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 پژوهش هنرارشد کارشناسی س، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی طب
mforsr576087@yahoo.com 

 

 شیرین صمصامی

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد طبس
shirinsamsami@yahoo.com 

 

 چكیده

ای و بس دور دارد و اسطوره های درگذشتهریشه  ،و هر رسم نمادین امروزین آیینی و کیشبدون شک هر 

-ها نمادینه و جاودانه میهاست که باورها و اندیشهدر کالبد همین آیین. داردرمزی را در خود پاس می

خراسان جنوبی، سرشار از مفاهیم نمادینی است که در  (جالباسی)های نما در پرده کاررفته بهنقوش  .گردند

چه در نگاه نخست اگر .تأثیر پذیرفته استهای مردم این سرزمین ، اعتقادات و اندیشهفرهنگاز  بستر زمان

 دوختهنشان دادن زیبایی اثر  هدف باها معنی خاصی ندارند و فقط شود که برخی از نقشچنین تصور می

به معنایی خاص  ها آنجایگاه نمادین دارند و دوزنده در ترسیم  هااین نقش اغلب ، اما در حقیقت،اند شده 

اسان های خردر پرده نما ها اسطورهیابی معناکاوی نمادها و ریشههدف این جستار، . توجه داشته است

کی بین اسطوره و نقوش به فصل مشترتالش است  در واستان بوده است  فرهنگ باباط آن جنوبی و ارت

 .دست یابدنما با توجه به باورها و اعتقادات مردم  پرده

 خراسان جنوبی، نما اسطوره، پرده :واژگان كلیدی
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 مقدمه

بهترین بستر  .است شکل گرفتهباورهای مردم  ازکه  است ییهاو اسطوره ها نشانهی بر نمبت خاص یجامعه دارای فرهنگهر 

بوده و مفهوم خاصی را  ها آندرونی  های اندیشهگر تداعی اساطیر .مندان آن سرزمین استهنر آثار ،مردمیهای عینی اندیشه

ای اسطورههای فرهنگی در طول اعصار مختلف ارتباط مستقیمی با ایجاد باورهای نگرش طورکلی به. فهماندبه مخاطب می

 پاسخ زیستی جامعه نیازهایها در ابتدا به باوراین دست  .یابیمباستان میاین باورها را بیشتر در ذهن انسان دوران . مردم دارد

 .اعتقادات بدل گشته است زیستی به نیاز معنوی و نیازهایزمان این  گذشت باو  است داده

ها که در یک بستر فرهنگی و قومی مشترك به ای آناسطوره ۀخراسان جنوبی و پیشینهای دوزی شده در پرده نمانقوش گل

 رمزگشایی با محققان را بر آن داشت تا، شود میناپذیر هنر آنان محسوب ، بخش جداییگیرد میدست زنان و دختران شکل 

و نهفته  رمزگونههای کشف پیام باشد که .کندروشن را های فرهنگی و تاریخی بخشی از تاریکی ،دوزی شدههای گلمایهنقش

 .نزدیک کندبین اسطوره و فرهنگ و نقوش بکار رفته در پرده نماها در کالبد نمادها ما را به فصل مشترکی 

 :زیر پاسخ دهند های پرسشه ب اندمحققان تالش کرده

 چگونه است؟ ایران فرهنگ ادبی و با پیشینه اساطیری نماهای خراسان جنوبی نقوش موجود در پرده ارتباط بین

 نماهای استان چیست؟ بسامد در پردههای پرنقش -

 

 :هافرضیه

 .دوزی شده برخاسته از تفکرات اساطیری و در راستای فرهنگ ادبی ایران استتصاویر دست

 .وانی بیشتری برخوردار استانمادهای مرتبط با طبیعت از فر-

 

 و ضرورت پژوهشپیشینه 

کمتر خانواده یا قومی را در این استان  که شکلی به دوزی سوزنهنر  ویژه به با توجه به اهمیت خاص هنرهای دستی در استان

 های دیگر این منطقهها در زمینهاما اغلب پژوهش دانبرده قلم  به  دستهنر باشد محققان  این عاری ازسراغ گرفت که  توان می

