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چکیده

آسمان در تطور تاریخ از زمان اسطوره ای تاکنون، در تمامی ملت ها، بار سنگینی از معانی و رمز و رازها را بر دوش  کشیده 
است. بی کرانگی، وسعت، رفعت، رمزگونگی، گستردگی و غیر قابل دسترس بودن، وجود خورشید به عنوان اصیل ترین 
منبع نوری و بی شمار عامل دیگر، تصور حضور خدایان را در آسمان قوت بخشیده است. در ایران این باور از دیرزمان در 
مکتب زرتشت وجودداشته و در دوران اسالمی نیز به نوعی دیگر به حیات خویش ادامه می دهد. آسمان و مفهوم آن در 
هنر، ادبیات، فلسفه، و هنرهای کاربردی، معماری و دیگر رشته ها بازتاب داشته و توصیفات بسیاری از آن به صور گوناگون 
متن، تصویر و غیره وجود دارد. آسمان به عنوان بخش از طبیعت که دارای ابعاد وسیعی است در سرشت انسان ریشه دار 
بوده و چگونگی ترجمان این خلقت در آثار هنری خلق شده توسط انسان، زیبایی شناسی منظر آسمان را پدید می آورد. 
منظر آسمان به عنوان پدیده ای عینی-ذهنی یکی ازناب ترین، پویاترین و متغیرترین و زیباترین مناظر طبیعی است که 
بر ادراک انسان از منظر بسیار موثر می باشد. زیبایی شناسی منظر آسمان از خالل بازتاب های آن در هنرها در طول تاریخ 
به استناد نقوش زیرگنبدها و ایوان ها و در عصر حاضر به استناد عکس های گوگل با توجه به سازو کار موتور جستجوگر 
گوگل قابل بررسی می باشد. در این مقاله با بررسی 15 نمونه از نقوش گنبدها و ایوان ها، در مقام قیاس با نتایج حاصل از 
بررسی نمودار درختی حاصل از نام گذاری های عکس های آسمان در گوگل، مشاهده شد که عناصر خورشید، ابر، ستارگان 
در زیبایی شناسی منظر آسمان نقش دارد که چگونگی آن به تفصیل در مقاله توضیح داده شده است. اما آن چه دراین میان 
حائز اهمیت است این است که زیبایی شناسی منظر آسمان در نتیجه تغییر نگاه انسان، و کمرنگ شدن وجوه ذهنی در 

نسبت با عینیت آن، دستخوش تغییراتی نسبت به ویژگی هایش در طول تاریخ شده است.

واژگان کلیدی

منظر آسمان، آسمان، خورشید، ماه، ستارگان، گنبد، عکس های گوگل.
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مقدمه

به  نو  لباسی  لحظه  هر  که  اسرارآمیز،  کبود  پهنه  این  آسمان، 
پهنه ای  است.  بوده  بشر  ناشناخته  عرصه  دیرباز  از  می کند،  تن 
که انسان به آن دسترسی ندارد، اما بر سرنوشت او احاطه دارد؛ 
آسمان  می زند.  رقم  را  بشر  تقدیر  چیزی  آن  در  که  »جایی« 
و  بکشد  را  امانت  بار  نتوانست   ، حافظ  قول  به  که  است  همانی 
قرعه کار به نام من دیوانه )انسان( زده شد. آسمان یک کل است. 
هم زیست است و هم زیست گاه، هم رمز است و هم راز، هم وهم 
است و هم خیال است. آسمان همان باالست و باال همان تقدس 
بار سنگینی  ادبی  از دیرباز در متون و نوشته های  است. آسمان 
از معانی را به دوش کشیده و سهم عظیمی در فرهنگ و تاریخ 
هنر  و  حکمت  در  آن  عناصر  و  آسمان  است.  داشته  کشورمان 
تماشای  به  بسیاری  است.  داشته  بسیار  بازتاب های  نیز  اسالمی 
جمال آسمان و »درخشش فانوس های زرین« این گنبد نیلگون 
در  را  خلقت  زیبایی  و  شکوه  این  از  نمونه  هایی  و  عالقه مندند 
چهره »اختران شبگرد« جسته و چهره ها و طرح های گوناگونی از 
قبیل چهره های سیارات، اقمار؛ کهکشان ها را می یابند. برخی از 
این چهره ها و جلوه های آسمانی به اندازه ای اسرارآمیز بوده و در 
زیر نقاب هایی مستور است که جز با تحقیقات علمی و ابزارآالت 
نیرومند صنعتی نمی توان آن نقاب ها را کنار زد )نوری، 1346(. 
این جمال منظر آسمان و رمز و رازهای آن در طول تاریخ معانی 
بسیار داشته و اعتقادات بسیار برآن استوار است. انسان همواره 

برآن بوده تا پرده ای از رازهای آن بردارد.
باشد  طبیعی  اجزای  از  متشکل  که  عینی  عنصری  تنها  منظر 
نیز هست که  بلکه عنصری ذهنی و فرهنگی  شناخته نمی شود. 
به وجودآمدن آن در اذهان مردم با مداخله اقلیم، سنت، زیست، 
بوده است  نیز  اعتقادات دینی و اسطوره ای آن ها و غیره  تاریخ، 

)منصوری، 1383(.
به استناد شواهد موجود، آسمان برای انسان، از دیرباز به عنوان 
صرف،  فیزیِک  صورت  به  هرگز  و  است  بوده  مطرح  منظر  یک 
شناخته نشده است. تاثیر این نگاه در آثار مختلف هنری، ادبی 
و  اسطوره ای  زمان  از  است.  مشاهده  قابل  مختلف  فرهنگی  و 
ارتباط مهر با خورشید، و جایگاه عناصر آسمان در اوستا گرفته 
تا اهمیت خورشید و ستارگان در قرآن و در عصر حاضر اهمیت 
آن چه  و  کهکشان ها  به  نسبت  ستارگان  و  ماه  و  باالتر خورشید 
علم نجوم برآن ارزش می نهد. همه شواهد و نمونه  ها حاکی از آن 
است که با وجود تفاوت های بنیادین در تفکر پارادایمی هر دوره 
منظرین  همواره  آن  عناصر  و  آسمان  به  ایرانیان  نگاه  ایران،  در 

