
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم



 
 

2 
 

 

 

 همايش ملي ي مقاله هاي اولين چكيده           

 انسان شناسي هنر           

 

 به كوشش بهار مختاريان            

 1390ارديبهشت            



 
 

3 
 

 

 نويسنده عنوان
ص

 فحه

 6 بهار مختاريان مقدمه

 چكيده مقاله هاي كميته علمي همايش

 سي هنر: فاگ، مان، فورگ و بيبويکشناظهور انسان
 

 8 اصغر ايزدي جيران

 هنرعامّه مَجاليِ عالئمِ رمزي
 
 

 علي بلوكباشي
 

9 

 سنگي ايران تحليل كاركرد رقص در دوران نو
 

 محمد حاجي محمدي
 دكتر بهار مختاريان

 
11 

 معماران سنتي وجايگاه و نقش فرهنگي آنان

h72soltanzadeh@gmail.com 
 

 13 حسين سلطان زاده

 "هنرمندان بي هنر"، "هنرهاي بدون هنرمند"

 در خصوص معيار داوري هنري
 

 سارا شريعتي

 
14 

 معناشناختي اشتباه : وااليي يا انحطاط سوژه –بررسي نشانه 

 
 حميد رضا شعيري

 مجيد رحيمي جعفري
15 

 جانوران بي چشم
 

 17 تضي فرهاديدكتر مر

 تنوع هويت فرهنگي ايراني و انسان شناسي هنر
 

 19 ناصر فكوهي

 قرائت نقاشي هاي ديواري از ديدگاه انسانشناسي تاريخي هنر

enerciss@ut.ac.ir 

 اميليا نرسيسيانس

 آرمان لوكس

 
21 

 نقش آئين در شكل گيري ديدگاه مخاطب در نمايش هاي آئيني ايران
niknafs_as32@yahoo.com   

اقدس نيک نفس دكتر 
 مرضيه پيراوي

22 

 چكيده مقاله هاي پذيرفته شده در همايش

 سقانفار،جلوه اي از هنر بومي مازندران
eamirkolaee@yahoo.com 

 ابراهيم اميركالئي
 احمد پيرزاد

24 

mailto:h72soltanzadeh@gmail.com
mailto:h72soltanzadeh@gmail.com


 
 

4 
 

 

 بختياري "دستمال بازي"حركت و معنا در رقص 
 

 اصغر ايزدي جيران
 محدثه امير پناهي

25 

 ي هرمنوتيک گادامريقت هنري در گسترهحق

aminiphilosophy@gmail.com 
 26 عبداهلل اميني

 عصر ناصري اصفهان از طريق تحليل عكس بررسي  رفتار جمعي در جامعه
florans20 @ yahoo.com 

 27 فلور بنده خدا

 -ارزيابي جايگاه كنوني هنرمندان كاشي ساز اصفهاني در توسعه پايدار شهر ايراني
 اجتماعي ايشان در چهار سده اخير-اسالمي با تاكيد بر موقعيت فرهنگي

b.pedram@aui.ac.ir 

 بهنام پدرام
/ رضا وحيد محمدرضا اولياء
 زاده

28 

 مداح به مثابه ي هنرمند يا مداح به مثابه ي شغل؟

 با تأكيد بر آراي پير بورديو
 

 محمد پور قاسم
 ياشار دارالشفاء

30 

بررسي تطبيقي نظم حاكم برمجتمع هاي زيستي جامعه ي كوچ نشيني و يكجا 
 نشيني  ايل قشقايي

Emarc_66@yahoo.com 

 33 عماد ترك زاده

 مفاهيم سمبل ها و نشانه هاي به كاررفته در
 در موتيف هاي معماري كليساهاي ارامنه

Meg.kh@khuisf.ac.ir 

 34 مقدي خدابخشيان

 نخل يزد: تمثيلي نمادين و متحرك از مكان قدسي

j_rahmani59@yahoo.com 
 36 جبار رحماني

 بختياريموسيقي مقامي در ايل 

zeinab.razazi@ymail.com 

 زينب رزازي
 اصغر ايزدي جيران

38 

 جايگاه سه در ميان مردم سيرجان و بازتاب آن در قالي هاي سه كله
Az.sotoode@gmail.com 

                                                                                                           اعظم ستوه نيا
 دكتر بهار مختاريان

 
40 

 زيبا يي شناسي سنگ قبر هاي لرستان

f_sajadpour@yahoo.com 

 فرزانه سجاد پور
 ابراهيم جمالي

41 

 نقش سازمان ها و نهادهاي بيگانه در تعيين
 فرهنگي موسيقي ايران  -ري شخصيت هن

erfansaeedi@yahoo.com 

 42 عرفان سعيدي مقدم

 بررسي انسان شناختي زيورآالت فلزي سنندج
k.sokri@gmail.com 

كژال سكري                 
 اصغر ايزدي جيران

44 

 از انقالب اسالمي ايراننمود ايدئولوژي دو برهۀ تاريخي قبل و بعد 

 در تصويرگري كتاب هاي درسي دبستان

mehrdad195@yahoo.com 

 45 دكتر مهرداد صدقي

 46 اعظم صفي پور تحليل يک رسم آييني)نرساندن نَفَس( بر اساس نقوش برجسته هخامنشي

javascript:top.openWin('/WorldClient.dll?Session=YFSGVRF&View=Compose&New=Yes&To=aminiphilosophy%40gmail.com','Compose',800,600,'yes');
javascript:top.openWin('/WorldClient.dll?Session=YFSGVRF&View=Compose&New=Yes&To=aminiphilosophy%40gmail.com','Compose',800,600,'yes');
mailto:b.pedram@aui.ac.ir
mailto:b.pedram@aui.ac.ir
mailto:Az.sotoode@gmail.com
mailto:Az.sotoode@gmail.com
mailto:f_sajadpour@yahoo.com
mailto:f_sajadpour@yahoo.com
mailto:erfansaeedi@yahoo.com
mailto:erfansaeedi@yahoo.com
mailto:mehrdad195@yahoo.com
mailto:mehrdad195@yahoo.com


 
 

5 
 

 به شيوه آيكونولوژي 
a.safipoor@gmail.com 

 روند كااليي شدن هنر موسيقي در فرهنگ ايران

Houman.oliaei@gmail.com 
 48 هومان عليايي

هاي ديوارهاي مقبره  نويسي بررسي مضامين اجتماعي اعتقادي در يادگاري
 پيربكران

amirrajaei@yahoo.com 
 

 محمدرضا عموزاد مهديرجي
 مير رجائي باغسرخيسيد ا

50 

 با   دست بافته هاي گليمي عشاير بختياري  بررسي نقوش
 رويكرد انسان شناسي هنر

Porchista20@yahoo.com 

 52 راضيه غالمزاده

 تأثير فرهنگ در شكل گيري خانه هاي تاريخي ارامنه و مسلمانان اصفهان
.comPeiambar@gmail 

 53 دكتر مريم قاسمي سيچاني

 هاي آييني در فرهنگ ايران باستانها و نوشيدنيتحليلي نمادشناختي ازجام
venus.ghadimi@yahoo.com 

 ونوس قديمي
 دكتر بهار مختاريان

 
54 

 بررسي مردم شناختي رودوزي هاي لباس هاي محلي زنان ابيانه

lps125@yahoo.com 

 دكتر اصغر - 1سميه كاظمي
 2ايزدي جيران

55 

مطالعه ي تطبيقي پيكرنگاري انسان در دو برآيند باشكوه هنر ايران: ساساني و 
 صفوي

hr_mohebi2002@yahoo.com 

 حميد رضا محبي

 
56 

 نشانه شناختي عناصر متقابل در تصاوير شعري هفت گنبد و نگارگري
ime@yahoo.comMokhtari_fah 

 58 فهيمه مختاري

 هنر از ديدگاه كاسيرر و زيمل

shayesteh.madani@gmail.com 
 59 شايسته مدني لواساني

 منيژه مقصودي   Mnj_maghsudi@yahoo.comاسب چوبي
 رضا غربي

61 

 تطبيق روانشناختي موسيقي درماني زار وباد

Nasserinia2002@yahoo.com 

 محمد رضا ناصري نيا

 ر محمد ناظرياننو

63 

 بررسي نقش انسان در دوره قاجار با تكيه بر مقام پادشاه

Hassan_yazdanpanah@yahoo.com 

 64 حسن يزدان پناه

mailto:Houman.oliaei@gmail.com
mailto:Houman.oliaei@gmail.com
mailto:Peiambar@gmail.com-
mailto:Peiambar@gmail.com-
mailto:Mokhtari_fahime@yahoo.com
mailto:Mokhtari_fahime@yahoo.com


 
 

6 
 

 

 مقدمه:

انسان شناسي هنر، با ارائه ي رويكردهاي جامع و كل نگر مي كوشد فراتر از چارچوب 

يار گسترده و پويا معرفي كند. هاي تعاريف موجود، هنر را به عنوان پديده ي فرهنگي بس

براي اين منظور، انسان شناسي هنر از طريق تعاريف نوي نظام هاي زيباشناختي بومي، 

معرفي ويژگي هاي نمادين، اعتقادي و جنبه هاي كاركردي و تاثيرگذار هنر در زندگي 

تاي اقتصادي مي كوشد جنبه ي كاربردي هنر بومي را بيافزايد و در راس-ديني، اجتماعي

 حفظ ميراث فرهنگي كشور گام بردارد.

دانشگاه هنر اصفهان با چنين هدفي اقدام به برگزاري اين همايش كرده است و در پي آن 

است با راه اندازي رشته ي انسان شناسي هنر در اين دانشگاه، روح تازه اي به حوزه ي 

زه در حوزه ي هنر مطالعات هنر بومي ببخشد تا روز به روز به گستره ي پژوهش هاي تا

 غناي بيشتري بدهد.

با چنين هدفي، اميدواريم با فتح باب همايش انسان شناسي هنر در شهر فرهنگي 

اصفهان،كه از ژرفاي دوران تاريخي حيات هنري و فرهنگي خود همواره سربلند و نام آور 

ايجاد بيرون آمده است، بتوانيم تحول تازه اي در فضاي فرهنگي پايتخت تمدن اسالمي 

 كنيم.

چكيده ي حاضر شامل مقاله هاي استادان و انديشمندان در اين حوزه است. شمار چكيده 

چكيده پذيرفته  38بود كه از اين ميان  150ي مقاله هايي كه به دست ما رسيد بيش از 

 شد. 

 بهار مختاريان

 1390ارديبهشت 
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 اصغر ايزدي جيران

 بورسيه گروه انسان شناسي دانشگاه تهران

شناسي در اواسط شناختي به هنر، همزمان با پيدايش آكادميک انسان: اگرچه توجه انسانچكيده

، در شناختي، قابل پيگيري است، اما در واقعهاي موزهقرن نوزدهم و حتي پيش از آن در بررسي
شناساني است كه شاهد ظهور انسان 1960و  1950اواسط قرن بيستم و به طور خاص در دهه 

اي را شناختي خود قرار داده و بنيادهاي رويكرديهستيم كه هنر را موضوع اصلي مطالعات انسان
تحت  شناسانِ هنر راهاي بعدي انسانهاي بعد و تا حال حاضر نيز آثار نسلآفرينند كه تا دههمي

، يعني ويليام 1970-1950هاي شناسانِ هنر دههدهند. از اين ميان، چهار تن از انسانتأثير قرار مي
شناسي هنر فاگ، نانسي مان، آنتوني فورگ و دنيل بيبويک، چارچوب اوليه و اصول بنيادي انسان

-ريقاي مركزي پي ميرا با كارهاي ميداني خود به ترتيب در آفريقاي غربي، استراليا، گينه نو و آف

شناسي اين چهار انديشمند به شرح زير است: فاگ با طرح افكنند. مهمترين مباني فكري و روش
اي از آنِ افراد، توسط افراد و براي افرادِ قبيله است و معتقد است كه هنر قبيله« ايهنر قبيله»ايده 

مان، با معرفي « شناسي توصيفينشانه»لذا هر قبيله، از نقطه نظر هنر، جهاني است براي خود. 
شناسي موثري براي تحليل شكل در هنرهاي گرافيكي هاي ديداري بنياني و تركيبي، روشمقوله

آورد. مفروضه بنياني فورگ آن است كه هنر، بياني درباره ماهيت فرهنگ و بومي به وجود مي
هاي اجتماعي آثار هنري را جامعه است. و نهايتاً بيبويک با بررسي زمينه مناسكي هنر، كاركرد

 كند.بندي ميصورت

شناسي، ويليام فاگ، نانسي مان، آنتوني شناسي هنر، بنيانگذاران، تاريخ انسان: انسانهاکليدواژه

 فورگ، دنيل بيبويک.
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 هنرعامّه مَجاليِ عالئمِ رمزي   

 علي بلوكباشي

ي از كند وكاوهاي انديشگي و تخيالت هنر زاده و پروردۀ زندگي روزانۀ انسان در اجتماع و جلوه ا
احساسي و زيباشناختي انسان در پيوند با پديده هاي طبيعي و واقعيتهاي حيات اجتماعي در جامعه 
است. اين دستاورد زيباشناختي انساني در فرايند تحول وانتقال تاريخي خود واقعيت هاي پيراموني 

ني، اعتقادي و احساسي آنان در روبر شدن بوم زيست زندگي مردم جامعه ها و برداشت هاي عقال
با اين واقعيت ها را به صورت پوشيده و آشكار مي نماياند. بنابر اين هنرآفريني تودۀ مردم چيزي 
است فراتر از تخيل و سرگرمي و دل مشغولي آنها  و ابزاري است كه براي بازگو كردن راز و 

 آئيني آنها به كار گرفته مي شود.  -رمزهاي رفتارهاي اجتماعي، فرهنگي ومناسک ديني

در حوزه هاي جغرافياي فرهنگي هر جامعه وجهي از هنر به مردم طبقۀ عوام جامعه تعلق دارد كه 
در تقابل با هنري است كه از ميان مردم طبقۀ خواص برخاسته و متعلق به آن طبقه در جامعه 

ود، با تار و پود سنت هاي فرهنگي ناميده مي ش folk artاست. اين هنر كه اصطالحاً هنرعامه 
تودۀ مردمي كه دورۀ پيش سوادي و نانويسايي را در جامعه هاي شفاهي مي گذراندند، تنيده شده 
و همانند زبان دستگاهي است كه از مجموعه اي عالئم شكل يافته . دستافريده هاي هنرعامه در 

