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ن ع مقاله:
تروی ی

سفاال نناباد و نقاشفی های سفرشفار اح حو و ماه م حندنی منق ش بر پیۀرآ ،ن ،ایند در دا ن حمان و در ی سف ری شدن سالها ،معنا و
ماه م اولیۀ خ د را اح دسفت داده و به چند نق نگارآ تزیینی و خالی اح ماه م برای غالب ساالگران منطقه خالصه و تاسیر میش د .این امر
برای نگارندنان بیان مسفلله نم د تا غاار نشفسفته بر ه یت نگارههای م ج د بر این ساالینهها را که حاصل انتقال شااهی و نذر تاریخ است،
حدوده و بار دیگر به معرفی و شفففناسفففاندن ،نها ب رداحند .احاینرو هدف مت ن پی رو معرفی و اشفففاعه و باحن یی فلسفففاۀ پنهان نق ش بر دل
ساالینههایی است که هزاران سال ،نها را بر سینۀ خ د حد کردهاند .این پژوه اح ن ع تحلیلیت صیای ب ده و روش جمع،وری ا العات و
دادههفای ،ن بفهصففف رت کتفاب فانهایاسفففنادی میباشفففد و در این حمینه غالب منابع مه و مرتاا با نق ش نناباد در قالب کتاب و مقا ت
یافتههای این پژوه نشان میدهد که در ساالینههای نناباد به ر
منتشفرشده در پایگاههای دادههای علمی مطالعه شدهاند .نتایج ب
اوو  ،نن شففد مرغیریز) و کا تر
کلی سففه دسففته نق ش حی انی ،نیاهی و هندسففی حرف ری پررنک دارند که در نق ش حی انی ،نق
مرغیدرشفت) اهمیت بسففزایی دارند که نق ش نن شفد و اوو در سففردر مسف دجامع نناباد به کار رفته اسففت .در نق ش نیاهی ،نق
درخت و در نق ش هندسی ،نق خ رشید پررنکتر است .اح س ی دیگر نق ش ف ق اح حیث مرم نی ،ریشههای معناییشان در داستانها و
باورهای عامیانه قرار دارد که بهصف رت نمادین و در غالب تدنگاره در هنر سففاالنری منطقه ت لی یافته اسففت .عالوه بر این ،نق ش ف ق با
اوو اح س یی در دورآ هنر اسالمی
وج ه معرفتی تنیده به الهیات دورههای خ د و دورههای پیشین خ د پی ند نزدیۀی دارد ،چنانکه نق
پررنک میش د و اح س ی دیگر با محت ای درونی ،یین حرتشت پی ند میخ رد.
کلیدواژهها:

ساال نناباد ،نق ش شاخص ،مااهی نمادین ،باورهای دینی، ،یینهای اسا یری.
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استاد فتحعلی قشقاییفر است.
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 .۱مقدمه
در تفاریخ همیشفففگی ایران میت ان میزان نا ذ هنر و در پو ،ن حرففف ر نمفادها و باورهای اسفففط رهای و ،یینیمذهای را در نح آ نمای و ارائۀ
هنرهای صفناعی دید .به همین روی شفناخت باورها و هن ارهای فرهنگی ید جامعه جهت شناخت و دره هرچه بهتر این نمادها و دلیل حر ر
،نها به این نح  ،مسففتلزم مینماید؛ چنانکه نهتنها صفففنایعدسفففتی ،بلۀه دیگر هنرهای این مرحوب م هی ناه اح حندنی روحمرآ این مردم جدا نا ده
اسففت ،بهنح ی که تمامی اتااقات و مناسففاات سففیاسففی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصففادی اع اح ججرافیا ،جنک ،قحطی ،ضه ر و حرف ر ادیان و
،یینهای جدید ،همگی بر باورها ،روحیات و اعتقادات مردم در تأثیر مسفتقی ب ده و نم د ،ن را میت ان در هنرهای دستی ایشان دید .پو چه بسا
برای شفناخت ریشفۀ باورهای ید ملت ،باید برگهای تاریخ ،ن را ورقبهورق مطالعه نم د و بهکمد مسفتندات تاری ی و علمی-باسففتانشناختی
این اسط رهها را باحشناساند و معرفی کرد .ضرورت ان ام ین اقدام پژوهشی اح این امر مایه مینیرد که اح س یی داشتههای تاری ی هر ملتی حامل
معنای بنیادهای حیات ،ن ملت هسفتند و نادیدهانگاری ،ن م جب افتادن در ور ۀ فقدان تاری ی میشف د و اح س ی دیگر ،ت دید تأویل اح نمادها
و نگارههای م ج د در ،ثار تاری ی و هنری در اعتالی سطح هنر حمان حاضر و بعد میت اند نق ایاا کند.
عالوه بر این و اح منظری خفا ،،پژوه دربفارآ سفففاالینههای نناباد اح،نرو اهمیت دارد که سفففاالینههای این منطقه با بهرهنیری و تداوم
شففی ههای سففنتی سففاخت و نق انداحی و ت لید محص ف ت کاربردی بهعن ان کا های فرهنگی مطر میش ف د که در جایی کارکرد ه یتی پیدا
کرده اسفت .اح سف یی مطالعه و بررسفی سفاالگری این منطقه من ر به شفناخت شفی ههای سنتی ت لید محص ت خ اهد شد که انرچه در چرخۀ
ت لید انا ه قرار مینیرد ،اح ،ن ا که حاصففل ذوق و خالقیت سففاالگر این منطقه اسففت اح حیاایی بیبهره نیسففت و حمانی که سففاالگر متأثر اح باورها،
اعتقادات و ایعتی که در ،ن حندنی میکند به خلق نق ش میپرداحد، ،ثار بدیعی را به نمای مینذارد نظری و حکریایی کرمانی .)۹۱ ،۱۹۹۴
احاینروی این پژوه با تۀیه بر روایات ،یینی و اسفط رهای و منابع م ج د در این راسفتا با نگاهی تحلیلی سعی بر فه فلساۀ حاک بر نق ش
جاننرفته بر ساالهای منطقۀ نناباد اح دیرباح تاکن ن و هم انی بسیار حیفففاد ،ن با چندی اح اسط رهها دارد .هدف اح این امفففر ،بررسی و تحلیفففل
صففحیح و کشففب رابطفففففۀ درسففت بین تدنگارههای شففاخص سففاال نناباد با ،یینها و مذاهب باسففتانی و اسففط رههای روایی م ج د در تاریخ و
همچنین بررسفی علل تداوم و تسفلسفل باورهای ،یینی و اسفط رهای در استاادآ بیچ نوچرا اح این نق ش بر پیۀرآ ساالهای منطقه است .بدین
سفاب ن شفتار پی رو درصفدد ارائۀ شفناختی دقیقتر و شفاافتر نسفات به چرایی و تأثیرنذاری این باورها در شفۀلنیری این نق ش بر ساالهای
منطقه اسفت .اهداف مدنظر در این پژوه عاارتاند اح .۱ :دسفترسی راحت و جامع به ا العات حم در خص  ،نق مایههای شاخص ساال
نناباد برای محققان ،ینده و عالقهمندان؛  .۲فراه شفدن امۀانی برای پژوه و تحقیقی بیشفتر و دقیقتر در خص  ،ساال نناباد و ت جه بی
اح پی پژوهشگران و مت لیان امر به ساال منطقه.
۱ـ .۱پرسشهای پژوهش
، .1یا بین نق ش حاضر بر ساالهای منطقه و باورهای دینی و ،یینهای اسط رهای رابطهای برقرار است؟
 .2مش صۀ اصلی نق مایههای شاخص ساال نناباد چیست؟
 .3جایگاه و نق نگارههای م ج د بر روی ساال نناباد در بارح نم دن ساال منطقه و پ یایی ،ن نسات به ساال سایر منا ق چیست؟
۱ـ .۲روش تحقیق
پژوه حاضر را میت ان اح حیث هدف پژوهشی ،در حمرآ پژوه های بنیادی قرار داد ،چراکه به کندوکاو دان م ج د دربارآ ساالهای منطقۀ
نناباد پرداخته اسفت .اح منظر چهارچ ب روششفناسفی ،پژوه حاضر ماتنی بر کاربرد روش تحقیق ت صیایتحلیلی است و جمع،وری دادهها بر

مانای مطالعات اسففنادیکتاب انهای صف رت پذیرفته اسففت .در شففی آ تحلیلی ،تالش شففده تا با تمرکز بر نمادها و نق ش بهکاررفته در سففاالهای
نناباد ،نسفات این ساالها با محت ای حیات فرهنگی و اجتماعی منطقه در نظر نرفته ش د و در واقع نسات میان باحنمایی نماد در اثر هنری با امر
واقع م ج د در حیات حیستی در نظر نرفته ش د.
۱ـ .۳پیشینۀ تحقیق
در ح حآ پژوه در م رد ماهیت و فلساۀ حر ر نقشینههای ساال نناباد ،تحقیقی جامع و کامل ص رت نگرفته است .در کتب مرب ط نیز که

بیشتفر ت سا ن یسندنان محلی به چفاپ رسیده و دیگر مقا ت ،راجع به ،ن کلین یی و به حالت ت صیای اح این نگارهها یاد شده است.

