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و  معّين  حوزه اي  در  خماطبان  و  پديدآورندگان  گروه  نيست. 
حمدود چندان گسترده نيستند  كه اعضاي آا يف اجلمله از احوال 
و انديشه ها و دردهاي يكديگر يب خرب باشند. چه باك كه بگوييم 
اينان  يك گروه بيش نيستند. سعي پديدآورندگان بر آن است كه 
به پرسشهاي واقعي خماطبان بالقوه و بالفعل،  در حال و آينده، 
پاسخ گويند، نظر آنان را از سطح و رويه به ژرفا جلب كنند، 
و امكان عرض اندام را از  راه زنان حمقق منا بگريند. امواج اين 
تالشها در برخورد با خماطبان طنينهاي آشكار و ان دارد. يكي 
از  طنينهاي آشكار آن نوشنت مقاله هايي در طراز اين جمله به 
دست خماطبان است. اين مقاله ها نيز، پس از  آنكه در شكل و 
حمتوا برازندة جمله شد، منتشر مي شود و خود بر دامنة آن امواج 
مي افزايد. بدين گونه  است كه ايل جوان، رفته رفته استوارتر 
ميشود و شاخ وبرگ خود را در آمسان فرهنگ ما مي گسترد: 

 ُتؤيت اُُكَلها كّل حٍني بإذن ربّها. 
اين نيازها و تالشها هم طالب و هم موجد جرياين است؛ 
جرياين كه كتاب، با مهة ارزشش،  توان پديد آوردن و صيانت 
از آن را ندارد. نشريه به سبب تناوب انتشار، خود به نبضي 
مي ماند كه  درست به اندازة ادوار انتشارش مي تپد. گويي نيازها 
و طلبها و تالشهاي جمموعة پديدآورندگان و  خماطبان گلستان 
هنر، امروز آنان را بدان جا رسانده است كه ادوار اين جمله از 
دو فصل به يك  فصل بدل شود. دورة يك فصل براي جمالت 
ختصصي در جامعة ما دوره اي متعادل است؛ دوره اي  است كه 
هم در طي آن مي توان كيفيت جمله را در طرازي مقبول حفظ 
كرد و هم از تپش منظم و  اجياد جريان اطمينان يافت. اين چنني 
است كه از اين پس، به خواست خداي مهربان،  گلستان هنر  به 

صورت فصلنامه منتشر خواهد شد. 
هنر  تارخيي  مطالعات  هنر  گلستان  كه  گفته امي  پيشتر 
ايراين  تا زمان حاضر، در  نة جهان  ايران را در مهة تاريخ 
(ايران زمني)، و در مهة هنرها در بر مي گريد. اين را نيز گفته امي 
كه متهيد بنيادهاي  نظري تاريخ هنر از مهم ترين نيازهاي ما در 
به جمموعة  اين  مربوط  مقاالت  است.  حوزه  اين  به  پرداخنت 
موضوعها را در حدي كه در جملد هر مشاره (در حدود ١٢٠ 
تا ١٤٠ صفحه) بگنجد، در هر  مشاره متناسب با مقاالت مهان 
مشاره سامان مي دهيم. مقاالت ترتييب كلي و واحد دارد، و آن، 
سري  از مباحث نظري و مفهومي به مباحث عملي و مصداقي و 
موردي است. اما ترتيب و تنظيِم بيش از  اين را حمتوا و ماهيت 

مقاالت هر مشاره تعيني مي كند. 
در گلستان هنر ١ سلسله مقااليت را با عنوان «واژه شناسي 

سرآغاز

در ميانة سال ۱۳۸۳ قرار شد با اتكا بر جتربة خيال (فصلنامة 
فرهنگستان هنر در زمينة مباحث  نظري هنر)، جمله اي ختصصي 
اين  از  جنبه اي  منتشر شود.  معماري  و  هنر  تاريخ  زمينة  در 
كار با  اختصاص يكي از مشاره هاي خيال (ش ۱۰) به مباحث 
نظري تاريخ هنر آغاز شد. بر آن اساس و  با دشواري كاري كه 
در خيال آزموده بودمي، مي پنداشتيم كه انتشار جمله اي مهوزن 
خيال اما در  دامنه اي حمدودتر بسيار دشوار خواهد بود. از اين 
رو كار را با ادواري طوالين تر، در هر دو فصل  يك مشاره، آغاز 
كردمي. چون معتقد بودمي كه اين جمله بايد از جمله هاي بنيادي 
يكي  از  هم  را  آن  نام  باشد،  ايران زمني  تاريخ  هنر  در حوزة 
از خنستني متون تاريخ هنر ايران (گلستان هنر قاضي  مريامحد 
منشي قمي) برگرفتيم. پس از انتشار دو مشاره از گلستان هنر، 
اكنون تصويري دقيق تر از  موضوع و دامنة كار پيش رو دارمي. 
در اين يادداشت مي كوشيم وجوهي از اين تصوير را با خوانندة 

 مهراه و مهگام در ميان بگذارمي. 
و  تشريفات  مبناي  بر  نه  كه  ختصصي اي  نشرية  هر 
تكليف شغلي و اداري، بلكه بنا بر دردي و به  منظور پاسخ به 
مسئله اي منتشر مي شود، حاصل تعامل سه حوزه است: گروه 
پديدآورنده، گروه خماطب،  پرسشها و موضوعهاي اصلي. در 
بسيار  خماطب  گروه  و  پديدآورنده  گروه  ختصصي،  نشريات 
به هم  نزديك اند. اين طعن كه پديدآورندگان نشريات سنگني 
ختصصي، خود خواننده و خماطب نشرية خودند  به حقيقت طعن 
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تاريخ هنر» آغاز كردمي. چون اين  مقاالت بر مبناي نيازهاي 
واقعي جامعة ختصصي و پرسشهاي آنان در ايت دقت و عمق 
و در  عني حال، رواين و گويايي يه مي شود، چنان كه انتظار 
مشارة  شد.  فرهيخته  روبه رو  خوانندگان  استقبال  با  مي رفت 
به واژة  به مقدمة مبحث و مشارة دوم آن  اين سلسله  خنست 
«تاريخ» اختصاص  داشت. قرار بود مبحث «تاريخ» در قسمت 
سوم اين مقاله در مشاره اي كه اكنون پيش رو داريد، به  پايان 
رسد. افسوس كه اين مقاله در موعد مقرر آماده نشد و به مشارة 

بعد موكول گرديد.  
خنستني مقالة نظري اين مشاره، «دشواريهاي نگارش تاريخ 
هنر ايران»، به برخي بنيادهاي  نظري و ظرايف تاريخ نويسي هنر 
ايران زمني مي پردازد. امهيت مقاله، گذشته از آراء مندرج در آن، 
اين است  كه نويسندة آن از خنستني حمققان تاريخ هنر ايران در 
روزگار ماست. او هم باستان شناسي است  برجسته، هم حمققي 
ژرف انديش، هم هنرمندي چريه دست، و هم از خنستني كساين 
كه در زمينة  هنر تارخيي ايران قلم زده اند. گرد آمدن اين صفات 

در يك تن، بر شوق آدمي در خواندن آثار او  مي افزايد. 
مقالة دوم به گفتنيهاي نظرية نشانه شناسي چارلز ساندرز 
پريس در شناخنت و نوشنت تاريخ  هنر اختصاص دارد. مبحث 
نشانه شناسي هنوز به درسيت در مطالعات هنر ايران، از تاريخ و 
جز آن،  جذب نشده است. مطالعة آثاري انتقادي دربارة دامنة 
كاربرد اين دانش در مطالعة تاريخ هنر، خود  تالشي است در 

تعميق موضوع و كاسنت از افت وخيزها و كژرويها. 
هنرمندان»  و  هنر  با  تيمور  ارتباط  «چگونگي  مقالة 
حاصل تالش براي تصوير كردن فضاي  فرهنگي يك دوره از 
تاريخ هنر ايران است. نويسنده براي اين منظور به متون تارخيي 
متوسل شده  است. مقالة «خوشنويسي اوستايي» نشان مي دهد 
كه چگونه خوشنويسي اسالمي در طي سده ها بر  خوشنويسي 
اوستايي اثر گذاشته است. نويسنده اين موضوع را در برخي 
دستنوشته هاي اوستا  بررسي ميكند. مقالة «كتيبه نگاري الوان» 
نيز دربارة خوشنويسي است: ظهور نوعي بديع از تركيب  رنگ 

و خط در يكي از كتيبه هاي دورة قاجار. 
مقاله هاي «سفال ِگالبه اي»، «پارچة زندنيجي»، «قاليها و 
اختصاص  به  هنرهاي صناعي  دورة صفويه»  اوايل  بافته هاي 
دارد. از دشواريهاي روزگار ما افتراق ميان هنر و صنعت است. 
شناخت  صحيح هنر تارخيي ما نيازمند نگاهي تلفيقي به اين 
روزگار  هنرها  در  اين  اصيل  تداوم  اين،  بر  افزون  است.  دو 
روزگار  اين  در  و صنعت  هنر  كه  است  آن  به  موكول  هم  ما 

نيز آشيت كنند. مقالة «سفال  ِگالبه اي» كه حاصل كار مشترك 
يكي از حمققان برجستة مهندسي سراميك و يكي از كارشناسان 
 عالقه مند هنر سفال است، هم از نظر مطالعة تارخيي و هم نگاه 
آشيت جويانة اين دو حوزه به  يكديگر سخت درخور اعتناست. 

نيمة دوم دورة قاجار و نيمة اول دورة لوي از دوره هاي 
حساس و سرنوشت ساز در تاريخ  هنر ايران است. مقاله هاي 
«معماري دورة لوي به روايت اسناد (خبش خنست)»، «استاد 
حتوالت  برخي  بر  «مروري  معمار»،  بنائي  حاج  علي اصغر 
موسيقي ايراين بر اثر انقالب مشروطيت» هر  يك به وجوهي از 

هنرهاي اين دوره مي پردازد. 
بررسي تاريخ هنر و معماري غرب به خودي خود در 
ليكن  مالحظه اي ديگر، آن را  حيطة موضوعات جمله نيست؛ 
نيز به دايرة نيازها و وظيفه هاي اين جمله وارد مي كند. از مطالعة 
آثار مربوط  تاريخ هنر مغرب زمني ميتوان درسهايي در نگرش 
يا روش مطالعات تارخيي يا تاريخ نويسي هنر  آموخت. انتشار 
دارد.  اثر  ايراين  حمققان  ذائقة  بر  زمينه  اين  در  مقاله  و  كتاب 
انتخاب متنهاي درست  براي ترمجه و نشر و نيز درست اجنام 
دادن وظيفة خطري ترمجه يب ترديد بر مطالعة تاريخ هنر ايران 
 نيز اثر مي گذارد. از سوي ديگر، نقد تأليف و ترمجه از ترين 
شيوه ها براي ژرفا خبشيدن به  ديدگاهها و آثار است. نقد هم بر 
دانش و توان خوانندگان مي افزايد و سليقه و توقع آا را ارتقا 
 مي دهد و هم نويسندگان و مترمجان را در نوشنت و ترمجه كردن 
حمتاط تر و دقيق تر مي كند. اين  حوزه اي است كه گلستان هنر 
سخت بدان اهتمام مي ورزد و از عالقه مندان و اهل نظر در اين 
زمينه  ياري مي جويد. مقالة نقد اين مشاره به يكي از كتااي 
معماري  اختصاص  دارد:  معماري  تاريخ  حوزة  در  حساس 
مدرن پس از سال 1900. نويسندة مقاله پس از تبيني جايگاه 
اين كتاب در ميان  تاريخ نامه هاي معماري امروز، به نقد ترمجه 

مي پردازد.  �
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انتشار نشريه اي با عنوان گلستان هنر نگارنده را بر آن 
داشت كه با وجود ضعف مزاج و حتليل قوا قلم به دست 
انتشار  اول  ساهلاي  در  آا  ذكر  كه  را  مسائلي  و  گريد 
اين نامة پرارج، كه به مهت جوانان پرشور و دانش پژوه 
ما  مطبوعات  عرصة  در  كشورمان  پرارج  هنرشناسان  و 
حضور پيدا مي كند، الزم است به نگارش در آورد. باشد 
قرار گريد و  بزرگ  اين سطور مورد رضاي خداوند  كه 
شايد كمكي باشد در راه حتقيقايت كه در اين زمينه به عمل 
مي آيد. جاي چنني نشريه اي در مطبوعات ختصصي هنري 
ما خايل بود و جا دارد از اين اقدام فرهنگستان هنر كه در 
ساهلاي اخري اقدامات شايسته اي در تعايل هنر و فرهنگ 

ايران زمني كرده است تقدير شود. 

 هنر ايران
هيچ پژوهنده اي در اينكه در عرصة جهاين هنر،  پديده اي 
واال به نام هنر ايران به خويب شناخته شده است ترديد ندارد. 
جتليات اين هنر نه تنها در حدود مرزهاي جغرافيايي كنوين 
ما زنده مانده،  بلكه تأثريات و جلوه هاي آن در نقاط بسيار 
دور از سرزمني ما از آسيا گرفته تا قارة اروپا و افريقا و 
ديگر نقاط جهان شناخته شده است. در خبشهاي خاور 
ميانه چون  آسياي  نواحي  متامي  تا  تورفان چني  از  دور 
ورخش و خوارزم و سغد و افراسياب، اين هنر جايگاه 
برجسته اي داشته و تداوم آن در هنرهاي اين خّطه ها هنوز 
به  چشم مي خورد. در قارة اروپا از جزيرة سيسيل گرفته 
تا جنوب فرانسه و خبشهاي بزرگي از اسپانيا جلوه هاي 
اين هنر در ادوار گوناگون ديده مي شود. متامي خّطه هاي 
از  متأثر  يا  و  ايران  هنر  منونه هاي  از  آكنده  افريقا  مشال 
موضوع  اين  در  كتاب شناسي اي  خبواهيم  اگر  است.  آن 
عرضه كنيم نيازمند به يادآوري صدها بلكه هزارها كتاب 
و نشريه خواهيم بود كه خود داير﴿املعاريف پرحجم تشكيل 
خواهد داد. پاره اي از اين مآخذ را نگارنده ضمن بعضي 
است  اميدوار  و  كرده  ذكر  نوشته هاي چاپ شدة خود  از 
مطالعه كنندگان پژوهشگر اين نوشته خود زمحت مراجعه به 
اين مآخذ را به عهده گريند و به نگارندة اين سطور اجازه 
دهند به اصل مطليب كه مورد نظر اوست بپردازد. هنگامي 
كه عنوان اين نوشتار را «دشواريهاي نگارش تاريخ هنر 
ايران» ادمي، يكي هم مهني عظمت و وسعت حوزة اين 
مطالعات در نظر بود كه انسان را مبهوت مي سازد. حال 

اكبر تجويدي١

مالحظاتي چند دربارة

دشواريهاي نگارش 
تاريخ هنر ايران
 و ارائة چند راه گشا

با آنكه حمققان ايراين و غريايراين دربارة تاريخ هنر ايران بسيار قلم زده اند، 
گويي بيشتر آنچه در اين زمينه نوشته شده به گوهر هنر ايران مني پردازد 
و در حواشي مي ماند. اين مشكل از دشواريهايي خاص نگارش تاريخ 
هنر ايران ناشي مي شود. برخي از اين دشواريها از اامات بزرگ تارخيي 
برمي خيزد؛ از قبيل روشن نبودن خاستگاه آرياييان، يا خاستگاه پارسها 
و روابط آنان با اقوام و فرهنگهاي ديگر، اام در خاستگاه زرتشت، 
اين  واقعي  تاريخ  با  ايران  تارخيي  اسطوره هاي  نسبت  بودن  نامعلوم  و 
سرزمني. اما دشواريهاي اصلي نگارش تاريخ هنر ايران از يب توجهي به 
ماهيت و گوهر اين هنر ناشي مي شود. هنر ايران هنري قدسي است و 
بدون شناخت ويژگيهاي اين هنر مني توان تاريخ آن را نوشت. به عالوه، 
است.  زماْن غريدنيوي  و  قدسي  ايراين جغرافياي  فرهنگ  در  جغرافيا 
يب توجهي به اين واقعيات و تالش براي تطبيق مكان و زمان ملكويت 
فرهنگ ايراين با مكان و زمان واقعي، بسياري از حمققان را به برياهه 

كشانده است. 
يكي از دشواريها در نوشنت تاريخ هنر ايران بازشناسي آثار هنر 
ايراين از آثار هنر ديگر اقوام است. براي اين بازشناسي معيارهايي هست 
كه مي توان با اتكا بر آا بر برخي از دشواريها فايق آمد؛ از مجله اينكه: 
حمكمات تارخيي نشان مي دهد كه ايرانيان مهواره يكتاپرست بوده اند؛ بنا 
ايراين نيست. ويژگي  باشد  اين، آثار هنري اي كه مغاير يكتاپرسيت  بر 
ديگر تداوم تارخيي در هنر ايران است كه در ميان فرهنگهاي جهان نظري 
آن كمتر يافت مي شود. و نكتة آخر اينكه هنر اصيل ايراين جتليگاه عامل 

قدسي است.
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پاره اي از ديگر مشكالت را به امجال برمشرمي:

حوزة جغرافيايي هنر و فرهنگ ايران و تاريخ
خنست ببينيم قوم آريايي كه نام ايران از آن برگرفته شده 
است چه كساين بوده اند. آيا نياكان ما در مهني خّطة كنوين 
سكونت داشته اند؟ در اين جهت پژوهشهاي باستان شناسي 
و كاوشها و بررسيهاي متون كهن چندان كاربردي نداشته و 
با آنكه پاره اي از اامات را حل كرده اند،  گاهي مشكاليت 
نواحي مشايل  در  قوم  اين  آيا  افزوده اند.  امر  اين  بر  تازه 
درياي خزر مي زيسته اند؟ آيا اينان از مناطق مشال اروپا 
مناطق  سوي  به  ايرلند  از  گذر  از  پس  اسكانديناوي  و 
خوش آب و هوا تر كوچ كرده اند؟  آيا اين قوم از بلنديهاي 
مشال سرازير گشته و پس از اقامت در جنگلهاي اين منطقه 
به ايران آمده اند؟ البته در يكپارچگي متدن هند و ايراين و 
زبان ما دو قوم و خويشي سانسكريت و اوستايي ترديد 
ريشة  در بردارندة  كنوين  قوم  دو  از  كدام يك  ويل  نيست؛ 
اين متدن است؟ در متامي اين مسائل حقايق و نشانه هايي 
وجود دارد، ويل تا اين روز كسي نتوانسته سخن آخر را 

بگويد و تكليف موضوع را روشن كند. 
هنگامي كه باستان شناسان مي گويند مقربة كوروش 
كه طاق آن با دو شيب ساخته شده گواه بر آن است كه 
مناطقي  در  كنوين  به سرزمني  آمدن  از  پيش  ايراين  قوم 
مي زيسته كه ريزش برف و باران زياد بوده و سنت معماري 
آنان ساخنت بناهايي با طاق شيب دار بوده است،  در نظر 
مني گريند كه در مهان زمان در ايران ساخنت طاقهاي ضريب 
و هاليل مرسوم بوده. آيا به خاطر ندارند كه كاخهاي ختت 
مجشيد با طاقهاي مسطح هيچ پيوندي با معماري ايراين كه 
بر اساس خشت و گل و آجر و ساروج بنا مي شده ندارد 
و تنها در دوره اي دويست ساله كه شاهنشاهي هخامنشي 
پس از تسلط بر لبنان قادر به محل تنة درختان سدر اين 
آن  در  بس.  و  است  داشته  رواج  شده  فارس  به  منطقه 
زمان در ايران ساخنت بناهايي با طاقهاي مسطح و ابعاد 
بزرگ كه به تريها و الوارهاي عظيم براي پوشش سقف 
نياز داشته متداول نبوده و معماري بومي ما عبارت بوده 
است از ابنيه اي كه بدون نياز به اين عامل ساخته مي شده 
و مهني روش در دوره هاي بعدي ادامه يافته است. متامي 
كاخها و معابد دوره هاي اشكاين و ساساين بر اساس گنبد 
و طاقهاي ضريب بدون نياز به چوب و الوار ساخته شده 

به جز  يافته است.  ادامه  و مهني سنت در دوران اسالمي 
انگشت مشاري از مساجد،  متامي ابنية مهم در طول تاريخ 
بر بنياد گنبد و طاقهاي گهواره اي و قوس دار ساخته شده 
است. در طول تاريخ هنر به ادواري برمي خورمي كه در 
است.  رسيده  ظهور  به  حوادثي  سنت،  حفظ  ضمن  آا 
و عايل قاپو  كاخهاي صفوي چهل ستون  كه  است  چطور 
با طاق مسطح ساخته شده است،  حال آنكه در فضاهاي 
داخلي اين هر دو بنا طاقهاي ضريب مشاهده مي شود؟ آيا 
ايران صفوي يكباره در آن دوران داراي جنگلهايي شده 
كه چوب الزم را براي پوشش اين طاقها تأمني كرده است؟ 

متامي اينها سؤال برانگيز است.
ايران سخن  تاريخ  سال  هفت هزار  از  كه  هنگامي 
از متدن عيالمي شوش  را  تاريخ  اين  مي گوييم و قدمت 
و  علي  چشمه  در  باستان شناسي  كاوشهاي  اساس  بر  و 
سيلك كاشان و ديگر تپه هاي باستاين آغاز مي كنيم،  آيا 
با  رابطه اي  هيچ  عيالمي  و خط  زبان  كه  نيستيم  متوجه 
زبان و خط فارسي باستان ندارد و متدن مردمان نواحي 
ديگر اين سرزمني هيچ پيوندي با متدن و زبان و زيست 
ظهور  با  ميالد  از  پيش  دوم  هزارة  از  تنها  كه  مردماين 
سفاهلاي خاكستري در مناطق خمتلف ايران شناخته شده اند 
ندارد. كاخهاي هخامنشي شوش هيچ پيوندي با آنچه از 
متدن و فرهنگ و هنر عيالمي مي شناسيم ندارد. در متامي 
اين سطوح تاريكيهاي بسيار به چشم مي خورد كه تا اين 
زمان پاسخ قانع كننده اي به آا داده نشده است. مهني قوم 
پارس بنيان گذار متدن و فرهنگ و هنر هخامنشي از كجا 
آمدند؟ پيش از آنكه در اكباتان كه مهد متدن مادها بوده به 
سر برند كجا مي زيسته اند؟ نياكان آنان كه از نظر معماري 
شيوه اي اهلام گرفته از معماري اورارتويي را رعايت كرده اند 
با نواحي ارمنستان و مشال آن چه رابطه اي داشته اند؟ خط 
و زبان آنان چه بوده است؟ اامات بسيار است و ما تنها 
به پاره اي از آا اشاره مي كنيم تا دانسته شود كه ما هنوز 
احتياط  با  را  اول  گامهاي  است  الزم  و  كارمي  آغاز  در 

بردارمي.

متون كهن ديين و اديب در اين باره چه مي گويند؟
مكاين است كه شخص اهورا مزدا و   Erân-Vêj اران وج
مراسم  آجنا  در  افسانه اي  قهرمانان  و  آفريده هاي آمساين 
ديين باستاين و اسطوره اي به جا مي آوردند. در اران وج،  
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را   Var ور  حمدودة  يافت  مأموريت  زيبا  ي   Yima ييما 
بسازد و خنبة مهة موجودات و زيباترين آا را در آن گرد 
آورد (در ادبيات كمي كهن تر،  از اين مكان به عنوان «ور 
نريوهاي  كه  كشنده اي  زمستان  از  تا  شده)  ياد  جم كرد» 
اهرميين گسيل مي كنند در امان مبانند تا پس از گذشت اين 
زمستان،  دنياي تازة مبّديل را با موجودات برگزيده سر و 
سامان دهد.۲ هانري كربن كه مطالب ياد شده را از وي نقل 

مي كنيم مي افزايد:
نور  خودشان  از  ييما  شت  اين  پنجره هاي  و  درها 
مي پراكنند، زيرا درون آن از نورهاي خلق نشدة ازيل و 
نورهاي خلق شده روشنايي دارد. ساكنان آن تنها هر سال 
را  خورشيد  و  ماه  و  ستارگان  غروب  و  طلوع  يك بار 

مي بينند ... .۳
اين حكيم مي گويد اين توصيف ما را حتريك مي كند 
كه نتيجه بگريمي در آغاز ايرانيان در اقصا نقاط مشال كرة 
زمني مي زيسته اند كه در آجنا هر سال يك بار طلوع خورشيد 
ديده مي شود! و در ادامة سخن خود مي گويد به ياد داشته 
باشيم كه در اينجا سخن از نورهاي ازِيل خلق نشده است 
پرتوافشاين  اد  از  خود  كه  دنيايي  از  است  عبارت  كه 
مي كند و موجودات آن بلورين و شفاف اند و سايه ندارند 
و مجاعيت اند كه به افقهاي معنوي دور از دسترس خاكيان 

دست يافته اند.٤
حال مي پرسيم كه ايرانياين كه به زعم برخي از 
باستان شناسان در آغاز در نواحي قطب مشال مي زيسته اند 
و به علت فرار از سرما و اوضاع سخت زندگي به سوي 
مي داده اند  تشكيل  مجعييت  چه  شده اند  سرازير  جنوب 
كه بتوانند هزاران فرسنگ راه بپيمايند و سپس مناطق 
سازند؟  پرمجعيت  و  آباد  را  روز  آن  جهان  از  بزرگي 
راههاي عبور آنان كجا بوده است؟ در اين راه مدارك 
باستان شناسي ناشناخته است. آيا اينان مهان اقوام ِسْلت 
بوده اند كه آثار آنان در كشورهاي اسكانديناوي يافت 
مي شود؟ در اين وادي آن قدر سخنان متناقض گفته اند 

كه وصف آا در اين گفتار ميسر نيست.
از هفت كشور  كربن ضمن حبث  هانري  شادروان 
ياد  آن  از  ديين  جغرافياي  دربارة  ما  ديين  متون  در  (كه 
شده) مي گويد اين كشورها كه ايران در وسط آا قرار 
داشته به حنوي افسانه آميز توصيف شده است و هيچ گونه 
جغرافياي واقعي را بنياد مني گذارد و تنها شامل تصويري 

از زمني است كه دريافت خيال و جهان مثايل عامل را شامل 
است.٥ دربارة مردماين كه در مناطق كامًال مشايل زيست 
به تكامل واقعي  نْفس هايي اند كه  اينان  مي كنند مي گويد 
و نوعي هارموين (مهاهنگي) دست يافته اند كه هيچ گونه 
عامل منفي و سايه در آا يافت مني شود. اينان نه به شرق 
تعلق دارند نه به غرب. اينان متعلق به نواحي شهرهاي 

زمّردين «جابلقا» و «جابرسا» يند.٦
در مورد اشو زرتشت و حمل تولد او در مناطقي كه 
وي به ترويج دين خود پرداخته چه تناقضايت به چشم 
مي خورد! او در چه زماين مي زيسته است؟ گاثاها در كجا 
به وي اهلام شده؟ آيا در نواحي سيحون و جيحون بوده و 
يا در نواحي غريب؟ آنان كه خواسته اند آذرباجيان را مركز 
روحاين جهان بدانند و زرتشت را متعلق به اين خّطه و 
شهر مقدس ِشز را مركز رواج ديانت زرتشيت بدانند چه 
مي گويند و بر چه اساسي استدالل مي كنند؟ از سوي ديگر 
از نظر جغرافياي قدسي، ِاران ِوج در جهان مياين قرار دارد 
و تعيني حمدودة آن بر اساس جغرافياي متكي به طول و 
عرض و نصف النهار و نقشه ممكن نيست و بايد اين حقيقت 

را در جهان قدس و عامل مثال جستجو كرد.
كردمي.  اشاره  ايراين  پيامرب  زرتشت  اشو  نام  به 
پدر  هخامنشي،  هيشتاسب  با  هم زمان  را  وي  پاره اي 
مي كنند.  ارائه  هم  اسنادي  و  مي دانند  اول،  داريوش 
مي پرسيم پس چگونه است كه در متامي سنگ نگاره هاي 
هخامنشي تنها سخن از ديانت اهورايي است و حريف 
گاثاها  مطالعة  نيست؟ مهچنني  ميان  در  پيامرب  اين  از 
چه از نظر زبان شناسي و چه از نظر حمتوا به هيچ وجه 
با دوران مورد نظر سازگار نيست و اين متون را متعلق 
هنگامي كه  حال  مي دهد.  نشان  كهن تري  دورااي  به 
و  زرتشت  كه  است  آمده  ديين  متون  در  مي بينيم 
مهراهانش به سوي ِاران ِوج رهسپار شدند مشكل بيشتر 
مي شود. اين مكان را بر روي نقشة جغرافيايي كجا تعيني 
كنيم؟ باري چنان كه در باال آمد ناچار بايد با توسل به 
هرمنوتيك اين مطالب را تأويل كنيم و به افقي دست 
يابيم كه اين حوادث در آجنا رخ داده و عبارت است از 

جهاين ماوراي اين عامل مادي و جسماين. 
باري بايد از دنبال كردن اين مطلب كه ايرانيان 
مي زيسته اند  كجا  در  سرزمني  اين  به  آمدن  از  پيش 
صرف نظر كنيم٧ و چون در اين باب گفتين بسيار است، 
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به اصل مطلب،  يعين تاريخ هنر ايران، مي پردازمي.٨
اسطوره گونة  دورااي  از  ملموسي  اثر  هيچ 
ندارمي.  دست  در  كيانيان  و  پيشداديان  و  مهاباديان 
سفالينه هاي يافت شده در شوش و تپة سيلك كاشان و 
چشمه علي ري و نظاير آا كه قدمت آا به بيش از 
شش هزار سال پيش مي رسد و از شاهكارهاي هنري 
به مشار مي رود،  مكان آا به جز شوش در فالت ايران 
قرار دارد؛  ويل اين آثار به پيش از تسلط آرياييان تعلق 
دارد. آثار يافت شده در شوش متعلق به پيش از عصر 
هخامنشيان با آنچه از اين ادوار به بعد مي شناسيم كامالً  
متفاوت است. زيگورات چغازنبيل  البته متعلق به ايران 
است، ويل آيا آن را قوم ايراين بنا كرده اند؟ خواهند گفت 
اين اقوامي كه در اين سرزمينها مي زيسته اند بوميان مهني 
شده  داده  ايران زمني  عنوان  بدان  بعدها  كه  سرزمني اند 
است؛ آنان از اجزاي تشكيل دهندة قوم ايراين به مشار 
مي روند كه با آرياييان خملوط شده اند. البته در اين امر 
حقيقيت فته است كه نبايد آن را انكار كرد،  ويل خط 
ميالد  از  قبل  اول  هزارة  از  آنچه  با  اقوام  اين  زبان  و 
آغاز شده تفاوت دارد و مشكل بتوان اين اقوام را جزء 

آرياييان به مشار آورد.
زبان فارسي باستان مهان طور كه مي دانيم به گروه 
زبااي هند و اروپايي تعلق دارد و خط ميخي فارسي 
اين  ايرانيان كه  نوشته مي شود و  به راست  از چپ  كهن 
الفبايي  به صورت  را  آن  كردند  اخذ  ديگران  از  را  خط 
درآوردند،  كه خود نكتة مهمي به مشار مي رود. از سوي 
با  به كلي  كه  مي شده،   نوشته  بدان  اوستا  كه  ديگر خطي 
خط سنگ نگاره ها متفاوت است،  از راست به چپ نوشته 
مي شده است و مهني روش در خط لوي اشكاين و پس 

از آن در لوي ساساين ادامه يافت.٩
نشومي  گذشتگان  اشتباهات  دچار  آنكه  براي 
ابتدا  از  بايد  نيفتيم،  يب راهه  به  ايران  هنر  مورد  در  و 
كه  مي دانيم  مثال،  برحسب  برمشرمي.  را  مشكالت  اين 
داريوش (بر اساس بررسيهاي دقيق باستان شناسي) به 
سال ٥٢٢ ق م در بابل تاج گذاري كرد و چند سال پس 
از آن، دو پايتخت ديگر يكي در شوش و يكي در ختت 
را  داريوش  مجشيد احداث شد. ويل چگونه مي توانيم 
با مجشيد يكي بدانيم؟ پاره اي از مورخْني هخامنشيان 
را با كيانيان يكي مي دانند،  ويل در اين زمينه تارخيهاي 

مورد نظر با هم تفاوت بسيار دارند. مؤلف آثار عجم 
داراي  مهان  را  داريوش  گذشته  مورخني  از  نقل  به 
تلقي  كيخسرو  مهان  را  كبري  كوروش  و  مي داند  اكرب 
مي كند.١٠ در اين متون گفته شده كه مجشيد هفتصد سال 
سلطنت كرد و او را از پيشداديان مي دانند و مي گويند 
او دوهزارو چهارصدونوزده سال پس از هبوط آدم (ع) 
پاي به جهان گذاشته و طوفان نوح در عصر وي رخ 
داده است! براي حل مشكل يكي دانسنت ختت  مجشيد 
در  مكان  اين  در  بنا شده  آثار  گفته اند  پرسپوليس  با 
گذشته هاي دور منهدم شده و هنگامي كه هخامنشيان 
در مهني مكان كاخهاي خود را بنا كردند دوباره بدان 
عنوان ختت مجشيد دادند!١١ باز در مهني زمينه گفته اند 
كه سالطني دورااي كهن در ايران القاب خمتلف داشته-

اند، مثًال يكي از القاب دارا «مجشيد» بوده و نظاير آن. 
پاره اي متون ختت  مجشيد را «ختت  از سوي ديگر در 
در  سليمان»  «ختت  عنوان  اين  به  مي نامند.  سليمان» 
مكااي ديگري در ايران نيز برمي خورمي و حيت مقربة 
اين  علت  مي ناميدند.  سليمان  مادر  مقربة  را  كوروش 
امر آن است كه در باورهاي عاّمه انساا قادر نبوده اند 
سنگهايي با اين عظمت و حجم و وزن بسيار سنگني 
را جا به جا كنند و از اين رو، اين آثار را عمل ديواين 
مي دانند كه در خدمت حضرت سليمان (ع) بوده اند.١٢ 
اينكه  تنها نكته اي كه در اين زمينه قابل مطالعه است 
بر اساس حتقيقات ولفگانگ لنتس(١)، دانشمند آملاين كه 
در ختت  مجشيد بررسيهاي دقيقي كرده،  از بناهاي صفة 
و  گاه مشاري  به  مربوط  منظورهاي  براي  مجشيد  ختت 
تعيني فصول و روز اول سال استفاده مي شده و در روز 
اين  و  مي تابيده  درگاهها  به  شعاع خورشيد  سال  اول 
امر باعث شناخنت دقيق روز اول سال مشسي مي شده 
است. با آنكه دانشمند آملاين اين روز را اول تريماه و 
نوروز،   و  فروردين  اول  روز  نه  مي داند  تابستان  آغاز 
در برهان قاطع آمده است كه هنگامي كه در برج محل 
(يعين فروردين) مجشيد كه بر ختت مرّصعي نشسته و تاج 
مرّصعي بر سر اده بود به پادشاهي رسيد، چون آفتاب 
طلوع كرد، شعاع و پرتو آفتاب بر آن ختت و تاج افتاد 

و روشين ويژه اي پديد آمد.١٣
با آنكه اين روز در منت برهان قاطع نوروز و اول 
ار ناميده شده نه روز اول تابستان، موضوع تابيدن نور 

(1) Wolfgang 
Lentz
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بر ختت و تاج مجشيد و بررسي تابش نور در درگاههاي 
ختت مجشيد نكته اي در خور تأمل و بررسي است. البته 

صاحب برهان قاطع اين مكان را آذرباجيان مي داند.
مر آن روز را روز نو خواندند

به مجشيد بر گوهر افشاندند
در گذشته واژه هايي چون ايران و توران يا ايران 
و انريان (كه الف اول آن براي نفي است و هنوز هم در 
زبااي غريب به كار مي رود) براي معني كردن سرزمني 
به كار مي رفته  ايراين و جدا كردن آن از ديگران  قوم 
است. حدود جغرافيايي ايران را از سوي مشرق، رودهاي 
سيحون و سند (مرز ايران و هند) و از مست مغرب، آن 

سوي دجله و فرات و آسياي صغري مي دانستند.
با  اصوًال  اينكه  كرد  ويژه  توجه  بدان  بايد  آنچه 
به  انگلس  و  ماركس  تاريخ انگاري(٢)  به روش  توسل 
هيچ وجه مني توان موضوع مكاتب و حتوالت هنري را 
بررسي كرد. ماركس خود اذعان مي كند كه نظرية وي 
در توجيه هنر كالسيك يونان، كه آن را عايل ترين درجة 
تعايل هنر مي داند، سازگاري ندارد؛ زيرا وي معتقد بود 
با پيشرفتهاي اجتماعي و به ويژه  كه هنر در هر زمان 
آن  در  نظريه،  اين  اساس  بر  و  است  اقتصادي مهگام 
روزگار يونانيان نبايسيت بتوانند به چنني درجه اي از هنر 
برسند. پس از اين عجز، براي آوردن انه اي جهت رفع 
مشكل مي افزايد شايد در آن روزگار نوع انسان دوران 
طفوليت خود را مي گذرانده و اين آثار معرف پاكي و 

يب آاليشي دوران كودكي باشد.١٤
در اينجا نكته اي كه بايد بدان توجه كرد اينكه از نظر 
تارخيي و جغرافيايي بايد پديدة هنر را در وادي تاريخ و 
جغرافياي مقدس (با توسل به پديدارشناسي و هرمنوتيك 
يا علم تأويل جستجو كرد). بر حسب مثال وقيت به مكان 
اساس  بر  كه  كنيم  توجه  بايد  برمي خورمي،  َجم كرد  َور 
و  بوده  مكاايي  زمني  كرة  روي  بر  مقدس،  جغرافياي 
هست كه از دورااي كهن در آا جتليايت متعايل رخ داده 
و مي دهد كه نشانه اي ملموس از عامل ملكوت است. هنر 
هم خود پديده اي است از اين نوع. باز در مورد جغرافياي 
مقدس بايد توجه كنيم كه مكاين چون آذرباجيان، كه اصل 
و  است  آتش)  (پادگان  پاتكان»  «اتور  آن  فارسي  تلفظ 
آتشكدة آذرگشنسب در آن واقع بوده، مهواره دربردارندة 
نقاطي بوده است كه از عواملي معنوي حكايت مي كند. بد 

نيست يادآوري شود كه ايرانيان هرگز آتش مني پرستيده اند 
و يكتاپرست بوده اند و آتش از نظر آنان مظهري زميين از 
عامل قدس به مشار مي رفته و خبش نوراين آتش متثيلي بوده 
است كه توسط آن، آدميان از عوامل ظلماين به سوي نور 
هدايت مي شوند. مهني مسئلة نور در نقاشيهاي مانوي با 
توسل به فلزات درخشان چون طال و نقره متجلي است 
و  مي بردند  كار  به  رنگ  مانند  و  مي ساييدند  را  آا  كه 
تا  مي آراستند  آن  با  را  نقاشي  قطعة  از  بزرگي  خبشهاي 
از اين راه، نور حمبوس در ظلمت ماده را آزاد سازند. در 
زمينة جغرافياي مقدس اشاره كنيم كه پاره اي از اين مكاا 
چون مكة معظمه و مدينة منوره را مهگان مي شناسند و 
پاره اي چون آگارثا و جزيرة خضراء براي مهه شناخته 
نيست و خداوند متعال در اين زمينه ها اسراري فته دارد 

كه ويژة اهل راز است.١٥
در وادي بررسي و نگارش تاريخ هنر ايران، از آجنا 
كه اين هنر در ذات خود هنري قدسي و حكايت كننده 
از عامل مثال و ملكوت عامل مادي به مشار مي رود، بايد به 
دنبال اين عامل گشت و پا از تاريخ و جغرافياي يك بعدي 
و ناظر به عامل ُملك فراتر گذاشت. به گفتة رنه گنون ما در 
دوراين زيست مي كنيم كه عصر تاريكي و آشفتگي است. 
در چنني عصري بيشتر سنتهاي معنوي خبش بزرگي از 
حقايق را از دست داده اند يا اين حقايق از انظار پنهان 
است. چنني موضوعايت مهواره با توسل به منادهاي خمتلف 
به  ايران  هنر  ويژگيهاي  بيشتر  امروزه  مي شود.١٦  ارائه 
دست فراموشي سپرده شده و تراكم وحشتناك اطالعات 
عرضه شده در كتب غربيان دربارة هنر سرزمني ما كه 
ضمن آا به عرضة سطحي كشفيات باستان شناسي يا 
معريف ابنية موجود و آثار هنري گرد آمده در جمموعه ها 
و موزه ها اكتفا شده است، كار را بر پژوهندگان دشوار 
مي سازد و بيشتر آنان را به سوي جستجوي مدارك و 
مجع آوري آا سوق مي دهد. نتيجة اين كارها انباشنت 
ذهنها و تبديل آا به داير﴿ املعارف است و توجهي به 
بنيادهاي اصلي هنر ايران مني شود. چنانچه به معيارهاي 
اين هنر توجه كنيم و ضوابط آن را معني سازمي، خواهيم 
توانست با توسل بداا در حوزة جغرافيايي فرا گريندة 
اطراف كشور خود حدود گسترش اين هنر را باز يابيم و 
مهان طور كه اشاره شد، تا حدودي زمان يك بعدي تاريخ 

مربوط بدان را نيز بازشناسيم. 

(2) historicim
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متعايل  يگانگي  كتاب  در  شوئون(٣)  فريتيوف 
اديان مي گويد شكلها كه به وسيلة هنر در عامل به ظهور 
مي رسند به طور متثيلي با عامل عقالين مربوط اند و در اين 
مورد از ظهور عايل ترين عوامل در سافل ترين آا سخن 
مي راند.١٧ مي گويد هنرهاي سنيت حاوي قراردادهايي اند 
را  كيهاين  قوانني  و  بنيادهاي جهاين  آا  به وسيلة  كه 
مي رسانند.  ظهور  به  ملك  عامل  در  ملموس  اشكال  با 
وي ضمن اين خبش از كتاب خود كه در آن به بررسي 
شكلهاي هنري پرداخته، مي گويد شكلهاي ملموس و 
حمسوس، حيت ناچيزترين آا كه انسان ساخته است، 
اين  واقع  در  مي آيند،  مشار  به  مردمان  آثار  اگرچه 
از مهان  اينها  انتساب ظاهر قضيه است و در حقيقت 
سرچشمه اي نشئت گرفته اند كه فوق عامل انساين قرار 
دارد كه مهة سنتهاي واقعي با آن دم سازند. به عبارت 
ديگر، هنرمندي كه در جامعة سنيت دست خنورده زيست 
مي كند حتت تأثري ضوابط و اهلامايت است كه از عامل باال 
به وي مي رسد ــ حيت هنگامي كه چنني هنرمندي تنها 
در حد صنعت كار باشد و آثار وي نوعي صنايع دسيت به 
مشار رود. نتيجه اينكه در چنني مواردي سليقة شخصي 
صنعت كار نقشي دست دوم و ناچيز در پديد آوردن اثر 

به عهده دارد.١٨
در مورد جغرافياي قدسي كه در باال بدان اشاره 
ملكوت  ارض  كتاب  در  كربن  هانري  روان شاد  شد، 
«هارا  صورت  به  اوستا  در  كه  الربز  كوهستان  دربارة 

برزاييت» (Hara Berezaiti) ضبط شده مي نويسد:
الربز واقعي به عنوان مثال عبارت است از فضاي 
متثيلي كه خيال زاينده بايد آن را در نوع منونه وار آن 
بازيابد. از اين رو ما بايد هرگونه حبث نقشه برداري 
جغرافيايي ماّدي معمويل را رها كنيم و تنها فضايي 
را در نظر بگريمي كه صاحب تصويري است كه با 
اين جهان دم ساز است؛ تصويري كه خود به وسيله 

يك نوع ادراك جغرايف نفساين قابل توجيه است.۱۹
الربز عبارت است  اين ترتيب  «با  بعد مي افزايد:  و كمي 
از كوهستان كيهاين».۲۰ در مهني كتاب باز به مهني مسئله 

اشاره مي كند و مي نويسد: 
پژوهشهايي  چنني  در  پديدارشناسي  تقديرات 
مي رساند كه كاربردهاي واقعي نفس مي تواند خود 
متقابًال  برساند.  ظهور  به  طبيعت  يك  و  جهان  يك 

روحاين  ـ  نفساين  فعاليتهاي  از  نوعي  طبيعيت  هر 
دربردارد كه آن را بارور مي سازد. در چنني وادي اي 
مقوالت قدسي نفس در منظره اي كه او را پريامون 
گرفته قابل تشخيص است، خواه به صورت ايقوين 
ايدئال و خواه به صورت جتّسم زميين و حمسوس به 

ظهور برسد.۲۱ 
عامل  اين  ظهورات  از  مي خواهد  واقع  در  كربن  اينجا  در 
از  پيش  بگويد.  سخن  هنر  قالب  در  نفس  زايندة  خيال 
آنكه اين حبث را رها كنيم، بايد بيفزاييم كه استاد نام برده 
در مهني اثر خود با اشاره به تصاوير يك منتخبات فارسي 
كه در آا  كاخ خورنق نقش  شده آورده است كه «در اين 
دورمناها هيچ انساين تصوير نشده. در اينجا نفس زايندة 
خيال، حضور موجودايت كه در منظره سكونت دارند را ايفا 
مي كند.»۲۲ در اين نوشتار به چنني مسائلي اشاره مي كنيم تا 
دانسته شود كه براي نگارش تاريخ هنر ايران و از احنراف 

دور ماندن بايد در جستجوي چه عاملي باشيم. 
ُكربن در كتاب سايه و روشنايي نيز ضمن حبثي 
دربارة احتمال سكونت ايرانيان باستان در مناطق قطب 
مشال كه در آجنا تنها يك روز در سال برآمدن آفتاب 

مشاهده مي شود مي گويد:
روشناييهايند كه غري خملوق اند و آجنا جهاين است 
مهانند  مي كند؛  تراوش  را  خود  ويژة  روشنايي  كه 
موزاييكهاي بيزانسي كه در آا طالي    به كاربرده شده 
فضاي حمصور كنندة آا را منّور مي سازد، زيرا در 
اين موزاييكها قطعات مكعّب شكل بلورين با ورقه اي 
از طال پوشيده شده  است. در اينجا با سرزميين بدون 
سايه سروكار دارمي كه ساكنان آن افرادي نوراين اند 
از معنويت رسيده اند كه در دسترس  مقامايت  به  و 
متعلق  اينان در حقيقت موجودايت  نيست.  خاكيان 
به عامل قدس اند. در اينجا سايه ديگر مكاين ندارد 
كه روشنايي را حمبوس كند و از اينجا به بعد وارد 
عامل ماوراي ماده مي شومي و مهني است كه موضوع 
ترتيب  به مهني  رمز عدد مشال را شامل مي گردد. 
ساكنان قطب، مثايل از مردمي است كه روانشان به 
تكاملي دست يافته كه تعادل آن به دور از جنبه هاي 
منفي و تاريكي است. اينان نه متعلق به شرق اند و 

نه غرب.۲۳
در اينجا بدين مقوالت اشاره مي كنيم تا دانسته 
شود كه موضوع اقامت نياكان ما در مناطق قطب مشال 

(3) Frithjof 

Schuon
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نبايد بر روي كرة  پيش از آمدن به سرزمني كنوين را 
بسيار  مطلب  بلكه  كرد،  جستجو  سه بعدي  جغرافيايي 

واالتر از اينهاست.

چند راه گشا
هنر  تاريخ  نگارش  پاره اي دشواريهاي  به  اينكه  از  پس 
پي  در  آنچه  كرد.  بايد  ببينيم چه  اشاره شد، حال  ايران 
اين سطور است  نگارندة  توانايي  آورده مي شود در حد 
و الزم است اهل نظر آا را تكميل كنند و نقايص آن را 

برمشرند.
تنها  شايد  باستاين  اقوام  متامي  ميان  در  ايرانيان 
قومي بوده اند كه بت مني پرستيده اند و در متامي سرزمني 
ايران به بت خانه برخورد مني كنيم. از اين روست كه هر 
جا بت خانه و پيكرة مورد پرستش يافت شد جزو هنر 
ايراين به مشار نتواند رفت. نياكان ما مهواره خداي يگانه 
و پنهان از ديدگان مادي و حمسوس را مي پرستيده اند. 
نيم برجسته هاي متثيلي فروهر بت نيستند و هيچ گاه آا 
را مني پرستيده اند و براي آنان قرباين مني كرده اند (اينكه 
اين فروهرها به چه ترتيب از قرص خورشيد بالدار و 
ديگر مآخذ نشئت گرفته اند حبثي جداگانه مي خواهد). در 
يا  نيم برجسته هاي اشكاين و ساساين، ميترا  از  پاره اي 
آناهيتا (مهر و ناهيد) منوده شده اند، ويل اين نيم برجسته ها 
را هرگز مني پرستيده اند. پيكرة شاپور هم در غارشاپور يك 
يادگار تارخيي بوده است و بس. اصوًال هنر پيكرتراشي 
كه در مورد بتها و صنمها در ديگر نقاط جهان معمول 
بوده در سرزمني ما رونقي نداشته و بيشترينة حجاريهاي 
است.  شده  تراشيده  نيم برجسته  صورت  به  ايراين 
مي شوند  مشاهده  ميترائومها  در  كه  ميترا   پيكره هاي 
و مهاايند كه بيشتر كليساها را روي آا ساخته اند، 
مهگي در حوزة خارج از قلمرو ايران قرار دارند و جزو 

امپراتوري روم به مشار مي روند.
ايران  مزدايي  ديانت  سطحي نگراْن  از  پاره اي 
باستان را اشتباهًا دوگانه پرسيت دانسته اند و تصور كرده اند 
نياكان ما در كنار اهورا مزدا اهرمين را هم مي پرستيده اند، 
كه خطاي حمض است. اين نكته بدان مي ماند كه كسي 
تصور كند مسلمانان، نعوذ باهللا، در كنار خداوند متعال 
شيطان را هم مي پرستند! پرستش خداي ناپيدا به هنر 
ايراين جنبه اي كامًال منادين و به دور از تقليد كوركورانه 

از طبيعت و روي آوردن به عامل مثال خبشيده است، و 
هنر ايراين منايشگر اين عامل است. يعين هرجا در جهان 
باستان بدين گونه آثار بر مي خورمي، بايد در جستجوي 
باستان  جهان  متامي  مردم  باشيم.  آن  ايراين  ريشه هاي 
غري ايراين، از مصر و هند و يونان و روم و ديگر مكاا، 
حيت در عربستان پيش از اسالم، بت پرست بوده اند و 
آثار پيكرتراشي آنان كم و بيش تقليد از طبيعت است 
و خدايان خود را غالبًا به صورت مردمان و اقران خود 
مي منايانده اند (گرچه در آغاز اين پيكره ها چون نشانه اي 
از خدايان به كار مي رفت، به تدريج اين اديان به احنطاط 
گراييد و كار بدان جا رسيد كه مردم مصنوعات دست 

خود يعين اين بتها را پرستيدند). 
اسالم  به  آساين  بدين  ايرانيان  كه  را  اين  اساسًا 
ما  نياكان  يگانه پرسيت  موضوع  به مهني  بايد  گرويدند 
مربوط دانست؛ زيرا توجه مدام ايشان به عامل مثال و 
خداي پنهان از انظار ناپاك، پذيرش ديانيت توحيدي را 
سهل مي ساخته است. اين موضوع را از اين رو مي آورمي 
كه اشاره شود به اينكه در متامي مظاهر هنر ايراين چه 
پيش از اسالم و چه پس از آن، اين جهان توحيدي كه 

به جمموعه هاي هنري وحدت مي خبشد متجّلي است.٢٤
توجه  و  مالحظه  شايان  بسيار  كه  ديگري  نكتة 
است اينكه در ميان متامي مكاتب هنري جهان شايد تنها 
هنر قوم ايراين باشد كه از نوعي تداوم در طول تاريخ 
باستان و عصر  هنرها برخوردار است. مثًال هنر مصر 
به  مصر  اسالمي  عصر  هنر  در  اثري  هيچ گونه  فراعنه 
جاي نگذاشته و دورااي اسالمي هنر مصر به هيچ وجه 
اين دو  ندارد و  بر  اين سرزمني را در  تداوم هنر كهن 
به عكس، هنر  از هم جدايند؛ ويل  كامًال  وادي هنري 
ادوار اسالمي ايران مستقيمًا از تداوم هنر ساسانيان و 
اشكانيان و زمااي پيش تر حكايت مي كند. نگاهي به 
مساجد اولية ايران چون تارخيانة دامغان و مقايسه ايواا 
و طاق سازي آن با بناهاي عصر  ساساين كايف است تا 
پيوند آا را بازيابيم. مهچنني است در ديگر قلمروهاي 
به  سفالگري.  و  كاشي سازي  و  نگارگري  هنري چون 
مهني ترتيب به هنگام مقايسة اين تداوم با سري هنر در 
ديگر مناطق جهان اين حقيقت را بيشتر درمي يابيم. براي 
منونه وقيت هنر برمهايي و بودايي هند را با هنر اسالمي 
اين سرزمني مقايسه مي كنيم، متوجه بريدگي كاملي در 
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ـ  رومي غرب  ميان اين دو دوران مي شومي. هنر يوناين 
به  كامًال  اين سرزمينها  از رواج ديانت مسيح در  پس 
گذشت  از  پس  آنكه  تا  شد،  سپرده  فراموشي  دست 
حدود هزاروپانصد سال، يعين در عصر رنسانس، دوباره 
به سنتهاي هنر باستاين غرب توجه شد. پيداست كه اين 
را مني توان تداوم دانست. ويل در هنر ايران شاهد پيوندي 
خمتلف  هنرمي. حيت هجومهاي  تاريخ  در طول  يب وقفه 
چون محلة مغول و تيموريان نتوانستند به اين تداوم لطمه 
وارد سازند. رمز اين حقيقت را بايد در جهان بيين ويژة 

هنر ايراين جست كه در باال بدان اشاره شد.٢٥
اشاره  ايران  هنر  ويژگيهاي  از  پاره اي  به  كه  حال 
شد، چند نكته را دربارة هنر اسالمي ايران و هنر قدسي 
كه در جمموع مي توان گفت اهلام خبش هنر اسالمي ديگر 
اين  به  فعًال  و  كنيم  ذكر  است  بوده  اسالمي  سرزمينهاي 
نوشتار پايان خبشيم. در اين وادي فريتيوف شوئون ضمن 

مقاله اي با عنوان «رهايي يافته و تصوير حق» مي نويسد:
طور  به  كه  است  آن  قدسي  نقوش  واقعي  كاربرد 
متثيلي و پاك انگاري يك واقعيت متعايل را بيان كند و 
به طريقي ذهن گرايانه به انديشه اجازه دهد روي اين 
مثال متركز پيدا كند. اين دريافت را مي توان از راه 
پيوندي اعتقادي و يا تعّقلي و يا با توسل به جمموع 

اين دو عامل حتقق خبشيد.
و كمي بعد مي افزايد:

است، چه  آموزشي  هنر قدسي هديف  هدف ايي 
اين آموزش از راه توجه دادن به مراسم مذهيب براي 
عموم و چه از طريق بيان باوري اعتقادي و عقالين 
ماوراي طبيعت و  به عوامل  متوجه  متفكرين  جهت 

عرفان آماده شده باشد.۲۶
مهني حمقق در مقالة ديگري حتت عنوان «داليل 
قدسي  هنر  جلوه هاي  به  اشاره  با  خداوند»  وجود 

مي نويسد:
داليل  شامل  حال  عني  در  هسيت شناسي  داليل 
اين  از  به معين عميق كلمه است.  «زيبايي شناسي» 
زاويه اين داليل شايد كمتر از جنبه هاي كيهان شناسي 
و اخالق دست يافتين باشند، زيرا لياقت دست يايب 
زيبايي و  متافيزيكي  به جلوه ها و درخشندگيهاي 
مستلزم  اصوات  و  مظاهر شكل  تابشهاي  دريافت 
آن چنان كه  كه  است  ويژه اي  جهان بيين  بودن  دارا 

رومي [مولوي] و راما كريشنا دريافته اند، بتواند از 
نغمه هاي  به سوي حقيقت  مادي  پديده هاي  وراي 

جاويداين پرواز كند.۲۷ 
فريتيوف شوئون مي خواهد بگويد براي ادراك آثار هنري 
با  را  خود  پيْش  از  بايد  شنوندگان  و  بينندگان  واقعي، 
و  نفساين  خباثتهاي  از  و  باشند  كرده  دم ساز  قدس  عامل 
آلودگيهاي آن فارغ شده باشند. چنانچه مردمان مهعصر ما 
نسبت به مظاهر هنر واال  كم التفات شده و جمذوب هنرهاي 
جتّملي و به دور از معنويت گشته اند، علت آن را بايد دور 
ماندن از معنويت و غرق شدن در مظاهر گول زنندة دنياي 

جديد دانست. او در مهني مقاله نتيجه  گرفته است:
كه  است  نكته اي  بريوين  و  دروين  زيبايي  با  مهاهنگي 
از درون ما را قانع مي سازد و فارغ بال مي كند. مهانند 
معجزه، امر زيبايي بدون احلاق به حقيقت و تقدس قادر 
ادراك  كساين  را  امر  اين  و  نيست  كيمياگري  چنني  به 
مي كنند كه لياقت فهم اين زبان كامًال فرشته گونه را داشته 
باشند. پيامرب خدا تنها از طريق سخنان و معجزه هايش 
افراد را قانع مني سازد، بلكه عالوه بر آن از طريق بروز 
باورهاي  مقدسش،  وجود  متامي  رؤيت  قابل  هارموين 
كرانه هاي  نشان  كه  مي خبشد؛ وجودي  قطعيت  را  افراد 
عامل  اين  به  وصول  عالقة  برانگيزندة  و  است  يب ايت 
است و قلبها را آرامش مي خبشد؛ توازين فوق انساين كه 
در هنر قدسي ابديت يافته و قادر است بدون توسل به 
منايشگري، درون ارواح را جمذوب سازد و به مركز آا 
رسوخ يابد و از طريق شكسنت قشرهايي كه آنان را از 
عامل باال جدا ساخته و با خويش بيگانه كرده، انفاس و 

ارواح را با عامل قدس و برين دم ساز كند.۲۸
هنر ايران از ديرباز با هنر قدسي سروكار داشته و از 
دورااي پيش از اسالم در هنر قوم ايراين هر جا كه بوده اند 
و به هر سرزميين كه دست يافته اند، متجلي شده و پس از 
گسترش اسالم در ديگر سرزمينهاي مسلمانان رواج يافته 
است. براي شناخت اين هنر الزم است به مسئلة زيبايي 
ويژه و عميق اين هنر توجه شود. منطق زيبايي در اين هنر 
قدسي عبارت است از وحدت امر هسيت شناسي و زيبايي 
و مهچنني يگانگي زيبايي با خري و نيكويي. هر چيز زيبا 
در عني حال نيكو و آرامش خبش است. سواي اين جهاِن 
و  قلمروها زشت  ديگر  هارموين،  و  با مهاهنگي  دم ساز 
زيان آورند. اگر امروز بر حسب مثال در موسيقي معاصر 
جهان به جاي صواي مهاهنگ به اصوات نامتجانس و 
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نامهخواين برمي خورمي كه آهنگ سازان امروزي آگاهانه 
شدن  دور  در  بايد  را  آن  علت  مي برند،  كار  به  را  آا 
مهعصران ما از عامل قدس و ملكوت جستجو كرد. اينكه 
موضوع هسيت شناسي  با  (كه  قدسي  هنر  زيبايي  امر  در 
اين  از  است  مطرح  خوب  و  نيكو  موضوع  دارد)  پيوند 
و  مفيد  متعال  ايزد  خملوق  اشياي  ذات  كًال  كه  روست 
با  آشنايي  جاي  به  بشر  افراد  ما  اينكه  ايت  زيباست. 
هسيت واقعي و ملكوت اين اشيا و وجود آا، با عوارض 
اين عامل سروكار دارمي و جوهر را  و پديده هاي متحول 
با عرض خلط كرده امي. در هنر نيز اين امر مدخليت پيدا 
كرده و به جاي جوهر كه زيباست عوارض به ظهور رسيده 
است. به اين نكات اشاره اي گذرا مي كنيم تا دانسته شود 
كه براي نگارش تاريخ هنر ايران بايد در چه راهي قدم 
گذاشت و چگونه بايد حمدودة هنر ايران را با ديگر مكاتب 
هنري مصر و هند و يونان و روم و حيت چني كه هنرش 
چندان از عامل هنري ما دور نيست متمايز ساخت. اگر اين 
امر جلوه گري عامل قدس و ملكوت را در هنر ايراين چه 
اسالم خوب شناختيم، آن گاه ديگر  از  پيش و چه پس 
بندة جماداليت كه ميان تاريخ نويسان در امر تقدم و تأخر 
فالن كشورگشا بر ديگري جريان دارد خنواهيم شد و ديگر 
تارخيي  از چه  بگوييم فالن سرزمني  بود  ناچار خنواهيم 
متعلق به ايران بوده يا سرزمني ما در چه ادواري مورد 
هجوم و اشغال چه قومي و براي چه مدت بوده و حضور 
اين اقوام چه تأثريي در حتول هنر ما داشته است. به بيان 
ديگر ذات هنر ما هرگز متحول نشده است؛ و اين خود از 
شگفتيهاي تاريخ جهان هنر است. هيچ گاه مظاهر هنري 
ويژه اي كه ما بدان عنوان هنر ملكويت و قدسي مي دهيم 
در جهان هنر ما حكاييت جز متجلي ساخنت عامل مثال و 
ملكوت اين عامل حمسوس نداشته اند. آمدن اسكندر مقدوين 
به ايران هيچ اثري در روند هنر ما به جاي نگذاشته است. 
سلوكيها هر كه بوده اند ذات هنر ما را متحول نساخته اند. 
اشكانيان به رغم عنوان «يونان دوست» كه بداا داده اند به 
دنبال هنر يونان و روم نرفته اند. هنر ايراين عصر ساسانيان 
جز ادامة سنتهاي هنري پيش از آا به راه ديگري نرفته 
است. آمدن مسلمانان به ايران حتويل در هنر سنيت ما به 
وجود نياورده، بلكه به عكس به علت دم سازي اين ديانت 
براي جتّلي  با عوامل ملكويت، زمينة مساعدتري  توحيدي 
از  پيش  و  است. سلجوقيان  آورده  فراهم  قدسي  مظاهر 

آنان غزنويان نه تنها روند هنري ما را تغيري ندادند، بلكه 
خود باعث تشويق هنرمندان ايراين گشتند. سلطان حممود 
غزنوي كه ترك زبان بود خود به ترويج ادبيات و شعر ايران 
پرداخت. نه تنها اين كشورگشايان صدمه اي به تداوم هنر 
اين  ما  هنرمندان  خالقة  قدرت  بلكه  نياوردند،  وارد  ما 
مردمان را جمذوب كرد؛ زيرا حقيقت و اصالت هر جا باشد 
پريوز است و جاوداين، و غريحق هر جا باشد زودگذر 

است و نابود شدين.
براي حسن ختام چند مجلة ديگر نيز از حمققي كه 
در باال بدان اشاره شد، يعين فريتيوف شوئون، بياورمي. وي 
در مقاله اي حتت عنوان «دليل بر (حقيقت) جوهر» چنني 

مي گويد:
و  است  متثيلي  كه  اشاره اي  طريقة  كاِر  كه  است  چنني 
بر نقش  از هنر قدسي است در حقيقت عالوه  عبارت 
و  است  عرض  جاي  به  جوهر  نشاندن  آن،  آموزشي 
مي خواهد انديشه را در اين جهان اعراض به سوي جوهر 
سوق دهد و اين هنر مي كوشد در عامل هسيت و حركت 
و تبدالت، وجود را تعّين خبشد. مي خواهد يب ايت را 
در جهان حمدود آشكار سازد و اين حقيقت را در قالب 
بيان كند و از اين راه از طريق گشت و گذار  صورت 
ميان حقيقت و شكل، راهي از ظاهر و اعراض به سوي 
جوهر يا جتلّيات آمساين باز كند. زيبايي طبيعت و هنر 
مهچنني عبارت است از زيبايي ملكات باورهاي راستني 
و منايش اين حقيقت كه جوهر در ذات خود با زيبايي 
قرين است و با نيكو هم آواز. بد كه عبارت است از نفي 
هسيت، مهواره موضعي و كم دوام است و هرگز جامع و 
كامل نيست. در جمموِع پديده ها، بدي (و زشيت) مقدار 
اندكي را شامل مي گردد و چون الية نازك و ذوب شدين 
و  اقيانوس شگرف خبشايندگي  روي  بر  كه  است  خيي 

زيبايي شناور است.۲۹
ما به زعم خود در اين نوشتار كوشيدمي در حد 
دانستنيهاي خود ضوابطي براي نگارش تاريخ هنر ايران 
به دست دهيم. اميدوارمي اين موارد عنايت پژوهندگان 
اين راه دشوار را جلب كند و چنانچه پاره اي از آا 
را مفيد دانستند، آا را در تتبعات خود به كار گريند.�
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۱. عضو پيوستة فرهنگستان هنر
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البته هانري كربن اين نكات را از متون ديين ايراين برگرفته و 
نشانيهاي آا را در كتاب ارض ملكوت خود به اشباع داده است.

3. ibid.
4. ibid.
5. idem, Terre celeste et Corps de resurrection, p. 42.
6. idem, Phisiologie de Ľ homme … , p. 169.

۷. يكي از استادان ما كه در اين امور مطالعه مي كرد روزي در كالس 
درس با حلين آميخته به شوخي ويل در اصل جدي مي گفت: «ايرانيان 

از مهان قدمي االيام در مهني سرزمني كنوين مي زيسته اند و از جايي 
ديگر نيامده اند».

۸. در اينجا نظر خوانندگان گرامي را به مطاليب بسيار اساسي كه مرحوم 
شيخ عبدالواحد حييي (رنه گنون) در حبران دنياي جديد مطرح كرده 

است جلب مي كنيم. وي در حبثي در زمينة عصر «كايل يوگا» يا «دوران 
تاريك» (عصري كه ما در آن زيست مي كنيم)، مي گويد: «عجيب است 
كه تا كنون آن طور كه بايد به موضوع آنچه به دوران تارخيي، به معناي 
مذكور، معروف است توجه نشده است. اين دوران دقيقًا به قرن ششم 
پيش از ميالد تعلق دارد و از آن فراتر مني رود. گويي در اينجا ما به 

سّدي عبورناپذير برمي خورمي كه ممكن نيست با حتقيقات علمي با توسل 
به ابزارهايي كه پژوهشگران عادي در اختيار دارند بدان دست يافت. 
از اين دوران به بعد مهه جا به گاه مشاريهاي تقريبًا دقيق برمي خورمي؛ 

در حايل كه دربارة ازمنة پيش از اين تاريخ در خصوص وقايعي 
كه رخ داده به حدسيات و روايايت كه زمان احتمايل بروز آا با هم 
چندين قرن تفاوت دارد برمي خورمي. حيت دربارة كشورهايي چون 

مصر، با وجود باقي مانده هاي مهم از متدن و تاريخ آن، اين امر صّحت 
دارد. در مورد چني هم كه در امر ازمنة كهن سالنامه هاي تاريخ دار 

براساس ارصادات ستاره شناسي ترديدناپذير به جاي مانده است، باز 
هم مورخني دوران ما اين اعصار را داستاين مي پندارند. گويي اينجا 

قلمروي است كه اينان خود را جماز مني دانند در آن وارد شوند... . 
روحية علمي جديد، آن چنان كه خواهيم ديد، چيزي جز روحيه اي 

غريسنيت به مشار مني آيد.
در قرن ششم پيش از ميالد، به هر عليت كه بتوان تصور كرد، 
تغيريي كلي در زندگي تقريبًا مهة اقوام رخ داد، كه البته اين تغيري 
بر اساس روحيه هاي خمتلف اقوام تفاوت مي كند. در پاره اي موارد 

اين حتول با توجه به سنتهاي گذشته ويل با رعايت شرايط موجود و 
سازگار كردن اين سنتها با مقتضيات عصر به عمل آمده است؛ چنان كه 
در چني مشاهده مي كنيم كه در آجنا تا اين زمان سنتها جمموعة واحدي 

تشكيل مي دادند، از اين عصر به دو شاخة كامًال جمّزا از هم تقسيم 
شدند: تائوئيسم كه ويژة خنبگان روشنفكر و شامل متافيزيك حمض و 

علوم سنيت صد در صد انديشمندانه است و كنفوسيوسيسم كه يب استثنا 
متعلق به مهة افراد جامعه است و هدف آن سر و سامان دادن به قلمرو 

زندگي روزمّره و اجتماعي است. در ايران چنني به نظر مي رسد كه 
نوعي بازنگري در دين مزدايي و متناسب ساخنت آن با شرايط عصر در 
اين ازمنه به وسيلة آخرين زرتشت به عمل آمده است». [در اينجا گنون 
در پانوشت آورده است: «بايد يادآوري كرد كه نام زرتشت در حقيقت 
شخص معيين را مشخص مني سازد، بلكه اين واژه معرف مست و عنواين 

است كه شامل نبّوت و قانون گذاري نيز هست. زرتشتهاي متعددي 
بوده اند كه در اعصار خمتلف مي زيسته اند. شايد هم اين مست جنبة نوعي 
مديريت توسط گروه داشته، چنان كه در هند مسئلة ’وياسا‘ چنني بوده 

يا در مصر آنچه به ثوث (Thoth) يا هرمس تعلق داشته منتسب به 
فرقة روحانيون به مشار مي آمده».] در هند (در مهني قرن ششم قبل از 

ميالد) شاهد ظهور دين بودايي هستيم [...]. آنچه قابل توجه است اينكه 
در اين سرزمني هيچ باقي مانده اي از ابنية متعلق به پيش از اين تاريخ 

شناخته نشده [...] و آنان كه خواسته اند اين امر را توجيه كنند مي گويند 
ساختمااي مربوط به پيش از  اين دوران از چوب بنا شده بوده و از 

اين جهت اثري از آا به جاي منانده است [...]. هنگامي كه به مست 
غرب نزديك مي شومي، مشاهده مي كنيم كه در اين دوران يهوديان به 

اسارت بابليان درآمدند و يكي از عجايب اينكه در اين واقعه يك دورة 
هفتادساله باعث شد كه مهه چيز حيت خط عربي هم فراموش شود، به 
وجهي كه ناچار شدند براي بازنويسي متون مقدس خود خط و حرويف 

كامًال متفاوت از آنچه ميانشان معمول بود به كار بربند. مي توان در 
اين زمينه به دقايقي كه كم و بيش در مهني ادوار رخ داده است اشاره 
كرد: ما تنها به آنچه در روم دورة تارخيي به مشار مي رود، كه پس از 

عصر افسانه اي شاهان روي داده است، اكتفا مي كنيم كه با آنكه اندكي 
مبهم به نظر مي رسد هم زمان با حتوالت مهمي نزد اقوام ِسْلْت به وقوع 

پيوسته. از اين وقايع زود مي گذرمي و مي پردازمي به آنچه مربوط به 
يونان مي شود. در اينجا نيز قرن ششم قبل از ميالد آغاز دوراين به 

مشار مي رود كه بدان دوران متدن «كالسيك» اطالق مي شود. متجددين 
آن را دوران تارخيي مي نامند و آنچه را به پيش از آن تعلق دارد دوران 
افسانه اي حمسوب مي كنند؛ هرچند كه كشفيات باستان شناسي مي تواند 

اين گمان را تقويت كند كه در اين اعصار نوعي متدن حقيقي وجود 
داشته است. ما داليلي در دست دارمي كه مي توانيم اظهار كنيم اين متدن 

آغازين يوناين از نظر انديشه بسيار جالب تر از آنچه پس از آن رخ داده 
به مشار تواند آمد».ـــ 

René Guénon, La crise du monde modern, pp. 25-30.
۹. در اين زمينه مطلب بسيار است و بايد در مقاالت ديگري بدان 

پرداخت. تنها الزم است اشاره كنيم كه در پاره اي از متون باستاين آمده 
است كه ايرانيان خود خط نداشتند و طهمورث ديوبند آن را از ديوان 

آموخت. بايد تعصّبات را كنار گذاشت. مي دانيم كه در متون لوي 
بسياري واژه ها هست كه به سامي نوشته مي شود و به هنگام خواندن 

آن را به لوي مي خوانند. اين واژه ها كه بداا «ُهزوارش» گويند 
چنان است كه مثًال در خط نوشته مي شود «َمْلكان َمْلكا» ويل به هنگام 

خواندن آن را «شاهنشاه» مي خوانند، يا كلمة «شب» را «ليله» مي نوشتند 
و مي خواندند «َشَپ». تعداد اين گونه واژه ها بسيار زياد است و از تأثري 

خط و زبان سامي در زبااي ايراين حكايت مي كند. 
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۱۰. فرصت شريازي، آثار عجم، ص ۱۵۲ و ۱۸۷.
۱۱. از نظر زبان شناسي هيچ رابطه اي ميان داريوش و مجشيد وجود 

ندارد، ويل اگر در ميان نامهاي شاهان اسطوره گونه نام دارا را برگزينيم، 
در اينجا مي توانيم ريشه اي نزديك به هم فرض كنيم. در حقيقت در 

زبان فارسي باستان كلمة «داريوش» را «دارَيَوئوش» (Dariavaouch) و 
 (Dariavaou) «آن هم در حالت فاعلي مي خوانند و اصل نام «دارَيَوئو
است كه با «دارا» شباهت دارد، ويل در اينجا نيز تارخيهاي مورد نظر با 
هم اختالف فاحش دارند. از سوي ديگر نام ايرج پسر فريدون با واژة 

ايران پيوستگي تواند داشت. 
۱۲. جز نام «ختت سليمان» براي «ختت مجشيد»، عنواايي چون 

چهل منار و هزار ستون نيز به كار رفته است. مهچنني مورخني گذشته 
بنيان گذاري شهر مهدان يا اكباتان را به مجشيد نسبت مي دهند، يا 

ساختمان شهر استخر (كه چندان از ختت مجشيد دور نيست و آثار 
هخامنشيان در آن بسيار است) را به كيومرث نسبت مي دهند و نظاير 

اينها.
۱۳. نك: اكرب جتويدي، دانستنيهاي نوين دربارة هنر و باستان شناسي 

عصر هخامنشي. ص. ۵۰-۴۸.
14. Karl Marx, Introduction á la Critioue de l économie Politique, 
P. 265.

ديگر هنرپژوهان چپ گرا چون لوكاچ به مهني ناتواين سيستم 
تاريخ انگاري برخورده اند.

15. René Guenon, Le Roi du Monde, pp. 7-12, p. 85, n.7.
در متامي خبشهاي اين كتاب اشارات بسيار اساسي به مسئلة 

جغرافياي قدسي و پاره اي از اسرار آن شده است كه براي حبثي كه در 
پيش است نافع  تواند بود.

16. ibid., p. 68.
17. Frithjof  Schuon, De L Umité Transcendante des Religions, 
Tradition, pp. 76-90.
18. ibid., pp. 81-82.
مؤلف در خبشي از اين اثر كه به شكلهاي هنري اختصاص داده از 
احنطاط هنر غرب به ويژه از عصر رنسانس به اين طرف به تفصيل سخن 
رانده  و علل آن را حتليل كرده است. مهچنني در مهني قسمت از كتاب 

از اينكه ملل مشرق زمني كه داراي سنتهاي هنر قدسي اند و اينكه امروزه 
در مقابل اين هنر احنطاطي غرب خود را باخته اند و علل آن مفصًال 

سخن گفته است.
19. Henry Corbin, Terre Céléste et Corps de Résurrection, p. 49.
20. ibid.
21. ibid., p. 55.
22. ibid., p. 88.
23. idem, Ombre et Lumière, p. 169. 
۲۴. باورهاي راستني نياكان ما و جتلي آا در ادوار اسالمي و گرويدن 
آنان به اين ديانت و مذهب تشّيع و ظهور اين عوامل در جهان هنر حبث 
مفّصلي مي طلبد. خطوط اسالمي كه يكي از واديهاي هنر منايي ايرانيان 
به مشار مي رود و تشويق امام متقّيان (ع) به خوشنويسي مورد ترديد 

هيچ كس نيست. در اينجا بد نيست به شعر فردوسي پاك زاد اشاره كنيم 
كه فرمود:

گرچه عرب زد چو حرامي به ما
داد يكي دين گرامي به ما

هرچه ز جور خلفا سوختيم
ز آل علي معرفت آموختيم

۲۵. تنها دوره اي كه در طول تاريخ هنر ما نوعي گسستگي تلقي 
مي شود هنگامي است كه هنرمندان ما به هنر رايج در غرب توجه 

كردند و به اصطالح غرب زده شدند. البته گروههاي كوچكي نيز در 
مهني مدت در ادامة راه گذشتگان كوششهايي به خرج دادند، ويل در 

جمموع بايد گفت كه بر حسب مثال مني توان هيچ پيوندي ميان كار رضا 
عباسي و نقاشيهاي مرحوم استاد كمال امللك برقرار كرد (البته تا زماين 

كه اين استاد به شيوة عمويش صنيع امللك كار مي كرد، هنوز آثارش 
برخوردار از سنتهاي كهن نگارگري بود). مكتب كمال امللك و ادامة آن 
و روي آوردن هنرمندان ما در ادوار پس از آن به مكاتب هنري رايج 

در غرب را مي توان تنها دورة گسل در تاريخ هنر ايران دانست. اساسًا 
توجه مسلمانان به مظاهر متدن (و از مجله هنر) غرب حقيقيت است كه بر 

اساس حتقيقات استاد فقيد عّالمه طباطبايي (ره) در تفسري قّيم امليزان، 
در قرآن كرمي به مرتلة فاجعه از آن ذكر شده و كتاب آمساين ما از آن 

خرب داده است. اين حبث را عّالمه در ضمن حبث روايي مربوط به آيات 
۵۴-۵۱ سورة مائده به تفصيل آورده و آن را پيش بيين حتمي الوقوع 

قرآن كرمي در زمرة مالمحي كه ملل اسالمي بدان دچار خواهند شد ذكر 
كرده است. روانش شاد باد.