و بر آنها داللت مي كنند، با آنها  همان حال كه با عناصر و چيزهاي بيرون ازخود شباهت دارند
متفاوت و نمادهايي هستند كه از طريق آنها مفاهيم و معاني خاصي از فرهنگ ورفتارهاي 
اجتماعي در جامعۀ به كاربرندۀ آنها انتقال مي يابند. اين دستافريده هاي هنري در هر دورۀ تاريخي 

يژگي هاي فرهنگي دوره و زمان خود و و در هر شكلي از نظام معيشتي مردم جامعه هم خوان با و
نظام اجتماعي و عقيدتي رايج در جامعه و مطابق با جهان بيني و مقتضيات زندگي عيني و ذهني 
عامۀ مردم آن رشد كرده و پرورده شده اند. ازاين رو هنرعامه، اين توليد زيباشناختي مردم عوام 

ت داشتن، مَجاليِ مجموعه اي از عالئم افزون بر برخورداري از ويژگي هاي همگن بودن و قداس
رمز آميز است كه از سويي انباشته هاي ذهنيت ساده و مفاهيم اعتقادي و باورهاي ديني و عرفي 
عامۀ مردم را توجيه و تبيين مي كند، و از سوي ديگر نقش پردازندۀ زيبائي هاي زندگي و كار 

حماسي و تاريخي، و حشمت و جاه روزانۀ مردم و برتابندۀ شكوه و جالل جهان اساطيري، 
شخصيت هاي مقدس و قهرمانان حماسه ساز افسانه اي و تاريخي  در فرهنگ عرفي و ديني 

 است.
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دراين مقاله به تعريف هنرعامه همچون  بستري از عالئم رمزگونۀ فرهنگي در حوزۀ جغرافيايي 
به چند نمونه از آثار  فرهنگ هاي بومي ايران پرداخته و كوشش خواهد شد تا با اشارۀ ضمني

هنرعامه و بررسي موردي آنها، رمز ورازمفاهيم پوشيدۀ آنها گشوده و زبان اين عالئم معناشناسي 
 شود. 
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 سنگي ايران  حليل کارکرد رقص در دوران نوت

 سنگي ايران( )انسان شناسي رقص در دوران نو

 محمد حاجي محمدي

 دكتر بهار مختاريان

ها و در همه ادوار قابل مشاهده است.   ست كه در  ميان تمامي فرهنگرقص يک پديده فرهنگي ا

شناسان از اقوام مختلف و از سراسر دنيا از يک سو و همچنين نگارانه انسانمشاهدات قوم

هاي رقص از دوران پارينه سنگي از سوي ديگر، گواه اين مدعا  مايهشناسي نقش هاي باستان يافته

 هستند. 

مايه تصويري كه بر روي اشياء هنري نقش بسته باشد هميشه و مثابه يک نقش اما وجود رقص به

در همه حال به يک اندازه نبوده است. در ميان ادوار تاريخي ايران دوران نوسنگي بيشترين تعداد 

هاي از  مايهسنگي نقشمحوطه باستاني دوران نو 42مايه رقص وجود داشته است. در بيش از نقش

سنگي ايران در اناتوليا، الوانت، شرق اروپا و مصر نيز با زمان با دوران نو است. هم رقص پيدا شده

هاي كه  هاي رقص روبرو هستيم.  در حقيقت اگر بگوييم تنها نقش مايه فراواني نقش مايه

 ايم.هاي رقص است، كالمي به گزاف نگفته دهد صحنه تعامالت انساني در اين دوران را نشان مي

جوامع پيشا »هاي اجتماعي به ادوار د تطور جوامع انساني، نوسنگي ، با توجه به ويژگيدر فراين 

هاي مانند فرايند  اي است كه با شاخص شوند، دوره نيز ناميده مي« جوامع بدون نوشتار»، «حكومتي

 تدريجي سكونت در روستاها، توليد غذا، اهلي كردن بعضي از چارپايان و گياهان، همراه با توسعه

هاي رقص ما را از اين  شود. وجود تعداد زياد نقش مايه فن آوري ساخت ابزار سنگي مشخص مي

كند وآن اينكه رقص  تري رهنمون مي رقصند؟ به سوال ديگر و با اهميت سوال كه مردم چرا مي

هاي ترين موتيف چه جايگاه و كاركردي در ميان اين جوامع داشته است كه به عنوان يكي از اصلي

 ر در آمده است؟هن
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دهد از تحليل كاركردي  گويي به اين سوال، كه هدف اصلي اين مقال را تشكيل ميبراي پاسخ

استفاده شده است. تحليل كاركردي در كنار تحليل ساختاري و شناختي سه روش غالب و اصلي 

فرهنگي هاي اجتماعي، اقتصادي و  انسان شناسان در مواجه با رقص است. افزون بر بررسي ويژگي

سنگي ايران از مشاهدات قوم نگاران انسان شناساني كه در حوزه رقص به مطالعه  جوامع دوران نو

 اند نيز استفاده شده است.  پرداخته

 كلمات كليدي:

 سنگي، جوامع پيشا حكومتي، نقش مايه رقص، انسان شناسي رقص، تحليل كاركردي  دوران نو
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 آنان معماران سنتي وجايگاه و نقش فرهنگي

 حسين سلطان زاده  

 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي

                                                                                                                                                                                           
انواع فضاهاي معماري را از جنبه جايگاه و كاركرد هاي فرهنگي آن ها به چهار گروه مي 

( فضا هاي 3( فضاهاي عمومي و آموزشي، 2(فضاهاي آييني ، 1توان طبقه بندي كرد:
( فضاهاي خدماتي . هر يک از اين فضا ها از عوامل موثر بر 4سكونتگاهي و تشريفاتي ، 

ماري متفاوت بوده است . طراحي فضا هاي آييني و بسياري از شكل گيري فضاهاي مع
فضاهاي آموزشي و عمومي از پديده هاي فرهنگي بسيار تاثير مي پذيرفته است و اين 
پديده ها از طرف معماران مورد توجه قرار مي گرفته است. هدف از انجام اين تحقيق ، 

يده ها و مباحث فرهنگي در بررسي نقش معماران سنتي در چگونگي در نظر گرفتن پد
طراحي برخي از انواع فضاهاي معماري است. روش تحقيق در اين بر رسي روش 

تفسيري است و داده ها بر اساس نوعي رويكرد و نگرش فرهنگي به معماري -تاريخي
مورد بررسي  قرار گرفته اند. پرسش اصلي تحقيق اين است كه چگونه پديده هاي 

ي توسط معماران مورد توجه قرار مي گرفته است؟ نتايج تحقيق فرهنگي در طراحي معمار
نشان مي دهد كه عوامل موثر در طراحي فضا هاي معماري را مي توان همانند اليه هايي 
در نظر گرفت كه هر يک متناسب با نوع فضاي معماري به گونه اي در فرايند طراحي ، 

رخي از اين اليه ها را مي توان به اين ساخت و بهره برداري اثر تاثير مي گذاشته است . ب
ترتيب مورد اشاره قرار داد:پديده هاي سازه اي ،پديده هاي  محيطي پديده هاي 
كاركردي، پديده هاي زيبايي شناسانه ، پديده هاي آييني ، پديده هاي نمادين . توجه به 

و عمو مي  اين پديده ها از سوي معماران سنتي و قديمي از طريق آموزش هاي حرفه اي
صورت مي گرفت ونظام هاي صنفي به صورت مستقيم و غير مستقيم بر فعاليت معماران 

 برجسته نظرت داشتند.    
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 "هنرمندان بي هنر"، "هنرهاي بدون هنرمند"

 در خصوص معيار داوري هنري

 سارا شريعتي

هنري "ن هنر را محسن زال پژوهشگر ايراني در تحقيق انسانشناختي خود در خصوص قاليبافي، اي

ناميده است. تعبيري دربرگيرنده ي اغلب آثار هنري مردمي. آثاري كه به سنتي  "بدون هنرمند

تعلق دارند كه در آن اثرهنري از خالق خود فراتر مي رود، مفيد بودن بر زيبايي غلبه دارد و 

ع دستي، فراگيري آن اغلب از طريق آموزش خانگي است. اين هنرها را هنرهاي سنتي، صناي

هنرهاي كاربردي نامگذاري كرده اند. در اين نامگذاري از آنچه هنر واالست فاصله مي گيريم و به 

است، نزديک مي شويم. هنرهايي كه با  -صنعت–هنر به معناي قديم آن كه دانش عملي انسان 

 معيارهاي زيباشناختي مدرن به عنوان هنرهاي فرودست دسته بندي مي شوند. 

 "هنرمندان بي هنر"ومک، پژوهشگر فرانسوي، كتاب خود در خصوص هنر معاصر را  ژان پيير د

هنرمند محور  -مفهومي، تجربي، تكنولوژيک... -نامگذاري كرده است. از نظر وي، هنر معاصر، 

است و اغلب خلق هنري با امضاي هنرمند تعريف مي شود نه با محتواي زيباشناختي آن. در هنر 

جستجوي نوآوري است و خالق، در واقع همان منتقد هنري است كه خلق يا  معاصر معيار برتر،

نامگذاري ميكند، به ميدان هنر معرفي مي كند و بدان مشروعيت  "اثر"ابتكار هنري را به عنوان 

 مي بخشد. 

دوران معاصر، با گسستي  "هنرمندان بدون اثر"عصر سنت و  "هنرهاي بدون هنرمند"در گذار از 

ويم كه نيازمند تاملي نظري در خصوص معيارهاي داوري زيباشناختي است. در اينجا روبرو مي ش

پرسش از چيستي هنر مجددا مطرح مي گردد. معيار داوري هنري چيست؟ خلق هنري را با چه 

مشخصاتي مي توان شناسايي كرد؟ فرايند تبديل يک شئي، يا يک ابتكار به اثر يا به خلق هنري 

ن ابتكارات هنري معاصر به عنوان هنر قلمداد نمود؟ هدف از اين مطلب، با چيست؟ چگونه مي توا

 اشاره به چند تجربه، تاملي در معيارهاي داوري هنري است.
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 معناشناختی اشتباه : واالیی یا انحطاط سوژه –بررسی نشانه 

 جدایی نادر از سیمینو  در بارة الیهای  مطالعة موردی فیلم

 ار دانشگاه تربیت مدرسحمید رضا شعیری، دانشی

 مجید رحیمی جعفری ، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

ای به خود بگیرد به بازنمود و یا تصویری  دار گردد و یا باری نشانه هر گاه اشتباه نشان

تواند به گریز از معنازدگی و عبور به معناشدگی یا   گردد که می وارونه از چیزها اطالق می

ر این اساس هرگاه رابطة بین تصویر یا بازنمود یک چیز با خود آن بالعکس تعبیر گردد. ب

چیز تضعیف و یا کامال قطع شود و سبب گردد تا چیزی جای چیزی که نیست گرفته 

گیرد. پس اشتباه از دیدگاه  معناشناختی اشتباه قرار می -شود، سوژه در فرآیند نشانه

که سوژه را در وضعیتی دینامیک قرار معناشناختی کارکردی فرآیندی دارد؛ چرا  –نشانه 

نهایت اشتباه تبدیل  تواند به بی دهد که در آن یک اشتباه قابلیت تکثیر یافته و می می

گیرد که راهی جز تکرار اشتباه )چوپان دروغگو( و یا  گردد. گویا سوژه در وضعیتی قرار می

تنیدگی اشتباه  ندارد. اما درهمادامة آن با ورود به اشتباهی دیگر )مادام بوواری اثر فلوبر( 

کند که یک سوی آن به واالیی و سوی دیگر آن به انحطاط  مانند فلشی دوسویه عمل می

معناشناختی گاه موجب رهایی از تکرار، فرار از روزمرگی و  -راه دارد. اشتباه نشانه

ب شناختی سوژه، و گاه سب کسالت، گاه سبب نجات اگزیستانسیالیستی اما سقوط هستی

معناشناختی ریشه در  -شود. آیا اشتباه نشانه شناختی او می واالیی سوژه و تعالی زیبایی

چنین اشتباهی با اخالق و اتیک چیست ؟   ای و یا فرهنگی دارد ؟ رابطة های اسطوره باور

چگونه براساس فرآیند اشتباه شکل  "جدایی نادر از سیمین"و  "در بارة الی"های  فیلم

     معنایی است ؟       -ها دارای کدام کارکرد نشانه اشتباه در این فیلمگیرند ؟ و  می

های طرح شده نشان دادن نقش اشتباه از  هدف از ارایة این مقاله عالوه بر پاسخ به پرسش

معناشناختی در فرآیند معناسازی در گفتمان است. در حقیقت، ما از  –دیدگاه نشانه 

در پی اثبات این موضوع جدایی نادر از سیمین و  الی در بارةهای  فیلم طریق مطالعة 
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تواند هم راهی به سوی واالیی و هم انحطاط و زوال سوژه  هستیم که چگونه اشتباه می

 باشد. 

جدایی نادر از ، در بارة الیمعناشناسی اشتباه، واالیی، انحطاط،  –واژگان کلیدی: نشانه 
 سیمین
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 جانوران بي چشم

 کنده کاري هاي صخره اي تيمره تاريخيچون و چراهايي بر 

 دكتر مرتضي فرهادي 

اين مقاله، گزارشي از بزرگترين مجموعه نو يافته سنگ نگاره ها حكاكي شده صخره اي و 

نشانه هاي نمادين ماقبل هروگليف در ايران و آسياست. اهميت اين مجموعه نه در بزرگي 

تكرار نمادها و تنوع بسيار از لحاظ مضمون  اندازه ها، بلكه بخاطر پهنه كار، كثرت تصاوير،

 و صحنه هاي كمياب و يا حتي منحصر به فرد در نقاشي هاي پيش از تاريخ آدمي است. 

