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چكيده

پژوهشــگران در خصوص تدوین تاریخ هنر همواره با مشکالت فراوانی مواجه هستند .در این بین فقهاللغه
در کنار ســایر روشهای مطالعه و بررســی تاریخ هنر میتواند به پژوهشگران در بازگشایی برخی گرهها
و گاهی جبران کمبود شــواهد و مدارک کمک کند .فقهاللغه به معنای درک درســت معنا و مفهوم واژگان یک
زبان ،میتواند بهعنوان یک روش مطالعۀ میانرشتهای ،جهت دستیابی به درک صحیح معنا و مفهوم واژگان
و اصطالحات هنری بهکار گرفته شود .در این راستا ،پژوهشگر بایستی میان دانش خویش در حیطۀ هنر و
آثار هنری با یافتههایش در حوزۀ ادبیات و علوم ادبی مرتبط با فقهاللغه ارتباطی صحیح برقرار کند .اگرچه
اینروش دارای قابلیتها و کاربردهای بســیار در پژوهش هنر اســت ،اما بهکارگیری آن نیازمند پرهیز از
نکاتی اســت که اگر مراعات نشــود ،منجر به انحراف پژوهشگر از مســیر صحیح تحقیق خواهد شد .برخی
از این موارد عبارتاند از ســطحینگری ،عدم آشنایی کامل پژوهشگران حوزۀ هنر با علوم ادبی و فقهاللغه،
عدم توجه به تحوالت تاریخی ،عدم توجه به زبانها و فرهنگهای محلی و غیره .در این پژوهش ســه نمونه
موردمطالعه و بررسی قرار گرفتهاند و نکات از البهالی این نمونهها استخراج شده است .فرضیۀ پژوهش بر
این امر اســتوار است که فقهاللغه بهمثابه درک و فهم درست معنای لغات و اصطالحات و اندیشیدن دربارۀ
معنای نام اشــیاء هنری تاریخی میتواند بهعنوان یکی از انواع روشهای مطالعه و پژوهش دربارۀ صورت
و معنــای آثار هنری تاریخی بهکار رود .این پژوهش به معرفی روش فقه-اللغه و ظرایف بهکارگیری آن در
پژوهش هنر میپردازد که به روش انتقادی مطرح شده است .گردآوری دادهها به روش مطالعات کتابخانهای
و جستجوی اینترنتی انجام گرفته است.
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اسماعیل بنی اردالن ،مژگان خیرالهی ازناوله

کالم واسطهای است میان متکلم و مخاطب .هرچه معنای کلمات به نزد مخاطب آشکارتر باشد ،بهتر
منظور گویندۀ کالم را خواهد فهمید و همســخنی حاصل میشــود .حتی اگر میان متکلم و مخاطب
فاصلۀ زمانی بســیار بوده و کالم پس از طی سدهها و یا حتی هزارهها سینهبهسینه و شفاهی و یا
از طریق متون مکتوب به مخاطب رســیده باشــد .امروزه پژوهشگران حوزۀ آثار هنری با واژگان
و اصطالحاتی مواجه هســتند کــه گاه با واضعان این نامها و اصطالحــات از نظر تاریخی فاصلۀ
بسیار دارند .بسیاری از پژوهشگران در فصل ابتدایی پژوهش خود و یا شروع هر بخش با رجوع
بــه کتابها و فرهنگهای لغت به تبیین معانی واژگان کلیــدی پژوهش خود پرداخته و گاه حتی به
ریشــههای لغوی کلمات میپردازند .این شیوه امروزه جایگاه خود را در پژوهشها یافته است ،اما
برخی نکات و دقایق در اینرویکرد وجود دارد که درصورتیکه نادیده انگاشــته شوند ،پژوهشگر
به خطا رفته و پژوهش به بیراهه خواهد رفت .در پژوهش پیش رو به بررسی برخی از این نکات با
ارائۀ نمونههایی از این دست پرداخته خواهد شد.
1
قفهاللغه «اصطالحی اســت که ادبای متأخر در برابر کلمۀ فیلولوژی فرانســوی قرار دادهاند و
منظور از آن دانشــی است که شامل علوم زبانشناسی و مطالعۀ فرهنگ ملل متمدن از طریق زبان،
ادبیات و مذهب آنها است» (دهخدا .)17193/11 :1377 ،این اصطالح از دو کلمهی فقه و لغت ساخته
شــده است .فقه در لغت عرب علم به معنی شیء (حمیری )5235/8 :1420 ،و فطانت و زيركى است
(ابنســیده .)128/4 :1421 ،عســکری تفاوت علم و فقه را چنین بیان میدارد که فقه علمی است که
اختصاص به کالم دارد و با نیک نگریســتن و تأمل در آن به دست میآید .او انتهای آیۀ  93سوره
مبارکه کهف و بخشی از آیۀ  44سورۀ مبارکه االسراء را شاهد میآورد .وی در ادامه میگوید علم
شرع را فقه مینامند زیرا آن بر معرفت به کالماهلل و کالم رسولاهلل(ص) مبتنی است (عسکری:1400 ،
حسى (کالماهلل
 .)80عدهای آن را اخص از علم دانستهاند؛ زیرا فقیه سعی مینماید از علمى شهودى و ّ
و کالم رســولاهلل) به علمى غائب و نامحســوس برســد» (راغب اصفهانی .)82/3 :1375 ،بنابراین
بهطورکلی میتوان مراد از این کلمه را فهم غرض متکلم از کالم دانست( .جرجانی )72 :1306 ،ذیل
واژۀ لغت نیز در فرهنگها و لغتنامهها چنین آمده است :کلمه ،واژه (عمید )1719/2 :1379 ،کالم.
نطق .دهخدا اصل این کلمه را همان ُل ُگس یونانی میداند .هر لفظی که برای معنائی نهاده شده است.
(دهخدا )19722/13 :1377 ،زبان هر قوم (زمخشــری .)49 :1386 ،ابن جنی آن را چنین شــرح داده
اســت« :آوازها که مردمان برای نمودن اغراض از مخرجهای دهان و حلق برآرند .اصواتی که هر
قوم بدان از اغراض خویش تعبیر کند( »2دهخدا .)19722/13 :1377 ،با توجه به آنچه گفته شد ،مراد
از اصطالح فقهاللغه در پژوهش حاضر درک درست و صحیح معنا و مفهوم واژگان و اصطالحات
آثار هنری در ادوار تاریخی خواهد بود .اگر فقهاللغه بهدرستی حاصل شود ،میتواند بهعنوان مبنای
صحیحی جهت ورود به مباحث ریشهشناسی 3واژگان به کار رود؛ همچنین جایگاه و اهمیت فقهاللغه
در تفاسیر هرمنوتیکی به نزد پژوهشگران آشکار بوده و اگر بهدرستی از این شیوه استفاده شود،
آنگاه میتوان بهدرســتی از تفاســیر هرمنوتیکی در حوزهی پژوهشهای تاریخ هنر استفاده نمود.
بایستی توجه نمود که فقهاللغه مقدمهی ریشهشناسی است ،اما با آن یکی نیست .ریشهشناسی یک
حوزهی کام ً
ال تخصصی در علوم زبانشناســی اســت؛ ورود به این حوزه و استفاده از یافتههای
آن در پژوهشهای تاریخ هنر کاری دشــوار اســت ،اما پژوهشهای فقهاللغوی در یکزبان خاص
بهمراتب سادهتر بوده و منابع مطالعاتی آن بیشتر در دسترس پژوهشگران است.
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از ســوی دیگر در فرهنگ و تفکر اسالمی کلمه جایگاه
ویــژهای دارد .در ایــن نظــرگاه «كالم» از اوصاف كماليه
وجود اســت؛ زيرا كه ظهور و اظهار از حقيقت وجود و به
قوت رود،
حقيقت وجود است و هر چه وجود رو به كمال و ّ
ظهور و اظهارش بيشــتر گردد (خمینــی .)618 :1388 ،در
این نظرگاه قرب به وجود را میتوان حقیقت زبان دانســت
و کالم در هــر مرتبهای از مراتب وجودی عالم ،نســبتی با
حقیقت وجود دارد .در مرتبهی شــهادت مطلقه و عالم ملک
که تجلی اسم الظاهر خداوند است -نیز به نظر میرسد کهمیتوان با گذشــت از ظاهر کلمات و رجوع به معنای آنها ،به معنا و حقیقت امور نزدیک شد؛ زیرا
ظاهر امور از باطن آنها جدا نیست .در این نظرگاه «صورت عالم؛ مثال عالم معانى و حقايق است»
(قونوی .)30 :1417 ،بنابراین صورت ،معنا و نام اشــیا با یکدیگــر مرتبط بوده و جدای از یکدیگر
نیستند؛ در عالم هنری نیز همین امر جاری و ساری است .اصطالحات و واژگان آثار و اشیاء هنری
ط هســتند .فرضیۀ پژوهش حاضر بر این امر استوار است که توجه به نام
با حقیقت آنها در ارتبا 
اشــیاء و آثار هنری و فهم و درک درست معنای نام آنها میتواند در روند پژوهشها و مطالعات
هنری مؤثر باشــد؛ اما درک و فهم ناصحیح و برداشــت غلط در این خصوص تحقیق را به بیراهه
برده و محقق را از رسیدن به حقیقت امر دور میکند .نکتۀ قابلتأمل در این حوزه ،دقایق و اصولی
است که در صورت نادیده انگاشتن ،محقق را بهاشتباه انداخته و تحقیق را به بیراهه خواهد برد .در
ادامه با ذکر سه مثال و نمونه از این دست ،سعی خواهد شد که برخی اصول و دقایق این شیوه و
روش جهت استفاده در پژوهش هنر و سایر علوم ارائه شود.
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پیشین ه پژوهش