26. Frithjof  Schuon, “Le Délivré et Ľ image Divine”, pp. 
147-150.

27. idem, in: Etudes Traditionnelles, no. 378-379 (1963), p. 154.

28. ibid., p. 163.

29. idem,  op. cit., no. 376 (1963), p. 58.
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نظرية پريس دربارة نشانه متضمن موضعي عجيب است. 
متخصصاْن بسيار به حبث و بررسي ديدگاه او پرداخته اند 
و نظريات او در مطالعات فرهنگي و مردم شناسي بسيار 
اثرگذار بوده و در تاريخ هنر و نقد هنر نيز بسيار از او نقل 
شده است.۳ در عني حال بني اشارات خمتصر و جمملي كه 
در مطالعات تاريخ هنر به پريس شده است و پيچيدگي و 
دشواري غريب خود اين نظريه ها  نوعي يب جتانسي ديده 
مي شود. اين تفاوت به خصوص با توجه به برجستگي آن 
دسته از نوشته هاي تاريخ هنر كه دست كم تا حدي خود 
را نشانه شناخيت مي دانند و بسامد وقوع نام پريس در آن 
نوشته ها  امهيت مي يابد. بر اساس خوانش تبارشناخيت 
رايج، اگرچه پريس «پدر» نشانه شناسي است، نظريه هاي 
امهيت  نظريات سوسور  اندازة  به  اواخر  اين  در  تازه  او 
بپردازم؛  چالش  اين  به  اينجا  در  مني خواهم  است.  يافته  
نظريه هاي  تارخيي  دريافت  در  نيز  ديگري  ديدگاههاي 
اندازه جالب توجه   نشانه شناسي مطرح بوده  كه به مهني 
است، از مجله آثار  كارل بولر(۷)، توره فن اوكسكول(۸) و 
آر. جي كالينگوود(۹).۴ هر مورد از يب توجهي نسيب [به اين 
زيرا  است،  تاريخ نگارانه  بررسي  افراد] يب ترديد شايستة 
در مورد انتظاري كه از نشانه شناسي مورد نظرمان دارمي 
اطالعات بسيار به ما مي دهد. اما در اينجا به بررسي اين 
موضوع خنواهم پرداخت؛ بلكه در اين مقاله به تأمل در 
دشواري كاربرد دكترين پريس خواهم پرداخت. به طرح 
اين نكته خواهم پرداخت كه كاربرد افكار و نظرهاي او در 
تاريخ هنر و نقد در دوران معاصر ساده انگارانه است و از 
متون اصلي بسيار فاصله دارد، به طوري كه در بسياري 
اصوًال  هنر  تاريخ نگاران  كه  ندارد  دليلي  واقعًا  موارد  از 
نامي از او بربند. در عني حال، نامتعارف بودن و غرابت 
نوعي  پايان  در  و  ستود  خواهم  را  پريس  ديدگاههاي 
مشات را بني دل مشغويل هاي ذهين پريس و نوشته هاي 

جالب تاريخ نگاران هنر مطرح خواهم كرد. 

١
پروژة  مي شود  متوسل  نظريات پريس  به  كه  هنر  تاريخ 
نامتام او را در نشانه شناسي كه يب ترديد از سه گانة مشايلي ـ 
منايه اي ـ منادين فراتر مي رود ناديده مي گريد و يا تصوير 
روشين از آن ارائه مني كند. حيت در فلسفه، صرف اشاره به 
اين سه گانه واكنشي كايف به نظريه هاي او تلقي مي شود؛۵ 

جيمز الكينز

نظرية نشانه شناسي 
پيرس براي تاريخ هنر 
چه سخني دارد؟١
ترجمة فرزان سجودي٢ 

از دهة ١٩٥٠ تاريخ هنر بارها نشانه شناسي را از دست داده و دوباره 
كار  به  را  خمتلف  نظرهاي  از  آميزه اي  نويسندگان  اكنون  و  بازيافته 
شده   گرفته  پريس(٢)  و  سوسور(١)  دو  فردينان  از  اساسًا  كه  مي گريند 
است. از اين دو، شايد بتوان گفت الگوي پريسِي نشانه هاي مشايلي(٣) 
بيشتر  (الگوي سوسوري  بوده است.  اثرگذارتر  و منايه اي(٤) و منادين(٥) 
آغاز شد  دهة ١٩٧٠  از  كه  هنر  تاريخ  در  پساساخت گرا(٦)  با جريان 
مهسويي دارد.) حال كه فرهنگ بصري انسجامي درخور توجه به دست 
آورده  و در حكم رشته اي مضبوط مطرح شده است، مسئلة نشانه شناسي 
يك بار ديگر مطرح مي شود؛ زيرا در اين رشتة پژوهشي جديد مي توان 
از طيف گسترده اي از روشهاي نشانه شناسي ره گرفت؛ يا البته مي توان 
نشانه شناسي را در آن به كلي ناديده گرفت. اين مقاله حاصل مشاركت 
در چنني جرياين است. نكتة اصلي مورد نظر من اين است كه پريس 
بيش از آنچه تصور مي شود ناشناخته مانده است: او نامتعارف و دشوار 
است و گاهي نفوذ ناپذيري نامطلويب دارد. در بيشتر اهدايف كه در تاريخ 
هنر و مطالعات بصري دنبال مي شود نظريات پريس الزم مني آيد؛ و در 
مواردي كه به نظر مرتبط مي رسد، الگوي او از نوع الگوهايي است كه 
در آا نوعي تفكر منطقي دنبال مي شود كه در تاريخ هنر و مطالعات 

بصري بسيار نادر است. 
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تا حدي به اين دليل كه اين سه گانه را (برخالف نظرهاي 
بعدِي بسيار گيج كننده و دشوار او) مي توان به سادگي و 
مستقل از مطالب ديگر تعريف كرد: پريس گفته است مهة 
واسطة  به  آا  داللت  (زيرا  مشايلي اند  تاحدي  نشانه ها 
مشاتشان با موضوعشان است)، منايه اي اند ( زيرا به واقع 
از موضوعشان متأثرند)، و منادين اند ( زيرا «به موجب يك 

قانون» داللت مي كنند).۶ 
روبه رو  متناسب  مثاهلاي  يافنت  مسئلة  با  يب درنگ 
مي شومي؛ مسئله اي كه به نظر من دشواريهاي روابط بني 
سه گانة پريسي و كاربرد آن در نشانه شناسي تاريخ هنر 
ريشه در آن دارد. به بيان تارخيي هنر مي توان گفت منونة 
از  است  عبارت  نشانه  كاركرد  منش  سه  از  قبويل  قابل 
شكلها  (اين  ناتوراليسيت  نقاشي اي  در  موجود  شكلهاي 
مي كنند)، عالمت  با موضوعشان داللت  تشابه  از طريق 
حركت دست نقاش روي تابلو (كه به واقع از حركت دست 
هنرمند متأثر است)، و موضوع تابلو، مثًال مصلوب كردن 
حضرت عيسي (كه «به موجب يك قانون» داللت مي كند، 
كه در اين مورد عبارت است از «تداعي افكار كلي»). اما 
حال توجه كنيد به مثايل كه خود پريس براي مهني سه گانه 

مي زند:
اينجا  نظر بگرييد. در  را در  «باران مي بارد»  مثًال مجلة 
مشايل عبارت است از تصوير تركييب ذهين از روزهاي 
باراين كه انديشگر جتربه كرده است. منايه عبارت است 
از مهة آنچه او به موجبشان «آن روز» را آن گونه كه در 
جتربة او جا گرفته است تشخيص مي دهد. مناد عبارت 
است از كنش ذهين اي كه به موجب آن، او آن روز را در 

حكم روزي باراين مشخص مي كند.۷
در اينجا مسئله اي مبهم اما اجتناب ناپذير مطرح مي شود، 
زيرا به نظر مي رسد پريس بسيار گسترده تر و انتزاعي تر از 
نظريه پردازان تصوير مي انديشد. از آجنا كه نشانة مشايلي 
فقط الزم است «مانند» يا «شبيه» موضوعش باشد، مي تواند 
اين جدايي  باشد.  غريبصري و مشخصًا غريناتوراليسيت 
بني «مشايل وارگي»(۱۰) پريس و وجه بصري(۱۱)  هم براي 
نقد كاربردهاي نامتناسب نظرية پريس در هنرهاي بصري 
(كه گاهي گرايش دارد مفهوم  مشايلي را به ناتوراليسيت 
تقليل دهد) به كار رفته است و هم به مرتلة توجيهي براي 

موضع حاشيه اي پريس.۸
من اين را مسئله اي «مبهم» مي نامم، زيرا هيچ دليل 

نظريه اي  براي  نتوان  اينكه  براي  ندارد  وجود  پيشيين اي 
مثاهلاي مشخص و روشن آورد؛ و مورد «مشايلي» پريس نيز 
با وجود برخي جنبه هاي مسئله آفرين «مفهوم بازمنود»(١٢) 
رمزگاين  در حكم  است،  كرده  مطرح  كه پريس  آن گونه 
براي تصوير ناتوراليسيت كامًال مناسبت دارد.٩ با اين وجود 
هرگاه پريس منونه هاي «جتريب» عرضه مي كند، مي بينيم كه 
خود او به شكل نامتعارف و نامنتظري مي انديشد. من اين 
را عربت آموز مي دامن كه پريس حيت در موارد بنيادي به 

شيوة مقبول نظريه پردازي بصري مني انديشد.١٠  
موضوع مورد نظر من در طرح اين مسئلة «مبهم» 
اين است كه اگر خبواهيم حدود دامنة مفهومي يا كاربردي 
سه گانة پريس را مشخص كنيم، با خطر از ميان بردن انسجام 
اين نظريه مواجه خواهيم شد؛ زيرا هيچ اطميناين ندارمي از 
اينكه نظريه با مثاهلايش مهراه با هم چگونه كار مي كنند. 
ميك بال(١٣) و نورمن برايسون(١٤) در جريان پيشنهاد دستور 
كاري براي تاريخ نشانه شناخيت هنر تصديق مي كنند كه 
نشانه شناسي پريس خبشي از «نظام منطقي پيچيده اي است 
كه خبش عمدة آن فقط به كار متخصصان [نشانه شناسي] 
نوع مهسان پنداري  «هر  كه  است  اين  واقعيت  و  مي آيد» 

مشايل با كل قلمرو بصري غلط است.»١١ 
 اما در اين صورت رابطة مشات كه آا به كار 
مي گريند تا مشايل را به موجب آن تعريف كنند نيز اشتباه 
است، «زيرا» حمدود است: چرا بايد به مفهومي استناد كرد 
توان  بايد چنان حمدود شود كه خبش عمدة  معنايش  كه 
حنوي و معنايي اش را از دست بدهد؟ پريس در اصل به 
بود كه  نشانه هاي مشايلي در حكم نشانه هايي عالقه مند 
خصوصييت دارند كه به آا امهيت و معنا مي دهد. اگرچه 
بال و برايسون متوين را نقل مي كنند كه در آا اين تعريف 
داده شده است، كماكان مشايل وارگي را طوري به كار مي برند 
كه گويي مبتين بر مشات است ــ و حيت آزادانه ترــ 
مبتين بر «يك روش خوانش»  است. چطور مي توان اين قدر 
ساده سازي و كوتاه سازي را توجيه كرد؟ اگر آن طور كه 
بال و برايسون مي گويند، نشانه شناسي پريس «نظام منطقي 
پيچيده اي است»، پس مني توان تعريف اصطالحات بنيادي 
را با اين فرض كه آن نظام دست خنورده خواهد ماند تغيري 
داد. بال و برايسون بر اساس كدام فرامنطق(١٥) مي توانند 
آنچه را خود مي خواهند از «جزئيات آزارندة» كليت نظريه 
جدا كنند يب آنكه به پيامدهاي چنني كاري توجه داشته 
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اين است كه  پيامدهاي شيوة كار آا  از  باشند؟١٢ يكي 
«نظرية نشانه شناسي پريس» با داللت بر چيزي ختم پيدا 
مي كند «كه به ما كمك مي كند دربارة جنبه هاي فرايند هنر 
در جامعه بينديشيم». به عبارت ديگر، نه «فلسفه» است و 
نه «نظريه»؛ بلكه جمموعة كوچكي است از مفاهيم غريرمسي 

مرتبط به هم دربارة چگونگي عملكرد نشانه.١٣ 
به دگرساين  بيشتر  اما  است،  اينها سؤاالت جاليب 
ماهيت  به  تا  مي شود  مربوط  نظريه ها  پيوستة  و  يب امان 
نظرية پريس؛ و به مهني دليل مهني  جا اين حبث را رها 
و  ناتوراليسيت  تصوير  مي شود  مشايل  ايت  در  مي كنم. 
منايه مي شود جنس(١٦) [جنس در برابر نوع(١٧)]، نسخه يا 
بازتوليد مكانيكي، يعين مهان كاري كه قبًال در نقد معاصر 
ايده هاي  پيوستة  انكسار  اين  به  توجه  با  كرده اند.  هنر 
پريس، طرح اين سؤال نيز خايل از لطف خنواهد بود كه 
تاريخ  او كه در  نظرية  بريده و كوتاه شدة  آيا نسخه هاي 
هنر غالب اند نيز مهان كاري را كه ادعا مي شود، به اجنام 
نه. در مورد بال و برايسون مي توان چنني  يا  مي رسانند 
گفت (و گمان مي كنم اين حبث مهسو با مقاصد آا باشد): 
پريس مي تواند در ترين حالت در حكم نوعي يادآور 
يا  شاخص ذهِين آن دسته از ويژگيهاي نشانه ها، از مجله 
پويايي آا، عمل كند، كه اغلب در مطالعايت كه حتت تأثري 
سوسور اجنام مي گريد ناديده گرفته مي شود. در اين حالت 
ارزيايب انسجام موضع آا ما را از نظريه هاي پريس دور 
مي كند و به سوي كاربردي مي كشاند كه بال و برايسون 
ـ اينجا ديگر بايد بگومي كه خود  براي آا منظور كرده اند.ـ 
پريس براي هدف مورد نظر آا نامربوط مي منايد. گذشته 
از خلط نشانة مشايلي با مشات يا ناتوراليسم، معموًال 
دو نكتة ديگر به نفع سه گانة پريسي شاهد مي آورند: اول 
كرده  تفكيك  هم  از  را  تصوير»  «واژه ـ  دوگانة  او  اينكه 
است و دوم معريف مفهوم منايه. نكته هاي يادشده دربارة 

كاربردهاي نادرست شامل هر دو اينها مي شود. 
گفته اند كه سه گانة پريس اين امكان را براي نظرية 
هنر به وجود مي آورد كه از تقابل قطيب «تصوير» و «واژه» 
كه هنوز عمدة گفتمان مربوط به پيوند بني زبان و تصوير 
را تشكيل مي دهد «فراتر» رود.١٤ مسئلة زبان و تصوير، 
از مجله «كالم» و «تصوير»،  بنهيم ــ  بر آن  كه  نامي  هر 
«گفتمان» و «صورت»، يا حيت «شدن» و «بودن» ــ گويي 
پيوسته به يك زوج مكمل (اين يا آن) فروكاسته مي شود و 

سه گانة پريسي ظاهرًا گريزي از اين بن  بست فراهم كرده 
است. اما اگر اين طور بود، بايد فرض را بر اين مي گذاشتيم 
كه مسائل خاصي كه در دهه هاي اخري حول مفهوم «واژه 
ـ تصوير» شكل گرفته است ــ و در مهايشهاي بني املللي 
دربارة واژه و تصوير و در جماليت چون واژه و تصوير(١٨)، 
زبان تصويري(١٩) و تصوير و منت(٢٠) و در تك نگاشت هاي 
متعددي كه به اين موضوع اختصاص داده شد به اوج خود 
رسيدــ در سه گانة پريسي به كفايت بداا توجه شده 
و آا را كنار نگذاشته اند. در اينجا مسئلة اجتناب ناپذير 
متضمن  تصوير  ـ   واژه   كه حبث  است  اين  و حل ناشدين 
مسائلي است كامًال متفاوت با آنچه در مفاهيم منادين و 
مشايلي پريس مطرح است. در نتيجه اين [تقابل] قطيب حل 
به  معموًال  «واژه»  مثًال   ريشه كن مي شود.  بلكه  مني شود، 
معناي «روايت» و «حمتواي منادين» است؛ در حايل كه مناد 
به مفهوم پريسي آن يعين هر آنچه به طريقي به جز «تأثري 

واقعي» يا «تشابه» داللت كند. 
حيت گذشته از اين قبيل مسائل، مسئلة يافنت موردي 
متقاعدكننده از حضور هر سه [نوع] نشانه در اثري واحد 
وجود دارد. اگر زير گوش كسي جنوا كنم كه «لطفًا ساكت 
مايلم  كه  دارد  را  كيفيايت  مهان  من  صداي  حلن  باش»، 
صداي آن فرد داشته باشد و از اين جهت مشايلي است؛ 
اما اين شيوة ناپايدار و حاشيه اي كاربرد مشايل است. به 
مهني ترتيب يك عكس ممكن است حامل مؤلفه هاي منادين 
باشد، اما به دشواري مي توان امهيت آن مؤلفه ها را نشان 

داد:
عكس دست كم تا حدي و از طريق نشان دادن نسبتهاي 
عددي، مناي سايه اي و تغيريات طيف رنِگ موضوع يا 
موضوعاتش، به منش مشايلي داللت مي كند. ويژگيهاي 
ديگر مثل مزه، بو،  اندازه و ابعاد فضايي معموًال ويژگيهايي 
داشته  عهده  به  ِداليل  مسئوليت  برود  انتظار  كه  نيست 
باشند... . مالكهاي مشايل وارگي، انتخاب ويژگيهايي كه 
به مرتلة جمراي ارجاع عمل مي كنند، قراردادي است... . 

جزاير مشايل وارگي در درياهاي قرارداد شناورند... .۱۵ 

مهان طور كه مي بينيم، اين نوع حبث موثق و ترديدناپذير 
و  تقليدي  «قراردادي،  داللت  كه  پذيرفت  بايد  و  است 
عكاسي   يب ترديد  دارد.  حضور  اثري  هر  در  پيوسته» 
مؤلفه هاي منادين دارد؛ برخي از اين مؤلفه ها را نويسندگاين 
كه به اوضاع و احوال رشد تارخيي عكاسي توجه نشان 
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قاب بندي،  نوع  به  برخي ديگر  داده اند، كشف كرده اند و 
دست كاري تصوير، و ديگر مواردي مربوط مي شود كه با 
انتخاب سروكار دارد.۱۶ اما وقيت الزم آيد دربارة هر سه 
نوع نشانه چون عواملي سخن گفته شود كه بالقوه يا نظرًا 
يا «اصًال» به يك اندازه در داللت نقش تعيني كننده دارند، 

گويي كمي با اجبار و حتميل روبه روييم.
گفته اند كه بررسي منايه وارگي(٢١) راهي است براي 
تشخيص رابطة بني اثر هنري و جهان كه در آثار متفاوت 
تا  گرفته  انتزاعي  اكسپرسيونيسم  از  پسامدرن  و  مدرن 
رازليند  آنيم.١٧  شاهد   ١٩٧٠ دهة  كمينه گراي(٢٢)  نقاشي 
كراوس گفته است كه رابطة منايه اي مورد نظر پريس شرح 
كمينه گرا،  آثار  برخي  در  چگونه  آنكه  بر  است  مناسيب 
مثًال نقاشي اي كه در آن از رنگ ديواري تقليد شده كه 
به آن آوخيته است، رابطة سنيت تصويري با جهان را به 
«حالت قالب (٢٣) يا نقش(٢٤) يا رد(٢٥) تقليل مي دهند.» مثًال 
طراحي ديگر راهربدي صوري براي رمزگذاري واقعيت 
يا آفرينش سازمندي دروين نيست؛ بلكه راهي است براي 
نقش بندي(٢٦) به نشاين(٢٧) دربارة جهان.١٨ از آجنا كه به نظر 
پريس «عكس ناچار است نقطه به نقطه متناظر با طبيعت 
باشد»، آنچه در اين نوع از هنرهاي مدرن رخ مي دهد به 
رابطة منايه اي كه در عكس هم وجود دارد نزديك مي شود 
امر  ناخودآگاهانة  يا  از خيزش آگاهانه  و هر دو خبشي 

منايه اي و تفوق آن بر امر ديداري يا مشايلي است. 
مطرح مي شود.  هم  به  مرتبط  مسئلة  دو  اينجا  در 
مسئلة خنست عبارت است از تعيني درست مشخصه هاي 
مفهوم منايه وارگي آن گونه كه مورد نظر پريس بوده است؛ 
اين موضوع ما را بازمي گرداند به مهان مسئلة مثال آوردن. 
عّلي  مستقيم  رابطة  را  منايه وارگي  اگر  كه  نيست  ترديد 
كه  واقعيت  اين  نكرده امي.١٩  تعبري  به درسيت  را  بدانيم، آن 
پريس رابطة عّلي را نيز نوعي منايه وارگي مي دانست كمك 
چنداين مني كند، زيرا در آن صورت بقية حوزة منايه وارگي 
تعريف روشين خنواهد داشت.٢٠ كراوس بر خالف ديگر 
تاريخ نگاران هنر كه به مفهوم منايه وارگي متوسل شدند، 
مني دهد؛  تقليل  عليت  رابطة  از  گونه اي  به  را  مفهوم  اين 
حبث  در  حمدودي  اثر  مفهوم  اين  مني كند،  چنني  چون  و 
او دارد.٢١ نتيجة تنها نقل قول او از پريس فقط «ارتباط 
بر  او  اما حتليل  است؛  نقطه»  به  نقطه  «تناظر  و  فيزيكي» 
آثار هنري بسيار فراتر از آن مي رود. او مفاهيم ردگريي، 

و  ثبت(٢٨)  فيزيكي،  تناظر  قالب دهي،  نقش اندازي، 
نقش بندي را مي كاود و مطرح مي كند، كه هريك از آا 
با مفاهيم پريسي متفاوت است. در كل تاريخ هنر واژگان 
بسيار گسترده اي در خصوص نشانه هاي منايه اي در نقاشي 
پديد آورده است: عالوه بر اصطالحات مطرح در مقالة 
كراوس، شخصيتهاي «چشم گري»(٢٩)، اشخاصي در تصوير 
كه به عملي «اشاره مي كنند»، «ناظران» حاضر در نقاشي ، 
«نگرندگان به نقاش» كه برخي كاركردهاي ناظر بريوين را 
تقليد مي كنند، آينه ها و عناصر فرعي، و ابژه هاي نگاههاي 

دو سويه نيز هستند.٢٢ 
عام  مقولة  كه  فهميد  مي توان  دشوار  تنوع،  اين  با 
پريس اصوًال چه كمكي مي تواند بكند. اگر بنا بود كمكي 
بكند، اين كمك در حوزة ارتباطات خاصي بود كه بني امر 
منايه اي، مشايلي و منادين پيشنهاد مي كند. در اين صورت اين 
نظريه ممكن است به روابط پنهان بني اين سه نوع اشارايت 
داشته باشد. اما آيا چنني مي كند؟ تنها رابطه اي كه پريس 
خنست بودگي(٣٠)،  او  كه  است  رابطه اي  مي كند،  مشخص 
دوم بودگي(٣١) و سوم بودگي(٣٢) ناميده است. به بيان امجايل 
نشانه اي  منادين مستلزم  نشانة  كه هر  است  اين  معنايش 
مستلزم  منايه اي  نشانة  هر  و  مشايلي،  نشانه اي  و  منايه اي 
نشانه اي مشايلي است. بنا بر اين، هر عالمت اطواري(٣٣) در 
نقاشي با يك ابژه يا فيگور نيز مهانندي دارد؛ يا به عباريت 
عام تر، داللت بر فيگوراتيو دارد. اگرچه اين مسئله در بني 
بر  افزون  را  كه مشات مشايلي  تاريخ نگاراين  از  برخي 
نكتة مربوط به مفهوم منايه وارگي مي بينند منشأ كژفهميهايي 
كايف  صراحت  كه  است  اين  واقعي  مسئلة  است،٢٣  بوده 
در اين نظريه وجود ندارد تا پژواك مفيد و موثر عناصر 
تارخيي هنر باشدــ به خصوص شرحهايي كه وجه منايه اي 
را به اوضاع اقتصادي و اجتماعي پيوند مي دهند، اوضاعي 
كه مستقل تر از آن اند كه بتوان آا را مواردي از كاربرد 

اين نظريه تعبري كرد (ت ١).
عكسي  از  كه  مي منايد  نامربوط  و  ناكايف  هرچند  
مهچون عكس استيگليتس(٣٤) [ت ١] به مرتلة تأثري عّلي 
ماشني آالت و پرتوهاي نور سخن بگوييم، اينكه بگوييم 
وجه منايه اي اش مستلزم خنست بودگي آن است چيزي را 
روشن مني كند و در بدترين حالت يب معناست. اين عكس 

هر چه باشد، «صرفًا» رابطه اي بني آن دو كاركرد نيست.
يكي از اصالحات ملموس تر در معادلة بني منايه و 
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عكس در مقالة ريچارد شيف(٣٥) حتت عنوان «نورگرايي 
(خوِد تصوير كردن)» آمده است. شيف معتقد است كه در 
نقاشي و عكاسي كاركردهاي آميختة نقاشي كالسيك را 
«بازسازي  «واقعي»،  هم  و  بود  «آرماين»  هم  هم زمان  كه 
مي كنند.»٢٤ در اين مقاله اين نكته به خصوص حائز امهيت 
است كه طرح پيشنهادي شيف در نقاشي و عكاسي دقيقًا 
با عمل نكردن در مقام بازمنود پريس كار مي كند. مهني 
نكته در مورد كتاب انديشمندانة فرد اورتن(٣٦) حتت عنوان 
تصوير كردن جسپر جانز صادق است. او نقاشيها و تصاوير 
موضوع(٣٧)  توصيفگر  يا  منايه اي  هم زمان  را  جانز  چاپي 
و هم تزييين و مربوط به مواد سطح(٣٨) مي داند.٢٥ اورتن 
طي حتليلي طوالين شرحهاي منايه اي (مانند داستان جانز 
در خودروي  خود  نقاشي  پردازهاي  طرِح  ديدن  دربارة 
گذري) را با «زجنريه اي عّلي يا جمازي(٣٩)» از معناها، از 
مجله افكار جانز دربارة پيكاسو و پوالك، در هم مي تند.٢٦ 
ديدگاههاي  حال وهواي  در  شيف  مقالة  و  اورتن  كتاب 
پريس نوشته شده  است. آنان در چنني حال و هوايي آنچه 
است  ناميده  ارجاع(٤١)   مسريهاي  گودمن(٤٠)  نلسون  را 
با هم مي آميزند؛ اما آميزه هاي آا، مهان طور كه هر دو 
نويسنده مي دانند، از مطالب خود پريس بسيار دور است. 
خنست بودگي اولني بار در سال ١٩٦٩ در مقالة اَنت 
مايكلسن(٤٢) حتت عنوان «رابرت موريس: زيبايي شناسي 

فراَروي(٤٣)»٢٧ در تاريخ هنر مطرح شد. مايكلسن فقط از 
مفهوم خنست بودگي استفاده كرد، نه دوم بودگي يا سوم بودگي 
و بني خنست بودگي و ديگر حاالت «غريشناخيت» ذهن در 
انديشة ديين تناظري قايل شد. طرح اين تناظر بسيار جالب 
بود، اما مهچون آنچه در نوشته هاي بعدي ديده مي شود، 
براي پيشربد اين حبث نيز نيازي به فلسفة سه وجهي پريس 
نبود. سه گانة «بنيادي» پريس راهي است براي به خاطر 
هم زيسيت  و  «پس َروي(٤٤)  بازمنود  نظامهاي  اينكه  آوردن 
بصري  هنرهاي  در  اما  مي گريند،  كار  به  را  سه وجهي» 
در بيشتر موارد نيازي نيست كه مردم به آثار هنري در 
حكم «آميزة سه وجهي عناصر قراردادي، جماور، واقعي منا» 
سه گانة  داللت  نظرية  حبث،  اين  اساس  بر  بينديشند.٢٨ 
با  فقط  را  نظريه  اين  [اوًال]  مانع است:  پريس دچار سه 
كاهش دامنة مثاهلايش در هنرهاي بصري به كار گرفته اند، 
بدون درك روشين از اينكه چطور اين كاهش بر انسجام 
نظريه تأثري مي گذارد؛ [ثانيًا] اين نظريه را بايد بدون طرح 
مسئلة رابطه اش با نظرية گسترده تر پريس به كار گرفت؛ 
[ثالثًا] ظاهرًا اين نظريه به مرتلة يادافزار و ابزار كاوشي 
كار مي كند، بدون توانايي آنكه در سطح خاص تري وارد 

حبثهاي مربوط به آثار هنري بشود.

٢
شايد در نتيجة مهني مسائل باشد كه در نوشته هاي معاصر 
تاريخ هنر ذكر طرح نامتام طبقه بندي ۶۶گانة نشانه باب 
شده است. گفته اند كه اين نظرية متأخرتر [پريس] (فعًال از 
اينكه آيا اصوًال پريس هرگز چنني نظريه اي داشته است 
يا نه در مي گذرم) داراي اين مزيت است كه بر اساس آن 
مي توان بني تصاوير، «منودارها، چارت ها، گرافها، واژه ها 
و نشاا(۴۵)» متايز روشن و «تعريف شدين» قايل شد؛ زيرا 
و  منايه وارگي  مشايل وارگي،  از  متفاويت  «مقياس»  هريك 
باشد،  داشته  اگر چنني چيزي صحت  دارد.۲۹  منادوارگي 
يب ترديد براي نظرية هنر و نشانه شناسي به معناي عام آن 
بسيار جالب توجه خواهد بود. از مجلة خصوصياتش اين 
است كه مي تواند مستقيمًا با نظريه هاي نلسون گودمن در 
باب آن انواع «نشانه»(۴۶) مقابله كند.۳۰ به مهني دليل بررسي 
شواهد مربوط به طبقه بندي ۶۶گانة نشانه خايل از لطف 
خنواهد بود. رسيدگي به اين موضوع فرصت ديگري است 
براي توجه به مسئلة مثال؛ و من خود را به دو نوِع ساختاري 

آلفرد استيگليتس، 
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(44) regression

(45) scores

(46) notation
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حمدود كرده ام كه هيچ يك در پريس وجود ندارد: اويل يك 
منودار معيار اولية نشان دهندة چشم انداز است و ديگري 
استعاره اي درخيت براي تبارشناسي انشعايب و چند شاخة 
پريس. در ادامه براي آخرين بار به موضوع برمي گردم و 
مطرح مي كنم كه اين دو جمازهايي زايا و مثاهلايي چندان 
مفيد و ابتكاري نيستند. يكي از داليل  اينكه اين موضوع 
در بريون از مطالعات پريسي چندان شناخته نيست اين 
حترير  به  نويسنده اي  سخت  و  فشرده  زبان  به  كه  است 
است.  داشته  سروكار  رياضيات  و  منطق  با  كه  آمده   در 
با احتياط دست كم يك جنبه از آن شيوة نوشنت را تقليد 

مي كنيم و سپس با بندهاي مشاره دار پيش مي رومي.
گسترده تر  قلمرو  در  كه  بگوييم  بايد  شروع  براي   .۱
طبقه بندي  مقوله  سه  اساس  بر  پديده ها  مهة  نظريه،  اين 
مي شوند: خنست خود چيز يف نفسه است؛ دوم در رابطه اي 
است  معنايي  سوم  و  است؛  ديگر  چيز  با  چيز  دوتايي 
[طبقه بندي]  اين  يا مقصود.۳۱  قانون  از يك  جدايي ناپذير 
ناشي از پديدارشناسي بنيادي او در باب «حضور» بالفصل 
ادراك و متعاقب آن آگاهي قطعي از چگونگي  برابر  در 

ارائه بازمنودها به ضمري آگاه است.
۲. نشانه در ماهيت خود سه وجهي است، زيرا پريس آن را 
اين گونه تعريف مي كند: «چيزي كه از جهيت يا ظرفييت به 
جاي كسي يا چيزي مي نشيند.»۳۲ به اين ترتيب هر نشانه 
سه خبش دارد:  «خود نشانه، نشانه در ارتباط با ابژه اش و 
نشانه آن گونه كه در حكم بازمنود ابژه اي تفسري مي شود.» 
بگذاريد اين حبث را با منوداري اوليه نشان دهم كه اجزاي 
آن عبارت اند از سوژة مشاهده كننده، ابژة مشاهده شده و 
تصوير. در اين مورد اولني خبش يعين «خود» نشانه مؤلفة 
مياين منودار است؛ دومني خبش يعين نشانه «در ارتباط با 
ابژه اش» عبارت است از تركيب مؤلفة مياين و مولفة مست 
راست منودار؛ و سومي يعين «نشانه به مرتلة تفسريي كه 
ابژه از آن مي شود» متناظر با كل منودار  در مقام بازمنود 

است (ت ۲).
۳. مهان طور كه در بند ۲ آمد، هر خبش در هر سه مقوله  

وجود دارد؛ و مهان طور که در بند ۱ ديده مي شود، تلوحيًا 
مشاهده  يب درنگ  مي کند.  داللت  ت۳  جدول  وضع  به 
مي شود که چطور تأکيد تارخيي هنر بر مشايل و منايه و 
مناد حمدود است. ُپل وايس(۴۷) و آرتور برکس(۴۸) اين منونة 
انتزاعي را مطرح مي کنند: «نشانه در ارتباط موضوعش 

(دومي از سه خبش مذکور) ممکن است مشابه موضوعش 
باشد، يا به حلاظ وجودي با آن مرتبط باشد، يا به واسطة 
استدالل  اين  بدهد.»۳۳  ارجاع  موضوعش  به  قانون  يک 
دقيق است اما ِاعمال آن به خبش خنست دشوار است. مثًال 
بايد بگوييم که نشانه ها در ارتباط با خودشان ممکن است 
ارتباط  (۳) در  يا  پيوند وجودي،  (۲) در  (۱) مشابه،  يا 
مبتين بر يک قانون باشند. اين دشواري ذاِيت نظرية پريس 
است، زيرا مالحظات منطقي او را به مست عرضة گزاره ها 
و روابطي هدايت مي کند که به شکل پيشيين برقرارند، تا 
به اين واسطه امکان تناظر با وضع حقيقي امور را به دست 

آورند.
تباه»(۴۹)  هستند.  ۴. دوميها و سوميها داراي «صوراي 
گونة  دو  به  است:  «زجنريه اي»(۵۰)  واقعي  دومي بودگي 
ضعيف و قوي تقسيم مي شود، و سپس ممكن است تقسيم 
از  ناحمدود  نتيجه، زجنريه اي  در  يابد، و  ادامه  گونة قوي 
مي آيد.۳۴  پديد  قوي  دوم بودگي اي  ضعيف  شاخه هاي 
و  مي شوند،  تقسيم  قوي  و  ضعيف  گونة  دو  به  سوميها 
گونه هاي کمتر ضعيِف گونه هاي ضعيف ممکن است دوباره 
به قوي و ضعيف تقسيم شوند، به مهان طريقي که دوميها 
ممکن  نيز  قوي سومي  گونه هاي  آن گاه  مي شوند.  تقسيم 

است خود به سه شاخه تقسيم شوند. 
گري سندرز(٥١)، پژوهشگر انديشه هاي پريس، اين 
حبث را در قالب منوداري نشان داده است (ت ٦). فعًال 
منحنيهاي نام گذاري شده را ناديده مي گريمي. بدنة درخت 
به  شاخه  هر  در  که  است،  قوي  سوم بودگي  نشان دهندة 
خنست بودگي تباه (به مست چپ) و دوم بودگي تباه (به مست 

ت ۲. نشانه ها، 
ابژه ها و تفسريها

ت ۳.سه گانه ها يا خبشها

نفس خودنشانه در (الف)
با ابژهنشانه در ارتباط (ب)

تفسرينشانه در ارتباط با (پ)                   
خرب(٥٢)مشايلنشانة کيفي۱. خنست

گزارهمنايهنشانة عيين۲.دوم
موضوع(٥٣)منادنشانة قانون بنياد۳.سوم

(47) Paul Weiss
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Burks

(49) degenerate 
forms
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به  است  ممکن  دومي  هر  سپس  مي شود.  تقسيم  راست) 
شاخه هاي قوي و ضعيف تقسيم شود، و در ادامه از شاخة 

قوي گونه هاي ضعيف ساطع مي شود. 
۵. نشانه ها فقط مي توانند موجب نشانه هايي شوند که در 
سطح مقوله اي خودشان يا در سطحي پايني تر باشند. به 
اين ترتيب خنستيها فقط مي توانند تعيني کنندة ديگر خنستيها 
باشند؛ اما دوميها مي توانند موجب خنستيها شوند، و سوميها 
مي توانند موجب خنستيها و دوميها و سوميها باشند.۳۵ اين 
نکته را مي توان به وضوح در منودار ديد. در منودار مي بينيم 
که سوميها موجب دوميها و خنستيها و بدنه اي مستمر از 
سوميهاي قوي مي شوند. در جدول ت ۳، اين نكته بدين 
معناست كه وقيت بناست توصيف کاملي از  نشانه اي داده 
شود و خبشها با هم تلفيق شوند، نشانه اي کيفي(۵۶) که در 
واقع «خنسيت» است مني تواند با منايه مهراه باشد که «دومي» 
است. هرچند بر اساس استداليل مشابه، نشانه اي قانوين(۵۷) 
[قراردادي] که سومي است، مي تواند با مناد، منايه و مشايل 
مهراه باشد. مناد نيز خود مي تواند با  موضوع، نشانة تاسي، 
يا خرب مهراه باشد. در جدول ت ۳، اگر تصور کنيم که 
اعداد ۱، ۲، ۳ در خانه هاي جدول جا داده شوند، ترکيبهاي 
جماز براي کل ده طبقه از نشانه ها عبارتند از ۱۱۱، ۲۱۱، 

.۳۳۳ ،۳۳۲ ،۳۳۱ ،۳۲۲ ،۳۲۱ ،۳۱۱ ،۲۲۲ ،۲۲۱
در جدول ت ٤ مهني طرح در شکل ستوين آمده 
براي  اينجا «نشانة تاسي» واژة جانشيين است  است. در 
«گزاره» و عبارات حشو يا غريضروري كه در داخل هاللني 
گذاشته شده  است. پريس منونه هايي جتريب از هريک از اين 

موارد به دست مي دهد، اما من فعًال از آا مي گذرم.    
 ۶. در جدول ت ۴ شاهد ده طبقه از نشانه هاييم. با طي 
مسري منطقي به ده تقسيم بندي از نشانه ها مي رسيم که در 

مست چپ جدول ت ۵ نشان داده و هريک به سه گانه هايي 
شکسنت  با  را  خبش  ده  اين  پريس  است.۳۶  شده   تقسيم 
جدول ۱ به صوراي تباه آن به دست آورده است: او دو 
ابژه و سه تفسري(۵۸) را از هم متمايز مي کند.۳۷ اوْل موضوْع 
«آن طور که نشانه آن را باز مي منايد»، که معموًال «موضوع 
بالفصل» ناميده مي شود، و دوْم موضوْع «آن طور که به واقع 
مؤثر است [يعين به مرتلة عليت مؤثر به معناي ارسطويي 
آن عمل مي کند]، اما حضور بالفصل ندارد.» او معموًال اين 
نوع از موضوع را «موضوع پويا»(۵۹) مي نامد. و اما در مورد 
تفسريها، از «تفسري بالفصل» نام مي برد که يعين «مدلول در 
نشانه»، و تفسري پويا که يعين «تأثريي که به واقع به واسطة 
نشانه در ذهن پديد مي آيد» و «تفسري معمول»(۶۰) که يعين 
«تأثريي که توسط نشانه و پس از بسط کايف انديشه در 

ذهن پديد مي آيد.»۳۸ 
در نتيجه جدويل با ده خبش شکل مي گريد (جدول  
ت ٦).٣٩ در اين مورد برخي از مثاهلاي پريس را به تدريج 

تا پايان منت خواهم آورد.
معروف  تقسيم بندي  مهان  به  مي توان  جدول  اين  از   .۷
تقسيم بندي  اين  گويي  رسيد.  طبقه   ۶۶ به  نشانه ها 
است.  بوده  بسط جدول ت ۳  دقيقًا حمصول  ۶۶طبقه اي 
به جاي مشردن ۱۱۱، ۲۱۱، ۲۲۱ و غريه، خواهيم مشرد 
 ،۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱  ،۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱  ،۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
تا  ترتيب  به مهني  و   ،۲۲۲۲۱۱۱۱۱۱ ،۲۲۲۱۱۱۱۱۱۱
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳، تا به جمموع ۶۶ طبقه برسيم. در تصوير 
۵ اين ۶۶ طبقه در نقطة تقاطعشان با منحين  X نشان داده 

شده است. 
اما پريس خود هرگز اين ٦٦ طبقه را مطرح نکرد و 
کار او نامتام باقي ماند. او کار خود را فقط سکوي حرکت 
مي دانست و بارها به کاري که باقي مانده و بايد اجنام شود 
اشاره کرده است. اگر آن ده خبش به کلي مستقل از يکديگر 
بودند (واقعييت که او در آن ترديد داشت)، نه به ٦٦ بلکه 
او  يعين جايي  مي رسيد؛  نشانه  نوع  يا ٥٩٠٤٩  به ٣١٠ 
مي گويد کار را رها خواهد کرد، زيرا با «٥٩٠٤٩ پرسش 
دشوار براي پاسخ دادن روبرو مي شود.» نظرية پريس در 
باب  نشانه ها «غويل خفته» است كه پريس حيت چندان 

متايلي براي برآشفنت خواب اين غول نشان نداد.٤٠ 

منونهناممشارهمقولهمشاره

احساس «قرمز»نشانة کيفي مشايلي (خربي)(٥٤)١١١خنست١
منوداري منفردنشانة عيين مشايلي (خربي)٢١١دوم٢
فريادي خودانگيختهنشانة عيين منايه اي خربي٢٢١دوم٣
بادمنا يا عکسنشانة عيِين (منايه اي) تاسي(٥٥)٢٢٢دوم٤
منودار، بدون توجه به فرديت واقعي آن نشانة قانوين مشايلي (خربي)٣١١سوم٥
ضمري اشارهنشانة قانوين منايه اي خربي٣٢١سوم٦
فريادي در خياباننشانة قانوين منايه اي تاسي٣٢٢سوم٧
اسم عام مناد خربي (نشانة قانوين)٣٣١سوم٨
يک گزارهمناد تاسي(نشانة قانوين)٣٣٢سوم٩
قياس صوري موضوع (نشانة قانوين منادين)٣٣٣سوم١٠

ت ۴. ده طبقة نشانه

(54) rhematic

(55) dicent

(56) qualisign

(57) legisign

(58) interpretant 

(59) dynamical 
object

(60) normal 
interpretant
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سؤال جاليب است که چرا به اين طرح، در تقابل با اين 
برداشت ناکامل و حتقق نيافته  که ممکن است ۶۶ طبقه از 
نشانه ها وجود داشته باشد، در بريون از حلقة مطالعات 
اين طرح  در  نشده است. يب ترديد  توجه  پريسي چندان 
فرضيايت هست که شايد به نظر نامناسب يا ترديدآفرين 
نشانه ها،  «کامل»  ادراک  و  ختيل  دربارة  مفاهيمي  برسد: 
ديدگاه صوراي «تباه» و خنستيها، دوميها و سوميها، و 
منطق پيشيين انشعابات تبارشناخيت(۶۱) که او براي توليد 
تقسيمات و طبقات به کار مي برد. تالش براي چريگي بر 
پديدارشناسي با استفاده از زبان پريسي و فرضيات ذهين 

و اميان قطعي به منطْق تالشي نوميدانه است.۴۱ 
 مهة اينها چنان منحصر به فردند و چنان با حلن 
استداليل حيت حتليلي ترين شکل نشانه شناسي نامتناسب اند 
که شايد وسوسه شومي، به جاي آن كه بكوشيم بر مبناي 
را  او  سندرز  گري  مهچون  برسيم،  جايي  به  او  نتايج 
است  ممکن  روانکاو  يا  اديب  منتقد  که  خبوانيم  مهان طور 
«ساختار  شايد  مثًال  بيابيم،  الگوهايي  بکوشيم  خبواند: 
از مجله شکل  پريس،  انديشة  در سراسر  که  صوري»اي 
انشعاب و شاخه شاخه شدن در منودار، حكم زير نقش را 
دارد و پيوسته ظاهر مي شود.٤٢ در خوانش پريس مهيشه 
اين وسوسه وجود دارد که بکوشيم الگوها و فنون بنيادي 
انديشه را کشف کنيم، زيرا به نظر مي رسد ديدگاههاي او 

حاوي دريافت ناموزوين از امر جتريب(٦٢) داشته باشند.
پريسي  تقسيمات  و  سه گانه ها  ديگر  سوي  از 
يب ارتباط با ايده هايي در تاريخ هنر و نقد نيستند. «انتزاعي» 
و «ملموس» پلهايي هستند بني اين اصطالحات، آن گونه که 
که در تصوير رخ  فهميده مي شوند و آن گونه  فلسفه  در 
مي دهند. «اهلامگر»(٦٣)، «ناگزير»(٦٤)، و نشان دهنده(٦٥) يادآور 
بياين(٦٦) و قطعي(٦٧) جي. ال. آستني(٦٨)  کنشهاي گفتارِي 
است که ارتباطهايي با تاريخ هنر داشته است. اما در هر 
حال اينها ويژگيهايي نيست که با تاريخ هنر آن گونه که 
امروز مطرح است به خويب انطباق داشته باشد، و يب ترديد 
اينجا چيزي نيست که به ما کمک کند تا «منودارها،  در 
کنيم  از هم متمايز  چارا، گرافها، واژه ها، و نشاا» را 
نتيجه هيچ چيزي هم که در مسائل نشانه شناخيت  و در 
جاري مستقيمًا کمکي بکند در آن به چشم مني خوردــ 
حيت مسائلي که مستقيمًا با «كنوين بودن»(٦٩) و يب درنگي 

پديدارشناخيت سروکار دارند، زيرا اين مسائل بيشتر ناشي 
از دريافت سوسور بوده اند تا پريس.

اما از جهت روش شناسي، و نه مفاهيم خاص، کار 
اينجا قطعًا جذاب است. او سخت مي انديشد  پريس در 
و حيت   ٦٦ به  شايد  سپس  و   ١٠ به  سه گانه  يک  از  و 
٥٩٠٤٩ سه گانه مي رسد. او تقريبًا در جنگل داللت، در 
گسترة شاخه شاخه هاي منطق و جتربة خود گم مي شود. 
در مورد ترکيب پذيري و قدرت ١٠، و مهني طور در مورد 
«احساس» رنگها مي انديشد. به نظر من مهني آميزة نامعمول 
و عجيب است که به ترين وجه نشان دهندة درک خود ما 
از تابلوهاي نقاشي در حکم ابژه هاي نشانه شناسي است. 
معنا  يب انتها مي منايد، اما در مهان حال گمان ما اين است 
که شايد اين طور نباشد؛ اما قواعد و پديدارشناسي به کلي 

خارج از دسترس قرار مي گريند. 
و اينجاست که من به خوانش خود دست مي يامب. 
منطق پريس هم زمان سخت و منجمد و مهچنني سيال و 
آب گونه است، و مشکلش ناشي از آن است که آنچه را او 
«پيشيين» مي نامد با «امر جتريب» مي آميزد. مثًال چرا بايد دو 
نوع ابژه و سه نوع تفسري وجود داشته باشد و چرا «اين» 
تفسريها؟ چرا بايد آن تفسري «معمول» آخري تأثريي باشد 
که نشانه پس از بسط انديشه در ذهن بر جاي مي گذارد»؟ 
استدالل کايف منطقي وجود دارد، اما چطور با آزمون جتريب 
ارتباط پيدا مي کند؟ در اينجا مي خواهم توجه را به  کل 
شيوة پريس در طرح نظريه اش جلب کنم. خبشي از آن 
آشکارا پيشيين است: نظريه خنست بودگي، دوم بودگي و 
سوم بودگي، يا اصل «صوراي تباه». او اغلب به کفايت 
روي کاغذ در مورد مسائل کار مي کند و سپس آا را 
«با  است  الزم  که  مي دهد  هشدار  جايي  در  مي آزمايد. 
برخورد  نيز  علت)  به  معلول  (از  پسيين(٧٠)  خمتلف  انواع 
داشته باشيم»، زيرا «توصيفهاي پيشيين (از علت به معلول) 
اندک معنايي دارند؛ نه اين که اصًال معنايي ندارند، بلکه 
اندک معنايي دارند.»٤٣ اما او مهچنني از «شواهد» پسيين 
به عقب نيز بازمي گردد (از معلول به علت) و در جريان 
کار منونه هايي مي يابد و به آا عنواين مي دهد. شواهدي 
وجود دارد به شکل تناقض هايي دروين و ناکامل داّل بر 
آن که او گاهي رو به عقب عمل مي کرده است، حيت وقيت 
كه طرحهاي منطقي او را وامي داشته رو به جلو عمل کند.

در اوقات ديگر آميزة افکار او کم وبيش گيج کننده 
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نشانه مي گويد پريس  است. ساندرز در مورد ١٠ طبقة 
يا کامًال از الزامات «نظم» آگاه نيست، يا اينکه به گونه اي 
اينجا  در  مي پردازد.٤٤  آن  تثبيت  به  جتريب  کم وبيش 
«کم وبيش» يعين چه؟ پريس دربارة «مسئلة جالب» حدس 
زدن طبقه بندي نشانه ها اين گونه مي نويسد: «اگر جاي نشانه  
را به دقت تعيني نکنيم، به سادگي به ويژگي  آن براي اهداف معمول 

منطق نزديک مي شومي.»۴۵
معنايي  چه  معمول»  «اهداف  متين  چنني  يک  در 
فهرست  که  نيست  تصاديف  اصًال  باشد.  داشته  مي تواند 
تفصيل  و  بسيار تر شرح  آغاز  در  ده خبش  آن  ايِي 

يافته است تا در پايان. اين خبشها ممکن است در هم ادغام 
شوند، يا شايد به خبشهاي بيشتري نياز باشد. براي هريک 
از ده طبقة نشانه (برخالف ده خبشي که هم اکنون مورد 
چطور  (نك: ت٤).٤٦  است  شده  داده  مثايل  بود)  ما  نظر 
اين مثاهلا به جمموعه اي شکل مي دهد؟ آيا آن طور که او 
مي گويد مي توان آا را در حکم طرحي کامل «دريافت»؟ 
من صالحيت الزم براي پي گريي اين سؤاالت را ندارم، 
زيرا پاسخ اين سؤاالت به خوانش دقيق تطبيقي تعدادي 

از متون وابسته است.
با وجود اين به نظر من مي رسد که اين آشفتگي خاص، 

«شيوه های متفاوت منود ابژه ها بر اذهان»«منش ادراك خود نشانه»؛خود نشانه١
«آنچه در حافظة كسي انباشته شده است؛ آشنا، و در نتيجه عام»٣. نشانه هاي قانون بنياد (نوع)نسخة منفردي از يك كتاب»مانند هر واژة منفردي در يك مكان منفرد در يك مجلة منفرِد صفحة منفردي از كسي دري نيمه باز را باز كند»؛ «نشانه ها آن طور كه هر بار  جتربه مي شوند؛ «حس چيزي كه در مقابل تالش فرد قرار مي گريد، چيزي كه مانع مي شود ٢. نشانة واحد يا وجودي (جنس [در برابر نوع]، نسخة بدل [املثين])مثاًال «در حلظة خنست بيدار شدن از خوايب عميق»١. نشانه ها «به خودي خود آن گونه كه يف نفسه هستند»؛ مهچون «احساسات»؛ 

منطقي را بيان مي كنند»؛ براي مثال «اگر ... آنگاه ...»؛ «... علت ... است» «نه ابژه را توصيف مي كنند و نه به آا ارجاع مي دهند، بلكه صرفًا .... روابط ٣. ربطيهاتفسريگر را «بدون استدالل مستقل» به سوي ابژه هدايت مي كند»«مانند يك ضمري اشاره يا انگشت اشاره كه به صراحْت مردمكهاي چشِم ذهِين ٢. ختصيص دهنده      ها (داللتهاي صريح، مجالت خربي نامها)١. مقولة ترسيمي ها، «مانند سطوح هندسي، يا مفهومي كامًال معني و متمايز».است منود پيدا كنند».ماهيت ابژة بالفصل «منش منود ابژة بالفصل»؛ «آن طور كه ابژه ها ممكن ٢
«مثل نوع انسان، نژاد انساين»٣. اسامي مجع«مثل انسان، شارملانی»٢. ملموسات«مثل رنگ، جرم، سفيدي»١. انتزاعي هاماهيت ابژة پويا «منش هسِيت ابژة پويا»٣
٣. مناد (نشانة عام)٢. منايه١. مشايلرابطة نشانه با ابژة پويا٤
٣. نسيب٢.  مطلق (بدون قيد و شرط)١. فرضيبالفصل»ماهيت تفسري بالفصل «منش منوِد تفسري بالفصل»؛ «ماهيت تفسري ٥
٣. متعارف٢. ضربه اي (تكان دهنده)١. مهديلماهيت تفسري پويا «منش هسيت تفسري پويا»؛ «ماهيت تفسري پويا»٦
٣- اخباري«و البته شامل پرسشي ها نيز مي شود»٢- امري«صرفًا بيان احساس»١- اشاره (برون ريزي)بالفصل (يا حمسوس؟)رابطة نشانه با تفسري پويا «منش بالفصل به تفسري پويا»؛ ماهيت تفسري ٧
٣. برانگيخنت خويشنت داري٢. برانگيخنت عمل١. خوشنوديماهيت تفسري متعارف «هدف تفسري ايي»٨
٣. برهان «با پيشينه و پيامد و اصل توايل»٢. گزاره «با پيشينه و پيامد»١. بيان موضوع (واحد كمينة معنايي) «مثل يك نشانة بسيط»رابطة نشانه با تفسري متعارف؛ «ماهيت تأثري نشانه»٩

٣. تضمني صورت٢. تضمني جتربه «ماهيت تضمني بيان»١. تضمني غريزهرابطة سه وجهي نشانه با ابژة پوياي آن و تفسري معمولش١٠
ت ۵. ده قسم نشانه
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ت ٦. منودار گري 
سندرز از روابط 

بني خنست بودگي، 
دوم بودگي و 
سوم بودگي، 
بر گرفته از: 

 Sanders, ‘Peirce's
Sixty- Six Signs’, p.6

باريك بيين  و  بني سخيت  آشفتة  و  نابسامان  گفتگوي  اين 
منطق و پديده هاي بسيار گوناگون و متنوع جتربه، درس 
ـ تصوير»  واقعي پريس براي تاريخ هنر و براي مباحثة «واژه 
است. در پريس، بر خالف مهة ديگر نشانه شناسان، يک 
جور ديالکتيک «يب قاعده» بني ميل به نظم مطلق مقوله اي 
پديداري (سطوح  به آشوب  (تا ٥٩٠٤٩ مورد) و توجه 
هندسي، درهاي بسته و «احساس رنگ قرمز»)، در مهان 
البته قياس ناپذير با آن، وجود دارد. تاريخ نگاران  حد و 
هنر نيز مهچون پريس با آشوب طبقه بندي ناپذير نشانه ها و 
شاخه ها و شعبه هاي يب مشار نظريه که بايد آا را در خود 
جا دهد روبه رويند. واکنشهاي ما مهچون واکنشهاي او به 

شکل نامهسازي پيشيين و پسيين است.
عکس استيگليتس را مي توان به گونه اي کمينه در 
حکم نشانه اي منايه اي توصيف کرد که مستلزم مشارکت  
نشانة مشايلي است، اما با نگاهي دقيق تر شاهد انواع ديگر 
فعاليت هاي داليل خواهيم بود. اگر خبواهيم منونه هايي را 
از جدول ت ٥ بگريمي، مي توان از «تضمينهاي صوري»، 
«تضمينهاي جتربه»، شيوة «اهلامگر» آن در «صرفًا سخن گفنت 
با احساس»، ادغام نشانه هاي «تأثرآور»(٧١) و «مهدالنه»(٧٢) 
و  «ملموس»  «انتزاعي»،   معناهاي  آميزش  و  آن  در 

مناد در  و  منايه  و  «مجعي»(٧٣) سخن گفت. سه گانة مشايل 
اين سيل کمي گم شده اند. به نظر من در خوانش پريسي 
متام عيارتر و وفادارانه تِر اين عکس، بايد مقوله هاي مربوط 
به تفسريهاي بالفصل، پويا و متعارف را نيز در نظر گرفت، 
مثًال عكسي مهة سه نوع تفسري بالفصل را در بر مي گريد 
(مقولة ٥): عکس بيننده اي فرضي مي آفريند که در توفان 
برف ايستاده است؛ عکس به حلاظ مقوله اي خود عکاس 
را در حکم [منبع] تفسري مطرح مي کند؛ و مهچنني تفسري 
بينندة عکس احضار  قالب خود  بالفصل نسيب اي را در 
مي کند. به شيوه اي کامًال پريسي، اين سه گانه جتزيه نشدين 
است و اين در مورد بيشتر عکسها و شايد مهة عکسها 

صادق است. 
اگر کار را در جدول پريس ادامه دهم و به مقولة 
بعدي (مقولة ٦) وارد شوم، مشاهده مي کنم که تفسري پويا 
(«تأثريي که به واقع بر ذهن توليد مي شود») را مي توان به 
سه طريق فهميد: به طريق مهديل، آن طور که سرما را حس 
مي کنم؛ به گونة تأثرآور، آن احساسي که نسبت به اسب 
به جنبة  نيز  به جهت کاربردي، زيرا من  بيچاره دارم؛ و 
کاربردي درشکه ها فکر مي کنم. اين تقسيم بندي سه گانه 
خبصوص در اين عکس آشكارا به چشم مي خورد، و اين 
رنج  ملودرامهاي جان سوِز  با  را  آن  که  است  اثر  از  بُعِد 
مرتبط مي كند که اندک زماين بعد به دست چاريل چاپلني 
استيگليتس  عکس  در  آن،  از  گذشته  رسيد.  شهرت  به 
سوم بودگي به دوم بودگي و خنست بودگي راه مي دهد، و نه 
برعکس. و اما در مورد ماهيت تفسري بالفصل و پويا: «پس 
از بسط کايف انديشه» چه رخ مي دهد؟ بر سر تفسري[گر] 
معمول چه مي آيد (مقولة ٨)؟ خنسِيت او «خشنودي» است؛ 
عکس نوعي لذت ضعيف زيباشناخيت به مهراه دارد، از 
نوعي که آنان که جايشان گرم است و خوشحال اند آن گاه 
که به زيبايي ناخشنودي ديگران مي نگرند اين لذت را بر 
خود جماز مي دانند. دومي او «دست زدن به عمل است»؛ 
اما من ترديد دارم که تفسري[گر] استيگليتس انگيزة اين را 
بيابد که بريون برود و به اسب خوراک برساند. و سومِي 
او «خويشنت داري است»؛ و اينجا به نظر من خنستني باري 
است كه طرح پريس به واقع سازگار است و عمل مي کند، 
زيرا تأثري آن دو تفسري ديگر فروغلتيدن در لذت واپاشيده 
است. در اين مورد خلِيت سياسي نام «خويشنت داري» به خود 
مي گريدـ برچسيب است جالب، با توجه به ضعف اخالقي 

(71) percussive

(72) sym-
pathetic

(73) collective
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تلفيقي  به نظر من پريس  اين مقوله.  خنسيت و دومي در 
به هم رخيتگي  و  آشفتگي  و  رياضي  دقت شديد  از  است 
مضامني مکرر. بنا بر اين براي من جاي شگفيت نيست که 
به پايان جدول ت ٥ برسم و به اين نتيجه دست يامب که 
سه مدخل زيِر مقولة ١٠ که او آا را حتت عنوان «ماهيت 
اطمينان خبِش گفته» توصيف مي کند بازتاب و تکرار مهني 
امکانات است: اين عکس به من به گونه  اي غريزي اطمينان 
مي دهد (در مورد سرما و حزن)، و به من به واسطة جتربه 
اطمينان مي دهد (من در مهان خياباا راه رفته ام و مهان 
من  به  نيز  صورت(٧٤)  جهت  از  و  ديده ام)؛  را  درشکه ها 
اطمينان مي دهد (اين اثري هنري است؛ جنبه هاي صوري 

آن است که توجه مرا برمي انگيزد). 
نيازي به ذکر نيست که در امتداد اين حبث مي توان 
مطالب زيادي را مطرح کرد: نکتة مورد نظر من در اينجا 
اين است که در [نظرية] پريس اين شاخه شاخه شدن به 
شکلي يب پايان ادامه مي يابد و او تا ابد دست کم در حد 
کمينه جذاب است، اما اين شاخه شاخه شدا و جذابيتهاي 
کمينه با دل مشغوليهاي سياسي و اجتماعي و زيباشناخيت 
که  مهان طور  درست  ندارد.  انطباق  هنر  تاريخ  حمدود 
درشکه ها در زمينة برْيف مبهم و تشخيص ناپذير مي شوند، 
درخت عريان نيز شاخه شاخه مي شود و تقسيم مي شود 
تا آنکه شاخه هاي آن شبکة کشف ناشدين اي را به وجود 
مي آورند. در واقع تصويرهاي ١ و ٦ در اينجا ربط پيدا 
مي کنند: انديشة شاخه شاخة بالقوه يب پايان پريس انعکاسي 
است از پيچيدگي فهم ناپذير داللت، حيت در تصوير ساده اي 
مانند تصويري که از استيگليتس بررسي کردمي. به نظر من 
اين است آنچه توجه تاريخ هنر را به طرحي جلب مي کند 

که نويد نظمي دقيق و ساده را مي دهد.   
اما اگر پريس براي تاريخ هنر بيش از حد فين و 
سرسخت و انعطاف ناپذير مي منايد، بايد اين را نيز پذيرفت 
رويکردهاي  و  او  تفکر  روشهاي  بني  ژريف  شباهت  که 
تاريخ نگاران هنر وجود دارد. در تاريخ هنر شاهد بازگويي 
انديشة  غريعادي  مهيشه  و  يب ربط  گاه  و  طوطي وار 
هنري  آثار  با  که  تفسريي هستيم  نشانه شناسي و روش 
کار  به  موردي  بررسي  مثال  و  منونه  مرتلة  به  که  واقعي 
مي رود درآميخته و با توصيفهايي بسيار حسي و شخصي 
مهراه شده است. ما مهان مي کنيم که پريس مي کرد، اما با 
مالميت بيشتر. نوشته هاي ما به شکلي اتفاقي دقيق  است 

پريس   نوشته هاي  اما  استداليل.  نامهگون  گونه اي  به  و 
شاعرانه   گاهي  و  منطقي  مهگون  و  پيوسته  و  به شدت 
است. اما مي خواهم بگومي که جذاب ترين حلظات از نظر 
حتليلي در هر دو مورد حلظايت است که طرحهاي منطقي با 

واکنش  هاي شهودي مواجه مي شوند. 
وقيت توجه به نظريه پردازي لگام گسيخته يا توصيف 
پريس  مي شود،  ضروري  برداشت گرايانه(٧٥)  مهارنشدة 
پريوي  براي  تالش  من  نظر  به  ماست.  راهنماي  ترين 
از پريس يا حيت زمحت نقل قويل از او وقيت كه نقل قوهلا  
به سه گانة مشايل و مناد و منايه حمدود باشد ارزش چنداين 
ندارد. اما در ذهن نگه داشنت آدمي اين قدر غريب مثل 
پريس در ذهن حتمًا مفيد است. براي فهم تصاوير، بايد از 
اينكه به پيچيده ترين هيئتها بپردازمي هيچ ترسي به دل راه 
ندهيم، مشروط به اينكه مهة اينها خالصانه و پيوسته در 
معرض نقدهاي برنده باشد. هيچ كس اين كار را عجيب تر 
از پريس نكرده است. خواندن پريس راه خويب براي يافنت 
تکيه گاههاي نظري نيست، بلکه راه شگفت انگيزي است 
براي آنکه ببينيم نويسنده  اي اصيل و قدرمتند با تصاوير، با 

نظريه و با عقل سليم چه مي کند.�
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هولناكترين خون ريزان   از  را عمومًا  تيمور گوركان  امري 
براي  كه  سنگ ديل  جنگجوي  شناخته اند؛  بشر  تاريخ 
ارضاي ميل جهانگشايي خود هيچ گونه كشتار و غارت 
و ويرانگري را ناروا مني دانست و هر مانع و مقاوميت را 
به هر سرزميين كه  برداشت و  از ميان  به نريوي مششري 
قدم اد، يب هيچ چشم پوشي، ُخرد و كالن و پري و جوان 
را از گناهكار و يب گناه از دم تيغ گذراند و جوي خون 

جاري كرد.
اينجا  در  تيمور  سبعانة  اعمال  اين گونه  از  منونه  براي 
مي توان چند فقره ذكر كرد، كه از آن مجله است قتل عام 
مردم سيستان در ۷۸۵ ق/۱۳۸۳م كه در آن واقعه دوهزار 
تن اسري را در ديواري زنده زنده بَيندودند و نيز سر بريدن 
در  دهلي  نزديكي  در  است  هندي  اسري  تن  صدهزار 
سال ۸۰۱ق/ دسامرب ۱۳۹۸م. ديگر زنده به گور كردن 
چهارهزار نفر ارمين در سال ۸۰۳ق/۱۴۰۰م و ديگر برپا 
نزديك َحَلب  كّله منار است در مهان سال  بيست  كردن 
و دمشق، و مهچنني قتل عام هزاران نفر سكنة يب گناه 
اصفهان در سال ۷۸۹ق/ نوامرب۱۳۷۸م. اينها اندكي از 
بسيار حوادث خونيين است كه در آن يب اعتنايي او را به 

جان ابناي نوع انساين نشان مي دهد.١ 
تيمور به موازات اين َددمنشي شخصييت پيچيده  با 
ويژگيهايي متعدد و گاه متناقض داشت. تظاهر به دين داري 
و تعصب ديين از مهم ترين اين ويژگيهاست. عالقه و اعتقاد 
تيمور به اسالم و تظاهر او به مسلماين و شفقت و اراديت 
كه به سادات و عرفا و زهاد و ُمتصوفه و دراويش از خود 
نشان مي داد و مهچنني تالشي كه براي ساخت و ساز و 
مرّمت بقاع متربك مي كرد بارها در كتب تارخيي متعددي 
كه در زمان او و جانشينانش نگاشته شده،٢ به تأييد رسيده 

است.
در  تيمور،  معاصر  مورخ  ابرو،  باره حافظ  اين  در 

كتاب تاريخ خود به نام زبد﴿ التواريخ چنني مي نگارد: 
از آثار دهاء٣ و ُحنَكت۴ او يكي آن بود كه در تعظيم 
سادات و علما و تبجيل۵ ائمة دين و صلحا مبالغت واجب 
مشردي و تا حدي در تقويت دين حممدي و اظهار اشعار 
اسالم مبالغت منود كه در زمان او هيچ آفريده اي در علم 
حكميات و منطق كه ميزان معين است، شروع نيارست 

كرد.۶ 
برخي ديگر از مورخان، مهچون شرف الدين علي يزدي 
مؤلف تاريخ ظفرنامه، راه اغراق و گزافه گويي در پيش 

ولي اهللا كاوسي

چگونگي ارتباط تيمور
 با هنر و هنرمندان

امريتيمور در جريان كشورگشاييهاي خود ترين و كارآمدترين هنرمندان 
و صنعتگران را از سرزمينهاي فتح شده با خود به پايتختش مسرقند مي برد. 
وي با محايت از اين هنرمندان و به كارگريي ايشان در نظر داشت مسرقند 

را به يكي از ُپر رونق ترين شهرهاي جهان بدل كند.
در اين نوشتار با استفاده از كتب تارخيي اي مهچون ظفرنامة يزدي و 
زبد﴿ التواريخ حافظ ابرو كه در دورة تيموري نوشته شده است و مهچنني 
منابع معتربي نظري گلستان هنر تأليف قاضي امحد منشي و تاريخ اديب 
ايران اثر ادوارد براون، تالش مي شود ضمن اشاره به جايگاه هنرهاي 
خمتلف (هنرهاي صناعي، معماري، موسيقي، خوشنويسي و نقاشي) در 
دربار تيمور، چگونگي ارتباط وي با هنرمندان هر رشته بررسي گردد و 
مشهورترين هنرمنداين كه با تيمور ارتباط مستقيم داشته اند معريف شوند. 
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انگيزة اصلي فتوحات  گرفته و حفظ و ترويج اسالم را 
تيمور مشرده اند:

مرادش ز شاهي و فرماندهي
زختت بزرگي و تاج مهي

مراعات دين بود و تعظيم شرع
 مهني اصل ديد و جز اين مجله فرع

مهه كوششش ر اسالم بود
دگر چيزها دانه و دام بود

نديدي كس از خويش و از اجنيب
 گرامي تر از اهل بيت نيب۷

موالنا زين الدين ابوبكر تايبادي، باباسنكو، شيخ مشس الدين 
فاخوري و سّيد بركه، از مجلة مهم ترين عرفا و دراويشي اند 

كه با تيمور مصاحبت داشته اند.
از ديگر خصايص مهم تيمور توجه ويژه اي است 
كه به صاحبان صنعت و هنرمندان مي كرد. اين عالقه كه 
احتماًال از قدرت طليب و برتري جويي او نشئت مي گرفت، 
سرنوشت جديدي براي هنر و هنرمندان مهعصر وي رقم 
زد كه تا مّدا بعد، حيات فرهنگي سرزمينهاي حتت فرمان 
او را متأثر ساخت. در ادامة اين نوشتار به بيان چگونگي 

ارتباط تيمور با هنر و هنرمندان خواهيم پرداخت.
�

چنان كه از مطالعة شواهد و اسناد به جاي مانده از آن دوران 
تيمور  نظر  در  هنر  و  صنعت  اصحاب  دريافت،  مي توان 
كشورگشايي  دورة  متام  در  داشته اند. وي  ارزش خاصي 
به هر سرزميين كه دست مي يافت، هنرمندان و  خويش 
صاحبان فن و پيشه را گرد مي كرد و به زادگاه خود، َكش، 

و پايتختش، مسرقند، مي فرستاد. حافظ  ابرو مي نويسد:
و  بزرگان  گردانيدي،  ُمسخر  كه  مملكت  هر  از  ديگر 
ممّيزان و مهندسان و انواع حمترفه٨ را به بالد ماوراءالنهر 
و تركستان خصوصًا مسرقند و كش به جهت عمارت و 
متدن و توطن مي آورد؛ چنان كه در زمان وفات از اقصاي 
تركستان تا اقطار مصر و شام و منتهاي مغرب كه از حميط 
آن بالد تا مركز دولت فلك مدار مسري يك ساله راه بود، 
از هيچ مملكيت نبود كه از مشاهري هنرمندان آن ديار در 

مسرقند نبودند.٩

به روايت ظفرنامة يزدي، تيمور در روز چهارشنبه 
دوازدهم رمضان سال ٧٧١ق در سن ٣٤ سالگي پس از 
فتح بلخ به ختت نشست و مسرقند را پايتخت رمسي خود 

برگزيد.١٠ از آن تاريخ تا پايان حيات، از هيچ كوششي 
به  اين شهر فروگذار نكرد.  افزودن زيبايي  آباداين و  در 
واسطة حضور هنرمندان و صنعتگراين كه از اقصا نقاط در 
آجنا گرد آمده بودند، به زودي اين شهر به يكي از زيباترين 
شهرهاي جهان مبّدل گشت و چنان كه معني الدين نطرتي 
مؤلف منتخب التواريخ مي نويسد: «در اندك فرصت، مسرقند 
چنان خوش و ّخرم شد كه طعنه در خلد برين زد و شت روي 

زمني شد.»١١
و  تسخري  از  پس  تيمور  كه  سرزمينهايي  ميان  از 
اقدام به قتل و غارت، هنرمندان آن را به پايتخت خود 
گسيل كرد يكي خوارزم است كه به گواهي حافظ  ابرو 
و  كوچانيد  مي آمد  كاري  به  كه  را  هر كس  ديار  اين  از 
اهل حَرف و هنرمندان را روانة ماوراءالنهر كرد و در كش 
تيمور  كه  است  دمشق  واليات  ديگر  از  داد.١٢  سكونت 
پس از تصرف آجنا و ختريب شهر و كشتار مردم يب گناه، 
هنرمندان و صنعتگراين را كه هريك در رشته اي مهارت 
داشتند گرد آورد و به مسرقند فرستاد. ابن عرب شاه مؤلف 
كتاب عجائب املقدور يف النوائب التيمور كه خود در آن 

هنگام شاهد وقايع بوده در اين باره چنني مي گويد: 
تيمور از ارباب صنعت و فضيلت و هر كس كه در فين 
از فنون پارچه بايف، جامه دوزي، درودگري، سنگ تراشي، 
كمان سازي،  نقاشي،  خيمه دوزي،  پزشكي،  بيطاري، 
بازداري١٣ و امثال آن دسيت داشت، گروهي گرد كرده 

و با سپاهيان خود به مسرقند فرستاد.١۴
از  ديگر  هنرمندان  بسياري،  تيمور  اينها،  جز  به 
شهرهاي بغداد، شرياز، اصفهان، كاشان، تربيز و حيت هند 
در دارالسلطنة خويش حاضر كرد. از اين جهت شايد بتوان 
تيمور را با فرمانرواي فاتح ديگري كه چهارصدسال پيش 
بود  نيز ترك نژاد  او  از وي در مشرق زمني ظهور كرد و 
مقايسه كرد: سلطان حممود غزنوي، كه اشتياق زيادي به 
و  داشت  پايتخت خود  به  هنرمندان  و  دانشمندان  انتقال 
سعي او بر اين بود كه از راه تشويق و محايت اهل علم و 

هنر، اعتبار بيشتري براي خود كسب كند.١٥
احتماًال يكي از داليل عالقة تيمور به گرد كردن 
هنرمندان، تالش براي هم  طراز كردن پايتختش با شهرهايي 
بوده است كه طي جنگها و فتوحات به چشم خود ديده 
و عظمت و زيبايي آن شهرها توجهش را جلب كرده بود. 
در اين بني مشاهدة شهرهاي ايران تأثري عميقي بر تيمور 
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اده و او را بر آن داشته بود كه با استفاده از تواناييهاي 
لطف و زيبايي  به مهان  را  ايراين ختتگاه خود  هنرمندان 
بيارايد. از باب منونه مي توان از باغهاي متعددي ياد كرد 
كه به فرمان وي در اطراف و نواحي مسرقند احداث شد. 
نامهايي كه براي اين باغها انتخاب كردند برابر اسامي باغها 
و بستااي اطراف شهرهاي ايران به ويژه شرياز بود. اگرچه 
مهة باغهاي شرياز بعدها در زمان  كرميخان زند مّرمت شد، 
يقينًا مهة آا پيش از سال ٧٨٩ق، مقارن با اّولني محلة 
تيمور به شرياز، وجود داشته است. گمان مي رود كه تيمور 
فضاي دلكش و فرح فزاي شرياز را پسنديده و فرمان داده 
در  بود  ديده  در شرياز  كه  اسامي  به مهان  باغهايي  بود 

اطراف مسرقند احداث كنند:١٦ 
از آن مجله چهار باغ در شرياز وجود دارد كه هنوز به 
اسامي قدمي تارخيي معروف است: اّول باغ ختت قراچه، 
ارم. باغ  چهارم  دل گشا،  باغ  سّوم  جهان منا،  باغ  دّوم 

خود  اّول  يورش  در  تيمور  كه  است  آمده  ظفرنامه  در 
به شرياز در باغ ختت قراچه مرتل گزيد. (ظفرنامه ج١ 
ص٤٣٧.) و نيز در مهان كتاب است كه امري در راه مابني 
مسرقند و شهر كش در هفت فرسخي مسرقند باغي در سر 
كوه بنا كرد و آن را به نام ختت قراچه موسوم ساخت 

(مهان، ج٢، ص١٣).١٧

هنرهاي صناعي
امتام هر جنگي و  از  بعد  بود كه  اين  بر  تيمور را عادت 
به  بازگشت  هنگام  سفري،  هر  اجنام  و  بالدي  هر  فتح 
مسرقند براي رفع مالل و خستگي بساط جشن و سرور 
فرزندان چند  امرا و درباريان و  با  مي گسترانيد و مهراه 
صباحي به عيش و عشرت مي پرداخت. وي مكان ويژه اي 
را به برگزاري اين گونه جمالس اختصاص داده بود و بيشتر 
بزمهاي خود را كه غالبًا با جشن عروسي خود يا يكي از 
فرزندان و نوادگانش مهراه بود، در اين حمل برگزار مي كرد. 
منابع تارخيي خمتلف، از مجله روض﴾ الصفا مريخواند و زبد﴿ 
  التواريخ حافظ  ابرو، نام اين حمل را «كان ِگل» ياد كرده اند. 
«كان ِگل» مرغزار خوش آب وهوا و سرسبز و وسيعي در 
حوايل مسرقند بوده كه با مناطق اطرافش تقريبًا به ميزان ده 
 فرسنگ وسعت داشته است.١٨ اين ناحيه را هنگام جشنها 
مطابق دستور آذين مي بستند و در آجنا ختتها و خيمه هاي 
بسياري براي تيمور و درباريان، هريك به فراخور شأن و 
جايگاهشان، برپا مي داشتند. حافظ  ابرو در توصيف يكي 

