


عنوان: چكيده مقاالت همايش ملي پژوهش در هنرهاي ايراني- اسالمي
رييس همايش: علي ثابت نيا

دبير علمي همايش: دكتر محسن طبسي
دبير اجرايي همايش: بهروز كريم پور

مسئول دبيرخانه همايش: مريم حسيني
طراح جلد و صفحه آرا: رضوان گرافيک موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي)مريم جعفري(

آدرس دبيرخانه: مشهد- خيابان كوهسنگي 9- عدالت 18- پالك 9/1 
موسسه آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي- واحد هنر پژوهي رضوان

www.aqart.ir / honarpajouhi@gmail.com / 8445142-4:تلفن

كليه حقــــوق اين اثـــر متعلق به موســسه آفـرينش هــــاي
هنـــري آســــــتان قـــــدس رضــــــوي مي باشــــد.





4

• دكتر يعقوب آژند-  استاد-  پرديس هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران
• دكتر حبيب اهلل آيت اللهي-  دانشيار- دانشكده هنر- دانشگاه شاهد 

• دكتر عليرضا باونديان- استاديار- دانشكده هنر- دانشگاه فردوسي مشهد
• دكتر محمدرضا پورجعفر- استاد- دانشكده هنر و معماری- دانشگاه تربيت مدرس

• دكتر عباسعلي تفضلي-  دانشيار-  دانشكده الهيات- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
• دكتر علي اصغر شيرازي- استاديار- دانشكده هنر- دانشگاه شاهد

• دكتر مهرداد قيومي بيدهندي- استاديار- دانشكده معماری و شهرسازی - دانشگاه شهيد بهشتی

ساير داوران مقاالت:

• دكتر الدن اسدي- استاديار- دانشكده هنر و معماري- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
• دكتر شهربانو دلبري- استاديار- دانشكده الهيات- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

• دكتر حسن رضايي- استاديار- دانشكده هنر و معماري- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
• دكتر سيد محمد خسرو صحاف- استاديار- دانشكده هنر و معماري- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

• مهدي صحراگرد- استاديار- دانشكده هنر و معماري- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
• دكتر سيد حسين مجتبوي- استاديار- دانشكده الهيات- دانشگاه آزاد اسالمي واحد نيشابور

• دكتر محمد هادي مهديزاده- استاديار- دانشكده هنر و معماري- دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

اعضاي كميته علمي همايش)به ترتيب حروف الفبا(

دبير علمی همايش

دكتر محسن طبسی - استاديار دانشكده هنر و معماری - دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد



5
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محور هاي همايش
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هوالجميل

ساالنه  و  است  اسالمي  ايراني  هنرهاي  بهترين  از  موزه اي  رضوي  مطهر  كه حرم  آنجا  از 
ميليون ها زائر به نيت زيارت مضجع رضوي به حرم مطهر هشتمين آفتاب آسمان واليت 
شيعيان 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 شک كمک 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 پژوهش هاي 
كاربردي و ارايه آن به هنرمندان جهت استفاده و ارتقاء سطح هنري در رشته هاي مختلف 

نمايد.
رضوي  قدس  آستان  در  پژوهش  تخصصي  مركز  اسالمي  پژوهش هاي  بنياد  كه  آنجا  از 
استفاده  و  موجود  هاي  پتانسيل  از  مدد  با  كرد  آفرينش هاي سعي خواهد  موسسه  است 
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پژوهشگاه  رضا)ع(،  امام  المللي  بين  دانشگاه  همچون  ديگري  همسوي  توانمندي هاي  از 
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.
ديگر  همانند  كه  است  اين  دارد   اهميت  همايش  اين  برگزاري  در  موسسه  براي  آنچه 
همايش هايي 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 قوي ترين هيات 
علمي همايش هاي 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، 
فعلی  وضعيت  بررسی  پژوهشگران،  و  اساتيد  پژوهشي  فعاليت هاي  نتايج  و  تجربيات 
فعاليت های پژوهشی در زمينه هنرهای ايراني– اسالمي، تحليل و دستيابی به راهكارهای 
هنرهای  در  پژوهش  زمينه  در  موجود  كمبودهای  و  ها  آسيب  رفع  خصوص  در  ممكن 
بررسي  و  رضوي  مطهر  حرم  در  رفته  بكار  اسالمي  هنرهاي  معرفي  و  اسالمي  ايراني– 

ارزش هاي هنري آن برگزار مي گردد. 
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 آفرينش های هنری
                                                                              آذر ماه 1391
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چکيده:
مقاله حاضر به بررسي كاربرد نوعي شيوه تحليل محتواي كيفي، مبتني بر نقطه نظرات 
سنت گرايانه از هنر اسالمي مي پردازد، نحوه تأثيرگذاري هنر اسالمي بر ساير گونه هاي 
هنري، علي الخصوص هنرهاي معاصر را مطرح كرده و در صدد ارائه شيوه اي روشمند و 
دربرگيرنده اصولي قابل تعميم در بررسي نسبت هنر اسالمي با گونه هايي از هنر است كه 

مي تواند متأثر از هنر اسالمي باشد.

كاربرد شيوه تحليل محتواي كيفي در بررسي تأثيرات هنر اسالمي بر 
ساير گونه هاي هنري 

علي بيات1

1.كارشناس ارتباط تصويري، دانشگاه تهران
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چکيده:
با شكل گيري رشته تاريخ هنر به شكل مدرن در آلمان، از قرن نوزدهم ميالدي مطالعه 
در زمينه هنرهاي ديگر فرهنگ ها و تمدن هاي از جمله هنر و معماري  ايران مورد توجه 
تعدادی از محققين غربي واقع گرديد. آنها در اولين سال هاي قرن بيستم به صورت جدي 
به مطالعه هنر  ايران 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 جمع آوري آثار هنري ايران و ديگر كشورهاي اسالمي پرداختند. 
فردريش مارتين به عنوان يک ديپلمات متوسط سوئدي، از ديگر مستشرقاني است كه به 
اوايل سده بيستم پرداخته است. مارتين  ايراني در  مطالعه و جمع آوري آثار مهم نقاشي 
از مجموع آثار خود در سال 1912 ميالدي كتابي به نام نقاشي و نقاشان ايراني، عثمان 
و گوركانيان به چاپ رساند. ارنست هرزفيلد از دانشگاه برلين نيز از سال 1920 در ايران 
فعاليت گسترده ای را در حوزه هنر ايران شروع می كند. آندره گدار 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 مي باشد. ارنست كونل نيز از ديگر 
محققين آلمانی بود كه در آن ايام بر روي هنر ايران مطالعه كرد و آثار زيادي را تاليف كرده 
است. در طول دهه 1930 ميالدي 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 عهده دار مي گردند. پوپ از همان ابتدا 
سفر به ايران، تحقيق و تهيه عكس از آثار هنر و معماري ايران را شروع مي كند. آرتور پوپ 
مجموعه تحقيقات خود و گروه همراه را در شش جلد كتاب بزرگ منتشر كرد. ريچارد 

سهم مستشرقين در حوزه پژوهش هنر ايران
دكتر محمد خزايی1

1. دانشيار هنر اسالمی دانشكده هنر و معماری، دانشگاه تربيت 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 مالحظه هاي از ايرانيان 
مقيم خارج از كشور وارد اين ميدان شده اند و آثار قابل قبولي در عرصه هنر با محوريت 
ايران منتشر كرده اند. 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. 
اواخر قرن  ايران در  از هنر  آثار مكتوبی كه توسط فرنگي ها در حوزه  سير تحقيقاتی و 
نوزدهم و قرن بيستم ميالدي، موضوعي است كه در اين نشست به صورت مختصر مورد 

بررسی قرار مي گيرد. 
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بررسی شيوه ها و روش های پژوهش در هنرهای اسالمی ـ ايرانی

چکيده:
را  گذشته  هنری  سازوكارهای  و  روابط  می تواند  ايرانی  ـ  اسالمی  هنرهای  در  پژوهش 
مكشوف سازد، تا عالوه بر حفظ ارتباط با ميراث دانش هنری بتوان برای تكامل هنرهای 
بومی و پاسخ به نيازهای معاصر چاره انديشی كرد. رابطه ميان مكاتب هنری گذشته و حال 
چنان است كه می توان گفت هر مكتب هنری جديد بر اساس مكتب پيشين استوار شده 
است، و بنابراين جلوه های مختلف از نظرگاه های مختلف قابل تتبع است. با اين حال، از 
آنجا كه فرهنگ و هنر طی دو سدة اخير از هويت دينی، و به تبع آن از شأن كاربردی 
خود، فاصله گرفته است و سطوح مختلف آموزش متمايل به فونكسيوناليسم غربی است 
شيوه های پژوهش هنر نيز، هم چون ديگر حوزه های تحقيقی، بيش از آن كه دارای ابداع 
و كاستی های  گاه حواشی  متعارفی هستند كه  نيازمندی ها و حوايج  باشند دچار  نظری 
اين رو،  از  از روش های وادی پژوهش قرار می دهد.!  فراتر  را  متعدد دامنة آسيب شناسی 
مقاله كه به شيوه های مرسوم و مكاتب اصلی پژوهش هنرهای اسالمی ـ ايرانی می پردازد 
از آن جا كه جهت سنجش و اندازه گيری كيفيت اجرايی شيوه های پژوهشی، كه هر يک 
به نوبة خود دارای تقسيم بندی های متعدد ديگری هستند، مدلی ارائه نمی دهد، نيم نگاهی 

نقادانه به كاستی های شيوه های موجود دارد. 
كليدواژه ها: پژوهش علمی، پژوهش تطبيقی، پژوهش روانشناختی و مردمشناسی، پژوهش 

جامعه شناسی، پژوهش تاريخی، پژوهش فلسفی

مرتضي دوستي ثاني1

1.كارشناس هنر 
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چکيده:
جمله  از  مختلفی  روش های  به  كه  است  دانش  كسب  مهم  منابع  از  يكی  تحقيق  روش 
روش های كمی و كيفی دسته بندی می شود. تحقيقات كيفی روش های متنوعی دارد كه 
از روش های مرسوم آن در اين مقاله تنها به روش تحقيق پديدارشناسی و كاربرد آن در 
به عنوان يک ديدگاه فلسفی  پژوهش های هنری پرداخته شده است. پديدارشناسی كه 
در قرن بيستم ظهور كرد، جهان را به شيوه ای متفاوت تصوير می كند و به تبع آن، نگاه 
خاصی به انسان دارد. روش پديدارشناسی كه يک روش توصيفی – قياسی است از فلسفه 
پديدارشناسی سرچشمه می گيرد. تالش پديدارشناسی برای يافتن وجوه اشتراك، تداوم، 
يافتن  به سمت  را  هنر  پژوهش  می تواند  اشياء  به خود  بازگشت  و  زيربنايی  نظم  و  الگو 
سرچشمه های معانی و فرهنگ های گوناگون سوق دهد. برای توضيح اين موضوع در اين 
مقاله نخست به تاريخچه فلسفه پديدارشناسی و روش شناسی آن و سپس بررسی آن به 
از آن كارايی  ايرانی - اسالمی اشاره خواهد شد. بعد  عنوان روشی برای تحقيقات هنری 
پديدارشناسی به عنوان يكی از روش های زيرمجموعه رويكرد كيفی در پژوهش های هنری 
ايرانی – اسالمی به بحث گذارده شده است و در انتها مشاهده می شود كه پديدارشناسی 

يكی از روش های كارامد در تحقيقت هنرهای ايرانی – اسالمی می باشد.
كلمات كليدی: پژوهش كيفی، هنر ايرانی - اسالمی، پديدارشناسی، روش پژوهش 

پديدارشناسی به منزله روش پژوهش كيفی در پژوهش های هنری ايرانی – اسالمی
آتوسا رسولی1 