 .صورت گرفته است شناسی قومهای تاریخی و بر مبنای بررسی و

و شناخت خراسان جنوبی  شناسی مردمکه یکی از منابع " کویربیرجند نگین  " کتاب در( 1831) محمدرضا بهنیابرای نمونه 

 .هایی دارداشاره این خطه دستی صنایعبه  گریخته جسته صورت  بهاست 

هرچند . گریز کوتاهی در این باب انجام داده است " جنوبیرایج در خراسان سنتی  های دوزی سوزن " کتابیا هنرمند در رو

که  دهدمی، همین اسناد معدود، اطالعات مفیدی را ارائه حال این با اند متکیبه مراجع توصیفی  ها کتاببیشتر تحقیقات و 

نماها در  ی و پردهها در کنکاش از هنرهای سنتاسطوره کاوی و بررسی نقش، نماد وآغازی برای مطالعه در مورد معنا تواندمی

 .باشداین استان 

 

 .در این زمینه تحقیقی صورت نگرفته است، عنوان مورد بحث ، با توجه بهبررسی انجام شده معلوم گردیددر 
 روش پژوهش

نماها با دسته بندی نقوش  های پربسامد در پردهیابی به نتایج بهتر، در مطالعه نقشدر این مقاله با نگاهی متفاوت و برای دست

گیری از طبیعت، باورها و اعتقادات مردم خراسان این نقوش با الهام. است بررسی شده گیاهی-جمادی و حیوانیگروه  دوبه 

 .کندجنوبی نمود پیدا می
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قرینه در دو ای که به صورت بز به رنگ قهوه و( طوطی) هانقوش حیوانی که شامل اردك، طاووس، پرندگانی بر روی شاخه

گلدانها با فرم و اشکال خاص همراه با گل و بوته با گیاهی که شامل جمادی ونقوش . دوزی شده استسمت گل و گلدان، گل

 .خوردیچشم م به( انار) درختبرخی پرده نماها تصویر همچنین در  .کندگری میجلوهرنگهای تند 

 ایروش کتابخانهبه ها از کل استان داده ،دلیل گستردگی مناطق خراسان جنوبیدر پژوهش حاضر، برای سهولت مطالعه و به 

 .چند طرح از بین آنها انتخاب گردیدجمع آوری و بعد از گزینش مشاهده میدانی  و

 منطقه مورد پژوهش

 .باشداستان خراسان جنوبی می محدوده مکانی این تحقیق


 موقعیت منطقه مطالعاتی. ب                                         استان خراسان جنوبی در كشور یتموقع :الف .(1-1)شكل 

 خراسان جنوبی (جالباسی) نماشده پرده های انتخابنمونه

   
 پرده نما، منطقه قاینات،. 1 تصویر

 1431 سال

 پرده نما، منطقه خوسف،. 2 تصویر

 1431 سال

 

نما، منطقه فورخاص درمیان،  پرده .4 تصویر

 1433 سال
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 1431سال  پرده نما، منطقه بیرجند،. 3 تصویر

 
 1411 سالپرده نما، منطقه سربیشه، . 1 تصویر

 
 ، اسطوره و ارتباط آن با فرهنگ استان خراسان جنوبینماد

 ) تر از خود داردگسترده اش مفاهیمی فراتر وشود که عالوه بر معنای ظاهریاطالق می نماد یا سمبل به هر چیز یا عملی

نماد از انسان فراتر می . توان به میل خود ابداع کردنماد دست ساخت و مصنوعی نیست، آن را نمی (.11: 1831، 11 جرامین، 

 (.18: 1831بهزادی، )رسد و در حیات روح جای داردرود و به سطحی جهانی می

بینی یک طور کلی بیانگر جهانهاسطوره عبارت است از روایتی نمادین درباره خدایان، فرشتگان و موجودات فوق طبیعی و ب

قدمت اسطوره به درازای عمر بشر است و معنای آن در جوامع ابتدایی، . باشدقوم به منظور برداشت و تحلیل خود از جهان می

