زيباييشناسي اشيای كاربردي
دوران صفويه
محمدهادي هندي
كارشناسارشد طراحیصنعتی
چكيده
از آنجايي كه استفاده از عناصر زيبايشناختي تأثير كاركردي بسزايي در طراحي اشيای كاربردي دارد ،در اين نوشتار به بررسي عناصر
ديداري ،زيباييشناختي در دورهی صفويه ،بهعنوان دوران فاخر هنر ايراني ،اسالمي ميپردازيم .در ابتدا چند مفهوم بنيادين متأثر از
رويكردهاي زيباييشناس��ي در طراحي اش��يا و بناها توصيف گردیده و پس از آن با بررسي شيوهی اصفهاني بهعنوان مؤثرترين شيوهی
هنري در خلق آثار دورهی صفويه به بررسي عام عناصر زيباييشناختي در اين دوره ميپردازيم و در نهايت كاركرد مفهومي و بصري اين
عناصر زيباييشناختي در نمونههاي متعددي از اشيای كاربردي دوران صفويه مورد تحليل و بررسي قرار ميگيرد.
كليدواژهها:
زيباييشناسي ،مفاهيم بنيادين بصري ،شيوهی اصفهاني ،اشيای دورهی صفويه.
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مقدمه

يك��ي از اهداف رش��تهی طراحیصنعتی آفرين��ش اثر زيبا يا
خوش��ايند است .اين رشته در گذشته در قالب هنر صنايع دستي
بيان ميشد .موضوع علم زيباييشناسي تشخيص و درك عواملي
اس��ت كه در ادراك فرايند خلق يك ش��يء يا يك پديدهی تجربي
زيبا نقش دارند و درك توانايي انسان براي ابداع جلوههايي است
كه از نظرعلم زيباييشناس��ي خوش��ايند بهحساب ميآيند .اغلب
نظريهپردازان ،نظام زيباشناختي را نظامي مبتني بر نظم و تعادل
و تناسب ميدانند ،زيرا يك محصول يا يك بناي معماري از اجزاي
مختلفي تشكيل شده است كه همگي در مجموع يك نظام را تشكيل
ميدهند .نحوهی ارتباط اين اجزا و هماهنگي ميان آنها از مسائل
حائز اهميت در زيباييشناسي است .در تاریخ هنر ايران ،دورهی
صفويه دوران طاليي خلق اش��يا و ابنيههاي باشكوه است كه در
آن به زيبايي اشيا و ابنيه بسيار توجه شده است .در اين دورهی
تاريخي با ش��روع حكومت شاهعباس و ايجاد امنيت راهها ،رابطه
با ساير كشورهاي منطقه آغاز ميشود و جهانگردان غربي جهت
سياحت به ايران ميآيند .در اين دوره توجه به زيبايي رويهی اشيا
و تزيين بناها و اهمیت پوششهای تزیینی تا آن اندازه فزونی پیدا
میکند که برای فهم ش��الودهی بناها و اشيا باید از رويهی آنها
عبور کرد تا فراتر از پوششهای تزیینی به درك ساختمان آنها
پرداخت .برقراری ارتباط بصری ،نخستین گام برای برقرارکردن
ارتباط ذهنی شخصی مردم با اشيا و بناها بشمار میآید.

يك بناي معماري نميتوان حد و مرز قاطعي ميان اين مكاتب كشيد،
زيرا كه هركدام آنها از ديگري بهره گرفتهاند .اما رويكرد اصلي
كه هماكنون به بيان آن پرداخته ميش��ود زيباييشناس��ي فرمي
و نظريهی اطالعات ميباش��د .نكتهی اصلي زيباييشناسي فرمي
توجه به ساختار بصري شيء يا محيط است .براساس اين ديدگاه
بيان طراحي اش��يا و معماري از كاركرد خ��ط ،صفحه و فرم به
دست ميآيد .ويژگيهاي فرمي از طريق ساختار سطوح ،بافتها،
روش��نايي و رنگ به محيط شكل ميدهد و تداعيهايي كه الگوها
ايجاد ميكنند ،لذتبخش و دلپذيرند .زيباييشناسي فرمي مبتني بر
شناخت عناصر اصلي هندسهی محيط و درنظرگرفتن اين عناصر
و كاربرد آنها در تركيب طراحي است .عنصر اصلي طراحي نقطه
است كه از حركت آن در فضا ،خط و از امتداد و بههمپيوستن خط،
سطح پديدار ميشود و از امتداد سطوح نيز احجام به وجود ميآيند.
محيط به اين عناصر تجزيه ميشود و طراح به هنگام طراحيكردن
از اين عناصر بهره ميبرد .رويكرد ديگر به زيباييشناسي براساس
نظريهی اطالعات اس��ت كه بر پايهی آن هر شيء و محصول و يا
ساختمان و منظر متشكل از اجزايي است كه هركدام در جاي خود
پيامي را منتقل ميكنند .لذتبخشبودن پيام وابسته به ساختار آن
است .برخي عقيده دارند كه هرچه پيام منظمتر باشد ،لذتبخشتر
است .عدهاي نيزمعتقدند كه هرچه پيام پيچيدهتر باشد لذتبخشي
آن بيشتر است .اما س��اختار بهخوديخود عامل لذتبخشبودن
پيامها نيست ،بلكه محتواي پيامها نيزمهم است .گفته شده است كه
زيبايي از رابطهی ميان نظم و پيچيدگي به دست ميآيد .بنابراين
در اين ديدگاه ،ادراك كيفيت پيام با نظم و پيچيدگي آن همبستگي

