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 *هابررسی نقوش شاخص سفال گناباد و معنای نمادین آن

 
 **مهدی خداوردی
 ***فرفتحعلی قشقایی

 ****نیااحمد سهرابی
 

 ۲/۶/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:      ۱۱/۴/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
عنا و ها، مهای سفرشفار اح حو و ماه م حندنی منق ش بر پیۀرآ ،ن، ایند در دا ن حمان و در  ی سف ری شدن سالسفاال نناباد و نقاشفی

ش د. این امر قه خالصه و تاسیر مینگارآ تزیینی و خالی اح ماه م برای غالب ساالگران منطماه م اولیۀ خ د را اح دسفت داده و به چند نق 
ریخ است، ها را که حاصل انتقال شااهی و نذر تاهای م ج د بر این ساالینهبرای نگارندنان بیان مسفلله نم د تا غاار نشفسفته بر ه یت نگاره

 باحن یی فلسفففاۀ پنهان نق ش بر دلرو معرفی و اشفففاعه و  رو هدف مت ن پی ها ب رداحند. احاینحدوده و بار دیگر به معرفی و شفففناسفففاندن ،ن
 العات و ،وری ات صیای ب ده و روش جمعاند. این پژوه  اح ن ع تحلیلیها را بر سینۀ خ د حد کردههایی است که هزاران سال ،نساالینه

در قالب کتاب و مقا ت  باشفففد و در این حمینه غالب منابع مه  و مرتاا با نق ش نناباداسفففنادی میایصففف رت کتفاب فانههفای ،ن بفهداده
  ر اباد بههای نندهد که در ساالینههای این پژوه  نشان میاند. نتایج ب   یافتههای علمی مطالعه شدههای دادهمنتشفرشده در پایگاه

کا تر و  ریز(مرغیکلی سففه دسففته نق ش حی انی، نیاهی و هندسففی حرفف ری پررنک دارند که در نق ش حی انی، نق   اوو ، نن شففد  
 در نق ش نیاهی، نق جامع نناباد به کار رفته اسففت. سففردر مسف ددرشفت( اهمیت بسففزایی دارند که نق ش نن شفد و  اوو  در  مرغی

ها و تانشان در داسهای معناییاح س ی دیگر نق ش ف ق اح حیث مرم نی، ریشه تر است.درخت و در نق ش هندسی، نق  خ رشید پررنک
نری منطقه ت لی یافته اسففت. عالوه بر این، نق ش ف ق با در هنر سففاال نگارهصفف رت نمادین و در غالب تدر دارد که بهباورهای عامیانه قرا

که نق   اوو  اح س یی در دورآ هنر اسالمی های پیشین خ د پی ند نزدیۀی دارد، چنانهای خ د و دورهوج ه معرفتی تنیده به الهیات دوره
 خ رد.دیگر با محت ای درونی ،یین حرتشت پی ند می ش د و اح س یپررنک می

 ها:کلیدواژه
 های اسا یری.ساال نناباد، نق ش شاخص، مااهی  نمادین، باورهای دینی، ،یین

                                                           
شگاه کاشان و با نظارت دان به ساارشدستی و هنرهای بومی گناباد با تأکید بر فرش دستباف ای بر شناخت صنایعمقدمهاین مقاله مسفت ر  اح  ر  تحقیقاتی با عن ان  *

 فر است.فتحعلی قشقایی استاد
 Irancarpetmahdi1390@gmail.com ،م خته کارشناسی فرش، دانشۀده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران  ن یسنده مسل ل(/دان  **
   f.ghashghaeifar@kashanu.ac.irکاشان، ایران/ مربی دانشۀده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، ***
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 بررسی نق ش ساال نناباد
 ،هاو معنای نمادین ،ن

 ۱۱۴ف  ۹۹

 . مقدمه۱
نمای  و ارائۀ مذهای را در نح آ ای و ،یینیت ان میزان نا ذ هنر و در پو ،ن حرففف ر نمفادها و باورهای اسفففط رهدر تفاریخ همیشفففگی ایران می

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 
جدا نا ده  مناه اح حندنی روحمرآ این مرددسفففتی، بلۀه دیگر هنرهای این مرحوب م هی تنها صفففنایعکه نهنماید؛ چنانها به این نح ، مسففتلزم می،ن

نح ی که تمامی اتااقات و مناسففاات سففیاسففی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصففادی اع  اح ججرافیا، جنک، قحطی، ضه ر و حرفف ر ادیان و اسففت، به
ه بسا چ ت ان در هنرهای دستی ایشان دید. پوهای جدید، همگی بر باورها، روحیات و اعتقادات مردم در تأثیر مسفتقی  ب ده و نم د ،ن را می،یین

شناختی انباسففت-کمد مسفتندات تاری ی و علمیورق مطالعه نم د و بهبههای تاریخ ،ن را ورقباورهای ید ملت، باید برگ برای شفناخت ریشفۀ
ملتی حامل  رهای تاری ی هنیرد که اح س یی داشتهها را باحشناساند و معرفی کرد. ضرورت ان ام ین اقدام پژوهشی اح این امر مایه میاین اسط ره

 شف د و اح س ی دیگر، ت دید تأویل اح نمادهاانگاری ،ن م جب افتادن در ور ۀ فقدان تاری ی میمعنای بنیادهای حیات ،ن ملت هسفتند و نادیده
 ت اند نق  ایاا کند.های م ج د در ،ثار تاری ی و هنری در اعتالی سطح هنر حمان حاضر و بعد مینگارهو 

داوم نیری و تبا بهره های این منطقهسفففاالینهرو اهمیت دارد که ح،نهای نناباد امنظری خفا،، پژوه  دربفارآ سفففاالینه عالوه بر این و اح
یدا شفف د که در جایی کارکرد ه یتی پهای فرهنگی مطر  میعن ان کا  ت کاربردی بهانداحی و ت لید محصفف   های سففنتی سففاخت و نق شففی ه

 ۀچرخ ت خ اهد شد که انرچه درهای سنتی ت لید محص   من ر به شفناخت شفی ه منطقهاسفت. اح سف یی مطالعه و بررسفی سفاالگری این  کرده
ثر اح باورها، بهره نیسففت و حمانی که سففاالگر متأاسففت اح حیاایی بی هقیت سففاالگر این منطقالاح ،ن ا که حاصففل ذوق و خ ،نیردت لید انا ه قرار می

 (.۹۱، ۱۹۹۴ نظری و حکریایی کرمانی  نذاردپرداحد، ،ثار بدیعی را به نمای  میکند به خلق نق ش میو  ایعتی که در ،ن حندنی می اعتقادات
 ای و منابع م ج د در این راسفتا با نگاهی تحلیلی سعی بر فه  فلساۀ حاک  بر نق شروی این پژوه  با تۀیه بر روایات ،یینی و اسفط رهاحاین

فففل ها دارد. هدف اح این امفففر، بررسی و تحلیهای منطقۀ نناباد اح دیرباح تاکن ن و هم  انی بسیار حیفففاد ،ن با چندی اح اسط رهفته بر ساالنر جان
های روایی م ج د در تاریخ و ها و مذاهب باسففتانی و اسففط رههای شففاخص سففاال نناباد با ،ییننگارهصففحیح و کشففب رابطفففففۀ درسففت بین تد

است. بدین  های منطقهساال وچرا اح این نق ش بر پیۀرآچ نای در استاادآ بین بررسفی علل تداوم و تسفلسفل باورهای ،یینی و اسفط رههمچنی
های ق ش بر ساالنیری این نتر نسفات به چرایی و تأثیرنذاری این باورها در شفۀلتر و شفاافسفاب ن شفتار پی  رو درصفدد ارائۀ شفناختی دقیق

های شاخص ساال مایهدسفترسی راحت و جامع به ا العات  حم در خص ، نق . ۱ اند اح:مدنظر در این پژوه  عاارت اهدافت. منطقه اسف
تر در خص ، ساال نناباد و ت جه بی  فراه  شفدن امۀانی برای پژوه  و تحقیقی بیشفتر و دقیق. ۲ مندان؛نناباد برای محققان ،ینده و عالقه

 مت لیان امر به ساال منطقه. اح پی  پژوهشگران و

 های پژوهش. پرسش۱ـ۱
 ای برقرار است؟ای رابطههای اسط رههای منطقه و باورهای دینی و ،یین،یا بین نق ش حاضر بر ساال .1
 های شاخص ساال نناباد چیست؟مایهمش صۀ اصلی نق  .2

 نطقه و پ یایی ،ن نسات به ساال سایر منا ق چیست؟های م ج د بر روی ساال نناباد در بارح نم دن ساال مجایگاه و نق  نگاره .3

 . روش تحقیق۲ـ۱
ۀ های منطققرار داد، چراکه به کندوکاو دان  م ج د دربارآ ساالبنیادی  هایت ان اح حیث هدف پژوهشی، در حمرآ پژوه حاضر را می پژوه 

ر ها ب،وری دادهتحلیلی است و جمعی صیاتروش تحقیق پژوه  حاضر ماتنی بر کاربرد  شفناسفی،نناباد پرداخته اسفت. اح منظر چهارچ ب روش
های فته در سففاالکارر در شففی آ تحلیلی، تالش شففده تا با تمرکز بر نمادها و نق ش به ای صفف رت پذیرفته اسففت.کتاب انهمانای مطالعات اسففنادی
تماعی منطقه در نظر نرفته ش د و در واقع نسات میان باحنمایی نماد در اثر هنری با امر ها با محت ای حیات فرهنگی و اجنناباد، نسفات این ساال

 واقع م ج د در حیات حیستی در نظر نرفته ش د.