بررسی نق ش ساال نناباد
و معنای نمادین ،نها،
 ۹۹ف ۱۱۴
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 .۲تاریخچه
جیمز ویلسن ،لن در کتاب سفالگری در خاورمیانه از آغاز تا دوران ایلخانی چنین مین ید:
سفاال ید اح قدیمیترین و در واقع اولین صفنایع ت لیدشفده به دست بشر است که در ،ن چهار عنصر اصلی یا ع امل اربعه
یعنی ،ب ،باد ،خاه و ،ت که اح دیرباح م رد احترام اق ام ایرانی و دیگر تمدنهای بشفففری ب دهاند ،دخالت دارند .سفففاال،
هنری برنرفته اح عنصفر وج دی بشفر یعنی خاه ،جایگاهی مناسفب برای شۀلنیری و بروح خالقیتهای هنری انسانی،
در تمام ل تاریخ ب ده است و هم اره ،ثاری حیاا و بیمانند ،در نذر اح تاریخ پرفراحونشیب سرحمین ایران اح هزارههای پی
اح میالد ،دوران تاری ی و تمدن اسففالمی تا به امروح ،بر جای نذارده اسففت .سففیر تح ل این هنر-صفففنعت در ل تاریخ
همچ ن وقایع نذشته بر ،ن ،پرفراحونشیب است .اما صنعتگر و هنرمند ایرانی هرنز در این مسیر نی ذرهای اح ه یت و
سففالیق خ د نۀاسففته و ،نچه را اح تمدنهای هم ار در ِپی ،مدوشففدها و ت ارتها یا ه م اق ام دیگر بر این سففرحمین به
دست ،ورده ،با خالقیت خ د و با استااده اح ،نچه در این سرحمین در دستر او ب ده و سلیقۀ مردم جامعه ،این صنعت را به
چنان شۀ فاییای در دل تاریخ رسانیده که تأثیر ،ن تا دوردستر ترین سرحمینها در شرق و غرب نسترش یافته است.
پو اح ورود دین اسففالم به سففرحمین کهن ایران و اح ،ن ا که اسففتاادآ بسففیاری اح ضروف نقرهای و الیی که در دوران
سفاسانیان و در دربار م رد استااده ب ده ممن ع شد ،باح صنعتگر و هنرمند ایرانی را بهس ی ت لید و استااده اح وسایلی کشاند
که همسف با خ اسفتهها و فرامین دین جدید در سفرحمین ایران باشفد .سادنی و قابل دستر ب دن ساال برای همگان در
جامعه ،م ض عی ب د که باعث نسترش روحافزون ،ن شد .پو اح ،ن و بهخص  ،در ساالهای ساختهشدآ عهد سامانی،
نق شففی همچ ن جان ران ،پرندنان ،خط ط و ن شففتههای ک فی که تا ،ن حمان فقا در صففحیاۀ قر،ن به چشفف میخ رد،
افزای یافت .در سفدآ چهارده  /هشت عناصر چینی وارد صنعت ساالساحی ایران شد و جا افتاد .ترکیاات نل ،غنچه و
ً
نیاه ،پرندنانی چ ن ققن و مناضری که به ایعت کامال نزدید ب دند ،صفحنههای نقاشفی و تزیینات سفاال را تشۀیل
دادنفد .این تأثیر را میت ان در ضروف سفففلطان،باد با تزیینات نیاهی ،پرندنانی اح قایل عنقا و غاح ،حی انات مانند خرن ش و
،ه  ،تصف یر انسفان در کسف ت مج لی با پ شف هایی به رنک سیاه و ،بی فیروحهای و اغلب دارای حمینهای به رنک نیلی یا
شفیری همراه با ر های حلزونی و نق پرنده و غاح مشفاهده کرد .به کار بردن کاشیهای صلیای و مستطیل در ساخت
محرابها و عنففاصر تزیینی پفرنده ،ابر ،نلفدان و اددهفای چینی ،همه نشاندهندآ تأثیفر صنعت ساالساحی و کاشی چین
بر ایران ب دهاند ویلسن ،لن ۶ ،۱۹۱۱ف.)۵
اح یفافتههای اولیۀ ن یسنده در این مه ،ن است که حر ر متداوم و انتقال نسلبهنسل تدنگارههفای م رد بحث در سافالهای ایران و خاصه
بهص رت متمرکز ،ساالهای منطقۀ نناباد ،بدون امۀان باوری غنی همچ ن مذهب و ،یین ،امۀان و اجاحآ نا ذ و ماندناری تا این حد را نمیدهد؛
هرچند که پو اح سالیان سال و در پو قرون متمادی ،این نق ش و استااده اح ،نها حالتی عادتن نه به خ د نرفته و فلساه ،معنا و دره اولیه و
صحیح هنرمند به خ ی را اح دست داده است .یۀی اح راههای رسیدن به این مقص د ،معناکاوی و بررسی نق و نمادهای ایرانی در کنۀاش اح
هنرهای سنتی است .نماد که مظهر و سمال ه نامیده شده نشانهای است که نشانگر ید اندیشه ،شیء ،ماه م ،چگ نگی و جز اینها میت اند
باشد .نماد میت اند ید شیء مادی باشد که شۀل به ر ایعی یا بر پایۀ قرارداد با چیزی که به ،ن اشاره میکند ،پی ند داشته باشد .برای نم نه
فروهر نماد مزداپرستی است بهمنی .)۵ ،۱۹۱۹
حم دانسفته شد پی اح شروع بحث اصلی مقاله ،مطلای مرب ط به نح آ واکاوی و دیدناه اهل فن نسات به اسط ره بیان ش د .برای مطالعۀ
اسففط ره دو راه وج د دارد .۱ :انسففانشففناختی-تاری ی؛  .۲سففاختاری و جهانشففم ل همان .)۱ ،در کتاب اسططرورو و نداد در ادبیاو و هنر ،مده
است:
نگاهی که در ایران در بین غالب اسففاتید و برجسففتگان ح حآ اسففط رهشففناسففی و اسففا یر ایرانی به این مق له وج د دارد،
بهنح ی کمتر با مق ت انسفانشفناختی و مردمشفناختی نره خ رده و در این باب کندوکاوی نداشفته است؛ حیرا غالب این
افراد دارای ت صفص فرهنک و حبان باسفتانی ب ده و در واقع اح اسط رهشناسی بهعن ان ید عل مستقل ،شناخت عمیقی

