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حمایت از پایان نامه های منتخب
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هوالجميل

از آنجا كه حرم مطهر رضوي موزهاي از بهترين هنرهاي ايراني اسالمي است و ساالنه
ميليون ها زائر به نیت زيارت مضجع رضوي به حرم مطهر هشتمین آفتاب آسمان والیت
شیعیان مشرف شده و در مجاورت اين شاهكارهاي هنري در معماري اسالمي قرار گرفته و
همراه با روح ،چشمان خود را از فضاهاي معنوي بوجود آمده در طي چند صد سال نوازش
مي دهند ،يكي از وظايف موسسه آفرينش هاي هنري معرفي اين هنرها است كه حاصل
ارادت هنرمندان مخلص و معتقد به ساحت قدسي حضرت مي باشد.
همچنين با رشد و گسترش فضاهاي زيارتي حرم مطهر پس از پيروزي انقالب و استفاده
از هنرهاي اسالمي و در شكل گيري اين فضاي معنوي ،ثبت تجربيات گذشتگان و تشريح
نوع نگاه معماران و هنرمندان در خلق آثار مذكور بي شك كمك به حفظ هر چه بيشتر
اصالت هاي هنري كه منبعث از تفكر اسالمي شيعي است خواهد كرد .بنابراين مجموعه
ناگزير و مصر بر نهادينه كردن پژوهش در هنرهاي بكار رفته در حرم مطهر در جهت تبيين
اهداف فوق است.
آنچه در سال هاي اخير در حوزه پژوهش هنرهاي اسالمي رواج يافته بيشتر در راستاي
توصيف هنرها و توصيف فلسفي نقوش و رنگ ها و تالش در جهت انعكاس معنويت موجود
در بطن اين هنرهاست .در كنار اين نگاه آنچه موسسه آفرينش هاي هنري تالش در نيل
به آن دارد در درجه اول واكاوي علت يابي در حوزه پژوهش هاي هنري در حيطه هنرهاي
اسالمي است تا از اين گذر به فضاي متفاوت از روال معمول يعني دستيابي به پژوهشهاي
كاربردي و ارايه آن به هنرمندان جهت استفاده و ارتقاء سطح هنري در رشته هاي مختلف
نمايد.
از آنجا كه بنياد پژوهشهاي اسالمي مركز تخصصي پژوهش در آستان قدس رضوي
است موسسه آفرينشهاي سعي خواهد كرد با مدد از پتانسيل هاي موجود و استفاده
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از توانمنديهاي همسوي ديگري همچون دانشگاه بين المللي امام رضا(ع) ،پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ديگر سازمان هاي و نهادهاي
هنري موجود در كشور گامي در جهت اهداف فوق بردارد.
آنچه براي موسسه در برگزاري اين همايش اهميت دارد اين است كه همانند ديگر
همايشهايي كه متاسفانه گاه و بيگاه در گوشه و كنار كشور به صورت تشريفاتي برگزار
مي شود نبوده .لذا همكارانم در دبيرخانه همايش سعي كرده اند يكي از قويترين هيات
علمي همايشهاي اين گونه را فراهم آورند و با استفاده از تجربيات ايشان اين مهم را به
انجام رسانند .بديهي است كميت در اين وادي به هيچ وجه مد نظر نيست بلكه كيفيت
آثار رسيده مدنظر خواهد بود.
اين همايش در سه بخش اصلي ،ويژه و جانبي با هدف بسترسازي جهت ارايه دستاوردها،
تجربیات و نتايج فعاليتهاي پژوهشي اساتيد و پژوهشگران ،بررسی وضعیت فعلی
فعالیتهای پژوهشی در زمینه هنرهای ايراني– اسالمي ،تحلیل و دستیابی به راهکارهای
ممکن در خصوص رفع آسیب ها و کمبودهای موجود در زمینه پژوهش در هنرهای
ايراني– اسالمي و معرفي هنرهاي اسالمي بكار رفته در حرم مطهر رضوي و بررسي
ارزشهاي هنري آن برگزار ميگردد.
لذا زحمات تمام نهادها ،سازمان ها ،اساتيد ،كارشناسان و افرادي كه نام آنها در اين كتاب
ذكر شده است و در برگزاري اين همايش همراه و هميار ما بوده اند ارج مي نهيم.
علي ثابت نيا
رييس همايش
و مدير عامل مؤسسه آفرینشهای هنری
آذر ماه 1391
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کاربرد شيوه تحليل محتواي کيفي در بررسي تأثيرات هنر اسالمي بر
ساير گونه هاي هنري
علي بيات

1

چکيده:
مقاله حاضر به بررسي کاربرد نوعي شيوه تحليل محتواي کيفي ،مبتني بر نقطه نظرات
سنت گرايانه از هنر اسالمي ميپردازد ،نحوه تأثيرگذاري هنر اسالمي بر ساير گونه هاي
هنري ،علي الخصوص هنرهاي معاصر را مطرح کرده و در صدد ارائه شيوه اي روشمند و
دربرگيرنده اصولي قابل تعميم در بررسي نسبت هنر اسالمي با گونه هايي از هنر است که
ميتواند متأثر از هنر اسالمي باشد.

.1كارشناس ارتباط تصويري ،دانشگاه تهران
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سهم مستشرقین در حوزه پژوهش هنر ایران
دکتر محمد خزایی

1

چکيده:
با شكل گيري رشته تاريخ هنر به شكل مدرن در آلمان ،از قرن نوزدهم ميالدي مطالعه
در زمينه هنرهاي ديگر فرهنگها و تمدنهاي از جمله هنر و معماري ایران مورد توجه
تعدادی از محققين غربي واقع گرديد .آنها در اولين سالهاي قرن بيستم به صورت جدي
به مطالعه هنر ایران و گردآوري آثار هنري مي پردازند .در همين رابطه اشخاصي تحت
عنوان جهانگرد و عده اي هم به عنوان مأموران سياسي وارد كشورهاي اسالمي از جمله
ايران مي شوند .افرادي مثل فردريش سار از برلين و كاپيتان چارلز ژيلت از ليون فرانسه به
عنوان سياح به مطالعه و جمعآوري آثار هنري ايران و ديگر كشورهاي اسالمي پرداختند.
فردریش مارتين به عنوان يك ديپلمات متوسط سوئدي ،از ديگر مستشرقاني است كه به
مطالعه و جمعآوري آثار مهم نقاشي ايراني در اوايل سده بيستم پرداخته است .مارتين
از مجموع آثار خود در سال  1912ميالدي كتابي به نام نقاشي و نقاشان ايراني ،عثمان
و گوركانيان به چاپ رساند .ارنست هرزفيلد از دانشگاه برلين نيز از سال  1920در ايران
فعالیت گسترده ای را در حوزه هنر ایران شروع می کند .آندرهگدار محقق فرانسوي هم
از ديگر افرادي بود كه بر روي هنر ايران مطالعاتي داشت و موزه ايران باستان را بنا نهاد.
مجموعه چهار جلدي «آثار ايران» از جمله تحقيقات او ميباشد .ارنست كونل نيز از دیگر
محققين آلمانی بود كه در آن ايام بر روي هنر ايران مطالعه كرد و آثار زيادي را تاليف كرده
است .در طول دهه  1930ميالدي مطالعه و تحقيق بر روي هنر ايران به عنوان مركز مهم
هنر اسالمي به طور جدي مورد توجه واقع گرديد .در همين زمان است كه آرتور پوپ و
همسرش فليس اكرمن در اين ميان نقش مهمي را عهدهدار ميگردند .پوپ از همان ابتدا
سفر به ايران ،تحقيق و تهيه عكس از آثار هنر و معماري ايران را شروع ميكند .آرتور پوپ
مجموعه تحقيقات خود و گروه همراه را در شش جلد كتاب بزرگ منتشر كرد .ريچارد
 .1دانشیار هنر اسالمی دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس
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اتينگهاوزن نيز از ديگر محققين آلماني بود كه بر روي هنر ايران مطالعه كرد وآثار مكتوب
زيادي را تاليف نمود .در حال حاضر افرادي مثل الگ گرابار از دانشگاه پرينستون آمريكا و
رابرت هيلنبراند از دانشگاه ادينبراي بريتانيا از جمله محققين بنام در عرصه هنر اسالمي
هستند .قابل ذكر است كه در طور دو -سه دهه اخير هم تعداد قابل مالحظههاي از ايرانيان
مقيم خارج از كشور وارد اين ميدان شدهاند و آثار قابل قبولي در عرصه هنر با محوريت
ايران منتشر كردهاند .آنها با تاراج آثار هنري و انتقال آنها به كشورهاي خود با عنوان ايجاد
نمايشگاه هاي هنر ايران در شهرهاي بزرگ ،بخشي از موزه هاي خود را با اين آثار هنري
پر كرده و از اين طريق با ايجاد مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي به بهره وري هر چه بيشتر از
آثار هنري ايران پرداختند.
سیر تحقیقاتی و آثار مکتوبی که توسط فرنگي ها در حوزه از هنر ايران در اواخر قرن
نوزدهم و قرن بيستم ميالدي ،موضوعي است كه در اين نشست به صورت مختصر مورد
بررسی قرار مي گيرد.
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بررسی شیوهها و روشهای پژوهش در هنرهای اسالمی ـ ایرانی
مرتضي دوستي ثاني

1

چکیده:
پژوهش در هنرهای اسالمی ـ ایرانی میتواند روابط و سازوکارهای هنری گذشته را
مکشوف سازد ،تا عالوه بر حفظ ارتباط با میراث دانش هنری بتوان برای تکامل هنرهای
بومی و پاسخ به نیازهای معاصر چارهاندیشی کرد .رابطه میان مکاتب هنری گذشته و حال
چنان است که میتوان گفت هر مکتب هنری جدید بر اساس مکتب پیشین استوار شده
است ،و بنابراین جلوههای مختلف از نظرگاههای مختلف قابل تتبع است .با این حال ،از
آنجا که فرهنگ و هنر طی دو سدة اخیر از هویت دینی ،و به تبع آن از شأن کاربردی
خود ،فاصله گرفته است و سطوح مختلف آموزش متمایل به فونکسیونالیسم غربی است
شیوههای پژوهش هنر نیز ،همچون دیگر حوزههای تحقیقی ،بیش از آن که دارای ابداع
نظری باشند دچار نیازمندیها و حوایج متعارفی هستند که گاه حواشی و کاستیهای
متعدد دامنة آسیبشناسی را فراتر از روشهای وادی پژوهش قرار میدهد !.از این رو،
مقاله که به شیوههای مرسوم و مکاتب اصلی پژوهش هنرهای اسالمی ـ ایرانی میپردازد
از آنجا که جهت سنجش و اندازهگیری کیفیت اجرایی شیوههای پژوهشی ،که هر یک
به نوبة خود دارای تقسیمبندیهای متعدد دیگری هستند ،مدلی ارائه نمیدهد ،نیمنگاهی
نقادانه به کاستیهای شیوههای موجود دارد.
کلیدواژهها :پژوهشعلمی ،پژوهشتطبیقی ،پژوهش روانشناختی و مردمشناسی ،پژوهش
جامعهشناسی ،پژوهش تاریخی ،پژوهش فلسفی

.1کارشناس هنر
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پدیدارشناسی به منزله روش پژوهش کیفی در پژوهشهای هنری ایرانی – اسالمی
آتوسا رسولی

1

چکیده:
روش تحقیق یکی از منابع مهم کسب دانش است که به روشهای مختلفی از جمله
روشهای کمی و کیفی دسته بندی میشود .تحقیقات کیفی روشهای متنوعی دارد که
از روشهای مرسوم آن در این مقاله تنها به روش تحقیق پدیدارشناسی و کاربرد آن در
پژوهشهای هنری پرداخته شده است .پدیدارشناسی که به عنوان یک دیدگاه فلسفی
در قرن بیستم ظهور کرد ،جهان را به شیوه ای متفاوت تصویر میکند و به تبع آن ،نگاه
خاصی به انسان دارد .روش پدیدارشناسی که یک روش توصیفی– قیاسی است از فلسفه
پدیدارشناسی سرچشمه میگیرد .تالش پدیدارشناسی برای یافتن وجوه اشتراک ،تداوم،
الگو و نظم زیربنایی و بازگشت به خود اشیاء میتواند پژوهش هنر را به سمت یافتن
سرچشمههای معانی و فرهنگهای گوناگون سوق دهد .برای توضیح این موضوع در این
مقاله نخست به تاریخچه فلسفه پدیدارشناسی و روش شناسی آن و سپس بررسی آن به
عنوان روشی برای تحقیقات هنری ایرانی -اسالمی اشاره خواهد شد .بعد از آن کارایی
پدیدارشناسی به عنوان یکی از روشهای زیرمجموعه رویکرد کیفی در پژوهشهای هنری
ایرانی– اسالمی به بحث گذارده شده است و در انتها مشاهده می شود که پدیدارشناسی
یکی از روشهای کارامد در تحقیقت هنرهای ایرانی– اسالمی می باشد.
کلمات کلیدی :پژوهش کیفی ،هنر ایرانی -اسالمی ،پدیدارشناسی ،روش پژوهش