محققان آگاه و حقیقتجوی حوزۀ هنر بهویژه در سیر مطالعات تاریخی آثار هنری ایرانی و اسالمی
همواره با دشواریها و خألهای گوناگونی مواجه هستند .فقدان اسناد مکتوب در کنار از میان رفتن
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فقهاللغه و دقایق کاربرد آن در مطالعات تاریخ هنر

تأملی بر فقهاللغه و دقایق کاربرد آن در حوزۀ مطالعات تاریخ هنر

به نظر میرســد پژوهش مستقلی که دقیق ًا به موضوع پژوهش حاضر نزدیک باشد صورت نگرفته
است ،اما کتابها ،مقالهها و رسالههای بسیاری در حوز ه پژوهش هنر با توجه به معانی و مفاهیم
واژگان آغاز شدهاند .در این بین مقالهای با عنوان معانی نمادین نقشمایه بتهجقه از سوی ذویاور
و همکاران مبنی بر فقهاللغه نگارش و نگارندگان ســعی کردهاند به همین شــیوه پژوهش را بهپیش
برده و مطالب را تأویل و تفسیر کنند .همچنین نویسند ه مقال ه چهارباغ یا چارباغ نیز سعی داشته از
اینروش در پژوهش خود اســتفاده کند؛ هرچند او اینروش را دودمان شناسی واژه نامیده است.
نویســندگان مقال ه واکاوی تحلیلی معنای کاربردی چهارباغ در کتابها و نوشتههای سدۀ هشتم تا
یازدهم هجری نیز در بخشهای ابتدایی مقاله با توجه به معانی لغوی واژگان باغ ،چهار و چهارباغ
ذیل عنوان معنای درونی واژه پرداختهاند و در کنار سایر معانی نمادین واژ ه چهارباغ -که آنها را
معانی بیرونی نامیدهاند -مورد بررسی قرار دادهاند و یافتههای این بخش را اساس و مبنای تحلیل
یافتههای بخش دوم که جستجوی کاربردی واژه در متون مکتوب بوده است ،قرار دادهاند.
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آثار هنری دوران مختلف تاریخی و شواهد باستانشناسی آنها ،همواره کار را برای پژوهشگران
این عرصه دشــوار کرده اســت؛ در برخی از موارد مطالعات میانرشتهای همانند فقهاللغه میتواند
به پژوهشــگران کمک کند تا برخی از خألها و کمبودها را در ســیر پژوهشــی خود جبران کنند.
بهره-گیری از اینروش میتواند به محقق کمک کند تا از طریق تأمل در معانی کلمات و اصطالحات
هنری ،حقایق و دقایق پنهانی را آشکار کند که گاهی طی هزارهها و سدههای متمادی در بطن زبان
مستقرشــده و نسل به نسل و سینهبهســینه به روزگار معاصر رســیدهاند .راه یافتن به این امور
مســتلزم نکاتی اســت که در صورت نادیده انگاشــتن این فرصت تبدیل به تهدید شده و در روند
پژوهش اخالل ایجاد میشود .در ادامه با ذکر سه نمونه به برخی موارد و نکات مهم در این شیوه
اشاره خواهد شد.

چفد پنج او هفت

تأملی بر فقهاللغه و دقایق کاربرد آن در حوزۀ مطالعات تاریخ هنر

اسماعیل بنی اردالن ،مژگان خیرالهی ازناوله

پنج او هفت نام یکی از قوسهای معروف ایرانی است .محمد کریم پیرنیا در سبکشناسی معماری
ایرانی در خصوص این چفد مطلب قابلتأملی بدین مضمون را بیان میکند« :در شیوهی آذری چفد
پنج او هفت را دگرگون کرده و گمان کردند که این نام از نسبت  5/7گرفته شده است .از اینرو چفد
را بهگونهای زدند که نســبت افراز به نیم دهانه ،پنچ به هفت میشد .چفد بهدستآمده پایداری چفد
پنج او هفت را نداشت و زیر بار ترک برمیداشت .این نادرستی سپس از سوی قوامالدین شیرازی و
زینالدین شیرازی درست شد» (پیرنیا )217 :1389 ،مرحوم پیرنیا در زیرنویس همین مطلب اذعان
مینماید که ایشان سالها گمان مینموده که تناسب و ارتباطی هست میان این چفد و عددهای پنج
و هفت و برای به دست آوردن این نسبت ،کوششها و جستجوهای بسیار انجام داده و حتی چندین
بار پنداشته که این رابطه را یافته؛ اما در عمل با شکست مواجه شده است .بعد از گذشت چند سال،
طی سفری به استانهای جنوبی ایران دریافته است که ارتباطی میان این چفد با عددهای پنج و هفت
اوهفتِن" برابر پوشاندن
نبوده «بلکه نام این چفد از دو بخش "پنج" برابر پنجره و درگاه و روزن و " َ
و در نهفتن و ِ
خفت انداختن اســت و بر رویهم به معنی "پوشش درگاه" است» (همان) .همانگونه
که از این مطلب آشــکار است ،ایشان بعد اینکه متوجه اشــتباه خود شدند ،این مطالب ارزشمند را
در اختیــار دیگران قرار دادهاند .دو نکتۀ مهم در این پژوهــش وجود دارد .1 :توجه بهظاهر کلمات
و رای دادن بر اســاس نخســتین معنا و مفهوم متبادر شده به ذهن است .پژوهشگر نبایستی چنین
ســطحینگر بوده و بدون تأمل و بررســی دقیق نتیجهگیری نماید .2 .اهمیت و جایگاه زبان-های
محلی در ســیر پژوهشی است .محقق بایستی به خاستگاه و موطن یک اثر یا اصطالح هنری توجه
نماید و در این راستا از گویشها ،لهجهها و زبانهای محلی غفلت ننموده و تنها زبان رسمی و ادبی
فصیح هر دورۀ تاریخی را اصل قرار ندهد؛ زیرا هنرمندا ِن واض ِع واژگان و اصطالحات هنری لزوم ًا
از طبقــهی ادبیان و لغتدانان نبودهاند و هنگام وضع یک اصطالح در ســاخت آثار هنری از دایرۀ
واژگان زبان و گویش مادری خود بهر ه بردهاند.