از جمالس بزم تيمور از خيمه ها و سايباا و سراپرده هاي 
ابريشمني و ختتهاي زرد و نقره اي كه با خوشه هاي لعل 
و  مي گويد١٩  بود سخن  شده  مزّين  و  مرّصع  مرواريد  و 
از حضور صنعتگران و هنرمنداين از قومها و سرزمينهاي 

خمتلف در آجنا خرب مي دهد:
ُصّناع و ُمحترفة هر اقليم به موجب رسم و طريقة مملكت 
چهارطاقها  و  بسته  گوناگون  تعبيه هاي  فوج فوج  خود 
زده و جمموع را به ديباي روم و زربفت چني بياراسته، 
ُمكّالت مرّصعات و نفايس اقمشه و غرايب اسلحة هر 

ديار آوخيته و انواع لعبها و شعبده ها به كار برده.٢٠
فرزند  الغ بيك،  عروسي  بزم  وصف  در  هم  ابن عرب شاه 
شاهرخ، كه تيمور در ربيع االّول سال ۸۰۷ ق برپا كرده 
بود، از تالش صنعتگران و هنرمندان براي هرچه با شكوه تر 

شدن جشن ياد مي كند:
مردم شهر آنچه را از زينت و اسباب جتمل آماده كرده 
بودند در برابر آن سراپرده پيش چشم ادند و هر دسته 
از پيشه وران و ارباب صنايع در صنعت و پيشة خاص 
حريربافان  بردند،  كار  به  هنر  و  كوشش  ايت  خود 
وي  نربد  اسباب  و  بپرداختند  حرير  از  جنگي  سواري 
را از تري و كمان و مششري و متام پيكرش را حيت ناخن 
و مژگان از پرنيان بساختند و در جايگاه خويش قرار 
به  پيكري  با  استوار  و  بلند  مناره اي  كتان بافان  دادند؛ 
لطافت حور و قاميت به ارتفاع قصور بساختند و در آن 
بزم شت آيني برافراشتند و آن به نيكويي چنان بودي 
كه بيننده به ديدنش از رفتار فروماندي و به بلندي آن 
را درفش ستارگان مي خواندند. مهچنني ساير صاحبان 
صنايع از رنگرزان و آهنگران و كفش دوزان و كمانگران 

و حقه بازان و شعبده سازان هنر خويش بنمودند.٢١
و  جشنها  در  كه  كرد  تصور  مي توان  ترتيب  بدين 
جمالس بزم تيمور فرصيت براي هنرمنايي در اختيار هنرمندان 
و استادان صنايع مستظرفه قرار مي گرفته است. در اينجا 
بايد از هنرمند فلزكاري به نام عبدالعزيز بن شرف الّدين 
تربيزي ياد كرد كه در سال ٨٠١ ق قدح بزرگي از مفرغ 
براي مسجد شهر تركستان ساخت. اين قدح مفرغي كه از 
منونه هاي بسيار نادر آثار فلزكاري به جاي مانده از دورة 
تيموري است، هم اكنون در موزة ارميتاژ سن پترزبورگ 
نيز  ديگري  فلزي  ظرف  (ت١).٢٢  مي شود  نگهداري 
نام حسن بن علي بن  به  استادكاري اصفهاين  با امضاي 
از  تاريخ ٧٧٦ق وجود دارد كه پيش  با  حسن بن علي 
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تصرف شهر اصفهان و صدور فرمان امري تيمور براي اعزام 
صنعتگران اصفهاين به مسرقند ساخته شده است. مهني امر 
احتمال ساخته شدن اين ظرف به دستور تيمور را كاهش 

مي دهد.٢٣
با  ضيافت  از  اسپانيا  سفري  «كالوخيو»  گزارش 
شكوهي كه تيمور به مناسبت ورود سفراي خارجي برپا 
ساخته بود اطالعات ديگري از كيفيت هنر فلزكاري در 

دربار او به دست مي دهد:
در وسط خيمة امري و مقابل پرده گاه ورودي روي صندوقي 
دراز و بلند تا حد سينة فرِد ايستاده، مهانند ميز بساط 
غذاخوري، جامها و بشقاا و ديسها اده شده بود؛ و 
آن مهه از طال با تزيينات ميناكاري و ترصيعات جواهري 
با  بود. متامي سطح و ديوارهاي صندوق  تعبيه گرديده 
كنگره هاي مينايي سبز و آيب و دالربيها زينت يافته و به 
جواهرات و مرواريدهاي درشت مرّصع گرديده بود، با 
ختمه جواهري به اندازة گردويي كوچك در مركزشان كه 
رنگ خريه كننده اي هم نداشت. دريچه اي جانيب راه را به 
داخل صندوق مي گشود كه ُپر بود از ظروف نوشيدين، 
مشتمل بر شش تنگ طاليي با كنده كاري زيبا و مزّين به 
دانه هاي مرواريد و سنگهاي قيميت و در كنار آا شش 

جام گرد زّرين با مهان گونه زينت كاريهاي ياد شده.٢۴

معماري
بناهاي  تعمري  و  بناهاي جديد  به ساخنت  تيمور  اشتياق 
و  است  رسيده  تأييد  به  بارها  تارخيي  متون  در  گذشته 
مورخان جزئيات ساخت و سازهايي را كه با نظارت تيمور 
اجنام پذيرفته به دفعات تشريح كرده اند. تيمور ترين و 
كارآمدترين مهندسان و معماران را از سرزمينهاي فتح شده 
با خود مهراه مي كرد و به مسرقند مي آورد و دائمًا ايشان 

شرف الدين  مي گماشت.  ابنّيه  ومرّمت  احداث  كار  به  را 
علي يزدي در «ذكر احداث باغ دل گشاي و عمارت قصر 
بيان مي كند كه معماران و مهندسان توامنندي  فرح فزاي» 
كه تيمور از شرق و غرب به پايتخت خود آورده، باغي با 
طرح مربع ساخته اند كه هر ضلع آن ۱۵۰۰ گز طول دارد 
و در هريك از اين اضالع دروازه اي تعبيه كرده اند و سقف 
آن را با طاقهاي مقرنس و انواع كاشي و غري آن آراسته اند 
و در چهار سوي باغ چهار برج مرتفع كاشي كاري شده 
با گذارهاي مربع شكل  باغ  اين  ساخته اند. صحن حموطة 
قسمت بندي  مثلث  و  مسدس  اشكال  به  ن كاريهاي  و 
كردند. پس از آن تيمور فرمان داد تا در حاشية گذارها 
درخت سفيدار بكارند و اطراف ن كاريهاي مسدس و 
مثلث شكل را هم با اقسام درختان ميوه و انواع گل و بوته 

بيارايند.۲۵
كالوخيو، سفري پادشاه اسپانيا، هم هنگام بازديد يكي 
از كاخهاي تيمور از بسياري اتاقهايي كه مهه با كاشيهاي 
زّرين و آيب زينت يافته اظهار شگفيت كرده و مهارت در 
حّتي  كه  است  دانسته  چنان  را  كاشيها  اين  تركيب بندي 
استادان طراز اّول پاريس با مهة شهرتشان به زيبايي آن 
معترف خواهند شد. وي سپس از استاداين سخن مي گويد 
و  آرايش  آجنا مشغول  در  مهارت  با درجات خمتلف  كه 

تزيني اين ساختماا بوده اند.٢٦
شايد بتوان مهم ترين اقدام عمراين تيمور را احداث 
مسجد جامع مسرقند دانست. وي كه پس از فتح و غارت 
در  بود،  يافته  دست  هنگفيت  غنامي  و  ثروت  به  دهلي 
بازگشت از آن ديار به مسرقند دستور ساخنت اين مسجد 
را صادر كرد. طبق گفتة مريخواند در تاريخ روض﴾ الصفا 
رمضان  ماه  يكشنبه چهارم  روز  در  را  مسجد  اين  بناي 
سال ٨٠١ق طرح ريزي كردند و دويست تن از استادان 
به  مشغول  هندوستان  و  فارس  و  آذرباجيان  سنگ تراش 
بريدن سنگ  به  كوهها  در  ديگر  تن  پانصد  و  كار شدند 
اشتغال داشتند و نودوپنج زجنري فيل را كه از هندوستان به 
مسرقند آورده بودند، براي محل و نقل آالت و اسباب به 

كار گماشتند.٢٧مريخواند افزوده است:
خود تيمور در سر عمارت حاضر مي شد و اكثر اوقات 
در مدرسة خامن و خانقاه تومان آغا كه در نزديكي مسجد 
بود مي گذرانيد. چهارصدوهشتاد ستون از سنگ تراشيده 
بود و فرشها و  آماده كردند كه طول هر يك هفت گز 

ت۱. عبدالعزيز بن 
شرف الدين تربيزي، 
قدح مفرغي، ۸۰۱ق/ 
۱۳۹۹م، ساخته به 
فرمان تيمور براي 
مسجد شهر تركستان، 
موزة دوليت ارميتاژ، 
سن پترزبورگ.
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سقفها نيز از ختته سنگهاي تراشيده بود و ارتفاع مسجد 
تا سقف قريب ُنه گز بود. چهار مناره در هر گوشه  اي 
ساخته شد و در بزرگ آن را از هفت جوش٢٨ درست 
كردند. گرداگرد ديوارها و گرد طاقها با كتيبه اي از سنگ 
آيات  بود و در آن سورة كهف و  يافته  تراشيده زينت 

ديگر قرآن را نوشته بودند.٢٩ (ت۲ و ۳)

كه  سال ٨٠٧ق  در  يعين  اين،  از  پس  سال  شش 
ايران فارغ شد و به  به  از يورش هفت سالة خود  تيمور 
مسرقند مراجعت كرد، هنگامي كه گذارش به مسجد جامع 
افتاد، دريافت كه ايوان و درگاه آن را كوتاه تر از ايوان و 
مقابل  تيمور)، در  درگاه مدرسة سراي ملك خامن (مهسر 
مهني مسجد، ساخته اند. از آجنا كه هر دوي اين بناها را 
دو معمار به نام خواجه  حممود داوود و حمّمد جلد ساخته 
دار  به  كان ِگل  را در مرغزار  ايشان  تيمور  امر  به  بودند، 

آوخيتند.٣٠
ظاهرًا تيمور هنگام ساخنت هر عماريت آن را به چند 
خبش تقسيم مي كرد و كار نظارت بر هر خبش را به يكي از 
اُمرا و زيردستان مي سپرد و خود نيز مدام از پيشرفت كار 

خرب مي گرفت. وي با تشويق و حتسني گروهي كه كار را 
بيشتر پيش برده بودند و تنبيه و توبيخ كساين كه كم كاري 
كرده بودند، بني آنان رقابت اجياد مي كرد تا زمينة پيشرفت 

هرچه سريع تر كار را فراهم آورد.٣١

موسيقي
حضور موسيقي دان برجسته اي مهچون عبدالقادر مراغي 
در دربار تيمور گوياي امهيت و اعتباري است كه براي 

موسيقي و موسيقي دانان قايل بوده است. 
را  دوران  اين  در  موسيقي دانان  مرتلت  و  قدر  مهچنني 
عبدالقادر  خواجه  دادن  قرار  خطاب  حنوة  از  مي توان 
مراغي در يكي از رقعه هاي رمسي حتت عنوان «صورت 
اهل  به  خواجه  سفارش  باب  در  كه  تيمور  امري  نشان 
مسرقند» به انشاي موالنا مشس الدين منشي نگاشته شده 
است، دريافت. در اين رقعه كه خطاب به «فضالي آفاق 
و ُفصحاي عصر علي االطالق به ختصيص افاضل و اكابر 
مراغي  عبدالقادر  خواجه  است،  شده  نگاشته  مسرقند» 
با عناويين چون «مؤلف نغمات طّيبه و مّصنِف تأليفات 

ت۲ و۳. كمال الدين 
زاد (منسوب به)، 

ساخنت مسجد جامع 
مسرقند، دو صفحة 
روبه رو از نسخة 

ظفرنامه، ح ۸۹۰ ق، 
   Bahari, :مأخذ تصوير

.Bihzad, p. 78, 79
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مستغربة مستطرفه» ناميده شده است و در آن به صراحت 
بدين نكته اشاره شده است كه «تشهري مآثر و فضايل 
چنني مستعدان بر سالطني روزگار و خواقني رفيع مقدار 
واجب بود»، مهچنني «مقصود از اين سياق شرح خصال 
اعظم  موالنا  [جناب؟]  جانب  سديدة  كماالت  و  محيده 
قدو﴿ الفصحاء يف العامل اوحد زمان نادرة جهان» عبدالقادر 

مراغي ذكر شده است.٣٢ 

اين استاد موسيقي شناس كه پيش از آن در دربار آل جالير 
به ويژه سلطان  حسني و سلطان  امحد جاليري به سر برده 
بود،٣٣ پس از فتح بغداد به دست تيمور و گرخينت سلطان  امحد 
به دمشق كه در رمضان سال ۷۹۵ق روي داد، به مهراهي 
گروهي ديگر از هنرمندان ساكن بغداد به مسرقند فرستاده 
شد.٣۴ به گفتة موّرخان، از آن پس خواجه عبدالقادر در 
جمالس بزم متعددي در حضور تيمور به نوازندگي موسيقي 
تيمور  كه  در جشين  آن مجله  از  پرداخت؛  خوانندگي  و 
در سال ۷۹۹ق به مناسبت عروسي خود و دختر خضر 
خواجه اغالن (حاكم مغولستان) بر پا كرده بود، در مجع 
موسيقي داناين كه به نواخنت سازهايي مهچون «شدرغو»٣۵ 
و «تيغان»٣۶ و عود و چنگ مي پرداختند، خواجه عبدالقادر 

هم حضور داشت.٣٧
از  يكي  توصيف  در  هم  يزدي  علي  شرف الدين 
جمالس بزم تيمور، نوازندگي و خوانندگي اين هنرمند را 

چنني روايت مي كند: 
و  شدرغو  عشرت آثار  اوتار  خوش احلان،  رامشگران 
ايشان  نغمه سرايان شريين زبان از مجلة  نواخته و  تيغان 
خواجه  عبدالقادِر ماهر كه از نوادر زمان و يگانة دوران 
است به آهنگ عود و چنگ زمزمة عاشقانة اين ترانه 

در عامل انداخته:
كه از فّر و اقبال صاحب قران
جهاندار جم حشمت كامران
مهيشه جهان باد در ُخّرمي

كزو ُملك نوَشد ميِ  يب غمي٣٨

اخبار ديگري كه از برخورد تيمور با موسيقي دانان 
در تواريخ ضبط شده مربوط به زماين است كه به وي خرب 
از  اثر سقوط  بر  رسيد فرزندش مريان شاه در آذرباجيان 
اسب و اختالل دماغي كه بر او عارض شده از ادارة امور 
افراد  اموال و كشنت و آزردن  به ضايع كردن  بازمانده و 
مي پردازد و غالب اوقات در جمالس عيش و عشرت به 
سر مي برد.٣٩ تيمور با شنيدن اين خرب سخت برآشفت و 

ت۴. رحل و جايگاه 
قرآين كه به دستور 
تيمور و درزمان الغ بيگ 
در حياط مسجد جامع 
مسرقند بنا بازسازي شد، 
ح  ۸۱۱-۸۵۲ ق.

ت۵ (چپ باال و صفحة 
بعد راست باال). پشت و 
روي يك َلت از مصحف 
بزرگي كه احتماًال براي 
تيمور خوشنويسي شده 
است.
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با سپاهي به سوي تربيز شتافت و در اّولني اقدام خود دستور 
در  كه  كرد،  صادر  را  مريان شاه  ُمالزمان  از  عّده اي  قتل 
ميان آا چند تن از استادان شعر و موسيقي هم بودند. 
خواندمري در تاريخ حبيب  السري نامي استادان هنرمندي را 
كه در هشتم حمرم سال ٨٠٢ ق به دار آوخيته شدند، چنني 

ذكر مي كند:
موالنا حمّمد كاخكي كه با وجود تبحر در علوم معقول 
از فضالي  نثر و جّد و هزل  نظم و  منقول در شيوة  و 
زمان ممتاز بود و استاد قطب الّدين نايي و حبيب عودي 
و عبداملؤمن گوينده كه هريك در فن موسيقي و ادوار در 

زير گنبد دّوار شبيه و نظري نداشتند گرفتار شدند.۴٠
اين  به  فصيحي  ُمجمل  كتاب  صاحب  خوايف  فصيحي  
اضافه  نيز  را  اردشري چنگي  استاد  نام  موسيقي دان،  مجع 

مي كند.۴١ 
عبدالقادر  خواجه   گويا  منابع،  برخي  روايت  به 
مراغي هم در اين ماجرا به مرگ حمكوم شده بود كه ظاهرًا 
مّوفق به فرار شد و بعدها تيمور او را خبشود. مريخواند 

مي نويسد:
چون تيمور ُندماي مريان شاه را گرفت و به قتل ايشان 
امر كرد، عبدالقادر فرصت يافته بگرخيت و پس از مّديت 
در لباس قلندران نزد تيمور رفت و چون تيمور او را ديد، 
عبدالقادر قرآن خواندن آغاز كرد. تيمور از حالت او در 
تّبسم شد و گفت: «ابدال ز بيْم چنگ در مصحف زد» و 

او را رعايت و نوازش كرد.۴٢
و  نوازندگان  شد،  ذكر  آا  نام  كه  افرادي  از  غري  به 
خوانندگان بسياِر ديگري هم كه از اقوام و ممالك خمتلف 
به دربار تيمور راه يافته بودند در جمالس او به هنرمنايي 
مي پرداختند. حافظ  ابرو در زبد﴿ التواريخ از حضور اين 

افراد ياد مي كند:
طريقة  به  شريين زبان  مغّنيان  و  خوش احلان  مطربان 
ُفرس و ترتيب عجم و قاعدة عرب و يوسون۴٣ ترك و 
ايالغوي۴۴ مغول و سياق آلتاي۴۵ و رسم ختاي به ساز 
نواخنت و غنا ساخنت و نقش پرداخنت مشغول گشته آواز و 

سرود به چرخ چنربي رسانيد[ند].۴۶

خوشنويسي
هرچند امري تيمور به ظاهر يب سواد بود و هيچ اقدامي براي 
اجياد كتاخبانه و كارگاه كتاب آرايي نكرد،۴٧ به نقل قاضي 
به  هنر، خوشنويس مشهوري  در گلستان  مريامحدمنشي 
نام عمر اقطع در دورة فرمانروايي او مي زيست كه دست 

ت۶. عبداحلي 
(منسوب)،  امري در 

خواب، تكميل شده در 
بغداد به سال ۷۹۸ق، 

موزة توپ قاپي سراي، 
استانبول.
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راست نداشت و با دست چپ چنان خط زيبايي مي نوشت 
كه «ديدة اولواالبصار در آن خريه و عقل اولوااللباب از 

مشاهدة آن طريه مي گشت.»۴٨ 
اين خوشنويس نسخه اي از قرآن جميد را به خط 
غبار به اندازه اي كوچك و كم حجم حترير كرده بود كه در 
زير نگني انگشتري جاي مي گرفت. هنگامي كه اين نسخه 
را به هديه نزد تيمور برد، وي به دليل اينكه كالم اهلي را 
نكرد و آن را  التفايت  بدان  كوچك و حقري ساخته است 
در  را  قرآن  از  نسخه اي  بار  اين  خّطاط  استاد  نپسنديد. 
ايت بزرگي نگاشت، چنان كه طول هر سطر آن به بيش 
از يك ذرع مي رسيد. پس از امتام و تذهيب و جتليد، آن را 
با چرخ دسيت براي تيمور فرستاد. وقيت كه تيمور از اين 
امر آگاهي يافت، با گروهي از علما و امرا و نزديكان به 
استقبال ُمصحف رفت و اين بار عمر اقطع را احترام كرد 
و نواخت.٤٩ آن گاه به دستور وي رحل بزرگي چنان كه 
بتواند آن مصحف حجيم را در خود جاي دهد از سنگ 
تراشيدند و در حياط مسجد جامع مسرقند نصب كردند. 
اين رحل بعدها به امر الغ بيگ، نوة تيمور، بازسازي شد 

(ت ٤ و ٥).٥٠

نقاشي
از وضع نقاشي در دربار تيمور اطالع چنداين در دست 
نيست؛ اّما گفته اند در ميان هنرمنداين كه تيمور از بغداد به 
مسرقند كوچانيد، نقاشي به نام استاد عبداّحلي هم حضور 
داشت. اين نقاش پاية استادي را به حدي رسانيده بود كه 
بعد از وفاتش مهة استادان نقاشي در مسرقند از شيوة كار 
او پريوي كردند. وي آثاري از خود به جاي گذاشت كه 
بعدها در شكل گريي مكتب نقاشي هرات مؤثر واقع شد 

(ت۶).۵١
با آنكه هيچ منونة مستندي از نقاشي اين دوره در 
دست نيست، به روايت ابن عرب شاه، تيمور در بعضي از 
كاخها جمالس خويش را به تصوير مي كشيد و به نقاشان 
امر مي كرد چهره اش را گاهي خندان و زماين خشمگني 

نقش كنند. ابن عرب شاه مي نويسد:
ميدااي كارزار، جمالس حماصره و مصاحبه با پادشاهان 
و اُمرا و سادات و علما، زمني بوسي سالطني در پيشگاه 
به  جهان  اقطار  از  خدمتانه ها  و  پيشكشها  رسيدن  او، 
حضور وي، وقايع سند و دشت و ديار عجم، چگونگي 

پريوزي و هزميت دمشنان، صورت فرزندان و نوادگان و 
فرماندهان و سربازان، جمالس شادكامي با جامهاي باده 
و ساقيان و رامشگان و زنان و بانوان و آنچه مر او را 
در مهة عمر از حوادث دوران در ممالك ديگر روي داده 
و اتفاق افتاده، بدون بيش وكم مصور داشته كه هر كس 

دورادور احوال وي شنيده، از نزديك نيز ببيند.۵٢

ساير هنرمندان
بسياري هنرمندان  اينها  به جز  بر اساس شواهد موجود 
ديگر هم در رشته هاي گوناگون در دربار تيمور فعاليت 
كرده اند كه ابن عرب شاه نام چند تن از ايشان را ثبت كرده 
است: عبداللطيف دامغاين و موالنا اسدالّدين شريف، حافظ 
حسيين، حممود حمّرق خوارزمي، مجال الدين امحد خوارزمي 
و عبدالقادر مراغي از استادان علم جتويد و قاريان قرآن 
بندگري، عبدالقادر  ابن  بودند. سّيدخطاط  و خوش آوازان 
مراغي و تاج الدين سلماين به خوشنويسي و كتابت شهرت 
داشتند. حاج حمّمد حافظ شريازي و حاج علي شريازي 
از زرگران ممتاز معريف شده اند. از شخصي به نام آلتون هم 
ياد شده است كه در حّكاكي درجة مهارت را به حدي 
رسانيده بود كه بر روي نگني و يشم و عقيق خطي زيباتر 
از ياقوت نقش مي كرد. از موسيقي دانان مشهور هم  به 
غري از خواجه عبدالقادر، به پسر او صفي الدين و دامادش 
نسرين و مهچنني قطب موصلي و اردشري چنگي اشاره 

شده است.۵٣ ابن عرب شاه افزوده است:
و اين مجاعت كه نام بردم از كساين بودند كه نامشان به 
كساين  اّما  و  را مي شناختم.  آنان  و خود  داشتم  خاطر 
كه مني شناختم و يا مي شناسم و نامشان به خاطر ندارم، 
بيش از آن اند كه به مشار آيد. حاصل امر آنكه تيمور به 
هر طايفه اي كه بگذشت. خالصة آنان را به مسرقند گرد 
آورد و در آن شهر از اهل هر هنري شگرف و داناي هر 
صنعيت عجيب آن را كه بر ديگران برتر و استادتر بود 

فراهم آورد.۵۴ 

نتيجه
از آنچه گفته شد، نتايج زير را مي توان استنباط كرد:

با عطش سريي ناپذير خود به قدرت،  ۱. هرچند تيمور 
بيشتر اّيام حياتش را در جنگ و ستيزهايي سپري كرد كه 
حاصلي جز قتل و ويرانگري نداشت، به مدد ذكاوت ذايت 
خود دريافته بود كه خبش مهمي از دوام و بقاي اقتدارش 
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در گرو توجه به هنر و محايت از هنرمندان است. وي كه از 
سويي با رفتار ناشايست خود گاه و يب گاه موجبات آزار 
و حيت نابودي هنرمندان را فراهم مي كرد، از سوي ديگر با 
متمركز كردن آنان در مسرقند و صرف هزينة بسيار، بستر 

مناسيب براي ظهور و بروز تواناييهاي آنان پديد آورد.
۲. گروهي از فرزندان و نوادگان تيمور كه در حميط پر رونق 
مسرقند و حتت تأثري هنرمندان به افرادي فرهنگ دوست و 
حيت هنرمند تبديل شده بودند، بعدها هنگامي كه خود به 
با وسعت  را  هنرپروري  سياست  نشستند،  سلطنت  ختت 
بيشتر در پيش گرفتند. آنان كه در زمان حكومت تيمور 
بارها شاهد جنايات وحشيانه و ويرانگرانة او بودند، در 
دورة حكومت خود صلح جويي و آرامش طليب پيشه كردند 
و با محايت هرچه بيشتر از اهل فرهنگ و هنر، در مقام 

جربان خسارت گذشته برآمدند.
۳. در قالب اجتماع بزرگي كه از هنرمنداين با فرهنگها و 
آداب و رسوم خمتلف شكل گرفته بود، فرصيت براي تعامل 
كه  به طوري  فراهم گشت؛  ايشان  ميان  انديشه  تبادل  و 
هريك با ارائة آثار خود ديگران را از هنر خويش متأثر 
مي ساخت. عالوه بر آن، آثاري كه اين هنرمندان از خود به 
جاي گذاشتند سرمشق و الگويي براي هنرمندان نسلهاي 
بعد شد كه شكوفايي بيش از پيش هنر را در پي داشت. 
بدين سان حركت به سوي رستاخيز عظيم فرهنگي و هنري 
كه بعدها در زمان حكومت فرزندان و نوادگان تيمور و با 

انتقال پايتخت به هرات روي داد، آغاز شد.�
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 نگاهي به تاريخ کتابت اوستا
قدميي ترين اسناد دربارة كتابت اوستا متنهاي به جامانده به 
بر نگارش  زبان فارسي ميانه و سنت زردشيت است كه 
آيات اوستا به دست خود زردشت، به روي پوست گاو و 
يا لوحه هاي زرين و ادن آن در گنج شاهي يا آتشکدة 

مسرقند داللت مي كند.
زردشت دين آورد. به فرمان گشتاسب شاه يک هزارويکصد 
فرگرد به دين دبريي بر ختته هاي زرين کند و به گنج آن 

آتش (آتش رام) بنهاد.۱
در  را  اوستا  کتابت  که  فوق  مطلب  از  گذشته 
زمان زردشت مي داند و جنبة افسانه اي دارد، به رد پاي 
جديدتري از نگارش اين کتاب در حوايل دورة هخامنشي 

برمي خورمي.
در کتاب دينکرد آمده است که به دستور گشتاسب 
آموزه هاي زردشت نوشته شد. نسخة اصلي آن را در گنج 
شاهي ادند و رونويسهايي از آن يه کردند و يک نسخه 
از اين رونويسها را به دژ  نِِبشت فرستادند. با آمدن اسکندر 
آن نوشته به دست يونانيان افتاد و آن را به يوناين ترمجه 
کردند.٢ در جاي ديگري از مهني کتاب آمده است که به 
فرمان دارا پسر دارا (داريوش سوم، حك  ٣٦٦-٣٣٠ق م) 
مهة اوستا و زند را در دو نسخه يه کردند؛ يکي را در 
هر  به  ادند.٣  نبشت  دژ  در  را  ديگري  و  خزانة شاهي 
حال پس از پراکنده شدن اوستا بر اثر محلة اسکندرچندين 
شاه ايراين در دوره هاي خمتلف تالش کردند آن را دوباره 
از  پس  سال   ٢٧٠ حدود  در  كنند.  تدوين  و  گردآوري 
فروپاشي حكومت هخامنشيان، بالش يکم اشکاين (حك  
خمتلف  شهرهاي  به  و  کرد  صادر  فرماين  ٧٨-٥١ق م) 
فرستاد تا آنچه را از اوستا و زند به شکل نوشته يا شفاهي 

از گزند در امان مانده بود مجع آوري كنند.٤ 
دوره هاي  اوستايي  خط  نوع  دربارة  اطالعايت 
هخامنشي يا اشکاين ندارمي؛ اما به نظر آندرئاس(١)، احتماًال 
اين خط  نوعي خط لوي مشتق از آرامي  بوده است.٥ 
از آجنا که اين خط با توجه به حمدوديتهاي خط اشکاين 
مني توانسته متامي دقايق و ظرايف آهنگني اوستا را منتقل 
كند، سنت حفظ کردن و شفاهي خواين اوستا تا پايان دورة 

پاريت به صورت مکمل و مهراه با خط ادامه يافت.
حکوميت  در  ساساين  دورة  در  تالشها  پي گريي 
دين دوست، قوي تر و منظم تر ادامه يافت. در اوايل دورة 

بهرام برومند

خوشنويسي اوستايي
 نگاهي به پاره اي از دست نوشته هاي 
اوستا براساس سنت كتابت و 
خوشنويسي آنها

 

خط اوستايي يا دين دبريه از کامل ترين و زيباترين خطوط براي زبااي 
ايراين است و بنا به نظر پژوهشگران زبااي باستاين، در منايش اصوات 
و تلفظ صحيح هر حرف و کلمه بسيار مناسب و تواناست. از نظر ساختار 
و شکل ظاهري و گرافيكي نيز زيباييهاي کم نظريي دارد و خواندن و 
نوشنت آن نيز آسان است. شکل چشم نواز و نواخت متوازن اين خط آن 
را ترين گزينه براي کتابت اوستا ساخته است. با توجه به پيشينة بيش 
از شانزده قرن خط اوستايي، زمان کايف وجود داشته تا اين خط ضمن 
حرکت در مسري تعايل و زيباتر شدن، به دست کاتبان و دبريان خمتلفي 
کتابت و شيوه هاي خمتلفي در آن اجياد شود. در اين مقاله به بررسي بعضي 

از آا مي پردازمي.
ايران شناسان  يا  زبان شناسان  که  علمي اي  بررسيهاي  و  حتقيقات     
جنبه هاي  بر  بيشتر  داده اند  اجنام  اوستايي  و  لوي  در دست نويسهاي 
جنبه هاي  گاهي  و  حنو  و  صرف  و  دستوري  ساختار  زبان شناخيت، 
فرهنگي و تارخيي متمرکز بوده و به بررسي دست نويسها از حلاظ قواعد 
و اصول و هنر خوشنويسي کمتر توجه شده است. مطالعة دست نويسها از 
اين ديدگاه افق جديدي در پيش رو قرار مي دهد و شايد کمک شاياين 
به حل مسائل اين خط كند، از مجله در زمينه هايي که تا کنون اشتباه 
کاتب تصور مي شده است. مهچنني براي شناسايي و طبقه بندي تارخيي 
اجنامه  زمان  طول  در  يا  نداشته  بن نوشت  که  دست نويسهايي  زماين  و 
يا ترقيمة آا ناپديد شده است، بررسي قرابت شيوه هاي خوشنويسي 
آا راهي پرفايده است. اين مقاله شامل خمتصري از تاريخ کتابت اوستا 
در خبش خنست و سپس بررسي چند شيوة اصلي اوستا نويسي و ذکر 

مشخصات آاست.

(1) Andreas
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راهنمايي  به  (حك  ٢٢٦-٢٤١م)  بابکان  اردشري  ساساين 
موبد «توسر» (تنسر) مطالب گردآمده را به دربار خواست 

و آنچه را معترب بود پذيرفت و بقيه را به کنار اد.٦
شاپور اول (حك  ٢٤١-٢٧٢م) راه پدر را ادامه داد. 
و  ستاره شناسي  پزشکي،  زمينه هاي  در  را  کتاايي  وي 
ساير رشته هاي علمي كه منشأ آا اوستا بود گردآوري 
کرد و آا را با اوستا تطبيق داد و به دستور او نسخه اي 
از آا به گنج شاهي سپرده شد. بنا به روايات خمتلف که 
بسياري از آا بيشتر جنبة اسطوره اي دارد، شاپور دوم 
(٣٠٩-٣٧٩م) نيز دستور داد که درسيت اثر گردآمده را 
بيازمايند. براي اين منظور آذرباد مارسپندان، موبدان موبِد 
زمان او، عمل «َور» اجنام داد؛ يعين روِي گداخته بر سينة 
او رخيتند و نسوخت و با اين کار اطمينان مؤمنان زردشيت 
را به کتاب گردآمده جلب کرد. دست آخر خسرو پسر 
قباد (انوشريوان ٥٣١-٥٧٩م) موبدان را بر آن داشت که 
اوستاي موجود را که از طريق سنت شفاهي و کتيب انتقال 
يافته و داراي مطالب فراوان و درخور تأملي بود، بازبيين 

كنند.٧
منوچهر، از موبدان مهم زردشيت ، در نامه اي، از اجنمين 
از موبدان زردشيت به رياست «وه شاپور»، موبدان موبد زمان 
خسرو انوشريوان، ياد مي كند که بيست ويک َنْسک اوستا 
را تعيني کردند و بر آن ُمهر ادند. شباهت خط اوستايي با 
لوي هوفمان را به اين انديشه واداشت که تاريخ تدوين 
و تنظيم اين الفبا را قرن چهارم ميالدي، يعين تقريبًا زمان 
شاپور دوم بداند؛ دوره اي که رقابت شديدي بني زردشتيان 
بودايي، مسيحي و مانوي جريان داشت  اديان  و پريوان 
و حکومت ساساين در پي اجياد وحدت ديين در سراسر 
کشور و نيازمند يک کتاب ديين براي رويارويي با اديان 

رقيب صاحب کتاب بود.٨
جتاريب که از طراحي خط لوي کتيبه اي در نيمة 
کتايب و زبوري  اول حكومت ساساين و خطوط لوي 
اين  از  هريک  که  معاييب  از  آگاهي  و  بود  شده  حاصل 
خطوط داشت، اجنمن موبدان و دبريان و طراحان آن زمان 
را بر آن داشت تا خطي براي اوستا طراحي کنند كه اوًال 
تعداد حروف صامت بيشتري داشته باشد تا بتواند متامي 
اصوات را نشان دهد؛ ثانيًا حروف مصوتش چنان باشد كه 
از پس منايش ظرايف تلفظ زباين مهچون زبان اوستا که در 
آن زمان احتماًال زباين خاموش نيز بوده برآيد؛ ثالثًا امتياز 

آساين  باعث  که  را،  کتيبه اي  لوي  خط  بودن  نامتصل 
خواندن و نوشنت اين خط و كاهش خطاها و اشتباهات 
نگارشي مي شود، داشته باشد. شايد نظام هيئتهاي تبليغي 
کتاب نگاري  نظام  از  الگوبرداري  نوعي  مانوي  دين 
دبريخانه هاي شاهان ساساين يا کاتبان ديين آتشکده ها در 
آن دوران بوده باشد که شامل يک مبّلغ، يک خوشنويس 
يا کاتب و يک نگارگر و مذّهب مي شد که مأمور بودند 
به هر ناحيه اي که سفر مي کنند، کتب مقدس مانوي را به 
خط خوش کتابت کنند و آن را به زيور تذهيب و نگاره 
بيارايند.٩ در اين صورت بايد چنني اتفاقي در مورد اوستا 
به صورت جامع تر در دورة ساساين رخ داده باشد و بايد 
از ساساين مشاهده  بعد  آثار آن را در دوره هاي  بتوانيم 

كنيم.
در سده هاي اول / هفتم تا چهارم / دهم موج تازه اي 
در  اوستايي  و  لوي  خط  کتابت  حوزة  در  فعاليت  از 
ايران به وجود آمد. در اين زمان، برعکس دورة ساساين، 
زردشتيان هم فاقد قدرت بودند و هم در اقليت ديين قرار 
داشتند.  کاتبان زردشيت شروع به رونويسي کتااي کهنه و 
قدميي دورة ساساين و اجياد نسخه هاي تازه اي از آن كردند. 
اين  به  واسطه  با  موجود  دست نوشته هاي  بيشتر  امروزه 
نسخه ها برمي گردد. بررسي دست نويسهاي موجود اوستا 
نيز نشان مي دهد که مهة آا از روي الگوي واحدي نوشته 
شده که به عقيدة هوفمان، نسخة  پايه يا بنيادي حاصل 
دهم  چهارم/  و  م  سوم/  سده هاي  در  موبدان  کوشش 
بوده است.١٠ دانشمندان ديگر غالبًا اين نظر را پذيرفته اند 
و درسيت آن را با دقت در خبشهاي خمتلف اوستا به اثبات 

رسانده اند.١١
مانده  باقي  اوستا  از  که  دست نويسي  قدميي ترين 
است، نسخة مشهور به K7a مربوط به سال ۱۲۷۸م است 
و ساير دست نويسها بر اين نسخه متأخرند. دست نويسهاي 
باقي مانده جزئيات و مطالب زيادي دربارة اصول کتابت و 
خوشنويسي اي که ريشه در دورة ساساين داشته در خود 
فته دارند و مقايسة آا با خطوط لوي کتيبه اِي کامًال 
مستند، نکات قابل توجهي را از خالل ساهلا بر ما منايان 
مي كند. با مشاهدة دست نويسهاي باقي مانده با نکات جاليب 

از نظر علم و هنر خوشنويسي روبه رو مي شومي؛ از مجله:
۱. اولني چيزي که رخ مي منايد ابزار نوشنت دست نويسهاست. 
در نگارش اين نسخه ها از قلم ين و مرکب مشکي و سرخ 
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به روي کاغذ ره گرفته اند. تغيري ضخامت حروف و قوت 
و ضعف ناي حروف، استفادة کاتب را از نوعي قلم ين 
با َقطع مايل در قسمت َسر ُمحرز مي کند. اين نوع قلمها با 
ُبرشي که کاتب در نوک آن مي زند سري شيب دار و کج 
مي يابد كه به كاتب امکان مي دهد از پس نوشنت خبشهاي 
سنيت ترين  مرکْب  و  ين  قلم  برآيد.  حروف  نازك  و  ن 
وسيلة کتابت کلية متون ايراين از ديرباز بوده است. قلم 
نوعي از گياه ين به رنگ قهوه اي و خاكي بوده كه بيشتر 
يا اطراف درياي مازندران رشد  نواحي خوزستان و  در 
مي يافته است. و مرکب به رنگهاي خمتلف بوده و از موادي 
چون دوده، صمغ، شنگرف، الجورد و غريه در رنگهاي 

خمتلف به دست صنعتگران متبحر ساخته مي شده است.
اتصاالت و طرز  بررسي عميق تر شکل کلمات و 
با  آن  مقايسة  و  کرسي  خط  به  نسبت  آا  قرارگريي 
منونه هاي خوشنويسي  اسالمي در دوره هاي زماين مشابه 
و نزديک به هم مبني اين نکته است که حروف و کلمات 
نواخت  نوشته اند.  يكسان  اندازة  و  شكل  به  را  مشابه 
(ريتم) و زاوية قلم گذاري معيين در متام سطرهاي نسخه ها 
رعايت شده و فاصلة بني سطرها و فاصلة حاشيه کاغذ 
در  قوت  و  ضعف  کلمات ،  کرسي بندي  سطر،  شروع  تا 
حروف، کشيده نويسي و سوارنويسي کلمات و تركيب بندي 

سياهيها و سفيديها در صفحه معرف وجود سطحي از سنت 
خوشنويسي در بني کاتبان زردشيت بوده است. دشواريهاي 
نگارش و آموزش اين نوع خوشنويسي فراگريي آن را 
مستلزم وجود نوعي مسري استاد و شاگردي مي کرده است. 
شکل گريي هر شيوه اي مي توانسته حاصل آموزش يک 
ايشان و  باشد و مترين و ممارست  به چند شاگرد  استاد 
انتقال  آن  پي  در  و  احتمايل  تغيريات  و  اجياد اصالحات 
به  را  آن  و چهارم،  نسل سوم  به  مهارا  و  يافته ها  اين 
انسجام ايي نزديک مي کرد. اين مسري استاد و شاگردي 
را در دورة ساساين در بني دبريان و دبريزادگان و موبدان   
دست نويسهاي  کرد.  رديايب  مي توان  ديگر  دين مردان  با 
بازمانده شايد به دست کاتبان و نسخه نويساين نوشته شده 
باشد که آا نيز اين نوع خوشنويسي را در چرخة استاد 
فرزندان  و  پدران  يا  دستوران  و  موبدان  بني  و شاگردي 
آموخته  بودند. نسخه هاي K20 و K50 که از قدميي ترين 
نسخه هاي دست نويس اوستايند به ظن قوي بازماندة سنت 
رونويسي  از دست نويسهاي سده هاي اول اسالمي يا اواخر 

دوران ساساين اند. 
کرسي بندي  بر  سطرها  در  اوستايي  حروف  چيدمان   .۲
به  را در مهه جا  اگرچه حروف  استوار است.۱۲  خاصي 
و  اعوجاج  سطرها  و  ننوشته اند  ثابيت  کرسي  خط  روي 

ت  .۱رام برومند، 
الفباي اوستايي براساس 

بازنويسي از شيوة 
هوشنگ سياوخش 

با توجه به اندازة 
حروف برحسب واحد 

نقطه گذاري
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فراز و نشيبهايي دارند، در كل، جايگاه و کرسي هر حرف 
نسبت به حجم و اندازه و حروف قبل و بعد از آن حرف 
تنظيم شده و كاتبان كرسي هر حرف را بر مبناي تنظيم 

کلي و قرارگريي کلمه در سطر قرار مي دادند.
و  ديگر  با حرف  فاصلة هر حرف  اوستايي  در خط   .۳
کلمه  نقطه است. فاصلة هر  بر  مبتين  فاصلة بني سطرها 
با کلمة بعدي برابر يك نقطه است؛ و آن عبارت است از 
اثر قلم به روي کاغذ به اندازه اي در حدود يک مربع به 
ناي نوک قلم (ت۱). فاصله سطرها چيزي حدود ۸ تا 

۱۱ نقطه است.
۴. خط اوستايي اصوًال خطي است با حروف ناپيوسته. با 
اين حال تقريبًا در متامي دست نويسهاي موجود، حروف 
اين خط به صورت پيوسته نيز آمده است. شايد اين حالت 
نتيجة اثرپذيري آن از خط لوي کتايب باشد. نکته اي كه 
نبايد فراموش شود اين است که بيشتر کاتبان متأخر اوستا 
لوي نويس هم بوده اند و بسياري از متون نوشته  به خط 

اوستايي با تفسريي به خط لوي کتايب مهراه اند.
۵. به علت تعدد کاتبان و دبريان و نسخه نويسان و سابقة 
تارخيي دو خط لوي و اوستايي، اين دو خط نيز مهچون 
ساير خطوط فارسِي بعد از اسالم، داراي شکل و مشايل و 
شيوه هاي خمتلف خوشنويسي  شده که از استاد به شاگرد 

و  سبکها  با  دست نويسها  در  امروز  است.  يافته  انتقال 
شيوه هاي متفاوت حتريري رو به روييم كه هر يک قواعد 
و اصول خوشنويسي اي خاص خود دارد. جتزيه و حتليل 
هريک از اين شيوه ها افق جديدي را در حوزة فرهنگ 
ايران در پيش رو قرار  تاريخ هنر  باستاين و  و زبااي 

مي دهد.
باقي مانده  خطوط  مرغوبيت  و  ارزش  تغيري  روند   .۶
مجله  از  دست نويسها  قدميي ترين  که  است  گونه اي  به 
دست نويسهاي شيوة مهرآبان کيخسرو، کاتب نسخة K50 يا 
K20 نسبت به دست نويسهاي متأخر، کيفيت  خوشنويسي 
برتري دارد. خطوط با گذشت زمان دچار سري قهقرايي 
گشته و تا جايي پيش رفته است که نزديک ترين نوشته ها 
به زمان ما که عمدتًا در هندوستان استنساخ شده  فقط 
ارزشهاي  و  قواعد  و  اصول  از  و  است  منت   رونويسي 
هنوز  متأسفانه  ندارد.  زيبانويسي ره اي  و  خوشنويسي 
مني  دانيم خوشنويسي اوستا پيش از مهرآبان کيخسرو در 
چه جايگاهي قرار داشته و آيا او نقطة اوجي در کتابت اين 

خط به مشار مي آمده  است يا نه. 
به دو  در جمموع، کاتبان خط اوستايي را مي توان 
دستة ايراين و هندي تقسيم کرد. البته بسياري از کتااي 
نوشته در هند را نيز ايرانيان مهاجر نوشته اند و تأثريات 

ت ۲. منونة شيوة خط 
مهرآبان کيخسرو، 
نسخة K50، مأخذ 
تصوير راست گنجينة 
دست نويسهاي لوي، 
نسخة   k50، (گ ۱۱۳ر ، 
۱۱۴پ) و مأخذ تصوير 
چپ: (گ۱۵۲ر،۱۵۳پ)



١٣٨
ر ٥

 ا
 / ٣

هنر 
ان 

لست
گ

٤٥

مستقيم و غريمستقيم مکاتب خوشنويسي ايراين و اسالمي 
در خط آا به وضوح ديده مي شود. در هند نيز مي توان 
تأثري خطوط سانسکريت و گجرايت را بر خط اوستايي و 

لوي ديد.
آسيايي  مؤسسة  كه  دست نويسهايي  مطالعة  با 
دانشگاه شرياز منتشر كرده است (سال ۱۹۷۶) با خطوطي 
ترتيب  به  را  آا  كه  مي شومي  روبه رو  دست نويسها  در 
که  نوشته اند  اوستانويسي  خمتلف  شيوة  چند  با  زماين 
تفاوايي آشکار با يکديگر دارند. اگر بتوانيم آا را جزو 
شيوه هاي اصلي اوستانويسي قلمداد کنيم، در مقابل، ديگر 
دست نويسها با خطهايي نوشته شده  است که يا تقليِد ِصرف 
از گروه ذکر شده بوده يا ترکييب از دو نوع از اين شيوه ها 

به اضافة سليقة شخصي کاتب.  
شيوه هاي مهم حترير خط اوستايي را بر اساس نام 
يکي از ُکّتاب مهم آن دوران نام گذاري کرده ام. اين شيوه ها 

را به ترتيب زير مي توان دسته بندي كرد:
شيوة کتابت هريَبد مهرآبان کيخسرو مهرآبان مرزبان 

(۱۳۲۳م)
خبت آفريد  شهريار  سياوخش  هوشنگ  کتابت  شيوة 

شهريار (۱۴۹۵م)
شيوة کتابت فريدون مرزبان (۱۶۲۶م)

.۱

.۲

.۳

شيوة هريَبد جاماسب (حدود ۱۸۴۲م)

شيوه هاي خط اوستايي
۱.شيوه هريبد مهرآبان کيخسرو

از زيباترين و فين ترين شيوه هاي کتابت اوستا شيوة استاد 
 K50 مهرآبان کيخسروست. اين خط زيبا را در نسخه هاي
يسنا با ترمجه و گزارش لوي آن مي بينيم. خبش خنست 
و خبش دوم و سوم که جزو قدميي ترين نسخه هاي خطي 
اوستا و زند است در سال ۱۳۲۵، يا به قول گلدنر(۲) در 
سال ۱۳۲۳، نوشته شده و هم اکنون در کپنهاگ نگهداري 
که  نامه  (ارداويراف   K20B و   K20نسخه هاي مي شود. 

بندهش نيز جزو آن است) نيز به شيوة مزبور است.
نسخه هاي K1 و L4 را نيز در مهني جمموعه مي توان 
طبقه بندي كرد. زيبايي و شيوايي کلمات، اندازة متناسب 
آا، کرسي بندي صحيح، دواير کوچک و زيبا، و از مهه 
مهم تر وجود کشيده در سطرها از امتيازات و ويژگيهاي 

اين شيوه است.
با  کاتب  که  است  نسخه هايي  مجله  از   K50
چريه دسيت متام با سبک و شيوه اي مستقل و منحصر به  
فرد آن  را کتابت کرده و در جاي جاي آن شاهد رعايت 

.۴

ت ۳. منونة خط اوستايي 
به شيوة مهرآبان 

 K20 کيخسرو، نسخة
(۱۳ر، ۱۴پ)

ت ۴. الفباي اوستايي 
بر اساس بازنويسي رام 
برومند از شيوة مهرآبان 
کيخسرو مأخذ تصوير: 
 k20 برگرفته از نسخة

k50 و

(2) Geldner
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 Kآگاهانة اصول و قواعد خوشنويسي امي. دست نويس  ١
در روز دين از ماه تري سال ۶۹۳ يزدگردي (۱۷ ماه مه 
به پايان رسيده است  ۱۳۲۴م) در شهر کميب هندوستان 
كرده،  ذكر  را  اصلي  نسخة  پايان نويس  مهرآبان  چون  و 
مي توانيم شجره نامة اين منت را به دست نويس  هوماست 
سيستان برسانيم که آن  را اردشري وهومن روزِوه شهنربدين 
شهمرد كتابت کرده و تاريخ کتابت آن روز سروش از ماه 
تري سال ۵۵۴ يزدگردي (۱۱۸۵م) بوده است. اين نسخه را 
«ماهيار» نامي به هندوستان برده و رستم مهرآبان مرزبان 
پس از سال ۱۲۹۶م از روي آن بازنويسي کرده است. اين 
نسخة رستم منشاء K1 L4 مهربان کيخسرو بوده است که 

راسک(۳) آن  را شناسايي کرد. 
شيوه  اين  در دست نويسهاي خمتلف  تعداد سطرها 
با هم فرق دارد و در آا از صفحات ۱۱سطري تا ۲۰ 
سطري ديده مي شود. فاصلة بني خط کرسي در اين شيوه 
با آن  قلمي است که منت  نقطة مهان  معموًال بني ۱۱-۹ 
نوشته شده است. فاصلة مناسب بني سطرها منجر به اجياد 
تعادل بني سياهيها و سفيديها در صفحه مي شود و آن  را 
چشم نواز مي کند. نرمش و لطافت حروف، احننا و دواير 
و گردش بيضي وار قلم و نواخت کلي حروف در صفحه 
است.  كرده  بدل  لطيف  و  شيوه اي مالمي  به  را  شيوه  اين 

کاتب تا جايي که مي توانسته از تيز نويسي و خشک نويسي 
حروف خودداري کرده است. در اين شيوه، متصل نويسي 
در  کشيده  دنبالة حروف  گاهي  و  است  بوده  معمول  هم 
صفحه با هم تالقي  مي كنند. دندانه ها تيزي کمي دارند و 
حروف دايره وار مجع وجور و با حداقل دور نوشته شده و 
نزوهلاي قلم ارتفاع کمتري نسبت به شيوه هاي ديگر دارد. 
اصول و قواعد خوشنويسي براي متامي اجزاي اين خط 
سنجيده مهاهنگ است و حروف در حداقل فضاي مورد 
نياز براي گردش قلم نوشته شده اند.  شکل خاص حروف 
بيشتري  سرعت  با  بتواند  کاتب  كه  است  مي شده  سبب 
بنويسد. وجود کشيده در البه الي سطرها کمک زيادي به 
رفع خستگي چشم مي كند و بعد از حروف ُخرد و ريز و 
متراکم، کشيده فضايي آزاد و يکنواخت و متعادل به سطر 

مي دهد. (ت ۲ و ۳).

۲. شيوة حترير هوشنگ سياوخش (۱۴۹۵م)
با  ديگري  اوستايي  شيوة  نسخه  چند  در  خمتلفي  ُکّتاب 
استحکام  از  كه  كرده اند  قواعدي خاص عرضه  اصول و 
مهربان  به خالف شيوة  است.  برخوردار  کايف  و صالبت 
اين شيوه  بود،  ُپردور  و  نرم  و  لطيف  که خطي  کيخسرو 
خطي خشک با غلبة سطح و با دندانه هاي ضخيم است. 

ت ۵ (راست). منونة 
خط اوستايي به شيوة 
هوشنگ سياوخش، 
مأخذ تصوير:نسخة د 
۹۰ (گ ۴۹ر،۵۰ پ) 
ت ۶ (چپ و صفحة 
بعد راست). منونة خط 
اوستايي به شيوة فريدون 
مرزبان، مأخذ تصوير 
راست: ونديداد دانشگاه 
ران (گ ۱۲۱ر، 
۱۲۲پ)، ماخذ تصوير 
راست صفحة مقابل: 
نسخة k25  (گ۱۶۵ر، 
۱۶۶پ) 

(3) Rask
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داراب  روايات  به  استناد  و  مزداپور  دکتر  بانو  نظر  طبق 
هرمزديار که از هوشنگ سياوخش خطي باقي منانده است، 
مقدمه اي  در  نوايب  ماهيار  دکتر  که  اطالعايت  بر اساس  و 
که بر دست نويس  د۹۰ نوشته، به افتخار او اين شيوه را 

هوشنگ سياوخش نام گذاري کردمي.
شهريار  سياوخش  هوشنگ  دست نويس  اين  کاتب 
نسخة  روي  از  آن  را  وي  که  است  شهريار  خبت آفريد 
روي  از  مهروان  اين  و،  مهروان  اسپنديار  مهروان 
از  خود  نوبة  به  ماه پناه  و  آزادمرد  ماه پناه  دست نويس  
روي نسخه و نسخ سروش يار نوشته. ماه امرداد ۸۶۴ 

يزدگردي (۱۴۹۵م) بوده است.۱۴
خشکي  و  سادگي  شيوه  اين  بارز  مشخصات  از 
کلمات است. اينجا از گردشهاي مالمي و نرم قلم كه در 
شيوة مهرآبان کيخسرو وجود داشت خربي نيست. حروف 
دندانه دار، و دندانه ها مشخص و بزرگ است. بيشتر کلمات 
در قاليب مستطيل شکل طراحي و اجرا شده اند. کلمات در 
انتهاي سطر ميل به باال دارند و گاهي آا را سوارنويسي 
كرده اند. دست نويس  خرده اوستا ج ۱ به مشارة ۶ جمموعة 
نيز   TD23 خرد  مينوي  و  اوستا  خرده  نسخه  و  مببئي  
به  شيوه  اين  در  حروف  شيوه اند.  اين  بارز  منونه هاي  از 
نوشته شده اند  قلم  اندازة ممکن  بزرگ ترين  رشيدترين و 

و حرکت با متام ناي قلم در اکثر حروف ديده مي شود. 
دارد  وجود  نيم قلم نويسي  نيز  خبشهايي  در  اين  حال  با 

(ت۵).

۳. شيوة حترير فريدون مرزبان (۱۶۲۶م)
تا قبل از پيدا شدن نسخة منحصر به فرد ونديداد اوستايي 
مرکزي  کتاخبانة  در  اکنون  که  مرزبان  فريدون  خط  به 
دانشگاه ران نگهداري مي شود، جز نسخه هاي TD2 (که 
 DH لوي مهني استاد است) و نسخة منت بندهش به خط
(که منونة جاليب از مهني شيوه و حترير پدر او، يعين مرزبان 
فريدون، ۱۵۷۷م، است و نسخة TD1 کتاب بندهش حترير 
و دست نويس  چاپ شدة  گوپدشا)  يعين  فريدون،  عموي 
مشارة ۴۹ انتشارات مؤسسة آسيايي دانشگاه شرياز (منت 
K25) که به اين شيوه نوشته شده بود، به منونة بارز ديگري 

برخورد نکردم.
در اين شيوه فاصلة سطرها حدود ۹ تا ۱۰ نقطه 
است. چيدمان حروف در صفحه متعادل مي منايد و عمدة 
حروف نسبت به خط کرسي زاويه اي دارند که از مست 
متام  در  نواخت  اين  دارد.  صعودي  ميل  چپ  به  راست 
کلمات مستتر است و کاتب به کّرات از نصف ناي قلم 
استفاده کرده است. برعکس شيوة مهربان کيخسرو، در اين 
شيوه کلمات در فضايي مربع شکل طراحي شده و حروف 
بيشتر و دور و گردش کمتري دارد. دندانه هاي  خشکي 
حروف کوتاه ويل مشخص  است. کّلة گرد حرويف مثل S و 
Ž برعکس شيوة مهربان کيخسرو، توخايل  است. فواصل 
بني کلمات اوستايي با نقطه از هم جدا شده است. با اينکه 
متصل نويسي از اجزاي زيبايي دهنده در لوي نويسيهاي 
کاتبان  موجود،  دين دبريه نويسيهاي  در  است،  شيوه  اين 
اين شيوه ايت سعي خود را کرده اند تا از متّصل نويسي 

حروف پرهيز كنند (ت ۶). 

۴. شيوة حترير هريَبد جاماسپ آسا
شيوه هاي ديگري نيز به دست کاتبان هندي پديد آمده که 
تفاواي حمسوسي با شيوه هاي ايراين دارد. دست نويس  
ـ  دردي به ياد برادرش دکتر  ـ  ن  mu35 را که بانو مهرباي 
اونواال به کتاخبانة خنست دستور مهر جي رانا در نوساري 
هديه کرد و به خط هريَبد جاماسپ آسا درحدود ۱۸۴۰م 
به بعد نگاشته شده، يا دست نويس  F11 که شامل ونديداد 
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۱۷۸۹م  سال  به  مربوط  و  ويسپرد  و  يسنا  خالصة  و 
و  اوستايي  منت  شامل  که   D3 دست نويس   يا  است،  
لوي  آفرين زردشت است و در سال ۱۷۵۷ م در بندر 
سورت به قلم رستم رام داراب کتابت شده است، از اين 

منونه هاست.
در  قبلي  شيوه هاي  از  عناصر  از  بعضي  وام گريي 
موارد،  بعضي  در  گاهي  است.  مشهود  دست نويسها  اين 
معجوين از چند شيوه ديده مي شود که البته دخل و تصرف 
و ابتکارات و سليقة خود کاتب نيز در آا دخيل بوده؛ به 
طوري که نتيجة کار با بقية شيوه هاي اوستانويسي تفاوت 
پيدا کرده  و شکل بعضي حروف نيز خمصوص اين شيوه 
شده است و در بقيه ديده مني شود؛ به خصوص در شکل 
حروف o, b, r. از آجنا که گاهي در کنار اين دست نويسها 
کاتباْن خط گجرايت  نيز مي نوشته اند، ضخامت و خشکي 
روي خطوط  بر  و غريمستقيمي  مستقيم  تأثري  اين خط 
لوي و اوستايي مورد حبث اده و در بعضي موارد، با 
اين شيوه ها  در  از حدي  بيش  اجياد ضخامت و ستربي 

تغيريايت در زاوية نوشنت حروف به وجود آورده است. 
ويژگي ديگر اين شيوة اوستانويسي استفادة مکرر 
از متصل نويسي حروف است. به خالف شيوه هاي قبلي که 
حروف دين دبريه را از هم جدا مي نوشتند و متصل نويسي 

خمصوص بعضي از حروف بود، در اينجا اتصال بيش از 
حد حروف متأثر از خط لوي يا خط ديگري بوده و 
نواخت سطرها و فضاي بني حروف و تركيب بندي سفيديها 
و سياهيها شکل  تازه اي از دين دبريه را به منايش گذاشته اند 

(ت ۷). 
کاتبان متأخر پارسي هند نيز تا حدودي با خطوط 
در  و  داشته  آشنايي  و شکسته  نسخ  و  نستعليق  فارسي 
البه الي صفحات دست نويسها از اين خطوط نيز استفاده 
کرده اند. با اين حال به نظر راقم اين سطور، دست نويسهاي 
منونه هايي  به  نسبت  خوشنويسي  نظر حتوالت  از  هندي 
دارند.  قرار  پايني تري  نوشته شده  در سطح  ايران  در  که 
متأسفانه خط لوي و اوستايي در هند هرچه به زمان 

حال نزديک مي شود مسري نزويل تندتري مي پيمايد. �
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 موقعيت و سابقة تارخيي بنا
بناي مرقد امام زاده زيد بن علي بن احلسني زين العابدين 
بازار  در جمموعة  «امام زاده  زيد»  به  معروف  السالم  عليه 
ران در  انتهاي جنويب بازار بزازان و انتهاي بازار كفاشها 
واقع شده  است. بنا به مدارك و اسناد «قدميي ترين تاريخ 
موجود در امام زاده متعلق به صندوق عتيقة  مرقد مورخ 
به سال ۹۰۲ق است»؛۲ اما قسمتهاي اصلي بنا در دورة 
زمان  آثار  از  «بنای  گنبدخانه  است.  قاجار ساخته شده  
فتح علي شاه قاجار و مورخ ۱۲۴۵ق است. صحن و ايوان 
و حجرات  در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار و در 
خالل ساهلاي ۱۲۹۷ تا ۱۳۰۱ق احداث گرديده است.» ۳ 
در  آبريزگاه  و  آشپزخانه  و  غريب  ضلع  شبستان    توسعة 
زيرزمني با كمكهاي مردمي در دورة  معاصر به دست استاد 

علي اصغر شعرباف اجنام گرفته است. 

كتيبه هاي كاشي كاري
در اين بنا سه كتيبة كاشي كاري مربوط به دورة قاجار ديده 
مي شود. يكي از كتيبه ها مربوط به ايوان بزرگ ضلع شرقي 
بناست كه به خط نستعليق جلي در زمينة كاشي الجوردي 
و به تاريخ ۱۲۹۷ق است؛  ديگري كتيبة ساقة بريوين گنبد 
است كه به خط ثلث به رنگ سفيد روي كاشي الجوردي 
 است. «اين كتيبه که مشتمل بر آيايت از سورة دهر است 
و ظاهرًا آن را  هم زمان با كتيبه داخل حرم ساخته و در 
زمان كاشي كاري گنبد در ساهلاي ۱۳۱۹ـ۱۳۲۲ در حمل 
كتيبة  كاشي كاري  شده  كتيبة  قرار  داده اند. »۴ سومني  فعلي 

گنبدخانه است كه به تفصيل بدان مي پردازمي.

كتيبة گنبدخانه
مشخصات فين

اين كتيبه را كاشيهاي خشيت هفت رنگ به ابعاد ۱۸*۱۸ 
سانيت متر به خط ثلث در چهار  وجه گنبدخانه نوشته اند. 
طول هر ضلع گنبدخانه ۸/۲۰ متر و در نتيجه طول كلي 
 اين كتيبه ۳۲/۸۰ متر، و عرض يا ارتفاع آن ۷۲ سانيت متر 
است. متأسفانه در زمان  آينه كاري گنبد، ۲۲ سانيت متر از 
باال و پايني حاشية تزييين اين كتيبه زير آينه كاري پنهان 
شده  است. زمينة حاشيه زرد و به شكل ترجني است كه 
داخل آن با گل و بوته هاي طبيعي به  رنگ قرمز و قهوه اي 

و ... نقاشي شده است. 

مهدي مكي نژاد١  

كتيبه نگاري الوان 
معرفي كتيبة امام زاده زيد بازار تهران  

كتيبة سردر مرقد امام زاده زيد بازار ران به حلاظ نوع كاربرد رنگ در 
آن منحصر به فرد و  در تاريخ كتيبه نويسي ايران يب سابقه است. در اين 
مقاله ضمن معريف كامل اين كتيبه، زمينة  تارخيي و هنري آن به امجال 

بررسي مي شود.
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زمينة اصلي كتيبه الجوردي و خط به رنگ سفيد 
است. به حلاظ نوع تركيب بندي،  حروف و كلمات در اين 
كتيبه تو در تو و فشرده نيستند، ما بني حروف فضاي خايل 
وجود  دارد كه به هنرمند جمال داده از رنگ استفاده بيشتري 
بكند. يك كشيدة معكوس سرتاسري در  وسط كتيبه، كرسي 
اصلي خط را مشخص كرده است. چنني تركيب بندي اي 

چه پيش   تر و چه  در مهني دوره سابقه دارد. 

متـن كتيبه
منت اين كتيبه سورة ۷۶ قرآن كرمي، سورة دهر (انسان) با 

۳۱ آيه است:
  «بسم اهللا الرمحن الرحيم. هل ايت علي االنسان حني 
من الدهر...» چون اين سوره  ياد آور اهل بيت عليهم السالم 
است، از آن در مكااي مذهيب بسيار استفاده مي كنند.   در 
قسمت پاياين كتيبه شعري به خط نستعليق در زمينه اي به 

ابعاد ٧٢*٥٠ سانيت متر  بدين مضمون آمده است: 
 بعهد خسرو صاحبقران داراي دين پرور 

سليمان دومي فتحعلي شه ظل يزداين

قوام ملك شاهنشه جناب آصف الدوله۵ 
شد اين حمكم بناي ديرپا را از ِهَمم باين

پي تاريخ اول سال بنيادش خرد گفتا
بپا شد كعبه اول حبكم آصف ثاين 

به حساب  كه  بناست  تاريخ  ماده  شعر  اين  آخر  مصرع 
ّمجل سال ۱۲۴۵ق، يعين اواخر سلطنت فتح علي شاه قاجار 
 است.  در هيچ جاي اين  كتيبه نام خطاط ذكر نشده، اما 
شباهت  اين كتيبه و كتيبة ساقة بريوين گنبد به حلاظ نوع 
خط و تركيب حروف و حمتوا (سورة دهر) نشان مي دهد 
كه خطاط آا يك نفر است. در قسمت  پاياين كتيبة ساقة 
گنبد حدود يك متر كاشيهاي جديدي نصب شده كه تاريخ 
نشان  ١٣٢٢ش  سال  به  را  گنبد  و  كاشي كاري  تعمري 
مي دهد. (شايد اين قسمت را بدين سبب به كتيبه افزوده 
باشند كه طول كتيبه  از حميط ساقة گنبد كمتر بوده است). 
فتح علي شاه  زمان  در  نيز  ران  امام  مسجد  كه  مي دانيم 
١٢٤١ق  و  ١٢٤٠ق  مورخ  آن  كتيبه هاي  و  شد  ساخته 
كتيبة مسجد  با  كتيبة  مورد حبث  مقايسة خط  از  است. 
كتيبة  خطاط  كه  داد  احتمال  مي توان  سابق)  (شاه  امام 

ت۱ (باال). کتيبة 
گنبدخانة امام زاده زيد

ت۲ (راست). شاه حممود 
نيشابوري، خط 

گره خوردة درهم، رنگ 
مشكي: «توكلت مبغفره 

املهيمن»، رنگ آيب: 
«هوالغفور ذوالرمح﴾»، 

دورة صفويه
ت۳ (چپ). حممود 

(از خوشنويسان دورة 
تيموري)، کتيبة کاشی 

معرق به خط ثلث، دورة 
تيموري ۸۷۶ق، ران، 

موزة ملی ايران
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يعين  امام،  كتيبة  مسجد  زيد مهان خطاط  امام زاده  مرقد 
حممد مهدي طهراين با رقم «كاتب  احلضرت السلطاين» بوده 
است. او «از خوشنويسان دربار فتح علي شاه قاجار است 
كه تا زمان  سلطنت ناصرالدين شاه در قيد حيات بوده است؛ 
در كتيبه نگاري دست قوي داشته و غالب  كتيبه هاي ابنية 
امام زاده  دوليت زمان فتح علي شاه به خط اوست.»٦ كتيبة 
زيد در مقايسه با  كتيبه هاي مسجد امام خلوت تر و پخته تر 
و كامل تر و كلمات  آن با تركيبات تري نوشته شده  است. 
شايد علت آن فاصلة چند سالة حترير آا باشدكه  هنرمند 
اين  است.  شده  كامل تر  و  پخته تر  كارش  مدت  اين  در 
هنرمند كارهاي متعددي در  آستان حضرت معصومه (ع) 
در قم اجنام داده است، از مجله «دو كتيبه، يكي به قلم زر با 

تاريخ  سال١٢٦٢، در بقعة منوچهرخان معتمدالدوله»٧.

ويژگيهـا
تزيينات در  از رنگ و  استفاده  نوع   به حلاظ  كتيبه  اين 
تاريخ كتيبه نگاري ايران يب نظري است.  رنگهايي كه در اين 
كتيبه به كار رفته  عبارت است از الجوردي، زرد، قهوه اي 
اين  ممتاز  ويژگي  قرمز.  فريوزه اي،  سبز  روشن،  روشن، 
كتيبه اين است كه عالوه بر رنگ آميزي داخل  چشمه هاي 

حروف، مانند ص،  ه، ط، كه قبًال سابقه داشته، فضاهاي 
خارج از اين نوع  حروف ،  ما بني كلمات حروف و گردش 
نقوش را نيز به مقدار زياد به ترتييب رنگ آميزي كرده اند 
رنگهاي  و گردش  نوعي مهاهنگي  كتيبه  در جمموعة   كه 
خمتلف پديد آورده است. اين امر نشان مي دهد كه هنرمند 
از رنگها و تأثري آا بر هم شناخت كايف داشته است.  نكتة 
شايان توجه اين است كه خط در سيطرة رنگها درنيامده 
و اصالت و شخصيت آن  كامًال حفظ شده است. اين كتيبه 
ـ   خط، حاصل تلفيق و هم نشيين مالمي  مهانند نوعي نقاشي 

و  مناسب طرح و نقش و خط و رنگ است. 
موزون  گردش  با  است  توانسته  كتيبه  اين  طّراح  
ساقة ختاييها به رنگ زرد كه در زمينة الجوردي خوب 
كامل تر و  را  كتيبه   مي درخشد، فضاي شاد و ارگونة  
زيباتر و جان خبش سازد. اين  نوع رنگ آميزي ختاييها و 
گل و برگهاي ظريف و ريز منحصر به دورة قاجار و متأثر 
از  رنگهاي شاد رايج در اين دوره است. خالقيت و جرئت 
هنرمند در به كارگريي اين مهه رنگ نقطة  عطفي است كه 
شايد بتوان با اتكا بر  آن، حركتهاي خويب در كتيبه نگاري 

اجياد كرد. 

ت۴. كتيبة مسجد امام، 
اصفهان، دورة صفويه
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سري تارخيي
اغلب تزيينات معماري از مجله خطوط خمتلف و نقوش 
مانند  دسيت  در  هنرهاي  و  كتاب  تزيني  در  ابتدا  گياهي 
شد .  معماري  وارد  كم كم  و  يافت  منا  و  نشو  سفالگري 
اولية  قرون  به  خط  در  رنگ  كاربرد  تارخيي   پيشينة 
طبيعي  گياهي  رنگهاي  كه  زماين  يعين  مي رسد،  اسالمي 
مانند قهوه اي و  قرمز و سبز براي مشخص كردن ِاعراب و 
سرسوره ها و تعيني آغاز و پايان آيه ها به كار گرفته  شد . 
بر سفالينه هاي دورة ايلخاين نيز رنگهاي قرمز و سبز به كار 
رفته است؛ اما  در كتاب آرايي دورة تيموري رنگ آميزي 
داخل چشمة حروف مرسوم و  در دوره هاي بعد پيوسته 
تكرار شد. در دورة صفويه، شاه حممود نيشابوري، هنرمند 
خوشنويس،  با استفاده از نقوش گياهي (ختايي و اسليمي) 
داخل فضاي خط و كلمات را نقاشي  مي كرد. اين حركت 
خنستني گامهاي نقاشي ـ خط حمسوب مي شود. در دورة 
قاجار هنرمند  نقاش امساعيل جالير نيز با مهني نگاه خط 
را با نقاشي به هم آميخت. «گروه ديگري  از كارهاي جالير 
خط  ـ نقاشيهاي اوست. هرچند پيش از امساعيل اين شيوة 
اين  كه  است  او كسي  اما  داشت،  در  ايران وجود  هنري 
مكتب را به اوجي تازه رساند كه پيش تر از او  يب سابقه بود 
و پس از او نيز كسي به پاية وي نرسيد.»۸ اين حركات و 

خالقيتها زمينه ساز  نقاشي ـ خط امروز بوده  است. 
در معماري پيشينة اين كار به تبع نسخه هاي خطي 
به دورة  تيموري مي رسد. اين نوع رنگ  در درون حروف 
در دورة صفويه در کتيبه هاي مسجد جامع، مسجد امام، 
مسجد  شيخ لطف اهللا در اصفهان و مقربه خواجه ربيع در 
مشهد با رنگهاي سبز ، مشكي و سبز روشن به كار رفته 
است. در اين كتيبه ها حمدودة رنگ آميزي منحصر به داخل 
چشمه هاي  حروف است و چندان تأثريي در رنگ آميزي 
كل كتيبه ها ندارد. اما كتيبة امام زاده زيد با  توجه به شيوة 
رنگ گذاري در فضاهاي داخلي كتيبه ، ابداعي ديگر است 
و مي توان آن را گام مهمي در حتول تزيينات كتيبه  و خط 

تلقي كرد. 

نتيجـه 
در دورة قاجار عالوه بر جريان احنطاطي اي كه به تقليد از 
هنر غريب در هنر ايران پديد آمد، جرياين زنده و آكنده از 
ابداع و خالقيت هنري در مهة هنرهاي ايران نضج گرفت 

كه تا اواخر آن دوره ادامه داشت. متأسفانه به برخي از 
اين ابتكارات كه مي توانست هنر رو به زوال ايران را جاين 
تازه ببخشد و هنري ايراين و متناسب با روزگار ما پديد 
آورد يب اعتنايي شده است. كتيبة گنبدخانة مرقد امام زاده 
زيد در بازار ران منونه اي از آن است. در اين كتيبه نوعي 
از كاربرد رنگ مهراه با خط ديده مي شود كه مي توان آن 
را ابداعي در كتيبه نگاري مشردــ ابداعي متعلق به بيش 
از ۱۸۰ سال پيش كه متأسفانه دنبال نشده و ابتر مانده 

است.�

كتاب نامه 
حاجي قامسي، كامبيز (زير نظر). گنجنامه (فرهنگ آثار معماري اسالمي 

ايران)، دفتر سوم، بناهاي مذهيب ران، ران، دانشگاه شهيد شيت، 
.۱۳۷۷

بياين، مهدي. احوال و آثار خوشنويسان ايران، ج ۳ و  ،۴ران، علمي.
مسسار، حممدحسن. كاخ گلستان (گنجينة كتب و نفائس خطي)، گزينه اي از 

شاهكارهاي نگارگري و خوشنويسي، ران، زرين و سيمني، ۱۳۷۹.
http://www.chn.ir/news/?section=2&id= 16785

پی نوشتها
۱. عضو هيئت علمي فرهنگستان هنر

۲. گنجنامه، دفتر سوم، بناهاي مذهيب ران، ص ۱۴۰.
۳. مهان جا. 

 4. http://www.chn.ir/news/?section =2&id=16785
۵. منظور اللهيارخان آصف الدوله است كه مديت صدر اعظم فتح علي شاه 

بود. در زمان حممدشاه به حكومت خراسان رسيد (با استفاده از 
داير﴿ املعارف مصاحب، ذيل «اللهيارخان آصف الدوله»).

۶. مهدي بياين، احوال و آثار خوشنويسان ايران، ج ۳ و ۴، ص ۸۴۸.
۷. مهان، ص ۸۴۹.

۸. مسسار، مهان، ص ۲۹۶.
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مقدمه 
سراميک امروزه يکي از شاخه هاي علم و مهندسي مواد 
است. ريشة تارخيي سراميك حمصوالت سفاليين است که 
اما  باستاين را تشکيل مي دهد؛  تاريخ جمسم سرزمينهاي 
امروزه نيز بسياري از حتوالت و فناوريهاي جديد مرهون 
پژوهشهاي علمي در مواد سراميکي است. به مهني دليل 

برخي هزارة سوم را «هزارة سراميک» نام اده اند.
طبق تعريف، سراميک «علم و هنر ساخت و به کار 
بردن حمصوالت عمدتًا جامدي است که منشأ غريفلزي 
و غريآيل دارند.» در سراميک  صنعيت، به هر پوششي كه 
براي تغيري رنگ سراميك، يا اجياد اليه اي بني بدنه و لعاب 
براي تنظيم و تطبيق ضريب انبساط حراريت آا، يا حيت  
براي جلوگريي از چسبيدن قطعات سراميكي به يکديگر 
يا به بدنة کوره، بر روي قطعه هاي سراميكي اعمال مي كنند 

«انگوب»(١) مي گويند.
 در صنعت کاشي به پوششهاي مات حاوي اکسيد 
كلسيم يا روْي كه  اليه اي يب اثر از مواد معدين است و 
بني بدنه و لعاب رويه قرار مي گريد انگوب، لعاب آستري 
 ۱۹۵۰ دهة  اواخر  از  آن  کاربرد  که  مي گويند  زيره  يا 
آغاز شد.۳ مطابق استاندارد ASTM C242-89  انگوْب 
دوغاب پوششي اي است که به منظور رنگي کردن يا مات 
با  را  آن  و  مي ند  سراميکي  بدنة  روي  غريه  و  کردن 
لعاب مي پوشانند.۴ يک اليه انگوب که از ترکيبات رسي 
براي  است  پوششي  مي زنند،  بدنه  برروي  شيشه اي شده 
فّرار.۵  مواد  خروج  از  جلوگريي  و  بدنه  ختلخل  کاهش 
بسيار  در سراميک صنعيت  انگوب  کاربرد  امروزه  گرچه 
متنوع است، با مراجعه به منابع روشن مي شود که سابقة 
کاربرد انگوب در سراميکهاي هنري به چندين هزار سال 

نيز مي رسد. 