بوده است.
منظر آسمان به لحاظ بعد عینی آن دارای نور، رنگ، فرم )ابرها 
تصاویری،  تداعی گر  نوعی  به  بتواند  شاید  و  است  غیره  و   )... و 
تصویر  و  شب  در  چه  و  آسمان،  در  ابرها  تصویر  و  روز  در  چه 

حاصل از چیدمان ستارگان، باشد. منظر آسمان به لحاظ بصری 
نتوانسته در آن  انسان  از پویاترین مناظر طبیعی است که  یکی 
مداخله ای اساسی داشته باشد. ترکیب رنگ، نور و فرم ابرها در 
تغییر  لحظه  هر  در  که  است  شاعرانه  مناظری  سازنده  آسمان 
می کند. بدین روست که عکاسان حرفه ای به ثبت لحظات خاص 

از این منظر بر خود می بالند. 
منظر آسمان با توجه به جایگاهی که در تفکر ایرانیان از باستان 
اشعار،  مانند  متفاوتی  رسانه های  در  است  داشته  امروز  به  تا 
و  نقوش، عکس ها  مختلف،  علوم  دلنوشته ها،  و  ادبی  نوشته های 
این  از  کدام  هر  زمانی  دوره  هر  در  که  است  شده  ...منعکس 
دوره  همان  مردم  تفکرات  خالل  از  را  آسمان  منظر  رسانه ها 
خالل  از  آسمان  منظر  مفهوم  مقاله  این  در  است.  کرده  بازتاب 
تا  سلجوقیان  از  مختلف  دوره های  در  ایوان ها  و  گنبدها  نقوش 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  منتخب،  نمونه های  میان  از  معاصر، 
تکنولوژی  غلبه  عصر  در  امروز  انسان  که  معاصر  بحران  است. 
منظر  مفهوم  آن  موازات  به  و  شده  مطرح  نیز  می کند  زندگی 
آسمان با واکاوی این مفهوم بر اساس عکس های آسمان منتخب 
بازتاب منظر آسمان در  انجام شده؛ و بدین ترتیب  سایت گوگل 
عصر حاضر به استناد عکس های گوگل با همان مفهوم در دوره 

سنت مقایسه شده است.
سواالت این پژوهش عبارتند از :

• منظر آسمان در دوره سنت ایران به روایت نقوش زیرگنبدها 
چگونه معرفی می شود؟

• منظر آسمان در دوره مدرن جهان به روایت عکس های منتخب 
گوگل چگونه معرفی می شود؟

• آیا ارتباط معناداری میان عناصر منعکس شده در نقوش زیر 
به  پاسخ  دارد؟  وجود  حاضر  عصر  عکس های  و  )تاریخ(  گنبد 
در  حاضر  عصر  و  گذشته  زیبایی شناسی  تغییرات  فوق  سواالت 

زمینه منظر آسمان را روشن می سازد.
دریافت  برای  کتابخانه ای  مطالعات  مقصود  بدین  نیل  برای 
انجام گرفت. پس  آن  و عناصر  تحقیق در مورد آسمان  پیشینه 
دوره های  از  نمونه گنبد  آسمان، 15  واژه  لغت نامه ای  بررسی  از 
و  قاجاریان  و  زندیان  صفویان،  تیموریان،  ایلخانان،  سلجوقیان، 
گردید.  بررسی  آن ها  در  آسمان  منظر  بازتاب   و  انتخاب  معاصر 
همچنین واژه »Sky« به معنی آسمان، در گوگل مورد جستجو 
قرار گرفته و دسته بندی های واژه ای آن وزن دهی و مورد بررسی 
قرار گرفت. در نهایت یافته های حاصل از بررسی نقوش گنبدها 
تحت  گوگل  واژگان  درختی  نظام  بر  مبتنی  دسته بندی های  و 
زیرمجموعه »Sky« با هم مقایسه و تحلیل گردید. و در پایان، 

منابعی که نام آن ها در مقاله آمده، آورده شد.
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منظر آسمان در ایران
• آسمان

آسمان، در طول تاریخ، معانی متفاوتی برای بشر داشته است. معانی 
متفاوت آسمان ابعاد دانشی، اسطوره ای و نمادین بسیاری داشته 
است. اکتشافات آسمانی و نجومی، معانی نمادین آن در اسطوره 
و بازتاب آن  در هنر، شعر و ادبیات بیانگر نشانه های تفکر انسان 
در مورد آسمان است. به عنوان مثال معانی نمادین آسمان شامل 
قداست و قدرت، بی کرانگی، گستردگی، درخشندگی، رمزگونگی، 
عظیم ترین  عنوان  به  خدایان  جایگاه  دسترس،  غیرقابل  و  رفعت 
پشتیبان انسان در پهنه کبود آسمان بوده است. در ادبیات عیوقی، 
فردوسی، خاقانی و دیگر شاعران نیز می توان بازتاب هایی از آسمان 
بود1 )مظفریان، 1384:  ابعاد متفاوت آن نظاره گر  و  را در معانی 

.)39-38

• آسمان در لغت شناسی
کرده  ذکر  و  ُسمُّ و  ُسمی  َسمو،  را  سماء  ریشة  شناسان  »لغت 
ابن  ؛   2382 /6 بلندی است )جوهری،  و  علو  به معنای  اند که 
فارس، 1/ 569(. و به گفتة برخی از لغویان، سماء معّرب شمیا 
برابر   .)220  /5 )مصطفوی،  است  سریانی  و  عبری  درآرامی، 
فارسی آن، آسمان است که از دو کلمة »آس« به معنای آس یا 
و »مان« به معنای مانند، ترکیب شده است و این نام مناسبی 
است، چرا که آسمان]کرات آسمانی[ درحرکت ظاهری همانند 
که  چیزی  به  لغت  در   .)60 )محمودی،  می چرخند  آسیا  سنگ 
آن  باشد »سماء«  برآن محیط  و  بگیرد  قرار  دیگری  باالی چیز 
به  باالیی نسبت  5/ 220( و هر  چیز گفته می شود )مصطفوی، 
پایین آن، »آسمان« و هر پایین نسبت به باالی آن، »زمین « 