ج ِّقه
ُب ِّته ِ

ُب ِّت ه ِ
جقِّه یکی از انواع نقشــمایۀ ُبتِّه اســت .بته یکی از نقوش متداول در منســوجات شــبهقارۀ هند،
فالت ایران و قفقاز و قالیهای ایرانی و منطقۀ قفقاز طی ســدههای اخیر به شــمار میرود که بیش
از شــصت گونۀ مختلف دارد (پرهام و آزادی .)207 :1370 ،بته کشــمیری ،بتهترمه ،بته خرقهای،
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بتــه قبادخانی ،بتهجقــه برگی ،بتــه میری،
بته ســرابندی ،بتهقهر و آشــتی ،بته مادر و
فرزند ،بته هشــت گلی ،بته سرکج ،بتهجقه و
غیره نام برخی از انواع این نقشمایه است .در
خصوص معنای این نقشمایه پژوهشــگران
بســیاری اظهارنظر نمودهاند؛ اما در یکی از
پژوهشها با عنوان «معانی نمادین نقشمایه
بتهجقه» نویسندگان سعی نمودهاند که معنای
باطنی نقشمایۀ بتهجقه را بر اساس فقهاللغه
آشکار نمایند .نویســندگان این مقاله بتهجقه
را فــرم تکاملیافتــۀ نقشمایۀ بته پنداشــته
(زویاور و همکاران )99 :1394 ،و به بررسی
واژۀ بتهجقه پرداختهانــد .آنها از بتهجقه به
جقــه ،جغه و جیقه رفته و از میان معانی جقه
واژهی افســر را برگزیدهانــد؛ از میان معانی
افسر به واژۀ تاج و از میان معانی تاج به دیهم
رسیدهاند .در ادامه با بیان این نکته که دیهیم
تصویر  .2جقه بر پیشانی و بته برسمت چپ کاله فتح علی
و دیادمای یونانی دارای اصل یکسان هستند شاه قاجار در حجاریهای چشمهعلی ،شهر ری (مرادی
با بسط دیهیم ،به داهیم و داهم پرداختهاند و غیاثآبادی)215 :1392 ،
سرانجام به داهی به معنای مرد زیرک و امر
بزرگ و صاحب داهیه اعظم رســیدهاند .ســپس بدون بیان هیچ مقدمهای در خصوص اصل ترکی
واژۀ جقه و ســندی که نشــاندهندۀ ورود این واژه به زبان و فرهنگ ایرانیان باشد ،از موارد فوق
چنین استنباط نمودهاند که رواج واژگان جقه ،جغه و جیقه از طریق تزیینات البسه ترکی وارد زبان
فارسی شده و جایگزین واژگان دشوار داهیم ،دیهیم و دیادما شدهاند (همان.)103-104 :
در مقالۀ فوق نویسندگان جهت رسیدن به معنای باطنی نقشمایۀ بتهجقه به فقهاللغه روی آوردهاند
که به نظر میرســد شــیوه-ای مناسب و درست بوده و میتواند به محققان در این خصوص کمک
نموده و مســیر تحقیق را تا حدودی مشخص نماید؛ اما مواردی در این پژوهش به چشم میخورد
که باعث شــده نویســندگان دچار خطا شــده و این تحقیق به بیراهه رود ،اما ازآنجاکه از نخستین
پژوهشهایی اســت که بر این روش استوارشــده ،وجود چنین مشکالت و خطاهایی دور از انتظار
نبوده و تا هنگامیکه یک روش در پژوهشهای مختلف به کار گرفته نشود ،عیار ،قابلیتها و نقاط
ضعف و قدرت آن مشــخص نخواهد شــد .در ادامه به برخی اشتباهها و غفلتهایی که در پژوهش
فوق روی داده است اشاره میشود .اولین مورد آن است که نویسندگان بتهجقه را فرم تکاملیافتهی
نقش بته است .دومین مورد یکسان
بته پنداشــتهاند؛ درصورتیکه بتهجقه یکی از انواع و گونههای 
پنداشــتن بته و جقه اســت .بتهجقه اسم مرکبی -مضاف و مضافالیه -4است که از ترکیب دو اسم
بته و جقه ساختهشــده و به معنای جقه ایســت به شکل بته که بر روی کاله یا پوشش سر استفاده
میشــود؛ و یا زیوری اســت به شــکل بته که بهعنوان جقه برای تزیین کاله یا پوشش سر به کار
میرود .هر یک از واژگان -در اینجا اسمها -بهتنهایی مفید معنای مدنظر گوینده یا نویسنده نبوده و
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دو اسم در کنار و نسبت با یکدیگر ساختار معنایی جدیدی را شکل میدهند .در سنگنگارۀ فتحعلی
شــاه قاجار در چشــمهعلی تصویر جقه بر تارک کاله و بتهی تزیینی در سمت چپ جقه بهروشنی
نشــاندهندۀ تمایز و تفاوت جقه با بتهجقه است .بنابراین نمیتوان با اصل قرار دادن یک جزء اسم
مرکب در خصوص معنای باطنی کلی آن نظر داد (تصویر .)1
سومین نکته در خصوص دیهیم یا داهیم است .معین در حاشیهی برهان قاطع به نقل از فرهنگ
یونانی-انگلیســی لیدل و اسکات چنین آورده اســت« :یونانی ( Diademaکه در فرانسوی diadème
شده به معنی تاج) ،در یونانی اص ً
ال نوار یا رشته ،مخصوص ًا به نواری که گرد ( tiáraافسر) پادشاه
ایران بســته میشــد» (تبریزی( )921/2 :1342 ،تصویر  .)2همانگونه که از این نوشــته بهخوبی
پیداست اصل واژه یونانی نبوده ،بلکه یک اسم خاص ایرانی به معنای نوار و یا رشتهای بوده که بر
پیشــانی کاله شــاه ایران بسته میشده است و از زبان فارسی به زبان یونانی رفته و البته بایستی
در خصوص اصل واژه که در زبانهای فارسی باستان به چه شکل بوده پژوهش مستقل و دقیقی
انجام گیرد .هیچیک از فرهنگ نویســان زبان فارسی اشــارهای به عربی بودن واژۀ دیهیم یا داهیم
ننموده و آن را یک واژهی فارســی دانســتهاند ،اما نویسندگان مقالهی مذکور به ناگاه و به خطا از
واژهی داهیم فارســی به لغــت داهیه -که مدخل بعد از داهیم در لغتنامــه دهخدا بوده -به معنای
مرد زیرک و باهوش و امر بزرگ رفتهاند بدون اینکه توجه نمایند یک واژه فارسی و دیگری عربی
است .سپس اساس تفسیر خود را بر مبنای معانی این لغت عربی استوار نمودهاند .اشتراک در لفظ
حتی در میان واژگان یکزبان واحد نیز نمیتواند داللت بر اشتراک در معنا نماید؛ بهعنوانمثال در
لغتنامهی دهخدا برای واژۀ تیر نه مدخل جداگانه تعریفشده و در هر مدخل چندین معنای مختلف
شرح داده شده است .نویسنده نبایستی بدون استدالل و ارائۀ شواهد زبانشناختی ،ریشهشناختی
واژگان و ارتباط معنایی روشــن ،هر مدخل را به دیگری مرتبط دانســته و به کار برد؛ چه رسد به
اینکه دو واژه مربوط به دو زبان مختلف بوده و اشــتراک معنایی هم نداشــته باشــند مانند اَنار و
مخفف آن نار در زبان فارســی و نار در لغت عربی؛ و یا واژۀ تار در زبان فارســی و لغت عربی.
ازآنجاکه تحلیلهای بخش اول مقاله ،اساس و مبنای بخش دوم است ،ادامۀ مقاله خطاها بزرگتر و
بارزتر شده است که البته در این مجال امکان بررسی خطاهای بخش دوم نیست و بایستی بهطور
جداگانه بررسی و نقد گردد.
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تصویر  .1دیهیم بر گرد تاج شاپور دوم ساسانی ،بخشی از تصویر بشقاب نقره ،متعلق
به حدود 310-379م ،محل نگهداری ،گالری هنر فریر (پوپ و آکرمن)211/7 :1387 ،
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چارباغ یک اســم مرکب فارسی است .در حال حاضر این واژه توسط کارشناسان فرهنگستان ادب
فارسی معادل واژۀ « »Boulevardفرانسوی قرار دادهشده و آن را چنین تعریف نمودهاند« :خیابانی
پهن که در وســط آن درخت و گل و گیاه وجود داشــته باشد» ( .)URLاین واژه یکی از اصطالحات
رایــج در تاریخ هنر و معمــاری ایرانی بوده و پژوهشهای متعددی در خصوص آن انجام شــده
اســت .در میان پژوهشگران غیر ایرانی سدۀ اخیر شاید بتوان مطالب پراکندۀ آرتر پوپ ذیل عنوان
کوشکها (پوپ؛ آکرمن ،1387 ،ج )1658-1660 ،3و نیز مطالب پراکندۀ او و آکرمن ذیل مقالهی باغها
(پیشین 83 ،ـ  )1671را ازجمله نخستین اشارات به الگوی چهاربخشی باغهای ایرانی دانست .سپس
مطالب دونالد ویلبر در خصوص چهارباغ ایرانی از نخستین اشارات مستقیم به الگوی چهاربخشی
باغ ایرانی است؛ وی الگوی دو محور متقاطع که یکی از دیگری بلندتر است (چلیپایی) را طرح نمونۀ
باغهای ایرانی دانســته که چهارباغ نامیده میشوند( 5ویلبر .)19-20 :1348 ،سپس دیوید استروناخ
با بررســی باغهای پاســارگاد به این نتیجه رسیده است که در پاســارگاد برخالف آشور و بابل
که باغهای ســلطنتی بخشــی مجزا یا مکمل برای کاخ بودهاند -خود باغ تبدیل به اقامتگاه سلطنتیمیشود و ساختمان کاخها با ایوانهای طویل و فضاهای باز اطراف خود درون باغ جای گرفتهاند
(اســتروناخ. )59 :1372 ،او در ادامه یک الگوی چهاربخشــی برای باغ ســلطنتی پاسارگاد پیشنهاد
داده و آن را الگوی چهارباغهای دوران اســامی نامیده است (همان .)60-61 :یافتهها و کاوشهای
باستانشاسانۀ استروناخ نشاندهندۀ باغ و کوشکهای سهگانه بود ،اما باغ چهاربخشی که او مطرح
نمود ،یک فرضی ه و احتمال در کنار فرضیههای دیگر بوده؛ و علت اینکه این نظریه را اصل قرار داده
مبتنی بر اصطالح چهارباغ بوده که پیشتر مطرح شــده بود و پس از وی پژوهشگران بسیاری به
دنبال ریشــههای آن بر اساس چهارتاییهای موجود در فرهنگ و زبان فارسی چون چهار عنصر،
طبایع چهارگانه ،چهار جهت و غیره بودهاند (سابتلنی 16-26 :1387؛ نوروز زاده چگینی/11 :1381 ،
209؛ حداد عادل174-179 /12 :1387 ،؛ موسویبجنوردی22-23/18 :1394 ،؛ مسعود و همکاران،
 .)105-122 :1394در این قبیل پژوهشها ،پژوهشــگران چهارباغ را با چارباغ یکی پنداشته شده و
سعی نمودهاند به مفاهیم نمادین چهار در فرهنگ و هنر ایرانی-اسالمی توجه نمایند ،اما در بخشی
از پژوهشها و یافتههای باستانشناسی و معماری نتایجی مغایر با باغ چهاربخشی بهعنوان الگوی
کلی چارباغ ایرانی بهدســتآمده است و پژوهشگران به الگوهای دیگری -در مقابل فرضیۀ الگوی
دو محور متقاطع چهارباغ -رسیدهاند (پیرنیا31 :1387 ،؛ منصوری58 :1384 ،؛ شاهچراغی:1393 ،
19-34؛ ابوئــی و جیحانی127-150 :1393 ،؛ براتــی و همکاران .)6-15 :1396 ،در میان موافقان و
مخالفــان نظریۀ الگوی چهاربخشــی باغ ایرانی ،دو مقاله تقریب ًا با رویکــردی نزدیک به فقهاللغه به
موضوع پرداختهاند که در این مجال موردبررسی قرار گرفتهاند.
مقاله با عنوان واکاوی تحلیلی معنای کاربردی چهارباغ در کتابها و نوشتههای سده