دوزی شده، فرش، گلیم، ای را در میان نقوش سوزنهای اسطورهنفوذ اندیشه. طبیعی استگاه فرابه عنوان امور مقدس و 

در . شودهای درختی و جانوری نمایان میای از میان شکلاسطوره بیشترین تصاویر. توان دیدجاجیم و صنایع دستی دیگر می

ها جانوران از راز طبیعت آگاه هستند، بنابراین دوستی با آن. هستندای برخوردار نظر انسان اولیه جانوران از مقام و جایگاه ویژه

  (.18: 1831،همان )آیدشمار میهای بهشتی بهاز نشانه

که بتوانیم به این .(13: 1818، معرك نژاد )انسان فعال است در همۀ مراحل فرهنگ ،سازیاسطوره برنت تیلور ر ادواردظاز ن

ویل مفاهیمی است که دقیقا منطبق با تأ( جالباسی)نما کردن این اشکال بر روی پرده نقشصراحت نظر دهیم که ترسیم و 

لیکن این کلمات زبان . شود، امری ناشدنی استدانان انجام میشناسان و تاریخشناسان و جامعهامروزه توسط بزرگترین اسطوره

چنین است که  .اندرا در وادی نقش و رنگ تجربه نموده هایینوشتاری زنان و دخترانی هستند که قدرت انتقال چنین اندیشه

های گوناگون با مفاهیم کماکان مشترك، رنگ تکرار و تجلی یافته و با یکدیگر در آسمان، زمین، درخت و آب در فرهنگ

نقش داشته و او را  ،پرده نمای هبهشت، جاودانگی انسان، گفتگو با خداوند، بر ذهن دوزند یاسطوره. یابندکاربرد، سنخیت می

 .به سوی خالقیت سوق می دهد
 های حیوانینماد

 بزكوهی
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ربردشان از جنبه کشاورزی و تغذیه این نقوش گاه به سبب کا. نقوش حیوانی از دیرباز در هنر ایرانی اهمیت داشته است

بز کوهی از  یدر میان این نقوش حیوانی، نگاره. اندشمار آمدهسلطنت و یا عناصری از کائنات به به عنوان نمادی از خدایان،

 .اهمیت بسیار برخوردار است

   
نماد بز كوهی، منطقه فورخاص  .6 تصویر

 1433 سال درمیان

 

بیرجند، ، منطقه نماد بز كوهی. 7 تصویر

 1431سال 

 

نماد بز كوهی، منطقه قائنات،. 1 تصویر  

1431 سال  

 

آناهیتا، ایزد باران  یحیوانی از گیل گمش، شاه خدای سومریو نیز ارباب حیوانات و نشانهکوهی، نماد بز یدر برخی منابع نگاره

برخی از توان گفت می. شک هویت نقوش چهارپایان ایران، متاثر از شرایط زیست محیطی، فرهنگی و آیین مردم استبی .است

ود متاثر بوده و نشانگر اهمیت بعضی موجودات و زندگی و معاش مردم دوران خ یهای هنری از شرایط اجتماعی نحوهپدیده

 (.51-55: 1811، افضل طوسی )باشدموضوعات در طبیعت اطراف اقوام سازنده می

در باورهای قومی . استو نماد طلب باران و برکت بوده باستان کارکردی بیش از یک نقش تزئینی داشتهکوهی در دوراننقش بز

داستان روییدن . توان دیدها که به داستان آفرینش انسان مربوط است مییکی از اسطوره کوهی را درو اساطیری ایران بز

آمده که به مشیه و مشیانه معروف است و در حوادثی که برایشان پیش آمد شکل انسان دربه( ریواس)برگ احتماال  گیاهی با دو

 (.51:1838کارنوی،  )مهمی داردعبارتی بز در حیات بشر اولیه نقش به. از شیر بز سپیدی نوشیدند

ای و گردن بزکوهی با رنگ قهوه. استاین حیوان در بیشتر مناطق ایران دیده شده یتوجه به پراکندگی گستردهاین نقش با

خواست آب، زایندگی معنی درخورد که بهچشم میاستان خراسان جنوبی به( جالباسی) یهانماباریک نود درجه در بیشتر پرده 