اين نوشته پس از اشاره اي كه به نقوش و نمادهاي نو يافته ي تيمره تاريخي اصففهان و  

ننده ي ايفن نقفو   مضامين اين نقوش دارد، مي كوشد به پرسشهاي بسياري كه در ذهن بي

ش يا خواننده ي چنين گزارشهايي برانگيخته مي شود، بپردازد. در كل، آدمي از چه زماني 

و براي چه و چگونه به هنر ورزي و از آن جمله نقاشي و كنده كاري روي سنگ پرداختفه  

 است؟ 

نگارگران نقوش صخره اي تيمره چه كساني بوده اند؟ آيا اين تصور قالب كه ايفن نقفوش   

كار چوپانان ، كاروانيان يا رهگذران است، درست است؟ چفرا تنهفا در منفاطق جغرافيفايي     

خاصي همچون كناره ها و سرشاخه هاي اعالي رودخانه هاي منطقه به اين نگار گري ها 

برمي خوريم؟ و مهمتر آنكه براي چه منظور اين همه نقوش جانوري و آدمي را بر سفنگ  

نين نگارگري هايي ارضاي نيازهاي زيبايي شناسانه و تفنن و حفر كرده اند؟ آيا هدف از چ

 آزادي بوده است؟ يا مسائلي جدي و خطير در كار بوده است؟ 



 
 

18 
 

چرا نقوش جانوران اهلي و گياهي تا اين اندازه نسبت به جانوران اهلي اندك اسفت؟ چفرا   

گفام چنفين   گاه بارها اين نقوش روي يكديگر حک شده اند؟ و سرانجام اينكه زمفان و هن 

نگارگري هايي كي بوده است؟ و به جز راههاي مقايسه اي و تخمين از طريق قرائن، چفه  

 راههاي دقيق تر و مستقل تري براي زمان سنجي اين نگاره ها مي توان يافت؟ 

چرا اغلب نگاره هاي انساني و جانوري بدون چشم حكاكي شفده انفد در حفالي كفه كنفده      

 اين زمينه بوده است. كاري چشم آسان ترين كار در 
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 تنوع هويت فرهنگي ايراني و انسان شناسي هنر 

 ناصر فكوهي

 « انسان شناسي و فرهنگ»مدير ، دانشيار گروه انسان شناسي دانشكده علوم اجتماعي  

به صورتي كه امروز  در سطحي جهانشمول درك « هنر»يكي از مهم ترين خصوصيات مفهوم 

نسبتا « زبان»شناسي و داليل اين جهانشمولي بازگرديم، در  مي شود و بدون آنكه به ريشه

مشتركي است كه در اين مفهوم نهفته است: زباني از رنگ ها،  ضرب آهنگ ها،  تصاوير، حركات 

و هيجان ها و احساس ها؛ زباني كه مي توان آن را به صورتي  متراكم به مثابه  زباني نشانه 

و مبناي آن را نه قرار دادي دال و مدلولي بر پايه زبان حسي  تعريف كرد  –نمادين  -شناختي

شناسي كالسيک سوسوري، بلكه پايه فرايندي گرفت كه اصل رابطه خود با جهان را بر 

چه در مفهوم پوالني و چه در مفهوم موس، مي گذارد. از اين رو چنين « بسترمندي اجتماعي »

آورد كه بتواند به ما در مديريت ، هماهنگي، گره  زباني را مي توان پايه و ابزاري مناسب  به حساب

گشايي و  پيشبرد يكي از مهم ترين حوزه هاي  فرهنگي و اجتماعي كنوني جامعه كنوني مان، 

ياري رساند. اين حوزه تنوع فرهنگي ايراني است كه  گاه به چنان  تفاوت هايي دامن مي زند كه 

هنگي را به خطر انداخته است. اين در حالي است ممكن است به نظر بيايد، انسجام و همگني فر

كه  در اين مقاله تالش خواهيم كرد نشان دهيم كه اين تنوع و  گوناگوني هر چند امري بسيار 

كهن به حساب مي آيد، در جهان حاضر ، يعني در شرايط  انقالب اطالعاتي و تكثر فرهنگي 

داوم بخشيدن، گسترش و اعتال دادن به هئيت دنياني جديد، يكي از بزرگترين ابزارهاي ما براي ت

فرهنگي و اجتماعي مان است. استدالل اين مقاله در اين چارچوب آن است كه انسان شناسي هنر 

« زبان»دقيقا به همين دليل يكي از مهم ترين شاخه هاي علمي است كه با در اختيار قرار دادن 

در ايجاد هويت فرهنگي و انسجام فرهنگي و  در معنايي كه به آن شاره شد، به ما امكان مي دهد

اجتماعي در  پهنه فرهنگ ملي خود، چه در روابط دروني ميان اجزايش و چه در رابطه اين اچزا با 

محور اصلي و چه در رابطه اين محور اصلي با ساير فرهنگ هاي ملي، از قابليت هاي بيشماري 

ني بر نظام واژگاني لزوما و به خصوص به برخوردار شويم كه زبان متعارف، يعني گفتمان مبت
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تنهايي امكان ايجاد آنها را ندارد. نتيجه از اين استدالل لزوم رشد و دامن زدن به اين شاخه نه به 

مثابه حوزه اي براي شناخت هنر به خودي خو  بلكه به مثابه حوزه اي كاركردي است كه هر چند 

چنين باشد، اما روي به سوي آينده و گره گشاني و  نگاه تاريخي خود را حفظ مي كند و بايد نيز

بهبود موقعيت انسان ها در جامعه امروز دارد. اين زباني است كه فرهنگ هاي گوناگون ايراني 

بتوانند با يكديگر وارد گفتگو شوند و فرهنگ ايراني با فرهنگ هاي جهاني ديگر هم از اين رو اين 

گروه بزرگي از شاخه هاي علمي و فرهنگي در نظام  شاخه مي تواند مبنايي باشد براي رشد

 دانشگاهي و فرهنگي كشور ما در سال هاي آينده.   

كليد واژگان: انسان شناسي هنر، انسان شناسي كاربردي، هنر، تنوع فرهنگي، هويت ملي، زبان 

 فرهنگي   
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 قرائت نقاشی های دیواری از دیدگاه انسانشناسی تاریخی هنر

این مقاله تأثیر جامعه ی مدنی تجار ارمنی را بر نقاشی قرن هفدهم جلفای 

اصفهان از دیدگاه انسانشناسی تاریخی بر اساس روش کتابخانه ای مبتنی بر اسناد 

اولیه و ثانویه مورد بررسی قرار خواهد داد. و با یک تحلیل تاریخی نشان خواهد 

نه در عصر صفوی، رواج تجارت و صنایع، باعث ایجاد قشر جدید داد که چگو

 "خوجا"شهری با استطاعت مالی و قدرت اقتصادی زیاد منجر به تعامل تجار و 

های ارمنی با دیگر ملل به خصوص اروپائیان، موجب به وجود آمدن شرایط الزم 

در حوزه های برای پذیرش مدرنیسم و تغییر ذائقه و سالیق آنها از دیدگاه جدید 

 متفاوت زندگی از جمله نقاشی و هنر فراهم شد. 

اصفهان، تجارت، مهاجرت، جوامع ارمنی، اقتصاد قرون وسطایی، واژگان کلیدی: 

 سرمایه اجتماعی

 

                                                           
  جتماعی، دانشگاه تهرانگروه انسانشناسی، دانشکده علوم ا 


 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مهندسی معماری و عمران دولتی ایروان  

 

 آرمان لوکس          یانسامیلیا نرسیس
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 نقش آئين در شكل گيري ديدگاه مخاطب در نمايش هاي آئيني ايران 

 

 2، دكتر مرضيه پيراوي1*اقدس نيک نفس

                                        

 دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان_1

 عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اصفهان _2

 

نمايشي است كه بر پايه  -تعزيه به عنوان سرآمد نمايش هاي آئيني ايران، رفتاري آئيني

با باورها و مذهبي بنا شده است و بتدريج در طول حيات نسل ها  –وقايعي تاريخي 

اعتقادات عامه مردم درآميخته است. در واقع تعزيه پيش از آنكه يک نمايش خاص باشد، 

گونه اي آئين است. ماهيت قالبي و انتزاعي افراد، پيوند نزديک مخاطبين و بازيگران و  

اجراهاي منظمي كه هر ساله در زماني خاص تكرار مي شوند، نشان دهنده جنبه آئيني 

كه به آن حيات دوباره مي بخشد. در واقع مخاطبي كه شركت در تعزيه را تعزيه است 

مشاركتي آئيني مي داند، تلقي متفاوت از اجزا و عناصر تعزيه اعم از زمان، مكان، 

شخصيت ها، رنگ ها، زبان، موسيقي و ديگر اجزا و عناصر تعزيه دارد. جنبه آئيني تعزيه 

ه را انواع غربي آن بپذيرد و با ويژگي هايي موجب مي شود كه مخاطب تفاوت هاي تعزي

همزمان و مانند آن را كه ي دادهايرو چون سادگي انديشه و اجرا، بديهه سازي ، وقوع

ساختار ويژه تعزيه را مي سازند، در پرتو جنبه آئيني تعزيه ارتباط برقرار كند. اما از آنجا كه 

ستي بخش آئين محسوب مي شود. باور اسطوره اي بر آئين تقدم دارد و اسطوره ذات ه

پيشينه سوگواري كه بر آئين هاي سوگواري و اسطوره اي چون سوگ سياوش استوار 
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است، اهميت مي يابد و نقش آئين را در شكل گيري ديدگاه مخاطب بهتر مشخص مي 

 نمايد.

 واژگان كليدي: آئين، نمايش، اسطوره، مخاطب، تعزيه، سوگ سياوش.

 

 

  چكيده مقاله هاي

ذيرفته شده در همايش پ  
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 سقانفار،جلوه اي از هنر بومي مازندران

 ابراهيم اميركالئي )عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوه(

 احمد پيرزاد )عضوهيات علمي موسسه غيرانتفاعي نيما محمودآباد(

با معماري از جمله هنرهاي كهن بشري است كه شايد بيش از هر هنر ديگري خود را 
عناصر بومي و منطقه اي هماهنگ ساخته است. از اين رو در هر گوشه از اين كره خاكي 
كه پاي مي نهيم با بناهايي روبرو مي شويم كه هر يک متناسب با اقليم ان منطقه ساخته 
شده اند. نكته جالب توجه آن است كه انچه معماري هر منطقه را تحت تاثير قرار مي 

ي نيست،بلكه آداب و رسوم و باورها و اعتقادات خاص مذهبي و دهد،تنها عوامل اقليم
قومي  هر منطقه نيز بر معماري آن تاثيري بسيار دارند و در اين ميان تاثير اعتقادات ديني 

 و مذهبي غير قابل انكار است.

و  سقانفارها ، بناهاي دو طبقه چوبي هستند كه در مازندران از جايگاه ويژه مذهبي 
 صي برخوردار هستندخااعتقادي 

ساختار معماري مذهبي سقانفارها و همچنين فضاهاي مرتبط با ان متاثر از دين اسالم و 
فرهنگ تشيع بوده است و از ارزش وااليي برخوردار است. سقانفارها عالوه بر اينكه به 
عنوان يک مكان مذهبي مطرح هستند ، داراي  تزئينات زيبا و نمادين نيز هستند كه 

ي داخلي بنا را همانند مرواريدي در صدف در خود گرفته و بر اهميت آن افزوده فضاها
است. همچنين استفاده از چوب در ساخت بنا و همچنين كنده كاري زيبا و بديع بر روي 
آن تزئيناتي را در بنا به وجود اورده كه زيبايي ويژه اي به آن بخشيده است. اين پژوهش 

بعنوان  بخشي از هنر بومي مردم مازندران و اهميت و جايگاه  تالش دارد تا اين بناها را
 آن را بعنوان هنر بومي اسالمي معرفي نمايند.

 هنر بومي. -معماري مذهبي -سقانفار -گان كليدي: مازندرانواژ
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 1بختياري "دستمال بازي"حرکت و معنا در رقص 

 2 اصغر ايزدي جيران

 3محدثه اميرپناهي

-هاي معنايي از ديدگاه انسانارتباط ميان عناصر حركتي رقص و نظام هدف مقاله حاضر بررسي

شناسي رقص است كه سعي در بررسي رقص در زمينه شناختي است . ديدگاه تحليلي ما انسان

ترين و از كهن« دستمال بازي»فرهنگي آن و فهم رقص بنا بر جامعه توليدكننده آن دارد. رقص 

شناسي ما در بررسي شود. روشاست كه در جشنهااجرا مي هاي ايل بختياريترين رقصرايج

اي گرتريد كيوراث است؛ بر اين اساس، فنون پژوهش الگوي هفت مرحله« دستمال بازي » رقص 

بندي شكلِ ساختاري و حركات، و تحليل فرهنگي معناي شامل مشاهده، ثبت گرافيكي، مقوله

هاي دف اصلي مقاله، بررسي مشخصهاست. ه« دستمال بازي » ساختار و حركت در رقص 

و رمزگشايي معنايي آنها در بافت فرهنگ ايل بختياري مي « دستمال بازي » حركتي رقص  

گيرد. قرار مي« شكل و محتوا»شناسي هنر، در حوزه باشد. بنابراين بررسي ما، از ديدگاه انسان

خش در جهت عقربه هاي ، دايره، و حركت خاص آن، چر«دستمال بازي » شكلِ ساختاري رقص 

شناختي رقص دستمال بازي ، ساعت است كه ريشه در آئئنهاي كهن بختياري دارد. بررسي انسان

 كند.  ما را به فهم ابعاد مناسكي فرهنگ ايل بختياري رهنمون مي

 شناسي رقص، بختياري ، شكلِ ساختاري، حركات.: رقص، دستمال بازي ، انسانکليدواژگان

 

                                                           
ایزدی جیران  . این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نگارنده است که زیر نظر دکتراصغر 1

 در حال انجام می باشد. 
 شناسی هنر دانشگاه هنر اصفهان. استاد انسان 2

  هنر اسالمی دانشگاه هنر اصفهان،دانشکده هنر،ادیان و تمدنها ارشدنشجوی کارشناسی دا . 3
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 ي هرمنوتيک گادامردر گستره حقيقت هنري

 عبداهلل اميني  

 دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه اصفهان

 

ي شناسي و تجربه( زيبايي1900-2002در هرمنوتيک فلسفي هانس گئورگ گادامر )

هاي بنيادي جهت ي هنري يكي از تجربهگيرد. تجربههنري ذيل هرمنوتيک قرار مي

-زيبايي»ي دهد. گادامر در مقالهوزه نيز فهم رخ ميتقرب به حقيقت است؛ زيرا در اين ح

( درصدد نشان دادن اين پيوند است. رويكرد گادامر در 1964« )شناسي و هرمنوتيک

شناسي مدرن و نقد سوبژكتيويسمي ي هنري، حقيقت هنري، زيبايينسبت با هنر، تجربه

چند وي برخالف هايدگر، شناسي است، از هايدگر متأثر است؛ هر كه در بنياد اين زيبايي

داند. شناسي مدرن ميشناسي كانت را مسئول نتايج مخرب زيبايينه نيچه بلكه زيبايي

ي خواند، از مفهوم بازي، به مثابه نحوهمي« شناختيآگاهي زيبايي»گادامر در مقابل آنچه 

-د ميشناسي كانتي مدهستي خود اثر هنري، جهت پرهيز از نتايج سوبژكتيويستي زيبايي

-شناسي و هرمنوتيک، به مسألهجويد. در اين نوشتار ضمن نشان دادن نسبت ميان زيبايي

پردازيم و دعوي ما اين ي گادامر ميي حقيقت هنري و جايگاه مفهوم بازي در انديشه

است كه حقيقت مورد ادعا در هنر چيزي غير از خود حقيقت مربوط به هنر و محتواي آن 

 نيست. 