 . پیشینۀ تحقیق۳ـ۱
یز که ن های ساال نناباد، تحقیقی جامع و کامل ص رت نگرفته است. در کتب مرب طدر ح حآ پژوه  در م رد ماهیت و فلساۀ حر ر نقشینه

 اد شده است.ها ین یی و به حالت ت صیای اح این نگارهبیشتفر ت سا ن یسندنان محلی به چفاپ رسیده و دیگر مقا ت، راجع به ،ن کلی
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 . تاریخچه۲
 ن ید: چنین می سفالگری در خاورمیانه از آغاز تا دوران ایلخانیجیمز ویلسن ،لن در کتاب 

ترین و در واقع اولین صفنایع ت لیدشفده به دست بشر است که در ،ن چهار عنصر اصلی یا ع امل اربعه سفاال ید اح قدیمی
 اند، دخالت دارند. سفففاال،های بشفففری ب دهیعنی ،ب، باد، خاه و ،ت  که اح دیرباح م رد احترام اق ام ایرانی و دیگر تمدن

سانی، های هنری اننیری و بروح خالقیتاه، جایگاهی مناسفب برای شۀلهنری برنرفته اح عنصفر وج دی بشفر یعنی خ
های پی  اح هزاره مانند، در نذر اح تاریخ پرفراحونشیب سرحمین ایراندر تمام   ل تاریخ ب ده است و هم اره ،ثاری حیاا و بی

صفففنعت در   ل تاریخ - ل این هنراح میالد، دوران تاری ی و تمدن اسففالمی تا به امروح، بر جای نذارده اسففت. سففیر تح
اح ه یت و  ایهمچ ن وقایع نذشته بر ،ن، پرفراحونشیب است. اما صنعتگر و هنرمند ایرانی هرنز در این مسیر    نی ذره

ها یا ه  م اق ام دیگر بر این سففرحمین به های هم  ار در پِی ،مدوشففدها و ت ارتسففالیق خ د نۀاسففته و ،نچه را اح تمدن
ه، 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 دست ،ورد

 ست. ها در شرق و غرب نسترش یافته اترین سرحمینای در دل تاریخ رسانیده که تأثیر ،ن تا دوردستر چنان شۀ فایی
ای و  الیی که در دوران ،ن ا که اسففتاادآ بسففیاری اح ضروف نقرهپو اح ورود دین اسففالم به سففرحمین کهن ایران و اح 

لی کشاند س ی ت لید و استااده اح وسایسفاسانیان و در دربار م رد استااده ب ده ممن ع شد، باح صنعتگر و هنرمند ایرانی را به
ر ب دن ساال برای همگان دها و فرامین دین جدید در سفرحمین ایران باشفد. سادنی و قابل دستر  که همسف  با خ اسفته

شدآ عهد سامانی، های ساختهخص ، در ساالجامعه، م ض عی ب د که باعث نسترش روحافزون ،ن شد. پو اح ،ن و به
د، خ ر های ک فی که تا ،ن حمان فقا در صففحیاۀ قر،ن به چشفف  مینق شففی همچ ن جان ران، پرندنان، خط ط و ن شففته

ساحی ایران شد و جا افتاد. ترکیاات نل، غنچه و ت  عناصر چینی وارد صنعت ساالافزای  یافت. در سفدآ چهارده / هش
تشۀیل  های نقاشفی و تزیینات سفاال رانیاه، پرندنانی چ ن ققن   و مناضری که به  ایعت کاماًل نزدید ب دند، صفحنه

رن ش و قایل عنقا و غاح، حی انات مانند خ،باد با تزیینات نیاهی، پرندنانی اح ت ان در ضروف سفففلطاندادنفد. این تأثیر را می
یلی یا ای به رنک نای و اغلب دارای حمینهسیاه و ،بی فیروحه هایی به رنک،ه ، تصف یر انسفان در کسف ت مج لی با پ شف 

های صلیای و مستطیل در ساخت های حلزونی و نق  پرنده و غاح مشفاهده کرد. به کار بردن کاشیشفیری همراه با  ر 
ی چین ساحی و کاشدهندآ تأثیفر صنعت ساالها و عنففاصر تزیینی پفرنده، ابر، نلفدان و اددهفای چینی، همه نشانبمحرا

   (. ۵ ف ۶  ،     ۱۹۱۱            ویلسن ،لن   اندبر ایران ب ده
ران و خاصه های ایالهفای م رد بحث در سافنگارهنسل تدبههای اولیۀ ن یسنده در این مه  ،ن است که حر ر متداوم و انتقال نسلاح یفافته

دهد؛ های منطقۀ نناباد، بدون امۀان باوری غنی همچ ن مذهب و ،یین، امۀان و اجاحآ نا ذ و ماندناری تا این حد را نمیص رت متمرکز، ساالبه
اولیه و  فلساه، معنا و دره ن نه به خ د نرفته وها حالتی عادتهرچند که پو اح سالیان سال و در پو قرون متمادی، این نق ش و استااده اح ،ن

های رسیدن به این مقص د، معناکاوی و بررسی نق  و نمادهای ایرانی در کنۀاش اح یۀی اح راهصحیح هنرمند به خ ی  را اح دست داده است. 
ت اند ها میای است که نشانگر ید اندیشه، شیء، ماه م، چگ نگی و جز اینهنرهای سنتی است. نماد که مظهر و سمال ه  نامیده شده نشانه

ته باشد. برای نم نه کند، پی ند داش  ر  ایعی یا بر پایۀ قرارداد با چیزی که به ،ن اشاره میء مادی باشد که شۀل  بهت اند ید شیباشد. نماد می
 (.۵، ۱۹۱۹ بهمنی فروهر نماد مزداپرستی است 

مطالعۀ  رایبسفته 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.  حم دان
،مده  اسططرورو و نداد در ادبیاو و هنردر کتاب (. ۱ همان،  شففم لجهان و . سففاختاری۲تاری ی؛ -شففناختی. انسففان۱دارد:  وج د راه دو اسففط ره

 است:
شففناسففی و اسففا یر ایرانی به این مق له وج د دارد، اسففط ره ر ایران در بین غالب اسففاتید و برجسففتگان ح حآنگاهی که د

شفناختی نره خ رده و در این باب کندوکاوی نداشفته است؛ حیرا غالب این شفناختی و مردمنح ی کمتر با مق  ت انسفانبه
 عن ان ید عل  مستقل، شناخت عمیقیبه شناسیاسط رهع اح افراد دارای ت صفص فرهنک و حبان باسفتانی ب ده و در واق
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طۀ ها نا ده، چ ن در حیمثابۀ علمی مسففتقل م ضفف عی مرب ط به ،نشففناسففی بهنداشففتند. هرچند شففاید ت جه به اسففط ره
ند؛ یعنی دناتۀ جالل سفتاری، در ایران، اسط ره را در وهلۀ اول با مق  ت ایران باستان خلا کر شفان نا ده اسفت. بهرشفته

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 
 ای اح تاریخ است. ،نچه فرهنک ما نیزها تقریاًا مطر  نشفد. اسط ره در حندنی همۀ ما هست. نه اینۀه فقا دورهباشفد، این

ه فقا در عن ان م حه دید کای بهای حنده دید و به نقد ،ن پرداخت، یا باید ،ن را پدیدهپدیدهعن ان هسفت. یا باید اسط ره را به
 (.۱۱، ۱۹۹۶پ ر مطلق و او د  اسماعیل« اسط ره در بطن حندنی ما هست»عاارتی کشد. بهید جا وج د دارد و ناو می

ای حنده است و در حندنی حال ما تأثیرنذار است یا  ره همچنان پدیدهپو اح ،ن اسط ره را باید اح لحاظ ساختاری بررسی کرد؛ که ،یا اسط
 ن ید:می بارهافۀند، یا اینۀه جناۀ اعتقادی و دینی دارد. جالل ستاری دراینهای حیرین جامعه را  ر  میشناختی دارد و  یهدیدناهی جامعه

ک   نیرد و شما که است. اسط ره جای تاۀر را مینیرد. اسط ره خطرنا اسفط ره سفاختاری است که جل  اندیشیدن را می
 خ اهی  این است که اسط ره جای تاۀراندیشد. چیزی که ما میجای شما می  ر باشید. اسط ره بهکنید که ،نعادت می

هست(،  پشت  ای  تاۀری کهرا نگیرد؛ یعنی در واقع اسط ره اندیشه ش د. اسط ره باید شۀافته ش د. الاته اندیشۀ اسط ره
 نه خ د روایت . 

