرن ایرانی در رش��ته های گوناگون و آثاری که
نقشبرجس��ته و موزه فاگ در کمربیج از آثار هرن نس��اجی دسرتسی به آنها امکانپذیر نیست را مشخص و روشن منود.
بهره برده و همینطور موزه فیال ِدلفیا دارای قالیهای بس��یار یک��ی از ای��ن راهکارها که می تواند به رفع این مش��کالت
کمک کند ،دایر کردن پژوهش��کده هایی با جذب نیروهای
نفیس و مجموعه معامری است.
در خص��وص نگهداری آثار هرنی ایران در موزه های خارج از متخصص و کارآمد در هر شهر به صورت مجزاست تا هرن
کشور ،اغلب شنیده می شود که این آثار در موزه های خارج مناطق گوناگون بهصورت تخصص��ی و فعالیتهای علمی
از کشور بهرت نگهداری می شوند و گرنه تا به حال از بین رفته و پژوهش های بنیادی و کاربردی انجام ش��ود و در پی آن،
بودند .وقتی به تاریخ آثار هرنی موجود در موزه های خارج زمین��ه فکری ق��وی در حوزه فرهنگ و هرن اس�لامی ایجاد
از کشور پی می بریم ،این نکته روشن می شود که بسیاری از گردد .بحث دیگری که اکنون به آن توجه کافی نشده است،
آنها قدمتی بیش از هزار س��ال دارند و از سویی تاریخ خروج پایاننامه های دانش��جویی رشته ی پژوهش هرن و بسیاری
این آثار از ایران به صد و چند سال اخیر باز می گردد .بر این از مقاالت نوشته شده توسط پژوهشگران است که قابلیت
اساس ،این سؤال در ذهن انسان مطرح می شود که چگونه مکتوب شدن و عرضه به مخاطبان را دارد.
اجداد ما توانس��ته اند قرنها از این آث��ار محافظت منایند؟ هامنط��ور که پیشتر بیان گردید ،یکی از موانعی که بر رس
تاراج وحش��تناک میراث فرهنگی در کش��ور ما ،عمدتاً از راه پژوهشگران قرار دارد ،نبود آثار هرنی در داخل کشور و
س��ده ی نوزدهم توسط هیئت های باستان شناسی فرنگی نداشنت تصاویر ،اطالعات و مشخصات کافی موردنیاز برای
آغاز ش��د .اینگونه افراد به بهانه های مختل��ف وارد ایران پژوهش اس��ت .برای حل اینگونه مشکالت نیز می توان با
شده و با خود دُردانه های میراث کشورمان را به کشورهای همکاری با موزه های خارج از کش��ور ،آلبوم هایی از گنجینه
خود منتقل میکردند .در این میان نیز شاهانی بودند که به های هرنی ایران در هر رشته هرنی به صورت مجزا جمع آوری
کرد تا در دس�ترس محققان ایرانی قرار گیرد .حتی با فرستادن
فروش آثا ِر هرنی پرداخته اند.
به طور مثال می توان ،به رسنوشت یکی از شاهکارهای نسخ کارشناسان آگاه و متخصص به موزه ها و برگزاری هامیش ها،
خطی ایران اشاره منود« .شاهنامه سلطان ابوسعید»(معروف سمینارها و گردهامیی های بین املللی با کشورهای مختلف،
به دموت) مهمرتین ش��اهکار به جای مانده از مکتب اول به اطالعاتی درباره آثار هرنی ایرانیاسالمی دست یافت.
تربیز ،در اواخر حکومت س��لطان ابوسعید ایلخانی و وزیر در هم��ه حوزهه��ا بهویژه فرهنگ و ه�نر ،پژوهش مورد
او خواجه غیاث الدی��ن محمد ،فرزند وزیر مقتول ،خواجه غفلت قرار گرفته اس��ت .حوزه پژوهش ،حوزه تولید فکر،
رشیدالدین ،در بین سالهای  731الی 736ق در تربیز ،احتامالً اندیش��ه و بروز خالقیت حرفهای نوین در عرصه فرهنگی
زیرنظر احمدموس��ی و ش��اگردانش مصور ش��ده و دارای اس��ت و اگر به آن پرداخته نش��ود ،منی توان به توسعه ی
58مجلس است .آمده است زمانی که محمدعلیشاه قاجار پایداری دس��ت پیدا کرد .همواره توجه به هرن در ایران به
(1343-1324ق) ب��ه مضیق��ه مالی دچار می ش��ود ،این صورت حس��ی بوده و به صورت تجربه ای زیباییشناس��ی
شاهنامه ی نفیس را برای پرداخت پول عطر و لباس زنانش تلقی گشته است؛ درحالیکه توجه توامان به نکات تئوری و
می فروش��د .به نقل از مارتین سوئدی ،وقتی این شاهنامه عملی هرن برای رشد آن ،اهمیت بسزایی دارد .پژوهشهای
توس��ط یک تاجر ا َرمنی در هتل��ی در پاریس در چمدانی بنیادی و کاربردی درباره آثار هرنی گذش��تگان نیز به زمینه
فک��ری قوی در حوزه فرهنگ و هرن اس�لامی و رفع برخی
فرسوده برای فروش آورده شده بود ،آن را دیده است.
همزم��ان ،در اواخ��ر دوره ی قاجار(اواخ��ر ق��رن نوزدهم معضالت کمک خواهد کرد.
میالدی) ،توج��ه مجموعه داران آثار ه�نری فرنگی به آثار
هرنی کشورهای اسالمی از جمله ایران جلب شد و عده ای

ساعتی با نگارندگان
دایرهاملعارف آستان قدس رضوی؛

10سـال پژوهـش به بار نشست
محدثه شوشرتی

اش��اره:
بی��ش از ی��ك ده��ه از زمان��ی ك��ه زمزمهه��ای تالی��ف
«دایرهاملعارف آس��تان قدس رضوی» به گوش میرس��ید،
گذش��ت .در واقع هسته اولیه این كار پژوهشی ،سال 76
در «مرکز خراسانشناس��ی» و با مدیریت دكرت یاحقی در
آستان قدس رضوی ش��کل گرفت و در سال  ،80با پیوسنت
این گروه به بنیاد پژوهشهای اسالمی ،گردآوری و تالیف
آن كلید خورد.
پس از آن ،تالی��ف «دایرهاملعارف آس��تان قدس رضوی»
به صورت برنامهای مص��وب ،در زمره کارهای جاری این
گروه قرار گرف��ت و کار مدخلگزینی از منابع ،برای این
دایرهاملعارف آغاز ش��د؛ مجموعهای ك��ه قرار بود به هر
آنچ��ه مربوط به امام رضا(علیه الس�لام) و آس��تان قدس
رضوی اس��ت ،بپردازد.
در این می��ان ،هرنهای موجود در ب��ارگاه ملكوتی ثامن
الحجج(علیه الس�لام) كه مجموع��های گرانبها از هرنهای
اس�لامی و در واقع موزهای دامئی ،زنده و معنوی است،
به عن��وان یكی از بخشهای مهم ای��ن دایرهاملعارف در
مرحل��ه مدخلگزینی قرار گرفته اس��ت؛ از آینهكاریها،
تذهیبه��ای قرآن��ی ،ش��اهكار ه�نر معامری اس�لامی،
تابلوهای نفی��س و كتیبههای تاریخ��ی گرفته تا خطوط
و نق��ش و نگارهای��ی كه در هر گوش��های از این بارگاه

به چشم میخورد .حتی به معرفی آفرینندگان این هرنها در
بارگاه ملكوتی امام رضا(علیه السالم) نیز پرداخته شده است.
از آنجایی كه دایرهاملعارفنویسی كاری پیوسته و مداوم
است ،پس از گذشت بیش از 10سال ،در حال حارض جلد
اول دایرهاملعارف آستان قدس رضوی به امتام رسیده است.
در این راس��تا هرچند ترشیح فعالیت چندینس��اله گروه
گردآورن��دگان دایرهاملعارف آس��تان ق��دس رضوی در این
چند س��طر منیگنجد ،اما به هر حال ب��ه بهانه امتام جلد
اول این كار پژوهش��ی زمانرب و مهم ،به رساغ تنی چند از
پژوهش��گران ،محققان و اعضای گردآورنده این مجموعه
رفتیم ك��ه حاصل گفتگوی ما با آن��ان را در ادامه از نظر
میگذرانید.
«این روزها ،روزهای پایانی چندین سال نگاشنت جلد اول
دایرهاملعارف آستان قدس رضوی است .از حرف«الف» تا
«س» در دل جلد اول گنجانده ش��ده و از«ش» تا «ی» در
جلد دوم .میخواهیم این كار پژوهش��ی ،دقیق ،علمی و
متكی به منابع معترب باشد».
احمد منایی ،مدیر گروه دایرهاملعارف آس��تان قدس رضوی
اینگون��ه صحبتهایش را از چگونگ��ی كار در این گروه
آغ��از میكند و ادامه می دهد :از س��ال  80كه مدخلها
مشخص ش��دند ،برای كار پژوهش��ی و نوشنت مقاالت به
دنب��ال اهل ف��ن بودیم و در هر زمینه از چندین اس��تاد،
محقق ،پژوهشگر ،نویسنده و ...بهره گرفتیم تا در نهایت
بهرتین كار برای هر یك از مدخلها انتخاب شد.
او هدف از تالیف دایرهاملعارفی ویژه امام رضا(علیه السالم)
و آس��تان قدس رضوی را ارائ��ه منبعی جامع و كامل برای
محققان ،نویس��ندگان ،اس��اتید و از هم��ه مهمتر زائران
ب��ارگاه ملكوتی ثامنالحجج(علیه الس�لام) ذكر میكند و
میگوید :تاریخ چندصدساله آستان قدس رضوی میطلبید
كه چنین دایرهاملعارفی تالیف و در اختیار اقشار مختلف
مردم قرار گیرد.
این پژوهش��گر كه خود دستی در نویسندگی و ترجمه و
تحقیق دارد ،در ترشیح چگونگی كار ،از حساسیت زیاد در
انتخاب كارهای ارائه شده برای مدخلهای دایرهاملعارف
آستان قدس رضوی سخن به میان میآورد و بیان میكند:
چون وسواس��ی خاص برای انتخاب مقاالت داشتیم ،شاید
س��الها كار پژوهش��ی یك مدخل و نگاش�تن آن به طول
میانجامی��د و در نهایت نیز برای بازنویس��ی و تایید در
اختیار پژوهشگران و محققان برتر قرار میگرفت.
او شاخههای رجال ،سازمانها ،القاب و مناصب و مشاغل
و موضوعات ،مكانها ،نفایس نگاش��ته و نفایس موزه را
ش��ش ش��اخه اصلی در تالیف دایرهاملعارف آستان قدس
رضوی ذكر میكند كه در مجموع ،این ش��اخهها در 850
مدخل تعریف ش��دهاند و هر مدخل ش��امل شناسه ،منت
مقاله و منابع است.
البت��ه اس��تاد منایی ب��ه این نكت��ه نیز تاكی��د میكند كه

ابت��دا بیش از پنج هزار مدخ��ل از منابع و متون تاریخی
مرتب��ط با امام رضا(علیه الس�لام) و آس��تان قدس رضوی
انتخاب ش��ده بود كه در نهایت ب��ا ادغام و حذف برخی
موارد 850 ،مدخل انتخاب ش��دند .ب��ه گفته وی ،در این
میان مدخلهایی وجود داش��تند كه از آغاز س��ال تالیف
دایرهاملع��ارف آس��تان قدس رض��وی تغیی��ر كردند كه به
فراخور این تغییرات ،منت مقاله مدخل نیز بازنویسی شده
است.
او ترصیح میكند :دایرهاملعارف آستان قدس رضوی به جز
مدخلهای مربوط به رجال ،هم به صورت تصویری و هم
به صورت منت گردآوری شده است.
مدیر گروه دایرهاملعارف آس��تان قدس رضوی به چگونگی
ویراس��تاری این اثر نیز اش��اره میكند و میگوید :هیئت
ویراس��تاری دایرهاملعارف در چهار محور ش��امل :ویرایش
ادب��ی ،ویرایش بافتاری ،ویرایش زبان��ی و ویرایش جامع
تش��كیل شده است كه در نهایت ،ویرایش نهایی جلد اول
را آقای ارشاد رسابی و سوهانیان حقیقی انجام دادند.

از تعریف موضوع تذهیب تا رسم آستانبوسی

علی اخ��وان مهدوی ،مس��ئول ش��اخه الق��اب ،مناصب،
مشاغل و موضوعات دایرهاملعارف آستان قدس رضوی در
ادامه توضیحات مدیر گ��روه دایرهاملعارف میگوید :متام
ش��غلهایی كه از گذش��ته تاكنون در آستان قدس رضوی
بوده اس��ت ،در ای��ن دایرهاملعارف آمدهان��د .بیش از 80
لقب كه به ش��اغالن در آستان قدس رضوی میدادند نیز
در این دایرهاملعارف تعریف شدهاند.
وی گریزی به تاریخ موضوعات مربوط به امام رضا(علیه السالم)
و آس��تان ق��دس رض��وی میزن��د و ترصی��ح میكند :در
دایرهاملعارف آستان قدس رضوی حتی به موضوعاتی نظیر
«انفجار در حرم» یا آداب و رس��ومی نظیر «آستانبوسی»
كه در بین زائران وجود دارد نیز پرداختهایم.
این پژوهش��گر در بخش موضوع��ات همچنین به مدخل
هرنهایی نظیر «تذهیب» اش��اره میكن��د و میگوید :از
س��ال  85تا سال  89فقط گردآوری و تالیف این مدخل به
طول انجامید كه حتی بعد از این 4س��ال كه مقاله تحویل
داده ش��د ،برای بازبینی و تایید ،زمان دیگری رصف ش��د.
برای منونه بخشی از منت تذهیب در ادامه آمده است:
*تذهیب :در اصطالح كتابآرایی به معنی آراسنت صفحه
نوش��ته یا كتاب با نقش و نگارهایی از آب طال و رنگها
و م��واد دیگری چون الجورد اس��ت .اوج هرن تذهیب در
مكتب هرات دوره تیموری تبلور یافت .در آس��تان قدس
رضوی دس��ت ك��م از دوره صفوی ،ش��غل مذ ّهب وجود
داشته است و...
مسئول شاخه القاب ،مناصب ،مشاغل و موضوعات این
دایرهاملع��ارف ،موضوع��ات تاریخی و برجس��ته مربوط

به مجموعه آس��تان قدس رضوی را از جمله مدخلهای
مهم��ی میداند كه س��الها برای پژوه��ش و تالیف آنها
زمان گذاشته شده اس��ت .بهطور مثال ،او به توپبندی
حرم مطهر اشاره میكند كه در این مدخل آمده اس��ت:
*توپبن��دی حرم :واقعه حمله قزاقان روس به حرم مطهر
رضوی(1330ق) .در س��ال 1329ق محمدعلیش��اه كه به
منظور اعاده س��لطنت از مرزهای ش�مالی وارد اس�ترآباد
ش��ده بود ،از قوای دولتی شكست خورد و هواخواهانش
منكوب شدند و...

