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ن نقش ربرسی نشان   1ان جهان اصفه شناختی پدیده ارتشگن رد میدا
 2محمدی)نویسنده مسئول(کریم خان

 3مریم غازی اصفهانی

 چکیده

جهان اصفهان، بررسی ای از فرهنگ در میدان نقشعنوان نماد و نشانهاین مقاله پدیده انگشتر به رد
متون اسالمی نیز آمده است، انگشتر دارای کارکردهای  گونه که درشناختی شده است. هماننشانه

مورد استقبال مردم بوده و متناسب با باورها و فرهنگ خود از آن  اعصارو در همه معنوی است  مادی و
یج فرهنگ دارند، توجه به ها جایگاهی بیکه نمادها و نشانهاند. ازآنجابردهبهره  بدیل در حفظ و ترو

یت بسزایی است.  عنا ونگارنده، انگشتر را دارای م پدیده انگشتر از بعد فرهنگی دارای ارزش و اولو
مشارکت و بررسی  مشاهده، ازجمله مصاحبه،  گیری از فنون گوناگون، وم فرهنگی دانسته و با بهره مفه

ای آن را بررسی همچنین جنبه اسطوره  ضمنی و های صریح وداللت و پنهان، اسناد، کارکردهای آشکار
رها داللت ها و باومعمولی بر ارزش  ظاهردهد که چگونه یک شیء بهکرده است. این پژوهش نشان می

وجوی معنا و کرده و به جست شناسی از سطوح معنای انگشتر عبوردارد. نگارنده طبق سنت نشانه
مفهوم این پدیده در اعماق ذهن افراد و توصیف آن معانی پرداخته است. کارکرد آشکار انگشتر تزئینی 

«، زینتیح انگشتر »معنای صر است، اما انگشتر حاوی کارکردهای پنهان ارتباطی و اقتصادی است.
 « است.هویت اجتماعی« است، اما معنای عمیق و مضمر آن »مهر/ خاتم«، »حلقه ازدواج»

 جهان، اصفهان.انگشتر، نماد، نقش شناسی، : نشانههاکلیدواژه
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 مقدمه

ت ها از لحاظ مطالعامکان 1ترینهر اصفهان که در مرکز کشور پهناور ایران است، یکی از غنیش
ناصرخسرو  2اند.فرهنگی است. سیاحان بسیاری، از فرهنگ و هنر ایرانیان در این مکان یاد کرده

ید:می  یان، پارسی زمین همه در من» گو « ندیدم  اصفهان تر ازآبادان تر وجامع نیکوتر،  شهری گو
ی  های فرهنگی، جهان اصفهان گستره وسیعی از پدیده میدان نقش .(167 تا:)سیاقی، بی ادهای درو

 هنرهای دستی و... را در معماری،  باورهای مذهبی،  فرهنگ و هنر،  ورسوم، اجتماعی و سیاسی، آداب
 شناختی نشده است وتحلیل نشانه این خوان پرنعمت از موضوعات جذاب،  داده، ولیخود جای 

تی، معماری، خشناهای جامعهها یا به دنبال انجام پژوهشدرصدد ثبت وقایع و پدیده پژوهشگران تنها
در  3با بررسی پدیده انگشتر اند. ازآنجاکه نمادها از عناصر اصلی فرهنگ هستند، تاریخی و... بوده

 یافت.توان به فرهنگ مردم دست جهان میمیدان نقش 
لوازم خانه، وسایل و ابزار تولیدی و همانند شامل وسایل صنعتی و کشاورزی، بعد مادی فرهنگ، 

های گوناگون سازد و عرصهجامع است که زندگی اجتماعی را می یتکلهمچون یک  ، بنایی
 باورها، شامل پیچیده،  عنوان کلیبه (. فرهنگ6 :1383اسمیت، ) گیرد دهنده آن را در بر می تشکیل
 نمادها و. کندمی کسب جامعه عضو عنوانبه انسان است که توانایی هر و عادات اخالق،  هنرها، 

 ( نیز ازجمله اجزای مهم فرهنگ هستند. در بررسی فرهنگ، پدیده انگشتر،رشتنگاازجمله ) هااسطوره 
است. خصوصیات  العادهفراگیری فوق نظیر ویکی از موضوعات جذاب و عمیق و دارای تنوع بی

حس کنجکاوی پژوهشگر را به این پدیده   یادشده و نوع ذهنیت کنشگران در مورد این پدیده،، عالقه و
 .به کشف راز موجود در انگشتر ترغیب کرده است را ی برانگیخته و و

و بررسی ابعاد آشکار و  ، ماه متوالی پنجمحل، در طی  بار حضور در هفدهمقاله حاضر حاصل 
گیرنده کنش دربر مواجهه با انگشتر و فضای و مشاهده رفتار انواع مختلف کنشگران در ، پنهان پدیده

 
1  . High context. 

یتالیایی و سفرنامه هرمان و خاطرات جملی کارری ا ژان شاردن فرانس یبرای نم نه، ر.ک: سفرنامه  .2
 ن ردن.

عقیق  که مهر خاتم لعل ت  هست همچ                    اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه ع ب .3
 حافظ( 297)غزل شماره 
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درباره و کنجکاوی  مندی به پدیده انگشترعالقهیل ر به دلپژوهشگ برای درک فرهنگ مرتبط با آن است.
های پدیدهمنظور از »برآمده است. « پدیده اجتماعی تام »عنوان یک درصدد بررسی آن بهآن، 

یا از  ، اموری است که در جامعه وجود دارد و شخص آن را خارج از خود مشاهده کلیه ، «اجتماعی
 .دکنطریق حواس درک می

مقتضای هر  به البته است؛ وجود داشته نیز همه جوامع بشری در و استنگی ر یک پدیده فره انگشت
یژه  ها دستخوش تحوالتی شده در طول قرن هاپدیدهنیز همانند همه  و ای دارد فرهنگی کاربرد و شکل و

اعی ما حیات اجتم پدیده انگشتر بااینکه در رسد.چنان کند بوده که ثابت به نظر میولی آن ؛است
 :1391 االمینی، روح) کندافکار و معارف و اعمال ما تحمیل می ندرت خودش را بربه ، حضور دارد 

یژه  ، بررسی آن شده و توجه واقع مورد  در اسالم نیز (. انگشتر45 مذهبی  لحاظ ملی و ای ازاهمیت و
  برای ما ایرانیان دارد.

های فرهنگی مواجه است شدن، با چالشی بشر امروز به علت پیشرفت تکنولوژی و فرایند جهان
یت و فرهنگ اسالمی تواند در قالب که می : 1393نیا، باشد )التیامیایرانی  وزوال سبک زندگی، هو

ز دست های فرهنگی، یا نقش و معنای اصیل خود را ا(. مسئله این است که امروزه نمادها و نشانه1
بدیل در حفظ و نگهداری ها نقشی بی. نمادها و نشانهانداند یا دچار تحریف و دگرگونی شدهداده

یت دینی ایفا می یتی آنان کنند و با بازخوانی نشانهفرهنگ اصیل و هو های فرهنگی و معرفی نقش هو
ده انگشتر را نماد و توان با بحران فرهنگی پیش رو مقابله کرد. ازآنجاکه پدیبه انسان معاصر می

شناسی و تحلیل مضمون، پژوهش با استفاده از روش نشانه ، در ایندانیمای از فرهنگ مینشانه
توان توان به شناخت بخشی از فرهنگ مرتبط با آن دست یافت. با شناخت فرهنگ و اجزای آن میمی

یت یتی پرداخت و بشر امروز را به هو اصیل فرهنگی خود در زمینه  به مقابله با تهاجم فرهنگی و هو
توان به عمق این پدیده و بازنمایی آن د. برخی از سؤاالتی که از طریق آنها میملی و مذهبی بازگردان

 به این شرح است: یافت،در ذهن کنشگران دست 
 اند؟کدام  و پنهان آن ها و کارکردهای آشکارانگشتر دارای چه معنا و مفهومی است و داللت (1
 بردهای مادی و معنویلحاظ خصوصیات ظاهری و کار معنای سطحی( از در) ترانواع انگش (2

 دارای تأثیر ماورایی است؟ ای از فرهنگ وآیا نماد و نشانه شود؟چگونه توصیف می 
ن کنشگران چگونه اذهاهای آشکار و پنهان پدیده انگشتر در اسناد مکتوب و معانی و داللت (3

 چه تغییراتی شده است؟ طول اعصار دستخوش  شده و در منعکس
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 پژوهش روش

ها ترین این نشانههای فرهنگی بسیاری است. یکی از شاخصهان دارای نمادها و نشانهجیدان نقش م
در  ده است.شبرای این پژوهش انتخاب  ، انگشتر است که به علت فراگیری و نماد بودن در دین اسالم 

 .تری از مسئله توجه کردتوان به ابعاد گستردهمی ، وسعت نشانگاه کمتر باشد های کیفی هرچهپژوهش
شده تا بتوان  جهان انجام واقع در میدان نقش 1اسپادانا هنرمندان یسرا در  به همین دلیل پژوهش حاضر

 هرچه بیشتر به عمق پدیده انگشتر دست پیدا کرد.
خود علم محسوب خودیبه گر پراکنده باشد، روش پژوهش از این حیث مهم است که یافته علمی ا

در نوشتار قلب پژوهشنامه است  ، همانندروششود و گفته میرازاین (.13 :1394 شود )سیف، نمی
مند و علمی صورت نظام های مربوط به انگشتر به، یافتهشناسیبا استفاده از روش نشانهحاضر 