1. دانشجوی دكتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا )س(
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چکيده:
از اهميت و قداست هنر زيبا و ايرانی »تذهيب«، همين بس كه پس از ورود به دوره اسالمی 
نيز همچون پيش از آن مورد التفات بوده و لذا قرن هاست كه هنر سنتی- مذهبی »تذهيب« 
بر تارك كتاب های مذهبی و غيرمذهبی، قالی و فرش، ديوارها، مناره ها، كتيبه ها، ستون ها، 
... نقش بسته  و  سرستون ها، محراب ها، گنبدهای مساجد و منسوجات سنتی گذشتگان 
است. در عين حال پژوهش های بسياری توسط افراد ايرانی و غير ايرانی صورت گرفته كه 
تعداد زيادی از اين تحقيقات در گوشه دنج كتابخانه ها مانده و استفاده از آن تنها در حد 

جستجوهای دانشجويی می باشد.    
پژوهش های  كردن  كاربردی  راه های  بررسی  با هدف  اسنادی،  و  كتابخانه ای  تحقيق  اين 
انجام  شده در زمينه  از پژوهش های  تعدادی  انتخاب  به  اين هنر اصيل، دست  با  مرتبط 
هنر »تذهيب« زده و با پيشنهاد راهكارهايی، درصدد كاربردی كردن هر چه بيشتر نتايج 

تحقيقاتی مشابه ان ها است.  
در نهايت به نظر می رسد بجاست كه با به كارگيری روش های پيشنهاد شده، نقوش سنتی 
داده  كاربری  تغيير  امروز،  با شرايط حيات جامعه  متناسب  و  نگاهی جديد  با  »تذهيب« 
و فراگير شود. اين ميسر نمی شود مگر با روش هايی از قبيل آگاهی بخشی به مديران و 
كارشناسان برای استفاده از آثار، نتايج تحقيقات، حمايت های مادی و معنوی از پژوهشگران 
انجام  قوانين و مقررات تسهيل كننده و مشوق پژوهش  به موازات تدوين  »تذهيب«، كه 

گيرد. 
كليدواژگان: كاربردی كردن، پژوهش، هنرهای سنتی، تذهيب، ايرانی

راهکارهای كاربردی كردن پژوهش های انجام شده در هنر»تذهيب«
زهرا رهبرنيا1 / معصومه حبيبی افراتختی 2

1. دانشيار گروه پژوهش هنر- دانشكده هنر دانشگاه الزهرا »س« 
2. دانشجوی كارشناسی ارشد پژوهش هنر - دانشكده هنر دانشگاه الزهرا »س«
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آسيب شناسی پژوهش در فرش ايران

چکيده:
هنرهای سنتی ايران، كمتر به دست و انديشه ايرانيان بررسی شده اند. از اين روی، سخن 
ساده  هنرها،  اين  زيباشناسانه  و  محتوايی  ويژگی های  و  ساختاری  اصول  درباره  گفتن 
نيست و شايد بدون مراجعه به منابع بيگانه، شدنی هم نباشد. جدای از اصول، هنرهای 
سنتی در جزييات نيز با كمبود منابع پژوهشی موشكاف بومی روبرو هستند. بنابراين شايد 
بزرگترين دشواری پيِش روی هنرهای سنتی ايران،كمبود نگره ها و پژوهش هايی ست كه 
در آنها، رويكردهای اسالمی- ايرانی )به دور از نگاه رايجی كه غربی ها به فرهنگ و هنر 

ايرانی-اسالمی دارند( برجسته باشد.
فرِش ايران نيز به دست پژوهگران ايرانی، آن گونه كه بايسته و شايسته است، بررسی نشده. 
پيشينه پژوهش در هنر- صنعت فرش، عليرغم حضور ديرپای اش در ايران، اندك است و 
نخستين پژوهشگران آن نيز، بازرگانان غربی  هستند كه طبيعتاً زاويه نگاه و نوع نگاه شان 

به فرش، با نگاه پژوهشگر ايرانی متفاوت است.
در  ايران  فرش  سهامی  شركت  و  خورشيدی   1309 در  ايران  قالی  مؤسسه  گشايش  با 
1314، پژوهش های پراكنده ای در اين زمينه به دست ايرانيان انجام می شود اما نخستين 
بار در 22 بهمن 1356 بود با تأسيس موزه فرش ايران، واژه پژوهش به اساسنامه اين نهاد 
وارد شد و موزه فرش، پژوهش را بزرگ ترين وظيفه خود دانست. با اين حال موزه فرش 
نيز در عمل به رسالت اصلی خود كه پژوهش باشد در سال های بعد توفيقی نيافت و تنها 
به انبار و دست آخر نمايشگاهی برای فرش های ايرانی بدل شد. در ادامه اين جريان سال 
1375 مركز تحقيقات فرش تأسيس شد. اين مركز كه در آغاز با نام »مؤسسه« و سپس 
با دشواری های  ابتدا  از همان  به جهاد كشاورزی فعاليت می كرد،  نام »مركز« وابسته  با 
اخذ  مانند،  دشواری هايی  بود.  روبه رو  فرش  با  مرتبط  پژوهش های  راستای  در  بسياری 

داود شادلو1

1. دانشجوی دكترای تاريخ تطبيقی تحليلی هنر اسالمی
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مجوزها و بودجه های تحقيقاتی و عدم بهره مندی از پژوهشگران مجرب.
قرار  و  گرفت  دانشجو  كارشناسی  مقطع  در  فرش  دانشگاهی  رشته  زمان،  همين  در 
گرفتن فرش در مسير علمی-پژوهشی را نويد داد. در سال 1381 مركز ملی فرش ايران 
تأسيس شد و يگانه متولی فرش در كشور نام گرفت. پژوهش ها نيز در اين مركز و تحت 
اين حال روند پژوهش فرش در  با  تازه ای گرفتند.  سياست گزاری معاونت پژوهش، جان 
كشور با توجه به ظرفيت های موجود به نقطه مطلوب نرسيده است. با نگاهی به كتاب ها، 
طرح های تحقيقاتی، مقاالت و پايان نامه های منتشر شده درباره فرش، اين كاستی بيشتر 

نمايان می شود. 
 بيشتر كتاب هايی كه ايرانيان درباره فرش نوشته اند، يا دارای بار احساسی و شاعرانه است 
يا وصفی ست و سست بنياد. در اين ميان، نوشته های موشكافانه و علمی بسيار اندك اند. 
اين  كتاب ها به جای آن كه پژوهشی هوشمندانه و دقيق را شيوه كار خود قرار دهند، بيشتر 
جنبه آذينی و نفيس يافته اند و پر هستند از وصف های بيهوده كه چيزی به بدنه دانش 

فرش ايران نمی افزايند.
 اين دست رويكردها، سبب شده است كه چارچوبی سست، جايگزين شيوه های هدفمند و 
كارساز پژوهشی شود و اين دشواری، درباره پژوهش در طرح و نقش فرش، بيش از ديگر 
زمينه ها نمود دارد. چنان كه دربرخی از شاخه های فرش مانند رنگرزی و مرمت، كارهايی 
به مراتب علمی تر انجام شده است، اّما در زمينه طرح و نقش، چند شيوه  نادرست پژوهشی 
كه ريشه در روش های تحقيق غربی در اين هنر دارد، مدتهاست كه معيار قرار گرفته و 
هنر-صنعت  شاخه های  از  بسياری  در  بنابراين  می كنند.  تبعيت  آن  از  همه  بيش  و  كم 
نقوش  ريشه يابی  فرش،  جامعه شناسی  و  جغرافيا  فرش،  سبكشناسی  درباره  مانند  فرش، 
ناشناخته تر، بررسی فرش های تاريخی، آسيب شناسی طراحی فرش، زيبايی شناسی فرش، 
اقتصاد و بازاريابی و غيره، نوشتار سودمندی كه دارای ارزش دانشگاهی و علمی-پژوهشی 

باشد وجود ندارد.
به هر روی، پژوهش در فرش ايران نيازمند بررسی ژرف و موشكافانه است؛ بايد سخت گيرانه 
مقاله ها،  بر  كه  آسيب هايی  بزرگترين  از  )يكی  نادرست  وگاه  تكراری  گفته های  انتشار  از 
كتاب ها و... سايه افكنده، ارايه داده های نادرست و سرشار از ناسازه در اين نوشته هاست(، 
در  ويژه  به  بكاود.  را  تازه  و  ناپيموده  وا داشت گستره های  را  پژوهشگر  و  جلوگيری كرد 
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گفته  موضوع های  به سوی  را  فرش  دانشجويان  و  باشند  پيش رو  دانشگاه ها  بايد  اين باره 
نشده و كمتر گفته شده رهنمون سازند. زيرا در اين راه، كالنترين سرمايه ها، همين نسل 
دانشگاه امروزند كه بی هيچ بزرگنمايی، دست كم در زمينه پژوهش، كارنامه درخشانی را 

تا كنون از خود نشان داده اند.
واژگان كليدی: فرش، آموزش، هنرهای سنتی، آسيب شناسی
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جستاری در ماهيت پژوهش معنوی و مادی در هنرهای ايرانی ـ اسالمی
با رويكرد به هنر معماری

چکيده:
     در هنر اسالمی هدف نهايی همان است كه در دين اسالم به آن تأكيد شده است يعنی 
شناخت و عبادت آفريدگار يكتای عالم . اين هدف جان مايه اصلی دين است كه انسان 
غريب را در اين وادی غربت تا سر منزل مقصود خويش كه همانا قربت الهی است، ياری 
كند . هنرمند نيز به پيروی از پيامبر)ص( برای حيرت بيشتر پای در اين وادی گذاشته تا 
در دريای بيكران حقيقت مستغرق شود و به قدر ظرفيت خود حقيقت را در قالب اثر هنری 
به مخاطب ارايه دهد . اثر هنری هنرمند در دو بعد قابل بررسی است؛ ظاهر و باطن ، ماده و 
معنا، صورت و سيرت، رمز و راز . ظاهر همان است كه به چشم سر قابل رويت است و باطن 
آن كه به چشم دل . اگر چه آثار هنری ايرانی- اسالمی در ظاهر با هم متفاوت هستند، اما 
در باطن همگی يكی هستند و جز توحيد در خود ندارند . برای شناخت معنا در هنر ايرانی 
ـ اسالمی كه مجموعه ای از آثار هنرمندان  اسالمی نيز هست بايد به رابطه بين هنرمند و 
سرچشمه اثر هنری و گوهر ناب اين هنر پی برد تا بتوان راز نهفته در اثر را بازكاوی كرد. 
اميد است با شناخت ماهيت اصلی هنر ايرانی ـ اسالمی به راهی برای آگاهی آيندگان از 

اين هنر و رستگاری خود دست يابيم .
كليد واژه: دين اسالم ، ويژگی های هنرهای ايرانی ـ اسالمی ، هنرمند مسلمان ، پژوهش 

معنوی و مادی

حامد شادی 1 / رمضانعلی عبدالهی 2

1. دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی معماری اسالمی دانشگاه امام رضا)ع(
2. دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی معماری اسالمی دانشگاه امام رضا)ع(
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چکيده:
بر هيچ  اسالمی  ايرانی-  در هنر  ويژه  به  و  ها  زمينه  تمامی  در  پژوهش  و جايگاه  نقش   
يافت.  شكل  ايران  در  اسالم  سپاه  پيروزی  با  اسالمی  ايرانی–  هنر  نيست.  پوشيده  كس 
و در تمامی ادوار تاريخی بعد از فتح اسالم شاهد شكوفايی هنر درتمامی زمينه ها و به 
ويژه در معماری اسالمی و رشد و نمو تزيينات. معماری ايرانی- اسالمی در كاشی كاری، 
گچ كاری آيينه كاری با ساخت مساجد و ابنيه مذهبی بويژه ، بنا های آرامگاهی می باشيم. 
با شهادت پيشوای هشتم شيعيان امام رضا)ع( و ساخت بنای آرامگاهی و توسعه اين بنا در 
طول تاريخ، پژوهش در زمان های بعد در رابطه با نحوه ساخت و اجرای بنا، مصالح به كار 
رفته، بررسی تزيينات معماری و احاديث و آيات بكار رفته در بنا ی آرامگاهی مورد توجه 
بنای آرامگاهی در طول  اين  لذا  ايرانی- اسالمی قرار گرفت.  پژوهشگران و محققان هنر 
اين بنای آرامگاهی و وسعت  با گسترش  تاريخ به دفعات مورد بررسی قرار گرفته است. 
آن، امر پژوهش و تحقيق آنگونه كه بايد و شايد مورد توجه قرارنگرفته است. در اين مقاله 
بنای  پژوهش در  به معرفی  پرداخته و سپس  اسالمی  پژوهش در هنرايرانی-  اهميت  به 