نداشففتند .هرچند شففاید ت جه به اسففط رهشففناسففی بهمثابۀ علمی مسففتقل م ض ف عی مرب ط به ،نها نا ده ،چ ن در حیطۀ
رشفتهشفان نا ده اسفت .بهناتۀ جالل سفتاری ،در ایران ،اسط ره را در وهلۀ اول با مق ت ایران باستان خلا کردند؛ یعنی
در واقع ید ن ع بحث ادبی در اسفط ره شفد .خ د اسفط ره که اساس چیست ،چرا پدید ،مد و چگ نه ممۀن است اثرنذار
ً
باشفد ،اینها تقریاا مطر نشفد .اسط ره در حندنی همۀ ما هست .نه اینۀه فقا دورهای اح تاریخ است، .نچه فرهنک ما نیز
هسفت .یا باید اسط ره را بهعن ان پدیدهای حنده دید و به نقد ،ن پرداخت ،یا باید ،ن را پدیدهای بهعن ان م حه دید که فقا در
ید جا وج د دارد و ناو میکشد .بهعاارتی «اسط ره در بطن حندنی ما هست» اسماعیلپ ر مطلق و او د .)۱۱ ،۱۹۹۶
پو اح ،ن اسط ره را باید اح لحاظ ساختاری بررسی کرد؛ که ،یا اسط ره همچنان پدیدهای حنده است و در حندنی حال ما تأثیرنذار است یا
دیدناهی جامعهشناختی دارد و یههای حیرین جامعه را ر میافۀند ،یا اینۀه جناۀ اعتقادی و دینی دارد .جالل ستاری دراینباره مین ید:
اسفط ره سفاختاری است که جل اندیشیدن را مینیرد .اسط ره خطرناه است .اسط ره جای تاۀر را مینیرد و شما ک ک
عادت میکنید که ،ن ر باشید .اسط ره بهجای شما میاندیشد .چیزی که ما میخ اهی این است که اسط ره جای تاۀر
را نگیرد؛ یعنی در واقع اسط ره اندیشه ش د .اسط ره باید شۀافته ش د .الاته اندیشۀ اسط رهای تاۀری که پشت هست)،
نه خ د روایت .
محققان اسفط ره را میت ان به دو دسفته تقسی کرد :یۀی اسط رهپژوه و دیگری اسط رهباور .اسط رهباوران اسط ره را
ِ
باور دارند و ،ن را بهعن ان واقعیت میبینند درحالیکه اسففط رهپژوه میخ اهد ماهیت اسففط ره را بایند ،که ،یا پیام ماندناری
دارد؟ و ،یا چیزی در ،ن هست که ماندنار باشد؟ یا باید اح ،ن رد شد و ،ن را رها کرد .اسط رهای که هن ح که هن ح است حنده
است و فقا م تص به روحنفففاری خا ،نیست ،بهتنهایی امتیفففاح محس ب نمیش د .بفففاید باینی اندیشفففۀ اسا یری چه
میخ اهفد بگ یفد .فقا انر ،ن را دریفابی  ،راه بفه جفایی میبری  .اسفففط ره را بفایفد تاریخمند کرد ،یعنی واقعا باید دید که ،یا
اسط رآ ضحاه ،تاریخمند میش د یا خیر؟ انر بش د ،این ماندنار است و تا قیام قیامت ،ضحاه برای ما ماندنار است .در
این ا ید سفاال مطر میش د .مرح بین اسط ره و تاریخ چیست؟ مرح بین اسط ره و تاریخ خیلی روشن و واضح است .این
ً
دو اصفال اح ید مق له نیسفتند .تاریخ ،عل انسانشناسی ،انسانی و مدرن است .تاریخ کیانیان نداری  ،بلۀه سراسر اسط ره
اسففت .اسففط ره الگ ی فۀری اسففت .تاریخ ،الگ ی فۀری نیسففت .اسففط ره بهجای شففما میاندیشففد ،یعنی ،نقدر ش فما را
مسففح ر خ دش میکند که تاۀرتان را سففلب میکند .اسففط رهباور بر این باور اسففت که انسففان این ر ،فریده شففد ،دریا
این ر پدید ،مد .بنابراین الگ های اسفففط رهای ،اسفففط رههایی هسفففتند که امروح میت انی بگ یی ایدئ ل دیداند ،چ ن
اسفط ره در جهان امروح همان ایدئ ل دیها هسفتند .اسفط رههای قدی پ سفت انداختند و به ایدئ ل دی تادیل شدند .یعنی
چه ناتند؟ ناتند بشفر رو پیشفرفته اسفت .راحورمز ماندناری اسفط ره این اسفت که بت اند خ دش را با اوضاع هر روحناری
وفق دهد .الاته اسفط ره مقدم بر تاریخ است و الاته ممۀن است تاریخ اسط رهن ن ریشههایی ه در اسط ره داشته باشد.
ً
این دو مق له کامال جداسفت و ما انر ب اهی اسط ره را حنده نگاه داری و ارحشمند بدانی باید باینی که پیام تاری ی دارد؟
انر بت انی این امر را در م رد اسفففط ره اثافات کنی  ،این اسفففط ره مفاندنار اسفففت .در ید جمله «راح ماندناری اسفففط ره،
تعایرپذیریاش اسفت» .در خص  ،ماندناری تیپهایی مانند ضحاه و میترا و دیگران که تاکن ن حنده ماندهاند و بقیه نه،
ع املی حیادی همچ ن اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و ...تأثیرنذار ب دهاند همان۱۰ ،ف.)۱۱
در باب شفناخت اسفط رهها اح دیدناه انسفانشفناختی-تاری ی ،کتب و مقا ت فراوان و معتاری ن شفته شده و اساتید برجستهای در این م رد
سف ن ناتهاند و هدف اح بیان مطالب با ،شفنایی و نریزی م تصفر راجع به ،ن ب د .لذا با ت جه به م ال انده در این مقاله ،س نان تاصیلی در
این باب به مطلای دیگر م ک ل میش د.
در بررسففی نق مایههای م ج د بر سففاالهای منطقه شففاید فقا بت ان به نظر عاا حمانی  )۱۹۵۱تۀیه نم د که در مقالۀ خ د به نام «هنر
سفاالسفاحی در مند نناباد» به تقسی و دستهبندی این نق ش و تا حدودی تحلیل ،نها و ارتاا شان با دیگر نمادهای منطقه و پی ستگی و کشب
«ب دن یا نا دن» ارتااط پنهان بین نق ش سفاالی و نق ش مسفتعمل در معماری و دیگر مشفاغل منطقه پرداخته است .همچنین وی تا حدودی به

بررسی نق ش ساال نناباد
و معنای نمادین ،نها،
 ۹۹ف ۱۱۴
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دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۴۰۰
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هماسففتگی فرهنگی و هنری در ن ع و نق
تطایقی ،نها دست حده است.
مرح م حمانی دربارآ وجه تسفمیه و پیدای سفاالسفاحی در مند نناباد چنین مین ید« :وج د نام سابق مرکز شهرستان نناباد یعنی ج یمند و
شفففایعهای که دربارآ وجه تسفففمیۀ ،ن وج د دارد ،به این معنی که تصففف ر میکنند ج یمند نام خ د را اح م رای ،ب ِده مند که اح ،ن عا ر میکرده
ّ
نرفته اسفت ،ق ت میب شد .ری سایدان محل اضهار داشتند مقارن تشۀیل ،بادی فعلی مند ش صی به نام "اب علی کاله لتۀ پاچ به" اح هرات و
بهاحتمال ضففعیب اح فردو وارد شففده و کارناه سففاالگری را دایر کرده اسففت و رفتهرفته برخی اح سففاکنان مند این هنر را اح او فرانرفته و تاکن ن
ادامه دادهاند» حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ف.)۱۱
در حال حاضفر شاید بت ان ننابففففاد را قطب هنر ساالگففففری در شرق کش ر دانست که بر اسا برخی اح ،ثففففار و ساالهای بهدست،مده در
ت ههای نزدید به دشت تفاری ی پشن در  ۴۰کیل متری شمال شرقی نناباد ،قدمت ،ن را مربف ط به دورآ تمدنهایی اح هفزارآ س م پی اح میالد
مففففیدانند .همچنین ساالهایی در سطح قلعۀ فرود ۹۰ ،کیل متری جن ب غربی و سطح قلعهدختر ۱۵ ،کیل متری شمال شرقی ،ن وج د دارد که
ً
ً
نشان میدهد قال اح اسالم ،ساال در ،ن ح حه مصرف نساتا فراوانی داشته و احتما در محل ساخته میشده است همانجا؛ هم .)۴۵ ،۱۹۱۹
دربارآ کیایت ساال و صنعت سرامیدساحی در نناباد
میت ان نات که سابقۀ ت لیدات این هنر اح سابقۀ درخشانی
برخ ردار اسفت .سفاخت کاشیهای مرغ ب در حمان ایالت
فرمانارما معروف به کاشفففیهای فرمانارمایی در خراسفففان
مرب ط بففه اوایففل قرن چهففارده ه ری قمری ،مایففد این
نۀته است که چند نم نه اح ،ن در م حآ انسانشناسی تهران
م ج د اسفت که ضرافت ،ن مثالحدنی میباشفد تص یر )۱
تابنده ننابادی ۱۱۵ ،۱۹۱۹ف.)۱۹۹
اح جملفه در حمفان ،قای اسفففدالملد ارد ن ،حۀمران
وقفت نناباد حدود ۱۹۱۰ش) ضروف مرغ بی با شفففرکت و
مسفاعدت ایشفان ساخته شده و بعری اح نم نههای ،ن در
م حآ ،سفففتفان قفد رضففف ی مشفففهفد م ج د و به ضروف
اسفدالملۀی مشفه ر اسفت .پو اح اسدالملد ،مردم دناال
کارهای دیگر که باصففرفهتر ب د رفتند و سففاالسففاحی نزول
کرد و در واقع کسففانی به سففاالسففاحی ادامه دادند که کار
دیگری اح ،نها ساخته نا د حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ف.)۱۱
ن یفا ک حهنری صفففنعتی م تص بیفدخت و مند نناباد
تص یر  :۱ساال م ج د با کتیاه؛ حسب الارمای جناب ؟ ماللتحاب؟) امیرکایر فرمانارمای ملد
خراسان م حآ مردمشناسی کاخ نلستان)
ب ده اسفففت .با وج د اسفففتادان ماهری که در این صفففنعت
مشففج ل به فعالیت ب دهاند ،کیایت کار ،نها بعد اح مدتی رو
به اف ل مینهد ،حیرا این صنعت به ر کامل ت سا استادان به شانردان تعلی داده نشد تابنده ننابادی .)۱۹۹ ،۱۹۱۹
ً
ضاهرا صفالحعلیشاه ،اح اقطاب ص فیه در نناباد ،در دهههای اولیۀ قرن حاضر ،ید نار استاد کاشیساح به نام استاد علیاکار را با کمدهای
مالی به بیدخت ۱برده تا این فن در ،ن ا نیز روا پیدا کند .استاد علیاکار نیز مدتی را در بیدخت نذرانده ولی پو اح مرگ وی ،صنعت کاشیساحی
در ،ن ا اح بین رفته؛ چ ن او به دیگری تعلی نداده اسففت .الاته در حال حاضفففر برخی به ت لید کاشفففی سفففاالی نیز ماادرت دارند همان .)۱۱۵ ،اح
قدیمیترین ساالگران منطقه میت ان به ،قایان حا محمدحسن امیری و حا محمد ترابی و مهدی ش اعی اشاره کرد که فرحندان ایشان همانند
پدر ،پیشۀ خان ادنی خ د را پی نرفتهاند.