بيان دو رويكرد ،زيباييشناسي در طراحي اشيا
زيادي دارد و هرچه كثرت معاني بيشتر باشد ،محيط لذتبخشتر
يا بناها
براي مطالعهی زيباييشناس��ي دو رويكرد كل��ي وجود دارد:

زيباييشناسي نظري و زيباييشناسي تجربي .رويكرد نظري بر
تحليل دروني و باورهاي شخصي از مفهوم زيبايي متكي است .در
اين مورد ،چهار مكتب ماشينيگرا ،زمينهگرا ،ارگانيزمگرا و فرمگرا
مطرح است .اما زيباييشناسي تجربي با تأكيد بر تجربيات فردي
به دنبال دانشي است كه ممكن است قابليت تعميمدادن به عموم را
داشته باش��د .در اين ديدگاه نيز چهارمكتب قابل شناسايي است:
نظريهی اطالعات ،معناشناس��ي ،نشانهشناسي ،روانشناسي و
زيستشناختي .البته براي تعيين زيبايي در يك شيء كاربردي يا

است و احس��اس نظم بهوجودآمده نيز پايدارتر ميگردد .هر اثر
حاوي اطالعات معنايي و زيباشناسي است .اطالعات معنايي يك
اثر هنري تاحدي مطابق فرم ذهني و از اين طريق گوياي س��بك
اثر است .بنابر نظريهی اطالعات ،وابستگي اثر هنري به يك سبك
باعث افزايش ميزان هدررفتن اطالعات ،همينطور كمشدن بداعت

و خالقي��ت اثر ميش��ود و اينها جاي اطالعات زيباش��ناختي را
ميگيرند و ما را در تفس��ير ش��خصي محدود ميكنند .اما ميزان
اطالعات معناشناس��ي و زيباييشناسي در يك اثر برابر نيستند.
نظير اين تقسيمبندي در طراحیصنعتی و معماري نيز وجود دارد.
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هرچه نظام معماري شيء يا بنا پيچيدهتر باشد محتواي نمادين آن

تدابیر بصریای محسوب میشوند که از نظر فلسفی و احساسی،

نيز بيشتر است و جاي تفسير بيشتري دارد .هرچه سبك مبهمتر

مشارکت فرمها و فضاهای متنوع یک بنا یا یک شیء را در یک کل

باشد ،براي شناختهشدن مشاركت افزونتري را از جانب مخاطب

نظامیافته و واحد میسر میسازند (كاتب.)6 ،1389،

ميطلبد (كاتب.)52-59 ،1389 ،

محور :محور ،خطی اس��ت ایجادشده توسط دو نقطه در فضا؛
خطی که فرمه��ا و فضاها میتوانند حول آن آرایش یابند .محور

بررس�ي چن�د مفه�وم بنيادي�ن در طرح اش�يا يا
اهميت ويژهاي برخوردار است؛ بهگونهاي كه در معماری مذهبی
بناها
عمودي در معماري دورهی اس�لامي از جمله دورهی صفويه از

در اين بخش ،چند مفهوم بنيادي كه يك شيء يا يك اثر معماري

را ميس��ازند توضيح داده و به عبارتي ،اجزاي اصلي يك ش��يء

محور عمودی جایگاه انسان را به خدا پیوند میدهد .در سطح افقی

تقریب ًا تمام جهات افقی همارزش هستند و دعوت به حرکت آزاد و

در قالب يك محصول يا بنا ش��ناخته ميش��وند تا با توجه به اين

ارتباطات انسانی میکند .جهت عمودی مفاهیمی چون سلسلهمراتب

مفاهيم بنيادين به معرفي و بيان عناصر ديداري موجود در اشيای

یا رقابت را تداعی میکند .در دید هر یک از ما ،گس��ترش عمودی

بهجامانده از دورهی صفويه بپردازيم.

شاخصتر از گسترش افقی است (همان.)49 ،

نظم :نظم اغلب مترادف با سادگی است ،درحالیکه هر سطحی از

تق�ارن :الزمهی وضعیت تقارن ،ترتیب متعادل اش��کال مشابه

پیچیدگی بصری میتواند منظم باشد .براساس نظریهی گشتالت،

ف��رم و فض��ا حول یک نقطه مش��ترک (مرکز) یا ح��ول یک خط

محیط منظم محیطی است که در آن اجزا بهگونهای به کل مجموعه

(محور) اس��ت .در يك اثر تجس��مي با توجه به موضوع و هدفي

ش��کل دهند که از تقلیلگرایی ،خودتناقضی و تقابل اجتناب شود.

ك��ه طراح و هنرمند از اب��داع آن دارد ايجاد تع��ادل وظيفه و كار

بهعکس ،محیط نامنظم آن محیطی اس��ت ک��ه رابطهی اجزای آن

هنرمند است .يكي از انواع تعادل ،تعادل متقارن است .تعادل قرينه

ضعیف است و اصلی کلی برآن حاکم نیست ،ساختار آن پیچیده
است و اجزای آن زیاد است و اصول نظمدهندهی متعددی در آن

كام ً
ال طبيعي و سهلالوصول است و بهراحتي قابل درك ميباشد
(حسينيراد.)68-66 ، 1386،