عنوان نمادی از باران بیش از حیوانات دیگر مانند گوسفند، اسب، گوزن کوهی بهرسد نقش بزنظر میفراوانی نعمت است و بهو 

 .ها استاهمیت در زندگی و اعتقادات آن یفراوانی آن نشانهو شیر برای مردمان این منطقه اهمیت داشته و 

 :مشاهده نمود( جالباسی) هانماپرده به دو دلیل بر روی  توانبه طور کلی نماد بزکوهی را می
 مذهبی و آیینی-

شاید یکی از دالیل  .دهدن را نشان میآالل هکه  استماه  یهن نماد و نشانآ یههای برگشتو شاخ کوهی نماد باران استبز

نماد  ،استها مقدس بودهآنکوه برای چون کوهی و حیوانی است  کهدر نزد مردمان باستان این باشد  کوهیبزمقدس بودن 

شده است کردن استفاده میمذهبی برای قربانی است و از این حیوان در مراسمات جایگاه خدایان طوربزرگی و عظمت و همین

 .شنود کنند و خشم او را فروکش نمایندخود را خ که از این طریق خدای
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کنند و با های اطراف خود را سیراب میبریزهایی هستند که زمینآ و هاآب یکنندهها جاریکه کوه باشددلیل دیگر این شاید 

ب آی خشک و کم در یک منطقه کهخراسان جنوبی که برای مردمان  شوندشدن رودها میشدن برف زمستانی باعث جاریبآ

 .استهمین دلیل شاید سمبل آب و باران شناخته شدهبه. استحائز اهمیت بوده ،کنندزندگی می

پورخالقی  )در هنر لرستان مشخصا نماد حیوانی خورشید بود. است بخشیسودخیر و  یاین حیوان از نظر ایرانیان نشانه

 .(11: 1813، چترودی

 دنیوی غیر مذهبی و -

-زیبا یبر جنبهعالوه  عنوان یک حیوان زیبا،کوهی بهکرد که بزگونه بیانتوان ایندالیل غیر مذهبی و دنیوی این مقوله را می

از اهمیت  های مردم این منطقه و استفاده از گوشت و پوست و چرم آنن برای رفع نیازشناختی به دلیل فراوانی و شکار آ

 .استبرخوردار بودهزیادی 

-انسته میعنوان نمادی جهت نزول باران موثر دبر این استان و کمبود بارندگی نماد بزکوهی به حاکمتوجه به شرایط اقلیمی با

 معیشتها نشان از اهمیت آن در اعتقادات، زندگی و نوع بافتهتداوم و تکرار این نقش و پایداری آن در دست. شده است

دهای اکوهی معموال همراه با نمبز .کندچندان میها را دوبافتهمردمان این خطه داشته و ارزش معنوی دست( دامداری)

-بزتصویر دو . شودآل بویه دیده می یهای دورهروی یکی از پارچهبر است که این مورد همخورشید یعنی نقشی شبیه گل آمده

 (.13: 1813همان،  )اندکه در اطراف درختی موسوم به درخت زندگی ایستادهکوهی 
 

 طوطی

شاعران و نویسندگان از تمثیل پرنده، برای مقاصد عرفانی و معنوی خویش سود  .ادبیات و هنر ایران سرشار از نقش پرنده است

 یمایهوفور نقشفرش و پارچه از آثاری هستند که به .اندجسته و هنرمندان نیز تصویر آن را در اثر هنری خویش انعکاس داده

چه مسلم است این نقوش عالوه بر زیبایی شکل و صورت معانی نمادین و عمیقی را نیز آن. اندپرنده را در تار و پود خود نشانده

، پرهام )انددر ایران باستان مرغان و پرندگان، مظهر ابر و پیک باران بوده. (91:1831، صباغ پور و شایسته فرد )دهندانتقال می 

معنی  بدین همواره مطرح بوده، مفهوم جان و نفس است، مایهنقشتبیین این  از مفاهیم نمادین دیگری که در(. 159:1811

 این  و کند میعالم افالك که موطن اوست پرواز  سوی  بهکه  بیند میذاتی بالدار  صورت بهکه نفس خود را 