در نذشففته ضروف سففاختهشففده را با حمل ت سففا چهارپایان به شففهرهای م اور همچ ن کاشففمر ،قائن ،فردو و ...برده و در ،ن ا به فروش
میرسففاندهاند .در حمایت ایشففان نیز قال اح انقالب  ۱۹۵۱ضروف چینی ت سففا دولت خریداری شففده و بعد اح ،ن بر اسففا کیایت درجهبندی و
ب شفی اح ،ن صفادر و ب شفی دیگر معدوم میشفده است .این کار فقا اح،نرو ب ده است که این فن و هنر در منطقه ،حنده و پ یا باقی بماند .لیۀن
پو اح انقالب با ک رنکتر شدن حمایت دولتها اح این ب  ،استاادآ اح نق ش و ترکیب عناصر تزیینی متااوت با یۀدیگر به کمترین میزان خ د
میرسد؛ تا بدان ا که بسیاری اح این نق ش دچار حدای شدهاند مصاحاه با محمدحسن امیری .)۱۹۹۶
با نظر به پژوه های دانشفففگاهی که در قالب مقاله منتشفففر شفففدهاند ،میت ان دید که کاض پ ر و شفففاایی  )۱۹۹۱در پژوهشفففی با عن ان
«نشفانهشفناسی نق ماهی با رویۀرد عرفانی در سه نم نه اح ساالینههای عصر معاصر مند نناباد» با استااده اح روش ت صیایتحلیلی سعی بر ،ن
دارند تا با اسفت را مرفامین عرفانی نق ماهی در اشفعار م نا در مثنوی معنوی ،باحتاب ،ن در هنر سفاالگری عصر معاصر را با رویۀرد عرفانی
م رد ت زیه و تحلیل قرار دهند .نتایج این پژوه نشفان میدهد که پی ند نانسستنی میان ادبیات و هنر باعث ورود مرامین ادبی به تزیینات هنر
اسفففالمی شفففده اسفففت .اح جمله این مرفففامین ،ماهی اسفففت که بهدلیل مااهی عمیق عرفانی و نمادین ،اح دیرباح تاکن ن م رد ت جه هنرمندان
عرصفههای م تلب و ادبا ب ده اسفت .بر اسا ت زیه و تحلیل ا العات که به روش تاسیری ص رت نرفته است مش ص شد که این نق مایه
حامل معانی عرفانی ب ده و در ،ثار ساالین عصر معاصر نم دی اح انسان کامل و بهشتی به شمار می،ید.
نظری و حکریایی کرمانی  )۱۹۹۴در پژوهشفی با عن ان «مطالعۀ تطایقی سفاالینههای مراکز سفاالگری مند نناباد و شفهرضففای اصاهان) با
اسففتااده اح روش ت صففیایتحلیلی ،نتی ه نرفتهاند که «وج ه اشففتراه حیادی در شففی آ ت لید ،اعمال لعاب و نق انداحی بر روی س فاالینههای دو
مرکز وج د دارد ،برای دسفتیابی به ن عی بدنههای معروف به «خمیر سفنگی» و م فقیت در حمینۀ ت لید ،ن تالش میش د و روا نقاشی حیرلعابی و
ان اع لعاب تدرنک شففااف و قه های و بهکارنیری نق شففی مانند ماهی ،پرنده و ان اع نق ش نیاهی و هندسففی متناسففب با وضففعیت فرهنگی و
اقلیمی این منا ق سفاالگری اح جمله جناههای مشفتره هنر ،نان است .همچنین وج د افتراق در شی آ نق انداحی مانند ترسی دقیق و ضریب
نق ش در سفاالینههای شهرضا که بهن عی تداعیکنندآ قلمگیریهای نقاشی ایرانی است و کاربرد ،حادنه و خالقانۀ نق و رنکنذاریهای خار
اح چهارچ ب ر در مند نناباد بر ویژنیهای منحصفربهفرد سفاالگری این مراکز افزوده اسفت و در جایی تااوت در ساختار ،رایههای بهکاررفته و
روا لعاب سففاز ،بی در شففهرضففا و بهکارنیری مسففتمر لعاب شففااف بیرنک در مند نناباد بهعن ان وج ه تمایز سففاالینههای این دو مرکز نشففان
میدهد» نظری و حکریایی .)۹۱ ،۱۹۹۴
مح بی  )۱۹۹۲در پژوهشفی با عن ان «سفاالگری در مند نناباد» با استااده اح روش ت صیای و ا العات میدانی شامل «عۀو ،نزارش و
مصففاحاه» و کتاب انهای شففامل «یادداشففتن یسففی و نرد،وری ا العات اح منابع» سففعی نم ده تا م اد اولیه ،تۀنید سففاالگری ،چگ نگی رنک و
لعاب و نق ش بهکاررفتۀ سفاالهای مند نناباد را تحلیل نماید .یافتههای این پژوه نشفان میدهد که سفاالگری در نناباد که حداقل پیشینهای
سفههزارسفاله دارد ،با مراکز ه عصر خ د اح شی های یۀسان پیروی میکرد و ساال مند با مصالح و تزیینات متااوت ،بهعن ان پدیدهای ن ضه ر اح
اواخر قرن یاحده ه ری در مند رایج شفد .این سفاال که با سفاال میاد یزد و شهرضای اصاهان شااهت حیادی دارد ،در ل حمان اح محیا نیز
تأثیر پذیرفته است .ساال مند بهدلیل داشتن نق مایههای سنتی و رنکهای نرم و شاد ،هم اره جذاب و در م امع هنری مطر است.
 .۳تقسیمبندی نقوش سفال مند گناباد
اما شفاید بت ان مه ترین مشف صفۀ ساال مند را نق ش کارشده بر روی ،نها دانست که عناصر تزیینی برنرفته اح ایعت است .این عناصر شامل
سففه نروه حی انی ،نااتی و هندسففی هسففتند .الاته در این بین شففاید بت ان نق خ رشففیدخان را که نقشففی مح ری در اجرای نق ش سففاالینههای
نناباد ایاا میکند ،با سالیان اختالط در ذوق و قریحۀ هنری و ق آ ت یل ساالگر بهعن ان یۀی اح عناصر نروه انسانی نام برد.
ً
بهدلیل محدود شدن کارها و کاه باحار تقاضا ،عمال استااده اح نق ش به کمترین میزان خ د رسیده
بنا به اضهار مطلعان و فعا ن این ب
و خیل عظیمی اح این نق ش که شاید تعداد ،نها به دهها نگارآ تزیینی برسد ،دیگر بر روی ضروف کار نمیش ند .نق بز ،اوو  ،نل بادامی ،نل
َ
کدو، ،فندی ،مینایی ،پرهماهی ا ِرنی) ،باحوبندی و ...اح این دست به شمار می،یند که متأساانه به دست فرام شی س رده شدهاند .احاینرو حم ،مد
برای دره هرچه بهتر نق ش ساال مند نناباد ،ید تقسی بندی م تصر و کلی ،ارائه و س و روایت اسط رهای این نق ش بیان ش د.
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۳ـ .۱نقوش حیوانی
درصد با یفففی اح نق ش حی انفففی مصرفی کن نی در ساالینفففهها شامل ماهفففی ،مرغیریز چج ه ) و مرغیدرشت کاتر ) هستند که در نذشته
بهمراتب تن ع جان ری بیشتری را دارا ب ده است.
۲

۹

۳ـ .۲نقوش گیاهی (نباتی)
ً
اح نق ش نااتی درخت ،نل ش پر یفففا هشتپر که بعرفففا پن هم شی نیز خ انده میش د ،نفففل سرخ یا نفففل قرمزی ،بته و بتهجقه نیز قابل بیان
اسففت .اح دیگر نق ش م رد ت جه سففاالسففاحان مند نناباد در سففابق نل نیل فر) اسففت که اکثر بهص ف رت اسففتیلیزه به کار میرود که این نق در
سراسر دوران اسالمی و قال اح ،ن در تزیین ،ثار هنری م رد استعمال ب ده است حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ف.)۱۱
۳ـ .۳نقوش هندسی
پو اح ،ن نق ش هندسفی که بیشفترین اسفتااده را در حاشفیهها دارند که به ،نها کتیاههای اسلیمی نیز ناته میش د ،شامل نق