تعاريف
انگوب عمومًا مهراه با واژة «اسليپ»(۲) به کار مي رود. 
ظاهرًا اصطالح «دوغاب ِگلي رنگني»(۳) مترادف انگوب 
است.۶ اما با بررسي دقيق تر متوجه تفاويت آشكار بني اين 
دو کلمه مي شومي. اسليپ به دوغاب يا سوسپانسيوين از هر 
نوع گل يا بدنة سراميکي در آب مي گويند که غالبًا داراي 
اکسيدهاي رنگي است؛ اما انگوب به خملوط دوغايب گل و 
لعاب مي گويند.۷  اين دوغاب باعث يکنواخيت، استحکام 

مليحه تمدن١، حسين سرپولكي٢

سفال ِگالبه اي
بررسي کاربرد ِگالبه يا پوشش گلي در 
تاريخ سفالگري ايران

پوششهاي گلي در دورة پيش از تاريخ در ايران به مرتلة نوعي لعاب 
براي نفوذناپذير كردن بدنه و نيز تزيني سفالينه به كار مي رفته است. سپس 
در اوايل دورة اسالمي استفاده از اِنگوب سفيد براي رقابت با ظروف 
چيين و در دورة سامانيان و بعد از آن براي تغيري رنگ بدنة رسي سفال 
و اجياد بستري مناسب براي  تزيني استفاده مي كرده اند. استفاده از انگوب 
سفيد پس از ابداع بدنة فرييت در قرن ششم هجري (دورة سلجوقي) از 
رونق افتاد و پس از آن هيچ گاه آثاري ارزنده تر از سفال نوع ساماين با 
استفاده از اين روش توليد نشد. بررسيها نشان مي دهد كه با استفاده از 
اِنگوب مي توان بدون افزايش هزينة پخت، آثاري با رنگي متفاوت از 

رنگ بدنة رسي پديد آورد. 

(1) engobe 

(2) slip

(3) coloured clay 

slip
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خبشيدن، اصالح و تغيري رنگ بدنة اصلي (غالبًا گل رس 
قرمز) مي گردد. اين ترکيب در تزيني سفالينه نيز کاربرد 
فراوان دارد و آن را در حالت چرمينگي بدنه بر روي بدنة 

سفال مي كشند. 
واژة انگوب در زبان انگليسي مأخوذ از آنگوب(٤) 
فرانسوي و لفظًا معادل اسليپ است؛ اما اصطالحًا مفهومي 
به دوغاب  امريکا  انگوب در  اسليپ دارد.  از  گسترده تر 
سراميکي حاوي گل رس با چسبندگي کم اطالق مي شود 
که مقاديري لعاب داشته باشد. شايد مناسب ترين معادل 
اين اصطالح در زبان فارسي«ِگالبه» باشد. مي توان گفت 
که اسليپ دوغاب حاوي گل است که مقاديري اکسيدهاي 
يا گالبه مهان دوغاب گل رس  انگوب  اما  دارد؛  رنگي 
است که براي چسبندگي تر به بدنه، مقاديري لعاب نيز 

دارد.   
امروزه در هنر و صنعت سراميک، انگوب يا گالبه 
مهان دوغاب سراميکي است که براي پوشاندن سطح بدنه 
و بيشتر به منظور تغيري رنگ بدنة سفالينه  به رنگ سفيد 
به كار مي رود. از آجنا كه اين تركيب شامل درصدي از 
لعاب  و  بدنه  بني  واسطه اي  مرتلة  به  است،  رويي  لعاب 
براي اتصال تر آن دو عمل مي كند و موجب استحكام 
بيشتر بدنه و لعاب مي شود. رس خالص کامًال سفيد است 
و قيمت آن بسيار بيشتر از رسهاي رنگني (زرد روشن تا 
قرمز و قهوه اي) است. گرچه مصرف رس رنگني در توليد 
سراميك صنعيت به ميزان چشم گريي از هزينة خريد و پخت 
مي كاهد، نياز به بدنة سفيد براي استفاده از لعاا و تزيني 
با رنگهاي روشن، مصرف رس رنگني را حمدود مي سازد. 
از  داشيت  فرآورده هاي  در  چه  مشكل،  اين  حل  براي 
جنس خاك نسوز، چه در سراميك كف، و چه در سراميك 
هنري از گالبه استفاده مي كنند. گالبة سراميكي عالوه بر 
تغيري رنگ رسي به سفيد، موجب استحكام و دوام سراميك 

نيز مي شود.
 گالبه غالبًا به رنگ سفيد و يا متمايل به سفيد است 

و از اين مواد تشكيل مي شود:
هر نوع گل يا بدنة سراميکي، خصوصًا ِگِل چيين (به 

علت سفيدي) 
گدازآورها(۵)، شامل انواع گدازآورهاي پاية فلدسپار 

در لعاب و فريت 
پرکننده ها(۶)، مانند سيليس(۷)

.۱

.۲

.۳

سخت کننده ها(۸)، مانند بوراکس(۹)
مات کننده ها(۱۰)، مانند زيرکون(۱۱)

رنگينه ها، شامل اکثر اکسيدهاي رنگي يا رنگينه هاي 
سراميکي 

گالبه را برروي سفالينه هاي نيمه خشک شده و در 
حالت چرمينگي (نيمه مرطوب) اندود مي كنند.

�

صنايع دسيت ايران با پيشينه اي به قدمت تاريخ متدن اين مرز 
و بوم حاصل خالقيت فکري و ذوق هنرمنداين است که 
پيوندي بسيار عميق بني حس زيبايي طليب و نياز مردمان 
بر فرهنگ و  که  پيوندي  ـ    برقرار ساخته اند ـ زمانة خود 
باورهاي اعتقادي ايرانيان استوار است. سفالينه هاي ايراين 

منونة بارز چنني پيوندي است.
سفالگري در ابتدا بيشتر متوجه برطرف کردن نياز 
بشر به ظروف ساده براي نگهداري غالت و مواد خوراکي 
بود رفته رفته به فنون و تدبريهايي براي استحکام و زيبايي 
مهم ترين  از  گلي  پوشش  از  استفاده  يافت.  بيشتر دست 
تا  ايرانيان از دوران پيش از تاريخ  اين دستاوردهاست. 
ورود اسالم به سفالگري مي پرداختند؛ اما تا آن زمان سفال 
بيشتر كاربرد روزمره داشت. با ورود اسالم و حترمي استفاده 
از ظرف طال و نقره براي خوردن و آشاميدن، هنرمندان 
به سفالينه  روي آوردند و كوشيدند آن را جانشني ظروف 
طال و نقره سازند؛ و اين حمملي براي خلق لعااي رنگي 
فام گرديد. در قرن سوم هجري  ارزنده و يب نظري زرين 
نيشابور  و  مسرقند  در  و  كرد  بيشتري  پيشرفت  هنر  اين 
شاهکارهايي پديد آمد که استفاده از گالبه در آا امهيت  

فراواين داشت. 
تاريخ سفالگري ايران را مي توان به سه دوران پيش 

از تاريخ،  تارخيي و اسالمي تقسيم كرد. 

۱. دوران پيش از تاريخ 
پارينه سنگي،  دوره هاي  شامل  تاريخ  از  پيش  دوران 
ميانه سنگي، نوسنگي و عصر مفرغ است. آثار يافت شده 
از اين ادوار حاكي از آن است كه در آغاز، يعين در هنگام 
استقرار موقت در فالت مركزي ايران، سفالينه را به صورت 
كامًال ابتدايي مي ساخته اند. اما در هنگام استقرار دامي كه 
هم زمان با دورة نوسنگي است، پيشرفتهاي ارزنده اي در 

زمينة ساخت سفال پديدآمد.

.۴

.۵

.۶

(4) engobe

(5) Fluxes

(6) fillers

(7) silica

(8) hardeners

(9) borax

(10) opacifiers

(11) Zircon  
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۱-۱. دورة نوسنگي
دورة نوسنگي در ايران از حدود سال ۸۰۰۰ قم تا ۴۰۰۰ 
ق م ادامه داشت. سفالگري كه مهم ترين هنر دورة نوسنگي 
به مشار مي آيد درآسياي غريب خيلي زودتر از اروپا پديد 
آمد و از حلاظ فين و شيوه هاي نقش پردازي رشد بسيار 

كرد.
ايران  در  گالبه  از  برخوردار  سفاهلاي  خنستني 
مربوط به دورة نوسنگي است كه در سكونتگاههاي واقع 
در روستاهاي  سراب، تپة سنگ  چخماق شاهرود، تپة 
سيلك كاشان، قلعة رستم خبتياري، تپة زاغه دشت قزوين 
و چشمه علي ري ساخته شده است. سفاهلاي اولية اين  
مكاا بدون نقش و خشن و به رنگ خاكستري و قرمز 
سوخته و آميخته با كاه و مواد آيل است و آا را در اجاق 
نوسنگي  دورة  در روستاهاي  اما  كرده اند.  نيم پخته  خانه 
متأخر، اجاقي براي پخت سفال در بريون از خانه و در 

فضاي باز ساختند تا توليد انبوه سفال را ممكن سازند.٨
ساده  هندسي  نقشهاي  به  را  سفالينه ها  تدريج  به 
دوغاب  با  را  سفال  پوستة  مواقع  بيشتر  در  و  آراستند 
نازكي  پوشْش الية  اين  اندود مي كردند.  از رس  غليظي 
از مخري گل رس به صورت گالبه يا اندود مات يا براق 
بود. سفالگران در دوره هاي بعد رفته رفته به تكميل كوره ها 
پرداختند؛ پيش از استفاده از گل آن را ورز مي دادند و 
پس از شكل دادن و خشك شدن، سفال را بتونه كاري و با 
پوششي گلي اندود مي كردند. عالوه بر آن سطوح خمتلف 
سفال را به نقشها و خطوط هندسي ميآراستند. اين نقشها 

با سودة سنگ منگرت طراحي مي شد. 
دورة  در  آا  در  كه  ايران  از  نواحي اي  و  دوره ها 
گلي(اسليپ)  پوشش  يا  (انگوب)  گالبه  فن  از  نوسنگي 

استفاده مي شد بدين شرح است:

الف) دورة اوِل سيلك كاشان 
به  كاشان  باستاين سيلك  تپة  قدميي ترين الية  از  آنچه  با 
دست آمده است معلوم مي شود كه در آن دوره سفالينة 
قرمز را هم زمان با سفالينة رنگ روشن مي ساخته اند. مخري 
اين گروه سفالينه ها به وضوح ظريف تر از مخري گروه قبلي 
است. قدميي ترين منونة الية مشارة ۱ دورة اول اندودي به 
بنفش و حيت  به  رنگ قرمز بسيار تريه دارد كه متمايل 
نابرابر  را  ظرف  سطح  اندود  اين  است.  خاكستري  سياه 

پوشانده و حفره هاي كوچك ناشي از بازمانده هاي گياهي 
را از بني برده است. هيچ نوع اثري از صيقل كاري بر روي 
اين سفاهلا ديده مني شود. در مقطع قسمتهاي شكستة آا 

مي بينيم كه قسمت مياين رنگ قرمز روشين دارد.۹

ب) دورة دوِم  سيلك كاشان 
آثار دورة دوم سيلك خود شامل سه اليه است. ظروف 
با دست شكل  هر سه اليه  در  را  آمده  به دست  سفايل 
سفال  مخري  است.  افزوده  كار  يكنواخيت  به  كه  داده اند 
نرم تر و يكدست تر از سفاهلاي پيشني است و با اندود و 
بتونه كاري كلي سفال به آن رنگ شتري يا اخرايي مالمي 
وجود  اول  دورة  در  تركييب  و  رنگ  چنني  خبشيدهاند. 

نداشت (ت۱).١٠
سفاهلاي دورة دوم سيلك را  به دليل شباهتشان با 
سفال چشمه علي (كه در قسمتهاي بعدي مقاله بدان خواهيم 

پرداخت) «سفال دورة چشمه علي» نيز ناميده اند.١١  

ج) تپة زاغه در دشت قزوين
جديدترين اطالعات در زمينة هنر سفالگري فالت مركزي 
مربوط به منطقة باستاين تپة زاغه در دشت قزوين است. 
اين تپه كه در۶۰ كيلومتري جنوب شهرستان قزوين نزديك 
دهكدة سگزآباد، از توابع بويني زهرا واقع شده، در سال 
۱۳۵۱  در گمانه اي آزمايشي شناسايي شد. در طبقات 
اين تپه به دو دوره سفال بر مي خورمي: دورة اول شامل 

اليه هاي طبقه ۱۲ تا ۹؛ دورة دوم شامل طبقة ۸ به باال. 
كه  ناميده اند  زاغه»  «نوع  را  زاغه  اول  دورة  سفال 
خود مشتمل بر سه گروه است كه فقط گروه اول و دوم 
«سفال ساوه»،  نام  به  اول،  دارد. گروه  گلي  پوشش  آا 
شامل كاسه هاي سادة كوچك، آخبوريهايي كوتاه و ظروف 
پخت وپز مثل كماجدااي استوانه اي شكل با كف ختت و 
بدنة كوتاه و دو يا چهار دستة كوچك دماغي شكل است 
كه نزديك لبه برگشته است. سطح اين سفاهلا لعاب غليظ 
گلي دارد. گروه دوم «سفال منقوش زاغه» است، به شكل 
كاسه با كف مقعر، گردن كوتاه، لبة ن برگشته، لعاب گلي 
و جالداده با نقوش هندسي به رنگ اخرا كه بيشتر اين 
نقوش در اكثر ظروف تكرار شده است.١٢ براي تزيني اين 

ظروف فقط از گل اخرا استفاده شده كه كم دوام است. 
سفال دورة دوم زاغه لعاب گلي غليظ دارد و روي 
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آن نقوش هندسي ساده به اشكال گياهي و حيواين با رنگ 
سياه رسم شده است. اين رنگ را با ماده اي آيل، احتماًال 
چريب، آميخته اند تا بر اثر حرارت به رنگ ثابت درآيد. 
نقوش  از  بادوام تر  دوم  دورة  سفاهلاي  نقوش  نتيجه،  در 

سفاهلاي دورة اول است.١٣

د) چشمه علي ري
فرهنگ چشمه علي در سه اليه از ۴۵۰۰ قبل از ميالد 
ظاهر شده است. سفال چشمه علي قرمز شتري رنگ است. 
يا آلويي خاص  تا قرمز صوريت و اخرايي  رنگ شتري 
فرهنگ چشمه علي و انشعابات جديد آن از مجله  قره تپة 
شهريار، موشه الن امساعيل آباد و زاغة دشت قزوين است. 
به عباريت ديگر بايد ظهور رنگ اخرايي را در اين فرهنگ 
پديده اي مهم تلقي كرد؛ زيرا نه تنها سفالينه ها، كه ديوار 
ساختمااي ابتدايي را هم با اين رنگ مي آراستند و عالوه 
بر آن دوغايب از اين رنگ (اكسيد آهن) را روي مردگان 
به  و  دست ساز  علي  چشمه  سفال  مي رخيتند.  نيز  خود 

شكل كاسه هايي با نقش هندسي است كه آن را سفالگران 
نوسنگي جديد حاشية  سراب چشمه علي ري  دهكدة 
را  نور  و  دارد  درخشان  پوستة  ظروف  اين  ساخته اند. 
منعكس مي كند. اين حمصوالت فاخر به خاطر رنگ  قرمز 
شتري، درخشندگي پوسته، سخت بودن مخري و سرعت 
فوق العادة ساخت در معامالت پاياپاي با سرزمينهاي دور 
و نزديك، با فرهنگ آنان پيوند خورده و بر اثر اين  تبادل  
و  اشكال  در  و  پيموده  تكامل  راه  فرهنگي  و  اقتصادي 
تركيبهاي متنوعي ظاهر گرديده است. پوستة سفال را پس 
از بتونه كاري و پرداخت و اضافه كردن اندامهاي جديد به 

اسليپ مي آغشتند (ت۲).١۴
چنان كه پيش تر ذكر شد سفاهلاي دورة  اول سيلك 
(سيلك I)، و دورة دوم سيلك (سيلك II)، سفاهلاي دورة 
دوم تپة زاغه، سفاهلاي چشمه علي ري و نيز منونه هاي 
كشف شده از بيشتر تپه هاي فالت مركزي را سفال «نوع 
چشمه علي»  ناميده اند. اين نوع سفال عالوه بر چشمه 
علي ري، در مكااي تارخيي ديگري نيز به دست آمده 

ت ۱ (راست باال). جام 
سفالني پايه دار از مخري 
مايل به قرمز با گالبة 

قرمز، دارای نقوش 
هندسی به رنگ سياه، 

ارتفاع ۱۵ و قطر دهانه 
۱۷ سانيت متر، سيلک، 
۴۸۰۰ ق م ، موزة ملی 

ايران
ت ۲ (راست پايني). 
جام سفالني از مخري 

قرمز، دارای نقوش و 
بزهای کوهی ساده شده 

به رنگ سياه روی گالبة 
قرمز، ارتفاع ۱۱ و قطر 

دهانه ۱۳ سانيت متر، 
چشمه علی، ري، 

۳۸۰۰-۳۳۰۰ ق م، موزة 
ملی ايران 

ت ۳ (چپ). جام 
سفالني بلند از مخري 

خنودی با گالبة خنودی 
مايل به سبز، دارای 

نقوش مشهور بز کوهی 
با شاخهای ساده شده 
به رنگ سياه، ارتفاع 
۲۴ و قطر دهانه ۲/۵ 

سانيت متر، شوش، 
۳۵۰۰ق م. موزة ملی 

ايران
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است؛ از مجله در قره تپة شهريار، امساعيل آباد ساوجبالغ، 
تپةحمموديه، بارلكني و گنج تپه (بني كرج و آبيك)، حممدآباد 
دالزيان  ورامني،  شغايل  تپة  ورامني،  پويينك  قم،  قم رود 
خوريان  و  چخماق  سنگ  دامغان،  شريآشيان  مسنان، 
شاهرود، تورنگ تپه، يارمي تپه، غارهاي كمربند و هوتو.١٥  
گلي  دوغاب  از  استفاده  نوع،  اين  از مشخصه هاي  يكي 

است. 

ه ) سفال امساعيل آباد
غرب  كيلومتري  هشتاد  در  تپه  موشه الن  امساعيل آباد 
خبش  در  كرج  غريب  جنوب  كيلومتري  چهل  و  ران 
ساوجبالغ واقع است. سفالينه هاي امساعيل آباد كه مهگي 

تپة گيان و چشمه   ،II به ظروف سيلك دست ساز است 
علي (شهر ري) شباهت دارد و باستان شناسان آا را به 
هزاره هاي ششم تا چهارم پيش از ميالد نسبت داده اند.  
سفال امساعيل آباد از خاك رسي به رنگ خاكستري مايل 
به قرمز است كه روي آن  گالبة قرمز به كار رفته  است. 
بدنة ظرويف كه تزيني شده تقريبًا مهيشه براق است. بدنة 
خارجي ظروف و سطح داخلي جامها و كوزه هاي پايه دار 
تزيينايت به رنگ قهوه اي مايل به سياه دارد.۱۶ اين پوستة 
درخشان در حقيقت دوغايب از رس لطيف با مواد سيليسي 
است: پوششي چشم نواز و قرمز مايل به قهوه اي سري يا 
روشن كه به بدنه و سطوح  خارجي سفال افزوده شده 
است. نقشها اغلب در زير اين پوشش درخشان و با قلم 

ت ۴. ظروف پوشيده با 
انگوب سفيد، تزيني شده 
به روش اسگرافيتو زير 
لعاب شفاف سربی و 
لعاب سبز و قهوه ای 
پاشيده، احتماًال نيشابور، 
قرن چهارم هجري
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سياه ترسيم شده و اولني گام را در نقاشي زير لعاب منايان 
ساخته است.

ماقبل  خبش  در  امساعيل آباد  سفاهلاي  جمموعه  در 
تاريخ موزة ملي ايران دو نوع سفال اخرايي و خنودي رنگ 
منقوش و درخشان منسوب به امساعيل آباد وجود دارد. 
در واقع تعداد كمي از ظروف سفايل امساعيل آباد پوسته اي 
خنودي و اسليپ و لعاب درخشان و منقوش دارد و از نظر 
 III منقوش سيلك  از ظروف خنودي رنگ  ساخت وساز 

كامل تر و تر است.١٧

و) سفال سنگ  چخماق
در اليه هاي ۴ و ۵ در دهكدة نوسنگي سنگ چخماق، 

درمشال شرقي ايران در حاشية كوير، قدمي ترين سفاهلا  با 
لعاب  ضخيم  گل رس و نقوش هندسي به دست آمده 

است.١٨

ز) سفال يارمي تپة گرگان 
رودخانة  حاشية  در  واقع  گرگان  تپة  يارمي   ۱ الية  در 
با  نوسنگي  دورة  به  متعلق  روستايي  باقي ماندة  قره سو، 
قدميت در حدود  پنج هزار سال قبل از ميالد به دست آمده  
است. سفاهلاي يافت شده از اين روستا عمومًا اجاق پخت 
و داراي لعاب پوششي از دوغاب رس كرم رنگ با نقوش 
هندسي و خطوط موازي نزديك به هم است كه با رنگ 

سياه و قرمز ترسيم شده.١٩

ت ۵. کاسة سفالني از 
مخري صورتی دارای 

نقوش قهوه ای مايل به 
سياه و قرمز آجري، 

زير لعاب شفاف، ارتفاع 
۱۱/۵ و قطر ۳۵/۵ 

سانيت متر، نيشابور، قرن 
چهارم هجري، موزة 

ملی ايران
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ح) سفال شوشان٢٠ عتيق
سفال شوشان عتيق طي كاوشهاي چغاميش، در نزديكي 
شوش، شناسايي شد و شامل اقسام پياله و كاسه بود. يكي 
درخشان  اسليپ  با  آراسته  پوسته اي  داراي  آن  انواع  از 
افقي و  و نقوش هندسي مركب از خطوط مّواج موازي 

خطوط دندانه اي و نيم دايره هاي مكرر است٢١(ت ۳).

ط) سفال چغاميش
طرح اين سفالينه ها حاوي خطوط مّواج موازي و دندانه اي 
قرمز  و  پرتقايل، صوريت  زرد  كرم،  پوستة خنودي،  روي 
است و در مخرية آا مقداري كاه مهراه با شن و ماسه 
وجود دارد. اين سفالينه ها سطوحي نرم دارد كه با يك اليه 

اندود لعاب دوغاب رس حاصل شده است. اين ظروف 
روي هم رفته ظرويف خشن است و تزيينات و نقشهاي شان 
بيشتر شامل نوارهاي رنگي قرمز يا قهوه اي است. لعاب 
دوغاب رس مهواره به بدنه نچسبيده و در برخي مواقع 
پوسته شده و از آن جدا شده است. تزيينات را عمومًا پس 

از پخنت ظروف به آا افزوده اند و در نتيجه خام است.۲۲

ي) سفال چغابنوت
تپة چغابنوت در هفت كيلومتري چغاميش، بقاياي روستايي 
سكونتگاه  چغاميش  از  قبل  كه  است  نوسنگي  دورة  از 
به  سفالينه هاي  نقش  است.  بوده  كشاورزان  و  دامداران 
دست آمده از اين منطقه براق است و در جديدترين اليه ها 

ت ۶. سفالينة منقوش 
رنگارنگ، نيشابور، قرن 
چهارم هجري 
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سفالينه ها  مي كند.  و شيشه اي جلوه  برجسته  به صورت 
كامًال  با دوغاب رس  آا  بر روي  و  است  خنودي رنگ 
اكسيدهاي  از  كه  سياه  و  قهوه اي  رنگ  به  صاف شده اي 
معدين داراي سيليس  فراوان به دست آمده نقوشي ترسيم 
شيشه اي  صورت  به  پخت  از  پس  نقوش  اين  كرده اند. 
درآمده است. عيب آن صديف شدن و پوسته شدن برخي 

از نقشهاست.٢٣

ك) سفال تپة حاجي فريوز
نزديك  غريب  آذرباجيان  سلدوز  جلگة  در  تپه  اين 
متعلق  سكونتگاهي  بقاياي  حاوي  و  دارد  قرار  نقده 
كاوش  در  است.  ميالد  از  قبل  ششم  هزارة  به 
آمده  دست  به  سفايل  آن  طبقات  متام  از  باستان شناسي، 
جنس  و  روشن  خنودي  به  متمايل  قرمز  آن  رنگ  كه 
كاه  چسبانندة  مادة  داراي  و  دست ساز  خشن،  آن 
آا  از  برخي  و  ساده  سفاهلا  اين  از  برخي  است. 
پخته اند،  پايني  دماي  در  را  آا  چون  و  است  منقوش 
منقوش  سفاهلاي  نقوش  است.  شكننده  و  ترد  و  سبك 
با  كه  است  لوزي  و  مثلث  و  دندانه اي  و  ساده  هندسي 
كم دقيت به رنگ گل اخرا روي زمينة صوريت متمايل به 
لعاب  يا داراي  نقاشي شده و سطح آا صيقلي  خنودي 

غليظ گلي است.٢۴

۲-۱. عصر مفرغ (آغاز شهرنشيين)
فالت  در  سفالگري  مرحلة  سومني  با  مقارن  دوره  اين 
مركزي است و از حدود ۴۰۰۰ ق م تا اوايل هزارة اول 

قبل از ميالد ادامه داشته است. 
چرخ  از  استفاده  مرحله  اين  ويژگي  مهم ترين 
دوره  اين  سفال  در  چسباننده  مادة  است.  سفالگري 
به  بستگي  آن  ميزان  كه  است  ماسه  و  شن  پودر 
ظرافت و ضخامت سفال دارد. در شكل ظروف، تنوع 
به رنگ سياه روي  نقوش  و  بيشتري مشاهده مي شود 
زمينه اي از لعاب گلي غليظ ترسيم شده است. موضوع 
گياهان،  نقش  تركييب هندسي،  نقوش  بر  نقوش، عالوه 
حيوانات، انسان و برخي مراسم است كه كامًال جديد و 

ابتكاري است.٢۵ 

پوشش  به  كه  مي پردازمي  معريف سفاهلايي  به  حال 
گلي آغشته است و به اين دوره تعلق دارد:

الف) سفال منقوش جنوب و جنوب شرقي ايران
در سال ۱۹۳۶ سر اورل استني(۱۲) در كاوش باستان شناسي 
مبپور   بلوچستان در حوضة رودخانة  تا  كلران  ناحية  در 
قطعايت از سفالينه هاي ظريف خاكستري رنگ و منقوش به 
دست آورد و آا را متعلق به دورة كالكوليتيك(۱۳) (دورة 
مس و سنگ، يا مرحلة ابتدايي عصر مفرغ) مشرد. نقوش 
اين سفالينه ها عبارت است از شطرجنها و هاشورهايي كه 
در فواصل خطوط موازي آا نقش حيوانات شاخ داري 
مثل بز كوهي تصوير شده است. ظروف سفال هم با پوستة 
بّراق و درخشان و هم مات و بدون نقش، در سطح زمني 

و تپه ها پراكنده بود.
در منطقة خوراب (در حوضة رودخانة مبپور) دو 
خطوط  است.  شده  يافت  خاكستري  و  قرمز  سفال  نوع 
تا قهوه اي  اين سفالينه ها بني سياه  تصاوير موجود روي 
تريه متغري است. اين تغيري رنگ را با تغيري غلظت دوغاب 
رس به وجود آورده اند. در مواقعي نيز به علت رقت مادة 
گدازآور نقشها پايدار منانده، ورقه و پوسته شده و رخيته 
است. در ناحية شاه حسيين (در حوضة مبپور) سفالينه هايي 
با  غالبًا  را  آا  كه  آمده  دست  به  ورزداده  رس  گل  از 
اسليپ گندمگون يا قرمز اندود كرده اند. تعدادي سفال نيز 
به رنگ قرمز مايل به قهوهاي روشن و ارغواين يا اخرايي 

و جالدار به دست آمده است.٢٦ 

ب) سفال مشال شرقي ايران و حاشية كوير
يكي از انواع سفال كه ساخت آن در هزارة چهارم قبل از 
ميالد در خبشهاي شرقي ايران و بلوچستان  رواج داشته 
سفايل داراي لعاب  گلي غليظ به رنگ قرمز اخرايي و 
نقوش سياه و قهوه اي است؛ درست قرينة سفايل كه در آنو 
 I-VIII زاغه ،IA-IB چشمه علي ،II سيلك ،I حصار ،IA
وجود داشته و سپس توليد آن در امساعيل آباد و قره تپة 

شهريار ادامه يافته است.٢٧

ج ) سفال تپة گيان 
حموطه اي  اوند  غرب  كيلومتري  ُنه  در  واقع  گيان  تپة 
گيان  تپه  در  است.  تا ۱۱۰۰ ق م  قدمت سال ۴۰۰۰  با 
عالوه بر ظروف تعدادي پيكرة كوچك مؤنث  عريان نيز 
قرمز  گالبة  از  پوشيده  آا  از  برخي  كه  آمده  دست  به 

است.٢٨

(12) Sir (Mark) 
Aurel Stein

(13) Chalcolithic
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د )  سفال سگزآباد
در  واقع  زجنان،  استان  در  است  روستايي  سگزآباد 
 ۶۶كيلومتري جنوب غريب قزوين و ۲۱۵ كيلومتري غرب 
ران که پيش از هزارة هفتم قبل از ميالد زيستگاه انسان 
بوده است. سفال اين منطقه احتماًال كهن تر از ۳۰۰۰ق م 
نيست و شبيه سفال تپة گيان است. سفاهلاي منقوشي كه 
در اين منطقه كشف شده كامًال يب سابقه است و پيش از 
آن چنني سفايل هرگز در خاك ايران به دست نيامده است. 
اغلب اين سفاهلا تك رنگ (خاكستري مايل به سياه) و از 
قرمز  رنگ  به  و  ريز  دانه هاي  با  منفذدار  و  زبر  مخريي 
است و با دست يا چرخ ساخته شده است. در اين سفاهلا 
غالبًا گالبه اي مات به رنگ قهوه اي مايل به قرمز و گاهي 
ظروف،  از  قسمتهاي خمصوصي  روي  كرم رنگ  گالبه اي 
به ويژه بريون ظرف روي قسمت زيرين و پايه ها، و گاهي 

نيز داخل بعضي از جامها را پوشانده است.٢٩ 

IV ه ) سفال سياه سيلك
سال  حدود  به  سيلك)  چهارم  (دورة   IV سيلك  قدمت 
۳۵۰۰ ق م مي رسد. سفال سياه سيلك IV بيشتر با اندودي 

از دوغاب رس سياه يا قرمز پوشيده شده است.٣٠

(I دورة آهن) ران و) سفال خاكستري ـ سياه قيطرية
تاريخ دورة آهن I به حدود ۱۳۰۰ ق م مي رسد. جمموعه 
آثار يافت شده از منطقة باستاين قيطريه شامل جامهاي 
پايه دار، كوزه هاي مسافر و كوزه هاي كروي شكل است. 
مي بينيم كه هنرمندان سفالگر در شكل خبشيدن به مخرية 
سفالني و عمل آوردن آن ايت استادي را از خود بروز 
دست  و  انگشت  اثر  ظروف  اين  از  پاره اي  در  داده اند. 
سفالگران بر جاي مانده است. با اينكه اين ظروف لعاب 
دوغاب  حاصل  كه  دارد  شفاف  و  بّراق  پوششي  ندارد، 
است  سياه  خاكستري ـ  اين ظروف  رنگ   است.  آتشني 
و فقط چند سفال به رنگ قرمز سوخته در اين جمموعه 
باالي سر  بيشتر در  اين منونه ها  دارد. حمل كشف  وجود 

مردگان در گور  است.٣١

ـ  سياه با پوشش هاي رنگي املش  ز )  سفال خاكستري 
سده هاي  به  مربوط  املش  رنگي  و  خاكستري  سفال 
هشتم و م قبل از ميالد است. پوستة حمصوالت سفالني 

آتشني  رس  دوغاب  با  را  درخشان  خاكستري  و  قرمز 
سفال  توليد  بر  عالوه  كوزه گر  پخته اند.  سپس  و  آغشته 
خاكستري رنگ، به پوسته هاي نارجني ـ آجري ـ قهوه اي نيز 
رغبت  نشان داده و به دو طريق رنگ را بر پوسته ثابت 
كرده است. يكي از اين دو طريق پوشش دادن (اسليپ) 
است، بدين صورت كه سفال را به دوغاب نرم و رقيقي 
از رس آتشني و به رنگ دخلواه آغشته اند و با پر كردن 
متام منافذ ريز و سوزين سفال، آن را در دمايي باالتر در 
كوره پخته اند. دوغاب رس در هر رنگي، الية نازكي از 
سيليس بر پوسته مي نشانده و آن را نفوذناپذير و درخشان 

مي كرده است.٣٢

ح) سفال خاكستري و رنگني َكلوَرز گيالن 
م  و  هشتم  هزاره هاي  به  نيز  سفالينه ها  اين  تاريخ 
از  «بعضي  مي رسد.   (II آهن  (دورة  ميالد  از  قبل 
و  شده  پوشانده  اسليپ  و  رنگ  با  كلورز  سفالينه هاي 
روي آن نقشهايي با رنگ روشن به طور خالصه تصوير 

شده اند.»۳۳

ط ) سفال مارليك
قدمت اين سفالينه ها نيز مانند دو گروه قبلي است. مارليك 
چراغ علي تپه واقع در كنار گوهررود و پايني دهكدة نصفي، 
از دهات رودبار گيالن است. در طبقه بندي سفالينه ها، آثار 
سفايل مارليك در گروه سفال خاكستري ـ سياه درخشان 
قرار مي گريد. با اين حال گروه ديگري از اين سفالينه ها 
نيز به پوشش رنگني از قبيل قرمز آجري، صوريت، قهوه اي 

سوخته، سياه  و قرمز شنگريف آراسته است.
كه  دارد  كهن  پيشينه اي  سفال  سطح  دادن  صيقل 
به زمان ساخت سفالينه هاي دوران نوسنگي برمي گردد. 
براي جال دادن سطح سفالينه هاي مارليك، اين مصنوعات 
را پس از شكل دهي با دوغاب جوشان گل رس حمتوي 
كوارتز  و سيليس  از رنگهاي گوناگون اندود مي كردند يا 
در اين دوغاب فرو مي بردند تا ديوارة آا را الية نازك و 
يكنواخيت بپوشاند. سپس سطح سفالينه ها را با پر پرندگان 
كه مانند قلم مويني بعضي از نقاط را پر مي كند، پرداخت 
مي كردند و پس از خشك شدن، آن را جمددًا در حراريت 
اندك مي پختند و سپس با مالش به آن جال و درخشندگي 

مي خبشيدند.٣۴
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ي) سفال دورة عيالم مياين
مي رسد.  ق م   ۸۰۰ تا   ۱۵۰۰ به  سفالينه ها  اين  قدمت 
مياين  عيالم  دوران  به  متعلق  فرهنگي  بقاياي  قدمي ترين 
در هفت تپة خوزستان شناسايي شده است. پوشش دستة 
به  مايل  اين جمموعه، خنودي، خنودي  سادة  سفالينه هاي 

سبز، صوريت و در مواردي خاكستري است.٣۵
از آجنا كه بدل چيين و لعاب شيشه از دورة عيالم 
ظاهر  آسياي غريب  در  ميالد)  از  قبل  دوم  (هزارة  مياين 
گرديد، رفته رفته استفاده از پوشش گلي براي نفوذناپذير 
براي  ديگر  چون  يافت؛  كاهش  سفايل  بدنه هاي  كردن 
رنگني كردن بدنه ها هم گاهي از لعااي رنگني استفاده 
مي كردند. رفته رفته در دورة عيالم جديد (سدة هشتم و 
هفتم قبل از ميالد) بيشترين نوع ظروف شامل بدل چيين 

و ظروف لعاب دار شد.٣٦

٢. دوران تارخيي
۲-۱. دورة مادها، هخامنشيان، سلوكيان 

آغاز  مادها در ۷۲۵ ق م  با حضور  ايران  تارخيي  دوران 
پا  از آن حكومت هخامنشي در ۵۵۰ ق م  بعد  مي شود. 
مي گريد. بنا به نظر عموم حمققان، در اين دوره رواج توليد 
و مصرف ظروف فلزي از قبيل مس و نقره و طال موجب 
كمرنگ شدن صنعت كهن سفالگري شد و آن را از رونق 
از پوشش  استفاده  اين دوره  به مهني سبب در  انداخت. 
هخامنشيان،  از  بعد  دورة  از  است.  نبوده  رايج  گلي 
دست  در  سفالني  برجستة  منونه هاي  سلوكيان  يعين 

نيست.٣٧

۲-۲. دورة اشكاين (پاريت) و ساساين
در دورة اشكاين (۲۵۰ق م ـ ۲۴۴م) منونه هايي از استفاده 

از پوشش گلي ديده مي شود، بدين شرح: 

الف) سفال اشكاين در منطقة جنوب  غريب ايران 
در دورة اول

يا  نارجني  عمومًا  دوره  اين  از  به دست آمده  سفاهلاي 
خنودي رنگ است و با چرخ ساخته شده، مانند سفاهلاي 
دوران پيش از تاريخ نرم و سست است و در مواردي با 

لعاب گل قرمز اندود شده است.

ب) سفال اشكاين در منطقة جنوب غريب ايران 
در دورة دوم يا ميانه

سفاهلاي اين دوره از حلاظ مواد نسبت به دورة قبل تغيريي 
نكرده است. در ظروف دهانه گشاد، پوشش گلي در خارج 

آا نيز به كار رفته است.

ج) سفال اشكاين در منطقة مشال غريب ايران
لبة  با گردن گشاد و مقعر و  بدنه كشيت  با طرح  ظروف 
ناوداين آبريزدار است و روي سطح بدنه پوشش گلي سياه 

بّراق و صيقلي ديده مي شود.

د) سفال اشكاين  در مشال شرقي ايران
ظروف قمقمه اي شكل مشال شرق ايران  كه بيشتر از قومس 
دامغان به دست آمده و پوشيده از پوشش گلي قرمزرنگ، 
قهوه اي تريه يا سياه است كه اغلب به آساين ورقه و كنده 

مي شود.

ـ  ) سفال اشكاين در منطقة جنوب شرقي  ه
ايران و منطقة ساحلي

سفال اين منطقه در حموطه هاي باستاين قنوج (در پنجاه 
كيلومتري جنوب مبپور)، هزارمردي (در پنجاه كيلومتري 
غرب قنوج)، دامب كوه (مشال شرقي چاه ار)،تپه حييي 
ميناب  و  بندرعباس  بوشهر،  كرمان)،  شرقي  (جنوب 
شناسايي و بررسي شده است. اين سفاهلا معموًال منقوش 
و گاهي يكرنگ يا دورنگ است و از حلاظ فن ساخت 
ظرافت چشم گريي دارد. بدنة سفال با پوشش لعاب گلي بژ 
و نقشهاي سياه يا قرمز متشكل از لوزي، خطوط دندانه اي 

و نقشهاي خطي نردباين موضوع اين تزيينات است.٣٨

و) سفال اشكاين در تورنگ تپه
مشال  بيست كيلومتري  حدود  در  ُترنگ تپه  يا  تورنگ تپه 
گرگان واقع است. از اين تپة باستاين آثار برجسته اي از 
دوره هاي خمتلف  قبل از تاريخ و بعد از آن و نيز دورة 
اسالمي به دست آمده است. سفاهلاي مربوط به هزارة اول 
بيشتر شامل ظرويف به رنگهاي قرمز، خاكستري مايل به 
سياه و صيقلي است (ت۴). تعداد كمي از ظروف را گالبة 
سفيد مايل به سبز  روي مخريي به مهان رنگ پوشانده 
است. ظروف شامل سبوهايي با لبة صاف و دسته اي روي 
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گردن يا شانه، قدحهايي با سه  پايه، تورهايي بعضًا نوكدار، 
و  كوچك،  سرپوشهاي  برجسته،  تزيينات  با  كاسه هايي 
باالخره جامهاي بزرگ با يك يا دو دسته است. متام اين 

اشيا به  ظروف خوروين شباهت دارند.٣٩
در دورة ساسانيان (٢٢٤-٦٤٢م) سفالسازي دورة 
اشكاين با منونه هاي سفال لعاب دار و ساده ادامه يافت. اما 
در اين دوره فلزكاري رونقي بيشتر از سفالگري داشت و 
منونه هاي چشم گريي از سفاهلاي داراي پوشش گلي به جا 

منانده است.

٣. دوران اسالمي 
دودمان  ايران  بر  اعراب  تسلط  با  ميالدي  هفتم  در سدة 
اسالمي  هنر  اساسي  ويژگيهاي  شد.  منقرض  ساسانيان 
در اواخر خالفت امويان (۴۱ق ـ ۱۳۲ق/۶۶۱م ـ۷۵۰م) 
شكل گرفت. در اين دوره ميل به زهد و پرهيز از جتمل، 
حرمت خوردن و نوشيدن در ظرفهاي طال و نقره و نيز 

عوامل اقتصادي موجب رونق صنعت سفال شد.۴٠
كه  درمي يابيم  اسالمي  دورة  سفالگري  بررسي  با 
هنرمندان ايراين بسياري از طرحها و شيوه هايي را كه در 

ادوار پيش ابداع شده بود، تكامل خبشيدند. 
در قلمرو هنر اسالمي ايران، تأثري دستاوردهاي هنري 
دورة ساساين در قرون اولية اسالم به گونه اي چشم گري 
منايان است، تا جايي كه تشخيص آثار هنري اوايل اسالم 
از آثار دورة ساساين كاري دشوار است. در اواخر قرن 
دوم و اوايل قرن سوم هجري استفاده از خط كويف كه 
اولني  عنوان  به  كتابت مي شد  آن  با  قرآن  زمان  آن  در 
عنصر فرهنگ اسالمي در آثار خمتلف هنري رايج شد 
قرآن  آيات  از  ره گريي  با  وسيله  بدين  هنرمندان  و 
بديعي  آثار  خلق  به  ضرب املثلها  و  اشعار  احاديث،  و 
پرداختند. اين دوران هم زمان با حكومت مركزي خلفاي 
اموي و عباسي و سلسله هاي ايراين طاهريان، سامانيان، 
غزنويان و آل بويه در ايران بود كه در اين ميان آل بويه 
ايفا  را  بسزايي  ايران سهم  اسالمي  هنر  در شكل گريي 

منودند.۴۱
مهم ترين و بزرگ ترين مراكز فرهنگي ـ اقتصادي اين 
قرون شهرهاي نيشابور، شوش، استخر، كرمان،  سرياف و 
ري بود كه هريك به فراخور استعداد اقتصادي و فرهنگي 
در  ستد  و  داد  و  توليد  مراكز   مرتلة  به  خود  اقليمي  و 
انواع دستاوردهاي صنعيت ـ هنري شهرت يافت. شهرهاي 

نيشابور، ري، گرگان، شوش و سرياف مراكز عمدة توليد 
انواع سفالينه و ظروف شيشه اي بود. يكي از نوآوريها در 
با گالبة  كردن ظرف  اندود  اسالم  اوايل  صنعت سراميك 
پيشني  ادوار  گلي  پوششهاي  تكامل يافتة  كه  بود  سفيد 

مشرده مي شود.

۳-۱. قرون اولية اسالمي
راجع به تاريخ و فرهنگ ايران و آسياي ميانه در دوره هاي 
خنستني اسالمي اطالعات اندكي در دست است. اصوًال اين 
سرزمني وسيع را تا قبل از قرن سوم/ م حكامي اداره 
مي كردند كه از سوي مركز خالفت اموي يا عباسي اعزام 
مي شدند؛ ويل از قرن سوم/ م به بعد سلسله هاي ملي بر 
اين سرزمني حكومت راندند. در دورة عباسيان (۱۳۲ق ـ 
۶۵۵ق/۷۵۰م ـ۱۲۵۸ م) چند نوع سفال با تزيينات ويژه 

در ايران رايج بود:

الف) سفالينة داراي لعاِب پاشيده
در قرن دوم هجري، در زمان حكومت عباسيان، ارتباط 
و  يافت  گسترش  تانگ(١۴))  (دورة  چني  با  مسلمانان 
به  خشكي  و  دريا  راه  از  چني  ساخته هاي  از  بسياري 
سرزمينهاي اسالمي چون ايران و عراق و مصر صادر شد. 
از طرف ديگر حضور هنرمندان چيين در دربار عباسيان 
باعث شد ذوق هنرمندان اسالمي و چيين در اين زمينه 
نزديك تر شود و در صنايع گوناگون به ويژه سفالگري، در 
اين زمان  آيد. در  پديد  نوآوريهايي  سرزمينهاي اسالمي 
متداول  چني  در  پاشيده  لعاب  با  سفالينه  نوعي  ساخت 
بود و به كشورهاي اسالمي صادر مي شد. در كاوشهاي 
باستان شناسي شهرهاي معروف اسالمي چون ري، شوش، 
سرياف، گرگان و نيشابور سفالينه هاي وارد شده از چني 

به دست آمده است. 
نوع  دو  به  پاشيده  لعاِب  تزيني  با  ايراين  سفالينة 

تقسيم مي شود:
سفالينة داراي لعاِب پاشيدة ساده 

اين سفالينه را با لعاب گلي اندود مي كردند؛ سپس لعاب 
يه  فلزات  اكسيد  تركيب   از  كه  را  رنگهايي  و  سرب 
مي كردند بر آن مي پاشيدند و نقطه هايي نامنظم به رنگهاي 
سفيد،  گالبة  زمينة  روي  ارغواين   و  زرد  و  آيب  و  سبز 
زرد طاليي يا اخرايي به دست مي آمد. استفاده از رنگ 

�
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ارغواين، خاص ظروف ايراين بود.۴٢
سفالينه با لعاب پاشيده و نقش كنده (اسگرافيتو(١۵))

در اين نوع تزيني سفالينه كه از ابداعات سفالگران ايراين 
است، خنست سطح سفالينه را با گالبه و لعاِب پاشيده اندود 
مي كردند؛ سپس با نقوِش كنده تزيني مي كردند و در ايت 
با لعاب اصلي مي پوشانند. سفال با لعاِب پاشيده و نقش 
دست  به  اسالم  اوايل  سفال سازي  مراكز  اغلب  در  كنده 
نيشابور،  ايران و شهرهايي چون  آمده، ويل مشال شرقي 
ختت سليمان، ري و گرگان از مهم ترين مراكز ساخت آن 
بوده است. ساخت اين نوع سفالينه سه قرن در ايران و 
عراق  و  و سوريه  مصر  اسالمي چون  ساير سرزمينهاي 

ادامه داشت (ت ۴).۴٣

ب) سفالينه با نقش كنده زير لعاب شفاف سريب
اين سفال مخري صوريت رنگ دارد و پوشيده از گالبة سفيد 
است. كنده كاري اندكي در گالبه فرو رفته و با لعاب شيشة 
سريب شفاف پوشانده شده است. اين لعاب بر اثر حرارت 
در هنگام پخت تركهاي نازكي برداشته است. بر لبة برخي 
از قدحها حاشيه اي به رنگ سبز مسي نقش بسته است. 
تقريبًا يك شكل و شامل شريهايي  تزيينات مهة قطعات 
است با سر بيضي شكل و دهان باز و نيز كبوتر و خرگوشي 
با گوش نوك تيز كه حيوان ديگري را تعقيب مي كنند. در 
اين روش از كارهاي فلزي تقليد شده و به نظر مي رسد 
سبك خمصوص ناحية ري بوده باشد، زيرا قطعات به دست 
و  م  سوم/  قرن  در  ناحيه  اين  به  متعلق  مهگي  آمده 

چهارم/ دهم  است.۴۴ 

ج) سفال با تزيني قاليب زير لعاب شيشة سريب
گروهي از اين نوع سفاهلا كه به صورت اشياي كوچك به 
دست آمده، داراي تزيينات برجسته روي گالبه بوده و با 
اشيا بسيار  لعاب شيشة سريب پوشانده شده است. مخري 

نازك و زبر و رنگ آن مايل به قرمز است.۴۵

۳-۲. سلسله هاي ملي ايران
به  دمشق  از  خالفت  مكان  تغيري  عباسيان  دورة  در 
بود،  ايران  قدمي  پادشاهان  مركز حكومت  كه  بني النهرين 
باعث نفوذ عناصر ايراين و پيوند جديد با سنتهاي ساساين 
شد. ايرانيان حيت در امور سياسي چندان نفوذ كردند كه 

�

خلفا تصميم به مقابله با آنان گرفتند. رفته رفته كوششهاي 
ملي ايرانيان آنان را موفق به جدايي از مركز خالفت كرد.

خريانديشان ايران از حلاظ فرهنگي در جبهة خمالف 
داشتند و حتت حكومت صفاريان، طاهريان،  قرار  بغداد 
سامانيان، آل بويه و ساير سلسله هاي ايراين مي كوشيدند 
با پذيرش سيطرة عربان  نشان دهند ديين كه پذيرفته اند 
مالزمت ندارد. به اين ترتيب هنري ايراين در دل فرهنگ 
اسالمي شكوفا شد. به هنر سفالگري در دورة سامانيان 
بسيار توجه شد. در اين دوره ايرانيان با استفاده از پوشش 
گلي به توليد نوعي سفال ارزنده پرداختند كه بسيار در 

خور توجه است.
 

الف) سفال دورة سامانيان 
در زمان حكومت طاهريان و سامانيان در قرون سوم/ م 
و چهارم/ دهم اغلب هنرها به خصوص سفالگري رونق 
تزيني حتول چشم گريي  و  فن  از جهت  و  يافت  تازه اي 
(اسليپ)  از پوشش گلي  استفاده  به  وجود آمد.  در آا 
براي تزيني در سفال دورة اسالمي از مهني زمان آغاز شد. 
پوشش گلي در رنگهاي خمتلف به كار مي رفت، ويل غالبًا 
به رنگ سفيد يا شريي بود. اين گروه سفالينه بيشتر در 
مشال شرقي ايران در مراكزي چون نيشابور، مسرقند، گرگان 
و لشكري بازار معمول بوده و در مناطق ديگر كمتر ديده 
شده است. بدين جهت سفالينه با پوشش گلي در گذشته به 

نام ظروف مشايل شرقي ايران معروف بوده است.
موجب  سفالني  ظروف  روي  گلي  پوشش  رواج   
فن  اين  شد.  ظروف  تزيني  در  چشم گريي  پيشرفت 
دخلواه  خمتلف  نقوش  كه  مي ساخت  قادر  را  سفالگران 
را روي سفالينه ها اجياد كنند. زماين كه مواد براق سريب 
موجود در لعاب رويه در معرض گرما قرار ميگرفت، اين 
پوشش كه از آميزش اكسيدهاي فلزي رنگي با دوغايب 
گلي به دست مي آمد، از لك برداشنت رنگ يا نابودي آن 
جلوگريي مي كرد. اين ظروف كه خاستگاهش ماوراءالنهر 
ايران  شرقي  اياالت  سرتاسر  در  است،  م  سوم/  سدة 
حمبوبيت بسيار داشت.٤٦ از اين روست كه يكي از حمققان 
به  با  هجري  چهارم  و  سوم  قرن  در  كه  را  ظرويف  اكثر 
كارگريي گالبه هاي سفيد و رنگي ساخته مي شد «سفال 

لعاب دار سبك تركستان» ناميده است.٤٧ 
سفالينه با پوشش گلي از نظر تزيني به گروههاي خمتلفي  �

(15) sgraffito
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تقسيم مي شود، از مجله:
سفالينه شامل كاسه و بشقاب و قدح با نقوش سياه بر روي 
زمينة سفيد که مهم ترين مركز ساخت ظروف آن  نيشابور 
است (ت۵). نقوش اين ظروف شامل نقطه چينهاي مرتب، 

مرغ و گل است.۴٨
سفالينه با تزيني كتيبه اي يا حتريري (ظروف كتيبه اي) 

مسرقند و نيشابور از مراكز ساخت اين نوع بوده است و از 
حلاظ فين تفاويت بني آثار اين دو مركز وجود ندارد. اين 
پوشيده  به رنگ صوريت روشن و  ترد،  بسيار  سفالينه ها 
از گالبة سفيد است. تزيينات كتيبه اي ظروف اين گروه، 
شامل خط كويف ساده و تزييين و گاه مهراه با نقوش ديگر، 
به رنگ قهوه اي تريه زير لعاب شيشه اي سريب شفاف و 
يب رنگ اجرا شده است.۴٩ گالبة سفيد اين ظروف در كنار 

خطوط و نقوش تريه تبايين زيبا اجياد مي كند.
سفالينه با نقوش رنگارنگ بر روي زمينة سفيد و گاهي 

رنگي 
اين نوع سفالينه كه احتماًال مركز اصلي ساختش گرگان 
نيز  و  ساري  ظروف  روستايي،  ظروف  نامهاي  به  بوده، 
رنگارنگ معروف شده است و زيبايي خاصي دارد. در 
اين آثار رنگهايي چون ارغواين تريه، سياه، قهوه اي تريه، 
زمينة  روي  بر  نازك  ورقهاي  به صورت  اخرايي  و  زرد 
ماِت حاصل از پوشش گلي به كار رفته است.۵٠ رنگهايي 
كه عمومًا براي زمينه به كار مي رفت سفيد خامه اي، سياه 
و قرمز بود؛ رنگهايي كه در نقوش استفاده مي شد سبز، 
بود  قهوه اي  انواع  و  خام  نارجني  اخرايي، صوريت،  زرد، 

(ت۶).۵١
سفالينه با تزيني تقليد زرين فام 

در اين نوع تزيني پس از آنكه سفالينه را با گالبه اندود 
مي كردند، روي آن لعايب رنگني مي زدند كه با اكسيد فلزات 
از پخت، ظرف  نتيجه پس  در  بود.  يافته  تركيب  خمتلف 
درخشندگي  اين  ميگرديد.  خاصي  درخشندگي  داراي 
تقريبًا شبيه درخشندگي ظروف زرين فام يا طاليي است. 
شكل اين ظروف عمومًا كاسه و نقوش آا گلهاي تزييين و 
گاهي توأم با نوشتة كويف است. اين سفالينه ها به قرون سوم 
و چهارم هجري تعلق دارد و نيشابور از مراكز ساخت آا 
بوده است.۵٢ اين ظروف پوشيده از لعاب گلي و منقوش به 
رنگ سبز زيتوين بر روي زمينة سفيد يا خنودي رنگ است 

كه شبيه ظروف زرين فاِم يكرنگ ساخته شده  است. 

�

�

�

سفالينه هاي مزين به نقوش سياه و زرد
و  سفالينه  روي  بر  گلي  پوشش  اعمال  از  پس  سفالگر 
تزيني آن با نقوش سياه رنگ، قسمتهاي خمتلف ظرف را با 
لكههاي زردرنگ آرايش ميكرد. شكل اين ظروف كاسه، 
بشقاب با لبة صاف و كف حلقه اي و تاريخ ساخت آن 

قرون سوم و چهارم هجري است.۵٣
سفال گربي (شاملو) ساماين

ساخت ظروف معروف به گربي يا شاملو كه در دورة آل 
بويه متداول شد، در دورة ساماين نيز رواج داشته است. 
لعاب غليظ  داراي  است،  قرمز  معموًال  اين ظروف  مخري 
گلي است و روي آن تزيني به صورت نقش كنده اجرا و 
سپس با لعاب سرب به رنگهاي سبز و زرد شفاف پوشانده 

شده است.۵۴
در روشهايي كه پيش از اين ذكر شد، از گالبه براي 
بدنه و آماده سازي آن براي  اجياد بستري سفيد بر روي 
تزيني به روشهاي خمتلف استفاده مي كردند؛ اما در بعضي 
از آثار از گالبة رنگي براي تزيني استفاده شده است. مثًال 
در سدة چهارم هجري گالبة قرمز اغلب با مهارت فراوان 

وارد كار هنري شد.۵۵

ب) سفال دورة آل بويه: سفال گربي/ شاملو/ شانلووه 
سفال گربي يا شاملو از رايج ترين انواع ظروف دورة آل 
بويه به مشار مي آيد. مخري اين ظروف معموًال قرمز و داراي 
لعاب گلي غليظ است كه روي آن تزيني به صورت نقِش 
كنده اجرا شده و سپس آن را با لعاب سرب به رنگهاي 
سبز و زرد شفاف پوشانده اند. نقوش سفالينه هاي شاملو 
نقوش  و  كتيبه اي  هندسي،  گياه،  و  گل  طرحهاي  شامل 
به شكل كاسه و بشقاب و تنگ و  انساين و حيواين، و 
حيت بعضي اوقات پالك  است. مراكز ساخت اين دسته از 
ظروف بيشتر شهرهاي مهم آن زمان مانند زجنان، گروس، 
آمل، ساري و گرگان بوده است. تزيينات ظروف سفالني 
با تزيينات فلزكاري و سفال سازي دورة ساساين  شاملو 
شباهت دارد و تزيني به صورت نقش كنده رواج فراوان 
داشته است.۵۶ سفال  گربي از ترين انواع ظروف دورة 
تزيينات  شبيه  ظرفها  اين  تزيينات  است.  ايران  اسالمي 

برجستة ظروف نقره اي دورة ساساين است.۵٧ 

�

�
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۳-۳. دورة سلجوقي 
از  ـ۱۱۵۷م)  ـ۵۵۲ق/۱۰۲۷م  (۴۲۹ق   سلجوقي  دورة 
دوره هاي مهم سفالگري در ايران است. در گروه سفاهلاي 
لعاب دار اين دوره در قرن پنجم هجري گروهي كه شامل 
پاشيده  لعاب  در  دارد.  گلي  پوشش  است  پاشيده  لعاِب 
دو شيوه مرسوم بوده است. يكي از آن شيوه ها عبارت 
است از اينكه سفاهلا را با لعاب گلي مي پوشاندند؛ سپس 
لعاب سرب و رنگهايي را كه از تركيب اكسيد فلزات يه 
مي شد به صورت لكه يا گاهي نقطه چني بر روي ظرف  

مي پاشيدند.  
هجري  پنجم  قرن  لعاب دار  سفاهلاي  ديگر  گروه 
در  سفال  نوع  اين  است.  لعاب  زير  كنده  نقش  شامل 
مناطق خمتلف به روشهاي گوناگون يه مي شد. مثًال از 
سفاهلاي نقش كنده زير لعاب منطقة گروس و اروميه معلوم 
مي شود كه ظرف سفايل را ابتدا با پوشش گلي سفيدرنگ 
با نقوش  نقاطي از سطح ظرف را  مي پوشانده اند؛ سپس 
كنده كه بيشتر شامل حيوانات و پرندگان و نقش انسان 
است و گاهي نوشتة كويف مزين به گلهاي اسليمي طوماري 
نقاشي مي كرده اند. رنگهاي به كار رفته لعااي زرد و سبز 
با لعاب شفاف سرب و گاهي قهوه اي و قرمز روشن است. 
سفال نقش كنده زير لعاب مبّين ذوق و انديشة هنرمندان 

عصر سلجوقي است (ت 7).58
از ديگر منونه هاي كاربرد گالبه در دورة سلجوقي 
روشي است كه در سدة ششم هجري در اغلب حوزه هاي 
سفالگري اسالمي متداول شد و به «نقاشي زير لعاب» يا 
«قلم مشكي» معروف است. مراكز ساخت اين نوع سفال 
عبارت است از گرگان، نيشابور، مسرقند، آمل و ساري. 
روش كار به اين ترتيب است كه ابتدا ظروِف شكل گرفته 
و خشك شده را در كوره مي پختند و پس از آن تزيينات 
مورد نظر را، شامل نقوش هندسي، خط كويف، تركيبات 
خنل و اسليمي و گل و مرغ و حيوان و انسان و از مجله 
ابواهلول بود، روي سفال نقش مي كردند و سپس دوباره 
مي پختند. آنگاه مايع لعاب شفاف و يب رنگ را روي بدنة 

نقش انگيز مي رخيتند و به كوره مي بردند.٥٩ 
نياز  دوغاب گل رس  به  ديگر  ابداعي جديد،  در 
نبود و ظرف و كاشي را از مخري شيشه (كوارتز + پتاس + 
خاك رس) مي ساختند. اين روش حاصل نوآوري اي فين 
در قرن ششم هجري بود كه سفالگري و كاشي سازي را 

متحول كرد. با خملوط كردن سنگ بلور چيين (كوارتز) و 
پتاس و خاك رس سفيد مخريه اي سخت و سفيد و لطيف 
پديد آوردند. لعاب قليايي از مهان سنگ كوارتز و پتاس 
آسياشده روي ظرف و كاشِي ساخته از اين مخريه جوش 
مي خورد و ديگر نيازي به پوسته و آستر نبود.٦٠  بدين 
ترتيب ديگر نيازي به استفاده از گالبة  سفيد براي ساخت 
بستري مناسب جهت نقاشي روي سفال نبود، زيرا خود 
بدنه سفيد بود. البته بعد از اين نيز از گالبه هاي سفيد و 
رنگي استفاده مي شد، ويل سفالگران توان خود را معطوف 

به ساخت بدنه هاي سيليس و لعااي قليايي كردند. 

۳-۴. دورة ايلخاين و تيموري (قرن هشتم و م هجري) 
سفالگران دورة ايلخاين از مخريي با مقادير زياد سيليس، 
ويل ضخيم تر از دورة قبل استفاده مي كردند. در اين دوره 
استفاده از گالبة سفيد روي مخري خاكستري يا خنودي و 
افزودن رنگ سياه بسيار معمول بود. ظروف ري و ورامني 
با  و  شده  پوشانده  سفيد  گالبة  با  خنودي رنگ  مخري  از 
نقوشي مانند گل و گياه و پرندگان تزيني و با لعاب شفاف 
پوشانده شده است. در اين دوره سلطان آباد (اراك كنوين) 

از مراكز مهم سفال سازي بود.61

الف) ظروف سلطان آباد 
در اواخر دورة ايلخاين ساخت نوعي ظرف سفايل معروف 
به سفالينة الجوردي، و فنون نقاشي روي لعاب و زراندود 
رايج شد كه تقليدي از ميناكاري چيين بود. از مراكز عمدة 

ت ۷. کاسة گربي، 
دارای نقش کنده 

(اسگرافيتو)، نقش 
حيوان با سر انسان 
با لعاب سبز و آبی، 

رنگ لعاب، ظروف نوع 
گربی، گروس، قرن 

چهارم يا پنجم هجري
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ساخت اين نوع سفال مي توان از سلطان آباد نام برد. در 
گونه اي از ظروف سلطان آباد لعاب گلي خاكستري رنگ با 
ُگلهاي سفيد برجسته با قلم گريي سياه و پرداز براي نقوش 

ديده مي شود.۶٢ 

ب) ظروف حملي
معروف  سفال سازي  مراكز  بر  عالوه  ايلخاين  دورة  در 
احتماًال مراكز متعدد سفال سازي حملي هم وجود داشته كه 
هنوز شناسايي نشده است. ورامني و ري از مهم ترين مراكز 
سفال سازي بود. ظروف اين دو حمل مخري خنودي رنگ دارد 
كه با لعاب گلي سفيد پوشيده و با نقاشي رنگارنگ زير 

لعاب شفاف مايل به زرد تزيني شده است. 
طوماري،  طرح  شامل  اغلب  و  ساده  ظروف،  تزيينات 
گياهي و گاهي اوقات پرندگان در حال پرواز بوده كه با 
نقوش ظروف خاور دور (چني) قابل مقايسه است. متعلق 
بودن ظروف مزبور به دو حموطة باستاين ورامني و ري 
بيشتر بر مبناي مدارك تارخيي و سفاهلاي مجع آوري شده 
از خرابه هاي اين دو شهر استوار گرديده است. به عالوه، 
در نقاط خمتلف تعداد زيادي از ظروف كه با حرارت زياد 
پخته و با رنگ هاي سياه و آيب نقاشي و با هاشورهاي 
متقاطع تزيني گرديده به شكل كاسه و بشقااي بزرگ 
آن  اصلي ساخت  كه حمل  آمده  به دست  برگشته  لبة  با 

به درسيت معلوم نيست.۶٣
ديده  گهگاه  گالبه  از  استفاده  بعدي،  قرون  در 
مي شود. ويل در كل ره گريي از پوششهاي گلي به دليل 

ابداع فنون خمتلف ديگر رفته رفته منسوخ شد. 

حاصل سخن 
پوششهاي گلي در ايران براي اولني بار در دوران پيش از 
تاريخ، در دورة نوسنگي، در مناطق خمتلف به كار مي رفت 
دشت  در  زاغه  تپة  كاشان،  سيلك  تپة  آا  مهم ترين  كه 

قزوين، چشمه علي در ري و امساعيل آباد است. 
منظور  به  گلي  پوششهاي  فراوان  كاربرد  احتماًال 
اجياد اليه اي حمافظ و لعاب گونه به روي سفالينه  بوده و 
اين پوششهاي گلي كه غالبًا به رنگهاي قرمز اخرايي است 
استفاده  مهچنني  است.  مي كرده  ايفا  لعاب  مهانند  نقشي 
ارضا  را  ايراين  تزيني گرايي  حس  رنگني  گالبه هاي  از 
مي كرده است. اين گالبه ها كه شامل مقاديري از گل اخرا  
يا اكسيدهاي رنگي ديگر است، در تركيب با بدنة كامًال 

نرم شده و سيليس دار رسي در دمايي باالتر از پخت سفال، 
از  ره گريي  مي كند.  اجياد  حمافظ  و  درخشان  پوسته اي 
پوشش گلي رايج ترين عمل تكميلي بر روي سفالينه ها در 
دورة پيش از تاريخ ايران بوده كه در عصر مفرغ نيز ادامه 

داشته است. 
در حدود  لعاب  پژوهندگان،  اكثر  نظر  به  توجه  با 
ايران  در  آن)  از  پيش  (و حيت  ميالد  از  قبل  اول  هزارة 
شناخته شده بود، ويل عموميت نداشت. سطح آجرهاي 
معبد چغازنبيل (قرن سيزدهم قبل از ميالد، متعلق به عيالم 
از  بعضي  به عالوه،  است.  شده  پوشانده  لعاب  با  مياين) 
سفاهلاي شوش و نيز سفاهلاي زيوية كردستان (هزارة اول 
پيش از ميالد) لعاب رقيقي دارد. بدين ترتيب لعاب در 

ايران، قبل از ورود به دورة تارخيي ابداع شده است.
با توجه به آثار يافت شده از دوران تارخيي ايران، 
از مجله در زمان حكومت مادها در نوشيجان تپه، بيستون 
و مالير، رواج لعاب براي پوشش ظروف سفالني در اين 
كاشيهاي  هخامنشي  دورة  از  شود.  مي  ديده  نيز  دوران 
لعاب دار زيبايي از شوش و ختت مجشيد به دست آمده و 
لعااي رنگي از مجله سبز و آيب در دوره هاي اشكاين و 
ساساين رايج بوده است.٦٤ بدين گونه جاي تعجب نيست 
كه در دوران تارخيي ايران استفاده از پوششهاي گلي مانند 
دوران قبل از تاريخ رايج نبوده است. در دوران تارخيي به 
سبب وجود لعاب شفاف و انواع رنگي آن، ديگر نيازي به 
نفوذ ناپذير كردن و نيز تزيني ظروف به وسيلة پوشش گلي 
نبود. البته ره گريي از گالبه  در زمان حكومت اشكاين در 

بعضي نقاط به صورت پراكنده ديده مي شود. 
بعد از ورود اسالم، سفالگري به علل گوناگون، از 
ظروف  در ساخت  گرانبها  فلزهاي  از  استفاده  منع  مجله 
خورد و خوراك در صنعت فلزكاري (هنر برجستة دورة 
ساساين) و افول صنعت فلزكاري، جاين تازه گرفت. «در 
زمان خالفت عباسيان، نفوذ هنر چيين براي اولني بار منايان 
شد و ارزندگي ظروف سفالني چيين، سفالگران مسلمان را 
از كائولن و  به رقابت واداشت.»٦٥ ظروف چيين ساخته 
سفيد رنگ بود. رنگ سفيد بدنه جلوه اي خاص به نقوش 
تزييين روي آن مي داد. بدين ترتيب انديشة ساخت ظرويف 
مشابه ظروف چيين، كار سفالگران را حتت الشعاع خود 
قرار داد. از اين پس و به خصوص در دورة ساماين آثار 
ايران خلق شد كه مهگي  تاريخ سفالگري  ارزنده اي در 
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تزيني شده است.  پوشيده و  با گالبه هاي سفيد و رنگي 
اين گالبه ها بستري مناسب براي اعمال نقوش تزييين و 
كتيبه اي فراهم مي كند. بدين گونه، رنگهاي خمتلف لعايب بر 
روي زمينه اي روشن منودي صد چندان مي يابد و به سفال 
نوع ساماين، كه ارزنده ترين آثارش متعلق به نيشابور و 
مسرقند است، در تاريخ سفالگري اسالمي جايگاهي واال 
مي خبشد. در سفال نوع گربي و شاملو در دورة آل بويه 
نيز به ترين حنو از گالبه هاي سفيد و رنگني استفاده شده 

است. 
به كارگريي گالبة سفيد، در اواسط دورة سلجوقي 
در قرن ششم هجري به يكباره دچار افول شد و علت آن 
ابداع نوعي مخري سفيد شيشه (بدنة فرييت) براي ساخت 
دورة  چيين  خاك  شبيه  تقريبًا  كه  بود  سفالني  ظروف 
سونگ(١۶) چني بود و شهرت فراواين در كشورهاي خاور 
شيشة  مخري  ماده،  اين  از  ساخته  ظروف  داشت.  نزديك 
بسيار نازك بود كه با پوشش لعاب قليايي، رنگ نيمه شفايف 
زير  نقاشي  روش  در  حال  اين  با  گرفت.   مي  خود  به 
لعاب (قلم مشكي) در دورة سلجوقي كاربرد گالبه ديده 
مي شود. پس از آن در دورة ايلخاين و تيموري كمابيش از 
پوششهاي گلي به خصوص در ظروف سلطان آباد استفاده 

مي شد. 
بدنه هاي  ساخت  هجري  هفتم  و  ششم  قرون  در 
فرييت و ظروف زرين فام و مينايي توجه سفالگران را به 
خود معطوف داشت و بعد از آن نيز در ديگر ادوار هيچ گاه 
استفاده از پوششهاي گلي و گالبه به شکوه گذشتة خود در 
دورة ساماين بازنگشت. علت اصلي آن يب نيازي سفالگران 
از اين شيوه به سبب ابداع روشهاي ديگر با نتايج مشابه 

و گاه تر بود.�
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۱۱. رفيعي، مهان، ص ۱۰۷. 
۱۲. فائق توحيدي، فن و هنر سفالگري، ص ۴۹ و ۵۰.

 ۱۳. مهان، ص ۵۱.
۱۴. کامبخش فرد، مهان، ص ۳۶.

۱۵. توحيدي، مهان، ص ۵۱.

۱۶. رفيعي، مهان، ص ۱۰۵.
۱۷. كامبخش فرد، مهان، ص ۴۵ و ۴۶.

۱۸. مهان، ص ۴۱.
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پايتخت دولت عيالم و سپس مقر اصلي داريوش اول هخامنشي و 
جانشينانش بوده است. اين شهر در مدارك يوناين سوزيان يا سوزيانا، 

در عهد عتيق و كتيبه هاي ميخي شوش، و در مآخذ اسالمي سوس 
خوانده شده است. نك: رفيعي، مهان، ص ۱۲۰. 

۲۱. كامبخش فرد، مهان، ص ۴۲ و ۴۳.
۲۲. مهان، ص ۶۰.
۲۳. مهان، ص ۶۵.

۲۴. توحيدي، مهان، ص ۵۲.
۲۵. مهان، ص ۵۴.

۲۶. كامبخش فرد، مهان، ص ۶۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۱۲.
۲۷. مهان، ص ۱۱۵.

۲۸. رفيعي، مهان، ص ۱۶۱ـ ۱۶۳.

۲۹. رفيعي، مهان، ص ۱۳۰ـ ۱۳۱.
۳۰. كامبخش فرد، مهان، ص ۱۳۷.

۳۱. مهان، ص ۱۵۵.
۳۲. مهان، ص، ۲۵۵ ـ ۲۵۷.
۳۳. مهان، ص ۱۳۸ و ۲۶۱.

۳۴. مهان، ص ۱۳۸، ۲۶۱ و ۲۶۴.
۳۵. مهان، ص ۳۴۵ ـ ۳۴۷.
۳۶. مهان، ص ۳۵۰ و ۳۵۱.

۳۷. حممديوسف كياين، سفال ايراين، ص ۳۳.
۳۸. توحيدي، مهان، ص ۱۷۸ ـ ۱۸۸.

۳۹. رفيعي، مهان، ص ۱۵۵ و ۱۵۷.
۴۰. حسني ياوري، «مروري بر تاريخ سفال و سفالگري در ايران»،

 ص ۷.
۴۱. مريحممد عباسيان، تاريخ سفال و كاشي در ايران، از عهد ماقبل تا 

كنون، ص ۱۰۵.
۴۲. فاطمه كرميي و حممديوسف كياين، هنر سفالگري دورة اسالمي 

ايران، ص ۲۱؛ مهچنني نك: ليال رفيعي، مهان، ص۷۹.
۴۳. رفيعي، مهان، ص۸۱.

۴۴. مهان، ص۸۲.
۴۵. مهان جا.

۴۶. اتينگهاوزن و ديگران، تاريخ هنر ايران، (۷) هنر ساماين و غزنوي، 
ص۶۴.  

۴۷. مهدي رامي، صنايع ايران، ظروف سفالني، ص ۲۵.
۴۸. كرميي و كياين، مهان، ص ۱۶.

۴۹. رفيعي، مهان، ص ۱۱۳.
۵۰. كرميي و كياين، مهان، ص ۱۶.

۵۱. اتينگهاوزن و ديگران، مهان، ص ۶۵.
۵۲. كرميي و كياين، مهان، ص ۱۷.

۵۳. مهان جا.
۵۴. كياين، سفال ايراين، ص ۱۶.

۵۵. ريچارد اتينگهاوزن و احسان يارشاطر، اوجهاي درخشان هنر 
ايران، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۱.

۵۶. كياين، مهان، ص ۱۵.
۵۷. زكي حممدحسن، صنايع ايران بعد از اسالم، ص ۱۹۲.

۵۸. توحيدي، مهان، ص ۲۶۵ و ۲۶۷.
۵۹. كامبخش فرد، مهان، ص ۴۶۹.
۶۰. كامبخش فرد، مهان، ص ۴۶۵.

۶۱. رفيعي،  مهان، ص ۸۵.
۶۲. توحيدي، مهان، ص ۲۸۱ و ۲۸۲.

۶۳. كياين، مهان، ص ۲۲.
۶۴. نک: کياين، مهان، ص ۱۳؛ گرجستاين، مهان، ص ۲۳۹؛ 

كامبخش فرد، مهان، ص ۳۵۰؛ افسون رحيمي و مهران متني، تكنولوژي 
سراميكهاي ظريف، ص ۴۷؛ رويني پاكباز، داير﴿املعارف هنر، ص ۷۲۷؛ 

کياين، مهان، ص ۱۶.
۶۵. پاکباز، داير﴿املعارف هنر، ص ۷۲۷.



١٣٨
ر ٥

 ا
 / ٣

هنر 
ان 

لست
گ

٧١

دربارة صنعت ـ هنر پارچه بايف ايران در قرون اولية اسالم 
با  گفته اند.  بسيار  سخن  جغرايف نويسان  و  تاريخ نويسان 
بررسي امجايل آثار ايشان مي توان نتيجه گريي كرد كه در 
آن دوره تقريبًا در سراسر ايران كارگاههاي متعدد و فعال 
پارچه بايف وجود داشته است. در هر جا كه از نظام اقتصادي 
و جتاري ايران سخن رفته است، پارچه  را از مهم ترين اقالم 
نشان دهندة جريان  اين خود  و  ايران مشرده اند؛  صادرايت 
توليد و تنوع اين صنعت ـ هنر است. بنا بر منابع مكتوب، 
نواحي خوزستان، فارس، طربستان، جبال (شامل قسمت 
و خراسان  ماوراءالنهر  ايران)،  مركزي  نواحي  از  وسيعي 
داراي كارگاههاي عمدة پارچه بايف بودند و هريك به ية 

نوع  يا انواعي از پارچه با اسامي ويژه شهرت داشتند.
در  پارچه بايف  دقيق  بررسي  و  هنر  اين  ريشه يايب 
بتوان  كه  پارچه هايي  منونه  كمبود  علت  به  مذكور  قرون 
اين دوره دانست دشوار است  به  به قطع آا را منسوب 
و انتساا بيشتر بر منابع تارخيي، جغرافيايي، سفرنامه ها 
اشياي  و  آثار  مطالعة  و  بررسي  اديب و مهچنني  متون  و 
هم زمان مبتين است. بدين وسيله شايد بتوان پارچه هاي 
آن دوره را فقط از برخي جهات مانند شيوه هاي تزيني 
يا مكاتب هنري رايج در آن زمان مقايسه و طبقه بندي 
كرد. ويل با توجه به اسامي و عناوين متنوعي كه به انواع 
پارچه ها در اين زمان اطالق شده، از هيچ يك از اين راهها 
فنِّ  و  شيوه  طبقه بندي  نظر  از  مطلويب  نتيجة  به  مني توان 
بافت، كه در مطالعات پارچه شناسي اساس كار حمسوب 
مي شود، دست يافت. بنا بر اين، حتقيق در اين زمينه غالبًا 
شيوه هاي  و  اسامي  جهت  از  پارچه  انواع  طبقه بندي  بر 

تزيني و مراكز بافت مبتين است.

