
۳۱ صفحات ۳۱ - ۴۲

خوانشرویکرداسطورهســنجینزدژیلبردورانبانگاهیبه
"زیورآرایههایباغایرانی"*

 شقایقچیتساز**1،احمدنداییفرد2،بهمننامورمطلق3
۱ دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. ۲ دانشیار 

۳ دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: ۹7/۱0/۲، تاریخ پذیرش نهایی: ۹7/۱۲/۱(

چکیده
خوانش آثار هنری، با بهره گیری از روش های نقد اســطوره ای در ایران، یا بســیار ناشــناخته باقی مانده اســت و یا به چند روش 
گونه شناسانه ی نوتروپ فرای، محدود شده است. روش های دیگر  معروف نظیر سرنمونی یونگی، تک اسطوره ی کمبلی و نقد 
کاربردی در تحلیل آثارهنری است، هنوز در سطح  که از جمله روش های  نظیر اسطوره ســنجی، اســطوره کاوی و اســطوره متن 
کاربردی با روش های مختلف نقد  کم شناخته باقی مانده است. از سوی دیگر، طیف های متنوع آثار هنرهای تجسمی و  کشور 
کاربردی، نه تنها از حوزه ی  گرفته اســت. اما هنر زیورآالت؛ به مثابه ی هنرهای صناعــی و  کاوی قرار  اســطوره ای، بارهــا مورد وا
ح نشده اســت. جســتار حاضر، به روش توصیفی – تحلیلی و  نقد مغفول مانده، بلکه در حوزه ی نقدهای اســطوره ای نیز مطر
تاریخی، با بهره گیری از روش اسطوره ســنجی ژیلبر دوران انجام شده اســت. بررســی روش نقد اسطوره سنجی، سپس خوانش 
کاوی "زیورآرایه هــای باغ ایرانــی" بــا اســتفاده از ایــن روش، از جمله اهداف پژوهش حاضر اســت. جســتار حاضر، به دنبال  و وا
که در ارتباط مستقیم با زندگی شخصی  که اسطوره ی کالن مستتر در "زیورآرایه های باغ ایرانی"  پاسخگویی به این سؤال است 
کرده اســت، چیســت؟ توجه در مضمون  مؤلفان آثار اســت و نگارندگان را در یافتن اســرار مســتتر در این مصنوعات، همراهی 
کلــی و همچنیــن جزئیات در خور پیکره ی مطالعاتی مورد نظر نوشــتار – زیورآرایه های بــاغ ایرانی-  نگارندگان را به این نتیجه 
کالن "آرمان شهر" در  که تمام موتیف ها و مضامین مســتتر در ســاختار مصنوعات، هرکدام به نحوی با اسطوره ی  کرد  رهنمون 

ارتباط است.
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گذر تاریخ و با تحول تفکر بشــریت از یک ســو  مفهوم اســطوره، در 
و با تغییر فرهنگ و ظهور پارادایم های نوین از ســوی دیگر، به منصه 
ظهور رسیده اســت. اســطوره، تا قبــل از قرن نوزدهم، در اندیشــه ی 
گذشــته ی بشــر قلمــداد شــده  کالســیک، مربــوط بــه  انســان دوران 
و بــا ظهــور پارادایم مــدرن، تفکر اســطوره ای از میان رفــت. هم زمان 
بــا شــکل گیری جنبش هــا و رویکردهــای جدیــد ادبــی- هنــری، بــه 
ویــژه روان کاوی، نظریاتــی مبتنی بر حضور اســطوره در ذهن انســان 
کــه امــروز بــاور غالــب بــر ایــن  گرفــت، تــا جایــی  دوران مــدرن شــکل 
که هنــر، تحــت تأثیر اســطوره تجلی یافته اســت  محــور اســتوار اســت 
گــی اســطوره ها، حرکت پنهان و آشــکار در طول  )عبــدی، ۱۳۹۱(. ویژ
زمــان و مــکان و تبدیــل شــدن آنها بــه یک الگــو جهت تکــرار و تکثیر 
اســت )عاشــوری، ۱۳۹۲(. روش هــای نقــد اســطوره ای بــه جــز چنــد 
کمبلی۴  روش معــروف، همچــون ســرنمونی۱ یونگی۲، تک اســطوره۳ 
گونه شناســانه نوتروپ فرای5، نســبت به سایر رویکردهای نقد  و نقد 
کمتــری مواجه شده اســت. ســایر روش هــای نقد  در ایــران بــا اقبــال 
که  اســطوره ای نظیر اسطوره ســنجی6، اســطوره کاوی7 و سراســطوره 
کاربــردی در تحلیل متون هنری و ادبی اســت،  از جملــه روش هــای 
هنوز ناشــناخته باقی مانده اســت. بــا تغییر پارادایم از ســاختارگرایی 
بســته به ساختارگرایی باز، روش های نقد اسطوره ای نیز مانند سایر 
که بدنبال  حوزه های علوم، دســتخوش تغییر و تحول شد. تحوالتی 
آن، به طــور هــم زمــان متــن و فرامتن هایــی ماننــد زندگــی مؤلف نیز 

اهمیت می یابند )نامورمطلق، ۱۳۹۲، ۳75(.
زیورآالت محصول همنشــینی عناصر معنادار و چینش هنرمندانه 
کنــار یکدیگرنــد. متــن زیــورآالت بــه عنــوان یکــی از  نقش مایه هــا در 
که اجزاء، عناصر و  ســاختارهای هنری، به مثابه درون مرزهایی است 
گسترده متنی،  کنده در شبکه های  مفاهیم خود را از برون مرزهای پرا
گرفته اســت. از جهتی دیگر،  تاریخــی، اجتماعــی و فرهنگی بــه عاریت 
تأثیــر عوامــل فرامتنــی نیز به طرز بــارزی در پیکــره زیورآالت مشــاهده 
کــه شــامل زمینه هــای اجتماعــی، فرهنگــی و  می شــود. ایــن عوامــل 
موقعیتــی هســتند، نقــش به ســزایی در رونــد تحــول ایــن مصنوعــات 
کاربســت هوشــمندانه "روش های نقد اسطوره ای" را  که ضرورت  دارد 
پررنگ تــر می نماید. در متن نظام زیــورآالت، به ویژه زیورآالت معاصر، 
گرفته است  سطوح مختلفی از موتیف های اساطیری و نمادین شکل 
گستره ی وسیعی از متن های هنری با این  و همین امر موجب شده، 

که آثارش ملهم  متــن پیوند بیابند. یکی از برندهای زیــورآالت معاصر 
از مفاهیم و روایت های اساطیری است، "زیورآالت باغ ایرانی" اثر زوج 
هنرمند تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد است. در آثار این زوج هنرمند، 
حرکت اسطوره ها از پیش متن۸ به بیش متن، تحت تأثیر گفتمان های 
قالــب دوران ســاختار ســیال اســطوره های پیشــین را شکســته و ایــن 
اســطوره ها از بافــت خــود جــدا می گردنــد و بــرای هم خوانــی بــا بافــت 

جدید، با واحدها و تکه های متجانس دیگر بازسازی می شوند.
کاربســت روش نقــد اسطوره ســنجی در  هــدف پژوهــش حاضــر، 
کالن مســتتر در "زیورآرایه های  کشــف، خوانــش و تفســیر اســطوره ی 
باغ ایرانی" است. پژوهش فوق به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت 
که در  کالن در آثــار "زیورآرایه هــای بــاغ ایرانــی"  کــه اســطوره ی  اســت 
تدوام و ارتباط مســتقیم با چند و چون زندگی شــخصی مؤلفان این 
کشــف اسرار مســتتر در این آثار همراهی  آثار اســت، و نگارندگان را در 
کرده، چیســت؟ چــه عواملی در تــداوم و تکثیر موتیف های مشــترک 

نمادین و اساطیرِی متن زیورآالت این برند، دخیل است؟  
که با  کیفی و از منظر هدف بنیادین است  جستار حاضر، تحقیقی 
روش توصیفی – تحلیلی و تاریخی، با تمرکز بر رویکرد  اسطوره سنجی 
ژیلبردوران۹ انجام شده است. این روش، امکان مطالعه ی هم زمان 
متــن و زندگــی مؤلــف را فراهــم مــی آورد. اسطوره ســنجی؛ درصــدد 
کــه  کشــف موتیف هــای تکــراری یــا عناصــری  آن اســت تــا بواســطه 
گفتمان اســطوره ای قلمداد  کوچک تریــن واحدهای معنــادار از یک 
می شــوند، و بررســی روابــط ایــن شــبکه ی اســاطیری بــا یکدیگــر، به 
کالن مســتتر در آثار مؤلف دســت یابد  ســاختار طبیعی از اســطوره ی 
در  را  وی  آثــار  کلــی  مضمــون  و  محتــوا  می توانــد  آن،  محتــوای  کــه 
برگرفته باشــد. در این پژوهش، انتخاب نمونه ها به صورت هدفمند 
کرده است. این آثار، ترکیبی از  بر روی زیورآالت برند "باغ ایرانی" تمرکز 
گفتمان  که در  متون و روایت های کالمی و نشانه های تصویری است 
بینامتنی تکرار و به اسطوره تبدیل شده اند. این اسطوره ها در قالب 
موتیف هــای تصویری- دیداری و نوشــتاری در پیکــره زیورآالت این 
برنــد تجســم یافتــه و در خیل عظیمــی از آثار آنها متبلور شده اســت. 
کار رفته به عنوان موتیف در متن  از این رو، تحلیل اســطوره های به 
که با  زیــورآالت، موجــب آشکارشــدن بافــت یــا بافت هایــی می گــردد 
ارجــاع به آنها، می توان تفســیرها و خوانش هــای غنی و عمیق تری از 
نظام زیورآالت، چه از منظر فرم و چه از منظر مضمون بدست آورد. 