نن ی ،قالی
َ
ریز و قالی درشففتِ ،مففففینهای ،پروانهای ،خانگی خ نگی) ،محرمات ،هات و هشففت ،ضففربدری یا خراش که شففۀلی سففادهشففده اح ر افندی
ً
میباشفد که سفابقا با جزئیاتی بیشفتر در ترسفی و رنک،میز بر روی ضروف سفاالی اجرا میشده است .نق خشتی یا شطرن ی نیز جزو این نق ش
اسفت .نق ش هندسفی را شفاید بت ان نقشفی تۀمیلی برای عناصر تزیینی ساال نناباد برشمرد که با حر ر خ د ،به حیاایی ضروف جل های خا ،و
حیاا میب شند.
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 .۴روایت اسطورهای نقوش
اح نق ش مشفه ر ساال مند« ،پرنده»« ،ماهی»« ،درخت حندنی» و «خ رشیدخان »
اسففت که جایگاه وا یی در روایات اسففط رهای دارند .حم اسففت در این ا بهاختص فار
ذکر شففف د که چگ نه در پو تمامی این اق ال و تااسفففیففففففر ،رابطۀ حن یروار نق ش
مسففتعمل در سففاالینهها ،اسففط رهها، ،یین و مذهب را بهراحتی میت ان بر پیۀفففففرآ
سفاالهای ِمند نناباد مشاهده کرد که به چه ص رت تا به این انداحه با یۀدیگر ادغام
ً
و هماهنک شده و بعرا فلسافففۀ وج دی ،ن نیز برای هنرمند ساالگر بعد اح نسلها
و در انتقال سینهبهسینه به فرام شفففی س رده شده و حالتی عادتن نه به خ د نرفته
اسفففت .تنگفانگی حرففف ر پررنک و نمادین پرنده ،درخت و ماهی بی اح بی تأثیر
تص یر  :2نق خ رشیدخان با نق مرغیریز و ماهی در حاشیه
اسفط ره و ،یین و مذاهای همچ ن میترائیسف و حرتشففت را در حندنی عادی و روحمرآ
عۀو :مهدی خداوردی)
مردم این سففرحمین نشففان میدهد که به چه مقدار این جایگاهها برای ایشففان قابل
احترام و تقد ب دهاند .در تص ف یر  ۲پرنده و ماهی هر دو با حمل نیاه حندنی سففعی در حاو و حراسففت و به ارمجان ،وردن ،ن برای مردم سففرحمین
خ ی دارند که در ادامه مشرو ،ن ذکر شده است تص یر .)۲
۴ـ .۱پرنده
اق ناتۀ مرح م حمانی م تیب یا سمال ساالساحی مند نناباد ،نن شد [یا همان چج ه] است که نق ،ن در اکثففر ضروف سافالی همچنین
سایفففر صنایعدستی ،ن شهرستان چ ن نلدوحی دیده میش د .این مطلب یاد،ور پرندنان سردر و رفین مدخل مس د نناباد است که با ن در بین
ّ
نل و نیاه منق شفده و اح ،نها به نام پرندنان باریداندام دمبلند شفایه دارک ب نام برده اسفت و شاید این پرنده در این شهر اح نذشته م رد ت جه

ب ده ،یا ساالساحی نناباد در اوایل قرن هات ه ری نیز دایر ب ده است حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ففف .)۱۱این نق ش ناه تقلید کامل اح ایعتاند و حمانی
بهص رت ت ریدی نق نردیده که بسیار ساده شدهاند.
ً
همچنین نق اوو اح دیگر نق ش اجراشفده بهعن ان کتیاه بر سفردر مسف دجامع نناباد اسفت که سفابقا در سفدههای اخیر شاهد حر ر
نق این پرنده نیز در هنر سففاالگری منطقه الاته با وجه رئالتر ،ن ب دهای ؛ چنانکه در ،یین اسففالم ،اوو را پرندهای اهل بهشففت میدانند و

بهواسفطۀ نناهی که اح او سر حد و شیطان را که به هیات مار در،مده ب د ،در حیر بال خ د پنهان ساخت و به بهشت داخل کرد؛ که در نهایت به اغ ا
و تحریص ،دم و ح ا پرداخت و خداوند بهواسطۀ این رفتار و خطا، ،دم و ح ا و اوو را اح بهشت راند و به حمین ها ط داد جدول .)۱
نق اوو نهتنها بهعن ان نقشففی نمادین در ،ثار هنری دورآ اسففالمی به کار نرفته شففده بلۀه در دوران باسففتان در ،یین حرتش فت بهعن ان
مرغی مقد م رد ت جه ب ده اسفت .اری در م رد ،تشۀدهها و معابد حرتشتی که تا قرن س م ه ری باقی ب ده ،اشاره میکند در نزدیۀی ،تشۀدآ
ب ارا محل خاصففی برای نگهداری اوو ها اختصففا ،داده شففده ب د و در ،ن ا اح اوو ها نگهداری میکردند بهمنی ۱۹۴ ،۱۹۱۹فففف۱۹۹؛
برنرفته اح .)Jorgensen 1986, p. 131
جدول  :۱مقایسۀ نق مایه و سمالها
نق

مقایسه
محل نگهداری)

قدمت

ن کاری سردر
مس دجامع قدی
نناباد

۶۰۹ق

نق مایه

اوو

ن کاری سردر
مس دجامع قدی
نناباد

۶۰۹ق

نق مایه

اوو

م حآ مزار بیدخت
نناباد

مرب ط به
قرن ده
شمسی

نن شد

۴۲۶
سال
قال)