است )راغب، 427 (« )مسترحمی، 1388(.
آسمان در تشبیهات اسطوره ای و ادبی به مرغزار، دریا، جامه و 
قلعه و حصار نیز تشبیه شده است.  به عنوان مثال شبیه دانستن 
و)مظفریان،   )33  :1363 )معین،  خرم  و  سبز  مرتع  به  آسمان 
 : تا  )پورداوود، بی  1384: 38-39( و جامه ستاره نشان مینوی 
با  ماه  چراگاه،  در  گاو  گله های  به  آسمان  لطیف  ابرهای   ،2)60
»زورق شناور بر دریای آسمان« در آیین میترا )رضی، 1371: 

182( و قایق در اساطیر بین النهرینی )بهار، 1376: 46(.
تشبیهی  وجه  به  بیشتر  که  آسمان،  برای  متفاوت  معانی  وجود 
و استعاری آسمان اشاره دارد، همه بر این نکته تاکید دارند که 
و  زمین  کره  که  فیزیکی ای  بعد  تنها  ایرانیان،  نگاه  در  آسمان، 
دیگر اجرام آسمانی در آن قرار گرفته اند، نبوده و همواره معانی 
داشته  وجود  آسمان  کلمه  در  فیزیکی،  ویژگی های  جز  دیگری 
در  آسمان،  به  ایرانیان  منظرین  نگاه  نشان دهنده  این  و  است؛ 

طول تاریخ است.

بررسی نمونه ها
• بازتاب منظر آسمان در گنبد

آن چه در زیر گنبدها دیده می شود را می توان در مجموعه ای از 
نظام ها، رنگ و نقش)فرم( خالصه نمود؛ که نشان از دیدگاه های 
معنایی و زیباشناسانه مردم آن عصر است. به قولی گفته می شود 
که »گنبد یکی از  اجـزای  اصـلی  معماری اسالمی مـی باشد کـه 
هم در رنگ و هم در شـکل از  جـمله  مهم ترین  نمادهای عرفانی 
آسمان  و  دایره  و  کرویت  نماد  عنصر  این  است.  اسالم  جهان 

است« )ایمنی، 1389(.
در  آسمانه ها  و  زیرگنبد  تزیینات  در  شب  آسمان  »نقش 
اطراف  در  ستارگانی  و  وسط  در  شمسه ای  با  ایران،  معماری 
تصویری  در  را  شب  و  روز  که  است  آسمان  مثالی  منظر  تقلید 
واحد خلق می کند. این شیوه آرایش معماری، وام گرفته از سنت 
بر  را  خورشید  نقش  که  بوده  مهرابه ها  تزیین  در  مهرپرستان 
آسمان آن ترسیم می کرده اند. شمسه، نماد خورشید، که امروزه 
نماد مسلمانان شناخته می شود، مفهومی بین االذهانی است که 
روند حاصل  این  از  نکته  این  اما  نو شده است؛  تاریخ،  در طول 
می آید که آسمان در همه دوران تمدن ایرانیان منبع الهام بوده 
است«،  داشته  جای  آن  دل  در  بزرگی  و  آفرینندگی  مفاهیم  و 

)منصوری، 1393(. 
گره  و  نقوش  در  تکرارشونده  و  تاثیرگذار  عناصر  دریافت  برای 
دوره های  از  گنبد  نمونه   15 ایوان ها،  و  گنبدها  کاربندی  و 
و  قاجاریان  و  زندیان  صفویان،  تیموریان،  ایلخانان،  سلجوقیان، 

معاصر انتخاب گردید که در )تصویر 1( نشان داده شده است.
رنگ،  دوره،  نام،  مبنای  بر  شده  انتخاب  ایوان های  و  گنبدها 
اندازه عناصر تشکیل دهنده نقوش، وجود یا عدم وجود مرکزیت 
و  گنبد  راس  یا  مرکز  در  گرفته  قرار  عنصر  ایوان،  و  گنبد  در 
ایوان، و محل قرار گیری آلت گره و فرم پایه گنبد مورد بررسی 

قرار گرفته؛ و توصیف آن ها به شرح جدول )جدول 1( است.
آسمان و عناصر موجود در آن در هر سه بعد تزیینات زیر گنبد، 

یعنی رنگ، نقش و نظام بازتاب یافته است. 

- رنگ
زرد-طالیی-کرم- آبی،  انواع  گنبدها  در  رفته  به کار  رنگ های 

نخودی، قهوه ای-آجری-قرمز- صورتی- استخوانی و سفید بوده 
و تم های زرد نخودی  آبی  است. رنگ غالب در گنبدها تم های 
روز  آسمان  نشان دهنده  بیش تر  روشن  آبی  رنگ  است.  طالیی 
بوده؛ و وجود رنگ های خانواده زرد، کرم، نخودی و طالیی، بر 
رنگ خورشید تاکید دارد. لذا توجه به خورشید به صورت رنگ 
نیز خود را نشان داده است. رنگ های استفاده شده بازتاب هایی 
نسبتا )و نه کامال( رئال از رنگ های موجود در آسمان است. اما 
در این بین استفاده از رنگ های خانواده نخودی، زرد و طالیی 
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تصویر 1. گنبدهای منتخب دوره های مختلف. مأخذ : نگارنده.

اهمیت  و همچنین  مهری  تفکرات  از  که همچنان  است؛  بیشتر 
نور و روز نشات می گیرد.

- نقوش
در تزیینات زیر گنبد عناصر متفاوتی برگرفته از طبیعت، آسمان و 
غیره تصویر شده  است؛ عناصر و گره هایی که بر گرفته از آسمان 
است، شامل نقوش انتزاعی ستاره، کرات و انواع شمسه می باشد 
یافت شد.  عناصر  این  از  ازیکی  نمونه هایی  اغلب گنبدها  در  که 
و ستاره هم زمان  عنصر خورشید  دو  هر  که  مواردی هستند  اما 
گنبد  نقوش  در  ستاره  و  خورشید  همزمان  وجود  دارند.  وجود 
است. چنین می نماید که  نقوش  در  بی زمانی  نوعی  نشان دهنده 
نگاه انسان سنتی به آسمان نگاهی رئالیستی نبوده و او آسمان را 
به گونه ای مفهوم گرا و انتزاعی دریافت کرده است. اما فرم عناصر 
و  نبوده  شکل  یک  به  و  ثابت  نقوش  در  شده  منعکس  آسمان 
تغییر و تحول داشته است. چنین می نماید که این تغییر و تحول 

مفهوم  و  ماهیت  بر  و  داشته  درتمایالت سلیقه ای  ریشه  بیشتر  
آن اثر نداشته است.