این  د. درشومیتحلیل صورت کیفی تی بهشناخنشانه هایسایر پژوهش همچون وگردآوری شده 
یابیم و به دنبال یافتن اسطوره به داللت ضمنی آن دست می ، هکرد  پژوهش از داللت صریح انگشتر گذر

 .های فرهنگی هستیمحاکم و جنبه
که معنایی برای  داندمی اسطوره را پیامی و  ، »اسطوره«واجد را  عناصر فرهنگیهمه  ، بارت روالن 

ی  (صریح) 2داللت اولیه  :دو نوع داللت دارند های فرهنگیپدیده .عامه دارد  ضمنی(. ) 3ه و داللت ثانو
یه اسطوره  هایی ها و فرهنگشوند. اسطوره ها و عناصر فرهنگی کشف میدر فرایند تحلیل، داللت ثانو

اند شده کشفها متن مصاحبهمون نیز در ضمن بررسی پدیده انگشتر از طریق مشاهده و تحلیل مض
 (155: 1395)بارکر،  شده است. تحلیل به آنها پرداختهکه در بخش 
که  علمی شود و در تعریف آن آمده است:شناسی بر چگونگی تولید معنا تمرکز میهدر نشان
را ها ، و قواعد حاکم بر نشانهآنهادر فرایند تولید و مبادله و تعبیر  موجود ها، عواملانواع نشانه
دارای ها و فهم ارتباطات گیری نشانهبررسی معناسازی، شکل دیگر بهعبارت به. کندبررسی می

ها، گیری نشانهشناسی شامل مطالعه ساخت و شکلنشانهشود. شناسی گفته میعنی، نشانهم

 
دستی، ازجمله  جهان که مرکز ساخت و فروش صنایعیکی از کاروانسراهای قدیمی میدان نقش .1

 انگشترهای گ ناگ ن است.

2  . primary signification. 

3  . secondry signification. 
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های ارتباطی است ها و رمزگانها، استعاره ها، تمثیلها، قیاسگذاریها، ناماشارات، داللت
. در پژوهش حاضر به که به غیر از خود داللت دارد  است چیزینشانه (. 16: 1396)طاهری، 

های پنهان و رمزگان پدیده انگشتر و شبکه معنایی آن هستیم و اینکه انگشتر داللت دنبال کشف
 های فرهنگی شده است. ست که سبب تمایز آن با سایر پدیدهدارای چه معنای اختصاصی ا

 هانشانه به  شناختیانساننگاه  .ای استهای نشانهها و دستگاهعلم بررسی نشانه ، شناسینشانه
 که این کنندشناختی و نمادین رفتار میاساس سیستم نشانه رافراد باست.  فرهنگی ـیاجتماع نگاه

انگشتر را  ،در این پژوهش. (174 :1384لیتل جان، )متفاوت است تلف های مخسیستم بین فرهنگ
ای انگشتر را و بر این باوریم که این معانی دستگاه نشانه دانستهای از فرهنگ دارای معنا و نشانه

شود نمیمطرح ای فرضیهاقتضای موضوع، بهسازد. ده و بخشی از فرهنگ را نمایان میکربندی ورت ص
یت به دادهو   د. یابخود پدیده انگشتر و کنشگران اختصاص می آمده از محیط، دستهای بهاولو

صورت منظم است. های کارآمد در تحقیق کیفی جهت تحلیل معنا بهتحلیل مضمون یکی از روش 
ها و تبدیل آنها به اطالعات غنی و تفصیلی است. مضمون، ین روش، فرایندي براي تحلیل داده ا

 ,2006 دهد )میها را نشان الگوي موجود در داده  ، مفهومبا خود دارد و  هامهمي درباره داده هاییافته
Clarke & Braun  شد و در (. در این پژوهش پس از شناخت مضامین اولیه، شبکه مضامین ایجاد

 قالب پانزده تم اصلی در مورد انگشتر تحلیل و تلخیص گردید.
 های زیر استفاده شده است:از فن هاآوری داده جمع در

 الف( مصاحبه

نیافته یافته و ساختساختصورت نیمهترین روش دستیابی به اطالعات، مصاحبه است که بهصلیا
ترین شکل مصاحبه است خودجوش  ترین وغیررسمی هنیافتساخت صورت گرفته است. مصاحبه

شناختی محسوب های انسانپژوهشبه همین دلیل روشی مناسب در  .(259 :1392 ، و تیلور )لیندف
ها با دقت سپس متن مصاحبه صورت گرفت.( صورت اکتشافی )آزمونهشود. ابتدا پنج مصاحبه بهمی 

از متن  ، دهندهمفاهیم جهت ی کلی وهاسازی و تحلیل مضمون شد. برای تحلیل مضمون، تمپیاده 
ین گردید. پس سؤاالت و ،ها استخراجمصاحبه  35یافته با ساختهای نیمهمصاحبه ، آن از اصلی تدو

 ، مصاحبهسی و هرچند پس از انجام  ندنظر نبود مورد  ، ابتدا تعداد خاصی از افراد از .انجام شدنفر 
انجام  نیز مصاحبه دیگرپنج آمده دستن از نتایج بهجهت اطمینا ، کفایت نظری در پژوهشگر ایجاد شد

یژگیانتخاب شدند  هدفمندصورت ها بهنمونه .شد  سن، تحصیالت، قبیل جنسیت،  خاص از هایتا و
یی تأثیر جهت ملیت، و  شرایط اقتصادی،   دست آیند. و نتایج حقیقی به باشند دار نداشتهدر پاسخگو
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ورند که جامعه آماری باید حداقل دارای یک صفت مشترک شناسی پژوهش بر این بامتخصصان روش 
ها و ولی مقوله ، مواجهه با پدیده انگشتر است ، شوندگان پژوهش حاضرمصاحبهباشند. نقطه مشترک 

(، 219 :1390تراوس و کربین، اس) کنند ترها گوناگون هستند تا ابعاد مسئله را غنیعنوان
گاهی دادن به مصاحبه های اکتشافی(. مصاحبه177: 1377سرمد، ) شوندگان انجام شد و همدالنه با آ
یر  ، بر روی دستگاه تبلت ضبط Samsung Noteاپلیکیشن استفاده از  با و توضیحات  وو تصاو

 بدونصورت مشارکتی و نامحسوس و مصاحبه نیز به پنجمربوط به هرکدام در ذیل آن ثبت گردید. 
های حقیقی تا بررسی کنش هوشمند ضبط گردید( جتگ) و از طریق ساعت شوندگاناطالع مصاحبه

سال  مرداد 15فروردین تا  30در بازه زمانی  هاطورکلی همه مصاحبه. بهدشوشرایط طبیعی انجام  در
یژگی از ، های کیفی برای یافتن نتایجداده  از . تحلیل مضمونشدانجام  1397 های طریق تعیین عینی و

 شده است: طی مراحل زیر انجام  و( 28 :1394 مشخص )عادل مهربان،

 شدهفعالیت انجام  مرحله ردیف

۱ 
چهل  توصیف متن تجزیه و

 مصاحبه
 مضامین اولیه و تطبیق کدها با( کد 170ایجاد کدها )

 هامصاحبه تفسیر 2
 گذاری آنهانام  ای از مضامین وشبکه ایجاد

 تم اصلی(پانزده )

3 
باره متن و نگارش  ترکیب دو

 گزارش 
و تطبیق نتایج تحلیل با سؤاالت پژوهش بر تلخیص 

 شناسینشانهاساس 

 مشاهده( ب

به فهم علت کنش اجتماعی و رفتار کنشگران و فهم محیط  ، آنچه در محل موجود است ررسی هرب
اختیار محقق قرار  اطالعات را بدون واسطه در مشاهده،  .(235 :1392 ، و تیلور کند )لیندفکمک می

فضای  در مرحله اول، هاست. برای به دست آوردن داده طمئنم ی( و منبع153 :1377 دهد )سرمد، می 
 ،و در مرحله بعد ، ...و هاهای مختلف کنشگران، سنگرفتار گونه انگشترهای موجود،  نشانگاه، 

یر، فیلم تا معنای عمقی و پنهان انگشتر و  شدبازبینی دقیق  ها و اسناد مرتبط با موضوع، مشاهده وتصاو
 شود.رکردهای ضمنی آن کشف نیز کا
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 مشارکت( ج

متنوع دارد و موفقیت  ای بسیار طالعات به دست آمده از طریق مشاهده مشارکتی عمق،کیفیت ، و گستره ا 
به دست آوردن آن بستگی به این دارد که پژوهشگر بتواند از طریق زیستن  با آن پدیده و پس از آن  در 

لیندف و ) ه برای مخاطبان، به آنها  انتقال دهد استفاد صورتی قابل به تجربه را  معنای آن ،  توصیف و تفسیر 
عمیقًا به  های دیگر وارد شد، توان به دنیای انسان چون تنها از طریق ارتباط می (. 37 : 1392تیلور، 

. های مشترک تدارک دیدهای خود، دنیایی از ذهنیت نگارانه نیاز است تا بتوان با آزمودنی گفتگوی مردم 
آوری اطالعات شامل این موارد است: حضور شده در این پژوهش برای مشارکت و جمع انجام امات اقد 

خرید انگشتر   وگو با نگهبانان سرای اسپادانا و فروشندگان و سازندگان انگشتر، جهان و گفت در میدان نقش 
 و صحبت با کنشگران آن در محل، همراهی و صحبت با گردشگران داخلی و خارجی.