ماله سن

نق مایه

تص یر

ت ضیحات
نق پرنده بر
سردر
مس دجامع
نناباد

اوو
نق
سردر
مس دجامع
نناباد

بر

بشقاب کاشی
نناباد
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حر ر پفرنده و حمل نیاه ت سا ،ن در نق ش اجفراشده بر روی ساالینفههای قدی و
جدید نناباد حائز اهمیت است .نظر بر این است که انتقال این نیاه که بهحع نگارندنان
همان نیاه جاودانگی و نامیرایی است ،ت سا پرنففففده با عافففف ر اح سرحمینهای م تلب،
اشفففارهای تمثیلوار به اسفففط رآ کهن «نیلگم » اسفففت که چگ نه در انتهای دریافت
،وردن نیاه جاودانگی برای مردمان سففرحمین خ ی
معنای حندنی،
سففعی در به ارمجان ِ
ِ
دارد تص یر .)۹
«نیلگم ،فریدهای اسفت خداانسان بدین معنی که دوس م او ،فرین خدایی دارد
و یدسفف م انسففانی؛ پو میت ان نات او واسففطهای اسففت میان خدا و انسففان .وی با
ستمۀاری و خ دکامگی بسیار بر سرحمین "اوروه" فرمانروایی میکند و چ ن چیزی بهجز
خ ردن و ن شففیدن و ه سففرانی و سففتمۀاری نمیداند ،همۀ چیزهای خ ب را برای خ د تص یر  :3نق بتهجقه و خ رشیدخان در مرکزیت و پرنده
که نردتانرد ضرف در حرکت است عۀو :مهدی
میخ اهد .احاینرو دختران و حنان را اح پدران و همسففرانشففان میرباید و میان خان ادهها
خداوردی)
،شف ب و اندوه به وج د می،ورد ،به ری که مردم اوروه ۴اح سففت او به جان میرسففند،
پو نزد خداوند میروند و اح او میخ اهند تا م ج د دیگری را بیافریند که در مقابل "نیلگم " اح ،نان دفاع کند .خداوند میپذیرد و انسففانی به
نام "انۀیدو" می،فریند و به حمین میفرستد، .ن دو پو اح دیدار ،ابتدا با ه میجنگند اما بعد اح ،ن با ه دست دوستی و مهر میدهند و بر ،ن
می شف ند که تا پایان اح یۀدیگر جدا نشف ند .اح ،ن پو با ه یگانه مینردند؛ چ نان ید رو در دو جس  .ک ک نیلگم در کنار انۀیدو که
روانی ،رام و شۀیاا دارد ،خ ی ستمۀارانۀ خ د را تره مین ید و تصمی مینیرد با یاری وی به جنک غ ل شروری به نام "خ م بابا = ه م بابا"
"۵
برود که اح مدت ها پی باعث وحشفت و نگرانی مردم سفرحمین شفده است .اما پو اح پیروحی ،در راه باحنشت ،انۀیدو بر اثر نارین "ایشتار
که اح ح ادث جنای داسفتان اسفت ،بیمار میش د و پو اح چند روح در منتهای رنج میمیرد .بعد اح مرگ انۀیدو ،ن ستین رنج بر نیلگم که
اکن ن دیگر خ ی انسففانی یافته، ،شففۀار میش ف د .او به حقیقت مرگ پی میبرد و به دردمندیهای انسففان ه شففیار مینردد .پو درحالیکه
لحظفهای اح انفدوه مرگ همزادش انۀیفدو غفاففل نمیمفانفد و هم اره برای مرثیههای غ انگیز میخ اند ،در جسفففتوج ی راح جاودانگی و
بیمرنی برمی،ید .سفارهای بسفیار میکند و با ،فریدههای ن نان ن روبهرو میشف د و اح ،نها راح نامیرایی را میپرسد .همه به او مین یند که
مرگ سرن شت محت م بشر است و به جای اینۀه به مرگ بیندیشد ،بهتر است این چندروحآ حندنی را به شادی بگذراند .اما نیلگم نمیپذیرد.
سففران ام با رهنم د پیففففری به نام "ئ ته نهپی تی " ۶که راح جاودانگففففی را میداند و پو اح نذر اح ،بهای مرگحا ،نیاه جاودانگی را اح درفای
اقیان ،بهای شففیرین به دسففت می،ورد .اما ،ن را نمیخ رد بلۀه بر ،ن میش ف د نیاه را به اوروه برده و با مردم سففرحمین در ،ن شففرید
شف د .ولی ماری در ید لحظه اح غالت او استااده میکند ،نیاه را میرباید و میخ رد و پ ست میانداحد و ج ان میش د .احاینرو در فرهنک
نمادها ،مار نماد ج انفی و نامیرایی است، ).نگفاه نیلگم خسته ،سرشار اح بیه دنی و اندوهناه اح سار ناکام خ د به اوروه بفاحمینردد .به
نزد درواحهبان مرگ میرود و اح او میخ اهد که انۀیدو را به وی نشان دهد تا راح مرگ را اح او ج یا ش د .درواحهبان سایهای اح انۀیفففدو را به وی
مینمایف فاند .سایه با حبانی ناماه م ،میرایف فی انسان و غاار شدن را برای او بف فاحمین ید، .نگاه قهرمان به پ چف فی رسیده به سرن شت خ ی
تسلی مینردد بر حمین تفا ر میخ ابد و به جهان مفرگ میشتابد ۱»...شامل .)۱۹۴۰
ناکامی نیلگم در دستیابی به نیاه جاودانگی و ناکامی بشر در دستیاحی به بهشت برین و جاودان ،هر دو روایتی اح ،رحوها و عقدههای
باحنشده و دستنیافتنی ،دمی است که بر پیۀرآ ساالینهها و فرشهای ایرانی به دست هنرمند نقاش-صنعتگر ،لافا اجابت بر قامت پ شیده
و ،نها را دستیافتنی و بر،ورده ساخته است.
۴ـ .۲درخت
این نق چندهزارساله ترکیای اح تصاویر برگ ،ساقه ،می ه و نل است که غالب همراه نگارآ ماهی و پرنده است .این شۀل بهعن ان یۀی اح
پرکاربردترین نق ش م رد استااده در ساالهای مند نناباد ،همان ر که مطر شد ،در قلمرو اسط ره اح ،ن به «درخت حندنی» یاد میکنند؛
هرچند برای ،ن در ن شتارهای م تلب نامهای دیگری اح قایل «ه م س ید»« ،ن کرن یا همهت مه» ۱نیز قائل شدهاند که هرکدام بهنح ی،

روایتی متااوت در پیدای خ د دارند .اح س یی نقل است که در ،غاح ،فرین ِ ،دمی ،درخت به یاری مشی و مشیانه ،ن ستین حو بشر می،ید.
مشی و مشیانه برای اخ غذای خ د نیاحمند ،ت ب دند و ،ت م رد نیاح ،نان را دو درخت «کنار» ۹و «شمشاد» که بنا بر اسا یر
ایران ،ت دهندهترند ،فراه کردند ،م حنار ۵۴ ،۱۹۹۱؛ دادور و منص ری .)۱۰۱ ،۱۹۹۰
وج د نق درخت حندنی بر روی سفاالینففففههای چندهزارساله به روایت
خالقان ،ن ،اح حر ف ر و تأثیفففففر ،ن در حندنی بشففر س ف ن دارد که در س ف ابق
ً
کاربفرد و بهکارنیری ،ن روی بافتههای نرهدار ،واضحا حمان دقیقی مش ص
نیست، .نچه روشن است حۀایت درخت ،بهویژه درخت سرو و جناۀ تقد ،ن
نزد ایرانیفان و حرتشفففتیان ایرانی ،قال اح ه م اعراب اسفففت که نم نۀ بارح و
مشه ر ،ن در روایات و کتب تاری ی ،درخت سرو کشمری کاشمری) ،مذک ر
میباشد.
اح س ف یی اسففتااده اح نق درخت حندنی در سففافففففالینهها و نق ش فرش
ً
بل چی ،محتمال میت اند عالوه بر بیان رو تقد و احترام این عناصففر برای
ایرانیفان بفاسفففتفان ،تفأثیرپذیری این هنرها اح یۀدیگر را نیز باحن کند .اح پو تص یر  :۴نق درخت حندنی در اشۀال م تلب بر روی ساالینههای
تمامی این اق ال ،حرف ر چندهزارسففالۀ حرتشففتیان در شففرق ایران ب یژه ناحیۀ
مند نناباد عۀو :مهدی خداوردی)
خ اف میبفاشفففد کفه در حمفان ماقال حملۀ اعراب ،بزرگترین مرکز حرففف ر
حرتشفتیان در شفرق ایران ب ده اسفت که در حال حاضر جزء مراکز اولیۀ بافت
قالیچههای بل چی است که اح ر های م رد استاادآ ،نها میت ان به نق
درخت تاه و بهندرت درخت سرو اشاره کرد ۱۰تص یر  ۴و .)۵
جایگاه این نق بیشففتر روی بدنۀ داخلی یا خارجی ضروفی مثل کاسففه و
ً
بشفقاب است .پرندهها معم با خط ی سیال بهص رت ،رام و نشسته میان
نل و ب تههای سففازرنک دیده میشف ند .قلمگیری این نق نیز مانند نق ش
تص یر  :۵نق درخت سرو بههمراه نلقرمزی عۀو :مهدی
دیگر با رنک مشفۀی و رنک،میزی ،ن با رنکهای متااوت روشن ،مانند ،بی،
خداوردی)
حرد ،قرمز و ساز ان ام میش د لااف خانیۀی .)۱۵ ،۱۹۱۹
۴ـ  .۳ماهی
در تمدنهای باسفتان،ی ماهی معروف به خدای ،ب و دریای بابلی قدی ) ب ده است .م ل ق شگب انگیزی که نصب بدن انسان و نصب
دیگرش ماهی اسففت ،اح دریا بیرون ،مده و ن شففتن خا و ،داب حندنانی و حراعت و عل م را به مردم بابل ،م خت .در اوسففتا دو ماهی ،اح سف ی