مراكز توليد انواع پارچه در قرون اولية اسالم
در منابع نوشتاري مي توان به انواع خمتلف پارچه با عناويين 
از قبيل عّتايب، سقالطون، خباري، زندنيجي، امشوين، كمخا، 
سينيزي، ملحم، كوفيه، راختج و تاختج، طراز و منّير و 
برخي ديگر پي برد. نگارنده در جايي ديگر هريك از آا 
را توضيح داده٢ و پرداخنت جمدد به آا خارج از موضوع 
اين مقاله است. با بررسي اين واژه ها در فرهنگهاي لغت 
مشخص مي شود كه نام بسياري از آاــ مانند خباري، 
ذيِل  در  است؛  انتساب  صرفًا  كوفيه ــ  عّتايب،  سينيزي، 
(مانند  است»  پارچه  «نوعي  اينكه  ذكر  به   ديگر  برخي 

زهره روح فر١

پارچة زندنيجي

در قرون اولية اسالمي در سراسر ايران، چه در خراسان و چه در جبال 
و ديلم و طربستان، كارگاههاي پارچه بايف داير بوده و اقسام پارچه هاي 
بسياري از اين كارگاهها به شهرها و سرزمينهاي ديگر صادر مي شده 
است. يكي از اين اقسام پارچه ها پارچة معروف به زندنيجي است. از 
نام اين پارچه انتساب آن به زندنه، از حومه هاي خبارا در ماوراءالنهر، 
معلوم مي شود. براي شناخت اين پارچه خنست وضع پارچه بايف در ايران، 
به ويژه در خراسان و ماوراءالنهر بررسي مي گردد. آن گاه بر اساس شواهد 
به دست آمده از اين بررسي و نيز وارسي مشخصات منونه اي از اين پارچه، 
مشخصات اصلي اين نوع پارچه تبيني مي شود. براي روشن شدن ماهيت 
و منشأ نقش مايه هاي معمول در اين نوع پارچه، با عنايت به فرهنگ 

سغدي، از مقايسة نقوش با ديوارنگاره هاي مانوي استفاده مي گردد.
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اكتفا شده است.  بافت آا  به  ذكر حمل  «امشوين») و گاه 
مثًال در لغت نامة دهخدا دربارة «راختج» و «تاختج» صرفًا 
گفته شده پارچه هايي كه در نيشابور بافته مي شد.٣ در ذيل 
«قزين» آورده كه مقصود پارچة ابريشمي است و قزين در 
واقع از واژة «قز» به معناي ابريشم است. «سقالطون» را 
نوعي دوخته دوزي روي پارچه دانسته و نوع و شيوة آن 
را معريف نكرده است. صرفًا در چند مورد از پارچه ها در 
لغت نامه مي توان دريافت چه اليايف در بافت آا به كار 
پارچه اي  كه  «ملحم»  مانند  آا چيست؛  ويژگي  و  رفته 

است با تار ابريشم و پود غريابريشم.۴
شيوة  پارچه ها  از  نوعي خاص  بر  اطالق  «طراز» 
مشخص  را  پارچه  الياف  نوع  حيت  يا  بافت  از  ويژه اي 
مني كند. طراز به كتيبه اي مي گويند كه در حواشي پارچه 
بافته يا دوخته دوزي مي شده و منت كتيبه ها اكثرًا حاوي 
بوده  خلفا  و  شاهان  خمصوص  شعاير  يا  و  القاب  و  نام 
زمان  آن  حكوميت  نظام  در  پارچه  نوع  اين  ية  است. 
پس از خواندن خطبه و ضرب سكه امهيت بسيار داشت 
و اين پارچه ها را به مناسبتهاي خمتلف يا جهت عزل و 
نصب به امريان اهدامي كردندــ به مهان شيوه اي كه آيني 
خلعت خبشيدن در قرون بعد متداول شد. ابن خلدون در 
اين باب اطالعات مبسوطي به دست مي دهد.٥ در مورد 
مي توان  داده  اجنام  آن  دربارة  حتقيقي  نگارنده  كه  «منّير» 
گفت پارچه اي است كه غالبًا از ابريشم بافته مي شده و 
ويژگي اش در شيوة بافت و به كارگريي پودهاي نقش انداز 
در دو روي پارچه است، به ترتييب كه هر دو روي پارچه 
داراي يك نقش با رنگهاي متضاد زمينه اند. اين پارچه به 
پارچة «دوپودي» نيز معروف است و ري بافت آن معروفييت 
خاص داشته است.٦ به هر صورت چنان كه در اين بررسي 
امجايل مشاهده شد، بررسي لفظي نام اين پارچه ها جز در 
مواردي خاص مسئله اي را در جهت شناخت شيوة بافت 

و ويژگيهاي آن براي ما مشخص مني كند.
موضوع ديگري كه مبتين بر منابع مي توان بررسي 
كرد شناخت مراكز بافت است. در اينجا به مراكز عمدة 
توليد پارچه در قرون مورد نظر اشاره مي كنم. صنعت ـ هنر 
پارچه بايف ايران در قبل از اسالم به ويژه در زمان ساسانيان 
سريي تكاملي پيمود و در اين راه درجة مهارت فين در 
بافت نقوش و رعايت نظم و ترتيب و كنترل و استفاده از 
پودهاي چندرنگ نقش انداز از ويژگيهاي عمدة ابريشم بايف 

دورة ساساين گرديد.٧ اين جريان توليد پس از اسالم نيز 
ادامه و تكامل يافت؛  در مهان مراكز مهم دورة ساساين 
بافت  به  نيز  اسالم  از  قبل  كه  ري  كارگاههاي  چنان كه 
پارچه هاي دوپودي معروف بودند مهچنان به توليد آن با 
به  پارچه  نوع  اين  و  پرداختند  شيوه اي  ويژگيهاي  مهان 
«منّير رازي» معروف شد و مرغوبيت آن تا حدي بود كه به 

ساير نقاط نيز صادر مي شد.٨
ساسانيان  دورة  از  نيز  خمتلف خوزستان  شهرهاي 
آورده اند  و  بود  بافندگي  فعال  و  مهم  كارگاههاي  داراي 
بر روم، هنرمندان  از پريوزي  كه شاپور ذواالكتاف پس 
شوشتر  و  در شوش  و  بياورد  خود  با  آجنا  از  را  بافنده 
آن  از  و  داد  اقامت  خوزستان  واليت  شهرهاي  ديگر  و 
انواع حرير و خز و در نصيبني  زمان در شوشتر ديبا و 
زمينه  در مهني  نيز  مقدسي  مي شد.٩  بافته  فرش  و  پرده 
اشارايت به توليد پارچه هاي ديبا و خز و پنبه اي كه در شوش 
بافته مي شد دارد.١٠ مرغوبيت  و شوشتر و جندي شاپور 
پارچه هاي شوشتري در حدي بود كه مورد توجه خلفا بود 
و معتضد، خليفة عباسي، سفارش كرده بود كه لباس او را 
از پارچه هاي بافت شوشتر يه كنند.١١ عالوه بر اين در 
خوزستان پرده هاي معروف به «سوزن كرد» يه مي شد.١٢

شيوة  به  را  پرده ها  اين  نگاره هاي  و  نقش  احتماًال 
سوزن دوزي (دوخته دوزي) مي انداختند؛ يا شايد آا را 
در سوسن جرد/ سوسن گرد خوزستان توليد مي كردند و 

شايد «سوزن كرد» تصريف «سوسن گرد» باشد.
اصفهان نيز در قرون اولية اسالم به بافت پارچه هاي 
معروف به مروي و عّتايب و ملحم مشهور بود، تا حدي 
كه توليدات خود را به ساير نواحي جبال١٣ و خراسان و 
خوزستان نيز صادر مي كرد.١٤ شايان ذكر است كه «مروي» 
پارچة  نوعي  نيز  «عّتايب»  و  مرو  به  منسوب  پارچه اي 
موج دار خمطط منسوب به حمله اي به نام «عّتاب» در بغداد 
مشهور  پارچه ها  اين  بافت  به  بغداد  و  مرو  بود.١٥ چون 
بوده اند، احتماًال اين پارچه ها در مناطق ديگر نيز با مهني 

نام بافته مي شده است.
توزي  جامه هاي  كه  گفته اند  نيز  فارس  در وصف 
در توز و پارچة معروف به سينيزي در كازرون يه و از 
آجنا صادر مي شد.١٦ منطقة طربستان و ديلم نيز به بافت 
پوشاكهاي معروف به روياين و آملي (انتسابات حملي) و 
بودند.  معروف  پشمي  و  ابريشمي  و  پنبه اي  پارچه هاي 
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به ويژه در گرگان پارچه هاي ابريشمي عايل يه و به ساير 
شهرها صادر مي شد. در خراسان نيز بافت انواع پارچه هاي 
ملحم و راختج و تاختج رواج داشت و نيشابور به بافت دو 

نوع اخري معروف بود.١٧
انواع  و  بافت  مراكز  دربارة  كه  كوتاهي  بررسي  با 
پارچه مبتين بر منابع مكتوب گرديد، در اينجا به معريف 
نوعي پارچه معروف به زندنيجي و قبل از آن به بررسي 
كارگاههاي پارچه بايف ماوراءالنهر، يعين خاستگاه پارچة 

زندنيجي، مي پردازم.

كارگاههاي پارچه بايف ماوراءالنهر
در قرون اولية اسالم

اسالم  از  قبل  آن  خمتلف  شهرهاي  و  ماوراءالنهر  منطقة 
فرهنگي غين داشتند و از نظر توليد صنايع و آثار هنري 
كه  آورده  مورد  اين  در  حوقل  ابن  بودند.  فعال  بسيار 
و  و خرمي  نعمت  فراخي  به  دنيا  در سراسر  ماوراءالنهر 
اين  پادشاهان  بودن معروف است و گفته اند كه  پربركت 
ناحيه و ساير نواحي خراسان از آل سامان اند كه نسبت 
صنعتهايي  هنرـ  ميان  از  مي رسد.  چوبني  رام  به  آنان 
خمتلف  انواع  بافت  بوده  مشهور  بداا  ماوراءالنهر  كه 
پارچه هاي پشمي و ابريشمي و كرباسهاي عايل است كه 
در كارگاههاي خمتلف آن بيش از حد نياز توليد و به ساير 

مناطق صادر مي شود.۱۸
پارچه هاي  بافت  به  مرو  ماوراءالنهر،  شهرهاي  از 
معروف به «مروزي» و مهچنني ملحم معروف بوده است.١٩ 
عالوه بر اين در مرو پارچة ديگري به نام قزين (پارچة 
پارچة  انواع  نيز  مسرقند  در  مي شد.٢٠  يه  ابريشمي) 
معروف به «سيم گوين» كه مقصود نوعي پارچة زربفت با 
الياف نقره بود و مهچنني جامه هاي سينيزي بافته مي شد.٢١ 
شهرت پارچه هاي بافت مسرقند به حدي بود كه كارگاههاي 
توليد  «مسرقندي»  عنوان  با  را  پارچه هايي  نيز  خراسان 

مي كردند.٢٢
در ويذار، در دو فرسخي مسرقند، پارچه هاي خني 
بافته مي شد. در وصف اين پارچه  معروف به «ويذاري» 
بسيار  نرمي مهانند خز است و  لطافت و  گفته اند كه در 
بادوام است و اندكي زردرنگ. لباس امري و وزير و قاضي 
و سپاهي و عامي از آن يه مي شد و از لباسهاي فاخر 
حمسوب مي گرديد. اين پارچه به نواحي ديگر مانند فارس 

و عراق و ساير نواحي نيز صادر مي شد.٢٣
عالوه بر مسرقند، خبارا و ديگر شهرهاي ماوراءالنهر 
كارگاههاي معترب پارچه بايف داشتند، چنان كه در طواويس، 
ميزان  به  پنبه اي  پارچه هاي  خبارا،  بزرگ  شهرهاي  از 
فراوان توليد و به عراق صادر مي شد. مهچنني پارچه هاي 
معروف به خباري كه داراي بافيت بسيار حمكم و بادوام بود 
و پارچه هاي پشمي و فرش و گليم در خبارا بافته مي شد.٢٤ 
پارچة ديگري به نام امشوين را نيز در خبارا مي بافتند. ٢٥ نام 
اين پارچه مانند بيشتر اسامي پارچه ها شيوه و فن ويژه اي 
را براي ما مشخص مني كند و در توصيف آن فقط گفته اند 
ويژة  شهرت  اما  است.٢٦  خبارا  كاالهاي  از  پارچه اي  كه 
خبارا در ية نوعي خاص از پرده هاي بزرگ، يا شاُدروان، 
و نوعي پارچة معروف به «يزدي» بود كه پارچه اي بسيار 
نفيس و فاخر حمسوب مي شد. ارزش برخي از اين پرده ها 
يا يزديها به حدي بود كه گاه به مرتلة خراج ساليانة خبارا 
پرداخت مي شد. مهارت و زبردسيت هنرمندان بافندة خبارا 
تا حدي بود كه مهاجرت برخي از آا به مناطق ديگر 
مانند خراسان موجب رونق يافنت كارگاههاي پارچه بايف 

آن مناطق نيز گرديد.٢٧

پارچة زندنيجي
زندنه،  در  زندنيجي،  پارچة  نوشتار،  اين  موضوع  پارچة 
از حومه هاي خبارا، بافته و به نواحي ديگر صادر مي شد. 
بنابراين نام آن صرفًا انتساب مكاين است. جنس اين پارچه 
از كرباس سفيد بوده، ويل از نظر ارزش با پارچه هاي نفيس 
ديبا برابري مي كرده و به دليل مرغوبيت زياد، شاهان و 
بزرگان از اين پارچه لباس يه مي كردند. مهچنني گفته اند 
كه اين نوع پارچه در وردانه نيز بافته مي شده كه قدمت 
آن بيش از خبارا است و معروف است كه آن را شاپور 
ملك بنا كرده و در سرحد تركستان و مركزي جتاري بوده 
است.٢٨ به هر صورت دربارة ارزش و امهيت اين پارچة 
كرباسي گفته اند كه در عهد سامانيان اين رسم برجا بوده 
كه وقيت به سبب هنر و شايستگي به درجه و مرتبة غالمان 
اضافه مي كردند، يك سال او را در ركاب مي بردند و جامة 

زندنيجي به او مي پوشاندند.٢٩
مهان طور كه گفته شد اكثر اسامي پارچه كه مبتين 
بر متون موجود است، يا انتساب مكاين است يا بعضًا نوع 
الياف را بر ما مشخص مي كند. از اين رو تطبيق عناوين 

ت ۱. پارچة ابريشم 
كتيبه دار، كليساي 

نوتردام اوئي، مأخذ 
 Shepherd and:تصوير
 Henning, “Zandniji

Identified?”, p.260

ت ۲. پشت پارچة 
ت ۱، مأخذ:

 Shepherd and
 Henning, “Zandniji
Identified?”, p. 261
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با فن خاصي از بافت و يا نوع الياف و شيوه هاي تزييين 
علت  به  خاص  عنواين  حتت  هريك  طبقه بندي  ايتًا  و 
به وجود  پارچه  دقيق  مطالعة  اشكااليت در  منونه،  كمبود 
مي آورد. به مهني علت با وجود منونه اي از پارچة معروف 
به زندنيجي كه حاوي كتيبه است، مي توان اين نوع پارچه 
را از چند جنبه مانند ريشه يايب نام زندنيجي، نوع پارچه از 

نظر الياف و بررسي نقش مايه هاي تزييين بررسي كرد.
منونة مزبور (ت ۱) پارچه اي است ابريشمي كه با 
نقش دواير مماس در رديفهاي منظم افقي و عمودي تزيني 

شده است. دواير هريك مانند قايب نقش ماية اصلي را كه 
از نقش دو حيوان در طرفني يك درخت است،  عبارت 
در بر گرفته اند. اصل تقابل و تقارن در نقش بندي رعايت 
شده است. طول پارچه ۱۹۱ و عرض آن ۱۲۲ سانيت متر 
است؛  كامل  و  لبة حاشيه  داراي  پارچه  است. سه ضلع 
مي دهد طول  نشان  كه  شده،  بريده  آن  يك ضلع  فقط  و 
بوده است. آنچه در بررسي  پارچه بيش از حد موجود 
اين پارچه مهم است كتيبة پشت اين پارچه است (ت ۲). 
اين كتيبه در بافت پارچه ساخته نشده، بلكه پس از امتام 

 ت ۴ (راست). قسميت 
از پارچة ابريشمي، 
خزانة كليساي 
اعظم سانس، مأخذ:

 Shepherd and
 Henning, “Zandniji
Identified?”, p.261

ت ۵ (چپ). قسمتی  
از پارچة ابريشمي، 
موزة نانسي، مأخذ 
 Shepherd and:تصوير
 Henning, “Zandniji
Identified?”, p. 265

ت ۳. قسميت از پارچة 
ابريشمي، موزة ويكتوريا 
و آلربت، لندن، مأخذ:

 Shepherd and
 Henning, “Zandniji
Identified?”, p. 263
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بافت آن را با مركب بر ُپشت پارچه نوشته يا ُمهر زده اند. 
كتيبه شامل دو سطر كوتاه است. هنيش(۱) خط اين كتيبه 
را سغدي دانسته كه در قرن اول/ هفتم در سراسر خبارا رايج 
كتيبه را عبارت «زندنيجي» و  اول  بوده است. وي سطر 
كه  را  است.٣٠ موضوعي  «سغداين» خوانده  را  دوم  سطر 
در آغاز بايد به آن توجه كرد اين است كه اين پارچه و 
نيز گروهي ديگر از پارچه ها كه اين دو پژوهشگر آا را 
در  ابريشمي اند؛  كرده اند مهگي  طبقه بندي  زندنيجي  ذيل 
حايل كه از بررسي متون به دست آمد كه زندنيجي پارچة 
كرباس ويل فاخر و ارزمشند بوده است. البته اين تناقض 

دريچه هاي ديگري به موضوع حبث باز مي كند.
مي توان  نيز  منّير  پارچه هاي  در  را  تناقضي  چنني 
ديد. پارچة منّير مهان طور كه گفته شد در اكثر منابع نوعي 
پارچة ابريشمي معريف شده؛ در حايل كه در دورة ساسانيان 
ياد شده  پارچة كرباس دوپودي  به نوعي  پارچه  اين  از 
است. در اين خصوص آورده اند كه روزي پرويز از غالم 
خوش ذوق خود به نام ريدك خواست كه او را از ترين 
پوشاكها آگاه سازد. وي در پاسخ گفت: در اْر شاه جاين، 
در تابستاْن كتاِن توزي، و در پاييْز كرباِس دوپودة رازي.٣١ 
در اينجا تناقضي با آنچه كه در قبل راجع به نوع الياف 
پارچة منّير گفته شد مشهود است. پس از بررسي فن بافت 
مشخص شد كه در اصطالح منيّّر جنس پارچه، ابريشم 
يا كرباس، ملحوظ مني شود؛ بلكه وجه مميز آن صرفًا در 
به كارگريي پودهاي نقش انداز در دو طرف پارچه است 
كه باعث مي شود دو طرف پارچه  نقش داشته باشد. نام 
منّير نيز دقيقًا از مهني جاست كه دو طرف پارچه نقش 
دارد و مانند آيينه روشن است. پس مي توان اظهار كرد 
كه نام زندنيجي به سبب نوع الياف پارچه نيست و اين 
كرباس  از  ابريشمي و هم  پارچة  از  نوع مي توانسته هم 
باشد. اين پارچه قطعًا ويژگي ديگري داشته كه حيت نوع 

كرباسي اش هم ارزمشند بوده است.
در منونه هايي كه هنيش با مقايسه با پارچة كتيبه دار 
زندنيجي طبقه بندي كرده وجه تشاي هست و آن عبارت 
است از نقش مايه هاي تزييين و مهچنني شيوة نقش اندازي 
(ت ٣، ٤، ٥، ٦) متشكل از نقشهاي مدوري كه نقش ماية 
از  روشي  اين چنني  برگرفته اند.  در  قايب  مانند  را  اصلي 
هنر  در  به ويژه  اسالم  اوايل  و  ساساين  هنر  ويژگيهاي 
پارچه بايف بوده است و گونه اي تغيرييافته از آن، با جزئيايت 

كم و بيش متفاوت، در هنر سلجوقي و ايلخاين و حيت پس 
از آن نيز ديده مي شود.٣٢ حال اگر بنا باشد خاستگاه چنني 
شيوة هنري را به جرئت منطقة سغد بدانيم، الزم است كه 

نگاهي امجايل به پيشينة تارخيي و فرهنگي آن بيفكنيم.
سغد شامل منطقة وسيع و ثرومتندي واقع در ميان 
آمودريا و سريدرياست،٣٣ كه در دوران هخامنشيان جزو 
مسرقند  مركنده،  آن  مهم  شهر  و  بوده  شانزدهم  ساتراپي 
امروزي، است و ساكنان آن ايراين نژاد بودند.٣۴ شايان ذكر 
در  به ويژه  آن  جتاري  و  اقتصادي  امهيت  كه  خبارا  است 

ت ۶ (باال). جنگ رستم 
با ديو و اژدها، قسميت 
از ديوارنگارة پنج كند، 

 Azarpay, :مأخذ
Sogdian Painting, pl. 8

ت ۷ (راست). قسميت از 
ديوارنگاره هاي پنج كند، 

 Azarpay, :مأخذ
Sogdian Painting, pl. 9

ت ۸. قسميت از 
ديوارنگاره هاي پنج كند، 

 Azarpay, :مأخذ
 Sogdian Painting,

 pl. 14

(1) Henning
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بافندگي ذكر شد از مراكز مهم در سغد قدمي بوده است. 
خنستني منبع در مورد نام سغد متون اوستايي و كتيبه هاي 
هخامنشي است. در اين منابع سغد هم به معين سرزمني 
خاص و هم به معين مردمان ساكن آن به كار رفته است. 
در سنگ نبشته هايي كه از داريوش و خشايارشا باقي مانده 
نام سغد چند بار مهراه با نام بلخ و خوارزم و هري (هرات) 
در مشار اياالت شاهنشاهي ايران آمده است. در ِمهريشت به 
صورت سويسه (suysa) و در فصل اول ونديداد به صورت 
با هجوم  است.٣۵  ذكر شده   (suyoo-sayana) َينه  سََ سويوـ 
اسكندر و از بني رفنت وحدت سياسي امپراتوري هخامنشي، 
عده اي از اين قوم به سوي شرق و مرزهاي چني مهاجرت 
ابريشم مهاجرنشينهايي تشكيل  كردند و در مسري جادة 
دادند. گروهي نيز در زادگاه خود ماندند و پس از مديت 
از سلطة سلوكيان بريون آمدند و دولت شهرهاي كوچكي 
برپا كردند كه گاه زير سلطة كشورهاي نريومند و زماين در 
معرض اجم اقوام كوچ نشني قرار مي گرفتند؛ با اين حال 
توانستند در هر مورد در طول چندين قرن، نفوذ فرهنگي 
و اقتصادي خود را حفظ كنند. دربارة سغديان در دورة 
پارا اطالعات اندكي در دست است؛ ويل آنان با شروع 
قرن سوم قبل از ميالد حتت امپراتوري مركزي ساسانيان 
قرار گرفتند. در كتيبة كعبة زرتشت كه از شاپور اول مانده، 
نام سغد در ميان اياالت قلمرو امپراتوري ساساين مهراه 
با نام كوشان شهر و تاشكند آمده است. در مراجع اسالمي 
نيز نام سغد به سرزمني و مليت در ماوراءالنهر اطالق شده 
علت  به  سغدي  مهاجرنشينهاي  صورت  هر  به  است.٣۶ 
استقرار در مسري جادة ابريشم توانستند صنعت و جتارت 
ـ   هنر پارچه بايف از طريق جتارت  خود را به ويژه در صنعت 

با چني توسعه دهند.٣٧ 
پس از فتح سغد در زمان وليد بن عبدامللك (٨٦-

با  مهچنان  سغدي  دولت شهرهاي  ٩٦ق/٧٠٥-٧١٥م)، 
حفظ مرياث فرهنگي ساسانيان خوش درخشيدند و در 
فرهنگي  جتديد  دوران  مي توان  را  هفتم  اول/  قرن  واقع 
سغد دانست كه به رغم ويرانگريهاي عربان، تا قرن پنجم/ 
بايد  ادامه يافت.  بعد  يازدهم و به گونه اي حيت در قرون 
اذعان كرد كه در سغد مهواره سياست اعتدال و آزادي ديين 
آن چنان رعايت مي شد كه بوداييان، مسيحيان نسطوري، 
و  كنند  تبليغ  آزادانه  مي توانستند  مانويان  و  زرتشتيان 
ـ   پرستشگاههاي خود را برپا سازند. مهني آزادي سياسي 

ديين و اختالط فرهنگي عاملي براي تكوين هنر سغد شد، 
كه اگرچه جوانه اي از هنر ايراين بود، ويل آميزه اي از هنر 

يونان و هند را در خود داشت.٣٨
با بررسي آثار هنري سغديان و به ويژه كند و كاو 
آيينهاي  كه  گفت  مي توان  آن  منادين  نقش مايه هاي  در 
است؛  بوده  غالب  آجنا  در  مانوي  به خصوص  و  زرتشيت 
حيت پس از اسالم به علت اينكه عباسيان پريوان ماين را 
به سوي ماوراءالنهر گسيل داشتند، اين آيني در خراسان 
و خوارزم گسترش بيشتري يافت.٣٩ مهم ترين منبع براي 
بررسي هنر سغديان و ويژگيهاي آن و مهچنني مقايسه آن 
با پارچه هايي كه در گروه پارچه هاي معروف به زندنيجي 
طبقه بندي شده است ديوارنگاره هاي پنج كند و نقاشيهاي 
بر  موقعيت جغرافيايي  نظر  از  پنج كند  است.  ماين  كتاب 
در  كيلومتري مسرقند  ساحل چپ رود زرافشان در ٦٨ 
فرد  به  منحصر  نقاشيهاي  است.٤٠  تاجيكستان  مجهوري 
پنج كند را هيئيت روس در سال ١٩٤٦م كشف كرد. اين 
قرن  از  و جديدتر  ميالدي  پنجم  قرن  از  قدمي تر  نقاشيها 
هشتم ميالدي نيست.٤١ نقاشيهاي پنج كند به خويب منايانگر 
خصيصه هاي  به  آميخته  عاميانة  عناصر  با  است  هنري 
با  فئودايل سغديان، مهراه  از جامعة  نشئت گرفته  لواِين 
عناصر هنر ساساين، يوناين، هندي و چيين كه در يكديگر 

ت ۹. ديوارنگاره در 
ويرانة خوچو، سر يك 
ايزد مانوي، مأخذ 
تصوير: كليم كايت، 
هنرمانوي، ص۱۲۷

ت ۱۰ . قطعه اي از 
يك برگ كتاب مصور 
مانوي، مأخذ تصوير: 
كليم كايت، هنرمانوي، 
ص۱۷۹

ت ۱۱ (چپ). قسميت 
از نقاشي ديواري در 
مسرقند، مأخذ تصوير:

 Azarpay, Sogdian
 Painting, pl. 16
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در آميخته اند. تأثري اين ويژگيها در هنر نگارگري ايراين 
جتلي  نقاشيها  اين  لواين  عنصر  است.  مشهود  به خويب 
جامعه اي است كه با جامعة اسطوره اي شاهنامه شباهت 
رستم،  محاسة  ديوارنگاره ها  اين  بر  دارد.  شگفت انگيزي 
لوان شكست ناپذير ايران، به تصوير درآمده است. شك 
نيست رستمي كه هنرمند سغدي بر ديوارنگاره هاي پنج كند  
در حال جنگ با ديوان و سوار بر رخش كشيده (ت ٦) 
مهان رستمي است كه در متون سغدي بازيافته در غارهاي 
هزاربوداي چني توصيف شده است. اين احتمال مي رود كه 
داستان رستم از زمان اشكانيان كه با سكاها ارتباط نزديك 
داشتند تا زمان فردوسي به صورت روايات شفاهي وجود 

داشته است.٤٢
در  پارچه  نقوش  منايش  نظر  از  پنج كند  نقاشيهاي 
برخي از صحنه ها براي مقايسه با نقش مايه هاي پارچه هاي 
زندنيجي نيز بسيار مهم است. در تصاوير ٧ و ٨ دو منونه 
از نقاشيهاي پنج كند ديده مي شود كه اين مطلب را روشن 
مي كند. در تصوير ٧ پارچه اي مستطيل شكل ديده مي شود 
كه ظاهرًا بر ديوار آوخيته است. اين پارچه از نظر شيوة 
نقش اندازي و قاب بندي با قااي مدور قابل مقايسه با 
پارچة زندنيجي است. چنني تشاي در تصوير ٨ نيز در 
با  مدور  قااي  اين  مي شود.  مشاهده  اسب  زين  تزيني 

حاشيه اي مشتمل بر نقوش مرواريدي مشخص شده  است. 
اين حاشية مرواريدي در پارچه هاي زندنيجي (ت ١، ٣، 
به خويب  نيز  مدور  قااي  داخلي  حاشية  قسمت  در   (٥

منايان است.
از  منادين  منونه اي  واقع  در  مرواريد  نقش  كاربرد 
خارج  مقاله  اين  از  آن  حبث  كه  است  ماين  آموزه هاي 
است. در اينجا به مهني حد اكتفا مي كنم كه مرواريد مناد 
روح فرد است كه نيازمند رستگاري است و شخصيتهاي 
جنات خبش در آيني مانوي آن را آزاد مي كنند. جستجوي 
روح بيشتر به كنشهاي غواصان تشبيه مي شود كه ژرفاي 
دريا را مي جويند تا گنجهاي ارزمشند را برچينند. هدف 
مادي  جهان  از  مرواريدها  كردن  آزاد  مهانا  مانوي  آيني 
و از جامة پوشايل جسم است. از آجنا كه مانويان براي 
زبان  از  بشر  سرنوشت  و  رهايي خبش  كنشهاي  توصيف 
تصويري ارزمشندي استفاده مي كردند،٤٣ نقوش مرواريدي 
در حواشي قااي مدور يا در حواشي عمودي و حمصور 
در يك نوار منايش داده شده است كه شايد به گونه اي منادين 
حاكي از حمصور بودن روح انسان در درون چهارچوب 

تن باشد.
در تصاوير ٩، ١٠، ١١ منونه هاي ديگري از نوارهاي 
مرواريد در آثار هنر مانوي مشاهده مي شود. شايان ذكر 
است كه موضوعات تصويرشده در درون قاا، مانند بز 
كوهي، سيمرغ و درخت زندگي، نيز ريشه در كهن ترين 
كه  مورد حبث  و  مهم  موضوع  ويل  دارد؛  ايراين  اساطري 
وجه متايز هنر مانوي است مهانا نوارهاي مرواريدي است 
كه از اصول و مباين آموزه هاي ماين برآمده است. حال با 
توجه به نقشي كه به مرتلة منادي كليدي در آثار مانويان 
ديده مي شود، جباست كه به بررسي واژة «زندنيجي» نيز 

بپردازمي. 
مهان طور كه گفته شد، در فرهنگها آمده كه زندنيجي 
بافت آن يعين زندنه، از  پارچه اي است منسوب به حمل 
البته ياقوت از اين مكان با عنوان زند  حومه هاي خبارا. 
ياد كرده و گفته دهي است در خبارا.٤٤ زند به معين آگاهي 
و شناخت و نيز به معناي ترمجه و تفسري اوستا به شيوة 
بدعت گذارانه است.٤٥ واژة زنديق، معرب زنديك، نيز از 
مهني ريشه و در عريب نيز به معين بدعت گذار است و به 
مانويان اطالق مي شده؛ زيرا گويي آيني مانوي را بدعيت 

در دين زرتشت مي مشرده اند.٤٦

ت۱۲. پارچة كرباسي، 
خبارادوزي با الياف 
ابريشم، موزة دوران 

اسالمي، موزة ملي ايران
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با بررسي نقش مايه هاي منادين مانوي و كاربرد آن 
در آثار هنري سغديان، با توجه به پارچة كتيبه دار با عنوان 
و  گروه  اين  در  طبقه بندي شده  پارچه هاي  و  زندنيجي 
مقايسه آا با ديوارنگاره هاي سغدي و ساير آثار مربوط 
به آنان و مهچنني بررسي نامهاي زند و زنديق و ارتباط 
آا با مانويان، آيا مي توان اظهار كرد كه پارچة زندنيجي 
نقش مايه هاي  كه  مي شد  اطالق  پارچه  از  گروهي  به 
نشئت گرفته از آموزه هاي ماين را در برداشت و به گونه اي 
به حمل اصلي بافت آا كه احتماًال مركز سكونت مانويان 
بوده نيز ارتباط پيدا مي كرد؟ به اين ترتيب تناقضي هم كه 
در متون راجع به جنس اين پارچه، يعين ابريشم و كرباس، 

ديدمي برطرف مي گردد.
شايان ذكر است كه استفاده از قااي مدور در هنر 
پارچه بايف ايران از زمان ساسانيان رايج بود و در قرون 
اولية اسالم نيز به ويژه در پارچه هاي منّير بافت ري و حيت 
در دورة سلجوقيان و پس از آن نيز تداوم يافت. البته در 
اين پارچه ها نوار مرواريدي به مرتلة مشخص كنندة قاب 
به كار نرفته و غالبًا حواشي قاب با طرحهاي تزييين و گاه 
رديف جانوران تزيني شده است. ويل به نظر مي رسد كه 
استفاده از اين طرحهاي مدور در منطقة ماوراءالنهر رايج تر 
از ساير مناطق بوده، تا جايي كه تا اواخر قرن سيزدهم/ 
نوزدهم نيز نوعي دوخته دوزي روي پارچه رواج داشته 
است. در اين شيوه نقوش خمتلف را با الياف رنگني ابريشمي 
اين شيوه دوخته دوزي معروف  پارچه مي دوختند.  روي 
به «خبارادوزي» است و چنان كه در تصوير ١٢ مشاهده 
مي شود، سراسر پارچه با رديفهاي منظم گل و بوته تزيني  

شده که هريک از آا درون قابی مدّور قرار دارد. �

كتاب نامه
االرض، ترمجه و تصحيح جعفر شعار، ران،  ابن حوقل. ايران در صور﴿

امريكبري، ۱۳۶۶. 
ابن فقيه، ابوبكر امحد بن حممد بن اسحق. البلدان، ترمجة ح. مسعود، ران، 

بنياد فرهنگ ايران، ۱۳۴۹.
ابن خلدون، عبدالرمحان. مقدمة ابن خلدون، ترمجة حممد پروين گنابادي، 

ران، بنگاه ترمجه و نشر كتاب، ۱۳۳۶، ۲ج، ج۱.
 النرشخي، ابوبكر حممد بن جعفر. تاريخ خبارا، ترمجة ابونصر امحد بن حممد 

بن نصر القبادي، مشهد، توس، ۱۳۶۳.
ثعاليب نيشابوري، عبدامللك بن حممد بن امساعيل. تاريخ ثعاليب مشهور به 
غرر اخبار ملوك الفرس و سريهم، ترمجه و مقدمة جمتيب مينوي و حممد 

فضائلي، ران، نقره، ۱۳۶۸.
خواجه نظام امللك طوسي، ابوعلي حسن بن علي بن اسحاق. سياست نامه، 

تصحيح عباس اقبال، ران، چاپخانة جملس، ۱۳۲۰.
دهخدا، علي اكرب. لغت نامه، ران، دانشگاه ران.

روح فر، زهره.«نقش عقاب بر كفن هاي آل بويه»، در: جملة باستانشناسي و 
تاريخ، ش ،۴ران، مركز نشر دانشگاهي.

 ــــــــ. . نگاهي بر پارچه بايف دورة اسالمي، ران، انتشارات مست، 
.۱۳۸۰

قريب، بدرالزمان. فرهنگ سغدي، ران، انتشارات فرهنگان، ۱۳۷۴.
كليم كايت، هانس يواخيم. هنرمانوي، ترمجة ابوالقاسم امساعيل پور، ران، 

فكر روز، ۱۳۷۳.
گريمشن، رمان. هنر ايران (پارت و ساساين)، ترمجة رام فره وشي، ران، 

بنگاه ترمجه و نشر كتاب، ۱۳۵۰.
مسعودي، ابواحلسن علي بن حسني. مروج الذهب و معادن اجلوهر، ترمجة 

ابوالقاسم پاينده، ران، بنگاه ترمجه و نشر كتاب، ۱۳۶۰.
مقدسي، ابوعبداهللا حممد بن امحد. احسن التقاسيم يف معرف﴾ االقاليم، ترمجة 

علينقي مرتوي، ران شركت مؤلفان و مترمجان ايران، ۱۳۶۱.
نامعلوم. حدود العامل من املشرق ايل املغرب، تصحيح سيدجالل الدين طهراين، 

ران، ۱۳۵۲ق.
نيويل، گراردو. آيني گنوسي و مانوي، ترمجة ابوالقاسم امساعيل پور، ران، 

فكر روز، ۱۳۷۳.
ياقوت محوي. مشترك ياقوت محوي، ترمجة حممد پروين گنابادي، ران، 

امريكبري، ۱۳۶۲.

Azarpay, Guitty. Sogdian Painting, University of  California 
Press, 1981.

Reat, Nancy and Eleanor B. Sachs. Persian Textiles and Their 
Technique from Sixth to Eighteenth Centuries, Oxford University, 
1937.

Shep herd G. and W. Henning. “Zandniji Identified?”, in: 
Early Islamic  Art, ed. Janathan M. Bloom. vol. 23, Ashgate/
Variorum, 2002.

پي نوشتها
۱. مسئول خبش اسالمي موزة ملي ايران 

۲. زهره روح فر، نگاهي بر پارچه بايف دورة اسالمي، ص۷۴-۷۱. 
۳. لغت نامة دهخدا، ذيل «راختج» و «تاختج». 

۴. مهان، ذيل «ملحم». 
۵. ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج۱، ص۵۲۸-۵۲۶. 

۶. روح فر، «نقش عقاب بر كفن هاي آل بويه»، ص۲۶-۲۴. 
7. Reat and Sachs, Persian Textiles and Their Technique from 
Sixth to Eighteenth Centuries, p.15. 

۸. مقدسي، احسن التقاسيم يف معرف﴾ االقاليم، ص ۶۹۲. 
۹. مسعودي، مروج الذهب و معادن اجلوهر، ص۲۵۴. 

۱۰. مقدسي، مهان، ص۶۱۱. 



١٣٨
ر ٥

 ا
 / ٣

هنر 
ان 

لست
گ

٧٩

۱۱. مسعودي، مهان، ص۶۲۸. 
۱۲. حدود العامل من املشرق ايل املغرب، ص۸۱. 

۱۳. در تقسيم بندي جغرافيايي قدمي، اصفهان جزو منطقة جبال بوده 
است. 

۱۴. ابن فقيه، البلدان، ص۸۷. 
۱۵. لغت نامة دهخدا، ذيل «عّتايب». 

۱۶. حدود العامل من املشرق ايل املغرب، ص۷۸. 
۱۷. ابن فقيه، مهان، ص۸۷ . 

۱۸. ابن حوقل، ايران در صور﴿االرض، ص۱۹۸-۱۹۴. 
۱۹. ابن فقيه، مهان، ص۸۷. 

۲۰. حدود العامل من املشرق ايل املغرب، ص۵۸. 
۲۱. مقدسي، مهان، ص ۴۷۷. 
۲۲. ابن فقيه، مهان، ص ۸۸. 

۲۳. ابن حوقل، مهان، ص ۲۴۵. 
۲۴. مهان، ص۲۱۶ و ۲۱۷. 

۲۵. مقدسي، مهان، ص ۴۷۵. 
۲۶. لغت نامة دهخدا، ذيل «امشوين».
۲۷. النرشخي، تاريخ خبارا، ص۲۸. 

۲۸. مهان، ص۲۱، ۲۲، ۳۹۳. 
۲۹. خواجه نظام امللك طوسي، سياست نامه، ص۱۹۲. 

30. Shepherd and Henning, “Zandniji Identified?,” pp. 
258, 260, 280. 

۳۱. ثعاليب، تاريخ ثعاليب، ص۴۵۲ . 
۳۲. روح فر، نگاهي بر پارچه بايف دورة اسالمي، ص ۳۲ و ۲۲. 

۳۳. ياقوت محوي، مشترك ياقوت محوي، ص ۳۷۹. 
۳۴. گريمشن، هنر ايران (پارت و ساساين)، ص ۳۵۸. 

۳۵. قريب، فرهنگ سغدي، ص ۱۱. 
۳۶. مهان، ص۱۲ و ۱۳. 

37. Shepherd and Henning, op. cit., p. 260.
۳۸. قريب، مهان، ص۱۴ و ۱۷. 

۳۹. نيويل، آئني گنوسي و مانوي، ص ۱۴۱. 
۴۰. گريمشن، مهان، ص۳۵۲ .

41. Guitty Azarpay, Sogdian Painting, pp. 1, 13.
۴۲. قريب، مهان، ص ۱۸. 

۴۳. كليم كايت، هنر مانوي، ص ۵۵ و۵۶. 
۴۴. ياقوت محوي، مهان، ص ۱۰۶. 

۴۵. لغت نامة دهخدا، ذيل «زند». 
۴۶. نيويل، مهان، ص ۱۴۵. 



١٣٨
ر ٥

 ا
/ ٣

هنر
ان 

لست
گ

٨٠

قايل درباري چه هست و چه نيست؟ 
مي توان در درون برخي  « دسته ها»ي   فين و سبکي قاليهايي 
که پيش تر ذکر شد، گاه مشاري اي نسيب به دست داد. مثًال 
در  « قاليهاي ترجني اوشاك»، آنکه  « تر طّراحي شده است»، 
به بيان ديگر قايل اي که در آن طرح اصلي با بيشترين دقت 
بازآفريين شده، قدميي ترين به حساب مي آيد و قايل اي كه 
از طرح اصلي دور شده است بر حسب ميزان دور شدن 
از  « اصل » در مراتب پايني تر قرار مي گريد: آنکه از اصل 
دورتر است در پايني ترين مرتبه. اين الگو بر مبناي شّم، 
خوب عمل مي کند و مي توان آن را بر بسياري از گونه هاي 
قايل اعمال كرد؛ هر چند که توضيح روندي که اين تغيريات 

پي درپي در طي آن رخ داده مشکل تر است. 
چنانچه خنستني قايل در اين تسلسل از روي طرحي 
کار شده باشد، اين امر که در قاليهاي بعدي شاهد از دست 
رفنت جزئيات و يب قاعدگيهاي نامناسب هستيم بايد حاکي 
از آن باشد که ديگر از طرح اصلي استفاده نشده و احتماًال 
آن طرح به سبب استفادة طوالين در طول زمان از بني 
رفته بوده است. پس اگر بافندگان هيچ طرحي در اختيار 
نداشته اند، براي راهنماي نقش از چه استفاده مي کردند؟ 
مني توان تصور كرد که طّراح حرفه اي طرحي تازه بکشد 
و متامي اشتباهات و يب قوارگيهايي را که به تدريج در طرح 

اصلي وارد شده است بدون اصالح کردنشان حفظ کند.
مي آيد  در  جور  مشهود  حقايق  با  که  توضيحي 
اين است که بافندگان از قايل ديگري به مرتلة راهنماي 
با ايت قابليت خود  نقش استفاده کرده و طرح آن را 
ناقص  مهيشه  مثنابرداري  مسري  مي کردند.٣  مثنابرداري 
بوده است؛ هنگامي که از قايل اي مثنابرداري شود که خود 
آن مثنا[ي قايل اي ديگر] است، اشتباهات در طول زمان 
اصلي  طرح  در  برگشت ناپذير  تغيريات  باعث  و  انباشته 
مي شود. در اين گونه قاليها جزئيات از دست  رفته و نقش 
و نگارهايي حذف شده است، طرحها به تدريج از شکل 
افتاده، خطوط منحين به جمموعه اي از خطوط مستقيم و 
زاويه ها تغيري شکل داده (چکيده نگاري شكسته)، منطق 
طرح درک نشده است؛ براي اينكه به خاطر سپردن نقشها 
آسان شود، بر تقارا افزوده اند و برخي از اجزا را تكرار 
كرده  اند و بدين صورت نقش و نگارها ساده شده؛ مواد 
جديدي اضافه شده (گسترش فرعي)، و طرحها به واسطة 

اجراهاي مکرر تغيري شکل يافته است. 

جان تامپسون

قاليها و بافته هاي اوايل 
دورة صفويه (٢)١
ترجمة بيتا پوروش٢

اين مقاله خبش دوم از مقالة طويلي است كه خبش خنست آن در مشارة 
پيش به جاپ رسيد. خبش خنست مقاله به تبيني امهيت نيمة اول دورة 
صفويه از نظر هنر قايل بايف و بافندگي، شيوة انتقال فرهنگ و هنر قايل بايف 
حكومت تركمانان آق قويونلو به حكومت صفويان، تشكيالت قايل بايف 
در دربار صفويان، روش طراحي قايل و طراحان آن، پيشينة به كارگريي 

طرح و نقشه براي بافت قايل اختصاص داشت. 
نويسنده در اين خبش از مقاله به شيوة تشخيص قايل درباري از 
غري آن، و نيز ديگر بافته هاي اوايل دورة صفويه مانند گليم و مند و تاج 

مي پردازد.
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معموًال  و  متداول  جرياين  تغيريات  اين گونه 
پيش بيين پذير دارد و ميزان تغيري متناسب با تعداد مثناهاي 
واسط در ميان  « اصل »  و منونة موجود افزايش مي يابد. با 
وجود اين، گاهي کارآيي اين الگوي ساده [يعين الگوي 
مثنابرداري] در وضعي خاص  مبناي  بر  تغيريات  توجيه 
خمتل مي شود. گاهي پيش مي آيد که قايل نسبتًا جديدي 
حاوي ويژگيهاي مربوط به گذشته است، چرا که منونه اولية 
ساملي براي مثنابرداري در مهني اواخر در اختيار بافنده 
بوده است؛ بدين معنا که با وجود فاصلة زماين ميان اين 
قايل و الگوي اوليه، ميان آا فقط چند مثنا واسطه شده 
است.٤ از سوي ديگر گاهي هم بافندگان نااليْق طرحي 
را چون فاقد اين مهارت اند که درست با آن برخورد کنند 
ضايع مي كنندــ يعين ممكن است قايل اي با آنكه بدبافت 

است قدميي باشد.
متايل به مثنابرداري در رواج طرحهايي که از دربار 
مي آيد.  حساب  به  قوي  عاملي  است  گرفته  سرچشمه 
هنگامي که محايت سلطنيت يا شاهانه به پرورش خالقيت 
هنرمندانه مي پردازد، دربار پيشواي سليقة روز و طرحهايي 
مي شود که از دربار سرچشمه گرفته و مهانند موجهايي بر 
روي آب راکد، از مرکز سليقه ساز به اطراف پخش مي شود. 
منونه اي از اين روند که با آنچه در قاليهاي واقعي شاهدمي 
كامًال جور درمي آيد آن است که قاليهاي درباري را ابتدا 
مي كردند؛  مثنابرداري  جامعه  اول  طراز  ثرومتندان  براي 
سپس آن را با اي ارزان تر براي متقاضيان کم درآمدتر 
مي بافتند؛ ايتًا روستايياين که مايل بودند با ُمد شهري 
مثنابرداري  تغيرييافته  ظاهري  با  را  آن  باشند،  مهاهنگ 
مي كردند.٥ تغيري شکل طرحها به دليل مثنابرداري مکرر 
پديده اي شايع بوده و عاملي است مهم در پيدايي آنچه 
چنني  نقوش  روستايي »اش  خواند.٦  مي توان  « سبک 
قاليهايي ايتًا از منونه هاي اصيل درباري نشئت گرفته که 
نقشها مهگون  واژگان حملي  با  تغيريايت شده،  دستخوش 
اصيل  و  و سرزنده  رنگ  از  شيوه اي سرشار  در  و  شده 
دوباره اجرا شده است. اين نقوش روستايي در دوره هايي 
طوالين، برخي اوقات در طي سده ها، به كار رفته و تنها 

به آرامي و با گذشت زمان تغيري يافته است.
هنگام  در  را  دگرگوين طرحها  مثنابردارْي  الگوي 
انتشارشان از مركز طّراحي به خارج توجيه مي كند، اما 
جتاري  كارگاه  يك  در حمصوالت  طرح  احنطاط  مني تواند 

در مقايسه با منونة تصوير۵. اين منونه 
هيچ گاه قايل اي با ظرايف عمدة فين نبوده 
است. با وجود اين داراي امتيازايت هست 

که براساس آا بتوان آن را يکي از 
اندک قاليهايي دانست که از نظر سبک  

در کنار معدود اشيايي قرار مي گريد 
که يقينًا مي توان به دورة شاه امساعيل 

نسبت داد. نکتة اصلي جالب در شکل 
نقش شبکه اي اسليميهاست که زمينة 
سفيد را پوشانده و در زير باقي ماندة 

لچکها، که در اصل گوشة فرش را 
پر کرده بوده است، ناپديد مي شود. 

در نزديکي حاشيه، دو عنصر طرح را 
حتت الشعاع قرار داده  است: حلقة سرخ 
درخشاين که کنارة آن با پيچ و تااي 
فشرده شکل گرفته  و گل شاه  عباسي 
کوچکي را حمصور کرده است؛ و دو 

اسليمي زردـنارجني رنگي که در حاليت 
کمان مانند به يکديگر متصل شده و گل 

شاه  عباسي برگي اي را در بر گرفته 
است. شکل اين اسليمي غريعادي 

است، چرا که داراي کناره هاي شکسته 
است که در تقابل شديد با شکل گردان 

آشکار نقش شبکة حلزوين است. ترکيب 
شکلهاي حلقه اي و اسليميهاي شکسته 

در شيوه اي که تزيينات شبکه اي به 
صورت فشرده کار شده، سبکي است 

که تکامل غايي آن به دورة تيموريان 
در شرق ايران در طول ربع اول سدة 

م/ پانزدهم مي رسد. از آن در 
گونه هاي خمتلف شيوه هاي هنري، شامل 

کار چوب، تذهيب، صحايف و، احتماًال 
در قايل استفاده مي کردند. در آغاز سدة 

دهم/ شانزدهم اين شيوه به گستردگي 
به کار مي رفت؛ هرچند که در دهه هاي 

اول به تدريج آن را کنار گذاشتند و 
تنها نشانه هايي از حضور اولية خود بر 
جا گذاشت. شکل واضح و سامان يافتة 
اين تزيني در طرح زمينة قايل تصوير 
۴ وجود دارد، که اين فرض را پيش 
 مي آورد که آن قايل در سدة م/ 
پانزدهم بافته شده باشد. با بررسي 
دقيق مي توان عناصر مشابه را در 

طرح چنداليه اي تصوير ۵ نيز مشاهده 
کرد. عناصر مشاي در تزيني پالک 

فوالدي کمربند شاه امساعيل وجود دارد.
اسليمي «دهن اژدري» بزرگ که در پيچ 

و تااي ابري شکل پيچيده شده است 
در گوشه، و شکل پيازي گلهاي شاه 

عباسي از ويژگيهاي متأخر تزيني است 
که در سدة دهم/ شانزدهم شيوع يافت. 

بنا بر اين احتمال مي رود که قايل مذکور 
در دورة شاه امساعيل بافته شده باشد.

ت ۱. تکه قايل با زمينة 
سفيد و اسليمي، اوايل 

سدة دهم/ شانزدهم، پرز 
پشمي بر چلة ابريشمي، 

۱۰۱×۱۸۵ سانيت متر، 
موزة ملي برلني ـ 

پروس، خبش مربوط به 
موزة هنر اسالمي
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را توجيه كند. دراينجا الگوي ديگري مطرح شده است. 
هنگامي که کارگاهي سفارشي از دربار دريافت مي کرد، 
کارگاه)  در  يا  بود  آمده  به وجود  دربار  در  (خواه  طرح 
به درسيت و به باالترين كيفيت، با استفاده از ترين مواد اجرا 
مي شد. سپس شايد مهني طرح را در يکي از کارگاههايي 
براي  و  تغيري مي دادند  بود  که هدف جتاري آا قوي تر 
استفاده سازگار مي كردند. اين طرحها عمومًا ناگهاين در 
مراکز اصلي توليد ظاهر مي شد.٧ مي توانستند با استفاده از 
كارگران كم مهارت تر، رنگهاي ارزان تر، بافت ضخيم تر و 
استفاده از قايل اي ديگر به مرتلة راهنماي قايل به جاي 
نقشه، در هزينه ها صرفه جويي كنند. البته در چنني وضعي، 

افتراق تدرجيي از منونة اصلي حتمي است.
قاليهاي  از  گروهي  تدرجيي  افتراق  الگو  اين  طبق 
هم نقشه از منونه اي قابل شناسايي نشانة استمرار توليد در 
طول زمان است. شناسايي چنني گروهي ما را قادر خواهد 
ساخت که اين فرض را پيش آورمي که اين قاليها از منبعي 
مانند يک کارگاه (يا گروهي از کارگاهها) که در دوره اي 

نسبتًا طوالين وجود داشته سرچشمه گرفته است. آن گاه 
چنانچه آزمون «ميزان احنراف »  گاه مشاري نسيب را در اين 
گروه اعمال كنيم، خواهيم توانست قدميي ترين اعضاي آن 
خواهد  درباري  قايل اي  خنستْني  منونة  کنيم.  شناسايي  را 
بود با ترين و دقيق ترين اجرا و ساخته از ترين مواد؛ 
جانشينان  « احنراف يافته»اش قاليهاي جتاري خواهد بود، نه 

درباري. 

قاليهاي اولية صفوي چگونه بوده است؟
خاستگاههاي  دربارة  که  مي آيد  پيش  سؤال  اين  اکنون 
صفوي  قاليهاي  قدميي ترين  خويشاوندهاي  و  فرهنگي 
معترب،  و  جديد  اطالعات  نبود  در  گفت؟  مي توان  چه 
هرگونه نتيجه گريي قطعي ناممكن است؛ اما بررسي دوبارة 
بعدي  براي حبثهاي  اين مسئله شايد  چارچواي اصلي 

مفيد باشد.
يكي از مفروضات پايه که من حتمًا آن را در نظر 
مي گريم اين است که در سدة م/ پانزدهم قاليهاي گرهي 

ت ۲. تکه قايل، اواسط 
سدة دهم/ شانزدهم، پرز 
گره خورده، پرز پشمي 
بر چلة ابريشمي، موزة 
هنرهاي تزييين، پاريس، 
ش ۱۰۶۱۴.

اين قايل پرز پشمي با 
کيفيت اعال به حلاظ 
طرح با قاليهاي ابريشمي 
نادر سدة دهم/ شانزدهم 
در اوايل دورة صفويه 
ويژگيهاي مشترکي دارد؛ 
به خصوص در شکل 
گياهان در حاشيه و 
حيوانات افسانه اي در 
زمينه. اين قايل به حلاظ 
داشنت نقش ماية برگ 
با کنارة پشيت مخيده، با 
قاليهاي اردبيل مشابه 
است.
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ـ  ايراين بافته مي شده است:  در سرتاسر سرزمينهاي ترکي 
در سرزمينهاي تيموري در شرق ايران و آسياي مرکزي (به 
مرکزيت هرات و مسرقند)، سرزمينهاي ترکمانان در غرب 
ايران و شرق ترکيه (به مرکزيت تربيز و دياربکر) و در 

ترکية عثماين (به مرکزيت بورسه و استانبول).
با توجه به شکل گستردة تاريخ فرهنگ در سدة 
م/ پانزدهم مي توانيم بگوييم که مسرقند پيشواي سليقة 
روز در دنياي هنر بوده و هرات از آن دنباله روي مي کرده 
است. با وجود آنکه تأثري مرياث هنري تيمور با سرعت 
از جهان اسالم  قابل توجهي در سرتاسر خبش عمده اي 
پخش شد، بايد آگاه بود که شرياز در نيمة اول سدة م/ 
پانزدهم و تربيِز حتت حكومت ترکمانان در نيمة دوم اين 
بودند و دقيقًا در مهني مراکز،  تأثري  نيز مراکز مهم  سده 
نياز بوده است که برخي تفکرات جديد رخ دهد. چنانچه 
در سدة  قايل  طّراحي  فراگري  شناخت جنبش  منظور  به 
م/ پانزدهم به نگاره هاي تيموري نگاه کنيم، بالفاصله 
با معمايي روبرو مي شومي. دورة اولية قاليهاي تيموري با 
نقوش کوچِک تکرارشوندة يب پايان شناخته شده است ــ 
عمومًا با نقش مايه هاي به هم پيچيده و حاشيه هايي به خط 
کويف. تعدادي از قاليهاي اين گونه باقي مانده است؛ ليکن 
متأخر  قاليهاي  رديف  در  را  آا  رنگ آميزي شان  و  فن 
ترکي قرار مي دهد و اکثر آا، هرچند نه مهة آا، بيشتر 
درباري.  قاليهاي  تا  دارد  را  روستايي  بافته هاي  ويژگي 
عمًال هيچ قايل اي از اين گروه وجود ندارد که بتوان آن را 
به ايران نسبت دادــ تا به حال تنها يک قايل کامل و يک 

تکه قايل از اين گونه را ايراين تشخيص داده اند.۸
بنا بر اين، خنستني مسئله اين است: چه قاليهايي در 
دربار تيموري در هرات در اوايل سدة م/ پانزدهم به كار 
مي رفت؟ نتيجه گريي من اين است که چنني قاليهايي که در 
ايران يا در آسياي مرکزي بافته مي شد حقيقتًا وجود داشته، 
ليکن مهة آا بر اثر حوادث تارخيي از بني رفته است. از 
سوي ديگر، رويدادهايي تصاديف ــ جتارت با غرب، وقف 
قايل براي مساجدــ باعث شده است که گونه هاي حملي 
ترکي که به شيوة رايج سبک تيموري بوده است جنات يابد 
و اين اثر را بر جا بگذارد که ترکيه کانون قايل بايف در سدة 

م/ پانزدهم بوده است.
در نيمة دوم سدة م/ پانزدهم دو سبک جديد در 
قاليهايي  نگاره هاي هرات آشکار شد:  [تصوير قايل در] 

با خبشهاي متداخل و قاليهاي مركزگرا. مضمون خبشهاي 
متداخل و درهم بافته، که به طرزي نامنظم شکل گرفته٩ 
ويژگي خاص تذهيب نسخ خطي در اين زمان است. در 
دو قاِيل به جامانده، سبک بسيار مشاي با کيفييت درباري 
ديده مي شود: يکي در موزة دوتيسو(١) در ليون و ديگري 
لنگة مهان قايل در موزة متروپولينت نيويورک. هر دو موارد 
مناسيب است براي گنجاندن در جمموعه قاليهاي بافته براي 
دربار تيموري در هرات در اواخر سدة م/ پانزدهم.١٠ 
اين سبک تزيني به مرتلة [شيوه] طّراحي نامتعارف زمينه 
ادامه  ايراين سدة دهم/ شانزدهم  پارچه هاي  قاليها و  در 
يافت و بيشتر به صورت طّراحي حاشيه به سدة يازدهم/ 
هفدهم رسيد. اين شيوه در هنر عثماين بسيار کم ارائه شده 

و در قاليهاي ترکي ناشناخته است.١١
دورة  قاليهاي  دربارة  ما  است:  اين  دوم  مسئلة 
ترکمانان سدة م/ پانزدهم چه مي دانيم؟ آيا آا ظاهري  
«ايراين »؟  تشخيص  قابل  ويژگي  يا  است  « ترکي »  داشته 
قاليهايي  اين است که در  اين سؤال است  آنچه در پس 

ت ۳. تکه قايل از گوشة 
چپ بااليي يکي از دو 

قايل اردبيل، قاليهاي 
مأخذ اين تکه قايل 

مورخ  ۹۴۶ق/-۱۵۳۹
۱۵۴۰م است،

پرز گره خوردة پشمي بر 
چلة ابريشمي، ۳۰×۵۳ 

سانيت متر
قاليهاي اردبيل از آجنا 

که دو تا از تنها سه 
منونه قاليهاي تاريخ دار 

از اوايل دورة صفويه اند 
امهيت خاصي دارند. 
مهچنني تقريبًا قطعي 

است که بافت اين قاليها 
را شاه امساعيل سفارش 
داده بوده است. سبک 

تزييين آا در جزئيات 
خود نکات مشترک 

زيادي با عناصر پيداشده 
در شاهنامة شاه طهماسب 

دارد. مشخصًا يکي 
از اجزا را، يعين برگ 

موجود در حاشية 
باريک که کناره اش باال 

آمده و به مست عقب 
برگشته است، مي توان 
در بسياري از نقاشيها 

پيدا کرد.

(1) Musée de 
tissus
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که متعلق به سدة م/ پانزدهم مي منايد، دو سبک کامًال 
پركار است و  متمايز ديده مي شود: يک سبك ظريف و 
در آن، نقوش اسليمي پيچان و نقوش مركزگرا غلبه دارد؛ 
سبك ديگر واضح و پرقدرت است و رنگهاي اصلي تند 
دارد و نقوش مكرر يب پايان بر آن غالب است. گروه اول 
يب شک ايراين است؛ گروه دوم ترکي است و معموًال در 
متون  « اوشاك »  ناميده مي شود، که جايي است كه از سدة 
م/ پانزدهم مرکز توليدات جتاري بوده است.١٢ ليکن آيا 
قاليهاي  « اوشاك ستاره اي»،  « گونه هاي ستاره اي »  و ديگر 
اوشاك  را  « طرحهاي  آا  ارمتان(٢)  کورت  که  مواردي 
توليد  آناتويل  آغاز در غرب  از  کم شناخته»  مي خواند،١٣ 

مي شده يا مرياث سبکْي اصالتًا ترکماين بوده است؟
پيوند خبش عمدة  « سبک ترکي »  قدمي با اوشاك به 
قدري عميق و مستحکم است که حيت كوشش براي مناقشه 
در آن  يب فايده است. با وجود اين، مسئلة ارتباط ميان 
قاليهاي   اوشاك  اوليه و هنر درباري ترکمان براي مداي 
طوالين براي من سؤال بوده است. مشکل بتوان شباهت 
ميان نقوش ستاره اي طوقه ابري١٤  در  قاليهاي اوشاك  اوليه را 
با نقوش كاشي كاري   مسجد کبود  تربيز (٨٦٩ق/ ١٤٦٥م) 
گلهاي  ميان  تشابه  جالب تر  نکتة  حيت  گرفت.  ناديده 
نيلوفر١٥ طاليي و برگها و تزيينات شبكه اي١٦ و طرحهاي 
جناغي حاشيه دار در نقوش برخي کاشيهاي شش ضلعي 
بر  گياهي  شبكه اي  نقوش  با  کبود  مسجد  در  الجوردي 
زمينة آيب در برخي از قاليهاي اوشاك است كه هم ترجنهاي 
جناغي حاشيه دار و هم ترجنهاي طوقه ابري شانزده پر دارد. 
ليکن اين عناصر داراي پيشينة آشکاِر تيموري است. ترنج 
طوقه ابري در تذهيب اواخر سدة هشتم/ چهاردهم شرياز 
ديده شده١٧ و ستاره هاي طوقه ابري نيز در تزيينات مقربة 
امحدشاه در بيدر١٨، متعلق به دهة ٨٣٠ق/ ١٤٣٠م، پيدا 
شده است. اين تزيينات به دست هنرمندي ايراين صورت 
گرفته و چنني رقم خورده است: «عمل عبد شکراهللا قزويين 
نقاش».١٩ نادر بودن ديوارنگاره هاي تيموري اين ارتباط با 
فارس را به گونه اي خاص جالب توجه مي سازد و شرياز 
را كه خنست مسند شاه زادگان تيموري و سپس شاه زادگان 
آق قويونلو بود به مرتلة جايگاه مهم انتقال تأثريات هنري 

از شرق به غرب، آشكارتر در مركز توجه قرار مي دهد.
٧٩٥ق/  در  تيمور  دست  به  شرياز  فتح  از  پس 
١٣٩٣م اين شهر در مقام مرکز هنري به حيات خود ادامه 

و  اسکندرسلطان  تيموري  شاه زادگان  لواي  حتت  و  داد 
پسرعمويش ابراهيم سلطان که در سال ٨٣٨ق/ ١٤٣٥م 
وفات يافت بر رفعت آن افزود. تأثري شديد چني که در 
اين دوره آشکار است، حتويل مستقل  به  کارهاي متعلق 
رونق شرياز حتت  است.  داشته  آن  بر  مقدم  و  هرات  از 
يافت؛ در حايل که تربيز، يعين  ادامه  تركمانان  حكومت 
پايتخت، حتت فرمانروايي اوزون حسن که از سال ٨٧٣ق/ 
آجنا  در  در ٨٨٣ق/ ١٤٧٨م  وفاتش  هنگام  تا  ١٤٦٩م 
مستقر بود به مغناطيسي براي جذب استعدادهاي هنري 
تبديل شد. تربيز در زمان تركمانان شهري ثرومتند و بزرگ 
که آشکار ترين مدرک  آن  تارخيي  بناهاي  متأسفانه  بود. 
شکوه سلسلة تركمانان در آن دوره بوده تقريبًا يكسره از 
بني رفته است.٢٠ حمققان هنرهاي وابسته به کتاب امهيت 
شرياز را تصديق كرده اند، اما كمتر كسي از نقش احتمايل 
آن در عامل قايل سخن گفته است. به نظر من چنني مي آيد 
اشاعة فكرهاي جديد  بسيار حيايت در  نقشي  که شرياز 
هنري، هم به مست هرات در شرق و هم به مست تربيز و 
استانبول در غرب داشته است. مدا پيش از حتول طّراحي 
است،  ظاهر شده  زاد  نقاشيهاي  در  كه  هرات  در  قايل 
فاصله گرفنت از طرحهاي مبتين بر نقوش تكرارشونده در 
شرياز آغاز شده بود. در نقاشي اي متعلق به حدود سال 
٨٤٨ق/ ١٤٤٤م قايل اي تصوير شده كه طرحي اسليمي 
در ميان دارد كه زمينه اي با تزيينات شبكه اي گياهي آن را 

احاطه كرده است.٢١
آيا مي توان چنني گفت كه طي خنستني ثلث سدة 
م/ پانزدهم شرياز پيشواي سليقة روز در [طّراحي] قايل 
بود، اما هرات در نيمة دوم اين سده تأثريگذار شد؛ و تربيِز 
از  به خود، هم  مربوط  با سنتهاي هنري  تركمانان،  عهد 
شرياز متأثر بود و هم از آسياي مرکزي عهد تيموريان؟ با 
توجه به پيشرفتگي فرهنگي تربيز عهد ترکمانان در هنرها، 
که  مي رود  احتمال  کتاب،  به  وابسته  هنرهاي  در  به ويژه 
قاليها و منسوجايت که در آجنا بافته مي شد مقتداي سليقة 
روز بوده باشد. بنا بر اين مي توان حدس زد که در اوايل 
سدة م/ پانزدهم سبک داراي  « چرخ »  و  « ستاره و شعاع » 
مقبول تر  ازآناتويل مي شناسيم  برجامانده  قاليهاي  از  که    
با  تيموري شديدي  اين سده جلوة  ميانة  در  است.  بوده 
و  برگ  گره خورده،  صور  يب پايان،  تکرارشوندة  نقوش 
گل نيلوفر، پديد آمد. در اواخر سدة م/ پانزدهم سليقة 

(2) kurt 
Erdmann
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ت ۴. خبشي از نقش 
زمينة قالی ای با ترنج 

مرکزي، جمموعة 
کريستوفر الکساندر، 

نك: تصوير رنگي اين 
قايل در گلستان هنر، 
ش۲ (پاييز و زمستان 

۱۳۸۴)، ص ۸۳

و  مركزگرا  نقوش  با  ايراين تر شد،  ويژگي  روْز طرف دار 
با  گياهي.  شبكه اي  تزيينات  بعدها  و  متراکم  اسليميهاي 
آنكه حيت يک منونه پارچه، و تا اين اواخر حيت يك منونه 
تركمانان  عهد  تربيز  به  را  آن  كه  منانده  بر جا  هم  قايل، 
نسبت داده باشند،٢٢ مني توان تصور کرد که مهه چيز يب آنكه 
نشاين از خود بگذارد از بني رفته باشد. حيت چنانچه اشيا 
خود از بني رفته باشد، تأثري آا مهچنان آشکار خواهد 
بود. از اين حلاظ به نظر من چنني مي آيد که وارثان اصلي 
تأثري تركمانان کارگاههايي بوده اند که در مصر در دورة 
ملک اشرف قايتباي بر پا شدند و قاليهاي مملوکي را توليد 
مي کردند؛ و نيز کارگاههاي جتاري اوشاك که بيش از يک 
سده، بسياري قايل با نقوش تکرارشوندة يب پايان با گل و 
برگ نيلوفر، که نشان ويژگيهاي شاخص تيموري است، 
قاليهاي  اينكه کارگاههاي اوشاك  توليد مي کردند. جالب 
لچك ترجني ايراين هم توليد مي کردند و حيت برخي از آا 

تالشهايي براي گوشه سازي قايل به شيوة ايراين داشتند.
در سال ٨٧٩ق/ ١٤٧٤م به يوزافا باربارو(٣)، سفري 
ابريشمني»  « قاليهايي  تربيز،  در  ترکمانان  دربار  در  ونيز 
نشان دادند «كه فوق العاده زيبا بود» و قاليهاي ديگري كه 
«زيباترين قاليها بود» و او آا را برتر از قاليهاي بورسه 
و قاهره دانسته است.٢٣ بازرگاين ناشناس که در خنستني 
ساهلاي سدة دهم/ شانزدهم در تربيز بوده است از کاخ 
سابق يعقوب بيگ ديدن کرده (گمان كرده که آن کاخ به 
است:  « بر زمني  گفته  دارد٢٤) و چنني  تعلق  اوزون حسن 
که  ابريشمي،  ظاهرًا  گسترده اند،  شکوه  با  قايل اي  تاالر 
مدور  که  زيبا  نقوشي  با  است؛  کارشده  ايراين  سبک  به 
بايستة كاخ است. به مهني  اندازه اي است که  به  و دقيقًا 
كرده اند.»٢٥  مفروش  کامًال  را  زمني  اتاقها  ساير  در  گونه 
حضور قاليهاي ابريشمي که به شيوه اي ايراين و احتماًال با 
طرحهاي گردان کار شده است، شايد مؤيد اين فكر باشد 
که قاليهاي اواخر دورة آق قويونلو و اوايل دورة صفويه 

ويژگي ايراين داشته است.
از طريق قياس مي توان به دريافيت ديگر از ماهيت 
قاليهاي دورة ترکمانان و اوايل دورة صفويه رسيد. چنانچه 
را  آا  قوي  ظن  به  که  را ،  اردبيل  تاريخ دار  قاليهاي 
شاه طهماسب کمي پيش از ٩٤٦ق/ ١٥٣٩م سفارش داده 
است، نقطة ثابت حتول سبک صفوي در قايل منظور كنيم، 
آن گاه شاهد سبکي تزييين خواهيم بود که در جزئياتش 

کامًال با تزيينات معاصر خود متناسب است؛ نظري آنچه در 
شاهنامة شاه طهماسب مي توان يافت. ترنج مرکزي از نظر 
شکْل مشابه آايي است که در ساير  قاليهاي لچك ترجني  
دارد:  تفاوت  آا  با  جهت  سه  از  ليکن  مي شود،   ديده 
نزديکي  تقريبًا در  تزيينات شبكه اي زمينه  اينکه  خنست 
ترنج پايان يافته و (به جز اندكي استثنا) در زير آن از نظر 
ناپديد نشده است؛ دوم اينکه اثري از پيچ و تاب ابرها 
افزودن  با  را  ترنج  آنکه  سوم  نيست؛  حاشيه  اطراف  در 
آويزهايي در هر شانزده پره اش گسترش داده اند. گروهي 
از قاليهاي لچك ترجني هست که تزيينات شبكه اي زمينه در 
آا به حلاظ سبک كامًال تيموري است (ت٤). ترنج اين 
قاليها با پيچ وتااي ابرْي لبه دار شده است و عمومًا شكل 
طوقه ابري مشخصي دارد. در حقيقت شکلي مشابه آنچه 
پيش تر ذکر شد در   قاليهاي لچك ترجني اوشاك به كار رفته 
است  که اکنون تاريخ آا را متعلق به ثلث آخر سدة م/ 
ايراين  قدميي تر  لچك ترجني   قاليهاي  در  پانزدهم مي دانند. 
تزيينات شبكه اي در زير ترنج ناپديد مي شود، چنان كه 
گويي ترنج بر روي دريايي از اسليميهاي مارپيچ شناور 
است. ظاهرًا اينكه اين گروه آخر از قاليهاي لچک ترجني 
متقدم بر قاليهاي اردبيل است قطعي است؛ بيشتر به اين 
به  را  گروه  اين  قاليهاي  مي توان  سبک  نظر  از  که  دليل 
اين صورت قدميي ترين  كه در  ترتيب زماين مرتب كرد، 
قايل به راحيت در سدة م/ پانزدهم جاي خواهد گرفت. 
چنانچه اين نکته حقيقت داشته باشد (و چنانچه اين قاليها 
ايراين باشد، که كمتر کسي در آن ترديد دارد)، اين قاليها 
بايست يا در غرب ايران حتت حكومت تركمانان بافته شده 

باشد يا در شرق ايران حتت حكومت تيموريان.
مشکل بتوان فهميد که در کجا بايد به دنبال پاسخ 
اين سؤال گشت. صحايف و تذهيب و تزيينات معماري در 
غرب ايران شواهد کايف براي ترجنهاي حماط در تزيينات 
شبكه اي گياهي كه در زير ترنج ناپديد «مني شود» در اختيار 
باشد  نقش شناور  زمينة  بر  كه  ترجني  ليکن  مي گذارد؛٢٦ 
ظاهرًا هيچ سابقه اي در هنر اسالمي ندارد. با اين حال، 
چنني انگارة طراحي اي در هنر چيين از دورة تانگ(٤) و 
سپس در طول دورة سونگ(٥) تا دورة يوئان(٦) وجود داشته 
است٢٧ و شايان توجه است كه تنها قايل باقي مانده اي كه 
اندازه اي  تا  تيموري نسبت داد٢٨  به دورة  مي توان آن را 
نتيجه مي گريمي  اين  بر  بنا  پديده اي است.  متضمن چنني 

(3) Josafa 
Barbaro
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که   قايل لچک ترجني  به ظن قوي از شرق ايران سرچشمه 
گرفته است نه غرب ايران.

در اينجا بايد اذعان كرد که در استفاده از شواهد 
احتياط  قاليها  تاريخ  تعيني  منبع  مرتلة  به  ايراين  نقاشي 
بسياري الزم است؛ بيشتر به اين دليل که در اين روش، 
يعين  منفرد،  هنرمند  يك  نگاره هاي  در  كه  قاليهايي  به 
زاد، تصوير شده است امهيت بسياري داده اند. مهارت 
شگفت آور و توجه استثنايي او به جزئيات، بيش از آنكه 
اطالعايت دربارة تاريخ قايل در اختيار بگذارد، ما را بر 
رويكرد او به نقاشي و قرحية طراحي اش واقف مي كند. با 
مشاهدة دقيق قاليهايي که در شاهنامة شاه طهماسب تصوير 
شده است، درمي يابيم كه اين قاليها با آنچه از قاليهاي اوايل 
دورة صفويه مي دانيم مناسبت چنداين ندارد؛ و اين مؤيد 
اين ديدگاه است [كه نبايد در تعيني تاريخ قايل، به تصوير 
قايل در نگاره ها بيش از حد اتكا كرد]. بيش از ١١٠ مورد 
تصوير قايل در نقاشيها هست كه از اين تعداد، ١٥ مورد 
داراي نقوش درهم بافته در حاشيه با رئوس کويف است. 
چنني تركييب در جمموعه قاليهاي باقي مانده از دورة صفويه 
به كلي ناشناخته است. بسياري از آا فرشهاي قايل مانند 
بازمنود چيزي  پي  در  که  است  تزييين ساده اي  نقوش  با 
نبوده است. معدودي از اينها را با نوعي احتياط و دقت در 
جزئيات کشيده اند که حقيقتًا حس قايل اي واقعي را منتقل 
مي کند. يک قايل هم هست که بيشتر در زمرة نقاشيهاي 
بوده  پانزدهم  اوايل سدة م/  يا  سدة هشتم/ چهاردهم 
است.٢٩ از اين بررسي چنني بر مي آيد که بيشتر قاليهايي 
که تصوير شده صرفًا گونه اي خالصه نگاري مرسوم بوده و 
هيچ ارتباطي با قاليهاي واقعي نداشته و مدعي آن هم نبوده 
است. نقاشيهاي جديد اغلب بر پاية منونه هاي قدميي تر شکل 
مي گرفته است و احتماًال هنرمندان با نگريسنت نقاشيهاي 
قدميي تر، از آا براي تصوير كردن قايل در نگاره هاي شان 
اهلام مي گرفته اند. هرچند استثناهايي هم در كار است و 
گاهي اوقات به طرح قايل اي بر مي خورمي که به مهان دقت 
منونه هاي زاد کار شده است. از اينجا معلوم مي شود که 
شايد اعتبار مطالعة قايل در نگارگري ايراين بسيار كمتر از 

آن باشد كه پيش تر تصور مي شد.