نخستین
هشتم تا یازدهم هجری که نویسندگان در بخش نخست مقاله با گردآوری و بررسی معانی واژگان
چهارباغ ،چارباغ ،چهار ،چار و باغ (مســعود و دیگران )105-122 :1394 ،به خاســتگاه ،ریشــه و
بخشهــای واژگانی ســازنده آن ذیل عنوان معنای درونی واژۀ چهارباغ پرداختهاند و با بررســی
معانی مختلف چهار و ترکیب آنها با واژۀ باغ ،معانی «باغ هماهنگ ،باغ زمینی ،باغ پایدار ،باغ کامل»
را برای چهارباغ پذیرفتهاند (همان )107 :و ســپس با بیان معانی ذکرشده در لغتنامۀ دهخدا برای
واژۀ چار ،با برگزیدن ســه معنای چاره ،شایســته و شــاه ،معنای ترکیب چارباغ را «باغ شایسته،
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بهترین باغ ،بزرگ باغ و شاه باغ» ذکر نمودهاند .نویسندگان در ادامه با ذکر معانی مختلف چهارباغ
و چاربــاغ در لغتنامۀ دهخدا معانی به معانی نمادین ایــن واژگان ،ذیل عنوان معانی بیرونی واژۀ
چهاربــاغ پرداختــ ه و معتقدند «در قلمرو معنــا ،چهارباغ همۀ ویژگیهای باغ را در خود داشــته و
گســترهی معنا و درونمایۀ آن را افزایش داده و پیوند آن را با انســان و معنای زندگی او ،یا نظم
کیهانی ،نظم زمینی ،نظم آیینی و دینی ،نظم دانشــوری اســتوارتر و ریشهدارتر میکند؛ آنچنانکه
بیشترین معناها و جوهر زیست انسانی را در برمیگیرد» (همان )107-109 :بخش دوم این پژوهش
به جســتجوی واژۀ چهارباغ در متون مکتوب فارسی پرداختهاند و نمونههایی که یافتهاند متعلق به
ســدۀ هشتم تا یازدهم هجری بوده است .نویســندگان مقاله از تحلیل یافتههای مقاله در این بخش
به دو برداشــت دســتیافتهاند :نخست اینکه سرآغاز ســاخت چهارباغ در ایران مربوط به عصر
ســلجوقی اســت؛ اما از سدۀ هشــتم به بعد کاربرد واژۀ چهارباغ رو به فزونی نهاده و بسیاری از
شهرهای ایران بهویژه شهرهای خراسان بزرگ دارای چهارباغ بودهاند( .پیشین )115-18 ،دومین
برداشت را ذیل هشت عنوان ذکر نمودهاند که بهطور خالصه عبارتاند از :باغ حاکمنشین ،باغی با
کاربرد و الگوی ویژه ،جایگاه دیدارهای حکومتی (ارگ حکومتی) ،باغی همگانی در شــهر ،از ســدۀ
یازدهم معنای خیابان به معانی آن افزوده شده است؛ خیابانی بامعنای ویژه بهمثابهی خیابان زیبا
و باشــکوه یا خیابان شــاهی در ســدۀ یازدهم ده معنای دیگر از قبیل دولتخانه ،دارالخالفه ،کاخ و
عمارت ،سرای پادشاه ،باغ شاهی ،باغ بزرگ شهر و غیره ،در گذر زمان چهارباغ از پدیدهای برای
شــاه و حاکم تبدیل به یک گردشگاه شــهری همگانی مبدل شده است (همان .)118 :نویسندگان در
پایان مقاله گسترهی وســیع معنایی این واژه را بازنمایی وحدت و کثرت در هنر دانستهاند (همان:
.)119
نکاتی که در خصوص این پژوهش قابلذکر اســت ،عبارتاند از :نخســت عدم وجود یک ســیر
مدون و علمی در بررســی معناشــناختی اســت .نویســندگان در خصوص ریشهشناسی به هیچ
منبع دســتاولی مراجعه ننمودهاند و به ذکر مطالب از پژوهشهای محققان دیگر بســنده کردهاند؛
بهعبارتدیگر در این زمینه فاقد آشنایی کافی با منابع دستاول ریشهشناسی زبان فارسی بودهاند.
در این خصوص حتی به فرهنگها و لغتنامههای مختلف فارسی نیز مراجعه ننمودهاند و بیشترین
مراجعۀ آنها به لغتنامۀ دهخدا بود ه است .دومین نکته در خصوص واژهی چهار است .نویسندگان
نتوانســتهاند از معنای آنکه عددی است میان ســه و پنج ،به تفاسیر مدنظر خود دست پیدا نمایند.
بنابراین در این بخش به تفاســیر غیرقابلقبول برای واژۀ چهار دســتزدهاند که برگرفته از منابع
فرهنگ فارســی نیســت .لذا این بخش فقط دو معنای نخست ارائهشــده در جدول شمارۀ یک را از
آنها میتوان پذیرفت؛ که البته مورد استفاد ه و توجه نویسندگان مقاله نبوده است .سومین نکته در
خصوص واژۀ چار اســت؛ نویسندگان بهاشتباه یکی از مدخلهای اختصاصیافته به چار که اسمی
اختصاصی بهعنوان لقب پادشــاهان روس و معادل تزار روسیه بوده است را به معنای عام و کلی
شاه تفسیر نموده و در تحلیلها به کار بردهاند .در هیچیک از فرهنگهای لغت فارسی از لغت فرس
اسدی طوسی بدین سو ،واژهی چار به معنای مطلق شاه و حاکم نیامده است .پس نتایج حاصل از
ن در بخش دوم مقاله
بررســی واژگان چار و چارباغ فاقد ارزش علمی و یافتۀ نو اســت .نویسندگا 
از جســتجوی کاربرد واژگان چهارباغ و چارباغ به یافتههای قابلتأمل و دقیقی دســتیافتهاند؛ اما
هنگامیکه خواســتهاند این یافتهها را بر اســاس یافتههای بخش نخســت مقاله تحلیل نمایند؛ نتایج
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غیرعلمی و ضعیف شــده است .خطاهای نویســندگان در بخش اول مقاله -که ناشی از عدم دانش
الزم و کافی در حوزۀ علوم مرتبط با ادبیات فارسی ،فقهاللغه و ریشهشناسی است -سبب شده که
یافتههای قابلتوجه بخش دوم در ســایه قرار بگیرد و محققان نتوانند آنگونه که شایسته است به
نتایج مطلوبی دست یابند.
مقالــۀ دوم با عنوان چارباغ یا چهارباغ؟ که نویســندۀ آن پیش از این در مقالۀ دیگری با عنوان
بازیابی طرح تکمحوری چهاربا غ ایرانی طرح الگوی تکمحوری را ذیل الگوی چهارباغ موردتوجه
قــرار داده (براتی و همکاران )8 :1396 ،ســپس در مقالــۀ چارباغ یا چهارباغ؟ بــا بیان این مطلب
که «به نظر میرســد انتســاب واژ ه "چارباغ" به باغهای ایرانی پیش از دوران صفوی برمیگردد»