ط ره را باوران اسباور. اسط رهپژوه و دیگری اسط رهت ان به دو دسفته تقسی  کرد: یۀی اسط رهمحققاِن اسفط ره را می
ی ماهیت اسففط ره را بایند، که ،یا پیام ماندنار  خ اهدمیپژوه که اسففط رهبینند درحالیعن ان واقعیت میباور دارند و ،ن را به

ای که هن ح که هن ح است حنده دارد؟ و ،یا چیزی در ،ن هست که ماندنار باشد؟ یا باید اح ،ن رد شد و ،ن را رها کرد. اسط ره
ری چه یش د. بفففاید باینی  اندیشفففۀ اسا تنهایی امتیفففاح محس ب نمیاست و فقا م تص به روحنفففاری خا، نیست، به

ه ،یا مند کرد، یعنی واقعا باید دید کبری . اسفففط ره را بفایفد تاریخخ اهفد بگ یفد. فقا انر ،ن را دریفابی ، راه بفه جفایی میمی
ش د یا خیر؟ انر بش د، این ماندنار است و تا قیام قیامت، ضحاه برای ما ماندنار است. در مند میاسط رآ ضحاه، تاریخ

ش د. مرح بین اسط ره و تاریخ چیست؟ مرح بین اسط ره و تاریخ خیلی روشن و واضح است. این این ا ید سفاال مطر  می
ره شناسی، انسانی و مدرن است. تاریخ کیانیان نداری ، بلۀه سراسر اسط دو اصفاًل اح ید مق له نیسفتند. تاریخ، عل  انسان

ما را قدر شففاندیشففد، یعنی ،نجای شففما میاسففت. اسففط ره الگ ی فۀری اسففت. تاریخ، الگ ی فۀری نیسففت. اسففط ره به
یا   ر ،فریده شففد، در باور بر این باور اسففت که انسففان اینکند. اسففط رهکند که تاۀرتان را سففلب میمسففح ر خ دش می

اند، چ ن ت انی  بگ یی  ایدئ ل دیدهسفففتند که امروح می هاییای، اسفففط ره  ر پدید ،مد. بنابراین الگ های اسفففط رهاین
های قدی  پ سفت انداختند و به ایدئ ل دی تادیل شدند. یعنی ها هسفتند. اسفط رهسفط ره در جهان امروح همان ایدئ ل دیا

چه ناتند؟ ناتند بشفر رو  پیشفرفته اسفت. راحورمز ماندناری اسفط ره این اسفت که بت اند خ دش را با اوضاع هر روحناری 
اشد. هایی ه  در اسط ره داشته بن ن ریشهالاته ممۀن است تاریخ اسط رهوفق دهد. الاته اسفط ره مقدم بر تاریخ است و 

این دو مق له کاماًل جداسفت و ما انر ب  اهی  اسط ره را حنده نگاه داری  و ارحشمند بدانی  باید باینی  که پیام تاری ی دارد؟ 
راح ماندناری اسفففط ره، »سفففت. در ید جمله انر بت انی  این امر را در م رد اسفففط ره اثافات کنی ، این اسفففط ره مفاندنار ا

اند و بقیه نه، هایی مانند ضحاه و میترا و دیگران که تاکن ن حنده ماندهدر خص ، ماندناری تیپ«. اش اسفتتعایرپذیری
 (.۱۱ف۱۰اند  همان، ع املی حیادی همچ ن اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... تأثیرنذار ب ده

ای در این م رد تاری ی، کتب و مقا ت فراوان و معتاری ن شفته شده و اساتید برجسته-شفناختییدناه انسفانها اح ددر باب شفناخت اسفط ره
اند 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 سف ن ناته

 ش د.میاین باب به مطلای دیگر م ک ل 
هنر »( تۀیه نم د که در مقالۀ خ د به نام ۱۹۵۱های منطقه شففاید فقا بت ان به نظر عاا  حمانی  های م ج د بر سففاالمایهدر بررسففی نق 

کشب  و ها و ارتاا شان با دیگر نمادهای منطقه و پی ستگیبندی این نق ش و تا حدودی تحلیل ،نو دسته به تقسی  «سفاحی در مند ننابادسفاال
ارتااط پنهان بین نق ش سفاالی و نق ش مسفتعمل در معماری و دیگر مشفاغل منطقه پرداخته است. همچنین وی تا حدودی به « ب دن یا نا دن»
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های مۀشفف فۀ سففایر منا ق باسففتانی ایران با سففاال نناباد م اردی را بیان کرده و به مقایسففۀ هماسففتگی فرهنگی و هنری در ن ع و نق  سففاال
 ها دست حده است.،ن تطایقی

ی ج یمند و شهرستان نناباد یعن مرکزوج د نام سابق »ن ید: سفاحی در مند نناباد چنین میمرح م حمانی دربارآ وجه تسفمیه و پیدای  سفاال
رده کاح ،ن عا ر می کنند ج یمند نام خ د را اح م رای ،ب ِده مند کهای که دربارآ وجه تسفففمیۀ ،ن وج د دارد، به این معنی که تصففف ر میشفففایعه

اح هرات و  "چ بهاب علی کاله لّتۀ پا"سایدان محل اضهار داشتند مقارن تشۀیل ،بادی فعلی مند ش صی به نام ب شد. ری نرفته اسفت، ق ت می
اکن ن اح او فرانرفته و ترفته برخی اح سففاکنان مند این هنر را احتمال ضففعیب اح فردو  وارد شففده و کارناه سففاالگری را دایر کرده اسففت و رفتهبه

 (.۱۱ف۱۰، ۱۹۵۱ حمانی « اندادامه داده
مده در ،دستهای بهدر حال حاضفر شاید بت ان ننابففففاد را قطب هنر ساالگففففری در شرق کش ر دانست که بر اسا  برخی اح ،ثففففار و ساال

هایی اح هفزارآ س م پی  اح میالد را مربف ط به دورآ تمدن، قدمت ،ن یل متری شمال شرقی ننابادک ۴۰های نزدید به دشت تفاری ی پشن در ت ه
ه کوج د دارد  یل متری شمال شرقی ،نک ۱۵دختر، هسطح قلع یل متری جن ب غربی وک ۹۰فرود،  ۀی در سطح قلعیهاهمچنین ساالدانند. مففففی

 (.۴۵، ۱۹۱۹هم   جا؛ همان شده استدر محل ساخته می داشته و احتما ً  یساال در ،ن ح حه مصرف نساتًا فراوان ،دهد قال اح اسالمنشان می
ناباد ساحی در ندربارآ کیایت ساال و صنعت سرامید

ت ان نات که سابقۀ ت لیدات این هنر اح سابقۀ درخشانی می
های مرغ ب در حمان ایالت برخ ردار اسفت. سفاخت کاشی

های فرمانارمایی در خراسفففان فرمانارما معروف به کاشفففی
مرب ط بففه اوایففل قرن چهففارده  ه ری قمری، مایففد این 

هران شناسی تانسان ،ن در م حآ احنۀته است که چند نم نه 
 (۱ تص یر باشفد حدنی میاسفت که ضرافت ،ن مثال م ج د

 (.۱۹۹ف۱۱۵، ۱۹۱۹ تابنده ننابادی 
 نمراۀارد ن، ح داح جملفه در حمفان ،قای اسفففدالمل

 ت وک( ضروف مرغ بی با شفففر ش۱۹۱۰وقفت نناباد  حدود 
های ،ن در مسفاعدت ایشفان ساخته شده و بعری اح نم نه

،سفففتفان قفد  رضففف ی مشفففهفد م ج د و به ضروف  آم ح 
 مردم دناال ،دپو اح اسدالمل ی مشفه ر اسفت.ۀاسفدالمل

زول سففاحی نتر ب د رفتند و سففااله باصففرفهکارهای دیگر ک
ار که کسففاحی ادامه دادند سففانی به سففاالکرد و در واقع ک

 (.۱۱ف۱۰، ۱۹۵۱ حمانی  ها ساخته نا ددیگری اح ،ن
نری صفففنعتی م تص بیفدخت و مند نناباد ن یفا ک حه

ب ده اسفففت. با وج د اسفففتادان ماهری که در این صفففنعت 
تی رو ها بعد اح مداند، کیایت کار ،نمشففج ل به فعالیت ب ده

 (.۱۹۹، ۱۹۱۹ تابنده ننابادی   ر کامل ت سا استادان به شانردان تعلی  داده نشد نهد، حیرا این صنعت بهبه اف ل می
های ا با کمداکار ر ساح به نام استاد علیهای اولیۀ قرن حاضر، ید نار استاد کاشیعلیشاه، اح اقطاب ص فیه در نناباد، در دههضاهرًا صفالح

ساحی اشیکاکار نیز مدتی را در بیدخت نذرانده ولی پو اح مرگ وی، صنعت برده تا این فن در ،ن ا نیز روا  پیدا کند. استاد علی ۱مالی به بیدخت
اح (. ۱۱۵مان،  هدر ،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 