گروه خط ،نقاشی ،عكس و فیلم و ادبیات آغاز كرد و...

تعریف مكانهای داخل حرم و خارج از این مجموعه

بهزاد نعمتی ،مس��ئول ش��اخه مكانها ،از دیگر اعضای
گروه دایرهاملعارف آس��تان قدس رضوی است كه در این
گفتگ��و از وج��ود 150مدخ��ل مربوط به م��كان در این
دایرهاملعارف س��خن به میان میآورد و توضیح میدهد:
ه��ر مكان چ��ه در داخل ح��رم و چه در خ��ارج از این
مجموعه كه مربوط به امام رضا(علیه الس�لام) و آستان
قدس رضوی اس��ت ،ش��امل بناه��ای تاریخ��ی ،بازارها،
فعالی��ت  400نویس��نده و ویراس��تار در تالیف س��اخت و س��ازهای جدی��د و ...در ای��ن دایرهاملعارف
تعریف ش��ده اس��ت .به طور منونه:
دایرهاملعارف آستان قدس
محمد فر حزاد ،كارش��ناس شاخه س��ازمانهای دایرهاملعارف *تپهس�لام :اولی��ن مح��ل رؤیت گنب��د و گلدس��تههای
آستان قدس رضوی از دیگر پژوهشگران و اعضای تالیف این حرم مطه��ر رضوی برای عرض س�لام و ارادت زائران به
دایرهاملعارف اس��ت كه در خصوص كار در این گروه توضیح آس��تان امام رضا(علیه السالم) .روستای تپهسالم از توابع
میدهد :ح��دود  400نویس��نده و ویراس��تار در تالیف این دهس��تان میامی بخش رضویه مش��هد ،در  30كیلومرتی
جنوب و جنوبرشقی مش��هد واقع اس��ت و...
دایرهاملعارف نقش داشتند.
وی گریزی به تاریخ آستان قدس رضوی میزند و میگوید :از از نفایس نگاشته تا نفایس موزه
زمان صفویه تاكنون متام سازمانهایی كه در مجموعه آستان رضا نقدی ،مس��ئول ش��اخه نفایس ،از دیگر اعضای گروه
قدس رضوی ایجاد شدهاند ،در این دایرهاملعارف آمدهاند .حتی دایرهاملعارف آستان قدس رضوی است كه در خصوص این
از كس��انی كه از این دوران و قبل از آن به هر طریقی به این ش��اخه میگوید :كتابهای خطی ممتاز ،قرآنهای ممتاز و
مجموعه مرتبط هس��تند نیز مقاله تهیه شده است .به طور نفای��س موزه ،از جمله مدخلهایی هس��تند كه با تصویر
مثال ،در مدخل آفرینشهای هرنی به عنوان یك سازمان آمده مربوطه در این دایرهاملعارف تعریف شدهاند.
است:
وی بهطور منونه ،به «تاریخ مشهدالرضا» كه درباره تاریخ
* آفرینشهای هرنی ،موسس��ه :از موسسات فرهنگی آستان خراس��ان و مشهد تا عرص حارض و نوش��ته احمد ماهوان
قدس رضوی .این مجموعه از سال  1369فعالیتش را در چهار اس��ت اش��اره میكند و میگوید كه این مدخل به عنوان
نفایس نگاشته در دایرهاملعارف آمده است.
نفایس موزه هامنند تابلوها و تلسكوپها نیز به گفته این
پژوهشگر از دیگر مدخلهایی است كه در دایرهاملعارف
آستان قدس رضوی تعریف شده است .به طور منونه:
*تابلو شهر ونیز :این تابلو اثر ویلیام جیمز ،نقاش انگلیسی
اس��ت كه با رنگ روغن به س��بك ناتورالیسم بر روی بوم
پارچهای به ابعاد  74در 126سانتیمرت اجرا شده است و...
***
ب��ه این ترتی��ب ،امید م��یرود با انتش��ار جل��د اول این
دایرهاملعارف و تكمیل و انتشار جلد دوم آن ،اثری جامع و
كامل از مجموعه حرم مطهر رضوی و آستان قدس رضوی
به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان به جای ماند.

تاریخنگاری
یک دهه تئاتر رضوی در مشهد

در مسیر تئاتر رضوی؛
آزمون و خطا
سیدجواد اشکذری*

قسمت اول
یکم :هرنهای منایش��ی ،عمری صد س��اله در مش��هد دارد؛
ش��هری که رسآمد هرنهای آیینی و منایش��ی در ایران بزرگ
بهش�مار میآید .در این مس��یر پرفراز و نشیب ،هرنمندان
بس��یاری در رفتوآمد بودهاند و تجربیات بس��یاری را در
زمینههای مختلف هرنهای منایش��ی رقم زده و موضوعات
گوناگونی را هم دس��تامیه کار خود قرار دادهاند؛ اما دهه
هشتاد را باید دهه تئاتر رضوی نامید .هرچند در دهههای
پیش��ین هم کم و بیش ،آثاری در این زمینه وجود داشت،
ام��ا آنقدر قابل توجه نبود تا اینکه در این دهه ،پدیدهای
به نام «جش��نواره تئاتر رضوی» ،در زیرمجموعه جشنواره
بزرگ فرهنگی هرنی امامرضا(علیه الس�لام) شکل گرفت و
بهنوعی متام جریان تئاتر رضوی را تحتالش��عاع قرار داد.
در دهههای گذشته و حتی در سالهای  80و  81هم کمرت
منایش��ی در این حوزه رنگ صحن��ه را دید تا اینکه با رونق
جشنواره ،تئاتر رضوی بهعنوان یکی از مضامین اصلی تئاتر
کشور بر شمرده شد.
دوم :س��ال  1382را بای��د س��ال رشوع فعالیت هرن رضوی
دانست .آغازبهکار جش��نواره فرهنگیهرنی امامرضا(علیه
السالم) در این سال ،بسیاری از زمینههای هرنی را به بحث
مه��م فرهنگ رضوی معطوف کرد .یکی از این هرنها که از
* عضو انجمن نویسندگان و منتقدان تئاتر کشور

هامن ابتدای ش��کلگیری این رویداد ،جدی قلمداد ش��د،
تئات��ر و یا بهرت بگوییم هرنهای منایش��ی بود .اولین دوره
جش��نواره تئاتر رضوی(ب��ا عنوان جش��نواره تئاتر دینی)،
زیرمجموع��ه جش��نواره فرهنگ��ی ه�نری امامرضا(علیه
الس�لام) ،در بخشهای منایش تعزیه ،پژوهش و بینامللل،
ب��ا حضور 240هرنمند از رسارس کش��ور و نیز کش��ورهای
جمهوری آذربایجان ،روس��یه و افغانستان ،از دوازدهم تا
هفدهم دیماه سال  1382در مشهد برگزار شد.
در این دوره از جش��نواره ،از میان 60منت ارسالی25 ،منت
انتخاب ش��د که از میان آنها10 ،تئات��ر صحنهای6 ،منایش
تعزیه و همچنین  3اثر خارجی گزینش ش��دند و به روی
صحنه رفتند .از خراس��ان ،منایشه��ای «تنهای محض» به
کارگردانی محمد حس��نزاده از ترب��ت حیدریه و «پرواز
در حبس» ب��ه کارگردانی عباس��علی غ�لامزاده از گناباد
در جش��نواره به روی صحنه رفت ک��ه البته آثار درخوری
نبودند .از مشهد هم ،منایشهای «هفت دریا شبنمی» به
نویسندگی سعید تش��کری و به کارگردانی رضا حسینی و
«آوای آباد» به نویسندگی حمید ابراهیمی و به کارگردانی
علی روحی رشکت داشتند.
منای��ش «هف��ت دریا ش��بنمی» در ابتدای دهه هش��تاد،
در قالب جش��نواره دانش��جویی به روی صحنه رفته بود
و با تغییراتی ،در جش��نواره اس��تانی تربت حیدریه و نیز
جش��نواره تئاتر منطقهای ارومیه هم درخشیده بود .این
منایش به جش��نواره تئاتر فجر ه��م راه یافت و حتی یک
س��ال بعد با عنوان «گوهر عش��ق» در قالب تلهفیلم ،در
سیامی استانی ضبط و پخش شد.
ام��ا در اولین دوره این جش��نواره ،بخ��ش پژوهش رونق
بس��یاری داش��ت ک��ه متاس��فانه در برخ��ی از دورههای
جش��نواره ب��ه فراموش��ی س��پرده ش��د .در ای��ن بخش،
هرنمندانی چون داوود کیانیان ،علیاکرب حلیمی ،اس��دا...
جام��ی و دک�تر علیرضا باوندی��ان با ارائ��ه مقاالتی چون
«خاس��تگاه و اصول تئات��ر دینی»« ،رابط��ه تئاتر دینی و
تربیت»« ،شخصیتپردازی در تئاتر دینی و روایتگری» و
«منونه کهن منایشنامهنویس��ی دینی» بر وزانت جشنواره
افزودند.
مراس��م پایانی نخس��تین جش��نواره ،در هجدهم دیماه
 1382در مجتمع فرهنگیهرنی شهید هاشمینژاد برگزار
شد و داوود کیانیان ،رضا صابری و سیدمحمدرضا واحدی
به عنوان هیئ��ت داوران ،برگزیدگان خود را اعالم کردند.
در این مراس��م ،علیرضا رواندل به عنوان بازیگر دوم مرد،
زهرا احمدزاده به عنوان بازیگر س��وم زن ،علی روحی به
عنوان کارگردان س��وم و عبدا ...برجس��ته به عنوان طراح
صحنه سوم ،از برگزیدگان مشهدی این جشنواره بودند.
نخس��تین جشنواره که بخش��ی از دبیرخانهاش در مشهد
شکل گرفت ،به دالیل مختلف که یکی از آنها شتابزدگی
در برگ��زاری آن بود ،نتوانس��ت انتظ��ارات اهالی تئاتر را

ب��رآورده کند؛ چرا که به غیر از چند اثر ،موضوع بیش�تر
منایشه��ا ،ارتباط��ی با موض��وع رضوی نداش��تند .دوره
اول هرچن��د بخشهای مهمی چون پژوهش داش��ت ،اما
هیچگاه نتوانست در ارائه آثار باکیفیت موفق عمل کند.
بههرحال اولین جش��نواره تئاتر رضوی  -که با عنوان تئاتر
دینی برگزار ش��د  -به دلیل نداشنت سیاستگذاری دقیق،
نتوانس��ت در جهت اعت�لای تئاتر رض��وی ،گام محکمی
بردارد.
س��وم :زمانی که آغاز جش��نوارهای در زمینه تئاتر رضوی
اعالم ش��د ،پیشبین��ی میکردیم برنامهریزی مناس��بی از
سوی مدیران هرنی ش��هرمان در جهت هدایت هرنمندان
تئات��ر به مقوله تئات��ر رضوی صورت گیرد ،اما متاس��فانه
متولیان فرهنگ و هرن و مدیران و دس��تاندرکاران تئاتر
این ش��هر ،نه برای هدایت آن فکری کردند و نه حامیتش؛
نتیجه هم آن شد که آنچه در دیماه  82رخ داد ،در هامن
جش��نواره ماند و هیچ قدمی ب��رای آبیاری آنچه بذرش را
کاشته بودند ،برداشته نشد .در سال  ،1383نه منایشی در
حوزه تئاتر رضوی اجرا شد و نه جشنوارهای بود که به آن
بهانه ،به دیدن چند تئاتر رضوی بنشینیم .حتی هامن دو
کار از ترب��ت حیدریه و گناباد و نیز دو منایش از مش��هد
هم هیچگاه رنگ صحنه  -برای اجرای عمومی -را ندیدند.
به نظر نگارنده ،عدم برنامهریزی منس��جم برای اجراهای
عمومی ،نداشنت تعریف علمی و تخصصی از تئاتر رضوی،
فق��دان دبیرخانه دامئی به منظور س��اماندهی گروههای
تئاتر کشور در این راستا ،شتابزدگی در شکلگیری اولین
دوره جش��نواره و عدم هامهنگی میان مسئوالن فرهنگی
مش��هد و کش��ور ،از دالیل عمده بیکیفیت برگزار شدن
جشنواره اول و یا برگزار نشدن جشنواره دوم بود .هرچند
مت��ام دالیلی که برای برگزار نش��دن جش��نواره دوم تئاتر
رضوی نقل ش��د ،تنها یک جمله بود« :هامهنگیهایی که
باید انجام شود ،نشد».
چهارم :س��ال  ،1384تئاتر مش��هد ش��اهد جش��نوارههای
مختلفی ب��ود .حتی جش��نواره منایش��نامهخوانی هم به
جش��نوارههای منایش��ی مش��هد افزوده ش��ده ب��ود ،اما
هیچک��دام از آثار این جش��نوارهها رن��گ و بویی از تئاتر
رضوی نداش��تند و هیچ اجرای عمومی هم در این زمینه
صورت نگرفت .همین موضوع ،دلیلی شد که بعد از یک
س��ال تاخیر ،جش��نواره تئاتر رضوی  -که در مشهد شکل
گرفته بود -به اصفهان منتقل ش��ود و خراس��ان هم هیچ
منایندهای در نداش��ته باش��د! در چنی��ن فضایی ،دومین
جش��نواره تئات��ر رضوی ،با الهام از ش��عر مع��روف عطار
نیشابوری« :آفتاب آمد دلیل آفتاب /گر دلیلت باید از وی
رخ متاب» ،با نام «دلیل آفتاب» از هفدهم تا بیستویکم
آذر سال  1384در اصفهان برگزار شد.
در این دوره ،پس از اعالن فراخوان جش��نواره ،با وقفهای
کوتاه57 ،منت از 18اس��تان به دبیرخانه رس��ید که پس از