مقدمه

چارچوبنظری

هر نظریه و روشی دارای یک پیشینه است که با گذار از آنها، متولد 
کــه می توان به  گرفته اســت. مهم تریــن نظریــه - روش هایی  و شــکل 
کرد، عبارتند از: روان سنجی  عنوان پیشینه برای اسطوره سنجی ذکر 
و نقــد اســطوره ای. ژیلبــردوران، اســطوره را الگوهای تکرارشــونده ی 

کرده اســت )نامورمطلــق، ۱۳۹۲،  روایــت دار در یــک فرهنــگ معرفــی 
و  اسطوره شناســی، مردم شناســی  مثلــث  بــر  نظریــات دوران،   .)۳۱
تخیالت اســتوار است )رحمانی و شعبانی خطیب، ۱۳۹5، ۲۳(. وی 
کافی است  براین باور اســت، برای اینکه یک اســطوره حاصل شــود، 



۳۳
خوانش رویکرد اسطوره ســنجی نزد ژیلبر دوران با نگاهی به "زیورآرایه های 

باغ ایرانی"

کنــش هنری، یک مکان یا شــخصیت هنری، شــباهت های  کــه یک 
کنش اســطوره ای، مکان اســطوره ای و یا یک شخصیت  مکرر با یک 
اســطوره ای داشته باشــند. برای تشخیص اســطوره ی پنهان، بیشتر 
گی های شــخصیت های هنری اشــاره نمود و  کنش هــا و ویژ بایــد بــه 
کمتر به ذکر صریح و روشن نام قهرمانان اسطوره ای پرداخت. وی بر 
که اسطوره های پنهان، مؤثرتر از اسطوره های آشکار و  این باور است 
صریح هســتند )عباســی، ۱۳۹0، 65( )عاشوری، ۱۳۹۲، ۱۴(. از منظر 
دوران، ارتبــاط میان اســطوره و هنــر، یک ارتباط دوطرفه اســت، به 
که اســطوره ها در پیونــد با اوضاع اجتماعی – تاریخی و  همان اندازه 
فرهنگــی خلق و احیا می شــوند، قادرند بر اوضاع اجتماعی- تاریخی 

خویش نیز تأثیر بگذارند )نامورمطلق، ۱۳۸۸، ۱00(. 
دوران، واژه ی میتوکریتیــک )اسطوره ســنجی( را، بــرای نخســتین 
بــار در ســال ۱۹7۲ و در مقالــه ای بــا عنــوان ســفر و اتــاق در اثــر خاویــر 
کرد و در این مقاله، روش نوپای اسطوره ســنجی را در  دومســتر مطرح 
مورد مجموعه ای از نوشــته های یک مؤلف تقریبًا ناشناخته به کار برد 
)نامورمطلق، ۱۳۸۸، ۱۱۲(.  اسطوره ســنجی در زبان فارســی، برگردانی 
است برای واژه ی میتوکریتیک و از نظر معنایی به یکی از انواع مطالعه 
و نقــد اســطوره ای در مقطــع خاصــی از فراینــد نقادی در قرن بیســتم 

اطالق می شود )عوض پور، ۱۳۹5، ۲7(.
که در آن، تمرکز اصلی بر روی  اسطوره سنجی؛ روشی است نقادانه 
متن هنری - ادبی است. روش اسطوره سنجی، بر پایه ی روان سنجی 
شــارل مورون۱0 مطرح شــد. ژیلبردوران همچون شــارل مورون بر این 
که بــرای خوانش اثر هنری، باید اســطوره ی آن اثــر را یافت  بــاور اســت 
کید بر اسطوره های اولیه  )عاشــوری، ۱۳۹۲، 6۱(. اسطوره سنجی، با تأ
و اصیل، به تحلیل عمیق آثار یک هنرمند می پردازد و به یاری همین 
که بســیاری از عناصر به ظاهر متضاد، با یکدیگر تلفیق  اســاطیر اســت 
می شــوند )نامورمطلــق، ۱۳۹۲، ۳75-۳77(. دوران، بــا ابــداع روش 
اسطوره سنجی درصدد آن بود که با شناسایی کوچک ترین واحدهای 
گفتمان اسطوره ای در آثار یک مؤلف و نیز بررسی روابط  معنادار از یک 
کالن جمیع آثار مؤلف  آنها با یکدیگر، به ساختار طبیعی از اسطوره ی 

دست یابد )عوض پور و نامورمطلق، ۱۳۹۳، ۲۱۳(.
براســاس نظــر دوران، اسطوره ســنجی را می تــوان بــه واحدهــای 
کــرد، لذا  کوچک تــر یعنی خرده اســطوره۱۱ و اســطورک تبدیل  معنایــی 
دوران می کوشــد تا با شناســایی اســطورک های هر اثر و بررســی روابط 
آنها با یکدیگر، به تصویر اســطوره ی کالن اثر دســت یابد )نامورمطلق، 
یافتــن  بــرای  دوران  ژیلبــر  اسطوره ســنجی  نقــد  روش   .)۹۸  ،۱۳۸۸
کالن آثار یک مؤلف، بر ســه مرحله ی اصلی اســتوار اســت  اســطوره ی 
کــه عبارتنــد از: ۱. نمادســنجی: بــا هــدف شناســایی نمادهــا و تصاویر 
کاوی  اســطوره ای آثار یک نویسنده انجام می گیرد. در این مرحله با وا
دقیــق جمیــع آثار یــک مؤلف شــبکه مضامیــن، بن مایه هــا، عوامل یا 
کوچک تریــن واحدهای معنادار از  که به هر طریق ممکن با  عناصــری 
گفتمان اسطوره ای مرتبط هستند، تبیین می شوند )عوض پور و  یک 
نامورمطلق، ۱۳۹۳، ۲۱۲- ۲۱۳( ۲. روان سنجی: این مرحله با تأسی از 
روش روان ســنجی شــارل مورون، به شناسایی استعاره ها و تصاویری 
کــه بــه نوعی تشــویش و وسوســه نــزد مؤلف اســت. در این  می پــردازد 

مرحله، اسطوره شــخصی مؤلف تبیین شده و با مطالعه ی زندگی نامه 
وی، نتایج بدســت آمده مورد بررســی و تحلیل قرار می گیرد )دوستی، 
۱۳۹۲، ۱۹( ۳. اسطوره سنجی: در این مرحله، مطالعه ی محقق فراتر از 
آثار و شخص یک مؤلف می رود. در گام نخست با طرح یک اسطوره ی 
بنیادین از اســطوره ی شخصی به اسطوره ی فراشخصی میل می کند 
و در مرحلــه دوم، ایــن اســطوره ی بنیادیــن را با جامعــه و روح جامعه 

مرتبط می کند )نامورمطلق، ۱۳۹۲، ۳7۸ – ۳7۹(.

پیشینهپژوهش

کنون هیچگونه  گفته شــود تا  گر  بســیار تأمل برانگیز خواهد بود ا
مطالعــه ای در خصــوص نقد اسطوره ســنجانه و یافتن اســطوره کالن 
یک مجموعه اثر در حوزه ی زیورآالت معاصر و نقش زندگی شــخصی 
مؤلــف آثار در شــکل گیری این مجموعه آثار، صورت نپذیرفته اســت. 
کرده اند  زیــورآالت ایرانــی را در پیوند با متون صنایع دســتی قلمداد 
گونه های جدید  و تنهــا به بررســی انواع اشــکال به کاررفته و آفرینــش 
کنون، ضرورت پرســش  مطابــق بــا نظــام معاصــر پرداخته اند. اما تــا 
از زمینه هــای شــکل گیری ایــن نقش مایه هــا، تحــول آنهــا در قالــب 
موتیــف، دگردیســی و تکــرار آنهــا در قالب اســطوره با اقبال پژوهشــی 
روبه رو نشده اســت و ضرورت آن بر پژوهشــگران آشــکار نشده اســت. 
درمــورد نظام ســاختاری و نقوش زیــورآالت، پژوهش های متعددی 
که عمده ی آنها، "بررسی ساختار نقوش و نوع ساخت  گرفته  صورت 
گاه به زیبایی شناسی و تحلیل  تجسمی" زیورآالت را مدنظر داشته و 

فرمی این مصنوعات پرداخته است.
گســترده ای بــه  کتاب هــای  در حــوزه مباحــث اسطوره شناســی، 
که تعاریفی متنوع از اســطوره ارایه داده اســت.  رشــته تحریر درآمــده 
کتــاب اســطوره و رمــز، مجموعــه مقــاالت  از آن جملــه می تــوان بــه 
که به همت جالل ســتاری در  نظریه پــردازان بنــام در حوزه اســطوره، 
کتــاب،  گــردآوری و ترجمــه شده اســت، اشــاره کرد. ایــن  ســال۱۳7۴ 
که از ســه دیــدگاه، معنای رمز و  مجموعــه مقاالت تحقیقی ای اســت 
اســطوره را بررســی می کند: نخســت دیدگاه روانــکاوی، دوم، دیدگاه 
اصالت ساختار، و سوم، دیدگاه اهل ایمان. اسطوره در جهان امروز، 
که در ســال ۱۳76 به قلم  کتــاب دیگر از جالل ســتاری اســت  عنــوان 
کلی به  کتاب اســطوره در جهان امروز، بــه طور  تحریــر درآمده اســت. 
که اســطوره در جهان امروز یافته، می پردازد و ســعی  معرفی معنایی 
کلیدی از منظر بارت و ســایر نظریه پردازان این  دارد برخی از تعاریف 
حــوزه را بــه صورت مختصر توضیح دهد. اســطوره، رویا و راز، عنوانی 
کتابی از  میرچاد ایلیاده با ترجمه  رویا منجم در ســال ۱۳۸۲ اســت. 
کتاب  ایلیاده، به تحلیل نظریات یونگ در راســتای اســطوره در این 
کتاب اســطوره  کتابــی می تــوان بــه  پرداخته اســت. از دیگــر عناویــن 
بــه  شــیرین دخت دقیقیان  ترجمــه  و  بــارت۱۲  روالن  نوشــته  امــروز، 
کتاب، تعاریف و تحلیل های اســطوره را  کرد. این  ســال ۱۳۹۲ اشــاره 
کاربســت اســطوره ها در جهــان معاصر  بــا زبانــی روان از منظر بارت و 
کرده اســت. از تألیفات غنی و مرتبط بــا پژوهش حاضر می توان  ارایــه 
کتــاب  درآمــدی بــر اسطوره شناســی، تألیف بهمــن نامورمطلق در  از 
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کتــاب، تعاریف بنیادیــن در باب  ســال ۱۳۹۲ اشــاره کرد. وی در ایــن 
کرده و نگرش های متفاوت بــه این دانش را از منظر  اســطوره را ارایــه 
نظریه پــردازان مشــهور این حوزه به رشــته تحریر درآورده اســت. وی 
کتــاب، ذیــل بخش هــای مفصــل، دیدگاه هــا و رویکردهــای  در ایــن 

کرده است.  مختلف اسطوره شناسی را بررسی و تحلیل 
کارشناسی ارشــد  در حــوزه پایان نامه هــا می تــوان بــه پایان نامــه 
غ و ایــکاروس بــا روش  تجلــی روایــت اســطوره ای حقیقــت در ســیمر
اسطوره ســنجی بــا تکیه بر نگارگری هــای دوره ایلخانی، بــه قلم مینا 
کــرد. در ایــن پژوهــش، بــه بررســی  دوســتی در ســال ۱۳۹۲ اشــاره 
کــه در هــردو  انگیــزه ی ایجــاد داســتان ها براســاس پیش متن هایــی 
فرهنگ وجود دارد و نگرشــی برعوامل محرک و انگیزه ی شکل گیری 

آنها با رویکرد اسطوره سنجی پرداخته است. 
مرتبط تریــن مقالــه در حــوزه ی اسطوره ســنجی و مطالعــات آن 
کاربردی آثــار خاویر  بــا عنــوان اسطوره ســنجی نــزد ژیلبر دوران مــورد 
که به ســال ۱۳۸۸ به قلم تحریر درآمده اســت. بهمن  دومســتر اســت 
نامورمطلــق در ایــن مقالــه، بــه معرفــی روش ژیلبــردوران پرداخته و 
کرده اســت. از جمله  بســتر آشــنایی با دیگــر نقدهای پســین را مهیــا 
مقــاالت مرتبــط و تأثیرگــذار در ایــن حــوزه، مقالــه بــا عنــوان گــذار از 
اسطوره ســنجی بــه اســطوره کاوی، بــه قلــم بهمن نامورمطلق اســت 
نشــریات فرهنگســتان هنــر چــاپ  کــه در ســال۱۳۸۸ در مجموعــه 
از  پارادیــم  تغییــر  ســیر  پژوهــش،  ایــن  در  نامورمطلــق  شده اســت. 
کرده اســت. از  اسطوره ســنجی به اســطوره کاوی را با قلمی روان بیان 
دیگــر عناویــن مقاله در این حــوزه، مقاله ی بهــروز عوض پور باعنوان 
که در ســال ۱۳۹۳ به قلم تحریر  ژیلبردوران و نقد اســطوره ای اســت 
کاربســت آن در یــک  درآمــده، و بــه بررســی روش اسطوره ســنجی و 
مطالعه موردی پرداخته اســت. برای نقد و بررســی زیورآالت ایرانی، 
نیــاز اســت با روشــی متفــاوت و نگاهی نو بــه این هنر نظــری افکنده 
شــود؛ لذا بررســی نظام زیورآالت از منظر اسطوره سنجی ژیلبردوران، 

روشی نو در حوزه ی مطالعات این هنر غنی است.