دخالت دارند .ترکیب وقتی منظم است که اصول ترکیب یکدیگر را

ریتم :ریتم یکی از اساس��یترین ارکان هر نوع ادراک است .در

حمایت کنند و وقتی نامنظم اس��ت که چنین حمایت و هماهنگیای

هنرهاي تجس��مي ريتم معنايي تصويري دارد و عبارت است از

وجود نداشته باش��د .بنابر نظریهی اطالعات هرچه در اثری نظم

تكرار ،تغيير و حركت عناصر بصري در فضاي تجس��مي .انتقال

س��ختتر باشد ،تنوع اجزای آن کمتر اس��ت ودر نتیجه محتوای

احساس حركت نيز توس��ط ريتم بصري صورت ميگيرد .ريتم

اطالعاتی اث��ر پایینتر میآید و اثر از بداع��ت کمتری برخوردار

وقت��ي به وجود ميآيد كه ما اش��يا را بهصورت جدا يا در رابطه

خواهد بود .ولی نظم پیچیده ،آزادی و ایهام بیش��تری را بهوجود

با هم ببينيم و يا بخش��ي از ش��يء و يا تمام آن را يكجا مشاهده

میآورد ،زیرا که احتمال ترکیبهای متنوعتری را میدهد .هرچه

كنيم .حركات چشم بيننده بايد در ابتداي كار توسط طراح محاسبه

ساختاری پیچیدهتر باش��د نیاز به نظم در آن بیشتر است و نیل

شود .درست همانطور كه يك پوستر خوب بايد توجه را جلب كند،

بدان مطلوبتر اس��ت .در طرحهای پیچیده عناص��ری با اجزای

محصوالت صنعتي و معماري نيز بايد چشم را به طرف خود جلب

مختلف ،اندازهها و ش��کلهای متفاوت در ساختاری واحد متحد

نمايند .در محصوالت صنعتي اين جلبكردن چشم با كاربرد رابطه

میشوند .اگر در چنین تشکیالتی ناسازگاری وجود داشته باشد

پيدا ميكند .بهطور مثال يك اتوي برقي را چگونه طراحي كنيم تا

از هم میپاش��د .بنابراین پیچیدگی منظم ،انحراف از هنجار است.

كليد آن به آساني پيدا شود (مهير.)125 ،1376 ،

انحراف از هنجار به شیء پویایی زیادی میبخشد .نظم بدون تنوع،

سلس�له مراتب :ه��رگاه چند عنصر در کنار ه��م قرار بگیرند

میتواند به یکنواختی بینجامد و تنوع بدون نظم ،ممکن است ایجاد

نظم��ی در روابط بین آنها پدید میآید .ممکن اس��ت این عناصر

هرجومرج و بینظمی نماید .اصول نظامدهندهای که در زیر میآیند

همگی همارزش بوده یا اینکه تابع یک نوع سلس��لهمراتب باشند.
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اصل سلس��لهمراتب حاکی از این است که در اغلب و شاید هم در

مقدار نوری که جذب میشود .در شکلپردازی یک عنصر معماری

همهی ترکیبات طراحیصنعتی و معماري تفاوتهای واقعی بین

یا یک محصول بهصورت شیء ،دو امکان برای تغییردادن مقدار

فرمها و فضاها وجود دارد .این تفاوتها تا حدی نش��اندهندهی

روشنایی وجود دارد :تغییردادن شدت نور و تأثیرگذاری بر روی

میزان اهمیت فرم و فضا ،نقش عملکردی ،صوری و نمادیش��ان

توان بازتابی از طریق انتخاب مصالح مناس��ب با خواص فیزیکی

در س��ازماندهی فضاس��ت .برای اینکه یک فرم یا فضا ،بهعنوان

مناسب در سطح خارجی .گاهی با استفاده از راهکارهایی میتوان

عنصری مهم در سازماندهی تفکیک گردد ،باید آشکارا تک باشد.

شدت نور را افزایش یا کاهش داد .مث ً
ال مصالحی چون ورق براق

این امر به این ترتیب میتواند حاصل شود که به این شکل یا فرم،

اس��تيل براي رويهی يك محصول ،سنگ مرمر ،کاشی لعابدار و

اندازهای استثنایی ،شکلی خاص ،مکانی مهم و باارزش اختصاص

استفاده از حوض آب در س��اختمان ،با انعکاسدادن نور ،میزان

دهیم (دي.كي .چينگ.)350 ،1368 ،

آن را افزایش میدهد .همچنین پنجرههای گرهچینی چوبی که در

عامل مفروض :به خط ،س��طح یا حجم رابطی گفته میشود که

معماری اس�لامی مورد استفاده قرار میگیرند ،با شکست نور از

سایر قس��متهای یک ترکیب میتوانند به آن مربوط شوند .این

ش��دت آن میکاهد .از دیگر مس��ائلی که در ارتباط با نور مطرح

عامل ش��کل نامرتب اجزا را بهوسیلهی نظم ،تداوم و حضور دائم

میشود مسئلهی عمق اس��ت که برای ادراک فضا بسیار اهمیت

خود سامان میدهد .محور که پیشتر در مورد آن صحبت کردیم،

دارد .بهوسیلهی ایجاد تاریکی و روشنایی میتوان عمق را ایجاد

در جای��گاه یک عامل مفروض عمل میکن��د .عامل مفروض الزم

کرد؛ به این ترتیب بخشی که در تاریکی قرار گرفته است از عمق

نیست که خط باش��د ،بلکه میتواند به شکل سطح یا حجم باشد.