 

 
 1433 سال فورخاص درمیان، منطقه ،نماد طوطی .9 تصویر
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طوطی در ادبیات و فرهنگ  یو بارزترین جلوه ترین معروف شاید (.91:1831د، صباغ پور و شایسته فر )استر کهن رمزی بسیا

 .جا نمودار جان علوی پاك و مجرد استطوطی در آن. استایران، داستان بازرگان و طوطی باشد که در مثنوی موالنا آمده

اد و عباد و طوطیان کور طوطیان عام را کنایه از زه که طوری به، موالنا در مثنوی طوطیان را به سه دسته تقسیم کرده عالوه به

طالب  است که هایی انساننفس ناطقه و جان پاك  نماد طوطی(. 563:1836یاحقی،  )استرا به کوردالن و ناقصان تعبیر نموده

 .عوالم باال و روحانی است سوی بهپرنده تجلی آرزوی دیرین و هماره آدمی برای پرواز  یمایه نقش. اند حقیقتو سالک 

اندیشه بدون کویری خراسان جنوبی نشانی از عالقۀ مردم این سرزمین به پرواز دوزی استاننقش در هنر سوزنفراوانی این 

 . حوادث جسمانی در فضایی پر سبزه و درخت است گهداماسارت در 

 طاووس

به . سازد میخود  دم بانر این پرنده چتر زیبایی . دارد کننده ناراحتپرهای زیباست و صدایی بلند و تا حدی  دارایطاووس 

 (.2218: 2،1862 جلد معین، )کنند مییک پرنده زینتی نگهداری  عنوان بهسبب پرهای زیبا، طاووس را 

 
 1431سال ، منطقه قائنات، نماد طاووس. 11 تصویر

 

 

شکلش نماد طاق  ای دایره یدنباله. سمبل خورشید است بادبزنبه شکل  دمی بااشرافی  ی پرندهدر اعتقادات باستانی، این 

  در آیین بودا سمبل هوشیاری و هر پر آن به ها چشمهمین . آسمان هستند های ستارهچشم مانند آن،  های لکهآسمان و 

در باورهای قومی و اساطیری طاووس  (.61: 1833، بروس فورد )استشده  بیان بدشانسیخاطر داشتن چشم شیطانی سمبل 

داشتن پر طاووس  هادر برخی کشور. اند دانستهزمین خیزی عامل حاصل را آن، رو این ازمار است  ودکنندهناببه اعتقاد پیشینیان 

، عالمت زند میچتر  که هنگامی ،طاووس در اسالم نمادی کیهانی است. است شور  چشم یافتخار و در بعضی نشانه ینشانه

 1(215، 213: 1835، گرابران-شوالیه )استکیهان و با قرص کامل ماه و یا خورشید در سمت الراس 

کردن آدم و حوا یاری که شیطان را در گمراهسبب آن است که طاووس ابتدا در بهشت بود و بهدر روایات مذهبی چنین آمده

 ،گوهرین )فرمودزشت و کریه  را اوهمین جرم پاهای افکند و به( هندوستان) زمیننمود، خداوند از بهشت بیرونش کرد و بر

به این مسئله  کند میتزئینی و زیبایی که در فضای پرده نماها ایجاد  یبر جنبهنقش طاووس را عالوه توان می پس (.16: 1862

های کشاورزی، وجود خورشید و برکت در چون دعا برای حاصلخیزی زمین هایی اندیشهکرد که عقاید، باورها و  اشاره نیز

را  ها رنگو با اعتقاد به این اصول گره و  زدند میبا خوشی را در ذهن خود نقش  متوأآرام  روزگارانی بازندگی همراه 

 .نندک میدر محیط خانه خویش آویزان ( جالباسی) نماپرده  صورت به آمیخته درهم
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 گیاهی نمادهای

 درخت

دلیل این . و ستایش قرار داشته و دارد توجه مورد نمادهاترین یکی از کهن عنوان بههای مختلف درخت همواره در فرهنگ

منبع  عنوان به بخش حیاتدرخت مقدس همواره با آب . ، قدرت رشد، تجدید حیات گیاه و سودمندی استبخشی حیاتتقدس 