آرامگاهی امام رضا)ع( می پردازيم.
كليد واژه: اهميت پژوهش- هنرايرانی اسالمی- مجموعه بنای آرامگاهی امام رضا)ع(

اهميت پژوهش هنر ايرانی- اسالمی با تاكيد در پژوهش مجموعه 
آرامگاهی امام رضا )ع(

معصومه شمسيني غياثوند1

1. فارغ التحصيل كارشناسی فرش، گرايش طراحی از دانشگا هنر تهران
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چکيده:
او در كتابی  از محققان معاصر در زمينه نسخه های خطی اسالمی است.  فرانسوا دروش 
نام سبک عباسی به بررسی دست نوشته های قرآنی قرون نخستين اسالمی پرداخته  به 
است. در اين كتاب كوشيده است به شيوه های علمی و روشمند آثار متنوع قرن نخست 
تا قرن ششم هجری را بر اساس نوع خط و خصوصيات نسخه شناسانه گروه بندی كند تا 
در نهايت بتواند چگونگی تحول و تكامل خطوط اوليه اسالمی را ترسيم كند. از اين رو با 
كنار نهادن تمام پيش فرض  خود بر اساس روشی مشخص دست نوشته ها را طبقه بندی، 
اين كتاب  نوشتار روش تحقيق دروش در  اين  نام گذاری كرده است. در  شماره گذاری و 
مورد تامل قرار می گيرد و در نهايت نكات برجسته، مغفول مانده و اشكاالت احتمالی كارش 

معرفی می گردد.
واژگان كليدی: خوشنويسی اسالمی، مصحف نگاری، فرانسوا دروش، خط كوفی، سبک 

عباسی، سبک حجازی

تأملی بر روش  تحقيق فرانسوا دروش بر قرآن های اوليه اسالمی
مهدی صحراگرد1

1. دانشجوی دكترای تاريخ تطبيقی–  تحليلی هنر اسالمی، دانشگاه شاهد
عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
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چکيده:
اگر چه پژوهش هنر بنا به هزار و يک 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 شک ، 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 
طرح هاي 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، نمي توان 

نتايج كاربردي ارزشمند و موثر متصّور شد. 
و  مشكالت  با  متمركز  مديريت  ايجاد  كه  كرد  اذعان  بايد  ضرورت،  اين  علي رغم  اما 
محدوديت هايي نيز روبرو است كه از جمله مهم ترين آنها بايد به گستردگي و تنوع موضوعي 
و محتوايي هنر اسالمي ايراني اشاره كرد. تفاوت هاي اقليمي، تفاوت در توانايي هاي 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 

مديريت متمركز به پژوهش هاي هنري ، الزامات و محدوديت ها 
دكتر محسن طبسي1

1.  استاديار دانشكده هنر و معماري ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
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چکيده:
فصلنامه  علمی – پژوهشی گلجام مجله  تخصصی فرش ايران است كه نوشتارهای پژوهشی ، 
تحليل ، نقد كتاب و گزارش های علمی و هنری در زمينه فرش و زير اندازها را به چاپ 
می رساند. در شماره های مختلف اين مجله مقاالت علمی با ارزشی به چاپ می رسد كه 
هريک گوشه ای از زيبايی ها و ارزش های هنری فرش ايران را تحليل می كند. اين مقاله 
سعی دارد با توجه به اصول مقاله نويسی و روش تحقيق در نمونه های چاپ شده در اين 
مجله به نقد آن بپردازد. به همين جهت شماره 12 مجله را كه در بهار 1388 چاپ شده 
به عنوان نمونه انتخاب كرده و مقاالت چاپ شده در آن را از نظر ساختارمقاله نويسی و 
نوع پژوهش تحليل می كند. هدف از اين پژوهش بررسی نقاط ضعف نوشتارهای فصلنامه 
گلجام  است و سعی دارد راهكارهايی را جهت بهتر شدن اين پژوهش ها مطرح كند. روش 
تحليلی متن مقاالت را بررسی می كند.  تحقيق كيفی است و ابتدا به شيوه توصيفی – 
روش گردآوری اطالعات كتابخانه ای و از طريق فيش برداری است. بر اين اساس از ميان 
7 مقاله چاپ شده در شماره 12 مجله گلجام 5 مقاله در بخش چكيده و مقدمه عملكرد 
اصول  ديگر  نمونه های  از  بهتر  مقاالت  اين  از  نمونه  دو  كلی  طور  به  اند.  نداشته  خوبی 
نوشتارهای علمی- پژوهشی را رعايت كرده است. مابقی مقاالت در بخش چكيده روش 
تحقيق ، اهداف و سوال تحقيق را بيان نكرده اند . در بخش مقدمه نيز روش تحقيق، اهميت 
و ضرورت تحقيق و پيشينه  تحقيق را بيان نكرده اند. در اين مقاله ها بخش های اصلی مقاله 
و چگونگی ارتباط آنها با يكديگر توضيح داده نشده است. منابع تصويری از منابع نوشتاری 
در پايان مقاله تفكيک نشده اند و در برخی موارد ارجاع منابع صحيح نيست. از ميان 7 مقاله 

بررسی اصول مقاله نويسی و روش تحقيق  در مقاالت فصلنامه ی علمی – پژوهشی 
گلجام ، شماره 12

حسين عابددوست1 / دكتر علی اصغر شيرازی2 

1. دانشجوی دكترای تاريخ تطبيقی و تحليلی هنر اسالمی، دانشكده هنر، دانشگاه شاهد
2. استاديار دانشكده هنر، دانشگاه شاهد، تهران
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چاپ شده 3 مقاله نقاط ضعف كمتری دارند ، اين مقاالت از مولفانی هستند كه در رشته  
هنر تخصصی ندارند و متخصصين رشته  مديريت و روانشناسی و باستان شناسی هستند. 

 واژگان كليدی: مقاله نويسی ، روش تحقيق ، فصلنامه  علمی – پژوهشی گلجام  
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چکيده:
آنها  از  يكی  نمايد كه  تبعيت می  اصولی خاص  از  ايرانی  آن هنر  تبع  به  و  اسالمی  هنر 
الوهيت در  با عالم واال و  اين اصل الزمان والمكان است. زيرا  »تقليدحقيقی« می باشد. 
يونان  از دوره   اين اصل  به خود نمی گيرد.  ارتباط است و رنگ كهنگی وگذشت زمان  
متفكران  نزد  در  تاكنون  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  افالطون  از جمله  فالسفه  نزد  باستان 
سنت گرا نيز ادامه داشته است. در اين مقاله اصل بنيادين» تقليد« درزمينه  مطالعات و 
پژوهش های هنری اسالمی را پيش كشيده و آن  را با شيوه  تحليلی و با استفاده از آراء 
و نظريات مختلف موجود درمنابع مكتوب مربوطه ارايه می نمايد،كه حاصل آن نشان از 
جايگاهش در استمرار و حفظ هنرهای اصيل اسالمی و ايرانی است كه برخالف ديدگاه 
مدرن می باشد و می تواند به عنوان يک نقطه كليدی برای مطالعات بنيادين در اين زمينه 

تلقی گردد.
كليدواژه ها: هنر اصيل ، تقليدحقيقی ، سنت ، مدرن

1. استاديار دانشكده هنر دانشگاه شهيد چمران اهواز

»تقليد حقيقی«
پيش درآمد پژوهشی برای حفظ و استمرار هنرهای اصيل اسالمی و ايرانی

دكترسيامک عليزاده1



28

چکيده:
مشكالت پژوهش در هنر اسالمی را بايد در اركان آن جست. يكی از اركان تحقيق منابع 
تحقيق است؛ و بخشی از مشكالت تحقيق در هنر اسالمی به تصور محققان از منابع هنر 
اسالمی مربوط است. در مطالعات تاريخی، از جمله مطالعة تاريخ هنر اسالمی، منابع بر دو 
دسته است: منابع درجه  اول و منابع درجه دوم. منبع درجه اول منبعی است كه با رويداد 
تاريخی نسبت مستقيم دارد؛ و منبع درجه دوم نسبت غيرمستقيم. در اين مقاله، نشان 
می دهيم كه مطالعات هنر اسالمی، از جمله معماری اسالمی، نوعی از مطالعة تاريخی است. 
سپس با تأمل در معانی تاريخ، به منابع درجه اول و درجه دوم تاريخ معماری می پردازيم. 
آنگاه با ذكر نمونه هايی از منابع درجه اول معماری اسالمی ايران، از متون نظم و نثر گرفته 
را در دگرگون كردن وضع  منابع  اين  به  بيشتر  توجه  اهميت  و عكس،  نگاره  و  نقشه  تا 

مطالعة معماری اسالمی ايران به اجمال نشان می دهيم.

دامنه منابع مطالعات معماری اسالمی ايران
دكتر مهرداد قيومی بيدهندی1

1. استاديار دانشكده معماری و شهرسازی/ دانشگاه شهيد بهشتی تهران
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چکيده:
در مقاله حاضر كوشش شده است شرايطی كه در آن پژوهش های هنری می توانند در توليد 
ملی نقش داشته باشد تبيين شوند. در بخش اول مقاله ابتدا مفهوم توليد ملی به دو حوزه 
اين اساس مفهوم ملي در حوزه  بر  تاثيرگذاری« تقسيم شده است.  »هويتی« و »قدرت 
هويتي به معناي چيزي است كه متعلق به همه يا اكثر قريب به اتفاق افراد يک جامعه 
بوده و در شكل گيري هويت جمعي آنها دخيل است )نظير لباس ملي(. همچنين مفهوم 
ملي در حوزه قدرت تاثير گذاری اقتصادی به معناي چيزي است كه در سطح كالن جامعه 
و در مقياس های بزرگ كشوری دارای اهميت و قدرت تاثيرگذاری اقتصادی باشد )نظير 

صنعت خودروسازي ملی(. 
سپس توليد هنری به دو بخش »اثر هنری« و »كاالی هنری« تقسيم شده است. بر اين 
اساس اگر توليدي توسط انسان صورت گرفته و حاوي ارزش هاي زيبايي شناسي متعالي 
به  را  هنري«  »اثر  نام  شود،  عرضه  فرد  به  منحصر  يا  و  محدود  بسيار  به صورت  و  بوده 
آن اطالق مي كنيم، و اگر توليدي توسط انسان صورت گرفته و به نحوي واجد برخي از 
نداشته  نيز  توليد  بوده، و محدوديت كميت  )ولو غير متعالي(  زيبايي شناسي  ارزش هاي 

باشد به آن نام »كاالي هنري« مي دهيم.
در بخش پاياني مقاله با توجه به تعاريف ارائه شده به اين بحث كه توليد هنری در چه 
شرايطي می تواند در توليد ملي نقش داشته باشد پرداخته شده و اين نتيجه حاصل شده 
است كه توليد هنری در صورتی كه به صورت »كاالی هنری« عرضه شود می تواند در توليد 
ملی در حوزه »قدرت تاثير اقتصادی » نقش داشته باشد و ساير شقوق مختلف ممكن فاقد 

وجه می باشند.
همچنين به عنوان نتيجه نهايی از مجموع بحث های مطرح شده  اين نكته اساسی حاصل 

شرايط تأثيرگذاری پژوهش های هنری بر توليد ملی 
دكتر محمد جواد كارآمد1

1. دكتراي مهندسي نساجي از دانشگاه صنعتي اميركبير، استاديار دانشكده هنر دانشگاه شهيد 
باهنر كرمان
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شده كه پژوهش های هنری در صورتی می توانند در توليد ملی نقش آفرين باشند كه ناظر 
به حوزه »كاالی هنری« باشند،  و پژوهش های ناظر به حوزه »اثر هنری« نمی توانند نقشی 
در توليد ملی ايفا كنند، گرچه اين پژوهش ها ممكن است در ساير حوزه ها دارای قدرت 