بیش��تری برخوردار خواه��د بود .از این ویژگی ب��رای بیانهای

اگر عامل مفروض به شکل سطح یا حجم باشد ،باید اندازه ،میزان

نمادین اس��تفاده میکنند .رنگ و نوع مصالح نیز از مس��ائل مهم

بستهبودن و نظم آن بهحدی باشد که بتواند بهعنوان شکلي عمل

در زیباشناختی در طراحیصنعتی و معماری هستند .درک رنگ

کند که قدرت دربرگیری و گردآوری اجزا را در سازماندهی دارد

بس��تگی فراوان به ش��دت نور دارد .در یک سبک پیچیده ،اهمیت

(همان.)358 ،

رنگ از فرم نیز بیش��تر اس��ت .رنگهای متفاوت هر کدام دارای

نور و رنگ :نور يك عنصر جهاني اس��ت .تنها از طريق وجود

تأثیر خاص روانی روی بیننده هستند .این اثر تابع سه عامل است:

نور اس��ت كه ما ميتوانيم ببينيم و از وجود رنگ اطالع پيدا كنيم.

مکانی که رنگ در آن بهکار رفته ،نوع فرهنگ و همچنین مس��ائل

ما وقتي ميتوانيم ببينيم كه حس ما برانگيخته شود و اين هنگامي

اجتماعی و روانی .انتخاب مصالح نیز عامل مهمی در ساخت ابنیه

اتفاق ميافتد كه نور سفيد به طول موجهاي مختلفي تجزيه ميشود

و اشیا است .نوع انتخاب مصالح تحت تأثیر عوامل مختلف شامل؛

و به چشم ما برسد (مهير .)66 ،1376 ،شدت نور بهخصوص نور

نیت سازنده بنا یا شیء ،عوامل محیطی ،دردسترسبودن مصالح

طبیعی ،عاملی بیثبات اس��ت و برحسب زمان روز ،موقع سال و
وضع آبوهوایی متغیر اس��ت .با تغییر نور ادراک ما از محیط و

و نیز مسائل نمادین میشود .مث ً
ال در معماری ایران اعتقاد بر این
است که از مصالح بومآور باید استفاده کرد و یا مث ً
ال برای ساخت

بنا دگرگون میشود .نور مصنوعی بیشتر درون ساختمان مورد

طاق بهترین مصالح آجر است و ش��اید بهترین مثال برای درک

اس��تفاده قرار ميگیرد وثابتبودن شدت نور از خصوصیات آن

رابطهی نوع مصالح و مقاصد نمادین ،مقبرهی تاجمحل در آگرای

اس��ت .هرچه فضا روش��نتر باش��د محیط دلبازتراست .یکی از

هند باش��د ،مصالح این بنا از مرمر سفید است که میگویند نماد

دالیل استفاده از بازش��وها بهویژه پنجرهها در ساختمان ،برای

صوری گوهر وجودی زن است (كاتب.)46-51 ،1389 ،

پذیرش و اس��تفاده هرچه بیش��تر از نور بیرون است .در مورد

بررس�ي هن�ر دورهی صفوي�ه و تحلي�ل
روش��ناییای که ما در محیط احس��اس میکنیم ،دو عامل اهمیت
دارد :شدت نوری که به جسم میتابد و توان بازتابی جسم؛ یعنی زيباييشناختي عناصر آن دوره
نسبت بین مقدار نوری که بهوسیلهی جسم بازتابیده میشود به

در بررس��ي و تحليل زيباييشناسي بناها و اشيای بهجامانده
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در دورهی صفوي با شيوهی اصفهاني كه سبك رايج در معماري

طرح در بناها هم آشکار بوده است.

و هنر آن دوران بوده اس��ت ،مواجه ميش��ويم .اين شيوه (سبك

ت غیرسازهای)ش��يوهی
ت ی��ا الحاقا 
آرایه ي��ا آمودها (تزیینا 

اصفهاني) داراي مش��خصات و ويژگيهايي اس��ت كه محققان و

ف
ن از ک م و کی 
ی اصفهانى آمودها با الهامگرفت 
اصفهاني :در شیو ه 

دانشمندان غربي به بيان آن بيشتر در زمينهی معماري پرداختهاند

ی بناها و اشيا ب ه
ی س��اختار کالبد 
رستاخیز هنری ،و ب ه مقتضا 

(بل��ر و بلوم .)476 ،1388 ،در اين تحقيق س��عي بر آن اس��ت كه

ی نو اجرا مىش��وند .در اكثر اشيای كاربردي و عمارتهاي
طرز 

با بيان اين خصوصيات به تحليل اشيا و مصنوعات ساختهشده

دورهی صفوي ،در بسیاری از بناهایی که بهویژه در اوج توانمندی

متأثر از شيوهی اصفهاني در دورهی صفويه بپردازيم.

صفویان س��اخته شدهاند ،اهمیت پوششهای تزیینی تا آن اندازه
فزون��ی پیدا میکند ک��ه برای فهم ش��الودهی معمارانه فضا باید

شیوهی اصفهانی (در معماري دورهی اسالمي) و
س��اختمان پرداخت .برقراری ارتباط بصری ،نخستین گام برای
تأثير آن بر خلق بناها و اشيا
از آنها عبور کرد تا فراتر از پوش��شهای تزیینی به ش��الودهی

شیوهی اصفهانی آخرین شیوهی معماری ایران است .معماری

بومی آذربایجان پدیدآورندهی سه شیوهی معماری ایران از جمله

برقرارکردن ارتباط ذهنی شخصی مردمان با اشيا و بناها بهشمار

میآید.