 .1دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س)
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راهکارهای کاربردی کردن پژوهشهای انجام شده در هنر«تذهیب»
زهرا رهبرنیا / 1معصومه حبیبی افراتختی

2

چکیده:
از اهمیت و قداست هنر زیبا و ایرانی «تذهیب» ،همین بس که پس از ورود به دوره اسالمی
نیز همچون پیش از آن مورد التفات بوده و لذا قرنهاست که هنر سنتی -مذهبی «تذهیب»
بر تارک کتابهای مذهبی و غیرمذهبی ،قالی و فرش ،دیوارها ،منارهها ،کتیبهها ،ستونها،
سرستونها ،محرابها ،گنبدهای مساجد و منسوجات سنتی گذشتگان و  ...نقش بسته
است .در عین حال پژوهشهای بسیاری توسط افراد ایرانی و غیر ایرانی صورت گرفته که
تعداد زیادی از این تحقیقات در گوشه دنج کتابخانهها مانده و استفاده از آن تنها در حد
جستجوهای دانشجویی میباشد.
این تحقیق کتابخانهای و اسنادی ،با هدف بررسی راههای کاربردی کردن پژوهشهای
مرتبط با این هنر اصیل ،دست به انتخاب تعدادی از پژوهشهای انجام شده در زمینه
هنر «تذهیب» زده و با پیشنهاد راهکارهایی ،درصدد کاربردی کردن هر چه بیشتر نتایج
تحقیقاتی مشابه انها است.
در نهایت به نظر میرسد بجاست که با به کارگیری روشهای پیشنهاد شده ،نقوش سنتی
«تذهیب» با نگاهی جدید و متناسب با شرایط حیات جامعه امروز ،تغییر کاربری داده
و فراگیر شود .این میسر نمیشود مگر با روشهایی از قبیل آگاهی بخشی به مدیران و
کارشناسان برای استفاده از آثار ،نتایج تحقیقات ،حمایتهای مادی و معنوی از پژوهشگران
«تذهیب» ،که به موازات تدوین قوانین و مقررات تسهیلکننده و مشوق پژوهش انجام
گیرد.
کلیدواژگان :کاربردی کردن ،پژوهش ،هنرهای سنتی ،تذهیب ،ایرانی

 .1دانشیار گروه پژوهش هنر -دانشکده هنر دانشگاه الزهرا «س»
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر  -دانشکده هنر دانشگاه الزهرا «س»
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آسیبشناسی پژوهش در فرش ایران
داود شادلو

1

چکیده:
هنرهای سنتی ایران ،کمتر به دست و اندیشه ایرانیان بررسی شدهاند .از این روی ،سخن
گفتن درباره اصول ساختاری و ویژگیهای محتوایی و زیباشناسانه این هنرها ،ساده
نیست و شاید بدون مراجعه به منابع بیگانه ،شدنی هم نباشد .جدای از اصول ،هنرهای
سنتی در جزییات نیز با کمبود منابع پژوهشی موشکاف بومی روبرو هستند .بنابراین شاید
پیش روی هنرهای سنتی ایران،کمبود نگرهها و پژوهشهاییست که
بزرگترین دشواری ِ
در آنها ،رویکردهای اسالمی -ایرانی (به دور از نگاه رایجی که غربیها به فرهنگ و هنر
ایرانی-اسالمی دارند) برجسته باشد.
فرش ایران نیز به دست پژوهگران ایرانی ،آنگونه که بایسته و شایسته است ،بررسی نشده.
ِ
پیشینه پژوهش در هنر -صنعت فرش ،علیرغم حضور دیرپایاش در ایران ،اندک است و
ی هستند که طبیعتاً زاویه نگاه و نوع نگاهشان
نخستین پژوهشگران آن نیز ،بازرگانان غرب 
به فرش ،با نگاه پژوهشگر ایرانی متفاوت است.
با گشایش مؤسسه قالی ایران در  1309خورشیدی و شرکت سهامی فرش ایران در
 ،1314پژوهشهای پراکندهای در این زمینه به دست ایرانیان انجام میشود اما نخستین
بار در  22بهمن  1356بود با تأسیس موزه فرش ایران ،واژه پژوهش به اساسنامه این نهاد
وارد شد و موزه فرش ،پژوهش را بزرگترین وظیفه خود دانست .با این حال موزه فرش
نیز در عمل به رسالت اصلی خود که پژوهش باشد در سالهای بعد توفیقی نیافت و تنها
به انبار و دست آخر نمایشگاهی برای فرشهای ایرانی بدل شد .در ادامه این جریان سال
 ۱۳۷۵مرکز تحقیقات فرش تأسیس شد .این مرکز که در آغاز با نام «مؤسسه» و سپس
با نام «مرکز» وابسته به جهاد کشاورزی فعالیت میکرد ،از همان ابتدا با دشواریهای
بسیاری در راستای پژوهشهای مرتبط با فرش روبهرو بود .دشواریهایی مانند ،اخذ
 .1دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسالمی
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مجوزها و بودجههای تحقیقاتی و عدم بهرهمندی از پژوهشگران مجرب.
در همین زمان ،رشته دانشگاهی فرش در مقطع کارشناسی دانشجو گرفت و قرار
گرفتن فرش در مسیر علمی-پژوهشی را نوید داد .در سال  ۱۳۸۱مرکز ملی فرش ایران
تأسیس شد و یگانه متولی فرش در کشور نام گرفت .پژوهشها نیز در این مرکز و تحت
سیاستگزاری معاونت پژوهش ،جان تازهای گرفتند .با این حال روند پژوهش فرش در
کشور با توجه به ظرفیتهای موجود به نقطه مطلوب نرسیده است .با نگاهی به کتابها،
طرحهای تحقیقاتی ،مقاالت و پایاننامههای منتشر شده درباره فرش ،این کاستی بیشتر
نمایان میشود.
بیشتر کتابهایی که ایرانیان درباره فرش نوشتهاند ،یا دارای بار احساسی و شاعرانه است
یا وصفیست و سست بنیاد .در این میان ،نوشتههای موشکافانه و علمی بسیار اندکاند.
اینکتاب ها به جای آنکه پژوهشی هوشمندانه و دقیق را شیوه کار خود قرار دهند ،بیشتر
جنبه آذینی و نفیس یافتهاند و پر هستند از وصفهای بیهوده که چیزی به بدنه دانش
فرش ایران نمیافزایند.
این دست رویکردها ،سبب شده است که چارچوبی سست ،جایگزین شیوههای هدفمند و
کارساز پژوهشی شود و این دشواری ،درباره پژوهش در طرح و نقش فرش ،بیش از دیگر
زمینهها نمود دارد .چنان که دربرخی از شاخههای فرش مانند رنگرزی و مرمت ،کارهایی
به مراتب علمیتر انجام شده است ،ا ّما در زمینه طرح و نقش ،چند شیوه نادرست پژوهشی
که ریشه در روشهای تحقیق غربی در این هنر دارد ،مدتهاست که معیار قرار گرفته و
کم و بیش همه از آن تبعیت میکنند .بنابراین در بسیاری از شاخههای هنر-صنعت
فرش ،مانند درباره سبکشناسی فرش ،جغرافیا و جامعهشناسی فرش ،ریشهیابی نقوش
ناشناختهتر ،بررسی فرشهای تاریخی ،آسیبشناسی طراحی فرش ،زیباییشناسی فرش،
اقتصاد و بازاریابی و غیره ،نوشتار سودمندی که دارای ارزش دانشگاهی و علمی-پژوهشی
باشد وجود ندارد.
به هر روی ،پژوهش در فرش ایران نیازمند بررسی ژرف و موشکافانه است؛ باید سختگیرانه
از انتشار گفتههای تکراری وگاه نادرست (یکی از بزرگترین آسیبهایی که بر مقالهها،
کتابها و ...سایه افکنده ،ارایه دادههای نادرست و سرشار از ناسازه در این نوشتههاست)،
جلوگیری کرد و پژوهشگر را وا داشت گسترههای ناپیموده و تازه را بکاود .به ویژه در
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اینباره باید دانشگاهها پیشرو باشند و دانشجویان فرش را به سوی موضوعهای گفته
نشده و کمتر گفته شده رهنمون سازند .زیرا در این راه ،کالنترین سرمایهها ،همین نسل
دانشگاه امروزند که بیهیچ بزرگنمایی ،دست کم در زمینه پژوهش ،کارنامه درخشانی را
تا کنون از خود نشان دادهاند.
واژگان کلیدی :فرش ،آموزش ،هنرهای سنتی ،آسیبشناسی
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جستاری در ماهیت پژوهش معنوی و مادی در هنرهای ایرانی ـ اسالمی
با رویکرد به هنر معماری
حامد شادی  / 1رمضانعلی عبدالهی

2

چکیده:
در هنر اسالمی هدف نهایی همان است که در دین اسالم به آن تأکید شده است یعنی
شناخت و عبادت آفریدگار یکتای عالم .این هدف جان مایه اصلی دین است که انسان
غریب را در این وادی غربت تا سر منزل مقصود خویش که همانا قربت الهی است ،یاری
کند .هنرمند نیز به پیروی از پیامبر(ص) برای حیرت بیشتر پای در این وادی گذاشته تا
در دریای بیکران حقیقت مستغرق شود و به قدر ظرفیت خود حقیقت را در قالب اثر هنری
به مخاطب ارایه دهد .اثر هنری هنرمند در دو بعد قابل بررسی است؛ ظاهر و باطن ،ماده و
معنا ،صورت و سیرت ،رمز و راز .ظاهر همان است که به چشم سر قابل رویت است و باطن
آن که به چشم دل .اگر چه آثار هنری ایرانی -اسالمی در ظاهر با هم متفاوت هستند ،اما
در باطن همگی یکی هستند و جز توحید در خود ندارند .برای شناخت معنا در هنر ایرانی
ـ اسالمی که مجموعه ای از آثار هنرمندان اسالمی نیز هست باید به رابطه بین هنرمند و
سرچشمه اثر هنری و گوهر ناب این هنر پی برد تا بتوان راز نهفته در اثر را بازکاوی کرد.
امید است با شناخت ماهیت اصلی هنر ایرانی ـ اسالمی به راهی برای آگاهی آیندگان از
این هنر و رستگاری خود دست یابیم.
کلید واژه :دین اسالم ،ویژگیهای هنرهای ایرانی ـ اسالمی ،هنرمند مسلمان ،پژوهش
معنوی و مادی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسالمی دانشگاه امام رضا(ع)
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری اسالمی دانشگاه امام رضا(ع)
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اهمیت پژوهش هنر ایرانی -اسالمی با تاکید در پژوهش مجموعه
آرامگاهی امام رضا (ع)
معصومه شمسيني غياثوند