بازخوان��ی30 ،منت مج��وز حضور در بازبین��ی را دریافت
کرد .بازبینی این دوره بر اس��اس فیلمهای ارس��الی از آثار
ب��ه دبیرخانه انجام ش��د ک��ه از این میان20 ،اثر منایش��ی
مورد ارزیاب��ی قرار گرفت و رسانج��ام از این تعداد6 ،اثر
انتخاب شد .اما متاسفانه بر اساس دیدگاه صاحبنظرانی
که فعالیتهای جش��نواره تئاتر رضوی را از نزدیک دنبال
میکردهاند ،این دوره نسبت به دوره اول  -از جهت نحوه
برگزاری -بسیار ضعیفتر بوده است و در آن نه پژوهشی
وجود داشته و نه آیینی و نه تعزیهای!
در ای��ن دوره ،بهزاد فراهانی ،جمش��ید خانیان و ابراهیم
کریمی به عنوان هیئت داوران ،منایش «سفر رسخ مردمان
س��بز» نوش��ته آرش عباس��ی و کارگردانی فرزاد لباسی از
شهرستان رشت را به عنوان منایش برگزیده معرفی کردند.
پنجم :در مس��یر ناهموار برگزاری جش��نواره تئاتر رضوی

انتخاب و چاپ ش��د که منایش��نامه «دیده بیدار» نوشته
س��عید تش��کری  -هرنمند مش��هدی -نیز در میان آنها به
چشم میخورد.
در بخ��ش منایشه��ای آیین��ی ،از می��ان 68گ��روه آیینی،
25گروه عالوه بر اجرای مجالس تعزیه ،به اجرای آیینهای
دیگری چون چاووش��ی خوانی ،کرنانوازی ،منقبتخوانی،
مولودیخوان��ی ،وحدتخوان��ی ،نقارهزن��ی ،پردهخوانی،
علمگردانی و عاشیقخوانی پرداختند.
اما بخ��ش پژوهش بعد از چند س��ال دوباره احیا ش��د و
نوزده پژوهشگر ،آثار خود را برای چاپ به دبیرخانه ارائه
دادن��د که از این بین ش��ش پژوهش با عناوین« :بررس��ی
آماری منایش��نامههای رضوی» نوشته امیر ریاحی و سعید
خواجهافضلی« ،بررس��ی جلوهامامرضا(علیه الس�لام) در
منایشه��ای دینی ایران» نوش��ته رضا عباس��ی« ،بررس��ی

که خیلی عالقهمند اس��ت تا این منایش را در مش��هد اجرا
کند .این قضیه رس��انهای ش��د ،اما مانن��د خیلی از موارد
دیگر ،از سوی مسئوالن هرنی شهر جدی گرفته نشد.
در «مس��افران»  5زائر ،هر کدام از رشایط خود در مشهد
صحب��ت میکنند که اخیر یکی از اپیزودهای آن با عنوان
«غالمرضا نادری» به کارگردانی رضا احمدی و بازی سعید
توکلی ،تولید شده و به صورت پراکنده در مشهد به روی
صحنه رفته است.
در سومین سال برگزاری جش��نواره تئاتر رضوی -که البته
بر روی جلد کتاب آن ،چهارمین دوره عنوان شده است!-
منایشهای «ش��بهای حرم» به نویس��ندگی و کارگردانی
محمدمهدی خامتی و «دیده بیدار» به نویس��ندگی سعید
تش��کری و کارگردانی رضا حسینی به عنوان آثار هرنهای
منایشی مشهد رشکت داشتند.

که ان��گار از نظر برگزارکنندگانش در مرحله آزمون و خطا
قرار داش��ت ،میزبانی باز هم جابهجا و جشنواره به تهران
منتقل ش��د تا در پرتو امکانات تئاتر پایتخت ،جان تازهای
بگیرد و از آن بیرونقی س��الهای گذش��ته در مش��هد و
اصفهان دور شود.
ای��ن جش��نواره به دبیری دک�تر مجید رسس��نگی از پنجم
ت��ا دهم آذرماه س��ال  ،1385با همکاری ش��هرداری تهران
در چهار بخ��ش «اجرای منایش صحن��های»« ،تولید متون
منایش��ی»« ،تعزی��ه ،آیینه��ای منایش��ی رض��وی» و نیز
«پژوهش» برگزار ش��د .در این دوره از جش��نواره 23 ،اثر
اجرا ش��دند و برای تزریق منایشهای ناب رضوی به بدنه
تئات��ر دینی و ترفی��ع نگاه این جش��نواره ،از میان 66منت
و طرح منایش��ی9 ،منایشنامه از 9نویس��نده مطرح کشور

طراح��ی صحن��ه منایشهای دینی» نوش��ته پی��ام فروتن،
کزاده« ،ق��رآن و تئاتر»
«رضاینام��ه» نوش��ته رضا کوچ�� 
نوش��ته احس��ان مقدس��ی و «وادی حیرت» نوشته حسن
بیان لو انتخاب شدند و در اختیار طالبان و مخاطبان قرار
گرفتند.
مراس��م اختتامی��ه ای��ن جش��نواره ،در ش��کوه و نظم��ی
پس��ندیده ،ده��م آذرماه در ت��االر وحدت ب��ه کارگردانی
محمد رحامنی��ان ،انجام گرفت و در هامن ش��ب ،منایش
«مسافران» او نیز به روی صحنه رفت.
فیل��م منایش «مس��افران» که بعد از چند س��ال در پاتوق
تئات��ر حوزه هرنی در مش��هد پخش ش��د ،مورد اس��تقبال
بسیاری از عالقهمندان قرار گرفت و رحامنیان هم در یکی
از نشستهایش در حوزه هرنی خراسان رضوی عنوان کرد

اولین منایش مش��هدیها ک��ه در چهارمی��ن روز برگزاری
این جش��نواره و در تاالر نور تهران اجرا ش��د« ،شبهای
حرم» نام داشت که در آن احمد ریحانه ،رسوش طاهری،
منصوره ش��یرازی و غالمرض��ا عارفنژاد ب��ه ایفای نقش
پرداختن��د .این منایش به انتظار دو رزمنده در حرم مطهر
امامرضا(علیه السالم) میپردازد :مهدی ،ابراهیم و حبیب،
سه دوست هس��تند که چندین دوره ،اعزام به جبهه را با
هم گذراندهاند و هر ش��ب اعزام ،پ��ای پنجره فوالد حرم
امامرضا(علیه الس�لام) میرفتند ک��ه از هامنجا و بعد از
خوان��دن دعای کمیل ،ب��ه جبهه اعزام ش��وند .منایش در
یکی از همین ش��بهای اعزام اتف��اق میافتد که مهدی
و ابراهیم رس قرار حارض میش��وند ول��ی حبیب منیآید.
دعای کمیل رشوع میشود و نگرانی آنها از نیامدن حبیب

بیشرت میشود و ...
محمدمه��دی خامت��ی« ،ش��بهای ح��رم» را تلفیق��ی از
خاط��رات اهالی جنگ با مقول��ه ارادمتندی این آدمها به
امام هشتم(علیه الس�لام) میداند .این منایش به صورت
تلهفیلم در ش��بکه استانی خراس��ان رضوی تولید و پخش
شد.
منایش «ش��بهای حرم» ،باتوجه ب��ه اینکه در چند دوره
از جش��نوارههای تئاتر دفاع مقدس در اردبیل و نیز رشت
ب��ه روی صحنه رفت��ه بود ،در این س��ال بهعنوان یک اثر
برگزیده ،در بخش خارج از مسابقه اجرا شد.
منای��ش «دیده بی��دار» نی��ز در آخرین روز جش��نواره و
بهعنوان حس��ن ختام این رویداد ،در تاالر مولوی به روی
صحنه رفت .این اثر که توس��ط گ��روه تئاتر «آئین» و به
کارگردانی س��عید تشکری تولید ش��ده بود ،به بخشی از
زندگی دعبل ،شاعر عرب زبان از قبیله خزاعه میپرداخت:
دعبل از کوفه به قصد ش��اگردی و آموخنت شعر به بغداد
میآید ،اما قبل از دیدار اس��تاد ،به دام عشق دخرتکی از
کنیزکان هارون میافتد .اما رس��یدن به آن عشق ،رشطی
دارد و آن ،ش��اعر دربار هارونالرش��ید شدن است .دعبل
که بین انتخاب این عش��ق و فراموش کردنش مردد است،
به نزد اس��تاد میرود؛ اما او نیز آموخنت به او را منوط به
رشطی میداند :اینکه برود و خود را بیابد.
در این منایش 60دقیقهای ،علی س��وزنچی ،حامد امانپور
قرایی ،حمید جندقی ،مونا بارانی ،نرگس گلکار ،مس��عود
عقلی ،مرتضی ش��هاب ،علی سادات و حمید ساالری بازی
میکنند.
سعید تشکری بر این اعتقاد است« :منایشنامه دیده بیدار
عین واقعیت زندگی ش��اعر ش��یعی دعبل خزاعی نیست
و نباید هم باش��د .زیرا هیچ منایش��نامهای چنین نبوده و
نخواه��د بود .با دعبل خواس��تهام پس از این همه س��ال
عرقریزان روح و مشتاقی و گردگیری و روزمرگی و زائری
و خادمی ،پاسخی بگویم!» 
گفتنی اس��ت در این سال ،دو منایشنامه «آبیهای زمین»
و «وقت کوچ اس��ت» از این نویسنده مطرح مشهدی ،از
گیالن در جشنواره حضور داشتند.
شش��م :وقتی دهه هش��تاد به نیمه رس��ید و کیفیت آثار
جشنواره کمی ارتقا یافت و هرنمندان متوجه شدند که از
آثار خوب در این زمینه نیز حامیت میش��ود ،تا حدودی
وضعیت تئاتر رضوی جدیتر شد؛ هرچند برگزاری جشنواره
همچن��ان در وضعیت آزمون و خطا قرار داش��ت .چرا که
بعد از پنج س��ال ،میزبانی چهارمین جشنواره تئاتر رضوی
باز هم دوام نداش��ت و پنجمین دوره آن  -در س��ال - 86
در ش��هر بجنورد برگزار شد؛ شهری که گفته میشود مردم
آن هم تئاتر را خیلی دوس��ت دارن��د و هم امامرضا(علیه
الس�لام) را .این جش��نواره که دبیری آنرا محمد خزایی،
هرنمند خراس��انی ،برعهده داشت ،طی مراسمی در تهران

آغازب��هکار ک��رد و در هامنجا بخش تعزی��ه و آیینی هم
برگزار شد و بعد ،مابقی اجراها به بجنورد منتقل شد! این
دو شقه شدن جشنواره هم نوآوری بود که برای اولین بار
در یک جش��نواره اتفاق میافتاد ک��ه حکایت از بیثباتی
سیاستگذاری جشنواره داشت.
در مراس��م افتتاحی��ه جش��نواره پنج��م ،از پیرغالم��ان و
ارادمتندان حرضت رضا(علیه الس�لام) مانند استاد محمود
فرش��چیان تقدیر و تجلیل ش��د و کاروان��ی به یاد حرضت
رضا(علیه الس�لام) از میدان انقالب تا چهارراه ولیعرص به
اج��رای منایش پرداخت .در ای��ن دوره ،در بخش صحنهای
127منایش��نامه از رسارس کش��ور به دبیرخانه رسید که از
آن می��ان 56منت برای مرحله ارزیابی انتخاب ش��دند و در
مجم��وع12 ،منایش به بخش مس��ابقه و 2منایش به بخش
خارج از مسابقه راه یافته و به روی صحنه رفتند .همچنین
در بخ��ش تولید متون نیز از 25اثر ارس��الی 3 ،اثر انتخاب

شد .در بخش تعزیه هم 49اثر و در بخش آیینی 22اثر به
دبیرخانه پیشنهاد ش��د که پس از بررسیهای کارشناسان،
در هر بخش  6اثر برای حضور در جشنواره ،مقبول افتاد.
بجنورد در طول هف��ت روز پذیرایی خود که از هجدهم
تا بیس��توچهارم آبان بود ،کم نگذاشت .مسئوالن اداری
اس��تان هم خیلی تالش کردند تا جش��نواره در ش��کلی از
ج�مال و کارای��ی برگزار ش��ود که نس��بت ب��ه دورههای
قبل��یاش ،جهش قابل قبولی داش��ته باش��د .این میزبانی
خوب و اس��تقبال کمنظیر مردم بجن��ورد برای دیدن آثار،
مرکز هرنهای منایش��ی را بر آن داشت که تولیت جشنواره
تئاتر رضوی را به این شهرستان بسپارد.