دیگری  هرچیز  از  بیشتر  گنبد  زیر  نقوش  بررسی  در  آن چه 
دیده می شود؛ این است که نقوش زیر گنبد بر مبنای ادراک و 
نه خورشید،  از آسمان کشیده می شود.  انسان آن عصر  ذهنیت 
صورت  به  هیچ کدام  شب،  و  روز  زمان  حتی  نه  و  ستارگان  نه 
در  می توان  را  امر  این  علت  که  نمی شوند.  تصویر  واقع گرایانه 
اهمیت دیدگاه های اسطوره ای و درنتیجه غلبه یافتن ذهنیت بر 

آن چه که به دیده می آید )عینیت(، دانست.

- نظام
اغلب  و  دارد  وجود  مرکزیت  شکل،  گنبدی  نمونه های  کلیه  در 
نشان دهنده  می تواند  امر  این  است.  شده  تاکید  آن  بر  شمسه  با 
اهمیت بسیار زیاد خورشید در تفکر پیشینیان باشد و اینکه جهان 
آیین  در  که  آن چه  مانند  می گردد.  تعریف  خورشید  محوریت  با 
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جدول 1. بررسی گنبدها و ایوان ها.  مأخذ : نگارنده.

 نظام نقش رنگ دوره نام

از های الهام گرفته گره 
 آسمان

 محل قرارگیری مرکز گنبد اندازه عناصر

 مسجد جامع اصفهان
 )صفه استاد(

 پراکنده و راس متعدد -ندارد کوچک کرات آسمانی، شمسه طالیی-زرد سلجوقیان

 مسجد جامع اصفهان
 ) ایوان شرقی(

 شمسهنیم متوسط شمسهنیم طالیی-زرد سلجوقیان
 راس

 راس ایوان

 -کرم -ایقهوه سلجوقیان مسجد جامع قزوین
 آجری

متنوع: درشت  شمسه
 ریز -متوسط

 مرکز سه شمسه

 مرکز شمسه اندازه: متوسطهم شمسه سفید سلجوقیان مسجد جامع نطنز
 مرکز و پراکنده ستاره یا شمسه درشت و ریز ستاره، شمسه قرمز ایلخانیان گنبد سلطانیه

مرکز و پراکنده  شمسه متوسط ستارهشمسه و  آبی روشن ایلخانیان مسجد جامع کرمان
 حول مرکز

 راس ایوان شمسهنیم متوسط و ریز شمسهنیم آبی-طالیی تیموریان گور امیر
آجری )قرمز  -آبی تیموریان مسجد کبود تبریز

 و نخودی(
 مرکز شمسه یا ستاره بزرگ و متوسط ستاره، شمسه

 مرکز ضلعی nدایره یا  بسیار ریز و پرکار گیاهیدایره با نقوش  طالیی -آبی  صفویه مسجد شاه اصفهان
 مرکز ضلعی nدایره یا  درشت،متوسط، ریز دایره یا شمسه با نقوش طالیی-آبی  صفویه اهلللطفمسجد مسجد شیخ

 مرکز و پراکنده شمسه متوسط ضلعیشمسه یا پنج نخودی صفویه مسجد جامع ساوه
بزرگ، متوسط و  ضلعی و مثلث 8 سفید صفویه اهلل ولیمقبره شاه نعمت

 کوچک
 مرکز ضلعی8

زندیه و  باغ نظر
 قاجار

 مرکز شمسه متوسط شمسه کرم -آبی

زندیه و  مسجد نصیرالملک
 قاجار

ستاره و -ضلعیپنج صورتی-زرد -آبی
 های کوچکشمسه

 شمسه و متوسط و ریز
n ضلعی 

 -ضلعی مرکزپنج
 بقیه پراکنده

 پراکنده -مرکز شمسه درشت، متوسط و ریز شمسه آبی معاصر آرامگاه حافظ
 

داده  نشان  شمسه های  یا  شمسه  ولی  می شود.  دیده  مهرپرستی 
آن ها  بُعدهای  و  رنگ  و  اضالع  تعداد  اندازه،  در  گنبدها،  در  شده 
متفاوت اند. این امر می تواند به دلیل ابعاد زیبایی شناسانه و سلیقه 
از  برگرفته  گره های  قرارگیری  باشد. محل  زمان  هر  نقش آفرینان 
آسمان بیشتر در مرکز گنبد و یا راس ایوان است. این امر به نوبه 
لذا  می باشد.  خورشید  پایه  بر  جهان  محوریت  نشان دهنده  خود 
چنین می نماید که نظام حاکم بر تزیینات زیر گنبد نیز واقع گرا 
نیستند و نمودی انتزاعی از مفهوم آسمان در ذهن و خاطره انسان 

آن اعصار است.
از بررسی نقوش برگرفته از آسمان در گنبدهای ایرانی نتایج ذیل 

استخراج می گردد:
• در کلیه نمونه های گنبدی شکل، مرکزیت وجود دارد و اغلب با 

شمسه بر آن تاکید شده است.
• شمسه تقریبا در اغلب نمونه ها وجود دارد. ولی در تعداد اضالع و 

رنگ و بُعدهای آن ها تفاوت وجود دارد.
• عناصر و گره های نمود آسمان ستاره، کرات و انواع شمسه می باشد 

که در اغلب گنبدها نمونه هایی ازیکی از این عناصر یافت شد. 
زرد-طالیی-کرم- آبی،  انواع  گنبدها  در  رفته  به کار  رنگ های   •
بوده  سفید  و  استخوانی  صورتی-  قهوه ای-آجری-قرمز-  نخودی، 

است.
• رنگ غالب در گنبدها تم های آبی و تم های زرد نخودی طالیی 

است.
مرکز  در  بیشتر  آسمان  از  برگرفته  گره های  قرارگیری  محل   •

گنبدو یا راس ایوان است.
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• فرم عناصر آسمان منعکس شده در نقوش ثابت و به یک شکل 
نبوده و تغییر و تحول داشته است.