1

چکیده:
نقش و جایگاه پژوهش در تمامی زمینه ها و به ویژه در هنر ایرانی -اسالمی بر هیچ
کس پوشیده نیست .هنر ایرانی– اسالمی با پیروزی سپاه اسالم در ایران شکل یافت.
و در تمامی ادوار تاریخی بعد از فتح اسالم شاهد شکوفایی هنر درتمامی زمینه ها و به
ویژه در معماری اسالمی و رشد و نمو تزیینات .معماری ایرانی -اسالمی در کاشی کاری،
گچکاری آیینه کاری با ساخت مساجد و ابنیه مذهبی بویژه ،بناهای آرامگاهی می باشیم.
با شهادت پیشوای هشتم شیعیان امام رضا(ع) و ساخت بنای آرامگاهی و توسعه این بنا در
طول تاریخ ،پژوهش در زمان های بعد در رابطه با نحوه ساخت و اجرای بنا ،مصالح به کار
رفته ،بررسی تزیینات معماری و احادیث و آیات بکار رفته در بنای آرامگاهی مورد توجه
پژوهشگران و محققان هنر ایرانی -اسالمی قرار گرفت .لذا این بنای آرامگاهی در طول
تاریخ به دفعات مورد بررسی قرار گرفته است .با گسترش این بنای آرامگاهی و وسعت
آن ،امر پژوهش و تحقیق آنگونه که باید و شاید مورد توجه قرارنگرفته است .در این مقاله
به اهمیت پژوهش در هنرایرانی -اسالمی پرداخته و سپس به معرفی پژوهش در بنای
آرامگاهی امام رضا(ع) می پردازیم.
کلید واژه :اهمیت پژوهش -هنرایرانی اسالمی -مجموعه بنای آرامگاهی امام رضا(ع)

 .1فارغ التحصیل کارشناسی فرش ،گرایش طراحی از دانشگا هنر تهران

23

تأملی بر روش تحقیق فرانسوا دروش بر قرآنهای اولیه اسالمی
مهدی صحراگرد

1

چکیده:
فرانسوا دروش از محققان معاصر در زمینه نسخههای خطی اسالمی است .او در کتابی
به نام سبک عباسی به بررسی دست نوشتههای قرآنی قرون نخستین اسالمی پرداخته
است .در این کتاب کوشیده است به شیوههای علمی و روشمند آثار متنوع قرن نخست
تا قرن ششم هجری را بر اساس نوع خط و خصوصیات نسخهشناسانه گروهبندی کند تا
در نهایت بتواند چگونگی تحول و تکامل خطوط اولیه اسالمی را ترسیم کند .از این رو با
کنار نهادن تمام پیش فرض خود بر اساس روشی مشخص دستنوشتهها را طبقهبندی،
شمارهگذاری و نامگذاری کرده است .در این نوشتار روش تحقیق دروش در این کتاب
مورد تامل قرار میگیرد و در نهایت نکات برجسته ،مغفول مانده و اشکاالت احتمالی کارش
معرفی میگردد.
واژگان کلیدی :خوشنویسی اسالمی ،مصحفنگاری ،فرانسوا دروش ،خط کوفی ،سبک
عباسی ،سبک حجازی

 .1دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی– تحلیلی هنر اسالمی ،دانشگاه شاهد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

24

مديريت متمركز به پژوهش هاي هنري  ،الزامات و محدوديت ها
دكتر محسن طبسي

1

چکیده:
اگر چه پژوهش هنر بنا به هزار و يك دليل ناگفته و نانوشته ،در شرايط كنوني چندان مورد
اقبال دولتمردان و مسئوالن نيست اما در هر حال هر ساله بخشي ولو اندك از اعتبارات
كشور به اين امر اختصاص مي يابد كه متاسفانه نتيجه كاربردي آن با اندكي اغماض در
حد صفر است.
بدون شك  ،يكي از مهم ترين داليل چنين وضعيتي ،پراكندگي تصدي امر پژوهش به طور
عام ،و پژوهش در برنامه هاي ايراني -اسالمي به طور خاص است .تحقيقات هنري متوليان
زيادي دارد از وزارت ارشاد گرفته تا حوزه هنري ،از سازمان ها و وزارتخانه ها تا دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالي .همين عدم تمركز باعث شده است كه در واگذاري اجراي
طرحهاي پژوهشي به محققان ،رابطه ساالري جايگزين شايسته ساالري شود و بديهي است
كه اين امر به تنزل كيفيت تحقيق خواهد انجاميد و مسلماً بر مطالعات كم ارزش ،نميتوان
نتايج كاربردي ارزشمند و موثر متص ّور شد.
اما عليرغم اين ضرورت ،بايد اذعان كرد كه ايجاد مديريت متمركز با مشكالت و
محدوديتهايي نيز روبرو است كه از جمله مهمترين آنها بايد به گستردگي و تنوع موضوعي
و محتوايي هنر اسالمي ايراني اشاره كرد .تفاوت هاي اقليمي ،تفاوت در تواناييهاي علمي
و تحقيقاتي مناطق مختلف كشور و  ...نيز از ديگر اين محدوديت ها هستند كه بايد عالوه
بر محدوديت اصلي و هميشگي ،يعني كمبود اعتبارات پژوهشي ،بدانها توجه نمود.
مقاله حاضر به تفصيل به بررسي الزامات و بازشناسي محدوديت هاي موجود بر سر راه
مديريت متمركز بر پژوهش هاي هنري بويژه در حوزه هنرهاي ايراني اسالمي مي پردازد.
و راهكارهايي نيز در همين باب ارايه دهد.
واژگان كليدي :هنر ،مديريت ،پژوهش هنر ،هنرهاي ايراني اسالمي
 .1استاديار دانشكده هنر و معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
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بررسی اصول مقاله نویسی و روش تحقیق در مقاالت فصلنامه ی علمی – پژوهشی
گلجام  ،شماره 12
حسین عابددوست / 1دکتر علی اصغر شیرازی

2

چکیده:
فصلنامه علمی– پژوهشی گلجام مجله تخصصی فرش ایران است که نوشتارهای پژوهشی،
تحلیل ،نقد کتاب و گزارش های علمی و هنری در زمینه فرش و زیر اندازها را به چاپ
میرساند .در شماره های مختلف این مجله مقاالت علمی با ارزشی به چاپ میرسد که
هریک گوشه ای از زیبایی ها و ارزش های هنری فرش ایران را تحلیل میکند .این مقاله
سعی دارد با توجه به اصول مقاله نویسی و روش تحقیق در نمونه های چاپ شده در این
مجله به نقد آن بپردازد .به همین جهت شماره  12مجله را که در بهار  1388چاپ شده
به عنوان نمونه انتخاب کرده و مقاالت چاپ شده در آن را از نظر ساختارمقاله نویسی و
نوع پژوهش تحلیل می کند .هدف از این پژوهش بررسی نقاط ضعف نوشتارهای فصلنامه
گلجام است و سعی دارد راهکارهایی را جهت بهتر شدن این پژوهش ها مطرح کند .روش
تحقیق کیفی است و ابتدا به شیوه توصیفی – تحلیلی متن مقاالت را بررسی می کند.
روش گردآوری اطالعات کتابخانهای و از طریق فیش برداری است .بر این اساس از میان
 7مقاله چاپ شده در شماره  12مجله گلجام  5مقاله در بخش چکیده و مقدمه عملکرد
خوبی نداشته اند .به طور کلی دو نمونه از این مقاالت بهتر از نمونههای دیگر اصول
نوشتارهای علمی -پژوهشی را رعایت کرده است .مابقی مقاالت در بخش چکیده روش
تحقیق ،اهداف و سوال تحقیق را بیان نکرده اند .در بخش مقدمه نیز روش تحقیق ،اهمیت
و ضرورت تحقیق و پیشین ه تحقیق را بیان نکردهاند .در این مقاله ها بخشهای اصلی مقاله
و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر توضیح داده نشده است .منابع تصویری از منابع نوشتاری
در پایان مقاله تفکیک نشدهاند و در برخی موارد ارجاع منابع صحیح نیست .از میان  7مقاله

 .1دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد
 .2استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران

26

چاپ شده  3مقاله نقاط ضعف کمتری دارند ،این مقاالت از مولفانی هستند که در رشت ه
هنر تخصصی ندارند و متخصصین رشت ه مدیریت و روانشناسی و باستان شناسی هستند.
واژگان کلیدی :مقاله نویسی ،روش تحقیق ،فصلنامه علمی– پژوهشی گلجام

27

«تقلید حقیقی»
پیش درآمد پژوهشی برای حفظ و استمرار هنرهای اصیل اسالمی و ایرانی
دکترسیامک علیزاده

1

چکیده:
هنر اسالمی و به تبع آن هنر ایرانی از اصولی خاص تبعیت می نماید که یکی از آنها
«تقلیدحقیقی» می باشد .این اصل الزمان والمکان است .زیرا با عالم واال و الوهیت در
ارتباط است و رنگ کهنگی وگذشت زمان به خود نمی گیرد .این اصل از دوره یونان
باستان نزد فالسفه از جمله افالطون مورد بحث قرار گرفت و تاکنون در نزد متفکران
سنت گرا نیز ادامه داشته است .در این مقاله اصل بنیادین« تقلید» درزمینه مطالعات و
پژوهشهای هنری اسالمی را پیش کشیده و آن را با شیوه تحلیلی و با استفاده از آراء
و نظریات مختلف موجود درمنابع مکتوب مربوطه ارایه می نماید،که حاصل آن نشان از
جایگاهش در استمرار و حفظ هنرهای اصیل اسالمی و ایرانی است که برخالف دیدگاه
مدرن می باشد و می تواند به عنوان یک نقطه کلیدی برای مطالعات بنیادین در این زمینه
تلقی گردد.
کلیدواژه ها :هنر اصیل ،تقلیدحقیقی ،سنت ،مدرن

 .1استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز
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دامنه منابع مطالعات معماری اسالمی ایران
دکتر مهرداد قیومی بیدهندی

1

چکیده:
مشکالت پژوهش در هنر اسالمی را باید در ارکان آن جست .یکی از ارکان تحقیق منابع
تحقیق است؛ و بخشی از مشکالت تحقیق در هنر اسالمی به تصور محققان از منابع هنر
اسالمی مربوط است .در مطالعات تاریخی ،از جمله مطالعۀ تاریخ هنر اسالمی ،منابع بر دو
دسته است :منابع درجه اول و منابع درجه دوم .منبع درجه اول منبعی است که با رویداد
تاریخی نسبت مستقیم دارد؛ و منبع درجه دوم نسبت غیرمستقیم .در این مقاله ،نشان
میدهیم که مطالعات هنر اسالمی ،از جمله معماری اسالمی ،نوعی از مطالعۀ تاریخی است.
سپس با تأمل در معانی تاریخ ،به منابع درجه اول و درجه دوم تاریخ معماری میپردازیم.
آنگاه با ذکر نمونههایی از منابع درجه اول معماری اسالمی ایران ،از متون نظم و نثر گرفته
تا نقشه و نگاره و عکس ،اهمیت توجه بیشتر به این منابع را در دگرگون کردن وضع
مطالعۀ معماری اسالمی ایران بهاجمال نشان میدهیم.

 .1استاديار دانشکده معماری و شهرسازی /دانشگاه شهيد بهشتی تهران

29

شرایط تأثیرگذاری پژوهشهای هنری بر تولید ملی
دکتر محمد جواد كارآمد

1

چكيده:
در مقاله حاضر کوشش شده است شرایطی که در آن پژوهشهای هنری میتوانند در تولید
ملی نقش داشته باشد تبیین شوند .در بخش اول مقاله ابتدا مفهوم تولید ملی به دو حوزه
«هویتی» و «قدرت تاثیرگذاری» تقسيم شده است .بر اين اساس مفهوم ملي در حوزه
هويتي به معناي چيزي است که متعلق به همه یا اکثر قریب به اتفاق افراد یک جامعه
بوده و در شكلگيري هويت جمعي آنها دخيل است (نظیر لباس ملي) .همچنين مفهوم
ملي در حوزه قدرت تاثیرگذاری اقتصادی به معناي چيزي است که در سطح کالن جامعه
و در مقیاسهای بزرگ کشوری دارای اهمیت و قدرت تاثیرگذاری اقتصادی باشد (نظیر
صنعت خودروسازي ملی).
سپس تولید هنری به دو بخش «اثر هنری» و «کاالی هنری» تقسیم شده است .بر اين
اساس اگر توليدي توسط انسان صورت گرفته و حاوي ارزشهاي زيبايي شناسي متعالي
بوده و به صورت بسيار محدود و يا منحصر به فرد عرضه شود ،نام «اثر هنري» را به
آن اطالق ميكنيم ،و اگر توليدي توسط انسان صورت گرفته و به نحوي واجد برخي از
ارزشهاي زيبايي شناسي (ولو غير متعالي) بوده ،و محدوديت كميت توليد نيز نداشته
باشد به آن نام «كاالي هنري» ميدهيم.
در بخش پاياني مقاله با توجه به تعاریف ارائه شده به این بحث که تولید هنری در چه
شرايطي میتواند در تولید ملي نقش داشته باشد پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده
است که تولید هنری در صورتی که به صورت «کاالی هنری» عرضه شود میتواند در تولید
ملی در حوزه «قدرت تاثیر اقتصادی « نقش داشته باشد و سایر شقوق مختلف ممکن فاقد
وجه میباشند.
همچنین به عنوان نتیجه نهایی از مجموع بحثهای مطرح شده این نکته اساسی حاصل
 .1دكتراي مهندسي نساجي از دانشگاه صنعتي اميركبير ،استاديار دانشكده هنر دانشگاه شهيد
باهنر كرمان