چون جوانه  اش زیستیبه دلیل تحوالت  درخت (.129: 1811، عابد دوست و کاظم پور )گرفت میقرار  ستایش موردحیات 

شاخه در آسمان گستراندن درخت را مظهر اعتال و ریشه دواندنش در  توان میاز دیدگاهی . ، نماد زندگی استزدن و شکوفایی

 .میت دانستئخاك را مظهر استواری و قا

 
1432سال  ، منطقه سربیشه،درخت. 11 تصویر  

 

: شود میسطح جهان واقع میان انسان و الوهیت است، خط ارتباطی که نقطه اتصال سه  یبه تعبیری دیگر، درخت واسطه

و با کسب انرژی از  اشساقهکه با  –زمین  یرویه. جوید می جاآن، شیره حیات را در اش ریشه یواسطه بهکه  –اعماق خاك 

 .است رسان پیامکه با قامتش این افروختگی را  –ارتفاعی باالتر از سطح زمین  .کند میحیات را کامل ( سنتز)خورشید، ساخت 

، فرش، دوزیسوزن) دستی صنایعدرخت انار و سرو در  خصوصاًخراسان جنوبی نماد درخت  در(. 111: 1832، گربران -شوالیه)

سرخی انار را  کشاورزان و نیاکان. درخت انار حائز اهمیت بیشتری است بحث مورد یمیان مقولهاینکه در کند میتجلی ( گلیم

گفت که انار  توان میدیگر  نوعی  به اند دادهشب یلدا قرار  یبهشتی را نماد اصلی سفره یو این میوه اند کردهبه خورشید تشبیه 

مختلف در  های گونهآن به  های دانهشاعران ایرانی از انار و سرخی  بیشتر .آناهیتاست و با آبادانی پیوند دارد یمیوه

همه جویباران »: استسرخی باده در بیتی از بخش بهرام گور، به انار تشبیه شده مثالً اند بردهفراوانی  های بهره هایشان سروده

. بودخواهد «انار درخت»یا « ناربن»معنای به «نارون»بیت پیداست که در این « مبسان گل نارون می به خ/پر از مشک دم

اساس یک سنت کهن که چه برچنان. باروری است ینشانه ها سنتهای فراوانش در بعضی دانه خاطرهانار ب یدرخت انار و میوه

 های دانهروی زمین پخش شود، تعداد  هایش دانهتا بترکد و  اندازد می، عروس اناری بر زمین هستدر میان برخی از اقوام رایج 

 یکچهل مرغ در ) بهانار را  های دانهمردم خراسان جنوبی . آورددنیا خواهداست که او چند فرزند به ، نمایانگر اینشده پخش

 .اند کردهتشبیه ( در جقه نهاده ای نقره های پرده)و یا ( صد دانه بلور در یک قوطی) یا( خانه 
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 1431انار، منطقه قائنات، سال . 12تصویر 

 

 گل و گلدان

را به لطافت و مالحت وجودی  چهآنشعرا  .عرفا نواز روحنمادین در عالم تبیین و طبیعت مظهر لطافت است و  طور بهگل 

گل نماد بوی خوش است و عطر خوش . برین استآن باغ بهشتی و خلد یادآورگل بود و انسان را  اش شاخصه، دادند مینسبت 

گل سرخ در ایران جنبه روحانی داشته و به . برد میسخت خصلتی را از بین  و خویی درشتو  شود میکه موجب مستی و سکر 

 سرخی  گلسال پیش از میالد  حدود سه هزار. نوعی نئوفر است شناسی گیاه نظر ازمزین شده که ( ص)نام حضرت محمد 

این گل وقتی . خوشقرمز آتشین و با بوی رنگ بهبا گل محمدی یکسان است،  کامالًاست که مشخصات آن شده  توصیف

 .است شکل کمال ترین مشخصو  ترین کامل ، دایره شکل است و شکل دایرهشود میشکفته 

که هیچ  رویید زیبارویکرد که پس از مرگ یک جوان اشاره( گل سنبل) به گل هیاسنت توان می ،گل ای اسطورهاز باب 