(شــاهچراغی )7 :1394 ،فرضیۀ پژوهش خود را بر این امر اســتوار نموده اســت که «برداشت از
واژۀ چهارباغ بهصورت امروزی ـ یعنی تصور چهاربخشی بودن عرصه باغ ـ ریشه در باغسازی
دوره صفویه دارد .هرچند در دورۀ صفویه نیز چارباغهایی ســاخته شــده اســت که عرصۀ آنها
دوبخشــی اســت» (همان) .او در روضه الصفات عبدی بیگ شــیرازی واژۀ چارباغ و در بابرنامه
وصف چهارباغ را نمییابد (همان .)7-8 :ســپس با اشــاره به یافتههای رالف پیندر ویلسون 7بدین
مضمون که به نظر میرســد این واژه نمیتواند مربوط به اصل فرم چارباغ باشد؛ همچنین یکی از
نخســتین اشارات مربوط به چهارباغ برمیگردد به توصیف نرشخی از بخارا ،بنابراین ممکن است
این واژه با واژۀ سغدی « »s̕rb̕ ̕ ghبه معنی برج مرتبط باشد .شاهچراغی در ادامه استنتاج کریستوفر
دمگارد 7از مطالب ویلســون را ذکر مینماید :چهارباغ ریشه لغت مشهوری بود که معنی اصلی آن
از بین رفته اســت (همان .)8 :آنگاه او با توجه به پاســارگاد بهعنوان اولین نمونۀ باغ مستندنگاری
شــدۀ ایرانی ،به جستجوی واژگان باغ ،چهار ،چار ،چهارباغ و چارباغ در اسناد و متون هخامنشی
میپردازد .او واژهی باغ را اخذشــده از ریشــۀ باگ ( )bagباستانی به معنای بخش کردن و نیز بغ
به معنای خدا و در متون زرتشــتی به معنای خداوند ،اهورامزدا ،سرور بزرگ آمده است .او معتقد
است باغ در واژۀ چارباغ به معنی «بخشی از جهان» یا «قطعهای از هستی» است .سپس شاهمرادی
به «چا» در کتیبههای هخامنشــی توجه نموده که یک حرف عطفی است که همانند پسوند به کلمات
متصل میشود ،اما در هیچ کتیبهای واژه «چا َب َگ» یا « َب َگ چا» را نیافته است (همان) .او در ادامه به
جستجوی عدد چهار در کتیبههای هخامنشی پرداخته که بهصورت «ن ََو َم» ثبتشده و اثری از واژۀ
چهار و یا چهارمین و یا چار نیافته اســت .ادامه او با رد فرضیۀ الگوی چهاربخشــی باغ پاسارگاد
اســتروناخ و نیز شواهدی از الگوهای غیر چهاربخشی رایج جهت باغ در دورهی ساسانی ،فرش و
نگارگری ایرانی ،احتمال میدهد که الگوی چهاربخشی باغ ایرانی و استفاده از واژه چهارباغ بهجای
واژۀ چارباغ از دورۀ صفویه بدین ســو رایج شده است ،هرچند الگوهای غیر چهاربخشی تا دورۀ
قاجار ادامه داشته است (همان.)9-10 :
پژوهش فوق بر اســاس شــواهد میدانی و یافتههای محقق محترم در خصوص چارباغ ایرانی
شــکلگرفته و محقق بهدرســتی متوجه عدم ارتباط الگو و طرح کلی چارباغ با عدد چهار و الگوی
چهاربخشــی شده اســت؛ که نشاندهندۀ تسلط ،دقت و عدم پیشــداوری شاهچراغی در خصوص
موضوع موردپژوهش اســت ،اما مهمترین دلیلی که ســبب شــده وی در خصوص واژهی چار به
نتیجهی مطلوب دست نیابد ،عدم تسلط و آشنایی وی به علوم مرتبط با تاریخ و سیر تحول زبان و
ادب فارسی است و همین امر موجب سردرگمی وی و تزلزل در ساختار منطقی مباحث مقاله شده
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که در ادامه به چند نکته در این خصوص اشاره میشود:
 .1فقهاللغه یا درک درست معنای واژه اساس و مبنای ورود به مباحث ریشهشناسی و یا به قول
نویسنده دودمان شناسی واژه است؛ اما در این مقاله حتی یکبار هم به فرهنگهای لغت فارسی و
فرهنگهای متعدد ریشهشناسی جهت آشنایی با معانی مختلف واژۀ چار و یا سایر کلمات مراجعه
نشده است.
 .2نویسنده در انتخاب و بررسی منابع ادبی و تاریخی صفوی عملکرد موفقی نداشته است؛ وی
ابتدا به کتاب روضه الصفات مراجعه نموده و به جســتجوی اســم مرکب چارباغ پرداخته که البته
نیافته و به نظر میرسد از بررسی همین یک منبع پذیرفته است که واژهی چارباغ در عصر صفوی
رایج نبوده زیرا جســتجو را در ســایر متون ادبی و تاریخی قبل و بعد این دوره ادامه نداده و در
مبحث بعدی وی کتاب بابرنامه به جستجوی توصیف چهارباغ بهمثابۀ باغ چهاربخشی پرداخته؛ که
این جستجو هم نتیجهای در برنداشته است .حکمت انتخاب بابرنامه بهعنوان تنها منبع مورد مراجعه
در این بخش مقاله بر نگارندۀ این سطور مشخص نشد ،زیرا این کتاب به زبان ترکی جغتایی ،در هند
تألیف شده است .از سوی دیگر بابر بهاندازۀ پسرش همایون به زبان و فرهنگ ایرانی آشنا نبوده و
نیز تأثیر فرهنگ ،هنر و معماری ایرانی بر فرهنگ ،هنر و معماری هند از پادشاهی همایون بدین سو
آشکارتر است .همچنین این کتاب جزء منابع دستاول تاریخ و هنر عصر صفوی به شمار نمی-آید.
 .3شاهچراغی با توجه به یافتههای ویلسون 8و دمگارد و باغ سلطنتی پاسارگاد بهعنوان نخستین
نمونۀ باغ ایرانی در عصر هخامنشی ،به جستجوی واژگان باغ ،چهار ،چهارباغ و چارباغ در اسناد
مکتوب هخامنشــی پرداخته که در خصوص واژۀ چهار و چار راه بهجایی نبرده اســت؛ زیرا تعداد
اندکی از واژگان زبان فارســی باستان در کتیبههای عصر هخامنشی ثبت شدهاست .در خصوص
ریشهشناسی و فقهاللغه باید توجه کرد که زبان فارسی نو ،میراثدار زبانهای فارسی میانه است
و زبانهای فارســی میانه ،میراثدار زبانهای فارسی باســتان .ابراهیم پورداوود معتقد است که
«نیازمندیهای پارسی نو باید به دستیاری پارسی میانه (پهلوی) برکنار شود ،اگر نشد ،به پارسی
باســتان رویآوریم [ ]...پارسی نو فرزند پارسی میانه است و پارسی میانه فرزند پارسی باستان
است» (فرهوشی.)4 :1390 ،
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معنای واژۀ چار در زبان فارسی