30

شده كه پژوهشهای هنری در صورتی میتوانند در تولید ملی نقش آفرین باشند که ناظر
به حوزه «کاالی هنری» باشند ،و پژوهشهای ناظر به حوزه «اثر هنری» نمیتوانند نقشی
در تولید ملی ایفا کنند ،گرچه این پژوهشها ممکن است در سایر حوزهها دارای قدرت
تاثیرگذاری باشند.
كلمات كليدي :تولید ملی ،توليدات هنري ،پژوهش هنری

31

آسیب شناسي فعالیتها و آثار پژوهشی در مراكز آموزش عالي در زمینه
پژوهشهای هنری؛
باتمرکز بر پایاننامههای دانشگاهی رشته تئاتر کشور با موضوع تئاتر دفاع مقدس
سیدمیثم مطهری

1

چكيده:
به صورت یک حرکت خودجوش از دل دانشگاههای تئاتری کشور بعد از پایان جنگ،
دانشجویانی که دغدغه انقالب و دفاع مقدس داشتند ،ترجیح دادند پایان نامه تحصیالت
دانشگاهی خود در رشته تئاتر را در حیطه موضوعات مرتبط دفاع مقدس ارائه نمایند.
در این مقاله به ارزیابی پایاننامههای تئاتر دفاعمقدس با تاکید بر مالکهای داوری
مقاالت علمی پژوهشی (برگرفته از فرم داوری فصلنامه هنرهای زیبا) از لحاظ تبعیت از
روش پژوهش ،ارتباط منطقی اجزای اثر شامل عنوان ،چکیده ،فصل بندی ،نتیجهگیری
و تعداد منابع و مواخذ و ...پرداخته میشود .روشن است که مطالعه روی چنین موضوعی
از جایگاه ویژهای در میان اهالی فرهنگ و هنر ایران به خصوص سیاستگذاران برخوردار
است .از طرفی اگر به سرمایه های معنوی و مادی که دانشجویان و دانشگاهها و ارگانهای
حمایت کننده به صورت زنجیروار در طی سالیان گذشته ،در این رابطه صرف می نمایند
عنایت شود ،جهات دیگری از ضرورت و اهمیت موضوع رخ می نماید که دارای رنگ و
بوی اقتصادی است .هدف از نگارش این مقاله ارائه کارنامهای جامع از وضعیت کمی و
کیفی پایاننامههای تئاتر دفاع مقدس در کشور و همچنین انطباق پایاننامههای تئاتر
دفا ع مقدس کشور با مالکهای شاخص جدول داوری در نشریات علمی پژوهشی به امید
ارتقای آنها میباشد.
اولین پایاننامه سال  1369در دانشکده هنرهای زیبا توسط مهران نصرتپناه و علی
اسماعیلپوردهکردی با عنوان «مقدمهای بر تئاتر جنگ» به راهنمایی سعید کشن فالح
در مقطع کارشناسی ارائه شده است .این حرکت با گذشت زمان در دانشگاههای سراسر
کشور سیر صعودی یافته ،به طوری که تا پایان سال  ،1389تعداد  49پایان نامه در
این زمینه ارائه گردیده است .از این میان  28اثر در مقطع کارشناسی 20 ،اثر در مقطع
 .1دانشجوی دکترای تئاتر .دانشکده هنرهای زیبا .دانشگاه تهران .عضو هیات علمی مرکز راهبری
مهندسی فرهنگی
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کارشناسی ارشد و یک پایاننامه در مقطع دکترا ارائه شدهاند .کمترین تعداد منابع و ماخذ
در پایاننامهها  4عدد (خانی )85: 1376 ،و بیشترین تعداد منابع  594منبع (مطهری،
 ،)214: 1390همچنین کمترین حجم پایاننامه 37صفحه (ورمقانی )1380 ،و بیشترین
تعداد صفحات  588صفحه(کشن فالح )1387 ،گزارش میشود.
کلمات کلیدی :برنامهریزی آموزشی ،تئاتر دفاع مقدس ،پایاننامه تئاتر ،آموزش عالی،
ارتباط اجزای پژوهش
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بررسی ضرورت پژوهش در حیطه هنر ایرانی  -اسالمی و نگرش معاصر به آن
شیوا وهابی

1

چکیده:
پژوهش در باب هنرهای ایرانی– اسالمی قدم گذاردن در ورطه ای است که پایانی ندارد
چرا که هنر در مرز و بوم ما ریشه در استعاره ،نماد ،نشانه ،اعتقادات ،عرفان ،سنت ،اقلیم،
اداب و رسوم ،ریاضی ،هندسه و نجوم داردکه هر کدام بابی تازه در جستجو و کنکاش
را پیش روی ما میگذارد .لذا با شناخت درست از فرهنگ حاکم در هر دوره میتوان تا
حدودی عوامل تاثیر گذار در شکل گیری هنر آن دوران را بررسی نمود.
هنر ایران در دوران قبل از حضور اسالم خاستگاهی متافیزیکی و دینی داشته است و
تحت تاثیر تفکرات و اعتقادات دینی آن دوران بوده و پس از ورود اسالم هر آنچه در چنته
دارد در اختیار دین جدید قرار میدهد .روح تشنه وکمال طلب هنرمند ایرانی همواره در
جستجوی راهی جهت به تصویر کشیدن مفاهیم توسط نمادها و نشانه های مختلف در
قالب نقشمایهها و طرح های متنوع بوده و احساسات خود را در قالب ایجاد فضایی گاه با
عظمت و با شکوه،گاه قدرتمند،گاه آرام وگاه معنوی بیان میکند .این گفتگو به زبان نقش
وخط و رنگ و نور به گونه ای است که ذهن مخاطب در جریان این ارتباط طی طریق
مینماید.
نمادهای ایرانی درشکلگیری تزئینات نقش بسزایی داشته و به مرور زمان شکل ،هندسه
و تناسبات آنها(ظاهر) در بستر فرهنگ بر مبنای انتقال پیام ،به صور مختلف به تصویر در
آمده ،اما مفاهیم (باطن) دچار تغییر و دگرگونی نشده است .خاستگاه تزئینات و هنر ایران
را باید در تمدن کهن آن جستجو نمود.
ساختار اسلیمی ها را ،گل و بوته های در هم تنیده و پیچ و تاب خورده تشکیل میدهد که
کنایه از بهاری جاودانه و باغی شکوفا و گلزاری از باغهای بهشت است زنده و سیال ،این
پویایی خبر از رویشی جاودانه میدهد و ذهن را به سیر و سلوکی عارفانه دعوت میکند.
 .1فوق ليسانس معماري دانشگاه ازاد اسالمي مشهد
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رسیدن به این مرتبه در خلق اثر جز با درک عمیق از فلسفه ،عرفان ،ریاضیات و نجوم و....
امکان پذیر نیست .در اینجا هنرمند صرفا به خلق اثر بسنده نمیکند بلکه خود را وسیله
ای میداند جهت تطهیر روح و تذهیب نفس مخاطب ،با خلق فضایی مملو از روح معنویت
با استفاده از نمادها و نشانههایی آشنا که ریشه در حکمت کهن ایرانی (نمادگرایی کیهانی
و جهانبینی معنوی) دارد .استفاده از اسما متبرکه و نام اهلل بصورت خط و نقش در کنار
اسلیمیها در تکامل طرح بسیار تاثیر گذار است و مانند چیدن قطعات یک پازل میباشد
که حضور هردو برای رسیدن به مقصود الزم و ضروری است .هنرمند ایرانی تنها به هدایت
نمادها و نقوش در دو بعد بسنده نمیکند و بعد سوم را نیز با ایجاد سه کنج ها یا مقرنسها
ایجاد میکند .در ساختار مقرنسها نیز بعد ظاهری و باطنی مد نظر بوده و بر خالف ظاهر
ساده دارای ساختاری با هندسه پیچیده میباشد .تزئینات را در ابنیه معماری در عین کثرت
به وحدت میرساند و با هندسهای پنهان (باطن اثر) نقشها و خطوط را بر بستر زمینه
(ظاهر) جای میدهد و آگاهانه از نقشهایی در زمینه استفاده میکند که ریشه در فرهنگ
کهن ایرانی دارد ،بدین ترتیب گویی پیام آشنایی را به آشنایی میرساند و طی طریق آغاز
میشود.
هدف از بازنگری هرچند خالصه و محدود در ریشههای هنر و فرهنگ ایران بازگویی مجدد
آن نبوده و نیست ،اما شناخت درست و ریشه یابی ضعف امروزمان در بجای گذاشتن اثری
ماندگار ضرورت اصلی و اولویت نخستین ما در تالش برای هویت بخشی به هنر ایرانی –
اسالمی میباشد .مفاهیم وابسته به دوره ای خاص نیستند برخالف آنچه به عینیت میرسد،
چرا که عینیت نیازمند ماده است و ماده وابسته به زمان است .آثار و نقوش در هر دوره با
توجه به میزان رشد تکنولوژی بگونه ای ظهور میکند .ما باید مفاهیم را با توجه به شناخت
درست ازریشه ها و خاستگاهشان و تکنولوژی روز و فضای حاکم بر جامعه اسالمی به تصویر
بکشیم بگونه ای که جامعه این هنر نو را بپذیرد نه اینکه تیشه بر ریشه زده و با تعصب و
دفاع نادرست از هویت گذشته ارتباط امروز و دیروزمان را قطع کنیم.
واژگان کلیدی :هنر ایرانی ،هنر اسالمی ،پژوهش ،تزئینات ،نمادگرایی
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بخـــش
ویـــژه
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مطالعه ضریح فوالدی دوره قاجار
الهه پنجه باشی

1

چکیده:
در طول تاریخ برای حفظ و مرمت بارگاه منور امام رضا (ع) کوشش های فراوانی از طرف
هنرمندان ایرانی صورت گرفته است و ضریح های متفاوتی بر حرم مبارک نصب گشته
است .این مقاله به مطالعه ضریح فوالدی نصب شده در دوره فتحعلی شاه قاجار می پردازد.
روش تحقیق این مقاله کتابخانه ای و بر مبنای پژوهشهای مکتوب تاریخی می باشد.
هدف از نوشتن این مقاله معرفی و توصیف ضریح فوالدی دوره قاجار می باشد.
کلید واژه :امام رضا(ع) ،ضریح ،سوم ،فوالد ،قاجار

 .1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران.
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وحدت درکثرت در تزئینات معماری حرم امام رضا (ع)
1
حميد جاجرمي

چکیده:
هنرهای اسالمی از قرون اولیه اسالمی تاکنون ملهم از تعالیم و تفکر ارزشمند اسالم در
شاخه های مختلف آن بوده .چه در ابتدا که بی پیرایگی و سادگی این آثار معیار عمل
هنرمندان در این هنرها بوده و چه در آثار متاخر که تزئینات و تکثر المانهای تزئینی
حضور پر رنگ تری در آثار پیدا کرده اند .بهرحال آنچه در کلیه این آثار مشهود است،
یکپارچگی و اصل وحدت در آنهاست که همواره در آنها بعنوان روح هنر تجلی می نماید.
فالسفه در دوران اسالمی و حتی بعضی از فالسفه قبل از اسالم با اعتقاد به منشاء وجود
به عنوان عامل وحدت تمامی موجودات و مخلوقات ،رمز بقاء را نیز پیوست به آن منشاء
میدانستند .در هنرهای اسالمی نیز این اصل بهعنوان رمز ماندگاری و کمال آنها بوده
است.
تجلی وحدت در کثرت در تزئینات معماری حرم نیز جزو الینفک آن به حساب می آید.
تزئینات بسیاری که دراکثر اجزاء معماری حرم مطهر وجود دارد علیرغم تعدد ،دارای
انسجام و وحدت می باشند و وحدت کل این اجزاء ،ساختاری یگانه را رقم خواهد زد که در
نهایت با کل نظام هستی پیوند خورده ،و خود جزئی از آن کل خواهد شد.