در این دوره از جشنواره ،منایش «آه و ماه» به نویسندگی
و کارگردانی سعید تشکری در اولین روز جشنواره در تاالر
حاف��ظ به روی صحن��ه رفت .این منای��ش پنجاه دقیقهای
که در آن حس��ن چودن ،غالمرضا بایزامننش ،یلدا تشکری،
نرگ��س گل��کار و مون��ا بارانی ب��ازی میکردن��د ،حکایتی
س��اده در بیان دلدادگ��ی چند انس��ان معتقد به حرضت
علیبن موس��یالرضا(علیه الس�لام) بود .منایشنامه «آه و
ماه» در س��ال بعد ،به همراه سه منایش��نامه دیگر از سه
منایشنامهنویس دیگر مشهدی ،توسط حوزه هرنی خراسان
رضوی منترش ش��د و تشکری در آئین پایانی این جشنواره،
بهخاطر نگارش این منت و نیز کارگردانی آن تقدیر ش��د و
نرگس گلکار هم به رتبه دوم بازیگری زن و حس��ن چودن
به رتبه سوم بازیگری مرد رسید.
از شهرس��تانهای دیگر اس��تان خراس��ان رضوی هم فقط
تربتحیدریه با منایش «قلآباد» به نویس��ندگی اسامعیل
بایگ��ی و کارگردانی محمد حس�� نزاده در این جش��نواره
حضور داشت.
در جش��نواره پنج��م ،ی��ک منای��ش دیگ��ر از مش��هد نیز
میتوانس��ت حضور داش��ته باش��د :منایش «عاشقستان»
به نویس��ندگی و درامات��ورژی کیوان صب��اغ و کارگردانی
غالمرضا جهانپا .این منایش که از آثار متقاضی برای حضور
در جش��نواره تئاتر رضوی بود ،در مرحله بازبینی رد شد و
به این جشنواره راه نیافت؛ اما همین منایش ،از مهمترین
تئاتره��ای حوزه رضوی ش��د که به آن میت��وان عنوان پر
افتخارترین تئاتر رضوی در دهه هشتاد را هم داد.
این منایش که محور اتفاقات داستانیاش در بین سالهای
 1372تا  1383میگذرد ،به داستان یکی از خدام افتخاری
امامرضا(علیه الس�لام) میپردازد که همرسش را در حادثه
انفج��ار حرم مطهر رضوی از دس��ت میده��د و خود نیز
در س��فر به کربال در یک حادثه تروریس��تی به ش��هادت
میرسد.
«عاشقس��تان» که در س��ال  86در حوزه هرنی خراس��ان
رض��وی تولید ش��د و با حض��ور در جش��نوارههایی چون
تئات��ر منطق��های کش��ور(بیرجند) و نیز حض��ور پرقدرت
و موفقیتآمی��ز در چهارمی��ن جش��نواره رسارسی تئات��ر
ماه(ته��ران) توانس��ت مجوز حضور در بیستوشش��مین
جش��نواره تئاتر فجر(ته��ران) را بگی��رد و در این رویداد
بیناملللی به روی صحنه برود ،با یک سال تاخیر ،در بخش
مهامن جشنواره تئاتر رضوی در سال  87اجرا شد!
عل��ی تدی��ن صدوق��ی در خص��وص ای��ن منای��ش که در
بیستوشش��مین جش��نواره بیناملللی تئاتر فجر با عنوان
«رشح هج��ران» ب��ه روی صحن��ه رفت ،نق��دی در کتاب
کانون ملی منتقدان تئاتر مینویسد« :منایش درونمایهای
عاش��قانه دارد و از داس��تانی رئالیس��تی بهره گرفته و به
ش��یوه سورئالیس��تی پرداخته ش��ده اس��ت .در این میان

برشهایی از زندگی خادم که ش��خصیت اصلی اس��ت به
صورت رفت و برگش��ت به گذش��ته و آین��ده ،از ذهن او
مرور ش��ده و نش��ان داده میش��ود .این برشهای ذهنی
و فض��ای حاکم بر اجرا ،گرایش نویس��نده به س��ورئال را
تا حدودی آش��کار میکند وگرنه منت بیش�تر به ملودرامی
اجتامعی نزدیک اس��ت و تنها از حیث ذهنیت به سمت
سورئال میرود ».او ادامه میدهد« :نویسنده سعی دارد
ب��ه گونهای دراماتیک ،قس��متهایی از زندگی یک خادم
امامرضا(علیه السالم) را نش��ان دهد که دارای تحصیالت
عالیه است و خود را وقف خدمت به زائران امامرضا(علیه
السالم) کرده است .نویسنده برای هر یک از شخصیتها
به فراخور طبقه اجتامعی ،جایگاه فرهنگی ،محیط زندگی
و ...لهجه و گویش و کالم خاص آنها را به کار برده که این
خود به شخصیتپردازی کمک میکند ».در «عاشقستان»
که بارها در کش��ور توس��ط گروهه��ای مختلف به رویصحنه رفته اس��ت -رسوش طاهری ،حسین طاهری ،مونا
اکربی ،امیر بش��یری ،محبوبه س��لطانی ،الهام پرهیزگار و
کیوان صباغ بازی کردهاند.
آنچه در پایان این بخش میتوان اش��اره کرد ،ابراز تاسفی
اس��ت از حضور نداشنت هرنمندان مشهدی در اولین دوره
جش��نواره ادبیات منایشی در قزوین و نیز اولین جشنواره
رسارسی کودک و نوجوان و منایش عروس��کی ضامن آهو
در هرمزگان.

فرهنگ استانهای متبوعش��ان را داشتند ،تقدیر به عمل
آمد.
مجالس تعزیه هم در هامن میعاد همیشگی خود ،یعنی
محوطه باز جلوی تئاتر شهر اجرا شدند.
مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره نیز مانند سال قبل،
در تهران برگزار ش��د و سپس گروههای اجرایی ،آثار خود
را از نه��م تا ش��انزدهم آبانماه در دو ت��االر «حافظ» و
«گلش��ن» شهر بجنورد به صحنه بردند؛ جایی که بزرگانی
چون علی نصیریان ،محم��ود عزیزی و تاجبخش فنائیان،
آثار را داوری میکردند.
منایش «به آس�مان نگاه کن» به نویس��ندگی و کارگردانی
محمد مه��دی خامتی ،تنه��ا مناینده تئاتر مش��هد بود که
توانست بهعنوان یازدهمین منایش بخش مسابقه ششمین
جشنواره تئاتر رضوی ،در تاالر گلشن به روی صحنه برود
و موفقیتهای��ی چون؛ مق��ام دوم طراح��ی صحنه(رضا

هفتم :منایش «عاشقستان» از معدود منایشهایی بود که
از س��ال  86اجراهای عمومیاش را در مش��هد آغاز کرده
ب��ود .این منایش به عنوان یک تئاتر موفق رضوی ،با اقبال
عمومی مواجه ش��د و نشان داد که در این سالها چقدر
جای تئاتر رضوی در شهرمان خالی بوده است.
جش��نواره تئاتر رضوی ،به عنوان تنها رویداد منایش��ی در
ح��وزه مع��ارف رضوی ،باز هم در س��ال  87برگزار ش��د.
شش��مین جش��نواره در حالی در بجنورد برپا شد که این
شهر ،بعد از چند سال جابهجایی مکان برگزاری جشنواره،
توانس��ت دو س��ال پیاپی میزبان جش��نواره باشد و این،
شکس�تن طلسم ناپایداری میزبانی این جشنواره ملی بود .حس��نزاده) ،برگزیده موس��یقی(مهدی حس��نی) ،جایزه
در این دوره از جشنواره که باز هم محمد خزایی ،دبیری دوم بازیگری مرد(رسوش طاهری) ،جایزه س��وم بازیگری
آن را برعه��ده داش��ت 234 ،اث��ر در بخ��ش صحنهای به مرد(حس��ین طاه��ری) و س��وم کارگردانی(محمدمه��دی
دبیرخانه ارس��ال شد که رسانجام 13اثر در بخش مسابقه ،خامتی) را کس��ب کن��د و بهعنوان یکی از آث��ار برگزیده،
 2اث��ر در بخ��ش مهامن و یک اثر در بخ��ش ویژه ،مجوز جواز اجراهای عمومی را از هیئت داوران بگیرد.
حض��ور دریافت کردن��د .همچنین  65اث��ر هم در بخش ای��ن ِ
منایش گ��روه تئاتر خ��رداد ،به روایت ف��ردی با نام
تعزیه متقاضی حضور در این دوره از جشنواره بودند که محمد میپردازد که زادگاهش ش��هر مشهد است .او پس
از س��الها دوری از ایران ،به همراه همرسش یثنا که زنی
از آن میان 6 ،اثر پذیرفته شد.
در این س��ال ،به ش��کلی گس�ترده ،رس��م نوپای تقدیر از اروپایی است و دخرت معلولش ،به قصد شفا از امام هشتم
هرنمندان و خادمان فرهنگی رومنایی ش��د و از 14هرنمند به مشهد عزیمت میکند .آنها باوجود داشنت خانه پدری،
در کسوتهای گوناگون و 6مدیر موفق که سکان هدایت در مسافرخانهای نزدیک حرم ساکن میشوند.

منایش «به آس�مان ن��گاه کن» که رسوش طاه��ری ،بهاره
جهانگیر ،حسین طاهری ،احمد طاهونچی ،کریم جشنی،
شهره مکری ،عباس جانفدا ،امینا خامتی و علیرضا سوزنچی،
بازیگ��ران اصل��ی آن بودن��د ،در پنجمین روز جش��نواره
بیناملللی تئاتر فجر در تاالر قشقایی به روی صحنه رفت
و منایش��نامه آن نیز در هامن س��ال توسط معاونت هرنی
بنیاد حفظ آثار و نرش ارزشهای دفاع مقدس منترش شد.
در ای��ن دوره از جش��نواره ،هامنطور ک��ه گفتیم ،منایش
«عاشقستان» با کولهباری از موفقیت ،در بخش مهامن به
روی صحنه رفت و نیز میتوان به اجرای منایش «ضامن»
بهکارگردانی محمودرضا رحیمی -از کارگردانان مش��هدی
بنام تئاتر کش��ور -از تهران اش��اره کرد که توانس��ت مقام
اول کارگردانی را از آن خود کند .این منایشنامه که نوشته
فره��اد نقدعلی اس��ت ،روایتگر رویاروی��ی دو مرد برای
تسویهحساب در اتاق هتلی است که پنجره آن مرشف به
بارگاه ملکوتی امامرضا(علیه السالم) است .آمار جشنواره
 - 87در قیاس با گذشته 10 -درصد افزایش در آثار ارسالی
را نش��ان میداد و این تعداد در بخ��ش صحنهای تا عدد
7درص��د باال آمد که نش��ان از اقبال بیش�تر به جش��نواره
بود .به هرحال ،دو س��ال برگزاری منظم این جش��نواره و
حامیت از آثار رشکتکننده ،س��بب رش��د ای��ن رویداد و
فضای معنوی ش��د که به جرأت میتوان به اثربخشی آن
در زندگی مردم اشاره کرد.
در همین س��ال ،جش��نواره مل��ی تئاتر ک��ودک و نوجوان
رضوی و منایش عروس��کی ضامن آهو از رسی برنامههای
ششمین جش��نواره فرهنگی هرنی امامرضا(علیه السالم)،
دومین دوره خود را برگزار کرد .در این س��ال ،منایشهای
«م��ردان خورش��ید» ب��ه نویس��ندگی و کارگردانی محمد
برومند و «رسخک» به نویسندگی و کارگردانی راضیه آزاد
رشکت داش��تند که اولی در بخش میهامن حضور داشت و
دومی فقط توانس��ت رتبه سوم بازیگری زن و مرد توسط
مبینا امیری و علیرضا امیری را کسب کند.
منایش ترکیبی  -عروس��کی و بازیگر« -رسخک» ،داس��تان
دخرتبچ��های اس��ت ک��ه در جس��تجوی کاروان ح�ضرت
رضا(علیه الس�لام) به مش��هد میآید ،اما در طول مس��یر
و رد ش��دن از موانع بس��یار ،به دس��ت رسکرده مأمون –
رسخک -به شهادت میرسد.
همچنین جشنواره فیلمنامه و منایشنامهنویسی رضوی در
آبانماه در قزوین برگزار ش��د و عباس جانفدا  -نویسنده
مش��هدی -توانس��ت از میان 54منت رس��یده به دبیرخانه
جش��نواره ،رتبه اول منایشنامهنویس��ی را برای منایش��نامه
«غربتزدگان» بهدست آورد.
در سال  ،87منایش «دویدن در شیب مالیم» به نویسندگی
و کارگردانی مش�ترک عل��ی حامتینژاد و حام��د امانپور
قرائ��ی ،از آث��اری بود که بع��د از ناکام��ی در حضور در
جشنواره تئاتر رضوی ،با تهیهکنندگی حوزه هرنی خراسان

رض��وی ،در پنجمین جش��نواره رسارسی تئاتر ماه به روی
صحنه رفت و دو بازیگر اصلی آن ،علیرضا رواندل و آرش
تربیزی توانس��تند در این رویداد کش��وری ،عنوان بازیگر
برگزیده را بهدست آورند.
ای��ن منایش 55دقیقهای که نگاه��ی اجتامعی به وضعیت
دینی و اعتقادی زائران حرم امامرضا(علیه الس�لام) دارد،
به داس��تان چند آدم درمانده میپردازد که برای زیارت به
آس��تان قدس رضوی میآیند و در آنجا اتفاقاتی برای آنها
روی میدهد.
«دویدن در شیب مالیم» بعد از حضور در جشنواره تئاتر
ماه ،در اردیبهش��تماه  ،88به مدت  6روز در متاش��اخانه
ارشاق به روی صحنه رفت.
نگارنده این مقاله ،به بهانه اجرای عمومی منایش «دویدن
در ش��یب مالیم» نق��دی در روزنامه ش��هرآرا منترش کرد:
«منایش با رسلوحه قرار دادن ارتباط اجتامعی کاراکرتهای
منای��ش و پیون��د عاطفی و درگیری آنها ب��ه مقوله عکس،
یعنی عکس رادیولوژی و عکس حرمبارگاهی در مش��هد،
س��عی دارد راوی رفتارها و باورهایی باش��د که انس��انها
در رشای��ط س��خت از خود ب��روز میدهند .نویس��ندگان
بیش�تر س��عی دارند که در «دویدن در ش��یب مالیم» به
شناساندن آدمهای خود در موقعیتی چون مشهد بپردازند
و آنچ��ه در این اثر بیش�تر به آن توجه میکنند ،س��اختار
روایتگری آن اس��ت و این موضوع تا حدی سبب میشود
تا آدمهای بر روی صحنه نگاتیوی س��طحی معرفی گردند
و کمرت در مسیر داس��تان و ساختار دراماتیک منایش قرار
گیرند ».نگارنده در بخش��ی دیگر از نقد خود ،به کاراکرت
ابراهی��م ذباح  -بهوجودآورنده عکس ح��رم و بارگاه -در
ای��ن منای��ش اش��اره میکند و مینویس��د« :حض��ور این
ش��خصیت که کاراکرت جذابی اس��ت ،به بوم��ی بودن اثر
کمک ش��ایانی میکن��د و بهتنهایی مبح��ث حرم مطهر و
حضور امامرضا(علیه الس�لام) را مطرح میکند و نیازی به
مستقیمگویی نیست و باتوجه به اینکه محتوا و درومنایه
اصلی منایش��نامه به س��مت شعار و کلیش��ه نرفته است،
بهکارگی��ری اینگونه دیالوگهای ش��عاری ،بهخصوص از
زب��ان ابراهیم و مراد ،به روح انس��انی حاکم بر منایش تا
حدی لطمه میزند ».گفتنی اس��ت؛ در این منایش علیرضا
رواندل ،مرتضی ملتجی ،حامد ی��زدی ،آرش تربیزی ،بهناز
طبسی ،صحرا رمضانیان و ریحانه فرهمند بازی کردند.
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نگاهی به آئین مناجات خوانی در
حرم مطهر رضوی