ي هنري، بازي، آگاهي شناسي، حقيقت، تجربههرمنوتيک فلسقي، زيبايي ها:کليدواژه

  شناختي، سوبژكتيويسم، فهم، اثر هنريزيبايي
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بررسي  رفتار جمعي در جامعه عصر ناصري اصفهان از طريق تحليل 

 عكس

 فلور بنده خدا

ن بوده بي شک يكي از جالب ترين واردات قاجاريه از فرنگ فن عكاسي و ابزار وادوات آ
است .فني كه در دوره ورود خود به ايران از يک سو مثال روز قيامت و حيات مجدد افعال 
انساني قرار مي گيرد و از سوي ديگربه عنوان سرگرمي درباري مطرح مي شود . از جهتي 
عكاسان صاحب فن شناخته مي شدند و از جهت ديگر همراه اصول هنرمندي . در اين 

ده اند كه به خود فعل عكاسي و ايجاد تصوير دل بسته بودند و دل ميان عكاساني نيز بو
مشغوليشان ثبت تصوير از وقايع ، انسان ها ، ابنيه وهر چه كه دراطرافشان زيبا يا جالب 
بوده است پرداخته اند . اين تصاوير در زمان خود به لحاظ فن عكاسي جالب مي نمودند 

ستند بررسي و كاووش در احوال مردم دوره خود ولي امروز به عنوان منابع بي بديل و م
 مطرح هستند. 

حضور دوربين حتي در زمان حال وبا وجود رودر رويي هزاران باره مردم با تصوير به عنوان 
ناظر ثبت كننده و ابزار صراحت ، در افراد كنش ها و واكنش هايي را موجب مي شود كه 

نگي ، ديني ، اجتماعي وتجربه هاي شخصي ريشه در ناخود آگاه مبتني بر آموزه هاي فره
دارد . وقتي افراد مختلفي به عنوان يک جامعه واحد دردوره اي مشخص مقابل دوربين 
قرار مي گيرند رفتاري از خود بروز مي دهند كه تعامل اراده هاي معطوف به قدرت ، 

ک جامعه را خواستگاه اجتماعي ، تفكرات مذهبي و آنچه كه مي تواند ناخودآگاه جمعي ي
شكل دهد در آن متبلور است .بديهي است از طريق واكاوي و تحليل تطبيقي تصاوير به 
جا مانده از هر دوره مي توان به انديشه و رفتار جمعي و گفتمان غالب حيات اجتماعي هر 

 جامعه در آن دوره پي برد.

واالت مردم شهري با توجه به تصاوير به جا مانده از عصر ناصري مي توان در جريان اح 
قرارگرفت كه عنوان پايتخت فروپاشيده جالل و شكوه ادب و هنر را يدك مي كشيد . 

 نان پيشينه اي در مقابل دوربين .شهري با چ
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 واژه هاي كليدي : رفتار جمعي ، جامعه ،  اصفهان ، عكس -

ارزیابی جایگاه کنونی هنرمندان کاشی ساز اصفهانی در توسعه پایدار شهر 

اجتماعی ایشان در چهار سده -اسالمی با تاکید بر موقعیت فرهنگی -نیایرا

 اخیر

 3، رضا وحیدزاده2محمد رضا اولیاء ، 1بهنام پدرام 

 واژگان کلیدی: 

 سازان اصفهاناسالمی، کاشی -هنرهای بومی اصفهان، توسعه پایدار، شهر ایرانی

نقاشی، سفالگری، معماری، هنرها و معارفی همچون  سازی به منزله آمیزهصناعت کاشی

ای در میان اصحاب فرهنگ شهر اصفهان در هندسه و کیمیا از جایگاه اجتماعی ویژه

چهار سده اخیر برخوردار بوده است. به دلیل نقش کاشیکاری در تکوین فضای معماری 

المنفعه، تغییر ذائقه بخشی به بافتهای شهری و تزئین بناهای مذهبی و عامبومی، هویت

ماعی و تحوالت بزرگ معرفتی هر عصر با وضوح و دقت بیشتری در این آثار قابل اجت

سازان در پهنه فرهنگی کنونی پیگیری است. در این پژوهش موقعیت و کارکرد کاشی

اصفهان بر اساس سیر تحول تاریخی این پیشه مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن 

های آزاد با هنرمندان در کارگاه یه مصاحبهتحلیل منابع تاریخی، گردآوری اطالعات بر پا

سازی و مشاهده مشارکتی انجام شد. همچنین جهت ارزیابی صحت تحلیلها نسبت کاشی

دستی و میراث فرهنگی اقدام شد. بر این اساس به نظر سنجی از پژوهشگران صنایع

 عوامل اجتماعی بیرونی و درونی موثر بر این رشته هنری شناسایی شدند. 

 

 ضو هیات علمی دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهانع -1

 عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه یزد  -2
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 دانشجوی دکتری مرمت، دانشگاه هنر اصفهان -3

تعمیر و توسعه مساجد و فضاهای مذهبی و طرحهای حفاظت از  میراث فرهنگی و 

عی این پیشه صنایع دستی از جمله عوامل بیرونی هستند که در تقویت جایگاه اجتما

اند. در تقابل با سیاست مبتنی بر تثبیت فنون کهن تولید در حوزه میراث موثر بوده

فرهنگی و صنایع دستی، تداوم کاربرد کاشی در توسعه بناهای مذهبی با پویایی و حتی 

دگردیسی الگوهای تولید همراه بوده است. از سوی دیگر کاهش کاربرد کاشی در شرایط 

نگ شدن ارتباط میان این پیشه با سایر هنرها و صنایع و در نتیجه کنونی موجب کمر

قطع داد و ستد دانش افزا در این رشته شده است. عوامل درونی نیز همچون تمایل 

های معیشتی نسل جوان هنرمندان،  تغییر نسبت به تحصیالت دانشگاهی و تغییر دغدغه

-های جدید توسط افراد تازهرگاهالگوهای مدیریت و شیخوخیت در این رشته و ظهور کا

سازی به انداز آتی این رشته موثر خواهد بود. بازگرداندن کاشیوارد در ترسیم چشم

اسالمی نیازمند تعریف راهکارهای جدید حمایتی  -جایگاهی درخور در آینده شهر ایرانی

 ساز توسعه فرهنگ تولید بومی توسط نسل جوان هنرمندان درخواهد بود که زمینه

 بافتهای نو و کهن شهری شود.
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 مداح به مثابه ي هنرمند يا مداح به مثابه ي شغل؟

 با تأکيد بر آراي پير بورديو

 *محمد پورقاسم

 **ياشار دارالشفاء

به مثابه ي مصداق پديده ي اجتماعي « مداحي»در پژوهش حاضر، ما بنا بر مطالعه ي 
قطعه مداحي را در لغت نامه ها . داريم« دين»و « هنر»محصول درهم آميزي دو ميدان 

اي ادبي دانستند كه به صورت آهنگين اجرا مي شود و مضموني غم انگيز و بعضا حماسي 
در مذهب شيعه، نوحه توسط مداحان در مراسم مذهبي سوگواري اهل بيت اجرا مي . دارد
جتماعي، انسان شناسان و جامعه شناسان در مطالعات خود روي اين پديده ي ا. شود

قرار دادن يا ندادن آن مداقه كردند و از سوي ديگر در توضيح « هنر»همواره در زمره ي 
« ميدان»پيشينه ي مداحي و سير تكاملي آن تا به امروز، در شناسايي اش به عنوان يک 

موسيقي »با اطالق عناويني چون « هنر»مستقل از دين و قرار دادنش درون ميدان 
اين ترديدها بيشتر به اين . ترديدهاي جدي اي را مطرح كرده اند« مذهبي شيعيان ايران

اغلب مورد قبول خود « هنرمند مذهبي»برمي گردد كه شناسايي مداحان با بمثابه ي 
از . نام گذاري داده اند« مبلغ مذهبي»ايشان نبوده است و بيشتر حفظ خود را به عنوان 

اي هنري نهفته در اين محصول ويژه ي طرفي ديگر، انسان شناسان با شناسايي ارزش ه
« هنر نخبه گرا» در برابر« هنر مردمي»توده هاي جامعه، آن را شايسته عنواني همچون 

هنر است ( contextualized)مي دانند، هرچند براي جامعه شناسي زمينه مند بودن 
 .كه اهميت مي يابد

جامعه شناسي و هنر نمي "است  اين شايد همان نكته ايست كه بورديو با اتكا به آن معتقد
مداخله ي "و  "عالم هنر، عالم باور است"، چراكه "توانند معاشران خوبي براي هم باشند

انسان . "جامعه شناس يعني افسون زدايي، تحويل گرايي و در يک كالم هنرناشناسي
م در معيشتي را ه-شناسي اما با متوجه كردن نگاه ها به تاريخ هنر، پارامترهاي مناسكي
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هنر در شرايط تاريخي متفاوت شكل هاي متنوعي "نظر ميگيرد و نيز نشان مي دهد كه 
هنر في نفسه ديني يا "اين نگاه بينابيني به ما ثابت مي كند كه . "را به خود ديده است

است، حتي در مواقع و مكان هايي كه دين و هنر به معناي كنوني ( ritualistic)آئيني 
پس به اين اعتبار هر هنرمندي، مايه هايي از دين باوري را درون  ."وجود نداشته است

« ذوق»خويش پذيراست، تا به اعتبار آن در ساحل درياي الوهيت خويش، بتواند با اتكا به 
عمدتا -از اينروست كه به واقع، هنرمند. اش، شكل دهنده ي ميدان هنر باشد

به مثابه يكي از دو « فع تعينات خارجيد»با دوري از جمع است كه قادر به  -ناخودآگاهانه
در اين معناست كه مي توان با آدورنو در اين . قانون خودگرداني نسبي ميدان خواهد شد

آنچه در هنر، اجتماعي است، موضع گيري سياسي آن نيست بل "جمله همراهي كرد كه 
 (. 13:1389وقفي پور، )"ديناميک درون ماندگار هنر است در ضديت با جامعه

با توجه به دگرگوني اساسي و بنيادي فرم مداحي طي يک دهه ي اخير كه در مطالعات 
شناخته مي شود و « عامه پسند»و « مداحي پاپ»اجتماعي و فضاي رسانه اي ذيل عنوان 

، بسياري بر اين باوراند كه ديگر نمي توان «مداحي زيرزميني»نيز ظهور پديده هايي چون 
ي خواند و ما بيشتر با حركت به سوي فرماليسمي ناب روبه را هنري دين« مداحي جديد»

روايم كه در هرچه كارناوالي تر شدن فضاي عزاداري مذهبي، كاركردهاي خويش را بروز 
تبيين هاي »ريشه هاي اين نوع نگاه را بايد در دوگانه اي كه بورديو تحت نام . مي دهد

رد و به نقد كشيد؛ چه اينكه تقليل معرفي مي كند، جستجو ك« بيروني و تفسيرهاي دروني
گرايي كاركردگرايانه ي اين تحليل، اساسا گروه هاي مولد اين آثار فرهنگي را ناديده مي 

هنر »اينجاست كه براي مواجهه با ابهام مذكور مي بايست به بازتعريف مفهوم . گيرد
آماتورها در در زمينه اي تاريخي از يک سو و نيز تشريح شكاف ميان نخبگان و « ديني

 .درون ميدان مداحي از سوي ديگر پرداخت

به عنوان موضوع مد نظر پژوهش حاضر، از آن روست كه ضمن بازتاب « مداحي»انتخاب 
دادن پيوند دو ميدان ذكر شده در باال، از جمله ي مصاديق درهم آميزي دو ميدان است 

ق افتاده، تا آن اندازه كه كه در ساليان اخير تحوالت و ابداعات بسياري در درونش اتفا
بعضي از پژوهشگران اين حوزه از تولد ميدان اجتماعي جديدي سخن مي گويند كه 
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مياديني كه پيشتر زير مجموعه ي ايشان به حساب مي آمد را واسطه ي بروز خويش قرار 
 .داده است

ز بر و تمرك« موسيقي مذهبي شيعيان ايران»بر اين اساس ما با مطالعه ي سير تكويني 
به عنوان يک شكل و لحن از اين نوع هنر، مي كوشيم از خالل بررسي « مداحي»

تحوالت شكلي و محتوايي آن به واسطه ي مطالعه ي اسنادي، تحليل محتواي كيفي و 
نيز مطالعه ي ميداني طي يک دهه گذشته با اتكا به آراي پير بورديو، به اين پرسشها 

و  "مداحان چگونه به خود مي نگرند؟"، "است؟[ ينيد]آيا مداحي هنر "پاسخ گوئيم كه 
آيا تحوالت محتوايي و شكلي يک دهه اخير  مداحي باعث آن شده است تا "در ادامه 

 "دين، به كلي از آن رخت بر بندد؟

هنر موسيقي، مداحي پاپ، نوحه گري، ميدان، سرمايه، بازار، تعزيه، تشيع، : كلمات كليدي
 هيأت
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 كارشناسي ارشد برنامه ريزي دانشگاه تهران**