تاثيرگذاری باشند.
كلمات كليدي: توليد ملی، توليدات هنري، پژوهش  هنری
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چکيده:
پايان جنگ،  از  بعد  كشور  تئاتری  دانشگاه های  دل  از  يک حركت خودجوش  به صورت 
دانشجويانی كه دغدغه انقالب و دفاع مقدس داشتند، ترجيح دادند پايان نامه تحصيالت 

دانشگاهی خود در رشته تئاتر را در حيطه موضوعات مرتبط دفاع مقدس ارائه نمايند. 
      در اين مقاله به ارزيابی پايان نامه های تئاتر دفاع مقدس با تاكيد بر مالك های داوری 
مقاالت علمی پژوهشی )برگرفته از فرم داوری  فصلنامه هنرهای زيبا( از لحاظ تبعيت از 
روش پژوهش، ارتباط منطقی اجزای اثر شامل عنوان، چكيده، فصل بندی، نتيجه گيری 
و تعداد منابع و مواخذ و... پرداخته می شود. روشن است كه مطالعه روی چنين موضوعی 
از جايگاه ويژه ای در ميان اهالی فرهنگ و هنر ايران به خصوص سياستگذاران برخوردار 
است. از طرفی اگر به سرمايه های معنوی و مادی كه دانشجويان و دانشگاه ها و ارگان های 
حمايت كننده به صورت زنجيروار در طی ساليان گذشته، در اين رابطه صرف می نمايند 
عنايت شود، جهات ديگری از ضرورت و اهميت موضوع رخ می نمايد كه دارای رنگ و 
از وضعيت كمی و  ارائه كارنامه ای جامع  اين مقاله  از نگارش  اقتصادی است. هدف  بوی 
تئاتر  پايان نامه های  انطباق  همچنين  و  كشور  در  مقدس  دفاع  تئاتر  پايان نامه های  كيفی 
دفاع  مقدس كشور با مالك های شاخص جدول داوری در نشريات علمی پژوهشی به اميد 

ارتقای آنها می باشد.
      اولين پايان نامه سال 1369 در دانشكده هنرهای زيبا توسط مهران نصرت پناه و علی 
اسماعيل پوردهكردی با عنوان »مقدمه ای بر تئاتر جنگ« به راهنمايی سعيد كشن فالح 
در مقطع كارشناسی ارائه شده است. اين حركت با گذشت زمان در دانشگاه های سراسر 
در  نامه  پايان   49 تعداد   ، 1389 سال  پايان  تا  كه  طوری  به  يافته،  صعودی  سير  كشور 
اين زمينه ارائه گرديده است. از اين ميان 28 اثر در مقطع كارشناسی، 20 اثر در مقطع 

آسيب شناسي فعاليت ها و آثار پژوهشی در مراكز آموزش عالي در زمينه 
پژوهش های هنری؛

باتمركز بر پايان نامه های دانشگاهی رشته تئاتر كشور با موضوع تئاتر دفاع مقدس
سيدميثم مطهری1

1. دانشجوی دكترای تئاتر. دانشكده هنرهای زيبا. دانشگاه تهران. عضو هيات علمی مركز راهبری 
مهندسی فرهنگی
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كارشناسی ارشد و يک پايان نامه در مقطع دكترا ارائه شده اند. كمترين تعداد منابع و ماخذ 
در پايان نامه ها 4 عدد )خانی، 1376 :85(  و بيشترين تعداد منابع 594 منبع )مطهری، 
1390 :214(، همچنين كمترين حجم پايان نامه  37 صفحه )ورمقانی، 1380( و بيشترين 

تعداد صفحات 588 صفحه)كشن فالح، 1387( گزارش می شود. 
تئاتر، آموزش عالی،  پايان نامه  تئاتر دفاع مقدس،  برنامه ريزی آموزشی،  كلمات كليدی: 

ارتباط اجزای پژوهش
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چکيده:
پژوهش در باب هنرهای ايرانی – اسالمی قدم گذاردن در ورطه ای است كه پايانی ندارد 
چرا كه هنر در مرز و بوم ما ريشه در استعاره ، نماد، نشانه ، اعتقادات، عرفان، سنت، اقليم، 
تازه در جستجو و كنكاش  بابی  اداب و رسوم، رياضی، هندسه و نجوم داردكه هر كدام 
را پيش روی ما می گذارد. لذا با شناخت درست از فرهنگ حاكم در هر دوره می توان تا 

حدودی عوامل تاثير گذار در شكل گيری هنر آن دوران را بررسی نمود.
و  است  داشته  دينی  و  متافيزيكی  اسالم خاستگاهی  از حضور  قبل  دوران  در  ايران  هنر 
تحت تاثير تفكرات و اعتقادات دينی آن دوران بوده و پس از ورود اسالم هر آنچه در چنته 
دارد در اختيار دين جديد قرار می دهد. روح تشنه وكمال طلب هنرمند ايرانی همواره در 
جستجوی راهی جهت به تصوير كشيدن مفاهيم توسط نمادها و نشانه های مختلف در 
قالب نقشمايه ها و طرح های متنوع بوده و احساسات خود را در قالب ايجاد فضايی گاه با 
عظمت و با شكوه،گاه قدرتمند،گاه آرام وگاه معنوی بيان می كند. اين گفتگو به زبان نقش 
وخط و رنگ و نور به گونه ای است كه ذهن مخاطب در جريان اين ارتباط طی طريق 

می نمايد.
نمادهای ايرانی درشكل گيری تزئينات نقش بسزايی داشته و به مرور زمان شكل، هندسه 
و تناسبات آنها)ظاهر( در بستر فرهنگ بر مبنای انتقال پيام، به صور مختلف به تصوير در 
آمده، اما مفاهيم )باطن( دچار تغيير و دگرگونی نشده است. خاستگاه تزئينات و هنر ايران 

را بايد در تمدن كهن آن جستجو نمود.
ساختار اسليمی ها را ،گل و بوته های در هم تنيده و پيچ و تاب خورده تشكيل می دهد كه 
كنايه از بهاری جاودانه و باغی شكوفا و گلزاری  از باغ های بهشت است زنده و سيال ، اين 
پويايی خبر از رويشی جاودانه می دهد و ذهن را به سير و سلوكی عارفانه دعوت می كند. 

بررسی ضرورت پژوهش در حيطه هنر ايرانی - اسالمی و نگرش معاصر به آن
شيوا وهابی1

1. فوق ليسانس معماري دانشگاه ازاد اسالمي مشهد
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رسيدن به اين مرتبه در خلق اثر جز با درك عميق از فلسفه ، عرفان ، رياضيات و نجوم و....
امكان پذير نيست. در اينجا هنرمند صرفا به خلق اثر بسنده نمی كند بلكه خود را وسيله 
ای می داند جهت تطهير روح و تذهيب نفس مخاطب ، با خلق فضايی مملو از روح معنويت 
با استفاده از نمادها و نشانه هايی آشنا كه ريشه در حكمت كهن ايرانی )نمادگرايی كيهانی 
و جهان بينی معنوی( دارد. استفاده از اسما متبركه و نام اهلل بصورت خط و نقش در كنار 
اسليمی ها در تكامل طرح بسيار تاثير گذار است و مانند چيدن قطعات يک پازل می باشد 
كه حضور هردو برای رسيدن به مقصود الزم و ضروری است. هنرمند ايرانی تنها به هدايت 
نمادها و نقوش در دو بعد بسنده نمی كند و بعد سوم را نيز با ايجاد سه كنج ها يا مقرنس ها 
ايجاد می كند. در ساختار مقرنس ها نيز بعد ظاهری و باطنی مد نظر بوده و بر خالف ظاهر 
ساده دارای ساختاری با هندسه پيچيده می باشد. تزئينات را در ابنيه معماری در عين كثرت 
زمينه  بستر  بر  را  و خطوط  نقش ها  اثر(  )باطن  پنهان  هندسه ای  با  و  می رساند  به وحدت 
)ظاهر( جای می دهد و آگاهانه از نقش هايی در زمينه  استفاده می كند كه ريشه در فرهنگ 
كهن ايرانی دارد، بدين ترتيب گويی پيام آشنايی را به آشنايی می رساند و طی طريق آغاز 

می شود.
هدف از بازنگری هرچند خالصه و محدود در ريشه های هنر و فرهنگ ايران بازگويی مجدد 
آن نبوده و نيست، اما شناخت درست و ريشه يابی ضعف امروزمان در بجای گذاشتن اثری 
ماندگار ضرورت اصلی و اولويت نخستين ما در تالش برای هويت بخشی به هنر ايرانی – 
اسالمی می باشد. مفاهيم وابسته به دوره ای خاص نيستند برخالف آنچه به عينيت می رسد، 
چرا كه عينيت نيازمند ماده است و ماده وابسته به زمان است . آثار و نقوش در هر دوره با 
توجه به ميزان رشد تكنولوژی بگونه ای ظهور می كند. ما بايد مفاهيم را با توجه به شناخت 
درست ازريشه ها و خاستگاهشان و تكنولوژی روز و فضای حاكم بر جامعه اسالمی به تصوير 
بكشيم بگونه ای كه جامعه اين هنر نو را بپذيرد نه اينكه تيشه بر ريشه زده و با تعصب و 

دفاع نادرست از هويت گذشته ارتباط امروز و ديروزمان را قطع كنيم.
واژگان كليدی: هنر ايرانی، هنر اسالمی، پژوهش، تزئينات، نمادگرايی
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 بخـــش
ويـــژه
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چکيده:
در طول تاريخ برای حفظ و مرمت بارگاه منور امام رضا )ع( كوشش های فراوانی از طرف 
بر حرم مبارك نصب گشته  ايرانی صورت گرفته است و ضريح های متفاوتی  هنرمندان 
است. اين مقاله به مطالعه ضريح فوالدی نصب شده در دوره فتحعلی شاه قاجار می پردازد. 
باشد .  تاريخی می  بر مبنای پژوهش های مكتوب  و  اين مقاله كتابخانه ای  روش تحقيق 

هدف از نوشتن اين مقاله معرفی و توصيف ضريح فوالدی دوره قاجار می باشد.
كليد واژه: امام رضا)ع( ، ضريح، سوم، فوالد، قاجار 

1. دانشجوی دكتری پژوهش هنر، دانشكده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران. 

مطالعه ضريح فوالدی دوره قاجار
الهه پنجه باشی1 
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چکيده:
هنرهای اسالمی از قرون اوليه اسالمی  تاكنون ملهم از تعاليم و تفكر ارزشمند اسالم در 
شاخه های مختلف آن بوده . چه در ابتدا كه بی پيرايگی و سادگی اين آثار معيار عمل 
هنرمندان در اين هنرها بوده و چه در آثار متاخر كه تزئينات و تكثر المان های تزئينی 
حضور پر رنگ تری در آثار پيدا كرده اند. بهرحال آنچه در كليه اين آثار مشهود است، 
يكپارچگی و اصل وحدت در آنهاست كه همواره در آنها بعنوان روح هنر تجلی می نمايد.

فالسفه در دوران اسالمی و حتی  بعضی از فالسفه قبل از اسالم با اعتقاد به منشاء و جود  
به عنوان عامل وحدت تمامی موجودات و مخلوقات ، رمز بقاء را نيز پيوست به آن منشاء 
بوده  آنها  ماندگاری و كمال  به عنوان رمز  اين اصل  نيز  می دانستند. در هنرهای اسالمی 

است.
تجلی وحدت در كثرت در تزئينات معماری حرم نيز جزو ال ينفک آن به حساب می آيد. 
دارای  تعدد،  عليرغم  دارد  وجود  مطهر  حرم  معماری  اجزاء  دراكثر  كه  بسياری  تزئينات 
انسجام و وحدت می باشند و وحدت كل اين اجزاء، ساختاری يگانه را رقم خواهد زد كه در 

نهايت با كل نظام هستی پيوند خورده، و خود جزئی از آن كل  خواهد شد.