اه رامزدا به نگهاانی نیاه ن کرن نماشففته شففدند .ن کن نیاهی اسففت اسففا یری که بیمرنی می،ورد و در باحسففاحی جهان یا فرشفگرد به کار
خ اهد ،مد کاض پ ر و شاایی  .)۵۲ ،۱۹۹۱در فالت تشنۀ ایران شاید بت ان غایت خ استه و ،رحوی ساکنان ،ن را در تمامی ادوار، ،ب دانست
که منشأ هرن نه باروری و حیات در کرآ خاکی است و همیشه چه در واقعیت و چه در عال خیال در جستوج ی ،ن ،منا ق و ن احی م تلب
این سفففرحمین را کندوکاو کرده و درن ردیدهاند .تا بدان ا که ،ب برای ایشفففان وجه تقد و احترام ویژهای پیدا میکند و برای ،ن الهۀ ،ب قائل
میش ند.
در ایران باسفتان ،حنان و مردان لاا های پ شفیده بر تن داشفتند و هرنز ل ت نا دهاند ،به همین ساب فنیقیها و مردان دریا حمانی که
پادشففاهان و سففال ین هدایایی تقدی میکردند ،پ شففشففی اح ماهی بهص ف رت دامن و حتی کاله بر تن میکردند حیدری شففۀیب ،افرو  ،و
میرکمالی  .)۶۰ ،۱۹۹۱اح روی دیگر ،هنرمندان ،رحوی رسفففیدن به ،ب و جناۀ مقد ،ن را بهمانند دیگر عناصفففر ت سفففا بنمایههای ،یینی و
نمادها بر پیۀرآ ،ثار م ل ق خ د نق کردهاند .یۀی اح این نگارهها که دارای قدمتی چندهزارسففاله ب ده و مۀش ف فات باسففتانی اح ،ن حاصففل
شفده اسفت ،ماهی می باشفد ،حیرا ماهی به ،ب حنده است .افزون بر ،نۀه ،ب ،باد ،خاه و ،ت در نزد ایرانیان عناصر چهارنانۀ مقد شمرده
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شفده و ماهی نیز بهعن ان نماد ،ب و راوت و اشفاره به اهمیت ،ن برای مردمان این سرحمین بر پیۀرآ دستساختههای ،نها اع اح ساال و
فرش در حمانههای م تلب جای مینیرد .برای شففناخت بهتر و بیشففتر با نق ماهی حم اسففت ت ضففیحاتی راجع به ،یین و سففنن هزارههای
پیشین داده ش د که در پیگیری ریشههای تاری ی ،ن کمد ماثری میکند.
،نچه اح روایات اسفط رهای و اوسفتایی برمی،ید شاید پیدای نق ماهی را بت ان به روا اندیشههای مهرپرستی و میترایی نسات داد که مرب ط به
سفده دوم پی اح میالد میباشفد .اما مطلای که بهعن ان شف اهد ملم در عل باسفتانشفناسفی نام برده میش د که بت ان بر اسا ،ن استناد
کرد ،چیزی متااوت اح ،ن را به ما نشفان میدهد .شف اهد باستانشنففففاسی و مۀش فات
َ
،ن در مح ههای تاری ی همچ ن تل باک ن ،ت ه حصففار و شففهر سف خته حاکی اح این
اسففت که نگارآ ماهی به هزارههای پیشففین قال اح روا ،یین مهر در فالت ایران مرب ط
میشف د که بهعن ان ید نق تزیینففففی م رد استعمال ساکنان ب می فالت ایران بففففر
پیۀرآ سفاالینففففهها ب ده است .این ا العات اح جامعۀ ،ماری تحقیق متشۀل اح  ۹نم نه
شففۀل و  ۱۵ر خطی اح نق ماهی بر ،ثار سففاالی در باحآ حمانی بین  ۴۰۰۰سففال تا
 ۱۰۰۰سففال قال اح میالد در ایران میباشففد که به تحلیل شففۀلها و ر ها بر اسففا
م ضف ع و مااهی با تأکید بر نق ماهی پرداخته شفده اسفت تص یر  )۶حیدرینژاد و
حسین،بادی .)۹ ،۱۹۹۱
تص یر  :۶ساالینۀ بهدست،مده اح تل باک ن ،هزارآ چهارم قال اح
میالد م حآ ملی ایران)
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اما باوری که با عن ان ،یین میترایی یا همان مهرپرستی وج د دارد و در خص ، ،ن تعدادی ش اهد باستانشناسی به دست ،مده اینن نه
روایت میکند که هنگامی که مهر اح مادرش ،ناهیتا ۱۱مت لد شفد ،مادرش او را بر روی نل نیل فر مینهد و س و ید ماهی مهر را به خشۀی
میرسفففانفد کفه در تعفدادی ،ثار ِمهری ،این ماهی را دلاین تصففف یر کردهاند دوله  .)۹۱ ،۱۹۹۰باوری دیگر که همچنان ناهی اوقات اح حبان
سفال ردنان شفنیده میشف د و به یۀی اح کهنترین اسط رهها اشاره دارد، ،ن است که حمین بر شاخ ناوی قرار دارد و ناو بر پشت ید ماهی
بزرگ.
در ،یین حرتشففت نیز بر این عقیدهاند که اهریمن در مقابل هرید اح ،فریدههای نیۀ ی اه رامزدا دسففت به خلق م ل قی م رب میحند تا
ن ر و تاریۀی تا ابد با یۀدیگر در حال ماارحه باشند ۱۲.هنگامی که اه را در دریای فراخۀرت ،درخت ن کرن یا همان درخت حندنی را می،فریند،
اهریمن نیز وح و بفه روایتی دیگر چل فاسفففه را خلق می کنفد تا ریشفففۀ درخت را ب د و حیات را بر روی حمین ناب د کند .اما پو اح این اتااق،
اه رامزدا ماهیان نگاهاان درخت را می،فریند تا در ا راف ریشۀ ،ن به ر پی سته و ابدی در حال چرخ باشند و ،ن را اح نزند اهریمنحادنان
دور نگاه دارند که این اسففط ره اشففاره به اهمیت حر ف ر عنصففر حیاتی ،ب و بنمایۀ نمادین ،ن یعنی ماهی دارد که ناخ د ،ناه در ذهن تداعی
میش د ده دا ۱۹۴۰۶ :۱۲ . ،۱۹۱۱؛ تارلی .)۱۱ ،۱۹۵۴
اح پو تمففامی این اق ال ،نق مففاهی همچنففان بعففد اح
هزارهها یۀی اح عناصفر عمده در تزیین ضروف ساالی مند نناباد
اسفت که به دو حالت افقی و عم دی ترسی میش د .در نقاشی
ً
مففاهیهففای عم دی معم بین هر دو مففاهی یففد شففففاخففۀ
نلوبرگدار نیز ترسفی میشف د که اشففارهای تمثیلوار و نمادین
به ،یینها و اسط رههای مذک ر اخیر دارد تصاویر  ۱و .)۱
تص یر  :۱نق ماهی و نیاه
بفا مح ریفت خ رشیفدخان
عۀو :مهدی خداوردی)

تص یر  :۱نق ماهی بههمراه درخت حندنی
عۀو :مهدی خداوردی)

نق مفاهی عالوه بر سفففاال ،در ح حآ فرش نیز کاربردهای حیادی دارد تا بدانجا که یۀی اح نق ش اصفففیل فرش ایرانی به نام هراتی یا
ریزماهی ماهی دره ) معروف است که بسته به م قعیت ججرافیفففایی بهمدد خالقیت و ذوق هنرمند بافنفففده به تافففاوتهایی با یۀدیگر دچار
شدهاند .بنیاد نقشههای هراتی ،دو برگ خمیده ۱۹میباشد که نل بزرنی مانند ید نل شاهعااسی یا نل نیل فر را در میان نرفته است تص یر
 )۹دوله .)۹۱ ،۱۹۹۰

تص یر  :۹قالیچۀ بل چ خراسان با نق

ریزماهی دوله )33 ،۱۹۹۰

۴ـ .۴خورشید
ً
در تمدن لرسفتان ،صفاحات سفن اقی پهن اح جنو مار به دست ،مده است که تماما نق ش ص رت ید حن بهص رت خ رشید در وسا ،ن
قرار دارد که این نق در دورآ اسفالمی ب صف رت پرچ شفیر و خ رشفید ضاهر شفد .نام خدای خ رشفید و ماه بههمراه مراسف ،یینی ،نها در
مت ن ایالم کهن ،مده که یۀی اح ،نها «ناه نته» خدای خ رشففید اسففت و نان-ه نته یعنی خالق روح به حبان ایالمی باسففتان بهمنی ،۱۹۱۹
۹۱ف.)۴۲
اح س یی برای اولین بار ی تحقیقات و کاوشهای باستانشناسی در ش ش خ حستان نقشی ضاهر شد که هرتسالد باستانشنا ،لمانی
،ن را نردونۀ خ رشید چلی ا) نام نهاد .این نماد در کب ید ضرف قرار دارد که متعلق به پنجهزار سال قال است که قدیمیترین اثر بر روی ،ثار
سفاالین این تمدن میباشفد .این رمز بهصف رت نگارآ خ رشفید ،ماه ،سفتاره و ،ت اسفت و نشفان اح تقد ،سفمان و خ رشید دارد رمز چهار
عنصر مقد است که بیانگر نردانندنی هستی ب دند، :ب ،باد ،خاه، ،ت ) همان۴۲ ،ف.)۴۵
نق چلی ا و خ رشفففید و ماه و سفففتاره بهصففف رتهای م تلب در
تمدنهای قدی ایران دیده می ش د که همگی بهنح ی یاد،ور ،ت و ن ر
هسفتند، .نها بیشفتر جناۀ جادویی داشتند و بر ساالینهها نق میشدند
و قصفد ،نان تاره و تقد غذا و ن شففیدنیهای مقد ب ده تا ،نها را اح
نزند و بدی در امان دارد .همچنین حرکت مدور چلی ای ش فۀسففته، ،ن را
بهصف رت نق خ رشففید تادیل میکند و «کشففب ،ت در جشففن سفده و
رقص ،ت و دیگر مراسفففمات مقد ایشفففان که در بین تمام اق ام رایج
ب ده و ارتافاط نزدیۀی بفا فرهنگی معن ی و مادی مردم ایران باسفففتان
دارد»؛ حیرا برای محاسفاۀ روحهای مقد به خ رشفید و ماه اتۀا داشتند و
برای ام ر کشفاورحی و دام روری ه میبایسفت اح ناهشماری خ رشیدی
اسفتااده کنند .این در حالی است که هن ح در ایران اح تق ی و ناهشماری
خ رشیدی با عن ان ه ری شمسی استااده می ش د همان۴۲ ،ف.)۹۱
تص یر  :31نق