 .1كارشناس ارشد معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
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کتیبه های سنگی موزه آستان قدس رضوی
میثم جاللی

1

چکیده:
این مقاله برگرفته از نتایج پژوهشی میدانی و کتابخانهای در زمینه اشیای سنگی موزه
آستان قدس رضوی است و در آن با توجه به شکل و محتوای کتیبه های سنگی ،به تحلیل
اطالعاتی در زمینه جنس سنگ ،نوع خط و شیوههای بکار رفته در تزیین سنگها ،دوره
تاریخی ،محل نصب اولیه سنگها ،شناسایی هنرمندان پدیدآورنده کتیبههای سنگی شامل
منبت کاران ،کتیبه نگاران ،شاعران و بانیان ابنیه حرم مطهر و بررسی سنگها بهلحاظ
موضوعی پرداخته شده است.
منبت کاران
کلید واژه ها :موزه آستان قدس ،کتیبههای سنگی ،دوره تاریخی ،شاعرانّ ،

 .1دانشجوی دکترای گروه باستانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
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بررسی نقوش و نمادهای سنتی در هنر اسالمی
با نگاهی به قالی های وقف شده در موزه فرش حرم مطهر رضوي
متعلق به قرن  10و 11هـ  .ش
مريم حسيني

1

چكيده:
تاريخ پيدايش و چگونگي اوقاف و نذورات در ميان ملل و اقوام قديم به طور دقيق روشن
نيست ولي از قرائن و شواهد تاريخي چنين به دست مي آيد كه در سالهاي قبل از اسالم
وقف به معناي امروزي خودش وجود نداشته است اما در آن زمان هم بودند كساني كه از
اموال و امالك خود به معابد ،امور خيريه و يا افراد نيازمند مي بخشيدند و انفاق ميكردند.
اين امر خود شباهت هايي با وقف در بعد از اسالم دارد .با پيدايش اديان آسماني و بعثت
انبيا و ظهور كاهنان و ساخته شدن معبدها و آتشكدهها ،صدقات و نذوراتي مانند« اوقاف»
بوجود آمد كه اين صدقات و نذورات صرف عمران و آبادي معابد و امور خيريه ميشده
است .و همچنين كاهنان ،موبدان ،هيربدان ،كشيشان و كاتبان نيز از همين راه امرار معاش
ميكردهاند .حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) نيز از اين قضيه مستثني نيست .مسلمانان
و شیفتگان آن حضرت ،از هنگام شهادت ايشان برای هزینه نگهداری از مضجع شریف،
اموال و رقباتی را وقف کردهاند.
وقف عملي است صالح و باقي و مصداق روشني است از تعادل و تعاضد ،و انفاقي است عاري
تصدقي است
از منت و احساني است خالي از اذيت و به دور از تحقير شخصيت ديگران ،و ّ
دايمي و مستمر و بدون ريا ،و وامي است بدون اضطراب و تكاثر (سوره تكاثر -آيات 1و )2و
برگ سبزي است كه براي انسان ذخيره مي شود ( سوره مزمل -آيه  .)20و سرانجام عاملي
است كه نام واقف را نيز جاودان مي سازد و وي را به نوعي به خلود و بقا مي رساند .وقف در
لغت به معنای ایستادن یا به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است (.ابن منظور مصری،
محمد بن مکرم ،300،ص  )395و در اصطالح فقهی ،عقدی است که ثمره آن حبس کردن
اصل ،و رها کردن منفعت آن است( .نوری ـ میرزا حسین  ، 1408 ،ج  ،14ص )47
به عبارت دیگر؛ « حبس کردن چیزی از طرف مالکش به وجهی از وجوه ،به نحوی که
 .1کارشناس فرش ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند
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فروش آن ممنوع باشد ،به ارث منتقل نگردد قابل هبه نباشد ،فروخته نشود و به رهن و
اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود .و صرف کردن آن مال در جهتی که واقف تعیین
کرده است»(مغنیه ،محمد جواد؛  ،1402ص) 585
در اين راستا از موقوفاتي كه به خيريه ها و به ويژه وقف بقاع متبرکه شيعه ميشد اموال
منقول شامل قرآن ها ،كتب خطي ،جواهرات ،اشياي نفيس ،ظروف ،پارچه ،تخته هاي قالي
و قاليچه و تابلوها و امثال آنهاست كه اكنون بيشتر در موزه ها خزانه ها نگهداري مي شوند.
دوره شكوفايي صنعت فرش ایران مربوط به دوره حكومت صفويه در قرن  10و  11هجري
قمري است .با توجه به حمايت شاهان صفوي در قرن  10و  11هجري قمري و وجود
هنرمندان و گسترش امکانات در اين دوره قالیبافی همچون بقيه هنرها ،مقامی ویژه در
هنر و صنعت پیدا کرد .قالی هایی که امروزه به نام فرش های نفیس ایران در موزه های
عمومی و خصوصی جهان نگهداری می شود ،نشانی از استادی ایرانیان در نقش و بافت
دارد .در اين مقاله با توجه به نيت وقف به آستان مبارك حضرت رضا(ع) به معرفي چند
تخته از قالي هاي وقف شده در دوره شاهان صفوي پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :وقف در آستان قدس رضوی ،قالي هاي صفويه ،موزه فرش ،فرش هاي
وقفي به موزه فرش آستان قدس رضوي
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کاشی های تیموری در مجموعه حرم حضرت رضا (ع)
هادی خورشیدی

1

چكيده:
كاشيكاري يكي از تزئينات مهم و شاخص در حرم مطهر حضرت رضا(ع) است .اين هزار
عصر تيموري با ظهور بهترين كاشيهاي معرق به اوج خود مي رسد .مسجد گوهرشاد يكي
از بناهاي مهم عصر تيموري مجموعه اي از تكنيكهاي مختلف كاشيكاري را در خود جاي
داده است .برخي سنتهاي كاشيكاري اين عصر به عنوان يك سنت پايدار به دورههاي
بعد راه مي يابد .استفاده از نقوش گره ،تركيب آجر و كاشي به صورت كاشي معقلي و
همنشيني قابهاي كاشي معرق در ميان آجرها ،رنگهاي درخشان در ناب و طرحهاي
ظريف و پركار برخي از ويژگي هاي اين آثار را تشكيل مي دهد.
واژگان كليدي :كاشيكاري ،معرق ،زير رنگي ،عصر تيموري ،مسجد گوهرشاد

 .1كارشناس ارشد مرمت اشياء فرهنگي از دانشگاه هنر اصفهان
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بررسی نمادین نقوش گیاهی در نگارگری و کاشیکاری مکتب هرات
(با مطالعه کاشیکاری مسجد گوهرشاد و نمونه هایی از نگارگری مکتب هرات)
سارا سعادت فرد(نویسنده مسئول) / 1دکتر ایرج اسکندری

2

چکیده:
عناصر نمادین به عنوان جلوههای بارزی از مفاهیم واال و دور از دسترس ،در هنر ایرانی
اسالمی حضور چشمگیری دارند و اغلب با صور گوناگون ،رشتههای ارتباطی خود را با
واقعیت ملموس حفظ کرده اند .هنرمند مسلمان بر پایه ی تعالیم الهی ،آثاری می آفریند
مجرد
که دارای معانی و تاثیرات روحانی بر انسان باشد ،بر این اساس گاه به شیوه کامال ّ
واقعیت ،گاه با اغراق در ویژگیهای واقعی ،نقوش خاصی را با
و انتزاعی ،گاه ملهم از
ّ
عملکردهای گوناگون به منصه ظهور رسانده اند .ابداع و خلق عناصر نمادین با پشتوانه ای
متغیرهای اجتماعی روند تکاملی خود را در صورت
از فرهنگ و ادبیات ایرانی و متأثر از
ّ
و محتوا طی نموده است .بررسی تحلیلی این مقاله در آثار ارزنده ای از نگارگری مکتب
هرات و نقوش کاشیکاری مسجد گوهرشاد به عنوان نقاط اوجی در هنر ایران بیانگر این
موضوع است .چنانکه عناصر نمادین گیاهی بکارگرفته شده در این مکتب ،ضمن وفاداری
نمادگرایی ایران ،جلوه های بارز و تکامل یافته و بی نظیری از عناصر
ب ه س ّنت های کهن در
ِ
نمادین گیاهی را نشان میدهد .مشابهت تصویری عین به عین نقوش کاشیکاری مسجد
گوهرشاد و نقوش تزیینی اسلیمی در نگارههای مکتب هرات ،نشان از ارتباط نزدیک
نگارگران این مکتب با هنرمند کاشیکار و تاثیر پذیری از این هنر میدهد.
کلید واژه ها :نگارگری ایران ،مکتب هرات ،نماد ،آرایههای گیاهی

 .1کارشناس ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران ،استان تهران
 .2دانشیار دانشگاه هنر تهران ،استان تهران

43

طراحی بازشوهای حرم مطهر رضوی
تعامل زیبایی شناسی و رفتار حرارتی در
ِ
ِ
مدل نمونه :گره هندسی هشت چهار لنگه
مهدی سهیلی فرد / 1هدیه ناجی بزرگ

2

چکیده:
از میان هنرهای تجسمی اسالمی نقوش هندسی جایگاهی ویژه در تعریف فضاهای اسالمی
دارند و نمایه ای از نظم در آفرینش هستی نیز می باشند .در این راستا ،عملکرد این نقوش
به تناسب نظمی که بر عناصر فضا می نشانند ،از مناظر دیگری همچون انرژی و معماری
نیز حائز اهمیت می باشد .از این رو مقال ه حاضر نخست به بررسی نقوش هندسی موجود
در بازشوها و نظام هندسی آن در حرم مطهر رضوی میپردازد و سپس بر اساس تغییرات
هندسی ،ساختارهای منعطف ایجاد شده را ،به عنوان کنترل کننده های ورود گرما در این
بازشوها معرفی میکند .عناصر معرفی شده بر اساس تقسیم بندی فرد معماری ایرانی و با
استفاده از شبیه سازی انرژی ،تحت آنالیز حرارتی قرار میگیرد .تاثیر هندسه منعطف گره
نمونه در  3حالت مختلف ،بر میزان دریافت خورشیدی صفحۀ پشت بازشو آنالیز میشود.
در این بررسی نسبت فاصلهی موثر گره به میزان حرارت ورودی به عنوان رفتاری منحصر
برای مدل نمونه معرفی میگردد .نتایج حاصل از محاسبات و مقایسه میان بازشوهای مدل
شده با فواصل موثر مختلف ،نشان میدهد که نسبت معرفی شده ،عالوه بر اینکه معرف
رفتاری متناسب میان پارامترهای گره و حرارت ورودی از طریق بازشو ،در طول سال است؛
میتواند به عنوان کنترل کنند ه میزان حرارت ورودی به فضای پشت بازشو نیز عمل کند
که این ویژگی در کنار زیبایی منحصر به فرد نقش هندسی مذکور کیفیات فضایی حرم
مطهر رضوی را متناسب با معماری اسالمی بیان کرده است.
کلمات کلیدی :هندسه گره ایرانی ،الگوریتم هندسی ،شبیه سازی انرژی ،بازشوهای
هندسی

 .1دانشجوي معماري اسالمي -دانشگاه امام رضا(ع)
 .2دانشجوي گرافيك -دانشگاه جامع علمی کاربردی ،مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنرشماره یک
خراسان رضوی
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اشعار و ادعیه در مدح امامان در دو حرم مطهر رضوی و حضرت معصومه قم در
دوره قاجاریه
دکتر مهناز شایسته فرد