پیکرهمطالعاتی

گرفت، اسطوره ســنجی، اســطوره را در  که مطمح نظر قرار  همانطور 
مجموعه آثار و به ویژه شاهکارهای یک مؤلف مورد مطالعه قرار می دهد. 
در ایــن رویکــرد، نقد هرگز یک اســطوره به تنهایی مطرح نیســت، بلکه 
که با یکدیگر در ارتباط و تعامل  همواره شــبکه ای از اســطوره ها هستند 
قرار می گیرند. تعبیر اسطوره ســنجی، یک اســطوره ی هنری را در پیوند 
با فضای زندگی مؤلف و بافت درون متنی آن مورد تحلیل و خوانش قرار 
می دهد، لذا موضوع مطالعه ی تحقیق، نه یک اثر خاص که کلیه ی آثار 

یک مؤلف نظیر تکتم فاضل و بهرام دشتی نژاد است.
"باغ ایرانی"، محصول پیوند میان عناصر تزیینی و کاربردی متعارفی 
کرده و یکی از سرچشــمه های  که قرن ها در هنر ایران یکه تازی  اســت 
کــم بر هنــر ایرانی  کلــی حا کاربــردی بوده اســت. روح  اصلــی هنرهــای 
در مجموعــه "باغ ایرانــی" تجلی و نمــودی دوباره یافته و موفق شــده، 
بیننــده را بــا فضایی آشــنا و محصورکننــده، پیوند دهــد. "باغ ایرانی"، 

در پــی ترکیــب عناصــر اصلــی و شــکل دهنده ی آن در یــک دســتگاه و 
کارکردی و  منظومه ی فکری شکل می گیرد و از سه جنبه ی مفهومی، 
ج شده است. این زوج، پیکره  زیبایی شناختی در پیکره ی زیورآالت در
کالبد مناسب تری برای چیدمان  کاربردی بودن،  زیورآالت را به علت 
و تلفیــق عناصــر و مضامیــن اســاطیری برگزیدنــد. زیورآرایه هــای »باغ 
ایرانی«، براســاس اشــعارکهن پارســی حافــظ، موالنا، عطار و ســنایی، 
کهن ایرانــی، به منصه ظهور  المان هــای معماری، قصــص و باورهای 
رسیده اســت. عالوه بر این، بسیاری از این آثار از معماری ایرانی چون 
غ  غ و پنجره«، »کبوترخانه«، »مر »ارگ بم« و »بادگیرها«، »درها«، »مر
گرفته اســت. در این پژوهش، حدود ۸ اثر از مجموعه  و ســرو« … الهام 
زیورآالت باغ ایرانی، مورد خوانش اسطوره سنجی قرار گرفته است. این 
کید بر صفات و ویژگی های موتیف های بکاررفته در  زوج هنرمند، با تأ
آثارشــان، زیورآالت را به عنوان مفاهیمی اسطوره ای معرفی می کنند. 
مخاطــب ایرانــی، با اســتفاده از زیــورآالت این برند، به جــای توجه به 
فرهنگ هــای دیگــر و حمل فرهنــگ بیگانه بــا خود، به هویــت ایرانی 

توجه خواهد داشت )جعفریان، ۱۳۹۳، 7(.
براســاس روش ژیلبردوران، نخست پس از انتخاب شاهکارهایی 
از مجموعه هــای آثــار این زوج هنرمند، به یافتن خرده اســطوره های 
که  گزینش شــده ی آنهــا می پردازیم. بدیهی اســت  بــکار رفتــه در آثار 
خرده اســطوره های بــکار رفتــه در زیورآرایه هــای بــاغ ایرانــی در قالب 
که  موتیف و نقش مایه، در پیکره ی زیورآالت ظاهر شده است. آنچه 
در مجموعه ی آثار این زوج هنرمند به عنوان موتیف های اسطوره ای 
حضــور دارد را، شــاید بتــوان به صورت خاص به پنج دســته تقســیم 
نمود. دسته ی اول: موتیف های گیاهی: نظیر درخت سرو، اسلیمی، 
گربه، پرنده  له، دســته ی دوم: موتیف های جانوری نظیر  گل ال انــار، 
غ، دســته ی ســوم: موتیف هــای ترکیبــی انســان -  کبوتــر تــا ســیمر از 
پرنــده، مــاه و خورشــید و ترکیــب آنها بــا موتیف های دیگر، دســته ی 
کوشــک، پنجره، تقســیم بندی های  چهــارم: فضــای باغ ایرانی نظیر 
خــاص بــاغ و دســته ی پنجــم: موتیف های نوشــتاری شــامل اشــعار 
حافــظ، عطار و موالنا. تکرار این موتیف هــای روایت دار در پیکره آثار 
کرده اســت.  ایــن زوج هنرمند، موتیف نمادین را به اســطوره تبدیل 
نکتــه حائــز اهمیــت در بررســی نمونه های شــاخص ایــن زوج، توجه 
گون  گونا بــه تعدادی موتیف خــاص و تکرار آنها بــا ترکیب بندی های 
در پیکــره ی آثــار اســت. همین تکرار تعــدادی از موتیف هــا، منجر به 
که امکان  شــکل گیری شبکه ی اســطوره ای مد نظر ژیلبردوران شده 
خوانــش پیکــره ی مطالعاتی را مهیا می کند. این شــبکه اســطوره ای 

عبارت از: باغ ایرانی، پرنده، درخت سرو و هارپی است. 

اســــــــطورهای شــــــــبکههای نمادیــــــــن نقــــــــد
"زیورآرایههایباغایرانی"

اولین مرحله از اسطوره ســنجی دورانی، یافتن شــبکه های نمادین و 
خرده اسطوره هایی است که در پیکره آثار مؤلف به کرات تکرار شده است. 
با بررســی مفاهیم نمادیــن بکاررفته در پیکــره "زیورآرایه هــای باغ ایرانی" 
می تــوان نکات استنتاج شــده را به عنوان ویژگی های بــارز و عمومی این 
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مفاهیم نمادین در تمام آثار این زوج یادآور شد. از منظر صرفی، نمادها در 
دو نوع "فرارونده" و "انسانی" جای گرفته اند. نمادهای انسانی؛ جنبه های 
کــه شــامل تصاویــر  شــخصی پــردازش نمــاد را در هرفــردی در برمی گیــرد 
نمادین و ملموس است و به بیان افکار و احساسات منحصر بفرد هنرمند 
می پردازد. در نمادپردازی های فرارونده؛ با هدف رســیدن به فراواقعیت 
تصاویر ملموس، نمایشــگر دنیای معنوی و حقیقتی است که در قیاس 
با دنیای واقع، نمودی ناقص به شمار می آید. ولسینکی بر این باور است 
که هنرمند در نمادپردازی فرارونده، به ادغام دو جهان محسوس و الهی 
در قالب تجسم هنری مبادرت می ورزد )صرفی، ۱۳۸6، 5۹(. شبکه های 
نمادیــن بکاررفتــه در زیــورآالت باغ ایرانــی در تعــدادی آثار نــه تنها بیانگر 
گاهی در تلفیق با نوشــتار  "نمادهای انســانی" اســت، بلکه در ســایر آثار و 
وجه "فرارونده" می یابد. لذا زیورآرایه های باغ ایرانی، تلفیقی از نمادهای 
انسانی و فرارونده است، چرا که در تعدادی از آثار نمادهای بکاررفته، صرفًا 
بیانگر ســاختارها و تصاویر ذهنی هنرمند است مانند نمونه های هارپی 
اما در نمونه های پرنده، گاهی بیانگر مضامین عرفانی و فرهنگی اســت.

باغایرانی

 تــداوم الگــوی بــاغ ایرانــی در طول زمان و شــناخته شــدن آن به 
عنــوان یکــی از مهم تریــن عناصــر هویت بخــش منظــر ایرانــی، مبیــن 
شــکل گیری الگــوی بــاغ براســاس باورهــا و جهان بینی ایرانی اســت. 
گزینش اســم  کــه نه تنها در  "بــاغ ایرانــی"، از جملــه مضامینــی اســت 
برنــد بــرای تکتــم و بهــرام حائــز اهمیت بــوده، بلکه به عنــوان یکی از 

کانونی آثار آنها، به ایفای نقش پرداخته است. خرده اسطوره های 
جســت و جوی باغ در هنر و ادبیات ایران، ما را به روزگاری بســیار 
که  پیش تــر از تاریــخ نگاشــته ی ایــن ســرزمین می رســاند؛ به گونه ای 
می توانیــم ســابقه ی باغ ســازی در ایــران را منســوب بــه افســانه ها و 
کالبدی الهام  اســاطیر بدانیم. باغ ایرانی، از مهم ترین دســتاوردهای 
گرفتــه از نگــرش ایرانیــان بــه هســتی اســت )عالئــی، ۱۳۹۱(، حرکــت از 
که از ایران  ظلمات به نور، از مهم ترین مبانی جهان بینی ایرانی است 
باستان تا ایران اسالمی، به ویژه در دوره صفوی امتداد داشته است و 
نگرش آن مبتنی بر تقسیم بندی باغ های ایران در دوران پیشااسالمی 
که در اوستا نقل شده است: اهورامزدا  اســت )آیه الهی، ۱۳۹۴(. چنان 
جمشــید را به ســاختن مکانی فرمان می دهد تا آفریدگان نیک، در آن 