 رسی اسنادبر( د

 که دانش دیگران را به دانش خود بیفزایند فرمود: داناترین مردم کسانی هستند خدا  یامبرپ
یه، ابن) و آن  کردیماز دانش موجود استفاده  ، با بررسی اسناد مربوط به انگشتر( 4395:جلد 1396 بابو

اسناد  روایی، کتب تاریخی،  بعشامل منا افزاییم. اسنادآمده در این پژوهش میدستهای بهرا به یافته
یر تبلیغات تجاری، های انگشتر،نوشتهسنگ مربوط به نشانگاه،  به آنها  هاست که درو فیلم تصاو
نتایج مربوط به اسناد  ، در این بخش و پنهان انگشتر پرداخته شده است. های آشکارکارکردها و داللت

 تاریخی و منابع اسالمی آمده است.

 منابع روایی در انگشتر هایتکارکردها و دالل .1

های آن  از انگشتر و جنس سنگ و رکاب چگونگی استفاده معصومین ، ر بررسی منابع روایید
 کردن ُمهر منظور انگشتری به از که بود کسی نخستین ص(، ) اسالم گرامی بازنمایی شده است. پیامبر

ای از معنادار کرد که نشانهد استفاده میدر دست راست خو اانگشتر ر ایشان. استفاده کرد خود هاینامه
 اسالم استفاده از انگشتر در انگشت میانی و صورت کلی در دینبه .بودن این پدیده در اسالم است

یه، )ابن بند اول انگشت نهی شده است و در 1انگشت شهادت روایات در مورد  .(268 :1372 بابو
برای  طال انگشتر و ، مستحب مردان ایبر نقره  شتراست که استفاده از انگ جنس انگشتر حاکی از آن

 
 .انگشت اشاره، بین انگشت میانی و شست قرار دارد 1.
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 امام .دارد  کراهت زنان و مردان برای فوالد و( برنز) برنج و آهن از شدهساخته انگشتر است و حرام  آنها
 جمله آن بر و نداشت نگین بود،  نقره  از رسول  حضرت  انگشتر: »نیز در روایتی فرمود صادق

 .(85 :1387 طبرسی، ) «بود بسته نقش «اهللرسول مُحَمَّدٌ»
  ها را دارای خواص دنیوی و گونه برداشت کرد که اسالم سنگتوان این از خوانش متون دینی می  

درمانی االیام سنگاز قدیم بلکه ، تنها به معنای ظاهری و کارکرد آشکار آن توجه ندارد و دانداخروی می
له در بسیاری از کتب روایی و تألیفات این مسئ جسم بوده است. جه روح وهای معالازجمله روش 

 آمده است. تذکره و ، مصباح ، فرحت الغری ، هدایت االئمه ، تحفه عالم شاهیدانشمندان اسالمی مانند 

 کارکردهای مادی و دنیوی

دارای کارکردهای مادی و معنوی  ، کاررفته در آنهای بهانگشتر و سنگ ،اساس منابع روایی رب
 «کندمی زایل را  پریشانی یاقوت  انگشتر: »ه استفرمود( )ع رضا ل امام ارزشمندی است. برای مثا

 2زبرجد (.89 :1387 طبرسی، ) کندفقر را دور می  1زمرد و زرد  و سنگ یاقوت ( 210 :9413 )کلینی، 
 .(210 :1394 )کلینی،  شودکارها می آسانی درباعث  نیز

 کارکردهای معنوی

 حلی،) شودموجب استجابت دعا می است که 3رد، فیروزه هایی که کارکردهای معنوی دازجمله سنگا
ثواب نماز   و (480 :1375 کلینی، ) سازد می دور را  سرکش شیاطین ، یمانی 4جزع  نیز ( و117 :1387

یه، )ابن کندمیرا هفتاد برابر   در نجف ُدّر  با انگشتر . در روایات آمده است هرکس(132 :1372بابو
 اعم) زیارت  یک ثواب اندازد، می نگین این به که نگاهی هر برای داوندخ نگاه کند،  آن به و کند دست

 
که  است ی نانی «»اسماراگدوس شدهعربی زمردواژه  .ستبهاهای گرانسنگو از  بریلای زُمُرُُّد گ نه 1.

 .است بال دونام اصلی فارسی آن دوال یا شده. گرفته ی سبز ابه معن سانسکریتای خ د گ یا از واژه

ش د که محس ب می ج اهر، به رنگ سبز زیت نی است و ن عی الی ینخ رده زِبَرجَد ن ع شفاف و تراش 2.

 .اندو خاور نزدیک آن را شناخته خاورمیانهاهالی  ،از عهد باستان

 است.سبز(  اآبی روشن ت) ایفیروزههای طیف کمیاب و ارزشمند به رنگ کانییک  فیروزه 3.

معدن  در که سیاه و سرخ و و زرد سفید هایخال دارای و سفید سیاه است سنگی مانی،مهره «جَزْع» 4.

 (.عمید فرهنگ) ش دمی یافت عقیق

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_(%D8%B3%D9%86%DA%AF)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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یسدمی او عمل نامه در( غیره  یا حج از  است صالحان و پیامبران عمل ثواب  با برابر آن ثواب که نو
 .(134 :1390 طوسی، )

بر سخن  بنا این است که دانند، تشیع می را نماد و نشانه 1عقیق یکی از دالیلی که استفاده از انگشتر
 امامت و پیامبر رسالت و خداوند یگانگی به که است نخستین کوهی عقیق، اعظم پیامبر
 بر اصل اساسی تشیع داللت دارد که اقرار به وحدانیت خداوند است و ؛کرد  اقرار طالبابیبنعلی

 .(200 :1375 کلینی، )

 امامان در روایات نقش نگین انگشتر پیامبران و

عنوان ابزاری در راستای اهداف تبلیغی و تربیتی خود بهره امامان از انگشتر به پیامبران و ، طول تاریخ رد
درصدد انتقال  ،انگشترهای خود نگین گاشتن نقوش و مطالبی بربه این صورت که با ن ؛اندبردهمی 

یژه  یدارای معنا و مفهوم و اهمیت ، ها برای شیعیاناند و این پیام پیامی بوده  ت. پیامبر اسالم در اسبوده و
را بر « اهللولی علی اهلل،رسول محمد اهلل، اله اال ال» عبارت  ، جهت گسترش و تعمیق توحید و نبوت 

یش حک نگین ان  اِلـهَ ال»نیز جمله  آدم حضرت  انگشتر نگین بر اند کهآورده .بودده کرگشتر خو
حضرت  و (405، 1387)حرعاملی،  بود آورده دخو همراه بهشت از که بود «اهللرسول مُحَمَّدٌ اهللُ اِالَّ

یش حک  2«یاَصْلِحْن رَبِِّ اي مَرَّةٍ اَلْفَ اهللُ اال اِلـهَ ال» جمله نوح  .)همان( ده بودکررا بر انگشتر خو
 بالِغُ اهللَ اِنَّ» العابدینامام زین و حسین امام  و ،«لِلِّهِ العِزِّةُ» حسن امام  نگین نقش

 و امام باقر «الْعَلِی لِلِّهِ الْحَمْدُ» الحسین بن علی امام نقش نگین  .(54 :همان) بود «اَمْرِه
ای از توحید،  الله نشانهءصورت کلی نقش نگین انگشتر اولیا(. به473 :1375)کلینی  بود« لِلِّهِ اَلْعِزَّةُ»

 نبوت و مفاهیم واالی اعتقادی و اخالقی بوده است.

 منابع تاریخی .2

 دیرباز از هاانگشتری  در مصر باستان پدید آمد. مهر هر، از تغییر و تکامل در مُ  ، لین بارنگشتر برای اوا
پا مصر، عیالم، النهرین،نبی ایران،  منطقه در  شده استمی دور استفاده خاور هایتمدن و ارو

 
 هایراهکه یکی از  هاستعقیق بهاترینگرانقیق یمن از . عبهاستای سنگ گرانعَقیق یا آگات گ نه 1.