وحدت دركثرت در تزئينات معماری حرم امام رضا )ع(
حميد جاجرمي1

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

چکيده: 
اشيای سنگی موزه  نتايج پژوهشی ميدانی و كتابخانه ای در زمينه  از  برگرفته  اين مقاله 
آستان قدس رضوی است و در آن با توجه به شكل و محتوای كتيبه های سنگی، به تحليل 
اطالعاتی در زمينه جنس سنگ، نوع خط و شيوه های بكار رفته در تزيين سنگ ها، دوره 
تاريخی، محل نصب اوليه سنگ ها، شناسايی هنرمندان پديدآورنده كتيبه های سنگی شامل 
منبت كاران، كتيبه نگاران، شاعران و بانيان ابنيه حرم مطهر و بررسی سنگ ها به لحاظ 

موضوعی پرداخته شده است.
كليد واژه ها: موزه آستان قدس، كتيبه های سنگی، دوره تاريخی، شاعران، منّبت كاران

ميثم جاللی1

1. دانشجوی دكترای گروه باستانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقيقات 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 10 و 11هـ . ش

چکيده:
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 سال هاي 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 مي كردند. 
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 آتشكده ها، صدقات و نذوراتي مانند» اوقاف« 
بوجود آمد كه اين صدقات و نذورات صرف عمران و آبادي معابد و امور خيريه مي شده 
است. و همچنين كاهنان، موبدان، هيربدان، كشيشان و كاتبان نيز از همين راه امرار معاش 
مي كرده اند. حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( نيز از اين قضيه مستثني نيست. مسلمانان 
و شيفتگان آن حضرت، از هنگام شهادت ايشان برای هزينه نگهداری از مضجع شريف، 

اموال و رقباتی را وقف كرده اند.
وقف عملي است صالح و باقي و مصداق روشني است از تعادل و تعاضد، و انفاقي است عاري 
از منت و احساني است خالي از اذيت و به دور از تحقير شخصيت ديگران، و تصّدقي است 
دايمي و مستمر و بدون ريا، و وامي است بدون اضطراب و تكاثر )سوره تكاثر- آيات 1و2( و 
برگ سبزي است كه براي انسان ذخيره مي شود ) سوره مزمل- آيه 20(. و 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 ايستادن يا به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن است.) ابن منظور مصری، 
محمد بن مكرم،300، ص 395( و در اصطالح فقهی، عقدی است كه ثمره آن حبس كردن 

اصل، و رها كردن منفعت آن است. )نوری ـ ميرزا حسين ، 1408 ، ج 14، ص 47(
به عبارت ديگر؛ » حبس كردن چيزی از طرف مالكش به وجهی از وجوه، به نحوی كه 

مريم حسيني1

1. كارشناس 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 عاريت و از اين قبيل داده نشود. و صرف كردن آن مال در جهتی كه واقف تعيين 

كرده است«)مغنيه، محمد جواد؛ 1402، ص585 (
در اين راستا از موقوفاتي كه به خيريه ها و به ويژه وقف بقاع متبركه شيعه مي شد 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 ايران مربوط به دوره حكومت صفويه در قرن 10 و 11 هجري 
قمري است. با توجه به حمايت شاهان صفوي در قرن 10 و 11 هجري قمري و وجود 
هنرمندان و گسترش امكانات در اين دوره قاليبافی همچون بقيه هنرها، مقامی ويژه در 
هنر و صنعت پيدا كرد. قالی هايی كه امروزه به نام فرش های نفيس ايران در موزه های 
عمومی و خصوصی جهان نگهداری می شود، نشانی از استادی ايرانيان 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 كليدی: وقف در آستان قدس رضوی، قالي هاي صفويه، موزه فرش، فرش هاي 

وقفي به موزه فرش آستان قدس رضوي
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كاشی های تيموری در مجموعه حرم حضرت رضا )ع(

چکيده:
 كاشيكاري يكي از تزئينات مهم و شاخص در حرم مطهر حضرت رضا)ع( است. اين هزار 
عصر تيموري با ظهور بهترين كاشي هاي معرق به اوج خود مي رسد . مسجد گوهرشاد يكي 
از بناهاي مهم عصر تيموري مجموعه اي از تكنيک هاي مختلف كاشيكاري را در خود جاي 
داده است . برخي سنت هاي كاشيكاري اين عصر به عنوان يک سنت پايدار به دوره هاي 
از نقوش گره ، تركيب آجر و كاشي به صورت كاشي معقلي و  بعد راه مي يابد . استفاده 
همنشيني قاب هاي كاشي معرق در ميان آجرها ، رنگ هاي درخشان در ناب و طرح هاي 

ظريف و پركار برخي از ويژگي هاي اين آثار را تشكيل مي دهد . 
واژگان كليدي: كاشيكاري ، معرق ، زير رنگي ، عصر تيموري ، مسجد گوهرشاد 

هادی خورشيدی1 

1. كارشناس ارشد مرمت اشياء فرهنگي از دانشگاه هنر اصفهان
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بررسی نمادين نقوش گياهی در نگارگری و كاشيکاری مکتب هرات
)با مطالعه كاشيكاری مسجد گوهرشاد و نمونه هايی از نگارگری مكتب هرات(

چکيده:
عناصر نمادين به عنوان جلوه های بارزی از مفاهيم واال و دور از دسترس، در هنر ايرانی 
با  را  ارتباطی خود  با صور گوناگون، رشته های  اغلب  و  اسالمی حضور چشمگيری دارند 
واقعيت ملموس حفظ  كرده اند. هنرمند مسلمان بر پايه ی تعاليم الهی، آثاری می آفريند 
كه دارای معانی و تاثيرات روحانی بر انسان باشد، بر اين اساس گاه به شيوه كامال مّجرد 
با  را  خاصی  نقوش  واقعی،  ويژگی های  در  اغراق  با  گاه  واقعّيت،  از  ملهم  گاه  انتزاعی،  و 
عملكردهای گوناگون به منصه ظهور رسانده اند. ابداع و خلق عناصر نمادين با پشتوانه ای 
از فرهنگ و ادبيات ايرانی و متأثر از متغّيرهای اجتماعی روند تكاملی خود را در صورت 
و محتوا طی نموده است. بررسی تحليلی اين مقاله در آثار  ارزنده ای از نگارگری مكتب 
هرات و نقوش كاشيكاری مسجد گوهرشاد به عنوان نقاط اوجی در هنر ايران بيانگر اين 
موضوع است. چنانكه عناصر نمادين گياهی بكارگرفته شده در اين مكتب، ضمن وفاداری 
به  سّنت های كهن در نمادگرايِی ايران، جلوه های بارز و تكامل يافته و بی نظيری از عناصر 
نمادين گياهی را نشان می دهد. مشابهت تصويری عين به عين نقوش كاشيكاری مسجد 
نزديک  ارتباط  از  نشان  هرات،  مكتب  نگاره  های  در  اسليمی  تزيينی  نقوش  و  گوهرشاد 

نگارگران اين مكتب با هنرمند كاشيكار و تاثير پذيری از اين هنر می دهد.
كليد واژه ها: نگارگری ايران، مكتب هرات، نماد، آرايه های گياهی

1. كارشناس ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران، استان تهران
2. دانشيار دانشگاه هنر تهران، استان تهران

سارا سعادت فرد)نويسنده مسئول(1 / دكتر ايرج اسكندری2
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1. كارشناس ارشد نقاشی دانشگاه هنر تهران، استان تهران
2. دانشيار دانشگاه هنر تهران، استان تهران

چکيده:
از ميان هنرهای تجسمی اسالمی نقوش هندسی جايگاهی ويژه در تعريف فضاهای اسالمی 
دارند و نمايه ای از نظم در آفرينش هستی نيز می باشند. در اين راستا، عملكرد اين نقوش 
به تناسب نظمی كه بر عناصر فضا می نشانند، از مناظر ديگری همچون انرژی و معماری 
نيز حائز اهميت می باشد. از اين رو مقاله  حاضر  نخست به بررسی نقوش هندسی موجود 
در بازشوها و نظام هندسی آن در حرم مطهر رضوی می پردازد و سپس بر اساس تغييرات 
هندسی، ساختارهای منعطف ايجاد شده را، به عنوان كنترل كننده های ورود گرما در اين 
 بازشوها معرفی می كند. عناصر معرفی شده بر اساس تقسيم بندی فرد معماری ايرانی و با 
استفاده از شبيه سازی انرژی، تحت آناليز حرارتی قرار می گيرد. تاثير هندسه منعطف گره 
نمونه در 3 حالت مختلف، بر ميزان دريافت خورشيدی صفحة پشت بازشو آناليز می شود. 
در اين بررسی نسبت فاصله ی موثر گره به ميزان حرارت ورودی به عنوان رفتاری منحصر 
برای مدل نمونه معرفی می گردد. نتايج حاصل از محاسبات و مقايسه ميان بازشوهای مدل 
شده با فواصل موثر مختلف،  نشان می دهد كه نسبت معرفی شده، عالوه بر اينكه معرف 
رفتاری متناسب ميان پارامترهای گره و حرارت ورودی از طريق بازشو، در طول سال است؛ 
می تواند به عنوان كنترل كننده  ميزان حرارت ورودی به فضای پشت بازشو نيز عمل كند 
كه اين ويژگی در كنار زيبايی منحصر به فرد نقش هندسی مذكور كيفيات فضايی حرم 

مطهر رضوی را متناسب با معماری اسالمی بيان كرده است.
بازشوهای  انرژی،  سازی  شبيه  هندسی،  الگوريتم  ايرانی،  گره  هندسه  كليدی:  كلمات 

هندسی

تعامِل زيبايی شناسی و رفتار حرارتی در طراحِی بازشوهای حرم مطهر رضوی 
مدل نمونه: گره هندسی هشت چهار لنگه

مهدی سهيلی فرد1 / هديه ناجی بزرگ2

1. دانشجوي معماري اسالمي- دانشگاه امام رضا)ع(
2. دانشجوي گرافيک- دانشگاه جامع علمی كاربردی، مركز آموزش عالی فرهنگ و هنرشماره يک 

خراسان رضوی
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دكتر مهناز شايسته فرد1

چکيده:
شعر يا چامه يكی از كهن ترين گونه های ادبی و شاخه ای از هنر است. شعر يک گونه ادبی 
است كه در آن از زيبايی های سطح و فرم زبان، بيان هنری احساسات و تكنيک های خاص 

بهره گرفته می شود.
شعر از ديرباز در ايران، جايگاهی بلند داشته و ايران، كل فرهنگ و تاريخ خود را با شعر 
پوشش داده است. ايرانی، در شادی و غم، پيامش را با شعر به ديگران می رساند و در اكثر 
فرهنگ های كهن در غرب و شرق گفته اند كه شعر الهام آسمانی يا تلقين غيب است؛ لذا 
شعر پيامی است با الهام آسمانی كه می تواند دارای ارزش های عميق معنوی باشد. شعر در 
ستايش و تحسين افراد، به مدح معروف است و مدح بر دو نوع مذهبی و غيرمذهبی است. 
مدح مذهبی بيشتر در تكريم و احترام به امامان و ائمه اطهار است كه در هنر اسالمی اين 
نوع شعر با هنر می آميزد و كتيبه هايی زيبا از جنبه هنری و محتوايی به وجود می آورد. 
در اشعار مدح مندرج در كتيبه های اماكنی چون حرم مطهر امام رضا)ع( و حرم حضرت 

معصومه)س( از اينگونه آميختگی های ادبيات و هنر به چشم می خورد.
اين مقاله در نظر دارد اشعار مذهبی و ادعيه نگاشته شده در دوره قاجاريه در دو مكان 
مقدس شيعيان را بررسی كند. ابتدا با توجه به قدمت، اشعار مذهبی حرم مطهر امام رضا)ع( 
مورد بررسی قرار می گيرد و پس از آن اشعار مذهبی حرم حضرت معصومه )س(، مالك 