ن همانند ات ان به ،قایان حا  محمدحسن امیری و حا  محمد ترابی و مهدی ش اعی اشاره کرد که فرحندان ایشترین ساالگران منطقه میقدیمی
 اند.پدر، پیشۀ خان ادنی خ د را پی  نرفته

الارمای  جناب ؟  ماللتحاب؟( امیرکایر فرمانارمای ملد  د با کتیاه؛ حسب: ساال م ج۱تص یر 
 نلستان( شناسی کاخخراسان  م حآ مردم
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 بررسی نق ش ساال نناباد
 ،هاو معنای نمادین ،ن

 ۱۱۴ف  ۹۹

شففده را با حمل ت سففا چهارپایان به شففهرهای م اور همچ ن کاشففمر، قائن، فردو  و... برده و در ،ن ا به فروش ضروف سففاخته در نذشففته
بندی و بعد اح ،ن بر اسففا  کیایت درجهضروف چینی ت سففا دولت خریداری شففده و  ۱۹۵۱اند. در حمایت ایشففان نیز قال اح انقالب رسففاندهمی

رو ب ده است که این فن و هنر در منطقه، حنده و پ یا باقی بماند. لیۀن شفده است. این کار فقا اح،نب شفی اح ،ن صفادر و ب شفی دیگر معدوم می
رین میزان خ د نی متااوت با یۀدیگر به کمتها اح این ب  ، استاادآ اح نق ش و ترکیب عناصر تزییتر شدن حمایت دولترنکپو اح انقالب با ک 

 (.۱۹۹۶اند  مصاحاه با محمدحسن امیری رسد؛ تا بدان ا که بسیاری اح این نق ش دچار حدای  شدهمی
( در پژوهشفففی با عن ان ۱۹۹۱پ ر و شفففاایی  ت ان دید که کاض اند، میهای دانشفففگاهی که در قالب مقاله منتشفففر شفففدهبا نظر به پژوه 

سعی بر ،ن تحلیلی با استااده اح روش ت صیای« های عصر معاصر مند ننابادشفناسی نق  ماهی با رویۀرد عرفانی در سه نم نه اح ساالینهنشفانه»
باحتاب ،ن در هنر سفاالگری عصر معاصر را با رویۀرد عرفانی  ،مثنوی معنوی در د تا با اسفت را  مرفامین عرفانی نق  ماهی در اشفعار م  ناندار 
نر ی ند نانسستنی میان ادبیات و هنر باعث ورود مرامین ادبی به تزیینات هدهد که پنتایج این پژوه  نشفان می .دنتحلیل قرار ده رد ت زیه وم 

 ت جه هنرمندان عمیق عرفانی و نمادین، اح دیرباح تاکن ن م رد مااهی دلیل ماهی اسفففت که به ،جمله این مرفففامین اسفففالمی شفففده اسفففت. اح
مایه نق  د که اینشتحلیل ا العات که به روش تاسیری ص رت نرفته است مش ص  ای م تلب و ادبا ب ده اسفت. بر اسا  ت زیه وهعرصفه

 .،یدحامل معانی عرفانی ب ده و در ،ثار ساالین عصر معاصر نم دی اح انسان کامل و بهشتی به شمار می
با  (د نناباد و شفهرضففای اصاهاننهای مراکز سفاالگری متطایقی سفاالینه ۀطالعم»( در پژوهشفی با عن ان ۱۹۹۴نظری و حکریایی کرمانی  

های دو االینهانداحی بر روی سففت لید، اعمال لعاب و نق  آوج ه اشففتراه حیادی در شففی »اند که تحلیلی، نتی ه نرفتهاسففتااده اح روش ت صففیای
ی حیرلعابی و روا  نقاشش د و میش الت ت لید ،ن ۀو م فقیت در حمین «خمیر سفنگی»های معروف به دسفتیابی به ن عی بدنه برایمرکز وج د دارد، 

کارنیری نق شففی مانند ماهی، پرنده و ان اع نق ش نیاهی و هندسففی متناسففب با وضففعیت فرهنگی و های و برنک شففااف و قه هان اع لعاب تد
ضریب  نداحی مانند ترسی  دقیق وانق  آ. همچنین وج د افتراق در شی استهای مشفتره هنر ،نان اقلیمی این منا ق سفاالگری اح جمله جناه

های خار  نذارینق  و رنک ۀنخالقاهای نقاشی ایرانی است و کاربرد ،حادنه و قلمگیری آکنندن عی تداعیهای شهرضا که بهنق ش در سفاالینه
کاررفته و های بهاین مراکز افزوده اسفت و در جایی تااوت در ساختار ،رایهفرد سفاالگری های منحصفربهاح چهارچ ب  ر  در مند نناباد بر ویژنی

ز نشففان های این دو مرکعن ان وج ه تمایز سففاالینهرنک در مند نناباد بهکارنیری مسففتمر لعاب شففااف بیهروا  لعاب سففاز ،بی در شففهرضففا و ب
 (.۹۱، ۱۹۹۴ نظری و حکریایی « دهدمی

زارش و عۀو، ن»شامل عات میدانی  الو ابا استااده اح روش ت صیای « سفاالگری در مند نناباد»( در پژوهشفی با عن ان ۱۹۹۲مح  بی  
سففعی نم ده تا م اد اولیه، تۀنید سففاالگری، چگ نگی رنک و  «اح منابع  العاتن یسففی و نرد،وری ایادداشففت»شففامل ای تاب انهکو  «مصففاحاه

ای یشینهسفاالگری در نناباد که حداقل پدهد که های این پژوه  نشفان میهای مند نناباد را تحلیل نماید. یافتهکاررفتۀ سفااللعاب و نق ش به
ای ن ضه ر اح عن ان پدیدهساال مند با مصالح و تزیینات متااوت، به و کردای یۀسان پیروی میعصر خ د اح شی ههزارسفاله دارد، با مراکز ه سفه

  ل حمان اح محیا نیز  قرن یاحده  ه ری در مند رایج شفد. این سفاال که با سفاال میاد یزد و شهرضای اصاهان شااهت حیادی دارد، دراواخر 
 .های نرم و شاد، هم اره جذاب و در م امع هنری مطر  استهای سنتی و رنکمایهدلیل داشتن نق تأثیر پذیرفته است. ساال مند به

 
 نقوش سفال مند گنابادبندی . تقسیم۳

این عناصر شامل  ت.عناصر تزیینی برنرفته اح  ایعت اسها دانست که نق ش کارشده بر روی ،ن را مند ساال ۀترین مشف صفمه شفاید بت ان اما 
های سففاالینه نق ش. الاته در این بین شففاید بت ان نق  خ رشففیدخان  را که نقشففی مح ری در اجرای ندهسففتو هندسففی  نااتینروه حی انی،  سففه

 عن ان یۀی اح عناصر نروه انسانی نام برد.کند، با سالیان اختالط در ذوق و قریحۀ هنری و ق آ ت یل ساالگر بهنناباد ایاا می
رسیده  ددلیل محدود شدن کارها و کاه  باحار تقاضا، عماًل استااده اح نق ش به کمترین میزان خ بنا به اضهار مطلعان و فعا ن این ب   به
امی، نل ش ند. نق  بز،  اوو ، نل بادها نگارآ تزیینی برسد، دیگر بر روی ضروف کار نمیها به دهو خیل عظیمی اح این نق ش که شاید تعداد ،ن

رو  حم ،مد احاین اند.،یند که متأساانه به دست فرام شی س رده شدهماهی  َاِرنی(، باحوبندی و... اح این دست به شمار میکدو، ،فندی، مینایی، پره
 ای این نق ش بیان ش د.بندی م تصر و کلی، ارائه و س و روایت اسط رهبرای دره هرچه بهتر نق ش ساال مند نناباد، ید تقسی 
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 . نقوش حیوانی۱ـ۳
( هستند که در نذشته ۹ کاتردرشت ( و مرغی۲ریز  چج هها شامل ماهفففی، مرغیدرصد با یفففی اح نق ش حی انفففی مصرفی کن نی در ساالینفففه

 مراتب تن ع جان ری بیشتری را دارا ب ده است.به

 . نقوش گیاهی )نباتی(۲ـ۳
ه نیز قابل بیان جقو بته قرمزی، بته سرخ یا نفففلش د، نفففل م شی نیز خ انده میپر که بعرفففًا پن هپر یفففا هشتاح نق ش نااتی درخت، نل ش 

این نق  در  هک رودار میکه صفف رت اسففتیلیزه بثر بهکه ا کاسففت  (نل نیل فر  در سففابق سففاحان مند ننابادسففاالنق ش م رد ت جه دیگر  احاسففت. 
 (.۱۱ف۱۰، ۱۹۵۱ حمانی  م رد استعمال ب ده استسراسر دوران اسالمی و قال اح ،ن در تزیین ،ثار هنری 

 . نقوش هندسی۳ـ۳
نن ی، قالی  ش د، شامل نق های اسلیمی نیز ناته میها کتیاهها دارند که به ،نحاشفیهپو اح ،ن نق ش هندسفی که بیشفترین اسفتااده را در 