بنابراین نظام حاکم بر تزیینات زیر گنبد نیز واقع گرا نیستند و نمودی 
انتزاعی از مفهوم آسمان در ذهن و خاطره انسان آن اعصار است.

بازتاب منظر آسمان در عکس های گوگل
به عکس ها در سایت های اینترنتی واژه های متفاوتی اطالق شده 
است که موتور جستجوی گوگل با توجه به تطابق نام عکس ها با 
واژه جستجو شده عکس ها را به صورت موضوعی جدا کرده و آن ها را 

 
شکل 1. طبقه بندی موضوعی عکس های آسمان )Sky( بر مبنای زیرگروه های تعیین شده توسط موتور جستجوی گوگل در تاریخ اردیبهشت 1395.

 تبدیل عناوین به نمودار مأخذ : نگارنده.
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با اولویت فراوانی رجوع به آن عکس رتبه بندی کرده و نمایش می دهد. 
در هنگام جستجوی واژه »Sky« به معنی آسمان عالوه بر عکس هایی 
 ,Night  ,Background« شامل:  زیرگروه هایی  آسمان  با  مرتبط 
Sun ,Clouds ,Blue ,Wallpaper« به معنی »پس  زمینه، شب، 
کاغذدیواری، آبی، ابرها، خورشید«  ظاهر می شود؛ که هرکدام از این 
زیرگروه ها خود شامل زیرگروه هایی دیگر است. که قابل طبقه بندی 

به صورت نمودار درختی است، که درشکل 1 آمده است. )این نمودار 
مبتنی بر زیرشاخه های معرفی شده موتور جستجو گر گوگل است(.
استناد  به  امروز  دنیای  فرهنگ  ترجیحات  بدست آوردن  برای 
کثرت  اساس  بر  است  مدعی  که  گوگل،  عکس های  طبقه بندی 

مراجعه انجام شده، روش زیر به کار برده شد :
در نمودار درختی ترسیم شده بر مبنای عناوین عکس های گوگل، 

 

 4ضریب 

 3ضریب 
 2ضریب 

سر شاخه ها نسبت به زیر شاخه ها دارای اهمیت بیشتری هستند. 
لذا در مرحله امتیاز دهی این موضوع لحاظ شده و ضرایب 4 و 3 و 
2 به ترتیب اهمیت به سرشاخه ها و زیرشاخه ها داده شد. فراوانی 
نزدیک بودن  درجه  اساس  بر  طبقه ها  در  شده  استفاده  واژه های 
موضوعی به هم در نظام درختی، امتیازدهی شده و بررسی گردید. 
دسته  واژه های  از  هرکدام  فراوانی   ، امتیازدهی  روند  این  در 
 ,Blue  ,Wallpaper  ,Night  ,Background« شامل  اول 
ضریب  با  آن ها  زیرشاخه های  و  ضریب4  با   »Sun  ,Clouds
واژه های  شد؛   امتیازدهی   2 ضریب  با  بعدی  زیر شاخه  3و 
تعلق   1 امتیاز  آن  جزء  هر  به  و  شده  تفکیک  نیز  مجموعه ای 
 1 از شکل  نمونه ای  2 روش ضریب دهی روی  گرفت. در شکل 

نشان داده شده است.
در مرحله بعد، تقسیم بندی موضوعی، بر مبنای فراوانی واژه اِی 

شکل 2. ضریب دهی به فراوانی واژه های تکرار شده در یک نمونه از اجزای نظام درختی معرفی شده برگرفته از گوگل. مأخذ : نگارنده.

که  شد،  انجام  گوگل  گروه بندی های  از  حاصل  وزن داده شده ی 
سه دسته ی موضوعی کلی، شامل موضوعات »زمان«، »رنگ« و 
»نقش )عناصر موجود در عکس(« شناسایی شد. از میان عناصر 
موجود در عکس امتیاز فراوانی »عناصر آسمان« تقریبا دو برابر 
و  »رنگ«  »زمان«،  موضوعات  امتیاز  و  بوده  دیگر  موضوعات 
»لنداسکیپ« تقریبا برابر ارزیابی شد. در موضوع بندی واژه های 
از   ...  ,Resolution,HD,wallpaper مانند  رایانه  با  مرتبط 

تحلیل ها حذف شد.
نتایج رتبه بندی واژه  ای بر مبنای وزن دهی فراوانی، مانند جدول 
ترتیب  به  آن ها  مهم ترین  که  گردید  مشخص  واژه ها  ترتیب   2

زیر است3:
 Sun, Sunset, خورشید)  غروب  خورشید،  طلوع  خورشید،   •

 )Sunrise



فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق
سال پنجم| شماره هجدهم| زمستان 1396

)Clouds( ابر •
)Star, Stars(ستارگان، ستاره •

)Night (شب •
)Blue( آبی •

با توجه به عکس های آسمان موجود در گوگل می توان به وضوح 
ناتورالیستی  دیدگاه هایی  با  میزان عکس ها  بیشترین  که  دریافت 
ناتورالیستی  بیشتر  حاضر  عصر  انسان  نگاه  یعنی  شده اند.  گرفته 
یافته اند.  و واقع گرایانه بوده و عکس ها کمتر به صور دیگر تغییر 
با این نگاه، عناصر خورشید، ستارگان، ابرها بیشتر موضوع توجه 
عکس های  در  ابرها  پررنگ  حضور  ولی  است؛  گوگل  عکس های 
گوگل نشان می دهد که دیدگاه جهانی حاکم بر عکس های گوگل 
در مورد آسمان، دیگر مفهومی و آیینی نیست. بلکه زیبایی شناسی 
بصری در انتخاب سوژه عکس حاکم است. با  وجود این، خورشید 
به عنوان اساسی ترین عنصر آسمان که مایه درخشندگی و زندگی 
گوگل،  عکس های  در  معنوی  دیدگاه های  تقلیل  با  حتی  است، 