در خصوص بررسی تحول تاریخی زبان فارسی سه دوره را بایستی موردتوجه قرار داد :نخست
دورۀ باستانکه شامل زبان-های اوستایی ،فارسی باستان و بهصورت محدودتر مادی و سکایی
بوده و تا حدود  300ســال پ.م .رواج داشته اســت( .آموزگار ،تفضلی )11-12 :1375 ،دورۀ دوم
زبانهای ایرانی میانه است که به دوشاخۀ شرقی (شامل سغدی ،خوارزمی ،سکایی ،ختنی و غیره)
و غربی (شامل پهلوی اشکانی یا پهلوانیگ و پهلوی ساسانی یا پارسیگ) تقسیم میشود .رواج این
زبانها از اواخر دورۀ هخامنشــی آغاز شــده و در سدههای نخست اسالمی پایان میپذیرد .دورۀ
سوم را فارسی نو یا جدید مینامند که از اواخر دورۀ ساسانی آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد
(همان .)12 :حال باید دید چگونه میتوان معنای واژۀ چار در زبان فارسی را جستجو نمود.
مرحلۀ نخســت جســتجوی واژه در فرهنگها و لغتنامههای فارسی نو یا جدید است .در لغت
فرس -کهنترین کتاب لغت فارسی که اینک موجود است -چار برابر چاره آمده است (اسدیطوسی،
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در این بخش نکات و دقایق در سه موضوع موردبررسی در مقاله ،جهت تحلیل بهتر در قالب جدول
ارائه میگردد.
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 )159 :1390در فرهنگ جهانگیری برای واژۀ فارســی چار ،ســه معنی ذکر شده است« :اول مخفف
چهار باشد [ ]....دوم مخفف چاره بود [ ]...سیوم داشی را نامند که کاسه و کوزه و خشت و امثالهم
در میان آن بپزند» وی برای چار در زبان هندی نیز دو معنا ذکر مینماید :درخت مخلب و جاسوس.
(انجویشیرازی )282/1 :1351 ،این معانی فارسی در سایر فرهنگها و لغتنامههای فارسی پس از
فرهنگ جهانگیری تکرار شده است (سروریکاشانی376-377/1 :1338 ،؛ ابنخلف تبریزی:1342 ،
313/1؛ داعیاالســام428/2 :1362 ،؛ معین )549-50/1 :1381 ،نفیسی معنای سزاوار و الیق را به
معانی قبل افزوده اســت (نفیســی .)1154/2 :1355 ،در لغتنامهی دهخدا شــش مدخل به این واژه
اختصاصیافته که در چهار مدخل معانی فارسی پیشین آمده در یک مدخل به معنای هندی و مدخل
دیگر چار به معنای تزار روســیه ذکر شده اســت (دهخدا .)7963-7964/5 :1377 ،در فرهنگ عمید
حیله و مکر به معانی فارسی پیشین این واژه افزوده شده است (عمید.)721-722/1 :1379 ،
هیچیک از معانی ذکرشــده در باال نمیتواند مراد و معنای ایــن واژه در اصطالح چارباغ بوده
باشد .بنابراین بایستی به فرهنگ واژگان فارسی میانه رجوع نمود .چار در زبان پهلوی سه معنای
متفاوت دارد :یکی به معنای وســیله ،روش ،عالج ،کومک ،تدبیر و در ارتباط با چارک و چاره است
(فرهوشــی )114-115 :1390 ،و دیگری به معنای جا ،مکان و کاخ اســت (همان .)115 :همچنین در
کتاب فرهنگ فارســی به پهلوی در مقابل کاخ چنین آمده است»ār, Hadiš, darpās, šāhikān, srādč« :
چار ،هدیشَ ،درپاس ،شاهیخان ،سراد( .فرهوشی )398 :1388 ،و البته مخفف چهار هم هست (همان:
181؛ فرهوشــی .)116 :1390 ،همانگون ه که مالحظه میشود درک درست واژۀ چار به معنای کاخ،
هدیش ،شاهیخان و درپاس ،دستیابی به معنای چارباغ را ساده نموده و ازآنجاکه این اسم از ترکیب
دو اسم چار ـ باغ ساخته شده است؛ .هیچیک از واژگان بهتنهایی نمیتواند معنای کامل را برساند،
بلکه معنای صحیح وقتی حاصل میشــود که هر دو واژه در نســبت با یکدیگر مالحظه شوند :اگر
معنای بخش دوم پذیرفته شــود ،آنگاه مراد از واژهی چارباغ ،باغی خواهد بود که کوشک سلطنتی
را در برگرفته و یا کوشــک حکومتی که در باغ جای گرفته اســت .حال اگر یکبار دیگر با در نظر
رفتن معنای صحیح واژۀ چار ،پژوهشهای انجامگرفته در خصوص چارباغ از نظر گذرانده شــود،
آشکار میگردد که علت به خطا رفتن بیشتر محققین در بخشهایی از پژوهشهای انجامگرفته ،یکی
پنداشــتن چار و چهار و بنا نهادن تفاسیر و تحلیلها بر مبنای معنا و مفهوم عدد چهار بوده است.
نکتۀ دیگر اینکه الگوی تکمحوری را میتوان الگویی مناســب جهت دسترسی به کوشک سلطنتی و
یا ســاختمان اداری حکومت وقت در چارباغ دانست ،اما نبایستی آن را الگویی کلی برای باغ ایرانی
دانســت (براتی و همکاران ،)14 :1396 ،زیرا همانگونه که از اسم آن پیداست ،چارباغ یکی از انواع
باغ ایرانی اســت که بهطور مشــخص دربرگیرندۀ کوشــک و یا کاخ ســلطنتی بوده و در واقع یک
ساختمان اداری سلطنتی و حکومتی بوده ،بنابراین بر اساس کاربرد آن نیاز بوده است که مسیری
وســیع و مستقیم از ورودی باغ به سمت کوشک امکان دسترسی افراد و مراجع کنندگان را فراهم
آورد.9
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1