شیوهی اصفهانی بود .پس خاستگاه این شیوه ،شهر اصفهان نبوده

ی بهکاررفت ه در پوششها و
رنگ در شيوهی اصفهاني :رنگها 

ولی در آنجا رش��د کرده است و بهترین ساختمانهای آن در این

ت دورهی تاریخى
ی شناخ 
ی بناها و اشيا یکى از مالکها 
آمودها 

شهر ساخته شدهاند .شیوهی اصفهانی دربرگیرندهی شیوههایی

ک و عمومى
ق و پسند کالسی 
آثار و نیز یکى از عناصر ارزیابى ذو 

است که در نوشتههای غربی بهشیوهی صفوی ،افشاری ،قاجاری

ن و هن��ر و عام ه در ه��ر دورهی تاریخى اس��ت .در آثار
اه�� ل ف 

و زند -قاجار نامیده ش��دهاند .عباسمیرزا که بعدها به شاهعباس

ی مسلط ،آبى ،فیروزهای،
قوامیافت ه با ش��یوهی اصفهانى ،رنگها 

معروف شد کسی بود که باعث رواج و پیشرفت شیوهی صفوی

س از
ی پخت ه و طالیى اس��ت .پ 
الجوردی ،س��فید ش��یری ،نخود 

در معماری و هنر گشت (همان.)476 ،

گ بود ،تغییر یافت؛ حتى در
س جلوهی کلى بنا ک ه آبى رن 
ش��اهعبا 

ویژگیهای شیوهی اصفهانی

ی قرمز و
گ شد و رنگها 
ن طرحها غالب ًا ناهماهن 
ن شاهسلیما 
زما 
ی گرفت.
ی بیشتر 
ت جا 
زرد و نوعى نارنجى زش 

بخ��ش مهم��ی از جذابیت هنر و معماری صف��وی بر اثر طرح

ی
ی چوبي در ش��يوهی اصفهاني :اس��تفاد ه از قوارهبر 
آمودها 

سهلوممتنع آن با ترکیببندیهای ساده بر پایهی افزایش و تقارن

ن دور ه معمو ل شد و تنو ع
ت منحنى) نیز در ای 
ب بهصور 
ش چو 
(بر 

بود .معماری صفوی نوآوری اندکی در ساختار یا صورت داشت،

ش آجر نیز در استفادهی تزیینى
ب شد ک ه گا ه بر 
ن موج 
و تازگى آ 

چ��ون معماران مجبور بودند وس��یعترین بناها را در کوتاهترین

ت گیرد .استفاده از فرم منحني و پيازي
ی صور 
ت قوارهبر 
بهصور 

زمان بس��ازند یا تزیین کنند و بدینترتیب با پوششهای کاشی

ش��كل در محصوالت و دستس��اختههاي هنرمندان صنعتگر و

بیقوارگی ساختاری آن را بپوشانند (همان منبع .)475 ،بدينسان

ی در
اساتيد ساخت ظروف و اشيای تزييني ديده ميشود .قوارهبر 

تزييننمودن بس��يار رويهی بناها و بهتبع آن اشيا و مصنوعات

ک دور ه
س از ی 
توپ 
ن روا ج یاف 
ن شاهعباسدو م و شاهسلیما 
زما 

كاربردي در دورهی صفويه رايج گرديد.

رکود مجدداً رونقگرفت (پيرنيا و معماريان.)272-284 ،1386 ،

معماری ش��يوهی اصفهاني :سادهش��دن طرحها که در بیشتر

ساختمانهای ش��یوهی اصفهانی فراوان هستند و در سراسر

س��اختمانها ،فضاها یا چهارپهلو (مربع) یا مستطیل هستند .در

ایران پراکندهاند .برخی از س��اختمانهای ارزشمند که از دورهی

ش��یوهی اصفهانی ،هندسهی ساده و شکلها و خطهای شکسته

نخس��ت آن بهجا ماندهاند عبارتاند از :مسجد شاهولی تفت ،کاخ

بیش��تر به کار رفته اس��ت .همچنین پیمونبندی و بهرهگیری از

شاهطهماسب در جعفرآباد قزوین ،ارسن گنجعلیخان در کرمان،

اندامها و اندازههای یکس��ان در س��اختمان دنبال شده و سادگی

ارس��ن نقش جهان اصفهان یعنی میدان و ساختمانهای پیرامون
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آن مس��جد امام ،مس��جد ش��یخلطفاهلل ،عالیقاپو که همگی در
اصفهان هستند .اشيای بهجامانده از دورهی صفوي در موزههاي
مختلف دنيا مانند كاخ موزهی توپكاپي استانبول ،موزهی ويكتوريا
و آلبرت لندن و س��اير موزههاي معتبر دنيا موجود است كه در
ادامه به بررسي چند نمونه از آنها ميپردازيم.

بررسي بناها ،نقاشيها ،نقوش و اشيای تزییني
و كاربردي دورهی صفويه

اولين اثر مورد بررسي (تصوير )1عمارت عاليقاپوي اصفهان

است كه براساس ويژگيهاي شيوهی اصفهاني ،قرينگي بهوضوح
در بنا ديده ميشود .همچنين فضاها چهارپهلو يا مستطيل هستند.
از عناصر مهم معماري صفويه اس��تفاده طاقنماها و سردرهاي
هاللي و پيازيشكل در ايجاد بناها است.
اثر بعدي (تصوير )2تصويري از ش��اهنامهی سر بزرگ است.
در اي��ن تصوير ازارهی ايوان با كاش��يهاي لعابي آبي و طاليي