همچنان مهم ترین سوژه عکس ها است. 
ابرها به دلیل پویایی و تنوعی که در تصاویر ایجاد می کند به لحاظ 
زیبایی بصری سوژه بسیاری از عکس ها قرار گرفته است؛ و عنصر 
می گیرد. چنین  قرار  ابرها  از  بعد  زیبایی  همه  وجود  با  ستارگان 
می نماید که نمایاندن صور فلکی در آسمان به قدر دوران سابق 
مورد توجه عکاسان قرار ندارد. در واقع آسمان برخالف گذشته که 
به خورشید و ستارگان و ماه شناخته می شد، در عصر حاضر به 

 بندی موضوعی بر اساس ساختار درختی گوگلدسته
 نقش)عناصر موجود در عکس( رنگ زمان

 (Landscapeلنداسکیپ) عناصر آسمان
Morning= صبح Purple Scenery خورشید = Sun  صورتی=    منظره = 
Evening = عصر Yellow Star  زرد = اره = تس  Beach = ساحل 

Night = شب Red = قرمز Moon = ماه Sea = دریا 
Sunrise*= غروب خورشید  Blue آبی =    Clouds = ابرها Grass = چمن 
Sunset* = طلوع خورشید  Light** = روشن Rainbow کمان=رنگین  Trees = درختان 

 Dark**= تیره Sunrise*= غروب خورشید Flower = گل 
  Sunset* = طلوع خورشید  Desert = کویر 
   City = شهر 
   Horizon = افق 

82 امتیاز: 62+20 امتیاز:  77    امتیاز :172+20  :امتیاز   
 

جدول. 3. دسته بندی موضوعی براساس فراوانی ضریب دهی شده داده های )واژه های(  ساختار درختی گوگل. مأخذ  : نگارنده.

خورشید و ابر و ستارگان و ماه شناخته می شود؛ که دلیل آن را 
می توان در عدم وجود دیدگاه های اسطوره ای و غلبه نگاه علمی و 

فیزیکی در عصر حاضر جست وجو کرد.
در جداول نهایی بخش نقوش منظر آسمان در گنبد )جدول 2( 
موضوع   )3 )جدول  گوگل  عکس های  بخش  نهایی  جدول  در  و 
»رنگ«و »نقش« مشترک بود. در نقوش زیرگنبد نظام های خاص 
گوگل  در عکس های  ولی   داشت  وجود  آسمان  عناصر  میان  در 
یافت نشد. همچنین در جدول عکس های گوگل  نظامی معنادار 
زمان عنصری پررنگ بود در صورتی که اشاره به زمان در برخی 

گنبدها یافت می شد و ویژگی غالبی تلقی نشد.

عکس های  و  گنبد  نقوش  در  آسمان  منظر  زیبایی شناسی 
گوگل

نقوش،  همه  در  که  یافت  می توان  گنبد  زیر  نقوش  بررسی  با 
نمایانگر  خورشید  وجود  دارد.  وجود  )خورشید(  شمسه  نقش 
کنار  زیر گنبد در  نقوش  از  بسیاری  است. درصورتی که در  روز 
شمسه نقوش ستارگان نیز وجود دارد که نمایانگر شب است. در 
طرحی که هم روز نمایش داده شده و هم شب، جنبه رمانتیک 
و احساس آنی وجود ندارد. چرا که احساس آنی می تواند بیانگر 
نقوش  از  رمانتیک  بیان  هنرمند  قصد  لذا  باشد.  دو  آن  از  یکی 
قرار  نبوده است.  نیز  به دنبال زیباسازی نقش  تنها  نیز  و  نبوده 
نشان  گنبد  زیر  نقش  در  ستارگان  و  خورشید  همزمان  دادن 
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بلکه  نبوده  علمی  رویکردی  دنبال  به  تنها  نه  می دهد که طراح 
جهان بینی او در مورد آسمان، جهان بینی علمی و حتی عاطفی 
معمار،  هنرمند  جهان بینی  که  می نماید  چنین  لذا  نیست.  نیز 
ترسیم  بودن شکل  یا شب  روز  به موضوع  فلسفی است؛ چراکه 
طراحی  دارد.  توجه  آن  کلی  صورت  به  ولی  ندارد،  کاری  شده 
که به صورت شی کاری ندارد ولی به وجود آن توجه دارد، در 
واقع هستی آن را طرح ریزی می کند و این رویکردی فلسفی به 
برای  زمینه هایی  می تواند  این شواهد  که  است. هرچند  موضوع 

رویکرد عرفانی نیز باشند.
به طبیعت و آسمان، مانند رویکردی  رویکرد عکس های گوگل 
نه  و  می شود  محسوب  رمانتیک  نه  که  است  علمی  کامال 
بسیار  بلکه  فلسفی.  نه  و  است  عرفانی  نه  همچنین  اسطوره ای؛ 
واقع گرا است.  در عکس های گوگل تصویر یا روز است یا شب. 
آمیخته  هم  در  و شب  روز  دو  هر  که  نیست  گونه  بدین  یعنی 
شده باشد. درواقع هنرمند عکاس مفهوم زمان را نشکسته و به 
چیستی آسمان نظر دارد. مکان خورشید در عکس ها در محل 
گنبد  نقوش  برعکس  است؛  نشده  ثابت  حالتی خاص  یا  خاصی 
شده  نقش  گنبد  مرکز  در  بزرگ  صورت  به  اغلب  شمسه  که 
فهمی  حاضر،  عصر  انسان  نگاه  که  می نماید  چنین  لذا  است. 