 یق است.عق نب د دارتراش آن،شناخت 
 .(بخشسامان  مرا کار پروردگارا) اصلحنی یارب اهلل اال اله ال بار هزار .2
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تر هایی در مورد انگشاند. داستاندهکر( و از آن معنای خاصی را اراده می4 :1391 مجتهدزاده، )
یی جایی در آسمان ببرد، وجود  توانست او را ظهر هرروز بهمی که آن  حضرت سلیمان و نیروی جادو

از عقیق با خود دارد که بر روی آن  ترسادهو یک انگشتری  فیروزه انگشتری با نگین  مرد ایرانی .دارد 
یری  یر زیر متعلق به ا .(113 :1360)پوالک،  اندکندهچیزهایی به خط تصو نگشتر اشکانیان است تصو

ر و تمدن ایرانیان شود و نماد فرهنگ، هننگهداری می آمریکا متحده ایاالت  لند موزه كیلوکه امروزه در 
 ست.ادر زمان اشکانیان 

 

 مهر و مخصوص  شده شناخته« انگشتر کوچک  مهر» عنوان با صفوی متأخر سالطین انگشتر مهر
یر چهره خود  تمامی. د کرصادر می پادشاه که بود احکامی کردن شاهان اشکانی انگشتر شاهی با تصو

یش میاند و آن را نمادی از داشتهدست به   اند.دانستهمشروعیت حکومت خو

 گزارش توصیفی

 .شودمیپیرامون آن گزارش  هایکنشپدیده انگشتر و  اختصاربهر این بخش د

 اصفهان (الف

اصفهان  شهر فرهنگ،  اقتصاد و جمعیت، وسعت،  ت،لحاظ مرکزی  ترین شهرهای ایران ازکی از مهمی
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 هامون بر است ی شهر»: گفته استتوصیف آن  را دارد. ناصرخسرو در «1نصف جهان»لقب  کهاست 
 شهر انیم در و مرتفع و کوین یبناها و روان آب یهایجو شهر در...  دارد  خوش  ییهوا و آب ؛نهاده

 .(167 :تاسیاقی، بی) «است مین و فرسنگ سه دگفتن را  شهر ِی بارو و کوین بزرگ نهیآد مسجد
میدان آنها  تریند دارد که مهموجودر اصفهان  جاذبه تاریخی و فرهنگیهزار  22بیش از 

بستری مناسب برای کشف نمادها و  ، جهان است )خبرگزاری ایرنا( و به دلیل این خصوصیاتنقش
 های فرهنگی است.نشانه

 جهانمیدان نقش (ب

  ، برای بررسی انگشتر انتخاب گردیده است؛ زیبا و تاریخی ایران است  های میدان از که  جهان یدان نقش م 
  عباس فرمان شاه که به  متر در مرکز شهر اصفهان  158متر و پهنای  507شکل به درازای میدانی مستطیل 
بی(، مسجد شیخ   میدان،  در چهار طرف  شده است. صفوی ساخته  مسجد جامع عباسی )ضلع جنو

است.   شده ساخته قاپو )ضلع غربی( و سردر قیصریه )ضلع شمالی( عمارت عالی الله )ضلع شرقی(، طف ل 
ساعاتی از   در  اند. دستی اکثرًا برای فروش صنایع که هست پیرامون میدان  در دو طبقه دویست حجره 

  ا ه نند و صدای پای اسب ک جا می شوند، مسافران را جابه وسیله اسب کشیده می هایی که به  روز، کالسکه شبانه 
یه را تداعی می ها به گوش می و زنگ کالسکه   کند. رسد و فضای عصر صفو

 

 
 ت اندمیوج د بیش از شش هزار اثر تاریخی با قدمت صدها و هزاران سال در کنار مناطق بکر طبیعی  .1

 .دلیل مناسبی برای اعطای این عن ان از دید جهانیان به این خطه از سرزمین ایران باشد



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

90 
 

و حمام شاهی  قیصریهسرای بزرگ آنجا، بنای دور میدان، کاروان ،بازار ، 1014در سال  عباسشاه 
 کرده است وقفن شهر پسران سید ایو  برای هزینه ازدواج دختران خصوصبهسادات مدینه و برای را 
صورت کشیده شده که در قدیم به جوی آب  ، دورتادور میدان .(190 :1375 ،  سادات ناصری و  شاملو)

فضایی به عرض  ، های اطراف میدانشده و فاصله آن تا اتاق آهک سیاه ساخته از آجر و ونهری بوده 
بی نیمکت ، میان فضای سبز (. در47 :1379 شاردن، ) پا بوده است بیست انی های سیمبا پایههای چو

کنند و و کوتاه می حرس  زودهای موجود در میدان را زودبهشده است. درخت برای استراحت افراد تعبیه
حوض  ، جلوی بناهای تاریخی را نگیرد. وسط میدان ، تا درختان کارندهای قدبلند نمیاصاًل درخت 

ی کوتاه قدیمی سنگ وسیله دیوار بزرگی است که سوژه عکاسی گردشگران است. فضای اطراف آن به
 ،شهر اصفهان طورکلی دربه میدان و نشینند. درهای کوچک روی آن می و همیشه گروه شودجدا می 

داشته و  بلدیه گذشته سال 101 از زیرا اصفهان ؛ای بر روی زمین افتاده باشدکه زباله شوددیده می کمتر
 .(1392/4/14 ایمنا،  اریخبرگز) فرهنگ شهرنشینی برخوردارند مردم آن از

 
یه کفش و دستی تاصنایع ینی وئاز انواع میوه و وسایل تز در بازارها وسایل منزل  و جاتلباس و ادو

 .وآمد استپررفتوجود دارد و بازارها همیشه شلوغ و 
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های قفلباز شدن  ، هازنصدای چکش قلم ده، ساعت  حدود و شودمی صبح باز نه ها ازمغازه 
شود. بازار مملو از جمعیت می یازده، ساعت  رسد.داران به گوش میاحوالپرسی مغازه  و سالم  و هامغازه 
 از جمعیت است. تقریبًا همیشه پر بازار و دارد متفاوتی  یها فضاشب

 

 سرای اسپادانا ج( 
 به ، یمقد که درشده  در ضلع شرقی میدان واقع  الله ورای هنرمندان اسپادانا پشت مسجد شیخ لطفس
التهای فروش صنایعانواع مغازه  ، طرف آن گفتند. دومی هایزغال یسرا کاروان ، آن ، دستی و زیورآ

سبک به خانه سرا، رستوران سنتی و عکاسشاپ، شربتکافی مصنوعات دستی چرم، نقره، انگشتر، 
الت از  است. آورحیرت  ، لحاظ طرح و رنگ و نقش قدیمی وجود دارد. تنوع زیورآ

برای خرید کردن و  گردشگران خارجیهست که اکثر  نیز فروشیشاپ و قهوه کافی ن مکان،در ای
ای شده و باغچه نمای سنگی واقعای با آبداخل سرا حوض فیروزه  روند.صرف قهوه به آنجا می

ای های گل رز قرار دارد و دورتادورش حصاره بلند و بوته های باریک ودورتادور حوض با درخت
 آبخوری بوده است. ، حوض کوچک است که در قدیمچهار  سنگی و

 



 

 

 دوفصلنام مطالعات فرهن گی اجتماعی حوزه              سال سوم، شماره پنجم، بهار و اتبستان 1398

92 
 

 

رسیم که یک باغچه به بخش پشتی سرا می ، خانهپس از گذشتن از مغازه انگشترفروشی و عکاس
سرای شربت های رنگارنگ وو گلیم های قلمکارفروشگاه پارچه کنار حوض سنگی و کوچک در

چند  آیند.از صبح زود برای صرف نوشیدنی به اینجا می ست وگراناگردشعالقه  روزگار قرار دارد و مورد 
هایی هست که به طبقه پلهراه ، این بخش . دراستهای گوناگون مغازه نیز فقط مخصوص فروش سنگ

 شود.خانه سنتی منتهی میسفره  دوم و

 
 

 یها تعداد زیادی صندلی برا شاپکافی دستی در اینجا هست.باب مغازه فروش صنایع چهلحدود 
گل بوی کاه ،کنندوجارو میهایشان را آبداران جلوی مغازه گذارند. صبح زود که مغازه مشتریانشان می
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و  گوی مردمویک قناری به همراه صدای گفت و صدای چهچه کندمی فضا را پر ، های باغچهو عطر گل
ن اسپادانا موجب جهان و نیز سرای هنرمندا رسد. توصیف میدان نقش به گوش می راهنمای گردشگران

های مرتبط با انگشتر و فرهنگ مرتبط با د و بررسی نشانهوشمیمورد فضای نشانگاه  در ایجاد ذهنیت
 سازد.این فضا میسر می  آن را در

 

 توصیف انگشترها (د

یست  مثل ؛خورد ی فرهنگی گوناگونی به چشم میجهان نمادهار میدان نقش د حجره خالی که به دو
 کتاب خدا و معجزه پیامبر کند و نماد مسلمانی و باور ایرانیان بهمی را بیان  «علق»ه کلم ، حروف ابجد

در میدان  ، دین و سیاست، فرهنگاقتصاد، اعم از  ، زندگی انسان هایجنبه تمامی. است اکرم 
ای از فرهنگ و تمدن ایرانیان و دارای و نشانه ستاست. انگشتر نیز یکی از نمادهانمایان  جهاننقش

 معنا و مفهوم و کارکردهای آشکار و پنهان است.
دار از رکاب و نگین تشکیل سنگ انگشترهای .اندشده های مختلفی تشکیلانگشترها از قسمت

 و ، ظریف هستند و مناسب انگشترهای زنانهآنها  ها انواع مختلفی دارند. برخی ازشوند. رکابمی 
شوند. طرح ساخته می 925نقره عیار  باآنها  تراند. بیشبرخی دیگر مخصوص انگشترهای مردانه

قرار  + صورتانگشتان به سر بر عمود صورت عرضی وها گوناگون است: برخی قاب را بهرکاب
یه رایج شد و به آن می  یهطرح صدهند که از زمان صفو یند و نمادی از دوران صوفیه است.می  فو  گو

 ، یکارنهیآ ، یچنگ قلم،اهیس ، یزن قلم ت، ی مارکاز حلقه،  ، یپولک : اند ازعبارت  هاانواع دیگر طرح رکاب
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 طرح در  ....و یاریش ، یرخاک ی ز ، یلیف ، یپااردک دار، چنگ شکوفه،  ، یرازیش دار، نینگ ، یاپروانه
دور  ، شود. برخی انگشترهاکاری میتراشند که شبیه آیینههای ریزی میمثلثقاب نگین را  دور ، یانهییآ