تصویر  )1عمارت عالیقاپو -اصفهان ،قرينگي و استفاده
از فضاي چهارپهلو

پوش��يده شده است و دو عدد پنجره در تصوير ديده ميشود كه
داراي شيشههاي گرد هستند كه تكرار اين دايرهها و ششضلعيها
بهصورت ريتم ،در نقوش تزييني صنايع دستي و اشيای كاربردي
دورهی صفوي ديده ميشود.
اث��ر ديگر (تصوير )3نگارهاي از آثار رضاعباس��ي اس��ت .با
توجه به نقاشيهاي دورهی صفويه ميتوان به سبك زندگي ،نوع
مبلمان ،اشيا و وسايل زندگي آن دورهی تاريخي پي برد .استفاده
از قوارهبري در س��اخت صندلي و كاربرد رنگ آبي در تزيين آن
از مش��خصههاي شيوهی اصفهاني اس��ت كه در معماري و هنر
دورهی صفويه ديده ميشود.
تصوير  4بخش��ي از نقوش كاش��ي و آجر مدرسهی حيدريه
در قزوين را نمايش ميدهد .بهطوركلي استفاده از شكل ضربدر
كه داخل كادر مربع ش��كل قرار گرفته و طرح ستارهی هشتپر با
هندسهی ساده و خطهای شکسته از نقوش رايج دورهی صفويه
است.
تصوير  6قفل برنجي است که با دستگاه فنر خميده شده است.
با توجه به اين ش��يء و اشيای مشابه ميتوان دريافت كه اشكال
هندس��ي با الهام از گياهان و ايجاد تعادل متقارن در هنر دورهی
صفوي همواره مورد توجه اساتيد هنر و فن بوده است.

تصویر « )2آوردن گيو گرگين را به پيشگاه كيخسرو» از شاهنامهی
سر بزرگ ،گيالن ،1493-1494 ،گالري آرتور سكلر ،بنياد اسميتسونين،
واشنگتن دي.سي (كنبي.)13 ،1386 ،
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بهكارگرفتن تعادل قرينه ،س��ادهترين روش براي ايجاد تعادل
بصري است ،زيرا همهچيز نسبت به محورهاي عمودي ،افقي كه
از وسط اثر عبور ميكنند ،سنجيده ميشود.
اث��ر هنري ديگر از اش��يای دورهی صفوي��ه (تصوير )8مقطع
كمربند آهني مش��بك اس��ت كه طرح آن به شكل ترنجهاي لوزي
كنگرهدار حاوي نقوش اسليمي و يك ترنج مدور كنگرهدار حاوي
نقش اسبس��وار قوشباز و مهتر يا اس��بدار است (همان.)28 ،
تعادل قرينه ،بس��يار طبيعي و س��هلالوصول است ،بهطوريكه
ايج��اد ارتباط ب��ا اثر را بدون نياز ب��ه آموزشهاي خاص و تنها
بهواسطهی رفتار فطري بهطرز سادهاي براي هر بينندهاي ميسر
ميكند (حسينيراد.)68 ،1386 ،
اس��طرالبهاي تزیينش��ده با نق��وش زيبا ،از اش��ياي فلزي
برجستهی دورهی صفويه هستند (تصوير  .)9سطح دايرهايشكل
اس��طرالب بهعنوان عامل مفروض عمل كرده و سایر قسمتهای
اين ترکیب میتوانند به آن مربوط شوند .این عامل شکل نامرتب
اجزا را بهوسیلهی نظم ،تداوم و حضور دائم خود سامان میدهد.
در طراحي درب مركبدان (تصوير  )10از تركيب فرم هاللي-
پيازي شكل طاقنماها و سردر ايوانهاي ابنيهی دورهی صفويه
الهام گرفته شده است.
فرم پيازي ش��كل بدنهی اصلي قوري (تصوير  )11نقش عامل
مفروض را دارد و س��اير اجزاي قوري را ب��ه هم پيوند ميدهد.
تصوير« )3جوان كتابخان» به امضاي رضا عباسي ،1626-1625 ،آبرنگ
مات ،طال و مركب روي كاغذ  8×14.5سانتیمتر ،موزهی بريتانيا .سبك
زندگي و نوع اشياء كاربردي مشهود است(همان منبع.)106،

همين رنگ آبي قوري و ش��كل دستهی آن به فرم طاقهاي هاللي
ابنيهی دورهی صفويه است از مشخصات بارز شيوهی اصفهاني
در ساخت اشيای كاربردي ميباشد.

تصوير  )4نقوش كاشي و آجر ،صفويه ،قزوين ،مدرسهی حيدريه (خزائي )43 ،1381 ،استفاده از شكل ضربدر در داخل كادر مربع مشهود است.
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تصوير  )5كاشي نقشدار كاشان ،مجموعهی گادمن 665 ،هجري (همان)60 ،
استفاده از ستارهی هشتپر مشهود است.

قالفيش��كل بدنه قرار ميگيرد ،باعث جذابيت بيش��تر اين شيء
شده است.
ايجاد تزیینات روي قسمت داخلي درب قلمدان (تصوير )16نشان
از توجه ويژهی هنرمندان دورهی صفويه به آرايهها و آمودها در
زيباسازي و تزیین اشيای كاربردي دارد.
در تصوير  ،17نظم ايجادش��ده توسط اس��تفاده از سنگهاي
تزییني يكس��ان از نظر رنگ و اندازه ،در عين سادگي باعت ايجاد
شيئی زيبا و فاخر شده است.
تصوير )6قفل برنجي با دستگاه فنر خميده است .طول  6و عرض 6
سانتیمتر ميباشد (تناولي .)102 ،1386 ،ايجاد شكل هندسي با الهام از
گياهان ،صفویه