 

بررسي تطبيقي نظم حاکم برمجتمع هاي زيستي جامعه ي کوچ نشيني و 

 يكجا نشيني  ايل قشقايي

                                                                                                
 ترك زاده عماد

 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان
 

يكي از اقوام كوچ نشين در كشور ايران است كه تاريخ شكل گيري آن به قرن  ايل قشقايي
نهم هجري قمري باز ميگردد.اين ايل عمدتاً در نواحي جنوبي كشور پراكنده شده اند.به 

ماً در طول زندگي در گير سفر هستند، روش زندگي آنها با جوامع يک دليل اينكه آنها دائ
جا نشين متفاوت است.در طول تاريخ شكل گيري ايل قشقايي،درصد بااليي از جمعيت به 
دليل شرايط سخت زندگي كوچ نشيني و همچنين عوامل سياسي و اجتماعي ديگر ناچار 

از سال زندگي مي كردند  براي مدتي به يكجا نشيني شده اند و در مكان هايي كه قبالً
هم اكنون به صورت دائم سكني گزيده اند با اين تفاوت كه مردم ايل نقشي در شكل 
گيري اين مجتمع هاي زيستي ندارند و توسّط معماران و شهرسازان با توجه به نياز هاي 
ساكنين و اقتصاد زندگي  آنان كه همچنان بر پايه دامداري مي باشد طراحي شده است.از 

نجا كه اصالت در ارزش ها و معيار هاي بومي و منطقه اي نهفته شده و بايد در بازسازي آ
و احياي اين ارزش ها كوشيد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقيق قوم نگاري به 

جامعه بررسي مجتمع هاي زيستي،واحد هاي زيستي وچيدمان اسباب و وسايل زندگي 
تحليل فضاها و روابط حاكم بر اين مكان ها ساختار قشقايي پرداخته و با   نشينكوچ 

فضايي نظام مند را ارائه داده و به نقاط ضعف طراحي در مجتمع هاي زيستي اشاره كرده 
است. نتايج حاصل از اين تحليل ها مشخصات فضايي يک مجتمع زيستي بهينه براي 

ه طراحي هاي بهينه جامعه يكجا نشين قشقايي را معلوم ساخته است كه شناخت مدل بهين
 را به دنبال دارد.
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 واژگان كليدي:
 نظم فضايي.-روابط فضايي -مجتمع زيستي -ايل قشقايي

 

 مفاهيم سمبل ها و نشانه هاي به کاررفته در 

 کليساهاي ارامنهموتيف هاي معماري 

 مقدي خدابخشيان

 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي اصفهان )خوراسگان(، دكتري معماري

-اند كه آنها داشتهها و نقوش برجاي مانده از مردمان مختلف گوياي باورهاي خاصينمادها، سمبل

اند. اين باورها در قالب هنرهاي مختلف، قرنها به حيات خود ادامه داده در سير تحول اجتماعي 

اب و رسوم تواند آگاهي كافي از فرهنگ و آدشناسي مياند. از آنجايي كه مردمهايي يافتهدگرگوني

هاي شناسي بررسي آثار هنري از جمله موتيفهاي مردماقوام گوناگون عرضه دارد و يكي از شيوه

هاي آثار معماري ها و نمادهاي ارمني در موتيفمعماري است، لذا؛ اين تحقيق به بررسي سمبل

ها را به ين موتيفپردازد. اين در حالي است كه آثار مذهب و گذر زمان، ابرجاي مانده از آنها  مي

اي خاص بدون فراموشي كند، ولي در نهايت هر يک به گونههايي با مفاهيم جديد معرفي ميگونه

هاي ماقبل تاريخ هاي ارمني، مانند ساير اقوام ريشه در اسطورهدهند. موتيفبه حيات خود ادامه مي

گيري اين در آن را در شكلو مفاهيم عامه دارد و بررسي آنها اهميت طبيعت و نيروهاي موجود 

-نقوش هويدا نموده، داشتن تجارب ملموس كشاورزي و دامداري آفرينندگانشان را به اثبات مي

رساند. به طوري كه، نقوشي با منشأ  طبيعي و فرمهاي ارگانيک و غير ارگانيک با دربرگيري مفاهيم 

 باشد. عامه نتيجه اين همنشيني مي

، د داراي بار معنا  را دگرگون ساخته وآنچه به امروز رسيده استگذر زمان، اين آثار ارزشمن

باشد كه هويت معنايي خود را به فراموشي سپرده يا كامال تغيير اي ميصورتهاي تزئيني صرفأ سليقه

داده است. به طوري كه، در سير تحول نقش مايه هاي  معماري در كليساها كه از ميراث دوران 
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دهند و با شكل قبلي و با تغيير مفهومي و مذهبي  به حيات خود ادامه مي قبل به شمار مي روند،

كند محتوي است و نه شكل.  تاثير طبيعت بركالبد معماري مانند تاثير آنچه در اين وادي تغيير مي

آن بر ساير جنبه هاي زندگي بسيار مشهود است و در شكل گيري مفاهيم سمبليک در باورها نقش 

 عمده دارد.

باشند و آثاري از ساها، بنابر موقعيت قرارگيري تابع عوامل محيطي چه اقليمي و چه فرهنگي ميكلي

-هاي تزييني به سبكهاي مختلف با تفاوتآن شامل تراكم، ظاهر ساختار و مصالح همچنين موتيف

هايي در ظاهر و معنا كه نماينده فرهنگ مردمي خاص در موقعيت زماني و مكاني مشخص است، 

هاي گوني در المانهاي معنايي عالوه بر افتراقات كالبدي، شامل گونهپذيرد. اين تفاوتر ميتاثي

كنند  كه هر يک بر گرفته از اصلي معماري مانند شكل گنبد، محراب و مصالح نيز خودنمايي مي

د. باشباوري با ريشه طبيعي است و در سير گذري از كليساهاي ارمنستان به سمت ايران مشهود مي

ترين موارد از جمله كالبد معماري  و حتي تزيينات بدين ترتيب مي توان تأثير محيط را در زير بنايي

 شاهد بود. 

 ارمني، سمبل، طبيعت، كليسا، معماري، موتيف ها:کليد واژه
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 نخل يزد: تمثيلي نمادين و متحرک از مكان قدسي

 جبار رحماني

    هند –دانشگاه دهلي  –دانشجوي دكتراي انسان شناسي 

از منظر انسان شناسي نمادين تحليل و تفسير يک نماد مذهبي مي بايست براساس دركي 

از زنجيره روابط همنشيني و جانشيني آن نماد در نظام نمادهاي قدسي باشد. نماد نخل به 

ب عنوان نمادي مذهبي در فرهنگ شيعي حاشيه كوير تا به امروز مباحث زيادي را در با

ريشه شناسي آن ايجاد كرده است. با توجه به نقش كانوني اين نماد در دينداري عامه، درك 

آن مي تواند برخي ساختارهاي ناخودآگاه نمادهاي قدسي را در اليه هاي زيرين فرهنگ 

ايراني آشكار كند. به اين منظور مي توان زنجيره هاي مختلفي از نظام هاي نمادهاي 

اساطيري و زنجيره نمادهاي معماري -از جمله زنجيره نمادهاي ادبي قدسي را متمايز كرد

 قدسي، و غيره. 

اساطيري به مثابه نماد استقامت و پايداري است. اين  –نماد نخل در زنجيره نمادهاي ادبي 

گروه از نمادها عموما در وجه زباني بازنمايي دارند. نخل به مثابه يک حجم هندسي و 

ارجاع به زنجيره نمادهاي معماري قدسي مورد تحليل قرار گيرد. فرم فضاي قدسي، بايد با 

و كاربرد نخل نيز در آيين هاي مذهبي فرهنگ كويري مويد آنست كه اين نماد بيانگر 

فضاي قدسي است، نه يک نماد ادبي؛ فضايي مركب از يک گنبد و مبتني بر چهار ستون. 

ا تابوت به عنوان يک ابزار نمادين براي نمي توان نخل را يک تابوت باشكوه دانست، زير

انتقال جسد، در تمام مذاهب آرايي و سامي مي باست در حد امكان ساده و نزديک تر به 
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طبيعت باشد. از اين منظر نماد نخل در عزاداري محرم، در اصل تمثيلي از يک معماري 

ثيلي نمادين و اساطيري. در نتيجه نخل محرم را بايد تم –قدسي است، تا نمادي ادبي 

متحرك ازساختار مكان قدسي يا معبد متحرك دانست. ريشه اين نماد را مي توان در 

ساختارهاي آتشكده هاي زرتشتي و تركيب ساده اي از گنبد و بناي چهار ستوني دنبال كرد. 

البته اين ساختار بعدها  در فرهنگ و معماري اسالمي نيز بصورت تركيبي از چهار ستون و 

 بدي در مساجد و بارگاه هاي قدسي ادامه يافته است. حجم گن

 كليدواژه ها:

 نخل محرم، معماري قدسي، انسان شناسي نمادين، نماد قدسي، معبد متحرك
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                                                         موسیقی مقامی در ایل بختیاری

 2اصغر ایزدی جیران .1زینب رزازی

 دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسالمي ،دانشگاه هنر اصفهان -1

د -2

 كتراي جامعه شناسي.دانشگاه تهران

 موسیقی از عناصر مهم فرهنگ و حتی تفکر هر قوم و ملتی است و شناخت

 .کند موسیقی به درك بهتر زندگی، فرهنگ و هنجارهای فرهنگی اقوام کمک می

تفکر هر قوم  فرهنگی و ارزشها و مبانیای است که عناصر  موسیقی به مثابه آیینه

در میان اقوام بختیاری ،موسیقی جایگاه  .دهد را به نحوی شایسته بازتاب می

توان گفت بخشی از رفتار اجتماعی  دارد و به جرات می بسیار خاص و متمایزی

شده است به طوری که موسیقی بختیاری ،  بختیاریها در موسیقی آنان منعکس

 .دهد ت این قوم را تشکیل میای از هوی پاره

های محلی از سادگی خاصی  موسیقی قوم بختیاری مانند دیگر موسیقی ساختار

های محلی دارد،  های زیادی با دیگر موسیقی تشابه وتفاوت برخوردار است اما وجه

بختیاری با موسیقی سنتی نیز تفاوت چشمگیری  مضاف اینکه ساختار موسیقی

های ایرانی  استفاده از دستگاهها و مایه سادگی نغمات ووجه تشابه آن در  .دارد



 
 

40 
 

موسیقی بختیاری،  .قرائت آوازهاست است و تفاوت آن از نظر نوع گویش و شیوه

در موسیقی دارای کالم بختیاری، خواننده  بیشترسازی و بدون کالم است ولی

ین مقدمه موسیقی توسط نوازنده،ا نقشی حایز اهمیت دارد به طوری که بعد از

گروه خوانی نیز  .کند تکمیل می خواننده است که ساختار موسیقی را نشان داده و

زیرا بسیاری از قطعات شاد توسط  در موسیقی بختیاری قابل توجه است

قطعه شعر کوچکی را مابین هر  شود و معموال آنان خوانندگان گروه کر اجرا می

  .کنند بیت یا مصرع تکرار می

ای شکل  ساز کوبشی استوانه)دهل  :در موسیقی بختیاری سازهای مورد استفاده

ونی شیت SORNA))سرنا KARNA) )، کرنا(شود که با چوب خیزران نواخته می

(( NEYSHIT نی هفت بند وکمانچه نیز سازهای مورد.می باشد استفاده در  

  .موسیقی بختیاری هستند

ررسی کاربردی و ب تقسیم بندی موسیقی بختیاری از لحاظ ساختار موسیقایی

 :چنین می باشد

  مقامهای ریتمیک 

  مقامهای ریتم لنگ 

  مقامهای عزا 

 های  مقامهای کار و آواها و نغمه 

 مقامهای اعالی مجلسی  

 مقامهای ویژه  

 .موسیقی،بختیاری،مقام،موسیقی چپ،موسیقی راست:واژگان کلیدی
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                                          سه کله جايگاه سه در ميان مردم سيرجان و بازتاب آن در قالي هاي 

                                                                                                                 
 دكتر بهار مختاريان 

 استاد و مدير گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

 اعظم ستوه نيا 

                                                                                              ناسي ارشد دانشگاه هنر اصفهاندانشجوي كارش

شهرستان سيرجان در جنوب شرقي استان كرمان واقع شده،اين شهرستان و روستاهاي 

ش به كار رفته از جمله نقو. اطراف آن از قطب هاي هنر و صنعت فرش ايران مي باشند

در اين دست بافته ها نقشهاي سه كله،موسي خاني،نقش مرغي،كتري،سماوري،طرح 

 .ابري،بابابگي،مكه اي،درختي،منبري و گل حشمتي مي باشد

نقش سه كله يكي از عمده ترين و اصيل ترين طرح هاي به كار رفته در قالي سيرجان 

ن قالي همراه با نقوش سه گانه اي در است كه به صورت سه فرم كوه مانند در باال و پايي

 .باال و پايين اين فرم هاي كوه مانند مي باشد

با توجه به اينكه هنر يک توليد فرهنگي است مي توان نتيجه گرفت كه به كار بردن 

 .نقوش سه تايي در اين نوع قالي ها برآمده از جايگاه عدد سه در اين منطقه مي باشد
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ن شناسي عدد سه در ميان مردم سيرجان و بازتاب آن در قالي لذا در اين مقاله به انسا

 .هاي سه كله مي پردازيم

 

 

 زيبا يي شناسي سنگ قبر هاي لرستان

 1فرزانه سجادپور

  2ابراهيم جمالي

 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي خرم آباد  -1

 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي خرم آباد -2

نده اجساد آدميان نيستند. آن ها بخش هاي مهمي از نظام گورستان ها فقط در بر گير
باورها و انديشه هاي متوفيان را به تصوير مي كشند. آن چه گور ها را جذاب مي كند 

تصاويري است كه آن را به فرد متوفي پيوند مي دهد. شناخت هنر بومي در طرح بندي  
 وجه به رويكرد انسانسنگ قبر هاي لرستان ، موضوع اصلي اين پژوهش است. با ت

شناسانه، ابتدا طرح هاي اوليه سنگ قبر هاي لرستان ، خاصه گورستان هاي معروف آن ، 
تهيه شد. طرح هايي كه منحصرا قديمي نيز نبودند. سپس با توجه به محتواي نقش ها ، 
 طبقه بندي از آن ها ارائه گرديد و بر همين اساس از اسناد مكتوب نيز استفاده شد. حاصل
كار مجموعه متنوعي از نماد هاي به كار رفته در سنگ قبر هاي لرستان است كه در 

 بخش نهايي تحليل ، ركن اصلي پژوهش را تشيكل مي دهد.