گفت: ای  از آســیب زمســتانی محفوظ باشــند. آنگاه اهورامزدا به جم 
که آن زمستان سخت  جم هورچهر! بدترین زمستان بر جهان فروآید 
که جمشــید فرمان ســاخت آن را  مــرگ آور اســت، پــس آن »ور« )باغی 
که ور مذکور در اوســتا به نام ورجمکرد  کــرده ( را بســاز. از آنجا  دریافــت 
لقــب یافته و شــباهت های آشــکاری با آنچــه ایرانیان بهشــت قلمداد 
می کنند، داشته و اصول ساخت آن در ساختار و ترکیب باغ ایرانی نیز 

دیدهمی شود )ادیب نیشابوری، ۱۳۹۱، ۴0 - ۴۱(.
کنــار هــم و  کشــیدگی در  در هندســه ی بــاغ ایرانــی رعایــت ســه 
کــه خود دارای تقســیمات منظــم و مربع  تقســیم بــاغ بــه مربع هایی 
ح باغ ایرانی ،براســاس  شــکل بودند، بســیار حایز اهمیت اســت. طر
کلی و اجزاء آن اســتوار اســت  کاربــرد خــاص مربــع در ترکیب  توجــه و 
و ایــن خصیصــه، شــخصیت متمایــز بــاغ ایرانــی را تشــکیل می دهد 
)غضنفــری هاشــمی، ۱۳۹۱، ۲۹(. نظــم دقیق و هندســی در نحوه ی 
گی دیگر باغ ایرانی اســت )گودرزی ســروش و  کاشــتن درختــان، از ویژ
کاماًل  گی های مذکور به صورت  مختاباد امرئی، ۱۳۹۲، 5۸ - 60(. ویژ
کمینه گرایانــه در مجموعــه زیورآالت باغ ایرانی قابل مشاهده اســت. 
کادرهای مربع- مســتطیل، تقسیم بندی منظم فضاها،  اســتفاده از 
کاماًل منظــم و المان های پرتکرار در باغ  ح درخت ســرو به صورت  طر

ایرانی، به وضوح در پیکره زیورآالت این برند تجسم یافته است.
که از طرح عنوان نام گذاری زیورآالت باغ ایرانی برمی آید؛  همانطور 
ایــن مفهوم ناظر بر اندیشــه ای بنیادین و اســطوره ای در ذهنیت این 
زوج هنرمنــد اســت )تصویــر ۱(. بــاغ در آثــار ایــن زوج، نمــاد عصمــت و 
کاربســت، همنشــینی عناصر با اشــعار عرفانی  کی اســت. با توجه به  پا
و اشــاره مســتقیم مؤلفان آثار به اشــعار شــاعران عارفی چون ســنایی، 
که  کرد  مولــوی و عطــار، می توان با اندکی تســامح چنیــن نتیجه گیری 
گم شده است و عارف )هنرمند مؤلف  در اندیشه های عرفانی، این باغ 
اثــر(، بــا ســلوک و پاالیــش نفس خــود، آن را حاضــر می کنــد و در آن به 
آرامــش معنوی می رســد )دهقانی یزدلــی، ۱۳۹۱، 7۹(. با توجه به این 
که ریشــه در دنیای طریقت  نکته شــاید بتوان ذهنیت این زو ج طراح 
و اندیشــه های عرفانــی دارد را از وجــه بداعت به باغ تشــبیه نمود و در 
کرده اســت. باغ  نهایــت، مؤلف، ذهنیت خــود را بر پیکره ی فلز تصویر 
ایرانی در آثار تکتم و بهرام نشــانه ی طبیعت اهلی شــده اســت، به آن 
کارکرد الگــوی زیبایی شناســی و  کــه ناســازه های طبیعت، بــا  صــورت 
برآمده از ارزش های فرهنگی- تاریخی هماهنگ می شــود. نکته دیگر 

تصویر1-خردهاسطورهی»باغایرانی«درزیورآالتتکتموبهرام.
گرام( مأخذ:)صفحهشخصیهنرمنداندراینستا

خوانش رویکرد اسطوره ســنجی نزد ژیلبر دوران با نگاهی به "زیورآرایه های 
باغ ایرانی"
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در ترســیم فضای باغ ایرانی توسط تکتم و بهرام، توجه به بسته بودن 
فضــای بــاغ آنهاســت، انــگار نوعی حریــم و فضای بیــرون و انــدرون در 
کم اســت. به نظر می رســد نظامی و ترســیم وی از باغ،  فضای آنها حا
بــه عنــوان پیش متنــی در ذهنیت تکتم و بهرام در ترســیم باغ اســت. 
گلســتان و بوســتان تشــکیل  بــاغ خواجــه از دو بخش مجزا با عناوین 
شده اســت. متن باغ نظامی به عنوان پیش متن در دوره های بعد در 
گرفته است  گرگانی نیز مورد تقلید و تکرار قرار  مثنوی فخرالدین اسعد 
)جیحانــی، ۱۳۹۴، ۹۴(. بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن و مقاربت فضای 
که باغ  ذهنی این زوج هنرمند به شــعر، می توان به این نتیجه رســید 
که نظامی در هفت پیکر ترســیم  آنها بیش متنی برگرفته از باغی اســت 

کرده و باغ ساختاری مرکب از دو بخش مجزا دارد. 
کــه در تشــریح "زیورآرایه هــای باغ ایرانــی"، به  یکــی دیگــر از عواملــی 
شدت تأثیرگذار بوده و بر زیبایی باغ آنها افزوده، پیوند انسان با گذشته 
و ایجــاد ارتبــاط بــا آینده به واســطه ی خرده اســطوره های روایــت دار در 
پیکره زیورآالت این زوج  اســت. این پیوند پاســخی است به نیاز انسان 
گذشته را، یکی از  به "ریشــه دار" بودن. مرحوم عالمه جعفری، ارتباط با 
مصادیق احســاس زیبایی دانسته و براین باور است: یکی از آرمان های 
کند، زیبایــی بوجود  گــر در جهان عینی تجســمی پیــدا  که ا معقــول مــا 
می آورد، پیوستگی با گذشته و آینده است )نقی زاده، ۱۳۹۲، 7(. الگوی 
ذهنــی بهرام و تکتم در ترســیم فضای باغ بیش متنــی از باغ های ایرانی 

است که در ادوار مختلف و در هنرهای متنوع بکار رفته است.
    

پرنده

پرنده؛ رمز روح یا اصل جوهر الهی انسان است. سهروردی بر این باور 
است که روح از عالم غیب که همان عالم امر است، به عالم محسوسات 
یــا عالــم خلق آمده و به اســارت زندان تن درآمده اســت. تبییــن روح به 
صورت نمادین پرنده ی بالدار، نزد سهروردی در تمثال بال های جبرئیل 
غ ظاهر شده است.  پدیدار شــده و در نزد غزالی و عطار به صورت ســیمر
از منظــر هانــری کربن: " پرنده؛ همزاد آســمانی وجود به غربت افتاده ی 
که راهنمایمان می شــود، ما را در پناه خود  ماســت. شخصیت ماورایی 
می گیــرد و بــه ما الهام می دهد" )صرفی، ۱۳۸6، 56(. ســهروردی بر این 
باور است که صفت غالب پرنده، رهایی و پرواز است و به او امکان صعود 
و نزول می دهد. او پرنده را در تفکر اشراق، مناسب ترین موجود برای رمز 
و روح انســانی می داند و به همین ســبب، در عرفان و الهیات به تکرار از 

غ به منزله ی روح استفاده شده است )نقاشیان، ۱۳۹۲(.  مر
پرنــده در هنــر ایــران، بارهــا بــه صورت های مختلــف بــر روی پیکره 

کتاب آرایی ایرانی ظاهر شــده  ســفال ها، ظــروف فلزیــن، پارچه و حتــی 
غ بسم اهلل، در نقاشی به صورت  است. نمود تجسمی آن را می توان در مر
غ و در سایر هنرها به صورت تصویرسازی های ذهنی هنرمندان  گل ومر
مشــاهده کرد. در پیش متن هــای باســتانی، غالبــًا تکــرار صــور پرنــده به 
صورت هــای واقع گرایانه بوده اســت، حال آن که در هنــر دوره ی معاصر، 
پرنــده در بیش متــن آثــار بــه صورت هــای تجریــدی و حاصــل تخیالت 
طراحانــه اســت. در ایــران، پرنــده، منتقل کننــده ی وحــی و ســروش، 
نماینــده ی عقل کل، تجســمی از آتــش، ابر، خورشــید و صاعقه، تعالی، 
تجلــی الهی، صعود به آســمان، تــوان ارتباط با ایزدان )نمــاد زنانگی( یا 
دخول به مرتبه ی عالی شهود، نماد اندیشه و تخیل است )شیخی نارانی، 
۱۳۹۴، ۲7۹(. پرنده در "زیورآرایه های باغ ایرانی"، طیف وسیعی از کبوتر 
غ اســت.  غ و ســیمر غ اســت اما بیشــترین پرندگان پرتکرار، مر تا ســیمر
غ، هم در غالــب نقش مایه های تصویــری و هم در  نقش مایــه ی ســیمر
نقش مایه هــای نوشــتاری ایــن زیــورآالت، به کرات به چشــم می خورد. 
گئوکرن  غ در باالی درخت بزرگ و تناور  در اســاطیر ایران، جایگاه سیمر
که به  غ به اضافه واژه سئنه  غ مرکب است از مر اســت، اصل لغت سیمر
معنی شاهین یا باز است. ذکر سئنه بارها در فروردین یشت و بهرام یشت 
غ بهرام؛ ایــزد پیروزی  غ وارغــن؛ یکــی از صورت های مــر آمده اســت )مــر
غ ســئنه در اوســتا یکی پنداشته اند. سئنه در مفهوم  اســت( و او را با مر
غ  غ مر غ مشــهور و حکیمی دانا اســت. ســیمر اوســتایی، اطــالق بــر مــر
افسانه ای است که در داستان ها و روایت های پارسی و در فرهنگ ملی، 
غ به موجب اساطیر در  پرورش دهنده ی زال و راهنمای اوســت. ســیمر
شــاهنامه، نمــادی از صفات متضــاد و ناســازگار آدمی اســت )حجازی، 
که پدر  کوه البرز، دور از مردم می زیسته و زال را  غ در  ۱۳۸۸، ۱۳5(. سیمر
کــوه البــرز نهاده بود، برگرفته و تربیت کرد. نه فقط زال، بلکه پســرش  در 
غ اســت. هنگام ســختی ها  رســتم هــم تحــت حمایــت و ارشــاد ســیمر
غ را آتــش می زنــد و راه چاره را بــه زال می نمایاند. به تدبیر  زال پــر ســیمر
غ، پهلــوی رودابه شــکافته شــده و رســتم از آن بیــرون می آید. از  ســیمر
غ بــرای خانــدان زال، التیام جراحات رســتم  دیگــر رهنمودهای ســیمر
و رخش در جنگ با اســفندیار اســت، ســاختن تیرگز  در جنگ رســتم و 
کردن تیر بر چشم اسفندیار از جمله رهنمون های دیگر  اســفندیار و رها
غ است )شــیخی نارانی،۱۳۹۴، ۳۸(. در ادب غیرحماسی ایران،  ســیمر
کاملی است  کنایه از انســان  غ به معنی وجود ناپیدا و بینشــان و  ســیمر
غ را برای تعبیر  که از دیده ها پوشیده است. عطار در منطق الطیر، سیمر
که به حکم  کرده اســت،  از وجــود نامحــدود و بین شــان حق اســتعمال 
غ" که همه طالب  مبانــی اهــل وحدت، در عین حال چیزی جز "ســیمر
غ به زبان آدمی ســخن  دیــدار او هســتند، نیســت )همــان، ۴0(. ســیمر
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می گوید، می اندیشــد همچــون ایزدان، نیرویــی برتر از قدرت بشــر دارد 
و بدیــن ســبب، در ادبیــات مزد یســنی، واجد وجودی مســتقل، مأمور 
پیام آوری و حفظ اســرار است ) شمس اســفندآباد، ۱۳۹۱، 7۹(. با ظهور 
غ نه تنها مظهر وجود حق تعالی بود، بلکه نمادی از نفس  اسالم، سیمر
پنهان قلمداد شده و عطار او را نماد جست وجوی نفس برشمرده است.  
گفته این زوج در تمامی آثار حکم راویان روایت های  پرندگان بنابر 
هرکدام از زیورآالت اســت )تصویر ۲(. حضور پرنــدگان در آثار این زوج، 
معانی و تعابیری دوگانه دارد. پرنده در زیورآرایه های باغ ایرانی، بارها، 
در نمودهــای مختلــف و در ترکیب بندی هــای متنــوع و در فضاهــای 
کــه دارای معانی متعدد اســت:  کادر بــه نمایــش درآمده،  مختلفــی از 
کامل، صفات درونی  تأویل پرندگان به مدعیان حقیقت، انسان های 
کادر،  گوشه پایین و یا قسمت های دورافتاده  انسان و عقل. پرنده در 
نشانی از انزوا و ناامنی و حتی آسیب پذیری است. زوایای دید پرندگان 
غ هــا، زاویه ی  نیــز در آثــار تکتم و بهــرام متفاوت اســت. تعــدادی از مر
که دارای جهت مندی است و برفضای  دیدی رو به درون زمینه دارند 
غ های بــا جثه ی بزرگ،  گاهی مر غ و  کید دارد، اما ســیمر درونــی اثــر تأ
زاویــه ی دیــدی رو بــه بیرون دارنــد و نگاه مخاطب را بــه فضای بیرون 
اثر هدایت می کنند. پرنده های پایینی، به واسطه ی نگاه روبه درون، 
غ هــا هســتند،  کــه مر کــه پرنده هــای باالتــر  زمینی ترنــد، در صورتــی 
که جهت دید آنها، روبه بیرون و باال است و خود را در  آسمانی ترند چرا 