آواز برفــراز
گلدســتههای خراســان
هوشنگ جاوید*

مناج��ات چه در ادب و چه در موس��یقیَ ،س��بک به ش�مار
منیآی��د ،بلکه موضوع ،ژانر ،یا گونهای اس��ت با کارکردهای
گوناگونِ ش��ناختی ،عقیدتی و اجتامعی که در ارائه ،همواره
از هرنه��ا و اقامر آن بهره میبرد؛ بهویژه در موس��یقی که از
«هرنهای آوازی» به بهرتین شکل ،استفاده میکند.
مناجات در دس��ته ادب آموزش��ی جای دارد ،چرا که گونهای
ارش��اد و تبلیغ غیرمس��تقیم مفاهیم اخالقی و دینیمذهبی
چارچوب اصلیِ هرنِ خوانندگان
در آن دیده میش��ود و چون
ِ
مردمی ،ادب آموزشی(تعلیمی) بوده و هست ،به همین سبب
مناجاتخوانی از وظایف اصلی آنان به شامرآمده است.
مناجات ،رابطهای دوس��ویه بین انسان بهعنوان «مخلوق» ،با
خداوند به عنوان «خالق» اس��ت .هنگامی که کس��ی در مقام
مناجاتخوانی برمیآید ،گونهای بیان شناخت خود و شناخت
خداوند از سوی انسان آغاز میشود که در عالیترین درجه این
شناخت و بیان ،پیامربان و امامان (علیهم السالم) قرار میگیرند.
مناج��ات راهی اس��ت برای بیان نیازهای م��ادی و معنوی یا
درونی ،به شکلی آزاد و بیپرده ،با خالق .در این راه و رابطه،
انس��ان بیشرت از جنبه ضعف و عجز برشی وارد میشود؛ چرا
که انسان کاملگراست و به دنبال کامل مطلق بوده و هست؛
افزون بر اینکه ح ّد و حدود خودش را هم میشناسد.
هرم ارتباطی مناجات شامل چهار وجه است:
* پژوهشگر موسیقی آیینی

خود با خویشنت
خود با خدا
خود با جهان هستی
خود با همنوع
اما گاهی وجهی دیگر در این ارتباط افزوده میشود و آن
وجه سیاسی است که مناجات را در حجاب پند و حکمت
قرار داده و به جامعه رسایت میدهد .ش��اخصترین این
گونه ،مناجاتهای امام س��جاد(علیه الس�لام) اس��ت که
بهرتین درس سیاس��ی و س��تیز اجتامعی را با کوبندهترین
کل�مات ،در چارچ��وب مناج��ات و دع��ا به گ��وش مردم
میرساند.
از دیگر آثار برجس��ته مناجاتخوان��ی ،آموزش و پرورش
روح و پاالی��ش درون��ی آدم��ی اس��ت و از مهمتری��ن
بهرههایش ،شناساندن ذات احدیت .با چنین نگرشی ،کار
مناجاتخوان یا نیایش��گر ،سخت میش��ود؛ چرا که باید
مخاط��ب را برای بیان س��اده و راح��ت دردها و رنجهای
درون��یاش آمادهکند تا او با آن بیان ،س��بکبار ش��ود و
روحش آرامش بگیرد و آسودگی خاطر بیابد.
هم راء و باء و نون را ،کرده است مقرون الف
در بازدم اندر دهن ،تا خوش بگوییَ :ربَّنا
پس از اس�لام در ایران ،ادب مناجاترسایی در دو ش��اخه
نرث و نظم ادامه یافته ،گسرتش و تکامل مییابد .بدینسان
که با به��ره از علم بدیع ،هم از آرایههای لفظی و هم از
آرایههای معنوی استفاده میشود .اما یکی از شاخصترین
ش��گفتیها در مناجاترسای��ی خراس��ان ،چندزبان��ی و
چندگویشی شدن آن است که در این سامان شکل یافته و
افزون بر آن بهره بردن از «سجع» است که در نرث پارسی،
حکم قافیه را در ش��عر بازی میکند .مناجات در ادبیات
کرمانجی و ترکی و ترکمنی خراس��ان ،دارای جایگاه ویژه
و باارزش��ی است؛ چون گونهای «سجع متوازن» و «سجع
مظرف» و «س��جع متوازی» در این مناجاتها ش��نیده و
دیده میش��ود که جای بررس��ی دارد .اینگونه س��جعها
ردپایشان در آثار عرفانی قرن پنجم دیده میشود؛ چونان:
مناجاتنامه خواجه عبدالله انصاری و ...امروزه نیز منایان
اس��ت که هم جعفرقلی زنگلی ،شاعر مردمی کرمانجهای
خراس��ان و ه��م مخدومقلی فراق��ی ،ش��اعر ترکمنهای
خراسان از این مهم بهره گرفتهاند.
در ق��رن پنجم با پدید آمدن س��بک عراق��ی ،در حقیقت
مناجاترساییه��ا آغاز ش��د؛ چ��را که این س��بک ،فضای
ت��ازهای را ب��رای رسایش ش��عر پارس��ی باز ک��رد؛ اما در
مناجاترساییهای بومیمحلی خراسان  -بهویژه خراسان
ش�مالی  -آنچ��ه ک��ه دارای اهمیت اس��ت ،بهرهگیری از
فرهنگ قومی ،تکیه بر باورهای نژادی ،ورود به مس��ائل
فس��لفی ،زاهدانه ،صوفیانه ،اندرز و تبلیغ دین و مذهب
و گاه نحلههای فلسفی در ماهیت و منت مناجاتهاست؛
چونان تأکید شاعر ترکمن ،مخدومقلی فراقی بر «خاکسار»

بودنش در پایان غزلهایی که به صورت مناجات ،حمدیه
و یا مناقب و نعت رسوده است.
مناجاتنامهه��ا نقش موث��ری در دگرگونی ادب پارس��ی
داشتند و کسانی چون خواجه عبدالله انصاری و ابوسعید
ابوالخی��ر ،عرفان را با مضامین مناجات آمیختند .در طول
زم��ان ،غزل نیز به یکی از جنبهه��ای بارز مناجاترسایی
افزوده شد و حافظ ،عطار و مولوی هم به آن پرداختند.
از آنج��ا که مناجات ،تس��کیندهنده آالم درونی انس��ان
محس��وب میش��ود و بیانکنن��ده پاکترین احساس��ات
ب�شری در نابترین لحظات ارتباطی اس��ت ،به مرور این
رسایش و نظم ،با موس��یقی مرتبط ش��ده و از این اتحاد
تکنیکیه�نری ،گونهای بی��ان معنوی موس��یقایی پدیدار
میشود که به «مناجاتخوانی» شهره میگردد.
اگر کار مناجاترسا ،یک س��ختی داشت و آن هم رسایش
منت و رس��یدن ب��ه آن «لحظه بی��ان و ارتب��اط» بود ،کار
مناجاتخوان به مراتب س��ختتر میشد و میشود؛ چرا
ک��ه او باید هم آنات مناج��اترسا را بیابد و با آن ارتباط
برقرار کند و هم برای آن ارتباط ،زبان و بیان نو و آهنگ
ارتباطساز را بیابد و تلفیق کند و بخواند؛ و این به مراتب
س��ختتر اس��ت ،چون مناجاتخوان در لحظ��ه ،باید دو
ِ
خ��ط ارتب��اط را در ذهن دنبال کند« :خ��ط ارتباط خود»
و «خ��ط ارتب��اط رساینده»؛ و بع��د آن دو خط را به یک
راه مش�ترک اندیشهای برس��اند :نقش خداوند در اندیشه
مخاطبی که او برایش��ان میخواند و «باید» با آن مطلب
مورد نظر مناجاترسا و مناجاتخوان ،ارتباط برقرار کند.
اینکه میگوییم «باید» و بر آن تأکید داریم ،بدان س��بب
است که مناجاتخوان هنگامی که برای جمع میخواند،
هدف��ش اثرگذاری بر جمع اس��ت و ایجاد اندیش��های در
ذهن آنان ،برای ایجاد لحظه «وحدت اندیش��ه» .اگر غیر
از این باش��د ک��ه مناجاتخوان میتوان��د برای خودش و
در خل��وت خان ه به این ارتب��اط بپردازد .هدف از ایجاد و
گسرتش «مناجاتخوانی» ،رضورت فرهنگسازی و انتقال
س��جایای برین یک قوم و ملت به نس��لهای بعد است؛
پس واژه «بای��د» رضورت اجتنابناپذیر مس��ئلهگردد و
مناجاتخ��وان نیز باید ارتباط دقیق و درس��تی با مطلبی
که از سوی مناجاترسا ادا میشود ،برقرار کند.
در ای��ن میان ،تعصب��ات قومی و ن��ژادی و منطقهای در
ارائه ،کنار گذاشته میشود و آنچه که مد نظر است ،خدا
و ای�مان و یقین افراد مخاطب اس��ت که ِ
هدف «حدیث
اندیشه» ایجادی از س��وی اجراکننده قرار میگیرند .یکی
از دالیلی که در جامعه قدیم خراسان« ،مناجاتخوانها»
مورد احرتام بودند ،همین قدرت «ایجاد وحدت اندیشه»
در ذه��ن اف��راد جامعه ب��ود؛ چرا که مردم میدانس��تند
مناجاتخوانها بر این رسماند که:
تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود
رس ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

همین سبب میش��ود تا به هرن «مناجاتخوانی»
ن��گاه ژرفتری داش��ته باش��یم و از کن��ار منت و
درونمایهه��ای آن س��ادهانگارانه نگذریم؛ چون
این هرن فقط بر جنبههای آوازی موسیقایی تأثیر
نگذاش��ت ،بلکه پ��س از دوران مغ��ول وارد هرن
موس��یقی تلفیقی هم شد و نوازندگان خواننده را
هم در برگرفت .در خراس��ان به کار بخش��یها و
ا ُستا(اس��تادها) آمد و در ش�مال غرب کشور وارد
کار «عاشیقها» شد .در مناطق زاگرسنشین ایران
نیز ب��ا همراهی نوای تنبور ی��ا رضباهنگ دف و
تاس ،به مناجاتخوانی روی آوردند و همچنان بر
این سیاق ،به کار خود ادامه میدهند.
اما چرا مناجاتخوانی وارد موسیق ی بومی ما شد؟
پی��ش از ای��ن ،بیش�تر در س��حرگاهان ،راز و نیاز
ب��ا خداون��د از زب��ان خوشصدای��انِ ش��عرخوان
ش��نیده میش��د؛ ام��ا ب��ا بهراهافتادن ای��ن موج
جدید(بهکارگی��ری مناج��ات ب��ه هم��راه ادوات
موس��یقی مانن��د دوت��ار ،تنب��ور ،ن��ی و دف)،
مناجاتخوان��ی در ای��ران از انحصار س��حرگاهان
بیرون آمد و به سایر اوقات روزانه زندگی ایرانیان
نیز کش��یده ش��د .چه در بزمها و چه در مجالس
دوستی و چه در مجالس ساده خانوادگی هم ارائه
موض��وع راز و نیاز با خداوند راه یافت و متداول
شد .با این کار در حقیقت ،بخشیها و عاشیقها
و اه��ل عرفان که ب��ه عنوان یک رس��انه عمومی
در زم��ان خود به اش��اعه فرهن��گ میپرداختند،
به خداجویی و تش��ویق مردم به ارتباط جسنت با
خداون��د حتی در ش��ادترین اوقات خصوصی هم
پرداختند .چون آنان با آموزشهایی که میدیدند،
به این حقیقت رس��یده بودند که عاش��قانهترین
راه ارتب��اط ب��ا خداوند ،زبان نیایش اس��ت و این
خداوند اس��ت ک��ه زخمههای محب��ت خود را بر
تاره��ای دل و جان آنان میزن��د و آنان منودی از
آن زخمه را بر تن تارهای سازشان مینشانند؛ چرا
که اگر خواس��ت خداوند نبود ،چه کسی را یارای
زبان گش��ودن به س��تایش بود یا نواخنت بر تار و
پودهای ساز؟»
		
این طلب در ما ،هم از ایجاد توست
رسنت از «بیداد» ،یا رب« ،دا ِد توست»
بیطلب ،تو ،این طلبامن دادهای 		
بیشامر و ّحد ،عطاها دادهای
از همین رو کار موسیق ی ورزانی که «مناجاتخوانی»
هم میکردند سخت شد؛ چرا که آنان روی احساس
احتیاج و نیاز مخاطبش��ان انگشت گذارده بودند و
گاه با خواندن مناجات ،چنان آتش اشتیاق را در دل
مخاطبان میافروختند که خاموششدنی نبود؛ آن

هم در اوج مجلس شادی مخاطبی که چه بسا در
پناه باده و افیون تا بزم ابلیس هم رفته بود و این
موسیقیورز هرنمند بود که در چنین دقایقی پلید،
راه مش��تاقی و پاکی را به مخاطب نش��ان میداد
و گاه آن بختزدگان جاهل ،چنان مجذوب منت و
کل زیر
کالم هرنمندانه میشدند که زندگیشان به ّ
و رو و دگرگون میشد.
		