1

چکیده:
شعر یا چامه یکی از کهنترین گونههای ادبی و شاخهای از هنر است .شعر یک گونه ادبی
است که در آن از زیباییهای سطح و فرم زبان ،بیان هنری احساسات و تکنیکهای خاص
بهره گرفته میشود.
شعر از دیرباز در ایران ،جایگاهی بلند داشته و ایران ،کل فرهنگ و تاریخ خود را با شعر
پوشش داده است .ایرانی ،در شادی و غم ،پیامش را با شعر به دیگران میرساند و در اکثر
فرهنگهای کهن در غرب و شرق گفتهاند که شعر الهام آسمانی یا تلقین غیب است؛ لذا
شعر پیامی است با الهام آسمانی که میتواند دارای ارزشهای عمیق معنوی باشد .شعر در
ستایش و تحسین افراد ،به مدح معروف است و مدح بر دو نوع مذهبی و غیرمذهبی است.
مدح مذهبی بیشتر در تکریم و احترام به امامان و ائمه اطهار است که در هنر اسالمی این
نوع شعر با هنر میآمیزد و کتیبههایی زیبا از جنبه هنری و محتوایی به وجود میآورد.
در اشعار مدح مندرج در کتیبههای اماکنی چون حرم مطهر امامرضا(ع) و حرم حضرت
معصومه(س) از اینگونه آمیختگیهای ادبیات و هنر به چشم میخورد.
این مقاله در نظر دارد اشعار مذهبی و ادعیه نگاشته شده در دوره قاجاریه در دو مکان
مقدس شیعیان را بررسی کند .ابتدا با توجه به قدمت ،اشعار مذهبی حرم مطهر امامرضا(ع)
مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن اشعار مذهبی حرم حضرت معصومه (س) ،مالک
انتخاب اشعار ،منسوب بودن آنان به دوره قاجاریه است.
روش تحقیق :این پژوهش بهصورت مطالعات کتابخانهای و اسنادی انجام شده و با
استفاده از روش تحلیلی و توصیفی ،ارائه شده است.
کلیدواژگان :اشعار ،ادعیه ،مدح ،حرم امامرضا(ع) ،حرم حضرت معصومه(س)

 .1دانشیار ،عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
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مالحظاتي چند در باب كتيبه وكتيبه شناسي اسالمي( از منظر معماري و خوشنويسي )
دکتر شهاب شهيداني

1

چكيده:
تحليل و دسته بندي تنوع و گوناگوني كتيبه هاي اسالمي كارساده اي نيست از يكسو
اين كتيبه ها هنوز بطور كامل در تيررس پژوهشگران قرارنگرفته اند و از سوي ديگر نقاط
مجهول در خصوص چگونگي اجرا و نحوه تعامل و ارتباط بخش هاي مختلف كتيبه نگاري
از حيث ،مواد و مصالح بكار رفته در كتيبه ها ،شيوه و سبك هاي مختلف خوشنويسانه
و نوع تراش يا دورگيري و برش حروف و نحوه نگارش و پياده كردن حروف و باالخره
چگونگي تعامل معمار و خوشنويس يا كاتب همگي بر اهميت و ناكافي بودن نظرات موجود
درباره كتيبه نگاري اسالمي مي افزايد .از آنجا كه حرم مطهر رضوي آراسته به كتيبه هاي
نفيسي از دوره هاي مختلف تاريخي و نمود سبك ها و شيوه هاي مختلف كتيبه نگاري
است لذا با عنايت به اين موضوع اين مقاله مي كوشد تا برخي نظرات موجود در ارتباط با
كتيبه نگاري اسالمي (و ترجيحا كتيبه ها از منظر معماري وخوشنويسي ) را مورد اشاره و
تحليل قرار دهد .توجه به تعاريف و دغدغه هاي مستشرقان و محققان حوزه هنر اسالمي
در باب كتيبهها از يكسو و ديدگاه هاي خوشنويسان در تعاريف و مفهوم كتيبه از اهداف
اصلي اين مقاله است .بديهي است كه ارزيابي تمامي نظرات و گفتارهاي پيرامون كتيبه
نگاري مجال ديگري مي طلبد و اين مقاله مدخلي بر موضوع خواهد بود.
كليد واژه:كتيبه نگاري ،كتيبه ،خوشنويسي ،معماري ،مسجد ،اسالم

 .1استاديار گروه تاريخ دانشگاه لرستان
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بررسی ویژگی های تزیینی قرآن های مترجم خطی سدۀ  5تا  6هـ.ق موجود در
موزه قرآن امام رضا (ع)
ابوالفضل صادقپور فیروزآباد / 1مریم خلیل زده مقدم

2

چكيده:
موزه قرآن امام رضا(ع) به عنوان یکی از مهمترین موزه های جهان در زمینه نسخه های
خطی قرآنی ،و از جمله موزه هایی است که آثار مهم و با ارزشی چون نسخه های خطی
قرآن از سده های اولیه اسالم تا دوران اخیر در آن نگهداری می شود .ویژگی برخی از این
نسخه ها ،به جهت دارا بودن جنبه های بصری ،تزیینی و آنکه جزو اولین قرآن های مترجم
می باشد ،از ارزش هنری زیادی برخوردار است .همچنین قرآن های مترجم خطی موجود
در این موزه که به زبان های مختلفی ترجمه شده اند ،اهمیت بسیاری داشته و نیز به لحاظ
انواع تزیینات بکار رفته در این قرآن ها ،می تواند در بررسی های پژوهشی نسخههای خطی
قرآنی مترجم بسیار مهم به شمار آید.
هدف این پژوهش یافتن ویژگی های بصری ،نوع خطوط ،ترجمه نگارشی رسم الخط
زبانهای رایج و بررسی تزیینات بکار رفته در تزیین نسخه های خطی قرآن های مترجم در
قرون پنجم و ششم هجری /یازدهم و دوازدهم میالدی ،موجود در موزه قرآن امام رضا(ع)،
و نتیجه بررسی آنها می تواند زمینه مناسبی جهت معرفی این نسخه های قرآنی خطی
منحصر به فرد به شمار آید.
روش این تحقیق به صورت توصیفی– تحلیلی و شیوه گردآوری اطالعات به صورت
کتابخانه ای و میدانی است.
واژگان کلیدی :قرآنهاي مترجم ،موزه قرآنامامرضا(ع) ،تذهیب ،کتاب آرایی ،خوشنویسی

 .1کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشکده هنردانشگاه شاهد ،تهران
 .2کارشناس ارشد فلسفه هنر ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
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بررسی مفاهیم نمادین درخت ،سبو و قندیل در محراب زرین فام آستان قدس
رضوی با توجه به آیات قرآن کریم
حسین عابددوست 1دکتر حبیب ا ...آیت اللهی

2

چکیده:
محراب یکی از اجزای معماری اسالمی است و محل ارتباط انسان با خداست .این محرابها
با آرایه هایی تزیین شده اند که از نظر مفهوم هماهنگ با مکانی است که در آن ظهور
یافتهاند ،از این جهت معنایی قدسی را تداعی میکنند .تحلیل حاضر در پی بررسی مفاهیم
نمادین درخت ،سبو و قندیل در محراب زرین فام حرم حضرت امام رضا(ع) است .روش
کار توصیفی– تحلیلی است و روش گردآوری اطالعات کتابخانه ای است .بدین سبب ابتدا
به معرفی این محراب میپردازد و سعی می کند مفاهیم نمادین نقش مایه های گیاهی،
سبو و قندیل را در باورهای مردم ایران و آیات قرآن کریم بررسی کند و چگونگی ظهور
این نمادها را مطابق با اصول هنر اسالمی در تزیینات محراب زرین فام موجود در آستان
قدس رضوی با نام « محراب پیش رو » بیان نماید .در این راستا به آیاتی از قرآن کریم
اشاره دارد که کارکردهای قدسی این نمادها را در تفکر اسالمی نشان می دهد و چگونگی
تشابه مفاهیم نمادهای درخت ،آب و نور را در باور کهن ایران و آیات الهی بیان می دارد.
در نهایت مفاهیم تزیینات محراب را بر اساس آراء بورکهات بررسی می کند و از طریق
مقایس ه مفاهیم کهن این نمادها در هنر ایران و مقایسه آن با مفاهیم قدسی اسالمی،
تشابه این مفاهیم و چرایی حضور آنها در این مکان مقدس را بیان می دارد .این مقاله
نشان میدهد آرایه های گیاهی تزیینی در محراب زرین فام ،نشانه هایی از درخت زندگی،
نماد باروری و برکت و فراوانی است .سبو نماد آب حیات و منشاء زندگی است و قندیل نماد
نور پروردگار است .وحدت این اجزاء در کنار نقش مایه اسلیمی و آیات الهی در محراب
زرین فام ،نمادی از وحدت عناصر اصلی حیات در ستایش پروردگار است .محراب از آنجا
که محل عبادت مومن است ،مرکز جوشش ضرباهنگهای اصلی جهان طبیعت است و از
این جهت قدسی است.
واژگان کلیدی :نماد ،درخت ،سبو ،قندیل ،محراب ،آستان قدس رضوی
 .1دانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران
 .2دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران
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پیشینه حرم
مریم عرفانی شریفیان

1

چکیده:
جایگاه کعبه به عنوان مرکز عالم ،مکانی است که در آن هنگام که آب تمام سطح زمین
را پوشانده بود ،خشکی از آن گسترش پیدا کرد.
کعبه اولین بنایی است که بر روی زمین به امر پروردگار و به دست حضرت آدم ساخته شد؛
و به عنوان مأمن و مایه قوام دین مطرح شده است .این خانه که مرکز عبادی مسلمانان
میباشد دارای حرمت و امنیت است و هر گناهی در محدوده آن حرام می باشد.
تولد امام علی (ع) در این حرم پیوندی را بین دو واسطه مکانی و انسانی برقرار می کند که
هر دو واسطه های انسان با معبود می باشند .و توسل جستن به آنها باعث دوری از لغزشها
و قرار گرفتن در مسیر حق خواهد بود.
واژه های کلیدی :حرم،کعبه ،عبادت ،بت ،امام
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ابعاد نمادین گنبد و ایوان مطالی حرم رضوی و شأن آن در ارتقاء و نهادینه
سازی مفاهیم برجسته عرفان اسالمی
زهرا فیضی

1

چکیده:
سامانه های اخالقی اسالم همواره مؤید هدایت مؤمن به خروج از زخارف و مطالبات دنیوی
و تأسی او به کرامات معنوی است .از منظر اسالم تجمل گرایی موجب بروز تعدد و تکثر
درخواست های نفسانی انسانی می شود و او را از نیل به وحدت باز می دارد ،در این هنگامه
است که فرد به استیصال اعتقادی گرفتار می شود و از نجات باز می ماند .به روایت تاریخ
در هنگام طلوع اسالم در ایران حتی ظروف زرین و سیمین نیز از جرگه جاری زندگی
مسلمانان دور شد و به جای آن ظروف سفالین و نوع خاصی از کاشی لعابدار قرار گرفت.
به رغم مذموم بودن طال ،ایوان و گنبد مطالی حضرت رضا (علیه السالم) یکی از مهمترین
تمهیدات هنری و معماری محسوب می شود .این مقاله با هدف تبیین همین مسأله و تنویر
جنبه های نمادین چنین اهتمامی ،به رشته تحریر در آمده و نتایج آن نشان داده که در باور
بارور معماران و هنرمندان ما ،طال ،نماد پایداری نامنتهای حقیقت و حیانی و مظهر تابناکی
معنوی آن بوده و حسن استفاده از آن نه تنها بیرون از شائبه های نفسانی بلکه مبتنی بر
ارادهای هنرمندانه و عرفانی است.
کلید واژه :ایوان مطال ،معماری اسالمی ،تجمل گرایی ،حقیقت اسالمی
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شأن خط در اعتالی ساحت قدس معماری حرم رضوی
زهرا فیضی

1

چکیده:
خط در معماری ایران دوران اسالمی تنها با مأموریت ابالغ وجه محتوایی هدف دین تعبیه
و طراحی نشده است بلکه عزم آن دارد تا از شالوده های اساسی تمدن اسالمی نیز تبعیت
کند .تمدن اسالمی همواره خوشنویسان را بر انگیخته است تا خط را چنان بنگارند تا نه
تنها مضامین دین را در شفاف ترین گونه ممکن به استحضار فطرت بیننده برساند ،بلکه
از حرمت آن نیز در زیباشناسانه ترین وجه پاسداری کند .در معماری حرم رضوی خط بر
غنای بصری بنا نیز افزوده و کوشیده است تا در مجاورت کوشش های معمار بر قداست و
قدرت تاثیرگذاری آن نیز بیفزاید .این مقاله با هدف تبیین جنبه های تجسمی و تهذیبی
خط در معماری رضوی به رشته تحریر در آمده و نویسنده کوشیده تا بدینوسیله رسالت
راهبردی هنرهای اسالمی را در راستای اقتدار شخصیت معنوی زائر مورد واکاوی قرار دهد.
کلید واژه ها :خط ،معماری اسالمی ،هنراسالمی ،معماری رضوی ،مضامین دین ،غنای
بصری
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روایت هنری کاربرد سنگ در ط ّراحی فضاهای معماری حرم
دکتر آرش قراگزلو