قید و بند زمین نکرده اند و تداعی گر پرواز و رهایی هستند.
غ در آثار این زوج در اغلب آثار به یک عاشــقانه ی دونفره اشــاره  مر
که می تواند در حکم: مادر و فرزند، عاشــق و معشــوق و مرید و  داشــته 
غ با بال های بسته و درحالت نشسته، در آثار  مراد باشد. همچنین مر
این زوج به نشانه ای  از  رازداری بکار رفته است. کبوتر در آثار باغ ایرانی، 
گمشــده ی نســل جــوان و از بین رفتــن هویت ایرانی  نمایانگر فرهنگ 
کم بر جامعه  گفتمان حا اســت و به طبیعت ســرزنش گر و شــایعه پرداز 
اشــاره دارد. بــا توجــه بــه حضــور پرنــده در اغلــب آثــار و نمــاد زنانگــی 
پرنــده، می تــوان پرنده را نوعــی مجاز از حضور هنرمنــد )تکتم فاضل( 
که در تمامی آثار به نوعی امضای هنرمند تبدیل شده است.  دانست 
غ در آثار تکتم و بهرام، تبلور هسته های نهفته ی عشق، عقل و  سیمر

گاه انسان است. چاره اندیشی در ضمیر ناخودآ
  

هارپی

هارپی هــا بــه عنــوان موجــودات ترکیبــی، قدمتــی طوالنــی در هنر 

که باید خاســتگاه آنها را در بینش اســطوره ای تمدن های  ایران دارند 
اولیــه یافــت )رحمانی و محمودی، ۱۳۹6(. نقــش هارپی با حفظ فرم 
اصلــی اش )انســان – پرنــده(، همواره با مفاهیم معنوی و آســمانی در 
ارتبــاط اســت و از طریــق هنر اوراتویــی وارد هنر ایران شــد. لغتنامه ی 
دهخدا، هارپی را " نام ســه موجــود عجیب الخلقه ی بالدار با چهره ی 
ناخن هــای  دارای  موجــود  ایــن  کــرده،  معرفــی  کرکــس  بــدن  و  زن 
برجسته است، مرگ و کشمکش شدید را تجسم می بخشد" )دهخدا، 
۱۳77، ذیــل هارپی(. هارپی، در ابتدایی ترین شــکل خود، در هیبت 
شــاهین بــر روی ســفالینه ها و مهرهای اســتوانه ای شــوش مربوط به 
هزاره چهارم قبل از میالد ظاهر شد. برای نخستین بار هارپی،  با ظاهر 
مرد - پرنده بر روی دسته ی دیزی های برنزی لرستان و همدان نقش 
شده اســت. به تدریج، ظاهر هارپی ها دســتخوش تغییر شد و این بار 
بــه صــورت زن-پرنده و با مضمــون پرنده ی حمل مردگان در مراســم 
تدفیــن، بر دســته ی ظروف بدســت آمده از هنــر ایــران- اوراتور حاضر 
شد. رفته رفته با ظهور اسالم، مفاهیم هارپی نیز تغییر یافت و حاوی 
گردید. نقش مایه هارپی،  مفاهیم اســالمی عروج، ملکوت و ســماوات 
با توجه به ممانعت دین اســالم در زمینه ی ترسیم فیگوراتیو و تحریم 
آن در هنرهــای اســالمی، از حضــور در هنــر معمــاری و فضاهــای بزرگ 
گرفته شد )رحمانی  کوچک هنرهای مستظرفه بکار  بازماند و در ابعاد 
و محمــودی، ۱۳۹6، 56 - 57(. هارپی در هنر ادوار ایرانی- اســالمی، 
بــا مضامیــن ایرانــی همراه شــد و بــر ســفالینه ها و به شــکل دوتایی در 
اطراف درخت زندگی نقش بست. با ظهور سلجوقیان و رواج هنر آنها، 
ترســیمات صورفلکی به عنوان تزیینات بر پیکره ســفالینه ها و اشیای 
فلزی رواج یافت. هارپی نیز با مفاهیم کیهان شناختی و ستاره شناسی 
ارتباط پیدا کرد و نمادی از ستاره ی عطارد گشت )عابددوست و کاظم 
پــور، ۱۳۸۸، ۸5(. در دوران صفــوی، بــا ظهــور تشــیع بــه علت حضور 
مضامین و نقش مایه های مقدس، نقش ترکیبی هارپی غالبًا به عنوان 
نقــش تزیینــی به کار رفــت. رفته رفته با ظهــور دوره ی قاجار و پیدایش 
رویکردهای جدید در هنر، هارپی نیز در قالب جدیدی ظهور می یابد. 
کتاب هایی نظیر  هارپی ها در نقاشی های چاپ سنگی این دوران، در 
عجایب المخلوقــات و نقاشــی های قهوه خانــه ای به عنــوان فرشــته و 
حوری ظاهر می شوند و هارپی را فرشته ای از فرشتگان مقرب آسمان 
ششم به نام ولدان می نامند. در هنر معاصر، رجعت به عناصر سنتی، 
مقبولیتــی خــاص، هم در میــان مؤلفان آثار و هــم در میان مخاطبان 
می یابــد و نقش هارپی به ســمت تزیین گرایی مــی رود و هنرمندان به 
دنبال برقراری ارتباط با فرهنگ بومی، از هارپی به عنوان یکی از نماد 
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خوانش رویکرد اسطوره ســنجی نزد ژیلبر دوران با نگاهی به "زیورآرایه های 
باغ ایرانی"
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اسطوره های فرهنگ بومی جهت تزیین بهره می گیرند. 
که در زیورآالت  نقش هارپی از جمله نقش مایه هایی اســــــــــــت 
در  و  )تصویــــــــــــر ۳(  گرفته  قــــــــــــرار  تکرار  بارها مورد  "باغ ایرانــــــــــــی" 
ترکیب بندی های متفاوت ظاهر شده اســــــــــــت. هارپی در زیورآالت 
باغ ایرانی، فراتر از تزیین گرایی، با نمودی تجریدی بیشــــــــــــتر فراخور 
حال دغدغه های شخصی و مفهوم سازی ذهنی این زوج است. در 
آثار این زوج، هارپی با فرمی تجریدی - تزیینی معرف هنر ســــــــــــنتی 
و مؤلفه های هنر ایرانی نیز هســــــــــــت. این الگو در آثار آنها به عنوان 
نقش مایه ای منفرد، نشان دهنده ی حرکت و نوعی نیایش یا عبادت 
است. این ترکیب همچنین بیانگر در هم آمیختگی دو عنصر قدرت 

آسمانی پرنده )پرواز( و هویت زمینی انسان است. 
  