شیرمردی باید این راه شگرف
زان که ره دور است و دریا ژرف ،ژرف
روی آن دارد که :حیران میرویم
در رهش ،گریان و خندان میرویم
در فرهن��گ م��ردم ای��ران ،مناج��ات و ه�نر
مناجاتخوانی جای��گاه ویژهای دارد و همین امر
باعث ش��ده تا همواره هرنمندان موس��یقی از آن
به��ره گیرند؛ بهگونهای که توس��لجویی به درگاه
خداون��د در موس��یقی ایران  -بهویژه خراس��ان -
دوبیتیهای ساده ،ترانههای کار ،منت داستانهای
موسیقایی حامس��ی و ترانههای عروسی را در بر
میگیرد.
برآمدن شاخههای گوناگونی چون «گلدستهخوانی»،
«شبخوانی»« ،سحرخوانی»« ،مناجاتنامهخوانی»
و «ذکرخوانی» ،حکایت از تنوع ش��یوههای اجرایی،
جای��گاه و زمان اجرای آنه��ا دارد و ب هراحتی میتوان
به گوناگونی اش��عار و نغمهه��ا نیز پی برد .اهمیت
دادن به نغمههای موسیقی دینیمذهبی در خراسان
بدانگونه بوده اس��ت که برای اجرای اش��عار چه
به صورت منت بداهه و چه ش��عر کتابی و نوشته،
آداب و ترتیب قایل ش��ده و روشهای اس��تاندارد
تبیی��ن کردهان��د .وج��ود رس��اله «آداب آوازهای
گلدس��ته» در  1275قمری ،نشانگر این حساسیت
میباشد .این رساله را فردی به نام علیرضا ،فرزند
حس��ین ،فرزند اس�ماعیل قاینی بیرجندی نگاشته
ک��ه به ش�مارههای  40698در کتابخان��ه تهران و
 2830/2در کتابخانه ملک ثبت و موجود اس��ت.
این رس��اله ضمن پرداخنت به انواع موسیقی زمان
خود ،به شاخههایی که در ادامه ذکر خواهد شد،
اشاره کرده و ضمن آوردن منت اشعار ،دستورهای
موسیقایی را نیز آورده است:
آداب آوازهایی که پیغمربان میخواندند
آداب مرثیه محتشم که در منربها خوانند
آداب ذکرها که در پای منابر خوانند
آداب ذکرها که در گلدسته خوانده میشود
آداب ذکرهایی که درویشان و صوفیان خوانند
در این رساله درباره اینکه به وقت مناجات سحر،
در گلدس��تهها چ��ه بخوانند و چگون��ه بخوانند،
مطال��ب فراوان��ی وج��ود دارد که هرک��دام جای

پژوهش و نگرش دارد؛ چونان ذکر تبلیغی س��حر و دعوت
از مسلامنان برای بیدار شدن و رو به سوی خدا کردن که
منت آن چنین است:
		
بیا که شد سحر و قدسیان زدند صلوه
که باز شد در رحمت ،کجاست دست دعا؟
		
رسید پیک اجابت ز بارگاه قبول
نشست فیض ازل بر رسیر لطف و عطا
صدای یا رب و یا هو ز هر طرف برخاست
برآمد دست مناجاتیان به ذکر خدا
		
تو هم به کام دل خویش نالهای رسکن
در آن زمان که بود همنشین ابر ،دعا
دس��توری که برای اجرای آوازی این ش��عر نوش��ته شده،
درآمد  -ش��هناز است که نشان میدهد کامالً روانشناسانه
با مسئله بیدارسازی مردم برخورد شده است؛ چون شهناز
دارای ش��کو ِه آرامش و سنگینی ویژهای در موسیقی ایران
اس��ت .آنچه که این شعر در این سند به ما میگوید ،این
است که در سیصد سال پیش در خراسان به هنگام سحر،
گلدس��تهخوانان مناجاتکنن��ده ،درسه��ای «پیشذکر»
میخواندهاند و بعد مناج��ات را آغاز میکردهاند؛ ضمن
آنکه به م��ا میگوید ،ذک��ری از اذکار مددخواهی به نام
«مدد االالله» و «یا هو االلله» نیز در سخرنانیها ،همواره
خوانده میش��ده است که بیش�تر آن را در «نوروز صبا»
اجرا میکردهاند .بنابر شواهد تاریخی میدانیم این گوشه
را که امروزه در دس��تگاه هامیون قرار دارد ،پیش از اسالم
نیز گاهان در مراسم دینی و رسودها و نیایشهای گاهان،
ب��ه کار میبردهاند .نوروز صبا از لحاظ ِ
نت ش��اهد ،روی
درجه پنجم گام هامیون است.
این رس��اله به ما میگوید که آوازهای دینیمذهبی ایران
تا چه ان��دازه قدمت تاریخ��ی دارد و بهعن��وان «میراث
معنوی» چقدر از آن غافل ماندهایم .منت مناجات «یا هو
االالله» اینگونه است:
		
هستی کریم بینیاز یا هو االلله
هستی رحیم کارساز یا هو االلله
		
ما را رشاب شوق تو یا هو االالله
رسمست و شیدا ساخته یا هو االالله
ای خواجه منع ما مکن یا هو االلله
ساقی به من هم می بده یا هو االلله
		
صانع حکیم ملیزل یا هو االلله
دارو برای هر کسی یا هو االلله
		
اال برای عاشقان یا هو االالله
معجون سودا ساخته موجود االلله
ای��ن آوازها برف��راز گلدس��تههای خراس��ان ،از حرم امن
رضوی تا متام مس��اجد این سامان خوانده میشده است.
با چنین پش��توانهای ،مردمان هرنمند خراسان نیز به دور
از کاربردهای نغامت نبودهاند و در هر زمان و لحظه یاد
خدا و گفتگو با خدا را در نظر داشتهاند .به این منونههای

آ یَفتمند در دوبیتیهای خراسانی بنگریم:
خدایا زور دستم را تو دادی
به جمشید جهان ،جم را تو دادی
به بهرام خرین سینه کنده
خدایاُ ،حسن مریم را تو دادی
***
		
الهی یا الهی یا الهی
به جز از تو ندارم هیچ راهی
گناهانم چو کوهای عظیم است
به پیش لطف تو چو پ ِّر کاهی
***
خداوندا تو ایامنی عطا کن
بهشت جاودان را جای ما کن
به فردای قیامت روز محرش
محمد(ص) را شفاعتخواه ما کن
گذش��تگان ما مدام نیایش میکردن��د و مناجات به درگاه
حق داش��تند؛ برای اینکه انسان در حال وسعت و نعمت،
منعم را فراموش نکند و به همین سبب نیایش و مناجات،
ایجادکننده ارتباط با خدا و بریدن از ماس��ویالله اس��ت.
گذشتگان میگفتند که مناجات ،شور و عشق الزم دارد و
به هر کس توفیق این نیایش عطا منیشود:
		
دامن خلوت ،ز دست
کی دهد آن کس که یافت
		
در دل شبهای تار
ذوق مناجات را؟!
پیام�بران با همه بزرگیش��ان ،هرگاه نیازی داش��تند یا به
س��ختیای گرفتار میش��دند ،تنها مشکلگشایشان نیاش
و مناج��ات ب��وده .نیایشه��ای یونس(علیه الس�لام) در
ش��کم ماهی ،نیایشه��ای ایوب(علیه الس�لام) به وقت
بیامری ،نیایشهای موس��ی(علیه السالم) در خلوت طور،
نیایشهای ذکریا به وقت ش��کنجه و س��ختی ،نیایشهای
عیس��ی(علیه السالم) به وقت درخواست نزول مائدههای
آس�مانی برای حواریون ،نیایشهای آدم(علیه السالم) در
مقام اعرتاف به تقصیر و ...همگی نشانگر قدرت گفتگو با
خداوند اس��ت .اما آیا امروزه قدرت مناجات را به جوانان
آموختهایم؟
با مناجات دیگری از «رس��اله آداب آوازهای گلدسته» که
آن را باید در ش��هناز -درآم��د اجرا میکردند ،مطلب خود
را ب��ه پایان میبرم و برای همه س��عادت ارتباطجویی با
خداوند را خواهانم ،انشاءالله.
		
یا َمن بَدا َجاملِکَ فی ک ُِّل ما بَدا
بادا هزار جان گرامی تو را فدا
ِ
		
من نام از جداییِ تو ،دمبهدم ،چو نی
زان خوشترم که از تو نِیَم ،یک نفس جدا

 -3به معن��اى عرفیات 5اس��ت .عرفی��ات ،الگوهاى عمل
فرهنگ��ى و اخالق��ى محس��وب ش��ده و کارش��ان دوام
بخش��یدن به گروه انس��اىن اس��ت .از این رو ،عرفیات به
صورت معیارهایى عم��ل میکنند که گروه اجتامعى را با
قاعدهمند کردن رفتار افراد انسجام میبخشند.6

سه تاثیر منفی تعامل عرف با هرن

تعـاملعرف وهنــر
غالمرضا جاللی*

عرف در لغت به معنی امر شناختهشده و پسندیده ،از شیوه
عمل مردم طی س��الهای متامدی ناش��ی میش��ود؛ در روان
و اندیش��ه آنها بهعنوان یک اصل مس��لّم و معترب درآمده و
اجرای آن را الزامآور میسازد و به آن مقبولیت میدهد.
در هر جامعهاى ،عرفهای گوناگوىن وجود دارد .این عرفها
تجسم مییابند.
بیشرت در نظام حقوقى و آموزشهای مذهبى ّ
جامعهشناس��ان گاهى به قوانین نیز ع��رف اطالق میکنند و
معتقدند که قوانین هامن عرفهایی هس��تند که از اهمیت
ویژهاى برخوردارند و بهصورت مقررات قانوىن رس��میت پیدا
میکنن��د .افرادى ک��ه از چنین عرفهایی پی��روى نکنند ،در
مع��رض مجازات قانوىن قرار خواهن��د گرفت .با این حال ،این
عرفها در جامعهشناىس ممکن است طى فرایندى ناخودآگاه
و ی��ا با تصویب قانوىن در مراک��ز قانونگذارى و یا به صورت
عمدى تغییر پیدا کنند.
بهط��ور کلی در جامعهشناس��ی ،ع��رف در مفاهیم زیر آمده
است:
 -1ب��ه معنی رواب��ط ،موقعیتها 1و مقامهای��ی که افراد در
جامعه اح��راز میکنند ،به نحوى که اراده و خواس��ت فردى
تاثیرى بر روابط حاکم بین آنان نداشته باشد .مانند موقعیت
2
مرد یا زن و یا وضعیت پدر و فرزند.
 -۲مجموعه عادات ،رسوم 3و شیوههاى رفتارى که در جامعه
4
شیوع داشته و انسان با نظارت عقل آنها را پذیرفته است.
* اس��تادیار پژوهش��گاه علوم و فرهنگ اس�لامی ،معاون پژوهش��ی سازمان
تبلیغات اس�لامی خراس��ان رضوی

ع��رف در هم��ه این معان��ی میتواند به ص��ورت قواعد
هنج��اری عمل من��وده و منجر به تنظی��م رفتار اجتامعى
افراد گردد .در صورت تخلف از آن ،فرد هنجارشکن تلقی
ش��ده و از جامعه طرد میش��ود .اهمیت این بحث وقتی
روش��ن میش��ود که عرف ،به داوری ی��ک هرنمند یا یک
اثر هرنی بنش��یند .در این حال است که میتواند اثر یک
هرنمند را بپذیرد یا آن را ناهنجار دانسته و رد کند یا نفی
آن را رضوری تلقی مناید.
بهطور کلی ،عرف با تحمیل خود بر یک اثر هرنی ،از یک
س��و میتواند دوگانگی را برآفرین��ش هرنی تحمیل کند و
از س��وی دیگر ،هرن را به صورت ابزاری برای نهاد جامعه
درآورد و پیشگامی هرن را نادیده بگیرد و یا تخیل هرنمند
را تحت نفوذ خود درآورده و مانع آزادی تخیل او ش��ود.
بر این اس��اس ،هرن در تعامل خود با عرف ،با س��ه مشکل
اساسی روبهرو خواهد بود:

الف-تحمیل رسشت دوگانه

درک مسئله رابطه هرن و زندگی جمعی و تاثیر متقابل آن
دو ب��ر یکدیگر ،در آفرینش ه�نری اهمیتی بنیادین دارد.
در این بررس��ی اس��ت که اهمیت خالقیتهای فردی ،در
مقایس��ه با تاثیرات اجتامعی در جری��ان آفرینش هرنی،
روش��ن میش��ود .اینکه این خالقیت چگونه ممکن است
با تجربه جمعی ارتباط برقرارکند ،برآن تاثیر بگذارد و یا
از آن تاثیر بپذیرد.
ب��ه عقی��ده دورکیم ،ه��ر جامع��های توازنی ش��کننده و
متزل��زل ،اما مثبت می��ان گروهها ،گرایشه��ا ،خلقیات و
خواس��تههای موج��ود در بط��ن خود بهوج��ود میآورد.
هنگامی که س��اختارها به اینگونه ثابت هس��تند ،انسان
منیکوش��د مرزهایی را که جامعه به دور او کش��یده و او
در درون آنها بزرگ ش��ده است ،در هم بریزد.اما اگر این
س��اختار بر اثر جنگ یا صلح ب��ا جامعهی دیگر یا پویایی
درونی جامعه دستخوش تغییر شود ،مردم دچار آشفتگی
میش��وند و ارزشها ،اعتبار خود را از دس��ت میدهند.
ای��ن وضعیت به بیهنج��اری میانجامد و م��ردم از قید
هنجارهایی که تا آن زمان خواس��تههای خود را بر اساس
آنها مهار کرده یا نظم میدادند ،آزاد میشوند و ناگهان
خود را ب��ا متایالتی نامح��دود روبهرو میبینن��د .در این
مرحل��ه ،زندگی روحی انس��انها آهنگ تندتر و ژرفتری
مییابد ،زیرا نیروی انس��ان رصف این منیشود که بکوشد