انتخاب اشعار، منسوب بودن آنان به دوره قاجاريه است. 
با  و  شده  انجام  اسنادی  و  كتابخانه ای  مطالعات  به صورت  پژوهش  اين  تحقيق:  روش 

استفاده از روش تحليلی و توصيفی، ارائه شده است.
كليدواژگان: اشعار، ادعيه، مدح، حرم امامرضا)ع(، حرم حضرت معصومه)س(

اشعار و ادعيه در مدح امامان در دو حرم مطهر رضوی و حضرت معصومه قم در 
دوره قاجاريه

1. دانشيار، عضو هيئت علمی دانشكده هنر و معماری دانشگاه تربيت مدرس
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چکيده:
تحليل و دسته بندي تنوع و گوناگوني كتيبه هاي اسالمي كارساده اي نيست از يک سو 
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 سبک هاي مختلف خوشنويسانه 
باالخره  و  پياده كردن حروف  و  نگارش  نحوه  و  و برش حروف  يا دورگيري  تراش  نوع  و 
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 سبک 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 كتيبه ها 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

مالحظاتي چند در باب كتيبه وكتيبه شناسي اسالمي) از منظر معماري و خوشنويسي (

 1. استاديار گروه تاريخ دانشگاه لرستان 

دكتر شهاب شهيداني1
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چکيده:
موزه قرآن امام رضا)ع( به عنوان يكی از مهمترين موزه های جهان در زمينه نسخه های 
خطی قرآنی، و از جمله موزه هايی است كه آثار مهم و با ارزشی چون نسخه های خطی 
قرآن از سده های اوليه اسالم تا دوران اخير در آن نگهداری می شود. ويژگی برخی از اين 
نسخه ها، به جهت دارا بودن جنبه های بصری، تزيينی و آنكه جزو اولين قرآن های مترجم 
می باشد، از ارزش هنری زيادی برخوردار است. همچنين قرآن های مترجم خطی موجود 
در اين موزه كه به زبان های مختلفی ترجمه شده اند، اهميت بسياری داشته و نيز به لحاظ  
انواع تزيينات بكار رفته در اين قرآن ها، می تواند در بررسی های پژوهشی نسخه های خطی 

قرآنی مترجم بسيار مهم به شمار آيد.
الخط  رسم  نگارشی  ترجمه  خطوط،  نوع  بصری،  های  ويژگی  يافتن  پژوهش  اين  هدف 
زبان های رايج و بررسی تزيينات بكار رفته در تزيين نسخه های خطی قرآن های مترجم در 
قرون پنجم و ششم هجری/ يازدهم و دوازدهم ميالدی، موجود در موزه قرآن امام رضا)ع(، 
و نتيجه بررسی آنها می تواند زمينه مناسبی جهت معرفی اين نسخه های قرآنی خطی 

منحصر به فرد به شمار آيد. 
صورت  به  اطالعات  گردآوری  شيوه  و  تحليلی  توصيفی–  صورت  به  تحقيق  اين  روش 

كتابخانه ای و ميدانی است.
واژگان كليدی: قرآن هاي مترجم، موزه قرآن امام رضا)ع(، تذهيب، كتاب آرايی، خوشنويسی

بررسی ويژگی های تزيينی قرآن های مترجم خطی سدۀ 5 تا 6 هـ.ق موجود در 
موزه قرآن امام رضا )ع(

ابوالفضل صادقپور فيروزآباد1 / مريم خليل زده مقدم2

1. كارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشكده هنردانشگاه شاهد، تهران
2. كارشناس ارشد فلسفه هنر، دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران
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چکيده:
 محراب يكی از اجزای معماری اسالمی است و محل ارتباط انسان با خداست. اين محراب ها 
با آرايه هايی تزيين شده اند كه از نظر مفهوم هماهنگ با مكانی است كه در آن ظهور 
يافته اند، از اين جهت معنايی قدسی را تداعی می كنند. تحليل حاضر در پی بررسی مفاهيم 
نمادين درخت، سبو و  قنديل در محراب زرين فام حرم حضرت امام رضا )ع( است. روش 
كار توصيفی – تحليلی است و روش گرد آوری اطالعات كتابخانه ای است. بدين سبب ابتدا  
به معرفی اين محراب  می پردازد و سعی می كند مفاهيم نمادين نقش مايه های گياهی، 
سبو و قنديل را در باورها ی مردم ايران و آيات قرآن كريم  بررسی كند و چگونگی ظهور 
اين نمادها را مطابق با اصول هنر اسالمی در تزيينات محراب زرين فام موجود در آستان 
قدس رضوی با نام » محراب پيش رو « بيان نمايد. در اين راستا به آياتی از قرآن كريم 
اشاره دارد كه كاركردهای  قدسی اين نمادها را در تفكر اسالمی نشان می دهد و چگونگی 
تشابه مفاهيم نمادهای درخت، آب و نور را در باور كهن ايران و آيات الهی بيان می دارد. 
در نهايت مفاهيم تزيينات محراب را بر اساس آراء بوركهات بررسی می كند و از طريق 
با مفاهيم قدسی اسالمی،   ايران  و مقايسه آن  اين نمادها در هنر  مقايسه  مفاهيم كهن 
تشابه اين  مفاهيم و چرايی حضور آنها در اين مكان مقدس را بيان می دارد. اين مقاله 
نشان می دهد آرايه های گياهی تزيينی در محراب زرين فام، نشانه هايی از درخت زندگی، 
نماد باروری و بركت و فراوانی است. سبو نماد آب حيات و منشاء زندگی است و قنديل نماد 
نور پروردگار است. وحدت اين اجزاء در كنار نقش مايه اسليمی و آيات الهی  در محراب 
زرين فام، نمادی از وحدت عناصر اصلی حيات در ستايش پروردگار است. محراب از آنجا 
كه محل عبادت مومن است، مركز جوشش ضرباهنگ های  اصلی جهان طبيعت است و از 

اين جهت قدسی است. 
 واژگان كليدی: نماد ، درخت ، سبو، قنديل، محراب ، آستان قدس رضوی

بررسی مفاهيم نمادين درخت ، سبو و قنديل در محراب زرين فام آستان قدس 
رضوی  با توجه به آيات  قرآن كريم 

حسين عابددوست1  دكتر حبيب ا... آيت اللهی2

1. دانشجوی دكترای تاريخ تطبيقی و تحليلی هنر اسالمی، دانشكده هنر، دانشگاه شاهد، تهران
2. دانشيار دانشكده هنر، دانشگاه شاهد، تهران
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چکيده:
جايگاه كعبه  به عنوان مركز عالم، مكانی  است كه در آن هنگام كه آب تمام سطح زمين 

را پوشانده بود ، خشكی از آن گسترش پيدا كرد.
كعبه اولين بنايی است كه بر روی زمين به امر پروردگار و به دست حضرت آدم ساخته شد؛ 
و به عنوان مأمن و مايه قوام دين مطرح شده است . اين خانه كه مركز عبادی مسلمانان 

می باشد دارای حرمت و امنيت است و هر گناهی در محدوده آن حرام می باشد.
تولد امام علی )ع( در اين حرم پيوندی را بين دو واسطه مكانی و انسانی برقرار می كند كه 
هر دو واسطه های انسان با معبود می باشند . و توسل جستن به آنها باعث دوری از لغزش ها 

و قرار گرفتن در مسير حق خواهد بود. 
واژه های كليدی: حرم،كعبه، عبادت، بت، امام

پيشينه حرم
مريم عرفانی شريفيان1

1. دانشجوی كارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد سمنان
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چکيده:
سامانه های اخالقی اسالم همواره مؤيد هدايت مؤمن به خروج از زخارف و مطالبات دنيوی 
و تأسی او به كرامات معنوی است. از منظر اسالم تجمل گرايی موجب بروز تعدد و تكثر 
درخواست های نفسانی انسانی می شود و او را از نيل به وحدت باز می دارد، در اين هنگامه 
است كه فرد به استيصال اعتقادی گرفتار می شود و از نجات باز می ماند. به روايت تاريخ 
ايران حتی ظروف زرين و سيمين نيز از جرگه جاری زندگی  در هنگام طلوع اسالم در 
مسلمانان دور شد و به جای آن  ظروف سفالين و نوع خاصی از كاشی لعابدار قرار گرفت. 
به رغم مذموم بودن طال، ايوان و گنبد مطالی حضرت رضا )عليه السالم( يكی از مهمترين 
تمهيدات هنری و معماری محسوب می شود. اين مقاله با هدف تبيين همين مسأله و تنوير 
جنبه های نمادين چنين اهتمامی، به رشته تحرير در آمده و نتايج آن نشان داده كه در باور 
بارور معماران و هنرمندان ما، طال، نماد پايداری نامنتهای حقيقت و حيانی و مظهر تابناكی 
معنوی آن بوده و حسن استفاده از آن نه تنها بيرون از شائبه های نفسانی بلكه مبتنی بر 

اراده ای هنرمندانه و عرفانی است.
كليد واژه: ايوان مطال ، معماری اسالمی ، تجمل گرايی ، حقيقت اسالمی

ابعاد نمادين گنبد و ايوان مطالی حرم رضوی و شأن آن در ارتقاء و نهادينه 
سازی مفاهيم برجسته عرفان اسالمی

زهرا فيضی1

1. دانشجوی كارشناسی معماری، موسسه آموزش عالی اقبال الهوری
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چکيده: 
خط در معماری ايران دوران اسالمی تنها با مأموريت ابالغ وجه محتوايی هدف دين تعبيه 
و طراحی نشده است بلكه عزم آن دارد تا از شالوده های اساسی تمدن اسالمی نيز تبعيت 
كند . تمدن اسالمی همواره خوشنويسان را بر انگيخته است تا خط را چنان بنگارند تا نه 
تنها مضامين دين را در شفاف ترين گونه ممكن به استحضار فطرت بيننده برساند، بلكه 
از حرمت آن نيز در زيباشناسانه ترين وجه پاسداری كند. در معماری حرم رضوی خط بر 
غنای بصری بنا نيز افزوده و كوشيده است تا در مجاورت كوشش های معمار بر قداست و 
قدرت تاثيرگذاری آن نيز بيفزايد. اين مقاله با هدف تبيين جنبه های تجسمی و تهذيبی 
خط در معماری رضوی به رشته تحرير در آمده و نويسنده كوشيده تا بدينوسيله رسالت 
راهبردی هنرهای اسالمی را در راستای اقتدار شخصيت معنوی زائر مورد واكاوی قرار دهد.

كليد واژه ها: خط، معماری اسالمی ، هنراسالمی ، معماری رضوی ، مضامين دين ، غنای 
بصری 

شأن خط در اعتالی ساحت قدس معماری حرم رضوی
زهرا فيضی1

1. دانشجوی كارشناسی معماری، موسسه آموزش عالی اقبال الهوری
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روايت هنری كاربرد سنگ در طّراحی فضاهای معماری حرم

چکيده:
سنگ ها به عنوان عنصری طبيعی، در طّراحی فضاهای معماری، نقش بارزی دارند كه از 
منظر داللت های هنری و زيبايی شناسی و عملكرد سازه ای و محيطی قابل طرح و مطالعه اند. 
در طّراحی فضاهای مكان های زيارتی، بخصوص حرم مطهر امام رضا )ع(، می توان حضور 
تا نقش و نماها و فضاهای درونی، درها،  ازاره و سنگفرش و حوض  از كتيبه و  سنگ را 
مطالعه ای ست  پژوهش  اين  منظر،  اين  از  كرد.  مشاهده   ... و  رواق ها  و  طاق ها  پنجره ها، 
ميان رشته ای در تعامل معدن، عمران و معماری با فرهنگ در فضاهای ُقدسی و روحانی، 
كه هستة اصلی بر قابلّيت های هنری سنگ ها می باشد؛ كه در سازه های با محتوای زيارتی 
و عاطفی و دينی، عالوه بر نقش سازه ای و مقاومت و بار و ظرفّيت های عمرانی، می تواند 
در شاخص های هنری نقش، طرح، رنگ، چيدمان، بافت، فرم و ديگر عناصر طّراحی بصری 

فضاهای زيارتی در تعامل با سنگ ها بيان شود.
با اين نگرش، سنگ ها را از منظر كاركرد در طّراحی فضاهای زيارتی، با منظور داشت مبانی 
نظری و روايت هنری و كاركردها و راهبردها، می توان به گونه های مختلف تقسيم نمود 

مانند: 1- نقش سازه ای 2- نقش زيبايی آفرينی.
الزامی  كاركرد   -1 معماری:  فضای  يک  طراحی  و  ساختار  در  اهمّيت  ميزان  نظر  از  يا 
بينابينی  كاركرد   -3 مكان(  يک  در  صرف  زيبايی  )روايت  تزئينی  كاركرد   -2 )سازه ای( 

)هنری(.
از ديگر سو، خود سنگ ها را از منظر زمين شناسی با عنايت به كاربرد در فضاهای معماری 
می توان از نظر قابلّيت های سازگار با محيط، نقش بهداشتی، جاذبه روانی، كاركرد تزئينی، 
ظرافت جنسی و جسمی، جنبه قيمتی و ... طبقه بندی نمود كه دو ضلع اصلی اين طرح 

عبارتند از: 1- طّراحی فضاهای زيارتی و ُقدسی  2- مواد و مصالح سنگی بكاررفته.