1

چکیده:
طراحی فضاهای معماری ،نقش بارزی دارند که از
سنگها به عنوان عنصری طبیعی ،در ّ
منظر داللتهای هنری و زیباییشناسی و عملکرد سازهای و محیطی قابل طرح و مطالعهاند.
طراحی فضاهای مکانهای زیارتی ،بخصوص حرم مطهر امام رضا (ع) ،میتوان حضور
در ّ
سنگ را از کتیبه و ازاره و سنگفرش و حوض تا نقش و نماها و فضاهای درونی ،درها،
پنجرهها ،طاقها و رواقها و  ...مشاهده کرد .از این منظر ،این پژوهش مطالعهایست
میانرشتهای در تعامل معدن ،عمران و معماری با فرهنگ در فضاهای ُقدسی و روحانی،
قابلیتهای هنری سنگها میباشد؛ که در سازههای با محتوای زیارتی
که هستة اصلی بر ّ
ظرفیتهای عمرانی ،میتواند
و عاطفی و دینی ،عالوه بر نقش سازهای و مقاومت و بار و
ّ
طراحی بصری
عناصر
دیگر
و
فرم
در شاخصهای هنری نقش ،طرح ،رنگ ،چیدمان ،بافت،
ّ
فضاهای زیارتی در تعامل با سنگها بیان شود.
طراحی فضاهای زیارتی ،با منظور داشت مبانی
با این نگرش ،سنگها را از منظر کارکرد در ّ
نظری و روایت هنری و کارکردها و راهبردها ،میتوان به گونههای مختلف تقسیم نمود
مانند -1 :نقش سازهای  -2نقش زیباییآفرینی.
اهمیت در ساختار و طراحی یک فضای معماری -1 :کارکرد الزامی
یا از نظر میزان
ّ
(سازهای)  -2کارکرد تزئینی (روایت زیبایی صرف در یک مکان)  -3کارکرد بینابینی
(هنری).
از دیگر سو ،خود سنگها را از منظر زمینشناسی با عنایت به کاربرد در فضاهای معماری
قابلیتهای سازگار با محیط ،نقش بهداشتی ،جاذبه روانی ،کارکرد تزئینی،
میتوان از نظر ّ
ظرافت جنسی و جسمی ،جنبه قیمتی و  ...طبقهبندی نمود که دو ضلع اصلی این طرح
طراحی فضاهای زیارتی و ُقدسی  -2مواد و مصالح سنگی بکاررفته.
عبارتند ازّ -1 :
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روش تحقیق این طرح به صورت توصیفی و تحلیلی با داللت نقش -معناشناختی هنری
انواع سنگهای به کاررفته در فضای حرم میباشد که از تعامل معدن ،صنعت و هنر ،به
دستاوردهای فرهنگی در فضاهای حرم خواهیم رسید؛ یعنی ارزش همنشینی هنر و صنعت
کیفیت هنری در
در جاذبههای فرهنگ دینی و تبلیغ مفاهیم فرهنگی و ایجاد فضاهای با
ّ
گسترش فرهنگ نیایش با معبود در یک فضای ُقدسی و نقش سنگها در ارتقای حاالت
روحانی انسان در فضای حرم.
کلید واژه :معماری ،مکانهای زیارتی ،حرم امام رضا (ع) ،سنگ
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ُمدل مفهومی – هندسی ط ّراحی فضای خلوت در حرم
(مطالعة موردیُ :کنجها و گوشهها)
دکتر آرش قراگزلو

1

چکیده:
در معماری سنتّی ،بین هندسه و فرم با مفهوم فضاهای هر مکان ،رابطهای متناسب وجود
طراحی میشد و
داشت که در این تناسب معنا و شکل ،گاهی برای یک مفهوم ،چند فضا ّ
گاهی یک فضا ،به چند معنا داللت میکرد.
یکی از مفاهیم بنیادین هنر و معماری اسالمی ،مفهوم خلوت است که براساس فرهنگ
ایرانی – اسالمی و ژرفساخت معنوی و ُقدسی ،در بیشتر مکانها و آثار معماری فرهنگی
طراحی میشد .خلوت از منظر نوع رابطة انسان با معبود و محیط و جامعه ،داللت
ّ
طراحی در فضاهای زیارتی
معنایی متفاوت دارد؛ به این اعتبار ،شکل و مفهوم گونههای ّ
با مکانهای فرهنگی ،هنری ،تجاری ،مسکونی ،سیاحتی ،سیاسی ،اجتماعی ،بهداشتی و
 ...متفاوت است.
در اماکن زیارتی ،مفهوم خلوت برمبنای رویکرد تعامل روح و آرامش جان در نیایش با
پروردگار ،داللتی ُقدسی و معنوی دارد که برای این معنای روحانی س ّنتی ،چند فضا
طراحی شده است-1 :باالخانه  -2شبستان  -3رواق -4دار  -5گوش ه و زاویه ُ -6کنج-7
ّ
نهانخانه.
قابلیت و ضرورت داللت معنایی مکان ،تمام گونههای
در فضای معماری حرم ،به اعتبار ّ
هندسی خلوت به کار رفته است؛ که در این طرح با اشارهای به مبانی نظری و ساختار و
گونههای خلوت ،بیشتر به مدل هندسی ُکنج ،گوشه و زاویه میپردازیم که با وجود قرابت
معنایی ،مرز ظریفی در ُفرم و شکل و داللت مفهومی این واژگان وجود دارد که براساس
ظرفیت و ظرافت هنری – عرفانی در مبانی نظری معنوی
همین تمایز معنایی ،نوع
ّ
حسی و انتزاعی در ارتباط انسان با
معماری سنتّی مشهود است .خلوت به عنوان یک بُعد ّ
محبت امام رضا (ع) معنا میگردد .گوشه و ُکنج از منظر
معبود با حلقه واسطه والیت و ّ
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طراحی شده است
هندسی بر مبنای مفهوم معنوی و ُقدسی در عرفان ایرانی– اسالمی ّ
که در روایت معنایی خلوت و آرامش روحی در نیایش با معبود ،بیانگر مفهوم پوشش و
متانت و الیههای محجوب و پوشیدگی و پنهانی میباشد؛ که میتواند به عنوان یک مدل
کیفیت معنایی تعالی و ارتقای
طراحی فضاهای با داللت
ّ
هندسی – مفهومی راهبردی در ّ
بُعد روحانی انسان مطرح گردد.
روش تحقیق به صورت توصیفی ،تاریخی ،تفسیری و تحلیلی براساس هندسه و ُفرم ُکنجها
و گوشههای بیانگر خلوت در حرم مطهر میباشد.
طراحی گوشه و ُکنج براساس مبانی هنری – عرفانی میباشد که میتواند
فلسفه و ّ
ماهیت ّ
به عنوان یک ُمدل راهبردی دارای دستاوردهای زیر باشد:
 -1تقویت فرهنگ معنوی براساس کاربرد فرم ُکنج و گوشه در مکانهای زیارتی.
مقدس.
طراحی فضای ُکنج در اماکن ّ
 -2داللت هنری و زیباییشناسی با ّ
طراحی مکانهای معنوی.
 -3روایت مفهوم عرفان ایرانی – اسالمی در ّ
طراحی معاصر با رویکرد تعمیق رابطه انسان با معبود.
 -4امتداد هنر ُقدسی سنتّی در ّ
طراحی فضای ُکنج و گوشه در معماری
با
آرامش
و
متانت
 -5تناسب میان فرهنگ خلوت و
ّ
اسالمی.
کلید واژه :معماری ،حرم ،خلوت ،کنج ،گوشه ،زاویه
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فرم مناره و تزئینات آن در مسجد جامع گوهرشاد مشهد و مسجد جامع هرات
مریم قندهاریون

1

چکیده:
دوران حكومت تیموریان بر ایران را عصر ظهور مجدد هنر و ادب ایران و ایرانیان دانستهاند.
در این دوره نهضت هنری پر رونقی شكوفا شد كه ادوار بعدی ایران نظیر صفویه را نیز
تحت تأثیر خود قرار داد .تیموریان به طور كلی شاهانی هنر دوست و هنر پرور بودند و
اكثر جانشینان تیمور دربار خود را به محفل هنرمندان ،شعرا و ادبا مبدل ساختند .آنان
هنرمندان را تشویق می كردند و تحت حمایت آنها هنرهایی همچون خطاطی ،نقاشی،
صحافی و تزئینات معماری به كمال پیشرفت خود رسید ،اما هنرهای وابسته به معماری
مانند کاشیکاری ،مقرنسکاری ،مشبکهای چوبی ،گچبری ،نقاشی و سنگتراشی و همچنین
ویترای با شیشههای رنگی در ابنیه این دوره به اوج خود رسید.
اما این تزئینات در هر یک از اجزای فضاهای معماری از ویژگی های منحصر به فردی
برخوردار است .یکی از مهم ترین اجزایی که هر چند از قرن ششم به بعد بر سر ایوانهای
مساجد ظاهر شده بود ،لیکن از اوایل قرن هفتم ساختن آن در سر در ایوان مساجد و مقابر
معمول شد ،زوج مناره هایی بودند که در این دوره معمول و مرسوم شدند.
اما این اجزا از چه فرم و شکلی برخوردارند؟ بر اساس چه الگویی در فرم بنا ها ترکیب
میشوند؟ و چگونه تزئین می شوند؟ برای پاسخ به این سئواالت در این نوشتار دو نمونه
از این مناره ها در مساجد گوهرشاد و جامع هرات مورد ارزیابی قرار گرفته است تا رویکرد
معماران این دوره و الگوی گزینش شده توسط آنها در شکل دهی به فرم منارهها و گزینش
تزئینات مناسب در این دوره شناخته شود .در این راستا ضمن مطالعه دو مسجد فوق و
بررسی نسبت تاریخی آنها با یکدیگر ،تزئینات و فرم مناره در این دو مسجد بایکدیگر
مقایسه شده است تا وجوه افتراق و اشتراک این دو مسجد شناخته شود.
واژگان کلیدی :مناره ،فرم ،نقش ،رنگ ،دوره تیموری
 .1فارغ التحصیل کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران

56

بررسی سجاده محرابي – درختي موزه فرش آستان قدس رضوی
(با نگاهی به سجاده های شاخص عصر صفویه)
حسین کمندلو

1

چکیده:
در هنر ایرانی دستباف های متفاوتی در طول تاریخ تولید شده است ،زیر اندازهای کوچک
و بزرگ ،سفره نان ،نمکدان ،خورجین و ...از جمله این آثار بوده اند .بیشتر این دستباف ها
جنبه کاربردی داشته و در طول روز توسط مردم ایران زمین مورد استفاده قرار میگرفته
است .در بین این آثار هنرمندان ایرانی از قرون اولیه اسالمی زیراندازی خاص را برای
برپایی نمازهای یومیه خود ابداع نمودند که مورد توجه خریداران قالی ایرانی قرار گرفت،
به طوریکه جغرافی نویسان عرب که در قرون اولیه اسالمی به ایران آمدند در کتابهایشان
ذکری از سجاده های ایرانی نمودهاند.
متاسفانه هیچ نمونه ای از قرون اولیه اسالمی و دوران پس از آن باقی نمانده است ،شاید
بتوان سجاده هایی را در نگاره های عصر تیموری مشاهده نمود که شخصیت های مذهبی
بر آن نشسته و در حال عبادت هستند .خوشبختانه از دوران صفویان نمونه های شاخصی
باقی مانده است ،که برخی از آنها از برترین آثار فرشبافی ایران هستند ،دو نمونه از این آثار
در گنجینه فرش آستان قدس رضوی نگهداری میگردد ،یکی از آنها در کرمان و دیگری
توسط هنرمندان تبریزی بافته شده است .الگویی که برای سجاده تبریزی به کار رفته
است ،مشابه بسیاری از آثار شاخص عصر صفوی است که در این مقاله به اختصار آنها را
معرفی می کنیم و در پایان نیز سجاده ای که در این گنجینه نگهداری می شود به اجمال
معرفی میگردد.
واژگان کلیدی :سجاده ،صفویان ،فرش ،موزه رضوی
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بارگاه امام رضا (ع) و هنرهای به کار رفته در آن
شبنم گلزار / 1دکتر سام ارانی