درختسرو

در  اســاطیری  و  نمادیــن  حضــور  قدمــت  اســتناد  بــه  درختــان 
کیهــان، منبــع  شــاخه های مختلــف فرهنــگ و هنــر تمدن هــا، نمــاد 
باروری، نماد دانش و حیات جاودانی بوده اند )قاســمیه و همکاران، 
۱۳۹5، 77(. از میان انبوه نمونه های درختان باغ ایرانی، درخت سرو 
با ســابقه حضــور چند هزار ســاله در هنر ایران زمیــن، متضمن معانی 
رمزآمیــز و زمینه هــای خیال انگیز در محیط اســت. براســاس روایات، 
زرتشت پیامبر، درخت سرو را از بهشت آورده است لذا سرو نورافشان، 
که سرو  معجزه زرتشــت به شــمار آمده )آهنچی، ۱۳۹5(. روایت اســت 
کاشــت و بذر همان سرو بوده است.  کاشمر، نتیجه تکثیر و  باســتانی 
از منظر ســیروس پرهام، ســرآغاز قداســت ســرو به تمدن های ایالم و 
آشــور و باالخره هخامنشــی باز می گردد. اما در دوره پارتی و ساسانی، 
سرو تنها درخت مقدس نیست و اندک اندک از صحنه  نقوش بیرون 
مــی رود، هرچند منزلت آن مســتدام باقی مانــده، بار رمزی و مذهبی 
آن رنگ می بازد و صرفًا یک نقش مایه سنتی است. هم زمان با ظهور 
اسالم، سرو از ریشه های باستانی جدا شده و به نگاره ای زینتی مبدل 
گردیــده اســت )پرهــام، ۱۳7۸، ۴0(. در دوره صفویــه، تجســم رمزی و 
جاودانگــی درخت ســرو جایگاه باالتری می یابد، نمــاد فرمان روایی و 
کاله و تاج شاهان و شاهزادگان می گردد  قدرت مطلقه می شود و زیور 
و از حرمــت و حتــی تقــدس برخوردار می شــود )قاســمیه و همکاران، 
که ویژه خورشــید و  ۱۳۹5(. در بــاور میترائیســم، ســرو درختــی اســت 

کهن ایران  مظهر عظمت و عطوفت است. نشان سرو در بسیاری آثار 
بــه چشــم می خــورد و نماد مهــر تابــان زندگی بخش و نشــانه آزادگی و 
پایــداری و نامیرایــی در برابــر نیروهای مرگ آور اســت )امام حســینی، 
۱۳۹۳، ۳۲(. درخــت ســرو، نمــاد درختــی مقــدس و رمــزی مذهبی و 
نشــانی از خرمــی، همیشــه بهــاری و مردانگی اســت. عالمــه دهخدا، 
کاله  کــه ساخته شــده از پر پرنــدگان بر بــاالی پیش  نقــش بته جقــه را 
کوچک شــده ســرو خم شــده ایــران قلمداد  پادشــاهان ایران اســت، 
کرده و آن را نشانه ایرانیان و راستی و تواضع آنها می داند. همچنین، 
سیروس پرهام، نقش "بته جقه" قاجار را، تجسمی از همان سروهای 
که به مــرور زمان  حجاری شــده بــر دیوارهای تخت جمشــید می داند 
تغییرکــرده، ســر آن خــم شــده و به بته تبدیل شده اســت )حســینی، 
۱۳۹۱(. در ذهنیــت نمادپرداز این زوج، درخت ســرو، با توجه به تکثر 
گاه در محور همنشــینی با عناصر  تکــرار بــا ترکیب بندی هــای متغیــر، 
گاه جایگزین عناصر دیگر در محور جانشــینی، به عنوان نماد  دیگــر و 
کاربرد درخت سرو در نمونه  جاودانگی و نامیرایی است. یکی از ابعاد 
زیــورآالت بــاغ ایرانــی، ایجاد پرســپکتیو و خلق چشــم انداز اســت. در 
بسیاری از مصاحبه ها، تکتم فاضل در توصیف آثارش، اشاره به متون 
زرتشــتی و اندیشــه های وی دارد. در خیــل عظیمــی از نمونه هــا نیــز، 
حضور موتیف های نوشتاری پهلوی دیده شده است. لذا می توان در 
کاربســت درخت ســرو در آثار این زوج، به اندیشه زرتشت رجعت کرد. 
که  کــرده  زرتشــت در اوســتا، درخــت ســرو را درختــی بهشــتی خطاب 
تمــام اعضــای آن ثمربخــش اســت، برگــش نشــانه دانــش و خــوردن 
میوه ی آن ســبب جاودانگی می شــود )شــکری دودجی، ۱۳۸۹، ۴۱(. 
از ســوی دیگــر، حضــور درختــان در باغ ایرانــی، همــواره موجب جلب 
که در این زیورآالت  پرندگان شده و این درست همان مفهومی است 
به کــرات دیــده می شــود. ترکیــب پرنــده و ســرو در آثــار تکتــم و بهــرام، 
روایت گر مضامین عاشــقانه نیز هست. برطبق روایات متعدد پرنده و 
که پیوسته با هم زندگی می کنند.  ســرو نماد عاشــق و معشوقی است 
از ســوی دیگر، ســرو نمــاد مردانگی اســت و می تواند نشــانی از حضور 
هنرمند )بهرام دشــتی نژاد( در تمامی آثار باشــد؛ شــاید نوعی امضای 
که به گفتــه تکتم،  کنار دوایــر زردرنــگ  حضــور اســت. حضــور ســرو در 
نمادی از خورشید است )جعفریان، ۱۳۹۳، 7(، در غیاب این نمادها 
کم و آشکار خورشیدی در آثارشان است.  نشان دهنده ی نیروی مترا
غ و اشــعار عرفانی،  کنار ســیمر باتوجه به همنشــینی درخت ســرو در 

تصویر4-زیورآالتباغایرانیبامحوریتدرختسرو.
گرام( ماخذ:)صفحهشخصیهنرمنداندراینستا
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می تــوان حضــور درخــت در زیــورآالت »باغ ایرانــی« را، ناظــر بــر حضور 
نوعــی معرفــت و امر قدســی و در نهایت تولد دوباره ی ســالک قلمداد 
که  که در این آثار، ســرو درخت همیشــه ســبزی اســت  کــرد. باألخص 
اســتعاره از زندگی ابــدی، روح نامیــرا و بی مرگــی معرفــت و پایداری آن 
اســت. تنوع فرم های بکاررفته ســرو در زیورآالت این زوج، برای بیان 
کشیدن جهان آرمانی است. از سوی دیگر  مفاهیم ذهنی و به تصویر 
کاربســت ســرو در آثار این هنرمنــدان، اســتعاره از آزادگی و مبرا  شــاید 

بودن از دنیاست )تصویر ۴(.  
خرده اسطوره های بکار رفته در پیکره زیورآالت باغ ایرانی، دارای 
ماهیــت تفســیری و تعابیــری چندگانــه اســت. در جــدول ۱، خــرده 
اسطوره ها و مفاهیم نمادین آنها به صورت خالصه بیان شده است.

نقدروانسنجی

در عصــر حاضــر، زندگــی روزمره ی انســان معاصر با رســانه ها عجین 
شده است. حضور رسانه ها در همه ی ابعاد فضا - زمان زندگی روزمره ی 
که  افراد احساس می شود و بخش الینفک زندگی آنها شده، به گونه ای 
ترکیب زندگی روزمره با امر رســانه ای، در حال تبدیل شــدن به طبیعت 
کانال هــای  زندگــی امــروزی اســت. شــبکه های اجتماعــی به مثابــه ی 
ارتباطی مدرنی هستند که اشخاص از طریق آنها، به فرد یا افراد دیگری 
مرتبــط می شــوند، ایده هــا، تجــارب، تصاویــر، پیام ها و اطالعــات مورد 
ک می گذارند. بدیهی است گسترش بی سابقه  عالقه ی خود را به اشترا
ایــن شــبکه های اجتماعــی، در زندگی و فعالیت هنرمندان نیز ســهمی 
کار،  بســزا داشته اســت. این تأثیرگذاری به شکل ارایه بخشــی از فضای 
گاهی مصاحبه شخصی  نحوه ســاخت و رســیدن به الگوهای طراحی، 
هنرمنــدان و فضایــی بــرای تبلیغ اســت. روشــن اســت با توجــه به این 
گستردگی، زندگینامه ی شخصی خودنوشت مؤلف در معنای عمومی آن 
از بین رفته و صفحات شخصی هنرمندان در این شبکه های اجتماعی، 
نقــش جایگزیــن آن را ایفــا می نمایــد. لــذا در تحلیــل اسطوره ســنجانه 
مجموعــه آثار"زیورآرایه هــای بــاغ ایرانــی"، عــالوه بــر مصاحبــه بــا ایــن 
هنرمندان در شــبکه ها و رسانه های مختلف خبری، استفاده از شبکه 

گرام آنها نیز راهگشا بوده است. اجتماعی فیسبوک و اینستا

زیورآالت "باغ ایرانی"، مجموعه ای از آثار زیورآالت زوج هنرمند تکتم 
فاضــل و بهرام دشــتی نژاد اســت. تکتم فاضــل متولــد ۱۳55 در تهران و 
غ التحصیل طراحی صحنه است و از چهارده سال پیش، کار طراحی  فار
زیورآالت را آغاز نموده و دشــتی نژاد همســر او متولد ۱۳۴۹ در آبادان، در 
رشته مهندسی برق ادامه تحصیل داده و در بحبوحه ی جنگ ایران و 
عراق، به تهران آمد ه است. دشتی نژاد در صحبت هایش به این مطلب 
اشاره می کند که در یکی از فروشگاه های مرکز شهر تهران، جذب تابلوی 
مینیاتوری و خوشنویســی می شود و همین امر مسیر زندگی هنری او را 
شکل، و عالقه به مینیاتور ایرانی او را به این سمت سوق داده است. این 
کنون شرکت در هفت نمایشگاه انفرادی و چهار نمایشگاه  زوج هنرمند تا
کارنامــه خود دارند. مصنوعــات هنری این زوج هنرمند، با  گروهــی را در 
تراش های ظریف و هنرمندانه  نقره،  رگه هایی از طال، فیروزه و سنگ های 
نیمه قیمتی ساخته شده است )مصاحبه شخصی هنرمندان با روزنامه 

تهران تایمز منتشر شده در فیسبوک شهریور ۱۳۹7(. 
فاضــل، در رونــد شــکل گیری عنــوان »زیورآرایــه« بــرای آثارشــان، 
کــه  کاری اســت  کــه زیــور عنــوان اصلــی  بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد 
که در ترکیب با زیورآالت بســیار  می ســازند و آرایه نیز آهنگ خوبی دارد 
https://www.theguardian.com/world/( خوش آهنــگ می شــود
iran-blog(. امــا باغ ایرانــی و شــکل گیری آن در مجموعــه ایــن زوج، 
که در آثار آنها به وقوع پیوسته  شــامل یک پویش چندین ســاله است 
اســت. فاضــل در ادامه بیان می کند: در مــورد »باغ ایرانی« باید بگویم 
گفتــه پــوپ، »در ذهن هر ایرانی یک باغ نهفته اســت«؛ بــاغ ایرانی  بــه 
کل نقشــه لحاظ  ما به جای اینکه قســمتی از یک مســاحت باشــد، بر 
می شــود و خیلــی چیزهــا را در بــر می گیرد. از مناطق خشــک و بیابانی 
غ و بناها و شــعرهای پارســی و شاید حتی در مرزها به  گل و مر گرفته تا 
همســایه هایش نیز نزدیک باشــد۱۳ و حتی پرواز پرندگان هم جزیی از 
نقشه باغ ایرانی ما هستند. محوریت نمایشگاه های این زوج عبارتند 
کــه از مجموعــه ای به نام  از: یــک بخــش نمایشــگاه به نــام »رویاها«، 
گرفته بــود. قســمت  »خــواب پرنــده« در ســال های پیــش سرچشــمه 
غ هــزار آوا«  کــه در واقع از »مر دیگــر بخش موســیقیایی بــاغ ایرانی بود 
شــروع می شــود. ایــن مرغــک در حــال آواز خواندن نخســتین مرغک 
که در ســال ۱۳۸6 طراحی شــد. بخش دیگر »فرش ها«  باغ ایرانی بود 