دكتر آرش قراگزلو1

1. دكترای ادبيات هنر از دانشگاه تهران
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روش تحقيق اين طرح به صورت توصيفی و تحليلی با داللت نقش- معناشناختی هنری 
انواع سنگ های به كاررفته در فضای حرم می باشد كه از تعامل معدن، صنعت و هنر، به 
دستاوردهای فرهنگی در فضاهای حرم خواهيم رسيد؛ يعنی ارزش همنشينی هنر و صنعت 
در جاذبه های فرهنگ دينی و تبليغ مفاهيم فرهنگی و ايجاد فضاهای با كيفّيت هنری در 
گسترش فرهنگ نيايش با معبود در يک فضای ُقدسی و نقش سنگ ها در ارتقای حاالت 

روحانی انسان در فضای حرم.
كليد واژه: معماری، مكان های زيارتی، حرم امام رضا )ع(، سنگ
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چکيده:
در معماری سنّتی، بين هندسه و فرم با مفهوم فضاهای هر مكان، رابطه ای متناسب وجود 
داشت كه در اين تناسب معنا و شكل، گاهی برای يک مفهوم، چند فضا طّراحی می شد و 

گاهی يک فضا، به چند معنا داللت می كرد.
يكی از مفاهيم بنيادين هنر و معماری اسالمی، مفهوم خلوت است كه براساس فرهنگ 
ايرانی – اسالمی و ژرف ساخت معنوی و ُقدسی، در بيشتر مكان ها و آثار معماری فرهنگی 
داللت  جامعه،  و  محيط  و  معبود  با  انسان  رابطة  نوع  منظر  از  خلوت  می شد.  طّراحی 
معنايی متفاوت دارد؛ به اين اعتبار، شكل و مفهوم گونه های طّراحی در فضاهای زيارتی 
با مكان های فرهنگی، هنری، تجاری، مسكونی، سياحتی، سياسی، اجتماعی، بهداشتی و 

... متفاوت است.
با  در اماكن زيارتی، مفهوم خلوت برمبنای رويكرد تعامل روح و آرامش جان در نيايش 
فضا  چند  سّنتی،  روحانی  معنای  اين  برای  كه  دارد  معنوی  و  ُقدسی  داللتی  پروردگار، 
طّراحی شده است: 1-باالخانه 2- شبستان 3- رواق 4- دار 5- گوشه  و زاويه   6- ُكنج7- 

نهان خانه.
در فضای معماری حرم، به اعتبار قابلّيت و ضرورت  داللت معنايی مكان،  تمام گونه های 
هندسی خلوت به كار رفته است؛ كه در اين طرح با اشاره ای به مبانی نظری و ساختار و 
گونه های خلوت، بيشتر به مدل هندسی ُكنج، گوشه و زاويه می پردازيم كه با وجود قرابت 
معنايی، مرز ظريفی  در ُفرم و شكل و داللت مفهومی اين واژگان وجود دارد كه براساس 
معنوی  نظری  مبانی  در  عرفانی   – هنری  ظرافت  و  ظرفّيت  نوع  معنايی،  تمايز  همين 
معماری سنّتی مشهود است. خلوت به عنوان يک بُعد حّسی و انتزاعی در ارتباط انسان با 
معبود با حلقه واسطه واليت و محّبت امام رضا )ع( معنا می گردد. گوشه و ُكنج از منظر 

دكتر آرش قراگزلو1

ُمدل مفهومی – هندسی طّراحی فضای خلوت در حرم
)مطالعة موردی: ُكنج ها و گوشه ها(

1. دكترای ادبيات هنر از دانشگاه تهران
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اسالمی طّراحی شده است  هندسی بر مبنای مفهوم معنوی و ُقدسی در عرفان ايرانی– 
كه در روايت معنايی خلوت و آرامش روحی در نيايش با معبود، بيانگر مفهوم پوشش و 
متانت و اليه های محجوب و پوشيدگی و پنهانی می باشد؛ كه می تواند به عنوان يک مدل 
هندسی – مفهومی راهبردی در طّراحی فضاهای با داللت كيفّيت معنايی تعالی و ارتقای 

بُعد روحانی انسان مطرح گردد.
روش تحقيق به صورت توصيفی، تاريخی، تفسيری و تحليلی براساس هندسه و ُفرم  ُكنج ها 

و گوشه های بيانگر خلوت در حرم مطهر می باشد.
فلسفه و ماهّيت طّراحی گوشه و ُكنج براساس مبانی هنری – عرفانی می باشد كه می تواند 

به عنوان يک ُمدل راهبردی دارای دستاوردهای زير باشد:
1- تقويت فرهنگ معنوی براساس كاربرد فرم ُكنج و گوشه در مكان های زيارتی.

2- داللت هنری و زيبايی شناسی با طّراحی فضای ُكنج در اماكن مقّدس.
3- روايت مفهوم عرفان ايرانی – اسالمی در طّراحی مكان های معنوی.

4- امتداد هنر ُقدسی سنّتی در طّراحی معاصر با رويكرد تعميق رابطه انسان با معبود.
5- تناسب ميان فرهنگ خلوت و متانت و آرامش با طّراحی فضای ُكنج و گوشه در معماری 

اسالمی.
كليد واژه: معماری، حرم، خلوت، كنج، گوشه، زاويه
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چکيده:
دوران حكومت تيموريان بر ايران را عصر ظهور مجدد هنر و ادب ايران و ايرانيان دانسته اند. 
در اين دوره نهضت هنری پر رونقی شكوفا شد كه ادوار بعدی ايران نظير صفويه را نيز 
تحت تأثير خود قرار داد. تيموريان به طور كلی شاهانی هنر دوست و هنر پرور بودند و 
اكثر جانشينان تيمور دربار خود را به محفل هنرمندان، شعرا و ادبا مبدل ساختند. آنان 
نقاشی،  آنها هنرهايی همچون خطاطی،  هنرمندان را تشويق می كردند و تحت حمايت 
صحافی و تزئينات معماری به كمال پيشرفت خود رسيد، اما هنرهای وابسته به معماری 
مانند كاشيكاری، مقرنسكاری، مشبک های چوبی، گچبری، نقاشی و سنگتراشی و همچنين 

ويترای با شيشه های رنگی در ابنيه اين دوره به اوج خود رسيد. 
به فردی  از ويژگی های منحصر  اجزای فضاهای معماری  از  تزئينات در هر يک  اين  اما 
برخوردار است. يكی از مهم ترين اجزايی كه  هر چند از قرن ششم به بعد بر سر ايوان های 
مساجد ظاهر شده بود، ليكن از اوايل قرن هفتم ساختن آن در سر در ايوان مساجد و مقابر 

معمول شد، زوج مناره هايی بودند كه در اين دوره معمول و مرسوم شدند.
اما اين اجزا از چه فرم و شكلی برخوردارند؟ بر اساس چه الگويی در فرم بنا ها تركيب 
می شوند؟ و چگونه تزئين می شوند؟ برای پاسخ به اين سئواالت در اين نوشتار دو نمونه 
از اين مناره ها در مساجد گوهرشاد و جامع هرات مورد ارزيابی قرار گرفته است تا رويكرد 
معماران اين دوره و الگوی گزينش شده توسط آنها در شكل دهی به فرم مناره ها و گزينش 
تزئينات مناسب در اين دوره شناخته شود. در اين راستا ضمن مطالعه دو مسجد فوق و 
بايكديگر  دو مسجد  اين  در  مناره  فرم  و  تزئينات  يكديگر،  با  آنها  تاريخی  نسبت  بررسی 

مقايسه شده است تا وجوه افتراق و اشتراك اين دو مسجد شناخته  شود.
واژگان كليدی: مناره، فرم، نقش، رنگ، دوره تيموری

مريم قندهاريون1 
فرم مناره و تزئينات آن در مسجد جامع گوهرشاد مشهد و مسجد جامع هرات

1. فارغ التحصيل كارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران
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چکيده:
در هنر ايرانی دستباف های متفاوتی در طول تاريخ توليد شده است، زير اندازهای كوچک 
و بزرگ، سفره نان، نمكدان، خورجين و... از جمله اين آثار بوده اند. بيشتر اين دستباف ها 
جنبه كاربردی داشته و در طول روز توسط مردم ايران زمين مورد استفاده قرار می گرفته 
برای  را  زير اندازی خاص  اسالمی  اوليه  قرون  از  ايرانی  هنرمندان  آثار  اين  بين  در  است. 
برپايی نمازهای يوميه خود ابداع نمودند كه مورد توجه خريداران قالی ايرانی قرار گرفت، 
به طوريكه جغرافی نويسان عرب كه در قرون اوليه اسالمی به ايران آمدند در كتاب هايشان 

ذكری از سجاده های ايرانی نموده ا ند. 
متاسفانه هيچ نمونه ای از قرون اوليه اسالمی و دوران پس از آن باقی نمانده است، شايد 
بتوان سجاده هايی را در نگاره های عصر تيموری مشاهده نمود كه شخصيت های مذهبی 
بر آن نشسته و در حال عبادت هستند. خوشبختانه از دوران صفويان نمونه های شاخصی 
باقی مانده است، كه برخی از آنها از برترين آثار فرشبافی ايران هستند، دو نمونه از اين آثار 
در گنجينه فرش آستان قدس رضوی نگهداری می گردد، يكی از آنها در كرمان و ديگری 
رفته  كار  به  تبريزی  برای سجاده  كه  الگويی  است.  بافته شده  تبريزی  هنرمندان  توسط 
است، مشابه بسياری از آثار شاخص عصر صفوی است كه در اين مقاله به اختصار آنها را 
معرفی می كنيم و در پايان نيز سجاده ای كه در اين گنجينه نگهداری می شود به اجمال 

معرفی می گردد.
واژگان كليدی: سجاده، صفويان، فرش، موزه رضوی

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

حسين كمندلو1

1. عضو هيات علمی گروه فرش _ دانشكده هنر سمنان
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چکيده:
سرزمين خراسان و به خصوص شهر مشهد به واسطة دربَرداشتن پيكر پاك امام هشتم، 
علی بن موسی الّرضا )ع(، تقّدس و اعتباری روزافزون يافته است . عالقه و احترام دوستداران 
اين امام همام، موجب شده كه در طی قرن هايی كه از شهادت ايشان می گذرد ، هّمتی واال 
در ساختن مجموعة حرم رضوی صورت گيرد و هنرمندان عاشق و مؤمن ، هّم و غم خود را 