زندگی فکری خود را با این یا آن الگو منطبق کند .انس��ان
از آنچه بوده اس��ت فراتر رفته و تصوی��ر تازهای به خود
میگیرد که این حالت از رشایط آفرینشهای هرنی است.
بر این اس��اس ،هرن به آن س��طح از زندگ��ی اجتامعی که
ایدههای متداول را در آن مییابیم مربوط منیشود ،بلکه
منایانگر کار فردی اس��ت که مناس��بات انس��انی را به زیر
سؤال میبرد؛ فردی که انزوای او این امکان را به وی دهد
تا اشکال تازهای از رابطه را جستجو کند.
پ��س تحقق هرن در عینیت جامعه ،نش��انگر این واقعیت
اس��ت که آفرینش هرنی با دوگانگی انکارناپذیری روبهرو
اس��ت .چون از یک س��و هرن ب��ه مثابه بخش��ی از توازن
ش��کننده جامعه ،خواسته و ناخواس��ته فارغ از تعامل و
توازن رضوری س��اختارهای موجود در جامعه نیس��ت و
منیتواند براساس دالیل زیر بهطور مطلق از عرف جامعه
بیگانه یا با آن در تعارض باشد:
 -1درواقع اگر آفرینش هرنی با واقعیت ،اعم از عرفها و
عادتها مرتبط نباشد ،یک رویاپروری حرستآمیزخواهد
بود .تنها عامل تضمین موفقیت هرنمند ،این اس��ت که تا
چه حد توانس��ته اس��ت گروهی از مردم را متقاعد کند تا
او را باور کنن��د و کارش را بفهمند و به آن واکنش مثبت
نشان دهند؛ از این رو هرنمندان در یک جامعه منیتوانند
به ارزشه��ای حاکم ب��ر جامعه بیتفاوت باش��ند .آنچه
هرنمند را به خود مشغول میدارد ،این است که منیتواند
واقعیت��ی را که میخواهد بیان کن��د .واقعیتها یک بار
توسط جامعه تغییر مییابند و بار دیگر توسط هرنمندان.
 -2هرن در جامعه تولید میشود و هرنمند مناینده اندیشه
زمانه خود است و هدف هرنمند ،برانگیخنت حساسیتهای
اخالقی ،احساس��ات وقارآمیز و تهذبجویی انسان است.
پس الزم است هرن نگاهی به عرف و عادت ،بهویژه عرف
و عادت دینی جامعه داش��ته باشد و هرنمند منیتواند در
یک جامعه دینی ،بیگانه از عرف و عادت حاکم بر جامعه
نقشآفرین��ی کند .جهت ه�نر را عرف تعالیجوی جامعه
تعیین میکند و در نقطه مقابل ،هرن نیز ،پیش از هر عامل
دیگری در تلقی عرف تاثیر گذاشته و آن را دگرگون میکند.
 -3هرن بر احس��اس زیباییشناسی استوار است و احساس
زیباییشناس��ی نیز بهطور کلی به حافظه ،عشق ،سیاست
و مانند آن مربوط میشود که آنها هم دربردارنده عرف
و عادت حاکم بر جامعه هستند .هرن بهعنوان یک پدیده
اجتامعی ،به گونهای ژرف ،ریشه در زندگی انسانها دارد؛
مرتبط با عادات ،ارزشها و عرف حاکم بر جامعه است و
خود تا حد زیادی متاثر از همه آنهاست .به همین دلیل هرن
به نوبه خود عرفها و عادتها را در خود نشان میدهد.
در نقطه مقابلِ نقش موثر عرف و عادت در ش��کلگیری
هرن ،نبای��د از یاد برد که تجربه هرنی همراه با تعبیرهای
عرفی و عادی ،به مثابه دل بس�تن به رویای همبس��تگی
مس��لکی اس��ت که دس��تههای کوچک به اعض��ای خود

ارائه میکند .هم��ه صاحبنظران میدانن��د که آفرینش منف��ی البرشط اس��ت؛ چیزی که به ه�نر جهت میدهد،
هرنی محصول ش��بکه پیچیده روابط انسانی و گروههای جه��ان نگری انس��انها و فهم بنیادین آنه��ا از عامل و آدم
اجتامعی موافق یا مخالف است؛ با این حال یک آفرینش است.
اصیل ه�نری منیتواند توجیهگر چی��ز دیگری جز خودش ج -منع تخیل هرنمندانه
باش��د .به این منظ��ور ،هرنمن��د واقعی بای��د از هرگونه آی��ا هرنمند الزم نیس��ت حضور خ��ود را بهصورت معنی
مالحظه مالی ،سیاسی یا ایدئولوژیک خود را دور نگهدارد .داری نشان دهد و توقعات ،تعارضات و دیدگاههای خود
توج��ه به نکات زیر نش��ان میدهد ک��ه آفرینش هرنی با را انتق��ال دهد؟ آیا او نبای��د با عرفهای حاکم بر جامعه
همه ش��کلهایی که به خود میگی��رد ،هیچگاه منیتواند خود به مقابله برخاس��ته و با طبقهبندیهایی که جامعه
به درکی که ما در زمان حارض از آن داریم ،محدود گردد :بر او تحمیل میکند ،رس ستیز داشته باشد؟ آیا این عوامل
 -1رابطه هرن و عرف اگر به معنی تاثیر دامئی و یکجانبه نگاه مردم به دین را از حالت استاتیک به دینامیک تبدیل
عرف و عادات بر هرن باش��د ،این یک فاجعه است .رهایی منیکنند؟ آیا او نباید مش��ارکتی را به وجود آورد که خود
هرن و دس��تیابی جامعه به نوآوریهای هرنی و بهرهگیری جامعه منیتواند ایجاد کند؟ در نتیجه هیچ هرنمندی نباید
از آثار مفید آن وقتی ممکن خواهد بود که جامعه تحمیل فقط حکایتگر عرف جامعه خود باشد؟
آرای خ��ود به آفرینش هرنی را به یک قاعده تبدیل نکرده تردیدی نیس��ت که منبع اصلی تولید هرنی ،بینش و تفکر
باش��د .هرن اگر درست فهمیده شود ،ضمن تعامل سازنده هرنمند و چگونگی ارتباطی اس��ت که او با جهان پیرامون
با عرف ،جهت مناس��ب آن را با مقتضی��ات زمان و مکان و پدیدهها برقرار میکند .آیا وقتی که خیال تهی از هوا و
به مثابه یک عنرص کاش��ف و هادی روش��ن خواهد کرد .جهل است ،هامن آفرینش را خواهد داشت که در دام این
 -2نق��ش ه�نر ،نقش ابداع و رهربی اس��ت ،ن��ه تقلید و موانع اسیر است ؟ باید دید موانع تخیل هرنمندانه چیست؟
پیروی .همه چیز با آن رشوع میش��ود و همه چیز به آن باید دانست تخیل هرنمند با چند مشکل اساسی روبهرو است :
پایان مییابد؛ جایگاه طبیعی هرن این است .هرن در شامر -1گرفتار شدن در نگاه آکادمیک .هرنمند ،آگاهانه باید به
مع��دود معارف برشی اس��ت که میتواند ب��ا جهان غیب فراسوینگاهآکادمیکدستیابدتاازخالقیتوابداعبازمناند.
ارتباط برقرار کند و از انحالل در ماده و پدیدههای مادی -2گروهه��ای اجتامعی با کوش��ش پیگیرانه میکوش��ند تا
دوری کند .هدف اصلی هرن مکاشفه از راه تخیل و احضار نیروهای طبیعی را به صورت تعبیرهای طبقهبندیش��ده
زیباییهای جهان غیب در جهان شهادت است .هرن از راه و س��پس به صورت نشانه و مناد درآورند؛ نیروهایی که به
برق��راری ارتباط میان دو جهان غیب و ش��هادت ،تنگنای خود آنها منیتوان دس��ت یاف��ت و تنها از طریق آثاری که
زندگی مادی و تکرر آن را برای انسان امکانپذیر میکند .ب��ر جامعه میگذراند قابل درک هس��تند .باید به س��مت
ایف��ای این نقش ،با پیروی از ع��رف و ارزشهای حاکم و ترکی��ب نش��انهها و تولی��د خالقیتهای ن��و حرکت کرد.
گذرای یک جامعه خاص ممکن نخواهد بود.
باق��ی ماندن در نش��انهها ،هرن را از پویای��ی بازمیدارد.
 -3متای��ز برداش��تها؛ هرنمن��دان در فه��م ع��رف دی��ن
ع�صر خود از یکس��طحی برخ��وردار نبودهان��د ،به این
ب -ابزاری شدن هرن
در کن��ار دوگانگی ذاتی یک آفرینش هرنی ،مس��ئله دیگر دلی��ل آنه��ا را میت��وان به دس��تههای گوناگون تقس��یم
اس��تفاده ابزاری از هرنهاس��ت .هماکن��ون هرنهای دینی ک��رد .چنانک��ه همه آنه��ا موفق ب��ه درک جام��ع عرف
مثل تعزیهخوانی ،براس��اس تنوع عرفه��ا در ایران تنوع و نس��بتها و ارزشه��ا نش��دهاند و تنه��ا اف��راد اندکی
یافته اس��ت ،تا جایی که در هر ی��ک از مناطق فرهنگی ،هس��تند که به این س��طح نایل میش��وند و ما میتوانیم
هرنهای آیینی با عادات و رس��وم م��ردم آنجا درآمیخته و بهراحت��ی تش��خیص دهیم که سیس��تم فک��ری هرنمندان
شکل خاصی به خود گرفته است و با توجه به نیاز منطقه ه��ر دورهای چق��در حکایتگر عرف حاک��م بر یک جامعه
و دگرگونی عرفها ،هرنهای آیینی متغیر ش��دهاند .گاهی اس��ت و چقدر با محیط جامعه ناس��ازگاری داشته است.
این هرنها حالت حامس��ی یا ش��ادمانی دارند و میتوانند هرنمن��دان یا روایتگر قدس��ی ب��ودن عن��ارص و منادهای
از راه میانجیگ��ری دی��ن با جامعه به حی��ات مردم جهت دینی هس��تند ی��ا روایتگر رابطه مردم و دی��ن؛ آنها مردم
داده و امی��دواری و حس مبارزه را در آنها تقویت کنند و را بهصورت کس��انی به تصویر میکش��ندکه در آیینهای
گاه��ی نیز به عاملی برای نومیدی و پذیرش ظلم و تخدیر مذهب��ی رشکت دارند ،اما تاثیر قدس��ی دی��ن بر مردم در
تبدیل شده و اسباب بیگانگی مردم از روح دین و اهداف ابع��اد مختلف فرهنگی و سیاس��ی در آثار هرنی ش��یعه
بلند آن میش��وند .این دوگانگی بهرهگیری از هرن ،نش��ان به فراموش��ی سپرده ش��ده اس��ت؛ گو اینکه مردم وجود
میده��د که هرن خود نس��بت به ه��ر دو جهت مثبت و ندارند .حتی آنجا هم که از مردم س��خن به میان میآید،

مردمان گذش��تهاند؛ مردمانی که اهل سعادت یا شقاوت
بودهان��د و امروزه وجود خارجی ندارند .باید دید منش��أ
این معام کجاس��ت؟ آیا تفکر ش��یعی چنی��ن الزاماتی را
بر جامع��ه و بر ذهن و زبان هرنی تحمیل کرده اس��ت؟
هرنه��ا بهویژه هرنه��ای آیینی از مدار تن��د و تیز فراز و
فروده��ای تاریخ��ی بس��یاری عب��ور کرده و سیاس��تها
و حکومته��ای زی��ادی عالی��ق و تعلقات خ��ود را برآن
تحمی��ل کردهان��د و آنها عموم��ا به فضای تقیه کش��یده
ش��دهاند .آنان در واقع با دو مان��ع متولیان مواجببگیر
دینی و عوامل حکومتها مواجه بودهاند .بر این اس��اس،
هرنمن��دان در تاری��خ کوش��شهای هرنی خ��ود با گوهر
دین مش��کلی نداشتهاند؛ مش��کل آنها با متولیان دینی و
قرائتهای��ی از دین اس��ت که دین را ن��ه بهصورت پویا
بلک��ه ایس��تا میبین��د و همین تفک��ر ،ه�نر را در هزاره
گذشته مصلوب کرده و مانع عروج و ابداع آن شده است.
م��ا میتوانی��م ای��ن گ��زاره را در پرتو واقعی��ات تاریخی
گذش��ته و اکن��ون دنب��ال کنی��م .همه هرنه��ای مذهبی
مناین��ده دورههای تاریخی هس��تند؛ یعن��ی هرنها از یک
س��و برمالکننده تخیل هرنی هرنمند هس��تند و از سویی
نیز تعام��ل هرن و عرف،کامیابیه��ا و ناکامیهای زیادی
را در طول تاریخ ش��اهد بوده اس��ت .بهعن��وان منونه ،از
میان هرنها میتوان به هرن معامری اشاره کرد که توانسته
است روایتگر مناسبی برای اغراض معنوی و اصول اخالقی
آیینها ش��ود؛ اما بیشرت هرنها محمل مناسبی برای انتقال
معان��ی دینی نبودهاند ،به همی��ن دلیل در میان هرنهای
رایج در ایران ،تعداد مشخصی از هرنها مثل خوشنویسی
و موسیقی با عرف حاکم بر جامعه سازگاری و همزیستی
داش��تهاند ولی بعض��ی از هرنها از جمله پیکرتراش��ی و
نقاشی ،از برقراری ارتباط جدی مهجور ماندهاند.