روی  ساز هستند. البته برصورت کلی، ماشینی یا دستها بهظریف دارند. رکاب های 1قابشان گوارسه
کاری انجام شود. کاری و آبکاری، پرداخت، آیینهانواع ماشینی رکاب نیز باید کارهایی مثل اره 

را از مس  روند. بعضی انگشترهاهای ارزشمندتر به کار میترند و برای سنگساز گرانای دستهرکاب
فرم و معنا  ،شناسیهای هنری و دختران است. از دیدگاه علم نشانهتوجه تیپ ازند که بیشتر مورد سمی 

 گشته است.متجلی آنها  بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و معانی گوناگون انگشترها در شکل ظاهری 
 است: ، به لحاظ مختلف، درج شدهبندی انگشترجدول زیر انواع دسته در 

 هاگونه بندی انگشترهمبنای دست ردیف

 دامله، الماس، شمسه. دایره، بیضی، مربع، مستطیل،  شکل تراش 1

 های متفاوت شیشه، سنگ سنگ، چندسنگی، سنگ وتک تنوع سنگ تعداد و 2

 رنگ سنگ 3
 ای، سوســنی، ســبز، کبــدی، زرد، پرتغالی، کبــود، فیــروزه سرخ، 

 خاکستری  طالیی، سیاه، آبی، یاسی، 

 جنس سنگ 4
ــاقوت، عقیــ  ــف، ی ــد، دّرنج ــجر، زبرج ــد، ش ــروزه، حدی ق، فی

پاز، اپال،   شیشه آماتیست، تو
 کلکسیونی، اعال، خوب، معمولی کیفیت سنگ 5

 2دار، شجرنوشته، ساده، طرح سنگنوشته، بدون سنگ با طرح سنگ 6

 
د، سرخ، زرد، پرتغالی، کبو از قبیلهای مختلفی رنگدارای عقیق پرطرفدارترین سنگ است که  

ای از توجه سازندگان و طراحان برای . تنوع بسیار زیاد انگشترها نشانهاست مشکی سبز، سوسنی، آبی و
 جذب همه مشتریان با سالیق گوناگون است.

 
 گ یند.اطراف قاب نگین انگشتر می ای درهای ریز دایرهگ ارسه به تراش 1.

 ش د.دیده می... انسان و  درختان، هایی شبیه به گیاهان،ش د که در داخل آن نقشش ر به کانی گفته می .2
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ها مطالب گوناگونی سنگ و عالقه و سلیقه افراد است. بر ها نیز نمادی از باورهانوشتهسنگ
یسند که برخی ازمی   درخواست مشتریان است. سفارشی و بهآنها  نو

 

 

دیدگاه سازنده  ، که در هر روش  شودها از دو روش استفاده میبرای حک کردن مطالب بر سنگ
 کند:ای متفاوت بروز و ظهور میگونهای آن، بهفرهنگی و معنا و مفهوم اسطوره عد انگشتر به بُ 

 و بر کنندمی را انتخاب های مناسب آنو بخش ، رد های بزرگ را ُخ ابتدا سنگ : حکاکی دستی  (1
 کوره و سپس سنگ را در اندازه دلخواه درآید. دهند تا بهروی یک صفحه بزرگ گردان ساب می 

را  هاکنند. بعضی از سنگبا ابزارهای مخصوص حکاکی می ، رارت دادهدر زیر خاکستر ح
با  ی را فرستند. حکاک می (کاریروی رکاب )مخراج کردن بر زنند و برای سوارحاشیه می

 ،سازنده ، در این روش  برد.را باال می سرعت کار شود انجام داد که دقت ودستگاه لیزر نیز می 
 داند و سعی دارد نهایت هنر خود را در ساخت آن به کار گیرد.ی ای ارزشمند مانگشتر را پدیده
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سنگ  برگفت( مطلب را فرد سازنده به آن دارو می ) ای مثل اسیدماده : باحکاکی شیمیایی (2
یسند ومی  این روش برای انگشترهای معمولی و  ماند.سنگ باقی می نظر بر نقش مورد  نو

 ر سازنده در آن نقش چندانی ندارد.شود و هنقیمت استفاده میهای ارزانسنگ

 

یر سوره  در  شده است. اسید بر سنگ عقیق حک اب توحیداین تصو
معمواًل ولی  ،های گوناگون هستنددر رنگ ، شودیحکاکی انجام مآنها  های عقیق که بر رویسنگ

یسند و بیشترزبرجد چیزی نمی هایی مثل فیروزه وبر سنگ  خورده هستند.تراشدار یا طرح  ساده یا نو
، وان یکاد، صلوات ، الله، الکرسیت آی ، توحید در اسپادانا عمدتاً  هاهای سنگنوشتهمطالب سنگ

 یا، یااباعبدالله ، تنپنج ،قیوم  حی یا یا ، حسبه وکل علی الله فهوومن یت، قدیر ءان الله علی کل شی
 فتی اال علی ال  ال ، امام حسن مجتبی یا ، السالم علی الحسین ، اللهبسم ، اللهنبی محمد ، ضامن آهو

ای از باورهای افراد نشانه هاعبارت  این رقیه است. یا، زینب یا ،زهرا  یا، علی مدد یا، سیف اال ذوالفقار
 ست.انمادی از فرهنگ اسالمی و شیعی و 

 شناسی کنشگران انگشترگونه توصیف و( ـه

به همین دلیل برای درک معنای تولیدشده توسط کنشگران  .ها سهم مهمی در تولید معنا دارندانسان 
 :اندشناسی شدهآنها به این صورت گونه انگشتر، 

یژه مردان، سال، به  بین پانزده تا بیست سال هستند. افراد 78تا  15: کنشگران بین سن کنشگران (1 و
عقیق عالقه دارند.  بیشتر به انگشتر انگشتر داشتند. مردان پنجاه سال به باال، اطالعات کمتری درباره 

سال به   شانزده تا زیر نوجوانان پسر نیز دانند.را نشانه ازدواج می  ساله انگشتر تا سی های بیستخانم 
 مندند.دختران باالتر از هشت ساله، به انگشتر عالقه انگشتر عالقه ندارند، ولی 
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سوادی تا مدرک دکترا متغیر است. اکثریت دارای دیپلم : تحصیالت افراد، از بیگرانتحصیالت کنش (2
مورد انواع انگشترها و کاربرد   با تحصیالت باالتر، اطالعاتشان در  مدرک کارشناسی هستند. افراد و

 آنها بیشتر است.
م زن.  ولی سازندگان، هم مرد هستند و ه : فروشندگان همگی مرد هستند؛رانجنسیت کنشگ  (3

خریداران زن و مرد نیز دارای بسامد نسبتًا یکسانی هستند. زنان نسبت به مردان، تمایل بیشتری به  
 مورد انگشتر اطالعات دارند. مصاحبه کردن دارند و بیشتر در

گردشگران  ها، اهالی شهرهای دیگر ایران وانی: حاضران در نشانگاه، شامل اصفه ملیت کنشگران (4
 ین توجه به انگشتر را گردشگران خارجی دارند.بیشتر خارجی هستند.

  فروشندگان و  ولی همه اقشار هستند، : خریداران و بازدیدکنندگان تقریبًا ازخاستگاه کنشگران (5
 سال هستند.سازندگان بیشتر اهل اصفهان و میان

 تحلیل و بررسی

بررسی و  توانمی، محققو  کنشگرگشتر و هر پدیده دارای معنی را از دو منظر، یعنی از منظر دیده انپ
 .د کرمعناکاوی 

 منظر کنشگران بررسی پدیده از( الف

از منظر  .است آن تفسیرکننده و ،مدلول  ،دال یا نماد شامل گانهسه دارای نسبتی شناسی، نوع نشانههر  
رای  را دال در نظر گرفت که مصادیق مختلفی دارد؛ اما انگشترپوشی دا «انگشترتوان »شناختی مینشانه

های ذهنی دارای کنندگان در ذهن دارند. این مدلول های مختلفی است که هر یک از استفادهمدلول 
گاه نیستند. محقق میمعانی عمیق عنوان تواند بهتری است که در برخی موارد، خود کنشگران نیز به آن آ

گاهی ایجاد کندمفسر و نا  .ظر بیرونی، آن معانی را کشف، و درباره آن خودآ
 آنهاچگونگی انعکاس این پدیده در ذهن ، کنشگران شده باهای انجام مصاحبهبا تحلیل مضمون 

و  ، نجف رفیروزه و دُ  سنگ عقیق و نقره و مثل انگشترهای طال و ، انواع انگشتر باآنها  شود.نمایان می
های سبز از رنگ  وند ختشنارنگ قرمز می  ولی عقیق را فقط با ؛ندشتآشنایی داآنها  کاربردهای خواص و

ها و اقشار مذهبی بیش از سایرین با انواع انگشتر آشنا خانم و زرد و آبی و مشکی آن اطالعی نداشتند.
آن به وجود   رولی تغییراتی د ، ند که انگشتر از ابتدای تاریخ وجود داشتهبود این باور کنشگران بر د.بودن

 هر دو از انگشتر درآنها  ند. اکثرشتندانی ندایات نحوه ساخت آن اطالع چئاز جز البته ؛آمده است
 اقشار مذهبی برای انگشتر .بود جنبه زینتی انگشترشان ترین هدفاصلی ند ورد کدست استفاده می
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کنشگران، انگشتر  د.بودنائل قنیز بخشی و حفاظت از بال آرامش کاربرد معنوی مثل ثواب بیشتر نماز و
یت در گروه را نماد  معتقد  ند ونستدافرهنگ می  ای ازنشانه یا نماد ازدواج و و ، خاص تشیع، نماد عضو