گزینش شده در متن                               تعداد تکرار    عناصر نمادین )خرده اسطوره ها(                  ردیف تفسیر در زیورآرایه ها نمادهای 

۱0 بارباغ ایرانی۱
الگوهای هندسی/ نظم و تکرار عناصر باغ نظیر: 

کوشک، پرنده، درخت
باغ ذهنی ایرانیان/ بهشت اندیشه های عرفانی/ 

آرمان شهر فراموش شده/ محل آرامش و تخیل/ پیوند 
با اصل و ریشه

۱5 بارپرنده۲
نماد روح/ تجلی الهی/ تجسم آتش/ عناصر اربعه/ 

گل نماد ایرانی/ در  صفات درونی انسان/ در ترکیب با 
ترکیب با درخت نماد عشق

دریچه ی ارتباط روح انسان با عالم الیزال/ عاشقانه 
دونفره/ پرواز و رهایی/ نماد زنانگی: مؤلف زن آثار/ 

امضای حضور

مضمون ایرانی بودگی/ هویت بومی و ملی/ نماد 6 بارهارپی۳
صورفلکی/ نماد فرشته

عروج و ملکوت/ نماد فرهنگ ایرانی/ نماد اساطیری 
گذشته بومی/ نیایش و عبادت/ نشان رجعت به 

در تمامی آثاردرخت سرو۴
باروری/ دانش/ مذهب زرتشتی/ نماد فرمانروایی 

و قدرت مطلقه/ نماد خورشید/ نماد حیات 
زندگی بخش

نشانه دانش و خرد خودساخته/ در ترکیب با پرنده 
اشاره به عاشقانه دونفره مؤلفان/ بی مرگی معرفت/ 

نماد مردانگی/ اشاره به حضور بهرام در تمامی آثار

جدول1-خردهاسطورههایبکاررفتهدرپیکرهزیورآالتباغایرانیوشرحآنها.

خوانش رویکرد اسطوره ســنجی نزد ژیلبر دوران با نگاهی به "زیورآرایه های 
باغ ایرانی"
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بــود. فرش از نخســتین منابع الهــام برای این زوج بوده اســت. به طور 
کــه مجموعه آثار ایــن زوج در ارتبــاط با مفاهیمی  گفت  کلــی می تــوان 
ماننــد »پــرواز، آواز و راز«، در ارتبــاط بوده اســت )بخشــی از مصاحبــه 
شــخصی هنرمنــدان در صفحــه ی فیســبوک، بازدیــد: آبان مــاه ۹7(.
نکته بارز دیگر در نحوه ارایه ی "زیورآرایه های باغ ایرانی"، نمایش آنها 
گلســتان  گالری لیلی  به صورت انحصاری فقط برای یکبار در ســال و در 
کید آنها بر انبوه نبودن تولیداتشان است. تکتم و بهرام به ندرت به  و تأ
مصاحبه عالقه نشان داده و در فضاهای عمومی حاضر می شوند. نوعی 
انزوا در برخورد آنها برای دیده شــدن وجود دارد. تکتم فاضل در ارتباط 
که ما ایجاد می کنیم مانند فرزند ماست،  با این موضع می گوید: چیزی 
والدین همیشه حساسیت و نگرانی خاصی نسبت به فرزندانشان دارند 
https://( و این درست همان حسی است که ما نسبت به آثارمان داریم
www.theguardian.com/world/iran-blog(. بــه طورکلــی در نمایش 
کاری تکتم و بهرام، شاهد عالقه ی فردی آنها به نمایش عناصر  فضای 
درگیر در زندگی و ذهنیت آنها هستیم. نوعی گفتمان هنری شخصی در 
کــه ترکیبی از دغدغه های فــردی آنها به همراه هنر  آثــار آنهــا حضور دارد 
گونه ای تفکر آرمان گرایانه در اغلب آثار  ایرانی با مضامین معاصر اســت. 

آنها به چشم می خورد که منتج از اسطوره ی فردی آنهاست. 

نقداسطورهسنجی

دوران در گذر از مرحله ی دوم به سوم، از نقد روان سنجی )زندگینامه 
شــخصی مؤلــف و فضای زندگــی وی(، به اسطوره ســنجی )پی بردن به 
اسطوره ی شخصی مؤلف و پیوند آن با اسطوره بنیادین و روح جامعه( 
در آثــارش می پــردازد. در ایــن مرحلــه، با توســل بــه نقد نمادیــن و نقد 
روان ســنجی، باید به اســطوره پشــت پس آثار این زوج هنرمند پی برد. 
در پی ارائه اســطوره ی شــخصی این زوج جوان، می توان به اسطوره ی 
" آرمان شــهر" در آثــار آنها اشــاره کرد. عالوه بر فضــای زندگی تکتم و بهرام 
کــه هــر دو از فضای تئاتر و عکاســی بــه این هنر پیوســتند و ماهیت این 
هنرها، خود بالغ بر خلق فضا و قاب بندی است )شعیری،۱۳۹۲(. در هر 
دو این هنرها، در طرح صحنه تئاتر و قاب های عکس فضای خلق یک 
"آرمان شهر" برای هنرمند مستتر است همچنین تک تک آثار آنها، اشاره 
که از  که نوعی فضای آرمانی اســت  بــه فضایی برگزیــده از باغ ایرانی دارد 
کردن آن در آثارش است. اصاًل واژه  ذهن هنرمند برآمده و در پی حاضر 
"برگزیدگی" در پیوند با امور غیرمادی و ماورائی، معنا و کارکرد می یابد. این 
گروهی و وعده ی آینده  کامی های فردی و  کاهش نا کنش، معطوف به 
بهتر از امروز اســت. "آرمان شــهر"، نمادی از یک واقعیت ایده آل و بدون 
کاستی است، همچنین می تواند نمایانگر حقیقتی دست نیافتنی باشد. 
"اتوپیــا"، در لغــت یونانی به معنی المکانی اســت. در لغتنامه ها، کشــور 
یا دولت خیالی و ایده آل معنی شده اســت ولی به نظر می رســد، فضایی 
غ از هر رنج و عذابــی و در  که اهــل آن، فــار زمینــی و بشــری صرف باشــد 
نهایت آرامش و آسایش، به سر می برند )فرشید و همکاران، ۱۳۹0، ۹۲(.
در سیر یافتن اسطوره ی آرمان شهر در آثار این زوج، پیش متن های 
کــه بــه برخــی از آنهــا در ادامــه اشــاره می شــود. در  اصیلــی وجــود دارد 
از  متأثــر  برگزیــده"،  "فضــای  ایران باســتان،  جغرافیــای  اســطوره های 

موقعیت جغرافیای )مطلق و نســبی( در قالب ارته شــهر )اشه شــهر( در 
پیونــد بــا امــور قدســی و ماورایــی مطــرح اســت. بدون شــک، بارزترین 
نمونــه ی آرمان شــهر اســاطیر ایرانی، "ورجمکرد" اســت. جمشــید پس 
از بنــا نهــادن ور، بهترین نمونه هــای حیات را در آن گردآورد. به دســتور 
اهورامــزدا، روشــنی ها همیشــه برآن می تابنــد و در تمام ســال تنها یک 
بار، ســتارگان و ماه و خورشــید در آنجا غروب می کننــد )پرهام و قائمی، 
۱۳۸۹(. اولیــن ظهــور مدینــه ی فاضلــه در آراء و نظریــات اندیشــمندان 
ایرانــی، مربــوط به وخشــور، نخســتین اندیشــمند و فیلســوف و آموزگار 
کــه به صــورت جدی در  بشــریت )اشوزردشــت( اســت. اما اولین کســی 
کتابی خاص  کــرد و  ایــران، پی رنــگ مدینه ی فاضلــه را تبییــن و تعیین 
را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داد، "ابونصــر فارابــی" اســت. از جملــه 
بنیان گــذاران دیگــر مدینه ی فاضله در فلســفه ی اســالمی، ابن ســینا و 
اخوان الصفا هســتند. ســهروردی نیز مدینه ی فاضله خود را، بهشــتی 
آســمانی و نــه زمینــی معرفــی کرده اســت. "شــهر نیکان)اســکندرنامه(" 
کــه در عین ایجاز،  نظامــی نیــز، از جمله طرح های مدینه فاضله اســت 
.)۹6  -  ۹5  ،۱۳۹0 همــکاران،  و  )فرشــید  اســت  ارزشــمند  و  مشــهور 
 اندیشه ی بنانهادن یک فضای آرمانی و خلق نمونه های مستقل و 
کاماًل متفاوت از هستی موجود در عرصه ی هنر زیورآالت، از ویژگی های 
الگــوی طرح هــای زیورآرایه هــای باغ ایرانی اســت. تکــرار و طراحی های 
متکثر، برای یافتن بهترین نمونه برای پرورش در قاب زیورآالت، نکته ای 
کرده اند.  که تکتم و بهرام بارها در مصاحبه های خود به آن اشاره  است 
آنچــه تکتــم و بهــرام در آثارشــان بــه دنبال ترســیم آن هســتند، شــامل 
فضایی با ویژگی هایی از قبیل توجه به ابعاد انسانی، عدالت اجتماعی، 
مهرورزی و عشق میان انسان هاست. آرمان شهر تکتم و بهرام، دنیایی 
آرمانی و دلپذیر اســت که ریشــه در گذشــته ی زندگی بشری دارد. شاید 
کــه در آثارشــان ارایه  بتــوان ایــن توصیــف بهــرام و تکتــم از آرمان شــهر را 
که قرن ها قبل توســط مولوی توصیف  کرده اند، جهان معنایی بدانیم 
شده است. آرمان شهر این زوج، چیزی جز بازگشت به "بدویت نیالوده" 
نیســت. نگاه این زوج به طبیعت، نگاه ســبز آفرینش و بشردوستانه، از 
سر خیرخواهی و برکت است. برخورد عاشقانه و عارفانه این زوج با اشیا 
گزیر  و عناصر پیرامون و احیای ماهیت روایی و اساطیری عناصر، ما را نا
می کنــد تا پیوندی میــان اصالت آثار و طبیعت بیابیــم؛ ضمن اینکه در 
اصل، خط فکری و اندیشــه ی این زوج، "بنانهادن مکان آرمانی" است 
که مشابه آن نمی یابند. تکتم و بهرام برای ترسیم و تفسیر آرمان شهر و 
راه های رســیدن بــه آن، از عناصر معماری و طبیعت اســتفاده کرده اند. 
از ویژگی هــای بــارز آرمان شــهر ایــن زوج، این اســت که اهالــی یوتوپیا بر 
کردن، منحصر به آدمیان نیســت بلکه مختص  که مهربانی  این باورند 
تمام موجودات زنده اســت و همین منجر به حضور حیوانات در ســایر 
آثــار ایــن زوج اســت. از ویژگی هــای یــک آرمان شــهر، انــزوا، هماهنگی، 
برابری و ایســتایی است. خالق آرمان شهر غالبًا نگران تأثیر جوامع دیگر 
بر شهرآرمانی خویش است )طغیانی و معینی فرد، ۱۳۸7، ۱۱7(. انزوای 
این زوج طراح که از همان اسطوره ی شخصی آنها برآمده را، می توان در 
نحوه ارایه آنها برای یکبار در سال و تنها در گالری گلستان مشاهده کرد. 
این زوج در هیچ مکان دیگری نمایشگاه برگزار نکرده و بیش از یکبار در 

سال به ارایه ی آثارشان مبادرت نورزیده اند.