رمانتیک و علمی است.
انسان اعصار پیشین آسمان را به گونه ای متفاوت از انسان عصر 
این درحالی است که آسمان در  حاضر دریافت می کرده است. 
است  حاضر  عصر  انسان  ذهنیت  این  و  بوده  ثابت  جایگاه شی، 
بازتاب منظر آسمان در  دارد.  تفاوت  انسان عصر گذشته  با  که 
طبیعت  که  است  آسمان  به  جزنگرانه  و  علمی  نگاه  یک  عکس 
رویکرد  برخالف  کند.  ارزیابی  آن  چیستی  بدون  نمی تواند  را 
در  می کند.  ارزیابی  آن  چیستی  از  جدای  را  موضوع  که  سنت 
ندارد  کاری  موضوع  به چیستی  دیدگاه سنتی  زیرگنبد،  نقوش 
زحل  شده  داده  نشان  ستاره ی  این که  یا  بودن  شب  و  روز  و 
حتی  و  نداشته  موضوعیت  اورانوس  یا  مریخ  کیوان،  یا  است 
توجهی  نیز  خورشید  از  یا  و  هم  از  ستارگان  واقعی  فواصل  به 
به صورت سمبلیک کشیده شده  لذا ستاره در آن  است.  نشده 
اعصار  انسان  است.  پیشین  اعصار  انسان  نگاه  نوع  نمایانگر  که 
که  است  نماد  سری  یک  شامل  که  می بیند  را  کلیتی  پیشین، 
واقعیت  در  بدین معنی که  نیستند.  نمادها در وضعیت طبیعی 
نه خورشید همواره در وسط آسمان است و نه فاصله ستارگان 
بنابراین  اندازه یکسان هستند.  دارای  نه  و  از هم مساوی است 
روایت  یک  تا  می کند  ایجاد  تغییر  واقعی  امور  این  در  طراح 

کل نگر از آسمان به دست دهد.
و  تشابهات  یافتن  پی  در  ذکر،  فوق  رویکردهای  بر  عالوه 
در  جزیی تر،  صورت  به  عصر  دو  زیبایی شناسی  افتراق های 

این جا به مقایسه و تجمیع نتایج برگرفته از هر دو بازتاب منظر 
حاضر  عصر  عکس های  و  ایوان  و  گنبد  زیر  نقوش  در  آسمان 

گوگل پرداخته شده است.

• عناصر آسمان
)به  1-خورشید  ترتیب  به  عکس ها  در  آسمان  عناصر  اهمیت 
3-ستارگان  ابرها،   -2 خورشید(،  غروب  خورشید،  طلوع  همراه 
و ستاره است. در صورتی که در نقوش زیر گنبدها و ایوان ها از 
تکرار  بیش تر  از  ستاره  نقوش  آسمان  از  برگرفته  نقوش  میان 
در  ندارد. در صورتی که  ابر وجود  با  مرتبط  نقشی  و  است  شده 

عکس ها ابرها بسیار زیاد منعکس شده است. 
بسیار  نیز  ابر  حاضر  عصر  در  آسمان  منظر  زیبایی شناسی  در   •

است. تاثیرگذار 
در  که  می دهد  نشان  سوم   مرتبه  در  ستارگان  گرفتن  قرار   •
زیبایی شناسی منظر آسمان منعکس شده در عکس های گوگل، 
آن ها  اهمیت  اما  هستند.  باال  اهمیت  دارای  ستارگان  هم  هنوز 
نقوش  در  صورتیکه  در  نیست.  خورشید  و  ابر  اهمیت  اندازه  به 

زیرگنبد، بعد از خورشید، ستارگان حائز اهمیت هستند.
از آن جا که زینت بخش آسمان عصر حاضر دیگر ماه و ستارگان 
عکس ها  در  ابرها  گذشته،  با  متفاوت  خورشید،  از  بعد  نیست، 
آن ها،  فرم  واسطه  به  ابرها  زیبایی شناسی  می کنند.  خودنمایی 
منعکس شده  رنگی  و  نوری  کیفیت های  آن ها،  قرارگیری  محل 
در آن ها، محو کردن بخشی از تصویر پس زمینه و غیره می باشد. 
شب  ستاره  پر  آسمان  خاطره  هنوز  جوان  نسل  که  آن جا  از 
برخی  و  کویر  در  هنوز  شب  ستاره  پر  آسمان  دارد؛  خود  با  را 
از  خارج  جاده های  و  بخش ها  در  و  دریاها  سواحل  قسمت های 
در  گوگل  در عکس های  ستارگان  لذا  است.  مشاهده  قابل  شهر 

مرتبه سوم زیبایی  قرار گرفته است.

- خورشید
میان  در  و  گوناگون  فرهنگ های  در  باستان  عهد  از  خورشید 
هنرها  در  آن  نقش  و  است؛  داشته  واال  جایگاهی  مختلف  ملل 
که  هرچند  است.  شده  منعکس  ایوان ها  و  گنبدها  نقوش  و 
تنوع در دوره های تاریخی چهره آن را دستخوش تغییر کرده، 
با  می یابد.  ادامه  همچنان  شمسه  عنوان  با  خورشید  نقش  اما 
بررسی عناصر منعکس شده در عکس های عصر حاضر )از طریق 
خورشید  حاالت  با  مرتبط  واژگان  و  خورشید  واژه ای(  مطالعه 
لذا  داشته اند.  زیبای منظر آسمان  عناصر  در  را  بیشترین سهم 
از  را  زیبایی خود  اهم  بخش  آسمان  منظر  که  می نماید  چنین 
خورشید  جایگاه  البته  است.  گرفته  وام  آن  حاالت  و  خورشید 
بوده  موثر  زیباشناسانه  ادراک  این  بر  نیز  انسان  اندیشه  در 

است.
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- ستارگان
 در بررسی نقوش زیرگنبدها، بعد از خورشید، ستارگان از میان 
عناصر منظر آسمان فراوانی بیشتری دارد. این امر نشانه اهمیت 
این سرزمین می باشد.  مردم  تفکر  و  فرهنگ  میان  در  ستارگان 
نمایانگر  می توان  را  زیرگنبد  نقوش  در  ستارگان  نقش  انعکاس 
این دید زیبایی شناسانه مردمان پیشین نیز درنظرگرفت. اما در 
بررسی عکس های عصر حاضر اهمیت ستارگان پس از خورشید 
و ابر قرار می گیرد. این امر نشانی از تغییر معیارهای زیباشناسی 
عصر حاضر در مقایسه با دوره های پیشین است. در عصر حاضر 
احساسی  فضاهای  ایجاد  و  فرمی  تنوع  به دلیل  ابر  ارجحیت 
متنوع و در مقابل کمرنگ شدن نقش ستارگان در آسمان شب 

به دلیل آلودگی نوری ایجاد شده می تواند باشد.