كه علي رغم تلخي واژه  بررسي نمادهاي موجود در سنگ قبرها ما را به اين نتيجه رساند
هنري براي بيان مفاهيم  ، در طراحي نقش هاي حک شده سنگ قبرها ، نوعي نگاه مرگ 

مذهبي يا حتي واقعي وجود دارد.  منشا اين نشانه ها فقط بيانگر رابطه ساده بين شغل يا 
جنس فرد نيست يا صرفا خصوصياتي چون جنگاوري و دين داري و مهمان نوازي را به 
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نمايش نمي گذارد. به نظر مي رسد مفاهيم پنهان در تصاوير بر آمده از نظام اعتقادي 
كهني است كه باز مانده هاي آن را باستان شناسان در همين منطقه حفاري كرده اند. آن 
چه در اين نقش قبر ها حائز اهميت است وجود نوعي زيبايي شناسي واحد است كه در 

 نماد هاي اساطيري نيز به وضوح قابل رويت است.

ري ،فرهنگ تدفين ، واژگان كليدي: سنگ قبر، فرجام شناسي ) مرگ( ، زيباشناسي اساطي
 لرستان

 ن ينقش سازمان ها و نهادهاي بيگانه در تعي

 فرهنگي موسيقي ايران  -شخصيت هنري 

 دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته انسان شناسيعرفان سعيدي مقدم /  

هر قوم يا ملتي پديده هاي فرهنگي خود را مي سازد و از اين روي هم به آنان ارج مي 

بيات و موسيقي و ساير رسومات بخشي از فرهنگ ملي و قومي محسوب نهد. زبان و اد

مي شوند كه درك مفاهيم بنيادي آنان براي بيگانگان از آن فرهنگ امري دشوار است. در 

دسته بندي ها هنر، موسيقي پديده است كه ترجمه آن به زبان ديگر امكان پذير نيست و 

ان از فرهنگ آن موسيقي را با دشواري اين خود موجب مي شود تا شناخت نسبي بيگانگ

برون "از اين روي شناخت و داوري بيگانگان درباره موسيقي ايراني به مثابه  .روبرو سازد

اين پرسش را مطرح مي كند كه چنان كساني تا چه اندازه توان شناخت  "نگران فرهنگي

 موسيقي ايراني و داوري آن را دارند.

زمان ها و نهادهايي پديدار شده كه خود را سرپرست و امروز در عرصه فرهنگ جهان، سا

نهاد "قيم فرهنگ هاي ديگر جهان مي دانند و از اين روي با تاسيس بنگاه هايي از قبيل، 

"بين المللي موسيقي
"نهاد گرَمي"در نيويورك، 4

بنگاه جامعه "در لوس آنجلس، 5

                                                           
4
 World music 

5
Grammy award 
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"آسيائي
ش يابي قرار داده و هرسال در نيويورك، فرهنگ موسيقائي ملل ديگر را مورد ارز6

يا دو سال يكبار جايزه اي به نوازندگان و خوانندگان ملت ها و اقوام ديگر اهدا كرده و از 

 اين طريق شخصيت معنوي و فرهنگي آنان را مورد ارزش يابي قرار مي دهند.

موسيقي اي پديده اي است آميخته با احساس فرهنگي و از اين روي ارزش يابي بنيادي 

از ديد بيگانگان آن فرهنگ امري است كم اعتبار. در اين مقاله كوشش مي شود تا كم آن 

( را در مورد داوري اين نهادها و بنگاه هاي فرهنگي etic) "نگرش از برون"اعتبار بودن 

 بيگانه را بررسي كند.

 واژگان كليدي: درون نگري،  برون نگري، موسيقي و فرهنگ، سياست و موسيقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Asia Society 
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 بررسي انسان شناختي زيورآالت فلزي سنندج
 

 دانشجوي دوره كارشناسي ارشد هنر اسالمي                كژال سكري 

 بورسيه انسان شناسي دانشگاه تهران         اصغر ايزدي جيران

زيورآالت يكي از پاسخ هاي انسان به نياز عميق خودآرايي و يكي از اشكال كهن هنر 
ود. هدف از ساخت و استفاده از زيورآالت به جنبه هاي زيبايي سنتي محسوب مي ش

شناختي محدود نمي شود و جنبه هاي فرهنگي و اعتقادي را نيز در برمي گيرد. انسان از 
گذشته هاي بسيار دور فلزات و سنگ هاي قيمتي را با مهارت خاص، پرداخته و از آن به 

تماعي و يا به قصد انجام نيات آييني عنوان زيور شخصي يا به منظور نمايش حيثيت اج
 استفاده مي كرده است.

كردها از اقوام ايراني هستند كه از لحاظ تنوع و كميت استفاده از زيورآالت فلزي و 
غيرفلزي، شايان توجه مي باشند. زيورآالت بخش مهم و الينفكي از پوشش زنان كرد 

اين ناحيه از كشور با محسوب مي شود و به جرأت مي توان گفت كه پوشش زنان 
زيورآالت معني مي يابد. اگرچه در حال حاضر همانند بسياري از جوامع و اقوام ديگر، 
هدف اصلي و يا شايد تنها هدف استفاده از زيورآالت، خودآرايي تلقي مي شود اما در 
حقيقت، منشأ وجودي و داليل كاربردي بسياري از زيورآالت فراتر از خودآرايي صرف بوده 
است. با وجود آنكه هدف اصلي در استفاده از زيورآالت، كمرنگ و بعضا گم شده است اما 
همچنان در طراحي و ساخت آنها از اشكال و فرم هاي قديمي استفاده مي شود كه هر 
يک بيان گر هدف و مقصودي خاص مي باشند. بررسي هنر ساخت زيورآالت و كاربرد 
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واقعي تر رفتارها و فرهنگ اين مردمان ما را ياري  آنها مي تواند در شناخت دقي قتر و
نمايد. در اين مقاله با رويكردي فرهنگي و انسان شناختي به بررسي هنر خلق زيورآالت 
در شهر سنندج پرداخته شده است. پژوهش هايي كه در خصوص اين هنر انجام گرفته اند، 

د داشته اند ولذا بعد فرهنگي در اغلب بر ابعاد ديگري همچون ابعاد تكنيكي، تمركز و تاكي
اين ميان ناديده انگاشته شده است. با اين اوصاف بررسي فرهنگي اين هنر از ديدگاه 

 خالقان آن مي تواند بخشي از اين غفلت علمي را جبران كند.

 كلمات كليدي: انسا نشناسي، زيورآالت فلزي، مردمان كرد

 ز انقالب اسالمي ايران نمود ايدئولوژي دو برهۀ تاريخي قبل و بعد ا

 در تصويرگري کتاب هاي درسي دبستان

 دكتر مهرداد صدقي 

 عضو هیئت علمی گروه گرافیک مجتمع آموزش عالی نیشابور

اين بررسي به صورت مطالعۀ موردي دو اثر تصويرگري مي پردازد كه داستان روباه و خروس 

چاپ  1360و ديگري در دهه  1340 كتاب هاي فارسي دبستان را مصور كرده اند و يكي در دهه

تحليل سبک و ساختار تجسمي دو اثر بخشي از داللت هاي ضمني تصويرهاي كتاب . شده است

هاي درسي را توضيح مي دهد كه در شناخت ابعاد ناخودآگاه معنا فراسوي مقصود هنرمند به 

 . مي كندعنوان ابزاري كارآمد در ثبت و واكاوي عميق ترين ديدگاه هاي جامعه كمک 

و تحوالت بعد از انقالب  1340پژوهش حاضر پس از مروري اجمالي بر شرايط اجتماعي دهه 

اسالمي ويژگي هاي سبک تصويرسازي و ساختار آن را با دستاوردهاي جامعه شناختي تطبيق مي 

ع، دهد با بررسي ميزان اغراق، چكيده نگاري، پالت رنگي، زاويه ديد، فاصله بيننده فرضي تا موضو

پالن بندي، شرايط كاربرد نور، و تكنيک اجرايي به زمينه هاي جامعه شناسانه اشاره مي كند كه 

 .ممكن است گزينش اين عوامل را در كليت يكپارچه اثر موجب شده باشد
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نتيجه تحليل نشان مي دهد مفهوم تجدد گرايي و نمايش ساختگي گفتگو در جامعه همراه با 

تاييدي بر سياست گزاري هاي تحميلي  1340تصويرسازي دهه  ظاهرسازي نظم و آرامش در

از سوي ديگر ساختار . بازسازي كشور براي معرفي هر چه بهتر كشوري به اصطالح متمدن است

و تاكيد آشكار آن بر مفهوم تهاجم و دشمني، 1360بغرنج، مبهم و سست پيوند تصويرسازي دهه 

 .برمال مي سازدشرايط اجتماعي سخت ناشي از دفاع مقدس را 

 

 داللت هاي ضمني، تصويرگري كتاب، سبک، ساختار بصري، تحوالت اجتماعي: واژگان کليدي

تحلیل یک رسم آیینی)نرساندن نَفَس( بر اساس نقوش برجسته 

 هخامنشی به شیوه آیکونولوژی

 اعظم صفی پور

 دانشگاه هنر اصفهان-دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

آثار هنری به جای مانده از آن  توان درای هر قومی را میها و باورهاندیشه

جستجو نمود.در واقع آثار هنری اطالعات مردم شناسی که نشاندهنده ویژگیهای 

باشد را بعد از گذشت قرنها در اختیار خواهد گذاشت.از قومی و فرهنگی و... می

نمونه هایی اینرو درنقوش برجسته بازمانده از دوره هخامنشی در تخت جمشید 

-های این دوره است.تعدادی از نقوشرسوم وآیینوشود که بیانگر آدابیافت می

جمشید سربازان هخامنشی و مادی دست خود را در مقابل دهان برجسته تخت

اند.نظریاتی مبنی بر اینکه این عمل به منظور نرساندن نفس به شخص قرار داده

تواند درباره که البته این مورد میشاه و یا آتش مقدس باشد مطرح شده است 

جمشید با نقش بارعام در کاخ خزانه و...صادق باشد.اما در سایر قسمتهای تخت

شویم که فردی در صف همراهان قرار گرفته است و دست هایی آشنا مینمونه
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خود را بر دهان قرار داده که در این نقوش دیگر نه اتشدان و نه شخص شاه قرار 

فی که از سربازان و نگهبانان مادی و پارسی موجوداست.چند مورد دارد.در صفو

 اند.شود که دست خود را در مقابل دهان قرار دادهدیده می

بنابراین جهت شناسایی این رسم که ظاهراً در دوره هخامنشی مطرح بوده به 

روش آیکونولوژی به تفسیر و شناسایی این نقوش پرداخته خواهد شد.از اینرو در 

های های هنری مشابه)نقش برجسته(در دورهتدا به مطالعه و شناسایی نمونهاب

پیش و پس از هخامنشیان  پرداخته و دست به مقایسه در این باره زده خواهد 

توان به علت انجام چنین شد سپس با استفاده از متون زرتشتی و پهلوی می

آمده است و علت  ای به وجوداساس چه اندیشهرسمی پرداخته،که این رسم بر

 بکارگیری آن در آثار هنری چه می باشد.

 های کلیدی:آیکونولوژی،نقوش برجسته،تخت جمشید،هخامنشیواژه
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 روند کاالیی شدن هنر موسیقی در فرهنگ ایران 

 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته انسان شناسی 

 هومان علیایی

یرانی، به موازات کاالیی شدن سایر پدیده در چند دهه اخیر، فرهنگ موسیقی ا

اجرای   0های هنری، همانند کاالهای جهانی وارد گردونه بازار سرمایه شده است

کنسرت های ایرانی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، تلفیق موسیقی 

ایرانی با سایر موسیقی فرهنگ های جهان، بهره وری های بی رویه از موسیقی 

، نفوذ انواع موسیقی ها غیر ایرانی از قبیل موسیقی پاپالر، رپ، جاز، سالسا و اقوام

استفاده از ده ها نمونه سازهای غیر ایرانی و بهره گیری از انواع فناوری های 

شنیداری و دیداری، تاثیر چشم گیری بر دگرگونی فرهنگ موسیقی ایرانی برجای 

موضوع  1960فرانکفورت در سالهای با این که جامعه شناسان مکتب  0نهاده است

کاالیی شدن هنر و از جمله موسیقی را مورد توجه قرار دادند،اما علیرغم این، 

دگرگونی فرهنگ موسیقی در ایران با شتاب فزاینده ای در حال گسترش است، و 
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شرائط جهانی از ابزارهای رسانه ای پیشرفته تری بهره می گیرد، از این روی، این 

  0جنبه فرهنگ شناسی موسیقی کمتر مورد توجه واقع شده استموضوع از 

نقش نهادها و   - 1در این میان دو موضوع بسیار مهم جلب توجه می کند : 

کمپانی های داخلی و خارجی و تاثیر سفارشات آنها بر روند تولید آثار موسیقی و 

با هنرمندان چگونگی رابطه نهادها و کمپانی ها و نحوه قرار دادهای مالی   - 2

نهادها و کمپانی ها با گزینش آثار و انتخاب هنرمند و نقش خود در  0آهنگساز 

تبلیغ و تسلط بر سرعت بازار مبادله، فرآیند کاالیی شدن ذهنیت هنر موسیقی را 

دامنه چنین  0در بازارهای داخلی و خارجی هرچه سریع تر انجام می دهند

، موسیقی های اقوام ایرانی و نهایتاً حقوق شعاعی آثار موسیقی های کهن تر ایران

   0مادی و معنوی صاحبان این آثار را نیز دربر می گیرد

هدف این مقاله بررسی روند تحوالت کاالیی سازی موسیقی ایرانی از جنبه های 

( فرهنگ بیگانه enculturationسفارش مؤسسات و نهادها و تحمیل فرهنگی )

( هنر موسیقی  deculturalizationگ ) از یک سو و دگرگون سازی فرهن

  0ایرانی در نمود کاالیی را از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهد

فرهنگ موسیقی، کاال، بازار، سفارش، دگرگون سازی  – واژه های کلیدی

 فرهنگی، تحمیل فرهنگی
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هاي ديوارهاي  نويسي بررسي مضامين اجتماعي اعتقادي در يادگاري

 مقبره پيربكران

 
 حمدرضا عموزاد مهديرجيم

 كارشناس ارشد ارتباط تصويري، مدرس دانشگاه شاهد تهران

 سيد امير رجايي باغسرخي
 ها كارشناس ارشد ارتباط تصويري، مدرس دانشگاه هنر اصفهان، دانشكده هنر اديان و تمدن

 
آثار هنري به جاي مانده از دوران تاريخي راهنماي ما در راه شناخت هرچه 

نگ، عقايد، آداب و رسوم گذشتگانمان است. در اين ميان آثار مكتوب هميشه از بيشتر فره
اي در تلقي ما از زندگي پيشينيان برخوردارند. اين اطالعات ارزشمند گاه در  جايگاه ويژه

ها و گاه بر روي ضنايع دستي مانند  ها، نگاره هاي خطي، مرقع آثار مكتوب از جمله نسخه
هاي  بندند. در كنار اين موارد كتيبه ها و... نقش مي فلزكاريها،  منسوجات، سفالينه

آجركاري، گچبري و كاشيكاري موجود در بناها نيز از مراجع معتبر و مفيد در اين زمينه 
ها كه به  اند؛ اما در طول قرون گذشته ديوارهاي ابنيه تاريخي به غير از اين كتيبه بوده

اند كه گاهي  است، امانتدار آثار ديگري نيز بوده  دست بنّاها و استادكاران طراحي شده
پيرايه توسط شخص عامي و گاه پرتكلف و با خط اعالتر و يا به دست شخص صاحب  بي

 اند. منصبي همچون حاكم با قلم بر روي ديوار به عنوان يادگاري نقش بسته
غول بناي مقبره پيربكران يكي از بناهاي شاخص به جا مانده از دوره ايلخانان م

است كه همواره به خاطر محراب باشكوه و تزيينات گچبري زيباي خود به عنوان يكي از 
شاهكارهاي تزيينات معماري اين عصر مورد توجه بوده. در اين تحقيق تالش شده تا ابتدا 

آوري و پس  جامانده بر ديوارهاي اين مقبره جمع هاي به با عكاسي دقيق، تصاوير يادگاري
نها بر اساس تاريخ، نوع خط و مضمون، هر يک به طور مجزا بازخواني و بندي آ از دسته

هايي از  توان به وجود يادگاري تحليل شوند. از جمله نتايج به دست آمده در اين بررسي مي
هاي مختلفي مانند ثلث، محقق، نسخ،  قرون نهم تا دوران معاصر اشاره كرد كه با قلم

هاي فارسي، عربي  ها كه به زبان اند. اين يادگاري هنستعليق و شكسته نستعليق تحرير شد
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اند مضامين مختلف اجتماعي، مذهبي، اعتقادي و خرافي را  و عبري نگارش شده
گيرند و گاه داراي كاركردهاي اجتماعي، مناسكي و اعتقادي هستند كه  دربرمي
تاريخ تواند در راستاي شناخت هرچه بهتر و بيشتر فرهنگ و  شناسي آنها مي مضمون

 جوامع گذشته مفيد واقع شود.

: جامعه شناسي هنر، يادگاري نويسي، دوره ايلخانان مغول، مقبره واژگان کليدي

 شناسي پيربكران، مضمون
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با رويكرد انسان   دست بافته هاي گليمي عشاير بختياري  بررسي نقوش

 شناسي هنر

 راضيه غالمزاده 

 نردانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش ه

ايل بختياري از بزرگترين اقوام ايراني به شمار مي رود. اين قوم ايراني االصل اند و تقريباً 

و اختالط با نِژادهاي غير ايراني مصون مانده اند؛ از اين رو طرح ها و   از هر گونه آميزش

نقوش بافته هاي بختياري اصالت و هويت قومي خود را تا به امروز حفظ كرده اند.نقوش و 

تصاوير بافته هاي بختياري نمادي از فرهنگ پر بار اين قوم و تبلور نگاه زيبا شناسانه آنان 

به جهان پيرامونشان است.مقاله حاضر به مطالعه اشكال و نقوش نقش پردازي شده از 

مي پردازد . همانگونه  "فرانتس بوآس "ديدگاه يكي از برجسته ترين از انسان شناسان هنر

عين كردن تاريخ طرح هاي تزييني از دو روش تحليل سبكهاي تصوير و كه بوآس براي م

سبكهاي شكل استفاده كرده است، در مقاله حاضر نيز براي تحليل سبكهاي شكل؛ به 

بررسي مشخصه شكلي نقوش، نحوه سازماندهي عناصر، تركيب بندي و ...پرداخته شده و 

ز اساطير ايراني ، روايات قومي و در تحليل سبک هاي تفسير، براي رمزگشايي از نقوش ا

مفاهيم نمادين در پس نقوش سفالينه هاي پيش از تاريخ شوش و سيلک و... استفاده شده 

  با بافت اعتقادي ، اجتماعي و  است. درنهايت شناخت اين نقش مايه ها سبب مي شود تا

 فرهنگي اين قوم اصيل ايراني آشنا تر شويم.
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 خانه هاي تاريخي ارامنه و مسلمانان اصفهان تأثير فرهنگ در شكل گيري

 دكتر مريم قاسمي سيچاني

 (خوراسگان)دكتري معماري، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اصفهان

در اين مقاله به بررسي تطبيقي خانه هاي تاريخي ارامنه و مسلمانان اصفهان پرداخته مي  
د الگوهاي مشترك سازه اي، در نگاه اول در بررسي خانه هاي تاريخي اصفهان وجو.شود

فضايي، اقليمي و استفاده از عناصر مشترك كالبدي چون حياط مركزي به چشم مي خورد 
در اينجا با توجه به حضور پيروان اديان مختلف در طول تاريخ شهر 

و فرهنگ متفاوت آنان اين سوال (( ارامنه)يهوديان،زرتشتيان،مسلمانان،مسيحيان)اصفهان
ا توجه به مشابهتهاي كالبدي، نوع مشابهي خانه براي ارامنه و مسلمانان مطرح گرديد كه ب

وجود داشته است؟ تأثير فرهنگ متفاوت در كالبد خانه هاي تاريخي اصفهان چگونه بوده 
است ؟ از ضرورت هاي انجام اين تحقيق مي توان به لزوم شناخت همه ابعاد خانه هاي 

تاريخي اصفهان با توجه به سرعت تخريب  تاريخي براي درك بخشي از هويت معماري
روش انجام اين تحقيق .نمونه هاي موجود،درك تأثير فرهنگ بر كالبد معماري اشاره كرد

با وجود :در پايان تحقيق نتايج زير حاصل گرديد. بود(تاريخي و قوم نگاري-تفسيري)كيفي
ي ارامنه و شباهتهاي كلي در سازه و سازماندهي فضايي، به علت تفاوتهاي فرهنگ

مسلمانان، تفاوتهاي قابل توجهي در حريم، جايگاه و چگونگي تزيينات و همچنين عناصر 
 .مقدسي چون آب  وجود دارد

خانه هاي تاريخي اصفهان،ارامنه، مسلمانان، حريم،تزيينات :واژگان کليدي   

 

 

 

 



 
 

55 
 

هاي آييني در فرهنگ ايران ها و نوشيدنيتحليلي نمادشناختي ازجام

 باستان

 2، دكتر بهار مختاريان1ونوس قديمي

.دانشجوي كارشناسي ارشد پژوهش هنر ، دانشكده هنر اديان و تمدنها ، دانشگاه هنر اصفهان ، 1

 اصفهان ، ايران .

شناسي ، عضو هيئت علمي دانشكده هنر اديان و تمدنها ، دانشگاه هنر اصفهان ، .دكتراي ايران2

 اصفهان ، ايران

ي مادي در فرهنگ هندواروپايي هنري هستند كه به عنوان جنبه هايها ساختهجام  

توان نمادهايي در نظر ها را ميدهند . همچنين جاماي از خود نشان ميكاربرد گسترده

-ها و اسطورهي نمادين فرهنگ هندواروپايي در ارتباط با آيينگرفت كه در نظام گسترده

جايي كه يدئولوژيک اين فرهنگ هستند . از آنهايي خاص قرار دارند و متعلق به ساختار ا

ي نمادين اند و اجزاي آن به نظام گستردههاي نمادين تشكيل شدهها خود از مؤلفهآيين

ي ي گستردههاي نوشيدن در شبكهها با آيينفرهنگي تعلق دارد ، يافتن ارتباط ميان جام

 هايي حائز اهميت است.    نمادهاي مرتبط با چنين آيين

گيري از شناسي هنر و با بهرهي انساني پيش رو با رويكرد نمادشناختي در حوزهمطالعه

اي ، يک تحقيق كيفي ي كتابخانهاندوزي به شيوهشناسي تطبيقي نو و يافتهروش اسطوره

ها و مناسک را در است كه در نهايت سعي دارد معناي حاصل از درك روابط ميان جام

ع هندواروپايي بررسي كند و در اين راستا توجه خاص خود را به ساختار اجتماعي جوام

 هاي نوشيدن اين زمان معطوف كرده است .هاي هخامنشي و آيينريتون

 

 : جام ، نوشيدني آييني ، فرهنگ هندواروپايي ، مناسک . واژگان کليدي
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 بررسي مردم شناختي رودوزي هاي لباس هاي محلي زنان ابيانه

 2كتر اصغر ايزدي جيراند - 1سميه كاظمي

  دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسالمي، دانشگاه هنر اصفهان -1

 مربي دانشگاه تهران و دانشگاه هنر اصفهان -2

 

مقاله ي حاضر در نظر دارد نقوش رايج در لباس محلي زنان ابيانه را از ديدگاه 

ي مردم شناسي هنر بررسي كند. در اين مطالعه، ابتدا طرح هاي رودوزي شده 

لباس ها بررسي شده است و سپس نقوش رايج، انتخاب شده و مورد تحليل شكلي 

و سبكي قرار گرفته است. لباس محلي، براي مردم ابيانه، بسيار مورد احترام است و 

با وجود اين كه بيشتر مردم روستا تحصيل كرده هستند و به شهرهايي چون تهران 

لباس محلي مي پوشند. به اين دليل كه مهاجرت كرده اند، هنگام حضور در روستا، 

طراحي لباس از هنرهاي كاربردي است و با زندگي روزمره ي مردم ارتباط نزديک 

دارد، بررسي آن، بخشي از فرهنگ منطقه را مي تواند آشكار نمايد. در اين تحقيق ، 

ابتدا ويژگي هاي شكلي نقوش لباس ها تحليل مي شود و سپس تحليل سبكي بين 

آن ها انجام خواهد شد. براي بازنمايي شكلي معنا، به ديگر آثار هنري  فرهنگي

ابيانه از جمله زيورآالت، تزيينات معماري و ادبيات شفاهي، توجه شده است. در 

تحليل سبكي بين فرهنگي، به بررسي تطبيقي با سبک طرح هاي سفال هاي 

انتخاب شده كه از سيلک پرداخته شده است. سيلک به اين دليل براي اين بررسي 

نظر مكاني به ابيانه نزديک است و گفته مي شود كه ابيانه ، شعبه اي از سيلک 

 است.

 واژه هاي كليدي: مردم شناسي هنر، ابيانه، لباس محلي ، سيلک.
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مطالعه ي تطبيقي پيكرنگاري انسان در دو برآيند باشكوه هنر ايران: 

 ساساني و صفوي

 حميد رضا محبي

 كده هنر و معماري دانشگاه يزداستاديار دانش

پيكره هاي انساني در هنر ساساني و صفوي در فرم هاي هنري تحقق يافته ي خود 

بازتاب اوضاع و احوال اجتماعي در لحظات خاص تاريخي شان مي باشند . بيان ويژگي ها 

 و نشانه هاي بارز تصويري و زيبايي شناسي جامعه شناسانه ي پيكره ي انسان، مطالعه ي

تحليلي و تطبيقي از روند پيكرنگاري انساني و اهميت كاربري هاي نشانه ها و رمزهاي 

زيبايي شناسي و اجتماعي به كار رفته در هر يک از دوره هاي مذكور، از جمله اهدافي 

 ست كه اين مقاله دنبال خواهد كرد.

ي و صفوي، بررسي روند مسايل زيبايي شناختي در پيكره هاي انساني در هنرهاي ساسان

ما را با مجموعه اي از قراردادها با بيان انتزاعي و عام كه ميل دارند پيكره ي انساني را با 

تنوعي از خطوط كناره نما به سطح دوبعدي كشانده و كليتي متقارن و پايدار بوجود آورند، 

روبرو مي سازند. فرم حاصل از چنين ضوابطي، پيكره هاي هم ريخت با ويژگي هاي 

ه مي باشند كه جملگي از يک الگو سرچشمه مي گيرند. پيكره ي انساني در چنين مشاب

نگرشي، مجموعه اي از نشانه ها و رمزهاي زيبايي شناسي و اجتماعي گزينشي ست . 

پايداري نشانه هاي گوناگون تصويري در پيكره ي انساني هنر ساساني و صفوي عالوه بر 

دهاي داللتي آنها را نيز بدنبال داشته است. كاربري جنبه ي تداوم تاريخي، استمرار كاركر

هاي رمزهاي زيبايي شناسي و اجتماعي در دستگاه نشانه اي نظام هاي اجتماعي مذكور 

 به لحاظ استقرار، تثبيت و استحكام بخشي، حائز اهميت فراواني براي آنان بوده است.



 
 

58 
 

لت هاي مذكور، محور اصلي نمايش پيكره ي شاه، به مثابه ي دستگاه نشانه اي تجلي دو

بسياري از صحنه هاي به نمايش درآمده در نقش برجسته هاي صخره اي ساساني و 

نقاشي هاي صفوي ست. در نتيجه موضوع هاي سياسي، نظامي و ديني با تكيه بر 

تأييدات الهي و مباني مشروعيت دولت هاي ساساني و صفوي، از عمده مسايل مورد توجه 

 يي پيكره ي انسان بوده است.هنرمندان در برپا

گسترش راه ها، توسعه ي تجارت داخلي و بازرگاني خارجي، رشد نيروهاي مولد توليد و 

افزايش توليدات كااليي، رواج شهرنشيني و استقرار يک صلح طوالني در قرن يازدهم ه . 