کنشگران  نیمی از .توان تدین، سلیقه و سطح اجتماعی را از طریق انگشتر درک کردند می بود
سرایت  کل انگشتر به  و این اثر را  نددانستمی انگشتر را دارای خاصیت ماورایی  هاینوشتهسنگ

از  ، ندارندآنها  خاصیت ها وچون درکی از سنگ گردشگرانند که بود این باور برآنها  ند.اددمی 
استفاده  شوندگان همگی برکنند. مصاحبهانگشترهای ساده و بدون سنگ و ظریف بیشتر استقبال می

 ند.شتاذعان دا ، یه آن به همه مردمتوص  مخصوصًا با نگین عقیق و ، معصومین از انگشتر

 ر پژوهشگربررسی پدیده از منظ (ب

کار  به اجتماعی،  روابط در هستند که رفتاری یا مضمون عنوان جزئی از فرهنگ، اشاره،مادها بهن
صورت کلی، نماد چیزی است که به تفسیر نیاز دارد کنند. به تداعی یا القا را  دیگر چیز با آن، تا روندمی 

 1پیرس این کار از طریق ابداکسیونطبق نظر  و دهداین طریق مفهومی را به مخاطبان نشان میو از 
برای درک معنای  .(15 :1390غفاری،  فر، رضوی) د که نوعی نحوه استدالل استشوانجام می

، هاهای مصاحبهکردیم و بر اساس تحلیل مضمون داده در ارتباط با مفاهیم دیگر بررسی انگشتر، آن را 
 :شوداشاره میجهت رعایت اختصار، بدون درج مستندات، به نتایج زیر 

عنوان ُمهر برای تأیید  : در قدیم افراد بانفوذ و پادشاهان، از انگشتر به هرعنوان ُم استفاده از انگشتر به  (1
  آن  به نیز خدا رسول که است سنتی انگشتر، از کردند. استفادههای خود استفاده میفرمان

یش شریعت خدا ل ورس  وقتی. دادیم اهمیت   امپراتوران  و پادشاهان به کرد، ابالغ مردم به  را خو
  انگشتری  بر را داد نامش دستور هانامه  ساختن رسمی برای و نگاشت هایینامه  خود عصر بزرگ

یسند  مهر را  خود نوشته شیعیان، هایبه نامه  پاسخ در نیز تقلید مراجع زنند. مهر را هانامه  و بنو
دهنده ترین کارکردهای انگشتر، و نشانکارکرد از قدیمیاین  کوشیدند.می مهر حفظ در و زدندمی

 االیام است.اهمیت نقش اجتماعی و سیاسی آن از قدیم 
: یکی از فراگیرترین کاربردهای انگشتر در سرتاسر دنیا، نشانه ازدواج بودن آن نماد و نشانه ازدواج (2

های ن زنان جزئی از داراییکرد آای بود که بیان میانگشتر، نشانه است. تا اواسط قرن نوزدهم
حلقه برای یادآوری  جنگ جهانی دوم که مردان از همسرانشان دور شدند، از همسرشان هستند. در

 
1  . Ebduction. 
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اعصار، همچنان از  ها پس از گذشت قرون وفرهنگ اکثر جوامع و تأهلشان استفاده کردند. در
در علم  ای و نمادین آن است.هشکل دایر دلیل آن،. شوددواج استفاده میعنوان نشانه ازانگشتر به

آن به  از و و مقصد است مبدأبدون و  حرکتی بدون آغاز و پایان دهندهنشاندایره  1نمادشناسی،
در  کند.میابدیت را القا و  . دایره نشان یکپارچگی و نشان وحدت استشودمیزمان تعبیر 

دانند که موجب وحدت و یکی شدن میزدواج را پیمانی همیشگی و ابدی های گوناگون، افرهنگ
 شود.مرد می زن و

آوری مجموعه انگشتر است. پس از  : یکی دیگر از کارکردهای انگشتر، جمعکلکسیون انگشتر (3
مختلف، دریافتیم که این پدیده در  انگشتر 98بازدید پژوهشگر از یک مجموعه شخصی با حدود 

مرکزی خانه خود به دلیل   در قسمت  ا مجموعه را شود. آنه دار چگونه بازنمایی میذهن یک مجموعه 
گذارند. مجموعه دارها انگشترهای زیادی دارند،  سرگرمی و عالقه شدید به انگشترها به نمایش می 

های دیگر آن بخرند و در مجموعه خود بگذارند. این عالقه آنها به  ولی باز هم دوست دارند از گونه 
 آنها به خرید، نگهداری و نمایش دادن انگشترهایشان است. ای از نیاز روحیانگشتر، نشانه  خرید

کاررفته در آن، برای  : از علل استفاده مردم از انگشتر نقره، این است که نقره به کارکردهای پزشکی (4
ده است. بدن زنان و مردان، و طال برای زنان مفید است و این مطالب در روایات مسلمانان نیز آم

خون   های سرخ را برای قلب و عقیق زرد را برای کبد و صفرا، و سنگ  نیز برخی فروشندگان انگشتر
 دانستند؛ ولی منبع موثقی برای این ادعا بیان نکردند. مفید می

بی برای مناسبتعنوان هدیهبه  انگشتر (5 های مختلف، : انگشتر به دلیل زیبایی و جذابیت، هدیه خو
های سنی است و نمادی از عالقه، توجه و  گروه  سفر و یادگاری برای همه اقشار وعنوان سوغات به 

 محبت است.
عنوان ارث و  اشیای ارزشمندی همچون انگشتر را به  های قدیمی ایرانی،خانواده  :میراث خانوادگی (6

مباهات به   برند و برخی افراد از آن برای فخرفروشی وهای اصیل به کار میای از تعلق به خاندان نشانه 
کنند. هر شخصی انگشتری را که از نیاکان خود به ارث برده، به فرزند خود به  میخاندان خود استفاده 

 دهد و این چرخه همچنان ادامه دارد. میراث می
این است که   های اصفهانی رسم بر خانواده  : درعنوان سرمایه برای آیندهقیمت بهانگشترهای گران (7

الت و انگش کنند تا در منزل نگهداری می نقره را در ترهای ارزشمندی همچون طال وزنان زیورآ

 
1  . semiotics. 
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دهنده کارکرد مهم اقتصادی این صورت نیاز خانواده تبدیل به پول نقد، و از آنها استفاده کنند که نشان 
 عنوان سرمایه آینده است.پدیده به 

مله اند؛ ازج اسالم و تشیع بوده  : انگشترها از دیرباز دارای معنا و کاربردهایی درکارکردهای مذهبی (8
روزی، و   افزایش رزق و  ها برای محافظت در برابر بالها، افزایش ثواب نماز واینکه استفاده از سنگ 

ها بخش و دورکننده بدیرنگ مثل فیروزه، آرامشهای آبیزخم مفید است. سنگ مصونیت از چشم 
یت حافظه، دور و نیز برای تق  شودانسان می عبادات و اعمال عقیق باعث ثواب بیشتر انگشتر هستند.   و

کردن اجنه و رفع بالیا کاربرد دارد.و انرژی های منفی را به خود جذب میکند و باعث میشود آن  
  انرژی ها به صاحب انگشتر نرسد.

یشتن: یکی از نیازهای اساسی انسانیابیهویت (9 یت است. احساس وابستگی به گروه   یابی وها خو هو
یشتن  ص،قشر خا  یا توان از نمادها برای نشان  شود و جهت تأمین این نیاز می یابی فرد میباعث خو

یت فرد در لذا انگشتر تنها یک شیء نیست، بلکه   استفاده کرد. های خاصگروه  دادن عضو
جامعه است. استفاده از نوع خاصی از انگشتر، نماد تعلق گروهی است و  دهنده ارتباط انسان ونشان 

عنوان نمونه،  کند و نماد آن محور، انگشتر است؛ بهنسجم میکننده را در یک محور متفادهافراد اس
 کنند.جای حلقه، از انگشتر عقیق استفاده میگروه شیعیان به 

هنر، همنشین است.  مذهب و فرهنگ، : پدیده انگشتر با مفاهیم هنر انگشتر نماد دین، فرهنگ و (10
یزیون ا در 1ستقیم دارد. بر مذهب تشیع داللت م عقیق انگشتر   هایی بایران موقع اذان، کلیپتلو

یر  و صدای اذان هم آیدها به نمایش درمیموضوع ساخت انگشتر و حکاکی روی سنگ  زمان با تصاو
مذهب   فرهنگ مذهبی است. فرهنگ و ای انگشتر درنقش اسطوره  شود که بیانگر انگشتر پخش می 

  فرهنگ استیال دارد. مذهب و  مذهب بر اسالمی،های بر نظریه  بنا  نیز بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و
  هستند. حسدو تمایل عالی روح انسان  ،پسندیدینی و زیبایی هنر هم باهم مرتبط هستند؛ زیرا حس

پسندی که سرچشمه درونی هنر حس زیباییو  دینی یا قدسی، برترین حس معنوی روح انسان است
 رسد.ه بالندگی میباست، در پرتو تعالیم دینی 

: انگشتر در تمام قرون و اعصار در حیات بشر حضور داشته،  ای متغیر، اما ماندگارانگشتر، پدیده  (11
تغییر در باورها،   دهند وتشکیل می که بنیان فرهنگ را باورها ازآنجا  اما دستخوش تغییراتی گشته است.