کشف نقطه نسبت

برای جس�تن راه حل این اشکاالت اساسی باید دید نقطه
ارتب��اط دو جری��ان ابداع هرنی و عرف کجاس��ت؟ آیا در
تعام��ل ع��رف و هرن باید ب��ه صورت تکس��احتی با هرن
برخورد کرد و فقط یک��ی از دو طرف را برگزید؟ یا اینکه
میت��وان ب��ه قدر جامعی دس��ت یافت ک��ه ضمن حفظ
حالت ابداعی هرن ،مانع تعامل آن باعرف نشود؟ در پاسخ
به این پرس��ش باید گف��ت؛ در میان عوامل مولد فرهنگ،
دین اصلیترین عامل ارتباط هرن و عرف اس��ت و نسبت
عرف و هرن تا حد قابل توجهی به نوع تلقی رس��می دین
از هرن مربوط میش��ود .دین این توانایی را دارد که میان
تحلی��ل هرنی و عرف حاکم بر یک جامعه مذهبی ارتباط
مولد برق��رار کند ،اما باید دقت داش��ت که هر فهمی از
دین منیتواند به آن رابطه مولد دست یابد.
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نگاهی به دومین دوساالنه تصویرگری نیایش

بـــازگشت به سنـتهـای
تصویــرگریایــرانی
محسن عبادی*

یك��ی از مهم ترین مباحث و واقعیاتی ك��ه در عرصه هرن تصویرگری
معارص با آن روبرو هس��تیم دغدغه های كلی و تاثیرگذاری است كه
ه�نر تصویرگری به طور عام و تصویرگ��ری مذهبی بطور خاص با آن
روبرو هس��تند كه بسان دس��ت اندازهایی بر رس راه توسعه و رونق
هرن تصویرگری و نیز در مسیر رشد و تعالی آن ،برای حركت به سمت
آین��ده ای بهرت ،از حركت روان و س��یال جری��ان تصویرگری جلوگیری
م��ی كنند .اولی��ن دغدغه موجود می تواند ع��دم وجود توافق بر رس
گزین��ش معیارها و الگوهای مش��خص در دوره ها و مكاتب مختلف
تصویرگری باشد.
در مس��یر تكام��ل حرك��ت هرنمن��دان نواندیش و جس��تجوگر ،یكی
از مهمرتی��ن ابزارهای رش��د و بالندگی می تواند پی��روی از ایده ها و
چارچوب های موفق هرن تصویرگری در دوره های مختلف باشد .زیرا
هر هرنمند فارغ از این كه در كدام رش��ته و س��بك هرنی به طراحی
مس��یر حركت خود برای رس��یدن به جایگاه مستقل و مطلوب تالش
می كند ،بایس��تی در ابتدا به ش��ناخت كافی و اصولی از حركت های
انجام ش��ده گذش��ته و حال برس��د تا بتواند از برآیند آنه��ا و برپایه
تجربه ای كه از نقاط ضعف و قوت گذش��تگان و هم دوره های خود
بدس��ت می آورد به معامری عاملانه آینده ه�نری خود بپردازد تا هم
از تكرار مكررات پرهیز كرده باش��د و هم به عنوان قطعه ای از پازل
تكام��ل جریان تاریخی ،علمی و هرنی ش��اخه ای ك��ه در آن فعالیت
می كند به خوبی بتواند نقش خود را برای ماندگارش��دن و مفید واقع
شدن در رشد فرهنگی اجتامع خود ایفاكند.
به نظر می رس��د اگ��ر تصویرگران برجس��ته و پی�شرو بتوانند بر رس
مالكها و ارزش��های یكس��انی در عیارس��نجی آثار و مكاتب گذشته و
*دبی��راجرای��یدومی��ندوس��االنهتصویرگ��رینیای��ش

حال به توافق برس��ند ،تكلیف بس��یاری از اس��تعدادهای
كوشا و جدی برای پرهیز از رسگردانی و اتالف انرژی آنان
در ش��اخه ها و مكاتب متنوعی ك��ه در این حیطه وجود
دارد روش��ن شده و با متركز آنان بر حركت در جهت های
مش��خص و مطمنئ نتیجه بهرتی از به كارگیری توامنندی و
خرد فردی آنان در بسرت حركت جمعی دیروز ،امروز و فردا
حاصل خواهد شد.
دیگر دملش��غولی مهمی كه در حوزه این هرن به چشم می
خورد ان��زوای تصویرگری با معیارهای هرنی و ارزش��ی و
در نتیجه پیش آهنگی تصویرگری بازارپس��ند و اصطالحاً
نارشپس��ند اس��ت .هامنطور كه در مقام مقایسه در هرن
هفت��م نیز فیلم ه��ای پرمحتوا و معناگ��را در برابر صف
آرایی فیلم های گیش��ه ای در مظلومیت و سكوت نسبی
با تنگناهای ناشی از اقتصاد هرن روبرو هستند.
گرایش ناخواس��ته تصویرگران معارص به س��مت س�لایق
نارشان می تواند حركت تصویرگری معناگرا را تحت الشعاع
قرار داده و از رسعت ارتقاء كیفیت و ترویج آن بكاهد.
به نظر می رس��د از میان راهكارهای موجود برای حل این
معضل ،بهبود ذائقه مخاطبان كتب تصویرگری به س��مت
تصویرگری با عیارهای فاخر هرنی و قالبهای ارزش��مند به
لح��اظ فن و تكنیك و اجراهای نفیس و اس��تادانه ،بتواند
نقش موثری در تغییر وضعیت نامناس��ب موجود داش��ته
باشد .البته محرز خواهد بود كه این اتفاق در كوتاه مدت
میرس نیست و نیاز به تعامل مداوم تصویرگر و مخاطب از
طریق برگزاری منایشگاه های تخصصی ،چاپ مجموعه ها
و كتاب های مختلف در زمینه ترویج تصویرگری ارزشمند
و اصی��ل ،ارتباط چهره به چهره هرنمند و مردم در اجتامع
و حامیت خاص و مس��تمر س��ازمان ها و ارگانهای مرتبط
و مسئول دارد.
ج��دای از موارد فوق وجود یك س��ندیكای قوی و متمركز
ك��ه بتواند در راس چارت سیاس��تگذاری و پیگیری اجرای
پروژه ها و طرح های تخصصی و علمی كه توسط نخبگان
و هرنمن��دان مطرح این رش��ته ارایه می ش��ود ،حضوری
منس��جم داشته باش��د بس��یار تأثیرگذار به نظر می رسد.
انجمن تصویرگری ایران مناس��بت ترین و ش��ناخته شدن
ترین جایگاه را در میان خودی های این رش��ته دارد و می
توان��د با جذب حامیت بخش ه��ای دولتی و خصوصی و
نیز ارتباط گس�ترده تر با عموم م��ردم عاملی موفق برای
انجام رس��الت های ه�نر تصویرگری در تامی��ن عالئق و
نیازهای مخاطبان و عالقه مندان آن باشد.
در زمینه برپایی منایش��گاه های تخصصی و با نگاه رصفاً
ه�نری خ�لاء بزرگی وج��ود دارد و حركت ه��ای پراكنده
ای كه تا كنون انجام ش��ده كافی به نظر منی رس��د .زیرا
اهمی��ت برگزاری این نوع منایش��گاه ه��ا در محك زدن و
ارزیابی هرنمندان متعهد و س��اعی كه جز با دیده ش��دن
كارنـــــامه آن ها و گذر از ذره بین مخاطبان و كارشناسان

میرس منی شود ،بر كسی پوشیده نیست.
رس��یدن به وضعیت مطلوب در این مورد خاص ،همت و
اشتیاق مضاعف هرنمندان تصویرگری معارص را می طلبد
كه فارغ از نگاه اقتصادی و وسوسه های فروش اثر ،گرایش
به سمت «گیشه» را در هرن تصویرگری به حداقل رسانده
و ن��گاه به هرن ممتاز و جل��وه گری ذات هرن و هرنمند را
در دوره ه��ای مختلف كاری آنان ،موجب ش��ود .بدیهی
است كه نگاه حامیتی و جانبداری مسئوالن و متولیان این
ح��وزه به ترویج هرن پرمحت��وا و درون نگر ،اوالً به فاصله
گرف�تن اجباری هرنمندان عزیز از خلق آثار و ش��یوه های
رض و كم ارزش و ثانیاً به باالرفنت میزان درك و حساسیت
م ّ
عموم مخاطبان نس��بت به هرن ارزش��مند و پرعیار كمك
بس��یاری خواهد كرد .واضح اس��ت كه توجه ویژه به آراء
هرنمندان پیشكس��وت و مجرب كه همچون عنارصی بی
همتا و بی جایگرین ،دلس��وزانه و عاشقانه برای ارتقاء و
گس�ترش هرن تصویرگری از هیچ تالش و التفاتی نسبت به
تعالی و اوج گیری هرن اصیل و متش��خص دریغ منی كنند،
می تواند سالمت حركت هرن تصویرگری را به سمت آینده
ای روشن تر و پربارتر تضمین كند.
یكی دیگر از مس��ایل و معضالت كنون��ی هرن تصویرگری
متركزگرایی و محدودی��ت فعالیت های جدی و كیفی آن
در پایتخت می باشد .چنانكه در دو دوره برگزاری دوساالنه
تصویرگری نیایش به خوبی منایان اس��ت ك��ه هرنمندان و
تصویرگران شهرستانی و س��ایر نقاط كشور عزیزمان نقش
پررنگ و ترویجی در اش��اعه و گسرتش این هرن ارجمند در
جای جای خاك ایران اس�لامی نداش��ته اند و این می تواند
لطمه بزرگی به جایگاه هرن تصویرگری در حوزه جغرافیایی
غیر از پایتخت وارد كند .
این كمبود می تواند ناش��ی از ضعف آموزشی و عدم حضور
كارشناس��ان و اس��اتید برجس��ته هرن تصویرگ��ری در عرصه
فعالیت های « كشوری» باشیضد كه برای جربان این نقیصه
می توان ب��ا برنامه ریزی مطلوب و ن��گاه ترویجی به هرن
تصویرگری ایرانی به رون��ق و اعتالی تصویرگری در رسارس
كش��ور ،و با برگزاری دوره های منظم و متناوب تحلیلی و
آموزشی و چاپ كتابها و مجموعه هایی كه بتواند الگوهای
موفق و تكنیك های هرنی این رش��ته را در دس�ترس عالقه
مندان به هرن تصویرگری در سایر نقاط قراردهد ،به رفع این
كمبود همت گامشت .
اما برگزاری دوس��االنه ها و جشنواره های منظم و هدفمند
می توان��د در مجموع دغدغه های فوق را بطور نس��بی و
مقطعی تا حدودی رفع كند و در صورت استمرار و پیگیری
بر مبنای ارزش های اصولی و علمی  ،تاثیر مستمر و مداوم
و غیر مقطعی در پیرشفت و توس��عه هرن تصویرگری ناب
وارزشی داشته باشد.
چرا ك��ه در برگزاری دوس��االنه تصویرگری نیایش ش��اهد
آن بودی��م كه هم نقش پیشكس��وتان و اس��اتید پیرشو و

مط��رح در سیاس��تگزاری و طراحی اصولی دوس��االنه به
خوبی رعایت شد و هم حضور چشمگیر و قابل مالحظه
تصویرگران معارص با آثاری كه رصفاً با نگاه به بعد هرنی
تصویرگری خلق ك��رده بودند باعث جلب نگاه مخاطبان
به نوع ه�نر پرعیار و پرمحتوا عل��ی الخصوص در حوزه
تصویرگری دینی گردید.
از طرفی برگزاری این دوساالنه تا حدودی باعث شد نقش
مثب��ت و ارزنده ی انجمن تصویرگ��ران ایران بعنوان تنها
جایگاه و مامن هرن و هرنمندان تصویرگری منود بیش�تری
یافته و توجه و اعتامد هرنمندان و جویندگان این رش��ته
ه�نری را بی��ش از پیش به س��مت یكپارچگ��ی و حركت
گروهی و نتایج ارزشمند آن سوق دهد.
در برپایی منایشگاه دوساالنه نیز هدف موسسه آفرینش
های هرنی آس��تان قدس رضوی محك زدن و ارزشیابی و
عیارسنجی هرن تصویرگری مذهبی و دینی معارص با تاكید
ب��ر ویژگی های هرنی و زیبایی شناس��ی هرن دینی بوده
اس��ت .كه امیدواریم با چاپ كتاب دوس��االنه كه بزودی
در دس�ترس عموم عالقه مندان و مخاطبان این هرن عزیز
ق��رار خواهد گرفت نقش خود را به عنوان یك موسس��ه
ترویجی و ارزشی در توسعه و ترویج هرنها و آموزه های
پرمحتوای دینی و اسالمی و بویژه در زمینه گسرتش هرچه
بیشرت سیره و معارف رضوی ایفا كرده باشیم .
از دیگر ب��ركات برگزاری دوس��االنه تصویرگی نیایش می
توان به مطلبی اش��اره منود كه به زعم كارشناس��ان زبده
و هی��ات محرتم داوران دوس��االنه می توان��د در صورت
استمرار این دوس��االنه در سالها و دوره های بعدی یكی
از موثرتری��ن و زیربنای��ی ترین خروجی های دوس��االنه
در عرصه تصویرگری ایرانی و اس�لامی باشد .الگوبرداری
غیر مس��تقیم و آگاهانه تصویرگران در دوس��االنه دوم از
آثار موفق و شایس��ته دوره قبل منجر به نگاه خردمندانه
هرنمن��دان تصویرگر ب��ه اصول و س��نت های تصویرگری
ایرانی و توجه بیشرت از پیش به معیارهای دقیق و ارزشی
ه�نر ایرانی و رشقی گردیده و متركز آنان را از پرداخنت به
س��بكها و منادها و نقش مایه ها و شخصیت پردازی های
ه�نر بیگانه ،به س��وی اس��تفاده از عن��ارص و املان های
تصویرگری ایرانی س��وق داده اس��ت .به نظر كارشناسان
و پیش آهن��گان هرن تصویرگ��ری ایرانی ،در صورت تداوم
و جدیت در برگزاری دوره های بعدی دوس��االنه ،گرایش
ارزن��ده و معنایی هرنمن��دان تصویرگری به س��نت ها و
آرایه های ایرانی و بومی در هرن تصویرگری تقویت شده
و كمك موثری به رونق و توس��عه هرن تصویرگری ایرانی
و اس�لامی و رس��یدن به جایگاه واقعی و شایسته آن در
بلن��د مدت خواهد منود و از پرداخنت عجوالنه و س��لیقه
ای هرنمندان به س��بك های تصویرگری غربی كه تناسبی
ب��ا معیارها و ش��اخصه های هرن اصیل و مان��دگار ندارد
جلوگیری كند.