اصطالح

نکات و دقایقی کمک کنده به پژوهشهای مبتنی بر فقه
اللغه

توضیحات

شماره 29

.

چفد پنج او توجه بهظاهر کلمات و رای دادن بر اساس نخستین معنا و مرتبط نبودن قوس پنج او
مفهوم متبادر شده به ذهن ،در مواردی که معنی بدیهی به نظر هفت با عددهای پنج و هفت
هفت
میرسد ،بدون بررسی سایر معانی احتمالی میتواند پژوهش
را از مسیر خود منحرف نماید.

پاییز 99

تأکید بر اهمیت خاستگاه یک اصالح یا واژه و توجه ویژه به
زبانها و گویشهای محلی در پژوهشهای فقهاللغوی.
2

بتهجقه

3

چارباغ

شناخت کامل و دقیق موضوع موردپژوهش

بتهجقه به خطا کاملترین
شکل بته نامیده شده است.

شناخت حداقلی از ساختار دستور زبان و واژگان موضوع بته به خطا با جقه یکسان
پنداشته شده است.
موردبررسی
اشتراک در لفظ نمیتواند دلیل بر اشتراک در معنای دو واژه
باشد.
توجه بهظاهر کلمات و رای دادن بر اساس نخستین معنا و واژۀ چار با عدد چهار مرتبط
پنداشته شده است.
مفهوم متبادر شده به ذهن
شناخت و بهکارگیری منابع دستاول فقه اللغه و ریشهشناسی
زبان واژۀ موردبررسی
تأیید یافتههای مبتنی بر فقهاللغه بهوسیلۀ شواهد تاریخی و شواهد باستانشناسی
یافتههای موردپژوهش را در
باستانشناسی
مقاله نخست تأیید نمینماید.

اسماعیل بنی اردالن ،مژگان خیرالهی ازناوله

تأملی بر فقهاللغه و دقایق کاربرد آن در حوزۀ مطالعات تاریخ هنر

استفاده از منابع فقهاللغه همچون فرهنگها و لغتنامهها جهت
ورود به مباحث ریشهشناسی واژگان
شناخت سیر تحول تاریخی و منابع تاریخی در حوزۀ جغرافیایی با توجه به دو کتاب روضه
موضوع موردبررسی جهت استفادۀ صحیح آنها در راستای الصفات و بابرنامه نمیتوان
در خصوص دورۀ تاریخی
پژوهش
 220ساله صفوی داوری
کرد.
شناخت سیر تحول و تطور زبان موردپژوهش در طول تاریخ

ی نمونهها در جدول فــوق میتوان مواردی را
با در نظر گرفتن نکات بهدســتآمده از بررســ 
برشــمرد که به پژوهشــگران در بهکارگیری کارآمدتر روش فقهاللغه در مسیر دستیابی به اهداف
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فقهاللغه میتواند بهعنوان یک روش در مطالعات حوزۀ هنر مورد استفاده قرار گیرد و در بازگشایی
برخی گرهها و جبران فقدان برخی شــواهد مکتوب تاریخی به پژوهشگران یاری رساند .این شیوه
چون شمشــیر دو لبهای اســت که اگر بهدرستی به کار گرفته شود مســیر و راه پژوهش را برای
پژوهشــگر روشــن مینماید و در صورت عدم بهکارگیری صحیح ،منجر به خطاهای بسیاری در
امر پژوهش میگردد و پژوهشــگران را در تحلیلهای خود بهاشتباه خواهد انداخت .در بهکارگیری