در تصوير 12با مش��اهدهی بافت و رنگ يكس��ان در رويهی
مهرههاي ش��طرنج به نظم و ريتم موجود در ش��كلگيري آنها
پي ميبريم.
درطراحي بطري آب جواهرنشان( ،تصوير )13عالوه بر استفاده
از آرايههاو تزیینات بسيار براي برقراري ارتباط بصري با بيننده،
توجه به محور عمودي مانند ابنيه آن دوره به چشم ميخورد.
در قدح جواهرنش��ان نيز (تصوير )14از تزیینات بسيار جهت
ارتباط بصري قدرتمند با بيننده استفاده شده است.
در تصوير  ،15فرم سادهی قلمدان ،زينت شده با نقشمايههاي
گل و پرن��ده و مكانيزم كش��ويي مخزن قلمها كه در پوس��تهی

در شمعدان نمايش داده شده در تصوير  ،18تقارن و گرايش
به محور عمودي ،مشهود اس��ت .با اينكه محور ،خطي فرضي
و غيرقابل رؤيت اس��ت ولي داراي تدبيري قوي ،مسلط و نظم
دهنده است.
در شمعدان نمايشدادهشده در تصوير ،19تاحدودي فرم تابع
عملكرد شيء است .بهگونهاي كه دهانهی شمعدان (محل قرارگيري
شمع) كوچك شده ،که نشاندهندهی قطر شمع است .كفي شمعدان
بهصورت سيني اس��ت و عالوهبر عامل ايستايي شمعدان ،نقش
بازدارنده از ريختن اش��ك ش��مع بر روي زمي��ن را دارد .محل
دستگيرهی شمعدان متناس��ب با الگوهاي ارگونومي از نظر قطر
و ارتف��اع ،براي چنگش مناس��ب كاربر و ايج��اد بافت بهصورت
نوارهاي افقي برجسته براي جلوگيري از سرخوردن دست كاربر
ايجاد شده است.
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تصوير  )7مشربهی يشمي ،ايران ،ربع اول قرن شانزدهم ،منقور به نام
شاهاسماعيل( ،دورهی پادشاهي  ،)-1524 1501ترصيع با طال ،بلندي 14
سانتیمتر ،موزهی توپكاپي ،استانبول (كنبي )27 ،1386 ،استفاده از تعادل
قرينه مشهود است.
تصوير )9اسطرالب ساختهشده بهسفارش مرحوم سيدجاللالدين تهراني
توسط كمال اشرفزاده اصفهاني در سال  1344خورشيدي ،اصفهان ،داراي
صفحهی مادر ( ُام) به قطر  25سانتيمتر و پنج صفحهی برنجي به قطر 23.3
سانتيمتر و يك عنكبوتيه .تأثير عامل مفروض در ايجاد نظم مشهود است.

تصوير  )8مقطع كمربند آهني مشبك ،تبريز ،913/1507-1508 ،منقور
به نام شاهاسماعيل ،ترصيع با طال ،بلندي  5.8سانتیمتر ،موزهی توپكاپي،
استانبول .استفاده از تعادل قرينه مشهود است.

تصوير  )10مركبدان ،اثر ميرك حسين ،برنج با ترصيع نقره و سياهقلم
زمينه ،بلندي  8.9سانتیمتر ،قطر  4.7سانتیمتر ،موزهی ويكتوريا و آلبرت،
لندن (كنبي .)36 ،1386 ،طراحي درب مركبدان با الهام از فرم طاقها و
سردرهاي دورهی صفويه.

30
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تصوير  )11قوري سفالي با تزيين آبي زيرلعابي ،1616-1617 ،لولهی
فلزي از قرن نوزدهم ،بلندي  24.8سانتیمتر ،موزهی بريتانيا .استفاده از
رنگ آبي و الهام از طاقنماهاي هاللي در ايجاد فرم دسته مشهود است.

تصوير )13بطري آب از جنس روي جواهرنشان ،تبريز ،صفويه ،اوايل
سدهی شانزدهم .روي ،طال ،نقره ،ياقوت سرخ ،فيروزه ،ميناي سياه ،ارتفاع:
 52سانتیمتر ،عرض 22 :سانتیمتر ،لوله 13 :سانتیمتر .كاخ موزهی
توپكاپي ،استفاده ازآرايهها وتزيینات بسيار و توجه به محور عمودي.

تصوير )12مهرههاي شطرنج ،صفويه ،قرن  16ميالدي ،طال ،ياقوت سرخ،
فيروزه ،لعاب مينا ،ارتفاع 1.5-2.5 :سانتيمتر ،كاخ موزهی توپكاپي ،عنصر
نظم و ريتم مشهود است.
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تصوير  )14قدح روي -نقره جواهرنشان .تبريز -صفويه ،اوايل قرن 16
ميالدي .روي ،طال ،نقره ،ياقوت سرخ ،فيروزه ،ميناي سياه
ارتفاع 4.3 :سانتیمتر ،قطر 15 :سانتیمتر ،موزهی توپكاپي،
استفاده از تزیینات بسيار.

تصوير )15قلمدان زينت شده با نقشمايههاي گل و پرنده با پوشش الك
والكل ،كاخ گلستان ،تهران 1710 ،م .چوب ،رنگ 34 × 7.6 ،سانتیمتر،
ايران موزهی ملي ،استفاده از فرم ساده.

تصوير  )16قلمدان ،صفويه 1123 ،ه.ق ( 1711م) .آهن ،طالكوبيشده،
طول  25سانتیمتر ،مركبدان  4.5سانتیمتر .كاخ موزهی توپكاپي ،استفاده
از آرايهها و آمودها.

تصوير  )17قلمدان جواهرنشان ،تركمنهاي آق قويونلو .طال ،نقره ،صدف
مرواريد ،فيروزه ،ياقوت سرخ ،ميناي سياه ،ميناكاري ،طول  25سانتیمتر،
قطر مركبدان 4.5سانتیمتر .كاخ موزهی توپكاپي ،استفاده از تزیینات بسيار.