شففده اح  ر  َافندی ای، خانگی  خ نگی(، محرمات، هات و هشففت، ضففربدری یا خراش که شففۀلی سففادهای، پروانهریز و قالی درشففت، ِمففففینه
ن نق ش شده است. نق  خشتی یا شطرن ی نیز جزو ایر روی ضروف سفاالی اجرا می،میز بباشفد که سفابقًا با جزئیاتی بیشفتر در ترسفی  و رنکمی

ای خا، و 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 ه
 ب شند.حیاا می

 
 ای نقوشروایت اسطوره. ۴

 «خ رشیدخان »و « درخت حندنی»، «ماهی»، «پرنده»، اح نق ش مشفه ر ساال مند
ار اختصفف.  حم اسففت در این ا بهدنای دار اسففت که جایگاه وا یی در روایات اسففط ره

رابطۀ حن یروار نق ش  در پو تمامی این اق ال و تااسفففیففففففر، ذکر شففف د که چگ نه
آ ت ان بر پیۀفففففر راحتی میها، ،یین و مذهب را بهها، اسففط رهمسففتعمل در سففاالینه

های ِمند نناباد مشاهده کرد که به چه ص رت تا به این انداحه با یۀدیگر ادغام سفاال
ها رمند ساالگر بعد اح نسلو هماهنک شده و بعرًا فلسافففۀ وج دی ،ن نیز برای هن

ه خ د نرفته ن نه بسینه به فرام شفففی س رده شده و حالتی عادتبهو در انتقال سینه
اسفففت. تنگفانگی حرففف ر پررنک و نمادین پرنده، درخت و ماهی بی  اح بی  تأثیر 
اسفط ره و ،یین و مذاهای همچ ن میترائیسف  و حرتشففت را در حندنی عادی و روحمرآ 

ها برای ایشففان قابل دهد که به چه مقدار این جایگاهرحمین نشففان میمردم این سفف
پرنده و ماهی هر دو با حمل نیاه حندنی سففعی در حاو و حراسففت و به ارمجان ،وردن ،ن برای مردم سففرحمین  ۲در تصفف یر اند. احترام و تقد  ب ده

 (.۲ تص یر  خ ی  دارند که در ادامه مشرو  ،ن ذکر شده است

 ه. پرند۱ـ۴
ساحی مند نناباد، نن شد ]یا همان چج ه[ است که نق  ،ن در اکثففر ضروف سافالی همچنین  اق ناتۀ مرح م حمانی م تیب یا سمال ساال

ش د. این مطلب یاد،ور پرندنان سردر و  رفین مدخل مس د نناباد است که با ن  در بین دستی ،ن شهرستان چ ن نلدوحی دیده میسایفففر صنایع
بلند شفایه دارک ب نام برده اسفت و شاید این پرنده در این شهر اح نذشته م رد ت جه اندام دمها به نام پرندنان باریده منّق  شفده و اح ،ننل و نیا

 حمانی و اند ایعت اح املک تقلید ناه نق ش این(. ۱۱ففف۱۰، ۱۹۵۱ حمانی ساحی نناباد در اوایل قرن هات  ه ری نیز دایر ب ده است ب ده، یا ساال
 اند.شده ساده بسیار هکنردیده  نق  ت ریدی ص رتبه

ر ر های اخیر شاهد حجامع نناباد اسفت که سفابقًا در سفدهعن ان کتیاه بر سفردر مسف دشفده بههمچنین نق   اوو  اح دیگر نق ش اجرا
دانند و می ای اهل بهشففت،یین اسففالم،  اوو  را پرنده که درای ؛ چنانتر ،ن ب دهنق  این پرنده نیز در هنر سففاالگری منطقه الاته با وجه رئال

 ریز و ماهی در حاشیهخ رشیدخان  با نق  مرغی: نق  2تص یر 
  عۀو: مهدی خداوردی(



 

 

106 

 بررسی نق ش ساال نناباد
 ،هاو معنای نمادین ،ن

 ۱۱۴ف  ۹۹

غ ا ا واسفطۀ 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 بهبه
 (.۱ اوو  را اح بهشت راند و به حمین ها ط داد  جدول  واسطۀ این رفتار و خطا، ،دم و ح ا وو تحریص ،دم و ح ا پرداخت و خداوند به

 عن انبه تحرتشفف ،یین در باسففتان دوران ه درۀبل شففده نرفته ارکبه  اسففالمی دورآ هنری ،ثار در نمادین نقشففی عن انبه تنهانه  اوو  نق 
 دآۀ،تش یۀنزدی در ندکمی اشاره ب ده، باقی ه ری س م قرن تا هک و معابد حرتشتی هادهۀ،تش م رد در اسفت.  اری ب ده ت جه م رد مقد  مرغی
؛ ۱۹۹فففف۱۹۴، ۱۹۱۹ردند  بهمنی کمی نگهداری ها اوو  اح ،ن ا در و ب د شففده اختصففا، داده ها اوو  نگهداری برای خاصففی محل ب ارا

 .(Jorgensen 1986, p. 131برنرفته اح 

 هامایه و سمال: مقایسۀ نق ۱جدول 
 مقایسه  نق 

 نگهداری( محل 

 ت ضیحات تص یر ماله سن   قدمت

کاری سردر ن  نن شد
مس دجامع قدی  

 نناباد

 مایهنق  ق۶۰۹
 
 
 
 
 

نق  پرنده بر 
سردر 

مس دجامع 
 نناباد

کاری سردر ن   اوو 
مس دجامع قدی  

 نناباد

  مایهنق  ق۶۰۹
  

نق   اوو  بر 
سردر 

مس دجامع 
 نناباد

م حآ مزار بیدخت   اوو 
 نناباد

مرب ط به 
قرن ده  

 شمسی
 

 ۴۲۶ 
سال 
 قال(

 مایهنق 

 

بشقاب کاشی 
 نناباد
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دی  و های قحر ر پفرنده و حمل نیاه ت سا ،ن در نق ش اجفراشده بر روی ساالینفه
نگارندنان  حع جدید نناباد حائز اهمیت است. نظر بر این است که انتقال این نیاه که به

ب، های م تلنامیرایی است، ت سا پرنففففده با عافففف ر اح سرحمینهمان نیاه جاودانگی و 
 انتهای دریافتاسفففت که چگ نه در « نیلگم »وار به اسفففط رآ کهن ای تمثیلاشفففاره

معنای حندنی، سففعِی در به ارمجان ،وردِن نیاه جاودانگی برای مردمان سففرحمین خ ی  
 (.۹دارد  تص یر 

ای اسفت خداانسان بدین معنی که دوس م او ،فرین  خدایی دارد نیلگم  ،فریده»
وی با  ای اسففت میان خدا و انسففان.ت ان نات او واسففطهپو می ؛سفف م انسففانیو ید

جز هب کند و چ ن چیزیفرمانروایی می "اوروه"ستمۀاری و خ دکامگی بسیار بر سرحمین 
داند، همۀ چیزهای خ ب را برای خ د خ ردن و ن شففیدن و ه سففرانی و سففتمۀاری نمی

ها رباید و میان خان ادهرو دختران و حنان را اح پدران و همسففرانشففان میخ اهد. احاینمی
رسففند، ه جان میاح سففت  او ب ۴که مردم اوروه   ریه،ورد، بوج د میه ،شفف ب و اندوه ب

انسففانی به  پذیرد وخداوند می کند. اح ،نان دفاع "نیلگم "در مقابل  هکد فریناخ اهند تا م ج د دیگری را بیروند و اح او میپو نزد خداوند می
ند و بر ،ن دهدوستی و مهر میجنگند اما بعد اح ،ن با ه  دست فرستد. ،ن دو پو اح دیدار، ابتدا با ه  میبه حمین می ،فریند ومی "انۀیدو"نام 
نۀیدو که اک  نیلگم  در کنار ک  چ نان ید رو  در دو جس . ؛نردندشف ند که تا پایان اح یۀدیگر جدا نشف ند. اح ،ن پو با ه  یگانه میمی

 "ا = ه م باباخ م باب" به نام نیرد با یاری وی به جنک غ ل شرورین ید و تصمی  میروانی ،رام و شۀیاا دارد، خ ی ستمۀارانۀ خ د را تره می
 ۵"ایشتار"ها پی  باعث وحشفت و نگرانی مردم سفرحمین  شفده است. اما پو اح پیروحی، در راه باحنشت، انۀیدو بر اثر نارین برود که اح مدت

م  که ن ستین رنج بر نیلگ ،بعد اح مرگ انۀیدو میرد.ش د و پو اح چند روح در منتهای رنج میکه اح ح ادث جنای داسفتان اسفت، بیمار می
که ینردد. پو درحالهای انسففان ه شففیار میبرد و به دردمندیشفف د. او به حقیقت مرگ پی میاکن ن دیگر خ ی انسففانی یافته، ،شففۀار می

