ٍاکاٍی هفاّین ٍ اػذاد رهشی در ًقَش ٍ کتیثِ ّای خاًِ ّای قاجار اردتیل (ًوًَِ هَردی :ارسی خاًِ
اتزاّیوی اردتیل)
هزین کیاى اصل:
پژٍّطی در سال  5931تا ػٌَاى هستٌذ ساسی دیَارًگارُ¬ّای خاًِ اتزاّیوی کَچِ ضْیذگاُ اردتیل اًجام
گزفت .ایي پژٍّص تا رٍیکزد اکتطافی تِ تزرسی تَصیفی دیَارًگارُ ّای ایي تٌا پزداخت .در آى سهاى
پزداختي تِ جشئیات تیطتز تشییٌات ٍاتستِ تِ هؼواری آى هاًٌذ ارسی سیثای آى اهکاى پذیز ًثَد .تصَرم تز
آى تَد کِ در تزرسی هجذد رٍی ایي ارسی خَاّن تَاًست کِ ارتثاطی هیاى ًَضتِ کتیثِ ایي ارسی ٍ دیگز
تشییٌات خاًِ تز قزار کٌن .هؼواری ایي خطِ اس سزسهیٌواى تا ضزایط آب ٍ َّایی ٍ تاٍرّا ٍ اػتقادات آًاى
دست تِ دست ّن دادُ تا ًَع خاصی اس تفکز ٍ ػالیق را در هیاى آًاى رٍاج دّذ .تا سکًَت هزدم در یک
هٌطقِ آب ٍ َّایی ٍ ضیَُ سیست قَهی خَیص ،حتی اگز ًسثت تِ ًیاسّای سکًَتی خَد کاهال آگاُ
ًثاضٌذ ،تِ گًَِ¬ای ًاخَدآگاُ الگَّایی در ًوا ،تشییي ٍ هٌظزضْزی ،هطاتق تا ًیاسّای سًذگی خَد پذیذ
هی¬آٍردًذ .تاسضٌاسی ایي الگَّا اس ایي ًظز اّویت دارد کِ هی¬تَاًین تِ کوک آى ضزایط سًذگی اقَام را
درک کزدُ ٍ راتطِ هیاى آًْا را کِ هٌجز تِ ٍاکٌص احساسی ٍ خلق اثز ٌّزی ضذُ است را تفسیز کٌین.
الگَّا هی¬تَاى تِ صَرت ضکل ٍ فزمً ،قَش ،رًگْاً ،وادّا ،اػذاد ،حزٍف ٍ کلوات ٍ غیزُ در ػزصِ خلق
آثار ٌّزی رخ تٌوایذ .یکی اس تستزّایی کِ ایي الگَّای رهشی در آى قاتل ضٌاسایی است ارسیّ-ای چَتی
در تٌاّای تاریخی هٌاطق هختلف ایزاى است ٍلی تٌاّای اردتیل تِ دلیل ضزایط هذّثی ٍ تَجِ ٍ ػالقِ
تسیار تِ اػذاد رهشی ،تِ خصَظ حزٍف اتجذ ،تِ طَر تیطتزی در تٌاّا دیذُ هی¬ضَدٌّ.زهٌذ در ساخت
ارسی اس ایي ّوِ تکثز تِ دًثال چِ هفَْم رهشی تَدُ است؟ در تزرسی ٍیژگیْای خاظ ارسی خاًِ
اتزاّیوی تِ ػٌاصزی کِ هَجة توایش ایي ارسی ضذُ ٍ آى را تِ صَرت یک اثز خاظ در تزکیة الگَّا ٍ
ٍحذت تخطیذى تِ توام ػٌاصز تشییٌی درآٍردُ است .ایي پژٍّص تِ صَرت تَصیفی تحلیلی گزد آهذُ
است ٍ سؼی ضذُ تز ساس اصَل ٍ قَاػذ هیاى ًظزیِ پزداساى اسالهی ،گَضِ ای اس هفاّین قاتل تزرسی در
ارسی خاًِ اتزاّیوی را تاس خَاًی کٌذ .ایي پشٍّص تِ صَرت رٍش تحقیق تَصیف -تحلیلی گزد آهذُ است.
دیذگاُ تَحیذی در هؼواری ًِ فقط درکلیت آى تلکِ ػٌاصزی ًظیز احجام ،ضکلًَ ،ر ،رًگ ،هادُ ٍ فضا را
کِ در کٌار ّن تٌای خاصی را پذیذ هی¬آٍرًذ .در ٌّز ایزاًی ،صَرتْای گًَاگًَی اس خزدٍرسی ٍ هٌطق
ریاضی هثتٌی تز فْن ٌّذسی ًوَد ٍ تزٍس یافتِ است .اس هْوتزیي تشییٌات ٌّذسی در اًذیطِ ایزاًی کِ
هٌطق ٍ ستاى خاظ خَد را در ساحت¬ّای گًَاگَى ٌّزی ػیاى ساختِ ،تشییٌات هختلف گزُ¬چیٌی تَدُ
است .اجشای گزُ ّا کِ ّواى آلت¬ّا ّستٌذ تِ طَر هٌظن تز اساس طزحی اصَلی ،کٌار ّن چیذُ هی

ضًَذ تا هؼٌای غٌی تزی را صَرت چیذُ ضذُ در یاتین .تِ جزات هی¬تَاى گفت کِ ارسیْا یکیخاظ تزیي
ٌّزّای سٌتی ّستٌذ کِ صَرت ٍ هؼٌا ،تا ّن در آى تِ تجویغ رسیذُ¬اًذ.