اسماعیل بنی اردالن ،مژگان خیرالهی ازناوله

نتیجهگیری

تأملی بر فقهاللغه و دقایق کاربرد آن در حوزۀ مطالعات تاریخ هنر

خــود کمک نماید و از احتمال بروز خطا در حین مطالعات بکاهد .نخســتین نکته شــناخت کامل و
همهجانبه از اثر و هنر موردپژوهش است .گاهی عدم شناخت کافی در خصوص موضوع ،پژوهشگر
را گمراه مینماید .دومین نکته آشنایی محقق با زبان ،ادبیات و فقه اللغه است .شناخت کافی از منابع
واژه شــناختی هر زبان و فرهنگها و لغتنامهها ،یکی از این موارد اســت .همچنین شناخت کافی
نسبت به دســتور زبان ،ساختار کلمات و سیر تحوالت زبانی در طول ادوار تاریخی .سومین نکته
ن تداعیکنندۀ واژه یا
توجه به گسترۀ معانی واژگان است .چهبسا صورت واژه و عامترین معنی آ 
معنایی باشد که مراد اصلی از ب ه کار بردن آن نبوده باشد .گاهی واژ ه دارای چندین معنای مختلف
اســت که از نظر معنایی ارتباطی با یکدیگر ندارند .مانند واژۀ شــیر که دارای چندین معنای مختلف
بوده و یک معنی آن -ابزاری که ورود و خروج مایعات و یا گاز را کنترل مینماید -طی سدۀ اخیر
به دایرۀ واژگان فارســی افزوده شده اســت .اشــتراک در لفظ همواره به معنای اشتراک در معنا
نیست و بسیارند واژگانی که اشتراک در معنا داشته و مترادف هستند ،اما اشتراک در لفظ ندارند.
نکتۀ چهارم عدم غفلت از دورۀ تاریخی ،فرهنگ و زبانی اســت که واژه در بســتر آن شــکلگرفته
اســت ،بهویژه جایگاه زبانهای محلی خردهفرهنگها در بررســی آثار هنری جایگاه ویژهای دارد،
زیرا تعداد اندکی از هنرمندان هنرهای ســنتی را میتوان جزء ادیبان و لغتدانان برشــمرد؛ وضع
اصطالحات مربوط به آثار هنری در بستر تاریخ ،فرهنگ ،زبان و گویش بومی و محلی شکلگرفته
اســت .پنجمین نکته آشنایی و دسترسی محقق با منابع دســتاول مکتوب و شفاهی تاریخ ،ادبیات
و جغرافیای موضوع موردمطالعه اســت .فقدان این موارد پژوهشــگر را در مسیر پژوهش به خطا
خواهد انداخت .نکت ۀ ششم در روش فقهاللغه و یا روش اتیمولوژی استفاده از استادان و متخصصان
این روشها بهعنوان استاد مشاور طرحهای تحقیقاتی است .همانگونه که در پژوهشهای ک ّمی اگر
نمونهگیریها و مدلهای تحلیلی بر اساس معیار و مقیاس صحیحی انجام نگرفته باشد ،تحلیلها و
نتایج آنها فاقد اعتبار علمی هستند و در این دست پژوهشها ،پژوهشگران از راهنمایی و مشورت
متخصصیــن آمار و ریاضیــات بهره میگیرند .در پژوهشهای مبتنی بــر فقهاللغه نیز در صورت
نیاز بایســتی از راهنمایی متخصصان حوزۀ ادبیات جهت دستیابی به نتایج صحیح قابلتعمیم به
موضوعات هنری استفاده شود.
ِ
دانش پژوهشــگر چون ترازوی دوکفهای است که یا کفهی اطالعات
با توجه به آنچه گفته شــد،
هنری او ســنگینتر است و یا اطالعات ادبی؛ و برای پیشبرد موضوع تحقیق باید با افزودن بر کفۀ
ســبکتر ،دو کفه را برابر ســاخته و باهم پیش ببرد تا در رسیدن به اهداف خود موفق عمل نماید.
همانگونه که پژوهشهای مرتبط با زبان و لغت به علت گســتردگی بسیار زیاد ،همواره نیاز به نو
شدن و بازخوانی مکرر داشته و هر پژوهشی آغازی است برای پژوهشهای بعدی در موضوعات
و مسائل مربوط به تاریخ هنر هم این امر صدق مینماید.
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این روش بایســتی برخی نکات را مدنظر قرار داده و از آنها پرهیز نمود .ازجمله ســطحینگری و
رأی دادن بر اســاس ظاهر کلمات و یا رایجترین معنای هر واژه ،داوری در خصوص کل یک واژۀ
مرکب بر اســاس جزئی از آن .عدم شــناخت کامل و همهجانبۀ محقق نســبت به موضوع پژوهش
یکی از عوامل به خطا رفتن پژوهشــگر و عدم حصول نتیجۀ مطلوب در روند پژوهش اســت .عدم
آشــنایی به زبان و ادبیات حوزۀ موردپژوهش و متــون علمی مرتبط با آن میتواند روند پژوهش
را با خطا و اشــکال مواجه نماید .این امر در خصوص ســیر تحوالت تاریخی و فرهنگی نیز صادق
است .همچنین محققان بایستی به این نکات توجه نمایند :زبانها و فرهنگهای بومی و محلی ،سیر
و چگونگــی تحــوالت و تغییرات زبانی در طی ادوار مختلف تاریخی ،دورههای تاریخی و گســترۀ
ســرزمینهای تحت حاکمیت و نفوذ هــر دوره و همچنین تأیید و تکمیل یافتههای ادبی بهوســیلۀ
یافتههای بخش هنری موردمطالعه و بالعکس .پژوهش حاضر از نخستین تالشهای انجامگرفته در
معرفی یک روش کاربردی در پژوهشها و مطالعات تاریخ هنر اســت و کاستیهای بسیاری دارد
که شایسته است توســط محققان و اندیشمندان این حوزه گوشزد و مرتفع گردد .همچنین نقدهای
انجامگرفته بر روی نخســتین نمونههای مرتبط با این روش جهت معرفی و تکمیل این مقاالت بوده
است و مساعی نویسندگان آنها مشکور است .نگارندگان این سطور امیدوار هستند با دریافت آراء
و نقدهای عالمانۀ متفکران این حوزه و رهنمودهای ایشــان ،در جهت تکمیل و تصحیح این شــیوه
گامهای استوارتری بردارند.

تشکر و قدردانی

در پایــان از مریم اکبری مســئول محترم بخش مرجــع کتابخانۀ مرکزی همــدان و علی مهرامی
کارشناس محترم بخش واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی سپاسگزاری مینماییم.

پینوشتها

1. Phillology

3 . Etymology

اسماعیل بنی اردالن ،مژگان خیرالهی ازناوله

تأملی بر فقهاللغه و دقایق کاربرد آن در حوزۀ مطالعات تاریخ هنر

 .2گاهی لغت در معانی و مفاهیم دیگری به کار میرود که مدنظر این پژوهش نبودهاند :در اصطالح
الفاظی را گویند که تعلق به قومی خاص داشته و مشهور مطلق نباشد؛ مانند معربات در تازی و لغات
قبایل( .نصیرالدین طوسی .)٥٩٥ :1361 ،گاه لغة بر جمیع اقسام علوم عربیه و گاه در مورد علم صرف
اطالق شود (دهخدا.)13/19722 :1377 ،
 .4هرگاه اسم یا ضمیری به اسم دیگری اضافه شود تا معنای آن اسم را کامل کند؛ مضاف الیه خوانده
میشود ،آنگاه اسم اصلی مضاف خواهد بود (ناتل خانلری.)86 :1362 ،
 .5نخستین چاپ کتاب » «A Survey of Persian Art from perhistoric times to the presentپوپ
متعلق به 1939م بوده است (www.iranicaonline.org/articles/ackerman-phyllis) .و نخستین بار
کتاب » «Persian Gardens and garden pavilionsویلبر در 1962م چاپشده است.

)6. Ralph Pinder-Wilson (19192008-
7. Kristoffer Damgaard

 .8در خصوص پژوهش پیندر ویلسون -هرچند نگارندهی این سطور موفق به دیدن اصل این مقاله
نشد -به نظر میرسد که وی نیز در بخش تحلیلهای مبتنی بر شواهد معماری بهدرستی متوجه عدم
ارتباط این دست سازهها با فرم چهاربخشی شده و لذا به دنبال معنای دیگری برای واژهی چارباغ
برآمده است؛ در ادامه وی چون یکی از کهنترین اشارات به این واژه را در کتاب تاریخ بخارای نرشخی
یافته -که البته خود این مطلب جای بحث و نقد دارد؛ اما اینجا مجال پرداختن بدان میسر نیست -بنابراین
به جستجوی ریشههای چارباغ در متون سغدی که ازجمله زبانهای فارسی میانه در بخشهای شرقی
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اسماعیل بنی اردالن ،مژگان خیرالهی ازناوله

تأملی بر فقهاللغه و دقایق کاربرد آن در حوزۀ مطالعات تاریخ هنر

 آموزگار ،ژاله؛ و احمد تفضلی .)11375( .زبان پهلوی ادبیات و دستور آن .تهران :معین. ابنسيده ،على بن اسماعيل1421( .ق) .المحكم و المحيط األعظم .تحقیق عبدالحميد هنداوى .المجلدالثامن .بيروت :دارالكتب العلمية.
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ایران به شمار میآید ،پرداخته و احتمال داده که با واژهی سغدی سربغ در ارتباط باشد .همانگونه
که مشاهد ه میشود روند مطالعاتی در پژوهش وی منطقیتر بوده؛ اما به نظر میرسد عدم دسترسی
و یا آشنایی به متون کهن ادب فارسی و غیره او را از دست یافتن به ریشهی واژۀ چارباغ باز داشته
است ،اما ازآنجاکه نگارندگان این سطور مقال ه کامل ایشان را ندیدهاست ،اظهارنظر در خصوص آن را
به زمانی دیگر موکول می-نماید.
 .9چهبسا در چارباغ ،ساختمانهای دیگری در کنار کوشک اصلی با کاربریهای دیگری ساختهشده
و مسیرهایی هم برای آنها از کوشک اصلی و ورودی اصلی باغ فراهمشده باشد؛ اما آنچه از بررسی
واژۀ چارباغ حاصل میشود؛ وجود باغی است که درون آن یک کوشک سلطنتی یا حکومتی قرار داشته
و در آن کارهای ادارۀ حکومتی انجام میگرفته است .بنابراین وجود یکراه مستقیم با عرض نسبت ًا زیاد
از درب اصلی ورودی تا ورودی کوشک اصلی جهت امور تشریفاتی حکومتی ضروری به نظر میرسد.
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