نتيجه
به  شانزدهم  دهم/  ايراين سدة  قاليهاي  و  بافته ها  مطالعة 

واسطة ميزاِن حقيقتًا غم انگيِز آثار برجامانده، که در زمان 
خود به وفور توليد مي شده، بسيار دشوار است. حمفوظ تر 
ماندن قاليهاي ترکي در اروپا به واسطة جتارت و در مساجد 
ترکيه به سبب وقف، ديدگاه روزگار مدرن به تاريخ قايل 
را به احنراف کشانده است. به نظر مي رسد که تا پيش از 
سدة يازدهم/ هفدهم هيچ سند موثقي براي ايران وجود 
به ما بگويد که گونه هاي خاص قايل و  بتواند  ندارد که 
پارچه در کجا توليد مي شده است. اين کمبود اطالعاْت 
مورخان را به عرضة منابعي سوق داده که تنها بر حدس و 
گمان استوار است. بسياري از اين حدسها به واسطة تکرار 
شدن جايگاه  « حقيقت »  يافته است. برخي از سودمند ترين 
مطالعات اخري بر بررسي دقيق ساختارها و رسوم کاري 
هنرهاي دسيت در ترکيب با فنون متداول تر تاريخ هنري 
مبتين شده است. چنني مطالعايت امکان دسته بندي قاليهاي 
داراي سبکي مشابه را با يکديگر فراهم مي سازد، ليکن 
مني توان گفت که اين قاليها در کجا بافته شده است. با اين 
مطالعات مي توان گاه مشاري اي هم به دست داد که براي 
برخي قاليها كامًال دقيق است. قاليهاي متعلق به اوايل سدة 
دهم/ شانزدهم قطعًا باقي مانده است؛ ليکن با دانش فعلي،  
هيچ راهي براي تفكيك آايي که در دورة شاه امساعيل 
بافته شده از قاليهايي که پيش تر حتت حاکميت تركمانان و 

تيموريان بافته شده است در اختيار نيست. 
با  هم زمان  پارچه  و  قايل  جتاري  کارگاههاي 
دورة صفويه  اواخر  در  کاخ  سرپرسيت  کارگاههاي حتت 
وجود داشته است. وجود قاليهايي با کيفييت هم درباري و 
هم جتاري از دورة اولية صفوي حاکي از آن است که مهني 
روش پيش تر هم بوده است، به ويژه از آجنا که مي دانيم 
براي شاه امساعيل در تربيز  قايل باف  استاد  دست كم يک 
با توجه به کيفيت طرح و ساخت و  کار مي کرده است. 
موادي که در خمملها ديده مي شود و تنوع بسيار در کيفيت 
حريرهايي که به سبک درباري بافته شده است و با توجه 
به اين حقيقت که غياث الدين علي نقش بند يزدي، طّراح 
پارچه و نقش بند معرويف که در ساهلاي آخر دورة حکومت 
شاه طهماسب فعال بود و عضوي از حلقة درباري شاه عباس 
شد، وجود کارگاههاي پارچه بايف حتت سرپرسيت کاخ نيز 
قطعي است. با وجود اينكه در حريرها طرحهايي به كار 
مي برده اند که ريشه در هنرهاي درباري وابسته به کتاب 
اين  بود.  ختصصي  پيشه اي  آا  حقيقي  طّراحي  داشت، 

ت ۵. قايل، اوايل 
سدة دهم/ شانزدهم، 
پرزهاي گره خورده 
از جنس پشم بر چلة 
پشمي، ۲۴۷×۳۶۹ 
سانتی متر، جمموعة 
اثاث ملي، پاريس، 
ش GOB 1375، نك: 
تصوير رنگي اين قايل 
در گلستان هنر، ش 
۲ (پاييز و زمستان 
۱۳۸۴)، ص ۸۰
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نکته در طّراحي قايل صدق مني کند؛ بسيار حمتمل است که 
براي طّراحي قاليهاي سفارشي خمصوص، نقاشان دربار را 
فرامي خوانده اند. برخالف عقيدة رايج، چنني سفارشهايي 
را نه بر اساس نقشه هاي روي کاغذ شطرجني مبتين بر گره؛ 
بلکه به ظن قوي با استفاده از طرح [بدون كاغذ شطرجني] 

مي بافته اند، كه عملي به مراتب ختصصي تر بوده است.
تاريخ قاليهاي اولية صفوي پيش از دورة شاه طهماسب 
و آا که در سلسله هاي پيشني ترکمان و تيموري بافته 
شده مبهم مانده است. بر تصوير قاليهايي که در آثار يک 
هنرمند منفرد برجسته، يعين زاد، آمده بيش از حد تأكيد 
ناپديد  تقريبًا  تيموري  قاليهاي درباري دورة  شده است. 
شده ليکن سبک آا در برخي قاليهاي جتاري و روستايي 
آناتويل حفظ شده است. قاليهاي اولية دورة ترکمانان نيز 
از بني رفته است، ليکن مرياث هنري آا را مي توان در 
قاليهاي مملوکي و دمشقي پيدا كرد. مي توان براي قاليهاي 
دورة ترکمانان در اواسط سدة م/ پانزدهم ماهييت شديدًا 
تيموري منظور كرد. مرياث اين سنت طّراحي احتماًال در 
قاليهاي قدميي تر اوشاك حفظ شده است. احتمال مي رود 
که قاليهاي متأخرتر دورة ترکمانان به حلاظ هويت ايراين 
شده و بنا بر اين متيز آا از قاليهاي اولية صفوي ناممكن 

باشد (ت ٥).
قاليهاي دورة اولية صفوي براي ارزيايب جمدد آماده 
بافته شده ،  کجا  در  آثار  اين  که  اين حوزه  در  نه  است؛ 
بلکه بيشتر در اين حوزه که در چه زماين بافته شده است. 
با بررسي موشکافانة جمدد خود اشيا، هم در فن آا و 
هم در جزئيات کوچک عناصر طرح آا، دسته بندي اي 
جمدد و طبقه بندي اي فراتر امکان پذير مي منايد که مي تواند 
به روشن شدن نقشهاي خاص دربار تيموري و ترکمان 
برنامه اي  کند.  کمک  صفوي  قايل  سبک  شکل گريي  در 
سنجيده با استفاده از سنجش كربن چهارده به اين عمل 

بسيار کمک خواهد کرد.

سخين دربارة گليم ابريشمي
بافت گليم ابريشمي فين پرزمحت است که بيشتر به واسطة 
کاربردش در چني شهرت دارد، که در آجنا آن را «کئوسو»(۷) 
يا «ِکسي»(۸) مي خوانند. چنني سنيت در آسياي مرکزي نيز 
منونه هايي  شدن  ظاهر  طريق  از  سنت  اين  دارد.  وجود 
شگفت آور از اين نوع بافته كه از تبت به بازار مي آورند 

کتاخبانه هاي  در  گليمها  ازاين  است.  شده  شناخته  تر 
مي كرده اند.  استفاده  «سوترا»۳۰  جلد  براي  تبت  راهبان 
ابريشمي مي بافته اند. قدميي ترين  نيز گليم  ايران  قطعًا در 
منونه هاي برجامانده، با يک استثناي درخور توجه، از سدة 
دهم/ شانزدهم به جا مانده است. مورد استثنا گنجينه اي 
خارق العاده در جمموعة ديويد(۹) در کپنهاگ است که گمان 
ويژگيهاي  و  باشد  بوده  ايلخانان  زمان  به  متعلق  مي رود 
مشترکي، هم در رنگ و هم در فن، با گليمهاي معروف 

آسياي مرکزي دارد.۳۱
و  چهاردهم  هشتم/  سده هاي  ميان  در  چنانچه 
داشته  وجود  ايران  در  مستمر  توليدي  شانزدهم  دهم/ 
است، ما چيزي از آن مني دانيم؛ هرچند که از برکت حتقيق 
مانيکوفسکي(١٠) اين خبت را دارمي كه شواهد مستند خويب 
در  ١٦٠١م  ١٠٠٩ق/  سال  در  ايران  در  گليم  توليد  از 
اختيار داشته باشيم.٣٢ در اين تاريخ پادشاه وقت هلستان 

ت ۶. خبشي از 
گليم ابريشمي، سدة 

دهم/ شانزدهم، گليم 
کالف شدة ابريشمي 
آراسته به رشته هاي 

سيم و زر، ۱۵۲×۳۸۹ 
سانيت متر، گنجينة 

رزيدنتس، مونيخ. نك: 
تصوير رنگي اين قايل 
در گلستان هنر ص ۸۲

(7) k’ossu

(8) kesi

(9) David 
Collection

(10) Mankowski
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ابريشمي  گليمي  تا  فرستاد  کاشان  به  را  ارمين  بازرگاين 
اين گليم  باشد.  بر آن دوخته  يه كند که نشااي وي 
كه نقشه اش كمابيش صورت نشان اشراف دارد در كنار 
مونيخ  رزيدنتس(١١)  موزة  در  ديگر  ابريشمي  گليمهاي 
نگهداري مي شود. حضور گليمي متعلق به تاريخ و منشأ 
معلوم در اين موزه، که به اوايل سدة يازدهم/ هفدهم بر 
اغلب  که  چرا  است،  شده  آشفتگي  سبب  کمي  مي گردد 
يکسان  دقيقًا  گليمها  ديگر  تاريخ  که  مي پنداشتند  چنني 
در  را  آا  مهة  که  باشد  چنني  مي توانست  منطقًا  است. 
قالب جهيزية آنا کاتارينا کنستانتسا(١٢)، شاه دخت هلستاين، 
از يک منبع به آملان آورده باشند؛ ليکن تنها از جنبة تاريخ 
هنري، يکي از آا، يعين گليم تصوير ٦، آشكارا قدميي تر 

از گليم نشان دار سال ١٠١٠ق/ ١٦٠٢م است.
شيوة  و  مواد  و  نقش  در  برجسته  کيفييت  اثر  اين 
آن  به  و صوراي يب چهره  نيست  کامل  اما  دارد،  اجرا 
رنگ و  بويي رمزگونه مي دهد. اين نقش با صور فلکي خود 
در مرکز و سواراين که تاج صفوي بر سر اده و مشغول 
شکارند، نظايري در قاليهاي ابريشمي موجود در وين و 
بوستون دارد (ت ٧). جاي شک نيست که اين اثر شيئي 
است با کيفييت شاهانه، بيشتر به اين دليل که عيار طال در 
رشته هاي فلزي قيميت اش آن قدر هست که تا به امروز 

سياه نشده است.
ابريشمي  گليمهاي  از ساير  که  برکت شواهدي  از 
موجود به دست آمده است، امروزه ناکاملي اين اثر ديگر 
به قدر سال ١٩٢٦ كه اطالعات آن منتشر شد٣٣ معماگونه 
نوع  اين  از  [برخي  قطعات  که  مي دانيم  اکنون  مني منايد. 
مي دوخته اند.  هم  به  بعدًا  و  مي بافته  را جداگانه   گليمها] 
استفاده  زماين  روش  اين  از  که  کنيم  فرض  مي توانيم 
مي كرده اند که عرض گليم مورد نياز بيش از عرض داِر 
موجود بوده است. اين گليم حاشيه ندارد؛ اما آيا در اصل 
حاشيه هايي داشته و از آن جدا شده و گم شده، يا حقيقتًا 

هيچ گاه کامل نشده است؟
اين صوراي يب چهره چيزي است که هر که اين 
اثر را ديده راجع به آن نظر داده است. مداست كه بر آمن 
كه چنني جزئيات بسيار دقيق را هنگامي که عمل بافت 
پايان مي يافت، هنرمندي با مرکب بر گليم مي كشيد؛  مهان 
طور که در چني روال کار چنني بود. اين فرض هنگامي 
ابريشمي  گليم  كه  يافتم  را  فرصت  اين  که  شد  حمکم تر 

ديگري را که سابق بر اين در موزة هنر كاربردي(١٣) وين 
بود به دقت بررسي کنم. اين اثر داراي پيكره هاي انساين 
است و از نظر رنگ و طرح و نقشه كشي و مواد، بسيار 
[به منونة خنست] شبيه است و اين دو به ظن قوي به يک 
زمان و منبع تعلق دارند.٣٤ در اين گليم مهة صورا را با 
استفاده از مرکب سياه و به شيوه اي عمومًا ايراين کشيده اند. 
پس ممكن نيست اين طرح را هنرمندي غريب در زمااي 
متأخر كشيده باشد. از اينجا اين احتمال قوت مي گريد که 
گليم مورد حبث به عللي هرگز متام نشده و آن را در مهني 
وضع فعلي به غرب آورده اند. ليکن شايد هيچ گاه آشکار 
نشود كه چرا چنني منونة اعاليي از هنِر داري نامتام مانده 
است. به جز اين دو، تنها پنج منونة ديگر را منطقًا مي توان 
به سدة دهم/ شانزدهم نسبت داد. اين منونه ها عبارت است 
از: گليم جمموعة تيسن ـ بورمنيّسا(١٤)، گليم   فرانکّتي(١٥)   که 
اكنون در قطر است، باالپوش تويوتومي هيِدئوشي(١٦) در 
بسيار  که  منونه اي  ژاپن،  کيوتوي  در  توداجيي(١٧)  گنجينة 
خوب حفظ شده است در موزة متروپولينت، و مورد پنجم 
در ليختنشتاين.٣٥ ساير منونه هاي برجامانده احتماًال به سدة 

يازدهم/ هفدهم به بعد تعلق دارد.

سخين دربارة مند
از ديرباز عشاير براي پوشاندن كف خيمه هاي شان از مند 
استفاده مي كرده اند. نشسنت روي آن راحت است، عايق 
گرما و سرماست، محل و نقلش آسان است، و از مواد حملي 
در دسترس ساخته مي شود. مند در اين كاربرد [به مرتلة 
فرش] مقامي نازل دارد.۳۶ حيت تنگ دست ترين عشاير از 
مند براي پوشاندن كف خيمه استفاده مي کنند و داشنت قايل 
براي استفادة روزمره نشان رفاه است. اينكه مند را مي توان 
حرارت  و  فشار  اينكه  و  داد  حالت  حجمي  صورت  به 
موجب مي شود مند به اندازه اي سخت شود که شکل خود 
را حفظ کند، آن را به ماده اي مطلوب براي ساخت انواع 
کاله بدل كرده است. در اين كاربرد، مند مقامي رفيع تر و 
تارخيي طوالين دارد؛ از کالههاي بلند جموسان۳۷ تا كاله 
سنيت انواع فرقه هاي درويشان و کالههاي معمويل عشاير 

امروز ايران.
اين نکته که از مند در سطوح بسيار باالي جامعه 
طبقات  مردم  است:  شناخته  کمتر  مي شده،  استفاده  نيز 
باالتر در حقيقت بر خمّدة مندي خمصوصي، يعين مند تکيه 

ت ۷. قايل ۱۵۲۵-
۱۵۵۰، چله و پرز 
ابريشمي با نقاطي مؤکد 
با رشته هاي فلزي، 
۲۵۵×۴۸۰ سانتی متر، 
موزة هنرهاي زيبا، 
بوستون، ش ۶۶/۲۹۳

(11) Residenz 
Museum

(12) Anna 
Katharina 
Konstanza

(13) Museum 
für angewandte 
Kunst

(14) Thyssen- 
Bornemisza

(15) Franchetti

(16) Toyotomi 
Hideoshi

(17) Todaiji
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يا تکيه مند مي نشستند. اين مندها به دفعات در نگاره ها 
تصوير شده است (ت ٨ و ٩ و١٠). در تصاوير نگاره ها مند 
تكيه را چهارال كرده و به كار برده اند. ظاهرًا مندهاي تكيه 
مايل  قهوه اي  در طيف  زمينه شان  و رنگ  مستطيل شکل 
به سرخ يا خاكستري و نقوش آا از رنگي روشن تر يا 
رنگهاي گوناگون بوده است. گاهي نقش اندازي آا بسيار 
ظريف است، برخي از آا هم در درون نقوش كتيبه هايي 
دارد. در بسياري موارد در اين نگاره ها مند تكيه را براي 
انداخته اند كه ظاهرًا قايل است.  بر روي چيزي  استفاده 
چون اين دو را با بافيت متفاوت ترسيم كرده اند، به وضوح 
بر خالف  اين،  بر  عالوه  مي شوند.  داده  متيز  يکديگر  از 
لبة صاف  پارچه هاي بافته با دستگاه بافندگي، لبة مند را 

معموال به صورت پرزدار و ناصاف نشان داده اند.
گزارشهاي مکتوْب شواهد بصري مذکور را تأييد 
حضور  به  ١٥٣٩م  ٩٤٦ق/  سال  در  را  مامربه  مي کند. 
شاه طهماسب در خرگاه او در نزديکي مرند معريف كردند: 
بار داده بود؛ در آن كوشكهاي زيبا که   « او در آن زمان 
درونشان متامًا مزين به کنده کاري گل وبوته بود، بر قاليهايي 
بس گران ا. پس شاه بر تکيه مند٣٨ي نشسته بود از مند 
خراساين بسيار قيميت... .»٣٩ در ١٠١٥-١٠١٦ق/ ١٦٠٧م، 
پدْر پل سيمون(١٨) را که در لباس راهيب فقري با پاي پياده 
در مشال ايران سفر مي کرد، وايل حملي در خانه اش ميهمان 
بود. در  مفروش شده  قاليهاي گران ا  با  كرد:  « ... خانه 
اطراف اتاق بر روي زمني روي قاليها قطعات خاصي از 
پارچه اي بسيار مرغوب بود که چهارتا شده بود و آنان به 
زبان خود بدان تيشَنَمک مي گفتند (و نوع مرغوبش ١٥٠ 
تا ٢٠٠ سکه قيمت داشت) و بر آن مي نشستند.»٤٠ چنانچه 
تيشنمک را گونه اي مند بپذيرمي، به عالوة اي گران آن 
و اظهار نظر مامربه دربارة  گران ايي  مند شاه طهماسب، 
آن گاه متوجه مي شومي که اينها آثاري خاص بوده است.  
ويِلم فلور(١٩) نيز مدركي فراهم آورده  كه در كيفيْت هم طراز 
اينهاست. مي گويد شاه طهماسب در ٩٤٦-٩٤٧ق/ ١٥٤٠م 
دستور داد که به مهايون  «تكيه  مندهايي از جنس كرك و با 

آستر اطلس» بدهند.٤١
کلمة کرک را امروزه در جتارت قايل با يب دقيت در 
خصوص پشمي به كار مي برند که در قايل پرز پشمي اعال 
را مي توان  اين اصطالح  ترتيب  بدين  استفاده مي شود.٤٢ 
براي هر پشم مرغويب به کار برد، ليکن در زمااي گذشته 

کرک معناي خاص تري داشته و به پشم پرزمانند بز کوهي 
اطالق مي شده است. اين بز يکي از زيرگونه هاي متنوع 
کوههاي مشال  در  هنوز  که  است  کاپرا هريکوس(٢٠)  نوع 
خراسان هستند و عشاير، به خصوص ايل رايين، آا را 
در کوه الله زار و جباِل بارزي در جنوب و شرق کرمان 
مي پرورند. در دهة ١٠٦٠ق/ ١٦٥٠م که تاجران اروپايي 
اين منبع پشم بسيار مرغوب را شناختند، ميان بازرگانان 
بر  شديد  رقابيت  انگليس  شرقي  هند  شرکتهاي  و  آملاين 
تا  مي فروختند  كاله بافان  به  را  پشم  درگرفت.٤٣  آن  سر 
کالههاي مندي اي بسازند كه كيفيتشان با كالههاي ساخته 
برابري مي كرد. پيش از  از كرك بيدستر در مشال امريكا 
آنکه اين جتارت در اروپا داير شود،  كرك مهواره در ايران 
تکية  مندهاي  ساخنت  براي  آن  از  داشت.  حملي  مصرف 
يب نظري استفاده مي كردند و مندهاي تکية حنايي رنگي را 
که در نگاره ها تصوير شده است از پشم بزهاي قهوه اي 
مايل به سرخ مي ساختند که پشم مقبول بازرگانان آملاين 
استفاده  نيز  قايل  بافنت  براي  آن  از  بود.  انگليسي  هم  و 
مي كردند. قاليهاي مرغوب گورکاين که در سدة يازدهم/ 
مي شد  بافته  «كشمري»  لطيف  و  كرك  درخشان  با  هفدهم 
امروزه شناخته شده است، گرچه زماين گمان بر اين بود 
که اين قاليها را از ابريشم بافته اند. [كرك] «کشمري»، که آن 
را به زبان حملي «پشمينه» مي خوانند، از بز كاپرا هريكوس 
زيرگونة  نزديک  خويشاوند  که  مي شود  يه  النيگر(٢١) 
است.  «کرک»  مترادف  هندي  در  «پشمينه»  است.  ايراين 
آنچه خيلي خوب شناخته نيست قاليهاي «کرکي» است که 
پيش از اين در ايران در سدة دهم/ شانزدهم يه مي شد. 
هرچند که در سنت گفتاري آشکار است؛ اينکه پشم بز، 
يعين کرک يا پشمينه، در قاليهاي دوران اولية صفوي به كار 
مي رفته تنها به تازگي با حتليلهاي ميکروسکوپي اثبات شده 
است.٤٤ حال که اين نکته اثبات شده است، در آينده ساير 

منونه ها پيدا خواهد شد.٤٥
مندهاي منقوش که در ساخنت آا از نوعي ترصيع 
استفاده مي كنند، برخالف مندي كه به شيوة وصله كاري يا 
چل تكه دوزي مي سازند، تا امروز در سرتاسر ترکيه و ايران 
و آسياي مرکزي يه مي شود. نقش اين مندها عمدتًا خشن 
است و آا را عجوالنه شکل مي دهند؛ هر چند که گهگاه 
به مندهاي قدميي با نقوش دقيق برمي خورمي که از كار اهل 
فين حكايت مي كند كه به صنفي كامًال متفاوت تعلق دارند. 

(18) Father Paul 
Simon

(19) Willem Floor

(20) Capra 
hircus

(21) Capra 
hircus langiger
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از آجنا كه در اشياي ساخته براي دربار توجهي ويژه به 
مي شده  اعمال  فين  ظرافت  و  نظري  يب  دقت  و  جزئيات 
است، چه مرصع طال باشد و چه نگاره و مليله كاري چرم، 
مي توان امکانات تزييين مند را زماين که در باالترين سطح 
کار مي شده است جتسم كرد. ظاهرًا از مندهاي درباري هيچ 

بر جا منانده است.

سخين دربارة «تاج»
را  خود  سر  صفويه  دورة  اوايل  جامعة  در  افراد  مهة 
مي پوشاندند و سربرهنگي يب نزاکيت و قبيح تلقي مي شد. 
براي مردان پوشش رايِج سر دستار بود. شکل و کيفيت 
بود؛  دستار  صاحب  شخصيت  منايندة  دستار  پارچة 
طبقه  دربارة  اجتماعي  پيامهاي  آن  با  که  بود  وسيله اي 
اجتماعي، موقعيت، شغل، وابستگي مذهيب يا سياسي، و 
ثروت شخص منتقل مي شدــ هم آگاهانه و هم ناآگاهانه. 
دستار دو مؤلفة اصلي داشت: عرق چني و پارچه اي که به 
دور آن مي پيچيدند. پارچة دستار اغلب مرغوب و گاهي 
نيز نقش خود را در بازگو  بسيار گران بود.۴۶ عرق چني 

کردن شخصيت صاحبش به سايرين ايفا مي کرد.

كاله بلند و متمايز اوايل دورة صفويه، يعين «تاج»، 
كاله  داشت:  قدميي تر  و  متفاوت  كاله  نوعي  در  ريشه 
دوازده ترك كه مريدان حاجي بکتاش بر سر مي ادند. بنا 
او  مريد  كه  بسياري  كسان  و  روايات، حاجي بکتاش  بر 
شده بودند در سدة هفتم/ سيزدهم، در زمان محلة مغوالن، 
از آسياي مرکزي به آناتويل آمدند. آنان با خود صوريت 
پرشور از معنويت عرفاين آوردند که به شدت از آموزه هاي 
امحد يسوي اثر پذيرفته بود؛ ليکن از سنتهاي قدميي تر پيش 
از اسالم نيز متأثر بود. پريوان او به دو دستة اصلي تقسيم 
امروز  و  بودند  عشاير  از  پيش تر  که  قزلباش،  مي شوند: 
بكتاشية  و  معروف اند،٤٧  «علي اللهي»  و  علوي  به  عمومًا 
يکسان  کم وبيش  ايشان  مذهيب  انديشه هاي  يكجانشني. 
است؛ با اين حال به نظر مي رسد که شيوة زندگي عشايري 
قومي،  عصبيت  و  جنگجويي  ترکمان، خوي  قزلباشهاي 
مستقر  بالکان  در  که  روستانشني  بکتاشيان  از  را  ايشان 
شدند يا در مركز ترکيه پخش شدند، جمزا مي سازد. اکثر 
ترکمان ترک زبان چون سپاهي قدرمتند در شرق  عشاير 
ماندند. ايشان قدرت خاندااي قراقويونلو و آق قويونلو 
را پايه ريزي کردند. بسياري از ايشان حامي تصويف شدند 

ت۸. بنا کردن اسكندر 
سدي را در مقابل 
يأجوج و مأجوج،  
(خبشي از تصوير)، 
از فال نامة 
جعفر الصادق (ع) 
منسوب به عبدالعزيز، 
آبرنگ جسمی و طال 
بر روی کاغذ، ۵۹/۴× 
۴۵ سانيت متر، کتاخبانة 
چستربيتی، دوبلني،
Ms. 395/1 
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كه شيخ صفي بنيان گذاشت كه حکام «صفوي» نام خود را 
از او گرفتند. بنا بر اين رهربان بعدي اين فرقه امكان يافتند 
كه ميزاين از قدرت و تأثري را اعمال كنند که بيشتر متناسب 
نفوذ و  اين  مراجع روحاين.  تا   دنيوي است  با حاکمان 
نياز به موافق نگهداشنت ايلهاي ترکمان بود که مسبب دو 
صويف  مشايخ  و  آق قويونلو  حاكم  خاندان  ميان  ازدواج 
اردبيل شد.٤٨ اين خود از امساعيل، مولود اين پيوند، در 
چشم مردم ترکمان شرق آناتويل شخصييت استثنايي و مهم 
ساخت. مداخالت نظامي ايشان به منايندگي از شاه امساعيل 
جوان از عوامل اصلي در برپايي موفق سلسلة صفوي بود. 
با اين حال قدرت نظامي آنان بعدًا منشأ مشكالت بسياري 
براي خاندان صفوي، که آنان در به ختت نشاندنشان مؤثر 

بودند، پديد آورد.
ظاهرًا لقب قزلباش (سر قرمز) كه در اصل به رنگ 
ديگري  معاين  بعدًا  و  مي كرد  داللت  ايشان  كاله  خاص 
وضع  پانزدهم  م/  سدة  اواخر  در  بار  اولني  يافت،  هم 
و  زنديق  عثماين  مقامات  نزد  که  اين مجاعت  گويا  شد. 
ملحد شناخته مي شدند، نامي كلي نداشته اند. مي گويند تاج 

امام شيعه، حيدر،  ميمنت دوازده  به  را  سرخ دوازده َتْرك 
پدر شاه امساعيل، در حدود سال ٨٩٣-٨٩٤ق/ ١٤٨٨م 
بر اساس سفارش امام علي [ع] در رؤيا وضع كرد.٤٩ سري 
دهم/  سدة  اوايل  مهان  از  مي توان  را  آن  تدرجيي  حتول 
از  جمموعه اي  در  َتْرك  چند  با  ساده  کالهي  از  شانزدهم 
نقاشيها دنبال كرد.٥٠ اين کاله در آغاز کالهي گنبدشکِل و 
شياردار بوده که به تدريج بلند تر شده و رفته رفته هرچه 
بلندتر شده، باريک تر شده است. اين َتركهاي موازي که 
در  و  داشته  وجود  مهيشه  داده،  شياردار  ظاهري  آن  به 
طول آن دوران عينًا در نقاشيهايي که در آا تاج تصوير 
شده بازسازي شده است. در اوايل دورة شاه امساعيل کاله 
با گذر زمان  و  از شاه شد  نشانة طرف داري  بلند سرخ 
قزلباش  عمومًا  را  سرزمني  اين  مردم  ايران  مهسايگان 
مي خواندند. استفاده از اصطالح قزلباش تا مدا پس از 
آنکه کاله سرخ از رواج افتاد نيز ادامه داشت: غالبًا مقامات 
عثماين اين اصطالح را به حتقري دربارة عشاير تركماين به 
كار مي بردند که به واليت علي [ع] اعتقاد داشتند و پريو 

تعاليم حاجي بکتاش بودند.

ت ۹. شکار سلطنتی، 
يکی از صفحات مقابل 

هم از خبش آغازين 
نسخة خطی صحافی 

شده ای از سلسل﴾ الذهب 
جامی، نسخه برداری 

شده توسط شاه حممود 
نيشابوری در تاريخ 

اول شعبان ۹۵۶/ 
۲۵ آگوست ۱۵۴۹، 

منسوب به مريزا 
علی تربيز، در حدود 
۱۵۴۰- ۴۵، آبرنگ 

جسمی و طال بر روی 
کاغذ،۳۳/۵×۲۱/۹ 

سانيت متر، کتاخبانة ملی 
روسيه، سن پترزبورگ، 

Dorn 434
دو تصوير چپ باال و 

پايني نيز جزئيات مهني 
تصوير را نشان مي دهد
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دربارة اينکه تاج را چگونه بر سر مي گذاشتند از 
نقاشيها بسيار مي توان آموخت. يب ترديد بر اساس طبقة 
است.  داشته  وجود  كاله  در  متايزايت  شغل،  و  اجتماعي 
نازل ترين خادمان، يعين مهتران، دامداران، پيکها و غالمان 
دستار  بدون  را  تاج  که  شده اند  تصوير  حايل  در  اغلب 
با تربش در تصوير ١١.  قاصد  مثًال   بر سر گذاشته اند؛ 
با ضميمه اي  است  کاملي  به شکل عرق چني  تاج  گويي 
ميله مانند که از رأس آن بريون زده است. ساير درباريان و 
مالزمان پارچه اي به دور تاج مي پيچيدند. تاج در نقاشيها 
مهيشه سرخ نيست و ظاهرًا هيچ الگوي مشخصي براي 
رنگ كاله در كار نبوده است. اين امر شايد براي نقاش 
صرفًا وسيله اي براي نشان دادن تنوع بوده باشد. به گفتة 
مامربه:  « آنان که به شاه نزديک اند، آنان كه در نزد او از 
مهه حمبوب ترند، و بيشتر با آنان مصاحبت مي كند و در 
حضور آنان به عيش مي نشيند، کالههاي خمملي سياه و 
اينجا  او در  البته گويي  بر سر مي گذارند.»  سرخ و سبز 
از نوع ديگري کاله که فاقد ضميمة بلند بوده و «سلطان 
حيدري» ناميده مي شده سخن گفته است.٥١ مامربه مهچنني 

به ما مي گويد: 
 شاه کاله خود را با دستار مي پوشاَند، بدين معنا که تا 
نوک کاله را با پارچه پوشانده است. اين پارچه از پايني 
كاله به دور آن پيچيده است و کل آن را مي پوشاند. لذا 
روز  سه چهار  مي گريند،  پارچه اي صله  که  کساين  مهة 
آن را به مهني صورت بر كاله مي پيچند و سپس آن را 
به شيوه اي ديگر مي بندند. آنان اين شيوة دستار بسنت را 
«شاه دستوري» {شيوة شاه} مي نامند. سادات ُاسکو تاج 
را به شيوة شاه بر سر مي گذارند؛ مهچنني اند قاضي جهان 
قورچيان  و  شاه  برادران  شاه طهماسب}،  اعظم  {صدر 
{حمافظان سلطنيت}؛ ليکن ديگران چنني مني كنند. احدي 
مني تواند تاج خممل بر سر بگذارد، مگر آنکه شاه آن را 
عطا کند. مهچنني است کمربند يا قمقمة طال و پر زينيت 

بر سر و مششري با غالف طال.۵٢
اين مشاهدات به خصوص از آن رو جالب است که 
باعث فهم آداب و رسومي مي شود که در نقاشيهاي آن 
زمان مشاهده مي كنيم. در اين نقاشيها شاه و شاه زادگان را 
واقعًا در حايل مي بينيم که دستارشان را تا باال، تا ميلة تاج 
و تقريبًا تا نوک کاله، پيچيده اند (ت ٩). نيز ميان كساين که 
پر و جواهرات در دستار دارند، که معموًال بر طبقة باالي 
اجتماعي داللت مي کند، و آنان كه چنني زينتهايي ندارند 

شاه طهماسب  « غالمان  مي گويد  مامربه  مي بينيم.  متايزايت 
خوبروي و خوش جامة بسياري دارد. در ميان آنان يکي 
که علي جان خوانده مي شود به قدري جواهر در دستار 

دور کالهش هست که ارزش گذاري آا ناممکن است.»
در دورة شاه طهماسب، چنان كه در نقاشيها تصوير 
شده است، کاله بسيار بلند و باريک شده بود، آن چنان که 
باعث شده بود بارها آن را عصا يا ترکه خبوانند؛ هرچند که 
هيچ گاه حقيقتًا چنني نبوده است. با وجود اين، اين سؤال 
پيش مي آيد که اين پوشش غريعادي از چه جنسي بوده 
است. اغلب گفته اند كه اين كالهها را از مند مي ساخته اند؛ 
بعيد است.  امر  اين  به آنچه در پي مي آيد،  نظر  با  ليکن 
از  بيش  درازاي  با  اسكارلت(٢٢)  «طاقه اي  را  آن  مامربه 
از  مي کند.٥٤  منظور  خبش »  توصيف  دوازده  با  ِال٥٣،  نيم 
است.  پشمي  پارچة  از  گونه اي  اين منت  در  « اسکارلت » 
اظهار  متفاويت  دقتهاي  با  تاج  دربارة  گوناگون  مسافران 
نظر کرده اند. ُاروج بيگ، يا دون خوان ايران،٥٥ تاج را به 

ت ۱۰. آقامريك 
(منسوب)، نگارة، 
امريآسوده، ح ۱۵۳۰ 
م، آب رنگ جسمي، 
مرکب و طال بر روي 
کاغذ، ۶/۱۲×۶/۱۵ 
سانيت متر، نگارخانة 
آرتور ام. سکلر، مؤسسة 
امسيتسونني واشنگنت 
دي. سي. در اين نقاشي، 
گنجينه اي از جزئيات 
مرتبط با پارچه و لباس 
وجود دارد. لباس آيب 
زيرين در قسمت جلو از 
گردن تا کمر شکاف دار 
و با دکمه هاي طالي  
متصل  به بنديَنک بسته 
شده است. کمربند به 
پالکهاي مزّين جمهز 
است. تاج او سياه است 
و پوشيده از پارچه اي که 
به ظرافت منقوش شده  
و گمان مي رود از جنس 
ابريشم باشد. پارچة 
دستار ساده است، به جز 
قسمت مشهود انتهاي 
آن که با طال منقوش 
شده است. دستار در 
کل با رشته هايي از 
مهره هاي طاليي، پري 
زينيت و تاجي کوچک، 
که هر دو پايه اي مطال 
دارند، آراسته شده 
است. زيرانداز قهوه اي 
سرخي که شاه زاده 
روي آن نشسته است 
امهيت خاصي دارد. اين 
زيرانداز بايد تصويرگر 
تکيه مند باشد که در 
حالت چهارتاشده به کار 
مي رفته است.

(22) Scarlet
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 « كاله يب لبه يا کالهي بلند از جنس پنبه يا پشم سرخ رنگ » 
 توصيف کرده است.٥٦ توصيف مستره آفونسو(٢٣) دقيق تر 

است: آنچه قزلباش بر سر مي گذارند
 کالهي است ساخته از پارچه اي سرخ، مانند کالههاي 
مدّور بزرگ، که با پنبه اليه دوزي شده است و از ميان 
آا  که  پارچه،  مهان  از  شاخ مانندي  مستقيم  ميلة  آن 
ساراپوساون(۲۴) [سرپوشان] مي نامند، بريون آمده است؛ 
دو وجب بلندي و يك بازو دارد و به ياد و تكرمي دوازده 
فرزند علي [ع]۵٧، که ايشان پريو مذهب اويند، به صورت 

عمودي به دوازده َتْرك تقسيم شده است. ۵٨
رنگ  قرمزدانه(۲۶)  با  که  سرخي  از  « کالههاي  باربوزا(۲۵) 
ناحية  در  را  «قرمزدانه»  اصطالح  مي کند.۵۹  شده اند »  ياد 
مديترانه دربارة رنگي سرخ به كار مي برند که از حشره اي 
گرفته  ورميليو(۲۷))  (کرمس  «قرمزدانه»  نام  به  انگلي 
رشد  بلوط  درخت  گونة  دو  روي  بر  كرم  اين  مي شود. 
ايلكس(۲۹).  كوئركوس  و  كوكيفرا(۲۸)  كوئركوس  مي کند: 

هنگامي که اين حشره خشک مي شود، به شكل دانه هاي 
قرمزدانه رنگ سرخ شنجريف  از  گرد کوچک درمي آيد. 
درخشاين به دست مي آيد که هم بر روي هم پشم و هم 
ابريشم به راحيت ثابت مي شود. در برخي نقاشيها، تاج با 
نقش تکرارشوندة ظريفي تصوير شده است كه گويي آن 
را از پارچة ابريشمي منقوش اعال ساخته اند. چنانچه از 
ابريشم استفاده مي كردند، منطقي است که قرمزدانه را بر 
رنگ سرخ متداول تر و ارزان تر روناس ترجيح دهند؛ چرا 
که اگر براي رنگ کردن ابريشم از روناس استفاده شود، در 

آفتاب رنگ خود را به سرعت از دست مي دهد.
از  بسياري  منونه هاي  توپ قاپي  كاخ  موزة  در 
کالههاي گنبدي نگهداري مي شود كه َتْركهاي متعدد دارد 
و متشکل از دو اليه حرير و اليه اي پنبه در بني آاست. 
اين كالهها را يقينًا براي آن ساخته اند كه بر آا دستار 
بپيچند؛ و با قضاوت از روي نوع حرير آا احتماًال به 
است،  سبك  كالهها  اين  دارد.  تعلق  پانزدهم  م/  سدة 
براي  و  مي كند  قدري حمكم  را  آا  ترك دار  ساختار  اما 
استفاده مناسب مي سازد. از اين مثاهلاي ساده مي توان سري 
حتول كاله بلند صفوي را به راحيت حدس زد. طي اتفاقي 
خارق العاده خبشي از يک تاج حقيقي حفظ شده است، 
هرچند که من هيچ گاه آن را نديده ام و با دارنده اش صحبت 
نکرده ام. شواهد در تصويري سياه وسفيد و نامرغوب از اين 
تاج و توصيفي خالصه دربارة آن فته است.٦٠ اين خبش 
از تاج از حفاري حملي متعلق به رباط شرف، کاروان سراي 
شكومهند متعلق به دورة سلجوقي واقع در در جادة مشهد 
خبش  مذکور  عکس  است.  آمده  دست  به  سرخس،  به 
آايي  مشابه  که  مي دهد  نشان  را  ترك دار  تاجي  بااليي 
ديده  شانزدهم  دهم/  سدة  اوايل  نقاشيهاي  در  که  است 
مي شود؛ به بيان دقيق تر ميلة آن زياد بلند نيست و كامًال 
سترب است. اين خبش بااليي قطعًا توخايل بوده است؛ چرا 
که درون آن طوماري كاغذي پيدا شده است حاوي فرماين 
به امضاي شاه امساعيل و مورخ ٩١٤ق/١٥١١-١٥١٢م. 
مطابق منت مذكور [كه در كنار عكسهاي سياه وسفيد آمده]،  
اين كاله متشكل است از يك اليه پنبه كه در حرير سرخ 
پوشيده است. در پي گريي اين يافته جالب خواهد بود اگر 
به توصيف گاسپار ُکّرئا(٣٠) در مارس ١٥١٥ [حمرم/ صفر 
شاه عباس  سفري  از  آلبوكركه(٣١)  پذيرايي  دربارة  ٩٢١ق] 
اول(٣٢)،  شاه مانوئل  براي  نامه اي  حامل  که  كنيم  توجه 

ت۱۱. به هالکت 
رسيدن افراسياب به 

دست کيخسرو از جانب 
سياوش (خبشي از 

نگاره)، شاهنامة شاه 
طهماسب برگة ۳۸۳ب، 

منسوب به يکی از 
نقاشان ضعيف دربار 

شاه طهماسب، در حدود 
۱۵۲۵- ۱۵۳۰م، موزة 

هنرهای معاصر ران

(23) Mestre 
Afonso

(24) carapuçāo

(25) Barbosa

(26) grain

(27) kermes 
vermilio

(28) Quercus 
coccifera

(29) Quercus ilex

(30) Gaspar 
Correa

(31) Albuqu-
erque

(32) King 
Manuel I
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پادشاه پرتغال، بوده است: هنگامي که حلظة عرضة نامه 
فرارسيد، سفري نامه را از کاله خود درآورد، آن را بوسيد، 

بر سر اد و سپس به شاه عرضه کرد.٦١
مطلب آخر پيش از كنار گذاشنت اين فكر که تاج 
از صادقي بيگ در  بوده است: طرح جاليب  از جنس مند 
نگارخانة هنري والترز(٣٣) در بالتيمور هست٦٢ که درويشي 
را نشان مي دهد كه تاجي بدون دستار بر سر گذاشته است. 
ظاهرًا تاج از دو خبش تشکيل شده است: خبش بااليي 
ميله اي بلند و تركهاي موازي دارد که به وضوح کشيده 
سر  دوِر  به  که  مي منايد  خبشي  پاييين  خبش  است.  شده 
مي انداخته اند. در حمل اتصال اين دو خبش درزي هست. 
در طول اين درز خطوط منظمي است که مقصود از آا 
آشکارا اين بوده كه حمل دوخت را نشان دهند. آيا ممكن 
است چنني بوده باشد که تاج را در دو خبش مي ساخته اند: 
يكي خبش پنهان پاييين از جنس مند و ديگري خبش منايان 
بر حسب  را،  آن  پنبة اليه دوزي شده و سپس  از  بااليي 
مرتلت شخص،  با حرير يا پارچة پشمي مي پوشانده اند؟ 
مند غذاي مورد عالقه حشرات پشم خواري است که به پنبه 
و حرير يب عالقه اند. اين نکته شايد بتواند اين را توضيح 
دهد كه چرا تنها خبش بااليي تاج مذکور در رباط شرف 

باقي مانده است.�
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پي نوشتها
۱. اين مقاله ترمجه اي است از:

John Thompson, “Early Safavid Carpets and Textiles”, in:
John Thompson and Sheila R. Canoly, Hunt for paradise, 
Court Arts of  Safavid Iran 1501-1576, Milan, Skira, 2004, 
pp. 271-318.
ترمجة مقالة حاضر با اخذ اجازه از مؤلف و نظارت ايشان در معادل يايب 

اصطالحات ختصصي (مكاتبة شخصي مترجم) صورت گرفته است.
ــ م.

2. bpourvash@gmail.com
۳. به کارگريي قايل اي ديگر به مرتلة راهنماي نقش سابقه اي طوالين 

دارد. چنانچه از دار زميين افقي استفاده شود آن را تا مي کنند و بر 
روي کوجي مي اندازند؛ و چنانچه از دار عمودي استفاده شود، آن را بر 
روي نورد چله آويزان مي کنند، به صورت تاشده به حنوي که خبشي از 
نقش که بايد مثنابرداري شود در باالي پشت کوجي منايان باشد. حيت 
امروزه در مناطق روستايي ايران و ترکيه طرحها را از روي عادت به 
مهني روش منتقل مي کنند. اصطالح قدميي ايراين«واگريه» را هنوز در 

ايران براي فرشي که خمتص مثنابرداري استفاده مي شود به کارمي برند. 
 (Örnek) در ترکيه و در خبشهايي از ايران، چيزي مشابه اين را اورِنک

مي نامند.
۴. اين شايد توضيحي براي شکل قايل اژدهايي «ماهرانه طراحي شدة» 
نامعمول موزه منسوجات ,واشنگنت ،ش R.36.1.4 باشد که در صفحة 
۵۳ کتاب Early Caucasian Rugs نوشتة Ellis تصوير شده است. 

حيوانات درون شبكه باالرونده درحقيقت يب قواره اند؛ ليکن طراحي شان 
آن قدر واضح هست که مشخص کند طرح آن برگرفته از فرش يا 

پارچه اي صفوي است که در سدة دهم/ شانزدهم طراحي شده است. 
شکل و آرايش حيوانات شباهت  جاليب با خمملي صفوي در موزه 
دوتيسو در ليون، ش۳۸۸-۲۵۳۸۴ که در تصوير Pl. 1020  کتاب 

A Survey of، و نيز در صفحة ۱۷۰ كتاب   Persian Art ،پوپ و اكرمن
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Arabesques et jardins تصوير شده است پيش مي کشد. 
۵. مثايل مناسب، تغيري تدرجيي طرح سّجاده هاي درباري عثماين از 

طريق مثنابرداريهاي کارگاهها به قاليچه هاي روستايي است؛ نظري 
سّجاده هاي سده، سيزدهم/نوزدهم متعلق به الديک و کرشهر و مالس. 

۶. نويسنده معتقد است كه قاليهاي روستايي حاصل تقليدي خام از 
قاليهاي شهري است؛ و اين قول البته جاي حبث دارد. قاليهاي روستايي 

هويت و منطِق طرح خاص خود را دارند و به كارگريي طرحهاي 
شكسته در اين قاليها را نبايد لزومًا ناشي از ناتواين بافنده در تقليد از 
منونة شهري دانست. قاليهاي روستايي قدمت و تنوعي بيش از شهري 

دارند؛ هرچند كه شايد از نظر ظرافت به پاي قاليهاي شهري نرسند. ــ 
شريين صوراسرافيل، در گفتگوي خصوصي با مترجم، شهريور ۱۳۸۴، 

ران. ــ م.
۷. برچسبهاي صورت اموال بر قاليهايي که مهاراجة جيپور در سده 

يازدهم/هفدهم به دست آورد مشخص مي کند که تعدادي از کارگاههاي 
قايل در آن زمان در الهور فعال بوده اند؛ شواهد به نقل از:

Campbell, Report to the President and Members of  the jaipur 
council 

۸. تکه قايل اي در موزه  بناكي (Benaki) آتن، نک: 
Mackie، ‘A Piece of  the Puzzle’

و قايل اي که مي گويند در تبت نگهداري شده است، نک:
Hali 89, P. 137 و Hali 91, P. 85 و Hali 100, P. 81.
قاليهاي زرهي [خنستني گروه از قاليهاي اسپانيايي ـ مغريب كه 

نقشي كامًال هندسي دارد كه در طول قايل تكرار مي شود.] اسپانيايي 
سدة م/ پانزدهم از حلاظ تأثري بصري کلي شان، نكات مشتركي با باز 

منودهاي قاليهاي اوليه تيموري دارد.
۹.بريگز در مقالة،Timurid Carpets П خاطر نشان مي کند که 

خبشهاي مذکور را با پرگار شکل مي داده اند و سپس برخي از خطها 
را پاک مي کرده اند. در اين جمله،استنلي آن را «قالب کاري با پرگار و 
خط کش» مي خواند، که اصطالح توصيفي ظريفي است؛ ليکن خطوط 

کناره منحين اين خبشها در قاليها و پارچه هاي بر جا مانده با طرح 
مذکور عمومًا از نظر طرح بسيار پيچيده تر است و ممكن نيست مهه آا 

با پرگار پديد آمده باشد.
١٠. فهرست ليون، ش ۲۴۳/۲۵، و نيويورک، ش۳/۶۱/۱۰. ارتباط 

آشکار آن با تذهيب کتاب سبک هرات مدا پيش مطرح شده 
Martin, A History of) و   Oriental Carpets Before 1800, P. 38)

از آن زمان بارها تکرار شده است. بنا بر عقيدة رايج، تارخيي مربوط به 
دورة صفويه مرجح است؛ من مايلم که تاريخ آن را، با توجه به فقدان 
کامل ويژگيهاي خاص صفوي، پيش تر بدامن: طراحي برگهاي نيلوفر 

در حاشية کوچک داخلي، شکل گلها و برگهاي نيلوفر در زمينه و 
طراحي پرندگان در خبشهاي کوچک زمينه و حاشيه اصلي. اين قاليها 
به اندازه اي قدميي است که در آزمون کربن ۱۴ نتايج جالب توجهي به 

بار آورد.
١١. اين طرح بر روي جلد کتايب در مدرسة عايل روسي علوم، سن 
پترزبورگ، شA-۴۸۰ ديده مي شود که جمموعه اشعاري را که براي 
سلطان سليم شکومهند در سال ۱۵۳۱-۱۵۳۲ مثنابرداري شده بوده 

 (Petrosyan et al, Pages of  Perfection, p.230) است در بر مي گريد؛
مهچنني اين طرح در نگاره اي در نصرت نامه به تاريخ ۱۵۸۴ ديده 

مي شود؛ نک:
Atasoy, Otag-i Hümayun,The Imperial Tent Complex, P. 

17
هرچند که اين طرح در قاليهاي ترکي ناشناخته است، بريگز در 
مقالة ”Timurid Carpets“ خمملي را که حاوي اين طرح است در 

نگارخانه کورکوران (Corcoran)، واشنگنت خاطرنشان مي سازد (ش 
۲۲۹۰) که گمان مي رود ترکي باشد؛ چرا که سه نقطة تزيني «چينتاماين» 

[نقش مايه اي متعلق به دربار عثماين ،كه از تركيب سه دايرة كوچك 
به شكل مثلث در باالي دو نوار ابري يا موج پديد مي آيد] در طرح 

هست. فارغ از اين نکته، اين اثر ظاهر بسيار ايراين دارد. منطق طرحي 
که احتمال مي رود بدين موضوع مرتبط باشد در گروه کوچکي از 

قاليهايي منايان است که در سبکي که عمومًاآا را با اصطالح«اوشاک» 

مي خوانند بافته مي شود. در اين سبک، زمينه به خبشهايي تقسيم شده 
است که با يکديگر تداخل ندارند. منونه هاي قابل توجه در ميان آا 

عبارت است از تکه قايل اي که سابقًا در جمموعه مک موالن بوده 
است. (Mc Mullan Islamic Carpets, Plate 68) و تکه قايل بسيار 

مشاي در موزه ويکتوريا و آلربت، ش ۲۷۸-۱۹۰۶، که در مقالة 
 Turkish Carpets’ با عنوان ،(Pinner) و پينر (Franses) فرانسس

in the Victoria and Albert Museum‘ درباره آن حبث شده است. 
قاليچه هاي اين گروه قاليهاي مقتبس ازآا در ص ۳۷۸، يادداشت  ۵۸ 

از مقاله ايشان فهرست شده  و جنبة خبش خبش بودن طرح در ص 
۳۶۶ آن حبث شده است. اين مضمون در صفحات ۳۶-۳۷ مقالة پينر، 

’Multiple Substrate Design in…b‘ با تفصيل بيشتر شرح داده شده 
است. دو عضو از اين گروه طراحي از جنبه هاي بسياري نامعمول جلوه 
مي کنند: هر دو آا در مسجد جامع ديوريگي، شهري در نزديکي مرز 
قلمرو ترکمانان پيدا شد. آا گزينه رنگي متمايزي دارند و با توجه به 
کيفيت طرحشان، چنني بر مي آيد که خنستني منونه هاي اين گروه بوده  

باشند؛ نک: 
Balpinar and Hirsch, Carpets of  the Vakiflar Museum 

Istanbul, pp. 100-5, 250-253. 
در خارج از هنرهاي وابسته به کتاب، طرح اندازي با خبشهاي 
متداخل نادر است؛ ليکن به طرز چشم گريي در تزيني قمقمه اي از 

جنس روي، با گردن کشيده، در گنجينة توپ قاپي سراي (ش ۲۸۷۷) 
وجود دارد. اين اثر به وضوح ساخيت ايراين دارد و به احتمال زياد 
خبشي از غناميي است که پس از جنگ چالدران از تربيز برده شد.

١٢. ايناجليک فرشهاي اوشاکي را که در دفتر ثبت عوارض جّفه در 
حدود سال۱۴۸۷-۱۴۹۱ فهرست شده را پيدا کرده است.

 Inalcik , ‘The Yürüks: Their Origins and…’, P. 56.
13. Erdmann, ‘Weniger Bekannte Uschak-Muster’.

۱۴. گونه اي دور گريي طرح كه در اصل متعلق به چني است. از اين 
طرح در قاليهاي عثماين براي دورگريي ترنج استفاده مي كرده اند كه 

حاليت دال ُبر به نقش مي دهد. براي منونه، نك: ت ۱۹ در خبش اول مقاله 
ـ م.

۱۵. احتماًال منظور گلهاي ختايي است. ـ م
۱۶. منظور تزيينات شبكه اي نقوش گياهي و اسليمهاي متراكمي است 

كه مطابق هندسه اي خاص درهم تنيده شده است و در زمينه به كار 
مي رود. ـ م.

١۷. موزة هنر اسالمي و ترکي استانبول،۲a.f ۱۹۵۰، شرياز، تاريخ 
۱۳۹۸؛ نک:

O’Kane, ‘The Bihbihani Anthology and its 
Antecedents’, fig.13.

ستاره هاي طوقه-ابري در نقاشيهاي شرياز نيز ظاهر شده است؛ 
براي مثال، کتاخبانة بريتانيا،OR. 2780 f. 171b به تاريخ ۱۳۹۷؛ نک:

Titley, Persian Miniature Painting, P. 51 
۱۸.شهري در دكن هندوستان ـ و.

١۹. مقالة فيلون (Philon) با عنوان
The Murals in the Tomb of‘ و مقالة   Ahmed Shah in Bidar’

اينترنيت با عنوان
“The body is conopy and the soul is the sun” 
در: Cloudband.com/magazine/features به تاريخ  ۹ 

فوريه ۲۰۰۱. نک: به ويژه تصوير ۱۹، که در آن ارتباط با تذهيب سبک 
شرياز كامًال آشکار است.

20. Woods, The Aqquyunlu Clanconfederation,.., p. 150 and 
p.281, notes 47 and 48. 
مي گويند که تربيز به جز چني، در سدة م/ پانزدهم بزرگ ترين شهر 

دنيا بوده است. مامربه در سال ۱۵۳۹ حموطه حمصور عظيم کاخي را 
توصيف كرده است با باغها و معربهايي که به حياطهاي خمتلف منتهي 

مي شود و ساختماايي که شامل اقامتگاههاي خصوصي، تاالر بار 
عام، مطبخها، اصطبلها،محام، زرادخانه، مسجد خصوصي و مهمات خانه 

است. در حموطه کاخ ،استخر قايق راين بوده است که شاه در آن پارو 
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مي زده و ماهي گريي مي کرده است؛ نک:
Membré [Morton], Mission to the Lord Sophy of  Persia 

(1539-1542), p. 30
مهچنني از گفته هاي قاضي امحد در مي يابيم که در زماين که شاه 
[طهماسب] به هنرمندان عنايت داشت، ايشان برخي اوقات به سواري 

خرهاي مصري در باغ کاخ تربيز مي پرداختند._
 Qadi Ahmad [Minorski],Calligraphers and Painters,... P. 

182 
٢١. صحنة ضيافت از شاهنامه اي در موزة هنر کليولند، بنياد جي. اچ. 

f؛ نک: ويد، ش b1 و 169/45 
 Gray, Persian Painting, P. 103

خبش بريوين سايبان چادر با ترجنهاي طوقه ـ ابري، که با تزييات 
شبکه اي طاليي بر آيب پرشده تزيني شده، که شاخص سبک شرياز 

است.
۲۲. دين (Denny) در مقالة ”Ten Great Carpets ...b“ و خاص تر 

در مقالة ”Turkmen Rugs and Early Rug Weaving in“ اين 
نظر را پيش مي کشد که فرش ساييده شده اي در موزه هنرهاي زيباي 

بوستون، ش ۶۵/۵۹۵، که داراي ترجني با حاشيه کنگره اي بر روي 
زمينه اي با نقوش کوچک تکرارشوندة يب پايان است، معرف گذر ميان 

سبک قدمي و جديد است و اينکه اين اثر فرشي متعلق به آق قويونلو، از 
اواخر سده م/ پانزدهم است ــ نظري که مهچنان مقبول است.

در مقالة جديدي با عنوان ”The Sarre Mamluk...b“  (صص ۴۷-۳۳) 
مطرح كرده ام که قاليهاي اولية اوشاک مرياث ترکي فرشهاي ترکمان 

است و اينکه اين قاليها«ترکمين کردن» نقش مايه هاي تيموري آغازين تر 
راآشكار مي كند و معلوم مي سازد كه منونه هاي خنستني به سدة م/ 
پانزدهم برمي گردد ــ نظري که مهچنان آن را بسيار معترب مي دامن. 
رييب (Raby) در مقالة ’Court and Export‘ با دانش ختصصي 

قانع کننده اي استدالل مي کند که فرشهاي «اوشاک ترجني» در دوره 
سلطان حممد دوم (حك  ۱۴۵۱) حتت سرپرسيت دربار توليد مي شد؛ 

هم با توجه به اندازه آا و هم با ارجاع به سبک ساير اشياي قابل 
تاريخ گذاري، به ويژه جلدهاي کتاب. اين نکته که توليد جلدهاي کتاب 

حتت سرپرسيت دربار بوده است ترديدناپذير است و تأثري پيشه وران 
آق قويونلو بر طراحي ايشان به قطع پذيرفته شده است. اشارات خمتلفي 

به امهيت جنگ باشکنت در سال ۱۴۷۳ كرده اند. در آن زمان نريوهاي 
سلطان حممد دوم نريوهاي اوزون حسن را به عقب نشيين واداشتند. 

ليکن سلطان  حممد به تربيز نرسيد و موج تأثري هنري ترکمين که در 
اين زمان در هنر عثماين قابل تشخيص است، احتماًال نتيجه مهاجرت 

داوطلبانة پيشه وراين است که به واسطة دوزبانه بودن، که در دربارهاي 
عثماين، ترکمن، صفوي، تيموري و مغول (در ابتدا) رايج بود، کارشان 
سهل تر شده بود. احتمال آنکه اين امر نتيجه تعدد پيشه وراين باشد که 
به اسارت گرفته شده بودند، چنان كه پس از جنگ چالدران رخ داد، 

ضعيف است. ريييب و تانيندی (Tanindi) در ۶۹ به بعد کتاب خود 
Turkish Bookbinding in the Fifteenth Century خاطرنشان کرده اند که 

با آنکه کاتيب شريازي در جنگ باشکنت اسري شد، کاتبان ايراين پيش 
از سال ۱۴۷۳ در دربار عثماين کار مي کردند. قاليهاي «اوشاک ترجني» 

به حلاظ طرح قطعًا نوآوري اي بنيادي حمسوب مي شد و اين نظر که 
اين قاليها سفارش دربار بوده  بسيار جالب توجه است؛ ليکن من در آن 
شک دارم. آيا ممكن است  که اين قاليها نسخة اوشاکي از سبکي بوده 

باشد که در آن زمان باب روز بوده است، درست نظري يک سده بعد که 
کارگاههاي اوشاک نسخه هاي کاربردي ساف در سبک «چهارگل» را 

(که اکنون در موزة هنر اسالمي و ترکي (TFEM) استانبول است) براي 
مساجد سليميه در ادرنه يه مي کردند. قدميي ترين فرشهاي «اوشاک 
ترجني» کمي بيش از سه متر عرض دارد؛ هرچند که بعدها عريض تر 
شد (طول آا قابل مالحظه نيست). چنني دارهايي که از مواد حملي 

سنيت ساخته مي شد امروزه در خانه هاي روستايي در ايران وجود دارد.
از آجنا که بسياري از اين قاليها حفظ شده است،  بايد در ميزاين جتاري 
توليد شده باشد؛ و هنگامي که طول و عرض بيشتري مورد نياز بوده ، 
نقش زمينه را جمددًا براي فضاي بزرگ تر طراحي نكرده اند؛ بلکه تنها 
مهان طرح را به صورت تکراري يب پايان ادامه داده اند. عالوه بر آن، 
در نقاطي که تالش براي گوشه سازي صورت مي گرفت، قاليها ظاهر 

مثنابرداريهاي ضعيف منونه اي پيچيده تر وآشکارا ايراين را داشتند. دين 

اکنون در کتاب The Classical Tradition in Anatolian Carpets اين 
فرضيه را پيش مي کشد که قاليچة «شبه مملوک» ويليامز در موزة هنر 

 Ellis, Oriental Carpets in the :نک) Inv. 55-65-2 فيالدلفيا، ش
Philadelphia Museum of) کيفييت درباري دارد و و در اين   Art, p. 4

صورت، بيشتر به اين نزديک است که توليد دربار ترکمن در تربيز 
باشد. پذيرفنت اين نظر بسيار سخت است؛ مگر آنکه تاريخ فرش 

ويليامز را از آنچه اکنون به حساب مي آيد بسيار قدميي تر بدانيم.
23. Barbaro and Contarini,Travels to Tana and Persia, vol. 1, 
pp. 59, 60.

٢۴. اين نکته که آن بنا کاخ يعقوب بوده و نه اوزون حسن در: 
O´kane, ‘From Tents to Pavilions:…’, note 51

ذكر شده است.
25. Barbaro and Contarini,Travels to Tana and Persia, vol. 2, 
P. 175.
من منت اصلي را جمددًا نگاه نکرده ام. چه چيزي مدور بوده است، 
فرش يا شيوه نقش اندازي ايراين؟ مدور: «داراي خطوط کناره يا شکل 

منحين ... نه زاويه دار يا نوک تيز؛ مانند قوسي مدور؛ تپه هاي مدور»؛ 
Websters Revised Unabridged Dictionary ممکن است که او 

نقوش مستدير را توصيف کرده باشد.
٢٦. مثًال:

Richard, Splendeurs Persanes, pp. 106-107
٢۷.مثًال:

Lee, Oriental Lacquer Art, p. 111؛ 
Rawson, Chinese Ornament…, P. 140, fig. 126 

٢۸. نک: پي نوشت ۸.
۲۹. شاهنامة شاه طهماسب، برگة ۴۱ ب.

sutra” .۳۰“, لغيت است سانسكريت كه به متون مذهيب هندوها، 
بودايي ها يا جني ها اطالق مي شود. در اين منت منظور نويسنده متون 

مذهيب بودايي هاست. ـ م.
31. David Collection, 30/1995, see Folsach, ‘Pax 
Mongolica:…’; Folsach, Art From the World of  Islam in the 
David Collection, no 642; Komaroff  and Carboni, The Legacy 
of  Genghis Khan, p. 168.
32. Mankowski ,‘Some Document from Polish 
Sources…’.
33. Sarre and Trenkwald, Alt-Orientalische Tepiche…, vol. 2, 
pl. 47.

٣۴. فروخته شده در حراج کريسيت لندن، ۸ جوالي 
Mission to the Lord Sophy of  Persia(1539-1542)

حراج ش ۱۸۹، اکنون در موزه مي هو ژاپن است.
35. Spuhler ,‘Der Figurale Kaschan-Wirkteppich…’, Abb. 
1.

 Olschki 1949, ٣٦. شأن نازل مند منحصر به آسيا نبود. اولسكي در
p. 5 مي گويد کلمة آملاين gizlif به معين نامطبوع و حمقر و شخص 

خسيس است.
37. Laufer, The Early History of  Felt, p. 15.

(teche nemo) ۳۸. در منت اصلي مامربه: تكه منو
39. Membré , Mission to the Lord Sophy of  Persia (1539-
1542), p.21.
40. Carmelites, A Chronicle of  the Carmelites in Persia and…,     
p. 117.

41. Floor,The Persian Textile Industry in Historical Perspective,     
p. 59.
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۴۲. وولف نيز نظري ابراز كرده است.  نك:
Wulff, The Traditional Crafts of  persia, p. 214 
43. Matthee, ‘The East India Company Trade in Kerman 
Wool,1658-1730’.
44. Walker, Flowers Underfoot..., pp. 151-4.
۴۵. در سال ۱۵۶۷ شاه طهماسب هداياي بيش از اندازه اي براي سلطان 

سليم دوم در پي جلوس او در سال ۱۵۶۶ فرستاد. اين هدايا شامل 
نسخه مصور خارق العاده اي از شاهنامة فردوسي بود، که در اينجا 

شاهنامة شاه طهماسب خوانده مي شود، و تعداد بسيار زيادي فرش. 
يکي از آن فرشها ابعادي عظيم داشته و بافته از «تفتيک» بوده است. 

ذکر واژة «تفتيک»، واژه اي دخيل از فارسي در ترکي به معناي پشم بز 
است، گيج کننده است. در منت ترکي اين کلمه به منظور اشاره به موهر، 
فرآوردة بز آنغور، که نژاد ديگري از کاپراهريکوس است و  پشمي نرم 

دارد، آمده است (قطر الياف ۱۹-۴۵ ميکرون)، که کامًال متمايز از بز 
کرمان است. هرچند که ممكن است در منت فارسي اصطالح تفتيک به 
جاي کرک (قطر الياف ۱۳-۱۹ ميکرون) به کار رفته باشد. اين هدية 

سلطنيت  بايست يکي از آن فرشهاي جملل با پرز کرکي باشد. نک: 
 Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, vol. 3, P. 521

46. Goitein, A Mediterranean Society, vol. 4, pp. 158-59; 
«در مصر در سدة دوازدهم غالبًا پول بيشتري صرف تزيني سر شخص 

مي شد تا ساير قسمتهاي بدن». 
47. Mélikoff, ‘Le problem Kizilbaş’.

۴۸. شيخ جنيد با خدجيه، خواهر اوزون حسن، ازدواج کرد و شيخ 
حيدر، پدر امساعيل، با عامل شاه (مارتا) دختر اوزون حسن.

49. Savory, Iran Under the Safavids, p.19.
50. Brend ,’Jamal va Jalal:...’.
51. Membré, Mission to the Lord Sophy of  Persia (1539-1542), 
p. 27.
52. ibid., p. 41.
53. ell

واحد انگليسي سنجش طول، تقريبًا معادل ۱۱۴ سانيت متر. ـ م.
54. ibid., p. 25.

۵۵. اروج بيگ (ف ۱۰۱۳ق) از امراي قزلباش بود كه در جنگ ايران 
و عثماين شركت داشت. در سال ۱۰۰۷ق در مقام عضو سفارت ايران 

به اسپانيا رفت و در آجنا به مذهب كاتوليك درآمد و به دون خوان ايران 
شهرت يافت (با استفاده از داير﴿ املعارف مصاحب). ـ و.

56. Don Juan, Donjuan of  Persia..., p. 110.
۵۷. آفوسنو حضرت علي عليه السالم و يازده فرزند ايشان را به خطا 

ـ  و.  دوازده فرزند علي  (ع) خوانده است. 
58. Earle and Villiers, Albuquerque-Caesar of  the East, p. 286, 
note 22.
59. Barbosa,The Book of  Duarte Barbosa, p. 84.
60. Kiani, Robat-e Sharaf, item 16.
61. Correa, Lands da India Por Gaspar Correa, vol. 2, p. 424.
62. Skelton, ‘Ghiyath Ali-yi Naqshband…’, p. 256, ill. 8.
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متسك  با  خود  ويژة  هوييت  اجياد  براي  حكومتها  تالش 
در  و  نيست  مدرن  دوران  فرهنگي، خمصوص  مظاهر  به 
طول تاريخ و سرتاسر جهان منونه هاي گوناگوين براي آن 
مي توان يافت. در تاريخ ايران نيز اين منونه ها كم نيست. 
از موارد متأخر آن مي توان از تالشهاي حكومت صفوي 
ياد كرد. صفويان كه با اتكا بر مذهب تشيع به حكومت 
رسيدند درصدد بودند هويت فرهنگي اي براي ايران متحد 
آن روزگار پديد آورند كه از هويت ممالك عثماين كامًال 
متمايز باشد. يب شك ظهور معماري پرشكوه دورة صفويه 
به ويژه در مساجد و مدارس، از اين نظر نيز شايان تفسري 
انتقال  به  شيعه  روحانيت  اد  تقويت  با  صفويان  است. 
آموزه هاي شيعي در سراسر كشور و در بني مردم پرداختند. 
اين تعليم از طريق مدارس و مساجد صورت مي گرفت. 
اين  امكانات  هم  مدارس،  و  احداث مساجد  با  صفويان 
تعليم را گسترش مي دادند، هم بر پاي بندي خود به اسالم 
اصرار مي كردند، و هم از طريق كالبد معماري مساجد و 
مدارس، سياست ديين و فرهنگي و حكوميت خود را در 
حميط زندگي مردم تثبيت مي كردند و نظام ارزشي حاكم 
را به آنان يادآور مي شدند. شواهد چنني سياستهايي را در 
دوره هاي بعدي نيز مي توان يافت؛ از مجله در دورة ثبات 

نسيب حكومت فتح علي شاه و ناصرالدين شاه قاجار.
در دوران مدرن، وجهي ديگر بر اين ميل عمومي 
حاكمان افزوده شد: ظهور «دولت ـ ملت»هاي جديد. در 
اين دوران، مرزهاي ملي كه مطابق قوانني بني املللي تعيني 
بر مرزهاي فرهنگي و حيت قومي منطبق  لزومًا  مي شد، 
نبود. از اين رو، حكومتهاي كشورهاي تازه تأسيس ناگزير 
بودند هوييت براي خود بسازند كه با مرزهاي آنان منطبق 
باشد. اين وضع با تقطيع برخي از كشورهاي ناور در 
پايان جنگ جهاين اول به جنبة اصلي جغرافياي فرهنگي 
و سياسي جهان در ساهلاي آغازين قرن چهاردهم هجري 

مشسي بدل شد.
هويتهاي  اجياد  جهاين  جريان  اين  در  نيز  ايران 
به  لوي  نوپاي  حكومت  داشت.  شركت  جمعول  ملي 
تا  ايران  سياسي  مرزهاي  كه  نداشت  توجه  واقعيت  اين 
بر مرزهاي  دامنه اي كوچك تر)  بسياري (هرچند در  حد 
بر خالف  ايراين،  و  ايران  و  است  منطبق  ايران  فرهنگي 
كشورهاي تازه تأسيس آن روزگار، نيازي به جعل هويت 
ملي ندارد. حكومت لوي در پي اجياد هوييت نو بود كه 

عليرضا اسماعيلي١

معماري دورة پهلوي به 
روايت اسناد
١) آرامگاه فردوسي

مطالعة تاريخ معماري و شهرسازي معاصر ايران بر مبناي اسناد عالوه 
دادن  قرار  اختيار  در  با  مي اجنامد،  آن  از  دقيق تري  حتليل  به  آنكه  بر 
اسناد متقن، تعميق و تدقيق بيشتر در مطالعات حمققان ديگر را نيز ميسر 
با  اسناد»  به روايت  «معماري دورة لوي  مقاله هاي  مي سازد. سلسله 
آثار  از  يكي  مسري ساخت  آا،  از  هريك  در  و  يه  مقصودي  چنني 

برجستة معماري دورة لوي بر مبناي اسناد بررسي مي شود.
خنستني نوشتار از اين جمموعه به «آرامگاه فردوسي» اختصاص دارد 
كه از خنستني بناهاي باشكوه اين دوره است. ساخنت آرامگاهي براي 
فردوسي از زمان اوج گريي احساسات ملي در پي اشغال ايران در هنگام 
جنگ جهاين اول در ميان اهل فرهنگ مطرح شده بود. در ميان عامه 
نيز قرا بود كه فردوسي و كتاب سترگ او شاهنامه در زندگي و انديشة 
مردم تنيده شده بود. از اين رو، حكومت لوي اول مي توانست با پيوند 
دادن فردوسي با گرايشهاي خود به مست ايران باستان، هم فرهيختگان 
اينكه  كند.  فرهنگي خود مهراه  سياست  با  را  ايران  مردم  عامة  هم  و 
منايندة زرتشتيان در جملس شوراي ملي را مأمور شناسايي مكان دفن 
فردوسي كردند نيز از اين جهت شايستة تأمل است. در هر صورت، در 
سال ١٣٠٥ش مكان تقرييب قرب فردوسي شناسايي شد و مالك زمني، 
آن را براي ساخنت مقربه اهدا كرد. در مديت كوتاه، مهندسان ايراين و 
خارجي چندين طرح براي بناي آرامگاه يه كردند كه از آن ميان طرح 
كرمي طاهرزاده زاد در سال ١٣٠٨ش برگزيده شد. نقش سياست مداران 
برجستة دورة رضاشاه در تعيني كيفيت و ماهيت اين طرح و ضرورت 
شباهت آن با مقربة كوروش نيز از نظر آشكار كردن سياستهاي فرهنگي 
هنگام  مهان  در  را  بنا  ساخت  طاهرزاده  است.  تأمل  شايان  حكومت 
آغاز كرد، اما مديت بعد، كار احداث بنا به سبب ناخشنودي مسئوالن 
از كيفيت و استحكام ساختمان متوقف و از نقشة طاهرزاده صرف نظر 
شد. طراحي بنا را به آندره گدار سپردند و براي تأمني هزينة آن اوراق 
مشاركت مردمي چاپ كردند. بروز مشكالت در تأمني هزينه ها فرصيت 
براي جتديد نظر در طرح گدار فراهم آورد و دوباره از طاهرزاده زاد 
خواستند طرحي نو در اندازد. اين طرح در ١٣١٢ش به تصويب اجنمن 
آثار ملي رسيد و استاد حسني لرزادة سي ساله هم در ساخنت آن شركت 
هزارة  و جشن  رسيد  پايان  به  سال ١٣١٣ش  در  مقربه  بناي  داشت. 
فردوسي هم به مهني مناسبت در مهان سال برگزار شد. سي سال بعد كه 
ساختمان بر اثر نشست در آستانة ويراين بود، كار جتديد بنا را با طرحي 
تازه، به شرط حفظ حجم و مناي طرح دورة رضاشاه، به مهندس هوشنگ 
سيحون سپردند. اجراي اين طرح در سال ١٣٤٧ش به پايان رسيد و در 

دهم ارديبهشت مهان سال افتتاح شد.
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عالوه بر تشخص خبشيدن به ايران در رقابت با كشورهاي 
نوپاي منطقه (كه غالبًا از جتزية امپراتوري عثماين پديد 
آمده بودند)، مدرن سازي كشور را آن چنان كه او مي فهميد 
تسهيل كند. بايد رنگ اسالمي از اين هويت زدوده مي شد 
تا هم رابطة آن با گذشته گسسته شود و هم دست متدينان 
نوسازي  و  حكومت  مزاحم  عوامل  كه  ديين،  رهربان  و 
مطلوب آن بودند، كوتاه گردد. اين چنني بود كه با روي كار 
تغيريات و دگرگونيهاي گسترده اي  آمدن سلسلة لوي 
با «آميزه اي از ملي گرايي كهن فرهنگي و قومي و اشتياق 
عرصه هاي  در  خارجي»٢  و  تازه  چيز  هر  براي  شديد 

اجتماعي و فرهنگي كشور به وجود آمد. 
از  پيش  دهه  دو  از  كمتر  در  مشروطه  وقوع  با 
روي كار آمدن رضاشاه، اختيار سلطنت حمدود و انديشة 
سياسي سلطنت متحول شده بود. با ناكام ماندن مشروطه، 
به  از اجزاي فكري روشن فكران،  ايراين كه  ناسيوناليسم 
حمسوب  مشروطه،  انقالب  نقش آفرينان  از  يكي  مرتلة 
انگليس  و  روس  دخالتهاي  و  جتاوزها  اثر  بر  مي شد، 
به  روشن فكران  از  خبشي  شد.  بسيار  حتقري  و  ختويف 
قدرت رسيدن رضاشاه را، فارغ از مسري آن، فرصيت براي 
پيشرفت تلقي و از آن محايت كردند. آنان اميدوار بودند كه 
آمال نافرجام خود در دورة مشروطه را به وسيلة رضاشاه 
برآورده كنند. رضاشاه اگرچه از نظر خاستگاه اجتماعي 
و طبقايت هيچ گونه نسبيت با روشن فكران نداشت، سلطنت 
خود را بر دوش برخي از روشن فكران بنياد اد، تا به 
وسيلة آنان اهداف خود را در نوسازي و نيز كوتاه كردن 
دست مدافعان سنتها، از هر قبيل، حمقق سازد. از اين رو 
رضاشاه و روشن فكران به رغم تفاوت در ماهيت و اهداف 

بلندمدتشان، در كوتاه مدت مهراه و هم مسري شدند.
پيداست كه اجياد هويت بدون اعتنا به تاريخ ممكن 
واقعي اند،  تاريخ  فاقد  كه  مليتهاي جمعويل  نيست و حيت 
براي اجياد هويت به ساخنت تاريخ دست مي زنند. دستگاه 
فرهنگي رضاشاه در مراجعه به تاريخ ايران با قرا متدن 
و فرهنگ غين اسالمي مواجه مي شد كه در قالب هويت 
با  را  تاريخ  به  مراجعه  اين رو  از  او مني گنجيد.  مطلوب 
معناي  و  گرفت  پي  ايران  اسالمي  دوران  گرفنت  ناديده 
به  اتكا  با  آمد.  پديد  جا  از مهني  باستان»  «ايران  جديد 
مظاهر فرهنگي اي كه يادآور ايران پيش از اسالم باشد، 
بدون  كنند،  تكيه  ايران  تارخيي  هويت  بر  مي توانستند 

بدين  باشند.  داشته  سروكار  اسالمي  فرهنگ  با  آنكه 
ترتيب اهداف فرهنگي حاصل از تركيب ناسيوناليسم و 
مدرنيسم حمقق مي شد. اين ناسيوناليسم باستان گرا در ميان 
روشن فكران ايراين يب سابقه نبود. در بسياري از نوشته هاي 
دورة قاجاريه، از مجله آثار مريزا آقاخان كرماين و مريزا 
ايران  فرهنگ  و  تاريخ  به  توجه  آخوندزاده،  فتح علي 
روشن فكران  از  برخي  آراء  مي خورد.  چشم  به  باستان 
را  فارسي  تغيري خط  دربارة ضرورت  مشروطه  از  پس 
نيز مي توان از مجلة اين شواهد مشرد. چنني سابقه اي نيز بر 

توفيق سياستهاي جديد افزود. 
و سياست گذاران روشن فكر دستگاه سلطنت  شاه 
نيك بر امهيت جنبه هاي فرهنگي در اجياد هويت جديد 
بايد در هنر و  انديشه  اين  بودند و مي دانستند كه  واقف 
منود  معماري،  تا  گرفته  لباس  از  فرهنگي،  مظاهر  مهة 
داشته باشد. بايد انديشة جديد در قالب مظاهر فرهنگي 
به ظهور مي رسيد تا رفته رفته به هويت ملي بدل مي شد. 
دستگاه فرهنگي حكومت با چنني منظوري به ادسازي 
و منادسازي پرداخت و بر ادبيات، تاريخ، آداب و رسوم، 
جريان  با  سياست  اين  گذاشت.  تأثري  معماري  و  هنر 
اروپايي  مورخان  و  حمققان  ميان  در  شرق شناسي  غالب 
شناخنت  صدد  در  شرق شناسان  داشت.  مهاهنگي  نيز 
مهان ايراين بودند كه روزگاري در برابر يونان و روم قد 
برافراشته بود؛ و اين ايران چيزي جز ايران باستان نبود. 
از اين رو آنان نيز در حتقيقات خود ايران پس از اسالم 
را غالبًا ناديده مي گرفتند. دولتهاي غريب نيز كه پيش از 
اين تأكيد بر هويت ايراين را برمني تافتند، در آن زمان در 
مقابل خطرها و ديدهاي ناشي از گسترش كمونيسم، از 
ناسيوناليسم باستان گرايانة ايراين محايت مي كردند و آن را 

دامن مي زدند. 
بعد  و  قبل  ايران  مرياث  آن،  از  پيش  تا  واقع  در 
اما  تلقي مي شد.  ايران  فرهنگي  اسالم يكسره مرياث  از 
سياست مداران دورة لوي اول مي كوشيدند با مقابل هم 
قرار دادن مرياث اسالم و ايران، مرياث ايران بدون اسالم 
را مظهر شكوه و اقتدار ملي و تفاخر جهاين قلمداد كنند 
و مرياث اسالم را سد راه پيشرفت و دست يايب به جهان 
مدرن و مترقي نشان دهند.٣ پيداست كه اين سياسْت رنگ 
غالب فعاليتهاي فرهنگي در آن دوره را تعيني مي كرد و 
اگر از مظاهر فرهنگ ايران دورة اسالمي هم ياد مي شد 
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به صوريت بود كه با اين رنگ غالب معارضه نداشته باشد. 
اين چنني بود كه حيت به شخصيتهاي برجستة اسالمي ايران 
(مهچون ابن سينا) نيز رنگ ايراين حمض مي زدند و وجهة 

اسالمي آنان را مي زدودند.