تصوير )18شمعدان منقوش به يك متن ،موقوفه ،روضهی آل سلطانعبداهلل .مجموعهی شيخ صفي اردبيل ،صفويه ،قرن  17-18م .برنج ،ارتفاع54 :
سانتیمتر ،ايران ،موزهی ملي ،تقارن و گرايش به محور عمودي مشهود است.
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تصوير  ،20شمش��يري را نمايش ميدهد كه در ساخت آن از
خصوصيات نقش برجسته براي ايجاد تأثيرات بصري متناسب با
كاربري شيء استفاده شده است .نقش برجستهی كلهی اسب در
ايجاد فرم دسته مؤثر و حكشدن تصوير شير نشسته باعث القای
حس قدرت در كاربر است.
تصوي��ر  ،21كالهخ��ودي را نمايش ميدهد ك��ه در آن ،تقارن
ش��عاعي از عناصر متشابهي تشكيل شده اس��ت كه حول دو يا
چند محور متقاط��ع در يك نقطهی مركزي ،به حالت متعادل قرار
گرفتهاند (دي.كي .چينگ.)342 ،1368 ،
تصوير  ،22قفلي را به ش��كل عقاب دو سر نمايش ميدهد ،بال
گستردهی اين عقاب در جلو قرار گرفته و دستگاه و كمانهی آن در
پشت بالها است .درحقيقت در ساخت اين قفل از شكل سادهشدهی
بدن عقاب با تزییناتي بر روي پيكرهی آن بهصورت دواير تودرتو،
جهت ايجاد فرم و حجمي خالق در قالب يك قفل ،بهره گرفته شده
است .عامل تعادل متقارن در ساير اشيای دورهی صفويه بهچشم
ميخورد و در ايجاد پيكرهی اصلي قفل نیز نقش اساسي دارد.
در تزيي��ن رويهی رح��ل قرآن (تصوير )23ني��ز از نقوش دايرهی
تودرتو و خطوط ضربدر داخل مربع اس��تفاده شده است .تكرار اين
نقوش بهروي س��اير اش��يای كاربردي دورهی صفويه (تصوير )22
نشان از اهميت اين نقوش در بين اساتيد هنر دورهی صفويه ميباشد.
در تصوير  24قفل ديگري نمايش داده ميش��ود كه بدنهی آن
مستطيل شكل است و يك كمان بلند در باالي آن قرار دارد .نقوش
روي قفل ،گل شاهعباسي بوده كه از نقوش رايج دورهی صفويه
ميباشد .با تكرار نقش گل شاهعباسي و ايجاد ريتم ،تزيین روي
قفل ايجاد شده است (خزائي74 ،1381 ،و.)199
تصوير )19شمعدان با نوشتهی نستعليق ،صفويه ،قرن  18 -17م .برنج،
ارتفاع 87 :سانتیمتر ،ايران ،موزه ملي .طراحي بر اساس عملكرد شيء
انجام گرفته است.
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تصوير  )23رحل ،چوب گردو ،بلندي
 64سانتیمتر ،پهنا  5/21سانتیمتر،
مجموعهی داويد ،كپنهاگ (كنبي،1386 ،
 ،)63توجه به نقوش دايره تودرتو و
خطوط ضربدر داخل مربع كه از نقوش
رايج دورهی صفويه ميباشد ،حائز اهميت
است.

تصوير )21كالهخود ،صفويه 993 ،ه.ق 1585 -م ،آهن ،طالكوبيشده،
ارتفاع 26 :سانتیمتر ،قطر 20 :سانتیمتر .موزهی توپكاپي .عامل تقارن حول
چند محور در يك نقطهی مركزي مشهود است.

تصوير  )22قفل برنج و فوالد با دستگاه فنر مارپيچ ،دورهی صفويه،
طول ،7 :عرض 7/8 :سانتيمتر (با كليد) (تناولي .)99 ،1386 ،نقش ،دواير
تودرتو ،بر روي بدنهی قفل مشهود است.

تصوير )20شمشير ايراني با تيغهی راست ،زر و سيمكاريشده ،اصفهان،
سدهی دوازدهم  -قبضه و ضامن آن هندي ،سدهی سيزدهم
مجموعهی والِ س ،لندن

34
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تصوير  )24قفل زينتشده با نقشمايهی گل شاهعباسي ،بدنهی قفل از
جنس فوالد با دستگاه فنر خاردار ،دورهی صفويه ،طول  12و عرض 5/6
سانتیمتر (همان)106 ،
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نتيجهگيري

موضوع علم زيباييشناسي تشخيص و درك عواملي است كه
در ادراك فرايند خلق يك شيء يا يك پديدهی تجربي زيبا نقش دارد.
چگونگي نحوهی ارتباط اجزای تش��كيلدهنده يك شيء و ميزان
هماهنگي اجزی آن براي رسيدن به يك كل در قالب يك موجوديت
دلپذير ،از مس��ائل حائز اهميت در علم زيباييشناس��ي است .در
اشيای كاربردي دورهی صفويه مفاهيم و عناصر ديداري ،همچون
قرينگي ،ريتم ،اس��تفاده از رنگ آبي و تزیینات بسيار در رويهی
شيء ،روشهايي براي ايجاد تعادل بصري و احساس خوشايند
و لذتبخش در هنگام اس��تفاده از آن شيء هستند ،بهگونهاي كه
اشيای كاربردي بيشتر جنبهی تزییني مييابند.
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