ودانگی و ج ی راح جاوخ اند، در جسفففتانگیز میهای غ مفانفد و هم اره برای  مرثیهای اح انفدوه مرگ همزادش انۀیفدو غفاففل نمیلحظفه
ن یند که پرسد. همه به او میها راح نامیرایی را میشف د و اح ،نرو میههای ن نان ن روببا ،فریده کند وهای بسفیار می،ید. سفارمرنی برمیبی

پذیرد. لگم  نمینیجای اینۀه به مرگ بیندیشد، بهتر است این چندروحآ حندنی را به شادی بگذراند. اما مرگ سرن شت محت م بشر است و به
حا، نیاه جاودانگی را اح درفای های مرگداند و پو اح نذر اح ،بی را میففففکه راح جاودانگ ۶"تی پی ئ ته نه"به نام  ریففففسففران ام با رهنم د پی

م سففرحمین  در ،ن شففرید شفف د نیاه را به اوروه برده و با مردخ رد بلۀه بر ،ن می،ورد. اما ،ن را نمیبه دسففت می های شففیرین،ب اقیان  
هنک رو در فر ش د.  احاینانداحد و ج ان میخ رد و پ ست میمی رباید ونیاه را می ،کندشف د. ولی ماری در ید لحظه اح غالت او استااده می

نردد. به حمیافد به اوروه باه نیلگم  خسته، سرشار اح بیه دنی و اندوهناه اح سار ناکام خ ف،نگ (.ی و نامیرایی استفمار نماد ج ان ها،نماد
 دو را به ویفففای اح انۀیبان سایهخ اهد که انۀیدو را به وی نشان دهد تا راح مرگ را اح او ج یا ش د. درواحهرود و اح او میبان مرگ مینزد درواحه

ت خ ی  ی رسیده به سرن شففف،نگاه قهرمان به پ چن ید. احمیفففی انسان و غاار شدن  را برای او بفففسایه با حبانی ناماه م، میرای د.انفففنمایمی
 (.۱۹۴۰ شامل   ۱..«شتابد.رگ میفخ ابد و به جهان ما ر میفنردد بر حمین تتسلی  می

های یاحی به بهشت برین و جاودان، هر دو روایتی اح ،رحوها و عقدهناکامی نیلگم  در دستیابی به نیاه جاودانگی و ناکامی بشر در دست
ر قامت پ شیده صنعتگر، لافا  اجابت ب-های ایرانی به دست هنرمند نقاشها و فرشنیافتنی ،دمی است که بر پیۀرآ ساالینهو دستباحنشده 

 یافتنی و بر،ورده ساخته است.ها را دستو ،ن

 . درخت۲ـ۴
عن ان یۀی اح و پرنده است. این شۀل به این نق  چندهزارساله ترکیای اح تصاویر برگ، ساقه، می ه و نل است که غالب همراه نگارآ ماهی

کنند؛ ییاد م« درخت حندنی»های مند نناباد، همان   ر که مطر  شد، در قلمرو اسط ره اح ،ن به پرکاربردترین نق ش م رد استااده در ساال
نح ی، اند که هرکدام بهقائل شده نیز ۱«ت مهن کرن یا همه»، «ه م س ید»های دیگری اح قایل هرچند برای ،ن در ن شتارهای م تلب نام

در مرکزیت و پرنده  جقه و خ رشیدخان : نق  بته3تص یر 
 عۀو: مهدی  که نردتانرد ضرف در حرکت است

 خداوردی(
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ید. ،درخت به یاری مشی و مشیانه، ن ستین حو  بشر می ،،دمی در ،غاح ،فرینِ  اح س یی نقل است که روایتی متااوت در پیدای  خ د دارند. 
اسا یر  بر که بنا «شمشاد»و  ۹«کنار»برای  اخ غذای خ د نیاحمند ،ت  ب دند و ،ت  م رد نیاح ،نان را دو درخت  مشی و مشیانه

 (.۱۰۱، ۱۹۹۰؛ دادور و منص ری ۵۴، ۱۹۹۱د  ،م حنار ترند، فراه  کردندهنده،ت  ایران
های چندهزارساله به روایت سفاالینففففهوج د نق  درخت حندنی بر روی 

خالقان ،ن، اح حرفف ر و تأثیفففففر ،ن در حندنی بشففر سفف ن دارد که در سفف ابق 
دار، واضحًا حمان دقیقی مش ص های نرهکارنیری ،ن روی بافتهکاربفرد و به

ویژه درخت سرو و جناۀ تقد  ،ن ،نچه روشن است حۀایت درخت، به نیست.
ایرانی، قال اح ه  م اعراب اسفففت که نم نۀ بارح و  نزد ایرانیفان و حرتشفففتیان

مشه ر ،ن در روایات و کتب تاری ی، درخت سرو کشمری  کاشمری(، مذک ر 
 باشد.می

ها و نق ش فرش سففافففففالینهاح نق  درخت حندنی در  اسففتاادهاح سفف یی 
ت اند عالوه بر بیان رو  تقد  و احترام این عناصففر برای بل چی، محتماًل می

اح پو  کند.ایرانیفان بفاسفففتفان، تفأثیرپذیری این هنرها اح یۀدیگر را نیز باحن  
تمامی این اق ال، حرفف ر چندهزارسففالۀ حرتشففتیان در شففرق ایران ب یژه ناحیۀ 

حرففف ر مرکز  ترینان ماقال حملۀ اعراب، بزرگبفاشفففد کفه در حمفخ اف می
حرتشفتیان در شفرق ایران ب ده اسفت که در حال حاضر جزء مراکز اولیۀ بافت 

 ت ان به نق میها ،ن های م رد استاادآهای بل چی است که اح  ر قالیچه
 (.۵و  ۴ تص یر  ۱۰ندرت درخت سرو اشاره کرددرخت تاه و به

داخلی یا خارجی ضروفی مثل کاسففه و  ۀجایگاه این نق  بیشففتر روی بدن
ن ص رت ،رام و نشسته میابا خط  ی سیال به معم  ً  هاپرندهاست.  بشفقاب

شفف ند. قلمگیری این نق  نیز مانند نق ش های سففازرنک دیده مینل و ب ته
های متااوت روشن، مانند ،بی، ،میزی ،ن با رنکرنکدیگر با رنک مشفۀی و 

 (.۱۵، ۱۹۱۹ لااف خانیۀی  ش دحرد، قرمز و ساز ان ام می

 . ماهی۳ـ ۴

 صبن بدن  انسان و نصب هک انگیزی شگب م ل ق قدی ( ب ده است. بابلی به  خدای ،ب و دریای معروف ماهی باسفتان،ی هایتمدن در
 سفف ی اح ماهی، اوسففتا دو ،م خت. در بابل مردم به را عل م و حراعت و حندنانی و ،داب خا ن شففتن و ،مده بیرون دریا اح اسففت، ماهی دیگرش

 ارک گرد بهفرشفف یا جهان در باحسففاحی و ،وردمی مرنیبی هک اسففا یری اسففت نیاهی نکشففدند. ن   نماشففته رنکنیاه ن   نگهاانی به اه رامزدا
ن شاید بت ان غایت خ استه و ،رحوی ساکنان ،ن را در تمامی ادوار، ،ب دانست ایراۀ تشنت فالر د(. ۵۲، ۱۹۹۱،مد  کاض  پ ر و شاایی  خ اهد

وج ی ،ن، منا ق و ن احی م تلب که منشأ هرن نه باروری و حیات در کرآ خاکی است و همیشه چه در واقعیت و چه در عال  خیال در جست
ائل کند و برای ،ن الهۀ ،ب قای پیدا میتا بدان ا که ،ب برای ایشفففان وجه تقد  و احترام ویژه اند.این سفففرحمین را کندوکاو کرده و درن ردیده

 ش ند.می
 هک حمانی ادری مردان و هافنیقی ساب به همین اند،نا ده ل ت هرنز و داشفتند تن بر پ شفیده هایلاا  و مردان حنان باسفتان، ایران در

 ردند  حیدری شففۀیب، افرو ، وکمی تن اله برک حتی و دامن صفف رتبه ماهی اح پ شففشففی ردند،کمی تقدی  سففال ین هدایایی و پادشففاهان
 های ،یینی ومایهمانند دیگر عناصفففر ت سفففا بن(. اح روی دیگر، هنرمندان ،رحوی رسفففیدن به ،ب و جناۀ مقد  ،ن را به۶۰، ۱۹۹۱میرکمالی 

ها که دارای قدمتی چندهزارسففاله ب ده و مۀشفف فات باسففتانی اح ،ن حاصففل اح این نگاره اند. یۀینمادها بر پیۀرآ ،ثار م ل ق خ د نق  کرده
باشفد، حیرا ماهی به ،ب حنده است. افزون بر ،نۀه ،ب، باد، خاه و ،ت  در نزد ایرانیان عناصر چهارنانۀ مقد  شمرده شفده اسفت، ماهی می

ای ه: نق  درخت حندنی در اشۀال م تلب بر روی ساالینه۴تص یر 
  عۀو: مهدی خداوردی( مند نناباد