یی انگشتر منجر شده  یدهرها به تغییر در پددگرگونی باو شود،می (نمادها) باعث دگرگونی در الیه رو

 
 ر.ک: بخش بررسی انگشتر در منابع روایی. 1.
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مورد انگشتر مختارند، ولی ساختارهای   خود در کنشگران درباره رفتار .(59 :1395حسینی، ) است
کند و این عامل نیز باعث دگرگونی در آن نفوذ می موجود، بر چگونگی کنش آنها تأثیرگذار است و در

 این پدیده شده است.
یافتیم که مورد انگشتر نیز دست  در 1به کژکارکردهاییحین بررسی پدیده،  : درکژکارکردهای انگشتر (12

شود. برخی فروشندگان انگشتر با هدف سودآوری، نوعی داللت ناهنجار برای این پدیده محسوب می
های معنایی انگشتر مثل افزودن مفاهیم جدید به حوزه  برند،به کار می هایی برای جذب مشتریروش 

پاگانداکه در حقیقت  مفید جلوه دادن کاال( است،  تالش برای اغوای مشتری از راه زیبا و ) نوعی پرو
یسان و رماالن با آن آشنایی دارند. «دارموکل» انگشترمانند    این انگشترها بسیار نادر که بیشتر دعانو

ث  آن وجود دارد. این ظاهر عجیب سنگ باع دایره متحدالمرکزی به شکل چشم در و کمیاب است و
با استفاده از نیروی ماورایی   آن اسیر کرده که وی آن ادعا کند موکلی از اجنه را در  فروشندهشده که 

 شدن،و تسخیر قلوب و عقداللسان و عزیز  مهر و محبترای افزایش به صاحب انگشتر ب خود،
یند شرایط نگهداری خاصی دارد وکند. میکمک می و افزایش رزق و عزت کارگشایی وکل آن  اگر م گو

است که نام   «معما» انگشترتواند به فرد آسیب برساند. نمونه دیگر، نوع شیطانی باشد، می  از
یند که از چند حلقه نازک تودرتو تشکیل اندازی دارد؛ ولی در اصل به انگشترهایی میغلط شده و گو

د. تشکیل شو انگشتر جفت کرد تاها را داخل هم یک جورچین است که با تمرکز باید اول حلقه 
تواند  می به این صورت که تواند کاربردی دوگانه و متضاد داشته باشد؛جالب است بدانید انگشتر می

عنوان ابزاری فرهنگی و در راستای موجب ذکر یا غفلت شود. اسالم از نمادهایی چون انگشتر، به 
ف، جامعه را  مختل هایروش امروزه تهاجم فرهنگی دشمنان شریعت به ولی  برد؛بهره می بندگی خدا

. رواج انگشتر ماه در معرض انحراف قرار داده و نوع زیور و پوشش مسلمانان را دگرگون ساخته است
 تولد نیز از این قبیل است.

 
1. Dysfunction. 
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انگشتر  پوشانند؛کنشگران انگشتر در این نشانگاه، برخی چیزها را می :1پوشیهاله (13
دارها تابلوی برای آن قداستی قائل شوند. مغازه  گذارند تاشده را داخل جعبه میخریداری

یترینبرداری ممنوع« را زده»عکس پوشانند ها را با روزنامه میاند و زمانی که مغازه بسته است، و
 :1382 ریترز،برای خود فراهم کنند ) دیگران، حرمتیتماس میان خود و  کردنبا محدود تا 

اند که انگشترهایی را که دارای خواص ن باور بوده(. از قدیم تاکنون اقشار مذهبی بر ای93
ای داری باشد که نشانهمعنوی هستند، از هرکسی نباید خرید و سازنده آن باید فرد مقدس و دین

 شتر در فرهنگ دینی مسلمانان است.دیگر از بازنمایی انگ
کارکرد  ود.دست راست استفاده ش  انگشتر در شده که از اسالم توصیه : درشرافت دست راست (14

شناسی و که از طریق نشانه ولی کارکرد پنهان آن  دست راست، نماد تشیع است؛ آشکار انگشتر در
اسالم است. در قرآن  در راستاهمیت بیشتر دست  شود، شرافت ورسوخ به الیه معنا کشف می

و بدکاران به   سوره واقعه، آمده است که نامه اعمال نیکوکاران به دست راست، 9 و 8آیات  کریم، در
علت این توصیه اسالم نیز شرافت و برتری دست راست و درنتیجه  2شود.دست چپ آنها داده می

 خصوص فواید انگشتر است. اثربخشی بیشتر دستورات اسالمی در
شرایط و اوضاع   ، بهنقش نگین خود انتخاب در پیغمبر اسالم و ائمه هدی: کاربرد سیاسی (15

پاسخ به شرایط  ای از نشانه نش و نوعی واک  آنان  رفتار این. کردندمی  توجه مسلمانان  و  جامعه بر حاکم 
برخی از امامان   بود. و زمانی در قالب اعتراض تأیید شکل  گاهی به  بود کهاجتماعی و سیاسی جامعه 

یض طریق نوعی ارتباط   ، و از اینبه سبب تغییر اوضاع سیاسی یا اجتماعی، نقش نگین خود را تعو
با   هاییاز آن، نگینپس در دوران غصب خالفت و  طالبابیبن. علیکردندرقرار میغیرکالمی ب

یش نقش نگین پدران خود را به اطالع   گفتارهای در امامان .متفاوت داشت هاینوشته  خو
. کردندمیخاصی مثل جمعه و اعیاد دیگر، انگشتر پدرشان را به دست  ایام و در رساندندمیشیعیان 

  حسینبنبه فرزندش علی حسینام ام. فرمودمیبه خاتم پدرش تختم  حضرت سجاد
. همین  ای از واگذاری امر امامت به ایشان باشدتا نشانه  کند را در دست  ایشانوصیت کرد، انگشتر

 .رسید محمدبه جعفربن سپس وعلی محمدبن انگشتر به 

 
1. Mystification 

  * وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ. فَأَصْحابُ الْمَیْمَنَهِ ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَهِ 2.
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استفاده، و  معنادار عنوان ابزاری فرهنگی وبهنیز از انگشتر ( ایالله خامنهآیت) جمهوری اسالمی رهبر
کند؛ مثاًل های گوناگون به دست میانگشترهایی با سنگ  با اغراضی خاص، های مختلفدر مناسبت

انگشتر حدید نیز  علی حضرت .حدید بودایشان انگشتر  «یراهبرد یهاشه یاند» نشست در
یاحدید سینی هنگام کرد. به دست می برای قوترا سینی   کندمی  خاموش یی با اهل شر، آنها را رورو

 ، رهبرجریان اغتشاشات و  88سال  درنیز  از اینپیش  .برد میجن و انس را از بین  هایدشمنیو 
سنگ عقیق سرخ، زرد و دّر نجف  های مختلف ازد و در مناسبتانقالب انگشتری با نگین حدی

 و...استفاده کرده است.
 برقراری ارتباط غیرکالمی است. انگشتر : یکی از کارکردهای انگشترمیارتباطات غیرکال انگشتر و (16

های مختلف، متفاوت است. انگشتر فرهنگ  که در تواند پیامی را منتقل کندنماد فرهنگ است و می 
رساند که صاحب  عقیق درشت که اسامی ائمه روی آن حک شده، در بین اقشار مذهبی این پیام را می

گری دارند، استفاده از انگشتر با نگین  ادعای لوتیفرهنگ افرادی که  نی است.  درانگشتر، فرد باایما
 کار بودن است.درشت و نیز در دست داشتن بیش از یک انگشتر، نشانه قدرتمندی و به معنای خالف 

دسته خاص یا تعلق به یک خانواده  عنوان نماد گروه یا: افرادی از انگشتر بهمداریانگشتر و قوم (17
است. به تعبیر آلن  1«مداریقوم» ین موارد، انگشتر، نمادی ازکنند؛ در اخاندان استفاده مییا 

بیرو، )که شخص به آن تعلق دارد  شودمی یهایگروه  دادن بهارزش  باعث ،مداریقوم  بیرو 
مداری، نماد بودن آن جهت فخرفروشی افراد به علت تعلق (. کارکرد انگشتر در قوم 120: 1366

 روه خاص است.به گ
های فرهنگی و مذهبی است که : انگشتر ازجمله نمادها و نشانه  های فرهنگیسایر پدیده انگشتر و  (18

هایی دیگر متمایز است؛ هایی مشابه و از جنبههای فرهنگی مذهبی، از جنبهبا دیگر اشیا و پدیده
هایی از جنبهگشتر مشابهت دارد، اما مثال تسبیح نیز در تنوع و گوناگونی و معنادار بودن، با انعنوان به 

تر از آن است و بیشتر از با آن متفاوت است؛ ازجمله اینکه کارکردهای انگشتر بسیار فراگیرتر و متنوع 
  تفسیری و معناداری از آن استنباط کرد. توان مضامینتسبیح می

  

 
1  . Ethnocentrism. 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

دنیای خودشان و  فرهنگ، فراد تا ا کندمیکمک ای انههای نشو نظام ها با بررسی نشانه شناسیشانهن
در پی   ، پژوهش این در .ارتباط برقرار کنند ای بهتر با آنبه شیوه  و ، ها درک نشانه واسطهبهاطراف خود را 
معنای آن بودیم. برای  و درنتیجه، دستیابی به شناسیهای پدیده انگشتر از دید نشانهجنبه کشف ابعاد و