اجنمن آثار ملي و انديشة اجياد بناي 
آرامگاه فردوسي

برخي از فعاليتهاي «اجنمن آثار ملي» با عنايت به چنني 
سياسيت قابل فهم است. اين اجنمن كه در سال ۱۳۰۱ش 
با رياست حممدعلي فروغي (ذكاء امللك) و نيابت سيدحسن 
رضاشاه  حكومت  تثبيت  با  بود،  شده  تأسيس  تقي زاده 
فعاليتهاي خود را گسترش داد. وظيفة اصلي اين اجنمن 
حفظ و مرمت بناهاي تارخيي و جتليل از رجال فرهنگي 
به  خود  فعاليتهاي  در خنستني  اجنمن  بود.  كشور  اديب  و 
جتليل از حكيم ابوالقاسم فردوسي پرداخت. فردوسي از 
منظر دستگاه سياسي و فرهنگي لوي، مسلماين نبود كه 
عناصر ملي ايراين را احيا كرده بود؛ بلكه مظهر ايرانيگري 
در برابر عرا، مسلمانان و تركان بود. از اين رو بود كه 
زرتشتيان را در بزرگداشت او شركت مي دادند و كارگزارن 
فرهنگي لوي او را سرپلي مي دانستند كه مي توان با تكيه 
بر او از شكاف دورة اسالمي گذشت و به ايران پيش از 

اسالم رسيد.
ساخت آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي از خنستني 
اجنمن  اقدام  اين  درخصوص  بود.  اجنمن  مهم  تصميمات 
بايد كمي به عقب بازگشت و پيشينة آن را قبل از دورة 
رضاشاه جستجو كرد. پس از جنگ جهاين اول و اشغال 
ايران به دست نريوهاي متخاصم و باالگرفنت احساسات 
ملي در كشور، در جمامع و مطبوعات مطاليب در خصوص 
لزوم ساخت آرامگاهي باشكوه براي فردوسي مطرح شد. 
ملك الشعرا ار در سال ١٢٩٩ش در مقاله اي در هفته نامة 
نوار از ضرورت بناي آرامگاهي در خور مقام و مرتلت 
زمان  در  قاجاريه،  دورة  در  قبًال  گفت.٤  فردوسي سخن 
(آصف الدوله)  شريازي  عبدالوّهاب خان  مريزا  حكمراين 
حملي  در  طوس،  نوبران  در  وي  دستور  به  خراسان،  بر 
فرانسوي  هيئيت  قراين و شواهد و حتقيقات  براساس  كه 
مدفن فردوسي شناخته شده بود، بنايي از خشت و گل 
ساخته بودند.٥ البته پيش از آن بارها حمل دفن فردوسي را 
بدخواهان وي از مجله عبيداهللا خان ازبك ويران و بر قرب او 

زراعت كرده بودند.٦ 
در  ايران،  محاسه سراي  شاعر  فردوسي،  انتخاب 
را  فردوسي  است.  ظريفي  نكتة  خود  ملي  آثار  اجنمن 
احيا كنندة تاريخ و فرهنگ باستاين ايران مي شناختند كه 
در دورة تسلط تركان غزنوي مقابلة فرهنگي خويش را 
با سرودن اثر جاودانة خود شاهنامه آغاز كرد. فردوسي 
و شاهنامه اش عالوه بر خنبگان در نزد توده  هاي مردم نيز 
بودند. در حمافل سنيت عامه مهچون زورخانه ها  نام آشنا 
اشعار شاهنامه بر سر زبان مرشدان بود و حكايات محاسي 
بازار  و  كوچه  مردمان  براي  پرده خوانان  و  نقاالن  را  آن 
نقل مي كردند. از مهني رو فردوسي فصل مشترك عامه و 
جديد  هويت  اجياد  در  لوي  رژمي  فرهنگي  كارگزاران 

مبتين بر ناسيوناليسم باستان گرا بود. 

خنستني طرحهاي بناي آرامگاه
هيئيت  ملي  آثار  اجنمن  در ار ۱۳۰۵ش  اساس  اين  بر 
را به سرپرسيت ارباب كيخسرو شاهرخ، خزانه دار اجنمن 
ملي،  شوراي  جملس  در  زرتشتيان  منايندة  و  ملي  آثار 
مأمور شناسايي حمل دقيق دفن فردوسي در طوس كرد. 
كيخسرو شاهرخ با مساعدت وايل خراسان (حممود جم)، 
فرمانده لشكر شرق (امان اهللا جهانباين)، نايب  التولية آستان 
موفق  معّمرين طوس  و  اسدي)  قدس رضوي (حممدويل 
اين  فردوسي شد. در گزارش  آرامگاه  به شناسايي حمل 

مأموريت به اجنمن آمده است: 
چون نظامي عروضي در كتاب چهارمقاله نقل كرده است 
كه فردوسي را در باغ خودش به خاك سپردند و به سال 
۵۱۰ هجري شخصًا قرب او را زيارت كرده و امروز باغ 
حاج مقام التوليه طبق نظر عموم مردم طوس مهان باغ 
فردوس است، لذا در باغ مذكور به جتسس پرداختند و 
ختتگاهي يافتند كه پس از خاك برداري، آثار قرب ظاهر 
گرديد. بنا بر اين مهان ختتگاه كه طول آن شش متر و 

عرضش پنج متر است، مدفن فردوسي است.۷

پس از مشخص شدن حمل قرب فردوسي، زمني آن 
به مساحت ٢٣هزار مترمربع در اراضي مزرعة اسالميه و 
در مالكيت حاج مريزا حممدعلي قائم مقام رضوي بود؛ و او 
آن را در تاريخ ٢٦ دي ١٣٠٦ش براي بناي آرامگاه اهدا 
كرد.٨ فرزندان ملك التجار نيز هفت هزار مترمربع از اراضي 
جنب مزرعة مذكور را هديه كردند.٩ بدين ترتيب زميين با 
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مساحت ٣٠هزار مترمربع به اين كار اختصاص يافت. 
گويا طراحي بناي آرامگاه فردوسي را به مسابقه 
گذاشته بودند، زيرا چندين نفر از معماران داخلي و خارجي 
طرحهايي براي آن عرضه كردند. ارنست هرتسفلد(١) كه 
خود از اعضاي افتخاري اجنمن آثار ملي بود، اولني طرح را 
عرضه كرد. اين طرح گنبدوار كه بيشتر شبيه آرامگاههاي 
نظر  به  نكرد.١٠  جلب  را  اجنمن  موافق  نظر  بود،  مذهيب 
مي رسد اجنمن از مهان ابتدا درصدد ساخت بنايي به سبك 
چنان كه چنني  است،  بوده  اسالم  از  پيش  ايران  معماري 
ايده هايي را مي توان در آثار ديگر دورة رضاشاه، مانند 
ميان  اين  در  كرد.  باستان مشاهده  ايران  موزة  ساختمان 
نيز در خصوص سبك  دربار رضاشاه،  تيمورتاش، وزير 
ساختمان آرامگاه فردوسي معتقد بود «خدمات فردوسي 
را نسبت به حفظ مليت ايران و اجياد وحدت ملي بايد با 
خدمات كورش كبري مشابه دانست و مزارش نيز بايد شبيه 

آرامگاه آن شاهنشاه باشد».١١
طرح ديگر متعلق به كرمي طاهرزاده زاد بود كه 
ستوا و سرستواي آن را به سبك و اسلوب معماري 
ختت مجشيد طراحي كرده بود. اين طرح را هيئيت كه از 
طرف اجنمن آثار ملي مأمور بررسي طرحهاي پيشنهادي 
به اطالع  بود، در مهرماه ١٣٠٨ش تصويب كرد و  شده 
زاد رساند.١٢ زاد نيز بالفاصله عمليات ساخت آرامگاه 
را آغاز كرد. چند ماهي از شروع كار براساس نقشة زاد 
نگذشته بود كه سيدحسن تقي زاده، وايل جديد خراسان، 
نامناسب  از وضع  كيخسرو شاهرخ خرب  به  نامه اي  طي 
ساختمان داد.١٣ بنا بر اين كيخسرو شاهرخ به اتفاق زاد 

از ران عازم مشهد شد. او در اين خصوص مي نويسد:
مبالغي  ديدم  هم  طوس  به  رفنت  و  مشهد  به  ورود  در 

خرج شده و جز شفته كاري زير  بنا و ية قدري سنگهاي 
شفته كاري  و  نشده  ديگري  كار  سست ،  يب استقامت 
به طوري سست بود كه من با پنجه آا را مي كندم. از 
طريف هرقدر از آقاي طاهرزاده توضيح مي خواستم كه 
به چه حنو اين ساختمان اجنام خواهد شد كه از دوام آن 
اطمينان حاصل باشد، چون نتوانست جواب قانع كننده اي 
مشاراليه  مداخلة  و  طاهرزاده  نقشة  از   [...] هلذا  بدهد 

صرف نظر [...شد].»۱۴

به  نامه اي  تصميم  اين  به  اعتراض   در  طاهرزاده 
تيمورتاش نوشت. او ابتدا از عالقة تيمورتاش نسبت به 
اين كار گفت: «چاكر يقني دارم كه عالقة حضرت اشرف 
به مقام بلند فردوسي و مقربة آن مرد بزرگ از مهة ايرانيها 
طوس  بزرگ  شاعر  هم وطن  اينكه  به دليل  است،  بيشتر 
هستيد.»١٥ سپس از تكرار جتربة مقربة نادرشاه بيم داد و از 

ترجيح طرحش بر ديگر طرحهاي ارائه شده گفت: 
الزم مي دامن توجه آن وجود حمترم را به چگونگي مقربة 
نادر  مقربة  مثل  مبادا  كه  كنم  جلب  بزرگ  دانشور  آن 
عاري از متام مزايا درست شود! تاريخ ية نقشه بدين 
قرار است: در نتيجة مسابقه، اجنمن حمترم آثار ملي نقشة 
به نقشه  هاي آقاي هرتزفلد و آقاي پروفسور  چاكر را 
گدار(۲) و غريه ترجيح داده و مسئله را از طرف اجنمن 

ت1 (راست). كرمي 
طاهرزاده زاد 
(منسوب)، طرح اول 
آرامگاه فردوسي، پس 
از 1305ش، مأخذ 
تصوير: شافعي و 
ديگران، معماري كرمي 
طاهرزاده زاد، ص54. 
بنا بر آنچه در اين مأخذ 
از جملة ايرانشهر، ش10، 
نقل شده، اين تصوير 
طرح زاد است؛ اما 
مطابق آنچه طاهرزاده 
زاد در نامه اش به 
تيمورتاش آورده (نك: 
ت4)، اين تصوير طرح 
هرتسفلد را نشان 
مي دهد.

ت2 (چپ باال). آندره 
گدار، طرح دوم برای 
آرامگاه فردوسي، 
1308ش، مأخذ تصوير: 
شافعي و ديگران، مهان، 
ص59 
ت3 (چپ پايني). 
آندره گدار، طرح دوم 
برای آرامگاه فردوسي، 
1308ش، مأخذ تصوير: 
شافعي و ديگران، مهان، 
ص59

(1) Ernst 
Herzfeld

(2) André 
Godard    
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مذكور آقاي ارباب كيخسرو به اينجانب ابالغ و مأمور 
ماه جان فشاين كرده  نيز چند  ساختمان كردند و حقري 
و منونه هاي ستوا و سرستوا كه در اسلوب معماري 
ختت مجشيد ترسيم شده ساخته و ترين مرمرها را يه 
كرده و پي سازي را كامًال اجنام داده ام و هفت هزار تومان 
صرف اين كارها شده است كه اگر نقشه عوض شود، اين 
سنگها به درد خنواهد خورد. عالوه بر مهة اينها، از كيسة 

فقري خودم منونة مقربه را در مقياس يك دهم در بنده مرتل 
ساخته ام كه چند روز ديگر متام خواهد شد.۱۶

در پايان نيز تقاضا كرد كه اجنمن آثار ملي طرح تصويب شدة 
نيست  اين صورت صالح  « آيا در  خود را حمترم مشارد: 
كه اجنمن حمترم آثار ملي تصميم و امضاي خود را حمترم 

مشرده و هر روز يك نقشه را تصويب نكند؟»۱۷ 
گويا اعتراض طاهرزاده زاد مؤثر نيفتاد؛ زيرا در 

«مقربة فردوسي ــ حقري
آتش خسار گل خرمن زهدم بسوخت

چهرة خندان مشع آفت پروانه شد!

حضور مبارك حضرت اشرف آقاي تيمورتاش وزير معظم دربار لوي 
دامت شوكته

بلند  مقام  به  اشرف  حضرت  عالقة  كه  دارم  يقني  چاكر  شوم،  تصدقت 
فردوسي و مقربة آن مرد بزرگ از مهة ايرانيها بيشتر است، به دليل اينكه 
عالوه بر اينكه مهوطن شاعر بزرگ طوس هستيد، در جهان نويسندگي و 
ادبيات و تاريخ و افتخارات ملي، يك ستارة درخشاين هستيد. معهذا الزم 
بزرگ  دانشور  اين  مقربة  چگونگي  به  را  حمترم  وجود  آن  مي دامن توجه 

جلب كنم كه مبادا مثل مقربة نادر عاري از متام مزايا درست شود!
تاريخ ية نقشه بدين قرار است: در نتيجة مسابقه، اجنمن حمترم آثار ملي 
پروفسور  آقاي  و  هرتزفلد  پروفسور  آقاي  نقشه هاي  به  را  چاكر  نقشة 
گدار و غريه ترجيح داده و نتيجه را از طرف اجنمن مذكور، آقاي ارباب 
كيخسرو به اين جانب ابالغ و مأمور ساختمان كردند. و حقري نيز چندين 
ماه جان فشاين كرده و منونه هاي ستوا و سرستوا كه در اسلوب معماري 
ختت مجشيد ترسيم شده ساخته و ترين مرمرها را يه كرده و پي سازي 
را كامًال اجنام داده ام. و هفت هزار تومان صرف اين كارها شده است كه 
اگر نقشه عوض شود اين سنگها به درد خنواهد خورد. عالوه بر مهة اينها، 
از كيسة فقري خودم منونة مقربه را در مقياس يك دهم در بنده مرتل ساخته ام 
كه چند روز ديگر متام خواهد شد و در نظر دارم به توسط حضرت اشرف 
تقدمي اجنمن آثار ملي منامي. در مقابل اين زمحات الزم بود مباشر ساختمان 
قدرداين كند، كه برعكس، عدم اطالع ايشان را وادار كرد كه به كارهاي 
داشتم كه خوب است در  اظهار  اين جانب شفاهًا  معهذا  فين دخالت كنند. 

كارهاي فين دخالت نكنند، و اال اين جانب رسيدگي خنواهم كرد!
در نتيجة آن، يك مرتبه بدون اينكه به بنده چيزي بگويند، در روزنامه ها 
البته اين  خواندم كه نقشة يك نفر مهندس فرانسوي تصويب شده است! 

اقدام غريمنصفانه روح هر مرد فداكار و بااطالع را خفه مي كند!
حاال با حسن نيت و با نظر خريخواهي توجه حضرت اشرف را به طرف يك 
نكته جلب مي منامي. آن اين است كه تصويب اين نقشه از طرف اجنمن آثار 
ملي در متام روزنامه ها منتشر شده و در اكثر ممالك اروپا پيچيده و مطلعني 
منتظر خامتة كار هستند. و امروز كه تصويب نقشة مهندس فرانسوي را 
در روزنامه مطالعه كرده اند، از چاكر علت آن را سؤال مي كنند! و آا 
كه  نيست  اين صورت صالح  در  آيا  مي دانند.  اليتغري  را  تصويب  كلمة 
اجنمن حمترم آثار ملي تصميم و امضاي خود را حمترم مشرده و هر روز يك 

نقشه را تصويب نكند؟
اجازه مي خواهم خالصة عرايض و عقيدة ناقص خودم را از روي احساسات 

پاك به عرض برسامن:
۱.نقشه اي كه گنبد دارد و شبيه امام زاده است نقشة چاكر نيست، مال آقاي 

پروفسور هرتزفلد است.
۲. دو قطعه نقشة جديد كه سنگهاي فعلي [را] نيز در آن مي شود صرف 

كرد يه و خدمت آقاي ارباب تقدمي كرده ام.
۳. يك قطعه نقشة جديد امروز يا فردا متام خواهد شد و اجازه مي خواهم 

به نظر مبارك برسامن.
۴. در صوريت كه نقشه هاي فوق موافق سليقة آن وزير دانش پرور نشود، 

اجازه فرمايند با آقاي مهندس فرانسوي مسابقه كنيم.
ما نقد عمر صرف ره يار كرده امي
حاصل در عمر خويش مهني كار كرده امي
ت4. نامة كرمي طاهرزاده حقري: طاهرزاده زاد

زاد به تيمورتاش، وزير 
دربار، 27 تري 1308ش
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اين زمان از آندره گدار، ديگر عضو افتخاري اجنمن آثار 
هرم شكل  طرح  كند.  يه  جديدي  طرح  خواستند  ملي، 
آندره گدار با خمالفت اجنمن آثار ملي مواجه شد و ظاهرًا 
نظر حممدعلي فروغي در اين خمالفت مؤثر بوده است كه 
گفته بود «ما عرب نيستيم كه اهرام را بسازمي و تر است 
كه طرح آرامگاه فردوسي يك ايدة ايراين داشته باشد.»؛١٨ 
اما علي رغم نظر اجنمن، تيمورتاش با اعمال تغيريايت در 
طرح گدار با آن موافقت كرد.١٩ مسائيلوف، مهندس روس، 
نيز كه كمترين هزينه را براي اجراي طرح گدار پيشنهاد 
١٣٠٨ش  تريماه  در  تومان)   ٣٨،٩٠٠ (حدود  بود  كرده 

مأمور اجراي اين طرح شد.٢٠

هزينه هاي ساخت بناي آرامگاه و تغيري طرح آن
آرامگاه  بناي  نياز  مورد  اعتبار  تأمني  خصوص  در 
فردوسي، در نظر بود هزينة آن با كمك مردم و نه بودجة 
مّلي  امر  اين  در  ملت  افراد  «عموم  تا  تأمني شود  دولت 
شركت جويند، تا ضمنًا وطن خواهي آنان بيشتر بيدار شود 
و به ارزش و امهيت فرهنگ خود و مقام بزرگان ايران 
بيشتر پي بربند.»۲۱ در واقع كارگزاران سياسي و فرهنگي 
رژمي لوي درصدد بودند از اين اقدام منادين در جهت 
مهرماه  در  اساس  اين  بر  بربند.  ره  هويت مجعي  اجياد 
۱۳۰۴ش ورقة استمداد اجنمن آثار ملي براي شروع بناي 
مقربة فردوسي منتشر شد. مجع آوري اعانه از اول مهرماه 

داشت.  ادامه  ماه  من  آخر  تا  و  شد  شروع  ۱۳۰۴ش 
نداشت و هركس برحسب  اعانه حداقل و حداكثر  مبلغ 
استطاعت خود مي توانست كمك كند.۲۲ اجنمن آثار ملي 
نيز  سريوس،  متوسطة  مدرسة  رئيس  صديق،  عيسي  از 
تقاضا كرد تا در مجع آوري اعانه ياري رساند. وي نيز با 
توزيع قبضهاي اعانه بني دانش آموزان مدرسة مذكور در 
حدود ۱۳۰۰ تومان مجع آوري كرد و به كيخسرو شاهرخ، 

خزانه دار اجنمن، حتويل داد.۲۳ 
عالوه بر فراخوان عمومي، جتار و متموالن را نيز براي 
تأمني هزينة ساخت آرامگاه فردوسي به كمك فراخواندند 
و افرادي مهچون حاج سيدابوالقاسم كازروين، مريزا حممد 
قرشي، امري شوكت امللك، رئيس التجار، امري تيمور كاليل، 
قوام شريازي، حاج حسني آقا ملك، وهاب زاده، سيدحيدر 
بربري، قائم مقام رضوي، جليل بيك نصريبيك اوف و حممدويل 
اسدي از ٥٠٠ تا ١٠٠٠ تومان٢٤ و حاج حممدرضا بهاين 
اين  از  بعضي  كمك  گويا  كردند.٢٥  كمك  تومان   ٢٠٠٠
اشخاص به ميل و رغبت نبوده است، چنان كه در گزارش 
نيابت توليت آستان قدس رضوي به وزارت دربار آمده 
«... مستدعي است به هرطريق كه رأي مبارك باشد مقرر 
فرماييد در وصول وجوه تقبلي آقاياين كه از پرداخت تعلل 
دارند، اقدام به عمل آيد.»٢٦ حاج مستشارالسلطنه نيز كه از 
ثرومتندان و اعيان درجة اول خراسان بود و در مجع آوري 
اعانه از قلم افتاده بود، علي رغم مكاتبة شخص تيمورتاش 

«مقام منيع وزارت جليلة دربار لوي دامت شوكته

حمترمًا سواد مرقومة توليت جليله را در ذيل به نظر مبارك 
مي رساند. حقري: طاهرزاده زاد

پس از عنوان:
نقشة  گرفنت  براي  است  الزم  هستيد  طهران  خودتان  كه  اكنون 
مرتسمه كه به تصديق و امضاي آقايان اعضاء كميسيون مأمور اين 
كار رسيده است (!!) با صورت پيش بيين خمارج كه تسليم منوده ايد، 
با  مراجعت  در  لوي  دربار  جليلة  وزارت  تصويب  با  را  دو  هر 

خودتان به مشهد بياوريد كه در آينده اشكايل روي ننمايد.

نيابت توليت آستان قدس
امضاي آقاي اسدي»

تيمورتاش در حاشية نامه نوشته است: «اين نقشه باالخره 
كجاست؟»

ت۵. رونوشت نامة 
مشارة ۶۰۰۴ مورخ 
۱۳۰۸/۷/۲۴، از 
نايب التولية آستان قدس 
رضوي خطاب به زاد، 
كه زاد سواد آن را 
به تيمورتاش فرستاده 
است، ۲۳ مهر ۱۳۰۸ش، 
پروندة ش۵۶۳۹، اسناد 
وزارت دربار، 
آرشيو مركز اسناد 
رياست مجهوري
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با وي و تعريف و متجيد از خّير بودنش، تنها به پرداخت 
شوكت الدوله،  براي  مهچنني  شد.٢٧  حاضر  تومان   ٥٠٠
شوكت السلطنه، حبيب اهللا خان و امريشوكت، هر كدام ٢٥٠ 

تومان قبض اعانه صادر شد.٢٨
براي ساخت  اعتبار  راههاي جذب  از  ديگر  يكي 
و  شهرستاا  در  منايش  برگزاري  فردوسي  آرامگاه 
اختصاص عايدات آن براي اين منظور بود.٢٩ تيمورتاش 
نيز كه مستقيمًا پي گري به اجنام رسيدن اين طرح بود، از 
استفاده  آرامگاه  موردنياز  اعتبار  تأمني  براي  فرصيت  هر 
مي كرد. او در نامه اي به وايل خراسان به تاريخ ١٦ شهريور 

١٣٠٩ش مي نويسد: 
آقاي صدرالتجار بزرگ نيا براي اينكه از خراسان انتخاب 
بود.  آورده  رشوه  تومان   ۲۵۰۰ اين جانب  براي  شود، 
چون براي مصارف مقربة فردوسي حمتاج به پول هستيم، 
ترين جمازايت كه تصور مي كنم براي ايشان باشد اين 
است كه پول را از ايشان گرفته براي جناب عايل بفرستم 

كه به مصارف مقربة فردوسي برسانيد.۳۰ 
ساخت  در  نوبت  دو  در  نيز  ملي  شوراي  جملس 
١٠هزار  مبلغ  داشت؛  مايل  مساعدت  فردوسي  آرامگاه 
تومان از حمل صرفه جويي در اعتبارات خود در شروع كار 
و ١٠هزار تومان ديگر در اواسط كار به اين امر اختصاص 
چند  در  فردوسي  آرامگاه  ساخت  اين  وجود  با  داد.٣١ 
مرحله به علت كسر بودجه دچار مشكل شد و متصديان 

امر ناچار به گرفنت قرض از بانكها شدند.٣٢ اين كسري 
بودجه و پيشرفت نكردن كار تا آجنا پيش رفت كه در سال 
1311ش درصدد برآمدند موقتًا ساخت آرامگاه را متوقف 

ساخته و نقشة آن را تغيري دهند.33 
در اين ميان طرح ساخت آرامگاه نيز دچار تغيري 
شد و ديگربار به طاهرزاده زاد مراجعه شد كه طرحي 
نو دراندازد. ارباب كيخسرو در يادداشتهاي خود در اين 

باره مي نويسد: 
چون مبلغ زيادي خمارج شده بود و كار به جايي قابل 
نرسيده و در سفر بودم كه سقف نامتام اهرامي نيز شكست 
خورده عمل را متوقف منوده، عازم ران شده گزارش 
عرضه داشتم. ضمنًا برحسب تقاضاي من آقاي طاهرزاده 
كه  كرده  يه  ختت مجشيد  روي  از  ديگري  نقشة  زاد 

به جاي سقف اهرامي گذارده شود.۳۴ 
بدين ترتيب براي تكميل آرامگاه فردوسي طاهرزاده 
مهرماه   ٢٨ تاريخ  در  كه  كرد  يه  جديدي  طرح  زاد 
١٣١٢ش به تصويب اجنمن آثار ملي رسيد. استاد حسني 
لرزاده هم كه در آن زمان حدود سي سال داشت، در مست 
معمار و سركارگر با كمك استاد حسني حجارباشي زجناين 
و  بود،  آا  تراش  و  آرامگاه  سنگهاي  ية  مسئول  كه 
مباشرت تقي دروديان تكميل ساختمان آرامگاه فردوسي 

را آغاز كردند.٣٥
افزايش  آرامگاه  ساخت  تسريع  موانع  از  اما 

«مقام منيع وزارت جليلة دربار لوي، دامت شوكته

آقاي  فردوسي،  مقربة  ساختمان  امتام  اعانة  تقسيم  موقع  در  اينكه  به  نظر 
حاج مستشارالسلطنه كه از اعيان درجة [يك] اهل خراسان هستند فراموش 
اينكه فوق العاده ثرومتند و عقب درسيت هم ندارند  شده اند، و به مناسبت 
و غالب عالقة خودشان را هم وقف منوده اند، اين بنده عقيده مند است كه 

يك هزار تومان بايد براي امتام ساختمان مقربه كمك كنند.
مستدعي است امر و مقرر فرمايند قبض يك هزار تومان اعانه به اسم ايشان 
از اجنمن آثار ملي صادر شود و شرحي هم در لزوم اجنام اين مساعدت 
از طرف حضرت اشرف به عنوان ايشان نوشته شود. مرقومه و قبض را 
نزد آقاي سرهنگ ايرج خان مطبوعي كفيل لشكر شرق ارسال دارند كه به 

مأموريت مومي اليه وصول و به بانك ملي داده شود.
ربح و صريف  و  است  استقراضي  معادل وجه  تقسيم شده  اعانة  مبلغ  چون 
فقره هم وصول  اين يك  بايد  تعلق مي گريد يب حمل است،  كه در استهالك 
قسم  منود. و مهني  مستهلك  با رحبش  را  استقراضي  بتوان وجه  كه  گردد 
حبيب اهللا خان  و  شوكت السلطنه  و  شوكت الدوله  آقايان  براي  دارد  عقيده 
و امريشوكت، آقازادگان مرحوم شوكت الدوله، نيز دويست وپنجاه تومان 
قبض اعانه صادر گردد و مثل اعانة آقاي حاج مستشارالسلطنه نزد آقاي 

سرهنگ مطبوعي براي وصول ارسال شود.

نيابت توليت آستان قدس
حممدويل اسدي»

ت6.  گزارش 
نايب التولية آستان قدس 

رضوي به تيمورتاش، 
وزير دربار رضاشاه، 

دربارة ميزان كمك مايل 
افراد به ساخت آرامگاه 

فردوسي، 
8 دي 1309ش، پروندة 
ش5607، اسناد وزارت 
دربار، آرشيو مركز اسناد 

رياست مجهوري:
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هزينه  افزايش  اين  علل  از  يكي  كه  بود  آن  هزينه هاي 
تغيري نوع سنگهاي آن بود. ابتدا قرار بود ساختمان را 
از سنگهاي سياهي بسازند كه از كوههاي نزديك طوس 
متام  گرفتند  تصميم  كار  شروع  در  اما  مي آيد؛  دست  به 
ساختمان را از سنگ سفيد معدن خلج بسازند. اين معدن 
در يك فرسخي مشهد است و تا طوس شش فرسخ فاصله 

دارد.٣٦ 
كل مبلغي كه تا شهريور ١٣١١ش براي ساختمان 
مقربة فردوسي هزينه شد بالغ بر ٦٧٨,٧١٥ ريال و ٨٥٠ 
قران بود. از اين مبلغ ١٨٢،٣٨٩ ريال و ٣٥٠ قران براي 
اجرت بّنا و عمليات و مباشر و مهندسي، ١٤٧،٩٥٩ ريال و 
٢٥٠ قران براي مصاحل، ٢٦٩،٠٧٦ ريال براي قراردادهاي 
استادحسني حجارباشي، ٧٠،٤٠٥  به وسيلة  سنگ تراشي 
ريال و ٤٠٠ قران بابت اجرت سنگهاي تراشيده به طور 
براي  نيز  باقي مانده  قران   ٨٥٠ و  ريال   ٨،٨٨٥ و  اماين 

كارهاي متفرقه هزينه شد.٣٧ 
سراجنام اين وضع نابسامان تأمني هزينه ها موجب 
شد كه اجنمن آثار ملي در سال ١٣١٢ش تصميم بگريد 
از راه خبت آزمايي ٧٠هزار تومان كسري بودجة الزم را 
زاد  نقشة جديد  براساس  آرامگاه  امتام ساختمان  براي 
تأمني كند. بدين منظور هيئت مديرة خبت آزمايي فردوسي 

نايب رئيسي حسني عالء  ابراهيم حكيم امللك،  رياست  به 
شاهرخ،  كيخسرو  عضويت  و  صديق  عيسي  دبريي  و 
عبداحلسني نيك پور (منايندة جملس شوراي ملي و رئيس 
اتاق بازرگاين) و مصطفي فاتح (معاون شركت نفت ايران 
و انگليس) تشكيل شد. اين هيئت با كمك منايندگان رمسي 
دادگستري، بانك ملي، شهرداري و شهرباين ران جلسايت 
در داراملعلمني عايل تشكيل داد و توانست با فروش بليت، 
وجه مورد نياز را يه كند و مجعًا با مبلغ ١٤٠هزار تومان 
ساختمان آرامگاه فردوسي را در نيمة اول سال ١٣١٣ش 

به پايان برساند.٣٨ 

جشن هزارة فردوسي 
در تاريخ ۵ اسفند ۱۳۰۹ش حسني عالء (سفري ايران در 
پاريس) در نامه اي به سيدحسن تقي زاده (عضو اجنمن آثار 
ملي و وزير ماليه) اعالم كرد كه اعضاي «اجنمن مطالعات 
و  دانشمندان  و  علما  و  ايران  صنايع  و  متدن  به  راجعه 
مستشرقني فرانسوي» از وي تقاضا كرده اند كه باتوجه به 
مشخص نبودن تاريخ دقيق تولد فردوسي، دولت ايران پس 
از مشورت با علما و مستشرقني تاريخ تولدي را به صورت 
ختميين براي برگزاري جشن هزارسالة زادروز فردوسي و 
جتليل از مقام واالي او معّين كند تا فرانسه و اجنمن مذكور 

ت7 (راست باال).  كرمي 
طاهرزاده زاد، طرح 
سوم آرامگاه فردوسي، 
1311ش، مأخذ تصوير: 
شافعي و ديگران، مهان، 
ص60

ت8 (راست پايني). بليت 
خبت آزمايي كه اجنمن 
آثار ملي براي تأمني 
هزينه هاي آرامگاه و 
جشن هزارة فردوسي 
منتشر كرد، 1312ش، 
ران، بايگاين اجنمن 
آثار و مفاخر فرهنگي 
(اجنمن آثار ملي)

ت9 (چپ). نامة حسني 
عالء، سفري وقت ايران 
در فرانسه، به سيدحسن 
تقي زاده، عضو اجنمن 
آثار ملي و وزير ماليه،  
در خصوص تعيني زمان 
هزارة زادروز فردوسي، 
5 اسفند 1309، پروندة 
رديف 240005798، 
آرشيو سازمان اسناد و 
كتاخبانة ملي ايران
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مركز اين اقدام در اروپا باشد.۳۹ تقي زاده در جواب اين 
درخواست پاسخ داد: 

ترين اقدام در اين باب به نظر اين جانب آن است كه به 
مناسبت امتام عمارت مقربة فردوسي كه سال آينده اميد 
است متام شود، جشين برپا شود؛ چه نه از تولد و از وفات 
فردوسي حتمًا صد يا هزار سال مني گذرد. وفاتش در 
سنة ۴۱۱ يا ۴۱۶ بوده كه ۳۹۹ مشسي يا ۴۰۳ مشسي 
مي شود و تولدش را هم نبايد قبل از ۳۳۰ گذاشت كه 
۳۲۰ مشسي مي شود، بلكه شايد در حدود ۳۳۵ باشد. 

هلذا اختتام بناي مقربه وسيلة خويب خواهد بود.۴۰ 

بدين ترتيب با پيشنهاد تقي زاده و تصويب دولت مقرر شد 
هم زمان با افتتاح آرامگاه فردوسي كنگره و جشن هزارة 

فردوسي نيز برگزار شود. 
اين كنگره كه خنستني اجتماع علمي بني املللي در 
ايران بود، با حضور چهل نفر از انديشمندان و مستشرقان 
از هفده كشور خارجي و مجعي از حمققان و اديبان ايراين 
در روز پنجشنبه ١٢ مهر ١٣١٣ش در تاالر بزرگ مدرسة 
و  خنست وزير  فروغي،  حممدعلي  سخنراين  با  دارالفنون 
رئيس اجنمن آثار ملي، افتتاح شد.٤١ حاج حمتشم السلطنة 
عيسي  و  داشت  عهده  بر  را  كنگره  رياست  اسفندياري 
از  نيز متشكل  كنگره  رئيسة  بود. هيئت  صديق دبري آن 

پروفسور آرتور كريستنسن(٤)،  ماسه(٣)،  هانري  پروفسور 
عبدالوهاب  و  صديق  عيسي  اسفندياري،  حمتشم السلطنة 

عّزام بود.٤٢ 
كنگرة فردوسي هفت جلسة عمومي داشت كه در 
آا مقااليت در موضوعات خمتلف ازمجله هنرهاي زيباي 
ايران در عصر فردوسي، مقام شاهنامه در ادبيات دنيا، و 
نفوذ فردوسي در هندوستان به زبااي فارسي، انگليسي 
و فرانسه عرضه شد. در اواسط سال ١٣١٤ش اين مقاالت 
را ادارة كل نگارش وزارت فرهنگ آمادة چاپ كرد. در 
تقي زاده حتت عنوان  از سيدحسن  مقاله اي  ميان مقاالت 
«جنبش ملي اديب» بود كه در آن عبارت «توسل به قواي 
اجباري و مالحظة مششري در كار قلم خالف ذوق و متانت 
ايراين است» به مذاق رضاشاه خوش نيامد. از اين رو چاپ 
جمموعه مقاالت به تعويق افتاد و در نه سال بعد (دي ماه 
١٣٢٢ش) كه ديگر رضاشاه بر اريكة قدرت نبود، حتت 

عنوان هزارة فردوسي چاپ و منتشر شد.٤٣
جلسات كنگرة فردوسي در ران در روز دوشنبه 
مهر  بعدازظهر ٢٠  در  و  يافت  خامته  مهر ١٣١٣ش   ١٦
در  مدعوين  از  تن  دويست  حدود  حضور  با  ١٣١٣ش 
افتتاح  رضاشاه  سخنراين  با  فردوسي،  آرامگاه  طوس، 
در سال  كه  هم  در سفري  اين،  از  پيش  شد.٤٤ رضاشاه 
بود، ضمن  كرده  به مشال و مشال شرق كشور  ١٣١٠ش 
بازديد از مراحل ساخت آرامگاه فردوسي آرزو كرده بود 
پس از مرگش براي وي نيز آرامگاهي مهچون آرامگاه 

فردوسي بسازند. او بر مزار فردوسي گفته بود: 
معلوم مي شود فردوسي شخص بزرگي بوده كه بعد از 
نزديك به هزار سال چنان آثار بزرگي بر سر مقربة او 
برپا مي شود و شخصي مثل ارباب كيخسرو هم مأمور 
ساختمان و به واقع متويل اين كار است. آيا بشود روزي 

كه براي من چنان آثاري گذارده شود؟۴۵ 
مهمانان كنگره به مدت چهار روز در مشهد اقامت 
يادبود  مدال خمصوص  اهداي  با  مذكور  مراسم  و  كردند 
هزارة فردوسي از طرف اجنمن آثار ملي به آنان و بازگشت 
برگزاري  با  هم زمان  يافت.٤٦  خامته  ران  به  مهمانان 
جشنهاي هزارة فردوسي در شهرهاي خمتلف ايران، چنني 
مرامسي در نقاط خمتلف جهان ازمجله هندوستان، انگلستان، 
مصر، امريكا، احتاد مجاهري شوروي، آملان، سوئد، بلژيك، 
عباس  مهچون  افرادي  مهچنني  شد.٤٧  برگزار  فرانسه  و 

دوست عزيزم

اعضاء اجنمن مطالعات راجعه به متدن و صنايع ايران و علما و دانشمندان 
هزارسالة  جشن  به  راجع  كرده اند  تقاضا  بنده  از  فرانسوي  مستشرقني  و 
تاريخ تولد  تعيني  منايد. اگرچه  ايران را جلب  تولد فردوسي توجه دولت 
آن بزرگوار مشكل است، ويل مهني قدر مي خواهند دولت ايران يك تاريخ 
ختميين (پس از مشورت با علما و مستشرقني) براي آن قائل شود كه از 
حاال در اينجا مشغول ية جشين بشوند. چون مقام فردوسي خيلي بلند و 
متام دنيا عالقه به جتليل او دارد، اجنمن مطالعات راجعه به متدن و صنايع 
ايران در فرانسه نظر دارد مركز اقدامات حمافل اروپا و امريكا شده مطابق 
پروگرامي كه قبًال به تصويب دولت ايران خواهد رسيد اقدام منايد. متمين 
است در اين باب اقدامايت فرموده نظريه و نتيجه را به بنده ابالغ فرماييد.

حسني عالء

جواب نوشته شود

امتام  مناسبت  به  اين جانب آن است كه  نظر  به  باب  اين  اقدام در  ترين 
عمارت مقربة فردوسي كه سال آينده اميد است متام شود، جشين برپا شود؛ 
مني گذرد.  سال  هزار  يا  حتمًا صد  فردوسي  وفات  از  و  تولد  از  نه  چه 
وفاتش در سنة ۴۱۱ يا ۴۱۶ بوده كه ۳۹۹ مشسي يا ۴۰۳ مشسي مي شود، 
و تولدش را هم نبايد قبل از ۳۳۰ گذاشت كه ۳۲۰ مشسي مي شود، بلكه 
شايد در حدود ۳۳۵ باشد. هلذا اختتام بناي مقربه وسيلة خويب خواهد بود.

(3) Henri Massé 
(1886-1969)

(4) Arthur 
Christensen
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اقبال آشتياين، عالمه حممد قزويين و سيدحسن تقي زاده 
با كمك سفارختانه هاي ايران در خارج اقدام به شناسايي 
نسخ شاهنامه در كتاخبانه هاي خارج و داخل كشور منوده 
و شاهنامة فردوسي كه نسخ چاپي آن تا آن زمان كمياب و 

گران بود، چاپ و در اختيار عموم مردم قرار گرفت.٤٨ 

جتديد بناي آرامگاه 
و  بود  پايني  معماري  دانش  سطح  زمان  آن  در  چون 
سازندگان بنا با فنون آزمايش خاك و حماسبة سنگيين بنايي 
عظيم با ارتفاع هجده متر آشنا نبودند و از آاي زيرزميين 
منطقه اطالع نداشتند، بناي آرامگاه مدت كوتاهي پس از 
ساخت شروع به نشست كرد. در گزارشي كه اجنمن آثار 
به وزارت  بنا  احداث  آبان ۱۳۰۹ش در هنگام  ملي در 

دربار داده بود به اين نكته اشاره كرده بود كه
مباشرين بر طبق نقشه[اي] كه در دست دارند عمل كرده 
و در خويب بنا و انتخاب سنگ و امتياز مصاحل قصور 
نظريه  آن  از  غري  مي كنم  گمان  نقشه  [اين]  ويل  نشده، 
بود كه حضرت اشرف عايل داشتند كه يك بناي حمكم 
و باشكوه و ساده در سر قرب ساخته شود كه مستحفظ 

خنواهد و از آب و آتش نيابد گزند.۴۹
و  تعمري  در  ملي  آثار  اجنمن  سي سالة  تالشهاي 
از طريق  آن  رفع رطوبت  و  فردوسي  آرامگاه  استحكام 
بنا از زوايد  كانال كشي، زه كشي و ختلية قسمت فوقاين 
و  دقيق  بررسيهاي  از  پس  سراجنام  نبخشيد.  نتيجه  نيز 
آزمايشهاي مكرر معلوم شد كه آرامگاه به علت رعايت 
نشدن اصول اولية شالوده سازي بر زمني سست حمل آن 
دوامي ندارد و بيم آن مي رود كه بر اثر رخيتگي كاشيهاي 

آن و اجياد شكاف و رطوبت دائم يكسره منهدم شود.٥٠ 
تا سال ١٣٢٧ش كه شعبة اجنمن آثار ملي در خراسان 
رفع  و  تعمري  هزينة  ريال  ٥٥٠هزار  مبلغ  شد،  تأسيس 
ادامه  اين وضعيت  بود.٥١  فردوسي شده  آرامگاه  نواقص 
يافت، تا اينكه در پانزدهم تريماه ١٣٤٢ش استاندار وقت 
خراسان، امري عزيزي، در نامه اي به اجنمن آثار ملي دربارة 

اين وضع اسف بار نوشت:
در ظرف ده ماهي كه اينجانب در مشهد هستم، مسافرين 
و زائراين كه از آرامگاه فردوسي بازديد كرده اند، مكرر 
حضوري يا تلفين و يا كتيب وضع بسيار زنندة آن را يادآور 
شده اند [...]. تر است دستور داده شود كه تا هنگامي كه 
در بنا تعمريات اساسي نشده است، از ورود مسافران و 

بازديدكنندگان در آرامگاه جلوگريي  شود.۵۲ 
ادارة كل باستان شناسي نيز پنج ماه بعد، در هجدهم آذرماه، 
در خصوص وضع نامطلوب آرامگاه فردوسي نامه اي به 

اجنمن آثار ملي نوشت.۵۳
چنني نامه هاي هشداردهنده اي موجب شد كه اجنمن 
آثار ملي در تاريخ هفدهم آذرماه ١٣٤٢ مهندس هوشنگ 
بررسي  و  مطالعه  مأمور  را  جودت  حسني  و  سيحون 
چگونگي جتديد بناي آرامگاه فردوسي با حفظ كامل مناي 
بريوين آن كند. اين دو تن به اتفاق مهندس نكو، مهندس 

شركت كا. ژ. ت.، پس از بازديد و بررسي اعالم كردند: 
براي جتديد بناي آرامگاه بايد اوًال پيش از خراب كردن، 
نقشه هاي دقيق و عكسهاي روشين از آن برداشته شود تا 
پس از جتديد بنا مناي خارجي آن با وضع فعلي تفاوت 
نكند. ثانيًا زير بناي آرامگاه و زير صفة آن به ابعاد ۳۰ 
× ۳۰ متر خايل گردد. ثالثًا در سراسر قسمت زيرين بنا 
راديه ژنرال از بتون آرمه تعبيه گردد كه بعدها حيت در 
نشست  بنا  نيز  و غريه  زلزله  قبيل  از  احتمايل  حوادث 
نكند و شكست نيابد. رابعًا قسمت داخل گنبد آرامگاه 
حدود  در  ارتفاعي  داخل،  از  آن گاه  شود؛  خايل  بكلي 
۱۴ متر خواهد داشت كه سقف و بدنة آن كاشي كاري 

خواهد شد. ۵۴

گويا حكومت لوي حاضر نبود بنايي را كه منادي 
به سادگي  مي شد،  تلقي  رضاشاه  دورة  باستان گرايي  از 
ختريب و جتديد بنا كند. به مهني علت پس از مكاتبات 
اجنمن آثار ملي با دفتر خمصوص شاهنشاهي و موافقت 
شخص حممدرضاشاه با جتديد بناي آرامگاه كه در تاريخ 

ت۱۰. مراسم افتتاح 
آرامگاه فردوسي كه 
بر اساس طرح سوم 
طاهرزاده زاد ساخته 
شد، طوس، ۱۳۱۳ش



١٣٨
ر ٥

 ا
 / ٣

هنر 
ان 

لست
گ

١٠٩

ت۱۱. ابالغية حمرمانة 
مصوبة هيئت وزيران 

به وزير فرهنگ 
دربارة تعمري اساسي 

آرامگاه فردوسي، ۲۰ 
مرداد ۱۳۴۳، پروندة 

ش۵۵۵۱۶، اسناد 
خنستوزيري، آرشيو مركز 

اسناد رياست مجهوري

دولت  هيئت  گرفت،٥٥  ارديبهشت ١٣٤٣ صورت  هشتم 
در  را  آن  تعمري  مورخ ١٣٤٣/٥/١٧  در جلسة حمرمانة 

اولويت قرار داد: 
بنا از طرف  اين  در مورد آرامگاه فردوسي الزم است 
با تشريك مساعي وزارت  كارشناسان وزارت فرهنگ 
آباداين و مسكن مورد بازديد قرار گريد و در صوريت 
به  نسبت  كرد،  حفظ  را  آن  اساسي  تعمري  با  بتوان  كه 
تعمري بنا و احياي باغ حموطة آن اقدام فوري به عمل 
آورد؛ و چنانچه قابل تعمري نيست و جتديد بناي آن الزم 
است، طرح ساختمان جديدي به مهني سبك و حجم و 
با تزئينات و نقوش فعلي يه شود، تا اين ساختمان به 
مهان حنو كه در زمان اعلي حضرت رضاشاه كبري و به 
مناسبت جشن هزارة فردوسي ساخته شد، به مهان حنو 

باقي مباند.۵۶
تاريخ ۲۵ خردادماه ۱۳۴۳ش  در  اساس  اين  بر 
انجمن آثار ملي قرارداد تجديد بناي آرامگاه فردوسي را 
با هوشنگ سيحون منعقد كرد.۵۷ شركت مقاطعه كاري و 
ساختماني كا. ژ. ت. نيز كه با مبلغ ۹۰۰،۶۰۲،۳۵ ريال 
برندة مناقصة ساخت آرامگاه شده بود، تحت نظارت 
هوشنگ سيحون تخريب بنا و ساخت آن را از اواخر 
همان سال آغاز كرد.۵۸ براساس مصوبة هيئت وزيران، 
در تجديد بناي آرامگاه فردوسي نماي خارجي و حجم و 
منظر آن با همان سنگها و نوشته ها و ستونها محفوظ ماند؛ 

اما در داخل آرامگاه به جاي فضاي كوچك و تاريك و 
مرطوب و كاشيهاي لعاب ريخته، فضايي با وسعت ۹۰۰ 
زير سكوهاي  انباشته  قسمتهاي  از  استفاده  با  مترمربع 
هم  مقبره  داخلي  تزيينات  در  شد.  ايجاد  بنا  گرداگرد 
فردوسي  معاصر  كه  غزنوي  دورة  معماري  اسلوب  از 
بود، استفاده شد و بر ديوارهاي داخل آرامگاه نقوش 
به  فردوسي  شاهنامة  داستانهاي  از  برجسته اي  سنگي 
دست فريدون صديقي، فرزند استاد ابوالحسن صديقي،
آرامگاه  تجديد ساختمان  ترتيب  بدين   ساخته شد.۵۹ 
فردوسي در سال ۱۳۴۷ به اتمام رسيد و در روز دهم 
پهلوي  محمدرضا  حضور  با  سال  همان  ارديبهشت 

گشايش يافت.۶۰ �
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با گشوده شدن باب مراودة ايرانيان با اروپاييان از دورة 
صفوي، رفته رفته آشنايي آنان با معماري غريب آغاز شد. 
اين آشنايي در دورة قاجار در معماري به ظهور رسيد. تا 
اواخر دورة قاجار برخي از استادان معمار كه بر پشتوانة 
سنت متكي بودند و دست تصريف هم در معماري داشتند 
ايران  معماري  در  فته  امكانات  بر  تكيه  با  كوشيدند 
امتداد سنت  در  اما  با روزگار خود  متناسب  معماري اي 
آثار  كوشش  اين  حاصل  آورند.  پديد  ايراين  معماري 
اما معماري مقلدانه و  درخشان معماري آن دوره است. 
منفعل در برابر معماري غرب نيز كه از خانه هاي اشراف 
و مؤسسات مدرن حكوميت آغاز شد، نيز بر مسري خود 
مي رفت. با اين مهه، تا زماين كه سلسلة معماران ايراين 
برقرار بود و نظام آموزشي و صنفي معماران بر مهان مهر 
و نشان گذشته بود، اميد تداوم حيات معماري ايران در 
قالبهاي متناسب با روزگار مي رفت. در دورة لوي اول 
ساخنت بسياري از بناهاي مهم به معماران بيگانه سپرده 
شد. با تأسيس خنستني مدرسة معماري در ايران به دست 
آندره گدار مطابق با الگوي مدرسة هنرهاي زيباي پاريس 
به  و  گرفتند  كهن  معماران  از  را  معماري  كار  (بوزار)، 
مهندسان حتصيلكرده در اين دانشكده سپردند، رفته رفته 
معماران كهن به حاشيه يا به زير دست مهندسان جديد 
رانده شدند و سلسلة معماران و آموزش و صنف آنان از 

هم گسست.
يب ترديد اين مرحلة حتول از حساسترين نقاط عطف 
در تاريخ معماري و شهرسازي ايران است، آن چنان كه 
يب شناخت اين مرحله، دريافنت موقع و جايگاه كنوين ما 
ممكن نيست. در اين دوره بود كه برخي از معماران كهن، 
با مهة نريو كوشيدند  لرزاده،  استاد حسني  مانند مرحوم 
سنت گذشته را حفظ و به هر حنو آن را به اين روزگار 
انتقال دهند. يب گمان معماران در آن دوره در موقعييت بس 
دشوار به سر مي برده اند: از يك سو هنوز دل در گرو باورها 
و آموخته ها و سنن خود داشتند و از سوي ديگر روي به 
فنون جديد و نيازهاي برآمده از زندگي و فرهنگ مدرن 
داشتند. با شناسايي چهره هاي شاخص آن دوره مي توان 
وجوهي از وضع معماران و معماري آن برهه را شناخت. 

در اين مقاله به معريف يكي از اين معماران مي پردازمي.
معماران  منونة  معمار  بنائي  علي اصغر  حاج  استاد 
دورة حتول است. او هم به شيوة كهْن معماري را در كنار 

رضا جان نثاري

استاد حاج علي اصغر 
بنائي معمار

شناخنت معماران برجسته در هر دورة تارخيي عالوه بر شناسايي شخصيت 
معماران و احوال آنان، وجوه مهمي از معماري در آن دوره را روشن 
ميكند. اين امر در دوره هاي حساس تاريخ معماري و شهرسازي ايران 
امهييت دوچندان دارد. يكي از اين برهه ها مرحلة انتقال از دورة قاجار 
به دورة لوي است كه در آن، انقطاع از سنت معماري ايران آشكارا 
حمقق شد. استاد علي اصغر بنائي از معماران برجستة آن روزگار است. او 
در حدود ١٢٣ سال پيش در مشهد به دنيا آمد و از كودكي به بّنايي و 
معماري پرداخت و در نظام سنيت آموزش معماري بار آمد. بعدها فنون 
جديد نقشه كشي و نقشه برداري و حيت برخي فنون جديد مهندسي سازه 
را آموخت. ساهلا مشاور معماري آستان قدس رضوي و شهرداري مشهد 
بود و خنستني طرح توسعة فلكة حرم رضوي (ع) را او طراحي و اجرا 
كرد. بر مبناي اسناد مكتوب و شفاهي، او عالوه بر انتقال آموخته هاي 
خود از نظام كهن معماري ايران، معنويت معماران گذشته را نيز با خود 

داشته و از اين حلاظ نيز منونه اي برجسته بوده است.
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استادكاران آموخت و هم با فنون جديد آشنا شد. مانند 
اسالف خود، عمارت دنيا را با عمارت دل درمي آميخت، 
دل در گرو حمبت خدا و اولياي او داشت و با چنني حمبيت 
جديد  امور  در  حمبت  مهني  با  و  مي اد  آجر  بر  آجر 
گسترش شهر مشهد و توسعة جمموعة حرم رضوي (ع) كه 

مقتضاي دوران جديد بود مشاركت مي كرد.

زندگي
خانوادة او در اصل يزدي بودند. پدرش امساعيل در سال 
۱۲۸۷ق، در اواسط عهد ناصرالدين شاه قاجار، به مشهد 
مهاجرت كرد. علي اصغر در سال ۱۳۰۱ق در مهان شهر به 

دنيا آمد. خود در اين باره مي گويد:
اين جانب عبد عاصي احلاج علي اصغر بنائي معمار، پدرم 
بن  علي  مرحوم  بنت  فاطمه  مادرم  رشيد،  بن  امساعيل 
حممد بن امريخان يزدي االصل. پدرم در تاريخ ۱۲۸۷ 
قمري از يزد به مشهد مشرف شد و در تاريخ ۱۳۰۱ 

قمري در شهر مشهد به دنيا آمدم.۱
به  مشروطيت  انقالب  كه  داشت  سال   ۲۳ ترتيب  بدين 
پريوزي رسيد و در هنگام كودتاي رضاخان ۳۷ساله بود. 
با اين وصف، قاعدتًا در هنگام ساختوسازهاي جديد در 
دورة لوي اول خبش مهمي از مهاراي خود را در نظام 

آموزشي كهن كسب كرده بود.
استاد علي اصغر در سال ١٣٢١ق، در بيست سالگي، 
پسر  پنج  فرزند،  هفت  ازدواج  اين  حاصل  كرد.  ازدواج 
و دو دختر، است. دو تن از پسران او حرفة اجدادي را 
پي گرفتند و در رشتة معماري در دانشگاه حتصيل كردند. 

مهچنني پسر يكي از دختران او به رشتة معماري پرداخته 
است.٢

آموزش
از بررسي مسري آموزش علي اصغر بنائي برخي از وجوه 
او  ايراين روشن مي شود.  نظام آموزشي گذشتة معماران 
به  ۱۲۶۹ش،  سال  حدود  در  يعين  هفت سالگي،  در  را 
به مدت چهار  مكتب خانه اي در مشهد سپردند. در آجنا 
سال حتصيل سواد و علوم مقدمايت كرد. پدرش امساعيل، 
علي اصغر  داشت،  ساختماين  پيشه اي  نيز  او  احتماًال  كه 
را در دوازده سالگي به استاد زين العابدين يزدي سپرد تا 
و  «استاد  شيوة  به  زمان  آن  در  آموزش  بياموزد.۳  بّنايي 
شاگردي» و آميخته با كار بود. استاد شاگرد خود را چون 
فرزند مي پرورد و به او كار مي آموخت؛ شاگرد نيز خود 
را غالم استاد مي مشرد و با فروتين در جوار او حرفة بّنايي 
و معماري را پله پله ياد مي گرفت. در نظام آموزشي آنان، 
كار و زندگي و آموزش و تربيت درآميخته بود و امري 

واحد به مشار مي رفت. 
علي اصغر پس از سالياين آموخنت مقدمات و كليات 
به  نزد استاد حسن عموي كاشاين معمار رفت و  بّنايي، 
مرمت  به ويژه  معماري  دشوارتر  كارهاي  سال  مدت سه 
آثار باستاين را فراگرفت.٤ مني دانيم او چندساله بود كه به 
شاگردي استاد حسن رفت؛ اما از عبارت «مرمت كارهاي 
باستاين» كه خود استاد علي اصغر در شرح حالش آورده٥ 
اينكه مرمت كارهاي  نكته هايي به دست مي آيد: خنست 
بنا  فنون ختصصي معماري مي مشرده اند؛  باستاين را جزو 
بر اين هنگامي كه علي اصغر تعّلم آن را آغاز كرد، البد 
سنني نوجواين را پشت سر گذاشته و بّناي قابلي شده بود. 
ديگر اينكه در زبان آن روزگار به مهة آثار تارخيي «آثار 
آثار  «باستاين» هنوز ويژة  باستاين» مي گفتند و اصطالح 
پيش از اسالم نشده بود. اما از مهة اينها مهم تر اينكه در آن 
زمان كمكم آثار گذشتگان را مربوط به دوره اي جز دورة 
خود تلقي مي كردند. پيداست كه معماران دوره هاي پيش 
از او نيز فنون پيچيدة معماري و مرمت را مي آموختند، اما 

به آن «مرمت آثار باستاين» مني گفتند.
آموزش  از  ديگر  وجهي  از  او  حال  شرح  ادامة 
معماران گذشته حكايت مي كند كه هنوز برقرار بوده است. 
او مي گويد كه در حني آموزش عملي روزانه، شبها نيز، 

ت۱. خانوادة بنائي در 
سال ۱۳۱۶، مشهد، خانة 
استاد بنائي. نشسته بر 
صنديل: استاد بنائي، 
ايستاده از راست: 
مرحوم عباس بنائي، 
پسر بزرگ استاد؛ 
مرحوم دكتر حسني 
بنائي، پسر دوم استاد؛ 
ايستاده در دامن استاد: 
طاهره بنائي، دختر 
استاد. نشسته از راست: 
مرحوم مرتضي بنائي، 
پسر استاد؛ بتول بنائي، 
دختر استاد؛ مهندس 
مصطفي بنائي، پسر 
استاد
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مترين  و  آموخنت  به  زمستان،  دراز  شبهاي  در  خصوصًا 
ترسيم نقشه و به قول خود او «كارهاي كشش» مي پرداخته 
از  كه  بناها  براي  نقشه  ترسيم  او  زمان  در  شايد  است.٦ 
روزگاران كهن در ايران رايج بود،٧ امهيت بيشتري يافته 

بود.
در مسري آموزش معماران قدمي ايران آموزش هندسة 
عملي امهيت بسيار داشت. شاگردان معماري وقيت مراحل 
مقدمايت و متوسط آموزش حرفه را پشت سر مي گذاشتند، 
براي  هندسه  دانسنت  و  مي پرداختند  هندسه  آموخنت  به 
رسيدن به مرتبة معمار امري ناگزير بود. از مهني روست كه 
معماران برجسته را «مهندس» (هندسه دان) مي خواندند.٨ 
دانسنت حساب نيز براي حماسبات، از مجله برآورد مواد و 
هزينه هاي ساختمان ضروري بود. و استاد علي اصغر در 
كنار اشتغال به حرفة معماري، در نزد مرحوم استاد مريزا 
عبدالرمحن مدرس به حتصيل خالص﴾ احلساب شيخ ايي 

پرداخت و هندسه را نيز از مهني استاد آموخت.
پانزده ساله بود كه امكان جتربه اي تازه براي او فراهم 
١٣١٦ق،  سال  در  ناصرالدين شاه،  دورة  اواخر  در  آمد: 
گروهي را براي تعيني و نشان گذاري مرز ايران و افغانستان 
مأمور كردند. علي اصغر جوان در ميان اين گروه بود و در 
طي اين كار دشوار براي نشان گذاري مرز از سرخس تا 
زابل، نقشه برداري با دوربني و ميل گذاري بتين را آموخت.٩ 
بعدها هم سنني پختگي استاد با آغاز رواج معماري جديد 
مهراه شد. شايد از مهني رو بود كه به آموخنت فنون جديد 
با فروتين، نقشه كشي جديد را  نقشه كشي روي آورد. او 
از فرزند خود حسني بنائي ياد گرفت كه در آن زمان در 

دبريستان رسم فين مي آموخت.١٠

آثار و فعاليتها
شايد آموزش رسم فين به سبب نيازي بود كه در ساخت 
وسازهاي جديد معماري و شهرسازي در مشهد احساس 
با  مهكاري  ۴۸سالگي،  در  ۱۳۱۰ش،  سال  در  ميكرد. 
شهرداري مشهد را آغاز كرد.۱۱ از گفتة فرزندان او چنني 
برمي آيد كه اين مهكاري بيشتر در حوزة شهرسازي بوده 
است.۱۲ يب ترديد او با استادي در معماري كهن و مرمت و 
نيز با آشنايي با فنون جديد نقشه برداري، از ترين كسان 
براي اين كار بوده است. مهمترين كار او در اين دوره اجرا 
(و شايد طّراحي) خنستني طرح توسعة ميدان حرم مطهر 

حضرت امام رضا (عليه السالم) بود. براي اجراي طرح، بر 
مبناي نقشه اي كه يه شده بود، خانه هايي را كه در طرح 
ختريب قرار داشت با پرچم سرخ نشان مي گذاشت.۱۳ با 
اجراي مهني طرح بود كه خيابااي طربسي و ران پديد 
آمد. در سال ۱۳۱۲ به مهكاري خود با شهرداري خامته داد 

و مديت بعد به عتبات رفت.۱۴
و  ١٣١٤ش  سال  در  كربال  از  مراجعت  از  پس 
شكل گريي جديد اصناف در مشهد، رئيس صنف معماران 
شد.١٥ شايد فعاليتهاي معمارانة او در اين ساهلا درخشان تر 
از گذشته بوده باشد. از مجله مي توان از برخي اقدامات مهم 
او براي بناي حرم رضوي ياد كرد. يكي از گلدسته هاي 
حرم بر اثر زلزله آسيب ديده و در آستانة ويراين بود.١٦ در 
سال ١٣٢٧ش اين گلدسته را بدون ختريب مرمت كرد.١٧ 
ديگر كار برجستة او در جمموعة حرم حضرت امام رضا 
(عليه السالم) مرمت گنبد اصلي حرم بود. مهندسان جديد 
بر آن بودند كه تعمري گنبد ممكن نيست و ناگزير بايد آن را 
ويران كرد و از نو ساخت. او مانع اين كار شد: بر اساس 
فلزي پريامون گنبد ساختند و درون  او، سازهاي  طرح 

ت۲. استاد بنائي، ح 
۱۳۳۶ ش. در اين 

تصوير، استاد در حايل 
كه انگشت كوچك خود 

را بر كاغذ تكيه داده 
است، در حال كار 

با قلم فلزي بر روي 
نقشه است. نقشه را 

بر قاليچه اي بر روي 
ميز گسترده است. 

مأخذ تصوير: جمموعه 
عكسهاي خانوادة بنائي

ت۳. گلدستة حرم 
رضوي (ع) كه بر اثر 

زلزله ترك خورده بود، 
يب تا. (احتماًال پيش از 

۱۳۲۷ش)، 
مأخذ تصوير: 

 www.aqrazavi.org
سايت اينترنيت آستان 

قدس رضوي
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شكاف را با سيمان و بنت پر كردند و كار با موفقيت به 
اجنام رسيد.١٨

طرحي ديگر نيز براي آستان قدس رضوي يه كرد 
و آن طرح خنستني ساختمان چهارطبقه در مشهد بود كه 
آن را در فلكة شرقي حرم ساختند.١٩ ساختماين هم براي 
بّنايان مشهد ساخت كه به «بّناخانه» معروف شد (متأسفانه 
در طول زمان و با اجراي طرحهاي نوسازي، مهة اين آثار 
ويران شده است). از آثار خري ديگر او مسجدي بزرگ، به 
نام مسجد بّناها، در خيابان خسروي مشهد است كه هزينة 

آن را نيز خود پرداخت.٢٠
سال  چهل  حدود  طي  در  بنائي  علي اصغر  استاد 
كه در مقام كارشناس معتمد براي آستان قدس رضوي و 
شهرداري و استانداري خدمت مي كرد، هيچ مزدي دريافت 
زندگي  آا  فروش  و  اجاره  و  بناها  ساخنت  از  و  نكرد 

مي گذراند.٢٢
امهيت  بسيار  كار  ابزار  به  خود،  اسالف  مانند  او، 
سفارشي  و  خاص  خط كشهاي  و  گونياها  حيت  ميداد؛ 
باقي بود. براي  يه مي كرد كه تا مدا پس از وفاتش 
نقشه كشي از كاغذ ضخيم و حمكمي استفاده و آن را با ميخ 
و پونيز به ميز چويب رسم مي چسباند. در مواد و مصاحلي 
و  داشت  ويژه  دقيت  مي برد  كار  به  ساختمان  در  كه  هم 
شخصًا بر ساخت آا، به ويژه موادي حساس چون سفال 

و آجر منقوش، نظارت مي كرد.٢٣

احوال معنوي
ويژه  (ص)  پيامرب  خاندان  به  بنائي  علي اصغر  استاد 
حضرت سيدالشهدا (ع) حمبيت خملصانه داشت. ۲۲ساله بود 
كه به كربال سفر كرد۲۳ و در طي اين سفر دوماهه با عنايات 
خاص آن حضرت زندگي او دگرگون شد. علي اصغر در 
كنار ديگر حاجتها از آن حضرت خواست كه گره زبان او 
را بگشايد؛ اما خداوند به وساطت آن كرمي نه تنها آن عقده 
را گشود، بلكه به او طبع شعر خبشيد. او اين توانايي خود 
اين  تا آخر عمر وقف آن حضرت كرد. خود دربارة  را 

واقعه نوشته است:
شب  آخر  ثلث  كردم.  بيتوته  مطهر  حرم  در  را  شيب 
مطاليب را با حالت پريشان حضور آن حضرت عرض 
كردم و متوقع بودم كه آنچه را خواستم آنًا آن بزرگوار 
مرمحت فرمايد. چون ساعيت گذشت و اثري نديدم حالتم 

دگرگون شد. از حرم بريون آمده و پاي ايوان مطهر مانند 
ديوانگان نشسته و از يب قابلييت خود شكايتها كردم. حالت 
غشوه به من روي داد و در آن حالت عاملي را ديدم و 
لطفهايي كه آن بزرگوار در آن حالت به بنده فرمودند. 
از آن بزرگوار خواستم قدرت بيان و طبع روان عنايت 
فرمايند. فرمودند خدا مي دهد ان شاءاهللا، و فرمودند «قل 
كمثل املحتشم» [مهچون حمتشم كاشاين بگو]. بنده چند 

فرد شعر خدمتشان عرض كردم:
تو آن حسني غرييب كه كوفيان ستمگر

هزار پاره تنت را منوده از دم خنجر
فرمودند: 

«بلي منم كه سرم را بريد مشر ستمگر
بلي منم كه تنم پاره پاره گشت ز خنجر»

از صداي گرية ُزّوار به خود آمدم. عازم حرم حضرت 
زمزمه  را  حافظ  وشعر  شدم  السالم)  (عليه  ابوالفضل 

مي كردم:
دوش وقت سحر از غصه جنامت دادند

واندر آن ظلمت شب آب حيامت دادند۲۴
حافظ  غزل  استقبال مهني  در  آن شب  در وصف  بعدها 

سرود:
هر چه را خواستم آن شب ز شهنشاه شهيد

شكر هللا مهه را زان بركامت دادند۲۵
در غزل ديگري هم دربارة مهني واقعه گفته است:

در كودكي ام بود زبان الكن و از دوست
من نطق بيان خواستم او طبع روان داد۲۶

برخي ديگر از احوال و افكار استاد را مي توان از 
ديباچة ديوان اشعارش بازشناخت كه در آن با استفاده از 
استعارات معماري به محد و ثناي خدا و مدح اولياي او 

پرداخته است. در آغاز اين ديباچه مي خوانيم:
آن كس كه سرشت روز اول گل من

از جلوة خود كرد منور دل من
از مكتب پيغمرب و تعليم  امام

حل شد مهة مسائل مشكل من
زين مزرعة جهان و اين خرمن عمر

مهر علي و آل بَود حاصل من
جنات و جحيم را «بنائي» چه كند

در ساية لطف حق بود مرتل من
ترين مقايل كه سرخيل كاروان فنون حماورات تواند بود 
[...] ثناي ذات پاك واجب الوجودي است كه مثربند  ادراك 

ت۵. روي جلد ديوان 
بنائي، 
ت۶. روي جلد گلستان 
راز، ۱۳۳۲
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ذاتش از تسخري سپاه عقول و اوهام مصون و حمروس 
را  آنچه  كمالش  بيپايان  بيابان  در  خيال  مسند  و  است 
شتابد جز به سرمرتل يب خربي نتواند رسيد و طاير تيزپر 

روزگار جز تا سر ديوار واماندگي نتواند پريد .
دست آويز  انسان  كه  مقايل  خنستني  اهلي،  ثناي  از  بعد 
دربار  مهانا  گرديد،۲۷  تواند  كرمش  درگاه  نيازمندان 
فيض آساي كرياس پيغمربي است كه اگر در شب معراج، 
آمسان  رشك  از  نبودي،  دلگرم  او  بازگشنت  به   زمني 
فيض عروجش آمسان ذخرية سعادت  اگر  و  نياسودي 
ابدي نداشيت، زبان طعن زمني را از خود كوتاه ننمودي .

و بعد، مدح و منقبت شاهنشاهي است كه طناب سرادق 
صوت  صداي  و  كشيده  هسيت  قاف  تا  قاف  رفعتش 
فضايلش در نه گنبد سپهر پيچيده. صلوات بريون از حد 
بر آن پيشواي راه دين و بر اوالد طيبني و طاهرين او 
باد كه نقش بندان كارگاه شرع و آيني اند و معماران بروج 
مشّيدة قواعد دين مبني. قلب دهلا را چون روح اند و ّجلة 

طوفان هالك را مانند سفينة نوح.۲۸

استاد علي اصغر بنائي در اواخر عمر بر اثر ابتال به غدة 
مغزي دچار فراموشي شد و تالش فرزندان و پي گريي 
مداوا در ران نتيجه اي نداشت. سراجنام در تاريخ دهم 
به  و  يافت  وفات  در سن ۷۹سالگي  ماه ۱۳۴۱ش  آذر 
وقت،  استاندار  دستور  به  را  او  پيكر  پيوست.  اوليايش 

سيدجالل راين، در حرم رضوي به خاك سپردند.۲۹
اين ابيات هم از اوست:

روي دلدار بود قبلة ارباب يقني
شد يقينم دل عارف به جهان قبله مناست

عارفان قرب مرا هيچ جنويند ز خاك
�

كه بنائي حلدش در دل حمزون مشاست۳۰ 

كتاب نامه 
بنائي معمار يزدي، علي اصغر. ديوان بنائي، ران، كتابفروشي حممدعلي 

علمي، ۱۳۲۹.
بنائي معمار يزدي، علي اصغر. گلستان راز، مشهد، چاپخانة طوس، ۱۳۳۲. 

افشارزاده، سيدغالحمسني. گفتگو با نگارنده، ران، پاييز ۱۳۸۴.
بنائي، مصطفي. گفتگوي تلفين با سيدغالحمسني افشارزاده، پاييز ۱۳۸۴.

بنائي، بتول. گفتگو با سيدغالحمسني افشارزاده، ران، پاييز ۱۳۸۴.
جمموعة عكسهاي خانوادة بنائي.

جنيب اوغلو، گل رو. هندسه و تزيني در معماري اسالمي (طومار توپقاپي)، 
ترمجة مهرداد قيومي بيدهندي، ران، روزنه، ۱۳۸۰.

http://www.aqrazavi.org

پي نوشتها
1. حاج علي اصغر بنائي معمار يزدي، ديوان بنائي، ص 471.  

۲. اينان، خصوصًا نوة استاد (آقاي مهندس سيدغالمحسين 
افشارزاده)، از منابع اصلي اطالعات اين مقاله بوده اند كه از ايشان 

سپاس گزاريم.
۳. حاج علي اصغر بنائي معمار يزدي، مهان، ص، 471.

۴. مهان جا 
۵. مهان جا
۶. مهان جا 

۷. نك: نجيب اوغلو، هندسه و تزيين در معماري اسالمي، ص 190
۸. مهان، ص 181.

۹. غالحمسني افشارزاده، گفتگو با نگارنده.  
۱۰. مهان. 

۱۱. مهان.  
۱۲. مهان.

۱۳. مهان.  
۱۴. مهان.
۱۵. مهان.

۱۶. گلدستة سمت راست، روبه روي نقاره خانه از سمت باالخيابان
۱۷. غالحمسني افشارزاده، مهان.  

۱۸.  مهان.
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۲۰. مهان.
۲۱. مهان.
۲۲. مهان.
۲۳. مهان.
۲۴. مهان.
۲۵. مهان.
۲۶. مهان.

۲۷. در منت چنني است؛ ظاهرًا افتادگي دارد.
28. حاج علي اصغر بنائي معمار يزدي، گلستان راز، ص 1، 6-3.

۲۹. سيدغالحمسني افشارزاده، مهان. 
۳۰. حاج علي اصغر بنائي معمار يزدي، ديوان بنائي، ص اول.  

 

ت۷. استاد بنائي در سن 
۷۶سالگي در حياط 

خانه، مشهد، ۱۳۳۸ش، 
مأخذ تصوير: جمموعه 

عكسهاي خانوادة بنائي
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در دهة ۱۹۸۰ سه صاحب نظر برجستة اروپايي سه كتاب 
مدرن،  معماري  نوشتند:  مدرن  معماري  تاريخ  در  مهم 
سال  در  فرمپنت(۱)۳  يب.  كنت  نوشتة  انتقادي۲،  تارخيي 
۱۹۸۰، معماري مدرن پس از سال۴۱۹۰۰  نوشتة ويليام 
ِجي. آر. ِكرتيس(۲) در سال ۱۹۸۲، و ريشه هاي معماري 
سال  در  شولتس(۳)۶  ـ    نوربرگ   كريستيان  نوشتة  مدرن۵ 
۱۹۸۸. نويسندگان هريك از سه كتاب يادشده از جهيت 
ديگر به معماري مدرن و تاريخ آن نگريسته اند و در نتيجه 
با ديدگاهها و فوايد و  تاريخ نامه در معماري مدرن  سه 
خماطبان متفاوت پديد آمده است. كتاب فرمپنت، چنان كه از 
نامش برمي آيد، تارخيي انتقادي است كه پيدايي معماري 
مدرن و عاملهاي موثر بر دگرگوين آن را در اروپا و امريكا 
بازانديشي مي كند. اين كتاب در كل، تارخيي نسبتًا موجز 
است كه شايد از جهت غناي منابع تارخيي و فين يب مانند 
باشد و از جهت عمق حتليلها نيز قابل تأمل است. كتاب 
كرتيس تاريخ نامة حتليلي معماري مدرن است كه بيشتر 
تا  كه  كتاايي  از مهة  و شايد  مي پردازد  بيستم  به سدة 
كنون در تاريخ معماري مدرن نوشته شده است مفصل تر و 
مشروح تر باشد. زبان كتاب ساده ويل دقيق است و خواننده 
را به تأمل دعوت مي كند. نويسنده در ويراستهاي جديد 
كتاب فصلهايي بدان افزوده است. اين فصلها به معماري 
كه  دارد  اختصاص  هند  و  ژاپن  چون  مناطقي  معاصر 
پيش تر كمتر بداا پرداخته اند. معماري مدرن پس از سال 
۱۹۰۰  از اين نظر در ميان مهة كتااي اين حوزه يب مانند 
است. كتاب نوربرگ ـ شولتس تفسريي پديدارشناسانه از 
چگونگي تناور شدن انديشة مدرن و كيفيت زندگي انسان 
مدرن در معماري او به دست مي دهد. بنا بر اين ريشه هاي 
معماري مدرن تارخيي فلسفي از معماري مدرن است و 
درست به مهني سبب، بيش از ذكر وقايع، متوجه امكانات 
و ويژگيهايي است كه انديشة مدرن براي معماري مدرن به 
ارمغان آورده و مي تواند بياورد يا از او گرفته و مي تواند 
بگريد. نوربرگ ـ شولتس در اين كتاب نيز مانند ديگر اثر 
خود در تاريخ معماري، معنا در معماري غرب۷، پاي بند 
سخن گفنت از مهة امور واقع نبوده است. شايد به مهني 
او كتاب خود را «تاريخ معماري مدرن»  باشد كه  سبب 
نناميده است. با اين مهه در اين كتاب ماهيت و رسالت 
معماري مدرن با تكيه بر شواهد و منابع و آثار تشريح 
بايد آن را «تاريخ نامة معماري  شده است؛ پس يب گمان 

افرا غريب پور١

نقد ترجمه:
معماري مدرن از ١٩٠٠

ويليام جي. آر. كرتيس، معماري مدرن از ١٩٠٠، ترمجة مرتضي 
گودرزي، ران، مست، ١٣٨٢.