 عۀو: مهدی  قرمزیهمراه نلبه : نق  درخت سرو۵تص یر 
 خداوردی(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ها اع  اح ساال و های ،نساختهیت ،ن برای مردمان این سرحمین بر پیۀرآ دستعن ان نماد ،ب و  راوت و اشفاره به اهمشفده و ماهی نیز به
های نیرد. برای شففناخت بهتر و بیشففتر با نق  ماهی  حم اسففت ت ضففیحاتی راجع به ،یین و سففنن هزارههای م تلب جای میفرش در حمانه

 کند.های تاری ی ،ن کمد ماثری میپیشین داده ش د که در پیگیری ریشه
رب ط به های مهرپرستی و میترایی نسات داد که م،ید شاید پیدای  نق  ماهی را بت ان به روا  اندیشهمیای و اوسفتایی بر،نچه اح روایات اسفط ره

تناد ش د که بت ان بر اسا  ،ن اسشفناسفی نام برده میعن ان شف اهد ملم   در عل  باسفتانمطلای که بهباشفد. اما سفده دوم پی  اح میالد می
شنففففاسی و مۀش فات دهد. شف اهد باستانکرد، چیزی متااوت اح ،ن را به ما نشفان می

همچ ن َتل باک ن، ت ه حصففار و شففهر سفف خته حاکی اح این  های تاری ی،ن در مح  ه
های پیشففین قال اح روا  ،یین مهر در فالت ایران مرب ط ماهی به هزاره اسففت که نگارآ

عن ان ید نق  تزیینففففی م رد استعمال ساکنان ب می فالت ایران بففففر شف د که بهمی
نم نه  ۹ها ب ده است. این ا العات اح جامعۀ ،ماری تحقیق متشۀل اح پیۀرآ سفاالینففففه

سففال تا  ۴۰۰۰الی در باحآ حمانی بین  ر  خطی اح نق  ماهی بر ،ثار سففا ۱۵شففۀل و 
 ها بر اسففا ها و  ر باشففد که به تحلیل شففۀلسففال قال اح میالد در ایران می ۱۰۰۰

نژاد و (  حیدری۶تص یر م ضف ع و مااهی  با تأکید بر نق  ماهی پرداخته شفده اسفت  
 (.۹، ۱۹۹۱،بادی حسین
 

ن نه شناسی به دست ،مده اینتی وج د دارد و در خص ، ،ن تعدادی ش اهد باستاناما باوری که با عن ان ،یین میترایی یا همان مهرپرس
مهر را به خشۀی  نهد و س و ید ماهیمت لد شفد، مادرش او را بر روی نل نیل فر می ۱۱هنگامی که مهر اح مادرش ،ناهیتاکند که روایت می

باوری دیگر که همچنان ناهی اوقات اح حبان  (.۹۱، ۱۹۹۰ دوله اند رسفففانفد کفه در تعفدادی ،ثار ِمهری، این ماهی را دلاین تصففف یر کردهمی
اشاره دارد، ،ن است که حمین بر شاخ ناوی قرار دارد و ناو بر پشت ید ماهی ها ترین اسط رهشف د و به یۀی اح کهنسفال  ردنان شفنیده می

 بزرگ.
حند تا های نیۀ ی اه رامزدا دسففت به خلق م ل قی م رب میاند که اهریمن در مقابل هرید اح ،فریدهدر ،یین حرتشففت نیز بر این عقیده

،فریند، می که اه را در دریای فراخۀرت، درخت ن کرن یا همان درخت حندنی را میهنگا ۱۲ن ر و تاریۀی تا ابد با یۀدیگر در حال ماارحه باشند.
کنفد تا ریشفففۀ درخت را ب  د و حیات را بر روی حمین ناب د کند. اما پو اح این اتااق، اهریمن نیز وح  و بفه روایتی دیگر چل فاسفففه را خلق می

حادنان   ر پی سته و ابدی در حال چرخ  باشند و ،ن را اح نزند اهریمنریشۀ ،ن به ،فریند تا در ا رافاه رامزدا ماهیان نگاهاان درخت را می
ناه در ذهن تداعی دور نگاه دارند که این اسففط ره اشففاره به اهمیت حرفف ر عنصففر حیاتی ،ب و بن مایۀ نمادین ،ن یعنی ماهی دارد که ناخ د،

 (.۱۱، ۱۹۵۴؛ تارلی ۱۹۴۰۶: ۱۲،  . ۱۹۱۱ ده دا  ش دمی
نق  مففاهی همچنففان بعففد اح اح پو تمففامی این اق ال، 

ها یۀی اح عناصفر عمده در تزیین ضروف ساالی مند نناباد هزاره
 ش د. در نقاشیاسفت که به دو حالت افقی و عم دی ترسی  می

هففای عم دی معم ً  بین هر دو مففاهی یففد شففففاخففۀ مففاهی
مادین ن وار وای تمثیلکه اشففاره شف ددار نیز ترسفی  میوبرگنل

 (.۱و  ۱تصاویر های مذک ر اخیر دارد  ها و اسط رهبه ،یین
 
 
 
 

،مده اح تل باک ن، هزارآ چهارم قال اح دست: ساالینۀ به۶ تص یر
 میالد  م حآ ملی ایران(

 : نق  ماهی و نیاه ۱تص یر 
 دخان  فت خ رشیفا مح ریفب

  عۀو: مهدی خداوردی(

 

عکس: هدراو درخت زندگی ): نقش ماهی به۸تصویر 
 (خداوردیمهدی 

 همراه درخت حندنی : نق  ماهی به۱تص یر 
 (عۀو: مهدی خداوردی 
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جا که یۀی اح نق ش اصفففیل فرش ایرانی به نام هراتی یا نق  مفاهی عالوه بر سفففاال، در ح حآ فرش نیز کاربردهای حیادی دارد تا بدان
ر دچار هایی با یۀدیگمدد خالقیت و ذوق هنرمند بافنفففده به تافففاوتریزماهی  ماهی دره ( معروف است که بسته به م قعیت ججرافیفففایی به

تص یر   عااسی یا نل نیل فر را در میان نرفته استباشد که نل بزرنی مانند ید نل شاهمی ۱۹های هراتی، دو برگ خمیدهاند. بنیاد نقشهشده
 (.۹۱، ۱۹۹۰(  دوله ۹

 
 (33، ۱۹۹۰: قالیچۀ بل چ خراسان با نق  ریزماهی  دوله ۹تص یر 

 . خورشید۴ـ۴
 ،ن اوس در خ رشید ص رتبه حن دی ص رت نق ش تماماً  هک است اح جنو مار  به دست ،مدهدر تمدن لرسفتان، صفاحات سفن اقی پهن 

 درها ،ن همراه مراسف  ،یینیخ رشفید و ماه به خ رشفید ضاهر شفد. نام خدای و شفیر پرچ  صف رت ب دورآ اسفالمی در نق  این هک دارد قرار
، ۱۹۱۹  بهمنیباسففتان  ایالمی حبان به روح خالق یعنی ه نته-نان و اسففت خ رشففید خدای« ناه نته»ها ،ن اح یۀی هک ،مده هنک ایالم مت ن

 (.۴۲ف۹۱
شنا  ،لمانی نقشی ضاهر شد که هرتسالد باستان خ حستان ش ش در شناسیهای باستاناوشک و تحقیقات  ی بار اح س یی برای اولین

 ،ثار روی بر ثرا ترینقدیمی هکاست  قال هزار سالبه پنج متعلق هک دارد قرار ضرف دی بک در نماد این را نردونۀ خ رشید  چلی ا( نام نهاد.،ن 
خ رشفید، ماه، سفتاره و ،ت  اسفت و نشفان اح تقد  ،سفمان و خ رشید دارد  رمز چهار  نگارآ صف رتبه رمز این باشفد.این تمدن می سفاالین

 (.۴۵ف۴۲ همان، ت ( ، ،هخا  باد، ه بیانگر نردانندنی هستی ب دند: ،ب،کعنصر مقد  است 
 در م تلب هایصففف رتبه سفففتاره و ماه و خ رشفففید و چلی ا نق  

 ن ر و ،ت  یاد،ور نح یبه همگی هک ش د می دیده ایران قدی  هایتمدن
شدند می نق  هاساالینه بر و داشتند ها بیشفتر جناۀ جادوییهسفتند. ،ن

 اح را ها،ن تا ب ده مقد  هاین شففیدنی و تقد  غذا و هتار  ،نان قصفد و
 ار  سففته، ،نۀشفف مدور چلی ای تکدارد. همچنین حر  امان در بدی و نزند

ده و سفف جشففن در ،ت  شففبک»ند و کمی تادیل خ رشففید نق  صفف رتبه
 جرای اق ام تمام بین در ،ت  و دیگر مراسفففمات مقد  ایشفففان که رقص

 انباسفففت ایران مردم مادی و معن ی فرهنگی بفا یۀب ده و ارتافاط نزدی
 و داشتند اۀات ماه و خ رشفید به مقد  محاسفاۀ روحهای برای ؛ حیرا«دارد