خ رشید بههمراه مرغی درشت عۀو :مهدی خداوردی)
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این رمزها را میت ان در تمدنهای سیلد کاشان ۱۴ف تل باک ن فار ف ش ش خ حستان بعینه دید که بیشتر نمادین هستند و پو اح ،ن،
ً
در بشقابهای ساسانی ،نگارنری ،با ها ،نق قالی و مساجد چهار ای انی تماما اح این نق چلی ا بهعن ان نمادی اح خ رشید و نردونۀ مهر
اسففتااده کردند .چنانکه در ک یر نناباد ،خ رشففید بی اح هر پدیدآ دیگر خ دنمایی میکند و هنرمندان این سففرحمین ،ن را بهعن ان عنصففر
اصفلی برای تزیین ضروف سفاالی اسفتااده کردهاند .این نق که در اصفطال سفاالگران مند به خ رشفیدخان شفهرت دارد ،بهشفۀل ص رت
َ
ً
خانمی حیاا با ابروانی بهه پی سففته و نیسف انی بافته ،مشففۀین و ،بیرنک و ن نه و لبهایی به رنک قرمز و نارن ی غالاا در مرکزیت ضروف رخ
مینمایاند تص یر .)۱۰
 .۵محل استقرار نقوش و عناصر مختلف تزیینی در ظروف
یۀی اح م ضف عات دیگری که در این پژوه م رد ت جه قرار نرفته اسفت ،اشفاره به این نۀته ب ده که نق ش بهکاررفته در ساال نناباد اح
ً
حیث جاینیری در ک ای ضروف منق میشففدهاند؛ نرچه باید نات که به ر کل و معم نق ش بیرون و ب صفف  ،داخل ضروف در
سه قسمت اجرا میش د حمانی ۱۰ ،۱۹۵۱ف )۱۱جدول .)۲
جدول  :۲محل استقرار نق ش و عناصر تزیینی در ضروف ساالین نناباد
محل استقرار نقوش

نوع نقش

کب ضرف

ً
غالاا نق ش نیاهی و شعاعی
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منطقۀ بین کب و لاه

نقف ش ک چد و ساده و نفاهی با
نلهای نیل فر و دوایر محیا بر نل و
ً
برگ و ماک ئی شۀلها که بعرا با پیۀرآ
ماهی و پرنده همراه میش ند و...

آیکونوگرافی

 .۶نتیجه
همفففان ر که ت ضیح داده شد ،با نگفففاه و جستوج یی ساده در بیفففن نق مایههای م ج د بفففر پیۀرآ ساالهای منطقۀ نناباد میت ان به
ارتااط ،نها با ،یین و نمادهای باستانی سالیان نذشتۀ این سرحمین کهن پی برد که شر ،ن بهتاصیل و بهقدر اختیار در این ن شتار داده شد.
اح س یی این ساالینهها همان ر که پژوه

مح بی نیز نشان میدهد ،نق ش ساالهای نناباد بهص رت ایعی کشیده میش ند .بعری

اح این نق ش جناۀ تزیینی دارند و برخی جناۀ تقد

و ،یینی .برای رنک،میزی نق ش اح رنکهایی شفففاد با قلمگیریهای مشفففۀی اسفففتااده

میشفف د که یاد،ور هنر پارچهبافی و نلی بافی در این منطقه اسففت .در پو تمامی این اق ال و مظاهر و نشففانهها و اسففط رههای باحن شففده،
همگی منعۀوکننده و نقطۀ ف ران احساسات و شی ههای واکن

،دمی در برابر و تقابل با محیا پیرام ن اوست؛ تمامی خ استههایی که در

دنیای واقعی و ججرافیایی خ د ،شفاید به هر دلیلی نت انسفته به ،ن دست یابد یا ،نها را بهص رتی کمرنک در اختیار داشته ،یا ،نچنان دستیابی
به ،ن س ت و دش ار ب ده که سعی در ت س ذهنی و انتزاعی ،ن برای خ د میکند .اح س یی، ،دمی همیشه ویژنی پنهانکاری و م ای ب دن
ام ر را در سفاده بیان کردن ،نها ترجیح داده اسفت .حرف ر نمادین این نقشفینهها بهعن ان عناصر تزیینی ،فار اح تمامی اسط رهها و فلساۀ
حر ری ،نها ،در حیااساحی سط ساالینههای منطقه تأثیر بسزایی نذاشته که مشتریان خا ،و عام خ د را بههمراه داشته است؛ اح س ی
دیگر نق ش بهکاررفته در سفاال نناباد پی ند نزدیۀی با عناصفر پیشینۀ فرهنگی و حیات حیستی خ دش دارد و همچ ن نتایج پژوه
حکریاییکرمانی ،مطالعات اسفففنادی این پژوه

نظری و

نیز نشفففان میدهد که اکثر نق ش بهکاررفته در سفففاالینههای نناباد ،ارتااط میان هنرهای

م تلب را در ید نسفترآ حمانی نشفان میدهد .برای مثال نق ش نیاهی و هندسفی ساالینهها در هنر فرشبافی و منس جات این منطقه نیز
دیده میش د ،بهخص  ،نق هایی که عن ان «کتیاه»« ،بتهجقه» ،و «اسلیمی» به خ د نرفته ،در قالیبافی نناباد دیده نیز میش د.
در نهایت باید نات که حر ر ه حمان دو عنصر خا ،با ه در نق

مۀمل یۀدیگر همانند حر ر یۀ ای ماهی و درخت ،پرنده و نیاه،

خ رشید بففا هیاتی انسانی و ...اح مش صههفای اصلفی م تیبهای شاخص سافال نناباد است که میت انفد اشارهای تمثیفلوار به ریشههای
تاری ی و باورهای م ج د در پو اجرای ،نها باشففد .الاته که نتایج این پژوه

همچ ن پژوه

کاض پ ر و شففاایی نشففان میدهد که نق

ماهی اح پرکاربردترین نق ش اسففت و ماهیها به دو ص ف رت عم دی و افقی روی بدنۀ ضروف نق

میبندند و وسففا نق

دو ماهی بر بدنۀ

ضروف است انهای درختی دیده میش د که با نق ش نیاهی دیگر تااوت چشمگیری دارد.
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پینوشتها
ُ
ِ .1بیدخت یۀی اح ب های شهرستان نناباد است.
ُ
 .2در حبان محلی ننابادی ،کلمۀ نن شد را ه به کسر و ه به ض «چ» ،چج ه میخ انند ِچ یا ُچُ ،ـف).
 .3کا تر.
4. Uruk
5. Ishtar
6. Uta_napiwtim
 .7متن م رد نظر بهصف رت خالصفهبرداری اح کتاب گیلگدش ،کهنترین حداسۀ بشری شامل  )۱۹۴۰میباشد که سعی در بیان نۀات کلیدی داستان و
مااهی و اسط رههای مرتاا با این ن شتار ب ده است.
 .8به ،ن درخت« ،بوت مه» یا «درخت حندنی» نیز ا الق میش ف د که در افسففانههای ایران باسففتان شففااب

هر مر

به شففمار میرود .نام دیگر این

درخت «ونیی ذبی » است.
 .9در عربی ،درخت کنار و در فارسی درخت سدر خ انده میش د.
 .10در باورها و تاۀرات ایرانیان اح پی
کردن خ ی

اح اسففالم تاکن ن روا داشففته که می یا شففراب حاصففل اح انگ ر یا همان تاه باعث فراقت انسففانها اح دنیا و تنقیه

شدن بی
اح ح ادث روحنار است و نزدید ِ

اح پی

به معا د ربانی را در پی دارد.

 .11اق روایات اسط رهای و اوستایی، ،ناهیتا اح ،ب دریاچۀ هام ن بار برمیدارد و مهر را باردار میش د.
 .12بنا به عقیدآ بسیاری اح پژوهشگران ،این روایت شاخهای اح میترائیس یا همان مهرپرستی است.
 .13برگهای خمیده در ر ریزماهی ،تمثیلی اح ماهیان نگاهاان است.
، .14شۀار شدن نماد ،ت

و ن ر بر ساالها که نم نۀ بارح ،نها ق ریهای ل لهدار سیلد کاشان است که در ا راف ل لۀ ،نها بر روی بدنۀ ضرف ،نق

خ رشید را ترسی کردهاند.
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