(1) Kenneth 
B. Frampton 
(1930- )

(2) William J. R. 
Curtis (1948- )

(3) Christian 
Norberg-Schultz 
(1926-2000)
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مدرن» دانست.
حيت  مدرن،  معماري  تاريخ نامة  سه  ميان  مقايسة 
نزد  را  آا  جايگاه  مي تواند  به خويب  اختصار،  مهني  به 
توضيح  معماري  دانشجويان  و  استادان  و  صاحب نظران 
دهد. كتاب كرتيس خيلي زود در بسياري از دانشگاههاي 
در سطوح  معماري  تاريخ  به منت رمسي درسهاي  جهان 
حتليلي  رويكرد  يب گمان  شد.  بدل  دكتري  تا  كارشناسي 
كرتيس در معماري مدرن پس از سال ١٩٠٠ ، كه بدان 
را  او   ١٩٨٧ سال  در  تريبيون٨  شيكاگو  روزنامة  سبب 
برجسته ترين مورخ معماري عاَلم انگليسي زبان خواند، در 
اين موفقيت مؤثر بوده است. افزون بر آن، مفصل و مشروح 
و مستند بودِن كتاب ــ كه از اين جهت به دو اثر كالسيك 
اين حوزه، يعين فضا، زمان، و معماري٩ نوشتة زيكفريت 
لئوناردو  نوشتة  مدرن١١  معماري  تاريخ  و  گيدئون(٤)١٠، 
بِِنوولو(٥)١٢ لو مي زندــ نيز در اين موفقيت كم  اثر نبوده 
است. كتاب فرمپنت هم يك منت درسي شد، ويل نه چنان 
گسترده كه معماري مدرن پس از سال ١٩٠٠ . بسياري 
تاريِخ معماري  كتاب در دوره هاي  اين  از  دانشگاهها  از 
برنامه هاي كارشناسي ارشد خود استفاده كرده اند. كتاب 
نوربرگ ـ شولتس كمتر در جايگاه منت درسي به كار رفته 
است و خماطبان آن مهچنان صاحب نظران و دانشجويان 
دوره هاي دكتري معماري اند كه در حوزة اصول و مباين يا 

فلسفة معماري مطالعه مي كنند.
معماري مدرن  كتاب  به اختصار در شرح  آنچه  از 
پس از سال ١٩٠٠  آمد، روشن مي شود كه انتخاب اين 
كتاب، هم از نظر فايده و هم از نظر اولويْت انتخايب مناسب 
براي ترمجه به زبان فارسي بوده است. يب گمان ترمجة كتايب 
با ويژگيهاي يادشده به زباين كه تعداد منابع تاريخ معماري 
مدرن در آن به مشار انگشتان يك دست هم مني رسد١٣  كاري 
مفيد، مؤثر، و به مهان اندازه خطري است؛ چرا كه قصور و 
اشتباه در ترمجه مي تواند مضرايت به قوت فايده هاي ترمجة 

خوب داشته باشد.
مورخ  كرتيس،  آر.  ِجي.  ويليام  كتاب،  نويسندة 
بنام انگليسي ساكن  و منتقد معماري و نقاش و عكاس 
فرانسه است. كرتيس در سال ١٩٤٨ در انگلستان متولد 
شد و در سال ١٩٧٠ حتصيالت خود را در مؤسسة هنري 
كورتولد(٦)١٤ به پايان رساند. در سال ١٩٧٥ از دانشگاه 
از  هفت سال پس  تنها  و  گرفت  دكتري  مدرك  هاروارد 

آن، يعين در سال ١٩٨٢، مهم ترين اثرش معماري مدرن 
پس از سال ١٩٠٠  را منتشر كرد. كرتيس در دانشگاههاي 
اقيانوسيه،  مركزي،  و  امريكاي مشايل  اروپا،  در  بسياري 
دانشگاه  مجله اند  آن  از  كه  كرده  است،  تدريس  آسيا  و 
هاروارد، دانشگاه كاليفرنيا، مدرسة معماري اي. اي.(٧) در 
لندن، دانشگاه سيدين، مؤسسة فناوري هلسينكي، دانشگاه 
سوئيس،  در  آكادمي مندريزيو(٩)  مكزيك(٨)،  مستقل  ملي 
مدرسة عايل فين معماري بارسلنا(١٠)، و دانشگاه كيمربيج. 
افزون بر اين، كرتيس در بسياري ديگر از نقاط جهان در 
مقام استاد مدعو و سخنران حضور داشته است. نگاهي به 
فهرست كتااي كرتيس نشان مي دهد كه جتربة حضور او در 
كشورهاي گوناگون چگونه چشم اندازي جهاين از معماري 
مدرن براي او فراهم آورده است: لوكربوزيه: انديشه ها و 
در  انگلستان  معماري  لوكربوزيه/  (١٩٨٦)؛  صورا١٥ 
ساهلاي ١٩٣٠١٦ (١٩٧٥)؛ لوكربوزيه در كار١٧ (١٩٧٨)؛ 
بالكريشنا دوشي: معماري اي براي هند (١٩٨٩)١٨؛ دنيس 
لزِدن: معماري، شهر، منظر (١٩٩٤)١٩؛ تئودورو گونسالس 
آر. سي.  معماران  (٢٠٠٤)؛  آثار٢٠  كامل  ِدلئون: جمموعة 
آر.، آراندا، پيگم، بيالتا٢١ (٢٠٠٤). جتربة حضور طوالين 
كرتيس در سرزمينهايي جز اروپا و امريكاي مشايل سبب 
شد كه او در ويراستهاي دوم و سوم معماري مدرن پس از 
سال ١٩٠٠ ، به ترتيب در ساهلاي ١٩٨٧ و ١٩٩٦، بتواند 
در كتاب جتديد نظر كند. چنان كه در توضيح داخل جلد 
چاپ اخري آمده است، اين ويراست نسبت به ويراستهاي 
پيشني تغيريات بنياديين كرده است. اين تغيريات عبارت اند 
از بازنگري اساسي و مفصل تر شدن منت و به خدمت گرفنت 
اطالعات تازه و دست اول در باب گستره اي ناورتر از 
انواع معماري مدرن. بر اين اساس هفت گفتار به كتاب 
باب  در  پاياين  خبش  در  آن  گفتار  سه  كه  شده  افزوده 
حتوالت اخري جهاين در حوزة موضوع كتاب است. عالوه 
اين ويراست تصويرهاي رنگي و سياه وسفيد  بر آن، در 
بيشتر و كتاب نامه و توضيحات مؤلف نيز بيشتر و به روز 

شده  است.
كتاب در ويراست اخريش بر اساس تقسيم بندي اي 
از چهار خبش  (نه در اجزا) نظم زماين دارد،  كه در كل 

اصلي تشكيل شده است:
خبش خنست: بنيادهاي معماري مدرن. نويسنده در اين 
خبش، ريشه هاي پيدايش و شكل گريي معماري مدرن 
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از اواخر سدة نوزدهم تا اوايل سدة بيستم و پيش از 
آغاز جنگ جهاين را در اروپا و امريكا بررسي كرده 

است.
خبش دوم: تبلور معماري مدرن ميان دو جنگ جهاين. 
اين خبش به آغاز معماري مدرن و تالشهاي پيشگامان 
معماري مدرن در نيمة خنست سدة بيستم و به ويژه در 
فاصلة دو جنگ جهاين مي پردازد. جستجوي صوراي 
جديد، گسترش شهرها و موضوع آمسان خراشها، جامعة 
آرماين و شهرهاي صنعيت، سبك بني املللي و اسطورة 
گسترش  و  طبيعت  و  ماشني  تقابل  عملكردگرايي، 
حركت مدرن در سراسر اروپا و امريكا مباحثي است 

كه شالودة اصلي اين خبش را شكل مي دهد.
از  پس  مدرن  معماري  گسترش  و  خبش سوم: حتول 
سال ۱۹۴۰. نويسنده در اين خبش به معماري مدرن 
پس از ۱۹۴۰، به ويژه نيمة دوم سدة بيستم، پرداخته 
امريكا و  اروپا و  پيامدهاي معماري  مدرن در  است. 
و مهچنني  است  شكل گرفته  سده  دوم  نيمة  در  آنچه 
و  اروپا  مرزهاي  بريون  به  مدرن  معماري  گسترش 
امريكا تا امريكاي التني، استراليا، و ژاپن و كشورهاي 
در حال توسعه، شالودة مباحث اين خبش را تشكيل 

مي دهد.
بيستم.  سدة  اواخر  در  تغيري  و  تداوم  چهارم:  خبش 
موضوع اين خبش عبارت است از بازتااي معماري 
مدرن در ساهلاي پاياين سده و تصوري كه در اين ساهلا 
از سه  اين خبش  است.  آمده  پديد  مدرن  معماري  از 
گفتار تشكيل شده كه عنوااي آا به خويب حمتواي 
خاطره:  و  مدرن  «معماري  مي دهد:  توضيح  را  آا 
ادراكهاي تازه از گذشته»، «جهاين و بومي: منظر، اقليم 

�

�

�

و  طبيعت»  تصورات  و  انتزاع  «فناوري،  فرهنگ»،  و 
سراجنام نتيجه گريي كتاب نيز با عنوان «مدرنيته، سنت، 

اصالت» در اين خبش آمده است. 
انتشارات  را    ١٩٠٠ سال  از  پس  مدرن  معماري 
مست با عنوان معماري مدرن از ١٩٠٠ با ترمجة مرتضي 
گودرزي در سال ١٣٨٢ منتشر كرده است. انتخاب كتاب 
جاي  يب گمان  شده  اجنام  آن  ترمجة  براي  كه  تالشي  و 
قدرداين دارد. در اين مقاله نويسنده مي كوشد تا از منظر 
«خماطب» نكايت در ارزيايب و نقد كيفيت ترمجه مطرح كند. 
كه  ترمجه  اين  فوايد  از  كتاب  فارسي  ترمجة  خوانندگان 
يب گمان براي آن زمحت بسيار كشيده شده است، ره مند 
شده اند و خواهند شد؛ پس در اينجا نيازي نيست كه بداا 
بپردازمي، بلكه الزم است مهان گونه كه مترجم كتاب در 
مقدمة خود آورده اند، دشواريها و كاستيهاي آن برمشرده 
كتاب مهان  عنوان  فصيح  ترمجة  اگرچه  شود.  بررسي  و 
است كه آوردمي، براي سهولت ارجاع، از اين پس آن را 
با عنواين كه مترجم براي آن برگزيده است، يعين معماري 

مدرن از ١٩٠٠، مي خوانيم.

نگاهي به ترمجه
از  مدرن  معماري  مهچون  اثري  ترمجة  نقد  و  بررسي 
۱۹۰۰را با دو رويكرد مي توان آغاز كرد: يكي با رويكرد 
ختصصي فن ترمجه و با معيارها و قواعد ترمجه و ديگري 
با رويكرد استفاده كننده و از نگاه معماري كه خماطب آن 
نقد  و  بررسي  به  اخري  رويكرد  با  بيشتر  نگارنده  است. 
ترمجة كتاب مي پردازد و نقد آن را از ديدگاه فن ترمجه به 

اهل آن مي سپارد. 
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۱. صحت و كفايت 
از ترمجه انتظار مي رود كه اطالعات منت اصلي را كامًال 
مقصد  زبان  خوانندگان  اختيار  در  اشتباه  از  عاري  و 
را  اصلي  منت  از  خبشهايي  مترجم  چنانچه  دهد.  قرار 
آن خبشها  حمتواي  است  نداند، الزم  مناسب  ترمجه  براي 
و داليل خود براي حذف آا را براي خواننده توضيح 
دهد. ترمجه بايد گوياي نظر نويسنده باشد. به مهني دليل 
الزم است آخرين ويراست كتاب كه دربردارندة آخرين 
اصالحات و افزوده هاي مؤلف است براي ترمجه انتخاب 
كتاب  انگليسي  سوم  ويراست  مورد  در  امر  اين  شود.۲۱ 
مورد حبث امهيت بنيادين دارد، چرا كه هفت گفتار مهم 
(از مجله گفتارهاي خبش چهارم كتاب كه تا كنون در هيچ 
تاريخ نامة معماري مدرن مطرح نشده است) بدان افزوده 
و منت يكسره بازنگري شده است. معلوم نيست چرا ناشر 
ايراين خوانندگان فارسي زبان را از ويراست آخر آن كه 
در زمان ترمجه در دسترس مهگان بوده حمروم داشته و 
ويراست دوم كتاب را براي ترمجه برگزيده است.۲۲ مقايسة 
ويراستهاي دوم و سوم انگليسي كتاب نشان مي دهد كه 
دست كم  است.  نوشته  نو  از  را  كتاب  به راسيت  نويسنده 
به مهني سبب مني توان ترمجة حاضر را صرفًا با اصالح و 

افزودن چند گفتار به روز كرد. 

۲. فصاحت و بالغت 
مقصد  زبان  خوانندة  به  كه  است  ترمجه اي  خوب  ترمجة 
و  اطمينان  جنس  از  بدهد  آرامشي  و  اطمينان  احساس 
آرامشي كه او هنگام مواجهه با متين اصيل به زبان مادري 
خود به دست مي آورد. مترجم با تغيري ساختار حنوي و 
بياين منت اصلي متناسب با زبان مقصد و تغيري واحدها و 
اشارات و تكيه هاي ظريف مي تواند اين خواسته را برآورد. 
براي ترمجه، مترجم منت مبدأ را درمي يابد و آن را به زبان 
مقصد برمي گرداند. بنا بر اين، اشكال در ترمجه ممكن است 
يا ناشي از درنيافنت منت مبدأ باشد، يا ناشي از ناتواين در 
برگرداندن آن به زبان مقصد. شواهد هر دو نوع اشكال 
در اين ترمجه كم نيست؛ از مجله منونة زير كه از اشكاالت 

نوع اول است: 
ناشي  جهيت  از  وحدت  معبد  ساختار  غناي  از  خبشي 
مي گرديد كه فضاهاي قرينه در واقع در قطرهاي مسري 
چرخشي مشاهده مي شد كه از ميان آا مي گذشت. اين 

امر، ويژگي ثابت ديگر اين خانه ها بود (ص۱۳۳).
پيداست كه اين عبارت قابل فهم نيست. حيت چند 
بار خواندن آن نيز كمكي در فهم مقصود مترجم مني كند. 

منت اصلي چنني است: 
Part of  the richness of  the Unity Temple 
form arose from the way the symmetrical 
spaces were in fact perceived on diagonals 
from the circuitous route passing through 
them; this was another consistent theme 
from the houses.23

مي دانيم كه ترمجة حتت اللفظي را مني توان به راسيت 
ترمجه مشرد؛ اما اگر اين عبارت لفظ به لفظ و با دقت ترمجه 
مي شد، باز دقيق تر و به مقصود نويسنده نزديك تر بود؛ مثًال 

بدين صورت:
از  حقيقت  در  وحدت  معبِد  صورِت  غناي  از  خبشي 
بر مسري  امتداد قطرها  متقارن در  ادراك فضاهاي  طرز 
پيچ درپيچي كه از ميان آا مي گذشت ناشي مي شد؛ اين 

ديگر مضموِن پايداِر برگرفته از خانه ها بود.
اما اگر بپذيرمي كه ترمجه بايد حقيقتًا به زبان مقصد 
نوشته شود، آن گاه بايد هم ساختار و هم آهنگ و حلن 
مجله را از زبان مبدأ كامًال به زبان مقصد برگرداند؛ مثًال 
بايد جاي مجله هاي پايه و پريو را عوض و نيز كل عبارت 

را تقطيع كرد:
 (Unity Temple) قدري از غناي صورت معبد وحدت
ناشي از شيوة ادراك فضاهاي متقارن بود؛ چنان كه از 
منظر مسري غريمستقيمي كه از ميان آا مي گذشت، اين 
فضاها طوري مي منودند كه گويي در امتداد قطرهاي معبد 
قرار گرفته اند. اين نيز يكي ديگر از مضامني پايداري بود 

كه از خانه ها برگرفته بودند.
«ترمجة  به  كه مي توان گفت  است  اين صورت  در 
امني» نزديك شده امي. اين گونه مشكالت، چه در مفردات 
و چه در مجله ها و عبارا، در سراسر ترمجه وجود دارد 
و گاه خواننده را از ادامة مطالعه منصرف مي كند. شايان 
ذكر است كه مجلة يادشده در ويراست سوم كتاب اساسًا 
دگرگون شده است. از اين رو خواننده اي هم كه به منظور 
فهم اين مجله ناگزير به منت اصلي كتاب مراجعه مي كند 
ناكام مي ماند؛ زيرا در شناسنامة كتاب يا پيش گفتار مترجم 

ذكري از نوبت ويراست كتاب نيامده است.
شايد چنني بنمايد كه عباريت كه منونه آوردمي عباريت 
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دشوار است و مني توان مشكالت موجود در ترمجة آن را 
نيست  مالك داوري دربارة كل ترمجه گرفت؛ ويل چنني 
و اين گونه اشكاهلا در ترمجة مجله هاي ساده تر نيز فراوان 

است. مثًال در ص٤٨٩ چنني مي خوانيم:
گالري هنري ياله كار كامًال  تثبيت شده اي نبود و منابع 
طراحي آن به حد الزم مورد حتليل قرار نگرفته بود تا 
در  اما  گفت.  سخن  پيوسته اي  شخصي  سبك  از  بتوان 
نسبت  نوي  عني حال ساختمان  آن رويكرد كهن َوش 
به معماري مدرن در آمريكا بود. از طرف ديگر، كان در 
آزمايشگاههاي پزشكي ريچاردز در دانشگاه پنسيلوانيا 
متنوعي  نگرش هاي   ۱۹۶۲ تا   ۱۹۵۷ سال هاي  در 
را با شيوه كامًال مطلويب در كنار هم قرار داد. در اين 
آزمايشگاه ها دودكشهاي مستخرجه و خبش هاي داخلي 
انعطاف پذير مورد نياز بود كه معمار تصميم گرفت متايز 
ميان سازه هاي ثابت و متغري، و استعمايل و مستعمل را 
تأسيسات  خبشهاي  در  يادبودي  معماري  شيوه هاي  با 
به صورت  آزمايشگاه ها  طراحي  و  پلكاين  برجهاي  و 

سازه هاي متخلخل متصل به هم نشان دهد.
اسامي خاص  كمك  به  مي توان  تنها  ترمجه  اين  از 
«تصويرهايي» از معماري لويي كان(١١) به دست آورد؛  آن 
هم مشروط بر اينكه خواننده با كارهاي او آشنا باشد و 
بتواند حدس بزند كه «گالري هنري ياله» مهان «نگارخانة 
هنر دانشگاه ِييل»(١٢) است. افزون بر دشواريهاي عمومي 
مبهم و دراز «مورد  بردن عباراي  به كار  (مانند  ترمجه 
حتليل قرار گرفنت» و «مورد نياز بودن»)، در خنستني نگاه 
و  مي گريد  قرار  خواننده  برابر  در  معنايي  اام  چندين 
مانع فهم مقصود نويسنده مي شود: آيا به نظر نويسنده كار 
تثبيت شده آن است كه منابع طراحي اش حتليل شده باشد؟ 
ساختمان  آيا  چه؟  يعين  شخصي  سبك  در  «پيوستگي» 
رويكرد است؟ رويكرد نسبت به معماري مدرن در آمريكا 
يعين چه؟ مقصود از كنار هم قرار دادن نگرشهاي متنوع 
به شيوة مطلوب چيست؟ «دودكش مستخرجه» چيست؟ 
اين  ساخت  در  معمار  آيا  چه؟  يعين  استعمايل»  «سازة 
«مستعمل»   و  دست دوم  يا  كهنه  سازه هاي  آزمايشگاهها 
متخلخل»  «سازة  و  پلكاين»  «برج  بود؟  گرفته  به كار  را 

چيست؟ 
خوب است براي فهميدن مقصود نويسنده به منت 

اصلي رجوع كنيم:

The Yale University Art Gallery was not 
a totally resolved work, and the sources 
were still not absorbed sufficiently for one 
to be able to speak of  a coherent personal 
style. But the building still suggested a new 
archaic direction for American modern 
architecture. In the Richards Medical 
Research Laboratories at the University of  
Pennsylvania of  1957-65, Kahn pursued 
these qualities further. The laboratories 
required vast extract flues and flexible 
interiors, and the architect decided to 
express the distinction between the fixed 
and the variable, the serving and the served, 
by monumentalizing the service and stair-
towers and treating the laboratories as 
attached cellular elements.24

مقصود  فهم  در  مي داند  انگليسي  زبان  كه  كسي 
اشكال  اين گويي  بر  بنا  اشكال مني شود؛  نويسنده دچار 
اصلي ترمجة فارسي اين است كه «فارسي» نيست. مترجم 
در برخي جاها تالش كرده است كه حالت «فارسي» اي 
به منت بدهد؛ مثًال براي مثال در آغاز مجلة سوم با اضافه 
اصلي  منت  در  كه  ديگر»  طرف  «از  ربطي  عبارت  كردن 
نيست، اما اين تالش مترجم خواننده را سردرگم مي كند، 
انتظار دارد كه پيش تر، از «طرف ديگري»  زيرا خواننده 
سخن گفته شده  باشد. جستجوي خواننده براي يافنت آن 
«از طرف  عبارت  آوردن  و  است  طرف خنست يب نتيجه 
بر  افزون  نيست.  فاحش  منطقي اي  خطاي  جز  ديگر» 
خطاهاي زباين و منطقي يادشده، اشكاهلاي ديگري نيز در 
ترمجة واژگان و اصطالحات اين بند وجود دارد كه تنها 
پس از مطابقة ترمجه و منت اصلي روشن مي شود؛ از مجله: 
به كار بردن واژة «حتليل» در برابر absorb، «تثبيت شده» در 

.coherent و «پيوسته» در برابر ،resolved برابر
در ترمجه اي اوليه مي توان مجله هاي يادشده را چنني 

به فارسي برگرداند:
و  نبود  مصمم  كامًال  اثري  ييل  دانشگاه  هنر  نگارخانة 
از  بتوان  كه  بودند  نشده  جذب  چندان  هنوز  آن  منابع 
بنا  حال،  اين  با  گفت.  سخن  منسجمي  شخصي  سبك 
آمريكا  مدرن  معماري  براي  جديدي  كهن وش  روش 
پيشنهاد مي كرد. كان در آزمايشگاههاي حتقيقات پزشكي 
و   ۱۹۵۷ ساهلاي  بني  پنسيلوانيا  دانشگاه  در  ريچاردز 

(11) Louis I. 
Kahn (1901-
1974)

(12) Yale 
University Art 
Gallery
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ونتوري(١٥)،  رابرت  تر».  كمتر  «هرچه  بگوييم:  تر  يا 
به  نظريه پرداز ديگر، مجلة طرتآلودي در پاسخ  معمار و 
«هرچه  يا  است»(١٦)،  مالل آورتر  «كمتر  دارد:  ميس  مجلة 
كمتر مالل آورتر». مترجم مجلة اخري را چنني ترمجه كرده 
است: «كمترين يك گودال است» (ص٥٥١). اين ترمجه هم 
نامفهوم است و هم در سياق تاريخ معماري يب معنا.٢٥ تأمل 
در اين ترمجه نشان مي دهد كه مترجم با تاريخ معماري 
را  ونتوري  و  ميس  انديشة  هرگز  و  نيست  آشنا  مدرن 
مني شناسد. است. ناگزير در هنگام ترمجة اين مجله با كمك 
از  يكي  تنها  كه  برگزيده  را  «گودال»  واژة  لغت  فرهنگ 
معاين واژة انگليسي bore و از بعيدترين معاين آن است 
و به هيچ وجه با سياق سخن تناسب ندارد. تعهد مترجم 
اجياب مي كند كه در اين گونه موارد با مراجعه به اهل نظر 
و  گاه دقت  كند.  را جربان  معترب، ضعف خود  مراجع  و 
تعهد برخي از مترمجان چنان است كه حيت ضعف آا در 

ناآشنايي با موضوع منت را مي پوشاند. 
منونة ديگر اينكه دو اصطالح معروف معمار پرآوازة 
كه  «خمدوم»(١٨)،  و  «خادم»(١٧)  يعين  كان،  لويي  امريكايي، 
به  است  مشهور  و  مهم  بسيار  او  نظريات  در چارچوب 

«مستعمل» و «استعمايل» برگردانده شده است (ص٤٨٩).

۴. واژه  گزيين
توانايي انتخاب درست معادل براي هر واژه از مهم ترين 
تواناييهايي است كه از هر مترجم انتظار مي رود. ناكامي او 
ترمجه را يب فايده مي سازد و بدتر از آن، در امكان انديشيدن 
خماطبان زبان مقصد به موضوع كتاب اخالل مي كند.۲۶ گاه 
برگزيند  براي واژه اي  ممكن است مترجم معاديل درست 
كه در نزد اهل آن علم مصطلح نباشد. مثًال واژة انگليسي 
form از واژه هاي مهم و رايج در معماري است كه گاه 
در فارسي نيز به مهني شكل به كار مي رود. تاكنون معادهلاي 
اين  براي  «هيئت»  و  «شكل»،  «صورت»،  مانند  بسياري 
واژه پيشنهاد شده؛ اما در ترمجة مورد حبث به جاي مهة 
اينها «قالب» را برگزيده اندــ واژه اي كه نه رايج است و نه 
درست. از اين موارد در ترمجه بسيار است: «نوگرايي» در 
برابر Modernism؛۲۷ «مضمون» به جاي «حمتوا» در برابر 
content؛ «نگرش» به جاي «انديشه» يا «تصور» در برابر 

idea؛ «معماري اصويل» به جاي «معماري اندام وار» 

۱۹۶۵، اين خاصيتها را پيش تر برد. آزمايشگاهها نيازمند 
جماري هواكش بزرگ و فضاهاي داخلي منعطف بودند و 
معمار تصميم گرفت تا متايز ميان ثابت و متغري، و خادم 
راه پله  و  تأسيسات  برجهاي  كردن  بارز  با  را  و خمدوم 
و حتقق آزمايشگاهها به مرتله اجزاي سلويل متصل شده 

بيان كند.

ترمجة  با  ساده  ترمجة  اين  مقايسة  ديگر  باري 
نيز  به لغت  چاپ شده نشان مي دهد كه حيت ترمجة لغت 
مي توانست خواننده را سردرگم نكند، چه رسد به ترمجه اي 

مانند ترمجة زير:
نگارخانة هنر دانشگاه ييل هنوز اثري كامًال استوارنبود 
از  نشان  تا  بود  نشده  دروين  چندان  هنوز  َمراجعش  و 
سبك شخصي منسجمي داشته  باشد. با اين مهه، اين بنا 
راه كهن شيوة تازه اي براي معماري مدرن امريكا گشود. 
در  ريچاردز  پزشكي  حتقيقات  آزمايشگاههاي  در  كان 
دانشگاه پنسيلوانيا در ساهلاي ۱۹۵۷-۱۹۶۵ در كار با 
به جماري  اين ويژگيها چريه دست تر شد. آزمايشگاهها 
هواكش بزرگ و فضاهاي داخلي منعطف نياز داشتند و 
معمار تصميم گرفت تا متايز ميان ثابت و متغري و خادم 
و خمدوم را با بيان يادماين خبشيدن به برجهاي تأسيسات 
و راه پله و برخورد با خود آزمايشگاهها به سان عناصر 

سلويل متصل شده به آن [خبش يادماين] آشكار كند.
پرسشهاي  از  بسياري  پاسخ  ترمجه  منونه  دو  مهني 
يادشده را مي دهند و نيازي به تفصيل بيشتر در اين باب 
نيست. در مورد دو اصطالح مهم لويي كان كه به غلط به 
«استعمايل» و «مستعمل» برگردانده شده است نيز در گفتار 

بعدي سخن گفته امي.

۳. دقت و ظرافت 
ترمجه بايد بيانگر دقايق و ظرايف انديشة نويسنده باشد. 
به سخن ديگر، منت ترمجه شده بايد هم آنچه را نويسنده 
تصرحيًا نوشته و هم آنچه را تلوحيًا بيان كرده براي خوانندة 
زبان مقصد قابل فهم كند. اين امر به ويژه در مورد مجله ها يا 
عباراي چندلويي كه نويسنده خود به صورت نقل قول 

به كار برده حساس تر است. 
ذكر يك منونه به فهم عمق اين دسته از اشكاالت 
در ترمجة مورد حبث كمك مي كند. هر كسي كه با تاريخ 
معماري آشنا باشد، با مجلة معروف استاد معماري مدرن، 
ميس فان در روهه(١٣)، آشناست: «كمتر بيشتر است»(١٤)، 

(13) Ludwig Mies 
van der Rohe 
(1886-1969)

(14) Less is 
more.

(15) Robert 
Venturi (1925- )

(16) Less is 
bore.

(17) the serving

(18) the served
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رشتة معماري در خنستني هفته هاي حتصيل در اين رشته 
با آن آشنا مي شوند و در فارسي نيز به مهني نام معروف 
است، در اين كتاب به صورت «رانچمپ» ضبط شده است! 
چنني ترمجه اي نشان مي دهد كه مترجم و ويراستار از هيچ 
يا  فرانسوي  به زبان  يا فردي كه  اسامي خاص  فرهنگ 
از  نگرفته اند.  كمك  داشته باشد،  آشنايي  معماري  تاريخ 
اين موارد در كتاب بسيار ديده مي شود؛ مثًال نام رابرت 
ونتوري در پيش گفتار به صورت روبرت فنچوري آمده 
ويل در ديگر جاها به شكل درست (ونتوري) آورده شده 
است. نام كازميري مالويچ(٢٠) نيز در برخي صفحات كتاب به 
صورت كاسيمري مالويش (ص۱۳۸) و در صفحات ديگر 
به صورت ماله ويچ ضبط شده است (ص٢٠٥ و ٣٨٤). 
شگفت اينكه در فهرست نامها در انتهاي كتاب، مهة صور 
اين نامها را آورده اند و ويراستار يا منايه ساز كتاب نيز اين 

اشكاهلا را آشكارا ديده  و به چاپ رضا داده است.
است  شده  ضبط  نادرست  كه  نامهايي  ديگر  از 
«لويي  به جاي  كان»  «لوئيس  كرد:  اشاره  بدينها  مي توان 
كان»؛ «اوگنه هنارد» (نام فرانسوي) به جاي «اوژن اِنار»(٢١)؛ 
«ُاگنه كلوديوس ـ پيت» به جاي « اوژن كلوديوس ـ پيت»(٢٢) 
(در حايل كه اين نام در اوژن ويوله ـ لوـ دوك(٢٣) درست 
ضبط شده است؛ به سخن ديگر يك نام به سه شكل به كار 
رفته!)؛ «پري چاريو» به جاي «پري شارو»(٢٤)؛ «بارنس» به 
يا «برنس»(٢٥) (صورت  جاي «رنس» (صورت متداول) 
دقيق آملاين)؛ «برالژه» به جاي «برالخه»(٢٦) (معمار هلندي). 
«موهايل-ناگي»  فريس»(٢٧)؛  «هيو  به جاي  فريز»  «هوگ 
«موهوي  يا  رايج)  (صورت  ناگي»  «موهويل ـ  به جاي 
ناْدي»(٢٨) (صورت دقيق جماري)؛ «ريچارد نيوترا» به جاي 
«خانة  «ِلزال»(٣٠)؛  به جاي  هاله»  «لو  نويترا»(٢٩)؛  «ريچارد 

استرن» به جاي «خانة اشترن»(٣١). 
كه  است  شده  سبب  اعالم  ضبط  اشتباه  گاهي 
موضوعي از زمينة تارخيي و جغرافيايي خود خارج شود 
ترمجه  در صفحة ٢٣٠  مثًال  كند.  را سردرگم  و خواننده 
«برج ناقوس جوتو» در فلورانس، اثر جوتو (٣٢)، هنرمند 
ايتاليايي سدة چهاردهم ميالدی، به صورت «برج ناقوس 
گوته» ضبط شده است. خواننده دچار اين اام مي شود كه 
شاعر بلندآوازة سدة هجدهم آملاين، يوهان ولفگانگ فن 
گوته(٣٣)، چگونه در فلورانس برج ناقوس ساخته است، 
به نام اين شاعر آملاين  ناقوسي  يا چرا در فلورانس برج 

 organic يا «معماري آيل» يا «معماري ارگانيك» در برابر
.architecture

۵. ضبط اعالم
در بسياري از كتااي ختصصي، به ويژه در تاريخ نامه هاي 
معماري، بيان ديدگاه نويسنده بر مثاهلا، شاهدها، و معريف 
منونه ها بنياد اده مي شود. در نتيجه در اين موارد، نامهاي 
ويژه اي  امهيت  شهرها  و  مكاا،  بناها،  افراد،  خاص 
مي يابد. مترجم منت تارخيي بايد نامهاي خاص را با دقت 
معمول علمي  به شيوه هاي  استناد  با  بسيار  و حساسييت 
حل  براي  برگرداند.  مقصد  زبان  به  فن)  اهل  توافق  (به 
مشكل ضبط اعالم زبااي التيين در زبان فارسي كوشش 
آمده  پديد  كار  اين  براي  شيوه نامه هايي  و  شده  بسياري 
است.۲۸ مترمجان و ويراستاران مراجعي معترب مانند فرهنگ 
تلفظ نام هاي خاص،۲۹ فهرست مستند اسامي مشاهري و 
مؤلفان،۳۰ داير﴿املعارف فارسي مصاحب،۳۱ فرهنگ فارسي 
معني (خبش اعالم)،۳۲ و لغت نامة دهخدا را براي انتخاب 
صورت درست ضبط اعالم در اختيار دارند. در زبااي 
اروپايي نيز مراجع ارزنده اي براي پاسخ گويي به اين نياز 
پديد آمده است.۳۳ در ضبط اعالم رسم بر اين است كه نام 
را به شكلي كه در زبان اصلي تلفظ مي شود به زبان دوم 
برمي گردانند،۳۴ مگر هنگامي كه صورت ديگري از آن نام 
در زبان فارسي بسيار مشهور باشد. در هر صورت الزم 
است شيوه اي مشخص و يكدست براي ضبط اعالم در كل 
اثر رعايت شود. منابع ياد شده براي كمك به مترجم در 

عمل به اين وظيفه پديد آمده است.
يكي از مشكالت اصلي ترمجة اين اثر اشتباهات فاحش 
در ضبط اعالم، از افراد گرفته تا مكاا و شهرها و آثار 
معماري است. مترجم البته صورت التيين هر واژه را در 
خنستني جاي كاربرد به دست داده، ويل اين كار پسنديده 
اشكاالت ناشي از يب دقيت در ضبط اعالم را جربان نكرده 

است. 
پيش از اين از يك منونه (ضبط ِييل به شكل ياله) 
سخن گفتيم ويل تعداد اين گونه خطاها در منت بسيار زياد 
معمار  مشهور  اثر  دوئو(١٨)  نوتردام  كليساي  مثًال  است. 
رونشان(١٩)  به نام  حملي  در  لوكربوزيه،  فرانسوي،  مشهور 
ياد  آن  از  نام  مهني  به  معموًال  رو  اين  از  و  دارد  قرار 
مي شود: كليساي رونشان. اين اثر معروف كه دانشجويان 

(18) Notre-Dam 
de Haut

(19) Ronchamps

(20) Kasimir 
Malevich

(21) Eugène 
Hénard

(22) Eugène 
Claudius-Petit

(23) Eugène 
Emmanuel 
Viollet-le-Duc

(24) Pierre 
Chareau

(25) Peter 
Behrens

(26) Hendrik P. 
Berlage

(27) Hugh Ferris 

(28) Moholy-
Nagy

(29) Richard 
Neutra

(30) Les Halles

(31) Stern House

(32) Giotto 
di Bondone 
(1266/1276 
- 1337)

(33) Johann 
Wolfgang von 
Goethe (1742 
- 1839)
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يب گمان كتايب مهچون معماري مدرن از ۱۹۰۰ كه از آثار 
مهم در حوزة تاريخ و نظريه پردازي معماري است، واجد 
ارزش و اولويت ترمجه به زبان فارسي است. از اين رو جا 
دارد كه جامعة علمي معماري ايران از كساين كه اين كتاب 
كند. يب گمان  قدرداين  برگزيده اند  نشر  و  ترمجه  براي  را 
انتقاد بر پاية شناخت ترين قدرداين از هر اثر مكتوب، 
چه تأليف و چه ترمجه، است. از سوي ديگر، مهني امهيت 
كه چنني قدرشناسي اي را از دست اندركاران ترمجة اين اثر 
الزم مي كند، خواهان آن است كه ترمجة اين اثر و آثار 
مشابه آن با دقت و عمق بيشتري اجنام شود. براي نيل به 
دقت و عمق مطلوب، تنها جتربه كردن كايف نيست؛ بلكه 
ادهاي مسئول بايد با برنامه ريزي و در اختيار قراردادن 
منابع و دانش الزم، امكان اشتباه مترمجان را به حداقل 
برسانند. ترويج نقد دل سوزانه نيز از راههاي ارتقاي كيفيت 
تأليف و ترمجه است. نگارنده اميدوار است در اين خمتصر 

در چنني طريقي گام زده باشد.�

پي نوشتها
۱. دانشجوي دورة دكتري معماري، دانشكده معماري، پرديس هنرهاي 

زيبا، دانشگاه ران، و مدرس مهان دانشكده
gharibpor@ut.ac.ir

2. Modern Architecture, A Critical History
 Architectural) .۳. فرمپنت فارغ التحصيل مدرسة معماري اي. اي

Association School of) در لندن و استاد مدرسة   Architecture
حتصيالت تكميلي معماري و برنامه ريزي در دانشگاه كلمبيا در نيويورك 

است. ديگر اثر مهم او در معماري، مطالعات در فرهنگ صناعت 
(Studies in Tectonic Culture)، در سال ۱۹۹۵ منتشر شد.

4. Modern Architecture since 1900.
5. Roots of  Modern Architecture.
۶. متفكر، مورخ، و نظريه پرداز بنام معماري اهل نروژ. او فارغ التحصيل 

پلي تكنيك زوريخ و دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه اسلو بود. 
آثار مهم او در نظريه پردازي و تاريخ معماري عبارت اند از نيتها در 

معماري (Intentions in Architecture)، ۱۹۶۳؛ هسيت، فضا، و معماری 
(Existence, Space, and Architecture)، ۱۹۷۴، كه آن را حممدحسن 
حافظي به سال ۱۳۵۳ به فارسي ترمجه كرده است؛ معنا در معماري 

غرب (Meaning in Western Architecture)، ۱۹۷۴، كه در سال ۱۹۷۵ 
به انگليسي ترمجه شد و ترمجة فارسي آن نيز به قلم مهرداد قيومي 

بيدهندي در دست چاپ است؛ روح مكان ــ به سوي پديدارشناسي 
 Genius Loci – Towards a Phenomenology) معماري

 The) ۱۹۸۰؛ مفهوم سكونت، به سوي معماري متثيلي ،(of  Architecture
 ،(Concept of  Dwelling, On the Way to Figurative Architecture

۱۹۸۴، كه حممود امري يارامحدي آن را در سال ۱۳۸۱ به فارسي 
 Architecture: Meaning) ترمجه كرده است؛ معماري: معنا و مكان

and Place)، ۱۹۸۸، كه گزينه اي از آن با ترمجة ويدا نوروز برازجاين 
در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است؛ و سراجنام، معماري: حضور، زبان، 
مكان (Architecture: Presence, Language, Place)، كه آن را علريضا 

سيدامحديان در سال ۱۳۸۱ به فارسي ترمجه كرده است.

ساخته اند!

۶. كيفيت انتقال سياق منت
ترمجه ناگزير منت را از يك سياق فرهنگي به سياقي ديگر 
براي  مترجم  كه  است  الزم  معموًال  رو  اين  از  مي برد. 
سهولت بيشتر يا براي پرهيز از به خطا افتادن خوانندگان 
زبان مقصد توضيحايت دربارة افراد، مكاا، آثار، و حيت 
توضيحات  اين  بيفزايد.  اصلي  به منت  نويسنده  حتليلهاي 
بايد به اندازه، دقيق، روشن، و حيت االمكان مطابق رويكرد 
نويسنده باشد (مگر در موردهايي كه مترجم الزم مي داند 
خطاهاي نويسنده را تذكار دهد). در اين كتاب نيز مترجم 
توضيحايت بدين منظور در انتهاي خبشهاي سه گانه آورده 
است. از آجنا كه توضيحات مترجم اندك، معموًال نادرست، 
نامهاهنگ با منت، و بدون مأخذ است كمكي به فهم منت 
مني كند و بلكه گاهي در آن اخالل مي كند. مثًال در شرح 
باوهاوس(۳۴) آن را مكتب معماري اي منسوب به گروپيوس 
باوهاوس  كه  مي دانند  مهه  (ص۱۵۲).  است  كرده  ذكر 
مكتب  از  بتوان  (شايد  مكتب  نه  است،  معماري  مدرسة 
باوهاوسي نام برد، ويل خود باوهاوس نام خاصي است 
كه مدلول آن مدرسة معماري اي است كه والتر گروپيوس 
بنيان گذاشت). در جاي ديگري در شرح ستون دوريك(۳۵) 
اين نوع ستون را يكي از سه خبش اصلي يونان باستان، 
كرده است (ص۳۸۵).  معريف  مركز آن سرزمني  واقع در 
مهگان مي دانند كه دوريك يكي از سه نوع  اصلی معماري 
يونان باستان است و صفيت نسيب است منسوب به سرزمني 
دوريس(۳۶) كه در  فارسي به آن «دوريسي» مي گويند. در 
جای ديگر، مترجم در توضيح ستون قرنتی(۳۷)، آن را يكي 
از سه نوع اصلي ستون سازي در يونان باستان مي خواند 
(پيداست مقصود مترجم آن است که دو نوع ستون ديگر 
دوريسي و ايونيايي هستند). چنانچه بپذيرمي که اين گونه 
که  بايد گفت  است،  کتاب الزم  برای خماطبان  توضيحها 
بر  کم  دست  نيست،  دقيق  و  كامل  گرچه  اخري  توضيح 
از غلط منطقي اي از جنس خلط  خالف توضيح پيشني 

مقوالت بري است.

نتيجه
فراواين  امهيت  ارزمشند  آثار  ترمجة  شد،  ياد  آنچه  بنابر 
در تأمني منابع و مراجع الزم در حوزه هاي علمي دارد. 

(34) Bauhaus

(35) Doric

(36) Doris

(37) Corinthian
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20. Teodoro Gonzalez de Leon: la Obra Complet
21. RCR Arquitectes, Aranda , Pigem, Vilalta
۲۲. يادآوري اين نكته مفيد است كه اين معيار با توجه به ماهيت كتاب 

معماري مدرن از ۱۹۰۰ برای نقد ترمجه انتخاب شده است و چه بسا 
در نقد متنهای ديگر وارد نباشد. مثًال اين معيار كه آخرين ويرايش براي 

ترمجه در نظر گرفته شود در مورد متون مرجعي مانند داير﴿املعارفها يا 
رساالت فلسفي صادق نيست. هر يك از ويرايشهاي اين گونه آثار، 

خود اثري جداگانه و اصيل است و ترمجة آن به زبان ديگر جايز است، 
حيت اگر موافق آخرين آراي نويسنده يا ويراستار نباشد.

23. William J. R. Curtis, Modern Architecture since 1900, 
Prentice Hall, 2nd edition, p. 89.
24. idem, Modern Architecture since 1900, Prentice Hall, 3rd 
edition, pp. 518-19.
۲۵. يادآوري اين نكته نيز يب جا نيست كه چنانچه ونتوري مي خواست 
چنان معنايي را به زبان انگليسي بيان كند، بايسيت پيش از bore حرف 

تعريف a را مي آورد، زيرا قاعدة كلي در زبان انگليسي اين است كه 
اسم عام بايد حرف تعريف داشته باشد.

۲۶. مثًال مترجم و استاد پيش كسوت فقيد، منوچهر مزيين، با واژه گزيين 
نادرست براي واژة انگليسي image در ترمجة كتاب بسيار مهم كوين 
 (The Image of  the City) لينچ به نام خيال شهر يا صورت خيايل شهر

و ترمجة آن به سيماي شهر (چاپ دانشگاه ران) عمًال خوانندگان 
فارسي زبان را از فهم نقش ذهن شهروندان در ادراك حميط و شهر 

حمروم كرده است يا دست کم اين فهم را دشوار کرده است. اينكه در 
چااي بعدي كتاب نيز اين غلط اصالح نشده است و هنوز دانشجويان 

رشته هاي معماري و شهرسازي براي ناميدن امر ذهين «خيال» نام امر 
عيين «سيما» را به كار مي برند، نشان مي دهد كه دقت در واژه گزيين چه 

اندازه امهيت دارد.
۲۷. در حوزة انديشه هاي اجتماعي ترمجة «مدرنيسم» به «نوگرايي» 

نادرست نيست؛ ويل در سياق معماري اين ترمجه اجياد اشكال مي كند، 
چراكه مدرنيسم هم بر انديشة مدرن داللت مي كند و هم بر حتقق آن در 

زندگي بشر و هم بر يك ضت معماري.
۲۸.مهم ترين آا اين منابع ارزنده است: 

ماندانا صديق زادي، . شيوه نامة ضبط اعالم، ران، فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي، ۱۳۸۱؛ مهو، شيوه نامة ضبط اعالم، ران، 

فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ۱۳۸۱.
۲۹. فريربز جميدي، فرهنگ تلفظ نام هاي خاص (تارخيي و جغرافيايي) 

مهراه با راهنماي تلفظ حروف التيين در بيش از سي زبان، ران، 
فرهنگ معاصر، ۱۳۸۱.

۳۰. فرشته مولوي و ديگران، فهرست مستند اسامي مشاهري و مؤلفان، 
ران، كتاخبانة ملي مجهوري اسالمي ايران، ۱۳۷۶، ۲ج.

۳۱.غالحمسني مصاحب (و.)، داير﴿املعارف فارسي، ران، شركت سهامي 
كتااي جييب (امريكبري)، ۱۳۸۰، ۳ج.

۳۲. حممد معني، فرهنگ فارسي، ران، امريكبري، ۱۳۷۵، ۶ ج، ج ۵ 
و۶.

۳۳. از مجله: 
Der Grosse Duden Aussprachewörterbuch; BBC Pronouncing 
Dictionary of  British Names.

۳۴. مثًال نام Charles در انگليسي چارلز و در فرانسوي شارل تلفظ 
مي شود. الزم است مترجم اين نامها را حيت االمكان به مهني صورت 

مطابق با مليت افراد ضبط كند.

7. Meaning in Western Architecture.
8. Chicago Tribune
9. Space, Time and Architecture, The Growth of  a New Tradition 
(1941) 

اين كتاب را كه در اصل حاصل سخنرانيهاي او در ساهلاي 
۱۹۳۸-۱۹۳۹ درامريكاست، منوچهر مزيين در سال ۱۳۵۰ به فارسي 

ترمجه كرده است.
۱۰. مورخ برجستة هنر و معماري. گيدئون درجة دكتري خود را در 
تاريخ هنر در سال ۱۹۲۲ از دانشگاه زوريخ زير نظر مورخ برجسته، 

هاينريش ولفلني (Heinrich Wölfflin) (۱۸۹۳-۱۹۳۴)، گرفت. 
او استاد و رئيس پلي تكنيك زوريخ و استاد دورة حتصيالت تكميلي 

معماري دانشگاه هاروارد بود. كتاب مهم ديگرش، حاضر ازيل
( The Eternal Present)، ۱۹۶۴، حاصل سخنرانيهاي او در نگارخانة 
National Gallery of) در واشنگنت در سال ۱۹۶۲   Art) ملي هنر

است.
11. Storia dell’architettura moderna (1960) 

انتشارات موسسة فناوري ماساچوست (ام. آي. يت.) ترمجة 
انگليسي اين كتاب را در دورة دو جلدي به سال ۱۹۷۷ چاپ كرده 

است. ترمجة فارسي جلد خنست كتاب را انتشارات دانشگاه ران با 
ترمجة سريوس باور در سال ۱۳۵۳ منتشر كرد، ويل چاپ ترمجة جلد 

دوم آن تا سال ۱۳۷۷ ميسر نشد. مترجم جلد دوم اين كتاب حسن 
نريامحدي است.

۱۲.  از ديگر كتااي مهم بنوولو مي توان اينها را نام برد: منابع 
شهرسازي مدرن(Aux sources de l’urbanism moderne) ، ۱۹۶۳، كه 
ترمجة انگليسي آن را موسسة فناوري ماساچوست در سال ۱۹۷۱ با 

 The Origins of  Modern Town) عنوان منشأهاي شهرسازي مدرن
Planning) منتشر كرد؛ ماجراي شهر (L’avventure della città)، ۱۹۷۳؛ 

تاريخ شهر (Storia della città) ، ۱۹۷۵ (با استفاده از مقدمة ترمجة 
خبش دوم تاريخ معماري مدرن به ترمجة حسن نريامحدي).

۱۳. افزون بر فضا، زمان، معماري، رشد يك سنت جديد (۱۳۵۰)، 
ترمجة منوچهر مزيين، و تاريخ معماري مدرن (۱۳۵۳ و ۱۳۷۷)، ترمجة 

سريوس باور و حسن نريامحدي، دو كتاب ديگر نيز در حوزة تاريخ 
معماري مدرن به زبان فارسي منتشر شده كه هر دو در ساهلاي اخري 

خارج از چاپ بوده اند: خنست كتاب كالسيك سر نيكوالس ِپوزنز 
(Nikolaus Pevsner) (۱۹۰۲-۱۹۸۳)، به نام پيشگامان طراحي 

Pioneers of)، ۱۹۴۹، كه انتشارات   Modern Design) مدرن
دانشگاه ران به سال ۱۳۵۶ با ترمجة فرخ اصالت چاپ كرد و ديگري 

بناكنندگان استاد: لوكربوزيه، ميس فان در روهه و فرانك لويد رايت 
 The Master Builders: Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Frank)
 ،( -۱۹۲۰) (Peter Blake) ۱۹۷۶، نوشتة پيتر بِليك ،(Lloyd Wright
كه در سال ۱۳۷۷ با ترمجة حممدحسن افضلي نژاد با عنوان پيشگامان 

معماري نوين: لوكربوزيه، ميس وان دروئه، فرانك لويد رايت در 
مشارگان حمدود و با كيفييت بسيار دور از حد مطلوب منتشر شد. افزون 

بر اينها مي توان از دگرگوين آرماا در معماري مدرن، ۱۷۵۰-
 ،(Changing Ideals in Modern Architecture, 1750-1950)۱۹۵۰

۱۹۶۵، نوشتة پيتر كاليرت (Peter Collins) (۱۹۲۰- ) نيز نام برد كه 
در سال ۱۳۷۵ با ترمجة حسني حسن پور منتشر شد؛ ويل نبايد از ياد 
برد كه اين كتاب پيش از آن كه متين تارخيي باشد، متين نظري است.

۱۴. مؤسسه اي هنري وابسته به دانشگاه لندن
15. Le Corbusier: Ideas and Forms 
اين كتاب نيز مانند معماري مدرن از ۱۹۰۰ به اثري كالسيك بدل 

شده است. هر دو كتاب به زبااي بسياري از مجله آملاين، فرانسوي، 
اسپانيايي، و ژاپين ترمجه شده است.

16. Le Corbusier/English Architecture 1930’s
17. Le Corbusier at Work
18. Balkrishna Doshi: an Architecture for India
19. Denys Lasdun: Architecture, City, Landscape
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داريوش پيرنياكان

مروري بر برخي تحوالت 
موسيقي ايراني بر اثر 
انقالب مشروطيت

پرداخنت به تاريخ هنر معاصر پيچيدگيها و دشواريهاي ويژه اي دارد. در 
نظر خنست، اين پيچيدگيها و دشواريها در مقايسه با تاريخ هنر ديگر 
دوره ها به چشم مني آيد. مثًال پژوهشگري نيز كه در تاريخ هنر عيالميان 
حتقيق مي كند كار خود را دشوار و پيچيده مي يابد. اين درست است، 
ويل در اينجا سخن از دشوارتر يا پيچيده تر بودن تاريخ نگاري يك دوره 
و  دشواريها  ظهور  كيفيت  شناخت  بلكه  نيست،  ديگر  دورة  به  نسبت 
پيچيدگي هاي تاريخ هنر در تاريخ نگاري دوره هاي گوناگون است. به 
بيان ديگر، در اينجا سخن از كيفييت در ميان است كه مورخ هنر معاصر 

بايد كار خود را با توجه مدام به آن اجنام دهد. 
تارخيي  فاصلة  كه  است  آن  معاصر  هنر  تاريخ  اصلي  دشواري 
ما  كشور  در  امر  اين  ندارد.  وجود  حتقيق  موضوع  و  حمقق  ميان  الزم 
كه تاريخ نگاري به معناي نوين آن فقط در برخي شاخه ها و ابعاد خود 
به جرياا و  نگاه  اين رو  از  دارد.  بيشتري  امهيت  است،  توامنند شده 
رخدادهاي هنر معاصر از افق تاريخ نگاري هنر كامًال ميسر نيست. در 
اينجا نگاه ختصصي اهل فن، مثًال موسيقي دانان و معماران، به كمك مورخ 
هنر مي آيد. نگاه اهل فن مي تواند رخدادهاي مهم و تأثريگذار را، به 
بازشناسد و جايگاه شايسته شان  را  «تارخيي»  سخن ديگر رخدادهاي 
را تعيني و از اين راه به شكل گريي «نگاه تارخيي» به هنر معاصر كمكي 

ارزنده كند.
اين كار مهم و دشوار به ناگزير مستلزم داخل شدن پرسشهايي از 
جنس پرسشهاي نظريه پردازي و نقد در تاريخ است. پيچيدگيهاي اصلي 
پرداخنت به تاريخ هنر معاصر در اينجا پديدار مي شود: آجنا كه مرز ميان 
تاريخ نگاري با نظريه پردازي و نقد كمرنگ مي شود و حيت احتمال خلط 
آا افزايش مي يابد. چنني مي منايد كه تا هنگام ميسر شدن نگاه تارخيي 
راستني به تاريخ هنر معاصر بايد وجود احتمال اين «خلط» و پيامدهاي 

آن را بپذيرمي و البته هم زمان در رفع آن بكوشيم.
پرداخنت به تاريخ هنر معاصر از يك جهت، در قياس با تاريخ نگاري 
هنر دوره هاي ديگر، حساسييت ويژه دارد. تاريخ هنر معاصر هنرمندان و 
انديشه هاي هنري عصر را به مهتاهاي جاودانة خود در تاريخ مي پيوندد. 
بدين سان گويي از سويي حقيقت انديشه و كار هنرمندان گذشته را در 

نتيجة امروزينشان آشكار مي كند و از سوي ديگر، از منشأ انديشه هاي 
امروز پرده برمي دارد. به سخن ديگر، تاريخ هنر معاصر رسالت تارخيي 
هنر معاصر را متذكر مي شود و از اين راه مسئوليت هنرمند معاصر را در 

برابر مرياث عظيمي كه به او رسيده است يادآوري مي كند.
به سبب امهيت پرداخنت به تاريخ هنر معاصر، در اين مشاره دو مقاله 
به عالوة خبش ديدگاه گلستان هنر به تاريخ هنر معاصر ايران اختصاص 
يافته است. مؤلف كه از استادان بنام موسيقي ايراين است، از راه بررسي 
تأثري انقالب مشروطيت بر هنر و موسيقي، به ريشه ها و برخي از پيامدهاي 
نظرية استاد علي نقي وزيري در موسيقي ايراين مي پردازد. حبث دربارة 
انديشه و آثار استاد وزيري حبثي تازه نيست و در چند دهة گذشته بارها 
مطرح شده است. با اين مهه چنني مي منايد كه ابعاد و جوانب گوناگون 
آن هنوز چندان كه بايد روشن نشده است. حقيقت آن است كه در اينجا 
خود استاد وزيري و مدرسة موسيقي و حيت نظرية جديد او در موسيقي 
ايراين چندان امهيت ندارد كه تبيني سازوكار و كيفيت حتقق انديشه هاي 
نو در مهة هنرهاي ايراين. يب گمان حتقيق در اين زمينه ذاتًا با تبيني معناي 
مفاهيمي چون «نو» و «كهنه» و «سنت» و «معنا» در هنرهاي ايراين در 
پيوند است. از اين جهت به داليلي كه در جاي ديگر بايد بررسي شود، 
موسيقي و معماري و نگارگري بسيار درخور تأمل است و از اين رو در 

اين مشاره به دو مورد از آا (معماري و موسيقي) پرداخته امي. 
شايد حضور و حيات جريااي متأثر از نظرية استاد وزيري و 
منتقدان او يكي از علتهاي تاريك ماندن حقيقت انديشه و كارهاي او 
باشد. اين مقاله تالشي است براي طرح جمدد اين موضوع كه در چند سال 
گذشته ــ شايد به سبب تكراري منودن ــ تقريبًا فراموش شده است. 
اين مقاله از اين جهت نيز مي تواند براي موسيقي دانان جوان كشورمان 

مفيد باشد.
گلستان هنر

انقالب  اثر  بر  ايراين  موسيقي  حتوالت  مرور  براي 
از  پيش  از جريااي  برخي  به  بايد  مشروطيت، خنست 
پيدايي انقالب مشروطيت و زمينه هاي موسيقي در ايران 
در  كه  قرايين  و  داليل  به  ايراين  موسيقي  نظام  بپردازمي. 
آن  آغاز  كه  برهه اي  در  است،  آمده  تارخيها  و  رساله ها 
مقامي  از صورت  است،  دورة صفوي  اواخر  با  هم زمان 
اواخر  تا  ديگر،  به سخن  درآمد؛۱  دستگاهي  به صورت 
دورة صفويه نظام مقامي در موسيقي ايراين تداوم داشت. 
از مطالعات تارخيي تا كنون نشانه اي از علت يا علتهاي 
بدل شدن نظام مقامي به نظام دستگاهي در دورة يادشده 
اين  در  نيز  موسيقايي  رساله هاي  است.  نيامده  دست  به 
فرصت الدولة شريازي  مثال،  براي  مني كنند.  كمكي  زمينه 
(۱۲۷۱-۱۳۳۹ق) در  حبور االحلان هم از مقامات قدمي 
و هم از دستگاهها و گوشه هاي آا نام برده، ويل در باب 
علت يا چگونگي حتول موسيقي ايراين از نظام مقامي به 

نظام دستگاهي چيزي نگفته است.
دورة  تا  يادشده،  حتول  از  پس  كه  مي منايد  چنني 
تغيري  (١٢٦٤-١٣١٤ق)  قاجار  ناصرالدين شاه  سلطنت 
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ديگري در فواصل يا در نظرية موسيقي ايراين پديد نيامد. 
در اواسط سلطنت ناصرالدين شاه با تشكيل شعبة موزيك 
مدرسة دارالفنون و اركستر موسيقي نظام، موسيقي غريب 
وارد ايران شد. آلفرد ژان ـ باتيست لوِمر(١)٢، معروف به 
مسيو لومر، خنستني كسي بود كه در اين مدرسه موسيقي 
غريب را براي اجراي سرودها و مارشهاي نظامي آموزش 
داد. مقارن اين رويدادها پيانويي به ناصرالدين شاه هديه 
كردند كه در آن هنگام براي ايرانيان سازي غريب بود. شاه 
از مرحوم حممدصادق خان ُسرورامللك٣ خواست كه پيانوي 
او را كوك كند و او آن ساز بديع را بر اساس سنتور ايراين 
كوك كرد.٤ از  اين زمان، به سبب تشكيل مدرسة موسيقي 
تأثري موسيقي  از  نظام و ورود معلمان غريب نشانه هايي 

غريب بر موسيقي ايراين ديده مي شود.
١٣٢٣ق  سال  بني  كه  مشروطيت  انقالب  طي  در 
تا نيمه هاي ١٣٢٧ق (١٢٨٤-١٢٨٨ش) در جريان بود، 
گونه اي جتددخواهي و نوگرايي در مهة زمينه هاي فرهنگي 
و علمي و اديب و زندگي اجتماعي مردم ايران پديد آمد؛ 
مي توان  يادشده  زمينه هاي  در مهة  را  آن  آثار  چندان كه 
ديد. برخي از متفكران دورة مشروطيت، مانند سيدحسن 
تقي زاده (١٢٥٧-١٣٤٨ش)، دست كم در دوره اي بر اين 
باور بودند كه ايرانيان بايد از فرق سر تا نوك پا فرنگي 
شوند و يكسره مانند اروپاييان بينديشند و زندگي كنند. 
از اين رو در هر فرصيت و از هر رسانه  اي از غريب شدن 
از  پيش  كه  جريان  اين  مي گفتند.  سخن  ايراين  فرهنگ 
انقالب مشروطيت  انقالب مشروطيت آغاز شده و خود 
نيز متأثر از آن بود، با حتقق مشروطيت در ايران بسيار 
توامنند شد. در اينجا برخي از حتواليت را كه بر اثر انقالب 
مشروطيت يا جريااي فرهنگي  مرتبط با آن در موسيقي 

ايراين پديد آمد، به اختصار بررسي مي كنيم.

مرور رويدادها
موسيقي  در  عظيم  حتويل  مشروطيت  انقالب  وقوع  با 
ايراين پديد آمد كه چند اتفاق مهم را مي توان نشانه هاي 
آن دانست. يكي از اتفاقهاي مهم در اين دوره كه تأثري 
جريااي منتهي به مشروطيت در آن ديده مي شود، ورود 
به  ملي  شعرهاي  و  مضامني  با  ترانه  و  تصنيف  و  سرود 
قزويين  عارف  حتول  اين  آغازگر  است.  ايراين  موسيقي 
(۱۲۵۷-۱۳۱۲ش) كه هم خواننده و موسيقي دان بود و 

هم ترانه سرا. عارف خود در اين باره گفته است كه «پيش 
و  مي ساختند»  تصنيف  ناصرالدين شاه  گربة  براي  من  از 
«هنگامي كه من براي خنستني بار از وطن نام بردم، از هزار 

ايراين يكي مني دانست كه وطن يعين چه». 
اتفاق ديگري كه تأثري انقالب مشروطيت در آن به 
ديده مي آيد، ساخت پيش درآمد و از پي آن ساخت رنگ 
و تصنيف به دست نوازندگان است. تا آن هنگام ساخت 
تصنيف به دست نوازندگان رايج نبود و معموًال تصنيفها 
را ترانه سرايان مي ساختند. آغازگر اين حتول درويش خان 
نيز  درويش خان  از  پيش  بود.  (١٢٥١-١٣٠٥ش) 
نوازندگاين مانند آقاحسني قلي (ف ١٢٩٤ش) پيش درآمد 
و رنگ ساخته بودند، ويل قطعات آا در مقايسه با آثار 
درويش خان بسيار خمتصر بود. چهارمضرااي ايشان نيز 
كوتاه تر از چهارمضرااي درويش خان و شاگردان او و 
عبارت بود از چهارمضرااي رديفي  كه به اختصار اجرا 
مي كردند. درويش خان پيش درآمد را گسترش داد و براي 
اينكه پيش از آغاز آواز زمينه و فضايي كمابيش كامل 
براي شنونده اجياد كند، در ساخت آن از مهة گوشه هاي 

مهم دستگاهها استفاده كرد. 
كه  بود  نيز حتول ديگري  اجراي گروهي موسيقي 
بر اثر انقالب مشروطيت پديد آمد. گروه نوازي پيش از 
انقالب مشروطيت نيز سابقه داشت. گويي در آن زمان نيز 
مهان عواملي در پيدايي گروه نوازي نقش داشتند كه ديرتر 
بر انقالب مشروطيت تأثري گذاشتند. خنستني اركسترها در 
خانقاه ظهريالدوله (1281-1342ق)، داماد ناصرالدين شاه، 
درويش خان،  مانند  برجسته اي  نوازندگان  شركت  با 
فروتن  يوسف  (1265-1358ش)،  وزيري  علي نقي خان 
-1261) شهردار  مشريمهايون  (1270-1357ش)، 

1348ش)، ركن الدين خان خمتاري (1266-1350ش)، و 
خوانندگاين مانند سيدحسني طاهرزاده (1261-1344ش) 
و حسني علي نكيسا (ف 1355ش) تشكيل شد. تا پيش از 
اين دوره، موسيقي ايراين به صورت تك نوازي يا هم نوازي 
يك يا دو ساز با تنبك به حنو حمدود اجنام مي شد و اين گونه 

اجراي گروهي در آن يب سابقه بود. 
از  پس  ايراين  موسيقي  در  حتول  بنيادي ترين 
اروپا  از  وزيري  علي نقيخان  بازگشت  با  مشروطيت 
رخ داد. علي نقيخان وزيري در ايران نزد آقاحسني قلي 
تارنوازي آموخت و سپس براي حتصيل در رشتة موسيقي 

(1) Alfred Jean-
Baptist Lemaire 
(1842-1907)
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به آملان و فرانسه رفت. پس از بازگشت به ايران «مدرسة 
پريوزي  از  پس  اتفاق  اين  گذاشت.  بنياد  را  موسيقي» 
فضاي  داد.  رخ  1302ش  سال  در  مشروطيت،  انقالب 
توصيف  چنني  به اختصار  مي توان  را  دوره  اين  بر  حاكم 
كرد: شكل گريي و ادينه شدن جريااي فرهنگي متأثر 
از انقالب مشروطيت، كاسيت گرفنت روحية انقاليب حاكم 
بر جامعه، پايه گرفنت نوعي تازه از حكومت استبدادي و 
بر اثر آن اجياد نوعي ثبات در جريااي فرهنگي. وزيري 
پس از بازگشت به ايران با بنياد گذاشنت مدرسة موسيقي 
تالش كرد كه با ره گريي از مباين و معيارهاي موسيقي 
غريب موسيقي ايراين را متحول كند. علي نقي خان وزيري 
و مدرسة موسيقي او يب گمان در موسيقي ايراين حتول اجياد 
آن  بايستگي  در  بتوان  و  باشد  امروز الزم  شايد  كردند. 
حتول درنگ كرد، چرا كه اثرهايي منفي  بر موسيقي ايراين 
گذاشته است كه در ادامة اين مقاله به داليل و نشانه هاي 

آن پرداخته امي.
مدرسة  رئيس  وزيري،  علي نقي خان  از  پيش 
(١٢٤٠-١٣١٤ش)  مني باشيان  غالم رضا  دوليت  موسيقي 
بود.٥ مني باشيان نيز مهاهنگ با طرز فكر متأثر از انقالب 
مشروطيت، يعين مهان جتددگرايي و نوگرايي و ميل به اخذ 
فرهنگ اروپايي، سازهاي ايراين را ناقص مي دانست و به 
مهني سبب در دورة او در مدرسة موسيقي تنها سازهاي 
موسيقي  اجراي  براي  مي دادندــ حيت  آموزش  را  غريب 
ايراين  با موسيقي و سازهاي  برخورد مني باشيان  ايراين. 
اگرچه برخاسته از نگرش منفي او نسبت به آا بود، عمًال 
سبب شد كه موسيقي ايراين از موسيقي غريب اثر نپذيرد و 
دچار دگرگوين نشود. هنگامي كه وزيري رئيس مدرسة 
موسيقي شد، بدان شيوه عمل نكرد و تصميم گرفت كه در 
آن مدرسه سازهاي ايراين را نيز در كنار سازهاي غريب 
آموزش دهند، ويل به شيوة اروپايي. وزيري براي اين كار 
نام  به  ايراين مطرح كرد كه  براي موسيقي  تازه اي  نظرية 

«نظرية بيست وچهار ربع پرده اي» شناخته مي شود. 

نگاهي به پيامد رويدادها
پردة مساوي كه  بيست وچهار ربع  به  اكتاو  تقسيم  نظريه 
استاد وزيري مطرح كرد، در عمل چندان توفيقي نيافت؛ 
زيرا فاصله هايي كه آا را فاصله هاي ربع پرده اي و نيز 
سه چهارم پرده اي مي شناسيم به هيچ وجه از تقسيم يك پرده 

(طنيين) به چهار قسمت مساوي به دست مني آيد. استادان 
بزرگ موسيقي در اين فواصل اتفاق نظر نداشتند. افزون 
بر آن، اين فاصله ها حيت نزد يك استاد نيز ثابت نيست 
و در دستگاههاي گوناگون تغيري مي كند. مثًال نت الكُرن 
در دستگاه شور كامًال با الكُرن دستگاه سه گاه و الكُرن 
دستگاه مهايون تفاوت دارد. سازهاي ايراين نيز به گونه اي 
پاية  بر  بتواند  طراحي و ساخته شده است كه هر استاد 
ذوق و جتربة خود، پرده ها را تنظيم كند. در سازهايي كه 
پرده بندي ندارد، مانند كمانچه و ين، اين كار را به سادگي 
با انگشت گذاري يا تغيري حالِت لب و فشار هوا مي كنند، و 
در سازهايي مانند تار و سه تار و سنتور با تنظيم پرده ها با 
«گوش» نوازنده. از اين رو دو نوازندة برجسته، يك دستگاه 
را با پرده بندي يكسان اجرا مني كنند. استاد وزيري مهچنني 
كوشيد تا دستگاههاي موسيقي ايراين را با اهلام از مباين 
موسيقي كالسيك غرب بر اساس گام هشت نغمه اي تشريح 
مني توان  را  ايراين  موسيقي  كه  مي رسد  نظر  به  ويل  كند؛ 
چنني تشريح كرد، زيرا مبتين بر دانگ با چهار نغمه است.

به باور نگارنده، اين حتوالت آغاز احنراف و به برياهه 
رفنت در موسيقي ايراين بود. بسيار امهيت دارد كه شخصيت 
و منش و جايگاه استاد وزيري را مستقل از اعتبار نظرية 
موسيقي او بشناسيم. استاد وزيري خدمات ارزنده اي به 
موسيقي ايراين كرده و الزم است كه امروز جوانان عميقًا 
با شخصيت و آثار او آشنا شوند. از سوي ديگر مني توان 
ناديده گرفت كه بسياري از معضالت موسيقي امروز ما 
از احنرايف برخاسته است كه در نظرية موسيقي وزيري ــ 
از اوــ وجود  ايراين پيش  با نظرية موسيقي  در مقايسه 
دارد. اينكه امروز ما يب توجه به تفاواي ظريف ويل مهم 
موسيقي و سازهاي غريب و ايراين با يكديگر، با سازهاي 
غريب موسيقي ايراين و اخريًا با سازهاي ايراين موسيقي 
نظرية موسيقي وزيري ممكن  اثر  بر  اجرا مي كنيم،  غريب 
شده است.٦ نظرية موسيقي وزيري را مي توان احنراف در 
موسيقي ايراين ناميد، چرا كه هم صورت بندي اش با اجراي 
موسيقي ايراين قابل انطباق نيست و هم سبب تناقضهايي 
در اجرا شده است.٧ ثابت شدن فاصله هاي پرده ها سبب 
شد كه آهسته آهسته «گوش»ها تغيري كند و اين در اجراي 
از  برخي  امروز  كرد.٨  وارد  خلل  دستگاهها  از  بسياري 
در  اصيل  فواصل  مسئلة  دوبارة  طرح  با  صاحب نظران 
موسيقي ايراين خمالفت مي كنند، ويل به نظر نگارنده آنان 
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در حقيقت چشم خود را بر اين اشكاالت مي بندند و به 
پيامدهاي آن مني انديشند. اين گروه متوجه نيستند كه بر 
شيوة  تغيري  اثر  بر  و  اجرايي»،  «شيوة  فواصْل  تغيري  اثر 
موسيقي  مكتب  چنانچه  مي كند.  تغيري  «مكتب»  اجرايي 
موسيقي  پس  در  كه  انديشه اي  و  فلسفه  شود،  دگرگون 
است تغيري مي كند و هنگامي كه چنني شود، خود موسيقي 
دگرگون مي شود. نبايد اين نكتة ظريف را از ياد برد كه 
مهة نوازندگان در سطح استاد وزيري نيستند و مني توانند 
به صالبت او موسيقي ايراين را اجرا كنند. به مهني سبب، 
پس از زمان كوتاهي نظرية موسيقي وزيري در «موسيقي 
راديويي» ظاهر شد؛ يعين در موسيقي اي با فواصل از هم 
هيچ  از  برخاسته  كه  به هم رخيته  زمان بنديهاي  و  پاشيده 
انديشه اي نيست ــ به سخن ديگر، در گونه اي موسيقي 
حالت  پي  در  صرفًا  كه  موسيقي اي  ختديري،  و  مصريف 
خلسه است. اين احنرايف است كه بر اثر  نظرية موسيقي 

وزيري در موسيقي ايراين اجياد شده است.�

پي نوشتها
۱. براي شرحي بر پاية شواهد مكتوب موجود، نك: هومان اسعدي، 

«از مقام تا دستگاه؛ نگاهي موسيقي شناخيت به جنبه هايي از سري حتول 
نظام موسيقي كالسيك ايران»، در فصلنامة موسيقي ماهور، ش) ۱۱ار 

۱۳۸۰)، ص ۵۹-۷۵.ــ و.
۲. لومر خنستني بار در سال 1868 به ايران آمد. 

۳. حممدصادق خان، ملقب به سرورامللك، از بزرگ ترين استادان موسيقي 
دورة قاجار است. ساز اصلي او سنتور بود و افزون بر آن سه تار هم 
مي نواخت. موسيقي دانان دربار ناصرالدين شاه چون او را به استادي 

مي شناختند به او لقب «رئيس» داده بودند. روح اّهللا خالقي در سرگذشت 
موسيقي ايران از او به بزرگي و استادي ياد كرده و چنني نوشته است: 
«مي گويند ميان موسيقي دااي ايراين اول كسي كه به اين ساز [پيانو] 
آشنا شد و نواخنت آن را شروع كرد حممدصادق خان بود كه آهنگهاي 

ايراين را روي پيانو نواخت»ــ روح اّهللا خالقي، سرگذشت موسيقي 
ايران، ران، صفي علي شاه، ج1، ص 157-158.ــ و.

۴. امروزه بسياري از سنتورنوازان تالش مي كنند كه سنتور را مانند 
پيانو بنوازند، ويل توجه ندارند كه در ايران خنست پيانو را به مانند 
سنتور كوك كردند و نواختند. نواخته هاي مشريمهايون شهردار نيز 

برگرفته از شيوة نواخنت سنتور است.
۵.  غالم رضا مني باشيان (ساالر معزز) را نبايد با غالم حسني مني باشيان 
(1286-1358ش) اشتباه گرفت. فرد اخري در سال 1313ش به جاي 
علي نقي خان وزيري رئيس مدرسة موسيقي (مدرسة موسيقار) شد و او 

نيز مروج موسيقي كالسيك اروپايي بود.ــ و.
۶. امروزه افراط و تفريط از ويژگيهاي موسيقي ما شده است. در باب 

اجراي موسيقي ايراين با سازهاي غريب نيز بايد گفت كه اين سازها 
در بيان جزئيات و ظرايف موسيقي ايراين ناتوان اند، چندان كه حيت 

ويولن استاد صبا هم از عهدة بيان دقايق موسيقي ايراين برنيامده است. 
سازهاي غريب براي موسيقي غريب كامًال مناسب است، ويل سازهاي 
ايراين چنني نيست. از اين رو اجراي آثار پاگانيين با تار براي گوش 

آزمودة غريب كمابيش مضحك است. من براي ويولن هايفتس 1901-
1987 (Jascha Heifetz) در اجراي آثار سن سانس مهان اعتباري را 

قايلم كه براي تار آقاحسني قلي در اجراي دستگاههاي موسيقي ايراين. 
موسيقي خوب مهواره و مهيشه خوب است، ويل بايد مرز ميان انواع 

موسيقي را خوب حفظ كرد.
۷. مثًال گوش آشنا با موسيقي غريب و موسيقي ايراين اجراي آواز بيات 
اصفهان استاد وزيري را نه بيات اصفهان، كه مينور خواهد شنيد. فا در 

بيات اصفهان ديز نيست بلكه ُسري است با اندكي اضافه. اين فاصله 
را مني توانيم با اصطالحات رايج نظرية موسيقي غريب بناميم. مثًال اين 

فاصله «دوم افزوده» نيست.
۸. يكي ديگر از موردهاي شناخته شدة اين گونه اشكاالت در دستگاه 

چهارگاه است. مطابق نظرية موسيقي وزيري، نُتهاي مي بكار و سي بكار 
دستگاه چهارگاه دقيقًا معادل مهني دو نت در دستگاه ماهور بايد باشند، 

ويل فاصلة درست نتهاي ِركُرن تا مي بكار در دستگاه چهارگاه بسيار 
كمتر از ماهور است. به سخن ديگر نت مي  بكار (و نيز ُنت سي  بكار) 
در چهارگاه بايدــ نسبت به ماهورــ كم شود. اين دو ُنت (مي بكار و 
سي بكار) در ميان مي كُرن و مي بكار ماهور و سي كُرن و سي بكار آن 
جاي دارد. بر پاية نظرية موسيقي غريب، چه نامي مي توان به آا داد؟
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