- نظام
در بررسی نقوش زیر گنبدها و ایوان ها،  وجود مرکزیت، در همه 
گنبدها و توجه خاص به راس، در همه ایوان ها دیده می شود؛ که 
در اکثر آن ها نقش شمسه در مرکز گنبد و یا در راس ایوان قرار 
گرفته است. این امر نشان دهنده توجه خاص به نقش شمسه   و 

در واقع خورشید می باشد.
• بازتاب خورشید در عکس های گوگل و نقوش گنبد بیشترین 
آسمان  منظر  زیبایی شناسی  در  آن  جایگاه  نشان دهنده  و  بوده 

است.
که   دریافت  می توان   2 جدول  و   1 جدول  مقایسه  از  همچنین 
شمسه  اکثرا  که  گنبد،  نقوش  در  موجود  خاص  نظام  برخالف 
عکس های  در  شده اند،  چیده  اطراف  دیگر  عناصر  و  وسط  در 

 جدول 3. مقایسه ترتیب رنگ غالب در عکس های آسمان گوگل و رنگ غالب در نقوش زیر گنبدها و ایوان ها. مأخذ  : نگارنده.

عصر حاضر واژه ای که مبتنی بر نظام خاص یا محل قرارگیری 
عنصری خاص در عکس باشد یافت نمی شود.

در عکس های عصر  عناصر  نظام چیدمان  که  چنین می نماید   •
حاضر ماهیت سوژه ای ندارد. 

- رنگ
زیر  نقوش  و  بازتاب منظر آسمان در عکس های گوگل  بررسی  در 
گنبدها شباهتی در انتخاب رنگ یافت شد. همان طور که در جدول 3 
آمده است، رنگ آسمان در عکس های گوگل آبی، زرد، قرمز و صورتی 
بوده و رنگ غالب نقوش زیر گنبد نیز در زمینه های رنگ های خانواده 
آبی، زرد و طالیی و نخودی و کرم، زمینه های قرمز آجری و قرمز و 

همچنین صورتی بوده 
 که عالوه بر این ها رنگ زیر گنبدها سفید نیز است.

• چنین می نماید که زیبایی شناسی منظر آسمان در عکس ها و نقوش 
زیر گنبد به رنگ های خانواده آبی، زرد، قرمز و صورتی متمایل است.

- زمان
موضوعات  است،  شده  داده  نشان   3 جدول  در  که  همان طور 
عکس های گوگل در سه دسته زمان، رنگ و عناصر موجود در 
عکس )نقش( قابل تفکیک است؛ در صورتی که زمان در نقوش 
داده  نشان  روز  و  دو شب  هر  اغلب  و  روز  تنها  گاها  گنبد،  زیر 
در  ستارگان  و  وسط  در  شمسه  که  صورت  بدین  است.  شده 
اطراف آن چیده شده اند. لذا می توان دریافت که به زعم هنرمند 

معمار زمان در نقوش زیر گنبد حائز اهمیت نبوده است.
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نتیجه گیری

اسطوره ای  نگاه  نوع  با  زیرگنبد،  نقوش  زیبایی شناسی  بررسی 
اجرام  اسطوره ای  نگاه  در  دارد.  هم خوانی  ایران  سنتی  دوران 
نیز  گنبد  زیر  نقوش  در  و  می یابد  ...معنا  و  خورشید  آسمانی، 

نمایان می شود. انتزاع  به 
نگاه  بر  مبتنی  که  گنبد  زیر  نقوش  زیبایی شناسی  برخالف 
که  گوگل  عکس های  بررسی  در  است،  زمان  همان  اسطوره ای 
خشک  دیدگاه های  انتخاب  شده اند،  مدرن  سلیقه  مبنای  بر 
دیدگاه های  با  آسمان  به  اگر  نیست.  غالب  علم گرا،  و  مدرن 
علمی و فیزیکی نگاه می شد، به احتمال ابر حایز اهمیت نبود. 
از  وسیع  مجموعه ای  آسمان  فیزیکی،  و  علمی  نگاه  در  چراکه 
مبحث  با  که  است  فضاهایی  و  آسمانی  اجرام  و  کهکشان ها 
در  موجود  ابرهای  نگاهی،  چینین  در  می شود.  تلفیق  زمان 

داشت.  نخواهد  زیادی  اهمیت  آسمانی  کرات  از  یکی  اتمسفر 
به لحاظ  ابر  که  دیدیم  گوگل  عکس های  در  ما  درصورتی که 
نتیجه گیری  چنین  می توان  لذا  دارد.  اهمیت  زیبایی شناسی 
نظر  به  مدرن،  علم گرای  پارادایم های  و  نگاه  هرچند  که  کرد 
همچنان  حاضر  عصر  انسان های  نگاه  در  ولی  می آیند،  غالب 
دید  قابل  فهم،  قابل  انسان  برای  که  است  مطرح  عناصری 
را  انتخاب ها  نوع  این  ریشه  دیگر  طرف  از  است.  ملموس  و 
که  معنی  بدین  مشاهده کرد.  نیز  انسان گرایی  در  می توان 
زیبا  انسان  نظر  از  که  بیایند  نظر  به  زیبا  می توانند  چیزهایی 
بصری  حس  برای  و  می شود  دیده  که  آنچه  بنابراین  باشند. 
این  و  می شود  تلقی  زیبا  می کند،  ایجاد  بصری  حض  انسان، 

ابر در جهان هستی ندارد.  ارتباطی به نقش و جایگاه 

پی نوشت

1.  رجوع کنید به )هدایت، 1342: 123( و )بهار، 1376: 407( و )کارل گوستاویونگ،-: 16(و)عیوقی، 1343: 56( و )فردوسی، 1966م، ج 1: 132( و )خاقانی، 1368: 462(
2. مولف بندهشن

3. در مقایسه میان واژه ابر و خورشید، در نگاه اول، ابر بیشترین فراوانی را دارد. اما با بررسی دقیق تر دیده شد که اهمیت خورشید تا به حدی است که حاالت مختلف خورشید، 
نام های متفاوتی به خود پذیرفته است. لذا در محاسبات و ضریب دهی های مرتبط با خورشید، واژه های توصیف کننده حاالت خورشید نیز لحاظ گردید.
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