صرف تزئين و گسترش آستان قدس رضوی نمايند.
اند ،  بوده  بازسازی  و  توسعه  و ساختمان های جانبی آن كه همواره در حال  حرم رضوی 
پيوسته  روند ،  اين  است .  شده  آراسته  مختلف ،  تاريخی  های  دوره  در  متنوع  تزئينات  با 
در مكان های مذهبی در ايران رعايت شده و هنرمندان و استادكاران با ِمهری خاص ، به 
زيباسازی اين بناها پرداخته اند . بررسی تزئينات معماری به كاررفته در حرم رضوی ، اين 
پرسش را به ذهن می آورد كه اين آرايه ها تا چه اندازه شباهت يا تفاوت با ديگر بناهای 
مذهبی در ايران دارد ، كه به نظر می رسد شباهت بسياری بين تزئينات حرم با بقاع متبركه 

و برخی مسجدهای تاريخی ايران وجود داشته باشد . 
برای اين بررسی ، از منابع كتابخانه ای و اينترنتی بهره گرفته شده و مقايسه ای اجمالی 

بين هنرهای بكار رفته در حرم رضوی و چند بنای مذهبی در ايران صورت گرفته است .
واژگان كليدی: مشهد ، حرم رضوی ، معماری ، تزئينات هنری

بارگاه امام رضا )ع( و هنرهای به كار رفته در آن 
شبنم گلزار1 /  دكتر سام ارانی 2

1. كارشناسی ارشد صنايع دستی
2. دكترای دامپزشكی و كارشناسی ارشد تاريخ
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چکيده:
بكار  تكنيک های مختلف  و  از ميان شيوه ها  و  ايران ،  تاريخچه هنرسفالگری   در سراسر 
رفته در تزئين سفالينه ها، نقاشی با لعاب » زرين فام « شايد يكی از دشوارترين و در عين 
حال زيباترين روش ها بشمار می آيد. تنوع رنگ و نمايش  قوس و قزح مانند آن ، كه در 
اكثر موارد، به طور مستقيم حاصل  تغيير عواملی همچون تركيبات پيگمنت ها و فعل و 
از جذابترين شيوه های   يكی  به  را  تكنيک  اين  آمده ،  بوجود می  داخلی كوره  انفعاالت  
تزئين درعرصه هنر سفالگری تبديل نموده است. در همين راستا، سال هاست كه در زمينه 
شناخت ويژگی ها ، فرمول و تكنيک پخت سفال های زرين فام ، اختالف نظرهای فراوانی در 

ميان اهل فن و پژوهشگران بوجود آمده است.
لعابسازی ، و  به تكنيک های پيشرفته  با دستيابی سفالگران  اوايل سده هفتم هجری  در 
استفاده از خمير شيشه برای ساخت بدنه، عاليترين و با شكوه ترين محراب های زرين فام، 
برای حرم امام رضا )ع( توليد گرديد، به طوريكه اوج هنر محراب سازی را تا حمله مغول 
می توان محراب های مذكور دانست. بعد از حمله مغول اين روند همچنان ادامه يافت ولی 
هيچ يک از محراب های بعدی به پايه محراب های زرين فام حضرت امام رضا )ع( نمی رسند. 
الزم به ذكر است ، تكنيک ساخت و پخت لعاب زرين فام طی سده های هفتم و هشتم 
هجری تقريبا منحصر به دو خاندان كاشيكار ) زيد و طاهر ( از اهالی كاشان بوده،كه نمونه های 
موجود در موزه و حرم امام هشتم )ع( از جمله بهترين نمونه های همكاری ميان اين دو 
خاندان سفالگر به حساب می آيد. اين مقاله در سه بخش زير تقسيم بندی و ارائه می گردد:

         الف( تاريخچه و تكنيک » زرين فام « 

شکوه» زرين فام « های ايلخانی در » محراب های « حرم مطهر رضوی
كيانوش معتقدی1

1. پژوهشگر هنرهای اسالمی
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          ب( شكوه زرين فام در سده های ششم و هفتم هجری  
          ج ( محراب های زرين فام حرم مطهر رضوی

زيد،  طاهر،  خاندان  برجسته،  نقش  كتيبه،  كاشی،  محراب،  فام،  زرين  واژگان:  كليد 
خوشنويسی، حرم رضوی
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چکيده:
استفاده از عبارات و بخصوص آيات شريفة قرآن كريم و شعر بر روی فضای داخلی يا بيرونی 
يک بنای معماری از جمله كاركردهای ادبيات در معماری است. بسياری از نوشتارهايی 
كه بر ديوار، در، طاق، ستون و ... يک بنا حک می شود به منظور رساندن پيامی خاص، و 

متناسب با نوع فضا و كاركردهای آن فضا می باشد.
می توان  آن  جای جای  در  كه  سنّتی ست  معماری  بناهای  جمله  از  )ع(  رضا  امام  حرم 
گونه های مختلفی از هنر نوشتاری را مشاهده كرد؛ كه در بررسی هنر نوشتاری بكارفته در 

حرم می توان به سه گونة آن اشاره كرد؛ از جمله:
1- ساختاری: شعر و نثر

2- محتوايی: قبرنوشته ها، تاريخ نوشته ها، مفاهيم دينی، مفاهيم مدحی و ... .
3- الگوی تركيبی )ساختاری – محتوايی(

كه در اين مقاله به دليل وجود موارد مشترك در ميان گونه های ساختاری و محتوايی، 
گونة تركيبی آن يعنی ساختاری – محتوايی را در نظر گرفته و انواع هنر نوشتاری فضای 
حرم را اين گونه تقسيم بندی كرده ايم: 1- شعرنوشته ها 2- تاريخ نوشته ها 3- آيات قرآنی، 
احاديث و ادعيه 4- قبرنوشته ها، اين طبقه بندی نظری نوشتارها براساس رويكرد هنری در 
طراحی فضاهای حرم می تواند دارای كاركردهای متنوعی باشد: 1- ايجادكنندة تقدس در 
فضا 2- تلطيف كنندة مصالح معماری 3- الزام كنندة تمركز بر فضای حرم 4- بيان كنندة 

مفهوم نماد آن طرح يا علت فاعلی ساخت بنا 5- تزئين فضا 6- ابالغ پيام.
در تبيين اين مقاله از 4 روش توصيفی )در بيان ماهيت كاربرد نوشتارها و انواع آن(، تحليل 
كّمی، تحليل كيفی و مطالعة موردی بر فضای حرم استفاده شده است، و دستاوردهای اين 

مقاله عبارتند از: 

گونه شناسی ساختاری- محتوايی هنر نوشتاری  در فضای حرم مطّهر امام رضا )ع(
زينا ميرزايی راسخ1

1. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسی
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1- ايجاد جاذب های گردشگری دينی.
2- تبليغ و ابالغ الگوهای دينی و فرهنگ اسالمی.

از طريق ظرافت های  عمرانی  فضای  با  جامعه  و  فرهنگ  هنر،  ارتباط  تاريخی  روايت   -3
هنری.

4- اراية الگوی بارز تركيب هنر ايرانی – اسالمی در تركيب شعر و فضای حرم.
5- دريافت مفهوم وحدت و اصالت اسالمی ايران زمين.

كليد واژه: هنر نوشتاری، حرم امام رضا )ع(، شعر، تاريخ نوشته، قبرنوشته، آيات و احاديث
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احد نژاد ابراهيمی 1 / هانيه ريعان 2 / مريم مقدسيان 3

چکيده: 
سقاخانه هر چند در ظاهر به عنوان يكی از گونه های معماری در ايران شناخته می گردد 
ولی در متن جامعه به عنوان عنصری  فرهنگی- اجتماعی  برای  شيعيان می باشد ؛  و 
تنها عنصری برای خدمات شهری به صورت آبخوری  نمی باشند  به گونه ای كه  عالوه 
بر آبخوری عنصری  در جهت بازيابی آرامش درونی، هويت تاريخی و ملی و ايجاد فضايی 
خاطره انگيز و روحانی در مقياس بنا، محله و شهر بوده و هستند ، در اين ميان دلبستگی 
و احترام شيعيان به امام دوم خود يعنی امام حسين )ع( و تالش در مسير زنده نگهداشتن 
ايرانی اسالمی  شده  برای ظهور هنرهای مختلف   ياد و خاطره واقعه كربال،  عرصه ای 
بود، توجه به اين موضوع موجب بروز و تجلی عقايد هنرمند شيعی در هنرهای همچون 

معماری، ادبيات ، هنرهای صناعی و غيره  شده است.
و  اسالمی در معماری  ايرانی  تجلی هنرهای  نحوه  و  اين است كيفيت  نوشتار  اين  سوال 
نظری  های  تحقيق  نوع  از  تحقيق  اين  است؟  بوده  چگونه  های  سقاخانه  بنای  تزيينات 
بنيادی می باشد كه به روش تفسيری تاريخی و مبتنی بر مطالعه اسناد تاريخی و شواهد 
معماری كار می شود و گردآوری اطالعات بر پايه تحقيقات ميدانی و كتابخانه ای انجام 
گرفته است. نتايج اين پژوهش بيانگر آن است كه سقاخانه ها به رغم كوچكی مقياس، ذوق 
و سليقه ايرانيان را در بكارگيری هنرهای مختلف در فضای داخلی و خارجی سقاخانه نشان 
داده و حاكی از تجميع هنرهای ايرانی و اسالمی در يادمان مذهبی شهر های ايرانی  است. 
طاليی-  اسماعيل  سقاخانه  شيعی،  هنر  اسالمی،  ايرانی  هنر  سقاخانه،  كليدی:  واژگان 

مشهد

1. عضو هيات علمی دانشكده معماری وشهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبريز
2. دانشجوی كارشناسی ارشد معماری اسالمی ، دانشگاه هنر اسالمی تبريز

3. دانشجوی كارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه هنر اسالمی تبريز، تبريز

بررسی جايگاه سقاخانه درحوزه هنرهای ايرانی- اسالمی
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چکيده: 
نمای  است.  مجموعه  اين  نماد  معروفترين  و  مهمترين  )ع(  رضا  امام  حرم  طالی  گنبد 
از جانشينان وی، شاه  تن  و دو  اول صفوی ساخت  تهماسب  را شاه  اين گنبد  طالكاری 
عباس اول و شاه سليمان آن را تعمير و كتيبه هايی به آن اضافه كردند. عالوه بر آن، دو بار 
ديگر در سال 1330 ق. و 1359 ش. اين گنبد تعمير و مرمت شد. مقالة حاضر با استفاده 
از اسناد و تصاوير آرشيو آستان قدس و منابع كتابخانه ای، به بررسی تاريخچة نمای طال و 
بازسازی های آن می پردازد و به نحوة تأثير اين كتيبه بر كتيبه های ديگر حرم اشاره می كند. 

كليد واژگان: علی بن موسی )ع(، حرم امام رضا )ع(، آستان قدس رضوی، گنبد طال 

1.كارشناس ارشد  ايران شناسي و پژوشگر بنياد پژوهش های آستان قدس رضوی

نمای گنبد طالی حرم امام رضا )ع(
بهزاد نعمتی1
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علی اكبر وطن پرست1

چکيده:
قصد آن است به كيفيتی در هنرهاي تزيينی اشاره شود كه متاثر از جهان بينی اسالمی 
است كه در ساختار هنرهاي تجسمی تبديل به نمون و رمزي آشنا نزد هنرمندان )به طور 
خاص عرصه هاي هنرهاي تجسمی ايران( گرديده است. در اين جستار ، به عنوان نمونه 
تنها به يک نقش از نقوش بی شماري كه در هنرهاي تزيينی ايرانی - اسالمی بكار رفته و 
جايگاهی خاص نيز در هنرهاي تجسمی خصوصا نقاشی تمثيلی نوگرا و ارتباط تصويري 
و تصويرسازي پيدا كرده است و حتی گاهی گام را فراتر نهاده و در عرصه هاي هنرهاي 

محيطی و شهري و آثار حجمی نمادگرا نمودار گرديده است، بپردازيم.
 – اسالم  بينی  كهن–جهان  بالد  باورهاي  هشت،  عدد  پر،  هشت  نماد  كليدي:  واژگان 

هنرهاي تجسمی– نقوش تزيينی– هنرمند ايرانی

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

نماد ستاره هشت پر در اقليم هشتمين معصوم )ع(