2

چکیده:
سرزمین خراسان و به خصوص شهر مشهد به واسطة دربَرداشتن پیکر پاک امام هشتم،
تقدس و اعتباری روزافزون یافته است .عالقه و احترام دوستداران
الرضا (ع)ّ ،
علی بن موسی ّ
همتی واال
،
د
گذر
ی
م
ایشان
شهادت
از
که
هایی
قرن
طی
در
که
شده
موجب
این امام همام،
ّ
هم و غم خود را
،
ن
مؤم
و
عاشق
هنرمندان
و
گیرد
صورت
رضوی
حرم
مجموعة
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ّ
صرف تزئین و گسترش آستان قدس رضوی نمایند.
حرم رضوی و ساختمانهای جانبی آن که همواره در حال توسعه و بازسازی بوده اند،
با تزئینات متنوع در دوره های تاریخی مختلف ،آراسته شده است .این روند ،پیوسته
در مکانهای مذهبی در ایران رعایت شده و هنرمندان و استادکاران با مِهری خاص ،به
زیباسازی این بناها پرداخته اند .بررسی تزئینات معماری به کاررفته در حرم رضوی ،این
پرسش را به ذهن می آورد که این آرایه ها تا چه اندازه شباهت یا تفاوت با دیگر بناهای
مذهبی در ایران دارد ،که به نظر می رسد شباهت بسیاری بین تزئینات حرم با بقاع متبرکه
و برخی مسجدهای تاریخی ایران وجود داشته باشد.
برای این بررسی ،از منابع کتابخانه ای و اینترنتی بهره گرفته شده و مقایسهای اجمالی
بین هنرهای بکار رفته در حرم رضوی و چند بنای مذهبی در ایران صورت گرفته است.
واژگان کلیدی :مشهد ،حرم رضوی ،معماری ،تزئینات هنری

 .1کارشناسی ارشد صنایع دستی
 .2دکترای دامپزشکی و کارشناسی ارشد تاریخ
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شکوه« زرین فام » های ایلخانی در « محراب های » حرم مطهر رضوی
کیانوش معتقدی

1

چکیده:
در سراسر تاریخچه هنرسفالگری ایران ،و از میان شیوه ها و تکنیکهای مختلف بکار
رفته در تزئین سفالینهها ،نقاشی با لعاب « زرین فام » شاید یکی از دشوارترین و در عین
حال زیباترین روشها بشمار می آید .تنوع رنگ و نمایش قوس و قزح مانند آن ،که در
اکثر موارد ،به طور مستقیم حاصل تغییر عواملی همچون ترکیبات پیگمنت ها و فعل و
انفعاالت داخلی کوره بوجود می آمده ،این تکنیک را به یکی از جذابترین شیوه های
تزئین درعرصه هنر سفالگری تبدیل نموده است .در همین راستا ،سالهاست که در زمینه
شناخت ویژگیها ،فرمول و تکنیک پخت سفال های زرین فام ،اختالف نظرهای فراوانی در
میان اهل فن و پژوهشگران بوجود آمده است.
در اوایل سده هفتم هجری با دستیابی سفالگران به تکنیک های پیشرفته لعابسازی ،و
استفاده از خمیر شیشه برای ساخت بدنه ،عالیترین و با شکوه ترین محرابهای زرین فام،
برای حرم امام رضا(ع) تولید گردید ،به طوریکه اوج هنر محراب سازی را تا حمله مغول
میتوان محرابهای مذکور دانست .بعد از حمله مغول این روند همچنان ادامه یافت ولی
هیچ یک از محرابهای بعدی به پایه محرابهای زرین فام حضرت امام رضا (ع) نمیرسند.
الزم به ذکر است ،تکنیک ساخت و پخت لعاب زرین فام طی سده های هفتم و هشتم
هجری تقریبا منحصر به دو خاندان کاشیکار(زید و طاهر) از اهالی کاشان بوده،که نمونههای
موجود در موزه و حرم امام هشتم (ع) از جمله بهترین نمونههای همکاری میان این دو
خاندان سفالگر به حساب می آید .این مقاله در سه بخش زیر تقسیم بندی و ارائه می گردد:
الف) تاریخچه و تکنیک « زرین فام »

 .1پژوهشگر هنرهای اسالمی
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ب) شکوه زرین فام در سده های ششم و هفتم هجری
ج ) محراب های زرین فام حرم مطهر رضوی
کلید واژگان :زرین فام ،محراب ،کاشی ،کتیبه ،نقش برجسته ،خاندان طاهر ،زید،
خوشنویسی ،حرم رضوی
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گونهشناسی ساختاری -محتوایی هنر نوشتاری در فضای حرم مط ّهر امام رضا (ع)
زینا میرزایی راسخ

1

چکیده:
استفاده از عبارات و بخصوص آیات شریفة قرآن کریم و شعر بر روی فضای داخلی یا بیرونی
یک بنای معماری از جمله کارکردهای ادبیات در معماری است .بسیاری از نوشتارهایی
که بر دیوار ،در ،طاق ،ستون و  ...یک بنا حک میشود به منظور رساندن پیامی خاص ،و
متناسب با نوع فضا و کارکردهای آن فضا میباشد.
حرم امام رضا (ع) از جمله بناهای معماری سن ّتیست که در جایجای آن میتوان
گونههای مختلفی از هنر نوشتاری را مشاهده کرد؛ که در بررسی هنر نوشتاری بکارفته در
حرم میتوان به سه گونة آن اشاره کرد؛ از جمله:
 -1ساختاری :شعر و نثر
 -2محتوایی :قبرنوشتهها ،تاریخنوشتهها ،مفاهیم دینی ،مفاهیم مدحی و . ...
 -3الگوی ترکیبی (ساختاری – محتوایی)
که در این مقاله به دلیل وجود موارد مشترک در میان گونههای ساختاری و محتوایی،
گونة ترکیبی آن یعنی ساختاری – محتوایی را در نظر گرفته و انواع هنر نوشتاری فضای
حرم را این گونه تقسیمبندی کردهایم -1 :شعرنوشتهها  -2تاریخنوشتهها  -3آیات قرآنی،
احادیث و ادعیه  -4قبرنوشتهها ،این طبقهبندی نظری نوشتارها براساس رویکرد هنری در
طراحی فضاهای حرم میتواند دارای کارکردهای متنوعی باشد -1 :ایجادکنندة تقدس در
فضا  -2تلطیفکنندة مصالح معماری  -3الزامکنندة تمرکز بر فضای حرم  -4بیانکنندة
مفهوم نماد آن طرح یا علت فاعلی ساخت بنا  -5تزئین فضا  -6ابالغ پیام.
در تبیین این مقاله از  4روش توصیفی (در بیان ماهیت کاربرد نوشتارها و انواع آن) ،تحلیل
کمی ،تحلیل کیفی و مطالعة موردی بر فضای حرم استفاده شده است ،و دستاوردهای این
ّ
مقاله عبارتند از:
 .1کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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 -1ایجاد جاذبهای گردشگری دینی.
 -2تبلیغ و ابالغ الگوهای دینی و فرهنگ اسالمی.
 -3روایت تاریخی ارتباط هنر ،فرهنگ و جامعه با فضای عمرانی از طریق ظرافتهای
هنری.
 -4ارایة الگوی بارز ترکیب هنر ایرانی – اسالمی در ترکیب شعر و فضای حرم.
 -5دریافت مفهوم وحدت و اصالت اسالمی ایران زمین.
کلید واژه :هنر نوشتاری ،حرم امام رضا(ع) ،شعر ،تاریخنوشته ،قبرنوشته ،آیات و احادیث
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بررسی جایگاه سقاخانه درحوزه هنرهای ایرانی -اسالمی
احد نژاد ابراهیمی  / 1هانیه ریعان  / 2مریم مقدسیان

3

چکیده:
سقاخانه هر چند در ظاهر به عنوان یکی از گونه های معماری در ایران شناخته می گردد
ولی در متن جامعه به عنوان عنصری فرهنگی -اجتماعی برای شیعیان می باشد؛ و
تنها عنصری برای خدمات شهری به صورت آبخوری نمی باشند به گونه ای که عالوه
بر آبخوری عنصری در جهت بازیابی آرامش درونی ،هویت تاریخی و ملی و ایجاد فضایی
خاطره انگیز و روحانی در مقیاس بنا ،محله و شهر بوده و هستند ،در این میان دلبستگی
و احترام شیعیان به امام دوم خود یعنی امام حسین (ع) و تالش در مسیر زنده نگهداشتن
یاد و خاطره واقعه کربال ،عرصه ای برای ظهور هنرهای مختلف ایرانی اسالمی شده
بود ،توجه به این موضوع موجب بروز و تجلی عقاید هنرمند شیعی در هنرهای همچون
معماری ،ادبیات  ،هنرهای صناعی و غیره شده است.
سوال این نوشتار این است کیفیت و نحوه تجلی هنرهای ایرانی اسالمی در معماری و
تزیینات بنای سقاخانه های چگونه بوده است؟ این تحقیق از نوع تحقیق های نظری
بنیادی می باشد که به روش تفسیری تاریخی و مبتنی بر مطالعه اسناد تاریخی و شواهد
معماری کار می شود و گردآوری اطالعات بر پایه تحقیقات میدانی و کتابخانه ای انجام
گرفته است .نتایج این پژوهش بیانگر آن است که سقاخانه ها به رغم کوچکی مقیاس ،ذوق
و سلیقه ایرانیان را در بکارگیری هنرهای مختلف در فضای داخلی و خارجی سقاخانه نشان
داده و حاکی از تجمیع هنرهای ایرانی و اسالمی در یادمان مذهبی شهر های ایرانی است.
واژگان کلیدی :سقاخانه ،هنر ایرانی اسالمی ،هنر شیعی ،سقاخانه اسماعیل طالیی-
مشهد

 .1عضو هیات علمی دانشکده معماری وشهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز
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نمای گنبد طالی حرم امام رضا (ع)
بهزاد نعمتی

1

چکیده:
گنبد طالی حرم امام رضا (ع) مهمترین و معروفترین نماد این مجموعه است .نمای
طالکاری این گنبد را شاه تهماسب اول صفوی ساخت و دو تن از جانشینان وی ،شاه
عباس اول و شاه سلیمان آن را تعمیر و کتیبههایی به آن اضافه کردند .عالوه بر آن ،دو بار
دیگر در سال  1330ق .و  1359ش .این گنبد تعمیر و مرمت شد .مقالۀ حاضر با استفاده
از اسناد و تصاویر آرشیو آستان قدس و منابع کتابخانهای ،به بررسی تاریخچۀ نمای طال و
بازسازیهای آن میپردازد و به نحوۀ تأثیر این کتیبه بر کتیبههای دیگر حرم اشاره میکند.
کلید واژگان :علیبن موسی (ع) ،حرم امام رضا (ع) ،آستان قدس رضوی ،گنبد طال

.1كارشناس ارشد ايران شناسي و پژوشگر بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
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نماد ستاره هشت پر در اقلیم هشتمین معصوم (ع)
علی اکبر وطن پرست

1

چکیده:
قصد آن است به کیفیتی در هنرهاي تزیینی اشاره شود که متاثر از جهان بینی اسالمی
است که در ساختار هنرهاي تجسمی تبدیل به نمون و رمزي آشنا نزد هنرمندان (به طور
خاص عرصه هاي هنرهاي تجسمی ایران) گردیده است .در این جستار ،به عنوان نمونه
تنها به یک نقش از نقوش بی شماري که در هنرهاي تزیینی ایرانی  -اسالمی بکار رفته و
جایگاهی خاص نیز در هنرهاي تجسمی خصوصا نقاشی تمثیلی نوگرا و ارتباط تصویري
و تصویرسازي پیدا کرده است و حتی گاهی گام را فراتر نهاده و در عرصه هاي هنرهاي
محیطی و شهري و آثار حجمی نمادگرا نمودار گردیده است ،بپردازیم.
واژگان کلیدي :نماد هشت پر ،عدد هشت ،باورهاي بالد کهن–جهان بینی اسالم –
هنرهاي تجسمی– نقوش تزیینی– هنرمند ایرانی

 .1دانش آموخته نقاشی وفنون دانشگاه شاهد تهران – فنون بیروت