و  یمبه دنبال چگونگی انعکاس این پدیده در ذهن کنشگران بوداز طریق روش کیفی  ، هدفنیل به این 
درون آن قرار دارد نیز  ای که پدیده انگشتر درم نشانهنظاهای آشکار و پنهان پدیده را نمایاندیم. داللت

گاهی  ، تاریخی انگشتر، داشتن پیشینه بودن های اصلی )نمادبازنمایی گردیده است. از طریق تم آ
 و ،مادی و معنوی بودن، کاربردهای فرهنگ دهندهها، نشانسنگ جنس انگشترها و جنس از کنشگران

 آن، گرایش انواع و هانوشتهآن، سنگ درباره نادرست  آن، باورهای هایانگشتر و سنگ از استفاده نحوه 
 و ریماندگا انگشتر، دلیل از معصوم  امامان و پیامبران ساخت، استفاده اصفهان، روش  دستیصنایع به

مورد انگشتر دست یافتیم و از  کنشگران در یتو به ذهن یمبه تحلیل مضمون پرداخت( در این پدیده تغییر
 عنوان جزئی از فرهنگ پی بردیم.ها و کارکردهای گوناگون انگشتر بهبه داللت ، طریق مشاهده

 ندکاربردهای آن آشنایی داشت و هالحاظ جنس و سنگ حدودی با انواع انگشتر از کنشگران تا (1
از انواع کارکردهای  ، انگشتربا درک معانی گوناگون آنها  ند.نستداآن را نمادی از فرهنگ می و

 برند.مادی و معنوی آن بهره می

های امامان نیز از انگشتر و سنگ پیامبران و ،انگشتر به دلیل کارکردهای مادی و معنوی (2
یژنوشتهسنگ  گوناگون و اند. سفارش کرده ی استفاده، و به پیروان خود نیز استفاده از آن را اه های و

یژه دین اسالم به این  سخنان آنان در این مورد، در روایات بسیاری آمده است که نشان  دهنده توجه و
 پدیده، به سبب معانی عمیق انگشتر است.

از ابتدای تاریخ وجود  تر دهد که انگشاسناد مکتوب، نشان می  بررسی سابقه تاریخی انگشتر در  (3
ها با  این دگرگونی هایی ایجاد شده است.داشته، ولی در کارکردها و نحوه استفاده از آن، دگرگونی

یی  انطباق، مرتبط است. و انتخابی، تلفیق طرد  اجتماعی، پذیرش  نوآوری، و  عواملی همچون نوجو

جامعه، ارتباط  هنر و حتی سیاست و مذهب و و پنهان خود، با فرهنگ و های آشکارداللت انگشتر با (4
یت در  ارتباطات سیاسی و کنند و برخی دیگر دریابی از آن استفاده میتنگاتنگ دارد.برخی برای هو

های مردم است، فرهنگ هر دوره و ارزش  به دلیل اینکه حاکی از برند. انگشترجامعه از آن بهره می
یت در  مداری، جهت افتخاراز قوم ای نشانه نماد و  شود ونوعی اسطوره محسوب می    افرادی به عضو

 قشر خاص است.
گاهانه و به علت رفتار (5 لبس خاتم نه صرفًا یک رفتار، بلکه   قصدمند کنشگران در استفاده از انگشتر، آ
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کنش اجتماعی است. ازجمله کارکردهای مادی این کنش، نشانه ازدواج بودن، کلکسیون انگشتر و 
  کارکردهای غیرمادی آن برای محافظت از بالها، افزایش ثواب نماز و  .کی آن استکاربردهای پزش 

 هاست.کردن بدی و دور بخشیآرامش  زخم،روزی، مصونیت از چشم افزایش رزق و

برای انگشتر پدید آمده که در صورت پرهیز از آنها، انگشتر به کارکردهای  خیرًا کژکارکردهایی نیز (6
عنوان یک پدیده ها در امان خواهد ماند و همانند گذشته بهیبد و از آس شومتعالی خود نزدیک می

 کند.و رسوم هر قومی را نمایان می عقاید و آداب   فرهنگی، افکار،
نظیر آن  نتیجه بررسی همه مضامین انگشتر، ازجمله کارکردهای مادی و معنوی و تنوع و گوناگونی بی  (7

یتجمله در ااز نظر ظاهری، و کاربردهای فراوانش، از مداری، یابی، مذهب، قوم زدواج، هدیه، هو
دانیم که ابعاد بسیار گوناگونش، آن را  سیاست و.... این است که انگشتر را یک پدیده اجتماعی تام می

کند و ضرورت پرداختن به آن را در راستای احیای های فرهنگی متمایز میاز سایر نمادها و نشانه 
یت غنی فرهنگی و مذهبی  سازد. ن میاش نمایاهو

ای و های اسطوره توجه به جنبه دارای معنا و مفهوم عمیق است و باای فرهنگی و انگشتر پدیده (8
 دن زندگی بهره برد.کرتوان از آن در راستای هدایت و معنادار معنوی آن می 
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 رآن کریمق

یه، ابن (1 مترجم   4 ، جلدیحضر الفقیهترجمه من ال ، 1396، (علی )شیخ صدوقمحمدبن بابو
 .دارالکتب االسالمیه  تهران،  ، علی اکبر غفاری

 حیصحت ،2ج ،السالم هیعل الرضا اخبار ونیع ترجمه، 1372 ـــــــــــــــــــــــــــــ، (2

  اکبر غفاری، تهران، صدوق.علی ،حمیدرضا مستفید

  ه ینظر دیتول  مراحل  و فنون ،یفیک پژوهش  یمبان، 1390،  ،جولیتن،ی، کربانسلم ،استراوس  (3
 نی. تهران، نشر ی،ترجمه ابراهیم افشار،انهیزم

 .مرکز، تهران، مهرداد میردامادی، ترجمه یشناسجامعه بزرگ متفکران ، 1383استونز، راب،  (4

ر بر یدرآمد  ، 1383فیلیپ،  اسمیت،  (5 یان، تهران، دفتر ، تیفرهنگ ه ینظ رجمه حسن پو
 های فرهنگی.پژوهش

  ی جهان عصر در  یاسالم ی زندگ سبک  و فرهنگ ت،یهو ،1393 ،یعل ،ینیحس رضا؛ ا،ینیامیالت (6
 5شماره  1393مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانی سال سوم پاییز و زمستان ، شدن

 تهران، الهدی. ، ترجمه مجید محمدی، یاسشننشانه عناصر ، 1370بارت، روالن،  (7

ر: یفرهنگ مطالعات، 1395بارکر، کریس،  (8 ، ترجمه مهدی فرجی، تهران، عملکرد و هینظ
 العات فرهنگی و اجتماعی، چاپ سوم.پژوهشکده مط

 .کیهان، تهران، ترجمه باقر ساروخانی ،یاجتماع علوم  فرهنگ ، 1366بیرو، آلن،  (9

 ، ترجمه کیکاووس(انیرانیا  و رانیا ) پوالک سفرنامه، 1360 ادوارد،  پوالک، یاکوب  (10
 جهانداری،تهران، خوارزمی.

 .1379جامعه ایرانیان،  ، هرانت ، معاصر یشناسجامعه در ییجستارها عباس،  غالم توسلی،  (11

ریعه مسائل تحصیل الی الشیعه وسائل،  1387حرعاملی، محمدبن حسن،  (12 ، 3، جلدالش
 اسالمیه، قم.

، ان«یرانیا یفرهنگ تی هو یهاه یال در آن یهانه یزم و شکاف یبررسحسینی، سیدعباس، » (13
 .59صفحه (28)پیاپی 4، شماره 1395پاییز  سال هفتم،  ، یاجتماع یفرهنگ معرفت مجله

، ترجمه (یالداع عدة ترجمه) ش یاین و ی بندگ نییآ ، 1387 فهد، محمدبنحلی، احمدبن (14
 اسالمی. معارف ساروی، تهران، بنیاد غفاری حسین

 چنار دهی پد یدارشناسی پد یبررس، »1388کریم،  محمدی، زاده داوری، محمود؛ خانتقی  (15
 . تابستان ،26شماره  سال هفتم،  ، یشناسعهیش فصلنامه«، نی قزو الموت  خونبار

https://ebookshia.com/authors/books/1308/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%DB%8C%D8%AF
https://www.gisoom.com/search/book/author-165408/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3/
https://www.gisoom.com/search/book/author-388174/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86/
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38708/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/38708/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1393-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5
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 جهاننقش  دانیم مجموعه تیمالک  نحوه  یخی تار یبررس، »1395 خطابخش، فریبا،   (16
ر ی«، وقف اسناد یمبنا بر و یاسالم انقالب تا هی صفو از اصفهان  و یمعمار بایز یهنرها هینش
 .یشهرساز

 فلسفه، پرتو در رس یپ یشناسنشانه» ، 1390حسین،  غفاری،  ؛(اگلیز-نوو) ، ملیاَ  فر، رضوی  (17
، 2ونهم، شماره ، سال سیفلسفه فصلنامه«، سمیپراگمات به یو نگرش  و یشناسمعرفت

  .37ـ5ص
، تهران، انتشارات (یشناسانسان  ی مبان در) چراغ  با شهر  گرد ، 1391 ، محمود االمینی، روح (18
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