 خ رشیدی ناهشماری اح بایسفتمی ه  دام روری و شفاورحیک ام ر برای
 ماریناهش و تق ی  اح ایران در هن ح نند. این در حالی است کهک اسفتااده

 (.۹۱ف۴۲ش د  همان،  می شمسی استااده ه ری عن ان با خ رشیدی
 همراه مرغی درشت  عۀو: مهدی خداوردی(: نق  خ رشید به31تص یر 
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،ن،  هستند و پو اح نمادین بیشتر هک دید بعینه ش ش خ حستان فار  ف  نکبا  تل ف ۱۴اشانک دسیل هایتمدن در ت انمی را رمزها این
 مهر نردونۀ و خ رشید اح نمادی عن انبه نق  چلی ا این اح تماماً  مساجد چهار ای انی قالی و نق  ها،با  نگارنری، ساسانی، هایبشقاب در

ن ان عنصففر عکند و هنرمندان این سففرحمین ،ن را بهکه در ک یر نناباد، خ رشففید بی  اح هر پدیدآ دیگر خ دنمایی میچنان کردند. اسففتااده
ۀل ص رت شفبه خ رشفیدخان  شفهرت دارد، بهاین نق  که در اصفطال  سفاالگران مند  اند.اصفلی برای تزیین ضروف سفاالی اسفتااده کرده

ضروف رخ  هایی به رنک قرمز و نارن ی غالاًا در مرکزیترنک و ن نه و لبپی سففته و نیسفف انی بافته، مشففۀین و ،بیه خانمی حیاا با َابروانی به
 (.۱۰نمایاند  تص یر می

 
 محل استقرار نقوش و عناصر مختلف تزیینی در ظروف. ۵

نناباد اح  کاررفته در ساالدیگری که در این پژوه  م رد ت جه قرار نرفته اسفت، اشفاره به این نۀته ب ده که نق ش به یۀی اح م ضف عات
و ب صفف ، داخل ضروف در  بیرونش  معم ً  نق  ر کل و اند؛ نرچه باید نات که بهشففدهنیری در ک ای ضروف منق  میحیث جای

 (.۲(  جدول ۱۱ف۱۰، ۱۹۵۱ حمانی  ش دمی اجراسه قسمت 

 : محل استقرار نق ش و عناصر تزیینی در ضروف ساالین نناباد۲جدول 

 آیکونوگرافی نوع نقش محل استقرار نقوش

  نق ش نیاهی و شعاعی غالااً  ضرف کب

 نیاهی یا هندسی دن ار نساتًا باری دی ۀ ضرفلا

 

اهی با فو ساده و ن د چک ش فنق کب و لاهبین  ۀمنطق
نل و  نیل فر و دوایر محیا برهای نل

رآ که بعرًا با پیۀها لۀ ئی شکبرگ و ما 
 ...وش ند ماهی و پرنده همراه می
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 نتیجه. ۶
ت ان به های منطقۀ نناباد میهای م ج د بفففر پیۀرآ ساالمایهوج یی ساده در بیفففن نق همفففان   ر که ت ضیح داده شد، با نگفففاه و جست

 ن ن شتار داده شد.قدر اختیار در ایتاصیل و بهو نمادهای باستانی سالیان نذشتۀ این سرحمین کهن پی برد که شر  ،ن به ها با ،یینارتااط ،ن
ش ند. بعری ص رت  ایعی کشیده میبه ننابادهای نق ش ساال دهد،همان   ر که پژوه  مح  بی نیز نشان می هااین ساالینهاح س یی 

ی اسفففتااده های مشفففۀهایی شفففاد با قلمگیری،میزی نق ش اح رنکتقد  و ،یینی. برای رنک ۀتزیینی دارند و برخی جنا ۀاح این نق ش جنا
ه، های باحن شففدها و اسففط ره. در پو تمامی این اق ال و مظاهر و نشففانهاسففت منطقهبافی در این بافی و نلی ر هنر پارچهشفف د که یاد،و می

هایی که در های واکن  ،دمی در برابر و تقابل با محیا پیرام ن اوست؛ تمامی خ استهکننده و نقطۀ ف ران احساسات و شی ههمگی منعۀو
دستیابی  ص رتی کمرنک در اختیار داشته، یا ،نچنانها را بهی خ د، شفاید به هر دلیلی نت انسفته به ،ن دست یابد یا ،ندنیای واقعی و ججرافیای

ی ب دن کاری و م اکند. اح س یی، ،دمی همیشه ویژنی پنهانبه ،ن س ت و دش ار ب ده که سعی در ت س  ذهنی و انتزاعی ،ن برای خ د می
ا و فلساۀ هعن ان عناصر تزیینی، فار  اح تمامی اسط رهها بهها ترجیح داده اسفت. حرف ر نمادین این نقشفینهن ،نام ر را در سفاده بیان کرد

؛ اح س ی همراه داشته استهای منطقه تأثیر بسزایی نذاشته که مشتریان خا، و عام خ د را بهها، در حیااساحی سط   ساالینهحر ری ،ن
نناباد پی ند نزدیۀی با عناصفر پیشینۀ فرهنگی و حیات حیستی خ دش دارد و همچ ن نتایج پژوه  نظری و  کاررفته در سفاالدیگر نق ش به

ان هنرهای ارتااط مینناباد، های کاررفته در سفففاالینهاکثر نق ش بهدهد که کرمانی، مطالعات اسفففنادی این پژوه  نیز نشفففان میحکریایی
نیز  طقهاین من بافی و منس جاتدر هنر فرش هاساالینهمثال نق ش نیاهی و هندسفی  رایب .دهدحمانی نشفان می آم تلب را در ید نسفتر 

 ش د. مییز نبافی نناباد دیده در قالی ،به خ د نرفته« اسلیمی»، و «جقهبته»، «کتیاه»هایی که عن ان خص ، نق ش د، بهدیده می
در نق  مۀمل یۀدیگر همانند حر ر یۀ ای ماهی و درخت، پرنده و نیاه، حمان دو عنصر خا، با ه  در نهایت باید نات که حر ر ه 

های ر به ریشهواای تمثیفلت انفد اشارههای شاخص سافال نناباد است که میهفای اصلفی م تیبخ رشید بففا هیاتی انسانی و... اح مش صه
 ق دهد که نپ ر و شففاایی نشففان میپژوه  همچ ن پژوه  کاض ها باشففد. الاته که نتایج این تاری ی و باورهای م ج د در پو اجرای ،ن

 نۀبد بر ماهی دو نق  وسففا بندند ومی نق  ضروف بدنۀ روی افقی و صفف رت عم دی دو به هاماهی اربردترین نق ش اسففت وکپر  اح ماهی
 دارد. چشمگیری تااوت دیگر نیاهی نق ش با هک ش دمی دیدهدرختی  ایاست انه ضروف

 
 هانوشتپی

 های شهرستان نناباد است.ِبیُدخت یۀی اح ب   .1

  ِچ یا ُچ، ُ  ُـف(. خ انند، چج ه می«چ»در حبان محلی ننابادی، کلمۀ نن شد را ه  به کسر و ه  به ض   .2

 کا تر. .3

4. Uruk 

5. Ishtar 

6. Uta_napiwtim 

باشد که سعی در بیان نۀات کلیدی داستان و ( می۱۹۴۰  شامل  ترین حداسۀ بشریگیلگدش، کهنبرداری اح کتاب صف رت خالصفهمتن م رد نظر به .7
 های مرتاا با این ن شتار ب ده است.مااهی  و اسط ره

ن رود. نام دیگر ایهای ایران باسففتان شففااب   هر مر  به شففمار میشفف د که در افسففانهنیز ا الق می« درخت حندنی»یا « ت مهبو»به ،ن درخت،  .8
 است.« ی ذبی ونی»درخت 

 ش د.بی، درخت کنار و در فارسی درخت سدر خ انده میدر عر  .9

ا و تنقیه ها اح دنیدر باورها و تاۀرات ایرانیان اح پی  اح اسففالم تاکن ن روا  داشففته که می یا شففراب حاصففل اح انگ ر یا همان تاه باعث فراقت انسففان .10
 را در پی دارد.کردن خ ی  اح ح ادث روحنار است و نزدید شدِن بی  اح پی  به معا د ربانی 



 

 

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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3 

 ش د.دارد و مهر را باردار میای و اوستایی، ،ناهیتا اح ،ب دریاچۀ هام ن بار برمی اق روایات اسط ره .11

 ای اح میترائیس  یا همان مهرپرستی است.بنا به عقیدآ بسیاری اح پژوهشگران، این روایت شاخه .12

 ت.های خمیده در  ر  ریزماهی، تمثیلی اح ماهیان نگاهاان اسبرگ .13

 ق ن ضرف، بدنۀ روی بر ها،ن ل لۀ ا راف در هک است اشانک دار سیلدل له هایق ری ها،ن بارح ها که نم نۀ،شۀار شدن نماد ،ت  و ن ر بر ساال .14
 اند.ردهک ترسی  را خ رشید
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 بررسی نق ش ساال نناباد
 ،هاو معنای نمادین ،ن
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