۴۱

کنش در  تقابــل ســنت و تجــدد، منجر به حضور بازتاب هــای این 
عرصه هــای فرهنگی و هنری شــده و همواره زمینــه را برای فراخوانی 
کرده است. زیورآالت نیز به  گذشته در هنر معاصر ایران فراهم  حضور 
عنوان بستری از نشانه های فرهنگی و هنری، از این قاعده مستثنی 
نبوده اســت. زیــورآالت به عنوان یــک مصنوع هنری، خود نمایشــی 
کــه در آن شــخصیت، هویــت، منــش و حتــی  از فرمــی ویــژه اســت 

اسطوره های شخصی هنرمند، تجلی می یابد.
کوچک تریــن واحدهــای  ســرآغاز اسطوره ســنجی دوران، بررســی 
که دوران آنها را، خرده اسطوره  گفتمان اســطوره ای اســت  معنادار از 
کرده اســت. نقد اسطوره ســنجی ژیلبردوران، نقدی بســته و  قلمداد 
که معطوف به زندگی  محدود نیست، بلکه در آن از نقد روان سنجی 
گرفتــه شده اســت. اسطوره ســنجی بــا هدف  مؤلــف اســت نیــز بهــره 
بررســی اســطوره های متبلــور در متــن و  فرامتنی نظیــر زندگی مؤلف 
کالن مستتر در آثار یک مؤلف است.  در پی دستیابی به اسطوره ی 

متــن مــورد خوانــش قرارگرفتــه ی " زیورآرایه هــای باغ ایرانــی"، در 
طول زمان با همنشــین شــدن ترکیبات ســاختاری مختلفی همچون 
گاه ابنیه(، با ســاختاری  موتیف هــای نمادیــن )پرنده، درخت ســرو و 
هماهنگ شکل امروزین خود را یافته است. "زیورآرایه های باغ ایرانی"، 
کاربست هنرمندانه موتیف های نمادین در قالب خرده اسطوره ها،  با 
که ماهیــت آثار را بــه عنوان یک  کیــد بــر صفــات و ویژگی هایــی دارد  تأ
ماهیــت اســطوره ای معرفی می کنــد و این ویژگی ها، نشــان دهنده ی 
کالن در پشــت آثار آنهاســت. در این زیورآالت،  وجود یک اســطوره ی 
هنرمنــدان بــا بهره گیــری از همنشــینی عناصــر از یک ســو و جانشــین 
شــدن موتیف هــا در نقش مضامین ذهنــی هنرمندان از ســوی دیگر، 
به پرورش نظام آرمان شــهر اســاطیری در آثار خود مبادرت ورزیده اند. 
کل مجموعه  که مخاطــب را با  گفته پرداز به دنبال آن اســت  هنرمنــد 
کلی، نمی توان عناصر  کــه در یک نگاه  تحت تأثیــر قرار دهد، به صورتی 
گیاهــی را از هــم تمیز داد و ایــن امر، به دلیل ایجــاد بافتار و  جانــوری و 

کل زمینه است.  ترکیب یکدست و هماهنگ 
در "زیورآرایه های باغ ایرانی"، آنچه در لحظه نخست ما را مسحور 

خود می سازد، مواجهه با مکانی آرمانی و متفاوت از سایر نمونه های 
ایــن مصنوعــات  در  مــا  اســت.  زیــورآالت  هنــر  موجــود در حــوزه ی 
هنرمندانــه، بــا نوعــی مــکان روایــی روبــرو هســتیم. منظــور از مکان 
که یکبار مــکان بــوده، یعنی مرجعیتــی مکانی  روایــی؛ مکانــی اســت 
که به دلیل  داشته اســت و قالب هــای شــناختی خود را دارد، مکانــی 
گی های معنایی  که بر آن افزوده شده، ویژ گفتمانی جدیدی  شــرایط 
که حضوری فعال  جدیــد می یابد. باغ ایرانی، به عنوان مکانی اســت 
ســایر  در  بســیاری  بیش متن هــای  دارای  دارد،  ایرانــی  فرهنــگ  در 
هنرهــا و بــه ویــژه هنــر معمــاری و فــرش اســت، اما ایــن بــار در قالب 
گفتمانــی جدیــد در نقش موتیف هــای زیورآالت حاضر شــده و دچار 
زایش معنایــی مجدد شده اســت. این بــاغ با نمادهــای منحصربفرد 
که زاییده ی ذهن مؤلفان اثر است، این بار تجلی یک  موجود در آن 
کــه انگار هنرمند به دنبــال آفرینش آن  "آرمان شــهر" موعــود را یافته، 
برای مخاطب اســت. مکان بودگی مکان تحت تأثیر شــرایط نشــانه - 
گذشته اســت، اهمیــت ثانویه یافتــه و وجه  که بــر آن  معنــای جدیــد 
کرده اســت. روایــت تحقــق یافتــه  نمادیــن آن، اهمیــت اولیــه پیــدا 
کیفــی خــود را بــه آن  گی هــای معنایــی و  در زیــورآالت باغ ایرانــی، ویژ
کــرده و در تحول هویــت مکانی نقش ایفــا می کند. در  مــکان منتقــل 
زیورآرایه های باغ ایرانی، مکان )که همان آرمان شهر است(، جهت دار 
شــده، و در نهایــت مــکان بــه بســتری بــرای تکثیرفرهنگــی تبدیــل 
شده اســت. آثــار زیورآرایه هــای باغ ایرانی، با اســتفاده از نمادپردازی 
که آنها را  خود، ماهیتی تخیلی و استعاری به زیورآرایه ها افزوده است 
کادر یا قابی  کرده است. شاید  از مکان، به نوعی ماهیت فضا تبدیل 
کرده اســت، جهت همیــن تبدیل مکان  کــه اغلــب آثار آنهــا را احاطه 
کادر ارتباط نزدیک بین سوژه و ابژه ی دیداری است.  به فضا است. 
"آرمان شــهر" شــخصی تکتــم و بهــرام، از موقعیــت مــکان بــه یک 
فضا تبدیل شده اســت. اندیشــه ی آفرینش این آرمان شــهر، درست 
کــه در خلــق فضــای زیــورآالت ایــن زوج قابل  همــان ایــده ای اســت 
کــه عینیــت آن از دســت رفتــه و در ذهــن  مشاهده اســت. فضایــی 

مؤلف، آفرینش مجدد آن همواره وجود داشته است.
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کــه  گفتمــان اســطوره ای  Mytheme  ۱۱: خــرده اســطوره؛کوچک ترین واحــد 
معنــادار اســت. خرده اســطوره ها؛ طبیعتــی ســاختاری دارنــد و محتــوای آنهــا 
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کوچک ترین واحد هســتند،  کــه  گــی مشــترک هســتند: در عیــن حال  در دو ویژ

خوانش رویکرد اسطوره ســنجی نزد ژیلبر دوران با نگاهی به "زیورآرایه های 
باغ ایرانی"



۴۲
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۴، شماره  ۳، پاییز ۱۳۹۸

باید معنا نیز داشته باشــند. این خرده اســطوره ها، پایه و اســاس اولیه ســاختار 
اســطوره ای و در نهایــت اسطوره ســنجی را شــکل می دهند. خرده اســطوره ها، 
گاهــی با صراحت بیان نشــده، بلکه خود را در میــان الیه های صور دیگر پنهان 

می کند)نامورمطلق، ۱۳۹۲، ۳5۹-۳5۸(.
12  Roland Barhes.

که برگرفته  ۱۳  منظور از در نوردیدن مساحت، استفاده از المان هایی است 
از تمدهــای هم جــوار ایــران اســت، برای مثــال ماه و ســتاره وارونه در آثــار آنها، 

نمادی از تمدن بین النهرین و الهه ایشتار است.
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urveying works of art with the use of mytho-
logical critique in Iran is either very unknown 

or by some famous methods such as Jung’s Arche-
typal Phenomenom, monomythic of Joseph Camp-
bell, Archetype typological critique of Northrop Frye 
are limited. Other methods, such as myth critique, 
myth analysis, which are some of the applied meth-
ods in the analysis of the artwork, are still unknown 
in the country. A glance at the numerous kinds of 
the critiqual art research provided, various spec-
trum of works of visual and synthetic arts have been 
repeatedly examined by various methods of mytho-
logical critique, But the arts of jewelry, as applied 
arts, has not only been neglected from the field of 
critique, but in the field of mythological critique also 
have been neglected. The Persian Garden col-
lection has been created by Bahram Dashtinejad 
and Toktam Fazel, a jeweler couple that always 
draws inspiration from the Iranian garden for their 
artworks. “Persian garden”, has been gathered by 
images and designs used in the Persian miniatures 
have more benefits through visual attraction. also 
pointed to the Persian motifs used in the collection 
and added, “designers of “Persian garden’s jew-
elry” have gained a precious treasure preserved in 
our Persian images and miniatures over the years. 
Any design they make opens the door to a new de-
sign some of which can become the purpose for a 
new exhibit. For example, the simorgh (the mystic 
Persian bird), the life tree, and the cypress bird are 
some of the clear concepts we used in the works, 
while the maps of Persian gardens and architectur-
al designs of the structures are the hidden concepts 
which have been regarded in the backgrounds of 
the works. The compositions and ideas used in the 
works give a visitor a new feel for the jewelry. In 

this way, they have taken the hidden and obvious 
concepts of the Persian garden into consideration 
in the artworks. The present study was carried out 
using the descriptive-analytical and historical meth-
od using the myth- critique of Gilbert Durand. The 
aims of this study are to survey of Durand’s myth – 
critique method, and then have analyzed the “Per-
sian garden’s Jewelry” as a case study by using this 
method. The present article is seeking to answer 
this question of what is the clandestine great cen-
tral myth of Persian garden’s jewelery are referring 
to, which is directly related to the personal lives of 
the designers and which has led the authors to find 
the secrets concept are contained in these artifacts. 
In conclusion, attention to the general theme and 
motives as well as to the details of the descriptive 
article of the study, the Persian garden artifacts, led 
the authors to the conclusion that all the motifs and 
themes contained in the artifacts of each one is in 
dephth of relation to the central myth of the great 
“utopia”. This archimythe is obviously related to the 
personal life of designers (Toktam & Bahram). In all 
pieces of jewelery we have seen vgreat impact of 
archimyth of Utopia. 

Keywords 
Myth Critique, Gilbert Durand, Jewelery, Persian-
garden’ Jewelery.
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