به رنگ سرخ زیبا  شماری دیگر یرنگ ارغوانی تیره و یا به گفتهگونه بود و به بلکه زنبق. شباهتی به گل سوسن کنونی نداشت

 .مشهود بوده است انگیز دلو 

  
 1431گل، منطقه خوسف، سال . 13 تصویر تصویر 1431منطقه بیرجند، سال  ،گل. 14صویر ت
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گلدان گلی که ارتباطی وسیع با زمین مادر و ایزد بانوی . ی دارندتکوین هستی پیوند یاسطوره با درواقع و گلدان ها گلنماد 

شدن انسان از زاده. شود می دیده ها یطراحمشابه در نقوش موزون و بدیع به صور مختلف در  طور بهباروری دارد و همین معنا 

 وناشدنی زمین  فرسوده ،شدن از آن، مانند باروریآمدن از زمین و زادهاین احساس ژرف برون. ای جهانی است زمین، عقیده

شاهد  بلکه زندگیبرای است  جایی تنها نهزمین مولود، . بخشیدن به عناصر حیات همچون درخت، گل، سبزه و رود استیزندگ

تلف به تاریخ ادیان تعلق دارد که مسئله زمین مادر و تجلی آن در نقوش مخ. آموزی نوع جدیدی از هستی استبزرگی برای راز

مختلفی در آن قرار  یها گل شده و واقعگلدانی  ،در مرکز ها یجالباسبسیاری از  در .استشده  شناخته سنگی ینهپاراز زمان 

شکل در هنر باستانی ایران به یا اسطورههمراه با محافظان و نگهبانان  ،گرفته قراردرختی که در گلدان  یمایهنقش .ردیگ یم

آفتابی  یها گلهمراه با پرندگان، حیوانات،  نماهابر روی پرده  با گلداندرخت زندگی همراه  نقش .استشده ظاهر یا گسترده

 .رسانند یممفهوم بهشت را ... و

 

1431 سالگل و گلدان، منطقه بیرجند، . 11 تصویر  

 :گیری نتیجه

انسان را موظف ساخت که تمامی فعالیتش را با طبیعت هماهنگ سازد و خود را  ،نآ تقدیساحترام به محیط طبیعی و 

برای بیننده حکایت از این دارد که هنر و فرهنگ  ها تفاوتنهفته در پس  های شباهت رو این ازبپندارد ها آن نگهبانان

هنرهای  ،دهد میتجربیات او را تشکیل  ذشته حیات وکه هویت یک انسان روزهای گ طور همان. زنده هستند هایی پدیده

مردم ی باورها .دهد میو به حیات خود ادامه  کند میحفظ  شان گذشتهخود را با  ییک فرهنگ نیز رابطه یدهنده تشکیل

بگوییم  صراحت  بهکه این. گذاشته است تأثیر ها آنی اجتماعی که بر زندگ گیرد میشکل  ها اسطورهو  ها نشانهبر  مبنیاغلب 

ناشدنی است لیکن این  امری ،کنند میمنطبق با مفاهیمی است که اسطوره شناسان بیان  دقیقاً نماهادر پرده  کاررفته بهنقوش 

 .اند نمودهرا در وادی نقش و رنگ تجربه  هایی اندیشهکلمات زبان نوشتاری زنان و دخترانی هستند که قدرت انتقال چنین 

 یها شهیاندنفوذ . طبیعی است امور مقدس و گاه فرا عنوان بهر بشر است و معنای آن در جوامع ابتدایی، قدمت اسطوره به درازای عم

از میان  یا اسطورهبیشترین اشکال . دید توان یمدیگر  یدست عیصناشده، فرش، گلیم، جاجیم و  یدوز سوزنرا در میان نقوش  یا اسطوره
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جانوران از راز طبیعت . برخوردار هستند یا ژهیودر نظر انسان اولیه جانوران از مقام و جایگاه . شود یمدرختی و جانوری نمایان  یها شکل

 .دیآ یمبهشتی به شمار  یها نشانهاز  ها آنآگاه هستند، بنابراین دوستی با 
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