اين  ق، تغييرات عمده اي را در ساختار فكري و فرهنگي جامعه ي صفوي بوجود آورد. در

ميان گرايشي در مكتب اصفهانِ دوران صفوي راه ديگري در پيش گرفت. نقاشان اين 

دوره از اصفهان )گرايش اول( سعي داشتند تا در راهي گام گذارند كه شناخت خود از 

انسان هاي محيط زندگي شان را تجسم بخشند نه جلوه هاي از پيش تعيين شده را. در 

اوت هاي بارزي در پيكره هاي انساني اين دوره با ساير نتيجه ي چنين تغيير نگرشي تف

 دوره هاي مورد بحث پديد آمد.
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 نشانه شناختي عناصر متقابل

 در تصاوير شعري هفت گنبد و نگارگري 

 فهيمه مختاري؛ دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بيرجند

 

و جان يک اثر هنري را  توانند پيكرهارگرا، ميشناسي ساختعناصر متقابل در بحث نشانه

توان به تأويل معناي اثر پرداخت. ها مياي كه با تحليل و تفسير آنتشكيل دهند، به گونه

توانند هم در آثار مكتوب ادبي و هم در هنرهاي تجسّمي و بصري بروز و ها مياين تقابل

شناسي مشترك ي سبکه يک گونهتوان بظهور متفاوتي داشته باشند؛ به طوري كه مي

ميان ادبيات و هنرهاي تجسّمي دست يافت. در اين پژوهش سعي بر آن است تا عناصر 

گنبد مورد بررسي قرار گيرد و تطابق آن هاي شعر نظامي در هفتمتقابل در تصويرپردازي

نشان داده  هاي نگارهبا عناصر متقابل و دوتايي، در ساحت هنر نگارگري)مينياتور( و گستره

هايي چون تقابل صورت اثر هنري و معنايي توان به تقابلشود. در مسير اين پژوهش مي

كه در پس آن نهفته است، تقابل عينيّت و ذهنيّت، تقابل تيرگي و تاريكي در برابر نور و 

ها خود عامل اشتراكي ميان شعر نظامي اي كه تمام اين تقابلروشني دست يافت؛ به گونه

 رگري هستند.و نگا

 شناسي، عناصر متقابل گنبد نظامي، نگارگري، نشانهها: هفتكليدواژه
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 هنر از ديدگاه کاسيرر و زيمل

 شايسته مدني لواساني

  دانشجوي دكتراي جامعه شناسي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات

خطاب مي شوند، با  "هنر"بدون شک آنچه به اتكاي دستاوردهاي علوم اجتماعي با لفظ 

زندگي انسان آغاز شده است. در اين كه هنر داراي قدمتي طوالني است، بحثي نيست 

ولي در مورد اينكه چرا انسان نخستين در ميان زندگي پر تالطم خود دست به فعاليت 

 هنري مي زده، ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد. 

مقاله سعي دارد مطرح كند دو ديدگاه نظري در ميان اين ديدگاههاي گوناگون آنچه اين 

( و ديگري از جانب 1945-1874در خصوص هنر است كه يكي از جانب ارنست كاسيرر )

( به عنوان صورتها و فرم هاي سمبوليک بيان شده است. 1918-1858گئورك زميل )

انساني كاسيرر از شاگردان زيمل است. به نظر او زيبايي يكي از شناخته ترين پديده هاي 

است كه هاله اي از اسرار آن را مبهم نساخته است. زبيايي بخش ناگسستني تجربه انساني 

است. اگر هنر به مثابه نتيجه و ثمره فعاليت نظري به شمار آيد بايستي بتوان قوانين 

منطقي حاكم بر آن را تحليل كرد. كاسيرر با اين ديدگاه كه زبان و هنر جايگاه مشتركي 

، مخالف است. از نظر او هنر یک صورت قليد منشاء هر دو به شمار مي آيددارند كه ت

سمبلیک است که تقلید یا  بازآفرینی آن منطبق بر واقعیت نیست؛  بلکه نوعی 

 کشف واقعیت است.

گئورگ زیمل صورت هنری را تنها صورت ارتباطی نجات دهنده روح، شخصیت و 

ز نظر زیمل که طرفدار روش پدیدار ا. نفس گسیخته انسان دنیای مدرن می داند

مانند یک  –شناسی بود، برای استخراج صفات اصلی یک شیء یا یک پدیده 
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؛ باید آن را از زوایای مختلف تحت گونه های ممکن اش بررسی کرد -پدیده هنری

 زیرا صفات اصلی پایدار هستند. 

 واژه های کلیدی: هنر، صورتهای سمبلیک، زیمل، کاسیرر
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 چوبیاسب 

  منیژه مقصودی

 استادیار گروه انسا ن شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

 رضا غربی

دانشجوی مقطع کارشناسی، رشته مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی  
  دانشگاه تهران

 

نمایشی است آئینی که در برخی نقاط ایران از جمله سبزوار و   اسب چوبینمایش 

، هرمزگان و سیستان برگزار می شود. در این مقاله به نمایش سنتی  گیالن ، سمنان

در سبزوار پرداخته و آن را به طور دقیق بررسی نموده و به تفسیر آن می  اسب چوبی

پردازیم. هنرها و آئین ها و به طور کلی ادبیات شفاهی به عنوان نمادی اجتماعی 

جتماعی است. پژوهش حاضر درصدد گویای مسائل و نیازها، خواسته ها و انتظارات ا

آن است با شناخت آئین اسب چوبی به عنوان یکی از هنرهای سنتی مردمان سبزوار 

 آن را ضبط و ثبت و ماندگار کند.

در سبزوار آیین های نمایشی نسبت به سایر آیین ها ارجحیت دارد. حاج مالحسین 

ه نمایش های میدانی، کاشفی سبزواری در فتوت نامه ذکر می کند که در این منطق

نقالی و نمایش های معرکه در اوج خودش قرار داشته است. عالوه بر کاشفی، جمیز 

تاریخ داوِن انگلیسی مورخ شاه اسماعیل صفوی در آن کتاب معروف اش به نام :  

از برگزاری نمایش نبرد رستم و کیکاوس در سبزوار  "عارف دیهیم دار"به  اسماعیلیه

 سی اسنادی در این مقاله جایگاه خود را نیز دارد.خبر می دهد. برر
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در یکی از نظریه های جدید انسان شناسی که به انسان شناسی تفسیری موسوم است 

اعتقاد بر آن است که فرهنگ مجموعه ای از نظام مفاهیمی است که به همراه نمادها 

است. او  مطرح می شوند. یکی از مهم ترین انسان شناسان تفسیری کیفورد گیرتز

عالوه بر نظریه پردازی، کارهای تجربی متعددی نیز در جوامع مختلف کرده است. مهم 

ترین کار گیرتز تفسیر فرهنگ ها نام دارد که عرصه ی جدیدی در مطالعه پدیده 

فرهنگی نسبت به گذشتگان خود به وجود آورده است. روش گیرتز برای مطالعه 

به عنوان متن و همین متن می بایستی بوسیله فرهنگ متوجه استعماره های فرهنگی 

ی محقق مورد تفسیر قرار گیرد. در واقع تفسیر فرهنگ نوعی تالش برای دست یابی 

به معانی گوناگون تولید شده فرهنگی به وسیله ی صاحبان آن است. ما نیز در این 

پژوهش ضمن مشخص کردن کارکرد های موضوع مورد بررسی در جامعه، در گذشته 

 حال سعی داریم تحلیل و تفسیر را بر اساس نظریه گیرتز قرار دهیم  و

پژوهش حاضر پژوهشی است کیفی که از دو روش میدانی و کتابخانه ای استفاده می 

شود.در روش میدانی، برای جمع آوری اطالعات از روش مصاحبه بسته و باز، مشاهده 

 مستقیم مشارکت آمیز استفاده می شود.

. کارکردهای این آئین در 1رسش های پژوهش می پردازیم، از جمله: به برخی از پ

. چه معانی 4.  جایگاه آن در اجتماع ؛ 3. دالئل به وجود آمدن آن؛  2گذشته و حال؛  

 در پشت این آئین نهفته است؟

 کلید واژه : نمایش آئینی ، اسب چوبی، سبزوار .
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 تطبيق روانشناختي موسيقي درماني زار وباد 

 ( 2) نور محمد ناظریان – ( 1) مد رضا ناصری نیامح

(: کارشناس ارشد جمعیت شناسی. مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت وابسته به دانشگاه علوم 1)

 پزشکی زاهدان.

 کارشناس ارشد مردم شناسی. مدیر گروه مردم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان. (2)

 

ندگی اجتماعی بشر شکل گرفت بسیاری از مناسک و مراسمی که در طول تکامل ز

برگرفته از نحوه زندگی و عوامل موثر بر زندگی اجتماعی بشر می باشد بدیهی است که 

بسیاری از این عوامل اجتماعی سالمت فردی و اجتماعی اعضاء جامعه را تحت الشعاع 

خودش قرار می داد در طول این دوره بدلیل عدم شناخت علمی از بیماری ها،هر جا که 

سان به بیماری یا اختاللی که سالمت وی را مخدوش می کرد بر می خورد آن را به ان

نیروهای شریر ماورائی نسبت می داد و به تناسب بیماری برای آن آئینی درمانی ابداع می 

نمود در این بین بیماری های روانی بیشترین ظن ارتباط با موجودات شریر را متصور می 

ن آنها تناسب بیشتری با دفع و رفع این موجودات پیدا می ساخت در نتیجه نحوه درما

کرد اتفاقا گاهی این نوع درمانها که در قالب مراسم آئینی برای شخص مبتال در نظر 

گرفته می شد تاثیر مثبتی بر جا می گذاشت و باعث بهبود عملکرد اجتماعی بیمار می 

  "زیر کردن زارها و بادها"راسمگشت در این مقاله محققین سعی کرده اند با مداقه در م

در بلوچستان و هرمزگان که هنر و خصوصا هنر موسیقی جزء  اصلی آن است و تطبیق 

آن با روشهای جدید روان درمانی به شناخت بیشتری از برهان ها و منطق های نهفته در 

  ماوراء مراسم و آئین های مرتبط با درمانگری در عصر بیخبری علمی بشر برسند.
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 ررسي نقش انسان در دوره قاجار با تكيه بر مقام پادشاهب

 )از چهره گشايي هاي  فتحعليشاه تا عكس هاي ناصرالدين شاه(

 حسن يزدان پناه

 كارشناس ارشد مطالعات عالي هنر، دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران

پفيش از  تصوير انسان يكي از مهمترين عناصر تشكيل دهنده نقاشي ايراني اسفت كفه تفا    

-درظهفور سلسفله قاجفار   دوره قاجارمختصات آرماني دارد .تجليات تصويري انسان بعفد از  

در اين دوره نقش انسفان   خدمت نمايش قدرت و شوكت شاهان اين سلسله قرار مي گيرد

با دور شدن از جهان مثالي نگارگري و به دليل گرايش به هنر غرب ، به نوعي واقع نمايي 

از كشي سياسيدوره فتحعليشاه معرف بهره رانسان درمقام پادشاه دچهره نزديک شد.تجلي

ن انفواع جفواهرات و   هنر است .در اين دوره پادشفاه در هيبفت انسفاني ايفده آل و در ميفا     

مي شود تا تصويرش ياراي مقابله با تصاوير حاكمان همدوره خفود را داشفته   تزيينات ديده 

دوره محمد شاه با تاثير پذيري بيشتر از غرب همچنان باشد .مشخصات تصويري پادشاه تا 

با ورود عكاسفي در زمفان   دوره فتحعليشاه است اما اين تجليات در ادامه سنتهاي تصويري

-پفاي نقاشفي وظيففه بفه تصفوير     ناصرالدين شاه تغيير مي كند . عكاسي در اين دوره پابه

سفنت  در ادامه  الدين شاه در عكسهابرعهده دارد. برخي از فيگورهاي ناصر را شاه كشيدن

ديگفر ازعكسفها، وجفود    ايامفا در دسفته   باشفد ها ميايستادن پادشاهان قاجاري در نقاشي

عكسهاي اروپفايي  صندلي ونحوه ايستادن اين پادشاه قاجاري نشان دهنده تاثيرپذيري او از

واقعگرايانفه داده  شوكت شاهانه و آرماني جاي خفود را بفه تجليفات     است. در اين عكسها

است .پيش از دوره ناصري ،پادشاه در نقاشي ها به عنوان يگانه انسان حضور داشت و تنها 

در تصاوير بار عام)نظير ديوارنگاره كاخ نگارستان( وبه منظور تاكيد بيشتر بر قدرت او ،سفرا 
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ين شرايط نيفز  پا افتاده تراما در دوره ناصري حتي در پيشو وزرا پيرامونش ديده مي شوند 

-پارهدر  چهره ناصرالدين شاهمشاهده كرد. حالتمي توان پادشاه را در عكسي دسته جمعي

ها نشان دهنده كنجكاوي وتعجب او نسبت به پديفده عكاسفي اسفت همفين     اي از عكس

موضوع باعث شده كه تصوير يک پادشاه ايراني  براي اولين بار در هيبتي كه فاقد شفكوه  

آيد.  يكي ديگر از مهمترين اتفاقات در تجلفي نقفش انسفان در    ه نمايش درشاهانه است ب

مفي شفوند .در ايفن     دوره ناصري به وجود آمدن تصاويري است كه خود نگفاره محسفوب  

توان نوعي بازيگوشي شاهانه را مشاهده كرد در اين حالت كاركرد نقش انسفان  عكسها مي

گرم كننده و واقفع گرايانفه تبفديل مفي     از يک موضوع تزييني و حكومتي به موضوعي سر

نقاشي هاي فتحليشاه و عكسهاي ناصرالدين شفاه  شود.اين مقاله با مقايسه نقش انسان در

 سعي در تبيين سير اين تغييرات دارد 

 :نقش انسان،فتحعليشاه ،ناصرالدين شاه،عكس،آرمانگرايي،واقعگراييواژگان کليدي

 


